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  [مقدمه]  

  

  مـن تــک درخـِت ُخــشکـم، در ايـن کـويـِر تشنه

  بـا شـاخـه ای شـکـسـتـه، از زخمه هاِی دشنه

  هـر رهـگـذر بـه نـوعـی، زخـمـی زد ُو گـذر کرد

  مـن َسـروی اسـتـوارم، در خـاک ُو گـِل نشسته

  يشينه ام چنان استصد ريشه ام به خاک است، پ

  نـی چـون غـريـبـه گـانی، از بـاد غــم شـکـسـتـه

  اينجا کويِر عشق است، من هم درخِت عاشق

  بَـر شـاخ ُو بـرگِ جـانَـم، صـد يـادگـار نـوشـته

  آنـهـا کـه دشـنــه دارنـد، از درد خـبـر نـدارنـد

  صــد زخمـه دشنـه هاشان، روِی تنم نشسته

  خشکی ست، درمانده از محبتايـنجا کـويـِر 

  گـُـلهاِی آدمـيـيـت، خـشـکـيـدن از قـسـاَوت

  در ايـن کـويـِر تـشـنـه، ِمـهـری ز َکس نبينی

  ُجــز ُمــردن صــداقــت، ُجــز َمــرگِ آدميـيت.

  شاعر : پرستش مددی

  

 

 

  کردم تا باال اومد من تا مرز مرگ رفتم و برگشتم.  يستم رو روشنس
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از طرفی هنگ کردن کامپيوتر و از طرفی صدای جيغ زدن ترنم روی اعصابم خط 
  انداخت. می

  ساحل! يعنی کامپيوترت هم مثل خودت به درد نخوره. من مردم از استرس! -

  خب بابام ديگه.  - 

  ياد زد.ترنم ابرويی باال انداخت و با صدای بلند فر

  ساحل آورد!  -

  با صدای جيغ ترنم صورتم رو به سمت نمايشگر کامپيوتر برگردوندم.

ی سايت اعالم نتايج کامپيوتر بالخره بعد از چند دقيقه از هنگی در اومد و صفحه
  کنکور نمايش داده شد.

  ساحل سريع پيدا کن. -

ن وقت به دنبال های ظريفم فشردم. بدون هدر دادبدون وقفه موس رو بين انگشت
حرف(سين) بودم. هرچقدر دنبال گشتم، پيدا کردم.  همين موضوع باعث شده بود که 

  عرق سردی روی پيشونيم شروع به شکل گرفتن بکنه. 

تونستم ريتم کوبيد. و من میام میقلب کوچيکم طاقت نداشت و بی مهابا به قفسه سينه
  ضربان تند قلبم رو به وضوح بشنوم.

دستی به موهای نسبتا بلندم کشيدم و رو به ترنم گفتم: ترنم نيست. به خدا  با نااميدی
  ديگه نمی تونم نگاه کنم. قلبم االنه که ايست کنه.

  ترنم با اوقات ترشی گفت: يعنی چی نيست؟ بزار ببينم. 

  هاش رو ريز کرد. با دقت زل زد به مانيتور. دستش رو به سمت موس برد و چشم

  ام کشيدم که بر اثر فشار وارد شده داغ شده بود.رخ شدهدستی به لپ های س

ترنم نيم نگاهی به من انداخت و بعد از کمی مکث گفت: ساحل واقعا ازت نااميد شدم. 
  خودت رو حتما به دکتر چشم پزشک معرفی کن. دختر تو اينو مگه نديدی؟

  و با دستش اشاره کرد به صحفه نمايش.
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  فرط ذوق و شوق درخشيد. هام ازاش چشمبا شنيدن جمله

تبسم مليحی زدم و گفتم: کدوم گزينه نگاهم رو از چشم های ترنم گرفتم و رسوندم به 
  داد. ی که با دستش نشون میگزينه

  ديدم؟ واقعا قبول شده بودم؟ درست می

هام لغزيد. ترنم هنوز خيره شده بود قطره اشکی از سر شوق با لجاجت به روی گونه
را ببينه. اما من مات و مبهوت در خياالت خودم در رفت و آمد بودم.  تا رتبه خودش

ناگهان ترنم با ذوق و جيغی از سر خوشحالی به سمتم اومد و من رو محکم به بغل 
  گرفت. 

  دم با اين رتبه پرستاری مشهد قبول بشيم.ساحل قبول شديم. قولت می -

  يه؟ ام گفت: ساحل! گرترنم با ديدن صورت به اشک نشسته

  ی گفت: تيتيش! و با لحن مسخره

  ی کردم که گفت: حاال اين شد. با به زبان آوردن اين کلمه خنده

شد توصيف کرد. سال پيش با ترنم کنکور داديم ولی واقعا حال االن من رو نمی
متاسفانه قبول نشديم. ولی اميدمون رو از دست نداديم. و االن خبر اين قبولی برای 

  لی خوشحال کننده بود.هر دوتامون خي

به ترنم نگاهی انداختم که با چه آب و تابی برای مامانش پشت خط تلفن قبول شدن 
  کرد.کنکورش رو تعريف می

م؟ آيا من با وجود داشتن پدر و مادرم بايد حسرت اين مکالمه مادر و دختری رو بخور
  دادن؟ چرا به وجود من و ساميار اهميت نمی

  توی افکار خودم سرگردون بودم که با صدای (دينگ) پيام گوشيم به خودم اومدم.

  پيام از دايرکت اينستاگرامم بود.

پيام رو چک کردم و فهميدم که فرستنده کسی نيست جز صدف. صدف دوست مجازيم 
دختر خوب و دوست داشتنی به نظر  بود که چهار ماه پيش باهش آشنا شده بودم.

رسيد. محتوای پيامش تبريک قبولی کنکورم بود. عجب! دوست مجازی من بيشتر می
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ده. توی ذهنم صدف رو برای اين کار درستش تحسين ام به من اهميت میاز خانواده
  ی افتادم.آن ياد نکتهکردم که يه

از نام خانوادگيم نبرده من در عرض اين چند ماه که با صدف دوست بودم حرفی 
شناختم. اما از کجا فاميلی من رو فهميده که دنبال ديگه رو میبودم و فقط به اسم هم

  اسم و فاميلم داخل سايت کنکور رفته؟

خوب به ياد داشتم من هيچ وقت اسمی از نام خانوادگيم نبرده بودم. داخل فضای 
تفاق معظلی شده بود. سعی کردم شناختن اما حال اين امجازی همه من رو به اسم می

  افکارات منفی رو از خودم دور کنم.

  با آرامش برای صدف تايپ کردم که ترنم جوری داد زد که در جا ميخکوب شدم.

  تون مهمونی. هوی! ساحل خانم بيا يک دسری به ما بده. خير سرت من اومدم خونه - 

ا جوابش رو ميدم و سوالم خيال پبامک بازی با صدف شدم و با خودم گفتم (بعدبی
  پرسم.)رو می

خنده ای کردم و رو به ترنم گفتم: شما و مهمون؟ واال اينجا رو با کاروان سرا اشتباه 
گرفتی. هر موقع يادم مياد توی خونه ما پالس بودی. همسايه هامون تو رو از خانواده 

  دونن ديگه. خودمون می

  ه داشته باشی؟قهقهه زد و گفت: مگه بده آبجی به اين خوب

  قالب های بستی يخی رو از فريزر برداشتم و رو به ترنم گرفتم و گفتم:

  نه خيلی هم عالی، بفرما اينم دسر. -

  ترنم با گرفتن بستنی از دست من به سمت کاناپه رفت و با صدای نسبتا بلند گفت:

  مامان و بابات زنگ نزدن؟ -

دونی. ضع زندگی من رو خوب میبا تأسف سری تکون دادم و گفتم: تو که خودت و
  آد.فکر کنم اصال نفهميدن امروز جواب کنکور می

  های زندگی خودشون رو دارن. خب ياد آوری کن. اونام مشغله - 

  بحث مشغله نيست ترنم! االن مگه مامان و بابای تو شاغل نيستن؟  -
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ی ما شبيه به هم ترنم با سر تاکيد کرد که ادامه دادم: خب! حاال رفتار مامان و بابا
ی هم دارن. بچه هست؟ اونا انقدر تو کار خودشون غرق شدن که يادشون رفته بچه

  های که بايد بهشون توجه کنن.

  آره اينم حرفيه. ولی زندگی هست ديگه بايد کنار اومد باهش. چه خوب چه بد. -

احل سری تکون دادم که ترنم بلند شد و مانتوش رو به تن کرد و گفت: خب ديگه س
  رم. االن داداش اخموت مياد بعد ميگه من چرا هميشه اينجا پالسم. من می

اخمی کردم و گفتم: نه بابا ساميار آدم اين حرفا نيست. حساب اون با مامان و بابام 
  جداست!

  ترنم چشمکی زد و گفت: می دونم خوشتيپ و خوشگله. 

  با آرنج کوبيدم به پهلوش و زير لب گفتم: زهر مار!

از رفتن ترنم دوباره برگشتم به همون کنج اتاقم و تنهايی سپری کردن ثانيه های بعد 
  کسالت بار زندگيم.

  با صدای آالرم گوشيم از خواب بيدار شدم.

داد، شون میدست بردم که تلفنم رو خاموش کنم اما با ديدن ساعت که هفت شب رو ن
تصميم گرفتم ديگه به خوابم ادامه ندم و ما باقی خوابم رو برای شب ذخيره کنم. با 

  های پف کرده به سمت آشپزخونه رفتم.موهای ژوليده و چشم

کتری رو پر آب کردم و به سمت دستشويی رفتم تا خودم رو از وضعيت موجود در 
جام دادم؛ در حد کرم پودر و رژ بيارم. موهام رو شونه کردم و يک آرايش مليح ان

  لب. 

شد. ی انداختم؛ نيم ساعت ديگه ساميار از سرکارش تعطيل میبه ساعت نگاه ديگه
کار مامانم تا ساعت نه و کار بابام تا ساعت يازده چه بسا دوازده شب ادامه داشت. 

  منم هميشه با ترنم کتابخونه و کالس زبان بودم. 

  وشی رو برداشتم تا جواب صدف رو بدم.خيال هر چی فکر شدم و گبی

  در جواب تبريک کنکورم براش تايپ کردم. 
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  (من که به تو نام خانوادگی نگفتم چه جوری پيدام کردی؟)

  ی بگذره! بالفاصله جوابم داد. حتی نگذاشت چند دقيقه

  دونی! )دونيم که تو نمی(ديگه ديگه، ما اينيم! ما خيلی چيزا می 

شدم. اگه فيک کم داشتم نگران میزد؟ کما انقدر گنگ حرف مینوشته بود ما؟ چر
  باشه چی؟ اما نه من چهار ماه باهش در ارتباط بودم. 

  براش تايپ کردم. 

  (صدف چرا انقدر گنگ حرف می زنی؟ تو که اينجوری نبودی!)

  در جواب پيامم نوشت. 

  (فکر کنم ديگه وقتش رسيده!)

  بش رو دادم. جوری جوايکه خورده از پيامش اين

  (در مورد چی داری حرف می زنی؟ )

  با ديدن پيامش دلشوره و اضطراب به جونم افتاد. 

  (ساحل من اونی نيستم که تو فکر ميکنی. ) 

  قلبم از ترس و وحشت روی ريتم هزار زد.  يعنی چی اين حرف؟ يعنی گول زده؟ 

يک جمله شدم. چشم  جواب گذاشتم. چند لحظه مات همونپيامش رو نگاه کردم اما بی
  دوخته بودم به صحفه گوشی که دوباره پيامی فرستاد. 

( االن که اين حرف رو بهت زدم ممکنه به سرت بزنه، من رو بالک يا ريپورت 
کنی ولی اين کارت به ضرر خودت تمام ميشه. سعی کن به حرف های من گوش 

  م.) ی انجام ندی. فردا ميفهمی من کی هستکنی و کار اضافه ديگه

اين شخصيت دروغين کی بود که راحتی و آسايش رو تنها با يک جمله از من گرفت؟ 
لرزيد. با صدای باز و بسته شدن در به خودم يخ کرده بود و می 6از استرس دستهام

اومدم و سعی کردم که آروم باشم. ساميار خيلی زرنگ بود و اگه من رو تو اين 
  هميد.فديد قطعا کل ماجرا رو میحالت می
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  از اتاق بيرون اومدم و به پذيرايی سرکی کشيدم اما ساميار نبود.

  صداش زدم: ساميار! کجايی؟

  ی به خونه اومده باشه. کم نگران شدم که به جای ساميار کس ديگهکم

  ه رفتم.آب دهنم رو قورت دادم و به سمت آشپزخون

  ساميار! ساميار مسخره بازی در نيار.  -

ام نشست. به به سمت گاز رفتم که زير کتری رو خاموش کنم. دستی روی شونه
تونم به جرئت بگم اون سمت صاحب دست برگشتم و يک سکته رو رد کردم. می

  لحظه قلبم ايست کرد و  لکنت زبون گرفتم. 

  سا... می... ار.  -

  به ترس من پريد بغلم.ساميار بدون توجه 

  ساحل ديونه قبول شدنت مبارک دخی کوچولو! -

  عجب اين موجود خونسرد و بی احتياط بود.

تمرکز خودم رو به دست آوردم و با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: ساميار خير 
سرت سی سالته. مرد شدی، پليس اين مملکت به حساب ميای ولی هنوز دست از اين 

  داری. من داشتم زهر ترک می شدم! نمی کارهای مسخره بر

ی زد و گفت: خواهرک هام آورد و بوسهلبخندی زد و صورتش رو به سمت گونه
کوچولوم. ترک عادت موجب مرض است. حاال به دور از شوخی مبارک خانم 

  پرستار!

  لبخندی زدم که بالفاصله گفت: خنده نکن. بايد شيرينی رو تمام و کمال بپردازی.

  ی چشمم گذاشتم و گفتم: به روی چشم خان داداش!دست رو

آفرينی زير لب گفت و با دست اشاره کرد به کتری و گفت: خب اول از يک چای 
  کنيم.قند پهلو شروع می
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ی کردم و چايی به قول ساميار قند پهلو دم کردم. دلم و از آشپزخونه خارج شد. خنده
مه نون پنير بخورم تا از التهاب از شدت ضعف مالش رفت. تصميم گرفتم يکی دو لق

  ام کمتر بشه. راه کج کردم سمت راست آشپزخونه و درب يخچال رو باز کردم.معده

  کرد؟کار میهام چهار تا شد. گل توی يخچال چیبا ديدن چيزی داخل يخچال چشم

دست بردم و سبد رو برداشتم؛ روی گلبرگ گل کارتی چسبونده شده بود که با خطی 
  ه شده بود.خوش نوشت

  (دخی، خواهری، کوچولو، تبريک واسه اين موفقيت بزرگت.)

با خوندن متن روی کارت ناخودآگاه لبخندی زدم و به اين فکر کردم که ساميار يک 
  ی به تمام معناست.ديوانه

  با صدای بلند داد زدم: ايول ساميار! غافل گيری جالب و نوع و جديدی بود. 

  يار رو که نبايد دست کم گرفت.چاکر آجی ساحل مون. سام -

ی. طبق معمول گل ليليوم و ای زدم و گل ها رو منتقل کردم به گلدون شيشهقهقه
  ارکيده. من عاشق اين دوتا گل بودم. هم خودشون هم عطرشون!

  ها رو آماده کردم و چايی رو داخل شون ريختم. چای خوش رنگی شده بود!ليوان

کرد. همه کارهاش به ن و بابا رو برای جبران میساميار هميشه محبت نکرده ماما
  جا و درست! من هم بايد خوبی هاش رو به نوبه خودم جبران کنم.

بعد از صحبت کردن با ساميار به اتاقم رفتم. روی تخت نشستم و به اين فکر کردم 
ثل ساميار تو جمع خانوادگی ما الزاميه. اگه اون نباشه من ميشم که وجود برادری م

  يک افسرده به تمام معنا.

خواستم استراحت کنم، سرم رو روی متکا گذاشتم که چشمم افتاد به خسته بودم و می
هاش و عواقب تلفن همراهم و ياد حرف های صدف افتادم. هر چی که بيشتر به حرف

شد. کنار ساميار که بودم فارغ بودم از م بيشتر میکردم استرساين کار فکر می
هرگونه غم و غصه و مشکالت اما حاال. فردا قرار بود که با ترنم برای انتخاب 

  مسائل مربوط به دانشگاه بيرون بريم.
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چشم هام رو بستم و سعی کردم افکار منفی رو از خودم دور کنم اما کنترلش از 
  اختيارات من خارج بود.

کرد از يک خواب نه چندان خوب که با هام گرم شده بود و استقبال میتازه چشم
صدای باز شدن درب و صحبت بين مامان و ساميار بيدار شدم. از اتاق خواب که 

  زد.بيرون اومدم مامان رو در چهار چوب در ديدم که به روم لبخند می

شپزخونه رفتم و با های مهربانانه جوابم رو داد. به سمت آسالمی کردم که با نگاه
ديدن بابا متعجب شدم. سالمی کردم و گفتم: بابا شما و اين ساعت توی خونه؟ امکان 

  نداره!

خنده ای کرد و گفت: امشب جزئ از شب های استثنا هست. امشب خوشگل بابا 
  کنکور قبول شده.

  ام رو بوسيد. و به سمت من اومد و گونه

بودم. آخه اين کار مامان و بابا سابقه  من مات اين همه مهر و عطوفت بابا شده
خواد براش نداشت. مامان به سمت آشپزخونه رفت و گفت: خب دخترم چی امشب می

  درست کنم؟

  مامان و آشپزی؟

العاده هست از نيمرو گرفته تا ابرويی باال انداختم و گفتم: هر چی درست کنی فوق
  غذاهای فرنگی.

ای گوشت از فريزر بيرون آورد و ت و بستهمامان لبخندی زد و به سمت يخچال رف
  مشغول درست کردن شام شد.

چی شده مامان و بابا عوض رو کردم به ساميار و با حرکت چشمام بهش فهماندم که 
  شدن؟

دونستم که ساميار به مامان و بابا ای باال انداخت و لبخند مليحی زد. من میاونم شونه
دونستن امروز من اعالم نتايج کنکور دارم. ساميار گفته بود وگرنه اونا که اصال نمی

شد داد. مگه میبرای خوشحالی من و احساس تنهايی نکردنم اين کارها رو انجام می
  که دوستش نداشته باشم؟
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تشويی رفتم و دست و رويی صبح با شنيدن آالرم گوشيم از خواب بيدار شدم. به دس
  تازه کردم. دوباره به اتاق برگشتم و گوشيم رو چک کردم

. هنوز پيامی از طرف صدف برام ارسال صدف دلشوره گرفته بودم هایبابت حرف
نشده بود. گوشی رو پرت کردم روی تخت و به بهانه خوردن صبحونه از اتاق خارج 

کشيد. صبح کالفگی دستی به موهاش می شدم. داخل راهرو ساميار رو ديدم که با
  بخيری گفتم که خيلی سر سرکی جواب رو داد و به اتاق خوابش رفت. 

  کرد.چش شده بود؟ ساميار هيچ وقت اين مدله رفتار نمی

روم کامال متعجب شدم. سر صبحی ی روبهبه ميز نهار خوری که رسيدم از صحنه
  کی اين صبحانه رو چيده؟

  ه رو کی چيده؟وای! اين صبحون -

ها رو تو خونه شد که رنگ اينجور صبحونهآخ آخ دلم ضعف رفت. چند سالی می
خوردن ولی االن چايی، شير، آب مون نديده بودم. همه سر سرکی يک چيزی می

پرتغال، پنير، مربا آلبالو که من خيلی دوست داشتم. مامان مشغول چايی ريختن توی 
  ح گل های ريز بود که گفت: سالم. صبحت بخير. اون فنجون های دلبر سفيد با طر

  سالم. صبح شما هم بخير. شما چيدی؟ -

  آره مگه چشه؟ -

  شد!گفتم ازت بعيد هست؟ نمیچی می تونستم بگم؟ می

  ام...خب... هيچی. خيلی هم عاليه. -

همگی مشغول خوردن صبحونه بوديم که صدای پيامک گوشيم حواسم رو پرت 
  خودش کرد.

  بم رفت باال. اشتهام کور شد.ضربان قل

تونستم بلند بشم و برم گوشيم رو چک کنم. پس به اين نتيجه رسيدم که بايد دندون نمی
روی جيگرم بزارم. بعد از چند دقيقه مامان و بابا به سر کارشون رفتن ولی ساميار 
هنوز خونه بود. تصميم گرفتم به اين حس کنجکاوی و صد البته استرس و ترس 



13 | P a g e 
 

بدم. بلند شدم و راهم رو به سمت اتاقم کج کردم که ساميار گفت: ساحل حالت  خاتمه
  خوبه؟ وسط صبحونه خوردن پکر شدی چرا؟

  آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: پکر؟ نه بابا اشتباه کردی!

  سری تکان داد و زير لب گفت: اميدوارم!

ظاهر چيزی بهم ی تحويلش ندادم و برای حفظ و من فهميدم که جواب قانع کننده
  نگفت. تصميم به رفتن گرفتم که ياد چيزی افتادم.

  ساميار چرا سر صبحی دمغ و کالفه بود؟

به سمتش برگشتم و گفتم: ساميار منم بايد همين سوال رو از تو بپرسم؟ سر صبحی 
  حالت نرمال نبود! مشکلی پيش اومده؟

گه وارد ايران شدن و دغدغه های کاری بود. بهم خبر دادن يک مافيای مجازی دي -
  دارن سواستفاده می کنن.

  اين رو که گفت تن و بدنم لرزيد. يعنی صدف، مافيای مجازی؟

  ها شدم؟نهه. امکان نداره، يعنی من به اين راحتی خام اون

شتم. راه پذيرايی تا اتاق خواب خيلی کم بعد از رفتن ساميار به سمت اتاقم قدم بردا
بود اما برای من در اون لحظه کيلومتر ها راه حساب شد. به اتاقم رسيدم و به سمت 

  گوشيم رفتم. يک عکس و يک ويس از طرف صدف برام ارسال شده بود.

اون عکس؟ نه امکان نداره! عکس متعلق به من؟! من هيچ عکسی از خودم در 
نکرده بودم و هيچ وقت برای صدف نفرستاده بودم. و حاال فضای مجازی منتشر 

ها برای گفتن داشت! ضربان قلبم باال حجاب من دست صدف حرفاين عکس بی
رفته بود و هر آن ممکن بود که قلبم از فرط استرس ايست کنه. آب دهنم رو قورت 

سم هاش جونم، نفدادم و روی پخش ويس کليک کردم. با شنيدن تک به تک جمله
  رفت.

  هام به لرزش بيوفته شنيدن صدای يک مرد بود. اولين چيزی که باعث شد دست

  شد.مات بودم و حرف های صدف دروغين در در سرم اکو می
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(خوب خام من شدی ساحل سپهری، خواهر و ناموس ساميار سپهری، تنها نقطه 
ندگيت ضعف مأمور مخفی سايبری. چهار ماه هست که با يک شخصيت دروغين به ز

وارد شدم. و حتی تو يک شک کوچک نکردی! در اين مدت چند ماهه تونستم خيلی 
چيز ها به دست بيارم، چيزهايی که به ضرر تو و صد در صد به منفعت من هست. 

  برم برات مهم هستن يا نه؟اينايی که نام می

، داداش جونت که شغل شريف پليسی رو داره، مامان معلمت، بابای کارخونه دارت
  دوست جون جونيت، اسمش چی بود؟ ترنم ترکاشوند. نام ببرم هنوز؟

کنم هيچ کار اضافه انجام نده. ای برات اهميت دارن بهت گوش زد میاگه حتی ذره
کنی طرف خيابان وليعصر، فرعی سمت چپ کوچه بن بست. هنوز تهران زندگی می

  بگم؟

اب خونه. تو يک آموزشگاه رفتی کتامسال تابستون با دوستت هر روز بعد ظهر می
کنم ديگه کافی باشه. بايد تا االن زبان حوالی خيابون ونک عضو بودی. فکر می

  فهميده باشی من چقدر نفوذ دارم.

  ای، همه رو در دست دارم.تمام اطالعات خانوادگی، اطالعات شناسنامه

کس ه هيچشه. به هيچ عنوان از وجود من بيک کار خطا باعث نابودی کل زندگيت می
  گی. پيش کسی از من حرف زدی عاقبتش پای خودت. چيزی نمی

  به اميده روزی که ديدار داشته باشيم خانم سپهری.

  اون روز خيلی دير نيست.)

ر افتاده بودم؛ خورد. انگار که در يک يخ بندون بزرگ گيکل خونه دور سرم پيچ می
ها رو از کجا فهميده بود؟ چه لرزيد. همه اون حرفبدنم مثل درخت بيد مجنون می

منبع موثقی داشت؛ که تک به تک جمله هاش درست بود؟ چرا اومدن سمت من؟ من 
دم؟ بغض گلوم چه کار اشتباهی کردم؛ که حاال  تاوان به اين سنگينی رو دارم پس می

دم! من در حال حاضر توان انجام هيچ کاری رو نداشتم. رو فشرد، اما گريه نکر
  حتی ساده ترين چيز يعنی گريه کردن. بعد از چند ثانيه دوباره يک ويس ديگه فرستاد.
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فهمونم بعد برو تو شوک. يک؛ اينکه فکر بالک کردن و (دو نکته ديگه رو بهت می
  ريپورت کردن من رو از سرت بيرون کن.

تری رو ازت دارم. دوم؛ اينکه می خواستم بهت بگم که من خيلی مدرک های مهم
ِمن بعد از اين زندگی خوبی انتظارت رو نمی کشه. خودت رو واسه يک زندگی پر 

  درد سر آماده کن.) 

گوشی رو تو دستم فشردم و با فرياد کوبيدم به ديوار! اين حس عصبانيت ناگهان به 
ط از خودم عصبی بودم که چه راحت تمام بدنم رخنه کرد. از کسی عصبی نبودم، فقَ 

به يک آدم شيطان صفت در نقاب يک انسان معمولی اعتماد کردم! زندگيم خوب 
اش رفت، اتفاق های شيرينی در زندگيم رقم خورده بود که هنوز تجربهداشت پيش می

نکرده بودم تبديل شد به يک اتفاق آلوده به زهر. چه آرزوها نداشتم که با يک 
  ی احمقانه بر باد رفت.انگارسهل

  ديدم.های طاليی میخداحافظ ای زندگی که روزی براش خواب

 کشم.حفظ جون اطرافيانم پا پس میسپارم و برای خودم رو به دست خدايم می

کارت منفی به ذهنم بدون عد از اون همه فشار روحی و روانی و هجوم آوردن افب
  هام روی هم رفت.اختيار چشم

با شنيدن زنگ تلفن خونه از خواب بيدار شدم. چشم دوختم به موبايلی که روبه روم 
  به هزاران قسمت تيکه شده بود.

شد منو بيدار کنن و بگن با ديدن موبايل تمام اتفاقات رو به ياد آوردم. چی می
  (ترسيدی؟) 

  گردونن به سمتم و بگن. (نترس. همش يک خواب بود!)و با اطمينان رو ب

بود! ای کاش. صدای زنگ کاش که همه اين اتفاقات خوفناک يک خواب و رويا می
  تلفن خونه روی مخم رژه رفت.

ای داغون به سمت تلفن رفتم. هر قدمی که روی زمين با بدنی کرخت شده و روحيه
ردم؛ از بچگی اين خلق و خوی رو کگذاشتم انگار که کوهی رو جا به جا میمی

شد. قطع به يقين طور حالم دگرگون میداشتم که در زمان غلبه احساسات به ذهنم اين
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خواستم ترنم از لرزش صدايم پی به بغض پنهانم ببره. تلفن رو به خود ترنم بود. نمی
  سمت گوشم بردم و با صدای آروم زمزمه کردم: الو!

  خط تلفن به خودم اومدم.با شنيدن داد ترنم از پشت 

  الو و زهر. دختر مگه ما قرار نبود امروز برای کارهای دانشگاه بريم بيرون؟ -

زنم کسی زنم به گوشيت خاموشه. به تلفن خونه زنگ میاز صبح هر چی زنگ می
داره. معلومه چته تو؟ من از صبح دلم هزار راه رفت. تو به اين فکر نکردی بر نمی

  شيم؟ ی زهر ترک میکه من از بی خبر

  با کالفگی سری تکون دادم و گفتم: حالم خوب نيست!

انگار که اين جمله برای ترنم قابل درک نبود که پرسيد: يعنی چی که حالم خوب 
  تون.نيست؟ من االن ميام خونه

  در اون شرايط من حتی حوصله خودم رو هم نداشتم چه برسه به ترنم.

  نها باشم.خوام ت_نه. نميخواد ترنم! می

و امروز همه چيز دست به دست هم داده بودن تا حال من رو به بدترين شکل ممکن 
  خراب کنن.

  خوام تنها باشم نداره. االن ميام._می

و با کلمه خداحافظ تلفن رو قطع کرد و مجال صحبت کردن به من رو نداد. با همون 
شد انسان ت. چی میحال نزارم به سمت اتاقم رفتم و خودم رو پرت کردم روی تخ

  برای چند دقيقه بلکه چند ثانيه فارغ شه از اين دنيای پر پيچ و خم؟

شد. تصميم قصدم اين بود که بيرون بريزم هر چه افکار ضد و نقيض رو اما نمی 
  گرفتم به اتفاقات خوب فکر کنم اما مگه قرار بود اتفاق خوبی پيش بياد؟ 

  قلبم و گفت.  و اين بار عقلم بود که پيشی گرفت از

  (اگه خدا بخواد هر غير ممکنی، ممکن ميشه. فقط کافيه بخواد. )

ترنم نيم نگاهی با عصبانيت به من انداخت و گفت: دختر ديونه شدی؟ چرا گوشيت 
  به باد دادی؟رو زدی در به داغون کردی؟ می دونی چند ميليون رو 
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  ام بهش.جوابی بهش ندادم و فقط زل زده

بعد از چند ثانيه صبر ترنم هم به اتمام رسيد و با فرياد گفت: ساحل چه مرگت شده؟ 
  ها زل زدی به من!دی؟ عين ديوونهچرا جواب نمی

من هم که حوصله جر و بحث رو نداشتم با کالفگی روی گرفتم و گفتم: ترنم من حالم 
  نيست. اصال ها!اصال خوب 

  ها شدی!زنم به داداشت ببينم چرا تو امروز عين مرده_باشه منم االنم زنگ می

  با بردن اسم ساميار از جا بلند شدم و گفتم: الزم نکرده. بهتر ميشم.

  _خب پس بگو چه اتفاقی افتاد که اين بال رو سر گوشيت آوردی؟

چيز رو وجود نداشت قطعا همه اگر اون تهديدها مبنی بر نگفتن اين ماجرا به کسی
  شد!گفتم. اما نمیبه ترنم می

  سعی کردم جوری جوابش رو بدم که نه دروغ بگم و نه کل ماجرا رو لو بدم.

زد، هر بار _هيچی بابا! از صبح يک مزاحم تلفنی هر چند ثانيه به گوشيم زنگ می
يم هنگ کرد، منم داد که گوش زد. انقدر ادامهدادم دوباره زنگ میکه جواب نمی

  عصبانی شدم گوشی رو پرت کردم و خورد به ديوار!

ای رفت و گفت: آخه به خاطر يک تماس تو بايد گوشيت رو بزنی ترنم چشم غره
  کم بايد ازت دوری کنم، فکر کنم جزامی چيزی گرفتی.تيکه تيکه کنی؟ کم

  از اين حرف ترنم لبخند کوتاهی کنج لبم نشست.

کارتت رو بسوزون و يک شماره جديد بگير تا ديگه سيم_در اسرع وقت برو 
  مزاحمت نشن.

  اون مردک افتادم. با اين حرف ترنم ياد حرف

  (هرجا بری، با هر کی و با هر مشخصاتی پيدات می کنم.)

کارت کار ساز بود؟ بايد با ساميار خيلی معمولی درباره يعنی عوض کردن يک سيم
  حتی يک شک کوچکی هم نکنه. اين تهديدها صحبت کنم. جوری که
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ی محکمی به بازوم زد و سری به نشونه (باشه) تکان دادم که ترنم با آرنجش ضربه
گفت: امروز که نشد بريم! فردا صبح نيای و بهونه بياری خودم ميام با زور کشون 

  برمت.کشون تا خود مکان مورد نظر می

  تری انجام بدم؟فهم شدی يا بر خورد خشنشی

  زدم و برای يک لحظه اتفاقات رو فراموش کردم و شدم همون ساحل گذشته.  لبخندی

  _باشه بابا! برخورد خشن.

به قربون خودم بشم که قدمم هميشه باعث ترنم تا من رو در اين حالت ديد گفت: به
خير و برکته! تا اومدم پيشت از يک مرده محرک، جزامی تبديل شدی به هلو بپر تو 

  گلو!

  لک در آوردم و گفتم: فقط اعتماد به نفست قابل ستايشه!با صورتم شک

با اصرار مکرر من ترنم راهی خونه شد. با اينکه حال خوبی نداشتم اما قرار گذاشتيم 
ن هيچ سرگرمی مون حتما بريم. گوشيم شکسته بود و مکه فردا برای کارهای دانشگاه

ی نداشتم جز فکر کردن به همون چيزهای که مورد آزارم بود. همه احتماالت ديگه
کارت ديگه بگيرم دوباره مزاحمم رو در نظر گرفتم. احتمال اينکه من اگه يک سيم

ها بد باشه و خاطرشون رو ميشن؟ يا اينکه اگه اين کار رو بکنم شايد از نظر اون
تونستم حالت انيت دست به کارهای خطرناکی بزنن! و میمکدر کنه و از فرط عصب

های خوشبينانه رو هم در نظر بگيرم و به اين فکر کنم که تمام اون تهديدها چرت 
های . با فکر کردن به اين احتماالت آزاردهنده در خلوتگاه خودم و کنج تاريکیباشه

شنيدم ی مادر بزرگم رو میمبهم اتاقم به خواب فرو رفتم. در عالم خياالت بودم و صدا
گفت: دخترکم ساحل. نبينم غمت رو عزيزکم. مگه يادت رفته که من يک که می

  عنصر آرامش بخش به تو هديه دادم؟

ی از مه گم شده بود و صورتش به طور واضح اومد اما خودش در اليهصداش می
رم. به دنبالش در تيررس ديد من نبود. تنها با شنيدن صداش تونستم پی به حضورش بب

  گشتم که با زمزمه آروم گفت: صاحب اسم گردنبند طلبيدتی مادر!

برو و ازش کمک بخواه، آرامشی که داره وصف نشدنيه. از جانب من هم سالمی 
  برسون مادر!
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. فرصت رو اش هر لحظه دور و دورتر شددهن باز کردم تا صبحتی کنم اما سايه
  چرا آخه؟ زندگی من...؟ غنيمت شمردم و با فرياد گفتم: عزيز

  مجال صحبت کردن به من رو نداد. کلمات با بن صدای کم توی سرم اکو شد.

  تو پاکی، تو دختر معصومی هستی، تو داری به اشتباه... -

  ی کامل نشده فرياد زدم: عزيز!صدا به يکباره قطع شد و من کنجکاو از ادامه جمله

هراسون بيدار شدم. به محض اينکه  با کشيده شدن دستی به روی موهام از خواب
. ليوان آبی به دستم داد و ای نگرانی ديدمهام رو باز کردم ساميار رو با چهرهچشم

  من ليوان رو يک نفس سر کشيدم.

ساميار لبخند مليحی زد و گفت: حالت خوبه؟ چرا پريشون بودی تو خواب؟ کابوس 
  ديدی؟

  ام کشيدم.دستی به پيشونی عرق کرده

  ! چيز مهمی نيست، نگران نباش!اره -

  چطور نگران نباشم؛ تو خواب داشتی فرياد می زدی! -

  گی خواب، يک خواب بود ديگه.خب ساميار خوبه خودت داری می -

گی باشه. در هر صورت هر جوری که میسری تکون داد و گفت: اميدوارم همين
  موقع مشکلی پيش اومد اولين نفر بيا پيش خودم!

  ی مشکالتم رو با اون در ميون بذارم؟تونستم همهمی می گفت؟ساميار چی 

  مشکالت من خط قرمزهای زندگيم بودن!

ساميار به اتاق خودش رفت تا به کارهاش رسيدگی کنه. بلند شدم که برم چايی بذارم 
  ی ساميار بلند شد.و گلويی تازه کنم که صدا

  ساحل! گوشيت چرا شکسته؟ -
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هام رو به سمت ميز تحريرم چرخوندم و ای خدای من! ساميار از کجا فهميد؟ چشم
با نديدن تيکه های گوشی به اين پی بردم که ترنم اونها رو برداشته و جايی ديگه از 

  خونه گذاشته. حاال هم که ساميار ديده.

  خواستم متوجه بشه اما حاال...؟نمی قرار نبود که ساميار بفهمه.

ترنم رو برای اين دسته گلی که به آب داده لعنتی نثار کردم. برای بار دوم صدای 
  ساميار بلند شد.

  ساحل! سوال من جواب نداشت؟ -

نفس عميقی کشيدم و به سمت پذيرايی قدم تند کردم. با دين من ابرويی باال انداخت و 
  بده! اين يعنی اينکه ياال جواب

  دستی به موهام کشيدم و خيلی خونسرد گفتم: اعصابم خورد شد به ديوار زدمش!

ساميار با ديدن صراحت حرفم ناخودآگاه لبخندی به روی لبش اومد که خيلی سريع 
رفعش کرد و با تحکم گفت: يعنی چی که اعصابم خورد شد؟ دليل بگو!همون 

  ريف کردم.های رو که به ترنم زدم برای ساميار هم تعحرف

ديوونه شدی؟   گوشی چند ميليونی رو برای اون مردک عوضی زدی داغون کردی؟ -
تونستم حقيقت رو بگم و کردن اما من نمیها من رو به يک آدم عصبی تشبيه میاون

  ام کرده بود. برای اولين بار سر ساميار فرياد کشيدم.همين موضوع کفری

خرم. اشتم زدم شکستم! خودم پول دارم میگی چيکار کنم؟ اصال دوست دخب می -
  نياز نيست تو دست تو جيبت کنی که حرف پول رو مياری وسط!

زنی؟ من کی حرف پول رو زدم! تو خيلی حرف منو جدی ساحل چرا داد می -
  بينم خواهرم اينجوری تو روی من وايستاده!گرفتی!درضمن بار اوله که می

کردم اما اين چند روزه و داختم و عذرخواهی میانبايد اون لحظه سرم رو پايين می
  مخصوصا امروز اصال حالت نرمالی نداشتم.

  زنم!من با توجه به رفتار آدم مقابلم حرفی رو می -
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نيم نگاهی به من انداخت که مملو از خشم بود. موقعيت رو مناسب ندونستم و به اتاق 
  خودم رفتم.

  خدايا! اون حرف ها، اون تهديد ها...

  ه و همه روی طرز برخورد و زندگی من تاثير مخربی گذاشته بودن.هم

  تر از خودم رفتار کنم.طوری با بزرگمن آدمی نبودم که اين

ی ام گرفت و نتونستم خودم رو مجاب کنم که نبايد اشک بريزم. تالفی همهگريه
  های خفه شده در گلوم رو پس دادم.بغض

  هانی زندگيم.زار زدم برای اين اتفاق ناگوار ناگ

  ام چطوره؟زار زدم و فکر کردم مسير آينده

  سخت يا آسون؟

  ی آسون بشه!اما شايد سخت باشه اما با وجود آدم ديگه

  از اتاقم بيرون اومدم و تصميم گرفتم که با ساميار صحبت کنم.

مون شده و قطعا االن به خون من تشنه است. پس بايد از دلش بحثاما يادم اومد که 
به سمت آشپزخونه رفتم و هر چه که ساميار دوست داشت رو داخل يک  در بيارم!

  ای به در زدم که پاسخی نداد.سينی گذاشتم و به سمت اتاقش رفتم. تقه

ن دليل بدون زنه؛ به هميمون شده با من حرفی نمیدونستم االن که باهم حرفمی
ای به در بزنم داخل شدم. پشت ميز نشسته بود و با دقت مطالب رو اينکه دوباره تقه

  کرد.زير لب زمزمه می

  سينی رو روی تختش گذاشتم و به سمتش رفتم.

هاش زدم و التماس هام رو از پشت حلقه کردم دور گردنش و بوسه به گونهدست
  م اونجوری باهت صحبت کردم.گويان گفتم: داداشی ببخشيد. ِشکر خورد

هام رو به معنای احترام ادب به هم چسبوندم و گفتم: ساميار خان آيا و کف دست
  کنيد؟پوزش اين بنده حقير رو مورد قبول واقع می
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زنه. اما بالخره رو کرد به من ش رو پس میاش معلوم بود که به زور خندهاز قيافه
  و لبخند پت و پهنی تحويلم داد.

  کردم طرفش و گفتم: آخ جون بخشيد! حمله

ساميار با اعتراض من رو از خودش دور کرد و با اخم گفت: فکر نکن که هر بار 
زنم، هات رو آتيش میتونی با بلبل زبونی کارت رو انجام بدی، دفعه بعدی گيسمی

  فهميدی؟

تا هام از فرط تعجب دو اين حرف ساميار رو از روی واقعيت برداشت کردم و چشم
  شده بود.

  _حاال نه در اون حد خشن!

  و بعد خنديد و من پی بردم که در مواقع حساس آی کيوی دارم در حد صفر!

ساميار بعد از انجام دادن کارش رو کرد به من و گفت: اون سينی خوشگله که به من 
  چشمک می زنه برای منه؟

  صد درصد خالص برای شما. -

ساميار در حال خوردن محتويات سينی بود که فرصت رو غنيمت شمردم تا ازش 
  درباره کارهای صدف اطالعات کسب کنم اما خيلی معمولی که شک نکنه.

  دی ؟ساميار ميگم تو چيکار دقيقا انجام می -

  ! من خب اطالعاتی هستم. افسر پليس فتا و فوريت سايبری -

  ات چيه؟دقيقا وظيفه -

های ؛ ايجاد امنيت و کاهش مخاطرات برای فعّاليّتکامل بخوام توضيح بدم بايد بگم -
ی اّطالعاتی، حفاظت و صيانت از هويت دينی علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه

گيری از تبديل و ملّی، مراقبت و پايش از فضای توليد و تبادل اّطالعات برای پيش
برای انجام و تحقّق  ها و عملياتاين فضا به بستری برای انجام هماهنگیشدن 

ها و هنجارهای جامعه در فتا های غيرقانونی و ممانعت از تعّرض به ارزشفعّاليّت
  های پليس فضای توليد و تبادل اّطالعات ناجا هستش!ی وظايف و مأموريتاز جمله



23 | P a g e 
 

ردم. تا به حال انقدر به شغل ساميار نفسی گرفت و من ترسيده چند دقيقه سکوت ک
  حساس نشده بودم. سوال اصلی خودم رو پرسيدم. 

  دن؟_مگه اين سواستفاده گرها چه کاری انجام می

گيم انگل های فضای مجازی! عمل فيشينگ ها می_توضيحش سخته. ببين ما به اين
ربه به يا همون سرقت آنالين. پخش و جعل اطالعات شخصی کاربران اينترنت، ض

سيستم امنيتی و اطالعاتی، عملکردهای سياسی، شايعه پراکنی و هزار جور تخلف 
تری کشيده ديگه. بعضی اوقات فضای توليد و تبادل اطالعات به جاهای باريک

کنن و با بعد از کسب جا میشه مثال ميان با استفاده از نفوذشون مواد مخدر جابهمی
کنن. حاال هم در اين وسط کسايی و قمار ايجاد میبندی های شرطاعتماد مردم سايت

رن و حرف های دروغ خبر به سمت شون میخورن که به ناخداگاه و بیضربه می
  کنن!و پوچ اونا رو باور می

شه از حرف های ساميار ترسيدم، آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: تهديد چی؟ می
  حرف تهديد رو هم وسط بکشن؟

ها و شست و شوی ذهن و تفکرشون که بتونن از راه دور زدن آدم ها تا جايیاون -
  زنن.شن و بالاستثناء دست به تهديد میوارد عمل می

  تهديد هاشون می تونه جدی باشه؟ -

بستگی داره! آدم های فوق العاده وحشتناکی هستن. در ظاهر يک آدم معمولی اما  -
  در باطن شيطان صفت.

خواستم چيزهای بيشتری بفهمم که اقت از کف دادم. میو با شنيدن اين جمله من ط
  پرسی؟ساميار رو کرد به من و گفت: مشکلی پيش اومده که اين سواالت رو می

  با لکنت زبون آروم زمزمه کردم:نه!چه... مشکلی؟ هيچی... نشده!

موندم ای ديگه میموقعيت رو مناسب ندونستم و عزم رفتن کردم. اگر چند فقط ثانيه
  فهميد.ا ساميار با زرنگی کل ماجرا رو میقطع
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به سمت در قدم برداشتم که با حرف ساميار درجا خشکم زد: اونا امکان داره سمت 
هر کسی بيان، حتی سمت تو! اينو گفتم که بفهمی اگه مشکلی پيش اومد اولين نفر به 

  تر از اين حرفا هستی. خودم بگو، قطعا به نفعته! هرچند تو عاقل

ودم رو حفظ کردم و سری تکون دادم. من اگر عاقل بودم به اون صدف ظاهر خ
  کردم! حاال هم برای سرزنش کردن خودم خيلی دير بود. اعتماد نمی

کارت به اسم کارتم رو تعويض کنه چون سيمبرگشتم به سمت ساميار که بگم سيم
  ساميار بود. اما خودش پيش قدم شد. 

  گيرم.سوزنم و يک خط ديگه برات میکارتت رو میرم سيمفردا می -

  ممنون زير لب زمزمه کردم و به سمت اتاق خوابم رفتم. می ترسيدم! خيلی!

  تر بشن چی؟ اما به خودم نهيب زدم.ها رو جریکارت عوض کردن اوناگه با سيم

  (فوقش به ساميار ميگی ديگه!)

حال شده بود که تابه داد و دلم يک دستور. توی دلم آشوبی به پامغزم يک دستور می
  نظيرش رو نديده بودم.

  آشوب؟ مسکن من در مقابل اين آشوب چی بود؟ گردنبند ضامن آهو مامان بزرگ!

  به سمت کمد اتاقم رفتم و بازش کردم و دنبال جعبه طاليی خودم گشتم.

  جست و جو کردن بين لباس های تلنبار شدم پيداش کردم.بعد از چند دقيقه 

  نگاهم رو دوختم به رنگ طاليی مات جعبه با تزئينات نگين های سرخ شده اش.  

  دست هام رو روی جعبه کشيدم و قبار گرد و خاک رو ربودم.

  قفل کوچيکش رو باز کردم و نگاهی به محتويات درونش انداختم.

ی ابتدايی نگه داشته بودم و هرازگاهی از دوره های دوستام روهمه يادگاری
  کردم. نگاهشون می

  اما در اون موقعيت تنها يک چيز بود که من رو به سمت اين کمد کشونده بود.

  اون هم گردنبند طرح ضامن آهوی مامان بزرگ بود. 
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دست جنبوندم و سريع گردنبند رو از ميون زنجيرهای مختلف گردنبندهای ديگه جدا 
  .کردم

  طراحی اين گردنبند فوق العاده زيبا بود.

يک زنجير نقره و چند مهره متصل به زنجير و طرح ضامن آهو که با خطی خوش 
  روی سنگ زمرد حکاکی شده بود.

اين گردنبند جدا از ظاهر ساده اما زيباش، آرامشی داشت که من دليل اون رو هنوز 
  دونستم.نمی

  ای به لقب (ضامن آهو) زدم.بوسه هام بردم وسنگ زمرد رو به سمت لب

توی دلم آرزو کردم و اول از خدا و ضامن آهو آقا امام رضا عليه السالم و دوم از 
مامان بزرگم خواستم که اين اتفاق به خير خوشی تموم بشه. توی دلم برای آرزو 

  خودم آمينی گفتم.

  گردنبند رو به گردن انداختم و به رخت خواب رفتم.

آرامش از قوت قلب ساميار بود يا از عصاره آرامش بخش گردنبند اما  دونم ايننمی
  هر چی که بود تونستم درست و منطقی تصميم بگيرم.

اون سيم کارت ديگر وجود نداشت و قرار بود از فردا من يک خط جديد داشته باشم. 
 اگر تهديدهاشون يک مشت اراجيف باشه که اين ماجرا تمومه و اما... اگر همه اون

سپارم دست خدا. اگر من شم و خودم رو میتهديدها واقعيت داشته باشه من تسليم می
گر تمامی نتوانم به کسی رازم رو بگم مشکلی نيست! من خدای رو دارم که نظاره

  اعمال بندگانشه.

موند؟ اين آسودگی اين حس شجاعتی که در بدنم رخنه کرده بود، تا کی ماندگار می
  تا کی ادامه داره؟

  همه و همه رو سپردم به دست تقدير و سرنوشت زندگيم.

  چه خوب!

  چه بد!
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هام رو پوشيده بودم و منتظر ترنم شدم. خيلی دير کرده بود. احتماال تالفی لباس
حرص پاهام رو به  نظمی ديروز من رو کرده تا بلکه دلش خنک بشه. از شدتبی

  جويدم.هام رو میدادم و ناخنتندی تکون می

بايست امروز انجام بدم فکر کردم که دست برده بودم زير چونه و به کارهای که می
صدايی آيفون من رو از عالم خياالت بيرون کشيد. از طرز زنگ زدنش فهميدم که 

  خود ترنمه. 

  هام رو پوشيدم و پايين رفتم.کفش

قدر دير اومده و اونم ترافيک ور شدم که چرا آنديدن ترنم به سمتش حملهبعد از 
  کرد. ها رو بهانهخيابون

شد؛ از خونه که بيرون اومديم تا خود مطب مشاوره تحصيلی که زندايی ترنم می
کردم يکی داره من رو تعقيب انداختم چون احساس میمدام پشت سرم رو نگاهی می

  اما من مدام سنگينی نگاه خيره رو روی خودم تشخيص دادم. کنه. دقايق گذشتن می

  ترنم از حرکاتم شک کرده بود. 

  ساحل! چرا هی پشت سرت رو نگاه می کنی؟  -

  هيچی.  -

اخمی کرد. تا خواست دوباره سوالی بپرسه تاکسی جلو پاهامون ترمز کرد. سوار 
  تاکسی شديم و به سمت مکان مورد نظر به راه افتاديم. 

رد اتاق مشاور تحصيلی که شديم ترنم با خوشروئی و خيلی صميمی زنداييش رو وا
  به آغوش کشيد و من هم در سالم کردن پيش قدم شدم. 

امروز ما با استفاده از پارتی که داشتيم بدون وقت قبلی برای کارهای مربوط به 
گفتن شرايط و  دانشگاه پيش خانم مهشيد امينی اومديم تا ما رو راهنمايی کنه. بعد از

رتبه کنکور خانم امينی روی کرد به من و ترنم و گفت: خب خودتون چه شهرهايی 
  کنين؟ رو انتخاب می

  من و ترنم هر دو باهم گفتيم: تهران! 
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تونستيم برای پرستاری تهران قبول بشيم. شهر رتبه خوبی به دست آورده بوديم و می
های خوبی داشت. چی از اين انشگاهخودمون بود، رفت و آمد خاصی نداشت و هم د

  بهتر؟ 

کنن که توی شهر خودشون خانم امينی با اخم ماليمی گفت: ببيند دخترا. همه فکر می
ترن اما شما بايد مستقل بودن رو ياد بگيريد، بتونين در مواقع درس بخون راحت

ه های هست که من بحساس زندگيتون خودتون تصميم بگيرين و اين يکی از توصيه
  گم.ی مراجعينم میهمه

  گفت!های خانم امينی فکر کردم. پُر بيراه نمیبه صحبت

  من هنوز توی فکر بودم که ترنم زودتر از من اظهار نظر کرد.

خب مهشيد جون، ببخشيد يعنی همون خانم امينی االن به نظر شما با توجه به رتبه  -
  کنيد؟کنکورمون چه شهرهای رو شما پيشنهاد می

شهر های مثل مشهد، اصفهان، شيراز و در آخر تهران رو بهتون پيشنهاد من  -
  کنم.می

شهرهای نام برده شهرهای بزرگی بودن و قطعا امکانات خوبی داشتن. بعد از 
های ديگه بين من و ترنم و خانم امينی تصميم بر اين شد که همون شهر هارو صحبت

اش اعالم کرديم تا نتيجهه و نيم صبر میبا رشته پرستاری انتخاب کنيم. بايد تا يک ما
   بشه.

            **********  

دونه بعد از بيرون اومدن از مطب خانم امينی ترنم رو کرد به من و گفت: ساميار می
  چه شهرهايی رو انتخاب کردی؟

  گفت هرجايی که خودت دوست داری.  -

  مامان و بابات چی؟ -

  ون مهم نيست!اونا براش -
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ی بود که من به زبان آورده بودم. مِن ساحل ترين جملهترين و واقعیو اين دردناک
سپهری واسه مامان و بابام هيچ اهميتی نداشتم. تا جايی که حرف پول و کار باشه، 

  ساحل کيلو چند؟

ها رو تماشا ی پارک کنار ترنم نشسته بودم و داشتم بازی بچهروی صندلی ها
  کردم.می

چقدر دوران بچگی خوب بود. چه حيف که قدرش رو ندونستيم و آرزو کرديم زودتر 
  بزرگ بشيم اما خب نداشتيم که بزرگ شدن پر از غم و غصه و مشکالته.

  کرد. اش کار میگوشی ها گرفتم و به ترنم دوختم که داشت بانگاهم رو از بازی بچه

دستی به شال نامرتبم کشيدم و از ترنم پرسيدم: به نظرت االن ساميار سيم کارت منو 
  گرفته؟

  زنی؟حتما ديگه. خب چرا بهش زنگ نمی -

ی : اميدوارم که ذهنت کپی از حافظهاش رو به سمتم گرفت و با خنده گفتگوشی
  ماهی نباشه و حداقل شماره رو حفظ باشی! 

ی نثارش کردم و گوشی رو از دستش گرفتم. مشغول وارد کردن شماره م غرهچش
رم از اين سوپری يک چيزی ساميار بودم که ترنم بلند شد و گفت: ساحل من می

  بگيرم.

ی شماره رو وارد کردم. هنوز تماس رو وصل نکرده بودج سری تکون دادم و ادامه
  که گوشی ترنم زنگ خورد.

  شماره ناشناس بود!

  يعنی بايد جواب بدم؟

  خب گوشی ترنمه. 

خوان بهش بدن! به همين دليل بدون تلف اما به خودم نهيب زدم؛ شايد خبر مهمی می
  دادم!ی اتصال رو فشردم که ای کاش جواب نمیکردن وقت نقطه

  گوشی رو به سمت گوشم بردم و گفتم: الو بفرماييد؟
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  نشناختی؟ -

زنه خه چرا من کسی که به گوشی ترنم زنگ میاز حرفی که زده بود تعجب کردم، آ
  رو بايد بشناسم؟ اون هم يک مرد! 

  جا نياوردم.خير! به -

  موذيانه خنديد. 

  بنده صدف دروغين هستم! -

  تونست کل روز خوش من رو خراب کنه.به زبان آوردن تنها همين کلمه می 

  ی ترنم رو از کجا آورده بود؟اون شماره

  رس قورت دادم و گفتم: تو...؟ آب دهنم را با است

  مجال صحبت کردن به من رو نداد و خيلی سريع حرفش رو زد.

زياد به خودت فشار نيار ساحل جون! شماره رفيق جونت رو که از موبايلت پيدا  -
  کردم، نگفتم من نفوذم زياده؟

  حاال شماره جديدت رو سيو کن. نيازی نيست از ساميار بگيری، ياداشت کن! 

091.........  

ی رو سريع گفت که اصال من حتی يک عدد از اون رو هم در ذهنم ذخيره شماره
  روم نگاه کردم.نکردم. و فقط مات و مبهوت به خيابون روبه

خبر ای که حتی خودمج ازش بیی جديد من رو فهميده بود؟ شمارهاون از کجا شماره
  بودم! 

ام به ساميار زنگ گرفتن شمارهدونست من برای و يک سوال ديگه... از کجا می
  زدم؟ 

  آخر اين همه اطالعات رو از کجا فهميده بود؟

  و از آخر صداش رو مبهم شنيدم. 
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  خدافظ. ولی خيلی دوست دارم يک روز رودررو ببينمت! به اميد همون روز. -

های دستم لغزيد و روی زانوم افتاد. شوک بزرگی بهم وارد شده! گوشی ميون انگشت
  به چيزهای فکر کردم که در عرض اين چند روز ذهنم خيلی مخشوش کرده بود. 

ی درهم برهمم حسابی حالش گرفته ترنم با سر و صدا به طرفم اومد که با ديدن قيافه
م که چه دقيق و به موقع کردشد. با صدايی بلند من رو صدا زد و من به اين فکر می

  گوشی رو قطع کرد! دقيقا همون موقعی که ترنم از سوپری خارج شد. 

پا گذاشتن؟خب اگه کسی دنبالم نباشه چجوری متوجه اومدن ترنم نکنه برای من به
  شدن؟

با اين فکر بلند شدم و اطرافم رو با دقت نگاه کردم که با برخورد عصبی ترنم مواجه 
  شدم. 

ديدی؟ قيافت رو ديدی؟ رنگ به صورتت نمونده دختر! چه جواب نمی ساحل؟چرا -
ها ها داری گوشه به گوشه پارک رو دفعه؟ االنمدکه عين ديوونهمرگت شده يک
  برانداز می کنی.

ی پارک که بلکه چيزی به حرفاش توجهی نکردم و فقط چشم دوختم به گوشه گوشه
مون حال بودم که ترنم با فرياد گفت: ببينم ولی هيچ سرنخی عايدم نشد. هنوز در ه

  ساحل!

  يکه خورده از فريادش به سمتش برگشتم. 

  زنی؟ها؟ چرا داد می -

  دست به کمرش زد و حرص و جوش لب زد. 

  و چته؟ چرا ديونه بازی در مياری؟ت -

سردرگم سری تکون دادم و بدون جواب دادن به سوالش خيلی صريح جمالت رو 
  کنار هم چيدم. 

  نم بريم! من حالم اصال خوب نيست.تر -
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اينا رو خريدم پس برای  -ها و معترض گفت: با تعجب اشاره کرد به نايلون خوراکی
  چی؟ نه خير بايد بمونی! راستی مگه تو قرار نبود بری گوشی بخری؟

ها به اين موضوع فکر نکرده بودم ولی حالم برای خريد و راه رفتن توی خيابون
  اصال مساعد نبود.

  بيخيال، يک روز ديگه.  -

و بدون اينکه جوابی از ترنم بشنوم کوله رو برداشتم و به سمت خيابون رفتم. خودم 
  خاطر حماقتم. رو سرزنش کردم به

  کردم.دادم. اگر پيشش درد و دل نمیاگر اون روز اولی که بهم پيام داد، جواب نمی

  اگر... 

  اگر...

  اگر...

ای که جبران ناشدنی بود. آخه من با کدوم عقلم به يک و ذهنم پر شده بود از اگره
  دوست مجازی که فقط يک اسم داره اعتماد کردم؟

شنيدم که همچين اتفاقاتی در فضای مجازی زياده اما به هيچ هميشه از ساميار می
  شد که برای خودم اين اتفاق بيافته.عنوان در مخيله خودم گنجانده نمی

ترم کرد، آسون بود يا سخت،؟ بهای پايانش مرگ بود يا زندگی؟ هرچی که بود قوی
  ترم کرد. باهوش

کشن کسايی که برای به شه، نفس میفهميدم توی اين دنيا که بعضی اوقات نامرد می
ران رو به لجن زار آل از نظر خودشون، زندگی ديگدست آوردن يک زندگی ايده

  کشند. می

  ها با شعار (باهم و برای هم زندگی خوب بسازيم بيگانه هستن.)و اون

در افکار متالطم خودم شناور بودم که صدای تقه در من رو به حالت عادی 
  گرفت. برگردوند. ساميار بود که برای ورود به اتاقم اجازه می
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و قامت بلند و ورزيده ساميار در چهار با گفتن (بفرماييد) دستگيره در کشيده شد 
  چوب در نمايان شد.

ای کرد و گفت: کنکور قبول شدی، با ديدن من مابين اون حجم از کتاب تک خنده
  ها ديگه پَر؟کتاب

دونست که من برای درست کردن سرگرمی و به دور موندن از هرگونه ساميار نمی
   هام مشغول کردم.افکارت منفی خودم رو با کتاب

  لبخندی زدم. 

ها درسی و خوام کتابهای پيشه و ديگه نيازشون ندارم. میها مال سالنه! اين -
  تستی رو ببرم کتابخونه تا بلکه چند نفر بتونن ازشون استفاده کنن.

هدف ورق ها رو برداشت و بیها اومد. يکی از اونسری تکون داد و به سمت کتاب
  اما زبونش ياريگر خوبی نبود.  خواست چيزی بگهزد. انگار که می

خواد مقدمه چينی کنه اما باز به مشکل بر از نوع حرکاتش فهميدم که هی می
  خوره.می

  های درسی رو جداگانه داخل کارتون گذاشتم و دست به سينه روی تخت نشستم. کتاب

بگو حرفتو! ساحل نيستم که ساميار رو نشناسم. دو ساعته داری با خودت کلنجار  -
  ميری تا آيا بگی يا نگی. 

  ابروی باال انداخت و کتاب رو توی کارتون گذاشت. به سمتم اومد و کنارم نشست.

  لبخندی زد و شروع کرد به صحبت کردن.

امروز رفتی و شهر و رشته مورد نظرت رو انتخاب کردی! دو ماه ديگه هم که  -
  شه.ه يک خونه ارواح میی که تو درش نباشی شبيه بری البته خونهاز اين خونه می

ها، لبخندهای ريز و گاهی بلند توئه که ظاهر يک خونه خانوادگی اين خونه با شيطنت
رو گرفته! االن به من بگو بعد رفتن تو چه جوری و با چه اشتياقی پا به اين خونه 

  بذارم؟
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اش رو قورت بده کنه بغض مردانهدر حين صحبت کردنش فهميدم که خيلی سعی می
های ريز بين من به دور ا حدودی هم موفق عمل کرد. اما  هيچ چيز از نگاهو ت
موند. عالوه بر ساميار احساسات من هم قلقلک داده شد و يک بغض ريز گلوم نمی

  رو فشرد. 

  ساميار حق داشت. اين خونه هيچ شباهتی به يک خونه خانوادگی نداشت.

ان خونه و مهر و محبتی در ی که پدر و مادرش ساعت ده و يازده شب بيخونه
  ی چهارنفره نيست! ی يک خانوادهخانواده وجود نداشته باشه خونه

من و ساميار درسته که اختالف سنی زيادی باهم داشتيم اما دوران کودکی من با 
ساميار طی شده بود. در تمام خاطرات خوش کودکيم ساميار نقش پررنگی داشت 

  حتی بيشتر از مامان و بابام. 

گر شهری جز تهران قبول بشم دوری ساميار رو چجوری تحمل کنم؟ اونم در ا
  شرايطی که من با اتفاقات اخير زندگيم بسيار سست و شکننده شدم.

نيست سری به نشونه تاسف تکان دادم و با تحسر گفتم: به خدا که دل خودمم رضا 
  که يک شهر ديگه برم درس بخونم.

  صحبتم ر بدون جواب گذاشت که دوباره با لبخندی روی لب ادامه دادم. 

اتفاقا مگه بده؟ ديگه کسی نيست که جيغ و داد کنه و نذاره تو تمرکز کنی برای  -
کارت! ديگه کسی نيست که بدون اجازه بياد اتاقت. و در آخر ديگه کسی نيست که 

  ژه بره.رو مخ تو ر

های های من. تيلهای فرش گرفت و دوخت به چشمهای کرم قهوهنگاهش رو از گل
ها رو از روی چه دونستم اين برق چشمهاش برق زدن و نمیطوسی رنگ چشم

چيزی تلقی کنم. از روی بغض تشکيل شده در گلوش؟ يا از برق نگاه زيبای 
  اش؟ هميشگی

شدی رو کردی و بدون اجازه وارد اتاقم مییهای که می اون جيغ و جيغمن همه -
  کنم. اما رفتنت رو چی؟تحمل می
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هام در حال ی چشمهای اشک در کاسهشد که احساساتی نشم. قطرهنه! ديگه نمی
اشکی که  جوشش بودن و هر آن ممکن بود که سيالب اشک هام روانه بشن. قطره

گشت پس زدم و بی محابا و سريع لجوجانه کناره پلکم قرار گرفته بود رو با سر ان
  در يک عمل غير منتظره پريدم بغل ساميار.

  نگا! خوبه که اشک منم درآوردی؟ -

هاش رو وار من متعجب شده بود، به آرومی خنديد. دستساميار که از رفتار ديوانه
  ای برادرانه به پيشانی ام زد. بين بازوهام حصار کرد و بوسه

، گريه کن! اما بفهم واسه چی و واسه کی داری گريه می گريه هيچ اشکالی نداره -
  کنی! اين خيلی مهمه. 

  با اين حرف ساميار به فکر فرو رفتم.

  اما نتيجه افکارم چيز خوبی از آب در نيومد.

خواد دونستم که نمیساميار نگاهش رو از من گرفت و از روی تخت بلند شد. می
  اش.غرور مردانه به هاش ببينم. اون يک مرد بود؛ معروفاشک

کردم اما از ته دلم خوشحال بودم که ساميار شايد بعضی اوقات باهش جر و بحث می
داد سنجيده و قانع کننده بود. يک مرد عاقل که رو داشتم. اون هرکاری که انجام می

  به تبعيت از شغلش قوی و با اراده است. 

ی کردم که با صحبت ساميار رشتهدر قلب و ذهن خودم نام و ياد ساميار رو زنده می
  افکار از دستم در رفت.

  ی جديدت رو گرفتم.شماره -

  ات... کارتی از جيبش بيرون کشيد و گفت: شمارهسيم

اعداد رو کنار هم چيد و من شکه زده به فکر فرو رفتم. اين شماره رو جايی نشنيدم؟ 
  آورده بود.اين شماره... همونی بود که اون مردک پست فطرت به زبون 

  اين همه اطالعات موثق از کجا؟ چرا بايد دنبال من باشن؟ مگه من که کاری کردم؟ 
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شد که فراموش دادم. اما مگه میفقط و فقط با اين فکرها ذهن خودم رو بيشتر آزار می
  کنم؟

ين ريخته بودم. دست به کمر زدم و نشستم تا خيلی سريع هام رو روی زمهمه لباس
  هام رو داخل چمدون قرار بدم.لباس

دو ماه از انتخاب رشته و شهر گذشته بود و يک هفته پيش بود که نتيجه ها رو اعالم 
  کردن.

گفت آقا امام رضا من رو طلبيده بود و من از االن تصميم مامان بزرگم درست می
ايل مورد نيازم رو جمع کنم. با صدای تقه درب دست از تا کردن گرفته بودم که وس

  ی ورود به اتاقم رو به فرد پشت درب دادم.ها برداشتم و اجازهلباس

ی بابا فهميدم که قضيه از چه قراره. دستی به موهام با باز شدن درب و ديدن چهره
  تر از بابا پيش قدم شدم. کشيدم و سريع

  جوری راحت ترم و...ببينيد بابا من اون -

ی حرف زدن رو با باال آوردن دستش از من گرفت و خودش شروع کرد بابا اجازه
  به صحبت کردن.

ساحل از صبح من دارم برات ياسين ميخونم؟! همين که گفتم! االن زنگ زدم به  -
پدر ترنم و اون هم راضی بود. بهش زنگ بزن و خبر بده که فردا ميريم برای انجام 

  همين و حرفی نشنوم!  کارها.

  تر کوبيد تا جای ابهامی وجود نداشته باشه. ی آخر ميخش رو محکمو با جمله

  هام رو قاب سرم گرفتم.لباس توی دستم رو با عصبانيت پرت کردم و دست

  از دو روز پيش من با بابام بحث داشتم.

  بحثی جانانه که به قهر هم تبديل شد.

بود که اال و بال بايد برای ما يک خونه مجردی  بابا پاش رو توی يک کفش کرده
گفت يکی از آشنايانش که از قضا خانم کهنسالی هم هست، طبقه اول بگيره. می

شينه و ما بايد طبقه دوم زندگی کنيم. اين قضيه در ظاهر هيچ عيبی نداشت و از می
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کرد. فرق می چيزها ، بهتر از رفتن به خوابگاه بود. اما... برای من همهنظر خيلی
کس مشکوک بودم. هر چند که يک چيز و همهبا وجود دردسر جديدم نسبت به همه

ها نداشتم. اما هنوز که هنوزه تن و بدنم ماهه هيچ زنگی و پيامی از طرف اون
کنه. هميشه احساس کنم يکی مدام من رو تعقيب میگاهی حس میلرزه. گاهمی
، سنگينی نگاهشون کامال واضح بود. اما کردم دو چشم خيره زل زدن به منمی
  رنگ شدن تهديدهاشون کمی آرومم کرده بود. کم

رسيد. ترس از اين موندن من و ترنم توی يک خونه اونم تنها وحشتناک به نظر می
فهن که داشتم که مبادا به سراغم بيان اما حاال اگر از اوضاع من خبردار باشن می

جوری کنم. اينتنها توی يک خونه زندگی می من توی يک شهر غريب با دوستم
  شد. تر میها آسونکارشون برای عملی کردن نقشه

تونستم بابا رو منصرف کنم و همين هم از افکارات خودم دست کشيدم چون نمی
شد که به مرز جنون برسم. گوشيم رو برداشتم و با ترنم تماس گرفتم تا باعث می

  رم.موضوع رو با اون در ميون بذا

کننده است. بعد از هر چند متوجه بودم که شنيدن اين خبر برای ترنم خيلی خوشحال
گذشت چند ثانيه صدای ترنم رو از پشت گوشی شنيدم. بعد از سالم و احوالپرسی 

  گلوم رو صاف کردم و گفتم: ترنم بابام به بابات زنگ زد.

  برای چی؟ کارهای خوابگاه و دانشگاه؟ -

  پوزخندی زدم. 

  کاش همينطوری بود! -

  نگران شد و لحنش رنگ و بوی استرس گرفت. 

  چيشده مگه که ميگی کاش؟ -

  بابام پاش رو توی يک کفش کرده که بايد خونه مجردی بگيريم.

  با شنيدن صدای جيغ ترنم گوشی رو از گوشم فاصله دادم.

  شعور! ها. کر شدم بیترنم گوشه -
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  سرخوش و مستانه خنديد. 

  وای ساحل اين اتفاق خيلی خوبه. -

  کنه. دونستم ترنم هم با من مخالفت میيک تای ابروم باال پريد. می

  به من بگو دقيقا چی خوبه؟ -

  ساحل ديونه شدی؟ مگه تو دوست داری بری خوابگاه؟ -

  خيلی صريح و قاطع گفتم: آره!

ی دانشجوها آرزوشونه که خونه مجردی داشته باشن. خب يک دليل را؟ االن همهچ -
  قانع کننده برای من بيار. 

ای داشتم کنندههای بسيار قانعچه دليل قانع کننده دارم؟ توی ذهن و افکار خودم دليل
  تونستم بيانش کنم. اين معضل اصلی زندگی من بود. اما نمی

دونم ولی من خوابگاه رو ترجيح تفاوت گفتم: نمیحنی بیشونه باال انداختم و با ل
  دم!می

  عصبانی شد و تن صداش رو کمی باال برد. 

خيال چون تو معموال چرت ها رو بیبا عرض معذرت اما تو غلط کردی! حاال اين -
  گی. بابات به بابام چی گفته؟و پرت زياد می

اش رو خودش ه بابام کارهای ديگهگفته که فردا بريم خونه رو ببينيم. بعد هم ک -
  انجام ميده. 

  خب اين که عاليه. حاال بگو ببينيم؟  -

  سوالی نکردم که خودش با اندکی شيطنت پرسيد: خب به سالمتی، صاحب خونه کيه؟

  ام گرفت. از اين حرفش خنده

  ساله! خودی دلت رو صابون نزن. يک خانم کهنبی -

ای کشيد و گفت: خب، اشکال نداره. من برم هبا اين حرف من پکر شد. پوف کالف
  ريم.کلی کار دارم. شب بهم خبر بده ساعت چند می
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فايده های  من بیدونستم همه تالشی پايان تماس رو فشردم. می" باشه " گفتم و نقطه
  شن مخصوصا بابا که اصل کاری بود.است و هيچکدومشون قانع نمی

گذشت و فردا قرار بود من وارد يک زندگی يک هفته بود که از رفتن به مشهد می
  ديگه بشم. 

و آدم های  های از جنس شيطانهای رنگارنگ، آدميک زندگی با محيط متفاوت، آدم
  ذارن. از جنس فرشته. هر کدوم به نحوی خودشون توی زندگی من تاثير می

  و من بايد برم تا بفهمم کليد گذشتن از اين تاريکی خوفناک دست کيه؟

ی مشهد. خيلی کنجکاو ی وسايلم رفته بود به خونهاتاقم خالی خالی شده بود چون همه
گردم چه تغييراتی کردم؟ آيا حال و بودم تا بدونم چند سال ديگه که به اين اتاق برمی

  کنه و صدها سوال ديگه...یام فرق ماحوالم همينه؟ شرايط زندگی

تغيير رو دوست داشتم اما تغييری که بر وقف مرادم باشد نه اينکه باعث رنجش و 
عذابم بشه. در افکار متالطم خودم غرق بودم که صدای ساميار من رو به خودم 

  آورد.

قدر دوست و هم کنی؟ زياد فکرت رو درگير نکن. بری مشهد آنبه چی فکر می -
  کنی. گيرن که ما رو هم فراموش میرت رو میدانشگاهی دو

  جوری برای خودم بلغور کردم. دونستم که چی ميگم. همينفکرم درگير بود و نمی

  اون که اره! -

طور! راحت باشه بگو ساميار يکه خورده و با پوزخندی روی لب گفت: پس که اين
  هنوزم؟ 

  ن خطاب به ساميار لب زدم. شدم که چه گندی زدم. سريع با لکنت زبو تازه متوجه

  نه! منظور من يک چيز ديگه بود. -

رسيم به ها که بگذريم میساميار خونسرد سری تکون داد و گفت: باشه. از اين
زنی. و اما بار ميای و يک سری میموضوع رفتنت. فردا ميری و هر چند ماه يک

  غريبه... اين موضوع اصلی نيست، موضوع اصلی من تنها موندن تو يک شهر 
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  هنوز حرفش کامل نشده بود که پريدم ميون صحبتش. 

  کنه پس نگرانی داره. با ترنمم! تازه صاحبخونه هم که طبقه پايين ما زندگی می -

  ساميار اخمی کرد. 

ترنم؟ اونم مثل تو يک دختره. حرف اصلی من زندگی شخصی و توی خونه نيست!  -
نشگاهی هست که درش هر جور آدمی حرف من رفتن به جامعه و ورود به يک دا

وجود داره. فقط اومدم اينجا يک چيزی رو بهت تذکر بدم. اوال؛ به هرکسی اعتماد 
نکن و کل زندگيت رو نريز روی دايره. دوما؛ سعی نکن به کسی خيلی نزديک بشی 

اش ضرره! سوما؛ هر موضوعی پيش اومد چه بزرگ چه کوچک فقط بيا چون همه
  تونم به تو کمک کنم. در هر شرايطی می به خودم بگو. من

ها رو فقط از دهن ساميار جور صحبتگفت و با لبخندی مليح اتاقم رو ترک کرد. اين
  شنيدم، نه مامان و نه بابام!

هاش و خيلی چيزها فکر کردم. به اين که نصيحت کردن با رفتن ساميار به حرف
  شد، داده شد! ه کسی داده میبرای من ديگه فايده نداره، اعتمادی که نبايد ب

اومد، به وجود اومد! و من از گفتنش هم عاجز بودم. هرچند مشکلی که نبايد پيش می
گفت کمين با نبودن چند ماه شون ديگه خيالم راحت شده بود اما يک حسی بهم می

  کردن تا بدتر از قبل زهر بريزن.

چندين ساعت رو از تهران تا مشهد با قطار سپری کرديم و در آخر دوست بابام به 
دنبالمون اومد و ما رو رسوند به خونه. بعد از خداحافظی از احمد آقا کليد رو از 
توی جيبم بيرون کشيدم و توی قفل چرخوندم. محوطه حياط رو طی کرديم به راه 

ی ها درب ورودی خونهقدم برداشتن برای باال رفتن از پلهها رسيديم. به محض پله
ی پايين ما بود. يک خانم حدودا پنجاه ی طبقهمهری جون باز شد. مهری جون همسايه

ی مهری جون بوی خوش قرمه ی مهربون. با باز شدن درب خونهساله با چهره
  ام رو قلقلک داد.سبزی بينی

  مد و ما رو به بغل گرفت.مهری جون با خوشروئی به سمتمون او

  خوش اومدين دخترا. -
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هام بشن تو پوست خودم به خدا از وقتی شنيدم که دو تا دختر گل قراره همسايه
گنجم. دخترای من که هر يک سال يک بار ميان و يک هفته هم بيشتر نيستن نمی

  ولی شما هم جای دخترای منيد. چه فرقی می کنه؟

چنين مهری جون. خب ديگه ما شيدم و گفتم: هملبخندی به صورت مهری جون پا
  شيم.مزاحم نمی

سبزی رو مهری جون با ابروهای درهم زل زد به من و ترنم گفت: اين بوی قرمه
  شما حس نکردين؟ مخصوص شماست. برم برم نداره! دخترا برين خونه.

رف و دستش رو به پشت من و ترنم زد و اين عمل يعنی چه بخوای چه نخوای بايد ح
ی مهری جون رفتم. جا رها کرديم و به خونهها رو همونمن رو گوش کنی. چمدون

شدم بهتر حس تر میسبزی رو هر چه که به آشپزخونه نزديکعطر خوش قرمه
رفت. سبزی به شدت زياد شده بود و دلم ضعف میکردم. اشتهام با بوييدن قرمهمی

رسيد. احتماال ساميار بود چون همون لحظه صدای (تيک) پيامک گوشيم به گوشم 
خيالی روی مبل نشستم و به مهری جون بهش اطالع نداده بودم که رسيديم. با بی

  تون خيلی خوبه مهری جون. باريکال به سليقه تون!گفتم: سبک چيدمان خونه

طور بود. با اينکه متراژ خونه کم بود اما همه وسايل خيلی درست و واقعا هم همين
  م چيده شوه بود.منظم کنار ه

  بينه.چشمات اين خونه نقلی من رو خوشگل می -

چينه به سمتش رفتيم تا کمک من و ترنم که ديديم مهری جون داره ميز شام رو می
  کنيم. زشته مهری جون با پا دردش ميز بچينه ما بشينيم و بخوريم.

هم بلند صدا(تيک) دوم گوشيم که به صدا در اومد؛ هم زمان صدای اعتراض ترنم 
  شد.

  ساحل برو گوشيت رو چک کن ببين کيه ديگه. شايد کار ضروری باشه. -

اصال حس خوبی به ديدن پيامکهای گوشيم نداشتم. يک جور فوبيا از صدای پيامک 
افتاد. اما بعد به اومد تن و بدنم به لرزش میگوشيم داشتم که هر موقع به صدا در می
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کنی؟ هرکس که گه باشد، چرا الکی شلوغش میزدم که شايد يکی ديخودم نهيب می
  خبر که نيست. ده پيام داد اون از خدا بیپيام می

با صدای ترنم به خودم اومدم و به سمت گوشيم رفتم. با ديدن يک شماره ناشناس 
  ضربان قلبم باال رفت و عرق سردی روی پيشونيم شکل گرفت.

های خودم اطمينان دادن دودو زد. به چشمهام به روی کلماتی که بوی نفرت میچشم
نداشتم که اون نوشته ها رو درست می بيند يا نه؟ محکم پلک زدم جوری که مردمک 

  ها انداختم و بيشتر سست شدم.هام به سوزش افتاد. دوباره نگاهی به نوشتهچشم

  کردی من رفتم و اين قائله تموم شده بدون نه. کور خوندی دختر! (اگر واقعا فکر

تونم بهت بگم چرا دنبالتم ولی کنی پيله ترم. نمیمن از اون چيزی که تو فکر می
گيرم. انتقام خون فهمی. روزی که ديره! من انتقام میروزی که ببينمت قطعا می

ون نخوره. انتقام خون ريخته بابام! به وقتش ميام سر وقتت. جوری که آب از آب تک
رسم. ديدم ولی االن... االن دارم بهش میام میی بابام رو روزی تو روياهای شانهشده

  ی اصلی تو اين شطرنج آلوده به خون هستی.)تو مهره

  داد.مغزم در تالطم اين حجم از اطالعات طاقت از کف داده بود. فرمان نمی

تونستم به وضوح بفهمم هام رو میانگشتحرکت شده بودن. سردی هام بیدست
هام گر گرفته بود و انگار که کر شده بودم چون صدای داد و فريادهای ترنم .گوش

شد و کوبيده شنيدم. لپم شده بودن کوره آتيش. هضم اين کلمات که شالق میرو نمی
ی شد به صورتم برام طاقت فرسا بود. تا چند ماه پيش حرف از يک مزاحم تلفنمی

  بود که از ريز تا درشت زندگيم رو از بر بود. ولی حاال حرف...

  انتقام! خون! بازی شطرنج! به ميدون اومده بود. 

خواست؟ چه خبط و خطايی  اين مذکر نام کی بود که انتقام خون پدرش رو از من می
  شده بودم؟ کردم که حاال متهم به مهره اصلی بودن يک بازی آلوده به خون 

جون به سمت گوشی بردم و برای خواندن پيام دومش صحفه رو م رو بیهادست
آور رو نداشت. قلبم ديگه طاقت هام ديگه جون ديدن کلمات مرگلمس کردم. چشم

  لرزيده شدن از فرط ترس رو نداشت. ولی با اين حال خوندم. 
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  شن. خوندم کلماتی رو که قراره روزی به واقعيتی دردناک تبديل می

ی اصلی و فرعی بودن تو نيست. مهم دختر ن که تشنه انتقامم مهم مهره(برای م
  تر از ناموس برای يک مرد هست؟ نه! بودنه. دختری که ناموس چند نفره. مگه مهم

  دم که ارزش انتقام رو داشته باشه. پس من کسی رو مهره اصلی قرار می

رو به نحوه احسن انجام  ی! همه چیانتقام من از يکی ديگه است و تو در اصل وسيله
دم تا با خيال خوش به انتظار اون روز بشينم. راستی اومدنت به مشهد يک پوئن می

تر ميشی. خوشامدگويت شه. بهم داری نزديک و نزديکمثبت برای من محسوب می
  هستم ساحل سپهری. )

مزه  پاهام سست شد و ناگهان به زمين افتادم. شروع شد! يک بازی کثيف و آلوده به
  تلخ خون، شروع شد.

ها براش رويا بافی اومده بودم مشهد که درس بخونم و برسم به جايگاهی که سال
  کردم ولی.. سرنوشته ديگه! می

زندگيم رو به بازی گرفت و من رو همچون توپ شيطونک به هرجا که دلش خواست 
  پرتاب کرد.

  ی صد کيلويی رو روی سرم گذاشتن. سرم سنگين بود به قدری که انگار يک وزنه

هام نداشتم. فقط صدا بود که به گوشم هوش نبودم فقط رغبتی برای باز کردن چشمبی
رسيد. واضح نبود ولی درک کردنشون راحت بود. ترنم با اون ولوم صداش با می

  کرد. بود صحبت می عصبانيت با شخصی که پشت تلفن

  آقا ساميار.  -

ام رو هام رو از هم گشودم و با سختی بدن کرخت شدهبا شنيدن اسم ساميار پلک
ام شکوفه لبخند رو لبش شکفت و های باز شدهتکون دادم. مهری جون با ديدن چشم

  گفت: حالت خوب شد دختر؟ تو که ما رو نصف جون کردی! چيشد يهويی؟

هاک رو تيز کردم تا ببينم معنای اينکه بعد توضيح ميدم و گوش سری تکون دادم به
ترنم با ساميار پشت تلفن چيکار داره! ترنم با آشفتگی توی اتاق مهری جون راه 

های ساميار. فکر کنم ساميار حرف غير رفت و گوش سپرده بود به صحبتمی
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ن ميگم ساحل منطقی زد که ترنم با حرص گفت: آقا ساميار سه ساعته دارم بهتو
  حمومه. ما نيم ساعت بيشتر نيست که رسيديم و ساحل رفت حموم.

مونه حموم کردنش سه ساعت دونين ساحل مثل قورباغه و اردک میخودتون هم می
کشه. گوشی رو هم که نميشه ببرم حموم. اومد ميگم بهتون زنگ بزنه. لطفا طول می

  ديگه نگران نباشيد.

با عصبانيت به روی تخت پرت کرد و راه راهرو رو پيش با کلمه خداحافظ تلفن رو 
گرفت. با ديدن من که از هال زل زده بودم بهش درجا ميخکوب شد و از قيافه نزارش 

های تند به سمتم اومد و با صداش معلوم بود که االن انبار باروته. با عصبانيت و قدم
  ی گوشم رو ناقص کرد.پرده

ره عين آدم نيست. رفتی يک پيامک ديدی يک دفعه خويعنی حالت هم که بهم می -
  کنن. آره؟ غش کردی؟ نکنه جن و پری باهت در ارتباط هستن که می

گفت رفتی يک پيامک ديدی و غش کردی؟ اون پيامک شوکی به من وارد کرد که 
اش نکرده بودم. متهم شده بودم به توی اين بيست سالی که از خدا عمر گرفتم تجربه

رسيد ولی دونستم کدوم سر نخ به من میحتی روحم هم با خبر نبود! نمی چيزهای که
  ی شروعش من بودم. نقطه

  ی من کشيد و گفت: باز رفتی توی حالت اغما؟ترنم دستی به شونه

  گفت؟ ساميار چی می -

  اش رو عاقل اندر سفيه کرد. قيافه

  زنه رو مخم.عين دارکوب هی نوک می -

دادم. در همون به همين دليل دائم با انگشت دستم مالشش می هام سوزش داشت وچشم
  حالت گفتم: چرا؟ 

دفعه غش کردی گوشيت افتاد از دستت خاموش شد. زنگ زده گوشيت خاموش يک -
گه بوده نگران شده و بعد به من زنگ زد. خو يک کاره بگم ساحل غش کرد؟ نمی

دونم چی به چيه! م هم نمیتو اونجا شلغمی؟ يا برگ چغندر؟ در صورتی که خود
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کرد؟ يکم حاال من موندم چه بهونه هم سر کنم که گفتم حمومی. ولی مگه باور می
  دادم.رفت از پشت گوشی قورتش میديگه پيش می

  داداشت خيلی لجبازه ساحل، خيلی! 

هام آوردم و گفتم: آره. منم که به اردک و قورباغه تک لبخندی به زور روی لب
  تشبيه کردی!

  خنديد. 

  زهر مار. جان ما چرا غش کردی؟ کسی ازت خواستگاری کرد؟ -

  واقعا که اين بشر چقدر خوش خيال بود. 

  ديوونه! سرم گيج رفت. فکر کنم فشارم افتاده بوده. -

تنها به اين کلمه اکتفا کردم و سريع از خونه مهری جون بيرون اومدم. و به 
  خواست!نکردم. دلم تنهايی و خلوت میاصرارهای مهری جون برای شام هيچ دقتی 

  سرم رو روی بالشتم گذاشتم و فکر کردم.

کرد هام داره هدر ميره. نه پام درد میاونقدر فکر کردم که نفهميدم گوله به گوله اشک
ن چند وقت اتفاقاتی برام افتاد که حتی توی کشيد.ايو نه سرم. ولی قلبم بدجور تير می

شتم که در نطفه ديدم چه برسه به واقعيت. ذوق قبول شدن کنکور رو داخواب هم نمی
  خفه شد.

چند وقت خبری ازشون نبود خوشحال شدم. گفتم ميرم مشهد سرگرم ميشم يادم ميره 
داشته باشه من  ام خراب شد. اگه اين وضعيت ادامهولی با ارسال اين پيام آينده

  تونم به درستی درس بخونم. همش تشويش و اظطراب.نمی

خواست نه همش نگرانی و درس خوندن اون هم توی رشته پرستاری تمرکز می
  اضطراب. دستم بسته بود از همه جهت.

های سردم صورت به تونستم به کسی بگم چون تهديدم کرده بودن. با سر انگشتنمی
  کردم. ام رو لمس اشک نشسته

  ها از کجا نشأت گرفته بودن ترس؟ نگرانی؟ اين اشک
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کردم بايد چيکار چجوری خودم دونم ... ولی قلبم فشرده شده بود. اگر گريه نمینمی
  کردم؟رو خالی می

  تنها راه مهار کردن بغض هم همين بود.

  کردم که صدای زنگ گوشيم به گوش رسيد.های روی صورتم رو تميز میاشک

ه اسکرين نگاه کردم که اسم ساميار نمايان شد. خدايا چه موقعی زنگ زد!  به صحف
  فهمه که گريه کردم. چه دليلی براش بيارم تا قانع بشه؟ االن می

  ی اتصال رو لمس کردم.ام رو باال کشيدم و نقطهآب بينی

  سالم! -

  بدون اينکه جوابم رو بده با حالی مشوش پرسيد: خوبی؟

  يکم مکث کردم. 

  آره من خوبم. تو خوبی؟ -

صدات که اين رو نميگه. زنگ زدم گوشيت خاموش بود زنگ زدم به ترنم گفت  -
  حمومی.

  آره حموم بودم. -

  _آبجی؟

اومد که ما همديگه شد. خيلی کم پيش میگفت آبجی ته دل من خالی میجوری میاين
  جوری صدا بزنيم.رو اين

  بله؟ -

  لرزه.که بد می خوشگل داداش گريه کرده؟ صداش -

شد که بيشتر کشيد. نوع لحنش باعث میی ما فقط ساميار ناز من رو میتوی خونه
تونستم بگم. بگم تا ساميار بياد من رو از اين منجالب نجات بغض کنم. ای کاش می

  بده، ولی امکان نداشت! 

  جوابی نشنيد که دوباره پرسيد: ساحل حرف من جواب نداشت؟ چرا گريه کردی؟
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  کنه. خدا چيزی نيست. سرم فقط خيلی درد میساميار به -

  کردی!وقت واسه سر درد و پا درد... گريه نمیساميار نيستم تو رو نشناسم. هيچ -

  خواستم قانعش کنم. هرجور شده بود می

  بار شديد بود. اين -

  _باشه نگو ولی ديوونه خيلی دلم برات تنگ شده در عرض همين چند ساعت.

گاه لبخند زدم. من محبت چندانی از مامان و بابام نديدم ولی ساميار من رو از ناخودآ
  کرد. هيچی دريغ نمی

  ساميار من دلم گرفته بود که گريه کردم. آخه دلم يهو هوات رو کرد. -

  فردا بيام مشهد؟ -

  شد.گفتم آره فردا زنگ دری خونه توسطش زده میخيال بود که اگه میقدر بیآن

  لب زدم.  با خنده

نه ديگه مزاحمون نشو! صدات رو شنيدم همين کافيه. تو حامی زندگی منی. خيلی  -
  خوبه که دارمت. 

  اينارو ميگی من خود شيفته ميشم.  -

  اشکال نداره.  -

بار که برای دلتنگی بوده ولی برای بار هزارم، کسی خواست دلت رو _حاال اين
  تا اگه فکش اومد پايين اعتراضی نکنه. بشکنه اول يک ندا بهش بده که من هستم.

لبخندی زدم و توی دل گفتم: چه بد که نميشه بهت گفت دلم رو نشکستن، روح و 
  روانم رو خدشهدار کردن. اين از هزارتا دل شکستن بدتر بود.

توی خونه مشهد گذشته بود و فردا اولين روز سه روز از اومدن و سکونت کردن 
  شد. دانشگاه من و ترنم محسوب می

اين سه روز رو همش در بستر تخت خواب گذروندم و آنچنان رغبتی برای بلند شدن 
کردم و همين ترنم رو حرصی کرده نداشتم حتی ديگه با ترنم هم کمتر صحبت نمی
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خوابيدم و ها رو نمیندگی يک جغد. شببود. زندگيم الهام گرفته شده بود از سبک ز
  ها تا لنگ ظهر خواب بودم.صبح

به پنجره نگاهی انداختم. ساعت چهار و نيم صبح بود و هنوز هوا تاريک تاريک 
  ام رو تازه کنه. بود. پنجره رو باز کردم تا خنکای باد روح و روان خسته

. سعی کردم افکارت منفی هام رو بستم و به افکارم اجازه استراحت کردن دادمچشم
رو هيچ کنم. تاحدودی موفق بودم که به صورت کامال غير ارادی اين جمله مادر 

  برزگ توی سرم پيچيد. 

  طلبيده شدی توسط امام رضا مادر. -

طلبيده شدم؟ از بين اون چند تا شهر که انتخاب کرده بوديم، مشهد شد شهر درس 
م. حاال که طلبيده شدم چرا نرم به ديدارش؟ خوندن ما. پس من واقعا طلبيده شده بود

  چرا ازش کمک نخوام؟

  ميرم...

هام رو پوشيدم وشوی صورتم لباسخواب به سرعت بلند شدم و بعد از شستاز رخت
و بعد از چک کردن اينکه گردنبند هنوز توی گردنم هست يا نه از خونه بيرون زدم. 

ه اصال خبردارش نکنم. وارد کوچه ترنم غرق خواب بود برای همين تصميم گرفتم ک
  که شدم خلوت و تاريک بودنش کمی من رو ترسوند. برم؟ خطرناک نيست؟

افتادم ترس زدم که چه خطری؟ برو! اما وقتی ياد اون پيام میبه خودم نهيب می
بريد. بالخره در جدال بين رفتن و نرفتن، رفتن رو انتخاب کردم و دلم امونم ر می

. تصميم گرفته بودم که پياده برم اما راه طوالنی بود. پس در نتيجه رو به دريا زدم
  به کنار خيابان رفتم و منتظر تاکسی شدم.

های حرم توی خيابون رفت و آمد داشتن و خيابون نزديک صبح بود و فقط تاکسی
شلوغی هميشگيش رو نداشت. چند دقيقه منتظر شدم که ماشينی جلو پاهام ترمز کرد. 

  از کف خيابان گرفتم و دوختم به مردی که راننده تاکسی بود.نگاهم رو 

  اش معلوم بود از من شش تا هفت سال بزرگتره. مرد جوون که از قيافه

  شيشه رو پايين کشيد و گفت: کجا ميريد؟ 
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شدم؟ اطمينان کردن به يک پسرک جوون کار درستی بود؟ اونم در بايد سوار می
  کوک بودم؟ اما حاال وقت جيمز باند بازی نبود. صورتی که من به عالم و آدم مش

  دستی به شالم کشيدم و تنها يک کلمه رو لب زدم. 

  حرم.  -

  سوار بشيد.  -

کردم اما سريع ی مرد نگاه میدر عقب رو باز کردم و سوار شدم. مدام به چهره
ختره های من بشه و با خودش بگه: دی نگاهگرفتم تا مبادا متوجهنگاهم رو ازش می

  احتماال ديوونه است.

های مرتبی داشت با ی آراسته و مرتبش معلوم بود که مرد متشخصيه. ريشاز قيافه
  فرم صورت کشيده و موهای جعد قهوای.

های که دست از کند و کاوش مرد تاکسی دار برداشتم و نگاهم رو دوختم به خيابون
  شد. تر از قبل میهر لحظه شلوغ

کردم که صدای اون مرد توجهم رو بودم و به بيرون نگاه میدست زير چونه برده 
  جلب کرد. 

  خانم رسيديم. -

رويم. دستی به درب ورودی حرم کشيدم و ی روبهنگاهم رو دوختم به دو گل دسته
ی احترام سر تعظيم فرو آوردم و زير با ورود به حرم دست به سينه زدم و به نشونه

  لب سالم کردم.

کرد. دار حرم رو مرتب میکنار دری ورودی يک خانم ايستاده بود و چادرهای گل
  اومدم حرم پس بايد اصولی وارد بشوم.

  های صورتی رو برداشتم و روی سرم انداختم.يکی از چادرهای سفيد با طرح گل

و داخل حرم شدم. هنوز صبح نشده بود و حرم هام رو به سمت صحن برداشتم قدم
کردم. هام رو به ديوارهای حرم کشيدم و زير لب دعا میتاحدودی خلوت بود. دست
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هام اون لحظه از ذهنم هام رو قفل ديوارها کردم. خواستهبه ضريح که رسيدم دست
  تونستم درست تقاضا کمک کنم.پر کشيده بود. نمی

  بسنده کردم. (ضامن آهو خودت کمکم کن.)پس فقَط به همين يک جمله 

حال و هوای عجيبی بود، از بچگی به حرم نيومده بودم و حاال برحسب سنم بهتر 
شد و عجيب تونستم درک کنم. توی حرم بوی گالب کاشان به وضوح استشمام میمی

نشست. در همين حال و هوا بودم که صدای اذان صبح از گلدسته به دل و جون می
  م به گوش رسيد.های حر

داد صدای که تا به االن با شنيدنش به سمت نماز نرفته بودم اما االن قلبم دستور می
  که نماز بخونم. 

ی فکرهای منفی رو از روح و جونم در حال و هوای حرم ماالمال شده بود. همه
خودم دور کردم. بلند شدم و به سمت شيرهای آب حرم رفتم. وضوی گرفتم و به 

ستادم. چه حال خوبی بود و من اون رو درک نکرده بودم. اينجا خدا حضور نماز اي
  گر بود.داشت. اوم نظاره

کردم. امروز اولين روز دانشگاه ام رو مرتب میروی آينه ايستاده بودم و مقنعهروبه
کردم که ترنم گفت: زود باش ديگه، دير ميشه! رو مرتب می امبود! وسايل داخل کوله

  ی اول دير برسيم.اصال روی خوشی نداره که جلسه

  زيپ کيفم رو بستم و با طعنه لب زدم. 

  چه عجب وقت شناس شدی جنابعالی. -

  هنوز يک ساعت ديگه وقت داريم، چه عجله داری؟

  ذوق دارم! -

  اختيار خنديدم. بی

  کنن يا حلوا؟زرد اونجا پخش میرا؟ شلهببخشيدا ولی چ -

  هيچ کدوم. ولی دارم وارد يک محيط شلوغ ميشم با کلی آدم جديد.  -

  فقط ذوق مرگ نشی! حاال بدو بريم.  -
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  ها پايين رفتم.سريع به سمت دری رفتم و بعد از به پا کردن کتونيام با دو از پله

يستاد رو انتخاب کرديم و به سمت کنار خيابون ايستاده بوديم و اولين تاکسی که ا
  دانشگاه حرکت کرديم.

                   ''*********  

ی کسايی که در کالس حضور جو خيلی سنگينی بود. هنوز استاد نيومده بود و همه
زدن مگه اينکه از قبال با همديگر آشنايتی داشتن ساکت نشسته بودن و حرفی نمی

کرد و اعصاب برای من گوشم مثل مگس ويز ويز می داشته باشن. ترنم مدام کنار
رخش ی ديد من نيمنفر از زاويهنذاشته بود. از جمع حاضر در اون کالس فقط يک

ی فک فوق العاده اومد. يک ريش کوتاه داشت با يک زاويهنظرم آشنا میخيلی به
؟ راننده ایجذاب با موهای جعد قهوای. من اين مرد رو کجا ديدم؟موهای جعد قهوه

  تاکسی؟ 

  اما با تشر به خودم نهيب می زدم. 

  ی حرم رو چه به دانشگاه؟) (آخه دختره خنگ راننده

گفت من اين يارو رو يک جای حرف غير منطقی زده بودم ولی يک حسی بهم می
ديدم. بايد رخ کاملش رو ببينم تا مطمئن بشم. درحال و هوای خودم غرق بودم که 

  هلوم ضربه آرومی زد. ترنم با آرنجش به پ

  اومد! -

نگاهی به درب ورودی کالس انداختم که مردی تقريبا سی و شش ساله رو در چهار 
ی احترام بلند شدن. با بفرمائيد چوب درب ديدم. وارد کالس که شد همه به نشونه

  هاشون نشستن. استاد همه روی صندلی

م به همگی. اميدوارم که استاد کيفش رو روی زمين گذاشت و رو به همه گفت: سال
حال همگيتون خوب باشه. من دانيال شريفی هستم. انشا که ترم خوبی رو باهم 
پشت سر بذاريم. رشته و شغلی که شما در آينده برای خودتون انتخاب کردين بسيار 
شريف هست پس با دل و جونتون برای به دست آوردنشون تالش کنيد. خب شما با 

  نوبت شما هست که خودتون رو به من و دوستانتان معرفی کنيد. من آشنا شديد حاال
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  محمد امينی... 

  پرنيا صابری...

کردند. من منتظر شدن و خودشون رو معرفی میبچه ها يکی يکی از جاشون بلند می
  رخش خيلی آشنا بود اسمش چيه؟ بودم که ببينم اونی که نيم

  گفت: آراد سهيلی.انتظار به سر رسيد و از جايگاهش بلند شد و 

جا ديدم. قطعا صداش! صدای خيلی آشنايی داشت. من مطمئنم که اين مرد رو يک
  فهمم که کيه. اگه رخ کاملش رو ببينم می

های دکتر شريفی و چند نکات از آموزشگاه اولين ها و صحبتبا اتمام معرفی بچه
ی حياط رفتن. وطهی درسی به اتمام رسيد و همگی به محی ما بدون هيچ نکتهجلسه

موقع بيرون رفتن خيلی سعی کردم از جايی راه برم که رخ کامل اون مرد رو ببينم 
  شد. خيلی کنجکاو شده بودم ببينم اين مرد کيه!ولی هر نمی

  واقعا اون مرد آدم مهمی بود؟

چرخوندم هام رو بين جمعيت مینار ترنم نشسته بودم و چشمی حياط کتوی محوطه
تا اون شخص مذکر رو پيدا کنم ولی مثل اينکه قرار نبود بفهمم اون شخص کيه! 

ی حياط جمع بودن و با دوستاشون صحبت می ی دانشجوها پراکنده در محوطههمه
ها ها. خيلیهای اطراف نشسته بودند و تعدادی روی صندلیکردن. تعدادی روی چمن

از شهرهای ديگه اومده بودن و اکثر تنها کناری نشسته بودن. روم رو برگردونم تا 
  با ترنم صحبت کنم که ديدم نيست!

اطراف رو نگاهی انداختم که ديدم با دختری که روی صندلی نشسته داره صحبت 
حال  گرفت. درکنه. ترنم بر عکس من آدم اجتماعی بود و با همه سريع خوی میمی

  چک کردن گوشيم بودم که وجود يکی رو کنارم حس کردم.

اول فکر کردم ترنمه اما با بوی عطری مردونه صورتم رو به سمتش چرخوندم که 
  ی تاکسی بود!با ديدن اون مرد معمای امروزم حل شد. اون مرد همون راننده

  اون کجا؟ اينجا کجا؟

  کردم که گفت: سالم. هنوز با تعجب نگاهش می
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  المی کردم که ادامه داد. س

همون اول که وارد کالس شديد به نظرم خيلی آشنا اومدين. بعد از کلی فکر کردن  -
  فهميدم شما همون دختر خانمی بودی که ديروز رفتی حرم. 

  ی شما هم در نظر اول خيلی آشنا اومد. سری تکان دادم و گفتم: بله. قيافه

ه ساعت ذهنت مخشوش همون بود تا ببينی اين حاال يکی نبود بگه بله آشنا اومد، س
  شازده کيه! 

  تنها هستيد؟  -

  ام رو به سمت ترنم گرفتم و گفتم: نه با دوستمم. در جواب به اين سؤالش انگشت اشاره

  اها. اينجا باهم آشنا شديد؟  -

  نه! از دوران دبيرستان باهم بوديم.  -

  سری تکون داد به اطراف خيره شد. 

  بايد سر صحبت رو باهش باز کنم.  اين بار من

راستش اول که ديدمتون به نظرم آشنا اومدين با خودم گفتم که حتما همون راننده  -
  گفتم نه ايشون سنشون باالتره. است اما باز خودم می

  ابرويی باال انداخت.

  آد که درس بخونم؟ يعنی به من نمی -

کردم؟ سريع گندی که يی صحبت میقدر يهوتازه به گندی که زدم پی بردم. چرا آن
  زدم رو جمع کردم. 

گم سن شما باالست يعنی فکر کردم که اگه شما نه! اشتباه برداشت کرديد. نمی -
  دانشگاه بيايد حتما ترم چهار و پنج  باشيد نه ترم يک. 

  گيد. لبخندی زد و گفت: آره درست می

تم ادامه بدم ولی دوباره من بيست و شش سالمه ولی طی يک اتفاق درس رو نتونس
  شروع کردم.
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خيلی جلو خودم رو گرفته بودم که نگم چرا؟ ولی خيلی سخت بود. بالخره خودش 
  لب از لب باز کرد و من رو از اون حس فضولی به دور کرد.

وقتی وارد سال دوازدهم شدم، خيلی ضعيف شدم و مدام خسته بودم و شايد در هفته  -
رفتم. پدر و مادرم اين خستگی رو طبيعی تلقی کردن دو روزش رو به مدرسه می

هاشون شروع شد. بعد از انجام ولی با شروع خون دماغ و کبودی نقاط بدنم نگرانی
  آزمايشات متخلف فهميدن که من به سرطان خون مبتال شده بودم.

تر کرده بود و من رو اين دست دست کردن و نرفتن به دکتر، نوع بيماری رو وخيم
جوری ادامه پيدا کرد و من با انجام شيمی درمانی های تر. اين بيماری همينضعيف

پی يا پی و خوردن انواع و اقسام قرص ها بعد از چهار سال خوب شدم. خيلی سخت 
  گيره.بود. شايد به گفتن راحت باشه اما شيره جون آدم رو می

  اين دوسال روهم پدر و مادرم روی روحيم کار کردن و...

ی کرد و دستی به موهاش کشيد و ادامه داد: و صبر کرديم که اين موها هم اخنده
  دربياد تا ما ديگه تاس نباشيم.

لبخند غمناکی زدم و گفتم: سرگذشت تلخی داشتين آقای سهيلی. انشا هميشه به 
  تندرستی.

معمای سنش که با تعريف کردن داستان تلخش حل شد، اما چرا تاکسی؟ ديگه اگه 
  رسم اوج فضوليه. اينو بپ

  رو کرد به من و خيلی ناگهانی پرسيد: شما چی گفتين؟

  مگه شنيد؟ خاک به سرم يعنی بلند صحبت کردم اين فهميد؟

  آب دهنم قورت دادم و گفتم: بله؟ 

  گفتين سرگذشت تلخی داشتين آقای...؟ -

  خيالم راحت شد. نفس عميقی کشيدم. 

  نيست؟  آقای سهيلی ديگه. مگه فاميلتون سهيلی -
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زنيد؟ قراره هم دانشگاهی ته لبخندی زد و گفت: شما همه رو به نام خانوادگی صدا می
  خواين بگين آقای سهيلی؟ منو آراد صدا کنيد بشيم. تا آخر سال می

  ترم. طوری راحتاين

  گفت. ولی زود پسرخاله شد. راست می

  ا خيلی نزديک نشو. هولی من چرا زود به اين اعتماد کردم؟ ساميار گفت به آدم

با اين فکر عقلم فرياد زد: ديوونه چون اونا هستن تو بايد به عالم و آدم شک کنی؟ و 
  کس در ارتباط نباشی؟ با هيچ

  شد مشکوک بود ولی آراد نه. چه جالب! االن شد آراد!اصال به هرکسی که بگی می

  لبخندی زدم و گفتم: باشه پس شما هم منو ساحل صدا کنيد.

از آراد خداحافظی کردم و به سمت ترنم رفتم. هنوز داشت با اون دختره صحبت 
  تر رفتم تا صورت اون دختر رو از نزديک ببينم.کرد. نزديکمی

  هاش بود.ی صورتش باشه، چشمشد گفت چشمگيرترين نقطهاولين چيزی که می

  آبی، آبی خوش رنگ! 

  لبخندی زدم و با خوشروئی سالمی کردم و دستم رو به سمتش بردم.

  ترنم با ديدن من رو کرد به اون دختر و گفت: ساحل، تارا. 

  تارا، ساحل.  -

  نگاهی به اون دختر که االن فهميدم اسمش تارا هست انداختم و لبخندی زدم.

دونی ساحل مشتی هست. خودت که میترنم رو کرد به من گفت: خدايی خيلی دختر 
  هاش منو کشوند طرف خودش.با هرکسی جور نميشم، ولی تارا چشم

تارا هم که معلوم بود دختر شر و شيطونی هست رو کرد به من و ترنم و گفت: دستت 
  هام. همه ميگن مهم اخالق هست، تو ميگی رنگ چشم؟ درد نکنه ترنم جون. فقط چشم

ای کردم و به تابعيت از تارا گفتم: آره عزيزم. ترنم فقط ظاهر از حرف تارا تک خنده
  رو ميبينه. اخالق که خودش نداره، اخالق بقيه هم براش مهم نيست.
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  تارا لبخند شيرينی زد و ترنم ابرويی باال انداخت. 

کنه رو از آره تارا جون. همين ساحل رو هم که االن اينجا داره بلبل زبونی می -
  دونستم اخالقش مثل آدم نيست.تخاب کردم ولی نمیروی قيافه ان

گيره. البته اين رو هم عرض کنم که بالنسبت سگ! موقع که عصبی هست پاچه می
ساحل اصال قيافه هم نداره. اون موقع من جوان خام بودم اينو به عنوان دوست انتخاب 

  کردم.

  نم؟ ی به پهلوی ترنم زدم و گفتم: پس که اينطور جابا آرنج ضربه

  ترنم با مظلوميت خيره من شد. 

  غلط کردم! -

  تارا يهو زد زير خنده و گفت:

رفتم که بين اين همه آدم ها شما خيلی خوبين! امروز با خودم کلنجار میوای بچه -
چجوری با يکی خوی بگيريم که ترنم اومد. مطمئنم دوستای خوبی برای هم ميشيم. 

  شما که مشکلی ندارين؟

  اشکال!؟

  شکلی؟چه م

  اما...

امان از اتفاقات اخير که من رو به صغير و کبير مشکوک کرده بود. ديگه مونده بود 
  به ترنم هم شک بکنم.

  همينم فقط مونده بود!

ی به شونه تارا زد ی به شونه من و با دست چپش ضربهترنم با دست راستش ضربه
  و گفت: از االن ميشيم يک اکيپ.

. اين درصدش نود و نه درصد هست و اون يک درصد به البته شايد اضافه هم بشيم
  اخالق گند ساحل بستگی داره.
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  يکه خورده با تعجب نگاهش کردم.

  کشونی وسط؟ وا تو چرا هر چی ميشه پای منو می -

  نيشخندی زد. 

  چون دم دستمی!  -

ها کالس من و تارا لبخندی زديم و ترنم نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: اوه بچه
  دی شروع شد. بريم.بع

های استاد رو دنبال های روی تخته و حرکت دستنگاهم رو دوخته بودم به نوشته
  نوشت رو  سريع روی برگه يادداشت کنم.کردم که هر چی رو که میمی

ودم حس کردم. سرم رو باال آوردم غرق نوشتن بودم که سنگينی نگاهی رو روی خ
  که ترنم رو ديدم زل زده به من.

  سری تکون دادم و گفتم: چته؟ چرا زل زدی به من؟

  روی سر من دو تا شاخ می بينی؟ -

  وا اين چه سواليه وسط درس؟  -

  فهمه! هيچی نگو االن استاد می

  ی محوطه! خودش رو به من نزديک کرد و کنار گوشم گفت: اون يارو کی بود؟ تو

  کردم ولی حواسم به استاد هم بود.با ترنم صحبت می

  اولين نفر عاشق پيشه شدی؟  -

  ای بهش رفتم و با صدای آرام گفتم: آراد رو ميگی؟ چشم غره

  آخه عزيزم آالن شد آراد؟ ماشا بزنم به تخته عجب پسر خوشتيپی هم هست.  -

توضيح ميدم ترنم. االن استاد ميفهمه  پوفی کشيدم و با کالفگی گفتم: بعد کالس برات
  بد ميشه. 

  اش شد.خداروشکر لجبازی نکرد و باشه گفت و مشغول يادداشت جزوه
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                     *************  

  کالس تموم شده بود و همگی به سمت در خروجی هجوم برده بودند.

الس هم تموم شد. حاال کردم که ترنم گفت: خب کام تنظيم میام رو روی شونهکوله
  بگو! 

  يک چند لحظه دندون به اون جيگر بگير. -

تارا بعد خداحافظی راهش رو از ما جدا کرد و به سمت مقصد خودش رفت. از 
رفتم که صدای رو با ترنم راه میی حياط دانشگاه بيرون اومدم و توی پيادهمحوطه

  مردی به گوشم رسيد.

  ساحل! -

مت صاحب صدا چرخوندم و با ديدن آراد اونم توی يک با تعجب صورتم رو به س
  ماشين دويست و شش لبخندی زدم. 

  سالم. -

  سالمی کرد و رو به من و ترنم گفت:

  بفرماييد سوار شيد. -

  ممنون مزاحم نميشم. -

  مراحمين، بفرماييد. -

ترنم رو به من چشمکی زد و کنار گوشم گفت: بيا سوار بشيم بابا. کی حوصله داره 
  همه رو تا ايستگاه اتوبوس بره؟  ونا

شد مقاومت کرد پس سوار شديم. هنوز هيج صحبتی بين ما رد و بدر نشده ديگه نمی
دونم که برات جای سواله که من اون روز با ماشين بود که آراد گفت: ساحل می

  تاکسی بودم و االن با دويست و شش.

  آدم عجيبی بود!  جای سوال... آره واقعا جای سوال بود. کال آراد
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رو کردم به آراد که ادامه حرفش رو بزنه ولی ترنم نيم نگاهی بهم انداخت و کنار 
  گوشم گفت: چشمم روشن، شما هم که شدی ساحل!

  ای به ترنم رفتم که الحمد  دهنش رو بست. چشم غره

  سری تکون دادم که آراد ادامه داد. 

ز ماشين من خراب شد و  کار ضروری اون ماشين در اصل برای بابامه. اون رو -
  داشتم با ماشين بابا بيرون اومدم.

  شما رو اون موقع تنها ديدم، تصميم گرفتم تا هر جا که ميريد برسونمتون.

  درست نبود منتظر بمونيد.

  اهای گفتم که ترنم نيشگونی از پای راستم گرفت. 

  جان ما بگو موضوع چيه؟ -

  ا.رفتيم خونه ميگم؛ نميشه اينج -

  معلوم بود که حرصی شده، پوفی کشيد و نگاهش رو به بيرون پنجره خيره کرد.

  شنيد.روم نشسته بود و اتفاقات اخير رو بين من و آراد میترنم با اشتياق روبه

همين بود! حاال هم بلند شد برو  هام روی کردم بهش و گفتم: خببعد از اتمام صحبت
  يک چای درست کن.

  چه باحال! من برم چای درست کنم؟ همخونه شدم يا نوکر؟ -

کنم. نميری؟ اشکال نداره، ولی نميای طرف چای که قلم پاهات رو از جا خورد می-
  شيرفهم شدی؟

  نيشخندی زد و گفت: غلط کردم االن ميرم.

دای تلفن همراهش مانع شد. تلفنش روی ميز تا خواست از سر جاش بلند بشه که ص
عسلی کنار من بود برای همين نيم نگاهی انداختم تا ببينم کيه که بهش زنگ زده. با 
ديدن شماره ناشناس آب دهنم رو قورت دادم و با ترس گفتم: شماره ناشناسه. جواب 

  نده!



59 | P a g e 
 

  .ابرويی باال انداخت و بدون توجه به حرف من به سمت گوشی هجوم برد

  الو... سالم بفرماييد؟ بله خودم هستم. -

  پرسيد؟چطور؟ چرا اين سوال رو می

ها گذشت. اش با اينکه دو دقيقه بيشتر طول نکشيد اما برای من ساعتمکالمه
ش تموم شد و من با ترسی ترسوند. تماسزد و همين من رو میهای گنگی میحرف

  ود؟زد خطاب بهش گفتم: کی بکه توی صورتم موج می

  هيچی يک پسرهه.  -

  چيکارت داشت؟ -

  اسم و فاميل پرسيد. -

جا خبر کردم. يکگرفتم و خفش میوای خدای من! اون لحظه بايد گردن ترنم رو می
  داد. داد، قطره قطره اطالعات مینمی

  کنم. ات میخب. به جون خودم اگه کامل توضيح ندی خفه -

رنمه و فاميلت ترکاشوند. امروز اولين روز وا. يک پسره بود. اول پرسيد اسمت ت -
خوان خفتم کنن. از ترس داشتم دانشگاهت بوده. اينا رو که گفت اول فکر کردم می

  مون بوده.سکته ناقص رو می زدم ولی... فهميدم دوست خانوادگی

  يکه خورده پرسيدم: يعنی چی؟

شون رفتيم. هم سن نهاسمش سپهره! باباش با مامانم همکاره. دو الی سه بار هم خو -
پرستاری ميخونه. ولی  منه و از قضا مشهد قبول شده. من اطالع نداشتم که رشته

  خيلی ديوونه است. امروز صبح منو کالس ديده ولی نيومده معرفی کنه خودشو.

  شمارت رو از قبل داشت؟ -

  نه! از مامان گرفته. -

راحت شد که اين تماس  آهای گفتم و نفس عميقی از سر آسودگی کشيدم و خيالم
ناشناس از طرف اون فرد نبوده. هر چند بار يک تلنگری به من ميزدن و من رو به 

  گشتن.کننده ديگه بر می رسوندن و باز دفعه بعدی با يک خبر شکهاوج جنون می
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اين بازی کثيف هنوز شروع نشده بود ولی به زودی زود شروع ميشه. شروعی 
  طوفانی!

  بعد از صرف شام به رخت خوابم رفتم.

هام خود به خود بسته شدن. موهام رو از بند کش مو رها خيلی خسته بودم و چشم
هام هدايت کردم. هنوز سر روی بالشت نگذاشته بودم که کردم و آزادانه روی شونه

هی انداختم و ديدم که ساميار تماس تصويری گوشيم زنگ خورد. به صحفه نگا
ی اتصال رو فشردم. لبخند روی لب ام کشيدم و نقطهگرفته. دستی به موهای آشفته

داشتم اما با ديدن قيافه و وضعيتش لبخند روی لبم ماسيد. آب دهنم رو با استرس 
  قورت دادم و با عجز و درموندگی زمزمه کردم. 

  ساميار صورتت؟  -

  و با تاسف گفت: اشکال نداره يک اتفاق بود! سری تکون

  تُن صدام رو باال بردم. 

چی چی رو اشکال نداره؟ سرت که کال باند پيچی شده! پای چشمات کبوده! کنار  -
ی لب پايينت قاچ خورده! اين يک تصادف نبوده. سرت چرا؛ ميشه روش بهانه

که ضربه مشت  تصادف گذاشت ولی کبودی چشمات و قاچ خوردن لبت معلومه 
  دست هست. بگو ببينم موضوع چی بود؟

  جون به لب نکن من رو ساميار... بگو! 

ها رو کنار هم گذاشت و تبديل کرد به يک جمله که پوف کشداری کشيد و بعد کلمه
  شعله ترس و وحشت درونم زبانه کشيد. 

چيز خاصی نيست ساحل. حداقل برای منی که شغلم يک شغل پُر دردسر هست  -
  چيز خاصی نيست.

  خب الاقل بگو چه اتفاقی؟ -

اومدم. تنها بودم و راهی هم که ساعت هشت و نيم بود که از اداره با ماشين می -
رفتم زيادی خلوت بود. يهويی يک ماشين ترمز زد جلو ماشينم. وقتی خواستم می

حابا به مپياده بشم که بفهمم چرا و به چه دليل اينجوری جلو ماشينم ترمز کردن بی
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خوردم منو زدن. سه ام رو گرفتن و تا جايی که امکان داشت و میسمتم اومدن و يقه
ها دعوا کنم. يکی از پاهام گرفته بود دونستم با کدوم يکی از ايننفر بودن و من نمی

هام اون يکی هم با مشت و لگد کل بدن من منو  به باد کتک گرفت. يکی از دست
  هام رو توی هاون خورد کردن.م داغونه انگار استخونبدنم کرخت شده. کل بدن

هام روونه بشه. با هام حلقه زده بود و هر آن ممکن بود سيل اشکاشک تو چشم
  شنيدن صدای ساميار دوباره نگاهم رو دوختم به صحفه گوشی.

  فقط يک چيزی اين وسط ذهن من رو خيلی مشغول کرده! -

هايم بود رو پاک کردم و وجانه روی گونهيکه خورده سريع قطره اشکی رو که لج
  گفتم: چی ساميار؟ ِد دهن باز کن ديگه.

دست راستش رو باال آورد و با دست چپش اشاره کرد به مچ دستش. نگاهم رو تيز 
کردم و با دقت نگاه کردم به اون عالمتی که با جوهر نقش بسته بود روی دست 

لرزيد و کنترل هام از ترس میدست ساميار. يک اسکلت بود با دوتا چاقو کنارش.
  کردن احساسم اصال دست خودم نبود.

  ساميار با نگرانی پرسيد: ساحل خوبی؟

  چرا رنگ و روت زرد شد! ساحل؟

  اين تنها يک زهر چشم بود! مطمئن بودم.

اومدن و با تهديدهاشون من رو به بار به سمت من میها هر چند وقت يکاون
بار ديگه پيام نبود. مستقيما وارد عمل شده تهديد هاشون اينبودنشون مطلع کنن. اما 

بار جنگ رو به احتزاز درآوردن. در همون بودن و اعالم شروع کردن و پرچم خفت
کردم که حالم خوبه و بايد خودش بره استراحت کنه. حال که ساميار رو قانع می

  پيامکی برام ارسال شد.

  يدن اين جمله سرم سنگين شد.پيامک رو با اکراه باز کردم و با د

  ( يک زهر چشم ديگه! من هستم خانم سپهری قدرتمندتر و پايدارتر از قبل.)

  کردم.ی نزار خودم رو تماشا میی دستشويی ايستاده بودم و قيافهروی آينهروبه
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  بی پف کرده بود. خواهام به دليل بیچشم

هام روی ديشب، شب خوبی نبود و من نتونستم حتی يک دقيقه خوب بخوابم. فقط پلک
رفتن..از آشنايی هم بود. افکارم افسار پاره کرده بودن و هرجا که دوست داشتن می

با آراد سهيلی گرفته تا اون عالمت نحس اسکلت. کاش که بدونم تقاص چی رو ميدم؟ 
  تقاص کار نکردم؟

هام رو ماالمال از آب کردم و به صورتم پاشيدم. با صدای ترنم به خودم اومدم و دست
  هام را کم کرد اما باز هم نمايان بود.سردی آب کمی از پوف چشم

جونی روی صورتم کشيدم و از دستشويی بيرون اومدم. ترنم با ديدن حوله رو با بی
  ن جوری شده ساحل؟ام پُقی زد زير خنده و گفت: چرا صورتت ايچهره

  چجوری؟ -

  انگاری که جاروبرقی رو گذاشتن روی صورتت و روشنش کردن. -

ی شوخی کردن و بحث کردن با ترنم رو نداشتم و به همين دليل سری تکون حوصله
  دادم و به سمت اتاق خودم رفتم.

گاهی هام رو پوشيدم و نرسيدم. لباسشدم و گرنه دير به کالس میبايد سريع آماده می
به صورتم توی آينه انداختم. کرم پودر رو برداشتم و مقداری به روی صورتم پخش 

  کردم. حالت بهتر شده بود، حداقل کمی.

                     *******  

استاد اتمام کالس رو اعالم کرد و من کالسوری رو که حتی يک کلمه هم ننوشته 
  بودم رو بستم. 

  ساحل بلند شو.  -

هام رو که از سوزش رنم کالسور رو داخل کيفم گذاشتم و با دست چشمبا صدای ت
  قرمز شده بودند رو مالش دادم. 

  ديشب نخوابيدی ساحل؟  -
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با شنيدن صدای مردی صورتم رو به سمت صاحب صدا برگردوندم. با ديدن آراد 
  روحی زدم و گفتم: سالم. لبخند بی

  ار ميزد که مصنوعيه. ترنم با ديدن آراد لبخندی زد که از فرمش ز

  ساحل من ميرم تو هم بعدا بيا. کنار صندلی آخر محوطه دانشگاه منتظرتم.  -

  سری تکون دادم و رو کردم به آراد. 

  مشکلی پيش اومده؟ خيلی کالفه هستی امروز!  -

  همون لحظه بلند شدم و عزم رفتن کردم. 

  آراد هم شونه به شونه من به مقصد محوطه قدم برداشت. 

  گفتی. -

  کرد نتونستم خوب بخوابم.مشکلی نيست! ديشب سرم خيلی درد می

  هيچ مشکلی؟ -

کم داشت تبديل چرا انقدر اصرار داشت؟ آراد شخص مهمی تو زندگی من نبود اما کم
  کرد.شد. اون داشت نقش خودش رو به عنوان يک دوست برای من پررنگ میمی

  داره؟ قبول داری که هرکس تو زندگيش يک مشکل -

زنم که تو مشکل صد درصد. يکی مشکلش بزرگ يکی کوچک. اما من حدس می -
  بزرگی توی زندگيت داری!

زد. يک مشکل بزرگ که گره خيلی کوری داشت. با دندون باز درست حدس می
  شد بايد بريدش. اما توسط کی و کجا خدا داند!نمی

  با استيصال لب زدم. 

  ه بگی چشيدم. زهر و تلخ!من طعم هر مشکل و معضلی رو ک -

  بستگی داره از روی چه چيزی برداشتش کنی. تلخ خوش قهوه يا تلخ زهرمار؟ -

  تلخ فراتر از زهرمار! -
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  سری تکون داد و با تاسف پرسيد: حل شدنيه؟

  آره اما خيلی سخت! -

  هام به دنبال ترنم گشتم. کردم و با چشم از آراد خداحافظی

روشون ايستاده بودن روی يک صندلی نشسته بود کنار تارا اما... دو تا پسر هم روبه
کردن. اول فکر کردم که شايد مزاحمن اما يادم و خيلی صميمی با هم صحبت می

وئی اومد که اوال اينجا محوطه دانشگاهه دوما اگر مزاحم بودن که ترنم با خوشر
شون که ترنم با ديدن من با صدای تقريبا کرد. قدم تند کردم سمتباهشون صحبت نمی

  ها ساحل هم اومد.بلند گفت: بچه

خسته بودم و به هيچ عنوان توان ايستادن و صحبت کردن رو نداشتم. اما کنجکاو 
  ؟قدر خوب خوی گرفتهها آنبودم که ببينم اون دوتا پسر کی هستن که ترنم با اون

  کنی؟حال به روشون زدم و گفتم: ترنم جون معرفی نمیلبخندی بی

تری داشت با اش رو به سمت يکی از پسرها برد که قد کوتاهترنم انگشت اشاره
  ی بانمک.چهره

  سپهر! همونی که ديشب بهم زنگ زد.  -

ی داشت و در و انگشت اشاره رو نشونه گرفت سمت پسری که قد و هيکل ورزيده
  شد.ول يک پسر تخس و مغرور ديده مینگاه ا

  کاميار؛ دوست سپهر!  -

  نگاهی به هردوشون انداختم و يک کلمه رو به زبون آوردم. 

  خوشبختم. -

سپهر رو به ترنم با خنده گفت: ترنم نگفته بودی که رفيقت آب گوشت به باال صحبت 
  کنه!می

  ی کردم. منظورش من بودم و به همين دليل تک خنده

  گوشت به باال ديگه باز چه صيغه هست؟آب  -
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  سپهر خنديد. 

های خاص و ناب هستيد با استاد سپهر جور تيکه کالمنفهميدی؟ اگه به دنبال اين -
  همراه شويد.

اش خنديدم. لب برچيدم و پرسيدم: خب استاد سپهر معنای آبگوشت به از لحن بامزه
  باال يعنی چی؟ 

های خودش رو اد فرو رفته بود و اندوختهسپهر خيلی ماهرانه در نقش يک است
  شد. بازی هم چاشنی حرکاتش میگاهی شيطنت و مسخرهداد. اما گهتوضيح می

قدر الکچری و کتابی ما ميگيم آب گوشت به باال صحبت نکن! معنی اولش يعنی آن -
  صحبت نکن و معنی دومش يعنی خاکی باش.

  سری تکون دادم و با خنده لب زدم.

  استاد.تشکر  -

  اگه هنوز مشکل داری بگو تا دوباره برات توضيح بدم؟ -

  خواستم دهن باز کنم که صحبتی کنم که با صحبت کاميار لب روی لب فشردم.می

  هاتو شروع کردی؟سپهر تو هنوز از راه نرسيده مسخره بازی -

  نگاهی به کاميار انداختم که سپهر جوابش رو داد. 

قدر پسر باوقاری شدی؟ هر کی ندونه من که خوب نداداش من مسخره تو چرا آ -
  دونم تو چه موجود موذی هستی!می

هاش رو درشت کرد و خواست صحبتی بکنه که ترنم و تارا پريدن ميون کاميار چشم
  حرفش.

وقتی ميگن نو که مياد به بازار کهنه ميشه دل آزار يعنی اين. تا ساحل اومد ما شديم  -
  شلغم؟

  کنی زد و گفت: شغلم و تربچه! دو نفر هستين ديگه. سپهر توی هوا بش
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ی کردم و رد نگاهم رو به کاميار رسوندم که بالخره يک تک لبخند کوچکی خنده
تونه برای چند ساعت هايی آدم میهاش نقش بست. با وجود همچين دوستروی لب

وزی که اش. ولی امان از ريا حداقل ممکن چند دقيقه به دور بشه از افکارت منفی
های که ُگل لبخند رو کاشتن روی دلت و آرامش رو تزريق کردن به همون دوست

  کنه.دار میروحت بشن تيزی که روحت رو خدشه

 های مهم استاد رو بارها تکرار کرده بودم تا بتونم حفظ بشم. سهتک به تک جمله
  هفته از شروع ترم گذشته بود و پس فردا اولين امتحان کالسی اين ترم بود.

با توجه به اتفاقات اخيری که برام افتاده بود نتونستم خوب درس بخونم. اما االن بايد 
جبران بشه. نبايد تحت تاثير شرايط قرار بگيرم، بايد محکم باشم؛ يعنی بايد ياد بگيرم 

کارات خودم شدم و ذهنم رو سپردم به مطالب کتاب و خيال افکه محکم باشم. بی
  هام رو در اختيار نوشتن قرار دادم.ها و دستچشم

محو خوندن شده بودم که درب اتاق با شتاب باز شد. يکه خورده صورتم رو به سمت 
اش کردم و با اعصبانيت گفتم: ترنم درب برگردوندم که با ديدن ترنم ناسزای حواله

اطالع اينجا اتاق منه! طويله نيست که اينجوری درش رو باز خانم فقط محض 
  ی تمرکز من رو بهم ريختی؛ هرچی خوندم پريد! کنی. همهمی

  ی عاقل اندر سفيه به خودش گرفت و لب زد. قيافه

بيا خوبی کن! اومدم بهت خبر بدم که بيای شام. اصال تو درس بخون. من ميرم  -
  شام تا تو تمرکز داشته باشی.

  ها و دستی به شکمم کشيدم. مداد اتود رو انداختم روی برگه

  ام.الحق که خيلی گرسنه -

  نه گلم تو تمرکز کن!  -

ی بلند کنار اپن گذاشته به عنوان يک خنديدم و به سمت اُپن رفتم. دوتا صندلی پايه
 هام رو روی لبه اپن گذاشتم و پريدم روی صندلی.ميز نهارخوری دونفره. دوتا دست

ها بردم و با قاشق مقداری املت الی نونم گذاشتم و به دهن دستم رو به سمت نون
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 فرنگی عجيب املت رو خوشمزه کرده بود. دوباره دستم رو بهبردم. ترشی گوجه
  سمت سبد نون بردم و لقمه بعدی رو هم توی ذهنم گذاشتم.

ردا بريم کافه در حال جويدن لقمه بودم که ترنم گفت: سپهر زنگ زد و گفت که ف
  هميشگی.

  اخمی کردم.

  خوام بخونم.فردا امتحان داريم. میخوای برو ولی من نميام. پستو می -

  باشه من تنها ميرم ولی اگه تارا از دستت ناراحت شد من ديگه ضامن نيستم. -

  ابرويی باال انداختم و پرسيدم: چرا بايد تارا ناراحت بشه؟

  و چيده که سوپرايز بشه.فردا تولدشه. سپهر برنامه ر -

  از جويدن لقمه دست برداشتم و با تعجب گفتم: مگه فردا تولد تارا هست؟ 

  اوهوم. منم خبر نداشتم ولی دم سپهر گرم اون فهميد و به من گفت. -

  کادو ترنم کی بخريم؟ -

  گيريم.بعدظهر با هم ميريم يک چيزی براش می -

  باشه گفتم و از روی صندلی بلند شدم. 

ببين من ديگه برم بقيه مطالب رو بخونم. گند نزنم صلوات! راستی بابت غذا دست  -
  گلت درد نکنه عالی بود.

  نوش جون. آفرين برو تمرکز کن. -

  ای کردم و به سمت اتاقم رفتم.خنده

های بعد آشنايی با تارا و سپهر و کاميار ما شديم يک اکيپ پنج نفره. هر کدوم اخالق
رو داشتيم اما مهم اين بود که وقتی با هم بوديمحالمون خوب  بد و خوب خودمون

کنم. سپهر با مسخره بازی ها آشنا شدم کمتر فکر و خيال میبود. از وقتی که با بچه
کنه. کاميار هم پسر شوخی بود اما هميشه در آوردنش هميشه حال همه رو خوب می
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کرد و به . به موقع شوخ میگفت. عقل کل اکيپ کاميار بودبه موقع همه چيز رو می
  موقع جدی و همين بود که کاميار رو به يک مرد پخته تبديل کرده بود.

  طرز فکر به روزی داشت و عاقالنه.

رسوند؛ کرد اما با حرف منظورش رو محکم و قاطع به طرف مینصيحت نمی
  جوری که هيچ جای ابهامی وجود نداشت.

کس جای ساميار کرده بودند. هر چند که هيچ سپهر و کاميار جای خالی ساميار رو پر
  ها هم نقش پررنگی داشتن.تونست برای من پُر کنه اما اونرو نمی

  ها خاموش باشه.سپهر با صاحب کافه صحبت کرده بود که برای چند دقيقه برق

و برف شادی به دست منتظر تارا بودم. بعد از چند دقيقه پشت درب ايستاده بودم 
داد که تارا رسيده. محتويات صدای زنگوله کافه به صدا در اومد و اين نشون می

ها همه رو روی سر تارا داخل برف شادی رو تکون دادم و با روشن شدن چراغ
  نظم خونديم. خالی کردم. تارا با ديدن اون صحنه يکه خورد و ما همه با يک ريتم م

تولد، تولد، تولدت مبارک. بيا شمع ها رو فوت کن که صد سال زنده باشی. تولدت  -
  مبارک تارا خانم.

ها دمتون گرم. به جون بعد از اتمام حرف ما تارا رو به همه خنده گفت: وای بچه
  .دونيدکردم اصال نمیخوتون که باور کنيد اصال برام مهم نيست توقع نداشتم. فکر می

  کاميار از اون طرف کافه با صدای بلند گفت: بله تارا خانم. مارو دست کم نگير.

  فقط ابراز احساسات بخوره به سر همين ترنم.

  اش رو در هم کرد و گفت: وا. چرا اون وقت من؟ترنم قيافه

  کاميار با تکبر چشمی ريز کرد و لب زد. 

  چون من ميگم.  -

م از راه برسه و بعد کيک و کادوها رو بياريم ولی چند دقيقه نشسته بوديم که سپهر ه
  اومد؟ مگر می

  ساحل زنگ بزن به اين شازده ببين کجاست! -
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به حرف کاميار کوش دادم. گوشی رو از جيب شلوار جينم بيرون کشيدم و شماره 
  سپهر رو گرفتم.

باز بعد از چند بوق متعدد گوشی رو قطع کرد. احتماال نزديکه که ردی داده. دهن 
  کردم به کاميار بگم که گوشی رو برنداشته زنگوله کافه به صدا در اومد.

همه صورت هامون رو به سمت درب ورودی چرخونديم که با ديدن سپهر پقی زديم 
  زير خنده.

  نفس زدنش معلوم بود که دويده.از نفس

ه ميزی های مرتبی هم نداشت. با رسيدن سپهر بموهاش ژوليده پوليده شده بود و لباس
  خوای برو فردا بيا؟که ما نشسته بوديم کاميار خطاب بهش گفت: زودی اومدی! می

  خريدم.داداش به جون همين ترنم داشتم کادو می -

  ترنم اخمی کرد و با غيظ گفت: چرا امروز همه گير دادين به من مظلوم؟

  کاميار لبخند مليحی زد و برای اينکه حرص ترنم رو در بياره لب زد.

  بس که عزيزی! -

  ی کردم که کاميار از سپهر پرسيد: گفتی چرا دير اومدی؟خنده

  حافظه ماهی داری ديگه! گفتم داشتم کادو می خريدم. -

  شما صبح ُمردی که لحظات آخر رفتی کادو بگيری؟ -

  داداش آخه سرم خيلی شلوغ بود. -

جواب سپهر با اومد. همزمان در کاميار کيک رو دست گرفته بود و به سمت ما می
  هات مريض بودن بايد ميبردی دکتر اونا رو؟خنده گفت: آخه عزيزم بچه

دونم تو خيلی سختی کشيدی، اين همه مشکالت و دغدغه برای يک نفر غير قابل می
کنی ميگی سرم شلوغ تحمل هست. پاشو جمع کن خودت رو همچين دهنت رو پر می

  بوده که انگار وزيره! 

  ی کيک زد.دن که سپهر سری تکون داد. يک ناخنک به خامهها قهقه زهمه بچه
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  داد ترنم به صدا دراومد. با تشر گفت: ناخنک نزن ديگه! 

ی تسليم باال آورد و تارا با اعتراض گفت: کيک منو بيارين هاشو به نشونهسپهر دست
  تا فوت کنم ديگه.

  روی تارا گذاشت.کاميار سری تکون داد و کيک رو روبه

  لبخندی به روی تارا زدم و گفتم: اول آرزو بعد فوت کردن شعع! 

با بريدن کيک توسط تارا حجم زيادی از برفه شادی و کاغذ رنگی در هوا پخش شد 
  و بعد از چند ثانيه به روی زمين فرود اومد. 

  لب زد.  تارا خطاب به همه با خنده

  تون هستم.منتظر کادوهای نفيس -

  همه خنديدن و من به سمت کادوی سپهر رفتم. 

  کنيم که از صبح معطل شده.اول کادوی سپهر خان رو باز می -

کاغذ کادو رو با احتياط باز کردم و دست بردم که کادو رو به همه نشون بدم که بچه 
  نديده شود. ها يک صدا گفتن: باز شود، ديده شود، بلکه پس

کادوی سپهر رو که يک پالتوی چرم خزدار بود رو به همه نشون دادم که ترنم گفت: 
  ات را عشق است. اوه برادر سليقه

  رفتم به سمت کادوی ترنم. يک گردنبند نقره که اسم تارا رو به اسپانيايی نوشته بود. 

  انيايی؟ چرا؟ کاميار ابرويی باال انداخت و خطاب به ترنم گفت: جانم؟ به اسپ

  ترنم با لبخند ژکوندی که روی لب داشت جوابش رو داد. 

چون اوال که همه انگليسی کادو ميدن من دوست داشتم خاص باشم. و دوما من  -
  عاشق زبان اسپانيايی هستم و البته يک کلمه هم ازش ياد ندارم. 

  کاميار پوزخندی زد و گفت: خسته نباشی دالور، خدا قوت پهلوان!
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بند فيروزه بود رو به تارا کادو دادم. به سمت هم کادوی خودم رو که يک دست من
کادوی کاميار که از فرم کادو بنديش معلوم بود که ادکلن هست رفتم و تا خواستم 

  بازش کنم صدای زنگ تلفنم به صدا دراومد.

صدای اعتراض همه مخصوصا کاميار بلند شد ولی من توجهی نکردم و به سمت 
ی آراد روی صحفه گوشيم لبخندی زدم و نقطه اتصال رفتم. با ديدن شماره گوشيم

ها رفتم که کاميار موشکافانه پرسيد: رو فشردم. بعد از صحبتم با آراد به سمت بچه
  کی بود؟ داداشت؟

  ترنم حکم قاشق نشسته رو اونجا ادا کرد. 

  نه بابا. جنتلمن آراد بود!  -

  ميار با اخمی ماليم لب شکافت. ی به ترنم رفتم که کاچشم غره

  به! چشمم روشن. آراد کيه ساحل؟به -

  همون پسر مو افشانه؟

کردی حق با از نسبتی که به آراد داده بود پقی زدم زير خنده. هرجور که نگاه می
کاميار بود. آراد نسبتا موهای بلندی داشت و هميشه لـَخت روی پيشونيش رها بود. 

اومد و ترنم هم با اين نخود بودن و خونش زودی جوش میکاميار پسر غيرتی بود 
  تو هر آشش گور منو کند.

  معنی زدم و گفتم: آره آراد. پسر خيلی خوبيه کاميار، فقط يک دوست! لبخند بی

  اميدوارم ساحل. -

برای دادن اطمينان بهش سری تکون دادم. بعد از مراسم تولد تارا همگی به سمت 
ن. ترنم توی مسير راه به خونه يک ريز رو مخ من راه می محل اقامت خودشون رفت
  رفت که آراد چی گفته؟

  های ترنم رو نداشت. کالفه زمزمه کردم. و مغز من تحمل اين حجم از صحبت

  خواست.جزوه می -
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از خداحافظی دست بردم داخل کيفم که کليد خونه از ماشين کاميار که پياده شديم بعد 
  رو بيرون بکشم. ترنم جهت مخالف من رو در پيش گرفت.

  ترنم کجا ميری؟ -

  هاش رو متوقف کرد.با صدای من قدم 

ساحل همچين هوس ترشک کردم که اگه امشب نخورم فردا ديگه بيدار نميشم.  -
  ميرم از سوپری سر کوچه بگيرم.

  زودی ميام.تو برو خونه من 

زد. سری تکون دادم ترنم بود ديگه. توی زندگيش حرف اول و آخر رو شکمش می
  و کليد رو توی قفل چرخوندم.

ی ايستادم و ام رو جلب کرد. لحظهوارد حياط که شدم صدای پيامک گوشيم توجه
  گوشی رو از جيب شلوارم بيرون آوردم.

ی ناشناس ها هر بار با يک شمارهاونکردم ی ناشناس! االن که دقت میباز هم شماره
  فرستادن.برای من پيامک می

ی پيامک رو باال کشيدم نه ترسيدم و نه هول کردم چون برام عادی شده بود. صفحه
  و با ديدن اين پيام کمی تأمل کردم. 

  تر. )( يک قدم به همه چی نزديک

  ؟ کاميار؟ تارا؟چيز جديدی وارد زندگی من شده؟ سپهراين پيامک گنگ بود! چه

ها باال رفتم. با ورودم به خونه اولين امکان نداشت. نبايد مشکوک بشم. سريع از پله
های روشن بود. دقيق يادمه که خودم به ترنم چيزی که به نظرم متفاوت اومد چراغ

  ها رو خاموش کنه و ترنم هم اين کار رو کرد.نهيب زدم که چراغ

  ه معنای داشت؟ يعنی کسی پا به خونه گذاشته؟ های روشن چاما االن اين چراغ

حتی از تصور اين اتفاق هم عرق سردی از روی ترس روی پيشونيم نشست. آب 
جا هم چيزی نظرم رو جلب دهنم رو قورت دادم و به آشپزخونه سرکی کشيدم. اين

  کرد و اون هم چاقو روی اُپن بود.
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در گرفت. هر لحظه به پشت  کرد؟ ترس تموم جونم روچاقو روی اُپن چيکار می
آد ولی انداختم که مبادا کسی حضور داشته باشه. ترنم گفت زود میسرم نگاهی می

  دير کرده بود! نگرانش بودم. 

زنم بهش. نفس عميقی کشيدم تا از با خود گفتم اگر تا چند دقيقه ديگر نيومد زنگ می
م و بازم نشونه رازآلود. اين آشفتگيم کمی کاسته بشه. پا تند کردم سمت اتاق خود

ام ديگه طاقت از کف داده بود ی سينهاست. قفسه درب اتاق من باز بود اما االن بسته
های لرزون کوبيد و عين خيالش هم نبود. با دستمحابا میبا اين ريتم ضربان قلبم. بی

کرد، يک دستگيره رو فشردم اما بازش نکردم. يک حسی زير پوستم خودنمايی می
  ترس!  حس

  های هولناکی مواجه ميشی.گفت اگه دری رو باز کنی با صحنهيک حسی که می

  حسم رو ناديده گرفتم و درب اتاق رو باز کردم.

نه ديگه! اين حجم از تغيير اتاق رو نميشه ناديده گرفت و گفت که سهوی پيش اومده. 
ار شام تبدل شده؟ اتاقی که تا قبل از خروج از خونه مرتب مرتب بود حال چرا به باز

هان مچاله شده هام نامرتب روی زمين ريخته شده بودن و لباسها و جزوهتمام کتاب
  ی نمونده بود که پس بيوفتم! روی تخت. چيزی ديگه

هام رو به سمت جلو بردم. همه چی بهم ريخته شده بود! خودم رو کنترل کردم و قدم
  دزد؟

زده به دنبال دستبند هام رسوندم و شتاببا اين فکر سريع خودم رو به کشوی لباس
هام چيزی طالم گشتم. با پيدا کردنش نفس عميقی کشيدم اما تا سرم رو باال گرفتم چشم

  رو ديد که بيش از حد آشنا بود. يک عالمت! اسکلت! چاقو!

عالمتی از ترکيب يک اسکلت و چاقو روی آينه اتاقم با اسپری رنگ نقش بسته بود. 
نگ قرمز! نبايد ناديده گرفت! اين موضوع رو به هيچ عنوان نميشه ناديده هم به راون

شون اما اين عمل خيلی غيره منتظره های مختلفگرفت. عادت کرده بودم به پيامک
  مون به هيچ وجه!ی بود اما تعرض به حريم امن خونهبود. پيامک کار ساده

ر اين صورت مهری جون قطعا کليد داشتن که خيلی ساده وارد خونه شدن در غي
ی پايين متوجه ميشد. اين عالمت چه معنای داشت؟ رنگ قرمز چه چيزی رو طبقه
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هام رو توی اتاق چرخوندم که با ديدن تابلو عکس ترنم به يادش داد؟ چشمنشون می
  افتادم. چقدر دير کرد!

رازير هام ساختيار روی گونههام بیبا فکری که به سرم زد کل بدنم سرد شد. اشک
شده بود. ترنم! وای خدای من. با شتاب به سمت تلفن همراهم رفتم. بوق آزاد و جواب 

ريختم با دو خودم رو به جور که اشک میندادن ترنم! وقت رو تلف نکردم و همين
  بيرون رسوندم.

اومدم چند باری سکندری خوردم و تا مرز دست ها پايين میدر طول مسير که از پله
  و پا شکستن هم رفتم.

ی همچين احواالتی رو اومد. تا به االن سابقهزدم و نفسم ديگه باال نمینفس مینفس
  نداشتم اما االن با اين اتفاق سهمگين حق داشتم که به اين روز بيوفتم.

  ف راست رو نظری انداختم، نبود! درب حياط رو باز کردم و با سرگردونی طر

سرم رو با نااميدی به سمت چپ مايل کردم که ترنم رو لنگ لنگان ديدم. خدای من! 
چه اتفاقی افتاده بود؟ با شتاب به سمتش رفتم و با نگرانی مشهود توی صدام زمزمه 

  کردم: ترنم خوبی؟ چرا اينجوری راه ميری؟

ن بايد نگران تو باشم، اين چه رنگی به ساحل تو االن نبايد نگران من بشی. م -
  صورتت گرفتی؟ صد رحمت به گچ ديوار. خودت رو توی آينه ديدی؟ 

کشيدم افتادم. همين که نفس میترنم هم دلش خوش بود. من با اين اتفاق بايد پس می
  خودش خيلی بود! 

  د؟ ترنم من نگران تو شدم، حالم اينه! چرا لنگ لنگ راه ميری؟ پات پيچ خور -

نه! يک موتوری با سرعت اومد از کنارم رد شد و تعادلم رو از دست دادم. خوردم  -
سوزه. ساحل فقط يک سانت ديگه زمين. فکر کنم پام زخم شده باشه چون خيلی می

  خواست تا به ابديت بپيوندم. می

موتوری از کنارش رد شده؟ يک سانت باهش فاصله داشته؟ يعنی کار امکان داره 
  تازونن به سمتم؟ ها باشه؟ مگه من چيکار کردم که دارن اينجوری میر اونکه کا

  آب دهنم رو همراه با استرس قورت دادم و گفتم: االن حالت خوبه؟
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  کنه.آره اوکيم. فقط بيا دستم رو بگير. پام درد می -

ها باال هاش کردم. با کمک من از پلههام رو قفل انگشتسری تکون دادم و دست
   رفت.

نفره نشست و دستش رو به سمت زانو راستش برد و گفت: خاک تو روی مبل تک
  سر کورش کنن.

  ی متعجب من رو که ديد ته لبخندی به زور زد و گفت: موتوری رو ميگم. قيافه

  بعد از اينکه حرفش تموم شد صورتش رو از زور درد جمع کرد. 

  گردی ساحل؟داری دنبال چی می -

  ليه. پات بايد ضدعفونی بشه.های اوجعبه کمک -

بتادين و پنبه رو دست گرفتم و به سمتش رفتم. با ديدن بتادين دستش رو به نشونه 
  سوزه!اعتراض جلو آورد و گفت: عمرا اگه بذارم بتادين بزنی آخه خيلی می

  اعصابم خورد بود پس با تشر سرش داد زدم.

ی تحمل کن. بزن باال پاچه سوزه! يکمسوزه که میکنه. میخب احمق عفونت می -
  شلوارت رو.

دونست در مواقع عصبانيتم نبايد که مخالف من نظری ی نداشت و میی ديگهچاره
بده. با ديدن رد قرمزی پاش و پوست پوست شدن پوستش دلم ريش شد. چند قطره 
خون هم روی سفيدی پوستش نمايان بود که با ديدنش با عجز صورت درهم شد. با 

ادين روی زخمش صدای جيغش بلند شد و هی ممانعت کرد. عصبانی بودم. ريختن بت
  به خاطر يک ترشک خودش رو به اين حال انداخته بود.

  دو دل بودم و کنجکاو.

  ها بوده يا يک اتفاق کامال سهوی؟واقعا کار اون

ه بودم و بازار شامی رو که برام درست کرده بودن رو مرتب درب اتاق رو بست
  اومدم. خواستم که ترنم بفهمه اتفاقی افتاده. خودم بايد باهش کنار میکردم. نمیمی
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شد و صدای جيغ مانند ترنم که هر چند دقيقه صدای بلند تلويزيون از هال شنيده می
  بار می گفت: حيف نون خب پاس بده به کناريت. يک

ی به فوتبال و تماشا کردنش نداشتم اما ترنم ترنم يکی بود برعکس من! هيچ عالقه
کرد. تقريبا کار تميز کاری اتاق نشست و تا دقايق آخر رو نگاه میخيلی با اشتياق می

ها اومده بودن تو خونه هم وحشتناک بود. به تموم شده بود. حتی تصور اينکه اون
  کردن؟ ؟ من که کار خطايی نکرده بودم چرا اذيتم میچه چيزها که متوسل نشده بودن

  خواستن انتقام بگيرن؟ از من؟ مضحک بود! می

باره صدای تلويزيون قطع شد. ترنم درب رو با پا باز کرد و تمسخرآميز به يک
  پرسيد: داری تمرکز می کنی؟

  کرد؟ کنم. مگه تو پات درد نمیلبخندی زدم و گفتم: نه! دارم اتاقم رو مرتب می

سری تکون داد که اومد روی تخت نشست و مشغول خوردن خوراکيش شد.  با 
  خوای؟خيالی نوچی کرد و ظرف آلوچه رو به سمت من گرفت و گفت: نمیبی

  جون! آخر برای اين شکمت خودت رو به کشتن ميدی. بخور، نوش -

  اعتنايی بينی چين داد و غيره منتظره لب زد. با بی

  ن چقدر الکچريه. خودت زدی شيطون؟ از کجا گرفتی؟وای ساحل اي -

  يکه خورده پرسيدم: چی رو ميگی؟ حالت خوبه؟

  با دستش به طرح قرمز رنگ اسکلت اشاره کرد.

  خوام!خيلی خوشگله.منم می -

خواد که عين بختک بيفته به جونش و شيره جونش چه عجيب! دلش يک اتفاق می
های االن محبوبيت زيادی داشت. ی بين جوونرو بمکه؟ اسکلت نماد خوبی نداشت ول

تونم اقرا کنم خودم هم دوست داشتم اما االن از اين عالمت بيزار بودم. شده بود می
  ام.کابوس شبانه

دونم جوری پنهونش کنم تا در معرض ديدم نباشه. نمیخوشم نمياد ازش. بايد يک -
  ترسم! چرا ولی از اسکلت می
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  اصال؟ رنگه؟ يا برچسب؟ فک کنم اسپری رنگ زدی نه؟ديونه خو چرا زدی  -

  خوام روی آينه اتاقم بزنم.تلق شکليش رو چيکار کردی با اسپری؟ بده منم می

  ی دروغم نشه. خودم سرگرم نشون دادم تا متوجه

  وقتی زدمش رو آينه ازش بدم اومد. انداختم دور.  -

  توی دلم به اين دورغ خودم پوزخند زدم. 

ها که زده نميشه. خدا خودش رحم کنه و منو ين ماجرا چه کارها و چه حرفتا آخر ا
  ها رها کنه.صفتاز دست اين شيطان

رفتم و من به واسطه رو منتها به دانشگاه راه میقدم به قدم ترنم در امتداد پياده
کشيدم. وارد دانشگاه که شدم درپی میهای عميق و پیه داشتم نفساسترسی که هميش

هام رو متوقف کردم که ترنم پرسيد: با ديدن شخصی و اشاره به اينکه پيشش برم قدم
  ها اون طرف محوطه نشستن. کجا ميری؟ بچه

  تو برو. من االن ميام. -

  هاش رو بين اطراف چرخ داد و با ديدن آراد چمشکی زد. چشم

  برو ببين مو افشان چيکارت داره! -

هام رو آهسته به سمت آراد برداشتم. اخمی کردم. بعد از رفتن ترنم لبخندی زدم و قدم
های پهنش رو بين اش انگشتی زد و طبق عادت هميشگیبا ديدنم لبخند مهربانانه

  موهاش برد و به سمت باال هدايت کرد.

  سالم. ساحل خوبی؟ -

خندش همه و همه يک انرژی خاصی داشت. با اينکه يک طرز صحبت کردنش، لب
زد شد. اون لبخند میآدم عادی بود ولی به نوبه خودش يک بمب انرژی محسوب می

  شد که من لبخند نزنم؟ و می

  سالم. ممنون تو خوبی؟  -

  سری تکون داد و پرسيد: مشکلی به وجود اومده؟ 
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  دنش به ضررمه.مشکل؟ چه مشکلی؟ اگر مشکلی هم باشه بازگو کر

  نه. چطور؟  -

بار اين تغيير رو درونت دونی ساحل هر چند وقت يکمثل هميشه نيستی. می -
  بار. طور تقريبی هر هفته يکبينم. بهمی

  تونی بگی. محدودی؟اون مشکل چيه که نمی

  فهميد. حقيقت هميشه تلخ بود. چه خوب من رو می

  لب زدم. ام رو بهش دوختم و مستأصل نگاه غم زده

کنم دونم ولی سعی میمحدود نه آراد. مشکل نيست، معظله! خودم دليلش رو نمی -
ها برام جور معظلقدر محکم بشم که اينکه باهش کنارم بيام و روز به روز اون

  معنی بشه. بی

حل هم در کنارش وجود داره. يک مشکل يا يک معظل که به وجود مياد يک راه -
گی به خودت داره. تو دختر قوی هستی، درست! اما تو از تبار حاال اون ديگه بست

يک جنس لطيفی! مقاومتت هر چند که محکم و قوی باشه يک روز شيشه احساسات 
تونی مشکلت رو بگی، اوکی داره. نذار ترک بخوره! نمیو مقاومتت ترک بر می

بلش به من ولی اگه ديدی يک روز شيشه شفاف و زالل دلت در انتظار شکستن بود ق
بگو. من اهل حرف زدن الکی نيستم. وقتی ميگم هستم يعنی هستم. ببين پشتوانه 
ميشم. برادرانه! رفيقانه! در اوج معرفت و حتی... در کل اگه بيای بگی با يک 

  معرفتی مواجه نميشی. من آدم نامرد بودن نيستم!بی

شد از اين مرد. چی می تونستم بگم؟ چی داشتم که بگم؟ محبت بود که سرشار می
  ی اميد توی قلبم. هم شايد فقط در حد حرف باشه ولی شد شکوفههاش شايد اونحرف

  عشق نبود! مطمئن بودم عشق نبود. 

  يک دوست داشتن، يک دوست داشتن معمولی. 

  هاش به دلم نشست. صحبت

  دی.و فقط تونستم بگم: ممنونم آراد. زود اومدی و زودم  در نظرم خوب جلوه داده ش
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کردم که مبادا مشکلی داشته باشه. هايی رو که قرار بود به آراد بدم رو چک میجزوه
ی که يک برگه سفيد برچسب مانند زده بودم سرم رو که باال گرفتم چشمم افتاد به آينه

  داد.خوش يمن نبود! حس بدی بهم انتقال میروی اون عالمت نحس که ديده نشه. 

  با صدای زنگ تلفن همراهم دستم رو کش دادم تا تلفن رو بردارم.

ی اتصال هام از تعجب چهارتا شد. نقطهی گوشيم چشمبا ديدن نام " بابا " روی صحفه
  رو فشردم و مشغول به صحبت شدم.

ومدم مشهد، حدود يک ماه جای تعجب داشت که بابا به من زنگ زده! از وقتی که ا
بار هم به من زنگ نزده. نه تنها بابام بلکه مامانم هم مستثنا گذره اما حتی يکمی

بار تلفنم زنگ بخوره و نام " بابا" يا " مامان" روی نيست. آرزو به دل موندم يک
  صحفه نمايان بشه.

  نم به بابام.پرسی تصميم گرفتم که با خنده منظورم رو برسوبعد از سالم و احوال

چه عجب بابا. از اين ورا؟ راه گم کردی يا شماره رو اشتباهی گرفتی؟ بابا نبايد  -
ام يا زنده؟ يک ماه هست که اومدم و حتی شما و يک زنگ بزنی؛ ببينی من مرده
  مامان يک بار هم زنگ نزدين!

بسه.  دخترم کارا زياده تو جای من نيستی که بفهمی! کارای شرکت واسه کل روزم -
  وقت نيست وگرنه من که از خدامه. ولی از ساميار جويای احوالت هستم. 

  پوزخندی از پشت تلفن زدم و توی دل گفتم:

مشغله تا اين حد که يک پيامک خشک و خالی رو هم از من دريغ کنه؟ همه مشغله « 
دارن. خود ساميار مگه کم کار داره؟ اون که به حساب خودش پليسه؟ بيست و چهار 

گذرونه. فقط فرق بابا و مامان با ساميار ميزان دوست ساعتش رو پشت لبتاب می
  »شون هست. داشتن

  ساحل بابا؟ -

  با صدای بابا از پشت تلفن به خودم اومدم. 

  بله؟ -
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  يک کاری دارم برات. يعنی ميگم اگه زحمت نميشه برام انجامش بدی. -

  تونه با من داشته باشه؟ی میپس کار داشته که زنگ زده. آخه بابای من چيکار

  متعجب پرسيدم:

  چه کاری؟ -

يک امانتی دارم دست يکی از دوستانم. اون رو برو ازش بگير و با پست برام  -
  ارسال کن. 

  کرد. ابرويی باال انداختم. عجيب و گنگ صحبت می

  خب چرا به دوستت نميگی که برات ارسالش کنه؟ -

  رديف کرد.  بابا برای قانع کردن من کلمات رو

_دخترم منو سين جيم نکن. اون در واقع خود دوستم نيست. بسته که دست اون هست 
  رو تو با پست برای من ارسال کن. 

  قابل اعتماد نيست يارو برای همين به تو گفتم.

  تونستم روی احساس کنجکاويم درپوش بذارم. پاپيچ نشدم ولی نمی

  چشم بابا. فقط چی هست؟ -

فرستم. تا دو روز فهمی. به موقع اش! آدرسش رو هم برات مییخودت بعدا م -
  ديگه حتما اين کارو انجام بده. باشه؟ 

چشمی گفتم و بعد از خداحافظی تلفن رو قطع کردم. بابای من چقدر عجيب شده بود. 
چه امانتی مهمی داره که بايد من براش پست کنم؟ همين فردا... آخ نه فردا دانشگاه 

ظهرش هم که با آراد قرار دارم. يک ساعت پيش گفته بود که فردا دانشگاه دارم و بعد 
  نمياد. بايد بعد ظهر جزوه رو به دستش برسونم.

فردا که نه! ولی در اولين فرصت اين بسته رو بايد تحويل بگيرم و ببينم محتواش 
  چه چيزی هست.

  کالس مختص به اين ساعت تموم شده بود و همگی در حياط پراکنده بودن.
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شد و بايد همگی خودمون رو با مون حدودا يک ساعت بعد برگزار میکالس بعدی
کرديم. ترنم که به قول خودش نياز شديدی به لباس داشت يک کاری سرگرم می

اد يک پياده رو به راه افتاديم. پيشنهاد خريد رو داد. همگی موافقت کرديم و در امتد
کس چيزی نخريد به جز ترنم که يک مانتو خريده بود. ده دقيقه ديگه کالس هيچ

  رسونديم.داشتيم و بايد سريع خودمون رو به دانشگاه می

های  زمين پُر شده بود. به همين دليل بايد قدم های به لطف بارون ديشب، تمام چاله
هامون خيس نشه. شونه به شونه هم راه افتاديم و من بعد سداشتيم تا لباآرومی برمی

ها هم برسن. از چند دقيقه از همه جلو افتادم. جلو در دانشگاه ايستاده بودم تا بچه
های مونده شون برگردوندم که با پاشيده شدن حجم زيادی از آبصورتم رو به سمت

طرز هام نشستند و بهبارون مواجه شدم. کثيف بودن و آلوده! روی مردمک چشم
عجيبی باعث سوزش شدن. سردی آب تمام بدنم رو به لرزه انداخت. چشمام رو 

حس شده بود. عادتم بود از بچگی که يک شوک ناگهانی تونستم باز کنم و بدنم بینمی
تونستم بازشون سوخت و نمیهام میشدم! چشمشد، بيهوش میفيزيکی بهم وارد می

های توی گودال ی آبصی که با ماشينش به سرعت اومد و همهکنم تا ببينم اون شخ
جا ايستاده بودم و بعد از چند دقيقه طبق رو روی من ريخت کی هست؟ فقط يک

  عادت بچگيم تنم يهو لرزيد و افتادم روی زمين.

صدای جيغ ترنم رو شنيدم که اسمم رو صدا زد و صدای سپهر و کاميار که به جون 
دونم چرا يهو همشون الل شدن. بعد از گذشت چند دقيقه ن. فقط نمیراننده افتاده بود

  کامل بيهوش شدم و ديگه نفهميدم چه ميگن و چی کاری انجام ميدن.

                  ***************  

هام رو باز کنم حس سنگينی يک چيزی رو روی دستم حس کردم و تا خواستم چشمم
. وضعيتم رو يادم اومد. ولی االن من روی سوزشی رو حس کردم که منصرف شدم

هام ديگه خيس نبودن. يک پتو انداخته بودن روم و تنم ديگه يک تخت بودم و لباس
  لرزيد. خونه بودم؟ تا خواستم فکر ديگه بکنم صدايی بلند شد که فهميدم من کجا. نمی

  آقای دکتر بهشتی به اورژانس. -
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ها رو صدا زدم. رو با بزاقم تر کردم و بچهام پس بيمارستان بودم. دهن خشک شده
  تونستم بازشون کنم. يعنی چشمام عفونت کرده؟سوخت و نمیچشمام به شدت می

  ترنم؟ تارا؟ -

  وا چرا اينا جواب نميدن؟ يعنی منو تنها گذاشتن و رفتن؟ عجب!

  های يک نفر رو شنيدم و دوباره صدا زدم.صدای قدم

  ين؟ترنم؟ تارا؟ چرا جواب نميد -

صدای "اوهمی" رو شنيدم که پی بردم يک مرد کنارمه. پس حتما کاميار بود. از 
  سپهر که آبی گرم نميشه.

تونم چشمام رو باز کنم. جان ما برو به پرستاره بگو بياد يک سالم کاميار. من نمی -
ای بريزه تو اين چشم من. به خدا اگه چشم من طوری شده باشه ايشاال همونی قطره
  های کثافت خيابون رو ريخت تو چشم من، کور بشه! ماشينش عين يابو همه آب که با

دونستم کجام و کی پيشمه! اگه دکتره کردم و نمیهمينجور واسه خودم بلغور می
  کنارم باشه چی؟ آبروم رفت.

  کنه؟چرا کاميار صحبتی نمی

  کنی؟کاميار چرا صحبت نمی -

  آشنا مواجه شدم.منتظر يک جواب بودم که با يک صدای نا

  چون من کاميار نيستم! -

  يا خدا. کی بود اين بشر؟ تا خواستم سوالی بپرسم ازش سريع گفت:

  تون.ميرم به پرستار بگم بياد قطره بياره برای چشم -

هام رو باز کردم و چندبار قيقه پلکهام بعد از چند دبا ريخته شدن قطره توی چشم
  پشت سر هم پلک زدم تا تاری ديدم برطرف بشه.

هام چهار تا شد. اين سرم رو برگردوندم که با ديدن پسری در چهارچوب در چشم
  ديگه کی بود؟
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  از رنگ نگاهم تعجب رو فهميد و به سمتم اومد. لبخندی زد و گفت:

  سالم.  -

به حالت نشسته خودم رو تغيير دادم و لبخند پت و روی تخت از حالت دراز کشيده 
  پهنی زدم. 

  سالم. ببخشيد شما؟ -

  روی صندلی کنار تختم نشست و با لبخندی کنج لبش گفت:

  من يابو هستم!  -

هام دوباره چهارتا شد. خيلی خودم رو نگه داشتم که نزنم زير خنده ولی کار چشم
  سختی بود و پقی زدم زير خنده.

  خندين؟ خودتون گفتين من يابوم. مگه نه؟چرا می  -

خودم گفتم؟ من مگه اسم اينو انتخاب کردم؟ اصال من اينو برای بار اول ديدم و... 
وای من... يعنی اونی که با ماشينش اين کارو با من کرد اين بود؟ من بهش گفتم يابو! 

  خدايا آبروم رفت.

  کرد؟ حاال اين اينجا چيکار می

فاقی که افتاد. وقتی بيهوش شدين من از دوستاتون خواهش کردم که متاسفم بابت ات -
  شون و من شمارو بيارم بيمارستان.برن سرکالس

يکه خوردم. تعجبم از اين بود که چجور کاميار اجازه همچين کاری رو داده که با 
  حرفی که زد جواب سوالم رو گرفتم.

  من دوست کاميار هستم! -

سرم رو انداختم پايين. چه سوتی دادم خدا. تا خواستم  سری تکون دادم و از خجالت
  پاهام رو تکون بدم درد شديدی مچ پام رو گرفت که صورتم مچاله شد.

  پسره که کنارم نشسته بود سريع به سمتم هجوم آورد و با نگرانی پرسيد:

  چيشده؟ -



84 | P a g e 
 

  دفعه درد گرفت.پام! يک -

  ی مضطرب لب زد. با چهره

  م بياد.من برم به دکتر بگ -

  سريع خودم رو جمع جور کردم. 

  نه الزم نيست آقای... -

  پرهام هستم، پرهام برومند. -

آها پس اين آقا يابو پرهام بود. خاک به سرم باز گفتم يابو. افتاده تو دهنم اگه به خودش 
  بگم چی؟

  چرا الزم نيست؟ مگه پاتون آسيب نديده؟ -

  نوچی کردم. 

  يده. و اين ِسرمی که به دستم وصله. همين!نه. فقط چشمامه که آسيب د -

هام بردم و چشمام دوباره سوزش رو از سر گرفت. سريع دستام رو به سمت چشم
  شروع کردم به مالش دادنشون.

  هاتون هنوز خوب نشده؟چشم -

ی منفی باال انداختم که ناگهانی به سمتم اومد و پتو رو تا باال قفسه سرم رو به نشونه
  با نگاه دلنشين گفت: سينم کشيد و

شما چند دقيقه به چشماتون استراحت بدين، بخوابين! من ميرم براتون يک چيز  -
  مقوی بيارم تا خوب بشين.

هام رو با توجه به حرفاش بستم و بعد چه موقر بود اين آقا يابو، يعنی آقا پرهام. چشم
  هاش رو شنيدم که از اتاق خارج شد.از چند دقيقه صدای قدم

کردم. روی تخت بيمارستان به حالت نيمه دراز کشيده بودم و گوشيم رو چک می
حاال اين آقا پرهام هم رفت که بياد. ترنم پيامک داده بود که حدود نيم ساعت ديگه 

  رماله؟ ميان. و من معلوم نيست چرا بيمارستانم وقتی حالم ن
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  گوشيم يک تک زنگ خورد و بعد از اون يک پيامک اومد. اين...؟

ها مزه چشيدم. اولش بازم همون ناشناس! من ديگه اون آدم قبلی نيستم. به قول قديمی
  ترسيدم اما حاال عادت شده. البته تا وقتی که منتها بشه به يک پيامک نه يک...می

  پيامک رو باز کردم.

ام از خدا چه زود برآورده شد. البته فقط چشم و چالت ؟ خواستهبيمارستانی جوجو« 
  »کاری شده. دفعه بعدی برو واسه ضربات باالتر. 

يعنی کار اين ماشينه هم کار اوناست؟ اما اونا با اون همه تهديد اين نيست مجازات 
شون. اين بار ميخوام که جواب بدم. يک جواب محکم که فکر نکنن من يک مرده 

که تهديد کنن و من عين خيالم نباشه و هيچ چيزی بهشون نگم. با دست سرم  متحرکم
ام گوشی رو در دست گرفتم و اون دستم رو مشغول تايپ کردن اون پيامک زده

  کذايی کردم. 

رو شدن تهديدها و  قلدريات فقط مختص به يک پيامکه؟ تويی که وجود حتی روبه« 
ميزنی؟ چی ازم داری؟ يک مشت عکس؟  با منو نداری چرا دست به تهديد کردن

  اطالعات خانوادگی؟ 

اگه همه اينا رو ميدونی پس اينم ميدونی که برادر من يک پليس سايبری هست. خوب 
تونه گيرت بياره و دمان از روزگارت دراره. تهديد کردنات ديگه تکراری شده می

  »آقای هميشه ناشناس. 

کفتار طرفم. فقط يک شجاعت چند ساعته بود دونستم با يک گله شير شده بودم و نمی
تر کرده بودم اونها رو با همين پيامکم. کاش که مثل هميشه و بعدش پشيمونی. جری

  گرفتم. کاش...زبون به دهن می

با ديدن پرهام توی چهار چوپ در سعی کردم حال خودم رو متعادل نشون بدم. 
  ريد بيرون کشيد و به سمتم گرفت. های خلبخندی زدم که کيک و آبميوه رو از نايلون

  بخور جون بگيری. رنگ و روت چرا پريده؟ -

آخر اين شجاعت چند دقيقه کار دستم داد. با اين حرفش دستم رو سريع به صورتم 
  کشيدم و گفتم:
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  من؟ نه حالم خوبه.  -

سری تکون داد و کيک رو به دستم داد. به زور چند تيکه ازش رو خوردم که با 
گ گوشيم سرم رو برگردوندم و با ديدن شماره ناشناس آب دهنم رو قورت شنيدن زن

بار هم يک تک زنگ ساده هست اما نبود. واقعا زنگ زده دادم و فکر کردم که اين
  بود. حاال جلو پرهام چيکار کنم؟

  نقطه قطع تماس رو زدم که پرهام گفت:

  مزاحم تلفنی هست؟ -

يک سيستم بودن. مدام در حال نظاره کردن  بودن. نه يک مزاحم تلفنی ساده. اونا
من! مو به موی زندگيم رو از بر بودن. از کجا اين همه اطالعت رو داشتن برام يک 

  سوال شده بود! يک سوال بزرگ که ممنوعه بود.

  رو به پرهام با لبخند گفتم:

  نه. فکر کنم خودش فهميد که اشتباه گرفته. -

ای ازش نوشيدم که با زنگ بميوه که بخور. جرئهباشه گفت و با دست اشاره زد به آ
سوزند و راه تنفسی دوباره گوشيم آبميوه پريد توی گلوم. ترشی آبميوه گلوم رو می

برام نزاشته بود. به سرفه افتادم که پرهام با نگرانی شيشه آب معدنی رو به دستم داد 
نگاهی به گوشيم  ای کردم وو من الجرئه تا آخرين قطره آب رو خوردم. تک سرفه

انداختم. نه اينا ديگه دست بردار نيستند. چه اشتباهی کردم آ. پرهام با ديدن مردد 
بودن من برای جواب دادن به گوشی بدون اطالع قبلی گوشی رو از روی تخت 

  برداشت و به سمت راهرو رفت.

ه اون هم متعجب به جای خاليش نگاهی انداختم. واقعأ رفت؟ قلبم به تپش افتاد. اگه ب
  بخوان آسيب برسون چی...

 شد!يف هر کسی به نحوی قربانی میتو اين بازی کث

رستار اومده بود که ُسُرم رو از دستم بکشه. اما هنوز که هنوزه پرهام نيومده بود. پ
شد. درسته تازه ه. چون براش دردسر میدلشوره داشتم يک وقت پرهام چيزی نفهم

اومده تو زندگيم و مثل يک آدم عادی هست اما حکايتش نبايد بشه آش نخورده و دهن 
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دادم. هام نبودم فقط پاهام رو تکون میسوخته. موقع استرس اصال اهل جويدن ناخن
خوندم ضربان قلبم به شدت باال بود. با ديدن پرهام توی اتاق چشمام رو به سمتش چر

  و با تعجب پرسيدم:

  چيشد؟ شما چرا يکدفعه گوشی رو برداشتين و رفتين؟ -

  سری خم کرد و مليح لبخند زد. 

  اومد.شون میببخشيد که از شما اجازه نگرفتم. مزاحم بودن و بايد حساب کار دست -

  گفتی؟ _پر... آقا پرهام شما يک ربع داشتی با اون ها صحبت می کردی؟ چی می

ه. با اين افراد قطعا نميشه يک دقيقه صحبت کرد. بايد سنگين و متحکم حرف درست -
  شون ببرن. اساسی بايد بهشون بفهمونی! بزنی که پی به اشتباه

دونستن که اگه کسی بويی از خب معلوم بود که به پرهام چيزی نگفتن. خودشون می
ی به غير از من اين ماجرا ببره برای خودشون بد ميشه. چون قطعا اگر کس ديگه

  گيره.از اين ماجرا چيزی بفهمه مثل من زبون به دهن نمی

  تون.بفرماييد گوشی -

تشکر زير لبی کردم و گوشی رو از دستش گرفتم. روی تخت نشسته بودم و منتظر 
  های منو بياره. اما خيلی دير کرده بود. ترنم بودم که بعد از کالس بره خونه و لباس

  ها دير نکردن؟به نظرتون بچه -

  اش انداخت و گفت:نگاهی به ساعت مچی

  احتماال توی ترافيک گير کردن. نگران نباش.  -

نشست؟ با لحنی با ادب لب از اين کار و بار نداشت که دو ساعت اينجا کنار من می
  لب باز کردم.

راتون تونيد بريد. تا االن هم زيادی زحمت بهتون دادم. بريد به کاآقا پرهام شما می -
  ها هم تا چند دقيقه ديگه ميرسن.برسيد تا ازشون عقب نيافتيد. ترنم و بچه

ای که نياين کاميار شما رو به من سپرده. من در قبال شما مسئول هستم. تا لحظه -
  مونم. من کنارتون می
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لبخندی زدم و توی دل به اين حسن اخالقش ايوالی گفتم. با صدای پيامک گوشيم هر 
هامون رو به سمت گوشی سوق داديم. دستم رو به سمت گوشی بردم ن چشمزمادو هم

  و با لبخند رو به پرهام گفتم:

  ترنمه!  -

  گو هم شديم تو اين ماجرا.سری تکون داد ولی نفهميد که بهش دروغ گفتم. خدايا دروغ

ببين کوچولو نميدونم اون يارو کی هست که االن حس پهلوانی بهش دست داده. « 
دون قطعا سر از کارش در ميارم. برام کار نيم ساعته! پس خوب گوش بگير ولی ب

  ببين چی ميگم.

تو بيمارستان تخم بلدرچين به خوردت دادن که اينجوری بلبل زبونی می کنی قناری؟ 
تا قبل از اين کر و الل بودی؟ امروز به اذن الهی شفا پيدا کردی که شير شدی پنجه 

لبت کنم  رو زود تموم کنم چون دوست داشتم جون به خواستم کارتميندازی؟ نمی
پسندی. چند روزه ديگه يک تاريخ ولی مثل اينکه خودت اون وضعيت رو بيشتر می

فرستم. همون موقع روز ديدار من و تو هست کوچولو. کاش داداشت به برات می
و داد آنقدر زود رکب بقيه راش يکم بهت ياد میجای نصيحت کردنای برادرانه

  »نخوری! 

ی هام رو برای چند لحظهبا خوندن پيامش از حرص لب پايينم رو گاز گرفتم و چشم
بستم. پيامش سرشار بود از حس سرد نفرت، توهين، انتقام... همش جيگرم رو 

دونستم چيکار کردم! کاش مطلع بودم که تاوان کی رو پس ميدم! سوزند. کاش میمی
  کاش... 

کردم. چون هميشه عکسش اتفاق ها رو نمیکدوم از ايناصال کاش که آرزو هيچ
 افتاد.می

  

#part59 

کردم. در کردم در صورتی که خودم رو شير فرض میداشتم با دم شير بازی می
اش جواب پيامش نخواستم که ضعف نشون بدم به همين علت يک شکلک پوزخند بر



89 | P a g e 
 

فرستادم. هر چی کم آوردم الم تا کام هيچی نگفتم بسه. از اين به بعد با يک روی 
ساحل سپهری آشنا ميشين. رويی که نه دنبال انتقامه و نه اهل لج و لج بازيه فقط 

دونستم دنبال گرفتن حقشه! اذيت و آزار شدن ناحق بود. حداقل برای منی که نمی
  يشم ناحقه!چرا و به چه دليل دارم مجازات م

ای به در اتاق بيمارستان خورد و کاميار و ترنم وارد شدن. با ورودشون پرهام تقه
های دور خيره شده بود از روی صندلی بلند شد و زير لب که تا اون لحظه به افق

سالمی کرد. کاميار با مهربونی و برادرانه پرهام رو به آغوش کشيد و هردو لبخند 
  د.دلنشينی به روی هم زدن

پرهام کار خطايی انجام نداده بود که کاميار بخواد ازش دل چرکين بشه. اون اتفاق 
هم از روی عمد نبوده و کامال مشهود بود که يک اتقاق سهوی بوده. ترنم سريع به 

  سمتم اومد و پقی زد زير خنده.

  رفت؟االن اينجا چه چيز خنده داری وجود داشت که ترنم اينجوری قهقه می

  رنم اگر چيز خنده داری هست بگو. تعارف نکن!وا. ت -

  لباست...!  -

  های صورتی رنگ بيمارستان انداختم. چه بدی داشت؟نگاه اجمالی به لباس

  خب؟ -

  ای زد. ريز خنديد و به بازوم ضربه

های پر زرق و خيلی بهت مياد. يعنی لباس پوشيدنتم عين آدم نيست! مردم لباس -
  تو لباس بيمارستان! پوشن بهشون ميادبرق می

  چشم غره بهش رفتم که کاميار گفت:

تر ات رو خيلی خوشگلنه خدا وکيلی خيلی بهت مياد. صورتی  فرم صورتت کشيده -
  کنه.می
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ی تشکر زدم. پرهام و کاميار بيرون از اتاق لبخند دلنشينی به روی کاميار به نشونه
های مانتوم بودم که ل بستن دکمههای خودم رو بپوشم. مشغورفتن تا من بتونم لباس

  ترنم گفت:

  سوزه؟چشات ديگه نمی -

  سوزه ولی هنوز التهاب داره. يک قطره داده. بايد تا يک هفته بريزم تو چشمم. نمی -

  بار لب شکافت.سری تکون داد و نيشگونی از بازوم گرفت و با لحنی شيطنت

  شت؟اين يارو از همون ساعت که آوردنت اينجا موند پي -

  رنگ روی پيشونيم شکل گرفت. اخمی کم

  يارو نه. اسم داره! آره بود. چطور؟  -

  لب برچيد.

  هيچی. چطور تو اينو تحمل کردی؟ -

تونستی پرهام مگه چجور آدمی بود که نشه تحملش کرد؟ برعکس آدمی بود که می
  چند ساعت بشينی و باهش صحبت کنی.

  ه هم نميشه که ازش خسته شد. تحمل؟ خيلی آقاست ترنم. حتی يک دقيق -

  آميز گفت:ابرويی باال انداخت. طعنه

  دونی چرا باهت اينجوری برخورد کرده؟اِ؟ خسته نميشی؟ تازه آقا هم که هست. می -

  حيرون سری چرخوندم. 

  چرا؟  -

خواهرم اين امروز زده چشمت رو اينجوری کرده. خب مسلما روی خوشی بهت  -
بينم. يعنی سالمی هم که باری هست که پرهام رو میليننشون ميده. وگرنه من او

کاری بود. بعد هم که يک کالم صحبت نکرد. ماشا نميشه با يک کرد از روی طلب
  کاسه عسل ميلش کرد.
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ابرويی باال انداختم و به اين فکر کردم که شايد حق با ترنم باشه. شايد در برخوردهای 
  ته اگر برخورد بعدی هم در کار باشه.جور آدمی هست. الببعدی بفهمم چه

های هام رو پوشيدم و بعد همراه با ترنم از اتاق خارج شديم. کاميار کنار صندلیلباس
  بيمارستان ايستاده بود اما اثری از پرهام نبود.

  کاميار به سمت ما اومد که گفتم:

  پر... يعنی آقا پرهام کجا رفت؟  -

  پيش اومده بود برای همين رفت.  شون بهش زنگ زدن. کاریاز شرکت -

  ترنم با تعجب پرسيد:

  شرکت؟ مگه دانشجو نيست؟ -

  رفت جواب سوال ترنم رو هم داد. زمان که راهش رو میکاميار هم

  چرا. اما صاحب شرکت باباشه و مديرت مالی شرکت با پرهامه!  -

وی صندوق ترنم سری تکون داد. به انتهای راهروی بيمارستان قدم برداشتيم. جل
  توقف کردم و پرسيدم:

  حساب کردين؟ -

  کاميار در جواب سوالم لب زد.

  پرهام حساب کرده!  -

  و به سمت ماشين رفت و در جلو رو برای من باز کرد.

  

#part60 

هام رو بسته بودم. چشمسرم رو به صندلی ماشين تکيه داده بودم و به خاطر سوزش، 
  هام گرم خواب شده بود با صدای زنگ تلفنم از بين رفت.بعد از چند دقيقه که چشم

  کاميار رو کرد بهم و خيلی سريع پرسيد:
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  کيه؟ -

  رو ترش کردم. 

  بزار خودم ببينم خب.  -

  گوشيم رو از کيفم بيرون کشيدم و با ديدن نام آراد لبخندی زدم. 

  آراده! -

  ی عبوس و اخمی غليظ غريد. ا چهرهکاميار ب

  جواب نده! -

  يکه خورده نگاهش کردم. 

  چرا جواب ندم؟ واقعا کاميار تو چه دشمنی با آراد داری؟ -

  شونه باال انداخت.

هيچی. فقط بهش حس خوبی ندارم. دوست ندارم باهش رفت و آمد کنی. االنم ميگم  -
  جواب نده، بگو چشم.

ه حرف کاميار اهميت ندم ولی دير شده بود و تماس قطع اخمی کردم و خواستم که ب
شد. منتظر بودم تا دوباره زنگ بزنه. آراد هيچ اخالق بدی نداشت. بالعکس خيلی هم 

کرد. گوشيم دوباره زنگ خوش اخالق و مهربون بود. کاميار الکی شلوغش می
. نگرانی از های کاميار نقطه اتصال رو فشردمبار بدون اهميت به اخمخورد و اين

  صداش موج می زد. من که خوب بودم!

های کثيف بارون ريخته سالم. اره من حالم خوبه آراد. کاری نشدم که فقط يکم آب -
  تو چشمم و يکم التهاب داره. همين.

لبخندی زدم که با اخم شديد کاميار مواجه شدم. روم رو از کاميار گرفتم و به بيرون 
  از پنجره دوختم.

  که گوشی رو از کيفم بيرون کردم، طول کشيد. آراد؟ تا موقع -
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در جوابش يک جانم پر احساس گفت. جانم؟ اتفاقی غير منتظره. هر چی که بود به 
دونستم و قطعا با يک جانم گفتنش ذوق دلم ننشست. آراد رو مثل يک دوست می

  کردم. ولی از ادبش خوشم اومد.نمی

تونم بيام ببخشيد ديگه ولی قول ميدم که نمیميگم من امروز بعد ظهر برای جزوه  -
  بعدأ در اسرع وقت بهت تحويل بدم. 

کاميار جلوی در خونه پارک کرد و تا خواستم از ماشين پياده بشم گوشه شالم رو 
مون باشه. از ماشين محکم کشيد که مجبور شدم بشينم. ترنم خودش فهميد که نبايد بين

های خيلی اندکی از لرز رو ودم و هنوز هم نشونهپياده شد و به خونه رفت. خسته ب
ترم کرده بود. با حرص داشتم. به همين دليل عصبی بودم و همين کار کاميار عصبانی

  غريدم.

  چته کاميار؟ جنی شدی امروز؟ چرا گيرای الکی ميدی؟ -

  جدی با پر صالبت زمزمه کرد. 

دونی درسته فقط _ساحل خوب گوش کن و سعی کن خوب تو گوشات فرو کنی. می
يک ماه و اندی ميشه که ديدمت ولی در عرض همين چند ماه يک چيز رو  خيلی 

خوری! کنی، خيلی زود رکب میخوب فهميدم. اينو فهميدم که خيلی زود اعتماد می
من َمردم. وقتی ميگم حس خوبی نسبت به آراد که هم جنسم هست ندارم. بگو چشم. 

  فهمم. چرا ميخوای آراد رو خوب جلوه بدی؟نمی دليل اين همه انکارهای تو رو

  دستش رو محکم زد به فرمون و با عصبانيت داد زد. 

  در صورتی که نيست!  -

کرد و اين يعنی علل اصلی خشم هام رو گرفت. منطقی صحبت نمیخون جلوی چشم
  من. 

 بينم؟ چی خطايیچرا چرت و پرت ميگی کاميار؟ چی توی آراد ديدی که من نمی -
ای؟ اتفاقا تو به حرفای من خوب گوش بگير. سعی ازش سر زده که به خونش تشنه

نکن تو اين دنيا از روی ظاهر و حسات درباره کسی نظر بدی که کامال يک امر 
  اشتباه هست.
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ی رو هم بهش بگم. دستم رو به سمت دستگيره در بردم ولی برگشتم تا چيز ديگه
  گم.دونستم که چی ميعصبی بودم و نمی

فهمم با کی رفت و در ظمن من بيست سالمه. بزرگ شدم و خودم عقل دارم. می -
وقت اين اجازه بينم کسی اينجوری بهم امر و نهی کنه. هيچکنم. لزومی نمیآمد می

  کس نميدم.رو به هيچ

  و با حرص ادامه دادم.

  حتی شما دوست عزيز! -

رو شنيدم که دستش رو محکم به از ماشين به سرعت پياده شدم ولی صدای کاميار 
  شيشه پنجره زد. 

  به درک که گوش نميدی! -

 

  پرهام #

کنم و راه ميأفتم سمت شرکت. چه خبره اينجا؟ اين همه آدم چرا ماشين رو پارک می
  اينجا جم شدن و داد و هوار ميکشن؟

  و اون حجم از جمعيت شنيده بشه داد زدم.با صدای بلند جوری که ت

  چه خبره اينجا؟ -

  يکی از کارکنان که مرد مطيعی بود رو کرد به من و گفت:

  سالم آقای برومند. آقا ببخشيد ولی کی ميخواين اين حقوق مارو تقبل کنيد؟ -

مسئول رسيدگی به امور حقوق کارکنان دست حسام بوده. مگه چند روز هست که 
  فت نکردن؟حقوقی دريا

  تون مشکلی به وجود اومده؟مگه برای حقوق -

  متأسف سری تکون داد. 

  مون نيومده.آقای برومند ما دوماه هست که حتی يک قرون پول به حساب -
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هاش هام رو بين جمعيت چرخوندم تا ردی از حسام پيدا کنم ولی نبود. صدای قدمچشم
  گاهی بهش انداختم و با غيظ پرسيدم:اومد. نها پايين میپلهرو شنيدم که از راه

  حسام کوتاهی کردی تو کارت؟ -

  بيا توی اتاق تا بهت بگم. -

  پلکی روی خوابوندم و رو به جمعيتی که همه اعتراض داشتن لب شکافتم.

کنم تا امشب حقوق دوماه عقب شماها همتون برين سرکارتون من هماهنگ می -
  تون به حساباتون ريخته بشه.افتاده

  مه با خستگی سری تکون دادن و هرکدوم به جايگاه خودشون رفتن.ه

با عصبانيت وارد اتاق مديريت شدم و با اخم گره شده روی صورتم حسام رو مخاطب 
  قرار دادم.

عقب بيفته؟ اينا زن و بچه  حسام اينجا چه خبره؟ چرا بايد دوماه حقوق کارکنان -
  دارن حسام. خرج دارن! 

  ود. بار بلحنش شماتت

پرهام بودجه کم آورديم. االن واسه پروژه بعدی مشکل داريم. فشار زيادی روی  -
  شرکت هست.

  ی ضعف من! ذاشتن روی نقطههام رو گرفت. دست میخون جلوی چشم

کنن از صبح تا شب  به درک. ميگم اينا به هزار و يک اميد ميان سرکار جون می -
هاشون بعد تو حقوقی که حقشون رو نوادهتا يک لقمه نون حالل ببرن سر سفره خا

  بوده رو هم ندادی؟ 

  عصبی نشو پرهام. صدات رو بيار پايين. تا هفته ديگه واريز ميشه. -

  با جديت گفتم:

  حسام! همين امشب. -

  پس بابات چی؟ -
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  کارای بابا به خودش مربوطه. من کار خودم رو انجام ميدم. -

  بشه.کنم امشب واريز باشه. هماهنگ می -

  سری تکون دادم و قصد خارج شدن از اتاق رو گرفتم که حسام گفت:

  کجا ميری؟ -

  خونه. حوصله ندارم که بمونم. فردا دوباره ميام کارها رو انجام ميدم. فعال. -

بعد از گذشت چند دقيقه سوار ماشين شدم و به سمت خونه روندم. بين اين همه 
افتادم. االن حالش خوبه؟ چرا بدون  افکارت ضد نقيض ذهنم ناگهانی ياد ساحل

خداحافظی از اون رفتم؟ دخترک چه ساده زيبا و دلنشين شده بود. لباس پرزرق و 
  برقی به تن نداشت ولی همون لباس صورتی بيمارستان عجيب قشنگش کرده بود.

  

  #پرهام 

ها باال ميرم که پلهنم و با باز شدنش وارد ميشم. از راهچرخوکليد رو توی قفل می
  شنوم.صدای باز شدن طبقه پايين رو می

  پرهام بابا. بيا کمک!  -

بدون هيچ معطلی کيف سامسونت رو روی زمين ميزارم و به پايين ميرم. با ديدن 
بابا که يک کارتون بزرگ و از قضا سنگين رو به دستش گرفته سرعتم رو تندتر 

  کردم و کارتون رو از دستش گرفتم.

  کنی بدتر ميشه.کنه اينا رو بلند میبابا اين سنگينه. کمر شمام که درد می -

  نه پسرم اونقدرام که ميگی پير نشدم. حاال اينارو ببر باال. خونه خودت. -

  چشمی ريز کردم و پرسيدم:

  چرا باال؟ اصال اينا چی هستن؟ -

  که اولين روز باهم رفتيم برات خريدم. يادته؟های هست بازیاينا اسباب -
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لبخند غمناکی زدم و سری تکون دادم. کارتون رو بلند کردم و قصد رفتن کردم که 
  ام کشيد.بابا دستی به شونه

  امروز شنيدم طرف مديريت شلوغ بوده؟ رفع و رجوع شد؟ -

  آره ه به سالمتی. کوتاهی از يکی بود که رفع شد. -

پسرم. برو استراحت کن. برای شام بيا پايين. مامان برات قيمه خب خداروشکر  -
  درست کرده.

هارو باال رفتم. در ورودی خونه رو باز کردم و کارتون رو سری تکون دادم و پله
  همون جا گذاشتم. به سمت اتاقم رفتم تا يک دوشی بگيرم.

مت کارتون از حموم بيرون اومدم و يک ليوان چای برای خودم درست کردم و به س
  های قديمم رفتم.اسباب بازی

ها لبخندی زدم که تداعی همه خاطراتم شد. اما با ديدن با باز کردن و ديدن ماشين
ای سوزش يک عروسک دختر با موهای خرمايی و چشمای طوسی برای لحظه

ی ام حس کردم. اين عروسک دردناک بود. ديدنش همهخفيفی رو در ناحيه قفسه سينه
دادن. ی خاطراتی که بوی مرگ و دلتنگی میکرد. همهو زنده میخاطرات ر

ام بردم که ياد مهنوش افتادم. يعنی االن کجاست؟!منو عروسک رو به سمت بينی
اش رو يادمه. يادشه؟ همبازی بچگيش رو يادشه؟ هنوز که هنوز بعد چند سال قيافه

رو به ياد دارم. از  دلم براش... از اون شب نحس و کذايی فقط صدای جيغ و دادش
اون شب که همه عزيزانم پرپر شدن. من اون موقع شش سالم بود. با يادآوری 
خاطرات تلخ گذشته حس تنهايی، ترس، نفرت... بهم هجوم آوردن. کاش ميشد که 
خاطرات گذشته پاک بشن از ذهن آدم. کاش ميشد از خواب پريد و ببينی همش يک 

تمام خاطرات يک بچه معمولی از زمين تا آسمون  کابوس شبانه بوده. کودکی من با
  فرق داشت. من بچگی نکردم. من بازيگوشی نکردم. من...

من ترس ديدم. من نفرت تجربه کردم. من تنهايی چشيدم. من تحقير شدم. من قاچاقچی 
  شدم... اونم تو سن شش سالگی. من توی بچگيم بود که بزرگ شدم.

  خاطرات هميشه با منن تا هميشه!
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#parham  

نگاهم رو از اون عروسک چشم طوسی کندم و به ياد آوردم اون شبی رو که 
خواست و يک کبريت. شبی سرنوشتم رو به بازی گرفت. شبی که يک پيت نفت می

و من با بچگی خودم زندگيم رو ساختم. زندگی نبود، ام به ابديت پيوستن که خانواده
ها لجن زار بود. زندگی که خيابون شروعش بود و بيمارستان انتهاش! از اون سال

فقط اون شب و صورت پدر و مادرم بود که به ياد دارم و مهنوش! مهنوش همون 
سوار  ام رو ميدادم تادخترک کوچولويی بود که من هميشه مواظبش بودم و دوچرخه
رفتم و کردن من میبشه. همونی بود که وقتی پسرهای قلدر همسايه اذيتش می

کردم. همونی بود که من بعد پونزده سال هنوز از ياد نبردم خرمايی حمايتش می
موهاش و طوسی رنگ نگاهش رو. هنوز همون عطری که روی پيرهنش بود رو 

کنم. دوست بهش فکر می کنم. مهنوش عشق بچگيم بود. ولی من هنوزاحساس می
دونم اون حتی دارم که ببينمش و تمام اين پونزده سال رو براش تعريف کنم. اما نمی

دونم که من واقعا االن دوستش دارم؟ کاش يکی باشه بار هم به ياد من افتاده؟ نمیيک
   که کلمه عشق رو برای من معنا کنه تا برای مهنوش دچار مشکل و ابهام نشم.

                    ********  

ماشين رو پارک کردم و به سمت در رفتم. زنگ رو زدم و منتظر شدم که در رو 
  باز کنن. نظری به تابلو نصب شده به باالی در انداختم که نوشته شده بود. 

  سرپرست و بدسرپرست) (مرکز بهزيستی کودکان بی

نداشتم. در کل عمرم فقط  حس خوبی از اين کلمه نداشتم. حس خوبی هم از اين مکان
اومدم بار به اينجا میدو روز از زندگيم رو در اين مکان گذروندم. حداقل در هفته يک

های ديدم امثال خودمو! من با اين مکان بيگانه بودم ولی با حال و احوال بچهو می
ساکن در اينجا کامال آشنا بودم. صدای باز شدن در هماهنگ شد با صدای خانم 

  ری.افتخا

  سالم آقای برومند. حال شما؟ -

  سالم خانم افتخاری.  -



99 | P a g e 
 

  بفرماييد داخل. بفرماييد.  -

داشتم از وضعيت المپياد درسی زمان که توی حياط مرکز بهزيستی قدم برمیهم
  ها هم جويا شدم.بچه

  های المپياد چطوره؟ خوب پيش ميره؟خانم افتخاری وضعيت بچه -

  هی!  -

  خاری کشيد پشتت خروارها حرف خوابيده بود.اين هی که خانم افت

  نگران با لحنی سوالی لب زدم. 

  چيشده خانم افتخاری؟ -

  رمق زمزمه کرد. متأسف سری تکون داد و بی

  ها منصرف شدن.راستش آقای برومند بچه -

  ی زيادی داشتن.مشکلی پيش اومده؟ اونا که اوايل انگيزه -

ها سازگار نبوده. حاال يزايی گفتن که به مزاق بچههای مدرسه يک چمثل اينکه بچه -
  هم منصرف شدن.

  ای درنگ گفتم:بدون ثانيه

  ها رو صدا کنيد. لطفا بچه -

ها نشسته بودم ها رفت. منتظر بچههای بچهخانم افتخاری چشمی گفت و به سمت اتاق
مکی بود که همگی با لبخندی بر لب به سمتم اومدن. امير رضا پسر چهار ساله بان

پريد بغلم. اين دفعه هم دويد و میاومدم با خنده به سمتم میکه هميشه وقتی من می
همين کارش رو تکرار کرد. بغلش کردم و روی پاهام نشوندمش. بوسه ريزی به 

  ها بلند شد.گونه اميررضا زدم که صدای بچه

  سالم عمو پرهام.  -

  لبخندی به روشون زدم و با خوش رويی گفتم:
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ها خانم افتخاری چی ميگه؟ راسته که سالم به روی ماهتون. چطورين؟ بچه -
  منصرف المپياد شدين؟

  يکی از ميون جمعيت چند نفره خودش رو نشون داد.

های مدرسه با پرويی ميان و ميگن شما آره عمو پرهام ما منصرف شديم. آخه بچه -
کنن که ما دلمون ن فکر نمیپدر و مادرين شما رو چه به المپياد. اصال به ايکه بی

  ميشکنه.

خواست پنهون کنه ولی کرد بغض مشهود توی صداش رو میوقتی که صحبت می
موفق نبود. از شنيدن صداش و پی بردن به بغضش قلبم ترک برداشت. اميررضا 

ها رفتم. لبخندی به روی سعيد  زدم که رو از روی پاهام برداشتم و به سمت بچه
اش بردم و انگشت اش چکيد. دستم رو به سمت گونهه روی گونهقطره اشکی لجوجان

  ام کنار پلکش کشيدم و اشکش رو ربودم. اشاره

تون رو ها شما نبايد به حرفايی که جلوی موفقيت_سعيد! گريه چرا؟ ببينين بچه
ميگيره اهميت بدين. من خودم شما رو مجبور به شرکت در مرحله اول کردم که 

تون رو بخونين و بهشون ودين. پس مثل يک بچه خوب برين درسديدين موفق هم ب
تريد. حاال هم برين از االن دوباره شروع ثابت کنيد شما از اونچه که اونا ميبينن قوی

  کنيد. قبوله؟

  مثل اينکه حرفم تأثيرگذار بود که همه لبخندی زدن و يک صدا گفتن:

  چشم.  -

احافظی کردم و به سمت در خروجی رفتم ها خدی بچهوقت رفتن شده بوده. از همه
  که خانم افتخاری همراهيم کرد.

  دستتون درد نکنه آقای برومند. شما انرژی مثبت اين مرکز هستين. -

ام بود. بچگيم لبخندی زدم و زير لب تشکری کردم. از مرکز خارج شدم. من وظيفه
منم ميخوام برای اين  ی نداشتيم تا اينکه دوتا فرشته به کمکم اومدن. حاالپشتوانه

  ها فرشته باشم.بچه

  



101 | P a g e 
 

#sahel  

  ی چشم رو داخل چشمم بچکونه.يکی از چشمام رو بستم. منتظر بودم تا ترنم قطره

  کنی؟ ِد زود باش ديگه.ترنم مگه داری اورانيوم غنی می -

  خو بلند شو ديگه. االن. آ ريختم.  -

ی چشمام برطرف بشه. از آبريزش دوتا چشمام رو هم بستم تا اين سوزش چند دقيقه
ام کامال مشهود بود که به شدت سرما خوردم. صدای زنگ در به صدا دراومد بينی

هام رو تيز کرده بودم تا ببينم و ترنم رفت که خودش در رو باز کنه. من فقط گوش
  مهری جون کنجکاويم برطرف شد.کی هست که با صدای 

  ساحل عزيزم خوبی؟ -

  چشمام رو به هزار زحمت باز کردم و با ديدن چهره دلنشين مهری جون لبخند زدم.

  خوبم مهری جون. فقط يکم... -

خورد اجازه ادامه صحبت کردن رو بهم نداد. به ترنمی که توی آشپزخونه وول می
  اشاره کرد.

د که سرما خوردی. تازه با اون لباسای خيسی که ترنم از قرمزی چشمات معلوم بو -
آورد خونه معلوم بود چه زود و چه دير سرما خورده ميشی! سوپ آوردم مهری پز، 

  بزنی بر بدن تا فردا احوالت توپ توپ ميشه!

از لفظ شيرين مهری جون خنديدم و دلم قيلی ويلی رفت برای اين حجم از مهربونی. 
زيادی برای من و ترنم قائل ميشد، شايد اين مهربونيش مهری جون اهميت خيلی 

ذاتی بود يا شايدم که من و ترنم رو عين دخترهای خودش ميديد. هر چی که بود 
وقت برای من انجام نداد بود رو مهری جون بدون هيچ منتی کارهايی که مامانم هيچ

کنه. تغيير داد. يک جورايی داره حق مادری رو برای من ادا میبرام انجام می
چشمگيری که توی زندگيم افتاد با اومدنم به مشهد وجود مهری جون بود. تغييری 

بار ديگه حس مادر و دختری رو بچشم. ترنم مشغول حاضر که تونستم برای يک
ها رو روی اُپن بچينه که با اعتراض های شام بود و قصد داشت که ظرفکردن ظرف

  مهری جون مواجه شد.



102 | P a g e 
 

  دارين؟ترنم سفره  -

  آره مهری جون. اين ساحل با خودش آورده بود. -

ام کشيدم و نگاه از شنيدن لفظ اين خطاب من دستمال کاغذی رو با حرص روی بينی
  غضبناکی به ترنم انداختم.

خب خوبه ديگه. حاال هم سفره بنداز روی زمين. شما جوونا پاهاتون خشک نميشه  -
  خورين؟م میهميشه رو اين صندلی بلندا نهار و شا

ترنم سری تکون داد و سفره رو روی زمين پهن کرد. با ديدن سوپ شيری که مهری 
جون درست کرده بود و چند برگ جعفری روی اونها گذاشته بود که رنگ سبز و 
سفيد چه زيبا با هم عجين شده بودند؛ دلم ضعف کرد. از روی مبل بلند شدم و با ولع 

صدای زنگ تلفنم به گوش رسيد. راه رفته رو دوباره به سمت سفره قدمی برداشتم که 
برگشتم و با ديدن نام " بابا " روی صحفه گوشيم ابرويی باال انداختم و به اتاق رفتم 

  ی اتصال رو فشردم و با بابا گرم صحبت شديم.تر صحبت کنم. نقطهتا بتونم راحت

و تحويل بگير که تا دو ها راستی دخترم. فردا بعدظهر حتما برای اون امانتی برو  -
  روز ديگه به دست من برسه که الزمش دارم. باشه بابا؟

های منم نفهميد که سرما خوردم و حالم خوب جالب بود! بابا حتی از فين فين کردن
  نيست.

  باشه بابا چشم. ولی شما نگفتی چی خريدی؟ -

  و با شيطنت تو صدام گفتم:

  چيه کلک؟ -

جا گفت که خودت بعدا ميفهمی. منم ديگه اصرار بی بابا از پشت تلفن قهقه زد و
نکردم و بعد خداحافظی تلفن رو قطع کردم. تا خواستم از اتاق خارج بشم صدای 
پيامک گوشی نظرم رو جلب کرد. با ديدن پيامک که از سمت کاميار بود لبخندی 

  زدم.

ه امشب روی کردم. ميبخشی منو؟ نگو نه کساحل ببخشيد دختر تخس. من زياده« 
  »خواب به چشمام نمياد! 
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ازش دلخور نبودم ولی رغبتی هم به صحبت کرد باهش نداشتم. ولی با اين پيامک 
  دلم صاف صاف شد. همراه با لبخند ژکوندی که بر لب داشتم براش تايپ کردم.

  »کامی من که با تو قهر نبودم! « 

  صدای اعتراض مهری جون و ترنم بلند شد.

  شه._ساحل! غذا سرد مي

  باشه گفتم و سريع به سمت سوپ خوش مزه مهری جون هجوم بردم.

  

#sahel  

های استاد حوصلگی به درسکنار آراد روی صندلی دانشگاه نشسته بودم و با بی
کردم. نگاهی به ام يادداشت میداخل جزوه گاهی ريز مطالبی رودادم و گهگوش می

داد. از نظر من آراد تريپ آراد انداختم که داشت با دقت به درس استاد گوش می
اومد. همين که بعد از چند دکتر بودن رو هم داشت و خيلی هم خوب از پسش بر می

ينه! سال مبارزه با سرطان دوباره سرپا شده و درسش رو ادامه داده خودش قابل تحس
شخصيت آراد سهيلی رو خوب از بر بودم. يک پسر آروم و مهربون که آزارش 

دونم اين حس بدی که کاميار ازش حرف رسه. ولی نمیحتی به يک مورچه هم نمی
ميزنه. چی هست؟ زيادی به آراد خيره شده بودم و شخصيتش رو آناليز حقيقی 

رو باال آورد. نيم نگاهی به من  ام شد و سرشهای خيرهی نگاهکردم. آراد متوجهمی
انداخت و لبخند دلنشينی زد. تا خواستم که جواب لبخندش رو با يک لبخند ديگه بدم 

  صدای استاد بلند شد. 

  خانم سپهری! حواستون به درس هست؟ -

  خودم رو جمع و جور کردم و با دستپاچگی گفتم:

  خوام. بله استاد. عذر می -

برد تا آخر کالس چشم دوختم به اون تخته سفيد رنگ وايتنگاهم رو از آراد کندم و 
شد از خطوط آبی و مشکی رنگ و باز دوباره پاک که از مطالب زياد استاد پر می

شد. استاد بعد از چند ساعت اتمام کالس رو شد و همون روال معمول طی میمی
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غول جمع اعالم کرد. سر و صدا برخورد خودکارها با ميزها بلند شد که همه مش
ام رو شون بودن. من هم مثل همه وسايلم رو جمع کردم. کوله پشتیکردن وسايل

  برداشتم و منتظر ترنم و تارا شدم که آراد موضوع جزوه رو دوباره يادآوری کرد. 

  ساحل جزوه ها رو آوردی؟  -

  آره آره. اين دفعه ديگه خداروشکر يادم بود.  -

  ه سمت آراد گرفتم.جزوه رو از کيفم بيرون کشيدم و ب

  بفرماييد بالخره ديگه به دستت رسيد. -

  ی تشکر لب زد. لبخند زد و به بهانه

  قربون دستت!  - 

برد لبخندی زدم و با شنيدن صدای ترنم از آراد خداحافظی های که به کار میاز لفظ
نه کردم و به سمت ترنم و تارا رفتم. بعد از چند دقيقه قدم زدن بهشون رسيدم و شو

ی دانشگاه که به محوطهبه شونه شون طول راهرو دانشگاه رو طی کردم تا اين
رسيدم. با ديدن سپهر و کاميار که جلوی در خروجی دانشگاه ايستاده بودن به 

جور عادی رفتار پرسی کردم. دقيقا همونشون رفتيم. با کاميار سالم و احوالسمت
خواستم اده. قهر و دعوای وجود نداشت و نمیمون نيافتکردم که انگار هيچ اتفاقی بين

  ها هم بويی ببرن و فکر کنن موضوع جدی بوده.بچه

  ترنم تو برو خونه من تا جايی کار دارم، خودم ميام.  -

ميخواستم برم به همون آدرسی که بابا گفته بود و اون امانتی رو بگيرم و به دست 
  يد:بابا برسونم. ترنم ابرويی باال انداخت و پرس

  خوای بری جايی!کجا به سالمتی؟ نگفته بودی که می -

يک امانتی هست که بابام دست کسی داره بايد برم اون رو بگيرم و با پست به  -
خوای تو هم ميتونی خاطر همون زنگ زد. اگر میدست بابام برسونم. ديشب هم به

  بيای.

  نوچی کرد. 
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کشک داده بهم. بايد برم کمکش،  خوام برم خونه. مهری جون قول آشنه! من می -
  تو برو. تنها ميری؟ گم نشی؟

  تارا با شنيدن حرف ترنم گفت:

  شناسی؛ نری يهو گم بشی!آره ساحل. تو که مشهد رو خوب نمی -

  نه نترسين.  -

  سپهر که تا االن سکوت کرده بود سری تکون داد و لب شکافت.

نبايد که با تاکسی بری! کاميار جور مواقع وقتی دوتا مرد پيشت هست خب در اين -
مونم من! ساحل زود برو کالس گيتارش رو داره ادامه ميده و کالس داره. خب می

  سوار ماشين شو!

های حرف سپهر واکنشی نشون ندادم. ولی با حرف اينکه با هيچ کدوم از قسمت
  کاميار داره کالس گيتارش رو ادامه ميده ابرويی باال انداختم.

  رش رو ادامه ميده؟ مگه قبال بلد بوده!کالس گيتا -

  کاميار که از اون جلد سنگين بودنش در اومد چشمی نازک کرد. 

رفتم تو فاز خوانندگی ولی پس چی فکر کردی ساحل خانم؟ چند سال پيش داشتم می -
  ديگه نشد! دارم دوباره ادامه ميدم.

  رو باال گرفت و گفت: اشتارا نگاه شيطنت باری به کاميار انداخت و انگشت اشاره

کاری تو کارت نبود آقا کاميار. ولی ايول يک آهنگ بده بيرون ما الاقل يکم کتمان -
  پوز بديم.

ای کردن و من خيلی کنجکاو بودم تا صدای کاميار رو موقع خوندن بشنوم. همه خنده
و ی با استعدادی ميشه. چند دقيقه به همين کلکل کردن گذشت گفت خوانندهحسم می

  من با ديدن ساعت هينی کشيدم و گفتم:

  ها. خداحافظ.من ديرم ميشه بچه -

  سپهر دستش رو به نشانه اعتراض باال آورد.
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  کجا ميری؟ واستا منم بيام! -

  خواد، خودم ميرم. نمی -

  يک چيزی ميگم. بگو چشم.  -

د و بار حس مسئوليت پذيرش گل کرده بوچاره نداشتم و از طرفی سپهر برای اولين
  خواستم با منع کردنش از اين کار منصرفش کنم. نمی

سريع تکون دادم و به سمت ماشين سپهر قدم برداشتم. سوار شدم و سريع رو به 
  سپهر گفتم:

بزن بريم که بايد زود کارم انجام بشه و  از آش کشک مهری جون عقب نمونم!  -
  بدو!

  

#sahel  

خوندم تا اون بتونه آدرس رو مشخصات مکانی رو از روی گوشی برای سپهر می
  ای کرد و گفت:های اطراف سپهر خندهپيدا کنه. بعد از چند دقيقه گشتن بين خيابون

  صادقيه پونزده! همين هست ساحل. سريع برو بگير، بيا. -

  خوام يکم قدم بزنم.م ميام. میسپهر تو برو. من ميرم ميگيرم، خود -

  ساحل...! -

  ساحل بی ساحل سپهر! برو من خودم ميرم. بچه يک ساله که نيستم. -

های متعددی که کرد رضايت سپهر از روی ناچاری سری تکون داد و بعد از سفارش
داد تا من تنها برم. ازش خداحافظی کردم و روی سکوی کنار مغازه ايستادم تا رفتنش 

کم از ديد محو شد، نفس عميقی کشيدم و به تابلو نم. بعد از اينکه دور زد و کمرو ببي
  نصب شده در سر در مغازه نگاهی انداختم. (طال و جواهری منتظری)

نگاهی به آدرس توی گوشی انداختم و بعد از اينکه مطمئن شدم همين آدرس هست 
نچسب لبخند روی لبم وارد شدم. لبخند بر لب داشتم و با ديدن پسری با ظاهری 
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ماسيد. نگاهش رو که از روی تحسين بود رو اصال دوست نداشتم. دستی به موهای 
  ژل زده خودش کشيد و گفت:

ای هستين. تون که معلومه خانم بسيار با سليقهسالم بانو! از طرز لباس پوشيدن -
  تون می کنم!. ای عاجز هستم اما راهنمايیخب من در مقابل همچين سليقه

  اش رو به سمت النگوهای ظريف پشت ويترين نشونه گرفت و گفت:انگشت اشاره

های اين النگوها بسيار زيبا هستن بانو! دستای شما هم ظريف هستن و انگشت -
  کشيده ای داری. خيلی به دستت مياد. براتون بيارم، دست کنيد؟ 

ريز صحبت ماشا کجا رفت؟ يکی نبود بهش بگه صبر کن ما هم برسيم! يک 
  داد.کرد و اجازه صحبت کردن به من رو هم نمیمی

  جواب نداديد بانو!  -

  بانو ديگه اينجا چه ميگه؟ چايی نخورده، پسر خاله شد! نگاه عصبی انداختم و گفتم:

  نه! من... -

هام و دوباره پريد ميون صحبت کردنم. دستش رو به سمت گردن خودش برد. چشم
دستاش سوق دادم که ديدم با انگشت هاش زنجير طال  رو به سمت گردنش و حرکت

  رو تکون ميده و يک لبخند مضحک هم روی لبش نقش بسته! 

بينی هم يکی از کارهای اسپرت پر فروش ماست! اين زنجير که توی گردن من می -
االن ديگه اينها مد شده. خانما و آقايون با عشق و يا همسرشون ست ميکنن! شما هم 

  ين کار رو بکنيد.تونيد امی

نگاه عاقل اندر سفيه بهش انداختم که از رو بره ولی ماشا سنگ پا قزوين جلوش 
  کم مياورد.

  خوره که همسر داشته باشين ولی عشق احتمالش زياده. بهتون نمی -

دهن باز کردم تا هرچی که اليقش هست رو نثارش کنم اما با باز شدن در و نمايان 
ميانسال زبون به دهن گرفتم. آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم شدن يک مرد تقريبا 
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رو با چندش از روی اون مردک لوس کشيدم و به اون مرد ميانسال دوختم. مثل 
  شناخت که اينجوری گرم برخورد کرد.اينکه من رو می

  سالم دخترم. خوبی عمو جون؟ -

  سالم. ببخشيد من از... -

گيرد. بفرما. ود که شما ميايد و امانتی رو تحويل میبله! بله! شناختم. بابا گفته ب -
  بفرما يک چايی صرف کن. عرشيا چايی!

خوام من چيکار کنم؟ من کلی کار پس اسم اين پسر عوضی عرشيا بود. چايی می
  دارم.

  ممنون آقای منتظری. من بايد سريع برم. لطف کنيد امانتی پدر رو بياريد. -

به سمت ويترين رفت. جعبه کوچيک قرمز رنگ لبخندی از روی مهربانی زد و 
  حلقه رو برداشت و روی ميز گذاشت.

بفرماييد دخترم. اين کار يکی از زيباترين کارهای توليدی ماست. سفارشی فقط  -
  جان خريداری کردن. برای پدرجان درست کرديم که از قضا برای مامان

سليقه بابا ايوالی گفتم. يک لبخندی زدم و جعبه رو باز کردم. با ديدن انگشتر به 
انگشتر ظريف بود با يک نگين ظريف ياقوت روش. برداشتم و نماش رو توی دستم 
امتحان کردم. خيلی زيبا بود. از ظاهرش معلوم بود که بابا بهای زيادی براش خرج 
کرده. چجوری با پست براش بفرستم؟ اصال چجوری راضی شده همچين چيز گرونی 

براش؟ اصال به من چه! حتما بابا خودش فکر همه چی رو کرده.  رو با پست بفرستم
خوش به حال مامان. خيلی خوشگل بود. انگشتر رو تحويل گرفتم و قصد رفتن کردم. 

ای به اون عرشيا نچسب انداختم و از مغازه خارج شدم. نگاهی قبل از رفتنم چشم غره
ايل آبان ماه بود و پاييز داشت به آسمون انداختم که حسابی شلوغ و پلوغ شده بود. او

های زمين رو به اين ور و اون ور ی برگاومد و همهداد. باد شديدی میجوالن می
برد و صدا قشنگی ايجاد کرده بود. لباس مناسبی نپوشيده بودم و با وزيده شدن می

افتاد. ولی قدم زدن هم توی اين هوا عجب کيفی ای به تنم میهر نسيم سرد لرزه
داشتم و محکم نفس هام رو برداشتم. تند تند قدم برمیداد. دلم رو زدم به دريا و قدممی
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کردم. از اين هام حبس میريه بلعديم و درونعميق می کشيدم و هوای پاييزی رو می
  دونستم چند دقيقه ديگه چه طوفانی قراره به پا بشه!بردم ولی نمیهوا لذت می

  

#sahel  

کردم که حتما رابطه مامان و بابا رفتم و به اين فکر میکنار خيابون قدم زنان راه می
تر شده که بابا اين انگشتر گرون قيمت رو برای مامان خريده. زندگی ما عاطفی

ه" شد دليل تمام ای به نام " مشغلخوب بود تا اينکه مامان هم شاغل شد و کلمه
شد کور سوی اميدی برای بهبودی ی ما. اين هديه میهای عاطفی خانوادهدوری

وضعيت خانواده! ولی خب اگر که دلی باشد و پای ظاهر بينی وسط نباشه. دست از 
افکارت منفی و گاه مثبت خودم کشيدم و گوشيم رو از داخل کيفم بيرون درآوردم و 

هام سرعت ببخشم. نفس عمقی کشيدم و تند تند بايد به قدمبا ديدن ساعت پی بردم که 
راه به راه افتادم. حاضر نبودم از اين هوا دل بکنم و با تاکسی باقی راه رو برم. 

کردم هر آن ممکنه که منو کم زياد شد. آنقدر زياد که گمون میسرعت وزش باد  کم
با استرس قورت دادم و  رو از زمين بکنه و با خودش به آسمون ببره. آب دهنم رو

به آسمون نگاهی انداختم. ابرها در هم گره خورده بودن و گويا که از خشم خداوندی 
گر بودم که ناگهان جريان گونه سياه شده بودن. با استرس آسمون رو نظارهاين

الکتريسيته آسمون از سر گرفته شد و صدای رعد و برق تن و بدنم رو لرزوند. اين 
لرزوند. با ديدن رو که جای خود داشت زمين رو از شدت خروش میسر و صدا دل 

رعد وحشتناکی در آسمون جيغ کشيدم و دويدم. اين آسمون شلوغ و پلوغ توی دلش 
بارون شديدی خوابيده بود که هر آن ممکن بود قطره قطره به زمين فرود بياد. نگاهم 

که قحطی شده بود. اون حجم رو بين خيابان چرخوندم که سوار تاکسی بشم اما انگار 
ها چطور ناگهان غيب شدن؟ مگه اينکه زمين دهن باز کرده باشه از ترافيک ماشين

و اونارو بلعيده باشه. با نااميدی کنار خيابون ايستادم تا شايد ماشينی بياد. چکيده شدن 
های بارون رو روی سر و صورتم احساس کردم. نم نم بارون بود اما ناگهان قطره

های بارون باريدن. کيفم رو محافظ سرم گرفتم تا سرم زيادی زمين و زمان قطره از
خيس نشه. تازه يکم سرما خوردگيم بهتره شده بود، اما صدرصد با اين وضع بيشتر 

ها به همديگه چسبيده کنه. بدبختی آخه در اين حد؟ تا چند دقيقه پيش ماشيناوت می
ها رد شده ماشين هم پيدا نبود. از مکان مغازه بودن از حد ترافيک اما حاال حتی يک
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های خيس به هيچ عنوان ای رو ميديم که باز باشن اما با اين لباسبودم و کمتر مغازه
شون نميشدم. ايستادن فايده نداشت. بايد خودم تا خونه پيدا برم. تا خواستم وارد مغازه

شنيدم. با خوشحالی سرم قدم از قدم بردارم صدای کشيده شدن الستيک ماشينی رو 
رو برگردونم اما با ديدن مگان مشکی رنگی ذوقم کور شد. هيچ وقت به خودم اجازه 

دادم سوار ماشين شخصی بشم. عاقبت خوبی نداشت. نااميد سرم رو برگردوندم نمی
های متعدد همون ماشين رو شنيدم. تو اين وضعيت فقط مزاحم کم بود که اينم که بوق

های يکی رو بيخيالی رو گردوندم و راه خودم رو رفتم. صدای قدم اضافه شد. با
دادم همون مرد مزاحم باشه اما انگار که پشت سرم احساس کردم که احتمال می

محافظی به روی سرم قرار گرفت که ديگه بارش بارون رو روی بدنم احساس 
مرد چرخيدم. نکردم. سرم رو باال گرفتم که با ديدن چتر سياه رنگی به سمت اون 

آشنايی داشت. خواستم با  6ماسک مشکی رنگی رو به صورت داشت اما چشمهای
عصبانيت کلمات رو رگباری از دهنم خارج کنم که با برداشتن ماسکش و ديدن 

های قهوه تيراش خيره شدم و زير لب زمزمه اش منصرف شدم. پرهام! به چشمقيافه
  کردم:

  ببخشيد من... -

  های من انداخت.اد و پليور خودش را در آورد و روی شونهچتر رو به دستم د

کم بند مياد. ولی نسيمش هنوز سوز داره. شما هم بريم توی ماشين. بارون داره کم -
  هاتون خيسه سرما ميخوريد.لباس

زد همه نشون از اصالت هايی که میچقدر اين آقا پرهام جنتلمن بود. کارها و حرف
  اش داشت.خانوادگی

  احل! ببخشيد ساحل خانم، بفرماييد سوار شيد.س -

هام رو به سمت ماشينش برداشتم که قبل از رسيدن بهش پرهام پيش قدم شد و در قدم
  سمت شاگرد رو برام باز کرد.

  قبل از اينکه بشينم، رو بهش گفتم:

  تون خيس ميشه.هام خيسه. ماشينلباس -
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  مشکلی نداره. راحت باشيد. -

ام رو نوازش نشستم و نفس عميقی کشيدم که بوی معطری بينیمعذب روی صندلی 
  کرد. عطر ارکيده بود.

پرهام هم که سمت راننده نشست معذب خودم رو جمع و جور کردم که دستش رو به 
مست بخاری ماشين برد و سمت من تنظيمش کرد. با وزيده شدن باد گرم بخاری 

  لبخندی زد و مهربانانه گفت:آخيشی گفتم که از چشم پرهام دور نموند. تنها 

  حالتون بهتره؟ -

  بله به لطف شما. -

  

#sahel  

بار به هام رو بسته بودم. هر چند ثانيه يکو چشمسرم رو تکيه داده بودم به پنجره
ام به لی گرم بود. آبريزش بينیخودم ميلرزيدم در صورتی که داخل ماشين پرهام خي

کشيد. اين دفعه ديگه يک سرما خوردگی جانانه شدت زياد شده بود و سرم تير می
کنه؟ سرم دونستم واقعا هوا انقدر سرده يا  فقط من لرزم میرو در پيش داشتم. نمی

رو چرخوندم به سمت پرهام که با ديدن عرقی که قطره قطره از روی پيشونيش 
  ه جواب سواالم رسيدم.چکيد بمی

  پزيد. لطفا بخاری رو خاموش کنيد.شرمنده! شما داريد از گرمی داخل ماشين می -

اش درآورد و به روی پيشونيش نفس عميقی کشيد و يک دستمال کاغذی از جعبه
  کشيد. 

  شما االن خوبيد؟ -

لم خوب ام و تب لرزهام متوجه ميشد که اصال حاهرکس منو ميديد از بينی قرمز شده
  نيست، پس دروغ نميشد گفت!

  خوام شما اذيت بشين. خب نه! ولی نمی -
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ترمز کرد و ماشين رو کنار خيابون پارک کرد. دستش رو به سمت صندلی عقب 
گرش بودم که با ديدن هام نظارهگشت؟ با چشمکش داد. اون پشت دقيقا دنبال چی می

های ای اوليه هست. جعبه کمکهيک جعبه پالستيکی سفيد پی بردم که جعبه کمک
  خواست چيکار؟ نکنه خودش دستش بريده؟ اما چجوری؟ اوليه می

  دستتون کاری شده؟ -

هاش رو که از تا اون لحظه در حال باز کردن در اون جعبه بود رو باال آورد دست
  و گفت:

  افتادم!اگر کاری شده بود که من اينجوری به جون اين جعبه لعنتی نمی -

  ادم، بد! سوتی د

  خب چی ميخواين از جون اون جعبه لعنتی؟ -

اداش رو در آورده بودم و از روی قصد نبود. سرش رو باال آورد و پوزخندی زد و 
  گفت:

  قرص سرما خوردگی! -

  پقی زدم زير خنده که با تعجب نگام کرد. 

  چيز خنده داری شنيدی؟ بگو ما هم بخنديم.  -

  مگه قرص سرماخوردگی هم پيدا ميشه؟آخه توی جعبه کمک های اوليه  -

  آره که پيدا ميشه. اگه شد چی؟ -

کرد؟ ولی اشکال نداره، بزار خنک بشه. از شرط گذاشتن وسط دعوا نرخ تعيين می
  اومد. هم خوشم می

  اگر پيدا نشد چی؟ -

پيدا ميشه. اگر حرف من درست بود و قرص پيدا شد بايد بدون اينکه آب بخوری،  -
  ت بدی! قرص رو قور
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بيا! ترنم گفت اينو نميشه با يک کاسه عسل خورد من باور نکردم. چه شرطی هم 
  ميزاره.

  _حله! و اگر حرف من...! 

  پريد وسط صحبتم و گفت:

  موهام رو با شماره هشت ماشين ميکنم! -

نه عدالتش رو عشق است. ولی از شرطش ميشد فهميد که من بازی رو باختم. وقتی 
  مايعه ميزاره، يعنی مطمئنه! چه غلطی کرديم ها.  يک پسر از موهاش

  عدالتت رو پسنديدم. حله! باز کن.  -

  در جعبه رو بعد از چند دقيقه تالش باز کرد و افتاد به جون وسايل داخلش. 

باند، بتادين، قيچی، چسب زخم... همه اينا رو از جعبه بيرون می ريخت ولی هنوز 
ار ميشدم که يک بسته قرص رو از جعبه بيرون به قرص نرسيده بود. داشتم اميدو

کشيد. طرح لبخند رو روی لبش ديدم و با زرنگی سريع بسته قرص رو از دستش 
  قاپيدم. 

  آفرين. يکی رو دربيار، بخور!  -

نگاه عاقل اندر سفيه بهش انداختم و اون سمت قرص رو که نگاه کردم با ديدن نام 
  قرص پقی زدم زير خنده. 

  حالت خوب شده! چی ميخندی؟فکر کنم  -

  خوای به خوردم بدی؟آقا پرستار اين قرص رانيتيدين هست! قرص معده می -

  داری بهم انداخت و اميد وارانه به دنبال قرص درون جعبه گشت.نيم نگاه معنی

  بعد از چند دقيقه يک بسته قرص بيرون کشيد و گفت:

  بخور. بدون حتی يک قطره آب.  -

  رص انداختم و مطمئن شدم که بله قرص سرماخوردگی هست!نگاهی به بسته ق

  اون وقت اين از کجا اومده؟ -
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  چند ماه پيش خودم گذاشتم. -

  دستم رو به معنای " برو بابا " توی هوا تکون دادم و با اعتراض گفتم:

  اِ. قبول نيست. تو خودت ميدونستی!  -

  نيشخند زد. 

  شرمنده! شرط گذاشتيم. -

تونستم اينو گفت و لبخند ژکوندی زد. گلوم آنقدر خشک بود که نمیبا کمال پرويی 
خواستم جلوش کم بيارم، حتی آب دهنم رو قورت بدم چه برسه به قرص! ولی نمی

هاش بيرون کشيدم و يکی رو در آوردم. با اعتماد پس بسته قرص رو از ميون انگشت
ز مزه بدش. پس بايد کامل جويدم، عق ميزدم ابه نفس انداختم تو دهنم. اگر که می

دادم. با زور تا ابتدای گلوم رسوندمش اما کنار لوزه هام گير کرد. هر چی قورت می
آب دهنم رو قورت ميدادم مگر کار ساز بود؟ خيلی به خودم تلقين کردم و همين 

ام  بسته بشه. با دوتا دستام چنگ انداختم به گلوم. صورتم سرخ باعث شد راه تنفسی
و درهم. پرهام اول فکر کرد دارم مظلوم نمايی ميکنم اما با ديدن سرخی  شده بود

  صورتم دستپاچه شد و دستش رو پشت کمرم گذاشت و چند بار محکم زد به پشتم.

  ساحل! غلط کردم. آب... -

  کرد که فرياد زد.سريع به دنبال شيشه آبش گشت اما مثل اينکه پيدا نمی

  ِد لعنتی! کدوم گوری؟  -

رو به سمت داشبورد برد و شيشه آب رو برداشت و درش رو باز کرد و به  دستش
  دستم داد.

ای کردم و روی صندلی ولو بطری آب رو گرفتم و الجرئه سر کشيدم. تک سرفه
  شدم. نفس عميقی کشيدم و آروم گفتم:

  رسيد، خفه ميشدم!بازی مرگ باری بود. چند دقيقه ديگه آب به دستم نمی -

  دونستم اينجوری ميشه.ببخشيد. نمی -سری تکون داد و گفت: با شرمساری 

  اش منصرف شدم.ميخواستم تک لبخندی بزنم و بگم اشکالی نداره ولی با اين جمله
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  ولی خب حقت بود. حاال فهميدی که من دروغ نميگم. -

  ا خنده گفت:نگاه حرصی بهش انداختم که ب

  شوخی کردم. -

  اش رو که ديدم زير لب آروم زمزمه کردم.خنده

  ههه! رو آب بخندی. -

  مثل اينکه شنيد که سرش رو برگردوند و با تعجب پرسيد:

  چيزی گفتی؟ -

  نه! -

------  

#parham   

گه باقی مونده بود تا برسيم به خونه ای که ساحل آدرسش رو داده چند تا خيابون دي
  بود. خونه شون تقريبا نزديک حرم بود. 

  _آقا پرهام! لطفا همين جا نگه دارين. ديگه مزاحم نميشم. 

_مزاحم نيستين. با اين حالتون و اين لباس های خيس تون می خواين تو اين خيابون 
   ها قدم بزنيد. عمرا اگر بزارم.

جمله آخرم رو با تحکم گفتم که چشماش درشت شد و خواست زير لب بگه که من 
  نشنوم ولی خب شنيدم. 

  _چه خشن! 

تک لبخندی رو مهمون لب هام کردم و خيره جاده شدم. به اينجا اصال نيومده بودم و 
محله غريبه ای بود برام، به همين دليل يک فرعی رو اشتباه رفتم که مجبور شدم 

  قب بگيرم. دنده ع

همين جور که دنده و کالج رو باهم تنظيم می کردم، حواسم به ساحل هم بود که دنبال 
  چيزی داخل کيفش می گشت ولی مثل اينکه موفق نبود. 
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  _دنبال چيزی می گردين؟! چيزی رو گم کردين؟! 

  _ها نه! دستمال کاغذی می خوام. 

   مگه جعبه دستمال کاغذی روی داشبورد رو نمی ديد؟!

  _جعبه دستمال کاغذی روی داشبورد هست که! 

  ماشين رو توی جاده اصلی انداختم و پام رو روی گاز بی وقفه فشردم. 

  _پرهام خان! کور که نيستم. جعبه دستمال کاغذی رو يک نگاه بندازی بد نيست. 

  دستش رو به سمت جعبه برد و وارونه اش کرد. 

  _خاليه! 

م، خودم خنک شدم! نگاهم رو از جاده نگرفتم و می خواستم يک تيکه بهش بنداز
همون جور که فرمون رو به سمت چپ می چرخوندم گفتم : ( يک جعبه ديگه داخل 

  داشبورد هست. باز کنيد برداريد.) 

زير لب باشه گفت و دستش رو به سمت داشبورد برد. قبل از اينکه دستش رو قفل 
  !) برآمدگی سطح داشبورد بکنه گفت : (با اجازه

  چيز خاصی داخل داشبورد ماشينم نداشتم پس گفتم : ( راحت باشين.) 

  حواسم رو به رانندگی ام کرده بودم و نمی دونستم داره چيکار می کنه. 

  _سيگار ميکشی؟! 

سرم رو به سمتش چرخوندم که با ديدن پاکت سيگار چشمام درشت شد. يادم نبود که 
  پاکت سيگار داخل داشبورد هست. 

االن داخل ماشين من نشستيد و پليور من رو به تن کرديد. آيا بوی سيگار _شما 
  ميده؟! 

پوزخندی زد و گفت :( اوال! ماشين ات که معلوم هست اسپری ارکيده زدی. پليور 
ات هم که خفه شده هست از ادکلن. پس اگر هم سيگار کشيدی، ماست مالی شده. 

ماشين مال تو نيست؟! پس بسته  دوما! گيريم که تو سيگار نمی کشی! مگه اين
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سيگارم مال تو هست. اگر که مال تو نيست، حتما اعوذُ با اجنه گذاشتن تو ماشينت. 
سوما! سيگار کشيدن که گناه نيست، به زور و دروغ متوسل ميشی که من سيگار 

  نمی کشم. فقط واسه سالمتيت بده. همين!) 

بود ولی مغزم قفل کرده بود. اين همه جواب زبونم بند اومده بود . حواسم پی رانندگيم 
  تو آستينش داشت؟!

  حرفی ازم نشنيد که گفت : (سيگار نکش. واسه سالمتيت بده!)

نمی دونستم بخندم يا گريه کنم. يک نيم وجب دختر مارو گير آورده هی ميزنه تو 
سرمون. عجب! ولی منم بی جواب نميزارم اين کارش رو. هر چند احتماال اون هم 

  تالفی خوردن قرص بدون آبش رو داره سرم خالی می کنه.

تقريبا داشتيم به آدرس مورد نظر می رسيديم. نيم نگاهی بهش انداختم که لبخند بر 
  لب تالش داشت بسته دستمال کاغذی رو باز کنه.

  _پرهام خان؟!

به تا چند دقيقه پيش آقا پرهام بودم، االن شدم پرهام خان؟! ولی پرهام خان گفتنش 
  دلم می نشست.

  _بله؟!

_احيانا اين ماشين شما که يک خط نيافتاده روش و بوی ارکيده ميده. ظبط صوت 
  نداره؟!

دی ندارم. عالقه ای به آهنگ گوش _ظبط صوت که داره. ولی فلش و سی
  دادن،ندارم!

  _خب اشتباه می کنی.

  _بله؟! 

  _هيچی! 

ط می کنی!) بعد از چند دقيقه مثل اينکه خودش رو خيلی نگه داشت تا نگه (خب غل
  جلوی يک در قهوه ای رنگ ماشين رو متوقف کردم و رو بهش گفتم : (  رسيديم.) 
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قدر شناسانه نگاهی انداخت و خواست پليور رو از تنش در بياره که گفتم : (باشه تن 
تون! االن هوای داخل ماشين گرم هست، بيرون نسيم سردی داره. سرد و گرم ميشين. 

وردگی تون بد تر از اين ميشه. بعدا که ديدم تون، ميگيرم! لطفا زيپش رو هم سرماخ
  ببنديد. ) 

سری تکون داد و لبخند بر لب مشغول پوشيدن کامل پليور شد. در اين ميان خوب به 
های قيافه اش دقت کردم. چشم های قهوه ای تيره داشت و چشم های کشيده با مژه

د بسيار دلنشينی داشت. چند تار از موهاش روی بلند. لب های متوسط. طرح لبخن
پيشونيش آزادانه رها بود و موهايی خرمايی روشنی داشت. خرمايی روشن! هم 

  رنگ موهای...

صورتش رو به سمتم برگردوند که دست از نگاه کردن بهش برداشتم. لبخندی زد و  
  ی...) گفت : (خيلی زحمت بهتون دادم. شرمنده. بفرماييد بريم باال. چاي

  _نه بابا چه زحمتی. خيلی ممنون. شما بريد خونه، استراحت کنيد. 

باشه گفت و از ماشين پياده شد. قبل از اينکه در ماشين رو ببنده. خنده ای کرد و 
  گفت : ( هر چند بار يک آهنگی پلی کن تو ماشينت. برای روحيه ات خوبه!) 

  م. با اين حرفش نيشم تا بناگوشم باز شد و قهقه زد

  _خب با اجازه. خدانگهدارتون. 

  _خداحافظ. 

شن کردم و از اون منطقه بعد از اينکه مطمئن شدم، وارد خونه شد. ماشين رو رو
  دور شدم.

------  

#sahel  

به محض وارد شدنم ترنم  با خستگی کليد رو داخل قفل چرخوندم و در رو باز کردم.
از روی کاناپه رو به روی تلويزيون بلند شد و به سمتم اومد. توجه ای به قيافه عين 

  گچ ديوارم نکرد و فقط چشم هاش همون پليور رو ديد.
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  _به! پليور مبارک باشه. از کيه کلک؟!

  _سالم عليک. از کی هست ديگه چيه ترنم؟!

پليور دخترونه نيست. مال کدوم شازده ای هست؟! _اِ ببخشيد سالم يادم رفت. خب اين 
  آراد؟!

  _اين اسپرت هست. دختر و پسر نداره.

چينی به بينی اش داد و گفت : (روی سرم دوتا شاخ ميبينی ساحل؟! از بوی تلخ عطر 
  مردونه اش معلومه.)

  سوتی بدی دادم و االن گير کردم که چی بگم.

  _ساحل جان! راستش رو بگو.

که تمام ماجرا رو براش توضيح بدم، پس نقطه به نقطه اش رو گفتم و مجبور بودم 
اون هم با اشتياق گوش ميداد. انگار که دارم قصه هزار و يک شب رو براش تعريف 

  می کنم.

_خب شنيدی؟! حاال من ميرم حموم تا بيشتر از اين سرماخورده نشم. اومدم چای ات 
  حاضر باشه.

وزی کردم و به سمت حموم قدم برداشتم. قرصی خورده تو ذوقش طفلک. خنده مرم
که حکم مرگ بود برام رو که خورده بودم، کم کم داشت اثرش رو ميذاشت. بی خيال 
همه چی وارد حموم شدم و پليور رو از تنم بيرون آوردم. بينی هام کيپ بود و بو ها 

با  رو درست و حسابی نمی تونستم تشخيص بدم. ترنم گفت که عطر تلخ مردونه.
کنجکاوی صورتم رو به سمت پليور بردم و بو کشيدم. عميق نفس کشيدم که يک 
بوی تلخ اما بسيار خوش بو حبس شد تو ريه هام. عطرش خيلی بود. جوری که می 
خواستم بشينم و تا صبح عطرش رو بو بکشم. حيف مردونه بود و گرنه برای خودم 

يور دست کشيدم. پليور پرهام رو می گرفتم. با هزار جور بدبختی ممکن از عطر پل
داخل سبد لباس های چرک انداختم و به خودم نهيب زدم که بعد از حموم و خوردن 

  چای ام حتما پليورش رو بشورم و فردا بهش تحويل بدم.
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رو به روی آينه ايستاده بودم و کرم مرطوب کننده رو روی صورتم ماساژ ميدادم. 
و دور موهام پيچوندم. نگاهی به لباس های در حوله کوچيک سفيد رنگ رو برداشتم 

تنم انداختم. يک شلوار راحتی مشکی رنگ پوشيدم با يک بلوز نيم آستين صورتی 
رنگ. وقتی صورتی می پوشيدم ياد حرف کاميار می افتم که می گفت: (صورتی به 
خرمايی موهات خيلی مياد. خوشگل تر ميشی.) بعد از اينکه لبخندی به خودم روبه 
آينه زدم از اتاق خارج شدم. ترنم رو ديدم که سينی چای به دست به سمت کاناپه کی 

  رفت.

  _نقل هم آوردی؟

  _بله سرورم. امر ديگه نيست تا من اطاعت کنم.

تا خواستم با لبخند جوابش رو بدم دستش رو باال آورد و عين آدم های چاله ميدون 
  آوردی؟) گفت : (پاش بابا خودت رو جم کن. مگه کزت گير

بی اعتنا به حرفش ماگ بزرگ چايی رو برداشتم و يک نقل هم انداختم تو دهنم. 
پسنديدم. ليوان رو که به سمت دهنم بردم بوی گل محمدی چايی رو فقط داغ داغ می

پيچيد تو سرم. خودم داخل بسته چای برگ محمدی انداخته بودم. عاشق عطرش بودم. 
عالقه چايی ام رو می خوردم که ترنم گفت : توی چايی هم که محشر ميشد. با 

  (ساحل. امانتی بابات رو گرفتی؟! چی بود حاال؟!)

  _حلقه!

  _جان ما؟! برای کی؟!

يک جوری می گفت برای کی، که انگار بابای من جوون هيجده ساله هست برای 
  دوست دخترش حلقه خريده.

  _خب حتما برای مامانم ديگه.

  ت رو بسنجم._کجاست؟! ميخوام سليقه بابا

  _يک، يک هست. تو کيفم هست. برو بردار.

سريع به اتاق رفت و بعد از چند ثانيه اومد. جعبه حلقه رو باز کرد و با ديدنش 
  : (وای! بابا ايول سليقه. خيلی خوشگله.) چشماش درشت شد و گفت 
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اوهومی گفتم و ليوان چايی ام رو روی ميز گذاشتم و به سمت حموم رفتم. همون 
ور که وارد حموم ميشدم، خطاب به ترنم گفتم : (ترنم جان! يک ليوان ديگه چايی ج

  بی زحمت.)

  ترنم  از اين حجم از پرويی من به سطوح اومده بود ديگه.

_ای کارد بخوره به اون شکمت. همه سرماخورده ميشن می افتن تو تخت. حاال اين 
  ه غالم حلقه به گوش.فرت و فرت تو خونه راه ميره و دستور ميده. ما هم ک

از حرفاش تک خنده ای کردم و به سمت لباس شويی رفتم. پليور پرهام رو از داخل 
سبد لباس های چرک برداشتم و دوباره به سمت بينی ام بردم. اصال دست خودم نبود. 
عاشق عطرش شده بودم. از اين می ترسيدم که بندازمش تو ماشين لباس شويی بوش 

ن عطر دل کندم و خواستم لباس رو داخل لباس شويی بندازم که بره. بالخره از او
يادم اومد شايد چيز ارزشمندی داخل جيب هاش داشته باشه. اگر بندازم توی لباس 
شويی، خراب ميشه. به همين دليل داخل اولين جيب رو گشتم و فقط يک کاغذ بود 

دم شماره خودم که روش اسم و شماره يکی... خوب که به شماره دقت کردم، فهمي
هست. شماره منو از کجا آورده. حاال اين جای تعجب نداشت. اسمی که کنار شماره 

  ام زده بود هم خنده دار بود و هم جالب.

  (ساحل! همون دختره که صورتی بهش خيلی می اومد.)

از اين جمله اش خنده ام گرفته بود و يکم بگی نگی ذوق کرده بودم. تا االن از سه 
بودم که صورتی خيلی بهم مياد. از قديم هم گفتن تا سه نشه بازی نشه.  نفر شنيده

  کاغذ رو داخل جيب شلوارم گذاشتم.خنده ای کردم و 

  از اين جيب که مطمئن شديم ميريم سراغ جيب بعدی!

اون جيب که کردم يک شئ تار به تار رو حس کردم. مو بود. بعد از اون  دست داخل
شئ رو از جيب بيرون آوردم که يک عروسک چشم طوسی کوچيک رو يک کله... 

ديدم با موهای خرمايی چتری. يک دامن تور تور آبی رنگ هم به تن داشت. 
کار می عروسک زيبای بود و جای سوال بود که اين عروسک تو جيب پرهام چي

  کرد؟! مال خواهر کوچيکش؟!
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نه! کاميار گفته بود که تک فرزند هست. پس برای بچه خواهر يا برادرش هم نبود. 
اين عروسک خيلی حرف ها داشت که بزنه. حاال بايد االن يکی بياد منو جم کنه. 

  يکی نبود بهم بگه، به تو چه؟! تو رو سننم؟!

تما از پرهام می پرسم ماجرا اين عروسک ولی کنجکاوی بود ديگه. با خنده شوخی ح
  مو چتری، چشم طوسی رو.

------  

#sahel  

لباس پرهام رو از داخل ماشين لباسشويی خارج کردم   و نگاه گذرايی بهش انداختم. 
طرش رو استشمام کردم. معلوم بود به سمت بينی ام نزديک کردم که دوباره بوی ع

عطر باکيفيت هست که ماندگاريش آنقدر زياده. قدم تند کردم سمت اتاق خواب و اُتو 
رو برداشتم و شروع کردم به اُتو کردن. آويز لباس رو از داخل کمد برداشتم و پليور 
رو با وسواس شديد روی اون گذاشتم. خيلی مرتب و منظم گذاشتم روی جالباسی و 

  به سمت هال رفتم تا ببينم ترنم با کتلتش چه کرده؟!

  _ساحل! داداشت. بيا ببين چيکارت داره!

داداشم؟! ما که تلفن خونه نداشتيم؟! و گوشی منم که زنگ نخورده بود! به سمتش 
  دويدم که گوشی خودش رو به دستم داد.

  به سمت گوشم بردم و شروع کردم به صحبت کردن.

  احل؟! چند ساعته من دارم زنگ ميزنم. جون به لب شدم._چرا گوشيت خاموشه س

  _من نمی دونستم که خاموش شده. يعنی چکش نکردم. احتماال شارژش تموم شده.

_خب همين که مطمئن شدم. بسه! االن سرکارم، اومدم خونه بهت زنگ ميزنم. 
  خداحافظ.

  خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم.
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کشيدم و متصل کردم به شارژر. به محض اينکه  گوشيم رو از داخل کيفم بيرون
روشن شد، اعالن های تماس بی پاسخ گوشيم رگباری صدا داد. نوزده تماس بی 

  پاسخ از سمت ساميار!

ابرويی باال انداختم و بلند شدم برم برای شام که صدای پيامک گوشيم اينبار به صدا 
  همان آش و همان کاسه.در اومد. با کنجکاوی پيامک رو باز کردم که دوباره 

(خوب با پهلوان قصه هات، آقا پرهام گرم گرفتی ساحل خانم. ميترسم ايشون بشن 
همون شازده و پادشاه قلب شما و شما دهن باز کنيد و کل ماجرا رو رو دايره بريزی. 
خواستم از همين االن قبل از جدی شدن رفت و آمد هاتون بهت تذکر بدم تا پا از گليم 

ز تر نکنی که در غير اين صورت عاقبت سياهی به انتظارت نشسته! خودت درا
  کاری نکن تو اين بازی که فقط يک قربانی داره، پای بقيه هم کشيده بشه!)

  و پيام بعدی اش رو هم باز کردم.

(در ظمن از همين االن ميگم هيچ وقت برای پيچوندن من گوشيت رو خاموش نکن. 
  به نفع خودت هست.)

روم باشم. سعی کردم ديگه اون ساحل قبلی نباشم اما نميشد. وقتی پای سعی کردم آ
اذيت و آزار ديگران به اين بازی کشيده ميشد، به هيج عنوان نميشد که آروم باشم. 
اين بازی يک جا و يک روز تموم ميشه و من اون فرد مجهول رو پيدا می کنم. و 

ه چند تا پيامک که با هر کلمه ميفهمم که از جون من چی می خواد. همه زندگيم شد
اش جونم ميره. تن و بدنم ميلرزه. و امان از آن روزی که اون ها بخوان واقعی تر 

  جلو بيان. امان...!

با اينکه خيلی گشنه ام بود از خوردن غذای ترنم پز صرف نظر کردم. بی حال و بی 
ند دقيقه نگذشت حوصله به اتاقم رفتم و خودم رو در تاريکی اتاقم مبحوس کردم. چ

  که صدای پيامک گوشيم دوباره به صدا در اومد.

  با اکراه دستم رو روی صحفه کشيدم و پيامک رو باز کردم.

  _سالم. بهتری؟!



124 | P a g e 
 

شماره ناشناس بود و من از هرچی شماره ناشناس تو اين دنيا بود، متنفر بودم. خواستم 
  ک برام اومد.گوشی رو بی صدا کنم که پيامک ديگری مبنی بر همون پيام

  _پرهامم!

  با ديدن نامش لبخند مليحی روی لبم شکفت و شروع به نوشتن کردم.

_سالم. ببخشيد دير جواب دادم. اصوال جواب غريبه نميدم. بله بهترم. ممنون از 
  احوال پرسی تون.

با اشتياق منتظر پيامک بودم تا ببينم ديگه چی ميگه. اصال ماجرا پيامک اون عوضی  
  دم رفت.ها از يا

  حال خوشی با ديدن شماره ناشناس نداشتم پس شماره اش رو سئو کردم.

_اون ها ديگه سراغت رو نميگيرن؟! اذيتت نمی کنن. بگو تا حساب کار رو به دست 
  شون برسونم!

با اين پيامکش صورتم رنگ باخت. آب دهنم رو قورت دادم. درونم هياهوی 
  پرتالطمی برپا شده بود عجيب!

  يده؟! نمی خواهم ديگران قربانی بازی کثيف من بشون!نکنه فهم

تنها به فرستادن چند عالمت سوال بسنده کردم و با استرس چشم دوخته بودم به 
صحفه گوشی. با ديدن پيامک چشم هام رو باال و پايين می آوردم تا بهتر بفهمم عمق 

  فاجعه رو!

لند بيرون اومدی. فقط (خيلی زود رکب ميخوری کوچولو. نترس. از آزمون ات سرب
خواستم مطمئن باشم که نم پس نداده باشی! حاال هم خيالم راحت شد ديگه. برو بخواب 
کوچولو. اميدوارم تو خواب آينده ات رو ببينی که عين يک تآتر عروسک گردانی 
  به دست من به بازی گرفته ميشه. در ظمن جواب منو حتی غريبه باشم، بايد بدی! )

شت. اينکه می گفت آينده ات داره به دست من به بازی گرفته ميشه، حرفهاش درد دا
خورد و دردش امونم رو می بريد. برای دومين پيامک نبود! خنجر بود که به قلبم می

فشرد و طاقتم رو طاق می بار سر اين موضوع بغض کردم. بغضی که گلوم رو می
  رو زدم. کرد. روی اسم سئو شده (پرهام) کليک کردم و گزينه حذف
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گوشی رو روی بی صدا گذاشتم و پرت کردم زير تخت. پتو رو روی سرم کشيدم و 
يک بارون رو مهمون چشم هام کردم. زار زدم برای زندگی که ديگه زندگی نميشه. 
جيگرم سوخت برای خودم که چه آسون رکب می خورم. چه زود اعتماد می کنم. 

  شود؟!ان اين مصيبت میزار زدم تا تهی بشوم. کجای اين زندگی پاي

  بهای پايانش چيست؟! ای کاش که تمام شود.ای کاش که خوش تمام شود!

  

#sahel  

کالفه پاهام رو با زمين ضرب گرفته بودم و سرم رو تکون ميدادم. چشمام به حدی 
کن بود از حدقه بيرون بياد. ديشب با اون اتفاقی می سوخت که انگار هر لحظه مم

که به وجود اومد شب نا آرومی هم به همراه داشتم. هرچی که بود االن اصال حال 
متعادلی نداشتم. ديشب راس ساعت چهار خوابم برد و االن ساعت نه صبح اداره 

کار پست بودم. از ساعت هشت صبح اينجا بودم ولی جمعيت زيادی اينجا بودن که 
داشتن و من بايد صبر می کردم تا نوبتم بشه. از گرسنگی ضعف کرده بودم. صبح 
از سر عجله فقط مقداری چايی برای تازگی گلويم خوردم. ديدم فايده ای نداره و بايد 
حتما همين جا يک چيزی بخورم. و گرنه صدای قار و قور شکمم کل اينجا رو پر 

و به سمت سوپر مارکت روبه رو رفتم و يک می کنه. از اداره پست بيرون اومدم 
کيک و يک آبميوه خريدم. روی صندلی نشستم و مشغول خوردن شدم. مقداری از 
آبميوه مونده بود و تا خواستم باقی مونده اش رو هم بخورم صدای زنگ تلفنم به صدا 

اين در اومد. با تعجب به صحفه گوشی که نام آراد رو هشدار ميداد نگاه کردم. آراد 
موقع صبح با من چيکار داشت؟! پاکت آبميوه رو کنار گذاشتم و نقطه اتصال رو 

  فشردم.

  _الو. سالم ساحل. خوبی؟!

  _سالم ممنون. تو خوبی؟ سر صبحی خبری شده زنگ زدی؟!

  _نه! اتفاق خاصی نيافتاده. فقط ميخوام ببينمت.

  _مشکلی پيش اومده آراد؟!
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  ايم باهش درد و دل کنيم؟!_مگه ما چند تا ساحل داريم که بخو

لبخندی زدم و باهش موافقت کردم. شايد کار مهمی داشته باشه. بهش گفتم که کارم 
تموم بشه، بهش خبر ميدم. تا بياد پارک وحدت. و اون هم موافقت کرد. پا به اداره 

  پست گذاشتم و ديدم که کمی خلوت تر شده.

رسيد. خب تا دو روز ديگه به دستش می بعد از چند دقيقه کارم تموم شد و امانتی بابا
يک بار از روی شونه هام برداشته شد. فقط خدانکنه که صحيح و سالم به دست بابا 
برسه و گرنه من شرمنده ميشم. بی خيال افکارم از اون منطقه دور شدم و به آراد 

کسی پيام دادم که خودش رو برسونه به پارک. کنار خيابون ايستادم و برای اولين تا
که از کنارم گذشت دست تکان دادم و سوار شدم. بعد از طی کردن خيابون های 
شلوغ مشهد به پارک رسيدم. آراد گفته بود که روی يک صندلی کنار حوض آب 
نشسته. مسير مستقيم روبه روم رو انتخاب کردم و قدم تند کردم. نگاهی به اطراف 

د. وسط حوض فواره آبی بود که انداختم که چشمم به حوض آب مستطيل شکلی افتا
به زيبايی آب ها رو به رقص در آورده بود. لبخندی زدم و به اطراف نگاهی انداختم 
تا آراد رو پيدا کنم. سمت چپ رو نگاهی انداختم ولی صندلی نديدم. سمت راست رو 
که نگاهی انداختم کنار درخت هرس شده به شکل قناری صندلی وجود داشت که 

ون نشسته بود. عينک آفتابی روی چشماش رو برداشت و نگاهش رو آراد روی هم
به من زوم کرد. لبخندی زد و به نشانه احترام از سرجاش بلند شد. جديدا ته ريش 

  جذابی هم گذاشته بود که به جذابيت اش اضافه کرده بود.

  _سالم!

لتش طبق عادت هميشه اش پنجه هاش رو فرو کرد تو موهای افشانش و به باال حا
  داد.

  _سالم ساحل خانم.

لبخندی زدم و قصد نشستن روی صندلی رو گرفتم که صدای اعتراض آراد مانع 
  شد.

  _اگه بشه قدم بزنيم ساحل!

  با خوشرويی موافقت کردم و شونه به شونه هم در پياده روی پارک قدم زديم.
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  _ساحل. من رو ببخش!

  بخوام ببخشمش!زد؟! خطايی ازش سر نزده بود که من از چی حرف می

  _چرا آراد؟! بدی ازت نديدم.

_آخ قربون اون دل مهربون و قيافه معصومت بشم. هر موقع لبخندت رو ميبينم از 
  خودم متنفر ميشم که بهت دروغ گفتم.

  بدون توجه به اون جمله اولش با تعجب گفتم : (آراد چه دروغی؟!)

د. من هم ايستادم و گوشم با شرمندگی سری پايين انداخت و قدم هاش رو متوقف کر
  رو سپردم به حرفاش.

_راستش ساحل من اصال بابا ندارم! اون روز که گفتم تاکسی مال بابام بود، دروغ 
گفتم. تاکسی مال خودم بود و اون ماشين مال دوستم! من دو سال پيش بابام رو از 

ندگی نداشتم دست دادم. مامانم هم وقتی ده سالم بود ترکم کرد،برای هميشه. راستش ز
که بهش افتخار کنم. حتی بعضی موقع ها تاسف خوردم و دليل دروغ گفتنم بهت فقط 
برای حفظ نيمچه غرورم بودم. من مردم. غرور دارم. نمی خواستم که پيشت خوار 
جلوه داده بشم. درکم کن. و ببخشم که بهت دروغ گفتم و از خودم برات شخصيتی 

  ساختم که وجود نداشته. ببخش!

ا نگاهی مغموم بهش خيره شده بودم. به اون چند خط ريزی که روی پيشونيش افتاده ب
بود. هميشه برام جای سوال بود که اون با اين سن چرا بايد همچين چين و چروک 
های داشته باشه ولی االن فهميدم. زندگی درد ناکی داشته. دلم براش سوخت. ولی 

  يک معما حل نشد. يک جای کار مشکل داشت.

  _آراد!

  _جانم؟! 

سرش رو باال آورد و ديدم قطره اشکی رو که لجوجانه روی پلکش در حال غلتيدن 
بود. تالشی برای مهار اشکش نکرد و بعد از چند ثانيه روی گونه اش قِل خورد و 
روی دستش چکيد. توی زندگيم از دو تا چيز متنفر بودم. يکی از قربانی شدن به 

  مرد.اشتباه و يکی از اشک يک 
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نمی گفتم که مرد حق نداره گريه کنه اما من دلم ميشکست. دلم هزار تيکه ميشد وقتی 
ميديدم مردی که همه اون رو با قوی بودنش ميبينن، داره از سر عجز بی صدا اشک 

ل قلبم شرحه شرحه شده بود برای چشمان مشکی رنگ آراد که از ميريزه. و حا
اشک مالل بودن. خودم هم بغض کرده بودم اما سريع مهارش کردم. از داخل کيفم 
دستمال کاغذی بيرون کشيدم و خودم کنار پلکش کشيدم. پارک در ساعت نه و نيم 

  صبح زياد شلوغ نبود و من ترسی از نگاه های خيره مردم نداشتم.

با اين حرکتم آراد لبخندی زد و من پشت بندش لبخندی رو مهمون لب هام کردم و 
  گفتم : (آروم باش آراد.)

  _بخشيدی؟!

نميگم از اينکه بهم دروغ گفته بودم ناراحت نبودم. خودم اوليت يک رابطه دوستانه 
ال و عاشقانه رو صداقت می دونستم. اولويتی که پايه استوار هر رابطه ای بود. و ح

آراد به عنوان يک دوست به من دروغ گفته بود! ناراحت بودم ولی به آراد حق 
ميدادم. حق ميدادم که نخواد کسی از زندگی گذشته اش با خبر بشه. پس برای همين 

  پلک روی هم فشردم و زير لب زمزمه کردم : (بخشيدمت.)

رپر ميزد. آراد آراد قلب پاکی داشت. قلب پاکی داشت که اينجوری برای يک دروغ پ
مهربون بود. خيلی! و مطمئن بودم يکی از بهترين انسان های زندگيم ميشه. يعنی 

  بهتره بگم شده. کسی که قلبی داشت به وسعت تمام آب های چشمه ها و آبشار ها. 

  همين قدر زالل و شفاف و بی ريا! 

--------  

#sahel  

االن که آراد کمی آروم گرفته بود ميخواستم اون معما ای رو که تو ذهن داشتم رو 
  از بين ببرم.

  _آراد؟

  _بله؟!

  _گفتی که بابات... پس قضيه سرطان ات چی؟! اونم دروغ...
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  نزاشت که ادامه حرفم رو کامل کنم.

هت گفتم من بابام رو دوسال _نه! نه! ساحل اون کامال حقيقت داره. همون طور که ب
  پيش از دست دادم. سرطان من مال چهار الی پنج سال پيش هستم.

  سری تکون دادم و باشه ای زير لب گفتم.

  _ميترسم!

  از اين حرفش نگاهم رنگ تعجب به خودش گرفت.

  _از چی آراد؟!

ل. با تاسف سری تکون داد و گفت : ( من ديگه اون جلوه اول رو برای تو ندارم ساح
يعنی از وقتی که فهميدی زندگيم رو بر پايه دروغ برای تو تعريف کردم، حست 
تغيير کرده. هرچی ِمن بعد از اين بهت بگم، شک می کنی که راست هست يا دروغ. 

  درست مثل االن. متاسفم واسه خودم!)

  با حرفم ناراحت شد؟! خدا منو ذليل کنه. آخه اين چه حرفی بود من زدم.

  ظور من..._نه آراد من

خواستم ادامه حرفم رو بزنم که موتور سيکلتی با سرعت از کنارم رد شد و بند کيفم 
رو به دست گرفت و کشيد. هم زمان با کشيده شدن کيفم، خودم هم تعادلم رو از دست 

  دادم و به زمين پرت شدم. 

  _آراد! کيفم! 

اون ها شده بود. به  آراد که شونه به شونه من ايستاده بود، قبل از من متوجه نيت
محض اينکه موتور سيکلت شروع به حرکت کرد آراد به سمت شون دويد و از پليور 
اون مردک گرفت. اما سرعت زياد موتور باعث شد که تيکه پارچه پليور از دست 

  آراد ول بشه و به زمين بخوره. 

  _خانم خوبين؟! 

قصد کمک کردن به من صورتم رو به سمت صدا برگردوندم که خانمی رو ديدم که 
  رو داشت. 
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  _بله ممنون. کمک ميکنيد بلند شم.

دستم رو قفل دست های اون خانم کردم و بلند شدم. اتفاق خاصی برام نيافتاده بود و 
جای شکر داشت که دستم رو اول به زمين گرفته بودم. با کمک اون خانم بلند شدم 

با درماندگی قدم زنان به سمت و لباس های گرد و غبار نشسته ام رو تکون دادم. 
آراد رفتم که چند مرد دورش حلقه زده بودن. چند مرد کنار آراد به ديدن من کنار 
رفتن و من قيافه آراد رو که ديدم، جيغ بنفشی کشيدم. کنار سرش زخم شده بود و 

  قطره قطره خون می ريخت. 

  _آراد؟! چيشدی!؟ 

  گرفتم، االن بند مياد.  _هيچی بابا. يکم خون هست ديگه. با دستمال

  آراد از يکی از مرد ها خواهش کرد که کمک کنه بلند بشه. 

  _ميتونی راه بری؟! 

  شون! _آره. ساحل ببخشيد نتونستم بگيرم

  _آخه مگه تو سرعت اون هارو داری که ميری دنبالشون؟! 

  يادم رفتم.  راستی اونقدر پام درد گرفته بود و آراد رو با اون حال ديدم به کل کيفم رو

  _آراد کيفم! چيکار کنم حاال؟! 

  _پول داشتی تو کيفت؟ گوشيت؟ 

گوشيم؟! گوشيم هميشه بايد باهم باشه. سريع دستم رو به سمت جيب شلوارم بردم و 
  مطمئن شدم که گوشيم توی جيبم هست. 

  _گوشيم تو جيبم هست. پول هم زياد نبود. در حد بيست هزار تومن. ولی آراد... 

  شده؟! _ چي

  _دوتا از کارت های بانکيم که هرکدوم باالی سه ميليون پول داشتن و کارت ملی ام! 
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_ببين کسی نميتونه که پول تو کارتت رو برداره، چون رمز داره. و کارت ملی ات 
هم ميشه ازش سو استفاده کرد که فردا صبح ميام دنبالت باهم ميريم کارت بانکی ات 

  رت ملی ات هم بايد المثنی بگيری. رو می سوزونيم و برای کا

  _چه بدبختی گير افتاديم. ميگم نميخواد به پليس خبر بديم؟! 

_نه بابا. طال که ازت ندزديدن. کافيه فقط همون کارهای رو که گفتم رو انجام بديم. 
  کيفت می مونه که... 

  با لبخند گفت : ( يکی خوشگل ترش رو باهم ميخريم.)

  قدم به قدم هم با درموندگی به سمت تاکسی آراد رفتيم.  لبخندی زدم و دوتامون

نشستم تو ماشين که با لبخند غمگينی گفت : (االن ديگه مسافر کشی شما رو ميکنيم. 
  باعث افتخاره.)

کر که لبخندی زدم و به اين فکر کردم که امروز روز پر تالطمی داشتم. خداروش
  امانتی بابا تو کيفم نبود.

--------  

#parham  

بی حوصله و کسل برگه های جزوه رو کنار گذاشتم و به سمت جالباسی رفتم. از 
توی جيب شلوارم پاکت سيگارم رو برداشتم و روی تخت دراز کشيدم. يک نخ از 

برداشتم. روشنش کردم و پاکت بيرون کشيدم و فندک طاليی رنگم رو از روی ميز 
  يک پوک بهش زدم. 

  بود حرف اون دختره تو گوشم پيچيد.  همين طور که اطرافم پر از دود شده

  _سيگار نکش. واسه سالمتيت ضرر داره! 

لبخند مليحی کنج لبم نشست. می خواستم هم نمی تونستم ترکش کنم. بدنم، روحم... 
ک جوری فراموشش کنی. حتی برای عادت کرده بود. درد که داشتی باشی،بايد ي

  چند لحظه! تجويز زندگی برای درد های زندگيم سيگار بود! 
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پوک آخر رو هم به سيگارم زدم و داخل يک جا سيگاری خاموشش کردم. فندک رو 
برداشتم و نگاه عميقی بهش انداختم. روشنش کردم و زل زدم به شعله کم آتشش. چه 

ی نبودم که از شعله آتش متنفر بودم؟ مگه من آتيش کرده بودم با خودم؟ مگه من همون
  رو مسبب همه بدبختی ها و زجر هام نمی دونستم؟ 

پس چرا منبع آرامشم با استفاده از آتش روشن ميشه؟ چرا فکر نکردم که با هر پوکی 
که به سيگار ميزنم، شعله ديگه رو به وجود ميارم؟ زندگيم معنا نداشت! به هم متصل 

م تناقض داشت. برای کارهام علت نداشتم! برای انجام کارهام فکر نمی نبود! کارها
کردم. اين نقص بايد توزندگيم رفع بشه. حاال چه به دست کسی يا با تغيير خودم. حاال 
کسی هست که تغيير بده! االن که دقت می کنم زندگيم پارادوکس بود. نظم نداشت. 

  ناظم پيدا ميشه برای زندگيم؟ 

سمت ماشين های چيده شده کنار تختم بردم و يکی از اون ها رو برداشتم. دستم رو به 
يک بنز قديمی طوسی رنگ بود که قابليت باز و بسته شدن در هاش رو هم داشت. 
در هاش رو باز کردم و دوباره بستم. به ياد بازی های کودکی ام افتادم. همون های 

اما هيچی جای اون خاطرات رو  که يک شبه نابود شد اما دوباره از نو شروع شد.
  نميگيره. هيچ چيز نمی تونه جای انسان های گذشته زندگيم رو بگيره. هيچکس! 

ماشين رو کنار گذاشتم و به ياد عروسک افتادم. کجا بود؟ آخرين بار که يادمه کنار 
ماشين ها بود! حوصله نداشتم که دنبالش بگردم. منصرف شدم. و در اين لحظات 

ذر کردن به گذشته رو از سر گرفته بود! عروسک که نبود! ولی فکر ذهنم فقط گ
کردن به صاحب عروسک که بود! چند وقتی بود که فکر مهنوش بد افتاده بود تو 

  ذهنم. 

  يک چيز برای خودم هنوز مشخص نشده بود! من... 

من مهنوش رو دوست داشتم؟ يا فقط يک همبازی بچگی بود که فقط چند مشت خاطره 
باقی مونده! اگر فکر و ذهنم رو مشغول کرده چرا به دنبالش نرم؟ اصال چرا ازش 

  تا االن نرفتم! 

فقط ميتونستم با رفتن به محله قبل مون و پرس و جو پيداش کنم! محل قبل و زنده 
  شدن خاطرات! تحملش رو داشتم واقعا؟! 
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تم. ميترسيدم!  توی اين چند سال بعد از اون اتفاق حتی يکبار هم به اون محله نرف
  برام محله ای نحس بود. خوف داشت. از کی؟! دقيقا از همون شب لعنتی. 

  ميرم! ميرم دنبال مهنوش. عشق بچگيم. و بفهمم فقط عشق بچگی بود؟! يا واقعی! 

  با صدای زنگ تلفنم از فکر بيرون اومدم.حسام بود! 

  نقطه اتصال رو فشردم. 

  _الو سالم پرهام... پرهام...! 

  زد. زد. نگران حرف مینفس نفس می چرا

  _حسام؟ چيشده؟ چرا صدات ميلرزه. 

  _پرهام کارخونه! 

  _جون به لب نکن من رو! بگو. 

_ديشب مثل اينکه انبار رو خالی کردن! پرهام به خاک سياه نشستيم. تمام چرم ها 
  رو بردن پرهام. 

  _حسام...!پس اون نگهبان اون جا چه غلطی می کرده؟ 

يادت رفته اسماعيل ديشب گفت نيست. خودت گفتی يک شب هزار شب  _پرهام!
  نميشه! 

  راست ميگه! خاک تو سر من. خاک توسر من که اينجوری گفتم. 

_پرهام! فردا شرکت صنعت کيف و کفش صبا سفارش رو بايد تحويل بگيره. 
  شرکت...

  عصبی شده بودم! دادم زدم. 

  _ميدونم حسام! 

  رو فسخ کنيم؟! بايد جبران کنيم! _پرهام قرار داد جديدی 

  _ حسام! االن وقت اين حرف ها نيست. تو کی فهميدی؟ 
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_همين چند دقيقه پيش. بچه ها رو فرستاديم که انبار رو تميز کنن تا فردا بفرستيم 
برای شرکت ها که ديدم آب شدن رفتن تو زمين. زنگ زدم به پليس. تا چند دقيقه 

  بده. ديگه بيا. بابات رو هم خبر 

_من االن ميام اونجا. بابام نارحتی قلبی داره حسام! خودم رفع ميکنمش. بايد تمامی 
  دوربين ها چک بشه. 

  _باشه. سريع بيا فقط! 

تلفن رو قطع کردم و به سمت کارخونه رفتم. به خاک سياه نشستم. سرمايه اين ماه 
  دود شد رفت به هوا. چيزی به اندازه يک و  نيم ميليارد پول! 

-------  

#sahel  

با استرس و تنش پله های شرکت رو باال رفتم و به دفتر اصلی مديريت رسيدم. شلوغ 
بود. همگی اونجا جمع شده بودن. دور يک نفر حلقه زده بودن. از صدای بيسيم 

ودش رو رسونده. همه با ديدن من راه رو باز کردن فهميدم که پليس زود تر از من خ
و من به سمت صندلی منشی رفتم. پليس به محض ديدن من، گفت : ( آقای برومند؟ 

  پرهام برومند؟)

عرق نشسته ناشی از استرس رو از روی پيشونيم با دستمال کاغذی خشک کردم و 
  با لرزش صدام گفتم : (بله خودم هستم.)

نظامی به تن کرده بود از درجه روی سرشونه هاش معلوم  مردی که لباس نيروی
بود که سروان هست. سری تکون داد و دوباره مشغول چک کردن سيستم وصل به 

  دوربين مدار بسته و پرونده اش شد.

  از فرصت استفاده کردم و خودم رو به کنار حسام رسوندم.

  _پرهام! بابات اگر بفهمه خدا نکرده...

ير حسام. دوربين ها چک بشه، ميفهميم که کی هست. پدرش رو _زبونت رو گاز بگ
  از همين االن در اومده بدون!
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  _اگر دوربين...

  ادامه حرفش مواجه شد با صحبت کردن جناب سروان.

_آقای برومند به غير از دوربين کار گذاشته شده در ابتدا انبار و پشت دستگاه هاتون 
  دوربين ديگه ای نداشتيد؟!

  ه مربوط به محوطه اصلی کارخونه هست يا شرکت؟!_دوربينی ک

  _فقط کارخونه. داشتيد؟

  _خير!

_آقای برومند. واقعا متاسفم ولی فکر کنم شانس اصال باهتون يار نيست! دوربين 
  های مربوط به انبار از کار افتاده شده بوده و...

چی برای  با شنيدن اين جمله اش پاهام سست شد و لرزيد. باورم نميشد. چطور همه
اين دزدی فراهم شده بود؟! سريع به سمت سيستم رفتم و خودم تمام دوربين ها رو 

  گفت.از تمام زوايا نگاه کردم اما لعنتی سروان راست می

_آقای برومند. مثل اينکه دزد خيلی کار کشته ای بوده. چون دوربين ها دقيقا از 
  ساعت نه شب غير فعال شدن.

تمام تالش های چندين ماهه مون به خاک سياه نشست. چشم ته دلم خالی شد. نتيجه 
  هام رو بستم و با نااميدی روی صندلی نشستم.

  _آقای برومند!

  با کنجکاوی سرم رو برگردوندم به سمت سروان.

  _بله؟

_اين طور که من از گفته های مدير عامل شرکت تون شنيدم. نگاهبان شما ديشب 
  نبودن. درسته؟

. صبحش به من اطالع دادن که عروسی يکی از اقوامشون _بله همين طور هست
هست و نمی تونن که بيان. و ما هم در کل دو تا نگهبان اينجا داريم. آقا صادق هم 
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که همسر شون تازه فارق شدن و نبودن. من هم گفتم يک شب هزار شب نميشه! و 
  پرسيد؟!رو میخب سابقه ای هم نداشتيم که بخوايم دل نگران بشيم. چطور اين سوال 

  _اعتماد کامل نسبت به نگاهبان هاتون دارين؟

  _يعنی شما...

_ممکنه يک اتفاق از پيش تعيين شده باشه! در هر صورت آقای برومند دوربين های 
شما که از کار افتاده اما دوربين های مدار بسته اطراف ميتونه گزينه خوبی برای 

جواهر ندزدين که بی سر و صدا باشه،  شناخت اين زبر دست ها باشه. اين ها طال و
ماشين های حمل و نقل بزرگ قطعا با خودشون داشتن و همين ميتونه پوئن مثبتی 

  باشه. 

: (نگران نباشين آقای برومند. ما تمام تالش  سری به نشانه تاسف تکان دادم که گفت 
يون پول مون رو ميکنيم اون ها رو پيدا کنيم. الکی که نيست! بحث، بحث يک ميل

  نيست.)

جو سنگينی بود و برای من خوف آور! از لحظه ای ميترسم که اين خبر رو بابام 
بشنوه. اون مکان رو ترک کردم و به سمت اتاق خودم رفتم. صدای قدم های يک 
نفر رو پشت سرم احساس می کردم که قطع به يقين حسام بود. وارد اتاقم شدم و 

سط حسام بسته شد و اون هم روی يکی از صندلی پشت صندلی ام نشستم. در اتاق تو
  ها نشست.

_پرهام! شرکت صبا از صبح بالغ بر چهل بار به منشی زنگ زده. چه کنم؟! فردا 
ونقل شون رو ميفرستن تا چرم ها رو راس ساعت نه صبح اون ها ماشين های حمل

  تحويل بگيرن. اونوقت من چه جوابی بهشون بدم؟

آب نميخوره که اين ماجرا فيصله داده بشه. دزد ها هم  _راستش رو بگو! چشم من
  پيدا نميشن.

  _پرهام!

يعنی چی راستش رو بگو. ميدونی به هم زدن قرار داد اون هم در روز تحويل جنس 
  خسارت داره. ما االن با اين دزدی آه در بساط کارخونه نداريم!
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ال فعاليت شرکت حتی _حسام نميدونم به خدا ديگه چيکار کنم! اصال در اين چند س
  يک مورد دزدی کوچيک هم سابقه نداشته! چه برسه به دزدی ميلياردی!

  _پرهام پای دشمنی چيزی وسط هست؟!

  _حسود و رغيب که زياد داريم ولی دشمن خونی که اينجوری ضربه بزنه، نه ندارم!

  _شايد داری و خودت خبر نداری!

-------- 

#sahel  

عزم درس خوندن کردم و جزوه رو باز کردم. کلمات رو زير لب زمزمه وار تکرار 
کردم که تو مغزم کپی پست کنم. اما مگه ميشد؟! فکر و خيال کردم و سعی میمی

مثل بختک افتاده بود روی روح و روانم صيقل ميداد. درست مثل اينکه يکی چکش 
فهميدم. سعی می کردم اما رداشته و محکم ميزنه تو سرم. هرچی ميخوندم رو نمیب

  نميشد. 

ماجرا عروسک توی جيب پرهام! دزديده شدن کيفم! پيامک ناشناس! همه و همه 
  ميخ ميشد و فرو ميشد تو مغزم. 

مداد اتود رو با حرص زير ميز تحريرم انداختم و به سمت هال قدم تند کردم. ترنم  
ته بود خريد و من خونه تنها بودم. به آشپز خونه رفتم و بطری آب رو از يخچال رف

بيرون آوردم و الجرئه سر کشيدم. بطری خالی رو روی سينک گذاشتم و خواستم 
نون پنير بخورم تا از ضعفم کاسته بشه اما با صدای چرخيدن کليد تو قفل خواستم 

مل صورتم رو نبينه. موقعی که زمين سريع قدم تند کنم سمت اتاقم که ترنم رخ کا
خوردم يک خط خونی افتاده بود روی صورتم و کامال تو چشم بود. هر چی کرم 
سفيد کننده زدم تا ردش پنهان بشه اما  از شانس من نمايان تر ميشد. نمی خواستم که 
ترنم از قضيه دزدی  بويی ببره و اگر صورتم رو ميديد مجبور بودم که براش همه 

و بگم. سريع به خودم جنبيدم و قدم تند کردم سمت اتاق که از شانس بسيار چی ز
نحسم، پهلوم خورد به دسته صندلی و افتادم. چيز خاصی نشده بود ولی کار از کار 

  گذشت.
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  _ساحل! کدوم گوری تو دختر! 

  ساحل... 

  رد نگاهش رو از روی زمين گرفت و رسيد به صورتم. 

  افتاد و با نگرانی پرسيد :پالستيک های ميوه از دستش 

  _خاک عالم تو هفت فرق سر من! اون خط خونی چيه روی صورتت ساحل!؟ 

  دستپاچه بلند شدم و خنده مصلحتی زدم. 

  _ ها... هيچی... هيچی. 

فهمم! فکر ميکنی _زهر مار، هيچی!  ساحل فکر نکن من خر هستم هيچی رو نمی
نم هر روز يک اتفاقی برات افتاده و تو نميبينم بی قراری هات رو؟فکر ميکنی نميبي
  هی بهونه های الکی مياری! چيشده ساحل؟!

  مگه نگفتی من جای خواهرت هستم! اينه رسمش خواهری!؟ مگه خواهر نبودم!

  چرا حرفاش درد داشت؟! چون از عمق يک واقعيت محض بود! حرفاش مملو بود.

  از درد... از بغض... از واقعيت تلخ زندگی...

  ر بودی و می مونی خواهری!_خواه

  هيچی نيست به خدا. خوردم زمين!

_اشکال نداره خواهری! نگو. يک روز، يک جا خودم دردت رو ميفهمم. و همون 
  جا برات ميشم مرهم! 

  نبايد بغلش کرد؟! نبايد براش ُمرد؟!

  يهو پريدم بغلش! انقدر بغلش کردم که بوی تنش آميخته شد با نفس هام!

شدنت. اگر روزی تو خلوت خودم هم اضافی بشم، بازم خيالم راحت  _من فدای مرهم
  هست که يکی عين تو رو دارم.
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تنها به سکوت اکتفا کرد و يک بوسه روی صورتم زد و با غم مشهود تو نگاهش از 
  کنارم گذشت.

منم به سمت اتاقم رفتم و روی تختم نشستم. نگاهم افتاد روی پليور پرهام و يادم اومد 
شمارش رو ندارم! بايد از کاميار بگيرم. اونوقت به چه بهونه ای؟! به خودم که من 

  نهيب زدم : به اون چه اصال! 

  گوشيم رو برداشتم و مشغول تايپ کردن شدم.  

  صدای قدم های ترنم رو شنيدم و سريع خودم رو مشغول درس خوندن جلوه دادم.

  يک سينی تو دستش بود و دو ليوان شير و با شکالت!

  _الکی درس نخون. من تو رو نشناسم بايد خودم رو زنده به گور کنم.

  _اِ! خدا نکنه.

  ليوان شير رو به دستم داد و مجبورم کرد که بخورم.

با شنيدن صدای پيامک گوشيم به خيال اينکه کاميار هست پريدم روی تختم و سريع 
  برداشتمش. 

ی تو دستم گرفتم که نگاه با ديدن شماره ناشناس سرفه ای کردم و گوشی رو طور
  ترنم روش نيافته! 

  پيامک رو باز کردم. 

( ساحل خانم ازت توقع نداشتم! بابات مگه کارخونه دار نبود!؟ اون وقت بايد جمع 
  دو کارت بانکی ات هفت ميليون پول داشته باشه!؟ 

ولی خب همين هم غنيمت هست. راستی اگر ناممکن ترين شماره ها رو برای رمز 
  ت بزاری باز هم من زندگيت رو به دست ميگيرم!) کارت

  و پشت بندش اين پيامک رو ديدم که کل بدنم لرزيد. 

  ( بانک ملی!

  برداشت : سی ميليون لایر.
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  مانده : صد هزار لایر.)

دزدی هم کار همون ها بود! ديگه ميشد به کی اعتماد کرد تو اين دنيا پر از اشک و 
  آه!

دم ها واقعا معنی انسان بودن رو با خودشون يدک دنيا قشنگ تر ميشد اگر آ
  کشيدند!می

  حاال بايد به آراد گفت، سوزوندن کارت ها به چه دليل؟!

  چه معنی وقتی که کاری که نبايد، شد!

ارزش نداشت. به موالی علی ارزش نداشت هفت ميليون! اين دشمنی بی دليل! اين 
  وند!اذيت روحی! اينا درد داشت. اينا جيگر می سوز

  تکون خوردن دستی رو جلو چشمام ديدم که از عالم هپروت بيرون اومدم.

  _ساحل! خوبی خواهری!

  _خوب ميشم!

  خوب ميشم اگر گرگ های اطرافم دست بردارند از منی که بی دليل تاوان ميدم.

  تاوان به اشتباه. تاوانی که حتی خودم هم بی خبرم! 

-------  

#sahel   

  _شيرت رو بخور! 

بايد بريزم تو خودم! بايد تودار باشم، تا کسی نفهمه. پس به همين دليل لبخندی زدم و 
گوشی رو کنار گذاشتم. شيرم رو خوردم و به بهانه سر درد، سرم رو بردم زير پتو 

آلود پتو رو از روی سرم کشيدم و گفتم و خوابيدم. با تقه ای که به در خورد، خواب 
:  

  _بله؟ بيا تو. 
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با باز شدن در و نمايان شدن قامت کاميار چشمام گرد شد. سريع دستم رو به سمت 
  دسته صندلی بردم و شالم رو برداشتم و انداختم روی سرم. 

  _کاميار!؟ تو اينجا چيکار ميکنی؟! 

  _مزاحمم؟ برم؟! 

  ستپاچگی گفتم :از روی تخت بلند شدم و با د

  _نه! نه. خوش اومدی. 

  صندلی ميز تحريرم رو کنار تختم گذاشتم و گفتم :

  _بشين!

وقتی که نشست روی صندليش و گيتارش رو از روی شونه هاش برداشت تازه گيتار 
  رو ديدم.

  _از کالس موسيقی ميای؟!

  سری تکون داد و لبخند زد. 

  هنوز نشنيديم! _نميخوای يک دهن بخونی برامون؟! صدات رو 

  _چی بخونم برات؟! مختص خودت ها! 

چی بخونه که احوالم رو توصيف کنه؟! نه عاشقم و نه شکست عشقی خوردم ولی 
  گاليه دارم! 

  از زندگی! از زخم هاش! از تاوان هاش! 

  _آخرين آواز! 

  کشيد. هنگی که خودم دوستش داشتم. زندگيم رو به تصوير میآ

ز داخل کاورش بيرون کشيد. روی پاهاش تنظيم کرد و کاميار هم گيتارش رو ا
دستاش رو به آرومی روی تار های گيتارش تکون داد. چند ثانيه با نواختن گيتار 

  ه خوندن کرد. ی هم فشرد و شروع بگذشت و بالخره کاميار چشم هاش رو رو
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  _زندگی اين همه از خاطره ی گريه نگو، زندگی حال خوش پر تپش قلب تو کو

  دونم موندنم اينجا خود ديوونگيه! مرگ چی داره اگه اين همه غم زندگيهمي

  من آخرين آوازم. زخمی ترين پروازم. ميسوزم و ميسازم. حالم خوش نيست! 

  من تشنه ی اعجازم دارم بهت ميبازم هرچی بخندم بازم حالم خوش نيست. 

به سيبک گلوم. احساساتم به غليان در اومده بود و يک بغض ريز فشار می آورد 
  کی که درحال جوشش بود مهار بشه. چشم هام رو بستم تا اين اش

  تکيه دادم به خودم. دردمو گفتم به خودم. گريه کردم. همه ی بغضمو خالی نشدم 

  کسی نيست با نفسش حال دلم فرق کنه کسی نيست دردمو توی بغلش غرق کنه 

  زم حالم خوش نيست من آخرين آوازم زخمی ترين پروازم ميسوزم و ميسا

  هرچی بخندم بازم حالم خوش نيست. من تشنه ی اعجازم دارم بهت ميبازم 

کرد تا حالت مثل اينکه کاميار هر از گاهی از روی شيطنت چشم هاش رو باز می
رفتار من رو ببينه. خودش فهميده بود با سوزی که تو صداش ايجاد کرده بود، دل 

  د . دست از نواختن کشيد و با لبخند غمگينی گفت: خونين من رو خونين تر کرده بو

  _ مثل اينکه ناراحتت کردم! ببخشيد. خودت گفتی!

  _آره خودم گفتم! بعضی اوقات دل آدم فضای غم ميخواد.

  _ فقط دلش؟ يا روح و روانش!

  _نمی دونم.

_ معموال آدم ها وقتی يک آهنگ رو پلی ميکنن، اول مکث ميکنن تا ببينن به حالشون 
  سازگار هست يانه! اگر نباشه ميره سراغ آهنگ های ديگه.

  _آره موافقم.

  _حال و احوال دلت ابری هست. دوست دارم که سريع بباری و رنگين کمون بشی.

  _چقدر قشنگ حرف ميزنی کاميار.
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  _ برای آدم های مهم زندگيم اينجوريم!

م رو به هم زدم ذوق کردم. وسط حال خرابم اين حرفش شد نقطه شعف. با ذوق دستا
  و گفتم :

  _ممنونم.

  _رنگين کمون شدی؟!

  _ آره فکر کنم.

  _هميشه رنگين کمون باش. چون اينجوری بيشتر به دل ميشينی.

  سری تکون دادم و کاميار به محابا پرسيد :

  _شماره پرهام رو برای چی ميخوای؟!

  به پليور روی جالباسی اشاره کردم و گفتم :

  _يک امانتی دستم داره.

کاميار جوری ابرو باال انداخت و قيافه اش رو درهم کرد که با زبون بی زبونی 
  فهموند سريع قضيه رو تعريف کن.

مجبور شدم تک تک اتفاق ها رو براش تعريف کنم و بعضی اوقات با ادا کردن 
  کلماتم پوزخندی ميزد و يک نگاه معنی دار بهم مينداخت.

  با اين رفتارش سريع گفتم :

ريبه هست و گفتی که بهش حس خوبی نداری! ولی پرهام که رفيق شفيقت _آراد غ
  هست. اون...

  ادامه حرفم رو قطع کرد و گفت :

_ ساحل! پرهام فقط دوستم هست. تنها رفيق شفيقم سپهر هست. االن هم مشکلی 
  نيست. نميخوام آسمون رنگين کمونش رو از دست بده.

  ج بشه که برگشت و گفت :گيتارش رو برداشت و خواست از اتاق خار
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  _برات پيامک ميکنم! 

----------  

#parham  

دستم رو روی چشم هام گذاشته بودم و پاهام رو با زمين ضرب گرفته بودم. سرم به 
دبرداری می کنن. کشيد که انگاری دارن تو مغزم گوحدی درد می کرد و تير می

سيگارم رو بيرون کشيدم و فندک رو زيرش روشن کردم و يک پوک زدم. هنوز که 
های اطراف رو چک می کرد. اما من ديگه حوصلش رو هنوزه پليس داشت دوربين

نداشتم. به جاش حسام رو همراهشون فرستاده بودم. با صدای زنگ گوشيم نگاهی 
  اس روش خودنمايی کرد. شماره ناشنبه صحفه اش انداختم که 

  نقطه اتصال رو با ترديد فشردم. 

  _سالم. 

  چه صدای آشنای بود. هم آشنا! هم خوش طنين! 

  _سالم. ببخشيد شما؟! 

  _ساحلم! 

  در بين اون حجم از مشغله ذهنی و اين سردرد، لبخندی روی لبم شکل گرفت. 

  _ببخشيد نشناختم. خوبين؟! 

  دای خسته تون معلوم هست. _ممنون شما خوبين؟! البته از ص

  تک سرفه ای کردم و گفتم :

  _مشکلی پيش اومده؟! 

_ نه! فقط زنگ زدم که بگم لطفا بياين پليور تون رو بگيرين. و البته امانتی های 
  داخل جيب تون! 

  امانتی؟! من توی جيب پليورم چی داشتم؟! 

  م. _امانتی چی؟! تا جايی که من يادم هست چيزی داخل جيبم نداشت
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  _چرا بوده. بياين ببرين. خودتون متوجه ميشين.

  صدای نگران حسام رو از پشت در شنيدم که سريع گفتم :

  _باشه. حتما بعد ظهر ميام. خدانگهدار.

تلفن رو قطع کردم و قدم تند کردم به سمت در. حسام هم زمان با من دستگيره در 
  رو فشرد و با دستپاچگی گفت :

  _پرهام! دوربين ها!

  چی؟ دوربين ها چی حسام؟_

  مچ دستم رو گرفت و کشان کشان به سمت پليس ها کشوند.

  _آقای برومند!

  با شنيدن صدای سرگرد دستام رو از دست های حسام رها کردم و گفتم :

  _بله؟

_شما چقدر به نگاهبان تون اعتماد داريد؟ اين سوال رو يک بار ديگه هم ازتون 
  د! اعتماد کامل دارين؟!پرسيدم و مشکوک جوابم رو دادي

_اسماعيل يکی از قديمی ترين کارکنان اين شرکته. حتی در موقع مديريت پدرم 
اسماعيل بوده. پدرم خيلی اعتماد دارن بهشون اما... من خب دو سال هست که 
مديريت اين کارخونه رو بر عهده گرفتم و اِشراف کامل روی کارکنان اينجا ندارم. 

  ين سوال؟!دليلی داره پرسيدن ا

_لطفا يک نگاه به سيستم بندازين. اين دوربين مدار بسته محوطه نيمه کاره روبه 
ای مخفی شده. ما از اون کمک گرفتيم. روی کار خونه تون هست که به شکل ماهرانه

  لطفا تشريف بياريد.

  نيم نگاهی به حسام انداختم و ابرويی باال انداختم جوری که بفهمونم :قضيه چيه؟!

  م هم صورتش رو به سمت سرگرد مايل کرد و اين يعنی خودت برو ببين.حسا
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دستی به موهام کشيدم و به سمت سيستم رفتم. سرگرد موس رو به دست گرفت و 
  فيلم رو به عقب برگردوند. چشم هام رو زير کرده بودم و دقيق به مانيتور خيره شدم.

  باس آبی رنگی داشت.سرگرد انگشت اشاره اش رو نشانه گرفت سمت مردی که ل

  _اين لباس، فرم نگهبانان شما نيست؟

  _چرا. خودشه!

فيلم رو عقب برگردوند و روی صورت اون مرد زوم کرد. با ناباوری چشم دوختم 
به اون صورتی که برای بابام بهتر از يک دوست بود. کسی که همه تو کارخونه از 

يد تمام اعتبار و آبروش مهربونی و عاقل بودنش صحبت می کردن. امروز چرا با
  بر باد فنا بره؟ چرا کاری کرد که اعتماد همه رو نسبت به خودش سلب کنه؟!

_قبل از شما همکارتون آقا حسام ايشون رو شناسايی کردن. اينطور که در فيلم هم 
  کنيد ايشون هست که همه رو راهنمايی می کنه. و....مشاهده می

ينه که تمامی کسانی که دوربين اون ها رو يک نکته که خيلی قابل توجه هست! ا
گرفته، ماسک مشکی رنگی به صورت زدن تا صورت شون نمايان نشده. و فقط 
نگهبان شما هست که هيچ پوششی برای پنهان کردن خودش استفاده نکرده. اينطور 
که باد مياد و شاخه ميجنبه آقا اسماعيل تون خيلی به خودش اميدوار بوده. ايشون که 

ه به شرکت برميگردن، يعنی جرئت اش رو نداره. لطفا شماره خودش، آدرس ديگ
دقيق خونه شون رو برای من بياريد. اگر بشه پرونده رو که اينجا تشکيل دادين 

  براش، اونو برام بياريد.

  اطالعات مهمی هست که بشه يک سر نخ ازش استفاده کرد.

م بده. همون جا روی صندلی نشستم. با دستم اشاره کردم به حسام که اين کار رو انجا
  به هرکس مشکوک بودم جز اسماعيل.

  . پس خوبه که خودش خبر دار بشه. اين خبر چه زود و چه دير به بابام ميرسه

------  

#parham  
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بعد ظهر رو نشون ميداد. کالفه  نگاهی به ساعت روی ديوار انداختم که ساعت دو
  کشيدم.بودم و نفس های کشداری می

خواستم بلند شم که به سمت خونه برم و خبر رو به بابا بدم که صدای قدم های پر 
صالبت کسی رو داخل راه روها شنيدم. با کنجکاوی از پشت صندليم بلند شدم و قدم 

م افتاد روی کفش های چرم تند کردم سمت راه رو ها. در رو که باز کردم چشما
  مشکی رنگ آشنا! رد نگاهم رو باالتر بردم که چهره بابا رو ديدم. 

  _بابا! 

  سری تکون داد و به سمتم اومد. 

  _سالم شازده پسر. 

  _بابا کی به شما خبر داده؟! 

بابام طبق عادتش دستش رو به پشت گرفت و به سمت اتاق مديريت رفت. روی 
  ت و گفت :صندلی مجاور اصلی نشس

_اينو يادت نرفته که من صاحب اين کارخونه هستم پرهام. هر اتفاقی، حتی کوچيک 
ترين اتفاق که درباره کارخونه باشه، اولين نفر من خبر دار ميشم. قبل از اينکه حسام 

  به تو خبر بده، من خبر داشتم. 

  _ بابا من برای حال تون... 

  يضم نداشت. ولی من قديمی هستم. _درسته اين دزدی کم از خنجر به قلب مر

  دستی به موهای جوگندمی اش کشيد و گفت :

_اين موها رو تو آسياب که سفيد نکردم. سرد و گرم روزگار چشيدم. نشستن و آه و 
ناله برای اتفاقی که افتاده دردی از تو دوا نميکنه. فقط يک چيز بهت ميبخشه. اونم 

  نااميدی هست! 

  _اسماعيل! 

خص اون ندارم. خودش رو خوار و خفيف کرد پيش همه. ولی يک چيز _کاری به ش
  رو مطمئنم. 
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  _چی؟! 

_اسماعيل به خواسته خودش هرگز اين کار رو نکرده. يکی نشسته پاش و مجبورش 
  کرده. ده سال هست اينجا کار ميکنه و حتی يک نخ چرم از اينجا کم نشده ولی يکهو...

  ره طعم سختی گذشته رو چشيدم. _بدجور حالم رو گرفت. امروز دوبا

بابا از روی صندلی بلند شد و به سمت ميز عسلی بزرگ کنار مبل های سلطنتی 
رفت. منطقه ای که مخصوص مهمان های اصيل و مهم بود. يک شکالت از توی 
شکالت خوری برداشت و به سمتم اومد. باز کرد و کاری کرد که وادار شدم دهن 

  شت و گفت :باز کنم. داخل دهانم گذا

_عادت کن. اين هنوز اولشه! جوون های االن خيلی چيز های بزرگی رو تحمل می 
  کنن. تو هم يکی از اون ها. 

نميدونم چرا ولی از اين حرفش ترسيدم! بابام هميشه حرف های درستی ميزد. هيچ 
  وقت حرفی نزده بود بی پايه و اساس. 

  دستی به شونه هام کشيد و گفت :

از نيست اينجا باشی. من خودم هستم کار هارو اداره ميکنم. برو به کارت _حاال هم ني
  برس. 

  زد. خسته بودم و کنجکاو! کنجکاو اون امانتی که ساحل ازش حرف می

کتم رو از روی صندلی برداشتم و بعد از خداحافظی به سمت خونه ساحل حرکت 
  کردم. 

ودن. تقريبا دو ساعت رو داخل ترافيک به حدی بود که ماشين ها مماس هم چسبيده ب
ترافيک خيابون های اطراف حرم سپری کردم و راس ساعت پنج جلو خونه شون 

  ترمز کردم. از ماشين پيدا شدم و آيفون رو فشردم. 

  _کيه؟! 

  دقت نکرده بودم که تصويری نيست آيفون. 

  _پرهامم! 
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  _بفرماييد. 

يادی از درخت های ياس و انگور و قفل در رو باز کرد. در رو باز کردم و با حجم ز
مواجه شدم. پاييز اثرش رو روی درخت ها کم کم ميذاشت و تمام برگ هاشون رو 
ازشون گرفته بود. باد سردی وزيد که صورتم سوخت. تمام برگ ها به رقص در 
اومدن و خاک های روی زمين، چشم های من رو نشانه رفتن. چشمام به حدی از 

  هرم مچاله شد. خاک ريزه ها سوخت که چ

  _پرهام! خوبی؟! 

چشمام رو کمی ماساژ دادم و سرم رو باال گرفتم. دوباره صورتی پوشيده بود. بدجور 
صورتی به چهره اش می اومد. چند دقيقه نگاهش کردم که دستش رو جلو چشمام 

  تکون داد و گفت :

  _خوبی؟ 

  لبخندی زدم و گفتم :

  _آره! آره. 

  _نميای باال؟

  _نه ممنون. 

  اومده بود که صدات پشت تلفن اونقدر ضعيف بود.  _ مشکلی برات پيش

  _آره. يک دوست از پشت نارو زد. 

  _ متاسفم. 

  _بيخيال! ارزش ناراحت شدن رو هم نداره. 

  پليور رو به سمتم گرفت و گفت :

  _ بفرماييد. 

  از دستش گرفتم و گفتم :

  _ممنونم. قابل نداشت. فقط اون امانتی... 
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  ای يادم رفت. االن ميام. _ای و

  بدو بدو پله ها رو باال رفت و منم توی حياط قدم زدم. 

  بعد از چند دقيقه صدای شکستن يک چيزی اومد و صدای جيغ ساحل! 

پليورم رو انداختم و پله ها رو دوتا يکی کردم و وارد خونه شون شدم. افتاده بود 
ته شده بود. يک نامه دستش روی زمين. و تمامی تيکه های شيشه روی زمين ريخ

بود. يک دستش هم خراش برداشته بود. به سمتش رفتم و دستم رو زير بغلش بردم 
  و بلندش کردم. 

   _ساحل! ساحل عزيزم! صدام رو ميشنوی؟! چشمات رو باز کن.

--------  

#sahel  

ون عروسک چشم طوسی بودم. خم کردم تا زير کمد رو نگاه کنم اما صدای دنبال ا
برخورد شئ ای رو به پنجره شنيدم. بلند شدم و نگاهی انداختم و دوباره مشغول 
گشتن شدم. اينبار شئ سنگين تری به پنجره برخورد کرد و شيشه به هزار تيکه تبديل 

شنيدم که دم های پرهام رو میشد. جيغ خفيفی کشيدم و عقب نشينی کردم. صدای ق
داره بدو بدو باال مياد. سريع به سمت آجری که شيشه رو شکسته بودن، رفتم و نظرم 
جلب شد به يک تيکه کاغذ. تا خواستم برش دارم تيکه شيشه به دستم فرو رفت و 

  باعث شد از ته دل جيغ بزنم. با عجله تا کاغذ رو باز کردم و متنش رو خوندم.

  ب : روح و روانت، مالت، جونت رو ازت ميگيرم. ( به ترتي

از پرهام بپرس اين اخيرا چه مشکالتی براش پيش اومده! نقشش تو زندگيت پر رنگ 
شده و اين يعنی برای من زنگ خطر. منم هرکی زنگ خطرم رو به صدا در بياره 
ضربه ميزنم. از همين االن ضربه هام رو شروع کردم. يک شروع جنجالی و 

  ی! طوفان

خانم سپهری. ديدار ما به وقت جمعه، بيست و نه خرداد ماه سال بعد!  ثبتش کن. 
  برای يادگاری. 

  تا اون موقع خيلی چيز ها رو ازت ميگيرم. خيلی!) 
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  پرهام! پرهام! 

تمام جمالتش به يک طرف. وارد شدن پرهام به اين قضيه به يک کنار. سوزش دستم 
  رد و باعث شد بی حال چشم هام روی هم ببستم. و درد قفسه سينم طاقتم رو طاق ک

شنيدم اما گنگ. فقط يک چيز توی ذهنم ماندگار شد. عزيزم گفتن صدا ها رو می
  پرهام! همين و بس! 

با پاشيده شدن قطره های سرد آب روی صورتم، چشمام هام رو باز کردم. اولين 
م نگاه می کرد. چيزی که چشمم بهش خورد، پرهام بود که با نگرانی به صورت

صورتم رو که به سمت راست چرخوندم مهری جون و ترنم رو ديدم. دستم سنگين 
  بود. نگاهی انداختم که ديدم باند پيچی شده. نامه! نامه کجا بود؟

اطرافم رو نگاه کردم. با استرس و دستپاچگی سرم رو تکون دادم و اطراف رو نگاه 
  با نگرانی پرسيدن : کردم. ترنم و مهری جون به سمتم اومدن و

  _ساحل! خوبی؟ 

  سری تکون دادم که مهری جون به سمت آشپزخونه رفت و با حرص گفت :

_معلوم نيست کدوم از خدا بی خبری اون آجر رو پرت کرده به پنجره. خدا به روت 
  خيلی رحم کرده که آجر به کمرت و سرت نخورده ساحل جون. ايشاال که خير نبينن. 

بود و با قاشق در حال هم زدنش بود تا ذرات قند داخل آب حل بشن.  ليوان آبی دستش
  کنارم نشست و ليوان رو به دستم داد. 

  _بخور. رنگ و روت رفته. اينهو گچ ديوار شدی. 

ليوان رو گرفتم و چند قلپ ازش خوردم. اون نامه لعنتی کجاست؟ اگر کسی، 
! ترنم از رفتار های مشکوکم مخصوصا پرهام اون نامه رو خونده باشه. کارم تمومه

  خبر دار شده بود که پرسيد :

  _دنبال چيزی ميگردی؟ 

پرهام که تا اون لحظه ساکت کنار مبل نشسته بود ناگهانی رو به ترنم و مهری جون 
  گفت :
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  _ميشه چند لحظه با ساحل تنها صحبت کنم؟ 

فتن. دوتاشون سری تکون دادن و از خونه خارج شدن و به خونه مهری جون ر
پرهام چه حرفی با من داشت؟ شک نداشتم که نامه رو ديده. خواستم بلند شم برم به 
اتاقم و دنبال اون نامه بگردم که دستش دور دستم حلقه شد. نگاهی بهش انداختم که 

  فشار دستش رو بيشتر کرد و مجبورم کرد بشينم. 

  _کی و چی باعث شده؟ 

  گنگ نگاهش کردم که گفت :

و از روی درد و نگاهی رو از سر عجز و التماس ميفهمم. نگاهت _فرق نگاهی ر
و رفتار هات از سر اون صدای مهيب و شکستن شيشه ها نيست. از روی ترسی 

  ديرينه هست. اين نگاه ها رو خوب ميشناسم. روزی صاحبش بودم! 

ميدونستم چی ميگه، ميدونستم مقصودش چيه. ولی خودم رو زده بودم به ندونستن. 
  ی مجبور بودم. يعن

  برای حفظ ظاهر پوزخندی زدم و گفتم : 

_از چی حرف ميزنی؟ خودت خوبه ميگی از صدای مهيب شکستن شيشه ترسيدم. 
  خب برای همونه. 

_نامه ای که تو دستت بود چی؟ اونو هم ميخوای منکر بشی؟ اگر يک چيز عادی 
های شر و شيطون محله بود و اون نامه رو تو دستت نميديدم. ميگفتم حتما کار بچه 

  تون بوده. اما با وجود اون نامه... 

  ديده! واويال شد. چرا از هرچی که واهمه دارم سرم مياد؟ 

  _نامه؟ اون کاغذ برای خودم... 

  دندون روی هم سابيد و گفت : 

  _ِد دروغ نگو لعنتی. 

  _دروغ چی... از چی داری حرف ميزنی پرهام؟

  ن قضيه نبايد بشه. به صالحش نيست.بيشتر از اين که هست، وارد اي
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_باشه. خودم ديدم نامه رو تو دستت. وقتی بغلت کردم و  آوردمت توی هال، نمی 
  دونم کجا افتاد. ولی همين جا، توی همين خونه هست. ميگردم تا پيداش کنم. 

بغلم کرده بود؟ افکارت فانتزی دخترونه رو از ذهنم به دور کردم و تا خواست بلند 
ستام رو روی دوتا بازوش گذاشتم و هلش دادم عقب. هر چند که يک وجب هم بشه د

  تکون نخورد. 

  _پرهام! بشين لطفا. 

  _قبول داری که اين يک اتفاق طبيعی نبوده يا نه!؟ 

  وقت اعتراف بود! اما نه کلش. 

  _آره. نبود. طراحی شده فقط برای زجر ُکش کردن من. 

ی کنم. به والی علی که نميزارم يک تار مو _ خب بگو. توی خودت نريز. کمکت م
  ازت کم بشه. 

_ پرهام. من نقشی توی زندگيت ندارم که بخوای الکی خودت رو بندازی تو گودال 
  دردسر. 

  _پيدا کردی! 

  _چی ميگی پرهام!؟ 

  _گفتی نقشی نداری، گفتم پيدا کردی. مهم شدی!

قلبم لرزيد. دلم ديگه اون لحظه مال خودش نبود. افسار گسيخته حرکت می کرد. می 
  تاخت بدون هيچ گونه توجه به حکم قاطع مغز!

  _ نگفتی؟ بختکی که به جونت افتاده کيه؟ عشق؟

مش کنار کسايی عشق! چی ميگفت. اين کلمه مقدس بود. قابل ستايش بود. نبايد اس
بياد که بويی حتی از انسانيت ندارند. آدمايی که جز کشتار آدميت هيچی توی اين دنيا 

  براشون مهم نيست.

  _نه! حس شور و شوق پوچ انتقام!
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  _انتقام چی؟!

  _نپرس. معذورم!

  _ کسی خبر...

  _هيچ کس. اولينی و بايد اولين بمونی.

يک انسان چيز کمی نيست ساحل.  _نگو. ولی ديدن زخم های خشکيده روح و جسم
  قلبت رو به درد مياره. منم نميتونم ببينم هيچ عکس العملی نشون ندم.

  _پا گذاشتن به اين بازی تاوان داره. تاوانی سخت. جيگر سوز و غير قابل تحمل!

  _تاوانش رو هر چی که باشه، پس ميدم.

  ی. حتی بيشتر از حقت! ديگه بسه. _تاوانش رو تا االن داد

-------------  

#sahel  

نمی دونم چی شد و چه اتفاقی افتاد که تونستم پرهام رو مجاب کنم ديگه پی اين 
  موضوع رو نگيره. االن وقتش بود که اون مشکل پرهام رو بپرسم. همون ضربه. 

  _پرهام؟ 

  _بله؟ 

  پرسم چه اتفاقی افتاده برات که صدات اونقدر خسته بود؟ _می تونم ب

  _نه! 

  با تعجب نگاهش کردم و گفتم :

  _چرا؟! 

  نيشخندی زد و گفت : 

  _معذورم! 
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می دونستم که داره ادای من رو درمياره و يک جورای تالفی اون نگفتن رو سرم 
  در مياره. اخمی کرد و با تاسف گفت :

های سفارش گرفته مون رو خالی کردن. هم سرمايه _يک دزدی! ديشب انبار چرم 
  مون دود شد رفت هوا و هم بايد پول خسارت فسخ قرار داد مون رو بديم. 

آب دهنم رو قورت دادم و زير لب مسببش رو نفرين کردم. پرهام هنوز پاش به اين 
  موضوع باز نشده بود. چرا بايد اينجوری ضربه ميديد. 

  رشت کردم و گفتم :خيلی طبيعی چشم هام رو د

  _کارخونه به اون بزرگی يک نگهبان و دوربين نداره؟ 

_دوربين ها از کار افتاده و نگاهبان در صحنه جرم حضور داشته. دوربين های 
اطراف چک شده و نگهبان مون اون لحظه راهنما کننده بوده! خنجر از پشت 

  خورديم! 

  م اعتماد کرد. _متاسفم! توی اين دنيا نميشه حتی به چشم هات ه

  _درسته. 

  ناگهان از دهنم پريد و گفتم :

  _ميشه ديگه نباشی! کنارم نباشی. 

  با تعجب نگاهم کرد و گفت :

  _يعنی چی ساحل؟ ميفهمی داری چی ميگی؟ 

فهمم. نمی خوام بقيه هم به پای من بسوزن. نمی دونی خودت ولی من _آره خوب می
  ن. لطفا ديگه نباش. ميدونم. تاوان دادی،اون هم خيلی سنگي

_نمی تونم! حاال که اينجوری شد، اصال! می مونم. چی ميشه اولينت باشم؟ چی ميشه 
  من اولين نفری باشم که وارد اين قضيه ميشم؟

فقط به يک کلمه بسنده کردم. االن پرهام يک حس جوانمردی بهش دست داده بود و 
  نمی تونست جلو اين حسش رو بگيره ولی من ميتونم. 
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  _نباش! به نفع همه هست. 

مثل اينکه حرف های من رو اصال جدی نمی گرفت. انگار که با ديوار صحبت می 
  کردم. 

  _اون امانتی من کجاست؟! 

نگاه معنی داری بهش انداختم و بلند شدم تا اون امانتی رو براش بيارم. وارد اتاق که 
رد شيشه ای وجود شدم همه حس های منفی بهم هجوم آورد. از سمتی رفتم که خ

نداشته باشه. يادم نمی اومد که کجا گذاشتمش. بعد از چند دقيقه فکر کردن، يادم اومد 
و به سمت گنجه رفتم. از داخل کيفم برداشتمش و همراه اون همون کاغذی رو که 
شماره ام رو نوشته بود رو هم برداشتم. از اتاق خارج شدم و به سمتش رفتم. برای 

ه درد اومد که چهره ام مچاله شد. اما سريع خودم رو طبيعی نشون لحظه ای دستم ب
  دادم و کاغذ رو به دستش دادم. 

_فکر نکن من فوضول هستم ها! پليورت رو خواستم بشورم بايد داخل جيب هاش 
  رو نگاه می کردم. 

  لبخند کمرنگی زد و گفت :

  _يادم نمياد کاغذی توی جيبم داشته باشم!

  _بازش کن ميفهمی. 

  وقتی که تا کاغذ رو باز کرد و متنش رو خوند لبخندی زد که پشت بندش گفتم :

  _ساحلم! ساحل خالی. نه اون دختره که صورتی بهش مياد. 

خنده ای کرد که خستگی ازش کامال مشهود بود. عروسک رو هم به دستش دادم و 
  گفتم :

رادرت نيست. _از کاميار شنيدم که تک فرزندی، پس عروسک از بچه خواهر و ب
  خودت عروسک بازی می کنی؟ 

ميون اون همه اتفاق بدی که افتاده بود اين شد يک دليل برای چند دقيقه حال خوش. 
  لبخند مرموزی زد و گفت :
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  _برو! با بزرگ تر از خودت شوخی می کنی؟ 

  سری تکون دادم و گفتم :

  _ نه واقعا! عروسک آخه؟ اونم خرمايی چتری با چشم های طوسی؟ 

  سری تکون داد و گفت :

  _ماجرا داره! 

  با تعجب مشهود تو صدام گفتم :

  _چه ماجرايی؟ 

  _معذورم! 

  نه ديگه اين شورش رود در آورده. اون تالفی بود ولی االن اين ديگه نامردی هست. 

  _داری تالفی می کنی. چرا معذوری؟ 

  که فاش بشه!  _يک راز کودکانه هست. از خود کودکی نگهش داشتم تا االن. حيفه

  _تو اولين بودی برام توی اين قضيه! من نمی تونم برای تو اولين باشم؟! 

  ميدونی که هميشه اولين ها تو ذهن آدم ميمونه. ميخوام فراموش شدنی نباشم. 

  _تو هيچ وقت فراموش شدنی نيستی! مخصوصا وقتی که صورتی ميپوشی. 

--------  

#parham  

  _رازت رو پيشم فاش نمی کنی که بشم اولينت؟

بشه اولينم؟ ميگم. اين دل که تا ابد نبايد راز دار خودش باشه. بايد يک روز و يک  
  جا پيش يک آدم خوب فاش بشه. کی  بهتر از ساحل!

  _ميگم! فقط طوالنيه. پای حرف هام ميشينی؟

  ه اش رو گوش ميدم. اولين بودن رو نبايد دست کم گرفت._کلمه به کلم
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لبخندی زدم و فاش کردم. پرده برداشتم از زندگی که کمتر رنگ خوشی رو داشت. 
  همش رنگ سياه بود و رنگ سرخ آتش.

_ يک ماه از عيد گذشته بود. هوا خيلی خوب بود. محله مون مثل محله باال شهر ها 
دن و ما بچه ها هميشه توی کوچه بازی می کرديم. از نبود. همه باهم ديگه راحت بو

صبح خروس خون تا وقتی که روشنايی روز جاش رو بده به تاريکی شب. يک شب 
معمولی بود. درست مثل همه شب ها. بچه ها يک طرف فوتبال بازی می کردن و 
من داشتم به مهنوش، دختر همسايه مون دوچرخه سواری بدون کمکی رو ياد می 

اومدم سرکی به خونه کشيدم و ديدم که مامانم تو آشپز خونه غذا درست می کنه  دادم.
و بابام توی گاراژ ماشينش رو درست می کرد. داداش کوچيکم هم خواب بود. خيالم 
راحت شد و دوباره به کوچه کناری، يعنی کوچه خونه مهنوش شون رفتم. مهنوش 

داشتم. يک دختری که مظلوم بود و  تنها دختر تو اون محله بود که من خيلی دوستش
همه بهش زور می گفتن و من به واسطه همين هميشه مواظبش بودم. خيلی به 
خاطرش کتکم خوردم ولی تنها پسری که مهنوش ميتونست با اون خوی بگيره، من 
بودم. و از طرف من هم بالعکس. خوب يادمه! داشتم زنجير دوچرخه اش رو براش 

فعه صدای انفجار بلند شد. هراسان بلند شدم و اطرافم رو درست می کردم که يکد
نگاه کردم. از کوچه کناری بود، دقيقا کوچه خونه ما! همه هجوم بردن سمت کوچه. 
منم مابين اون ها خودم رو رسوندم تا ببينم چه اتفاقی افتاده. اون لحظه با ديدن شعله 

م خالی شد. مامانم! بابام! های آتيشی که زبانه کشان خونه رو می سوختند، ته دل
داداشم! همشون توی اون خونه داشتند می سوختند. صدای جيغ خانم های محله مون 
گوشم رو کور کرده بود. نمی دونستم بايد چيکار کنم. حالم دست خودم نبود. شده 
بودم مثل يک مترسک. ميخ سر جام وايساده بودم و به خاطرات هامون فکر می 

ن های بابام! به حرف های قشنگ مامانم! به داداش گفتن داداش کردم. به غرغر کرد
کوچيکم!  به همه شون فکر کردم و زدم به فرار. نمی دونستم دارم چيکار می کنم. 
فقط دويدم. آنقدر دويدم که ديگه راهم رو گم کردم. توی يک کوچه خلوت نشستم و 

شتم تو خلوتم گريه کنم. با زدم زير گريه. دوست نداشتم جلو بقيه گريه کنم. دوست دا
دست های سياه شده ام چشم هام رو گرفته بودم از ته دل زار می زدم. از اينکه يک 
شبه خانواه ام نابود شدن يک حس افسردگی بهم دست داده بود. تا صبح اونقدر گريه 
کردم که همون جا خوابم برد. صبح وقتی چشم هام رو باز کردم فکر کردم جزئ 
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ی هست که بايد برم مدرسه با ساندويچ پنير گردو مامانم! ولی وقتی همون روز ها
خودم رو توی خيابون و خوابيده روی آسفالت ها ديدم، فهميدم کابوس ديشبم واقعيت 
داره. خواب و رويا نبوده! بچه بودم و درک خاصی از دل داغدار نمی دونستم ولی 

نداره، خودش يک دل خونين بود. همين که فهميدم خانواده چهار نفره ما ديگه وجود 
دلم نمی خواست برم محله خودمون. از اون محله بدم می اومد. از طرفی راهم رو 
گم کردم. دوباره توی خيابون ها به راه افتادم. دلم از گرسنگی ضعف می رفت. کنار 

  يک خيابون يکی از چهار راه ها نشستم و به چراغ قرمز ها نگاه کردم. 

انداختم که سرش رو پايين انداخته بود و صدای فين فين کردنش هر نگاهی به ساحل 
  شد. از گاهی شنيده می

  _ديگه بسه! 

  چهار انگشتش رو به زير چشم هاش کشيد و با اعتراض گفت :

  _چرا؟! 

  _بخوای اينجوری اشک بريزی، اصال نميگم. 

جوری _آخه خيلی با غم صحبت می کنی، نمی تونم جلوی خودم رو بگيرم. تو چ
  عکس العملی نداری؟ 

نداشتم؟ اين بغض لعنتی داشت خرخره ام رو می جويد. گلوم به حدی از تحمل اين 
  بغض سنگين به درد اومد که طاقتم طاق شده بود. 

  _ گريه نکن ديگه وگرنه نميگم! 

  _قولت نميدم. به خدا دست خودم نيست. هر چند فکر کنم جاهای بدش گذشت. 

اون چيزی که تو فکر می کنی تو لجن فرو رفته. شروع  _زندگی من بيشتر از
  بدبختی های من، ِمن بعد از اين هست!

  

#parham  

  بغضم رو قورت دادم و برای طبيعی بودنم دستی به موهام کشيدم و ادامه دادم.
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ته بودم يک پسر اومد کنارم نشست. لباساش پينه _همون جور که کنار خيابون نشس
دوز شده بود و يک ظرف کوچيک اسپند دستش بود. پرسيد : (از بچه های آقا اسی 
هستی؟) جوابی نداشتم که بهش بدم. چند دقيقه کنارم نشست و وقتی فهميد تنها هستم 

های و گرسنه منو با خودش برد. دقيقا برد جايی که شب ها از صدای پارس سگ 
ولگردش نميتونستی بخوابی! آدم های زيادی رو اونجا ديدم. خيلی ازم سوال کردن 
و من هيچ جوابی نتونستم بهشون بگم. همون جا شد دو سال خونه و زندگی من. 
تالشی برای رفتن به جايگاه اصلی ام نداشتم. چون خانواده ام نبودند و اين شد که منم 

و سرما. از صبح خروس خون تا بوق سگ  رفتم جزئ بچه های کار. توی گرما
زدند. شب ها تا جون کندم. و آخرش شب ها به خاطر پول کم يک دل سير کتکم می

خود صبح زار زار گريه می کردم. زندگيم همين جوری ادامه پيدا کرد تا اينکه من 
و چند تا بچه امثال من رو سوار ماشين کردن و بردن مون توی يک خونه. خونه ای 

جاسازی شده بود از چند کيلو ترياک. به يک اتاق تاريک بردنمون و يک شربت که 
به خورد همون دادن و بعد از اون بسته های کوچک پالستيکی شده ترياک رو 
جلومون گذاشتن و مجبور مون کردن که بخوريم. خوردم و قرار شد قاچاقی ما رو 

سن هشت سالگی شدم قاچاقی  با چند تا زن بفرستن اون ور مرز. باورت ميشه من، تو
  مواد مخدر. درسته خيلی سختی کشيدم ولی بد تر از اون روز نديدم.

ساحل بلند شد و به سمتم اومد. فکر کنم که بغضم کامال مشهود بود که ساحل هم 
فهميد. کنارم نشست و دستش رو گذاشت روی شونه ام. شونه های که االن می 

  لرزيدن.

بد شد و بيهوش شدم. کثيف تر از اون چيزی بودن که به _توی راه بوديم که حالم 
من اهميت بدن. کنار جاده ها پرتم کردن. چند روز بعد چشمام رو باز کردم. 
بيمارستان بودم! مقدار کمی از ترياک ها توی معده ام آب شده بودن. پاهام حس 

خدا به روم  نداشتن. نمی تونستم اون ها رو تکون بدم. تا مرز فلجی پاهام رفتم اما
رحم کرد. همون خانم دکتری که من رو مداوا کرده بود، بعد از اينکه فهميدن بچه 
کار بودم منو معرفی کردن به مرکز بهزيستی. اونجا حالم خوب بود چون کنار هم 
سن و سال های خودم بود. بعد از چند ماه همون خانم دکتر و شوهرش که مشکل 

رستی قبول کردن و من شدم پرهام برومند، فرزند بچه دار شدن، داشتن منو به سرپ
ارشد خاندان برومند! و االن که اينجا نشستم و داستان زندگيم رو برات تعريف کردم 
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هفده سال از اون ماجرا ها گذشته ولی هيچ چيز برام محله قديمی مون نميشه. هيچ 
  نگ ميشه!چيز برام مثل خانواده ام نميشه. هنوز که هنوز دلم براشون خيلی ت

لبخند غمناکی زدم و به ساحل نگاهی انداختم. دستش رو از روی شونه ام برداشت 
  و با بغضی که تو صداش موج ميزد گفت :

  _زندگی پيچيده داشتی. متاسفم.

  _پيچيده نبود ساحل! قربانی بودم. قربانی چند شعله آتش. همين!

  اشکی که لجوجانه کنار پلکش بود رو ربود و گفت :

  ک..._عروس

_وقتی برای اولين بار با مامان و بابام رفتم اسباب بازی فروشی تا ماشين بازی 
بخرم چشمم افتاد به يک عروسک. عروسکی که خيلی شبيه مهنوش بود. مو چتری 
و چشم طوسی. برای همون اينو خريدم تا هميشه يادش باشم. راستش بعضی اوقات 

  دلم برای مهنوش هم تنگ ميشه. خيلی!

  ش داشتی؟!_دوست

_آره. وقتی بچه بوديم با بچه های محل عروسی مي گرفتيم و من می شدم داماد و 
  مهنوش عروس! عشق بچگی بود!

  _االن چی؟ هنوزم دوستش داری؟! عشق بچگی، تبديل به عشق واقعی هم شده؟ 

  _نميدونم. بايد ببينمش. ولی سخته!

  _تالشی برای پيدا کردنش نکردی؟

همه بايد برم محله قبلی مون و منم از اونجا بيزارم. تنها دل _نه! راستش اول از 
  ندارم برم.

  _منم ميام. کمکت ميکنم تا مهنوش رو پيدا کنی.

  از روی صندلی بلند شدم و کتکم رو پوشيدم.

  _زنگ بزن حتما يک شيشه بُر بياد اون پنجره تون رو درست کنه! من رفتم.
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  _نظری درباره پيشنهادم نداری؟

  شنگی بود!_شوخی ق

  _شوخی نبود. تو گفتی تنها نميری. منم گفتم باهت ميام.

  خنده ای کرد و گفت :

  _تا وقتی دستت رو توی دست مهنوش خانم نزارم آروم نميگيرم.

  _هستی تا آخرش؟

  _تا آخرين لحظه هستم. 

------  

#sahel  

ای دستگاه برش و سر صدايی که از باال می اومد، سرم رو به درد آورده بود. صد
خسته بودم! حالم اصال خوب نبود! از نظر روحی که هميشه ابری بودم و ايندفعه 
جسمی هم بهش اضافه شده بود. به زندگی پرهام فکر کردم. به اينکه چقدر توی 

هره به اون شادابی يک گذشته زندگيش سخته ديده. هيچ وقت فکر نمی کردم پشت چ
مخوف خوابيده باشه. مهم تر از همه اتفاقاتی که تو زندگيش افتاده، مهنوش بود. نمی 
دونم چرا ولی بهش درخواست کمک کردم. به خاطر اينکه عاشق بود؟! يعنی واقعا 

  پرهام عاشق بود؟! 

اين دوتا اين مسئله چرا برام آنقدر مهم شده؟ خب عاشق يکی هست که هست. منم 
  عاشق رو بهم می رسونم. اين جمله خيلی برای خودم گرون تموم ميشه، قطعا! 

توی هپروت و گالويز با افکارت خودم بودم که دستی روی دست باند پيچی شده ام، 
  نشست. 

  _ساحل جون؟ خوبی؟ به چی فکر می کنی؟! 

ه زندگی کسايی _آره خوبم! من اکثر موقع ها به همه چی فکر می کنم. به زندگيم! ب
  که يک نقشی تو زندگيم دارن.
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_فکر کردن خوبه قربونت برم ولی هر وقت خواستی به آينده نگاه کنی و گذر کنی، 
  به جنبه های مثبتش فکر کن که زندگی بر اساس افکارات تو پيش ميره.

_راستش من اونقدر تو گذشته و حسرت های که داشتم و زندگی نامناسب االنم غرق 
  حتی فرصت فکر کردن به آينده ام رو ندارم.شدم که 

_درست ميشه عزيزم. زندگی گردونه هست که يک روز به شانس می افته و يک 
روز به بدشانسی. مهم تويی که چجوری اين شانس و بدشانسی رو به يک نقطه قوت 

  تبديل کنی.

_حرف هاتون قشنگه مهری جون. ولی فکر کنم گردونه زندگی، برای سرنوشت من 
  روی بدشانسی قفل کرده. حرکتی نداره.

_داره! بعضی موقع ها آدم ها فقط نياز به يک تلنگر دارن که خودشون رو پيدا کنن. 
برات يک تلنگر از خدا ميخوام. االنم بلند شو برو تو اتاقت استراحت کن. کارشون 

  تموم شد.

ه اتاق خودم. سری تکون دادم و با خستگی پله ها رو باال رفتم و يک راست رفتم ب
نگاهی به اتاقم انداختم و به اين نتيجه رسيدم که امروز، روز پرتنشی رو گذروندم. 
از اون نامه... راستی نامه کجا بود!؟ اتاقم رو زير و رو کردم که نامه رو کنار پايه 
های تخت ديدم. برداشتم و دوباره نگاهی بهش انداختم. همه چيش برام آشنا بود و 

زو رسيدن به تاريخ گفته شده رو داشتم که بفهمم چرا وارد اين قضيه عادی. حتی آر
شدم اما اينکه پرهام وارد اين قضيه شده بود برام جا نيافتاده بود. حتی وقتی فهميدم 
پرهام چقدر سختی کشيده، ديد گاهم نسبت بهش عوض شد. نمی دونم که چيشد دوباره 

ره ناشناس هارو ذخيره کردم. تلگرام شير شدم. گوشيمو برداشتم و يکی از اون شما
داشت! نياز به نوشتن پيام نبود. بايد ويس بفرستم. دستم رو روی صحفه فشردم و 

  شروع کردم به گاليه کردن :

_چی بهت ميرسه؟ هان؟ کجای دنيا رو با کارات ميگيری؟! چه سودی بهت ميرسه 
دی که حتی نمی تونم که اينجوری منو اذيت می کنی؟! انقدر از نظرم کفتار صفت ش

تصورت کنم. تويی که هيچی به قول خودت به اندازه انتقام پدرت برات مهم نيست. 
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تويی که منو مهره اصلی تو اين شطرنج آلوده به خون می دونی، ِد ياال بگو برای 
  چی؟!

عصبی شده بودم و سيبک گلوم به تندی باال و پايين می رفت. چند دقيقه نگذشت که 
د و برام نوشت : (داداشت. خيلی کار ها باهم داريم. تسويه حساب به وقت پيامم رو دي

  موعود.)

ساميار! يادمه يک پيامی برام فرستاده بود که تو ناموس کسی هستی و چه چيزی 
  مهم تر از ناموس برای يک مرد.

درسته من ناموس ساميار بودم ولی چرا؟! چيکار کرده بود؟! گفت که انتقام خون 
  ی ساميار آدم کشته؟...پدرش! يعن

دوباره معمايی ديگر! ذهنم قفل کرده بود. اين چند وقت آنقدر فکر و خيال کردم که 
  ديگه مغزم ارور ميده.

پيامی از طرف آراد به گوشيم ارسال شد : (سالم. کی ميای بريم برای کارت بانکيت 
  و کارت ملی ات؟!)

  شدم که بگم :پوزخندی زدم و مجبور 

  خودم حلش کردم.)  (الزم نيست!

----------  

#parham  

  روپوش سفيد رنگم رو به تن کردم و کنار شهاب واستادم. 

_پرهام چند جلسه هست سر کالس های استاد کاظمی شرکت نکردی؟ خيلی از مبحث 
  های مهم اين ترم رو نبودی! 

  ع و احوالم رو ميبينی که! قضيه کارخونه رو که برات تعريف کردم!_اوضا

  _پيدا نشد اون نگهبانتون؟ 
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_من که پی ماجرا رو نگرفتم. ولی اينطور که از گفته های بابا و حسام فهميدم، پليس 
تا در خونه شون هم رفته ولی پيداش نکردم. زن و بچه اش بودن. خودش نبوده. گير 

  . آخه تمام اين کارهای اخير افتاد روی دوش اون! تر از من حسام هست

  _حق داره به خدا. يک و نيم ميليارد پول چيز کمی نيست که بخواد الکی ازش بگذره. 

سری تکون دادم و با ديدن استاد کاظمی لبخندی زدم و برای دست دادن پيش قدم 
  و گفت :شدم. استاد هم با خوشروئی سالمی کرد و به آرومی زد روی شونه ام 

_پرهام جان کم پيدايی؟ از شهاب جويای احوالت بودم. مثل اينکه سرت خيلی شلوغ 
بوده. ولی دوره های آموزشی پرستاری رو دست کم نگير پرهام! می دونی خيلی از 
مبحث های مهم اين ترم رو غيبت خوردی؟! هرچند که ميدونم تو با يک دور خوندن 

انجام کار روی بيمار بايد يکی باالی سرت  جزوه همه چی رو ميفهمی، ولی موقع
  باشه.

  سری تکون دادم و گفتم :

  _جبران می کنم استاد.

  استاد با لبخند سری تکون داد و رو به يکی از بچه ديگه گفت :

_حامد لطفا طرز دقيق زدن انسولين رو به بيمار با رعايت تمام نکته های گفته شده، 
  بگو!

چند ساعت کالس رو حواسم پی چيزی ديگه نباشه و تمام تالش خودم رو کردم که 
  تقريبا موفق هم بودم.

استاد کالس رو تموم کرد و بچه ها يکی يکی به سمت رخت کن رفتن. من هم بعد 
  از جم کردن وسايل استريل شده عزم رفتن کردم که استاد گفت :

  _پرهام جان؟!

  _بله استاد؟

شی داخل دانشگاه برای دانشجويان تازه _شنيدی که طی يک ماه آينده قراره يک هماي
  وارد، برگزار بشه؟



166 | P a g e 
 

  _بله استاد. خبرش پيچيده تو دانشگاه.

_از طرف مديريت دانشگاه من رو به عنوان سخنران اين همايش انتخاب کردن ولی 
مثل اينکه دقيقا روزی هست که من بليت پرواز دارم برای آلمان. کار واجبی هست 

  و گرنه نمی رفتم.

   به سالمتی. کمکی از دست من بر مياد استاد؟ _انشا

_از اونجايی که شما ترم بااليی اين دانشگاه محسوب ميشين و شخص شاخص شما 
يکی از بهترين دانشجو های من هستيد، من شما رو به عنوان سخنران به مديريت 

  معرفی کردم.

  _اما استاد من استعدادی در سخنرانی...

فتار و طرز صحيح ادای کلماتت موقع صحبت کردن، _نگو پرهام جان. صحت گ
کامال هويدا هست. من به شما اعتماد داشتم، که معرفی تون کردم. حاال اگر مشکلی 

  داريد که من ميتونم...

  _نه! نه استاد. شما درخواست کرديد مگر ميشه روی حرف شما حرف آورد.

اهم آورد که بتونيد تمرين _ممنونم پرهام جان. من مطالب رو برای شما جلسه بعد خو
  کنيد.

سری تکون دادم و با گفتن (با اجازه) از کنارش رد شدم. آخه سخنرانی؟ اون هم 
  من؟جلوی اون همه آدم؟

ولی من خودشيفته تر از اونی بودم که ديگران فکرش رو بکنن. وقتی استاد من رو 
  معرفی کرده، يعنی من می تونم.

و کت بلند مشکی رنگم رو به تن کردم از  بعد از اينکه روپوش رو در آوردم
بيمارستان بيرون اومدم. همهمه ای توی محوطه بيمارستان بود که شتر با بارش گم 
ميشد. از کنار ماشين های آمبوالنس گذشتم و رسيدم به جای که ماشين خودم پارک 

نم شده بود. سوئيچ رو از داخل جيب کتم بيرون کشيدم و تا خواستم قفلش رو باز ک
صدای گريه و ناله يک زن رو شنيدم. با کنجکاوی به اطرافم نگاهی انداختم که 
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خانمی رو چادر مشکی به سر نشسته روی چمن ها ديدم. نزديک تر رفتم که ديدم 
  چادر رو روی سرش کشيده و گريه می کنه.

  _خانم؟! حالتون خوبه؟

چروکيده و  با شنيدن صدای من چادر رو از روی سرش کشيد. با ديدن صورت
چشمانی به اشک نشسته اش قلبم به درد آمد. چقدر فرم صورتش شبيه مادرم بود. 

  بعد از هفده سال هنوز چهرش توی يادم هست.

  _اتفاقی افتاده مادر؟ کمکی از دست من بر مياد؟

_پسرم تو هم عزيزی رو اينجا روی تخت بيمارستان داری؟! تو مثل من خون دل 
  خورده هستی؟!

  ر. من يکی از کادر درمانی اينجا هستم. اتفاقی افتاده براتون؟_نه ماد

_پسرم کاش که برای خودم اتفاقی افتاده بود. جيگر گوشم. دخترم روی تخت 
بيمارستان بستری شده. فدای اون چشماش بشم که االن يک ماه هست باز نشده. فدای 

  صداش بشم که يک ماهه نشنيدم.

قطرات اشکی که روی گونه چروکيده اش ريخت  چقدر غم تو صداش بود. با ديدن
  سوزش عجيبی روی توی چشمام حس کردم.

  _تو کما هستن؟ بيماری قلبی...؟

_نه مادر! جيگر گوشم با شوهرش توی جاده تصادف کرد. شوهرش که االن بيست 
روزه زير خروار ها خاک خوابيده. دختر منم که اينجوری وصل به هزار جور 

نم پسرم که دکتر ها ميخوان به من اميدواری بِدن  ولی صحبت دستگاه هست. می دو
  هاشون رو شنيدم. قطع اميد کردن!

  _گريه نکنيد. توکل کنيد به همون باال سری. انشا که حال دخترتون خوب ميشه.

_خدا از دهنت بشنوه پسرم. اگر که خوب بشه من جواب نبودن شوهرش رو چی 
  بدم؟

  دوباره زد زير گريه. چادر مشکی اش رو زير چشماش کشيد و گفت :
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_از صبح تا خود شب همين جا ميشينم و به پنجره اتاقش که بستری هست نگاه می 
  کنم. نمی زارن که برم. به خدا که دلم براش تنگ شده.

تر تون. برای سالمتی و _هم فضای عفونی اونجا برای شما خطر داره، هم برای دخ
  آرامش بيمار ها ميگن.

_ولی پسرم! منم دل دارم. همين مادر تو اگه يک ساعت دير تر برسی خونه، دلش 
  آب ميشه. من که ديگه جای خود دارم. فقط يک دقيقه ببينمش بسمه.

  پسرم؟!

  _جانم؟

خترم _تو گفتی يکی از کادر درمانی اينجا هستيد؟! جون مادرت، يک کاری کن من د
  رو ببينم.

  _آخه...

_اگر اين کار رو بکنی، دعای مادری مثل من رو پشت سرت داری. ايشاال خير 
  ببينی جوون. ميشه؟!

  انقدر با عجز و درموندگی صحبت می کرد که ميتونستم بگم نه؟!

_باش مادر. برم ببينم چه می کنم. همين جا بشينيد. خبرش رو ميدم. فقط اسم دختر 
  تون؟ 

  رادی! الهی که خدا هرچی ميخوای بهت بده. دستت درد نکنه. _ رويا م

رد شوق رو ميشيد از چشمای قهوه ای رنگش ديد. لبخندی زدم و دوباره راه 
بيمارستان رو در پيش گرفتم. فقط خدا کنه دکتر کاظمی، برادر استاد کاظمی ما 

  بيمارستان باشه.

ريت گرفتم و خوشبختانه گفتن وارد بيمارستان شدم و سراغ دکتر کاظمی رو از مدي
که هستن. با توجه به اينکه من رو ميشناختن اجازه داشتم که به بخش آی سی يو برم. 
دکتر کاظمی رو ديدم و بعد از چند دقيقه صحبت کردن بالخره اجازه چند دقيقه 

  مالقات رو به اون خانم دادن.
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ه محض ديدنم سراسيمه به شدم به سمت ماشينم رفتم. اون خانم باز بيمارستان خارج 
  سمتم اومد و گفت :

  _چيشد؟! قبول کردن؟

  _آره. فقط برای چند دقيقه.

  چادرش رو روی سرش مرتب کرد و گفت :

  _الهی خير از جوونی ات ببينی. دستت درد نکنه.

  _خواهش ميکنم. بريد که دخترتون منتظر دعاهاتون هست.

  کرد و رفت. لبخند غمناکی زد و بعد از کلی تشکر خداحافظی

  اد کردم برام خيلی ارزشمند بود. خوشحال بودم. خيلی! اينکه دل مادری رو ش

-------  

#sahel  

از دانشگاه خسته و کوفته اومدم و يک راست رفتم حموم و يک دوش گرفتم. لباس 
رو خيس آزادانه روی شونه هام ريختم. روی تخت نشسته هام رو پوشيدم و موهام 

بودم و زل زده بودم به نامه ای که حکم تلخ قهوه اجباری رو داشت. با غيظ 
برداشتمش و به سمت آشپزخونه رفتم. فندک رو برداشتم و زير کاغذ گرفتم. خيلی 

و گرفته زود شعله های آتيش دور کاغذ پيچيد و نابودش کرد. بوی سوختن کل خونه ر
  بود. ترنم هم اين بو رو حس کرده بود و شاخک هاش فعال شده بود.

  _ساحل! چی رو سوزوندی؟ 

وارد آشپزخونه شد و پودر های سوخته شده رو داخل سينک ظرف شويی ديد و گفت 
:  

_مگر اينکه حضرت يار برات نامه فرستاده باشه و شما ناز کردی و اونو آتيش 
  ان؟ زدی؟ اينطور نيست ليلی ج

_نه خير دلقک جون! خواستم امتحان کنم ببينم ميشه دور کاغذ رو سوزند ولی مثل 
  اينکه موفق نشدم. 



170 | P a g e 
 

  _نااميدم کردی! بس که دست و پا چلفتی هستی. 

پوزخندی بهش زدم و آشپزخونه رو ترک کردم. گوشی رو برداشتم تا زنگی به 
د از چند بوق متممد صدای مامانم بزنم، ببينم انگشتر خوشگله به دستش رسيده. بع

  سالم گفتنش شنيده شد. 

  _سالم مامان! خوبی؟! 

  _سالم. ممنون تو خوبی؟

  انتظار برخورد گرم تری رو داشتم ولی مثل اينکه اليق نبودم. 

  _باز انگشتر ياقوتی دستت ميکنی مامان، مارو تحويل نميگيری.

پشت تلفن با صدای مامان که انگار يک چيز خيلی عجيب رو بهش گفته باشی از 
  نسبتا بلند گفت :

  _چی؟!

  _انگشتر ديگه. مگه به دستت نرسيده؟!

  _انگشتر چی؟ از چی حرف ميزنی ساحل؟

  _بابا يک امانتی رو گفت براش بفرستم فکر...

  ادامه حرفم رو نذاشت که کامل کنم و گفت :

که خود بابا _آره. اتفاقا وقتی رسيد من خونه بودم و ديدم. گفت که يک ادکلن بوده 
  سفارش داده بود. حاال تو از کجا ميدونی که انگشتر بوده؟!

  عجيب بود! خيلی عجيب!

  گند زدم و بايد يک جوری ماست ماليش کنم.

  _خب از جعبه اش حدس زدم. چون شبيه اين جعبه های باکالس انگشتر بود.

  _ياقوت رو چی؟ اونم حدس زدی؟
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خيلی دقيق به کلماتم گوش  ت بکشه بيرونمامان که انگار می خواست مو رو از ماس
  داده بود و االن به ضرر خودم ازش استفاده می کرد.

_خب ياقوت يکی از گرون ترين نگين های هست که روی انگشتر نگين کاری 
  ميشن. بابا هم که برای شما بهترين چيز رو ميخره.

  خنده ای کرد که بيشتر شبيه پوزخند بود.

ده چند وقته. يعنی ديگه نه باهم دعوا می کنيم. کال باهم _آره بابات خيلی خوب ش
  ديگه مشکلی نداريم.

  ذوق زده لبخندی زدم و گفتم :

  _چه خوب! چجوری خامش کردی؟

  _خامش نکردم!

  _يعنی بابا يکدفعه...

_ساحل. بابات از دو روز پيش که بسته تو به دستش رسيد، خونه نيست. يعنی نمياد 
  نه می کنه و ميگه که همون جا می خوابه. آخه مگه ميشه؟خونه. کار زياد رو بهو

  _بابا که دورغ نميگه! حتما واقعا کار زياد داره.

اينو گفتم و قلب خودم تير کشيد. نشونه های خوبی نبود. بابا چرا بايد يک حلقه بخره 
  و به مامان نده؟ چرا بايد جعبه حلقه رو بگه ادکلن هست؟ چرا چند روزه خونه نمياد؟

بعد از چند دقيقه گوشی رو قطع کردم و بالفاصله شماره بابا رو گرفتم. دفعه اول که 
  اشغال بود ولی دفعه دوم جواب داد.

  _سالم بابا. خوبی؟

  _سالم دخترم. ممنون عزيزم. تو خوبی؟

  برعکس برخورد سرد مامان، بابا خيلی مهربون شده بود.

  يد؟_خوبم. بابا بسته صحيح و سالم به دست تون رس

  _آره عزيزم رسيد.
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  _کی ميخواين پيش کش کنين به مامان؟!

  مثل اينکه جا خورده باشه، چند دقيقه مکث کرد و گفت :

  _منتظر يک مناسبت هستم.

چرا حرفاش رو باور نمی کردم. حرفاش بويی دورغ ميداد. صدای موج و آهنگ 
  اومد. مگه بابا تو شرکت نبود؟می

  نگ، صدای تلويزيون هست؟!_بابا! کجايی؟ صدای موج و آه

  _نه عزيزم. يک سر مجردی با چند تا از دوستام اومديم شمال!

با اين حرفش واقعا ديگه جای هيچ شکی نبود که يک کاسه ای زير نيم کاسه هست. 
عصبی بودم و يک حس تنفر از بابا رو تو وجودم می تونستم به وضوح حس کنم. 

  .به بهانه درس، سريع تلفن رو قطع کردم

چقدر يک آدم می دروغگو باشه. به مامان شون ميگه شرکت کارام زياده اوجا می 
  مونم بعد ميره شمال.

ميگه مجردی ولی صدای خنده های لوند يک زن از پشت تلفن هويدا بود. مامان 
  باهش سرد بود، درست! ولی خيانت قابل درک نبود. 

امانمم رو برای بابا بگيره، قلبم به درد اومد، از تصور اينکه زن ديگه ای جای م
  خونم به جوش اومده بوده. 

نشان خيانت در راه بود. بوی زننده و تندش همه جا رو به لجن زار کشيده بود. مثل 
  پيچک، پيچيد به جون خانواده مون و نابودش کرد. 

خيانت! هر چی و به هر دليلی کثيف بود. منطق جلو دارش نبود. فقط آلوده بود! به 
  ه شکستن غرور زنانه!گناه! ب

  ! محکوم بود! به شکستن حريم خانوادگی و واژگون کردن کانون گرم خانواده

  بابام چه با دليل و چه بی دليل حرمت شکسته بود. 

--------  
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کی رنگ و يک تيشرت آبی رنگ لباس های بيرونم رو جايگزين يک گرمکن مش
کردم و با خستگی خودم رو روی تخت انداختم. موقع دراز کشيدنم تيزی شيئی رو 
در ناحيه کمرم احساس کردم. بلند شدم و دستم رو زير پتو بردم که عروسک رو 
زير دست هام حس کردم. بيرون کشيدمش و نگاهی بهش انداختم. اين چند روزه 

وش فکر کردم و تصميمم راسخ تر شده. تنهايی... من تنها خيلی به پيدا کردن مهن
نبودم. ساحل قول داده بود که کمکم کنه. ولی از اون روز، دو روز گذشته. چرا پس 

  پيش قدم نشد؟ چرا زنگ نزد بگه فالن روز بريم!

تصميم گرفتم که زنگ بزنم بهش و غير مستقيم بهش بفهمونم چقدر بدقول هست. 
داد که ازش درخواست کمک کنم. هيچ وقت نخواستم زه نمیمستقيم غرورم اجا

مغرور باشم! از خودخواهی و مغروريت متنفر بودم. اما اين نخواستن حس کمک 
يک غريزه بود که در وجود هر مردی نهفته هست که از جنس مخالفش درخواست 

ليک کمک نداشته باشه. شماره اش رو بين مخاطبين پيدا کردم و روی اسم (ساحل) ک
  کردم. بعد از چند بوق تلفن رو برداشت.

  _الو سالم. خوبی؟!

  بعد از چند دقيقه مکث جواب داد :

  _ممنونم شما خوبی؟

  جوابش رو دادم و چند ثانيه سکوت رو خودم شکستم و گفتم :

  _فکر نمی کردم آنقدر بد قول باشی ساحل!

  _از چی داری حرف ميزنی؟! من قولی به تو ندادم.

  به اميد کی برنامه چيده بوديم.بفرما. ما 

  _خودت اون روز گفتی که حاضری کمکم کنی که مهنوش رو...

  ادامٔه حرفم رو نزاشت که کامل کنم و گفت :

  _آره... آره!
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_خب ديگه خودت هم تاييد می کنی. االن دو روز گذشته. بدقولی ديگه. از هم اولش 
تن تو چاه با طناب پوسيده شما هم نبايد روی قول شما دختر ها حساب کرد. اصال رف

  دخترا حماقت محضه!

  چند دقيقه مکث کرد. اول فهميدم شايد ناراحت شده. اما سريع گفتم :

_پرهام خان! تند نرو. الاقل بزار ما هم برسيم. من منتظر شما بودم که خبر بدی که 
ن روز دادی که فالبريم. شما آدرس رو بلدی. شما بايد به من زنگ ميزدی و خبر می

بريم. کم کاری خودت رو به گردن من ننداز. در ظمن توهينت رو هيچ وقت نسبت 
  به خودم و هم جنسام فراموش نميکنم و يک روز تالفی می کنم! 

  _شوخی کردم بابا! چرا گارد ميگيری؟! 

_قشنگ نبود. در هر حال پرهام خان. من مرد و مردونه تا آخرش پای قولم هستم. 
  ارم. شما وقتتون آزاد هست؟!فردا من کالس ند

  _منم کالس ندارم.

  _ساعت چند مياين؟!

  _ده. ده صبح جلوی در خونه تون منتظر تون هستم.

تا خواستم حرفی ديگه بزنم صدای زنگ خونه به صدا در اومد. بلند شدم و از آيفون، 
  تصوير حسام رو ديدم.

  با عجله به ساحل گفتم :

  ببخشيد من بايد برم. خداحافظ._پس قرار ما فردا ساعت ده صبح. 

  بعد از شنيدن خداحافظيش تلفن رو قطع کردم و در رو برای حسام باز کردم.

صدای قدم های تندش از راه پله ها کامال مشخص بود. در ورودی رو باز کردم و 
  خودم رفتم آشپزخونه.

  _پرهام. پرهام کجايی پسر؟!

  صداش ترکيب چند نوع بود. هيجان! استرس...
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  نگرانی بطری شير رو روی ميز نهار خوری گذاشتم و از آشپزخونه بيرون اومدم. با

  _سالم. چته حسام؟!

  _اسماعيل!

  _اسماعيل چی حسام؟!

  _پيدا شد!

  صورتم رنگ تعجب به خودش گرفت.

  _کی؟ کجا؟

_سه ساعت پيش از آگاهی به من زنگ زدن. مثل اينکه چند نفر خونه اسماعيل رو 
ماعيل هم که فکر کرده آب ها از آسياب افتاده، برگشته خونه و زير نظر داشتن. اس

  اون ها هم به محض ديدنش، گرفتنش.

  _اعتراف کرد؟! کار خودش بوده؟

  _پرهام! لب از لب باز نميکنه. فقط وقتی ميگن کار تو بوده، سرش رو تکون ميده.

  _بابا خبر داره؟!

  _آره. ثانيه دوم بهش زنگ زدم.

  _چيزی نگفت؟!

که فردا بعد ظهر ميره کالنتری و خودش رودر رو باهش صحبت می کنه تا  _گفت
  ببينه چرا از پشت خنجر زده.

  _منم باهش ميرم. 

  _اگر بفهمين که کار خودش بوده، شکايت می کنين ازش؟! 

  _چرا نبايد شکايت نکنيم؟! يک انبار چرم رو دزديده. کم چيزی نبوده حسام! 

  ال براتون کار کرده. دوست بابات بوده. _خب هر چی که بوده. چندين س
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_کار کرده پول گرفته. مفت و مجانی که برامون کار نکرده! بعد هم من توی اين 
   کار دخالتی نمی کنم. بابا خودش ميدونه و دوستش! وسالم!

------  

#sahel  

استاده بودم و کمربند قالب مانند مانتوم رو فيکس می کردم. از مانتوم که جلو آيينه و
مطمئن شدم رفتم سراغ شالم. مانتوم رو طوسی رنگ انتخاب کرده بودم و شالم رو 

بهی. موهای جلوی سرم رو به دو قسمت تقسيم کردم و هر کدوم رو به طرفی گل
بوق ديگه هم اومد. پا تند  حالت دادم. دستم رو به سمت ُرژم بردم که صدای يک

کردم سمت هال و از پنجره نگاهی به بيرون انداختم. پرهام رو ديدم که هنوز به 
همون حالت تکيه داده به ماشينش و معلومه از حرص داره منفجر ميشه. پنج دقيقه 
هست که منتظر هست. وقتی که پيام داد گفتم :حاضرم! اما در صورتی که تازه از 

ه بودم. حقش هست، ديشب توهين اشتباهی کرد االن بايد من تالفی کنم. خواب بلند شد
با صبر و حوصله رژ کالباسی رنگم رو روی لب هام کشيدم و ادکلنم رو از روی 
ميز برداشتم و روی يقه لباسم، اسپری کردم. چند دقيقه نشستم که صدای سومين بوق 

! درسته از ديشب حالم زياد خوب هم بلند شد. از قديم هم گفتن تا سه نشه، بازی نشه
نيست ولی وقتی بحث بودن با پرهام و گذروندن وقتم با يک آدم تازه وارد باشه، حالم 
خوب ميشه! با عجله کفش های مشکی رنگم رو به پا کردم و پله ها رو با سرعت 
 پايين اومدم. در رو باز کردم و پرهام تا من رو ديد لبخندی زد که معلوم بود از روی

  حرص هست. 

  _سالم. 

  به سمتم اومد و در سمت شاگرد رو برام باز کرد و گفت :

  _يکم دير نکردين؟ چون وقتی پيام دادم گفتين که حاضر هستين!

  نگاهی بهش انداختم و با تعجب پرسيدم :

  _مگه شما از کی اينجا هستيد؟! 

  _من تقريبا ده دقيقه هست که منتظرم. 
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  و هينی کشيدم و گفتم :دستم رو به جلو دهنم بردم 

  _اِ ببخشيد! من تازه فکر کردم االن بيام پايين شما نيستی! 

نيم نگاهی معنا دار بهم انداخت و در رو با حرص بست. خنده ام گرفته بود شديد! 
  اما هر طور شده مهارش کردم. 

  پشت ُرل نشست و گفت :

  _بريم؟ 

  سری تکون دادم و گفتم :

  ا اينجا تقريبا چند دقيقه هست؟!_فاصله محله قديمی تون ت

_شايد نيم ساعت. يا شايد هم بيشتر! من خودم هم اطالع چندانی ندارم و با پرس و 
جو فهميدم که کدوم طرف مشهد هست. بالخره چندين سال ميگذره و منم فراموش 

  کردم. 

سری تکون دادم و سرم رو به شيشه ماشين تيکه دادم. ماشين رو روشن کرد و 
  رد. بعد از چند دقيقه، سکوت رو شکستم و گفتم :حرکت ک

  _تا حاال به اين فکر کردی که وقتی ديديش چی بهش بگی؟! 

  فرمون رو به سمت راست چرخند و ماشين رو انداخت توی جاده اصلی و گفت :

_راستش سوالی هست که هميشه توی ذهنم طراحی ميشه. خب خيلی چيزها دارم که 
نهايی هام. و خيلی هم مقدمه چينی کردم. ولی مطمئنم وقتی بگم. از سختی هام، از ت

  ببينمش نمی تونم ساده ترين کلمه رو به زبون بيارم. حتی سالم کردن. 

  يعنی اونقدر از ديدنش ذوق ميکنه؟! خدا شانس بده. 

  با حسرت پرسيدم :

  _يعنی اونقدر برای ديدنش لحظه شماری ميکنی؟! 
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ش رو نميتونم بزارم. يک کالم ميگم. يوسف گم _ميدونی ساحل. لحظه شماری اسم
گشته، باز آيد به کنعان. گم شده... البته اون گم نشده، من گم شدم. ولی من همون حس 

  رو دارم. بعد از چند سال ديدن هم بازی بچگيت و همدمت خب هيجان داره ديگه! 

حسادت؟  آهی کشيدم و خودم نمی دونستم اين آه از چه حسی نشات ميگيره. حسرت؟
  دلسوزی... 

  _ميدونی بزرگ ترين ترسم چيه؟! 

وقتی که اين جمله رو گفت خوب تو چشماش خيره شدم. سری به نشانه (چی؟) تکون 
  دادم که با لبخند غمگينی سوک لبش گفتم :

_اينکه من توی اين هفده سال حتی يک بار هم از ياد نبرده باشمش و تالش کردم تا 
يک خاطره از من توی ذهنش نداشته باشه. اين برای من  پيداش کنم. ولی اون حتی

  حکم مرگ رو داره. 

  خنده ای کردم و با شيطنت گفتم :

  _ايشاال که يادش هست. بدم هم يادش هست. 

نگاهم که کرد ميتونستم به وضوح برق خوشحالی رو توی چشماش ببينم. خوش به 
يزنه. اگر يادش نباشه، حال مهنوش که همچين پسری داره برای ديدنش بال بال م

  يعنی لياقت نداشته! 

شعور گوشيم رو از داخل کيفم در آوردم که يک پيامک برام اومد. (هنوز آنقدر بی
نشدم که از کسی که نقشی توی اين بازی نداشته باشه، انتقام بگيرم. زنگ خطر بود 

پرهام  ولی زهر چشمم رو گرفتم. کنجکاوی شدی، ميدونم! اطالع بيشتر مراجعه به
  برومند!) 

  هرچی بود و نبود ربط داشت به موضوع کارخونه!

  _پرهام خان؟!

  سرش رو برگردوند و گفت :

  _بله؟!
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  _دزد کارخونه تون پيدا شد؟!

  _خودش پيدا نشد ولی پيداش کردن.

  _تونستين جنس های که برده بود رو پس بگيرين ازش؟!

  رده و جای انبار رو لو داده._تا ديشب که حرفی نزده بود. ولی امروز دهن باز ک

  _شکايت کردين ازش؟!

  _من که دخالتی نمی کنم. ولی بدون مجازات که نميشه! چطور؟!

نوچی کردم و يک قدم جلو تر رفتم برای شناخت اين آدم ها. من مطمئنم خودشون 
اسرار کردن و پيشنهاد پول هنگفت دادن که اون بنده خدا مجبور شده. براشون تايپ 

  کردم.

بيشعوری و بی صفتی که توی ذات تو هست. چطور تونستی برای زهر چشم گرفتن (
از من و جوالن دادن قدرتت يکی ديگه رو بندازی زندون که آب خنک بخوره؟ کسی 

  که زن و بچه داره. اين اگه اسمش بيشعوری نيست، چيه؟!)

  بعد از چند دقيقه جوابم رو داد. 

  (پولش رو گرفت و انجام داد. تو رو سننم؟ فاز خير خواهی برداشتی؟)

پيامکش رو خوندم و جوابی ندادم. حرف زدن با اين جور آدم ها. حماقت هست و به 
  جزئ اعصاب خوردی، هيچی برات نداره.

  _فکر کنم تقريبا رسيديم!

ن حرفش گوشيم رو خاموش کردم و انداختم توی کيفم و به بيرون نگاهی با شنيد
  انداختم. 

  _کدوم خونه ی شما بوده ؟! 

_اينجا نيست. بايد ماشين رو پارک کنيم. بايد پياده بريم. تا جای که من يادمه! ماشين 
   خور نبود کوچه هامون.

---------  
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  از ماشين پياده شدم که پرهام شيشه رو کشيد پايين و گفت :

  _ساحل من ميرم کوچه بغلی پارک کنم. همين جا بمون، االن ميام.

سری تکون دادم که پاش روی گاز گذاشت و پيچيد کوچه کناری. نگاه گذرايی به 
ی بودن و خونه های حياط دار. معماری اين محل انداختم. همشون سبک های قديم

شد خونه های آپارتمانی. صدای کشيده شدن الستيک های چند کم و بيش پيدا می
موتور رو روی آسفالت ها شنيدم و صدای خنده های مضحک چند تا پسر. دستم رو 
به سمت شالم کشيدم و موهام بردم زير شالم. اعتنای بهشون نکردم که احساس کردم 

ا داره نزديک ميشه. محله شلوغی نبود که هرج و مرج داشته باشه. يکی از موتور ه
  خلوت خلوت هم نبود. چند قدم عقب تر رفتم که با تمسخر و لحن بد گفت :

  _چرا می گرخی؟! يک نگاه بنداز اين ور!

دوباره اعتنايی نکردم و تو دلم دعا کردم که پرهام سريع تر بياد. همينجوری برای 
گفتن که پرهام با يک ژست مردونه از کوچه بغلی نمايان شد. خودشون اراجيف می 

پرهام چشمش به اون موتوری ها افتاد و عصبی سمت شون قدم برداشت. يکی از 
پسر ها که روی يک موتور ديگه نشسته بود، سريع معنی نگاه های پرهام رو فهميد 

  و با صدای نسبتا بلند گفت :

  _حميد! صاحبش اومد. بزن به چاک!

می دونستم بخندم يا همينجوری تخس نگاشون کنم. آخه مگه من حيوون خونگی ن 
  بودم که پرهام صاحبم باشه. خنده ام رو به زور خوردم و خونسرد واستادم. 

پسرکی که از قضا اسمش حميد بود با شنيدن هشدار دوستش گاز داد و بعد از چند 
  ثانيه غيبش زد. پرهام پا تند کرد سمت من و گفت :

  خوبی؟! ببخشيد تنهات گذاشتم._

  _خوبم! مزاحم همه جا پيدا ميشه ديگه.

  سری به نشانه منفی تکون داد و گفت :



181 | P a g e 
 

  _جايی که من باشم، نبايد باشه!

  ابرويی باال انداختم و خواستم بحث رو عوض کنم.

  _کدوم طرف بايد بريم؟!

  انگشت اشاره اش رو به سمت يکی از کوچه ها برد و گفت :

  ا بايد بريم. کوچه به کوچه هست._از اونج

  سری تکون دادم و گفتم :

  _خب. بريم ديگه!

  دست راستش رو به طرفم گرفت که با تعجب نگاهش کردم.

_اينجا زياد محله امن و امانی نيست ساحل. االن هم که ديدی چجوری ازت استقبال 
  کردن. دستت رو بزار توی دستم و کنارم راه برو.

  حت تره. البته اگر معذب نميشی.اينجوری خيال من را

معذب نبودم چون اعتماد داشتم. پرهام شناخته شده بود برام. اونقدر که تونستم توی 
چند روز اخالقش رو بفهمم. با ترديد دستم رو جلو آوردم که انگشت های دستش 
پيچيد دور انگشت های دستم. وقتی دستاش قفل شد توی انگشت های دستم، گرمای 

بی محابا دويد زير پوستم. گرمای که قدرتش رو داشت که خون توی لذت بخشی 
رگ هام رو به جوشش بياره. ضربان قلبم باال رفت و ته دلم خالی شد. صامت ايستادم 

  و سعی کردم که نرمال واقع بشم. شونه به شونه اش واستادم و گفت:

  _بريم؟!

ش تحسين برانگيز بود. سری تکون دادم و مماس باهش قدم برداشتم. چقدر رفتار ها
از صحبت کردنش تا غيرتی شدنش و... کال منبع حس های خوب بود. خوش به حال 

  دختری که زن اين بشر بشه.

نفس عميقی کشيدم و با خودم فکر کردم که االن تو چه خياالتی به سر ميبره. احتماال 
ه! صدای خنده من رو با مهنوش اشتباه گرفته! از اين حرفم لبخندی ريزی کردم. جالب

من اونقدر صدا داشت که پرهام متوجه بشه،ولی نشد. اصال انگار که توی اين دنيا 
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نبود! اگر االن دستم رو از دستش ول می کردم و همون جا می ايستادم و قدمی بر 
  داد.نمی داشتم اون بی توجه به من راهش رو ادامه می

  _ساحل؟!

  ميدوار شدم که هنوز توی اين دنيا هست.با شنيدن صداش، رشته افکارم پاره شد و ا

  _بله؟!

  با انگشت هاش، کف دستم و انگشت هام رو نوازش کرد و گفت :

  _چرا دستات آنقدر سرده!؟

  لبخندی زدم و گفتم :

  _واقعا؟! خودم که حس نمی کنم. احتماال از سرما هست.

  قدم هاش رو متوقف کرد و گفت :

  انم رو توی آسمون نگاه کن._امروز که هوا آفتابی هست. خورشيد خ

  _ميدونم! ولی پاييزه ديگه. با اينکه هوا آفتابی هست ولی سوز داره.

  سری تکون داد و گفتم واقعيتی رو که توی دلم بود و حالم رو دگرگون کرده بود. 

  _در عوضش دستای تو خيلی گرمه. کوره آتيشه! 

  لبخندی زد و خيلی عادی گفت :

رو با دستای گرمم، گرم ميکنم. فقط کافيه دستات  _خوبه ديگه. دستای سردت
  همينجوری توی دستم باشه.

اين جمله چی داشت که قلبم لرزيد؟! توی صداش احساسی نداشت. ولی من دريافتش 
  کردم. چه يک حس واقعی چه يک حس دروغين!

يکی نبود آخر بهش بگه، برو حرف های عاشقانه ات رو برای مهنوش بزن نه برای 
  گه که احساساتش قلقلک داده بشه بی انصاف!يکی دي
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سرعت قدم هاش رو تند کرد و منم هم پاش به قدم هام سرعت بخشيدم. خيلی تند راه 
 رفت و يکمی رفت. من نمی تونستم مثل اون راه برم. همين جور که تند راه می

جورايی منو با خودش می کشوند يکدفعه ايست کرد. دستش رو از دستم ول کرد و 
چند قدم برداشت و رسيد به يک کوچه. همينجوری واستاد و خيره شد به يک گوشه 

  از زمين. نه حرفی ميزد و نه پلکی روی هم می ذاشت.

  _پرهام!؟ 

داد. دستم رو روی شونش کشيدم که به سمتم هرچی صداش می زدم، جوابم رو نمی
  برگشت.

  _پرهام! چرا يکدفعه خشکت زد؟خونه تونه؟
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سری به نشانه منفی تکون داد و دوباره دستم رو گرفت. خيلی برام جالب بود. توی 
چند دقيقه دستام، به گرمی دستاش عادت کرد. وقتی که دستم رو ول کرد يک خأل 

گم يکی برام کشفش رو حس کردم. يک خألی که تازه کشفش کرده بودم. بهتره ب
  کرد! 

  وقتی برگشت نگاهم کرد يک غمی تو چشمش ديدم. غمی که بعد از شوک بود. 

حسم بهم درست ميگفت، پرهام حالش اصال خوب نبود. درسته دستاش گرمی خاصی 
داشت و دل نشين ولی بعد از اون دو برابر شد. شد گدازه آتش. دستم رو از دستش 

ر واستادم و تکيه دادم. با تعجب به سمتم اومد و گفت بيرون کشيدم و کنار يک ديوا
:  

  _ساحل! 

  _پرهام چی بود توی اون کوچه لعنتی که يکدفعه حالت از اين رو به اون رو شد؟! 

_يادته اون روز بهت گفتم، بعد از آتيش سوزی فرار کردم و توی يک کوچه خلوت 
  نشستم و گريه کردم؟! 
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  سری تکون دادم که گفت :

چه همون کوچه هست. هيچ تغييری نکرده ساحل. فکر کنم فقط برای غذاب _اين کو
  دادن من هست که هنوز که هنوزه اون ( ميم مثل مادر) روی ديوار هست. 

  ته لبخندی زد و گفت :

  _فکر کنم هر سال باز سازيش می کنن! 

  سراسيمه دستی به صورتش کشيد. 

راهی. معلوم نيست تا آخر اين راه چه _پرهام نبايد انقدر زود وا بدی! تو هنوز اول 
باشه. خودت رو قوی  چيزا ببينی و چه حرف ها بشنوی که عذابش صدبرابر اين

  کن. نزار احساسات بهت غلبه کنن. 

_هنوز خشکی اون آسفالت ها رو حس می کنم. وقتی ياد اون شب می افتم کمرم درد 
  دم!؟ ميگيره. من واقعا چجوری زندگی کردم و به اينجا رسي

  تکيه ام رو از ديوار گرفتم و ايندفعه من دستش رو گرفتم.

  _آروم باش. بريم ادامه راه رو؟!

  بدون اينکه جوابم رو بده  راه افتاديم. 

  چند دقيقه که گذشت، و احساس کردم که حالش بهتر هست گفتم :

  _پرهام؟! ميگم چرا بعد از هفده سال اين محله تغييری نکرده؟! 

ياد کرده. االن ديگه همه دارن خونه هاشون رو ميکوبند و از نو ميسازن. _تغيير که ز
ولی تو هر محله ای آدم های قديمی هستن که ميشه ازشون کمک گرفت. مثال سوپر 
مارکتی، خوار و بار فروشی... اينجوری ميشه  يک ردی از مهنوش و خوانواده اش 

  پيدا کرد.

  _االن هست همچين چيزی؟!

قديميا اين محل بود که اينجا سوپر مارکتی داشت. االن فکر کنم بايد  _کريم خان يکی
  شصت سالش شده باشه. اگر اون... 
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  _پرهام!؟ 

_اينجاست. زادگاه من اينجاست. ولی خونه مون... فکر کنم اون ساختمون دو طبقه 
  خونه ما می بود. 

يشد از لرزش دونستم به روی خودش نمياره ولی توی وجودش غوغای بود. اينو ممی
  خفيف دستاش و قرمزی کمی از چشماش فهميد. 

تقربيا از کوچه پس کوچه های محله رسيده بوديم جای شلوغش. وسط ميدون محله. 
روی سر انگشت های پاهام ايستادم تا به سرش برسم. لبم رو آروم بردم زير گوشش 

  و نجوا کردم. 

  _آروم باش پرهام. لطفا. 

  باشه! _سخته. ولی به خاطر تو 

  نکن لعنتی! اينجوری صحبت نکن. انقدر خوب نباش! 

چند دقيقه همون جا وايستاديم که انگشت اشاره اش رو به سمت يک سوپر مارکتی 
  نشونه رفت و گفت :

  _اونجاست.

  _چی پرهام؟! 

  _مغازه کريم خان. 

  سری تکون دادم و وقتی ديدم که حالش خوب نيست گفتم :

  ؟! _ميخوای من برم صحبت کنم

  _نه! تنهايی کجا ميخوای بری؟! باهم ميريم. دستت رو هم از دستم جدا نمی کنی. 

لبخندی زدم و دستم رو تو دستش گذاشتم و به سمت سوپر مارکت قدم برداشتيم. يک 
  لحظه ياد يک چيزی افتادم. 

  _پرهام؟!

  _بله؟! 
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درس خونه و _ميخوای بگی باهشون چيکار داری؟ اونا قبال هم محلی بودن، نميان آ
  اطالعات شون رو به يک غريبه بدن! اون هم يک مرد. 

  شونه ای به معنی نميدونم باال انداخت و من گفتم :

_خب... من ميگم که دوست قديمی مهنوش بودم. االن دوست دارم که دوباره بينمش. 
هنوز اينجا هستن؟ خالصه از اينجور حرفا. بعد تو هم مثال داداشم هستی. فقط يک 

  زی...! چي

  _چی؟! 

  _دستم رو از دستت جدا کنم؟! 

  _نه! تو با من اومدی که کمکم کنی. نبايد يک تار مو ازت کم بشه. 

  _خب کدوم خواهر و برادر بزرگی رو ديدی که دست هم ديگر رو بگيرن؟!

  _خب اينکه کاری نداره. ميگيم تو خانومم هستی!

  ا لبخندی زدم و باشه ای گفتم. آدمی نبودم که با يک کلمه سرخ و سفيد شدم. تنه

---------  
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دو تا از پله های اول راه سوپر مارکت رو باال رفتيم و وارد شديم. يک آقای حدود 
شصت سال با ريش و موهای جوگندمی و يک عينک روی چشماش پشت دخل 

بود و سفارش های مشتری رو تحويل می داد. از سن و سالش ميشد فهميد واستاده 
همون کريم خانی هست که پرهام ميگفت يکی از قديميا محلشون بوده. پرهام امروز 
توی حال خودش نبود. با ديدن هرچيزی ميلرزيد و برای چند ثانيه دستاش يخ می 

م ياد بچگيش و خاطرات با پدر کرد. حتی االن. حتم دارم که با ديدن کريم خان باز ه
و مادرش افتاده که حرفی نميزنه. نمی تونستم چيزی بگم فقط دستش رو فشردم و 

  خودم پيش قدم شدم.

  _سالم.

  _سالم دخترم. خوش اومدی.
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لبخندی زدم و به پرهام نگاهی انداختم. شايد دوست داشت خودش حرف بزنه. وقتی 
  گفت : که ديد خودم ميخوام سر بحث رو باز کنم

_سالم حاج آقا. ما برای خريد مزاحم تون نشديم. ما اومديم چند تا سوال ازتون 
  بپرسيم.

کريم خان با تعجب چشمی ريز کرد و عينک رو از روی چشم هاش برداشت و گفت 
:  

  _چی سوالی جوون؟!

  پرهام گلويی صاف کرد تا بتونه بهتر صحبت کنه.

  توی اين محله هستن؟! _شما خانواده رفيعی رو ميشناسين؟! هنوز

دستمال کاغذی برداشته بود و لک های روی عينکش رو پاک می کرد. بعد از اينکه 
حرف پرهام تموم شد متفکرانه نگاهی به پرهام انداخت و چند بار زيرلبش نجوا کرد 

:  

  _رفيعی... رفيعی...؟! 

  _يک دختر داشتن به اسم مهنوش! 

  هاجر. _آها يادم اومد. سعيد خان و خانومش 

  _هنوز اينجا زندگی می کنن؟! 

  _نه جوون! پنج، شش سال هست که از اين محل رفتن. 

  _آدرسی يا شماره تلفنی ازشون ندارين؟!

بالخره چيزی که من شک کرده بودم و يک جورايی مطمئن بودم که ميپرسه رو 
  پرسيد :

  _شما پسر جوون چيکار با اين خانواده داری؟!

  داخت و گفت:پرهام نگاهی به من ان
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_راستش حاج آقا خانوم من هم کالسی سال يازدهم مهنوش خانم بوده. االن خيلی 
  وقته که دلش براش تنگ شده و ميخواد که ببينشی.

کريم خان چشماش رو ريز کرد و به دست های گره خورده ما نگاهی انداخت. 
لبخندی زدم و نگاهش رو از نوک کفش هام آورد باال و رسيد به چشم هام. با ديدنش 

سرم رو به نشانه تاکيد حرف های پرهام تکون دادم. از کاراش خنده ام گرفته بود. 
  مثل کارگاه ها رفتار می کرد يا شايد هم مثل مفتش ها!

وقتی مطمئن شد که ما قصد بدی نداريم عينکش رو روی چشم هاش گذاشت و گفت 
:  

پيش سکته کرد. خدابيامرزش، _بنده خدا سعيد خان رو اجل امونش نداد. چند ساله 
خيلی مرد خوبی بود. بعد از چهلم سعيد خان، هاجر خانم و دخترشون مهنوش از اين 
محل رفتن. گه گاهی مادرش به اينجا سری ميزنه. ولی من دخترش رو از چند ساله 

  که نديدم.

  اين بار من شروع به صحبت کردن کردم :

  ن؟! يا آدرس محل کاری..._آدرسی از خونه شون ندارين که بهمون بدي

_واال آدرس خونه که ندارم دختر جان. محل کارم که از خانمم شنيدم مهنوش 
  مددکاری می خونده. فکر کنم االن ديگه مشغول به کار شده.

  _نمی دونين تو چه مرکز دولتی...؟

  _دقيق يادم نيست. ولی فکر کنم بهزيستی بود. 

  رف های کريم خان گوش ميداد. به پرهام نگاهی انداختم که دقيق به ح

  _حاج آقا. خبر دارين مهنوش، دوستم ازدواج کرده يا نه؟! 

با اين سوالم پرهام نيم نگاهی به من انداخت و منم بی اعتنا بهش منتظر جواب شدم. 
  خودم هم نميدونستم دليل پرسيدن اين سوالم رو ولی به نظرم مهم بود که پرسيدم. 

اين خانواده ندارم. اين چيزای هم که گفتم از خانومم شنيدم  _دخترم من خبر زيادی از
که اون هم از همسايه ها شنيده. ولی مهنوش جای دختری، دختر خوشگل و بر رو 
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داری بود. تا وقتی که اينجا بودن خواستگار زياد داشت. ولی به هيچ کدومشون جواب 
د به هم زدن. ديگه خبری نداده بود. ولی چند ماه پيش شنيدم که نامزد کرده اما بع

  ازشون ندارم. 

  سری تکون دادم و ممنونی گفتم. به پرهام نگاهی انداختم و گفتم :

  _بريم؟!

سری تکون داد که دستش رو ول کردم و رفتم طرف قفسه ای که کيک ها رو چيده 
بودن. چند تا کيک برداشتم و دنبال گز گشتم. از بچگيم عاشق گز بودم.  مثل اينکه 

  ن. چون پيدا نکردم.نداشت

_آقا جون؟! بار ها رسيد. برو صادق منتظره تا فاکتور رو تحويل بده. من هستم پشت 
  دخل.

  کريم خان سری تکون داد و رو به پسرش گفت :

  _امير! برو ببين خانم دنبال چی ميگردن. بهشون بده.

ع به سمتم منظورش از خانم من بودم. نيم نگاهی به امير نام انداختم که پرهام سري
اومد و عين عقاب واستاد باال سرم. پسره به سمتم اومد. سالمی کرد که بی جواب 
گذاشتم. از نوع نگاهش خوشم نيومد و دليل اومدن پرهام هم همين بود. نيشش رو تا 

  بناگوش باز کرد و گفت :

  _دنبال چيزی ميگردين؟! بگيد من براتون بيارم.

و دوتا آبميوه پرتغالی برداشتم و خيلی سرد در يخچال مغازه شون رو باز کردم 
  جواب دادم.

  _خودم گشتم، نبود! ندارين اون چيزی که ميخوام رو.

  نيم نگاهی انداخت و دستش رو به سمت قفسه های لوازم بهداشتی برد و گفت :

  _اگر اون قسمت خالی رو ميگيد که االن بار رسيده ميچينم. منتظر بمونيد. 

  دم ولی وقتی فهميدم از خجالت جلوی پرهام آب شدم.منظورش رو دير فهمي
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پرهام هم مثل من چند دقيقه توی ابهام بود وقتی فهميد اخمی کرد نزديکم اومد و 
و زير دستش رو شونم گذاشت و هدايتم کرد به سمت دخل. نزديک اون پسره رفت 

گوشش يک چيزی گفت و زد به شونش. به سمتم اومد و يک تراول پنجاه هزار 
  تومنی روی ميز گذاشت و زير لب گفت :

  _بريم ساحل. لطفا!

عصبی بود. و اين لطفا گفتنش يعنی فشار زيادی رو داشت تحمل می کرد. باشه ای 
م خان خودش اومد گفتم و خوراکی های که برداشته بودم رو توی نايلون گذاشتم. کري

  که به سمت پرهام رفتم و گفتم :

_پرهام ميشه يک شماره به اين حاج آقا بدم اگر ماماِن مهنوش اومد شمارم رو بده 
  که بهم زنگ بزنه؟!

سری به نشانه باشه تکون داد و خودش يک خودکار از جيب داخلی کتش آورد و 
  گفت :

  _يک تيکه کاغذ داری؟!

دفترچه کوچيک توی کيفم کندم و بهش دادم. تند تند روی از تو کيفم يک برگه از 
برگه شماره من رو نوشت و به سمت کريم خان رفت. در عجب بودم که شماره من 
رو حفظ بود. وقتی برگه رو به سمت کريم خان گرفت اول امير دستش رو جلو آورد 

  ن.که دستش رو عقب کشيد و برگه رو دوتا تا زد و گذاشت توی دست کريم خا

_اين شماره خانم من هست حاج آقا. خانم رفيعی اگر به اين محل اومدن لطفا بهشون 
  بديد و بهشون بگين که زنگ بزنه.

کريم خان باشه ای گفت و اون لحظه قيافه امير وقتی از دهن پرهام شنيد (خانمم) 
  ديدنی بود.

صدای نسبتا  پرهام هم به سمتم اومد و دوباره دستاش رو قفل کرد توی دستام و با
  بلند جوری که امير بشنوه گفت :

  _بريم عزيزم.
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  ايول پرهام. غيرتی شدنت را عشق است.

با اين حرکتش من کيلو کيلو توی دلم قند آب کردم. اصال اون باال باال ها روی ابر 
  ها سير می کردم. قبول داشتم آدم بسيار بيجنبه ای شده بودم!

  

#sahel  

ماشين رو جلوی در خونه متوقف کرد. نيم نگاهی بهم انداخت و اشاره کرد به کيک 
  های داخل نايلون.

  _نخوردی؟!

_نه. اون چيزی رو که ميخواستم رو پيدا نکردم. بيشتر کيک و آبميوه رو برای تو 
  برداشتم که خودت حساب کردی!

  فت :لبخندی زدم که گ

  _مگه چی ميخواستی؟!

  _من گز ميخواستم. از بچگی خيلی دوست داشتم. اونم گز پر مغز پسته.

لبخندی زد و ديگه درباره رفتار وقيحانه اون پسر حرفی نزد. نايلون رو از صندلی 
  پشتی برداشت و گذاشت روی پام.

  _به هر حال بايد با خودت ببری. بخور، نوش جونت. گوشت بشه به تنت.

  ر لب باشه ای گفتم که مضطرب دستی به صورتش کشيد و گفت :زي

_امروز منو به خاطر مزاحمی که اذيتت کرد و حرف اون پسره و هرچيزی که 
  اذيتت کرد، ببخش! من مسببش بودم.

اين بشر چرا انقدر خوبه؟! چرا مثل بقيه غرور بی جا نداره. سرد و خشک نيست. 
  چرا خودش رو مسبب هرچيزی ميدونه؟!

_نگو اينجوری پرهام. من اتفاقا از اينکه امروز حتی نقش کوچيکی توی زندگيت 
  داشتم از صميم قلب خوشحالم. فقط از يک چيزی... خيلی ناراحتم!
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  اخم مليحی کرد و گفت:

  _چی ساحل؟

_از لرزش دستات و خفه کردن بغض هات... قلبم به درد اومد. از اينکه اولين خاطره 
بدی ثبت کرديم، ناراحتم! و اينکه کنارت بودم و شاهد  های خوب مون رو توی

  ناراحتيت بودم عذابم ميده. شايد اگر من نبودم، بهتر می تونستی با خودت کنار بيای.

  نگاه مهربانی کرد و گفت :

_تنها با حرفات و خنده های دلنشينت بود که آروم گرفتم. مرسی که بودی. از کسی 
ع همچين کمکی رو نداشتم. ولی تو مثل اينکه استثنا که تازه وارد زندگيم شده توق

  هستی! در ظمن قولت ميدم خاطره های خوبی رو باهم ثبت کنيم. 

باز داره با حرفاش ته دلم رو خالی می کنه. توی که دلت پيش مهنوش گيره، چرا 
  حرفای قشنگت رو نسيب من بيجنبه ميکنی آخه بی انصاف.

  ش کردم. خنده ای کردم و چند ثانيه نگاه

  _يک سوال؟! 

  اش رو موشکافانه درهم کرد و گفت : چهره

  _بپرس.

  _تو يک مردی، نه؟! 

  _شک داری که مرد هستم ؟! 

  خنده ای کردم و گفتم :

_نه! منظورم رو بد برداشت کردی. می خواستم بگم : تو يک مرد هستی و يک مرد 
عذر خواهی می کنی  هميشه معروفه به غرور مردانش. اما تو خيلی راحت از من 

در صورتی که مقصر نيستی. از اينکه جلوی يک جنس مونث بغض می کنی، 
  مشکلی نداری. چرا؟!

  جا شد و گفت :روی صندليش جابه
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_از غرور خوشم نمياد. يک حس بدی رو بهم القا ميکنه و همين باعث ميشه که 
نه ام غرور توی دست بکشم از مغروريت بی جا. اما... من با توجه به غريزه مردا

وجودم هست و دست خودم نيست. و اين معذرت خواهی و بغض... برای همه صدق 
نميکنه. تنها برای کسايی هست که برام مهمن. ازشون معذرت خواهی ميکنم که مبادا 

  دلشون ازم بشکنه. 

  _يعنی من مهمم برات؟!

لين کسی بودی _تو اولينی ساحل! اولين بودن برای يک مرد خيلی با ارزشه. تو او
که من مجاب شدم راز دل پيشت فاش کنم. پس مهم تر از اون چيزی که فکرميکنی 

  هستی! 

  از حرفاش ذوق کرده بودم و يک لبخند دندون نمايی کردم.

  برای چند ثانيه دقيق نگاهم کرد و گفت :

  _ميدونی چرا لبخند های، دلنشين و زيبايی داری؟!

  _چرا؟!

قلبت خيلی بزرگه. همين که به يک تازه وارد توی _اين به واسطه دلت هست. 
زندگيت کمک می کنی و مانع بغض گرفته گلوش ميشی خودش خيلی کاره. لبخندت 
خيلی قشنگه، برای آدم های بی لياقت هيچ وقت شکوفه لبت رو باز نکن. بزار پنهون 

رو با بمونه تاجايی که خودت دوست داشتی از ته دل بخندی. هميشه بخند که من تو 
خنده هات شناختم. همون موقعی که توی بيمارستان با لباس صورتی به روم لبخند 

  زدی. از همون موقع از خانم سپهری تبديل شدی به ساحل.

  نمی دونستم واقعا چی بگم. بخندم يا گريه کنم. فقط تونستم همين رو بگم.

  _نگا به خنده هام نکن. تظاهره. آدم بايد دلش بخنده، نه لبش!

  نمی خوای چيزی درباره مشکلت به من بگی؟!_

  _يک بار گفتم، بازم ميگم. معذورم!
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_اشکال نداره. مستقيم کمکم کردی، غير مستقيم کمکت می کنم. در ظمن! خنده هات 
الکی نيست که بهش برچسب دروغ ميزنی. خودم يک کاری می کنم که با دلت 

  بخندی. خوبه!؟

  دم. از ماشين پياده شدم و گفتم :ممنونی گفتم و در ماشين رو باز کر

_اگر ماماِن  مهنوش بهم زنگ زد، خبرت می کنم. اگر هم تا چند روز ديگه زنگ 
  کنيم.نزد، ميريم از يک جای اين ليدی مهنوش رو پيدا می

  سری تکون داد و لبخند زد.

  _لباس گرم تنت نيست. لطفا سريع برو خونه سرما نخوری.

  _باشه.

  خيالم راحت نشه که وارد خونه نشدی. از اين منطقه دور نميشم._خب برو ديگه. تا 

سری تکون دادم و کليد رو در آوردم و توی قفل چرخوندم. وارد حياط شدم و صدای 
  کشيده شدن الستيک های ماشينش رو روی آسفالت ها شنيدم و به باال رفتم.

  

 

#parham  

  (آروم باش پرهام. لطفا!)

  شد دلم آروم بگيره؟!چی داشت توی اين چند جمله که باعث می

سخت بود! ديدن قتلگاه خانواده ات سخت بود! لمس کردن خاطرات کودکانه، عذاب 
آور بود. وقتی که کوچه ای رو ديدم که درست کنار تير برقش شبم رو صبح کردم، 

ادم. ياد سرمای که افتاده بود به جونم و دستام رو بی حس کرده فقط ياد يک چيز افت
پيچيد به خاطر خوابيدن روی آسفالت های سفت بود. ياد دردی که دور کمرم می

خيابون. من بچه بودم. انقدر روحيه سرسختی نداشتم که بخوام رفع و رجوعش کنم. 
رو ديدم، به جای اينکه شکننده بودم. من انقدر ضعيف بودم که وقتی شعله های آتيش 

بمونم و گريه کنم و جيغ بکشم؛ فقط فرار کردم. اون لحظه مغزم فرمانی برای فکر 
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کردن و جوشش اشک نداشت، فقط به پاهام دستور داد که پا تند کنه و لگد بزنه به 
بخت خودش. شرايط خيلی سختی رو امروز با پوست و استخونم تجربه کردم. اما 

ر نبود! اون بود که من تونستم جلو برم و صبحت کنم با کسی بودن ساحل، کم مؤث
که دوست صميمی بابام بوده. امروز ساحل اتفاقات خوبی رو تجربه نکرد. عالوه بر 
  اينکه حال من زيادی خوش نبود، چند مورد هم بود که باعث شد ناراحت بشه و يا...

ن بچگی. اگر نگاه امير پسر کريم خان! يکی از دوست های قديمی من توی دورا
های تحسين آميزش روی ساحل زوم نبود و اون حرف بی ربط و احمقانه رو به 
زبون نمی آورد، برای من همون امير بچگی بود. همونی که دلم براش تنگ شده 
بود! همونی که مسخره بازی هاش کل محله رو آسی کرده بود. به چشمم بد اومد و 

دلم. خيلی خودم رو کنترل کردم که نزدم دهنش يک جور تنفر خاصی ازش افتاد توی 
رو سرويس کنم. تنها به سمتش رفتم و زدم به شونش و آروم جوری که ساحل نشنوه 

  گفتم :

کردن با يک خانم رو در حضور شوهرش رو هنوز بهت ياد  _درست صحبت
 ندادن؟! حرمت موی سفيد پدرت رو نگه داشتم که دعوا به پا نکردم. حاال هم گمشو.

  چشمت ديگه نپره جای که نبايد!

ساحل بيشتر از مهنوش نباشه، کمترم نيست و شايد ساحل بيشتر! هيچ وقت با خودم 
حس نکردم که به مهنوش حسی داشتم به نام عشق! اگر فکر و خيالی بوده همش 
تلقين روحی بوده. تلقين های که بويی از واقعيت نبرده بودند. و تالشم برای پيدا 

ش شايد فقط يک درصدش دونستن حس اون به من هست اما نود و نه کردن مهنو
درصدش دونستن اينه که اصال اون منو يادشه! منی که اين همه سال به يادش بودم. 
منی که با يک عروسک چشم طوسی يادش رو زنده نگه داشتم. اگر نباشه، هيچ 

ای مهم دونستن مشکلی نيست! فقط همون لحظه از ذهنم پاکش می کنم و خودم رو بر
کسی که لياقت نداشته، سرزنش می کنم. دوست داشتم يکی زندگيم رو اساسی تغيير 
بده. تغييری که رد پای نحس گذشته، پيدا نشه. تغييری که نه از آتيش بدم بياد و نه 
از تنهايی. مطمئنم که اگر اون نفر ساحل سپهری باشه؛ همه چی فراموش ميشه و 

يشه به بوی خوش ارکيده. اما اون ُگِل ناز بود. گل برگاش ذهن و روحت جال داده م
زدند کسايی که حتی من اسمی ازشون نمی دونستم. نحيف بود. مدام بهش ضربه می

اون گل ناز پژمرده بود اما برای حفظ تظاهر هميشه لبخند می زد. اما من جبران می 
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سختی رو بدم، ميفهمم  کنم. حتی شده به بدترين شکل ممکن مجازاتم کنن و تاوان های
که کی گل برگ هاش رو سوزنده. اون موقع هست که نه نامی براشون ميمونه و نه 

  يادی! 

در دريايی خروشان افکاراتم غرق بودم که صدای آالرم گوشيم رو شنيدم. مثال کوک 
کرده بودم که اگر خواب افتادم ساعت چهار بعد ظهر زنگ بخوره اما اين فکر و 

افتاد به جونم و اجازه کار ديگه ای رو بهم نمی داد. تن کرخت وره میخياالت مثل خ
شده ام رو از تخت کندم و بلند شدم. صورتم رو آب زدم و پيرهن سفيد رنگم رو به 
تن کردم. شلوار ذغال سنگی رنگم رو به پا کردم و روی پيرهنم يک کت سرمه ای 

به باال حالت دادم. ادکلن رو  رنگ پوشيدم. شونه روی ميز رو برداشتم و موهام رو
روی يقه پيرهنم اسپری کردم که بوی تلخش مشامم رو پر کرد. از جلوی آينه خودم 
رو کنار کشيدم و کيف سامسونت رو برداشتم و بعد از پوشيدن کفش هام پله ها رو 
پايين رفتم. زنگ واحد بابا اينارو زدم و منتظر بابا شدم که قرار بود بريم دادگستری. 
بعد از چند دقيقه قامت بابا توی اون کت و شلوار سرمه ای رنگ نمايان شد. با ديدن 

  من در اين ساعت از روز چشماش رو ريز کرد و گفت :

  _پسرم! ميری شرکت؟!

  _نه! 

  _دانشگاه که اين موقع از روز نداری قطعا! پس ميتونم بپرسم کجا ميری؟!

ميريم تا ببينيم اين آقا اسماعيل چه پدر  _شما کجا ميری؟! منم همراه شما ميام. باهم
  کشتگی با ما داشته.

  _حسام بهت گفت من ميخوام برم؟

  سری تکون دادم و گفت :

_الزم نکرده پرهام. همه کار های اين پرونده رو سپردم به وکيل مون. وجود تو 
  اونجا الزم نيست. برو شرکت. اونجا بهت بيشتر نياز هست. حسام دست تنها هست.

  ما..._ا
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_من امروز ميرم چون خيلی حرف ها هست که بخوام با اسماعيل بزنم. اما تنها. برو 
  پسر جان.

نميشد وقتی بابا ميگفت ميخوام تنها صحبت کنم، من اسرار کنم. پس به پارکينگ 
  شدم و  مسير کارخونه رو در پيش گرفتم. رفتم و سوار ماشين

  

#sahel  

نگاهم رو دوخته بودم به صحفه گوشيم و منتظر بودم که ساميار جواب تماس 
تصويری من رو بده. بعد از چند ثانيه بوق خوردن بالخره جواب داد. با نمايان شدن 

  صورتش و لبخند حاکم روی لبش سالمی کردم که با جوابش همراه شد.

  و مامان چطورن؟! _خوبی ساميار؟! بابا

  _خبر ندارم ازشون! 

  _يعنی چی که خبر نداری؟! 

_ساحل مامان که يک روزه خونه نيست، بهش زنگ زدم گفت خونه دوستش هست. 
بابام هم که يک هفته هست نيست! زنگ ميزنم جواب نميده. ميدونی جالبيش 

  کجاست؟!

  _کجا؟! 

  پوزخندی زد و گفت :

زنم جواب نميده! اما با شماره ای که تازه خريدم _با شماره خودم که بهش زنگ مي
جواب ميده! اين يعنی از عمد جواب تلفن من رو نميده. منم سه روز هست که ديگه 

  بهش زنگ نزدم. 

  _خونه تنهايی حوصله ات سر نميره تو؟ 

_نه بابا! از صبح تا هشت شب که سر کار هستم. ميام خونه هم يک شامی ميخورم 
تو اتاقم و با پرونده ها سر و کله ميزنم. فايل ها رو بررسی می و يک راست ميرم 

  کنم. بعد هم عين جنازه می افتم رو تخت و خوابم می بره.
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االن موقعيت خوبی بود که بفهمم چرا ساميار مسبب تمام اين مدت اذيت شدن من 
  هست.

دل ريزی رو آب يک کينه از تو به _آخر يکی از همين هايی که پته شون رو می
  ميگيره و يک باليی سرت مياره.

  _االن هم کم نيستن همچين آدمايی ساحل!

  _يعنی...؟

  _آره. بوده بد هم بوده. از هک شدن لبتاب و گوشيم بگير تا دعوا و زد و خورد.

  _مگه تو چيکار ميکنی که...؟ 

_خيلی کارها. يکی هست که به خون من تشنه هست. ولی چند ماهی هست که ديگه 
  ش نيست. خبری از

  _مگه چه نوع پرونده ای بود؟

  _بزار برات تعريف کنم. تا بفهمی چه شغلی من دارم!

اوايل که تازه عضو رسمی پليس فتا و فوريت های سايبری شدم پرونده های مثل 
شناسايی افرادی که خبر های کذب رو انتشار ميدن و باعث وحشت مردم ميشن،  

رو خالی ميکنن، سرقت حريم خصوصی...  شناسايی کسانی که حساب بانکی افراد
  به دست من ميدادن. 

اين نوع پرونده ها در کار پليس فتا نسبت به پرونده های که جرم سنگينی دارن، هيچ 
گيرند. حساب ميشه  و کسانی که تازه وارد هستن همچين پرونده هايی رو به دست می

همکاران من يک مورد  رفت اما  يکی ازچند ماه بود که به همين روال پيش می
کالهبرداری رو گزارش داد و قرار شد که اين پرونده رو من به دست بگيرم. شروع 
کردم. اول از لغو و باطل کردن مداوم سايت هاشون شروع کردم و رسيدم به فيلتر 
کردن سايت شون و موفق شدم بعد از چند هفته سايت شون و تمامی کاربرانش سايت 

تی به سرور کسی که لبتابش وصل به همين سايت بود رسيدم شون رو حذف کنم. وق
تونستم لبتابش رو هک کنم و تمامی اطالعت و رمز های ورودی شون رو به دست 
بيارم و همين شد آغاز ماجرا. يک شب تا خود صبح پای لبتاب نشستم.  فايل باز 
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رو  کردم و رمز عبور فيک ساختم و وارد شدم. نشستم يک به يک کلمه هاشون
خوندم تا فهميدم اين سايت نه تنها سايت کالهبرداری نبود بلکه خيلی چيز ها داشت 
که قبل توجه باشه. ضرر و جرايم مالی، فعاليت های ضد اخالقی، حرف ها و 
عملکرد های سياسی و امنيتی. و مهم ترين چيزی که باعث شد دوربين ما خيلی دقيق 

ان و مواد مخدر بود. يعنی اين مافيا به يک تر روی اين پرونده زوم بشه قاچاق انس
رو بر عهده گرفته بود. خدا ميدونه چه سختی ها  چيز قانع نبوده و کل جرايم سنگين

  که من سر اين پرونده نکشيدم.

  _آخرش چی شد؟!

_تمامی کسانی که حتی نقش کوچيکی توی اين پرونده داشتن شناسايی و دستگير 
  حبس کشيدن.شدن و به اندازه تخلفات شون 

  _خب کسی که به خون تو تشنه بود چه کسی بود؟!

  _پسر رئيس باند!

  _چرا؟!

_برای باباش قاضی حکم اعدام صادر کرد. قاچاق انسان و مواد مخدر کم چيزی 
  نبود که با چند سال حبس ختم بشه.

  _پسرش چی؟!

_نقش مهمی توی اين پرونده نداشت. يک سال حبس کشيد اونم بخاطر يک نقش 
  وچيک. ک

  _چرا به خون تشنه بودن؟!

  خنده ای کرد و گفت :

  _ساحل! سه ساعت دارم برات ياسين ميخونم خواهرم؟! 

کسی که باعث شد اين مافيای دنيای مجازی لو بره من بودم! و اون پسر علت مرگ 
پدرش رو من ميدونه. بعد از آزاد شدنش در به در دنبالم بود. ولی مثل اينکه رفته 

  ت از سر من برداشته. چون ديگه هيچ خبری ازش نيست.خارج و دس
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  سری تکون دادم و تو دلم گفتم :

  _زهی خيال باطل برادرم!

بيخيال تو نشدن. از تو دل کندن چون نميتونستن بهت ضربه ای بزنن. اومدن سمت 
  من و روحيه ام رو جوری صيقل دادن که ديگه با هيچ چيزی درست بشو نيست. 

ان چه کسي رو ميدم. داشتم تاوان دختر بودنم رو پس ميدادم. تاوان معلوم شد من تاو
ناموس کسی بودن رو پس ميدادم. من االن فهميدم چند ماه با کسايی طرف بودم که 
چندين نفر رو بدبخت کردن. چندين نفر رو به کام مرگ نشوندند. بايد بجنگم. تنها 

قراره سر و کله بزنم چشمم رو  هستم اما عيب نداره. حاال که فهميدم با چه کسايی
روی همه چی ميبندم. ترس واسه وقتی بود که نميدونستم چرا دارم اذيت ميشم. اما 
االن موضوع فرق کرده. خط قرمز هاشون رو ميشکنم! اونا نقطه ضعفی از من 
  ندارن. چون من خودم نقطه ضعف بودم. اما اونا خط قرمز زياد داشتن! خيلی زياد!

 

#sahel  

همچنان که داشتم با ساميار صحبت می کردم، موشکافانه نگاهش کردم و خيلی غير 
  منتظره پرسيدم :

  _ساميار. اسم و فاميل اون کسی که تو توی اون پرونده لوش دادی رو ميشه بگی.

  چشم درشت کرد و با تعجب گفت :

  اون رو تو ميخوای چيکار کنی ساحل؟!_فاميل 

  _همينجوری! بگو لطفا.

  _آخه اسم و فاميل اون به چه درد تو ميخوره؟!

  _تو چرا آخه آنقدر ممانعت ميکنی برای نگفتنش! من همينجوری ميخوام بدونم.

آخه بيشتر خالف کار ها فاميل های دهن پرُکن و مخوفی دارن. ميخوام بدونم. فاميل 
  شون چی بود!؟
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فهميدن فاميلی اون بشر چيز قابل توجه ای بود. اگر آشنا باشه که من ميفهمم از اسم 
  و فاميلش.

  ساميار چند دقيقه مکث کرد و گفت :

  _فرهاد... فرهاد فارابی.

  _اين اسم همون کسی هست که اعدام شد؟!

  سری به نشانه آره تکون داد که گفتم :

  _اسم پسرش چی بود؟!

. حاال هنوز بگم يانه؟! ميخوای اسم جد و آباد اين فارابی ها _اسم نحسش فرشاد بود
  رو برات بگم که مسئله برات حل بشه. بگو اصال تعارف نکن!

زد گفت و عصبی دستش رو اين رو با حرص و عصبانيتی که تو صداش موج می
  تو موهاش کرد و رو به باال هدايت شون کرد.

  تم :دستم رو به حالت تدافعی باال آوردم و گف

  _خب حاال! چرا عصبی ميشی؟!

_آخه اين همه اصرار برای فهميدن اسم و فاميل کسايی که من ازشون بيزارم رو 
  درک نميکنم.

  _ببخشيد.

_از اينکه خانواده ام حتی کوچيک ترين چيز ها رو درباره اينا بدونن برام سخته! 
اگر روزی من تمامی عکس های تو و مامان رو از داخل گوشيم حذف کردم. تا 

  گوشيم هک شد چيز قابل توجه ای که ربطی به غيرت من باشه، وجود نداشته باشه.

  _عکس آره. ولی شماره ما که هست! گوشی ما رو يعنی اونا نميتونن هک کنن؟!

اين حرف يک آن از دهنم بيرون رفت و خب حرف منطقی بود. بالخره روزی 
بگم. جوری که آخرين چيزی که  ساميار همه چيز رو ميفهمه پس بزار کم کم بهش

  به گوشش برسه و باعث بشه من وارد اين بازی شدم، خبر مرگ باشه!
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  دستی به صورتش کشيد و گفت:

_در هرحال درصد اين کار خيلی کمه. ولی چاره ای نيست! نميتونم که شماره هاتون 
های رو اصال توی گوشيم نداشته باشم. و در طول اين مدت فعاليت من توی فوريت 

  سايبری گوشيم هک نشده!

  _خب يک درصد فکر کن که...

_حتی تصورش رو هم آدم رو ديونه ميکنه. نمی دونی وقتی عکس های پخش شده 
بينم چه حالی ميشم! وقتی که پدر و برادر هاشون ميان برای دخترای مردم رو می

خيلی شکايت اون منطقه پر ميشه از صدای داد و هوار کشيدن هاشون. حق دارن. 
  سخته.

انگشت اشاره اش رو تهديد وار رو به روی دروبين جوری که من بتونم به وضوح 
  ببينم تکون داد و گفت :

_وای به حال اون روزی که همچين چيزی رو من ببينم. دهن اون يارو سرويس 
  ميکنم ساحل. از االن برای روحش صلوات بفرست.

ی واقعی کلمه ترسيدم. اما حفظ ظاهر با اين حرفش آب دهنم رو قورت دادم و به معنا
  کردم و دستم رو به باال آوردم و معترض گفتم :

_چه خبرته ساميار؟! چرا دور برات داشته. آروم باش برادرم. زنده و مرده اون 
کسی رو که شايد اصال وجود نداشت رو آوردی جلوی چشمای من! يکم مصلت باش 

  به اعصابت.

عث گفتن همچين دروغ بزرگی شدم. کی ميگفت شايد لعنت فرستادم به خودم که با 
  اصال وجود نداشته باشه؟!

  دروغ و شوخی مضحک و خنده داری بود.

ساميار يک ليوان آب برای خودش از پارچ مالل از آب روی ميز ريخت و جرئه به 
  جرئه تا آخرين قطره اش رو با ولع خورد.

  _آروم شدی االن؟!



203 | P a g e 
 

  _آره االن خوبم.

بت ديگه ای بکنم تماس تصويری متوقف شد. نگاهی به آنتن گوشيم تا خواستم صح
گوشيم از يک شماره  انداختم که قطع بود. تماس تصويری رو قطع کردم که بالفاصله

ناشناس زنگ خورد. از اين به بعد شماره ناشناس و آشنا نداره، همه رو جواب ميدم. 
  شايد يک درصد مامان مهنوش باشه.

  ردم که صدای يک مرد پشت تلفن هويدا شد.نقطه اتصال رو فش

  _سالم خانوم خانوما! چطوری؟!

  _ببخشيد شما؟!

  _اميرم. پسر کريم خان!
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ماشين رو روبه روی شرکت پارک کردم و پياده شدم. قدم هام رو استوار و محکم 
وارد شرکت شدم. با ورودم همه سالمی کردند که من هم سالمی کردم و برداشتم و 

يک راست به سمت اتاق خودم رفتم. قبل از اينکه بخوام در رو باز کنم و وارد بشم 
  منشی شرکت بلند شد و گفت :

_آقای برومند. آقای غفاری اومدن گويا که باهاتون کار داشتن. من هم گفتم که داخل 
  مونن.اتاق تون منتظر ب

  _خوب کاری کرديد. ممنونم.

  در اتاق رو باز کردم و وارد شدم. کاميار با ديدنم از روی مبل بلند شد.

  _سالم کاميار خان. شما کجا اينجا کجا؟! راه تون رو گم کرديد؟

  لبخندی زد و گفت :

  _سالم. کم سعادتی هست داداش. شما کوتاه بيا.

  اشاره کردم به مبل و گفتم :
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  ن. حاال اين ها رو بيخيال. خودت چطوری؟! دانشگاه خوب پيش ميره؟!_بفرما بشي

  _بد نيست. مجبوريم خوب باشيم. تو هم که بايد خوب باشی.

کيف سامسونت رو روی يکی از صندلی ها گذاشتم و صندلی ها رو رد کردم و روی 
  صندلی پشت ميز کارم نشستم. کتم رو در آوردم و روی دسته صندلی گذاشتم. 

  ور؟!_چط

  _شنيدم سخنرانی رو بر عهده گرفتی. خوب داری تو دانشگاه جوالن ميدی ها.

  قهقه ای زدم و گفتم :

  _من که خودم نخواستم. دکتر کاظمی کار داشت و من به مديريت معرفی شدم. 

  کاميار چای يا قهوه؟! 

  _چايی. 

  سری تکون دادم و تلفن رو برداشتم و کد منشی رو گرفتم.

  لطفا دو تا چای!_خانم فتحی. 

  خانم فتحی چشمی گفت که تلفن رو قطع کردم.

  _پرهام جان؟!

  _بله؟! 

  يک حرفی رو ميخواست بزنه اما نميتونست. مثل اينکه معذب باشه و روش نشه. 

  _بگو. 

  _راستش يک زحمتی برات دارم. 

  _زحمت چيه پسر؟ کارت رو بگو.

  و خوانندگی بودم._خودت می دونی که چند سالی ميشد توی کار موسيقی 

  سری تکون دادم که ادامه داد :



205 | P a g e 
 

_چند ماه هست که دوباره شروع کردم. يعنی دارم ادامه ميدم. اما استادم فوت کرده 
و جای ديگه ای رو سراغ ندارم که با پولی که من دارم بشه توی يک استاديو ظبط 

  صدا کار کرد. از حرفات شنيده بودم قبال که يکی از اقوام تون...

  ادامه حرفش رو نزاشتم که کامل کنه و گفتم:

  _نوه خاله پدرم؟! استاد شرفی؟

  تند تند سری تکون داد و ادامه داد :

_خواستم اگر که بشه صحبت کنيد باهشون تا من الاقل به اون آرزويی که از بچگی 
  داشتم برسم. پول هست اما کمه.

صندلی مجاور نشستم. با  لبخند غمناکی زد. از روی صندليم بلند شدم کنارش روی
  دستم ضربه آرومی به شونه اش زدم و گفتم :

  _حله پسر. فقط يک شرط خيلی آسون داره.

  نگاه مهربونی بهم انداخت و گفت :

  _جون بخواه داداش. چی؟!

  _ببين اول از همه بايد يک آهنگ بخونی فقط مختص به خودم و...

  _زنت؟! 

  :نگاه عاقل اندر سفيه انداختم و گفتم 

_خب حاال؛ جهنم و ضرر! برای من و زنم يک آهنگ ميخونی بمب. مورد دوم هم 
وقتی کنسرت گذاشتی منو مياری رو استيج به عنوان يک مرد گل و گالب نشون 

  ميدی و معرفی ميکنی. چطوره؟!

  _چشم. اين که چيزی نيست. بيشتر از اينا بايد براتون بزاريم کنار.

وخی خدايش خيلی دلم ميخواد از بين اين همه دوست _شوخی کردم کاميار. دور از ش
  عالف و بيکار يکی آدم حسابی در بياد.

  ابرويی باال انداخت گفت :
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_داداش زدی ما رو با آرپيجی که تار و مار کردی! يعنی قبل اين ما هم عالف و 
بيکار بوديم. ناسالمتی شهاب که عين خودت پرستار داره ميشه، حسام هم که مدير 

  شرکتت هست. االن اينا شغل نيست؟!  عامل

  نوچی کردم و گفتم :

_ببين خوانندگی فرق ميکنه. مشهوريت و محبوبيت داره. حاال االن هم منو ال منگه 
  نزار. چای رو االن ميارن بزن بر بدن. من زنگ ميزنم استاد شرفی.

  ختم.با تقه ای که به در خورد نگاهم رو از کاميار گرفتم و به ورودی اتاق دو

آقا موسی آبدارچی شرکت چايی رو روی ميز گذاشت. تشکری ازش کردم که بعد 
  از چند ثانيه از اتاق خارج شد. اشاره زدم به چای ها و گفتم :

  _بنوش تا من زنگ بزنم.

بلند شدم و گوشيم رو از داخل جيب کتم بيرون کشيدم. داخل مخاطبينم آقای شرفی 
شماره اش گزينه تماس رو لمس کردم و شنونده  رو سرچ کردم و بعد از پيدا کردن

  بوق های متممد شدم.

از جواب دادن استاد شرفی نااميد شده بودم و قصد قطع کردن تماس رو داشتم که 
صدای بم و مردانه اش از پشت تلفن به گوش رسيد. بعد از سالم و احوال پرسی 

ميار رو گفتم که آقای شرفی نگاهی به کاميار انداختم و خواسته ام رو گفتم. شرايط کا
برای چند ثانيه مکث کرد. خدا خدا ميکردم که موافقت کنه، نميخواستم روی کاميار 

  رو زمين بزنم.

_مشکلی نيست پرهام جان. هدف ما پرورش دادن صدای های خفته خواننده های 
  تازه وارد هست. بگو همين فردا بياد استوديو. 

ز چند کلمه صحبت کردن ديگه از استاد خداحافظی لبخندی زدم و تشکر کردم و بعد ا
  کردم و به سمت کاميار رفتم.
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چند قدم مونده بود که به صندلی کاميار برسم. از پشت يک ضربه نسبتا محکمی به 
دن ليوان شيشه ای کل اتاق رو برداشت. پشتش زدم. قبل از اينکه برگرده صدای افتا

  بالفاصله بعد از افتادن ليوان خانم فتحی سراسيمه وارد اتاق شد و گفت :

  _آقای برومند. اتفاقی افتاده؟! 

  _ليوان شکست. لطفا آقا موسی را بگين بياد خرده شيشه هارو جمع کنه. 

  خانم فتحی سری تکون و در اتاق رو بست. 

ردم و صندلی ها رو دور زدم و روبه روی کاميار ايستادم. با چهره ام رو مچاله ک
دستم ضربه ای به پيشونی خودم زدم. عالوه بر اينکه ليوان چای شکست، چای داغ 

  ريخت روی کاميار.

_وای ببخشيد کاميار. خريت کردم. ميدونی که بعضی موقع ها جو ميگيره منو. جای 
  بدی که نريخت؟!

  پقی زد زير خنده و گفت :

  _زياد داغ نبود و گرنه االن بيچاره بودم.

سری به نشونه تاسف تکون دادم و خنديدم. کاميار از روی صندليش بلند شد  و خم 
  کرد که خورده شيشه ها رو جمع کنه. سريع به سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم.

  _اين کار تو نيست. االن زنگ...

يار قطع شد. موبايل روی ميزم بود ادامه حرفم با شنيده شدن صدای زنگ موبايل کام
و وقتی زنگ خورد نگاهم بی اختيار سوق داده شد سمتش. کسی بهش زنگ زده بود 
سئو شده (رنگين کمون) با يک ايموجی رنگين کمون کنارش. به به آقا کاميار هم 

  بله. احتماال چند ماه ديگه ميره قاطی مرغ ها.

  _کاميار تلفنت.

خرده شيشه ها و تلفنش رو برداشت. با ديدن نام کسی دست برداشت از جمع کردن 
  که بهش زنگ زده؛ نيشش تا بناگوشش باز شد و تلفن رو جواب داد.

  _سالم. ممنونم تو خوبی؟! جانم؟
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  نيشخندی زدم و تلفن رو برداشتم و وصل کردم به خط منشی.

  _خانم فتحی آقا موسی چرا نيومد؟!

  _اومدن آقای برومند.

موسی پشت در بود که بالفاصله تقه ای به در خورد و وارد شد. جارو مثل اينکه آقا 
  و خاک اندازش رو از هم جدا کرد و شروع کرد به جمع کردن خرده شيشه ها.

  _آقا خدا نکرده دستتون نبريد که؟!

  _نه آقا موسی.

خداروشکری زيرلب نجوا کرد و بعد از اينکه کارش تموم شد از اتاق بيرون رفت. 
  ن کاميار تموم شد و اومد روی صندليش نشست و گفت :صحبت کرد

  _ببخشيد داداش. راستی با اون دست گلی که شما به آب دادی نشد بپرسم، چيشد؟!

_حله داداش. از االن يک آهنگ آماده کن به نام پرهام و معشوقه ای که هنوز وجود 
  نداره.

  خنده ای کرد که گفتم :

  فکر کنم شما دست به کار شدی. _نخند! واسه ما که وجود نداره ولی

  ابرويی باال انداخت و گفت : ( چطور؟!)

  _رنگين کمون کيه کلک؟! زيبا خفته هست سئوش کردی رنگين کمون؟!

  _زيبا خفته نيست! اما توی زيبايی واقعی چيزی کم نداره!

  سری با شيطنت تکون دادم و گفتم :

شلوار رو بدوزيم. اسمش چيه اين _آستين ها رو بزنيم باال؟! از االن بگو که کت و 
  ليدی رنگين کمون؟!

  _ساحل!
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سرم گرم برگه ای بود که بند قرار داد بود ولی باشنيدن اين کلمه اش خودکار رو 
  روی ميز انداختم و نگاهم رو از نوک کفشش باال آوردم و رسيدم به چشماش.

  _ساحل سپهری؟! هم کالسيت؟

فهميدم چجوری خودم رو تحمل کردم. سری تکون داد که من اون لحظه اصال ن
  عصبی دستی به صورتم کشيدم و با حرص گفتم :

  _کت و شلوار رو آماده کنيم؟!

فقط خدا خدا ميکردم بگه( نه بابا ما فقط يک دوست معمولی هستيم!) اما نگفت لعنتی. 
ای لعنت به اين حس غيرتی که برای اولين بار با ساحل به وجود اومد. حس بدی 

  مصب.بود ال

  _اگر خدا بخواد چرا که نه!

دستام رو مشت کردم و عصبی از روی صندليم بلند شدم و دست به کمرم زدم و 
  پشتم رو کردم به کاميار که صورت برافروختم رو نبينه.

  _داداش اتفاقی افتاد؟!

  _نه!

  _چت شد يکدفعه؟!

  _سرم تير ميکشه.

  هست که گفت :مثل اينکه از رفتار و عملکرد هام فهميد يک مرگيم 

  _من ميرم ديگه پرهام جان. تا آخر لطفت رو فراموش نميکنم.

  دستم رو به باال آوردم و گفتم :

  _خواهش ميکنم. به سالمت. رفتی در رو هم ببند.

رفتارم اصال دست خودم نبود. رنگين کمون سئو ميکنه ساحل رو، زنگ ميزنه نيشش 
  گر خدا بخواد چرا که نه!باز ميشه، جانم، جانم ميکنه؛ بعد هم ميگه ا
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ای لعنت به هر حس مردونه توی اين جهان! لعنت بهت کاميار که تصور ذهنيم رو 
  بهم زدی.

  حواسم نبود اصال توی شرکت هستم، با صدای نسبتا بلند گفتم :

  تون!_لعنت به همه

 

#parham  

از اومدن به شرکت فقط و فقط رسيدگی به قرار داد ها بود اما االن تمرکز  هدفم
هيچی رو ندارم. تا خودکار به دست ميگيرم تا حساب و کتاب کنم اعصابم به هم 
ميريزه و غير ارادی دست هام مشت ميشه. چه کردی کاميار! اينم حرف بود آخه تو 

م. نکن اين کارو که خودم زدی! نکن کاری که پشيمون بشم چرا بهت کمک کرد
اصال دلم همچين کاری رو نميخواد. پرونده ها رو يکی يکی جمع کردم و داخل قفسه 
ها گذاشتم. روی صندليم نشستم. چشمام رو بستم و دستام رو قاب سرم گرفتم. تالش 
های زيادی کردم که سيگار رو ترک کنم ولی مثل اينکه نميشد. اتفاق ها پشت سر 

وم می آوردن و مدام ساز مخالف ميزدن. دستم رو به سمت کتم بردم هم رگباری هج
و پاکت سيگار رو بيرون کشيدم. پاکتش رو باز کردم و يک نخ سيگار ازش بيرون 
کشيدم. فندک طاليی رنگم رو زير سيگار شعله ور کردم. سيگار رو کنار لبم گذاشتم 

بود و مشامم شده بود پر و چند پوک زدم. دود های غليظ سيگار اطرافم رو گرفته 
از دود سيگار. صندلی رو دقيقا پشت به در ورودی گذاشته بودم و منظره روبه روم 
شهر پرهياهو مشهد بود. صدای زنگ تلفن سکوت حاکم بر جو اتاق رو شکست. 
سيگار رو که الی انگشت های دست راستم بود رو به دست چپم منتقل کردم و با 

  تم. دست راستم تلفن رو برداش

  _آقای برومند. آقا حسام تشريف آوردن. 

  _بگو بياد داخل! 

  چشمی گفت و بعد از چند ثانيه صدای باز شدن در شنيده شد. 

  _پرهام!؟ فکر نميکردم شرکت باشی. تو که گفتی با بابات ميری،چيشد؟! 
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  _حاال که اينجام! مشکلی داری بگو برم!؟ 

  نفس های کشدار من هم باال تر.  صدای آروم قدم هاش نزديک تر ميشد و صدای

  _چته پرهام!؟ حالت خوب نيست؟ 

  _من خوبم حسام! 

_خوب نيستی که اينجا رو با خونه ات اشتباه گرفتی! اومدی شرکت که به قرار داد 
  ها رسيدگی کنی نه اينکه بشينی نخ به نخ سيگار بکشی! 

  ه بدم. _اومدم که کاری انجام بدم. ولی سرم درد گرفت نتونستم ادام

_پاشو خودت رو جمع کن پرهام. کل اتاق رو دود سيگار گرفته! زشته پسر! االن 
اگر کسی بياد و باهت کار داشته باشه روت ميشه دعوتش کنی به اين اتاق که از دود 

  سيگار نمی تونی نفس بکشی! 

  _مهم نيست! 

  يز. موبايلم رو روی سايلنت گذاشته بودم و روی ميز بود و منم پشتم به م

  _پرهام گوشيت داره زنگ ميخوره.

صندلی رو به حالت اول برگردوندم و سيگار رو داخل جا سيگاری خفه کردم. دستم 
رو کش دادم و گوشی رو برداشتم. با ديدن نام (ساحل) روی صحفه گوشيم ياد حرف 

  کاميار افتادم و حرفش توی سرم اکو شد. 

  _اگر خدا بخواد چرا که نه! 

  ث کردم که حسام گفت :چند ثانيه مک

  _خب جواب بده. االن قطع ميشه!

  سری به نشانه منفی تکون دادم و گفتم :

  _مهم نيست!

يک به يک سلول های بدنم به اين دروغ مضحکی که به زبون آوردم، خنديدند! 
ساحل مهم نباشه!؟ امکان نداره. اما چه کنم که نميتونم باهش صحبت کنم. تماس رو 
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ودش قطع شد. وقتی صحفه تماس خاموش شد و پيامک اومد. (يک جواب ندادم که خ
خواست تماس بی پاسخ. ساحل) پکر تر شدم. پشيمون شدم که چرا جواب ندادم. دلم می

زنگ بزنم اما عقلم ميگفت نه! و چه جدال سخت و نفس گيری بود اين تناقض. مانند 
هيچ گاه با دلم چيزی  کرد و گاه قلب برتری. مندو کفه ترازو گاه عقل حکومت می

کرد! پس برای اين را نخواستم. هميشه و در هر حال عقلم بود که فرمانروايی می
موقعيت هم نمی توانم استثنا قائل باشم. گوشيم رو داخل جيب کتم انداختم و بلند شدم. 
اسپری ارکيده رو از داخل کشو برداشتم و داخل اتاق اسپری کردم. کتم رو روی 

  م و کيف سامسونتم رو برداشتم. رو به روی حسام واستادم و گفتم :دستم انداخت

  ! خودت کار ها رو جفت و جورش کن._من ميرم خونه، سرم درد ميکنه

----------  

#sahel  

شون ميگذره! پنج روز گذشته پنج روز از روزی که با پرهام رفته بوديم محله قديمی 
اما من هيچ تماسی از سمت مامان مهنوش دريافت نکردم. پنج روز گذشته اما پرهام 
نه جواب پيامک های منو ميده و نه جواب تماس هام رو. دليل اينکارش رو اصال 

گفت من تو رو فهمم! چرا نبايد جواب تلفنم رو بده! اين پرهام همونی بود که مینمی
  د هات شناختم؟! با لبخن

  نه! اون نبود. اگر خودش بود که اينجوری با رد کردن تماس هام دلم رو نمی شکست! 

  _بفرماييد اينم اسپرسو تون. نوش جان! 

از دنيای فکر و خيال خودم رو رها کردم و برگردوندم به مکان دنجی که بودم. کافه 
مون رو پر ميکرديم.  ای که هميشه من و بچه ها همينجا بعد ظهر های پنج شنبه

شست. بوی تلخ قهوه شد بدجور به دل میصدای موسيقی اليت که در فضا پخش می
  مشامم رو پر کرده اما چه حيف که از قهوه متنفر بودم.

با بچه ها دور يک ميز گرد پنج نفره نشسته بوديم و يک عصر رفيقانه رو تشکيل  
همين صدای اعتراض بچه ها رو به  داده بوديم اما من کال حواسم جای ديگه بود و

همراه داشت. تارا رو چند روزی ميشد که نديده بودم و دلم حسابی براش تنگ شده 
کرد. فنجون اسپرسو رو جلو کشيدم و بود. کنارم نشسته بود و با ترنم صحبت می
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نگاهی به طرح قلب شکل گرفته روش انداختم. گوشيم رو داخل جيب شلوار جينم 
تا اگر زنگ خورد از لرزشش متوجه بشم. با تارا صحبت می کردم که  گذاشته بودم

لرزش گوشيم رو حس کردم. گوشی رو از جيب شلوارم بيرون کشيدم و نگاهی به 
صدا کردم که حتی شماره که بهم زنگ ميزد، انداختم و ردی دادم. گوشی رو بی

ون روزی که لرزشش رو هم متوجه نشم. امير بود! پسر کريم خان. درست از هم
بهم زنگ زده بود تا خود االن بالغ بر صد بار زنگ زده بود. مار از پونه بدش می 
آد ، کنار خونه اش سبز ميشه؛ حکايت اين ضرب المثل حکايت اين روز های من 
بود. خيلی ازش دل خوشی داشتم که بخوام االن به تلفن هاشم جواب بدم. شماره من 

اباش گرفته. انقدر که زنگ زده بود تقريبا شماره رو هم معلوم نيست چجوری از ب
  موبايل نحسش رو حفظ کرده بودم و از شماره های ديگه تشخيص ميدادم.

  _چرا جواب ندادی؟! مزاحم بود؟!

بين کاميار بود که نگاهش رو دوخته بود به من و يک به يک کار هام رو زير ذره
  گرفته بود.

  وقتش نيست!_نه! بعدا باهش تماس ميگيرم. االن 

سری تکون داد و مشغول خوردن کيک شکالتی اش شد. سپهر که همچنان به رفتار 
های خوشمزه مانندش مشغول بود، بالخره دست از اذيت کردن ترنم برداشت و رو 

  به کاميار گفت :

  _شنيدم استادت افقی شده کامی، راسته؟

  کاميار چشم غره ای نصيبش کرد و گفت :

  _سپهر!

  حرص خوردن کاميار، خنده ريزی کردم و پرسيدم :من از ديدن 

_آره کاميار؟ پس االن کجا ميری آموزشگاه؟ چون ديروز بهت زنگ زدم، گفتی سر 
  تمرين هستی!

  _آره خب. يک جای ديگه ثبت نام کردم.

  ترنم با کنجکاوی پرسيد :
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ا _مگه پيدا کردن آموزشگاه و استوديو برای تمرين به همين راحتی هست؟ تازه ب
  پول کم. چون فکر کنم پول زيادی ميگيرن. چطوری؟

  _يک پارتی درجه يک!

  تارا ابرويی باال انداخت و گفت :

  _اونوقت معرف تون کی بوده؟!

  _پرهام برومند! دوستم.

من که تا اون لحظه مشغول خوردن اسپرسو بودم با شنيدن نام پرهام فنجون رو روی 
  دادم. ميز گذاشتم و خيلی دقيق به حرفاش گوش

شناسيد. پس الزم به معرفی نيست! يکی از _خب فکر کنم همه پرهام رو ديد و می
  آشنا هاشون هم استاد موسيقی بود، منو معرفی کرد، اونجا مشغول به کار شدم.

  ترنم که زياد ساز مخالف با پرهام رو ميزد گفت :

بهش نمی  _چی عجب! يک کار خيرخواهانه ما از اين بشر ماورائی ديديم. خوبی
  اومد. 

  سرم رو که مانع ديدن ترنم ميشد رو از باالتنه تارا به جلو کشيدم و گفتم :

  _پرهام هميشه خوبه! فقط کافيه آدمش پيدا بشه. 

ترنم (به به) زير لب گفت که کاميار اين بار رگ غيرتش باد نکرد و هم نظر با من 
  گفت :

  _اينو راست ميگه! 

دم که بايد ازش دفاع کنم. بايد بفهمونم آدما با همه خوی نميدونم چرا! ولی مطمئن بو
خوبی نميگيرن و پرهام جزئ همون دسته از آدم ها بود. کاميار امروز کوک کوک 

داد و همين دل نگرانم بود و ميشد چند کلمه از پرهام ازش پرسيد. تلفنم رو جواب نمی
يار دوستش بود و به گفته خودش کرده بود که مبادا اتفاقی براش افتاده بود. بالخره کام

با پرهام چند روز هست که در ارتباط هست. اما در حضور جمع نميشد. ترنم از 
شد تحمل کرد اما سپهر رو نه! درسته دوست بود اما نه اونقدر خود بود و تارا هم می
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صميمی که بشه باهش چيزی رو در ميون گذاشت. از روی صندليم بلند شدم و بعد 
  ردن شالم به سمت کاميار رفتم. زير گوشش آروم گفتم :از درست ک

  _ميشه يک دقيقه بيای؟ کارت دارم. 

ترنم و سپهر مثل هميشه باهم بحث ميکردن و تارا هم سرش گرم به موبايلش بود. 
کاميار بلند شد و پشت سرم به راه افتاد. قدم هام رو به سمت آخرين صندلی های کافه 

که شيشه هاش رنگی رنگی بود ايستادم. کاميار هم با  برداشتم و کنار يک پنجره
  توقف کردن من ايستاد و گفت :

  _چيکار داشتی ساحل؟! نگران شدم! 

  _چيزی نيست. از پرهام خبر داری؟!

  چشم درشت کرد و گفت :

  ا پرهام چيکار داری ساحل؟! مگه باهش در ارتباط هستی؟ _تو ب

  سری تکون دادم و گفتم:

_چند روز هست که جواب تلفن های منو نميده. تو آخرين بار کی باهش صحبت 
  کردی؟ 

  کاميار خوشبختانه دست از گير دادن و سين و جيم کردن من برداشت و گفت :

  کردم. با پرهام صحبت می _همين نيم ساعت پيش. موقعی که رفتم بيرون،

  با حرص لب گزيدم و گفتم :

  _پس خوبه فقط جواب تلفن منو نميده. چيکارت داشت؟ 

_من کارش نداشتم. شهاب! دوستش که يک آشنايی هم با من داره، زنگ زد ببينه 
  کجا هستم که اون ها هم بيان! 

  با تعجب پرسيدم :

  _يعنی ميخوان بيان اينجا؟!

  _آره! 
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روی رضايت زدم. اتفاق خوبی بود. ميتونستم اين بی محلی هاش رو  لبخندی از
  محلی ميکنی پرهام برومند!؟تالفی کنم و به اندازه خودم ناراحتش کنم. بی

هنوز ساحل سپهری رو نشناختی؟ درسته قيافه معصومی دارم و زياد به پرت نزدم 
بياد و خون به ولی دليل نميشه هميشه ساکت بمونم. بعضی اوقات که خونم جوش 

  ه، تالفی ميکنم اونم از نوع بدش!مغزم نرس

--------  

#sahel  

بعد از اينکه فهميدم پرهام خان قراره تا چند دقيقه ديگه به اينجا بياد، به سمت بچه 
  :ها رفتم و کنار گوش تارا آروم نجوا کردم 

  _کيف لوازم آرايشی همرات هست؟!

از تارا پرسيدم چون مطمئن بودم. تارا بيشتر از من و ترنم به خودش می رسيد و 
  هميشه لوازم آرايشی باهش بود.

سری به نشانه (آره) تکون داد و زيپ کيفش رو باز کرد و يک کيف نسبتا بزرگ 
  گذاشت تو دستم.

  _ميخوای چيکار کنی کلک؟!

  شه. ميخوام چيتان پيتان کنم!_تو کاريت نبا

  _ساحل! اينجا؟ جلو اين همه پسر؟!

  نيم نگاه معنی داری بهش انداختم و گفتم :

_عقل کل! هرجايی بالخره يک دستشويی داره! اينجا هم که سرويس بهداشتی هاش 
  رو ديدی از خونه ما بزرگ تر هست! ميخوام برم اونجا.

  چشمکی زد و گفت :

  ر خدمتم!_آها. کمکی خواستی د
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نوچی کردم و خيلی نامحسوس خودم رو به سرويس بهداشتی ها رسوندم. خداروشکر 
کسی نبود. اميدوارم کسی هم نياد. جلو آينه واستادم و جلو شالم رو باز کردم و کمی 
به عقب دادم. اصال اهل آرايش کردن صورتم نبودم و اگر آرايشی هم ميکردم در 

اما االن نيت دارم. ميخوام اون روی پرهام رو  حد يک رژ لب و کرم پودری هست.
هم ببينم. بی اعتنايی رو با غيرت مردونه اش تالفی ميکنم. اول از همه صورتم رو 
به صورت يک دست کرم پودر زدم. بعد از اون رفتم سراغ چشم هام. زياد خط چشم 

نبال مداد کشيدم ولی بلد بودم. خيلی با وسواس خط چشمم رو قرينه هم کردم و دنمی
چشم توی کيف گشتم. پلک چشمام رو هم مداد چشم سياه رنگ کردم. از بين چندين 

ای تيره رو انتخاب کردم که به رنگ شالم هم بياد. داخل آينه رنگ سايه، سايه قهوه
که خودم رو نگاه کردم لبخندی زدم. مدل خط چشم کشيده ای که انتخاب کرده بودم، 

سايه قهوه ای رنگ زيبايی خاصی رو به چشمام داده  چشمام رو درشت کرده بود و
بود. رژ کالباسی رنگ رو هم با وسواس روی لب هام کشيدم و به خودم نهيب زدم 

  : (بسه دختر! همينم کافی هست!)

دست از آرايش کردن کشيدم و شالم رو روی سرم درست کردم. همه وسايل رو 
روشکر که کسی توی اين بازه داخل کيف آرايشی گذاشتم و زيپش رو بستم. خدا

زمانی به دستشويی نيومد که اگر می اومد من رو با يک ديوونه روانی اشتباه می 
  گرفت! 

نگاه اجمالی به خودم انداختم و بعد از اينکه مطمئن شدم همه چی مرتبط هست از 
سرويس بهداشتی ها خارج شدم. به سمت بچه ها رفتم و روی صندليم خيلی خونسرد 

  کيف لوازم آرايشی رو به بازو تارا زدم که برگشت و گفت : نشستم.

  _من غش! باريکال قرينه خط چشمت رو دوست دارم.

  لبخندی زدم که صدای ترنم بلند شد :

  _ساحل! کجا آرايش کردی؟!

  _تو دستشويی!

  کرد!اينو که گفتم سپهر پقی زد زير خنده. کاميار هم که چيزی نمی گفت، فقط نگاه می

  شما دخترا جا و مکان براتون فرقی نميکنه! فقط بلدين چيتان پيتان کنين._خدايی 
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  نگاه عاقل اندر سفيه به سپهر انداختم و گفتم :

  _دوست داشتم آرايش کردم!

  _خوشگل شدی!

با شنيدن اين حرف از کاميار لبخندی زدم و زير لب تشکر کردم. موبايلم رو از جيبم 
ی پاسخ به معنای واقعی کلمه حالم از اين امير در آوردم که با ديدن شصت تماس ب

نام بهم خورد. آخه چقدر يک آدم ميتونه چندش و نچسب باشه؟! تا خواستم گوشيم رو 
خاموش کنم صحفه تماس نمايش داده شد و باز هم آدم نچسب هميشگی! تو طول اين 

در می  مدت که اون ناشناس ها بهم زنگ ميزدن انقدر نبود اما اين داشت شورش رو
آورد. از کنار بچه ها بلند شدم و به سمت در رفتم. با باز کردن در صدای زنگوله 
ای که در باال سقف آويزون بود به صدا در اومد و توجه همه کسايی که در اون کافه 
بودن رو روی من معطوف کرد. ترنم با ادای کلمات به صورت پانتوميم بهم فهموند 

:  

  _کجا ميری؟!

کون دادم و بی اعتنا به بيرون رفتم. با وزيدن نسيم سردی پوست تنم و منم سری ت
مور مور شد و به خودم لرزيدم. جنبيدم و تا تماس قطع نشده بود نقطه اتصال رو 
فشردم. خيلی سرد و خشک همراه با به زبون آوردم کلمات تيکه بار باهش صحبت 

  کردم. بدون هيچ گونه سالمی با لحن تند گفتم :

به ظاهر محترم! وقتی يکی جواب تلفن هات رو نميده، يعنی نميخواد باهت _آقای 
  صحبت کنه و اين يعنی تو مزاحمی! چرا باز دوباره زنگ ميزنی؟!

  _سالم عزيزم!

  نفس کشداری کشيدم و سعی کردم آروم باشم.

  _عزيزت نبودم و نيستم و نخواهم بودم!

  _چرا انقدر تند برخورد ميکنی؟!

  نی نيستی که باهت خوب رفتار کنم. مزاحمی! ميفهمی اينو يا نه؟!_االحضرت همايو
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کردم صدای کشيده شدن همون جور که با صدای کم اما با حرص و کنايه صحبت می
الستيک ماشينی رو پشت سرم شنيدم. در ماشين شون باز شد و صدای پچ پچ دو مرد 

  هر چند ثانيه واضح تر ميشد.

ختم و طرفدار دو آتيشه عطر تلخش بودم پس واضح بويی عطر پرهام رو خوب ميشنا
بود کسی که بوی عطر تلخش زود تر از قدم هاش نويد اومدنش رو ميده پرهام بود! 
صورتم رو اصال نچرخوندم و در همون حالت ثابت ايستادم و به صحبت کردن 

  جنجاليم با امير ادامه دادم.

------- 

#sahel   

بشمارم و کلماتم رو مسلسل وار  متيباعث شد فرصت رو غن ريسکوت ام یصدا
  بکوبونم تو صورت طرف!

جواب  ،یو اوقات منو تلخ کرد یکه زنگ زد یتونستم همون بار اول یم ني_بب
 یليخرو نکردم و  یکار نيبکنم. اما همچ یبرخورد تند یليتلفنت رو بدم و خ

نه! اونقدر نفهم و  دميزنگ نزن. اما د گهيشماره د نيمحترمانه بهت گفتم که به ا
و جواب  یحال باز دوباره زنگ زد نيکرد. با ا فتيتوص شهيکه اصال نم یشعوريب

و در کمال  یادامه بد یتونيم یتا ک نميبود که بب نيندادم. جواب ندادنم فقط به خاطر ا
زنگ  گهيجوابت رو دادم که بگم د نباري. ایزنيزنگ م هيانبه ث هيکه ثان دميوقاحت د

سوسک رو  کي یهست؟! وقت یچه حس یدوني. چندش مخورهينزن. حالم ازت بهم م
حس رو  نيچندش. ا یعني نيو ا اديها اما از ظاهرش بدت م یرسيازش نم ینيبيم

زنگ  گهيد گميمن عالوه بر سوسک به شخص شاخص تو دارم. پس دارم بهت م
  ن. نز

  صحبت کنم!  یديتو منو امون نم ی_من ازت خوشم اومده بابا! ول

  زدم و گفتم : یپوزخند

! یديرو ند یآدم به اون بزرگ ی_اون روز که با نامزدم اومدم مغازه تون کور بود
 گه،يبار د کي! فقط یديدرخواست رو به من م نيتر حيوق یتو االن دار شرفيب
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انتظارت رو  یعاقبت خوب یشماره زنگ بزن نيبه ا گهيبار د کيفقط  گميدارم م
  !کشهینم

صحبت  نياز جانبش نشدم و بالفاصله تلفن رو قطع کردم. ب یجواب دنيمنتظر شن 
 چي) اما هاميم گهيد قهيکه گفت(تو برو، من تا چند دق دميپرهام رو شن یکردنم صدا

خودم حس  یرو نگاه رو کي ینينکردم و به صحبتم ادامه دادم و االن سنگ يیاعتنا
منو از "ب"  یواستاده و قطعا حرف ها نجايو شک ندارم که پرهام باشه. ا کنميم

 ديپرهام بازگو بشه اما شن یمسئله اول قرار نبود برا نيو ا دياول تا "ه" آخر رو شن
کردن پرهام خود به  یتالف ینقشه ها و اتفاقات برا نکهي. مثل اديو چه بهتر که شن

تا برگردم  دميگذاشتم و چرخ بميو تلفن رو تو ج دميکش یقينفس عم. شهيخود انجام م
 یبه کافه! تا صورتم رو چرخوندم صورتم مماس با صورت پرهام قرار گرفت. سالم

و  تيکه عصبان یجواب گذاشتم. با نگاه ها یآروم به زبون آورد که ب یليلب خ ريز
  ش!رنگ یقهوه ا لهيبود زل زدم به اون دو ت دايحرص ازش هو

  !؟ یکرديباهش صحبت م یجورنيکه ا گفتيم یبود و چ ی_ک

  زدم و آروم با تحکم گفتم : یپوزخند

  پرهام برومند!  یداشته باشه آقا یبه شما ارتباط کنمی_فکر نم

تموم شد حرفم خواستم از کنارش رد بشم که دستاش رو دور بازوم حلقه کرد و  با
  ازوم آورد و گفت :به ب یفي. فشار خفديمنو به سمت خودش کش

  نه ساحل؟!  اي یگي_م

و ممکن هست چشم چند نفر روت زوم شده  یباشه االن کجا واستاد ادتي نکهي_اول ا
 شيپ قهيدق کيجوابت رو  نکهيباشه پس دستت رو از دور بازوم ول کن و دوم ا

  رجوع کن به مغزت و فلش بک بزن!  ستيو برات قابل فهم ن ادينم ادتي! اگر یگرفت

در کافه رو  یو عصب دميکش رونيقدرتمندش با حرص ب یرو از حصار دستا زومبا
  باز کردم و وارد شدم. 

---------  
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#parham  

گوش سپرده  شدیکه پخش م یتيال یقيکافه نشسته بودم و با دقت به موس یصندل یرو
و خلوت خودم رو با  يیوقت تنها چيه اصرار شهاب به کافه اومدم وگرنه هبودم. ب

و  دميرو جلو کش یرنگ بلور ديکردم. فنجون سف یکجا عوض نم چيکس و ه چيه
 یبه ساحل م یزينگاه ر یو هراز گاه دميبه دهن بردم. قهوه ام رو آروم آروم نوش

  من! ینشسته بود، روبه رو یصندل یانداختم. درست رو

 یمن و ساحل افتاده رو نابود کن اما با رفتار نيکه ب یحصار نيا خواستميم مروزا
  شدم. مونيکه ساحل باهم کرد، پش

. اميشدم که به کافه ب یجمع هست، راض نيا یساحل هم تو دميفهم یچرا؟! وقت دروغ
 ی! چند روزنمشيبب خواستمي! فقط ميیداشتم و نه احساس تنها ینه احساس دل تنگ

سرد ساحل  یرفتار ها ليو دل دادمیهاش رو نم امکيجواب تلفن هاش و پ بود که
 دونستميکمبود بود! نم يیک جوراي شيبود. دور شده بودم ازش و دور نيهم هم

  ول کن نبود. یول کنهيزندگيم داره جا خوش م یکجا

به  دميرس یتهش م کردم،يکه فکر م یشده بودن. به هرچ ختهيافسار گس افکارم
ام  قهيشق یافکار از سرم بپره. انگشتانم رو رو نيرم رو تکون دادم تا اساحل! س

شهاب گرفتم  يیچا یبخار ها یمالش دادم. نگاهم رو از رو هيچند ثان یگذاشتم و برا
رسمش نبود. من  نيانصاف. ا یب دکر یم یبه ساحل! خوب داشت تالف دميو رس

کاراش  نيمنو با ا یداره بدجورجواب تلفن هاش رو ندادم چون حق داشتم. اما ساحل 
سرش  ی. هراز گاهکردینشسته بود و مدام نگاهش م اري. کنار کامکنهيتر م یجر

 زدنيباهم م يیو دوتا گفتيم یزيو در گوشش چ بردیم اريرو به کنار گوش کام
قشنگن  یلي. آخه مگه من بهش نگفتم خنده هاش خزديبهش لبخند م مدامخنده!  ريز

 کنه؟يکارو با من م نيفه اش رو باز نکنه ؟!   چرا االن داره اشکو یهرکس یبرا
کارو بکن، اما با  ني. با همه ادميکش یقيو آه عم دميصورتم کش یبا حرص رو یدست
اون  یبخند اما برا یهرکس یانظر داره، نه! بر قشيرف یکه رو ینه! با کس اريکام

  نامرد نه!
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خود رد کردن خط قرمز من!  یعنيبه ساحل  اريشدن کام کيبه بعد نزد نيا از
الجرئه سر  شيدست چپم رو مشت کردم و قهوه رو بدون در نظر گرفتن تلخ یعصب

اندازه اش گلوم رو به درد آورد و باعث شد که  یب ی. گرچه که کم بود اما تلخدميکش
  چهره ام مچاله بشه!

دش رو خو ینجوريکه ا کردیم ی! امروز داشت تالفار؟يکام ینخنده برا شهيم
 ی! نکنه با دلبرکنهیم یکه زده بود بدجور دلبر یخوشگل کرده ! با اون رژ کالباس

  رو ببره؟!  اريهاش دل کام

دل  اريبزارم کام دياما من نبا ديکه نبا یکرده و دل داده به کس ینامرد اري! کاماما
که  ینتف کنن تو ذات م ديبا وفتهياتفاق ب نيبزارم که اگر ا ديساحل رو ببره! نبا

حس  کي. کردميرفتار م ینجوريچم شده بود که ا دونميجهت کردم. نم یب یادعا
 یليبودم. خ دهيرو ند رشيافتاده بود تو دلم که اصال تا به االن نظ یبيحسادت عج

  ساحل فرستادم. یبرا امکيپ کيقاطع و مسمم تلفنم رو برداشتم و 

  ! کارت دارم!)؟ینيکنار من بش یايب شهي(م

 کيدستش رو دراز کرد و برداشتش.  ديرو شن شيگوش امکي" پنگي"د یصدا تا
گذاشتش کنار و دوباره  يیاعتنا یانداخت و با ب شيبه صحفه گوش ینگاه کوتاه

نگاهش  انهيکه نفهمه مخف یماهرانه جور یليشد.  خ اريمشغول صحبت کرد با کام
من رو  امکيجواب پ یعني نيتکون نخورد و ا بورديصحفه ک یکردم. انگشتش رو

 نيزم یلبم گذاشتم و با پاهام رو یدستم رو رو یعصب یليزدم و خ ینداده. پوزخند
خودم رو به ساحل برسونم  يیجورا کي خواستمينقشم بود. م یضرب گرفتم. فکرم جا

رو ازش دور کنم. همون جور که با افکارت خودم در جنگ و  اريو صد البته کام
مغزم.  یخط انداخت رو نيبه زم یصندل یها هيپا شدن دهيکش یجدال بودم صدا

. رهيها م یبهداشت سيبلند شده و داره به سمت سرو اريکام دميسرم رو باال گرفتم که د
بلند شدم. تا خواستم  ميصندل یسوک لبم نشست و بدون تلف کردن وقت از رو یلبخند

  ام گذاشت و گفت : نهيقفسه س یقدم از قدم بردارم. شهاب دستش رو رو

  !؟یريکجا م_
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  لب گفتم : ريحرکت پس زدم و ز کيرو با  دستش

  جا! جي_ه

کنار ساحل نشستم. ساحل  ار،يکام یصندل یچند نفره رو دور زدم و درست رو زيم
که تا اون موقع مشغول صحبت کردن با ترنم دوستش بود با حس حضور من برگشت 

  و باخنده گفت : ديسر رس اريو با تعجب نگاهم کرد. تا خواست بلند بشه کام

  ! یمارو که گرفت ی_داداش جا

  حرص و ظاهر زدم و گفتم : یاز رو یلبخند

  .ني_کنار شهاب فعال بش

  نشست و مشغول صحبت کردن شد. یصندل یتکون داد و کنار شهاب رو یسر

تر  کي. سرم رو نزدکنميلبم گذاشتم تا پنهون بشه که دارم صحبت م یرو رو دستم
  جوا کردم :لب ن ريبردم و آروم ز

  !؟یبگ شهيرفتار هات رو م نيا لي_دل

  بهش زدم و گفتم : یا گهيبه سکوت گذشت که با پاشنه پام ضربه آروم د قهيدق چند

  _حداقل جواب بده!

  گفت : تيبهم و با حرص و عصبان کيرو آروم آورد نزد سرش

رجوع کن برومند! شما  یآقا دميرو انجام م ی_من با توجه با رفتار طرف مقابلم کار
  ! دل شکستن تاوان داره!دهيکه دلم ازت رنج یکرد يیچه کارها نيبه خودت! بب

  بگو واسه جواب ندادن تلفن هام!؟ چرا واقعا؟ ليدل تو

  

#sahel  
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 قهيبا سکوت چند دق یو منتظر جواب قانع کننده اش بودم ول دادميرو تکون م پاهام
  مواجه شدم. 

  لب نجوا کردم : ريحرص ز با

  !؟یکنيو حرف راست شد، سوکت م تيقي!؟ بحث حقهي_چ

بدون واسه خودم قانع کننده بود! موضوع  یقانع کننده ندارم که بهت بدم! ول لي_دل
باهم  یايمردونه بود. ببخش اگر که دلت رو شکستم! منم دل شکسته بودم و هستم. م

  منو گل نازم؟! یبخشي! مم؟يکن ميرو ترم گريهمد دل

در مقابل  دونستميهزار. نم یکلمات آخر جمله اش قلبم ضربانش رفت رو دنيشن اي
  نشون بدم؛ فقط سکوت کردم! یچه واکنش ديبا تيمالک مياون گل ناز و اون م

  نه؟! اي یدي_بخش

 زيکه چ شدينم گهيکرد د یرفتار م ینجوريا یتکون دادم. وقت یزدم و سر یلبخند
کنم. اون جواب گستاخانه ام جلو  یگرفته بودم که تالف ميبگم. امروز تصم یا گهيد

گرم  اريکه از قصد با کام یبود. وقت یليخودش خ امکشيکافه و اون جواب ندادن پ
 یحال خودم اصال خوش نبود. دست ها نم،يبپرهام رو ب تيگرفته بودم تا اوج عصبان

انصاف بودم! اما پرهام قلب  ی! من چقدر بدادم؟يو ادامه م دميديمشت شده اش رو م
 یکرده بودم اما اون اومد و ازم عذر خواه یمن حرمت شکن نکهيداشت! با ا یبزرگ

  کرد!؟ تشياذ گهيد شهيمرد خوب و مهربون بود. مگه م نيکرد! چقدر ا

جادوم کرد! رنگ بود اما با گفتن اون چند جمله  اهيس شيازش تا چند لحظه پ قلبم
  کرد! االن نوبت من بود! ميبه دلم و تازه اش کرد. اون دل منو ترم ديرنگ قرمز پاش

  جور آهسته گفتم : همون

  !؟یدي! منو بخش؟ی_تو چ

  . ضربه به پاش زدم که گفت :دادیکه جواب نم ديشنيصدام رو نم نکهيا مثل

  !شنومي! نمیکنيآروم صحبت م یلي_خ
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 کي شهي. من همشدنيصحبت کنم وگرنه کل کافه متوجه م نيتونستم بلند تر از ا ینم
از  یکي یداشتم. همون رو برداشتم و رو فميک یخودکار تو کيو  کيدفترچه کوچ

  صحفه هاش نوشتم.

  پرهام؟! ) یبخشي(تو هم منو م

  رو گذاشتم کنار دستش و با سر بهش فهموندم : (بخون!) دفترچه

و اونم شروع کرد  ديانگشت هام کش یاز المتن رو خوند خودکار رو  نکهياز ا بعد
  به نوشتن!

قشنگ تره.  یليخ ینجوري! ایکه ناراحت یموقع ا یمنو پرهام صدا کن! حت شهي(هم
  پرهام خان!) ايپرهام هستم  ايبرومند باشم واسه تو  یمن واسه هر کس که آقا

  که نوشته بود منم پشت بندش نوشتم. یاز خوندن متن بعد

  کنم.) ميقلبت رو رو ترم خوامينه!؟ م اي یدين! فقط بخش(باشه پرهام خا

  زد و نوشت. یکه نوشته بودم لبخند یاز خوندن متن بعد

 یکس کيخب من باهت قهر نبودم فقط  ی! مقصر من بودم. ولینکرد ی(تو که کار
که نفست خورد به  یاز همون موقع دميتو رو د یوقت یباعث شد که دلم بشکنه. ول

  شد.) مينفسم دلم ترم

 یعاشق ديمن نو یسرم اکو شد. حرفاش برا یبار جمله هاش تو نياز خوندن چند بعد
بهش گفت آنقدر با  شديبود! چقدر سخت بود! کاش م گهيد یکياون دلداده  یول داديم

  نکن! یحرفات دلبر

  دستم گرفتم و نوشتم. یلرزش دستام، خودکار رو تو با

 یباهت صحبت کردم، بازم اومد ینجوريافه اجلو ک نکهيپرهام! با ا یمرد یلي(تو خ
  !)یلي! خیمرد یلي. خیکرد یازم عذر خواه

  سپهر مانع شد. طونيشر و ش یکاغذ صدا یرو سهيخواست جواب رو بنو تا
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مداربسته در  نيدورب ني. عنميبينم ني!؟ فکر نکننيکنیم کاريچ ني_شما دوتا دار
  هم؟! یبرا نيسينویم ینظرتون داشتم! چ

ما جمع شد. همه کنجکاو چشم  یجمله از سپهر نگاه همه بچه ها رو نيا دنيشن با
کنم!  هيگر ايبخندم و  دونستميبودن. نم یدوخته بودن به من و پرهام و منتظر جواب

دفترچه رو بست و به دستم داد و گفت  عيبده؟! پرهام سر ديبا یرو ک نياالن جواب ا
 :  

با ساحل متن  ميدارم! داشت یسخنران بايقرت گهيکه دو هفته د یدوني_سپهر جان م
که خودت  ميکرد یبهش اضافه م یزيچ یو گه گاه ميکرد یرو مرتب م یسخران

  !مينوشتیدفترچه ساحل م یتو یديد

  زد و گفت : یبرده بود پوزخند يیبو ها کيکه معلوم بود  ترنم

  !د؟يبرامون بخون شهي_م

که تارا حمله ور شد به سمت  ميداد تکون یبه نشانه منف یو پرهام همزمان سر من
رو به بغل  فميرو بستم. ک پشيو ز فميک یگذاشتم تو عيو سر دميدفترچه که زود فهم

! معنا نگاهش رو اريخنده به جز کام ري. همه زدن زرتشيازم بگ یگرفتم تا مبادا کس
  : فتمعوض شدن جو گ ی. برادميفهمیخوب م

  .مينجايساعت هست که ا! دو گهيد ميبر ني_خب بچه ها بلند ش

  کرد و گفت : ديينشون داد و حرفم رو تا یکيبا دستش ال یسپهر

  !؟یاي. ساحل ماريکام وياستود ميبر ميخوايو تارا م اري_فقط من و ترنم و کام

  کردم که سپهر گفت : ینوچ

  برو خونه! ريآژانس بگ کيبا ما پس. شرمنده  کنهي_راهت فرق م

  و گفت : ديجعدش کش یبه موها یله دستجم نيا دنيبه محض شن پرهام

  ساحل. مي. بررسونمشي_الزم نکرده! خودم م
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 یبهم دست داد. اونا داشتن منو ب یحس غرور کياون لحظه  یچرا؛ ول دونمينم
بلند شدم و پشت سر پرهام به  ميصندل یاما پرهام نگذاشت. از رو کردنيارزش م

 تونستميعتنا رد کردم. اون لحظه فقط ما یرو ب اريکام نيسنگ یراه افتادم و نگاه ها
  بگم.

  پرهام خان!) یکه هست ی(مرس

  

#parham  

رو منتقل کردم به  نميماش شيساعت پ کيکافه تصادف شده بود و من  یرو روبه
. شونه به شونه ميراه بر ادهيرو پ یا قهيبا ساحل چند دق ديچند کوچه باال تر و االن با

من  یمشغول به کار بود. بعد ظهر پنج شنبه بود و برا لشيمن راه ميرفت و با موبا
باور  نيتونستم از ا یخواستم و نم یو نم ستمغم آلود. پنج شنبه رو نحس ميدون

. چشم هام رو بستم و دست هام کردميم یرويمسخره ام دست بکشم و مدام ازش پ
هر چند لحظه  یسرد یها ميبود و نس یکتم فرو کردم. هوا ابر بياخل جرو د

رو  ژنيو اکس دميکش یقي. نفس عمشدياش مچاله م یو صورتم از حجم خنک ديوزیم
تا  کردميبار چشم هام رو باز م کي قهي. هر چند دقدميکش هيبه ر رانهوا صيحر
خودم غرق بودم که  یحال و هوا ی. توبستمیرو مشخص کنم اما دوباره م رميمس

  به صورتش زد و گفت : یچنگ مهيساحل سراس

هنوز  ديکنم؟! من برم شا کاريخونه دست ترنم بود. حاال من چ ديپرهام! کل ی_وا
  بود اون منطقه!  کينرفته باشن. چون تراف

 يی. کجادنيدرشت کردم و گفتم : ساحل! االن اونا چه بسا به مقصد شون هم رس چشم
  پاييني تون که هست. مهتاب بود؟!  هي! همسایتتو دختر!؟ راس

  . من رفتم.يی! رفته جاستي! امروز خونه نیکرد و گفت : مهر یا خنده

مجال صحبت  نکهيرو به دستم داد و بدون ا شيو گوش فيبکنم ک یخواستم صحبت تا
  گرفت. شيکوچه رو به سمت کافه در پ ريرو بهم بده پا تند کرد و مس یکردن
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کوچه پس کوچه  نيا یتو يیراه رو خودم برم و بزارم ساحل تنها هيبقتونستم  ینم
دادم.  هيهمون دور و بر رفتم و بهش تک یها نياز ماش یکي. به سمت اديها تنها ب

 لهيوس کي ی. گوشديزنگ تلفن همراه ساحل به گوشم رس یکه گذشت صدا هيچند ثان
و من  شديحساب م یخصش ميبه حر زبود و نگاه انداختن بهش تجاو یکامال شخص

 بيج یرو گذاشتم تو یبهش بندازم گوش ینگاه نکهيکار متنفرم بودم. بدون ا نياز ا
 ومديبشه اما ن انيکوچه که قامت ساحل نما یکتم و منتظر ساحل چشم دوختم به انتها

 ندهو آزار ده یکردم افکار منف ی...! سعی. نکنه اتفاقرفتمي. کاش که باهش مومديکه ن
که ما  یزيفکر کنم. کائنات به سمت هرچ یبهتر یزايودم دور کنم و به چرو از خ
ساحل رو  یزنگ گوش یبار صدا ني! چندیفکر منف اليخیپس ب رن؛يم ميفکر کن

که بود حتما کار  یکردم. هر کس گهيکار د کياعتنا خودم رو مشغول  یو ب دميشن
  داشت. کار واجب...؟! یواجب

 نيبده! با ا ليخونه رو تحو ديرو مشخص کرده تا کل مکان کيترنم باشه که  ديشا
 یبه صحفه گوش ی. نگاهدميکش رونيساحل رو ب یکردم و گوش بميج یفکر دست تو

  شماره ناشناس! کيپاسخ؛ اونم از  یکه انداختم به فکر فرو رفتم. شش تماس ب

 چيجلو کافه که ساحل ه یحرف ها یعنيمزاحمت! مزاحمت  یعنيناشناس  شماره
  گفت! یدرباره اش به من نم یفحر

 نياومد و چند ادميجمله به  ني.  اارميب اديساحل رو به  یحرف ها یکردم تمام یسع
  سرم اکو شد. یبار تو

! یديرو ند یآدم به اون بزرگ ی(اون روز که با نامزدم اومدم مغازه تون کور بود
 گه،يبار د کي! فقط یديدرخواست رو به من م نيتر حيوق یتو االن دار شرفيب

انتظارت رو  یعاقبت خوب یشماره زنگ بزن نيبه ا گهيبار د کيفقط  گميدارم م
  ! ) کشهینم

  !؟ مغازه؟! نامزدش

  !رياومد خونم به جوش اومد. ام ادميکه  یاسم نياول با

  بهش داده باشه!؟ تونهيم یچه درخواست یعني
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حلقه شده ما  یتا! دسینبرد یاز شرف و مردونگ يیبهت امير! لعنت که بو لعنت
 تيساحل رو اذ يیجورا کي! چرا همه دارن ؟یدي! حرف منو نشن؟یديرو ند

  !رن؟يگي! چرا دارن اونو از من مکنن؟يدر امانت م انتي! چرا بهش خکنن؟يم

  دلم نجوا کردم. یتو یعجز و درماندگ با

  _چرا خدا؟!

رو گاز تند تند گوشت لبم  تيحرص و عصبان یو از رو دمييهم سا یرو دندون
خودم رو به دست  ی. گوشدميگرفتم. گاز گرفتم و طعم شور خون رو به جون خر

زود  یکردم تا به زود رهيخودم ذخ یگوش یگرفتم و شماره همون ناشناس رو رو
 رونيکتم ب یداخل بيجتا شده رو از  یدرست ازش بکنم. دستمال کاغذ يیرايپذ کي

لبم فشردم و بعد برداشتمش. لکه قرمز  یرو قهيگوشت لبم گذاشتم. چند دق یرو دميکش
 تيعصبان یکه از رو یمضحک بود. خون یدستمال کاغذ یديسف یرنگ خون رو

  کرده بودم و دست خودم هم نبود!  یبود مضحک بود. خود آزار

رو مچاله کردم و صورتم رو به سمت انتها کوچه دوختم که قامت  یکاغذ دستمال
قلبم  تيبا اون وضع دنشي. با دداشتیقدم بر مکه لنگ لنگان داشت  دميساحل رو د

به سمتش  ی. جورديکوب یم نميس چهيمحابا به در یآروم و قرار نداشت و ب نميس یتو
  خوردن رفتم. یو تا مرز سکندر ديچيپاهام به هم پ یکه چند بار دميدو

  بهت زد؟  یموتور اي نيماش ؟یزني! چرا لنگ مشده؟ي_ساحل! چ

کون داد و دستش رو به سمت زانوش برد و چهره اش از درد ت یبه نشانه منف یسر
  مچاله شد.

مونده بود  گهيسانت د کي. ابونيکنار خ ی! زانوم خورد به جدول هاني_خوردم زم
  رو وداع بگم پرهام! یها و دار فان لگرديم یزيکه سرم با شدت بخوره به ت

  !دهيند یجد بيراحت شد که آس الميدهنم رو با سر و صدا قورت دادم و خ آب

  !ابون؟يخ یتو لگردي. مري! زبونت رو گاز بگونهي_خدا نکنه د
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  !گهيکرد به همون ها د ريدارن. پاهام گ یساختمون ساز ی_آره! کوچه پشت

  !ن؟يزم یخورد یفتم : چطورگ زديصدام موج م یکه تو ینگران با

کرد و خوردم  ري! پاهام گدميرو ند نيزم یرو یها لگرديو م کردمي_بدو بدو م
  . چون کنار جدول گذاشته بودن از شانس بد من زانوم خورد به جدول.نيزم

  !گهيد یاومد ی! آروم م؟یکنيمن چرا بدو بدو م زي_خب عز

  خو! یتو معطل نش خواستمي_م

موندم  یبود تا خود صبح منتظرت م ینه! الزم م اي شميعطل مسرت که من م ی_فدا
  گل ناز!

  زد و دوباره چهره اش مچاله شد! یلبخند

  !؟ی_درد دار

  !یکمي_

  بغلت کنم؟! اي یراه بر یتوني_م

پاش  نکهي. چرا من انقدر هول شدم! فقط به خاطر ادياز دهنم پر هوي یچرا ول دونمينم
  شده! کيزخم کوچ کي

تونم راه برم. فقط...  یدخترونه زد و گفت : نه! م یايشرم و ح یواز ر یلبخند
تر  واشي شهي! مکنهيدرد م یزانوم بدجور نيبخورم. چون ا نيممکنه دوباره زم

  !م؟يبر

  حرفش بازوم رو به طرفش گرفتم که با تعجب نگاهم کرد! نيا با

  . نگران نباش.رمتيگ یخودم م ی! اگر افتادري_از بازوم بگ

پرهام خان! دست  یمرد یليبردم که خ یپ ني. به استمين یچينگران ه ی_تو باش
  بهت! زاديمر

  ذوق و شوق زدم و قدم به قدم کنارش به راه افتادم. یاز رو یلبخند فشيتعر از
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  !؟یريبگ یرو تونست ديسوال! کل کي_حاال 

رو  یدستش و گفت : ساحل سپهر یتو ديزد و با لبخند اشاره کرد به کل یچشمک
  !ريت کم نگدس

  !یدار یمهارت خاص ی. تو همه چرميگيوقت گل ناز رو دست کم نم چي_من ه

زهر  نيکه ع یخوب کردن حال من یدلم گفتم : مخصوصا تو یزد و تو یلبخند
  !ميدونستيو ما نم یمارم! عسل بود

  قول شاعر؛  به

   ؟یآموخت یرا ز ک یزبان نيريهمه ش نيا

  تر است! نيرياز عسل ش م،يبرا يیگویم هرچه

 

#parham  

گاز فشردم. چشمم رو دوخته بودم به  یوقفه رو یرو روشن کردم و پام رو ب نيماش
مردم  یاهويو ه نيبوق ماش یگرفته بودم. گوشم پر بود از صدا شيکه در پ یراه

مشامم رو پر کرده بود.  کردميم یاسپر شهيهم نيشکه داخل ما دهيارک يیشهرم. بو
انداختم که  ی. ساحل رو نگاهاستو صورتم رو چرخونم سمت ر دميکش یقينفس عم

ابرو هاش شکل  نيب یزياخم ر هيهست. هرچند ثان ريدرگ شيمتوجه شدم با گوش
  !نهيکه صحفه اش رو نب یجور گردونه،يرو به صورت وارونه برم یو گوش رهيگيم

  !ت؟ياومده واسه گوش شيپ یل_مشک

  !یچيپته کنان گفت : نه! ه تته

 تيکه به خاطر همون ناشناس هست که منو به اوج عصبان دميتکون دادم و فهم یسر
 دياين ادشيتا  کنميم يیرايازش پذ ريدل س کيخدمتش و  رميرسونه! امشب م یم

 یسخت یتاوان هاکردن و تلخ کردن اوقات گل ناز  تيبوده. تا بفهمه اذ یساحل نام
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شماره  ديو با مردیداشت م یکه اگر روز رسميبه حسابش م یجور کيداره! 
  نکن و همون جا اشهد اش رو بخونه. یاريانگشت هاش  گرفتیاورژانس رو م

  _پرهام؟!

دوختم  اقياومدم و نگاهم رو با اشت رونيمردک ب یبرا دنيفکر شاخ و شونه کش از
  به ساحل.

  _بله؟!

  !شهيهفته م کيداره  بايزنگ نزد؟! تقر گهيا مامان مهنوش د... چرگمي_م

  ؟ی_ساحل! تو واقعا منتظر زنگ زدن مامان مهنوش هست

  اون باشه. دي! بلکه شادميرو جواب م ی_خب آره. به خاطر همون هر شماره ناشناس

جواب  یشناسيرو که نم یبه بعد شماره کس نينکن ساحل. از ا یکار نيهمچ گهي_د
  نه! ايسرت که مامان مهنوش باشه  ینده! فدا

  !؟یکن دايمهنوش رو پ یخوايم ی_خب چجور

  جمع کردم. ميرانندگ ینميدونم باال انداختم و تمرکزم رو رو یبه معنا یا شونه

  !م؟يها دنبالش بگرد یستيمرکز بهز مي_بر

 ميتونيوجود داره ساحل. ما نم یستيهزاران تا مرکز بهز یبزرگ نيشهر به ا ی_تو
  ! ميو پرس و جو کن مياون ها رو بر یمتما

کار  کي یصورتم تکون داد  و گفت : وقت یوارانه جلو دياشاره اش رو تهد انگشت
من  یکار طهيح یپرهام خان! پشت پا زدن تو یتا آخرش بر ديبا یکنيرو شروع م

  ممنوع!

مهم برام  گهيد ديکه بهش ربط داشته باشه گفتم : شا یزياعتنا به مهنوش و هرچ یب
و بهش عالقه دارن تالش  خوانيکه م یزينباشه اون فرد. معموال آدم ها واسه چ

  بهش ندارن! یحس چيو ه دنشيسال هست ند نيکه چند ینه واسه کس کننيم
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 کردميگفت : پرهام! فکر نم زديصداش موج م یکه تو یدرشت کرد و با تعجب چشم
با بغض حرفات  ینجورخونه مون او یکه تو ی. اون روزیانقدر سست عنصر باش

چشمات از ذوق احساسات برق  ؛یکن داشيپ کنميگفتم کمکت م یو وقت یزد یرو م
  بهش ربط داشته باشه؛ کشک؟! یمهنوش و هرچ گهيزد، اونا کجا رفت؟! د

! واقعا که برات متاسفم! نگهدار ؟یکه اونو فراموش کرد دهيلرز گهيد یجا دلت
  بشم. ادهيپ خواميم

  و با تعجب و بُهت نگاهش کردم. خنده ريزدم ز یپق

  کردم بابا. چقدر خشن! یساحل!؟ شوخ یکنيم یقاط ی_چ

 یخشن تر یباشه برخورد ها ازينازک کرد و با حرص گفت : بله! ن يیو ابرو چشم
  !ميهم دار

  باال آوردم. ميفرمون برداشتم و به نشانه تسل یچند لحظه از رو یرو برا دستام

  شنبه. یبرا وفتهيجمعه هست! پس م شهي_آتش بس ساحل! فردا... نم

 کيجمعه هست، که انگار با  یگيم یجور کيهست اونجا؟!  لي_مگه جمعه ها تعط
  راحت تر هست! م،ي! در ظمن جمعه کالس هم نداریاداره طرف هست

  هست. اديز یليما رو راه ندن، خ نکهياحتمال ا ی. ولميري_باشه. فردا م

  .دنيکه راه م شاي_ا

گاز فشردم و به سمت خونه ساحل تخته گاز روندم.  یزدم و پام رو محکم رو یلبخند
  .یو حرکت یحرف چيبدون ه

  رو متوقف کردم. نيجلو خونه شون ماش قهياز حدود ده دق بعد

  !؟یباال بر یتوني... می! از پله ها چ؟یبش ادهيپ یتوني_م

  منو. یدبه پام که نخورده پرهام. ممنون ازت که رسون ري_آره بابام. ت
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شدم.   ادهيرو باز کردم و پ نيبشه، در ماش ادهيساحل پ نکهيزدم و قبل از ا یلبخند
  بشه. ادهيرو از دستش گرفتم تا پ فشيرو دور زدم و در رو براش باز کردم. ک نيماش

  !؟یبر یتونيم ی_مطمئن

 قفل چرخوند. قبل یدر آورد و تو بشيرو از ج ديبه نشانه مثبت تکون داد و کل یسر
از دهنش خارج بشه گفتم : خوش گذشت. درسته اولش با  یکالم خداحافظ نکهياز ا

از پله ها باال  یشروع شد، اما بعد ها خوب شد. خداحافظ. دار تيحرص و عصبان
  مواظب خودت باش. ،یريم

  کرد و وارد شد و در رو بست. یخداحافظ ريلبش نشست و ز یرو يیبايز لبخند

  یکه به تازگ یبه شماره ا یرو به دست گرفتم. نگاه ینشستم و گوش نيماش یتو
مطمئن  ديتماس رو لمس کردم. با نهيشده بود،  انداختم و گز رهيذخ نميمخاطب نيب
 یهست! بعد از چند بوق متممد صدا ريام زنهيکه به ساحل زنگ م یکه کس شدميم

 یها در تار یکردم تا لرزش افشد. گلوم رو ص داياز پشت تلفن هو یمردونه ا
  کنه. رييبشه و صدام تغ جاديام ا یصوت

  _الو سالم.

  . امرتون؟!ديي_سالم. بفرما

  درسته؟ گهيد ديهست ري_آقا ام

  _بله خودم هستم!

دلم گفتم  یو مشت کردم و توکه کرد؛ مطمئن شدم خودش هست! دستام ر یاعتراف با
  .ري: منتظر باش آقا ام

  !د؟يبا من داشت ی_کار

  ! رسهيآماده هست. امروز غروب به دستت تون م ديکه داده بود ی_سفارش ها

  _سفارش؟! 
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کارو کردن و گفتن اگر  ني. پدرتون اديمغازه اون سفارش داده بود یکه برا ی_اجناس
  ن هم زنگ زدم تا بهتون خبر بدم. اومد به شما زنگ بزنم. اال شيپ یمشکل

 یليخ شديکه داشت م یکردم. با توجه به سوپر مارکت یکرد و خداحافظ یتشکر
رو روشن کردم و پام رو با حرص  نيخود رذلش هست. ماش ديراحت با چند کلمه فهم

  دلم گفتم : یگاز فشردم و تو یرو

 متيها رو غن هي. ثانتا به حسابت نرسم رهيمنو بگ یمرگ بتونه جلو نکهي_مگر ا
  !امياز خجالتت در م یبشمر پسر. به زود

  

#sahel  

دلم.  یافتاد تو یبيشدم ترس عج اطيرو بستم و وارد ح اطيدر ح نکهيمحض ا به
به شونه  یکيکه  داشتم نيو راه پله خوف داشتن! هر لحظه ترس از ا اطيمحوطه ح

جون خونه  یچاقو کارم رو تموم کنه. حق داشتم! مهر کيام ضربه بزنه و درجا با 
 یچراغ ها یکس تو ساختمون نبود و تمام چيبود! ه ومدهينبود و ترنم هم هنوز ن

 رهيت ی! ابرهایبود و آسمون ابر شيو راه پله ها خاموش بود. هوا گرگ و م اطيح
 شتريو ترس رو ب رهيود سر جدال و دعوا شون از سر بگکه هر آن ممکن ب یو کدر

شده باشه  دهيقدم از قدم بردارم. انگار که پاهام چسب یدل من بندازه! نتونستم حت یتو
. همون کردنینم یپاهام بودن که باهم همکار نيبرم اما ا خواستمي. خودم منيزم هب

دست  یبود ول یاحمقانه اانداختم. ترس  یدادم و به ساختمون نگاه هيجا به در تک
بکنم. همون  یحرکت یتونستم حت یخودم نبود. ترس تموم جونم رو گرفته بود و نم

غرش آسمون  یصدا انيبه خونه ب عيسر مترن ايجون و  یمهر کردميجور که دعا م
رفتم.  درخت  اسيو بدو بدو به سمت درخت  دميکش یفيخف غيلرزه به تنم انداخت. ج

برگش پناه بردم. فکر کنم  یب یفظ در نظر گرفتم و به شاخه هامحا کيرو مثل  اسي
 یرعد ها یهست! هر از گاه رهيت ینجوريامشب آسمون دلش بدجور گرفته که ا

رو  نيلرزوندن زم تيکه قابل ی. رعد هاديلرزيو تنم م ديرسیبه گوشم م یکوحشتنا
 انيتا جر دمفشریهم م یمن!  چشم هام رو رو کيهم داشتن چه برسه به دل کوچ
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 کردیچند لحظه روشن م یرو برا نيو زم گرفتیکه تو آسمون شکل م تهيسيالکتر
وقت  چي! هتيم کيتن  لزده بود؛ درست مث خي. تنم از ترس و وحشت نميرو نب

 یکيواسه هر اتفاق کوچ ريبا توجه به اتفاقات اخ یترسو و بزدل نبودم؛ ول نقدريا
  .دميترسيم

چه  ديکه چرا با ترنم شون نرفتم. االن با کردميم نيدم رو نفرفقط خو کردم،ينم هيگر
واستم.  نجايبخوام ا نکهيداشتم که برم باال و نه توان ا نويبکنم؟! نه جرئت ا یغلط

تن و بدنم حس  یقطرات بارون رو رو زشيبودم ر ريهمون جور که با خودم درگ
 یتمام قهيعد از چند دق. بدميبه خودم لرز آن کيبارون  یقطره ها یکردم. از سرد

رو  زياز آب شدن. چشم هام رو بستم و اجازه دادم گوش هام همه چ سيلباس هام خ
ناودان شکسته خونه که کنار پلکان  یقطرات بارون به رو زشيبهم اطالع بدن. ر

اطراف رو  طيو مح اطيبود؛ سکوت حاکم بر جو ح زونيو زنگ زده آو یميقد
 شيها و سرعت ب نيبوق متعدد و گوش خراش ماش یصدا قهي. هر چند دقشکستيم

 یو بو ميديکش یقي. نفس عمديرسیبارون به گوش م یشدن آب ها دهياز حد و پاش
به گوشم  یرعد و برق وحشتناک ی. ناگهان صداميديهام کش هيخاک نم خورده رو به ر

 پلک یوحشتناک گم شد. با ترس و نگران یاون هم صدا نيو ُشرُشر بارون ب ديرس
شکسته شدن  یصدا دنيمطلق روبه رو شدم. با شن یکيهام رو باز کردم و با تار

آوردم و  رونيب فميرو از ک ميگوش عيو سر دميکش یغيچراغ برق ج ريت یالمپ ها
 ميمنطقه قطع شده بود و همون نور مال یچراغ قوه اش رو روشن کردم. برق تمام

 دمير چراغ قوه نگاه کردم و رسرو با نو اطيکل ح دور کيوجود نداشت.  گهيهم د
خونه  هيفرو رفته بود و شب یزيوهم انگ یکيراه رو ها. ساختمون در تار یبه ورود

کرده بود.  خيو تن و بدنم از ترس و وحشت  زديهزار م یارواح شده بود. قلبم رو
  !نم؟به پرهام زنگ بز شهيرو تحمل کنم! نم تيوضع نيتونستم ا ینم گهيد

بار با خودم تکرار کردم و هر بار مردد جواب خودم رو دادم!  نيسوال رو چند نيا
شد  جاديکه ا یبيمه یرو تکون داد و صدا یکه در آهن یبا رعد و برق وحشتناک

 نينشه. به قسمت مخاطب سيرو محافظ گرفتم تا خ فميرو دستم گرفتم و ک یمسمم گوش
صداش  دنيم و منتظر شنگوشم گذاشت کنارکردم.  کياسم پرهام کل یرفتم و رو ميگوش
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نقطه قرمز رنگ رو فشردم. کم کم  ديبوق خورد و جواب نداد. ناام نيشدم. چند
نکنم. چونه  هيگر تونمينم گهيد یعني نيچشمم احساس کردم و ا هيرو در ناح یسوزش

نشستم و زانو هام رو جمع کردم و زدم  سيخ نيزم یاز پرهام رو ديلرزوندم و ناام
ه چقدر دلم به حال خودم سوخت. که چقدر تنهام... چقدر ترسو . اون لحظهير گريز

که سوک لبم  یميشد. با لبخند مال دهيزنگ تلفنم شن یهق هق هام صدا  نيهستم. ما ب
  نشسته بود به صحفه اش نگاه کردم و نقطه سبز رنگ رو لمس کردم.

  _الو سالم ساحل.

  کردم : پرهام!گلوم آروم نجوا  یدهنم رو قورت دادم و با بغض تو آب

  ؟یشده؟! چرا بغض کرد ی_جانم؟! ساحل چ

  !؟یاريبخوام ازت... نه نم یزيچ کيهام شدت گرفت و گفتم :  هيهق گر هق

  _نه گل ناز. تو جون بخواه.

  . رعد و برق...ترسميمن! من م شيپ یايب شهي_م

  !؟يیاز پشت تلفن گفت : االن کجا زديتوش موج م یکه نگران یصدا با

  پرهام! من... کهيخونه! برق ها رفته؛ همه جا تار اطي_تو ح

به شونه هام خورد و من  ديرس یم نيکه ارتفاعش به زم اسياز درخت  یبلند شاخه
  !ترسميبا عجز گفتم : پرهام! من م دميکش یبنفش غيباشه ج یکس نکهياز ترس ا

  صبر کن. قهي! فقط چند دقامي_االن م

کم شالق رو داشت. سرماش به استخون پام ح خوردیم سميکه به تن خ یسرد مينس 
  .کردیم شتريو دردم رو ب ديرسیکه ضرب خورده بود م

  

#sahel  
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حس  یتونم بلند بشم. پام ب ینم گهيچند ساعت گذشته. فقط د ايو  قهيچند دق دونمينم
کمرم رو  هيدر ناح یديدرد شد یش رو هم ندارم. هر از گاهشده و توان حرکت دادن

ساعت  مي. بارون هنوز که هنوزه بعد از حدود نشميو تو خودم جمع م کنميحس م
و من  ومدهي. برق ها هم هنوز نستياز رعد و برق ن یخبر گهي. اما دبارهيپربار م

 یاه برسه. با صدامطلق نشستم و چشم دوختم به در تا پرهام از ر یکيهمچنان در تار
در  ابون،يجمع شده خ یشدن آب ها دهيو پاش نيزم یها رو کيشدن الست دهيکش
 یبارون نشسته بود رو یاحتمال دادم که خود پرهام باشه. قطره ها یکينزد نيهم
  .ديپلک ها غلت یبارون از رو یبلندم. چند پلک زدم و قطره ها یها کپل

لبم  یرو یلبخند کمرنگ خوردیم یه در آهنکه با قدرت ب یدست ها یصدا دنيشن با
  شکل گرفت. 

  _ساحل!؟ 

 ديکوب یوقفه دستش رو م یبود تا دلم گرم به بودنش بشه. ب یصداش کاف دنيشن تنها
  . زديو هراس اسمم رو عاجزانه صدا م یبه در و با نگران

  !؟یشنويمنو م ی_ساحل!؟ در رو باز کن. لطفا!  صدا

  بود داد زدم تا صدام بهش برسه. دايه بغض درش هوکه هنوز ته موند یصدا با

  بلند بشم. پام درد... تونمي_پرهام! من نم

  االن. امي. خودم مزمي_باشه عز

اومد. بعد از چند لحظه صورتش رو از  یم واريد یاز رو ديکه نداشت! پس با ديکل
دست  یزدم. همه وزنش رو انداخت رو یجون یلبخند ب ارياخت ی. بدميد واريد یباال

گفتم :  زيبلند و هشدار آم یباال. تا خواست بپره با صدا ديهاش و خودش رو کش
  پرهام! ادهيارتفاع ز

به قامتش انداختم و از خودم شرمنده شدم  ی. نگاهنييپا ديتوجه به حرف من پر بدون
! موهاش یشده بودن و ِگل سيلباس هاش خ یکه پرهام رو آنقدر اذيت کردم. تمام

رو گرفته بود رو با دستش  دشياز موهاش رو که جلو د یودن. طره اآشفته شده ب
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دادم و بلند شدم.  هيتک اسيشاخه درخت  بهکردم که بلند شم. دستم رو  یکنار زد. سع
تعادلم رو از دست دادم. تا خواستم  دميقدم اول رو برداشتم اما به قدم دوم که رس

گرفت. دو تا  نيهوا و زم نيمعلق ببخورم پرهام به سمتم قدم تند کرد و منو  نيزم
ار لبخند ياخت یدست هاش رو حصار بازو هام کرده بود و زل زده بود تو چشم هام! ب

  .ديمنتظره منو به آغوش کش ريعمل غ کيزدم که در 

  گل ناز؟! یبخشي_منو م

. در کردمينم یزندگ ايدن نيا یو انگار که اصال تو دميشن یرو واضح نم صداش
جنس مذکر  کيبار از  نياول یکه من برا یمنتظره بودم. بغل ريغ تعجب اون بغل

 یالبه ال یول دميبار طعم آغوشش رو چش نياول یتجربه اش کرده بودم. درسته برا
 ختهي! قلبم افسار گستي... امنآرامشآغوشش منبع هست. منبع  دميها فهم نياول نيهم

دست هاش رو به دور بازوهام  ام. حصار نهيبه قفسه س ديکوبیوقفه م یشده بود و ب
  منو؟! یديگل ناز! بخش یمحکم تر کرد کرد و گفت : نگفت

و آروم  دميکش هيبه ر صانهينمناکش و عطرش رو حر رهنيرو چسبوندم به پ صورتم
  ببخشمت؟! ديلب زمزمه کردم : چرا با ريز

  !؟یديترس یليبود. خ کيگل ناز! تراف دميرس ري_د

 هيکه در ناح ی. از دردداشتیوا م انيمنو به غل بود که احساسات یجور صداش
  !یليکمرم وجود داشت چونه لرزوندم و نجوا کردم : خ

  هستم. نجايها! من ا ی_االن نترس

  _پرهام؟

  _جانم؟!

 ی. لبخندکردیکلمه رو ادا م ني"جانم" و چقدر با احساس اگفتیبار بود که م نياول
  !کنهيخونه. من پام درد م ميبر شهيدخترونه زدم و گفتم : م یايح یاز رو
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 ريبه ت یاز بازوش گرفتم. نگاه ستميبا تونستمياومدم اما چون نم رونيآغوشش ب از
  . ومدهيچراغ برق ها انداختم و گفتم : هنوز برق ها ن

چراغ برق ها شکسته   ريت یزد و گفت : اومده! چون المپ ها يیدندون نما لبخند
  رو نگاه کن.اطراف  یاما خونه ها شهيروشن نم

 یتمام گفت؛يانداختم. درست م یساختمون بغل یبه پنجره ها یحرفش نگاه نيا با
  ساختمون اطراف روشن بود. یالمپ پنجره ها

  !م؟ي_بر

که  ريبگ یرو روشن کن. البته جور تيتکون دادم که گفت : چراغ قوه گوش یسر
  نشه. سيخ

 یپام گرفتم. به در ورود رو روشن کردم و جلو ميگفتم و چراغ قوه گوش یا باشه
  برق کجاست؟! زيکه پرهام گفت : پر ميديراه پله ها رس

  _سمت راست.

کنه. بعد از چند  داشيرو به اون سمتم گرفتم تا پرهام بتونه راحت تر پ یگوش نور
  مطلق در اومدن. یکي" بلند شد و راه پله ها از تارکي"ت یصدا هيثان

  _آخيش! ممنونم پرهام.

 یوزنت رو رو یکن تمام یو سع ريمن محکم بگ یگفت : از بازوزد و  یلبخند
  . باشه؟!یمن بنداز یبازو

  تو... ینجوري_آخه ا

  !کنهيکه پات درد م يیساحل! االن مهم تو شم؛ينم تي_من اذ

رو که پرهام گفت رو انجام دادم و پله به پله باال رفتم.  ینداشتم.همون کار یا چاره
به من کمک کنه. با رفتار  اديخودش گذشت تا ب یندگممنون بودم ازش.از کار و ز

  به نام عشق! ی. حس مقدسکردیحس مقدس دعوت م کيهاش،حرف هاش منو به 
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نبود به قلبم  یکيونه. اما تا به گوش هام برس زدیم اديفر نوينبودم اما قلبم ا مطمئنم
! یآدم اشتباه کياما عاشق  یدِلکم؟! تو عاشق شد یکنيم یقرار یبگه : چرا ب

 ديهست نبا گهيد یکيعاشق  یوقت ديفهمیم دياون بود که با ري! تقصستيتو ن ريتقص
رو  گهيد یکيقشنگ بزنه و ته دل  یحرف ها دياباز کنه! نب یکي یآغوشش رو برا

  !یلينصاف بود! خا یکنه. ب یخال

از شانس من  یبار فقط عاشق شدم ول کيکه  ديهست. ببخش یعشقت اشتباه دلکم
  هست! ببخش! گهيد یکيمعشوقه تازه واردم دلداده 

  

#sahel  

 یخونه؟! اونم وقت یاريجور پسر مردم رو م نيتو رو ساحل! هم فهممی_واقعا نم
  وقت... کي یگي. نميیو تنها ستيکس خونه ن چيکه ه

! ستين ،یکنيکه تو فکر م ی_بس کن ترنم! حرف دهنت رو بفهم. پرهام اونجور
  شست و شو بده. کميمغزت رو 

انداختم تو قفل به محض  ديمراعات کن. من کل کميخب  ی. ولیگي_آره تو راست م
 ینشسته رو سيخ یپرهام خان برومند با لباس ها نميبیم کنم،يدر رو باز م نکهيا

  حموم هست! گه؛يساحل کو؟! با اخم م پرسميکاناپه بعد ازش م

  اون لحظه هزاران فکر اومد تو سر من. حق بده به من! خب

 تيدستم رو پرت کردم سمتش و با عصبان یبهش انداختم و پماد تو ضيبا غ ینگاه
پماد رو بزن به پام.  نيگمشو ا ايزد به سرت. بهزار تا فکر  یگفتم : تو غلط کرد

  از پا درد! رميميدارم م

  باال انداخت و به سمتم اومد. يیابرو

  ...یليپرهام جان برات پماد بزنه. هان؟! اون که خ یگفتي_م

  و درشت بارش کردم. زيکنار دستم رو پرت کردم سمتش و چند تا ناسزا ر کوسن
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. گهيکردم تا بفهمه پرهام فرق داره با پسرا د فيعراتفاقات امشب رو واسه ترنم ت کل
  استثنا بود. نکهيبشه اما پرهام مثل ا نيبد ب ینبود که به کس یترنم آدم

قدم هست، قبول! اصال  شيپ یهست، قبول! کمک ازش بخوا یرتيمرد و غ یلي_خ
  هم که شده دم پرش نگرد. اريبه خاطر کام یهست، قبول. ول نيبهتر

لبم شکل گرفته بود، گفتم : پس بگو از  یکه رو یو با پوزخند درشت کردم چشم
. گردميچه که من با پرهام م اريو تنفر! به کام یحس مشکوک نيا رهيگيکجا نشأت م

  !ستيمن که ن یوس ليوک

. دونهيپرهام رو مشکوک م یرفتار ها نيا یساحل. ول گهينم یزيکه چ اري_کام
  .نيچهار ساعته هم که باهم هستو  ستيکنارت هست. ب کسرهي اديخوشش نم

من بود رو پس زدم. دستم رو به گوشه  یترنم رو که در حال ماساژ دادن پا دست
  دادم و بلند شدم. هيمبل تک

از پرهام تشکر کنه  نکهيعوض ا ارينه! کام اي اديخوشش م اري_به درک که کام
هست  یورنجي. اگر اگهيکه براش کرد داره پشت سرش چرت و پرت م یبابات کار

پرهام که داره اسم دوست  في! حقياسم دشمن رو گذاشت تا رف اريکام یرو ديبا
  واقعا! في. حزارهيم هيو براشون از جون ما زارهيم يیکسا نيهمچ یرو

  !؟یشي_ساحل چرا ناراحت م

حرفش  نيا دنيآرومم برسم به اتاقم. با شن یکمک گرفته بودم تا با قدم ها واريد از
  ونم و مشکوک نگاهش کردم.صورتم رو برگرد

 یبعد توقع دار نيامروز در نبود من درباره پرهام گفت زايچ یلي_شما ها احتماال خ
تونم  یجاها هوام رو داشته. منم نم یليکمک ها بهم کرده، خ یليناراحت نشم! خ

  .رميبگ دهيها تون رو ناد نيها و توه بتيغ

که بدجور طرف  نميبيو گفت : م زد یاز سر جاش بلند شد و پوزخند معنا دار ترنم
هست که اونو  یمعرفت ی. بميباشه ساحل قبل پرهام ما بود ادتي. یکنيرو م شيدار

  !یبد حيبه ما ترج
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 ضيضد و نق ی. منظور من از پرهام رفتار هاستيصبحت من با تو ن ی_ترنم رو
  .زيچ کيپشت سرش  گهيم زيچ کيپرهام  یهست. تو رو اريکام

که پرهام برات  شديما بود. چ یقبل پرهام تو زندگ اري. کاماريام_اصال منظور تو ک
  !افت؟ي تيارجح

  داره. تيارجح شتري_ترنم! قبل و بعد نداره! هرکس که برام مهم تر باشه، اون ب

  .ینش مونيحرفت پش نياز ا دوارميبه نشانه تاسف تکون داد و گفت : ام یسر

  !شمي_نم

بحث و دعوا با ترنم شدم. وارد  اليخيبرداشتم و ب هام رو آروم آروم به سمت اتاقم قدم
بلند باال  امکيتا پ نيرو برداشتم که با چند ميتخت نشستم. گوش یاتاقم شدم و رو

  مواجه شدم.

 

#sahel  

پوچ شون  یو وعده هااما مملو از حس نفرت  بيو غر بيعج یها اميبه پ ینگاه
 کيدوباره خوندم تا بتونم  یبودن ول اديهاشون ز اميتکون دادم.پ یانداختم و سر

  جواب قاطع بهشون بدم.

تن و  زنهيشماره ناشناس بهت زنگ م کيکردم که هروقت  یکار تيزندگ ی(تو
ببنده!  خيتو رو رگ هات  شه،خونيم یمجاز یکردم تا اسم فضا ی. کارلرزهيبدنت م

و با  یبا ک یباز کردم تا بفهم ايدن نيروز مره ا یاتفاق ها یچشمت رو رو نيببپس 
بر خالف  یو کار ی. پس نخواه و تالش نکن که ضد من باشیطرف هست يیچه کسا

بودم.واسه زجر دادنت.واسه ذره ذره  دهي. برات نقشه ها کشیمن انجام بد یباطن ليم
  خب منصرف شدم. ینابود کردنت ول

 چوقتي.نترس!من ناشناس هميباهم معامله کن اي! بیل بسه ساحل سپهرو جدا جنگ
 ی! اگر خونیزيکنم. فقط خسته شدم از خون و خونر ینم شنهاديبهت پ یبد زيچ
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 کي! منتشر کردن ؟یدي. فهمیايبا من راه ب ديبهتره!فقط با یليخ ندهينشه در آ ختهير
 ینجوريز دختر ها رو هما یلي!خه؟اروپا چطور نگيرفتن به صنعت مدل یعکس برا

  از اونا. یکيفرستادم اون طرف،توهم 

! یبريسا یها تيفور ی. عضو رسمیهست یسپهر اري!تو خواهر سامیتو خاص یول
 نگيصنعت مدل یهم برا یکنن! اندام مناسب يیرايبه طور احسنت ازت پذ گميم

  .)یجاها بدرخش ني! و حقت هست که در بهتریدار

منصرف  یراحت نيکه دنبال انتقام هست به هم یک! قطعا کسدار بود اما ترسنا خنده
به صورت ماهرانه  شهيم یمخف نيدروغ شنهاديپ ني.پس نقشه ها داره پشت اشهينم

و پول هنگفت  تيو معروف تيدل خوش کنم به محبوب ینبودم که الک یاما من آدم
بشکنم.  خط قرمز هاشون رو گرفتم ميبار تصم نياروپا.ا نگيصنعت مدل یاونم تو

  باشه. زيهشدار آم ميمستق رياستفاده کنم که غ یکردم از کلمات یسع

 یها تيفتا و فور سيهستم. خواهر پل یساحل سپهر ،منی(همون جور که خودت گفت
پوچ شما رو باور کنم. گوشم پر شده از  ی. پس توقع نداشته باش حرف هایبريسا

جامعه.در  نيساده ا یبه آدم ها نيکنيدروغ رو قالب م یکه وعده ها يیشما اتيچرند
! آخه دم و دستگاه تون چند سال ؟یابفار یآقا گهيد يیايماف کيتو کار  یظمن؛ زد

 يی. پدرت بخاطر خالف هایسپهر اريبه نام سام یمنهدم شد اونم توسط شخص شيپ
و تقاص نفس  يینجايچوبه دار جون داد و االن تو ا یکار باال نيکه انجام داد تو ا

رو بهت  ناي! ایفرشاد فاراب زادي. دست مریريگيفته شده بابات رو از من مگر یها
من  ی.نقطه ضعف هایمنو شناخت یفقط خودت نقطه ضعف ها یکه فکر نکن تمگف

تا شناخته  یمحو شد یکياز تار یهاله ا کي ی.اما تو توستنين یچيبه جز خودم، ه
 رهيگردن تو هم م ارم،يبون بکه اگر فقط اسمت رو جلو داداشم به ز یدوني.اما مینش
هست که ادامه کار بابات رو  ثو ظلم به هم نوع هات ار تيدار. مگه جنا یباال

  ؟یديانجام م

! کار خودت ريمسخره ات نگ یها شنهاديپ نيوقت خودت رو با ا کنميم شنهاديپ بهت
هست.لب  از االن معلوم یباز ني. برنده و بازنده ایرسيبه کجا م نميرو ادامه بده تا بب
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دست از  گهيهوا! پس د رن،يم شنيشبه دود م کيهات  یزيتر کنم، تموم برنامه ر
  بردار.) کتيف یهارت و پورت کردن ها

. فرستادم و یاديشده بودم، اونم ز ريکردن متنم اما جوگ پيگرفت تا یاديز وقت
  .ديبه دستم رس یا گهيد امکيپ قهيشدم. بعد از حدود ده دق یمشغول جواب

.گنده تر از یزنيگنده گنده م یحرف ها یوشم اومد! با من در ارتباط بود(نه خ
به کهکشان راه  یرسيم یريتو م یکفه ترازو بزار یخودت. آنقدر گنده که اگر رو

 نکهيمثل ا ینه! تو دست بردار فنچ کوچولو. خواستم باهت معامله کنم ول ی. ولیريش
ها باهت  وونيمثل ح دي.حتما باومدهين هتب یخوب ،ی. کله خریفهمينم زاديزبون آدم

  به دستت!؟ اديرفتار کنم تا حساب کار ب

هستم که قراره  یديآدم جد کي ی! فکر کردیو منو نشناخت یاول تو اشتباه بود از
 مياصل یکه برنامه ها یدونستينم ی! ولنيچند تا عالمت نحس بهت نشون بده و هم

کنم، آخه از  یباز نيرو وارد ا همه ومديدر حال اجرا هست. دلم ن یکيبه  یکي
 دميتا کارم رو هم زمان انجام م و! دیخب، خودت خواست ی. ولاديخوشم نم یشلوغ

  !زنميدو تا نشون م ريت کيجواب داد.به قول معروف؛ با  شيکي ديفنچ کوچولو.شا

 ی! دوست داشتم تا روز موعود اسمم مخفیخوب شد که منو شناخت یليخ یراست
 یبه بعد منو به جا ني.از ایم که تو هم مثل خودم جاسوس شدچه کن یبمونه ول

  ناشناس فرشاد بدون!

هنوز نقش  یول ،یديرفتار هام رو فهم نيا ليو دل یديمنو فهم لياسم و فام درسته
 یکنار بزن تا بفهم یتونيمبهم هست! دود و غبار ها رو اگر م تيفعل تيزندگ یمن تو

  چقدر ساده و آسون به دستت آوردم.)

جلو پام  یمعما ها ی. هر سرشديباشم اما نم تفاوت یکه ب کردمیم یجوره سع هر
 نيا یو چقدر بد که تو کردیکه منو به استرس و اضطراب دعوت م شديسبز م

کس رو نداشتم که بخواد ازم مواظبت کنه.پرهام بود اما  چياظطراب ها تنها بودم. ه
 یبه صالح پرهام. تازه داشتم با عشق هنخبر بود و گفتنش نه به صالح من بود و  یب
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رو تجربه اما ضد حال خوردم اونم بدجور!  یخوب یها زيدلم افتاده بود چ یکه تو
  بود!؟ یمن چ یزندگ یتو یسوال بود؛ نقش فرشاد فاراب یجا

  

#parham  

سر وقت انجامش بدم.  ديرو قول بدم با یزيم و اگر به خودم چپرهام برومند هست من
کردن لباس هام اومدم  ضي.االن هم بعد از رفتن به خونه و تعوستيمانع جلو دارم ن

تحملش کرد.امشب  ديبا ی. درسته سخته ولميمون که با ساحل اومده بود یمحله قبل
 نميتونستم ماش یت و مسرد خلوت تر هس یهواکه اومده و  یبه خاطر بارون ابونيخ

خان نشستم  ميمغازه کر یرو به رو قايدق نيماش یرو هر جا که بخوام پارک کنم. تو
و بره تو کوچه پس کوچه ها! اون موقع هست که معلوم  اديب رونيب ريتا پسرش ام

 یاپرهام برومند چه تاوان ه یآدم ها نيکردن واسه مهم تر جاديمزاحمت ا شهيم
  قابل تحمل! ريخت و غس یداره.تاوان ها

که سخت بود  ی.دو ساعتشيدو ساعت پ شيبه اون مغازه بود اما فکرم پ رهيخ نگاهم
ساحل زنگ زد و تا خواستم جواب بدم تلفن رو قطع کرد؛ دلشوره  ی! وقتنيرياما ش

گوشم، انگار  یتو ديچيبغض آلودش پ یزنگ زدم و صدا یدلم! وقت یافتاد تو یبيعج
 خواستميبه کمک داره و من نه م ازيو ن دهيترس دميراب شد.فهمسرم خ یرو ايکه دن

خبر بود و منم  یکار ها برام انجام داد و خودش ب یلينرم. خ ششيکه پ تونستميو نه م
 ريحواسم شش دونگ به مغازه بود. ام یبود ول گهيد ی.فکرم جاکردميجبران م ديبا

هاش  سترو با دو یا قهيند دقاومد و چ رونياز مغازه ب قهيدق ستيبالخره بعد از ب
که گذشت و احساس کردم که صحبتش با دوست  قهيمشغول به صحبت شد. چند دق

 یمن م یصداشون به گوش ها ی. هراز گاهشهيم دهيکش کيبار یهاش داره به جاها
که باعث شرم من  کردنیصحبت هاشون استفاده م نيما ب ی.از کلمات زننده اديرس

 شديباد مانع م یگوشم خورد. صدا هآشنا ب یلياسم خ کيه تکون دادم ک ی. سرشديم
رو به زبون  یچه اسم مينيگوش دادم که ب قياما موشکافانه دق گهيم یتا بفهمم چ

  . صداش رو بلند کرد و گفت:اسم خوشگل خانم ساحل هست!ارهيم
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! زد؟یو بدرد نخورش حرف م زيه یدوست ها یداشت درباره ساحل جا شرفيب نيا
رو به  ري! امشب اگر امايشون تا بنا گوش شون باز بود؟! خدا شيکه ن تگفيم یچ

  تحمل تا کجا؟! گهيکار بود. د ريقتل رسوندم بدون خودش تقص

کردن نقشه ام برداشتم و  یو فندک رو از داخل داشبورد به منظور عمل گاريس پاکت
قدم هام رو  نيشبستم و بعد از قفل کردن ما تيشدم. در رو با عصبان ادهيپ نياز ماش

رفتم صدا واضح تر  یتر م کينزد یخان برداشتم. هر چ ميبه سمت مغازه کر
رو بهشون کردم و گوش دادم به  مو پشت ستادميبا فاصله کنارشون ا ی.کمشديم

  آوردن. یکه مدام به زبون م یاتيچرند

محل سگ  یهست ها ول یدختر خوشگل و خوش صدا نيدونيگفت:م یبا ناراحت ريام
  .دهيمن نمبه 

  !یعوض یزدم و تو دلم گفتم:سگش شرف داره به تو یپوزخند

 یگيگفت:خودت مگه نم ديباریکه لوس بودن ازش م یاز دوست هاش با لحن یکي
 یضيف کيما هم از کنار  اري. دلش رو به دست بگهيد یتالش کن ديخوشگله! خب با

  !ميببر

زنده بودن نفس بکشم.  یبرا ديرفت که با ادمي گهيکه گفت بدنم ُگر گرفت و د نويا
  کنم. یفقط خود آزار ديبه پا کنم پس با يیدعوا نجايخواستم ا ینم

 یاش که صدا گهيد یاز دوست ها یکيشون رو.  اتيکردن چرند یها تموم نم یلعنت
نگاه بهش بندازم  کي ارشيب ؛یشد یباهش اوک یوقت گميداشت گفت: م یکلفت تر

  زد من برم تو کار مخ زدنش.هست. که اگر دلت رو  یچ نيبب

خون تو رگ ها در  انيبود که دست به دست بشه!جر یشب باز مهيعروسک خ مگه
هم  یدندون رو تونستميفقط م تينداشت.از شدت عصبان یمن معنا یاون لحظه برا

از دوست هاش خداحافظي  ريمناسب نبود.بالخره ام تينگم؛چون موقع یزيبسابم و چ
نشه  عيکه ضا یجور رشبرداشت.پشت س یمت کوچه کنارکرد و قدم هاش رو به س

و  دميکش رونياز داخل پاکتش ب گارينخ س کيفاصله نسبتا دور به راه افتادم. کيبا 
تا کوچه رو رد  نيبا فندک روشنش کردم.چند پوک بهش زدم تا خوب بسوزه.چند
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! به زد.االن وقتش بود یکوچه خلوت که ملخ اون لحظه پر نم کيبه  ديکرد و رس
و ضربه  نيزم یرو انداختم رو گارميو هم قدم شدم باهش.س دميقدم هام سرعت بخش

رخ کامل  دنيبرگشت و منو نگاه کرد. با د دهيبه شونه اش زدم که با چهره ترس یا
  چند لحظه مکث کرد و بعد تته پته کنان گفت:تو! یصورتم برا

  .ميشونيپ یرو شکل دادم رو یظيزدم و اخم غل یپوزخند

  اجل مرگت بشم؟! یهست.دوست دار ادتيآره منم.خوبه که خوب _

لباسش  قهيبزنه که دست هام رو به دور  یکرد و خواست حرف زيهاش رو ر چشم
  .واريبند کردم و محکم کوبوندمش به د

  کنم. سيبزنم دهنت رو سرو ستيحقت ن ؛یدماغ شد یمو یاديچند وقت ز ني_ا

  کردم؟! کاري_مگه من چ

تونست از  یدو برابرش بود و نم کلمين طلب کارانه گفت و اخم کرد. هرو با لح نيا
 گهينخ د کي نباريکرد! ا ینم یتالش چيکه ه دونستيخودش م نويدستم فرار کنه! ا

  بهش زدم و دودش رو فوت کردم تو صورتش. قيپوک عم کيروشن کردم و  گاريس

  !یرو گفت اتيچرند نيو االن ا یکنيم جادي_مزاحمت ا

  که گفتم؛تو رو سننم؟! _گفتم

  گوشش! ريچک خوابوندم ز کيمشت شده ام رو باال آوردم و  دست

  فهمونم که...! ی_االن بهت م
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  . دمينسبتا بلند غر یکه بهش زدم، با صدا یاز چک بعد

که تا  کنميم یها،فقط کار ستميهستم. اهل زدن ن یفهمونم که من ک یبهت م _ االن
  بمونه!  ادتي شيديد یوقت یعمر دار
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  حوالش کنم. گهيد یليس کياومد که  یخوشش م یليخودش خ نکهيا مثل

 یاول فکر کن اون دختر ربط یريمثل سگ پاچه بگ یبخوا نکهي_نه خب. قبل از ا
بابام و برداشتم و بهش زنگ  بيج یروز شماره رو از تواصال به تو داره. من اون 

  زدم...

 یدادم و گفتم : تو غلط کرد یفياش رو گرفتم و گلوش رو فشار خف قهيدستم  کي با
  !شرفيب کهيمرت

  مزاحم نبودم و خودش...  یعنيچند بار زنگ زدم و جواب داد خب  ی_وقت

  . نيزم یاش رو ول کردم و تف کردم رو قهي

  صورتت! یابت رو داده خواسته تف کنه توجو دي_شا

  ؟یکنيم کاريچ نجايکنه. تو ا کساني_اصال همون! خواسته منو با خاک 

  ؟ی...کدوميی...بابا...داداداش

  !چکدومي_ه

  باد نکن. رتينداره رگ غ یکه به تو ربط ی. واسه کسی_پس هر

که  ديچيخودش پشکمش. از درد به  ريراستم رو باال آوردم و با زانوم زدم به ز یپا
  .وارياش گرفتم و سرش رو چسبوندم به د قهياز 

  _نامزدشم! نامزد...ناموسمه!

بار گفت : از  طنتيش یمن بود آروم ول یجور که گردنش تو حصار دست ها همون
باهم  ینسبت چيه دميهست. خودم همون روز فهم یشيکه فقط نما یالک یرابطه ها نيا

آره منم هستم. و  ؛یکه بگ یکردين کار ها رو ممن او یجلو یو فقط داشت نيندار
  گرنه...
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 ليدل ی! االن روبه روت بیعوض کهيبرات فک بزنم مرت نجايا ستمين کاري_ب
به دعوا خطم  خواستميم ی. هرچیمزاحم خانومم شد یليچند وقته خ ني. انستادميوا

  تر... یو منو جر یکرد یهم که اون کار شيپ قهي.چند دقشهينم ینشه ول

انگشت هام نگه  یرو ال گارياش رو گرفته بودم و با دست چپم س قهيدست راستم  اب
بهش  قيپوک عم کينگاه کردم و  شديبلند م گاريکه از سر س یداشته بودم.به دود ها

لب هام برداشتم و  یرو از رو گاريصورتش.س یزدم و دودش رو فوت کردم رو
  آروم به سمت دست راستش بردم.

  !یکن پيتا یاسم خودت رو هم نتون تيتو گوش یکنم حت یکار کي خوامي_م

نشون نداد.  یعکس العمل چيهمون ه یتو سرم هست برا یکه چه فکر دونستینم
 ريعمل غ کي یرو تو گاريبزاره.س واريد یبا پام  مجبورش کردم که دستش رو رو

به  گاريکه از س یمنتظره کف دستش خاموش کردم و محکم فشار دادم.سوزش بد
درد  یاز رو یخفه ا اديرپوست دستش منتقل شده بود باعث شد چهره مچاله بشه و ف

  بزنه.

به دستش  یو نگاه نيزم یکه حاال کارم باهش تموم شده بود رو انداختم رو یگاريس
  انداختم.

باعث شده بود که پوست دستش برگرده و قرمز  گاريخفه اما حرارت دار س شيآت
وقت  چيهارت و پورت کنه. ه گهيتونست د یاز درد نمحس شده بود و  یشده باشه.ب
استثنا بود.  نينبودم اما ا یبه عذاب دادن کس یخواستم و راض یرو نم یعذاب کس

هاش زده بود افتادم و دوتا  وستکه کنار د یحرف ها اديبود.  ونيساحل درم یپا
  اش گرفتم و تکونش دادم. قهيدست هام رو به 

.هرموقع ینيرو نب یکس یکردن برا جاديرنگ مزاحمت ا گهيباهت کردم که د ی_کار
که  وفتيب یگاريس اديدستت رو نگاه کن و  یدماغ بش یمو یکس یبرا یخواست

 چيه گهي. دیاز شدت دردش داد زد شيدستت خاموش شد و چند لحظه پ یرو
. اديبد تر سرت م نياز ا یپشت سر خانوم من بزن ی...چه مثبت و چه منفیحرف
  !؟یديفهم
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اگر شده  یميدونم ول ديتکون داد که ادامه دادم : با دستت که بع یدرد و عجز سر با
و  یکنيم یچند روز عذر خواه نيمحترمانه از خانومم بابت ا یليبا نوک دماغت خ

 گهيد زيچ یاز عذر خواه ريغ.فقط بشنوم بهیکنيحذف م تيبعد شمارش رو از گوش
 یاز بدنت نقشه ام رو عمل گهيد یجا کي با ندفعهيسراغت و ا اميم یگفته باش یا
  .کنمينگات م رهيگي.گمشو از جلو چشمام دور شو که عوقم مکنميم

بره.چند تا نفس  خواستیکه م یاش رو ول کردم و هولش دادم به همون سمت قهي
بخوابه و آروم تر بشم. قدم هام رو تند تر کردم و  اهويتنش و ه نيکه ا دميکش قيعم

کارها فقط  نينشستم و فکر کردم. همه ا قهيرفتم. سوار شدم و چند دق نميبه سمت ماش
همه اتفاق بد رو داشت.ساحل چقدر  نيا ارزشکردن مهنوش بود! واقعا  دايپ یبرا
. مياتفاق بد مواجه شد کيبا  ميدنبالش گشت یشد. از همون اول وقت تيراه اذ نيا یتو

کردنش نداشتم اما ساحل  دايپ به گهيد یليمهنوش ثابت کرد که کال نحس هست. م
  ! ست؟يبرات مهم ن گهيکه:د  ديپرس یداده بود.وقت ريگ یليخ

. فکر خوردیبهم م تميراحت بگم آره! اما تصور ساحل از شخص یليخ خواستميم
هستم که احساساتم بند چند روز هست اما من  یآدم سست عنصر کي کردیم
.رسما به عقل و ستياون نفر مهنوش ن بشه که دايآدمش پ دينبودم. فقط با ینجوريا

 یبرا یچندان ليو م ستمينمهنوش قائل  یبرا یتياهم چيه کنمیقلب خودم اعالم م
 یرو درس حساب ريام نکهي. از ارميگشتن به دنبالش ندارم و فقط به خاطر ساحل م

منبع شور  یعنيخودش  شهيمزاحم گل ناز نم گهيکه د نيبهش دادم خوشحال بودم. هم
و  نيزم نميمن.اگر غم رو تو چشماش بب یاون بنده به خوشحال یوق! خوشحالو ش

داشت!  ميزندگ یتو یاديز تيتا دوباره لبخند بزنه.آخه اون اهم دوزميزمان رو بهم م
  !اديز یليخ
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با حوله خشک  کشيکوچ نهيبودم و موهام رو جلو آ ستادهيرختکن حموم ا طيمح داخل
 شيو لپ هام از گرما ب ارميآب باعث شده بود نفس کم ب ی. حرارت بخار هاکردميم
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 شبينبود چون د یاز سرما خوردگ یاز حد گل بندازه. درد پام بهتر شده بود و خبر
م سرما مؤثر بوده که عالئ نکهيبخور گرفته بودم با عصاره اسطوخودوس و مثل ا

 یهنوز نمدار بود. آزادانه رو یرو نداشتم. آب موهام رو گرفته بودم ول یخوردگ
که به صورتم خورد حس  یشونه هام رها کردم و در حموم رو باز کردم. با باد سرد

پرده برداره!  نهيريغم د کيبه روحم رخنه کرد و باعث شد که چهره ام از  ینيدلنش
 یجد اديز دي! پس نباليدل یو چه ب ليحاال چه با دل شهيچند وقت حال من خراب م هر
 ميباال انداختم و به سمت اتاقم رفتم. قرار بود که امروز با پرهام بر ی. شونه اميريبگ

خنده دار و  زيچ یليخ کنميگمگشتش.االن که فکر م وسفي یبرا یستيبه مرکز بهز
کنه.  دايشقش رو پتا ع کنميکننده قلبم کمک م حبهست که من دارم به تصا یمضحک

  مِن دلشکسته رو درک کنه!؟ خوادیم یبه من کمک کنه؟! ک خواديوسط م نيا یک

من به پرهام قول دادم که تا  نکهيا کيبود. زياز گشتن به دنبال مهنوش دوتا چ هدفم
 تيخالف قانون انسان یبمونم و کمکش کنم؛ جا زدن وسط باز ششيآخرش پ

اما اون  نميبيدانشگاه آموزش م ی! من تونميبينم دايمن پرهام رو ز نکهيهست.دوم ا
.اما گشتن نمشيبب اديتونم که ز ی. پس نممارستانيهست و داخل ب یدوره آموزش یتو

رو باهش ثبت  یخوب یو لحظه ها نمشيبود که بتونم بب یدنبال مهنوش بهونه خوب
تا خاطره  من حداقل چند د،يبمونه که هروقت به عشقش مهنوش رس ادگاريکنم تا به 

خلوت خودم دوره کنم و با همون ها دلم رو خوش  یتو نميازش داشته باشم که بش
نسبت به مهنوش نداشت  یپرهام عشق ايو  یاگر مهنوش پرهام رو نخواست چ اکنم.ام

اميدوار  دنهيهنوز به اون رس تونميمن م ميريرو هم در نظر بگ اتيحدس نيا ؟اگریچ
. اگرچه که کمرنگ هستند اما هستند. مانتو نميرو هم ببمثبت  یجنبه ها تونميباشم! م

رو به  لشيکنم تا وسا دايرو پ ميقبل فيک ديباو شلوارم رو انتخاب کرده بودم و االن 
بار کجا  نيآخر اديب ادميتمرکز کردم تا  هيام منتقل کنم. چند ثان گهيد فيک
سبد  یقطعا االن تواز آب بارون بود و  سيخ فميهست که ک ادميبار  ني.آخردمشيد

حجم  نيرو از ب فميگرفتم و ک شيرخت چرک ها هست. دوباره راه حموم رو در پ
داخلش رو برداشتم و به اتاقم  یو خرت و پرت ها دميکش رونيلباس چرک ها ب انبوه

 فيرو که الزم داشتم رو به ک یها زيو نشستم تا چ ختميتختم ر یرفتم. همه رو رو
که نظرم رو جلب  یزيو درشت تنها چ زير لياون همه وسا نيمنتقل کنم. از ب گهيد
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روش کار  یبنفش و نارنج زير یکه طرح گل ها یکيکرد دفترچه بود.دفترچه کوچ
! دستم رو به سمتش بردم و برداشتمش.با لمس کردنش یمشک نهيشده بود با پس زم

 روزي.از درهيگيلبخند از کجا نشات م نيا دونستيناخودآگاه لبخند زدم و دلم خوب م
کاغذ رد و بدر  یمن و پرهام رو نيکه ب یناگفته ا یبعد ظهر داخل کافه و حرف ها

ور رفتن باهش  اليخيو من ب نيزم یافتاد رو نشي. بازش کردم که خودکار بدش
بند رو  کيشده بودن و  دهيکه پشت سر هم چ یشدم.چشمم رو دوخته بودم به کلمات

کردن.االن که عاشق شده  دايپ یواقع یحاال برام معنکه  یبه وجود آورد بودن.بند ها
  بودم!

 یکس کيخب من باهت قهر نبودم فقط  ی! مقصر من بودم.ولینکرد ی(تو که کار
که نفست خورد به  یاز همون موقع دميتو رو د یوقت یباعث شد که دلم بشکنه.ول

  شد.) مينفسم دلم ترم

ار لبخند زدم.چقدر سخت بود عاشق بند رو بالغ بر صد بار تکرار کردم و هر ب نيا
بود.قبل از  ريگ گهيد يیکه خودش دلش جا یشدن. چقدر سخت بود دل دادن به کس

 یو دل شکستگ یواهمه نداشتم اما االن دارم با پوست و استخونم سخت یاز عاشق نيا
 گذرهيروز از سند خوردن قلبم به نام پرهام م کيفقط  نکهي.با اکنمياش رو حس م

اون هم حس  نيخاص خودش رو داره.از ب یدوست داشتن هم دردسر ها دمياما فهم
و  دميکش یقيخنده.نفس عم ريزدم ز یپق کهويکه به وجودم حمله ور شده بود  یبد

 یخط بد یليپرهام خ کنمي. خوب که دقت مدمياز ته دلم خند هيچند ثان یبرا
رچه رو گذاشتم داخل کردم و دفت یخوندش!خنده ا شهيداره.اونقدر بد که به زور م

تخت بلند شدم و  یهمراه خودم ببرم.به قصد آماده شدن از رو خواستميکه م یفيک
مانع  ميگوش امکيپ یرو از داخل کمدم برداشتم.تا خواستم به پا کنم صدا نيشلوار ج

بود اما  امکيتخت برداشتم.پ یرو از رو یساعدم انداختم و گوش یشد.شلوار رو رو
 نينداشتم اما ا یناشناس خاطره خوش امکيوقت از پ چياس! هشماره ناشن کياز 

بار شماره رو  کيعدد هاش رو انگار که از حفظ بودم. بيشماره برام آشنا بود.ترت
رو باز کردم و مشغول  امکيهست! پ ريام دميافتاده رو خوندم و فهم ميگوش یکه رو

  شدم. امکشيپ تواهضم کردن مح
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 نيدادم تا به خاطر ا امکياما پ خورهيالتون ازم بهم مکه ح دونمي(سالم ساحل خانم.م
مرد  یلينامزد تون خ یکنم.راست یکرد عذر خواه جاديکه ا یچند روز و مزاحمت

  .)ديهست قدرش رو بدون
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هست.  ريشماره ام نيمطمئن نبودم که ا بار هنوز نيچندم یو خوندش برا اميپ دنيد با
 زيکه تعجب برانگ یبشر با ادب شد؟! عالوه بر موضوع عذر خواه نيچرا ا هوي

 نيا یبود. مطمئن بودم که پرهام تو بيو غر بيعج یليبود اون کلمه نامزد خ
من  شيسر یمزاحم تلفن دونستيم یاز پرهام ک ريداشته وگرنه به غ یموضوع نقش

خودش به  تيبا ن دونميم ديبع دميد ريکه من از ام یفيگرنه اون ذات کثبوده. و ريام
االن وقتش نبود.  یول شديحل م ديبود و با یبياومده باشه. مسئله عج یمعذرت خواه

 وارکه منتظر من بمونه. شل خواميو نم اديم گهيد قهيآماده بشم پرهام تا چند دق ديبا
به تنم کردم و دنبال  یسنت یرو با طراح یرو به پا کردم و مانتو مشک ميزغال سنگ
  شالم گشتم.

  !؟ی_کجا به سالمت

  !؟ینه صبح جمعه کجا شال و کاله کرد ساعت

خواب آلود ترنم از گشتن به دنبال شالم منصرف شدم و بدون توجه  یصدا دنيشن با
  !؟یديمنو ند یبه سؤالش، گفتم : ترنم! شال گلبه

سوال نکردم ها! با تو  واريو گفت : از د ديکشاش  دهيو پول دهيژول یبه موها یدست
  !؟یبر یخوايبودم ساحل خانم! کجا م

  !يیبرم جا خوامي_با پرهام م

ترنم هم حکم چکش رو داشت  نينکردن اعصابم خورد شده بود و ا دايگشتن و پ از
  مغز من. یرو شدیم دهيکه کوب
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  . باز...پرهام نگرد نيساعت باهت صحبت نکردم با ا کي شبي_مگه من د

بلند گفتم : بس  یرو پرت کردم سمتش و با صدا یبسته دستمال کاغذ تيعصبان با
کار نکردم.  چيو من هنوز ه اديترنم؟! من االن اعصابم خورده! االن پرهام م یکنيم

  جان من غر نزن بگرد دنبال شالم!

 یشروع نشده بود با حالت حرص و اعصاب خورد یکه صبحش با اتفاق خوب ترنم
  کرد. یلبش غر غر م ريبست و ز یهاش رو باال به صورت دم اسبمو

  اد؟يم نيکه! آسمون به زم رهيم یواستاده نم قهيدق کي_

 یکه با صدا کردميم کدستيصورتم  یواستاده بودم و کرم پودر رو رو نهيآ جلو
 کي. ستيشال که ن ی. قحطیاون شالت رو بپوش ديبلند از آشپزخونه داد زد : حتما با

  ...گهيد رنگ

مانتوم،  یکار شده رو یحرفش رو نذاشتم که کامل بکنه و گفتم : طرح سنت ادامه
  که ست باشه. خواميهمون م یهست. برا یصورت

غرغر کرد و شروع کرد کل خونه رو گشتن. تمرکز کرده بودم که بتونم خط  کمي
خط چشم شد. سر  اهيو پلکم س ديزنگ تلفنم دستم لرز یبکشم که با صدا یچشم مرتب

  !نهيکه محکم خورد به آ یرو بستم و با حرص پرتش کردم جور

. نقطه اتصال کردیم یصحفه خود نماي یکه اسم پرهام رو یرو برداشتم در حال تلفن
رو فشردم و مشغول صحبت کردن شدم. چقدر دوست داشتم اون لحظه پرهام کنارم 

ن تا اعصاب من رو دست به دست هم داد ی. امروز همه چکردميبود و خفه اش م
  خورد کنن.

  ها! یستيمرکز بهز ميري_ساحل زنگ زدم بهت بگم امروز کنسل شد. نم

  _چرا پرهام؟
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 یو استراحت کن یپات ضرب خورده. راه نر شبي_چرا نداره ساحل. دختر تو د
راحت  اليبندازم. با خ تيکه تو رو به اذ ستيانقدر هم مهنوش مهم ن گهيتره. د ديمف

  اب.بخو ريبرو بگ

  پرهام. من االن پام بهتر شده  یچ یعني_

 ی. من از صبح ساعت هفت بلند شدم و االن آماده منتظر تو هستم بعد تو زنگ زد
  کنسل شده؟ ،یگيم

  رو بذاره. رشيمن تاث یمهربون تر کرد تا رو کميرو  لحنش

رفت  ادمي شبيمهم تر هست. د یليمن خ یتو برا یراحت یدونيمن، تو م زي_خب عز
خودت  یپا ی. من برایشد خوابیو ب یاگر معطل شد زميعز ديبهت بگم. ببخش که
  .گميم

  _پام بهتره!

راحت بخواب هرموقع خودت امر  ريهنوز کامل خوب نشده. برو بگ ی_بهتره ول
  .ميدنبالت تا بر اميزنگ بزن ب یکرد

. یکن لجباز رفتار شديبا لحن عاجزانه نم کردیم یمعذرت خواه ینجوريا یوقت گهيد
  !شيپ قهيشدم و رفتم سر حل کردن مسئله چند دق اليخيب

  _پرهام؟!

  _جانم؟!

  بگم. یچ خواستميم رهيم ادميجانم! کاش که نگه آخه من  گهيبار دوم هست که م نيا

  ساحل؟! یزني_چرا حرف نم

  ...امي! آخه پ؟یداشت یداريد ايصحبت و  ري_پرهام... تو با ام

  . من برم؛ خداحافظ.ميکنيگفت : بعدا صحبت م نشده بود ليصحبت من تکم هنوز
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کردم و لباس هام  ی! خداحافظیو زد به جاده خاک چونديمعلوم بود که منو پ قشنگ
 نکهيکردم. بدون توجه به ا زينامرتبم رو با دستمال مرطوب تم شيرو در آوردم و آرا

سرم. بعد  یرو دميرفتم تو رختخواب و پتو رو کش گردهيترنم داره دنبال شال من م
و  غيج یبود در اتاق با شتاب باز شد و صدا دهکه چشمام گرم خواب ش قهياز چند دق

  داد ترنم بلند شد.

. مگه االحضرت یديخواب یتو گرفت گردميم ی_ساحل! من دارم دنبال شال جنابعال
  به دنبال شما؟! انيپرهام خان نم

ود گفتم : نه زنگ زد شده ب کيکه بار یو با چشم ها دميسرم کش یرو از رو پتو
  . ببخش.یکه دنبال نگرد رميرفت بهت بگم نم ادمي. کنهي. آخه من پام درد ماديگفت نم

گفت : پاشو گمشو مو  يیرو دلقک وار مچاله کرد و لحن کلفت و دعوا صورتش
  ها! شهيهاش رو ببافه. قشنگ م سيبهش بگو گ گميافشون منتظرت هست م

  منتظرم هست؟! ی_ک

  _آراد!

  داره؟! کاريبا من چ _آراد

منتظرت  نيياالن پا ی. با تو کار داره. ولدونميباال انداخت و گفت : واال من نم شونه
  !ديرس ینظر م نگران به یليباهت داره! آخه خ یهست، فکر کنم کار واجب

  

#sahel  

کردم و خودم رو با سرعت رسوندم به جلو در. در رو باز کردم  یکيها رو دوتا  پله
کرده؟! سرم  تيآراد مواجه شدم. پس چرا نبود؟! نکنه ترنم منو اذ یخال یکه با جا

از  یکوچه انداختم اما اثر یبه ابتدا و انتها یآوردم و نگاه اجمال رونيرو از درگاه ب
و تا خواستم  اطيبرگشتم داخل ح ديو ناام فوش بارون کردم ودلم ترنم ر یآراد نبود. تو

 ینفر رو ال کي یکردم که پا نيبه زم رهيمانع شد! چشمم رو خ یزيدر رو ببستم چ
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. آب دهنم رو با استرس قورت دادم و بدون یرنگ یکفش اسپرت مشک کيبا  دميدر د
 پاش رو برداره تادر  ینگاه کردن به صورت طرف مقابل تمام وزنم رو انداختم رو

دلم اما االن مغزم فقط فرمان گارد گرفتن  یافتاده بود تو یبيو در بسته بشه.ترس عج
توان مقابله کردن  گهيرو داشت تا بتونم از خودم محافظت کنم.بدنم درد گرفته بود و د

! از ؟یهست یبود با تته پته گفتم : تو ک دايکه استرس ازش هو یصدا ايرو نداشتم. 
  سرت ها! یرو زنيکل محله بر زنميم غيکن؛وگرنه ج! ول ؟یخوايم یجون من چ

  _ساحل!؟

در  مهيدست از تقال کردن برداشتم و سرم رو ن ديکه به گوشم رس یآشنا یصدا با
 یسر یچهره روبه روم در رو باز کردم و با شرمسار دنيقرار دادم.با د ديمعرض د
  ! فکر کردم دزده!ديو گفتم:ببخش نييانداختم پا

و  دياش دستش رو شونه وار به داخل موهاش کش یشگيق عادت همزد و طب یلبخند
  هست؟! یاون طرف ک ینياول بب ديگفت:دختر تو نبا

 ليبود. به دل هيچند ثان یآن به حالت هام اضافه شد فقط برا کيکه  یشرمندگ حس
  داشتم. یوحش یها اعصابم رو خورد کرده بودن خو یليامروز خ نکهيا

. تازه مثل دزد ها و گروگان یشيم بيو غ یاريدر م یر باز_آقا پسر تو چرا گانگست
  !یدر و ول کن هم نبود یال یزاريها پات رو م ريگ

  _اعصابت خورده؟!

  !یليو گفتم : خ دميبه شالم کش یدست یعصب

. تازه با اون محتوا اميکه ب یخودت خواسته بود یکه مزاحمت شدم! ول دي_خب ببخش
  که...  امتيپ

  دادم؟! اميشدم و گفتم : آراد! من مگه به تو پ رهيهاش ختعجب به چشم  با

رو تو  امکيپ ني.اميباهم نداشت یو تماس امکيکه پ شهيم یچند روز بايو تو تقر من
  !گهيد یاز کجا آورد
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آب دستت  ی! گفترهيکه کارت گ یزد امکيبهم پ شيساعت پ کيساحل  ؟یچ یعني_
  ؟یشي! چرا االن منکرش منجايا ايب نيهست بزار زم

رو با من باز  امکتي_آراد من مگه دروغ دارم بهت بگم آخه؟ اصال االن صحفه پ
  کن و نشونم بده.

.بعد از باز کردن ديکش رونيب بشيرو از داخل ج یلب گفت و گوش ري(باشه) ز
رو به دستم داد و من مشغول خوندن  یکردن صحفه چتش با من، گوش دايرمزش و پ

  خبر داشتم و نه روحم!شدم که نه خودم ازش  یامکيپ

 ازيمن ن ی. ولیکار دار یليکه روز جمعه هست و مطمئنا خ دونمي(سالم آراد. م
که خودم موندم باهش  وفتهيم ميداره تو زندگ یبه کمک تو دارم. اتفاق ها یديشد

نکن. من  غيازم در اديازت بر م یازت، اگر کمک کنمي. خواهش ماميچجور کنار ب
 تيدرصد بهم اهم کي. اگر فقط رهيم ادشبه به ب کيداره  تميثيتحت فشارم! آبرو و ح

  خونه مون!) ايو ب نيآب دستت هست بزار زم یديم

مکث  قهيدست آراد دادم و بعد از چند دقرو با بُهت به یگوش امکياز خوندن پ بعد
که مشخص شده من  یساعت نيندادم.ا امي! آراد من بهت پبهيلب نجوا کردم : عج ريز
 شهي. امکان نداره! چطور ميیکه برم جا شدميدم اون موقع من داشتم آماده مدا اميپ

  آخه!

  !؟یگيم ی_واقعا دار

  .دميو نشونت م ارميرو م مي_آره به خدا! االن گوش

به واحد مون. با شتاب به سمت اتاقم رفتم و  دميراه پله ها رو رد کردم و رس عيسر
حرکت ها و  دنيرو برگشتم. ترنم با دتخت برداشتم و راه اومده  یرو از رو ميگوش

اعتنا  یراه صدام کرد اما من ب انهيمشکوک شده بود. م بميو غر بيعج یحالت ها
زدم و راه گلوم خشک  ینفس نفس م دميبه حرفش راهم رو ادامه دادم.به آراد که رس

 یو پ قيعم یو نفس ها ستادميتونستم درست تنفس کنم.چند لحظه ا یشده بود و نم
هام  امکي. بعد از باز کردن رمزش وارد قسمت پميو رفتم سمت گوش دميکش یدر پ

که  یامکيپ دميگرد شده د یشدم و رفتم صحفه چتم با آراد.با کمال تعجب و چشم ها
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 رندهيتفاوت که فرستنده من بودم و گ نيآراد بود. اما با ا یداخل گوش اميمتن پ نيع
  آراد!

  که! یداد امي_بفرما! خودت پ

 بيو غر بيعج یهمه اتفاق ها نيبگم! تمام روح و روان و جسمم محو ا یچ مموند
نشون بدم.فقط تونستم زبونم رو تکون  یاکشن یبگم و چه ر یچ دونستميشده بود.نم

به خدا که من  یبگم.ول یچ دونميبدم و زمزمه کنم : آراد خودمم االن تو بُهتم! نم
حرکت نکرده که بخواد  بورديک یومن ر ینکردم.اصال انگشت ها امکيبرات پ

نبوده!  یزيچ نيمن همچ یکنه.اصال خواسته باطن پيتو تا یرو برا یزيچ نيهمچ
  به من نداره. یربط چيه امکيپ نيا

  من فرستاده؟! یبرا نويا گهيد یکي یگيتو م یعني_

  نبوده! یدست کس ميو گوش دونهيرو نم ميرمز گوش یاز خودم کس ري_به غ

کنترل شده و به صورت خودکار و از  ديزدن؟! شا تيبه گوش_از کجا معلوم دست 
  راه دور هست!

  که... یگيتو م یعني_

تحت  تيتو؛گوش یبا توجه به حرف ها ینيپازل رو که کنار هم بچ یها کهي_همه ت
  کنترل هست!

_____  

#sahel  

  دختر؟! يی_ساحل! کجا

  !؟یدي. چرا جواب نمکنميساعته دارم صدات م سه

کنم. سرم  دايپ یسردرد مضخرف خالص نيتا بلکه از ا دميهام کش قهيبه شق یدست
 یلياتفاق برام خ ني. استيرو به سمت آراد چرخوندم و گفتم : حالم اصال خوب ن

  بود! بيعج



261 | P a g e 
 

به نوبه خودش  یبود ول یعينگفتم. طب یزيآراد چ یحفظ ظاهر جلو ی! فقط برانبود
. اول  از رنيگيتر م دهيمن رو ناد یخصوص ميترسناک. اون ها روز به روز حر

شدن اما فقط در حد  ميگوش یخصوص مياعتمادم سو استفاده کردند و بعد وارد حر
و عالمت نحس و قابل  شکستنامن خونه رو  ميکردن شماره ها! بعد ها حر یکپ

 یزدن. کارها یا گهيد یدرج کردن و حاال دست به کار ها نهييآ یرو رو یا توجه
تر کردم  یشون شعله ور شد، اگر جر شيکه مقصرش فقط خودم بودم. اگر مشعل آت

خودم بودم. با حرف  ريتر کردم؛ تقص یوجودشون قو یشون و حس انتقام رو تو
  م.تر کرد اهيام رو س ندهيزدم آ مکوبنده و تحکم وار یها

  شد؟! نجوريکه ا شدي_چ

کردم جوابش  یدست برداشتم و سع االتميخ یايحرف از زبون آراد از دن نيا دنيشن با
  که کل ماجرا رو بفهمه! یباشه و نه جور عيبدم که نه ضا یرو جور

که درک کردنش  وفتهياطرافم برام م ايدن یهر روز تو یاديز ی! اتفاق هادونمي_نم
 ی. فقط ساخته شدن برارنيم نيو نه از ب شنيه نه فراموش مک یبرام سخته. اتفاق ها

 نوياز اون اتفاق ها هست. اما دوزش باالتر هست و قدرت ا یکي نميعذاب دادن. ا
  و خوراک بندازه. بروز از خوا نيچند یداره که منو برا

که  یاونم توسط کس یجواب سوال منو نداد ساحل! کنترل شدن گوش یکه گفت یناي_ا
 ینم یاتفاق نيهمچ ليدل ی. بستين یپا افتاده ا شيو پ یالک یزيهست چ یک یدونينم

  !شد؟يو چ یکرد کاريافته. چ

 انيپنهون بمونن تا رفع بشن! جار زدنش ضرر و ز ديها با زيچ ی_نپرس! بعض
  همه! یخودم بلکه برا یداره. نه تنها برا

 یمشکل بزرگ کيکه  دميفهم دميو حال و روزت رو د دمتي_از همون اول که د
خواستم وارد بشم به بن بست  یکه حل کردنش سخته. از هر در یدار تيزندگ یتو

! اما یبازگو کردن معضل هات معذور یبرا شهيکه هم دميخوردم و از آخر نفهم
 یشخص ميو استفاده از حر یشبه کنار اتفاق امروز به کنار. کنترل شدن گو نايهمه ا

تو  نکهي. امروز بدون استين یساده ا زيد مقابل چفر یو آزار برا تيو اذ گرانيد
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 یعني کننيرو م نکاريا یدادن اونم از خط تو! وقت اميبه من پ یاطالع داشته باش
ات پخش  یمجاز یرو داخل صحفه ها یحجاب یب یعکس ها انيروز م یفردا

تا کل  یبر ديو با شيريبگ دينبا یخودت. پس الک یباطن ليبدون اجازه و م کننيم
که  ی. اتفاقاديهست که با عقل جور در نم یزيچ کيوسط  ني. اما ایاجرا رو بفهمم

 نويا تيکار بلد و خبره فقط قابل ی. هکر هاستين یتو افتاد کار هرکس یامروز برا
و  رنياون فرد رو به دست بگ اراتيوصل بشن و اخت گهيد یکي یدارن که به گوش

بزرگ انگل  یها ديو تهد یمجاز یها یکلون کالهبردار یپرونده ها یمعموال برا
  . نگو که...یمجاز یها

. با چند جمله کردميشون م  ليذهنم تحل یو تو دادميبا دقت به حرفاش گوش م داشتم
  باال انداختم و نذاشتم صحبتش رو ادامه بده. يیکه به زبون آورد ابرو یآخر

  !؟یدونيرو از کجا م ناي_تو ا

رو چجور  یمجاز یهکر ها و اتفاقات فضا رو درباره یاطالعات نيهمچ یعني
  !؟یديفهم

  داد. یمکث جواب نه چندان قانع کننده ا هيو بعد از چند ثان ديبه موهاش کش یدست

. همه االن از ميستيکه ن انيمثال ها! دوره سلجوق کنميم یدوره زندگ نيا ی_خب تو
  مثل اون ها! یکيمنم  ارن؛يسر در م زايچ نيا

وجه نداشتم. از همون اول صحبت مون  چينظر رو با آراد به هبحث و تبادل  حوصله
. ترنم ستادهيو به صورت ا ميبود اطيساعت گذاشته داخل ح کياز  شيتا االن که ب

خونه. کمرم و پام  ميتعارف نکردم که بر ليدل نياومد و به هم یاز آراد خوشش نم
  .ستادنميبدم به ا هتونستم ادام ینم گهيدرد گرفته بود و د

  بهت بکنم؟! یکيکمک کوچ کيتا بتونم حداقل  یکن فيماجرا رو تعر یخوا ی_نم

  جمله رو هزار بار بخوام تکرار کنم، متنفرم! کي نکهي_از ا
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اتفاق  نيا دوارمي. امنمتيبيو فردا تو دانشگاه م رمينشو فقط. من م ی! عصبدمي_فهم
که انقدر  ی. خودت گفتیوفتيب تينزاره و باعث نشه از درس و زندگ یمنف ريروت تاث

  !یباش یتونيتفاوت هم نم یخب ب یشده برات ول یکه عاد ادنيز

رفت  رونيبه ب یتکون دادم که به سمت در رفت و بازش کرد. بعد از خداحافظ یسر
برداشتم و  بميرو با حرص از تو ج ميو گوش دميبه صورتم کش یو در رو بست! دست
ضربه خوب  نياتفاق! هدف شون رو از ا همه نيامروز بسه ا یخاموشش کردم. برا

 زيچ چيبودن ه فياست. اما ضع انياست چه حاجت به ب انيکه ع یزي! چدونستميم
کردن نقشه  یعمل یبرا کنهيوار تر م ديکنه و فقط اون ها رو ام یرو درست نم

باشم! سرزنده و نشکن! درست خالف عادت  یکه قو رم؛يبگ ادي ديهاشون. پس من با
  معشوقه اش! اليخ یب یايقلب عاشق با دن کيبا  یتر احساساتدخ کي یها

  

#parham  

 یبودم، گذشته! صبر کردم تا ضرب دهيکه ساحل رو د یبار نيهفته از آخر کي حدود
ت تر باشه. هرچند که تا راح ششيبشه بعدا برم پ ميکه به استخوان پاش خورده ترم

سرزنده باشه.  ديکنارمه با یاما خب بحث من جداست. وقت رهيدانشگاه و... همه جا م
مشکالت تنهاش بزارم،  یکه تو ستمين یآدم اماو کسل باشه کل روزم خرابه!  حالیب

 یقدم هستم. برا شيبه کمک داشته باشه من پ ازيو ن ستياگر بفهمم حالش خوب ن
 شيفرصت اجرا نيگفتش معذور هست هم نقشه ها دارم! در اول هم که از یمشکل

  هست! یبه چ یچ نميتا بب کنميم

  _ پرهام جان!

  سرم رو باال آوردم و گفتم : بله استاد؟ یاستاد کاظم یصدا دنيشن با

هست که تو  یمبحث ها یتمام نيگذاشت و گفت : ا زيم یرو رو یرنگ ديسف پوشه
طرح  ري. همه سرفصل ها رو مشخص کردم و زیرازش نام بب یموقع سخران ديبا

موضوعات و خط به خط جمالت  یبه گفتن تمام ازيهاش رو هم که معلوم هست. ن
هست؛  زيجا یناون سخنرا یتو یزيچ یپرهام که چ یدوني. خودت خوب مستين
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دانشگاه ازت  تيريکه برگشتم کل مد یموقع خواديهمون ها رو ذکر کن. دلم م
  !یها نظارت داشته باش یشما به سخران نيه باشن و منبعد از اکامل داشت تيرضا

  بشم. ديشما رو سف شيتا پ کنميخودم رو م یاستاد! تمام سع دوارمي_ام

 یبلند بشم استاد از رو ميصندل یگفت و قصد رفتن کردم. تا خواستم از رو یا انشا
  . زد یشونه ام و لبخند یبلند شد و اومد به سمتم. زد رو شيصندل

  ! ست؟يبرات آشنا ن یمراد اي_اسم رو

  .دمينرس یمطلوب جهيفکر کردم اما به نت قهيدق ني... چندیمراد ايرو

  بشناسم شون؟!  دي_نه استاد. چطور؟ با

 یخواستيکه م یموقع شي. حدود دوهفته پیشناسي_خودش رو نه! اما مامانش رو م
  ه دخترش کما رفته و... ک ینيبيسال رو م انيخانم م کي یخارج بش مارستانياز ب

  . ارميب اديرو به  زيبود که همه چ یچند جمله کاف نيزبون آوردن هم به

  افتاده؟! یاومد. اتفاق ادمي_بله. 

انتقال داده شد به بخش. حالش  وي یس یاز بخش آ شي_نه پرهام جان. فقط دو روز پ
  . ميگفته بود که طرفش ازت تشکر کن یخوبه و مادرش به دکتر کاظم

  نکردم؟! یزدم و گفتم : چه خوب که حالش خوب شده. اما من که کار یلبخند

کاره. فقط  یليخودش خ یدر آورد یمادر رو از نگران کيشب دل  کيکه  ني_هم
  خدانگهدارت. ،یبر یتونيرو بگم. االن هم م نيخواستم هم

بود.  تشکر چقدر برام ارزشمند نيرو ترک کردم. ا یزدم و اتاق استاد کاظم یلبخند
اون دختر داره که شوهرش  یچه حال یخداروشکر که حال دخترش خوب شد. ول

سامسونت  فيبه نشونه تاسف تکون دادم و پوشه رو داخل ک یرو از دست داده! سر
 یو تکرار متن ها نيو تمر بودعقب گذاشتم و پشت ُرل نشستم. مقصدم خونه  یصندل

کنم  ميت زدم و تا خواستم دنده رو تنظرو استار نيپوشه! ماش نيگنجانده شده داخل ا
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نام ساحل  دنيکتم برداشتم و با د بيرو از داخل ج ميزنگ تلفنم مانع شد. گوش یصدا
  زدم. یصحفه لبخند یرو

  ؟ی_الو سالم پرهام. خوب

. چرا آخه زنگ دميهفته هست که صدات رو نشن کي_سالم گل ناز. حالت خوبه؟ 
  !؟ینزد

  !؟یبزنم! تو چرا زنگ نزدزنگ  دي_پرهام! حتما من با

  . یبود اما عقلم ناراض یاما دلم راض گفتيم درست

مزاحم باشم، زنگ نزدم. در ظمن اون دوستت، ترنم  دمي. ترسکنمي_آخه من فرق م
  از من نداره! یدل خوش اديز

  ؟يیرو ول کن. کجا ناي_به اون چه اصال. حاال ا

  .مارستاني_ب

بيمارستان؟! تصادف  یچ یاک به سرم. براو با لحن مضطرب گفت : خ ديکش ینيه
  االن حالت خوبه؟ ؟یکرد

  تونستم که نخندم. یحالت رفتار هاش خنده ام گرفته بود و نم از

  دارم؟ یدوره آموزش مارستانيرفته که من ب ادتي_ساحل! مگه 

  کافه؟! یايبرات افتاده. م یفکر کردم اتفاق دمي. ترسدي! آره ببخشی_وا

نه  شهيرو بگه نم یزيساحل چ یکنم اما وقت نيرو تمر یخنرانمتن س رفتميم ديبا
  آورد.

  دنبالت. امي_آماده باش، م

  نه!؟ اي یايم نمي_من با بچه ها کافه هستم. زنگ زدم بب

  _کدوم بچه ها؟
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  و... اري_کام

  بود تا صرف نظر کنم. یکاف ارياسم کام تنها

  کنم. خوش بگذره بهت. نيتمر ديدارم با یسخنران بايتقر گهيهفته د کي_نه من 

دنبال مهنوش خانم. چند  ميگفت و در ادامه حرفش اصرار داشت که فردا بر یا باشه
 ميلحظه مکث کردم و حرفش رو قبول کردم و قرار شد فردا تمام وقت دنبال بگرد

گذروندن  یو فقط برا خواستیرو نم یزيچ نيمن همچ یباطن ليکه م یدر صورت
که موافقت کردم. تلفن رو قطع کردم و تخته گاز به سمت  لحظه هام کنار ساحل بود

  مطالب مسلط بشم! یشب به تمام نيخونه حرکت کردم تا بتونم حداقل تو هم

  

#sahel  

.به محض بودم و منتظر بودم که پرهام از راه برسه ستادهيکنار در ا اط،يح داخل
سرم مرتب کردم در رو باز کردم. عادتش بود  یشالم رو رو نشيبوق ماش دنيشن

.االن هم به رسم عادت کردیسوار بشم در رو برام باز م خواستميهرموقع م
 نيدر ماش یسالم و احوال پرس زشد و بعد ا ادهيپ نيقامتم از ماش دنيبا د شيشگيهم

رو دور زد و  نيخودش در رو بست. ماشو بعد  نميرو برام باز کرد؛صبر کرد بش
آماده کرده بودم و از  شبيرو که د یستينشست ل نکهيپشت ُرل نشست.به محض ا

  و به سمتش گرفتم. دميکش رونيب فميداخل ک

  !ه؟يچ ني_ا

  .یفهمي_بخونش؛خودت م

 رونياز حدقه ب یبلند و باال شد و بعد با چشم ها ستيرو وقف خوندن اون ل قهيدق چند
  هم نگاه کرد.زده ب

  ؟یسيرو بنو نايا ی_چقدر وقت گذاشت

  ساعت! کي_ حدود 
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 يی؟خدایکن دايشهر رو پ یها یستيکه آدرس همه بهز یساعت وقت گذاشت کي_
  .یحوصله دار یليخ

 کردميرو نم نکاريرو کردم. اگر ا نکاريکارمون ا یراحت یبرا یسخت بود ول یلي_خ
حداقل  ینجوري. اميه کوچه شهر بکنوقت مون رو صرف گشتن کوچه ب شتريب ديبا

  معلوم هست مقصدمون کجا هست!

  !ی! فکر همه جا رو کردیقيدق یزيزد و گفت:چه برنامه ر یچشم

که االن دارم! فکر همه جا رو کرده بودم تا  یکردم،بغض کردم به خاطر حال بغض
 کيبفهمه من  شدیعشقم رو به معشوقه اش برسونم.چقدر من تباه بودم.کاش که م

خودم حس کردم و  یاش رو رو رهيخ یحس متفاوت بهش دارم، کاش! نگاه ها
  !یردفکر ک یبغضم رو قورت دادم و با خنده گفتم:بله، پس چ

 گهيمن و دست د یصندل یجابه جا شد و دستش رو گذاشت رو شيصندل یرو از
 یصدا یول گشتیم یدونم اونجا دنبال چ یعقب. نم یاش رو کش داد سمت صندل

باکس  کي. به حالت اولش برگشتش و ديکشیاعصابم خط م یرو لونيخش ناخش 
دنده حرکت  ردنک ميرو روشن کرد و بعد از تنظ نيپام. ماش یرو گذاشت رو یفلز

  کرد. 

  بدنت! یسلول ها کيبه  کي_نوش 

باکس رو که نگاه کردم  ینوشته رو یاز ادا کردن جمله اش تعجب کردم ول اول
شده بود  یحکاک یسطح فلز یو به صورت برجسته رو قيستعلمتوجه شدم! با خط ن

  " ی" گز کرمان

رو بپرسم که گفت : گز االاصل اصفهان.  نکارشيا ليزدم و خواستم دل یلبخند
  از طعمش. اديکه خوشت ب دوارميام

باال انداختم و با انگشت هام  يیباکس تضاد داشت. ابرو یاولش با نوشته رو جمله
  که توجه اش نسبت بهم جلب شد. یلزضربه زدم به سطح ف
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 یاز بچگ ؟منیبمال رهيرو ش یسر من یخوايم ی_پرهام خان! دستت درد نکنه ول
گز  یگيگز شناس خبره هستم. م کيو  دميطعم هاش رو چش یعاشق گزم و تمام
!درسته گز کرمان هم خوشمزه هست یروش نوشته گز کرمان یاالاصل اصفهان ول

  هست! یا گهيد زيچ کيگز اصفهان  یول

خنده و گفت:مغازه داره گفت  ريادا کردم که پرهام هم زد ز یرو با لحن شوخ جمالتم
  گز اصفهان هست!

 کيهربار  یهوس کردم ول یليچند وقته خ نيتشکر. ا ايدن کي یديکه خر ني_هم
  بخرم. تونميکه نم اديم شيپ یمشکل

 یحرف ني.از قصد همچهديکه نفهم کرديو فقط اظهار م ديخوب فهم یليرو خ منظورم
  و ماجرا رو بهم بگه. وفتهيب ريام اديرو زدم تا 

 یکيحاال هم  دميواست خر یدوست دار یليخ دونستمي_نوش جونت. منم چون م
  بردار مزه کن.

ماجرا و  یهرچ اليخينداره!ب یباشه تعارف معنا ونيگز در م نيريطعم ش یپا یوقت
گز رو باز کردم.پوشش  یذوق بسته بند ذهنم شدم و با یتلنبار شده تو یمسئله ا

 یانداختم.درست مثل شکالت بسته بند یرو برداشتم و داخلش رو نگاه اجمال شيفلز
 نکهيو مرتب! دو تا برداشتم و سرش رو محکم بستم. قبل از ا کيش یليشده بود خ

  خودم بخوام بخورم، روبه پرهام گفتم:

  تم بهش نخوره...دس نکهيا یبسته اش رو باز کنم، برا خوامي_م

  رو از جاده گرفت و دوخت به من.  نگاهش

  ... ی! دستمال کاغذزهي_چقدر پاستور

  . کنهيحرفش رو نذاشتم کامل کنه تا بهش بفهمونم داره اشتباه برداشت م ادامه

  که... اديخوشت ن ديگفتم شا خواستميتو م یخودم که نه! چون برا ی_برا
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تعادلش رو از دست  نکهيا یبخند زد.براصورت شکل گرفت و ل یرو یميمال اخم
  صحبتش با من بود.  یاما رو کردینده به جاده نگاه م

گل  نيع یعنيگل ناز  گميبهت م یها. وقت یزد یحرف ني_دفعه آخرت باشه همچ
  .اديپاک! اصال چه بسا که چون از دست تو هست به دهن من خوشمزه تر ب

 شهيفراموش کرد آخه.مگه م شهيمگه مباز با حرفاش دل مارو آب کرد.  یلعنت آخ
  کنه اگه بشه؟! کاري! دلمو چشهيمهنوش. نه نم یرو باز گذاشت برا دونيم

که دوستش داشتم و دارم پس  دميشنیم یجمله رو از کس نيخجالت نبودم چون ا اهل
رو باز کردم.  شيزدم و بسته بند یبشم. تنها لبخند دينداره که سرخ و سف یلزوم

 ديچرا من نکنم. شا کردیبدون چون و چرا و خجالت بهم محبت م هنهميپرهام ا
به عالقه ام نسبت به خودش ببره.پوستش رو داخل دست چپم مچاله  یپ ینجوريا

هست  یکه قصدم چ ديکردم و با دست راستم گز رو به سمت دهانش بردم.خودش فهم
  !رم؟يزد و گفت:گاز بگ شخندين کيو 

  اد؟ي_دلت م

  .کنميرو خراب م ايدستت دن یرو وفتهي_خش ب

دلم قند آب کردم. دهنش رو باز کرد و گز رو گذاشتم  یتو لويک لويگفت و من ک نويا
  کردن از طعم خوبش. فيدهنش.شروع کرد به خوردن و تعر یتو

  

#sahel  

صورتم و روحم رو جال  یزييپا ميم و اجازه داده نسداده بود نييرو پا نيماش شهيش
و از  دادميو قورت م کردميم کهيت کهيدندون هام ت ريبده! همون جور که گز رو ز

 یو نوت آهنگ تمير یصدا بردمیلذت م کردميزبونم حس م ريکه ز ینيريش یمزه ا
ن ها هست چو نيماش گريد یها ظبطآهنگ از  ی. اولش فکر کردم صدادميرو شن
 ید یبود و صدا ها واضح و دوما پرهام به گفته خودش فلش و س نييپا شهياوال ش

نداره که بخواد آهنگ بزاره اما با باال رفتن ولوم صدا شک کردم چون صدا آهنگ 
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دستش  کي دميبود. صورتم رو چرخوندم به سمت پرهام که د کياز حد نزد شيب
 یمنو که رو رهيخ یاه هافرمون. نگ یاش رو گهيوصل به ظبط هست و دست د

باب  ليکن. م دايآهنگ پ کيزحمت  یسرش رو باال آورد و گفت : ب د،يخودش د
  خودم و خودت! 

 یسيمعجزه حضرت ع ،ینداشت یقيبه موس یزدم و گفتم : تو که عالقه ا یپوزخند
  رخ داده؟! 

 یليمعجزه گل ناز رخ داده. گل ناز با رفتار هاش خ ینه ول یسي_معجزه حضرت ع
من خودم خوب  یخبر نداره ول اديمنو درست کرد. درسته خودش ز یاز اخالق ها

  . بماند به پنهان! دونميم

حرف عاشقانه بشنوم  یاز حد! تا ک شيزدم و بدنم ُگر گرفت و قلبم ضربان ب یلبخند 
  مهنوش ولم نکنه؟  اليو خ

  کن.  دايو پخوبش ر یکيکه واقعا خوب باشن. بگرد  دوارميام ختم،ير دي_آهنگ جد

تا آهنگ  نيجا کردم تا دستم بهتر به ظبط برسه. چندتکون دادم و خودم رو جابه یسر
کمان رو از  نيآهنگ رنگ نکهيکدومشون به دلم نشست. تا ا چيکردم اما ه یرو پل

 اديآهنگ رو جمله به جمله حفظ بودم و جمالتش منو  ني. ادميرو شن یکسرا زاهد
  انداخت.  یم یکي

بار خودش برام  نيافتم. آخه اول یم یکي ادي شنومشيم یخوبه!  من وقت یليخ ني_ا
  فرستاد. 

   ؟یک اديابروهاش گفت :  یرو یميکرد و با اخم مال زير چشم

  . گمي_آهنگ تموم بشه؛ بهت م

 ريآهنگ رو گوش دادم و ز قيدق یليو خ ميتکون داد که برگشتم به حالت قبل یسر
  . کردميلب آروم زمزمه م
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── ┤─♬♩♪♫♭ ───├    

  

  بارون بارونه؛ دل عاشقا خونه! بارون

  …کارم تمومه یايکارم تمومه! ن یاين تو

  کمونه نيبارون بارونه؛ تو چشات رنگ بارون

  کارم تمومه! یايکارم تمومه؛ ن یاين تو

  …از ما یتو که دور ی! آباينگار ز یآ

  ايتو ساحل؛ تنگ غروب در قرارمون

  …رزوم تو راهه! که آدياريخبر خبر ب یوا

  ماهه دونهي یکيهمه ستاره ؛  نيا تو

  …! که آرزوم تو راههدياريخبر خبر ب یوا

  ماهه دونهي یکيهمه ستاره ؛  نيا تو

  

رو کردم به پرهام و گفتم : خوبه؟ اگر  تميخواننده که متوقف شد و همش شد ر خوندن
  بده عوضش کنم؟ 

  ! هيعال زم،يکرد و گفت : نه عز یا خنده

  

  قدم قدم زدم به نامت دلمو

  که بشم صاحب قلبت! ادت،يزدم به  قدم

  …تو ساحل قلبت، بزنه بارون که
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  …امونيتازه شه دن… بزنه بارون کاش

  زدم! شيبه آب و آت خودمو

  انگار که نه انگار! یبار من اصرار تو انکار! ول هر

  …از راه یبار برس نيتو ا نشستم

  …عمر غمت کوتاه… از راه یبرس یآ

  از ما... یتو که دور ی... ابايگار زن یوا

  ...ايتو ساحل، تنگ غروب در قرارمون

  

رو با کم کردن  یشدن آهنگ بعد یبعدش آهنگ تموم شد و پرهام اجازه پل هيثان چند
  ولوم صدا؛ نداد!

 هويزل زد تو چشمام. چقدر تو چشماش  ديباریم یکه ازش کنجکاو یچهره ا با
  انقدر غم رخنه کرد.

  !فرسته؟يبرات آهنگ عاشقانه م یکه کس ی_عاشق شد

  هام! قياز رف یکيدرشت کردم و با خنده گفتم : نه!  چشم

  کمون رو گذاشت. نيظبط رو بلند کرد و دوباره همون آهنگ رنگ یگفت و صدا یآها

  تارا؟ اي! حاال کدوم دوستت برات فرستاده؟ ترنم هي_آهنگ قشنگ

  !چکدومي_ه

  از... ريگه به غباال انداخت و گفت: م يیابرو

 اريکام یدونيبار برام فرستاد. آخه م نياول اريحرفش رو قطع کردم و گفتم : کام ادامه
  کمون! نيرنگ گهيچند وقته بهم م

  ظبط رو قطع کرد. عيگفت و سر یا باشه
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  !یبزار گهيد خوادي! اصال آهنگ نمستين یآهنگ قشنگ اديز کنم،ي_حاال که فکر م

 دميحالت هاش د یرو یناگهان رييشد؟ عالوه بر تغ یعصب اريآوردن اسم کام از
چه  اريفرمون. پرهام و کام یشد رو دهيو حرص کوب تيرو که با عصبان یدست

 کنن؛يرو داداش صدا م گريباهم دوستن، همد گهيسر همد ريباهم دارن؟ خ یمشکل
  شن؟يم یعصبان گهياسم همد دنياز شن یحاال چرا حت

  رو آدرس بده! یبردار و مکان اول نياشرو از داخل داشبورد م ستي_ل

  رو که مشخص کردم رو آدرسش گفتم. یمکان نيانداختم و اول ستيبه ل یاجمال نگاه

  !یهشتم؛ سه راه کاشان دي_خورش

  

#parham  

عت گذشته و من مدام پشت فرمون تا االن حدود سه سا  ميکه رفت یمقصد نياز اول 
 خواستمي. خودم مرفتيرفتن و سوال کردن هم ساحل م یبودم. برا یدر حال رانندگ

  باهش برم اما اصرار داشت که خودش تنها بره.

 مي. حدود ناديساحل م یبالخره ک نميرنگ تا بب ديدوخته بودم به اون در سف چشم
 ادهيپ خواستمينگرانش شده بودم.م ینگ یو من بگ ومدهيهست که رفته و ن یساعت

  رو باز کرد و نشست. نيبشم و برم دنبالش که خودش اومد. در ماش

  نه؟ نمي:ادميحوصله و کسل پرس یب

امروز زنگ زدن و  یمرکز منتقل بشه ول نيقرار بوده که به هم شي_تا چند روز پ
  رفته! گهيد یجا کيگفتن که 

  دونستن که کدوم مرکز منتقل شده؟ ی_نم

 ستيل دني.با دديکش رونيب فشيرو از داخل ک ستيتکون داد و ل یبه نشانه منف یرس
 نيا ینه! من رو گهيدرشت کردم و ملتمسانه رو به ساحل گفتم: تو رو خدا د یچشم
  و هم گرسنه! ميفردا.دوتامون هم خسته ا یخشک شدم. باشه برا یصندل
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 کيراه  نيب یتونيت و مهس کينزد یليمرکز خ نيا یمنم خسته هستم.ول دونمي_م
  سوال بپرسم. نظرت؟! کيو من  یترمز بزن

معصوم و خسته  یبه خاطر اون نگاه ها یبود ول قهيدق کيام  قهيدق کي نکهيا با
  زدم و گفتم : آدرسش کجاست؟! یلبخند

  ...ی_شکوفه ها

  !مي_کمر بندت رو ببند تا بر

 یشه خو! هنوز که نمدرشت کرد و با تعجب گفت:پرهام! بزار حرفم کامل ب چشم
  کجاست. یدون

  آدرسش رو ندونم! شهياونجا مگه م رميرو روشن کردم و گفتم:هرهفته م نيماش

رفتم و به  یبود که هر هفته م يیهمون جا قايکه ساحل نام برد دق یستيبهز مرکز
و بهم عادت کرده بودن. هر  شناختنيزدم. همه بچه ها اونجا منو م یبچه ها سر م

که بچه ها بهونه  گفتيو م زديزنگ م یخانم افتخار رفتمیو نم شديم هفته که رد
  .کننيم یريگ

 حيرو توض ی.همه چکردیخورده بود با تعجب بهم نگاه م کهيحرفم  نيکه از ا ساحل
  دادم تا ابهاماتش برطرف بشه.

اون بچه ها رو  یزد و گفت :چه خوب.منم حال و هوا یصحبت هام لبخند دنيشن با
  ت دارم.دوس یليخ

  جمع کردم. ميرانندگ یتکون دادم و تمام تمرکزم رو رو یسر

 شينهارم پ ديو با کننيساعت موندن ول نم مياونجا قطعا ما رو به ن مي_االن که بر
  .ميشون بمون

  _واقعا؟!

شون باشم. همون طور که گفتم من  شياومده که نهار و شام رو پ شيپ یلي_آره من خ
  .شناسنیرکز رفت و آمد دارم و همه مددکار هاشون منو مم نيسال هست در ا نيچند
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  .ميذوق دارم که زود تر برس یليخوبه. من خ یلياون همه بچه خ ني_گذروندن وقت ب

  گاز فشردم و سرعت باال بردم. یحرفش پام رو رو نيا با

  !؟یريتند نم یلي_خ

  .گهيد مي_زود برس

کردم. بعد از حدود ده  یرانندگ دمايزد و من همچنان به سرعت ز يیدندون نما لبخند
  .ميشد ادهيرو پارک کردم و هر دو پ نميدر مرکز ماش یجلو قهيدق

  _پرهام؟!

  _جانم؟!

 گفتميم زديصدام م یدهنم. ناخودآگاه وقت یجانم مختص ساحل بود و افتاده بود تو نيا
  جانم!

  !شن؟يم ینگهدار نجايچند ساله ا ی_بچه ها

  ا دوازده ساله!_از سه تا چهار سال هستن ت

  پسر؟! اي_دختر 

  _پسرن همشون.

زنگ گذاشتم و فشردم. بعد از  ی. دستم رو روميگفت و هردو به سمت در رفت یآها
  .ديبه گوش رس فونياز پشت آ یخانم افتخار یصدا هيچند ثان

  ... برومند هستم.ی_خانم افتخار

ا حق تقدم دارن. باز شد و رو به ساحل گفتم : خانم ه کيدر به طور اوتومات قفل
  بفرما.

 دارينبود. به لطف سرا اطيح یاز سرسبز یبود و خبر زييگفت و وارد شد. پا یممنون
همه درخت ها برهنه شده بودن و در مقابل باد  یول شدينم دهيد نيزم یرو یبرگ
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رو  یخال یانداختم که تاب و ُسرُسر ها  اطيبه سمت راست ح ی. نگاهفينح یزييپا
  هست و بچه ها مشغول غذا خوردن. نهار ميکه تا داديم نين از انشو نيو ا دميد

 شهينم دهيد یو سرسبز زهييپا نکهيانداخت و گفت : با ا اطيبه ح ینگاه اجمال ساحل
 یلينظرم رو جلب کرد. خ یليصفا داره. اون تاب و اون ُسرُسره خ اطيح نياما ا

  پرهام. بچه ها پس کجان؟ نجايخوبه ا

  نهار هست. ميتا یعني خلوته اطيح ی_وقت

  !؟یباز انيبازم م یسرد نيبه ا یهوا یعنيکرد و گفت :  یا خنده

بس که نق و نوق  خورنيرو م یاتاق باشن که کله خانم افتخار ی_آره. همش تو
  .کننيم

  !ه؟يک ی_پرهام! خانم افتخار

  .زميمنم عز ی_خانم افتخار

. ميداخل انداخت یورود به در ینگاه یخانم افتخار یصدا دنيو ساحل با شن من
زد و شونه به  یتنها لبخند کردیم یبيجمع شده بود و غر نيساحل که تازه وارد ا

. دشيپا تند کرد سمت ساحل و به آغوش کش یشونه من حرکت کرد. خانم افتخار
  رسمش نبود ها. نيا مندبرو یگونه اش بوسه زد و روبه من گفت : آقا یرو

  ؟یخانم افتخار ی_چ

 کي نيفداش بشم ع ی. وایو مارو خبر نکن یريبگ یخوشگل نيروس به اع نکهي_ا
  !د؟ياز دست تون ناراحتم. چرا آخه خبر نداد یلي. خمونهيماه م کهيت

 ینداشت که بگم نسبت یخوش یکه خواهر ندارم و رو دونستيبگم؟ م تونميم یچ االن
 نيکارم ا نيبا ا تونستم که یاعتماد داشت و نم یليبه من خ ی. خانم افتخارميندار

  اعتماد رو سلب کنم.

  !نيايگفت:هزار ماشا چقدر بهم م یاکتفا کردم که خانم افتخار یبه لبخند تنها

  بود! یدنيد یآغوش خانم افتخار یمتعجب ساحل تو افهيق دنيوسط د نيا و
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رابطه من و  یکه مددکار اونجا بود اشتباه ینبودم.خانم یخوب یفعل تيوضع در
. کردیم فيو مدام تعر کردیم یتاز کهيکرده بود و  یپرهام رو زن و شوهر تلق

  .ديکش یپوست دستم م یدستم رو گرفته بود و دستش رو نوازش وارانه رو

  زم؟يعز هي_اسمت چ

  بده. حيزنم تا خود پرهام بهم توضن یزدم و صالح دونستم که حرف یمصلحت لبخند

  _ساحل هستم.

  شه؟يبرومند چند ماه م یزد و روبه پرهام گفت:آقا يیلبخند دندون نما یافتخار خانم

و  ديبریو خودش م زديشده بود مدام لبخند م طونيهم که امروز بدجور ش پرهام
  به من بزنه. یحرف نکهيبدون ا دوختیم

نزدم  یکه اگر حرف دي.ببخشميکه عقد کرد هست یماه کي_من و ساحل قشنگم 
  خبر بدم تا مزه داشته باشه! کدفعهيخواستم 

مرکز.  یومدين شيبه من انداخت و گفت:پس بگو چرا هفته پ ینگاه یافتخار خانم
به پا کن.اونا  یولوله ا کيبرومند بچه ها بفهمن  ی.آقایاله نيخوشبخت بش

آهنگ  یونه دارن تا خود شب صدابه کيحاال هم که  رقصنینزده م ینجوريهم
  .شهيقطع نم

خنده کردم و گفتم :چه خوب که انقدر شاد و سرحال  یحرف خانم افتخار نيا از
  .نمشونيذوق دارم که بب یليهستن.من خ

االن سالن  ینهار تموم شده و همگ ميبه پرهام انداخت و گفت: تا ینگاه یافتخار خانم
  ن؟يدوماد غذا خوردهستن. تازه  یطونيدرحال ش یغذا خور

داخل ناهار  دييگفت:بفرما یتکون داد که خانم افتخار یبه نشانه منف یسر پرهام
  بچه ها. یجا نيبعدا بر نيبخور
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 قهي. ما تا چند دقنييگفت:شما بفرما یبه من انداخت و روبه خانم افتخار ینگاه پرهام
  .ميايم گهيد

از حدقه  یرفته با چشم ها یتخارلب گفت و رفت.تا مطمئن شدم خانم اف ريز یا باشه
  دراومده زل زدم به پرهام و با اعتراض گفتم : پرهام؟!

  جواب داد:جانم خانومم؟! طونيخونسرد و ش یليباز هم خ و

  قابل تحمل هست. خانومم آخه؟ ريحجم از شوک غ نيا

نگو  یچي! هسيام و گفت: ه ینيب یبکنم دستش رو گذاشت رو یخواستم صحبت تا
زنم  گفتميفکر بد نکنه. اگر م یگفتم تا خانم افتخار یدروغ مصلحت کيخانومم. 

کنم که خود  شيماست مال ی. تو فکر بودم تا چجورشدياعتمادش از من سلب م یستين
  .یمعذب شد ايو  تکه اگر ناراح ديشد. ببخش شقدميپ یخانم افتخار

  جلو و تکون داد. گفتم که دستش رو آورد ی.باشه انيرياشتباه ش کي یاشتباه بود ول 

  کنم؟ کاري_چ

 یرنگش که گفت:االن خانومم هست یقهوه ا یها لهيچشم دوخته بودم به ت یکنجکاو با
  دستم نباشه. یدستش تو رميکنارش راه م یو من عادت ندارم وقت

  و ذوق مرگ شدم. دميگز لب

 یبود که من دستم رو بزارم تو نينگه داشته بود و منتظر ا یرو همون جور دستش
حصار گرم و حرارت  نيهم گذاشتم و پنجه هام رو فرو کردم ب یدستش.چشم رو

 ني. اکردیتا آسمون فرق م نيزم یقبل یحرارت با حرارت ها نيدار انگشت هاش.ا
که فقط  یعشق کيعشق بود. یوحاال از ر شديمن منتقل م یدست هاکه به یحرارت

دوست  یليعشق رو خ نيا من یطرفه است ول کيکه درسته  ی.عشقکنميمن حسش م
  ! یليدارم، خ

  ؟یزيچ کيکرد که ناگهان گفت:ساحل! یانگشت هاش دستم رو نوازش م با

  ؟ی_چ
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  داره.  یخال یجا کي_دستت 

  کم داره؟  ی. دست من چیشد ونهي:ددميخورده با خنده پرس کهي

  مونده به آخر دست چپت.  یکيانگشت  یحلقه درست تو کي_

تو نقشش  یليحلقه بود اونم حلقه ازدواج.پرهام امروز خ کي ینشون داديکه م ینشون
  . کنهيم یدل منو خال یفرو رفته و داره با حرفاش تو

دستش بود تکون خورد و من از  یرو تکون داد و همزمان دست منم که تو دستش
  به حال برگشتم. االتيعالم خ

  !م؟ي. برميزنی_ بعدا درباره اش حرف م

  ول رو برداشت و منم شونه به شونه اش حرکت کردم.تکون دادم که قدم ا یسر

فقط  یهمه چ نجاي.اميمواجه شد یخال یها یبا صندل ميکه شد یسالن غذا خور وارد
  .زنهيم اديداره فر یخال یجا ني.اکنهيم دايپ یهست که قشنگ نجايا یبا بچه ها

ندارن. دارن آروم و قرار  دنيرو فهم هيها تا قض.بچهديغذا تون رو بخور ديي_بفرما
  .کننيم نيسرود تمر یبراتون همگ

  _واقعا؟!

مگه  قهيچند دق یبود. تو زيبچه ها شگفت انگ یداشت کارها یکه تازگ یمن یبرا
  متن سرود حفظ کنن؟ توننيم

  .نميتا من بش ديرو عقب کش یبود صندل یعاد یکه براش همه چ پرهام

محفل  یبر ديرو بخور که با غذا نيآروم قرار ندارن.بش قهييک دق نجايا ی_بچه ها
  قشنگم. یعروس

 یحس یبزارم حق دارم.من از وقت ابونيپرهام سربه ب یحرف ها نياز دست ا امروز
و داره علنا  دونهينم نويجنبه شدم و پرهام ا یدلم جونه زده ب یبه نام دوست داشتن تو
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مملو از  یهپلو رو به دهن بردم که پرهام با نگا اي. قاشق اول لوبکنهيبا من لج م
  ؟یدار یگفت:چه حس طنتيش

  بودم با دهن پر جوابش رو بدم. مجبور

  _منظورت؟

  اش رو قورت داد و انگشت اشاره اش رو نشونه گرفت به سمت خودش. لقمه

  نه؟ هي! حس خوبیخوريغذا م یکنار نامزدت دار نکهي_ا

و  دميبهم سا یشدم.دندون رو رهيبهش خ یحرص یرو قورت دادم و با نگاه ها لقمه
  با حرص گفتم:پرهام!

  _جونم؟

  ؟یکن تيمنو اذ ادي_خوشت م

  داره! یکردنت چه لذت تياذ دميزد و گفت:تازه فهم یشخندين

  !یشعوريب یلي_خ

  هم قشنگه. یشعوريب یخانومم.کنارت حت دونمي_م

  

#sahel 

 یبه انتها ميتر برس عيتا هرچه سر داشتمیبه شونه پرهام کنارش قدم برم شونه
 یخفن م یزيبچه ها خبر از سورپرا یو سر و صدا غيج یکه صدا یراهرو. انتها

به من انداخت و  یبه پشت در. پرهام نگاه ميو رسيد ميداد. قدم آخر رو هم برداشت
که فقط  ینگاه مست عاشقونه جواب دادم. نگاه کيرو با لبخند زد. جواب لبخندش 

 خواديدوستش دارم و نه م دونهيکه نه م رندهياش پرهام. گ رندهيصاحبش من بودم و گ
. به محض ورود ميدر رو فشرد و هردو باهم وارد شد رهيکه دوستم داشته باشه. دستگ

 ايد اومد. گوسرمون فرو یرو یرنگ یو کاغذ ها یاز برف شاد یاديمون حجم ز
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با برف  یهم منتقل شده. خانم افتخار یبچه ها به خانوم افتخار طنتيو ش وقکه ذ
 ريسر پرهام درست کرد که من زدم ز یعروسک رو کياز  یبيشکل عج یشاد

  خنده.

 یهمه کاغذ رنگ ني. ایدوست داشتن یو دست بچه ها کر کننده بود ول غيج یصدا
سر من  یرو ديباریم یمدام بارون کاغذ رنگ یاز کجا آورده بودن ول دونميرو نم

  و پرهام.  

نگاه مرموز  کيباال انداخت و با  یبه خنده ام واکنش نشون داد و ابرو یافتخار خانم
  به سمتم اومد.

  خنده. ريزدن ز یکرد که همگ ادهيسر من هم پ یشکلک عروسک رو رو همون

عروس و دوماد  نيشگل شدبه هردومون زد و گفت : چه خو یلبخند یافتخار خانم
  !یترول ميبا گر

دستش رو  یخنده. خانم افتخار ريزدم ز دميتا فهم یرو از عروسک ترول منظورش
و دو سه  کيسکوت بچه ها باال آورد و رو به همه شون گفت : بچه ها تا  یبه معنا

  .کنميم یسرشون رو خال یرو رو یبرف شاد نيو منم ا نيگفتم، شما شروع کن

گفتن و با ذوق و شوق دستشون رو به حالت کف زدن گرفتن و منتظر  یهمه چشم 
  شدن. یشماره معکوس خانم افتخار

  ... دو... سه... شروع!کي_

  _شباش شباش...

  خوشحال و  شاد ميشد ما

  مون شده دوماد  عمو

  نقل و نبات  نيزيبر

  سر عروس و دوماد به



282 | P a g e 
 

   نيريداره ش ینومزد

  تو عسل یشهد مثل

  نبات نقل و نيزيبر

  سر عروس و داماد به

که از قضا سوت هم بلد بود، سوت  یکيو  زدنيبا خوندن هاشون کف م همزمان
 یکلمه دوماد به پرهام نگاه کردم که لبخند زد. شعر رو با تُن صدا دني. با شنزديم

به دلم خوش نشست. با هر کلمه  یلي. کلمه نومزد خکردميو من عشق م خوندنيبلند م
روح و دل  نکهيپرهام به من.مثل ا اي کردميمن به پرهام نگاه م اي ردنکيکه ادا م یا

سر پرهام و  یرو ختنير یداشتن. با تموم شدن شعر همگ یهامون باهم تله پات
خوب بود. مثل  یليبچه ها خ نيصورتش رو بوسه بارون کردن. رفتار پرهام با ا

 یند.از انتخابم برابود و ارزشم یپدر! ستودن کي ديشا ايدوست...برادر و  کي
مرد تمام  کيبهش نرسم چون عاشق  یاگر روز یحت شمينم مونيپش هرگز یعاشق

بچه ها بودم  مانهيگرم و صم یبودم. همون جور که شاهد بوسه ها و بغل ها اريع
بتونم  نکهيزدم و سالم کردم. به خاطر ا یلبخند دنشي. با ددميرو شن یپسرک یصدا

به چهره معصومش  ی. نگاهمپا نشست یکنم خم کردم و روباهش برقرار  یارتباط خوب
خوبه ساحل  یليزد و گفت:عمو پرهام خ يیانداختم که با ذوق و شوق لبخند دندون نما

خوشحالم که عمو، زن  یلي. خشهيم یخوب یليجون. من مطمئنم واسه شما هم مرد خ
  .نميتا بب نجايمثل شما رو آورد ا یمهربون یعمو

به  شدنيگونه ام. همه بچه ها از پرهام که جدا م یکاشت رو یزير گفت و بوسه نويا
 کردنيو رو م ريشون دلم رو ز نيريقشنگ و ش یاومدن و با حرف ها یسمت من م

. بچه ها همه کردميشون و ازشون به سبک کودکانه تشکر م گرفتميو منم به آغوش م
اشون شدن. گرچه ه طنتيمشغول ش وجدا شدن  یاز پرهام به اصرار خانم افتخار

داشتن و  یطونيش هيهمه شون روح یبود ول اديبچه ها ز یبعض نيب یکه تفاوت سن
 مهيبچه ها گرفتم و دوختم به پرهام. سراس یگوشيباز ی. نگاهم رو از رویمنبع انرژ
  به شونه اش زدم که به سمتم برگشت. ی. ضربه آرومگشتیم تيجمع نيب یدنبال کس
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  ؟یدگريم ی_پرهام. دنبال کس

  .ستياز بچه ها ن یکي_آره. 

  _چرا؟ مگه همه بچه ها تو رو دوست ندارن؟

  _همشون به من وابسته هستن.

  ...ادياون ز دي_خب شا

هست که  یپسر نيتر کيرضا کوچ ريحرفم رو نذاشت که کامل کنم و گفت:ام ادامه
  .اديهست که موقع اومدن من به استقبالم م یکس نيو اول شهيم ینگهدار نجايا

  بپرس! ی_از خانم افتخار

از غم  دهيپوش یرو صدا زد. پرهام ناراحت با چهره ا یگفت و خانم افتخار یا باشه
  .اديمن ن دنيبود به د دي. ازش بعنميبيرضا رو نم ريام یگفت : خانم افتخار

چرا امروز باهمه لج  دونميکرد و گفت:راستش نم یدرنگ کوتاه مدت یافتخار خانم
  .انجيا ومديکرد و ن

  _کجاست؟

  اتاق سمت راست راهرو. ني_اول

تکون داد و از اتاق خارج شد. با رفتنش همه بچه ها گفتن:عمو پرهام  یسر پرهام
  کجا رفت؟

گرفتم که همراه  ميبه سمت شون رفت و ساکت شون کرد. منم تصم یافتخار خانم
من  یصدا دنيراه صدا زدم. با شن انهيپرهام برم. از اتاق خارج شدم و پرهام رو م

  قدم هاش رو متوقف کرد تا بهش برسم.

  و بچه ها! یخانم افتخار شيپ یموند یم ؟ی_تو چرا اومد

رضا  ريگرفتم اول من برم داخل اتاق و با ام ميتصم یناگهان یدونم چرا ول ینم
  صحبت کنم.
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  .زنميمن برم؟ باهش صحبت کردم تو رو هم صدا م شهي_م

  _باشه.برو!

  

#sahel 

به دور تا دور اتاق انداختم  یبه در زدم و وارد شدم. نگاه اجمال یرسم ادب تقه ا به
روش نشسته بود. زانو  يیکه پسرک کوچولو دميد یاتاق کنار پنجره تخت یو انتها

من سرش رو باال  دنيدستش بود. با د سيپل نيماش کيهاش رو جمع کرده بود و 
دادم و به سمتش  یرو با خوشروئ سالمشسالم کرد. جواب  ینيريگرفت و با لحن ش
 لهيتخت نشستم و خوب به چهره معصومش نگاه کردم. دو تا ت یرفتم. کنارش رو

به صورتش  ی. دستیپسرونه قهوه ا یپوست. موها ديدرشت و سف یبا چشم ها یمشک
بچه ها؟ عمو پرهام دلش شکست  یجا یومديچرا نرضا جون  ري: ام دميو پرس دميکش

  !اه یکه نبود

  رو کنار گذاشت و به صورتم نگاه کرد. سشيپل نيماش

  ن؟ي_شما نومزد عمو پرهام هست

بچه چهار ساله اداش  نيکلمه نومزد از کجا اومده که ا نيبردم ا یکردم و پ یا خنده
  .دهيشنبزرگ تر  ی. شک نداشتم موقع حفظ شعر از بچه هاکنهيم

  .زمي_آره عز

  زد. یبود و اصال لبخند نم تخس

  ه؟ي_اسمتون چ

  ؟یومديرضا چرا ن ريام ی_اسمم ساحل هست. نگفت

منو  ومدهيباز و بسته کرد و با بغض گفت : عمو چند روزه ن کباريهاش رو  چشم
. آخه همش کنار شما هست. عمو ادياصال نم گهيتازه االن نومزد هم گرفته د نهيبب

  دوست داره.  شترياالن شما رو ب یدوست داره ول یليمنو خگفت که 
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گلوم بود  یکه تو یبا بغض کردميکه م یبچه. خنده ا نيزبون بود ا نيريش چقدر
 کاريبچه ها که انقدر بهش وابسته هستن؟ چ نيتناقض داشت. پرهام چه کرده با ا

بغلش کردم.  بغضم رو قورت دادم و کنن؟يحسادت م یگريداشتن دکرده که از دوست
دوست داره. از طرف  یليشما ها رو خ شهيبه لپش زدم و گفتم : عمو هم یبوسه ا

  .کنميم یعذر خواه شتيپ ومدهيچند روز ن نکهيعمو پرهام به خاطر ا

 یبه خانم افتخار ديو شما رو ند ومديبار ن کي یبا خنده گفتم : در ظمن اگر هفته ا و
  پرهام رو بزارم کف دستش. خوبه؟ بگو تا به من زنگ بزنه تا حساب عمو

  شکوفه خنده اش باز شد و خنده کرد. بالخره

  _عمو پرهام کجاست؟

  .یدر رو براش باز کن ی_پشت در منتظره که تو بر

. در رو باز کرد ديو به سمت در دو ديکش رونيگفتم خودش رو از آغوش من ب نويا تا
بچه ها  نيبا ا یخاص یونبغلش. پرهام هم که مهرب ديپرهام پر دنيو به محض د

قهقه هاش بلند شد  یاتاق چرخوندش. صدا طيمح یآروم تو یليداشت بغلش کرد و خ
  .یبزارش نيزم یو باعث شد که پرهام رو

  _عمو؟

  _جونم؟

  ... یلي. من عاشق تونم. من خنيخوب یلي_خودت و نومزدت خ

به خودمون گرفته  یمتفکرانه ا افهي. دو تامون قستادميطرف پرهام رفتم و کنارش ا به
  . ميرضا ادامه حرفش رو بگه اما با سکوت مواجه شد ريتا ام ميبود

   ؟یچ یلي_تو خ

  بست.  یو خال یکرد و در آخر به قول معروف زد به جاده خاک مکث

 کهيت کيدوست تون دارم. عمو من شعر رو نتونستم که کامل حفظ کنم و فقط  یلي_خ
  اش رو بلدم. همون رو بخونم؟ 
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شروع کرد به خوندن همون  تميبا ر یليرضا خ ريکه ام ميتکون داد یو پرهام سر من
  دو جمله. 

   نيريداره ش ی_نومزد

  تو عسل  یشهد مثل

  نقل و نبات  نيزيبر

  سر عروس و داماد  به

رو  سشيپل نيرضا ماش ريکه ام ميکرد یکه تموم شد من و پرهام تشکر خوندنش
  . اديتر ب عيها. عمو و ساحل جون شما هم سربچه  شيپ رميبرداشت و گفت : من م

رفت به من نگاه کرد  رونيرضا از اتاق ب ريام نکهيزد و به محض ا یلبخند پرهام
   ؟یو گفت : به متن شعر شون دقت کرد

  _چطور؟ 

  تو عسل!  یمثل شهد ن؛يريداره ش ینومزد کي_گفتن، 

  _خب؟ 

به حال  یوا یهست ینکيريه شچ دنيفهم دنيبار تو رو د نياول ی_بچه ها هنوز برا
  . شناسميمن که خانومم رو دو ماهه که م

 یول رفتيم یليو یلي. هرچند که من دلم قختيریمزه م یشده بود و ه طونيش باز
  تظاهر بود.  یفقط از رو کردمیم یاگر اعتراض

از  یکيبگم  تونميقاطع م یليشکل گذروندم و خ نيرو کنار پرهام به بهتر امروز
 یب یها یبچه ها و مهربون نيا دنيکه تو کل عمرم تجربه کردم. د یروزها نيبهتر

امروز  یخوش یها ليمن و پرهام از دل یرو یو برچسب رابطه همسر رشونينظ
 کي. هنوز طعم شهينم تموم یوقت با خوش چيمن ه یها یمن بود. هرچند که خوش

. اديسراغم مباره بهکابوس دو کينرفته که  نيدندون هام از ب رياز ز نيريروز ش
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زود لو  یليکه خ یمن. نقطه ضعف دينقطه ضعف جد یمن نه برا یبرا نبارياما ا
  رفت.

  

#parham 

رفتم.  رونيه بب اطيکردن مسافت ح یکردم و بعد از ط یهمه بچه ها خداحافظ از
رو  نيو قرار شد تا من ماش کردیهنوز داشت با ساحل صحبت م یخانم افتخار

در رو باز کردم  چيراست باشه خدا داند. با استفاده از سوئ گهياما د اديروشن کنم، ب
داره  یاديز یقطعا سوز و سرما یزييعصر پا کيپشت ُرل نشستم.  یصندل یو رو

م و چشم دوختم به در به انتظار ساحل. بعد از رو روشن کرد نيماش یپس بخار
مکث کرد و با انگشت هاش  هيشد. چند ثان انيدر بازشد و قامتش نما قهيحدود چند دق
زد و با حرکت دستش بهم فهموند که کارت دارم!  نيرو به پنجره ماش یضربه آروم

رو  یزننده ا یليخ يیبو کيکه دماغش رو گرفت و گفت :  دميکش نييپارو  شهيش
  ؟یکنيتو حس نم

  ؟يی_چه بو

  کرده!  یزيفکر کنم روغن ر نتيروغن موتور و... ماش ی_مثل بو

رو نگاه کردم. از  نيماش ريشدم. خم شدم و ز ادهيپ نيباال انداختم و از ماش يیابرو
دونستم. انگشتم رو آغشته  ینم یچيآالت ها ه نيمربوط به ماش یها راديو ا یکيمکان

 یام بردم. بو ینيبود، کردم و به سمت ب ختهير نيزم یکه رو یرنگ اهيبه روغن س
کردم و نه  ینه دم هيچند ثان یام مچاله شد و برا هرهچ دنشيي. از بوداديسوخته م ريق

  لباسم رو با دستام ربودم. ینشسته رو یبلند شدم وخاک ها نيزم ی. از رویبازدم

  هست؟ خراب نشه. ی_مشکل جد

گاه و روغن موتورش رو عوض کردم  ريرو بردم تعم نيماش شيهفته پ کي ني_هم
  رنگ شده! یريچرا انقدر ق دونميحاال نم

  رسونه تا خونه؟ ی_م
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 ،ینيبياالن که م یول شديروشن نم نيداشت ماش یمشکل اي_آره. اگر خراب بود و 
  . ميروشن هست. سوار شو، بر

باال انداختن هام  گفت و در روباز کرد و نشست. با حالت صورتم و ابرو یباشه ا 
بود.  یبهش فهموندم که در رو برام باز کنه، چون دستم روغن یزبون یبا زبون ب

 ميدنده رو تنظ ،یکردن دست هام با دستمال کاغذ زينشستم و بعد از تم یصندل یرو
  کردم و حرکت کردم.

 کي هي. هر چند ثانکردميپلک هام حس م هيرو در ناح یبيبودم و سوزش عج خسته
اومد  یدرد م که مردمک چشمم به یجور فشردمیهم م یپلک هام رو محکم روبار 

 ميحفظ تعادل رانندگ ی. برارفتيمطلق فرو م یکيتار کي یاز نظرم تو زيو همه چ
به خونه  عتريفشردم تا هرچه سر زگا یوقفه رو یچشم هام رو باز کردم و پام رو ب

  برسم و استراحت کنم.

  ؟یگفت یزرگب نيدروغ به ا ،یچ ی_برا

  !ستي_مهم ن

هم مهمه پرهام. برچسب رابطه زن  یليگفت : خ ینگاهم کرد و با اوقات تلخ تخس
  !ننتيبيکه هر هفته م يیکسا یجلو یهردومون زد یرو یو شوهر

. کنار ساحل تن صدام رو از کردیم یبودم و ساحل بدجور داشت باهم لجباز خسته
نبود  ادميها؟ اصال  گفتميم یا تحکم گفتم: چآوردم اما ب یاحترام اصال باال نم یرو

 یخوب ی.خواهر که نداشتم پس اصال روشناسنیکه منو م یجا ميبر ديکه من و تو نبا
  و باهت اومدم گردش. یهست بهيدختر غر کينداشت که بگم 

 یپر تحکم و جد یحرف ها دنيوبا شن کندیحرص پوست لب هاش رو م یاز رو
  من واکنش نشون داد.

درصد بفهمن که  کيپرهام خان؟ اگر  یکرد یآبرو دار یلياالن خ یکنيم _فکر
 ،یالگو اون بچه ها تو هست یکنيکه. فکر نم یشيخاص و عام م یرسوا یدورغ گفت

 یزود همه چ یليزود پرهام...خ یليخ ؟یگيرو م یبزرگ نيدروغ به ا یايبعد م
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امروز منو  یحرف ها یاو اون روزه که معن رهيو بچه ها لو م یخانم افتخار یبرا
  .یفهميخوب م یليخ

  کشدار خودم رو آروم کردم. یو با نفس ها دميصورتم کش یرو یدست یعصب

 نيوقت هست که شکل گرفته پس نزار به هم یليمن و تو خ ني_گل ناز، حرمت ب
  بشکنه. یراحت

  ؟یکن نيتوه اي یپرهام برومند؟ فوش بد یحرمت بشکن یخوايم ی_چجور

  که دورغ بگم. خواميقط نمکدوم، ف چي_ه

وارد شهر  گهيچندصد متر د ديو با کردیاتوبان حرکت م ريمس یداشت تو نيماش
درصد هم توقف نکرد.  کي یحت نيترمز آروم فشردم که ماش ی. پام رو روشدميم

 یاونم تو یکنيترمز کار نم دميد یترمز فشردم که با کمال ناباور یپام رو محکم رو
ساحل  یقورت دادم که صدا استرس! آب دهنم رو با  ستيو ب اتوبان با سرعت صد

  بلند شد.

  طرف بزرگ راه؟ ی_پرهام چرا رفت

  تمرکزم رو حفظ کنم. کردمیم یدستام رو قفل فرمون کرده بودم و سع دوتا

  !دهي_ترمز بر

  ؟یچ یعني_

و  شده بودم یعصب وفته،يب یقراره چه اتفاق گهيد قهيتا چند دق دونستمينم نکهيا از
  .ديلرزيدست و پاهام م

  نگهش دارم! تونمي. نمکنهيترمز نم ني_ساحل... ماش

  بکن... توروخدا نگهش دار.  یکار کي_پرهام 

داد زدم :  ی. عصبشدينم دميعا زيچ جياما ه فشردمیترمز م یوقفه رو یرو ب پام
  ! ی... لعنتدهي... برکنهيترمز کار نم
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  خرابه؟  نتي_مگه بهت نگفتم ماش

  شده باشه. یکه دست کار شهيم دهيبر ی... ترمز فقط وقت_ساحل

 نيبوق ماش یصدا نيو هم داديم ريمس ريياز دستم دررفته بود و مدام تغ نيماش تعادل
به ساحل انداختم که داشت  یلحظات نگاه نيرو درآورده بود.  تو آخر نيسنگ یها

 دميديخودم م یوکلمه مرگ رو جل یواقع ی. به معناختيریصورت اشک م یبه پهنا
. با تکون خوردن کردميها گذر م نيگسن نيماش یسانت کيکه با شتاب از  یوقت

  !ترسميزد : پرهام من از مردن م اديو با عجز فر ديکش یغيساحل ج نيماش یناگهان

  بوده!  یک بتايمص نيمسبب ا ميو بفهم ميزنده بمون دي! ما بایت رو ببازخود دي_نبا

لب زمزمه  ريشده بود. با استرس و ترس ز ليهاش حال به هق هق تبد ختنير اشک
  و حاال...  کننيکنارم هستن و زجر کشم م ،یدونيو نم ستنيکرد : کنارت ن

از دسترس من خارج از پشت به سپر، تعادل به طور کامل  نيماش کيبرخورد  با
چرخوندم که بعد از چند  یلحظه ها فرمون رو به سمت جاده خاک نيشد. در آخر

 دميبلند ساحل شن غيجسم بزرگ و ج کيرو به  نميبرخورد ماش بيمه یصدا قهيدق
 اديداد و فر یگنگ... صدا اام دميشنی! صدا ها رو مدميرو نفهم زيچ چيه گهيو د
 شديگل نازم بود. که چ شيها! اون لحظه فکرم پ نياشمتعدد م یمردم و بوق ها یها

 ميشونيپ یرو رو یگرم عيباره جوشش ما کيافتاد؟ بدنم کرخت شد و به  یو چه اتفاق
از اعتراف ها و  یليمردن زود بود، خ یهم رفت. برا یحس کردم و چشمام رو

رست نباشم د گهيکه د ستيرو از گل ناز نکرده بودم. درست ن مها یمعذرت خواه
 شه،يهم یبرا ايچند ساعته  یخواب کيخواب بود،  کينباشه! فقط  گهيکه د ستين

  !تيبه نام ابد یا شهيهم

  

#sahel 

به  ايکه گو یسانت تکونش داد. چشم ها کي یبرا شهينم یکرخت شده که حت یبدن
بازشون کنم.  تونميکردن که نم زونيبه مژه هام آو يیلويوزنه دو ک کيهر کدوم 
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گنگ و مبهم اطرافم  یها یبه وضوح استشمام کنم و صدا تونستميُسُرم رو م یبو
 یديشد ازي. تشنه بودم و نبرميم سربه  مارستانيتخت ب یکه رو داديم نياز ا نشان

رو تر کردم و چشم هام رو آروم آروم باز کردم. نور  جرئه آب داشتم. لبم کيبه 
چشم  بيمن رو نشونه گرفت و باعث سوزش عج یراست چشم ها کيالمپ  ديشد

 یو سوزش سوزن مانند ینينور بشم که سنگ دنيبا دستم مانع تاب خواستميهام شد. م
م انداختم، دست  یچرخوندم و به دست چپم نگاه یرو به سخت گردنمرو حس کردم. 

که تنم بود  یتا آرنج تو گچ بود و به دست راستم ُسُرم وصل شده بود. به لباس ها
 کيخون! تکون دادن دستم  یخودم بود منتها با لک ها یانداختم. لباس ها ینگاه

 گرفتیجونم رو م کردميکه بعد از تکون دادنش حس م یعذاب آور بود، درد دهيپد
سرم رو تکون دادم که  کرد؟يد، چرا درد م. مگه تو گچ نبوکردیو نفسم رو حبس م

که به دور سرم  یحالم شد. از پارچه ا یو باعث جمع شدن صورت ب ديکش یريت
چه  دميفکر کردن فهم قهيکه بانداژ شده. بعد از چند دق ديفهم شديخورده بود م چيپ

 پس پرهام نهيو حالم ا نجاميشد. اگر من ا ینجوريشد که ا یچ وسرمون اومد  يیبال
 یتند تميبراش افتاده باشه، ضربان قلبم ر یاتفاق ناگوار نکهيکجاست؟ از فکر ا

 ضينبود، مگه من مر مارستانيب نجاي. مگه ادييگرفت و رنگ رخسارم به زردي گرا
رو که به کامم  یا ده. دهن خشک شستيکنارم ن یدکتر و پرستار چينبودم پس چرا ه

  گفتم : خانم پرستار... پرستار! ینسبتا بلند یدابود رو با بزاقم تر کردم و با ص دهيچسب

  اتاق نبود؟ نياز من تو ا ريکس به غ چيچرا ه دادند؟یجوابم رو نم چرا

  اما االن بحث ترس و واهمه من بود. ديکشیم ريسرم ت زدميداد م یوقت

مگه من  ست؟ين نجايکس ا چيرو بستم و داد زدم : خانم پرستار! چرا ه چشمهام
   زارن؟يشون رو تنها م ضيهست که مر یمارستانيچه ب نيا ؟ستمين ضيمر

  در اتاق باز شد! زدميجور که بغض در گلو داد م همون

داخل شد. دستاش رو به نشونه اعتراض باال برد و گفت :  ديبا روپوش سف یخانم
هست نه چاله  مارستانيب نجايسرت. ا یرو یرو گذاشت مارستانيخانومم چه خبرته؟ ب

  .ديکن تيسکوت رو رعا ديبا دون،يم
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من نگرانم!  ست،يحوصله سر بر گوشم پر بود. من حالم خوب ن یحرف ها نيا از
 ديچرخيکه تو مغزم مدام م یپرهام حالش خوبه. سالمه. با فکر ها نميتابم تا ببب یمن ب

آروم  ندفعهيگلوم رو فشرد. ا یبغض سمج کرد،یم یآور اديو خاطرات بد رو بهم 
  حالش خوبه؟ کجاست؟لب زمزمه کردم : پرهام  ريو با عجز ز

  سمتم اومد و ِسُرم رو چک کرد. به

  ؟یخانم هي_پرهام ک

که همراه شما با  يیبهم انداخت و گفت : آقا ینگاه عيبزنم سر یخواستم حرف تا
  مارستان؟يآمبوالنس اعزام شد ب

بخش منتقل به  کنميازشون ندارم! فکر م یلب گفتم که گفت : من اطالع ريز یا بله
  نشدن.

  .نيکه دوست دار یتوروخدا! جون هرک ن؟يبپرس ديبر شهي: م دميعجز نال با

تکون داد و از اتاق خارج شد. نفسم باال  یبود که سر رميو شنونده بغض گلوگ شاهد
خودم  یدرد دوا یلب برا ري. زديکوبیام م نهيس چهيوقفه به در یاومد. قلبم ب ینم

 ینکن دلکم! گواه بد نده به خودت. پرهام مرد قو یقرار یزمزمه کردم : انقدر ب
صاحب قلبم رو.  شناسمي. من مدونمي! من مشهيراه نم مهين قيهست. با معرفته، رف

  که. یعاشقش نشد ليدلیب

در. چشمام در  یدهنم رو با استرس قورت دادم و چشمام رو دوختم به ورود آب
گونه ام  یلجوجانه رو یره اشک. قطومدين یانتظار خانوم پرستار خشک شد ول

تخت  یپام رو هيبا تحمل درد در ناح مهيدر فشرده شد که سراس رهي. دستگختير
  به سمتم اومد. هک دمينشستم. قامت خانوم پرستار رو تو چهار چوب در د

  مرخص شده؟ ايخانوم پرستار؟ تو بخش هست  شدي_چ

  مرخص شده! مارستانيمکث کرد و گفت : از ب هيثان چند

  لب گفتم. ريز یزدم و خداروشکر یحالش خوبه! لبخند پس
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 کي شهي. مزارهيتنها نم نجايهست خانوم پرستار چون منو ا مارستاني_مطمئنم ب
  اد؟يب د،يبگ ديکن داشيپ يیجورا

  تونه. ی_نم

  _چرا؟

  _عذرش موجه هست.

داره  کردميرو بگه؟ چرا فکر م تيواقع خواستیچرا نم کرد؟یگنگ صحبت م چرا
  گه؟يوغ مدر

  مرخص شده؟ مارستانياز ب ني_مگه شما نگفته بود

. دستم رو گرفت ديبه صورتش کش یدست مهيبه نشانه تاسف تکون داد و سراس یسر
  به اشک نشسته ام با دقت نگاه کرد. یو به چشم ها

 یجا کياعزام شده به  مارستانيهست. از ب رونينگفتم که ب ی_گفتم مرخص شده ول
  !گهيد

  ه و پر استرس گفتم : کجا؟تته پت با

که از قضا شوهرت بود،  يی. آقادميرو بهت م یبد نيکه دارم خبر به ا دي_ببخش
  !یکوتاه شد خانوم ايدستش از دن

 نيا شد،يسرم اکو م یباره فراموش شد. کلمه ها تو کيحبس شد و تنفس به  نفس
  جمله منو کشت!

  !یکوتاه شده خانوم اي_دستش از دن

صورت اشک  یحاال سر باز کرده بود. به پهنا ديجویوم رو مکه گل یسمج بغض
  .کردمياز اشک م سيو صورتم رو خ ختمير یم

  و داد زدم. دميخانوم پرستار رو سفت چسب دست

  به. بگو که زنده هست!بگو که حالش خو ؟یگي_بگو که دروغ م
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با آمبوالنس رفت سرد  شيساعت پ کي زم،يسوال کردم عز مارستانيب رشي_از پذ
  خونه!

هق هق هام کل اتاق رو برداشته  یخونه رو گفت و تموم بدنم لمس شد. صدا سرد
  بود.

  من زنده باشم و اون مرده باشه؟ شهي_مگه م

تون رو بسته  یمنيکمر بند ا _آمبوالنس که اعزام شد محل تصادف معلوم شد، شما
سرشون به خاطر برخورد با فرمون باعث  ديشد یزينه! خون ر شونيا یول ديبود

  رخ بده و متاسفانه جونشون رو از دست بدند. یشد عارضه مغز

اما قلبم نه! قلبم توان باور نبودنه معشوقه اش رو  کردیرو عقلم باور م حرفاش
نداره.  یواقع یمعنا گهيبدون اون د یه. زندگقلبم خوده مرگ ینداشت. نبودش برا

منو داشت.  یلبخند ها اقتي. چون اون بود که فقط لستين زيلبخند در نبودش جا
که دلت بخنده. دل من االن سوگوار  کنباز  یخودش گفت شکوفه لبخندت رو فقط وقت

 یآغوش یپوش شده. عاشقش شدم و برا اهيو س کنهيم هيمعشوقه اش هست. خون گر
 یبوسه عاشقانه موندم. ک کي. آرزو به دل دميه حقم بود پرپر زدم اما بهش نرسک

 نهيبه دل گرفت و جونش رو گرفت؟ همون آدم منتظره ک نهيدلش ک یباعث شد؟ ک
  گرفتم باشه! لکه به د یا

باختم! به سرنوشت خدا سه  مي. من تو زندگختمير یو اشک م کردمیدلم صحبت م با
کارت قرمز من رو هم از  کيبا  یال چه خوبه که داور بازباختم. و حا چيبر ه

  !خواميرو نم ستيکه پرهام ن یتو هوا دنيبندازه! نفس کش رونيسرنوشت ب

قشنگش  یرو نداشت که با حرفا یکس گهيبار دلم ساکت شد و آروم گرفت! حاال د نيا
  .رهيتند بگ تمير

که پر بود از عجز  یاديفر و حرص از دستم کندم و داد زدم. تيرو با عصبان ِسُرم
  !یو درموندگ
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بچه دوساله  یراه شده! فکر منو نکرد؟ حت مهين قي_کجا رفته؟ اصال غلط کرده رف
  کمربندش رو ببنده! پرهام! ديبا نهيشیم نيتو ماش یوقت دونهيهم م

  همش دروغه. اتيچرند نيو بگو ا اي! بیو بگو که نرفت ايب توروخدا

  رهام!... پاي... توروخدا بايب

  و... دميپر ايشونه ام با ترس و وحشت از عالم رو یبه رو یشدن دست دهيکش با

  

#sahel 

ناخودآگاه و  دميشونه ام با ترس و وحشت از خواب پر یبه رو یشدن دست دهيکش با
  زدم : پرهام!  اديفر

   زم؟يعز یدي_خواب د

گنگ نگاه  یتونستم خوب صحبت کنم. اطرافم رو با نگاه ها یو نم زدمينفس م نفس
سرد گذشت. چشم هام رو بستم و بدون توجه به  یلياز نظرم خ یو همه چ کردميم

قلبم  یترک ها یاطرافم به کابوسم فکر کردم. اونقدر فکر کردم که صدا یصدا ها
و باز هم فکر کردم. تک به تک  دمي. لمس شدن تمام بدنم رو به جون خردميرو شن

  چشمام هام دوباره حس کردم.  یکه رد و بدل شد رو جلو یلحظه ها و صحبت ها

  _بردنش سرد خونه! 

و تمام  ديگونه ام غلت یبه رو ارياختیب یذهنم قطره اشک یجمله تو نيا یآور ادي با
  جمله رو حس کردن. نيسلول به سلول بدنم حجم اندوه ا. ديبدنم لرز

صورتم به خودم اومدم و نگاهم رو دوختم  یشدن قطرات سرد آب به رو دهيپاش با
نگاه  دني. با دداديصورت من تکون م یکه دستش رو جلو یپوش ديبه پرستار سف

  ؟یشنويمنو م یو گفت : صدا ديصورتم کش یرو به رو یمن دستمال کاغذ یها
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به دستم وصل نبود اما دست چپم تو گچ بود. دست راستم رو چنگ روپوش  یُرمسِ 
: بگو که حالش خوبه؟ بگو که همش خواب بود؟ بگو...  دميپرستار کردم و با عجز نال

  طاقت نداره! بگو! گهيقلبم د

  ؟یديچشمات رو د ؟ی_همش خواب بود! به صورتت دست زد

  ن!از اشک بود و چشمات کاسه خو سيخ صورتت

هشدار بود اونم  کي نيبودم همش خواب بوده اما ا دهيبهتر شده بود، حداقل فهم حالم
زبونم  یکه از خشک ی! صحبت کردن با دهنيیخودنما یبرا یاز سمت عقلم. هشدار

  کنم. ازيکلمه اکتفا کردم تا بتونم رفع ن کيبرام سخت بود. تنها به  دهيبه کامم چسب

  _آب!

رو با ولع  وانيو به دستم داد. ل ختيصفه آب داخلش ررو برداشت و تا ن وانيل
. با تازه شدن گلوم حالم خوب شد و حاال دميسمت دهنم بردم و الجرئه سر کشبه
  راحت نفس بکشم. تونستميم

  _االن حالت خوبه؟

حال  زم،يزد و گفت : نگران نباش عز یبه نشانه مثبت تکون دادم که لبخند یسر
خطر رو ازتون دور کردن. فقط شما  نيماش ربگيو ا ینميهمسرت خوبه. کمر بند ا

برخورد به  ليکرده و سرتون به دل هيدستون وارد شده، مو که به یبه خاطر فشار
  !یديد بياز راننده آس شتريب ماخورده. متاسفانه ش هيچهار تا بخ نيماش شهيش

و  دميکش یقيپرهام حالش خوبه نفس عم نکهيدقت به حرفاش گوش دادم و از ا با
  خدارو شکر کردم.

  _االن کجاست؟

  ِسُرم شون تموم بشه. مي! منتظر هستدهيد بيهم مثل شما سرش آس شوني_ا

  شش؟يبرم پ شهي_م
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 شيپ انيب توننيِسُرم شون که تموم بشه م شوني. اما ازميحالت نه عز ني_شما با ا
  شما.

 ديملحفه سف تخت دراز بکشم، یتکون دادم که به سمتم اومد. مجبورم کرد رو یسر
با کابوس. شماره دوست تون  گهيو گفت : بخواب اما منتها نه د ديرنگ رو روم کش

خودشون رو  گهيساعت د کيرو هم از شوهرت گرفتم، زنگ زدم و خبر دادم تا 
  .ستيرسونن. بخواب، استرس و تنش برات خوب ن یم

خواب بودن اما  قهيهم فشردم. چشمام محتاج چنددق یگفتم و چشم هام رو رو یا باشه
دوباره به  تونستيکه م یپلک بزارم.ترس یپلک رو کي یذاشت که حت یترس نم
خودم رو نشون بدم  ديتا خودم رو نشون بدم. من با ی. هشدار بود! هشداراديسراغم ب

توجه اش رو فقط به خودم معطوف کنم و اگر  ديو بفهمونم بهش که دوستش دارم. با
 ديگرمش بمونم. نبا یعاشقانه و دست ها یسرت نگاه هاتو ح ديبره با شيپ نيا ريغ

  به دست آوردن قلبش تالش کنم. یشروع کنم و برا ديبا ام،يکوتاه ب

دعوت  قهيچند دق یهم رفت و به خواب یخود به خود پلک هام رو قهياز چند دق بعد
  آور! البيس یاز اشک ها یاز خبر فوت بود و نه خبر یکه نه خبر یشدم. خواب

  

#parham 

 نيزم یتونستم درست راه برم، پام رو رو یکه به پام اومده بود نم یفشار ليدلبه
به  باي. تقرکردميرفتم. به شماره اتاق ها بادقت نگاه م یو لنگ لنگان راه م دميکشیم

در رو فشردم  رهياتاق سمت چپ راه رو! دستگ نيبودم. آخر دهيراه رو رس یانتها
از تخت  یکي یبود اما فقط گل ناز بود که رو اتاق یتا تخت تو نيو وارد شدم. چند

بود. قدم هام رو آروم و آهسته برداشتم تا مزاحم خوابش نشم. کنار  دهيها آروم خواب
 هريخواب خ یو آرومش تو نياجزا صورت دلنش نشستم. به یصندل یتختش رو

رو  تماز ما یکه پرده ا ايبود و گو دهييگرا یشدم. پوست گندم گونش حال به زرد
لب  ريو ز دميگچ بود رو د یباشه. دستش رو که تا آرنج تو دهيخودش کش یرو

  گل ناز!  اومدیزمزمه کردم : کاش همه بال ها سر من م
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 شهيدلش هم نکهيتظاهر؟ ا یداشته باشه از رو یلبخند نکهيبود؟ ا نيگل ناز من ا حق
بازگو  یامروز قصد جونش رو داشته باشن؟ معذور بود برا نکهيکنه؟ ا هيخون گر

باشه،  ونيحرف گل ناز درم ی. وقتکنميروزم تعمل نم کي یبرا یکردنش اما من حت
مهرش به دلم نشسته.  بيدختر عج نيا! دوزميو زمان رو بهم م نيالزم باشه زم

من بهش وابسته شده  شه،ياون روز برام شب نم نمش،ينب یشده که اگر روز یجور
  کردن هاش... یبودم. باخنده هاش، به شوخ

که نور چراغ  یا. لحظهديرس انيبود که خوب شروع شد و بد به پا یروز امروز
اول سراغ ساحل رو گرفتم و تا  کشم،ينفس م ايدن نيا یهنوز تو دميو فهم دميرو د

 باشيز یمايکنارش نشستم و به س نجاي. و حاال امطمئن نشدم حالش خوبه ول کن نبودم
 ارياخت ی. بدمياش کشگونه یوارانه رو نوازش. بلند شدم و انگشت هام رو کنمينگاه م

خورد.  یسرش کاشتم. حضورم رو حس کرده بود که تکون یرو یخم شدم و بوسه ا
چند  ینشستم. چشماش رو باز کرد و برا یصندل یو رو دميخودم رو عقب کش عيسر
 گهيباره هم د کي دنيکه دلمون واسه د اي. گوگهينگاه هامون گره خورد به هم د هيثان

  .کرديم یلحظه شمار

  لب زمزمه کرد : پرهام!؟ ريبغض که گلوش رو احاطه کرده بود ز با

  زم؟ي_جانم عز

  نگرانت بودم. دلم واسه... یليو گفت:خ ديگونه اش غلت یرو یاشک قطره

گلوش و  یاز بغض تو شديم نوي...ایليرفتم. حالش بد بود! خشدم و به سمتش  بلند
  .ديچشمام فهم یاهيغم خونه کرده تو س

  رم؟يدستات رو بگ شهي_م

 یديدست راستش کردم که گفت:قول م یتا دست هام رو حصار انگشت ها دو
  ؟  ینر شمياز پ چوقتيه

  . مستي! ساحل،من آدم رفتن ندهيدور شدن ازت، رضا نم یقدم ی_دلم برا

  !یکه رفت دميخوابم د یتو ی_ول
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  . کرديبغض م یوقت شديم کهينداشت؟ دلم هزار ت یصداش چرا تموم یبغض تو نيا

  بود؟ ی_چه رفتن

  !ی_ابد

  !یزندگ یدرد ها انيکه خوبه.پا ني_ا

 نويا شه،يکه با مردن درد هات تموم م نهيات ا دهيکرد و با تشر گفت:اگر عق یاخم
 یکه تو یخواب نيدرد بزرگه. بدتر کيرفتنت خودش  خوب تو گوشات فرو کن که

اتاق،  نيهم یبود.درست تو تيواقع نيکه درست ع یامروز بود. خواب دم،يعمرم د
 دنيکشکوتاه شده. اون لحظه نفس ايپنجره بهم خبر دادن که دستت از دن نيکنار هم

حرف ها  ها گذشت و قهي.اما دقیستين گهيخواستم که باور کنم د یرفت و نم ادمي
کردم و اسمت رو صدا زدم. ازت خواستم که  هيرفنتت. گر قيبه تصد دميشن

  کجاست پرهام؟ ی.ته زندگیبرگرد

  گونه ام. یرو ديو لجوجانه سر ديمردک چشمم جوش یتو یاشک قطره

  _مرگ!

 گهيد کنميرو حس کردم.ازت خواهش م یخبر ته زندگ نيا دنيخواب با شن ی_من تو
  حرف از مرگ نزن.

  !خوامينم یچيه اي. فقط آروم باش. تو حالت خوب باشه من از دنزميشه عز_با

  ؟یآب بهم بد وانيل کي شهي_م

طاقچه  یو پارچ آب رو از رو واني.لدميکش رونيرو از حصار انگشت هاش ب دستم
قطره اش  نيرو آب کردم. به دستش دادم که آب رو تا آخر وانيبرداشتم و تا نصفه ل

  گفت. ینلب ممنو ريخورد و ز

  کنه؟ي_نوش جونت.حالت خوبه؟ سرت و دستت درد نم

  .سوزهيسرم م یها هي_دستم که نه! اما رد بخ
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 دم،متوجهيرو د نيماش یزيهمون موقع که روغن ر ديشد. با ینجوريکه ا دي_ببخش
  ندارم! یسر رشته ا چي. اما چه کنم که هشدميم

همراه  یو دار یتو با منمنه که  ريمنه. تقص ريتقص ؟یکنيم ی_تو چرا عذر خواه
نبرده اند. و  تياز انسان يیکه بو ی. دور من پره از کفتار صفت هایديمن تاوان م

کنم که به خاطر  یازت عذر خواه دي. من بایحاال تو هم جزئ  از طعمه هاشون شد
  که کال خراب شده. من شرمندم. مه نتي. ماشیروز افتاد نيااتفاق به نيا

 نيدرجا قصد جونت رو داشتن و منم راحت از ا یعني نيترمز ماش ی_دست کار
  گذرم!  ینم هيقض

  ازشون بهت بزنم. به صالح هردومون هست.  یحرف تونمي_من نم

نحس رو  سمانير ني. تار و پود ارسميو به آخرش م رميگي_نگو! خودم سر نخ رو م
  . کنميم یچيخودم ق

  _نگرانتم! 

خودت رو بر ِوقف مردات  یزندگکار نکن.فقط به کارهات برس و  چي_تو ه
نشدن تو هم که باشه، مراقب  نيغمگ یبرا ینباش. من حت یچيبگذرون. نگران ه
  ربوده بشه!  تياز زندگ اهيلکه س نيا گيتا چندماه د دميخودم هستم.قولت م

  باهشون؟  یبکن کاريچ یخواي_م

  !بکشم شيکه باغچه اش رو به آت دونمي_هرکس دست به گلم بزنه، الزم م

  

#parham 

چند روزه  نيا ی.توگذرهيکه اون تصادف نحس رخ داد حدود سه روز م یروز از
نه نتونستم به کالس برم و نه کارخونه.بابا و مامان به شدت نگران شده بودن و 

به خوردم  یمقو یها ی.مدام غذا و دارورونيم رو از خونه بزارم بپا ذاشتنينم
ام  یتسلط به متن سخنران یبرا یتچند روزه به عنوان فرص نهيقرنط ني. از ادادنيم
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 لياستر یبازه زمان نيا یتحمل نداشتم.بانداژ سرم رو خودم تو گهياستفاده کردم اما د
 ميشونيکنار پ هيبخ یباز کنم و فقط رواما االن وقتش بود که کال بانداژ رو  کردميم
که هنوز  یدست گذاشتن و فکر کردن به نقشه ها یبزنم.دست رو کيباند کوچ کي

ماجرا رو از ساحل  نيسرنخ ا دي.باکردیدوا نم یاز کس ینشده بود درد یاجرا
 ليدال ديفهم ديخودش کرده.با چهينفر رو باز نيکه چند یمهره اصل یو برس یريبگ

و  دميکش یقي.نفس عمرهيگيهست و از کجا نشات م یو قصد کشتن چ ديتهدهمه  نيا
بودم مطمئن بودم،پس بلند شدم و  دهيکه چ یبينقشه هام رو دوره کردم. از ترت یتمام

رنگم  یمشک وريرنگم رو به پا کردم. پل اهيس یبه سمت کمد لباس هام رفتم. شلوار ل
تخت  یرنگم رو از رو یه کپ قهوه ا.کالدميپوش نميآست مين راهنيپ یرو هم از رو

 نايکه در واحد مامان ا کردميم یکيرفتم.پله ها رو دوتا  رونيچنگ زدم و از اتاق ب
  و لبخند زدم. دميچهارچوب در د یباز شد.قامت مامان رو تو

سرجات  ني. بشیتصادف خطرناک رو رد کرد کي شي_پسر جان تو تازه چند روز پ
  تن و بدن من رو نلرزون.

. زارميب ینيجا نش کياتاق و  کيتار یواريمامان به خدا حالم خوبه.من از چهار د_
  امروز استارتش کنم. نياز هم ديمهم دارم، با یليکار خ کي

در افتاد، حرف حرف خودت هست.فقط  شهيتکون داد و گفت : با تو که نم یسر مامان
 یتابیب نيبوط به همکارت مر ني. افهممیفکر نکن حالت رو نم ،یتابیچند روزه ب

  ست؟يهات که ن

  .ستيهم ن ربطیب ی_همش نه! ول

واسه  گم؛يمادر بهت م کيبه عنوان  یبهت تذکر بدم ول یکه بخوام ه یستي_بچه ن
  مراقب خودت باش. شهيخودت دردسر درست نکن و هم

  _چشم فدات بشم.

کارآگاه  هيه شبلباس و اون کال نينکن بچه. با ا یزد و گفت:بلبل زبون یلبخند مامان
  !یها شد
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خودم که کال  نيرفتم. ماش نگيبه پارک یاکتفا کردم و بعد از خداحافظ یبه لبخند تنها
 هيزاپاس برم. مامان گفت شب نيبا ماش ديو سپرش داغون شده بود پس با یجلو بند

زدم و  ی. پوزخندريبره تو دهن ش خواديپسرش م دونستینم یول یکارآگاه ها شد
 چي. با فشردن دکمه مخصوص سوئدميکش رونيب ورميپل بيز داخل جرو ا چيسوئ
 یچرخوندم و تمام یپخش شد. سر نگيبزرگ پارک طيمح یباز شدن درها تو یصدا
صندوق دار به رنگ  شيش ستيدو کيبه  دميها رو از نظر گذروندم و رس نيماش

صدم معلوم . قدم هام رو استوار و محکم برداشتم و پشت ُرل نشستم. مقینوک مداد
رو روشن  نيآورد. ماش ريسرنخ گ کيبود که بشه ازش  يیجا نبود. مقصد همو

داشت اما  یراستم هنوز هم درد کم یخارج شدم. پا نگيکردم و دنده عقب از پارک
کردم و با فشردن گاز به سرعت از اون محله دور شدم.  ميمهم نبود.دنده رو تنظ
برداشتم و شماره ساحل رو گرفتم. بعد رو  یگوش کردميم یهمون طور که رانندگ

  .ديچيگوشم پ یحلزون نياز چند بوق ممتد صداش ب

  ؟ی. چطورري_سالم. صبحت بخ

  سوک لبم نشست. یلبخند دميشاد و سرزنده اش رو شن یصدا نکهيا از

  دستت... اي_قربونت.ساحل حالت خوبه؟ سرت و 

  دانشگاه. رميکه دارم م راحت. خوبم التيزد و گفت : آره. خ یچيکالمم رو ق رشته

  ؟يیاالن کجا ؟ی_ک

  _فعال خونه ام.ساعت ده کالس دارم.

هام به کل بهم  یزيوگرنه همه برنامه ر دادمیتر کارام رو انجام م عيسر ديبا
  .ختيریم

  . مراقب خودت باش، خداحافظ.کنمي_ساحل پشت فرمونم. بعدا باهت صحبت م

. به ساعت یکنار یدم و انداختم صندلتلفن رو قطع کر شيخداحافظ دنياز شن بعد
و  یرو انداختم جاده اصل ني. ماشداديام نگاه کردم که ساعت نه رو نشون م یمچ

  تخته گاز تا مقصدم روندم.
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خونه ساحل شون پارک  یرو در فاصله صد متر نيماش قهيدق ستياز حدود ب بعد
از خونه شون  ديحل باسا گهيد قهيبه ساعتم انداخت. حدود ده دق یا گهيکردم. نگاه د

که  عيانداختم اما نه ضا یمن. اطراف رو نگاه اجمال اتيالبته طبق حدس رون،يب اديب
. دستم ناخودآگاه به سمت داشبورد دميم امانج یهمه متوجه بشن من دارم کار خاص

قدرت  نيبه ا یمخرب گر که جاذبه ا نيرو برداشت. امان از ا گاريرفت و پاکت س
رنگم  يیو بااستفاده از فندک طال دميکش رونياز پاکت ب گارينخ س کيداشت. 

گرفتم و دودش رو فوت کردم به  گاريپوک رو از س نيروشنش کردم.دوم
 یزيخونه ساحل شون در رفت و آمد بود که چ ريعقب و مس نهيآ ني.نگاهم برونيب

 نيماش ليدل نيتوجه منو به خودش جلب کرد.نخواستم که مشکوک واقع بشم به هم
سرم جابه جا  یهستم.کاله کپ رو رو یرو روشن کنم تا وانمود کنم که منتظر کس

دستم  نه،يآ ردنک زيچشم هام گذاشتم.به بهانه تم یرو هم رو یآفتاب نکيکردم و ع
با  یاِونته مشک کيکردم.  ميتنظ نياون ماش یبردم و درست رو نهيرو به سمت آ

که ظاهرش  یني! ماشیمحافظت یها نيبه رنگ شب! درست مثل ماش یها شهيش
  .کردیحس شک و ُشبهه رو تو وجودت زنده م
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 شديرو م تي. عصباندميجویو لب م کردمينگاه م نيبود که به اون ماش قهيدق ستيب
. نگاهم کردميرو به وضوح حس م یگرگرفتگ نيو خودم ا دياز چهره برافروختم فهم

 یليخ دينگاه ها نبا ني! ارفتيم یلعنت نهيشده بود، مدام به سمت اون آ ختهيافسار گس
و ممکنه اتفاقات  رهيمن لو م ینقشه ها امتم یاول کار نيزوم بشن و گرنه هم

 تيعصبان یاز رو یقيبکنم. نفس عم یکار ديساحل رخ بده.پس با یبرا یناگوار
ام رو به  کهيسرم بردم و ت ريرو خوابوندم.دست هام رو ز یصندل یتو پش دميکش

حالت  نيبا عوض کردن حالت هام بتونم نگاهم رو کنترل کنم.تو ا ديدادم. شا یصندل
. تمامم رميام کمک بگ يیاز حس شنوا ديبه اوضاع نداشتم پس با یتسلط خوب دهيابخو

کرده  زيآشنا و گنگ ت یهاکردن صدا  کيتفک یشد گوش و صدا! گوش هام رو برا
و به صدا  دادميوارانه تکون م کينشون بدم.سرم رو ت یاکشن یبتونم ر عيبودم تا سر



304 | P a g e 
 

 یصدا دنيبودم. به محض شن دهسپر کرد،گوشیکه شاخک هام رو فعال م یها
رو از  یآفتاب نکيجا شدم. عجابه ميصندل یرو عيسر یحوال نيدر هم ینيترمز ماش

زرد رنگ نگاه کردم. ساحل و ترنم  یخط یم و به اون تاکسچشم هام برداشت یرو
دوختم. راننده  نهيگرفتم و به آ یسوار شدن. نگاهم رو از اون تاکس نيبا توقف ماش

به  یرو روشن کرد و پشت سر تاکس نشيماش ،یحرکت تاکس دنيبا د هماون اونته 
ساحل که  یردک کاريلب زمزمه کردم : چ ريز یزدم و  عصب یراه افتاد. پوزخند

  دنبالتن؟ يیکسا نيهمچ

. چند ضربه کردميم یخود زن تيبود که در مواقع عصبان نيکه داشتم ا یعادت نيبدتر
 یها زيچ نيگاز فشردم. برام سخت بود همچ یپام رو رو ضيبه سرم زدم و با غ

 یاندازه سر سوزن اطالعات نداشته باشم که موضوع چ یاما حت نميرو بب یمشکوک
کردم تا  شترياتوبان سرعتم رو ب خطبه  یاز جاده فرع یتاکس ريمس رييتغهست! با 

 نيتر از ا شيتا ب کردميرو باهاشون حفظ م نيبهشون برسم. فاصله حداقل چهار ماش
  مشکوک واقع نشم.

رو رو  نکمي. عديرس انيکنار دانشگاه به پا یبا توقف کردن تاکس زيو گر بيتعق نيا
  !؟رهيم اي مونهيم نجايا نيماش نيا نميتا بب جا کردمچشم هام جابه یرو

رو دور زد. به  دونيرو روشن کرد و م نيورود ساحل و ترنم به دانشگاه، ماش با
 تونستميکه انتخاب کرده بود م یريکردم.با مس یادامه دادم و پشت سرش رانندگ بميتعق

مشهد! کوچه از نقاط باال شهر  یکيتوقف کنه. درست  خواديحدس بزنم کدوم منطقه م
 یبردم که کوچه بعد یپ نيسرعتش به ا شدنپس کوچه ها رو رد کرد و من با کم 

 یرو پارک کردم. وارد کوچه بعد نيکوچه ماش کيبنابراين به فاصله  کنه،يتوقف م
نگاه  زيبه همه چ یدزدک تونستميبود پس م یشدم. کوچه خلوت ادهيپ نيکه شد از ماش

ن رو ي. ماشدمين کردم و با چشم هام کل کوچه رو کاوخودم رو پنها واريکنم. پشت د
 کيبا  یکليمرد ه کيشد. راننده  ادهيبزرگ پارک کرد و پ يیاليخونه و کيکنار 

! چشم هام رو خوردیها م گارديبه باد پشي. تردهياتو کش یدست کت و شلوار مشک
اتفاق افتاد.  زيچبشه اما عکس همه  ادهيپ نياز ماش یآماده کرده بودم تا کله گنده اصل

خارج  يیالياز درب اون خونه و یبا چند دست لباس معمول یورزش کليبا ه یمرد
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خونه  نيا گارديکه حاال مطمئن بودم باد یرفت. راننده  اليشد و به سمت اون گودز
بود و  نمونيب یاحترام سر خم کرد. فاصله کم یادا یاون مرد برا دنيهست با د

  بشنوم. صحبت هاشون رو تونستميم

  د؟يبریم في_سالم آقا. تشر

  _کجا رفتن؟

   ده؟يکردن نقشه هنوز نرس ی_دانشگاه! آقا وقت عمل

با گل ناز من  کليه نيمرد با ا ني. ادينقشه که به گوشم خورد کل تن و بدنم لرز اسم
رو  یاون مرد افهيکردم ق یداشت؟ آب دهنم رو پراسترس قورت دادم و سع کاريچ

 یرخش تو ميکه فقط ن فيبدم. اما چه ح صيه تن کرده رو تشخکه لباس مستعجل ب
 مين یرو رو نيو دورب دميکش رونيب بميرو از داخل ج ميرس نگاه من بود. گوش ريت

به  یجا کيعکس ها  نيتا عکس انداختم. شک نداشتم ا نيرخش زوم کردم و چند
برگشت  یبرا یا گهيرفتم و سوار شدم. راه د نميبه سمت ماش عي. سرخورنيدردم م

 نييپا ميشونيپ ی.  کاله کپ رو تا روکردمياز همون کوچه عبور م دينداشتم و فقط با
روندم.  اديرو روشن کردم با سرعت ز نيمعلوم نباشه. ماش اديدم تا چهره ام زيکش

همون گنده بک  نميماش دنياز اون کوچه رد بشم اما به محض د عيسر خواستمیم
جلوه  یعاد یليواستا تکون داد. ظاهرم رو خ یبه معنا وسط جاده و دستش رو ديپر

که  یرو به بغل زدم. مرد نيماش یادع یليبرپا شده بود. خ یاهويدادم اما درونم ه
رو  شهيزد. ش شهيبه ش یا اومد و ضربه نيبود به سمت ماش دهيپوش یلباس معمول

  د؟ييو با صالبت و بدون لرزش صدا گفتم : بفرما دميکش نييپا

 ی. دستم رو جورادينم ادمياما  دمشيجا د کياش! چقدر آشنا بود! انگار که  شچهر
 یهمون زديم شخنديمن ن یکه روبه رو یعوض نيمشت کردم. ا تياز عصبان نهيکه نب

بود؟ خودم  شرفيب نيکار ا نيترمز ماش یبود که به جون ساحل افتاده بود؟ دست کار
  .کردميم سيجا دهنش رو سرو نيو هم شدميم ادهيکنترل کردم و گرنه پ یليرو خ

  شو! ادهيگفت:پ یمشکوک چشم دوخت به من و بعد از پوزخند ینگاه ها با
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#parham 

زهر آلودش  ینگاه ها ريو بازش کردم. حرکت هام ز یمنيبردم سمت کمربند ا دست
باعث شده بود خون خونم رو بخوره! کمربند رو باز کردم و  نيو هم شديم زيآنال

نشستم. با باز شدن کمربند فکر کرد که به حرفش  ميصندل یهمون جور تخس رو
  اما کور خونده بود!  دميگوش م

  شو!  ادهيگفتم پ ؟یدي_نشن

 یليباال انداختم و گفتم: دل يیدم به تله بدم پس ابرو یزود نينبودم که به هم یآدم
  د؟يدار یکار نيماش نياز ا رونيشدن، ندارم! شما با من ب ادهيپ یبرا

انسان با همه هفت  نياما ا کردمیصحبت م یآدم ها در برخورد اول، اصوال رسم با
آدم با ساحل خورده برده  ني. اکردیفرق م یکره خاک تيجمع یو خورده ا ارديليم

  خدا داند. ؟یزيداشت. حاال چه چ

به نظرم  یليباهت ندارم! تو نگاه اول خ یداخت و گفت: کار خاصباال ان یا شونه
  نه! کنمياالن که دقت م یول یآشنا بود

طرف کمک راننده رو باز  ن،يمنتظره در ماش ريعمل غ کيتکون دادم که در  یسر
  !یصندل یکرد و نشست رو

ون برس یجا کيتا  شهيکرد و گفت: اگر زحمت نم یمتعجب من خنده ا افهيق دنيد با
  منو.

  بود!  بيمرد عج نيا

همه  ني! صاحب ادنشي... صحبت هاش... رفت و آمدش... طرز لباس پوشرفتارش
 نيبپوشه؟ چرا با وجود داشتن همچ یمعمول یلباس ها ديدب دبه و کب کبه چرا با

  بره؟ یجا یابونيآزاد خ یها نيبا ماش یلوکس یها نيماش

دستم. پلک  یم دستش رو گذاشت روگفتم و تا خواستم دنده رو عوض کن یا باشه
  هم فشرد و گفت: صبر کن! یهاش رو رو
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 گارديهشدارش همون باد نياز پنجره برد و در هوا تکون داد. با ا رونيرو ب دستش
  اومد. نيبا دو به سمت ماش

  آقا؟ ديداشت ی_کار

 کيخودت دهنش رو  یکرد افتيدر یامکي! فقط اگر پیبر یجا ستين یازين گهي_د
  بست.ب یجور

خودش حس کرد و سرش  یو کنجکاو منو رو رهيخ ینگاه ها یکت و شلوار مرد
پاره کرد،  ريشده! زنج ونهيچند وقته دختره د نيرو خم کرد و کنار گوشش گفت: ا

  ...ديفوش و تهد یمدام ه

  _اشکال نداره. تو به زر زر هاش گوش نکن. همش هارت و پورت هست.

صورتش تکون داد و با تحکم گفت : اون دختر  یروبه رو زيرو هشدار آم انگشتش
  و زود داره اما سوخت و سوز نداره. ريتحت سلطه منه! د

از  گرده،يدم پرش م یادي. زگمي... پرهام برومند رو مالقي_صد البته آقا! اما اون د
  آخر!  برهيماجرا بو م

بفهمن  یاگر تمام جد و آباد اون جوجه رنگ یمنم، حت یباز ني_برنده اول و آخر ا
  وجود داره.  یساحل سپهر یزندگ یتو ینام یکه فرشاد فاراب

  هاش که تموم شد روبه من گفت: حرکت کن! حرف

کردم.  یرو سر دنده و گاز و فرمون خال تميرو روشن کردم و تمام عصبان نيماش
 یبه اون عوض زينفرت انگ ی. مدام با نگاه هاکردميم یها رانندگ ونهيد نيدرست ع

 القيد نيهم ني. حاال ببیباطل فرشاد فاراب اليخ ی. تحت سلطه تو؟ زهردمکينگاه م
رنگ ساحل  گهيکه د کشنومتيفرش م هاز عرش ب ی. جورارهيبه سرت ب يیچه بال
چه برسه به  یگل ناز منو ندار یخونه يیدستشو یبودن، تو قي. الینيرو نب یسپهر
  ! یخورداز کجا  یکه ندون زميريزهرم رو بهت م ی. جوریزندگ
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 یها هيرد بخ یرو قايکاله دق غهي. تکردیم تيو اون کاله منو به شدت اذ نکيع اون
. تحمل درد و سوزشش رهيباعث شده بود که سرم درد بگ نيسرم قرار داشت و هم

. رهينباشن دود مان من به باد م نکيع نيکاله و ا نيواقعا طاقت فرسا بود اما اگر ا
لو رفتن  یتحمل کرد. برا ديبودن پس با دهيد دصد در ص ...چهره ام روشناختنيمنو م

  زوده! یليهنوز خ

  _مقصد تون؟

 دنيپوش ليبشر. دل نيکه داد گنگ و مرموز بود. حقا که کفتار صفت بود ا یجواب
 یبه عوض شتريب رفتمیمستعجل حاال معلوم شد. هر قدم که جلو تر م یلباس ها نيا

رو  نکهي. ُعرضه ازديو بهش از پشت خنجر م. کنارش بود آوردمیم مانيبودنش ا
هستم بهش  القيکه از نظرش د یحساب کنه رو نداره! اما من هيدر رو باهش تسو

  !دميم ادي

_____  

#sahel 

 قهيشق ی. انگشت هام رو روشديم دهيمغزم کوب یچکش رو کيترنم مثل  یها حرف
  هام گذاشتم و مالش دادم.

  اعصاب من خط نکش. یرو نياز ا شتري_ترنم!جاِن جدت بس کن. ب

لحن اعتراضانه  دني. با دزديدنده چپ بلند شده بود و مدام غر م یامروز از رو ترنم
  به بازوم زد. یتر شد و ضربه ا یمن جر

 یوگرنه جور کنميکله پاره پورت و اون دست چالقت رو ماالن مراعات اون  ني_بب
  .رنتيشکستمت که سر تا پا گچ بگ یم زميمثل ه

خنده! دستم رو  ريزدم ز یحرفاش پق دنيبره اما با شن نياز ب تمياون جد خواستمينم
چه طرز صحبت کردنه آخه؟ با  نيصورتم گرفتم و گفتم: خدا نکشه تو رو! ا یجلو

  ؟یکنيصحبت م یداش مشت یسپهر گشت
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  _بحث رو عوض نکن.جواب منو بده؟

  رو بدم ترنم؟ ی_جواب چ

  تصادف؟ لي_دل

 یرو از تو یآب معدن یمبل بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. بطر یاز رو کالفه
و  دمياُپن کوب یرو رو یخال ی. محکم بطردمينفس سر کش کيبرداشتم و  خچالي

استخوان دست  یشکستگ نيجراحت سر و ا نيا ؟یبفهم یخوايگفتم: ترنم چرا نم
نداره.  یليدل چيه جهينت رتصادف بوده نه قتل و کشتار پس د کيهمش به خاطر 

  .کنهيتصادف که از قبل خبر نم

 ینگاه هردومون به سمت درب ورود نياون جو سنگ نيب فونيآ یشدن صدا دهيچيپ با
 یخال یبطر یاشت. عصبرو برد فونيتر از من اقدام کرد و آ عيشد. ترنم سر ليما

رو گذاشت و  فونيحصار انگشت هام فشردم. ترنم بعد از چند لحظه آ نيآب رو ب
  برگشت سمت من.

  بود؟ ی_ک

  _پرهام!

بود و  بيهم عج نجايازش نداشتم و حاال اومدنش به ا یخبر چيروز بود که ه سه
  منتظره! رهيغ

  ؟ی_پس چرا در رو باز نکرد

  .ترسمي_م

  گردنت رو بزنه، پرهامه! ريبا شمش ستيتم و گفتم: شمر که نباال انداخ يیابرو

  بود. یعصب یلي_خ

اومدم. دستم رو به سمت  رونيدهنم رو پر استرس قورت دادم و از آشپزخونه ب آب
  نشونه گرفتم. فونيآ
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  . برو در رو باز کن.هينجوريپرهام کال مدلش ا ؟ی_حاال که چ

. معلومه ستيزنگ، ول کن هم ن یدستش رو گذاشته رو یچجور ینيبی_ساحل نم
  بحث تون شده؟ گهيشده. باهم د یشيآت

  تخت چنگ زدم. یو شالم رو از رو یخردل کيتند کردم سمت اتاقم و تون پا

  _در رو باز کن و برو تو اتاقت.

ترنم سر جاش  دمياومدم که د رونيوضع لباس هام که مطمئن شدم از اتاق ب از
  واستاده.

  رفت بس زنگ زد.. سرم گهي_ِد بجنب د

راه داد زد: فکر  ونهيرو زد پا تند کرد سمت اتاقش، م فونيآ نکهيبعد از ا بالفاصله
  نباشم. اينداره که باشم  یربط چيحجاب کنم. به تو هم ه رمي. مزارمينکن تنهات م

لب بهش نسبت دادم و منتظر  ريز یکم بود. ناسزا گفتميم یترنم هرچ یلجباز از
به  یو دست دميپله ها شن یتندش رو رو یقدم ها یه در. صداپرهام چشم دوختم ب

  آخه؟ نجايموقع روز، بدون خبر اومده بود ا نيداشت ا کاريشالم بردم. چ

رو فشردم. با ورودش  رهيبه در زد. مردد به سمت در قدم برداشتم و دستگ یا تقه
 تيبانکه عص یبه چشماش. چشم ها دمينگاهم رو از نوک انگشت پاش گرفتم و رس

  .زدیم اديرو فر یش کالفگ. سر و وضعش نامرتب بود و چهرهديباریازش م

  از حالت هاش تته پته کنان گفتم: سالم! دهيترس

 یلب جواب سالم رو داد. کفش هاش رو درآورد و رفت رو ريسرد و خشک ز یليخ
  ؟يیبه قامت من انداخت و گفت: تنها ینگاه ميمبل نشست. ن

قدم هاش پرهام صورتش  یتکون دادم که در اتاق باز شد. با صدا یبه نشونه منف یسر
  .ديرو به سمت ترنم کش

  _سالم.
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من و ساحل  شهيسالم ترنم رو هم با تکون دادن سر داد و رو به ترنم گفت: م جواب
  د؟يرو تنها بزار

. کنهيهم با من تند برخورد نم تشيکه در اوج عصبان دونستمياعتماد داشتم و م بهش
 یناراحت و عصب یليخ ی. انگارکردیمش تجربه بود اما حاال اوضاع فرق مه نايا

بودمش. ترنم نگاهش رو سمت من  دهيند ینجوريهم ا طيشرا نيتو بدتر یبود.حت
  و گفتم: برو ترنم. وابوندمهم خ ی! پلک روگميم یمن چ نهيچرخوند تا بب

  تو اتاقم. رميمن م ی_اوک

  .رونيب ديبر شهياتاق نه! اگر م مبل بلند شد و گفت: یاز رو پرهام

  به من انداخت. یزد و نگاه معنا دار یپوزخند ترنم

  که... ینجوري_آخه ا

کارش کالفه تر کرده بودش. تن صداش رو باال تر  نيکالفه بود و ترنم با ا پرهام
  رون؟يب ديبر شهيبرد و گفت:م

سمتش و بازوش رو .قدم تند کردم کردميترنم رو قانع م ديبود و خودم با نيسنگ جو
  گرفتم و کشوندمش تو اتاق.

  داره! کاريبا من چ نمي.بزار ببميندار یچيهم ه د،خونهي_ترنم بس کن. برو خر

  . ديهم ساب یبه بازوم زد و دندون رو یضربه ا ترنم

.من هينجوريمست کرده حالش ا ستيمعلوم ن کهي؟مرتی_ساحل عقلت رو از دست داد
  بشر مسته! نيکه ا یپسر تو خونه تنها بزارم اونم وقت کيرو با  قميرف تونميکه نم

 التيهست.خ تشيحالش هم به خاطر عصبان ني.استي_ترنم! پرهام اهل مست کردن ن
هرموقع بهت زنگ زدم  روني!برو بستين یکنيکه تو فکر م یراحت پرهام اونجور

  برگرد.

  م از دست تو؟شده باشه،اون یعصبان دي. اصال چرا باتي_آره اصال به خاطر عصبان
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  داره! کارميچ نميتا بب یبر دي.تو بادونمي_نم

 تيو عصبان ضيو با غ ديزد و لباس هاش رو پوش یکه گفتم پوزخند معنا دار نويا
  لب خوندم و به سمت پرهام رفتم. ريز یرفت. ذکر رونياز خونه ب

  

#SAHEL 

 نييمبل نشستم. سرم رو پا یلرزونم رو به پرهام رسوندم و کنارش رو یها قدم
  گرفتم. یشالم رو به باز شهيانداختم و ر

  !شنومی_م

 ینيبود و چشم هام بسته اما سنگ نييهام رو بستم و منتظر جواب شدم. سرم پا چشم
 گرفتم و نگفت. سرم رو باال یچيگذشت و ه قهي. چند دقدميفهمینگاهش رو خوب م

پلک هام رو باز کردم. با چرخوندن سرم به سمتش، نگاهم به نگاهش گره خورد. 
رو  تيو عصبان ی. ناراحتزديو پشت سرهم پلک م خوردیمردمک چشمش تکون م

  داد. صينگاهش تشخ یبه ن یاز ن شديم

  ؟یبگ یزيچ یخواي_نم

  رو از نگاهم گرفت و لب زد. نگاهش

 تشيماه یدونينم ،یدونيازش نم یچيکه اصال ه تيدگتو زن اديم یکيوقتا  ی_بعض
نام و نام  یدونيکه ازش م یزيمامان و باباش کجان، فقط تنها چ یدونياز کجاست، نم

 ی. وقتشهيهست. اما همون آدم به مرور زمان مهم م قشيو چند تا از عال شيخانوادگ
 ی. وقتیريگيمنظر  ريتمام حرکاتش رو ز و یکنيزوم م نيکه مهم شد تو روش دورب

 یو وقت یشيکسله، کالفه م یوقت ،یشيناراحت م شه،يم ليلبخندش به بغض تبد
بهش  یخوايو هرجور شده م یزيری. بهم میزيریداره به هم م یمشکل کي یفهميم

 نارويا ؟یهست؟ چرا برام مهم شد یچ تتيماه ؟ی. ساحل! تو از کجا اومدیکمک کن
  !یتبگو لعن
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نه در حال لغزش بود رو با نوک انگشتم مهار کردم و  رو که لجوجا یاشک قطره
  !یدينپرس یچينبودم، فقط تو ازم ه گانهيبغض گفتم: من ب

 یبه موها یمبل شد و طول هال رو قدم زد. دست یتوجه به صحبت من از رو یب
گل نازت بودنت  یپا زارميرو م لتيدل یرو به من گفت: مهم بودن ب دينامرتبش کش

  تقاص پس بده! ديبا شهيمهم م ی... آدم وقتیول

 یاز چه موضوع ؟یگنگ حرفش نگاهش کردم و گفتم: تقاص چ یاز معنا دهيترس
  ؟یکنيصحبت م

  سوالم جواب بده. باشه؟ کيبه  کيبه صحبت هام و بعد به  ري_خوب گوش بگ

  تکون دادم که ادامه داد. یسر

که گذروندم  یتلخ هستم. به واسطه گذشته یآدم زرنگ یاز خودم نباشه ول في_تعر
خونه شکسته شد  نيپنجره ا شهيش ی. همون روز وقتفهممينگاهات رو خوب م یمعن

 یماجرا اصل ی. همه جزئيات رو نه ولدميرو فهم یاون نامه، من همه چ هيو قض
رو نگرفتم  اشیهست. پ هيقض نيکاسه ا مين ريز یکاسه کي دميمن لو رفت. فهم شيپ

شد.  شتريو تعصب من روت ب یمهم تر شد م،يو رفتجل ی. هرچیچون خودت خواست
. تا موضوع تصادف. دميرو ند یمشکوک زيچ گهيد یروت حساس شدم ول یليخ

ماجرا رو  نينبود، همون روز هم بهت گفتم من سرنخ ا یکم زيترمز. چ یدست کار
. دهيمنو عذاب م نجايا زيچ کيکارو کردم و موفق هم شدم. اما  نيو ا کنم،يم دايپ

  .شهيکه فقط به دست خودت حل م یزيچ

  .داديترس م یهمه بو حرفاش

  ؟ی_چ

  داد. هيتک واريشلوارش فرو کرد و کمرش رو به د یها بيرو تو ج دستاش

  . کنميسوال خالصه م کيذهنم رو فقط تو  ی_همه مسئله ها

  داره؟ یو با تو چه پدر کشتگ هيک یفاراب فرشاد
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بلند شدم. چه کار کرده بود؟  مهيبود سراس که برام خط قرمز ینام بردن اسم کس با
اش رو امضا کرد. پا تند کردم سمتش و کناره کتش رو گرفتم و  یرسما سند بدبخت

  و لرزش صدام لب زدم. تيتکونش دادم. با عصبان

 ؟یديسراغ شون؟ از کجا اسم نحسش رو فهم یپرهام؟ چرا رفت یکرد کاري_چ
چون اگر  گميم انميواسه اطراف گم،يم نممعذورم واسه خود گميبهت م یپرهام! وقت

  .افتنیبو ببرن خودشون تو دردسر م هيقض نياز ا

لب زمزمه کردم: به خدا  ريسانت هم تکون نخورد. با عجز ز کي یدادم اما حت هلش
  حداقل خودم تموم بشم. ني. بزارخوامينم

. رميش م: ساحل! بس کن، من شروع کردم و تا تهديدستم رو از کتش کند و غر گره
  ...ديدارم. با ازياما به کمکت ن

تکون دادم و گفتم:  یبه دست گرفتم و رشته کالمش رو قطع کردم. تند تند سر یچيق
  چاه! شهيبه مرور زمان م یمعضل چاله است ول نيعمرا بگم. االن ا

. اگر بهم رميراهو تا آخر م نيمن ا یو چه نخوا یتو چه بخوا ،ینگ یکني_غلط م
 مي. حاال تصمشميم کيبهشون نزد شتريب ینجوريچون ا یحقم بد کرد در ینگ یزيچ

  با خودت هست.

  ؟یآلوده به خون رو بزن یباز نيا ديق شهي_م

  زد. یتکون داد و پوزخند یبه نشونه منف یسر

تا رعد بشم. برخالف  نجامي_ساحل من چند روز هست که فکرم رو کردم. من ا
کردم تا  رونيه باشم. حاال هم بجنب. ترنم رو بنابود کنند خواميبار م نياحساساتم ا

  ه؟يک ی. فرشاد فارابميراحت صحبت کن ميبتون

  لجاجتش چونه لرزندم و با نگاهم بهش فهموندم چقدر زخم خورده ام. از

  !دمشيبارم ند کي ی. حتدونمياسم م کيفقط  ی_من از فرشاد فاراب
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 یها لهيبه ت دمش،يم. من دجلو افتاد چيباال انداخت و گفت: پس من سه ه يیابرو
  شدم! رهيهم خوب خ شيمشک

  لمس شد. کبارهيرفت... تموم بدنم به  نفسم

 شيآت نيا یرو یکرد یرو خال نيبنز تيکارت پ نيشد. تو با ا اليپرهام! واو یوا
 یا ندهيبه آ یبه هردومون... وا ی. وایشعله ورش کرد ،یکرد دارشيخفه. ب

  فردامون! 

  

#parham 

راهش  یباز یبلد بود ول یبودم که باز یکنيوقت اتمام حجت بود! من باز امروز
که به محض  نهيکنم،قصدم ا یتا خودم رو رسما وارد باز نجامي. و حاال ادادنينم

 نيزم یمنهدم کنم. نگاهم رو به ساحل انداختم که رو رو یام مهره اصل یورودم علن
چونه اش گذاشتم و سرش  رينشسته بود. به سمتش رفتم و کنارش نشستم. دستم رو ز

  کردم آروم صحبت کنم. یسع نباريرو باال آوردم.ا

من از  یرو نگ یو همه چ یتا لب از لب باز نکن ؟بگو؟یزني_ساحل.چرا حرف نم
  .ذارمینم رونيخونه پام رو ب نيا

  !یلجباز یليزد و گفت: خ یجون یب لبخند

  بگو! کنمي.خواهش مکنميباشه با همه لج م وني.حرف تو که درمدونمي_م

رو به پشت  شيشونيپ یشده رو ختهير یبلند شد و موها نيزم یاز رو ضيغ با
 اديتمام فر تيگوشش فرستاد.انگشت اشاره اش رو هشدار گونه تکون داد و با جد

  زد.

رو  زيهمه چ یو دوخت یديکه خودت بر ،حاالی! حاال که خودت خواستگميشه م_با
  .اما همه عواقبش...گميم

  خودم! یکالمش رو قطع کردم و گفتم: پا رشته
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گفتم پا تند کرد سمتش اتاق و در رو بست.با تعجب به حرکاتش نگاه کردم و  نويا تا
ت شد ساحل؟ با توم چرا جواب به در زدم و گفتم: چ یخودم هم به دنبالش رفتم.تقه ا

   ؟یدينم

صورتم تکون داد  یرو جلو یکه در با شتاب باز شد.گوش رهيبردم سمت دستگ دست
  و با لرزش صداش لب زد. 

  شروع شد. یگوش نيکنکور و  محتوا ا جياز اعالم نتا زي_همه چ

 .ازنميمبل بش یو مجبورم کرد که رو ديشده بهش نگاه کردم که دستم رو کش شوکه
 زيزد و همه چ ايداد اما بالخره دل رو به در صيتشخ شدينگاهش مردد بودن رو م

همه مدت گل ناز با  نيحرف هاش بند دلم پاره شد.ا دني.با شنرهيدا یرو ختيرو ر
کرده؟  هيکرده و دم نزده؟همه شب ها رو تو خلوت خودش گر یترس و واهمه زندگ

  کس نگفته؟ چيدرد دلش رو به ه

.با ترس به سمتش هجوم بردم و ديکش یقيقلبش گذاشت و نفس عم یرو رو دستش
  برات؟ ارميگفتم: حالت خوبه؟ آب ب

نفس  یتنگ شهيم ناي! هرموقع حرف اهيتکون داد و گفت: عاد یبه نشانه منف یسر
  .رميگيم

  من... ی_اله

دستش گذاشتم و  یادامه حرفم رو خوردم.دستم رو رو دميمتعجبش رو د ینگاه ها تا
  .دميرو فهم زيجا همه چ نيبسه! تا هم گفتم:

  لبش شکل گرفت. یرو یطرح لبخند غمناک 

  نداره. ه،انتهايخط مواز نيبود. البته ا ني_تموم شد.ظاهر و باطن، کل ماجرا هم

  نترس. یچيمن کنارتم از ه یخط عمود بشم. تا وقت کيتا  نجامي_من ا

  دستم چنگ زد.از  عيبود برداشتم که سر یعسل زيم یرو که رو شيگوش

  _چته؟
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  کار؟يچ یخواي_م

که بهت زنگ  یشماره ها ،تمامیديدارم که برداشتم.حاال که نم یکار کي_حتما 
  .یرو هم جا ننداز یکي. همه! یمجاز یاکانت ها یزدن رو برام بفرست. حت

  زد. یتکون داد و پوزخند یبه نشونه منف یتند سر تند

 واريمگه من دارم با د ؟یدينم تياهممن  ی_ تو بس کن پرهام خان.چرا به حرفا
از  یبو یکه حت يیدنبال اونا،کسا یرفت یخودت سرخود بلند شد کنم؟يصحبت م

سرت  يیکه تو را بشناسن؟اگر بال یفکر نکرد نيدرصد هم به ا کينبردن. تيانسان
  !گهيجواب بده د کردم؟هان؟يم یچه غلط ديمن با آوردنیم

  بادا بلرزم. نيکه به ا ستمين یديساحل.من ب ی_منو دست کم گرفت

  .گميشماره رو هم بهت نم کي یمن حت ی_باشه ول

  بار سرش داد زدم. نياول یو برا دميهم ساب یرو دندون

  !یکني_تو غلط م

. چونه لرزوند و به سمتم اومد.با مشت ديکه سرش زدم به خودش لرز یاديفر از
  و با بغض لب زد. امنهيقفسه س یرو ديکوب

پرهام من خودم حالم خوب  ی! ولیبا من صحبت کن ینجورير نداشتم ا_ازت انتظا
که بهم کمک کنه.بهت  یمرهم دارم، کس کيبه  اجي. من احتکنهيقلبم درد م ست،منين

با تعصب به من  یخوايآنقدر خوبه.اما اگر م شهيرفتارت هم کردميگفتم چون فکر م
  !خواميخم نمز ی.من نمک رورونياالن گمشو از خونه ب نيهم یکمک کن

نداشت اما حرفاش حکم شالق رو  یدرد خوردیام م نهيکه به قفسه س یها مشت
  .کردیبه تنم و تمام بدنم رو درد احاطه م خوردیداشت. م

هق هق هاش  یشد.صدا کهي.قلبم هزار تختيولو شد و اشک ر نيزم یحال رو یب
  ردم.. به سمتش رفتم و دستام رو دور سرش حلقه کفشردیقلبم رو م

  من غلط کردم. به خدا دست خودم نبود. د،ي_آروم باش قشنگم! ببخش



318 | P a g e 
 

شد.انگشت هام رو  رهيبه اشک نشسته اش بهم خ یرو باال گرفت و با چشم ها سرش
 البياشک رو ربودم. به خاطر س یو قطره ها دميپلکش کش رينوازش وارانه ز

. شديم دشيدو مانع  دهيبه صورتش چسب شيخرما یاشکش، چند طره از موها
موهاش  یبه رو یابوسه  ارياخت یموهاش رو با دستم به پشت گوشش فرستادم و ب

  زدم. یمتعجبش نگاه کردم و لبخند ینشوندم. به چشم ها

 ني. باهمکنميمجبورت نم گهيبود! من د ارياخت ی. بلرزهينکن، من دلم برات م هي_گر
  .رمياطالعات جلو م

. رمزش رو زد شيزد سمت گوش زيو خ ديکش رونيرو از حصار بازو هام ب خودش
  و به سمتم گرفت.

من، همه شماره  یگوش نيتا درشتش رو بگه.ا زياز ر ديبا کنهياعتراف م ی_آدم وقت
  ها رو خودت بردار.

  رو گرفتم اما کنار گذاشتم. یگوش

  که سرت زدم؟ یبه خاطر داد یدي! منو بخشی_االن تو مهم تر

  لب زمزمه کرد. ريه" زتکون داد و" آر یلبخند سر با

  لبخند هات... یمن برا ی_اله

  

#sahel 

رو  زيکرد و آخر همه چ یاز بدرقه کردن پرهام به خونه برگشتم.لجباز بعد
گ التماسش کردم که بهشون زن یداره ول کاريبا اون شماره ها چ دونمي.نمديفهم

بهت خبر  دميرس خواستميکه م یزيهرموقع به چ زنم،ينزنه.خودش هم گفت زنگ نم
  .دميم

رو سپرده بودم به خود خودش. دو تا حس متناقض رو همزمان  زيهمه چ يیجورا کي
براش  یبد یشد و ممکنه اتفاق ها یباز نيپرهام وارد ا نکهي. از اکردميتجربه م
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کمک هاش حساب  یرو تونستميتنها نبودم و م گهيد نکهيناراحت بودم اما از ا وفته؛يب
  کردم. پيترنم تا یبرداشتم و برا یعسل زيم یرو از رو یباز کنم، خوشحال! گوش

  خونه!) یايب یتوني( ترنم م

ترنم به  دونستمي. مدميبه صورتم کش یجمله اکتفا کردم و کسل دست نيبه هم تنها
 یرفتم تو اتاق خواب و رو ليلد نيپس به هم کنهيم ميو ج نيمحض ورودش منو س

داشت و الزم نبود که در رو باز کنم. چشمام رو  دي. ترنم خودش کلدميتخت دراز کش
به خواب برم.چشم  یزيو چ یکس بهکردم بدون فکر کردن  یهم فشردم و سع یرو

نفر رو  کي یقدم ها یکه صدا کردیاستقبال م قيخواب عم کيهام تازه داشت از 
که مطمئن شدم خودش هست چشمام رو دوباره  یترنم بود! وقت .دميپشت سرم شن

  تنم چشم هام رو باز کردم. یهم فشردم اما با برداشتن پتو از رو یرو

  _ترنم! بزار بخوابم.

  با تو. دونميوگرنه من م یديمن جواب م یبه سوال ها یشياالن بلند م ني_ساحل هم

  .اديم: بعدا. االن خوابم مخواب آلود گفت یهام رو مالش دادم و با صدا چشم

  بلند شو. گمي_م

  تخت بلند شدم. یباال بردن تُن صداش با وحشت از رو با

  .گهيد گميم یعني گميبعدا م گمي_چته؟ م

  به هرگز شده. ليتبد یبعدا ها گفت نيبکشنم. هزار تا از ا دي_من تو رو نشناسم که با

  و گفتم: خو بگو. دميکش یا ازهيخم کالفه

  بود؟ یت؟ چرا از دستت عصبداش کاري_چ

  .رهيتا با من صحبت کنه و مشورت بگ نجاينبود! اومد ا ی_از دست من عصبان

  بکنم. یراز مخوف هرکار نيحفظ ا یبرا ديبه جز گفتن دروغ نداشتم. با یا چاره
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منو  یبعد تو دار دميبه مردم م یجا قنار کنمي_ساحل! من خودم قورباغه رو رنگ م
  ؟یزنيدور م

  ؟ینم! چه دور زدن_وا تر

خل و چل  یعنيانقدر  ؟یفکر کرد یمن پخمه هستم؟ واقعا درباره من چ ی_فکر کرد
  بود؟ یعصبان ینجوريکه ا یکرد یداشت؟ چه غلط کارتيهستم که نفهمم چ

  به چهره اش انداختم. ینگاه مي"برو بابا" باال بردم و ن یرو به معنا دستم

  ؟یکنينگاه م ینجوري_چته چرا ا

 خواستیچون نم یباش نجاي. پرهام نخواست ایگيچرت و پرت م یحرف ها_چون 
  رو بزارم کف دست تو؟ زيهمه چ اني.بعد من بیبفهم یزيموضوع چ نيکه درباره ا

  داشت! کارتيکه چ یگيبهم م یداد و گفت: خودت گفت نيچ ینيب

درد و من  شياومده پ یتو ربط داشته باشه.وقت ايکه به من و  ی_بله اما در صورت
  بهت بگم. اميکه ب شهينم کنهيدل م

نگو و منو  شهيبار هم مثل هم نيگفت: ا هيبهم انداخت و با کنا هيعاقل اندر سف نگاه
 یزيچ کيمتفاوتت  یمدت از نگاه هات و رفتار ها نيمن تو ا یخر فرض کن. ول

  !جومیگوشت تنت رو م یمنکرش بش نوي. ادميخوب فهم یليرو خ

  ؟یختم و با تعجب گفتم: چباال اندا يیابرو

از همون! از حرکات تون معلوم  قايدق دميها. فهم دمي! فکر نکن نفهمی_عاشقش شد
  مدرکش که امروز مطمئن شدم. نمي. انيکنيم یکار کيبود شما دو تا آخر 

اما مرهم درد بود. اگر  کنميم یاوقات تند خو یخواهرم بود.درسته باهش بعض ترنم
. دهيو حاال خودش فهم کنهيهرجور باشه،حالم رو خوب م ستيبفهمه حالم خوب ن

  چون واقعا وجود داره! شميمنکرش نم

  کنم ساحل؟ یتلق یچ یسکوتت رو از رو ني_ا
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شونه  یباال انداختم و لبخند زدم. اومد کنارم نشست و دستش رو گذاشت رو یا شونه
  ام.

دو طرفه باشه.  هست. فقط اگر یقشنگ زيچ یليخوشحالم! خ ،یعاشق شد نکهي_از ا
  اما پرهام...

  دهنش گذاشتم تا نتونه حرفش رو کامل کنه. یرو رو دستم

وقته که کنج دلم خونه کرده. نترس، شناختمش!  یليپرهام خ تينگو! شخص یچي_ه
  خوبه. یلي. به خدا خستين یکنيکه تو فکر م یزياون چ

  _اونم دوستت داره؟

  بگم؟ تونستميم یاز جنس تلخ! چ یکردم. سکوت سکوت

 ريبگم که قلب خودم ت یچ گرده؟يم شيبگم داره دنبال عشق کودک دونم؟ينم بگم
  نکشه؟

  _عاشقته؟

  .ارهياما داره اداش رو درم ستين دي! شادونمي_نم

  چونه ام برد و سرم رو باال گرفت. ريرو ز دستش

  ده؟يحسرت م یچرا حرفات بو ؟یچ یعني_تو چشمام نگاه کن! 

. هم زنميدارم درجا م يیجورا کيبا خودم چند چند هستم.  دونمي_ترنم! من هنوز نم
  تا... کنميهم دارم بهش کمک م خوامشيم

  بگو! منو جون به لب نکن. ؟یکنيچرا گنگ صحبت م ؟ی_تا چ

  قلبم موندگار شده. ی! جا زخمش روزنهياما زخم م نهيبينم اي نهيبي_م

بوسه  نيامروز اول یحت. ديکشیو منو به آغوش م کردیحق زدم. بهم محبت م حرف
  زخم کهنه!  کيزخم بود.  نيهنوز دنبال مهنوش بود. ا یسرم کاشت ول یرو هم رو
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 هيکه تلنبار شده بود رو حاال داشتم تخل یدرد و دل.حرف ها یکرده بودم برا دايپ دل
ذاشت  یمثل خوره افتاده بود به جونم. نم یبغض لعنت ني.سبک شده بودم اما اکردميم

  کنم. درست صحبت

  پرهام خوب...  گمي_من م

  دل دادم! ینداره.من اشتباه یري_اون تقص

____  

#parham 

به  یزير یها سهياتاق کار مرموز اما جالب! ر کياتاق نگاه کردم.  دمانيبه چ 
 واريد یکرده بود .رو لياتاق رو به رنگ بنفش تبد ها وصل بود که نور واريکناره د

بودن! عالوه بر اتاقش خودش هم  بيکه عج شدیم دهيد یرمز یاتاق پوستر ها یها
فِلش سوخته روش  کيبه تن داشت که عکس  یرنگ ديسف شرتي. تشدیم دهيمرموز د

سرش داشت و موهاش رو از جلو به  یرنگ رو یشده بود. کاله کپ مشک ینقاش
نسکافه رو به  یچرخون نشسته بود و ماگ حاو یصندل یاال حالت داده بود. روب

  .بردیلب م

  . یو گفتم: چه طرح خفن شرتشيت یزدم به طرح رو اشاره

فِلش با  کيکنم که  یادآوريبه خودم  شهيتنم کردم تا هم نويکرد و گفت: ا یا خنده
   گم؟يم یکه چ یونديبکشه. م شيها رو به آت زيچ یليخ تونهيم کشيجثه کوچ

بگم؛ اتاق و طرز  تونميگفتن ندارم. فقط م یبرا یحرف چيندارم ه ی_چون سر رشته ا
  !دهيوحشت م یبو دنتيلباس پوش

  گذاشت و دست هاش رو بهم گره زد. زيم یرو رو ماگ

  . دهيم يیرسوا یوحشت و کارم بو یوحشت گره خورده. اتاقم بو نيبه ا امي_من دن

  !یرو رسوا کن یکيت بخوام تا از نجامي_منم ا
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به شونه ام زد و گفت: تا  یاش بلند شد و به سمتم اومد. ضربه ا یصندل یرو از
. اصال تو از همون اول با کار یحرف ها نبود نياهل ا شناسم؛يکه من تو رو م يیجا

  !یمن از بُن مشکل داشت

  بدن. رييرو تغ گريهمد یخلق و خو تونني_آدما م

کارم گذاشتم، به خودم و  يیرسوا یايپا به دن یگفت: من وقترو هوا زد و  یبشکن
. رميرو به عهده نگ ستيرو که حق ن يیوقت رسوا چيقول شرف دادم که ه تيبشر

. از صفر تا صدش رو برات رهيدا یرو زيخواسته هات رو بر یاگر به حقه که تمام
  .ارميباال م

  بار دوم زدم. نياقش رو چندات یکل طيکنار تختش بلند شدم و مح یتک صندل یرو از

هست. اما طلب من از تو  شيرفع مشکل شخص یآدم معموال برا ی_خواسته ها
  نفر برداره اما... کياز دوش  یممکنه بار

  _اما...؟!

من با کار  یدوني. خودت هم خوب مزارهيدوش خودم م یرو رو یتر ني_بار سنگ
 یاهيها رو به س یليخ یزندگ  تو اصال موافق نبودم چون معتقد بودم ممکنه با کارت

پشت  ی.  از آدم هادهيمف يیشغلت در اوج وحشت و رسوا نميبي. اما حاال میبکشون
  .کنهيم يینقاب تظاهر، رونما

  رو باال آورد و کف زد. دستش

  .یآورد مانيداد. حداقل به عالقه و شغل من ا رييکه تو رو تغ یبه کس زادي_دست مر

چشم به آب زدن فقط با  کيتو  یچجور نيتر کن ببتکون دادم که گفت: لب  یسر
  رو آب. زميريرو م یکيکردن چند نقطه پته  کيکل

  ...کي_من 

: فقط... طرف ديمرموز پرس یکرد و با لحن زيوسط حرفم و چشم هاش رو ر ديپر
  هست؟ یحساب من پشت چند رمز عبور ک
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  _مهمه؟

  !یليرو باال آورد و کشدار گفت: خ دستش

  هست. یبد چغر شيخودت و خود عوض یکار طهياما... تو ح_سخته گفتنش 

  گرفت. قهيسکوت چند دق کيباره محو شد و جاش رو  کيبه  حشيلبخند مل طرح

  تو هپروت؟ یگفتم چرا رفت نوي_تا ا

کار بلد ها هست. تو  نيمعلومه از ا یکه تو گفت یآخه اونجور یعني_پرهام من... 
  داره! ی سختاضافه تاوانِ  کيکل کيکار تنها  نيا

. شتيکه اومدم پ دميتو وجودت د یجنم کي. حتما ري_عرفان! خودت رو دست کم نگ
  حساب کردم پسر! یليرو کمکت خ

رفت. قدم تند کردم سمتش که دستش رو  زيم یگفت و به سمت لبتاب رو یا باشه
   ؟یسرور اصل ايجلو آورد و گفت: فِلش 

  ! چکدومي_ه

   ؟یازش دار یگفت: پس چ باال انداخت و با تعجب يیابرو

  _چند تا شماره تلفن ناشناس!

___  

#parham 

و  ديکش رونيانگشت هام ب یرو که روش شماره ها رو نوشته بودم از ال یکاغذ
نزد. اگر با  یشد و حرف رهيبه اون شماره ها خ قهيبهشون انداخت. چند دق ینگاه

شماره  ني: با ادميبه موهام بردم و پرس یکالفه دست ؟یچ ديرس یشماره نشه به جا
  کرد؟ یکار شهيها م

  نشست. لبتاب رو باز کرد. شيچوب یصندل یگذاشت و رو زيم یکاغذ رو رو تکه

  . ميبرسون جهيکارمون رو به نت شهيزود م یلي_با شماره خ
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 رمي. مزمير یزدم و گفتم: من با بودنم تمرکزت رو بهم نم یلبخند تيرضا یرو از
  تا...

 یبه سرنخ ديشا نيجا بش ني! همستيبه رفتن ن ازيزد و گفت: ن یچيکالمم رو ق رشته
  نه! ايصحت داره  مينيتا بب یباش ديو اون موقع تو با دميرس

م رو دوختم به صحفه لبتاب تا نشستم. نگاه زيمجاور م یصندل یگفتم و رو یا باشه
و  شديسرم اکو م یتو پيتا کدستي تميمنظم و با ر ی. صداشهيم یاز آخر چ نميبب

  .کردیم یآور اديساحل رو بهم  یحرف ها

  !اههي_ هکر کاله س

  لبش نگاهم رو از صحفه لبتاب گرفتم. ريزمزمه ز دنيشن با

  ه؟يچ گهيد اهيهکر کاله س ه؟ي_منظورت چ

 نيگفت: بب خوردیصحفه روشن لبتاب تکون م یمردک چشمش رو طور که همون
  .زنميرو برات مثال م نشيکه من دو تا از مهم تر ميانواع هکر رو دار

  ! ديو هکر کاله سف اهيکاله س هکر

هدف  ستميس یبرا یديمف یکه کارها شهيگفته م يیبه اون دسته از هکرها ديسف کاله
کار اونا معموالً  ليمورد نفوذ. دل ستميس هيعل تين اما بدون کننینفوذ م دن،يانجام م
به اون تست  یوتريکامپ تيکه در جامعه امن یزياست. چ هاستميس تيامن یبررس
  .گنينفوذ م

. که طرف حساب من با توجه به حرف اهيکاله س یهکر ها یبه معرف ميرسیم و
  هست. اهيکاله س کيتو  یها

 یهست که برا یقرار داره و کس دياله سفدرست در مقابل هکر ک اهيکاله س هکر
مخرب  یو کارها زنهیدست به نفوذ م یستميس هيعل یرقانونيغ تيو فعال بيتخر

 ميجرا نيو بنابر قوان دزدهیرو م یاطالعات اي کنهيم بيرو تخر هاتي. ساکنهیم
 روسيو با ارسال و سنينو روسيو همه هااهي. کاله سشهيمجرم شناخته م یاانهيرا
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. در واقع کننیم داينفوذ پ ستميبه اون س یقربان ستميس ینوشته شده خودشون رو
گروه پنهان  نيا یاصل تيهو شهي. همفرستندیم یقربان ستميس یجاسوس به رو کي

  !شهياست. هم

که تازه باال اومده بود و گفت: و حاال جدال  یرو نشونه رفت سمت صحفه ا انگشتش
  شروع شده. ديکاله سف کيو  اهيکاله س کي

ترس افتاد تو جونم  دميشده بودم. من درباره شون شن جيبود و من گ نيسنگ حرفاش
  به حال ساحل که باهاشون در ارتباط بوده. یوا

. االن تو چه دميفهم ینگ ی_حرفات رو گرچه که نتونستم خوب هضم کنم اما بگ
  ؟یمرحله هست

از شماره ها  یکيلف هستن. و مخت ی. همه از اپراتور هاکنمي_شماره ها رو وارد م
  خطرناکن. یليخ یخارج یشماره ها ني! استين یرانيا

  ؟یهکشون کن یتونست یراحت نيبه هم یعني_

به رمز  یمن هزار راه رو امتحان کردم. البته بستگ ی_از نظر تو ساده هست ول
که  ميوصل بش یکس یکه به گوش نهيعبور تلفن هاشون هم داره. ما االن قصد مون ا

هست. اگر  ازيخط تلفن همراه، روش هست. پس به رمز عبور تلفن هاشون هم ن نيا
  ممکنه!  ريغ بايداشته باشن وصل شدن بهشون تقر یرمز سخت

  نده عرفان! یمنف ی_انرژ

! تونميباال آورد و گفت: م ميگفتم که دستش رو به نشونه تسل یبلند یبا تُن صدا نويا
  ؟یازشون دار یچه اطالعات

شطرنج!  یگنگ ساحل، از انتقام و مهره سوخته باز یرو گفتم! از حرف ها زيچ همه
  .یاون روزم با فرشاد فاراب داريو در آخر د

  داره؟ ی_اون دختر با تو چه نسبت
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کردم  فيساحل رو براش تعر یزندگ باياز اون دختر، ساحل بود! چون تقر منظورش
  تا راحت تر بتونه کارش رو جلو ببره. 

  .کنمیتالش م شيراحت یمهمه برام که دارم برا هست ی_هرکس

  کردن؟  شيهم به گوش یتکون داد و گفت: نفوذ جد یسر

   ؟ی_نفوذ جد

که از دسترس خارج  یدادن ها امکيهمراه. مثل پ یو کنترل گوش یدسترس یعني_
  !یمجاز یاطالعات فضا رييتغ ايباشه 

  نگفت؟ ايوز ساحل. گفت اون ر یفکر کردم و رجوع کردم به حرف ها قهيدق نيچند

نگفت. فقط گفت که  یهک کردن گوش یبر مبنا یفکر نکنم. چون حرف یعني_نه... 
  .ني! همکننيم ديتهد

نکن، اگر بتونم به اطالعات  ريحاال هم ذهنت رو درگ ؟یبوده و تو خبر ندار دي_شا
شون رد و بدل شده  نيکه ب یزي! هرچميفهمیرو م زيوصل بشم همه چ شيگوش
  ! فقط...باشه

  ؟ی_فقط چ

  ؟یکه آزار دهنده باشن، طاقتش رو دار ینيبب زهايچ یلي_ممکنه خ

  ؟ی_مثال چ

  کنه؟يم تيدرباره ساحل عصبان یزي_چه چ

  .زنهيم شميآت رتميگرفته شدن غ یدارم. به باز ی_روش تعصب خاص

  .گميباشه حتما بهت م یقابل توجه ا زي_پس لطفا برو خونه، من خودم اگر چ

  که ممکنه... نهيمنظورت ا اه؟يدنبال نخود س یفرستي_منو م

 کيدختر طرف هستن و خب نقطه ضعف  کي_گفتم فقط ممکنه! بالخره اونا با 
  دختر...
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 تيها هم عذاب آوره. چشم هام رو بستم و از عصبان زيچ نيفکر کردن به ا یحت
  .دميهم ساب یدندون رو

  .دميبه باد م_بس کن عرفان. خداکنه نباشه که دود مانشون رو 

بخوام بگم، رخنه کردم  یفلسف یبه سمتم برگشت و گفت: وصل شدم! علم مهيسراس
  !شيبه اطالعات گوش

  

#parham 

و استرس عرفان به خودم اومدم و صورتم رو به سمتش  جانيپر ه یصدا دنيشن با
  کردم. ليما

  ؟یگفت یچ_

  .کردینوشته شده نگاه م یسيدوخته بود به اون لبتاب و با دقت به متون انگل چشم

  سکوت کن! قهيدق کي_

 یزيو تند تند چ داديتکون م بورديک یبه طور منظم رو کيستريهاش رو ه انگشت
ها فشرد  بوردياز ک یکي ی. از آخر انگشت اشاره اش رو پر سر و صدا رونوشتیم

  لب زمزمه کرد. ريز یو آخيش

  رو هک کنم. یتونستم سه تا گوش یبريفن سا کيکردن  ادهي_فقط با پ

  ؟یتعجب چشم گرد کردم و گفتم: سه تا گوش یرو از

. دميزرنگه اما من پرش رو چ یليخ یليخ اهيکاله س نکهيزد و گفت: مثل ا یپوزخند
ودش به جا از خ یتا رد شدهیمختلف مزاحم م یتا شماره از اپراتور ها شيبا ش

دو تا خط  یهر گوش یعنيبوده.  یتا شماره وصل به سه تا گوش شيش نينزاره. و ا
  .یاعتبار

  داشت که... گارديباد کي ششيکه رفتم پ ی_خب من بهت گفتم اون روز
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 صيتشخ شيپرهام! همون  اول کار موقع ورود به گوش ري_عرفان رو دست کم نگ
  هست. یدادم اطالعات مهم مال کدوم گوش

  ؟ی_چجور

و  شنيزود هک م یليدارن خ یکه رمز عبور ساده ا یها ی! معموال گوشني_بب
ساده هک شد و همه اطاعات اومد باال  یلياول خ یسرعت نفوذ باال هست. دو گوش

. اثر انگشت بود و ديطول کش قهيدق نيسوم حدود چند یداده شد. اما... گوش شيو نما
حال باز هم نفوذ کردم.  نيمن با ا یکرده. ول منيرو از هفتاد جا ا یگوش یعني نيا

 یکه؛ صاحب گوش نهيا ه،يگوش نياطالعات مهم مال ا دهينکته قابل توجه که نشون م
  .دميفهم شيگوش تياز امن نويپا هکره! ا کيخودش 

  هست؟ یمربوط به فرشاد فاراب یگوش نياطالعات ا ،یگياالن م یعني_

  اشاره اش رو نشونه گرفت سمت لبتاب. به نشونه مثبت تکون داد و انگشت یسر

 ميرسیو م ميکنيشروع م ی. از گالرشيبه گوش ميرخنه کن ميخواي_آماده باش که م
  تلفن! نيها و مخاطب امکيبه پ

 یقرار بود پرونده بهتر بررس نباريهزار رفت و بدنم گر گرفت. ا یقلبم رو ضربان
. کالفه به خواستيم نايو چشم بفقط د دنشيبود و د رهيدا یرو نباريا زيبشه.همه چ

  عرفان نگاه کردم. یچشم ها یبه ن یموجود در ن جانيشور و ه

  انجام بده.استارت رو بزن. عي_کارت رو سر

ناگفته  یحرف ها تونستیها پرده برداره.م زيچ یلياز خ تونستیم ريتصاو یگالر
ام  نهيس به قفسه محابایساحل رو برمال کنه. قلبم آروم و قرار نداشت و ب

فقط من  نوياز نظرم آروم شده بود. ا بورديک یعرفان رو ی.حرکت دست هاديکوبیم
بود؟ اسلوموشن بود انگار. بعد از  ندها آهسته و ک هيواقعا گذر ثان اي کردميحس م

  عکس ها باال اومد. یصحفه گالر ر،يحساس و نفس گ قيدقا

مثل  یاش گذاشته! بزار براآلبوم ه یانداخت و گفت: اسم رو ینگاه اجمال عرفان
  برات بخونم.
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  ! یفاز دانشجو طور ،یجوجه رنگ ،یميدو، نمونه مانکن، قد یشخص ک،ي یشخص

  دستم رو باال آوردم که سکوت کرد. یلقب آشنا اينام  دنيشن با

  _دوباره تکرار کن!

  _فاز دانشجو... 

  .یقطع کردم و تند لب زدم: نه! قبل ونهيکالمش رو در م رشته

  .یه رنگ_جوج

. خوب دنيم يی. مطمئنم! گوشام دارن بهم هشدار آشنادميجا شن کيلقب رو من  نيا
 ني. ای.کنار فرشاد فارابشيفکر کردم. رجوع کردم به مغزم، درست به چند روز پ

  چند جمله منو آگاه کرد. 

بفهمن که  یاگر تمام جد و آباد اون جوجه رنگ یمنم، حت یباز ني(برنده اول و آخر ا
  وجود داره.) یساحل سپهر یزندگ یتو ینام یشاد فارابفر

 نيبا ا یسوزونيلقب،ساحل بود. آخ از تو ساحل که جگر منو م نيصاحب ا پس
از تو به آلبوم عکس مجزا داشته باشه؟ اونم با اون  ديبا یکارات. چرا فرشاد فاراب

  لقب مضخرف خوار کننده؟

ردم و رو به عرفان با لحن مشت ک تيعصبان یمعمول دست هام رو از رو طبق
  چکش کنم.ممکنه... خواميگفتم: خودم م انهيدلخور و تندگو

رو به  یحرف نيکرده بودم که همچ ینيبشي. پگرفتیتصورش هم قلبم درد م از
 نيعکس ها رو... سرم رو تکون دادم تا ا شرفيعرفان زدم. همون فرشاد خان ب

  مخرب از سرم بپره. یفکر ها

گفت و  ی. باشه اديحرفم رو فهم یحرف ها بود. خوب معنا نياز اعاقل تر  عرفان
  بلند شد. شيصندل یاز رو

. زهيبهم بر ستميکه ممکنه س یدونيانجام نده، م یا گهياز اون کار د ري_فقط لطفا به غ
  صدام بزن. یاومد رونياز آلبوم که ب



331 | P a g e 
 

  کرد. گوشم آروم نجوا ريسمتم و ز قدم برداره که منصرف برگشت به خواست

  !یکن آروم باش ی_سع

تظاهر" باشه " گفتم. به محض خروجش از اتاق لبتاب رو  یبود اما از رو سخت
عکس  نياول دنيزانو هام گذاشتم و و مردد آلبوم رو باز کردم. باز کردم و با د یرو

 یساحل بود؟ همون داديچشم رو نوازش م شيکه لباس شب مشک ینفسم رفت.دختر
بود گل ناز بود؟ لبخندش  ختهيشونه اش ر یاش رو دلبرانه روه یتونيکه تو عکس ز

عکس با اون لباس،با اون  نيچقدر جذاب شده بود. ا یصورت حيبا وجود اون رژ مل
شکستن قلب  یصدا نيبود که گوشم رو کر کرد؟ آره! ا یچ ی. صداريچشم گ شيآرا

رد کردم  یکي یکيمردونه ام. عکس ها رو  رتيشدن غ یمتالش یخودم بود. صدا
گل ناز حاال به چشم فرشاد  یدستم لمس شد. دلبرانه ها ضالتو بدنم گر گرفت.ع

  شد! کهيحرف، هزاران ت نيهم یبود. و دل من به پا انيع یفاراب

  

#parham 

رو نداشتم. پوزخند  گهيد یس هاعک دنيرو کنار گذاشتم و بلند شدم. طاقت د لبتاب
به  یدست یشدم و عصب رهي. به چهره برافروخته ام خستادميا ینهيزدم و مقابل آ

جونم رو  یرو نداشتم،همون جا زانو زدم و کالبد ب ستادني. توان ادميصورتم کش
ها حس  کيبرخورد استخوان هام با سرام زرو ا یفيانداختم که درد خف نيزم یروبه

بار باز و بسته کردم. کم آورده  نيدادم و چشم هام رد چند واريام رو د هيکردم.تک
 نيتا آخر ا ديبشم. من با یقو ديکم آورده بودم.اما با ميو مردانگ رتيبودم، جلو غ

نسبتا بلند عرفان رو  یو با صدا دميکش یقيکنم.نفس عم یقالب ته ديباشم. نبا یباز
  صدا زدم.

  .اي_عرفان! ب

 انيبه در خورد و قامت بلند عرفان در چهار چوب در نما یظه تقه ااز چند لح بعد
 کيوقت  چيبود. ه یپي.پسر قد بلند و خوشتدميشد.با ورودش نگاهم رو به سمتش کش

 گهياسپرت و لش بود. با همد یعاشق لباس ها شي. از بچگدميبه تنش ند یلباس رسم
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من ازش  ل،يبود که تو فام یرتنها پس عرفان. ميداشت یمتفاوت قياما عال ميبزرگ شد
 یاما ط رسديرفت. رفاقت مون داشت به عرش م شيخوب پ زي.همه چاومدیخوشم م

که  یاز همون روز قايشد. راه هردومون از هم جدا شد. دق دهياتفاق به فرش کش کي
عالقه  ايمن  ايهکر بشه. کارش رو قبول نداشتم و گفتم  کيگرفت  ميعرفان تصم

کردم  دايحس تنفر بهش پ کيکه کرد  یاش رو انتخاب کرد. با انتخابات. اونم عالقه 
. عالقه اش رو تو کنميم نشيتحس گذرهياما االن که حدود شش سال از اون روز م

. با دهيبه داد من رس ینجوريگرفته و موفق هم شده. و امروز ا شيراه درست در پ
  م.اومد رونيال بيکه به گوشم خورد از فکر و خ یبشکن یصدا

  ؟ینشست نيزم ی! چرا روزنمي_سه ساعته دارم صدات م

رو که چک  گهياطالعات د ؟یکه نکرد یسمت لبتابش رفت و گفت: دستکار به
  ؟ینکرد

سرد گرفتم و بلند شدم. اشاره زدم به  یها کيکرخت شده ام رو از اون سرام بدن
  لبتاب و گفتم: پاکش کن!

  رو؟ یچشم درشت کرد و گفت: چ عرفان

  !یرو به نام جوجه رنگ یعکس _آلبوم

  .شهي_نم

  کردم. رهيخ شيعسل یها لهيبه سمتش قدم برداشتم و مردک چشمم رو به ت یعصب

  داشته باشه؟ شيآلبوم کامل از اون دختر تو گوش کي ديچرا با شرفيبشه.اون ب دي_با

 بيتخر یعلنا برا اهيهکر کاله س ؟یبه نفهم یخودت رو زد اي یفهمي_پرهام! نم
  رو... یشخص یوصل شدن و عکس ها شي.به گوشکنهينفوذ م ستميس

 اي یکنياون مردک رذل پاک م یآلبوم رو از گوش نياالن ا نيهم اي_عرفان موحد 
  نه من نه تو!

  لب گفت: ال اله اال هللا! ريز یزد و حرص یشونيبه پ یآروم ضربه
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  ... دو...کي. شمرمي_پاک کن. تا سه م

 یباز نيپا به ا یقدرت مندش کرد و گفت: وقت یاام رو به استارت دست ه شونه
. تو یريبگ ميبا احساساتت تصم ديکه نبا یبه خودت بقبولون ديبا ،یخطرناک گذاشت

. پرهام! پاک یميگير دهيو تعصباتت فرمان عقلت رو ناد رتيخاطر غ به یدار
اطالعات  رييتر. چون با تغ یرو جر اتو رو آروم بکنه اما اون ديآلبوم شا نيکردن ا

شون رخنه کرده و اون موقع است  ستميبه س یکيکه  یکنياونا رو خبردار م یگوش
  ها! شهيم اليبه من و تو. واو رسنیو م رنيگيماجرا رو م یکه پ

  تمام گفتم: به جهنم. پاک کن! تيو با جد دميهم ساب یدندون رو 

بدون سر و  ميتونستيم ینجوريها؟ ا یندازيم یديخودت رو تو دردسر جد ی_ دار
 ميراحت بسپار یليو بعد خ ميخبر دارش زيو از همه چ ميصدا کارمون رو انجام بد

  به...

 یزيچ کينه؟ حتما  ايفهم شد  یرو پاک کن. ش ی_عرفان گفتم اون آلبوم عکس لعنت
  !ايپاک کن.  گميتو اون عکس ها که م دميد

. خواستم به صالحت خورهيخون هس که داره به مشامم م یاما بو کنمي_باشه! پاک م
  !یحرف ها هست نيکار کنم اما تو لجباز تر از ا

  تو فضا حاکم شد. بورديک پيتا یصدا قهيچند دق ینشست و برا شيصندل یرو

آلبوم عکس پاک کردم اما  کيگفت: پاک کردم. تنها  ديو ناام ديبه صورت کش یدست
  رو امضا زدم. متاسفم! قميرف نيبهتر یانگار سند بدبخت

  بهتره. ینجوريلبخند کش دادم و گفتم: حال من ا یرو به زور به معنا لبم

تو  شيندازيم یاما دار یکني. در ظاهر کمکش مشهيم ني_حال اون دختر بدتر از ا
 یچيکه با طناب اعتماد تو به سمتش رفت اما تعصبت مثل ق ی. چاهقيچاه عم کي

  پاره اش کرد و...
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هم منو ال منگه نزار. اگر جونم هم در خطر باشه روز رو کردم. حاال  ی_ فکر فردا
  .اري. آلبوم عکس خودش رو برميرو م یباز نيمن تا ته ا

ها رو  زيچ یليباهت بکنم. اون دختر خ یصحبت کيمنعت کنم اما بزار  خوامي_نم
از تو دوا  یدرد دنشياما اون دختر نه. پس د یديرو د یبهت نگفته. تو اون عوض

و اون موقع  دهيکه آزارت م ینيبيم یها زيها قطعا چ امکيسراغ پ مي. اگر برکنهينم
 یامروز بسه. من تمام ی. برایريگيم مياحساساتت تصم یهست که تو باز هم از رو

و چشمش رو باز کن.  ايروز با خودش ب کيداخل لبتابم.  کنميم رهياطالعات رو ذخ
خودش،  یرو یجلو. زنهيداره بهش ضربه م یرو بگو و بهش بفهمون ک زيهمه چ

 شيداره باز یبفهمه ک دي.اون دختر باشهياون موقع هست که دروغ هاش هم معلوم م
  .دهيم

  . ارمشي_فردا م

  .یمواظبش باش یليخ یليخ ديبه بعد با نيدر انتظارش هست. از ا یسخت یلي_روز خ

  

#sahel 

هست. فعاليت  یاتيمهم و ح یليامتحان فردا. خ یرو تماما گذاشته بودم برا رکزمتم
نمره  کيبا کسب  ديکم بود و حاال با یليخ ميزندگ بيعج یدغدغه ها ليبه دل ميدرس

سه تا از جزوه ها رو کامال  یمطالب اصل بايهمه اون ها رو جبران کنم. تقر ريچشمگ
خط انداخت  نيبوق متعدد ماش یصدا نکهيتا ا رفتميم شيگرفته بودم. خوب داشتم پ ادي

بلند  ميصندل یکردم و از رو یاعصابم و تمرکزم رو درجا ازم گرفت. پوف یرو
 کيخدا.  یگفتم: وا یلب حرص ريشدم. به سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم. ز

  بارم من خواستم درس بخونم که...

پرهام  نشيکرده به در ماش هيکه تک یمرد رو که کنار زدم، دهنم بسته شد. اون پرده
 زيبه م عينشون بدم تلفنم زنگ خورد. خودم رو سر یاکشن ینبود؟ تا خواستم ر

رو  یرو چنگ زدم. نقطه سبز رنگ رو فشردم و  گوش یرسوندم و با عجله گوش
  کنار گوشم گذاشتم.



335 | P a g e 
 

  ها! زود. یآماده شو، منو معطل نکن عيمنو. پس سر یدي_سالم. خودت د

  کردم. ینشستم و نوچ ميصندل یرو

  حداقلش از قبل خبر بده. نجا؟يا یايم رمنتظرهيغ یليچرا خ داي_جد

  باش. نييپا گهيد قهي. تا ده دقميدار ی_کار مهم

  وسط حرفش. دميپر عيتماس رو قطع کنه سر نکهياز ا قبل

  دارم. ی. فردا امتحان مهماميب تونمي_متاسفم اما من نم

 ميبر ميخوايم گميرو دارم. اگر م یکوفت یفردا اون سخنران _ساحل! من خودمم پس
  همش به خودت مربوطه. ،يیجا

  که... شهي_نم

رو از فرشاد  زيقراره همه چ گهيساعت د کيزد و گفت: تا  یچيکالمم رو ق رشته
برمال  ايدرس  اي ر؛يات رو بگ ميامروزه! تصم ني. تنها فرصتت هم همیبفهم یفاراب

  .رميبعد از اون م مونميم نجايربع ا کي. تا تيزندگ خونخوار تيشدن هو

نقطه  یهمه حرف مبهم تنها گذاشت. دست گذاشت رو نيا نيرو زد و منو ماب حرفش
و شناختن اون  دنياما د ديبعدا بهش رس شهيبرم. درس رو م دينداشت با دهيضعفم. فا

  شخص رو نه!

شال  کيمانتو و شلوار با  کياز جام بلند شدم و به سمت کمد لباسم رفتم.  مهيسراس
. ستيکردن ن شيزدن و آرا پيتنم کردم. االن وقت ت عيو سر دميکش رونياز کمد ب

زدم. ترنم  رونياز خونه ب ميمشک یکتون دنيو بعد از پوش بميرو ُسر دادم تو ج یگوش
. پله ها شهينگران م ستميکه من خونه ن نهيو بب اديباگر  یکنه ول مميو ج نينبود که س
 یبه در زدم که مهر یجون واستادم. تقه ا یکردم و جلو واحد مهر یکيرو دوتا 
  کردم. یقامتش در چهارچوب  در سالم دنيدر رو باز کرد. با د عيجون سر

  ؟یچرا هول زم؟ي_چته عز



336 | P a g e 
 

باهم داره. لطف کن اگر  یاز دوست هام اومده دنبالم کار مهم یکيجون،  ی_مهر
بهش  ینشه. تلفنش رو نبرده وگرنه خودم با گوشترنم اومد بهش بگو که نگران 

  .گفتميم

  _باشه. برو خدا به همرات.

در رسوندم. در رو باز کردم اما نه پرهام بود راه رو هم بدو بدو خودم رو به یمابق
بهش بزنم که  یربع رد شد؟ تا خواستم زنگ کي یزود نيبه هم یعني. نشيو نه ماش

  پرهام مسخره بود! ني. چقدر ااديمتم مدنده عقب داره به س نشيماش دميد

 رفتمي! حقت بود میاريرو حرف من حرف ن یو گفت: تا تو باش ديکش نييرو پا شهيش
  .یتو خمار یموند یم

  شدم. نيباال انداختم و سوار ماش يیابرو

  !یمسخره ا یلي_خ

پرهام  نينبود. ا شهيلبش جون گرفت. حالش مثل هم یرو یلبخند مصنوع طرح
  ده.کر رييتغ

صورتم. تکون خوردن مردک چشمش رو به  یدوخت به اجزا قيرو دق نگاهش
  .نميبب تونستميوضوح م

  ؟ی_خوب

به صورتم  یداره. دست یکه به صورتم نگاه کرد فکر کردم صورتم مشکل انقدر
  ه؟ينجوريشده که حال خودت ا رتيدستگ یازت بپرسم. چ ديمن با نويو گفتم: ا دميکش

رو به حرکت انداخت و  نيجا کرد. ماشرفت و دنده رو جابهازم گ عيرو سر نگاهش
  نگفت. زيچ چيه

  جواب دادن نبودم؟ قيمن ال اي_سوال من جواب نداشت 

  ساحل؟ یشد ونهي_د
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  .جوشهیو سرکه م ريدلم داره مثل س ؟یکه سرد شد یديفهم ی_پس جوابم رو بده. چ

. دميرو فهم یو نگفت یندونست قيرو که تو منو ال یزيزد و گفت: هرچ یپوزخند
  و از کجا ضربه خوردم؟ یمن از ک یديحاال فهم

رو  یرو بخونه. چ یزيتا نتونه از نگاهم چ دميرس چشماش دزد ريرو از ت نگاهم
  خدا... یبود؟ وا دهيفهم

  رو به تو نگفتم؟ یمن چ ه؟يتته پته گفتم: منظورت چ با

دروغ  یتا صدش. حت. از صفر یفهميرو م زيببرمت که همه چ یجا کي خوامي_م
  .رهيها و نگفته هات هم لو م

 زيچ یليدرسته. خ ده،يکه شن ی. از هرکجا و از هرکرميکه بخوام گارد بگ زدينم الف
. نگفتم مونهيوقت پشت ابر نم چيها رو نگفتم. نگفتم تا بزارم پنهون بمونه. اما ماه ه

 نميبب یزايچه چ گهيساعت د کيتا  ستي. و حاال معلوم ندميترسيچون از تعصبش م
  رو بشنوم. یها ريو چه تحق

  نه؟ ايرو بدون نقاب تظاهر دارم  یفرشاد فاراب دنيد تحمل

_____  

#parham 

به ساحل انداختم  یخم کردم و نگاه شدم. ادهيعقب چنگ زدم و پ یرو از صندل کتم
  نشسته بود. یصندل یرو اليخيکه صامت و ب

  ؟یشدن ندار ادهي_قصد پ

 اليرو گفتم خ زيبهت همه چ یلب زد: وقت هيو کنا شيبرگردوند و سرد همراه با ن رو
پرهام. با سرد بودنت زخم  نميبياما االن عکسش رو م کنهينم ريياخالقت تغ کردميم
  منو برگردون خونه. یادامه بد ینجوريراره هم. اگر قیزنيم

 یمشهود داد زد: به درک که فرشاد فاراب تيولوم صداش رو باال آورد و با عصبان 
  سوار شو منو برگردون خونه. ايبدونم. ب خواميهست. نم یوونيکدوم ح
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هاش رو  هيو کنا شين دنيشدم. طاقت د رهيو با بهت بهش خ دميکش شميبه ته ر یدست
  تم. حداقل حقم هست بدونم چرا؟نداش

و سرنوشتش. خودت  اي_من سرد نشدم گل ناز. فقط خستم! نه از کار و... از دن
کدوم رفتارم دل  نميو زود داره اما سوخت و سوز نه! حاال بگو بب ريد ،یفهميم

  کرده؟ نيمهربونت رو چرک

 یحت کنم،يمصحبت  ینجوريباهش ا ی. وقتارميناراحته از دلش در ب یبودم وقت بلد
چه برسه به خودش. با ناز و ادا صورتش رو  رميگيم یو انرژ زنميخودمم لبخند م
  لبش جون گرفت. یرو یجون یکرد سمتم. طرح لبخند ب لينرم نرمک ما

که انگار از من طلب  یسالم کرد یجور کي یبهم زنگ زد یوقت نکهي_خب...اول ا
که منو  ینبود یمرده؟ دوم، تو آدم اينه. زنده ام  ايحالم خوبه  یدينپرس ی! حتیدار

اما  یداديرو که به وقف مراد من بود رو انجام م یکار شهي. همیکن یمجبور به کار
شم در رو باز  ادهيپ اي نيخواستم سوار ماشيم یوقت یامروز...! سوم؛ عادت داشت

  اما حاال... یکن

  .منو در آورد یصورتش ادا کيميم رييباال انداخت و با  تغ ابرو

   ؟یشدن ندار ادهي_قصد پ

رو دور زدم.  نيقدم تند کردم و ماش ن،يکردم و بعد از بستن در ماش ی! خنده اعجب
رو قبول  ريبنده حق نيا یرو براش باز کردم و با خنده گفتم: عذرخواه نيدر ماش

   ؟یديل یکنيم

واب اتفاق ها ساحل نبوده که حاال بخواد ج نيدستش ناراحت نبودم، چون مسبب ا از
قبول کنم که اون پسره  تونمينم کنم،يرو نگاه م باشيز مايس یپس بده. اما وقت

  .رميخوب باهش ارتباط بگ تونستميهم نم ليدل ني... به همیعوض

شد و گفت:  ادهيپ ني. با خنده از ماشديخندیکه کرده بود، م یهم از رفتار خودش
. االنم رو نگا زنهيرو هزار م شدم. قلبم داره جيکجاست؟ من واقعا گ نجايا یبگ شهيم

  دارم تو وجودم. ینکن. غوغا
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  من! نهيريخونه نوه خاله مامانم هست و دوست د نجاي_آرامش خودت رو حفظ کن. ا

  به اون... ی_دوست تو چه ربط

هکر  کيعالوه بر خونه خاله مامانم، خونه  نجايوسط حرف زدنش و گفتم: ا دميپر
  !دهيکاله سف

  : هکر؟ديتعجب پرسدرشت کرد و با  چشم

دارم؟ مثل  یمن با تو چه نسبت گهيمامانت نم یتکون دادم که گفت: خاله یسر
  نشه! یموضوع خانم افتخار

  .مينيبيهکر رو م کي. ما اونجا فقط ستيتخت. خونه ن التي_نه! از اون بابات خ

 یلحظه یرو بستم و به سمتش رفتم. برا نيگفت و از کنارم رد شد. در ماش یا باشه
که به خاطر وزش باد به رقص در  یها يیها شد. خرما يینگاهم مسخ اون خرما
متوجه نشدش. پا تند کردم سمتش و  یسرش سر خورد ول یاومده بود. شال از رو

و به سمت خودم کشوندمش.  مسرش انداختم. بازوش رو گرفت یاز پشت شال رو رو
شال. با بهت بهم  ريز حالت دارش رو دادم یها يیدست بردم سمت شالش و خرما

  مواظب شون باش. ،یدار یقشنگ یها سويلب زمزمه کردم: گ ريکه ز کردینگاه م

داشت، خودم  یانداخت و لبخند زد. حرکاتم تازگ نييدخترونه سرش رو پا یايح با
دل  نيا ايکلماتم  یواسه ادا کردیم یتاز کهيهم از حالت هام در عجب بودم. عقلم 

  المصب؟

  .گهيد مي_بر

برداشتم و به سمت در قدم برداشتم.  اليصداش دست از فکر و خ نيطن دنيشن با
  از جانب عرفان شدم. یرو زدم و منتظر جواب فونيآ

  داداش! یگفت: خوش اومد فونيچهره ام از پشت آ دنيد با

  .زمي" در رو هول دادم و روبه ساحل گفتم: برو تو عزکي"ت یصدا دنيشن با
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رو  یتوجه ام رو جلب کرد. گوش ميگوش امکيپ یصدا مينه بشوارد خو نکهياز ا قبل
  عرفان چشم دوختم. امکيو به پ دميکش رونيشلوارم ب بياز ج

مسئله  ني. اون دختر اگر اشديبگم چون مشکوک م یزيجلو ساحل بهت چ خواستمي(نم
لو  زيهمه چ یجنابعال ی. متاسفم اما به خاطر لجبازبازهياش رو م هيرو بفهمه، روح

 دنينبود. فهم یاز اطالعات قبل یوصل شدم اما خبر شيبه گوش گهيبار د کيفت. ر
  کردم.) رهينباش همه رو ذخ انباال، نگر ايرو. ب زيو پاک کردن همه چ

از  داشتيهرچه زود تر نقاب بر م ديبا یباز ني. اما طراح اشديم ديکه نبا یاون شد
مهره سوخته  کيساخت.  مهره کيازش  یحق ساحل بود تا بفهمه ک نيچهرش. ا

  .رهيبگ یجون تازه نيکه قراره من بعد از ا

  

#sahel 

تا هرچه زودتر  دادميحرکت م اطيسنگ فرش ح یسست و ناتوانم رو رو یقدم ها 
که پرهام زنگ واحد شون  مي. پله ها رو هم باال رفتخواستميکه م یزيبرسم به اون چ

رنگ در چهارچوب در ظاهر شد.  یمشک شرتیبا ت یپسر هيرو زد.بعد از چند ثان
کردم و با تعارف هاش  کيرو عل مشکرد و سالم کرد. سال ینگاه حالمیبه چهره ب

 یو مدرن.تابلو فرش ها کيش ليخونه بزرگ با وسا کيپا به منزلشون گذاشتم. 
 بيبا ترک ینبات یبا روکش ها یسلطنت ینواز بودند.مبل هاچشم  واريد یرو یشميابر

خونه داده بودن.وجود چند  دمانيبه چ یخاص یکرنگيرنگ فرش ست شده بودن و 
پرهام به  یجلب کرد. با صدا یکنسول نظرم رو آن یرو کيوچک یمتيمجسمه ق

  خودم اومدم و از کند و کاو دست برداشتم.

  !زميعز ني_بش

 نييو سرم رو پا دمياون پسر لب گز یز زبون پرهام اونم جلو" ازميکلمه "عز با
  انداختم.

  .ستميبلد ن یمهمون دار اديمنم ز ستيساحل خانوم، مامان ن دي_ببخش
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  آخه؟! ختنير يیکرد و گفت:هکر رو چه به چا یاز حرفش خنده تيبه تابع پرهام

رو  یبلور یها داره با وسواس فنجون دميکردم که د ليرو سمت آشپزخونه ما نگاهم
  .زهيريم يیسماور گرفته و چا ريش ريز

  ...؟یاما آقا دي_ببخش

  گذاشت و گفت: عرفان هستم! یفلز ینيرو داخل س فنجون

 ديرو که من با یزاي. لطفا اون چميمزاحمت تون نشد یمهمون ی_آقا عرفان ما برا
  !ديبدونم رو بهم نشون بد

 زيم یرو رو ینيپرهام اومد. س اُپن برداشت و به سمت من و یرو از رو ینيس
خوره!  یبرنم یکه به جا يیچا کيمن گذاشت و با لبخند گفت: حاال  یکنار پا یعسل

  نوش جان. د؛ييبفرما

  رو سمت پرهام سوق دادم که پرهام با بهت بهم نگاه کرد. يیچا ینيس

م شما . پرهارهينم نيياز گلوم پا یچيندارم. آنقدر اضطراب دارم که ه لي_من واقعا م
  بخور.

  . خوامي. منم نمميمبل بلند شد و روبه عرفان گفت: بر یهم از رو پرهام

  تکون و بلند شد.  یهم سر عرفان

  اتاق بنده. دييراهرو و گفت: بفرما یرو نشونه رفت سمت اتاق ها دستش

کردم نرمال باشم. ضربان قلبم باال رفته بود و افسار  یو سع دميکش یقيعم نفس
 یو مرموز عرفان که شدم برا دهيچي. وارد اتاق پديکوبیقلبم م چهيبه در ختهيگس

فتا نبود  سيهم سن عرفان بود و هنوز عضو پل یوقت ادمهيافتادم.  اريسام ادي یلحظه
من به اتاق عرفان گفت:  بيعج یاز نگاه ها امداشت. پره یدمانينوع چ نياتاقش هم
  اول هنگ کردم.مگه نه؟ منم مثل تو دفعه  بهيعج یادياتاقش ز

  من آشناست. ی_نه اتفاقا.برا
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  و گفت: چطور؟ نمياتاقش بش یتک صندل یاشاره زد که رو عرفان

  زدم. یجون ینشستم و لبخند ب یصندل یرو

  ...نکهيبود.البته قبل از ا ینجورياتاقش هم دماني_داداش منم مثل شما چ

هست.  یبرياشم هکر سااومد که من به پرهام نگفتم داد ادميحرفم رو خوردم و  هيبق
  .شديبرمال م زيهمه چ گهيد یقي! هرچند تا دقایبزرگ یچه سوت

  _داداش تون هکره؟

  !هيبه پرهام انداختم و گفتم: بود اما االن اطالعات ینگاه معنا دار مين

گفت. پرهام هم که با سکوتش منو عذاب  یزد و آها یلبخند نيتحس یاز رو عرفان
  برسه؟ انيقراره به پا یک یانتظار لعنت ني. اداديم

  هست؟ یک یفرشاد فاراب شرفيب نيبه من ا ديبگ عتريهرچه سر شهي_م

  کرد. دشيکل ديکل قهيدق نيلبتابش رو به دست گرفت و چند عرفان

  _االن! 

حالت تهوع گرفته بودم. جلو دهنم رو گرفته بودم تا عق نزنم. عرفان  ادياسترس ز از
زانو هام گذاشت و اشاره  یتم اومد. لبتاب رو رولبتابش رو به دست گرفت و به سم

  .زديکه داشت بهم لبخند م یکس یريزد به تصو

  !یعکس فرشاد فاراب نمي_ا

لبش جونم رفت. کل تنم سست شد و روح از تنم  یطرح لبخند مضحک رو دنيد با
مشت شده ام رو  یجدا شد. نفس هام به شماره افتاده بود. به سرفه افتادم. دست ها

رو که به سمتم گرفتن رو پس زدم.  یآب واني. لاديتا نفسم باال ب نميبه قفسه س دميکوب
زل زدم. چونه لرزوندم. چونه لرزوندن  عکسجونم به اون  یپس زدم و با کالبد ب

ُمرد!  ديبا یسادگ نيا یهق کرد. به پاهق ديزار زد. با دياتفاق کم بود. با نيا یبرا
  ذشتم از نشونه ها!چه بد ضربه خوردم. چه ساده گ
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  ؟یشناسي_م

گونه ام  یاشک از رو یگفت! قطره ها یکه عرفان چ دميها گنگ بود اما فهم صدا
بار سه ماه  ني. اولشناختمیوقت بود که م یليمرد رو خ نيمن ا شناختم؟ی. مديُسر

زرد رنگ! چشمهام رو بستم  یتاکس کي یتو ،یزييروز سرد پا کي. دمشيد شيپ
بود نه  یمال فرشاد فاراب نگر یمشک یها لهي. تختميت اشک رصور یو به پهنا
افشون و بلند مال فرشاد بود نه آراد. اون لبخند متلعق فرشاد بود  ی! موهایليآراد سه

 یکالبد. کالبد کيمال آراد بود و نفرت از فرشاد. دو جون در  ینه آراد! اون مهربون
حماقت و  نيا یخم شد. به پا! شکستم! کمرم يیو دورو اير یساخته شده از رو

 یليرفت و صورت آراد سه جيگ یزنده زنده به گور شد. سرم آن ديمرد! با ديبا یدگسا
  سرم اکو شد. یجمله تو نيرو تجسم کردم. ا یهمون فرشاد فاراب اي

  !) یليداشت. آراد مهربون بود.خ ی(آراد قلب پاک

  تر بود!  ديزي یديزي! آراد از هر یجمله مضحک چه

  کردم؟  تيکه من آنقدر خر شديگرفت از پشت خنجر بزنه؟ چ ميکه تصم دشيچ

  !یليرسمش نبودم آراد سه نيا

  

#sahel 

گنگ  یصورتم به خودم اومدم. با نگاه ها یشدن قطرات سرد آب به رو دهيبا پاش 
اشک  یبره. ا نينگاه تار از ب نيپلک زدم... پلک زدم تا ا پرهام شدم. رهيو مبهم خ

  لب زد.  یميمزاحم. پرهام دست هاش رو گره زد به دست هام و با اخم مال یها

  . حرف بزن.زمينکن عز هي_گر

پوست دست پرهام نشست.  یو رو ديگونه هام لغز یلجوجانه از رو یاشک قطره
من نبود تا حالم رو بفهمه.  ی. پرهام جامختيصدا اشک ر یانداختم و ب نييسرم رو پا

و حرف  تيحما ادي. کردیاون از دوست خنجر نخورده بود؛ پس حالم رو درک نم
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. گرفتیاوج م ارياختیهام ب قهق ه افتمیدروغ فرشاد در نقاب آراد که م یها
چشم هام  ريچونه ام برد و سرم رو باال آورد. انگشت سبابه اش رو ز ريدستش رو ز

  اشکم رو ربود. یو قطره ها ديکش

سال از عمرم رو داره ها! پس  کيحکم هدر رفتن  یزيريکه م یقطره اشک کي_
  نکن. هيگر گهيلطفا د

  تکون دادم.  یو سر دميام رو باال کش ینيب آب

  _پرهام! عرفان کجاست؟ 

رفته قند  کنميرفت آب قند درست کنه. من فکر م ،یاز حال رفت دي_آشپزخونه. د
  ، سه ساعته مشغوله! بسازه

بلند شد و دستش رو  نيزم یرو به زور به بهانه لبخند کش دادم که پرهام از رو لبم
  راستم کرد. یچفت بازو

اتاق گرمه، خفه  نيهال. ا مي. بلند شو بررهيگيکمرت درد م ینشست نيزم ی_رو
  است.

حصار دست کندم و بلند شدم. بازوم رو از  نيحسم رو از زم یکمک پرهام بدن ب با
  راه برم. تونميو گفتم: م دميکش رونيپرهام ب یها

واقعا  گفتی. پرهام راست مدميکش یقياومدم، نفس عم رونياتاق عرفان که ب از
زد و گفت: خداروشکر حالتون  یمن لبخند دنياتاقش خفه بود. عرفان به محض د

  .نديمبل بنش یرو دييخوبه. بفرما

شونه ام گذاشت. با فشار  یومد و دستش رو روا رونيهم از اتاق عرفان ب پرهام
  دستش مجبورم کردم که به سمت مبل قدم بردارم. فيخف

  .زميعز نجايا ني_بش

دسته مبل قرار دادم. درسته چوب بود  یمبل نشستم و سرم رو رو یرو یحال یب با
وزنه  کيکه انگار  یبود، جور نياما مهم نبود. سرم سنگ آوردیو سرم رو به درد م
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تا سرم  خواستميگاه م هيتک کيهم فقط  ليدل ني. به همکردیرو تحمل م يیلويد کص
چوب. مهم نبود! پرهام به  کهيت کي اي ربالشت از پ کيرو روش بزارم. حاال چه 

آب قند رو ازش گرفت. با تشر گفت: عرفان بسه! سه  وانيسمت عرفان رفت و ل
  .شهياون قاشقم حل م یهم بزن گهيد کميواال  ،یزنيهم م یساعته دار

باال انداخت و با خنده گفت: باشه برادر من. چرا  يیهم از لحن تند پرهام ابرو عرفان
  حاال؟ یزنيداد م

آب قند رو به  وانيمبل نشست و ل یهم بدون توجه به سؤالش کنار من، رو پرهام
گفت:  تيرو پس بزنم که ابرو درهم گره کرد و با جد وانيدستم داد. خواستم با دستم ل

  .یريجون بگ کميتا  یبخور دي. بایرنگ به رخسار ندار

بهم نگاه  یباز هم قاشق رو چرخوندم که پرهام حرص ارياخت یعادت و کامال ب طبق
  کرد.

  که. حل شده به خدا حل شده. دي_بابام پدر اون چند حبه قند رو در آورد

رو به سمت  وانيل کردم و یخنده تشياز عصبان یحال یاون همه حس بد و ب نيب ما
  گرفتم. یآب قند گلوم تازه شد و جون تازه دنيدهنم بردم. با نوش

رو نشست و گفت: ساحل خانوم االن حالت خوبه؟ من و پرهام مبل روبه یرو عرفان
  .ميچندتا سوال ازت بپرس ديبا

تکون دادم و تند تند  یگذاشتم به نشونه مثبت سر یعسل زيم یرو رو یخال وانيل
  آره... آره. من خوبم.گفتم: 

  پا انداخت.  یو پا رو ديبه موهاش کش یدست پرهام

چند  ديبا ميمطلع بش زياز همه چ نکهيا ی. و حاال براميگرفت یماتي_من و عرفان تصم
  . ميتا سوال ازت بکن

حرفاش رو کامل  ؟یچه سوال ؟يیها مي. چه تصمداديترس و وحشت م یحرفاش بو 
  . داديت مو قطره قطره اطالعا زدينم
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  پرهام. جون به لب نکن آدمو.  گهي_ِد جون بکن د

هست. پس...  یک شرفيکه اون ب یدياصال استرس نداشته باش. االن تو فهم زمي_عز
 اديپوئن مثبت به حساب م کي ميکه ما به وجود آورد يیرسوا ني. ايیجلو چيه کي

  ات رو همچنان حفظ کن. باشه؟ هيپس خودت رو نباز. روح

. زنهيبردم که حرف حق رو م یپ نيپرهام دقت کردم، به ا یبه حرف هاکه  خوب
  ممکن نه! ريگرفتنش هم سخت بود. سخت بود اما غ دهياما ناد

رو  یتکون دادم که عرفان دستاش رو به هم گره زد و گفت: خب. فرشاد فاراب یسر
  کارت هست؟ یچ ؟یشناسيم

خوب  یلي. خودش رو خونستمشدي. البته من... دوست خودم مميبود ی_هم دانشگاه
  . یليآراد سه نيدر کالبد دروغ یاز نظرم جلوه داد. فرشاد فاراب

  مبل بلند شد. ی" گفت و از روی" آهاعرفان

  ؟ی_چند ماهه که باهش آشنا شد

  روز دانشگاه. نياما از اول دونمينم قيچهار ماه. دق ی_حدود سه ال

شده بود.  يیرست مثل اتاق بازجوبه پرهام. د ديعرفان تموم شد و حاال رس سوال
  .زيانگ جانيهمونقدر مهم و همونقدر ه

  ؟یديازش ند یحرف مشکوک ايرفتار و  ،یکه باهش در ارتباط بود یمدت نيا ی_تو

اصرار داشت که تو حالت خوب  یليدانشگاه خ یاوال ادمهي_رفتار مشکوک... 
  بهت کمک کنم... تونمي. من میبه کمک دار ازين ست،ين

  زد. یچيبه دست گرفت و رشته کالمم رو ق یچيق مپرها

 وونينه! ح اي یديتو نم پس م نهيتا بب رونيزبونت بکشه ب رياز ز خواستهيم شرفي_ب
  صفت.
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#sahel 

 سيو کامال خر شيشونيعرق پ یقرمز شده بود و قطره ها اديز تياز عصبان پرهام
و به سمت پرهام  دميکش رونياز جعبه اش ب یبرگ دستمال کاغذ کيکرده بود. 

  گرفتم.

  . عجب بابا.یقرمز شد ینجوريآروم باش بعد خودت ا یگي_پرهام! تو به من م

  .ديکش شيشونيپ یمن چنگ زد و رو یانگشت ها یرو ال یکاغذ دستمال

تو ادامه بده.  ستي. حاال هم مهم نشميم یعصب دميرو گوش م ناي. اکنمي_من فرق م
  ؟یحرفاش چ

که تو پارک ازم  یهمون روز قايمشکوک؟ رجوع کردم به گذشته دق یها حرف
کردم. تک به تک اتفاق ها با  في. تعریکرد و اون دزد یبابت دروغش عذرخواه

  .اتيتمام جزئ

بعد  دهيرو م یزد و گفت: خودش دستور دزد یاز اتمام حرفم عرفان پوزخند بعد
  آخه تا کجا؟ يیو دو رو اي. رکنهيرو هم اجرا م ینقش ژاندارمر

  حواله خودم کردم که چقدر ساده گول خوردم. یناسزا

 یو مسافر کش ی. مهم اون دورغ شاهکارش هست. اون تاکسستين ني_اصال مهم ا
کردم وگرنه نشونه ها داشتن  تي. من خردميفهمیم ديو موضوع مرگ پدرش. من با

  .زدنيم اديفر

متوقف شد. با تعجب  کبارهيبه  یعسل زيعرفان با م یضرب گرفتن ناخن ها یصدا
  .ديحرفاتون رو لطفا کامل بزن ؟یسرش رو باال آورد و گفت: چه نشونه ها

و با تته پته گفتم: راستش من...  دميپرهام دزد نيسنگ ینگاه ها ررسيرو از ت نگاهم
  هکره که... کيکه فرشاد  کردیر مرو به پرهام نگفتم. پرهام فک یموضوع اصل

  ه؟ي. موضوع چستيمهم ن ناي_االن ا
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 ستمي. نفوذ برادرم به سیبريحمله سا کيشروع شد.  نهيک کيبه خاطر  زي_همه چ
  .ندوزيعامل و

گنگم خونش به جوش اومد  یاما با حرف ها گفتینم زيچ چيتا اون لحظه ه پرهام
  و گفت: کامل بگو.

رو گفتم. تک به تک جمله ها که رد و بدل شده بود. چه  زيچ از همون اول همه بازم
  .اريمن و فرشاد چه با سام نيب

  داداشت. یبا پ رفتيپس. مرد بود م کنهيم یزد و گفت: مظلوم کش یپوزخند پرهام

  دانشگاه... اديحرفا گذشته. فردا که م ني_پرهام از ا

 ليموبا ستميه با نفوذ ما به سوسط حرفم و گفت: اشتباه فکر نکن. متاسفان ديپر عرفان
هکش کرده! و  یکي ديبرد. فهم یپ زياز سمت ما اون به همه چ یندونم کار کيو 

و نه  اديدانشگاه م گهيهم که باشه از سمت شماست. پس نه د یبه گمان او هرکس
  .دهيرو م هاتامکيجواب تماس و پ

  ؟یازش ندار یخونهتکون داد و گفت: آدرس  یاز حرف عرفان سر تيبه تابع پرهام

  _نه!

قطره بشه بره  اي ن،يرزميدهن باز کرده باشه بره ز ني. زمکنميم داشيپ ستي_مهم ن
  .کنميم داشيپ انوسيتو اق

  ن؟يکن کاريچ نيخوايتعجب به هردوشون نگاه کردم و گفتم: شما دوتا م با

  لب زدن. گهيو پرهام همزمان با همد عرفان

  حساب! هي_تسو

مبل بلند شدم. به سمت پرهام قدم  یر و صدا قورت دادم و از رودهنم رو  با س آب
  تند کردم و لبه کتش رو به اسارت دست هام گرفتم.
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مگه کشکه؟ به خدا با کاراتون تن و بدن منو  ه؟يحساب؟ مگه الک هيتسو یچ ی_چ
  .نينلرزون

و با عرفان صحبت کنم. سرم ر ديپس با شدينم دميعا زيچ چيبحث با پرهام که ه از
  لب زدم.  یچرخوندم و روبه عرفان با نگران

به حرفام. اونا  ري. تو گوش بگرهيحرف تو کتش نم هي_عرفان پرهام االن عصب
خراش  کي. اگر ننيبب بيمن آس یهم به پا گهيچند نفر د خواميخطرناکن من نم

. توروخدا ني. نکنرميگيمن عذاب وجدان م وفتهيصورت شما االن ب یرو کيکوچ
  .نينکن

  مبل بلند شد و از پشت شونه هام رو گرفت. یاز رو رهامپ

. ميمون رو گرفت مي. منو عرفان تصمشمي. منم به وقتش خطرناک مري_گل ناز آروم بگ
. مونهينم یحرف چيکمک، خودش داوطلب شد؛ پس ه ومدهيعرفان هم به اجبار من ن

  نداره. یخوش یرو انيعرفان م یاالنه مامان و بابا گهيد ميبر

 ديپا داشت. با کيبشر مرغش  نيکرد. ا شيکار شدينم گهيد دهيم ريگ یوقت امپره
راز که درباره  کيببره.  یرو بشنوه تا به اوج رذل بودن فرشاد پ یموضوع کي

بدونه  ديحساب کنه با هيتسو خوادي. االن وقتشه که بفهمه. حاال که مدونهيخودشه اما نم
  حساب کلون! هيتسو کيحساب کردن.  هيبا پرهام تسو شيوقت پ یلياونا از خ

______  

#parham 

کفش هام به سمت آسانسور رفتم. چند  دنيکردم و بعد از پوش یعرفان خداحافظ از
  گرفته.  شيراه پله ها رو در پ ريسساحل م دميفهم نکهيقدم مونده بود برسم تا ا

  ن؟ييپا یبر یخوايهمه پله رو م نيا ؟یدي_ساحل! کجا؟ آسانسور رو ند

 ی. مگه وقتترسميبسته م طيرو نشونه رفت سمت آسانسور و گفت: از مح دستش
  تو با آسانسور برو. ست؛ين یحاال هم مشکل م؟يسوار آسانسور شد مياومد
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  و در باز بشه. ستهيشدم تا باآسانسور رو زدم و منتظر  ديکل

  ترس نداره که! ايمتنفر. ب یآسانسور پر بود و منم از معطل م،ياومد یمن وقت زِ ي_عز

  رفت. نييپله رو پا نيکرد و اول ینوچ

  _گفتم که تو با آسانسور برو. 

 ینگاهم خارج شد و فقط صدا ررسيکرد و از ت یکيرو زد و پله ها رو دوتا  حرفش
به کل  هي. اون هم بعد از چند ثاندميشنیها رو م کيهاش با سرامبرخورد کف کفش 

  رفت. نياز ب

طبقه  نيچند يینه؟ تنها ايبا آسانسور برم  نکهيا نيآسانسور باز شد و من مردد ب درب
آسانسور  اليخياز آخر هم ب شه؟يمختلف رد م یاز واحد ها ن؟ييبره پا خواديرو م

 رفتميم نييون جور که پله ها رو با سرعت پا. همدميشدم و به قدم هام سرعت بخش
  صداش زدم.

  . امي_ساحل! واستا دارم م

 دمياز جانبش نشدم و راهم رو ادامه دادم. به طبقه سوم که رس یصحبت دنيشن منتظر
  .دميصداش رو از پشت سر شن

  گفتم که با آسانسور برو. ؟ی_چرا باز اومد

  !چربهيم تکون دادم و گفتم: چه کنم که زورت بهم یسر

  به شونه ام زد. یزد و ضربه یلبخند تک

  مونده! گهينداره. هنوز پنج طبقه د دهي_واستادن فا

افتادم. من درب  یزيچ اديکه ناگهان  ميرفتيم نييشونه به شونه هم پله ها رو پا يیدوتا
زدم که ساحل  ميشونيبه پ یباز موند؟ ضربه آروم ینجوريهم ايآسانسور رو بستم؟ 

  گفت: چته؟با تعجب 
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من  یدر آسانسور باز شد تا من سوار شم ول یو رفت یراهتو گرفت ی_خانم خانما وقت
  آسانسور شدم و از راه پله ها اومدم. اليخيخاطر تو، ببه

  ت؟يشونيبه پ یزنيداشت که م یمونيپش ني_ االن ا

 نيرو بزنم که درب آسانسور رو بسته بشه. االن اون هم دشيرفت کل ادمي_بابام 
. چون اون آسانسور شهيبخواد سوار بشه، نم یهم کس گهيد یبازه. تو طبقه ها یجور

  تو همون طبقه باز مونده.

  باال؟ یريم ؟یکن کاريچ یخوايکرد و گفت: حاال م یخنده

  اومده بودم انداختم. چهار طبقه! نييلحظه پا نيکه تا ا یرو به پله ها نگاهم

به عرفان  زنميرو باز برم باال؟ زنگ م گهيد_االن نفس کم آوردم. بعد چهار طبقه 
  رو بزنه. دشيتا کل

 دميکش رونيشلوارم ب بيرو از ج مي. گوشميرفت نييگفت و ادامه پله ها رو پا یا باشه
از  یخانم هيمتممد شدم. بعد از چند ثان یبوق ها یو شماره عرفان گرفتم و شنونده

باشد. لطفا بعدا  یظر پاسخگو نمگفت: مشترک مورد ن یادهيکش یپشت تلفن با صدا
  .رديتماس بگ

  ده؟ي: جواب نمديلب زمزمه کردم که ساحل پرس ريز یلعنت

 ميبر ؟یکن کاريچ یخوايکه نشد. م نميتکون دادم که گفت: ا یبه نشونه منف یسر
  باهم؟ 

در  یکيگفتم: ولش کن. بالخره که  اليخيبرو بابا باال انداختم و ب یرو به معنا دستم
  .نهيبيو مباز ر

 دمي. نگاهم رو سمتش سوق دادم که ددياش رو باال کش ینيتکون داد و آب ب یسر
  .لرزهيداره به خودش م

  ؟یلرزیآنقدر سرده که به خودت م یعني_
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رفت لباس گرم  ادمي ی. منو به عجله انداختشهيداره زمستون م یها! ول دي_ببخش
  بپوشم.

  شونه هاش انداختم. یرو درآوردم و رو کتم

  .ستي. نگران منم نباش من سردم ننيتو ماش ميفعال داشته باش تا بر نوي_ا

نگفت. چند پله مونده بود تا طبقه همکف که  یزيکرد و تا خود طبقه اول چ یتشکر
 یليساحل تکون دادم و خ یواستا روبه رو ی. دستم رو به معنادميشن یآشنا یصدا

  آشنا دادم. یگوش به اون صدا قيدق

. به گمونم کنهيکه اصال آسانسور حرکت نم ینيبیرو نزن. م دير اون کلآنقد دي_سع
  که خراب شده.

تو  اديشد. به احتمال ز ريآسانسور تعم نيا شيدو سه روز پ ني_معصومه جان هم
  از طبقه ها درش باز مونده.  یکي

خانم متوجه شدم خاله معصومه است. مامان عرفان.  کيلهجه دار  یصدا دنيشن با
  .ننيبيمنو با ساحل م رنياز راه پله م انيمحاال 

  برامون ها.  بارهيم یو آسمون بدبخت نيامشب داره از زم اي_خدا

   ؟ی_پرهام چرا واستاد

! بزار سيلب زمزمه کردم: ه رياش گذاشتم و ز ینيب غهيت یاشاره ام رو رو انگشت
  بکنم.  یچه غلط ديبا نميبب

بهشون  ینگاه وارياومدم و از پشت د نييپا یمونده رو هم به آروم یپله باق چند
  انداختم. 

  . مياز راه پله ها بر دي. باستين ی_معصومه خانم، چاره

 یدست جنبوندم و دستم رو جلو عيشون به سمت راه پله ها سر ريانتخاب مس دنيد با
 کيستون کنار راه پله ها انداختم و تو  کيدهن ساحل گرفتم. نگاهم رو به سمت 
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زدن ساحل رو کشوندمش تو بغلم و قدم تند کردم سمت ستون. پشت ستون چشم به هم 
  . کنميها! االن ولت م ی: نترسکردمآروم کنار گوشش زمزمه  یليپنهان شدم و خ

دهنش برداشتم  ی. دستم رو از روستيازشون ن یخبر گهيد دميگذشت که د قهيدق چند
   ؟یاريدر م ی: چرا گانگستر بازديغر تيکه با عصبان

  !نيجا شروع کنه. محض تمر کياز  ديکردم و گفتم: بالخره آدم با یدهخن

 رفت. یکرد و به سمت در خروج یاخم

  

#parham 

دستم نشست. با تعجب نگاهش کردم  یکه دست سرد ساحل رو کردميم ميرو تنظ دنده
  بهت بگم. یزيچ کي خواميکه گفت: م

  دنده گذاشتم و گفتم: خب تو راه بگو. یدستم رو رو دوباره

  .شهي. حواست پرت مشهي_نه! نم

  اونقدر مهمه که حواس من پرت بشه؟ یعنيباال انداختم و گفتم:  يیابرو

  _آره. اونقدر مهمه که ممکنه...

  حرفش رو خورد و آب دهنش رو پر سر و صدا قورت داد. ادامه

  ؟ی_ممکنه چ

بهت بگم منتها االن نه. اما  یروز کي خواستمي. االن مهم حرف منه. مستي_مهم ن
راز درباره تو مربوط به فرشاد  کيزمانه.  نيکه االن بهتر دميرس جهينت نيبه ا

  !یفاراب

ابروهام  نيب یکرده بودم، گره ا دايپ یچند وقته بهش آلرژ نيکه ا یاسم دنيشن با
روح  یجون گرفتم ساحل، تنم ب یاتفاق آخر نيتازه از اگفتم:  تيشد و با جد جاديا

  .گهينکن د
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  ؟ی_کدوم اتفاق آخر

  .هيگانگستر باز ني_هم

  باال انداخت و گفت: به تن تو جون داد؟ منو زهر ترک کرد پرهام خان. يیابرو

  !گهيوقت د کي ی_حرفت باشه برا

  جا شد.جابه شيصندل یکرد و رو ینوچ

تو  ی. چه اتفاق مهمشيماه پ کيبه  گردهيهت بگم برمب خواميکه م یموضوع ني_ا
  برات افتاد؟ شيماه پ

منتظره بود که هنوز که هنوز جا زخمش  ريبه فکر کردن نبود. اونقدر غ ازين
  .سوزهيم

  شدن انبار کارخونه مون. ی_خال

  ؟ی_توسط ک

  _نگهبان مون.

  انداخت. نييرو ازم گرفت و سرش رو پا نگاهش

 ديکنه با یرو خال یشبه انبار به اون بزرگ کي تونهيگاهبان من کي ی_اگر فکر کرد
  !یبهت بگم؛ اشتباه کرد

  رفت. نياز ب کبارهيلبم به  یرو حيمل لبخند

  ه؟يحرف ها چ ني_منظورت از ا

گرفت  یشالش رو به باز شهيکه نگرانه. طبق عادتش ر ديفهم شديحرکت هاش م از
  و  با بغض لب زد.

 نيمن باعث شد دورب ینحس بودم پرهام. ورود تو به زندگ _من از بدوه ورودم برات
 ميزوم بشه. با رفت و آمد هامون بذر شک و شبهه رو کاشت شتريروم ب شرفياون ب



355 | P a g e 
 

بهم نشون داد  یبراش. زهر چشم یتو ذهنش. اونم بهت شک کرد. زنگ خطر بود
  .ونتميکه تا عمر دارم مد

  کرد؟ کاري_چ

کرد تا دست  ريبود پرهام. اون، نگاهبان رو اج یابچرم هاتون کار فرشاد فار ی_دزد
  به کار بشه.

  مسئله برام قابل هضم نبود. نيشدم. ا رهيزدم و با بُهت بهش خ یپوزخند

  ؟یچ یعني_

  داد زد. تيرو باال آورد و با عصبان سرش

اما  یداد یباز نيبهت گفتم تو تاوانت رو تو ا یهمه ماجرا رو بفهم یخواست ی_ وقت
  ! ؟یچ یوقت نگفت چيتو ه

باهش  یپرهام. اون آنقدر سنگ دله که هنوز تو کار یخودت رو نزن به نفهم 
پول. توجه کن به  ارديليم نيبه اندازه چند یضربه مال کيبهت ضربه زده.  ،ینداشت

آدما خوده ضرره  نيدر افتادن با ا ني"  پس ببیباهش نداشت یحرفام، "هنوز تو کار
  خود مرگه!  ديشا اي

  .ستيم ن_مه

 یارديليم ؟یگيم یچ یفهميم ست؟يکه مهم ن یچ یعنيدرشت کرد و گفت:  چشم
  پرهام. یضرر کرد

  چون همش برگشت. ست؛ي_گفتم مهم ن

  _اما ممکنه...

 ک؛يفقط جواب بده.  پرسم،يزدم و گفتم: چند تا سوال ازت م یچيکالمش رو ق رشته
  بود؟ یچ یاون زهر چشم برا

  .یو دم پرم نپلک یبشتو ازم دور  نکهيا ی_برا
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  راه شدم؟ مهين قيمن رفتم؟ من رف اي_خب! آ

  _نه.

که برم. من  زارهيبه تو وصلم، اگر خودمم بخوام دلم نم گهيساحل. من د ني_پس بب
 نميهم ی. براارميروزم دوام نم کي نمياگر کنار تو باشم و غم و غصه هات رو بب

. دهيدز یچ یشده و ک یچ ستين پاکش کنم. پس مهم تيلکه رو از زندگ نيا خواميم
  ؟یدي. فهمميمن و تو حاال با هم

رو بگم صرفه  یزيچ نياگر بهت همچ کردميو گفت: فکر م ديبه صورتش کش یدست
  .کردميکه فکر م یهست یزياما تو لجباز تر از اون چ ،یکنينظر م

  .ني. همخوامي! فقط حال خوبت رو مستمي_من لجباز ن

  لب زمزمه کرد: بابت بودنت ممنونم. ريشد و ز رهيمظلوم بهم خ ینگاه ها با

  

#sahel 

 یبود و نه حوصله یبه پنجره دادم. نه حرف کهيرو جمع کردم و سرم رو ت پاهام
ه ب  ديي. سکوت بود که ُمهر تاکردیصحبت کردن. سکوت بود که حکومت م یبرا

به  دادیبروز نم ايو  زدينم ی. پرهام حالش خوب نبود. اگر حرفزديحال خرابمون م
بدم. معلوم  صينگاهش تشخ یبه ن یاز ن تونستميخاطر من بود! حال خرابش رو م

. سرم رو از دهيکه حال بدش رو خوب جلوه م یتو اون لبتاب لعنت دهيد یچ ستين
لبم جون  یرو یداختم. ناخداگاه لبخندان یرخش نگاه ميپنجره گرفتم و به ن هيتک

 لهياش رو چند برابر کرده بود. اون تچهره تيکه گذاشته بود؛ جذاب یشيگرفت. ته ر
 یجعد ی. موهازنهيپرنور شهر داره برق م یچراغ ها ريرنگ حاال ز یاوهقه یها

ا اش نگاه نکردم. ت. تا حاال آنقدر با دقت به چهرهکنهيحالتش رو حفظ م شهيکه هم
بود. اگر االن  ی. پرهام منبع انرژهيمرد چقدر دوست داشتن نيکه ا دميحاال نفهم

اتفاق مهم گذر کردم، فقط و فقط به خاطر  کيو سالم نشستم و از  حيکنارش صح
  هم نبودم. یخودش بوده. اگر اون نبود تا االن من
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  .شهينگاهت پرت م ینيسنگ ینگام نکن! حواسم پ ینجوري_پدرسوخته آنقدر ا

  ده؟يزدم و گفتم: پدرسوخته لقب جد یکلمه "پدر سوخته" لبخند دنيشن با

 یشد طونيخب ش ی. ولدياز دهنم پر هويفرمون برداشت و گفت:  یرو از رو دستش
  .گهيد

  تا حاال؟ ی_از ک

  .یزنيم ديپسِر مردم رو د یواشکياالن که  نياز هم قايتو هوا زد و گفت: دق یبشکن

  گفت: پدرسوخته. زد و یچشمک طنتيبا ش و

  حال شد و پر حسرت لب زد. یلبش ب یبزنم لبخند رو یگهيخواستم حرف د تا

دوست دارن، بهشون  یليرو که خ یجا خونده بودم آدما هرکس کيها.  ی_ناراحت نش
 هياز بق خواميم زارم،يروت م یاسم اياگر لقب  یرو گفتم تا بدون ناي. ادنيلقب م

  کنم.  کتيتفک

  گه من... م ک؟ي_چرا تفک

  ! یو گفت: چون منحصر به فرد ديبر ونهيکالمم رو در م رشته

  _از چه نظر؟ 

 زنهيکه رنگ قرمز م ی! نقاشيیتو کنهيم یکه با لبخندش، حکم نقاش رو باز ی_کس
  و تاره!  رهيستاره ت یب یکه به اندازه شب ها یبه دل

که شروع دوست  یلرو بده. گواه د زيضربان قلبم گواه همه چ یکردم تا صدا سکوت
  لقب شروع شد. "گل ناز" اونم گل ناز پرهام برومند.  کيداشتنش از 

  پدر سوخته؟  یچرا منحصر به فرد یدي_حاال فهم

 شهياز ش یدادن کم نييدخترونه تکون دادم و  بعد از پا یايبه نشانه حجب و ح یسر
  . االتيخ یپنجره رفتم تو حال و هوا
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جون  یاگر ب یبه کالبدت. حت دمهيتازه م یفا. روححر نيا دنيشن هيحس خوب چقدر
  سرم اکو شد. یحرفش دوباره تو نيباشه. ا

  "دنيدوست دارن، بهشون لقب م یليرو که خ ی"آدما هرکس

از ابهام محو  یهياش رو در الهمه عالقه کنه؟يپرده اعتراف م یداره، چرا ب دوستم
  همش توهمه؟ ت؟سياصال در کار ن یعشق ايخصلت عشقه؟  ني. اکنهيم

. با نشستن بيغر یمنتها به ناکجا آباد یاهويپره یرو دوخته بودم به جاده نگاهم
بارون بود که  یقطره ها نيصورتم به خودم اومدم. ا یسرد آب به رو یقطره ها
چند قطره بارون که حال  نينهفته شده تو ا یصورتم. چه ِسر یبه رو اومدیفرود م

  خداوندا شگفتا! کنه؟يبدت رو انقدر خوب م

  سر دادم. یطوالن یو بازدم دميکش هيبه ر قيعم یتازه رو با دم یهوا

  ؟یديلرزيبه خودت م شيپ یقهيکه تا چند دق یستين ی_تو همون

 یبشه از قطره ها یبردم و اجازه دادم تا مشتم پر و خال رونيب شهيرو از ش دستم
  بارون.

  .دهين مبه م یخوب یلي. بارون حس خکنهي_االن فرق م

رو؛ سرما  شهياز من گرفت و گفت: بده باال اون ش دينگاهش رو با ترد پرهام
  .یخوريم

  .دميرو به حرفش گوش دادم و دستم رو تو کش نباريا

  _چشم.

  بال. یزد و گفت: چشمت ب یلبخند

صورت پرهام  یشده بود رو جلو سيرو که حاال از برخورد با آب بارون خ دستم
اعتراضش بلند  یصورتش صدا یشدن قطرات سرد آب به رو هديتکون دادم. با پاش

  شد.
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  .کنمي_نکن پدر سوخته، لرز م

  انداختم. ادشيبه خودم گرفتم و شاهکار آقا رو به  هيعاقل اندر سف افهيق

ما رو موش آب  یدانشگاه چجور یاون روز جلو یرفته جنابعال ادتي نکهي_مثل ا
  .خورهيبرنم يیه به جاچند قطره آب ک نينه؟ حاال ا یکرد دهيکش

رفته، اگر موش آب  ادتي نکهيداد و گفت: شما هم مثل ا لميتحو يیدندون نما لبخند
  .ینبود نجاياالن ا یشدينم دهيکش

چشمم به  ن،يماش ريمس رييتکون دادم و صورتم رو برگردونم. با تغ یلبخند سر با
 دنشونياما د شدنيم دهيبارون تار د نيکه گرچه تو ا یخورد. دو دسته يیدو دسته طال

  .اطشينشستن تو صحن ح یبود تا دلم لک بزنه برا یکاف

  _پرهام؟

  .داشتمیو چشم ازش بر نم يیرو دوخته بودم به همون دو گنبد طال چشمم

  _جانم؟

  حرم؟ ميبر شهي_م

  _آخه...

  مردد به سمتش برگشتم. ی"آخه" همراه با لحن نيا دنيشن با

  _لطفا.

  !ادايت: بارون مزد به هوا و گف اشاره

بارون  یداره صحن حرم وقت یشتريب ی. تازه صفاستي_بارونه موشک بارون که ن
  رو بشه. نيرو به ا نياز ا دم،حالتي. قولت مزنهيم

  .مي. پس برشاالي_ا
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 یتاکس کيکه حرم رفتم. سوار  یبار نياول شيلب کردم و فکرم رفت پ ريز یتشکر
آشنا اما مرموز با  ی. مردیمشک یها لهيراننده جوون با ت کيزرد رنگ، با 

  کهن! یخصومت

_____  

#parham 

و چشم دوختم به ساحل که داشت از داخل  دميسرد حرم کش یها واريرو به د دستم
. نگاهم رو از اون کردیو قواره خودش انتخاب مبه اندازه قد  یسبد چادر ها، چادر

داشت.  یخوب ی. حال و هوايیگنبد طال کيگرفتم و دوختم به دو گلدسته و  نقطه
 طيدور تمام مح کيقوا استشمام کردم و  امشده گالب و نم بارون رو با تم نيعج یبو

  حرم رو از نظر گذروندم.

  اد؟ي_بهم م

سخ اون چهره شدم. چهره خندونش تو قاب اون م یلحظه یسمتش برگشتم و برا به
 يیشده بود. و امان از اون خرما یدوست داشتن ،یصورت زير یبا گل ها ديچادر سف

  .شتريب یلياز خ یليقشنگ بود. خ یادياومده بود. ز رونيچادر ب ريکه از ز یها

  اد؟يبهم م ديپرهام؟ چادر سف ی_نگفت

مسخ  ینجوريم: اگر قشنگ نبود که اگفت یميبه روش زدم و با اخم مال یلبخند
  .شدمینم

اما از ته دل من عادت نداشت که  بيو غر بيعج یمحبت ها نينداشت. به ا عادت
گرفت اما بازم اون  ی. چادرش رو خانمکردیگزيد و سر خم م یلب م ینجوريا

بردم و روبه  نيمون رو تنها با چند قدم از ب نيهارو پنهون نکرد. فاصله ب يیخرما
 یقدم به عقب رفت. قدم کوتاه کي. دستم رو به سمت سرش بردم که ستادميوش ار

عمل کردم و  عيسر نباريکف دست رسوندم. ا کيمون رو به  نيبرداشتم و فاصله ب
 ريشالش بردم که ز ريدستم رو به سمت چادرش بردم. طره موهاش رو با دستم ز

  لب زمزمه کرد.
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  _پرهام دور و برت رو نگا کن.

  .ستادميکردم و کنارش ا پيسرش ک یرو هم رو چادرش

  _ دور و برم رو نگا کردم، خب؟

  رو... نکاريا یشلوغ ني_ خب تو ا

 رفتميحرفش رو خورد و به راه افتاد. همون جور که شونه به شونه اش راه م ادامه
  !نيشال. هم ريکه نکردم. موهات رو بردم ز یگفتم: کار بد

  ؟یچ گفتيم یزيچ یجاش نبود. اگر کس نجاي_ ا

مرد دوست ندارم  کي! منم به عنوان مينامزد ميگفتیزدم و گفتم: م يیدندون نما لبخند
  .نهيزنم رو بب یموها یگهيکس د

گفت:  ديحرم که رس ی. به در ورودديکرد و به قدم هاش سرعت بخش یحيمل خنده
  .ونيآقا یجا یبر یتونيم یتو هم اگر دوست دار رميمن از سمت خانم ها م

هوا و  یداخل رفتم. به خاطر سرد ونيقسمت آقا یتکون دادم و از در ورود یسر
  .حيبه ضر دميو رس دميها کش واريشلوغ نبود. دستم رو به د اديبارش بارون حرم ز

 یکس رو  ب چي. هیو منتظر باش یبگ هيپسرم. فقط کاف کنهي_ امام رضا معجزه م
  .زارهينم بينس

 حشيتسب ی. به دانه هاکردینگاه م کردیلبش زمزمه م ريکه ذکر ز یانساليمرد م به
زمزمه صلواتش رو به وضوح  ینگاه کردم. صدا خورندیاز نخ سر م یکي یکيکه 

 شااليو گفتم: پدرجان ما رو هم دعا کن. ا دميبه شونه اش کش یبشنوم. دست تونستميم
  کنه. رفعهرچه زودتر امام رضا خودش مشکلت رو 

به مهره هاش زد و گذاشت داخل  یبوسه د،يکه به اتمام رس حشيتسب دنيکش دانه
  .بشيج
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و عاقبت  یبهش برس رهيگ یکس شي. اگر دلت پکنميجوون. برات دعا هم م شاالي_ ا
هرچه زود تر حالش  شااليکه ا یدار مارستانيتخت ب یرو یضياگر مر ،یبش ريبخ

  خوب بشه...

" رهيگ یکس شياش. "اگر دلت پجمله نياول شيلب کردم و فکرم رفت پ ريز یتشکر
بشه  یلب دعا کردم. خواستم همون ريبا حاجت ز نباريکردم و ا حيدستم رو قفل ضر

نفر. پس همه  کيبه  شهيختم م زمي. من همه چیحرف اضافه چيبشه. بدون ه ديکه با
  نفر. کيخوب واسه همون  یزهايچ

  ان.و گفتم: با اجازه پدرج دميکش انساليبه شونه مرد م یدست

  _خدا به همرات.

شدم.  پيرو در آوردم و مشغول تا مياومدم. گوش رونيتکون دادم و از حرم ب یسر
  )اي. کارت که تموم شد بزميمنتظرتم عز ی( من کنار در ورود

آن فکرم رفت سمت پرورشگاه و بچه ها. حتما فردا  کيو  بميسر دادم تو ج یگوش
  انجام دادنش منظور دارم. یکه برا یکار کيرو انجام بدم.  یکار مهم کي ديبا

  _ من اومدم.

چشم  یقرمز دنيبه قرص صورتش. با د دميرو از نوک چادرش گرفتم و رس نگاهم
  ؟یکرد هيکردم و گفتم: باز گر یهاش اخم

  واسه درد و دل. هيخوب یجا نجاي_ ناخوداگاهه. ا

  هاش.کردم و انگشت هام رو گره زدم به انگشت  دايچادر پ ريرو از ز دستش

. یزود نيبه هم کنم؟ي_ درد و دل؟ مگه من بهت نگفتم که من اون مشکل رو حل م
  فقط تو غصه نخور.

  جاش بود. نجايبود که غم باد شده بود تو دلم. ا يیحرفا کي. ستين ني_ تنها ا

  ؟ی_ غم چ
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  و نداشتن. غم داشتن و نخواستن.  دني_ غم د

رو  یبود. تو چشماش تالطم بيدختر عج نيرو تو چشماش خوندم. ا یبيعج برق
  داد. صيتشخ شهيو نه م ديفهم شهيکه معناش رو نه م نميبيم

 نياول یرو از ته دلم خواستم. برا یکيزدم و با گفتم: منم  یدرموندگ یاز رو یلبخند
  چند چندم. ايدن نيتو ا دميبار فهم

 سرش برداشتم و گفتم: یرو از رو یچادر گل صورت ميديکه رس یدر خروج به
  .اميواستا، االن م نجايچادر رو بدم. هم رميم

________________  

#sahel 

. کردميبار چهارم جزوه رو دور م یمحوطه دانشگاه نشسته بودم و برا مکتين یرو
 کردميامتحان مونده بود و من فقط در ظاهر جزوه مرور م تا گهيد قهيحدود ده دق

. عرفان گفت که آراد شدنيداخل م یبود که از در ورود يیکسا یچون تمام حواسم پ
 شهيترم بود. مگه م یامروز امتحان اصل اام اديبه دانشگاه نم گهيهمون فرشاد د اي
  .کنهيم یو خونه اش که باشه، هرکار تيلو رفتن شخص یهرچند پا اد؟ين

  .گهيد مي_بچه ها بر

 ميتارا جزوه رو بستم و بلند شدم. به همراه ترنم و تارا به کالس رفت یصدا دنيشن با
انداختم و تنفر  یم یخال یبه اون صندل ینگاه ینشستم. هر از گاه ميصندل یو رو

 یو تمام تمرکزم رو گذاشتم رو دميهم ساب ی. دندون روگرفتیتمام وجودم رو فرا م
  تحانم.ام

 یهمون صندل یرو قاياومدم و دق رونياز کالس ب یدادن برگه امتحان لياز تحو بعد
درس بخونم اما  اديکه افتاد نشد ز یبا اتفاق روزيمنتظر تارا و ترنم نشستم. درسته د

شب درس خوندم تا ترم اول رو بتونم پاس کنم. چشمم رو  بکوب تا ساعت سه شبيد
 یاز رو نيرام دني. با دنمينظرم رو بب وردا شخص مسالن ت یدوختم به در خروج

  بلند شدم و با دو به سمتش رفتم. یصندل
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  .یجمال ی_ آقا

  و به سمتم برگشت. ستاديصدام ا دنيشن با

  _ بله؟

   رم؟يوقت تون رو بگ تونميم قهي. چند دقیجمال ی_سالم آقا

  .ديي_سالم. بله بفرما

 تيکس تو دانشگاه از هو چيانشگاه. هدر د یليآراد سه یميدوست صم یجالل نيرام
  بپرسم. یزيازش چ ديآراد خبر نداره پس نبا یاصل

دانشگاه؟ جواب  ومدهيچرا امروز ن نيدونيم ن؟يشما از آراد خبر دار یجالل ی_آقا
  . نگران شدم.دهيمنم رو نم یتلفن ها

  .شهيخودم بد م ینباشه وگرنه برا عيوانمود کنم که ضا یجور ديبا

  نگفت اما... اديفردا دانشگاه نم نکهياز ا یزي. چدميآراد رو د شبي_ من د

  کردم و گفتم: اما...؟ زيرو ر چشمام

. آراد کال درباره یخانم سپهر دميازش نفهم یاديز زيبود. من چ بي_ حرفاش عج
هم بگم، حرف رو عوض  یزيچ خواستميتا م یعني. کردیبا من صحبت نم شيزندگ

  .دميوقت نفهم چيآراد رو ه نکاريا لي. من دلکردیم

  درباره من نزد؟ ی. حرفهيمدل نيزدم و گفتم: آراد کال هم یپوزخند

  _چطور؟

و با ِمن ِمن گفتم: من... خو...جزوه هام دستش هست. الزم دارم  دميبه شالم کش یدست
  ...ديشا نمي. ببدميپرس نيهم یبرا

  .ديکالمم رو بر رشته
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آراد جزوه  شبيکال حواس پرت شدم. د یگرفتممن استرس امتحان  دي_بله بله. ببخش
جا  نيهاتون رو همراه با چند شاخه گل بهم داد و گفت که امروز بهتون بدم. هم

  .ارميب نيمن برم از ماش ديمنتظر باش

. هيو خطرناک بيبرام گل بفرسته؟ آدم عج ديگفتم و رفتم تو فکر. چرا آراد با یا باشه
کارش هم بدون قصد و قرض  نيداره. پس ا ليدل کي دهيکه انجام م یواسه هر کار

  .ستين

 یکه کم یقدم تند کرد سمتم و جزوه ها به همراه شش شاخه گل رز مشک نيرام
  پژمرده شده بودن، بهم داد. 

  برم.  ديندار یشدم. اگر کار رمي. من دیخانم سپهر ديي_ بفرما

  _ممنونم. خداحافظ.

دوست  یرز مشک ی. معنای. رز مشکیکش شده فرشاد فاراب شيپ هيهد یرز مشک گل
اونم  ی. چرا رز مشکشيرو چه به دوست داشتن دشمن خون یداشتنه اما فرشاد فاراب

 طنتيکه تارا با ش دميکش یخفه ا نيشونه ام ه یبه رو یشدن دست دهيشش تا؟ با کش
  ده؟يجد یترم دانشگاه. دلباخته  ني. خرخون ایجالل نيگفت: رام

  هست؟ یاغهيچه ص گهيباخته د. دلدميمرض، ترس ی_ ا

  صورتم تکون داد. یجزوه ام برداشت و جلو یشاخه گل از رو کي

فصل تابستون رشد  یمعموال تو یمشک یرزها نيکلک؟ ا گهيم یچ ی_ رز مشک
  .یفصل از سال رز مشک ني. اما اهياز ترک هيناح کيتازه فقط تو  کننيم

  .گهيد یزيعز یليزد و گفت: حتما خ یچشمک

  ه؟يچ یگل مشک یمعن یدونيهست. تو م گهيد یکي یانت_ ام

که دلمو به آشوب  یباال انداخت و شروع کرد به صحبت کردن. صحبت ها يیابرو
  .داشتیوا م
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 نيا ني. ببگشيد یدوست داشتن هست و معنا شيکيداره.  یاديز ی_ خب معنا ها
  خوندم. مغاله کيافسانه باشه و منم تو  کياصال  ديو شا ستياثبات شده ن

  _ خب بگو؟

از مرگ  یرو نماد اهيداشت ، رز س تياهم یلي_ تو قرن نوزدهم که زبون گل ها خ
 ايو  ینشونه وداع، خداحافظ اهيرز س قتشيدونستن. اما در حق یو غم و اندوه م

 یجنازه و خاکسپار عييمراسمات تش یرو برا یدوباره است. معموال رز مشک یتولد
  کنن. یاستفاده م

 نکارشيا ليم رو با استرس قورت دادم و تمام عقلم رو به کار انداختم تا دلدهن آب
  .دهيخوفناک خواب یمعن کيعدد  نيرو بدونم. چرا شش تا؟ مطمئنم  پشت ا

  هست؟ ی_حاال از طرف ک

  !یلي_ آراد سه

_________________  

#sahel 

 یتخت. برا یو نشستم رو نيزم یگل پرت کردم رو یرو همراه با شاخه ها جزوه
برداشتم سمت جزوه و ورق زدم تا بلکه  زيگل ها شدم و در آخر خ رهيخ قهيچند دق

مانع  یکنم. نصف جزوه رو رد کرده بودم که نوشته قرمز رنگ دايپ یبتونم نشونه ا
خط خودش بود. با خودکار  شناختم،یشد. خط آراد رو م یدن صحفه بعدورق ز

  قرمز بزرگ نوشته بود.

. آراد حاال شده فرشاد. یخانم سپهر یگرد و غبار ها رو کنار بزن یکه تونست نميبي( م
  ها.) یفاراب شهياز رگ و ر یپسر

زهر  یلهتمام در جم یتي. جداالتيتجسم کنم. بشنوم اما در خ تونستميرو م صداش
  آلود. 
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من  یخصوص ميرو که بخواد به حر ی! من پدر اونیبدون ساحل سپهر نوي(اما ا
  .ارميوارد بشه رو در م

  خود خطر. یعني یفرشاد فاراب یشخص ميبه حر تعرض

 یآور ادي. هرجور باشه خودم رو بهت زارمياما تنهات نم رميرفتنم شده، م وقت
  .)گردمياما برم رمي. مکنميم

رو گاز گرفتم. دندون هام  نميريدست هام رو مشت کردم و لب ز تيعصبانزور  از
بردم سمت جزوه و  ورشيفکم حس کردم.  هيرو انقدر بهم فشردم که درد رو در ناح

برگ به برگش رو پاره کردم. ناگهان شونه هام توسط کسي گرفته شد که با ترس به 
دور  شده رو از خودم کهيت کهيت یچهره متعجب ترنم کاغذ ها دنيعقب برگشتم. با د

  کردم و به حالت چهارزانو نشستم.

  ؟یکنيچرا جزوه رو پاره پوره م ؟یشد وونهي_د

  !ستي_مهم ن

  رو به بازوم زد. یکرد و ضربه محکم یاخم

. ستيمهم ن گهيم یگرفته ه ادي یزيچ کيساحل.  یپرو شد گميبهت نم یچيه ی_ه
مشکوک،  یهست. کارا تيمرگ کيتو  نمدويآخه من که م ؟یپنهون کار گهيد یتا ک

  و دم نزنم؟ نميمشکوک. بب یمشکوک. از همه مهم تر؛ اتفاق ها یحرفا

که  خواستمياما نم دميشنی. مواريد یاعتنا به حرفاش زل زده بودم به سه کنج یب
  لب زد. یبدم. با دستش، ُهلم داد به عقب و عصبان تياهم

 یکيبت کن ساحل. نزار متوسل بشم به الل نباش، صح کنم؟يصحبت م واري_ با د
  .گهيد

  ترنم. یها لهينامعلوم گرفتم و دوختم به ت یام رو از نقطه رهيخ نگاه

  مثال؟ ی_ به ک
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برداشت و نوازش  نيزم یشاخه از رو کيکنارم بلند شد و رفت سمت گل ها.  از
  .ديپوستش کش یگونه رو

مشکوک؛ با پرهام  یو آمد ها. رفت ليدل یب تيو عصبان ی_ مثال داداشت! رز مشک
  برومند در ساعات متخلف از شبانه روز. به نظرت داداشت چه...

  .یکني_تو غلط م

  باال انداخت و قدم تند کرد سمت هال.  یا شونه

وگرنه با  یرو بهم بگ زيکه همه چ دميبهت مهلت م گهي_به هرحال. تا چهار روز د
  اشت.کف دست داد زارميتا درشت رو م زيتماس، ر کي

 یتصورش هم ترسناکه. برا یزنگ بزنه... حت اريهم شروع کرد. اگر به سام ترنم
رو بشنوه، اون موقع است که  دينبا یحرف ها اريسام هيفقط کاف یکشتار جمع کي

کاغذ  یها کهيهرجور شده دهن ترنم رو ببستم. ت دي. پس بابرهيبا پنبه سر م اريسام
سطل آشغال. هر  ختميگل ر یها هه شاخجمع کردم و به همرا نيزم یرو از رو

. بزار اون قدر جوالن بدن که خسته بشن. ستيکه دارن مهم ن یچرت و پرت یمعن
  که بتونم زنده بمونم. یباشم. اونقدر یقو دياما با نميبيرو نم یخوش یروز ها

_____________  

#parham 

چک رو امضا زدم. به تعداد صفر ها  یرنگم رو برداشتم و پا یمشک سينو خوش
خودم امضا  یامور شخص یرو برا ینيسنگ نيبارمه که چک به ا نينگاه کردم. اول

  شدم. یمنتظر جواب ی. تلفن رو برداشتم و بعد از وارد کردن کد منشکنميم

  برومند؟ یاآق ديي_بفرما

که من کارشون دارم.  نياطالع بد یموسو یصاف کردم و گفتم: لطفا به آقا يیگلو
  .یمنتظرشون هستم خانم فتح

  _بله چشم.



369 | P a g e 
 

توجه ام  یگوش امکي" پنگي"د یبلند شدم. صدا ميصندل یرو گذاشتم و از رو تلفن
رو برداشتم. مردک چشمم  زيم یرو از رو یرو جلب کرد. دست دراز کردم و گوش

  زدم. یحروف چرخوندم و در آخر پلک یبا دقت رو

  )؟یصرف نظر کن شهينم ؟یممکن به من داد ريدرخواست غ کي یکني( فکر نم

  کردم. کيارسال کل نهيگز یحرکت دادم و رو بورديصحفه ک یهام رو رو انگشت

به دستم  گهيتا سه روز د ی. حتمیبه تو سپردم که ممکنش کن یممکنه ول ري( غ
  .)ديزمش دارم شدبرسه. ال

  گذاشتم و گفتم: بله؟ زيم یرو رو یکه به در خورد گوش یبا تقه ا 

  _حسامم.

  داخل. اي_ ب

  شد. انيدر فشرده شد و قامت چهارشونه حسام در چهار چوب در نما رهيدستگ

 یگوسفند ،یگاو کي نيگفتي. مديشرکت رنگ پرهام جان رو د ني_چه عجب ا
  جناب. ميکرديم یقربون

دارم و  یوقت ندارم. فردا سخنران ادي. االنم ززيزدم و گفتم: ُخبه ُخبه مزه نر یلبخند
  رو انجام بدم و برم. یکار مهم کيصحفه از متن تسلط ندارم. اومدم  کيبه 

  رو عقب داد و روش نشست. یصندل حسام

  ؟یداشت ی. با من کاری_ به سالمت

  ه دست حسام دادم.و ب دميکش  رونيب یاتيمال یپرونده ها یرو از ال چک

 یبرداشت ستيو و تو ل یعوض شده. گفتم اطالع داشته باش یماه استثنا رقم کم ني_ ا
  .اديبه وجود ن یکه بعد ها شک و شبهه ا یسيها بنو

با تعجب به چک نگاه کرد و در آخر روبه من گفت: من رقم چک رو درست  حسام
  ه؟يعيماه طب کياون عدد واسه  یهمه صفر جلو نيا نم؟يبيم
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 یچک برا نيا یدونيکه برم همه رو خرج خورد و لباس کنم. خودت هم م خوامي_ نم
  هست. یچ

 ارديليم کيمعادل  لایر ارديليهوا تکون داد و گفت:  پرهام ده م یِچک رو رو حسام
  سابقه بوده!  یب یشخص یامور ها یرقم برا نيمملکت؟ ا جيوجه را

. لطفا شهيپس فردا پاس م یچک فردا ال ني. با من فعال جر و بحث نکن. ادونمي_م
  نباشه. یکن حساب خال یبررس

  _ بابا خبر داره؟

  .شهي_ امشب خبردار م

  بلند شد و به سمت در رفت. شيصندل یرو از

نداره اما مراعات کن پرهام. دستگاه ها  یربط چي_ کارخونه خودت هست به منم ه
 کي. حاال تو بگو برداشت ميبکن یفکر کي ديبا نيشيدارن فرسوده م یکيبه  یکي
  درسته؟ یتيوضع نيتومن پول در همچ ارديليم

  .شيبه روال قبل گردهيماهه. باز برم ني_فقط ا

حساب ها رو چک کنم تو هم برو  رميخسروان دانند. من م شي_صالح مملکت خو
  فردات آماده شو. فعال.  یواسه سخران

پس فردا توسط  ايچک فردا  نياولو کردم.  یصندل یتکون دادم و خودم رو رو یدست
  شده. یرقم صفرهاش ده رقم یدل نباريکه ا ی. کمکشهيپاس م یخانم افتخار

  کردم.  پيرو برداشتم و تا ميگوش

  ) ؟یکرد داي( پ

  برام اومد.  امکشيپ قهياز چند دق بعد

 ايگرم  نمي. حاال بگو ببابيمجوزه و کم  ريبرادر من. غ یخوايکه نم کي( آدامس ش
   سرد؟)
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  کردن ارسال کردم.  پيزدم و بعد از تا یافکارتم پوزخند به

  . تمام!)وفتهي(کار من فقط با گرم راه م

_____________  

#parham 

سته بودم تا مسئله چک امروز رو به انتظار بابا نش يیرايپذ یمبل تک نفره یرو
از  یليدل دنيو فقط منتظر شن دهيموضوع رو فهم نيقيبدم. قطع به  حيبراش توض
  جانب منه.

  _پرهام؟

  _جانم مامان؟

  نداشت.  يیراينسبت به پذ یديگونه د چيراهرو بود و ه یانتها آشپزخونه

  رم.آشپزخونه کارت دا اي. بادينم روني_بابات حاال حاال از حموم ب

 نجايکه ا شهيساعت م ميتکون دادم. حدود ن یرو سمت در حموم انداختم و سر نگاهم
بلند شدم و  یصندل ی. از روومدهين رونيمنتظرم اما هنوز که هنوزه بابا از حموم ب

بشقاب گذاشت و  یرو تو یچوب ريکفگ دنميقدم تند کردم سمت آشپزخونه. مامان با د
  د.رو عقب دا ینهارخور زيم یصندل

  پسرم. نيبش اي_ب

  .یعمان مويدرست کردم پُر ل مهيزد به سمت اجاق گاز و گفت: برات ق اشاره

  نشستم. یصندل یزدم و رو یلبخند

  مامان؟ یداشت ی_دستت طال. کار

  سرخ کرده رو جلوم گذاشت و گفت: نوش جونت. ینيزم بيبشقاب س مامان

  ها. ینيزم بيکردم و اشاره زدم به س زير چشم
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  ه؟ي! باز خبر_مامان

  سوک لبش رو برگردوند. یتکون داد و با لبخند یسر

که  یديمن د یبرام یباز چه خواب ؟یو خودش رو نشناس یخانم باش ی_ پسر فخر
  ؟یکنيرامم م یدار ینجوريا

  من نشست. یروروبه یصندل یرها کرد و رو نکيرو داخل س ظرف

  _شما به من بگو چند سالته؟

  و پنج ساله. ستيب شميم گهيماه د کي_بنده 

 یبرا یشيم یمرد یزد و گفت: خب بزنم به تخته دار ینهارخور زيبه م یضربه
  ؟یدرسته که تو هنوز ازدواج نکرد نيا ايخودت. آ

  خانم.  یاز دست تو فخر یتکون دادم و باخنده گفتم: ا یسر

. پنجه آفتاب. خوشگل، خانم. تازه هم رشته کينيدختره هست تو کل کي_پسرجان 
  خودت هم هست. بعد تازه...

  _خب؟

دختر عموت فرشته! چقدر  نيهم م؟يکرد و ادامه داد: اصال چرا راه دور بر یاخم
  . قربون دوتا بشم من.نيايشما دوتا بهم م

  ها شدم. ینيزم بيدرشت کردم و مشغول خوردن س چشم

الن . باز ایکرد یمعرف کينيدختر رو تو کل کي شيپ هيدو ثان ني_ مامان! شما هم
  دختر عمو؟

  .ستين ی. دختر که قحطگهيد یکينشد  نيکردم. ا ی_خب من معرف

  .دميشن يیرايبابا رو از پذ یبکنم صدا یخواستم صحبت تا

  پسرم کارت رو بگو. اي_پرهام. ب



373 | P a g e 
 

  بلند شدم. یصندل یبه مامان انداختم و از رو ینگاه

  .کنميم یبهترش رو بهت معرف یکيبه وقتش خودم  شاالي_مامان ا

بلند شد. به سمتم اومد و دستش رو گذاشت  یصندل یبرق زد و با ذوق از رو چشماش
  شونه ام. یرو

  هست؟ ی_مادر قربون قد و باالت. حاال ک

  جونم. ی_به وقتش فخر

 دنيکه شدم با د يیراياز سواالت تنها گذاشتم. وارد پذ یگفتم و مامان رو با انبوه نويا
  باشه. تيزدم و گفتم: عاف یبابا لبخند

مبل دو نفره کنار بابا نشستم   ی. رونميتکون داد و اشاره زد که کنارش بش یسر بابا
  پسرم. شنومیکه بابا گفت: م

  نزد؟ ی_خب! بابا حسام به شما درباره چک امروز حرف

  ...ديخر یبرا یارديليم کيمکث کرد و بعد گفت: چک  هيثان چند

تومن  ارديليم کيچک به مبلغ  کيمن کالمش رو قطع کردم و گفتم: نه! بابا  رشته
  .دميامروز کش

  ؟ینداره پسرم. اما برا ی_مشکل

  .یستي_بهز

 کينبود؟ من و تو باهم  ونيليم ستيب یبه شونه ام زد و گفت: مگه ماه یضربه بابا
 شدهيبه پرورشگاه. اما چ ميبه عنوان کمک بد یمبلغ کيکه هرماه  ميگذاشت یقرار دل

  ؟یمبلغ رو بپرداز نيا یفتگر ميماه تصم نيکه ا

به خانم  دميماه استثنا مبلغ هنگفت شده. من چک رو م نيتو دلم افتاده. ا ینذر کي_
 نيبا ا نيدار یشهر. بابا شما مشکل یها یستيبهز نيپخش بشه ب دي. منتها بایافتخار
  من؟ ميتصم
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ز دست ا یتر حل بشه. کار عي. انشا که مشکلت هرچه سررهي_نه پسر جان. کار خ
  .ميکنینم غيدر زيچ چيبگو. ما از ه اديمنو و مادرت برم

  _ممنونم بابا.

 لميخانواده. فام نيمن رسما شدم پسر ا شيسال پ ستيبه چهره بابام انداختم. ب ینگاه
سال مامان و بابام کم  ستيب نيا یها. تو یشد برومند و شدم تنها پسر خاندان برومند

نشون از زحمت  یجوگندم یکنار چشم و موها زير ی. اون چروک هادنينکش یسخت
زحمات فقط و فقط قدردان بودن  ني. سهم منم از جبران ادهيفراواِن شون رو م یها

  شده! ريبوده جبران ناپذ اديهست. چون آنقدر که ز

 نياومد و گفت: پدر و پسر خوب گرم گرفت رونياز آشپزخونه ب یچا ینيبا س مامان
  ها!

  تازه دم. نوش جونتون. یچا دييگذاشت و گفت: بفرما یلعس زيم یرو رو ینيس

_______________________  

#parham 

آب به  وانيل کيزدم و بعد از خوردن  یآشپزخونه شلوغ و پُلوق خودم چرخ یتو
کارخونه و از  یدغدغه ها یاومد. از طرف یرفتم. خواب به چشمم نم رخت خواب

فردا خواب رو از چشم ها گرفته بود. تا خواستم پلک  یسخران یاسترس برا یطرف
 یرو از رو یکردم و گوش زمانع شد. دست درا ميگوش امکيپ یهم بزارم صدا یرو

موقع از شب تعجب  نياز سمت ساحل اونم ا یامکيپ دنيبرداشتم. با د یپاتخت زيم
  رو باز کردم و مشغول خودن شدم. امکيکردم! صحفه پ

بده تا زنگ  امکيپ کيلطفا  یدارياگر ب یمزاحم شدم. ول دي. ببخشري(سالم شبت بخ
  بزنم.)

سرچ کردم و تماس گرفتم.  نميدرنگ، نام ساحل رو در مخاطب یلحظه یحت بدون
  شد. یگوشم جار ینحلزو نيصداش ب یگرما هيبعد از حدود چند ثان
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  _سالم.

  . حالت خوبه؟زميدادم و گفتم: سالم عز رييبه نشسته تغ دهيرو از دراز کش حالتم

  ؟ی_خوبم. تو خوب

  به وجود اومده؟ ی_منم خوبم. مشکل

  کرد و گفت: نه. فقط زنگ زدم باهت صحبت کنم. یسرفه ا تک

  اتاق قدم زدم. طيتخت بلند شدم و تو مح یرو از

  .شنومی_م

  ؟یهست فردا آماده یسخران یا_بر

  _آره متن رو کامل خوندم و تسلط هم بهش دارم.

  .ی_چه خوب! موفق باش

  ضرب گرفتم. زيم یو با ناخن هام رو ستادميا نهيآ یروروبه

  گه؟يد یاي_تو هم م

  .ستيسکوت کرد و در آخر گفت: معلوم ن هيثان چند

  حبت بکنم.اونجا خوب ص تونميمن نم یاي. نیايب ديبا رمي_نه خ

  به من داره؟ ی_وا پرهام. چه ربط

. اصال ايب یبه حرفم و فردا رو حتم ري. تو گوش بگی_مونده تا ربطش رو بفهم
  ه؟يچ یدونيم

  ه؟ي_چ

  دنبالت. اميبه بدنم دادم و گفتم: خودم م یکش و قوس ستادهيحالت ا در

  ه.. همراه با بچه ها البترميم اريکام ني_نه تو زحمت نکش. من با ماش
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رفت. چشم  نياز ب ارياسم کام دنيسوک لبم نشسته بود با شن شيکه تا لحظه پ یخنده
  تکون دادم. یهام رو بستم و با حرص سر

  دنبالت. تمام! امي_خودم م

  و گفت: پرهام خان؟ ديکش یحرص پوف یرو از

  _جاِن پرهام خان؟

   ره؟يهمه مداشته باشه، زودتر از  یکه قراره سخران یکه کس یکني_شما فکر نم

  _خب چرا! 

  . مونهينم ی_پس حرف

  کردم. نهيبه چهره خودم در آ یو مستاصل نگاه دميبه پشت گردنم کش یدست

  .ايب اري_باشه. با کام

  ؟یبپوش یچ یخواي: فردا مديپرس یمنتظره و ناگهان ريغ

  . چطوره؟ ديسف یبا رکاب یشلوار ُکرد کيکردم و گفتم:  یخنده

  _مسخره! 

  .پوشميهمون رو م ادي. به احتمال زيیرو دادم خشکشو ميلوار طوس_خب کت و ش

حرف  شهي. مثل همگهيبه من نم یزياما چ ستيخوب ن اديبودم امشب حالش ز مطمئن
  دست به کار بشم.  دي! پس خودم باکنهيپنهون م یلبخند کيدلش رو در پس 

  سوال بپرسم؟ کي_

  _آره. تو هزار تا سوال بپرس. 

   ومده؟يبه وجود ن یمشکل انايزدم و گفتم: امشب اح یلبخند که داد یجواب از

  _نه چطور؟ 

  قشنگ بسته باشن. اما حاال...  یچشم ها دي. تو االن باگميکه م شناسمتي_م



377 | P a g e 
 

  .بردی_خوابم نم

  ؟ی. سردرد؟ استرس؟ چگهيداره د یليدل کي_حتما 

  _ترس!

  ؟یو ک یلحظه مکث کردم و گفتم: ترس از چ چند

. االنم خوابم ختهيشدم و کل روزم بهم ر داريوقتا با کابوس از خواب ب یلي_کابوس. خ
  هم بزارم. یکه پلک رو تونمينم یول اديم

  هام رو تند کردم سمت پنجره و پرده رو کنار زدم. قدم

  برو کنار پنجره.  عيسر ی_هر جا که هست

  که مملو از تعجب بود، گفت: چرا؟ یصدا با

  ش بده.نباشه. به حرفم گو تي_تو کار

  _باشه.

  از گذشت چند لحظه گفت: خب؟ بعد

  رو دوختم به هالل ماه و لبخند زدم.  نگاهم

  _پرده رو کنار بزن و به آسمون نگاه کن.

  _خب؟

   ؟ینيبیم ی_چ

  _ماه و... 

اگه هرشب قبل از  گهيافسانه هست که م کيکالمش رو قطع کردم و گفتم:  رشته
  . دهيم هيقشنگ بهت هد یليواب خخ کيماه  ،یخواب به آسمون لبخند بزن

  نداره.  تيافسانه، پس واقع یگيم ی_خودت دار

  . یکنيم یهست که تو دار یني_گل نازم مهم اون تلق
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  ؟ی_تو خودت امتحانش کرد

  داد؟  هيگفت: ماه خواب قشنگ رو بهت هد هيگفتم که بعد از چند ثان یاوهم

قشنگ  تيواقع کيقشنگ خواب  کي یشب به آسمون لبخند زدم، ماه به جا کي_
  بود؟  یچ یدونيداد. م هيبهم هد

  بود؟ ی_نه. چ

  _تو!

. شهيقشنگ م تيواقع کيکه هر لحظه تنگه  یداشت گفتن از دل یحس خوب چه
  .یاعتراف اصل یباشه برا یامقدمه تونستيم یاعتراف نبود ول

 ايود ب اينشون بده. ح یواکنش تونستيبود و در مقابل بروز احساسات من نم دختر
  که بود من دوستش داشتم. یخجالت؟ هرچ

قشنگ مثل تو رو  تيواقع کيکه ماه  شاالي_پرهام. من االن به آسمون لبخند زدم، ا
  بده. خداحافظ. هيبهم هد

که موقع اعتراف دوست داشتنش  یگفت و بالفاصله تلفن رو قطع کرد. انگار نويا
  مهر عشق زد. ديبا شيخجالت دوست داشتن نيا ی. به پاگرفتیلکنت م

____________________  

#sahel 

شده کنار بشقاب، نگاه کردم. زبونم رو  نيتزئ یو گوجه ها یسبز یولع به کوک با
 یليجون. خ ینجه ات طال مهرجون گفتم: دست و پ یو رو به مهر دميدور لبم کش

  نخورده بودم. یوقت بود غذا نون

  خنده. ريزد ز یباال انداخت و پق يیابرو ترنم

  بر بدن نه؟ زنهيمحل هرشب تخم مرغ م ی_پس اصغر آقا سوپر



379 | P a g e 
 

چون  خوره،يساحل تخم مرغ رو خام خام م ديکردم که ادامه داد: البته شا یاخم
  جون؟ یمهر مگي. دورغ مشهيحساب نم ینون ینجوريا

  کرد و اشاره زد به ظرف غذا. یجون خنده یمهر

 دي. حاال هم غذا رو بخورنيهم یعني يیدانشجو یبچه ها. زندگ دي_جر و بحث نکن
  خوب. یجا کي ميکه قراره بر

ما  یخوايجون. حاال کجا م ینشون داد و گفت: بنازمت مهر یکيبا دستش ال ترنم
  ؟یرو ببر

  .ی_کوهسنگ

زد و گفت: واسه دفعه  یمکان مورد نظر وا رفت اما بالفاصله لبخند دنيبا شن ترنم
  اول قابل هضمه.

  بازگو کردن هم نداشتم!  یبرا ینظر چيهم که فقط شنونده مکالمات شون بودم. ه من

به دهن  ینون سنگ از داخل سبد برداشتم و به همراه کوکو و گوجه فرنگ یتکه
  بردم. 

  زم؟يعز هي: نظر تو چجون رو کرد به من و گفت یمهر

  و بعد از قورت دادن گفتم: خوش بگذره! دميام رو جو لقمه

  که در حال لقمه گرفتن بود چپ چپ نگاهم کرد و لقمه رو گذاشت داخل بشقاب. ترنم

جا  کيتخم مرغ هات باز بشه که  یمنتظر ؟یباز تو فاز مرغ گرفت ؟یچ یعني_
  ؟یرينم یو جا ینيشيم

  داختم و هشدار گونه گفتم: ترنم!رو بهش ان ميبرزخ نگاه

انداخت  نييزده. سرش رو پا یجون چه گند یمهر یبود جلو دهيخودش فهم نکهيا مثل
  و مشغول خوردن شد.

  گم؟ي_واال. مگه دروغ م
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داره که  یليکرد و گفت: دل یما بود تک خنده یشگيجون که شاهد بحث هم یمهر
   که... یدوست ندار اي رون؟يب یايب یدوست ندار

 یهست برا یسخران کي یعني. ميجون! ما امشب دانشگاه برنامه دار ی_نه... نه مهر
  برن. یکه قراره به دوره آموزش یبچه ها

  رفته. ادشيترنم  نکهيبه ترنم انداختم و ادامه دادم: مثل ا یرکيز ريز نگاه

عت . برنامه سادايجد یگرفت مريشما آلزا نکهيمثل ا ینرفته ول ادمي_نه جونم. من 
  .شهيهفت بعدظهر شروع م

  _خب...؟

  .ميگشتيتا هفت هم برم یکوهسنگ ميرفتي_خب به جمالت! ما حدود ساعت چهار م

  دنبالمون. اديم ميداد که ساعت شش و ن اميبهم پ شبيد اري_کام

  ...اري_خب به کام

و  ميريم یجور کيو گفت: دخترا! حاال ما  ديجون رشته کالم ترنم رو بر یمهر
  چطوره؟ ميشش خونه باشکه  ميايم

  قاچ گوجه رو از داخل بشقاب برداشتم و بهش نمک زدم. کي

  نشه! یجون که حداقل هول هولک یمهر گهيروزه د کي یبرا مي_بزار

  رو به دهن بردم و مشغول خوردنش شدم. گوجه

  واسه برنامه دانشگاه تون! نيريم یهول هولک یليخ ني. البته شما دارزمي_باشه عز

 یمن که فرق یجون گفت: برا یبه مهر یزد و بعد از چشمک یثيد خبلبخن ترنم
  مجلس... نيمشتاقن که زود برسن. آخه سخنران ا یلي. ساحل جانم خکنهينم

  ول من نبود. نکهيمثل ا یادامه نده ول گهيکردم تا ترنم د یاسرفه تک

رومند. چنده؟ سخنران رو بچسب. پرهام ب لويجون، برنامه و جلسه ک یمهر یدوني_م
  که از قضا ساحل مون... یو جذاب پيجوون خوشت
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 یليجون. خ یجون گفتم: دستت درد نکنه مهر یبه بازوش زدم و روبه مهر یضربه
  .ديچسب

  _نوش جونت.

از بازوش گرفتم که  یشگونينامحسوس ن یليدار بلند شدم و خ هيپا یصندل یرو از
  .ديچياز درد به خودش پ

  جون. یهرم کردميم في_خب داشتم تعر

نبود و فقط محض  ی. آدم دهن لقشناختمیاعتنا رد شدم چون ترنم رو م یکنارش ب از
  هرچند که نصف ماجرا رو لو داد. کرد،يم نکارويحرص دادن من ا

تخت. چشمام رو بستم و به  یتند کردم سمتم اتاقم و خودم رو پرت کردم رو قدم
  و بدل شد. منو پرهام رد نيکه ب يیفکر کردم. به حرفا شبيد

قشنگ  تيواقع کيخواب قشنگ  کي یشب به آسمون لبخند زدم، ماه به جا کي(
  داد.) هيبهم هد

. ضربان کردميم ريابر ها س یکه بال پرواز بهم داده بودن، رو یانگار دميشن یوقت
پوستم جوالن  ريز یبيو غر بيحس عج کيقلبم رفته بود باال و بدنم گرفته بود. 

 یهرچ اد؟يز ی؟ ذوق زدگ طنتيحاال تجربه اش نکرده بودم. شکه تا  ی. حسداديم
  .بودوا داشته  اهويدلم رو به ه یاديکه بود ز

برداشتم و هجوم بردم  یباف ايو رو یپرداز اليدست از خ ميگوش امکيپ یصدا با
 اقيسوک لبم نشست و با اشت یاز جانب پرهام لبخند یامکيپ دني. با دیسمت گوش

  از کردم.ها رو ب اميصحفه پ

  ؟ی. خوبزمي(سالم عز

. یايب اريدنبالت و قرار شد که با کام اميدانشگاه. نشد که ب رميمن دارم م ساحل
نپوش. نه شال  یفقط صورت یپوشيکه م یبدم و بهت بگم لطفا  هرچ اميخواستم پ

رژ  یول یستيهم ن ظيغل شياهل آرا دونمي. میچيه ینه مانتو صورت ،یصورت



382 | P a g e 
 

دارم اما  یخودخواهانه ا و بيعج یدرخواست ها کميدرسته  به لبت نزن. یگريج
  .)یبهش عمل کن خواميازت م

 یدل خوش ارياز کام دونستمي. ماومدیخوشم م ینگ یسفت و سختش بگ رتيغ از
همه اصرار و درخواست هم  نيا ليرو هنوز متوجه نشده بودم. دل لشينداره اما دل

  !ارهيوجوده کام یبرا

  شدم. پيل تازدم و مشغو یلبخند

  .)زنميم یگريو نه رژ ج پوشميم ی(چشم. نه صورت

_______________  

#sahel 

و ترنم رو صدا  نيزم یرو ختميمانتو هم از خودم و هم از ترنم بود رو ر یهرچ
  زدم.

  کارت دارم. اي؟ ب_ترنم

  نه. اي اديرنگش بهم م نميکنار صورتم گرفتم تا بب نهيآ یترنم رو جلو یسرخاب مانتو

  بزار جونم! هياز خودت ما ن؟يزم یرو یختيمنو ر ی_باز چه خبره؟ چرا مانتوها

  جون رفت؟  ی_حرف نزن. مهر

   منتظره ها. بجنب! نييپا اريکام گهيساعت د مي_آره. ساعت رو نگا کن. ن

   اد؟يبهم م ی_باشه هولم نکن. سرخاب

  ؟یپارت یگودبا ايدانشگاه  یبرنامه آموزش یبر یخوايم نمي_بب

  دنده لج  رفته بود. یترنم بدجور رو گهيد امروز

  اد؟يبهم م ی_ترنم! جواب منو بده. سرخاب

  .اديم یليروشن بهت خ ی. رنگهاکنهيات رو گرفته مکرد و گفت: اصال. چهره ینوچ
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  رو برداشتم و کنار صورتم گرفتم. یزرد و مشک یوپ توپت مانتو

  جذابه.  یليچطوره؟ به نظر من که خ یزرد و مشک بي_ترک

  !اديبه تو نم ی_جذابه ول

 یبهگل یمانتو هيمانتو ها رو گشت. بعد از چند ثان نيو خم کرد ب ستاديکنارم ا اومد
. اديبهت م یليخ یرتصو يی. خدایو صورت یبهرو باال آورد و گفت: رنگ فقط گل

  .یشيهم جذاب م یبپوش یصورت یاگر گون یحت

  رنگ مانتو ها چرخوندم. نيکردم و نگاهم رو ب یخنده

  .یاز صورت ريغ_به

  تخت چنگ زد. یرو از رو یو مشک ديو مانتو چارخونه سف ديکش یپوف یحرص

اسب رنگ روشن من یليخ یاستاد ها و دکترا پس مانتو نيب یريم ی_اوال که دار
و خب  افتهیوقت از مد نم جيمانتو خوبه. چرا؟ چون چارخونه ه ني. دوما استين

فهم  ی. ششهيم یسرت اوک یرو یهم بنداز ديسف اي یشال مشک کيهم جذابه.  یليخ
  شد؟

  تکون دادم و مانتو رو از دستش گرفتم. یسر ناچار

  به وقتش! یزي. هرچستين یمناسب تيکردن اونجا موقع یدلبر ی_برا

 ديبا یعني نيگفت و بالفاصله اتاق رو ترک کرد. ساعت شش و ربع بود و ا نويا
 یو جلو دميپوش یشلوار زغال سنگ کيمانتوم رو همراه با  عيدست بجونبونم. سر

رژ قرمز اکتفا  کيدست کرم پودر زدم. تنها به زدن  کي. صورتم رو ستادميا نهيآ
  متواضع رفتار کنم. نيسنگ مراسم نيتو ا ديبا گفت،یکردم. ترنم راست م

 ميگوش امکيپ ینشستم. صدا اريمبل به انتظار کام یاومدم و رو رونياتاق ب از
  باعث شد که نگاه ترنم روم معطوف بشه.

  و همراه اوله. رانسليا یغاتيتبل یها اميزدم و گفتم: احتماال پ یلبخند
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  گفت: صد در صد! یتکون داد و با لحن شوخ یسر ترنم

  شدم. امکيبرداشتم و مشغول خوندن پ فميداخل ک رو از یگوش

 نيدارم ها. بودنت تمرکزم رو تظم اجيوجود تو احت یمن به گرما ؟یاي(نکنه که ن
  . )کنهيم

مکث انگشت هام رو  هيلبم جون گرفت. بعد از چند ثان یرو یطرح لبخند ناخودآگاه
  حرکت دادم. بورديک یرو

 ده؟يبهت تمرکز م اي کنهيام حواست رو پرت م رهيخ یبالخره نگاه ها نميتا بب امي(م
(  

من  یمتن بلد و باال پيرو شکست و مانع تا یاقهيخونه سکوت چند دق فونيآ یصدا
  شد.

  منتظره. نيي_بلند شو. پا

  .فميرو ُسر دادم تو ک ميپرهام فرستادم و گوش یرو برا امکيپ

 یام زد و گفت: برا به شونه یشده بودم تا کفش هام رو بپوشم که ترنم ضربه خم
 پيهمراه اول با ذوق و شوق تا یبرا اي شه؟يتا بناگوش باز م شتين رانسليا امکيپ
  کدومش عاشق دلخسته؟ ؟یکنيم

مانع  اريمتعدد کام یبزنم بوق ها یگهينثارش کردم و تا خواستم حرف د یزهرمار
  شد.

. در رو که باز طايبه در خ ميخودمون رو رسوند عيو سر ميکرد یکيهارو دو تا  پله
  کردم با سه چهره خسته و داغون مواجه شدم.

   ن؟يمگه از جنگ برگشت ن؟يوا رفت ربرنجيخنده و گفت: چرا مثل ش ريزد ز یپق ترنم

  .رهيد یکه حساب ميبر نيني. بشميرو رد کرد کيتا تراف ميشد ري. پرمي_ نه خ
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گفت:  یا خوشروئترنم و سپهر به سمتم اومد و ب یتوجه به صحبت ها یب اريکام
  ساحل؟  يیدايکم پ ؟یسالم. خوب

  . ميهست شهيما هم م،يبرادر من؟ هست هيچ داي_سالم. کم پ

  رفت. نيباره از ب کينام برادر به  دنيلبش با شن ینقش بسته رو لبخند

  _بله بر منکرش لعنت. 

  . رهيکه االنم د ديرو به بچه ها گفت: سوار بش ديرو که د سکوتم

تلنگر بودم تا برگردم به  کيکه منتظر  ايبود. گو ختهيبهم ر اريکام از ميذهن تصور
  .یقبل نانيهمون اعتماد و اطم

__________________  

#parham 

که به تن  یتم. کت و شلوار خوش دوختبه خودم انداخ یسالن نگاه یقد ینهيآ مقابل
رنگ هم با کمربند و  یکالج مشک ی. کفش هاداديکرده بودم قامتم رو بلندتر نشون م

زدم.  یموهام رو با دست ربودم و لبخند ینشسته رو یست شد بود. پرزها راهنميپ
  .بونيگذشتم و قدم تند کردم سمت تر نهياز کنار آ یهانياستاد ک یصدا دنيبا شن

  پرهام جان؟ یماده هست_آ

  .یلب زمزمه کرد: موفق باش ريو ز ديبه شونه ام کش یتکون دادم که استاد دست یسر

لب کردم که من رو تنها گذاشت. به سال بزرگ روبه روم نگاه کردم.  ريز یتشکر
که  قصد ورود  يیاز دانشجو ها شديسالن پر م نيا یها یصندل گهيد یقهيتا چند دق

 یقيکه به جونم افتاده بود رو با نفس عم یرو داشتن. استرس یوزشآم یبه دوره ها
رو از  یاکو شد. گوش تياز جمع یالسالن خ یتو ميزنگ گوش یمهار کردم. صدا

  آوردم و نقطه سبز رنگ رو فشردم. رونيب بميتو ج

  _الو سالم استاد.
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  افتاد. انيگوش هام به جر یحلزون نيب یاستاد کاظم نيگرم و دلنش یصدا

من رو اونجا  یقراره جا گهيد یقهيکه تا دق نميبيسالم پرهام جان. حالت چطوره؟ م_
  !یپُر کن یحساب

 یصحبت ها یکس به پا چياستاد. ه ديدار اريسوک لبم نشست و گفتم: اخت یلبخند
  .رسهيگذار شما نم ريتاث

  ره؟يم شيخوب پ زيپسر. اوضاع چطوره؟ همه چ یکنيم ی_شکسته نفس

استاد پرت کرد. نگاهم رو به  ینفرم حواسم رو از حرف ها نيچند یقدم ها یصدا
ها رو با حضورشون پُر  یصندل یکي یکيکه دانشجو ها  دميسالن انداختم و د یانتها

  .کننيم

  د؟يفرمود یاستاد. چ دي_ببخش

  رو رواله؟ زيها. گفتم اوضاع چطوره؟ همه چ یاسترس دار ادي_معلومه ز

 یسخران گهيربع د کي. احتماال تا انيدارن م باينشجو ها تقر_بله. سالن آماده شده و دا
  شروع بشه.

پسر اصال به خودت استرس وارد  ني. ببرميگيوقتت رو نم ادي_پس پرهام جان من ز
فقط لبخند  یمعذب بش نکهيا یافراد هم توجه نکن. به جا رهيخ ینکن. به نگاه ها

که همه رو  ستين ازيمالت بود. نبا ج يیآشنا یکه من بهت دادم فقط برا یبزن. متن
همه  نيکه ِمن بعد از ا ی. طوریعال یرانسخ کي دي. به امیبگ نايکلمه به کلمه ع

  ها به عهده تو باشه. برو به کارت برس. یسخران

  . خدانگهدار.کنميتون م دي_چشم استاد. رو سف

  _خداحافظ.

زنگ  یکس یخرانگذاشتم تا در موقع س صدایب یرو رو یرو قطع کردم. گوش تماس
 تيجمع نيممکن. چشمم رو ب ريچهره ها غ صيپُر شده بود و تشخ باينزنه. سالن تقر

  بود. ومدهيهنوز ن نکهي. اما مثل انميچرخوندم تا ساحل رو بب
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  برومند. ی_آقا

. سرم رو چرخوندم که بهم فهموند تا به سمتش زديبود که من رو صدا م یهانيک یآقا
  واستادم. یهانيرفتم و کنار استاد ک نييپاسکو رو  یبرم. چند پله

  استاد؟ ديبا من داشت ی_کار

  خدا. پرهام جان شروع کن. ديو گفت: به ام بونيکرد به تر اشاره

 ینفر از در ورود نيحاذق در سالن انداختم. چند تيبه جمع یگفتم و نگاه یچشم
ث کردم و با مک قهيساحل شون باشن. چند دق دادميکه احتمال م شدنيوارد سالن م

فوت  کروفونيم یاطمينان از درست ی. براستادميا بونيساحل پشت تر یچهره دنيد
  .نکردم و بعد با آرامش شروع کردم به صحبت کرد

موفق  ادشونيز یتالش ها یکه ط یزيعز ی_سالم و عرض ادب خدمت دانشجو ها
 یپرستار ترم آخر  یشدن. من پرهام برومند، دانشجو یآموزش یبه ورود دوره ها

 یبهتون اطالع رسان یتا نکات الزم رو درباره دوران آموزش نجاميهستم و حاال ا
 یهر کدوم از شما ط ديهست انيکنم. خب دوستان همون طور که خودتون در جر

متخلف  ی. در گروه هاشدياعزام م مارستانيب کيدانشگاه به  رهيمد أتيه ماتيتصم
  استادان و دکتران. نينظر بهتر ريو ز

 یلحظه یانداختم. برا ینگاه تيآب به جمع یگرفتم و بعد از خوردن مقدار ینفس
  استاد تو سرم اکو شد. یرفت و حرفا نيتمام تمرکزم از ب

  لبخند بزن!) یمعذب بش نکهيا ی(به جا

 یدوباره شروع به سخران يیحرف استاد گوش دادم و بعد از لبخند معجزه آسا به
 یبه کل حواسم رو پ تونستيکه م یتنها نگاه رهيخ اون همه نگاه نيکردم. از ب

از  یاما برا کشوندمینگاهم رو به طرفش م یخودش پرت کنه، ساحل بود. گه گدار
بار  ني. چند بند از متن رو هم خوندم و اگرفتميدست نرفتن تمرکزم نگاهم رو ازش م

 یليبردم و خ کروفونيرو متوقف کردم. دستم رو سمت م یسخران یبه بهانه
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به  یروبه من گفت: مشکل یهانيخاموشش کردم. استاد ک ینامحسوس با فشردن دکمه
  برومند؟ یوجود اومده آقا

  . کنهيکار نم کروفوني_م

رفتار ساحل رو  تونستميمن رو گرفتن. حاال م ینفر سکو رو باال اومدن و جا چند
ساحل  کردینم یمن توجه یکه به حرف ها یتنها کس کنمی. نگاهم. احساس ممينيبب

رو  نشييگرفته بود و لب پا یهاش رو با انگشتش به باز يیاز خرما یبود! طره ا
شده نگاهم  زير یشد که با چشم ها اهمنگ یمتوجه سنگين نکهي. مثل اگرفتیگاز م

کاراش فقط  نيخمار باشه. با ا نکهي. مثل اکردیکرد و لبخند زد. جنس نگاهش فرق م
هاش  یرسمش بود؟ به خدا رسمش نبود که همه دلبر ني. اکردیحواسم رو پرت م

  دستم بهش نرسه! دختره پدر سوخته. نکهيرو امروز به رخم بکشه. مگه ا

  

#sahel 

 . البته که طعمه شمایتور کرد یاز بازوم گرفت و گفت: نه خوب ماه یشگونين ترنم
 کيکن  یو خواهر اي! بیهست یقهار ريگيماه دونستمي! نمهي. شاه ماهستين یماه

  کن. دايطعمه واسه منم پ

  باال انداختم و گفتم: منظور؟ يیترنم ابرو یشده از حرفها شوکه

جناب  ی. شاه ماهگميطعمه ات رو م ی. پلنگ صورتیهست ی_الحق که دختر خنگ
  پرهام برومند.

  خنده و چپ چپ نگاهش کردم. ريم ززد یترنم پق یجمله از

  ؟یکنيصحبت م ینجوريچرا ا یشعوريب یلي_خ

 ريهپروت س یاما تو تو دميزد و گفت: منه ابله دارم بهت کد م ميشونيبه پ یضربه
چقدر خوب  یباشه. عوض پيپرهام آنقدر خوشت کردميفکر نم یليخدا وک ی. ولیکنيم

  صحبت کرد.
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که از ترنم  یفيبگم با تعر تونميدارن؟ به جرئت م رو فقط مرد ها رتيگفته بود غ یک
  باد و کتک. ريز رميدوست داشتم ترنم رو بگ دميشن

  رسه؟يم یبه تو چ پهي_سرت تو الک خودت باشه. اون خوشت

اما  یچيبار زمزمه کرد: به من که ه طنتيش یزد و کنار گوشم آروم با لحن یچشمک
  .رسهي. خوبم مرسهيم یبه جنابعال

 کيتموم شده بود و داشتن  یکردم. سخران ايح یترنم ب نيحواله ا یو فوش دميگز لب
  .ینيريو ش وهيم کي.در حد کردنیم کيکوچ یليخ يیرايپذ

  گوش هم؟ خيب نيگيم ی_شما دو تا چ

بلند  یبفهم یجنابعال ميخواستیجان، داداش! اگر م اريزد و گفت: کام یپوزخند ترنم
 گرانيگوشت کن. تجسس در کار د زهيآو شهيهمسخن از قرآن رو  ني. اميگفتیم

  حرام است.

اومد و قدم تند کرد سمت من. دوست داشتم چنگ بندازم و تار  نيياز سکو پا پرهام
درارم.  شهيرو از ر کننينگاه م یچشم ريرو که پرهام رو ز يیکسا یبه تار موها

رو بهم  یاومد حس خوب یداشت به سمت من م دارياون همه نگاه خر یجلو نکهيا
به  یمن واستاد. سالم یکنار صندل و. بالخره قدم آخر رو هم برداشت کردیالقا م

  کارت دارم. رونيب ايب قهيبچه ها کرد و کنار گوشم گفت: پدرسوخته چند دق

  . امي_تو برو منم م

بلند شدم و رو  ميکج کرد. منم از صندل یگفت و راهش رو سمت در خروج یا باشه
  .اميبرم االن م قهيمن چند دق به بچه ها گفتم:

که  یآب معدن یبه سرفه افتاد. بطر یناگهان اريقدم از قدم بردارم که کام خواستم
  .ديهنوز دهن نزده بودم رو به سمتش گرفتم که از دستم چنگ زد و جرئه جرئه نوش

  کهو؟ي_چت شد 

  تو گلوم. ديگرفت و گفت: آب دهنم پر ینفس
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. دور تا یخوبه قدم تند کردم سمت در خروج اريکاممطمئن شدم حال  نکهياز ا بعد
. تا خواستم صداش بزنم شونه دميدور محوطه دانشگاه رو نگاه کردم اما پرهام رو ند

که منو به آغوش  يی. بازوهاديشد و منو به سمت خودش کش رياس یهام توسط کس
  بود. یاز هر آشنا رکه مشامم رو پر کرد، آشنا ت یو عطر ديکش

  ؟یکنيهر ترک شدم. چرا آدم خفت م_پرهام ز

تب دارش رو  ی. نگاه هاواريو چسبوندم به د ديکش رونياز اسارت بازوهاش ب منو
 کاريچ ديمثل تو با یصورتم حرکت داد و گفت:  با دختِر پدر سوخته ا یاجزا یرو

  کرد؟

  کردم؟ یطوني_من مگه باز ش

که نفس  یل رسوند. طورمون رو به حداق نيب یرو قفل دستام کرد و فاصله دستش
  .داديهاش پوستم رو نوازش م

  اون رفتار هات... یکور به پا ؟یکنيفکر م ی_خودت چ

 شمي. منکر نمرهيگيحرفا از کجا نشأت م نيکه ا دميحرفاش رو خورد و من فهم ادامه
  چون تمام اون رفتارام از قصد بود.

  .. منم خواستم که..یکنيم دايبا وجود من تمرکز پ ی_تو گفت

منو  یگذاشت و گفت: رسمش نبود که اونجور مينيب غهيت یاشاره اش رو رو انگشت
  .یکوفت یوسط اون سخران یهول کن

  .زميعز ینگاه نکن یتونستيو گفتم: م دميبه ته ريشش کش یدست

و من در مقابل  کنهي! هر حرکت تو مثل آهنربا منو به خودش جذب مهيادي_ توقع ز
   .ارمياخت یتو ب یها یدلبر

حرف ها رو به من  نيرو گاز گرفتم و چشمام رو بستم. خواب بودم من؟ پرهام ا لبم
   زد؟يم
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لب هام حس کردم.  ینرم رو رو یشدن جسم دهياما من کش ديرو عقب کش خودش
 ختهي. انگشتش رو که حاال به رژ آمشديم دهيلب هام کش یانگشت پرهام بود که رو

  برد.  شينيشده بود به سمتش ب

  از حد قرمزه!  شياما ب دهيم یوبخ ی_بو

  کنم.  ینوبت من بود که تالف حاال

  کرده.  پتياز حد خوشت شي_کت و شلوار تو هم خوبه اما ب

   ؟یشد یرتيزد و گفت: االن غ یلبخند

طعمه نگا  کيعقاب زل زده بودن بهت. به تو مثل  ني_خب معلومه. همه دخترا ع
  رو از قبل شکار کرده.   یشاه ماه ريگيماه کيکه  دونستنی. اما نمکردنيم

 یذهنت رو ترنم. اما برعکس پرهام با خونسرد رني. گل بگديآخرم از دهنم پر یجمله
  . کردیمنو تماشا م

  .گهيد ی_پدرسوخته شد

  اش و هاش دادم به عقب. نهيقفسه س یرو گذاشتم رو دستام

  .رهيم ادمي_فکر نکن اون خنده ات رو 

  ؟یخنديگفتم: چرا م  یراض گونه ازد که با لحن اعت قهقهه

  کاشت. ميشونيپ یبه رو یکف دست رسوند و بوسه کيمون رو به  نيفاصله ب 

لبخند  یاريتمرکزت رو دوباره به دست ب نکهيا یگفت برا ی_به خدا استاد کاظم
  بزن.

که دخترا داشتن تو رو  یزيتکون دادم و گفتم: آها. فقط به همون م یتمسخر سر با
  خوردن؟يشون مبا نگاه 

شک  یهانيتو االن استاد ک ميبر ايخوبه؟ ب خندميفقط واسه خودت م گهي_باشه من د
  . کنهيم
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  .وفتميشونه هام و وادارم کرد تا به راه ب یرو گذاشت رو دستش
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صدام  یهانياستاد ک زميوم زمزمه کرد: عزسرش رو برد کنار گوشم و آر پرهام
  . باشه؟ميبچه ها منتها واستا تا با هم بر ی. برو جازنهيم

از کنارم گذشت. راهم رو به سمت بچه ها کج  ینيتکون دادم که با لبخند دلنش یسر
کرد و آروم  یاخودم نشستم. به محض نشستنم ترنم تک سرفه یصندل یکردم و رو

از  زيهمه چ یدونيمراقبت باشم. م یليخ ديکم بان گفت: کمکه بچه ها نشنو یجور
  شه؟يشروع م یچ

نکن.  ینينامفهومش گوش دادم و در آخر گفتم: مقدمه چ یدرهم به حرفا یچهره با
  اصل مطلب رو بچسب.

  رنگ ُرژش رو نشونم داد. یو صورت ديلبش کش یرو رو انگشتش

  _خب؟

  قط خداکنه که رنگ رو به لبش.... فشهياز پاک شدن رژ لب شروع م زي_همه چ

  به پاش و گفتم: خفه شو. دميکفشم رو کوب زيم ريز از

به کارم نداشته باشه. نگاهم رو زوم  یکار گهيرو از ترنم فاصله دادم تا د ميصندل
فقط چشماش  ايبود و چشماش بسته. خواب بود  زيکه سرش رو م اريکام یکردم رو

  رو بسته بود؟ صداش زدم. 

  بلند شو.  اري! کاماري_کام

ضربه به بازوش زدم  ني. چندديشنيمن رو نم یخواب بود که اصال صدا نکهيا مثل
  بلند صداش زدم.  یو با صدا

  . بلند شو!اري. با توام کاماريدر ن یمسخره باز اري_کام
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 زيم یرو رو یبلند من با تعجب نگاهم کردن. سپهر گوش یصدا دنيها با شن بچه
  بلند شد.  شيدلصن یگذاشت و از رو

  شده ساحل؟  ی_چ

. انگار خورهيدهنم رو با استرس قورت دادم و تته پته کنان گفتم: اصال تکون نم آب
  . شنوهيکه صدام رو نم

  داداش! اري_کام

بلند شدن. تارا روبه سپهر  یصندل یام از روچهره یترس تو دنيو ترنم هم با د تارا
  نه؟يگفت: خوابه؟ خوابش سنگ

 دارياز خواب ب یکشيو گفت: نه بابا نفس م ديکش اريکام یه شونه هاب یدست سپهر
  . شهيم

تک به تک بچه ها خوند. سپهر دستش رو برد  یاز چهره شديرو م یو نگران ترس
  و بلندش کرد.  اريبغل کام ريز

  . اريدر ن ی. مسخره بازنيزم یدرجا بخور کنمياالن ولت م اري_کام

. ناگهان ستين یاهل مسخره باز اريکام دونستميچون مام حبس شده بود  نهيتو س نفس
 یافتاد. من و ترنم با صدا نيسپهر به زم یدست ها رياز ز یحالیبا ب اريبدن کام

  !اري: کامميبلند داد زد

  اومدن و دورش رو شلوغ کردن. اريما همه به سمت کام غيج یشدن صدا دهيچيپ با

 قهينشستم و  اريسر کام یزدم. باال رو کنار تيسستم رو برداشتم و جمع یها قدم
 سيگونه هام رو خ ارياختیلرزونم گرفتم. اشکام ب یلباسش رو به اسارت دست ها

  رو هر لحظه تار تر. دميو د کردنیم

  بلند شو جون مامان و بابات. بلند شو. هو؟ي. چت شد اري_کام

  .دي_دورش رو خلوت کن
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نام داشت با بغض گفتم:  یهانياستاد ک که از قضا یرو پاک کردم و رو به مرد اشکام
  افتاده؟  یاستاد چه اتفاق

  .ديکنم. پرهام جان لطفا دورم رو خلوت کن نهيمعا دي_با

  بلند بشم. نيزم یکمک کرد تا از رو پرهام

  . احتماال فشارش افتاده.شهي. خوب مزمي_نگران نباش عز

بود. به  دهيخواب نيمز یبسته رو یبود که با  چشم ها اريکام ینگاهم فقط رو رد
: به خدا حالش خوب دمي. با بغض نالزدميو نفس نفس م ختميریصورت اشک م یپهنا
  بود.

رو  رتشيکردم، غ تشيبا کارام اذ یليفابم بود. خ قيمهم بود برام. رف یغفار اريکام
باهش نگرد، اما من به  ستيخوب ن یليبه تمسخر گرفتم. چقدر بهم گفت آراد سه

  کردم باهش.  یدم. چقدر لجبازحرفش گوش ندا

: چشمات دميمغموم زل زدم به صورت رنگ و رو رفته اش. با بغض نال یچهره با
چشمات رو باز کن  کنميکنم. خواهش م یازت عذرخواه خوامي. ماريرو باز کن کام

  "یبگو "غلط کرد تيتو روم با عصبان گهيبار د کيو 

  .گهيبار د کيکردم: فقط  زمزمه

و درجا نفسم  دميرو شن یهانياستاد ک یشده بود. صدا ليل به هق هق تبدهام حا هيگر
  رفت.

  !زنهي. نبضش نممارستانيبره ب ديآمبوالنس. با دي_زنگ بزن

  .دميديرو م زيخودم همه چ یبودم و با چشم ها داريخواب نبودم. ب بارنيا

پرهام  یهاسرم اکو شد. خودم رو از اسارت دست  یو داد تارا و ترنم تو غيج یصدا
  !اريو از ته دل داد زدم: کام دميکش رونيب

______________  
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گردان  ی. آنقدر به چراغ هاديکشیاعصابم خط م یآمبوالنس رو ريآژ یصدا
 یچشمام به سوزش افتاد. سوکت کرده بودم چون آالن جاآمبوالنس نگاه کردم که 

 نيکنار ماش یو رانندگ یابر یهوا نيا ريساعت از شب ز نيصحبت نبود. تو ا
 یسکوت کرد. دست ها ديبا شهياعزام م مارستانيبه ب زانتياز عز یکيآمبوالنس که 

 یهاانگشت  یال یتمام من شد همون گرما یلحظه یدستم نشست و برا یرو یگرم
  بودم. خبریداشتن من ازشون ب یپرهام. چه جادو

  .یحرفا نيتر از ا یقو اري! کامشهي_نگران نباش. حالش خوب م

هم کرده بود بازم دوست و  یهرکار اريانداختم. کام یمغمومش نگاه یچهره به
  .ارهي. اونم نگرانه اما به روش نمشديپرهام حساب م قيرف

  نداشته. رو یماريب جيه یسابقه اري_کام

سکته  کياز  یو عروق یقلب یها یماريافت فشار و البته. شروع ب اد،ي_استرس ز
  شروع... یقلب

... سکته اريکام یعنيمشهود تو صدام گفتم:  یو با نگران دميکالمش رو بر رشته
  کرده؟

و  زنهيگفت که نبضش نم یهانيرو گفتم. اما استاد ک یمن احتماالت پزشک یعني_نه! 
  ...یعني نيا

نزدم و چشم  یحرف مارستانيشد. تا خود ب رهيحرفش رو خورد و به جاده خ ادامه
  هم گذاشتم. یهام رو رو

  .ميديشو، رس ادهي_پ

  ار؟ي: کامدميپرهام چشم هام رو باز کردم و پرس یصدا دنيشن با

  _بردنش داخل.
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 دي. خانوم سفدميکوب نيزم یسست و لرزونم رو رو یشدم و قدم ها ادهيپ نيماش از
به بازوم زد. پرهام که پشت سِر  یمحکم یاز کنارم به سرعت گذشت و تنه یپوش

  تعادلم شونه هام رو گرفت و گفت: مواظب باش. ختنياومد با به هم ر یمن م

  .نميبش مارستانيرنگ ب یآب یها یصندل یدستم رو گرفت و مجبورم کرد که رو 

  .اريکام یبرم جا خوامي_م

که  یتونيو گفت: فعال نم ديپوست دستم کش یانه روهاش رو نوازش وار انگشت
  .ميري. کار دکتر که تموم شد باهم مشينيبب

مگه  ست؟يبه بخش اورژانس انداختم و با تته پته گفتم: مگه اورژانس ن یاجمال نگاه
  ده؟ياتاق ها نخواب نيتخت هم یرو

نامنظم ضربان  متير ليلب آروم زمزمه کرد: به دل ريز یقهيبعد از مکث چند دق پرهام
و نه  هي. ساحل نه گروي یس یمنتقل شد س یاتيح فيضع یو داشتن عالمت ها یقبل

  حال بد فقط دعا کن.

 فيضع یاتيح ی. عالمت هادميشنیم یچاه ده متر کيپرهام رو از اعماق  یصدا
بد کردم،  ارينسبت داد. من با کام اريبه کام شديبودن رو نم فينامنظم. ضع تميو ر

  م و بهش انگ نامرد زدم.پسش زد

  به اورژانس.) یدکتر احمد یبه اورژانس، آقا یدکتر احمد ی(آقا

بودم.  زاريالکل و خون ب یبو دنيصدا نفرت داشتم. از به مشام کش نيا دنيشن از
 نجايپوچ شده. ا یها یخوشبخت یدفن شده، بو یآرزوها یبو داد،يمرگ م یبو نجايا

من حکم دادگاه عقل و دلم رو داشت.  یبرا مارستانيبهم درمانگاه بود و هم قتلگاه. 
کنم  يیخودنما شتريگرفتم ب ميتصم شتناکمبا تصادف مون و خواب وح شيماه پ کي

تا به پرهام ثابت بشم و حاال امشب وقت دادگاه منطق و حرف دلمه. مجازات من در 
   خوره؟یچطور رقم م یدادگاه عدل و عدالت ذهن نيا

  !اليفکر و خ _گفتم دعا کن. نه
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  شد. یپرهام متالش یافکارم با صدا رشته

  ؟ی_تو از ذهن منم خبر دار

  سوک لبش لب زد.  یو با لبخند غمناک ديکش ششيبه ته ر یدست 

. رنگ به رخسارت رونيب زميرخنه کنم به ذهنت و تفکرات رو بر ستين ازي_ن
صبر کن،  گهيد یقهي. فقط ده دقستمي! من اگه گل نازم رو نشناسم که پرهام نیندار

  . گهيرو بهت م زيهمه چ اديدکتر م

 مارستانيبلند شد. به سمت آب سردکن ب یصندل یتکون دادم که پرهام از رو یسر
رو به دستم داد  وانيبار مصرف رو ماالمال از آب کرد. ل کي وانيقدم برداشت و ل
  . لبهات خشک شده.اديحالت جا ب کميو گفت: بخور 

 ديجونم بخش یرو به کالبد ب یآب روح تازه ی. سرددميئه سر کشآب رو الجر وانيل
  نفس بکشم. یراحت و تونستم که به

  _ممنونم پرهام. 

  وجودت. تشنه ات بود ها. ی_گوارا

  گرفتم. سپهر و تارا و ترنم کجان؟ ی_اصال انگار جون تازه

چاله قدرتمندش م یانگشت ها نيبار مصرف رو از دست من چنگ زد و ب کي وانيل
  کرد.

. دکتر کي_سپهر، تارا و ترنم رو رسونده خونه و خودش تو راهه. مونده تو تراف
  اومد!

بلند شدم و قدم تند کردم سمت راهرو. کنار دکتر واستادم  یصندل یاز رو مهيسراس
  افتاده؟ یو گفتم: دکتر حالش خوبه؟ چه اتفاق

  !نيداشت یمشکوک ماري_متاسفم اما ب

____________________  
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  چطوره؟ اريدکتر؟ حال کام هيزدم و گفتم: مشکوک؟ منظورتون چ یپوزخند

رو  یصورتش برداشت و گفت: با زحمات کادر پزشک یماسک رو از رو دکتر
 ماريبا ب یبرن. شما چه نسبت یبه سر م هوشيهستن منتها موقتا در ب ینصب یبهبود

   د؟يدار

  هستم.  شيميو دوست صم ی_هم دانشگاه

رو به من گفت:  آوردیم رونيرو ب یپرستار یهمون جور که دستکش ها دکتر
 ،یسوختگ ،یبرافروختگ ،یمثل مست یشدنش عالئم هوشيتون قبل از ب ماريب اناياح

  نداشتن؟  یو درد شکم یگوارش ميعال ،یپرحرف

گنگ دکتر نگران شده بودم. آب دهنم رو با استرس قورت دادم و  یحرف ها از
 دميدکتر حالش کامال خوب بود. من رفتم کنارش که صداش کنم اما د یگفتم: نه. آقا

  حال و روز افتاده.  نيا به

ضعف  جه،يرگمثل سردرد، س يیو چهار ساعت گذشته چطور؟ عالئم ها ستي_ در ب
 یافت عملکرد دستگاه عصب ،يیناياز دست دادن کامل ب اي ديد یتار ،یعموم
  تشنج داشتن؟ دوز،ياس ،یمرکز

. ميشدیبود حتما ما خبر دار م ی_من تا سه ساعت قبلش رو خبر دارم. اما اگر مشکل
  به وجود اومده؟ یکه مشکل ديبگ شهيم

  .ميداشتیهم شونه به شونه اش قدم برم من و پرهام داشتیدکتر برم یکه آقا یقدم هر

  ! د؟يديرو مشکوک د یزيچه چ اريدکتر شما در  کام یروبه دکتر گفت: آقا پرهام

از متانول  يیشما بر اثر مصرف دوز باال ماريو گفت: ب ديکش یقيدکتر نفس عم یآقا
به گلبول  ژنياکس دنيبه سرخرگ ها و نرس بيکردن. آس دايپ یو عروق یمشکل قلب

گوشتون رد  خيبگم خطر از ب تونميکرده. فقط م ميتون رو وخ ماريخون حال ب یاه
  شده.
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ارتباط  يیگرد به دکتر نگاه کردم. مغزم در اون لحظه توانا یشده با چشم ها شوک
  با اطاعات رو نداشت.

  ه؟يدکتر متانول چ ی_آقا

 يینارسااون باعث  دنييبو یو حت دنيو کشنده است که نوش یسم ی_متانول ماده
 د،يد یمانند تار يیناياختالالت ب ،یکبد بيو گردش خون، آس یمشکالت قلب ،یويکل
 ؛یو مغز یعصب بيآس ،یدائم ايموقت  يینايدر درک رنگ، ناب رييتغ ،یتونل ديد
  . شهيم

نداشتم. پشتم  ستادنيو توان ا رفتیم جي. سرم گخوردیو تاب م چيتو سرم پ ايدن کل
  دکتر و پرهام از نظرم گنگ و نامفهوم بود. نيدم. مکالمه بدا هيتک واريرو به د

  کنن؟يجات استفاده م یاز الک مارتوني_ب

  _نه. چطور؟

 یگاها متانول رو اشتباه کننيمصرف م یسنت یکه مشروبات الکل ی_معموال کسان
متاسفانه  ايبگم خوشبختانه  دونمي. نمشهيم دهيکش مارستانيو کارشون به ب نوشنيم

و کما رو رد کرده اما  يینايمانند از دست دادن ب یاحتمال یاز خطر ها یليچون خ
  تر هم بشه. فيو ضع فيضع ديوقت نرمال نخواهد بود. و شا چيقلبشون ه تيوضع

  دکتر االن حالش خوبه؟ ی_آقا

  تحت مراقب باشن. نجايا ديرو با یاما چند روز انيبه هوش م گهيد ی_بله تا ساعت

تر  فيو ضع فيضع اريرد و بدل شد. قلب کام ینه مکالمه و دميشن ینه حرف گهيد
 اري. کامکنهيفکر کردن بهش هم قلبم رو شرحه شرحه م یممکنه... حت یعني شه؟يم

  به خوردت دادن؟ اي یچرا؟ متانول رو خورد

________________________  

#sahel 
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. سپهر طول ميبود مارستانياز دوازده شب گذشته بود و من و پرهام هنوز ب ساعت
من واستاد. ولوم صداش رو باال  یروبار قدم زد و در آخر روبه نيراهرو رو چند

  . ديبرد و غر

رو بکنه؟  یهمچين حماقت ديچرا با اري_دکتر نگفت چرا متانول خورده؟ اصال کام
بو داره،  هيقض ني. ارهياشتباه بگ یو سنت یکه الکل صنعت ستياهل مشروب ن اريکام

   ؟یگينم چکسيو به ه ی. تو خبر دارلنگهيم یزيچ کيوسط  نيمن مطمئنم ساحل ا

بلند شدم و رخ به  یصندل یشد. از رو رهيچشمم خ یديداخل سف یخون یرگه ها به
تا حاال به خودت  یگفتم: از ک تيبه سرا تا پاش انداختم و با جد یرخش واستادم. نگاه

مثل من  یصدات رو به رخ دختر یکلفت یوقت ؟یکه سر من داد بزن یجرئت داد
 اريحرفت برنگرده به خودت؟ کام تا یزنيحرف م یاز چ نياول فکر کن. بب یکشيم
 اريو پوک کام کيجکه از  يیتو نه؟يشيخونه م کيتو  یبا ک ه؟يميصم یبا ک شتريب

  پس از من نپرس که چه خبره!  یباخبر

  اش. نهيبه قفسه س دميرو مشت کردم و کوب دستم

  خبرم! یکامال ب هيقض ني_من از ا

  داد زد.  تيدست هاش رو مشت کرد و با عصبان ضيغ به

  .شهياز گور خودت بلند م شايآت ی_خفه شو! همه

بلند شد و به  یصندل یاز رو تيصبانکه تا اون لحظه سکوت کرده بود با ع پرهام
  زد.  یبه بازوش زد و پوزخند یمحکم یسمت سپهر رفت. ضربه

  نکنم... یکه کار رميگيخودم رو م یدارم جلو یليخ ؟ی_چته؟ چرا دور برداشت

ها؟ شما دوتا هم  ؟یکن کاريچ یخواستيدست پرهام رو پس زد و گفت: مثال م سپهر
  رو هم و... نيختيخوب ر

  _نه...
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 چيکه به صورت سپهر خورد چشمام رو بستم تا عکس العمل ه یمحکم یليبا س 
  .نميکدومشون رو نب

حرمت و احترام  دي. به گلوم که برسه قرميخودم رو بگ یجلو تونميم یحد کي_من تا 
  تر نشدم. ی. بزن به چاک تا جرزنميرو هم م

هر محل رو ترک که سپ دادينشون از اون م خوردیکه به گوشم م یقدم ها یصدا
  کرده. پلک هام رو از هم باز کردم که با پرهام چشم تو چشم شدم.

  .شديم دهيکش نجايکار به ا دادمياجازه م دي_نبا

  پرهام! یکردیم نکارويا ديکردم و گفتم: نبا یصورت برافروخته اش نگاه به

اال کارو کردم. ح نيدراز تر کرده بود، من صالح دونستم و ا مشي_پاش رو از گل
  منتظرتم. نيجواب پس بدم. تو ماش یبه کس نميبينم ازيهم ن

پام رو  نم،يرو نب اريبلند گفتم: من تا کام یکه با صدا یتند کرد سمت در خروج قدم
  .زارمينم رونيب نجاياز ا

  به سمتم. ديهاش رو متوقف کرد و چرخ قدم

  . ساعت دوازده شبه.زمي_منتظرتم عز

  نشستم. یصندل یزدم و تخس رو یپوزخند

من  یول یبر یتونيکه گفتم. تو م نيکه منم بلدم. پرهام خان هم هي_اگر به لجباز
  .نميرو بب اريکام ديامشب با

  کتش کرد و گفت: پس فعال خداحافظ. بيج یتو دست

. انقدر به نميرو بب اريو اجازه بده تا کام اديرو ندادم و منتظر شدم تا دکتر ب جوابش
  هم رفت و نشسته خوابم برد. یخود به خود چشم هام رونقطه نگاه کردم که  کي
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 یشدم. بو داريشونم از خواب ب هيدر ناح يیجا شدن سرم و حس کردن گرماجابه با
جا شونه اش جابه ی. سرم رو روداديرو بهم م زيهمه چ ديکه مشامم رو پر کرد نو

  . چوندميبه دور تنم پ شتريکردم و پالتو رو ب

  ؟یچرا برگشت ؟یدکر ی_تو که خداحافظ

 یکردم ول یگفت: خداحافظ نهيگرفته بود تا منو بب نييطور که سرش رو پا همون
. نتونستم که تنهات یهاتم برام مهم یبا لجباز ینگرفتم. برگشتم چون تو حت یجواب

  بزارم. 

گذاشتم  رهنشيپ ینرم یرو رو ميني. بداديگرمش پوست صورتم رو نوازش م نفس
  .دمييتنش رو بو و با تمام قوام عطر

   نمش؟يبب ميبر شهيم ؟یدي_دکتر رو هنوز ند

و  یبر یتوني. االن میبش داري_رفتم با دکترش صحبت کردم. منتظر بودم که ب
  !شينيبب

  تنم کنار زدم. یشونه اش برداشتم و پالتو رو از رو یرو از رو سرم

  .امي_صبر کن من ب

اون موقع  زنميصحبت بکنم. صدات م تنها خواميپاش و گفتم: م یرو انداختم رو پالتو
  .ايب

درب گذاشتم  ی. دستم رو رووي یس یتکون داد که قدم تند کردم سمت س یسر پرهام
 دمياتاق که رس نيبرداشتم. به اول اريسستم رو به سمت اتاق کام یو هلش دادم. قدم ها

 دهيدراز کش یآب یتخت با لباس ها یبهش نگاه کردم. رو شهيواستادم. از پشت ش
بغض تو گلوم  تشيوضع دني. با دديکشیدستگاه نفس م نيچند ريداشت ز اريبود. کام

. بغضم رو قورت دادم و وارد اتاقش رفتیم نييگلوم باال و پا بکيخونه کرد. س
  شدم. کنار تخت واستادم و خم کردم، کنار گوشش زمزمه کردم.

  ؟یغفار یآقا یداري_ب
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  . همون طور چشم بسته لب زد.ديکشینفس م قيبسته بود و عم چشماش

  ؟یغفار یتا حاال برات شدم آقا ی_از ک

  .نميصورتش رو بب یحالت ها تونستميبود و نم دهيبه من خواب پشت

و منو  یروت رو برگردون یاالن که حاضر نشد نيکردم و گفتم: از هم یزير اخم
  .ینگا کن

 ريز یها یگود نديجا کرد و چشم تو چشم من شد. با درو تو تخت جابه خودش
  اش قلبم مچاله شد.چهره یدگيچشمش و رنگ پر

  پلک هم نزد. یکه حت یشد جور رهيچشمام خ یمردمک ها به

  ؟یکرد هي_گر

نبود. کمر  یزيلبخند به زور کش دادم و گفتم: اتفاق امشب کم چ یرو به بهانه لبم
  مون. نيب یهممون رو شکست. هم دالمون شکست هم حرمت ها

  

#sahel 

 هيمن گر یکرد و گفت: برا یزيروانه شده از چشم هام اخم ر یاشک ها دنيد با
  ؟یکنيم

  !ینفر نينکرده بود. تو اول هيتا حاال واسه من گر یتکون دادم که گفت: کس یسر

  کنم؟ هيتر گر شيب ،ی_دوست دار

دستگاه ها رو از خودم جدا  نينکن همه ا یو در آخر گفت: کار چپ نگاهم کرد چپ
  اشکاتو پاک کن. عيکنم. سر

  .دميچشمم کش ريگفتم و انگشت هام رو ز یچشم

و قاطع باهم  یستاديميجلوم وا شهيهم ادمهيچشم سرتق خانم!  یگيباره بهم م ني_اول
  .یکرديمخالفت م



404 | P a g e 
 

  اش نگاه کردم.به چشم ه قيچونه ام و دق ريرو گذاشتم ز دستم

هام... بابت تک  یهام، بابت لجباز یمحلیهام، بابت تمام ب یبدخلق ی_من بابت همه
نرمه  شهيوقت مثل تو نبودم. من ش چي. من هکنميم یبه تک رفتار هام ازت عذرخواه

  داشتم. اديز

 چيمن ه ی. ولیداشت ادينرمه ز شهيکرد و گفت: تو فقط واسه من ش یاسرفه تک
  وقت! چيرده به دل نگرفتم. هوقت ازت خ

 اريرو به کام یورود پرهام به اتاق سرم رو برگردوندم سمتش که با خوشروئ با
  ؟یبود با ما کرد یچه کار نيداداش. ا ميگفت: امشب همه مون سکته رو رد کرد

که پرهام دستش رو جلو گرفت و گفت: راحت باش.  نهيتخت بش یخواست رو اريکام
  .اديت به درد بممکنه که قلب ینيبش

  گذشت که بالخره پرهام رفت سر اصل مطلب. یبه احوال پرس یقهيدق چند

  که حالت بد شد؟ شدي_چ

 ايدن هوي. ستين ادمي یخاص زيسرش و گفت: من چ یدستش رو گذاشت رو اريکام
  . مارستانميب دميچشم باز کردم، د نکهي. تا ادميرو نفهم یچيز گهيو تار شد و د رهيت

  لب زدم. اريکنار تخت نشستم و روبه کام یصندل یرو

  برات افتاده؟ ی_دکتر بهت گفت، چه اتفاق

کرد.  فيرو براش تعر زيتکون داد که پرهام همه چ یبه نشونه منف یسر اريکام
  .شديهر لحظه گشاد گشاد تر م اريکام یچشم ها

 تند گفتم: متانول مصرف اريپرهام تموم شد روبه کام یحرف ها نکهيمحض ا به
  ؟یکرد

 یقبل یمن... ناراحت یعنيبا تعجب به من و پرهام نگاه کرد و با تته پته گفت:  اريکام
  دارم؟
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 یو عروق یاز متانول مشکل قلب يینه! تو به خاطر مصرف دوز باال یقلب ی_ناراحت
  ؟یمتانول مصرف کرد نم،ي. حاال به من بگو ببیکرد دايپ

  بخورم؟ یر صنعتزه اميهستم، ب وونهي_مگه مغز خر خوردم؟ د

  ؟یخبر ندار یچيتو از ه اريبا شک و شبهه به من نگاه کرد و گفت: پس کام پرهام

  ه؟يچ هي. قضدمي. االن از شماها شندونمينم یچي_من ه

  دوتا دستام صورتم رو پوشوندم. با

   ؟ینخورد یمشکوک زي_مسمومت کردن. چ

حالم خوب بود.  یخرانس یلحظه نيمکث گفت: ساحل! من تا آخر یبعد از کم اريکام
  نزدم. زيچ چي. من اونجا لب به هادمهيرو  زيهمه چ

که خوردم...  یزيگفت: تنها چ یوسط و با لحن مرموز ديبکنم، پر یخواستم صحبت تا
  !یبود که تو بهم داد یآب معدن

  ؟یو گفت: مطمئن ديبه موهاش کش یو مضطرب دست مهيسراس پرهام

  .دميرو نفهم یزيچ گهياش... د قهياز چند دق. خوردم و بعد ادمهي_آره کامال 

  لب زدم. تيو با عصبان ميشونيبه پ دميدست مشت شده ام رو کوب 

  !ی_وا

خاطر  . منو بهیشد یگفتم: امشب ناج اريبلند شدم و روبه کام یچوب یصندل یرو از
  .یرو نکش یدرد جيتا ه کنميامشب ببخش. همه کار م

  .واريبه د دميارج شدم. دست هام رو مشت کردم و کوبگفتم و بالفاصله از اتاق خ نويا

  دارم برات! ؟یکشيقتل م ی_نقشه

  اومد و قدم تند کرد سمت من. رونيپرهام هم از اتاق ب قهياز چند دق بعد
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به  نياز ا کنهيمون م ميو ج نيساحل! شک کرده. دائم س یدر آورد یباز عي_ضا
  بعد.

  گه؟يم ی_چ

  . چرا و... یتکرار ی_ سواال

  !دهيخواب مارستانيتخت ب یرو ليبدونه چرا و به چه دل ديداره. با حق

  به فکر فرو رفتم. نباريمقابل صحبتش فقط سکوت کردم. سکوت کردم و ا در

  ؟یکنيفکر م کنم،يکه من فکر م ی_تو هم به همون

  لب زمزمه کردم. ريبه تکون دادن سرم اکتفا کردم و ز تنها

  !ی_فرشاد فاراب

____________________  

#farshad_farabi 

  مخصوص از اتاقم خارج شدم. یلباس ها دنياز پوش بعد

  د؟يبریم فيتشر يی_سالم قربان. جا

امضاش  ديدارم که حتما با یو گفتم: آره. قرار داد مهم دميبه کت و شلوارم کش یتدس
 ینيامشب همه رو زم نيدخترا رو انجام بده. هم یبگو کارا دونيکنم. در ظمن به فر

  .مانيتا برسن به دست آتا نيرد کن

  راهرو نظرم رو جلب کرد. یاز انتها دونيفر یصدا

 دونيآنقدر سخته که تنگ اون فر ؟یت صحبت کنبا بزرگت درس ینگرفت ادي_هنوز 
  ؟یعمو بچسبون کي

 گميکه بهت نم یزدم و بدون نگاه کردن به چشم هاش گفتم: البد عمو نبود یپوزخند
شماها جداست. تو از  یشهيراه من از رگ و ر یفاراب دونيباشه فر ادتيعمو. 
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به  ايدن ني. ایو بدتقاص درد و زخم حرفات ر دي. بایبهم انگ حروم زاده زد یبچگ
  بدهکاره! یليمن خ

دادم. همون  شيداد و گفت: من تاوانم رو دو سال پ لشيسب یبه گوشه یتاب دونيفر
  سال افتادم زندون. کيموقع که به خاطر جرم نکرده 

  متنفر بودم. دونيغاز فر کيصد من  یحرف ها از

  باشن. مانيدخترا دست آتا گهي_تا دو روز د

قرارداد  نيگفت: فرشاد! امضا ا دونيکه فر یتيسمت اتاق امنرو کج کردم  راهم
  کنه. یبا جون تو باز تونهيم

  _نگران من نباش. تهش مرگه!

 رهيخ دهيچيپ یبريسا یها ستميس یشدم. نگاهم رو رو یتيگفتم و وارد اتاق امن نويا
  زدم. یکردم و پلک

  ه؟ي_اطالعات امروز چ

رو کم  تشيفيداره ک اسیپیبودن. ج مارستانيدوتاشون ب کيتا ساعت  شبي_د
  .وفتهي. من نگرانم که از کار بکنهيم

زدم و گفتم: مهم  یثيبوده پس متوجه شده. لبخند خب مارستانيشب ب کيساعت  تا
  بوده؟ یمن ک ليموبا یکه کنترل داشت رو یکس ی. متوجه نشدستين

افاقه  یو خروج یورود یبود. رمز ها روسيکامال ضد و ستمشي_نه قربان. س
  . معلومه طرف کار بلده. قربان اگر به داداشش...کردینم

  است. غهيت ی. سرش لبهکنهينم یتيخر نيگفتم: اون همچ دميکالمش رو بر رشته

  گوشم زمزمه کرد.  ريآروم ز یفرج

شانس  یليبدجور حالشون گرفته شده. پسره خ یشد ول یدرسته اشتباه شبي_قربان د
  آورده، که زنده مونده. 
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 یقيرو روشن کردم و پوک عم گاري. سدميکش رونيب بميج یرو از تو یبرنج فندک
به نوبت. امروز  ايگفتم: آس یازش گرفتم. تمام دودش رو قورت دادم و رو به فرج

  . گهيد یعوض کيفردا  اريکام

  شدم.  پيکتم در آوردم و مشغول تا بيرو از داخل ج ميگوش

 یبودم اما در لحظه طعمه مون عوض شد. راستواسه تو تور پهن کرده  ست؟ين باي(ز
تا مزه  ميبوده؟ ما تمام تالشمون رو کرد یکه خورده چه طعم یازش بپرس آب معدن

. من نگران قلبشم که ديبد ضربه د یليخ ميخودمون یاز متانول نداشته باشه. ول یا
  !)ی. به سبک فرشاد فارابشنيم جازاتهمه به نوبت م نجاي. ازنهيدوتا م یکي

  رو درآوردم و دادم دست آرش. مکارتيس امکيمحض فرستادن پ به

  االن بسوزنش. ني_هم

  

#sahel 

 یها قهيتا بتونم دق کردميموکول م گهيد قيرو به دقا ميبار دوم آالرم گوش یبرا
  رو بخوابم. یشتريب

 ريبه ساحل نداره. مظلوم تر گ یربط چيه اري_چرت و پرت نگو! موضوع کام
  خفه شو بابا. ؟یاوردين

خواب رو زدم. تن کوفته و خسته ام رو از تخت خواب  ديو داد ترنم ق غيج یصدا با
به  یباز کردم و سرک یرو به آرومکندم و آهسته به سمت در قدم برداشتم. در اتاق 

  .کردیمبل نشسته بود و با تلفنش صحبت م ی. ترنم رودميهال کش

 ادتي ؟یو تحول برداشت یمتانول خورده تو فاز مست اري! کامیعوض شد داي_جد
نکن.  سهيوقت خودت رو با ساحل مقا چيبوده پس ه ميزندگ یباشه ساحل قبل تو تو

  تو هم. رهيچون بدجور کاله مون م یکناالنم بهتره که نطق اضافه ن

  مبل. یپرت کرد رو ضيرو با غ لشيتلفن رو قطع کرد و موبا قهيبعد از چند دق 
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  .واريام رو دادم به د هيزدم و تک نهيبه س دست

  بود؟ ی_ک

  .ديکش ینيبا ترس و وحشت به سمتم برگشت و ه 

  ؟یکنه. زهر ترک شدم. تو مگه خواب نبود کارتي_خدا بگم چ

از کجا نشات  تيهمه عصبان ني. ادمياز خواب پر یو داد جنابعال غيج یا صدا_ب
 ديدور برداشته. البته شا یاديز ،یکه پشت تلفن باهش صحبت کرد یکس ره؟يگيم

  حق داشته باشه.

صحبت  یمن با ک یديبهم انداخت و گفت: تو از کجا فهم ینگاه معنادار مين ترنم
  کنم؟يم

  مبل نشستم. یجا جم کردم و رو کياز موهام رو  یمناستفاده از کش مو، خر با

 یباال. جد بردیبار بود، صداش رو م ني. اولميباهم حرف زد مارستانيتو ب شبي_د
  بدجور به خونم تشنه است. یول اومدیبودن بهش نم

 هوي ديتو صورتش تا بفهمه نبا یزديم نيکرد و گفت: غلط کرده! همچ یزير اخم
  بکنه. رييتغ

  رو روشن کرد. یکتر ريمبل بلند شد و قدم تند کرد سمت آشپزخونه. ز یرو از ترنم

  ...یول گهينم خودمي. بدونهيرو من م شبياتفاقات د ی_سپهر باعث و بان

  گشاد شده زل زد به صورتم. یبا چشم ها ترنم

 نيآخر ديچرا با خبرم؟یب زيافتاده؟ چرا من از همه چ یساحل؟ چه اتفاق یگيم ی_چ
  دوستم باخبر بشم؟ ها؟ نيحوال بهترنفر از ا

گرفتم. برگشتم و سرتا پاش رو از  شياتاقم رو در پ ريتوجه به سواالتش مس بدون
  نظر گذروندم.
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 ارياگر نگم به سام یکرد دميکه؟ تهد ادتهيمهلت چهار روزه منه.  ني_فردا آخر
  برات بگم. کهنه و تازه ام یاز درد ها و زخم ها اميتا ب زيبر یچا کي. حاال یگيم

... کي... به تو داره؟ خوردن متانول یربط اري... کامهيبا تته پته گفت: قض ترنم
  توطئه بوده؟

  .ننيبب یبيآس هيبق خوامينم گهيبرام بس بود. د اريترنم. کام یفهميرو م زي_همه چ

  ؟یبهم بگ یگرفت ميکه تصم شديباال انداخت و گفت: چ يیابرو

  برگشتم نگاهش کردم و لب زدم. در خشک شد. رهيدستگ یرو دستم

 چيدارم وگرنه ه ازتيبکنمت. ن یباز کيهم از خطر دورت کنم؛ هم وارد  خوامي_م
  کشوندم سمت ممنوعه ها! یوقت پات رو نم

  گفتم و وارد اتاق شدم. در رو بستم و همونجا کنار در زانو زدم. نويا

  !)ی. به سبک فرشاد فارابشنيهمه به نوبت مجازات م نجاي(ا

بزارم  ديبود. نبا انيع زينداشت. همه چ حيبه توض ازيکه ن یامکيجمله افتادم. پ نيا ادي
  انتخاب کنه. یرو اشتباه یباز نيا یها یقربان یفرشاد فاراب

 نيآخر ني. اشهيمنو و اون رد و بدل نم نيب گهيد یامکيپ چيگفته خود فرشاد ه به
 امکيمراهش به محض ارسال پکه شماره ه یاميکردم. پ افتيبود که در یامکيپ

  باطل شد.

  وارد اتاق شد. یچا ینيبه در زد و با س یتقه ا ترنم

  ؟ینشست نيزم ی_چرا رو

  رو جمع کردم و زانو هام رو به بغل گرفتم. خودم

  شه؟يآنقدر زود درست م یتا حاال چا ی_از ک

کن مم ريهمه غ ،یرو بکش قيدقا نيچند ماه انتظار ا یزد و گفت: وقت یپوزخند
  .یکنيها رو ممکن م نيتر
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صورتم رو به پشت گوشم فرستادم و گفتم: از کجاش برات  یشده رو ختهير یموها
  بگم؟

به  یديکوب یمزاحم تلفن یرو به بهانه تيکه گوش یروز ني_از همون اول. از اول
  .واريد

و تنم رو مماس با ترنم کردم. دستش رو گرفتم و گفتم:  دميکش نيزم یرو رو خودم
  چشمام نگا کن! به

  رو بند چشمام کرد. شيعسل یها لهيرو باال آورد و ت سرش

 یرو بهت نگفتم. اگر ازت پنهون کردم. اگر نخواستم درد هام رو کس یزي_اگر چ
. یکه برام ارزش ندار یوقت فکر نکن کيبفهمه، فقط و فقط به خاطر خودت بوده. 

  !نيرو کردم که به صالحت بود. هم یمن کار

  . االن وقتشه، بگو.ی. تو عاقل تر از حرفا هستدونمي_م

 کي م،يکه تهران بود یموقع ادتهينامعلوم گره زدم و گفتم:  یرو به نقطه نگاهم
  داشتم؟ یدوست مجاز

  تکون داد و تند تند گفت: آره... آره. اسمش، صدف بود. نه؟ دييبه نشونه تا یسر

  _آره.

  ماجرا داره؟ نيبه ا یچپ نگاهم کرد و گفت: صدف چه ربط چپ

. بعد از چند ماه هم نقاب برداشت و شد فرشاد یلي_صدف بعد از چند ماه شد آراد سه
  !یفاراب

________________  

#sahel 

  ترنم رو نداشتم. با بغض لب زدم. زيترحم آم ینگاه ها طاقت

  نگام نکن. بلند شو برو به کارت برس. ی_اونجور
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 چيرو از کنار پام برداشت و بلند شد. قبل از رفتنش برگشت و گفت: ه یچا ینيس
به سمت  یکشونیمن رو م یپا ی. کیوفتيحال ب نيبه ا یروز کردمیوقت فکر نم
  ممنوعه ها؟

  _به وقتش!

 یخاطر نشستن روو در رو پشت سرش بست. استخون هام به رفت رونياتاق ب از
رفتم.  نهيبلند شدم و به سمت آ نيزم یاز رو یبه گز گز افتاده بود. به سخت نيزم

تخت نشستم. انگار همه منو فراموش  یتوالت برداشتم و رو زيم یرو از رو ميگوش
 زيگاه خدا. همه چدر یشده بود حت ته. همه درها به روم بساريسام یکرده بودن، حت

 نميمخاطب نيرو از ب اريمحبت ها! نام سام ی. حتداديترس و وحشت م یبو نجايا
عکسش زدم و نقطه تماس  یبه رو یکردن شماره اش لبخند دايسرچ کردم. بعد از پ

جمله: مشترک  نيمتممد و ا یبوق ها دنينشد جز شن دميعا زيچ چيرو فشردم. ه
  .ديريفا بعدا تماس بگ. لطباشدینم سخگومورد نظر پا

گرفتم به بابا زنگ بزنم. شماره بابا  مي. تصمیچيبا خط دومش تماس گرفتم بازهم ه 
که به طور خودکار  یخانم یرو کنار گوشم گرفتم. صدا یرو وارد کردم و گوش

. شماره مامان رو گرفتم و دوباره شنونده ديکشیاعصابم خط م یرو کردیصحبت م
  جمله شدم. نيا

  .)ديري. لطفا بعدا تماس بگباشديک مورد نظر خاموش م(مشتر

  .دميبلند غر یتخت انداختم و با صدا یرو رو یگوش

  !ی_لعنت

بود که تمام تنم  ی. نگرانخورهيبهم م یخبریرو نداشتم. حالم از ب یگهياتفاق د تحمل
  جمله از پرهام افتادم. نيا اديرو در بر گرفته بود. به 

اگر ساعت سه نصفه  ی. حتیهر اتفاق کنمیم دي. تاکیديمن خبر م افتاد، به ی(هر اتفاق
  ساحل.) یزارينم خبریچيز ب چيمنو از ه یطيشب بود. در هر شرا
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که  ديشماره پرهام رو گرفتم. به بوق سوم نرس یديترد چگونهيو بدون ه مصمم
  افتاد. انيگوشم به جر یحلزون نيخواب آلودش ب یصدا

  ؟ی_الو، سالم! خوب

  . زدميبود وگرنه زنگ نم یمزاحم خوابت شدم. ضرور ديم. بخش_سال

 شدميم دارياالن ب دي. اتفاقا بازميعز ستيو گفت: مهم ن ديکش یا ازهيپشت تلفن خم از
  افتاده؟ یچه اتفاق نم،ي. حاال بگو ببگهيد

  .ارمي_من نگرانم! دارم از شدت دلشوره باال م

هم  یهاش رو از پشت گوش هيپا ريج ريج یتختش بلند شد که صدا یاز رو یجور 
  .دميشن

  افتاده؟ یاتفاق اريکام یداده؟ برا امي_باز پ

حالش بد  اريداده و نه کام یاميسرم رو خاروندنم و گفتم: تند نرو پرهام! نه پ کالفه
  شده. امون بده صحبت بکنم.

  .شنومیو گفت: م ديکش یقينفس عم نانياطم یاز رو 

هر  ارياما سام زننيبهم زنگ نم اديرسته مامان و بابام زمامان و بابام! د ار،ي_سام
هم به من نداده.  اميپ کي یحت ارياالن چهار روزه که سام ی. ولزديروز بهم زنگ م

شون  یو مامان و بابا گوش دهيجوابم رو نم ارياالن به سه نفرشون زنگ زدم. سام
  خاموشه!

موقع از روز سر کاره  نيا . داداشتزمي. نگران نباش عزهيعيامر طب کي ني_خب ا
  وقت نکرده جواب تلفنت رو بده. ديشا

از من نگرفته. مامان و  یچهار روزه که اصال خبر اريسام گميپرهام؟م یگيم ی_چ
  نظرت؟ یب هيعيطب نيهاشون خاموشه! ا یبابام دوتاشون گوش
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. شدميمزاحمت م دينبا یدونيگفتم: م تيکه کرد سو استفاده کردم و با عصبان یمکث از
 ني. پس بهتره به اگميم یمن چ یفهمينم ،یهست یداريتو االن تو عالم خواب و ب

  . خدا...زميريبه سرم م یخاک کي. تو برو بخواب منم دميمکالمه خاتمه بد

 یاصال حق با تو. شماره تلفن ؟باشهیشيم یوسط حرف زدنم و گفت: چرا عصب ديپر
  ؟یداداشت ندار ايبابا و  یاز همکار ها

  اومد. ادمي زود به یليجمله خ نيکردم به گذشته. ا رجوع

با من ارتباط  ینتونست یاز همکارامه. داشته باش اگر روز یکي یشماره ني( ا
  .)کنهيدوستم کمکت م یعل ،یبرقرار کن

  .گهيتو هپروت پدرسوخته؟جواب بده د ی_رفت

  بلند پرهام از پشت خط به خودم اومدم. یصدا با

  رو دارم. اريسام یکار هااز هم یکي ی_شماره

  .ريرو ازش بگ اري_خب االن بهش زنگ بزن و سراغ سام

  _باشه. پس فعال خداحافظ.

رو سرچ کردم و بعد از چند  يینوا ی. علنميرو قطع کردم و رفتم سراغ مخاطب تلفن
  جواب بده. کردميدرنگ تماس گرفتم. تو دلم خدا خدا م هيثان

  .ديي_الو سالم بفرما

. خواهر ی. ساحل هستم، ساحل سپهريینوا یکردم و گفتم: سالم آقا یاسرفه تک
  .اريسام

 اريشما از سام يینوا ی: آقادميزدم و پرس ايدلو به در یاحوال پرس قهيدق نياز چند بعد
  د؟يخبر دار

بابا. خواهر و برادر  د؟عجبيپرسیشماست بعد از من احوالش رو م شيپ اري_سام
  ها. نيخودتون کردانگشت  کيخوب همه رو مهلکه 
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 ی. چشمام رو بستم و باعث و بانديتک به تک جمله هاش سرم سوت کش دنيشن با
  کردم. نيمشکالت رو نفر نيهمه ا

  د؟يشنویمنو م ی_ساحل خانم؟ صدا

بهم نزده  ی. چند روزه زنگستيمن ن شيپ اريسام يینوا ی_بله صداتون رو دارم. آقا
شما  کردمیشدم به شما زنگ بزنم. فکر م . مجبوردهيمن رو نم یو جواب تلفن ها

  .ديخبر دار ارياز سام

چند روزه گرفت. به منم گفت  یمرخص یتلفن اريبود، سام شيپنج روز پ باي_تقر
  . نهيدارم هم اريکه من از سام یشما. تنها خبر شيمشهد پ اديب خواديم

  

#parham 

. با نگيچنگ زدم و با دو خودم رو رسوندم به پارک زيم یرو از رو نيماش چيسو
 امکيپ نگيد یرو باز کردم و سوار شدم. دستم با صدا نيدرب ماش چياستفاده از سو

برداشتم و مشغول  یکنار یرو از صندل یفرمون خشک شد. گوش یرو ميگوش
  خوندن شدم.

بهت  یگهياز هر وقت د شتريوقت. چون االن ب چيه اياالن  نيهم اي. نمتيبب خوامي(م
  دارم.) ازين

  داده شد. شيصحفه نما یحسام هم رو امينشون بدم پ یاکشن یخواستم ر تا

. شراکت با یسر جلسه حضور داشته باش دي. بااديب تونهي( پرهام بابات خبر داد که نم
  خودت رو برسون شرکت.) گهيد یقهيبرگ برنده. تا ده دق یعني یزاهد

ساحل؟!  دنيد ايمهم  یحضور در جلسه نيافتاده بودم. انتخاب ب ريگ یبد مخمصه ا تو
بود  یزد. انتخاب سخت یبه من زنگ نم یالک یوقت به بهانه چيساحل ه دونستميم

 یرو برداشتم و برا یمن بوده. پس گوش یزندگ یها تيجزو اول شهياما ساحل هم
  کردم. پيحسام تا
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 یموکول کن به هفته اياومده. جلسه امروز رو  شيبرام پ ی(متاسفم اما کار واجب
  حسام.) یايجور جمع و جورش کن. تو از پسش بر م کيخودت  اي ندهيآ

  پدال گاز فشردم. یوقفه پام رو رو یرو خاموش کردم و ب یگوش امياز ارسال پ بعد

رو زدم و  فونيشدم. آ ادهيپ نيرو متوقف کردم و از ماش نيخونه شون ماش کنار
  شدم. یمنتظر جواب

  ؟يی_اِ پرهام تو

  . منتظرم!نييپا ايمنم. آماده شو ب زميزدم و گفتم: آره عز یلبخند

  _باشه.

 حيمل یلب با خنده ريواستادم و زل زدم به پنجره اتاقش. ز نيکه گفت کنار ماش نويا
روز  یبه حال فردا یوا .یکرد دايپ تينشده اول یچيپدر سوخته. هنوز ه یگفتم: ا
  مون.

به قرص صورتش انداختم. انقدر مغموم  یبه خودم اومدم و نگاه اطيباز شدن در ح با
  . ديکشیکه انگار خروار ها غم رو به دوش م ديرسیبه نظر م

  _سالم.

  ه؟ي. خبری. بار اوله آنقدر زود آماده شدزمي_سالم عز

 عيکرد و گفت: چون تو سر رونيب شد. سرش رو از پنجره نيکرد و سوار ماش ینوچ
  معطلت نکنم. گهيگفتم د ،یاومد

  رو روشن کردم. نيُرل نشستم و ماش پشت

  ده؟ي_چرا رنگت پر

  _به همکار داداشم زنگ زدم.

  گرفته اش. یرو از جاده گرفتم و دوختم به چهره نگاهم

  _خب...؟
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ت قرار بوده مکث با لرزش صدا گفت: به همکارش زنگ زدم. گف قهياز چند دق بعد
اصال  اريکه سام یچند روزه گرفته. در صورت یبهانه مرخص نيمشهد و به هم اديب

  با من در ارتباط نبوده!

  رو کم کردم و با شک و شبهه نگاهش کردم.  نيماش سرعت

  ؟ی_بازم فرشاد فاراب

  .یداد به صندل هيتکون دادم و سرش رو تک دونميبه نشونه نم یسر

 یاتفاق کيجواب تلفن نده. حتما  ليدل یحفظم! عادت نداره برو از  اري_اخالق سام
  افتاده. دارم از دلشوره و استرس باال... نگهدار! 

دهنش گرفت و ُعق زد. فرمون رو به سمت راست چرخوندم  یراستش رو جلو دست
در رو باعجله باز کرد و  ن،يو کنار جدول ها توقف کردم. به محض واستادن ماش

 دميآب رو از داخل داشبورد برداشتم و دو یبطر عيدور شد. سر نياز ماش یچند قدم
  سمتش.

  .اميجلو! االن خودم م اي_ن

  . ايداد زد: گفتم ن تيحرفش گوش ندادم و قدم اول رو برداشتم. با عصبان به

لرزون به سمتم  یبا قدم ها قهي. بعد از چند دقستادميکنم. پس همونجا ا تشياذ نخواستم
. شونه هاش رو گرفتم و ترس گفتم: چرا دميناره لبش به سمتش دوک دنياومد. با د
  ه؟يلبت خون

  !ستيلبش و با تته پته گفت: مهم ن یرو ديرو کش انگشتش

هم مهمه. خون  یليتمام لب زدم: مهمه! خ تيآب رو به دستش دادم و با جد یبطر
  ؟یباال آورد

  _آره!

 یمشکل گوارش ؟یچه خورد باره؟ نيو گفتم: اول ميشونيزدم به پ یمحکم یضربه
  ؟ینداشت
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  .ديآب رو سر کش یکرد و بطر ینوچ

  . االنم به خاطر همونه که...رميگي_من هر موقع نگرانم، حالت تهوع م

 یدونيم ؟یفهميم ،یکالمش رو قطع کردم و گفتم: ساحل! خون باال آورد رشته
  استفراغ خون زنگ خطر مرگه؟

  کنم؟ کاريچ دي_االن من با

  دکتر. ميدم تند کردم و گفتم: سوار شو برق نيماش سمت

  و زل زد تو چشم هام. ستاديا تخس

  ؟یچ اريسام ؟ی_پس مامان و بابام چ

  و با تحکم لب زدم. دميهم ساب یاخالقش. دندون رو نيترم کرده بود با ا یجر

. االي. ستيتو مهم ن یکس به اندازه چياالن ه ن؟يحال و روز خودت رو بب ی_ِد لعنت
  و.سوار ش

____________  

#sahel 

 یصندل ی. تخس روميشدم که به دکتر بر یاصرار مکرر پرهام بالخره راض با
  .کردميرو نگاه م رونينشسته بودم و ب

نگا کردن به کوچه  یبه جا ؟ینيبیکه تو من نم ،یديد یلعنت ابونيتو اون خ ی_چ
  خلوت و سوت و کور به من توجه کن. یها

  پرهام. یماينگاهم رو از پنجره گرفتم و دوختم به س یلحظه یبرا

  . جز لجاجت!نميبيهم در تو نم یخاص زيچ چي_من ه

  _بده به فکرتم؟ بده نگرانتم؟
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کرده جون خانواده ام  ريذهن من رو درگ که یزي_من حالم خوبه پرهام خان. اون چ
  هست.

همه شون  ؟یديخودت دوست نداشته باش. فهم یکس رو به اندازه چيه ايدن ني_تو ا
 خانواده یتب نکن. حت یکنار، پس واسه هرکس کشنيبه نفع خودشون م یروز کي

   ؟یديات. فهم

  _آخه... 

هم  یاستراحت کن. حرف رو بده عقب و نيماش یو گفت: صندل ديکالمم رو بر رشته
  نفسهات. ینشنوم جز صدا

دادم به پنجره و  کهيناخوش احوال بودم که حوصله بحث نداشتم. سرم رو ت آنقدر
  هم گذاشتم. یپلک هام رو رو

  رو... ی_صندل

  راحتم. ینجوريرو آوردم باال و گفتم: هم دستم

 یو خطر ها رياتفاق اخ یداشتم. به فکر کردن درباره یا ختهيافسار گس افکارِ 
سمت همون ممنوعه ها و  رفتینداشتم اما ناخودآگاه ذهنم م یرغبت چيه یاحتمال
اتفاق مانع  کيمشهد اما  اديب خواستهيواقعا م اريسام دي. شازيهراس انگ اتيحدس

  ده؟يرو فهم زيشده. نکنه همه چ ديتهد یتوسط فرشاد فاراب ديشده! شا

  _پرهام!

  ش شدم. نکردم اما منتظر جواب نگاهش

  .زمي_بگو عز

  جور چشم بسته لب زدم.  همون

  خبر دار شده.  زياز همه چ اريسام گهيبه من م یحس کي_

  ؟یسازيخودت داستان م یبرا یفکر نکن؟ باز نشست زيتشر گفت: مگه نگفتم به چ با
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خوره افتاده به جونم، داره ته مونده نفسم رو ازم  نيع هيقض ني! اتونمينم شه،ي_نم
  که زدم فکر کن.  یاالنم حوصله دعوا ندارم پرهام. فقط به حرف. رهيگيم

   ؟یمشکوک یزيبه چ ؟یکن دايپ یهمچين حس دي_چرا با

 کيمن؟ حتما  شيپ اديموقع از سال ب نيا ديبا اري_چراش کامال معلومه. چرا سام
  بهم بگه.  خواستهيرو م یموضوع مهم

جا معلوم قصد سفر به مشهد رو گفت: از ک یسکوت با لحن مرموز هياز چند ثان بعد
  داشته؟ 

  _همکارش گفت. 

  شده باشه. فقط چند درصد!  نيينقشه از قبل تع کيهمش  ناي_چند درصد احتمال بده ا

حرفا  نيبه سمتش برگشتم و گفتم: منظورت از ا دهيرنگ پر یبا صورت مهيسراس
  ! ه؟يچ

  حرفا رو بزنم اما... نيا خواستمي_نم

  ؟ی_اما چ

خبر نداره. قصد سفر به مشهد رو هم نداشته. گرفتن  زيچ چياز ه اريسام _به نظر من
  بهانه بوده تا بتونه همکاراش رو قانع کنه. کيچند روزه فقط و فقط  یمرخص

 ديبکنه؟ چرا با یهمچين کار ديچرا با اريباال انداختم و با تعجب گفتم: سام يیابرو
  .لنگهيکار م یجا کيدروغ بگه؟ 

  کرد. شتريرو ب نيد و سرعت ماشرو دور ز دونيم

 یاز رو ايگرفته  یمرخص یکار شخص کي یبرا اي. لنگهيکار م یجا کي_آره 
نداشته باشه  اريبه سام یربط خاص دي! موضوع مامان و بابات هم شادياجبار و تهد

  .ستيربط هم ن یاما ب
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ع شد. گس و تلخ ته مونده خون صورتم جم یمزه دنيدهنم رو قورت دادم. با چش آب
برگ دستمال  کيبفهمه.  یزيپرهام چ خواستميدوباره حالت تهوع گرفتم. اما نم

 دميکش یم قيصورتم گرفتم. مدام نفس عم یو جلو دميکش رونياز کارتونش ب یکاغذ
  .خوردميو قلپ قلپ آب م

  _نگهدارم؟ حالت دوباره بد شد؟

که از حرکت افتاد  نيتحمل کنم. تند تند سرم رو تکون دادم. ماش تونستمينم گهيد
معده ام  اتيباالفاصله در رو باز کردم و رفتم پشت درخت ها. ُعق زدم و تمام محتو

 یآوردم؟ لخته ها یشده بودم؟ چرا مدام خون باال م ینجوريکردم. چرا ا یرو خال
. دميلبم کش یکه حالم بهتر شد دستمال رو رو ی. کمزديرنگ خون حالم رو بهم م اهيس

  و تو مشتم مچاله کردم و به سمت پرهام رفتم.ر یدستمال کاغذ

  ؟ی_دوباره استفراغ خون

  _آره.

  بود.  دهيپرهام هم پر یبود. رنگ و رو یمظلومش مملو از حس نگران یها چشم

   ؟یندار نهي_درد گلو، اختالل تو قفسه س

  تکون دادم و گفتم: چطور؟  یبه نشونه منف یسر

  همون سوال کردم.  یهستش. برا یخوناستفراغ  یاز نشونه ها یکي یمر ی_پارگ

. هر بار که آب دهنم رو قورت خورهي. حالم داره بهم مدهي_پرهام دهنم مزه خون م
  از ته دلم ُعق بزنم.  خواديدلم م دميم

  لب زد.  يیو با ترش رو نيزد به ماش اشاره

 نيش. سوار ماميچندتا بلور فاصله دار یصبر کن. تا مطب دکتر هاشم قهي_فقط چند دق
  . یکنيفکر نم زيچ چيمون به ه دنيو تا رس یشيم

 کي تونستيکه م یافتادم. نکته ینکته کي ادياسم دکتر و مطب رو به زبون آورد  تا
  صرف نظر از رفتن به دکتر.  یبهانه باشه برا
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  ! گهيوقت د کي. باشه اوردمي_پرهام من دفترچه سالمتم رو ن

کنه اما خشم و  ميقا حشياون لبخند ملرو پشت  تشيعصبان خواستيم يیجورا کي
  غضب از چشماش معلوم بود.

که  یشي! به هزار جور ترفند متوسل م؟یديسر من دو تا شاخ گنده د ی! روزمي_عز
  ؟یاوردي. دفترچه نیندار یگهيراه د چيمتاسفم اما بجنب ه ؟یايدکتر ن

  .ميکنياشکال نداره، آزاد حساب م اصال

  اش! نهيهز ادي_گرون در م

  .ستي_مهم ن

  .گرفتميم جهيشدم. تا خود مطب دکتر آنقدر تند رفت که داشتم سرگ نيسوار ماش ناچار

 

#sahel 

نفر  تيزينوبت مون بشه. بعد از و نکهيتا ا ميمطب نشسته بود یها یصندل یرو
و من واقعا حوصله ام سر رفته  ميمنتظر بود یساعت مينوبت ما بود. حدود ن یبعد

  بود.

  _پرهام؟

  لب زد. یرو به سمتم برگردوند و با نگران سرش

  ؟ی_جانم؟ بازم حالت تهوع گرفت

  ؟یکرد اليبازم فکر و خ ؟یباال انداختم که گفت: پس چ یبه نشونه منف یسر

. دارم فکر کنمیفکر نمدروغ گفته هم  اريچرا سام نکهي. به اکنمی_به گذشته فکر نم
  م؟يکن کاريما چ ديادامه داشته باشه، با ینجوريجواب ندادن تلفن هم نياگر ا کنميم

  داخل. ديي. بفرمایبلند روبه من و پرهام گفت: خانم سپهر یدکتر با صدا یمنش



423 | P a g e 
 

  دستم رو گرفت و وادارم کرد که بلند بشم. پرهام

  .ميکني_بعدا درباره اش صحبت م

  .ميپرهام قدم برداشتم و وارد اتاق دکتر شد به شونه شونه

  _سالم.

  .زيکنار م یها یدکتر جواب سالمون رو داد و اشاره کرد به صندل یآقا

  . نينيبش ديي_بفرما

  د؟يهست ماريپرهام گفت: شما ب روبه

  تکون داد و انگشت اشاره اش رو نشونه رفت سمت من. یبه نشونه منف یسر پرهام

  . خانومم! ري_خ

  ه؟يتکون داد و رو به من گفت: خب مشکل تون چ یسر دکتر

  بود که حالت تهوع گرفتم و خون باال آوردم. شيساعت پ کي. حدود ی_استفراغ خون

  د؟يشده بود ینجوريبود؟ قبال هم ا دي_شد

تا بلکه از حالت تهوع ام  دميکش یقيحالت تهوع به سراغم اومده بود. نفس عم دوباره
  کم بشه.

  د؟يده؟ دوباره حالت تهوع گرفتاوم شيپ ی_مشکل

دهنم رو با دست پوشونده بودم. تنها به تکون دادن  یصحبت کنم فقط جلو تونستمینم
. ديخب. شما به سواالت من پاسخ بد اريسرم اکتفا کردم. دکتر روبه پرهام گفت: بس

  داشتن؟ یقبل یدر حد چند قطره؟ سابقه ايبود  دياستفراغ شون شد

که حالشون بد شد کنارشون  یباره. راستش من موقع نيدکتر. اول ی_سابقه که نه آقا
  نه! ايبوده  ديشد دونمينم نيهم یراهم ندادن. برا تيقيدر حق یعنينبودم 
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بود.  ديدکتر شد یدهنم برداشتم و گفتم: آقا یبهتر شده بود. دستم رو از رو یکم حالم
  آوردم. ساعت دوبار خون باال کي نيبند چند قطره نبود. و در ا

  د؟ينداشت یزيگذشته خونر یهفته ها ايدر شب ها و  د؟ي_شب گذشته خون دماغ نکرد

  !ري_خ

  عا... یزيدکتر خونر یآقا دي: ببخشديروبه دکتر پرس پرهام

حرفش رو خورد و تند تند  هويبگه. اما  خواديم یچ نميدوخته بودم بهش تا بب چشم
  .دي. شما ادامه بدديگفت: ببخش

  زم رجوع کنم و فکر کنم به ادامه حرفش اما سوال دکتر مانع شد.به مغ خواستم

بشه، مثل: بلع خون، خون  جاديا یجزئ طيتونه در اثر شرا یم یاستفراغ خون ديني_بب
 ايسرفه مزمن  ليبه دل یدر مر یپارگ ،یخارج یش کيبلع  ،یدماغ، سوزش مر
 ،یحاد کبد يیمثل: نارسابشه،  جاديا یماريحاد ب ليبه دال تونهياستفراغ. و حاال م

 روزيس ،یمر ايمعده  ميخوش خ یهاتومور ن،ياختالل مصرف الکل، مصرف آسپر
  دستگاه گوارش یخون یهاهمون زخم شدن کبد،  نقص در رگ اي

 ،یمر سيوار ،یالتهاب در بخش اول روده کوچک، سرطان مر ،یاالفويد عه،يضا
  هستن. اديز یليکه خ نيا ليمعده و قب ميبدخ یپارگ ،یمر ميتومور بدخ

بود؟ آب دهنم رو با استرس قورت دادم و  یعالئمش استفراغ خون یماريهمه ب نيا
  شدم. رهيبه پرهام خ

و تته پته گفتم:  یديبود با رنگ پر دهيها رنگش پر یمارينام ب دنيکه از شن پرهام
  تومور؟

  به نشونه تاسف تکون داد و گفت: بله متاسفانه. یسر دکتر

  ن؟يمرور کردم. مصرف آسپر گهيد کباريه شده دکتر رو گفت ليدال

  مصرف کردم. نيآسپر شبيرو مرتب کردم و گفتم: من د شونميپر یموها
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حرف من  دنيبا شن سهيبنو یزيخودکارش رو به دست گرفت اما تا خواست چ دکتر
  منصرف شد.

  آمپول؟ اي_قرص 

  م.نداد یتياهم چگونهينگاه پرهام رو حس کردم اما ه ینيسنگ

  _قرص.

  ؟ی_چه دوز

  و پنج ! ستيو ب صديفکر کردم و درآخر گفتم: س یکم

رو  نيدوز باال از آسپر نيا ليباال انداخت و با تعجب گفت: به چه دل يیابرو دکتر
  ؟یمصرف کرد

  _سردرد.

اون  نيبه آسپر ازي. نشدهیرفع م نوفنيقرص استام کيبا  یکه شما داشت ی_سردرد
به  اديبه احتمال ز ،یخانم سپهر ديکرد یخطرناک یليکار خهم به دوز باال نبوده. 

 ديانجام بد ديبر سم،ينويبراتون م یآندوسکوپ کيبوده اما من  نيمصرف آسپر ليدل
  تون لطفا؟ چه. دفتردياريمن ب یجوابش رو فردا برا

 کنهيفکر م ی. رفته بود تو حالت اغما. معلوم نبود به چکردیکه کال صحبت نم پرهام
  قدر غرق شده. که ان

  . اوردمين یعني_ندارم! 

   سم؟ينداره آزاد براتون بنو ی_مشکل

مشکل نداره. دکتر اگر امشب هم  ريلب گفت: خ ريبکنم پرهام ز یخواستم صحبت تا
   ؟یکردن چ یاستفراغ خون
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مشکل حاد هست  شهيهمونجا معلوم م نيکه بر یبراشون. آندوسکوپ سمينوي_دارو م
بهتون بگن. نگران  توننيرو نم یچون اونها جواب اصل نميبب ديبانه. اما من حتما  اي

  . زارهيخودش رو م ريدارو ها تآث دينباش

. به سمت پرهام زيتجو یزد پا ینوشت و در آخر مهر پزشک یزيبرگه چ یرو دکتر
و دارو ها رو از داروخونه  ديرو حتما انجام بد ی. آندوسکوپدييگرفت و گفت: بفرما

  .ديکن هيته

  .ميدکتر از مطب خارج شد یها هيتکون داد و بعد از توص یسر هامپر

  

#parham 

نشستم.  یصندل یدادم و کنار ساحل رو شهيرو به دست مرد پشت ش زيتجو برگه
فشرده  د،يکش ري. قلبم تديکش یم قيعم یسرش رو خم کرده بود و نفس ها حالیب

  سرم خراب شد. یرو ايشد و انگار که دن

  حال خرابتو گل نازم! نمي_نب

زد. دستش رو گذاشت تو دستم و انگشت هام  یجون یرو باال گرفت و لبخند ب سرش
  رو فشرد.

گرمت، گرمش  ی! با دستایماري. از بیحال یاز ب ندفعهي_دستم سرده نه از سرما ا
  ؟یکنيم

چشماش گود  ريچند ساعت ز نيافتاده بود. تو هم رهيت یالهه کيسرش انگار  دور
نگاهش کردم، آنقدر که  قيشده بود. آب دهنم رو قورت دادم تا بغضم مهار بشه. عم

  تونستم با نگاهم نگاهش رو ببوسم.

به  دوزميو نگاهم رو م کنميکنارتم. دستام رو قفل دستات م ی_گل نازم تو هر حالت
  تو گرم بشه. یهم دستا رهيآروم بگ نگاهت بلکه هم دل خودم

  .ی_ساحل سپهر
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  .امي. االن مرميبگ ليصدام زدن برم دارو ها رو تحو زميساحل گفتم: عز روبه

 فشيرو از ک یساحل برگشتم. کارت بانک یرو رفته بود اما با صدا ريمس نصفه
  .شيو گفت: رمز چهل و هفت، هفتاد و ش ديکش رونيب

  س زدم.کردم و کارت رو پ یزير اخم

  .فتي. بزار تو کستين یازي_ن

بمونم قدم تند کردم سمت صندوق. دارو ها رو  یگهيمنتظر حرف د نکهيا بدون
  گرفتم و به سمت ساحل رفتم. ليتحو

  .یدار ینوبت آندوسکوپ گهيد یقهي. چند دقزمي_پاشو عز

  آرومم رو باهش هماهنگ کردم. یشد که دستش رو گرفتم و قدم ها بلند

  _پرهام؟

  زم؟ي_جانم عز

  زده.  خياالن دست و پاهام  ني. از همترسميم یليخ یلي_من خ

ها. دستش رو به  نيماش یو شلوغ ابونيتا تو خ ميخلوت بر یگرفتم از کوچه ميتصم
  کشوندم سمت راست. یآروم

  راهه؟ نجاي_پرهام مگه از ا

 یحالیو ب یناراحت ني. خواستم از استهيکاج با یکردم کنار درخت ها مجبورش
  . ارميدرش ب

  ترسه؟یم ی_آره. خب گل ناز من از چ

 یمن از آندوسکوپ یول یبهم بخند ديگرفت و گفت: شا یشالش رو به باز شهير
تو حلقم. به خدا همون جا دوباره عق  فرستنيرو م یبه اون بزرگ ی. لولهترسميم
  .زنميم
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 ادياده. به احتمال زافت یچه اتفاق شنيمتوجه نم یرو نر یاگر آندوسکوپ زمي_خب عز
  باشه. یمشکالت گوارش

  !یمر مي_اما دکتر گفت تومور بدخ

 ري. از فکرش هم قلبم تترسمينفسم رفت. خودمم م یلحظه یو برا ديسوت کش سرم
رو داشته  یماريب نيدرصد هم ا کياگر  یبشه، حت ینجوريا دي. اما ساحل نباديکشیم

  بشه.  ديناام ديباشه نبا

. زمياحتماله عز کيشونه اش و گفتم: فقط  یتم رو گذاشتم روشدم. دس کشينزد
  .گهيد شهيم نيهم یکنيم زيتجو نيخودت آسپر یبرا یپدرسوخته الک

  ؟یداشته باشه چ تيدرصد اگر واقع کي_

. رياز موهاش رو به پشت گوش فرستادم و گفتم: اوال که زبونت رو گاز بگ یا طره
. یديشکستش م یرو هم داشته باش یماريب نياگر ا یخدانکنه. سوما حت نکهيدوما ا

  .یتو گل ناز و پدرسوخته خودم

 یبدبختم. انگار یليو با بغض گفت: پرهام من خ ديگونه هاش چک یرو یاشک قطره
  گره زدن. اهياومدم سرنوشتم رو با ربان س ايکه به دن یاز وقت

  .دميصورتش و چشمش رو بوس یرو دميرو کش دستم

. رميرو طال نگ تيزندگ ینگو. دستم بشکنه اگر روزا نويت اوق چي. هزمي_نگو عز
  .دميقولت م

بدنم هم بهم رحم نکردن. دردم رو  یاعضا ؟یدوني. مستين ی_بحث من فرشاد فاراب
  کردن. شتريب

  ها رو هدر نده. اشکات رو پاک کن. ديبرات. اون مروار رمي_بم

  شم.شال اشکاش رو پاک کرد و گفت: چ یاستفاده از گوشه با

  .ستين یچيه زم،يعز ی. اصال نترسیبال. بدو برسم به آندوسکوپ ی_چشمت ب
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سفارش ساحل رو فرستادم داخل اتاق.  یسمت مطب و من بعد از کل ميتند کرد قدم
 ني. چنددادميپاهام رو تکون م کيسترينشسته بودم و از فرط استرس ه یصندل یرو

و تو دلم  کردميه ساعت نگاه مب قهيکردم. هر چند دق یبار طول و عرض راهرو ط
  .فتادمحرف مامان ا ادينباشه.  یخاص زيچ کردميدعا م

 ینذر کن. برا یديرو تو حال بد د یزيعز ايبرات افتاد  ی(پسرم هرموقع اتفاق
  .)شهيآت یو مستضعفان. آب رو ازمندانين

 محروم. یمنطقه ها یکنم برا یکردم اگر ساحل خوب بشه دو تا گوسفند قربون نذر
گذشته اما هنوز ساحل از  قهيساعت از دوازده ظهر گذشته بود. حدود چهل و پنج دق

  .ومدهين رونيب یاون اتاق لعنت

دکتر درب اتاق رو باز کرد و قامت ساحل در چهار چوب در  قهياز حدود ده دق بعد
  .نهيبش یصندل یشد. به سمتش رفتم و کمکش کردم رو انينما

  .اميم . من االننجايا نيبش زمي_عز

  رو گرفتم. یاتاق دکتر شدم و برگه مربوطه آندوسکوپ وارد

  بود؟ ی_دکتر مشکل حاد

دکترش  ديبه طور قطع نظر بدم. با تونميرو برداشت و گفت: من نم نکشيع دکتر
  شده!  دهيداخل معده و روده د یخون ی. اما لخته هانهيبب

  _خطرناکه؟

  اندازه خودش بله. _به

  تر خارج شدم. کنار ساحل نشستم و گفتم: سخت بود؟از مطب دک یديناام با

. دارم از شدت استرس پس کشمي_نه اما حال بهم زن. پرهام من واقعا به فردا نم
  نکنم. اليفکر و خ تونمي. دعوام نکن اما نموفتميم

دکتر اگر  ميرو که برد یگفتم: فردا جواب آندوسکوپ شيرفع نگران یبرا یناگهان
  نبود... یمشکل حاد
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  ؟یچ_

  !اريتهران. دنبال سام ميري_م

  

#parham 

دارو ها رو برداشتم.  لونيعقب. نا یو دستم رو کش دادم صندل دميرو کش نيماش ترمز
  .دميکش رونيبسته رو ب کيقرص ها انداختم و  نيب ینگاه

  هر هشت ساعت.  ني_ا

قبل از غذا فقط نصف قرص. کامل  نيو گفتم: ا دميکش رونيرو هم ب گهيد یبسته
  ها. ینخور

  همه نوشته شده ها.  ی_پرهام خان! رو

 ديبا زنميرو به دستش دادم و گفتم: من ساعت هر قرص رو حفظم. زنگ م لونينا
  .یسينويخودت م یشب برا کيهزار و  یقصه یريباز م دونمي. من که میبخور

تهران؟ فردا بعد ظهر  ميريم یسر وقت بخورم. ک دميداد و گفت: قول م نيچ ینيب
  م؟يوفتيراه ب

  لب زدم.  هيعاقل اندر سف افهيق با

  تهران؟ ميبر خواستميمگه ما م زميعز کنن؟ي_ تهران چه خبره؟ حلوا پخش م

  افتاد به جون سر و صورتم. فشيدرشت کرد و با ک چشم

   ؟یستيدهن منو ب ی. آها فقط خواستميريم ،ی. خودت گفتیشعوريب یلي_خ

باال آوردم و با خنده گفتم: غلط کردم پدرسوخته. چرا  ميرو به حالت تسل دستام
  و...  یبود. فردا بعدظهر نه چون شما دکتر یشوخ کيخشونت؟ فقط 

  تخس لب زد.  یوسط حرفم و مثل بچه ها ديپر
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  _من فردا صبح نوبت دکتر دارم نه بعد ظهرش! 

تهران. مرد و  ميري. اگر مشکلت حاد نبود پس فردا میظهر استراحت کنبعد دي_با
  قولش پدر سوخته. 

روح و روانم خدشه دار شده بود.  کردمیصحبت م یماريساده از ب یليخ نکهيا از
شدم  ادهيپ نيتظاهر هم که شده حالم رو خوب جلوه بدم. از ماش یمجبور بودم از رو

  رو ازش گرفتم. لونيو نا فيز کردم و کو قدم تند کردم. در رو براش با

  . شماره داداشت هم بده به من که...زمي_برو استراحت کن عز

  و گفت: خاموش کرده.  ديکالمم رو بر رشته

  داد باز االن خاموش کرده؟  یکه جواب نم شيپ قهيتا چند دق ؟یچ یعني_

  .دهيجواب نم یول دهيمن رو د امکيپ اريواضحه. سام یليخ یلي_چراش خ

حالت بده؟  نجاي. خبر دارن ایپر محبت یزدم و با طعنه گفتم: چه خانواده یپوزخند
   ؟یاريخون باال م قهيخبر دارن دم به دق

  چنگ زد. تيرو از دستم با عصبان فشيو ک لونيبهم انداخت. نا یچپ نگاه چپ

 چي. من از مامان و بابام هاريبه جز سام ستين یمشکل یبزن یانگ رو به هرک ني_ا
 اريها. اما راه سام يیاعتنا یب نيو عادت دارم به ا دميند یندارم. چون محبت یتوقع

 کي یوقت حال خراب من رو نخواسته. حت چياز مامان و بابام کال جدا هست. اون ه
  بو داره.  هيقض نيچون ا ینيبيمنو م تيوضع االنروزم نشده که بهم زنگ نزنه. اگر 

  شد. اطيل باز شدن درب حگفت و مشغو یبا لحن تند نويا

  گل... ؟ینگاهش کردم و گفتم: ناراحت شد یچشم ريز

لب زمزمه  ريزدم و ز ميشونيبه پ یرو با شتاب بست. ضربه اطيشد و درب ح داخل
  پرهام. گند! یکردم: گند زد
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. از صبح یگوش یسر خورد رو یشدم. نگاهم آن نيخراب سوار ماش هيروح با
پاسخ از سمت  یو تماس ب امکيگر روشنش کنم چقدر پا دونهيخاموش بوده. خدا م

رو برداشتم  ی. گوشکنهيکال هنگ م ميکه گوش ادهيحتم دارم آنقدر ز اد؟يحسام برام ب
 امي. پزيتند و ت یها امکيبا پ اهپاسخ از حسام همر یتماس ب نيو روشنش کردم. چند

ها از  امياز پ یکيتوجه ام رو جلب کرد.  یکه اسم کس کردميرد م یکي یکيها رو 
  شدم. امکيرو باز کردم و مشغول خوندن پ امکيبود. کنجکاو صحفه پ اريطرف کام

تو گلوم مونده و  يیحرفا کي. نمتيبب خوامينه حرف اضافه. م کي( نه سالم و عل
شده.  انيع یپنهون شده. و دروغ ها یها قتي. حقجوهيمثل بغض خرخره ام رو م

 کيبلکه  ستيدرخواست ن کي ني. اینيام بشصحبت ه یو پا یايب خواميازت م
  خواهشه.)

با من داشت؟ اونم  یچه صحبت اريشدم. کام رهيشده خ دهيبه کلمات کنار هم چ متعجب
  به بغض شده! ليکه تبد یحرفا

  به پنجره اتاق ساحل نگاه کردم. شهيکنار و از پشت ش یرو پرت کردم صندل یگوش

هم  نيبه هم ميکه باهم قهر کرد یسادگ نيبه هم ؟یآسون باهم قهر کرد نقدري_هم
  گل نازم. ارمياز دلت در م یسادگ

 چيآزار دهنده تمرکز رو ازم گرفته بود. حال و حوصله ه یبودم و فکر ها مضطرب
رو روشن کردم و تخته گاز تا  نيبرم. ماش اريکام دنيبه د ديرو نداشتم اما با یکار

  روندم. مارستانيخود ب

_____________________________  

#parham 

پارک کردم و به راه افتادم. از بخش اطالعات  مارستانيب نگيرو داخل پارک نيماش
  بلند گفت: کجا آقا؟ یبا صدا یبا سرعت رد شدم که خانوم

  با تحکم داد زد. نباريبرداشتم که ا یگهيتوجه به صحبت هاش قدم د یب
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  موقع از روز؟ نيا ديبریم فيآقا؟ کجا تشر ستمي_مگه با شما ن

 مارهايب نميبب رمي: مابرو هام گفتم نيب یزيسمتش. با اخم ر دميواستادم و چرخ ناچار
  خودم. رمايب شيپ رميندارن! خب خانم محترم دارم م یکم و کسر یزيچ

  به کمرش زد و رفت سر جاش واستاد. دست

  .مارتونيب شيپ نيبر ميتا اجازه بد دي_تا وقت مالقات دو ساعت مونده. صبر کن

  هست.  یبستر وي یس یمن حق مالقات نداره. بخش س ماري_ب

  انداخت و گفت: نام شون؟  ستميبه صحفه س ینگاه

  . یغفار اريکام ،ی_غفار

  رفت و سرگرم پرونده ها شد. گ توريرو از مان نگاهش

  منتقل شدن اورژانس. شيپ ی_ساعت

  _شماره اتاق رو لطفا...

هست.  گهيمحترم. وقت مالقات دو ساعت د یزد و گفت: آقا یچيکالمم رو ق رشته
 زنميزنگ م ديکن یلجباز نيتون. بخوا ضيمر شيپ نيساعت بر نيا ديشما اجازه ندار

  حراست.

. حاال هم مارستانيب اميکه باز برگردم. خودش گفت ب مدموين نجايخودم ا ی_من با پا
  .ستين یمشکل

  خانوم پرستار بلند شد. یرو کج کردم سمت راست که صدا راهم

بهشون تا همراهش  ديهمراه داشته باشه. زنگ بزن کياجازه داره  ماري_آقا! هر ب
  .نيباش مارتونيب شيپ قهيشما به جاش چند دق رون،يبره ب

 یازش ندارم. اما حرفا یکه دل خوش هيهست کس اريکام یکه جا یکس دونستميم
 یبدم. گوش اميپ اريرو بزنم و به کام زيهمه چ دياونقدر کنجکاوم کرده بود که ق اريکام

  کردم. پيو براش تا دميکش رونيشلوارم ب بيرو از ج
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پهر تا س ستي. وقت مالقات نشتيپ اميتا من ب رونيب اديب قهي( به سپهر بگو چند دق
  .)دنيمنو راه نم رونيب ادين

گذشت اما  قهيدق نيضرب گرفتم. چند نيزم یها نشستم و با پاهام رو یصندل یرو
 ینمونم. از رو نجايا نياز ا شتريگرفتم ب ميداد و نه سپهر اومد. تصم اميپ ارينه کام
  .یبلند شدم و راهم رو کج کردم سمت در خروج یصندل

  _پرهام!

که تنم برخورد کرد به سپهر. چند قدم عقب رفتم که گفت: رو برگردوندم  صورتم
  منتظرته. 

 یبه سرتا پاش انداختم که رو ی. نگاهميشده بود نيهمون شب باهم سر سنگ از
 هيپا انداخت. با کنا یدو انگشت گرفت و پا رو نيکتش رو با ب یقهينشست.  یصندل
  سرد لب زد.  یو لحن

. سمت راست ديباهش خوب تا کن خوره،ير نم_حالش تازه خوب شده. اگر بهتون ب
  شماره اتاق صد و پنج. 

اش قدم تند کردم سمت بخش. به شماره اتاق نگاه کردم  رهيخ یتوجه به نگاه ها بدون
  وارد اتاق شدم. یو بعد از تقه ا

  _سالم. 

کنار تختش  یلب زمزمه کرد. اشاره زد به صندل ريز یجا شد و سالمتخت جابه یتو
  . نيشو گفت: ب

به  ینشستم و لبخند یصندل یگذاشتم. رو یدسته صندل یرو در آوردم و رو کتم
  روش زدم. 

  کر خوبه.  طونيکه حالت گوش ش نميبی_م

  . رهيو م اديم ینفس یو گفت: ه ديکش یآه

   ه؟ينهان چ یپنهان شده و دروغ ها یها قتيحق ی. قضيهشنومی_م
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  . ینيکرد و شروع کرد به مقدمه چ یاسرفه تک

 یول گمي. االنم من مستيبه صالح ن یول یبگ ديرو با يیحرفا کياوقات  ی_گاه
وقته  نياالن بهتر زنهينم یکي زنهيم یکي. قلب من ستيبه صالح منو و تو ن دونميم

  گل نازت صحبت کنم!  یکه درباره

بلند شدم و کتم رو به  یصندل یاز رو تيبگه. پس با عصبان خواديم یچ دونستميم
  کردم.تن 

  _کجا؟ 

  با تو ندارم.  یحرف چي_من درباره ساحل ه

  . ديبردارم که مچ دستم رو سفت چسب یقدم خواستم

  . قهيفقط چند دق یتحملش سخته ول دونمي! مني_بش

 زيسرم. همه چ یرو ختير یها آن تيشدم و همه واقع رهيِسُرم وصل به دستش خ به
  تو دهنم.  ديرو کوب قتيتو سرم اکو شد و حق

به خاطر ساحل  اريباهش بد تا کرد. کام ديجون ساحل رو نجات داده، پس نبا ار،يکام(
 ی! پرهام... کسارهيشد، کام فيکه متانول رو خورد و قبلش ضع ی. کسنجاستياالن ا
  بود.) اريگل نازت رو از لبه پرتگاه مرگ نجات داد کام یکه پا

 یصندل ی. دوباره رویلياز خ رشتيب یلي. خميبدهکار بود یليخ اريو ساحل به کام من
  کنج اتاق کردم.  رهينشستم و نگاهم رو خ

 تيمن بود حاال شده واقع یايکمون من بود حاال شده گل ناز تو. اگر رو ني_اگر رنگ
 نيکه ساحل رو رنگ یمن بود حاال شده خواهرم! پرهام کس یمعشوقه یتو. اگر روز

  وجود نداره.  گهيه دکمون سئو کرد و گفت اگر خدا بخواد چرا که ن

 یقياش از درد مچاله شد. نفس عماش و چهره نهيقفسه س یرو گذاشت رو دستش
  و ادامه داد.  ديکش
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 یليو اونم خ یبا ساحل داشت یبرخورد خوب یليچون خ شديم ميبهت حسود لي_اوا
هم  پياک یسر تو با بچه ها ی. حتداديم تيما ارجح ی. تو رو به همهداديبهت بها م

رو بگم  زيبذارم و همه چ شيپا پ خواستميکرد. اونجا بود که ازت بدم اومد، م قهر
. هم هراس دميترسيدوستانه مون هم م یطه. از بهم خوردن تنها رابدميترسياما م

  بودم! شيزندگ یمال من بشه چون من قبل تو تو ديداشتم ساحل با دهيداشتم و هم عق

لبم  یو رفتم کنار پنجره. با انگشت هام روبلند شدم  یصندل یطاق شد. از رو طاقتم
  ضرب گرفتم.

  

#parham 

  بازوم منقبض شد.  یکه عضله ها یمشت کردم جور تيرو از فرط عصبان دستم

رگ رو سرم حکم م یجمله تو نيمال من بشه.) اکو شدن ا ديداشتم ساحل با دهي(عق
 یکردم. گل ناز بود منتها از سرما یطاقچه بود نگاه یکه رو یبرام داشت. به گل

 یو لبخند دميگل برگ هاش کش یانگشتم رو رو یزمستون پژمرده شده بود. نرم
  سوک لبم نشست.

رابطه باشم. پرهام من از نگاهت،  کيو نه دوست دارم نفر سوم  انتمي_من نه اهل خ
عشق شما دو نفر شدم. متوجه شدم و به نفع  یل متوجهتعصبت و ارادت به ساح

  .دمياحساس مقدس تون کنار کش

 انيتا توک زبونم هم اومد اما کامل ب یداشتم حت ادينداشتم که بزنم. حرف ز یحرف
  بود و نه وقتش. زينشد چون نه جا

. ميبار اول باهم سرد شد یاما سر ساحل برا ميقيکه با هم رف شهيم ی_من و تو دوسال
خودته پرهام!  یرو بهت بگم. ساحل فقط برا زيو همه چ یايامروز خبرت کردم تا ب

  به خودت. کنميرو واگذار م قميرف نيبهتر یمن خوشبخت

طاقچه رفتم. به گلدون آب  یبرداشتم و به سمت گلدون رو زيم یآب رو از رو پارچ
  دادم و پارچ رو همونجا گذاشتم.
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 یج یاما حاال خودم د ارميخواننده رو ب نيون بهترم یکه تو عروس ساختمیم اي_رو
خودت و زنت  یآهنگ برا کي. خودم شمي. خودم ساقدوشت مشميتون م یعروس

  بود. مگه نه؟ نيهم یمن به استاد شرف یکه شرط معرف ادتهي. خونميم

  لب زد. یقينکردم که همراه با آه عم یتوجه

  که... یبه شرط دميکارها رو انجام م ني_همه ا

 زنهيجم شده چنگ م یبا چهره دمينگرانم کرد. صورتم رو برگردوندم که د سکوتش
  به قلبش. قدم تند کردم سمتش و شونه هاش رو ماساژ دادم.

  ؟ی_خوب

بالشت گذاشت. دستش رو گذاشت  یرو یحالیرو آزاد کرد و سرش رو با ب دستش
 یکه قلبم هم همراه یبه شرط دمياون کار ها رو انجام م یقبلش و گفت: من همه یرو

با حسرت برم  نکهياما از ا ترسمی. از مردن نمیتو لباس دوماد نمتيکنه. آرزومه بب
  . ترسميقبر واقعا م یتو چهار گوشه

  . یکارا انجام بد یليتو قراره خ ،یباش یقو دي. بااري_چرت نگو کام

  در برداشتم.  جهت دادم و قدم هام رو به سمت رييزد که عزم رفتن کردم. تغ یلبخند

  انداخته؟  مارستانيتخت ب یمنو رو ی_من حق ندارم بفهمم ک

  خشک شد.  رهيدستگ یرو دستم

   ؟یندار ی. فعال با من کارگهي_ساحل اگر خودش صالح بدونه بهت م

ازت ممنونم. فقط  یو به حرفام گوش داد یاومد نکهيکرد و گفت: از ا یاسرفه تک
به  يیدلت غوغا یتو دونميم یول ینشون نداد به حرفام یعکس العمل چيه یظاهر

  پام لگد کردم عذر خواهم. فقط... ريرو ز رتتيبا حرفام غ نکهيپا بود. از ا

  سکوت لب از لب باز کرد. هي. بعد چند ثانواريام رو دادم به د هيبرگردوندم و تک روم
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روزت رو ساخت بهش بگو.  ی. تو سکوت نکن. اگر لبخندحتي_از من به تو نص
آهم روش.  کيتهش ميشه حسرت و  یو تنها تو قلب خودت مبحوسش کن یاگر نگ

بهتر جاش رو گرفت. اما تو بگو و نذار حسرتش تا آخر عمر به دلت  یکيمن نگفتم 
  !داري. عشقتون پاديبمونه. خوشبخت بش

بلند راهرو رو  یرفتم. با قدم ها رونيلب زمزمه کردم و از اتاق ب ريز یخداحافظ
  بهم زد و بازدم رو گرفت. یکه سپهر تنه مکرديم یط

مرگ و افتادن  غهيت ی. بودن روشهيم نياش هم جهينت ديکه نبا ی_بها دادن به کس
بود اما بد کرد. دل شکست  قمي. ساحل هم رفني. خوشبخت بشمارستانيتخت ب یرو

  برومند! یگرده آقا ني. زمدهيتاوانش رو م یو روز

. خورهيجور قلم م کي یم: سرنوشت واسه هرکسبه شونه اش زدم و گفت یضربه
از اون  شتريوقته که تاوان داده. ب یلي. اون خیساحل رو بشناس یزوده تا بخوا یليخ
نبر. حاال هم  اديوقت از  چيجمله رو ه نيصحنه و ا ني. ایکه فکرش رو بکن یزيچ

  .ستيخوش ن اديحالش ز ششيبرو پ

 یخوشبخت یآرزو شيعشق قبل یفت: براگ ضيشونه اش کند و با غ یرو از رو دستم
  کوک کوک باشه؟ یکرده توقع دار

  لب زد. یقدم ازم فاصله گرفت و با لحن مرموز کي

کم بشه  اريتار مو از سر کام کيکرد قسم،  یکه نمک نشناس ی_به جون همون ساحل
. رونيبکشه ب اريکام ی. به ساحل بگو پاش رو از زندگکشميم شيرو به آت تونيزندگ
  خودش و هم دشمنانش.هم 

  نداشتم. یدل خوش یالک یو رفت. از هارت و پورت ها ختيرو ر زهرش

 یرو بلده. پوزخند دني.) سپهر هم شاخ و شونه کشکشميم شيرو به آت توني(زندگ
درستش رو ثابت  یادعا دار یليپسر. خ یکنيصحبت م یاديدلم گفتم: ز یزدم و تو

  کن.)
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خفه مشت هام رو  اديشت ُرل نشستم. با داد و فر. پنگيسمت پارک دميوقفه دو بدون
رو به رخم  تميو عصبان شدياکو م نيچهار چوب ماش نيبه فرمون. صدام ب دميکوب

  .ديکشیم

بگه اون مال  ديکنه؟با حتيبهت نص دي_اه! لعنت بهت پرهام. خاطرخواه گل نازت با
. ینرفتوقت به عمقش  چيه یول یزنيکه ازش دم م یرتيغ یتف تو شد؟يمن م
لبخندش بهت  یدي! نفهمیزنيم یبراش به هر در یدي! نفهمیدوستش دار یدينفهم

 ري! بمريپرهام بم نکهيا یعني نايبهت گفت. ا گهيد یکيو  یدي! نفهمدهيم یزندگ ديام
  دوستت بود. یايشد که رو یبند گل ناز تيکه زندگ

  پدال گاز فشردم. یرو ضيرو روشن کردم و پام رو با غ نيماش

من منتظر ماهه که  يیبايکه ز يی. همونجادي! منتها به وقت غروب خورشگمي_م
  قشنگ رو بهش بده. یها تيواقع

 

#sahel 

 یشدم. پرهام با نگران رهيخ کرد،ینگاه م یدکتر که با دقت به برگه آندوسکوپ به
  ست؟يکه ن یگفت: مشکل حادمشهود در صداش 

بودم. دکتر سرش رو باال گرفت  نيبهش نکردم چون ازش دل چرک يیاعتنا چگونهيه
 یليکرد و روبه من گفت: خ زيچشم هاش برداشت. چشم ر یرو از رو یطب نکيو ع

 یهم اگر جد روزياما س نيرو از سر گذروند هيمثل تومور ر یاحتمال یاز خطر ها
  .اشهداشته ب یريقب جبران ناپذگرفته نشه، ممکنه عوا

  روز؟ي: سدميبه گوشم نخورده بود پس با تعجب پرس یماريب نيبه حاال اسم ا تا

 ینسبتا بلند یبود با صدا شترياز من ب یپرستار نهيکه علم و دانشش در زم پرهام
  .زميگفت: همون زخم معده عز

  کردم. ميدکتر تنظ یچهره یهم نگاهش نکردم و مردک چشم هام رو رو باز
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زود عالئمش رو بروز داده  و  یليخ یماري. خوشبختانه بگنيدرست م شوني_بله ا
براتون  گهيد یچند نسخه یماريب ميوخ تي. با توجه به وضعديشما هم متوجه شد

نکات بهبود  تيبا مصرف به موقع دارو ها و رعا دي. نگران نباشکنميم زيدارو تجو
  .ديکن یم دايپ

  برداشت و روبه من گفت: دفترچه؟  زيم یرو خودکار رو از دکتر

  گذاشتم.  زيم یو رو دميکش رونيب فميرو از داخل ک دفترچه

التهاب  یمدت کم ني. ممکنه در اديروند رو ادامه بد نيو تا اتمام دارو ها ا ديکن هي_ته
  . زارنيخودشون رو م ريدارو ها به مرور زمان تاث دياما نگران نباش ديهم داشته باش

  زدم.  رونيرو از دست دکتر گرفتم و بدون توجه به پرهام از مطب ب ترچهدف

  _ساحل؟ 

پرهام  یقدم ها یرفتم. صدا نييپا یکيپله ها و پله ها رو دوتا تند کردم سمت راه قدم
بازوم  دميکه رس مارستاني. به محوطه بکردمينم يیاما اعتنا دميشنیرو از پشت سر م

پرهام مواجه  یبرزخ یرو که برگردوندم با چهرهشد. صورتم  دهيکش یتوسط کس
  شدم. 

   ؟یکنيرفتار م ینجوري_چرا ا

باهت  یو گفتم: اِ؟ چجور دميکش رونيقدرتمندش ب یرو از حصار دست ها دستم
  برات گل و بلبل بشم؟  یرفتار کنم؟ توقع دار

  .یشگي. همون ساحل همیباش تيخود واقع خوامي_نه! فقط م

  .دميغر ضيغ با

 یکي. اونقدر که دهيبها م یبه هرکس یادياحمقه. ز یاديمن ز یخود واقع یوندي_م
  آسون برادر منو به اشتباه قضاوت کنه. یليتونسته خ

 نيماش چيو سو ديمنتظره دفترچه رو از دستم قاپ ريعمل غ کيکرد و در  سکوت
  رو گذاشت کف دستم.
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  .امياالن م نيتو ماش ني_برو بش

 نيزم ینگاه من محو شد. با حرص پام رو رو ررسيت گفت و بالفاصله از نويا
 نيجلو نشستم. اول یصندل یو رو ني. قدم تند کردم سمت ماشدميکش یو پوف دميکوب

 یبو نشيماش یفضا شهيبود. مثل هم دهيکه توجه منو جلب کرد عطر ارک یزيچ
به سمت  پرهام که دني. با ددميشک هي. دوست داشتم پس با تمام قوا به رداديم دهيارک
در نظر  یچشم ريز یليخودم رو جمع و جور کردم. حرکاتش رو خ ديدويم نيماش

اعتنا سرم  یراست رفت صندوق عقب. ب کيبشه  نيسوار ماش نکهيداشتم. قبل از ا
در باز و  قهيهم فشردم. بعد از چند دق یو پلک هام رو رو شهيدادم به ش کهيرو ت

  س کردم.حضورش رو در کنارم ح یابسته شد و گرم

  ؟ینگام کن یخواينم ؟یحرف بزن یخواي_هنوزم نم

نفسش پوستم رو  یکه گرما یصورتم کرد. به طور کيکردم. سرش رو نزد سکوت
  .دادينوازش م

  نگا کن. نويا یکني_حداقل منو نگا نم

 یمواجه شدم. ناخداگاه لبخند یآب دهيگل ارک کيتعجب چشمام رو باز کردم که با  با
  سوک لبم نشست.

که به ضرر مون تموم  ميزنيم یحرف کي تياوقات در اوج عصبان یما آدما بعض_
  نداشتم. یگل نازم به خدا که منظور گميبهت بگم، فقط م تونمينم یزي. چشهيم

پرهام. با لبخند  یگرفتم و دوختم به چهره دهيارک یگلبرگ ها یرو از رو نگاهم
  لب زدم.  یحيمل

  ت دارم؟دوس دهيمن ارک یدونستي_از کجا م

  گل از گلش شکفت. ديرو که د لبخندم

 یجور کي. یديکشيم هيرو با ولع به ر نيکم موجود تو ماش ژني_از همونجا که اکس
  که انگار در اوج خفه بودن خاصه.
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  .دميکش دهينرم ارک یگلبرگ ها یانگشتم رو رو یزبر

  مهمه؟ یليخ یدختر چ کيواسه  یدوني_آره واقعا خاصه. م

دوست  یزيبفهمن که چه چ ميبدون اشاره مستق نکهيرد که گفتم: اک زيرو ر چشمش
  دارن.

  االن من مهمم؟ یعني_

  .دميو خالصش رو به مشام کش یعيام رو به سمت گل برگ ها بردم. عطر طب ینيب

  از نظرم مهم اومد.  یکه انجام داد ی_کار

  ستم؟ينمن مهمه؟ خودم مهم  یگفت: فقط کارا طنتيباال انداخت و با ش يیابرو

  با تته پته لب زدم.  یطوالن یاز مکث بعد

  ... نبود!ني_ها...؟ نه، منظورم ا

  پدرسوخته. یحرفت رو گفت گهيگفت: د یزيچپ نگاهم کردم و در آخر با اخم ر چپ

  و با حرص لب زدم. دميکوب نيکفشم رو محکم به کف ماش پاشنه

  .یمهم یليخمن  یکه تو برا دونني. همه مگهينکن د تمي_اِ. پرهام اذ

  کردم آنقدر مهم باشم. یزد و گفت: واقعا؟ فکر نم یچشمک 

  .دهيارک یو اشاره زدم به گل ها دميبرچ لب

 یوقته که کس یليازت. خ ی. مرسدمشونيذوق کردم د یخوشگلن. اصال کل یلي_خ
  نکرده...  هيبهم گل هد

  بود اما از نوع نحسش. شکشياونم پ ؟یشش شاخه رز مشک 

   شد؟ي_چ

گل ها کل روزم رو  نيا یعي. عطر طبیچيصداش به خودم اومدم و گفتم: ه دنيشن با
  ساخت. ممنونم ازت. 
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  . قابلت رو نداشت پدرسوخته.ی_تو خودت گل ناز من

  

#sahel 

  نه؟ اي یديجان منو بخش دستم گذاشت و گفت: بانو یدستش رو رو ديبا ترد پرهام

بگم همون لحظه  تونمي. به جرئت مدميکه از زبونش شن یجمله نيباتري"بانو جان" ز
  رعدم رو نبخشم؟ تونميگفتم: مگه م ی. با لحن مظلومديلرز یدلم آن

  ها! یگرفت ادي_بانو جان شما هم 

  استاد. ميديگفتم: درس پس م یتا بناگوش باز شد و با لودگ شمين

  صورتم. ید و زل زد به اجزاکر سوکت

 یچه حال یجواب تماسم رو نداد یوقت یدونيبه من گذشت؟ م یچ شبيد یدوني_م
  قلبم شکست؟ یچجور یدر رو پشت سرت بست تيبا عصبان یوقت یدونيشدم ؟ م

 دميکه د يیمرد ها یانداختم. پرهام با همه نييپا یکردم و سرم رو با شرمسار بغض
 نيبود و من عاشق هم شيجا نداشت. خود واقع یصب ب. غرور و تعکردیفرق م

  بودنش، شدم. یواقع

  چونه ام و سرم رو باال آورد. ريرو برد ز دستش

  .اقتيل یواسه منه ب یشرمنه باش نمي_نب

 یپوست گردنم از رو یکه هرم نفساش رو به رو یمماس با تنم بود. جور صورتش
  م تند شد.. تنم ُگر گرفت و ضربان قلبکردميشال هم حس م

  .ینجوري_نگو ا

  تلخ بوده مگه نه؟ شهيهم تيقي_چرا نگم؟ حق

. تو نييپا یاريکه انقدر شأن خودتو م شکنهيکردم و گفتم: نگو چون من دلم م ینوچ
  .یبسوزون انتيرو با جر ايليقراره خ ،یرعد من
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  !گميگفت: چشم. نم یحيرو گاز گرفت و با لبخند مل نشيريز لب

  و شکستم. با لحن مستاصل لب زدم.ر یقهيچند دق سکوت

. ميداد هي. لبخند رو بهم هدميکرد یرو باهم سپر یاديز یليخ ی_من و تو لحظه ها
. گهيد یزايچ یليو خ ميديجون جنگ یتا پا گهي. واسه هم دميشد کيغمامون رو شر

  تجربه. مگه نه؟ کيشد  نميبه جز دعوا و قهر. ا یهم غم بود هم شاد

  دامه دادم.تکون داد که ا یسر

حالم خوب  روزي. اما دشميم تياهم یکم بمن دارم کم ديشا ،یگفتيتو درست م دي_شا
آسون  یلياعصابم خورد شد و خ یديوجودم رو به رخم کش یتياهم یب نکهينبود، از ا

  شدم. در هر صورت به هردومون ثابت شد که... نيازت دل چرک

  .ميتونيت: ما بدون هم نمباز شده گف یشيکالمم رو قطع کرد و با ن رشته

 کيمنتظره لبش رو نزد ريعمل غ کيکردم.  در  دييرو با تکون داد سرم تا حرفش
گونه ام کاشت. با تعجب بهش نگاه کردم که گفت:  یرو یزير یصورتم کرد و بوسه

  .نميبگم خوشبخت تر تونميخوشحالم. انقدر که االن م یليخ یليحالت خوبه خ نکهياز ا

 دنيکه با فهم يیمن بند پرهام بود و ترنم. کسا یبم نشست. خوشبختسوک ل یلبخند
  .دنيحال بدم، مثل پروانه دورم چرخ

  خدا بدهکارم. ی_من االن دو تا گوسفند به بندها

  _گوسفند؟

 ادينگرانت شدم. همش  یليخ یآندوسکوپ یبردنت برا یتکون داد و گفت: وقت یسر
. به پشتوانه حرف مامانم دو تا گوسفند نذر شديو قلبم مچاله م افتادمیم هيتومور ر
  .نمينجات جون بهتر یمحروم کردم. اونم برا یمنطقه ها

. با ديکوبیقلبم م چهيمحابا به در یهمه محبت و عشق رو نداشت. ب نيتحمل ا قلبم
اکشن  یخنده. پرهام که منتظر ر ريزدم ز یترنم افتادم و پق ادياش کامل شدن جمله

  مچاله گفت: خنده داشت؟ یود با چهرهاز من ب یگهيد
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  بردم. یپ یزينکته ر کيگفتم: نه! به  زدميبلند قهقه م یجور که با صدا همون

  ؟ی_چ

راه  ها رو به یليها رو به خرج انداخت و خ یليخون باال آوردن من خ نيا نکهي_ا
  کرد. تيراست هدا

  باال انداخت و گفت: منظورت؟ يیابرو

تا خود صبح سر سجاده بود و  شبيو ترنم هم... د یذر کرد_تو که دوتا گوسفند ن
  نبود ده هزار تا صلوات بفرسته.  ینذر کرد اگر مشکل حاد

  ؟ی. راستدنيدونه کش حياالن بهش خبر بده تا شروع کنه به تسب ني_خب از هم

  کردم و گفتم: جانم؟ یخنده تک

  د؟ي_مگه ترنم هم فهم

. ديرو فهم زيهمه چ ديدارو ها رو دستم د لونيتا نا شبيتکون دادم و گفتم: د یسر
  رو بگم. زيآنقدر اسرار کرد که مجبور شدم همه چ یعني

  م؟ي. برگهي_خب د

  رو روشن کرد و به راه افتاد. نيبه نشونه مثبت تکون دادم که ماش یسر

  _پرهام؟

سفر چند روزه واسه  کي_چمدونت رو جمع کن. فردا ساعت هشت صبح منتظرتم. 
  گل نازم. یها ینرفع نگرا

تو دلم قند آب  لويک لويدلم قنج رفت. ک گذرهيم یتو دلم چ ديخودش فهم نکهيا از
  .کردميم

  ازت ممنونم. یوقتت رو برام بزار یخوايم نکهي_از ا

  تهران؟ یبر یخوايم دونهي_قربان شما. ترنم هم م
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  داره.  طنتيپر از ش دهيعق کي ی_آره ول

  اونوقت؟  ی_چ

جا  کيداره اگر دو تا جنس مخالف کنار هم تنها  دهيم و گفتم: عقزد یمرموز لبخند
  . طونهيباشن نفر سومشون ش

  لب زد.  طنتيزد و با لحن پر ش یچشمک

  . گهي_کامال درست م

  براش رفتم که گفت: غلط کردم بانو جان. یغره ا چشم

  

#parham 

نشستم و مشغول  نيزم ی. رودميکش رونيرنگم رو از رگال لباس ها ب یطوس رهنيپ
.  به ساحل دميفهميرو نم یهمه دلشوره و نگران نيا ليآماده کردن چمدونم شدم. دل

 نيتو ا یشده بودم. از رانندگ شيآت یاسپند رو ینجورياما خودم ا دادميم یدلدار
اتفاقات  یهمه شد،يذهنم که تجسم م یتو یرابفرشاد فا یهراس داشتم. چهره ريمس
گرفتم موضوع سفرمون رو هم با  مي. تصمکردیچشمام گذر م یاز جلو یکي یکيبد 

سرچ کردم. نقطه تماس  ميگوش نيبزارم. پس اسمش رو در مخاطب ونيعرفان در م
بم و  یچند بوق متممد صدا دنيرو کنار گوشم گرفتم. بعد از شن یرو فشردم و گوش

  افتاد. انيگوشم به جر یحلزون نيرفته عرفان بگ

  ما به شماره شما روشن شد. ی_الو سالم برادر. چه عجب جمال گوش

  رو لول کردم و در کناره چمدون گذاشتمش. کمربندم

  .هيکم سعادت گهيد دي_سالم قربان. ببخش

  حاله؟ی_پرهام؟ حالت خوبه؟ چرا صدات گرفته و ب

  بر طرف بشه. افراگمميصدام با لرزش پرده د یکردم تا گرفتگ یاسرفه تک
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  نگرانم و صد البته خسته. کمي_نه خوبم فقط 

  ساحل... یافتاده؟ برا یبا شک و شبهه موج زده در صداش گفت: اتفاق خاص عرفان

نفر  کي ی. اطالع داشت فقط برادونستيضعف من رو خوب م هم نقطه عرفان
  علوم باشه.که از صدام هم م زميآنقدر بهم بر تونميم

  آره! یعنيزدم و گفتم: نه...  یچيکالمش رو ق رشته

  _پرهام! واضح صحبت کن.

  خانواده اش چرا. یخود ساحل که نه اما برا ی_برا

بلند  نيزم یرو. از رو هيقض ازيتا پ ريکردم. از س فياتفاق ها رو براش تعر همه
  شدم و طول اتاق رو قدم رو رفتم.

  .دهيم یاما قلبم گواه بد وفتهيب ستيقرار ن یاتفاق خاص چيه گهي_عقلم م

  ه؟يضرور نيبر نيخوايکه م ی_سفر

 نياصرار داره. حق داره عرفان که نگران باشه. من خودم دلم داره ع یلي_ساحل خ
  برسه به ساحل. یچ گهيد جوشهيو سرکه م ريس

  نباش. فقط پرهام... کنار خانواده ساحل نپلک. یزي_نگران چ

  : چرا؟صدام گفتم تعجب موجود تو با

ببره، برو جلوش  زيبه همه چ یچشم بهم زدن پ کيداداش ساحل تو  نيخواي_اگر م
 کيالعاده. تنها با خارق ی. با هوش و ذکاوتسهيپل کي اريباشه سام ادتيجولون بده. 

  .شهيم زيصحبت اضافه و حرکات مشکوکت متوجه همه چ

  ساحل رو تنها بزارم؟ یگيتو م یعني_

  !نيدم پره داداش ساحل نباش. هم یاديگفتم ز_نه! فقط 

  پر از حسرت لب زدم. یو با لحن دميبه موهام کش یدست
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همکارش هم جواب  یحت گهيکرد؟ ساحل م داشيرو بشه پ اري_از کجا معلوم سام
  .دهيتلفن هاش رو نم

خودش رو از آب  ميگل تونهيم يی. اون به تنهاريوقت دست کم نگ چيرو ه اري_سام
  .سهيپل ی. ناسالمترونيبکشه ب

  .یگيباشه که تو م ینيهم دوارمي_ام

  خبرم نذار. یافتاد ب ی_فردا هر اتفاق

  که به در خورد با عجله گفتم: باشه. عرفان من برم. خداحافظ. یتقه ا با

  . دميمامان رو از پشت در شن نيدلنش یرو که قطع کردم صدا تماس

  داخل؟ امي_پسرم اجازه دارم ب

 یصورت خندون مامان لبخند دنيرو فشردم. با د رهيسمت در و دستگ تند کردم قدم
  لبم جون گرفت. یرو

  چرا اجازه؟ گهيد ،ی_مامانم شما تاج سر

  بچه. زيرو به دستم داد و گفت: آنقدر نمک نر ريش وانيل

که ازش حرف  یباال انداخت و گفت: سفر يیچمدونم ابرو دنياتاقم که شد با د وارد
  وقتش شده؟ یزديم

  تختم نشست. یبه نشونه مثبت تکون دادم که رو یسر

  سفر؟ یبر یخواي_تنها م

. هيقربونت برم. کار ستين یاحتينگرونش انداختم و گفتم: سفر س یبه چشم ها ینگاه
که  ی. دختر خانمرميدختر خانم م کيبا  رم،يانجام بدم. تنها هم نم یکارا کي ديبا
  داره. ازيمن ن یک هاروزا بدجور تو هچل افتاده و به کم نيا

 کنميرو پنهون نم یزيمنه. ازش چ قيمادر من باشه، رف نکهيخانم قبل از ا یفخر
صحبت هام لبخند پر از  دني. مامان با شنبرهيم یزود به وجود ساحل پ اي ريچون د
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و ما  یبود نکارهيبال، ا طونيش یزد و گفت: به به. پس پرهام منم آره؟ ا یطنتيش
  !؟ميدونستينم

داره؟ مگه پرهام  یچه فرق هيخانم. مگه پرهام برومند با بق یان از دست شما فخر_ام
  برومند دل نداره؟

  و با حسرت لب زد. شگهيدست د یدستش رو گذاشت رو مامان

. ندازهيم ی. همه رو تو دام عشق و عاشقگهيد هي. جوونی_چرا پسرم تو هم دل دار
  ؟هيک یزنيکه ازش حرف م یدختر خانم نيحاال ا

  خانم. ی_به وقتش فخر

که قراره عروس  هيدختر خانم همون نيبهم انداخت و گفت: پس ا یزينگاه ر مامان
  به وقتش. یهم گفت یباشه اونسر ادتيمن بشه؟ پرهام 

  نرمش کاشتم و با خنده نگاهش کردم. یگونه یرو یبوسه

  .یشيمتوجه م یصبر کن کمي_

  _خب حداقل عکسش رو بهم نشون بده.

چشماش تکون دادم و گفتم: به خدا ازش عکس ندارم قربونت بشم.  یرو جلو ميگوش
  .دمياز سفر که برگردم نشونت م

  گفت و انگشت اشاره اش رو نشونه رفت سمت چمدون. یباشه ا مامان

خوب. االنم مطمئنم انتخابت کامال  یبده و چ یچ یکه بدون ی_آنقدر بزرگ شد
به کمک داره.  ازيازش ندارم ن یخبر چيهکه  ینام و نشون یدرسته. اون دختر ب

پسرم.  زادي. دست مریريدست هم نوعت رو بگ یطيدادم تو هر شرا اديبهت  شهيهم
  .کنميم ه،خداروشکرشد یپسر نيمن همچ یدست پرورده  نميبيم نکهياز ا

  بال پسرم. خدا به همراهتون. یتخت بلند شد و گفت: سفر ب یرو از

#parham 
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ام رو به  هيآوردم و داخل صندوق عقب گذاشتم. تک نييساحل رو از پله ها پا چمدون
  .اطيدادم و منتظر ساحل چشم دوختم به در ح نيماش

  خارج شدن. اطيخانم از ح یبه همراه ترنم و مهر ساحل

  _سالم.

  . ري_سالم پسرم. صبحت بخ

. ساحل اشاره زد به ستاديخانم ا یگذاشت و کنار مهر نيرو داخل ماش فشيک ساحل
  ؟یشناسيجون پرهام رو که م یمن و گفت: مهر

  بوده.  شهيهم هم رشونيچند بار. ذکر و خ دمشوني_بله. د

  داد زد.  زيهشدار آم یلب کردم که ترنم با لحن ريز یتشکر

  جاده.  به دل نيبزن نيبسه، بر ی_ساعت نه شد. احوال پرس

. ترنم سرش رو از پنجره ميشد نيو سوار ماش ميتکون داد یو ساحل با هم سر من
کنم؟ سر  کاريچ يیچند روز تنها نيبه سالمت. فقط من ا نيبه داخل آورد و گفت: بر

  برم کافه؟  یغر بزنم؟با ک یک

خانم بود. سکوت ساحل  یبود که در دست مهر یرنگ یآب ینگاهش محو کاسه ساحل
. ديغر بزن یو سر کس نيکه به کافه بر ازهيخطاب به ترنم گفتم: شما نه ن دميه درو ک

  .ديده هزارتا نذر صلوات تون رو ادا کن ديچون با

 وفتيکه ترنم سر داد ساحل به خودش اومد و با عجله گفت: راه ب یبلند یخنده با
  .شهيم ريپرهام. د

خانم حرکت  یترنم و مهرکردن از  یرو روشن کردم و بعد از خداحافظ نيماش
 یرو برام تداع یاديآسفالت ها خاطرات ز یشدن قطرات آب رو دهيپاش یکردم. صدا

  کرد.

 شتريپدال گاز فشردم و سرعتم رو ب یدر خط اتوبان پام رو رو نيبا افتادن ماش 
  کردم.
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  _پرهام؟

  _جانم؟

  خته؟يموقع رفتن به سفر پشت سرت آب ر ی_ تا حاال کس

سفر چند ساعته هم  کي یبرا یمامانم حت نکارويو گفتم: خب آره. اتکون دادم  یسر
  .دهيانجام م

بار.  کي ی. حتختهيپشت سر من آب نر ی: اما تا حاال کسديو با حسرت نال ديکش یآه
و هم من اما  یجون برام انجام داد. هم تو مامان دار یبارم بود که مهر نيامروز اول
  است. اريتفاوت بس

  غرق در ماتمش. یمايده گرفتم و دوختم به سرو از جا نگاهم

  .یآب شده بود ی_پس بگو چرا انقدر محو اون کاسه

  داشت.  یزد و گفت: حق دارم. آخه برام تازگ یمعنا دار یخنده تک

. روز کردميبودم اما درکش م دهيسخته، نچش یلياز پدر و مادر خ دنيد یمحل یب
آنقدر غم و غصه  کردميوقت فکر نم چيه دميد مارستانيب یکه ساحل رو تو یاول

  کنه؟ دايهمه زجر خاتمه پ نيداشته باشه. وقتش نبود تا ا

استفاده رو  نيپس بزار از االن مون بهتر م،يرو دار شيرو پ یبي_ما اتفاقات عج
! فکرت رو یخوش خبر یخبریگفتن ب ميو از قد ميندار یخبر چيکه ه ی. االنميبکن
  نکن گل نازم.  ريدرگ

  به بازوش زدم.  یکه با دست راستم ضربه دميازش ند یشناک یر

چهره ات  یخودت؟غم و ماتم خونه کرده رو یها یپرداز اليخ یايتو دن ی_باز رفت
  لبخند دلربا بشور و ببر.  کيرو با 

  لبش جون گرفت که دستم رفت سمت ظبط.  یرو یلبخند
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 نيرو فراموش کن و به ا زيهم که شده همه چ قهيچند دق یسخته. اما برا دونمي_م
  آهنگ گوش بده. 

 انيگوشم به جر یحلزون یآهنگ تو یکردم. صدا یگفت که آهنگ رو پل یا باشه
که کلمات با آواز دل  اي. گوشديسرم هزاران بار اکو م یافتاده بود و هر کلمه اش تو

  بودن.  یکيمن 

      ...  

  یچقدر ناب تو

  یکنيم وونهيمنو د یکه جذاب بس

  یسابچه ح رو

  یخوديب ینجوريبا من ا یکنيم یباز

  بمون ینجوريهم

  بد یآدما نيبدن ا رتييتغ نذار

  چشم نباش اصن تو

  فقط زننيحسودا آدمو چشم م نيا

  ناب دلم دلبر

  کمي تيخوشگل مشک یچشا با

  به من یچشم ريز زينگاه ر هي

  من یوا یشم ا وونهيکه من د بنداز

  نيطرفدارم بب شهيدوآت من

  نيز تو بردارم هما شهينم دست

  من یوا یا مارتميمن ب یبايز
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  منظومه تو چشماته هي

  رهيگيمنو م رهيبهش خ شميتا م که

  باال توقعم رهيم

  رهيميتو توهمت آدم م ینباش یه

  که یدار یچ دونمينم

  رهيگيکه چشام م یمهره مار هيشب

  رهياالنشم د نيهم دمتيديزودتر م ديبا

...  

  د به من و گفت: چقدر قشنگ بود.تموم شدن آهنگ ساحل رو کر با

حسودا  نيبد، تو چشم نباش اصن، ا یآدما نيبدن ا رتييبمون، نذاز تغ ینجوري_هم
. گاهاً رنيو م انيم یآدما گذر نيبمون گل نازم. ا ینجوريفقط. هم زننيآدمو چشم م

  .دنيم رياما تقاصش رو چه زود و چه د زننيم شين

رو  زيلبخندش همه چ کيبا  تونهيکه م دونستينگاهم کرد و لبخند زد. خودش م فقط
  .ريقدر چشم گ نيقدر دلربا و هم نيبهم بفهمونه. هم

نگاهم رو کشوند طرف خودش. با دقت زل زده بود  شيگوش امکي" پنگي"د یصدا
پرت کرد  تيرو با عصبان یباال آورد و گوش ديبه صحفه موبايل. سرش رو با ترد

جا شد و سرش رو برگردوند جابه شيصندل ی. بعد از چند لحظه توفشيداخل ک
  گفت. یزيلب به طور نامفهوم چ ريبه جاده انداخت و ز یعقب.نگاه

  _ساحل؟

  ؟ی... داشتیعقب گرفت و با تته پته گفت: بله... کار شهينگاهش رو از ش مهيسراس

  به هول و وال؟ یداد که انقدر افتاد اميپ یافتاده؟ک ی_اتفاق

  هم خوبه. یليل من خ_ترنم بود! نه بابا حا
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کرد. تمام حرکاتش رو نامحسوس  یو خودش رو مشغول کار ديرو ازم دزد نگاهش
  .کردیساحل ازم پنهون م یافتاده بود ول یاتفاق کينظر داشتم.  ريز

  شون کنه. یابيخطه فعاله که بتونه رد  کي_عرفان دنبال 

  _خب...؟

  .عي_شماره بده! زود، تند، سر

  . منتظرمون هستن!ستين یابيبه رد ازي_ن

  

#sahel 

 یحال شونيمتوقف کرد و با پر ابونيرو کنار خ نيام پرهام ماشبا تموم شدن جمله 
  رو بده به من. تيگفت: گوش

  رو به بغل گرفتم تا مبادا از دستم چنگ بزنه. فميک

  .شهيادامه بده. شب م تي_نه! تو به رانندگ

االن  نيپر از تحکم گفت: بب یمن به ستوه اومد و با لحن یها یلجباز دنياز د پرهام
  رو بده به من. تيگوش االي. ختيحرف تو بهم ر کي یکل اعصاب من به پا

  کار؟يچ یخواي_م

ابرو هاش شکل گرفت، نگاهم کرد. اوضاع رو مناسب  نيکه ما ب یظيغل یاخم با
بخواد از  نکهيدر آوردم و قبل از ا فميک یرو از تو یو کوتاه اومدم. گوشندونستم 

  .خونميرو م امکشيدستم چنگ بزنه با عجله گفتم: صبر کن! خودم پ

که از استرس  ی. با دست هاوفتهيانداختم تا چشمم به برزخ چشماش ن نييرو پا سرم
  رو باز کردم و مشغول خوندش شدم. امکيصحفه پ ديلرزيم

داداشت خب  یتهران به هوا یرفت یالقبا بلند شد کيفنچ کوچولو با اون پسره  ني(بب
دنبال تو. اما اصال نگران نباش  وفتميکه دم به ساعت ب ستمين ويويدرست. اما من 
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سرت هست که! هرچند  یفرشاد باال یآدما یهيسرت نباشه، سا یفرشاد رو هيسا
 یداديندا به خودم م کيتهران،  یترف یديهمه راه رو کوب نيا یکرد یکار اشتباه

 یخاندان سپهر ندهيو آ که نرفته کارنامه گذشته ادتيکف دستت.  ذاشتميرو م زيهمه چ
. مشهد منتظرتم فنچ یبش زيسوپرا خواميچون م گميهاست. االنم نم یدست فاراب ريز

 ظمن ر! دستين چکدومونيچون به نفع ه یموندگار نش یاديز دوارميکوچولو. فقط ام
دستتون کار  ريکه ز یمن، به عرض همون رابط یشماره ها ینکته درباره کي
خودتون  ی. پس الکزارمينم یاز خودم باق یرد و نشون چيکه من ه ديبرسون کنهيم

  .)ديرو خسته نکن

 ی. گوشدميشنیرو م تيدندون قروچه پرهام از فرط عصبان یجمالتم صدا یادا ونيم
وندم سمت پرهام. چشماش بسته بود و با دستش رو خاموش کردم و نگاهم رو کش

 یانتظار کي! شرفيگفت: ب یعصب یلب با لحن ريفرمون ضرب گرفته بود. ز یرو
  چشمات جولون بده! یجلو ینشونت بدم که تا عمر دار

اون اتوبان  یتو يیپدال گاز گذاشت و با سرعت باال یرو ظيراستش رو با غ یپا
 چگونهيو ه شديبا سرعت رد م نيسنگ یها نيماش یسانت کيکرد. از  یشلوغ رانندگ

. از دمياز حد کمربند رو سفت چسب شي. از ترس بکردیمن نم یبه هشدار ها یتوجه
متعرض  یشدم و در آخر داد با لحن یآس دادینم یتياهم چيمن ه یبه هشدار ها نکهيا

  زدم.

ا ککت هم انگار نه انگار. ماش یبرو ول واشي گمي_پرهام! سه ساعته دارم م
  ها.  یديبه کشتن مون م یدار یدست ی. پرهام! دستگزهينم

تر آورد. پرهام خوب بود  نييتنها به تکون دادن سر بسنده کرد و سرعتش رو پا 
اوقات با خودم فکر  یاز اخالقش واقعا خسته کننده بود. گاه ی. اما بعضیلياونم خ

 هيعصبان یوقت یچجور کنم؟يهمه لجاجت تحمل م نيپرهام رو با ا یچجور کنميم
  جلو روش واستم؟ تونميم

! از اولشم من زهرمار بودم استثنا فقط واسه تو یَگندَم عادت کن یبه اخالق ها دي_با
  قابل تحمل شدم.
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که پام  یروز نيروم. اولروبه یاهويپره یزدم و زل زدم به جاده یجون یب لبخند
حال برگردم تهران. فکرم  نيا اب کردميفکرش رو هم نم یرو به مشهد گذاشتم حت

 ادي. اري. دلم به شور افتاد و تمام فکر و ذکرم شد سامامکيپ یرفت سمت محتوا یآن
خفتش کردن و اون عالمت نحس اسکلت.  اه ابونيخلوت خ یافتادم که تو یاون شب

برنداشتم. انقدر غرق  اليدادن اما من دست از فکر و خ قيها جاشون رو به دقا هيثان
 یکه به رو یشدم که زمان از دستم در رفت. با دست ندهيقات گذشته و احتماالت آاتفا

  شد به خودم اومدم. دهيشونه ام کش

  شو! داري_ب

انداختم. تا چشم کار  رونيبه ب یگرفتم و نگاه اجمال یصندل یام رو از پشت هيتک
سانت  فقط با چند نيسنگ یها ني. ماششدیم دهيآب و علف د یب یها نيزم کردیم

 ايبودن  یريدرحال بارگ ايها هم  ونياز کام یفاصله از هم پارک شده بودن. بعض
. انگشتم رو دياعصابم خط کش یرو یالحو نيدر هم ینيبوق ماش یبار. صدا هيتخل
  م؟يديام گذاشتم و گفتم: مگه رس قهيشق یرو

گه داشتم باال انداخت و گفت: مگه تا تهران فقط چهار ساعت راهه؟ ن يیابرو پرهام
  واسه استراحت و صد البته نهار.

تکون دادم و شال نامرتبم رو مرتب کردم. پرهام انگشت اشاره اش نشونه رفت  یسر
هم  یگهيد یو املت صورت غذا مرويکه به جز ن شااليسمت قهوه خونه و گفت: ا

  دارن!

 یدگرنگش از شدت زنگ ز یدر قهوه خونه نگاه کردم. در قهوه یچندش به ورود با
 کيکه  شهيسال م نيپنجره هم معلوم بود چند یها شهيشدن بود. ش دهيرو به پوس

 یصندل یرو  یچخماق یها ليبيبا جثه درشت و با س يینشده. مرد ها یريگردگ
  .ودهم همواره بر پا ب  ونشونينشسته بودن و بساط قل

  ؟یغذا بخور يیجا نيهمچ ادي_پرهام! واقعا دلت م

  !ميگفت: ناچارباال انداخت و  شونه
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  آوردم. رونيب چيرو باز کردم و دوتا ساندو فميک پيز

  ؟یاوصاف بازم ناچار ني_با ا

  گفت: کتلت؟  قيآورد و بعد از چند نفس عم کياش رو نزد ینيب

  تکون دادم که از دستم چنگ زد. یسر

  شور هم داره؟ اري_نگو که خ

  _اتفاقأ داره.

  نکش.  مارستانيرب! کارمون رو به ب اي_

  کردم. یبراش رفتم که با خنده گفت: شوخ یغره ا چشم

  

#sahel 

. مثل ميتهران عالف بود یها ابونيخ یاز هفت شب گذشته بود اما هنوز تو ساعت
م به جونمون شده بود. از فرصت استفاده کردم و شروع کرد یبال کيتراف شهيهم

 یباصفا یها ابونيخ یحال و هوا الد،يمرور خاطرات. شکوه و عظمت برج م
دست بابا  یماه، دست تو وري. اواخر شهرنيالحرم نيبازار ب یپونزده خرداد، شلوغ

که به مسجد  یبه مقصد پونزده خرداد، چند صد متر جلوتر، وقت ميشدیسوار مترو م
به پله نوروزخان. و در آخر ورود به  ديرسیحاال نوبت م دم،يرسیم ینيامام خم

 یکه آرزو فيبود، ح یقشنگ يی. چه روزانيالحرم نيب جانيبازار پر شور و ه
پر از  ی. جوونیدام جوون یزدم. پلک زدم و افتادم تو لکبزرگ شدن کردم و پ

  قابل تحمل. ريو غ یگسستن ی! خانوادهاتياحساس پوچ ح

  ؟یکنيفکر م ی_به چ

گرفتم و  الديبرج م زيپرهام پاره شد. نگاهم رو از نوک ت یصداافکارتم با  رشته
  خسته پرهام. یدوختم به چهره
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 نيا دنيها هم انگار با د ی. خوششيخوب چند سال پ ی_به گذشته! به حال و هوا
  مردم رخت بستن و رفتن. نياز ب کيتراف

  باهم!  ميگردونيبرم یعني. گردني_برم

هم رفع شد و ما تونستم  کيتراف یقيعد از گذشت دقااکتفا کردم. ب یبه لبخند تنها
  .ميخودمون رو زودتر به خونه برسون

  _آدرس خونه تون؟

  سمت چپ، کوچه بن بست. یفرع نيو سه، اول یس عصريول عصر،يول ابوني_خ

راحت چشمام رو  اليبا خ کنهيم یدرست رو رانندگ ريپرهام داره مس دميد یوقت
   ؟یاال به خونه تون هم زنگ زدهم گذاشتم که گفت: تا ح یرو

  . ريگ غاميپ یرفته رو شهي_آره اما هم

چون  دادنيقبل جواب نم یتهران. سر ی_زنگ بزن به خونه تون و بگو که اومد
 کيتهران قطعا  یاومد نکهيخبر ا دنيبه وجود اومده بود اما حاال با شن یمشکل کي
  . دنينشون م یاکشن یر

 قهي. بعد از چند دقبميج یرو گذاشتم تو یدادم و گوشکه پرهام گفت رو انجام  یکار
به  ی. چشمام رو باز کردم و نگاهميديرس یعني نيو ا ديرو کش نيپرهام ترمز ماش

  رنگمون اندختم. یدر مشک

  جاست؟ني_هم

  شو. ادهيبه نشونه مثبت تکون دادم که گفت: پ یسر

 نيودمون رو چندراست رفتم سمت در. زنگ واحد خ کيشدم  ادهيکه پ نيماش از
 یخرت و پرت ها نيخونه رو از ب ديکل یکس جوابگو نبود. دسته چيبار زدم اما ه

بشم روبه پرهام  اطيوارد ح نکهيقفل چرخوندم و قبل از ا ی. تودميکش رونيب فميک
  داخل. ايگفتم: ب

  باال. ارميروال بود بهم خبر بده چمدونت رو ب ی_نه تو برو. اگر اوضاع رو
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 نميهامون رو نب هيهمسا کردمي. خدا خدا منگيو قدم تند کردم سمت پارک گفتم باشه
پس پله  دميترسيهاشون رو نداشتم. از آسانسور م ميو ج نيس یچون اصال حوصله

گرفتم و  ی. نفسدميبه طبقه پنجم رس قهيباال رفتم. بعد از حدود دو دق یکيها رو دوتا 
رو  ديو کل ستادميرنگ واحد مون ا یاراهم رو کج کردم سمت راست. کنار در قهوه

انتخاب کردم  یرو اشتباه ديقفل چرخوندم. چرخوندم اما باز نشد. احتمال دادم کل یتو
از  یکه زن دميکوب نيزم یرو... باز هم در باز نشد. کالفه پام رو رو یبعد ديپس کل

  پشت سر صدام زد.

  _سالم ساحل جان. حالت خوبه دخترم؟

رزمارا  یزدم و گفتم: سالم. ممنونم حال شما خوبه؟ آقا یا لبخندخانم رزمار دنيد با
  خوب هستن؟

 یرو سفت تر کرد و گفت: خوبن سالم دارن خدمتتون. دخترم اتفاق شيروسر گره
  تهران؟ یاومد یافتاده اول زمستون تو اوج درس و دانشگاهت بلند شد

سرک  نايا ديبا یهرکار یبودم. تو زاريهامون به شدت ب هياخالق همسا نيا از
  دن؟يکشیم

 کيبه مامان و بابا بزنم و برگردم.  یسر کياومدم  ؟ی_نه خانم رزمارا چه اتفاق
  سفر چند روزه است.

ده  نيگفت: اما ساحل جون مامان و بابا هم هيبه سر تا پام انداخت و با کنا ینگاه
  رفتن! نجاياز ا شيروز پ

به من خبر  ديرو بفروشن؟ چرا اصال نبا نجايا دينداشت. چرا مامان و بابا با امکان
 یجلو خواستمينداشت. نم یکه من داشتم با قفل خونه همخون یديبدن؟ پس بگو چرا کل

  رو لو بدم. یزيخانم رزمارا چ

روزه ارتباطم سر درس و امتحانات با مامان و بابا قطع شده،  ني_متاسفانه من چند
 کنه؟يم یزندگ نجايا یک ديدونيموضوع مطلع نشدم. شما نم نيهمون از ا یبرا
  من کجا رفتن؟ یمامان و بابا ديدونینم
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فروخت به  سيرو تمام سرو نجايداد و گفت: بابات ا لميتحو یرزمارا پوزخند خانم
  باهم در ارتباط هستن. یاديپدرتونه چون ز یآشنا نکهي. مثل ایخانم کي

  ...ديدوني_شما نم

هم از  یرفتن. و آدرس يیهويندارم چرا کالمم رو قطع کرد و گفت: من خبر  رشته
  تون ندارم. گهيد یخونه

 یبيرفتم. تو شوک عج نييبکنم آروم آروم از پله ها پا یگهيصبحت د نکهيا بدون
 اريمامان و بابا برام قابل هضم نبود. چرا سام نکاريا ليفرو رفته بودم. چرا و دل

 رونيب بميرو از تو ج یگوش م،يگوش امکي" پنگي"د یبه من نزد؟ با صدا یحرف
برام فرستاده بود رو  اريرو که سام یامي. پدمهول ش امياسم فرستنده پ دني. با ددميکش

  ام مشکوک شدم.خانواده یبه کارا شتريخوندم و ب

به  اياگر صاحب خونه تعارفت کرد. ب یساحل، حت یشيوجه وارد خونه نم چي(به ه
  .)فرستميکه برات م یآدرس نيا

گذاشتم چرا  غاميصاحب خونه پ یمن اومدم تهران؟ من برا ديکجا فهماز  اريسام
  باهم...؟ یعني د؟يفهم اريسام

  

#sahel 

  .ابونيمتوقف کرد و اشاره زد به اون طرف خ ابونيرو کنار خ نيماش پرهام

احساسات  یاز رو یصحبت دميم حين ندارم، ترجواسه گفت یحرف چيکه ه يی_درجا
مدت حالت رو بد کرد و پات رو کشوند به بيمارستان  نيکه تو ا یزيپوچ نکنم. همه چ

به  نجايتهران. از ا ارميخودم دونستم که تو رو ب فهيپشت اون در پنهون شده. من وظ
ربط  یبدرصد هم به فرشاد فارا کي یحت هيقض ني. ایجلو ببر ديبعدش خودت با

 نجايمن هم زم،يخونه. برو عز فرستمتيم يیمطمئنم که دارم تنها نوينداره! ا
  منتظرتم. 
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به ساختمون روبه روم  یشدم. نگاه ادهيپ نيهم خوابوندم و از ماش یهام رو رو پلک
 یصدا قهيزنگ گذاشتم. بعد از چند دق یرد شدم و انگشتم رو رو ابونيانداختم. از خ

  به صدا در اومد.  فونيشت آاز پ اريسام یخسته

  دوم.  یباال. طبقه اي_ب

شدن کفش هام  دهيکوب یبه پرهام انداختم و وارد شدم. صدا ینگاه ميباز شدن در ن با
تا  دميدوم که رس ی. به طبقهشکستيها سکوت حاکم بر فضا رو م کيسرام یرو

در چهار  رايخواستم زنگ واحد رو بزنم در به روم باز شد. قامت چهارشونه سام
. با دياعصابم کش یرو قيعم یلبش خط یشد و لبخند مضحک رو انيچوب در نما

بودم.  ومدهين یرفع دلتنگ ی. دلتنگش بودم اما برادميکش یقيحال خوبش نفس عم دنيد
بودم. اومده بودم تا پرده  ومدهيبغلش ن یگرما دنيچش یمحبتش بودم اما برا یتشنه

  به وجودم رخنه کرده بود. شک و شبهه که  نيبردارم از ا

  _سالم! 

دستش رو پس زدم. با عجله کفش هام  ره،يکرد و تا خواست منو به آغوش بگ یسالم
 یخونه رو دمانيو چ ليتوجه به وسا چگونهيرو در آوردم و وارد خونه شدم. بدون ه

  مبل تک نفره نشستم.

  !شنومی_م

  رو بست و قدم تند کرد سمت آشپزخونه. در

  وه؟قه اي ی_چا

 یقيمون شکسته بشه. فقط نفس عم نيب یحرمت ها خواستميکردم چون نم سکوت
  کلمه اکتفا کردم. نيو تنها به هم دميکش

  !یچي_ه

 یرو رو ینياومد. س رونيب یچا ینيس کياز آشپزخونه با  اريسام قهياز چند دق بعد
  من نشست. یرومبل روبه یگذاشت و رو یعسل زيم
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  ؟یرسيآنقدر خانوم به نظر مبه چشم من  اي ی_بزرگ شد

  خان. اريگفتم: بزرگ مون کردن سام هيزدم و با کنا ی_پوزخند

آدما رو  تونهيدانشگاه رفتن آنقدر م کي دونستمينم ؟یوجب مين یگرفت اديزدنم  شي_ن
  . کنهيعوض م

  بلند شم برم؟ اي یگيپا انداختم و گفتم: م یرو پا

  چند وقت بگم؟ نيا ی_از کجا

  داد زدم. ینسبتا بلند یُسر دادم و با صدا نيزم یرو رو فميک

. چرا تلفنت شکشتيقبل  پ یکن هفته ها فيمن تعر یچند روز رو برا ني_ تو ا
اومدن به مشهد  یمامان و بابا چرا خاموش بود؟ چرا به بهانه یگوش ؟یداديجواب نم
 ن؟يتچرا خونه رو فروخ ؟یواريچهار د نيتو ا یچپيم یايو بعد م یريگيم یمرخص

منو  یجواب تک به تک چرا ها ديبا تو اريمن اومدم تهران؟ سام یديتو از کجا فهم
  .یاالن بد نيهم

  روم گذاشت.  یبرداشت و جلو ینيرو از داخل س یچا وانيل

  بابا و نو عروسش!  یمال خانواده ما بود حاال شده... خونه شيکه تا ده روز پ ی_خونه

زن در کنار  کيلوند  ی! خنده هااقوتيانگشتر  جا خوردم اما... سفارش یکم اول
 یها رو کوبوندن به سرم. از رو تيهجوم آوردن سمتم و واقع یساحل. همه و همه

  زدم وگفتم: نو عروسش؟ یتظاهر هم که شده پوزخند

تلنگر داشت. رفتن تو از جمع  کيبه  ازيگسسته شدن از هم ن یما برا _خانواده
اومد. مامان  یخونه نم یبهانه کيبود. بابا هرشب به  مون همون تلنگره یخانوادگ

که فقط زنگ  رفتیمعنا جلو م یآنقدر ب ی. زندگکردیبرخورد م شهيسرد تر از هم
. کنهيم یکارا کي یرکيز ريبابا ز دونستميمحالم رو خوب بکنه.  تونستيبه زدن تو م
روح  یسرد و ب زيه چ. انقدر همدادینشون نم یاکشن یر چياما ه دونستيمامان هم م

اعتراف کرد.  انتشيرو گفت. گفت و به خ زيگذشت که آخر بابا خودش اومد و همه چ
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 یتونيم ايو  یايبا زن دوم من کنار ب یتونيدر کمال وقاحت رو کرد به مامان و گفت م
  .ميرياز هم طالق بگ ميفردا بر نيهم

  .اشنهيس قفسه یرو ديصداش رفت باال. دستش رو مشت کرد و کوب ولوم

قطع کرد. مامان  شهيخانواده رو از ر اني! گفت و بنشرفيخودم. منه ب ی_جلو رو
نکرد.  هينکرد. گر دادي. داد و بدميشکسته شدن قبلش رو شن ینگفت اما صدا یچيه

 نيسستش خونه رو ترک کرد. من تو ا یاعتراض نکرد فقط سکوت کرد و با قدم ها
بودم. غرور  دهيحال ند نيرو تو ا نوقت ماما جيکه از خدا عمر گرفتم ه یچند سال

 یکس ؟یشد. اونم توسط ک نيتوه تشيپسرش به شخص یزنانه اش شکست. جلو رو
 گميموند. ساحل من نم یکرد. با بد و خوبش کنار اومد ول یسال باهش زندگ یکه س

  نبود. نيحقش نبود. حق مامان ما ا نيمامان مقصر نبوده چرا بوده اما ا

. اري. چشمام رو بستم و گفتم: بس کن سامکردیم سيگونه هام رو خ ارياخت یب اشکام
  تصورات من نسبت به بابا عوض بشه.  نياز ا شترينزار ب

 یدخالت چينگفتم. ه زيچ چيساحل من ه ن؟يبدتر از ا گهيمبل نشست و گفت: د یرو
 مي. تصمنريبگ ميخودشون تصم یتو مسائل مامان و بابا نکردم. گذاشتم خودشون برا
بهش ندارم. به  یحس چياما ه ستميشون رو گرفتن و از هم جدا شدن. از بابا متنفر ن

  ...رنهنکردم وگ یکار نمونيب یحرمت پدر پسر

  

#sahel 

  شالم پاک کردم. یگونه ام رو با گوشه یسيخ

  _مامان کجاست؟

! دونميازش خبر ندارم. رفت اما کجاش رو نم ميکرد یکه اسباب کش یروز _از
  خاموشه. یديتلفنش رو هم که خودت د

  _بابا...
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کلمه به جوش و خروش افتاد. دستش رو مشت کرد و با  کي نيتنها هم دنيشن با
  زد: ازش صحبت نکن! اديبلند فر یصدا

مامانم تنگ  ی. دلم براهيگر ريخودم جمع شدم و زدم ز ی. توديلرز یو بدنم آن تن
که فقط خاطره  یمون بود. خاطرات نيکه ب یتيميصم م،يقد یها یخوش یشده بود. برا

کنارم نشست و آغوش برادرانه  اريشدن رو ندارن. سام ديموندن و هرگز قصد تجد
  اش گذاشتم. نهيس یاش رو به روم باز کرد. سرم رو رو

 یبرا م؟يمانده هاش من و تو هست یکه باق یخانواده یبرا ؟یکنيم هيگر یک ی_برا
 یسع ؟یدياشکات رو هدر م یک یهم داره؟ برا یبچه ستين ادشيکه االن  یپدر

  کردم خوددار باشم.

  ؟یداديمنو نم یجواب تلفن ها ه،يقض نيهم ی_برا

  وارد بشه. یابه درس ات لطمه خواستمي. نمیبفهم خواستمي_نم

  لب زدم.  یوراومدم و با دلخ رونيآغوشش ب از

. من شب و روز نداشتم. حالم به اريسام یکار ممکن رو باهم کرد ني_اما تو بدتر
  بد بود که... یحد

  حرفم رو خوردم. یمن بشه پس ادامه یماريمتوجه ب خواستمينم

  _که...؟

. اريسام یکرد یکار بد یليروز برم دانشگاه. تو خ کي ی_که اصال نتونستم حت
افتاده.  یاتفاق کي دمينگران شدم. فهم یليمکارت زنگ زدم خه يینوا یبه عل یوقت
  اومدم تهران. نيهم یبرا

 ی. با چارميب یالک یبهانه کيرفتن به سرکار رو نداشتم. مجبور شدم  ی_حوصله
  تهران؟ یاومد

... خواستياونم م یعنياز دوستام.  یکيمکث کردن با تته پته گفتم: با  قهياز چند دق بعد
  ...تهران اديب
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باشه  ادتي. یشيم عيموقع دورغ گفتن ضا یاديزد و گفت: ز یچيکالمم رو ق رشته
  پنهون کرد. شهيرو نم زيچ چيساحل از من ه

رو به سمتم گرفت و گفت: اشکات رو پاک کن. برو و  یدستمال کاغذ یجعبه
  . ريبگ ليچمدونت رو تحو

به پاک کردن  ازي. نمبل بلند شدم یو از رو دميکش رونيب یبرگ دستمال کاغذ کي
 یبخوام کلمه یحت نکهي. بدون اديفهمیحالم رو م یاشکام نبود. پرهام بهتر از هرکس

  صحبت بکنم.

 نياز ماش دنميدر رو باز کردم. پرهام با د ديرفتم و با ترد نييپا یکيها رو دوتا  پله
رو به بغل . بازو هام داديهوا جولون م یبود و سوز سرما تو زييپا یشد. آخرا ادهيپ

  رو رد شدم.  ابونيگرفتم و خ

  _ساحل؟ حالت خوبه؟ چشمات...

 ی. اونستيخوبم ن ست،ي! حالم بد نسيگذاشتم و گفتم: ه نشيب غهيت یرو رو انگشتم
  اما... ميکردينبود که فکرش رو م

  .گهيِد بگو د ؟یصندوق رو باز کرد و گفت: اما چ در

  .کنميم فيرو برات تعر زي. بعدا همه چشهي_االن نم

  خونه؟ یايچمدون رو گرفتم و گفتم: نم یدسته

  زل زد به چشمام. یجون یب یتکون داد و با خنده یبه نشانه منف یسر

  دونستم؟يو ما نم یبود یتو هم اهل تعارف الک ام؟يب ی_توقع دار

   ؟یبر یخوايو گفتم: شب رو کجا م دميرو باال کش مينيب آب

  . برو خونه هوا سرده. هيکه چشمات بارون یقع_هتل. سخته ازت دل بکنم اونم مو

  بود نگاه کردم.  ستادهيکه پشت پنجره ا اريرو باال گرفتم و به سام سرم

  که کنارت باشم اما دستم از پشت بستس. خوامياز هر لحظه م شتري_ب
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  ترم شد.  کيقدم نزد کيصندوق عقب رو بست و  در

  نکنم پدرسوخته. يی_هوا

  داد. نييرو پا شهيرو باز کرد. پشت ُرل نشست و ش نيگفت و در ماش نويا

  _خداحافظ گل نازم.

 ايانقدر دل نازکم کرده بود  ري. اتفاق اخديگونه ام لغز یلجوجانه رو یاشک قطره
از  نشيماش یرو تحمل کنم؟ وقت شيکه نتونم دور یبودم؟ انقدر تابشيواقعا انقدر ب

  خودم رو به خونه رسوندم. سست و لرزون ینگاهم خارج شد با قدم ها ررسيت

  

#sahel 

گفتم:  ینسبتا بلند یمصمم با صدا یليخودش بود که خ یحال و هوا یتو اريسام
  .نميبرم بابا رو بب خواميم

  گرفت و آروم آروم رسوند به من. نينگاهش رو از کف زم اريسام

  ...یحرف گميه اال هللا. م_ال ال

  زدم و تخس لب زدم. یچيکالمش رو ق رشته

اگر هستم پس حقمه که کل  ستم؟يمن دختر اون پدر ن ايازش نزنم؟ آ ی_چرا حرف
  ماجرا رو بفهمم.

  داد به تاج مبل. کهيهاش رو بست و سرش رو ت چشم

ما مجبورم باره بکنم ا نيدر ا یصحبت خوادياصال دلم نم نکهي_جهنم و ضرر. با ا
  .دميسواالتت رو م ی. خودم جواب همهیکنيم

  رو بفهمم منتها از زبون خود بابا. زيهمه چ خوامي_م

  شدم.  دنشيچنگ زدم و مشغول پوش نيزم یرو از رو مانتوم



467 | P a g e 
 

   ؟یکجا به سالمت ؟ی_شال و کال کرد

  مبل بلند شدم.  یمانتوم رو هم بستم و از رو یدکمه نيآخر

  .یفهميم ،یکجا برم. دقت کن خوامي_کامال واضحه که م

  بردارم که مچ دستم رو گرفت و کشوند سمت خودش. یقدم خواستم

  ندارن. فيخدمت عرض کنم، تشر ديبابا و زن بابا مونه که با ی_اگر منظورت خونه

تو  یکيحتما  ؟یديمنو تو فهم غاميپ یزدم و گفتم: اِ؟ چه جالب. پس چجور یپوزخند
  ه تو خبر داده.بوده که ب اون خونه

  زنش نبوده! اينفر بابا  کي_آره بوده اما اون 

  _پس...؟

لبش گفت: بابا و زن بابامون رفتن ماه  یرو یدستم رو ول کرد و با پوزخند مچ
که  ی... دختر همون کسیعنيبابا تو خونه بود و بهم خبر داد.  یعسل. دختر خونده 

  با بابا...

جونم رو در بر گرفت. دختر نداشت که و حسرت کل  یلحظه حس حسود کي یبرا
  داد؟یخونه اش جولون م یتو گهيدختر د کيحاال 

  که زدم، قطع کردم. یحرفش رو با داد ادامه

  .یبد حيتوض نياز ا شتريب خوادي! نمدمي_فهم

شونه ام گذاشت و گفت: کجا  یمبل. دستش رو رو یرو گرفت و نشوندم رو دستم
! اون پدر ستيمن و تو ن یخونه گهياون خونه دکوچولو خودم؟  یآبج یبر یخوايم

خرج  گهيد یکي یما هست اما محبت هاش رو برا یشناسنامه یدرسته اسمش تو
! ستيبه فکر ما ن گهياونم د ميکنيم فيو تعر ديازش تمج ميهم که دار ی. مامانکنهيم

اما  تو. یاومد مشهد خونه یاصال م کردیم یخودم زندگ شيپ اومدیکه اگر بود م
ساحل...؟ مامان  م؟يازش دار یشماره تلفن فعال م؟يازش دار یاالن کجاست؟خبر

  ها؟ زنه؟يسر و کله م يیها شرفيبا کدوم ب کنه؟يصبح م یشبش رو تو کدوم خونه
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هر کلمه اش  دنيو دل نازک منم با شن شدیم شتريو ب شتريصداش هر لحظه ب ولوم
رو برام سخت  دنيو نفس کش تنداخي. بغض به گلوم چنگ مداشتیترک برم

 لهيچونه ام برد و سر خم شده ام رو باال گرفت. ت ري. انگشت سبابه اش رو زکردیم
شفاف چشمش چونه  یها کمردم دنيچشمام کرد. با د رهيرنگش رو خ یطوس یها

  هق لب زدم.. با هقديلرزوندم و بغضم ترک

تا  نياز زم یمرد کيکه  یيبا تو ار،ياما من نه. من دخترم سام یکني_تو عادت م
تصور کنم اما  یدختر رو کنار بابام حت کي تونمي. من حسودم نمکنميآسمون فرق م

 یمن برا اري... سامتيبه محبت دارم، به توجه، به حما ازيدخترم ن کيحاال... من 
  پدر و مادر دارم.  کيبه  ازين جامعه نيدرنده ا یدر امون موندن از گرگ ها

از هر لحاظ من  یکه مشهد باش یمامان و بابا رو پر کنم. تا وقت یجاتا  نجامي_من ا
. یکنيم  یخونه، زندگ نيتو هم یايهم که درس ات تموم شد م ی. وقتکنميساپورتت م

  .ميسازیمون رو م یما باهم زندگ

گفتم: اگر ازدواج  یرو با پشت دست پاک کردم و با خنده پت و پهن سميخ یها گونه
  .رهينم یجو کيزن تو آبم تو  من با ؟یچ یکرد

  بچه. ساحل؟  زي_بسه زبون نر

  و گفتم: جونم؟  دميسرم کش یرو از رو شالم

  رون؟يب ميبر گم،ي_م

من اصال  یعنيگفتم: آخه االن...  ديو با ترد دميکش یدرموندگ یاز رو یقيعم نفس
  ! حوصله ندارم.ستيحالم خوب ن

  لب زد. یشد و با دلخور جاديابرو هاش ا نيب یا گره

. اما ميشيمنصرف م چ،يکه ه یبخواب یراه به تنت مونده و دوست دار ی_اگر خستگ
رو بگم. ساحل! مامان  ینکته کي ديبا یديهست که تازه شن یاگر به خاطر خبر ها

 یزندگ کيگرفتن از هم جدا بشن و  ميتصم ننيما رو بب یحت نکهيو بابا بدون ا
 لياش رو م وهينشسته و آبم ايآنتال حلکنار سواجداگونه بسازن. االن بابا کجاست؟ 
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قرار بود  شي. چون چند ماه پگذرهيمامان هم قطعا بهش بد نم ؟ی. مامان چکنهيم
اما بابا اجازه نداد. حاال که دستش از هر  یشمال یاز شهر ها یکيبه  رهيبگ یانتقال

از  کهلفنش رو حداقل ت ميمهم بود یليمامان خ یجهت بازه رفته همونجا. اگر ما برا
حس  نميحاال بگو بب م؟يغصه بخور نجايا ميني. ها؟ پس چرا ما بشکردینم غيمون در

  ره؟يگياز کجا نشأت م یکه دار یکسل

  

#sahel 

  ب زدم.هستم ل یبفهمم کنار ک نکهيجا بستم و بدون ا کيرو با کش مو  موهام

کرد. نذاشت آب تو دل من تکون  یراه که نه! همه راه رو پرهام رانندگ ی_نه خستگ
تو  یريبگ یبشر چقدر خوبه. انقدر که اصال دوست دار نياصال ا یدونيبخوره. نم

  . ميبلند شو بر یگي! آره اصال راست مشيبغلت بچلون

رفت.  نياز ب اريسامگرد شده  یچشم ها دنيلبم نقش بسته بود با د یکه رو یلبخند
  باال آوردم. یچه گند دميتازه فهم

آروم  یليمبل بلند شدم و خ ی. از رودمينگاهش دزد ررسيو نگاهم رو از ت دميگز لب
  زمزمه کردم.

  اتاق خواب که حاضر بشم.  رمي_من م

رو  ديزنگ تلفنش بذر ام یبودم که صدا اريسخت از سام یليبرخورد خ کي منتظر
قدم تند کردم سمت اتاق خواب.  عيفرصت سو استفاده کردم و سر تو دلم کاشت. از

  .اريتخت سام یدر رو پشت سرم بستم و خودم رو پرت کردم رو

 ديآروم خطاب به خودم گفتم: آخه دختره خنگ حتما با یليزدم و خ ميشونيبه پ یمشت
  پر از ذوق و شوق. یباز و با لحن شياونم با ن ؟یگفتياون جمله رو م

چشم به هم زدن از  کيتو  اريسام دنيدرب اتاق کامل باز شد. با د قهيچند دقاز  بعد
  تخت بلند شدم. یرو
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 رهياز اطالعات مربوطه داخل لب تاب من ذخ یسر کيهمکارم زنگ زد.  ني_بب
هک شدنه،  یدر آستانه ميشخص ی. تمام اطالعات هاششيبرم پ ديشده من حتما با

  .گردميبرم گهيساعت د کيتا  رميبرسونم. من م عيخودم رو سر ديبا

نشون بدم درب اتاق با شدت  یگهياکشن د یگفتم و تا خواستم ر یرفتنش آخيش با
ساحل. تو  یسرش رو از چهارچوب درب داخل آورد و گفت: راست اريباز شد. سام
خودت درست کردم. بعد...  یبرا یزيچ کيهست. گرسنه ات شد  زيخونه همه چ

  .هيامن یکال محله نجاياها  یآها اصال نترس

حرفاش  یهمه کردمیخوشحال بودم. فکر م زدينم ميدرباره سوت یحرف نکهيا از
 یکرد و در حال یظيخونه و رفتنش هست اما کامال در اشتباه بودم. اخم غل یدرباره
داشت خنده اش رو مهار کنه گفت: درظمن! بعدا درباره چلوندن آقا پرهام  یکه سع

که چهل تا پرهام از کنارش  دهيرپرنشونت بدم و یپرهام کي. ميکنيهم صحبت م
  .رونيبزنه ب

که از پشت در  یخنده ی. اما با صدادميرو که بست از چند ساعت بعدش ترس در
 رونيخونه رو ترک کرد از اتاق ب اريسام نکهياز استرسم کم شد. بعد از ا یکم دميشن

واستادم  نهيآ یرو. روبهاريه اتاق سامتو خونه زدم و دوباره برگشتم ب یاومدم. چرخ
توجه  ی. سرم رو که خم کردم قاب عکسکردمرنگ و روم رو برانداز  یو صورت ب

 یبرداشتم و با دقت به دختر زيم یام رو به خودش جلب کرد. قاب عکس رو از رو
 یتونيز ی. موهایبه رنگ مشک یگربه ینگاه کردم. چشمان زديکه به روم لبخند م

 یرنگ یکه رژ صورت یغنچه ا یشونه رها شده بود. لبان یآزادانه رورنگ که 
 ارياتاق سام یعکسش تو دياما چرا با شناختمیدختر رو نم نيکرده بود. ا باترشيز

  که تو چشمه؟ گذاشته شده یجا کيقاب گرفته شده باشه و چرا  ديباشه؟ چرا با

 نيانتخاب همچ یرو برا اريسام یقهيلبم نقش بست. سل یرو یبار طنتيش لبخند
باعث شد که قاب عکس رو کنار بزارم.  ميگوش امکيپ یکردم. صدا نيتحس یدختر
  شدم. اريسام امکيو مشغول خوندن پ دميکش رونيب بميرو از داخل ج یگوش

  ها!) ینکن یتو اتاق من فضول دهي(ورپر
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  کردم. پيخنده و براش تا ريز زدم

. شما برو به کارت برس به منم دميرو د دياکه نب یزيشد داداش. اون چ ريد گهي(د
  نداشته باش.) یکار

  

#parham 

خواب فقط  ی. براديکشیاعصابم خط م یساعت رو یعقربه ها کيت کيت یصدا
شده  یضلتخت هتل هم مع یرو دنيبه رختخواب خودم عادت داشتم اما حال خواب

من  یتخت بلند شدم. دروغ چرا؟ کالفگ یرو زدم و کالفه از رو دنيخواب ديبود. ق
 شيکه من تمامم رو پ ارداشت اونم حال خراب ساحل موقع رفتن بود. انگ ليدل کي

دادن و زنگ زدن رو هم  اميپ یايرو یشدم. حت تابشيساحل گرو گذاشتم که انقدر ب
که بخواد با من صحبت بکنه.  ستين یطيون تو شراچ رونيب زمياز افکاراتم بر ديبا

در کنار داداش و  کردیمورد دوست داشتم که درکش کنم. منطق حکم م نيدر ا
  شه؟يم شيدل الکردار مگه منطق هم حال نياما ا گردمخانواده اش دم پرش ن

 مثل ُخره دنشي. دنباريو دم نزدم اما ا دمشيکه هفته ها ند اومدیم شياوقات پ یليخ
بدنم کاسته  یُگر گرفت نياز ا یرو باز کردم تا کم رهنميپ یدکمه نيافتاده به جونم. اول

 یحرف ها ادي ی. آنزديم ادياز عمق وجودم خواستنش رو فر یاحساس کيبشه. 
  افتادم. اريکام

بهتر جاش رو گرفت. اما تو بگو و نذار حسرتش تا آخر عمر به دلت  یکي(من نگفتم 
  بمونه.)

هست؟ مکان، زمان،  یاالن وقت مناسب ميزندگ یها ايرو دنيکش تيواقعبه  یبرا
برام تلخ  یمخالفت از هر زهر نيو ا زدنيصدا ساز مخالف م کي زيهمه چ تيموقع

زبونم هم بچشم. راهم رو سمت  ريرو ز شياليخ یتونستم مزه یتر بود. انقدر که م
گرفته  ی. به چهرهستادميا يیروشو نهيآ یروکج کردم و روبه یبهداشت یها سيسرو

  شدم و در آخر مستاصل لب زدم. رهيو مغمومم خ
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 کي یبرا ی. دارکشهيم شيوجب قلبت داره کل وجودت رو به آت کي_چته پرهام؟ 
  ؟یکنيم یتابیب ینجوريپدرسوخته ا

  گرفتم و اشاره زدم به خودم. نهيسبابه ام رو مقابل آ انگشت

طاقت از  ینجوريا دهيان؟ هنوز از گرد راه نرسشتاب ني_پرهام برومند! به کجا چن
 یوجبه ول ميفراتر از تصورش؟ ن تيشخص ايلبخندش دلت رو برد  ؟یکف داد

. ِد الکردار تو از کدوم دميرو تا به حال تو وجودم ند رشيبه پا کرده که نظ يیاهويه
  جنبه؟يبه دل منه ب یدر بهشت ورود کرد

  لبم جاخوش کرده بود زمزمه کردم.که سوک  یتکون دادم و با خنده یسر

 یتاب یبر دلت و ب الي. پس واوی! مجنون هم که شدیکني_با خودتم که صحبت م
  دم به ساعتت. یها

 یآب گرفتم و مشت هام رو پر آب کردم. مشت مشت آب رو ريش ريهام رو ز دست
 سيآب صورتم رو گرفتم. از سرو یو در آخر با دستمال کاغذ ختميصورتم ر

که  یاومدم و قدم تند کردم سمت پنجره. پرده رو کنار زدم و به ماه رونيب یبهداشت
  نگاه کردم. کردیم يیخودنما يیبايبه ز

از تو باشد به تاراج داده ام. به هالل ماه در شب  ی_دلدارم، قلبم را به هرکجا که نشان
 دهيرس نيقي نينوبرانه اما همه وقت به ا یها یتابیشبانه، به ب یها یقراريبه ب ه،يس

  .بردیعشاق نم یغمايبودن در کنار خودت مرا به  یکجا به اندازه چيام که ه

 دنيرو تو کنج دلم حس کردم. با شن یلبم جاخوش کرد و درد خوش یرو یلبخند
بالشتم  ريرو از ز یتخت و گوش یزدم رو رجهيش ميگوش امکي" پنگي"دیصدا

  برق زدن.  یخوشحالاسم ساحل چشمام از شدت  دنيبرداشتم. با د

  پرهام خان؟ ) گذرهي(هتل خوش م

داده  شيتماس برام نما یکه صفحه دادميحرکت م بورديصحفه ک یرو رو انگشتام
  و نقطه اتصال رو فشردم. دميتخت دراز کش یراحت رو یاليشد. با خ
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  _سالم پرهام خان!

اق ممکن  اتف نيمن بهتر یبرا تونستیم نيگرفته نبود و ا اي نيصداش غمگ لحن
  باشه. 

  _سالم پدرسوخته. حالت چطوره؟ 

 یاز اتفاق ها زنميم بيکه خوب باشه. دارم به خودم نه کنميم یسع یعني ستم،ي_بد ن
  خوش بشم.  یساده یاتفاق ها ريقفل و زنج یو دردناک آسون بگذرم ول بيعج

 یميتصم نيا یبازوم باال آوردم و گفتم: خوشحالم برا یرنگ رو تا رو ديسف ملحفه
  . یکه گرفت

  دم؟يشن ايتو اون خونه چ یبدون یخواي_نم

  و لب زدم. دميبه پشت گردنم کش یدست

حال خوب  خواميدرده گل نازم. نم کيخودش  یآوردن خاطرات منف ادي_تکرار و به 
  ... کي ی. باشه برارمياالنت رو ازت بگ

به  یبار کيالن ا نيحرفم گفت: برعکس! ا یزد و در ادامه یچيکالمم رو ق رشته
  بزارم. پس بزار بهت بگم. باشه؟  تونميهم نم یپلک هم رو یدوش من. بهت نگم حت

  من با جون و دلم درخدمتت هستم. بگو بانو جان. یخواي_حاال که خودت م

و  ديچیو حس کردم. جمالتش رو آروم آروم کنار هم م دي. درد کشدميو شن گفت
 نيو گفت: و ا ديکش یت هاش آه حسرت بار. بعد از اتمام صحبزديدرمونده لب م

  چنان از هم گسسته شد.

 شونيبزنم با پر یتخت نشستم. تا خواستم حرف یتنم کنار زدم و رو یرو از رو ملحفه
کار در  نيگفت: لب از لب باز نکن پرهام. سکوت کن که از نظر من بهتر یحال

و نه حال خودت رو  یزنيبرابر درد و دل کردنه. با سکوتت نه به زخم من نمک م
من با وجود دوتا  یمسئله سخته ول نيا ا. من االن حالم خوبه،کنار اومدن بیکنيبد م

  آسونش کردم. ميزندگ یها نياز بهتر
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  که کردم خودش متوجه عالمت سوال ذهنم شد.  یدرنگ از

  _داداشم و صد البته تو!

"  ني. مثل گفتن همنشستیبدجوره به دل م یکه در کمال ناباور زديم يیحرفا گاها
  تو" پر از حس خوب. 

  خودخواهانه است اما... یليدرخواستم خ دونميم نميو ا یخسته دونمي_م

  _بگو پدرسوخته.

براش  یکار ضرور شيت پچند ساع اريپر از خواهش گفت: سام یو با لحن ديکش یپف
 شيپ یقهياما ده دق گردهيبرم گهيساعت د کي. خودش گفت رفتیم دياومد و با شيپ
و دو شب هم نتونه برگرده. االن من تو خونه هم  کيزد که ممکنه تا ساعت  امکيپ

  و هم... ترسميم يیاز تنها

رو بستم و  رهنميپ ی. دکمه هاستادميا یواريد ینهيتختم بلند شدم و مقابل آ یرو از
  ده؟يکه تو ذهنم منم جولون م یکنيفکر م یگفتم: تو هم به همون

  شد، والسالم! یکرد و گفت: تله پات یخنده

  جلو در منتظرتم. گهيساعت د مينخورم تا ن کي_لباس گرم بپوش اگر به تراف

  _باشه. خداحافظ.

مخالف  یلب زمزمه کردم و نقطه قرمز رنگ رو فشردم. ساز ها ريز یخداحافظ
چشم به هم زدن از  کي. دست جنبوندم و در دنيکوبیحاال خودشون طبل شادمانه م

 عي. سردميبه خودم لرز یصورتم رو نوازش داد که آن یزدم. باد خنک رونيهتل ب
  هوا حماقت محضه!  نيتو ا تنرف رونيرو روشن کردم. ب شيو بخار نيتو ماش دميچپ

فراتر  یزيچ نيقيقطع به  نيا ؟یبگذر اري دنيدسرما از  یو به بهانه یباش مجنون
  حماقت ساده است! کياز 
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لباس ساده  کيزدن رو بزنم و  پيت ديق ديبودم پس با اوردهيبا خودم ن یاديز لباس
 اريسام یکنسول برداشتم و برا یرو از رو یلباس هام گوش دنيبپوشم. بعد از پوش

  ارسال کردم.  یامکيپ

و تا قبل از  رونيب رمي. مواريخونه بمونم و زل بزنم به د یتو تونمينم نياز ا شتري(ب
از  شيکه ب رميم ی. با کسرمينم يی. نگرانم نباش چون تنهاگردميساعت دوازده برم

  ! )نانهيحد مورد اطم

هم که  اطياحت یاما برا نهيرو بب امکمينتونه پکه سرش شلوغ باشه و  دادميم احتمال
 واريد یبه ساعت نصب شده رو یشده بهش خبر دادم تا مبادا نگرانم بشه. نگاه

ساعت هم گذشته  مي. از نداديشب رو نشون م ميعقربه ها ساعت نه و ن گاهيانداختم. جا
رو برداشتم  ميدست فيرشته افکارم پاره شد. ک خونه فونيآ یبود اما پرهام... با صدا

  چنگ زدم.  یديجاکل یزاپاس خونه رو هم از رو ديو کل

  کرد. ميمن تنظ ینگاهش رو رو یهيخونه رو که بستم پرهام زاو درب

  که هوا بدجوره سرده. نيتو ماش نيبش عي_سر

سمت من پشت  نيشدم. پرهام هم بعدا بستن درب ماش نيتکون دادم و سوار ماش یسر
  ُرل نشست.

مطبوع  یگرفتم و هوا یپوست مور مور شده ام رو نوازش داد. دم یارگرم بخ باد
خودم حس کردم  یپرهام رو رو نيسنگ ی. نگاه هادميکش هيرو به ر دهيو عطر ارک

  ؟یکنينگام م ینجوريمنتظره گفتم: چرا ا ريغ یليو خ

  فرمون و سرش رو کج کرد. یرو گذاشت رو آرنجش

  بهم بده. ی_حس خوب

 وريبود! اشاره کردم به پل ايکار دن نياونم در کنار پرهام ناممکن ترکردن لبخند  مهار
  ها. یخوريسرده، سرما م یليهوا خ ،یديپوشیتنش و گفتم: کاپشن م
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  ؟ی_نگرانم شد

  پاسخم رو داد.  ینيتکون دادم که با لبخند دلنش یسر

  .کنميمن فرمونم رو به همون سمت کج م ی_خب امر کن، هر کجا که بگ

  و گفتم: دربند! دميبه حالت کف به هم کوب رو دستام

موقع از  نيا یسرد نيچشماش رو از تعجب گرد کرد و گفت: ساحل! هوا به ا پرهام
  شب؟

  کنج لبم، لب زدم.  یحيبار تکون دادم و با لبخند مل نيرو چند سرم

محشره.  زشييپا یوي. وهيموقع از شب تماما نوران ني_آره مگه دربند چشه؟ دربند ا
  !م؟ي. برگهيد اريام! نه نپره

 کي یبراش رفتم که گفت: خوب منو رو ی. چشم غره ادياومد و لپم رو کش کمينزد
  .ارمينم ها! باشه نه یچرخونيانگشتت م

تهران نگاه  یها ابونيبه خ شهيرو روشن کرد و به راه افتاد. از پشت ش نيماش
  که پرهام صدام زد. کردميم

  رون؟يب یبر یخوايه مک ی_ساحل! به داداشت خبر داد

  .ديلب زمزمه کردم که پرس ريز یاوهوم

   د؟يمن ازت نپرس یدرباره یزيچ رون؟يب ی_خبر داره با من اومد

  !چونهيبپ یقراره گوشم رو حساب اديب یو گفتم: نه! اما وقت دميکش شيرو به ن لبم

  به خودش گرفت. یدرهم یگرفت و چهره رو از جاده نگاهش

  من سر زده؟از  يی_چرا؟ خطا

  .دميخودم رو به سالبه کش تيبار دوم شخص یکردم و برا ینوچ

  حواس پرت شدم. یاديز داي_نه قربونت برم. من جد
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به سرفه افتاد. لبم رو انقدر محکم گاز  هيخنده و بعد از چند ثان ريزد ز یپق پرهام
  .دميزبونم چش ريتلخ خون رو ز یگرفتم که مزه

  ند وقت سکوت کنم.چ نيکال ا دميم حي_من ترج

  به دهنم و گفتم: اُم! ُصمم بُک! دميدست کوب با

باعث خجالت من  شتريکرد و ب دايپ انيگوشم جر یحلزون نيقهقهه پرهام ب یصدا
  !دميرو که گفت، فهم یزيچ ینفهم یشد. ولوم صداش رو کم کرد اما بفهم

  برات گل نازم. شهيم ی_از امشب عاد

  ؟یگفت یزي: چبرگردونم و با تعجب گفتم یسر

تر  اديرو ز دن،سرعتميزودتر رس یبرا خوامي_نه! لطفا اون کمربند رو ببند که م
  کنم. 

دادم به پنجره. از بزرگراه چمران هم  هيکه گفت رو انجام دادم و سرم رو تک یکار
  منتها به دربند. یاصل یبه جاده ها دميو رس ميگذر کرد

  _چقدر خلوته!

  چرخوند و دنده رو عوض کرد.فرمون رو به سمت چپ  پرهام

  تو... یبه اندازه چکسيمن ه زِ ي_آخه عز

  کردم که ادامه داد. زير یچشم

 ی. مردم االن کنار شوفاژ نشستن دارن چاستين ونهيتو و من که د ی_به اندازه
  .کننيم ليم نيدارچ

  .کردنيم يیاز ما خودنما یاديز یليخ یکه با فاصله یزدم به نور ها اشاره

 یتخت ها یاز دختر و پسر ها رو یليخ یعنيروشنه؟ یچ یون چراغ ها برا_پس ا
  .رنيگيو قلوه م دني. دل مزننيقشنگ قشنگ به هم م ینشستن، دارن حرفا یسنت
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 ،یگيکه تو م یپارک کرد و گفت: اونا گهيد یها نيرو کنار ماش نيماش پرهام
  .گهيهمد وونهيهستن اما د وونهيد

  سر دادم. یخودم آواز مست یکنج دلم پنهون کردم و براجمله ام رو  گهيد نباريا

  م؟يستين گهيهمد وونهيما د ؟ی_من و تو چ

  دستم. یانگشت ها نيحصار شد ب یآشنا یخودم غرق بودم که گرما یحال و هوا تو

  .زميشو عز ادهي_پ

 وونهيد ميشدنم بازو هاش رو دور شونه ام حلقه کرد و گفت: ماهم بش ادهيمحض پ به
  هم؟

  لب زدم. یبا دلخور دميکش هيرو به ر ورشيپل ینشسته رو طرع

 یها رو باز وونهيفقط نقش د شهي! آخه همميشيم یماهر یها گري_ما در آخر باز
  .ميکرد

زده بود رو به پشت گوشم فرستاد. با برخورد  رونيشال ب ريرو که از ز یموها
عشق  یدگيلو از شورمم یداغش به الله گوشم تنم مور مور شد. با لحن یانگشت ها

  لب زد.

  !یواقع وونهيد کيات بشم.  وونهيد یواقع خواميم نباري_من ا

  

#sahel 

 یخوشبخت نيريامشب طعم ش یوقت به اندازه چيه ميزندگ هيمراحل اول یتمام در
 یشد قلب و ضربان زد. ضربان زد و برا . امشب کنار پرهام تماممدميرو نچش

زد و پرهام شنونده شد. شنونده شد و  اديزد. فر اديبار خواستنش رو فر نيهزارم
  دل داد. نباريا
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 نيزم یدر تفکراتم بودم که دستم توسط پرهام گرفته شد. نگاهم رو از رو غرق
منتظره  ريعمل غ کيبزنم در  یپرهام. تا خواستم حرف یمايگرفتم و دوختم به س

  و منو کشوند تو بغلش. ديدستم رو کش

  ؟یريتو بغلم که آروم بگ یايب ديپدر سوخته؟حتما با یکنيم اليفکر و خ ی_باز دار

  مدهوش لب زدم.  یکردم و با لحن یزير یخنده

. کنمیجز خودمون فکر نم زيچ چيرعدم. اما من در کنار تو به ه ی_بد عادتم کرد
  جهانم.  یاهويه یمهمن در کنار تو فارغ از ه

گونه ام کاشت. سرم رو برگردونم که با دو چشم  یرو یزد و بوسه یلبخند پرهام
نشسته بودن و با دقت به  یاتخته یها یصندل یرو رمرديمواجه شدم. دو تا پ رهيخ

خطاب به پرهام  رميمرد بگ رينگاهم رو از اون دوتا پ نکهيما زل زده بودن. بدون ا
  ست؟ياز نظرت زشت ن یکردمنو بغل  ینجوريا نجايگفتم: رعدم. ا

رو به جز تو  چکسيه نجايزشته! من ا تابشميکه ب ی_از نظر من بغل نکردن کس
  که بخوام بهش توجه کنم. نميبينم

  . شمياومدم و گفتم: اما من معذب م رونيآغوشش ب از

  اش.  نهيباال انداختم و اشاره زد به قفسه س يیابرو

  ؟یردم، ناراحتبغلت ک نکهي_از ا

اعتراف دست و  کيمدهوشم رو بهش دوختم و منم تا مرز اعتراف رفتم. منتها  نگاه
 تيوقته منبع امن یليآغوش خ نياش و گفتم: ا نهيبه س دميپا شکسته. دستم رو کوب

  شده.

   ؟یاز ک قاي_دق

  آروم گرفتم. یکيبار تو بغل  نياول یبارون، برا ريکه ز ی_از همون شب

   شتره؟يپدرسوخته؟ چون حرارتش ب یمعذب شد_حاال چرا 
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  تا قدم بلند تر بشه. کنار گوشش زمزمه کردم.  ستادميپام ا ینوک انگشت ها یرو

  .اريدر ن یباز عياصال ضا گميم زيچ کي_پرهام! 

  _بگو پدرسوخته. 

  نشستن. یصندل یمرد رو ريدوتا پ ابوني_اون طرف خ

  _خب؟

 کياالن زل زدن به حرکات مون.  نيت تا همتو بغل یکه کشوندم ی_از همون لحظه
از  گهيبا دقت! واال سنگ بود تا حاال آب شده بود د یليخ کنن،ينگا م یجور خاص

  ؟یدار یمن چه انتظار

 یشونه ام گذاشت و مجبورم کرد به حالت عاد یرو یدستش رو به آروم پرهام
سبابه اش رو نشونه انگشت  ار،يدر ن یباز عيگفتم ضا نکهي. بدون توجه به استميبا

  ها.  رمرديرفت سمت پ

   ؟یگي_اون دو تا رو م

مرد ها با  ري. پابونيبا شروع جمله اش سرم رو برگردونم اون سمت از خ همزمان
 یبلند شدن و راهشون رو کج کردن به کوچه یصندل یپرهام از رو ینگاه ها دنيد

  . یکنار

  ها.  اريدر ن یباز عي_پرهام خوبه گفتم ضا

  ها!  رهچاي_ب

  : چرا؟ دميباال انداختم و با تعجب پرس يیابرو

  لب زد.  طنتيپر از ش یکرد و با لحن یپر صدا یخنده

نگاهشون  یبه ن یشون افتادن. تو ن یدوران جوون یها طنتيش ادي_ به گمونم 
  دادم. صيحسرت رو به وضوح تشخ

  .وونهيحواله بازوش کردم و با خنده گفتم: د یمشت 
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  صورتم. یگرفت و زل زد به اجزادستم رو  مچ

! نظرت ستيجمع ن یبزنم که دور از معذب بودن جلو يیحرفا کي دي_من امشب با
  نور ماه؟ ريخلوت؟ ز یجا کي ميبر هيچ

  پر از خواهش ادامه داد: نظرت؟ یپر صدا سر دادم که با لحن یخنده

  !مي_بر

  م.و وادارم کرد که بدو ديدستم رو آروم کش دي"ب" به "ر" نرس

ها  رکيج رکيج یکه فقط صدا یجا کي ميفقط بر خواميبدو! م یتونيکه م ی_تا جا
  .چهيگوشمون بپ یتو

 یبه هر سمت یحرفش گوش دادم و خودم رو سپردم به پرهام. دستم رو به آروم به
سر دادم. انقدر که تونستم  ی. دستش رو محکم گرفتم و خندهديکشیم رفتیکه م
  رو به گوش همه برسونم. قلبم یطبل شادمان یصدا

  !ديکه با یبه جا رسميم مي_نخند پدرسوخته. بدو که دار

که نکردم.  یخنده ها یتا جبران بشه همه دمي. خنددميتوجه به اعتراضش خند بدون
. سوختیکم آوردم. به نفس نفس افتاده بودم و گلوم به شدت م گهيد قهيبعد از چند دق

  .ديدستم رو کشکه پرهام دوباره  ستميخواستم با

  ادامه بدم. تونمينم گهي_پرهام! خسته شدم. د

فاصله افتاد. قدم تند کرد سمتم  نمونيکه چند قدم ب دميکش رونيرو از تو دستش ب دستم
  محکم تر گرفت. نباريکف دست رسوند. مچ دستم رو ا کيو فاصله رو به 

  مونده.  گهيد کمي! فقط یکرد خودي_ب

از نقطه ضعفش استفاده  ديمواقع فقط با نيکردن. در ا یزده بود تو کار لجباز باز
  کرد. 

  حالت تهوع گرفتم.  دمي! بس که دوتونمي_نم
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  .وارياش رو داد به د هيکه گفتم دستم رو ول کرد و تک نويا

  .اديحالت جا ب کميتا  زميعز ني_بش

. پرهام خودش رو دميکش یدر پ یپ قيعم یزانوم گذاشتم و نفس ها یرو رو دستم
  انداخت. نيزم یرو یا خستگب

  !گهيد نيبش اي_ب

. کيو صد البته تار کيبار یبه اطرافم انداختم. کوچه یتوجه به صحبتش نگاه بدون
 یرو ميعظ یهيبلند و برهنه درخت ها سا ینامعلوم. شاخه ها یمنتها به ناکجا آباد

نم رو . آب دهکردیدل آدم زنده م یانداخته بودن که رعب و وحشت رو تو نيزم
  ست؟يخلوت ن یاديز نجايقورت دادم و با تته پته گفتم: ا

  .یبود به دور از شلوغ یجا کي_قرارمون 

  

#sahel  

  . ترسميم یلي! پرهام... راستش من خکيهم خلوته هم تار نجاي_آره اما ا

  اش.  نهيبه س ديکوب یبهم انداخت و مشت هيعاقل اندر سف ینگاه

  نبود؟  تيآغوش مگه منبع امن ني_اعتراف خودت بود پدر سوخته. ا

 نيو هم آروم بکن ا ريهم آروم بگ ايبه نشونه مثبت تکون دادم که گفت: پس ب یسر
  قرار رو.  یدل ب

آدم  کيبزنم. چقدر  غيبار خواستم از ته دل ج نياول یو برا دميکش شمين ريرو ز لبم
 ني! اايخوب دل آدم رو بلرزونه؟! دو تا دستش رو از هم باز کرد و گفت: ب تونهيم

  جونم! مهين ر،يآروم بگ ايخودت. ب یگرما تو اوج سرما تمام و کمال برا نيآغوش و ا

. چند شميم جنبهيب یادينزنم. قبول دارم گاها ز غيدهنم گرفتم تا ج یرو جلو دستم
 ینشستم و سرم رو گذاشتم رو نيزم یبرداشتم و خودم رو رسوندم بهش. رو یقدم
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به خودش فشرد.  شتريستبرش. دستش رو با آرامش برد پشت گردنم و منو ب نهيس
  لب زد.  کرد،یپوست گردنم "ها" م یهمزمان که نفسش رو رو

 یاديکنم که نه از ارزشش کم بشه و نه ز فيبرات تعر ی_حال االنم رو چجور
  اغراق کرده باشم؟

  _ارزش؟!

خودش مستم  یو به خود نهيرو بستم و گذاشتم پرهام کلمه ها رو کنار هم بچ چشمام
  کنه. 

. دهيفا یارزش و ب یکنار هم ب اديکه نخواست اسم منو و تو ب یهرکس ی_آره. برا
دوست داشتن،  یعنيارزش.  یعني لرزهيهر لبخندت م یکه دلم به پا نيهم گمياما من م

  خواستن. یعنيدل دادن،  یعني

  لب زمزمه کردم: خواستن؟  ريباز رها کردم و آروم ز ميهام رو به حالت ن پلک

  سرم و مشغول نوازش سرم شد.  یرو گذاشت رو گرشيد دست

عاشق شدن و  نيب یزيچ کي. خوامتي_من نه دوستت دارم و نه عاشقتم! من فقط م
  دوست داشتن! 

  ! ؟یخواي_چرا؟ چرا منو م

 یوقته که شد یليچون تو خ یباش خواميبهانه است. من م کيبند  شونيدما زندگ_آ
 زونيچنان با لبخندت برام گل ررو آن ايو دن یکه باش خواميمن. م یزندگ یبهانه

  بردم.  ايکه من نفهمم از ُحسن دوست داشتنت چند چند به دن یکن

 نهيرو سمت چپش س یلاياش. با انگشت هام طرح قلب خ نهيس یرو گذاشتم رو دستم
  کردم. یاش طراح

 ی. نخواستیبفهم ینخواست نکهي! اما تو مثل ایبودم تا بمون ی_من از همون شب بارون
. یدياون بارون تو آغوشت حل شدم و تو نفهم ريکه من محوت شدم. من  ز یبفهم

 نيثابت کرد. ثابت کرد و توه ايليکه ماه ها دوست داشتنت رو به خ یبه دل یدل نداد



484 | P a g e 
 

 یليکه پا پس بکشه. آره رعد من، من خ نخواستاما  دي. ثابت کرد و مخالفت دديشن
  تو بودم. اما تو... یوقته برا

 یطرفه به قاض کيپر از حسرت گفت:  یکالمم رو به دست گرفت و با لحن رشته
! دميفهم دم،يکه منم دچار خودش کرد. من د ینرو گل نازم. صبر کن بشنو از درد

جوون نونزده ساله که تازه عشق رو تجربه  کيکه باورش کنم. من مثل  اما نخواستم
 یشکارم کنار گذاشته بود یکه برا یاعمهافتادم. من افتادم تو دامت. ط اهويکرده به ه

 ريمارو اس یسادگ نيرسمش نبود به هم نيو  مجنون شدم. ا یديدلو برد. خند یاديز
  ها! یخودت کن

نگاهم رو حس کرد. سرش رو  ینيگاهش کردم. سنگن قيرو باال گرفتم و عم سرم
  کاشت. ميشونيپ یبه رو یگرفت و بوسه واريد هياز تک

خواستن منو مورد قبول  نيگفتن از خواستنت. ا یتلنگر بودم برا کي_من منتظر 
  بانو جان؟ یکنيواقع م

  بازوش گذاشتم. یخوردم و دستم رو رو یآغوشش تکون تو

رفت، پس  ميناز کنم اما دلمون رو داد یتعامل کم همهنيا یبرا کنهي_ منطق حکم م
  منطق. اليخيب

خمار زل زد به لب  یلبش جون گرفت. با چشما یپر از ذوق و شوق رو یلبخند
 دميخودم د یکه با چشم ها یتابیب نيا ی. به پاديهام و بالفاصله نگاهش رو ازم دزد

  کردم. یزير یخنده

پر و پا قرص واسه ناز  داريخر کي شهين که هم_من به تصدق دلت. نترس و ناز ک
  .یکردنت دار

 قيرو رگ به رگ بهم ترز تيکه امن یزدم و دوباره پناه بردم به آغوش یلبخند
تار و پود لباس رو  یو عطر نشسته رو دميکش رهنشيپ ینرم یرو رو ميني. بکردیم

که تو آغوشش بودم  با تمام قوا استشمام کردم. پاش رو تکون داد که همزمان بدن منم
  تکون خورد.
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  ره؟يگيات درد نم ینيپدرسوخته! تو ب ی_آها

  ره؟يدرد بگ دي: چرا بادميباال انداخته پرس يیرو کج کردم و با ابرو سرم

! کلک یکشينفس م قيدو انگشت گرفت و گفت: بس که عم نيرو ب رهنشيپ یقهي
  نه؟ یعطر منو دوست دار

  لب زدم. تمام یتکون دادم و با بدجنس یسر

  ! اصال اول عاشق عطرت شدم بعد خودت.یلي_خ

  لب زد. یملس برام رفت و با دلخور یچشم غره ا پرهام

هم که  یعشق بي. رقیديبعد صاحب رو پسند ی_پس بگو! تو اول عطر رو بو کرد
  عطر خودم! ؟یکردم. اونم با ک دايپ

  تکون دادم و گفتم: کامال درست! یسر يیکمال پرو در

  .کنميشد منم عطرم رو عوض م ینجوريکه ا _اِ؟ حاال

  جناب برومند! یخنده و گفتم: حسودم که شد ريزدم ز یپق

  به ناکجاآباد! شهياراده شوت م کي. با فهيضع یاديز بمي_رق

  رو با جمالتم، زدم! یقهيچند دق شينما نيا انيپا سوت

  ه.شده باش ختهيکه با عطر تن خودت آم ی_عطرت رو دوست دارم اما زمان

 ینگاه هردومون هالل ماه بود. همون ماه ررسيتو فکر. ت ميگفتم و هردو رفت نويا
  کنه. هيبهمون هد یقشنگ یکه قرار بود خواب ها

  

  موهام کاشت. یرو یوسهو ب ديچيدو تا دست هاش رو عاشقانه دور سرم پ پرهام

  بگم؟ یزيچ کي_من 
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مست کننده گفت: هزار تا  یبا لحن کردیطور که منو تو آغوش خودش حل م همون
  بگو پدرسوخته.

 شميو بفهمه من دارم خفه م اديحصار بازوهاش تکون دادم تا به خودش ب نيرو ب سرم
به  ژنيره اکسدوبا دني. با باز شدن حصار بازو هاش و رسژنياز عدم نبودن اکس

حالت  شد؟يگفت: چ یبه پشتم زد و با نگران یآروم یهام به سرفه افتادم. ضربه هير
  خوبه قشنگم؟

  ها اجازه بدن، بله حالم خوبه. یبعض یحواله بازوش کردم و گفتم: اگر بازو ها یمشت

بهش عادت  ديداره. با طنتيش کميدردسر داره.  یعاشق گهيزد و گفت: د یچشمک
  من. یبازو ها نيا یرستگار بشن حت ی که همگ. انشایکن

آروم  یانداز شد. پرهام با صدا نيفضا طن یقهقه هام تو یخنده. صدا ريزدم ز یپق
  کنار گوشم زمزمه کرد.

 یاونم تو سوز و سرما یکنيم یبهار رو برام تداع یحال و هوا یخنديم ی_وقت
  زده به سرم. یوونگيد اريزمستون. به روم ن

  ا لبخندم؟_حاال چر

حالت ممکن مست بشم و  نيداره که بتونم در بهتر يیراي_چون لبخندت انقدر گ
  تجسم کنم. السيگ یلبخندت رو مثل شکفتن شکوفه ها

 یزير یمملو از خواستن. ناخودآگاه بوسه ینزدم و فقط نگاهش کردم. نگاه لبخند
  گونه اش کاشتم. یرو

  و بس! یته؟ الحق که پدرسوخته اپدرسوخ ميو ما خبر نداشت ی_تو هم بلد بود

  استاد. ميديکردم و گفتم: درس پس م زير یچشم چموش

زده به سرم. داره  ینکن. پاشو که گرسنگ يیمنو هوا نياز ا شتري_بسه پدرسوخته! ب
  .برهيم نيمغزم رو از ب یفرکانس ها
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م لباس یبلند شدم. گرد و خاک نشسته رو نيزم یرو قفل بازوش کردم و از رو دستم
 یکنياغراق م یرو تکون دادم و با اعتراض خطاب به پرهام گفتم: نگا همش دار

  ها!

شلوارش خشک شد. سرش رو باال گرفت و با  یجمله ام رو دنيپرهام با شن دست
  : چرا؟ديتعجب پرس

همون  ینذاشت قهيهزار تا بگو. باز بعد از چند دق یگيبگم م زيچ کي گمي_بهت م
  زارتا.برسه به ه یرو بگم چ یکي

رو  نايا ی. ولیدار يیتوقعات باال یواقع وونهيد کيخودته پدرسوخته. از  ري_تقص
  . حرفت رو بزن گل نازم.اليخيب

دور  دنيچرخ هيو تو آسمون دنبال هالل ماه گشتم. بعد از چند ثان دميخودم چرخ دور
  و انگشت اشاره ام رو نشونه رفتم به سمت ماه. ستادميخودم ا

شاهد باشه، شاهد  خواستيابر ها پنهون نشده. چون م رياستثنا ز امشب ش؟ينيبي_م
  اعتراف ملس. کي

  کرد. هيقشنگش رو بهمون هد یها تيزود واقع یليتکون داد و گفت: ماه خ یسر

پرهام رو سفت  یزدم و بازو یبنفش غيج یحوال نيدر هم یپارس سگ دنيشن با
  .دميچسب

  .ميشيبدبخت م رهيگيپاچمون رو م ادين مخلوته! اال یاديگفتم ز یديپرهام! د ی_وا

هم گرسنه است درست مثل من و تو! تا  اريخنده و گفت: از قضا بس ريزد ز یپق
  به رستوران. ميبرس عيخوردنت دست بجنبون سر یبرا اوردميکارد و چنگال در ن

  .ديگفت و دستم رو محکم چسب نويا

  بدو. خنده هم موقوف. ی_تا نفس دار

  .رهيگيهمون خنده ام م یبرا دهيمحال  یلي_چرا؟ خ
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  .کننيبد م یفکرا نجايموقع از شب مردم ا ني_پدرسوخته ا

  و هشدار گونه لب زدم. دميکش یحرص پف یرو از

  _پرهام!

  لقمه کنه، بدو. کيمن و تو رو  ومدهيتا سگه ن نکارايا یبه جا زمي_عز

  

#parham 

چون حس رها بودن رو داشتم. من  دمي. نفس کشدميتمام وجودم امشب رو نفس کش با
 شترهيزلزله چند ر کيکه گرچه آروم بود اما مثل  یدختر ريبودم. گ ريگ نيقبل از ا

 نياز ا شتريکرد ب ینه! خانوم ريبودم اما اس ريهر لبخندش لرزوند. گ یدل منو به پا
  نکرد. تاب خودش یمنو ب

  _پرهام؟

 رونيب اليگوشم از عالم فکر و خ یحلزون نيصداش ب یافتادن گرما انيبه جر با
  اومدم. نگاهم رو روش زوم کردم و گفتم: جانم؟

  خم شد. یدلش و کم یرو گذاشت رو دستش

چند قدم رو هم  نيتحمل کردم هم یليتاب و توان راه رفتن رو ندارم. خ گهي_من د
  ردم که ممکنه هر لحظه غش کنم.ضعف ک یاومدم. در حد

  .دمشيرو دور بازوش حلقه کردم و سفت چسب دستم

 یقهيده دق باي. تقرميرو هم دور پارک کرد نيکه ماش یدوني_شرمنده ام به خدا. م
  .رسميم گهيد

 دمياش دکه تو چهره یحال یرو هم برداره اما با ب یگهيکردم که چند قدم د وادارش
از غرفه ها.  یکيدر اطراف چرخوندم که چشمم خورد به منصرف شدم. نگاهم رو 

چه برسه به  داشتیرو به ضعف وا م یهاشون دل هر آدم یخوراک نيتنوع رنگ ب
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ما دوتا. انگشت اشاره ام رو نشونه رفتم سمت مغازه و خطاب به ساحل گفتم: 
زخم معده ات  تيوگرنه وضع یبخور یزيچ کيحتما  دينداره. با دهيفا ینجوريا

  .شهيبدتر م

  گرد کرد. یبه غرفه ترشک و آلوچه ها چشم دنيگرفتن رد انگشت من و رس با

  ؟یبرام ترشک بخر یخواي_م

 یشده باشم. آخه معده خال یروان نکهياش رو گرفتم و با خنده گفتم: مگه ا ینيب نوک
  پدرسوخته؟ خورهيترشک م یک

  درهم لب زد.  یافهيباال انداخت و با ق یا شونه

   زارم؟يکه از ترشک و آلوچه ب یاشت_خبر د

  و رو بهش گفتم: واقعا؟ ستادمي. کنار غرفه اميرد شد ابونيدر دست هم از خ دست

  داخل غرفه. یها یزدم به خوراک یتکون داد که اشاره یسر

  .رهيگيهست و هم ته دلت رو م یخشک بخرم. هم مقو یوهيبرات م خوامي_اما من م

به دست به  لونينا قهيوارد غرفه شدم. بعد از چند دق لب زمزمه کرد که ريز یتشکر
 یو گفت: چه خبره؟ ک ديکش ینيدر دستم ه لونينا دنيسمت ساحل قدم تند کردم. با د

  بخوره؟ نارويا خواديم

  لب زدم.  یخودم و خودش تکون دادم و با خونسرد نيرو ب انگشتم

  _من و تو!

 یانداخت و تکه یتوش رو نگاه اتيورو از دستم گرفت. محت لونيداد و نا نيچ ینيب
  . خوشمزه است.دمينشون داد و گفت: پسند یکيبه دهن برد. بعد از خوردنش ال

و تو  داديهم به من م یتکه قهي. ساحل هر چند دقميگرفت شيرستوران رو در پ ريمس
 بردیم لونيبه داخل نا کيستريخودش غرق بود. دستش رو به حالت ه یحال و هوا
کنم. دستش رو که به سمت دهنم  تشياذ کميگرفتم  مي. تصمگرفتیمن م و به سمت
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که  یآروم به طور یليگرفتم و خ امدندون ه یال یآورد، گوشت دستش رو به آروم
خندونم نگاه کرد.  یو با تعجب به چهره ديکش یاخفه غيگاز گرفتم. ج اديدردش ن
  .ديکوب نيزم یو پاهاش رو محکم رو ستاديتخس ا

  م!_پرها

کردم و با لرزش صدام بر اثر خنده گفتم:  یصورتش خنده کيمينگاه کردن به م از
  جونم؟

  لب زد. ظيحواله بازوم کرد و با غ یمشت

  ؟یريگي_کوفت! چرا گازم م

  بغلم فشردمش.  یشونه اش گذاشتم و تو یرو رو دستم

  _چون دوستت دارم!

از  ی گاز گرفتن شده نشونه تاحاال یبهم انداخت و گفت: از ک هيعاقل اندر سف نگاه
  دوست داشتن؟

  لذت بخشه. اما... یليکردنت خ تيکه اذ دميرس جهينت نيوقته به ا یلي_خ

  ؟یخورد و گفت: اما چ یبغلم وول یتو

  کرده با پرهام برومند طرفه! تتياذ یمن. بفهمم کس ی_اما فقط برا

  لب زد. یگونه ام کاشت و با لحن مظلوم یرو یبوسه

  حد قشنگ! نيدر هم شهيهم یکن ول تميمن. اذ _باشه رعد

  گفتم: مگه گاز گرفتنم قشنگه پدرسوخته؟ طنتيمملو از ش یزدم و با لحن یچشمک

مغازه  کيبزنم نگاهم سوق داده شد سمت  یگهيتکون داد. تا خواستم حرف د یسر
تم: که تو ذهنم خورد روبه ساحل گف یااز ما. با جرقه یچند قدم ی. با فاصلهکيکوچ

  کنم؟ زيامشب رو برات خاطره انگ یخوايم

  شد؟يم نمي_مگه بهتر از ا
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  _بسپرش به من گل نازم.

. هرکجا رو که نگاه ميو وارد شد ميبرد نيمون رو با مغازه از ب یچند قدم یفاصله
مغازه رو  ی. همهخوردیمتنوع به چشم م یخاص با رنگ ها یدستبند ها یکرديم

نشسته  زيساله پشت م یحدودا س یبه صاحب مغازه. خانم دمياز نظر گذروندم و رس
  پاره بود. یاز دستبند ها یسر کي ريبود و مشغول تعم

  _سالم!

به قد و  یبلند شد. نگاه شيصندل یما سرش رو باال گرفت و از رو یصدا دنيبا شن
  .ديگفت: سالم. خوش اومد یمن و ساحل انداخت و با خوشروئ یباال

  .زميزدم و گفتم: انتخاب کن عز یکردم. روبه ساحل لبخندلب زمزمه  ريز یتشکر

  :دستبند؟ديتو مغازه زد و در آخر با تعجب پرس یچرخ

  .ميداريست بر م ی. هرکدوم رو که پسند کردشهيکه نم ی_آره. اعتراف خشک و خال

 یکي یکي ريوصف ناپذ یزد. با ذوق و شوق یست چشماش برق یکلمه دنيشن از
دستبند  کيبه خاطر  نکهيکرد. از ا یدست خودش و من امتحان م یدستبند ها رو رو

بودم و فقط به  ستادهيجا ا کي. رفتیبراش م شتريدلم ب کردیساده انقدر ذوق م
که مهر همچين  کردميو از ته دلم خدارو شکر م کردمي. نگاه مکردميحرکاتش نگاه م

  رو به دلم انداخته. یفرشته

  _پرهام! 

. مچ دستش رو باال گرفت و لب کردیدستش امتحان م یرو رو یرنگ ديسف دستبند
  زد. 

  _چطوره؟ 

 هيکاف یشونه اش و گفتم: تو دوست داشته باش یسمتش رفتم. دستم رو گذاشتم رو به
  . زميعز

  . نيس همزد و گفت: پ یلبخند
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  ! دي_ببخش

  کردم. ليصاحب مغازه صورتم رو به سمتش ما یصدا دنيشن با

  _بله؟ 

رو بهتون  یمن مدل مگنت نيگرديدستبند خاص و ست عاشقونه م کي_اگر به دنبال 
  .کنميم شنهاديپ

  مدل هاش رو ببينيم؟ شهي_م

  _چرا که نه!

و روبه هر  گذاشت زيم یرو رو یمگنت یمدل از دستبند ها نيچند قهياز چند دق بعد
و  ميدار یمهره م،يدار یريانواع مدل هامون. مدل زنج نميا دييدومون گفت: بفرما

  .اديخوشتون م ديمطمئن باش ديدستبند بافت. تماشا کن یحت

رها کرد و به سمت صاحب  زيم یتر از من دستبند در دستش رو رو عيسر ساحل
مدل ها  ی. نگاهم رو روستادميارش اکردن چند قدم کن یمغازه رفت. منم بعد از ط

  صاحب مغازه. یميگذروندم و گوشم رو سپرده بودم به حرف ها

 ايدو تا مزا ینوع از دستبند ها دارا نيطرفدار دارن. ا یليست خ یدستبند ها ني_ا
 یو هم  دست هاتون برا نيست کن ديتونيمعشوقه تون م ايبا زوج و  نکهيهستند. هم ا

  .ديرو به دست کن نيو ا ديکه به متحد باش ی. منتها تا وقتهشيبهم قفل م شهيهم

  گفت: چقدر قشنگ. یپر از شاد یزد و با لحن يیلبخند دندون نما ساحل

  ؟یمن پسند کرد ی_معشوقه

رو برامون کنار  یرهيتکون داد. رو به صاحب مغازه گفتم: لطفا مدل زنج یسر
  .ديبزار

  

#sahel  
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غذا. پرهام  دنيرستوران کنار پرهام نشسته بودم به انتظار رس یسنت یتخت ها یرو
لب زمزمه  زيرو ر شدیکه پخش م یداده بود و آهنگ هيتک یسرش رو به پشت

  پوست دستش چشماش رو از هم باز کرد.  یرو ی.با نشستن شئ سردکرديم

  سوخته؟پدر یکنيم کاري_چ

  ؟یدستت کن شهيپر از خواهش گفتم:م یدستش گذاشتم و با لحن یرو تو دستبند

  چشماش و لب زد.  یرو گذاشت رو دستش

  به چشم بانو جان! ی_ا

زدم. دستبند رو دستم کردم و منتظر پرهام شدم. با تموم شدن کارش دستم  یلبخند 
تش هر دو دستبند شدن دستم به مچ دس کيرو به سمت دستش گرفتم. به محض نزد

پرهام  یرژ زدم شکفت. انگشت ها یلب ها یقفل شدن. شکوفه لبخند رو گهيبه هم د
  نازک دستم شد. یقفل انگشت ها

ارزش بود. به وقتش انگشت دوم دست چپت رو با انگشتر طال  یب یلي_ ببخش که خ
  .کنميپر م

  . دمکريدلم قند آب م یتو لويک لويذوق کردم. ک یکه زد حساب یحرف از

با ارزشه. انقدر که هر بار که نگاش  یليخ هيهد ني. از نظر من اینجوري_نگو ا
  .شميخوشحال م یکل کنميم

  _دورت بگردم دلبر کم توقعِ من.

  رو همزمان که به دستم گره خورده بود باال آورد.  دستش

 یعنيدست،  دنيمثل بوس یداره. برا یمتفاوت یتوسط عشقت معنا ها ی_هر بوسه
  .دنيپرست

  . ديپوست دستم گذاشت و بوس یرو رو لبش

  من! یدني_پرست
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  بپرسم؟  یسوال جنجال کيشونه اش گذاشتم و گفتم: پرهام!  یرو رو سرم

  _بپرس قشنگِ پرهام.

  ملس تر. یمتقاوت. هر لحظه عاشقانه ها یلحظه نسبت ها هر

  نه؟ اي_من گل تو بودم 

  بود. یخواه ،یهست ،ی_بود

و امشب  ی. انتخاب کردیگل ناز رو انتخاب کرد ا،يدن یل هاگ یهمه ني_تو از ب
  ...یديعلنا منو چ

اما نذاشتم  دميچ یزندگ یزد و گفت: من گل نازم رو از باغچه یچيکالمم رو ق رشته
داشته باشم که بتونم  اقتيقلب خودم. خداکنه انقدر ل یکه پژمرده بشه. کاشتمش تو

  بشم. یباغبون خوب

  شه؟يم یشونه چ یرو بوسه یشونه اش نشوندم و گفتم: معن یرو ی. بوسهدميخند

  !ی_حرف ندار

  رعد من. ی_پس تو حرف ندار

  .ديکش رونيرو از داخل جيبش ب شيزد و گوش يیدندون نما لبخند

  دارم. یديشد یليخ ازيعکس ن نيالبته من به ا م؟يرينگ یادگاريعکس  کي_

  ؟یازيباال انداختم و گفتم: چه ن يیابرو

عکس شما رو بهش نشون  ديبا نهيبيکه منو م یبعد یکرده دفعه ديخانم تاک ی_فخر
  بدم.

  خانم... ی_فخر

ام کامل بشه. رشته کالمم رو به دست گرفت و گفت: مامانم. راستش جمله نگذاشت
حضور  کيتو از خواستنت بگم به مامانم گفتم. منتها از تو فقط  شيپ نکهيقبل از ا
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. عکسو یدفعه بعد ی. اما بهش قول دادم برایو نه عکس ی. نه اسمشناسهيگرم م
  رم؟يبگ

  و لب زدم. دميبه شالم کش یمکث کردن دست قهياز چند دق بعد

  . افتمياصال خوب نم ینجوريندارم. ا شي_من آرا

پوست  یانگشت هاش رو نوازش وارانه رو یگونه ام. نرم یرو گذاشت رو دستش
به  ازي. نیبايخودت ز یتو به خود ؟یکنيم یفکر نيو گفت: چرا همچ ديصورتم کش

  گل نازم. یندار شيآرا

کرد. صامت  زيرو تم نشيزدم و با گرفتن عکس موافقت کردم. پرهام لنز دورب لبخند
  لبخند زدم. بعد از گرفتن چند عکس نوبت به خوردن غذا شد. نينشستم و روبه دورب

 ميکه شد نيوار ماش. سميخونه شد یو راه ميخورد یآروم یرو هم در فضا غذا
و روبه پرهام با استرس  دميکش یغيساعت ج دنيانداختم. با د ميبه ساعت گوش ینگاه

  لب زدم.

حرکت  عي. سرکنهياگر خونه باشه کلمو م اري_پرهام! ساعت از دوازده رد شد. سام
  . لطفا!ميکن تا زود برس

باهش  رو بده به داداشت یگفت، زنگ بزن به خودم. گوش یزي_نترس. اگر چ
  .کنميصحبت م

  کن. باشه؟ یرانندگ عي. فقط سرزي_مزه نر

  پدال گاز فشرد. یوقفه رو یرو روشن کرد و پاش رو ب نيماش

  _باشه گل نازم.

متوقف کرد. اشاره زد به در  ابونيرو کنار خ نيپرهام ماش قه،يدق یاز حدود س بعد
  .زميخونه و گفت: بفرما عز

  لب زدم. ینيو رو بهش با لبخند دلنش داشبورد برداشتم یرو از رو ميگوش
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تا حال و هوام بهتر بشه. ازت  رونيب یمنو آورد یکرد یاما مردونگ ی_خسته بود
بار دوم رعد من تو  حرف  ی. برایحال خوب من ليدل شهيممنونم. تو هم یليخ یليخ

  .یندار

  .رينگ یقلب مارو به باز یبخواب. آخر شب ري_برو پدرسوخته بگ

 یقفل بچرخونم صدا یرو تو ديشدم. تا خواستم کل ادهيپ نيو از ماشکردم  یخنده
  پرهام مانع شد.

  خونه روشن بود نه؟ یاومدم دنبالت برق ها ی_وقت

  .اريسام یخونه یعنيدوم.  یتکون دادم که اشاره کرد به طبقه یسر

  _اما االن خاموشه!

و صد  نانهي. خوشبقورت دادم یخبر آب دهنم رو با استرس و نگران نيا دنيشن با
  .دهيطول نکش یاديکارشون ز ادي! به احتمال زارهيگفتم: سام یالبته منطق

  ؟یترسي_نم

 یرو لو بدم. خنده یزيپرهام چ ی. اما نخواستم جلویلياونم خ دميترسيچرا م دورغ
  کردم و گفتم: نه بابا. ترس چرا؟خداحافظ. یمصلحت

رو  هياول یپله نيپرهام داخل شدم. چند از زبون یخداحافظ دنيگفتم و بعد از شن نويا
رو فشردم. داخل خونه  رهيدستگ دميکه رس یسست باال رفتم.به واحد اصل یبا قدم ها

  قراره زهرم بشه. یکه امشبم همه چ ايکه شدم ترس تموم جونم رو در بر گرفت.گو

  به گشت و گذار. شهي؟همی_خوش گذشت خانم سپهر

  و... دميکش ینيه یخش دار یصدا دنيشن با

  

#sahel  
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. افتميتا ن واريدادم به د هيو دستم رو تک دميکش ینيه یخش دار مرد یصدا دنيشن با
. آب دهنم رو با استرس قورت دادم. حاال چرا سکوت زيبود و وهم انگ کيخونه تار

سکوت حاکم بر جو  نينفس هاش رو ب یصدا زد؟ينمحرف  گهيکرده بود. چرا د
از خودم دور کردم و دست  یاهي. ترس رو ثانديلرزيو تمام تنم م دميشنیخونه م

تا بتونم با  دميکشيم واريد یلرزونم رو سوق دادم سمت راست. انگشت هام رو رو
برق رو  ديکل واريد یرو یکنم. با حس کردن برامدگ دايبرق رو پ ديحس المسه ام کل

  .ديرو که نبا یزيچ نميبستم تا نب عيفشردم. با روشن شدن کل خونه چشمام رو سر

  حد ترسو؟ نيشتابان؟ در ا نيشبه شد دود هوا؟ به کجا چن کي_اون همه جرئت 

رنگ و رو  یباز کردم. چهره ديپلک هام رو با ترد اريسام یعاد یصدا دنيشن با
  خنده. ريزد ز یپق ديرفته من رو که د

  خونه رو داره؟ نيا دياز من کل ريبه غ ی_آخه دختره خنگ ک

  رو با شتاب به سمتش پرت کردم و با حرص لب زدم. ميدست فيک

بس  ؟یدلهره آورت بردار یها یشوخ نيدست از ا یخوايم یک اري_زهرمار! سام
  .کردمي! داشتم سکته مگهيکن د

ترک  گم،يهم م نباريگفتم ا هم گهيبار د کيو روبه من گفت:  ديرو تو هوا قاپ فميک
  عادت موجب مرض است.

 یبهش انداختم و قدم تند کردم سمت آشپزخونه. پارچ آب رو از رو یچپ نگاه چپ
  .دميسر کش اريسام رهيخ یاُپن برداشتم و بدون توجه به نگاه ها

  ؟یکنيتکرار م یو ه اديبدم م یدوني! مصاحبوی_ِد سر نکش اون پارچ ب

  تم و گفتم: اِ؟باال انداخ يیابرو

  _آره!

پس با  اديکار بدش م نياز ا دونستميصورتش. م یرو ختميمونده آب پارچ رو ر ته
 یکارش حساب نيخودم رو از چله کمان رها کردم. بابت ا ريت نيحساب آخر نيا
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همه خونسرد بودنش  ني. کل شبم زهر مارم شد. حاال نوبت من بود که جواب ادميترس
  رو بدم.

 رهنيپ یو رو خوردندیموهاش غلت م یتار ها یاز رو یکي یکيآب  یها قطره
  . نشستندیرنگش م یمشک

گرده خان داداش.  نيبلند گفتم: زم یو با صدا دمياُپن کوب یرو ظيآب رو با غ پارچ
. درست مثل خودت، یفهم بش یتا ش گميبار اول م ی. براميديزود به هم رس یليخ

  ترک عادت موجب مرض است.

ظرف  نکي. پارچ آب رو داخل سديکاناپه دراز کش یاش بلند شد و رو خنده یصدا
 ريش یدستم رو اريسوال سام دنيآب رو باز کنم با شن ريگذاشتم. تا خواستم ش يیشو

  خشک شد.

  ؟یديباشه که انقدر ترس یک یدادي_احتمال م

به منه ساده و  خواستيرو م یمرموز چه نشونه داشت؟ چ یسوال همراه با لحن نيا
  احمق ثابت کنه؟ 

نشون بدم مشغول شستن  یاکشن خاص یر نکهينرمال واقع بشم پس بدون ا خواستم
  پارچ شدن. 

  .واريد ی_با تو بودم ساحل! نه با آجرها

  اُپن گذاشتم.  یرو پر از آب کردم و دوباره رو پارچ

  نداره!  کيچيو چ کيکيبه ک ی. ربطاري_ترس ترسه سام

کنارت باشه  یفرشاد فاراب نکهيتصور از ا یردم. حتزدم و خودم رو سرزنش ک الف
خان داداش و خبر  یدونيلب آروم زمزمه کردم: نم ري. زتشيترسناکه چه برسه واقع

. پس ترسميخودمم م هياز سا یبشه. من حت ستيکه قرار ن ايکه نشد و چ اي! چیندار
  رو از من نداشته باشه.  یطيو شجاع بودن تو هر شرا دنيتوقع نترس

   ؟یگفت یزيکرد و گفت: چ یاانداختم.  تک سرفه نييمبل نشستم و سرم رو پا یور
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  باشه دستپاچه شده بودم.  دهينجوا هام رو شن اريسام نکهيترس ا از

  نگفتم!  یزي_نه. من... چ

  داد.  رييبه نشسته تغ دهيتکون داد و حالت خودش رو از دراز کش یسر

  . خوش گذشت؟مي_بگذر

بزنم انگشت اشاره اش رو نشونه  یباال آوردم. تا خواستم حرف رو آروم آروم سرم
  رفت به سمت ساعت.

شد که ساعت  ی. چقدر حواست پرت خوش گذرونی_قرار بود قبل دوازده خونه باش
  از دستت در رفت؟

  .دميوحشتناکم نگاهم رو ازش دزد یآوردن سوت اديبه  با

. به خاطر اون بود ادهيز کيفکه ترا یدوني_ساعت از دستم در نرفت خان داداش. م
  .دميرس ريکه د

 یها يی. درست مثل بازجوديسؤالش رو هم پرس نيلب نجوا کرد و دوم ريز یآها
  شده بود. یسيپل

  که... یالبد همون ه؟يک نانهياز حد مورد اطم شيکه ب ی_اونوقت اون

اومدم  که باهش یزدم و گفتم: پرهام! پرهام برومند. آره همون یچيکالمش رو ق رشته
  . اونم از همه لحاظ!نانهيپرهام واقعا مورد اطم ار،يمشهد. دروغ نگفتم سام

باهش آشنا  یچجور نکهيا ؟یبد یشتريب حيدرباره اش توض یخواي_باشه فقط نم
آوردن تو  یحاضر شده برا یاصال چجور ؟یانقدر بهش اعتماد دار یچجور ؟یشد

 یليدل کي. حتما هيواسه بق کننينمستبر  نهيس ینجوريبه مشهد داوطلب بشه؟آدما هم
  داشته!

 نيپس چرا هم ديفهمیم زيزود همه چ یليخ اريگرفتم. سام یشالم رو به باز شهير
  مطلع شده! زيخودش از همه چ دياالن نفهمه؟ چه بسا شا
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ترم  نيبه دانشگاه. البته پرهام چند کنهيم دايباهش آشنا شدم ربط پ یچجور نکهي_ا
. ستيشب و دو شب ن کيبه پرهام بند  نانيخب... اعتماد و اطم از من باال تره اما

  صد در صد دارم. نانيکه بهش اطم دميبند چند ماهه! انقدر کنارش بودم و ازش د

  مبل نشست و کنار گوشم زمزمه کرد. یرو کنارم

 یکه تونستم دل بدم به دلش. منو چ دميبگو، انقدر ازش د نوينگو ساحل خانم. ا نوي_ا
  ؟یفرض کرد

  ام. نهيشده بود به قفسه س دهياونقدر که چونه ام چسب دميکش نييرو پا سرم

 حيبه توض یازي. نفهمميم زوينگاه همه چ کيکه با  دميو شن دمي_اونقدر از عشق د
باهش داشته باشم.  یصحبت کي دينشدم اما به وقتش حتما با ! همکالمستياضافه هم ن

  و چند مرده حالجه؟ هيشازده، پرهام برومند ک نيا نميتا بب

  چونه ام و سرم رو باال گرفت. ريرو گذاشت ز دستش

  _ آخه مگه عشقم خجالت داره دختره خنگ؟

. خواستم چند ساعت بهم نسبت داده بود چشم دوختم بهش نيکه در ا یاز لقب متعجب
  بزنم که رشته کالمم رو به دست گرفت. یحرف

  ه؟يوقت چ نميتو راهه ساحل. حاال بگو بب يیخبرا کي_

 یدرد چگونهي. هچونديپ ینشون بدم گوشم رو گرفت و به آروم یاکشن یخواستم ر تا
  هم که شده شروع کردم به داد و هوار. يینما اهيس یاما برا کردميرو احساس نم

  !یگوشم! آ ی_آ

دست  ايدن یکنم. تا بفهم تيگوش مال کميوقتشه که  ه؟يوقت چ یديحاال فهم ني_آفر
  ...یگيم یزنيداداشت زل م یساحل خانم. تو چشما هيک

  آورد. یمنو در م یحساب خودش با نازک کردن صداش ادا به

  !شيتو بغلت بچلون یريبگ ی_انقدر که دوست دار



501 | P a g e 
 

  ش!لوس و ننر گفتم: اِ. دادا یبا لحن معترض

و با دستم  دميبه الله گوشم کش یو تاب دادن گوشم دست برداشت. دست جياز پ بالخره
  ماساژش دادم.

واسه خودت بَِده.  یديم یسوت ینجوريا هويگاماس گاماس!  دهي_درِد داداش! ورپر
  از من گفتن بود! 

  شروع کرد به صحبت کردن. یخنده که با لحن جد ريزدم ز یپق

 یدوست ني. در مقابل ایبد صيخوب و از بد تشخ یونتيو خودت م ی_بزرگ شد
نگفتم چون... چون  زيچ چيتون به وجود اومده ه نيکه ب یچند ماهه و در آخر عشق

شازده  نيکه منعت کنم. از قضا ا خواميو نم تونمي. نمیفقط عاشق شد ینکرد یکار بد
 ینجوريل منو ا. اما... ساحرهيگيم نسر و سامو زيپس به وقتش همه چ هيهم پسر خوب

جلو  چکسيکه ه اديخونم به جوش م ی. به حق و به وقتش جورنيو آروم نب یخنث
که  یپرهام نيهم یحت کنه،يداره ازت سواستفاده م یبفهمم کس هي. کافستيدارم ن

که آب از آب تکون  کنميم کسانشيبا خاک  ی. اگر بفهمم جوریزنيازش حرف م
از وجودت به ناحق  یديحل، هر وقت دگوشت کن سا زهيآو شهيهم نوينخوره. ا

 یبه نام عشق. ش یاز مکتب مقدس یهمون لحظه پا پس بکش حت کننيسواستفاده م
  نه؟ اي یفهم شد

 گرِ يو ج گفتيگاهش. از سواستفاده م یگاه ب یها تيبود و ملقب به عصبان اريسام
 نشستميمبل بلند شدم. اگر م ی! آب دهنم رو قورت دادم و از روگرفتیم شيمن آت

  نمونم. کردیرو لو بدم پس منطق حکم م زايچ یليممکن بود خ

ناشناس  ليميتا ا ني. چندستيتخت بخواب. امشب وقت خواب ن ی_برو تو اتاق من رو
  !ريبا دقت بخونمشون. شبت بخ ديدارم با

لب زمزمه کردم به رخت خواب پناه بردم. دوست داشتم به پرهام  ريز یريبخ شب
چشمام کنار  یفرشاد از جلو یهم چهره یلحظه یم اما براو حرفاش فکر کن

و خوفناک  بيعج یاتفاق ها نينه! دل من به ا ليدل یاما ب زدي. دلم شور مرفتینم
  .داديزود تر از موعود گواه بدش رو م شهيعادت کرده، هم
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#sahel 

کردم.  داشيگشتن باالخره پ قهي. بعد از چند دقگشتميم ميبسته دنبال گوش یشم هاچ با
 یپ امکيپ نيچند دنيرو روشن کردم. با د یبازم گرفتم و گوش مهين یچشم ها یجلو

 نيتخت خواب بلند شدم. چند یبا ترس و وحشت از رو بهيشماره غر کياز  یپ اي
  بره. نيب از یلعنت یخواب آلودگ نيبار پلک زدم تا ا

 یدونيداداشت رو از شاهکار هام مطلع نکنم. آخه م تونمينم دميفکر کردم د ی( هرچ
! یداره جناب سپهر رتيغ یاديکه ز یطفلک! خبر دار شهياگر بعدا بفهمه ناراحت م

 کشهيمغزت سوت م ینيکردم که خودت بب دايازت پ یزيچ کيخالصه گشتم و گشتم 
  چه برسه به داداشت.)

 یبود اما حاال... چشمام رو بستم و خودم رو برا شيپنج ساعت پ یبرا اميپ ساعت
  آماده کردم. ديجد یغوغا

خبر دار شده. خبر دار  زيخان داداشت از همه چ یخونيرو م امکيپ ني( االن که ا
 یشرط ی. ساحل سپهردهيرو االن داره م ششيتقاص کار سه سال پ دهيشده و فهم

  دست از پا خطا کنه.) تونهيه نمخان داداشت گذاشتم ک یجلو پا

. لعنت نييمن بره پا یآب خوش از گلو کي یذاريکه نم یبهت فرشاد فاراب لعنت
  رو هم باز کردم. امکشيپ نيو صحفه آخر دميکش یقيبهت! نفس عم

رو انتخاب کنه.  یکيخواهرش و شغل شرافت مندانه اش  یآبرو ني( نزار داداشت ب
  ! تمام!)یساحل سپهر رميگياون وقت تمامت رو ازت م وفتهيب یاتفاق نيکه اگر همچ

خودم رو آماده کرده  یاديهر فر یتخت و بلند شدم. برا یرو پرت کردم رو یگوش
تخت چنگ زدم  یرو از رو ی. پس گوشدنيبه سالبه کش یسرزنش، برا یبودم. برا

  پرهام نوشتم. یو برا

 یخونه ايفقط ب نيبزار زم آب دستته ،یپرهام. هر کجا هست مينشست اهي( به خاک س
  .)اريسام
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اتاق برام حکم قتلگاه رو داشت.  نياز ا رونيسابقه. ب یبه پا شده بود ب یدلم آشوب تو
 یبه استخوان هام آن شيدر گذاشتم که از نفوذ کردن سرد رهيدستگ یدستم رو رو

اختم هال اند تيبه وضع یاومدم. نگاه رونيرو فشردم و از اتاق ب رهي. دستگدميلرز
صبحونه  زي. مشدينم دهيهم شن ارياز اتاق سام یصدا چيه ینرمال بود. حت زيهمه چ
 دهيفهم اريسام شهيبوده؟ مگه م ايرو کيها همش  امکياون پ ديبود؟ شا دهيچ یرو ک

  بشه؟ امکان نداره. یشگيآرامش هم کيباشه و خونه غرق 

رو که خوردم  یز چاقلُپ ا کيدهنم بردم.  کيرو برداشتم و به نزد یچا وانيل
بلند و  یو پشت بندش صدا دميشن اريرو از اتاق سام یزيشکسته شدن چ یصدا
  .اريسام یعصب

  _لعنت بهتون! لعنت بهت ساحل!

بدنم  یداخل یتمام اعضا یچا یپر صدا قورت دادم. داغ ینجوريداغ رو هم یچا
اُپن  یرو رو وانيمهم نبود. ل زيچ چيرو به سوزش وا داشت اما مهم نبود! االن ه

 اريسام دهيدر فشرده شد. قامت خم رهياتاق شدم. دستگ کينزد یگذاشتم و چند قدم
به سمتم برداشت  یانداخت. قدم یاهشد. با خشم و غضب نگ انيدر چهارچوب در نما

  .رفتمياومد و من به عقب م یبه عقب برداشتم. اون جلو م یکه قدم

  !اري_سام

 شونيخون بود. پر ی. چشماش کاسهديبه من رس یگهيکردن چند قدم د یاز ط بعد
سر داد و  یقي. نفس عمختيریسرما از سر تا پاش عرق م نيکه در ا یبود به حد

  نشنوم.  یبا دندون قروچه گفت: الل شو ساحل! حرف اضافه

در  یسر از فرشاد فاراب یتو از کدوم قبرستون نميزد: فقط الل شو و بنال بب اديفر
  ها؟ ؟یآورد

  ...!ی... فرشاد فاراب_من
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همراه با لب تابش هجوم  هيکنارم رد شد و قدم تند کرد سمت اتاقش. بعد از چند ثان از
ظاهر  نيهر قسمتش رفت. ا یرو نشونم داد که نفسم، جونم به پا یآورد سمتم. عکس

  . یلعنت یمال من نبود! اما اون چهره لياستا نيا

 ديساحل! چرا من با کنه؟يم کاريچ یضعکس دست اون الدنگ عو نيا نمي_بنال بب
  .گهيبر بخورم؟ ها؟ ِد زر بزن د یزيچ نيرو باز کنم و به همچ لميميا

. دوباره به اون عکس زدميرو پس م شدنياز چشمم روونه م یکي یکيکه  یها اشک
پسر جوون؟ اون  کياون من بودم کنار  ان؟ينگاه کردم. اون من بودم با تن عر

  ودم خبر نداشتم؟بودم که خ یچجور من

  !ستمي_به جون مامان و بابا اون دختر من ن

  شد. ليپرت کرد که به هزاران تکه تبد نيزم یلب تابش رو رو ظيبا غ اريسام

  ؟یستي_که تو ن

گوشم.  ريخوابوند ز یمحک یليتکون بدم که دستش رو باال آورد و س یسر خواستم
. درد تموم بدنم رو احاطه نيزم یبود که با شتاب پرت شدم رو یشدت ضربه به حد

که از  یو خون دميلبم کش یسرم تکون خورد. دستم رو رو یتو یکرد و مغزم آن
رو به طور کامل از دست  مياريهوش قهيرو گرفتم. بعد از چند دق ديچکیکنارم لبم م

  و تار شد. رهياز نظرم ت ايدادم و تمام دن

  

#parham 

اما هرجور شد خودم  قهيدر عرض چند دق دونمينداشت، نم یبرام حکم قاطع زمان
و  مهي. سراساريسام یبه خونه دميتهران نجات دادم و حاال رس کيتراف نيرو از ب

 یها گذشت و دست من رو قهيزنگ فشردم. دق یمضطرب انگشت سبابه ام رو رو
. به در زدن متوسل شدم. دجواب گو نشد که نش یشد اما کسخشک  یاون زنگ لعنت

  .دادميسر م یاخفه اديو فر دميکوبیم یرو به در آهن ميعصب یهامشت
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  ! ساحل...گهيد ني_ِد باز کن

  رو! یدر لعنت نيتن صدام رو باال آوردم و گفتم: ساحل باز کن ا نباريا

رو از  ینشستم. گوشکوچک درب  یسکو یبه در زدم و رو یلگد محکم ديناام
 یمتممد تموم یکه بوق ها ايو شماره ساحل رو گرفتم. گو دميکش رونيب ورميپل بيج

  .دياعصابم خط کش یاز پشت تلفن رو یخانم ینداشت و در آخر صدا

  .)ديري. لطفا بعدا تماس بگباشدی(مشترک مورد نظر پاسخگو نم

 یفيبالتکل نيلب نثار ا ريز یعنتو ل دميکوب نيزم یسابقه رو یب یتيرو با عصبان پاهام
افتاده بود؟ مشت آخرم رو  یچه اتفاق یلعنت یکردم. نگران حالش بودم، تو اون خونه

  لب زدم. صاليلب با است ريو ز دميبه در کوب ظيهم با غ

  !صاحبویدر ب نيا ني_باز کن

  باال! اي_سرو صدا بسه شازده. ب

قفل در که به طور اتوماتيک باز شد  .ستادميا عيسر فونياز پشت آ یصدا دنيشن با
 دنيبدون درنگ خودم رو به طبقه دوم رسوندم. در واحد باز بود پس وارد شدم. با د

تمام تنم رو احاطه کرد. نگاهم رو از  یبيآن دلهره عج کيوضع نابسامون خونه 
کاناپه نشسته  ی! رواريگرفتم و دوختم به سام شهيو بزرگ خرده ش کيکوچ یتکه ها

 یمملو از نگران یبا لحن شي. بدون حرف پس و پداديهاش رو مالش م قهيو شق بود
چه  نجاياصال ا ده؟يمنو نم یو استرس گفتم: ساحل کجاست؟ چرا جواب تلفن ها

  خبره؟

به اوج جنون. قدم تند کردم سمتش و کل  دنيرس یعني نيسکوت مواجهه شدم و ا با
 کردميرو حس م دهياه با نُت ارکعطر ساحل همر یخونه رو از نظر گذروندم. بو

 نيزم یساحل رو دهياما خودش... سرم رو که به سمت راست چرخوندم با تن خواب
. کنارش زانو زدم و زل زدم به ترف ادمياز  دنينفس کش یلحظه یمواجهه شدم. برا

هم خوابونده بود و... اون رد خون کنار لبش!  یمغموم و گرفته اش. پلک رو یچهره
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 ريسمت چپش! دست بردم ز یگونه یبنفش رنگ رو قيعم یلکه ها و یکبود
  جونش رو به بغل گرفتم. یگردنش و کالبد ب

  ؟یشنويمنو م یچشمات رو باز کن، صدا زمي_ساحل! عز

طلبکارانه گفتم:  یبا لحن اريطور که ساحل رو به بغل گرفته بودم رو به سام همون
  ؟یکرد کارشيچ

برخورد بکنه گرفتمش.  نيبخواد به زم نکهيما قبل از اسرش ُسر خورد ا رياز ز دستم
 یچهار رد انگشت رو یو ماندگار ی. قرمزدميديحاال طرف راست صورتش رو م

گونه  یانگشت هام رو رو ی. نرمديکش ري... بدون شک کار خودش بود. قلبم تیگونه
  اش گذاشتم و نوازشش کردم. 

  شده؟ نيپخش زم ینجوريکه ا ی_چجور زد

شاهرگش.  یانگشت سبابه ام رو گذاشتم رو اريتوجه به سام یکرده بود. ب سکوت
که الزم بود رو  یزدم. هرکار یجون یحسش کنم لبخند ب تونستميکه م یاز ضربان

  داره. ینرمال یاتيکه عالئم ح دميرس جهينت نيانجام دادم و به ا

  ...ديحال رفته با . ازاريآب برام ب وانيل کي ،یکنينم اريهم سکوت اخت نباري_اگر ا

مبل بلند شد و قدم تند کرد سمت آشپزخونه. از فرصت استفاده کردم و  یرو از
بار بدون پوشش  نياول یکبودش زدم. موهاش رو برا یگونه یرو یآروم یبوسه

هاش رو کنار زدم و کنار گوشش فقط  يیاز خرما ی. دستهیشمي. بلند بود و ابردميم
  در حد نجوا لب زدم.

ها! منو  یخوشگلت رو بست یچشما ینجوريا نميپرهام! طاقت ندارم بب _عمرِ 
هر قطره  یاالنشم جونم به پا نيکمه! هم یليگل نازم، من طاقتم خ نينب ینجوريا

 شيپ گهيد کباريچشماتو باز کن تا  رتأي. باالغرهيم چکهيکه از کناره لبت م یخون
  مرگت بشم. 

عطر موهاش کندم و سرم رو باال گرفتم. دل از  اريسام یقدم ها یصدا دنيشن با
  همون کاناپه. یرو ديآب رو به دستم داد و دوباره چپ وانيل
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  ؟یندازينگا بهش نم کيکه  تهياهم ی_انقدر جون ساحل برات ب

اون شوک... افکارات  ؟یشوک ناگهان کيبود؟  یسکوت از سر چ نيسکوت... ا نيا
دوختم به ساحل. انگشت  نهيرو با طمأن مزاحم رو از خودم دور کردم و دوباره نگاهم

شدن  دهيصورتش. از پاش یدستم رو آغشته کردم به قطرات آب و چکوندم رو یها
  د.يبه خود لرز یصورتش آن یقطرات سرد آب به رو

  _ساحلم!

رو  آبشیخشک و ب یداد. گلو حالشیبه تن ب یرقم باز کرد و تکون یچشماش رو ب
  گرفته لب زد. یبا صدا یحال یب نيو در ع با قورت دادن آب دهنش تر کرد

  _پر... ها...م!

  رو به لبخند کش دادم و گفتم: جان دلم؟ حالت خوبه؟  لبم

  اکتفا کرد. خواست بلند بشه که بازوش رو گرفتم.  یبه تکون داد سر تنها

  _آخ! 

  کنه؟يگفتم: درد م یبازوش برداشتم و با نگران حال یدستم رو از رو فشار

  . یکمي_

که براش از جونم  یمن ؟یمراعات بکنه. حاال مراعات ک خواستينبود. فقط م کمي
بود  یکه به خودش جرئت داد دست روش بلند کنه؟ عجب دختر یداداش اي گذرمیم
  ناز من! یمعشوقه نيا

  بلند بشم؟ یکني_کمکم م

  

#parham   
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گرفتم و بلندش  یتکون دادم و دستم رو گذاشتم پشت سرش. مچش رو به آروم یسر
مبل  یانداخت اما بالفاصله نگاهش رو گرفت. خواست رو اريبه سام یکردم. نگاه

  که نداشتم. نهيبش

  هست رو بسپار به خودم. ی_نه ساحل! هرچ

  _آخه... 

  تو اتاق. ميبر کنمي_آخه نداره. کمکت م

  بازوش گره زدم و گفتم: قدم هاتو هماهنگ کن با من! دستم رو دور 

که  قهيها کوفته شده بود و هر چند دق کيبا کف سرام ديبه خاطر برخورد شد بدنش
 ی. چند قدم مونده رو هم طکردیلب زمزمه م ريز یاآه خفه اومدیبه بدنش فشار م

 تيساحل رو هدادر رو فشردم و اول  رهي. دستگميديدرب اتاق رس یو به جلو ميکرد
 ینشوندمش رو یتخت رو کنار زدم به آروم یرو یکردم تا وارد اتاق بشه. پتو

  تخت.

  _دراز بکش لطفا! 

زانو هاش باال  یتخت. پتو رو تا رو ینکرد و تنش رو با رخوت نشوند رو یلجباز
  سوک لبم نشست. یجون یبهش انداختم. لبخند ب یو نگاه دميکش

از گل نازک تر بهت  تونهينم چکسيرعدت کنارته ه ی_قصه نخور گِل من! تا وقت
  بگه.

  گفتم و راهم رو کج کردم سمت در. نويا

  _پرهام!

  کردم و گفتم: جانم؟ ليدر خشک شد. سرم رو به سمتش ما رهيدستگ یرو دستم

  ؟یکنارم بمون شهيم ؟یبر یخواي_کجا م
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همه و همه  که کل چهرش رو پوشونده بود. یصداش. ماتم یآوا یو اندوه تو بغض
  .ديکشیم شيقلبم رو به آت

داره. زخم  خيبه کمپرس  ازيات نگونه یرو یبرم، کنارتم! کبود خوامينم يی_من جا
 دايپ تونميم یچ نميبب رمي. من مکنهيبشه وگرنه عفونت م یضدعفون ديکنار لبت با

  کنم.

  .يیظرفشو نکيس یباال هياول یتو فريزره و جعبه کمک ها خي ی_قالب ها

خونم  خوردیم ارياومدم. نگاهم که به سام رونيلب نجوا کردم و از اتاق ب ريز شهبا
 ريقطعا ز شديضرب و شتم م نيا یباعث و بان یگهي. هرکس داومدیبه جوش م

 ینسبت چگونهي... برادرشه و من تا به االن هاريموند اما سام یمن زنده نم یدست ها
 قهيباهش  تونستمينم لي! به دو دلچيه یقانون رجونمه اما از نظ یبا ساحل ندارم. دل

بهم بگه: به تو چه؟ تو رو سننه؟  تونستیراحت م یليخ اريسام نکهيبشم. اول ا قهيبه 
داداششم صالح دونستم  ؟یکنيمن قد علم م یتو که برا یهست یک ؟یباباش ؟یشوهرش

  ادبش کنم. 

زرگ ترم رو نگه دارم، و در هر حال حرمت ب شهيگرفتم هم ادي یاز بچگ نکهيا دوم
 زيو نه باهش گالو کنمينه دشنام بارش م دشيسف یچند تار از موها نيبه حرمت هم

  !برميمرد عاقل با پنبه سر م کي. درست مثل گذرمياما ساده هم نم شميم

رو ازش گرفتم و با سرعت خودم رسوندم به آشپزخونه. بدون توجه به نگاه  نگاهم
 زريفر سهيو به دنبال ک دميکش رونيو از داخل فريزر بر خيقالب  اريسام رهيخ یها

  گشتم.

رو به  خي یکردم. قالب ها داشيها پ نتيگشتن باالخره از داخل کاب قهياز چند دق بعد
  .هياول یاُپن گذاشتم و رفتم سراغ جعبه کمک ها یرو زريفر سهيهمراه ک

 تشيحظه عصبانل کيکه کرد. بلکه بفهمه  یگرفتم صحبت کنم، بگم از کار ميتصم
  .ارهيب یمونيعمر پش کي تونستیم
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و  نيزم یمحکم بوده. انقدر که پرت شده رو یاديکه به صورتش خورده ز یلي_س
صورت تک خواهرت به  یرو ینامتوازن نهيکه قر یکرد یچپش... کار یگونه

سمت راستش رد چهار انگشتت تو چشم آدم ذوق  یگونه  ؟یچ یدونيوجود اومده. م
ها کمبود  کيامسمت چپ به خاطر برخورد محکم صورت با سر یگونه. زنهيم

  شده! بازم بگم؟

 نکهيبگم از ا اره؟يب یمونيعمر پش کي تونستيکه م یتيلحظه عصبان کياز  بگم
خطر  ؟یريبگ شهيهم یخواهرت رو برا یتعصب سالمت کيبه خاطر  یتونستيم

 یداخل یزيموجب خونر بودیم دتريشد اگر ضربه نيپاره شدن پرده گوش! همچن
 نياز ب یطور دائم هرو ب ديکه د شديم یعاتيضا جاديو ا هيشبک یو پارگ هيزجاج

  !؟یسپهر اريسام یآخر آقا ميبه س یو زد یداغ کرد ینجوريبود که ا ی! چبردیم

 هياول یها. جعبه کمک ها زريفر سهيداخل ک ختميها رو از قالب در آوردم و ر خي
مونده به اتاق برسم  گهياومدم. چند قدم د رونيز آشپزخونه برو به دست گرفتم و ا

  که سکوتش شکسته شد.

گرفتن  یبه باز یکه برا یرتيشازده! اونم غ هيچ رتيغ یمونده بفهم یلي_هنوز خ
  ناموست باشه! یآبرو

 یعنيبهم وصل کرده باشن. آبرو؟  یبرق هزار ولت کيکه انگار  یشدم جور خشک
  اره!ساحل دختر... امکان ند

 یاريپمپاژ کردن خون  یجمله رفت. اون لحظه قلبم برا نيا ینفس و جونم به پا تمام
 ی. دستم رو مشت کردم و به تمام امام ها و کائنات متوسل شدم تا نباشه اونکردینم

 دنيآخر رو هم برداشتم و وارد اتاق شدم. با د ی. قدم هازنهيازش دم م اريکه سام
 یرو پرت کردم رو هياول یو جعبه کمک ها خيکمپرس  تيساحل اونم تو اون وضع

  .کردیهق مخودش جمع شده بود و از ته دل هق یتخت و پرواز کردم سمتش. تو

  ده؟يرس بيبه پهلوت هم آس ؟ی_ساحل! چرا دلت رو گرفت

  زد. ادينسبتا بلند فر یرو باال گرفت و با صدا سرش



511 | P a g e 
 

 ی. من دارم به درد و بدبختکنهيدرد م ميوارد شده و نه جا بي_نه! من نه به پهلوم آس
و اثاث  هيکه پا یعده مرد کي یدخترم و جلو نکهيپرهام. به ا زنميخودم زار م

نحس  سماني! من دارم به ردميشونه دارم جون م يیشون وصل به زورگو یمردونگ
  ؟یدي! فهمهامپر زنميخودم زار م یسرنوشتم و نگون بخت

  

#parham 

بار از مرد بودن خودم متاسف  نياول یقلبم فشرده شد. برا نشيلحن اندوهگ دنيشن از
 یدست رو رتتيبه حساب غ یمرد باش ؟یدل بشکن ینجوريا یشدم. مرد باش

  !ميکن یتعصب مون مظلوم کش زهيغر یاگر به بهانه ميستيمرد ن ؟یخواهرت بلند بکن

بازوش و بلندش کردم. سرش  ريتکون دادم و کنارش نشستم. دستم رو بردم ز یسر
  پلکش رو با پشت دست پاک کرد. ريز یسيرو باال گرفت و بالفاصله خ

فقط تظاهره!  کنهيچشمت داره نگات م یکه جلو ینکن گل ناِز من! پرهام هي_گر
تو مرکب  یاشک ها دنيحال بدت روح از تنم جدا شد. د دنيبا د شيپ قهيچند دق نيهم

کن با آرامش برام  یبکش و سع یقي. نفس عمزمينکن عز هيپس گر خواديصبر م
  . باشه؟یکن فيرو تعر زيهمه چ

  بغض و ماتم لب زد. ونيو م ديرو باال کش شينيب آب

فاش نشه، امروز  اريسام شيزدم تا پ شيکه من خودمو به آب و آت ی_پرهام راز
 اريسام ینگفتنش حاال خودش برا یکرد برا دميتهد یفارابکه فرشاد  یبرمال شد. راز

  کرد. انيرو ع زيهمه چ

  زدم. ینگاهش کردم و پلک متعجب

 شهيت ادي. نمميکنیکه ما فکرش رو م هي_امکان نداره! فرشاد زبر و زرنگ تر از اون
  بزنه به بخت و اقبال خودش! 

  ده؟ کار فرشاد نبو یگيتو م یعنيگفت:  ريمبهوت و متح ساحل
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و از کجا انقدر  یازش ندار یثابت یشماره چيکار خودش باشه. تو ه دونميم دي_بع
  بوده؟ یاون فرد فرشاد فاراب یبگ یتونيقاطع م

مطلع شده  اريکه سام یاميکه به خون من تشنه است خود فرشاده! پ ی_چون تنها کس
 یتمام . گمونماريچند وقته رو گذاشته کف دست سام نياطالعات ا یهمه ؟یچ

  که...  شهيفرستاده پس نم اريسام یبرا ليميا قياطالعات رو از طر

زخم  دي. شایهستن و تو خبر ندار ديساحل! شا ستين یکاف نيزدم و گفتم: ا یپوزخند
نقاب آشنا پنهون کردن.  کيهستن و خودشون رو پشت  دي! شایفهميو تو نم زننيم

پس  رهيبشه دودمانش به باد م از موضوع مطلع ارياگر سام دونهيفرشاد خودش م
اسم  کي تونهيم یزنيکه ازش دم م هم یليميخودشو نابود کنه. ا یدست یدست ادينم
شو بفهم اطرافت چه  داريامکان داره ساحل. ب نايداشته باشه. همه ا یو جعل کيف

تو  ميمثل کبک سرمون رو کرد خبریو ما ب زننيخبره! همه دارن از پشت خنجر م
ماجرا رو کشف  ازيتا پ ريکارآگاه از س کي نيو ع ميبش داريقتشه که ببرف! حاال و

  .ميکن

 زديکه تو صداش موج م یمضطرب دستاش رو قاب سرش گرفت و با لرزش ساحل
هم  یفکر یحت نکهيتاب و توان ا گهياتفاق تازه رو ندارم! د کيگفت: من طاقت 

  و... ديجد ینقشه کي... با ديشخص جد کيبکنم ندارم! 

کالم ساحل  ريزدم و با تاو و تغ یکه تو مغزم فعال شد پوزخند معنادار یاجرقه اب
 شيبه دل داشته باشه و بخواد زندگ نهيکه ممکنه از فرشاد ک ی: کسدميرو از دم بر

... نکهيا ايفتا؟!  سيمامور پل کيبهتر از لو دادنش به  زيبکشه! چه چ شيرو به آت
 فيخوار و خف اريو بخواد تو رو از نگاه سامباشه  یتو راض یکه به نابود یکس

 یکس دميصد در صد بهت م ناني! ساحل، من اطمستيدور ن نهيدو گز نيکنه! از ا
 تيمطمئنم که دارم انقدر با قاطع نوي! استيلو داده، فرشاد ن اريکه راز تو رو به سام

  .کنميم انيب

  سر داد. قيعم یهاش رو بست و نفس چشم
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کفتار دورم موس موس  نيکه ع یخود یاز آشنا ها دمينکش ! کمیخود یآشنا کي_
  .دنيکردنو و ذره ذره گوشت تنم رو در

 ليامروز انگشت سبابه ام رو باال آوردم و گفتم: قطعا دل یاتفاق اصل یادآوري با
 اريباشه! سام یبه خاطر کشف شدن راز تو و فرشاد فاراب تونهينم اريسام تيعصبان

 اريبود که سام یراز چ یکنار اون افشا نمي. حاال بگو ببیبانتا عص شديمتعجب م ديبا
  تسمه پاره کرد؟ ینجوريا

. دينگاهم دزد ررسيمضطرب دست هاش رو مالش داد و نگاهش رو از ت ساحل
  کرده بود. ريگفتن و نگفتن گ نيداشت! ب ديترد

  االن متوجه بشم! نيساحل. پس بهتره هم مونهیاز من پنهون نم زيچ چي_ه

من بود!  هيشب بياون دختر عج یکه متعلق من نبود اما چهره یعکس! عکس کي_
 چيلب اون دختر نقش بسته بود مال من نبود! اون عکس ه یکه رو یثيلبخند خب

  عکس ازم گرفته شد. کيمن با  یآبرو یمنو، همه زِ يمال من نبود. همه چ زشيچ

 یروز اديوفق نبودم. درست نشه اما م ختهيرو بستم و گذاشتم ذهنم افسار گس چشمام
  که... ی. عکسدميفرشاد د یافتادم که عکس ساحل رو داخل گالر

  خودش رو از چله کمان رها کرد. نيزهرآگ ريت نيبهم رحم نکرد و آخر ساحل

. رفتیکه مو ال درزش نم یبود. انقدر حرفه یفتوشاپ حرفه کي_اون عکس 
  مرد... کيکنار  انيکه من با تن عر یعکس

آغشته به زهر درست قلبم رو نشونه رفت و صاف خورد وسط قلبم. چشمام  ريت اون
شکسته  دي. نباشديجا مقضاوت نابه ديرو بستم و صامت نشستم. قضاوت نه! ساحل نبا

 . هرگز!شديم نيتر از ا

 

#parham  

  _پرهام!
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  ساحل شد.  رهيخ ميباز کردم و نگاه برزخ رو چشمام

صورتش گرفت و با ته مونده  یجلو یدو تا دست هاش رو به حالت تدافع ساحل
  بغضش لب زد. 

 یعهد عاشق شبيبالخره د ؟یمنو بزن یخوايزد باال؟ تو هم م رتتي_تو هم رگ غ
 کيتم فقط دهنم رو بس ديبا دونميگرفته شد. م یتعصبت به باز ینجوريو االن ا ميبست
  آروم بزن. باشه؟ تيزندگ یاکه شد بهونه ی... جان گل نازگميم زيچ

ازم فاصله گرفت. خودش رو  یکه چند وجب رمشيرو باال آوردم تا به بغل بگ دستم
هراس داشت تا منم  نيمظلوم من از ا یبايهق افتاد. زبه تاج تخت چسبوند و به هق

 یکثافت کار یاز هرکس شتريم اما من باون رو مورد قضاوت اشتباه خودم قرار بد
به خاطر کار نکرده ساحل رو مجازات  تنداش یلي. پس دلشناختمیفرشاد رو م یها

  کنم. 

نافرمان  یآنقدر که دارم مثل برده ها ؟ینيبيشدم؟ ها م فيچقدر خوار و خف ینيبي_م
  .یدست روم بلند نکن کنميازت التماس م

ده شد. بغض به گلوم چنگ انداخت و خرخره ام قلبم فشر نشيلحن اندوهگ دنيشن از
  شدم. کشي. چونه لرزوندم و نزدديرو جو

 رتي. من غگمي_نترس گل نازم. من هنوزم که هنوزه مشق عشقمو با اسم تو الف م
  نه! یکنيکه تو فکر م یدارم اما اون

وارد  یصورتش فشار یکه به کبود یرو دور سرش حلقه کردم منتها جور دستم
آب دهنم اون توده مزاحم که ته گلوم خونه کرده بود رو فرو  دنيستم با بلعنشه. خوا

شد زالل  یلب از لب باز کردم تمام احساسم اشک نکهيبدم اما موفق نبودم. به محض ا
 نيتا بغض مشهود تو صدام از ب کردم یا. تک سرفهديچشم چپم چک یو از گوشه

  کنار گوشش زمزمه کردم. تيطعاز عطر معطر موهاش گرفتم و با قا یبره. نفس

اعتماده! من به تو اعتماد  رهيگيدو نفر قوت م نيکه ب ی_ارزشمند تر از دوست داشتن
  دارم گل نازم.
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 یدستم رو از دور سرش باز کردم و غرق اون صورت گرفته شدم. اون کبود حصار
م. گونه اش گذاشت یرو برداشتم و رو خي. کمپرس آوردیبدجور قلبم رو به درد م

  فشردم که صورتش از درد مچاله شد. یکم

  نگهدار! یجور نيهم نوي_ا

اش فشرد. پنبه رو آغشته کردم گونه یرو رو خيتکون داد و خودش کمپرس  یسر
  .دميزخم لبش کش یو رو نيبه بتاد

  _آخ!

  نشه امکان عفونت داره! ليزخم اگر استر ني. ایتحمل کن دياما با کنهي_درد م

شده پنبه رو برداشتم. کپسول  ليکه مطمئن شدم زخم کامال استر قهياز چند دق بعد
آب به دستش دادم و گفتم: مسکن و آروم کننده درد  وانيل کيژلوفن رو همراه با 

  کوفته شده. بخور و بخواب. یعضله ها

رو از دستش گرفتم و وادارش کردم که  خيکپسول رو خورد، کمپرس  نکهياز ا بعد
 یو در آخر بوسه دميشونه هاش باال کش یو رو تا روتخت دراز بکشه. پت یرو
  کاشتم. شيشونيپ یرو یزير

هم نباش. من به سبک خوردم قائله رو  زيچ چيرو بسپار به من! نگران ه اري_سام
  .دميم صلهيف

  که... یاون کس یبهش بگ یخواي_م

  گذاشتم و در حد نجوا لب زدم. شينيب غهيت یام رو رواشاره انگشت

ماجرا بو ببره. داداشت به  نياز ا یسر سوزن یاندازه یحت دينبا اري! سامسي_ه
معما رو واگذار کن به من و  نيتو فشار هست. شغلش و خواهرش! ا یکاف یاندازه

  عرفان!

که مشغول  دميرو د اريتکون داد که لبخند بر لب از اتاق خواب خارج شدم. سام یسر
 یو پوزخند زنان گفتم: برا دميکش شمير به ته یبود. دست شهيش یجم کردن خورده ها
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تا برات بگم  نيبش ايبرادر. ب ادهيمردانه ات وقت ز یجم و جور کردن شاهکار ها
  .شد یباز یکه به ناحق مهره یاز دخترک

  

#parham 

نگاهم رو  نکهيته مبل نشستم. بدون ادس یو رو دميکش شونميپر یبه موها یدست
مشغول کار  کنم،يصحبت م یکيبا  یگفتم: خوش ندارم وقت اريسام یبکشونم رو

  من صحبت کن. یحرفا یو پا به پا نيبش ايباشه. ب یگهيد

 یمبل روبه رو یرو با خاک انداز جمع کرد و رو شهيش یزود خرده ها یليخ
  نشست.

  شازده! شنُفَمي_م

  شده بودم.  یواقعا عصب دادي"شازده" رو بهم نسبت ملقب  نکهيا از

  _پرهامم! 

  پرهام برومند. شنُفَميزد و گفت: م یپوزخند

ها جاشون  هي! ثانرهيدا یرو ختميرو ر زيوقفه همه چ یدست انداختم و ب یرو دست
مداوم گرفته  یها ديدادن اما من دست از صحبت کردن بر نداشتم. از تهد قهيرو به دق
ساحل. از اقدامات من و عرفان گرفته تا به  یاطالعات گوش یکردن به تمام تا رخنه

اطالعات. هربار  یارو بدون جا انداختن ذره زي. همه چاريخطر انداختن جون کام
تر تو خودش فرو  شيب اريسام آوردم،یرو به زبون م یتر یکه موضوع جد

  .ستين ايدن نيفکر کردم تو ا ی. انقدر که لحظهرفتیم

هزار و  یدارم قصه اي یخان. هست اريلب زمزمه کردم و گفتم: سام ريز یاوهوم
  خونم؟يشب م کي

  مبل جست زد طرف من. یچشم به هم زدن از رو کيرو باال گرفت و تو  سرش

  بده. حيتوض گهيبار د کيات رو جمله ني_آخر
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 اديرو به  خودم یجمله نيعقب رفتم و آخر یش چند وجبا یهجوم آوردن ناگهان از
  آوردم.

خورد. انقدر که باعث شد اعتمادش رو نسبت به  یمحکم یضربه ی_ساحل از خود
  سلب بشه.  یو بشر یهر بن

  از فرط تعجب گرد شد. چشماش

  ؟ی_از خود

 ی! هم دانشگاهیليبه نام آراد سه یدار و مذهب یتاکس یدر قالب پسر ی_فرشاد فاراب
  فاب ساحل. قيو رف

  و طول و عرض خونه رو قدم رو کرد.  ديکوب شيشونيبه پ یمشت

  _ادامه بده.

گرفتارش  اريکام یاتفاق سهو کي یساحل بود اما ط یمتانول در اصل برا ی_نقشه
  شد و... فيشد. انقدر که قلبش ضع

  گرفتم و دوباره ادامه دادم. یکردم. نفس سکوت

ه به جون ساحل ک یخبر یشد. ب دهيکش شي_بعد از اون اتفاق موضوع خانواده شما پ
 یکرد و کارش به آندوسکوپ یکه استفراغ خون فيکرد. انقدر ضع فشيضع یليافتاد خ

  . االنم حالش به ضرب قرص و دارو خوبه.ديچند ساعته کش

  دوباره رفته بود تو جلد سکوت و سکوت! اريسام

اوت تف یو ب نميحال بدش رو بب تونستميدوستش دارم. نم ینه ول ايبرات گفته  دونمي_نم
  .نجايا ميو اومد ميزد زي. از درس و همه چميتهران شد یراه ليدل نيبگذرم. به هم

رو  یکيخفن و درجه  يیرايطلبکارانه گفتم: توقع همچين پذ یزدم و با لحن یپوزخند
  خورد تو ذوق مون. ینجوريا هويبه مذاق مون خوش اومد اما  یادي. زمينداشت

  فت: ادامه نداشت؟. چپ چپ نگاهم کرد و در آخر گبرگشت
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  دسته مبل بلند شدم. یتکون دادم و از رو یبه نشونه منف یسر

ها به خاطر  ديتهد یليادامه خواهد داشت. ساحل خ نيقينداشت اما قطع به  ی_ادامه
 نيش رو کرد تا اا یو تحمل کرد. تمام سع ديموضوع شن نيپنهون نگه داشتن ا

. اما خب... اون مردک ديکه نبا یاون بمونه تا نشه یموضوع مهر و موم شده باق
  خودش دست به کار شد. یعوض

 يیزده ابرو رتيمتعجب و ح اريکه هراس داشتم سرم اومد. سام یزياز چ بالخره
شده؟ اگر  ريبکنه؟ مگه از جون خودش س یهمچين کار ديباال انداخت و گفت: چرا با

 کشم،يم رونيماست ب من مو رو دونهي. مادشهيباباش رو  هيخودش ندونه حتما قض
  فتا هستم. امکان نداره... سيسرم مامور پل ريخ

  .دميبر ونيبه دست گرفتم و کالمش رو در م یچيق

 یليراز خ یافشا نيکردن ساحله! ماشا ماشا ا تياذ یفرشاد فاراب ی_هدف اصل
  .ديرو د یجسم یضربه نيساحل بدتر هيقض نيداشت. سر هم یعواقب ها در پ

 شهيمن و گفت: نترس خوب م یچشم ها یزل زد تو یتعجب و نابارورکمال  در
 دونميبها نده. نم یبه هرکس یاديشد براش تا اون باشه ز یکه درس عبرت نهيمهم ا

  اون پسره الدنگ...

داشت ميکشيد  یاديحرمت گل ناز منو ز ؟ی. احترام تا کديرسیداشت به گلوم م گهيد
  .دادميهشدار م ديپس با ن،ييپا

  گفتم؟ یمن چ یدياصال شن خوندم؟يبرات م نياسي_

  صدام رو بردم باال و ادامه دادم. تُن

ازش به  اديخواهر توئه! نم هيب عل شرفيو متعصب اون ب رتي_آخه مرد با غ
 ليو بفهمونه دل ارهيتو ب اديرو  زيهمه چ خواستيکنه. اون م ادينمونه  یعنوان بانو
 حيبرات توض شتريب اي یدي! حاال فهمهينابعالساحل به خاطر شغل ج یها یهمه بدبخت

 یکه بعض نهيمهم ا ست،يپاره بشه اما مهم ن امتا حنجره  گميبدم؟ الزم باشه اونقدر م
  بشن. داريها از خواب غفلت ب
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. رهينم یجو کيوقت آب مون تو  چيبحثو جناب برومند. منو و تو ه ني_تمومش کن ا
  چه فتوشاپ! ی. حاال چه واقعدميو داون عکس یوقت دميکش یمن چ یفهميتو نم

  به شونه اش زدم. یشدم و ضربه کشينزد

من هک شد. تا اون  یاز دوستا یکيتوسط  یفرشاد فاراب ی_تمام اطالعات گوش
 شيتونست قلبمو به آت زيچ کي دنياما تنها د دونستميها رو نم تيواقع یلحظه همه

  اون... یگالر یساحل تو یحجابیب یبکشونه اونم عکس ها

  

#parham  

 جيتکون دادم و گفتم: پس ه یحرفمو خوردم. سر یکنم پس ادامه یروادهيز نخواستم
 چيمنتها ه دميخان. منم د اريسام مينرو، صبر کن ماهم برس یطرفه به قاض کيوقت 

  گلم شک نکردم. یوقت به پاک

و از عمق  دميمن تو وجود ساحل د یول یبفهم دونميم ديبع ؟یديتر از گل کجا د پاک
  و تو! نيفرق ب نهي. ادميوجودم ذره ذره اش رو فهم

 کيحرکت اضافه از  کيکه ممکنه با  ی! مهم آبروستيمن مهم ن یبرا ناي_فعال ا
  خانواده بره. 

دندون قروچه کردم و با لحن  داديو خونسرد نشون م یآنقدر خودش رو خنث نکهيا از
  لب زدم.  اهويو پره ويغر

  نداشتت برادر!  رتي_حاشا به غ

بگذر  یگيتو م ؟یکرد یو به جاش پَست بودن رو ق یرو خورد یمردونگ شبهکي
اون تخت دراز به  یکه رو ی! دخترگذرهيآدم از جونش نم گميو تموم کن اما من م

باش! اما اون گل منه.  یه! داداشش هستجون من چهيپيدراز از فرط درد به خودش م
که تنها  یاز اون روز رسخان! بت اريسام یدل، دو دل شکست کي یامروز جا
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و تعصب  رتيات رو به غ زهيکه غر يیخواهرت هم ازت ساده بگذره. همون خدا
  !گذرهيکه بگذره از حق نم یساخت همون خدا از هرچ

زد. ِد المرد اون  شيدرش به آب آتتو و پدر و ما یساحل که انقدر برا فيح ف،يح
 یمرهم باش نکهيا ی. بعد تو به جاکشهينکرده تو داره عذاب م یخاطر خطاطفلک به

  عجب بابا! عجب...! ؟یشيزخم م یبدتر نمک رو

 دني. از شننيزم یو افتاد رو ديبدنش لرز هوياعتنا رد شدم که  یاز کنارش ب 
 یاش رو دهيتن خواب دنيگشتم. با دشوکه شده به سمتش بر نيبرخورد تنش با زم

  بازوش رو گرفتم. ريبه سمتش و ز دميدو نيزم

  !اري_سام

 شيحال روح دميبه خون نشسته اش فهم یچشم ها دنيرو باال گرفت که با د سرش
هق مردونه اش. هق ینشستم و گوش سپردم به صدا نيزم ی. کنارش روستيخوب ن

 کردیسرد برخورد م یليکنه چون خغرورش نش خواستيلحظه م نيانگار که تا ا
  اما حاال...

  اش لب زدم.خفه یهق هاهق ونيو م واريبه د ديرو محکم کوب سرش

بشه. به جون  ینجوريام! نخواستم ا یغرور لعنت نيا یزدم بزار به پا ی_اگر حرف
 یدست که بخواد رو ني. بشکنه استمينباشه من اهل زدن ن اشيدن خواميساحل که م

  .ديکه دستم هرزه پر شديچ دميشده بودم، نفهم وونهياش بلند بشه. دوروجک داد

نگاه  نشستندیم رهنشيپ یو رو خورندیاش سر مگونه یکه از رو یقطرات اشک به
  که به دل گرفته بودم هنوز رفع نشده بود. ینهيکردم. دردناک بود اما... ک

ممنونم. پس هنوزم  ازت یو مراقبش یهست نکهي_اما بازم دمت گرم شازده! از ا
  جامعه! نيتو ا یواقع یهستن مردا

شد. بازوش رو  يیرايبزنم که در اتاق خواب باز شد و ساحل وارد پذ یحرف خواستم
  .کردیبه ما دو تا نگاه م ريبه بغل گرفته بود و متح
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  بخواب؟ ري_ساحل مگه نگفتم بگ

  ب زد.ل اريروبه سام یکبودش و با دلخور یگونه یرو گذاشت رو دستش

  نه؟! ايبدم  ديو منطق رو با ليدل یب یليس ني_جواب ا

بلند شدم و قدم تند کردم سمتش. دستم رو گذاشتم پشت سرش و  نيزم یرو از
  مبل.  ینشوندمش رو

داداشت  کنمی. احساس مستين شتريب حيبه توض ازي. نزميگفتم عز زوي_من همه چ
  ! گهيملتفت شده د

 اديکرد و روبه هردومون گفت: بزار بگه. اصال ب پلکش رو پاک ريز یسيخ اريسام
 یپ یچک بشه. من جمله ج ديبا زايچ یليبه باد کتک. منتها وقت کمه. خ رهيمنو بگ

  که بهتون وصله!  یمخف یها کروفونياس و م

 ...  

#sahel 

 دم،يد  بيو غر بياتفاقات عج یکاف یگرفتم. به اندازه دهيرو ناد اريمسا صحبت
 یها یشدن و گفتن از بدبخت ريسهله! االن وقت متح زايچ نيانقدر که از نظرم همه ا

کردنه. وقت گفتن و معترض شدن! وقت ثابت کردن  هياالن وقت گال ستين ميزندگ
  ام.خودم به خانواده

  لب زدم. ميم و قاطع و سلرو کشوندم سمت پرها ینگاه

  خودم. یبلکه برا هيبق ی_من واقعا متاسفم! نه برا

تو خودم.  ختميگرفتم و ر دهيناد زويچسبوند و رفت. همه چ یانگ کياومد  یهرک
 یرفتار ني. توقع همچگهيد دادميم یخودمو دلدار زايچ نيبا هم ديبا شه،يگفتم رفع م

پدر  کيکنارم بود و مثل  یکه از بچگ یارياز داداشم. سام ريرو از همه داشتم به غ
  ...اريبزرگم کرد. حاال همون سام

  رو باز کرد. رهنشيپ یافتاده رو نيبلند شد و چ نيزم یاز رو اريسام
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کردم اگر به عقل و اعصاب االنم  کاريچ دمي. نفهمگمي_به پرهام گفتم االنم به تو م
  .دادمیکارو انجام نم نيوقت ا چيبودم ه

 اينه اما دلخور تا دلت بخواد. تو دن یباال تر بردم و گفتم: عصب یرو کمصدام  تن
  شبه به باد فنا رفت. کياعتمادت بود که اونم  نيدلم بند هم

! هيسال زندگ ستيحاصل ب ومده،يشبه به دست ن کي یزنيکه ازش دم م ی_اعتماد
رداره اما ترک ب وارشيگوشه از د کي دياعتماد محکمه محکمه شا نيا یپس آجر ها

  . رهينم نياز ب شيوقت بنا چيه

جور صحبت ها نبودم.  نيبار رفتن ا ريو ز دنيکنه. اما من اهل شن حيتوج خواستيم
  انجام شد. ديکه نبا یزده شد و کار ديکه نبا یحرف

. کنهياعتمادت کم م یافتاده از نما واريد یکه رو ی_اشتباه نکن داداش! همون ترک
  زشش.هم از نماش و هم از ار

رو  رميت نيآخر ديرو به من کرد و قدم تند کرد سمت اتاق خوابش. اما من با پشتش
  .کردميهم رها م

که  یجا و عجوالنه است! قضاوت نابجاقضاوت نابه کيبند  ناني_اعتماد و اطم
 ؟یشناخت یتو منو چه جور دختر اريبکشونه. سام شيرو به آت یدل هرکس تونهيم
عکس  یفيکنار هر مرد کث تونهيکه م يیدختر هرجا کي دختر بدکاره و فاجر؟ کي

  بندازه؟

 کنهيگونه ام گزگز م ینداره، هنوز که هنوزه رد چهار انگشتت رو بيع یزد یليس
که سال هاست به  یباش یمشکوک شدن به تنها خواهرت فکر کس یاما بد نبود به جا

  خانواده تشنه است! نيخون ا

 یکرده. تکنولوژ شرفتيپ یليروزا خ نيا یکنولوژعلم و ت یدونيبهتر از من م خودت
بشه من جمله  ايليخ یباعث خونه خراب تونهيکه م یبي. معابيداره هم معا ايکه هم مزا

  من!

  گوشم آروم نجوا کرد. ريتر کرد و ز کيخودش رو بهم نزد پرهام
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کرده. اما  یروادهيز دونهيترش نکن. پشيمونه. خودش هم م یاز جر شتري_بسه! ب
ور بشه و همه خاموش. هر لحظه ممکنه شعله شيآت نيا یرو زينفتت رو نر تيو پت

  رو خاکستر کنه.

رو  یليببرم س اديکردم آروم باشم و از  یگرفتم. سع قيعم یتکون دادم و دم یسر
که وارد اتاق خوابش شد بعد  دميرو شن اريسام یقدم ها یکه به ناحق خوردم. صدا

  بست.  درب اتاق رو هياز چند ثان

  زد. یشونه ام گذاشت و لبخند یدستش رو رو پرهام

  !ميکني. درستم نشد خودمون درست مشهيدرست م زي_نگران نباش. همه چ

. با کش دميپرهام پاش یبه چهره یاومدم و لبخند رونيحالت ماتم زده خودم ب از
مچاله ام از فرط سوزش و درد و باعث شد چهره ديکش یريکبودم ت یاومدن لبم گونه

  بشه.

  ممنوع! دنيخند ی_تا اطالع ثانو

 يی. تنها داراستيام بر لب مجاز نخنده ؟ینيبيبا تأسف تکون دادم و گفتم: م یسر
  ممنوع شد. یلبخند بود که تا اطالع ثانو مچهين نيمون هم یخوشبخت

  ام زد.گونه یرو یبه خودش فشرد و در آخر بوسه شتريمنو ب پرهام

دلت بخنده، لب کش  هي. کافشميم هاتیو مسبب شاد ینه خودم بانت کيبابا!  اليخي_ب
  .کنهيم تيخوشگلت هم کفا ینداره. برق زدن چشما یهم اشکال ومدياومد اومد ن

جوابمو داد. پرهامو فرستاد  ینجوريکردم، که خدا ا یخوب یبه ک ايدن یکجا دونمينم
 یهمه یپرهام که باش کل جهان. کنار یشانس تو نيبزرگتر یعني نيو ا ميتو زندگ

  همون چند لحظه. شهي. تمامت مرهيم ادتيهات غصه

بار  کي یپرهام اونم بدون حت یها زل زدم به چشم ها وونهيمثل د قهيچند دق یبرا 
  پلک زدن. 

   وونه؟ي_چته د
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  !شهيبگو وقتش تموم م عينه؟ سر اي یدي_د

: عجب! خب باال انداخت و متعرض گفت يیو شوکه شده ابرو ريمتح پرهام
  و؟يپدرسوخته چ

  تمومش کردم. عيسر ليدل نيپس به هم نهيو بب اديب رونياز اتاق ب اريسام دميترسيم

  نه؟ اي یدي_شوق تو چشمامو! د

شوق؟ حاال  یگيبعد االن م یداديرو قورت م اريسام یداشت شي_اِ؟ تا چند لحظه پ
  کلک؟ یشوق چ

دارمت و  نکهيو گفتم: شوق ا تمخيطرف ر کيآزادم رو از دور شونه ام به  یموها
  بره.  ادميغم و غصه هام رو  یلحظه یباهت بخندم و برا طيشرا نيتو بدتر تونميم

 تي. االن وضعستيکردن تو دل ما ن یکردن و خال ی_بسه پدرسوخته! االن وقت دلبر
تو که سهله منو هم منهدم  نهيو بب اديب اريکرد. سام یکار شهينم شهيبدجور قاراشم

  .نهکيم

 یاديکه دستش ز ینيبيگفتم: آره! م نيحز یام و با لحنگونه یرو گذاشتم رو دستم
  .نهيسنگ

هم پاته.  یپاته بخور یداداشه آش کشک خالته نخور گهي. اشکال نداره دمي_بگذر
  .شهيدردش خوب م یبزار زود خيروزا. کمپرس  نيهمه ا شهيفراموش م

  

#sahel 

 یشونه ام برداشت و چند وجب یدر پرهام دستش رو از رو رهيفشرده شدن دستگ با
  پرهام خان! نيبود ا یازم فاصله گرفت.  سواستفاده گر قهار

مبل تک نفره  یاومد. رو رونيلپ تاپ به دست از اتاق ب ارياتاق باز شد و سام درب
 یعسل زيم یخودش قرار داد. لپ تاپ رو رو یروروبه رو هم یعسل زينشست و م

  !ه؟ياسمش چ ،یکه ازش حرف زد یگذاشت و رو به پرهام گفت: اون هکر



525 | P a g e 
 

  _ عرفان موحد!

  ...یقانون ريغ اي سهي_پل

نه! درسش  یکنيکه تو فکر م یزد و گفت: نه! اون یچيرو ق اريرشته کالم سام پرهام
  .ستين سيرو خونده اما خب پل

  !ی. هکر کاله خاکستردميتکون داد و گفت: فهم یسر اريسام

حرکاتش  کردمیم ی. فقط سعدميفهمينم یزيچ گفتیکه م یبيغر بيعج یحرفا از
خودش که تکه تکه شد حاال با لپ تاپ  ی. لپ تاپ شخصرمينظر بگ ريرو ز

  لپ تاپ استفاده کنه. نياز ا اومدیم شيکم پ یلي. خدهيمخصوصش داره کار انجام م

انگشت  اري. در آخر سامشديسرم اکو م یتو پيتا کدستي تميمنظم و با ر یاصد
تاپ رو و صحفه لپ ديها کوب دياز کل یکي یرو ظيسبابه اش رو محکم و با غ
  چرخوند سمت من و پرهام.

مبل شدم و با دقت به سه  یاز رو داديتاپ نشون ملپ یکه صفحه یعکس دنيد با
  مرد تو عکس نگاه کردم.

  د!_فرشا

پنجاه ساله  یاش رو نشونه رفت سمت مردتکون داد و انگشت اشاره یسر اريسام
  بود. ستادهيکه کنار فرشاد ا

. ستيعنوان قابل شمارش ن چيکه باال آورده به ه یها ی! کثافت کاری_فرهاد فاراب
الشخور به جون جوون  نينبرده. سال ها بود که ع تياز انسان يیبو چيبشر ه نيا

 هي. هزاران جوون سرماديجونشون رو ذره ذره مک رهيلکت افتاد و شمم نيا یها
از دست دادن.  یعوض نيهم یبندشرط یها تيسا یخودشون رو تو یارديليم یها

 نيدست ا ريآرزو هاشون ز دنيبه تحقق رس یبه هوا نميجوون سرزم یدختر ها
که با وعده  يیدخترا ستنيشبه آبروشون برده شد. کم ن کيها وول خوردن و  شرفيب

مرز ها از مرز ها رد شدن و اون طرف فروخته  یشون قاچاق ثاتهيپوچ و خب یها
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همش پوششه! صنعت  ناياما ا نگيصنعت مدل زارنيشدن به عرب ها. اسم شغل رو م
  بدن! ینه بلکه غارت اعضا نگيمدل

 نديقدرت به خاک و خون کش آوردیو به زبون م نديچیکنار هم م اريکه سام یکلمات
 یحرفا یو گوش سپردم به ادامه دميهم ساب یرو داشت. دندون هام رو رو یزيهر چ

  .اريسام

فرشاد رو به بغل  یميصم یليکه خ یانگشتش رو چرخوند سمت راست. مرد اريسام
  .داديو تاب م چيرو با دست پ شيچخماق بليگرفته بود و سر س

 تيبا جرم و جنا یسرکار اديسال از برادرش بزرگتره اما ز ني! چندیفاراب دوني_فر
براش  یافتاد زندان و قاض ليدال نيفرهاد به خاطر همه ا شيفرهاد نداشت. سه سال پ

 نکهيدست بود. بعد از ا ريپرونده ز ني. همون جور که ساحل خبر داره اديحبس بر
 کيمن بازم دست بر نداشتم. مطمئن بودم  ینکارشون تموم شد و افتادن تو هلفدو

شده. انقدر مصمم بودم که تونستم ثابت کنم. بعد از چند ماه  ميت پرده قاپش يیزايچ
 یاسيس ی. من جمله حرف ها و عملکرد هادادیهم انجام م گهيد یکارا یليخ دميفهم

 شتريب وجرمش ر نيتبار ها داشت و هم یبا خارج یمهم یليخ یها امکي. پیتيو امن
فرشاد هم به خاطر  نيپسرش همو  دونيدار. داداشش فر یکرد و سرش رفت باال

  .دنيسال حبس کش کي یهمکار

  کرد و ادامه داد. یاتک سرفه اريسام

  .ديبا دقت نگاه کن ديکه حتما با دمينشونتون م یدئوي_و

رو برامون پخش کرد. اون  دئويو اريکه سام ميو پرهام همزمان "  باشه " گفت من
با عجز و  یافسرده بکنه. دختر یساعت یرو داشت که آدم رو برا نيا يیتوانا لميف

  .زديو ماتم زده لب م نيحز یافتاده بود و با لحن نيزم یرو یدرموندگ

 کيشدن ناموس مردم؟ من  دهي! تا کجا سواستفاده؟ تا کجا دزکشمينم گهي_به خدا د
اومد بهش  ايکه تا به دن یبچه کيتجاوزم! مادر  یو پنج سالم! من قربان ستيدختر ب

دست پدرش نفسش گرفته شد. من تا  ريده بودن چسبوندن و بعد ها زانگ حروم زا
  !کنميمرگ م یآرزو بارهزار  یافتادم. روز ريخرخره تو لجن گ
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  هزار بار! یزد: روز اديدر آخر دخترک اشک هاش رو پاک کرد و فر و

رو باال  ميني! آب بديام رقصگونه یو رو ديپلکم چک یناخداگاه از گوشه یاشک قطره
  دختر... نيلب نجوا کردم: ا ريو ز دميکش

 دنيفهم یاش وقتبچه آورد، خانواده کي! ازش یتجاوز توسط فرهاد فاراب ی_قربان
که حروم  یافرهاد. بچه شيانداختنش و اونم مجبور شد برگرده پ رونياز خونه ب

دختر بعد  نيو... ا کنهيشب که مست بوده بچه رو خفه م کي یزاده بود! فرهاد فاراب
  کرد و...! یودکشخ دئويو نياز گذشت چهار ماه از ظبط ا

  

#sahel  

روونه  یاشک ها دنيتاپ رو بست. پرهام با دادامه حرفش رو خورد و لپ اريسام
  !زميام دستم رو گرفت و گفت: آروم باش عزگونه یشده رو

فقط فقط آگاه  دئويو نيو گفت: هدفم از نشون دادن ا ديبه صورتش کش یستد اريسام
پس  کننيخودشون که هم خون خودشونه رحم نم یبه بچه یحت نايکردن شماها بود. ا

 یتجاوز ب کيخودش حاصل  یزنگ خطر! فرشاد فاراب یعنيهمه  نايا جهيدر نت
همه رو  یچه اخالق یل. چه ماهدار انيرحمانه است. خون همون پدر تو رگاش جر

  .برهيبه ارث م

اما دستم  دمي. من فهمرهيگيم یپدرش و حاال داره قربان یپا گذاشته جا یفاراب فرشاد
شبه کل دار و دسته شون رو  کيانجام بدم و  تونميکارا م یلياز پشت بسته است. خ

و هم ببرم ر یدارم. انقدر که بتونم سر فرشاد فاراب یبه مدارک قو ازيلو بدم اما... ن
  دار! یباال

رو انتخاب کنه. اما  یکياش و شغلش خانواده نيسخته که ب یليخ سيپل کي یبرا
  . پرهام؟ ستيحرفا ن نياالن وقت ا

  سرش رو باال گرفت و گفت: بله؟ پرهام
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شون کنم اما  یمعرف تونمي_شماره اون دوستت، عرفان موحد رو بده بهم. درسته نم
مشهد اما دورادور حواسم بهتون  اميب تونمي. نمندهيآ یبرا مکنيم ینيپرده مقدمه چ یب

 يیزايچ کيبدم و  حيبهش توض ديرو با يیزايچ کيهست. با عرفان در ارتباطم  
  رو آموزش.

  رو به دست پرهام داد و اون هم مشغول نوشتن شماره شد. یبرگه کاغذ اريسام

  اش!شماره نمي_ا

  به شماره انداخت. یداشت و نگاهبر زيم یکاغذ رو از رو یبرگه اريسام

  چک کنم! ديرو بده با تي. ساحل گوشزنمي_بهش زنگ م

  ندارم ها! ميتو گوش یخاص زيمن؟ من چ یگرد کردم و با تعجب گفتم: گوش یچشم

  که بهش متصله کار دارم. یاس یپ یکار ندارم. با ج تيو عکس... گوش لي_با فا

  !م؟ي:به گوش گرد کردم و گفتم یچشم

 یديرو م یمعنا دار سوک لبش گفت: بالخره گوش یتکون داد و همراه با لبخند یسر
  نه؟ اي

رو در آورد و تمام دل  یشد. قاب گوش یرو به دستش داد که مشغول بررس یگوش
و برچسب  ديکش رونيرو ب مکارتي. در آخر سرونيب ختيرو ر یو روده گوش

  اس! یپ یج نمي: ارو از روش کند. برچسب رو باال گرفت و گفت یرنگیب

 یپ یج نيو گفت: ا اريهم مثل من متعجب شده بود. اشاره زد به دست سام پرهام
  اسه؟!

و خب  ستيعنوان قابل توجه ن چي. به هی! اسمش روشه مخفهيپس اس مخف ی_آره ج
  .زهيهم ر یليخ

  با اون برچسب ور رفت و درآخر مچاله اش کرد. یکم اريسام

  فعال شد! ري_غ
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من رو هم  یموها یال یلباس مون رو گشت. حت ید و تمام درز هامون کر بلند
کار گذاشته  یکروفونيبه چمدونم. انقدر گشت تا مطمئن شد م ديگشت و در آخر رس

  نشده.

اس وصل کنم اما... اگر  یپ یبهتون ج ستميکنارتون ن نکهيبا ا کنهي_منطق حکم م
 یمخف یاس ها یپ یاک. جو خب خطرن ادهيبخوام خودم وصل کنم امکان لو رفتن ز

پوست، داخل بدن و داخل دندون  ريممکنه معموال ز ريغ بايکردنشون تقر دايکه پ
کارا رو انجام  نيو همکاران من ا مندار نهيزم نيتو ا ی. من تبحرشهيم یگذاريجا
. ماهم دنيکارا رو انجام نم نيا ليدل یو خب ب سياداره پل یبر ديکه حتما با دنيم
خودم  کنم،ي. اما من با عرفان صحبت مميبش اليخيب ديپس با ميلو برکه  ميخواينم
 یآب وانيبلند شدم قدم تند کردم سمت آشپزخونه. ل نيزم یبکنه. از رو کاريچ گميم

  .دميو الجرئه سر کش ختميخودم ر یبرا

  _ساحل!

  _بله؟

 نيبر ديزودتر با یماست! هر چ یبه ضرر همه نجاي_از نظر من موندن شما دوتا ا
 نيکردن نقشه هام و ا یعمل یبرا شميتر م یجر شتريبگذره من ب یمشهد. هر چ

  خود خطر! یعني

  زود خسته شده بود! یليخ نکهيمثل ا پرهام

  م؟يبر ديبا ی_ک

  !نيافتيبعدظهر راه ب نيزودتر بهتر. از نظر من هم ی_هرچ

  به من انداخت و اومد کنارم واستاد. ینگاه پرهام

  _نظرت؟

  ؟یگيم یندارم! تو چ ی انداختم و گفتم: نظر خاصباال یا شونه
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تو  م،يبر دي. به نظر منم باگهيکه م دونهيم یزيچ کيحتما  نيبر گهيم اريسام ی_وقت
  ...یدانشگاه ات من برا یبرا

ولوله رو  نيا یکردن اون دايرو آورد کنار گوشم و آروم زمزمه کرد: من پ سرش
  انداخت به جونمون!

  .ميريم امروز ني_باشه. هم

  .رميبگ ليرو از هتل تحو لميوسا رميزد و گفت: پس من م یلبخند

  خوابوندم و مهربانانه لب زدم. یپلک

  . منتظرتم.زمي_مراقب خودت باش عز

 یعسل زيم یتاپش رو از رولپ اريتکون داد و از خونه خارج شد. سام یدست پرهام
واقعا  یعني کنهينم یالمراقبته و پشتت رو خ نکهي! همهيبرداشت و گفت: پسر خوب
  دوستت داره. قدرش بدون.

  !دونميزدم و تو دلم گفتم: م یحيمل لبخند

  

#SAHEL 

تو آشپزخونه  اريمبل به انتظار پرهام نشستم. سام یرو جمع کردم و رو چمدونم
رو به دستم  زريفر سهياومد و ک رونيز آشپزخونه با قهيمشغول بود. بعد از چند دق

  داد.

  گرفتم! اديدکتر برومند  ی. از آقاخي_کمپرس 

ام گونه یرو یام گذاشتم. به صورت دورانگونه یرو رو خيزدم و کمپرس  یلبخند
  .کردميو درد و سوزش رو تحمل م چرخوندمیم

  _بابا بهم زنگ زد!

  گفت؟ یچ رو برگردوندم سمتش و گفتم: خب؟ سرم
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باهت  خوادي. ماديتا ب یمشهد بمون یمشهد. گفت بهت بگم چند روز یاومد دهي_فهم
  صحبت کنه.

ندارم.  ی. نه با بابا بلکه با مامان هم حرفاريندارم سام یداره! من با بابا حرف _خنده
 ینگران ی. با کلومديتون چه بالها که سرم ن یخبر یقطعا پرهام بهت گفته که از ب

 چکسيه نجايا دميشدم. فهم زيسوپرا ینجورياومدم تهران ا دميس از مشهد کوبو استر
و کارم. مامان و بابا  کسیلحظه احساس کردم من ب کي. اصال ستيبه فکر من ن

. با دشيخانوم جد شياعتنا و سرد! به بابا بگو خوشبخت بشه پ یحد ب نيندارم. در ا
  !یتيهم خوش بگذره برن صفا س دشيدختر خونده جد

  چمدون رو گرفتم. رهيخونه که به صدا در اومد از سر جام بلند شدم و دستگ زنگ

کننده بود. پر از  بيتخر یاديداره. منتها اومدن من ز یرفتن ،یهر اومدن گهي_خب د
  و مبهم! بيعج یماجراها

  رو برداشتم. فونيتند کردم سمت در و آ قدم

  _من االن...

  م.چمدون رو ببر امي_در رو باز کن ب

رو به  ديجامونده. کل بميج یزاپاس تو ديکل شبيافتاد که د ادميرو باز کردم و  در
 ینيريش شااليخوشگل بود. ا یلي. خدميعکسش رو د یدادم و گفتم: راست اريدست سام

  !یعروس

  ؟یگيعسل رو م ؟یباال انداخت و گفت: ک يیمتعجب ابرو اريسام

  خوشگله خانوم اسمش عسله. نيبه! پس ا_به

  آور صدام زد.دلهره یتکون داد و با لحن یمتواضع سر اريامس

  _ساحل!

  _جانم؟
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. رميبگ رهيخط ت ميتقو یرو رو خيتار نيدور ا دينبود. با ی_امروز اصال روز خوب
  ؟یخواهر یديکه سحر و جادو بود! منو بخش یانگار

  .یدار یکه عجب دست بزن رهينم ادمياما  بخشمي_م

 نيکاشت. شالم رو جلو داد و گفت: بشکنه ا ميشونيپ یرو یاومد و بوسه کمينزد
  از راه دور. یبزنه حت یبيبهت آس یکس زارمي. نمکنميدست! جبران م

  .ديبرم که پرهام از سر رس نييزدم و خواستم از پله ها پا یلبخند

  .ارمي. ول کن چمدون رو خودم منهي_دست نزن سنگ

مانع  اريسام یاومدم. اما صدا نيياپله رو پ نيچمدون رو رها کردم و اول یدسته
  راهم شد. یادامه

  _پرهام!

 دميباهش داره. سرم رو برگردوندم به سمتشون که د یچه کار نميبودم بب کنجکاو
  شونه پرهام. یدستش رو گذاشته رو اريسام

 یاما اون یگوشت تلخ هست کميشازده.  یچند ساعت اثبات کرد ني_خودت رو تو هم
اما من ساحل رو بعد از  یکه هست دونمي! مراقبش باش. مديپسند ،ديپسندیم ديکه با
  به تو. سپرميخدا م

  تار مو ازش کم بشه. کي زارميراحت. نم التي_خ

  .ميشد یو راه مينشست نيداخل ماش اريبا سام یاز خداحافظ بعد

. ديباریم یپرهام خستگ ی. از چشم هاميبود که راه افتاده بود یسه ساعت بايتقر
  .رميگرفتم با صحبت کردن خواب رو از چشم هاش بگ ميتصم

  بده! یسوت اريسام یجلو هوينکنه  ؟ی_به عرفان خبر داد

  !افتهینم یو گفت: خبر داره. نگران نباش. اتفاق ديکش یا ازهيخم
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 یاستمون افتادم. چقدر زود شب عاشقانه یمگنت یدستبند ها اديتکون دادم و  یسر
  دوتاش رو دادم به پرهام. ادمهيزهرمارمون شد.  ميکه ساخت

  ؟یرو کجا گذاشت یمگنت ی_دستبندها

  _تو داشبورده.

که نظرم رو  یزيچ نيلب زمزمه کردم و درب داشبورد رو باز کردم. اول ريز یآها
با  ريرنگ بود. چشام از فرط تعجب چهارتا شده بودن. متح یجلب کرد ُکلت مشک

  کنه؟يم کاريچ نيرهام! ُکلت تو ماشلرزون اسلحه رو برداشتم و گفتم: پ یدستا

رو کنار اتوبان متوقف کرد و اسلحه رو از دستم  نيحرکات من ماش دنيبا د پرهام
  چنگ زد.

  ماشه کارت ساخته است. یها! دستت بره رو ستين یاسباب باز ني_پدرسوخته ا

  ...نوي_تو چرا ا

  گذاشت و در حد نجوا لب زد. شينيب غهيت یسبابه اش رو رو انگشت

  .شهيالزم مون م ني! من بعد از اسي_ه

  

#sahel 

 خورهيُکلت به چه درد ما م ؟یگيم یچ یمکدر نگاهش کردم و گفتم: چ یچهره با
  پرهام؟!

  .ديدر آورد و به دور ُکلت کش بشيرنگ رو از تو ج یمشک یپارچه

  !گهيد خورهيم یدرد کي_حتما به 

 شوني. پرکردیواقعا ناراحتم م زديبزرگ م یمقدمه دست به کارها یآنقدر ب نکهيا از
 نيا دنيکشته بشه پس خر یکس یباز نيتو ا ستيو گفتم: قرار ن دميبه شالم کش یدست

  اسلحه اصال الزم نبود. 
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  اشت. گذ شيکمر فيشد بود رو داخل ک دهيرو که حال با پارچه پوش یاسلحه

  ...نيحفظ جونم و جونت ا یمن برا دم؛ياسلحه رو نخر ني_منم به قصد کشتن ا

ادامه نداد. از سکوتش استفاده کردم و متعرض با  ديصورتش د یرو که جلو دستم
  نسبتا بلند لب زدم. یصدا

 چيبه ه یکه کرد یحيتوج نيا یدونينکن پرهام. خودت هم خوب م ی_بهونه تراش
  !ستين یعنوان منطق

  .ستياسلحه مجاز ن نيداشتن ا ،یکامال متفاوت اما منطق ليسه دل به

 یدونيو م دونمياش. منه استارت زدن دوباره هيباز نيما قصدمون تموم کردن ا ک؛ي
. اما... من دنبال صلحم نه ننيبیم بياسلحه آس نيا ريو چند نفر با ت افتهيم یکه اتفاقا

  .ديجد ینهيک کيدنبال 

  بار دوم دستم رو باال آوردم. ینه که برابز یحرف خواست

 نتيداخل داشبورد ماش یکامل گذاشت یبعد با راحت ،یکه دستت گرفت یني_دوم؛ ا
هوا بره  یدستت ب یاسلحه است، خطرناکه. خودتم گفت نيپرهام! ا ستين یاسباب باز

  ماشه تمامه. یرو

  _من...

  الل باشم. خواميبار نم نياول ی_نپر وسط حرفم. برا

داره؟ اونم  یريسالح گرم جرمه؟ حبس تعز یداريکه حمل و خر یخبر دار وم؛س
  .بُرنيچند ماه نه بگو سال. گاها تا ده سال هم حبس م

  نه؟! اي یدونيم نارويگفتم: ا ميهم فشردم و قاطع و سل یهام رو رو دندون

دم. ب ريگ یکيشده بودم. فقط دوست داشتم به  یعصب یچم شده بود اما حساب دونمينم
  بهتر از اون؟!  یو حاضر کنارم بود ک یحاال هم که پرهام ح

  رو خاموش کرد.  نيو ماش ديبه موهاش کش یدست کالفه
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 یب یاسلحه ني! من ایکرد یانگار بدجور آب و روغن قاط یچت شده ول دونمي_نم
  چرا؟! یگيم یاي. حاال تو مدمشيکردم و خر دايپ یصاحاب رو با هزار جور بدبخت

 نارويمن همه ا ی. خانم سپهرزيهمه چ ريز زنميام که بزنه، مام به کله وونهين دم نيبب
آدم آلوده بشه  کيباشه حاضرم هم دستم به خون  ونيجون تو در م یوقت ی. ولدونميم

وجود پاکت گرو گذاشتم پس  یهم ده سال حبس بکشم. آره! قلب و احساسم رو پا
  نه؟! اي یشد رفهمي. شزنميم یشيتبه هر آب و آ تيشگيداشتن هم یبرا

  رو که سوک لبم نشسته.  یلبخند نهيرو برگردوندم تا نب سرم

و  رديگیکه دم م ینفس هيبرعل ديتهد یبلکه برا ،یخون آدم ختنير ینه برا ی_گاه
  .دهدیسر م قيعم یبازدم

برداشت. صورتم رنگ  قيعم یقلبم ترک یشهيو در آخر ش ديرو کنار هم چ کلماتش
  رفت. نيلبم از ب یرو ینحنباخت و م

  اما احمقانه جملش تته پته کنان گفتم: منظورت... یاز مفهوم واقع دهيترس

که تو در  نهيا یکارا فقط برا نيا یها! همه ی. نترسريگفتم اما تو به دل نگ ی_دل
  .یآرامش باش

از حسرت رو به دوش ميکشيد. آب دهنم رو قورت دادم و رو  ميعظ یموج صداش
  !؟یصحبت نکن ینجوريا یشي: مدميبهش پرس

  ؟یزد و گفت: چجور حيمل یخنده

  .کنهيم یتو صداته که ته دلم رو خال یلحن خاص کي! گهيد ینجوري_هم

بخواد درب  نکهيدر. قبل از ا رهيبه خنده کش اومد و دستش رفت سمتش دستگ لبش
  .دميرو باز کنه محکم بازوش رو چسب نيماش

  !ه؟ياسمش چاون لحن خاص  یبگ یخواي_نم

  .ليبد یب ی. فقط آغشته شده به صداقتستين ی_لحن خاص
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. نگاهم یدر همون حوال یشد. قدم تند کرد سمت سوپر ادهيپ نيگفت و از ماش نويا
  . یصندل یدادم به پشت هيرو ازش گرفتم و سرم رو تک

  عشق بترسم. نيکه از عاقبت ا ی_پرهام! نکن کار

پول و مدارکش به طور وارونه  فيبورد. کسر خورد سمت داش ارياخت یب نگاهم
کش  ی. دستم رو کمزهيبر رونيب اتشيچپ شده بودن و هر آن ممکن بود تمام محتو

و عابر بانک رو  يیشناسا یرنگ رو برداشتم. کارت ها یاچرم قهوه فيدادم و ک
انداختم. همون طور که  یگاهرو ن اشیبرداشتم تا مرتب سر جاش بزارم. کارت مل

  . کردميلب هم زمزمه م ريز خوندميش رو ماطاعت

  و... صديهزار و س یرضا برومند، متولد چهارده د ی_پرهام برومند، نام پدر؛ عل

پرهام متولد  دميوقت نفهم چيچرا من ه نکهيبه دهن گرفتم و رفتم تو فکر. فکر ا زبون
تولدشه.  هگيکه ده روزه د شدمیمتوجه نم دميدينم نوي! اصال اگر امروز اه؟يچه ماه

اعتنا  یتولدت باشه و من ب شهيزدم و گفتم: مگه م اشیبه عکس کارت مل یلبخند
  اون روز رو بگذرونم؟!

پولش رو گذاشتم داخل  فيو ک دميجنب عي. سراديداره م دميرو که برگردوندم د سرم
  داشبورد.

 و گرفت ديکش رونيب یشکالت ورشيپل بيرو روشن کرد. از تو ج نيشد و ماش سوار
  سمت من.

 یدونيبخور و آنقدر گوشت تلخ نباش. م نوياما خب نداشت! ا یگز دوست دار دونمي_م
  ساده اما قشنگت عادت کردم. یها یزبون نيرينگاهت و ش نيريکه به شهد ش

  !؟یرو از دستش گرفتم و گفتم: پس خودت چ شکالت

  . نوش جونت.زميعز خوامي_نم

  

#parham 
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کردم  کيبهش نزد شتريانداختم. خودم رو ب یساحل که غرق در خواب بود نگاه به
  بازوش گذاشتم. یو دستم رو رو

  .دميشو رس داري! ساحل بزمي_عز

 یو با صدا ديکش یا ازهيبه خودش داد و آهسته چشماش رو باز کرد. خم یتکون
  ده؟!آلود گفت: ساعت چنخواب

  انداختم. ميبه ساعت گوش یکردم و نگاه یاخنده تک

  _ساعت سه!

  : ساعت سه؟!ديشونه اش افتاده بود رو مرتب کرد و متعجب پرس یکه رو یشال

  شو! ادهي. پزميرو مالش دادم و گفتم: آره عز چشمام

سمت صندوق عقب. سرم رو باال گرفتم و  ميو رفت ميشد ادهيپ نياز ماش گهيهم د با
  خونه شون نگاه کردم. یه هاپنجر

  مونده؟! داريتا االن ب ی_چراغ ها روشنه! دوستت چجور

  مونده. داريهمون تا االن ب ی_بهش خبر دادم برا

  گذاشتم. نيزم یلب زمزمه کردم و چمدون رو رو ريز یآها

  _پرهام! 

  صندوق عقب رو بستم و گفتم: جانم؟ درب

  عذابم! هينقدر برات ماقرمز شده. ببخش که ا ی_چشمات از فرط خستگ

  براش رفتم.  یو چشم غره دميرو به بازوش کش دستم

اوضاع قمر در عقرب  یبمون نياز ا شتري! بیگيم ونيهذ یدار ادي_نه تو خوابت م
  . شهيم

  بردارم ساحل صدام زد.  اطيبه سمت درب ح یرو بلند کردم، تا خواستم قدم چمدون
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  باال. ميبریرو م. من و ترنم خودمون چمدون ستين ازي_ن

  باال انداختم. يیو ابرو برگشتم

  ترنم خواب باشه! ديخونه روشنه. شا ی_فقط المپ ها

  .نييپا اديترنم داره م یعني نيپله روشن شد و اراه ی. المپ هاستي_نه خواب ن

  _خب... 

 یبر عيسر ديبا یمن. االن تو خسته زِ يو گفت: خب نداره عز ديکالمم رو بر رشته
   .یبخواب

  رها کردم. نيباال انداختم و چمدون رو کنار ماش شونه

  ؟یآب دار ی_بطر

  .شهيسه هفته پ یمکث کردن، گفتم:آره اما مونده است. مال دو ال هياز چند ثان بعد

  !ستي_مهم ن

  که... یاگر تشنه زمي! عزست؟يچپ نگاهش کردم و متعجب گفتم: مهم ن چپ

  که بخورم! خواميبه من بده. نم و گفت: تو نيرو محکم کوبند به ماش مشتش

تلو تلو  یتکون دادم و خواستم در صندوق عقب رو باز کنم که از فرط خستگ یسر
  آب رو برداشت. یو ساحل خودش بطر نيام رو دادم به ماش هيخوردم. تک

  نه؟! اديخوابت م یلي_خ

ر س یکرد رو یرو باز کرد و تا قطره آخر رو خال یبزنم سر بطر یخواستم حرف تا
  و صورت من. 

  نه؟ اي دي_حاال خوابت پر

  پدرسوخته؟ یکنيم کاريو متعجب رو به ساحل گفتم: چ دميرو به صورتم کش دستم
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گفت: از  طنتيپر از ش یآب رو پرت کرد داخل صندوق عقب و با لحن یبطر
 ؟یکن یحالت رانندگ نيبا ا ذاشتميم ی. فکر کردکنميم یريجلوگ یخطرات احتمال
  نه؟ اي ديخوابت پر نميو ببعمرا! حاال بگ

 یحي. لبخند ملشستیبود اما بدجور به دل من م اير یساده و ب کردیکه م یها توجه
سرده.  یليبرف و بوران کم داره وگرنه که خ کيهوا فقط  نيزدم و گفتم: پدرسوخته ا
   شه؟يجوابگو حال خراب من م یاالن من سرما بخورم ک

  _سالم! 

زد و  ی. ساحل لبخندميو سرمون رو به سمتش برگردوندترنم هرد یصدا دنيشن با
  ترنم با شوق ساحل رو به بغل گرفت. 

  ! ن؟ي_چقدر زود برگشت

 یترنم کاشت و گفت: آره کارمون زود تموم شد. ناراحت یگونه یرو یبوسه ساحل
   م؟يبرگرد

  برات تنگ شده بود. یليباورش سخت باشه اما دلم خ دي_نه بابا! شا

  .ميزود فراموش شد یليخ نکهيا مثل

  _سالم.

سالم. خوش... چرا  دياومد و خطاب به من گفت: بخش رونياز آغوش ساحل ب ترنم
  سه؟يسر و صورت شما خ

گذاشت.  نيزم یچمدون رو رو عيحرف ترنم به تقال افتاد و سر دنيبا شن ساحل
ر سرم و گفت: ناچا ی. انداخت روديکش رونيرو ب یرو باز کرد و شال گرم پشيز

. حاال سرت رو خشک کن تا گرفتميخواب رو از چشات م یجور کي ديبودم! با
  .یسرما نخور

  لب زمزمه کردم. ريعشق نگاهش کردم و ز با

  .زميعز ی_مرس
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  برداشت. نيزم یزد و چمدون رو از رو یلبخند

  باال. مي_ترنم کمک کن چمدون رو ببر

  شده؟يات... چ_ساحل گونه

 دهيکش یتوسط کس ورميپل یبشم که لبه نياستم سوار ماشانداختم و خو نييرو پا سرم
  ترنم مواجه شدم. یبرزخ یشد. برگشتم و با نگاه ها

تنگ  یچسبونیم زميعز زميخجالت بکش. عز ؟یدست روش بلند کرد ی_تو عوض
  ...ینجورياسمش بعد ا

  .ديترنم رو به سمت خودش کش یکرد و بازو یاخم ساحل

  .دميم حيبعدا برات توض پرهام نبود. ري_بس کن! تقص

  نداشت. یتيساحل براش اهم یبود و حرف ها یعصبان ترنم

  ...یعوض نيا نيبب ؟یکن یقبل الپوشون یها یمثل سر یخواي_بس کنم؟ باز م

  اعتنا باشم.  یکه ب دياما با شديم نيتوه تميبه شخص داشت

و گفت:  ديوببه ترنم ک یمشت ظيترنم به ستوه اومده بود. با غ یاز صحبت ها ساحل
 یربط هيقض نيا گمي. مشنيم دارياهل محل از خواب ب ی. االن همهگهيبِبُر صداتو د

  به پرهام نداره.

  _پس...

. چمدون رو ببر منم االن ميکنيزد به چمدون و گفت: ترنم بعدا باهم صحبت م اشاره
  . اميم

کرد  یروادهيهست. ز يیتندخو کميرفتن ترنم، ساحل به سمتم اومد و گفت: ترنم  با
   ؟ی. ناراحت که نشدريتو به دل نگ

  . زمي_نه عز

  ام زد. به گونه یمنتظره بوسه ريغ یليپا بلند شد و خ یپاشنه یرو
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  . ريمواظب خودت باش. شبت بخ یکنيم یرانندگ ی_دار

  . خداحافظ. ريزدم و گفتم: شب توهم بخ یلبخند

  م.شدم و به راه افتاد نيخونه که شد، سوار ماش وارد

  

#parham 

 ميشونيپ یرو ی. تنم گر گرفته بود و عرق سردزدميپرسه م یداريخواب و ب نيب
سر دادم و  یاخفه اديساحل فر یتار اما کبود و خون مرخين دني. با دکردیچکه م

  اسمش رو صدا زدم. 

  _ساحل! 

 یقفسه یزدم و دستم رو گذاشتم رو یحشت خودم رو از تخت کندم. پلکترس و و با
گرفتم  قيعم ی. دماومدیو نفسم به زور باال م زديهزار م ی. ضربان قلبم روامنهيس

ام رو با رخوت تن کرخت شده قهيرو جبران کردم. بعد از چند دق ژنيو کمبود اکس
رفت و تلو تلو خوران به  جيگ ستادنم سرميتخت بلند کردم اما به محض ا یاز رو

  تخت افتادم. یرو

  _لعنت بهت حروم زاده! 

  _پرهام! 

شدن  دهيکوب ی. صدازديها صدا مپلهمضطرب من رو از راه یبود که با لحن مامان
 یو دست از تقال کردن برا ديرس ميها به گوش کيسرام یکفش هاش به رو یپاشنه

  بلند شدن برداشتم.

  پسرم؟ ی_پرهام خوب

ام خودش رو با شتاب به کنار تخت رسوند و گفت: صورت رنگ و رو رفته دنيد اب
  .واريگچ د نهويمادر؟ رنگت شده ع شدهيچ
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  _خوبم!

  . ستيکه حال من اصال خوب ن ديفهمیخودش پزشک بود و در نگاه اول م مامان

سرد ُشرُشرم  یهوا نيتو ا ده،ي. رنگت که پریتونيمنو نم یرو که دور بزن ی_هرک
  نه؟ ايچت شده  یگي. میزيریکه عرق م

  تخت نشستم.  یدادم و رو هيرو به تاج تخت تک دستم

  متشنج کننده بود حالم...  یادي. زدميخواب که نه کابوس د دم،ي_خواب بد د

. از ميترسینم یاليخ یرشته کالمم رو قطع کرد و گفت: ما از کابوس ها مامان
  .شنيم ليتبد تيبه واقع یروز کي ميدار نيقيکه  ميترسیم یکابوس ها

 یرو رو ايبرسه دن تيکابوس به واقع نيا یبگم اگر روز تونميبه جرئت م ت؟يواقع
  .کنميسر اون حروم زاده خراب م

  کنه. ريش به خ_خدا خود

  ؟یبه دستم داد و گفت: بهتر یآب وانيل مامان

  تکون دادم. یو سر دميآب رو الجرئه سر کش وانيل

  ؟یريم_خوبم. شما کجا 

  _ مطب! 

  _خب به سالمت. من حالم خوبه برو ديرت نشه. 

  برداشت اما دوباره به سمتم برگشت.  یقدم مامان

ناخونده و تماس  امکيتا پ نيخودش رو کشت. چند تي! از صبح گوشی_آها راست
  پاسخ. یب

  نکنه که کابوسم به...  ؟یو زنگ از طرف ک امکيبه دلم چنگ انداخت. پ ترس

  مامانم رو صدا زدم.  یبتا بلندنس یصدا با
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  _مامان! 

  . بگو. شميصدام نزن، زهر ترک م ینجوري_ ا

  زنگ...  ايداده؟  اميپ یک ی_شما چک نکرد

 یکس دمينگران شدم اومد باال. د دميرو شن تيزنگ گوش یصدا ینه. اما وقت امکي_پ
  بهت زنگ زده به نام " گل نازم"

پاسخ از مرکز  یتا تماس ب نيرسوندم. چند یگفت خودم رو با سرعت به گوش نويا تا
  ساحل. امکيبه پ دميرو تند تند رد کردم و رس یخانم افتخار یها امکيو ساحل. پ

چند  ی! خانم افتخاریهمه رو جون به لب کرد ؟یدي(پرهام چرا تلفنت رو جواب نم
 امکيپ نيلطفا اگر ا زميبه من زنگ زده. عز یديتو جواب نم دهيبار بهت زنگ زده د

  بالفاصله به من زنگ بزن. نگرانتم!) ینيبيرو م

  لب زمزمه کردم. ريو ز دميکش یقيرخ نداده بود نفس عم یاتفاق خاص نکهيا از

  شکرت! اي_خدا

  افتاده پسرم؟ یو گفت: اتفاق خاص ديدستش رو به شونه ام کش یبا نگران مامان

  _نه مامان! ساحل کارم داشته! 

  کاناپه برداشت. یرو از رو فشيلب نجوا کرد و ک ريز یآها

. دميتماس د یصفحه ی_پرهام! اسمش ساحل و لقبش گل ناز. عکسش رو هم رو
  برات در نظر گرفته بودم. کينيکه من تو کل یاز اون شتريب یخوشگله، حت

  سوک لبم نشست. یحالیب لبخند

  ات.تر بزار بشه خانوم خونه عيسر یهرچ ،یاگر واقعا دوستش دار یشنوي_از من م

  !یلياز خ شتريب یليدوستش دارم. خ یلي_خ

  _پس دست رو دست نزار.
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رفع و رجوع  ديمسائل وجود داره که اول اونا با یسر کيخانم.  ی_به وقتش فخر
  بشن.

پسرجان.  شهيامر خدا باشه همون م یکفش هاش رو به پا کرد و گفت:هرچ مامان
  من رفتم؛ خدانگهدارت. 

  _خداحافظ.

کاناپه چنگ زدم و به دنبال  یرو از رو ميگوش یچا وانيل کياز خوردن  بعد
  صداش شدم. دنيتماس ضربه زدم و منتظر شن ینقطه یساحل گشتم. رو یشماره

  _الو سالم پرهام.

 کي یدلخراشش برا یهاکه صحنه یکابوسم افتادم. کابوس اديکردم چون به  سکوت
  . شديچشمام محو نم یلحظه هم از جلو

  پرهام! ؟یزنيف نم_پرهام چرا حر

  _جانم؟

  ؟یداديرو جواب نم تي_ حالت خوبه؟ چرا گوش

  _خواب بودم، متوجه نشدم! 

  ... ی_آها! پرهام خانم افتخار

  زدم.  یچيکردم و رشته کالمش رو ق یاسرفه تک

امروز  ديباهم دارن با یمرکز کار نکهيرو خوندم. مثل ا یخانم افتخار یها امکي_پ
  ها.بچه شيبرم پ

  ...یاديز دونميم ؟یاريبگم نه نم یزيچ کيرو ملتمسانه کرد و گفت:  لحنش

  .ارهيحرف گل نازش نه ب ی_بگو پدرسوخته. غلط بکنه پرهام که رو

  نباشم؟ ستيزشت ن دوننيمرکز؟ اونجا همه منو خانوم تو م اميمنم باهت ب شهي_م
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  پدرسوخته. اونم بدجور! نيا بردیم دل

  حاضر باش. گهيساعت د مي! تا نیم منچشم همه خانو شي_تو االنم پ

  اون بچه ها شيحالم پ نکهيا کيداره.  ليمرکز دو دل اميب خوامي_اگر م

  ... نيهم یکنارت باشم برا شهيهم خواميدلم برات تنگ شده. م نکهيدوم ا شه،يم خوب

 یوجودش تو زندگ دونستیو نم کردیبود واسه خودش. حالمو خوب م یزبون بلبل
  ت. من معجزه اس

  نکن پدرسوخته! برو حاضر شو. ی_دلبر

 

#parham 

. ساحل یاصل ابونيرو انداختم تو خ نيرو به سمت چپ چرخوندم و ماش فرمون
  . کردینگاه م نهيبه دست گرفته بود و مدام خودش رو تو آ یکيکوچ ینهيآ

  ؟یريباهش ور م یدار یچرا ه یت به اون خوشگل_ساحل! صور

 نيصورت از ب نيا یتا کبود کشهيطول م یليانداخت و گفت: خ فشيرو داخل ک نهيآ
  پاک بشه. ترسميبره. کرم پودر زدم م

  ؟یصورتت چ یهيبق یداشت یبهانه کيکرم پودر  ی. حاال براشهي_نترس پاک نم

  زشت شدم؟  نکهيا اي ؟یکردم ناراحت شيآرا نکهي_از ا

  گه؟يگفتم ناراحتم؟ ها بگو د یمعترض گفتم: من ک یکردم و با لحن یاخم

  ... یعني اريصورتت بهونه ب شيآرا یبرا گهيم یداد و گفت: وقت نيچ ینيب

  . دميبه دست گرفتم و رشته کالمش رو از بن بر یچيق

وسط  نيتو که نشدم عاشق معرفت و دل پاکت شدم. حاال ا ی_من عاشق چشم و ابرو
که کار داد دستم.  یوونگيد یبزار پا د،ياز حدش لرز شتريو دلمون ب یاگر لبخند زد
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 یانقدر دلبر شيبا اون آرا انصافیباشه! اما ب ،یخوشگل تر شد ،یکرد شيآرا
  . کنمرو ب ميراحت رانندگ الينکن. بزار من با خ

 ني. من واسه ایگيو گفت: آره پرهام تو راست م ديبه روم پاش ینيلبخند دلنش ساحل
  بهونه داشتم!  کي شيآرا

  ؟یخودت بکن رياس شتريمنو ب نکهيزدم و گفتم: ا یچشمک

  پر از احساس لب زد. یتکون داد و با لحن یبه نشونه منف یسر

مربوط  شترشونيکه ب ميدار یذهن یها یفانتز یسر کي ی_ما دخترا از همون بچگ
  مون. ندهيبه شوهر آ شهيم

  تا بناگوش باز شد. شمين دمياسم شوهر رو شن تا

  _خب؟

باهم  ميشدم، خواست یمرد کيعاشق  یبود که وقت نيا ميذهن یها یاز فانتز یکي_
ما رو  یکه هرکس ی. جورميکنم و دست تو دستش به اونجا بر شي. آرارونيب ميبر
 نکهيمرد شده. و ا نيخوشبحال دختره که خانوم ا ان،يتو دلش بگه چقدر به هم م ديد

 کنم،يرو که به شوهر من نگا م یزيه مچش یحرکاتم بتونم حرص اون دخترا نيبا ا
  .ارميدر ب

 ی. من همه جوره تا پاتيذهن یها یسر دادم و گفتم: قربون فانتز يیپر صدا یخنده
  هستم. تيذهن یها یفانتز یهمه یهيجون پا

  زد و نگاهش رو دوخت به جاده. یدلربا لبخند

  !یزيچ کي_فقط 

  سمتم چرخوند و گفت: جانم؟ رو به سرش

اگرم باشه من  رهيکه بخواد منو از تو بگ ستيمن ن یتو زندگ یدختر چيه زمي_عز
  ...ی! پس اگرم دخترريزنج کيبه تو وصل شدم. درست مثل 
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  ؟ی: مهنوش رو فراموش کردديباال انداخت و متعجب پرس يیابرو ساحل

و گفتم: گل نازم  دميکش ی. پفلياون هم بدون دل شدميم یاسم مهنوش عصبان دنيشن از
  مهنوش اصال از اول نبوده که حاال بخواد فراموش بشه!

  کرد و متفکرانه لب زد. زيرو ر چشماش

  شد؟ داشي_اگر پ

  هم نخواهد شد! دايپ جهيگشت پس در نت ميو نخواه ميگردیدنبالش نم گهي_ما د

  . کردم شتريپدال گاز فشردم و سرعتم رو ب یرو محکم تر رو پام

که اون خودش خود به خود  دمياما من بهت قول صد در صد م ميگردی_ما دنبالش نم
  باهت شرط ببندم. تونميراحت م یليحرفم مصمم هستم که خ نيا ی. آنقدر روشهيم دايپ

 یشرط رو برا نيزدم و گفتم: اِ؟ باشه! منم انقدر مصمم هستم که سخت تر یشخندين
  و تو...  برميمن م دونمي. چون مرميگيخودم در نظر م

 یکن یعمل ديبا یاگر باخت نيمعترض دو تا دست هاش رو باال آورد و گفت: بب ساحل
  ها!

  رو متوقف کردم.  نيچراغ قرمز ماش پشت

  . پس حله!ستمي_آدم دور زدن ن

که مطمئنم من  يیگفت: از اونجا یچونه اش و با تکبر خاص ريرو گذاشت ز دستش
 کي. کال دوست دارم رميات سخت برات در نظر بگمجاز کي خواميم برميشرطو م

  . نظرت؟یبد لتيتو استا یرييتغ

  باشه قبول. ی_هرچ

! کچل، یموهات رو کامال کوتاه کن ديبا یزد و گفت: شرط رو بباز یثيخب لبخند
  کچل!
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تکون دادم و گفتم:  یموضوع نداشتم سر نيا یدرباره یترس چيکه ه يیاونجا از
  چشم! حاال تو.

  گرفتم.  یاز موهاش رو به باز یشدم و طره ا کشينزد

روز  کي یبزار ديبا یمست عطر موهات شدم اگر شرط رو باخت یاديچون ز ني_بب
  هم موهات رو شونه بزنم و هم ببافم.

  به روم زد.  يیبايکرد و در آخر لبخند ز یمکث

   ؟یزبون باز! باشه. فقط پرهام مطمئن ی_ا

 تتياما تو جذاب دميرو از دست نم یزيمن چ نيب: بتکون دادم که گفت یسر مصمم
  ها! از من گفتن بود. یديرو از دست م

  شون کردم به باال. تيهام رو شونه وار به داخل موهام بردم و هدا پنجه

  _مرد و قولش ساحل بانو.
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رو جواب  فونيآ یکس نکهيشدم. قبل از ا یفشردم و منتظر جوابزنگ  یرو رو دستم
  ...یصورتم چ یبده ساحل رو کرد به منو و گفت: کرم پودرم که خراب نشده؟ کبود

  !هياوک زي. همه چزميدقت به صورتش نگاه کردم و در آخر گفتم: نه عز با

  داخل. دي_بفرمائ

  ساحل باز گذاشتم. یبرادر گذاشتم و به محض باز شدن راه رو  یرو رو دستم

  _خانومم حق تقدم با شماست.

به محض  یاز ساحل منم داخل شدم و پشت سرم درب رو بستم. خانم افتخار بعد
  لب زد. یما ساحل رو به آغوش گرفت و با مهربون دنيد
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  .اديز یلياونم خ ميدلتنگت بود ،ی. خوش اومدزمي_سالم عز

  . ی_سالم خانم افتخار

برومند.  ی: سالم آقااومد و خطاب به من گفت رونيغوش ساحل باز آ یافتخار خانم
  ها.  یمن و خانومت رو نگران کرد یصبح حساب

  انداختم و گفتم: شرمنده متوجه نشدم.  نييرو پا یسر

. دينيبش تيريدفتر مد ديبر دييزد و گفت: دشمنت شرمنده. بفرما یلبخند یافتخار خانم
تون صحبت کنم. بعد از اون بچه ها رو هم باها یموضوع کي یدرباره ديمن با

  . نديبيم

  . زميعز ميساحل گذاشتم و گفتم: بر یشونه ا یرو رو دستم

  ... شيپ رميباشه. م یبحث خصوص ديبهتره. شا امي_من اگر ن

  برداره.  یکردم و مجبورش کردم قدم شتريدستم رو ب فشار

که  مي. برميرندا یخصوص ريو غ یپس خصوص یمن ی_تو االن جزئ از زندگ
  منتظرمون هست. یخانوم افتخار

که پشت  ی. خانم افتخارميشد تيريتکون داد و باهم وارد اتاق مد یناچار سر ساحل
  .دينيبش دييها و گفت: بفرما ینشسته بود دستش رو نشونه رفت سمت صندل زيم

  و خودم کنارش نشستم. دميساحل عقب کش یاول رو برا یصندل

 ی. اگر کمکديگفتم: عرض تون رو بگ یو روبه خانم افتخاردست گذاشتم  یرو دست
  .کنمينم غيدر زيچ چياز ه ادياز دستم برب

 یميصم یليمرکز خ نيا یهابرومند. راستش شما با بچه یآقا ديا_شما اثبات شده
از عملکرد  یدارن. من واقعا از دست بعض یو بچه هاهم از شما حرف شنو ديهست

شد که  نيکم آوردم. ا يیجورا کي یعنيشون به ستوه اومدم واکنش ها ايبچه ها  یها
  االن خواهان کمک از شما و ساحل جان شدم.
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گوش  یخانم افتخار یضرب گرفته بودم و بادقت به حرف ها زيم یناخن هام رو با
که اطالع  يی: تا جاکردم و گفتم زير یسپرده بودم. بعد از تموم شدن جمالتش چشم

  نبودن اما...  یسازگارها اهل نادارم بچه

 یري_درسته اما االن اوضاع کامال فرق کرده. سن بچه ها باال رفته و خب بهانه گ
  . شهيم شتريکمتر بشه روز به روز ب نکهيا یجاهاشون به

  ؟یسر چه موضوع ی: ناسازگاردميتکون دادم و پرس یحرفش سر دييتا به

  به ناچار کش اومد.دو تا دست هاش رو باال آورد و لبش  یافتخار خانم

  !دي_همکار جد

  د؟ي: همکار جدميو ساحل هر دو همزمان با هم گفت من

مرکز بود و خب بچه ها به شدت  نيا یتر ها یمياز قد یکيمون  ی_بله! همکار قبل
باردار شدن و دکتر براشون استراحت  یبه تازگ شونيبهشون عادت کرده بودن. ا

. اما خب بچه ميکن نيگزيرو جا گهيد یکي ميشد که مجبور شد نيکرد، ا زيمطلق تجو
به  یگونه توجه چيو ه رنيگيم مون یميها ناسازگار شدن. مدام سراغ همکار قد

همکارها مخصوصا من از  ی. واقعا همهکننينم دمونيهمکار جد یحرف ها
  .ميشد یدستشون عاص

تا  انيب ديبگ دتوني. لطفا به همکار جدستين یخوابوندم و گفتم: مشکل یپلک متاسف
  .ميبا بچه ها داشته باش یصحبت دسته جمع کيمنو ساحل جان 

  بلند شد. شيصندل یزد و از رو تيرضا یاز رو یلبخند یافتخار خانم

ها رو براتون  نيبرومند. خدا بهتر یازتون تشکر کنم آقا یچطور دونمي_واقعا نم
  رقم بزنه.

  .مياحترام بلند شد یمن و ساحل هم به نشونه  یخانم افتخار ستادنيا با

  رو خبر کنم. ديهمکار جد ميري_من م
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ساحل رو کرد به من  یلب زمزمه کردم. به محض خروج خانم افتخار ريز یباشه
  مرموزه. یلياز نظر من خ ديهمکار جد نيو گفت: ا

  وارد شدن.  یهمراه با دختر جوون ینشون بدم خانم افتخار یاکشن یخواستم ر تا

دستش رو  یها نشستن. خانم افتخار یصندل یرو یاحوال پرسبعد از سالم و  یهمگ
 یعينشونه رفت سمت اون خانوم و خطاب به من و ساحل گفت: خانوم مهنوش رف

  . دمونيهستن همکار جد

هم  شونيمرکز. ا نيمثبت ا یو انرژ ريجناب پرهام برومند هستن خ ،یعي_خانوم رف
  خانوم شون هستن.

بهم نگاه کرد و کنار  رياون دختر جوون متح یوادگنام و نام خان دنيبا شن ساحل
دختر مرموزه! شما خودت رو کچل شده  نيگفتم ا یدياما د شهيگوشم گفت: باورم نم

  بدون.
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نخواهم داشت.  نداشتم و یحس چيطور که به ساحل گفتم من در قبال مهنوش ه همون
برام جالب بود اما جلف  نيو خب ا دميرو د ميبچگ یسال همباز ستيامروز بعد از ب

من بکنه و ازم دلزده بشه.  یدرباره یساحل فکر منف خواستمي. نماوردميدر ن یباز
  . شهيسال پ ستيکرده اما چشماش و حالت صورتش مثل همون ب رييتغ یلياش خچهره

ارزشمند  یليخ یاز نظر خانم افتخار نيو ا ميها رو متقاعد کن بچه ميتونست تيموفق با
  کرد.  یانقدر که مدام تشکر م شديشمرده م

  ساحل نظرم رو جلب کرد.  یکه صدا زدميمرکز قدم م اطيح یتو

  _پرهام! 

  ... یمهنوش صحبت کن یدرباره یخواي_اگر م
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ت صحبت کنم. پرهام مهنوش باه یدرباره خواميو گفت: آره م ديکالمم رو بر رشته
  ! یاتفاق برخورد کرد نيبا ا یعاد یليتو خ

  اعتنا لب زدم.  یام رو باال انداختم و ب شونه

من مهم نبوده که االن بخوام شوکه بشم و... چرا  ی_آره درسته! چون مهنوش برا
کردم  دايرو پ ميبچگ یسال همباز یخوشحال. بالخره بعد از اند ديمتعجب شدم و شا

  خود بشم. یکه بخوام از خود ب شهينم لياما دل

   ؟یهست یکه ک یبهش بگ یخواي_نم

دارم؟  فيبگم؟ اصال مگه خر تشر ديرو گرد کردم و متعجب گفتم: چرا با چشمام
 ادياز من به  یزيچ چيکه خنک بشم؟ شک نکن ساحل، مهنوش ه ؟یبرم بگم که چ

  گذشتم فقط خودم رو...  انينداره و من با ب

  شونه ام.  یشد و دستش رو گذاشت رو کمينزد ساحل

 شناسه،يمختلف تو رو م ی. اما پرهام اون با دادن نشونه هازميعز کنمي_درکت م
 یقبل یخان گفت مامان مهنوش به محله ميرفته کر ادتيامکان نداره که نشناسه. 

  ... نکهيا یعني ؟یچ یعني نيا زنه؟يسر م یشون هرازگاه

 ستمين ديدردسر جد کيو مستاصل گفتم: من دنبال بهش انداختم  ینگاه ملتمسانه
  که گذشته رو شخم بزنم!  ستين یازيخودم رو دارم پس ن یساحل. من االن خانواده

خودش استفاده کرد و اونو از چله کمان  ريت نيقانع کردن من از آخر یبرا ساحل
  رها کرد. 

مزار پدر و  یبدون یخواياما پرهام نم یتو االن پدر و مادر خودت رو دار دونمي_م
 ؟یخوايها نم ؟یو براشون فاتحه بخون ششونيپ یبر یخوايمادرت کجاست؟ نم

  . ريخودت رو بگ ميمن فکر کن و بعدا تصم یبه حرفا زميعز
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شده  دهيکش شي. حاال که حرف گذشته پگفتیراهم نم ی. پر بزديحرف حق م ساحل
 یکه عزمم جذب شده بود براتمام تنم رو در بر گرفته بود. انگار  یبيبود حس عج

  دردناکم.  یدست و پنجه نرم کردن با گذشته

  .یدست ساحل رو گرفتم و کشون کشون بردمش سمت درب ورود هوایب

  .یکنارم باش ديجا باآرامشه همه ینخوا ی. تو وجودت بخواميريم گهي_باهم د

کار  که مهنوش اونجا یو قدم تند کردم سمت اتاق دميساحل رو سفت چسب دست
و  ريگذشته رو ز خواميچون م ه؟يچ لشيکه به جونم افتاده دل یاسترس ني. اکردیم

  شدم؟ تابيب ینجوريرو کنم ا

  شد و تقه به در زد. قدمشيپ ساحل

  داخل. ديي_بفرما

جونمو به  ینجوريداشت که ا یمگه چ یگذشته لعنت نيحبس شد. ا امنهيتو س نفس
  سالبه ميکشيد؟

جور  کي خوردینفس هاش که به پوستم م یمه کرد. داغکنار گوشم زمز ساحل
  .نشيگرم و دلنش یشد و اون صدا یآرامش برام تلق

سفر  کي. فقط قراره باهم وفتهيب یاتفاق خاص ستي_رعدم! آروم باش، قرار ن
  به خودت استرس وارد نکن. ی! پس الکنيبه گذشته. هم ميبکن یکوچولو

  .ميدر رو فشرد و باهم وارد شد رهيدستگ خوابوندم. ساحل یحرفش پلک دييتا به

با  ديداشت یبلند شد و گفت: کار شيصندل یمون از رو دنيبالفاصه بعد از د مهنوش
  من؟

 ني. قرص و محکم تر ارفتیتو َکت من نم یخود یها بهيغر یآوردن اونم جلو کم
  لب زدم. ميو قاطع و سل ستادميحرفا بودم. صاف ا



554 | P a g e 
 

 مي. نه که خودمون بخواميشد بهيوقته غر یليکه خ ميهست یما آشناها یعي_خانوم رف
منو از نظر شما  دينه! سرنوشت خواست که ما رو سال ها از هم دور بندازه و شا

  مرده جلوه بده.

  .کردیشده بود هاج و واج نگاهم م ريمن متح یکه از صحبت ها مهنوش

  چه... نشدم. من و شما ضتونيبرومند من متوجه عرا یاما آقا دي_ببخش

  ادامه بده و رشته کالمش رو خودم به دست گرفتم. نذاشتم

بن بست  ی! تو کوچه و پس کوچه هاشيسال پ ستيبه ب گردهي_وجه اشتراک ما برم
 ريکه زنج کردنيسر من و التماس م ختنيريمحل م یکه بچه ها يیشهر. همونجا

سوختن و  شيشبه تو آت کيکه خانواده من  يیچرخ شون رو درست کنم. همونجا
  خاکستر شدن.

 رهيمکث کردم و خ یرو بهش بگم. کم مياصل یليفام ديبا ارهيب اديمنو به  نکهيا یبرا
  رنگش شدم. یاون دو تا چشم طوس

بود و مدام  تيبچگ یکه همباز یمن پرهامم، پرهام سعادت. همون یعي_مهنوش رف
ستر نشسته منو به نه؟ خانواده به خاک اي یعياومد خانم رف ادتي. کردیازت دفاع م

  نه؟ اياومد  ادتي

 نجا؟يدهنش گرفت و گفت: پرهام! تو ا یتمام ماجرا دستش رو جلو دنيبا شن مهنوش
  قابل باوره! ريغ
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قابل  ريچرا غرو به مهنوش گفتم:  یرو داشتم پس با پوزخند یهمچين تعجب انتظار
  .ديام خوندمن مردم؟ حتما برام فاتحه نيکرديباور؟ فکر م

  .ینجوريکه فقط من بتونم بشنوم گفت: نگو ا یآروم جور یليخ ساحل

  رفت. نيمن از ب یصحبت ها دنيلب مهنوش شکل گرفته بود با شن یکه رو یلبخند
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نشد.  داتيپ گهيزد و د بتيغ هويتو  یسوز شيآره! بعد از اون شب آت یعني_نه... 
دهن باز  نيانگار زم یدنبالت گشتن ول یليمن خ یها من جمله بابا هيهمسا یهمه

 ناي...! االن ایو حت مارستانيب ،یبود! همه جا رفتن کالنتر دهيکرده بود و تو رو بلع
  شدن توئه! دايپ همهکه م یزيتنها چ ست،ياصال مهم ن

  رفت سمت مبل ها. زدم که مهنوش دستش رو نشونه یرقم یب لبخند

  .شديم تيکه اذ ستادهيا ینجوريا دينيبش ديي_بفرما

اتاق برام حکم  نيتو ا دنيبه مهنوش نداشتم. نفس کش یچرا اما حس خوب دونمينم
. سوختنیم یهام از فرط خفگ هيکه با هر نفس انگار ر یمرگ رو داشت. جور

  اصال چرا؟ ره؟يگياز کجا نشأت م یهمه حس منف نيواقعا ا

  شونه ساحل و آروم به جلو هلش دادم. یرو گذاشتم رو دستم

  .زميعز ني_بش

 بميرو از تو ج یزنگ تلفنم مانع شد. گوش یصدا نميبش یصندل یخواستم رو تا
اتصال رو فشردم و  یصحفه مواجه شدم. نقطه یو با اسم عرفان رو دميکش رونيب

  صبر کن. قهيگفتم: چند دق یبدون حرف اضافه

 رميم قهيمن چند دق زميگفتم: عز دمياش رو که د رهي. نگاه خديمتم چرخبه س ساحل
  .امياالن م رونيب

و  دميصورتش پاش يیبايبه قرص ز یحرفم تکون داد. لبخند دييبه تا یسر ساحل
  خطاب به مهنوش لب زد. 

  .گردميبرم گهيد یاقهي_من تا چند دق

  از جانبش نشدم و اتاق رو ترک کردم. یحرف منتظر

. انگار دميکش یقياز مرکز گذاشتم نفس عم روني. پام رو که باطيتند کردم سمت ح قدم
 یبيصداش به طرز عج دنيبرام باز شده بود. کنار مهنوش و شن دنيکه راه نفس کش

  رو کنار گوشم گرفتم و لب زدم.  ی. گوشآوردیبرام بوجود م یخفقان آور یفضا
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  عرفان! شنومی_م

  امشب وقتشه! نيلو داده هم اريساحل رو به سام یسچه ک ميبفهم نکهيا ی_برا

  _چطور؟ 

 دونهيکس نم چيکه ه یهمون خونه رم؟ينظر بگ ريفرشاد رو ز یخونه یگفت ادتهي_
  .یتو ازش خبر دار

  گفتم: خب؟  دادميطور که سرم رو تکون م همون

پر از  یمهمون کيبزرگ تو اون خونه برگزار بشه.  یمهمون کي_ قراره امشب 
  ارزشمند. یو البته سرنخ ها اهويه

  که... یديگفتم: اصال از کجا فهم ريباال انداختم و متح يیابرو

ماهرانه و صد البته خطرناک!  یليحرکت خ کيزد و گفت: با  یچيکالمم رو ق رشته
. ذاشتنيام نمزنده دنيفهمینفر جا زدم. پرهام اگر م کي ینفوذ کردم و خودم رو جا

  خود مرگ. یعنيکارا  نيا یجزا

 نارويعرفان. حاال ا یگدار به آب زد یبه نشونه تاسف تکون دادم و گفتم: ب یسر
حضور دارن؟  يیچه کسا ه؟يچجور یاون مهمون نميول کن تموم شده. بهم بگو بب

  منظورت همون مختلط... یمهمون

 یکس به بهانه چيه یکالمم گفت: نه! تو اون مهمون یبالفاصله بعد از ادا عرفان
. هيامثال فرشادن و کارشون کثافت کار انيکه م يی. همه کساادينم یکوبيص و پارق

رو بفهمم  زايچ یليخ ميتونيمعلوم بشه. ما امشب م زايچ یليقراره خ یمهمون نيتو ا
 ريگ یبرا اريدست سام ینجوري. اشهيم بکه فرشاد مرتک یمثل خالف و جرم ها

  !شهيانداختش باز م

 مياريکه به دست م یزيو چ جانيدرسته خطرناکه اما به ه حبس شد. امنهيتو س نفس
  .ارزهيم
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و خطاب به عرفان با  دميسوک لبم نشست. دستم رو  پشت گردنم کش یثيخب لبخند
  لب زدم. اهويپر از ه یلحن

  صفت؟ یب یکردن الشخور ها یواسه زخم مي_عرفان! خاک و خون که سهله بر

لب  هيفقط کاف زهيم یرو زاتميام. تمام تجهدهآما شهيسر داد و گفت: هم یخنده عرفان
  .یتر کن

  _خوبه!

مطرحش   شهينم یتيامن ليهست که به دال يیزايچ کيباهت صحبت کنم.  دي_پرهام با
  کرد.

  ؟یک ی_درباره

  خونه ما. ايبدم. ب حيتوض اديز تونمي_فرشاد و شرکاتش! نم

  .دميد. برگشتم و ساحل رو دميرو پشت سرم شن یکس یقدم ها یصدا

  _پرهام!

  . فعال خداحافظ.اميخطاب به عرفان گفتم: باشه م عيسر

  گذاشتم. بميرو تو ج یرو قطع کردم و گوش تماس

  _جانم؟

  حواله بازوم کرد. یمتعرض به سمتم اومد و مشت ساحل

  !ميبر ايمنتظرته. ب چارهيبابام ب ؟يی_کجا

. ساحل ازش خوشم نمتوي: امروز نمکامل گفتم يیاعتنا یرو پس زدم و با ب دستش
امروز بسه. عرفان کارم  یحرفاش پوچه. اصال... برا یهمه کنمياحساس م ادينم

  .ششيبرم پ ديداره حتما با

  و اونجوره.  نجورهيکه ا یچ یعنيباال انداخت و گفت: پرهام!  يیابرو ساحل
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  .یباال انداختم و راهم رو کج کردم سمت درب خروج شونه

  _کجا پرهام؟

براش تکون دادم و با  یش. چشماش از فرط تعجب درشت شده بود. دستسمت برگشتم
فقط لطفا به خانوم  زميمنتظرت هستم خانومم. عز نينسبتا بلند گفتم: من تو ماش یصدا

  برگرد. عيکه باشن خودتم سر توننيداشتن نم یبرومند کار یبگو آقا یعيرف

  _پرهام...

امشب  یمهمون نيخارج شدم. ابه صدا زدن هاش توجه نکردم و از مرکز  گهيد
 نميهم ی. برایمهمون نيگذاشته. تمام فکر و ذکرم شده هم رياعصابم تاث یبدجور رو

  موضوع قافل بمونه. نيکه ذهنم مشغول گذشته بشه و از ا خواستمينم

  

#parham 

اما تمام فکر و ذکرم شده بود اون  دادميساحل گوش م یظاهر فقط به حرف ها در
بلکه عامل فساد و  ستين یمهمون کيعرفان تنها  یکه به گفته ی. مهمونیمهمون
  جامعه است. کيفحشا 

و متعرض  ديبازوم کش یمن شده بود دستش رو رو یکه متوجه حواس پرت ساحل
شدم که  تياهم یارزش و ب یها. انقدر ب کنميگفت: پرهام! مثال دارم با تو صحبت م

که راه انداختم مورد عالقت  یبحث دونميم ؟یشيارزش قائل نم یزيحرفاج پش یبرا
  کن. اماحترام به منم که شده نگ یاما حداقل برا ستين

  آخر خانمم؟ ميبه س یرو به سمتش چرخوندم و گفتم: باز زد سرم

  ح کرد.بار سوم سؤالش رو مطر یبهم انداخت و برا یمعنادار نگاه

رفتارت  شهيکه ساعت به ساعت باعث م ی! تناقضبهي_پرهام کال رفتارهات برام عج
مهنوش رو  ینجوريچرا ا یات مطلع بشاز گذشته یخواستيکه م يیبکنه. تو رييتغ

  ؟یکرد خيسنگ رو 
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به حس و حال من داره.  یبه پدال گاز فشردم و گفتم: رفتار من بستگ شتريرو ب پام
ام از گذشته خواستمي. درضمن من مدشيفهم ديفقط با ستين بيتناقض هم عج نيا

  دارم. یذهن یمشغله یکاف یمطلع بشم اما االن نه. چون امشب به اندازه

  عرفان جان زنگ زدن و گفتن... ؟یاجناب برومند چه مشغله دي_ببخش

  رو متوقف کردم. نيساحل ماش یرو چرخوندم سمت راست و کنار خونه فرمون

از جنس  یرودررو منتها با نقاب ها ی! جدالقتهيقت برداشتن پرده از حق_امشب و
  دروغ.

: ديگرد شده پرس یشده بود با چشم ها ريمن متح یدهيچيپ یکه از حرف ها ساحل
  پرهام! جون به لب نکن منو. یبد حيواضح توض شهيم ت؟يقيحق

 یصندل یحل روکردم. سا فيکه قرار بود امشب رخ بده رو براش تعر یاتفاقات تمام
  که... یدونيجا شد و گفت: نمجابه

  ادامه بده. گهيو نذاشتم د دميکالمش رو بر رشته

هست  يیزايچ کي نکهيعرفان. مثل ا شيبرم پ ديحد اطالع دارم. با ني_من در هم
  بذاره. ونيباهم درم خواديکه م

  !امينه گذاشت و نه برداشت بدون مقدمه گفت: منم م ساحل

  کلمه بسنده کردم. کي هيتنها  ميطع و سلکردم و قا یاخم

  _نه!

  _چرا نه؟ 

که تو  ی. پسرهيفرشاد فاراب ی. اونجا خونهستيخاله ن یخونه اياونجا تولد  زمي_عز
و نخواهد بود. اون تو لجن غرق شده  ستيکس رو دست ن چيه یکثافت کار
  ...یخوايبعد تو م کنهيم گرتيداره خون به ج ینجوريساحل،هم
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از  شناسه؟يفرشاد تو رو نم یدهنم گرفت و گفت: پرهام فکر کرد یجلو رو دستش
برات  یليخ تونهيم یرفتن به اون مهمون یدوني.اصال مدهيم صتيتشخ یمتر لويک کي

  گرون تموم بشه؟ 

  .دميبه صورتم کش یتکون دادم و دست یسر

دو تا  ی! رفتن من و عرفان به اون مهمونستين یادآوريبه  ازيو اصال ن دونمي_م
عکس العمل نشون  یفرشاد فاراب هيبر عل نباريکه ا یکس دنيفهم ک؛يداره.  ليدل
  .خورهيکه همه جوره به دردمون م ی. دوم؛ ثبت و ضبط کردن اطالعاتدهيم

نگاهش رو ازم گرفت. با بغض  برمیکه مطمئن شده بود من اونو با خودم نم ساحل
 یاتفاق کي یکه تو اون مهمون ترسمي. مترسميم یليمشهود تو صداش گفت: من خ

  .وفتهيرعدم ب یبرا

پوستش  ینرم یرو یزير یگل نازم برداشتم و بوسه یزانو یرو از رو دستش
  کاشتم.

با  دمينگران نباش، قولت م ؟یبه هوش و ذکاوت عرفان شک دار اي_به قدرت من 
  و موثر! ديمف یکنارت. حال خوب همراه با اطالعات اميحال خوب ب

  بود رو با نوک انگشتش مهار کرد. دنيرو که در حال چک یاشک قطره

  . من بهت زنگ...رهيم شيخوب پ یهمه چ دوارمي_ام

  شدم. کنار گوشش آروم زمزمه کردم. کشيحرفش رو کامل کنه. نزد نذاشتم

 یوارد اون مهمون انهيساحل. من و عرفان به طور مخف کنهينم یکار ني_اصال همچ
 یبشن کارمون تمومه. پس لطفا خانوم یزيمن مشکوک چ ی. اگر از تلفن هاميشيم

. دميخودم بهت خبر م اميب رونيب یکوفت یکن و صبر کن. هرموقع از اون مهمون
  باشه؟

  .کنميدق م یکه من از نگران ینجوري_ا
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داد و استرس رو از لرزش بدنش.  صينگاهش تشخ یبه ن یاز ن شديرو م ینگران
بود که گل نازم رو  ني. مهم اکنیدارن نگام م يیابرام مهم نبود کجا هستم و چه کس

 یبتونم آروم بکنم. سرم رو چسبوندم به سرش. انگشت شستم رو نوازش وار رو
  .دمياش کشگونه

  ؟ینگران نباش گهيکنم که د کاري! بگو چوونهيد ري_زبونت رو گاز بگ

  _بغلم کن!

و بازو هام رو به کردم  کيبهش نزد شتريبه حرف اضافه نبود. خودم رو ب یازين
تر کردم و عطر موهاش رو  کيدور شونه اش حلقه زدم. سرم رو به گردنش نزد

  .دميکش هيبه ر صانهيحر

  موهات. يیمثل خرما یو نخواهد بود مسکن ستي_شرط رو که باختم. اما بدون ن

فشرد و در حد نجوا گفت: مراقب خودت باش چون  امنهيبه قفسه س شتريرو ب سرش
  ! ستيهم ن یمن یخود تو وصله! تو نباشخود من به 

جمله رو کنار گوشش زمزمه  نيبار ا نياول یسرش و برا یرو گذاشتم رو دستم
  کردم.

  .یکنيکه تو فکرش رو م یاز اون شتريب یليدوستت دارم! خ یلي_خ

  و رخنه کرد به تموم جون و دلم. بايشد ز ینيصداش طن یگرما

انقدر بهت وابسته بشم. به  یروز کردميمفکرش رو هم ن دمتيکه د یبار ني_اول
 یکه همزمان تو بغلت باشم اما همزمان هم دلم برات تنگ بشه. تو رو نه برا یقدر

  .خوامتيکنار خودم م دنمينفس کش یدوست داشتنت بلکه برا

  گل ناز من! نيا بردیساده و آسون دل م چه

  

#parham 
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. کردیم تيبنفش رنگ چشمم رو اذ یها سهيبودم. ر دهيتخت عرفان دراز کش یرو
  و چشم هام رو بستم. ميشونيپ یساعد دستم رو گذاشتم رو

  .ستي_پرهام بلند شو وقت استراحت ن

 سهير نيمعترض تن صدام رو بردم و باال و گفتم: اول ا دميعرفان رو که شن یصدا
  . رونيب زنهيوش کن. چشمام داره از حدقه مها رو خام

  تخت با شتاب بلند شدم. یاز رو دميخاموش شدن چراغ ها رو که شن یصدا

  م؟يانجام بد ديبا یکار ی_خب چ

 ،یچيق شگاه،يآرا شبنديدار، پ هيپا یانگشتش رو نشونه رفت کنج اتاق. صندل عرفان
  آب و براش... یاسپر

بشه وگرنه لو  جاديات اتو چهره یرييتغ کي ديا بااما تو... حتم شناسني_من رو نم
  .ميريم

  تکون دادم. یرو قبول داشتم پس سر حرفش

 یرو زير یليخ ميگر کيموهات رو کوتاه کنم و البته  خواميم یصندل یرو ني_بش
  صورتت.

  ؟ی: مگه بلددميباال انداختم و پرس يیابرو

  قرار داد. یقد نهيآ یرورو روبه یپهن کرد و صندل نيزم یرو یپارچه عرفان

  . یرو صندل نيبش اي_آره اما دست و پا شکسته. ب

 ینيريو وداع ش دميبه موهام کش ینشستم. دست یصندل یباال انداختم و رو یا شونه
  .نهيريش شهيباهشون کردم. شرط پدرسوخته پرهام هم

  .اريتراش ب شير ني! برو ماشستيالزم ن یچي_ق

  ؟یکچل کن یخوايو گفت: پرهام! ممتعجب به سمتم برگشت  عرفان

  _آره.
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  تا موهات به حالت اولش برگرده؟ کشهيطول م یچند ماه یدونيم ؟یشد وونهي_د

 گهيد ینجوري. دوم؛ اکنميبه قولم عمل م ک؛يکچل کردن من دو تا جنبه داره.  ني_ا
  .شميوجه شناخته نم چيبه ه

  برداشت. یداخل کشوتراش رو از  شير نيگذاشت و ماش زيم یرو رو یچيق عرفان

  _مطمئن؟

  . با شماره هشت موهام رو کوتاه کن.گهي_آره د

که  یمن. تمام لحظه ها یلب زمزمه کرد و افتاد به جون موها ري" باشه " ز عرفان
 یدلبرش. صحبت ها یساحل بودم. خنده ها اديموهام در حال کوتاه شدن بودن به 

. دهيادکلنش همراه با نت ارک ميمال حهيخاص و را یقشنگش. عطر خوش موهاش. بو
  .مونهيمن م یاتفاق زندگ نيباتريز شهيساحل هم

  _پرهام. تموم شد!

نداشته  یکرده بودم. با مو اديز رييشدم. تغ دميجد یرو باال گرفتم و محو چهره سرم
لبم جون  یرو یو لبخند دميسرم کش ی.  دستم رو روشدیم دهيام تپل تر دچهره

  گرفت.

  ؟یخنديچرا م ؟یبه شونه ام و گفت: داداش! نرمال ديرو محکم کوبآرنجش  عرفان

  .دميگردنم کش یرو برداشتم و رو برس

  .ینجوري_هم

. دلم واسه یهمونم امشب به فنا داد یداشت افهيجو ق کي نيزد تو سرم و گفت: بب یکي
 ختيريشبه از جذاب و جنتلمن به زشت ب کيعشقش  فهمهي. طفلک مسوزهيساحل م

  خدا! یده. هش ليتبد

  سر دادم و گفتم: شرط خودش بود. یخنده

  بلند بشم که دست عرفان مانع شد. یصندل یاز رو خواستم
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  هم مرتب بشه. شتيته ر دي. باستين یکاف ني. تنها اني_بش

  رو االن بگو. یپشت تلفن بگ یتونستيرو که نم یزي_فقط همزمان چ

  من شد. یتکون داد و مشغول مرتب کردن چهره یسر عرفان

 نيادامه داره. ا ميو تا دوازده ن شهيشون رأس ساعت هفت شب شروع م ی_مهمون
 افتهياونجا اتفاق م يی. اما کارایممنوعه است نه به خاطر شئونات اسالم یمهمون
  که...

  م؟يوارد اون جمع بش ديبا یعرفان. بهم بگو چجور دونمي_م

ها  یمهمون نيگفت: تو ا کردیم ميچشمم رو با براش گر ريهمون طور که ز عرفان
ورود رو  یوجود داره که تنها گفتن اون اجازه یورود نداره. رمز یاجازه یهرکس

  .کنهيصادر م

  !ه؟ي_اون رمز چ

  !نيبه ف.ش چسبهیم نيکرد و گفت: راس ساعت چهار صفر س یسکوت عرفان

  داره؟ یخاص ی: معنادميزدم و پرس یپوزخند

  . مربوط به اتفاقات امشبه.کننيب نمرو انتخا یرمز ليدلی_آره! ب

  اون رمز...؟ یبهش انداختم و گفتم: و معنا ینگاه متفکر

هست. امشب رأس ساعت دوازده شب  یروزيپ کيبه  هيشب شتريب یمهمون ني_ا
  معامله کلون! کي. شهيبه اسم سام با فرشاد وارد معامله م یشخص

  ما نداشت؟ تينام یبرا ینيبه دلم چنگ انداخت. عرفان تظم ینگران

  ؟یما رو بفهمه چ تيهو یدرصد کس کي_عرفان! اگر 

رو از داخل کمد  یزياز صورت من برداشت و قدم تند کرد سمت کمدش. چ دست
  تخت نشست و مشتش رو آورد جلو. یهست. رو یبرداشت که متوجه نشدم چ

  شده است! نيتظم تيپرهام! امن ميزنیگدار به آب نم ی_ب
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  رو نشون داد. کيدوتا شئ کوچ رو باز کرد و مشتش

در هم برهم هست.  ی. اونجا همه چیاس مخف یپ یج گهيد یکيشنود و  شيکي_
  .کنهينم اتيبه جزئ یتوجه یکس

  شه؟ياداره م یمشتش و گفتم: توسط چه کس اتيزدم به محتو اشاره

 یبه جز خونه یاس مکان یپ یج نياز دوستام. اگر ا یکي_هماهنگ شده توسط 
  .شهيرو ظبط کنه. دوستم وارد عمل م یبيعج یشنود صدا نياگر ا ايون بده فرشاد نش

 یاتفاق وفته؟يب یتو اون مهمون یلب زمزمه کردم. رفتم تو فکر. اگر اتفاق ريز یآها
دستام رو قاب سرم  ؟یخودم رو کنترل کنم؟ چجور یمربوط به ساحل... من چجور

  .دميکش یرو گرفتم و پف

فرشاد نشون  ینسبت به کارها یعکس العمل چي. هدميکر م_ از االن دارم بهت تذ
ابراز عالقه  یبرا یحت ايممکنه باهت صحبت کنه و  سته،ي. ممکنه کنارت بایدينم

رو خراب نکن.  زيهمه چ یقهيچند دق تيعصبان کيبغلت کنه. پس سر  همانشيبه م
  .ميبرس ميخوايکه م یزيبزار امشب به اون چ
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که قراره  یمونده بود. ساعت هفت شب یتا ساعت هفت شب باق قهيدق نيچند فقط
انتخاب شده توسط شخص خودمون. هوا سرد بود  جيمه یاسارت باشه. اسارت یابتدا

ه تابستون به نداشت. تنم داغ بود و انگار که تو چل شياز کوره آت یاما بدن من کم
که تا عمق  ینفرت ايترس؟  جان؟يه ؟از کجاست زيحرارت تند و ت ني. ابردمیسر م

 نيماش شهيتنگ شده بود. ش یکه بود نفسم حساب یوجودمم هم رخنه کرده بود؟ هرچ
هام محبوس کردم و  هيرو داخل ر ژنيگرفتم. اکس قيعم یدادم و با ولع دم نييرو پا

  رها کردم. نفسم رو آسوده کبارهيبه 

  _حالت خوبه؟
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  .رميشلوغ بگ ابونيدار عرفان باعث شد نگاهم رو از خخش یصدا

  _بزنم کنار؟

  هم. یفشردم و پلک هارو خوابوندم رو یصندل گاههيبه تک شتريرو ب سرم

 گهيد قهيفقط چند دق م؟يمونده تا برس گهي! چقدر دهيمضطربم که اونم عاد کمي_نه 
  که...  یمونده تا هفت. خودت گفت

  کرد. شتريکلماتم سرعتش رو ب یبالفاصله بعد از ادا عرفان

  دور برگردون رو هم رد بشم... ني_ا

 یبعد از چرخوندن فرمون بالفاصله ترمز رو گرفت و پشت بند اون صدا عرفان
  .ديکش قيعم یاعصابم خط یبوق متعدد رو نيچند

  هم رفت. یخمام توبهم ا دهيچسب نيماش نيچند دنيرو باز کردم و با د چشمام

  .کهيپات مرت ريز نيماش في! حابوي ی_هو

  .دميبشه که دستش رو سفت چسب ادهيپ نيلحن راننده خواست از ماش دنيبا شن عرفان

  تو بود. جار و جنجال راه ننداز. ري_عرفان! تقص

رو دوباره استارت زد و به راه  نيها همه متفرق شده بودن. عرفان هم ماش نيماش
  افتاد.

  رو برنامه است. ی! آروم باش پسر. همه چیتر ختهيو از منم به هم ر_ ت

 یها نيرو پشت سر ماش نيتکون داد و در آخر ماش یبه صحت کالمم سر عرفان
 نياطراف پر شده بود از ماش یو کوچه پس کوچه ها ابونيخ ريپارک کرد. مس گهيد

لب گفت: خوبه  یرو یندهها باال داد و با خ شهيلوکس و مدل باال. عرفان تمام ش یها
به لو رفتن  ازيبود. ن یعيتناقض ضا نياشهمه م نيا نيوگرنه ب ميبرداشت نويماش نيا

  .کردیم یخودش مارو به خاص و عام معرف نينبود که ا
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زدم. عرفان دستش رو کش داد و درب داشبورد رو باز کرد. پاکت  یپوزخند
  و داد به دستم. ديکش رونيب یگاريس

داداش پس به صورت ماهرانه  یاستفاده رو ازش ببر. سابقه دار تيش و نها_داشته با
  پوک بزن.

  رو انجام بدم؟ یهمچين کار ديباال انداختم و گفتم: چرا با يیابرو

پوئن  کي تونهيم گاريس دنيکش ني. درست همرنگ شون و امياونا باش هيشب دي_ما با
  پرهام. یتونيم مثبت برامون حساب بشه. من که عادت ندارم اما تو

  سر دادم و دستش رو پس زدم. یخنده

برام غدغنش کرده. عهد شکستن  ادهيکه برام ارزشش ز یکيباورت نشه اما  دي_شا
  .ستيکه پاک و مقدس باش تو کار من ن یاونم عهد

. پا پس بکش اما دوباره متعهد کنهيشبا فرق م ینکن. امشب با همه تي_پرهام خر
ساحل  یبرا ميبهت بگم ما دار ديساحله پس با یزنيزش دم مکه ا یاون دونميشو. م

فرشاد  نيب جانيآروم اما پر از ه یهست که قراره جدال ی. امشب شبميکنيم یکار
  نه؟ ايگفتم  یچ یدي. پرهام فهمیدار رييبه تغ ازيو تو برگزار بشه. تو ن یفاراب

و مستاصل و  دميبه صورتم کش ی. دستگفتينم راهيسخت بود اما عرفان پر ب برام
  درمونده لب زدم.

قائله هر چه زودتر  نيتا ا کنميم یساحلمه. هرکار ی_جهنم و ضرر! امشب برا
  .یکنه. هرکار دايپ صلهيف

  رو به دستم داد. گاريزد و پاکت س یمند تيلبخند رضا عرفان

 یزيمورد. چ ني! خودمم باهت همراهم در ایمهم و اساس یليخ ینکته کي_در ظمن 
  . یزيهر چ کنميم ديبال استثناء بخور تاک آوردن

  _مثال...؟ 

  _نپرس فقط گوش کن. 
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و استرس  ینبود. از نگران یگهيد یبحث و بررس یعزمم جذب شده بود. پس جا تمام
  .کردميرو از عرفان هم دور م یدلنگران نيا ديکرده بودم. پس با دايپ يیرها

  مونده تا هفت. گهيد یقهيشو. چهار دق ادهي_پ

  دادم و گفتم: عرفان! یانجام بده مچ دستش رو گرفتم. فشار یخواست حرکت تا

  _جانم داداش؟

 دميشا دونميم ناروي! همه ادونميو دم نزدن م دني! سخته ددونميم شهي_اوضاع قاراشم
دم نزنم اما از تو داغونم.  دي. شانميزهرآگ یها ريشمش یاز تو. من زخم خورده شتريب

  پسر! ميما گرگ رهي! اگه اون شدارهياما... امشب شبه د

 اهويو پره رويغ یهم خوابوند. با لحن یرو یصحبت هام پلک دنيمصمم از شن عرفان
  لب زد. 

پنهان شده از  ی. قدرتجلب توجه یبرا یشيبدون حرکات موزون و نما ،ی_رام نشدن
  و شرافت.  یجنس مردانگ

ازش دستم رو مشت کردم  تيگرفت. من هم به تبع ميرومشت شده اش رو روبه دست
 ني. چندميشد ادهيپ نيو از ماش ميپر صدا سر داد یبه مشتش. هردو خنده دميو کوب

کت و  گاردينفر باد نيدرب. چند یبه جلو ميديو رس ميقدم فاصله رو هم محو کرد
من و  دني. با ددنيپايهمه جا رو م ونشلوار پوش به صف واستاده بودن و با چشماش

اطالع  زيجلو مون رو گرفتن. عرفان که از همه چ عيدن راهمون سرعرفان و کج ش
  زد و گفت: اسم رمز بدم قربان؟ یداشت لبخند

تکون داد که من و عرفان همزمان اسم رمز  یتمام سر تيچهارشونه با جد مردک
  .ميرو به زبون آورد

  ورود من و عرفان رو داد. یحاصل کرد اجازه نانياطم نکهياز ا بعد

 

#parham 
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. مرد و زن مياز مهمون مواجه شد یاديکه به رومون باز شد با حجم ز یاصل درب
رو از نظر  اطيدور کل ح کيمختلف در حال صحبت کردن بودن.  یدر سن ها

 دهيو به آغوش کشها ر واريبزرگ اما برهنه دور تا دور د یگذروندم. درخت ها
و بزرگش به  کيوچک یوجود داشت که فواره ها اطيوسط ح یبودن. استخر بزرگ

 زيبا نظم به طور م یچوب یها یبود. صندل دهيبخش یاديز يیبايز اطيح یکل یفضا
. خوردیاز شراب به چشم م یخال يیجام ها زيهر م یشده بودن و رو دهيگرد چ

  زدم. بيرفتم و به خودم نهگ اطيح یو شلوغ ینگاهم رو از بزرگ

 اي یزوم کس اي رهينگاهت رو خ ؟یديبندو آب م یاالن دار ني_چته پرهام؟ از هم
  هشداره! کي نينکن. ا یزيچ

 ی. خودمون رو سرگرم صحبت هامينشست یچوب یها یصندل یبا عرفان رو همراه
شد و محکم بسته  یپچ ها قطع شد. درب اصلپچ یصدا کبارهيکه به  ميمتفرقه کرد

که همراه با غرور و تکبر از پله  ینگاه همه سوق داده شد سمت پله ها. فرشاد! کس
 کيراه افتاد. عرفان سرش رو نزد بههم کنارش  یراه مرد ونهي. ماومدیم نييها پا

کردم  قيداره با فرشاد. تحق یاديگوشم آورد و گفت: اون مرده ترکه! زد و بند ز
  !مانيبه نام آتا ی. شخصشهيبلند م نياز گور هم اشيآت یليخ دمياش و فهمدرباره

 کيمشت کردم. هر لحظه به ما نزد تيتکون دادم و دستم رو از فرط اعصبان یسر
به قدم هاش  قهي. بعد از چند دقکردیم شتريمنو ب جانيه نيو ا شديتر م کيو نزد

از و خودش رو رسوند به ما. اول با عرفان مشغول صحبت شد. بعد  ديسرعت بخش
پسر!  یو گفت: خوش اومد ديبازوم کش یاون به سمت من اومد. دستش رو به رو

و حاشا به پدرت که  کاليتو کار ارز و طال خوب کار و بارت سکه شده. بار دميشن
  رو بزرگ کرده. یهمچين پسر

. شدياشتباه گرفتنه به نفع ما تموم م نياشتباه گرفته بود و ا گهيد یکيمنو با  نکهيمثل ا 
  لبم شکل گرفت. یرو یهم نخواستم ساکت بمونم پس لبخند مصلحت من

 یبه فاراب ميتا برس ميدار شيراه در پ یلي_فرشاد جان ما کجا و شما کجا؟ هنوز خ
  بزرگ. یها
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باهش صحبت کرد. از  یچند جمله یو به زبان ترک مانيزد. رو کرد به آتا یلبخند
 یضربه مانيمربوط به منه. آتا هردوشون متوجه شدم صحبت شون نيسنگ ینگاه ها

  .نيبه شونه ام زد و گفت: مرحبا! خوش گلد

  کرد. يیرو کرد به من و گفت: سالم و خوش آمدگو فرشاد

حرفش تکون دادم. فرشاد خواست از کنارم رد بشه اما مشکوک  ميبه نشانه تفه یسر
  .ديمنو کاو یکرد و سرتا پا زير یدوباره به سمتم برگشت. چشم

  !یايآشنا م یليبودم اما از نظرم خ دهيند کيرو از نزد ی پسر جناب زاهد_تا حاال

سوک  یهمراه با لبخند ميگم کردن دست و پام کمر صاف کردم. قاطع و سل یجا به
داخل همون  اديشرکت کردم. به احتمال ز یاديز یها یلبم گفتم: با بابا تو مهمون

  ...یول یديها منو د یمهمون

 یخونه منفجر بشه. شب ني! خوش باش، امشب قراره استيال مهم ن_احتماال. حاال اص
  مهمون ها. یهمه یبرا یموند اديخاص و به 

اش حوله یلب ناسزا ريانداختم. ز یچوب یصندل یتنم رو رو ظياز رفتنش با غ بعد
و نفرت!  نهيبود از تبار ک ینگاهم مرد ررسيرو دوختم بهش. ت ميکردم و نگاه دوزخ

 نيو هم شدنيذهنم تجسم م یتو بي. جمالت به ترتفيکث یه در مردابغرق شد یپسر
 یکنه. چشم هام فرشاد رو درست مثل گربه دايپ رييباعث شده بود رنگ نگاهم تغ

که هرآن قصد داشت پنجه هاش رو فرو کنه تو  یوحش ی. گربهديکاو یم یوحش
  اش. چنگ بندازه به گلوش و خرخره اش رو بجوه!شکم طعمه

 نيا لي. دلدمياز افکارات پرتالطم خودم دست کش غيدست و ج یند شدن صدابل با
بلند و رسا  یکه روبه همه با صدا یو پر شعف، فرشاد بود. فرشاد یشاد یصدا

به  یبزرگ نيبه ا ی! مهموننيخوش گلد ی: به قول دوست ترکمون همگگفتيم
  نداره؟ یکوبيبه رقص و پا ازيفرخنده ن یمناسبت اتفاق

که  ی"  بله " گفتن. فرشاد هم رو کرد به پسریحاذق در مهمون یدختر ها یهمه
  بزرگ نشسته بود. یو ظبط ها یوتريکامپ یها ستميپشت س
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  کن. ی_پس کاوه جان پل

به پام زد و به  ی. عرفان ضربهداديمغزم رو تکون م سکويبلند و کرکننده د یصدا
  نظرت؟ م،ياالن استفاده کن یخود هدف! از شلوغ یعني یشلوغ نجايگفت: ا یآروم

بلند شدم. عرفان هم پشت سرم به راه افتاد.  یصندل یاز رو شيحرف پس و پ بدون
  .ديرسیصحبتش به گوشمون م یباهامون فاصله داشت اما خب صدا یفرشاد چند قدم

  همون سامه! ینيبيکه کنارش م ی_مرد

جام  تيا اعصبانمتمرکز شدم روشون. فرشاد ب قيلب تکرار کردم و دق ريز یآها
خودم سوخت؟ همون  یدلم به پا یمن ک یدونيشراب رو به دست سام داد و گفت: م

شرف رفت منو لو داد به  یبها دادم. کثافت ب یعوض دونيکه به اون فر یموقع
  .اريسام

  سکوت باال آوردم. یمعنابکنه دستم رو به یتا خواست صحبت عرفان

که  کنهينطق اضافه م دونيبرد و گفت: فر ارتعاش صداش رو باالتر نباريا فرشاد
و دست از سر  فهمهيم ستيپخمه ن اريعکس بستم اما نه سام کيدهنش رو با  گهيم

  .زميريخودم خونش رو م یروز کي! بدون شک زارمشي. زنده نمدارهيمن بر نم

  ! عموش!یفاراب دونيلب تکرار کردم: فر رياز اتمام صحبت هاش آروم ز بعد

  

#parham 

به سمت خودش  ديمن رو کش یبازو ريمتح دونستینم زيچچيه دونيکه از فر عرفان
 اليبا خ ميتونستيکنارمون نبود پس م ی. کسنميبش یصندل یو مجبورم کرد که رو

  .ميآسوده صحبت مون رو بکن

  بده! حي_توض

کردم. عرفان با  فيعرفان تعر یگرفته بودم رو برا اريه از سامرو ک یاطالعات هر
صحبتم تموم شد عرفان  نکهي. بعد از ادادیکلماتم هم گوش م نيدقت به جزئ تر
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 یقصد و قرض همچين کار یب دونيهم خوابوند و گفت: فر یرو یمتفکرانه پلک
 نيا ريودشه! در غ... به فکر منفعت خنکهيا ايخبر داشته  یتازه زينکرده. يا از چ

  فرشاد رو لو داده باشه. دونيصورت امکان نداره فر

  _منفعت؟

 گردهيبرم یو فروش کنه پوله و منفعت هر آدم ديآدم هارو خر تونهيکه م یزي_ تنها چ
اند! اونم پوله. ما از عنوان وابسته کيبه  شهيخاندان از بن و ر نيهاش. ا يیبه دارا

. فقط مياستفاده ها رو ببر نيبهتر ميتونيم یبه راحت دونيفر یخصلت منفعت طلب نيا
  ترس. ی. منتها با کمميايو باهش را ب ميرو شل کن سهيسر ک کمي هيکاف

اما  یانداختن فرشاد بودم اونم به هر حالت ريمثل من نبود من فقط به فکر گ عرفان
ه و دغدغ یب یو دنبال راه حل ها رونيعرفان نه. اون مو رو از ماست ميکشيد ب

 نيصحبت کردن مدام رو غدغن کرده بود پس تنها با گفتن هم یفعل طيآسون بود. شرا
  . یگهيجمله بحث رو موکول کردم به روز د

  بعدا. ی! بزار براشهي_فعال اوضاع قاراشم

رها  یصندل یتکون داد و خودش رو راحت رو یکالمم سر ميتفه یبه معنا عرفان
کت و شلوار پوش  یاز همه متفاوت بود. همگ یمهمون نيا یعرفان تو ليکرد. استا

به  یشلوار اسلش مشک شهيبه تن کرده بودن اما عرفان مثل هم یرسم یلباس ها اي
رنگ.  یبود با کاپشن مشک یاز هود یقيهمرنگ.  باال تنش تلف یپا داشت با چکمه ها

ته به گردن انداخ یکمر فيکاله معلوم بود. ک کيفقط  یکه از اون هود یبه طور
  رنگ بود. اهيبود که اون هم س

چونه  ريمن شد جست زد به سمتم. دستش رو گذاشت ز یرهيکه متوجه نگاه خ عرفان
  برادر؟ یو با خنده گفت: فاز رقابت

  ؟یگيم یباال انداختم و گفتم: چ يیحرفش تعجب کردم. ابرو دنيشن از

  ؟یکچل کرد یمونيشاونم چه جور با دقت تمام. پ یکنيم زيمنو آنال ی_سه ساعته دار

  خنده رو برگردوندم و گفتم: برو! بچه پرو. با
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 تيجمع نيدور ب کي. نگاهم رو ديچيگوشم پ یحلزون نيعرفان ب یخنده یصدا
که قطع شده بود. همه مشغول صحبت بودن  شديم یقهيظبط چند دق یچرخوندم. صدا

  فرو رفته بود. ینسب یدر سکوت اطيو ح

  _اونجا رو!

روبروم  یصحنه دني. با ددادياش نشونم مرو با انگشت اشاره ینقطه بود که عرفان
  گفتم: اونجا چه خبره؟

بودن.  یرو گرفته بودن و مشغول خنده و شوخ مانيتا دختر دور فرشاد و آتا نيچند
  .زدنيفرشاد م یبه بازو یتنه یو هرازگاه دادنيتکون م یتن یبا لوند

 یاست اما امان از تور يیاون ور آب خبرا کننيهستن که فکر م يیهمون ها ناي_ا
به هدفشون عواقبش رو در نظر  دنيرس یکه برا يیکه براشون پهن کردن. دخترا

  .شهيم ليتبد اهيس یتيبراشون به واقع یندهيآ یايکه رو شهيم نمي. همرنيگينم

  ه؟يتکون دادم و گفتم: رابط شون ک یسر متاسف

 ینيرو تظم مانياست. فرشاد شغل آتا هيبرند لباس تو ترک کي! صاحب ماني_آتا
  که... دوننينم یدخترها ول یبرا کنهيم

 یکه وجود داره از دخترها یها تيمعلومه. محدو زي. همه چستيبه گفتن ن ازي_ن
  ساخته. ليبد یب یمملکت حماقت نيا

بلند گفت: ساعت از ده  یواستاد. با صدا یسکو یاز دختر ها جدا شد و رو فرشاد
موعود مونده. حاال که همه اهل عشق و حال  یو فقط دو ساعت به لحظهشب گذشته 

  .ميکنيم یمعنو یپس فضا رو کم ديهست

  همه بلند شد و فرشاد ادامه داد. یخنده یصدا

ها پوچ  یاحرفه ی_براتون اصلش رو سفارش دادم. درسته زهرماره اما خب برا
 کي. بعد از خوردن کهيجنسش درجه  رميرو که فاکتور بگ شي. تلخشهيحساب م

و فقط چند  شهيتمام چراغ ها خاموش م گهيد یاهيبه آسمون ها. تا ثان ديريم کيپ
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 نياز شدتش بلرزه. بزن نيمکه ز یاونم جور شهيم ی. آهنگ پلمونهيروشن م سهير
رو اون باال باال ها  ینداره. بدون شک همگ یچيکم از ه یمهمون نيکه ا نيو برقص

   مالقات خواهم کرد.

  !هيي_انگار خبرا

  _منظور؟

نبود  یخبر چي! تا االن هبهيحرکتش عج نيو گفت: ا ديکالهش رو جلوتر کش عرفان
 کيکار خودش.  یهمه رو سرگرم کنه و بره پ خواديم گهيبهم م یحس کياما حاال. 
  .یمهم و رمز یگذاشتن حرف ها ونيدرم ايزد و بند 

  لبم جون گرفت. یرو یلبخند طرح

  تونه سرگرم کنه ما رو نه!رو ب ی_هرکس

  زد. یحرفم چشمک قيبه تصد عرفان

خونه هزارتا در ورود و خروج و اتاق خواب داره پس شتر با  ني_از قرار معلوم ا
  .ميدنبالش کن یکيتو تار یمکيقا ميخوايچه برسه به ما که م شهيبارش گم م

  م؟يانجام بد یچه کار دي_پس با

  چند لحظه صبر کن.صورتم گرفت و گفت:  یرو جلو دستش

لب زمزمه کردم و منتظر شدم. طاقتم طاق شده بود. هروقت که صورت  ري" باشه " ز
 ني. اگرفتیم شيآت گرميو ج افتادمیساحل م یها هيگر ادي دميديخندون فرشاد رو م

  .شديکه گاها کنترلش از دسترسم خارج م یرام سخت و طاقت فرسا بود. جورب

  در آورد و بالفاصله گذاشت تو مشتم.  یزيکاپشنش چ بياز داخل ج عرفان

 یج نياس رو وصل کن به درز لباسش. ا یپ یج نيو ا ششيبرو پ یبهانه کي_به 
  .چسبهیلباس م یاس ها حالت چسبون داره و به پرزها یپ

  ...ديفهم _اگر
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حرف  یاون بخواد کلمه ی! تا موقعفهمهیو گفت: نم ديرشته کالمم رو بر عرفان
اس  یپ یشونه اش و ج یرو یدستت رو بزار هي. کافیبزنه تو کارت رو انجام داد

  .یبچسبون رهنشيپ یقهيرو به 

  افته؟يم ی_بعد از اون چه اتفاق

  لب زد. زديج مکه تو صداش مو یجانيبدون درنگ همراه با ه عرفان

چند  ميکنيمن تحت کنترله. بعد از اتمام کار صبر م یاس توسط گوش یپ یج ني_ا
که  شميرو نشون بده اون موقع مطمئن م یاس مکان مشخص یپ یبگذره و ج یقهيدق

اس برامون  یپ یکه ج یخونه ثابت نشسته. با توجه به مکان نياز ا يیجا کيفرشاد 
  .جانيبه دل ه ميزنيو م ميکنیم دايرو پ یراه فرع کنهيمعلوم م

کنم. بعد از  دايفرشاد پ یبرا یاخوابوندم و مغزم رو به کار انداختم تا سوژه یپلک
 ستيبه بازوم زد و گفت: برو تا کار از کار نگذشته. مهم ن یعرفان تنه قهيچند دق

  و مشکوک نباشه. عيکن ضا یفقط سع یحرف بزن یچ یدرباره یخوايم

  رو به انگشت گرفتم و قدم تند کردم سمت فرشاد.کتم  یلبه
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 یلبخند پت و پهن دنميبه فرشاد. به محض د دميقدم فاصله رو هم محو کردم و رس چند
 یچه کس ستيحاال مهم هم ن یتانگو ،یرقص کيپسر؟  یتيزد و گفت: چرا کم فعال

  .یکه از همون لحظه ها استفاده کن نهيپارتنرت باشه مهم ا

  به شونه ام زد و ادامه داد. یمحکم یاز اون ضربه بعد

که بابات  یدوني! مکنهينم تيدختر برات کفا کيکه  ی_اگر مثل بابات تنوع طلب باش
 يیجادو رياکس نيها مقصر ا ستيخودشم ن ري. تقصشهيتو عشق و حال غرق م یاديز

  .یشينم مونيمنه. امشب توهم تست کن مطمئن باش پش

  سر داد.  یاش قهقهه بلنداز تموم شدن جمله بعد
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از  رميدهنش رو بگ خواستميم ديخندیم ی. وقتکردیم فيبا آب و تاب هم تعر چه
  که دستم از پشت بسته بود. فيکنم اما چه ح سيهفتاد جا سرو

 یازم فاصله گرفت. حاال وقت عمل یشونه ام برداشت و چند وجب یرو از رو دستش
بند انگشت بود رو  یرو که اندازه یاس یپ یبود. مشتم رو باز کردم و ج کردن نقشه

  قرار دادم. یانيدو انگشِت م نيب

  _فرشاد جان!

به وجود  یو گفت: مشکل ديسمتم چرخبرنداشت. به  یگهيصداش قدم د دنيشن با
  اومده پسر؟

  شونه اش.  یزدم و خودم رو بهش رسوندم. دستم رو گذاشتم رو یلبخند

  _نه! فقط... 

   ؟ی_فقط چ

 یاس رو رو یپ یسوق دادم. ج رهنشيپ یقهيهام رو آروم آروم به سمت  انگشت
 کير آخر با و د رهنشيدرز پ ريانگشت ثابت نگه داشتم و انگشتم رو بردم ز کي

انجام بدم لبخند  یتونستم کارم رو درست و حساب نکهيچسبوندنمش. از ا زيفشار ر
  لبم شکل گرفت.  یرو یتيرضا

  ...؟ یفقط چ ؟ی_نگفت

رو که هم مضحک بود و هم  یکه به ذهنم خطور کرد گفتم دروغ ی! با فکربهونه
  دار. خنده

کارتون گرفت اما  ديصحبت کن شابا فرشاد  ايکه ب کردیبهم اصرار م یلي_بابام خ
. چقدر یچقدر خبره هست دميفهم دمتيد یامشب وقت یول کردميممانعت م یخب من ه

رو که بزرگتر از تو نتونستن  يیکسا ؟یاونم ک یبا رانت و رشوه آدما رو بخر یتونيم
 ني. همکنهيفرق م هيدادنت با بق یزيم ريز هکارو انجام بدن. تو انگار دست ب نيا

   ؟یفرشاد فاراب ستين طور
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بده چرا  صيلحن رو تشخ نيا تونستيو نفرت اما فرشاد نم بود به طعنه ختهيآم لحنم
 ديو تمج فيکه داره ازش تعر یکس دونستیمن خبر نداشت. نم تيکه اون از ماه

باز شده  یشي. فرشاد با نالقيد گفتيبهش م یهست که روز یپرهام برومند کنهيم
باال  یو رقم ها یايباهشون راه ب ديبانداره فقط  یپسر. کار گفت: خجالت مون نده

  وگرنه کالهت پس معرکه است. یبد شنهاديباال پ

شونه اش برداشتم. فرشاد  یبه تکون دادن سر اکتفا کردم و دستم رو از رو تنها
بلند گفت: از االن تا خود دوازده شب. کاوه!  یبه ساعتش انداخت و با صدا ینگاه
  کن. یپل دياکه ب یهمون

زرد رنگ  یها سهيچراغ ها خاموش شد و ر یاش همهمحض تموم شدن جمله به
که  شدیباعث م نيداشت و هم یتند تمير شدیکه پخش م یجاشون رو گرفت. آهنگ

  .افتنيب يیهمه به تکاپو

. فرشاد اريبرده تمام ع کيهمه غالم حلقه به گوش فرشاد بودن. درست مثل  نجايا
  که گاها از سر اجبار بود.  یاطاعت. اطاعت هيبق و کردیامر م

  _فعال! 

اما تا به  ديرس ميآهنگ گنگ و نامفهوم به گوش یو ملود تميفرشاد به خاطر ر یصدا
زنگ خطر منو به  کيفلنگو بسته و رفته. نبود فرشاد درست مثل  دميخودم اومدم د
بود  فيضع یبه قدرها  سهيوا داشت پس وقت رو تلف نکردم. نور ر ترس و واهمه

نبود. خودم  یچراغ قوه هم کار درست کردناما روشن  شدينم دهيپاهام هم د یکه جلو
 یکه نشستم متوجه یصندل یکه بود رسوندم به عرفان. رو یرو به هر زحمت

  د؟ينفهم ؟یپرهام؟ درست چسبوند شديحضورم شد. مضطرب نگاهم کرد و گفت: چ

  رو چک کن.  تيحله. گوش ینبود، همه چ یاونقدرام کار سخت گهيد ؟ی_بچه شد

و با دقت زل زد به  ديکش رونيب بشيرو از داخل ج یگوش یبدون معطل عرفان
  . یگوش یصفحه

   کنه؟ياس کار م یپ یج شد؟ي_چ
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  .ميچند لحظه صبر کن دي_آره. فقط با

منتقل  یاديز یمنف یها یو انرژ شديهر لحظه بدتر م یمهمون نينداشتم. ا طاقت
 زيبهتر! اگر همه چ عتر،يسر یهر چ م؟يا ونهيکردم و گفتم: مگه د ی. اخمدکریم

  .ميرو به راهه بلند شو بر

  .فهمهيم ميوفتيوگرنه اگر پشت سرش راه ب نهيجا ثابت بش کيفرشاد  دي. باشهي_نه نم

  خوردن. یشراب تکون یکه جام ها دميکوب زيبه م یمشت

فرشاد تا االن نصف راه رو رفته پس  ؟یبه نفهم یخودت رو زد اي یفهمي_عرفان نم
  که بخواد بفهمه. ميستيقدم به قدمش ن

  _به هر حال من...

  جست زدم سمتش. ظيو با غ دميکالمش رو از بن بر رشته

االن اومدن  نياگر هم م؟يبالاستثناء بخور ديآوردن با یزيهر چ ی_مگه خودت نگفت
مست  یخوايم م؟يکن کاريچ ديبا ميبخور ميشراب رو پر کردن و مجبور شد یجام ها

  م؟ياونجا که گند بزن ميبر ليو پات

 عيبلند شد و گفت: فقط سر یصندل یمکث کردن با شتاب از رو یبعد از کم عرفان
  بجنب.

بود  بيبلند شدم و کنار عرفان واستادم. عج یصندل یاز رو شيحرف پس و پ بدون
. عرفان مچ دستم رو گرفت شدیدست کم گرفته م زيانقدر همه چ یکه تو اون مهمون

که عرفان انگشت  ميشد ميقا یواريو منو کشون کشون برد پشت ساختمون. پشت د
  .اطيح یاش رو نشونه رفت انتهااشاره
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  کرد و آروم کنار گوشم لب زد.  کيخودش رو بهم نزد عرفان
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 اي یداخل انبار اديز یلي. به احتمال خدهيراه رو نشون م نيا یاس انتها یپ ی_ج
  نشستن.  یاتاقک

. راه داديکه عرفان نشون م یبه اون منطقه دميگرفتم و رس نيرو از کف زم نگاهم
کوتاهش رو به  یوارهايد دهيبزرگ و سربه فلک کش یبود که درخت ها یکيبار

  .کردیم شتريخوفش رو ب نيو هم بود کيآغوش گرفته بودن. تار

  ! چراغ قوه...نميبيمن جلو پام رو به زور م ست؟ين کيتار یادي_عرفان ز

بالفاصله بعد از روشن شدن  ؟يیجا نياونم همچ مي_نه اصال! حرفشم نزن. نور مستق
  .ميريسرمون و لو م یرو زنيريهمه م

   م؟يکن کاري_خب چ

  .ارزهيم تشياما به امن شکهيطول م .ميو برس ميقدم قدم بر مي! مجبوریچي_ه

حرفش تکون دادم و پشت سر عرفان خرامان خرامان به راه  ميتفه یبه نشونه یسر
راهمون  یمانع ادامه یپارس سگ یکه صدا ميبود دهيبه نصف راه رس بايافتادم. تقر

  شد.

  _پرهام سگ نگهبان!

  رو نکرده بودم. نجاشي! فکر ایزدم و گفتم: لعنت ميشونيبه پ یمحکم یضربه

  ال منگنه. ذاشتيم شتريو مارو ب شدیم شتريپارسش هر لحظه ب یصدا

  !شهينم دهيد کهيبازه؟ تار ني_پرهام ا

بزرگه گوشمون  کهيآروم گفتم:اگر باز بود که االن ت یرو به جلو بردم و با صدا سرم
  سگ رو باز بزارن، قالده داره! انيکه نم ی. شب مهمونبودیم

 ديقدم هام رو که شن یمن به جلو حرکت کردم. صدا نباريو پس زدم و اعرفان ر بدن
  و شروع کرد به پارس کردن. ديکش یخرناس

  رو سرمون و... زنيريادامه بده همه م ینجورياگه هم ني_پرهام ا
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  و در حد نجوا لب زدم. مينيب غهيت یام رو گذاشتم رواشاره انگشت

  ...یکنيصحبت م یکه تو دار ینجوري_ساکت! ا

تنومند  یمرد یهينگاه کردم. سا اطيح یبه انتها دهيباز شدن در ترس یصدا دنيشن با
  افتاده بود. نيزم یرو

  م؟ي_لو رفت

  .واريتکون دادم و مچ دست عرفان رو گرفتم. کشوندمش پشت د یبه نشونه منف یسر

  نگو! یچي_ه

دادم و منتظر . آب دهنم رو قورت ميزدينفس نفس م یاز فرط ترس و نگران دوتامون
ما  یچند قدم قايحاال دق هياز سمت اون مرد شدم. بعد از گذشت چند ثان یاکشن یر

کلمه  یواقع یحبس شد. اگر بفهمن؟ عرفان به معنا امنهيقرار داشت. نفس تو س
  انداخت.  نييخوابوند و سرش رو پا یبود. با تاسف پلک دهيترس

اش رو نور چراغ قوه گرفت. هالهنظر  ريرو ز یپشت اطيکل ح یمرد چند بار اون
 یريقرارگ یهيچسبوندم تا زاو واريبه د شتري. خودم رو بنميبه وضوح بب تونستميم

  . رهيچراغ قوه من رو هدف نگ

  حساس شده.  یليخ دايسگه جد نينبود! ا یزي_آقا چ

اون مرد  یخبر یجمله دنيام رو آسوده خاطر رها کردم. از شنحبس شده نفس
 نياون شما هست هينرمال تيوضع یدم و تو دلم گفتم:( سگِ بدبخت روز یپوزخند

  اطراف تون چه خبره!) ديدونیو نم ديکه تو لجنزار خودتون غرق شد

  _رفت؟

 دني. سگه به محض دمياومد رونيتکون دادم. از پناهگاه ناامن خودمون ب یسر آروم
چرا دهنش رو  نيگفت: ا یمون دوباره شروع کرد به پارس کردن. عرفان عصب

  بسته؟ ینم

  .دهيخودش رو انجام م ینگاهبان یفهي_چون داره وظ
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دار خودش خش یفرشاد هم از دست صداش به ستوه اومده بود. تن صدا نکهيا مثل
  رو باال برد و داد زد. 

  خفه شو!  کوي_ز

باغ. دستم  یبه انتها ميو بدو بدو خودمون رو رسوند ميغفلت سگ سواستفاده کرد از
  کجا نشستن؟  قايدق نياس چک کن بب یپ ی: جدميو از عرفان پرس دميکش واريه درو ب

  هستن اما... نقطه نيتو هم قاي_دق

  به جلو برداشت.  یقدم یمشکوک زيچ دنيبا د عرفان

  _عرفان!

  !نيزم ري_اون ز

. دستم رو گذاشتم نيزم ريز یبه درب زنگ زده دميانگشتش رو گرفتم و رس رد
  بورش کردم تا همراه من خم بشه.پشت عرفان و مج

  .ميدوال بر ینجوريهم مي_مجبور

 نيرزميز یخفه یو هوا وارهاينم د یشدم و آروم درب رو باز کردم. بو شقدميپ من
 یبه دوتا در و ورود دميو رس ميرفت نييرو پا هياول یواقع آزار دهنده بود. چند پله

. عرفان شدیم دهيضوح شنبه و یفرشاد از اتاق کنار یصحبت ها یمجزا. صدا
  کنار گوشم زمزمه کرد.

  وگرنه هر لحظه ممکنه... ميجا پنهون بش کي دي_با

رو باز کردم و واردش شدم. اتاقک  کهيحرفش رو کامل بکنه. در اتاق کوچ نذاشتم
 تيپنجره لبخند رضا دنيداشت. از د یبا اتاق کنار یمشترک یبود که پنجره یکيکوچ
  م تا عرفان هم داخل بشه.زدم و اشاره زد یمند

 یزد و کنار من واستاد اما بالفاصله لبخند رو یپنجره اتاقک جست دنيبا د عرفان
  .ديلبش ماس
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برامون  تونهينگاه کردن مدام م نيخطرناکه! درضمن؛ ا م،يبمون نجايا اديز دي_نبا
  .شهيرو متوجه م هينگاه بق ینيزود سنگ یليگرون تموم بشه چون آدم خ یليخ

  .ونمدي_م

با دقت نگاه کردم.  یروپنجره گذاشتم و به اتاق روبه یها لهيچشم چپم رو کنار م تنها
داده بودن. سام رو به فرشاد گفت:  ليتشک یگرد زيو سام م مانيفرشاد همراه با آتا

و  نيريدخترا رو لب مرز بگ نياگر ا یدوني! مريرو دم ش یزاريپا م یفرشاد دار
  شه؟يشبه پوچ م کيو ندارت  دارتمام نفرشون تو رو لو بده  کي
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که بدون  یکيسام؟  یشناخت یگرکرد و گفت: نه! منو چه جور معامله ینوچ فرشاد
 برنامه انجام یرو رو زيو اون؟ من همه چ نيدست ا دهيآتو م اي زنه؟يگدار به آب م

  بگن نفس یزياگر چ دونني. دخترا هم کارشون لنگ منه، مدميم

  .شهيساعت گرفته م کيکه باشن سر  ايدن نيا يیو خانواده شون هرجا خودشون

عالم که صدق کنه  یهمه یخصلت تو رو نيسر داد و با طعنه گفت: ا یخنده سام
  گم؟يرو م یکه م یدونينداره. م یاثر چيه یکي یرو

  ؟ی: اونوقت کديو متعجب پرس ديافشونش کش یوهابه م یدست فرشاد

  .شنياالن متوجه م ني. بشیکنيم یروادهيز یليخ ی_پرهام! بسه دار

پس  بودیاطرافم سکوت مطلق م ديسام و کامل بشنوم با یبتونم صدا نکهيا یبرا
پا انداخت و  یپا رو یدهن عرفان رو گرفتم. سام با تکبر خاص یجلو نيهم یبرا

  !یخانم ساحل سپهر گفت: سرکار

اسمش صورتم رنگ باخت. آب دهنم رو با  استرس و تنش تمام قورت دادم  دنيشن با
  و منتظر شدم حرفش رو کامل کنه.
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فرشاد؟ چهار  یک یول یاياز خجالتش در ب یحساب یخوايو م یوقته که دنبالش یلي_خ
 ديد با. تا تنور داغ بوینکرد یغلط چيتو هنوز که هنوزه ه یماه شد پسر ول

  نداره. چوقتيوگرنه سرد بشه مزه اولش رو ه یچسبونديم

 شدیباعث م نيسام شده بود و هم یانتقاد ها یهم صبر کردم. حاال فرشاد شنونده باز
  لبش جون گرفت. یرو یمصلحت یبشه. خنده یکه عصب

 خواستمي. من مخورهي_ساحل چه بخواد چه نخواد سرنوشتش توسط شخص من رقم م
 نيمرگ بکنه. و هم یکه هزار بار آرزو یجور رم،يوجودش رو بگ رهيشذره ذره 

رفت منو به  یعوض دونيفر نيا نکهيتا ا رفتیم شيخوب پ زيجورم شد. همه چ
 شهيهم دونست،ینم شاز همون اول منو برادرزاده  خود دونيفروخت. فر اريسام

بود افتاد  کيبابام شر اونم تو کار نکهيبا ا شيتنگ اسم حروم زاده چسبوند. سه سال پ
. یديمنو م یگناه یافتادم زندان و تو آخر تاوان ب گناهيزندان. بعد هم ادعا کرد من ب

  اتفاق بوده. نيهم زدهيکه ازش دم م یبه گمونم تاوان

نباش. اون دختر لجباز در  ندهيکرد که فرشاد پس بندش گفت: اما نگران آ یخنده سام
  همه از کجا خورده. اون پسره اسمش...که نف دميو م بشيترت یآخر جور

  : پرهام برومند.دار گفتخش یبه صدا یکليکت و شلوار پوش ه مرد

  ادامه داد. فرشاد

  قاجار! رزايم القي_آره همون پرهام برومند. د

 یدستم رو مشت کردم انقدر فشردم که رگها یخنده. عصب ريشون زدن ز یهمگ
  دستم به درد اومد. 

 یمشکل یشون هست ول نيهم ب يیخبرا کي یاز قرار گردهيرش مدم پ یادي_پسره ز
کردم. درسته  یبراشون طراح یقشنگ یسوختن. برنامه ها ی. دوتاشون مهرهستين

نقطه  ني. بزرگترکشميدستم رو از پشت بست اما من پا پس نم اريسام شيلو رفتنم پ
  .رميو تا آخرش م رميگيم یرو به باز اريضعف سام

  به فرشاد نگاه کرد و گفت: و اون نقطه ضعف؟متفکرانه  سام
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  ساحل! ی_شرف و آبرو

 هي.سرم رو تکنيزم یحال خرابم شد. دستم رو گرفت و کشوندم رو یمتوجه عرفان
  و درمونده لب زدم.  واريدادم به د

  _عرفان! 

  و کنار گوشم زمزمه کرد.  ديدستش رو به بازوم کش عرفان

  .شهيوقت پاره نم چيبه مو برسه اما ه ديشا یباز نيا ی_پرهام آروم باش.خراب

صدا نه  نيتوجه هردومون رو جلب کرد. ا یابهيغر یبزنم که صدا یحرف خواستم
که بلد نبود  یترک مانيبود. آتا مانيصدا مال اتا نيفرشاد! ا یسام بود و نه برا یبرا

. من دکریصحبت م یمثل بلبل فارس هيصحبت کنه اما حاال دور از چشم بق یفارس
کرد و گفت: چهار  یخنده ماني. آتاميانداخت یو عرفان هردو از پنجره بهشون نگاه

صحبت  یاونجا ترک ايب نيگيفهموندم بعد شما م وبميمخ مع نيبه زور به ا یکلمه ترک
بزرگ،  مانياتا ی. منو جازدميم ليخودم رو ب یزن بودم باغچه ليکن؟ من اگه ب

  بشه؟ یکه چ نيصاحب برند لباس کرد

 ديدخترا با یبرا ینيتظم کيگفت:  مانيبلند شد و روبه آتا یصندل یاز رو فرشاد
نقشت رو  ميخودمون ی. ولدنيفهمیم ستن،يکه ن ینه؟ پخمه با ببوگالب اي ميداشتیم

  .یکرد یخوب باز

  .ديخسته شده بود از فرشاد پرس مانيبار فرشاد و آتاکسالت یکه از مکالمه سام

  برام... نمي! نبخواميجنس م _فرشاد من اصل

  سکوت باال آورد و گفت: امشب برات نمونه آوردم که! یدستش رو به معنا فرشاد

  داره. واليباشن که ا ینجوريشون هم_اگر همه

و رئسا بگو  سيسوک لبش نشست و گفت: نگران نباش. به رئ یثيلبخند خب فرشاد
نگه  یرو نتونن راض یکسدخترا هر ني. ارهيگيجنس بد برات در نظر نم یفاراب

  ...یدخترا یعرب تشنه یها خيکه ش یدوني. متوننيعرب رو م یها خيدارن ش
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شون نگاه همه یزنگ خورد. مشغول صحبت کردن که شد با دقت به چهره تلفنش
از حماقت  دميديم نکهي. از اکردیچشم هاشون خباثت شره م یبه ن یکردم. از ن

خود  ميشگيشده بودم. طبق عادت هم یواقعا عصب برنيهاشون کمال استفاده رو م
دندون قروچه منو  یصدا فان. عردميهم ساب یرو شروع شد. دندون هام رو رو ميزن

  به بازوم زد.  یچنگ ديکه شن

  _چته پرهام؟

  زمزمه کردم.  صاليلب با است ريبه سرم و ز دميرو ندادم. مشتم رو محکم کوب جوابش

  _حماقت... حماقت... حماقت!

متأسف  ايحماقت بعض یکلمه رو سه بار پشت سرهم تکرار کردم و هربار برا نيا
  شدم.
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اونوقت  شهيم ليتبد تيبه واقع یاما وقت دهينشون م یرو نوران یزندگ ريکه مس یاليخ 
 بي. ترکیو مات سرنوشت باخت شيچند چند به کو  یهست یزندگ یکجا شهيمعلوم م

  ! هيزندگ یعملکرد ها نيو حماقت جزئ از خطرناک تر اليخ

دهنم  یدهنم رو محکم گرفت. به تقال کردن افتادم تا دستش رو از رو یجلو عرفان
امشب دوتامون  یخوايکرد و گفت: چته پرهام؟ م یبود. عرفان اخم دهيفایبرداره اما ب
   ؟یرو به فنا بد

  لب زدم.  صاليدهنم پس زدم و با است یرو از رو دستش

دلم از  کشنیبراشون نقشه م ینجوريا نميبيم ی. وقتسوزهي_عرفان دلم براشون م
  . شهيهفتاد جا شکسته م

که جبران  دنيتاوان م یبه وقتش جور یروز کيداره پرهام!  ی_ظلم و ستم هم حد
  هاشون. یکثافت کار یبشه همه
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 تيو خواستم دوباره از پنجره نگاهشون کنم که عرفان با جد دميرتم کشبه صو یدست
. اميم گهيد یقهيتو زودتر برو، منم تا چند دق ست،يتمام گفت: پرهام حالت خوب ن

  .انيب رونياز لونه لجنزار خوشون ب نامياالنه که ا

اعث و ب کردیبهم منتقل م یفضا حس منف نيبودم. حالم اصال خوب نبود. ا موافقش
 یبود که فرشاد رو انقدر عصب یپشت خط ک نميبب دياعصابم خورد بشه اما با شدیم

  کرده بود.

  .رميم گهيد یقهي_چند دق

 نيگفت: ا یکلياز گذشت چند لحظه فرشاد تماس رو قطع کرد و روبه مردک ه بعد
  باشه! طهيانقدر سل کردمياعصابم. فکر نم یرو رهيدختره داره بدمدله م

. داره سنگ گهيد شهيم نيهم ديديانقدر رو م یکيبه  یخودتونه. وقت ري_آقا تقص
  ن؟يکن کاريباهش چ نيخوايپاتون. حاال م یجلو ندازهيم

 تونهيبه سام. م مشيسپاریشونه باال انداخت و گفت: دختره اهل معامله است م فرشاد
نتونه  گهيکه درو بده اونقدر  بشيدهنش رو ببنده. همه جوره بگو ترت یکاف یبه اندازه

  زر زر کنه! 

من  شنوم؟یم یگرد کرد و گفت: جانم؟ چ یفرشاد چشم یمتعجب از صحبت ها سام
  خودم قرار بدم؟ تيمورد عنا ديرو با یک

دختر  کيو گفت:  یميمبل کهنه و قد یپرت کرد رو ضيتلفنش رو با غ فرشاد
 نييمن تعنتونه واسه  گهيدهنش رو ببند که د یجور کيو دندون گرد.  یعوض

  کنه! فيتکل

  زد. یاز فرشاد چشمک تيبه تبع سام

  .ديوجودش دعا کن یاالن برا ني_حله! آدرس بده همراه با مشخصات کامل. از هم
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تمام وجودم رو در بر گرفت. اون  هوي ديخنده. شک و ترد ريشون زدن زهمه دوباره
 یکت و شلوار که اون مرد رفتميباشه؟ با خودم کلنجار م تونهيدختر ساحل که نم

  جوابم رو با صحبتش داد.

! دختره خودش رو مظلوم شهيما از گور همون ساحل بلند م یها یبدبخت ی_آقا همه
راحته چون پشتش  الشيهست که نگو. االنم که خ یموذ کي یول دهيو آروم نشون م

  !القيگرمه به داداشش و اون د

  .دميچيلگد به رون پام زد که از فرط درد به خودم پ عرفان

 ی! چشمات شده کاسهکنميخودم پرتت م اياز جلو چشمام  یشياالن گم م نيهم اي_
  .اميم گهيد یقهيخون. برو منم تا چند دق

 یبلند شدم و خواستم قدم نيزم یبحث و جدل با عرفان رو نداشتم. از رو یحوصله
  کتم رو گرفت. یبردارم که لبه

  است. عيگرد و خاک نشسته، ضا. یکن زيحتما لباسات رو تم رونيب ی_رفت

  _باشه.

فرو رفت و  یکيگودال کوچ یبردارم پام تو یاتاق رو باز کردم تا خواستم قدم درب
 یبرخورد بدنم با در آهن یباعث شد تعادلم بهم بخوره و محکم بخورم به درب. صدا

  .فهمنياالن م یسکوت حاکم رو شکست. لعنت

  _پرهام برو!

  .شهيفرشاد متوجه شدم اوضاع بدجور قاراشم یصدا دنيشن ممانعت کنم اما با خواستم

  _اونجا چه خبره؟

نگران و مضطرب گفت: پرهام برو. جان ساحل برو، من خودمو بهت  عرفان
  .رسونميم

زدم و با  رونيب نيرزميحرفش گوش دادم و لنگ لنگان از پله ها باال رفتم. از ز به
گرفتم  دهيرو ناد یکيتار ايسگ  پارس ی. صدایاصل اطيدو خودم رو رسوندم به ح
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کتم رو ربودم  یبرسم به مهمون ها گرد و خاک نشسته رو نکهي. قبل از ادميو فقط دو
 ی. مچ پام رو کمکرديپام به شدت درد م چنشستم. م یصندل یو نفس نفس زنان رو

  ماساژ دادم تا از دردش کاسته بشه.

  .دياري_جناب جام تون رو لطفا باال ب

رو باال آوردم. مرد جوون جام رو لبالب از شراب کرد و گفت: نوش ناچار جام  
  جان!

گذشته بود اما  قهيگذاشتم. چند دق زيم یلب زمزمه کردم و جام رو رو ريز یممنون
و زل  دادميتو پسر؟ نگران پام رو تکون م يیاز عرفان نشده بود! کجا یهنوز خبر

. حدود ومديکه ن ومديش خشک شد اما نباغ. چشمم به انتظار اومدن یزده بودم به انتها
افتاده باشه  ري. اگر گکردیم شتريمن رو ب یاننگر نيگذشته بود و هم قهيدق ستيب

 یصندل ینداره. خواستم از رو دهياصال فا ینجوريچه خبره! ا نميبرم و بب ديبا ؟یچ
  شونه ام نشست.  یرو یبلند بشم که دست

  عرفانه!  یهرچ یبخور و بزن به سالمتشرابتو  ني_ کجا جناب برومند؟ شما بش

 یشيترس و وحشت به سمتش برگشتم که با صورت خندون عرفان مواجه شدم. آخ با
  ؟یفرار کرد یلب زمزمه کردم و گفتم: زهر مار. چجور ريز

  نشست و جام مالل شده از شرابش رو باال گرفت. یصندل یرو عرفان

  .کنهياره همه رو نگا م.پرهام بخور که فرشاد دستني_اونقدرم زرنگ ن

  _ممکنه مست...

تمومه،نگران مست بودنت هم  بايهم تقر ی. مهمونميکه لو بر نهي_به درک! بهتر از ا
  نباش.

  

#sahel 
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ان مثبت نتونستم. تو گهيمختلف سرگرم کردم اما د یساعت خودم رو با کارها نيچند
 یرو  نداشتم. تمام فکر و ذکرم شده بود پرهام و عرفان! شده بود اون مهمون یشياند

  .شکهيکه معلوم نبود تا ساعت چند شب طول م یکوفت

مبل نشسته بود  یو با سرعت از اتاقم خارج شدم. ترنم رو دميبه صورتم کش یدست 
که کالفه ازش  یهخراب و چهر ی. با حالخونديکتاب رو م زيو با دقت متون ر

کتاب گرفت و  یمبل انداختم. ترنم رد نگاهش رو از صفحه یخودم رو رو ديباریم
  مشغول ورانداز کردن من شد.

  شده! یبيعج یليخ یجا ايدن نميبيم کنم،ي_ساحل االن که با خودم فکر م

صحبت  یو فلسف یعلم ینجوريا یوقت دونستمیو م شناختمیخوب م یليرو خ ترنم
  .ارهيدرب یباز مزهیب خواديم یعني کنهيم

  ...یعملکرد کي یصحبت کينباش!  یخنث زم؟ي_چرا سکوت عز

  نشون بدم؟ یزدم و گفتم: که عملکرد یحيمل لبخند

  ...یسرش رو تکون داد و گفت: هرجور راحت طنتيبا ش ترنم

نظر  ريرو از کنار دستم برداشتم و با شتاب پرت کرد سمتش. حرکات من رو ز متکا
باال.  ديو پر نيزم یکنم. کتاب رو انداخت رو کاريچ خواميم دياشت و از قبل فهمد

  به روم زد. یثيو لبخند خب ديقاپ نيهوا و زم نيمتکا رو معلق ب

  ترنم؟ ؟یکشیحمله م ینقشه یخواهرم! واسه ک ی_ کور خوند

بردم  . دستم رودميکاناپه دراز کش یَکل َکل کردن باهش رو نداشتم پس رو یحوصله
که دوست  یباهت صحبت کنم جان هرک خواميسرم و رو به ترنم گفتم: ترنم! م ريز

  شه؟يباش. م یجد تيبار رو تو زندگ کي ني. اريبه مسخره نگ یدار

  ها! ستميسبک و خنک ن یگي_اونقدرام که م

  نه؟ اي_بگم 
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زانوش و دستش  یبست. متکا رو گذاشت رو یگذارکتابش رو بعد عالمت یصفحه
  چونه اش. ريگذاشت ز رو

  !شنومی_م

مثبت فکر کنم  خوامي. مجوشهیو سرکه م ريس نيمضطربم. دلم ع یلي_ترنم من خ
  سمتم و... ارنيهجوم م یمنف یتمام فکرا افتمیفرشاد و کاراش م ادي یاما وقت

  زد و معترض دستش رو باال آورد. یچيکالمم رو ق یرشته

 یچرا؟ مثبت و منف ینگران ؟یزنيحرف م یز چشتابان ساحل خانوم؟ ا ني_به کجا چن
  خبر دارم؟ زيمن از همه چ یمطمئن ؟یچ یبرا

و من هر لحظه چشم هام از فرط  آوردیو به زبون م ديچیرو پشت سر هم م کلماتش
رو نگفتم!  ینبود که من به ترنم موضوع مهمون ادمي. اصال شديتعجب گرد تر م

  .کنميم فيرو تعر زيگفتم: بزار االن برات همه چو  ميشونيمحکم دستم رو کوبيدم به پ

ملموس صحبت  یجانيتند همراه با ه یتميمن شد. با ر رهيخ ظيغل یبا اخم متفکر
. صحبتم که تموم شد داديتکون م یتند تند سر یو ترنم با تمسخر و ناراحت کردمیم

احل! به من انداخت و گفت: متاسفم برات س ی. نگاهنيزم یمتکا رو پرت کرد رو
  .خورهيحالم ازت بهم م گهيواقعا د

باعث شده بود صداش بلرزه. نگاهش رو ازم  نداختيکه گلوش رو چنگ م یبغض
  گرفت و بلند شد. خواست به سمت اتاقش بره که مچ دستش رو گرفتم.

  باهت حرف بزنم. خوامي_ولم کن ساحل! نم

و  نيرو ترنم. بشن یطرفه به قاض کيمبل و گفتم:  یتمام قدرت پرتش کردم رو با
  به حرفام گوش بده.

  دستم رو پس زد. ضيزد و با غ یپوزخند
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اصال انگار من وجود  یدونيندارم که با تو بزنم. م یحرف چي_حرف؟ ساحل من ه
تو  یوقته برا یليهم وجود داره. من خ یرفته ترنم ادتيبه ُکل  کنميندارم، حس م

  .یت کنمرده صحب کيبا  ستين یمنطق جهيمردم، پس در نت

موضوع  یبعدظهر نيو گفتم: ترنم من خودمم هم دميبه موهام کش یدست کالفه
. به دمياومدم حالم خوب نبود و رفتم خواب یوقت یدي. خودتم ددميرو فهم یمهمون
  خدا...

. یهست یچه جور آدم شناسمتيهم نکن، من م ی_قسم نده ساحل! بهونه تراش
  .قتميساله رف نيکه چند یبه من یحت یديرو بروز نم زتيچ چيه ،يیدرونگرا

 ی. منطقکردیفروکش م تشيزود هم عصبان یليو خ شديم یزود عصب یليخ ترنم
  . ارمينگرانم ممکنه هزار تا بال سر خودم ب یبود و خبر داشت وقت

 ديتو چرا با نمي. بگو ببميوگرنه... بگذر کنميم ی_االنم به خاطر حالته که چشم پوش
  دوستش بچه دوساله که نيستن...پرهام و  ؟ینگران باش

از اونا  یکيکه  کشنيدارن نفس م یعده خالفکار و قاچاقچ کي ني_ترنم! اونا االن ب
  ! هيبه خطر افتادن جون پرهام و عرفان کاف یفرشاده. بودن فرشاد برا

 یزدم و تلفنم رو از رو یتلفِن من مانع شد. جست یبزنه که صدا یخواست حرف ترنم
لرزون  یزدم و با دست یحالیاسم " پرهام"  لبخند ب دنيزدم. با دچنگ  یعسل زيم

  اتصال رو لمس کردم.  ینقطه

  _پرهام! حالت خوبه؟ 

  . نمتيبب اميب خواميم ؟یداريتوجه به صحبت من گفت: ب بدون

  و بم! دهيبر دهيبر کرد؟یصحبت م ینجوريا چرا

  .دارميب زمي_آره عز

  منتظرم باش. ام،يم گهيد قهي_پس تا موقع آماده شو. تا دو دق

  از طرز صحبت کردنش تماس رو خاتمه دادم. متعجب
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  داشت؟ کارتي_حالش خوب بود؟ چ

  .نجايا انيب خواني... گمون نکنم. میکه خوب بود اما از نظر روح یکيزي_از نظر ف

  رو برداشتم. یعسل زيم یرو یمبل بلند شدم و خرت و پرت ها یرو از

  کنن؟يم براشون حلوا پخش نجاي_ا

تو سطل زباله و خطاب به  ختمي... همه رو رتزايپ یپوست تخمه، کارتون هزار تکه
  رو مرتبط کن، بازار شام شده.  نجايا کميترنم گفتم: زشته! بلند شو 

  باال انداخت.  یااعتنا شونه  یب ترنم

باشم که خونه  نيبعد من به فکر ا نجايا انيب خواني_به من چه! ساعت دوازده شب م
  دوتا.  نيا یعنيباشه؟ ول کن بابا. مهمون سرزده و مزاحم  فيکث

  سمت اتاق گفتم: انقدر غر نزن ترنم.  کردميطور که راهم رو کج م همون

رنگم رو به تن  یاتاقم شدم. ژاکت صورت جمله اکتفا کردم و وارد نيبه گفتن هم تنها
سرم. صورتم رنگ باخته بود  یرنگ هم انداختم رو یشال نازک نارنج کيکردم و 

ام برگردونم. رژلب طراوات رو به چهره یگرفتم تنها با زدن کم مي. تصمحالیو ب
و در آخر لب هام رو به هم  دميکش لبم یرژلب قرمز رنگ رو با ظرافت تمام رو

شالم رو مرتب  عيسر فونيآ یصدا دنيلبم پخش بشه. با شن یتا رژلب کامل رو مديمال
  اومدم. رونيکردم و از اتاقم ب

  شون رو آوردن. في_مزاحمان تشر

  رو برداشتم. فونيترنم رو از نظر گذروندم و آ یچهره یکفر

  !نييپا اي_در رو باز کن و خودت ب

 کردیه ترنم که منو با چندش نگاه مرو گذاشتم سرجاش. ب فوني" باشه " گفتم و آ 
  .نييپا رميباال. من خودم م انيگفتم: نترس نم

  !عي_خداروشکر. برو سر



593 | P a g e 
 

  

#sahel 

رو  ی. خواستم برم سمت درب که حضور کساطيرو با سرعت رسوندم به ح خودم
بودم که بازوم توسطش به  دهيز کامل به سمتش نچرخپشت سرم حس کردم. هنو

و دود مشامم رو  یاز چوب یبيترک یتلخ همراه با نت یعطر یاسارت گرفته شد. بو
خدا رو شکر  لهر نفسش صد ها سا یو به پا شناختمیپر کرد. صاحبش رو م

  . کردميم

و گفتم:  دميکش ینياز حرکاتش ه دهي. ترسواريو تنم رو چسبوند به د ديرو کش بازوم
  پرهام! 

  _جان دلم؟ 

تر آورد. حالت  کيدرست کنار سرم گذاشت و سرش رو نزد وار،يد یرو رو دستش
 یشد و نفس نفس زد. بو رهي. به چشمام خديرسیو منگ به نظر م جينداشت. گ یعاد

کارا نبود. آب  نيرو پر کرد. مست بود! پرهام اصال اهل ا هامهيتند و زننده الکل ر
  زمزمه کردم.  روملب آ ريو پر استرس قورت دادم و زدهنم ر

  _حالت خوبه؟ 

کنار تو باشم و حالم خوب  شهيزد و گفت: مگه م یبهم فشرد. لبخند شتريرو ب خودش
  نباشه؟

اختالل حواس داره  دميفهمیم ديمصرف الکلش چقدر بوده. با زانيم شدميمطلع م ديبا
  نه؟  اي

 نيا نجا؟يا یبپرسم چرا اومد شهيو گفتم: م اشنهيس یقفسه یرو گذاشتم رو دستم
  موقع شب؟ 

وقته منتظرش  یليکه تو خ یخبر کيرو بهت بدم.  یمهم یليخبر خ کي خواستمي_م
  . و... یهست
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   ؟ی_و چ

سرم انداخت.  یاز رو یسرم. شالم رو به آروم یرو باال آورد و گذاشت رو دستش
از موهام.  یانبوه یذاشت رورو گ شينيگردنم فرو کرد و ب یسرش رو تو گود

پوست گردنم" ها "  یو در آخر نفسش رو رو ديکش یقيو با ولع نفس عم صانهيحر
  بم کنار گوشم نجوا کرد.  یکرد. با صدا

  _دنبال آرامش بودم، قلبم آدرس تو رو بهم داد.

 يی. ناخودآگاه لبخند دندون نمادميکه پوست گردنم خورد به خودم لرز ینفس داغ از
  گفت: نخند پدرسوخته!  طنتيپر از ش یکه پرهام با تشر اما با لحنزدم 

. لحن همون لحن. حرکات کردینم یرييهم تغ یمست بود اما تو حالت مست پرهام
. تو حصار بدنش طنتياز ش یبار. نرمال بود منتها با دوز باالتر طنتيآروم و ش

   شه؟يم یخوردم و گفتم: حاال بخندم مگه چ یتکون

دلبر  یخنديم یاما وقت يیباياز من درآورد که نگو و نپرس. تو ز یها پدرهخند ني_ا
  ! رحمیدلبر ب کي. یشيم

همراه با  ميفقط من و پرهام بود نجاينداشت. پس ا یديد چگونهيه اطيقسمت از ح نيا
به  یگردنش کردم و تاب ی. دستم رو حلقهميکردياش مبار تجربه نياول یکه برا یحال

   گردنم دادم.

   رحم؟ی_چرا ب

 رحمانهیزد و گفت: ب يیرايپرهام از حرکت من خوشش اومده بود. لبخند گ نکهيا مثل
 یبکنم و بدون اعتنا بازم دلبر یکار تونمينم یدوني! چون میرحمی. بیبريدل م

  نه!  رابياما س یکنيتشنه م انصافی. بیکنيم

کردن بلد  یمن دلبر یدونيم زده لبم رو به دندون گرفتم و مظلوم گفتم: اصال خجالت
  ... ستمين
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 کوبميکه سرمو م یبگ نويا گهيبار د کي نمي! نبسيو گفت: ه ديرو به بازوم کش دستش
  . واريد نيبه ا

  _چرا؟ 

بم گفت: چون تو آسون  یرژ زده ام و با صدا یخمارش رو دوخت به لب ها نگاه
قابل مشاهده  ینم. حتلمسش ک تونميکه فقط من م ی! انقدر آسون و حرفهیبريدل م

  . ستيتو هم ن یبرا

  . یشناسيخوب م یلي! چقدر خوبه که فقط تو منو خیقلب من ی_چقدر خوبه که تو برا

. ديلبم کش یانگشتش رو رو یبه پوست گردنم زد و سرش رو آورد باال. نرم یبوسه
رو حجم از مرد بودنش  نيلبم آورد اما بالفاصه ازم فاصله گرفت. ا کيلبش رو نزد

و من چقدر بابت  کردیمنو حفظ م ميهم حر طيشرا نيتو بدتر یدلم بزارم؟ حت یکجا
. شالم رو انداختم شهيهم یبود اما نه برا یممنونش بودم. سواستفاده گر قهار نيا

 بشيج ی. دست کرد تووارياش رو داد به د هيسرم و قدم تند کردم سمتش. تک یرو
کفشش  یو پاشنه نيزم یپرتش کرد رو ضي. با غديکش رونيرو ب گاريو پاکت س

  رو گذاشت روش.

  اما وقتش. خوامتيبه نام خواستن! م اديبه کار م ی_هرجا حرف از تو باشه، کلمه

  .گاريو اشاره زدم به پاکت س دمياز سر عشق به روش پاش یخنده

  ...ینکش گاريکه س ی_پرهام قول داده بود

  متر اون طرف تر. کفشش پرت کرد چند  یرو با پاشنه گاريس

  گل نازم.  شهياز هم گسسته نم یراحت نيبه هم رهيگيمن و تو شکل م نيکه ب ی_تعهد

  . ديکش رونيگفت و بازوش رو از دور حصار دستام ب نويا

  من!  یخواستن ري_شبت بخ

  . ستيحالش خوب ن دونستميتند کرد سمت درب. مانع رفتنش نشدم چون م قدم
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  ! ري_شب توهم بخ

مونده بود که برسه به در تلو تلو خورد و تعادلش رو از دست داد. با سرعت قدم  چند
  و دستش رو گرفتم.  دميبه سمتش دو

  _حالت خوبه؟ 

  دارم.  جهيتکون داد و گفت: نه! گرمه! حالم بده، سرگ یبه نشونه منف یسر

عرفان  دنيرو باز کردم. با د اطي. درب حنهيبش نيزم یکردم همونجا رو مجبورش
خارج شدم. چند قدم فاصله رو محو کردم و  اطيداده بود از ح هيتک نيبه ماشکه 
  بهش.  دميرس

  _عرفان! 

. دميکش یاخفه غيقرمزش ج یچشم ها دنيرو که به سمتم چرخوند با د سرش
اما حال عرفان بدتر از پرهام بود. ناراحت و  رمياز عرفان کمک بگ خواستميم

  لب زمزمه کردم.  ريمعترض ز

  عذابه!  عهيهم ما اتيفرشاد که مهمون یري_بم

  عرفان فاصله گرفتم و زنگ واحد خودمون رو زدم.  از

  مزاحما که هنوز نرفتن!  ني_ا

  کارت دارم. نييپا اي_ب

 

#sahel 

  همون فاصله عرفان رو صدا زدم. از

  خونه. اين برو خاموش ک ني_ماش

رو بست و به سمتم اومد. اجازه دادم اول عرفان داخل  نيچون و چرا درب ماش بدون
  رو بستم و خطاب به عرفان گفتم: حالت خوبه؟ اطيبشه. درب ح
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  .اديو منگ گفت: آره خوبم فقط خوابم م جيهاش گمالش دادن چشم قهياز چند دق بعد

زدم و قدم تند کردم  ی! لبخند پت و پهنکنم هيگر ايبخندم  تيوضع نيبه ا دونستمينم
هم به  یروشن شد اما قسمت اطياز ح یبرق رو فشردم. قسمت دي. کلاطيح یسمت انتها

که مطمئن  اطيح يیروشنا زانيموند. از م کيها همونطور تارخاطر وجود درخت
و گفتم:  دمياش کش دهيژول یبه موها یتدو زانو نشستم. دس یشدم کنار پرهام رو

  م!پرها

  به سمتم چرخوند. یسرش رو با کالفگ پرهام

  _جانم؟

  بلند و طلبکارانه ترنم مانع شد. یبزنم که صدا یحرف خواستم

  ؟یدار کارمي_ها؟ چ

بهمون  قهي. بعد از چند دقاومدیم نييشدم. ترنم داشت خرامان خرامان از پله ها پا بلند
زد  هويسکوت کرد اما  . نگاه متعجبش رو از عرفان گرفت و دوخت به پرهام.ديرس

بازش بلکه از  شينه از ن نوي. اديدهنش گرفت و خند یخنده. دستش رو جلو ريز
 زي: چدميگرد کردم و متفکرانه پرس یم. متعجب چشدميلرزونش فهم یشونه ها

  بشن!  ضيهم مستف هيبگو، بزار بق ؟یديد یدارخنده

 هيلند بشه. دستش رو تکب نيزم یکرد از رو یسع ديترنم رو د یکه خنده ها پرهام
و بلند شد. چندبار پشت سر هم پلک زد و در آخر خطاب به من گفت:  واريداد به د

  .خندهيتعجب نکن پدرسوخته! به من م

  از پرهام گفتم: غلط کرده! تيتبع به

  باال انداخت. يیبرداشت و ابرو دنيدست از خند ترنم

  ع شد.شرو ضياالن تبع نيمن؟ از هم نميبيم ی_جان جان! چ

  دادم. نيچ ینيباال آوردم و ب دستم

  _برو بابا تو هم.
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  خنده؟يم یبه چ ونهيد نيپرهام رو گرفتم و گفتم: ا یبازو

 نيشد. دستش رو باال آورد و ب شقدميبزنه عرفان پ یپرهام بخواد حرف نکهياز ا قبل
  منو و پرهام چرخوند.

  کچل را چه به شانه کردن؟! شانه به دست. به لبخند گفتم: نهيآ یجلو دميرا د ی_کچل

  دلبرم را! اليخ یسويگفت: گ يیبه عشوه مضحکانه ا کچل

" کچل " نگاهم رو دوختم  فيتوص دنيجمله رسما قهقهه زد. با شن نيا دنيبا شن ترنم
 یشده بود. شرمسار سر یدنيکوتاهش بدجور جذاب و د یکه با موها یبه پرهام. کس

  ...ی!؟ آخه حواسم پدمياصال ند شهيورت مخم کردم و خطاب به پرهام گفتم: با

شونه ام کرد و منو به بغل  یرشته کالمم رو به دست گرفت. دستش رو حلقه پرهام
  گرفت.

رو  رييحواس دوتامون رو گرفت. تو تغ رمونيو حال وصف ناپذ اطيح یکي_تار
  که؟ یدونيو منم ژاکت خوشگل صورتت رو! م یديمن ند لياستا یتو

ما  یرو رو نشيما شده بود. درست دورب رهيمنگ بود اما ترنم خ و جيکه گ عرفان
  . کردیزوم کرده بود و با دقت تمام نگاه م

   دونم؟يرو م یگرفتم و کنار گوش پرهام گفتم: چ دهيترنم رو ناد یها نگاه

 دميفهمیاگه حواسم پرت نبود و م دي. شاکنهيخوشگلت م یاديز یصورت نکهي_ا
  . ميبود اطيح ینبودن و ماهم انتها نجايدو تا ا نيتنته االن ا یصورت

مارو  یرکيز رياومدم. به ترنم که همچنان ز رونيو از بغلش ب دميکش شيرو به ن لبم
  ؟یدار یگفتم: جانم؟ مشکل کردینگاه م

  _نه! در کمال آرامش به کارت ادامه بده!

روم گفت: منو آ یبا صدا نبارياعتنا از کنارش رد شدم که مچ دستم رو گرفت. ا یب
  ؟یکارم دار یگفت ؟یکه چ اطيتو ح یاز خونه گرم کشوند
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  باهت کار دارم. گم،ي_خب هنوزم م

چرت  کسرهيجناب که  نيا اي نميشما دوتا رو بب یبازکه عشق نييپا اميب ی_اِ؟ گفت
  زنه؟يم

  داره؟ هکر خمار...  ی: مشکلديمکث کردم که ترنم پرس هيثان چند

  و گفتم: ترنم! دميکشبه صورتم  یدست آشفته

  گم؟ي_ دروغ م

و منگ  جيگ نمي. به خاطر همستيحال دوتاشون خوب ن یعني ست،ي_حالش خوب ن
  هستن.

  ...یزد و گفت: مگه چه اتفاق یجون یلبخند ب دهيترس ترنم

  زدم. یچيو بن ق خيکالمش رو از ب رشته

  خوردن. جاتيالکل یکوفت یتو اون مهمون نکهي_مست شدن! مثل ا

  شد. نييترنم باال و پا یگلو بکيس

اصال  ؟یکن کاريدوتا رو چ نيا یخواي. ساحل! مگني_پس بگو چرا چرت و پرت م
  اط؟يشون تو ح یچرا آورد

  ترنم رو ترش کردم. یشده از دست رفتار ها یکفر

دوتا که از فرط  نيا ؟یکنن؟ ک یحالشون کجا برن؟ رانندگ نيبزارم با ا ی_توقع داشت
ندارن.  یکيزيدوتا تعادل ف ني! ایفهميترنم چرا نم خورن؟يو متلوتل یو منگ جيگ

 کيو  کردنيبرن قطعا تصادف م زاشتمي! اگر مگنيدارن م یچ فهمنیحاال نم نيهم
  بگم؟ دوباره اي یدي. فهمافتادیبراشون م یاتفاق

گفت: باشه ساحل آروم باش. فقط  مونيشونه ام و پش یدستش رو گذاشت رو ترنم
  م؟يکن کاريچ ديبگو االن با

  .ميببر نيرو از ب یحالت مست دي_با
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  ؟ی_چطور

  دفع بشه. عتريالکل هرچه سر شهيداره و باعث م یاديز ی! انرژی_آب گوجه فرنگ

باال استراحت  ميحرفم تکون داد. به سمت پرهام رفتم و گفتم: بر ميبه نشونه تفه یسر
  کن، حالت که بهتر شد...

  .زميزع رهيبرم خونه. د دي_اما من با

  خسته شده بودم. درمونده لب زدم.  یدرپیپ یمخالفت ها از

  .گهينکن د تمي_اذ

 تشي. بدون توجه بهش هداشدیم شتريچشم هاش ب یقرمز گذشتیلحظه که م هر
  کردم سمت پله ها.

  _عرفان بلند شو!

  

#sahel 

کاناپه  یاومدم. به پرهام که رو رونيتخت برداشتم و از اتاق ب یاز رورو  پتو
 ی. شعلهدميشونه اش باال کش یپتو رو تا رو یحيبود نگاه کردم و با لبخنِد مل دهيخواب
مبل نشستم. بازوهام رو به بغل  یکردم و در آخر کنار ترنم رو شتريرو ب یبخار

خاطرات  اديهم خوابونده بود. به  یرو پلک امشکه با آر یشدم به کس رهيگرفتم. خ
. کاش شديها متوقف ماز سر شوق زدم. کاش زمان تو همون لحظه یافتادم و لبخند

 یاز هرگونه حزن و اندوه. کاش که ا یعار یتيداشت. ابد تيحال خوبمون مهر ابد
  شوند. کاش...  یريتعب مانيکاش ها

  ؟یعرفان ننداخت ی_چرا پتو رو

عرفان ثابت نگه داشتم و  ینم سرم رو باال گرفتم. نگاهم رو روزمزمه آروم تر با
کت  کيپرهام  یداره و هم کاپشن. فکر نکنم سردش باشه ول یگفتم: عرفان هم هود

  و شلوار تنش بود که همون کتم رو از تنش در آورد.
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  _به هر حال!

  بستم. یقهيدق یو چشمام رو برا ميشونيپ یرو گذاشتم رو دستم

  بنداز... اريعرفان هم سردشه برو پتو ب یکني_اگر حس م

مبل بلند شد و راهش رو کج کرد سمت  یحرفم کامل نشده بود که ترنم از رو هنوز
به حرکات ترنم نگاه کردم. بعد از  یرکيز رياز چشمم رو باز کردم و ز یمياتاق. ن

و انجام کارش ر نهيبه بغل به سمت عرفان رفت. با آرامش و طمأن يیچند لحظه با پتو
  داد و دوباره کنار من نشست.

  .یبود یجد نباريازت که ا ی_مرس

  چندتا سوال ازت بپرسم؟ شهيکرد و گفت: م یآروم یخنده

عرفان رو  یتو از ک شه؟يپرهام م کارهي: عرفان چديتکون دادم که پرس یسر تنها
  بشه؟ یخطرناک نيبه ا یحاضر شده وارد باز یاصال چطور ؟یشناسيم

ماهه  کيان. عرفان رو حدود حد! مامانش با مامان پرهام دختر خاله_عرفان مو
هکره،  کيپسر  نيو رغبت خودش بود. ا ليشد به م یوارد باز نکهي. اشناسميم

  و اتفاقات رمزآلود. جانيعشق ه

شب گذشته بود  کيصحبتم تموم شد، چشم هام رو باز کردم. ساعت از  نکهياز ا بعد
که ترنم  دميکش یا ازهيبودن. خم دهيکه خواب شديم قهيل دقو پرهام و عرفان حدود چه
  .کنميشدن خبرت م داريهر موقع ب دارم،يگفت: برو بخواب من فعال ب

  مبل بلند کردم. یام رو از روبه بدنم دادم و بدن کرخت شده یو قوس کش

  .شنيم داريبره خودشون ب نيالکل که از ب یهيبشن. اثر اول داريب ديکم باکم گهي_نه د

از سرم  یخواب لعنت نيخونه سرگرم کنم تا بلکه ا یکردم خودم رو با کارا یسع
چند  نيا یها. تو نتيرو روشن کردم و با دستمال افتادم به جون کاب یکتر ريبپره. ز

خونه.  یمتخلف شدم که هم از درس افتادم و هم از کارا یوقت انقدر غرق ماجرا
  .شديتر از قبل م ندهران کنمن  هر روز نگ یزندگ تيواقعا وضع
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  _ساحل!

  خشک شد. نتيکاب یجون پرهام دستم رو یخسته و ب یصدا دنيشن با

  _جانم؟

  وارد آشپزخونه شد و دستمال رو از دستم گرفت. ترنم

  .کنميرو دم م ی. من خودم چاششي_برو پ

شونه اش  یآشپزخونه رو ترک کردم. از پشت سر دستم رو گذاشتم رو یمعطل بدون
  غول ماساژ شونه اش شدم.و مش

  _حالت خوبه؟

 یرو یزير یسمت لباش. بوسه ديدوتا دستام رو از پشت گردنش گرفت و کش پرهام
  کنارم پدرسوخته.  نيبش ايانگشتام کاشت و گفت: ب ینرم

زدم. مبل رو چرخ زدم و کنارش  تيرضا یحالش خوب بود لبخند از رو نکهيا از
  حالت خوبه؟  یگرفتم و گفتم: نگفت هشينشستم. دستش رو محکم تر از هم

  ! یشد تيکه امشب اذ ديخوبم. ببخش زمي_آره عز

  . ینجوريپرهام؟ نگو ا هيچه حرف ني_ا

  ! زميچشمم و گفت: چشم عز یرو گذاشت رو دستش

شد. دستش  داريو از خواب ب ديبه صورتش کش یکه خورد دست یبعد از تکون عرفان
  دهنش گرفت و عق زد.  یرو جلو

کجاست و منم با انگشت  یبهداشت سيحرکات چشم و ابرو بهم فهموند که سرو با
رو نشونش دادم. خواستم از کنار پرهام بلند بشم که دستش  یاشاره کنار درب ورود

  بازوم.  ینشست رو

  عرفان چش شده. نيبرم بب خوامي_م

  .شهيبشه حالش خوب م یاش که خالمعده هيعي! طبهي_اثرات بعد مست
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  ...نميبب_خب برم 

باعث شد  یمهمون نيرو بگم. رفتن به ا يیزايچ کيبهت  یمهمون یدرباره خوامي_م
 کيدور و برمون چه خبره. من و عرفان  ميچشم و گوشمون باز تر بشه و بفهم

  .یازش مطلع بش یگرفتم که تو هم حق دار یاتيتصم

  نقطه ضعفم. یدست گذاشت رو درست

  ؟ی_چه تصميم

گرفته تا موضوع قاچاق  دونيفر بيکرد. از رفتار عج فيام تعراتفاقات رو بر یهمه
. دميمضحک و دردآور پرهام ترس یصحبت ها دنيدخترا توسط فرشاد و سام. از شن

  شما؟ ميآب دهنم رو قورت دادم و گفتم: و تصم

همه  اري. به خود سامیبريسا یها تيفتا و فور سي_لو دادن دار و دسته شون به پل
  تموم بشه. عتريهرچه سر یباز نيا ديکه با دميم نانيبهش اطمو  گميرو م زيچ

  گفتم: نه! ريزدم و متح یپلک

  ؟یفهميشاهد ظلم و ستم باشم و دم نزنم. م تونمي_آره ساحل. من نم

اومده بود. ترنم حوله به دستش داد و اونم مشغول  رونيب یبهداشت سياز سرو عرفان
  صورتش شد.  یسيپاک کردن خ

بلند رو بهش گفتم: پرهام بازم؟  یبازوم کندم و با صدا یرو از رودستش  ظيغ با
  که... نيبفهم نيخوايچرا شما نم

  زد.  یچيداد و با صحبتش رشته کالمم رو  ق هيبه ستون تک عرفان

  داد و هوار راه ننداز. حق با پرهامه. ی_ساحل! الک

 نيکنيحق با شما بوده. االن فکر م شهي: همدميزدم و بهشون توپ یپوزخند معترض
گل و  شهيم یزندان و همه چ افتهيم شه؟يدرست م زيهمه چ نياگر فرشاد رو لو بد

 زنهيو م شهيم تریشما رو نگا کنه. جر نهيشينم ینجوريمن! اونم هم زيبلبل؟ نه عز
  نه؟ اي نيفهمي. مشهيبه پا م امتيآخر. اونوقته که ق ميبه س
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ما  امتيپاش کنار زد و بلند شد. کتش رو به تن کرد و گفت: ق یپتو رو از رو پرهام
سکوت مون به  نيما با هم یدوني.  مميکنیو سکوت م نميبيکه م يیاالنه ساحل. ما

کنه. تا  یشرويپ ميذاشت. گديو اون تو دلش بهمون خند مي. سکوت کردميفرشاد بها داد
 يیخبرا نيهمچ نيمن بعد از ا یتو برف ول ميکبک کرد نهوياالن سرمون رو ع

 خبریب يیاون دخترا گهي. سه شب دميقاطع خودمون رو گرفت مي. ما امشب تصمستين
 فيکث یدست مرد ها ريز فتنياز مرز رد بشن. قراره ب یاز همه جا قراره قاچاق
. درضمن وفتهياتفاق ب نيا زارمينم کنمیم اريه با سامک یعرب. اما من با صحبت

  لو بره. یوقت ی. حتدونهينم یزيچ جينباش چون فرشاد از وجود ما ه نگران

  ...اريتکون بدم و بگم: سام یو دوختن. منم فقط تونستم سر دنيبر خودشون

  .کنميم شيفردا راض نيمشهد. هم یبرا رهيبگ یانتقال دي_با

  واسه گفتن ندارم. یحرف چيه گهيمن د یدونيصالح م _باشه. هرجور خودت

  سرم زد. یرو یاز کنارم رد بشه خم شد و بوسه نکهياز ا قبل

 یمطمئن باش. قربون چشما نويکه به ضرر گل نازم تموم بشه. ا کنمينم ی_من کار
تو  یخوب يیفکر نکن چرا که خبرا چميمن. به ه یبايبخواب ز ريات. برو بگخسته

  . ري. شب بخميبر گهيدراهه. ما 

که بود قورت دادم و گفتم: شب  یچشمام جمع شد. بغضم رو با هر سخت یتو اشک
  !ريبخ

 

#sahel 

جزوه  هدفیآوردم و نگاهم رو از استاد گرفتم. ب رونيب فميرو از تو ک یاصل جزوه
هار ماهه از کنکورم گذشته بود اما انگار نه انگار! چهار ماهه ترم رو ورق زدم. چ

گرفته بودم  ادي یرو به خوب یمطلب چي. نه ههدفیب یگذرونم ول یدانشگاه رو م یها
خودم رو راحت سپرده بودم به دست  اليخ یخوندش داشتم. ب یبرا یو نه حوصله

اکشن  یهر اتفاق ر یبه پاو  کنميو طرح قلمش رو تماشا م نميشيسرنوشت. فقط م
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ام اضافه کردم و خودکار رو مهم استاد رو به مطالب جزوه ی. چند جملهدمينشون م
  .رداز بازوم گرفت و آروم کنار گوشم زمزمه ک یشگونيرها کردم. ترنم ن زيم یرو

  ! یافتیترم رو م نيا یبر شيروند رو پ ني_هم

  غصه بخورم. نميحاال بخوام واسه ا برام. کم دغدغه ندارم که ستي_به درک! مهم ن

و  یدارياون همه شب ب نه،يبرام رفت و گفت: زهرمار. اون همه هز یاغره چشم
کنار اون همه دغدغه درس رو هم  یتونيم یدرس خوندن به درک؟ اگر اراده کن

  .یادامه بد

 یمتقاعد کردن ترنم با لحن تند تر یچپ به استاد نگاه کردم و در آخر برا چپ
  بش رو دادم.جوا

تا دغدغه ترنم خانم. مشکل من به خطر افتادن جون خودمو و  مي_دغدغه دار
 برهيامونو م اليخودم وقت بزارم فکر و خ یبرا قهيدق کي اميهست! تا م انمياطراف

  اوضاع؟  نيخوندن درس اونم تو ا یبرا یکنينطق اضافه م یايبعد تو م

   .رمياستاد باعث شد از ترنم فاصله بگ یصدا

   م؟يما درسمون رو ادامه بد نيدي_خانوما اجازه م

  .ديسر خم کردم و گفتم: شرمنده استاد. عذر خواهم ادامه بد یشرمندگ با

مطالب  یتمام قهيکرد و دوباره مبحث رو ادامه داد. بعد از چند دق یزياخم ر استاد
 ديه باشدانشجوها گفت: خب! توجه داشت یتخته پاک کرد و خطاب به همه یرو از پا

 یو پرونده دانشگاه برا شهيامتحان ترم آخر تون برگزار م ندهيآ یکه دوشنبه هفته
تون هم بالفاصله شروع... جناب  یآموزش یا. دوره هشهيبراتون بسته م شهيهم

  حالتون خوبه؟ یغفار

 اشنهيس ی. قفسهارينگران کننده استاد همه نگاهشون رفت سمت کام یجمله دنيشن با
رها  یجون یو با ب قيعم گرفتی. نفس مداديه بود و با تمام قدرت مالش مرو گرفت
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بلند شدم. با  یصندل یبا شتاب از رو دمي. رنگ کمبود صورتش رو که دکردیم
  رسوندم. شيسرعت خودمو به صندل

  ... حالت خوبه؟!اري_کام

  .دادیرو ماساژ م اريکام یبود و شونه ا ستادهيحاال کنار من ا استاد

  ...یزبون ريقرص ز ن،يشون رو بگرد فيلطفا ک ینم سپهر_خا

رو باز کردم و افتادم به  فشيک پيز یبشه بدون معطل لينذاشتم کالم استاد تکم یحت
قرص رو  یو در آخر بسته ختمير رونيرو ب فشيک یجونش. تمام خرت و پرت ها

دادم. قرص  اريآوردم و به دست کام رونيکردم. با عجله قرص رو از بسته ب دايپ
  .ديکش یآروم سنف قهيزبونش گذاشت و بعد از چند دق ريرو ز

  _االن حالت خوبه؟

  و گفت: بهترم! ديبه صورتش کش یدست

  رو جمع کنه که استاد مچ دستش رو گرفت. فشيک یخرت و پرت ها خواست

 باياستراحت کن. کالس تقر کميتازه بخوره به صورتت،  یهوا کميتا  روني_برو ب
  تمومه!

  اما خب..._

  گرفت و به زور بلندش کرد.  اريکام یاز بازو استاد

 نارويا ی! برو خانم سپهرهيبه چ یچ دونميپسر. من دکترم م ستي_حالت خوش ن
  .کنهيجمع م

رو  نجايراحت. من ا التيتکون دادم و گفتم: برو خ یحرف استاد تند تند سر دييتا به
  .کنميمرتب م

 ید و از کالس خارج شد. تمام جونم رفت به پالب زمزمه کر ريز یممنون اريکام
تمام تنم رو در بر  یرو احاطه کرده بود. حس انزجار اشنهيس یکه قفسه یدرد
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من بودم چرا  یتا وقت ار؟ياز خودم متنفر شدم که چرا کام یلحظه یگرفت. برا
 نيمسبب ا دونستینم ی. حتزيچ چياز ه خبری! بگناهيبود اما ب یقربان ار؟يکام

  کارو کرده. نيو چرا ا هيدردش ک

  !عتريلطفا سر ی_خانم سپهر

 یگذاشتم. نتونستم ب فشيشئ رو هم داخل ک نيو آخر دمياستاد جنب یصدا دنيشن با
  تفاوت باشم پس روبه استاد گفتم: استاد اجازه است برم...

  .ديشده، دستش رو نشونه رفت سمت در و گفت: بفرمائ یکفر

رو به شونه ام انداختم.  اريکام فيو ک دميرو به جون خر همه نيو سنگ رهيخ نگاه
 کياستاد) کالس رو ترک کردم.  ديکاپشنش رو هم برداشتم و با گفتن (خسته نباش

نشسته بود  یصندل یکه رو اريکام دنيرو از نظر گذروندم و با د اطيدور کل ح
  داختم.شونه اش ان یرو رو پشنشدم و کا کيزدم. از پشت سر بهش نزد یلبخند

  سرده! یلي_هوا خ

از مطلب ها عقب  ؟یچرا اومد گهيزد و گفت: تو د ینيلبخند دلنش دنميبا د اريکام
  ها! یمونيم

کردم و گفتم: من  ینشستم. خنده اريدرست شونه به شونه کام یصندل یرو
  رو هم عقب بمونم. قهيچند دق نيعقبم، بزار ا یليخ ینجوريهم

  _چرا؟

  االن؟! حالت خوبه ستي_مهم ن

  حکم مرگو داره. دنتمينفس کش کشهيم ريت ی_آره بهترم. المصب وقت

به چشماش نگاه  تونستميشدم. نم نيزم رهيمهربونش گرفتم و خ یرو از چهره نگاهم
که مسببش من بودم. بغض به گلوم چنگ انداخت و خرخره  گفتيم یاز درد یکنم وقت

رو مهار کنم اما  نيسنگ یتوده. خواستم با قورت دادن آب دهنم اون ديام رو جو
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رو  یقي: هنوزم کالس موسدميپرس امچندان هم موفق نبودم. با لرزش مشهود صد
  ؟یريم

  و... ارمي! نفس کم متونميکه نم یدوني. مرمياوقات م ی_بعض

خواننده بشه اما نشد.  خواستيخودشو هم از چله کمان رها کرد. م ريت نيآخر
  و نشد! خواستياما نشد. م یبخون یدل خواستيم

  گفت: ساحل! یبا لبخند غمناک ديحلقه بسته تو چشمام رو که د اشک

رو کنار دستش گذاشتم  فشيبلند شدم. ک یصندل یجوابش رو بدم از رو نکهيا بدون
رو که در حال  یتم اما دوباره به سمتش برگشتم. قطره اشکازش فاصله گرف یو قدم

 یتونينم گهيجوشش بود رو با نوک انگشتم مهار کردم و گفتم: منو ببخش! ببخش که د
. یاريچون نفس کم م یتند راه بر تند یتونينم گهي. ببخش که دیراحت نفس بکش
 شتريب یلي. خیوبخ یليتو خ یغفار اري. کامیبخون یدل یتونينم گهيمنو ببخش که د

سوالم  کي یعضو بدنت ناقص شد اونم به خاطر من، اما تو حت ني. مهم تریلياز خ
  که... یدياز من نپرس

  !یخودت بهم بگ خواستميچون م دميزد و گفت: نپرس یچيکالمم رو ق رشته

 ینمک رو شهيفقط م کنهياز تو دوا نم یدرد دنشي! فهمیديفهم یروز کي دي_شا
اگر آدما  شديم ی. چیمن به خطر انداخت ینفسا یو جونت رو برازخم! فقط بدون ت

  داشتن؟یدوتا قلب م

  نه؟ ه؛ي_مثل کل

  که...  فيمال تو بود! چه ح شيکيتکون دادم و گفتم: اگر داشتم االن  یسر

  کمون هيچ وقت مال من نشد! نيکه قلب رنگ في_چه ح

و اشک  دمي. شندمينقلبم رو به وضوح ش یشهيترک خوردن ش یکمون! صدا نيرنگ
سست  یو با قدم ها دميرو باال کش مينيزالل رنگ انداخت. آب ب یريصورتم حر یرو

  فاصله گرفتم. یو لرزون ازش چند قدم
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ندارم که بخوام ازش  یچون قلب خونمينم یوقت دل چيه گهيکمون! من د ني_رنگ
 شهيهم یبت که برابخونم. واسه تو و قل یواسه تو دل کنميرو م امیبخونم اما تمام سع

  مال پرهام شد.

  ها! شهينم ميوقت ترم چيه مونهيجاش م یزنيکه م یزخما ني_نگو و زخم نزن! ا

. بهش فکر نکن یآهنگ دل کي! با شهيگفت: چرا م حيمل یزد و با لبخند یچشمک
  کمون. نيرنگ

  که فکر نکنم. شهيتارم رو با چند پلک زدن صاف کردم و گفتم: نم نگاه

و طوفان  یاهيبعد از س شهيکمون هم نيباشه رنگ ادتيساحل!  یکمون ني_تو رنگ
کمون ندادم  نيکه بهت لقب رنگ یو الک هدفی. بدهيم هيهاش رو نشون بق یقشنگ
  .دميد یشباهت کيحتما 

  

#sahel 

ام کوله ی. دستهميکن یروادهيرو پ یچند قدم ميگرفت ميو تصم ميشد ادهيپ یتاکس از
انداختم.طبق معمول در حال حرص  یرخ ترنم نگاه ميرو محکم تر گرفتم و به ن

  خوردن و غر زدن بود.

 نيتر از دهن خودش صحبت نکنه، باز همسپهر گفتم گنده ني_بالغ بر صد بار به ا
  رو بخون و خالص! واال. یدوست نيفاتحه ا گهيم طونهي. شدهيروند رو ادامه م

پالتوم فرو کردم و گفتم: شما  بياز حد هوا دستام رو داخل ج شيب یخاطر سرد به
   شده؟ي! باز چنيسگ و گربه مدام در حال جنگ و جدال نيدو تا ع

که  شيمعترض گفت: تا چند ماه پ یابروهاش شکل گرفت و با لحن نيب قيعم گره
  بود اما االن... اريبحث کام
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بالخره دلو به  یلبم محو شد. ترنم بعد از مکث کوتاه یاومد لبخند رو اريکاماسم  تا
بهش بگه  ستين یکي. اصال کنهيباد م رتيمن رگ غ یزد و گفت: االن برا ايدر

  خودمه دوست دارم باهش حرف بزنم. تو رو سننه؟ یپسر عمو

ه سر تا پام رو گرد شد ی. ترنم با چشم هاستادميراهم رو ادامه ندادم همونجا وا گهيد
  ؟یترمز کرد هويورانداز کرد و گفت: سوختت تموم شد که 

  لب زدم. یبراش در آوردم و با طعنه و فضول یشکلک

  ه؟يچ نايپسرعمو؟ صحبت و ا هي_نه جونم! شما بگو قض

زد  انهيناش یليکرد و خ یرو گرفت و مجبورم کرد که به راهم ادامه بدم. نوچ دستم
  چپ. یبه کوچه عل

  ...هويسپهر  نيکه ا کردمینبود. داشتم با تلفن صحبت م یمهم زياصال چ ،یچي_ه

 یحرکت کي یحرف کيکالمش رو خودم به دست گرفتم و گفتم: حتمآ سپهر  رشته
  ه؟يپسرعمو چ هيقض نميشده. بگو بب یرتيغ ینجوريکه ا دهيد

. خوردیش رو مهابده ناخن حيرو توض یموضوع مهم خواستيم یداشت وقت عادت
به دو  گردهيبرم هيقض یدوني: مگفتیم دهيبر دهيو بر کندیش رو با دندون مهاناخن

بگذر  رشيو... ساحل از خ رفتی. اون موقع حامد هنوز دانشگاه مشيسه سال پ یال
  !گهيد

  .دميرو به رخش کش تمام گذشته یبدجنس با

  !عيسر االيگذرم؟ که حاال من از آقا حامد ب یفرشاد گذشت یماجرا ري_مگه تو از خ

بشر خنک دو ساله عاشق بوده و من  نيگفت و من متعجب فقط نگاهش کردم. ا ترنم
  دونستم؟ينم

و  اهوياتفاق ساده است. مثل تو و پرهام پر از ه کيمن و حامد  ی_ساحل قضيه
  .ستين جانيه

  کنه اما کور خونده! هيرو توج شيپنهون کار نيا خواستيم
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  ترنم! ستين یمنطق لياصال دل ني_ا

ذهنم مشغولش بشه  خواستميچون نم گرفتميرو نم اشی_تا قبل از کنکور خودمم پ
حالت  دميمشهد خواستم بهت بگم که د مياومد نکهيواسه همونم به تو نگفتم. بعد از ا

کال  دميتا ماجرا رو فهم شميبازم منصرف شدم. چند وقت پ یشونيپر ست،يخوب ن
  آروم شد. یچ ههم نکهيز ارو زدم. گفتم بزار بعد ا دشيق

و در هر حال مراقبم بوده و نداشت حالم بد باشه.  شهي. ترنم همگفتیهم نم راهيب پر
هجوم  ديلبم رو که د ی. لبخنِد رودميپس حق رو بهش م ستين یبه خوب بودش شک

آورد سمتم و صورتم رو بوسه بارون کرد. خودم رو ازش جدا کردم و گفتم: خب 
  ن؟يهست یله. االن تو چه مرحاريدر ن ی! چندش بازگهيد

برگشته. مامانش زنگ  یهفته است از سرباز کيباز شده تا بناگوش گفت:  یشين با
  .گهيچند ماه د یگذاشتن اما من انداختم برا یزده به مامانم و قرار خواستگار

آخرش  یجمله دنيلبام شکوفه کرده بود با شن یکه از سر ذوق و شوق رو یلبخند
  رفت. نياز ب

  _اونوقت چرا؟

 یاسفناک به اندازه تيوضع نيچند روز تنهات بزارم. ا یبرا یحت خوامي_چون نم
  که... تونميحالت رو خراب کرده منم نم یکاف

  _ترنم! 

 یبه گرما عتريتا هرچه سر دميخودمون. به قدم هام سرعت بخش یتو کوچه ميديچيپ
  خونه برسم.

  نکن. تيخودتو اذ یپا داره. پس الک کيمن  مرغ یدوني_زهرمار ترنم! خودتم م

تا ترنم هم بهم برسه. چند قدم فاصله رو هم محو کرد  ستادميچراغ برق وا ريت کنار
  .ستاديو کنارم ا

  .شهياش بسته مماجرا رو به اتمامه! داره پرونده ني_ترنم ا
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  باال انداخت و گفت: چطور؟ يیابرو

تموم  زيچکه به ماجرا باز بشه همه سيپل یگفت؟ پا یپرهام چ شبيپر یدي_مگه نشن
  .شهيم

  قبول... اري_مگه سام

  ادامه نداد. گهيکه تکون دادم خودش د یسر با

پرهام و عرفان چقدر دم گوشش ورد خوندن که  ستيبهم زنگ زد. معلوم ن شبي_د
  .رسهيشده. خودش گفت تا شب م یراض

. حتما خودش حساب پرهام و عرفان بشه یخام حرف ها ستيبچه که ن اري_سام
ماجرا واقعا رو  نيا ديشا یديگرفته. خدارو چه د یميتصم نيکه همچ دهيکرده، سنج
  به اتمامه.

رو تو قفل چرخوندم و  دي. کلميديبه خونه رس یروادهيپ قهيدق نيبعد از چند بالخره
  ترنم باز گذاشتم. یراه رو برا

  کن. یعذرخواه ساحل! حتما از سمت من از عرفان و پرهام ی_آها راست

  رو پشت سرم بستم و وارد شدم. اطيح درب

  _چرا؟

 ادتيکردم.  یروادهيز کنميچرت و پرت گفتم. االن که با خودم فکر م یلي_اونشب خ
  نره.

 قهيبه شق ی. دستديکش قيعم یاعصابم خط یکفش ترنم رو یترق تورق پاشنه یصدا
  ؟یجو عقلم دار کيبفهمن  فهيح ؟یکنينم یو گفتم: چرا خودت عذرخواه دميام کش

و خبر از  ميديرو نم یتار بود. جا رهيجا از نظرم تو همه دادميرو مالش م چشمام
بردم که  یپ نيبلند و دلنگران ترنم به ا یصدا دنياتفاقات اطرافم نداشتم. اما با شن

  بازم دردسر جديد.
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#sahel 

  جفت کفش مردونه مواجه شدم. نيو ترس باز کردم و با چند ديرو با ترد چشمام

  خونه رو داره؟ نيا دياز من و تو کل ريبه غ ی_ مگه کس

  _نه! 

به ترنم انداختم، رنگ به رخسار  یهام رو در آوردم. نگاهو آروم کفش دهيترس
 یرنم نه! دست لرزونم رو روت یمن تکرار شده بود اما برا یصحنه برا نينداشت. ا

  در گذاشتم، تا خواستم درب رو باز کنم دست ترنم مانع شد. رهيدستگ

  ...ديزنگ بزن به پرهام شا ايساحل! ب ترسمي_من م

و  یکليمرد ه نيچند دنينکردم و با شتاب درب منزل رو باز کردم. با د يیاعتنا
 یتته پته گفتم: شما تو خونهقلبم و با  ی. دستم رو گذاشتم رودميکش ینيچهارشونه ه

  د؟يکنيم کاريما چ

از  یمرد دميآماده کرده بودم اما در کمال تعجب د انهيحرکات وحش یرو برا خودم
 یزد و کارت یلبخند یشون با آرامش به سمتم قدم برداشت. با خشوع و مهربان نيب

 یحاتم یصورتم گرفت و گفت: سرگرد عل یآورد. جلو رونيب بشيرو از تو ج
با نام مختصر  رانيا یبريسا سيا پلي رانيو تبادل اطالعات ا ديتول یفضا سيهستم. پل

  فتا. سيپل

 بشيبه در چسبوندم. کارت رو داخل ج شتريدهنم رو قورت دادم و خودم رو ب آب
. درب رو بست و ميگذاشت و با حرکات دستش به من و ترنم فهموند که داخل بش

تا خطر  ميهست نجاي. من و همکارانم اديگران نباشخطاب به من و ترنم گفت: اصال ن
 یبرقرار یما برا یخانم سپهر دي. آرامش خودتون رو حفظ کنميرو از شما دور کن

  .ميحضور دار نجايآرامش شما ا
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زدم و نگاهم  یبهم وصل شده بود. پلک یبرق هزار ولت کيشده بودم. انگار که  الل
تاپ وجود تا لپ نيچند یعسل زيم یرو. يیرايسوق دادم سمت پذ نيرو از کف زم

  بهم گره خورده بودن. ريزنج نيکه ع یداشت با کابل ها

هک،  ،ینترنتيو جعل، سرقت ا نگيشيف جاديو مبارزه با ا یريما جلوگ في_وظا
مون رو به  فيوظا یتا همه مينجايهست و ما ا یاانهيرا افتهينفوذ و جرائم سازمان 

  . مياعمال کن یم فرشاد فاراببه نا یشخص ینحوه احسنت رو

. دمينجواهاش رو فهم یاون مرد از نظرم گنگ و مبهم بود. اما تا حدود یجد یصدا
 ی. صدایو مشک ديبرق سف یها ميبرق پر بود از س یها زيتا پر يیرايپذ ريمس

ها منو پرت کرد به  ميسیفعال شدن ب ريو فعال و غ بورديک یها ديفشرده شدن کل
  چشمام تکون خورد. یجلو یزمان حال. دست

  !ی_خانم سپهر

که  دميخونه چرخوندم و فهم ليوسا نيزدم و به خودم اومدم. آشفته چشمام رو ب یپلک
شال و با  ريرو بردم ز ميشونيپ یشده رو ختهير یاکشن نشون بدم. موها یر ديبا

 خونه صاحب نداره؟ شما با حکم صادر شده نيمگه ا یول ديبلند گفتم: ببخش یصدا
 تکارايشما مارو با جنا یآرامش اما انگار یبرقرا یبرا ديگيد؟ميما شد یوارد خونه
و مارو به  نيمون شدمثل دزدها وارد خونه یاطالع قبل چي. بدون هدياشتباه گرفت

  ...نجاي! اصال شما اديسکته داد

  _ساحل!

 اريامنگاهم رو کشوندم سمت اتاق. س اريسام یو هشدار گونه یجد یصدا دنيشن با
  بود. ستادهيفتا در چهارچوب درب ا سيرنگ مخصوص پل یبا لباس مشک

  ...نجاي! تو ااري_سام

و  ديسرم کش یآهسته به سمتم اومد و منو به بغل گرفت. دستش رو رو یقدم ها با
 دونستميکنار گوشم گفت: ساحل اصال نگران نباش! نخواستم بهت خبر بدم چون م

  .یاريدرم یباز عيضا و بدتر از اون یريگيدلشوره م
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من االن  اريگفتم: سام قيعم یبدنم از فرط استرس لمس شده بود. با گرفتن نفس تمام
  انجام بدم؟ کاريچ ديبا

سواالت  یو به تمام ینيشيگفت: م ميزد و قاطع و سل یاومدم. لبخند رونيآغوشش ب از
  ...یديجواب م

  ادامه نده. گهيد اريباعث شد سام یسرگرد حاتم یصدا

باهش صحبت کن.  یقهيجان لطفا خواهرت رو ببر تو اتاق و چند دق اريسام_
. ميديصورتشون کامل رنگ باخته. حالشون که بهتر شد بعدا کارمون رو ادامه م

  !ستين یاعجله

ترنم رو گرفتم  یلب زمزمه کرد و دست من رو گرفت. بازو ري" ز ی" چشماريسام
هنوز درب اتاق رو باز نکرده بود که ترنم  اري. ساماديو مجبورش کردم همراه من ب

  تو اتاق خودم. رميرو به من گفت: من م

  _آخه...

  ترم.راحت ینجوريملتمس گفت: ا یکه هنوز هاج و واج مونده بود با لحن ترنم

کشوند تو  یمنو به آروم اريبازوش برداشتم. بعد از رفتن ترنم سام یرو از رو دستم
  : االن حالت خوبه؟اتاق. درب اتاق رو بست و گفت

  شروع کرد به صحبت کردن. اريبه نشونه مثبت تکون دادم که سام یسر

  .ميکن يیتا ازت بازجو ميهست نجاي_من و همکارام ا

  ؟يی: بازجودميتعجب پرس با

  .ميرياز تو بگ دياطالعات هست که با یسر کي_آره 

  ه؟يمگه گانگستر ؟ینجوريا نجا؟ي_اما چرا ا

فرشاد قرار داره. توقع  نيبذره ري. تمام حرکات تو زميباشمشکوک ن نکهيا ی_برا
  بشه؟  زيکه قشنگ متوجه همه چ یکالنتر یايب یداشت
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  که...  ینجوري_اما خب ا

 رياخ قاتيتحق یمن ط یهمکارا نوينظره! ا ريفرشاد ز یخونه توسط آدما ني_ ا
 ضياسم رو تعواالن لب نيمنم هم هيمون معمولهمه یکه لباسا ینيبیمتوجه شدن. م

 عيضا ميدر پارک نشده. چرا؟ چون نخواست یجلو یموتور اي نيماش چيکردم. ه
  !ميباش

  ن؟يوارد خونه شد ی_چجور

رو پنهون  زيچ چيمهمه ه یليخ يیبازجو نيگرفتم. ا هيزاپاس رو از همسا دي_من کل
  نکن. باشه؟

  ؟يی: فقط بازجودميتکون دادم و پرس یسر

  _نه!

  

#sahel  

  تخت نشست. یرو مهيرو به زبون آورد و سراس ی"  نه " قاطع اريسام

 یزيرما برنامه یاصال فکر نکن. شغل و حرفه وفتهيب یقراره چه اتفاقات نکهي_ به ا
  .کنهيم رييتغ شهيعمليات مون از بن و ر ینقشه هينداره. در ثان یقيدق

 ميتوني. ماريتکون دادم و گفتم: من حالم خوبه سام یکالمش مصمم سر ميتفه یمعنا به
  .ميبر

  _مطمئن؟

تر کرد و تخت بلند شد. کمربندش رو محکم یهم خوابوندم که از رو یرو یپلک
نگران  یوجود نداره که بخوا یقابل توجه زيچچيگفت: اصال ترس به دلت راه نده. ه

 حيو کامل توض قيدق ديکه تو با شهيگذشته ازت م یدرباره یتسواال کي. فقط یبش
  .یگونه ابهام چيبدون ه یبد
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  تموم بشه!  نکهيتا ا کنميم یموجود خسته شدم. هرکار تيوضع ني_خودمم از ا

ساحل.  یگفتیتکون داد و گفت: کاش از همون اول بهم م یبار سرتاسف اريسام
  کنه.  دايپ خيماجرا انقدر ب یذاشتيم دينبا

  انداختم و با حسرت لب زدم.  نييخجالت سرم رو پا با

  . کاش... اري_کاش سام

 کردیم ديوجدان. تهد یبودم، قشنگ ازم زهر چشم گرفته بود ب دهيترس یلياوال خ اون
به  ذاشتیاما نم کردیگوشم رد م خيخطر رو درست از ب یزياما فقط به حرف! ت

  منه! یاش سالمتم برگ بندهتما دونستيگوشت برسه. چون خودش م

  .مياست. بلند شو که بر ندهي! االن وقت رقم زدن آستي_االن وقت شخم زدن گذشته ن

مو رو به پشت گوشم فرستادم. از مرتب  یو تارها دميکش شونميپر یبه موها یدست
بودن وضعم که مطمئن شدم اشاره زدم که درب اتاق رو باز کنه. بعد از خروج 

که سکوت  يی. تنها صدادميرس يیرايپشت سرش قدم برداشتم و به پذمن هم  اريسام
تاپ بود. چهارتا لپ دهايکل فهدار صح تمير یصدا شکست،يحاکم بر جو خونه رو م

تاپ نشسته بودن؛ که پشت لپ یبودن. مردها یو آماده ساز پيهمزمان درحال تا
  مشغول به کار بودن.  رينظیب یهمه با تبحر و سرعت

  .یخانم سپهر دينيبنش دي_بفرمائ

مبل نشستم. بعد از  یرو یبه خودم اومدم و به آروم یسرگرد حاتم یصدا دنيشن با
 ی. همهديسواالتش رو پرس یکيیکيتعلل بالخره سرگرد رو کرد به من و  قهيچند دق

  .یسراغ سوال بعد رفتیو م کردیمن رو با دقت داخل پرونده ثبت م یصحبت ها

با شما  یجعل تيبا نام مستعار و هو لياوا یفرشاد فاراب ديگفت شما ی_خانم سپهر
  مراودات داشته؛ درسته؟

  _بله!
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. کجا باهشون آشنا ديبرامون شرح بد اتيجزئ یمشخصات رو با تمام ی_لطفا تمام
 یپ يیچند ماه بعد از آشنا د؟يدونياش مخودش و خانواده یدرباره یزيچه چ د؟يشد

  د؟يبرد شياصل تيبه هو

در  تيگرفته تا آشنا یدادم. از سوار شدن به تاکس حيرو توض زيبه مو همه چ مو
پوچ.  یها قتيبه حق ميديشاهکارش گفتم و رس یروز اول دانشگاه. از دورغ ها

 شهيکه هم یسرطان و علل فوت پدرش. و درآخر فقر و فالکت یماريسرگذشت ب
  .زديازش دم م

دانشگاه  دي: گفتديست به کمرش زد و پرسمتفکر د یاز اتمام صحبتم سرگرد حاتم بعد
  خونده؟یهمراه با شما درس م

  .ميکالس بود کيترم و  کي ی_بله! از همون اول با هم تو

داشته اعم از  یاحتساب مدارک قانون نيصاف کرد و گفت: پس با ا يیگلو سرگرد
 تيريمد ايبوده  یمدارکش جعل اي! یلياونم به نام آراد سه یشناسنامه و کارت مل

تاوان  ديبا تيريباشه مد نيچننيقبولش کرده. که اگر ا یزيم ريبا رشوه و ز دانشگاه
  بده. یسخت

آراد  نيبب ر،يآمار بگ یاز همکاراش و گفت: صالح یکيرو کرد به  یحاتم سرگرد
  مشخصات! یوجود داره! با تمام ینام یليسه

 یرو از رو ميسیب تاپ برداشت.بود دست از لپ یصالح لشيکه از قضا فام یمرد
  برداشت و فعالش کرد.  یعسل زيم

  _مرکز، مرکز!

  .ديبه گوش رس یمرد یخش و برفک صدا یصدا دنيو شن هياز گذشت چند ثان بعد

  _مرکز به گوشم.

  داره. یچه مشخصات یليبه نام آراد سه یشخص دينيبب د،ي_مرکز لطفا چک کن

  نگران من.  یچهرهگرفت و دوخت به  ینگاهش رو از صالح یحاتم سرگرد
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   م؟يسواالت رو ادامه بد ی_خانم سپهر

  دادم به تاج مبل.  هيرو صاف کردم و سرم رو تک کمرم

  سوال ازتون دارم.  کيمن  ی_بله حتما. فقط سرگرد حاتم

  ؟ی_چه سوال

 ريخودش هم درگ یواقع یزندگ یفرشاد تو یعنيداره؟  تيسرطان واقع ی_قضيه
  رو بهم نشون داده بود.  مارستانشيموقع ب یها بوده؟ چون عکس یماريب نيا

لبش  یسوال من مهر سکوت رو از رو دنيکه تا اون لحظه ساکت بود با شن اريسام
  کند. 

همش به احتمال  یديهم که د يیهانبوده عکس یخاص یماريب چيه ري_نه! فرشاد درگ
  فوتوشاپ بوده.  اديز

کامال درست  اريون داد و گفت: سامتک یسر ارياز کالم سام تيبه تبع یحاتم سرگرد
 ديرو گفته. شما نبا یجلب توجه و ترحم شما همچين دروغ ی. فرشاد فقط براگهيم

دست آوردن به یکه اون برا ديدوني. مديفرشاد رو باور کن یوجه الف ها چيبه ه
  .گذرهيم زيچهدفش از همه

هر چند ماه بود اما چند ماهه. در ظا یحرف برام اثبات شده بود. حاصل تجربه نيا
  سال گذشت. نيچند یمن به اندازه یدر اصل برا

  _بله کامال متوجه هستم.

  .دي_سرگرد اطالعات به دستمون رس

 ینگاه همه به سمتش معطوف شد. سرگرد حاتم یصالح جانيپره یصدا دنيشن با
ر معنادا یتاپ رفت. اطالعات رو همراه با لبخندمبل بلند شد و به سمت لپ یاز رو

  بلند بلند خوند.
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#sahel  

چقدر  نميتا بب دادميگوش م یدقت تمام به اطالعات خونده شده توسط سرگرد حاتم با
  فرشاد مطابقت داره.  هيبا خود واقع

  و...  و شصت و نه صدي. نام پدر؛ محمد. متولد هزار و سیلي_آراد سه

  .بردميم یپ شتريو هر لحظه به تناقض موجود ب دادميم گوش

 یها تيفقط داره جرم و جنا یاضافه شد. فرشاد فاراب مشيبه جرا گهيجرم د کي_
  . کنهيم ترنيخودش رو سنگ

پرسش و پاسخ رو از سر گرفت. بعد از  یمبل نشست و ادامه یدوباره رو سرگرد
  شد. انيع سيپل یبرا زيچساعت همه کيگذشت 

خبر ندادن؟ معموال  یآگاه سيدکتر معالجش به پل اي_موضوع خوردن متانول! آ
  گزارش داده بشه. دياتفاقات حتما با نجوريا

خودش اعتراف کرد که متانول  یباطن ليبه م اري! کامريفکر کردم و گفتم: خ یکم
 اگر موضوع رو لو بده دونستي. خودش مدهينوش یاشتباه یرو با الکل سنت

  .اديبه وجود ب یتازه یدردسرها

گرفته؟  یشما رو به باز یزندگ ليدل نيهم به ا یکه فرشاد نام دونهيم یغفار اري_کام
  روز افتاده؟ نيبه ا یاطالع داره که توسط چه کس

گفت: چه خبر از عرفان  اريتکون دادم که سرگرد خطاب به سام یبه نشونه منف یسر
  موحد؟

  لب زد.  با خنده اريسام

  .ميمنتظرش هست ی_امشب مهمون ما هست! کالنتر

  . چشمام از فرط تعجب چهارتا شده بود.ارينگاهم رو سوق دادم سمت سام ريمتح

  کرده؟ یمگه کار ؟یکالنتر اديب دي! عرفان چرا بااري_سام
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  _نه!

  _پس چرا...

  نگذاشت که حرفم کامل بشه. اريسام

  .ميدار ازين پرونده و داشتن مدارک معتبر بهش ليتکم ی_برا

گفت: هرچند که آقا عرفان  یبکشم سرگرد حاتم یاز سر خاطر جمع یخواستم نفس تا
و کار شنود خودش به  کردهيحمل م کروفونيهم داره. م یزير یليجرم خ کيشما 
  و جرم داره. شهيمحسوب م یقانون ريخود غ یخود

 ینجوريکه اگذاشت و حاال حقش نبود  هيکمکمون کرد. از جونش ما یلي! خعرفان
که  ینجوريا ار؟يگفتم: آره سام اريبه خاطر ما عذاب بکشه. متعرض خطاب به سام

اطالعاتش به دردتون  یگيکرد. اصال مگه نم نکارويعرفان به خاطر ما ا شه،ينم
  !اريسام ستيباشه. عرفان حقش ن یرقانونيغ ديپس نبا خورهيم

  خنده. ريزد ز اريسام ميتموم شدن جمالت کوتاه اما پر از ناراحت با

و  کروفوني. اون موفتهيعرفان ب یبرا ستيقرار ن یاتفاق چي_نگران نباش ساحل ه
 دونهيکاره است م نياس رو خودم به عرفان دادم. عرفان خودش ا یپ یشنود و ج

  جرمه. یرقانونيشنود غ

گرفتم و  یرو ارياز سام یگرفته. با ناراحت شيشوخ اريسام تيوضع ني! تو اعجب
 یشون رو جمع کردن و آماده ليوسا یهمه قهينج اتاق شدم. بعد از چند دقک رهيخ

  رفتن شدن.

بهتون  دي. چند نکته هست که حتما باديممنونم از اينکه وقت گذاشت ی_خب خانم سپهر
  بگم.

  .ستادمياحترام ا یبا بلند شدن سرگرد من هم به معنا همزمان

  .دي_بفرمائ

  خونه رو نشونه رفت. یز پنجره هااش دوتا ابا انگشت اشاره سرگرد
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تون راحت  اليما تحت مراقبته. از همه جهت خ سيپل ی_اطراف خونه توسط همکارا
  باشه منتها...

افتاده که االن  یگفتم: مگه تا االن چه اتفاق همه وسواس و مراقبت نياز ا متعجب
  ازه؟يهمه مراقبت و کنترل واقعا ن نيا افته؟يبخواد ب

 سيپل ی. االن پاینبوده خانم سپهر سياز پل یخبر نيت: تا قبل از اگف یحاتم سرگرد
 یبندشرط تيهست که تا امشب سا نيو تالش ما ا یشده. تمام سع دهيبه ماجرا کش
و اون موقع است  شهيم ريسام دستگ یمنهدم بشه. فردا شب دار و دسته یفرشاد فاراب

. ممکنه دست به شهيمشکوک م لو رفته و اول از همه به شما شهيکه فرشاد مطلع م
  بزنه  یخطرناک یکارها

  .ميرو در نظر گرفت زيچهمه ما

  _اما خب...

دستش باال آورد و مانع صحبت من شد. رشته کالم رو خودش به دست گرفت  سرگرد
فقره قتل  نيمسائل ما چند ني. سر اديريبگ یرو جد هيقض نيا کنميو گفت: خواهش م

طور که گفتم خونه تحت مراقبته اما حضور . هموندينگذر . لطفا سادهميو تجاوز داشت
  !هيممرد مطمئن کنار شما و دوست تون حت کي

 نکهي. سرگرد مثل اارينشده بود که نگاهم رفت سمت سام ليسرگرد تکم یجمله هنوز
. امشب و فردا شب ديحساب باز نکن اريحضور سام یذهن منو خونده باشه گفت: رو

  بزنه. یسر یوقت نکنه به خونه حت ارياصال سام ديشاشلوغه و  یليسرمون خ

 اريسام یعني. شديکه به ذهنم خطور کرد پرهام بود اما خب اون که نم یفرد نياول
  نمونه! یاوصاف کس نيما بمونه. درمونده گفتم: پس با ا یدوشب خونه دادیاجازه نم

رو  یپرهام کس شما. مطمئن تر از شيپ اديچند شب ب زنمي_پرهام برومند! زنگ م
  سراغ ندارم.

نسبت پرهام با من  دميشا ايهست  یپرهام برومند ک دونستینم نکهيمثل ا سرگرد
  .دونستیرو نم
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  هست؟ مطمئن... یجان پرهام برومند چه کس اري_سام

  شد. شقدميخودش پ اريبزنم که سام یحرف خواستم

  _نامزد خواهرم هستن!

  کنج لبم نشست. عجب! پرهام...  حيمل ی" نامزد " لبخند یکلمه دنيشن از

  _با اجازه! خدانگهدارتون.

شد. با رفتنشون  ميذهن یها یپرداز اليمانع خ اريسرگرد و همکاران سام یصدا
  ؟یگفتم: تو چرا نرفت اريو خطاب به سام دميکش یقينفس عم

  . رميمنم م اد؛ي_پرهام که ب

   ستن؟يرفتن مشکوک ن ینجوري_ا

 یوانمود کنه که انگار مهمون ها یدر جور یسپردم جلو خانم رو ی_نه! چون مهر
  اونه.

  

#parham  

بخش که  از آرامش یافرو رفته بودم. خلسه قيخواب عم کيبود که در  یقهيدق چند
خوردم که  یتکون ساحل کيتخت کوچ ی. روگرفتینشأت م دهيعطر ارک دنييبو

چوب صورتم جمع  یزيتخت قرار گرفت. از برخورد بدنم با ت یکمرم درست لبه
بود.  کيکوچ یليمن خ یبراتخت از همه نظر  ني. اديشد و خواب از چشمام پر کش

تخت  یتا به چوبه کردمیپاهامو جمع م ديبا یغلت بزنم و حت تونستمیکه نم یبه حد
دارم؟ اما نه!  یبزرگ یاجثه یليمن خ اي کهيکوچ یدايتخت ز نيبرخورد نکنه. ا

 زهيم زهيبزرگ من؛ بلکه مشکل از ر یاتخت بود نه از جثه یمشکل نه از اندازه
کردم و  ميبالشت تنظ یزدم. سرم رو رو ی. به افکارت خودم لبخندبودبودن ساحل 

نصب  یتابلوها رهيرو از نظر گذروندم و خ واريد یشدم. ترک ها رهيبه سقف خ
 یهاکه لبخند گل نازم رو ثبت کرده بود. قاب عکس یشدم. تابلوها واريد یشده رو
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 کيقاب عکس تنها  همهاون  نيدل بردن از من عاشق. ب یکه ساخته شده بودن برا
 يیبايز بيکه ترک یمسخ خودش بکنه. عکس قهيچند دق یعکس تونست من رو برا
 ستادهيرنگ وسط گندمزار ا یصورت زيفرشته با شوم کيداشت. ساحل درست مثل 

رو به  یشونه رها کرده بود و با طناز یرنگش رو آزادانه رو يیخرما یبود. موها
به دل  بيساحل عج یزرد رنگ با لباس صورت مزارگند بي. ترکزديلبخند م نيدورب

ابرها کنار  یبايز شيبا نما کرد،ینم يیرنگ هم کم خودنما ی. آسمون آبنشستیم
ها رو تماشا کنم قاب عکس یهيشده بود. خواستم بق یدنيد یبيطرز عج هم عکس به

 یرودرب که فشرده شد بالفاصله پلک  رهيساحل مانع شد. دستگ یقدم ها یکه صدا
. در دميکش یمنظم یهابالشت قرار دادم و نفس یهم گذاشتم. سرم رو رها شده رو

از باز کردن درب اتاق بودم. ساحل بعد  یخوب یليخ گريمورد به خصوص باز نيا
نشون  یعکس العمل چگونهيخودم حس کردم اما ه یرو رو نشيداخل شد. نگاه سنگ

 نيو ا شديحس م شتريبو ساحل هر لحظه بعطر خوش یندادم. حضور گرمش و بو
 یبود. خم شد و پتو رو تا رو ستادهي. حاال کنارم اشهيتر م کيداره بهم نزد یعني

  .خوردیمماس با صورتم قرار داشت و نفسش به نفسم م . صورتشديشونه ام باال کش

  ساحل؟ گمي_م

بلند و گوشخراش ترنم. لبم به خنده کش اومد  یرو داشتم جز صدا زيچهمه انتظار
فاصله گرفت و با  یحالت خودم رو حفظ کردم. ساحل از من چند قدم عياما سر
رو با چاله  نجايا ؟یاما آروم رو به ترنم گفت: چه خبرته؟ مگه سر آورد يیترشرو

  !نکهيمثل ا یاشتباه گرفت دونيم

تمام  یاليخی. ترنم با بنميباز گذاشتم تا عکس العمل هاشون رو بب مهيراستم رو ن چشم
 ی! خونههيکيشر نجايکجا اشتباه نگرفتم. ا چيرو هم با ه نجاي! استين یخبر چيگفت: ه

  خودمه دوست دارم عربده بکشم.

،واق  یبالنسبت سگ نکهيا اي ؟یه اش زد و گفت: مگه قمه کشبه شون یاضربه ساحل
  ها کدوم؟ ؟یکنیواق م
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که  یکنترلش کرد. روم رو برگردوندم طور شدیکه اصال نم یگرفت جور امخنده
. ترنم دميشنیفقط صداشون رو م گهيبود. حاال د ديسف واريد ميروروبه یمنظره

  معترض از طرز صحبت کردن ساحل گفت: ساحل!

  مگه پرهام خوابه؟ ینيبی_کوفت ساحل. نم

  هست؟  دنيوقت خواب اي_ساحل جان، ساعت هفت شب آ

دانشگاهش  ی. تا ساعت چهار صبح هم مشغول تموم کردن کارادهينخواب شبي_د
  بوده.

  بخوابه! من که...  خواستي_م

  که زد بحث رو تموم کرد.  یبا حرف ساحل

اومد چشماش  یما مراقبت کنه. ترنم وقت که خسته و کوفته اومده تا از دي_ببخش
  . سر و صدا نکن بذار بخوابه.یخوابیخون بود از ب یکاسه

 اير یساده و ب بيدختر عج ني. اداديم یهيداشتنش رو چقدر خوب نشون بق دوست
که ترنم گفت گوش  یزدم به جمله ی. لبخندکردیخودش م یوانهيرعدش رو د

  سپردم.

 نجايمراقبت از ساحلش اومده ا یبدون پرهام برا یول کنمی_باشه من سر و صدا نم
  .یگهينه کس د

  هر حال. درنگ گفت: به هيبعد از چند ثان ساحل

 ؟ی. مگه ازش ناراحت نبودرميتو رو از پرهام بگ یتاوان ناراحت خواستمی_ من م
 یحرصم رو روش خال ینجوريا خواستمینبود؟ خو منم م نيمگه دلت ازش چرک

  بد کردم؟کنم. 

ذهنم دنبال علل  ی. تودنيترنم از فرط تعجب ابروهام باال پر یصحبت ها دنيشن از
  نشد. دميعا زيچ چيرو جستجو کردم اما ه یناراحت نيا
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به زجر  یخودسرانه که گرفت از دستش ناراحتم اما راض مي_درسته! به خاطر تصم
تو خودت رو  مير گذاشتمسائل رو پشت س نياز ا یلي. من و پرهام خستميدادنش هم ن

  ها ناراحت نکن. یدلخور نيبابت ا

! خودم همه فن رهيگیگل نازم از کجا نشأت م یها يیاعتنایو ب یسرد نيبگو ا پس
  .یرفع دلخور یبودم برا فيحر

 ستين . درستکننیم یهاشون رو سپردوتا کفتر عاشق نفس به نفس هم لحظه نجاي_ا
مواظب خودت باش. چون هرکجا که دوتا جنس  یلياما خ رميباشم. م نجايکه من ا

  !طونهيمخالف کنار هم باشن نفر سوم شون ش

  !نمتيبا خنده گفت: گمشو نب ساحل

زهر مار ساحل پز  ديجون، شامم اونجام. خودتون نوش جان کن یمهر شيپ رمي_م
  رو.

ذاشتم. از چشمم رو باز گ یميکه ترنم رفته بود دوباره به حالت اولم برگشتم و ن حاال
  بگذره. یقهيتخت بلند شدم و گذاشتم چند دق یبالفاصله بعد از رفتن ساحل از رو

  

#parham 

آهسته خودم رو رسوندم به راهرو. پشت ستون  یبا قدم ها قهياز گذشت چند دق بعد
رنگ تو  يیموينداختم. ساحل با بلوز و شلوار لبه آشپزخونه ا یو نگاه ستادميا

پوست کندن بود. به سمت آشپزخونه قدم برداشت و از پشت  اريآشپزخونه مشغول خ
و  یاش گذاشتم و گفتم: قهر بود نهشو یکمرش کردم. سرم رو رو یدستام رو حلقه

  خبر؟یپرهام ب

ب زمزمه کرد. ل ريز یو آخ ديکش ینيه دهيمن ترس یرمنتظرهياز حضور غ ساحل
اش رو به دندون گرفت و شدم. ساحل انگشت اشاره کشينزد شتريب یبا دلواپس

خون  یاقطره دنيبپرسم که با د یصورتش از سوزش و درد مچاله شد. خواستم سوال
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رو از دور کمرش باز کردم  مدست یشد. مشوش حلقه دايبرام هو زيچاُپن همه یرو
  .دميو سفت دستش رو چسب

  باز کن. _دستت رو

پوستم حس کردم. ساحل که  ريدل انگشتش سوزش و درد رو ز یدگيبر دنيد با
. نگاهم رو دور تا کردیبود که از انگشتش چکه م یخون رهيفقط خ زدینم یحرف

کمک  یداشتم. با سرعت جعبه اجيرو که احت یزيچ دميدور آشپزخونه چرخوندم و د
سمت ساحل. دستش رو  تمباره برگشبرداشتم و دو خچالي یرو از رو هياول یها

 ختمير یدگيبر یرو رو ینفره. محلول ضدعفونتک یصندل یگرفتم و نشوندمش رو
 ديبود اما حتما با یسطح یدگيانگشت چسبوندم. بر یو بالفاصله چسب زخم رو رو

 یعذرخواه دياتفاق افتاده بود پس با نيمن ا يیهوي. به خاطر رفتار شديم یضد عفون
که زخم شده بود  یجا قيلبم بردم و دق کيآوردم باال. نزد ورو گرفتم کنم. دستش 

  اکتفا کردم. جمله کي. تنها به دميرو بوس

  _غلط کردم!

  بلند شد. یصندل یکرد و از رو یخنده ساحل

  تو که نبود، خودم... ري! تقصونهي_د

  صحبتش کامل بشه. نداشتم

  .ارميدر م یباز ونهياوقات د یمن بود. در هر صورت ببخش که بعض ري_اتفاقا تقص

  ؟ی: االن آشتدميازم گرفت که پرس حيمل ینگاهش رو با لبخند ساحل

  کنم. ی_قهر نبودم که حاال بخوام آشت

 یداريخواب و ب نيب شه،ي. فالگوش واستادن که  محسوب نمدميشن ،ی_چرا بود
  .دميصدات رو شن

  برداشت. نتينگاهم کرد و درآخر دوتا فنجون از داخل کاب چپچپ

  .ميزنیباهم حرف م ارميم يیچا ن،ي_تو برو بش
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لبم نقش بست. به سمت گاز رفتم و گفتم:  یرو يیکه گفت طرح لبخند دندون نما نويا
  .زميبزار من بر کنه،یدستت درد م

  شد. یباال انداخت و با گرفتن دستم مانع برداشتن قور يیابرو ساحل

باشه. االنم برو دوست دارم  ادتيها!  یکنیمنو نازدونه م یليخ ی_پرهام خان، دار
  .زميبر يیخودم برات چا

   دونستم؟یو ما نم ی_کدبانو بود

  برداشت.  یکتر یاز رو اطيرو با احت یکرد و قور یخنده ساحل

  .شميمنم نگا نکن هول م ینجوري. برو ازي_زبون نر

 یتم. صدانشس یمبل دونفر یاومدم و رو رونيحرف اضافه از آشپزخونه ب بدون
برداشتم.  یعسل زيم یرو از رو ميکنجکاو گوش توجهم رو جلب کرد. ميگوش امکيپ

 یاتفاق ها نينگاه کردم. ناشناس بود! به خاطر رخ دادن ا اميفرستنده پ یبه شماره
رو باز کردم و  امکيپ یصفحه مرددناشناس واهمه داشتم.  یهااز شماره یلعنت

  مشغول خوندن شدم.

که مزاحمت  ديگرفتم. ببخش یات رو از خانم افتخارم. مهنوشم! شماره(سالم پرها
. هرچه نميتو رو بب ديرو بهت بگم. پرهام من با ینکته کي خواستمیشدم اما م

. تلخ نه چون زهرماره! تو یکنیکه تو فکر م ستين یبهتر. گذشته اونجور عتريسر
پيام  نياز خانواده! حقته... اگر اگذشته،  از. یات مطلع بشحقته که از اتفاقات گذشته

خواهش از سمت من  نيما. ا یخونه ايفردا با نامزدت ب کنمیخواهش م یخونیرو م
خوشحال شد. اگر قصد  یليخ ديموضوع رو فهم یبلکه از سمت مامانه. وقت ستين

  حتما قبلش به من خبر بده.) یاومدن داشت

که  ستين یزد. گذشته! اونجور خي کبارهيفرو رفتم. تموم تنم به  یشوک بزرگ تو
 زايچ نيو نذاشتم ذهنم به سمت ا دميبه صورتم کش یپس... دست کنم؟یمن فکر م

... چون گذشته خط قرمز منه! ديبشه. نبا ختهيافسارگس شميفکر و اند ديبشه. نبا تيهدا
که دست نخورده  خوامیبذارم. فقط م کنارش خوامیشخمش بزنم و نه م خوامینه م
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 کميصحبت مهنوش هم کنجکاو شدم و هم  ني! اما االن با انيهام. همنه تو خاطرهبمو
  مضطرب.

  _پرهام!

درونش تنها  یاهويبرداشتم و مغزم رو با ه اليساحل دست از فکر و خ یصدا با
گذاشت و کنار  یعسل زيم یرو رو یچا ینيلب داشت س یکه رو یگذاشتم. با لبخند

 یلباب از چا کيکمر بار یانداختم. فنجون ها یاهنگ ینيس اتيمن نشست. به محتو
 يیهم کنار فنجون ها خودنما جاتینيريتا ش نيشده بود. شکالت، گز، نقل... چند

  .کردنیم

  .کردیم تيقند ساده هم کفا کيالزم نبود.  جاتینيريش همهني! ازميعز ی_چه کرد

  گذاشت و به دستم داد. یفنجون رو داخل نعلبک ساحل

با نقل  خورميم ی. خودم معموال تو ماگ چادونستمیتو رو نم یقهيمن سل_راستش 
  تو رو... گهي. دلياونم با طعم نارگ

  پسند تو باشه منم همونم. ی_ هرچ

  _پس بخور، نوش جونت.

بردم که ساحل  یپ نياز تو قندون برداشتم و به دهن بردم. مزه مزه کردم و به ا ینقل
رو  یش به مزاقم خوش اومده بود. جرئه از چاحق داره نقل دوست داشته. طعم

  با ساحل بانو. ديجد ی! مزهیو گفتم: چه طعم دمينوش

  زد و گفت: نوش جان. یتيلبخند رضا ساحل

فکر و ذکرم رفت سمت گذشته.  شد و من دوباره يیهم مشغول خوردن چا ساحل
. قلبم آروم و قرار نداشت و کردیمهنوش! فکر کردن به احتماالت نگرانم م یحرفا

  قرار رو؟  یقلب ب نيآروم کنه ا تونستیم یک

  _پرهام!
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 ینيرو داخل س یاومدم. فنجون چا رونيمعترض ساحل از حالت اغما ب یصدا با
  گذاشتم و گفتم: جانم؟

  _حالت خوبه؟

رو باز کردم. نفسم تنگ شده بود.  رهنمياول پ یو دکمه دميبه صورتم کش یدست
از عقلم  تيو قلبم هم به تبع شديم دهيچکش تو سرم کوب کيگذشته مثل  یکلمه

  ساحل. ستيو گفتم: نه! حالم اصال خوب ن دميکش یقي. نفس عمکردیم شيهمراه

  شد. کميگذاشت و نزد یعسل زيم یفنجون رو رو یبا دلواپس ساحل

  افتاد؟ یچه اتفاق آنهي_حالت که خوب بود! 

بختک افتاده  کيگذشته مثل  یکردم و در آخر گفتم: قضيه فيرو براش تعر ماجرا
  !مکهيجونمو م رهيبه جونم و داره ش

کن به خودت  ی! سعدهي: رنگت پرگرمش گرفت و گفت یدستا نيدستم رو ما ب ساحل
 یگيعذاب وجدان رو بذار کنار. مگه نم خوب فکر کن و یزاي. به چیمسلط باش

  خونه شون؟ یمهنوش گفته فردا بر

  تکون دادم که ادامه داد. یسر

گذشته حقه  هيچ ینياونجا تا بب یريم یعاد یليچرا؟ فردا خ الي_خب پس! فکر و خ
  کنم که حالت عوض بشه؟ کاريتوعه! االنم چ

  ؟ین گفتم: فردا کنارم هستمحزو یرو گرفتم و کشوندمش تو بغل خودم. با لحن بازوش

دل  ینجوريدختر عادتشه ا نيجمله قلب من رو هدف گرفت. ا کي نيبا هم ساحل
  رو کنه؟ ريببره و حالت رو ز

 یباغبونه! حاال اون گلم برا کي ازمنديداشته باشه ن اتيبتونه ح نکهيا یگل برا کي_
سنگ  شهي. مذارهيتنهاش نم وقتچيباغبونش رو جبران کنه ه یبتونه محبت ها نکهيا

  که پژمرده بشه. یباغبون. کنارشه تا وقت یهاو صبور غم

  نتونستم تحمل کنم. سرش رو به بغل گرفتم و چشمام رو بستم. گهيد
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مرگ گلش  شيوجود نداره. باغبون حاضره خودش پ ی_گل اگه پژمرده بشه باغبون
  بشه. مخصوصا اگر اون گل، گل ناز باشه.

  مغموم من نگاه کرد. یو به چهرهسرش رو باال گرفت  ساحل

  _االن حال باغبونم چطوره؟

باعث شد خدا  یچه کس ريخ ینگاهش کردم. دعا ريدل س کيرو خم کردم و  سرم
  .نميمن؟ ساحل باشه و من خوشحال تر یرو بفرسته به زندگ یفرشته نيهمچ

  سرحال شد. ديگلش رو که د یها ی_ دلبر

  

#parham  

 هيحبس شد. بعد از گذشت چند ثان امنهيرو فشرد و من نفس تو س فونيزنگ آ ساحل
  .ديچيگوشم پ یحلزون نيب فونيمهنوش از پشت آ یصدا

  .دي_بفرمائ

باز شد و ساحل درب رو با فشار دستش کامل باز کرد.  کيخونه به طور اتومات درب
  و گفت: برو داخل. ديه روم پاشب یلبخند

قدمم رو با رخوت برداشتم. قلبم از شدت استرس و تنش  نيتکون دادم و اول یسر
  شونه ام. ی. ساحل خودش درب رو بست و دستش رو گذاشت روديلرزیم

  تو خود درده! ی_آروم باش که ناآروم

ذروندم و خونه رو از نظر گ اطيدور کل ح کيلبم نقش بست.  یرو یجون یب لبخند
 یآب، رنگ آب یبنا شده بود. زالل اطيکه درست مرکز ح یبه حوض کوچک دميرس

آب شناور  یو پودر شده رو دهيخشک ینواز تر کرده بود. برگ هاحوض رو چشم
و گرد  ديوز ی. باد تندکردیم جاديرو در حوض ا یزير یبودند و وزش باد موج ها

  معلق شدند. برخاستند و در هوا نيزم یو خاک ها از رو
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  د؟ي_سالم. خوب هست

گرفتم و سرم رو چرخوندم سمت صاحب صدا. ساحل  اطيرو از حوض و ح نگاهم
  مهنوش رو به بغل گرفت. یشد و با مهربون قدمشيقبل از من پ

  آقا پرهام؟ دي. خوب هستدي_خوش اومد

ه مهنوش ب یدوباره یصدا دنيخونه بود با شن ینما یکه تا اون لحظه حواسم پ من
  خودم اومدم.

  د؟ي_سالم ممنونم. شما خوب هست

از ورود گرد و خاک به چشماش دست راستش رو  یريبه منظور جلوگ مهنوش
  صورتش گرفت و با دست چپش تعارف مون کرد به خونه.  یجلو

  داخل. مامان منتظرتون هست. دي_بفرمائ

 کيبه  دميسر ميکرد یراهرو رو که ط ري. مسميو ساحل همزمان با هم داخل شد من
 نيشده تزئ یگلدوز یهاحال باصفا. طاقچه ها با پارچه نياما در ع کيکوچ يیرايپذ

که پنجره  یمخمل یهاشده بود. پرده دهيکتاب چ یهر طاقچه تعداد یشده بودن. رو
از  یميها. ن واريسوق داده شد سمت د آگاهرو پوشونده بود. نگاهم ناخود یارس یها
خونه رو که از نظر  یقاب گرفته شده بود. تمام بايز یهاها با تابلو فرش  واريد

بازوم  یرو ی. دستدادیانجام م یهنر یاومد خاله هاجر اون موقع کارا ادميگذروندم 
روم روبه که یانساليبه خانم م دميو رس دميباال کش نيشد. نگاهم رو از کف زم دهيکش

 یمربا ها شهين که هم. همویمهربون بچگ یهيبود. خاله هاجر! همسا ستادهيا
کره و مربا برامون درست  چيو هر بعدظهر ساندو کردیدرست م یاخوشمزه

حاال دست به عصا شده بود. لبخند مهربانانه زد  ی. همون خاله هاجر پرانرژکردیم
بغلش رو گرفت.  ريبه کمکش رفت و ز شو عصا زنان به سمتم قدم برداشت. مهنو

انداختم. بغض به گلوم  نييشدم. سرم رو پا ترکينزدسختش نباشه خودم  نکهيا یبرا
  . با لرزش صدام لب زدم. ديبریچنگ انداخته بود و نفسم رو م

  _خاله! 
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  خاله دورت بگرده. ینگاهم کرد و در آخر گفت: اله قهيدق نيخاله هاجر چند 

. گهي. مهنوش معترض گفت: اِ مامان جان! قرار نشد دهيگر ريرو گفت و زد ز نيا
  .ستيکه درست ن ستادهيا ینجوريلطفا، ا دينيبش

کرد به سمت  تميکه خبر از حال دگرگونم داشت دستش رو گذاشت پشتم و هدا ساحل
  مبل ها.

  .زميعز ني_بش

 ی. مهنوش کمک کرد تا خاله هاجر روميمبل دونفره نشست یو ساحل کنار هم رو من
نرفته  ادتيمارو که  ینهخو یسبزها ی. بعد از اون خطاب به من گفت: چانهيمبل بش
  پرهام؟

به شمال سفر  اديز یليخ ديسبز! عمو سع یخاطرات گذشته. چا یايکردم به دن رجوع
سبز ...  یچا تون،ي. برنج معطر، کلوچه، زگشتیدست پر برم شهيو هم کردیم

 یآروم یبهش لب نزدم. خنده یوقت حتکه من ازش متنفر بودم و هيچ یهمون چا
  بودم؟ متنفرسبز  ینرفته که از من چا ادتيم: سر دادم و گفت

بدونم چقدر خانواده مارو به  خواستمیفقط م ادمهيتکون داد و گفت:  یسر مهنوش
  . یدار ادي

 یشما هم مثل شوهرت چا زمياز اتمام صحبتش خطاب به ساحل گفت: ساحل عز بعد
  ؟یخوریسبز نم

  سبز دوست دارم. ی_ من اتفاقا برعکس پرهام چا

زد و به سمت آشپزخونه قدم برداشت. خاله هاجر با انگشت سبابه  یلبخند وشمهن
محله  طونياش رو پاک کرد و گفت: پسرک شر و ش دهيدور چشم چروک یسياش خ

و دلمون رو خوش  یاومد نجوريپسر؟ چجور شد که ا یکجا بود بت؟يغ هويکه  شديچ
  ؟یکرد
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تمامم رو در بر گرفت.  یطورنيآرامش چگونه ا نيا دونستمیشده بودم و نم آروم
  مغموم خاله هاجر نگاه کردم. یسرم رو باال گرفتم و به چهره

هم  ینجوريکنم. ا فشيکه بخوام تعر ستي_مفصله خاله! اونقدر خوب و گل و بلبل ن
  . بهتره که بمونه و گفته نشه!شديو هم شما ناراحت م شهيحال من بد م

که دلم به فاش کردن گذشته  ديمستاصل من فهم بود و از لحن یزن عاقل و بالغ خاله،
  .دهيرضا نم

  ؟یخونیدرس م ی. چه رشتهنميکن بب فيپسرم! تعر ی_هرجور راحت

  کرد به ساحل و ادامه داد. اشاره

  ؟یکه ازدواج کرد شهي_چند وقت م

 یماه کي! گهيتمومه د باي. تقرخونمیم یزدم و گفتم: پرستار یساحل لبخند روبه
  .ميساحل نامزد کردکه با  شهيم

! چقدر به هم م یضربه خاله به  ديبش ري. پنيايبه چوبه مبل زد و گفت: هزار ماشا
  ...هيالمؤمنين. چشمم کف پات پسر چقدر شب ريهم به حق ام یپا

  بود معترض از صحبت خاله گفت: مامان! ختنير یکه آشپزخونه مشغول چا مهنوش

  ...نيانداخت ب یکه دور ی_لعنت به کس

  _مامان!

  

#parham 

کنجکاو شده بودم و دل تو دلم نبود  شتري. بکردیم تمياعتراض ها و نگفتن ها اذ نيا
. صبر کردم و دندون زنهيازش دم م یگذشته چه خبره که خاله انقدر با ناراحت نميتا بب
 یدسته یا خودشون شروع کنن به صحبت کردن. دستم رو روگذاشتم ت گريج یرو

که چقدر  دادیه دادم. حالت و طرز نشستم نشون ميمبل گذاشتم و سرم رو به دستم تک
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 ینياومد و س رونياز آشپزخونه ب قهيو درمونده هستم. مهنوش بعد از چند دق شونيپر
 ميلب زمزمه کرد ريز یگذاشت. من و ساحل هردو ممنون یعسل زيم یرو رو یچا

  که مهنوش گفت: نوش جان!

 یچا یبرداشت. فنجون حاو ینيدستش رو کش داد و دو تا فنجون از داخل س ساحل
ها جاشون  هي. صبر کردم و گذاشتم ثانديسبز رو خودش نوش یرو به من داد و چا

. کردیاز فاش گذشته نبود. سکوت بود که حکومت م یبدن اما خبر قيرو به دقا
کنار اومدم و خطاب به خاله  م. بالخره با خوددادیه تنها من رو زجر مک یسکوت

داره که حق  یازش مطلع بشم؟ چ ديداره که من حتما با یگذشته چ نيهاجر گفتم: ا
  منه؟

  ...ی_پرهام جان لطفا چا

افتاده به  یاولوله شبي: نه خاله! از ددميزدم و نال یچيق شهيکالم خاله رو از ر رشته
  وگرنه... کنمیخودم رو کنترل م یلي. االنم خرهيگیداره نفسم رو مجونم که 

ماجرا تهش که  نياز من به مادرش گفت: مامان جان شروع کن! ا تيبه تبع مهنوش
  . گهيچند روز د ايداره االن باشه  یچه فرق گهيد شهيرسوا م

 داد. هيگذاشت و دو دستش رو به عصا تک زيم یرو رو یهاجر فنجون چا خاله
انداخت و گفت. گفت و من مات و مبهوت موندم!  نييپا یسرش رو از فرط ناراحت
  مرگ کردم! من در حق مادرم بد کردم! یگفت و من از ته دلم آرزو

سوخت و دودش  یکه خونه و زندگ ی! شبشي! درست هفده سال پیسوز شي_شب آت
ه با تن کشت کيداشت فقط  یقربان کيفقط  یسوز شيکل محله رو گرفت. اون آت

  !یکيخاکستر شده داشت. فقط  یسوخته و جنازه

  خم شد. نييرفت. سرم ناخودآگاه به پا ليتحل ميو تمام انرژ دميشن

پرنده  کيدرست مثل  ايدن اتيشد و از ح یسعادت! خاکستر دي_پدرت پرهام، جمش
  .ديپر کش
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مهار اون  ینشد. آب دهنم رو به بهانه دهيچشمام حلقه زد اما چک ريدر پس حر اشک
  که... شديلرزون گفتم: چ یقورت دادم و با صدا یکوفت یتوده

 نيجا ماشاز همه خبریباعث شد. بابات هم ب نيرزميگاز اونم تو ز ري_باز بودن ش
و  رسنیبه خونه م شيآت ی. شعله هاشهيمنفجر م نيزم ريو ز زنهیرو استارت م

. شلنگ آب کردنیو داد م غياهل محل ج ی. همهسوزننیاتاق رو م یهاپرده
 ميکردیاومد. فکر م یآتش نشان قهيدق داما افاقه نکرد که نکرد. بعد از چن گرفتنیم

اومدن.  رونيخاکستر شدن اما... مامان و داداشت زنده ب یسوز شيهمه تو اون آت
رو بغل گرفته بود تا اون  مانياز صورتش سوخته بود چرا که پ یميفقط... مامانت ن

  .نهيبن یبيآس

دستم نشست.  یو رو دياز کنار چشمم چک یبانو! مادر طفلک من. قطره اشک سارا
آخر خاله حس از تنم رفت. نفسم بند اومد  یدر وجودم فعال شد اما با حرفا ديجرقه ام

  و قلبم از شدت درد مچاله شد.

 یو دوباره بگ یريکه بغلش بگ ی! نبودیتو اما نبود دنيبه شوق د روني_اومد ب
. مامانت... یگم شد انوسيقطره تو اق کيپرهام! درست مثل  یا بانو. نبودسار

تو زجه بزنه. انقدر اشک  یدور یبرا ايپدرت عزاداري کنه  یبرا دونستینم
... یگشتن... کالنتر روجا صورتش درمون نشد. همه یسوختگ وقتچيکه ه ختير
 یمانت نذر کرد. به همه. مایکه نبود یجا! نبود. همهی... پزشک قانونمارستانيب

. پرهام یومدياما تو ن ختيسجاده نشست و هرلحظه اشک ر یامام ها متوسل شد. پا
. بس که اشک دينکش گهياز حد معروف بود اما همون زن د شيب یمامانت به صبور

  سجاده نشست زانوهاش به درد اومد... یشد. بس که پا خشکاشکش  یکاسه ختير

 ارياختیکه ب یهاتمام صورتم رو پوشونده بود. اشکادامه بده. اشک  نذاشتم
  ...یديمن... چقدر زجر کش ی. مامان من... سارا بانودنديجوشيم

  پرهام کجاست؟ ی_االن سارا بانو

و  یبا رفتنت؟ رفت ی. پرهام تو چه کردديکش شيو قلبم رو به آت ديترک دميام یاجرقه
  !یظلم کرد
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  شد. پرهام مامانت... یکرد و آسمون یقلب ی_سه سال بعد از اون اتفاق سکته

  به سرم و داد زدم. دميمادرم محروم شدم. بازم... محکم کوب دنيبار دوم از د یبرا

  _لعنت بهت پرهام! لعنت به خودت و...

  هق گفت: نکن پرهام!دستم رو گرفت و با هق ساحل

  . ختميانداختم و اشک ر نييرو پا سرم

  ..._مامانم... به... خاطر... من

تو  ريدارش صورتش رو پوشوند و گفت: نه پرهام! تقصگل یهاجر با روسر خاله
  عموت بود. عمو جاللت! رينبود! تقص

  _عموم؟

نگفت. چون  یزياما به مامانت چ دتيد یستيکرده بود! مرکز بهز داي_تو رو پ
 یها یتابیبه خودش برسه. بودن تو به ضرر عموت بود. ب یشتريارث ب خواستیم

  نگفت. زيچچياما بازم ه ديمادرت رو د مارياما نگفت. قلب ب ديرت رو دماد

 نيراه رفتن رو نکردن. محکم به زم یاري حسمیب یمبل بلند شدم اما پاها یرو از
  سرم. یخوردم که ساحل اومد باال

  !زمي_پرهام عز

که طعمش زهر بود  ینامرد. به سرنوشت یاي. به دنختمينگاهش کردم و اشک ر فقط
  نداشت. یکه کم از دشمن خون یشد. به عمو و

  .ختمياشک ر صدایساحل گذاشتم و ب یزانو یرو رو سرم

  !اري_برو ب

رنگ  ديچادر نماز سف کيمهنوش کنارم نشست و  قهينکردم. بعد از چند دق يیاعتنا
مامانته! چادر  یها یادگاري نايرو هم کنارم گذاشت و گفت: ا شيکنارم گذاشت. گوش
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اش هست. گوش ظبط شده یصدا یصوت ليفا نيکه مدام باهش نماز خوند و ا ینماز
  بده.

از کنارم بلند شد. خاله هاجر صورتش رو با غم پوشوند و عصا زنان همراه با  و
لرزون چادر رو به دستم گرفتم. آهسته و با  یتمهنوش به اتاق خواب رفت. با دس

پسرش  یتن سارا بانو برا یبردم. بعد از هفده سال هنوز هم بو مينياحترام به سمت ب
رو برداشت و  یهق افتادم. ساحل گوشهق هو ب دميکش یقيشناخته شده بود. نفس عم

ش بود. بخآرامش ینيمادرم طن نياما دلنش فيضع یکرد. صدا یرو پل یصوت ليفا
  بعد از هفده سال...

خودم! مرد کوچک من بدون سارا بانو در فراق  ی(سالم به پسرکم! پرهام گم گشته
 ريجا ز کي دونمیاما من م یديپر کش گنيتر شد. همه مپسرکش هفتاد سال شکست

و  ی. رفتی. پسرکم تو بهونه مادرت بودیکنیم یطونيش یآسمون دار نيسقف هم
هات، صدات! تنگ لباس ارا بانو تموم شد. دلم تنگه! تنگ خندهس یزندگ یبهونه ها

 یقشنگت. فرشته یها ی. تنگ مهربوناهتيس ی! تنگ دست هاتيو خاک فيکث یها
 نيآخر یبرا خوامیباال سرته اما م شهيخدا هم یهيسا دونميناز من، پرهام قشنگم! م

ها تو خواب برات تهاما بدون فرش یشنویمنو نم یبخونم. صدا يیبار برات الال
  .فرستنیم نوم غاميپ

  آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم بخواب

  و بهار من زييآروم کنار من، تو پا بخواب

  الال تو مثل ماه، بخواب که شب شده کوتاه الال

  گم یقرار یتو ب یالال گل گندم، نش الال

  کم کم رهيچشات رو هم م م،يالال گل مر الال

  احساسم خونهيازت م ،اسميالال گل  الال

  رفته از خونه زنميالال گل پونه، عز الال
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  تو پر از دردم یب نيالال گل زردم، بب الال

  آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم بخواب

  و بهار من زييآروم کنار من، تو پا بخواب

  رفته از خونه زنميالال گل پونه، عز الال

  )تو پر از دردم یب نيالال گل زردم، بب الال

  است سارا بانو! یاشک خوابم برد. صدات رو زندگ یو من غرق شده خوند

  

#sahel 

اعصاب  تيتقو یبرا بيالطگاوزبان و سنبلگل بيترک گفتیم شهيبزرگم هم مامان
ام دمنوش دم کنم چرا که پره یبرا ديبخشه! پس باخوبه؛ آرامش یليو روان خ

. فرنچ پرس اديگاز گذاشتم و منتظر شدم به جوش ب یشعله یرو رو یناآرومه. کتر
گاوزبان و قاشق گل کي.  رداشتمب یاهيگ یهمراه با داروها نتيرو از داخل کاب

و تا نصفه پر از آب جوش کردم. اهرم رو باال  ختميداخل فرنچ پرس ر بيالطسنبل
 یعقربه ها کيت کيت یدمنوش دم بکشه. صدا نکهينشستم تا ا یلصند یو رو دميکش

 ی. پرهام روز پرتنششدیم دهيکه شن يیتنها صدا شکست؛یساعت سکوت اتاق رو م
نداره. حق  یکه اصال حال خوب ديفهم شديم شيروح تي. از وضعودرو گذرنده ب

 ده،يکش یسخت یليبوده. پرهام خ هشيکه گذشته بر عل ديداشت! بعد از هفده سال فهم
از حد معمول  شياز حقش درد تحمل کرده. ب شيانسان ب کي! مرِد من به عنوان یليخ

  سخته! یدل نگران شده. باغبوِن من مرد روزا

رو  ميبه خودم اومدم. تمام افکارم رو به تنها سپردم و گوش ميگوش امکيپ یصدا با
  شدم.  امکشيپ یحو محتوا! با دقت و توجِه تمام، ماريکنسول برداشتم. سام یاز رو

 یچونيپیپرهام رو م یبهانه کيبفهمه! به  یزيچ ديموضوع نبا ني( تذکر! پرهام از ا
اش دنبالت. راننده اديرنگ م ديو شش سف ستيدو کي گهيد یمن. تا ساعت شيپ یايو م
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بدون حرف اضافه. از  ؟یدي! فهمهيبه چ یچ یپرسیو نم یشي. سوار مهيهم صالح
  !یبهت اطالعات بدم. فقط حضور لفنبا ت شهيخواه که اصال نمن لميمن دل

  پرهام منتظرتم.) بدون

 ديهست که پرهام نبا یچه اطالعات نيشد و من مات و مبهوت موندم. ا یسپر قيدقا
! روزيتر از د بيباشه؟ هر روز عج تونهيم یچ یپنهون کار نيا ليبدونه؟ اصال دل

 یديجد یهمکاراش نقشه ها ميو ت اريسام شک یکننده. ب رانيو و ليبدیب یوحشت
 یعنيزنگ خطر.  یعني سيبا پل ی. کار و همکاردهيخون م یتو سر دارن که بو

  ساده و آسون! یو تودار در پس حرکت زيابهام آم یعملکرد

دست بجنبونم.  ديبرم. پس با ديهم که شده با یرفع کنجکاو یبرم و مطلع بشم. برا ديبا
آوردم. دمنوش  نييخونه رسوندم و اهرم فرنچ پرس رو پاخودم رو به آشپز عيسر

قدم تند  نهيگذاشتم. با آرامش و طمأن یو کنارش شاخه نبات ختميرو داخل فنجون ر
مغموم و گرفته پرهام  یکردم و با چهره بازکردم سمت اتاق خواب. با پام در رو 

. با شيشونيپ یبود و دستش رو گذاشته بود رو دهيتخت دراز کش یمواجه شدم. رو
  تخت نشستم و صداش زدم. یکنارش رو یآروم

  _پرهام!

 یرو یحالی. با بشدیم دهيو سرگردون د شونيخون. پر یشده بود کاسه چشماش
  به من زد. یجون یتخت نشست و لبخند ب

  زم؟ي_جانم عز

رو  حسشیشدم. دست سرد و ب ترکيگذاشتم و بهش نزد یپاتخت یرو رو فنجون
  محکم گرفتم.

  ؟یکنیفکر م ی_به چ

. ساحل کنهیکه چنگ انداخته به جونم و داره نفسم رو حبس م ی_به عذاب وجدان
. ستي. اصال حالم خوب نکشهیم ريو گاها ت لرزهيقلبم مدام م اد،ينفسم به زور باال م
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 شميم زاريکه اگر بفهمم از خودم ب دونستمی. نمگرفتمیگذشته رو نم یپ وقتچيکاش ه
  مرگ... یآرزوو هرلحظه 

  و پوچش ادامه بده. یمنف یکردم و معترض نذاشتم به حرفا اخم

که بخوام درکت کنم  ستمين طتيسخته. تو شرا یليخ فهممينگو. م ینجوري_پرهام! ا
اما عذاب  یدور موند تياصل یآوره که از خانوادهچقدر برات عذاب فهممیاما م

 یو فرار تو مقدمه یسوز شي! آتیتنداش یسهم چياون اتفاق ه یوجدان چرا؟ تو تو
گذشته  یرون اومدن اما... پرهام مقصر اصلياون اتفاق بود. مامان و داداشت زنده ب

فرزندش محروم کرد.  دنيمادر رو از د کي شيکه با خودخواه یتو بوده. اون یعمو
فروخت.  یميتيش رو به برادر زاده شتريدست آوردن ثروت ببه یکه برا یکس

شد و حاال  مانيپ ليکرد و تقاصش رو هم پس داد. تمام پولش صرف تحصعموت بد 
 ريتقص یو بگ یکن نيبه خودت تلق ی. حماقته که بخوادهيها خاک خواب ارخرو ريز

  من بوده.

باختم و پا به  یو گفت: اگر اون شب خودم رو نم ديبه صورتش کش یدست مهيسراس
  االن... گذاشتمیفرار نم

! یباهش سر جنگ داشته باش یکه بخوا ستيف مراد تو نبر وق شهيهم ی_زندگ
سرنوشت نوشته شده است اونم با خودکار و توان پاک کردنش هم اصال وجود نداره. 

همش به خواست خدا بوده. بدون اراده اون باال  یاگر تو اون شب از ترس فرار کرد
 ،یوب فکر کنخ یزايبه چ ديبا ،یباش یقو دي. باافتهیاز درخت نم یبرگ چيه یسر

  اس!وگرنه کالهت پس معرکه یعادت بد یزندگ نييخودت رو به باال و پا ديبا

 توجهیب شهينم یتکون داد و گفت: حرفات رو قبول دارم ول یسر یحالیبا ب پرهام
  گذشت!

کنج لبم  یحي. با لبخند ملگرفتیام مخنده شدیگاها آنقدر سرتق و لجباز م نکهيا از
  خوب فکر کن. یزايه چفقط ب شهيگفتم: م

  !یو تو هم االن کنارم شهیمن در تو خالصه م یخوب برا یزاي_همه چ
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 یايداداشت فکر کن تا دن مانيبذار کنار. به پ یلحظه ی_رعد من! فعال ساحل رو برا
  بهتره! یليسارا بانو هم حالش خ ینجوريگذشته برات قشنگتر جلوه داده بشه. ا

  

#sahel   

درنگ  یاهيثان یزد. بدون حت اشنهيبه تخت س یدو دستش رو باز کرد، ضربه پرهام
کردم. دستام رو دور گردنش حلقه  شيمن هم همراه بارنيپناه بردم به آغوشش و ا

  شونه اش.  یزدم و سرم رو گذاشتم رو

 ی. تو معجزهشهيحالم خوب م یچجور یدونی. میبلدخوب منو  یلي_آرامشم! تو خ
  .یجادوم کن یچجور یدوني! میمن

  منو به بغل گرفت و موهام رو به نوازش گرفت. ترمحکم

  .یناراحت باش یلحظه یحت دهی_چون دوستت دارم، دلم رضا نم

قول بده،  ؟یگل باغبونت بمون شهيهم یديقول م ؟یتنهام ندار وقتچيه یدي_قول م
  .ذارمیقول و قرار جونمو هم گرو م نيا یپا که

بهت  گهي. چجور دیشيجدا نم ی. وصل منشهيهم یپرهام! برا مونمی! ممونمی_م
  بگم؟

  .دميموهام به وضوح شن یرو رو قشيعم یهانفس ینگفت اما صدا یزيچ

  امروز رو؟ یقضيه یگي_به مامانت م

م مامان منه، دوست منه! تا خان یبود گفت: فخر دهيطور که محکم منو چسب همون
  .گميم نميرو بهش گفتم ا زيچحاال همه

  که حس کنه با وجود گذشته...  یکن ی_مبادا کار

  زد. یچيکالمم رو ق یرشته عيو سر ديحرفم رو فهم مفهوم
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منو به عهده گرفتن. شدن پدر و  ی. اول از همه سرپرستديبرام زحمت کش یلي_خ
بودن بهم بچسبونن. بعد از اتفاق قاچاق مواد  ميتيبرچسب  یهيمادرم و نذاشتن بق

پام دچار مشکل شده بودن. تمام  یراه برم. عصب ها تونستمیسال نم کيمخدر تا 
سال  کيگرمش نوازشم کرد.  یسال تر و خشکم کرد. کولم کرد و با دستا کياون 

کرد. اعتراض ن بارمکي ی. اما حتیوتراپيزيشب منو برد ف یکيتو ظل گرما و تار
درد  ی. پاکنهیهفده ساله با تمام وجودش کنارم بوده و هست و منو شرمنده خودش م

و از خواب خودش زد  ديکش یداريو دلم نشست و اشک چشمام رو پاک کرد. شب ب
آورد و هشت سال بزرگم کرد اما  اي. ساحل! سارا بانو منو به دنبخوابمتا من خوب 

از سارا بانو نباشه  شتريه منو بزرگ کرد. بدور نيترخانم بود که تو حساس یفخر
  . ساحل؟ ستيکمترم ن

من سخت و طاقت  یبغض چقدر برا نيو تحمل ا کردیکلماتش رو با بغض ادا م تمام
  فرسا بود.

  _جانم؟

  لب زد.  نيحز یلحن با

  ؟دوتا مامان داشته باشه نه تونهی_آدم م

! خوش به حالت که دوتا نهتویلبم نقش بست و گفتم: م یغمناک رو یلبخند طرح
   ش؟ينيبب یخوایم یک ؟یچ ماني. پرهام! پیمامان دار

! االنم فصل ليکه رفته سوئد واسه تحص شهيم یکه، مهنوش گفت پنج سال یدي_شن
زنده بودن من بشه. مهنوش باهش در  ريکه ذهنش درگ خوامیامتحان هاش هست نم
 گردهیترمش برم یز امتحان ها! بعد اهيميهم باهش صم یليارتباطه و از قضا خ

  و اون موقع...  رانيا

  دو برادر بعد از هفده سال!  داريبشه! د یکردم و گفتم: چه صحنه یخنده

  دستش رو آزادتر کرد. یخوردم که حلقه یکه گذشت تکون قهيکرد. چند دق سکوت
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 هيچ ني: ادياومدم و فنجون رو برداشتم. اشاره زد به فنجون و پرس رونيآغوشش ب از
  قشنگِ پرهام؟

 رهيآرامش اعصاب خوبه. االن ذهنت درگ ی! برابيالطگاوزبان و سنبل_دمنوش گل
  .یشيآروم م یو بخواب یبخور

  .ستيبه دمنوش ن ازي. نزمي_آرومم عز

که گذشت و مطمئن شدم که  هينبات رو تو فنجون گذاشتم و هم زدم. چند ثان شاخه
  ؟یخورینم یعنيملتمس گفتم:  یم. با لحننبات حل شده فنجون رو به دستش داد

  .زميعز خورميدست گل نازم رو پس بزنم؟ م یشي_مگه م

  .ديگذاشت و دمنوش رو جرئه جرئه نوش یشاخه نبات رو داخل نعلبک چوب

  من. ی_دستت درد نکنه کدبانو

  رو از دستش گرفتم و گفتم: نوش جونت. فنجون

  .دمياش رو بوسشدم و گونه کشينزد رمنتظرهيتخت بلند شدم و غ یرو از

. در کمال آرامش  ستيجون. ترنم که خونه ن یمهر یخونه رمي_بخواب! منم م
  . باشه؟کنمیم دارتيباال و ب اميم گهيحالت بهتر بشه. چند ساعت د کميبخواب تا 

  .رميجون رو بگ یمهر یخونه یپرهام نفهمه بهانه نکهيا ی! مجبور بودم برادروغ

هم خوابوند که از اتاق خارج شدم.  یرو یخواب؟ پلک کيبهتر از  یبود و چ خسته
. با سرعت خودم رو رسوندم دميبگذره و بعد از اون لباسام رو پوش قهيگذاشتم چند دق

رو باز کردم و بستم. بالفاصله  اطيکه مشکوک نباشم درب ح ی. آروم طوراطيبه ح
داد و گفت: سالم  نييارو پ شهي. شکردپام ترمز  یجلو یرنگ ديو شش سف ستيدو

  هستم. ی. صالحیخانم سپهر

که از خونه فاصله  ابونيشدم. چند خ نيحاصل کردم سوار ماش نانياطم نکهياز ا بعد
  گفتم: مقصد کجاست؟ یخطاب به صالح ميگرفت



645 | P a g e 
 

  !ی_کالنتر

  تکرار کردم. ريباال انداختم و متح يیفرط تعجب ابرو از

  که... یبا اومدنم به کالنتر ینجوريشم؟ امگه قرار نشد من مشکوک نبا ؟ی_کالنتر

گفتن! ما طبق   یگفت: جناب سرگرد سپهر ويو غر یکالمم رو قطع کرد و جد رشته
  . حتما صالح دونستن که امر کردن.ميکنیعمل م شونيگفته ا

رو گرفتم که  یو خشک! عصب یطرز صحبت کردنش تعجب کردم. چقدر جد از
  .ذهنم رو مشغول کرد یدوباره سوال

  اونجا با من... نيدونی_شما نم

  نگذاشت حرفم کامل بشه. یحت

 ن،يبذار گريج یدندون رو گهيد قهيبازگو کردنش رو ندارم. اگر چند دق ی_اجازه
  .شديم زيچو متوجه همه یکالنتر نيرسیم

رو شمردم تا بلکه زمان  هاهيدادم و ثان هيتک نيماش یسرم رو به پنجره اعتنایب
  ت بکنه!حرک ترعيسر

  

#sahel  

و  اريبود. من متهم و سام يیاتاق بازجو کيکه حضور داشتم درست مثل  يیجا
. نشسته یو دو صندل زيم کيبا  کيکوچ یواريچهار د کي! سيعرفان هم افسر پل

بودن  یاتاق خال یوارهايالمپ. د يیونور کم س ريها. درست ز یصندل یرو ميبود
 وارهايد یرو ميعظ یهيسا مپ. نور کِم الچهيبپ طيمح یصدا تو شدیباعث م نميو هم

رنگ به  زيتند و ت ی. بوکردیم زيمرموز و ابهام آم یانداخته بود که مکان رو کم
 تنفس یبا گرفتگ یتمام اتاق رو پر کرده بود و هر نفس مساو یطور مشمئزکننده 

  .دييدور کل اتاق رو پا کي. نگاهم شدیم

  ن؟ياالن لب مرز دنبال سام باش ديافتاده؟ اصال مگه شما نبا یچه اتفاق اري_سام
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پرونده بود سرش رو باال گرفت و گفت: اون کار توسط  یکه مشغول بررس اريسام
  ! هيمجاز یمن کنترل کردن فرشاد در فضا یفهي. وظرهيگيمن صورت م یهمکارها

 ريرو که ذهنم رو به طور کامل درگ یسوال دميلب زمزمه کردم و پرس ريز یآها
  کرده بود.

و  سيپل یمگه قرار نشد من طرفا نميبگو بب ار،ياصال سام ن؟يدار کاري_با من چ
داره؟ فرشاد رو  يیچه معنا یدرخواست اومدن به کالنتر نيپس ا ام؟ين یکالنتر

  اش رو؟دار و دسته اي نيگرفت دهيناد

  کلمه جواب داد. کيکه تا اون لحظه ساکت بود سوال من رو تنها با ادا کردن  رفانع

  _هيچکدوم!

  من رو داد. یجواب ابهامات ذهن اريبه عرفان نگاه کردم که سام ريمتح

منهدم شد! فعال سرش گرم  شيبندشرط تيما سا یشبانه روز یتالش ها یط شبي_د
شبه ثروت کمرش رو خم  کيو شدن و ناب یهست که خورده. شکست ناگهان یرکب

  !رهيگینم اديتو رو ز یو پ رهيکرده. فعال درگ

شکست و  دني. نوبت ما هم شد. از شنیبه نوبت فرشاد فاراب ابي! آسدهيضربه د پس
چرا که هنوز  ديلبم ماس یزود لبخند رو یليزدم اما خ یلبخند تشيمنهدم شدن سا

  !هيچ نجاياومدنم به ا ليبودم دل دهينفهم

  بفهمم؟ ديهست که من با یچه اطالعات د؟يدار کاري_با من چ

 چيکه انگار ه یجور دادیآسوده جواب من رو م یاليراحت و با خ یليخ اريسام
  .وفتادهين یاتفاق خاص

  .یفهمی_عجله نکن! م

گفتم: پرهام  اريخطاب به سام ظيشده بودم. با غ یوقفه و درنگ عصبان همهنيا از
تنها  تي. من پرهام رو با اون حال و وضعششيبرگردم پ ديبا ستيحالش خوب ن

  بعد شما... نجايگذاشتم و اومدم ا
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  : پرهام چش شده؟ديصحبتم و پرس ونيم ديپر عرفان

  _به خودم و خودش مربوطه!

چه طرز  نيکرد و با تشر گفت: ا یادبانِه من اخم یلحن تند و ب دنياز شن اريسام
  سوال ازت کرد.  کيفقط  ؟یشيم یعصبصحبت کردنه ساحل؟ چته تو؟ چرا 

خودم رو  یتند رفتم اما حالت تدافع یاديرو جمع و جور کردم و متوجه شدم ز خودم
  حفظ کردم.

 ؟یاطالعات بد ؟یکه چ یعالف کرد نجايساعته منو ا کي! چون که مي_آره عصب
  . اصال نخواستم!گهيد قهيچند دق یصبر کن، ه یه

  .ستادميسرجام وا خيم اريقاطع و بلند سام یصدا بلند شدم که با یصندل یرو از

  !ني_بش

 نيينشستم. خجل سرم رو پا یصندل یدهنم رو پر استرس قورت دادم و آروم رو آب
  گرفتم. یشالم رو به باز شهيانداختم و ر

رو هم نشونه  رشيت نيآخر نکهيا یفرصت مناسب برا کي! منتظر نهي_فرشاد در کم
  بره!

 یصندل یباعث شد جفت ابروهام باال بپره! صامت رو اريمسا یهشدار گونه لحن
  ه؟ي: منظورت چدميجا شدم. با تته پته پرسجابه

  کرد. یظبط شده رو پل یگذاشت و صدا زيم یرو رو لشيموبا عرفان

  گوش بده! یجناب فاراب ضي_ با دقت به عرا

 یها دنيشاخه شونه کش یعرفان و تمام حواسم رفت پ ليموبا یشدم به صفحه رهيخ
  من! یفرشاد برا

. درسته شهيحساب م یپوئن منف کيبرام  اري! مطلع شدن سامهي( اوضاع بدجور خطر
خوب بلده.  یلي! زبر و زرنگه و کارش رو خسهيکرده اما اون پل دشيتهد دونيفر
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. از ستميکردن ن سکينظر داره. آدم ر ريمطمئنم که منو ز یرو نکنه ول ديشا
ب. بعد از اون چمدونم رو جمع يبزنم به ج یپول خوب ونمتیدخترها م یامعامله

منو نابود کنه. پس معطل  تيسا شبهکي تونهیاگر بخواد م اريو الفرار! سام کنمیم
حساب ساحل  ديمنتها... قبل از اون با شميخارج م رانيچند روزه از ا نيو هم کنمینم

. قبل از رفتنم اميش در باز خجالت یو حساب ارميب رشيگ ديرو بزارم کف دستش. با
  انجام بشه! ) ديمورد حتما با نيا

 نيو ترس گفتم: ا یو با نگران اريرو کردم به سام یصوت لياز تموم شدن فا بعد
  هست؟  یظبط شده از ک یصدا

  جواب سوالم رو داد. عرفان

 قهياومدم و تو همون چند دق رونياز پرهام ب رتريد قهي! من چند دقی_شب مهمون
  شکار کردم. نارويا

  ه؟ياالن کار شما با من چ ؟یچ یعني نيو گفتم: ا دميکوب زيم یرو به لبه پام

رو  زيچبلند شد. رو کرد به من و همه شيصندل یپرونده رو بست و از رو اريسام
  فرو رفتم. یشک بزرگ یکرد. گفت و من تو انيع

. رهيرو ازت بگانتقامش  نيبندازه و آخر ريفرصته که تو رو گ کي_فرشاد دنبال 
  .ميديقرار م ارشيحاال ما اون فرصت رو در اخت

  لب نجوا کردم. ريدادم. ز ليتحو یبهت نگاهم رو کشوندم سمتش و پوزخند با

  _ عجب...

  کنم. یشرويپ نياز ا شتريصحبتش نذاشت ب یبا ادامه اريسام

  پس به نفعته! زهيریداره برات نقشه م سي_زود قضاوت نکن. پل

  کنم؟ کاريچ دي_من با

  !یتيامن زاتي! با تمام تجهی_جاسوس
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جمله گفتش ساده بود  نيشد. ا خيمو به تنم س اريگنگ و مبهم سام یجمله دنيشن از
صحبتش  یبا ادامه اري! سامريبزرگ و جبران ناپذ یخطر یعنيکردنش  یاما عمل

  من رو برطرف کرد. یتمام سواالت و ابهامات ذهن

اون  ی. برازهيریزهرش رو به تو م یروز کي یو چه نخوا ی_فرشاد چه بخوا
برو و برگرد کار خودش رو به  یب ،یهست یتيچه وضع ینداره که تو تو یتياهم

 ميصم. حاال ما... تشهيخارج م شهيهم یو بعد از کشور برا دهينحوه احسنت انجام م
  شده! نيياز قبل تع یهانقشه ااما ب مي. بهش فرصت بدميبه فرشاد کمک کن ميگرفت

  ؟یوقت چجور: اوندميتته پته پرس با

بدنت  یرو یتيامن زاتيتمام تجه حات،ي! بعد از توضشهيامشب شروع م ني_از هم
دندون  یشنود و ظبط ال یها کروفنيم ،یپوست ريز اسیپی. من جمله جشهيم ادهيپ

  استتار شده! یها ميسیو... ب

  .بردیاخالقش من رو تا سر حد جنون م نيو ا دادیذره اطالعات م ذره

  _خب؟

فرصت مناسب به  کي دني! فرشاد با دشهي_بعد از اون تمام مراقبت ها برداشته م
 تيموقع کي نکهيتا ا دنینشون نم یعکس العمل چي. همکاران من هاديسمتت م
 یپس جا یتحت کنترل و مراقبت ما هست یهرکجا که بر . توارنيب ريمناسب گ

 ريو مدرک گ ليرو با دل دروش فرشا نيبا ا ميخوای. ما مستين ینگران گونهچيه
  ؟یدي. فهمميبنداز

 کينداشتم و  یريگ ميو تنش تمام وجودم رو به بغل گرفته بود. قدرت تصم استرس
 تونستمینم یرو درست و منطقکنترل کارهام از دستم خارج شده بود. کلمات  یجور

  !نيخون یهاچرا که تمام فکر و ذکرم شده بود نقشه نميکنار هم بچ
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  _اگر فرشاد خواست که...

  سکوت کنم. ديبا باال آوردن دستش بفهم فهموند که با اريسام

 یلياست. خ دهيچي. پريرو دست کم نگ سيپل یها_غلط کرده! ساحل! نفوذ و نقش
حد بدون که تو تحت  ني. در همکنهیچون جلب توجه م ستيقابل گفتن ن زايچ

. تو اونجا رابط ميکنیاقدام م ستيهرگونه عمل ناشا دني! همه جوره! ما با دیمراقبت
  .یايما به حساب م

  شد. یترس تلق اريسکوتم از نظر سام نيکردم و ا سکوت

  ؟یترسی_م

  . دمياما قاطع پرس آروم

من  يیآبرویدخترم! فرشاد به خون من به ب کيمن  اري_به نظرت ترس نداره؟ سام
  ه؟يمنطق نياست. حاال فکرش رو بکن من خودم رو راحت بسپرم بهش. ا تشنه

. فقط نگاه! ختيآویکلمات رو به دار م يیرايکه قدرت گ یآور! سکوتعذاب یسکوت
  سکوت نکردم.  وقتچياما ه دميسکوت د

  ؟یتو منو به شغلت فروخت اري_سام

دلش  ارينگو که سام ینجوريو معترض گفت: ساحل! ا ديکوب زيبه م یمشت عرفان
وجود  ینينقشه فقط و فقط به خاطر تو هست. چه تظم ني. هدف ما از اشهيخون م

  داره که فرشاد بعد از خروج از کشور دوباره برنگرده؟ ها؟

  _خب...

به وسط  یدادگاه و قاض یتمومه! پا یباز نيشدن فرشاد ا ري_خب نداره! با دستگ
ترس  ؟یديم حي. کدومش رو ترجبُرهيبراش حکم حبس ابد م یو کم کمش قاض اديم

  روزه؟ نيخطر چند کي اي یشگيهم یو واهمه

بود.  ونيدر م سينفوذ و قدرت پل ینداشت چون پا ی. خطرگفتیهم نم راهيب پر
  چشمام رو بستم و موافقتم رو اعالم کردم.



651 | P a g e 
 

  .دميکار رو انجام م نيمن ا نيکنیم نيش تظمهمراه با آرام یندهي_باشه! اگر آ

خودش رو  یجد یبالفاصله خو اريزدن اما سام تيرضا یاز رو یلبخند هردوشون
  از سر گرفت.

  نفهمه! یزيموضوع چ نيپرهام از ا ؛یادآوري_فقط محض 

 ی. چشمدونستمیماجرا از پرهام رو نم نيبر پنهون کردن ا یاصرار مبن همهنيا ليدل
  وگرنه معذورم! اريب یمنطق لي: دلدميو متفکر پرس کردم زير

و گفت:  ديبه موهاش کش یبلند شد. دست یصندل یاز رو یکرد و عصب یاخم اريسام
 ديبدون که پرهام نبا قدرني. همکنهیاز تو دوا نم یدارم اما گفتنش درد یمنطق ليدل
  بفهمه. یزيچ

رو از پرهام  یزيچ تونمیمن نم باال انداختم و گفتم: متأسفم اما یشونه ا اليخیب
بشه. در  زيچکه پرهام متوجه همه دميانجام م یکار رو به شرط نيپنهون کنم! من ا

  صورت... نيا ريغ

  همزمان معترض گفتن: ساحل! اريعرفان و هم سام هم

واسه نجات جون من از جون  شهيکنارم بوده. هم شهيکه گفتم! پرهام هم ني_هم
  کنم. تشياهم یب ینجوريکه ا ستيوا نخودش گذشته حاال هم ر

 ینکن ساحل. ما برا یبود با لحن ملتمس گفت: لجباز اريکه آرومتر از سام عرفان
  .افتهي. پرهام اگر بفهمه جون دوتا تون به خطر مميدار ليدل یپنهون کار نيا

  تونستم؟یمگه من نم بردن؟یمن باال م یبودن؟ صداشون رو برا یعصبان

به  یچند سانت ی. صندلدميکش نيزم یدادم و پاهام رو به رو هيتک زيرو به م دستم
 یمحکم به رو یکه صندل یبلند شدم به طور یصندل یعقب رفت. با شتاب از رو

  .دميغر اريروبه سام ظيافتاد. با غ نيزم

 زيچپنهون بشه همه هيقض نياگر ا نيفکر کرد ن؟يفکر کرد یخودتون چ شي_شما پ
  کردن به نفع پرهامه؟ فکر شه؟يگل و بلبل م
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کار حالش  ني! شما با اشونهيپر ست،ي. االن حالش خوب نستي! به وهللا که نستين نه
. کشهیجا رو به خاک و خون ماتفاق مطلع بشه همه ني. اگر بعد از اديکنیرو بدتر م

قانعش  یمنطق ليو با دال دي! بهش بگدي. نکننکارويا دي. نکنشناسمیمن پرهام رو م
  نه؟! اي ديتونیم .ديکن

  _نه!

  دادم که عرفان با صحبتش دهن من رو کامل بست! لشيتحو یپوزخند

و اصال ممکنه  دارهی. ساز مخالف برمکنهیبرو و برگرد مخالفت م ی_پرهام بفهمه ب
  داره... رتيانجام بده. مرده و غ یکار غلط

عرفان و  نيام رو بباال انداختم. انگشت اشاره يیابرو ديحرفش که رس ینجايا به
  !گهيد نيها؟ بگ ن؟يندار رتيشما غ ن؟يستيچرخوندم و گفتم: شما مرد ن اريسام

سکوت لب از لب باز کرد. به سمتم اومد و  قهيدق نيهم بالخره بعد از چند اريسام
 زيو قاطع گفت: خواهر من! عز ديبه پشت گردنش کش یرو محکم گرفت. دستبازوم 

 وفتهيدارم که تنها خواهرم ب تيرضا یمن آسونه؟ فکر کرد یبرا یمن! فکر کرد
بهت بگم منم حالم  خوامیم یول یکنیمرد شارالتان؟ نه اصال! درک نم کيدست 

 یعني. سازمیاما م مسوزيم رتميگرفته شدن غ ی. منم دارم از به بازستيخوب ن
و  ستين شي. اما پرهام نه! عجوله و لجباز! منطق حالنميبیرو م ندهيمجبورم چون آ

  !ادهيمن و پرهام تفاوت ز ني. بکنهیاصال به عاقبتش فکر نم

شد. آروم و با بغض  امنهيس یکه چونه ام چفت قفسه یانداختم جور نييرو پا سرم
  مورد مثال بزن. کي: دميپرس

 یچ نهيبب کنهیوجود نداره. نگا نم یمنطق زيچچيعاشق ه کيام عاشقه! واسه _پره
داره. پس  تياش اهمچون فقط جون معشوقه کنهینم نيبده. سبک و سنگ یخوبه چ
  نه؟ ايداداش  زکيعز یديواقعه رو هضم کنه! فهم نيا تونهیپرهام نم

 دميرو باال کش نميب ببتند پشت سر هم پلک زدم تا اشک از چشمام رونه نشه. آ تند
  دوتا خواسته ازتون داشته باشم؟ تونمی! فقط مدميو گفتم: فهم
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  فشرد و گفت: بگو! اشنهيسرم رو به س اريسام

 نکهي. بعد از اديناراحت نش ضشيضد و نق یو از رفتارها دي_مواظب پرهام باش
و  ديش باشکنار د،يداغون بشه. لطفا مراقبش باش دميشا شهيبد م یليبفهمه حالش خ

 شهيم یعصبان ی. وقترديو به دل نگ ديگفت ناراحت نش یزي. اگرم چديآرومش کن
  .دينگ یزيچ ش. پس لطفا بهشهيکنترل رفتارش از دستش خارج م

از پرهام صحبت  ینجوريکه با عجز و ناله ا یبرداشت وقت قيعم یقلبم ترک یشهيش
که من  ري. به دل نگنمکی. رعدم من رو ببخش اگر دارم ازت پنهون مکردمیم

  نخواستم بلکه قلم سرنوشت خواست. 

ها. کاش  یمراقبش هست یليسرم کاشت و با خنده گفت: خ یبه رو یبوسه اريسام
  و هم مراقب پرهامت! مي. نترس! ما هم مراقب تو هستميمثل تو رو ما داشت یکي

فتم و گفتم: گر فاصله یچند وجب اري. از سامدميبه صورتم کش یزدم و دست یلبخند
  انجام بدم؟ ديبا یکاريبرم و چ ديام! کجا باآماده

. خطاب به عرفان یکرد سمت درب خروج تميرو گذاشت پشت سرم و هدا دستش
  .افتيگفت: عرفان راه ب

  

#sahel  

بردارم که هشدار سرگرد  یدم. خواستم قدمبلند ش یصندل یاز رو اريبا سام همزمان
  مانع شد. یحاتم

 یباهامون همکار ديو حاضر شد ديما موافقت کرد ميبا تصم نکهياز ا ی_خانم سپهر
 سيپل یتيو امن یپزشک زاتياکنون تمام تجه. همميازتون کمال تشکر رو دار ديکن

ر دوم چند نکته رو با یکه برا دونمیخودم م یفهيشده. من وظ ادهيبدن شما پ یرو
  بهتون تذکر بدم.

  .یسرگرد حاتم شنومیتکون دادم و گفتم: م یادب و احترام سر با
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به سمت من برداشت. سر تا پام رو وجب  یبلند شد و قدم یصندل یاز رو سرگرد
  . ديزد و با دو انگشت آروم به مچ دستش کوب

ما پنهون شده. اون پوست دست ش ريز یاما به طرز ماهرانه یفوق قو اسیپی_ج
 قيمکان رو به طور دق دي. هرجا که برافتهیاز کار نم یطيدر هر شرا اسیپیج

  اما... کنهیما مشخص م یبرا

واقعا کالفه شده بودم. دستم رو  گرفتیسراغم رو م قهيکه هر چند دق یدرد دندون از
  به لثه و دندونم دادم. یلپم گذاشتم و فشار محکم یرو

از سمت من بود بالفاصله حرکتم رو مثال زد  یا انهيظر حرکت ناشکه منت سرگرد
  !یداره که جون شما رو به خطر بندازه خانم سپهر نويا تيکار تون قابل نيو گفت: ا

: دميپرس ريآوردم و متح نييصورتم خشک شد. آروم آروم دستم رو پا یرو دستم
  چطور؟

! اگر ديمراقبت کن یليخ ديا با. شمشهيفعال م ريبا ضربه فعال و غ کروفوني_اون م
بشه شما اصال  دهيدندوناتون به هم کوب اي نهيضربه بب یبه طور سهو کروفونياون م

 ميتونیشما رو نم تيفعال باشه ما موقع رياگر غ کروفوني! و مديشيمتوجه نم
و  ديهست یطيشما در چه شرا ميدیم صي. ما با شنود و ظبط صدا تشخميبد صيتشخ

  فعال... ريغ نکروفوياگر م

 اي ست؟يسخت ن یليخ نکاري: به نظرتون ادميزدم و متفکر اما معترض پرس یلبخند
  دندونام رو به هم نچسبونم؟ تونمی! مگه من مهينشدن کارنيممکن؟ واقعا ا ريغ دميشا

شدن مداوم دندونها!  دهيکوب ايمحکم  ی! من عرض کردم ضربهدي_اشتباه متوجه شد
 دياما با ديشما تازه کار هست کنمی. درکتون مديدقت داشته باش ديفقط با ستيسخت ن

  که؟ ديهست تيوضع یهم مهم! متوجه یليسخته و خب خ یلي. کارمون خديتحمل کن

  لب در حد نجوا لب زدم. ريخوابوندم و ز یتنها پلک ناچار

  _بله. کامال!



655 | P a g e 
 

  نشست. یصندل یزد و رو یحيتنها لبخند مل سرگرد

 ميدار ديما به شما ام یه شده. کارمون با شما تمومه! خانم سپهرگفت حاتي_تمام توض
  .دينکن ديرو ناام دمونيلطفا ام

  رو نشونه گرفت و ادامه داد. اريسام

برادر اثبات شده  ینهيشي! پیتونیکه قطعا م یهست یسپهر اري_ اگر خواهر سام
  است.

  هم.به  ديبرد و پاهاش رو محکم کوب قهيدستش رو کنار شق اريسام

  _ممنون سرگرد!

خانم  ديببر فيتشر ديتونيزدم که سرگرد گفت: م یلبخند اريحرکت سام نيا از
  .ديکن تيگفته شده رو رعا یو تمام رکن ها ديرفتار کن یعاد یلي. خیسپهر

 نکهياومدم. از ا رونيرو فشردم و ب رهيگفتم و قدم تند کردم سمت درب. دستگ یچشم
هم از  اري. سامدميکش یقيآسوده نفس عم اليبودم با خمعرکه و تنش جدا شده  نياز ا

نباش من خواهر خودم رو تنها  یچياومد و خطاب به من گفت: نگران ه رونياتاق ب
. شجاع باش و ترس به دلت راه زيچهمه ريز زنمی. بفهمم جونت در خطره مزارمينم

حسابش  چيه! چي. هشهيحساب م چيه سيپل زاتيو تجه تينده. فرشاد در مقابل امن
  .شهياخراج م یاز باز یسوخته است که به زود یمهره کيکن که اون 

لب هام به وجود اومد. مصمم  یشدن که رو یلبخند یو آرزو هردو باعث و بان ديام
و  یاون دختر احساسات گهي! دستمين ینگاهش کردم و بهش فهموندم که من ساحل قبل

محو کردنم اما خبر نداشت من  ید براشده بودم! اومده بو لي. من تبدستميترسو ن
به  تياما به وقتش مرموز تيمعصوم بپررنگ تر از هر لحظه بودم. به وقتش نقا

  !یرسم ساحل سپهر

منم  بارنيساکت باشم، ا خوامیبدون! نم معنایمن ب یحاال برا ني_ترس رو از هم
نقدر ماهرانه و . اکنمیم یتأتر! فقط باز گريباز کي. اما خب مثل دمينشون م یخود

  درزش نره. یکه مو ال قيدق
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 کردیکه از نگاهش ُشره م یتيزد و با جد یتيکالمم لبخند رضا يیراياز گ اريسام
  ؟ی: تا کديپرس

  لب زدم. ويغر یام رو" ها " کردم و قاطع با لحنحبس شده نفس

  که به هدفم برسم! ی_تا وقت

حجم از قدرت کالم! خودت  نيا از یام زد و گفت: مرسبه شونه یمشت آروم اريسام
  جوره مراقبتم.. برو که همهیرو کامال بهم ثابت کرد

بعد از چند  یبراش تکون دادم. از کالنتر یازش فاصله گرفتم و دست یقدم چند
و هوا به  دادیساعت هشت شب رو نشون م ،یاومدم. گوش رونيساعت پر تنش ب

رنگ خبر از برف و بوران  نيا سرد بود. آسمون قرمز رنگ بود و یطرز وحشتناک
 ابونيراحت کنار خ الي. با ختادمپالتوم رو بستم و به راه اف یها. دکمهدادیم ندهيآ
گونه  چيپاهام ترمز کرد رو انتخاب کردم. بدون ه یکه جلو یتاکس نيو اول ستادميا

شدم و مقصد رو معلوم کردم. در کمال آرامش  نيو مشکوک شدن سوار ماش ینگران
  .زدمیخودم رقم م یرو با احتماالت ذهن ندهيو آ کردمینگاه م هاابونيبه خ تيمنو ا

 

#sahel  

رو پرداخت کردم و  نهيکوچمون توقف کرد. هز یروروبه یبعد تاکس قهيدق نيچند
ازم دور شد راهم رو کج کردم سمت راست  یکستا نکهيشدم. بعد از ا ادهيپ نياز ماش

  گرفتم. شيو راه خونه رو در پ

. خرامان شدیم دهيپا هم به زور د یمطلق فرو رفته بود و جلو یکيدر تار کوچه
رو تو قفل بچرخونم اما حضور  ديخرامان خودم رو رسوندم به خونه. خواستم کل

دآگاه ضربان قلبم باال درب خشک شد. ناخو یپشت سرم مانع شد. دستم رو یکس
خطر درست  اريسام یگفته طبقشد!  ليتبد تيرفت و تنم گر گرفت. چه زود به واقع

و تنم رو محکم  دياز پشت گلوم رو سفت چسب یگوش قرار داشت. دست کس خيب
 یبه رو یگوش خراش یاز دستم ُسر خورد و همراه با صدا دي. کلواريبه د ديکوب



657 | P a g e 
 

کل محله رو  غميج یدهنم رو گرفت بود تا صدا یت جلوافتاد. مردک با خشون نيزم
از صورتش رو با  یمين اطياحت یاما برا شدیم دهيآشنا د یابهيخبردار نکنه. غر

  نامفهوم لب زدم. دميپوشونده بود. برق چشماش رو که د یپارچه مشک

  _فرشاد!

که  یبه حد ديباال انداخت و گلوم رو فشرد. فشار استخون دستش نفسم رو بر يیابرو
که فشار دستش کمتر شد.  رفتمیقرمز شد. داشتم از حال م یصورتم از شدت خفگ

مملو از خصومت  یدهنم رو گرفته بود با صدا یطور که جلوشد و همون کمينزد
  اش آغشته به زهر بود!لب زد. هر کلمه

  !یو دلچسبه سرکار خانم سپهر نيري_به دست آوردنت چقدر ش

تمام زل زدم  یرگينگاهم جمع کردم و با خ يیرايرو در گ متيحرص و عصبان تمام
آورد. از فرصت استفاده کردم و منم زخم  نييخوردم که دستش رو پا یبهش. تکون

  کردم. قيزدم. منم با کالم نفرتم رو به بند بند وجودش تزر

تعفن و لجن برداشته. به خاطر وجود نحس و نجس  ی_پس بگو چرا کوچه رو بو
  توئه!

فشار وارد کرد و با تشر گفت:  امنهياش به جناقم سگره کرده یبا انگشت ها دفرشا
  ؟یچ اي یريگیخفه خون م

  کردم. ترشیتمام با صحبت هام جر يیپرو با

  رو سرت. زنيداد و هوار کنم همه بر خوامی_نه م

 یوارد کرد که نفسم تنگ شد. فرشاد پارچه رو از رو امنهيبه جناق س یفشار 
  ام شد. رهيو نفرت خ نهيکنار زد و با کصورتش 

  و تماشا کن پدرسگ! نيداره. بش یچه عاقبت ها یبلبل زبون فهمونمی_بهت م

 یانجام بدم. خواستم داد و هوار راه بندازم که با خنده یکار ديهم که شده با شينما به
 یرو جلو یزيت یبرد و چاقو بيگلوم برد. دستش رو به ج ريدستش رو ز یعصب
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 یرو درست رو یزيمام تکون داد. چاقو رو از کنار صورتم با شتاب رد کرد و تچش
بران چاقو، صورتم رنگ باخت. فرشاد  یبهو حس کردن ل دنيام گذاشت. با د قهيشق

  چاقو رو فشار داد. یرحمیمن با ب یصورت رنگ و رو رفته دنيبا د

 یقراره حرصش رومن باش.  یميقد یهانهيفنچ کوچولو! منتظر ک ی_خوش اومد
  ...یزيت نيبشه. مثال هم ادهيبدن تو پ

  تو چشمام حلقه زد. درد داشت. اشک

  _تو رو به خدا ولم کن!

. دندون ديرو به رخم کش زشيت یدندون ها ثيخب یرو جلو آورد و با لبخند صورتش
  قروچه کرد و با وحشت کنار گوشم زمزمه کرد.

. ممکنه به مزاق تو خوش ميوش بگذرونکه. قراره کنار هم خ ی! تازه اومدزمي_عز
  منم. یخب اصل کار یول ادين

وحشتناک فرشاد نگاه  یماياش بند به بند دلم پاره شد. با هراس به سجمله دنيشن با
به من زل زده بود و شر از چشماش ُشره  یرهيقاتل زنج کي نيکه ع یکردم. فرشاد

 قهيدق کياشک در کمتر از  یهاهبود. قطر دهيتنگ امونم رو بر ی. درد و نفسکردیم
که در ذهنم  یزياما تنها چ دادیقد نم یجا هکردن. فکرم ب سيتمام صورتم رو خ

 نکهيتا ا دميبار دندونام رو به هم کوب نيبود. چند کروفونيجرقه خورد فعال کردن م
غفلت من سوءاستفاده کرد و  نيکامال فعال شده. فرشاد از ا کروفونيمطمئن شدم م

 زدمیضربه م تشفشرد. به تقال افتادم. با آرنجم به سر و صور امینيرو به ب یالدستم
! دستمال، آغشته ديچربیمن م یاون به ظرافت زنانه یبود. قدرت مردانه دهيفایاما ب

و باعث شد  ديالکل به مغزم رس یتند دنييبار بو کيشده بود به الکل خالص. تنها با 
ام سرم خم شد و تن کرخت شده یحالیو منگ با ب جيگ بکشه. ريسرم از شدت درد ت

و وحشتناک  ويغر یافتاد. صداها گنگ و نامفهوم بودن اما صدا اددست فرش یرو
  بود.  صيفرشاد به وضوح قابل تشخ

دست من افتاده؟ آخ  یرو حالیب ینجوريناموسش ا نهي_پرهام جانت کجاست تا بب
هر قطره خون  یمن پا ین به پا کنه ولخو تونهیکه اگر فوران کنه م رتياز غ
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که بخوام آسون هم ولت کنم.  وردمي. تو رو آسون به دست نستادميقرص و محکم وا
. نقشه ها برات دارم! یبد جونخودم  یکه ذره ذره جلو چشما دمیانقدر زجرت م

. امشب چه یزيقطره قطره اشک بر دياما تو با برمیکه من ازش لذت م یهانقشه
  ! بشه یشب

که پرهام داخلش  یچرخوندم سمت اتاق خواب یحالیبار سرم رو با ب نيآخر یبرا
 ديکه شا یما بودن. اتاق یهاشاهد عاشقانه وارهاشيکه د یبود. اتاق خواب دهيخواب

گل نازت  ینيو بب یتر، پرهام! اگر چشمات رو باز کن. و از همه مهمنميهرگز نب گهيد
  . کشهیداره عذاب م ليدل یکه ب یمرد واسه رمي! پس من بمشهيکمرت خم م ستين

  رو از دست دادم. مياريبه طور کامل هوش قهيکم گرم شدن و بعد از چند دقکم چشمام

  

#parham 

رد. اتاق در آور به تمام وجودم رخنه کدلهره یهام رو باز کردم حسکه چشم یلحظه
ضربان قلب رو تا حد امکان باال  یکيتار نيشب فرو رفته بود و خفقان ا یکيتار

رو از  لميکردم. موبا یرو آرامش تلق یکي. ترس رو کنار گذاشتم به جاش تاربردیم
اعداد  دنينگاه کردم. با د یگوش یبه صفحه ازب مهين یکنار تخت برداشتم و با چشم

. ساعت از دوازده شب دنيجفت ابروهام باال پر دادنیم از شب رو نشون یکه پاس
  کنه؟ اما حاال! داريهم گذشته بود، مگه قرار نبود ساحل من رو بعد از چند ساعت ب

تخت بلند شدم و درب اتاق رو باز کردم. هال برعکس اتاق خواب در  یرو از
رد و  چيکامل غرق شده بود! نگاهم کل خونه رو از نظر گذروند اما ه يیروشنا
باال انداختم و ساحل رو  يیسکوت ابرو نينکرد. متعجب از ا داياز ساحل پ ینشون

  صدا زدم.

  _ساحل!

 نيآوردم آخر اديهام رو بستم و به . چشمشدمیکم داشتم نگران مجواب موند! کم یب
  صحبت ساحل رو.
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  جون.) یمهر یخونه رمي(منم م

خانم اومد و  یهمکف. مهر یطبقه درنگ خودم رو رسوندم به هيثان کي یحت بدون
  با خبرش قلب من رو به استرس و تنش دعوت کرد.

  !دمي_پسرم من ساحل رو دو روزه که ند

موقع از شب  نيها رو با سرعت باال رفتم. ابه گفتن " باشه " اکتفا کردم و پله تنها
 یهمه دروغ و پنهون کار نيساحل کجاست؟ اصال چرا به من دروغ گفت؟ پشت ا

 یکه برا يیشد. هزاران جا دهينشده بود. فکرم به هزاران جا کش یکه مخف زايه چچ
داشتن! انگار که همه  نهيکه برچسب خطر به س یساحل ممنوعه بود. ممنوعه ها

کنسول  یبکشن. تلفن رو از رو شيدست به دست هم داده بودن تا قلب من رو به آت
  ساحل رو گرفتم.  یچنگ زدم و شماره

  ...) باشدیورد نظر خاموش م(مشترک م

پرت کردم  تيرو محکم و با عصبان ینشده بود که گوش ليحرف اپراتور تکم هنوز
  . دميبه در کوب ی. راهم رو سمت اتاق ترنم کج کردم و مشتنيزم یرو

  _ترنم!

و  دميبه در کوب یتر. مشت محکمخوردیهم مسکوت حالم به ني! و من از اسکوت
  زدم. اديفر یبلند تر یبا صدا

  ؟یدی_ترنم! چرا جوابم رو نم

 یبه قفسه یدر اتاق رو باز کرد و هجوم آورد سمتم. مشت ظيترنم با غ بالفاصله
  .ديو غر ديکوب امنهيس

  ترنم، ترنم! یه ؟ی_چه خبرته؟ مگه سر آورد

  .دميبه اعتراضش نکردم و سوال خودم رو پرس یاعتنائ چيه

  _ساحل کجاست؟
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  !دونمیباال انداخت و گفت: نم یاآروم شونه یليخ ديتا سوالم رو شن 

 واريدستم رو به د ی! عصبديرسیاز حد مشکوک به نظر م شيو ب یاديآرامش ز نيا
  لب زد. ويو غر دميکوب

! ني! همدونمینم یگيبعد تو م ستيشبه و ساحل خونه ن کي کي_ساعت نزد
  بگو ببينم ساحل کجاست؟ االي ال؟يخیب قدرنيهم

  گرفت.  یشالش رو به باز یشهيانداخت و ر نييپارو  سرش

  ...یخبر چي! به خدا من هدونمی_نم

که  یاديبود. فر نيبار اول حزن آفر یکه برا یادي. فردميکش اديکردم و فر یاخم
که تا  اومدیم رونيب یاز حنجره کس اديفر نيعرش خدا رو بلرزونه! ا تونستیم

کجاست  ستياش بود که اونم معلوم نش معشوقهبود. و تنها آرامش یخرخره تو بدبخت
  !کنهیم یسپر یو لحظاتش رو کنار چه کس

 رتياج یک ؟یکرد یتبان ی. با کیکه بگ یخواینم یول یدونی! خوبم میدوني_م
  ...جانيهم اي یگيکرده؟ م

  .هيگر ريرو باال آورد که سکوت کردم. صورتش رو با دستش پوشوند و زد ز دستش

  .شمیبگو. تو رو جان جدت بگو دارم خفه م ؟شدهي_ترنم! چ

  اش نامفهوم زمزمه کرد: عرفان!اوج گرفته یهق هاهق ونيم

ترنم شدم و مچ دستش رو گرفتم. دستاش رو  کياز تپش افتاد. نزد یلحظه یبرا قلبم
ساحل چه  ؟ی: عرفان چدميصورتش کنار زدم و مشکوک پرس یبه زور از رو

  به عرفان داره؟ یربط

 شيپ رمیبهم خبر داد که م ی! بعد ظهراريعرفان و سام شيکه رفته پ دونمیط م_فق
  اونا و...

  . زدمیرو که حدس م یزبون آوردم تنها مکان به
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  ؟ی_کالنتر

ترنم دادم و راهم رو کج  ليتحو ی. پوزخنددمينفس کش یخوابوند که عصب یپلک ترنم
از خروجم در رو محکم  چنگ زدم و بعد نيزم یرو از رو یکردم سمت در. گوش

. یخودم رو رسوندم به کالنتر ادي. مقصدم رو معلوم کردم و با سرعت زدميبه هم کوب
 یحفظ آبرو هم که شده گوش ی. برااومدیاز دستم بر م یبودم و هر کار یعصبان

  عرفان نوشتم. یو برا دميکش رونيکتم ب بيرو از ج

  منتظرتم!) نييپا اي( ب

 ديکشیم ريتر از هرلحظه. قلبم فقط ت شونيو پر شهيتر از هم خوش نبود. داغون حالم
دور به  یعرفان که از فاصله دنيخون پمپاژ کنه. با د ديرفته بود با ادشيکه  ايگو

هام مشت شد و سرم ضربان دوباره سراغم رو گرفت. دست تيعصبان اومد،یسمتم م
. ميه رخ هم قرار گرفتهردو رخ ب نکهيتا ا مبه سمتش برداشت یگرفت. من هم قدم

: حالت خوبه؟ چرا چشمات انقدر ديمن مشوش پرس دنيعرفان بالفاصله بعد از د
  قرمزه؟

تر کنه اما کور خونده بود. تا صورت مسئله رو کمرنگ کردیرو عوض م بحث
  بهش انداختم و گفتم: ساحل کجاست؟! نيزهرآگ ینگاه

آخر. و عرفان  ميه و بزنم به سبود که خون به مغزم نرس یحرکت اضافه کاف کي فقط
  نکرد. غيحرکت اضافه رو از من در نيا

  _آروم باش پرهام..

  عرفان. یقهيهام رو باال آوردم و چنگ زدم به نتونستم تحمل کنم. جفت دست گهيد 

  

#parham  

کثافت ناموس  کهيو همراه با دندون قروچه گفتم: مرت روايکوبوندمش به د ظيغ با
  ؟یسپرد یمنو دست ک
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 امنهيس یقفسه یبود دستش رو گذاشت رو دهيمن ترس یکه از حرکت ناگهان عرفان
  و به عقب هلم داد. 

   ؟یشد ی_چته پرهام؟ روان

 اشنهيبه جناق س یفشار ني. خشمگکردیم ونهيشون داشت من رو د یخونسرد نيا
و آشوب  یهمه بدبخت نيزدم. چون که خسته بودم، از ا اديد کردم و از ته دلم فروار

  خسته بودم!

رفتارهاتون  ني. حالم از انيکرد ميکه روان نهيدرستش ا دميشا ايشدم  ی_آره! روان
از ته دل  خواميم افتادهين یاتفاق چيکه انگار ه یخونسرد نيا دني. از دخورهیبهم م

 شرفی. بستيبهت بگم نه! حالم اصال خوب ن ديالم خوبه؟ باح یپرسیعق بزنم. م
و  کشهیکدوم سقف نفس م ريز زنه؟یپرسه م رهموقع از شب کجا دا نيناموس من ا

آرامش داره؟ اصال  زاره؟يکدوم بالشت م یسر رو کنه؟یصبح م یشبش رو کنار ک
  زنده است؟  کشه؟یحالش خوبه؟ نفس م

واسه گفتن نداشت!  یحرف چيه دمي. شازدینم یحرف چيفقط شنونده بود و ه عرفان
  صحبتم رو از سر گرفتم.  یاستفاده رو بردم و ادامه تياز سکوتش نها

 ونهيحالش خوب باشه؟ د تونهیکنه نم ريمرد رو درگ کيهمه سوال ذهن  نيا ی_وقت
تا علت و  کشونهيم یبوده و نبوده رو به نابود یآخر. هرچ ميبه س زنهيو م شهيم

بدم؟  حيبرات با رسم شکل توض ديبا اي یفهمیم نويبه گوشش برسه! ا یمعلول منطق
  من... 

  صحبتم شد. یمانع ادامه اريو تحکم وار سام یجد یصدا

  _پرهام!

 ريزنج کي نيع از مرد و زن مواجه شدم. همه یرو که چرخوندم با حجم انبوه سرم
و  نيسنگ ی. نگاه هاکردنیشا مما رو تما یرگيداده بودن و با خ ليتشک یرهيدا

با خشم و غضب به  اريعرفان رو رها کردم. سام یقهي دميرو که د یهيمتعجب بق
  .ديسمتم اومد و بازوم رو به سمت خودش کش
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کارت پُر پُرش چند روز  نيهم یدونیشازده؟ م یکالنتر یجلو یراه انداخت شي_نما
  داره؟ یزندان

  نداشت. تيممن اه یبرا زيچچيحال ه نيع در

  _به درک!

دستبند بزن. من رو  ايندارم! ب یصورتش گرفتم و گفتم: من مشکل یدستم رو جلو دو
  هم...

من به ستوه اومده بود مچ دستم رو گرفت و کشون  یکه از دست رفتارا اريسام
  .نميبش یصندل یکشون من رو به اتاق خودش برد. مجبورم کرد رو

  ؟یکنیم فيهمه خوار و خف یجلو ینجوريا_چه خبرته پرهام؟ عرفان رو چرا 

درک کردن من آنقدر براشون سخت بود که هر  یعنيمن رو بفهمن؟  خواستنينم چرا
  چپ؟ یعل یبه کوچه زدنیخودشون رو م یسر

سرش  يیچه بال یگينه؟ م ايساحل کجاست  یگيم ؟یبد یمنو باز یخوای_تا صبح م
   و رو کنم؟ ريخودم کل شهر رو ز اي نيآورد

 ريبردارم که ت یبلند شدم. خواستم قدم یصندل یشده از رو ینزد و من عاص یحرف
  کمان رها کرد. یآلوده به زهرش رو از چله

  فرشاد! شي_پ

رو  قيدقا یتازه یها و نفس ها هيمن زمان در همون جا متوقف شد! مرگ ثان یبرا
و تنم با  ديپر کش نشون ندادم. حس از پاهام یاکشن یر چياما ه دميبه چشم خودم د

  بغلم رو گرفت. ريو ز ديويبه سمتم د اريافتاد. سام نيزم یبه رو یکرخت

  _پرهام!

 ديرو که به ذهنم رس یجمله نيصحبت کردن داشتم و نه توان فکر کردن. اول ینا نه
  رو به زبون آوردم.
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  د؟يکرد کاري_با گل ناز من چ

شونه  یش گرفت و دستش رو روبرادرانه و با احساس تاسف من رو به آغو اريسام
  ام حرکت داد.

  مون بود!_به صالح همه

  . دميبلند غر یرو با نفرت پس زدم و با صدا دستش

صالح و  نيمن ا هينجوريمونه؟ اگر که ا_ به خطر افتادن جون ساحل به صالح همه
  . خوامیرو نم یرخواهيخ

کار به  نيا ونستدیو اون موافقت کرد. ساحل خودش هم م مي_ما درخواست کرد
  هللا رو با دقت گوش کن.ما هست. صبر کن و از ب بسم ینفع همه

 یشگيگرفته تا کنترل و محافظت هم سيسفت و سخت پل تي! از امنزيچ! از همهگفت
نبود  آوردیکه قلبم رو به درد م یزينداشت. چ تيمن اهم یبرا هانيساحل. اما ا

داشت وگرنه گل من به  ینقش بهساز یون کارپنه نيساحلم بود. اجبار و انکار در ا
  .مونهیباغبونش بوده و م یشگي. اون وفادار همکردیرو از من پنهون نم یزيعمد چ

دادن من گفت: ساحل خواهرمه، ناموسمه،  یدلدار یبرا ديکه سکوتم رو د اريسام
که به ضررش  کنمینم یوقت کار چيپس ه رهيمنه! براش جونمم در م یگوشه گريج

  رو در نظر گرفتم که فرستادمش تو دل خطر! زيچتموم بشه. حتما همه

 یچ یريگ ميتصم نيسه کلمه. من در مقابل ا ني! اشک! آه! تمامم شد همبغض
ساحل بودم؟ شوهرش؟  کارهيبودم که بخوام نظر بدم؟ چ یبگم؟ اصال من ک تونستمیم

داشتم! همه من رو صفر رو  چيحکم ه نجايدل باخته بود. ا یابهيغر کيباباش؟ من 
که حاال صفرهاش  یبودم. صد صد شهينجات جون گلم هم یاما من برا دونستنیم

  .شدیداده م شيپررنگ تر از هر لحظه نما

بگم که آرومت  یاز چ نمي_پرهام! ساحل سفارشم کرده که آرومت کنم. حاال بگو بب
  کنه؟
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  دم. . با حسرت لب زديام لغزگونه یاشک لجوجانه رو یقطره

خوب بر باد رفته! بگو از  ی! بگو از روزهایدي_ بگو از مرگ احساس، از ناام
! بگو از ادآورهيکه اعت ی. بگو از دخترزنهیم اديکه در اوج سکوت فر یمرد

  ...هيکه خال یآرامشش ساحله! بگو از قلب یکه نقطه یپرهام

  

#parham 

و قلبم  ديچشمم خشک یفروکش کرد. قطرات اشک در کاسه بارهکياحساسم به  تمام
چشمم رو  ريز یسيخ حسمیدوباره ضربان معمول رو از سر گرفت. با انگشتان ب

جا انزجار داشتم پس خودم رو نرمال نشون دادم نابه یپاک کرد. از ترحم و دلسوز
دل  یخرابه. حالم بد بود اما دوست داشتم فقط تو یليخنکنه حالم  اليخ اريتا سام

  شبانه! یدل خودم و در خلوت یکنم. تو یسوگوار بتيمص نيا یخودم پا

  _حالت خوبه؟!

  نگاهش کنم همراه با تکون دادن سر زمزمه کردم. نکهيا بدون

  _من از اولشم حالم خوب بود!

! یاما حاال شد یگفت: نبود زير یرو از من گرفت و با خنده نشينگاه سنگ اريسام
  ه؟يعيطب هياونم ظرف مدت چند ثان تيوضع رييتغ نيشازده؟ ا شديچ

رو  رهيبخواد دستگ نکهيکنارم بلند شد و راهش رو کج کرد سمت در. قبل از ا از
و تظاهر رو که همه بلدن  یپر از تحکم گفتم: رسم نقاب دار یفشار بده قاطع با لحن

نکنه  یارياگر  چهيمشت ماه کيمهم دله! اون  یول جناب سرگرد. حال همه خوبه
  چ!ي. هارزهينم چيبه ه ايو مدام تنگ بشه دن

اطالعات  رمیکتش رو گرفت و خطاب به من گفت: م یخاص لبه یبا اباهت اريسام
  .شتيپ فرستمیعرفان رو م رم،يبگ
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ارگوشه. چه یوارياز سمتم نشد و اتاق رو ترک کرد. حاال من بودم و د یجواب منتظر
به نظر  یعيکه فراتر از حد طب یاحساسم بود. احساس یکه تلق یمن بودم و خفقان

هام سرم رو . با دو دستديچيگوشم پ یحلزون نيب سيپل نيماش ريآژ ی. صداديرسیم
آور سرسام يیرو به روشنا یکيبستم. تار يیروشنا یهام رو به روقاب گرفتم و چشم

 يیهام شده بودم که اعتناپشت پلک یاهيو س یکيتار . انقدر غرق دردادمیم حيترج
عرفان  یهاشدن چکمه دهيکوب یعطر تلخ و صدا یبه باز و بسته شدن در نکردم. بو

  بود. صيقابل تشخ شهيهم

  ؟یکنیفکر م ی_به چ

تو چشم هاشون  تونستمیکه نم یبه دل گرفته بودم به حد نهيازشون ک يیجوراکي
  نگاهم کنج اتاق بود.  ررسيگرفتم اما تنگاه کنم. سرم رو باال 

  که به ناحق از من گرفته شد! ی_به آرامش

  انکار کرد! شدیباطن رو که نم تيقيبود و دردناک. حق نيزهرآگ کالمم

رفتارهاش بود  نياز حال و احوال من نداشت. با هم یمن نبود و درک یجا عرفان
 یالک یچرا دلدار یمن ندار. آخه المرد تو که خبر از آشوب حال زدیکه زخم م

  ؟یدیم

نکن.  ريذهن خودت رو درگ یپس الک شهیدرست نشده و نم یزيچ الي_با فکر و خ
  کامل داره! تيساحل امن

جوانب رو در  یهيچرا بق دن؟يديم یجسمان شيو آسا تيامن یرو تو زيچهمه چرا
  گرفتن؟ینظر نم

دو منظوره باشه. هم از  ديبا تيگوشت کن. امن زهيآو گمیم زيچ کي_ عرفان خان، 
نداره. مدام مشوشه و  یروح تي. ساحل اونجا امنیو هم از نظر روح ینظر جسمان

داره؟  تيساحل امن یگيکه مشمئزکننده است. حاال بازم م کشهینفس م یمکان یتو
  ساحل فالنه و ساحل بهمانه؟ یو بگ یمن نگا کن یچشما یتو شهيبازم روت م
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که لباس  دهياش نده. انقدر گرگ دجلوه فيحرفاست. انقدر ضع نياز ا تری_ساحل قو
وار  نهي. آدما گرگ ببينن گرگهيقانون زندگ نياش رو از تن در آورده. پرهام ابره

  .کننیرفتار م

چهار کلمه خالصه کردم. چهار  یاش رو توگفتن داشتم اما همه یبرا یاديز یحرفا
بود اما ظرافت دخترانه اش  یوت! ساحل قوبه نام سک ديمنحصر به فرد و مف یکلمه

 يیهم که باشه گل ناز منه! گِل من تا جا یگرفت. اون دختر هرچ دهيناد شدیرو نم
پژمرده  نهيبب یدور نه،يبب یخوب باشه، اما اگر بد تشيشاداب و سرحاله که وضع

ده پژمر ني. ابرهیم غمايهاش رو به کم خزان گل برگهو کم زهيری. اشک مشهیم
 یاشک ها یعنيبغض گرفته،  یصدا یعنيتنگ،  ینفس یعنيشدن واسه منه باغبون 

  !تک افتاده

  ه؟يدلخور ی_سکوتت از رو

 زايچ یخودش اما... نه! بعض یجا یگذارا بهش انداختم و گفتم: دلخور ینگاه مين
پس  یستيتو و امثال تو ناممکنه. همدردم ن یو درک کردنش برا دونمیرو فقط من م

  .شمیروزگار م یو غرق تلخ کنمیوت مسک

شونه ام گذاشت. حال خراب  یبه سمتم برداشت و دستش رو رو یچند قدم عرفان
  !ديرو فهم نيو عرفان ا خواستیم دنيفهم خواست،یکه گفتن نم

مون.  یدست دوست یغم و غصه تو! شرمنده یچرا. شرمنده نه اما شرمنده موني_پش
شد. ناموس تو ناموس منه! پنهون  یاشتباه نکهينم اما مثل اک یداداش من خواستم خوب
  کردم اما جبران ميکنم.

شده!  رينشستم. دست عرفان رو پس زدم و گفتم: د یصندل یزدم و صامت رو یپلک
به دردام  یدرد کي دميشا کنه،یاز من دوا نم یدرد یمونيگفتن از پش گهياالن د

  اضافه کنه. االن مهم جون ساحله!

  از سمت فرشاد گزارش نشده. یحالش! فعال حرکت _خوبه
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. دروغ رو از لحن کالمش کردیعمل م انهيدور زدن و دروغ گفتن ناش یتو عرفان
 نيتمر اديدادم. با اکراه نگاهم رو بهش گره زدم و گفتم: واسه دروغ گفتن ز صيتشخ

  !یزنیتو ذوق م یاديو تکرار کن. ز

  جمع و جور کرد. عيرو سر خودش

  خدا..._ به 

زدم و گفتم: قسم  یچيکالمش رو ق یدروغش ادامه بده. رشته یبه قسم ها نذاشتم
 نجوريدر ا تميحساس نيحساسم! و ا یليساحل خ یکه من واسه قضيه یدونينخور! م
  .اديبه کارم م یليمواقع خ

  .دهیم حياتفاقات رو برات توض یو همه اديم اري_ سام
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تا  ؟یکردم اما تا ک یگذاشتم و ساکت شدم. حرف نزدم و صبور گريج یرو دندون
که غمباد بشه؟ اصال تا کجا سوال  یدلم جمع کنم؟ تا وقت یها رو توغم یکجا؟ تا ک

 نيا یکه تو شديساعت م ميداشته باشم و با سکوت مواجه بشم؟ خسته شده بودم. ن
  !ستين ؟کو یول اديب ارينشستم تا سام یاتاق کوفت

 رميخورد و خاکش نايبدتر از ا نيخوایهنوزم م د؟يچونيتعلل تون منو بپ ني_ قراره با ا
  هنوزم... د؟يکن

خودم رو  یو دلخور یزبون به دهن گرفتم. ناراحت اريسام یرمنتظرهيورود غ با
. حرکاتشون رو نامحسوس دادمینشون مو زهر دار کردن کلماتم  یمحلیفقط با ب

 تيبا موفق اتيزد و گفت: عمل یتيروبه عرفان لبخند رضا ارينظر داشتم. سام ريز
  انجام شد!

  ات؟ي: عملديکرد و پرس زير ینشد متفکر چشم اريمنظور سام یکه متوجه عرفان
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 وندنشيمحض رسشدن! به ريدستگ هيو ترک رانيلب مرز ا شيپ ی_سام و دخترا ساعت
صورت گرفته. گزارش شده که سام الم تا کام صحبت نکرده  يیبازجو یبه کالنتر

  اما...

  !؟ی: و اما چديدرهم کرد و پرس يیابرو عرفان

 نينام بردن و ا یاز فرشاد به عنوان رابط اصل يیتا از دخترها موقع بازجو ني_چند
اتفاقات  نيا یاممسبب تم یخود مدرک و شواهد. اعتراف کردن که فرشاد فاراب یعني

  بوده! یرقانونيغ

خطر دست و پا  ی. ساحل توکردنیم یو ابراز شادمان زدنیبود. لبخند م جالب
بهش حساس شده  یليمن خ ايبود  یعيمعقوله طب کي ني. ادنيخندیم ناياما ا زدیم

  بودم؟

 کيشده. درست مثل  يیچقدر تماشا یخوردن فرشاد فاراب نيشکست و زم دني_د
  شن و...اک لميف

و آسوده  اليخیب یاديدوتا ز نيتوان تحمل نداشتم. ا گهيبه جوش اومده بود. د خونم
بلند شدم  یصندل ی. از روزدنیکه حال من رو به هم م اديخاطر شده بودن! انقدر ز

 نيزم یبه رو یبيمه یزدم که همراه با صدا یصندل یهيبه پا یلگد تيو با عصبان
 یمن معطوف کردن. نفس ها یبه رو هشونتعجب نگاو عرفان م اريافتاد. سام

 ميو با نگاه برزخ ستادمي. رخ به رخش ااريو هجوم بردم سمت سام دميکش یعصب
  سر تا پاهاش رو وجب زدم.

  داره؟ یليشوق تو چشمات چه دل نيا ه؟يچ تيلبخند رضا نيا لي_دل

 شتري: با داشتن مدرک و شواهد بديدرشت کرد و پرس یمتعجب چشم اريسام
ما  یشکست فرشاد از نظر همه دنيآسون تره و خب د یليفرشاد خ یريدستگ
  ست؟ين طورنيتو ا ی! براندهيخوشا

رو تو دهنش خرد  اريسام یدندون ها جانيتو ذات من نبود وگرنه هم یشکن حرمت
  اش زدم و پرصالبت لب زدم.به شونه ی. ضربهکردمیم
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 تيمن اهم ی! براميشيآت یليرنه من خوگ یجناب سپهر کنمی_حرمت رو بهونه م
 یسيپل یکه درجه يی... انتظار داشتم تویول یفرشاد شناخت دار ینداره که چقدر رو

. آدمش یستياما خب ن یريجوانب رو در نظر بگ یات درج شده همهشونه یرو
  به اون راه. کدومش جناب سرگرد؟ یو خودت رو زد یهست دميشا اي یستين

 یگيم یچ ؟ی: پرهام توهم زدديمضحک پرس یزد و با خنده یکمبهوت پل اريسام
  شازده؟

شماتت بار گفتم: سخته به زبون آوردنش اما  یباالتر بردم با لحن یصدام رو کم بن
و  رسهیزود خبر به دستش م اي ري! دديکرد تریکار تون فرشاد رو جر نيشما با ا

 یرو سر ساحل خال تشيبانعص یو همه رسهیاون موقع است که خون به مغزش نم
با  ینجوريکه ا اريسام یهست یتو ک ؟یواقعا داداش ساحل اي ؟یسي! تو واقعا پلکنهیم

  ؟یکنیم یجون ساحل باز

  .رهي! هان؟ جوابم رو بده بزار دلم آروم بگ؟یهست یزدم: تو ک اديفر

  .ديبازوم رو گرفت و من رو به عقب کش عرفان

  _آروم باش پرهام!

  تاب و توان آروم بودن رو ندارم. ؟یفهمی. متونمی_نم

اگر به تو  کردمیم الي! خگهيد دهيرس نجاميبه گلوم زدم و گفتم: به ا یآروم یضربه
که  دونستمیاما... نم شهيتموم م زيچبشه همه دهيفتا به ماجرا کش سيپل یخبر بدم و پا

. کاش ديددست خودتون کر چهيتموم بشه. شما ساحل رو باز خوادیم ینجوريا
  . کردمیفقط خودم مراقبتش رو م ش. کادادمیبهتون خبر نم وقتچيه

بهم انداخت و با تکون دادن  یاز طرز صحبت کردن من با اخم نگاه دهيرنج اريسام
  انگشت سبابه هشدارگونه لب زد.

هزاربار با امثال  یروز م،يسي. ما پلیکنیم یروادهيز یليخ یشازده دار ني_بب
خطر  یوقت ميدونیو م مي. راه و رسم شون رو خوب بلدميزنیکله م فرشاد سر و
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به ما  یو برچسب جعل یکن ديمدام تهد ستين ازي. پس ندنیانجام م یکارچه نينيبب
  !ميخوب بلد یلي. ما کارمون رو خیبچسبون

 ،یسي! تو پلیگيعرفان رو از دور بازوم پس زدم و گفتم: آره تو راست م یهادست
 وفتهيواسه ساحل ب یدرصد اتفاق کينکرده، زبونم الل  یباشه! اگر خدا یکار بلد

  جوابگو هست؟ اگر فرشاد خواست ساحل رو... یک

  !یلي. سخت بود. خارميبه زبون ب تونستمیندادم چون نم ادامه

فرار! زمانش رو صرف  یبرا بندهیرو م ليو بار و بند فهمهی_فرشاد امشب م
 ترعيرو نابود کنه پس سر اشندهيآ تونهیکه م یطره! خطر. اون تو خکنهیانتقام نم

  . کنهیساحل رو ول م یکه فکرش رو بکن یزياز اون چ

از  یاگر خبر د؟يپس چرا فرشاد ساحل رو دزد ست،ياز انتقام ن ی_اگر خبر
  به جون ساحل؟ ديچرا خطر رو انداخت ستين یريدستگ
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بشه و  یاش خالعقده خوادیانداخته. فرشاد فقط م ري_قبل از لو رفتنش ساحل رو گ
. از بابت یهلفدون افتهيو م شهيم ريبزنه به چاک! اما کور خونده. به وقتش دستگ

  !سهيجور تحت مراقبت پلراحت، همه التيساحلم خ

. گهيد زيچ کيو من  گفتیم زيچ کيبود. اون  در تضاد اريمن با منطق سام منطق
مکان رو  نيو ا یکردم آروم باشم و کالنتر یاز هر نظر متفاوت بود. در آخر سع

  تر ترک کنم.هرچه سريع

  .گهيد نيبدون ديبا نيخبر دار زيچ_حالش چطوره؟ شما که از همه

  .و اصالح بهم گفت رييتغ یرو با کم تيدرنگ، واقع قهياز چند دق بعد

و با  ندازهیم ريدر خونه، ساحل رو گ ی_رأس ساعت نه شب فرشاد درست جلو
 ني. ساحل شنود رو فعال کرده بود و ما اکنهیم هوششيدستمال آغشته به الکل ب
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 ايرد و بدل نشده  نشونيب ی. االنم شنود فعاله اما صحبت خاصدمياطالعات رو فهم
  بهتره بگم که...

  _که؟

 یخاص ینرفته. اگر اتفاق نيالکل هنوز از ب یو منگ یجيگ! اثرات هوشهي_ساحل ب
  .دمیمن حتما بهت خبر م وفتهيب

بسته بود. بغضم رو  ايدن نيقشنگش رو روبه ا یهانداشت. چشم یارينازم هوش گل
افتادم. دوباره  ینکته ادي هويبردارم که  یتکون دادم. خواستم قدم یقورت دادم و سر

داره؟ هرچند ساعت  روزينرفته که ساحل س ادتيگفتم:  اريبرگشتم و خطاب به سام
 یزي! خودش که چستين ی. حاال هم... حرفشهيقرص بخوره وگرنه حالش بد م ديبا

 یول رهيانگشت اتهام تون سمت من نشونه م شهينبوده. شماها هم ادتينگفته تو هم 
 دونميم! نمو در هرحال حواسش به ساحل بوده و هست من شهيکه هم یاون نيخبر ندار

 یليخبشه. حالم  یطوالن زارميمن نم نيبدون یادامه داره ول یتا ک یجاسوس باز نيا
  .کنمیرو بد م هاتونیليو حال خ کنمیکه بد بشه اشکام رو پاک م

 حسیب یدر رو با دست رهيهام بود. دستگاشک البيتر از سزدم که دردناک یلبخند
ردم. خرامان خرامان خودم رو رسوندم به و لمس شده فشردم و از اتاق رو ترک ک

شد و من رو به آغوش  کميچرخوندم. نزد یعرفان سر یاما با صدا یدرب خروج
اما ساعت از دوازده  ستين وقتشاالن  دونمیو گفت: م ديبه پشتم کش یگرفت. دست

  . تولدت مبارک پسر زمستون!شهيحساب م یشب گذشته و االن چهارده د

صاف کردم و گفتم:  يیشکسته شدن بغضم پنهون بشه. گلو یزدم تا صدا یپوزخند
نه؟  ،یبش زيسوپرا ینجوريتولد! مبارکتون باشه. چقدر سخته که شب تولدت ا

بدبخت  ینجوريچشمات بجوشه. ا یاشک تو کاسه ینجوريدلت بشکنه. ا ینجوريا
  .یعالم بش

  .نمياومدم و قدم تند کردم سمت ماش رونيآغوشش ب از

  ب خودت باش!_پرهام مراق
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نشستم. استارت زدم و با تمام قدرتم پدال گاز رو  نينکردم و داخل ماش يیاعتنا
رو هم باز کردم. باد  راهنميدکمه از پ نيدادم و اول نييرو پا نيماش شهيفشردم. ش

 چينداشت. ه تيبه پوست صورتم خورد و تمام تنم رو دون دون کرد اما اهم یسرد
خودم معلوم نبود پس  ی. مقصد براتمنداش ليطو یاهابونياز وجب زدن خ یهدف

که ملخ پر  يیجا کيخلوت!  یجاده کيبه  دميرس نکهيکردم تا ا یانقدر رانندگ
 هيشدم و به کاپوت تک ادهيپ نيها. از ماشسگ یباد بود و زوزه ی. فقط صدازدینم

نبود که ازش  شدم. ماهم تو آسمون نبود. رهيدادم. سرم رو باال گرفتم و به آسمون خ
 کيکه  یخواب قشنگ بکنم. تموم خاطرات هجوم آوردن. خاطرات کيدرخواست 

قشنگش  یها یدلبر اديقلبم موندگار شده بودن. به  یذهنم بلکه تو ینه تنها تو کشيبه 
که از  ی. ذوقاومدیم ديهام پدچشم یاش جلوصورت ذوق کرده ريافتادم. همش تصو

: ساحل! حاال دميازش پرس قهيو همون دق اجبود. همون کرده یمگنت یدستبند ها دنيد
 رتياس ینجوري. حاال که ارهيهر لبخندت در م یکه دل به دلت دادم. حاال که جونم پا

  ؟یمونیشدم. تا آخرش م

  و گفت: آخرش کجاست؟ ديخند

  بله!  یعقد بهم بگ یکه سر سفره یلحظه یعني_آخرش 

رو  زيچهمه شهيکنارتم. هم شهي. من همستيمرام عاشقا ن ی! جا زدن تومونمی_م
  تا آخرش وفادارتم. شهيو هم زارميم ونيباهت درم

که رعدت رو  شديچ ؟یگل نازم حاال چرا انقدر تلخ شد یبود نيريچقدر ش گذشته
  ؟یکن تيتبع هيو از بق یبهم پشت کن یگرفت ميکه تصم شديچ ؟یتنها گذاشت

گذاشتم و  امنهيس یقفسه ی. دستم رو روديکش ريبه گلوم چنگ انداخت. قلبم ت بغض
 یدرد کوفت نيا نيکنه. ما ب دايکاهش پ یدرد لعنت نيفشردم. انقدر محکم و پرقدرت تا ا

  .ديچيگوشم پ یحلزون نيساحل ب یجمله

اگر قلبت  گهيافسانه هست که م کي. گمیافسانه م کيحاال منم  یافسانه گفت کي( تو 
  در خطره!) یدوستش دار یليخ که یبدون کس ديکش ريت هوي
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لب  ري. چشمام رو بستم و زديو تمام تنم لرز ديام لغزگونه یلجوجانه رو یاشک قطره
  زمزمه کردم.

  گلم! ميکرد یها زندگافسانه ی_ ما چقدر تو

 بيرو از داخل ج ی. گوشاميب رونيباعث شد از حالت اغما ب ميگوش امکيپ یصدا
  شدم. یخانم افتخار امکيمتن  پ و مشغول خوندن دميکش رونيکتم ب

رو  تياتفاقات زندگ ني( تولدت مبارک باشه پرهام جان! انشا کنار ساحل بهتر
  .)یتجربه کن

و برام  یکاش که بود ؟یبگ کيقشنگت بهم تبر یکه با صدا یستينازم تو چرا ن گل
  !ستيو انگار که نفس ن یستي. تو نیزدیمتفاوت رقم م یو شش سالگ ستيب کي

  

#sahel 

 ميفعل تيوضع یاطرافم متوجه طيزدن مح ديرو با رخوت باز کردم و با د چشمام
 نيرزميز یانتها یکيکوچ یمطلق. پنجره یکيغرق شده در تار ینيرزميشدم. ز

زده بود.  خي یبدنم از شدت سرما. تمام دادیبه اتاق م یکم يیقرار داشت که روشنا
. از دادیرو نشون م یرحمیاوج ب یتخت کوفت نيا یملحفه رو کي ايپتو  کينبود 

. دياعصابم کش یرو قيعم یخط هاشهيپا ريرجيج یتخت بلند شدم که صدا یرو
شده بود.  پيک امینيو ب کردیخس مخس امنهينفس بکشم، س یبه راحت تونستمینم

. بازوهام گهيهم داره د یسرد اونم بدون پتو سرماخوردگ نيرزميز نيا یتو دنيخواب
از  یرد و نشون چيگرم بشم. تمام اتاق رو وجب زدم اما ه یگرفتم تا کم لرو به بغ
که زهوارش  یدرب چوب دنيو با د يینکردم. خودم رو رسوندم به روشنا دايفرشاد پ

 یصاف کردم و با صدا يی. گلودميرو محکم بهش کوب فميضع یهادر رفته بود، مشت
 یااصال زنده ؟ی؟ خودت کدوم گوریقبرستون کجاست که منو آورد نيبلند داد زدم: ا

   ؟یخداروشکر مرد اي
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خودم بود.  یاکو شده یشد صدا دميکه عا یزيموند و تنها چ جوابیمن ب یهاسوال
قط درد ف لي. اوادادنیخوشون رو نشون م شتريهرلحظه ب ميعالئم سرماخوردگ

هم بهش اضافه شده  ینيب زشيو آبر دياما حاال بدن درد شد دادیآزارم م نهيس یقفسه
 نيدادم. آخر هيتک واريرو به د حالمیو تن سست و ب دميرو باال کش مينيبود. آب ب

  لب زدم.  حالیب یو با صدا دميکوب واريهام رو به دمشت

  . رميميارم مد یجواب بده عوض ؟یکر شد اي یشويمنو م ی_صدا

 نيانداختم. تموم تنم از برخورد با زم نيزم یجونم رو رو یخم کردم و کالبد ب زانو
ها مشامم  وارينم د ی. بودمي. زانوهام رو به بغل گرفتم و نفس کشديآن لرز کيسرد، 

تا  امنهيس یبه قفسه دميهام رو مشت کردم و کوبرو پرکرد و به سرفه افتادم. دست
 امهيروز بود که ر کينفس زدم. گلوم کرد و نفس فت. دستم رو چادينفسم باال ب

 یبه جز بو یزيچ یلعنت یواريچهارد نيا ینکرده بود. و تو افتيخالص در ژنياکس
  کردم.  نيوضع رو نفر نيو مسبب ا ی. بانشدینم استشمام نم

 مردم نيسر خاکت و خود حلوات رو ب اميب یفرشاد! دوست دارم روز یريبم ی_ا
  . یدیمنو عذاب م ینجوريا یکه دار یريپخش کنم. بم

و نمدار  سيخ نيگوشم شدت گرفت. نگاهم رو از زم یحلزون نيهوهو باد ب یصدا
در  نيرزميکوچک و ترک برداشته ز یروبروم. پنجره ها واريگرفتم و دوختم به د

ها نجرهشکسته شدن پ یصدا دني. با شندنيلرزیبرابر قدرت باد کم آورده بودن و م
 یو طوفان از کجا اومد و شد بال دبا نيبلند شدم. ا نيزم یو از رو دميکش یغيج

که به وجودم رخنه کرده بود، باعث شد  ی! ترس و وحشتت؟يوضع نيا یجونم تو
به لباس هام منتقل شده بود حس  نيکه از زم یکه دست و پام رو گم بکنم. رطوبت

! آب دهنم قورت شيشدت ترس شده بود کوره آت . تموم تنم ازکردیرو بهم القا م یبد
مسدود شده بود و من به اجبار  مينيتلخش حالم رو بهم زد. راه تنفس ب یمزهدادم که 

 ازيآب ن یاگلوم شده بود. به جرئه یباعث خشک نيو هم دميکشیاز راه دهن نفس م
من  یچند قدم که یزيداد و خودم رو رسوندم به م هيتک واريداشتم. دست هام رو به د

 یهيو با سرعت خودم رو رسوندم به ما مگرفت یپارچ آب جون دنيقرار داشت. با د
 ديرنگ کدر آب با ترد دني. پارچ آب رو برداشتم و به سمت دهنم بردم اما با داتيح
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بدتر بشه  نيبخورم؟ اگر مونده باشه و حالم بدتر از ا دياز خوردنش امتناع کردم. با
   ؟یچ

. ته مونده آب رو مزه مزه دمينفس سر کش کيزدم و آب رو  ايرو به درآخر دلم  در
که گلوم تازه  نينشد. هم دميعا زيچ چينه؟ اما ه اي دهیم یخاص یمزه نميکردم تا بب

  .کردیم تيمن کفا یشده بود برا

شد.  قفل  ليتبد کهيدر، پارچ آب از دستم افتاد و به هزاران ت یشدن ناگهان دهيکوب با
نفر  کي یهاقدم یرو حس کردم. صدا یحضور کس یباز شد و من گرم نيزم ريز

. برنگشتم فقط چشمام رو بستم و گذاشتم خودش شدیهر لحظه واضح و مبرهن تر م
به  یلگد محکم ی. بعد از لحظهديکش ماشونه یرو یهست. دست یبهم بفهمونه که ک

بدنم رو  یهاشدن استخون خرد یپرتم کرد. صدا نيزم یپهلوم زد و با شتاب به رو
  لب زمزمه کردم. ريز یو آخ دميچي. از درد به خودم پدميبه وضوح شن

نجواهاش رو  یفرشاد از نظرم گنگ و مبهم بود. اما تا حدود یو عصب یجد یصدا
  .دميفهم

تو سرت و واسه  یکه صدات رو بنداز ستين يیهرجا نجاينه؟ ا ايشد  دهي_صدات بر
 اي یشد رفهمي. ششهيم دهيزبونت بر یو داد کن غيج یاديز نجاي. ایخودت زرزر کن

  نه؟

 یرو یگذاشتم و با هزار بدبخت نيزم یدردم صدبرابر شده بود. دستم رو رو بدن
تو عادت کردم.  یها فيشدم و گفتم: نه! به اراج رهينشستم. با نفرت بهش خ نيزم

  نکنم. يیاعتنا چيتو ه یغازها کيبه صدمن  دمیم حيترج

  زد و به سمتم اومد. یندپوزخ

  .یگرفت اديتو هم  کالي_نه خوشم اومد! بار

 

#sahel  
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من  یروزد و درست روبه یحالم لبخند دني. فرشاد با دديلرزیتنم از درد م تموم
  زانوش نشست.  یرو

  من؟ ی_خوش گذشت بهت جوجه رنگ

بود که بخوام باهش جر و  یبود. حالم بدتر از اون ريو تحق نيپر از توه فشيتوص
و با  دميبه صورتم کش ینگم. دست زيچ چيساکت بمونم و ه تونستمیبحث کنم اما نم

هام داره از درد ذوق ذوق تموم استخون ؟ینيبیحالمم رو نم یتمسخر گفتم: کور
. هنوزم بگم؟ خاک عالم شهيداره منفجر م امنهيس یو قفسه ادي. نفسم باال نمکنهیم

 نجايا یسرد آورد یهوا نيا ی! منو تویو ناکس رحمیفرق سرت که انقدر ب یتو
اصال  ؟یاصال آدم ؟ی. تو واقعا قلب داریپتو هم برام نذاشت کي یحت یخوابوند

  شه؟ينوشته م نيو با کدوم س هيچ تيانسان یدونيم

  نه؟ اي یدونيزدم: م اديفر

 نيبود ا ینيبشيقابل پ ريکرد. کامال غ ترکيبهم نزد یشد و خودش رو چند قدم بلند
  بشر. کاپشنش رو از تن درآورد و محکم پرت کرد سمتم.

حالت گرفته بشه و من حال بدت  کميکه  نجايا ی! اومدیخانم سپهر یومدي_هتل که ن
آه  دنيشن یوصلهح ريکاپشن رو بگ نيو لذت ببرم. حاال هم ا نميرو به چشم خودم بب

خوب  یحالت حساب زميریزهرم رو بهت م یوقت خوامیهات رو ندارم. مو ناله
  باشه!

کنارم باشه پس از کاپشنش هم  یلحظه یبرا یحت خواستمیبودم! نم زاريب ازش
 یفرشاد مثل خودش انزجار داشتم پس کاپشنش رو تو ی. من از بوکنمیاستفاده نم

  کردم سمت خودش.  و با حرص پرت دميهوا قاپ

 دنيشن اي دنيعطرت متنفرم! از د یبو یمن از خودت، صدات، رفتارت و حت ني_بب
حالت تهوع  کنمینگات م ی. االنم وقترهيگیکه به تو مربوط باشه عقم م یزيهرچ

  . رميگیم
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باز خطاب به  یشيخنده. با ن ريزد ز یمکث کرد و بعد با تمسخر پق هيچند ثان فرشاد
  !یانقدر گند اخالق باش کردمی! چرا انقدر گوشت تلخ؟ فکر نمزميزمن گفت: ع

 فياز نظر فرشاد ضع خواستمیبود اما نم دهيعضالت امونم رو بر یو کوفتگ درد
  لب زدم.  هيو کنا شيکردم و با ن یابشم. سرفه دهيد

وقت  چيه کردمیشما رو آراد صدا م ی! منم وقتیجناب فاراب ی_چه وجه مشترک
که انقدر با مهارت  یدار ی. چه حسیاياز آب در ب یهمچين آدم کي کردمیفکر نم

   گذره؟یرنگ؟ بهت سخت نم کيهر روز  ؟یکنیم یپرست ها رو بازنقش آفتاب

زد و قدم تند کرد سمت  ینشون داد. لبخند یکيباال انداخت و با دستش ال یاشونه
  . یدرب خروج

  سرده من...  یليخ نجاي! کجا؟ ای_هو

 نيع یکه دار ارميب یشيدم و دستگاه گرما رمیزد و گفت: م یچيکالمم رو ق یتهرش
  .کنمیخودم برات صحبت م یهااز مهارت یحساب امي. بعد از اون میلرزیسگ م

دادم. شنود فعال بود  هيتک واريرو ازش گرفتم و بعد از خروجش سرم رو به د نگاهم
آن تموم  کي. با نبود فرشاد شدیثبت ممن و فرشاد ظبط و  یهاصحبت نيا یو تمام

! امروز یلي. خشناختمشیفکر و ذکرم شد پرهام! خبر از حال خرابش نداشتم اما م
کنار گوشش آروم بگم: تولدت مبارک رعد  واش رو ببوسم که گونه ستميتولدشه. ن

منحصر  یکه کادو ستميبراش برقصم. ن نياول یبرا یکه با لباس صورت ستميمن. ن
تولد متفاوت  کيکه عاشقانه براش  ستميکنم. ن ميبهش تقد یرد خودم رو دو دستبه ف
 منکه  دونستینم یخودم چقدر دردناکه. پرهام حت ینبودم برا نيو ا ستمي. نرميبگ
تو سرم بود.  یتولدش چه فکرا یکه من برا دونستی. نمدميتولدش رو فهم خيتار

انجام بده.  یبهش سپردم رو به درست که یفقط کاش ترنم اون کار دونستینم یچيه
  لب زمزمه کردم.  ريبا حسرت بغض کردم و ز

  من، تولدت مبارک!  یماه ی_مرد مهربون و جذاب د

  . ديانگشت دستم چک یام سر خورد و درست روگونه یاشک از رو یقطره
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! لعنت یزهرمار کرد ینجوريرو ا ميروز زندگ ني_لعنت بهت سرنوشت که بهتر
قلمت صرف نوشتن دفتر سرنوشت  اهيقلمت. لعنت که جوهر س یاهيو س یبه نحس

  تلخ من شد.

 کيهام رو پاک کردم. فرشاد با گونه یاشک رو دميفرشاد رو که شن یقدم ها یصدا
داشت،  یسست یهاهيکه پا یصندل کي یچوب به سمتم اومد. رو کهيمنقل و چند ت

 تيکبر کيو با  ختير نيبنزها چوب ی. روختينشست و چوب هارو داخل منقل ر
  جلوتر!  ايو گفت: ب شيآت یهارو روشن کرد. اشاره کرد به منقل و شعله شيآت

 کيام رو نزدکرده خي یهاخودم رو رسوندم به  منقل و دست یهزار جور بدبخت با
  حالم رو بهتر کرد. یکم ديپوستم جه ريکه ز يیبردم. گرما شيآت یهاشعله

 یهامن. از نقشه ین. از آراد گفت. از حماقت و سادگکرد به صحبت کرد شروع
 یعصب نکهيبه دل گرفتم. انقدر ادامه داد تا ا نهيگفت. گفت و من ک زيچ. از همهدشيپل

مرد  کي نيکه ع ی: تو ناکس آنقدر وجود نداشتدميکردم و رو بهش غر یشدم. اخم
ودت رو قالب که خ یفي. تو آنقدر ضعیات رو بزنجلو و همون اول ضربه یايب

  ...یلينداشت. تو خ طانيکه کم از ش یتيرو شخص ینقاب زد کي ،یکرد

 یهاش فشار داد. دندون روانگشت نيشد و به سمتم اومد. با خشم فکم رو رو ب بلند
جون  یدار یدست ک رياالن ز ست؟يمرد ن یوجود نداره؟ ک یو گفت: ک دييهم سا

 کي. فردا ینکن جوجه رنگ یخال ها؟ حماقتت رو سر من ده؟يپاچه ورمال یديم
  بودم! کيدمن چقدر به تو نز یبرات دارم تا بفهم یزيسوپرا

  

#parham 

مهر  یسجاده نشستم. بارها رو یو شش سال از خدا عمر گرفتم و بارها پا ستيب
سجاده  مانمياز ا تيهم به تبع بارنيرو شکر کردم. اکربال بوسه زدم و از ته دلم خدا

به قبله پهن کردم و به  یعشق و احترام سجاده رو رو ايدن کيبه دست گرفتم. با 
االمکان با صوت و قرائت خوندم. سر به مهر که  درو تا ح هاهي. آستادمياقامه نماز ا

صدام شد و  يیرايگ چيسرم. بغض پاپ یعالم خراب شد رو یهاگذاشتم تموم غم
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ادا بشن. تحمل کردم و شکسته شکسته سالم آخر رو هم  ینگذاشت کلمات به درست
 دهينجر ینخواستم با دل وقتچيسراغ نماز نرفتم. ه هيگال یبه بهانه وقتچيخوندم. ه

 یکنم اما خب منم آدمم! منم دل دارم. منم بعض تيخدا گله و شکا شياز سرنوشت پ
 بارکي یحق مسلم منه که برا ني. پس اارمي. منم کم مرمبُ یم زيچاوقات از همه

متفاوت با خدا درد و دل کنم. نگاهم رو از فرش کرم رنگ گرفتم و دوختم به مهر و 
  گرفته بودن.  قرارسجاده کنار هم  یکه رو یحيتسب

تا از همون سن بفهمم  یرقم زد یرو با سخت ميممنونم که بچگ ايدن کي_ ازت 
از حق خودم دفاع کنم،  یچجور ارم،يکم ن یچجور یداد اديبهم بجنگم.  یچجور
انسان  کيمثل  یچجور یداد اديکنم و در آخر بهم  ريشکم خودم رو س یچجور

پدر و  یهي. خودت سایدياتفاقات گذشت خودت به دادم رس یهمه یکنم. وقت یزندگ
. دمت یرگردوندرو بهم ب یکلمه خوشبخت یواقع یو به معنا یمادر رو برام بنا کرد

خب هنوز که  ی. بچه بودم ها ولیمثل من رو داشت یبنده یهوا ینجوريگرم که ا
  !ادمهيرو  زيچهنوز همه

و پر از غم  دهيشور یبدم با دل ريينگاهم رو تغ ررسيت نکهيزدم. بدون ا یلبخند
  زمزمه کردم.

تحملشون  شدن. ترمياز من حج تيو دردها هم به تبع دمي_حاال بزرگ شدم! قد کش
ساحل رو  ميزندگ طيشرا نيترسخت ی. توی! کمکم کردیسخت شد اما خب تو بود

به تمام معنا بود.  یفرشته کياش چهره يیبايکه جدا از ز یکنارم. ساحل ینشوند
و کنار  ستاديایپا م یپاشنه یشد رویحالم بد م یکرد. وقت یبهم مهربون بهانهیب

 ميروح یاوج شکستگ یپرهام. به خاطر من! تو: آروم باش کردیگوشم زمزمه م
و خواهم  ستادمينفس کنارش وا نيکنارم موند و برام لبخند زد. منم بودم! منم تا آخر

 ه؟که به جونمون افتاد یبختک ینيبینگاه کن. م مونی. اما خودت به وضع زندگستاديا
هامون  یور خوشچط ینيبیم باره؟یو آسمون برامون م نيکه از زم یبدبخت ینيبیم

  شه؟يم یميکهنه و قد ینهيک کي یقربان

آوردم و  ترنييپا ی. بن صدام رو کمشدیم شتريو ب شتريهام هرلحظه بدست لرزش
  محزون ادامه دادم. یبا لحن
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خودت رو اثبات  یو معجزه یکنارمون بود شهيها چرا، هم یکمک نکرد گمی_نم
دمت گرم  م،يديند بيآس چکدوممونيه یاون تصادف لعنت ی. دمت گرم که تویکرد

دمت  وفتاديکه برامون ن یاتفاقات بد ی. واسه همهميلو بر یمهمون یتو یکه نذاشت
چرا  ؟یگردونيچرا ساحل رو بهم برنم ؟یکنینم یاالن چرا کار ؟یگرم اما االن چ

 شهيفرشاد رو واسه هم یهيچرا سا ؟یديآرامش رو قطب مخالف من قرار م شهيهم
عمل بهشون  یمن رو بشنو! بشنو و جامعه یچراها همهنيا ايخدا ؟یکنیکم نم

  بپوشون.

  .ديام لغزگونه یاشک رو یقطره نيشکست و اول بغضم

تنها خدا! اما حاال اگر بپرسن  گفتمیآرامش؟ م دنيپرسی_اگر قبل از ساحل ازم م
به  نجوريکه ااول خدا بعد ساحل! حاال  گميم دهيآرامش؟ هنوز " آ " به " ر"  نرس

و سالم بهم برش  حيمرام به خرج بده و دوباره صح لرزهیعشق پاک دلم م نيا یپا
خودش. بشم  یو بشم آقا رميبله رو بگ شخانوم از کي نيع دمیگردون. قولت م

که  ی. بشم کوه و استوار کنارش بمونم. بشم رعد و نذارم هرکسخوادیکه م یهمون
  بهش زخم بزنه. دياز راه رس

پس تصدقت  ،یگياز بندهات نه نم چکدوميبه ه دونميو رحمان، م یميخودت رح اياخد
خودت رو بهم نشون بده. بذار  یو معجزه ريآرامش منو بهم برگردون. دستمو بگ

 ني. اگرم که قراره ایخوایباشم که تو م یپابرجا بمونه. بذار بنده نجوريهم مانميا
  باشم. یاالن بزار آخر خط زندگ نيز همدمان از روزگار من دراره پس ا یدلتنگ

 دي. به کمک خدا امدميکش ميشونيبه پ یآروم گرفته سجاده رو جمع کردم و دست یدل با
رو به لطف قرص خواب  شبي. دکنهینم ديرو ناام دميام وقتچيه دونستمیداشتم. م

خودشم  ! ساحلاشیرفتار کنم که باز فکرم نره پ یچجور دونمیگذروندم اما حاال نم
 یحکاک یاو ماهرانه بيقلبم به طرز عج یوارهايد یرو ادشي یکه نباشه رد و پا

بودنش ارزش قائلم. خودشم  یشده. اون خودش هم خبر نداشت من چقدر برا
  .کنمیم یقراریچقدر دوستش دارم و چجور در نبودش ب دونستینم

  داخل؟ اميب تونمی_پرهام جان م
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 یصاف کردم تا گرفتگ يیبردارم. گلو اليز فکر و خمامان باعث شد دست ا یصدا
  بره. نيصدام از ب

  _بفرما مامان!

لب داخل شد. اول از همه نگاهش  یرو یاز تموم شدن صحبتم مامان با لبخند بعد
. دادمیرو خوب تشخيص م رهيخ یهانگاه نيا ليدور کل اتاق رو وجب زد. دل کي

است پرهام! از تو  سابقهیاتاق ب ینامرتب ني: اديباال انداخت و پرس يیمامان ابرو
  بود پسر. ديبع

  واسه کار کردن ندارم! یخم کردم و گفتم: شرمنده! چند وقته رمق یسر شرمسار

  

#parham  

 چيجا بکنه رمق ه . ساحل که در خطر باشه و فکرش مدام قلبم رو ازگفتمینم دروغ
  !نيا یعنيمنه  زيچکه اون همه زنمیم نيدم از ا ی. وقتمونهیبه تنم نم یکار

به  یقهيکرد و کنارم نشست. چند دق یام اخمبغض کرده یصدا دنيبا شن مامان
زدم و گفتم: مامان! چرا  یحيشد. در اوج اندوه لبخند مل رهيمغمومم خ یچهره

  ؟یکنینگام م ینجوريا

مادرانه اش  یهق ها. هقهيگر ريگلدارش پوشوند و زد ز یرو با روسر شصورت
بود و حال خرابم رو  داريمامانم ب دميبه خونه رس یوقت شبيبند دلم رو پاره کرد. د

رو  ايقضا یو همه دميگذشته رو به وسط کش یاحوالم شد و من قضيه یاي. جوديد
  است. مامان موضوع گذشته یهااشک ليکردم. حاال هم شک نداشتم دل فيبراش تعر

  چرا قربونت برم؟ هي_مامان جان! گر

 یدلتنگ یواسه مادرت که چقدر به پا رميگفت: بم دهيبر دهيهق هاش برهق ونيم
چه برسه  ستيدل تو دلم ن نمي. من خودم اگر چند روز تو رو نبختياش اشک ربچه
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نور به قبرش بباره که بهشت . امرزتشيام در خطره. خدا بکه بدونم جون بچه یبه وقت
  پاهاشه! ريز

  اش زدم. دهيپوست چروک یرو یرو گرفتم و بوسه دستش

تر حالم خراب نميبیم ینجوري_خدانکنه مامان! ناراحت نباش. به خدا شمارو ا
  با خودت. ینجوري. نکن اشهیم

  .دميبه صورتم کش یشد مامان سرش رو باال گرفت. دست ليکه تکم صحبتم

! منو واريگچ د نهويافتاده و رنگت شده ع یچشمات گود ري. زیکسته شد_خودتم ش
   ؟یخوریو غصه م یخودت مدام تو فکر یول یکنیمنع م

جز اون ندارم که  یفکر ستين شميساحل پ یگذشته نبود! از وقت یمن که برا غصه
رو بهش دادم  نانياطم نيبخوام غم و غصه بخورم. دست مامان رو نوازش کردم و ا

  .ستميگذشته ن ريه من درگک

واسه از دست دادن  یو نه غم خورهی_مامان پرهامت نه حسرت گذشته رو م
تک پسرت دعا کن. چند وقته  ی! براقراریها داره. پرهامت فقط دلتنگه و بفرصت
 نهيآ نيع دونمیو از ته دلت که م ري. دستات رو باال بگستيروال ن یرو ميکه زندگ

هام از پشت بسته. و من دست رهعا کن. آرامشم جونش در خطآرامشم د یصافه برا
  !یانجام بد یکار ینتون یول ینيمامان سخته بب

پسرجان!  یو غمزده گفت: ا دميبه سرم کش یشد و من رو به بغل گرفت. دست نزديکم
 یات انتخاب کردمعشوقه ی. چه اسم برازنده براشناسمتیمن تو رو بزرگ کردم، م

  پسرم.

  ردم که ادامه داد.ک یخنده

 شهيهم ی. پس بدون اون باال سرکشهیسقف خدا داره نفس م ري_ پسرم آرامشت ز
 یبرا ت،يرفع دل تنگ یحال برا نياما خب با ا هيمشکلتون چ دونمیمراقبشه! نم

  .کنمیجون آرامشت دعا م یزاللت، برا یهاتموم شدن اشک
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با صوت برام تالوت  یهمراه با معناز قرآن رو  یهيو آ ديام رو بوسگونه مادرانه
  کرد 

 یلِ  بُوايْستَجِ يَ دَْعَوهَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن فَلْ  بُ يأُجِ  بٌ يقَرِ  یفَإِنِّ  یَعنِّ  ی_ َوإِذَا َسأَلََک ِعبَادِ 
  ْرُشدُونَ يَ لَعَلَُّهْم  یبِ  ْؤِمنُوايُ َولْ 

ى دعاکننده را و دعا کميهرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند [بگو] من نزد و
فرمان مرا گردن نهند و به  ديکنم پس [آنان] بابه هنگامى که مرا بخواند اجابت مى 

  .ابنديآورند باشد که راه  مانيمن ا

  »١٨۶هيبقره، آ سوره«

  فاصله گرفت. خواست اتاق رو ترک کنه که دوباره برگشت. ازم

سال  ستيعد بپسرش رو ب شهيفرصت برو سر مزار مادرت. خوشحال م ني_در اول
  !نهيبب

باهم  يیاز بابات ساحل راحت بشه سه تا الميبه هم زدم و گفتم: چشم! بذار خ یپلک
  ميريم.

. یزد و من رو تنها گذاشت. بعد از رفتنش نگاهم سر خورد سمت گوش یلبخند مامان
انقدر  شبيساعت روشنش کردم. د نيرو به دست گرفتم و بعد از چند یبا اکراه گوش

چند ساعت  یرو برا یگرفتم گوش ميمن ارسال شد که تصم یبرا کيتبر امکيپ
  .آوردیقلبم رو به درد م کاتيتبر دنيخاموش کنم چرا که د

 یهاامکيداده شد. پ شيصحفه نما یرو امکياز پ یاديحجم ز یروشن شدن گوش با
 یصفحه یدستم ناخودآگاه رو دميکه رس امکيپ نيرو تند تند رد کردم اما به ا کيتبر

  ثابت موند. یگوش

کنه، لطف کن اگر  قيتزر نيهر هفته انسول ديمامانم با ؟یمراقب مامانم باش شهيم «
  »ازم نشد مراقبش باش! ممنونم ازت.  یخبر
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و صد البته تعجب.  یمهنوش آغشته شده بود به ترس! به گمراه امکيپ یمحتوا
هنوش نبود؟ مگه چه مراقب خاله هاجر باشم؟ مگه م ديزدم. چرا من با یپلک ريمتح
 یحل شدن جواب تمام یازم نشه؟ برا یممکنه خبر گهيافتاده که مهنوش م یاتفاق

سبز رنگ رو  یدا کردم و نقطهيپ نميمخاطب ستيمهنوش رو از ل یسواالتم شماره
  .دميجمله رو از اپراتور شن نيو اعصاب خورد تر نيفشردم. طبق معمول گندتر

  ». باشدیموش مدستگاه مشترک مورد نظر خا «

  و با حرص لب زدم. نيزم یپرت کردم رو ظيرو با غ یگوش

  _اه! لعنت بهتون!

رو داشت که بارها به طرز  یکرد. حکم چکش ريکل ذهنم رو درگ امکيپ کي نيهم
خاله هاجر  شيپ ترعيهرچه سر دينداشت، با دهي. فاشدیم دهيبه مغزم کوب رحمانهیب
 قضيه نيا یکاسه مين ريز یکاسه کي. بدون شک مريتا از مهنوش خبر بگ رفتمیم

تعلل لباس به تن کردم و خودم  یاهيثان یتبودم. بدون ح خبریبود که من از ازش ب
  .نگيرو رسوندم به پارک

ام رو به توجه یزنگ گوش ینکرده بودم که صدا کيسوئيچ رو کل یدکمه هنوز
مهنوش! از  یتماس ضرور ايتولد و  کيتبر ايخودش جلب کرد. دو حالت داشت، 

 دنيانداختم. با د یگوش یبه صفحه ینگاه یمورد دوم باشه با کنجکاو نکهيفکر ا
ب دادن مردد بودم اما خ ابجو یشکل گرفت. برا ميشونيپ یرو ی" اخمارياسم "سام

اتصال رو لمس کردم و مشغول صحبت شدم.  یبالخره با خودم کنار اومدم. نقطه
 شينيمقدمه چ نيا دونستیداشت با حرفاش من رو آروم کنه اما نم یسع اريسام
  دادم. نيرو به ماش امهيو تک دميکش ی. کالفه پفکردیم یتات یاعصابم تات یرو

  فن رو قطع کنم؟االن تل نيهم ايسر اصل مطلب  یریم اري_سام

  خب. آروم باش.  یلي_خ

  _بگو!
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راست رفت سر اصل مطلب.  کيرو کنار گذاشت و  یفرع یهاصحبت اريسام
  ترسوند. شهياز هم شترياطالعاتش رو تند تند به زبون آورد و من رو ب

  همراهشه که...  گهينفر د کي! ستي_ساحل اونجا تنها ن

 یشما چطور متوجه ه؟ينفر ک کيون : ادميو مشوش پرس دميکالمش رو بر یرشته
   ن؟ينفر شد کيحضور اون 

دونفر صورت گرفته  نيب یکه ساحل حضور داشته مکالمه یدر محل شيپ ی_ساعت
  ما مشکوک واقع شده! یقاتيتحق ميت یکه برا

  بودن؟ اياون دو نفر ک ؟ی_چه مکالمه

تر آشناست. دخ نيبه نام مهنوش! ا یگرفت و گفت: فرشاد و دختر ینفس اريسام
  اکشن نشون داده. یاش با فرشاد رچون نسبت به مکالمه شناسهیساحل اون رو م

رفت و زانوهام خم شد. بودن مهنوش  ليتحل ميتمام انرژ یخبر ناگهان نيا دنيشن با
سر  یدوتا چجور نيترسناکه! مهنوش کجا و فرشاد کجا؟ ا یدهيپد کيکنار فرشاد 

رسوندم  انيکنار هم قرار گرفتن؟ سواالتم رو به پا قيراز کار هم در آوردن؟ از چه ط
: اون دميمضطرب پرس ی. با لحنافتمين نيبه زم تاگرفتم  نيو دستم رو به کاپوت ماش

  بوده؟ اون دختر چرا اونجاست؟ یمکالمه چ

شک  یاومد و همه رو تو رمنتظرهيغ یليبودنش هنوز مشخص نشده. خ لي_دل
شون  نيب یانداختن. از مکالمه ريهم مثل ساحل گفرو کرد. اون دختر رو  یبزرگ

 تيشکا نيا ليو خب دل هيکه با فرشاد سر جنگ و جدال داره. ازش شاک ميمتوجه شد
تو و ساحل  یبه زندگ یچه ربط ؟یشناسیهنوز پنهونه! پرهام، تو اون دختر رو م

 نيورود ا بو داره! هيقض نيبا خبر شده؟ ا ايفرشاد با خبر بوده  یداره؟ از قضيه
جداست.  یمقوله کيو نفرت از فرشاد  نهيتر داشتن کو از همه مهم یباز نيدختر به ا

  وگرنه جون خودش و ساحل در خطره! هيبفهمم مهنوش ک ديبا

  !یعيبه اسم مهنوش رف بارنيا د،يجد یبازم دردسر و
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 یساحل آشناست. بودنش کنار فرشاد اصال منطق یمن و هم برا ی_ مهنوش هم برا
  خبر نداشته. زيچچيچون که اون از ه ستين

گفت: بهش فهموندن!  زيمرموز و ابهام آم یمکث با لحن قهيبعد از چند دق اريسام
داره به نفع فرشاد  ايدختر مشکوکه.  ني. اکنمیکه من فکر م یاگر بشه اون الستيواو

  !شهیم یبه اشتباه قربان اي کنهیکار م

و آسمون  نيتحمل تا کجا؟ از زم ؟یاز خود گهيد یاز پشت؟ باز هم ضربه خنجر
ام تماس جمله نيو با ا دميدرونم دست کش یاهويقراره تموم بشه؟ از ه ی. کبارهیم

  رو قطع کردم.

 یتا علل اصل کنمیتلنگرم! صبر م کيمن منتظر  گم،ياالن بهت م نياز هم اري_ سام
کار شده باشه حسابش  من و ساحل دست به هيحضور مهنوش مشخص بشه. اگر برعل

 یهمه یرو زارمي! اگرم ببينم به اشتباه درحال تاوان پس دادنه پا منهيبا کرم الکاتب
  و تماشا کن! ني. حاال بششمیبه کار م ستنجات شون د یتون و خودم برا نيقوان

  

#sahel 

خراب شده مبحوس  نيرزميز نيا ی. دوباره توگذشتیز رفتن فرشاد ما یساعت چهار
 شدنیکم خفه مکم شيآت یهاکردم. شعله ميتقس الميخودم رو با فکر و خ يیشدم و تنها

کز  واريکنج د جهينبود که من بخوام از نو دوباره برپا کنم پس در نت یچوب چيو ه
  ترق و تروقش! یش سپردم به صداو گو شيآت فيضع یهاشدم به شعله رهيکردم و خ

که درد  یشدت گرفت،یدرد عضالتم شدت م شد،یم شتريهرلحظه ب امنهيس خسخس
به  ميماريمن نمونده بود. شدت عالئم ب یبرا یرمق چي. هکردیقابل تحمل م ريرو غ

 نکهيلب به غذا نزدم نه ا شبيو از جمله نخوردن غذا بود. از د طيمح یخاطر سرد
بود.  ايزجر دادن من مح یبرا زيچهمه نجاينبود که بخوام بخورم. ا ینخوام غذا

لب  یرو قاي. دقشمیاگر ادامه داشته باشه من رو به موت م تيوضع ني! ازيچهمه
بشه. بعد  يیبرام الال شيترق و تروق آت یهام رو بستم و گذاشتم صداپرتگاه! چشم

همون حالت نشسته به خواب  یتوهام خود به خود گرم شد و من چشم قهياز چند دق
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جهان  یخواب از همه یمن الزم بود چرا که آدم تنها تو یبرا ديکه شا ی. خوابفتمر
  .شهيهاش فارغ مو اتفاق

  رو به من نزن. فتيکث ی! دستایوحش -

دور کل  کيبشم. نگاهم  داريبود تا با وحشت از خواب ب یجمله کاف نيتنها هم دنيشن
  ...ايصدا توهم بود  نيا دنينبود. شن یخب کسرو وجب زد اما  طيمح

  !تهيعفر یانقدر زرزر نکن دختره -

  بود! یصدا واقع نيرو بهم داد که من توهم نزدم. ا نانياطم نيفرشاد ا یصدا

  ؟یکن یچه غلط یخوایزرزر کنم م -

صحبت کردن به  یکه اصال الت یدهينازک و کش یصدا چقدر آشنا بود! صدا نيا
هام دست برداره. منتظر به هم زدم تا خواب از چشم ی. پلکاومدینم قشنگش یصدا

شد. قبل از  یکياز فرشاد شدم که باز شدن در با صحبت فرشاد  یگهيصحبت د
به پهلوش زد  یپوشونده داخل شد. فرشاد لگد یبا قد بلند و صورت یورودش دختر

  و هلش داد به جلو.

  _گمشو برم تو!

 یمحکم بود که با شتاب پرت شد رو یخورد به قدر اون دختر یکه پهلو یلگد
  ام مچاله شد. درد رو من هم حس کردم.لبش زمزمه کرد چهره ريکه ز ی. از آخنيزم

  ؟یشد یوحش ینجوريبهت نزدن که ا ی! آمپول هاریعوض -

بلند شدم اما  نيزم یاز رو وارياومدم و با کمک د رونيخودم ب یحالت کز کرده از
 یراه رفتن نداشتم و از طرف یبرا یتوان یدم از قدم بردارم. از طرفق ینتونستم حت
. فرشاد نگاهش رو از اون دختر گرفت و با لبخنِد دادیاجازه رو بهم نم نيکمر درد ا

  من شد. یرهيخ یثيخب

  من حالش چطوره؟ ی! جوجه رنگنجاستيا یک نيبب -
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که تو  نيخوبه، هم نهيرو نبدادم و گفتم: تا تو  لشيتحو یپوزخند ستادهيا طورهمون
  !زنهیرو بهم م ینحس و نجستت حال هرکس ختي. ررهيگیحالت تهوع م نهيبیرو م

اون  یکفشش رو به گونه یشده بود پاشنه یمن عصبان دارشيکه از کالم ن فرشاد
. همش رينگ یهاش رو جدهارت و پورت اديو خطاب بهش گفت: ز ديدختر کش

  .رهيگیخفه خون م هيثان ميهام سر ندست ريادعاست! اراده کنم ز

! دستش رو آوردیبود. اما اون هم کم نم انهيوحش یاديفرشاد با اون دختر ز رفتار
  پس زد. ظيکفش فرشاد رو با غ یباال آورد و پاشنه

  !یبکش کنار جناب فاراب -

جه : جوديبه گردنش داد و از من پرس ی. تابديبه موهاش کش یطبق معمول دست فرشاد
   ه؟يک تهيدختر عفر نينظرت ا من ،به یرنگ

اون دختر معطوف کردم و قد و باالش رو وجب زدم. آشنا بود اما  یرو رو نگاهم
 ديباهم داشت یمالقات کم دي. سکوت کردم که فرشاد گفت: شاصيقابل تشخ ريخب غ

  کنده؟ ها؟ کدومشون؟ یاديمن ز یحافظه جوجه رنگ دميشا اي

  ام رو جلب کرد.اون دختر توجه یم که صداجوابش رو بد خواستم

  ساحل!  -

. اون من ديجفت ابروهام باال پر هشدارگونه یاسمم توسط اون دختر با صدا دنيشن با
  شناخت؟یرو م

گفت: مهمون مون به خاطر بلبل  زيانگنفرت یبا لحن ديکه تعجب من رو د فرشاد
 نيکه گفتم ا یزيرپراروز زودتر به جمع مون اضافه شده. سو کي هاشیزبون

  دختره!

 ی. فرشاد قدمنميرو بب شيواقع یچهره تونستمیرو پوشونده بود و من نم صورتش
رنگ رو از  یمشک یدو زانو نشست و پارچه یشد. رو ترکيبه اون دختر نزد

  صورت دخترک برداشت. یرو
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  ه!دار یسخت یبا فرشاد تاوان ها ی. بازنيا شهیم اشجهينت یفضول که باش -

فرشاد به صورت  یهابه صحبت توجهیب شد؟ینم دهيچرا بر شهينحس و کر یصدا
 نيياش باز هم نامشخص بود چرا که سرش رو پاشدم اما خب چهره رهياون دختر خ

اش برد چونه ريشد دستش رو ز هيقض نيزود متوجه ا یليانداخته بود. فرشاد که خ
  و سرش رو به زور باال گرفت. 

مگس  گهيد یوگرنه جا شنیم تهيو عفر یوحش رسنیهمه به من که م ؟ینيبیم -
الل  ديبه تو که رس ته،يعفر نيمثال هم یپرش بدن. برا توننینم نهيکنار لبشون بش

  شد!

 کي دنيشد. مهنوش! د انياون دختر نما یانتظار باالخره چهره قهياز چند دق بعد
بود  یباز کي نينه؟ ا اي ديرسیم به نظر یمنطق ميدور کنار دشمن خون یليخ یآشنا

برام  یرمق چيکه بود حال من رو بدتر از قبل کرد. ه یتلخ؟ هرچ تيواقع کي اي
 نينگران مهنوش ب یافتادم. صدا نيزم یونمونده بود. زانوهام خم شدن و من به ر

  افتاد. انيگوشم به جر یحلزون

  ساحل! -

 

#sahel 

جز  کجاچيو مرزه و ه حدیکه ب یبخش باشه! آرامشآرامش تونستیچقدر م دنشيد
 یگذاشتم و صورتم رو رو اشنهيس یقفسه ی. سرم رو روشهینم دايآغوش پرهام پ

که  یاز چوب و عود داشت. عطر یعطرش نت شهي. مثل همدميکش راهنشيپ ینرم
از  شیمن دوز مست یبرا يینهابه ت دنشييبو شدیم ختهيام آمبا عطر تن پره یوقت

گرفت و در آخر  یمن رو به باز یالکل شصت درصد هم باالتر بود. پرهام موها
آورد؛ انقدر  ترکيکاشت. سرش رو نزد ميشونيپ یمملو از احساس رو یبوسه

  هاش پوست صورتم رو سوزوند. نفس یکه داغ کينزد

  .لنگهیم یاديز اتمياقرار کنم که ادب ديبا دميشا اي ستمين از بر یشعر و شاعر -
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 اتميچون مشکل از معلم ادب شمیکرد و ادامه داد: منکر هوش و ذکاوتم نم یخنده
  .کنمیم یخودم رو الپوشون یدارم تنبل یاگر فکر کن یونيبوده! مد

  .دمياز لحن بامزه و طرح لبخندش من هم خند تيتبع به

شکل ممکن بتپه قطعا تالشم  نيبه بهتر یکي یقراره قلبم برا یروز دونستمیاگر م -
  چرا؟ یدونی. مکردمیم شتريب اتيگرفتن ادب ادي یرو برا

  : چرا؟دميشده پرس زير یهارو باال گرفتم و با چشم سرم

 زانيم هایلي. خیبه طرف مقابل بفهمون یدوست داشتن رو کالم دياوقات با یبعض -
 شتريب کمي اتيگرفتن ادب ادي ی. اگر منم براسنجنیم دنيفتن و شنگ نيعشق رو با هم

  و... کردمیها رو کنار هم کامل ماالن واژه کردمیتالش م

  دهنش گذاشتم تا نتونه صحبت کنه. یادامه بده. دستم رو محکم رو نذاشتم

که حالم کنارش  خواميرو م یکي! من خورهیبه درد من نم ستيب یکالم اتيادب -
 قيکه اگر از نظر همه آدم بده بشه بازم از نظر من بعد از خدا ال یکيباشه.  خوب

 رسهیعالم و آدم گوشت تلخ و بداخالقه اما به من که م یکه با همه یکيپرستش باشه. 
نفر خود  کي. و اون دهیم هيمن هد یهابه لب ندو لبخ افتهیلبش نم یلبخند از رو

  و.باز بگ یپرهام برومنده! حاال ه

  .ديدهنش برداشت و بوس یرو از رو دستم

ازم دورش کنن،  یحساسه! اگر روز یليگلش خ ینفر رو کياضافه کن، اون  نميا -
و  زيچهمه ديموقع است که ق. اونشمیحالش که رو به وخامت باشه خودم باخبر م

 یچه بخوا نويا گذرم،یمراقبت از تو از جون خودم م ی. من برازنمیکس رو مهمه
  .یگوشت کن یزهيآو ديبا یو چه نخوا

تنم حس کردم. با  یرو رو یزيچ ینيبا هشدار پرهام رو صدا بزنم که سنگ خواستم
هام رو از فرط تعجب گرد نگران مهنوش چشم یشدم که چهره داريترس از خواب ب

  کرد. با تته پته نجوا کردم.
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  مهنوش... تو... -

  خوابوند. یرو یلکبه من با آرامش پ نانيدادن اطم یبرا

برات مهمه منو به اشتباه قضاوت  یليخ دونمیبرات. جان پرهام که م دمیم حيتوض -
  نکن.

تکون دادم.  یدرست صحبت کنم پس فقط سر تونستمینم یاصال خوب نبود. حت حالم
تخت نشستم.  یاومدم و با کمک مهنوش رو رونيخودم ب یدهياز حالت دراز کش

  .ديتوپ ظيکننده و مهربانانه مهنوش رو ترش کرد و با غنگران حرکات دنيفرشاد با د

از  سوختیبدبخت دلت م نيا یبرا یلينرو طرفش. تو اگر خ اي! گمشو بیهو -
ندونه من  ینکن. هرک یمن نقش پرستار رو باز ی! برایزدينم بيجونش پول به ج

 یسوزونيم . چقدر ماهرانه دلگذرهیم ايچ فتياون ذهن کث یتو دونميکه خوب م
  !یعيسرکار خانم رف

 قياز چرت و پرت هاش رو تصد چکدومينبود. ه ینانيمن آدم قابل اطم یبرا فرشاد
و  انتيخ یبرام نداشت اما حاال موضوع کامال متفاوت بود. پا یتي. اهمکردمینم

  .رفتیعنوان ازش توقع نم چيکه به ه يیبود اون هم از آشنا ونيدرم یدورو

  سر فرشاد داد زد. تياز من گرفت و با عصباننگاهش رو  مهنوش

به هم  اتيچرند یدار یدونیخودتم خوب م ؟یخفه بش قهيده دق یفقط برا شهیم -
  خسته نکن. ینداره. خودت رو الک دييمهر تا کسچيه یتو برا ی! حرفایبافیم

تو  تونمیم یاما خب اگر بخوا شمیو گفت: من که خفه نم ديخند کيستريه فرشاد
  نه؟ ايهست  یو خفه کنم. هنوزم حرفر

اما  ميشونيپ یشد و دستش رو گذاشت رو کميازش رو گرفت. نزد اعتنایب مهنوش
  بالفاصله برداشت.

  !یداغ یليخ -
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که خودم حسش  یاز حد باال بود به طور شيبدنم ب ی. دمادونستمیهم م خودم
مهنوش باال  یتن صداتخت افتادم.  یرو حالی. آب دهنم رو قورت دادم و بکردمیم

  رفت.

  ؟یانجام بد یکار یخوای. نمستيحالش خوب ن ینيبیپس م یستيکور که ن -

نظر داشتم. فرشاد  ريباز بود و حرکات فرشاد و مهنوش رو کامال ز مهين هامچشم
رد بشم. دل  اعتنایب دمیم حيترج یول نميبیباال انداخت و گفت: م یاشونه اليخیب

  و... رهيبذار به درد خودش بم جهيپس درنت ازش ندارم یخوش

  .ديبه بازوش کوب یسمتش قدم برداشت و با خشم و غضب مشت مهنوش

. اگر لرزهیم دي. تبش باالست و داره مثل بستيحالش خوب ن گمیکفتار صفت م -
  نه؟ اي نويا یفهمی. مارهيو کف باال م کنهیادامه داشته باشه تشنج م

  چه خوب! -

خاطرات بود اما مهنوش عادت نداشت. هنوز  یمن تداع یها برا یباز یعوض نيا
کار داشت که فرشاد رو درست و کامل بشناسه. مهنوش که از دست  یجا یليخ

  .ديشده بود با اخم غر یفرشاد عاص یصحبت ها

. ديرو که نبا یزيچ گميم یارين نجايدکتر به ا کيو با خودت  یاالن نر نياگر هم -
  .یدهن من چفت و بست نداره جناب فاراب

زود کوتاه اومد.  یليمهنوش خ دينداشت اما در مقابل تهد يیابا کسچياز ه فرشاد
  انقدر مهم بود؟

خطاب به عقب برداشت.  هي یکتش فرو کرد و قدم بيدستش رو داخل ج فرشاد
  لب زد. یمرموز یمهنوش با لحن

ساحل روشن باشه. بالخره  یچيز براهمه گردمیکه برم یکن تا وقت یاما سع رمیم -
  بوده. يیاون حق داره که بدونه اطرافش چه خبرا



695 | P a g e 
 

گورت رو گم کن که دارم  ترعيخودم کارم رو بلدم. تو سر ستيبه گفتن تو ن ازين -
  .چسبونمیر مهمه تعلل آمپ نيکم از اکم

ايشاال  گهيکه د یشورت رو ببرن. براز رفتن فرشاد، مهنوش آروم گفت: مرده بعد
  !یبرنگرد

  پالتوش رو باز کرد و به سمتم قدم برداشت. یهادکمه ینيب شيقابل پ ريعمل غ کي در

  سردته؟ -

  ام انداخت. شونه یلب زمزمه کردم که پالتوش رو رو ري" آره " ز

. شهیحالت بهتر م یباال سرت، دارو که مصرف کن ادي. دکتر مینکن تحمل ک یسع -
  ؟یآماده هست یکه دنبالش یزيچ دنيشن یبرا

  کلمه اکتفا کردم.  کيبه  تنها

  بگو! -

  انداخت.  نييتخت نشست و سرش رو پا یکنارم رو مهنوش

  من و فرشاد شد! يیپرهام مسبب آشنا یانگارسهل -

  

#sahel  

دادم و گفتم:  ليتحو یاسم پرهام ناخودآگاه ضربان قلبم باال رفت. پوزخند دنيشن با
 نياز ا شتريمنو ب یدار ايگرفته  تيپرهام کجا و تو کجا؟ شوخ ؟یانگارسهل

  ؟یترسونیم

  جبهه گرفت. عيحرف من سر نيمقابل ا در

 ی. طعمهرحمی. مخوفه و بمونهیمثلث برمودا م کيست مثل در یفرشاد فاراب -
زرنگ  دي. بایحاال به هر بهانه کشونهینداره. همه رو به سمت خودش م یمشخص

بدون انقدر غرق کثافت و  یپوچش شد یاما اگر خام حرفا یو دم به تله ند یباش
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احل، فرشاد ! سیگردیبرنم ودتخ یقبل تيبه شخص وقتچيه گهيکه د یشيم تشيجنا
پس  شهیبرابر م نيکهنه بشه قدرتش چند یو نفرت وقت نهيبه تمام معناست. ک طانيش
  .ديازش ترس ديبا

 یاشراف رو همهنيا د؟يخریخودش وقت م یبرا اي کرد؟یم ینيچمقدمه داشت
تعجب داشت! مگه چقدر باهم در ارتباط بودن که  یاخالق و رفتار فرشاد واقعا جا

 یرو یعالمت سوال بزرگ یرابطه جا نيا شناخت؟یکامل فرشاد رو مو  قيانقدر دق
وقت از سمت مهنوش  دنيکه با تعلل و خر یکرده بود. عالمت سوال یخودش حکاک

  .شدیتر از قبل مهر لحظه پررنگ

  ؟یگفتن ندار یبرا یحرف -

  جوابش رو دادم. یاومدم و با لحن تند رونيالک خودم ب از

  نبود. شيب ینيهمش مقدمه چ ناي. امونمیها مصحبت یمنتظر ادامه -

  زدم و ادامه دادم. یپوزخند

بخواد  یکيکه  شهیپاش به صحبت باز م یوقت ینيمقدمه چ یدونیخودتم که م -
  که باال آورده رو جمع کنه! یگند

 حيکه سکوت رو ترج یپنهان شده بود. آدم یسکوت مملو از رازها نيشد. ا ساکت
  .ترسهیاش مناگفته یهااز بازگو کردن حرف نيقيقطع به  دهيم

 شتريب ديام. فقط زود بگو که هرلحظه شک و تردداستان آماده یادامه دنيشن یبرا -
  کنه. رييبه کل تغ تتينسبت به شخص دميد هایاهمال کار ني. نذار با اشهیاز قبل م

داره مخصوصا  ترس جای. قضاوت بترسمیم نيانحنا داد و گفت: از هم یرو کم لبش
  که فرشاد با حرفاش...

  نابود کردم. شهيکالمش رو از بن و ر یرشته

  .ستيسخت ن یگيراست از دروغ اونقدرام که تو م صيتو بگو، تشخ -
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اما باور کردنش محال  ديرسیتکون داد و شروع کرد. گفتنش آسون به نظر م یسر
به سمت خودش آهنربا همه رو  کيفرشاد مثل  گفت،یبود. مهنوش درست م

  نداشت. يیابا زيچو هيچ کسچيبشر از ه ني. اديکشیم

  شما به مرکز باز شد. اون روز... یشروع شد که پا یاز روز زيچهمه -

  صحبتش. ونيم دميپر

  بار اول نبود! یبرا -

 یتازه به زندگ تيشخص کيبود. ورود  بارنياول یمن برا دنياومدنتون نه اما د -
 يیفرصت طال ني. اونم از اشدیپوئن مثبت حساب م کيرشاد ف یتو و پرهام برا

  .ختينگذشت و درآخر زهر خودش رو ر اعتنایب

  مکث ادامه داد. یاز کم بعد

رفتار کرد و  نينشون نداد. سنگ یخوش یرو ديکه پرهام منو د یروز اول -
ه سوال بود که چرا؟ آخ یجا ی. براآدیبهم ثابت کرد که ازم خوشش نم یجوراکي

 کنهیم داياش پاز گذشته یسال رد و نشون ستيکه بعد از ب یبود کس زيبرانگتعجب
  باشه. یانقدر خنث تونهیچطور م

  کنج لبم نشست. کوتاه لب زدم. یمعنادار لبخند

  !ینه؛ بگو قو یخنث -

که پرهام  یزد و گفت: همون روز یگرفت. تنها لبخند دهيصحبتم رو ناد مهنوش
تو و  یهابوده. صحبت نيا با تلفنش صحبت کنه فرشاد در کماتاق رو ترک کرد ت

 یدل خوش چيپرهام ه شهيو از لحن کالمش متوجه م شنوهیمن رو م یپرهام درباره
  از من نداره.

روز. پرهام اونجا با عرفان اون شيسکوت باال آوردم. فکرم رفت پ یرو به معنا دستم
سوالم رو مطرح  عيمکنه که... سرم یعنيفرشاد صحبت کرده،  یمهمون یدرباره
  کردم.
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  ...ايو پرهام رد و بدل شده  نيکه ب یفقط صحبت -

  کنم. یشرويپ نگذاشت

  !دونمیحد م نيدر هم -

  کرده. ريکه فکرم رو درگ یدلم صدا زدم که نشه اون یخدا رو تو فقط

  خب؛ ادامه بده. یليخ -

 کي یو کردم. به فاصلهمرکز ترک ر عيبعد از رفتن شما کارم که تموم شد سر -
سد  نيماش کي ابونيکنار خ قايمن و فرشاد راه بود که اونم محو شد. دق نيکوچه ب

کرد.  نشيراهم شد. اعتنا نکردم اما اونم سمج بود. هرجور که شده بود منو سوار ماش
 یاديو منم گفتم شناخت ز دي. از تو پرسکردیصحبت م یآروم و منطق یلياولش خ

که تونست  يیگفتن. تا جا راهيحرف منو بهانه کرد و شروع کرد به بد و ب نيندارم. هم
نداشتم اما آنقدر ابله نبودم که  یتو شناخت یبد گفت، هم از تو و هم از پرهام. من رو

  قائل بشم. تياهم بهيغر کي یحرفا یبخوام برا

  شد؟يبعدش چ -

 دونمیهم مامانم بود. نمهدفش  نيزد. اول ديدست به تهد ديمنو که د یهایسرتق باز -
ام درآورد اونم فقط در عرض دو ساعت! چجور سر از کار خانواده شرفیب نيا

 ليو باهش کنار اومدم. درخواستش رو گفت و منم ازش دل دميانقدر ادامه داد که ترس
  خواستم.

  ؟یچه درخواست -

و تا  یشب کيبهشون نزد شتريکن ب یسع ديگفت حاال که باهم در رفت و آمد هست -
  !یتو بود شيشکار یاکه طعمه ی. مهمونیرو بد یمهمون کي بيترت ندهيچند روز آ

 یبود. مهمون سابقهیحجم از اتفاقات رمزآلود ب نيخشک شد و به سرفه افتادم. ا گلوم
  شده بود؟  دهيخفت شدن من تدارک د یکه برا

  و مخالفت تو؟  یاون مهمون ليدل -
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  سوالم رو داد. که بهتر شد مهنوش جواب حالم

 نيهم گذاشتم و به ا یوقت خواستم. اومدم خونه و فکرام رو رو یازش چند ساعت -
بهش چراغ سبز نشون بدم. همون شب زنگ زدم  یزود نيبه ا ديکه نبا دميرس جهينت

نشون داد و فرداش دوستش رو فرستاد  یمخالفت کردم. رفتار تند راهيبد و ب یلو با ک
نبرده بود. منو گرفت  تياز انسان يیبو چيهعمل کرد. مثل فرشاد  انهيسراغم. وحش

. بعد از کنهیهاش درد مبه باد مشت و لگد! هنوزم که هنوزه بدنم از شدت ضربه
  اون...

دستش رو گرفتم و گفتم: مهنوش! نگو  ی. با نگرانکه کرد بند دلم رو پاره کرد یمکث
  رو شکسته و...  متيکه حر

  زد. یچيقاطع کالمم رو ق یلحن با

  شارالتان. یکهينه! جرئت نداشت مرت -

 یقطره قطره اطالعات نده مهنوش. بجنب تا اون عوض ؟یپس چرا مکث کرد -
  .ومدهين

و قضاوت اشتباه  یآخرش گوش بدفقط قول بده تا  گمیهم زد و گفت: باشه مبه یپلک
  .ینکن

  باشه بجنب! -

سخت در اشتباه بود.  یمنو با پول بخره ول تونهیم کردیپول داد. فکر م شنهاديپ -
 هي! اما خب در ثانشرفهیب نيا یکاسه مين ريز یکاسه کي دونستمیاز همون اولش م

  که به ضرر خودم تموم شد. یميگرفتم. تصم یميتصم کي

  .دميپته پرستته  با

  ؟یميچه... تصم-

حرفا  نيتر از ا شيقبول کردم. رقم رو باال گرفتم تا صرف نظر کنه اما خب سر -
کنجکاوم کرد. پول رو قبول کردم  یکننده نبود ولمن وسوسه یبرا شنهادشيبود. پ
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همون دو جمله عذاب وجدان  دنيرو گفت؛ تنها با شن طشينگرفتم. شرا لياما تحو
  .ديجوام رو خرخره

  ؟یگفتم: چه شرط شونيآشفته و پر یبا حال دهيترس

  .ديتکون داد و مستأصل کلمات رو کنار هم چ یتأسف سر یبه معنا مهنوش

. بهم گفت امياز خجالتش در م یو حساب رميگیم یريساحل رو به اس یگفت به زود -
 ديبا ميشبا مامانت نداشته با یکار چيو ه رهيدستت رو بگ یپول کيهم  یخوایاگر م

  قرص برنج! کيمن از پا انداختن پرهام بود با  یفهي.  وظیکن یباهامون همکار

هام رو شونه یمهنوش افتادم. مهنوش با نگران یهادست یرو حالیرفت و ب نفسم
  ماساژ داد و بهم اطمينان داد که حال پرهام خوبه.

االن  دادمیانجام م یدرسترو به امفهينگران نباش حال پرهام خوبه! اگر من وظ -
که در مقابل حرف  ی. دختردمینبودم. من دارم تاوان جرم دختر بودنم رو پس م نجايا

  گفتن نداره. یبرا یزيزور مردها چ

  که کامال مشهود بود زمزمه کردم. یدهنم رو قورت دادم و با لرزش صدا آب

  ؟یکه منصرف شد شديچ -

خطرات رو به  یهمه دميبدش رو که دمون، حال خونه یکه با پرهام اومد یروز -
و تلفنم رو  یرو که بهم داده بود رو انداختم سطل آشغال ی. قرص برنجدميجون خر

 رميباالخره گ دونستمیکرد. خودمم م داميهرجور شده بود پ یخاموش کردم. ول
 مامانم باشه. ساحل من درسته اشتباه مراقبدادم تا  اميبه پرهام پ نيهم یبرا ندازهیم

  .رميبگ یکردم اما بازم دلم رضا نداد که جون پرهام رو به باز

  سرم اکو شد. یفرشاد تو یجمله نيا دميرو که شن حرفاش

! یزدینم بياز جونش پول به ج سوختیبدبخت دلت م نيا یبرا یلي"  تو اگر خ
"  

  نثارش کردم و گفتم: پس بگو فرشاد چرا اون حرفا رو زد. یپوزخند
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   بغض کرد. مهنوش

پول شرطش شون رو قبول نکردم. من نگران مامانم بودم.  یساحل به خدا من برا -
که گفت رو انجام  یگرفتم و نه کار لياالنم که بهت گفتم، من نه اون پول رو تحو

  .اديقراره سرم ب يیچه بال ستيدادم. االنم معلوم ن

ه داشته از حضور مهنوش تمام وقت شنود رو فعال نگ سيمطلع شدن پل یبرا من
  دادم. یدواريساده به مهنوش ام نانياطم کيبودم. فقط در حد 

  !یکامل دار تينگران نباش، تو در هر صورت امن -

  .ديپرس ري. متحدنيابروهاش باال پر جفت

  .شمیکامل بگو. منظورت رو متوجه نم -

  معذورم! -

  کرد. ريذهنم رو درگ یگذشت که سوال یقهيدق چند

راز پنهون  کيفرشاد رو با  شيساعت پ کيشد؟ و  يیآشنا نيچرا پرهام مسبب ا -
  حق منه که بدونم. نيا ه؟ياون راز چ یکرد ديتهد

رنگه کم ديکه شا یپرهام بودم. گذشته یو گفت: من گذشته ديکش یقينفس عم مهنوش
 یپاپوش برا یرو داره. فرشاد ازم خواست که قضيه شياما خب بازم قدرت نما

نگم. منم ازش آتو گرفتم و ازش استفاده کردم. هرچند که تو االن  یپرهام رو به کس
  ! یديفهم

  .برهیلب باغچه و م ذارهیزد و گفت: فرشاد اگر بفهمه سرم رو م یپوزخند

  

#parham 
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خاله هاجر هرجور شده بود خاله بر مراقبت از  یمبن اريسام یتوجه به هشدارها با
 ريمس بيو غر بيعج یما بشه. در سکوت یکردم تا امشب مهمون خونه یرو راض

  روم.روبه یزل زده بودم به جاده یپلک زدن یو بدون حت کردمیم یرو رانندگ

  پرهام جان حالت خوبه خاله؟ -

ه خاله دادم اما لحظه نگاهم رو ب کي ی. برااميخاله هاجر باعث شد به خودم ب یصدا
لبم  یرو یبالفاصله به حالت قبلم برگشتم. طرح لبخند مصلحت نيکنترل ماش یبرا

  نقش بست.

  فکرم مشغوله! کميخوبم شکرخدا. فقط  -

  .ديکالمم تکون داد و با آرامش پرس ميتفه یبه معنا یسر خاله

  سوال ازت بپرسم؟ کي تونمیم -

خاله حق داشت، بالخره مادره و نگران  سؤالش مربوط به مهنوش بود. نيقيبه  قطع
در مقابل سؤالش  یکامل حيتوض چيه نکهي. با اشهیاش مگوشه گريج يیهويشدن  بيغ

  بزنم. نيخاله رو زم ینداشتم اما باز هم نتونستم رو

  .ديجانم؟ بپرس -

  گفت. هاشیاز نگران یحال شونيتر کرد و با پرمحکم یرو کم شيروسر یگره

اما خب به وقتش سرکش و لجباز  هيم جان مهنوش دختر عاقل و بالغپرها یدونيم -
حرفا. اما  نيپرورشگاه کارم طول بشکه و از ا ديبه من گفت که شا روزي. دشهیم

 کيمهنوش رو بپرسه  ومدنيزنگ زدن تا علت ن یصبح خانم افتخار یخب وقت
  ک و تنها...دخترش ت بفهمهسخته که  یليمادر خ کي یکرد. برا ستيلحظه قلبم ا

کنه. من هم سکوت  انيرو ع زاهايچ یمن بعض ینخواست که جلو دميشا اينداد  ادامه
  صحبتش رو از سر گرفت. یکردم که ادامه

ام اما خب اوضاع جامعه ذارهیپا به راه کج نم دونمیو م شناسمشیدخترمه؛ م -
  گم؟یم یکه چ یدونیخرابه. م
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جا همه خبریاز خدا ب یتعلل گفت: بالخره آدما هيثان که بعد از چند دميبه هم تن یپلک
! مهنوش که تلفنش رو نمي. منم نگران همکننیرو از راه بدر م هيحضور دارن و بق

. حداقل تو بگو! به خدا دهیانجام م یکاريکجاست و چ ستيمعلومم ن ده،یجواب نم
  .رميگیقسم تا مطمئن نشم آروم نم

  آخه خاله... -

. یاز رفتنش مطلع بود یعني یاز نبودش خبردار شد یپسر جان! وقت آخه نداره -
بگو  ،یدونیو من تنهام؟ حتما م ستيمهنوش ن یديتو از کجا اصال فهم نميبگو بب

  پرهام بذار امشب راحت سر به بالشت بذارم.

  هم بافتم.به یدروغ یمونيهم هراس داشتم و هم عاجز بودم پس با پش تيگفتن واقع از

داد که مراقب  غاميهفت شب بود که مهنوش به من پ یهاساعت شبيش دراست -
 دياومده و حتما با شيپ یمشکل مياز دوست شهرستان یکي یمامانم باش؛ چون برا

. نگران نباش دي. به شما نگفته که با رفتنش مخالفت نکنششيرو برم پ یچند روز
  !ستيدوساله ن یخاله؛ مهنوش بچه

تر! چطور بچه کم کياز  دميشا ايزدم. بچه بود!  یم پوزخندآخر یدلم به جمله یتو
  دم به تله فرشاد بده؟ تونستیفهم و کماالت م یبا اون همه ادعا

مهنوش مخالفت  ماتيبا تصم یمن ک خبر؟یو گفت: شهرستان! چرا ب ديلب ورچ خاله
تره رو خاموش کرده؟ دخ شيبار دومم باشه؟ حاال چرا گوش بارنيکردم که بخواد ا

   شم؟یمنه مادر نگرانش م گهیبا خودش نم اليخیب

  باال انداختم. یشونه

به وجود اومده. بد به  یمشکل شيخاله جان! حتما واسه گوش ريبگ دهيحاال شما ناد -
  بشه. داشيامروز و فرداست که پ ني. همديدلتون راه ند

 حيلبخند مل کينه اما خب به  ايداد  صيخاله دورغ مضحک من رو تشخ دونمينم
سرم رو  یبسنده کرد و ساکت شد. پشت چرا قرمز ترمز کردم و از شدت خستگ

  فرمون گذاشتم. یرو
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  ساحل چطوره پسرم؟ -

اسمش حالم  یادآوري. انقدر که از دادیچقدر زجرم م یخبریب نينداشتم و ا خبر
اب خوش جو يیدرونم برپا شده بود باز هم با رو یآشوب نکهي. با اشدیدگرگون م
  و پوچ!   نيدروغ یدر حد دو کلمه یدادم. جواب

  خوبه خاله. -

 امکيپ ی. صدایصندل یداد به پشت هيلب نجوا کرد و سرش رو تک ريز یخداروشکر
از  دنيفهم یهام رو فعال کرد! چرا که هرلحظه کنجکاوتر بودم براشاخک ميگوش

 یغ سبز بشه گوشچرا نکهيعلت حضور مهنوش. از فرصت استفاده کردم و قبل از ا
داد. ترنم با من  شيرو نما ماسم سئو شده ترن امکيپ یرو به دست گرفتم. صفحه

  داشته باشه؟ تونستیم یکارچه

  کلمات متمرکز کردم. یهام رو رورو کنار گذاشتم و مردمک چشم ميذهن سواالت

 اشهيسر قض کيانجامش بدم و اون کار  ديبه دستم سپرده شده که حتما با ی( کار
به  اشهيسر قض کيکه  گمیو م رميگیضعفت رو نشونه م مربوطه به توئه! نقطه

  ! منتظرتم پرهام.)ريبگ ليات رو تحوو امانت معشوقه نجايا اي. بشهیساحل مربوط م

گذشته!  شيباشه؟ تمام فکر رفت پ تونهیم یزيکه از سمت ساحله؟ چه چ یامانت
من از  یوانگيو شروع د ريبگ یامانت ايکه ساحل زنگ زد و گفت ب یهمون روز
  بود! ارزشیب یهمون امانت

  پسرم چراغ سبز شد. -

خاله هاجر بهم فهموندن که  یهشداردهنده یو صدا هانيبوق ماش یکر کننده یصدا
ساحل  یخونه ريحرکت کنم. دنده عوض کردم و محکم پدال گاز رو فشردم. مس ديبا

  .دميربع رس کي گرفتم و در عرض شيو ترنم رو در پ

 یامانت کيتا من برم  دينيبش نيخطاب به خاله گفتم: خاله جان چند لحظه داخل ماش 
  .اميو ب رميبگ ليرو تحو
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  برو پسرم! -

  رو فشردم. فونيدر و آ یرو رسوندم به جلو خودم

  منتظرم! -
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لب زمزمه کرد که تنها  ريز یمنتظر موندم تا باالخره ترنم اومد. سالم یقهيدق چند
  به تکون دادن سرم اکتفا کردم.

  داره؟ یليو چه دل هيچ یاون امانت یبگ یخوایخب! نم -

اما خب  دادمیم ليبهت تحو شبيد ديگفت: در اصل با یحرف اضافه چيه بدون
افتاده باشه  یاتفاق نکهيمشب. ساحل قبل از احالت نامساعد بود و موکول کردم به ا

  رو برات آماده کرده بود و بهم سپرد که به دستت برسونم. یامانت نيا

 نيرو چند ميکنجکاو یفلش ممور کي دنيصورتم باز کرد که د یرو جلو مشتش
  بپرسم که فلش رو کف دستم گذاشت. یبرابر کرد. خواستم سوال

اما  ميامروز داشت یها برابرنامه یليبا ساحل خ !خيتولدت مبارک گوشت تلخ تار -
عشق و احساس برات ظبطش  ايدن کياز ساحل قبول کن؛ چون با  نويخب نشد. ا

  رو بهت منتقل کنه. خواستهيکه ساحل م یهمون حس دوارميکرده. ام

  کرده رو به زبون آوردم. ريکه ذهنم رو درگ یشده بودم. سوال جيگ

  ؟یچه حس -

نگاش  ی. خودت وقتدونمیمن نم گهيد نويگفت: ا طنتيپر از ش ینزد با لح یچشمک
وگرنه  یکن تا قبل از ساعت دوازده شب نگا کن ی. سعیشیم زيچهمه یمتوجه یکن

  ! پرهیاش مو مزه شهیوقتش رد م
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گرفتم  مينزدم و تصم یگذاشتم. حرف بميرو داخل ج یباال انداختم و فلش ممور يیابرو
  بشم.  یفلش ممور نيا یوامحت یخودم متوجه

  باشه، ممنون! -

نفس  اطيکرد. با بسته شدن درب ح یلبش جون گرفت و خداحافظ یرو یحيمل لبخند
  . سوار شدم و مشغول بستن کمربندم شدم.نيو خودم رو رسوندم به ماش دميکش یقيعم

  .دياگر معطل شد ديببخش -

  مزاحم تو شدم بعد...پسر؟ من  هيچه حرف نيکرد و با تشر گفت: ا یاخم خاله

  !ديشما مراحم ه؟يخاله! مزاحم چ -

  : پرهام جان مامانت خبر داره که من...ديرو به حرکت در آوردم که خاله پرس نيماش

  صحبتش کامل نشده بود که جوابش رو دادم. هنوز

  هم خوشحال شده.  یليو اتفاقاً خ دونهیآره خاله. م -

  !نميبب کيمشتاقم مادرت رو از نزد یليخ -

به خونه برسم و  ترعيکردم. دوست داشتم هرچه سر شتريزدم و سرعتم رو ب یلبخند
 دي. کلميديکردن بالخره به خونه رس یرانندگ قهيکنم. بعد از چند دق یرفع کنجکاو

  خاله هاجر باز گذاشتم. یانداختم و درب رو باز کردم. راه رو برا

  بفرما.  -

 انيشته بود که قامت مامان در چهارچوب در نمارو برندا یهاجر هنوز قدم اول خاله
  خوش به سمت خاله رفت و در آغوشش گرفت. یشد. با رو

  بده؛ بفرما. ستادهيا ینجوري. بفرما داخل ایسالم هاجر جان. خوش اومد -

ها رو باال برم و کار خودم رو هاجر با کمک مامان به داخل رفت. خواستم پله خاله
. پا به خونه یگهينداشت. موکول کردم به ساعت د یوشخ یانجام بدم اما خب رو

  خاله هاجر نشستم.  یرومبل روبه یگذاشتم و رو
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تا باهم  نجايشب اومدم ا کيپسرم برو به مامانت بگو انقدر زحمت نکشه. به خدا  -
  آشپزخونه باشه!  یتو سرهکيکه بده  ینجوري. اميآشنا بش

بهشون  رمیخاله جان. چشم من االن م هست یکردم و گفتم: عادت هر زن یخنده
  . گمیم

 یبا دستپاچگ ديگفتم و قدم تند کردم سمت آشپزخونه. مامان تا من رو د یاجازه با
  پسرم. کارت داشتم. یگفت: چه خوب شد اومد

  جانم؟ بگو مامان. -

  مکث کرد. هيثان چند

رو دعوت  هاليفام نيهم یبرا ،یستين یخوب طيشرا یتو امسال تو دميپسرم من د -
  .اديخوشت ن ديتولدت. گفتم شا ینکردم برا

ام کاشت و گفت: تولدت گونه یبه رو یتشکر کنم که بوسه کارشنيبابات ا خواستم
  کنار عروس قشنگم. یمبارک پسرم! انشا تولد سال بعد

همه درک و شناختش نسبت به  نيکنج لبم نشست. از مامان به خاطر ا یحالیب لبخند
لباس به واحد  ضيتعو یو گذشت چند ساعت به بهانه يیرايکر کردم. بعد از پذمن تش

رو  یها رو اصال روشن نکردم. با همون حال خرابم فلش ممورخودم رفتم. چراغ
  مبل نشستم. یبه تلوزيون متصل کردم و رو

 زير یهاام رو به خودش جلب کرد. با چشمتوجه دئويو کي یخال یچند پوشه نيب از
که درحال  یکلمه محو شدم. مدت زمان یواقع یرو انتخاب کردم و به معنا دئويو شده

  صحنه متوقف کردم.  کي یرو رو دئويپلک هم نزدم. و ینگاه کردن بودم حت

صامت نشسته بود و به  زيم یرو یبهگل یبلوز مجلس کيکه ساحل با  یصحنه
بافته  یموها بيبا ترکلب داشت  یکه رو ی. لبخندکردیم یدلبر یاطرز ماهرانه

طنازم  یکرده بود. دل کندم از مه رو هياش هدبه چهره یخاص یباياش واقعا زشده
 نيو پر از نازش در کل وجودم طن رايگ یحالت پخش گذاشتم. صدا یرو رو دئويو و

  انداز شد.
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  ( سالم عشق دلم.

و شش  ستيب کيتا  نجاميتعجب نکن؛ چون من ا ؟یمن تعجب کرد دنياز د ه؟يچ 
 بارنياول یموقع تولدت کنارت نباشم تا برا ديمتفاوت رو برات رقم بزنم. شا یسالگ

نباشم تا  ديات رو عاشقانه ببوسم، شانباشم تا گونه ديبرات رقص چاقو برم، شا
رو متفاوت  یکي بارنياول یبرا دئويو نيا یتو خوامیبگم اما م کيرودررو بهت تبر

به کل  زنهیکه چشمات م یبرق نينگرفتم چون هم يیادوتو ک یکنم. من برا زيسوپرا
  .ارزهیم ايدن

 گنیم مياز قد یدي. شنیخودت کرد یدختر بهار رو عاشقانه برا کيمن تو  رعد
 کياما من و تو  زنن؟يم ريهمو با ت یهي؛ ساانکه بهار و زمستون به خون هم تشنه

  . ميثابت کرد هينظر نيتنه مخالفت خودمون رو با ا

از  داتريتر و شاما عاشق السيگ یهاو من دختر شکوفه یپسر برف و بوران تو
  .دميند ايدن نيا یکجاچيخودمون ه

  من تولدت مبارک! ) یماه یمهربون و جذاب د مرد

کرد. پدرسوخته چقدر قشنگ  تابمیو تنگ کرد. چه آسون بو چه آسون دلم ر ديخند
  هام به اشک نشست.چشم ريکرد! قلبم مچاله شد و حر یصحبت کرد، چقدر دلبر

  انداختم و در حد نجوا لب زدم. نييرو پا سرم

 کينازم! حسرت به بغل گرفتنت، حسرت گرفتن حسرت بودنت به دلم مونده گل -
من  یبهتره بگم تمام زندگ ديت! حسرت... شارقص دنيعکس دونفره، حسرت ند

  .یبد انيپا یاپيپ یحسرت ها نيبه ا ترعيسر یبدون تو پر از حسرته! کاشک
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نشم.  بيترغ لمياون ف یدوباره دنيد یخاموش کردم تا برا ديرو با ترد ونيزيتلو
تالوت قرآن از  یهم خوابوندم. صدا یدادم و پلک رو هيرم رو به تاج مبل تکس
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 نيلحظه در ا نياما ا شدمی. منکر آرامشش نمشدیم دهيبه وضوح شن نييپا یطبقه
چرا که حاجت من توسط  کردیم رابرب نيقرآن غم من رو چند یصدا دنيشن طيشرا

رو. نه  معشوقهیگذاشت من ب جوابیخدا برآورده شد بود! دست به دعا بودم اما ب
به وخامت برد و  یتر کرد، بلکه حالم رو روگذاشت بلکه دلم رو تنگ جوابمیتنها ب

  کرد. تررممکنيمن غ یدست آوردن ساحل رو هرلحظه برابه

 شهینم شيکه حرف حساب حال یرب؟ با دل اي یسنجیم یمرکب صبرم رو با چ -
صبرم سر اومده! نذار دست از پا خطا کنم، نذار سوزه؟  گريکه ج یبا درد دور اي

 یمونيگرچه که پش یشرمندگ ني. ااريو هم شرمنده سام شمیوگرنه هم شرمنده تو م
  کنه.یبه همراه داره اما بودن ساحل رفع و رجوعش م

به حال  یفرق دشينبا اي ديچشمم رو گرفت. با یعسل زيم یدرست رو گاريپاکت س
که خودش منبع آرامشم رو  ستيکه بخواد مخالفت کنه، ن ستيمن نداشت چرا چون ن

تا  زنمیرو ازم گرفت من هم ساز مخالف م نميگزيفراهم کنه. حاال که سرنوشت جا
  .رسهیآخرش به کجا م نميبب

 ميگوش امکيپ یکه صدا رميرو به دست بگ گاريمبل بلند شدم تا پاکت س یرو از
بود  رممکنيدومم رو برداشتم اما انگار که غقدم  اعتنای. بستميجا باباعث شد همون

 امکتيزدن که پ اديعالم و آدم دم گوشم فر ی! انگار همهميگذشتن از حس کنجکاو
رو از  یدادم و راهم رو کج کردم سمت آشپزخونه. گوش ريمس رييرو چک کن. تغ

  ناشناس مواجه شدم. یشماره کياُپن برداشتم و بعد از گذشت چند ماه با  یرو

سخته  دونمی. مرميگیدارم ازت اجازه م یمراسم خواستگار کيتو فرض کن مثل ( 
. جناب پرهام یبگ مميتصم یو نظرت رو درباره یحق توئه که بدون نياما خب ا

 نيهم دمیات بگذرونم؟! حاال قولت نمامشب رو با معشوقه کيبرومند اجازه دارم 
 ه،ينيلم بخواد. دختر خوشگل و دلنشو بازم د اديشب چون ممکنه به مزاقم خوش ب کي

راحت و آسون  شهیخودش. نم یهست برا یاما خب لعبت اديدرسته ازش خوشم نم
 یکرد. خودت خواست شهینم شيکار گهياست د زهيآخه غر یدونیازش گذشت. م

 یکردیخودت م یدختر رو برا نيو ا یشدیزودتر دست به کار م یليخ ديوگرنه با
  !کنمیبه من. امشب وجب به وجب فتح م دهيو حاال نوبت رس یدکر یاما خب کوتاه
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. یات رو به رخم بکشقدرت نداشته یو خواست یخوند یُکر شهيبرومند هم جناب
. من دست گذاشتم شهیدوست داشتنت برات نقطه ضعف حساب م یدونستینم یول

چقدر  ايدن نيا ميشی. از آخر متوجه ممينقطه ضعف تو! حاال بچرخ تا بچرخ یرو
  عمل کرده.) رحمیتو ب یبرا

دادم و دستم  هيتک واريراستم سست شد اما نذاشتم که خم بشه. خودم رو به د یزانو
که جونمو  یوا یو شهوت! ا يیباياز ز یوا یاز ساحل... ا یوا یرو مشت کردم. ا

سخت  دنيکرد. چقدر مرد بودن و جنگ روحیبار ب نياول یگرفت و کالبدم رو برا
و خوار شدم که اون  ريانقدر حق چراشاهد خرد شدن غرورم بشم؟  ديچرا با بود!

 ینجوريخواست که ا یک ره؟يگیرابطه با ناموس من رو م یاجازه اديم شرفیب
  زهرمار بشه و بزنه به گلوم؟ ميخواست زندگ یبشه؟ ک

دستم داره.  يیباال یرانگريبشه چون اگر فوران کنه قدرت و یخال ديبا تيعصبان نيا
رو  وانيو ل دمييهم سا یبه دست گرفتم. دندون رو ستاليکر وانيرو کش دادم و ل

دستم متورم شده بودن و عضالت و  یقدرتمندم فشردم. رگها یهاپنجه ونيم
 ونيرو فشردم که م ستاليکر وانيل نقدربازوم درد گرفتن اما مهم نبود! ا یهاچهيماه

. مشتم رو ديگشتم رو نشونه گرفت و بردل ان شهيش یزيفشار انگشتام شکست و ت
! خون که ديچکیافتادن. خون قطره قطره م نيزم یرو شهيش یهاباز کردم که تکه

  نبود شيره جون من بود!

  خون رو استشمام کردم. یبردم و با عتاب بو مينيب کيرو نزد دستم

و رنگ خون به رخ  ري! بمرتيغیخاک بر فرقت بشينه که الحق مرگ حقته ب -
  بکش. خونت حالل خودت پرهام برومند.

اشک دست  یهازدم تا قطره یمتمرکز شد. پلک هاشهيخرده ش یچشمام رو مردک
چشمام  یرو برداشتم و جلو شهياز خرده ش یکيکوچ یبردارن. تکه چارهياز من ب
  لب نجوا کردم. ريانداختم و ز یبرانش رو نظر یزيگرفتم. ت
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رگت  یزيشاهرگ بذار زده بشه! بذار ت یده روش یغيناموست ت یحاال که آبرو -
دوست داشتن اگر  نيا ی. جزاوفتهيخون به راه ب البيکه س یرو از عمق بزنه جور

  هرچه زودتر ادا بشه! نميمرگه بذار د

رو  یزيمتعصب سر دادم. خواستم ت یرو درست کنارم شاهرگم گذاشتم و نفس تراشه
  زد! اديفرو کنم که روح دومم فر

 ازيگرفته بشه. به تو ن یآسون نيبه هم شي. نذار پاکرياش و حق گلت رو بگ( مرد ب
دست  یدار یمرد یاز کتف قطع بشه! اگر ادعا دياون مرد با فيکث یهاداره. دست

بشه،  گهيد یکيهاش سهم نفس یزانو بذار و خودت رو ثابت کن. نذار گرم یرو
  نذار بدنش لمس بشه! )

 ايو گو ديچکیآشپزخونه افتاد. خون م یهایکاش یاز دستم سر خورد و رو تراشه
و مصمم بلند  دميکش رونيرو از گوشت دستم ب شهيکه خونابه در راه بود. خرده ش

  شدم.

 

#parham 

خورده بود که رو گرفتم. چند بوق ن اريسام یرد کردم و شماره اعتنایرو ب خون
 یپرسکرد. نذاشتم کار به سالم و احوال دايپ انيگوشم جر یحلزون نيگرمش ب یصدا

  زدم. اديبرسه فقط فر

پس  ؟یمراقب کننیچند شبه م یبدن خواهرت معامله یبرا ینيکه بب يیکدوم گور -
به ساحل که عقلش  یوا ن؟يکرد اسیپیشنود و ج کيخودتون رو بند  رت؟يغیکو ب

. شهیم آبرویداره ب شرفیدست اون ب ريخواهرت ز ارياد دست شماها. سامرو د
  ؟یکن یکار یخوایچرا نم ؟یريگیم دهيچرا ناد

  جوابم رو داد. نيخشمگ اريسام

 ؟یگیکه م هيچرت و پرت ها چ نيا ؟یشد ونهيو د یباز چته؟ تسمه پاره کرد -
  ساحل حالش خوبه!
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کذب؟ اصرار  دييمهر تا نينداشت ا یگفت! تموم . باز گفت و هزاربارديکش ريت قلبم
. دستم رو مشت کردم و کردنینم چارهیبه خوب بودن داشتن اما نگاه به حال منه ب

  .واريبه د دميمحکم کوب

اون دختر با طناب  د؟يقانع کن فياراج نيخودتون رو با ا نيخوایم ی! تا کنيبس کن -
چون ترس  ،یچرا زد ادته؟يرو  یاش زدکه به گونه یليشما رفت به چاه! س دهيپوس

 یدر خطره! از من اشهيجونش، شرفش و روح گمی! حاال دارم بهت میاز آبرو داشت
  ضعفم. هنقط یبپرس که فرشاد دست گذاشته رو

و جو رو  طي! ما تمام وقت کنترل محهيخودیب تيو گفت: نگران ديکش یپوف اريسام
  مشاهده نشده. یزي. چميدار

  که... یاومده! محتوا امکيپمن  یبرا -

  .ديغر ظيشده بود با غ یمن عاص یکه از دست کارها اريسام

گزارش حال خوب ساحل رو بهت  اديفرشاد م یفکر کرد ؟یتو واقعا باور کرد -
ازت وقت بخره!  خوادیبا حرفاش زجرت بده. م خوادیاون م یفهمیچرا نم ده؟یم

  خود ضرره!نزن که  یبفهم پرهام، خودت رو به نفهم

بود که خودم دست به کار  نيچرت و پرت شون متنفر بودم! حاال وقت ا یحرفا از
عاقبت  دمی. خودم نشونشون مسوزوندیحال خراب من دل نم یبرا یکس نجايبشم. ا

  !یچ یعنيبا پرهام برومند  یباز

  تنگ لب زدم. یبا نفس دهيبر دهيبر

رو بد  هاتونیليو حال خ کنمیو پاک مکه بد بشه اشکام ر یليگفتم، حالم خ ادتهي -
راه انداختم. اول هم از خودم شروع کردم. منو حاال وقتشه! امشب خون به کنم؟یم

ندارم.  زيچچيمن هراس از ه یدونستینم نکهيغافل از ا یجناب سپهر یگفت دهيناد
  !تيجاسوس یسفت و سخت ابزارها تيتو و امن یرانگريبه وقت و

خارج از عرف انجام نده!  یس رو قطع کنم هشداردهنده گفت: کارتما نکهياز ا قبل
  ! ستين زيچچينکن پرهام تهش ه تيخر
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 اريبشه. سام دايآدمش پ ديفقط با اده،يطوفان! تفاوت ز گمیباد اما من م یگیتو م -
کف دستم  رميگی. جونم رو مکنهیفرق م بارنيهللا خدا قسم ا! به بسمامیجد بارنيمن ا

  قلبم رو سالم ببينم. یامانتتا 

  جون خودت از ساحل بگذر. یپرهام! برا -

  مشت کردم. شتريهام رو بزدم و دست یپوزخند

جونش از خودم  یبگذرم. برا تونمینم کنمیم یاش زندگکه به بهانه یاز کس -
  محاالت روزگار برچسب نچسبون. یاما از خودش نه! رو گذرمیم

که شکسته شد و  یبه حد واريبه د دميرو محکم کوب یرو قطع کردم و گوش تماس
  .ديچيساختمون پ یخرده شدنش تو یصدا

بترس از اون  یگرفت اري! یاتفاق تو بود نيکه مسبب ا یسپهر اريلعنت بهت سام -
. کنمیم یرو زخم هایليخ رميکه به دل بگ نهي. کرميمهم ازت بگ تيکه موقع یروز

  !کنهیم ديام تاکشده اهينه خودم بلکه قلب س نويا

  .ارميب ترنييپا یشدن درب باعث شد بن صدام رو کم دهيکوب یصدا

  ؟یزنیم اديپسرم؟ چرا فر شديپرهام مامان! چ -

 یمحتوا یهر سر دينداره؟ چرا با انيصدام شد. جوشش اشک پا ريبغض پاگ دوباره
 دنيم چکپلک یاشک از گوشه یهاتر جلوه داده بشه؟ قطرهاز نظرم پررنگ امکيپ

  پرپشتم گم شدن. یها ليو سب شير نيو ماب

  پرهام در رو باز کن، نصفه عمر شدم پسر. -

قورت دادم. درمونده و آشفته  یلعنت یفرو رفتن اون توده یدهنم رو به بهانه آب
  کلمات رو کنار هم کامل کردم.

ن پرهامت . مامارميبه درد خودم بم دي! فقط بذارستين یزيچ د؟يتنهام بذار شهیم -
  .ديکنه که نبا یداغون به تمام معناست، سر به سرش نذار چون ممکنه کار کي
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هق هق یکم صداکردنه. کم هيکه در حال گر دادیم نيلرزون مامان نشون از ا یصدا
 زهيبرات پسرک ست رميو گفت: بم ديآخرش رو هم به در کوب یشدت گرفت. ضربه

  رو. تيشونيپر نميکه نب رميمن! بم یدهيد

  و ملتمس لب زدم. دميرو باال کش مينيب آب

  برو مامان! تو رو جان همون پسرکت برو. -

که مکان رو ترک  دادینشون م نيو ا ومديمامان ن یصدا گهيد قهياز چند دق بعد
که  یهانقشه یفکر نکنم و تمام تمرکزم رو جمع کنم برا امکيکردم به پ یکرده. سع

صحبت خودم  نيا اديدر ذهنم خورد و به  یاجرقه. کردیذهنم جفت و جورشون م
  افتادم.

و  رديگیکه دم م ینفس هيبرعل ديتهد یبلکه برا ،یخون آدم ختنير ینه برا ی( گاه
  .)دهدیسر م قيعم یبازدم

هام رو گشتم و بالخره دستم به لباس یاتاقم. کشو یزدم و جست زدم تو یشخندين
. ضامن رو فشردم و دميدستم رو روش کشسفت برخورد کرد. برش داشتم و  یجسم

تا فشنگ کف دستم  زدهيگذاشتم و س یخشابش رو در آوردم. خشاب رو کامال خال
  زدم.  یگرفتم. پوزخند

  بذارم. عهينترس چون قراره از جون خودم ما -

  

#sahel 

بود. در حالت  یرو به بهبود یون رو گذاشته بودن و حالم کمخودش ريتآث داروها
هام خواب رو از چشم یآورو دلهره بيمه یکه صدا بردمیبه سر م یداريخواب و ب

 کيام رو کندم. نگاهم تخت تن کرخت شده یو از رو دميکش ینيه دهيگرفت. ترس
شلوار پوش  کت و یاز مردها یاديرو وجب زد و شاهد تعداد ز نيرزميدور کل ز

شون شکه شده بود. دستش رو از تاج تخت گرفت  یشد. مهنوش هم از ورود ناگهان
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بهتون  یصاحابتون جا نگهبان ايشده  ی: لشگرکشديپرس اديکرد و با فر ی. اخمستاديو ا
  داده؟ شتريقول گوشت ب

نشون  یتند یهاواکنش زيچنسبت به همه شهيساکت بمونه و هم تونستینم مهنوش
از مردها که  یکي. شدیاوقات به ضررش تموم م یاخالقش هم گاه ني. هماددیم

  .ديغر تيچپ مهنوش رو نگاه کرد و با عصبانداشت چپ یبزرگ یاجثه

که دوست  یبه خدمت برسم. نشه اون یاز ُکپنت صحبت کرد شتريآقا گفتن اگر ب -
  !فهيندارم ضع

به  یکي ناينداشت. مدام با ا یروماما مهنوش آ زدمینم یبسته به حال خرابم حرف من
  .کردیدو م

  و بره! ادين یکه ه نيداره؟ قالده بهش ببند فيتشر یآقاتون کدوم گور -

 یشده بود خواست به سمتش بره که صدا یمهنوش عصبان زياز لحن تند و ت مردک
  فرشاد مانع شد. یهشداردهنده

  ل بشه.ال تونهینداشته باش! اون فقط کنار منه که م شيکار -

به حالت اول خودش برگشت. مهنوش  زيچفرشاد همه یاهويو پره ويغر یصدا با
 یبه عقب گرد کرد. فرشاد دست یتخت نشست و مردک عصب یساکت کنار من رو

 یو تلوتلو خوران به سمتم اومد. حالتش نرمال نبود و هرکس ديبه پشت گردنش کش
که شد  کميکه مسته! نزد شدیه ممتوج کردینگاهش م یلومتريچهارده ک یاز فاصله

نتونستم  گهيو د واريبه د ديخودم رو به عقب کشوندم. انقدر که سرم چسب دهيترس
کرد و دستش رو برد  زير ی. حاال فرشاد رخ به رخم قرار داشت. چشمرميفاصله بگ

رو دوخت به صورت رنگ  شيام. سرم رو باال گرفت و نگاه برزخچونه ريز
  لب زد. نشيزهرآگ شخنديا نام. همراه بباخته

باال و صدات رو  یريگیگرمه که سرت رو م یپشتت به کدوم کودن ؟یدار تيامن -
  ها؟ ؟یکامل دار تيدر هر صورت امن یگيسرت و م یتو یندازیم
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مهنوش  یمکالمه اديبه  ديآخرش که رس یمنظورش رو متوجه نشدم اما به جمله اول
  با خودم افتادم.

  .)یکامل دار تير هر صورت امن( نگران نباش د

 ی. فرشاد اگر بفهمه من در حال جاسوسکردیم تيبود و حاال داشت رفع شکاک دهيشن
  !ذارهیام نمکردن هستم قطعا زنده

  گزه؟یگرمه که َکِکت نم ی! پشتت به کگهيبنال د -

شد و گلوم رو  یدادم. در آخر از دستم عصبان حيفرو بستم و سکوت رو ترج لب
تند الکل مشام رو پر کرد.  یکه بو یآورد جور ترکي. صورتش رو نزدديسبسفت چ

 یزي. چشمیخودم دست به کار م یو گفت: حاال که الل شد دييهم سا یدندون رو
  بدنت؟ نه،  یکار گذاشتن تو

  بندازم. ینگاه کيخودم  بذار

رت دستش . با خشم و نفديکه تن و بدنم لرز ديبه بازوم کش یرو به طرز چندش دستش
  رو پس زدم.

  رو به من نزن! فتيدست کث -

  زد که ازش رو گرفتم. یشخندين

زجرت بدم  ی. جوریجوجه رنگ شهیو چجور نوشته م هيچ تيامن فهمونمیبهت م-
  .یاالنت رو بکن یلحظه کي یکه آرزو

گفت:  یحالیکت و شلوار پوش با ب یاز مردها یکيتر رفت و خطاب به عقب یکم
  دختره رو ببست! نيا یدست و پا ار؛يب یو صندل ! طنابیشرف

 یرفت و آروم رو جياز شراب خالص سرش گ يیخاطر مصرف دوز باالبه فرشاد
 یکه نامش شرف یهاش رو قاب سرش گرفت و به سرفه افتاد. مردافتاد. دست نيزم

از مردها با  یکيرو با سرعت ترک کرد.  نيرزميگفت و ز یلب چشم ريبود ز
 یاحوالش شد اما فرشاد سگ اخالق بود و خوب یايار فرشاد زانو زد و جوکن ینگران
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از  چارهيمنزجرش کرد. مردک ب کينثارش کرد و با الفاظ رک ی. اخماومدیبهش نم
  شد!  مونيخودش پش یکرده

بود که چرا و به چه  نينداشت مهم ا یمهنوش فرق اياز دختره من بودم  منظورش
ام رو ماساژ داد شد. شونه کميشاد سو استفاده کرد و نزدمهنوش از حال بد فر ل؟يدل

 ديچند ام نيخوش همبود گرچه که ما دل یواه ديکه شا یديداد. ام ديو کنار گوشم ام
  .ميبود یواه

که من رازش رو لو  دهيو فهم دهينداره، نگران نباش! صدامون رو شن یبا تو کار -
 يیکه من هستم بال یه همراه نداره. تا وقتب یکه من انجام دادم عاقبت خوب یدادم. کار
  .اديسر تو نم

و  نهيبه افکارش زدم. فرشاد من رو بب یدلم پوزخند یتکون دادم و تو یسر تنها
من رو تا  ی. اون عوضاومدینکنه؟ جزئ از محاالت روزگار به حساب م یکار

  تر کنه. کم نتونه داغ دلم رو کسچيو ه وقتچيه ديکه شا یهاتونسته زخم زد، زخم

شد. فرشاد با ورودش  نيرزميوارد ز یصندل کيرنگ و  ديطناب سف کيبا  یشرف
رو ببست و  یقرمز شده گفت: اون جوجه رنگ یهاسرش رو باال گرفت و با چشم

به حسابش برسم. امشب حس و حالش  گهيوقت د کيتا  رونيرو ببر ب تهيعفر نيا
  دونفر وقت بذارم. یبرا ستين

  .ديغر نيخشمگ

  !االي -

  خبر فرشاد از کنار من بلند شد و رفت سمت فرشاد. دنيبا شن مهنوش

   ن؟يببر نيخوايمنو کجا م ن؟يدار کارشيچ -

  نيومده! یکيبه تو  شيفضول -

  بود. دهيفایکردن اما خب بو داد  غيشروع کرد به ج مهنوش
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 رنتي. گل بگکنمیم کسانيرو با خاک  نجايمو از سر ساحل کم بشه ا کيبه خدا  -
  !یهمه خودت هست یهایفرشاد که مسبب تمام بدبخت

  از مردها عالمت نشون داد.  یکيسرداد و با حرکات دستش به  یخنده فرشاد

   .کنهیم یتات یاعصابم تات یببرش داره رو ايب -

دهنش رو گرفت و مهنوش رو با خودش به  یجلو یکت و شلوار یاز مردها یکي
مشمئزکننده شد. ترسناک و  یبيبرد. با رفتن مهنوش فضا به طور عج رونيب

شد. گره طناب رو باز کرد و مشغول بستن دست و پاهام  کمينزد یآور! شرفدلهره
 دادین کار رو انجام ميا نهيآروم و با طمأن یليتعجب داشت! خ یمن جا یشد. برا

 ني! به اديرسی. مشکوک به نظر مکردمیرو احساس نم یدرد چيکه من ه یجور
که  یشد و با داد و هوار گفت: نون نخورد یکارش اونقدر ادامه داد که فرشاد عصب

  !ترعيسر ؟یبندیطناب م ینجوريا

  و آروم کنار گوشم زمزمه کرد. ديدرهم کش یابرو یشرف

  !منو ببخش -

به خون من تشنه  ديکه با ینوچه فرشاد بود؟ کس نياز فرط تعجب گرد شد. ا هامچشم
حاال  ارهيداشته باشه و حرف رو حرفش ن یاز فرشاد حرف شنو ديکه با یباشه، کس

بود که از من  ینام چه کس یشرف ني! چرا؟ اصال اکنهیم یداره از من عذرخواه
نشون بدم  یاکشن یر تونستمیکرد؟! نمیبابت بسته شدن دست و پاهام طلب ببخش م
کارش رو هم با همون  یشدم. ادامه قيپس لب فرو بستم و به حرکاتش خوب دق

آرامش مختص به خودش انجام داد و با لبخند از کنارم بلند شد. فرشاد که حرکاتش 
و گفت: ِد بجنب بنشونش  یاتمام کارش اشاره زد به صندل دنينظر داشت با د ريرو ز

  !یندلص رو

من رو گرفت. خواستم  یلب زمزمه کرد و بازو ريز یطبق معمول چشم یشرف
بلند شد. با سرعت خودش  نيزم یبردارم که فرشاد با حرص و جوش از رو یقدم

رو از دور بازوم کند. با خشم و غضب خطاب به  یرو رسوند به من و دست شرف
  .ديتوپ یشرف
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. گورتو گم کن، ستيانقدر مالحظه الزم ن! بخاریتو ب یعني گنینون که م فيح -
  .نمينحست رو نب ختير

رو ترک کرد اما تا  نيرزميجمع نباشه آروم آروم ز نيکه از خداش بود در ا یشرف
که قطعا  یدلسوز یمراقبت ها خودسر و از رو نيمن بود. ا یآخر نگاهش پ یلحظه

هاش گرفت و ار پنجهمن رو با فش یکه مطمئن شد بازو ینبود! فرشاد از رفتن شرف
وارد شده آماده  یتحمل دردها یبراخودم رو  شهي. مثل همیصندل یپرتم کرد رو

ها در پارس سگ یترس تموم بدنم رو احاطه کرد. صدا آنهي یبيطرز عجکردم. به
 ريتأثیفرشاد کم ب رهيخ یهافضا رو وهمناک کرده بود هرچند که نگاه یحوال نيهم

رفتن و  رونيب یکت و شلوار یمردها یاز سمت فرشاد همه یندا کيهم نبود! با 
  و فرشاد.  دممن مون

  !ميمرموز گفت: تنها شد یو با لحن ديخند

رو در آورد. چاقو رو با  یکيکوچ یشلوارش چاقو بينگفتم که از داخل ج یزيچ
  لبش جون گرفت. یرو یثيچشمم چرخوند و لبخند خب یدستش جلو

آشام خون کيچاقو به گوشت برسه اما االن درست مثل  یزيتا به حال نذاشتم که ت -
 یهاش رورد لکه دنيخون و د دنيچک یخون کردم. نظرت برا دنييو بو دنيهوس د

  فنچ کوچولو؟! هيچ نيزم

 وونهيمرد خطرناک و د کيبود. چرا که کنار  یعيامر کامال طب نيبودم و ا دهيترس
مشغول  شگهيو دست د یصندل یدستش رو گذاشت رو کي. دميکشیداشتم نفس م
مثل  یحس کي. کردیبهم منتقل م یحرکتش حس بد نيراستم شد. ا ینوازش بازو

  شد. زهيگناه! نگاهم پر از نفرت و ست

  رو به بدن من نزن!  فتيگفتم دست کث -

شد و قلبم ضربانش رو  یمن تداع یترسناک برا یقيهاش موسخنده ی! صداديخند
  کرد. ترفيضع



720 | P a g e 
 

! از جناب برومند اجازه گرفتم وگرنه یکنیکه بگذره عادت م کميلشه که؛ هنوز او -
  !ميستيما حال حروم خور که ن

نشن. گنگ  ختهيخودم رو کردم تا افکارم افسارگس یدهنم رو قورت دادم و سع آب
. آوردیو م بردیاخالقش من رو تا سر حد جنون م نيو هم کردیو مبهم صحبت م

 نيدار بودن و هم شيخود ن یمن به خود یهاچرا که صحبتدادم سکوت کنم  حيترج
  برد. یباال م یليشدن فرشاد خ تریاحتمال جر یژگيو

  !؟یمن شد رياس یدار ی: چه حالديکه دورم در حال چرخش بود پرس یدر حال

  بسته شده بود. یو پاهام نگاه کردم که با طناب محکم به دست دهيترس

اش رو شده فيرد یهاکه دندون یزد، پوزخند یزخنددهنم رو قورت دادم که پو آب
  .ديکشیبه رخ م

رو هم  نجاشيفکر ا ديبا یکردیم یفتا معرف سيرو به پل یهکر بزرگ یداشت یوقت -
 ني. ایخودم بودم اما تو مانع شد یکار ینهيزم یتو شرفتي! من درحال پیکردیم

  ! نهيسنگ یجزا و جرم ها یمانع شدن از نظر من دارا

شاهرگم گذاشت و با  یرو رو یزيدستش بود به سمتم اومد. ت یکه تو يیچاقو با
  خمار کنار گوشم لب زد.  یصدا

  امشب رو با من باش! اي ريبم اي -

  

#sahel 

درجا خشک شدم  !یبرق هزار ولت کيرو زد و انگار که من وصل شدم به  حرفش
نکرده بودم  هيگر یکه تا به حال از سر عجز و ناتوان ی. منديلرز آنهيو تن و بدنم 

 یکاسه یچرا که اشکام خود به خود تو کردمیتالش نم ستنينگر یبرا گهيحاال د
 دنيکه بعد از فهم یکار ني. اولدنديلغزیهام مگونه یو به رو دنديجوشیچشمم م

شاهد خوار و  اريسام خواستمیفعال کردن شنود بود! نم ريغانجام دادم  تميوضع
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که  وفتهيبرام ب یچشم اون همه آدم اتفاق شيپ خواستمیشدن خواهرش باشه! نم فيخف
 یکردم و خودم سپردم به خدا رفعاليبعدا انگ هرزه بهم بزنن. شنود رو از قصد غ

تنم رو مور مور  داغش یهانفس یبوده و هست. گرما زيچباال سر شاهد همه هک
  ؟یدست از سر من بردار شهیو با التماس گفتم: م دميکرد. سرم رو به عقب کش

  سرخش رو گشاد کرد. یهازد و چشم پوزخند

منو  یخان و کارا اريور دل سام یبشه؟ ها؟ دست از سرت بردارم که بر یچ یک -
  .ات نکردمدستام خفه نيتا با هم گهيِد زر بزن د ره؟يدا یرو یزيبر

 یهاکرد. فکم رو به اسارت دست سيهق افتادم و اشک تمام صورتم رو خهق به
دل  یفشرد. از سکوت من استفاده کرد و خوب ترس تو ظيقدرتمندش گرفت و با غ

  من جا کرد.

 ادتهيگرفتم؟  یروح و روانت رو به باز یمجاز امکيپ کيرو که با  یروزا ادتهي -
 ميسوراخ موش قا یو خودت رو تو یديترسیسگ از من م نيرو که ع یروزا

 یبرات تداع اي ادتهي ؟یچ یکه به عالم و آدم مشکوک بود یاون روزا ؟یکردیم
  خاطرات کنم جوجه؟

نکردم. با همون حالت بغض در  یسخت و دشوار بود پس تالش یها کاراشک مهار
  .دميگلو نال

  کل خاطرات بسه! یتداع یبرا دنتيد -

ام انداخت. شونه یسرم به رو یکرد. شالم رو از رو ترکيو خودش رو نزد ديخند
و  کردمیفقط نگاه م یتوان گونهچيو من بدون ه کردیم یشرويپ شتريهرلحظه ب

 یکه بدتر از اون! چ مي. دست و پاهام که بسته بود و حال روحختميریاشک م
  !چيو ه چيه رفت؟یشده م وونهيمرد د کي ريدختر که اس کياز  یانتظار

  ه؟ينه سرکار عل اي یگذرونیامشبت رو با من م -
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مقاومت کنم حاال  دي. بااومدیدرد داشت اما ساکت نشستن ضعف به حساب م دنيشن
تا بلکه دست از سر من برداره.  کنمیم رشيتحق زنم،یم ی! به هر دریبه هر صورت

  .نيزم ینگاهم رو مملو از نفرت کردم و آب دهنم رو تف کردم رو یبه ن ین

 یخواب کردن دخترا ري! انتقام خون بابات رو از زیشد شرفیچقدر رذل و ب -
قلبت رو از  ؟یادامه بد هيکردن خون بق شهيبه ش یخوایتا کجا م ؟یريگیبدبخت م

  ؟یکنیعمل م رحمیب ینجوريساختن که ا یکدوم جنس

امه دادم من نداشت. اد یسوال ها یبرا یجواب چيو ه ديخندیفقط م يیکمال پرو با
  . زيآمطعنه یمنتها با لحن

بدم. عادت به  زايچ یليتن به خ تونمیدور و اطرافت نم یاز دخترها یليمن مثل خ -
 یدور جناب فاراب زيفاسدت رو بر یندارم. فکرا ايو نامحرم بعض فيکث ینگاه ها
  چون...

 یطانيش کردم. لبخند اريگذاشت که سکوت اخت شينيب غهيت یاش رو رواشاره انگشت
 ريچندبار ز قهي. هرچند دقديکش رونيشلوارش ب بيرو از ج شيبه روم زد و گوش

که فرشاد هنوز مسته و کنترل  دادیم نينشون از ا نيو ا گفتیم یور یلب در
  رفتار نداره.

  پاک! یبانو دمیاالن نشونت م ريبگ گريدندون به ج -

نگاهم  نکهيا یاما نه کامل! براهام خاتمه بدم. موفق بودم کردم به جوشش اشک یسع
نوک کفشش بهم فهموند که  دنيانداختم. د نييسرم رو پا وفتهيترسناکش ن یبه چهره

که  دمي. نگاهم رو باال کشرميو منتظره که سرم رو باال بگ ستادهيمن ا یسانت کيدر 
داده شد  شيصحفه نما یکه رو یداشت. عکس هصورتم نگ یرو جلو شيفرشاد گوش

نشونش داد!  اريبود که به سام یعکس همون عکس نينداشت. ا یتازگ من یبرا
 یکي یکيها رو و عکس ديصحفه کش یبزنم که انگشتش رو رو یخواستم حرف

ننشسته بودم،  یمن نبودند. من کنار مرد جوون یکه برا یهاکرد. عکس يیرونما
ته بودم اما اون آروم نگرف یفيمرد کث چينزدم، بغل ه یابهيغر مرد یبوسه به گونه

که مو  یانقدر حرفه شدیم دهيد یامن بود! فتوشاپ حرفه یچهره و اون لبخند برا
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 بيرو تکذ تي. من واقعديکش ريها قلبم تتک به تک عکس دني. با درفتیال درزش نم
تو گوشم؟ حاال  زننیم اي کننیم رو یکار نيهم هم اريپرهام و سام اياما آ کردمیم

سرم  یکه رو یو خبر از حال و روزم ندارن. با دست ستنيون کنارم نکدومش چيکه ه
  شد به حال خودم برگشتم. دهيکش

! یريگيگرم م ها انداخت و گفت: خوب با َمردابه عکس ینگاه ميخودش هم ن فرشاد
  ... یکينداره خوشگله. هرشب با  ینشون از پاکدامن نيا

  زدم.  اديرخونم به جوش اومد و ف ن؟يباالتر از ا نيتوه

  همش مهمله! نايواسه خودت؟ ا یکنیبلغور م یببند دهنتو! چ -

تر از جونت و  زيبه حال داداش عز تيواقع ايراست، مهمل باشه  ايدروغ باشه  -
  کنه؟ی. ها؟ به نظرت فرق مکنهینم یپرهام خان تون فرق

  .کردیتر محرفاش فقط داغ دلم رو تازه نيا با

گرفته  یبه باز یساحل خانوم! وقت ستين رتيباالتر از غ زيچچيمرد ه کيواسه  -
  .رهيگیچشما رو م یبشه خون جلو

  رتت؟يجو غ کيپس کجاست  ؛یتو هم مرد -

  تو! یانحنا داد و گفت: من مردم منتها نه برا یرو کم لبش

  

#sahel  

 یبود. بازوم رو گرفت و از رو نيزم یمرد رو نيتربهيمن غر یگفت! اون برا حق
  بلندم کرد. یصندل

 دنيتا عمرت کفاف د ايدارم. با من راه ب یقشنگ یليخ یهااون عکسا برنامه یبرا -
  داشته باشه. 

  نکردم! یکار چي: اما من هدمينال یفيضع یدهنم رو با استرس قورت دادم با صدا آب
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و گفت:  ديدستش رو به بازوم کش کردیرو محو م یسانت کي یکه فاصله یحال در
بدکاره  ینجوريخواهر پاکش ا دونهيم ستيداداش پل یادآوريتو که نه اما فقط محض 

  و فاجر شده؟! 

  اون عکسا فوتوشاپه! یهمه یدونیشدم و لب زدم: خودتم خوب م رهيترس بهش خ با

  .هاستنيهدف من هم یا! اما پدونمیباال انداخت و گفت: م یاشونه تفاوتیب

آتو دستم داشت؟ مگه من بلد نبودم؟  داد؟یام مجلوه فيخوار و خف کرد؟یم نيتوه
  افتادم.  اريسام یجمله اديگرفته بودم. پس  اديمنم زخم زدن رو در مکتب انتقام خوب 

  است.)  رحمانهیتجاوز ب کيخودش حاصل  ی( فرشاد فاراب

  الاقل! یگفتیزودتر م خبر؟یو من ب یم زاده بودزدم و گفتم: حرو یدل پوزخند در

 واريشد! گردنم رو چنگ زد و من رو به عقب ُهل داد. پشتم که محکم به د یعصب
فشارم  واريرفت و از شدت درد ناله کردم. فرشاد با رذالت به د یاهيخورد چشمام س

  داد.

  ! یطرف یبا ک ینيتکرار کن تا بب گهيد بارکي ؟یزد یزر یچ -

 مرهيرو خ اشیوحش یمن گرفت و چشما یزدهوحشت یرو مقابل چهره رتشصو
چاقو کم بود که اون هم اضافه شد.  کي کي دنيبه رنج تنها د تيکرد. در اون وضع
 اومد،یخون م ینه! حاال بو یزده بود اما عمل ديدست به تهد اديفرشاد تا به حال ز

  . کردمیحسش م

  نشد که بشه! -

انداخت.  قيعم یچپم خط یبازو ینگاهم خارج کرد و درست رو ررسيرو از ت چاقو
گرم نشون  یعيلباسم و حس کردم ما یسيدردش رفت. خ یتموم جون و نفسم به پا

که  دميکش یبودم. آه اريبود اما هوش دهي. درد امونم رو بردادیدستم م یزياز خونر
  ن. ! زر بزدميم ،بار بهت فرصت صحبت کردم نيآخر ی: براديپرس

  کنج لبم زمزمه کردم.  یهمراه با پوزخند دهيبر دهيبر
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  !یحروم زاده یليخ -

دختر جون من  نيگفت: بب ظيتر کرد و با غدستش رو به دور گردنم محکم یحلقه
 دميسال پاش زحمت کش نيکه چند یبندشرط تياز دست دادن ندارم. سا یبرا یزيچ

. دنبالمن اما یافتاد هلفدون کميو شرکنسل شد  شبيپر ميدود هوا شد! تجارت انسان
 زنمیو م کنمیکارم با تو رو تموم م نيخر. آدمیها دم به تله نم یآسون نيمن به هم

  نه؟ اي یشد رفهميبه چاک! ش

. شدیم شتريو ب شتريب رفتیکه ازم م یافتادم. هرلحظه خون هيشدت درد به گر از
مبل. دردم  یپرت کرد رو یگد محکنکردُ و من رو با ل هامهيبه گر یفرشاد توجه

  زدم.  اديبرابر کرد. فر نيرو چند

  ؟یاست که از بابات گرفت هيهم ارث یو کفتار صفت یشرفیحروم زاده! مگه ب -

. بلند شد و کتش رو از ديسرم رو به سمت خودش کش یجلو ی. موهاديخند ترسناک
اش رو د. تن برهنهش راهنشيپ یهادکمه کيبه  کيتن در آورد. مشغول باز کردن 

! ستيحق من ن نيبکشه. ا ديمن رو نبا یانتظار بدنام ندهيزدم. آ غياز ته دل ج دميکه د
  و هجوم آورد سمتم.  دياما سنگدل بود. فقط خند ديمن رو شن یو داد ها غيج

ام و دوست دارم نسلم ادامه داشته باشه. به داداشت خبر بده درسته! من حروم زده -
  .شهيم يیداره دا

  .دميهم گذاشتم و هوار کش یرو چشم

  !دينه! کمکم کن -

پاره شدن لباس به تنم  یو دادها با صدا غيج یبود. صدا دهيفایتقال افتادم اما ب به
. ضجه زدم. نفس کم آوردم اما به مقابله ادامه دادم. دميشد. از ترس لرز ختهيدرآم

من رو به  فياون تن ظر به سر و صورت فرشاد اما دميمشتم رو گره کردم و کوب
جون به تنم نگذاشت. فرشاد  فشيکث یهادستاسارت گرفته بودم. لمس تنم توسط 

 شتريو خودش رو ب ديهوار نکشم. چرخ نياز ا شتريدهنم گرفت تا ب یدستش رو جلو
. دميکش غيش استفاده کردم و جدهنم سر خورد از غفلت یبهم فشرد. دستش که از رو
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! ديگوشم خوابوند، برق از چشمام جه ريرشاد با وحشت زکه ف یمحکم یلياز س
فرشاد رفته رفته بسته شدن و  یهابودم که چشم یبعد یو مضطرب رخدادها ظرمنت

صورتش  تيم کيافتاد. سرش خم شد و درست مثل  نيزم یبه رو یحالیتنش با ب
  !شد؟يرنگ باخت. چ

  فرشاد! -

ها لب کرد. سرم رو باال گرفتم، اشکام رو جمرد توجه کي زيبلند و هشدارآم یصدا
 یکليکوتاه قد با ه رمرديپ کيبود.  صيرو تار کرده بودن اما اون مرد قابل تشخ دميد

معذبم کرد. باال  نشيسنگ ی! نگاه هایچخماق یليبيو س یشونيپ یرو یدرشت. اخم
اب حال خر رمرديخودم مچاله شدم. پ یرو با دست پوشوندم و از درد تو انميعر یتنه

رو کول  حسشینگاهش رو ازم گرفت. به سمت فرشاد رفت و تن ب ديمن رو که د
گوشت رد شد. قدر  خينگاهم کنه، گفت: نترس دختر! خطر از ب نکهيکرد. بدون ا

  تو گرو گذاشتن. یرو بدون. اونا جونشون رو پا تيزندگ یاز آدما یبعض

ش همه و همه غرورم دهگزن یهاهيو کنا زشيگرفت. نگا تمسخرآم امهيگر صدایب
  رسمش نبود خدا! نبود! نيرو شکستن. ا

حرفش  ني. آخریقدم تند کرد سمت در خروج کردیکه فرشاد رو کول م همونجور
  نفرت بار خودم تنها گذاشت. یايرو هم زد و من رو با دن

  و زخمت رو ببندن. ارنيبرات لباس ب گمیم -

#parham  

 ميتصم کيبار  نياول یندونستم و برا زيدست گذاشتن رو جا یو دست رو موندن
 یجا کسچيخودم و ساحل! ه یندهيرقم زدن آ یبرا یميمصمم و قاطع گرفتم. تصم

نجات  ی. برااومدیبرنم یهم کمک کسچيمن نبود تا حالم رو بفهمه پس از دست ه
حال  یکس براهيچ نجايبرسم، ا ودمبه داد خ ديزار خودم بامرداب لجن نياز ا افتني
  !سوزونهیدل نم یگريد
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مبل بلند شدم و راهم رو سمت اتاق خواب کج کردم.  یاز رو ديترد یذره یحت بدون
آوردم.  رونيرو بعد از سال ها ب خوردیکه داخل کمدم خاک م یو گوش دميلباس پوش

رو همراه با چند  ميرک نکردم و زدم گوشرو د تميموقع اديز تياز عصبان شبيد
 ديجد یگوش یرو رو یقبل یگوش کارتميکردم. س ريخرد و خاکش گهيد یلهيوس

 امکيپ یگذشته بود صدا یکه از روشن شدن گوش قهيکردم. بعد از چند دق یجاگذار
 یقدربه امکيپ یشدم. محتوا امکيام رو به خودش جلب کرد. مشغول خوندن پتوجه

هام محو لب یدار بود که در طول مدت خوندن طرح پوزخند از روخندهمضحک و 
  نشد.

خبر ندارم، اونجا که  زيچچيباشه من از ه ادتي. درضمن کنمی( چک روز قبول م
 یدهاي. تهدنيدست کرم الکاتب ميسپاریکه حسابت رو م یاريدر ن یباز عيضا یاومد

  .)یکنیکه تو فکرش رو م یونقدرپسر! پول پرستم درست اما نه ا ريبگ یمن رو جد

نبود بهش  یکي. ستادميا نهيو مقابل آ دمياش فقط خندسر و ته یب یدهايبه تهد توجهیب
. کنمیورود م یعمل بارنيداره. ا یهم حد یريباجگ گهي! درمرديپول پ یبگه پول ب

  لب زمزمه کردم. ريشدم و ز رهنميپ یهامشغول بستن دکمه

رفته  ادتي نکهيمثل ا ؟یمن شاخه شونه بکش یکه برا یاشب یخرفت! تو ک ريپ -
  با چندرغاز فروختمت! گرد پول که به لباسش نشست آدم شد واسه ما.  شبيد

گذاشتم.  مايحالت هواپ یرو رو یکردم و گوش ميقا رهنميپ ريرو ز یکمر ُکلت
به  موانع رو یرو نداشتم. امروز تموم اريسام یهشداردهنده یهاامکيپ یحوصله
  .زنمیکه باشه کنار م یقيهر طر

به وضع نابسامان خونه انداختم و با حسرت قدم تند کردم  ینگاه بارنيآخر یبرا
ها چرمم پله یهاچکمه دنيدرب رو آروم فشردم و بعد از پوش رهيسمت راست. دستگ

ممکن  رينفهمه نشه اما خب غ یزيکردم مامان از رفتنم چ یسع یليرفتم. خ نييرو پا
و در هر حال فعال هستن. خواستم راهم رو  شهيمامان هم یهاشاخک نکهيود. مثل اب

 یرو کم ورميپل یشد. لبه یاما حضور مامان مانع قدم بعد نگيکج کنم سمت پارک
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 ینشه. مامان سر تا پام رو وجب زد و با خوشروئ دهيُکلت د یتا برآمدگ دميجلوتر کش
  پسرم!  یمتعال یگفت: صبح عال

. کردیشناخت من با تبحر عمل م ینهيبود و مامان چقدر در زم زيآمله طعنهجم نيا
  !بهيو عج رممکنيموقع از صبح کامال غ نيشدن من اونم ا داريب دونستیم

پسر!  یراه نبودروبه شبي: حالت خوبه؟ دديزدم که پرس یمصلحت لبخند یرو از
  نگرانت شده بودن. یبابا و هاجر خانوم بنده خدا حساب

 شبيکن مامان. د یتکون دادم و گفتم: از طرف من ازشون عذرخواه یسر متاسف
  .شهیروم بود که اگر خدا بخواد امروز برداشته م یاديز یفشار روان

  نه؟يشدن تو اونم ساعت شش صبح هم هم داريب ليدل -

  هم خوابوندم که مضطرب به سمتم قدم برداشت. یرو یپلک

. جوشهیو سرکه برات م ريس نياالن دلم داره ع نيپرهام! واست نگرانم. از هم -
  نه؟ وفتهيب یبد یقراره اتفاق ها

دل خطر؟ بگم احتمال زنده  یتو رميبهش بگم؟ زل بزنم به چشماش و بگم دارم م یچ
 تيجمله نه بهش دروغ گفتم و نه کل واقع ني! با گفتن اشهیموندم فقط چند درصده؟ نم

  رو.

آروم کردمت بهت  یبرا تونمیکه فقط الف زدم اما م فتهاینم یاگر بگم اتفاق بد -
. وفتهيبرامون ب یخوب یهاخطرات اتفاق نيرو بدم که قراره بعد از ا نانياطم نيا

  .یکه خودت آرزوشون رو داشت يیهمونا

 داديازش ب یکه خستگ یزد. با صدا یدقت به حرفام گوش سپرد و در آخر پلک با
  له؟: مربوط به ساحديپرس کردیم

بود انقدر که در اوج  یو عاقل دهيدونستم. مامان زن فهم زيتکون دادن سر رو جا تنها
  نکرد. مميبا تصم یمخالفت شينگران
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 یبرا ی. تو دارشهیپا له م ريباشه منطق ز ونيعشق و احساس که در م یپا -
حس غرور بهم دست  دنهيجنگ نيا دنيو من چقدر از د یجنگیم اتندهيناموس آ

. یپسر نيهمچ ستين ديخانواده بع نياز ا یبابات یبزرگ شده ،ی. تو پسر منهدیم
بگو و عشقت رو از بند  یاعليمن پشت سرته پسر!  یبرو خدا به همراهت، دعا

  فالکت رها کن.

  خوب بود! یاديمادر ز نيکاشتم. ا شيشونيپ یبه رو یشدم و بوسه کشينزد

  مامان. لطفا هاجر خانم رو... یمرس -

  رو بسپار به من. برو تعلل نکن پسر. زيچيالت راحت! همهخ -

کج کردم. فکرم مشغول شد.  نگيمامان تکون دادم و راهم رو سمت پارک یبرا یدست
 کنمیکار م یبا چه سالح ايقرار مالقات دارم  يیمن با چه کسا ديفهمیمامان اگر م

 نيباال انداختم و ماش یاشونه گرفت؟یگارد م اي کردیآروم رفتار م قدرنيبازم هم
در آوردم و گذاشتم داخل داشبورد. دستم  رهنميپ ريرو استارت زدم. ُکلت رو از ز

و سرم رو چرخوندم به عقب. بعد از باز شدن درب  یصندل یپشت یرو گذاشتم رو
سد  ینيماش نگيپارک یبه ابتدا دنميدنده عقب گرفتم. بالفاصله بعد از رس نگيپارک

  راهم شد.

  

#parham  

شدم. نگاهم رو که باال  رهيخ نيلب زمزمه کردم و با دقت به پالک ماش ريز ینوچ
  لب زمزمه کردم. ريو ز دميکش یهام قد علم کرد. پوفچشم یجلو نيراننده ماش دميکش

  شد؟ داتياز کجا پ گهيرو کم داشتم! تو د یکيفقط تو  -

رو دور زدم و مقتدر و صامت  نيشدم. ماش ادهيرو خاموش کنم پ نيماش نکهيا بدون
  .ستادميحسام ا یروروبه

  سالم. -
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رفتار سرد  دنيتکون دادم. از د یجواب سالمش سر یبه معنا یخشک و خال یليخ
باال انداخت و با طعنه گفت: پارسال دوست امسال آشنا! هرچند که ما به  يیمن ابرو

  .مياومد ینابعالج ارتيز

  جر و بحث باهش رو نداشتم و نه وقتش. یحوصله نه

برسم مرغ  ريکار دارم. د ی! بکش کنار کلگهيوقت د کي یرو بذار برا هاتهيگال -
رو  نتيماش عيزود، تند، سر یلي. پس خنميبیاز قفس بپره همه رو از چشم تو م

  بردار.

  م که حسام مچ دستم رو گرفت.بش نيحالت اولم برگشتم و خواستم سوار ماش به

 دارمیدست از سرت برنم یراحت نيکردم به هم داتيهفته پ نيتازه بعد از چند -
  جناب برومند!

به قرارم  ريامروز همه دست به دست هم دادن تا من د نکهيشده بودم. مثل ا یعاص
  و پرصالبت اسمش رو به زبون آوردم. ويبرسم. غر

  حسام! -

کارت  یبخوام تو نکهيمن روشن بشه. نه ا یبرا ديبا زايچ یحسام! بعض یحسام ب -
  حقه منه که بدونم. نايسرک بکشم نه؛ ا

  ؟يیزاياما چه چ داي: ببخشدميپرس یشدم. با کنجکاو کشينزد یکردم و کم زير یچشم

  که صبح الطلوع پاس شده! یمثال چک -

سراغ من. اگر  اومده یزود نيپس درد حسام مبلغ چکه. پس بگو چرا صبح به ا آها
 گذاشتمیساعت زمان م نيچند ديبدم با حيرو توض زيچحسام همه یبرا خواستمیم

  .یگهيپس موکول کردم به وقت د

  .دمیم حي. به موقعش برات توضستيحله؛ فقط االن وقتش ن -
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شدم. مراعات  یکلمه عصب یواقع یبه زبون آورد که من به معنا ی" نه" قاطع حسام
حسام  ديکه شا یاز خودم دورش کنم. طور تونستمیراحت م یليخوگرنه  کردمیم

  از دستم ناراحت بشه.

  شکسته بشه! نمونيکه حرمت ب یحسام نکن کار -

 یکه منو تو نهيبدتر از ا ؟یبکن یخوایم کاریداد و گفت: مثال چ لميتحو یپوزخند
  ؟یکنیحساب م چيه یکوفت یاون کارخونه

صحبت کردن انتخاب نکرده بود.  یرو برا یخوباما وقت  گفتیدرست م حسام
کنار گوشش  ظياش کردم. با غضربه آروم حواله نياش و چندشونه یدست گذاشتم رو

  لب زدم.

خودمو  یليگوشم! خ خينزن ب تيکبر یمن االن انبار باروتم، آنقدر با لجباز نيبب -
ت داشتم چک تا نگم حساب خودم بوده، پول خودم بوده؛ دوس دارمیدارم نگه م

  ه؟ي. مشکلدميکش

صحبت کردنم از حرص  نيرنگ حسام حاال در گردش بودن. در ح یمشک یهالهيت
ام که تموم شد کلمه ني. آخردادیم لميو لبخند معنادار تحو کندیپوست لبش رو م اديز

 ريرفته من مد ادتي نکهيو با خشم گفت: پرهام مثل ا ديکش شونشيپر یبه موها یدست
 نميها و سفته رو قبل از امضا شدن ببچک یهمه ديکارخونه هستم! من با اون یمال

که منو  یهست ینفر نيبشه خود تو اول اديکم و ز لایر کيکنم. پس فردا اگر  دييو تا
  .یکنیبازخواست م

 بارنيا هيو با التماس گفتم:  دميکش یقيکردم آرامش خودم رو حفظ کنم. نفس عم یسع
بود وگرنه من  ازيپول ن ني. اکنمیم تيرعا یدفعات بعد یکن برا یپوشرو چشم

! االنم جان کنمیرو داشته باشه امضا نم یهنگفت نيکه مبلغ به ا یچک یوقت پاهيچ
  کن بذار برم به کارم برسم. لمنو و یپرستیکه م یجدت، جان هرکس

صد به مق یناچار راه رو باز کرد و من تونستم به راهم ادامه بدم. هرچ حسام
که  کردیاسترس فروکش م نيا ی. اما زمانشدیم شترياسترسم ب شدمیم ترکينزد
از جونم.  یتر بود. حتمهم زيچمن از همه ی. اون دختر براافتادمیساحل م اديبه 
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 نميهم ی. برانميزجر و عذابش رو بب تونستمیازش رو نداشتم و نم یتوان دور گهيد
 یرانندگ یطور که حواسم پطر سالم کردم. همونزدم و علنا به خ ايدلم رو به در

از  یامکيپ نميخارج کردم تا بب مايحالت هواپ یاز رو یلحظه یرو برا یبود گوش
  دادم. شيصحفه نما یرو رو امکيپ نينه. اول ايخرفت برام اومده  ريجانب پ

وگرنه من ضامن اتفاقات  یبرس ديبا هوشهیکه ب یپسر جون؟ تا وقت يی( تو کجا
  .)ستميعدش نب

فرو کرد. خبر داشت  یشوک بزرگ یمن رو تو ارينبود سام امک،يپ نياز ا شتريب
 یليمن خ یبرا نياکشن نشون نداده و ا یر چيبزنم اما ه یحرکت کي خوامیکه م
خرفت  ريبه عقب انداختم و با توجه به هشدار پ ینگاه نيماش نهيبود! از آ بيعج

  کردم. شتريسرعتم رو ب

آب و علف  یاتوبان ب کيکرده بودم و حاال شاهد  یشتاد درصد راه رو طه بايتقر
که برام معلوم کرده  ی. مقصدکردمیم یداشتم رانندگ نيماش کي یبدون تردد حت

. ديرسیبه نظر م یعيکامال طب هينقل ليوسا گونهچيبودن خارج از شهر بود و نبود ه
برخوردم متوجه بشم.  یمشکوک زيچتا اگر به  کردمیدور و اطرافم رو مدام نگاه م

رسم. دنده رو عوض کردم و رو که رد کنم مي دونيم ني. ادميرس دونيم کيبه 
  فرمون رو چرخوندم.

  

#parham  

به کل نقشه هام رو  دنشونيهم همانا. د سيپل یهانيماش دنيهمانا و د نيماش دنيچرخ
 نهيچشمم به آ یکه وقت رميود هوا کرد. بدجور خورد تو ذوقم! خواستم دنده عقب بگد

  !اريافتاد منصرف شدم. لعنت بهت سام

 یعاد یليشدم. خ ادهيپ نياز ماش سيدست افسر پل یرو باز کردم و با اشاره کمربندم
به  توجهیبود تا تمام خشمم فوران کنه. ب یکاف اريسام دنيو خونسرد به راه افتادم. د

رو چنگ زدم. با خشم و غضب  اشقهيقدم تند کردم سمتش و  سيپل یحضور افسرها
  بهش. دميتوپ



733 | P a g e 
 

جا ذوق از همه خبریو من ب یکرده بود نينه؟! کم یآخر سر کار خودت رو کرد -
بازم  ؟یدست بذار یدست رو یخوايرو داشتم؟ بازم م ميزندگ یو شوق فردا

اهرت اونجا موهاش همرنگ دندوناش بشه؟ ها؟ خو یو بذار یتعلل کن یخوایم
  تعارف نکن بگو!

 هاسياز پل یکيجدا کردن.  اريمن رو از سام یبا هزار زور و بدبخت سيپل یها افسر
  زد. ديو دست به تهد ستاديروم اداشت روبه ارياز سام یباالتر یکه درجه

 سيا افسر پلشدن ب زيکه به ضرورت تموم بشه. گالو یپسرجون نکن کار نيبب -
و  ميتو رو دستبند بزن ميتونیراحت م یليو ما خ شهیخودش جرم محسوب م

  ؟یدردسر بنداز یتو شتريخودت رو ب یخوایبازداشتگاه! چرا م متيبنداز

آماده کرده بودم اما اونا  یدردسر بزرگتر یداشتن ها! من خودم رو برا یخوش دل
  دم.حواله شون کردم و جواب دا ینذاشتن. پوزخند

 گهيهم گذشته، د وبي! صبرم از صبر اگهيجناب سرهنگ من آب از سرم گذشته د -
  .کنمیتوان تحمل ندارم. اگر امروز تموم نشه خودم تمومش م

رو  یزيو کنار گوشش چ ديجناب سرهنگ کش یبه بازو یشد و دست کينزد اريسام
کرد به جلو  تميهدا اريآروم نجوا کرد. بعد از اون همه سر ِسَمت خودشون رفتن. سام

  رنگ.  اهيون س کيو اشاره کرد به 

 شيپ یخوایکه تو م یاونجور زيچ. آروم باش همهميداخل ون صحبت کن ميبر -
  . رهیم

  !دونمیم ديبع -

ون حضور داشتن دو نفر  یکه تو يیو درب ون رو باز کرد. تنها کسا ديخند اريسام
 قهيبعد از چند دق ارينشستم. سام اريسامها به انتظار  یاز صندل یکي یجلو بودن. رو

رد نشده بود  هيثان کيمن نشست. هنوز  یکنار یصندل یمکالمه با راننده ون رو
  جناب سرگرد.  شنومیگفتم: خب! م

   ؟یکارا انقدر عجول یهمه یو تو شهيتو هم -
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اشه ب ونيکه در م یخواهر جنابعال یتکون دادم و گفتم: نه اما پا یبه نشونه منف یسر
  .شهیم شترميب نياز ا

  کنم. فيساحل تعر یها رو برا یجانفشان نيباشه ا ادمي -

کردم و  یزدم و چشم انتظار موندم اما با سکوت مواجه شدم. اخم یلبخند تنها
  !گهيمعترض گفتم: ِد بگو د

  آوردم.  ترنييپا یدستش رو باال آورد که بن صدام رو کم اريسام

به  ازين نکهيا شه؟یتموم م زيچامروز همه نکهيا ؟یونبد یخوایرو م یآروم. چ -
  رو؟  یچ ؟یکردیم یخودسرانه کار دينبا نکهيا ست؟يتو ن یگانگستر باز

. تو یبد حيکامل توض شهیم ؟یچ یعني: دمي. متعجب پرسدنديابروهام باال پر جفت
  !یکنیسردرگم م یدار شتريب یمنو آگاه کن نکهيا یجابه

! ما صبر شهيهم ی. براشهیفرشاد فصله داده م یروز قال قضيهنه! واضحه؛ ام -
  .ستين زيدرنگ جا گهياما خب د ميگشت تيدنبال موقع م،يکرد

بود. صورتم رنگ باخت. با ترس آب دهنم رو  دايخطر از لحنش کامال هو یبو
  زمزمه کردم.  دهيبر دهي. برديکش ريساحل افتادم و قلبم ت اديقورت دادم. به 

  ... براش... افتاده؟یدر خطره؟ اتفاق ساحل -

  کلمه بسنده کرد. کيفقط به ادا کردن  اريسام

  نه!  -

  و خودش خبر نداشت.  کردی. ناشيانه عمل مگفتیم دروغ

  یاديز ی. بگو من عادت کردم. دردازنهیم اديچشمات چقدر زود دورغ رو فر -
  و نترسون!من نياز ا شتريرو متحمل شدم و پوستم کلفت شده. بگو ب

خشک  ی. سرفهديبه صورتش کش ینگاهش رو ازم گرفت و دست مهيسراس اريسام
شده!  رفعاليشنود غ شبياز د تشيگفت: راست یحال شونيکرد و با پر یو خشن
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که بوده ما  یزيساحل از قصد غيرفعالش کرده اما هرچ ايشده  یابيکه رد ميدونینم
 یمنتها خبر ميرابط هم داشت ونجاما ا ی، حتنفوذ داشتن یقاتيتحق ميرو نگران کرده. ت

  بشه.  يیاجرا اتي! دستور از باال صادر شده که امروز عملستين چکدومشونياز ه

! فقط رممکنهيغ نيخودش رو به خطر انداخته؟ ا تيافتاده که ساحل امن یاتفاق یعني
  سوال اکتفا کردم.  کيبه 

  دستور از باال؟  -

  از ون.  رونيرد به بتکون داد و اشاره ک یسر فقط

  !تيجناب سرهنگ صادق هدا -

هزار زد. لبم رو با آب دهنم تر کردم و کنجکاو نگاهم  یو استرس قلبم رو جانيه از
  .کردنیم يیکه داخل ون خودنما یهارو دوختم به دم و دستگاه

  شه؟یم يیاجرا یک -

  خودش. یصورتم تکون داد و اشاره زد به ساعت مچ یرو جلو ميسیب

  !ميصبر کن؛ منتظر دستور گهيد قهيفقط چند دق -

خوشش  یرو خوادیم یک یزندگ نيلب زمزمه کردم و به فکر فرو رفتم. ا ريز یآها
. زنمیاش پر پر ملحظه کي دنيد یرو بهمون نشون بده خدا داند! به خدا دارم برا

 یدور نيا دور کردن. تموم بشه ميکه من رو از بهتر کس زندگ نايچقدر ظالم بودن ا
 اريسام یهاخودم غرق بودم که سرفه اليخ وفکر  یتاب و توان ندارم. تو گهيکه د

  من رو به خودم آورد.

  مرکز به گوشم!   -

  .ديخدا شروع کن ديمرکز، به ام -

  

#part247 
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ون  اريسام یکردن. با اشاره سرم اکو شدن و بارها خطر رو گوشزد یتو صداها
خطر تموم راه رو  ريآژ یشد. صدا یحرکت کرد و با سرعت به سمت مقصد راه

  !؟یگفتم: اگر فرار کنن چ اريگرفته بود. با ترس رو به سام

  .ديبه هم تن یخاطر پلک نانياطم یبه تن کرد و برا قهيجل اريسام

به اونجا  تيريمد یما فقط برامسلح ما اونجا حضور دارن.  یروهاينگران نباش. ن -
  ميريم.

غافل شدم. اما االن وقت بازگو کردن از  نميغرق اتفاقات شده بودم که از ماش انقدر
. ميديبه مقصد رس قهينبود. دست و پام منجمد شده بودن. بعد از چند دق نيماش تيموقع

چقدر ناقوس  نيا کردیجا شره مجا رو پر کرده بود. خطر از همهترس همه یبو
. من هم ستادنيشدن و به صف ا دايپ هانيو ماش هاها از ون  رويمرگبار بود. همه ن

  مانع شد. اريبشم که سام ادهيخواستم از ون پ

  .ديتشر رو بهم غر با

گلوله خودم رو  کيبا  جانيکه هم یکن یما رو همراه یخوایکجا؟ نگو که م -
  سرجات بدون شر بذار مارو! ني. بشکنمیخالص م

 یکارچيو ه نيتو ماش نميکه بش یزل زدم و گفتم: توقع ندار ريگشاد کردم. با تح چشم
  !نميساحل رو بب خوامینکنم؟ م

و به عقب هلم  امنهيس یقفسه یبلند شدم که دستش رو گذاشت رو یصندل یرو از
  داد.

تو هم که  زنهیو تفنگ حرف اول رو م ريپرهام جان! اونجا ت ستين یبچه باز -
  ؟یايب یخوایکجا م یندار قهيجل

 یو پافشار ستادميحرفم وا ی. قرص و محکم روزدیمن حرف اول رو م یلجباز
  کردم.
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من رو  یجلو یکه اونجور شيساعت پ کي ،یعذابم داد یکه تا تونست شبيد -
ندارم؟ به درک! بدن خودمه، جون  قهياز جون من؟ جل نيخوایم یچ گهيد نيگرفت

 یاعصاب گهيکه من واقعا د ارينشو سام چميو خطر ببينيم. پاپ اميخودمه دوست دارم ب
  نکن منو! یشيبرام نمونده. آت

 کردمیاوقات شک م یقدر که گاهشده بودم. اون کدندهيلجباز و  یاديز دونستمیم
از دستم  اري! سامیاساس یو تحول رييداد. تغ رييخودم باشم اما ساحل من رو تغ

 یظيرو زد با اخم غل زيچهمه دي. قگهيبود د دهيتره بگم بربه ديشا ايشده بود  یعاص
 گمی! باشه. منم مطورنيشکل گرفته بود گفت: به درک؟ که ا شيشونيپ یکه رو

  بادا باد. یهرچ

  کالم صحبت نکن. کي! بپوش و رشيصورتم و گفت: بگ یپرت کرد تو یقهيجل

که گرفته  یميم از تصمرو به تن کردم و مصم قهيجل یحرف اضافه گونهچيه بدون
 یمشک یهاکه لباس یهاسيشدم. منطقه دور تا دور پر شده بود از پل ادهيبودم از ون پ
هاشون رو شون گارد گرفتن و اسلحههمه دميبودن. به خودم اومدم د به تن کرده

  گرفت و شروع کرد به صحبت کردن. هنشد یجلو یبلندگو اريخالص کردن. سام

هست. اگر جون خودتون  یتيامن یمراقبت و کنترل افسر ها منطقه تماما تحت -
باز  سيپل یو راه رو برا ديبراتون ارزش قائله بدون سر و صدا محل رو ترک کن

  !مياقدام کن یگهياز راه د ميصورت ما مجبور نيا ريدر غ ديبگذار

  ها رو کر کرد.گلوله گوش کيشل یصدا اريمحض تموم شدن صحبت سام به

  دزد! سرت رو ب -

. ضامن نيزم یرو یکتم رو گرفت و کشوندم یمن بود لبه کيکه نزد اريسام
فضا رو  یراندازيبلند و گوشخراش ت ی. صداديکش یاش رو چک کرد و سرکاسلحه

بلند  اريمشمئزکننده کرده بود. ترس رو کنار گذاشتم و همراه سام یبه طور وحشتناک
  رفتم. شيشدم. قدم به قدمش پ

  د؟يمونیورود ممنتظر راه  -
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  چپ نگاهم کرد و با اخم جوابم رو داد.چپ اريسام

ندادن. همکارا نفوذ  تيبه صلح و آرامش رضا یعنيکردن  یراندازيت ینه! وقت -
  کردن ما هم پشت سرشون ميريم. حله؟

  آره، راهت رو ادامه بده! -

هر  اريسامکردم.  یط اريراه رو همراه با سام یسرم و ادامه یرو گذاشتم رو دستم
و  اريمقابله نداشتم. هرچند سام یبرا یاما من سالح کردیم کيشل یاز گاه

 یصدا ميرفتیجلوتر م ی. هرچکردنیمن رو سنگ قالب م دنيدیهمکارهاش اگر م
 ینيرزميتعجب داشت. حاال به ز یجامن  یبرا نيو ا شدیگلوله کمتر از قبل م کيشل

کتم رو چنگ  یدوباره لبه اريل شده بود. سامتحم رقابلينم غ یکه بو ميبود دهيرس
زمزمه  دميکه فقط خودم شن یتندتر حرکت کنم. آروم طور یزد و مجبورم کرد که کم

  کرد.

  سمت چپ!  چيبپ -

 یتوقف اريسمت چپ رو ادامه دادم. سام اريسام یطبق گفته ميديکه رس یدوراه به
گلوله کامل  کيشل ی: صدادميستعلل کمال استفاده رو بردم و آروم پر نيکرد. از ا

 ميدار یچه هدف یاصال ساحل کجاست؟ ما برا م؟يدیادامه م ميقطع شده! چرا ما دار
  م؟يریرو تا انتها م نيرزميز نيا

گذاشت در حد نجوا جواب سوالم رو  شينيب غهيت یاش رو روانگشت سبابه اريسام
  داد.

شدن و  ريفرشاد دستگ یدار و دسته یتموم شده چون همه کيشل ی! صداسيه -
  .ميگردیدنبالش م ميفقط مونده خود نکبتش! ما فعال دار

  ساحل... -

  ادامه بدم. نياز ا شتريزد و نگذاشت ب یچيکالمم رو ق یرشته
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من هستن! جاشون امنه، نگران نباش. االن  یهمکارا شيبا اون دختره مهنوش پ -
  !هيکدوم گور شرفیب نيا مينيفقط ساکت باش تا ب

که  ني. در همون حوفتهيب ريزودتر گ یعوض نيکردم و خدا خدا کردم که ا سکوت
اش رو باال گرفت. با حرکات خطر اسلحه یبه معنا اريفرشاد بودم سام اديمن به 

  چشم و ابرو بهم فهموند که ساکت باشم.

 وارياز من که مطمئن شد پشت د اريتکون دادم. سام یخاطرش سر نانياطم یبرا
قرار داشت که  یدرب چوب کيما  یمتر یسانت کي یفاصله نيب قيکرد. دق نيکم

دو زانو  یاشاره کرد که رو اري. سامشدیم دهياز داخلش شن یمشکوک یصداها
خواست اسلحه رو  اريسامفشرده شد.  هريبه در بزنه که دستگ ی. خواست لگدنميبش

 یشونيپ یرو درست رو یکه فرشاد زودتر وارد عمل شد. ُکلت کمر رهيبه سمتش بگ
  زد. یگذاشت و پوزخند اريسام

  .داري! مشتاق دیجناب سپهر یجنجال داريچه د -

 اوردم،يدر ن یباز عيمتوجه نشده بود. من هم ضا یزيقرار معلوم از حضور من چ از
  دم تا بتونم به موقعش عکس العمل نشون بدم.سکوت کر

رو به فرشاد گفت: با جون خودت  ديتفنگ رو گرفت و با تهد یمحکم دسته اريسام
 یبد ی. واگذارش کن وگرنه اتفاقادهيرس انيبه پا تيحاکم یدوره گهينکن! د یباز

  .کشهیانتظارت رو م

کنم اما  سيهفتاد جا سرودهنش رو از  رميو من چقدر دوست داشتم بگ ديخند فرشاد
که دستم از پشت بسته بود. بازم منتظر موندم. فرشاد خواست شروع کنه  فيصد ح

 اشگهيبا دست د اريبا سرفه به من عالمت داد. سام اريکه سام دنيبه شاخه و شونه کش
دست به  عيرو مناسب ندونستم و سر عاسلحه رو از دستش گرفت و من هم اوضا

فرشاد کردم.  یهام رو چنگ پاهابرداشتم و دست ینشسته قدم طورکار شدم. همون
حساب بود!  هي. حاال وقت تسونيزم یهلش دادم به عقب که با شتاب پرت شد رو

و با قدرت چند  رهنشيپ یقهيبهش مهلت بلند شدن بدم چنگ انداختم به  نکهيقبل از ا
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کرد اما من دست  سرش رو خم حالی. بنيبه زم دمشيکردم و محکم کوب لندشبار ب
  قدرتمندم قفل کردم و محکم فشردم. یهاپنجه ونيبرنداشتم. فکش رو م

که بخواد پرهام  ینشده کس دهيي. از مادر زانمتيبیم ینجوريچقدر خوشحالم که ا -
که تو رو به  یخرفتت؟ به کس یبه عمو ؟یاعتماد کرد یرو از پا بندازه! به ک

  لقمه به حروم! گهيچندرغاز پول مفت فروخت؟ ِد بنال د

 نيبخش و دلنشمن لذت یچقدر برا نيو ا دادیمن داشت جون م یدست و پا ريز
 ظيهام رو مشت کردم. با تمام قدرت محکم و با غو انگشت دمي. خندشدیحساب م

خرد شدن دندوناش به  یمحکم بود که صدا یقدربه فکش. ضربه به دميمشتم رو کوب
 یبه کارم برسم وگرنه تا جا شتهام رو گرفت و نگذابازو اريشد. سام دهيوضوح شن

  .کردمیاش مکه جا داشت مشت و لگد حواله

. تو حرص خودت رو به رسنیم ناياز ا شتريبه خدمتش ب یولش کن! کالنتر -
  کرد. یسرش خال یکاف یاندازه

ر هر لحظه کمت شياريخون باال آورد. هوش هيو بعد از چند ثان ديچيدرد به خودش پ از
بودم چرا چون  ی. به مرگش راضميخندیمقابلم فقط م یصحنه دنيو من با د شدیم

کنارش  اريبه نوبت! من و سام ايشد. حاال نوبت من بود. آس یبه مرگ من و گلم راض
 یروهايهمراه با ن سيتا افسر پل نيچند قهي. بعد از چند دقميو منتظر کمک شد مينشست
 مارستانيب یبرانکارد گذاشتن و راه یرو رو در صحنه حاضر شدن. فرشاد یکمک

نداشت. بعد از  یفيهم تعر شيکه خورده بود حال جسم یکردنش. عالوه بر کتک ها
زد  امبه شونه یکمک کرد تا بلند بشم. ضربه اريهمه محل رو ترک کردن سام نکهيا

ماد . شاه دودنیخودشون رو نشون م شهيسخت هم طيشرا یو با لبخند گفت: آدما تو
 ازياز تو نداره. بهت ن ی. برو که خواهر بنده هم کمیاومد رونياز آزمونت سربلند ب

  . بدو!یکن آرومش کن یداره، سع

  

#sahel  
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 دميکه کش یام رو چجور از خودم دور کنم؟ درداتموم شده گذشته زيچکه همه حاال
سخت  شبيبسپارم؟ توان کنار اومدن با وجدانم رو دارم؟ د یراموشرو چجور به ف

اما شد اونچه  افتاديمن اون اتفاق ن ینداشتم، به خواسته یريو پر گناه گذشت! من تقص
رو اگر دفن کنم از چشم همه پنهون  شبيد بي. مصشداما پاره ن دي! به مو رسديکه نبا

عالم کنه! امان  یرو رسوا یحل سپهرتعفنش سا یکه بو یاما امان از روز مونهیم
ام گونه یبا لجاجت رو یقطره اشک یو صد امان! از فکر کردن به اون شب کذائ

 مهنوشباخبر از حال خرابم نشه.  یتا کس دميپلکم کش ري. نوک انگشتم رو زديلغز
 یرو ديدستش رو کش ميحال شونيپر دنينظر گرفته بود با د ريکه حرکاتم رو ز

  بازوم.

  !یتمومش کن یخوایتو نم نکهيتموم شد اما مثل ا شهيهم یابر -

 یکردم. با حسرت آه ميمهنوش تنظ یصورت کدر و گرفته یچشمم رو رو مردمک
به رنگ قرمز.  یُمهر بود! آغشته به جوهر کيو گفتم: فرشاد درست مثل  دميکش

 و خاطره من ادي یتو شهيبه من زد بدون رد و نشون اون زخم هم یاگر زخم
من پر از رد ُمهر  وحدار به نظر برسه اما جسم و رمضحک و خنده دي. شامونهیم

 یاستثنا کيوسط  نياما ا انهيع یو بشر یهر بن یبرا ده،يقابل د هاشونیشده. بعض
جز خودم  یقسمت روح من دفن شده. دفن کردم تا کس نيهم قائله که در محرمانه تر

  رو نخوره.  بتميغم مص

  رو سد کرد. اما هرجور که شده حرفم رو زدم. راه گلوم  بغض

  به ناحق قضاوتم نکنه. یبهتره بگم دفن کردم تا کس دميشا -

 فشيو ظر دهيکرد. با انگشتان کش هيمن هد یبه جسم خسته یحيلبخند مل مهنوش
  صورتم رو قاب گرفت.

دو طرفه  تون نياعتماد ب یدار نيقيکه  ی! بگو منتها به اهلش. کسیمبادا پنهون کن -
  است. بگو و بذار آرومت کنه. بگو و خودت رو خالص کن نذار غمباد بشه!
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شده؟  یات دست درازبه معشوقه شبيمن پرهام بود. حاال برم به پرهام بگم د اعتماد
انداختم و  نييبه عواقبش فکر کنم. سرم رو پا خوامینم یپرهام اگر بفهمه... نه! حت

  ...شبي. دگمیم یچ یکه بدون یستينمن  ی: جاخطاب به مهنوش گفتم

کنج  یشد و با پوزخند ترکينزد یزد. کم یچيق شهيکالمم رو از بن و ر یرشته
  لبش زمزمه کرد.

نما خاص و عام بشم انگشت نياز ا شتريب خوامیچون نم گمینم شبميمن اگر از د -
 یو پرده شکل ممکن گذشت. کثافت ُشره کرد نيترمن به وحشتناک شبيوگرنه که د

  و عفت از من کنار زده شد! ايح

خودم رو کنار گذاشتم و  ینگاهش کردم. تمام احتماالت ذهن ديبا شک و ترد دهيترس
  رو بپرسم. شبيد یاياز خود مهنوش قضا یفکر منف یاذره یگرفتم بدون حت ميتصم

من  شيافتاد؟ ربط به فرشاد نداره چون اون پ یمن بردنت چه اتفاق شياز پ یوقت -
  بود و بعدش هم که حالش بد شد! پس...

  انداخت. نييسرش رو با خجالت پا یشرمسار یبغض کرد و از رو مهنوش

نشون  یهام رو به کسو نقطه ضعف زميخودم بر یمن عادت کردم دردام رو تو -
اخالقمه.  نيبه خاطر هم کنمیمشکلم برخورد م نيبا ا یعاد یليخ ینيبیندم. اگر م

که مرتکب نشدم اما مرتکبم کردن! فرشاد سپرده بود  یدردم، کوه گناهمن االن کوه 
  کنه. سرهکياز نوچه هاش کار من رو  یکي

شد  دهيبه صورتم پاش یشد. انگار که آب سرد خيآخرش مو به تنم س یجمله دنيشن با
  .ديکه تمام تنم لرز

  مهنوش تو... -

 برهيو یانگار که روکرده بودن. تن و بدنش  سياشک صورتش رو خ یهاقطره
  بود. چونه لرزوند و خجل نگاهش رو ازم گرفت.
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 کيتوسط  شبيمن د ستم،يدختر ن کي گهيحاال من د ايليخ یطبق تصورات ذهن -
 ی! من االن کسنينب ینجوريپا گذاشتم! ساحل منو ا یزنونگ یايبه دن بهيمرد غر

 مشيا بشنوه. االن قاحرف یليبه بعد ممکنه خ نيکه از ا یعفت شده، کس یهستم که ب
دختر هاجر  گنيم انيموقع ماون ؟یروز که بخوام ازدواج کنم چ یکنم اما فردا

  خانوم... 

لرزونش رو پوشش  یهاهق افتاد. دستحرفش رو قورت داد و به هق یادامه
 یشنهاديذهنم مشغول شد اما بعد پ ی. کمنهيهاش رو نباشک یصورتش کرد تا کس

  ه بود رو مطرح کردم.که به ذهنم خطور کرد

اما  هيحال االنت چ دونمیسخته. من همجنس توئم و خوب م یليخ دونمیمهنوش م -
 یتونیشدن. تو م ريفرشاد دستگ یهانوچه ی! همهیرو پنهون کن هيقض نيا ديتو نبا

بشه. بذار  مالي. مهنوش نذار حقت پایريو حقت رو بگ یکن تيشکا سيپل شيازش پ
  !یرسه اون عوضاعمالش ب یبه سزا

بگم  شناسهیکه از قضا منو م یسيتکون داد و گفت: برم به پل یمتأسف سر مهنوش
  تو سرم! خورهیو م شهیبشه؟ اگر فاش کنم پتک م یبهم تعرض شده؟ که چ

  حق بود. یرو که در اوج دردناک یزيمکث کردم اما بعد گفتم چ یاهيثان چند

موقع خوبه بفهمن؟ گذاشت اون شيات پا پبر یکيکه  گهيبه قول خودت چند سال د -
 یاگر نگفت یکه گفت یامروز و فردا گفت نياگر هم ؟یزدن چ یاگر بهت انگ بدتر

 یراست راست تو ارويحقت خورده بشه و اون  یبذار نکهي. ایبدون حماقت کرد
نکن  شتري. حال بدت رو بستين یخوب زياصال چ یبچرخه و تو عذاب بکش ابونايخ

  بشنو و از من قبول کن. ونيمهنوش! ا

از اشکش رو خشک کرد. زل زد به من و  سيشال صورت خ یبا گوشه مهنوش
  ؟یگفتیم ی: تو بودديپرس

  

#sahel  
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  درنگ جوابش رو دادم.  هيثان کي یبدون حت قاطع

پرهام  یرو برا شبين تمام اتفاقات داحمقانه به نظر برسه اما م کمي ديآره! شا -
 گهيد یکيروز از  یبهتره تا فردا یلي. االن از زبون خودم بفهمه خکنمیم فيتعر

  بشنوه و غرورش شکسته بشه.

از صحبت مون نگذشته  قهيلب زمزمه کرد. هنوز چند دق ريفقط " باشه " ز مهنوش
  رو مطرح کرد.  یديبود که مهنوش دوباره بحث جد

  موضوع باخبره! نيهم از ا گهيد یکياز تو  ريبه غ -

  نفر؟ کي: و اون دميپرس ريباال انداختم و متح يیابرو

ساعت ناله کردم و ضجه  کيرفت، من تنها شدم. تا  شرفیب کهياون مرت یوقت -
فرشاد  یهااومد کنارم نشست. از نوچه یکي نکهينشد تا ا یطرفم آفتاب یزدم اما کس

و  شهیتموم م یباهام حرف زد. گفت به زود یرفتار کرد. کل گهيد جورکيبود اما 
کرد برام لباس آورد و قرص مسکن  رومم. خوب که آیکنیم دايپ یخالص نجاياز ا

  بخش به خوردم داد.و آرامش

  رو به زبون آوردم. ديکه به ذهنم رس یتنها کس اسم

  ؟یشرف -

مرد قد بلند و چهار  کياما . دونمینم یليباال انداخت و گفت: فام یاشونه مهنوش
  .یعسل یرنگ و چشما یاقهوه شيشونه با ر

  کلمه اکتفا کردم. کيافتادم و تنها به  یشرف یچهره ادي به

  خودشه! -

داخل ون شد. با لبخند به سمت  ديبا روپوش سف یبزنه که خانم یخواست حرف مهنوش
 ليتا زخمت رو استر نجاميدستت زخم شده. من ا نکهيمثل ا زميمن اومد و گفت: عز

  کنم.

  چپم. یتکون دادم و اشاره کردم به بازو یتند سر تند
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  لباست رو بزن باال. نيآست -

 یهازخم دستم با چشم دنيرو باال دادم. خانم پرستار با د نميکمک دست راستم آست با
  زم؟يهست عز یجراحت از ک ني: اديگرد شده پرس

  !شبيد -

  شده! یضدعفون بارکي شبيکنه که گفتم: د یاعتراض خواست

برگشت. دستم رو بانداژ  زاتشيکه از عفونت زخم راحت شد رفت و با تجه الشيخ
  بار چندم تذکر داد. یکرد و برا

داشته  هيبه بخ ازيکه ن ستين قيقدر عملطفا انقدر دستت رو تکون نده. جراحت اون -
  .بانداژ رو هم هر روز عوض کن یمراقبت کن ديباشه. اما خب با

لب زمزمه کردم. خواست ون رو ترک کنه که با دست راستم مچ دستش  ريز یچشم
  رو گرفتم.

  به وجود اومده؟ یجانم؟ مشکل -

 نيا ستين شيدايبود. چرا پ اريتکون دادم. درد من نبود سام یبه نشونه منف یسر
  ازش گرفتم. ینگران سراغ یبشر؟ با چهره

  ش؟ستيچرا ن د؟يخانوم شما برادر منو ند -

  برادرتون؟ -

  !یسرگرد سپهر -

 سيپل یاز افسرها یکيپرستار که حاال متوجه منظور من شده بود اشاره کرد به  خانم
 ادهيپ یدار ی. اگر سوالنجايحاال همراه با آمبوالنس اعزام شدم به ا نيو گفت: من هم
  بپرس. سيپل یشو از افسرها

 یمگه کس ؟یچ یبوالنس برااز سواالت تنها گذاشت. آم یو من رو با انبوه گفت
  بود؟  دهيد یجد بيآس
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طور ثابت نگه سواالتم باشم. دست چپم رو همون یبرا یگرفتم به دنبال جواب ميتصم
از  نميبب رونيب رمیبلند شدم. خطاب به مهنوش گفتم: من م یصندل یداشتم و از رو

  نه؟  ايهست  یخبر اريسام

  منتظرتم. جانيبرو من هم -

 یبود! عده اهويصورتم رو نوازش داد. فضا پر از ه یشدم باد سرد دهايون که پ از
 یموضوع مهم یپوش دور هم جمع شده بودن و باهم درباره اهيس یهاسياز پل

نگذاشت که به  یخشک و مردانه یبرداشتم صدا یکه قدم ني. همکردنیصحبت م
  راهم ادامه بدم.

  ؟یخانم سپهر -

افتاده که  یمواجه شدم. حس کردم اتفاق مهم سياز افسر پل یکيو با  برگشتم
  صدام زده. یجورنيا

  بله؟ -

منطقه خطرناکه لطفا  نيا د؟ياومد روني: چرا بديتر گرفت و پرسرو محکم اشاسلحه
  داخل ون! ديبرگرد

  .دميبه هشدارش سوال خودم رو پرس اعتنایب

براش  ین؟ اتفاقم شيپ آدیتموم نشده پس چرا نم اتيبرادرم کجاست؟ مگه عمل -
  افتاده؟

 ديحال خوبشون گزارش شده. صبور باش شيپ قهيو سالم هستن. چند دق حي! صحريخ -
  !گردنیهمراه با نامزدتون برم گهيد یقيتا دقا

اومده و  نجايقائله که تا ا تيمن اهم یقدر براآن یعنيبود؟  نجاي! مگه اونم اپرهام
دوست داشتن  همهنيکنم در مقابل ا خودش رو انداخته به خطر؟ به عشق خودم شک

اطراف داره پرسه  نيهم دونستمیدلتنگش شدم. حاال که م ؟یريپذتيو حس مسئول
اما نگران حالش هم بودم. از فرط ترس  نمشيبب ترعيدوست داشتم هرچه سر زنهیم
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صورتم رنگ باخت و دست و پام منجمد شد. آب دهنم رو با استرس قورت دادم و 
  حالشون خوبه؟ دينگفتم: مطمئ

  داخل ون.  ديبله. لطفا هرچه زودتر بر -

  خطرناکه! 

 حالیجسم ب دنيو به حرفش گوش بدم اما د رميبگ یگرفتم هشدارش رو جد ميتصم
  به سمتش برداشتم. یبرانکارد مانع شد. قدم یفرشاد رو یو خون

  !یخانم سپهر -

که برانکارد رو  ديش سفشدم. دو تا از مردها با روپو ترکينکردم و نزد یتوجه
خاطرات بد بود  کيبه  کي یفرشاد تداع دني. دستادنيمن ا دنيبا د کردنیحمل م

 یو با نگاه ستادمي. باال سرش اکردیبهم منتقل م یحال حس خوب نيا یتو دنشياما د
و با  ديمن رو د نيبود! نگاه سنگ اريزل زدم بهش. هوش زهيمملو از نفرت و ست

  .داشتیبرنم دي گرفت. با حال خرابش باز هم دست از تهدسرش رو باال یسخت

  !ديکه با یروز رسهیباالخره م -

  .زدیو فقط بُلف م اومدیاز دستش برنم یکار گهيگرفتم. د دهيناد
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  تُف به ذاتت! چقدر زود خدا آرزوهامو برآورده کرد. -

سمت ون  دميتعلل نکردن و برانکارد رو با سرعت به آمبوالنس رسوندن. چرخ گهيد
 دنشوني. با ددميرو د اريپرهام و سام یجسم خسته و خاک یچند متر یکه از فاصله
لبم جون گرفت و ضربان  یرو یدادن. ناخودآگاه لبخند هيرو بهم هد ايانگار که دن

پرهام با سرعت خودش رو بهم رسوند  باال رفت. یو خوشحال جانيقلبم از شدت ه
از  ی. نفسديحرف اضافه به آغوشم کش کي یمنتظره بدون حت ريعمل غ کيو در 

چند روز حسرت  نيبه خودش فشرد. چقدر ا شتريسر داد و من رو ب یسر آسودگ
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 یعطرش محروم شدم. چقدر دور دنيي. چقدر از بودميحصار بازوهاش رو کش
و پر از احساس  نيريفرسا چقدر شچند روز سخت و طاقت زبعد ا داريد نيو ا دميکش

  بود. پرهام کنار گوشم با عتاب لب زد.

 هياز جونت ما دمیکس اجازه نم. به هيچکنمیاز خودم دورت نم وقتچيه گهيد -
کردم اما خب  یمراقبت از گلم کوتاه یمراقبتم! باغبون بودم و برا شهيبذاره. هم
من  یبرا ديمراقبتم! تو با شهيهم یگل نازم برا گم،یدوم مبار  ی. براشهیتکرار نم

  کنه. یريگ مينتونه برات تصم یتا کس یبش

 یهيگر کيهام از بند گفت و دل من رو لرزوند. احساسات بهم غلبه کرد. چشم کي
دور و  نيسنگ یهاجانانه کردن. چشم بستم و بدون توجه به نگاه یاستقبال یحساب

  گذاشتم. اشنهيس یهقفس یاطراف سرم رو

  ساحل! -

  جانم؟ -

که  یبيگفت: حالت خوبه؟ آس شدمیکه درون آغوشش ذره ذره حل م طورهمون
  ؟یديند

نگرانم نشه درد دستم رو  نکهيا یداشتم که بگم؟ برا یبگم؟ اصال چ تونستمیم یچ
  ازش پنهون کردم. یتا اطالع ثانو

  خوبم! -

شد  شتريم آغوشش رو ترک کنم که فشار دستش باما خواست دادیدلم رضا نم نکهيا با
تر شد. پرهام که حساس یناخودآگاه از زبونم جار یانقدر که دستم درد گرفت و آخ

حالت  یتو که گفت شده؟ي: چديشده بود من و از خودش جدا کرد و مضطرب پرس
  خوبه!

م شکل لب یرو یمصلحت یرو به بازوم گرفتم و صورتم از درد مچاله شد. خنده دستم
  گرفت.
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  ساده برداشته. یليخراش خ کيخوبم فقط دستم  -

 کيفقط  ی: مطمئنديپرس یميبا اخم مال گمیاز قصد دروغ م دونستیکه م پرهام
  خراش ساده است؟

  .دميروز از ته دلم خند نياش بعد از چندلحن بامزه از

  !شهیخوب م -

کردم.  یازش همراه تيبعزل زد به طرح لبخندم. من هم به ت یبدون پلک زدن پرهام
  ؟یکنینگام م ینجوريگفتم: چرا ا قهياما بعد از چند دق

  .امياز خجالتت در م ی! حسابستيجاش ن نجايا گمیبعدا برات م -

که مختص  یتيپر صالبت و با جد شهينزدم. مثل هم یحرف گهيد دميرو که د اريسام
و برادرانه  ديبه روم پاش یحيبه خودش بود قدم آخر رو هم به سمتم برداشت. لبخند مل

از سر  دهدیکاشت و گفت: رنگ رخسار خبر م ميشونيپ یبه رو یبغلم کرد. بوسه
 تياذ تيمأمور نيسر ا نکهيخوشه. از ا شهيکنار پرهام هم یدرون! حال جنابعال

 یتونیتموم شد. حاال م گهياما خب د یديکش ی. سختکنمیم یازت عذرخواه یشد
  .ینفس راحت بکش کي

پرهام گفته بشه. تنها اونه  شيپ دينکنم. درد دل من فقط با یتيتونستم بخندم و شکا فقط
  که اعتمادش واقعا اعتماده!

دل  ی. از حرکاتش معلوم بود که حسابديدور و اطرافش رو کاو مهيسراس اريسام
  نگرانه.

  ؟یرسیافتاده؟ چرا انقدر نگران به نظر م یاتفاق اريسام -

 نيرزميکه ز یتکون داد و گفت: آره! از وقت یاز صحت کالم من سر تيبه تبع پرهام
  شده؟ي. چستيحالت خوب ن ميرو ترک کرد

  دروغ. اي گهیفقط خواست ما رو از سرش باز کنه. حاال معلوم نبود راست م اريسام
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اما  ميهست ینگران اونم. منتظر اعزام آمبوالنس بعد دهيد بياز همکارا آس یکي -
  کردن! ريانقدر دچرا  دونمینم

بپرسم که اشاره کرد به ون و خطاب به پرهام گفت: پرهام شما لطفا  یسوال خواستم
هم نباش  نتي. نگران ماشرسونهیخونه! راننده شما رو م ديو بر ديسوار ون بش

. ميبه شما ندار یازين گهيد نجاي. اريبگ ليبعدا برو تحو یکالنتر برنیهمکارا م
تو، هم از ساحل و هم از مهنوش که  زهم ا رهيصورت بگ قراره يیبازجو یسرکي

! هم ساحل و هم هيالک نجايموندن تون ا دي. برگهيروز د کي یبرا ميکنیموکول م
  .نيبه استراحت دار ازيخودت ن

مامان و  یخونه یعنيمن!  یخونه ميریگفت: م آنهينه گذاشت و نه برداشت  پرهام
  بابام.

مون کرد سمت ون.  تينکرد. هدا یبه پرهام داشت مخالفتکه اعتماد کامل  اريسام
رو  قهيبا خنده رو به پرهام گفت: برادر! جل اريکه سام ميبرنداشته بود یهنوز قدم

  ؟یبریکجا م

دقت نکردم؟  قهيرو از تنش درآورد. چرا من به جل قهيو با سرعت جل ديخند پرهام
  بشه؟ هيبق و حواسم پرت نميپرهام رو بب شدیحق داشتم مگر م

  !زميبودم که پرهام دستش رو گذاشت پشت سرم و گفت: داخل شو عز ريخودم درگ با

باال انداخت و با طعنه گفت:  يیمهنوش ابرو دني. پرهام به محض دميون شد سوار
  !ديينجايشما هم که ا

به  یآروم یاز مهنوش دفاع کنم. ضربه ديخبر داشتم با یاصل تيکه از واقع حاال
خوب  چکدومموني. فعال حال هدمیم حيهام زدم و گفتم: من بعدا برات توضپر یبازو

  قضاوت نکن. ی. الکستين

 یايزد و جو یبود. پلک قهيدق کيفقط بند  تشينبود عصبان یو سنگدل ینهيآدم ک پرهام
  احوال مهنوش شد.
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رو از تن در آورد و به دست  ورشيپرهام پل نميبش یصندل یخوام روب نکهياز ا قبل
  من داد.

  بپوش! نويا ،یسرده تو هم که لباس گرم ندار یليهوا امروز خ -

بعد  یلرزیاز سرما م یرو از دستش گرفتم و گفتم: خودت دار وريپل ديترد با
  همه بذر و بخشش چرا؟ نيبه من؟ ا یبخشیم

و شونه به  دميرو پوش وريره کرد به کنار خودش. پلنشست و اشا یصندل یرو 
  نشستم. یصندل یاش روشونه

  همه بذر و... نيسوال من جواب نداشت؟ ا -

  از خودم! شتريب یحت یترصحبتم. دستم رو گرفت و گفت: چون تو مهم ونيم ديپر

هم گذاشتم و  یهام و رو. چشمیصندل یدادم به پشت هيزدم و سرم رو تک یلبخند
  .رهيزه دادم آرامش حضور پرهام تمامم رو در بر بگاجا

. من قول دادم، شمیو ناراحت نم ینه حق گفت یبه وهللا اگر که بگ ؟یبخشیمنو م -
آوردن و من به اشتباه قانع  ليبمونم. پنهون کردم چون دل بنديعهد بستم اما نشد که پا

اما دم  ديجر کشکه ز ی! تنها کسیکه سوخت و ساخت خودت بود یشدم. تنها کس
 یتونیعذابت دادم. م یليکردم، خ تياذ یلي! پرهام من تو رو خینزد خودت بود

  نه؟ اي یببخش

  کرد و دستش رو آورد باال که به ظاهر بزنه. یاخم

  بزنم تو دهنت؟ -

  تو دهن من. شما جواب منو بده! یبزن خوادیرو ازش گرفتم و گفتم: نم نگاهم

که  یزد. لحنش پر از حسرت بود. پر حسرت روزهاشد و کنار گوشم لب  کمينزد
اجازه  نينشست و ا یاهيجز خاطرات خوبمون ثبت بشه اما گرد و غبار س تونستیم

  سرنوشت! نيبود ا رحمیرو بهمون نداد. بد ب
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با تو  یفردا دياما قلبم نو ميديهر شبم رو به فکر تو سر به بالشت گذاشتم. درد کش -
دادم و رفتم کنار پنجره. پرده رو کنار زدم و آسمون رو  یاردويرو داد. به خودم ام

قشنگ منو  ینکردم. نبود! آرزو داياز ماه پ یرد و نشون چيذره ذره وجب زدم اما ه
. ارهيرفته بود تا تو رو برام ب دميشا ايگرفت و خودش رو شرمسار ازم پنهون کرد. 

جا که  نيکنارت نشستم، هم حاال که نيهم دونمی! فقط مدونمینم یچي! هدونمینم
که  یتولد یرو فراموش کردم. حت زيچمن همه یزندگ ديهات شده امنفس یصدا

و  حيصح روچرا که تو  دونمیم نيتربه عزا شد. من االن خودم رو خوشبخت ليتبد
 رميگیبه دل م نهيک یکه فکرش رو بکن یو بس! از هرکس نيسالم کنارم دارم. هم
  دوست دارم! نيريش تيمن به ن یاشجز تو. تلخ هم که ب

: دمياش گذاشتم و پرسشونه یحرف فقط تونستم بخندم. سرم رو رو نيمقابل ا در
  که! هرجور شده خودم رو به تولدت رسوندم. یديد ینبودم ول

  لب زد. طنتيبود کنار گوشم با ش صينگاهش قابل تشخ یبه ن یکه از ن یشوق با

 نيو غمناک تر نيودت هست! دروغ چرا؟ بهترخ یالحق که پدرسوخته برازنده -
  تولدم بود! زيسوپرا

  !دميام رسپس من به خواسته -

که گذشت با  یقهيو من رو به آرامش آغوشش دعوت کرد. چند دق ديرو بوس امگونه
  خنده گفتم: پرهام موهات بلند شده!

  چشمک زد. یچموش با

  دوباره کوتاه کنم؟ -

  !شمیپس منم بدجنس م ؟یمن بش یبرا دير نگفت باآوردم. مگ ليکردم و دل ینوچ

  دوست ندارم شوهرم کچل باشه. -

  چشمش.  یخنده و دستش رو گذاشت رو ريز زد

  چشم! -
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 ايجا و درجا دنو خواستم همون دميافتادم. از پرهام خجالت کش شبيد اديبه  ناخودآگاه
که فراموش  شدیر مبهش بگم. ُمهر شده بود مگ ديبا گهیتموم بشه. مهنوش درست م

 رهنيپ یرو یکنم اما خب افسارش دست من نبود. قطره اشک هيبشه؟ نه! نخواستم گر
ام. سرم رو باال گرفت و چونه ريرو برد ز دستششد و  . متوجهديپرهام چک یطوس

غروب کرد؟ مگه قرار نشد طلوعش  یزود نياشکتو! حال خوبمون به هم نميگفت: نب
  جاودانه باشه؟

از غروب  ديبا ینيها رو ببدرخشش ماه و ستاره یماه هم توان داره! بخوا دنيد -
  غروبشم! یمرحله ی. االن من تویبگذر رشيدلگ

  کن! ميغروبتو با من تقس -

 یعنيتنه  کيجمله  ني" اوج عشق " هم وجود نداشت. ا فيجمله نبود، توص نيا اگر
  ! یقيعشق حق

. از شدیاما بازگو نم اومدیهام ملببگم باز منصرف شدم. حرف تا پشت  خواستم
 دييخودم مهر تا یبار هزارم برا یزدم و اعتماد پرهام رو برا ايآخر دلم رو به در

  . دميکوب

  افتاد که...  یدردناک ی! اتفاقهاشبيد -

! ساحل تموم سيو گفت: ه مينيب غهيت ی. دستش رو گذاشت روديکالمم رو بر یرشته
تکرار  م؟يحماقت نکن شهیشده نبش قبر کردنش حماقته! مکه تموم  یزيشده. بفهم! چ

  کن تا دلم خوش بشه.

  .دمياوج گرفت. چونه لرزوندم و درمونده به ساز خودم رقص هقهق

  ! بذار بگم بعدش تموم! باشه؟ريازم رو نگ ،يیاعتماد من فقط تو -

. مينکیخلوت صحبت م یخونه باهم تو ميديبه ناچار قبول کرد و گفت: رس پرهام
  !رينگ یاالن قلب منو به باز
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برابر شده بود. دستم رو  نيبه آغوشش چند ازمي. حاال ندميهم تن یپلک رو فقط
  آورد. ترنييگردنش کردم که سرش رو پا زونيآو

  . ميکه عادت نکن گذرهیماهشه! م یشب به قشنگ یاهيس -

  !ميکنیعمل م رحمیو ما چقدر نسبت به خودمون ب -

 یهام روکم چشمسکوت باعث شد کم نيگرفتم سکوت کنم. ا مينم تصمنزد و م یحرف
. با کردیآرومم م یبيطرز عجخواب پر از آرامش استقبال کنه. به کيهم بره و از 

  صداش ،اصال انگار که خود آرامش بود. يیرايهاش، با گبودنش، با صحبت
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من رو از خودش  یشدم. پرهام به آروم داريناخودآگاه از خواب ب نيتوقف ماش با
  بلند شد. یصندل یجدا کرد و از رو

  !زميعز ميديرس -

. تموم ديرسیبه نظر م یخلوت و سوت کور ی. محلهدمييو منگ اطرافم رو پا جيگ
محله به  نيادر  یچند طبقه یداشتن و ساختمون ها يیاليو اقيها سبک و سخونه

محله کدوم قسمت از  نيا دونستمیرو خواب بودم و حاال نم ري. مسخوردیچشم نم
به  یام دادم و دستکرخت شده دنبه ب یمشهده! در همون حالت نشسته کش و قوس

  .دميام کشپف کرده یهاچشم

  شما؟ یخونه ميقراره بر -

 یشناخت چيه یداد. وقتتکون  یبود تنها سر اشیکه مشغول بستن بند کتون پرهام
من  تيوضع نيشون؟ اصال با ابرم خونه ديپرهام ندارم چرا با یمامان و بابا یرو

و گفتم: زشت  دميلب برچ ديام بکنن! با تردچه فکرا که درباره ستيمعلوم ن ننيو بب
موقر به  کمي داريد نياول یشما؟ برا یخونه اميداغونم ب تيوضع نيمن با ا ستين

  ست؟يهتر نب مينظر بر
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گرفت. مچ دستم رو گرفت و من به  یپرهام جا یهالب یرو حيمل یلبخند طرح
  بلند شدم. یصندل یاجبار از رو

 تتيتو رو داره به وضع دنيدوما مامان من بس که ذوق د یهم خوب یلياوال که خ -
  باخبره!  زيچ. مامانم از همهکنهیدقت نم

 یهيناح یمطرحش کنم درد طاقت فرسا کرد اما تا خواستم ريذهنم رو درگ یسوال
بازوم کردم و از  یام رو قفل نرمزده خيو  فيضع یهاچپم بدنم رو لمس کرد. پنجه
خم  مهي. پرهام که شاهد حال بد من بود سراسدميکش شيشدت درد لب زيرينم رو به ن

پر  یرو درهم گره زد و با لحن روهاششد تا بتونه قرص صورت من رو ببينه. اب
  بت سرزنشم کرد. صال

 ليو من دل ستيخراش ساده ن کي ني! ایخودتو خوب جلوه بد یخوایم شهيهم -
! تعارف گهيبهم بگو د یمن درد دار زي. خب عزکنمیتو رو درک نم یکارها نيا
  بشه؟ یکه چ یکنیپاره م کهيت

بازوم برداشتم. دردش حاال قابل تحمل  یکمر راست کردم و دستم رو از رو کالفه
  ه بود.شد

 یلياگر خ ؟یدرد ندار گهيجواب منو بده. االن حالت خوبه؟ د ینيراست و حس -
  !یدرمانگاه ،یکينيکل ميراست بر کيبگو  دهيشد

. االن یکنیشلوغش م ی. الکستين ازيسرم مرتب کردم و گفتم: نه ن یرو رو شال
 یمشکل یکه به دستم وارد شد درد گرفت وگرنه که در حالت عاد یهم به خاطر فشار

  ندارم.

  !یگیباشه که تو م یجورنيخداکنه هم -

که متعلق به  یاش رو نشونه رفت سمت صندلشد و انگشت اشاره ترکينزد پرهام
 یکه فقط من بتونم بشنوم گفت: مهنوش حالش خوبه؟ از وقت یمهنوش بود. آروم جور

نه  یحرف مدام تو فکره! قشنگ معلومه که حواسش پرته چون نه ميکه راه افتاد
  !یرفتار
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بهش وارد  یحق داشت. شوک بزرگ چارهی. بدميرو با ترحم سمت مهنوش کش نگاهم
 زاريبود که هر انسان از ترحم ب یعي. امر طببردیزمان م یشده بود و هضمش کم

به  یهام چوب حراج زدم. قدمحال باز هم به رحم و شفقت چشم نيباشه. اما من با ا
چ دستم توسط پرهام گرفته شد. برگشتم که نگاهم به سمت مهنوش برداشتم که م

انحنا داد و موضوع مربوط به مهنوش رو  ینگاهش گره خورد. پرهام لبش رو کم
  کرد. انيب

سر  يینره خونه بال ستيحالش خوب ن نيخونه ا اديساحل تعارف کن ب گمیم -
من دوتا دست مامانش نده چون حرف  یالک ی! بعدشم بهش بگو بهانهارهيخودش ب

  .شهیم

هم خوابوندم  یرو یپرهام بابت مهنوش راحت باشه با آرامش پلک اليخ نکهيا یبرا
که در  یاش زدم. برخالف مهر و عطوفتبه شونه یو به سمت مهنوش رفتم. ضربه

  کردم. یداشتم اخم نهيس

 کنه؟یم یرييتغ یاگر خودت رو وقف گذشته کن یفکر کرد ؟یکنیفکر م یبه چ -
  !شهیحال خودت بدتر م یرجونيا

مرهم درد بودم اما نوبت خودم  هيبق یها رو بزنه. براحرف نينبود به خودم ا یکي
  .گذاشتمیتمام منطقم رو پشت در جا م شدیکه م

فرستاد. سرش رو چرخوند به سمت من و  رونيبه ب ینينفسش رو با آه سنگ مهنوش
 کي. اصال رهیلو صورتم رژه مج یشرف ی! مدام چهرهشهیاما نم خوامیگفت: م

  کرده! ريذهنم رو درگ یليکه ازش غافل شد. خ شهیهم نم هيثان

بود و حرکات  یبي. آدم عجرميگیسراغش رو م اريفرصت از سام نيدر اول -
 نيخودمم که شده باشه ته و تو ا یرفع ابهامات ذهن ی. برادادیهم انجام م یمرموز

  .ارميماجرا رو در م

  زد و گفت: حتما خبرش رو بهم بده! یدلبخن مهنوش

  از خودش نشون بده. یرو گرفتم و مجبورش کردم حرکت دستش
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  ...ميخونه! استراحت که کرد ميشو بر ادهيپ -

  زد. یچيکالمم رو ق یصحبتم تموم نشده بود که رشته هنوز

ترم! خودت که خبر از حال راحت یجورنيخودمون. ا یخونه رمینه ساحل! م -
  برم... دياصرار نکن. تازه با یپس الک یارمن د

ادامه نداد. معذب بود اما من منظورش رو  گهيحضور پرهام که شد د یمتوجه
دو دستش رو قاب صورتش گرفت و گفت:  ی. اصرار نکردم. مهنوش با کالفگدميفهم

  ره.که مامانم قانع بشه و دست از سرم بردا ارمينبودنم ب یبرا یچه بهانه دونمیفقط نم

داد که  حيکه خطاب به مهنوش توض ديقسمت از صحبت ما رو شن نيپرهام ا ظاهرا
  .ارهيب یليچه دل

  که مشکوک نشه. ديبد حيبه خاله توض ليدل نيشما هم لطفا طبق هم -

  

#sahel  

مامان مزاحمتون  شبيد و گفت: دز یلبخند یپرهام با قدردان یصدا دنيبا شن مهنوش
  هاتون رو. یشده. فرصت بشه جبران کنم خوب

 ديمادر خودم! بفرمائ نيزد و گفت: خاله هم ع یلبخند یبا خشوع و فروتن پرهام
  ما باشه. یخاله هنوز خونه ديخونه شا

 ی. سعزنهیکه به ظاهر لبخند م دميدیباز هم مخالفت کرد. در رفتارش م مهنوش
  حال بدش رو پشت نقاب پنهون کنه.داشت که 

خونه. شما  رمی. مدهیطاقتش نم يیشب جا کياز  شتريب شناسمینه مامانم رو م -
  !ديبفرمائ

. قرار شد راننده مهنوش رو تا خونه ميشد دايو از ون پ مينکرد یو پرهام اصرار من
 ديابتیکه وسط آسمون م یدياز خورش شدیرو م نيظهر بود و ا یبرسونه. حوال

. محله رو کردیکاسته م یزمستون کم یکه از سرما ميمال یداد. تابش صيتشخ
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. پشت ديرسیمن و پرهام به گوش م یپچ هاپچ یسکوت برداشته بود و فقط صدا
رو  ديبخواد کل نکهي. قبل از استاديا یدرب آهن کيکه کنار  داشتمیسر پرهام قدم برم

 یاتفاقا کيکه  دونهیساحل مامانم م نيبب کرد به من و گفت: یقفل بندازه رو یتو
 یوجود داره. اوال که اصال سوال یاما خبر نداره که فرشاد نام رميافتاده و ما درگ

جوابش رو بده که  یجورکي ديازت پرس یزيدرصد چ کياگرم  پرسهیازت نم
 خودش نکنه نگفتم شيپ یالک اليمامانم فکر و خ نکهيا یکنجکاو نشه. من امروز برا

  و... سيپل شيپ رمیکه م

  کالمش رو خودم به دست گرفتم. یرشته

  .ستين حيبه توض ازيپرهام؛ اصال ن دونمیم -

قفل چرخوند و درب رو باز کرد. بن  یرو تو ديبزنه کل یحرف نکهيبدون ا پرهام
  آورد. ترنييپا یصداش رو کم

. مونهیظهرها شرکت م . معموالستيبابام هم که خونه ن شناسه،یمامانم که تو رو م -
  . برو داخل.زميخودته عز ینکن خونه یبگيغر

نداره پس  یفيسر و وضعم تعر دونستمیزدم و داخل شدم. م یلبخند یخوشروئ با
پله رو که باال رفتم پرهام مامانش رو با  نيدر مرتب کردنش نکردم. اول یتالش
  بلند صدا زد. یصدا

  د!خانم! خانم برومن یمامان جان! فخر -

  لبم جاخوش کرد. یرو یپرهام لبخند یلحن بامزه از

  روم باز شد. روبه ینگذشته بود که درب چوب قهيدق کي هنوز

  و...  یبه خوش شهيجانم پسرم؟ هم -

بودم. سرش  ستادهيحضور من نشده بود چون من درست پشت در ا یمتوجه هنوز
رهام با خنده خطاب به حرفش رو قورت داد. پ یمن ادامه دنيرو که چرخوند با د

  عروست! نميساحل، ساحل! بفرما ا یگیم یخانم ه یفخر ايمامانش گفت: ب
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مامان پرهام  دونستمیلبم جون گرفت. نم یرو یاش لبخندخسته یهادرخشش چشم با
  خانم تنگ اسمش چسبوندم.  کيصدا بزنم پس  ديبا یرو چ

  خانم.  یسالم فخر -

و هردو دستش رو قاب صورتم  ديقدم به من رس کيتنها با برداشتن  یخوشروئ با
عروسش! خوش  یقربون قد و باال یفخر یزد و گفت: اله ميشونيبه پ یکرد. بوسه

  دخترم. یاومد

  .دمشيحس خوب به آغوش کش ايدن کيگردنش کردم و با  زيهم دست راستم رو آو من

 ی: اانش گفتشد و به مام کيکرد. نزد یرواش تبسمروبه یصحنه دنياز د پرهام
  !ستيرسمش ن نيرفت. ا ادتيپسرت رو  یديمامان! ساحل رو د

  پرهام رو وجب زد.  یخانم با خنده از من جدا شد و سر تا پا یفخر

  شده؟ ینکن پسر. نگا نگا لباسات چرا انقدر خاک یروده دراز -

صال از پرهام ندارم. ا یو گفتم: منم کم دميکش فميکث یبه مانتو یحرفش دست نيا با
  خونه. ميايسر و وضع ب نيبا ا ستين زيجا

پرهام عادت دارم تو هم عادت  ی! من به شلختگیشما تاج سر یجورنينگو ا -
  .یکنیم

  اعتراض دستش رو باال آورد. یبه معنا پرهام

  مامان! -

اکتفا کردم. معذب بودم و  حيلبخند مل کياما من به  دنيو مامانش هردو خند پرهام
هاش رو از شد با عجله کفش بود. پرهام که متوجه یکامال عاد داريد نياول یبرا نيا

  پا درآورد و تعارفم کرد به داخل خونه. 

  دم در که زشته.  یجورنيخونه ا ميبر -
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هام شدم که کرد داخل. مشغول درآوردن کفش تميرو گذاشت پشت سرم و هدا دستش
رفت تعارف کنم  ادميه کل ساحل ب یمامان پرهام گفت: خدا مرگم! حواسم رفت پ

  خونه.

  اصرار کرد که مامانش اول از همه داخل بشه. پرهام

  .اميمامان جان شما برو داخل ما هم پشت سرت م -

هام راهرو تنها گذاشت. خواستم خم کنم و کفش یخانم موافقت کرد و ما رو تو یفخر
  رو جفت کنم که پرهام مانعم شد.

. نه زنهیرو داره داد م یونه. چشمات خستگدورت بگردم. برو خ ستيالزم ن -
 یخونه نجايو ا ی. حساب کن خانمم شدیکنیپاره م کهيو نه تعارف ت یشیمعذب م

  ! باشه؟یخودمون قدرنيمادر شوهر و پدر شوهرت هست. هم

من باز کرد. با ورودم به خونه  یلب نجوا کردم که راه رو برا ريز یخنده باشه با
داشت.  یمشامم رو نوازش داد. خونه دکوراسيون ساده مهيق خوش زعفرون و یبو

در گرفتم و دوختم به  یپا ميداشتن. نگاهم رو از گل یميقد یهمه رنگ و بو ليوسا
رو قاب گرفته بودن. قاب  وارهايتمام د یميقدو  سينف یهابلند. تابلو فرش یوارهايد

ه خودش جلب کرد. پرهام ام رو بنصب شده بود تمام توجه نهيشوم یکه باال یعکس
  قاب عکس با صحبتش آگاهم کرد. دنيهاج و واج بودن من از د دنيبا د

  پدرمه! -

موقر و پر سطوت از پس قاب عکس هم جذبه و اباهت  بتيپدرش با اون ه ليشما
  داشت.

  

#sahel  

  ساب کار دستم اومد.حاال ح نيچه پر اباهت! از هم -



761 | P a g e 
 

وگرنه که رفتارش با همه پر  شهیم دهيد یو عصب یبابام جد یگفت: چهره پرهام
. تک یخود دار یبشه اما در هر حال تو جا یبشه عصب یاز مهر و محبته! حاال چ

  حرفا! نيعروس و ا

مشتاق شدم. رفتار مادرش  دنشيد یکرد که برا فيپدرش با عتاب تعر یدرباره آنقدر
هاست واقعا به دلم نشست. درست مثل مامان خودم. هرچند که من از مامانم ماه که

  . شدینم دهيد گهيمبل دونفره نشستم. مامانش د یخبر ندارم. به همراه پرهام رو

  پرهام مامانت کجا رفت؟ -

رفته باشه؟ آشپزخونه! احتماال  تونهیکرد به راهرو و گفت: به نظرت کجا م اشاره
برات  یبگ نکهيبدون ا نهي. مامان من کال همکنهینواع تنقالت حاضر مداره برات ا

  .یکه بخور کنهیو مجبورت م ارهيم یخوراک یکل

قائل نبود و قطعا نخواهد  اريمن و سام یبرا یتياهم چيعکس مامان من! ه درست
. گشتیدورش م یمادر تن کياز  شتريپرهام نبود اما ب یخانم مامان تن یبود. فخر

مادر رو  کيو من بتونم داشتن  رهيمامانم رو بگ یوجود مامان پرهام بتونه جا ديشا
 نکهي. مثل ارفتیور م شيداشت با گوش کهحس کنم. با حسرت به پرهام نگاه کردم 

 ونيدکوراس دنينکردم و خودم رو با د ینفر رو داشت. فضول کيقصد تماس با 
افتاد به جونم.  یبيحالت تهوع عج بهم دست داد و یحس بد آنهيخونه مشغول کردم. 

برعکس  قايحاال دق کردیبهم منتقل م یحس خوب شيپ قهيکه تا چند دق مهيق دنييبو
 رميرو بگ مينيب یجلو نکهي. اکردیم شتريشدت حالت تهوع رو ب دنشييبود. بو دهش

به  یدست مهيپس هرجور شده بود تحمل کردم. پرهام سراس ديرسیزشت به نظر م
  شد.  جورنيا هوي. اون هم مثل من ديشصورتش ک

  افتاده؟ یپرهام؟ اتفاق -

  . یمبل کنار یرو انداخت رو یگوش شونيرو حبس کرد و پر نفسش

. تازه ستيازش ن یهم هست خبر یعرفان که خاموشه، چند روز یدر عجبم! گوش -
  باال آورده! یپسر باز چه گند نيا ستي. معلوم نرهيگیمامانش سراغشو از من م
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دست به هم داده بودن تا حال من بدتر از  زيچپرهام به من هم منتقل شد. همه ینگران
خبر هم شد  نيا دنيهمه از نظرم تهوع آور بود و شن دنييبو دن،يهر لحظه بشه. د

ام داره باال معده اتيبزنم که حس کردم تمام محتو یغوز باال غوز! خواستم حرف
 سيمتوجه شد و سرو عيو عق زدم. پرهام سرصورتم گرفتم  ی. دستم رو جلواديم

و از ته دلم عق  يیرو نشونم داد. با سرعت خودم رو رسوندم به دستشو هایبهداشت
آب رو  ريحالم بهتره. ش یکردم و حس کردم کم یام رو خالمعده اتيزدم. تمام محتو

 نهيآخودم رو داخل  یباز کردم و صورتم رو آب زدم. سرم رو که باال آوردم چهره
 یقرمز یو خسته، حت حالیب یهارنگ و رو رفته، چشم یمن بودم؟ صورت ني. ادميد
 یو... شالم رو کم یليبود. اون س دنيفکم که رد چهار انگشت به وضوح قابل د ريز

گردنم. شال رو کامل از سرم در آوردم  یرو یبازتر گذاشتم که چشمم افتاد به کبود
 دنيگردنم! با د یتا باال امنهيس یقفسه یورشدم.  یشتريب یها یو شاهد کبود

رفت و دست و پاهام ِسر شد. پرهام پشت در داشت خودش  ليتحل ميهرکدومشون انرژ
  شده بود. یلعنت یها یاما من تمام حواسم پرت همون کبود کشتیرو م

چت شد آخه؟ با توأم! منو زهر ترک  يیهوي ؟یدیچرا جوابم رو نم ؟یساحل خوب -
  ابمو بده حداقلش.نکن. جو

االن بفهمم؟ اگر  ديداشت؟ اصال چرا من با یبدن من چه معنا یها رو یکبود نيا
  پرهام به خودم اومدم.  ادي. با فرکنهیکه قشقرق به پا م نهيپرهام بب

  ساحل!  -

از پوست گردنم قابل  یذره یکه حت یسرم مرتب کردم جور یشال رو رو مهيسراس
پس  ست؟يبهش بگم؟ مگه قابل اعتماد ن خوامیمگه نم ؟یچنباشه. باالخره که  ديد

فرشاد کثافت بوده و  ريهمش تقص نايکنار. ا زارهيو قضاوت رو م کنهیقطعا درکم م
ادامه بدم و  یقو ديبشم. با ريتحق یالک هک ستيحق من ن نيجوابگو باشم. ا ديمن نبا

 يیکردم و درب دستشواتفاقات نکنم. صورتم رو با حوله خشک  نيا ريخودم رو درگ
به صورتش  یآروم یليسکوت کرد اما مامانش س دنميرو باز نگه داشتم. پرهام با د

 یرو نيبش ايب ا،يدخترم؟ ب یواست! چت شد ساحل؟ خوب رميبم یزد و گفت: اله
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مبل.  یرو نهي. پرهام کمکش کن بشیايتا سرحال ب ارميمبل. االن برات آب قند م
  نره. جيسرش گ خدا نکرده ستيحالش خوب ن

بغلم رو گرفت و  ريز یحرف چيدست و پاهاش رو گم کرده بود. بدون ه پرهام
  ؟ی: خو... بديمبل. کنارم نشست و با تته پته پرس یرو ینشوندم

که  زدی! حالم خوبه فقط دلم شور میزدم و گفتم: تو که از من بدتر یجون یب لبخند
  االن بهتر شدم.

کارا رو به خدا من دل  نيپاچه شدم. اصال... نکن ادست دميرنگ صورتت رو که د -
  .کردمیخودم رو تحمل کردم وگرنه که غش م یليندارم. االنم خ

 ميکه خودم تصم یرو محکم تر گرفتم. وسواس شده بودم و دوست نداشتم تا وقت شال
سرت  ري: خبشه. دستش رو با آرامش گرفتم و گفتم یزيچ ینگرفتم پرهام متوجه

  ها! یپرستار

  ؟یجداست. االن خوب هي! بحث تو با بقیتو فرق دار -

. اگر گهي. حداقل تا چند ساعت ددادمیخودم رو خوب جلوه م دينبودم اما با خوب
تا سرا  کنهیکمکم م ايزخمم  یرو شهینمک م ده؟يانجام م یپرهام بفهمه چه رفتار

  پا بشم؟

  

#sahel  

 ديچرخیام شد. پروانه وار دورم مگرفت و وابسته یزود با من خو یليپرهام خ مامان
 یبود برا یزن فرشته نيکرد که شرمنده محبتش بشم. ا ی. کارديپرسیو حالم رو م

  خودش. فرشته! 

حالم سر جاش  یخانم به زور به خوردم داد کم یکه فخر یاز خوردن آب قند بعد
نظر  ريغذا ز زيغذا بخورم. رفتار پرهام رو سر م ینستم دو سه قاشقاومد و تو

عرفان شوک  ی. قضيهکردیاز سر و صورتش شره م یگرفتم. دمق بود و نگران
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 یآستانه نيو ا خوردیم بستهبه راه  زدیم یبهش وارد کرده بود. به هر در یبزرگ
رو سرکوب کنه اما خب  شهایداشت نگران یآورد بود. سع ترنييتحمل پرهام رو پا

  حال پرهام شدم. یايخانم استفاده کردم و جو ی. از نبود فخرکردیعمل م انهيناش

رفتار  یجورنينرمال باش بعد خودت ا یگیپرهام! به من م یتو خودت یليخ -
احتماال اون ازش خبر  گشتیم اريبا سام اديز راي. اخستيعرفان بچه که ن ؟یکنیم

  !زي. حال خودت رو با احتماالت به هم نررين و سراغش رو بگداره. بهش زنگ بز

زنگ زدم  اريگفت: به سام یحوصلگیو با ب ديبه پشت گردنش کش یدست پرهام
 یپا نهيبش آدیبرگشته نم اتيتازه از عمل ،یمملکته ناسالمت سي! پلدهیجواب نم

داره.  یدرخشان یباشه چون عرفان سابقه افتادهين یکه. اميدوارم اتفاق بد شيگوش
  هست که همتا نداره!  یکل شق

 ديام کيخودمم نگران حالش بودم اما  نکهيدادم. با ا یدواريو بهش ام دميخند زير
  ها رو نداشت. حرف نيکه ا یواه

رو که  شيگوش اري. سامیکنیکه تو فکر م شهیم یبد به دلت راه نده وگرنه همون -
  رو بذار کنار. اليموقع خواهشا فکر و خ . تا اونزنهیچک کنه حتمأ بهت زنگ م

دل نگران ترنم باشم؟  ديزد. حاال که پرهام نگران عرفان هست من نبا یلبخند تنها
 ؟یعني کنهیم کاریاون خونه چ یچند روزه اصال ازش خبر ندارم. تک و تنها تو

ه با . االن کششيهرچه زودتر برم پ ديآزاد شدم؟ با یرياصال خبر داره که من از اس
دارم. اون تنها دوست  ازيو هم به کمکش ن دههم دلم براش تنگ ش کنمیخودم فکر م

  .مونهیمن بوده و م یميصم

  مون!من برم خونه ريبگ یتاکس کيپرهام  -

گرد شده لب  یهاآور بود که با چشمتعجب یليپرهام خ یحرف برا نيا نکهيا مثل
  زد.

  جان؟ -
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سرم خراب شده با سرعت مرتبش کردم.  یرو. حس کردم شال دميخند ناخودآگاه
  دل من انداخته بود. یخوب ترس تو یليخ

برم  دي. باخبرهیوقته که ترنم ازم ب یليمون، خبرم خونه خوامیبال! م یجانت ب -
  نداره. یخوش یرو اديبودنم ز نجايبرم حموم و استراحت کنم. ا دي. بانمشيبب

  قاطع گفت: نه! یليکرد و خ اخم

امروز موضوع رو به پرهام  نيبود که هم نيدنده لج. قصدم ا یاده بود روافت باز
صبر  همهنيبود. من که ا دهيفایب نجايحالش منصرف شدم. بودن من ا دنيبگم اما با د

عادت کردم  شه؟یم یهم بهش اضافه بشه مگه چ گهيچند روز د دميکردم، درد کش
  به درد و غصه!

  باال انداختم. يیروپرهام اب مينسبت به تصم معترض

  که نه؟ یچ یعني -

! یاز کنار من ُجم بخور ديلحظه به بعد نبا نيقول دادم مراقبت باشم. از ا اريبه سام -
  ترنم نگرانته؟

  رو به دستم داد و ادامه حرفش رو از سر گرفت. یگوش

 ؟یحموم و استراحت کن یبر یخوایبهش زنگ بزن سه ساعت صحبت کن. م ايب -
 یتونیهست م زيتر و تم زيچباال مال منه. حوله و صابون و... همه طبقه تيسوئ

فکر رفتن رو از سرت بنداز  گمیحاال دارم بهت م ني. از همیازشون استفاده کن
  !رونيب

نسبت به  رياتفاقات اخ ني. به خاطر ازدیحرف م بيشده بود و عج بيعج پرهام
 یتلق یچ یاز رو ديارهاش رو بارفت نيا دونستمیحساس شده بود و من نم زيچهمه

 ليدل کيمن  یهر بهانه ی. برارفتیبار م ريداشتم قانعش کنم اما مگر ز یکنم! سع
  کردم. هانه. در آخر کمبود لباس رو بآوردیم یمنطق

  رو دوباره بعد از حموم تنم کنم؟ یخاک یلباس ها نيکه هم یانتظار ندار زميعز -
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 یزيربرنامه یکارهام رو یتو نگران نباش من همه. ارمينه چون من برات لباس م -
  هست.

قدر لجباز است. همون چهار پنج ساله یبچه کيپرهام  کردمیاوقات حس م یبعض
بودم و درد و  یروح ی. در اوج خستگشدینم فشيحر یو بشر یبن چيو تخس. ه

به  یخندپرهام باعث شد لب یکرده بودن اما رفتارها ريقلبم رو تسخ یوارهايرنج د
رنگ تعجب به خودش گرفت.  تمصحبتش صور دني. با شنرهيبگ یلبم جا یتظاهر رو

 ريگ یخوایمنو از کجا م ري: پرهام تو واقعا لباس سادميپرس ريبا همون حالت متح
  کدوم؟ شه؟یمن م یخودت اندازه یلباسا اي ؟یسن من دارخواهر هم ؟یاريب

 یست حال هردومون رو خوب کنه. چهرهحال مسخره تون نياما در ح یبحث جد نيا
رو کنار بذارم.  اليتونستم فکر و خ قهيچند دق یتر شده بود و من براپرهام حاال شفاف

زد  یقاب گرفته شده بود. چشمک واريد یپرهام اشاره کرد به عکس مامانش که رو
ا ساحل. دکتر مملکت و هزارتا دک و پُز! هزارت نينب جورنيو گفت: مامان منو ا

ها. لب تر کنم مامانم پنجاه دست لباس نو برات رو لباس از انواع و اقسام رنگ
  جا رو کردم بگو چشم!فکر همه گمیم یوقت ؟یفکر کرد ی. چکنهیم

  

#sahel  

اما  گفتیم با همه فرق داشت؟ زور زشيچمخالفت کنم؟ پرهام همه تونستمیم مگر
خودم با  یقلب تي. از آخر هم نه با اجبار بلکه با رضانشستیکه به دلم م یجور
ندارم! باشه  یحرف گهيباال انداختم و گفتم: من د یاموافقت کردم. شونه مشيتصم

  پرهام خان! کنمیم براناما بعدها ج ديزور تو بهم چرب بارنيا

ش بود و با دست یچا ینيا خاتمه داد. سخانم به بحث م یبلند و شادمانه فخر یصدا
  داشت!  يی. تمرکز باالکردیفرش رو مرتب م یهمون حال داشت گوشه

. برسه نميحال خوبتون رو بب شهيها. انشا هم نيو مجنون گرم گرفت یليخوب ل -
  ساز و دهل برداره. یرو صدا نجايکه ا یروز
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 رسهیخطاب به مامانش گفت: م تطنيحال پرهام اومده بود سرجاش. با ش نکهيا مثل
  .ستين ريمامان! د

 ینيخانم رفتم و س یمبل بلند شدم. به سمت فخر یغره نثارش کردم و از رو چشم
  رو از دستش گرفتم.  یچا

  !یجورنيکه ا رهيگیبه من لطفا. کمرتون درد م نيبد -

 ستميه نخون اديبرداشت و گفت: دستت درد نکنه! من ز یعسل زيم یرو از رو قندون
پرهام درست کنم. حاج  یغذاها رو برا نيبهتر لميکه تعط یروزا کنمیم یاما سع

 ینيزمبيدوست داره اونم پر از س مهياما پرهام هست. ق اديصادق که ظهرها نم
  سرخ کرده.

  همون مبل نشستم. یگذاشتم و دوباره رو یعسل زيم یرو رو ینيس

  مزه است.خوش یليپرهام حق داره. الحق که غذاهاتون خ -

کردم عطر  کي. فنجون رو که به لبم نزدميبرداشت ینيفنجون از داخل س کي هرکدوم
 یچ يیداره! چا ی: چه عطر خوشدميپرس یخوشش نفسم رو تازه کرد. با کنجکاو

  هست؟

رو بنوشه جواب  اشیبخواد چا نکهيدهنش. قبل از ا یانداخت تو یخانم قند یفخر
  من رو داد.

  بهارنارنج! -

  نگذشته بود که پرهام گفت: ساحل! یقهيچند دق هنوز

  گذاشتم و برگشتم نگاهش کردم. ینيرو داخل س فنجون

  بله؟ -

باال و  یو گرفت سمتم. اشاره کرد به طبقه ديکش رونيب بشيرو از داخل ج یديکل
  .اميم گهيد یقهيگفت: تو برو باال منم تا چند دق
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 یخانم با ناراحت یرهام گرفتم. خطاب به فخررو از پ ديمبل بلند شدم و کل یرو از
  لب زدم.

 رهيبگ یشما به پرهام گفتم تاکس یپا شيپ نيمن مزاحمتون شدم! به خدا هم ديببخش -
  تا برم خونه اما به حرفم گوش نداد. من از معذرت...

خودته، پرهام دوستت داره  یخونه نجايتو دختر؟ ا یکنیخودت بلغور م یبرا یچ -
هم خوشحالم!  یليندارم چه بسا که خ یمشکل چيه نجاي. من با بودن تو ایبمون گهیکه م

  .نيبا هم که تعارف ندار گهيد ن،يشما دو تا قراره زن و شوهر بش

  داشت خطاب به من لب شکافت. یکه منحن یباال انداخت و با لب يیابرو پرهام

بردارم پشت سرت منم لباس و حوله برات  زمي! برو باال عزريبگ ليبفرما تحو -
  .اميم

 مهيهام رو نصفه نآروم خونه رو ترک کردم. کفش یهاتکون دادم و با قدم یسر
قفل و درب رو باز کردم.  یانداختم تو ديباال رفتم. کل یکيها رو دوتا و پله دميپوش

پُر بود  نيام رو به خودش جلب کردن. زمتوجه یاز نامرتب یاديداخل که شدم حجم ز
. تمام کردنیم يیخودنما یعسل زيم یرو گاريس یته مونده ها شه،ياز خرده ش

پر بود از رد و  واريشده بود و  در و د ختهيمبل ر یرو یپرهام با شلختگ یهالباس
جفت  کيبه کف پاهام فرو نشه  هاشهيخرده ش نکهيا یرنگ! برا یاقهوه یهالکه

 یفيرو چرخ زدم و با کثدور کل هال  کي. دميبود رو پوش یصندل که کنار جاکفش
خانم حق داشت، پرهام واقعا شلخته بود. به آشپزخونه  یرو شدم. فخرروبه یشتريب

ُسر  آنهيپر از ظرف نشسته و... نگاهم  نکياز بازار شام نداشت. س یکه کم دميرس
که آغشته به خون شده بود!  زيت یشهيخرده ش کيخون و  ی. لکهنيخورد کف زم

چه خبر بود؟ هزار جور فکر به سرم زد و  نجايسترس قورت دادم. اآب دهنم رو با ا
حجم از نامرتب  نيا یبرا یليو دل آدیهمه رو پس زدم. پرهام خودش م یکي کيمن 

 کيخون هم  یهاکنار اون لکه کيکثافت خونه به  ی. همهارهياش مبودن خونه
  کنار!

  ساحل! -
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 یباال. به حوله و لباس تو دميو کشگرفتم  نيصداش نگاهم رو از کف زم دنيشن با
  راست رفتم سر اصل مطلب. کينکردم و  یدستش دقت

  بازار شام؟ اياست  خونه نجايا زميعز -

مبل  یدر دستش رو رو یهاگفتن داشت. لباس یها براخنده حرف نيو ا ديخند
  گذاشت و رو کرد به من.

  من باالست! یمامان که گفت دوز شلختگ -

موضوع  نيو ا آوردیرو به زبون نم تيم جاخوش کرد. واقعلب یرو یپوزخند
دور کل خونه رو  کينگاهم رو ازش گرفتم و با دستم  یکرده بود. با ناراحت ميعصب

  نشونش دادم.

خرده  یشلختگ ميگیها رو م! پخش و پال شدن لباسستين ینه! بحث بحث شلختگ -
قهوه  اي یچا یه معلومه لکهک وارايد یرنگ رو یاقهوه یهالکه ؟یرو چ هاشهيش

رو خرد و  زيچهمه یو زد یشد یاست! بچه گول نزن پرهام! قشنگ معلومه عصب
  تر.... از همه مهمیکرد ريخاکش

خون  یهاکه لکه يیجارو نشونه گرفتم. درست همون نيانگشت سبابه زم با
  .کردنیم يیخودنما

  خون... یهاقطره ني ااصال ؟یشد یانقدر عصب یميگه؟ از چه موضوع یخون چ -

 ليبودم و تمام حرصم رو سر وسا ی. من عصبیگیآروم باش! آره تو درست م -
  کردم! یخال

  چرا؟ -

  بشه. یادآوريچون خونم به جوش اومد. ول کن ساحل دوست ندارم دوباره  -

  

#sahel  
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پا داشت و در اکثر  کيبم رو بده اما نشد که نشد. مرغش اصرار کردم که جوا یليخ
کلمه هم صحبت نکرد اما من متوجه شدم  کي ی. حتديچربیمواقع زورش به من م

. اما خوب اورديخون ن یقطرها یهم برا یليدل چيموضوع مربوط به فرشاد هست! ه
پرهام  بد یهااز عادت یکي. مهکه به حرکاتش دقت کردم متوجه شدم کف دستش زخ

وقت ترک بشه! هيچ ستيبود که از قرار معلوم قرار ن تيدر مواقع عصبان یخودزن
مبل دراز بکشم که پرهام از  یرو تينشدم، خواستم با عصبان چيپاپ نياز ا شتريب

  قدم از قدم بردارم. یکمرم گرفت و نگذاشت حت

  ؟یاالن مثال قهر کرد -

وجود  نمونيوجب فاصله هم ب کي یتدرست مماس با پرهام قرار گرفته بود ح بدنم
  کلمه رو قاطع به زبون آوردم. کينداشت. در جواب سؤالش فقط 

  نه! -

بود. دستش رو چفت  دهيفایدست از سرم برداره افتادم به تقال اما ب نکهيا ديام به
بهم فشرد. به اجبار پرهام سرم رو چرخوندم سمتش  شتريکمرم کرد و خودش رو ب

گذاشتنش با شما  ونيمردونه است درم زايچ یلب گفت: بعض یرو یکه با خنده
 نمينداره که بخوام بش یفيمن تعر یهایباز وونهي! به خدا دستين یخانوما کار درست

  سه ساعت خودم و خودت رو خسته کنم.

  .دميکوب اشنهيبه تخت س یو مشت دميکش یشده پوف یعاص

  !نيمختصر ازت خواستم، هم یليخ حيتوض کيفقط  -

و گفت:  ديام کشبه گونه ی. دستديحرص خوردنم خند دنيکه از د دميکش یقيعم نفس
  !دونمیهمون مختصر رو هم صالح نم

رسما اعصابم خورد شد. انقدر که ول خوردم خودم به ستوه اومدم اما پرهام  گهيد
  و داد متوسل شدم. غيدست از سر من نداشت. به ج

  ا!باال ه اديخانم ب یفخر زنمیم غيج -
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گرد شده و اعصاب  یها. بدون توجه به چشمديچيکل خونه پ یقهقه پرهام تو یصدا
گل کرده بود. صورتش رو  طنتشيش نکهياش ادامه داد. مثل اداغون من به خنده

 یجلو یکس زميگفت: حق انتخاب با خودته عز ثيخب یآورد و با لبخند ترکينزد
  .کنهیم یبد یکراا فقطع یجورنيدهنت رو که نگرفته اما مامانم ا

 یهام رو هم به اسارت خودش گرفته بود و من رسما کارعالوه بر کمرم دست حاال
. شدیحساب م چيگنده پرهام ه یمن در مقابل جثه في. بدن ظراومدیاز دستم برنم

  .دميفقط تونستم بن صدام رو باالتر ببرم. با حرص و جوش بهش توپ

  ؟یدونستیم نوي! ایشعوريب یليپرهام، خ -

بود گفت: نه! کامال در  زيهاش لبرچشم یکه از کاسه یکرد و با شرارت ینوچ
 ميطانيش یخو رسمیم یبه جنابعال یهستم که وقت یآروم یلي! من مرد خیاشتباه
  .کنمیم فيک نميبیخودته! حرص خوردنت رو که م ري. تقصشهیفعال م

  خوردم. بغلش ول یو تو نيبه زم دميرو با حرص کوب پاهام

  !گهيد یآورد ريمظلوم گ -

طاقت  گهيسرم برداره که د یو خواست شال رو از رو ديام رو بوسخنده گونه با
بشه دردش هزار برابر از هر  دهيبدن من د یاگر کبود تيوضع نيا ی. تواورمين

که شل تر شد با سرعت خودم رو از آغوشش  یهست! حصار دستش کم یگهيوقت د
لبش رو کج کرد و با  یشهخورده بود تو ذوقش گو یام که حساب. پرهدميکش رونيب
  مبل! یخودش رو پرت کرد رو یحالیب

  .کنمیم یتالف یبالخره روز ؟ینشد که بشه! آخرش که چ -

  ها.که اشاره کرد به حوله و لباس دميخند آروم

 رو مرتب نجايحموم من ا یکنار اتاق خوابه! تا تو بر يیحموم و دستشو سيسرو -
  .کنمیم
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ها رو از کنار دست پرهام چنگ زدم چون ندونستم. حوله و لباس زيرو جا تعلل
و گفت: خب  ديحرکت من بلندبلند خند نيا دنيبندازه. از د رميگ دوباره دميترسیم

 ستيبندازم؟ االن وقتش ن رتيگ یدر حالت عاد تونمینم یمن، فکر کرد زيعز
  نشدم.  منصرف. برو تا اومدمیاز خجالتت در م یوگرنه حساب

  لب زمزمه کردم. ريلب رو گاز گرفتم و ز بارنيا شهيهم برعکس

  گمشو! -

 یمراقب دستت باش! بانداژش رو باز کن و نذار کف صابون و شامپو رو یراست -
  . کنمیخودم دوباره بانداژ م رونيب یدستت بمونه. اومد

  باشه مراقبم.  -

حموم. با تنها شدنم انگار که  یو انداختم توراست خودم ر کيصبر نکردم و  گهيد
بدونم. هرلحظه کنارش  شتريقدر پرهام رو ب ديسرم. با یعالم خراب شد رو یهاغم

 یکينداشته باشه.  یفياگر حال هردومون تعر یحت گذرهیشکل ممکن م نيبه بهتر
چسب  فراوان اطيبانداژ دستم. با احت هب دميهام رو از تن درآوردم و رسلباس یکي

دوش. خودم  ريبه زخمم بندازم رفتم ز ینگاه یحت نکهيبانداژ رو باز کردم. بدونم ا
طور اما من همون قيها جاشون رو سپردن به دقا هيرو سپردم به دست زمان. ثان

اما سوزشش  سوختیم یشده بود کم سيدوش موندم. زخمم چون خ ريز حرکتیب
ز تنم رخت بست و حس دوباره به دست ا یآب خستگ یبود. با حس گرما حملقابل ت

رو هم با خودش ببره اما  اليفکر و خ تونستیآب م انيو پاهام برگشت. کاش جر
عالوه بر درد خودش قلبم هم  دميگردنم که کش یکبود یکه... دستم رو رو فيچه ح

بشورم تا کثافت از  یخودم رو حساب دي. دست فرشاد به بدنم خورده پس باديکش ريت
  افتادم به جون بدنم. ظيه. صابون رو برداشتم و با غبر نيب

  

#sahel  
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بهم  ینداشت چون حس خوب یتياهم چيمن ه یاما برا کردیدرد م یحساب نکهيا با
هم  نيکم اشک و نفر. کمبردمیم ني. داشتم رد و نشون فرشاد رو از بدادیدست م

 دميهام کشچشم یشدم. دستم رو رو یکه خال ختمياشک ر صدایاش شد. انقدر بافهاض
  زدم.  بيو به خودم نه

! برو خدا یايباهش کنار ب ديحداقل خودت به خودت رحم کن. با دنیزجرت م هيبق -
  وگرنه که... ومدهيکه سر مهنوش اومد سر تو ن يیتو شکر کن بال

 یسرسرک یليخ عيسر ليدل نيبد کرده بود به هممطبوع و گرم حموم حالم رو  یهوا
که پرهام برام آورده بود رو  یديآب رو بستم. حوله سف ريبه سرم زدم و ش یشامپو

ها انداختم؛ به لباس یصبر کردم. بعد از اون نگاه قهيو چند دق دميچيدور خودم پ
 یو قفسه گردن خواستمیباز بود و من نم کامال راهنشيپ قهينداشتن منتها  یمشکل

 ی. لبهچوندميو حوله رو دور موهام پ دميهام رو پوشبشه. ناچار لباس دهيد امنهيس
و کامال  رهيباز رو بگ یقهي یکردم که جا ميام تنظشونه یرو یحوله رو جور

بود  شدهشب  بايمطلق مواجه شدم. تقر یکياومدم با تار رونيبپوشونه. از حموم که ب
راهرو رو روشن  یهااز چراغ یکي. کردیم یفرماکمخونه ح یبر فضا یاهيو س

خاموشش  عيکاناپه سر یجسم خسته و آروم در خواب پرهام رو دنيکردم اما با د
لب هام شکفت. امروز رو سخت  یشکوفه لبخند رو دنشيشدم و با د کشيکردم. نزد

رد. با من خوب رفتار ک یليبلعکس خ ونشد  یعصب اورد،يگذروند اما خم به ابرو ن
بود اما هر  کيخونه تار نکهي. با اشدیم سريحال خوب من تنها کنار پرهام بود که م

 یتختش چنگ زدم. ب یجور شده خودم رسوندم به اتاق خواب و ملحفه رو از رو
تن پرهام انداختم.  یخونه قدم تند کردم سمت کاناپه و ملحفه رو رو یکيتوجه به تار

  آلودش مانع شد.خواب یصدا که رميفاصله بگ یازش قدم خواستم

  بره خوابم برد. ادمي نکهينه ا یعنيرو مرتب کنم  نجايا ديرفت با ادمياِ اصال  -

به صورت درهمش  یداد و دست رييبه نشسته تغ دهيخودش رو از دراز کش حالت
 خواستمیکردم فقط م دارتيکه ب ديکاناپه نشستم و گفتم: ببخش ی. کنارش روديکش

  .یبدنت تا سرما نخور یم روملحفه رو بنداز
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  .ديمن پاش حالیبه روح خسته و ب یلبخند یبا مهربون پرهام

شدم االنم  داريشامپو که به مشامم خورد از خواب ب یسرت! راستش بو یفدا -
  .آدیخوابم نم گهيچون د ستين یمشکل

  زدم. یسرم کردم و پلک یهيرو تک دستم

. ميکنیم زشي! بعدا باهم تمینکردسرت که خونه رو مرتب  یپس تو هم فدا -
  چطوره؟

  فرستاد.  رونيراحت نفسش رو ب اليداد به تاج مبل و با خ هيسرش رو تک پرهام

   ؟یچرا چراغا رو روشن نکرد -

  . شترهيآرامشش ب یجورنيچون ا -

  طور!  کيو ادامه دادم: رمانت دميخند

  جمله بهت بگم. کيم فقط خوبه! دوست دار یليزد و گفت: االن حالم خ یلبخند پرهام

  ؟ی: چدميکردم و پرس زير یچشم متفکر

  دوستت دارم. یليساحل خ ی! شد دو جمله ولکنهیبودنت خوشحالم م -

لبخند ساده نبود!  کيجواب دوستت دارم  نم؟يکه اون اقرار کرده من ساکت بش حاال
رد سمت . سرش رو خم کیاريروح به زبون ب یجال یو برا یعمال هم ثابت کن ديبا

که  یهست یتو تنها مرد گمیپس م شهیم یمن که گفتم: بگم منم دوستت دارم تکرار
کامل دارم.  تيکه کنارش امن یهست یکنارش انقدر احساس آرامش دارم. تو تنها مرد

 زيندارم که نگاهت ه نيترس از ا ،یازم سواستفاده کن یبخوا نکهياز ا ترسمینم
  پرهام! نيبچرخه و... هم

ثابت بمونه و من فقط نگات کنم. خدا  جاني! دوست دارم زمان همهيخوب یليخحس  -
  رو شکر بگم به خاطر بودنت، حال خوبمون و...
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حال تو بد بشه اما االن وقت  خوامیزدم و گفتم: نه! نم یچيکالمش رو ق یرشته
هنوز زده نشده!  یحرفا کيو  ستيهنوز سرجاش ن یزايچ کي. ستيتوقف زمان ن

  .کنهیم ینيدلم سنگ یرو همونا

  لب زد. وياخم و تَخم قاطع و غر با

دارم که غروبت رو  نويا یمن االن آمادگ یبکنه! اگر که غروب ینيکه سنگ دينبا -
  کنم. ميخودم تقس نيب

صورتش تکون دادم گفتم: نه! االن حالت خوبه  یجلو یمخالفت دست یمعنا به
  ...خوامینم

  که ادامه بدم. نگذاشت

شروع  االيشد منم حالم بده.  ینجوريخوب من بسته به حال تو داره! حاال که ا حال -
  باشم. یخوب یشنونده تونمیکن! من االن م

. کردمیاز قبل به دوست داشتنش افتخار م شتري. هر لحظه بکردیخوب رفتار م چقدر
که  نيااز . غافل ینيشروع کردم به مقدمه چ ديلبم جون گرفت و با ترد یرو یلبخند

  متنفره! ینيپرهام از مقدمه چ دونستمینم

اعتماد  یرو به کس مياز زندگ یااعتماد من بسته به رفتار طرف مقابلم داره. برهه -
هرجور شده بهم کمک  خواستیداشت و  م یاديز یکردم که خنجر پشتم بود. ادعا

پرهام تو هم  منه! یهایتمام بدبخت یکه خودش باعث و بان دونستمیکنه اما من نم
 یاهيثان ی. من به تو اعتماد کردم و حتیاما خوب خودتو ثابت کرد یبود بهيغر

 ميکه تصم یهست یبه دلم راه ندادم. تو تنها کس دياعتماد شک و ترد نيا یدرباره
  گرفتم اتفاقات رو برات شرح بدم.

  

#sahel  
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بار باشه  نيتو گوشم اما فقط لطفا آخر یاصال بزن ديشا ،یبش یعصب ديشا نمدویم
دارم که تموم کنم؛ دوست دارم اتفاقات رو به فراموش بسپارم و تو  ميچون من تصم

  هم لطفا کمکم کن.

 نينکن برو سر اصل مطلب! من هم ینيو گفت: مقدمه چ ديلب برچ یبا کالفگ پرهام
  !یکه کشش بد یخوایتو م دونمیشده م موضوع رو تموم نياالنشم ا

 زهايچ یادامه دار بشه فقط دوست دارم متوجه بعض یباز نيکه ا خوامینه من نم -
  ساحل بهم نگفته! یکه بعدا نگ یبش

  دق مرگ نکن آدمو! گه،ي. بگو دزميتکون داد و گفت: باشه عز یسر پرهام

ها حرف نيبود که ا رحمانهیگرفتم و شروع کردم. ب یدهنم رو قورت دادم. نفس آب
 یعصب یهاگفتم بدون وقفه. نفس زيچ! از همهديفهمیم دياما با زدمیرو به پرهام م
اما بازم ادامه  دمياش رو دگره کرده یهااما بازم ادامه دادم. مشت دميپرهام رو شن

. مکردیخودم داشتم پرهام رو نابود م یهامن! با دست مو منفور بود ثيدادم. بد خب
نمونده بود که بخوام  یزيچ یعنيتموم کردم  دميرو که شن دنشييدندون سا یصدا

  .دميکلماتم رو کنار هم چ نيآرومش کنم آخر نکهيا یادامه بدم. برا

خودم رو کردم که دستش بهم نخوره اما اون دست  یپرهام باور کن من تمام سع -
 یعنياز حدش فراتر نرفت.  گمیبردار نبود. من تا مرگ رفتم و برگشتم االنم دارم م

  نتونست چون حالش بد شد و...

 کيحبس شد. دستش رو نزد امنهيس یکه شد زبون به دهن گرفتم. نفس تو کمينزد
  ام برداشت.شونه یحوله رو از رو ظيآورد و با غ

  نه؟ شرفه،ی! کار اون بیبا دقت پوشوند یپس بگو چرا گردنت رو اينجور -

گرفت. دلم پر شده  امهيم که خودش جواب سؤالش رو گرفت. گرانداخت نييرو پا سرم
  نداشت. یتحملم جا یآستانه گهيبود، د

  زمزمه کردم. ختميریکه اشک م طورهمون
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! آروم! دختر که داد سيگوش ما دخترها زمزمه کردن که ه یتو یاز همون بچگ -
 یانجام بد یکار یبخوا نکهياما حاال قبل از ا کنهی. دختر که اعتراض نمزنهینم
  کنم. یادآوريرو بهت  یزيچ کيبلند  یبا صدا خوامیم

 زيچچيمن ه یبشنوه و بد بشه. برا یکس دينکردم شا صدام رو باال بردم و توجه تن
  نداشت. تياهم گهيد

 یزخم خوردم. تموم خنجرها به تن من خورد، همه شتريشما ب یپرهام من از همه -
حال دم  نيکرد. با ا فيفقط خونش لباس شماها رو کث مديدردش رو من به جون خر

 یتو خودم و نذاشتم کس ختمياون سکوت کردم. ر یجانزدم به ادينزدم، دردم رو فر
 ؟یبه من بگه تو چه مرگته؟ سالم ومدين کسچيمدت ه نيا یبشه من چمه! تو متوجه

   ؟یکشیاصال نفس م

نفر داوطلب نشد  کي. نفرکياز  غي! درکسچيبدون ه کسچيه گمیم یوقت پرهام
کنه. گفتن اما  ميحاضر نشد دردم رو با خودش تقس نفرکي اره،يخنجر از تن من درب

  فقط حرف مفت زدن. نخواستن که عمل کنن.

  صورتم رو با پشت دست پاک کردم و ادامه دادم. یرو یهااشک

ادامه دادن راهم  لي. تو دلیو بلندم کرد یاون همه ادعا تو دستم رو گرفت ونيم -
 یشهي! شرشيز یو من جون سال به در بردم اما نخواه که بزن دميام یتو شد ،یشد

. تو نشو اون تلنگر، باشه؟ تو نشو نمک شکنهیتلنگر م کيعمر من پر از ترکه و با 
 رتيرگ غ یو الک یبهم اعتماد دار کردمیمزخم! اومدم بهت گفتم چون فکر  یرو

  ...اما یکنیبرام باد نم

از  یناگهان یلياز پرهام شدم. خ ینتوستم ادامه بدم. سکوت کردم و منتظر حرف گهيد
که  یشده درجا یتنهام بدتره؟ به رفتن راض خوادیمبل بلند شد و رفت! م یرو

بمونه و حالم رو خوب کنه؟ چونه لرزوندم و خواستم خونه رو ترک کنم  تونستيم
مبل نشست و  یِکرم دستش بود! رو یعبهاومد. ج رونياز اتاق خوابش ب دميکه د

  باال! ريآروم گفت: سرت رو بگ یليخ
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 نييرو پا رهنميپ یقهيخوب نبود پس به حرفش گوش دادم. سرم که باال گرفتم  حالش
کرم رو باز کرد. انگشتش رو آغشته کرد به  یلرزون درب جعبه یهاداد. با دست

آروم و  یليها! خ یرد کبود یرو . درستديپوست گردنم کش یرو ديکرم و با ترد
چشم هم  یهيکه به قرن یغم کيشد. یم دهيد یهاش غم خاصچشم ی. تونهيبا طمان

. حرکاتش دادیو با کرم پوست گردنم رو ماساژ م کردیرحم نکرده بود. فقط نگاه م
  که راه گلوم رو سد کرده بود اسمش رو نجوا کردم. یبود. با بغض ريبر انگ رتيح

  م!پرها -

اشک  یها. قطرهنميروزها رو نب نيو ا رميبم کرد؟یم هي. گرديرو باال کش شينيب آب
و باعث شده بودن صداش کامال بلرزه.  زدنیصورتش شالق م یرو رحمانهیب

اما به تو نه! من  کنمیو گفت: من بد م ديگردنم کش یکبود یانگشتش رو رو ینرم
و نه سرزنش! ساحل  کنمیترکت م نهت، گوش ريز زنمیو نه م کشمینه سرت داد م

شدم تا آخر لحظه واقعا مثل  یگرفتم اگر عاشق کس ادي. من مونمیمن فقط کنارت م
. حالم رميحس مقدس رو با رفتارهام به تمسخر نگ نيعاشق باهش رفتار کنم و ا کي

به خاطر تو دم  کنم،یاما تحمل م کشهیم ريو قلبم ت جوهيبده، بغض خرخره رو م
و حاضرم  ینه! پاک یکي! واسه هرکس اگر خار بشم واسه تو یزنم. تو گل منیمن

که تموم بشه پس شروعش  ميخوایو نجابتت سجده کنم. ما م یپاک یبه پا جانيهم
  !ميکار دار یليخ گهي. ساحل من و تو باهم دميکنینم

 هيقشنگت بگردم. گر ی. دور چشمامياتفاقات بکن نيا ريخودمون رو بند و اس دينبا
و در آخر گل ناز  اريکام کموننيرنگ ار،ينکن ساحل مامان و بابات، خواهر سام

  من!

پرهام  ريگرفت. من تسخ یو مرهم درد شد. چه ساده دلم رو به باز ديساده بخش چه
 کي. با دميش رو گرفتم و از ته دلم بوسمن بود. دست نيچون اون بهتر شده بودم

  احساس زمزمه کردم. ايدن

و در آخر  کنمیم ميقلبت رو ترم شکنم،ي! بغضت رو خودم میمن یاسطوره -
  ...یبخوا
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چشمش رو با نوک انگشت گرفت. زل زد  ريز یسيرو درست کرد و خ رهنميپ یقهي
  ام. به اشک نشسته یهابه چشم

خدا که اگر به ؟یمن بش یبرا ؟یمال من بش نکهيبخوام جز بودنت؟ جز ا یدلبرم چ -
: تو فقط گهیبا احساس م یفالح اريجا که مازحالت خوب باشه منم خوبم! فقط همون

و طاقت و صبرش با من، تو فقط باش  یباش تموم کم و کسرش با من، با تموِم دور
  فقط باش، تمومش با من! 

کنار هم  نکهيا یبرا کنمیکار مبگم که فقط باش. من همه یبه چه زبون دونمینم گهيد
هم  یرو برا یکه زندگ یرو بسپار به رعدت! باشه؟ هست زيچ. همهميخوشحال باش

  م؟يقشنگ کن

هام رو از هم باز کردم . دستاورديو در آخر دلم طاقت ن ريدل س کيکردم  نگاهش
هام رو دور گردنش حلقه زدم و سرم رو . دستبغلش یو خودم رو پرت کردم تو

  اش.شونه یگذاشتم رو

و من با لباس عروسم  ميشیهم م یبرا ی. روزیروز یشیهستم پرهام! مرد من م -
 ستيگرمابخش نگاهت، ن ستيوجودت، ن یهمتا ستيبدون ن نوي. ارقصمیکنارت م

که  یکس ستيو ن امن جز آغوشت یمکان ستيدستت، ن یهاانگشت نينهفته ب یايدن
  قد من دوستت داشته باشه.

  

#parham_boromand  

صبح ساعت هشت، ساحل رو تنها گذاشتم و خونه رو ترک  اريدرخواست سام به
به  ی. نگاهستادميا یمقابل کالنتر هاابونيخ نيسنگ کيکردم. بعد از رد کردن تراف

  لب زمزمه کردم.  زير بارکينوشته شده رو  یجمله نيانداختم و ا یکالنتر سر در

  و تبادل اطالعات ناجا ) ديتول یفضا سي( پل

و داخل شدم.  دميام کشبه صورت منجمد شده یزده بود. دست خيبر اثر سرما  صورتم
نشسته انتظار  یهایصندل یکه رو دميها رو داز مراجعه کننده یبا ورودم حجم انبوه



780 | P a g e 
 

ام شونه یرو یداشتم که دست اريکردن سام دايدر پ یبودن. با چرخش نگاهم سع
 سيدر لباس پر اباهت پل اريسام گرنظارهشد. به سمت صاحب دست برگشتم و  دهيکش

  قطع کرد. شهيبا صحبتش کالمم رو از ر اريکنم که سام یشدم. خواستم سالم

  اتاق من. مينه! بر جانيا -

درست  ارياز سام تيراهش رو به سمت چپ سالن کج کرد. به تبعرو گفت و  نيا
  قدم به قدمش حرکت کردم.

  قدر شلوغه؟آن جانيچرا ا -

بخوام  نکهيمن باز کرد. بدون ا یدرب رو فشرد و راه رو برا رهيدستگ اريسام
 یهااتاق خاطره نينشستم. ا یصندل نياول یپاره کنم داخل شدم و رو کهيتعارف ت

درب  اريهنوز از خاطرم محو نشده بود! سام یمن نداشت. اون شب کذائ یبرا یخوب
  بود، متوجه نشدم. رتمن حواسم پ ؟یگفت یرو پشت سرش بست و گفت: چ

  نداره. یاش مشهود بود که حال خوبخسته یاز چهره کامال

  قدر شلوغه؟چرا آن جانيگفتم ا -

  زد.هاش رو به هم گره نشست و دست زيپشت م یصندل یرو

. هيعاد یليخ زيچ کيمن و امسال من  یها براصحنه نيدارن! ا تيشون شکاهمه -
اطالعات  یکي. دنيد یهستن که هرکدوم ضربه ینترنتيتمومشون کاربران ا

کاله سرش گذاشته شده! ما  ینترنتيا ديسر خر یکيجعل و پخش شده و  اشیشخص
 یزيکه حداقل چ یرجو ميکن یرو بررس هاتيشکا یکه سر حوصله تموم ميموظف

  بشه. دشونيعا

در دعوت کردن من به استرس آدم  اريکالمش تکون دادم. سام ميتفه یبه معنا یسر
چالش  کيمن به  یدوباره پا امکشيمشکوک پ یمحتوا دنيبود. صبح با د یقهار

 قيبرمال نشده. دقا یبه ظاهر ساده اما پر از رازها یکننده کشوند شد. چالشنگران
مهر و موم لبش  اريشدن اما سام زمان نيرو امضا زدن و جانش هاهيدام ثانحکم اع

من پر شده بود از  لهي! مخیهم حکم آزاد ديشا ايخطر و  ديرو از هم باز نکرد. شا
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خودم رو از اعماق  نيو مثبت. سردرگم؛ با تکون دادن سرم به طرف یاحتماالت منف
حکم  نيبا زم اريرفتن کفش سامضرب گ ی. صدادميکش رونيپر ازدحام افکارم ب

موفق  یکردم که آروم باشم اما تنها درصد یمغز من رو داشت. سع یچکش رو
  حرف اضافه رفتم سر اصل مطلب. یگرفتم و ب یبودم. نفس

من دامن  ی. سکوتت تنها به افکارات منفشتيپ اميب یکه گفت یقطعا با من کار داشت -
 کيخسته و کوفته معلومه  یچهره نياما از ابد به دلم راه بدم  خوامی! نمزنهیم
اضطراب  نيتا هم من از ا اريقلبش پنهون کرده. به زبون ب یرو پشت پرده یزايچ

  تو کم بشه. یهاز رو شون یبار کيو هم  اميدر ب

خودش رو به عقب  یدستش رو گذاشت پشت گردنش و صندل یبا آشفتگ اريسام
صاف کرد  يی. گلوزيم یرو داد به گوشه اشهياومد و تک رونيب زي. از پشت مديکش

اما در  زدیم ی. لحن کالمش به سردديبار رو کنار هم چو بدون وقفه کلمات مرگ
. دهيفایب یدر بطن سرزنش یزشيخاص بود! جمالت انگ یاهويحال آغشته به ه نيع

 یندهيخوِش آمعنادار نشست و گفت: اشتباه کردم! دل یلبخند اريسام یهالب یرو
 شياگر پ یهر اتفاق خوش یگفتن برا مينامشخص بود! از قد رشيشدم که هنوز مس

من تجربه کردم که دارم  نوي. پرهام، اشهیصدرصد کنسل م یکن یزيربرنامه شيپ
  .کنمیم انشيانقدر با صراحت ب

من رو  یمکث ابهامات ذهن یاهيثان یو مبهم شروع کرد و بالفاصله بدون حت گنگ
  برطرف کرد.

 یليس تيکه از شدت عصبان یاون روز ادته؟يتهران رو  یکه با ساحل اومد یروز -
منتها  ادمهيمنم  ادتهيقطعا  ؟یو چ یگوشش و تو جلوم قد علم کرد ريخوابوندم ز

کرده و اجازه  ريدرست مرکز مغزم و تسخ ینکته کيچون  کنمیبهش فکر نم گهيد
  ه؟يچ نوا یدونیفکر کنم! م یگهيد زيبه چ دهینم

  کردم و گفتم: نه! خودت بگو. زير یسوال. چشم شد عالمت تمام

. ديکرد. از شغلم پرس چميکنکورش اومد کنارم نشست و سوال پ یروز بعد قبول کي -
 نيا ادمهيجواب نذاشتم منتها خوب  یرو ب یجوابش رو دادم و  سوال یعاد یليخ
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حرف  شهیم ؟یچ ديتهد ؛ديکرد. ازم پرس ريمغزم رو درگ یليسؤالش اون موقع خ
  باشه؟ یجد تونهیم دهاشونيرو هم وسط بکشن؟ تهد ديتهد

کار  ذاشتمیو نم شدمیم چشيهمون موقع پاپ ديکردن! با دشيتهد دميو من نفهم ديپرس
  ...یغفلتم سرزنش کردم ول نيو بارها خودم رو سر ا مونميبرسه. پش نجايبه ا

 اريبار تکون دادم و گفتم: سامم. سرم رو تأسفاعتراض باال آورد یرو به معنا دستم
اما االن وقت  یکن یحرفا خودت رو خال نيبا ا یخوای! دلت پره و مکنمیدرکت م

 تي. حرف اصلکنهیاز ما دوا نم یسرزنش درد گهي. االن دستيشخم زدن گذشته ن
  رو بزن!

  

#parham  

خوشحال  یليراستش خ یپرونده موافقت کرد یريگيو با پ یکه بهم زنگ زد یروز -
! یفرشاد رو بفرستم هلفدون تونستمیراحت م یليکه در دست داشتم خ یشدم. با مدارک

. گردوندیبه همراه داشت و هم آرامش ساحل رو بهش برم یاتفاقات هم ارتقا شغل نيا
نداره! خط  یتموم یباز نيا نکهيمثل ا اماتموم بشه  نکهيا ديبه ام ميخطر کرد

 دايسخت خاتمه پ یليکه خ دونمیم نوياما ا دونمیبوده رو نم یاز ک قيشروعش دق
  حرفاست! نيتر از اسخت دونستمیو نم مي. آسون گرفتکنهیم

که  یدر صورت کردیکننده صحبت م ديبه فرشاد! ناام شدیکه بود مربوط م هرچه
فرستادم و  رونيبه ب نيل تازه به دست اومده بود. نفسم رو سنگمن و ساح یدواريام

  شده؟يکلمه بگو چ کيگفتم: فقط  صاليبا است

 یزده محوطه خيو  روحیب یرو به من کرد و از پشت پنجره زل زد به فضا پشتش
  .یکالنتر

  .کنمیاش مجمله خالصه کي یسخته گفتنش اما فقط تو -

  رار کرد!درنگ گفت: ف هياز چند ثان بعد
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شد. قدرت فکر کردن رو از دست  رفعاليخبر غ نيا دنيمغزم با شن یهافرکانس تمام
 انيکننده بود هم مضحک! سوت پا ريخنده! هم متح ريدادم و تنها تونستم بزنم ز

  ام رو با صحبتم زدم. خنده

  گه؟يد یکنیم یشوخ -

  گرفت و دوخت به من. یکالنتر ینگاهش رو از محوطه اريسام

  !ستيخنده اما هزاران افسوس که ن ريز ميزدیبود و با هم م یکاش که شوخ -

کن به حال نزار  یخودت رحم اياز نو؟ خدا ینداشت. روز از نو و روز امکان
  رو به زبون آوردم.  ميمون. تموم سواالت ذهن یزندگ

حرفت! مگه فرشاد حالش خوب بد نبود؟  آدیاصال با عقل جور در نم اريسام -
اونجا حضور نداشتن که  سيپل یتونسته با اون حال فرار کنه؟ مگه افسرها یرچجو
  پا به فرار گذاشته؟ یراحت نيبه هم

گفت: پرهام من به اشتباه به تو گفتم که  یداد و با ناراحت ليبهم تحو یپوزخند اريسام
دادن! دوتا از همکاران من به  یکه فرشاد رو فرار نهيفرشاد فرار کرده درستش ا

. خون کم آوردن و کشنیدارن درد م مارستانيتخت ب یاتفاقات االن رو نياطر اخ
  شد. ديشه تيورمأم نيا یهم تو شونیکيمتأسفانه 

و کجا  ینداره؟ تا ک یانيدرد و رنج پا نيرفت. ا غمايبه  بارهکيبه  هامیخوش تموم
  م؟يبدخون پس  یهاتاوان جرم نکرده مون رو با قطره یتا ک م؟يبکش ینگران

به صورت  یبرداشتم. نگاه یقدم اريبلند شدم و به سمت سام یصندل یاز رو کالفه
  بده! حيتر توضسرد و خشنش انداختم و گفتم: کامل

 نيماش کيفرشاد بود قبل از رفتن شما همراه با  حالیکه حامل جسم ب یآمبوالنس -
بود! وسط  خلوت یديرو د ريحرکت کرد. خودت که مس مارستانيبه سمت ب سيپل

 کيو با شل کننیسرنشين هاشون مسلح بودن حمله م یکه همه نيراه چهارتا ماش
 ديآمبوالنس و پرستارها رو هم تهد یها! رانندهزننیم بيگلوله به همکاران من آس

که  شهیم ني. ادنینشون نم یاکشن ی. اونام به خاطر حفاظت از جونشون رکننیم
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 کيمثل  یمافيا ايخالفکار  یها. گروهدنیم یرارفرشاد رو با اون حال خراب ف
 ننيبیضربه م یهمگ وفتهيب یاتفاق شونیکي یوصل هستن اگر برا گهيبهم د ريزنج
باز نشه. اگر فرشاد فرار  یپاش به کالنتر یکه کس زننیم یبه هر در نيهم یبرا
. منتها نشد شدیم ايليمجبور به لو دادن خ يیبازجو زيدادگاه و م یقطعا پا کردینم

  که بشه! 

قطعا  ارميب رشياگر گ بارني: ادميهام رو مشت کردم و غرانگشت اديز تيعصبان از
  !ذارمیاش نمزنده

 یآسمون ري! فرشاد االن زستينثارم کرد و گفت: گشتم نبود، نگرد ن یپوزخند اريسام
کردنش  دايپ جهيپس در نت کنهیمخالف قطب ما طلوع م دشيکه خورش کشهینفس م

  به دست من و تو محاله!

مرگ  یلبه شرفیرو ترک کنه؟ اون ب رانيتونسته خاک ا یزود نيبه هم یعني
  .ميسرش رو باال گرفت که باهم چشم در چشم شد اريبود! سام

  !ميترس به دلت راه نده ما هنوزم که هنوزه در تالش -

شده بودن چون به  خون دور قلبم حصار یهاکه لخته ايرنگ باخته بود و گو صورتم
  .ديتپینم یراحت

   شه؟یم ی! چاريسام -

  زد. نيزهرآگ یشياش به لحن کالمش نباال انداخت و ذوق کور شده یاشونه

 مياون منطقه رو چک کرد یهانيدورب یموضوع فرارش ما تمام دنيبعد از فهم -
بود.  فرشاد دهن باز کرده دنيبه قصد بلع نيازش نبود. انگار که زم یاما خبر

بسته شدن و  یليو آراد سه یبه نام فرشاد فاراب یشخص یفرودگاه به رو یهاتيگ
 دايکه پ ميبود دواريام شبيد نيهمتحت کنترل ما در اومدن. تا  یمرز نيب یهاراه

گرفته شد. فرشاد همه کاره بود.  یحالمون حساب مياما امروز که متوجه شد شهیم
  !گهيانسان، آدم ربا و هزار جور تخلف د یاقچقاچ ،یکالهبردار کلون اقتصاد کي
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ها بسته بوده پس چطور فرشاد تونسته فرار همه راه گفتیفکر فرو رفتم. مگر نم به
  کنه؟

  ...یمرز نيب یهاراه یگفتم: مگر نگفت ريباال انداختم و متح يیابرو

  و خودش صحبت رو از سر گرفت. ديکالمم رو بر یرشته

بوده. هستن  ونيدرم یباز یبحث رشوه و پارت اديه بوش مک یآره گفتم اما جور -
بند  زيچدوره و زمونه همه ني. اهانيبهتر یحت شنیفروخته م یکه به راحت يیکسا

امسال  یکنه داشتن آرامش برا یکه پول به جون آدما سرور یچهارتا اسکناسه. تا وقت
  .شهیمن و تو سخت م

 یزيربرنامه شهیبگذره؟ اصال م یما قراره چجور یاتفاقات زندگ نيرخ دادن ا با
و  ميمن و ساحل ذوق و شوق داشت ست؟يازش معلوم ن یچيکه ه یندهيکرد واسه آ

  اما حاال... ميرو تموم کرد یباز نيا شبيد

  مون آش و همون کاسه؟ه شه؟یم یحاال چ -

به امان  یجورنيتکون داد و گفت: نه! ما فرشاد رو هم یبه نشونه منف یسر اريسام
دست  یالک ینکرده که الک یدنبالشه. فرشاد کم کار المللنيب سي! پلميکنیخدا ول نم

و  ديبریپر پرش حکم حبس ابد براش م یقاض کردی. اگر فرار نممياز سرش بردار
 کيکه  ني! همافتادهين یحاال هم اتفاق چندان امااز همه جهت راحت بود  المونيما خ

کارش با شما تموم شده!  یعنيرو ترک کرده  رانيو اون ا ميزهر چشم ازش گرفت
 یليپس تو و ساحل خ گردهیبرنم رانيحفظ جون خودش هم که باشه به ا یاون برا

و  دينرو فراموش ک زيچهمه .یآدم معمول کي. مثل ديدیادامه م تونيبه زندگ یعاد
  !المللنيب سيبه خدا و دوم پل ديفرشاد رو اول از همه بسپار

 گهي! فرشاد دگفتیهم نم راهيمن شد. پر ب یباعث دلگرم یتا حدود اريسام یحرفها
 یکه به جزا فيصد ح یمجازات. ول یرو نداره مگر برا رانيحق برگشت به ا

کف دستش  ذارهيحقش رو م یجور یروز حق نشسته، یجا یاما خدا ديکارش نرس
  بمونه! رتيح یکه خودش تو
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  نگران نباشم؟ ساحل... گهيپس د -

 یسرکي. قرار بود ستين یازين گهيکرد و گفت: نه پسر! د یحيمل یخنده اريسام
فرشاد و  ی. عموديدونینم یزيکه کنسل شد. شما چ رهيصورت بگ يیبازجو
بشه تا بلکه بتونم  يیاز اونا هم بازجو دي. بانبریگاه به سر مهاش بازداشتنوچه

 یبشه و برا ليدادگاه تشک گهيد فتهه کي. فکر کنم تا ميکن ريفرشاد رو زودتر دستگ
  نداشته! ريعموش حکم صادر کنن. اونم کم تقص

رو  یبرگ کاغذ تا شده یاز داخل کشو ارينگفتم. سام یزيتکون دادم و چ یسر تنها
  به سمتم گرفت.

  !یکرد یاشتباه یليبدون کار خ نويو ا شريبگ -

 یبود که برا یچک مواجه شدم. رقم درست همون تميبرگه رو باز کردم و با الگور تا
  لبم جون گرفت. یرو یخرفت امضا زده بودم. پوزخند ريپ

مهم  زيچچيو برام ه دمیبه خرج م یوونگيباشه من هر د ونيحرف ساحل که در م -
  !ستين

 دونيها! در اسرع وقت پاسش کن. به اون فرحرف نيو ا یاشقع کنمیدرکت م -
  اما اون بهت نارو زد. یاعتماد کرد یعوض

بود؟ پس نجات ساحل به  ی. منظورش چديحرف به صورتم رنگ تعجب پاش نيا
  انجام شده بود؟ یدست ک

  ...اريسام -

 دونيربا ف قاي: تو دقدياش و پرسچونه ريادامه بدم. دستش رو گذاشت ز نگذاشت
  ؟یانجام داد یکارچه

نگه  ارياحترام سام نکهيا ینکرده بودم که حاال بخوام جواب پس بدم اما برا خطا
  رو کامل گفتم. زيچداشته بشه همه
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 یکرد. وقت ميعصب یليبرام فرستاد که خ امکيپ کيفرشاد  تيشب قبل از مأمور -
که با عرفان  یمهمون شدم. شب تریجر یبه تو زنگ زدم و تو اون حرفا رو بهم زد

 ريگ یاتفاق یليرو خ دونيجا تونستم شماره تلفن فرفرشاد همون یخونه ميرفته بود
کردم اما  ديزنگ زدم. تهد دونيکردم به فر طعتو ق یتلفن رو رو نکهي. بعد از اارميب

 گمیکه م یو گفت اگر به مبلغ ديبحث پول رو وسط کش دونيفر نکهينداشت تا ا دهيفا
 یليبشه. منم که خ هوشیکه تا فردا ب زميریم یزيداخل جام شرابش چ یچک بکش

  !نيداغ بودم درخواستش رو قبول کردم! هم

  اون شب؟ یو فردا -

  !نيبرم سمتش که شما نذاشت گهيچک د کي یقرار شد به بهانه -

بار  یبرا یخواستی: تو واقعا مديتکون داد و با سرزنش پرس یبار سرتأسف اريسام
  ؟یباج بد یبه اون آشغال عوض دوم

  .ستيچنان مهم نگفتش آن گهيداشتم که االن د یگهيد یکردم و گفتم: نه! فکرا ینوچ

رو به رخم  هاتيکنج لبش واقع یبه بازوم زد و با پوزخند یآروم یضربه اريسام
  .ديکش

رت . دوميداشت یتو نکرده! نگو دروغه که ما منبع موثق یبرا یهمچين کار دونيفر -
و حاضر وجود داشته که حواسش  یاونجا ه یکي یزدن جناب برومند. شانس آورد

  شش دونگ به ساحل بوده!

 ايشکست  کيبهم دست داد. مثل  ینارو خورده بودم حس بد نياول یبرا نکهيا از
 تونمیاحساساتم رو بروز ندادم. تنها کنار ساحل م اريخرد شدن غرورم اما به سام

  باشم. ميخود واقع

  بوده؟ ینفر ک کي: و اون دميکردم و پرس زير یآخرش چشم یاز جمله متعجب

  ؟یرو از من گرفت یسراغ ک ؟یبود ینگران ک شبيد -

  کلمه رو زمزمه کردم. کيبدنم شد. تنها  یحبس شد و ترس باعث لرزش ناگهان نفس
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  عرفان! -

  

#parham  

ذهنم رو  یاديکرد. سواالت ز قيصحت کالمم رو با تکون دادن سر تصد اريامس
چرا  ستيسوال نبود مهم خود عرفان بود که معلوم ن یهاکرد اما مهم عالمت ريدرگ

شدم و گوش سپردم به  توجهیب زيچرو خاموش کرده! به همه شيچنده روزه گوش
  !دهیدر راهه که گواه بد م یخبر ديقلبم. شا یندا

  که عرفان االن کجاست؟ نهيچرا و چطور! مهم ا ستيمن مهم ن یلحظه برا نيا یتو -

ها احتماالت . نشونهدييگرا یرنگ باخت و به زرد اريسوال من صورت سام نيا با
باشم. آب دهنم  نيبآخر دوست داشتم که خوش یاما من تا لحظه زدنیم اديبد رو فر

 الميخ یوقت شبي! دستيازش ن یخبر چياصال هرو قورت دادم و گفتم: چند روزه که 
 نيخاموش بود. ا شيزدم اما گوش زنگبار  نياز بابت ساحل راحت شد بهش چند

  دل نگرونه! یکه مامانش هم ازش خبر نداره و حساب کنهیم تمياذ

نشم.  یزينگرانش متوجه چ یتا من از چهره دادیخودش رو مشغول نشون م اريسام
! ارهيدر نم یاما از نگران کنهی. نگران مزدیحالم رو به هم ماخالقش واقعا  نيا

 دمييهم سا یشده دندون رو یداشته باشه. عاص تونهیآدم م کيکه  یاخالق نيگندتر
  و با خشم لب زدم.

  !گهيِد حرفتو بزن د ؟یقصد جون منو دار -

شده.  پارک یپشت اطيرو به سمتم گرفت و گفت: ح نيماش چيسوئ زيم یاز رو اريسام
رو روشن  نيتو برو ماش کنمی! تا موقع من لباسام رو عوض ميیجا ميبا هم بر ديبا

  کن.

  کنم که دستش رو گذاشت پشت سرم و ُهلم داد سمت درب.  یاعتراض خواستم
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 فيرو کلمه به کلمه برات تعر زيچراه همه یپسر. تو اريرو حرف من حرف ن -
  برو تا منصرف نشدم! االي. کنمیم

بلند اتاق رو ترک کردم. با  یهااز دستش چنگ زدم و با قدم تيرو با عصبان چيسوئ
 نياون همه ماش ونيو از م یپشت اطيسرعت ممکن خودم رو رسوندم به ح نيباالتر

 یکار نيکردم. بالفاصله بعد از سوار شدنم اول دايرنگ خودم رو پ یرنو مگان مشک
از سر  ینفس دنشيرو باز کردم و با د داشبورکه انجام دادم سراغ اسلحه رو گرفتم. د

با من  یقطعا برخورد سخت شدنیمتوجه م هاسي. اگر پلدميخاطر کش یآسودگ
 ني. هنوز اگهيد یُکلت رو از داشبورد منتقل کردم به جا نانياطم ی. براکردنیم

  !ازمندمياسلحه ن نيبه طور کامل تموم نشده بود پس من هنوزم به وجود ا یباز

رو روشن  نينشون دادم. ماش یعاد یليخودم رو خ دميو از راه دور که در اريسام
بلند عرفان مدام  یهادار و خندهخش یسوار بشه. صدا اريکردم و منتظر شدم سام

. کردمیرو درک نم ختهيذهن افسار گس نيا یرفتارها ليو من دل شدیسرم اکو م یتو
کردم به اتفاقات خوب  یسع یليهام رو بستم. خفرمون گذاشتم و چشم یسرم رو رو

از گذشته عادت داشت به افکارت ضد و  تي. ذهن من به تبعشدیفکر کنم اما نم
  !یمنف ضينق

 رونيو مغموم ذهنم ب کيمن رو از اعماق تار نيباز و بسته شدن درب ماش یصدا
خشنش  یبا صدا اريفرمون برنداشتم. سام یحال سرم رو از رو نياما با ا ديکش

  کت کن!گفت: حر

 ابونيآوردم. به خ رونيرو از پارکينگ ب نيرو باال گرفتم با دنده عقب ماش سرم
  گفتم: مقصد معلوم کن! کجا برم من؟ اريخطاب به سام دميکه رس یاصل

  !یشهرک امام هاد -

گفته شده  ريبه سمت مس یحرف چيباهم؟ بدون ه ميداشت کاریقسمت از شهر ما چ اون
خودش شروع کرد به صحبت کردن. باورش  اريسام قهيند دقکردم. بعد از چ یرانندگ

  بود! دهيچيسخت و پ
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 شدیحساب نم سيافسر پل نکهيداشت! با ا ینقش موثر تيمأمور نيا یعرفان تو -
ساحل رو عرفان  یجاسوس شنهاديبه ما اثبات شده بود. راستش پ اشیاما زبر و زرنگ

  به ما داد!

صحبتش  ی. منتظر ادامهگرفتیم دهيخطر رو ناد شهياز انتظار نبود. عرفان هم دور
  صحبتش رو از سر گرفت. یتر داد و ادامهعقب یرو کم یصندل اريشدم. سام

و  ی! اومدیشد اتيعمل ینقشه یشروع شد که تو متوجه یاز شب قايدق زيچهمه -
 باعث عوض کارنيا یدونستینم نکهيغافل از ا یعرفان رو گرفت یقهياول از همه 

 دونستمینداشت چون م یتيمن اهم یتو برا یها. حرفشهیم هایليشدن سرنوشت خ
اما عرفان مثل من  یبش مونيکه بعدا پش یبزن یهاو ممکنه حرف یهست یعصب

 رهيبگ یميگذاشت و باعث شد تصم یمخرب ريتاث تشيذهن یتو رو یهانبود! حرف
  .شدیکه صد در صد به ضررش تموم م

 دايهو زيچزده بود چون همه خيهام . دستشدیم دهيه سرم کوبپتک ب نيع کلمات
 ريش گريدل و ج دنشيافتاده که شن یشدم اتفاقا متوجه اريسام یهابود. از صحبت

  رو بدون جار و جنجال گوش بدم. هيقض یدادم سکوت کنم و ادامه حي. ترجخوادیم

 مشيو تصم شمياومد پکه عرفان  رفتیم شيداشت خوب پ زيچاون شب همه یفردا -
توئه! تو با حرفات عرفان رو  ريتقص نايا یگذاشت. پرهام، همه ونيرو با من در م

  تو سرش. یرو انداخت یو اون فکر کذائ یجادو کرد

  زده نگاهم رو دوختم بهش. رتيکردم و ح ليسرم رو به سمتش ما متعجب

. کامل بگو؛ اريسامذره ذره اطالعات نده  ؟یميگفتم؟ اصال چه تصم یمن؟ مگه چ -
  خودت و منو خالص کن!

  کرد. انياتفاقات رو ع یگرفت و کامل همه ینفس اريسام

  

#parham  
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 یجورکيساحل رو داده بود  یجاسوس شنهادهيعذاب وجدان داشت! چون عرفان پ -
که شده  یهرجور ديبا کردیو فکر م دونستیخودش رو در مقابل تو شرمنده م

از  یکيدستور داده بود که  تيجبران کنه. همون موقع جناب سرهنگ صادق هدا
 یريبه محل گروگانگ یفوذبه عنوان رابط و ن یالعاده حرفهفوق ميبا گر روهاين

انتقال داده بشه.  یمنتقل بشه. عرفان که متوجه شد اصرار کرد خودش به عنوان نفوذ
پرهام به من اعتماد  گفتیحرفا بود. م نيتر از افت کردم اما عرفان مصمممن مخال

مراقب ناموسش  خوامیکردم. حاال هرجور شده م انتيکرده و من به اعتمادش خ
گذاشتم برعکس  ونيبا سرهنگ موضوع رو در م یبشه. وقت نباشم که جبرا

بود  یزيتر از چعاقل کنم. عرفان ینتونستم مخالفت گهيتصوراتم موافقت کرد و من د
جسور و خبره بودن  یمدت کوتاه تونسته بود به خوب نيو در ا ميکردیکه ما فکر م

بد کرده.  اشساله نيچند قيداشت که در حق رف دهيخودش رو به ما ثابت کنه. عق
مراقبت  کردیکه بهش فکر م یزيبه دل خطر، تنها چ زنهیبراش مهم نبود داره م

  از ساحل بود.

کلمه به  یواقع یجمله از عرفان افتادم و به معنا نيا اديها تنها به حرف نيا دنينش با
  بودنش افتخار کردم.

مون.  یدست دوست یغم و غصه تو! شرمنده یچرا. شرمنده نه اما شرمنده موني( پش
شد. ناموس تو ناموس منه! پنهون  یاشتباه نکهيکنم اما مثل ا یداداش من خواستم خوب

  ا جبران ميکنم.)کردم ام

صداش ذهن پر تالطم خودم رو  دنيادامه داد و من با شن ديسکوتم رو که د اريسام
صورتش انجام  یرو یميگر نکهيکرد و گفت: قبل ا یاتک سرفه اريرها کردم. سام

رفته بوده  ميکه برگشت متوجه شد یرو ترک کرد. وقت یکالنتر يیهوي یليبشه خ
با خودش ببره  خواستی. مرهيساحل رو بگ روزيسمخصوص  یترنم تا داروها شيپ

 ميزود گر یليوقت حالش بد نشه. خ کيکه شده به خورد ساحل بده تا  یو هرجور
! در نقش یشد به نام شرف ليتبد یو عرفان به شخص ميکرد ادهيصورتش پ یرو رو

 ميسیچرا که عرفان ب ميشد زيچ. انتقال داده شد و ما شاهد همهینوچه فرشاد فاراب
فقط مراقب ساحل  ليبا ما در ارتباط باشه. اوا تونستیبهش وصل بود و م یمخف
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 یزنگ زد دونيکه تو به فر یاما همون شب دادیبود و گزارش لحظه به لحظه م
  ما! یدهيچيپ یآغاز شد ماجرا

. سکوتم رو شکستم و متعرض گفتم: ادامه بده! درنگ نکن دميکرد و من ترس مکث
  چون...

. رهينظر بگ ريهاش رو زحرکات فرشاد و نوچه یداشت که تموم فهيوظ عرفان -
 یهوشيقرص ب دوني. قرار بوده که فریزنگ زد دونيمتوجه شده بود که تو به فر

و مشکوک  دهيصحنه رو د نيرو نکرد! عرفان ا کارنياما ا زهيداخل شراب فرشاد بر
 یماده یعاد یليو خ رهیم شتهگذا ونيموضوع رو با ما درم نکهيشده. بعد از ا

 دونيفر یاکار نکرده يیجورا کي. زهيریرو داخل جام شراب فرشاد م یهوشیب
  . کنهیبه همه شک م دونيفر شهیم هوشی. فرشاد که بکنهیرو تموم م

  زد.  اديفر یصداش رو باالتر برد و عصبان تن

ما انگار که نه انگار! انجام نده ا یکه حرکات مشکوک ميما به عرفان هشدار داده بود -
باعث شد که  یانگارسهل نياز حد نسبت به ساحل و مهنوش توجه کرد و هم شيب

  لو بره.

 اريسام یشده بود! مقصد اصل رميدستگ زيچرو کمتر کردم. تازه همه سرعتم
توقف کرده بودم.  مارستانيبود چرا چون من درست کنار ب یرضو مارستانيب
  شدم. قميرف نيبهتر یزده شاهد خطر مرگ برا خي یبا دست و پاها جونیب

  فرشاد... سخته گفتش اما... اتيساعت قبل از شروع عمل مين -

  زدم. اديفر یلرزون اما عصب یصدا با

  بگو! -

سمت  یپهلو یکيو  نهيوسط جناق س یکيسمت راست!  یبازو یکيسه تا گلوله!  -
  قلب! یاچهيچپ درست کنار ماه
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اش. عرفان! چنگ انداخت به قلبم و جا کننده یانگار که کسو پاهام لمس شد و  دست
 ليفام یهابچه یکه من رو از همه یبود. همون جانيعشق ه یکه از بچگ یهمون

 یليکه خ یداد. همون اديرو بهم  یسوارکه دوچرخه یدوست داشت. همون شتريب
حاال  یبچگ قيگرفت! همون رفیسراغم رو اول از همه م شهيبامعرفت بود و هم

! عرفان تو بد یمرد واقع کيو  یشگيبا معرفت هم کي ،یبرادر تن کيشده بود 
  اما من المرد تو رو قضاوت کردم. یکن یخوب یتو فقط خواست ینکرد

 یهابخش مراقبت وي یس یاتاق عمل بود! االن آ یجراح غيت ريپنج ساعت ز شبيد -
باش و که عرفان  ی. قوشو پسر ادهيمالقاتش. پ ی. صحبت کردم برهيبستر ژهيو

  . خواستیتو رو م یبختو خوش یخوشحال

 کي یرو نداشتن انگار که فلج شده باشم. خاطرات حت ستادنيا یاري! پاهام نتونستم
بغلم  ريشد و به کمک من اومد. ز ادهيپ نياز ماش اري. سامگذاشتنیلحظه راحتم نم

  رو گرفت و کمکم کرد که بتونم راه برم.

که  ستيرو در حق ما تموم کرد حقش ن یپسر خوب نيپرهام! ا شهیمعرفان خوب  -
  داشته باشه! یقربان ديوجه نبا چيبه ه یباز نيبشه. ا یباز نيا گناهیب یقربان

راه رو خودم برم. به بخش  یرو پس زدم و هرجور شده تونستم ادامه اريسام دست
 یها: لطفا لباسبه سمت من اومد و گفت یپوش ديمرد سف ميديکه رس ويس یآ

 ريتاث تونهیکه احساسات شما م دي. مراقب باشديبعدا داخل بش ديمخصوص رو بپوش
  داشته باشه! ماريناخودآگاه ب ريضم یرو یمخرب

 یايجو یزيبخش بودم. اول از هر چ نيهم یپرستار یمن خودم دانشجو بالخره
  گفتم: دکتر حالشون چطوره؟  دهيبر دهيحالش شدم. بر

 اديهم نداره! جراحات وارده شده به بدنشون ز یآنچنان فياما تعر ستيحالشون بد ن -
نگران کننده است.  ینکته کم نيکرده و ا ريقلب رو درگ یهيهم ناح شتريبوده و ب

دعا  مارتونيب ی. براومدنيهوش نشون رفته و فعال که بههم از یاديمتأسفانه خون ز
  . دارهن یخوب یليخ تي. راستش وضعديکن
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 لياستر یهاتصورش هم دردناک بود. لباس یکرد. حت یحرفش ته دل من رو خال با
عرفان اون هم در اون  دنيرنگ رو به تن کردم و وارد اتاق شدم. با د یشده آب
اون هم با  ديکشیخروارها دستگاه نفس م ريبغض گلوم رو فشرد. ز تيوضع
زرد رنگش نگاه کردم. با  یو مغموم به چهره ستادميبسته! کنار تختش ا یهاچشم

 ديتو با ؟یقدر جسور و شجاع شدآن یک ؟یو کجا انقدر مرد شد ی، تو کمعرفت
و  یبلند بش دي. بایاتاقت رو چراغ بنفش بزن یو دوباره همه یزود خوب بش یليخ
  !مارستانيب ینه لباس آب یرنگت رو تنت کن یمشک یهایوده

دل نبود پاره سنگ بود.  گهياشک نبود بلکه خونابه بود. دلمون د گهيما د یهااشک
کرده بودن. با بغض کنار گوشش آروم زمزمه کردم:  سيها خصورتم رو اشک

 قيبا هم رف شهيکه تا هم ميداد یاون روز که باهم دست دوست ادته؟يهامون رو  یبچگ
 یزيچ لمونيکه خالف م یهرکس نتو ده ميو بزن ميپشت هم باش شهيهم م؟يبمون

خوب  دي... بایبد یجاخال ديعرفان! نبا یقولت بمون یرو ديبا ادتهياگر  خواد؟یم
 ی. خاله معصومه منتظرته که توستين مارستانيتخت ب یتو رو ی! جاقيرف یبش

که  ميما منتظر یخونه. عرفان! همه یه برگردمنتظره ک نه،يتو رو بب یلباس دوماد
  .یتو خوب بش

از  یهيکردم. گر هيگر صدایانداختم و ب نييبغض نگذاشت که ادامه بدم. سرم رو پا
رو از دست ندادم و  یزيسال! من بعد از مامان و بابام عز نيته دل اونم بعد از چند

بره  یخاطر من تو اوج جوونهب قميرف خوامیعرفان باشه! نم یکه نفر بعد خوامینم
بود و تحملش سخت. خواستم اتاق رو ترک  دردناکاتاق  یخروارها خاک. فضا ريز

  حرفم رو هم زدم. نيکنم اما آخر

 یقربان ؟یخوب بش ترعيمتوسل بشم؟ کدوم نذر رو بکنم که سر هيبه کدوم سوره و آ -
 ستيقصه حق تو ن یقعتبرت زدن اما تو جوونه بزن. مرد وا ق،يتو نباش! رف یبعد

اما  شهیخوشحال م یليخ ی. ساحل بفهمه تو نجاتش دادوفتهيهات به شماره بکه نفس
که جبران کنن. ستون  ديبه تو بدهکارن و با هایلي. خیخوب بش دياگر بفهمه که... با

  و هزاربار دمت گرم! یمرس رتتيخاطر غپشت من به
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به گوش  یاخنده یصدا چيشاداب بودن نداشت! ه یبرا یروح گهيخونه د نيا
و آرزوها به  ديها و انگار که امثبت خاطره یوجود داشت برا یاعاشقانه د،يرسینم

! شهینخوان نم نکهيخوب بودن ندارن. نه ا یبرا یان و توانتاراج رفتن. همه خسته
و  اري. از متانول خوردن کامدنیحال خوب رو به ما نم یاجازهدردناک  یرخدادها

 کيبعد از گذشت  ومدنشيهوش نگلوله به عرفان و به کيقلبش گرفته تا شل یفيضع
و  هيبستر ژهيو یهاصفر درصد بخش مراقبت یاريهفته است که با هوش کيهفته! 

هفته است که  کي! ديدعا کن گنیحال بدش ندارن و فقط م نيا یبرا یدکترها جواب
 از،يمون شده نذر و ن یهفته است که کار هميشگ کيشده اشک و آه!  مونهمهحال 

چرا مستجاب  شنوه؟یما رو نم نيحز یادهايفر یدعا و توسل! اما چرا خدا صدا
عرفان  کنه؟یچرا رحم نم رسه؟یمادر عرفان نم یچرا به داد آه و ناله ها کنه؟ینم

اگر اون نبود من االن کجا بودم.  دونهیکرد. خدا م یردونگمعرفت به خرج داد و م
  ماست. یهمه یپرپر بشه. حال خوبش آرزو گناهیکه ب ستيکرد حقش ن یخوب

 دهيند فيقدر ضعپرهام بود! تا به حال آن یمن برا ینگران نيشترياز عرفان ب بعد
پرهام رو در  ونستمتیگفته بود که برگردم خونه اما من نم بارنيچند اريبودمش. سام

تنها  زدیم یلبخند یاگر گهگدار خورد،یم یتنها بذارم. اگر غذا تيوضع نيا
که  شدیم ینيحالش بدتر از ا ذاشتمیم تنهاشو  رفتمیخاطر من بود. اگر من مبه

  بدتر؟  نياز ا تيوضع مياالن هست. مگه دار

رو تنها  کميذهن تارشد به حال برگشتم و  دهيکه محکم به در کوب یمشت یصدا با
  گذاشتم.

  ساحل! پرهام! -

خانم  یفخر بارکيبود! بالخره مامان پرهام مامان من هم شد!  یمامان فخر یصدا
. یمامان صدام کن ديبه بعد با نيو اصرار کرد که از ا ديبهم توپ یصداش کردم حساب

رو  هريقبول کردم. با سرعت خودم رو رسوندم به درب و دستگ ليمنم با کمال م
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 یرو شتريرنگ رو ب یکرد و چادر مشک یمن اخم دنيبا د یفشردم. مامان فخر
  .ديسرش کش

  افتاده. یاتفاق دينکرده شا یزهر ترک شدم گفتم خدا ؟یدیدختر چرا جواب منو نم -

و خودش  آدینم رونيشرمنده! حال و روز پرهام که گفتن نداره! اصال از اتاقش ب -
مدت اتفاق  نيقدر ا. منم که... آندارهيکه ب دونمیاما من مبه خواب  زنهیم یرو الک

  .شمیم اليغرق فکر و خ نميشیخلوت م یجاکيافتاده که تا  بيو غر بيعج یها

که دردش  ینشست. غم یبيغم عج یمامان فخر یچهره یصحبت من تو دنيشن با
  رو خودم هم با تموم جونم حس کردم.

 هيميصم یليبد شمارو خواست. پرهام با عرفان خ یرجونيکه ا ینده اله رشيخدا خ -
 یزيباش دخترم، مردها برعکس چ یم حق داره دل نگرون باشه. تو قوطفلک بچه
 ميديکش یقدر که درد و بدبختها آنهستن اما ما زن یاحساسات یليخ دنیکه نشون م

جز تو  ،یپرهام رو سراپا کن یتونیم هک يیشده. تنها تو یعاد یبرامون هر رنج
  .کنهیدل ناآرومش رو آروم نم کسچيه

تر نشون رو پخته یمامان فخر یچهره یگرفت. چادر مشک یکنج لبم جا یحيمل لبخند
  کم نداشت. زيچچيه يیبايو الحق که صورتش در ز دادیم

   ؟یايمعصومه. تو نم شيبرم پ خوامیدخترم من م -

 ششيپ رفتیهر روز م یان فخرهفته مام کي نيا یمامان عرفان بود. تو معصومه
. اما امروز زودتر از افتهين یبد ینکرده اتفاق یموقع حالش بد نشه و خدا کيتا 

و کسل مامان  ديناام یهم عجله داشت. چهره یليکه خ ايبره و گو خواستیهميشه م
 ی: اتفاقدميدادم و با ترس و لرز پرس تآب دهنم رو قور ینگرانم کرد. به سخت یکم

  اما االن ساعت شش بعدظهره! یرفتیهشت م یهاکينزد شهي؟ آخه شما همافتاده

  گلوش سفت کرد و عزم رفتن کرد. ريرو ز یچادر مشک یلبه مامان

بدتر شد  هويکه حال عرفان  روزينه قربونت برم نگران نباش! راستش از د -
ل پهن حضرت ابوالفض یشون سفرهمعصومه به دلش افتاد که نذر کنه. امشبم خونه
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هفته  کي نيا یکمکش. خدا بهش صبر بده دلش خونه طفلک. تو رمیکرده دارم م
  شده. رتريسال پ ستيب یاندازه

زود  یليحرفش تکون دادم و گفتم: انشاءهللا که حال عرفان خ ميتفه یبه معنا یسر
  . نذرشون قبول خدا باشه!اديم رونيب یو معصومه خانم از دل نگرون شهیخوب م

  ؟ینذر یسفره یاينم یعني -

آروم  یپرهام شون نشون بدم. با لحن ليخودم رو به فام يیهويقدر نبودم آن زيجا
از  کسچينشده و ه یمن و پرهام رسم یکه مامان قانع بشه گفتم: فعال رابطه یجور

حضور  تونیجمع خانوادگ ینداره که تو یخوش یرو یليوجود من خبر نداره. خ
 یکياتفاق هستن تا پشت سر  کي کي ظرمردم منت ديدونیه مداشته باشم. خودتون ک

هم  خونمیتوسل رو م یخونه، خودم هم دعا مونمیحرف بزنن. فعال نباشم بهتره! م
  مراقب پرهام هستم.

ام رو بوسه بارون کرد . گونهديمن رو به آغوش کش فيزد و جسم ظر یپلک مامان
 یمتوجه ليفام یهمه یبه زودشب.  نيا شهیها! تموم م یو گفت: غصه نخور

  اوضاع آرومتر بشه. کمي ديفقط با شنیعروس قشنگم م

  رفت. نييها رو پااز پله یکيزدم که اشاره کرد به اتاق پرهام و  یلبخند

 ارميم یها! آش نذربه شام درست کردن یحالت بلند نش نيمراقب پرهام باش. با ا -
  .اديامشب زودتر م ی. حاجميخوریدور هم م

  

#sahel  

 یمانع ادامه یزنگ گوش یگشتم اما صدا حيبه دنبال مفات یاز رفتن مامان فخر بعد
اسم  دنيچنگ زدم. با د یعسل زيم یرو از رو یتمام گوش یکارم شد. با کنجکاو

نازک و  یم. صدااتصال رو لمس کرد یبدون تعلل نقطه صفحه یمهنوش رو
  افتاد. انيگوشم به جر یحلزون نيب اشدهيکش
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  سالم ساحل! -

قدر آروم صحبت : حالت خوبه؟ چرا آندميدادم و پرس یسالمش رو با خوشروئ جواب
  ؟یکن یالپوشون یجورنيا یخوایو م یکرد هيباز گر ؟یکنیم

  و آروم زمزمه کرد. ديکش یپوف کالفه

  احل. حال عرفان خوبه؟س ستين یچينه! راستش... ه -

و با  زدیهر سه چهار ساعت زنگ م باي! تقرشدیحال عرفان م یايجو یليخ دايجد
مهنوش! با  نيا زدی. مشکوک مگرفتینگران از حال و روز عرفان خبر م یصدا

  .یشگيو هم یحال با افسوس جوابش رو دادم. همون جواب تکرار نيا

بد شد. ضربان قلبش افت کرد و فشارش  یليحالش خ هوي روزي! دهوشهیفعال که ب -
  بود که... کيمون رو تا لب مرگ برد و آورد. نزددور همه کي یعني. نيياومد پا

شده باشه، تن صداش رو باال برد و گفت: زبونتو گاز  یعصب نکهيمثل ا مهنوش
  نداره؛ نه؟ ی. مالقاتشهی! من مطمئن که خوب مريبگ

. در جواب سؤالش گفتم: نه! ديجفت ابروهام باال پر مهنوش یاز رفتار ناگهان متعجب
خاص و عمل شده  یمارهاينداره چون ب یوجه مالقات چيبه ه ژهيو یهابخش مراقبت

شده باشه. به مامانش هم به هزار زور  لياستر شهيفضا هم ديبا شنیم یاونجا بستر
  .دنیممالقات  یاجازه شهيو بال از پشت ش

که  دميرو پرس یغفلت سوءاستفاده کردم و سوال نياز ا سکوت کرد. من هم مهنوش
  مشغول کرده بود. یليذهنم رو خ

  ؟ینگران عرفان یليخ -

اون شب  ؟یستي! تو نگرانش نهيعيگفت: خب طب دهيبر دهيمکث بر قهياز چند دق بعد
که  هيعي. طبکردمیجا تموم مبهم کمک کرد، اگر اون نبود من از درد همون یليخ

  در حقم کرده. یخوب یليم. بالخره خنگرانش باش

  جمعش کردم. یلبم نشست که سر یرو یپت و پهن لبخند
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  ه؟يعيطب یمطمئن -

شد  یها. خبر یآورد ريگفت: ساحل! تو هم وقت گ یحالیاعتراض کرد. با ب آشفته
  . فعال خداحافظ.ی! نشه که فراموش کنیحتما به من خبر بد

عوض شده  یليماس رو قطع کرد. مهنوش خمن نشد و بالفاصله ت یخداحافظ منتظر
هم  تيموضوع شکا یبود. از اخالق و رفتارش گرفته تا طرز صحبت کردنش. برا

به عرفان!  دادیرو مربوط م یزيهوش اومدن عرفان. کال هرچاصرار داره بعد از به
  عوض شده. گفتمیبود که م نميهم یبرا

ما نبود. ساعت از شش هم گذشت گشتم ا حيو به دنبال مفات دميمهنوش دست کش از
گرفتم به سمتش برم و حالش رو  مي. تصمومدين رونيب یاما پرهام از اون اتاق لعنت

به درب بزنم داخل شدم. طبق معمول خواب بود! نگاهم  یاتقه نکهيخوب کنم. بدون ا
پرهام. چند قدم  حالیدوختم به جسم ب وگرفتم  نيزم یرو از سجاده پهن شده رو

اما خودش رو  دارهيکه ب دونستمیتخت نشستم. م یرو محو کردم و گوشهفاصله 
  به خواب. زنهیم یالک

  نکن! یباز لميف یپس الک یستيخواب ن دونمیم -

و گفتم:  دميصورتش. لپش رو کش یو دستم رو گذاشتم رو دمينکرد. لب برچ یحرکت
  .یبش داريو ب یرو کنار بذار یگريتا باز کنميم تتيقدر اذآن

 یکار گهيچشم از هم باز نکرد. د بارمکي یکردم حت یچقدر مقام بود. هرکار یلعنت
حال بد پرهام اونم در اون  دنيقلبم گوش دادم. د یفقط به ندا اومدیاز دستم بر نم

دوست داشتم که  یليپس خ آوردیمن دردناک بود، قلبم رو به درد م یبرا تيوضع
ضربان قلبش.  یو گوش سپردم به صدا اشنهيآروم بشه. سرم رو گذاشتم تخت س

. دوست رفتیو ضربان قلبش هرلحظه باالتر م شدیم نييباال و پا اشنهيس یقفسه
 نيغمگ یشدم. لحن صدام رو کم قدمشيداشتم که باهم حرف بزنه پس اول خودم پ

  و مجبور بشه که صحبت کنه.  اديکردم تا به خودش ب

! قبلنا به دميکه تو عمرم د یهست یآدم نيروغگوترکه تو د فهممیپرهام! حاال م -
به ظاهر هم  کنم،یاالن من کنارتم، باهت صحبت م یول یتو آرامش من یگفتیبهم م
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آرامش قبل رو  گهي! دیتر از قبل نياما تو هرلحظه غمگ زنمیکه شده برات لبخند م
  برات ندارم؛ نه؟

گرم پرهام  یهاخورد! دستبه هدف  رميضعف پرهام رو خوب بلد بودم. ت نقطه
  هام نشست.شونه یرو

دارم خاطر وجود توئه! اگر تونستم خودم رو سراپا نگهفقط به کشمیم یاگر نفس -
  !یزيچپدرسوخته، تو واسه پرهام همه ري! خودت رو دست کم نگیبود لشيفقط تو دل

  .دميکش یقيزدم و نفس عم یلبخند

  نه؟ اي یشیبلند م -

برداشتم و صامت  اشنهيس یقفسه ی. سرم رو از رونهيبش ادخویکه م دميفهم
 یرنگ یآب شرتیتخت نشست. ت یپرهام نشستم. پتو رو کنار زد و رو یروروبه

هاش رو باال آورد و گفت: بفرما پدرسوخته، . دستاومدیبهش م یليبه تن داشت که خ
  ؟یراحتاز دستم نا قدرکردم که آن تتيمن المرد اذ نمينشستم! بگو بب

  گرفتم. یرو به باز یو چند تار ميختيشونه ر یرو آزادانه رو موهام

اما تو  یکن تمياذ نکهيکردنت، به ا یبه لجباز هات،طنتيمن عادت کردم به ش -
  !یکنیم غيرو هم از من در زهايچ نيترساده

  .ديرو به حصار گرم آغوشش کش فميدستم رو گرفت و بدن ظر پرهام

  ؟یمثال چ -

اصرار داره  اريسام ؟ینگام نکرد یچند روزه اصال حت یدونیبغل کردن! م نيهم -
اگر من باشم  کردمیتا حال تو خوب بشه. فکر م نجايکه برم خونه اما من موندم ا

  ! ستين يیخبرا نيچنهم نکهياما مثل ا یخوب

باعث شده بود  هيقض ني. از پرهام نه فقط دلم گرفته بود. حاال ایليپر بود اونم خ دلم
  !یندار یازين چيخوب شدن به من ه یلرزون بگم: تو برا یکه بغض کنم و با صدا
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بردن به بغض مشهودم  یصحبتم و پ دنيمن رو به نوازش گرفت. با شن یموها پرهام
 کشمینفس م یسقف ريکه ز ني! همینبود نجاينداشتم که االن ا ازيبا اخم گفت: اگر ن

! گل نازم من فقط نگران عرفانم هيخوب بودن حال من کاف یبرا یکه تو خانومش
. عذاب یباش دهيرو ند رشيکنم که نظیرو برات ثبت م یهابذار خوب بشه لحظه

گوشم  یتوخاله معصومه از  یضجه ها یکه خوب باشم. صدا ذارهیوجدان نم
  .رهینم رونيب

سخت  یليخ روزانيگفتم: ا یدوارياش نگاه کردم. با امبه صورت غمزده مغموم
حصار دردناک. بالخره صبح  نيقفل ا ديکل شهیم داي. بالخره پگذرهیاما م گذرهیم
 شهی. عرفان خوب مدهیم نتيخودش ز يیبايرو به ز مونیزندگ ديو خورش شهیم

عرفان  ی. خدا خودش به جووندهیو دعا رو م ازيهمه نذر و ن نيا یجهيپرهام. خدا نت
  .ذارهیم یمنف ريتاث هيحال بق یتو رو یمنف ی. انرژکنهیرحم م

  !کنهیاغراق م زايچ یو به بعض گردهیزدم و گفتم: عرفان برم یچشمک طنتيش با

 یاز چ نميگو بب! بیلعنت اريدرن ی: پدرسوخته بازديباال انداخت و پرس يیابرو پرهام
  که من ندارم؟ یخبر دار

  بله! ؛یعرفان با فالن گهیبهم م یحس کياما  ستميخودمم مطمئن ن -

فکر کنم! عرفان  ؟یگیقصه م ه؟يک یکرد و گفت: فالن زير یچشم یکنجکاو با
  .  جون به لب نکن آدمو، بگو!یدیزنش م یجا اما تو داراز همه خبریب

  به گردنم دادم. یتم و تابرو با ناز ازش گرف نگاهم

. حاال داشته باش پرهام خان. بذار عرفان ینباش نگریقدر منفآن ی! تا تو باشگمینم -
  !زنمیکه من گفتم نبود موهام رو از ته م یخوب بشه اگر اون

من که پر  یموها ؟یبندیاز مو شرط م یو گفت: پدرسوخته تو چرا ه ديخند پرهام
 یکه کوتاه بشه؟ اصال باشه هرچ ستيدلبر ن یها يیخرما نيا فيتو نه! ح یاما موها
  . خوبه؟یکه تو بگ

  تکون دادم که گفت: مامان کجاست؟ یخنده سر با
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حضرت ابوالفضل نذر کرده زودتر رفت که کمکش کنه.  یمعصومه خانم سفره -
  .آدیهوش مامروز و فردا عرفان به نيمن دلم روشنه که هم

  !مونمیخوش م یپس من منتظر خبرها گهیدل پاک تو که دروغ نم -

  رو به بغل گرفت و آروم کنار گوشم زمزمه کرد.  سرم

 اريپدرسوخته؟ سام یجادو و جنبل بلد کردم؟یم کاریچ ديمن اگر تو رو نداشتم با -
چون پرهام فقط منتظره حال عرفان خوب  ینيبیرنگ ساحل رو نم گهيرو بگو د

  بشه.

  ؟یکنیم کاریچ: دميو پرس دميخند زير

  !شمیدوماد م -

پرهام  یبلند و هشداردهنده زنگ گوش یحواله بازوش کردم. صدا یو مشت دميخند
رو به دست  یتمام، گوش یتوجه هردومون رو به خودش جلب کرد. پرهام با کنجکاو

و زل زدم به  ومدمين رونيحال بازم از بغلش ب نيگرفت و مشغول صحبت شد. با ا
 یکه کلمه کردمیدقت نگاه م باپرهام رو  یبچگ یهاق. تموم عکساتا واريدر و د

مکث دوباره به کارم ادامه دادم که پرهام  ی. با کمدميخداحافظ رو از زبونش شن
  !نيا یعنيدلت پاکه  گمیم یگفت: وقت

هوش : عرفان بهدميپرس یحالداشته باشه. با خوش تي. کاش که واقعديدرخش هامچشم
  اومده؟

بهتر شده! ضربان قلب منظم و فشار  یليخ تشيکرد و گفت: نه اما وضع ینوچ پرهام
  .ديباش دواري. دکتر گفت امزونيم

لب زمزمه  رياما از ته دل و خالصانه پرهام رو نگاه کردم و آروم ز حيمل یلبخند با
  کردم.

  ما بده. یهمه اديکه دوباره برگرده و معرفت رو  ميدواريخداروشکر! ما ام -
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صورتم رو وجب زد و در آخر  یپر از محبت تک به تک اعضا یبا نگاه مپرها
  .ديام رو بوسگونه

   ؟یتو چرا با مامان نرفت -

تو که حالت رو خوب کنم  شيو آشفته گفتم: موندم پ دميکش شونميپر یبه موها یدست
  . پرهام؟گهيد

  جانم؟ -

  پهن شده بود. نيزم یکردم به سجاده که رو اشاره

. شما خونمینکردم! درسته نرفتم اما دعا رو که م دايرو پ حيشتم مفاتهرچقدر گ -
  توسل داشته باشه؟ یکه دعا ديندار حيتون مفاتخونه یتو

 !ميچون قسمت بوده که باهم توسل بخون ینکرد داي. پميدار زميچرا عز -

 

#parham  

فرستادم.  رونيام رو با تعلل به بزاده انداختم و نفس حبس شدهامام به سر در ینگاه
 یکرد. مرگ! واژه یو ته دلم رو خال ديچيگوشم پ یسوزناک مداح در حلزون یصدا

هم گذاشتم که  یرو یروح. پلک یشگيهم یآزاد گرانيحال ب نيترسناک اما در ح
فضا رو به سمت  باد یاهوي. هندسرد و سوزان پوست صورتم رو سوزو مينس
سال  ستيمکان ممکن بعد از ب نيمن آشناتر یکه برا یدرحال کشوندیم یبگيغر

  خاک بود.  نيبه ا وستهيپ ميزندگ زتريبود. عز

  پرهام! -

کت چرمم رو به سر انگشت  یساحل پرت شد. لبه نيگرم و دلنش یبه صدا حواسم
  گرفتم و گفتم: جانم؟

  عترض لب زد.رو به دستم داد و م ليوسا لونينا



804 | P a g e 
 

  تو؟ يی. کجایسه چهار بار صدات کردم اما جواب نداد -

  زمزمه کردم. یخم کردم و با خوشروئ یسر شرمسار

  . حواسم پرت بود.زميعز ديببخش -

  هم کرد. یهاش رو توو دست ديرنگش رو باال کش یکاپشن مش پيز ساحل

  چقدر هوا سرده! -

  .ميروشلوغ روبه ونابيسر دادم و چشم دوختم به خ یآروم یخنده

  سوز و سرما.  نيعشق دلم. معروف به هم گهيزمستونه د -

 دهيِسپر به ِسپر به هم چسب هانيشده بود. ماش تيرضا امروز مملو از جمع بهشت
تا بتونم رد و  تيجمع نيسوزن انداختن نبود. چشم چرخوندم ب یجا روادهيبودن و پ

 ادياز حد ز شيپوش ب یعداد زنان چادر مشککنم. اما ت دايمامان پ زياز جسم ر ینشون
دلم  یاستراحت دادم. دل تو یام کمخسته یهابود. دست از گشتن برداشتم به چشم

. هوا سرد بود زدیمن دامن م قراریبه حال ب نيو هم رفتیم شينبود. لحظات کند پ
  نداشتم. شياز کوره آت یاما من کم

تا  ميبر ؟یهست یپرهام منتظر کس به بازوم زد و گفت: یمتعرض ضربه ساحل
  نشده! نياز ا شتريب تيجمع

 یبايصورت ز یگرفتم و نگاهم رو رو قيعم یدل ناآروم دم نيقرار گرفتن ا یبرا
  کردم. ميساحل تنظ

  کرد. ريقدر دچرا آن دونميمنتظر مامانم. نم -

ت . حواسمونمیمن منتظر مهنوش و مامانش م ديپرهام! مامان گفت که شما بر -
  کجاست؟

صحت کالم ساحل که شدم تند تند سرم رو  یرجوع کردم. متوجه شيپ قهيچند دق به
  تکون دادم.
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  .یگیآره راست م -

رو با چند قدم محو  نمونيکه فاصله ب ديخند زياز حد من ر شيب یبه حواس پرت ساحل
آرامش  هيما شهيدستم کرد. ساحل هم یهاو نرمش رو قفل انگشت فيکردم. دست ظر

حال من و  بيوجود نداشت اما عج یعاد یهااون و آدم ونيم یفرق چيمن بود. ه
. ميکه مصمم همزمان باهم به جلو قدم برداشت ديبه روم پاش ی.  لبخندکردیخوب م

خودم رو جمع  عيزانوهام رو سست کرد اما سر یبيوارد بهشت رضا که شدم غم عج
روندم و خطاب به ساحل گفتم: و جور کردم. سرگردون سنگ قبرها رو از نظر گذ

  مامان گفت قطعه چند؟

  عدد رو قاطع زمزمه کرد. کيفقط  ساحل

  چهل و هشت! -

رو به ساحل سپردم. دستم توسط ساحل  کارنينداشتم پس ا یحواس درست و حساب من
شدم. بعد از گذشت چند  یبه صحبتش فقط پشت سرش راه توجهیشد و من ب دهيکش
بخش صداش آرامش نينداد و دست سرد من رو رها کرد. با طنبه راهش ادامه  قهيدق

  کنار گوشم نجوا کرد.

سارا  یهاقربون صدقه یصدا یتونیم یشده! اما اگر خوب گوش کن یتلخ داريد -
  .یبانو رو بشنو

تمامم به سراغ گذشته رفت.  ی. به پلک زدندميسنگ قبر کش یرو ارياختیرو ب نگاهم
نبود. فقط  اهيمن س یحال رنگارنگ. کودک نياما درع وشپاهيبه ظاهر س یگذشته
کرد. صورت مهربون  ليخاکستر تبد یاهيرنگ روشنش رو به س شيآت یهاشعله

بارها اکو  یسرم برا یتو شپر مهر یکرد و صدا يیچشمم خودنما یمامانم جلو
  لبم جون گرفت. یرو یشد. لبخند

  !یتا تو راحت باش رمیمن م -

کنارش معذب نبودم  وقتچي. اون جزئ از خودم بود پس هشمینها مبره که من ت اگر
  مچ دستش رو به اسارت گرفتم و گفتم: بمون! ضي. با غشمیو نم
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رو از دستم گرفت و  ليوسا لونيپر تحکم من اثر خودش رو گذاشت. ساحل نا لحن
  آورد. رونيگالب رو ب یشهيش

بود و  دهيچشمم خشک یم. کاسهزانو نشستم و سر انگشتم رو به سنگ قبر زد یرو
دست  ايبود اما انگار که دن یقطره اشک منطق کيجوشش اشک نداشت.  یبرا یجا

  .زميسر مزار مادرم نر یبه دست هم داده بودن تا من اشک

  مامان؟ پسرتم! یشناخت -

کرد و با لمس سنگ، خاک نشسته رو  یسنگ قبر خال یگالب رو رو یشهيش ساحل
از حدش باعث شد که به  شيب ی. سرددميسنگ قبر کش یرو ديترد ربود. دستم رو با

 حيمل یو با لبخند دميدستم رو به عقب کش عيشکل ممکن به خودم بلرزم. سر نيبدتر
  شده. یزل زدم به نام حکاک

  ) ی( مرحومه سارا رسالت

به  یو زار ونينوحه و ش یو تنها صدا شدیاز قبل م شتريهرلحظه ب تيجمع ازدحام
شروع کردم به درد  هيگر یاطرافم نکرد و به جا یبه شلوغ ی. توجهرسيدیگوش م

  و دل کردن.

سال پسرت  ستيچقدر آسون بعد از ب یديشده؟ د کيچقدر کوچ ايمامان دن ینيبیم -
. من که یشنویو هم صدام رو م ینيبیهم منو م دونمیبه سمتت برگشت. من که م

. پس قربون دل مهربونت بشم راحت بخواب یدخنیم شهيمثل هم یبازم دار دونمیم
و دست پروده سارا بانوئه. کنار هرکس  رکه من برگشتم. پرهام هرجا که بره بازم پس

 ادي. من صبور بودن و از تو کشهیم دکيسعادت رو به  یليکه بزرگ بشه بازم فام
  صبر تو منم! دونستمیگرفتم اما نم
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  گرفتم و ادامه دادم. ینفس
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 ی. و مطمئنم که اگر روزمونهیم ادمي یتو ادتيکنه  یاريکه ذهنم  یمامان تا وقت -
  ه؟يچ یدونی. مبرمینم اديوقت از رو هيچ زيچ کي رميبگ مريآلزا

هش ب یليو خ ديپوشیم یتوپ توپ یروسر شهيکه هم یو خودت! همون مامان یخودت
متنفر بود اما چون من دوست داشتم  یکه از رنگ آب ی. همون سارا بانواومدیم

 یهابچه نيو بعدظهرها ب کردی. رنگارنگ درست مکردیرو انتخاب م یآب شهيهم
بود.  ايمعلم دن نيبهتر شهيو هم اومدی. از دورغ و تهمت بدش مکردیمحل پخش م

  .ادمهيهامون رو من تک به تک خاطرهنرفته.  ادميرو  زيچچيمامان! من ه نيبب

  .دميکلماتم رو کنار هم چ نيافسوس لب گشودم و آخر ايدن کي با

عمو رو نبخش! اون  بارنيا کيآب چشمه زالله اما مامان  نيو دلت ع یمهربون -
االن تو زنده  کردیپول رو نم یصيقدر حرتاوان پس بده. اگر اون آن ديبد کرده و با

خون خودش تر با هممهربون کمي. اگر اون کردیم یزندگ رانينار ما اک مانيو پ یبود
اما  ینبود. مامان نبخش! از حق خودت گذشت نياما  تياالن وضع کردیبرخورد م

 یجاکينداشت که بخوان دفنش کنن اما بردنش  ینگذر. بابا جسد مانياز حق من و پ
 ديسر مزارش اما سالم منو به جمش برم تونمی. نمادينم ادشيدور که االن خاله هاجرم 

شدم انگشتر  رگمرد شده. قول داده بود هروقت که بز گهيخان برسون و بگو پرهام د
من هستم و  گهيرو بده من اما حاال... مامان از امشب خوب بخواب چون د قشيعق

  .اميم دنتيهرهفته با آرامشم به د

هق ساحل باعث شد که با قه یزدم. صدا اسم سارا بوسه یآخر خم کردم و رو از
  .رميتعجب سرم باال بگ

  ساحل! -

چشمش رو گرفت  ريز یسيهشداردهنده من با پشت دست خ یصدا دنيمحض شن به
 نينبودم که به هم یحلوا مشغول نشون داد. اما من آدم ینيو خودش رو با سلفون س

. رميگینم لبش نشونم که آروم یدست از سر غم گل نازم بردارم. تا خنده رو یراحت
وجب رسوندم. خم کردم و  کي بهقدم فاصله رو  کيسنگ قبر بلند شدم و  یاز پا

عطر گل زنبق  ی. بودميکش رونيب لونيسارا بانو رو از داخل نا یگل گل ديچادر سف
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صورتش رو  یبايتا بتونم قرص ز دميکش ترنييمشامم رو نوازش داد. سرم رو پا
  .نميکامل بب

  !نمتيبب -

زمزمه کردم که ساحل با خنده رو برگردوند. دستش رو به  یبامزه یلحن رو با نيا
  گرفتم و وادارش کردم که بلند بشه. یآروم

  ؟یداریدست از سر من برنم نجاميپرهام تو ا -

  .ذارمیکشکه؟ راحتت نم اي هيکردم و گفتم: نه! مگه الک یلجاجت نوچ با

. چه تناقض ديسرخ شده بود؛ خند هيهاش از فرط گرصورتش مغموم و چشم نکهيا با
  !ی! خنده در اوج دلمردگیبيو غر بيعج

قابل احترام  ديسارا بانو با ادگارياحترام باز کردم. تنها  ايدن کيچادر رو با  یتا
سجاده  یسرش کرده و پا مانيها با عشق و اکه سال یباشه. اون هم چادر نماز

  گذاشته. ونيمنشسته. ذکر گفته و گاها اندوهش رو با خدا در 

سرش  یمعصوم و همانند مهتاب ساحل رو از نظر گذروندم و چادر رو رو صورت
تا  ديچادر رو در هوا قاپ یو لبه ديدست جنب یحرکت من ساحل سر نيانداختم. با ا

چادر احترام  نيا یساحلم مثل من برا نکهي. از انهيبه گرد خاک بش دشيمبادا رنگ سف
  زدم. یقائل بود لبخند

  ؟یکنیرو م کارنيرا اچ -

 ختهيصورتش ر یاز موهاش که رو یاسرش مرتب کردم و طره یرو رو چادر
نوازش  یاش و به آرومگونه یچادر بردم. دستم رو گذاشتم رو ريبودن رو به ز

  نداشتم. یوقت به حرف مردم توجهشلوغ بود اما هيچ یليکردم. درسته بهشت رضا خ

قدر که نتونستم چشم ازش بردارم. . آنشدیخوشگل م یچادر گل گل نيچقدر با ا ساحل
  شده بودم با عشق زمزمه کردم. بشيدلفر یطور که مسخ چهرههمون
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. نه کنهیچادر ارزشت تو رو دو چندان م نيو ا یمن با ارزش یتوئه! تو برا یبرا -
به  مکنیم هيرو دارم هد ميزندگ ادگاري نيمامانه؛ نه! چون من بهتر یچون برا نکهيا

  نه؟ ايطناز من  یدي. فهمیاز خودمم مورد اعتمادتر یتو حت یعني نيتو. ا

  سارا بانو هستم. ادگاري! مراقب دميو گفت: فهم ديدلبرانه خند ساحل

  . ساحل به دور دست اشاره کرد و گفت: اومدن!ميکنار سنگ مزار نشست هردو

  زدم. یلبخندمامان به همراه مهنوش و خاله هاجر  دنيچرخوندم و با د سر

  پرهام! -

خاص همراه  یاسمم رو با احترام شهيداشت و هم یانرژ یچند روز حساب ني! اعجب
از اون لحن کالمم رو مملو از  تي. من هم به تبعزدیپر ناز و ادا صدا م یبا لحن
  عشق کردم. یدگيشور

  جون دلم؟ -

به  یوا سرده ولدرسته ه م؟يقدم بزن ميباهم بر یايکه بعد از بهشت رضا م گمیم -
  .ارزهيحس و حال خوبش م

 ليتکم یبا چ یدونیچشم! حس و حالش م یبهم زدم و گفتم: رو یآسوده پلک اليخ با
  شه؟یم

  ؟ی: چديکرد و پرس زير یچشم یکنجکاو با

  ه؟ي! نظرت چمويو آبل یبا باقال نيريلبو داغ و ش کي -

 یليخ یگفت: به نکته و ديانگشتش رو به کف دست کوب کي قيتشو یبه معنا ساحل
  .یاشاره کرد یاخوب و خوشمزه

  مامان مانع بازگو شدن کالمم شد. یبزنم که صدا یحرف خواستم

  پرهام! -
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 یعرض کردم. مامان چادر مشک یشدم و خطاب به خاله هاجر و مهنوش سالم بلند
  درست کنار سنگ قبر نشست. نيزم یرنگش رو جم و جور کرد و رو
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مامان  نکهيبود تا ا یعاد زيچ. همهشدیزمزمه فاتحه هر لحظه بلندتر از قبل م یصدا
به سمتش رفت و به آغوشش  مهي. ساحل سراسهيگر ريبه من انداخت و زد ز ینگاه

  .ديکش

  چرا؟ هي! گریمامان فخر -

 یبرا یرو پوشش یروسر یر. اون هم لبهبه خاله هاج دياز مامان نوبت رس بعد
اش اوج گرفت. مهنوش معترض نسبت به رفتار مامانش هقصورتش کرد و هق

شما  ستين یخدا خاله سارا راض. بهنيکنیجو رو متشنج م یگفت: اِ مامان! چرا الک
 نهيبب یسال و اند ستيبعد از ب روکه پرهام خاله  نجايا مي. اومدیکن هيگر یجورنيا

  .گهيد ديا با اشک و ناله به دل غمزده پرهام پر و بال ندشم

با  یاديهشدار مهنوش هردو آروم گرفتن. حواسم کامال جمع بود که ساحل ز نيا با
  الکردار! کردیشده. اخالق خوبش همه رو جذب م یميمامان صم

نوش که مه نميو خواستم کنار مامان بش دميباالتر کش یشلوارم رو از زانو کم یپارچه
  .رميوقتتون رو بگ شهیم قهيگفت: چند دق

  . ديبله بفرمائ -

فاصله گرفتم و منتظر مهنوش  ناياز مامان ا یدر خلوت بود پس چند قدم منظورش
  حلوا رو از ساحل گرفت و قدم تند کرد سمتم. ینيشدم. س

  با من؟  ديداشت یکار -

  بت کردم!صح مانيبا پ شبيتند تند سرش رو تکون داد و گفت: د مهنوش

  ؟یچه موضوع یدرباره -
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  کلمه رو زمزمه کرد.  کياش رو نشونه رفت سمت من و اشاره انگشت

  شما! -

. االن وقتش نبود! قرار بود مهنوش با من از دنيفرط تعجب جفت ابروهام باال پر از
  گفته. مانيرو به پ زيچقبل هماهنگ کنه اما حاال خودسرانه همه

  .ديکردیاز قبل با من هماهنگ م ديتموم شده؟ شما با انميمگه درس و دانشگاه پ -

قانع کردن من هزار جور ترفند رو  یو برا ديبه شال کرم رنگش کش یدست مهنوش
  به کار برد.

اتفاقات  نيتریاوقات شخص یکه بعض ی! به حدميميبا هم صم یليخ مانيمن و پ -
 شيعموت سه چهار سال پبعد از فوت  ماني. بالخره پميگیرو به هم م مونیزندگ

 یليچند وقته اتفاقات خ نيخواهر و برادر! راستش ا کي نيکرده. درست ع یما زندگ
شما خوب  یحال و هوا دميکرد. من د وربحث به کل د نيافتاد و شما رو از ا یبيعج

 یباشم. اگر از نظرتون کار بد ميسه یحال خوبتون کم یتو یجورنيگفتم ا ستين
  نذاشتم! یبد تياهم. نکردم واقعا عذرخو

هم  راهي. پر بستين یبه عذرخواه ازيتکون دادم و گفتم: نه! ن یبه نشونه منف یسر
  بهش؟ نيگفت ی. چميچند وقت سرم شلوغ بوده. خب بگذر نيمن واقعا ا ديگینم

مکالمه  نيپس صالح دونستم که ا گفتمیرو بهش م هيقض دياول و آخرش که من با -
نبود که بشه راحت ازش گذشت. بعد از  یودرو. موضوع سادهپشت تلفن باشه تا ر

. خالصه به هر یگفتن دار یحرف برا یبرادرت زنده است، کل یسال بفهم ستيب
از  ايبخنده  ديبا دونستینم طفلکشدم.  مانيپ یقراریگفتم و شاهد ب يیزور و بال

  اما بعد قانع شد. کردی. اول که باور نمزهياشک بر یفرط خوشحال

زنده است  کميداداش کوچ دميفهم ی. من هم وقتکردمیرو درک م مانيپ حال
  اد؟يم ی: نگفت کدميزدم و پرس یسرگردون شدم. لبخند

 طيو هرجور شده بل شهیترمش تموم م یهاامتحان گهيگفت تا ده روز روز د -
  ذوق داشت. یلي! خرانيا گردهیو برم رهيگیم
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و  یحال. با خوشنمشيدوست داشتم زودتر بب یلياومده بود خ شيکه حرفش پ حاال
  خطاب به مهنوش لب گشودم.  زدیهام مکه چشم یبرق

الاقل عکس رو  ديکرد يیحرفتون منو هوا نيشما با ا نم؟يعکسش رو بب شهیم -
  .دينشونم بد

شاهد بزرگ  کياز نزد یتونیو م گردهیکرد و با لجاجت گفت: برم ینوچ مهنوش
  نداره! دهي. عکس فایشدنش بش

رو به دست  یگوش یشلوارم حس کردم. بدون معطل بيرو داخل ج یگوش لرزش
 یصفحه یرو اريمن رو تنها گذاشت. اسم سام یزنگ گوش دنيگرفتم. مهنوش با شن

سبز رنگ رو لمس کردم.  یفاصله گرفتم و نقطه یکم تيافتاده بود. از جمع یگوش
  شدم. قدمشيخودم پ رو کنار گوشم گرفتم و در سالم کردن یگوش

  الو سالم! -

 اريبودن سام یحجم از پرانرژ نيپر نشاط داد. ا یجواب سالم من رو با لحن اريسام
باالتر رفت و  یکم خوندیمداح که با سوز و گداز م یتعجب داشت. صدا یواقعا جا

 يی: کجاديکه درش حضور داشتم پرس ی. کنجکاو از مکانديشن یاز پشت گوش اريسام
  ر؟تو پس

  اومدم سر مزار مادرم. -

  : ساحل هم باهاته؟ديلب زمزمه کرد و پرس ريز یآها اريسام

  افتاده؟ یآره چطور؟ اتفاق -

 يیداره توانا یزيت یکه صدات رو نشنوه. اون وروجک گوشا يیجا کيپس برو  -
  صدات رو بشنوه. یداره که از چند متر نويا

 عتيکردم. نگاهم رو از جم شتريو بفاصله ر اريو با توجه به هشدار سام دميخند
  .بهيغر یگرفتم و دوختم به سنگ قبر

  .کنمیمثل قبل که قطع م ی. جون به لب نکنشنومیبگو م -
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  شادمانه آغشته گفت: دوتا خبر خوب دارم که... یبا لحن اريسام

  بهش. دميزدم. با حرص و جوش آروم توپ یچيکالمش رو ق یرشته

  .کنهیبگو که ساحل داره نگام م عيقطع کنم؟ زود تند سر -

فرشاد  ی. بگو ببينم قضيهدارمیبرم ینيرو دست از مقدمه چ بارنيا کيباشه حاال  -
  ؟یرو به ساحل که نگفت

  ن؟ي... فرشاد رو گرفتارينزنم. سام یکه فعال حرف ینه! خودت گفت -

  شده. بيغ انوسياق یقطره تو نيکرد و گفت: فعال که ع ینوچ

  لب زدم. دينوم یهم و لحندر یصورت با
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  ه؟يخب به درک! خبر خوشت چ -

  شروع کرد به قطار کردن کلمات. یبدون معطل اريسام

بود! مجازاتش صادر شد. به هفت سال حبس محکوم شد و  دونيامروز دادگاه فر -
به گانگستر  ميرسیم ميکه بگذر نياق کرد. حاال از ادادگاه اغر یپا زايچ یليبه خ

  پوش معروف! ینداره. هود تيبراش اهم یچيکه کله شقه و ه یقصه. اون

  هوش اومده!لبخند زدم و با ذوق و شوق گفتم: عرفان؟ بگو که به ناخودآگاه

بار دوم چشم به جهان گشود. پرهام  یآقا برا شيساعت پ مين نيآره خداروشکر. هم -
دل همه  یخودش رو تو یکارش حساب نيچقدر خوشحال شدم. عرفان با ا یدونیمن

  جا کرده.

  : االن حالش خوبه؟ مامانش خبردار شده؟دميپرس دهيبر دهيعجله بر با

 تيبهبود وضع یبمونه برا یبستر یچند روز ديداره. فقط با یاريآره کامال هوش -
و  ختيریاشک م یه خدا جور. بندمينفر خبر داد نيهاش. به مامانش اولزخم
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وسط درست  نيا یزيچ کيگرفت. فقط پرهام  امهيکه من گر گفتیخداروشکر م
  تو ذوق! زنهی. داره مستين

آدمو تو  یکنیم گريخون ج ؟ی. آب دهن رو با استرس قورت دادم و گفتم: چدميترس
  که.

  .ديبلند خند یبا صدا اريسام

 ديزود با یليعرفان خ گهیبهم م یحس کيپسر، نگران نباش. فقط  ستين یزيچ -
که  ینفر نيتا به هوش اومد اسم اول یدونیرو بپوشه. آخه م یکت و شلوار دوماد

هم که منتقل شده بخش مدام حالش رو  یشما. از وقت یگفت مهنوش بود! آشنا
  دل باخت. یجورنيا یکي ماداشت ا اديخون ز یهرچند بها اتيعمل ني. اپرسهیم

مهنوش بود و  ینگاهم رو زدیاز مهنوش و عرفان حرف م اريکه سام یوقت تمام
  بشر واقعا پدرسوخته بود. نيجمله از ساحل افتادم. ا نيا اديساحل. 

  بله!) ؛یعرفان با فالن گهیبهم م یحس کياما  ستمي( مطمئن ن

  بود. یخوب یليهوش اومده بسه. امروز روز خکه به نيو گفتم: هم دميخند

  .ديتشر خطاب به من غربا  اريسام

دلم براش تنگ  شميپ اريها. بردار خواهر منو ب یپرو شد گمیبهت نم یچيه یهرچ -
  !مونهیمن م شيبله نگه پ یشده. ساحل تا وقت

  .یکنیبا تلفن صحبت م ی. سه ساعته دارگهيد ايپرهام! ب -

ها سر عکس دنيرو با د یبانو امر کرد. شما هم دلتنگ یديگفتم: د اريعجله به سام با
  . فعال خداحافظ!شهیم یچ نميکن تا بب

 دني. ساحل با دنايرو قطع کردم و با سرعت خودم رو رسوندم به مامان ا تماس
  ؟یخندیم یجورنيافتاده که ا ی: اتفاقديپرس یصورت خندون من با کنجکاو

  هوش اومد.عرفان به -
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واسم رفت سمت مهنوش تا بلند شدن. تمام ح نيزم یمن از رو یجمله نيبا ا همه
االن  ؟یگفت: واقعا؟ ک یو به خوشحال دي. مردمک چشمش لرزنمياکشنش رو بب یر

  حالش خوبه؟

خنده.  ريزد ز یمهنوش پق یقراریب دنيبود با د زيچکه مثل من متوجه همه ساحل
  ؟یدي! پرهام دديدهنش رو گرفت و با خنده گفت: ببخش یجلو

نبود بهش بگه خب پدرسوخته  یکيام گرفت. هم خنده از حد ساحل من شيب یخنده از
  .کننیم اليخودشون فکر و خ شيپ هيبق یکنیفکر نم

 نيپسر؟ ا یگیهاش گرفت و گفت: راست مکتم رو به اسارت انگشت یلبه مامان
  .ندازهیها منو به شوک مخنده

  ام گرفت.ساحل خنده یوا. مامان دروغم کجا بود؟ من از خنده -

ش رو به سمت آسمون بلند کرد و گفت: خداروشکر. خدا به معصومه دست نماما
  پسر! یخوش خبر باش شهيرحم کرد. هم

به ساعت کرد و  یاز حرکت ساحل خجالت زده شده بود نگاه یکه حساب مهنوش
برم مرکز! قربونت برم بلند شو تا خانم  ديخطاب به مامانش گفت: مامان من با

  .نق و نوق نکرده یافتخار

کردن و  یاز ما خداحافظ قهيهاجر به حرف مهنوش گوش کرد. بعد از چند دق خاله
دو زانو کنار ساحل نشستم که  ی. رونمي. مامان اشاره کرد که بشميما سه نفر موند

  مامان اشاره کرد به من و ساحل. 

 دهيخودش. حاال وقتش رس یبرگشت به روال عاد زيچهوش اومد و همهعرفانم به -
 زيچچي. هانيکه چقدر بهم م یهم. دور سر هردوتون بگردم الهبه نيا دوتا برسکه شم
  خوشحالش کنه. تونهیآدم نم یگوشه گريسر و سامون گرفتن ج دنيتر از دقشنگ

  با خجالت به من انداخت و گفت: االن؟ ینگاه مين بايز یبا خنده ساحل

  .ديسنگ قبر کش یش رو روتکون داد و دست یسر مامان
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کنم!  یپسرم خواستگار یازت برا خوامیکنار سارا بانو م جانيآره خوشگلم. هم -
پدر و  دونمی. مرهيامشب حاج صادق باهش تماس بگ نيپدرت رو بده تا هم یشماره

  کنن. یزيرتا برنامه ميزودتر بگ گمیم نيهم یبرا کننیم یمادرت تهران زندگ

و با اون  ديو گفت: به برادرم زنگ بزن زد یاسم " پدرت " پوزخند دنيبا شن ساحل
  .دهیخودش به مامان و بابام خبر م اري. سامديهماهنگ کن

 یجورنيباهش صحبت کنم تا ا ريدل س کيبغلش کنم و  تونستمیمامان نبود و م کاش
  غم به دلش راه نده.

ا . هوگهيد ميبر دي. خب بلند بشزميگفت: باشه عز یو با خوشروئ ديخودش فهم مامان
  سرده! یليخ

. با خنده رو به مامان گفتم: شما ميبلند شد نيزم یو ساحل هردو همزمان از رو من
  خونه! ميگردیباهم برم م،يقدم بزن کميبرو. من و ساحل 

  حلوا رو برداشت. ینيتکون داد و س یسر طنتيبا ش مامان

رو پخش  حلوا ني. منم ادي. بردي! باشه پسرم مواظب خودتون باشیامان از جوون -
   !رمیبعد م کنمیم

 نياز بهشت رضا رفت و من دست ساحل رو گرفتم. آخر یگهيبه سمت د مامان
  دلم زمزمه کردم. ینگاهم رو هم به سنگ قبر انداختم و تو

  خداحافظ سارا بانو. -

لبو  یکس یدور از شهره مطمئن نجايکه ساحل گفت: ا مياومد رونيبهشت رضا ب زا
  فروشه؟یم یو باقال

  چرخوندم. تيجمع نيدور ب کيو نگاهم رو  دميخند

  بشه. داياونجا هم پ ديهرچند شا ستيکه ن کاي! خارج شهره آمرزميآره عز -

  .ديبه شالش کش یرو محکم گرفت و دست بازوم
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  ها؟ م،يقدم زدن بش اليخیب یهاگر خست گمیم -

حرکت  نيزدم. از ا اشینيبه نوک ب یاخم نگاهش کردم و با سر انگشت ضربه با
  شادمانه سر داد. یمن خنده

! من ريذوقم؟ نه خ یتو یزنیم یجورنيبعد ا یدیم شنهاديپدرسوخته خودت پ -
  چهار قدم که سهله!برم.  ادهيقاف باهت پ یقدر خوشحالم که حاضرم تا قلهاالن آن

  نه؟ م،يخندیباشه که باهم م یقهيچند دق نيهم یزندگ ديخوشحالم که کنارتم. شا -

تر از قبل االن که کنار تو هر لحظه قشنگ نيو گفتم: آره مثل هم دميرو بوس سرش
  .شهیم

افتادم. مگه مامانم از ساحل  ینکته اديبه گردنش داد که  یدلبرانه تاب ساحل
  لحظه است. کيلحظه هم  کينکرد؟ چرا از فرصت استفاده نکنم؟  یخواستگار

  ؟یبرنامه دارم. موافق یبعد از لبو و باقال -

. ساحل با ذوق شهیم دپوشيداره سف نيکم زمبود که متوجه شدم کم نييروبه پا نگاهم
. آدیاشاره کرد و گفت: داره برف م زدنیم ديکاپشنش سف یبرف که رو یهابه دونه

  خوشحال نشدم؟  یزيچ دنياز د یجورنيچند وقته ا یوندیم

  !یاالن که شد -

  هاش رو از هم باز کرد و سرش رو باال گرفت.لبخند دست با

هوش اومدن عرفان، عالقه مهنوش و امروز بعد از خبر به نيهم شه؟یباورت م -
  بمونه. یجورنيا شهيخوبه کاش هم یلي. خآدیداره برف م یبحث خواستگار

سر و صورت ساحل  یبرف رقص کنان رو یهابه آسمون انداختم. دونه یاجمال گاهن
  .نشستیچقدر به دل م شيخوشحال دني. دديخندیفقط م مهابایو اون ب ختيریم

  ست؟يپدرسوخته تو سردت ن -
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 طنتيربودش. با ش یاش نشست و اون با پلک زدنمژه یدرشت برف رو یدونه
  گه تو سردته؟و گفت: نه! م ديسرخوش خند

. دميخودم کش نياش رو به آغوش آتشو دخترانه فيدستش رو گرفتم و جسم ظر مچ
به  یکه ساحل بوسه یضربات راسخ و مستدل قلبم رو به وضوح حس کردم زمان

  کاشت. امنهيس یقفسه یرو

  .شمیم رحمینکن که بد ب يیوروجک! هوا اريدر ن یپدرسوخته باز -

  و دلچسب زمزمه کرد. نيريگذاشت و ش رهنميپ یش رو رودست ساحل

  .یبش رحمیکه ب خوامیبه بعد م نياز ا -

ام رو کنترل کردم. در آخر با خنده یدادم. به سخت هيدلبرم تک یشونيرو به پ ميشونيپ
  که... یجاکي ميخنده گفتم: به وقتش! بر

 یکه فقط صدا یزد. ذوق و شوق کنان داد زد: جا یچيکالمم رو ق یرشته
  به گوش برسه؟ هارکيرجيج

 یواسه خواستگار خوامی. مشهیمحسوب م نه پدرسوخته! اون جز خلوت شبانه -
  بازار طالفروش ها؟ مي. برنميتدارک بب شيپ شيپ

چشم  طنتيمملو از ش یاش گلگون شد. با نگاهکرد که گونه طنتيقدر شآن ساحل
. دهیم فيک یباز وونهيد کميما و هوا سرده ا آدیدوخت به من و گفت: درسته برف م

  !ميبر

  اش و نوازشش کردم.گونه یرو گذاشتم رو دستم

  بهت گفتم؟ یچ یبند فروشاون شب دربند داخل اون دست ادتهي -

  !یآره اما دوست دارم خودت بگ -

  آروم زمزمه کردم. یگرفتم و با لحن ینفس

  حاال وقتشه! دمیم تنيحلقه ز نيانگشت دوم دست چپت رو با نگ یگفتم به زود -
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که حقمون  یبه جا دمياما رس ميرو پشت سر گذاشت یسخت ی. چه روزهادميخند هردو
  حق ما بود. یو خوشحال یبختبود. خوش

بار  ی. برااري ی. مشامم پر شده بود از هوادادیم دهيخوش ارک یبو زيچهمه حاال
 شتريحافظ داشت و ب به یخاص یلياول دهنم به سرودن شعر باز شد. بابام ادارت خ

حاج صادق  یشگيشعر صحبت هم تيچند ب ني. اما اخوندیاوقات اشعارش رو م
بس که خونده بود  گفتیم راستورد زبونش شده.  گهيد گفتیخانم م یبود. فخر

و  دميگلگون ساحل رو با عتش بوس ی. گونهمياش رو حفظ بودما همه کلمه به کلمه
  زدم. گوشش دل  ريز تابیب یبا قلب

  ارشيفکر بلبل همه آن است که گل شد  -

  که چون عشوه کند در کار شهيدر اند گل

  که عاشق بکشند ستيهمه آن ن يیدلربا

  آن است که باشد غم خدمتکارش خواجه

  آن است که خون موج زند در دل لعل یجا

  بازارش شکندیتغابن که خزف م نيز

  گل آموخت سخن ور نه نبود ضياز ف بلبل

  در منقارش هيقول و غزل تعب همه نيا

  یگذریکه از کوچه معشوقه ما م یا

  وارشيد شکندیحذر باش که سر م بر

  سفرکرده که صد قافله دل همره اوست آن

  به سالمت دارش ايکجا هست خدا هر

  دل یگر چه خوش افتاد ا تتيعاف صحبت

  است فرومگذارش زيعشق عز جانب
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  دست که کج کرد کاله نيسرخوش از ا یصوف

  دو جام دگر آشفته شود دستارش به

  تو خوگر شده بود داريحافظ که به د دل

  وصال است مجو آزارش نازپرورد

  (حافظ)

  

#Sahel 

رو در نظر گرفتم و  طيمتعهد شدم. نه شرا یو ستودن نيراست یاحترام به عشق یبرا
دادم.  تيقلبم رو ارجح یتوجه کردم. تنها ندا انمياطراف اساسیپوچ و ب نه به نظرات

و من به  ديکشیخودش و آغوش بازش رو مکرر به رخ م یشگيقلبم خواستار هم
خوش نوشتم "  یبا خط یتابیو ب یقراریب یبرگه رياز تپش هراسان قلبم ز تيتبع
  "انيپا

گذاشتم  ارشيسمم رو در اختمال پرهام شدم. روح و ج شهيهم یبله گفتم و برا قاطع
  از جنس تعهد! یرييبده. تغ رمييخودش تغ یوهيو اجازه دادم به ش

بهتر رقم  یداشتم برا نيقيسپردم که  یرو به دست مرد امندهيراحت آ یاليخ با
  ميذاره. هيخوردنش از جون ما

  ارمت؟يب اميب اي یايم -

بردارم. با خنده  اليفکر و خ بود تا دست از یپرهام از داخل بالکن کاف یصدا دنيشن
  آرومم به گوش پرهام برسه. یزدم تا صدا اديفر

  !اميپس الزم نکرده، خودم م یدار یخراب یسابقه -

برداشتم و آشپزخونه رو ترک کردم. زمستون  یناهارخور زيم ینون رو از رو سبد
 ليآدم قندرو داشت که  نيا تيهوا قابل یشده بود و دما رحمیب یبيامسال به طرز عج
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مرد چرا سرما رو  ني. ادادیاز خونه جوالن م رونيب یرکاب کيببنده اما پرهام با 
متعرض، آغشته به  یو با لحن دميکوب نيمبا حرص و جوش پا به ز کنه؟یحس نم
  لب گشودم. ینگران یاز رو یتيعصبان

  به وهللا که سرده! پرهام... -

  رو چنگ زدم. قدم تند کردم سمت بالکن.برداشتم و پتو  زيهول و وال سمت مبل خ با

  جناب! -

  داد. رييرو به سمت من تغ دشيد یهيتا بناگوش باز شد و زاو ششين دنميبا د پرهام

هنوز متوجه  تي! تو بعد از چهار روز محرمستيجانم؟ گفتم که پدرسوخته؛ سردم ن -
  شه؟ینم شيحال یکه خون من گرمه و سرد ینشد

اشتم و برگشتم با بهت نگاهش کردم. در نگاه اول پرهام گذ زيم ینون رو رو سبد
 یتا بفهم یکن یکنارش زندگ هياما فقط در نگاه اول! کاف ديرسیبه نظر م یمرد آروم

  دنده است. کيچقدر لجباز و 

شروع  اتینيب زشيکه آبر گهيباال انداختم و گفتم: چه جالب! چهار روز د يیابرو
  . و.. کنمیموقع سالمت مشد اون

. ديرو باال کش اشینينشده بود که پرهام بعد از عطسه، آب ب ليصحبت من تکم هنوز
  شد. ليتبد تيزود به واقع یليرو اجرا کن چون خ شهيو گفت: به نظرم بق ديخند

. طرح موزون لبخند دميرو به زور کنترل کردم و ابروهام رو در هم کش امخنده
  .ديدست و پا شکسته من خند تيعصبان دنيبرخورد کنم و پرهام از د ینگذاشت جد

اخم کنه. خوشگلم تو ساخته  یدرست و حساب قهيدق کي تونهیتصدق گلم بشم که نم -
  .آدیشادابت نم یکه اصال به چهره یاخم نکن گهيد بارکيلبخند زدن.  یبرا یشد

 شهيو هم شدیاز من غافل نم یطيدلم رو بلرزونه. در هر شرا یبود چجور بلد
. عطسه دومم رو که شدیعالم م اليخیب ديرسیاما به خودش که م کردیقبتم ممرا
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 زيقرمز شده بود و شونه هاش به وضوح ر اشیني. نوک بدميزد هردو باهم خند
  .زدی. از سرما منجمد شده بود اما دم نمديلرزیم

  ؟یهست یجورنيواسه همه ا اي یشیقدر لجباز مآن یرسیفقط به من که م -

ها کرد و با بادبزن به جون ذغال یمنقل جاگذار یرو رو دهيکش خيبه س یگرهايج
جزغاله نشه خطاب به من گفت: بالخره  گرهايطور که مواظب بود جافتاد. همون

  نه؟ گه؛يباشه د هيتو و بق نيب یفرق کي ديبا

د بخوا نکهيپرهام دور نموند. قبل از ا نيزبيسر تکون دادم که از چشم ت یلوند با
فاصله گرفتم. ديويدم سمت پرهام و خودم رو  هایو صندل زيانجام بده از م یحرکت

نثار پهلوش  یو مشت دميچيهاش پپتو رو دور شونه یمعطلیکردم. ب ترکيبهش نزد
  کردم.

  . یژاکت بپوش یبر دياما بعدا با یداشته باش تا گرم بش نويخب! ا یخوریسرما م -

که طرف مقابل  ميکردیم یاما هرکار ميئل نبودقا یتيخودمون اهم یما برا 
  . نهينب یبيآس نيترکوچک

 یلهيبه بغل گرفت. به محافظ م شتريکرد و پتو رو ب ینگاه مهربونش از من قدردان با
شب با نور مهتاب اون  یاهيروبروم. س یزدم و چشم دوختم به منظره هيبالکن تک

از  یقي. تلفاومدیفرد به حساب م منحصر به یقيزمستون تلف ديشد یهم در سرما
 دپوشيسف یکه منظره دادیرو بهم نم هاجاز نيشب ا یکيجنس سوزش و سرما! تار

خروشان و سوزناک باد  يیاهويقابل لمس بود. ه زيچاطرافم رو تماشا کنم اما همه
آرامش به وجودم  ینيو طن ديچيگوشم پ یبرهنه و پوک در حلزون یهاشاخه ونيم

فاصله  لومترهايک اياز سطح در ميکه داخلش اقامت داشت يیاليخونه و رخنه کرد.
هام رو بستم و . چشمدادیمشامم رو قلقلک م ايزمخت در یبو حالنيداشت اما با ا

خالص رو  ژنيگرفتم و اکس یقيسرد صورتم رو نوازش بده. دم عم ميگذاشتم نس
هام رو به . کف دستدميزهوا به خودم لر یاز سرد آنهي. دميکش هيبه ر صانهيحر

  و آروم زمزمه کردم. دميهم کش

  سرده! یليخ -
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  هام حصار شد.پتو به دور شونه یپرهام همراه با نرم یبازوها

  .یلرزیم یوروجک خودتم که دار -

که مملو از عشق و  یهاو سرم رو چرخوندم سمت صورتش. با چشم دميخند زير
  هام زل زدم.پر یراينافذ و گ یهابود؛ به چشم حهيقر

و  یديزد. چه خوب که فهم اديدار تو رو فرآغوش گرم و تب اجياحت دنيلرز نيا -
  .یمن رو محروم نکرد

  

#sahel  

  و کنار صورت من نفس زد. ديکنج لبم رو بوس اقيبا محبت و پُراشت پرهام

توئه.  فيبدن ظر یشگيبازوها حصار هم نيکن دختر! ان اموونهيد نياز ا شتريب -
  من و تو. ونيآرامش م یو برقرار تيامن یبرا

خطاب به پرهام گفتم: آخه کدوم  زيآمکرد. طعنه نيام رو مزچهره یلبخند طرح
  !گردهیبالکن م یتو یشمال؟ تازه با رکاب آدیزمستون م یوسط چله یوونهيد

و  ديزود فهم یليش گرفت. منظور حرفم رو خپرهام رنگ تعجب به خود صورت
  معترض لب گشود. 

  ! اگر بحث...طورنياِ، که ا -

 ؟یمظلوم نگاهش کردم و گفتم: ناراحت شد یکردم که ناراحت شده. با نگاه احساس
  !ديساده بود. ببخش یشوخ کيخدا فقط به

  ام رو با سر انگشت گرفت.سرخ شده ینيو نوک ب ديبرچ لب

کار عاقالنه به نظر  یگیزدم؟ آره تو راست م یک مگه من حرفآخه وروج -
رو  یوونگيو حال خوب دلبرم هر د یخوشحال یاما... من حاضرم برا رسهینم

  تجربه کنم. 
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 دنياومدن به شمال رو پرهام داد چون حال من بعد از فهم شنهادي. پگفتیم درست
 یساده یليعقد خ ميروح تيبهبود وضع یبد شد. برا یموضوع فرار فرشاد کم

پرهام به  یرفتارها دني. دم به دم با دميشمال شد یاون شب راه یو فردا ميگرفت
  خدا رو شکر گفتم. یگاههيتک نيداشتن همچ یانتخابم افتخار کردم و برا

وجود  لشيدل کشمیراحت م اليبا خ یو نفس کوبهيم تمير یاگر ضربان قلب من رو -
  بشه. فيتضع امهيروح ینذاشتارزشمنده توئه! ممنونم که 

 یپلک یفرستاد. با درموندگ رونيموندگار به ب ینفسش رو همراه با لبخند پرهام
 یرانندگ کي گهيتصدقت! د فهيوظ ه؟يچه حرف نيمن ا نکيريخوابوند و گفت: ش

  نار منو نداره. قابل گل گريج خيکردن چند ساعته و چند س

. در اون ميبود ستادهيا داد،یم دهيخوش ارک یکه بو يیپتو رينفس ز کي یفاصله به
  .اومدیم رونيهامون بهوا جمالت با هرم نفس

  نه؟ به؛يعج -

  ؟ی: چدميپرس رتيکردم و با ح زير یچشم

صورتم و آسمون در رفت و آمد  نيماه. نگاهش ب يیاشاره کرد به قرص تماشا پرهام
  رد.زمزمه ک یقراریداشت و با ب تر نگهبود. پتو رو محکم

حال  شونيفضا واسه منه پر ن؟يکرد یشده. تبان یکيماه  يیبايتو امشب با ز یدلربا -
  شده. ريگنفس یليخ

  دلم مونده بود. یهاست تورو که ماه یزيبسنده کردم و گفتم چ یالبخند ساده به

 چيآخه من واقعا ه ؛یکنیاغراق م یليتو خ کنمیچرا اما حس م دونمیپرهام نم -
  ندارم. یصخا يیبايز

  بزنه که ادامه دادم. یکرد و خواست حرف اخم
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و  یاچنان قلوهآن یهابودن که محرومم. پوستم گندمگونه و... لب یاز چشم رنگ -
رو درک  ديو تمج فيتعر همهنيا ليدارم و دل یمعمول یليخ ندارم! من چهره یقشنگ

  ...یفقط دار گهیبهم م یحس کي. کنمینم

 یمن دودو زد. به دنبال ادامه یهاچشم یو سوزان. نگاهش تو پرهام گرم بود نفس
  نفس لب زد. یصورتم خم کرد و ب یصحبتم سرش رو رو

 یتونیسوال من م کيکه هست. به  یااما قهوه ستيو سبز ن یرنگ چشمات آب -
  ؟یجواب بد

  به تن داره؟ یچه رنگ ی: خاک جامعهديتند سر تکون دادم که پرس تند

  کلمه بسنده کردم. کين به گفت تنها

  !یاقهوه -

از  امنهيس یشد. قفسه رهيبه من خ یمتریليم مين یپلک زد و از اون فاصله آروم
 یلباس منو تو دهي. پرهام نفسش رو ها کرد و عطر ارکخوردیتکون م جانيفرط ه

 یخاک یکرد: من دوست دارم که تو هيواگو دهيشور ینگه داشت. با لحن اشنهيس
 یعالم و آدم ساده به نظر برس چشمبه  یتونیشات خودمو چال کنم. تو مرنگت چ
تو تونست منو به بند و اسارت عشق بکشونه پس... اگر  ینه! سادگ یکياما من 

  .ینباش بايکه ز ستين ليدل یساده

  نامحسوس شيطنتش رو از سر گرفت. یو با چشمک ديهام کشانگشتش رو به لب ینرم

 یاجازه شي. تا چند ماه پمونهینقطه ضعف من بوده و م شهيرنگ لبت هم یصورت -
 یهات راضاز لب ديکه با یبردن ازش رو نداشتم اما حاال... پدرسوخته اون ضيف

  !هيباشه راض

 تيچون جذاب یبه اغراق ندار ازياز لبم گرفتم و گفتم: اما تو ن یزيخجالت گاز ر با
  .کنهیرو جذب م یهرکس یکه دار یمردانه
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و  دهيبه تو چسب شهيوجود من هم ی. آهنرباکنهیمنو جذب خودش نم یاما هرکس -
  !هيقدرتش جدانشدن

رو حس کردم. اما  یزيبه خودش فشرد که درد ر شتريمن و ب زهيو م زيتن ر پرهام
  درد؟ نيتر از امگر بود قشنگ

رو گرسنه  یبو هرکس نيپخته مشامم رو پر کرد و دلم ضعف رفت. ا گريج یبو
خوابوندم و  یساعته لب به غذا نزدم. با خنده پلک نيکه چند یچه برسه به من کردیم

  اشاره کردم به منقل ذغال. 

  سراغشون؟ یبر یخوای. نمشهیاالن غذات جزغاله م یآشپزباش -

بازوش  ونيمن رو م فيطور که جسم ظرکرد و همون یتخس نوچ یبچه کي مثل
 یدرون قفسه ليگفتم. قلبم با تعج یکه آخ ديخاص لپم رو کش یطنتيگرفته بود با ش

  که پرهام کنار گوشم زمزمه کرد. یوقت ديکوب امنهيس

  گوسفند برسم؟ گريچرا برم به ج کنهیم یبغلم داره دلبر یتو یگريج نيهمچ یوقت -

آغوشش تکون خوردم و گفتم: اما  ونيباال انداختم. م يیو ابرو دميبلند خند یصدا با
  !یمنو بخور یو تو نميتون تمسين یمن خوردن

  پدرسوخته. ريتونستم! پرهام برومند رو دست کم نگ دياز کجا معلوم؟ شا -

  به پهلوش. دميو با آرنج کوب دميرو فهم منظورش

  گمشو! -

  

#sahel  

 دنيه محبت و عشق ورززن ب کي دونستیبود و م یمرد باوقار و فهميده پرهام
از  رابيکلمات کنار هم س نشيبا چ یو چرا چونیداره. مطلع بود و ب ديشد ازين

و کجا پرهام شد  یمحبت کنم. از ک يیکه گدا گذاشتینم وقتچيو ه کردیعشقم م
. ادمهياستوار موند رو خوب  ارمرو که کن یاما روز دونمیتمام فکر و ذکرم نم
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اش و در آخر از وجودش گذشت. ش، وقتش، مالش، خانوادهپرهام کنار من از جون
گرفت و نگذاشت  یقول داده بود که رعد بمونه اما قلبش تمام وجودش رو به باز

 یهاشد و اشک یو مال یافتاد. خون نيبمونه. بارها شکست خورد و به زم یقو
بلند شد.  زانوش گذاشت و یشد اما اون... دوباره دست رو ليتبد ههاش به خونابچشم
خوب سهم  یهادستش آورد. اگر لحظهو درآخر به ديآرامش هردومون جنگ یبرا

  !مياگذشته یهاو اشک هایسخت ونيحال دل ما شده مد

  ؟یکنیفکر م یبه چ -

گذشته  یو بررس ليزد. از تحل یچيافکارم رو ق یمغموم رشته یپرهام با لحن سوال
  و به کنار پرهام برگشتم.رو رها کردم  کمي. ذهنم تاردميدست کش

هزاران سوال و جوابه. پر از احتماالت درست و غلط. گاها  یما جا کيذهن تار -
  .رهيگیتلخ آدما رو م یو سراغ گذشته شهیم ختهيافسار گس ارياختیب

گردنم  یهاش نقش بست. صورتش رو به سمت گودلب یرو جونیب یلبخند طرح
شال نازک، پوست بدنم رو گرم  کي یبه فاصله هاشکرد و نفس زد. هرم نفس ليما

  به دلم نشست. بيلحنش عج يیرايگ یاهيسکوت چند ثان کيکرد. بعد از 

 یزمان کار یول کنهیو پُر ازدحام تو رو ترک نم کيذهن تار وقتچيگذشته ه -
 یاهيبه س گهيرو به راهه؛ پس د زيچهمه یرنگ بشه. کنار من که باشکه کم کنهیم

 یو صورت ینارنج ،یکنم؟ قرمز، آب یرنگ یکن. نقاش بشم و افکارت رو رنگفکر ن
  .کنهیخوشگل م یليکه تو رو خ

  .ديسرخ از سرمام رو بوس یازدم که گونه يینماشدت ذوق لبخند دندون از

من به عشق تو دراومد.  یتو! خوشحالم که قرعه زندگ یعني یشانساوج خوش -
حواس هردومون رو پرت کرد.  یزنگ گوش یاانجام بده اما صد یخواست کار

پرهام رو ترک کردم.  یو آغوش گرم و خواستن زيکشوندم سمت م دينگاهم رو با ترد
 شگريبه صحفه نما یهرسوندم تا تماس قطع نشه. نگا یبا سرعت خودم رو به گوش

  مکث کردم. هيانداختم و چند ثان
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  هست؟ یه لعنت! حاال کبر خرمگس معرک یو با حرص گفت: ا ديکش یپوف پرهام

رو به  کردیم يیکه خودنما یانداختم. اسم یبار دوم به صحفه نگاه یو برا دميخند
  زبون آوردم.

  ترنم! -

در دستم و گفت: جواب بده و بذار  یپرهام درهم شد. اشاره کرد به گوش یچهره
  بلندگو. یرو

 یرو رو یو گوشحالت بلندگ یسبز رنگ رو لمس کردم و بعد از گذاشتن رو ینقطه
  گذاشتم. زيم

  سالم! -

گرم شدن  ینرمش. به بهانه یزدم به پشت هيراحت تک الينشستم و باخ یصندل یرو
شاداب دادم و  یهم گره زدم. جواب سالم ترنم رو با لحن یهام رو توبدنم، دست

 یلي! ترنم خدميترسیم یليخ زيچ کياز سمتش شدم. از  یگهيمنتظر صحبت د
بلندگو هست...  یرو یکه گوش همحاال  ختيریهم زبون م یليو گاها خ طبع بودشوخ

که  یآدم به هرچ گنی. مکردمینم رشينگه! کاش فکرم رو درگ یزيخداکنه که چ
  ترس من و ترنم! تي. حکاآدیم شيفکر کنه همون اتفاق براش پ

کجا ... نه، نه غارتگر درست تره! شوهر غارتگرت دهيساحل؛ شوهر ورپر گمیم -
  داره؟ فيتشر

صحبتش  دنيشرمنده خودش کرد. پرهام با شن یبلند گفت و من رو حساب یصدا با
 یاش رو گذاشت روباال انداخت. نگاهم رو کشوندم سمتش که انگشت اشاره يیابرو

  !سيگفت: ه صدایو ب اشینيب غهيت

دوتا  نيا نيقراره ب نميقائل شدم. زبون به دهن گرفتم تا بب تيحرف پرهام اهم یبرا
جا شدم. جابه یصندل یزدم و صامت رو  نهي. دست به سرهيصورت بگ یچه مکالمه

  بود جواب ترنم رو داد. ستادهيمنقل وا یطور که پاپرهام همون
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  .ميببر ضيف شتريتعارف نکن! بگو تا ب -

مکث کرد و با خنده گفت: گند زدم و خودمم  یاهيداده چند ثان یسوت ديتا فهم ترنم
  مگه نه؟ گه؛يد هينداره! شوخ بيدارم اما ع قبول

خطاب به ترنم لب  تياش رو کنترل کرد و با جداما پرهام خنده دميخند صدایب من
  زد.

  کن بچه! ی. برو با همسن خودت بازینه! تو منو با اون سپهر اشتباه گرفت -

  .ديچيبالکن پ یقهقهه زد که صداش تو یاز پشت خط جور ترنم

ات تموم بشه بعدا شروع بذار ته مونده خنده یباش یجد یخوایاگر مپرهام حداقل  -
  !دميکه ما فهم یجورنيکن. ا

برداشتم و مشغول پوست  وهياز داخل ظرف م یتوجه به صحبت ترنم پرتقال بدون
به خودش فشرد و از ترنم  شتريهوا پتو رو ب یکردن شدم. پرهام به خاطر سرد

  : حاال چرا غارتگر؟ديپرس

. مشهد بود کنمیدارم دق م يیتنها یخدا االن تو! بهیساحل و ازم گرفت چون -
داداش پرهام  مانيمگه قرار نبود پ یراست ن؟يايم ی! کاليخیاما حاال... ب دمشيدیم

   اد؟يامروز از سوئد ب

خودم جوابش رو بدم. ترنم حق  ديکه با دميبا لبخند به من نگاه کرد و من فهم پرهام
رو که پوست کرده بودم رو قاچ کردم و  یتنها بود! پرتقال یتنها داشت چون خونه

  بلند شدم. یصندل یاز رو

 یتا چند ماه ختهيکشورشون بهم ر تيامن نکهي! مثل اميايم گهيدو روز د یکيتا  -
  پروازها رو لغو کردن!

. ترنم ديدستم رو بالفاصله بوس یقدردان یرو به دست پرهام دادم که برا وهيم بشقاب
کرده  رهيهام رو ذخاشک یدونی! آخه مفيلب زمزمه کرد و گفت: چه ح ريز یآها

  کنم؟ کاریروز. حاال چبودم واسه اون
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اما  شدمیم ینعصبا هاشیاز دست سوت یليخ نکهي. با اهمتایبود ب یوانهيد ترنم
. خواستم آوردیلبت م یخنده رو ینوع برخوردش رو دوست داشتم. چون در هرحالت

که فقط خودم  یکه دستم رو محکم گرفت. کنار گوشم جور نميبش یصندل یدوباره رو
  بشنوم زمزمه کرد. 

  دارم.  اجتيکه احت یدو قدم دور نشو وقت یحت -

دهنم  یپرتقال به جلو ی. تکهستادميقل امن یتکون دادم و کنارش پا یلبخند سر با
  گرفت.

  !زمينوش عز -

. من خوامیخدا نمملتمس گفتم: به یرو برگردوندم به سمت مخالفش و با لحن صورتم
  واسه تو پوست کندم.

بودم که پرهام از  دنشيکرد که با دندون پرتقال رو به دهن گرفتم. مشغول جو یاخم
  ؟یشیمزاحم ما م قهيکه دم به دق یندار یگتو کار و زند گمی: مديترنم پرس

 یعنيکرد و گفت: نه!  یاما ترنم با خنده نوچ شدیبود قطعا ناراحت م یگهيد هرکس
به خوندن  نميشیکه م نينکرده دارم اما هم ینخونده و کارها یجزوه یراستش... کل

 نميبش يینهات یتو ديکه با یو من یتيشمال صفاس نيکه رفت يی. شماافتمیشما م ادي
مزاحمتون  ديشما هم که شده با کيرمانت ظاتخراب کردن لح یدرس بخونم. برا

  بشم.

که تند تند و با عجله ادامه داد: حاال بعدا بهتون  دميصراحت کالمش هردو خند از
  . فعال خداحافظ.زنمیزنگ م

: مديپرس رتيباال انداختم و خطاب به پرهام با ح يیاز طرز برخوردش ابرو متعجب
  هو؟يچش شد  نيا

  بامزه لب زد. یباال انداخت و با لحن شونه

  که واقعا مزاحم شده!  ديفهم ديشا - 
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. پرهام اومدیم رونيکه از منقل ب یزدم و نگاهم رو دوختم به دود یتک لبخند تنها
نون و  یرو گذاشت ال دهيکش خيبه س یگرهايآور ترنم جبه حرکت تعجب توجهیب

  .یو صندل زياشاره کرد به م

  .مياگرسنه یکه حساب ميبخور نيبش ايب -

درست کنار پرهام نشستم که  یصندل یفکر نکنم. رو یزيبه چ گهيکردم که د یسع
  به دستم داد. گريج خيسه س

 یشد فيضع یليچند وقت خ نيهم نشنوم! ا یگهي. حرف دیخوریاش رو مهمه -
  .ستيفکر نکن حواسم بهت ن

  کامل بخورم. تونمیمن نم اده،يواقعا ز خي: سه سو معترض گفتم دميبرچ لب

  تازه به دستم داد و خودش مشغول خوردن شد. موترشيل دوتا

  .دمیو به زور به خوردت م رميگیخودم برات لقمه م ینخور -

به  ینظر ميخوردم. ن یخال یاش خالچلوندم و همه گرهايج یرو رو مويل ناچار
 یليخ کردمیکه تصور م یزيوردن بود. برخالف چپرهام انداختم که با ولع درحال خ

  و گفتم: آخيش! تموم شد. دميکش یا. نفس آسودهديبهم چسب

  بخور و... نميا -

  عقب دادم و از پرهام فاصله گرفتم. یرو کم ی. صندلديابروهام باال پر جفت

  .تونمینم گهينه! د -

انداختم و دهنم آب  یاهقاچ شده نگ یموي. به لدياش رو هم جولقمه نيو آخر ديخند
 موترشيل یاز خوشمزگ شهیاصال برام خوب نبود اما مگه م جاتيافتاد. خوردن ترش

قاچ شده رو برداشتم.  یمويتازه گذشت؟ هجوم بردم سمت پرهام و از کنار دستش ل
هام فشردم. از دندون نيرو ب هاشرهپوست نازکش رو به سر انگشت گرفتم و پو

  ته مونده پوره رو مزه مزه کردم. حالنيتم جمع شد اما با ااز حدش صور شيب یترش

  بردار. گهيد مويل کيخب پدرسوخته  -
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و تفاله  دميپرهام زل زده به من. زبونم رو به کنار لبم کش دميرو بلند کردم که د سرم
  رو انداختم داخل ظرف. مويل

  نه! برام ضرر داره. -

  ؟ی: چه ضررديکرد و پرس زيرو ر چشمش

رو برداشتم و  فيکث یهابلند شدم. ظرف یصندل یخم کردم و از رو یسر رشرمسا
  قدم تند کردم سمت خونه.

  .یخورینکرده سرما م ی. خداشهیسرد م یليخونه هوا داره خ ايب -

من شد. با سر و صدا  عيحرکت ضا یجواب دادن طفره رفتم و پرهام متوجه از
  افتاد.رو به عقب داد و پشت سر من به راه  یصندل

رو پنهون نکن وروجک  یزيداره. از شوهرت چ یچه ضرر فهممیاز آخر که م -
  !فهمهیچون خودش بعدا م

  .دميکش شيپرهام لبم رو به ن طنتيو از ش دميخند صدایب

  

#sahel 

دلم و خم  یتم رو گذاشتم روخوردم. دس مويبه غلط کردن افتادم که چرا ل هزاربار
داشت  ريقدر تاث. آندميکش یقيقورت دادم و نفس عم یشدم. آب دهنم رو به سخت

 نيخودم رو به خاطر ا ؟یريشکمت رو بگ یجلو یآخه تو چرا نميتون ؟یعني
  لعنت کردم.  یانگارسهل

  ساحل! -

. تموم دردم تحملم باالتر بره یپرهام از اتاق خواب باعث شد آستانه یصدا دنيشن
  کردم و دم نزدم. مينقاب تظاهر قا کيرو پشت 

  .شنومیجانم؟ بگو... م -
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  پرهام رو مشکوک کرد. دهيبر دهيو ادا کردن کلمات به صورت بر فيضع یصدا

  ؟یخوب -

  .ستادميدلم برداشتم و صامت ا یرو از رو دستم

  .اميم گهيد یاقهيخوبم. تو بخواب من تا چند دق زميآره عز -

نکردم.  دايدردم پ نيتسک یبرا یقرص چيآشپزخونه رو گشتم اما ه نتيبه کاب نتيکاب
گرفتم تحمل کنم تا خودش از رو بره و خوب بشه. بعد از  ميشدم و تصم اليخیب
رفتن به  یمسواک زدم راهم رو کج کردم سمت اتاق خواب. عادت داشتم برا نکهيا

به در زدم که گفت:  یاشوهرم. تقه ايشه نداشت اتاق دوستم با یاتاق در بزنم حاال فرق
  !یبه اجازه ندار ازين

تخت به انتظار من  یبرهنه رو یرو فشردم و داخل شدم. پرهام با باال تنه رهيدستگ
ها مشغول کردم. به دنبال و خودم رو با کمد لباس دمينشسته بود. نگاهم رو ازش دزد

و  دهيسمت پرهام. بدن ورز رفتیرنگم بودم اما نگاهم ناخودآگاه م یصورت رهنيپ
  زدم. بيبهش انداختم و با تشر به خودم نه ینگاه یچشم ريداشت. ز یچهارشونه

 دني. خودتو جم کن دختر! واقعا دیقدر هول و وال دارکه آن یديند یخاص زي(چ
برات جذابه آخه  ديالبته شا کنه؟یتوجه تو رو جلب م تياون وضع یپرهام اونم تو
! پره؟یهرزه م یکه نگاهت ه یشد زيقدر هآن ی. تو از کیبه نکردتا حاال تجر
  ) ؟یکن زيبدن پرهام رو آنال دياصال چرا با

  جواب خودم رو قانع کردم.  نيبا ا و

  ( شوهرمه! )

انداختم.  ینامحسوس به پرهام نظر یليکردم و خ دايگشتن پ یرو بعد از کل لباسم
اصال کار درست و  یگفت: چشم چرون تطنيمن شد و با ش نيسنگ یهامتوجه نگاه

  ! زشته پدرسوخته.ستين یادهيپسند
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انداخته  نيزم یکه رو یرهنيدادم و اشاره کردم به پ ريينگاهم رو تغ ررسيت عيسر
  بود.

  !یخودت لباست رو درآورد -

  گربه کجاست؟ یايبازه، ح یزيتند سرش رو تکون داد و گفت: آره خب! اما در د تند

نکردم.  یکارچياما ه رميپرهام رو گاز بگ یبرم کل ايخنده  رينم زداشتم بز دوست
پس من دوست  یگفتم: اگر تو شوهرم یقاطع و منطق یبا لحن یجد یليبدون خنده و خ

  ؟یدار یدوست دارم نگات کنم. تو مشکل یرو بذارم. شوهرم ايدارم که کنار تو ح

  ز هم باز کرد.هاش رو ازد و دست یزيباز شده چشمک ر یشيبا ن پرهام

  نگاهت! اريتمام و کمال در اخت -

و قسمت شکمش نگاه کردم تا  نهيس یرو کنار گذاشتم و بادقت به قفسه ايو ح شرم
  نه! ايپک داره  کسيس نميبب

هاش رو پوشش بدن . دستدميکه از ترس به خودم لرز ديکش غيج يیهوي یليخ پرهام
  خنده.  رياش کرد و زد زبرهنه

 یشد. نفس نفس زدم و با ترس دستم رو گذاشتم رو دهيهم کش یم توابروها یعصب
  قلبم. 

  ؟یکشیبنفش م غي. چته؟ چرا جدميزهرمار؛ ترس -

  !یکنیبه بدنم نگاه م ینجوريا شمیزد و گفت: آخه معذب م یچشمک

. نگاهم رو شهیداره پرو م یليکه خ دميرس جهينت نيشدم و به ا رهيتعجب بهش خ با
 رمنتظرهيغ یليگرفتم و خ دهيرد و بدل کردم. درد دلم رو ناد یجاروبرق پرهام و نيب

  رو برداشتم و افتادم دنبالش. یهجوم بردم سمت پنجره. دسته جاروبرق

 ديدویطور که مسمت هال. همون ديتخت بلند شد و دو یحرکت من از رو نيا دنيد با
خودت رو اصالح  کمي زميزشته عز ز؟يگفت: آخه دختر انقدر ه طنتيپر ش یبا لحن
  کن. 



835 | P a g e 
 

کنم با طعنه  یرو الپوشون زميه نگاه نکهيا ی. براستادميبرداشتم و ا دنياز دو دست
  نه! اي یپک دار کسيس نميگفتم: خواستم بب

  خطاب به من لب زد.  یزيو با چشمک ر ديبه بدنش کش یدست

  .کنمیم یبدنم رو به روز رسان رمیندارم اما به عشق خودت م -

به شيطنتش ادامه  یعاد یلينکرد و خ یرو باال بردم اما توجه یجاروبرق یدسته
  داد.

تو  نکهيگفت: آخه نه ا ارهيحرص من رو در ب نکهيا یرو در آورد و برا زبونش
  !یپکم دوست دار کسيقطعا س ،یزيه

قهقهه  یجارو افتادم به دنبالش. صدا یصبر و تحمل رو کنار گذاشتم و با دسته گهيد
  خونه رو پر کرده بود.  یپرهام فضا یخندهمن و 

  ؟یترسیمگه م ؟یکنی! چرا فرار مگهيد ستايوا -

  به من انداخت. ینگاه ميپشت مبل پناه گرفت و ن پرهام

 یاز من بترس ديکه ترس نداره پدرسوخته. تو با زيدختر سست عنصر و ه کي -
  .دهیرو پرورش م یثيخب یچون ذهنم داره فکرها

دلم  ريز یکه آروم به زانوش ضربه بزنم اما درد دلم مانع شد. درد بدشدم  کينزد
چمبره زدم و از درد  نيزم یجا روو نگذاشت که قدم از قدم بردارم. همون ديچيپ

کرده بود و حال بد من  نيها کمخودم مچاله شدم. پرهام پشت مبل یطاقت فرساش تو
  . از غفلت من تعجب کرد.ديدیرو نم

  ؟یوروجک چرا ساکت شد ؟يیکجا -

  طرف. کيرو پرت کردم به  یجاروبرق یهم گذاشتم و دسته یرو رو هامچشم

  پرهام... دلم... آخ! -
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ن انداخت. م زيو ر فيجسم نح یرو ميعظ یهيبه سمتم پرواز کرد و سا ینگران با
! غلط یاله رميبم ن؟يزم یام و مضطرب گفت: خوردشونه یش رو گذاشت رودست

  ساحل؛ نگام کن. ؟یشد یجورنيخاطر من اکردم. به

چشمش دودو  یتو یمن نگران یصورت از درد جم شده دنيرو باال گرفتم. با د سرم
  زد.

  .گهيبگو د افتمیاالن پس م شد؟يچ زميساحل! عز -

  زمزمه کردم. فيضع یمه رو با صداکل کي تنها

  دلم! -

  درمانگاه؟ ميبر یبلند بش یتونیم دفعه؟کيچت شد آخه تو  -

 یبه درمانگاه داشت؟ درد ازيدرد ساده ندل کي. آخه مگه دميخند تياون وضع در
  کنم؟یاش مکه من هرماه تجربه

حالم خوب  . فقط کمکم کن تا برم اتاق خواب. اگر استراحت کنمستين ازينه ن -
  .شهیم

بردارم اما پرهام دستم رو  یبازوم گرفت و کمک کرد که بلند بشم. خواستم قدم از
  زانوم.  ريول کرد. متعجب نگاهش کردم که خم کرد و دستش رو برد ز

  راه برم. تونمیخودم م نياِ، پرهام منو بذار زم -

تر ام. بدنم رو محکممعلق شده یپاها یهيتک اشگهيسرم بود و دست د ريدستش ز کي
  ؟یايبعد لفظم م ستيگرفت و گفت: سکوت پدرسوخته! حالت خوب ن

دم  کيسرخم نشست. با عتاب  یهالب یگرمش رو یهابزنم که لب یحرف خواستم
بد موقع اما دلچسب ازم  یتکون بخورم. بعد از اون بوسه یو نگذاشت حت ديبوس

  . گرفتم ینفس ديکه بهم رس ژنيفاصله گرفت. اکس

. بدون جار و جنجال و بندهیدهن خانمش رو م یجورنيو عاشق ا یمرد واقع کي -
  !نيريش یليخ
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کرد و با چند قدم من رو رسوند به اتاق خواب. با پشت پا درب  شتريرو ب سرعتش
  تخت. یآروم جسمم رو گذاشت رو یلياتاق رو بست و خ

  درد! یو سالم بدون ذره حيصح -

 الشياز گرم بودن تخت و پتو خ نکهيکرد دراز بکشم. بعد از ا زدم که مجبورم یلبخند
  اش رو گرفتم.راحت شد خواست بره که انگشت اشاره

  کجا؟ -

قرص  نميآشپزخونه رو بگردم بب رمیاز اتاق و مشوش گفت: م رونيکرد به ب اشاره
  .یدرد دار ادي. آخه معلومه که زشهیم دايپ يیو دارو

  م رفت سمت المپ.. نگاهنهيکردم بش مجبورش

کنارم  اينکردم. المپ رو خاموش کن و ب دايپ خواستم؛یرو که م یزيخودم گشتم چ -
  که خوب بشم. دمیبغلم کن، منم قولت م شهيبخواب. مثل هم

اش بدن برهنه ی. پتو رو روديتخت دراز کش یکه گفتم رو انجام داد و رو یکار
  .یخوریسرما م یجورنيآخه ا یديپوشیو گفتم: کاش لباس م دميکش

گردنم فرو  یگود یسرم و جسمم رو به بغل گرفت. سرش رو تو ريرو برد ز دستش
  .دينفس کش قيکرد و عم

  بو باشه؟خوش تونهیآدم مگه چقدر م کيمن! آخه  یخدا -

 یميتناقض وجودم شد و اخم مال یزود متوجه یلي. خدميکه داشتم خند یدرد برخالف
  کرد.

درد  یلي. منو دور نزن پدرسوخته. خزنمیپنهان تو رو کنار م یردهزود پ یليمن خ -
  ؟یدار

  .ستين یخاص زي! نترس چهيعيهم گذاشتم و گفتم: طب یرو یپلک
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 ميشونيو دلگرم کننده پ نيدلنش یطرف فرستاد. با لبخند کيام رو به باز شده یموها
  .ديو بوس

  که... دونستمی. منم نمستين برات خوب یدونی. تو که میخوردینم مويکاش که ل -

  .کردیم تميپر اشکم. درد اذ یهاکرد و در سکوت زل زد به چشم سکوت

دوره از  نيرو ازم پنهون نکن مخصوصا ا یزيشوهرتم! چ گهيخوشگلم، من د -
ما و  مي. خجالت نداره چون من و تو االن شدیبه مراقبت دار ازين یليکه خ تيزندگ

 یليتکون دادم که خ یکالمش سر ميتفه یخب؟به معنا م،يکنیم یسقف زندگ کي ريز
 یول دميداد. خجالت نکش ماساژآروم  یليدلم و خ یدستش رو گذاشت رو یناگهان

  حس نو رو تجربه کردم. کي

 گهيد یقهينه! اما... اگر تا دق ايقابل تحمل هست  دونمیتحمل کن چون نم گمینم -
هم از اون قرص  رميگیپرس آب گرم مداروخونه. برات هم کم رمیآروم نشد م

  ها.بنفش

  شبه! کياما االن ساعت  -

. تنهات ستياما مهم ن دونمیو صورتم رو بوسه بارون کرد و با محبت گفت: م سر
که  دمیخوشمزه به خوردت م یهایراه خوراک یو تو ميری. باهم مذارمیکه نم

  .یدردت رو فراموش کن

  دردهام بود. یرد نداشتم! پرهام درمون همهد نيتسک یبه قرص برا ازين من

  .یممنون که مراقبم -

  ستبرش. ینهيرو مرتب کرد و سرم رو چسبوند به س پتو

  حتما بهم بگو. یآروم بخواب اما اگر درد داشت -
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پس  یکيداشت. قطرات آب  انيم جرگوش یبود که در حلزون یآب تنها صدا ُشرُشر
لغزش به عمق  کيو با  اومدنیآلود من فرود متن خسته و خواب یرو یگرياز د

 یااز ذره یاز بخار آب بود و عار یحموم خفه بود، اطراف غن ی. فضارفتنیچاه م
 دنيموهام شدم. با شن یباالتر بردم و مشغول شست و شو یآب رو کم ی! دماژنياکس

  متعدد دست از سر موهام برداشتم. یهاشدن مشت دهيکوب یصدا

  ها. شمینگران م گه،يپرهام! جواب بده د -

 یلبم جون گرفت. با سر و صورت کف یرو یلحن ملتمسانه و نگران ساحل لبخند از
 نکهيبه صورت درهم و برهم ساحل انداختم. از ا ینظر ميدرب حموم رو باز کردم. ن

رو رفع کنه گفتم:  یکه بتونه دلخور یبود. با لحن یبانجوابش رو داده بودم عص ريد
 یداشت ی! جانم؟ کاردي. حاال هم ببخشرسهیخب به گوشم نم ف،يصدات نازکه و ضع

  با من؟ 

. با ديسرخ شده ابرو در هم کش یهاآب صورت ساحل رو نشونه رفت. با گونه بخار
  حرص و جوش لب زد.

سال  گهيد قهي! چه خبره خب؟ ده دقکشهیساعت طول نم ميدوش گرفتن ساده ن کي -
  . بجنب!یتا اون موقع اومده باش شه،یم ليتحو

 ميامسال ساعت هفت و ن ليتکون دادم و درب حموم رو بستم. سال تحو یتند سر تند
 یخسته و کوفته بودم اما به عشق ساحل روز اول سال رو پر انرژ نکهيصبح بود. با ا
  .کنهیتر از قبل مامسال رو متفاوت ديد ساحل عداشتم که وجو نيقيشروع کردم. 

 یاومدم. صدا رونيرنگ از حموم ب یطوس شرتیشلوار گرمکن و ت کي دنيپوش با
خونه رو پر کرده بود. قدم تند کردم سمت آشپزخونه و با لذت  یفضا ونيزيبلند تلو

 یزسادرحال آماده تيمشغول نگاه کردن به حرکات ساحل شدم. با ظرافت و حساس
  بود. نيسهفت یسفره

  !گهيد یمن یکدبانو -
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و گفتم: کمکت  یداد. اشاره کردم به ظروف سفال نتياش زبه چهره يیبايلبخند ز با
  کنم.

رو تا تعداد حداالمکان به دست گرفتم و با سرعت خودم رو رسوندم به  ظروف
  ند شد.ساحل بل زيهشدارآم یانجام بدم صدا یبخوام کار نکهي. قبل از ايیرايپذ

  پارچه رو پهن کنم. ديصبر کن! اول با -

. یعسل زيدستم خسته نشه با هول و وال شروع کرد به مرتب کردن م نکهيا یبرا
  .یبذار یتونیزد و گفت: حاال م یکارش که تموم شد لبخند

 یقهيرو سپردم به سل بشيو ترت نيگذاشتم و تزئ یعسل زيم یرو اطيرو با احت ظروف
 یزيچ گهيد ايکمک  امينشستم و خطاب به ساحل گفتم: ب یروروبهمبل  یساحل. رو

  ست؟ين

  الزم نکرده! -

قرمز از  یماه نيپا انداختم. ساحل با تنگ بلور یو پا رو دمينوع لحنش خند از
خودش  یقهيرو با سل نيسهفت یسفره قهيآشپزخونه خارج شد. بعد از گذشت چند دق

  .ديارنگ بودنش از ذوق خندو رنگ بيترت دنيو در آخر با د ديچ

  تموم شد! -

شوخ گفتم:  یباال انداختم و با لحن يیزل زدم. ابرو زيکردم و با دقت به م زير یچشم
   ؟یقدر حواس پرت شدتا حاال آن یاز ک

  زد و لب گشود. یپلک ريمتح ساحل

  افتاده؟ یچطور؟ اتفاق -

 دميکم خر زيچ کياز قصد به بازار رفتم  نيسهفت یاقالم سفره ديخر یکه برا شبيد
  کمبود اون نشده بود. یو حاال ساحل متوجه

  نه؟يسواقعا هفت نيا -
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  تکون داد و گفت: خب، آره! یاکراه سر با

  بشمار. -

و مشغول شمردن شد.  نيسهفت یاش رو نشونه رفت سمت سفرهاشاره انگشت
  .دياش به گوش من هم رسزمزمه

  که و...س ر،يسبزه، سنجد، س ب،يسمنو، س -

کرد:  هيمعترض واگو یو با لحن ديمکث کرد. ابرو در هم کش ديهفتم که رس نيس به
من از کجا  ليمونده به سال تحو قهياالن پنج دق ؟یدينخر نيس کياِ، پرهام! چرا 

  ارم؟يب ريسماق گ ايسرکه 

ناراحت  ی. از دستم حسابنهيمبل بش یدستش رو گرفتم و مجبورش کردم کنارم رو مچ
 هياز قصدم رو توج یکارکم نيزود ا یلي. خديکشیم نيسنگ یهاکه نفس یقدربهبود 

  کردم.

به  ازين جهيرو از قبل انتخاب کردم و داشتم پس در نت ميزندگ نيس کيمن امسال  -
  دوباره ندارم. ديخر

 ترکيسرش درست کردم. نزد یبرا یهام قابرنگ تعجب گرفت. با دست صورتش
مهر و محبت بوسه زدم. با عشق و احساس به  ايدن کيرو با  شيشونيشدم و وسط پ

  نفس دل زدم. کي یفاصله

گر داره و نشون ینماد ني. هر سيیمن تو یزندگ نيس نيترنازم مهمساحل! گل نيس -
. نماد سکه، ثروته. اما نماد ساحل، آرامشه! هينيرياتفاق خوبه. مثال نماد سمنو، ش کي
سقف خونه داره نفس  ريمن ز یشگيهم نيس ونستمدیکم گرفتم چون م نيس کي
  !هيبلکه داشتن ستين یدنيو خر کشهیم

ام رو کرد و گونه قرارمینثار دل ب یني. لبخند دلنشديهاش از شوق درخشچشم مردک
  .ديبوس

  که باشه. ی. هرچکنمینه؟ بگو، بدون چون و چرا جبران م اي هيببوسم کاف -
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اما  هياالن کاف یگفتم: برا زير یشم. همراه با چشمکب ثيکه خب کردیم یکار شهيهم
  موضع دادم. رييتغ ديخب بذار شب بشه شا

  لب زد. ويغر یکلمه رو با لحن کيحواله بازوم کرد و  یمشت

  طلب!فرصت -

 نيبا ا چکدوممونيو ه ميخودمون بود یخونه یامسال هردو تنها تو ليتحو سال
  .مينداشت یمشکل يیتنها

سال  یانيپا یهاهيهردومون روشن بود. کنار هم داشت ثان یهابل چشممقا ونيزيتلو
نوروز آغاز شد.  یبرا یشمار هيو تاک ساعت ثان کيت وني. مميکردیم یرو ط
  داد. هيمن تک یوجب فاصله رو محو کرد و سرش رو به شونه کيساحل 
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  و تاک قطع شد. کيت یلحظه صدا نهمو

  عيدت مبارک! -

انداختم. از شوق وجود ساحل قلبم ضربان  یسر کج کردم و به ساحل نظر رونيح
 ینيرياما سال ش ميرو پشت سر گذاشت یبيگرفت و عضالتم منقبض شد. سال عج یتند

ل از ساح یو تحول شکرت خدا. با لبخند نگاه رييتغ نيخاطر ا. بهميرو شروع کرد
 زي! عزکيبزرگ و کوچ یبرا کردیمن یدادن جاافتاده بود و فرق یديگرفتم. رسم ع

 یبود. خم کردم و از ال زيفراتر از عز یزيحاال ساحل که چ ،یريگیم یديع یباش
  . اون رو با لبخند و احترام به دست ساحل دادم.دميکش رونيرو ب یقرآن پاکت

تر از متفاوت دتيسال جد ليبه دو دل عيدت مبارک. ميزندگ نيساز هفت نيس کي -
خدا  دي. به امیپرستار فيطلب! دوم؛ شغل شرشوهر فرصت کيوجود  ک؛يقبله. 

  باشه. نديپر از اتفاقات خوب و خوشا

  .ديبا شوق و ذوق خند ساحل
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از  ترنيريش یلي. خکنهیفرق م یليخ یکي نيگرفتم اما ا اديز یديع یاز بچگ -
  .هاستیقبل

اش بود بردن دل از معشوقه اري دني. مقصود از خندديهم کرد و دلم لرزنگا دلبرانه
  گه؟يد

 یند یديو ع یريبگ یديطرف فرستاد و گفت: ع کيبراقش رو به  یموها ساحل
  از سمت من حق و سهم توئه. یريغافلگ کيپس  ینبود ! کم معجزهشهیکه نم

 یپارچه ريو از ز برد یعسل زيتعجب نگاهش کردم. ساحل دستش رو به سمت م با
  شد. کمينشونم بده نزد یحت نکهي. بدون اديکش رونيب یريساتن زنج

  ساحل!  -

رو به دست گرفتم  ريفاصله گرفت. زنج یکرد و چند وجب زيرو به گردنم آو ريزنج
که  یبود به حد بايگردنبند فوق العاده ز نيا یشدم. طراح رهيو به طرح گردنبند خ

 نيتریمتصل شده بودن. و اصل ريچند مهره که به زنج نقره و ريمحوش شدم. زنج
سنگ زمرد  یخوش رو یبا خط کهطرح ضامن آهو  یعنيگردنبند  يیبايعامل ز

  شده بود. یحکاک

کرد به من و گفت برسه به دست  هيبزرگم هدبرسه به تو! مامان ديکه با یادگاري -
  .یگردنبند نيا قي. حاال تو تنها التيزندگ نيزتريعز

کردنش و هم  هيهد ليهام کنم. ارزشمند بود. هم دلرو مهمون لب یتونستم لبخند فقط
  خود گردنبند.

  چادر سارا بانو! یبرام ارزشمنده. به اندازه یليخ -

حلقه کردم و  فشيهام رو دور تن نحبغلم. دست ديدلبرانه نگاهم کرد و پر ساحل
  .دميشاهرگش رو بوس

. شاهرگ گرو بذارم کمه واسه کشهیرو به دوش م یعشق پاک نيبه شرفم قسم که ا -
  تو و احساساتت!
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. گذشتیشکل ممکن م نيترهرسال کنار مامان و بابام به سرد و خشک ديع -
قدر خوشحال بشم. دم باعث از آغاز سال نو آن یروز کردمیوقت فکرش رو نمهيچ
  گرم که مرام گذاشت و معرفت به خرج داد. شيو بان

موقع از صبح  نيانداختم و با خنده گفتم: نکن پدرسوخته! منو ا به ساعت ینگاه
  .یکنینرمال برخورد م یليامروز رو؟ آخه خ خيرفته تار ادتينکن.  يیهوا

! مهنوش... لباسم رو اتو نکردم. یوا یاومد و متعجب گفت: ا رونيآغوشم ب از
  ساعت چنده؟

  هشت. بايتقر -

 یوال قدم تند کردم سمت اتاق خواب. صدا و با هول و ديرو به سرعت بوس امگونه
  .ديهشداردهنده از اتاق به گوشم رس یبلندش همراه با لحن

کاناپه  ینکن. کت و شلوارت داخل کاور رو ريخواهشاً د گهيکردم تو د ريمن د -
  من حاضر شدم. یاست. تا موقع بپوش

  .دميبه سر و صورتم کش یمبل بلند شدم. دست یاز رو کالفه

گردنت  یانداختن تو ريهضمه! با اون شلوار و زنج رقابليدوماد شدنت غعرفان  -
  بابا صدات کنه. یفسقل کي گهيچهار روز د آدیاصال بهت نم

ساحل  نکهيو راهم رو کج کردم سمت کاناپه. مثل ا دميبلند از ته دلم خند یصدا با
  صحبت من شده بود. یمتوجه

  ؟یگفت یزيچ -

  به کارت برس. زميه عزرو برداشتم و گفتم: ن کاور

که  یبار نيبهش انداختم. آخر یآوردم و نگاه رونيو شلوار رو از داخل کاور ب کت
 یبود. چه سخت اما زود گذشت! پوف کالفه یموقع سخنران دميکت و شلوار پوش

 یکروات رو انداختم رو قهيشدم. بعد از گذشت چند دق دنشيو مشغول پوش دميکش
درب رو با شتاب  رمياجازه بگ نکهياگرفتم. بدون  شيب رو پام و راه اتاق خواشونه
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 یو به عقب برگشت. دستش رو گذاشت رو ديکش ینيباز کردم. ساحل با ترس ه
  ! مردم که.یگفت: وا دهيبر دهيقلبش و بر

اش. توجه نکردم جز صورت همچون ماه یزيبه چ گهيبرگشت د نکهيمحض ا به
که به تن داشت با  یرنگ یريرسوخته. لباس شپد نيشده بود ا نيو دلنش بايچقدر ز

 شد،یم بايز شيآرا نيترشده بود. ساحل با ساده نيعج بيصورتش عج حيمل شيآرا
. مات و مبهوت لرزوندیدل م حرکت نيترو با ساده کردیم یلباس دلبر نيتربا ساده
هام! صورتم تکون داد و گفت: پر یشدم که به سمتم اومد. دستش رو جلو رهيبهش خ

  ؟يیکجا

به  دميتکون دادم و محکم کوب یخودم اومدم و قد و باالش رو وجب زدم. سر به
  مسخ شده زمزمه کردم. یقلبم. با لحن یچهيماه یدرست رو امنهيس یقفسه

. بد رحمیدلبر ب گذرمیمن! امشب ساده ازت نم طاقتیو ب دهياز دل لرز یوا یا -
 یکنیخوشگل م یپدرسوخته. وقت ستميامن ن. من ضیکن رابيس ديو با یتشنه کرد

 اشزهياز غر تيخب شوهرتم به تبع یدیم راژيو یجورنيشوهرت ا یجلو یايم
  .کنهیتب م

به گردنش داد و مشغول بستن کرواتم  یساحل رحم نداشت که. دلبرانه با ناز و ادا تاب 
  عطرش هوش از سرم برد. ميمال حهيشد. را

  ؟یبش رحمیب یخوایم -

شده  تابیب یليخ داي. جددمينفس کش قيلباسش گذاشتم و عم یقهي یرو رو امینيب
  فتح ساحل! یو تشنه، تنها برا صيبودم. حر

پدرسوخته من  ني. ببستمين تيمحرم ريبند و اس گهيتکون دادم و گفتم: د یتند سر تند
کردنت، عشوه  یصدات، دلبر ی. ناز و ادای. خودت خواستادياز دستم برم یهرکار

  نشم؟ داريب چارهيمِن ب یبعد توقع دار یايم

 یکرد و نگاهش رو با ناز و کرشمه دوخت به اعضا یرو دور گردنم حلقه هاشدست
نرم و  یهام. انگشتبه نفس نفس افتاد جاني. از شدت هکردیم یصورتم. طناز
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داشت. با عشوه کنار گوشم  هام نگهلب یو درآخر رو ديرو به صورتم کش اشدهيکش
  دل زد.

من به هدف خورده و  ري. تیبش داريبود که ب نيا یها براکردن یدلبر نيا یهمه -
  شدم. ريگنفس یباز نيا یمن خوشحالم که برنده

هاش دودو زد. آب دهنم لب ی. نگاهم روو کمرش رو به اسارت گرفتم اوردمين طاقت
انجام بدم وروجک از دستم  یشدم. تا خواستم کار کشيرو سخت قورت دادم و نزد
. پدرسوخته ديکش شيلبش رو به ن ثيو خب ديمن خند یفرار کرد. از ذوق کور شده

  کنه. اخالق شوهرش رو از حفظ بود. کاريچ دونستیم

  شه؟یجوابگو م یمن پاک بشه کقرار ما شب بود جناب! االن رژ  -

  تخت نشستم. یفرستادم و درمونده رو رونيبه ب نيرو سنگ نفسم

  اما... قرار ما شب. ی! تو بُردثيها. باشه خبرژ پاک شدن نيتا باشه از ا -

کلمه  یواقع یرو به تن کرد و به معنا یکت ینگاهش رو ازم گرفت. مانتو شخندين با
جعدش  یاز موها یاداشت. طره یکيقشنگ و ش یونهاش هارمخانم شد. رنگ لباس

شد. فقط  ميساعت هشت و ن م؟يو خطاب به من گفت: بر ختياز شال ر رونيرو به ب
  ما هستن. نتظرمونده. مهنوش و عرفان محضر م گهيساعت د مين

  .دميدور، دورش چرخ کيبرداشتم و  یسمتش قدم به

  شب بشه. شهيز هما ترعيکن سر یکار کي ايصبر بده  اي! ايخدا -

 ميرو انداخت کف دستم و گفت: فقط ن چيو مچ دستم رو گرفت. سوئ ديخند ساحل
سر موقع  یعني. کيشلوغ و پر تراف یهاراه نرفته. جاده یو کل ميساعت وقت دار

  م؟يرسیم

نه؟  ؛یگی. مکنمیمحضر پارک م یرو جلو نيماش قهيدق ستيتو جون بخواه! سر ب -
  .ميبزن بر

  قوت قلبم شد. شهيو مثل هم ديشادمان خند و سرخوش
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  !شمیهم استثنا قائل نم بارنيا جهيداشتم پس درنت مانيبهت ا شهيهم -

  

#sahel  

 یو دائم یمحضر کنار پرهام نشستم و شاهد عقد رسم یهایاز صندل یکي یرو
 وايرسا و ش نيو شاهد نيآقا در حضور حاضرحاج یمهنوش و عرفان شدم. وقت

دست  کيسکوت کرده بودند. عرفان با  یهمگ کرد؛یعقد دائم رو تالوت م یخطبه
خجالت با دستمال  ازنشسته بود و  ارشيرنگ کنار  یکت و شلوار خوش دوخت مشک

نفس  ني. صورتش سرخ بود و به وضوح تمام سنگگرفتیرو م شيشونيعرق پ
  ام رو جلب کرد.آروم پرهام توجه ینجوا. ديکشیم

هنوز شروع نشده داره قطره قطره عرق  کنن؟یبچه رو نم نيچرا آخه مراعات ا -
وجود  یبار بله رو بگه عرفانتا عروس خانم بعد از سه گهیبهم م یحس کي. زهيریم

قدر خجالت و که، آن یکنینم یبهش بگه کار ستين یکيطفلک!  شهینداره. آب م
  رخ شدن نداره که پسر خوب.س

ام رو کنترل تعجب سرم رو چرخوندم سمت پرهام و به هزار زور و بال خنده با
که  یبه پهلوش و با حرص و جوش زمزمه کردم. جور دميکردم. آروم با آرنجم کوب

  فقط خودش بشنوه.

  شدم. وونهيکه همه عالم و آدم فکر کنن د خندمیم یخدا جورنکن پرهام! به -

پر احساس گفت: جان دلم! تو فقط  یدستم رو گرفت و کنار گوشم با لحن طنتيش با
  با من. اشیوونگيبخند انگ د

عقد  یمحضر. سفره یشده نيتزئ یاکراه نگاهم رو ازش گرفتم و دوختم به فضا با
شاخه نبات که با  نيو شمعدان و چند نهيمقابل عروس و داماد پهن شده بود. آ يیبايز

که  یو تنها کس دادیم اسيگل  حهيخوش را یشده بود. اتاق بو نيزئزر و سکه ت
 بيکه مهنوش به دست داشت ترک یگل همن بودم. دست دونستیرو م اسيراز گل 

و  اومدیم دشيبه صورت سف بيرنگش عج یاسيبود. چادر  اسمنيو  یرز صورت
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نگاه عرفان و و  خوندیآقا خطبه رو م. حاجکردیاش رو هزار بار مچهره يیبايز
 نيا یبودن. توان ینيريو ش یباز قرآن بود. زوج دوست داشتن یمهنوش به صفحه

رو پُر کنن. عرفان به طرز  گهيهمد وانيل یخال یمهيهم بشن و ن مکملرو داشتن که 
به سراغ مهنوش رفت.  مارستانيبود. بعد از مرخص شدنش از ب نيقابل تحس یبيعج

خودش  یقبل یهيکنه و بتونه به روح تيشکا یکمکش کرد از اون مردک عوض
به  زهرآلودبرگرده. عرفان چوب قضاوتش رو به دست نگرفت، حرف نامربوط و 

و در آخر انگشت اتهامش رو به سمت مهنوش نشونه نرفت. تنها قرص  اورديزبون ن
شد. عرفان دل به مهنوش باخت و با احترام  اشندهيآ ديو محکم کنارش موند و ام

مهر و عطوفت بود و  یکرد. نگاه خاله معصومه به مهنوش از رو شيو ستاعشق ر
به  یها. مامان مهنوش با چشمرفتیم سشانگار که با نگاهش قربون صدقه عرو

شال پاک  یچشمش رو با گوشه ريز یهردوشون بود و هرازگاه رهياشک نشسته خ
شد  بارويانم زخ کيعرفان مرد  د،يرس شيبچگ ی. امروز مهنوش به آرزوکردیم

 یبه عهده گرفت، دل دو مادر از ته دل و خالصانه شاد شد، لبخند رو تيو مسئول
دو دلباخته شکل گرفت. روز اول  ونيوصال م وندينشست و در آخر پ هایليلب خ

. دخترک داستيکه نکوست از بهارش پ یگفتن سال ميرقم خورد و از قد یبه خوب ديع
خندونش  یسر عروس و داماد بود و از چهره یاالقند ب دنييمشغول سا ینقش زير

دخترک  ديدوم که رس بار. به برهیلذت م یحساب کارنيواضح و مبرهن بود که از ا
  . ارهيبا ذوق و شوق گفت: عروس رفته گالب ب

بار سوم  یکردم. عاقد برا ميمهنوش و عرفان تنظ یموزون نگاهم رو رو یلبخند با
محترمه؛ سرکار خانم مهنوش  زهيو در پناه حق، دوش منتيو م ی: به مبارکديکه پرس

عرفان موحد به  یآقا یشگيدائم و هم تيشما را به عقد زوج لميبنده وک ايآ یعيرف
و شمعدان، چند شاخه نبات،  نهيدست آ کي د،يجلد کالم آ مج کي هيصداق و مهر

 جيمان وجه راتو ارديليدو م یو کمک نقد یتمام بهار آزاد یچهارده سکه هيمهر
شما عندالمطالبه است،  هيکه مهر طيشرا نيبا ا ،یستيممکلت به هشت مرکز بهز

  لم؟يبنده وک ايدرآوردم؟ آ
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 کردیها رو فراموش نمبچه شهيبود و هم یستيمشاور و مددکار بهز کي مهنوش
  از سمت عروس خانم بودن. ی. همه منتظر جوابهيسر شرط و شروط مهر یحت

االن  دهیحال م یو شوخ گفت: ا زيتمسخرآم یشدم و با لحن کميددوباره نز پرهام
  بگه نه!

و استرس  جانيانداختم. مهنوش از فرط ه ینگاه ميو با اخم به پرهام ن دميخند آروم
 يیلرزش از نظر من کامال مشهود بود. مهنوش با صدا نيو ا ديلرزیبه وضوح م

  رگوار پدرم؛ بله!مادرم و روح بز یمرتعش و مشتاق گفت: با اجازه

 یشاهللا. صلوات محمدشاد گفت: مبارکه ان یآقا با صدالبخند زدند که حاج یهمگ
  عروس و دامادمون. یخوشبخت یبرا ديختم کن

 ديبه صورتش کش ی. عرفان دستديرسیبود که به گوش م یو صلوات تنها صدا سالم
به طور کامل  گهيد زيچو بالخره لبخند زد. عاقد بله رو از عرفان هم گرفت و همه

  شد. یرسم

  . به وهللا که گناه داره.ديقدر نگاه نکنبچه تموم شد! آن نيا -

بلند شدم. به سمت مهنوش و عرفان رفتم که پرهام  یصندل یو از رو دميخند صدایب
  قدم به قدم پشت سرم به راه افتاد.

  مبارکتون باشه.  -

  .دمياش رو بوسگونه رهرمنتظيغ یليمهنوش رو نوازش کردم و خ یشونه

  ؟یعرفان داداش خوب -

پرهام رفت. روز تموم شد  یبرا یاو عرفان چشم غره دميهمراه با مهنوش خند من
  رو به ماه داد. گاهشيجا ديو خورش

  

#sahel  
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لبم جاخوش  یرو یستم. لبخندنش نهيآ یروبه بدنم دادم و روبه یکش و قوس یخستگ با
  قاطع پرهام مانع شد. یبه صورتم بکشم که صدا یکرد. خواستم دست

  ؟یکن کاریچ یخوایدست نزن! م -

  صورتش تکون دادم. یمربوط رو جلو دستمال

  رو پاک کنم. شميآرا خوامیم -

 یبرد. بازوها نيرو با چند قدم از ب نمونيب یکرواتش رو ُشل کرد و فاصله گره
 نيهاش گرفت و مجبورم کرد که بلند بشم. نفسش رو سنگرو به اسارت دست فميظر
. بسپار کنمیخودم پاکش م یمردانه استيگفت: خودم با س دهيفرستاد و بر رونيبه ب

  نازم.به من گل

 یليرو خ لشيو من دل کردیم یتابیو ب یقرارینداشت. ب یعاد یحال و هوا امشب
دو طرفه بود پس قطعا  ازين کي نيکنم! ا یهمراه ديزدم. با شخندي. ندونستمیخوب م

هام رو چند بار مشت کردم و درآخر دو طرفه و متقابل باشه. انگشت ديهم با اقياشت
از حال  خبریو کشوندمش سمت خودم. ب رفتمبا تمام زور و قدرتم از کرواتش گ

طاقت پرهام  ینگاه ببه  رهيرو به تنش چسبوندم. خ امنهيس یپرهام مصرانه قفسه
 یسر به بالشت گذاشت قراریکه ب يی! تموم اون شباشهیتموم م گهي: امشب ددميپرس
 مآرو یکه برا ستين ازيو ن لرزهیهات نمدست گهيد ،یرو سرکوب کرد ازتيو ن

که شاهرگت پاره بشه. پرهام هم  زنهینم ینبضت به حد گهيد ،یشون کنشدن مشت
  .ميکنیم من و هم تو امشب تمومش

 کيمن  ینباش یتا تو راض ؟یرو حبس کرد و با لرزش صدا گفت: مطمئن نفسش
  تا... یبخوا دي. تو باشمینم کتيقدمم نزد

  سگگ کمربند پرهام گذاشتم. یحرفش رفتم و بدون فکر دستم رو رو ونيم

 خوامیخودم و خودت م اريقبال حق دست زدن بهش رو نداشتم اما االن... به اخت -
  ش کنم.باز
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 زدمینفس مقورت دادم. نفس یشده نگاهم کرد. آب دهنم رو به سخت خکوبيم پرهام
. پرهام ماتش برده بود و باور شدیم نييباال و پا یبيبه طرز عج امنهيس یو قفسه

لباسم گذاشت و خم کرد  یصحبت کنه. دستش رو رو طورنيساحل کنارش ا کردینم
  افتاد. نيهردومون به زم یپامقابل  آورد و... لباس رونيب قهيو از 

و متورم بود.  انيشد. کامال ع خينبض پرهام م یدهنم خشک شد و نگاهم رو آب
و عاجز من مقابل جثه مردانه و پهناور  فيچراغ توسط پرهام خاموش شد و تن ظر

خوش ذوق  یهاام. چشمتخت نشسته یرو دميپرهام به لرزه افتاد. به خودم اومدم و د
 طنتيتنم رو وجب زد و با ش یپا. سراديصورتم درخش یپرهام جلو الوصفديو زا
  تر از قبل بود.تر و سوزاننفسش حاال داغ یکنار گوشم زمزمه کرد. گرما یخاص

نقطه  ؟یديپوش نويمانتوت ا رياز قصد ز نميتا اِال ماشا بازه که. بگو بب قهيبه! به -
  وروجک؟  یديضعف من رو فهم

باز  قهيو از عمد لباس  دونستمی. مدميبه لباسم کش یهش کردم و دستاکراه نگا با
  طفره رفتم.  شهياما مثل هم دميپوش

  ... نيهم یراحت باشم برا خواستمینه! م -

  تخت. یو خودش رو پرت کرد رو ديصحبت من بلند و سرخوش خند ونيم

  !گذرمینم شما یها یدلبر ريوجه از خ چيچون من امشب به ه یستيقطعا راحت ن -

  پرهام! -

  خانمم.  یمجوز رو صادر کرد گهيد -

. فميتن نح یزد رو مهيو ُهلم داد به عقب. خ امنهيس یقفسه یرو گذاشت رو دستش
دلم و شروع  یش رو گذاشت روسر و صورتم حاکم شد. دست یرو مشيعظ یهيسا

  م.و با التماس اسمش رو صدا زد دميکرد به قلقلک دادن. بلند بلند خند
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بعد انتظار  یگذاشت شيبزرگراهه. قشنگ همه رو به نما ستيکه ن قهيکوفت پرهام!  -
لب  کيگذشت و من به  یاديز یهاگفتن! شب یمن فعال نشه؟ مرد زهيغر یدار

  خوشگلم! گهياکتفا کردم. بسه د

 ثيرک و راست شده بود. اون همه خجالت پس کجا رفت؟ پرهام کنار من بد خب چقدر
  . شدیم طونيو ش

 ینجوريبه خوردت داده که ا نيو دارچ ليمامانت زنجب ديشا گمی. ميیچه تب باال -
  .اديبرم یهرکار طونتي! از مامان شیشد کيتحر

من  ازين یواسطه یگرفت و گفت: نه! کس یم نفستنه مين یاز عطر نشسته رو پرهام
ون شد آغاز و هم ديمن د یها. چشمیو عشوه اومد ینشد. وروجک تو خودت خواست

  من و دلبرم. نيب ريگنفس یماجرا

  . دميبا ناز خند زيو ر دميکش شيرو به ن لبم

  ...رييهمه تغ ني. اینبو یجورنياما تو ا -

  خمار کنار گوشم لب گشود.  یو با صدا ديلبم کش یانگشتش رو رو ینرم

. توقع کشهیو گردن به رخ م دهیم راژيمثل تو مدام جلو چشمم و یلعبت کي گهيد -
  اش!به ادامه ميتا برس شهیم ارتيتب نکنم؟ اول از همه گردن ز یدار

  . ديمن رو بوس تابیشد. ضربان تند و ب تریکه جر دميخند

  دارم؟ اجازه -

 ريمنظور واضح و روشن پرهام نشدم. متح یو منگ بودم که متوجه جيگ قدرآن
  ؟یچ ی: اجازهدميپرس

 یشهيتموم کنم. ش نکهيا ی. خب پدرسوخته اجازهبدتر یليو من از تو خ یجيگ -
  ؟یدیاذن و اجازه نم ايرو بشکنم  یقراریب

ممنوعه  بيو تو هم س ستمي. من حوا نستيبه اجازه ن ازيانداختم و گفتم: ن نييبه پا سر
  پس...  یستين
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  پوستم ها کرد. یو نفس داغش رو رو ديپوست گردنم کش یرو رو دستش

  خمار زمزمه کرد. یگوشم با صدا کنار

  ! منو تنها به خودت واگذار نکن.شهیتو قشنگتر م یشب با همراه نيا -

هامون سکوت اتاق رو شکست نفس یآغوش گرم و تبدارش پناه من شد. تنها صدا 
  و ماه تابان تنها شاهد معاشقه ما شد.
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به نام مرگ  یمتنوع در قاب یسهمناک. امواج ین پُر شده بود از ازدحامم یهاگوش
 یطفل کوچک یهيگرفته تا گر دهيداغ د یمادر یو زار ونيش ی! از صدایو زندگ

. شدیم یمن هرلحظه پُر و خال یهاچشم یکه تازه چشم به جهان گشوده. کاسه
 یاهيان خودم و ثانجون تازه به همنوع دنيبخش یاشک از سر شوق برا ،یقيدقا

  و در آخر... شودیکه تنگ م یهانفس دنيد یبرا اشک تک افتاده

هزاران حرف ناگفته.  کشدکياما در باطن  یدر ظاهر نُه حرف ی! کلمهمارستانيب
 یهرجا و هر مکان ژه،يو یهابخش مراقبت اي یباش ینداره اورژانس بستر یريتوف

ترس از  یس از مرگ، ترس از خون و حت. تریترس دار یکه باش مارستانياز ب
  الکل. دنييبو

ها شکوندم. و دل ختميها راشک دم،يخون رو به جون خر یکه بو شهیم یماه چند
و  یسبز دنيد یجاو به کنمیالکل تنفس م ژن،ياکس یجاکه به شهیم یچند هفته

چون نفس  خوشحالم حالني. اما با ازنمیخون پلک م یطراوات بهار در مقابل سرخ
  .نميبیکردند، م دايکه شفا پ یکسان یهالب یو خنده رو بخشمیم

  !یخانم سپهر -

کردم که  یاومدم و تمام حواسم رو جمع مکان رونيو شلوغ ذهنم ب کياعماق تار از
 ديلباس سف تيرضا یاز رو یدر اونجا حضور داشتم. دکتر عارف همراه با لبخند
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رو به دستم داد و گفت: خوشم  یپزشک یم گوشرنگ من رو نشونه گرفت. با احترا
 فيلط یهيدارم. روح ی! متوجه شدم چه شاگرد متحبر و زبردستیاومد خانم سپهر

 جهينت نيبه حرکاتت دقت کردم و به ا قيدق یلي. خديکنترل کرد یخودتون رو به خوب
  .یايبر ب مارياز پس ب یبه خوب یتونیسخت و دشوار م طيکه در شرا دميرس

 یهاآوردم و انداختم داخل سطل زباله رونيآلوده به خون رو از دستم ب یهاکشدست
استاد  فيلبم جاخوش کرد. دروغ چرا؟ واقعا از تعر یرو یحيمخصوص. لبخند مل

  حال شدم.خوش

و سخت بود اما تونست مِن  ريگنفس یلياتفاق گرچه که خ نيممنونم استاد. ا یليخ -
  شاگرد رو به شما اثبات کنه.

کن.  ضيهم گره کرد و گفت: برو رختکن و لباست رو تعو یهاش رو تودست استاد
 یليخ لتيو استا به چهره ی. راستش پرستارنمتيبیم یکه با لباس خون بارهنياول
  .آدیم

از پرسنل   یکيلب گفتم و راهم رو کچ کردم سمت رختکن. استاد عارف  ريز یچشم
کردن  ینسبت به من داشت. بعد از ط یق خوببود و اخال مارستانيب یميماهر و قد

به خودم انداختم. لباس  یو نگاه ستادميا نهي. مقابل آدميچند قدم به رختکن که رس
به  یاورژانس ضيخون. امروز مر گو بزر کيکوچ یهامخصوصم پُر بود از لکه
 ديرس ريچاقو خورده بود. دکتر عارف د یابونينزاع خ کيبخش اعزام شد که داخل 

لباسم به  نيهم یزخمش شدم برا یو ضدعفون ليدر نبود اون من مشغول استر و
 یزنگ گوش یلباسم عزم رفتن کردم که صدا ضيشد. بعد از تعو یطور کامل خون

اتصال رو  ینقطه ی! با کنجکاواريرو داشتم جز سام یهرکس ممانع شد. انتظار اس
مکث کرد  یپرسو احوال سالم قهيلمس کردم و مشغول صحبت شدم. بعد از چند دق

دست  اي یرو هنوز دار یکردیکه ازش استفاده م یقبل کارتمي: ساحل سديو پرس
  هست؟ یگهيکس د
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چه  ستين ادمي قيصاف کردم و گفتم: دق يی. گلویامنتظره ريو غ بيسوال عج چه
 کارتميس کيرو از من گرفت و  کارتميبعد از اون اتفاق پرهام س یول یخيتار

  .ديرام خرب گهيد

  پنهونش کرده؟ يیجاکي ايرو سوزونده  کارتميس -

  باال انداختم. يیابرو

 یزيهم ازش ندارم. پرهامم چ یو خبر ستيدست من ن گهي. فقط ددونمینم یعنينه!  -
  به من نگفته. چطور؟

  !یچيفرستاد و گفت: ه رونيدرنگ نفسش رو به ب یبعد از لحظه اريسام

. کردیاز من پنهون م اريگفتن داشت و سام یبرا یاديز یهاحرف یچيه نيا
مضطرب  یبهم غلبه کرد و حالم دگرگون شد. با لحن یناخودآگاه دلشوره و نگران

سوال رو از  نيا یايب ديافتاده؟ چرا بعد از گذشت چند ماه با یاتفاق اري: سامدميپرس
  . بگو!دارمیاز سرت بر نم دستداره پس تا نفهمم  یليحتماً دل ؟یمن بپرس

  دامن بزنم. دميو نگذاشت به شک و ترد ديخند بلند

 یقبل کارتمي. سافتهيب ستيو قرار هم ن افتادهين یبد به دلت راه نده وروجک. اتفاق -
که به  یقبل یهاکارتميس ديتو به اسم من بود. از باال دستور صادر شده که حتما با

  .دميهمون پرس یبرا ميناممون هست رو بسوزون

 کنندهقابل اعتماد و قانع یبه راست و دروغش نذاشتم. لحن کالمش تا حدود یکار
ندارم به  یسرم مرتب کردم و گفتم: من خبر یرنگ رو رو یمشک یبود. مقنعه

  .زنمیبعدأ بهت زنگ م فتميمن االن ش اريپرهام زنگ بزن. سام

 بميج رو داخل یپزشک یکردم و با سرعت از رختکن خارج شدم. گوش یخداحافظ
  .ستادميا یخانم جمال یصدا دنيقدم بردارم اما با شن رشيگذاشتم و خواستم به طرف پذ

 ژنيلطفا تخت شماره ده چک بشه. فشار خون، ضربان قلب و اکس یخانم سپهر -
  خون. 
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  بود.  انساليفرد م کي یمعموال برا طيشرا نيا

  شدن؟ ی: تازه بستردميتکون دادم و پرس یسر

  هم نشده. قهيدقآره، هنوز ده  -

 دميده که رس یبزنم قدم تند کردم سمت راست سالن. به تخت شماره یحرف نکهيا بدون
 يیملحفه صورتش رو پوشونده بود. گلو کيبا  ماريگره زدم. ب يیاز تعجب ابرو

  نداشت. یدهيصاف کردم اما فا

  

#sahel  

  دار شد. نشون نداد و سکوتش ادامه یالعملعکس چيه یتعجب و ناباور کمال در

  آقا؟ خانم؟ با شما هستم!  -

رو با  مارستانيرنگ ب دي. ملحفه سفاوردميطاقت ن گهيصبر کردم اما د قهيدق چند
  صورتش کنار زدم. یاز رو تيعصبان

ده دستش رو آسو یاليو با خ ديبه عقب رفتم. خند یخورده چند قدم کهي دنشيد با
  .شيشونيپ یگذاشت رو

  ؟یتخت دراز بکش یاجازه دادن رو یاصال چجور ؟یکنیم کاریچ نجايتو ا -

غرور و  یانحنا داد. اون لبخند از نظر من معنا یباال انداخت و لبش رو کم شونه
  تکبر داشت.

محسوب  یپرسنل یاما من عضو اصل یگذرونیم یآموزش یفقط دوره جانيتو ا -
گفت رو انجام بده.  یکه خانم جمال ی. حاال هم کارستيبه اجازه ن ازي. نشمیم

  مخصوصا ضربان قلبم!

  آوردم. رونيب بميرو از ج یپزشک یظاهر کردم و گوش حفظ
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کرد و با دقت به  لينداشتم. صورتش رو به سمتم ما یمانع چيه دنشيد یبرا حاال
 یهاش برانافذ چشم یاهياش و سچهره يیرايو سرسخت من زل زد. گ یجد یچهره

  گرفت. یبار هزارم قلبم رو به باز

  ه؟يمشکلتون چ -

شدم. همراه  یمنتظر جواب یعاد یليکردم و خ ميرو داخل گوشم تنظ یپزشک یگوش
 دارم که یدلبر پدرسوخته کيزد و گفت: خانم پرستار  یچشمک نيريش یبا خنده
اما  شمیازم دور باشه دق مرگ مشب  کياگر  دونهی. مکنهیم تميداره اذ یبدجور

  که. دهینم تياهم

گرفتم و  یکنم. دم یريهم فشردم تا از  لبخند زدنم جلوگ یرو محکم رو هامدندون
 یگوش افراگميشدم. د ترکيبهش نزد یاش کمزوم شده یهابدون توجه به نگاه

ضربان قلبش  یقلبش گذاشتم. صدا یدرست رو اشنهيس یقفسه یرو رو یپزشک
قدر تند بود که گوشم منظم. آن ماتند ا یتر بود. ضربانها واضحلحظه یحاال از همه

پرتاب  رونيبه ب اشنهيس یحاالست که قلبش از قفسه نيشد و حس کردم هم تياذ
  لبش نشست.  یرو یمتعجبم لبخند غمناک یبشه. از چهره

. وضع من کنهیرو م ارشي یتابیو ب یقراریقلبم ب نيخاطر همبه دمشيند شبيد -
  تعجب نداره خانم پرستار. یو جا نهيبدون اون هم

پوست صورتم نفسش  ینرم یکه مچ دستم رو گرفت. رو رميازش فاصله بگ خواستم
حس نکنم مچ دستم رو  یکه درد یآروم جور یلي. خدميرو رها کرد که به خودم لرز

  فشار داد. 

که  یوجب ميل و روزمو! تو نحا نيبب یول یشب نبود کيلعنت به عشق؛ خب؟  -
  دم؟يکه طاقت از کف بر یکرد کارميچ یکف دست من یاندازه

  . دميخند زير یليحفظ ظاهر کنم خ نکهيبدون ا بارنيکردم و ا سکوت

 یکه برا یکرد یکار کي نيعالم شدم. ب یرسوا یکاف ینخند. به اندازه یجورنيا -
  درسته؟  ني. امارستانيب اميب ديخانم خودم با دنيد
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 یاوقات برا یکنج لبم گفتم: گاه حيمل یباال انداختم. با لبخند يیو ابرو دميبرچ لب
  !ازهياز خانمش واقعا ن یذره دور کيمرد خونه 

  وقت؟: چرا اونديکرد و پرس زير یچشم

  بدونه. شتريچون که قدر خانمش رو ب -

تصدق  قهيقدم به د گردم،یهر ساعت دورت م یجورنيخب پدرسوخته من هم -
. کنمیبگو خودم در اسرع وقت جبران م شتر؟يب نياز ا گهي. دشمیات مخودت و خنده

  االن. نيهم یاگر بخوا یحت

  نثار بازوش کردم. یخنده و مشت ريزدم ز یپق

و قلوه  رهيگیشاگردش داره دل م نهيبیو م آدیزشته پرهام! االن استاد عارف م -
  .اميتمومه. لباس عوض کنم خودم م تمفيمن االن ش نيي. برو پادهیم

 نيپدرسوخته چرا ع تهيعروس گهيد یهفته کيتکون داد و گفت:  یتأسف سر با
  از تو هول و وال دارم. شتريمن ب ست؟ين التيخ

  . لباس عروس و دسته گل...ميختير یاديز یهابا ترنم برنامه شبياتفاقأ د -

باشه  یعروسش راض یاز قشنگ ديباکه  یدور! اون زيرو بر یبرنامه داشت یهرچ -
  مزون. ميبهانه اومدم دنبالت که بر نيمنم. امروز به هم

  تخت بلند شد و گفت: منتظرتم. یاز سر شوق زدم که پرهام از رو یلبخند

بعد داخل اتاق پرو مزون درحال برانداز کردن لباس عروسم شدم. اتاق پرو  یساعت
ه توسط چند چراغ و چند پرژکتور غرق ک یسالن بزرگ بود. سالن کي هيشب شتريب

. دميبه کمر لباس کش یزدم و با ذوق دست یلبخند نهيشده بود. مقابل آ يیدر روشنا
پوشش نداشت. طراح  امنهيس یاز قفسه یرهذ یداشت. حت یکامال باز یلباس باال تنه

دن . بزميوافر گفت: محشره عز یکرد و با شوق زونيم یلباس رو کم یالباس کاسه
لباس جا گرفته. لباس کامال قاب کمرت شده. اگر  نيا یفرمت قشنگ توخوش
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بگو که قدش  ايکفش پاشنه بلند بپوش  اي رهيدست و پات رو بگ یلباس جلو یخواینم
  تر کنم.کوتاه کميرو 

  قشنگتره! یجورنيا کنمی. حس مستين ازينه ن -

مطمئن  زم،يحس نکن عززد و آروم کنار گوشم گفت:  یجوون چشمک نامحسوس زن
مدل لباس  نيا یبر هيرقص سا ی. بخوایدار اديدل بردن رو خوب  طونيباش. ش

  .خورهیبه دردت م یليخ

 یبلند و قشنگ ی. موهازميبرات دارم عز شنهاديپ کيزدم که گفت:  یخجالت لبخند با
  .یشیالعاده مفوق یروشن بذار یتونياگر رنگ ز یدار

 شنهاديرنگ رو پ ني. اونم همميرنگ صحبت کرد یدرباره با دوستم شبياتفاقأ د -
  داد. 

 ستادهياتاق پرو ا یپرهام پشت پرده دونستمینم نکهيغافل از ا دميدوختم و بر خودم
  .دهیما گوش م یهاو به حرف

  اوهوم! -

  کنار زد. یاتاق رو با اخم کمرنگ یرو داد و بعد پرده هشدارش

  پلک خوابوند. یمشتاق و پُر شعف سر تا پام رو وجب زد و با درموندگ ینگاه با

تحمل  دي. آخر هم نتونستديبش زيسوپرا یبرومند شما قرار بود شب عروس یآقا -
  د؟يکن

. ديبه ته ريشش کش یرامش دستبا آ ديپایمن رو م یچشم ريطور که زهمون پرهام
خطاب به زن جوون گفتم: راستش همسرم با رنگ کردن  دميسکوت پرهام رو که د

  .کنهیموهام مخالفت م

  شد. زونيو لوچه زن جوون آو لب

 آدیم شتريروشن ب یرنگ مو بايلبخند ز نيو شاداب خانمت با ا ديسف یبه چهره -
  ما و عروس خانم. ميز قضا مخالف تصمو ا ديهست یکه شما اصل کار مياما چه کن
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به ذوق و شوقم  نگاه  نهيبالخره از من دل کند اما متوجه شدم که داره از آ پرهام
  .کنهیم

 ستين یشک چيه باستيخانمم ز نکهيبه زن جوون زد و گفت: در ا یعصب یلبخند
  و... هست. یتر از زرد، قرمز، آبجذاب یليموهاش از نظرم خ یاما... خرما

. زن جوون در مقابل صحبت پرهام دميام از دست در رفت و بلند خندخنده ترلکن
  من و پرهام رد و بدل شد. نيزبون به دهن گرفت و نگاهش ب

  . خوشم اومد!کنمیم نيبرومند رفتارتون رو تحس یآقا -

شد و دستش رو به کمرم گرفت. از اون  کميو ما رو تنها گذاشت. پرهام نزد گفت
  شتاق ماتم برد.نگاه مسخ و م

  چطوره؟ -

 یهاش رو به نشونهلبخند زد و پلک یصحبت کنه با تأن یکلمه نکهيبدون ا پرهام
 یبه عقب رفتم. موها یکمرم کندم و چند قدم یخوابوند. دست پرهام رو از رو دييتأ

سمت از  کيبه  کردیم یعاشق واروانهيکه د یجعد و پُر شکن خودم رو مقابل مرد
. دمينور پروژکتورها با ناز و ادا چرخ ريو ز تمدم. دست به کمر لباسم گرفشونه فرستا

گفت:  تابیب یگرفت و لحن ی. نفسديزده پرهام به سمتم چرخصورت سرخ و تب
. برو وروجک لباست رو عوض یدرخشیهمه نور م نيا ريز نينگ کيمثل الماس 

  نشدم. وونهيد نياز ا شتريکن تا ب

هوا تکون دادم  یرو تو امدهيکش یهاندادم. انگشت یتياهم چيو به صحبتش ه دميخند
  به گردنم دادم. یو تاب

نازم گل دميرو ند دنتيرقص ؟یدل ببر یجورنيهم یشب عروس یخواینگو که م -
  دل ما باش. ني. منتها مرام به خرج بده و مراقب انميبیم یکه به زود

 نهيخودم رو مقابل آ بارنيآخر یبرا .ستادميا جاکيدست برداشتم و آروم  طنتيش از
 یدونیدارم! نم یخوب یرقص فکرا یو کنار رفتم. خطاب به پرهام گفتم: برا دميد
  کردم. نيچقدر تمر شبيد
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  و با احساس دل زد. ديکوب اشنهيس یبه قفسه یدرمونده مشت پرهام

تو رو  ماهرانه یليخ ارتيآماده کن. قراره  گهيهفته د کي یدلم خودت رو برا -
  بلرزونه.

  

#parham  

کامال  فشياندام ظر نيرو رقم زد. در اون لباس پرچ یريگپرهام شب نفس وروجک
کرده  ليتبد رحمیب یصورتش ساحل رو به افسونگر شيقاب گرفته شده بود. آرا

دل  کي نيماش ینداشتم اما تو شليبدیب يیبايمحو شدن در ز یبرا یاديبود. وقت ز
. پشت درب سالن منتظر دميبوس ونگاهش کردم و با نگاهم قرص ماه صورتش ر ريس

. کم مونده دميکشیداشتم که به زور نفس م جانياسترس و ه یاذن ورود بودم. به حد
ار به کت و شلو یرو بشکافه. دست امنهيبود ضربان تند شاهرگم رو پاره کنه و قلبم س

 صيشده بود اما تشخ قيعطرها حاال با هم تلف یگرفتم. بو قيعم یو دم دميکش ميدوماد
  نبود. یمن کار سخت ینازم براگل دهيعطر ارک

 شنیوارد سال م گهيد یآقا داماد تا لحظه دنیم تيکه به حجابشون اهم یهاخانم -
  منتظر هستند. شونيچون ا عيلطفا سر

هام رو به هم فوت کردم و کف دست نينفسم رو سنگ لبم جون گرفت. یرو یلبخند
. منتظر بودم که صدام بزنن اما در کمال تعجب ترنم و مهنوش درب سالن رو دميکش

  و لبخند زدن.  ستادنيبه روم باز کردن. هردوشون مقابلم صامت ا

  بفرما جناب برومند. -

دست  یا ورودم صدالرزون وارد مجلس شدم. ب یهاانحنا دادم و با قدم یرو کم لبم
 دنميبلند شدن. ساحل با د هایصندل یبه احترامم از رو یبلند شد و همگ هاغيو ج

 دنشياز سر شوق زد و با سرعت قدم تند کرد سمتم. اگر بگم اون لحظه د یلبخند
الماس تک، برق  کيزن درست مثل  مهه اون نيقوت قلبم شد دروغ نگفتم. ماب

کردن من رو هم داشت. چند قدم  زميپنوتيه تيکه قابل نيو دلنش بايز ی. چهرهزدیم
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بازوم کرد. حاال فاصله کم بود و من  یفاصله رو محو کرد و دستش رو با ناز حلقه
  محوش بشم. یبه خوب تونستمیم

تا آخر شب  ینازم. من چجورتو زانو بزنه گل یو افسونگر يیبايز یپا ديماه با -
  ارم؟يطاقت ب

ام شدن گونه دهيلبخندش چال کرد. با بوس یبايز یدلم رو در انحناو  ديخند دلبرانه
  شد. ليک یتوسط ساحل سالن مملو از صدا

 ینداشت. حاال که اومد يیروشنا ی. نبودیمجلس نيا دياگر ماه من باشم تو خورش -
  .یخوش اومد یليخ

و  ديسف وميلياز ل يیبايز بيکه ترک یهوا تکون داد. دسته گل یگلش رو تو دست
. ديچرخوند و خند یبردارلميف یهانيداشت. صورتش رو به سمت دورب یآب دهيارک

پر اشک به سمتون قدم برداشتن. هردوشون با  یهامامان من و مامان ساحل با چشم
 کميبه من. مامان ساحل نزد ديسو نوبت ر دنيمهر و عطوفت صورت ساحل رو بوس

  .ديام رو بوسشد و گونه

تو جبرانش  ميساحل کم گذاشت ی. پسرم من و پدرش برایون الهبگردم دور هردوت -
  .دونمیو من م یکنیکن. خوشبختش م

  دلش تکون بخوره. یآب تو ذارمیتکون دادم و زمزمه کردم: نم یاحترام سر با

برافروخته  یهاذغال یاسپند رو یهادر دست داشت. دونه یمنقل اسپند دودکن مامان
رو  ميشوني. مامان دست انداخت به گردنم و پدنيپریم نييپاترق و تروق کنان باال و 

  .ديبوس

باالتر؟ عروست شده مثل  نياز ا یخوشبخت گهي. ددتيرش یقد و باال یمادر به فدا -
  .هاستنيبهتر قيخوب مراقبت کن. ساحل ال یليماه، ازش خ کهيت کي

  مراقبش نبود؟ شهیجونمه! مگه م -
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زن جوان توجه  یرام و ادب بوسه زدم که صدااحت ايدن کيمامان رو با  دست
  مون رو به خودش جلب کرد.همه

و شاهد رقص  دينيبش ديخب! بفرمائ کنهیهمه تعلل ذوق عروسمون رو کور م نيا -
  .ديماه مجلس باش یتک

 چکدوميکه ه ليفام یقلبم ناخودآگاه باال رفت. تاالر پر شده بود از دخترها ضربان
اون همه زن تنها  ونيو در م ديپریهرزه نم وقتچيمن ه حجاب نداشتن اما نگاه

  .کردیدلبرم توجه من رو به خودش جلب م

ها شدند. ساحل چراغ يیروشنا نيگزيپخش شد و رقص نورها جا ميآهنگ مال یصدا
و  ستادميرنگ اطرافش رو پر کردند. کنار ستون ا ديسف یو دودها ستاديوسط سالن ا

  با عشق به ساحل زل زدم.

  

#parham  

  آورد.  نييآهنگ به پا تميرو در هوا تکون داد و با ر اشدهيکش یهاانگشت یطناز با

  

  توام شانيپر یمو یشده  شانيپر من

  که مسلمان توام ميبگو ستياگر ن کفر

  تو شدم اهيس یگرفتار تو و مو من

  و به راه تو شدمسرکش به خدا رام  من

  

  برداشت.  یرو به سمت من نشونه رفت و با عشوه قدم هاشدست

  

  تازه کند یامن هر نفست معجزه یوا
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  آمد که مرا با تو هم اندازه کند عشق

  

 ني. با سر انگشت چديچرخ یکه کل سالن رو برداشته بود به آروم یدودها ونيم
  اد. رو نشون د ايدامنش رو گرفت و با حرکاتش موج در

  

  !یدار ايکه آتش شده ام وه! که تو در من

  یکه در ساحل من جا دار ستيسبب ن یب

  چشم حسودانت کور یکامل شده ا ماه

  یدار جاکيخوبان همه دارند تو  آنچه

  یدار جاکيخوبان همه دارند تو  آنچه

  

زانو نشست و رقصش رو  یرو یهاش دور زد. به آرومزد و سالن رو با قدم لبخند
  ور نشسته ادامه داد. به ط

  

  یوا یا اهتيتو و چشم س یبايز لحن

  !یوا یو دل آرا و نگاهت... ا يیدلربا

  یوا یا اهتيتو و چشم س یبايز لحن

  !یوا یو دل آرا و نگاهت... ا يیدلربا

  

و با  اوردمي. طاقت نديکش شيهامشت ونيافسونگر دلباخته نفس من رو م کي مثل
ازدواجمون  یحلقه نينگ یدم. مچ دستش رو گرفتم و روبر نيچند قدم فاصله رو از ب
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هام گرفتم و کنار رو به اسارت دست کشيبوسه زدم. به کمک من بلند شد. کمر بار
  توام! انکه مسلم ميبگو ستيگوشش گفتم: کفر اگر ن

 یصدا ن؟ياز ا ترنيريش یبيحاال کر کننده شده بود و چه آس یکوبيدست و پا یصدا
  لبم نشوند. یرو یو لبخند ديچيگوشم پ یحلزون نين جوون بز یهشداردهنده

  .ديکن یرقص، شما هم عروس خوشگلمون رو همراه یآقا داماد مابق -

تر کردم. هام رو به دور کمرش سفتو حصار دست دميبرهنه ساحل رو بوس یشونه
. کنار گوشش زمزمه امنهيس یقفسه یگردنم شد و سرش رو گذاشت رو زيساحل آو

  خوشگلم؟ یدم: آمادهکر

  هوا با تمام قدرتم چرخوندمش. یدست بلندش کردم و تو یتکون داد که رو یسر

  

  !یدار ايام وه! که تو درکه آتش شده من

  یکه در ساحل من جا دار ستيسبب ن یب

  چشم حسودانت کور  یاکامل شده ماه

  یدار جاکيخوبان همه دارند تو  آنچه

  یدار جاکيخوبان همه دارند تو  آنچه

  

خودش مثل  یهوا گرفتم که به خود یدراومد. دستش رو تو انياحساسم به غل تمام
ام و آروم کنار گوشم گفت: شونه ی. در آخر دستش رو گذاشت روديپروانه چرخ کي

  .چرخمیو هزاربار دورت م شمیحاال پروانه م یمن سوخت یو پا یشمع شد

به جمعمون اضافه شدن.  اريل نامزد سامزدم که ترنم و مهنوش همراه با عس یلبخند
 یه شيآت یاما ترنم مثل اسپند رو دنيرقصیآروم م یليمهنوش و عسل کنار هم خ

  .دادیبه کمرش م یو با خنده تاب ديچرخی. دور من و ساحل مکردیم طنتيش
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ساحل  کياست و  ايدن کياما خب اشکال نداره.  هيساق پام حتم یامشب کمبود -
  .یسپهر

. بعد از اتمام آهنگ مهنوش و عسل ميديو خند ميانداخت یساحل به هم نگاه و من
  .هایاما ترنم قدم تند کرد سمت صندل ستادنيکنارمون ا

  ها رو ترک کنه.که آقا داماد محفل خانم دهيخب! وقتش رس -

اعتراض باال آوردند و  یهاشون رو به معنادست یو مهنوش در کمال ناباور ساحل
  جناب برومند هنوز مونده. یاصل زيسوپرا گفتند: نه!

زد و  یرو آسوده کنه پلک الميخ نکهيا یانداختم. ساحل برا یبه ساحل نگاه متعجب
  خطاب به مهنوش لب گشود.

  برو دنبالش. -

. ترنم با سرعت خودش رو رسوند به ساحل کردنیاز قبل رفتار م تربيعج هرلحظه
 یاش رو با شنل پوشوند و به مهنوش چشمکهنهبر یو شنل رو به دستش داد. باال تنه

کردن  تيبه رفتارهاشون زل زدم. ساحل و ترنم چرا حجاب رعا ريزد. مات و متح
  خواست وارد تاالر بشه؟یم یاصال چه کس د؟ينپوش یاما مهنوش لباس

  نگران نباش! -

کاسته شد.  یکم جانميساحل از اضطراب و ه یمهربون و پر انرژ یصدا دنيبا شن
کت و شلوار  یرسوند. مرد یآروم خودش رو به درب ورود یهامهنوش با قدم

 اديز نمونيب یوارد سالن شد که مهنوش بالفاصله به آغوشش گرفت. فاصله یپوش
... کامال واضح بود که مابدم ا صياون مرد رو تشخ یچهره تونستمیبود و من نم

  . پس...ستياون فرد عرفان ن

 یاما چهره شناختمشینم نکهيسست و لرزون. با ا یهاقدم شد منتها با ترکينزد
 ینکيکه اصالح شده و   ع یپوست. صورت ديپسر قد بلند و سف کيداشت.  یآشنا یليخ

ضربان قلب من هم باالتر  شدیم کيهاش. هر قدم که نزدچشم یبا فرم مربع رو
 یپاشنه ی. رودستم حلقه شد یهاگشتساحل دور ان فينرم و لط یها. دسترفتیم
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 یسال دار ستيشد. بعد از ب ینيريش یليخ داريو کنار گوشم گفت: د ستاديکفشش ا
. قرار بود بعد سه ماه ینيبیتر از خودت رو مو برادر کوچک تيبچگ یبازهم

  مگه نه؟ گه؛يبرگرده د

  کلمه از دهنم خارج شد. کيحرف اضافه تنها  بدون

  !مانيپ -

که  یکيهمون پسرک کوچ مانيبه سمتش برداشتم. پ یقدمو من هم  دميخند ارياختیب
. همون که خوردمیم یمادرش رو دزدک بيسکوئيت شهي. همون که همزدیمدام نق م

 ستيکنم... همون پسر حاال بعد از ب یباز لهيت ذاشتینم وقتچيش مامانم هخاطربه
  خودش. یشده بود برا یسال مرد

  مشهود گفت: سالم داداش! یآغوشم گرفت. با بغضبه  عيآخر رو که برداشتم سر قدم

رو هم از  نشينشدل یبه مامانم داشت. صدا یاديز یليصورتش شباهت خ یاجزا
رسمش  نيو گفتم: ا اش حلقه کردمهام رو دور شونهمامانم به ارث برده بود. دست

  !یکن رميو غافلگ یايب یجورنينبود که ا

  بغض صدام شد. یمتوجه

. به قول مامان شگون نداره عروس و بخشمیخودم رو نم وقتچيکه ه ینکن هيگر -
  کنن.  هيشون گر یروز عروس یداماد تو

 نکشياومد. با سر انگشت فرم ع رونياز آغوشم ب قهيسکوت کرد و بعد از چند دق 
آروم به بازوم  یارو باال داد و قطره اشکش رو از کنار پلک ربود. با خنده ضربه

داداش اجازه نداد شما رو . زنرانيزد و گفت: راستش من دو روزه که برگشتم ا
  .نميبب

  مون اضافه شد.که ساحل به جمع دونفره دميداداش" خند" زن یکلمه دنيشن از

  مانمه!اصل برابر ما یساحل؟ کپ ینيبیم -
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 رونيب بشيرو از داخل ج یو انگشتر ديبه صورتش کش یدست مانيکه پ دنيخند هردو
 ديبا گفتیم شهي. بابا همادتهيانگشتر بابا رو  ني. به دست من داد و گفت: قطعا اديکش

  .ديدار رسبرسه به پرهام. االن هم حق به حق

شده  نيسنگ یلياال خ. جو حدمشيرو از دستش گرفتم و به احترام پدرم بوس انگشتر
. ساحل ستهيرو گرفت و مجبورش کرد که وسط سالن با مانيبود. مهنوش دست پ

  شاد. کيموز کيشد. خانم محترم لطفا  زيانگغم یليگفت: فضا خ یجیخطاب به د

 مانيبا پ گفتیطور که مرو لرزوند. مهنوش همون نيبلند و کوبنده آهنگ زم یصدا
رو گرفت  مانيخواهر و برادر. مهنوش دست پ کيبود. درست مثل  یميصم یليخ

و مهنوش حضور  مانيتاالر فقط پ یو مجبورش کرد که برقصه. حاال در صحن اصل
شدم که ساحل  مانيپ دنييپا ل. مشغوديرقصیخوب م یليخ مانيداشتن. برخالف من پ

با مهارت  یجورنيمهنوش خانم ا نهيبازوم رو گرفت و گفت: عرفان کجاست که بب
  رقصه؟یم

  باشه. نجايا هيثان کيسر  دمیزنگ بزنم بهش خبر بدم؟ قولت م -

رو برام رقم زد.  یکرد. امشب شب خوب یو باز هم افسونگر ديبلند بلند خند ساحل
دختر بودم.  نيعشق ا یشگيهم ري. من بند و اسدميرو ند رشيازم برد که نظ یدل

  !یشگيهم

  

#sahel  

هنوز که هنوزه بعد از دو  کيک نيريش یاسپند مشامم رو پر کرده بود. مزه یبو
و  شدیسرم اکو م یتو یکوبيرقص و پا ی. صداشدیزبون حس م ريساعت ز
. مگه حال خوب رسوندیم نيحاضر یحد و مرزم رو به گوش همه یب یخوشبخت

که  یبود. مرد یهر دختر یثل پرهام آرزوم یبود؟ داشتن مرد نيبه جز ا یزيچ
 ی. پرهام تنها براکنهیاز غصه م یاز آرامش و عار یخودش رو از غن یمعشوقه
هراس تنها موندنم رو  وقتچيکه من ه یامن و قابل اعتماد بود به حد یگاههيمن تک

 یواز ر چيداشتم. خوش بودم و لبخند ه یقو یمانياش انداشتم چون به عشق و عالقه
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از  روزکيکه  ترسهیداره م یاديز یخوش ی! آدم وقتدميترسیاما م شدیلبم محو نم
که  یبود که نگران باشم اونم درحال یداشتم پس منطق یاهيس یدستش بده. من گذشته
 ضي! غرق افکار ضد و نقکشهیراحت نفس م یاليو با خ رهیفرشاد آزادانه راه م

  . شهیتر مهرلحظه کم و کمسالن  تيجمع دميخودم شدم و نفهم

  قدر عبوس و ساکت؟آخه عروس آن -

نگاهش  حيمل یسمتش. با لبخند دميچرخ دميپرهام رو که شن یرايگرم و گ یصدا
  گذاشتم. ونيو استرس که به جونم افتاده بود رو با پرهام درم یکردم. نگران

. مدام دهینم ی. آخه گذشته هشدار خوبترسمیقدر که حالم خوبه از بعدش مآن -
سخته  یلي. خشهیتن و بدنم م دنيباعث لرز نيو هم کشهیعالمت خطر به رخم م

  مگه نه؟ ،یترس و واهمه داشته باش یبختکه از شدت خوش

 یصندل یدستم رو گرفت و وادارم کرد که رو هيبق نيسنگ یهاتوجه به نگاه بدون
 اميبر ب یمن از دست هرکام رو نوازش کرد و گفت: منجمد شده یها. انگشتنميبش

برگرده رو نبش قبر نکن.  ستيقرار ن گهيکه د یقدر گذشتهنه. آن یکياز دست تو 
که تازه متولد شده به  ی. کسميشروع کرد ناون تموم شده و ما با توجه به اتمام او

نداره روحش قبال  یشده. کار یبوده و چ یچ ششيکه چند ماه پ کنهیفکر نم نيا
. االنم تو کنهیرو شروع م ديجد یزندگ کي زيچچي. بدون توجه به هبوده یک یبرا
  .یفراموش کن ديبا

اما امکان داره  گردهیام رو جمع کردم و گفتم: گذشته برنمشده زونيو لوچه آو لب
  است پرهام. ثابت شده نيکه تکرار بشه! ا

  نگاه کرد. کنهیازش ُشره م یکه دلمردگ یاکمرنگ به چهره یاخم با

رو  یقشنگ نينازم لطفا شب به اتکرار نشه. گل دمیتو بهش فکر کن من قولت م -
  خودم و خودت زهرمار نکن. یبرا

  . ديکه دستم رو بوس دمينوع لحنش خند از
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مردم  نيا یتو برپا شده، همه یشب برا نيماه مجلسم. ا افتهيلبت ن یلبخند از رو - 
جمع شدن و مِن پرهام برومند  جانيعروس حاج صادق ا يیبايقرص ز دنيد یبرا

 یکه رعدت حساب یحالم چون تو رو دارم. نکنه که غم به دلت راه بدتنها خوش
  .شهیغمزده م

ها حال خوب پرهام هم که شده دست از سر ذهن پُر ازدحامم برداشتم. عقربه یبرا
نها شده بود و ت عتياز جم یتاالر خال باي. تقردادنیساعت دوازده شب رو نشون م

سالن  یبلند ترنم تو ی. صداميحضور داشت یمل چند نفر داخل سالن به اون بزرگ
  .ديچيپ

دونفره. االن  یآخر شب در خلوت یبمونه برا اشهيدل گرفتن و قلوه دادن بسه. بق -
  وقت رفتنه.

به حرکات من شنل رو به  اعتنایبراش رفتم. ب یاصراحت کالم ترنم چشم غره از
. گهيد یکيچه از  یتلخه ساحل. حاال چه از زبون من بشنو تيقيحق دستم داد و گفت:

  آخر شب منتظرن. یبرنامه یها برابپوش بچه

  کردم. زير یچشم متعجب

  آخر شب؟ یبرنامه -

مانتوش رو بست و قدم تند کرد سمت درب  یها. ترنم دکمهدنيباهم خند هردو
  .یخروج

  منتظرتون هستم. نييپا -

بدنم  یدهايم تنها شده بودم. خودش شنل رو تنم کرد و با دقت سفبا پرها گهيد حاال
آروم  یطور که مشغول بود مچ دستش رو گرفتم. معترض با صدارو پوشوند. همون

  هاش باز باشه.از دکمه یکيگفتم: هوا گرمه پرهام حداقل بذار 

  و کنار گوشم زمزمه کرد. ديبازوم کش یپوست دستش رو رو ینرم
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 کسچيار کن دلبر، فقط من حق فتح وجب به وجب تن تو رو دارم نه هفقط من! تکر -
  مال و اموال من زوم بشه. ی. خوش ندارم چشم نامحرم رویگهيد

 الشي. از پوشش شنل که خرميام رو بگخنده یبه دهن گرفتم اما نتونستم جلو زبون
  ازم فاصله گرفت. یراحت شد کم

  پدرسوخته؟ یخندیچرا م -

  شم؟یه خودم و با قهقهه گفتم: من مال و اموال تو محسوب مکردم ب اشاره

  گفت: هم تو و هم... استغفرهللا! طنتيهم خوابوند و با ش یرو یپلک

نرفته  یکرد به جلو. هنوز چند قدم تميکه دستم رو گرفت و هدا دميبلند خند یصدا با
من کنجکاو  یورجنيآخه ا یات رو کامل کنجمله شهیمونده که گفتم: هم من و هم؟ م

  .شمیم

اون  ميبر اي. بس کن پدرسوخته. باريبه روم ب یکردم تو ه یخبط کيحاال من  -
  تو و... یدرباره ميدار جانيچندتا طفلک از خواب و خوراکشون زدن بعد ما ا

ها به پله یدامن رو باال گرفتم تا رو یهانينما اکتفا کردم. چدندون یبه لبخند تنها
. لبخند دنيکش ليبا شوق ک یهمگ ميديکه رس اطيبه صحن سرسبز حنخورم.  نيزم

رو به دست گرفت  تارشيکاور گ ارينشستم. کام نيزدم و به کمک پرهام داخل ماش
  .دآور نيو سرش رو از پنجره به داخل ماش

دهن بخونم.  کيقلبم ناکوک زد نتونستم  کميقسمت نشد به قولم عمل کنم. امشب  -
  .کموننيشرمنده رنگ

  

#sahel  

ها که باطل ها زده شد و چه حقاتفاقات گذشته قلبم به درد اومد. چه حقه یادآوري از
  لب گشودم. یجونینشد. با لبخند ب
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مجلس گرم  یدشمنت شرمنده. قسمت مردونه که نبودم اما پرهام گفت با سپهر حساب -
  .ميکنیخودت، هم من و هم پرهام جبران م یوس. عرنيکرد

تنها  تيجمع نيازم فاصله گرفت. ما ب یو با لبخند چند قدم ديبه صورتش کش یدست
عسل رو صدا زدم. بعد از  بتشيبود. کنجکاو از علت غ اريسام شدینم دهيکه د یکس

  با من؟ یداشت یو گفت: جانم؟ کار ستاديا نيکنار ماش قهيچند دق

  مضطرب لب زدم. یاشاره کردم و با لحن عتيجم به

  زد. کجاست بشيغ هوکيچرا  اريسام -

  ؟یازش ندار یتو خبر 

باغ و گفت: از  یلبش به وحشت من دامن زد. اشاره کرد به انتها زيانگغم یمنحن
 یاما امشب حت ستين یمحلیاهل ب اري. سامکنهیسر شب داره مدام با تلفن صحبت م

  تک خواهرشه! من نگرانشم. یر نه انگار که عروسلبخندم نزد. انگا کي

 یرو با حرکات اريکردم و با استفاده از انعکاسش سام ميرو تنظ نيماش ینهيآ
  .دمييمضطرب پا

  حاال؟ کنهیصحبت م یبا ک -

 کياست که مربوط به کارشه.  عي. اما ضاستيباال انداخت و گفت: معلوم ن شونه
که  کردیصحبت م یميقد یپرونده کي یرباره. داشت ددمياز صحبتش رو شن کهيت

خاطر هم به یشده بود. چندبار یاز دستش شاک یافتاده. بابات حساب انيدوباره به جر
  بحثشون شد. يیاعتنایب نيا

 نيکنم پرهام پشت فرمون نشست و ماش ليو تحل هيخواستم صحبت عسل رو تجز تا
رو از تاالر خارج کرد. خواست  نيدنده عقب گرفت و ماش جانيرو روشن کرد. با ه

خطاب به پرهام گفت:  یعصب یمانعش شد. با لحن اريپدال گاز رو فشار بده که سام
  .ديطولش ند یاديز نيشنویاز من م

  زد. یعرفان و مهنوش بوق یو برا ديخند پرهام
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  چرا؟ هنوز که ساعت دوازده شبه و... -

گفت: حتما  اديبا فر ی. عصبديبه سر و صورتش کش یاخم کرد و کالفه دست اريسام
 نيداشته باشه بر ادامه یکوبيرقص و پا ني. اگر خواستگمیکه م دونمیم یزيچ کي

مراقبش باش. فعال  یشیقدم دور نم کي. پرهام از ساحل نيدور نر یخونه. جا
  !ميخداحافظ. عسل بر

 بيو غر بيرفتار عج نيگذاشت. ا یما باق یرو برا جوابیب یهاو تنها سوال گفت
رفتار  روحیقدر خشک و ببرادر عروس آن ايدن یکجا گرفت؟یاز کجا نشأت م

  کرد؟ یجورنيانداختم و گفتم: چرا ا یبه پرهام نگاه کنه؟یم

و پدال  ديخند حالنيبود. اما با ا صيو استرسش کامال مشهود و قابل تشخ ینگران
  گاز رو فشرد.

  شده. وونهيزده به سرش د یدت خوشبه رفتارش اصال توجه نکن. امشب از ش -

 ینوع برخورد اصال عاد نيرفتار و ا نياما به رفتارش با دقت توجه کردم. ا دميخند
حالت تهوع  شهيموضع داده. مثل هم رييتغ اريافتاده که سام یاتفاق کينبود. حتما 
 کرد و با سرعت اديرو ز نيضبط ماش یتحمل. پرهام صدا رقابليغ بارنيگرفتم اما ا

خلوت رو وجب زد غافل  یهاباال جاده سرعتاز عرفان و سپهر سبقت گرفت. با 
 نييرو پا نيماش یشهيدل من به برپا شده. ش یتو یچه آشوب دونستینم نکهياز ا

من توجه  یدهيبلند و بر یهانفس ی. صدایصندل یدادم به پشت هيدادم و سرم رو تک
  پرهام رو جلب کرد.

مشت و لگد! توجه نکن خوشگلم  ريز یريبگ ديرو با اريسام نيا یعنيحالت خوبه؟  -
  کرد. یاعصابش خورد بود اومد سر ما دوتا خال گهيد يیاون از جا

 یبه اون داره آخه؟ حالت تهوع دارم به حد یدلم گذاشتم و گفتم: چه ربط یرو دست
  عق بزنم. جانيهم ديکه شا

: دميدرشت کردم و پرس یمتعجب چشم. ديخند انهينگران بشه موذ نکهيا یبه جا پرهام
  کنم؟ یتلق یچ یرو از رو شخندين نيا ؟یخندیم
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  نکنه قراره بابا بشم؟ گمیم -

گفتم: نه! امکان  ريو متح دميخند شيپ قهيتوجه به اتفاقات و نگراني چند دق بدون
  نداره!

  تر شد.لبش پررنگ یبه گردنش داد و انحنا یتاب پرهام

اگر آره که  ؟یوروجک. حاال واقعا حالت تهوع دار اديمبر یزياز دست من هرچ -
  مبارکه!

  مبارکه؟ یگیقدر قاطع مکه آن یمگه دکتر -

  کرد قانعم کنه. یسع طنتيتکون داد و با ش یسر

  .شناسمیخوب م یليدکتر که نه اما خب... من زن خودم رو خ -

 یتو طنتيا شکرد. عرفان بود که ب تيهردومون رو اذ یهابوق متعدد گوش یصدا
  .دادیم راژيجاده و

. آماده باش خوشگلم ستين یکه اصال درست و منطق ارميعرفان کم ب یجلو گهيد -
  اديسرعت رو باال برد. از سرعت ز وقفهیکه قراره سرعت رو ببرم باال. ب

پس خودم رو سپردم به دست باد و گذاشتم روح و جسمم جال داده بشه.  دميترسینم
  متوقف کرد. موننهخو یرو جلو نيکه پرهام ماش دينرس قهيبه چند دق

  . حالت بهتره؟یاست ساحل سپهراثبات شده شهيقدرت رعدت هم -

حاال  نيتحمل کنم. هم نجايخودم رو ا تونمیها برسن من نمنه! پرهام تا موقع بچه -
  .رميمیدارم از حالت تهوع م

  ستم داد و اشاره کرد به پنجره. خونه رو به د ديشد. کل ادهيپ نيکرد و از ماش اخم

. من شهیحالت بهتر م نييپا اياومدن ب ی. وقتمونمیها مبرو باال من منتظر بچه -
  دارم. یمهم یليکار خ کي یبعدا با جناب سپهر
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خودمون گذاشتم.  یخونه اطيشدم و پا به ح ادهيپ ني. با کمک پرهام از ماشدميخند آروم
  بشه. مونیزندگ یهایشاهد خوش نياکه قراره من بعد از  یخونه

بلند رو  پاشنه یهارو فشردم. کفش رهيخودم رو رسوندم به خونه و دستگ اطياحت با
 یکه باعث شد کم یزيچ نيقدم رو به داخل خونه گذاشتم. اول نياز پا در آوردم و اول

بود. آب دهنم رو قورت دادم و از شدت ترس  نيبنز یبد و زننده ینگران بشم بو
قابل لمس بود و کامال واضح و مبرهن  نيسنگ یهاهام رو مشت کردم. نگاهانگشت

نبوده  ليدلیب اريسام ی. متوجه شدم نگرانکشهیداخل خونه داره نفس م یبود که کس
برق  زيلرزونم رو بردم سمت پر یهااز ما پنهون کرده. انگشتبوده که  يیو خبرا

  شدم. خکوبيدرجا م دميکه شن یاما با صدا

  .ميهردومون خاکستر شد یدست بزن -

قبل  یخنده زيچهمه شد؟یبه عقب برداشتم. باورم نم یو چند قدم دميکش یاخفه نيه
 چارهیسر من ب از نو؟ چرا غم و غصه دست از یبود؟ روز از نو و روز هيگر

  داره؟یبرنم

  گفتم: تو؟ دهيبر دهيبا ترس و لرز بر 

  شد. داياش پزد. بعد چهارماه دوباره سر و کله یو پلک ديخند کيستريه

  کنم خودم رو خدمتت؟  یيا معرف هيسرکار عل یآره من! شناخت -

 فيکث یمن. مرد یو واهمه های. عامل تمام بدبختشناختمیصدا رو خوب م صاحب
. لحن آروم اما پُر تحکمش رعشه به تن دهيجا رو به گند کشنجاستش همه یکه بو

 یانداخت. ضربان قلبم باال رفت و تمام بدنم لمس شد. دستم ناخودآگاه از رو فمينح
  ُسر خورد. واريد

 نيچند ماهه من بود اما حاال جون ما بند روشن شدن ا یروشن آرزو یداريد -
  هاست.چراغ
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. در سکوت شدیتر منفس من تنگ داشتیکه به سمتم برم یهر قدم شد. ترکينزد
 یافهيق دنيد یماه برا يیشدم. چراغ خاموش بود اما روشنا رهيخ ثشيخب یبه چهره

  .کردیم تيکفا اشهيکر

! خوشبخت یشد يیبايبگم. عروس ز کيکه بهت تبر نجامي. من اینترس جوجه رنگ -
  به حق پنج تن. یبش

  .ديو  زردش رو به رخم کش شده فيرد یهادندون و ديخند آروم

 اهيدودمانت س رانيا یبفهمن اومد هاسياگر پل یدونیم ؟یکنیم یچه غلط نجايتو ا -
  شه؟یم

از دست  یبرا یزيوجود نداره. نه من و نه تو. من نه چ یمن گهي! چون دفهمنینم -
منتها...  دمیم حيگ رو ترجمر جهيکردن پس در نت یزندگ یبرا یديدادن دارم و نه ام

  کنار تو!

حال  ؟یدار یمن آلرژ یبختبه خوش ايبزنم. خدا ینتونستم حرف گهيشدم و د الل
کردم به پرهام بله گفتم؟  یحروم؟ گناه کردم عاشق شدم؟ کار بد ايخوب من گناهه 

رو به من نشون  یخوش زندگ یرو یخوایچرا نم شه؟یاگر نه پس چرا تموم نم
  .ختميو قطره قطره اشک ر دميبه خودم لرز صدایب یچارگيشدت باز  ؟یبد

 ی. حاال که تنها اومدیکه تو تنها اومد ميمنتظر جناب برومند هم بودم اما خب چه کن -
 یچ ادياگر صدات در ب یدونی. میمون اضافه کنرو به جمع یگهينخواه کس د

  شه؟یم

  فرشاد زل زدم. و با نفرت به دمياز اشکم کش سيبه صورت خ یدست

 یسنگ قبرت آرزو دنيد ؟یشیچرا تموم نم ؟یريمیچرا نم ؟یشیتو چرا تموم نم -
  .استيليخ

  باال انداخت. يیچندش نگاهم کرد و ابرو با
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آخه نه  رم؟يقبر دونفره بگ کي هي. نظرت چشمیامشب تموم م نيهم یاگر تو بخوا -
  ...نيهم یبهت دارم برا یخاص یعالقه نکهيا

 سريکنار تو م وقتچينحست رو بشنوم. مرگ من ه یصدا خوامیشو! نمهخف -
  نزن.  شيخودت رو به آب و آت یپس الک شهینم

بود رو به سمتم گرفت.  نيبنز یکه حاو یتريل ستيدور شد و ظرف ب یقدم اعتنایب
  کرد. یخونه خال ليتمام وسا یبا آرامش دربش رو باز کرد و رو

  ؟یکنیم یچه غلط یدار -

  پرهام برومند ثبت کنم.  یبرا شياز آت گهيقشنگ د یخاطره کي خوامیم -

درآورد.  بشيج یو فندک رو از تو نيزم یبلند پرت کرد رو یرو با صدا نيبنز گالن
  زدم. اديو فر دميکش یغيج دنشيبا د

  نه! -

صورتم با نفرت و  یگوشم و تو ريخوابوند ز یسمتم و گلوم رو چنگ زد. چک ديدو
  .ديغر زهيست

 یلبخند رو ذارمیم یپدرسگ؟ فکر کرد کنمیبه امان خدا رهات م یفکر کرد -
اومدم که مختل آرامش بشم. رفتم و  اي. من به دنیلبت موندگار بشه؟ نه ساحل سپهر

 نيزود بود هرچند که من نرفتم، فقط کم یليرفتن خ یچند وقت نبودم اما برگشتم. برا
 ني. کمندازهیجار و جنجال راه نم اشمهشکار طع یبرا وقتچيکفتار ه کيکردم. 

. حاال ديپاره کن کهيزنده زنده ت نهي. قانون کفتارها اکنهیو به موقع حمله م کنهیم
  من...

قدر تن صدام باال بود که پرهام . آندميکش غيکه ج نيزم یپرتم کرد رو یلگد محکم با
  .ديبه گوشم رس نييپا ینگرانش از طبقه ی. صداديشن

  ساحل؟ -

  .ديفندک رو بوس یو رو ديخند فرشاد
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با لباس  یکه در شب عروس یدختر ن؛يا شهیها مروزنامه یهمه ترياز فردا ت -
 نيهم یبرا یشد بايشد. امشب ز ميتسل نيآتش جان به جان آفر یهاعروس در شعله

  .ی. اشهد بخون جوجه رنگیبش شيآت یهاشعله یفدا خوامیم

رو  شيآت یهازود شعله یليخ نيبنز یزينگشت روشن کرد. تند و ترو با سر ا فندک
  من رو به شماره انداخت. یهاکه نفس گررانيو یشيعلم کرد. آت

رو  ژنيذره اکس کي يیگدا یکردم که دار ینفس بکش هنوز باهت کار دارم! کار -
  از خودم! مي. راضیکنیم

  دهنم و... یرو گذاشت رو دستش
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مشمئزکننده فرو  یمطلق و سکوت یکيروم در تارروبه ضيو عر کيبار یکوچه
 یدرپیپ یهانفس یصدا ديرسیکه به گوش م یو تنها امواج زدیرفته بود. ملخ پر نم

ازشون نشد.  یرانتظار رو پشت سر گذاشتم اما خب قهيدق نيو منظم من بود. چند
شدم. ناخودآگاه نگاهم سوق داده شد سمت  ادهيپ نيو سکوت از ماش يیکالفه از تنها

 یعنيذوق زد چراغ خاموش بود.  یتو یليکه خ یزيچ نياتاق خواب. اول یپنجره
 ميباال انداختم و تصم يیداده؟ متعجب ابرو حيترج يیرو به روشنا یکيساحل تار

 یهابوق یمن هم به خونه برم. همون لحظه صدا ومدنين گهيد قهيگرفتم اگر تا چند دق
 فيکه پشت سرهم رد یهانيدرهم به ماش یگوشم رو لرزوند. با صورت یپرده ددمتع

رو بست و همراه با مهنوش به  نشيشده بودن نگاه کردم. عرفان با شتاب درب ماش
  لب زد.  یتکون داد و با دلخور یسمت من قدم برداشت. متأسف سر

 مانيبه دست فرمونت ا یول شهی. باورت نمیکه ما رو قال بذار ستيرسمش ن نيا -
  آوردم.

از همه توجه کردم  شتريو ترنم ب مانيشدن. به پ ادهيپ هانياز ماش که همه دميخند آروم
 مانياز نظر پ نيو ا دادیم ريگ مانيشون مشکوک بود. ترنم مدام به پچون حرکات
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کرد که ترنم زبون به دهن  یخودش اخم یمردانه استيا سنبود. درآخر ب نديخوشا
  لبم جاخوش کرد. یرو یشخنديصحنه ن نيا دنيگرفت. از د

 شيآت یاسپند رو نينکن. ماشاهللا بزنم به تخته ع تيقدر پسر من رو اذترنم آن -
  دختر جون. گهيد ريآروم بگ ،یمونیم

 یتر کرد. مامان توپررنگ لبم رو یرو یشوخ منحن یمهربون مامان با لحن یصدا
. رفتیاش مکرده و مدام قربون صدقه دايحس مادرانه پ مانيمدت کوتاه به پ نيهم

 گهيو خطاب به من گفت: پرهام مامانت تو رو د ديمامان کش یبه بازو یترنم دست
جون  یآزار. فخردل شهیکهنه م بازاربه  اديگفتن نو که ب ميفراموش کرد. از قد

  ها رو نداره.حرف نيساده که ا تي. چندتا اذذارهیم مانيپ یبه الال ینیداره ن یليخ

 یرو نگاه نيو با سرعت خودش رو رسوند به من. خم کرد و داخل ماش ديخند مستانه
  انداخت. با تعجب سرش رو باال گرفت و گفت: ساحل کجاست؟

  .بخوره تا خوب بشه یزيرفت باال چ نيهم یناخوش احوال بود برا کمي -

: ساحل که تاالر حالش از منم بهتر ديپرس یبا نگران ديمن رو شن یکه صدا مهنوش
  هو؟کيافتاد  یبود! چه اتفاق

راه حالت تهوع گرفت. برو باال دنبالش اگر خوب بود بگو  یتو ني. همدونمینم -
  .نييپا اديب

  از ما فاصله گرفت و ترنم پشت سرش به راه افتاد. مهنوش

  .مايصبر کن منم ب -

افکارم  یعرفان رشته یکه صدا کردمیفکر م شيپ قهيبه چند دق ريمتح طورهمون
  زد. یچيرو ق

 یشاک اديز یخاطر سر و صدابه هاهينصف شبه همسا کيپرهام، ساعت  گمیم -
  نشن.
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که  ادي. زهيعروس جانيامشب ا دوننیشون مآسوده گفتم: همه اليکردم و با خ ینوچ
  باال نبر. یليظبط رو هم خ ی. صداميدیطولش نم

رفت و من هم خواستم  نيتکون داد. عرفان به سمت ماش یتفهيم کالمم سر یمعنا به
ساحل رعشه به تنم انداخت. همه به هول و وال افتادن.  غيج یبردارم که... صدا یقدم

  مهنوش بود؟ غيج ی: صداديعرفان مضطرب با عجله پرس

  کلمه رو به زبون آوردم. کيا قورت دادم و تنه یدهنم رو به سخت آب

  نه، ساحل! -

صحبت من محکم به صورتش ضربه زد و گفت: خدا مرگم بده.  دنيبا شن مامان
  پرهام...

 یخونه. هنوز قدم اول یرو دور زدم و خودم رو با سرعت رسوندم به چند قدم نيماش
به  دنيمن منفجر شد. نفس کش ريمتح یهاچشم یرو برنداشته بودم که خونه جلو

 نيشد و ب یضربان قلبم ناقوس مرگبار یشد. صدا ليکار ممکن تبد نيترسخت
  افتاد.  انيگوشم به جر یحلزون

  خدا... ساحل! اي -

راست به وسط  کيکه  یريکمان رها شد. ت یبود که از چله ريت نيمامان آخر اديفر
رت راه قد یقدرت تفکر، تکلم و حت شد؟يخورد. کجا رفت؟ اصال چ امنهيس یقفسه

من  یزل زدم که قرار بود بشه برا یرفتن از من گرفته شد و من شوکه شده به خونه
ورتر و هرلحظه شعله ديکشی... شعله مشياز آت یاو ساحل. خونه شده بود گدازه

  خوردم. نيمتحرک زانوهام خم شد و محکم به زم یمرده کي. مثل شدیم

  کرد. شترياندوهم رو باز ته دل مامان  اديمحزون و فر یهاهيگر

. ینشانآتش نيکن. زنگ بزن یکار کيعروسم. پرهام  یبرا رميبم یساحل! اله -
  پرهام با توام! 
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که  ینرفته؟ همون ادشيهنوز  شيبچگ یسوز شيآت یکه خاطره یهمون ه؟يک پرهام
 یهمون داماد زنه؟یضجه م شيآت یهاشعله ونيدر خطره و م شيزندگ یتمام دلخوش

 روحیدنبال جسم ب گهي! دستين گهيد کرد؟یم یشمارعروسش لحظه دنيد یکه برا
پرهام  ديره. به گوش همه برسونيبه حال خودش بم دي. بذارنياش نگردو تن خسته

سن شش  ی... هم توشيچند شعله آت یساله! قربان یقربان نيبرتر سيتند قيبرومند ال
 یچ زانميجون من و عزشش نحس از  ني. ایو شش سالگ ستيو هم سن ب یسالگ

فروختم که  ايدن نيبه ا یتَر زميداره؟ چه ه ینهياز من چه ک یزندگ خواد؟یم
  کنه؟یم مهلکهمن رو  یجورنيا

  دار عرفان غمم رو هزار برابر کرد.خفه و بغض اديفر

  مهنوش و ترنم. پرهام بلندشو! -

  ام نشست و من رو به زور بلند کرد.شونه یرو یدست

  ...ايپرهام! به خودت ب ؟یشنویو ممن یصدا -
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مامان  یو زار ونيش یگوشم خوابونده شد به خودم اومدم. صدا ريکه ز یليس با
  کرد. یته دلم رو خال هيو بق یفخر

نگ زده ز اريگفت: کام یعصب یهاش گرفت و با لحنصورتم رو قاب دست عرفان
. زن من، زن تو و ميکن یکار کي ديما با انيکه اونا م یاما... تا موقع ینشانآتش
 یدهيسکوت و اشک فا نجايپرهام؟ ا یديافتادن. فهم رياون خونه گ یترنم تو یحت

  . خب؟ميکن یکار کي دينداره. با

  خودت رحم کن. ايپرهام... ساحل! عروسم. خدا -

چشم عرفان  یگم کنم. چشم تو شتريو پام رو ب دست شدیاطراف باعث م یصداها
  م؟يکن کاريهم دست ساحل! چ دياس. کلتکون دادم و گفتم: در بسته یسر
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 به دل زخم اديو فر غيو با ج ختنير رونيب یهم زدندر چشم به هاهيهمسا یهمه
 دهيفایاما ب شيو... افتادن به جون آت لنگيمن سنگ زدن. با سطل آب، ش یخورده

  د.بو

زد  شيشونيضربه به پ نيچند یو کالفگ تيعصبان ی. از روزدینفس منفس عرفان
کن و با شمارش من با لگد به در  زي. دور خميکنیو گفت: خودمون در رو باز م

  پسر! یرو بباز اتهيروح ديپرهام؟ نبا یضربه بزن. آماده

تکون دادن سر آور بود. با ساحل نباشه هم عذاب نکهيبود. فکر کردن به ا سخت
باال دادم و با شمارش معکوس عرفان  یشلوارم رو کم یموافقتم رو اعالم کردم. تا

  زدم. یبه درب آهن یمحکم و با تمام قدرت ضربه

  مهنوش! -

 هوشیقلبم رو به تپش انداخت. هردو ب تياون وضع یترنم و مهنوش اونم تو دنيد
وخته بود. عرفان از بابت مهنوش ترنم کامال س یهاافتاده بودن و لباس نيزم یرو

 اديفر ی. صداديچيترنم پ فيراحت شد کتش رو درآورد و دور تن نح الشيکه خ
  خطر عمل کرد. ريعرفان درست مثل آژ

  باال. یبر یتونیم ني! پرهام برو بباريکام -

 یتوجه خطرها یا! بدون ذرهرمینتونستن نداره. هرجور شده باشه م اي تونستن
ها رو باال رفتم و از نبود پلهگرفتم و فقط به ساحل فکر کردم. راه دهينادرو  یاحتمال

  به نفس نفس افتادم. ژنياکس

  ؟یشنویساحل! صدام... رو... م -

اما  دميدیبه عقب رفتم. م یچند قدم دهيپام افتاد و من ترس یجلو قايدق شيآت یشعله
 یاباالتر؟ تنم شده بود گدازه نيبشر؟ زجر از ا نيبکنم. درد از ا تونستمینم یکار

نشد که  یعنينتونستم ادامه بدم.  گهي. دکردیو عرق از سر و صورتم ُشره م شياز آت
زدم که ته  اديفر ی. جوردياز هرلحظه تپ ترفيقلبم ضع وادامه بدم. تنم سست شد 

  گلوم سوخت.
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  ه؟يکدوم گور ینشانآتش نيپس ا -

کم از سر . کمدنميحرف اضافه به عقب کشو سپهر به سمتم اومدن و بدون  مانيپ
اشک  یهابغض به گلوم فشار آورد و قطره بتيمص نيدر مقابل ا یعجز و ناتوان

و من ممانعت  دنيکشیشدن. تن کرخت من رو به زور عقب م ريهام سرازگونه یرو
  . کردمیم

 جانيمه نياگر آخرش مرگه بذار د؟يداری. چرا دست از سرم برنمديساحل! ولم کن -
  . گهيتموم بشه د

که  یهامن داشت. دست یکه دورم حصار شده بود حکم مرگ رو برا یهادست
با لباس  شيروز عروس یتو ميزندگ نينازم رو نجات بدم. تک سمن گل گذاشتینم

  خونه خاکستر شد و من عاجز فقط تونستم نگاه کنم. یعروس تو

جا همه اهيس یدادم. دودها هيتک وارينشستم و سرم رو به د نيزم یرو مانيکمک پ به
 کيهمه سخت شده بود. خطرات درست مثل  یبرا دنيرو پُر کرده بودن و نفس کش

گرفت  یکه روحم و روانم رو به باز یهام گذر کرد. خاطراتچشم یاز جلو لمينوار ف
از ناز  یکه هميشه غن یصدا برد،یدل م که یها. خندهنميآروم بش جاکيو نگذاشت 

. همه و همه باعث زدیرقم م رينظیب یمن آرامش یکه برا یدا بود، تن و جسمو ا
زانوم گذاشتم و با سرعت خودم رو رسوندم  یکنم. دست رو یريگميشد دوباره تصم

که دوباره  ديکه از شدت حرارت قرمز شده بود. قدم اول به دوم نرس یبه درب آهن
دورم حصار شده بود رو پس زدم.  که به یهادست تيمانعم شدن. با خشم و عصبان

  .ديسرم داد کش تيعرفان با عصبان

رو خاموش کنه. تو  شيکوره آت نيا اديب ینشانبذار آتش نينکن پرهام! بش تيخر -
  مون.دست یرو یافتیم آدیجا نفست بند ماون یبر

من چه حس بد و  دونستنیهمدرد من نبود. نم نفرکي. کردیدرکم نم کسچيه
هام رو پُر کردم و محکم به سر و صورتم . مشتکنمیرو دارم تجربه م یاکشنده

  .ديچيکل کوچه پ یدارم توخفه اما خش یزدم که صدا اديفر ی. جوردميکوب
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رو. عرفان تو زنت کنارته و حالش خوبه،  صحنه نيا مينيو نب رميبه درک! بذار بم -
 ؟یاما من چ کنهیم یزندگ تيامن یکه داره تو یدونیم کشه،یداره کنارت نفس م

 یاست؟ از من چه انتظار اصال زنده کشه؟یساحلم کجاست؟ حالش خوبه؟ نفس م
. آدیباال نم گهيحاال نفس من د نينکنم؟ هم یکارچينگاه کنم و ه شيبه آت نميبش ؟یدار

  که... یکار ديو بذار ديپس مانعم نش

  شد. دهيمامان کش یهاتوسط دست لباسم

  م! تن و بدن من رو نلرزون.پرها نيبش -

  ملتمس ادامه داد. یاشک و آه به سر و صورتش ضربه زد. با لحن با

  نه! گهيداغ دو نفر رو به دل من نذار پسر. ساحل که رفت اما تو د -

چرا؟  گهيتکون دادم و گفتم: مامان تو د یابروم رو باال انداختم. متأسف سر یتا کي
 هاتوناهيلباس س ني. برنيتعارف نکن ؟یسادگ نيرفت؟ به هم یگیراحت م قدرنيهم

 .ديو حلوا رو هم بپز ديرو بپوش
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  سر دادم. یاز سر درموندگ یاناله دميمامان رو که د یهااشک

 ینشانآتشبذار  زميعز نيما خونه! حال همه خرابه. برو بش ینگو پسر. دل همه -
  و... اديب

 نيزم یخودم رو رو حسیسرپوش گذاشتم. ب پوشماهيدل س یاصرار مامان رو به
  . نميپرت کردم و پلک خوابوندم. کر و کور بشم که نه بشنوم و نه بب

  .ديچيگوشم پ یتو مانيپ نيدلنش یشد. صدا دهيصورتم کش یرو یدست

اما... بهت ثابت شده  یندار شياز آت یخوب یليخ یباشه پرهام تو خاطره ادتي -
ما  یخونه شيسال پ ستي. برهيبم ستيقرار ن شهیهاش مکه گرفتار شعله یهرکس
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من  یتر هم رفت ولانفجارش تا چندتا محل اون طرف یمنفجر شد که صدا یجور
  رو از دست نده داداش. اتهيروح. مياومد رونيسالم ب یسوز شيو مامان از اون آت

آرزوهام فکر کردم و اشک  ی. فقط به خونهدميفهمینم یزيچ اما دادمیم گوش
  .ختمير

  آد؟ینم ینشانآتش ني! چرا امانيپ -

و آمبوالنس  ینشانخطر آتش ريآژ یکه صدا دينکش هيثان ميدرمونده گفتم و به ن یلحن با
به سرعت به داخل خونه رفتن و با  زاتيبا تمام تجه روهايبه صدا دراومد. همه ن

  رو مهار کردن. شيآت یهاشعله ینشانآتش لنگيه از شاستفاد

بلند شدم و خواستم به داخل  نيزم یاز رو شيفروکش کردن آت دنيبعد از د بالفاصله
  نشان ها مانع شد.از آتش یکيخونه برم که 

  .نيکجا؟ حق ورود به خونه رو ندار -

که حق  یچ ینعياست. خونه یصورتم رو پاک کردم و گفتم: زنم تو یرو یهااشک
  ن؟يورود ندار

 یژنيچون اونجا اکس نيهستن. حق ورود ندار يیهمکارها درحال تفحص و شناسا -
 نيکارمون رو به بهتر ميتا بتون ديکن ی. لطفا با ما همکاردينفس بکش ديکه بخوا ستين

  .ميشکل ممکن انجام بد

از ساحل به  یخبر چيها گذشته بود اما هنوز هنشانساعت از حضور آتش مين حدود
  ست؟ياز همسر من ن یخبر چي: چرا هدميزدم و پرس یما نداده بودن. نگران پلک

  نکردن که...  دايپ یحتما جسد -

. زانوهام خم شد و به زور تونستم خودم دمي" جسد " به خودم لرز یکلمه دنيشن با
  دارم.  رو سراپا نگه

  !افتادهين ی. انشاهللا که اتفاقدينگران نباش -
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. تن صدام رو بردم باال و ديلحظه خون به مغزم نرس کيبه سراغم اومد و  خشم
  زدم. اديخطاب به اون مرد فر

 یليمن، زنم، خ یجون و زندگ یبشه؟ همه یکه فرج ديخودتون رو بند انشاهللا کرد -
 ديتعلل کرد قهيدق ستيب د؟ينگران نباش ديگیسوخت بعد شما م شياون آت یتو پناهیب

که فقط  یهيچکدوم ما نذاشتن. راه یو نفس برا دنيرو در گهيها همدلهشع ؟یکه چ
طول بکشه؟ جون  قهيدق ستيب ديداره چرا با فاصله یکوفت یخونه نيبا ا قهيپنج دق

نه!  ؟یگفتیو م نيخودت بود هم زيعز اياگر زن  ارزشه؟یقدر بهمنوع خودتون آن
 یجورنيا شيکه شب عروس مرد بدبخت کي. یفهمیرو نم چارهیتو حال من ب

  .ديفهمیمن رو نم چکدومتونيبه عزا شده. شما ه ليتبد

  .دميکش اديفر

  !چکدوميه -

دکتر باعث شد تمام حواسم به  یصدا دنيگفتن داشتم اما شن یبرا یاديز یهاحرف
  پرت بشه. یگهيسمت د

هاتون خانم ترکاشوند. چشم د؟يشنویمن رو م ی. صداديخانم ترکاشوند! نفس بکش -
 ديشنویمن رو م ی! اگر صداعي. سرژنيلطفا. خانم پرستار... دستگاه اکس ديرو باز کن

  . دينفستون رو آزاد کن

درست مثل  ديسف یسمت برانکارد و با غم و اندوه به ترنم نگاه کردم. رنگ دويدم
  . ديکش ريکه به صورت کامل سوخته. صورتم درهم شد و قلبم ت ی. دست چپتيم

  نداره! یاريهوش ماري. بعيرستار، سرخانم پ -

صفر  یدگي. ترنم لب مرگ بود اما رسکردنیم یکارسرجاش نبود. همه کم زيچچيه
 یترنم رو چک کردم. دستم رو رو تيدکتر رو پس زدم و وضع تيبود. با عصبان

و... کبود شده بود  ینيب یهاها، پرهشاهرگش گذاشتم، نبض نداشت. کنار لب، ناخن
رو کنار گذاشتم و تمام  احساساتحالت مرگ.  نيتر! خطرناکانوزيس یعني نيو ا

  تمرکزم رو جمع کردم.
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  قرار داره؟  انوزيدر حالت س ماريب یدونیکه نم یهست یچه دکتر -

  د؟يشما همکار ما هست -

رو مسدود کردم. سرش رو به عقب  ینيب یدکتر راه تنفس فيتوجه به اراج بدون
حرکت تنفس رو به  کيباز کردم. نفسم رو حبس کردم و با کردم و دهنش رو  ليما
رو تکرار کردم. دوباره،  کارنيدوباره ا هيترنم رسوندم. بعد از گذشت چهار ثان هير

رو چک کردم و با طعنه گفتم:  فسشدوباره و باالخره رنگ به صورتش برگشت. ن
قل بشه بخش . منتیضربان قلب چک بشه و بعد دستگاه تنفس ديدار يیاگر توانا

  اما خطرناکه. یسطح ی. سوختگژهيو یهامراقبت

  د؟ي: شما همکار ما هستديدوم پرس یمن زل زد و برا یمعنادار به چهره ینگاه با

  پرستار هستم! -

قلبم  یدويدم سمتشون. دست رو اومدنیم رونيکه از خونه ب یهانشانآتش دنيد با
  افتاده؟ یفاق: خانمم کجاست؟ چه اتدميگذاشتم و مشوش پرس

  .ديبه صورت قرمزش کش یآورد و دست رونيرو از سرش ب یمنيا کاله

  داخل خونه بوده؟ یکه کس ديشما مطمئن هست -

من عرفان به مهنوش و ترنم اشاره کرد و جواب  یجاحرف به ترسم دامن زد. به نيا
  داد. 

دونفر داخل  نيبله! همسر من و اون خانم رفتن دنبال ساحل که خونه منفجر شد. ا -
  بودن منتها ساحل خونه درحال استراحت بود. اطيح

  کلمه  اکتفاء کردم. کيزدم و به ادا کردن  یپلک متعجب

  چطور؟ -

رد و  ايجسد سوخته  چياما ه ميو کامل خونه رو تفحص کرد قيساعت دق کيما  -
  .مينکرد دايپ ینشون
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  لب گشود.  دهيبر دهيو بر هيگر ريزد ز مامان

  د؟يکن داي... پنيخوایرو م یسوخته... چ یخب... وقت -

 د،يکنیکه شما فکر م یاش رو باز کرد و گفت: جورلباس دود گرفته پيمرد ز اون
 يیشناسا یو... برا یخاکستر ،یبسوزه قطعا جسد شيداخل آت یکه کس ی! زمانستين

و صد در صد  نيقي. قطع به مينکرد دايپ یزيچ چيبختانه ما هوجود داره اما خوش
  داخل اون خونه نبوده. کسچيه یسوز شيموقع آت کنمیم نيبهتون تضم

  مطلق بود.  یکيدر تار یاخبر روزنه نيزدم. ا لبخند

  ...یکيکه  ميکرد دايپ زيمنتها ما دوتا چ -

  !زيدوچ نيبه دستم داد و گفت: تنها هم یبندو دست حلقه

بند رو از دستم سمتم و دست ديبند؟ عرفان جهساحل بود اما اون دست یبرا حلقه
  ابروهاش به وجود اومد. یرو یانداخت و اخم لشيبه شما ی. نگاهديقاپ

  بند!دست نيا -

  ؟یشناسی: مدميکردم و مقابل همه خطاب به عرفان پرس زير یچشم

  شد. کنار گوشم آروم زمزمه کرد. کيانداخت و نزد تيبه جمع ینگاه

دستش بود  نيکه کنارش نشستم ا یفرشاده! روز یبند برادست نياگر اشتباه نکنم ا -
  !شرفهیهمون ب یو مطمئنم که مال خودشه. آره... بدون شک برا

ه فتنه دوبار نيناخودآگاه مشت شد و عضالتم رو به منقبض شدن رفت. ا هامدست
 اريها و تذکرات سامحرف ادينبود؟  یقانون ريغ رانيبرگشت؟ مگه ورودش به ا

. از فرط کردینگفت! دردسر باز هم سالم م زيچچيو ه دونستیافتادم. پس م
  کردم. ورتمنثار سر و ص یو در آخر مشت دميلبم رو جو تيعصبان

که خانمتون  ميدیداشته و ما احتمال م یخونه در پشت نيا ميکه ما چک کرد یجور -
اما ما احتمال  ستيهنوز معلوم ن یسوز شيآت یفرار کردن. علل اصل یاز درب پشت

به  سيپل گهيد یقي. تا دقاميکرد دايو از قصد بوده. فندک سوخته رو پ یعمد ميدیم
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 نيبه هم شهینبوده و نم یعيطب یسانحه کي یسوز شيآت ني. اشهیمحل اعزام م
  ازش گذشت. یراحت

  هام!پر -

 ديبودم و با یام رو جلب کرد. از دستش عصبانتوجه اريسام یهشداردهنده یصدا
سمتش و از  دميشدم. دو تریجر دنشيو با د دميکنم. چرخ یخال یخشم رو جا نيا
و متعصب  دميکوب وارياش رو به دو چهارشونه نيگرفتم. جسم سنگ راهنشيپ یقهي

  .دميغر

قراره دوباره بختک روحمون  یبرگشته؟ چرا نگفت دوباره شرفیاون ب یچرا نگفت -
  ؟یچرا نگفت اريسام یدونستیم یزيچ کيبنال! تو  ؟یگرفت یبشه؟ اللمون

که گفتم مراقبش باش. مگه  دونستمی: مديتمام قدرتش به عقب ُهلم داد و با خشم توپ با
شده اما  از نو شروع یقدم ازش دور نشو. ها؟ مگه نگفتم پرهام؟ حاال باز کينگفتم 

  قراره کامل تموم بشه. گهيد بارنيا

. از کجا یداد دهايوعده و وع نياز ا یليرو باال آوردم و گفتم: برو بابا. خ دستم
  ؟یکه برگشته؟ چرا نگفت یديفهم

  عقب رفت. یو مشوش چند قدم ديبه صورتش کش یدست کالفه

شد و  یها نفوذ. تمام دستگاهختيکشور به کل بهم ر بريسا تيامن شيسه روز پ -
شده  یجستريبه طور کل از حالت ر هایاطالعات مهم ما به سرقت رفت. گوش

توجه ما  نيشتريافتاد و ب انيبه جر یقبل یهاافتاد. تمام پرونده تيبرگشته شد و از امن
  .ميمطمئن شد املبه پرونده فرشاد بود که امشب به طور ک

پرونده  ني. استين سيبه اعزام پل زايو گفت: ن ینشانآتش یرويتند کرد سمت ن قدم
  اتفاقات مربوط به ما. یفتا است و همه سينظر پل ريز

  آورد و به اون مرد نشون داد. رونيب یکارت

  .یبريسا یها تيفتا و فور سيپل یرويهستم. ن یسپهر اريسرگرد سام -
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اگر  اربنيرو گرفتم و گفتم: ا اريکت سام یحرصم گرفت. لبه يیاعتنایهمه ب نيا از
اش خودم خفه یهادست ني. با همذارمیاش نمکه زنده یعل یدستم بهش برسه به وال

. تمام! دعا کن ساحل دونفر نباشه وگرنه که دمیم لتونياش رو تحوو جنازه کنمیم
  !امتيهمانند ق کنمیبه پا م یآشوب

ت داشته که صح دادمیرو داشت و من احتمال م یباردار یهاحالت شيچند روز پ از
  .نيو قدم تند کردم سمت ماش دميبه صورتم کش یباشه. دست

خودته. فردا صبح ساعت پنج صبح  یکه عواقبش پا ینکن یپرهام! کار اشتباه -
  تموم بشه. نکهيا یبرا ميبا هم دار یاديز یمنتظرتم. کارها یکالنتر

  قدرتم فشردم.شدم. استارت زدم و پدال گاز رو با تمام  نيگرفتم و سوار ماش دهيناد

و کنارم  یگردیبرم شميهردوتون! دوباره پ یوجودم فدا ینازم. اگر دونفر باشگل -
موقع است و اون کنمینخوان من اراده م یهي! اگر بقستيآخرش ن ني. ایزنیلبخند م

  .شهیم ليتبد تيکه به واقع

  

#sahel 

 شهيکه از بن و ر یخاطرات منحوس بود. خاطرات یو منفورش تداع ثيخب یچهره
. فرشاد نحس و زدیم اديمرگ فر ديرسیو به ساقه که م ديکشیبه دوش م یاهيس

 دنيبه خاک و خون کش یوجودت برا یشوم بود. تجربه ثابت کرده؛ نحس که باش
 قيبه وجودم تزر قيمع یرتو حرکات صورتش نف کيمي! مهيکاف گناهیعده آدم ب کي
و من باور  ديرسیو مضحک به نظر م هياز سر محبت، کر ی. لبخندش حتکردیم

 یهاو چشم زدی. پلک مکنهیم یداشتم که با لبخندش به سرنوشت تلخم دهن کج
 نيسرسخت کنج دلم خونه کرده بود و به ا ی. غمشدیتر از قبل مقرمزش واضح

ذوق و شوق پا  ايدن کينبود! با  ی. کم غمگرفتیمن صلهقلبم فا وارياز د هایراحت
 یعنيشکل ممکن شوکه شدم. برگشت فرشاد  نيگذاشتم و به بدتر ميشگيهم یبه خونه

فرشاد  یدوباره دني! دیاشک یهاسالم مرگ از پشت پلک یعنياز دوباره!  زيچهمه
  .یبدبخت یچند روزه و شروع دوباره یخوش انيپا یعني
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... اگر به مسببش یول شهینم دتيعا زيچچيفکر نکن چون ه تيزندگ یهایبه بدبخت -
  .یکن یآدم زندگ کي نيع یبشه و دوباره بتون یفرج ديشا یتوجه کن یکم

و  دماني. اتاق چدادیترس م یبرگشت که بو یزدم و تمرکزم دوباره به اتاق پلک
هم ترسناک و  بهشت ینداشت اما کنار فرشاد که باش یو مبهم بيآنچنان عج یفضا

متوجه شدم اما به  یو معنادارش رو به خوب نيسنگ یها. نگاهشهیوحشتناک م
  انداختم و با نفرت لب زدم. نيينکردم. سرم رو به پا ینگاه چيصورتش ه یاعضا

آدم  کينداره مدام  ی. پس لزومدميو مسببش خط قرمز کش یوقته دور بان یليمن خ -
 نيماب افتنيارزش رشد  یبم به سرم! تو حتپتک بکو نيو مجرم رو ع مصرفیب

  همون... اقتتي. لیمن رو ندار یو عصب یفکر یهاسلول

گرفتم. جرئت هم دهن شدن با فرشاد  یاللمون زشيخشک و هشدارآم تک سرفه با
 یزبون و کالمم دست خودم نبود و من به خوب اريهنوز بهم داده نشده بود. اخت

به سمتم اومد  یکردن فرشاد رو دارن. چند قدم یبانعص تيکه کلمات قابل دونستمیم
که تن  یو با دست به لباس رفتلبش رنگ گ یرو ثيخب ینشد. پوزخند کياما نزد

 نيبنز یجون و تنم بو یداشتم اشاره کرد. لباس عروس پاره و پوره شده بود و همه
 اديبهت  اي ینگرفت ادي: هنوز ديدو زانو نشست و با خشم غر ی. رودادیو دود م

 ستمين یسپهر اريسام ايمن پرهام برومند  ؟یرفتار کن یچطور یندادن با جناب فاراب
  من...

  نداره. یريمن توف یباش! برا ،یهست یهر خر -

ش رو باال ابرو یدو دستش رو مشت کرد که عضالتش منقبض شد. تا یهاانگشت
  کرد. زير یانداخت و چشم

 یروده دراز یجورنينبوده که ا یکردنت کافادب  یبرا شبيمجازات د نکهيمثل ا -
و گوشت تنت رو در  رهيگینداره. نفس م یشوخ یبا کس شيآت یها. شعلهیکنیم

 ی! اگر دوست داریمن دونيم یا. اگر زندهکنهیم ليبه خاکستر تبد قهيعرض چند دق
  ها؟ نظرت؟ م؛يکن ربهاز ترس رو باهم تج یدوز باالتر ميتونیم
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قورت دادم که متوجه ترسم نشه. صامت نشستم و بحث رو به  یردهنم رو طو آب
  کشوندم. یگهيسمت د

نه؟ به عواقبش  یگیبلکه به ضررته. م ستينه تنها به نغعت ن رانيبرگشتنت به ا -
  فکر کن.

 ونيرو از م ريگردنش بود اما با تموم شدن جمالتم زنج بيور رفتن با صل مشغول
گفت:  زيآمطعنه یبا تمسخر و لحن هيما بعد از چند ثانهاش رها کرد. مکث کرد اپنجه

شدم و  صيحر ديکه به گوشم رس یتو رو زده بودم اما خبر عروس ديراستش ق
 یتو یبالخره نقش پررنگ و مهم معرفت؟یب یناراحت! چرا کارت دعوت نفرستاد

تم درست نبود که دعو نيرو برات رقم زدم ا یجيمه یليداشتم و اتفاقات خ تيزندگ
گرفتم دوباره به سمتت برگردم اما  ميشدم و تصم نياز دستت دل چرک یلي. خینکن

انتخابش کردم منتها نه  نيهم یبرا هيخوب ینهيگز شيآت دميسر و صدا. د یب بارنيا
دل در گرو خون و  یمرگ! همانا که فرشاد فاراب یسازصحنه یمرگ، برا یبرا

  دارد. یزيخونر

 اديفرستادم و با فر رونيبه ب نيشدم. نفسم رو سنگ یعصبان که ديو سرخوش خند بلند
  بار تکرار کردم. نيچند

  شو!خفه -

الل  شهيهم یکه برا کنمیم یوگرنه کار فهيصدات رو به رخم نکش ضع یبلند -
  .یبش

 زشيانگنفرت یبه چهره رهيفروکش کنه. خ تميبه لباس عروسم زدم تا عصبان یچنگ
  !نمتيبینم یحد نيگفتم: در همچ

  .دييهم سا یو دندون رو ديخند

 ختيبزرگ بگم که خون ر یاز فاراب ؟یخانوادگ ینهيشيپ ايحد و مرز به رخ بکشم  -
اما  دهیما قد نم یخودم؟ سن و سالت به قدرت خاندان یاز شاهکارها اي ديو نفس بر

  .وستنيپ تيبه ابد هایليصدها برگ خ یپدرم پا یبدون با امضا
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و  زدی. طعنه مرهيگیم اديبودن رو خوب  نهيببينه راه و رسم گرگ گرگ یوقت آدم
  رفته بود که منم بلدم. ادشياما  کردیتمسخر م

حکم دادگاه  ینفر پا کيرفته امضا  ادتيانگار  یزدم و گفتم: ول یپوزخند بارنيا
  خروارها خاک دفنش کنه؟ ريز شهيهم یو برا رهيتونست قدرت رو از پدرت بگ

  کاناپه پرت کرد. یرو یرو بست و خودش رو با خستگ دهنش چاک

  . وارهاشيخونه نگاه کن مخصوصآ د نيبه ا -

 یهاقائل شدم. چند قاب عکس در اندازه تيصحبتش اهم یبرا یکنجکاو یرو از
  آشنا و مرموز بود. بيشخص عج نيرو به آغوش گرفته بودن. ا وارهايمختلف د

محض رو  تيقيحق کيدار.  یسرش رفت باال شيکه سه سال پ یپدرمه! همون -
  ه؟يچ یدونیبذارم. م ونيباهت درم خوامیم

داد. در همون حالت  هيکاناپه تک یرو از کنار دستش برداشت و به پشت گاريس پاکت
 ديکش رونيب یگاريبه پاکت زد. نخ س یا سر انگشت ضربههاش بسته بود بکه چشم

رو به  گاريدرمونده دود س یکام گرفت و با آه قيلبش جا داد. عم یو با تکبر گوشه
  فوت کرد.  رونيب

با خودم  يیتنها یهاش نشأت گرفت. تواتاق و قاب عکس نيمن از ا ميشروع تصم -
بشونم. از هر  اهيرو به خاک س اريه سامک دميرس جهينت نيکلنجار رفتم و از آخر به ا

وجود تو بهم قدرت و شهامت داد. تاس انداختم  نکهيبست خوردم تا ارفتم به بن یراه
کنم. هدف من  تتيگرفتم شش ماه اذ ميتصم موقعشد و از همون  انيو عدد شش نما

به رخ  ريتنداشت. هفت یدهيکردم اما فا ديات بود. تهدگرفتن آرامش از تو و خانواده
کردم که ازت  يیربا. به قصد تعرض و تجاوز آدماوردميبه دست ن یزيچ یول دميکش

کردنت  ونقصدم کشتن و سرنگ ادته؟يرو  یآبرو ببرم اما نشد. شش شاخه رز مشک
. تعرض شهینم ختهير یخون چيه بارنيبعد از شش ماه رو داشتم اما منصرف شدم! ا

 یطيتو در هر حالت و در هر شرا دونمیچون من م آدیبه کار من نم گهيو تجاوز د
  ضرر پس...  یعنيمن  یبرا نيو ا یخندیو م یکنار پرهام آرامش دار
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تن  خوردیکه م ی. هر نوشدينفس سر کش کيمشروب رو  یشهيو ش ديخند انهيموذ
  .ديلرزیم شتريو بدن من ب

  !کنمیپرهام رو ازت دور م -

 یکم به پا د؟يجمله بغض کردم. پرهام کم درد کش نيهم دنيو با شن دميخودم لرز به
 وستميپ شيتحمل کنه؟ به زندگ یخاطر من بدبختو کجا به یمن سوخت و ساخت؟ تا ک

گلوم رو  یکردم. بغض شترشيپاک کنم اما با دردسرهام ب ادشيتا خاطرات رو از 
ادم و مصمم پرهام افت یجمله نيا ادي. به ارهيچنگ زد اما نتونست اشک من رو در ب

  .ختميقطره اشک هم نر کي یحت

هات ارزش قائل غم و غصه یکه برا زياشک بر یباشه کنار کس ادتينازم ( گل
  اشکت خوشحال بشه.) یهاقطره دنيکه با د یکس یبرا باشه نه

  من! زيعز یشیبه بعد به مدت چهار ماه تو م نياز ا -

شکل  نيترفيداشت به کث زيچ. همهدميخوب فهم یليبود اما منظورش رو خ مبهم
از موضوع  اريداشتم که سام نيقيبود.  اريبه سام دميو من تمام ام گذشتیممکن م

  با اطالعاتش کمکم کنه. تونهیفرار فرشاد خبر داره و م

  

#parham 

من خاطرات گذشته  هيبرعل لياوس یشده بود و تمام روحیو ب نيخونه سنگ یفضا
که  دادیجلوه م ینبودنش رو جور یبياتاق به طرز عج ني. همکردنیم یادآوريرو 

 نيو در آخر ب ديچيپیم وارهايد نيهاش بخنده ی. صداکردیغمم رو هزار برابر م
بزرگ شده بود و  یقاب عکس دش. طرح لبخنافتادیم انيگوشم به جر یحلزون

  .شدیاز قبل متر هرلحظه پررنگ

 یرگيزدم. برخالف ت یکردم و درمونده پلک ليرو با اکراه به سمت تخت ما نگاهم
 نيتربخشکنار اون جز لذت طنتيلبم جون گرفت. ش یرو حيمل یدرونم لبخند

 یهرشب تو نکهي. به اشدیم شيکه خودش باعث و بان یطنتيبود؛ ش ايدن یکارها
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شاهرگش نفس  یرو درستنبض گردن  ريز نکهيآغوشم بخوابه عادت داشتم. به ا
کردن و لرزوندن  یبودم که در دلبر یبکشم معتاد بودم. مِن پرهام برومند مسخ دختر

 یعنيمن  یچهار کلمه کنار هم برا نيا نشي! چستيخاص داشت. ن یدل تبحر
  قلب. یچهيماه یشگيدرد هم جهيو در نت یخون یهارگ یگرفتگ

بند  چهيماه کهيت کي نيو با خودم گفتم: ا امنهيس یچپ قفسه یرو گذاشتم رو دستم
  که تموم بشه. یتا وقت کشهیعشقه! معشوقش که نباشه درد م ريو اس

 دهيارک یهاصورتم تکون دادم. گلبرگ یبرداشتم و جلو زيم یگل رو از رو دسته
به خودش گرفته بودن. دسته گل  اهيس یرنگ وم،يليل یهاو گل حالیپژمرده و ب

 یتار مو از دسته گل خودم کم بشه. صدا کي یحت ذارمیپَرپَر شد اما نم ميسعرو
  .ديکش ريدرونم زنگ خطر شد و کنار گوشم آژ

دلت  یاهيبه اشک و آه نداره پس، س ازينازت ناثباتش کن! گل یدار يیاگر ادعا -
 یهست یبه دنبال گلت باش. تو تنها کس شهيتر از همرو رنگ قرمز بپاش و مصمم

آرامشت رو نجات بده. حاال فکر کن اگر دو نفر باشه... پس تمامت رو  تونهیه مک
  گرو بذار. 

اومد. با تکون دادن سر، خودم رو از  رونيبه ب نهيدرمونده از س یهمراه با آه نفسم
و قدم تند کردم سمت کمد  دميبه سر و صورتم کش یازدحام ذهنم نجات دادم. دست

از جون  نکهيا یشدم. نه برا ازمنديماه دوباره به اسلحه ن. بعد از گذشت چند یواريد
از  یتنها هدفم حذف کردن فرشاد فاراب بارنيساحل محافظت کنم؛ نه! ا ايخودم 
  روزگار بود! یصفحه

. وجدان به سراغم اومد دميفلزش کش یبه سرد یخشاب رو پُر کردم و دست اطياحت با
  .کرد فيروم رد یمتعدد رو جلو یهاو سوال

که شغلت  يیتو ؟یماشه رو بکش یتونياصال م ؟یزيرو بر یکيخون  یجرئت دار -
 یدوست دار ؟یرو به شماره بنداز ینفس کنهیوجدانت قبول م گرانهيحال د یاياح

 یکس یگرفت ميبچسبونن؟ هر موقع تصم اتنهيانگ قاتل به تخت س نيمن بعد از ا
 یکه سرخ رسهیم یجه کن؛ روزنکته تو کيبه  یخروارها خاک بکشون ريرو به ز
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هات رو داره که فروغ چشم نويا تيو قابل کنهیعمل م زريل کيخون درست مثل 
  ! یکشت و کشتار ساخته نشد ی. پرهام برومند تو برارهيازت بگ

خون فرشاد  ختنيکردم. ر ميقا رهنميپ ريدرونم اسلحه رو ز یادهايتوجه به فر بدون
جمله قانع کردم و پشت پا  کي نيودم رو تنها با همحالله! خ یکيمن  یبرا یفاراب

  .گفتیکه از حق م یزدم به وجدان

. گذشتیم هودهيکه به ب دادنیرو هشدار م یساعت گذر زمان یهاعقربه کيت کيت
قدم رو  نيو آخر ستادمياز فرمان مغزم ا تي. به تبعديسمت درب لغز ارياختینگاهم ب

ها رو کنار هم شدنش نقشه یعمل یگرفتم و برا ميهم برداشتم. مصمم و قاطع تصم
  لب زمزمه کردم. ريدور کل خونه رو از نظر گذروندم و ز کيکردم.  فيرد

که ساحل کنارم باشه. فقط با  یبه زمان گردهیخونه برم نيمن به ا یبرگشت بعد -
  !دمیم حيرو ترج ابونيصورت کف خ نيا ريدر غ ذارمیخونه م نيساحل پا به ا

مامان از پشت  یهياومدم. سا نييپا یکيها رو دوتا خونه رو با شتاب بستم و پله درب
مامان رو نداشتم  یهاکردن ميو ج نيس یبود. حوصله انيکامال نما یشهيدرب ش

بدون تلف کردن وقت خونه رو ترک کردم. با بسته شدن درب همراه با  نيهم یبرا
 واريد یرده بودن پَر زدن و روک نهدرخت لو یکه رو یهاگنجشک بيمه یصدا

 هانيساحل افتادم که هر روز چقدر با ذوق به ا ادينشستن. لبخند زدم و به  یمانيس
  .کردینگاه م

  داداش! -

 مانيو باعث تعجبم شد. حضور پ ديبه گوشم رس یچند متر یاز فاصله مانيپ یصدا
  تعجب داشت. یموقع از صبح کنار من واقعآ جا نيا

  ؟یکنیم کاريچ نجايتو ا -

و گفت:  ديبه بازوم کش یدست ماني. پستادميبردم و کنارش ا نيقدم فاصله رو از ب چند
 یحاج صادق برا یخونه امي. راستش روم نشد بميفرصت نشد باهم حرف بزن شبيد

  خدمتت. دميامروز رس نيهم
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از  ازش نداشتم اون هم بعد یگرم يیرايبودم و بس! استقبال و پذ مانيپ یشرمنده
  سال. ستيگذشت ب

  رفت... ادميبود که به کل  ريقدر فکرم درگآن شبي. دمانيام پشرمنده -

خوب نبود.  کسچيحال ه شبيگفت: د حيمل یزد و با لبخند یچيکالمم رو ق یرشته
گذاشت من جمله من. صورت سوخته مامان  ريتأث هایليخ یرو یسوز شيآت یماجرا

  چشمم بود. یمدام جلو

پس  مياز اتفاق بر اومد یلياز پس خ يی. دوتاميرو تجربه کرد هانير از اما بدت -
 یليو اون روز خ گردهی. ساحل دوباره به جمعمون برمميشیهم استثنا قائل نم بارنيا
  .یبعد ديطلوع خورش ديامشب و شا نيهم دي. شاستين ريد

  ه؟يجد یليمشکوکه! خ یقضيه گفتیم ینشانآتش -

  روح شدم. یبه لحن کالمم تسل ديباال انداختم و با آغشته کردن ام شونه

 یکنجکاو یليسکوت کنم تا حداقل ذهن و فکر تو مشغولش نشه. خ دمیم حيترج -
 ترکينزد انشي. خط پایش بشمتوجه ینمونده که تو بخوا یباق یخاص زينکن چون چ

  .ميکنیهست که من و تو فکرش رو م یزياز اون چ

بولدوزر افتاده به  دمي. امروز صبح دیگفت: هرجور که راحت یبا خوشروئ مانيپ
  ؟یرو کرد کارني! خودت اکنهیم بشيتون و داره تخرجون خونه

  آوردم. ليکه گرفته بودم دل یميتصم یتکون دادم و برا یسر

و خود  وارهايقابل استفاده نبودن. رنگ د چکدومشونيکامال سوخته بود و ه لياوس -
نو بگيرم.  ليبا وسا گهيد یخونه کيرو بفروشم و  نيزم خوامیخونه هم که... م

کارها  یساحل. بذار برگرده همه یتار مو کي یخرج و مخارج هم فدا نيا یهمه
  .کنمیرو جفت و جور م

  مکالمه رو هرطور که شده تموم کنم.  نيا ديبا پس گذشتیداشت م زمان

  ...یبرو باال من برم تا جا -
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به موضوع  گردهیبرم یبر یخوایکه م ی: مکانديپرس ريحرفم و متح ونيم ديپر
   کنن؟یم یريگينگفت خودشون پ اريساحل؟ مگه سام

  لب زدم. ويغر یبا لحن قاطع

داشته باشه. اون زن و ناموس منه  تيقدر برام اهمآن تونهیکس نمجز ساحل هيچ -
 سيو پل اريگوشم رد بشه. سام خياگر خطر از ب یسمتش حت رمیجونمم م یپس تا پا

  برم. فعال! ديشده با رمي. من دميشیم الشيخینداره پس ب یخوب یسابق هاشیباز

به سمت جلو حرکت کردم و زمان و مکان  هدفیبلند دور شدم. ب یهاو با قدم گفتم
 ابونيوسط خ دميبه خودم اومدم و د قهيشد. بعد از گذشت چند دق تينظرم کم اهماز 

 دونمیساحل دارم؟ م یاز جا یبرم؟ اصال مگه من آدرس دي. کجا باستادميهاج و واج ا
ُخرد  شهياز هم شتريکلنجار رفتم و اعصابم ب مکجاست که عزم رفتن دارم؟ با خود

 یو گرما ديتابیم نيبه زم رحمانهیب ديششد. نگاهم رو به آسمون انداختم. خور
از حد باال بود و گرما، آب بدنت  شيهوا ب ی. دماکردیم نياش رو مهمون زمگسترده
و سردرگم اطراف رو  دميام کشعرق کرده یشونيبه پ ی. آشفته دستکردیم ريرو تبخ

زدم و با  یپلک دهي. ترسديچيپاهام پ یجلو ینيبردارم که ماش ی. خواستم قدمدمييپا
 نياز داخل ماش اريسام یمواجه شدم. حدسم کامال درست بود. صدا سيپل نيماش
  .دياعصابم کش یرو قيعم یخط

  بازداشتگاه! فرستمتیم راستکي یقدم از قدم بردار -

لبم  یمعنادار رو یآخرش پوزخند یاما جمله ديکلمات رو کنار هم چ تيقاطع با
و مغرورش انداختم. هنوز طرح  یعصب یرهبه چه ینشوند. سر خم کردم و نگاه

به  ؟یحرف رو زد نيا یچه حساب یلبم محو نشده بود که گفتم: رو یپوزخند از رو
و قانون؟ من و با فرشاد  بصرهطبق کدوم ت ؟یهلفدون یميبفرست یخوایم یچه جرم

  جناب سرگرد؟ یاشتباه گرفت

  من باز کرد. یو درب سمت شاگرد رو برا ديخند

که  دونمیم یزيچ کيپس حتمأ  زنهیرو نم یهوا حرف یرو وقتچيه سيپل کي -
  داره! یريکه حمل سالح گرم حکم حبس تعز ی. طبق همون قانونگمیم
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 سيپل کي اريترس درونم نشه. سام یکه متوجه یدهنم رو قورت دادم منتها طور آب
  پس دور از انتظار نبود. یقو یشامه کيبود با  یزبردست و حرفه

 یکن یلجباز یخودت زوم نکن. بخوا یمردم رو رو نيدورب نياز ا شتريب ن،يبش -
  ندارم! یکه شوخ یدونیبند بزنم. مدست شمیمجبور م

و بدون جر و بحث سوار  اميمردم باعث شد کوتاه ب یو کنجکاو نيسنگ یهانگاه
 شيو در پر یکالنتر ري. بالفاصه بعد از نشستنم پدال گاز رو فشرد و مسميبش نيماش

  نگذشته بود که دستش رو جلو آورد. قهيگرفت. هنوز چند دق

  رو برگردون و بده به دست اهلش! ستيتو مناسب ن گاهيشغل و جا یکه برا یزيچ -

نکردم و اسلحه  یممانعت چي. برخالف تصورش هدميخوب فهم یليرو خ منظورش
  کردم. کششيپ یرو دو دست

شش ماه حبس رو  نيقيقطع به  شدیتوجه ماز همکارها م یکيمن  یجااگر به -
  . خشابش هم که پُره!ستين یبازاسباب ني. نکن پرهام! ایداشت

معطوف  ريمس یداخل داشبورد گذاشت و تمام تمرکزش رو رو تيرو با عصبان ُکلت
  کرد.

 یکارها چيمدام پاپ نکهيانداختم و گفتم: از ا نشيعبوس و خشمگ یبه چهره ینگاه مين
 یپا ديبا شهيچرا هم ؟یداریچرا دست از سر من نم ؟یدار یچه حس یشیمن م

  قانون و مقررات وسط باشه؟

منقبض شده بود دنده رو عوض  تيکه از عصبان یهاتر شد. با دستپررنگ اخمش
  سواالت من قسر در رفت.  ريراحت از ز یليکرد. خ

 هيحرص بق نکهيبه ااما تو...  یعنوان دست از پا خطا نکن چيبهت گفتم به ه شبيد -
  نه؟ ؛یعادت دار یاريرو درب

ندارم و  کسچيبه ه یدادم و گفتم: من کار هيتک نيماش یشهيسرم رو به ش تفاوتیب
  !ني. من فقط و فقط دنبال ساحلم! همستميمقصر برداشت تو از نوع رفتارم ن
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نداشته  به کار ما یکه شده کار بارمکي ی. فقط برااديبرنم یکارچياز دست تو ه -
  بشه. یط شيو قانون یبه روال عاد زيچباش و بذار همه

رو قبال  اشجهيراحت فرار کرد! نت یليخ یجناب فاراب شد؟يقبل سپردم، چ یسر -
  .کنمیکه االن اعتماد نم دميد

 تونمیفرشاده. م هيبرعل زيچشده و همه اديها زتره! سرنخمتفاوت یليخ طياالن شرا -
  !هيباز یآخرا گهيقول شرف بدم که د

  

#parham 

چهار  یاز واژه تياتاق به تبع یجا رو فرا گرفته بود و فضاهمه بيعج یسکوت
 یظلمه منتها اگر به درست یمحل گرفتن حق و بررس جاني. اشدیم یتلق نيسنگ یحرف

 یهاچوبه دار چشم بستند و وجود دارن آدم یبه پا گناهیکه ب یانجام بشه. هستند کسان
. نگاهم رو از فضا و کشنیآزادانه نفس م شونکه در اوج رذالت و گناهکار بودن

  . معترض لب گشودم. اريعبوس سام یماياتاق گرفتم و دوختم به س دمانيچ

  داره که... یلياصال چه دل م؟يمنتظر بمون نجايا ديبا یما تا ک -

پا  یو پا رو ديبه زانوش کش یصحبتم رو خوردم. دست یدستش مابق باال بردن با
  انداخت.

بذار  گريج یدندون رو گهيد قهياما دستور سرهنگه! فقط چند دق دونمیخودمم نم -
  .اديتا ب

از پشت  ميسیفعال شدن ب ینگذشته بود که صدا ارياز صحبت سام هيثان کي هنوز
  ها.ده شد سمت پوسترها و پروندهشد. نگاهم ناخودآگاه سوق دا دهيدر شن

نداره  یکس شوخو با هيچ ستيپرهام! سرهنگ مثل من ن یزنینم یحرف چرت -
  .رياون دهنت رو بگ یپس مراعات کن و جلو
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مرد ترسو  کيکرده بود؟  یمن چه فکر یدرباره اريلبم نشست. سام یرو یپوزخند
رو که بخوام و از نظرم  یزيمن هرچ ترسه؟یزندان م یهالهيبند و مکه از دست

 یو در چه مقام یچه کس ستيو مهم ن ارميباشه رو به زبون م یدرست و حساب
  .ستادهيروم وا یجلو

دست  یاحترام نظام یبه رسم ادا اريو سام ميستاديباز شدن درب اتاق هردو ا با
. سرهنگ با ديکوب نيگذاشت و محکم و پرصالبت پا به زم قهيراستش رو کنار شق

  نشست. یصندل یداد سرش دستور آزاد داد و روتکون 

  نه؟ اي ديدیم اتيعمل یاجرا یخب جناب برومند اجازه -

طعنه خطاب به من گفت و سرش رو آروم باال آورد. نگاه پر نفوذ سرهنگ ترس  با
 نياز ا شتريصحبت سکوت کردم تا ب نيکرد. در مقابل ا قيرو به اعماق وجودم تزر

  .خاص و عام نشم یرسوا

 ميدیخودش با آرامش گفت: من و همکاران به شما حق م یانجام کارها نيح سرهنگ
 رديبگ دهيما رو ناد ینظام یرويکه ن ستيدرست ن نياما ا ديکه نگران همسرتون باش

به  دينداره بلکه شا یتنها منفعتشما نه یانگار. سهلديرو انجام بد یو سر خود کار
 ديبه اعصاب و روان خودتون مسلط باش یکمضرر جون همسرتون باشه پس لطفا 

  به ما. ديرو بسپار زيچو همه

  کردم. یادآوريرو  جهينتیب یگذشته اريبه تذکرات سام اعتنایب

 یبرا ديتونیم یو منطق ليوقت چه دلاون ؟یهم تکرار گذشته باشه، چ بارنياگر ا -
  ار بگذره و...اگر با تعلل شما مرغ از قفس بپره و کار از ک د؟ياريمن ب

شد و  کينزد یکالم از دستم در رفت. چند قدم یسرهنگ رشته يیهويبلند شدن  با
 زيم ی. لبخند زد و کالهش رو روستاديمن استوار و صامت ا یرودرست روبه

  گذاشت.

کنم.  یادآوريالزمه که چند نکته رو  ديشما دچار مشکل و ابهام نش نکهيا یبرا -
 ليخانم شما با دستور و م یقبل اتيداره. در عمل یفعل طيابسته به شر زيچهمه ک؛ي



902 | P a g e 
 

خانم شما  یما اشراف کامل رو یقاتيتحق ميخودمون به سمت مجرم رفت و ت یباطن
 یکياطالع کوچ چيما ه یو حت ستين یرد و نشون چي... متأسفانه هبارنيداشتن منتها ا

تر از قبل کرده. و متفاوتروند پرونده ر نيو هم مياز جا و مکان فرد مورد نظر ندار
قرار داره و بعد از اون  تيما جون همسر شما در اول یدوم؛ جناب برومند برا

 کوکما مش تيقدر نسبت به عملکرد و فعالپس لطفا آن یفرشاد فاراب یريدستگ
 شهیخانم شما خالصه نم یو آزار برا تيفرشاد در اذ یهاتي. سوم؛ جرم و جنادينباش

 کي یو مجاز یبريسا تي. امنديکنیهست که شما فکر م یزيچتر از و گسترده
  .شهیدست کم گرفته نم نيقيداره پس قطع به  یبستگ اتيعمل نيکشور به هم

 زيم یاز رو یکيکالم سرهنگ اعتماد کردم. ماژ تيتکون دادم و به جد یسر تنها
رد بُ  یتا عکس رو نيچند یبرداشت و قدم تند کرد سمت بُرد. در چشم بهم زدن

شد.  ريعواملشون دستگ نيتراز مهم یکي شبيگفت: د اريچسبوند و خطاب به سام
  مشهد و کالت! یجاده یلومتريک ستيب

 یقطعه عکس از ساحل رو از رو کيلبخند زد. سرهنگ  تياز سر رضا اريسام
  بُرد کند و به دستم داد.

 یعکس رو نيابه بودن  یازين گهيبه فرشاد پس د شهیها مربوط مسرنخ یهمه -
ازشون از  یقدردان یدر حق ما کردن و ما برا ی. خانم شما کمک بزرگستيبُرد ن

  .ميکنینم غيدر یتالش چيه

نفس  هدفیشد. گلم نبود و من ب پوشاهيعکس ساحل نگاه کردم و قلبم دوباره س به
 یشور و نشاط چيبدون اون ه یمن بود و زندگ یکننده ليتکم یمهي. ساحل ندميکشیم

  بغض پنهانت بشن؟ یها باعث و بانخاطره یروز کردیفکرش رو م ینداشت. ک

 ارياز کاغذها امضا زد. سام یکي ريبرداشت و ز زيم یرو از رو یپرونده سرهنگ
  رفت. زيسرهنگ به سمت م یبا اشاره

  د؟يکجا رس به قاتيتحق یجهينت -

حدسم  دمین اما احتمال مقربا دنيدر جواب سرهنگ گفت: هنوز به دستم نرس اريسام
  .رهیانتظار نم نيجز ا یزيکامال درست باشه چون چ
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فرشاد صحبت  یصحبتشون نشدم اما کامال واضح بود که درباره یمحتوا یمتوجه
در  یخوب یکه خبرها دميرس جهينت ني. به حرکات سرهنگ دقت کردم و به اکننیم

  !ارهيانتظار سام

از  یتونیده رو واگذار کنم به تو و مطمئنم که مپرون نيگرفتم ا ميسرگرد تصم -
  .یايپسش برب
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منصب دست من رو گرفت و وادارم کرد که از اتاق  نيخوشحال از گرفتن ا اريسام
  گذاشت. بشيکه در دست داشت رو تا کرد و داخل ج ی. برگهاميب رونيب

  !ستمين یسپهر اريچوبه دار نکشونمش سام یاپ -

 یجلو یرو فعال کرد. داخل راهرو کالنتر ميکنجکاو یهاشاخک اريسام یهازمزمه
  : حکمش اعدامه؟دميرو گرفتم و پرس اريهمه مچ سام

فراتر از اعدام...  یزيچ ديشک کرد. شا ديجز اعدام صادر کنه با یاگر دادگاه حکم -
  از نوع ضربات شالق! ینجهشک اي ديمثال تبع یبرا

رو پس زد و به سمت راست راهرو قدم تند کرد. پشت سرش به راه افتادم و  دستم
کشور چه  یبريسا تي: امندميپرس داشتمیاش قدم برمطور که شونه به شونههمون
  به فرشاد داره؟ یربط

  نگاهم کرد.  هيو چند ثان برگشت

بود. حواسمون رو  یاحرفه یسازحنهص کيبه فرشاد نداره.  یربط یبه طور کل -
 یاما ماجرا ميفرشاد نداشته باش یپرونده یرو یپرت کردن تا دقت بريسا تيبه امن

  رو لو داد. زيچهمه یسوز شيآت

ساحل  یگفت شبي: دديتکون دادم و خواستم قدم آخر رو بردارم که پرس یتند سر تند
  که ساحل بارداره؟ یاگر دونفر باشه! تو مطمئن
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شده  زونيآو ی. با لب و لوچهطيشرا نيتصورش هم قشنگ بود اما نه در ا یحت
  جواب سؤالش رو دادم.

 جيکال گ اريسام دونمی. نمشدیخودش منکر م یرو داشت ول یباردار یهاحالت -
  و منگم.

پرونده به  گهيدادن به من گفت: حاال د یدلدار یهم خوابوند و برا یرو یپلک تنها
من  یبه اندازه کسچيانداختنش کامال بازه! ه ريگ یه و دستم برادست خودم افتاد

 نيبه هم ذارمینم بارني. استيجون ساحل ارزش قائل ن یبرا یکالنتر نيا یتو
  .اديو بذار آرامش خودش به سمتت ب باشاز دستم فرار کنه. پرهام آروم  یراحت

. حال دل گرفتمیم دهيدو من نا ديکشیکه زدم دلم خون بود. درد م یلبخند برخالف
 شهیم یبود! چند شب رتريروز جمعه هم دلگ یاونم تو دياز طلوع خورش یمن حت

من  ینعمت مهتاب رو از من گرفتن. ماه آسمون برا رهيت یو ابرها ستيکه ماه ن
  .ستيدر حال حاضر کنارم ن هدارم ک یتک ماه آسمون کياما من خودم  ستين

 یبه دور و بر نگاه مهيبه خودم اومدم و سراس اريشدن دستم توسط سام دهيکش با
 یوترهايو کامپ یحرفه یهاتاپبه روم باز شد که پر بود از لپ یانداختم. درب اتاق
بود.  انينما یها رمز و رموزصفحه یتمام ی. روید یال س یهابزرگ با صفحه
ون سر در ازش هاسيجز پل کسچيکه ه لفمخت یهادر عالمت دهايانواع و اقسام کل

  .آوردینم

  .نميبش یصندل یلباسم و مجبورم کرد که رو یرو ديدستش رو کش اريسام

  !یشنویم یخوب يیخبرا یکه باش نجايا -

رو  اريحرکات سام بازمهين یدادم. با چشم هيتک یو به تاج صندل دميکش یقيعم نفس
  نظر داشتم. ريز

  لب زد.  روهاياز ن یکيو خطاب به  ديبه صورتش کش یبا تکبر دست اريسام

  ؟یمورد نظر رو گرفت یالملل نيب یهااطاعات پرواز فرودگاه -
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  .ديشما به دستمون رس یپا شيپ نيبله جناب سرگرد هم -

 ید یال س یبده رو شيتکون داد و گفت: نما یکالمش سر ميتفه یبه معنا اريسام
  ا؟آمار مسافره نيو کمتر نيشتريکن. ب فيتعر یخالصه کل کيو در حد 

دو روز گذشته  یط د،يبه دستمون رس شيپ یقهيچند دق نيکه هم یطبق اطالعات -
به  شهیمربوط م نيو کمتر نيشتريشرحه. ب نيآمار پروازها و مسافران به ا

تعداد مسافر و پرواز از فرودگاه آتاترک  نيشتري! بهيگرجستان و ترک یکشورها
به  سيتفل وکايداد از فرودگاه نوو الکستع نيتراستانبول به مهرآباد تهران بوده و کم

  نژاد مشهد! یهاشم ديشه

به  ینگاه اريمن مشخص نشده بود. سام یاطالعات هنوز برا نيگرفتن ا ليدل
دو روز گذشته  ی: تعداد کل پروازها طديرواش انداخت و پرستاپ روبهلپ یصفحه

  چقدر بوده؟ هم رفت و هم آمد.

 شنیم رانيکه وارد ا یهاستياتفاقات تعداد تور یرسکي ليقربان! به دل یکيفقط  -
در  مايهواپ یعنينفر بوده.  ستيکمه. تعداد کل مسافرها هم سر جمع دو یليخ

  شکل خودش فرود اومده. نيترخلوت

تاپ لپ یصفحه یهاش رو روحاال خودش دست به کار شد. مردک چشم اريسام
  متمرکز کرد و لب زد.

  م؟ياطالعات حساب باز کن نيا یدرست یرو ميتونیم -

داشت گفت: بله جناب سرگرد  ارياز سام یترنييپا یمرد که از قضا درجه همون
واقعا امکان  ن؟يبرخورد یبابت راحت باشه. شما به مورد مشکوک نياز ا التونيخ

  اومده باشه؟ رانيبه ا یبه طور قانون یداره فرشاد فاراب

به طور  یاتفاق ممکنه؟ ورود فرشاد حت ني. اصال مگه اديابروهام باال پر جفت
  ...تونهیبعد چطور م هيقانون ريغ رانميا یاز مرزها یقاچاق

  رو برطرف کرد. ميتمام ابهامات ذهن اريسام صحبت
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به طور  یجعل یزاهايافراد با نام و و ني. معموأل اشهیحاال معلوم م نيهم -
معموال تعداد مسافر و پرواز که  ی. حاال از کشورهاشنیم رانيوارد ا یرقانونيغ

  داره. خب... یکمتر

خطاب به  نيزل زد. در همون ح توريبه مان یشتريکرد و با دقت ب زير یچشم
نفر، صد نفر زوج  ستيدو نينفر بودن. از ا ستيهمکارش گفت: کل مسافرها دو

ر نفر آقا که فقط چها کيمونده پنج و نه نفر خانم و چهل و  یبودن. از صد مسافر باق
  داشتن. یگرجستان تيتاشون هو
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  متعجب ادامه داد.  یچهره با

 یاصل تيداره. هو ینفرشون اطالعات مشکوک کيکه تنها  نجاستيمهم ا ینکته -
 یوندرج شده با عکس اصال همخ زايکه داخل و ی! سنيیايتالياما اسم ا یگرجستان

  شده! ميچهره گر نينداره و کامال مشهوده که ا

روشن گرفت.  توريرو نگاه کردم که با خنده نگاهش رو از مان اريسام رتيح با
فرودگاه  ديبفرست یمخف یرويهوا زد و خطاب به همکارش گفت: دوتا ن یرو یبشکن

 یرد مشکوک. اگر فديانجام بد یکامل قاتياما تحق دينش چيپاپ یلينژاد. خ یهاشم ديشه
! ازتون انتظار يیاتاق بازجو دشيفرستب راستکيو بعد  دياول مطمئن بش ديرو د

  .ديعمل کن یاحرفه یليطور خدارم پس به يیباال

  گفت: چشم سرگرد! یاحترام نظام یمرد بعد از ادا اون

  .ديبه بازوم کش یبه سمتم برداشت و دست یقدم اريسام

  .نهيسنگ یلياش خوندهپر چارهياش خونده است! بفاتحه -
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نقش در  زير یبزنه که درب اتاق با شتاب باز شد. سرباز یو خواست حرف ديخند
 یگفت: جناب سرگرد از نگاهبان اريگرفت و با احترام خطاب به سام یچهارچوب جا

  !یفاراب دونيمربوط به فر دهيرس یزندان خبر مهم

. ستادميا اريم و کنار سامبلند شد یصندل یبا تعجب از رو دونياسم فر دنيشن با
  ؟یگفت: خب، چه خبر عيسر یليندونست و خ زيتعلل رو جا اريسام

زندان چک  یهانيدو ساعت دورب نيهم تيبا توجه به تذکرات شما و سرهنگ هدا -
 یهاتماس مشکوک از تلفن نيچند یفاراب دونيمتوجه شدن که فر روهايشد و ن

که...  گهيد ینکته کيبوده و  سابقهیب شيپ یهاماه یزندان داشته که ط یعموم
  با پرهام برومند رو داره. یدرخواست مالقات فور

نکردم و تمام فکر و ذکرم رفت سمت قسمت  یتوجه چيقسمت اول صحبتش ه به
: ديپرس ريمتح اري. سامديابروم باال پر یتا کيداره؟  یبا من چه کار دونيدوم. فر

  برومند؟ نگفته چرا؟

  هم اصرار داره! یليخ نکهيرد. مثل انه جناب سرگ -

. اومدیوجود مراه به یجلو یشتريسوال ب یهاعالمت ميرفتیکه جلوتر م یهرچ
  داد. یتکون داد و با دستش دستور آزاد یسر اريسام

که موضوع داغه  ميحاال بر ني. همشهینم نياز ا تردهيچيپ گهيخب! پرهام د اريبس -
 دونيطرف فر یخوب و دسته اول یخبرها نکهيمثل ا و تازه از تنور دراومده است.

  .کشهیانتظارمون رو م

و منتظر شدم  ستادميا اريکنار سام یساعت پشت درب اتاق مالقات کياز گذشت  بعد
بخوام وارد اتاق بشم گفت: پرهام  نکهيقبل از ا اريکه اذن ورود رو بهم بدن. سام

اما تو هم با دقت گوش  شنومیمن م و شهیجلوه بده. صدا شنود م یرو عاد زيچهمه
و داخل اون  ستيبرگشته! فکر کن ساحل ن شادکه فر ميدونیباشه ما نم ادتيبده. 

  گه؟يد یدي... منظورم رو فهمیسوز شيآت
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بغلم رو  ريز اريو تار شد. سام رهياز نظرم ت زيچهمه یلحظه یو برا ديکش ريت سرم
  به صورتم زد. یآروم یگرفت و ضربه

  هو؟يهام! چه مرگت شد پر -

که تنم کرده بودن  یدادم. لباس مشک هيتک واريو به د دميکش ميشونيپ یرو رو دستم
  راه باشم.روبه گذاشتیداشت و نم یمنف یانرژ

  خوبم! -

  .ديداخل بش ديتونیاومد و گفت: م رونياز اتاق ب یلحظه سرباز همون

کنم  یگريرو باز یقهيچند دق ديارو نگاه کردم که پلک خوابوند. ب اريسام ديترد با
گرفتم و با  ی. نفسکردیم کهياما سخته! تصورش هم دردناک بود و قلبم رو هزار ت

 دهياش دبود و چهره نييرسوندم. سرش پا یو صندل زيلرزون خودم رو به م یهاقدم
خسته جلوه دادم. با  یهام رو کمنشستم و حالت چشم یصندل ی. با رخوت روشدینم

حضورم سرش رو اکراه باال آورد. بعد از گذشت چند ماه چه  ینيردن سنگحس ک
به  یتاب شيشگيتر از قبل. به رسم عادت همو شکست رتريکرده بود. پ یرييتغ

  کرده باهت پسر. کاريشبه چ کيآروم گفت: غم  یداد و با صدا لشيسب یگوشه

هم  یهام رو توشتانگ نيهم یرو نداشتم برا گفتیکه م یفياراج دنيشن یحوصله
موندن رو  نجايا یقدر حالم بده که حوصلهپُر از درد گفتم: آن یگره زدم و با لحن

  .شمیبرم وگرنه خفه م ديبگو که با عيندارم. سر

 یمهر چيوقته که ه یليداداشمه اما... خ یسگ بچه چه بخوام و چه نخوام اون توله -
بود  یو بار بندیاش! دختر ببه مامان هرزه گردهیبرام نداره. تنفر من از فرشاد برم

همه مرد نه گذاشت و نه نامشروع با اون یرابطه وني. ميیبهتره بگم هرجا دميشا اي
 یاست و من شک دارم که پسر واقع ! فرشاد حروم زادهادهبرداشت گفت بچه از فره

رخالف هست که ازش متنفرم و به خونش تشنه! اما اون ب نميهم یفرهاد باشه برا
  به عموش داره. یاديز یليمن اعتماد خ یاحساسات منف
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اعتراض دستم رو باال آوردم و گفتم:  ی. به معناکردیتنها حالم رو بد م هاشصحبت
  برو سر اصل مطلب!

  آروم ادامه داد. یتکون داد و سرش رو جلوتر آورد. با تن صدا یسر

 یکاغذ گذاشت کف دستم. کاغذ کهيت کيو  ديرو چسب امقهياومد  یکي شيدو روز پ -
زندان  یعموم یهاشماره روش نوشته شده بود. کنجکاو شدم و با تلفن کيکه تنها 

به همون شماره زنگ زدم و متوجه شدم که فرشاده. اول تعجب کردم چون شماره 
کلمه صحبت نکرده بودم که  کي زبود و فرشاد خارج از کشور. هنو رانيا یبرا

  ادن.د حيشروع کرد به توض

سوخته و  یسوز شيآت یشدم. پرهام برومند خبر دارم که زنت تو ثيو من خب گفت
! شهيتر از همو قاطع تریکه فرشاد برگشته. قو یدياما خب االن فهم یتو عزادار

. با اسم یو دلتنگ یمنتها نه با تعرض و کشت و کشتار... با دور برگشته تا تموم کنه
زنت  یجعل یزايبا همون و خوادیشده و م رانيوارد ا اکويبه اسم د یجعل یزايو و

فرشاد و ساحل زن و شوهرن.  دهیکه نشون م یجعل یزايرو با خودش ببره! دوتا و
  ن! گرجستا سيصبح پرواز به مقصد تفل ازدهيفردا رأس ساعت 

 ميرو کنار گذاشتم و خود واقع یگري. بازستاديرفت و قلبم از فرط استرس ا نفسم
  ؟یگفتم: تو مطمئن دونيو خطاب به فر دميبه موهام کش یدست مهيشدم. سراس

 یو با بد ی. درسته دارم جواب خوبهيآره! تنفر و انزجار من از فرشاد تموم نشدن -
 گهيد نهيبه خاک گرجستان که بش ماي. هواپیدست بجنوبون دي. باستياما مهم ن دمیم

  .شنیها به قانون گرجستان زن و شوهر محسوب متمومه و اون

 کردمیکه تصور م یزي. برخالف چديو افکارم به کجاها که نرس ديسوت کش سرم
مشتم رو محکم  تيهمتا نداشت. با عصبان یبود و در کثافت کار یفيفرشاد مرد ضع

. بدون توجه به خشم من، ديبا ترس سرش رو عقب کش دونيکه فر زيبه م دميکوب
 تونمیو من م ستيمن ن یرزادهگفت: اون براد یمرموز یو با لحن دينما خنددندون

حق  ديدار. حقشه و با یکن سرش بره باال یاز پشت بهش خنجر بزنم. کار یبه راحت
  به حقدار برسه.
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بند . سرباز به دستش دستیروجبلند شد و قدم تند کرد سمت درب خ یصندل یرو از
 یصندل یشاداب رو یبا چهره اريسام قهيزد و از راهرو دورش کرد. بعد از چند دق

. من مات و مبهوت رذالت فرشاد بودم و اون ديشادمانه خندرو نشست و روبه
 اري. سامشدیکه نم فيکنم اما چه ح سي. حق داشتم بزنم دهنش رو سروديخندیم

  که به حال برگشتم. ديوم کشدستش رو به باز

 یهاو تمام تلفن یرو بفرستن انفراد دونيرواله! دستور دادم فر یرو زيچهمه -
 ازدهيقطع کنن تا خبر به دست فرشاد نرسه. فردا ساعت  یرو تا اطالع ثانو یعموم
و تفنگ و دردسر! فرودگاه  ريدارم. بدون ت یجناب فاراب یبرا یخوب یليخ زيسوپرا

  .کشهیرو م یو اجتماع یادمفسد اقتص کينژاد انتظار  یهاشم ديشه

 یبرا یاتفاق چيلبم جاخوش کرد. فقط خداکنه تا فردا ه یرو ثيخب یلبخند ناخودآگاه
به  یاون عوض یهانقشه ديدرد داره و نبا ی. دورکنمیکه من دق م افتهينازم نگل

 کنمی. ازش مراقبت مشمیو من دوباره باغبونش م گردهیبشه. اما برم ليتبد تيواقع
  زودتر از هميشه بگذرن! هاهيتا دوباره شاداب بشه. کاش ثان

راحته و  الميساحل باردار نباشه اما االن که خ کردمیخدا خدا م شيتا دوساعت پ -
  بشم. يیدوست دارم که دا یليخ شهیتموم م زيچفردا همه دونمیم

 جانياتفاقات و ه نيا یکر کردم. به قشنگاتفاقات ف نيا یلبخند زدم و به قشنگ جونیب
  و استرس فردا!

  

#sahel  

 تياز تخت سلطنت و حاکم بارنياز جنس مرگ! کلمات ا یبا چاشن نيسنگ یسکوت
از  دهياز سکوت و دوش دهيجا پوشبه نام عقل همه یبرکنار شده بودن. به حکم حاکم

برگرفته از  یالي. خزدیذهن پرسه م یدر حوال ايو رو اليترس شده بود و تنها خ
  گذشته! یروزها
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. انتظار هم ومديبه کمکم ن کسچيخشک شد اما ه یمنتظرم به درب چوب یهاچشم
 دينشستم به ام جانيروزه که اقابل تحمل بود. من دو شبانه يیجا کيداشت و تا  یحد

کنم اما  دايکردم نجات پ ريکه داخلش گ ینم از منجالب کثافتبشه و بتو یفرج نکهيا
 تونستیتنها همون م یاهيخدا. در اوج س تردهو گس ميعظ یهي... جز ساستين یکس

  من بشه. یچراغ راهنما

ام؟ شد. من از نظر اون مرده دهيسمت پرهام لغز ارياختیتفکراتم ذهنم ب یهمه ونيم
وجودم به  دياز نظرش پرپر شدم! شا ديناز نداره؟ شالبه نام گ یامعشوقه گهيد یعني
هام رو با خودش به آسمون خنده یصدا نيتوفان سهمگ ديشا ايرفته و  شيآت یغماي

داشته  تيواقع دهايشا نيخاک دفن شدم. اگر ا خروارها ريبه چشم رعدم ز ديبرده. شا
و حالش خوب بشنوه  یسوزناک مداح ینمونده! صدا یباق یزيباشه از رعد من چ

 یبزنه؟ مزه زونيخاک مزار لمس کنه و قلبش م یکفن و سرد یپارچه یباشه؟ نرم
 ی! به قوتونهیدلبرش رو بچشه و قدرت تکلم داشته باشه؟ نه! نم یحلوا ینيريش

خودش بخواد؛ نه. قلبش  نکهي. نه افهيدارم اما پرهام در مقابل من ضع مانيبودنش ا
از اشک  یهاش خالچشم یکه کاسه دونمیو من م کنهیبدنش حکم م یبه تمام اعضا

من  یهاتيتنگ شده بود که اولو هایليخ یمدت کوتاه دلم برا نيهم ی. طشهینم
که  نيدلنش یاز جنس آرامش و بوسه یآغوش یا. برشدیدر پرهام خالصه م شهيهم
ا کنار اون که تنه یهاطنتيش ی. براموندیلبم موندگار م یها روتا ساعت شينيريش

تنگ و در آخر من دل ميکردیکه هردو کنار هم برطرفش م یازيبخش بود و نلذت
 بود؟معتاد! اون با من چه کرده  کيمن نعشه وجود پرهام بودم درست مثل  چيکه ه

مخدرم شد پرهام؟ جواب سوالم رو خودم به  یتمامم شد اون و وجودش؟ ک یاصال ک
  امواج شدم. یو تنها من شنوندهزد  اديخودم دادم. روح درونم فر

! ديحال خوب تو خند یکه خودش از درد و رنج در درونش ضجه زد اما برا یزمان -
  که خودش مملو از درد بود.  یغم شد در صورت داريخر

 یعشق ی! و درآخر به قصهاشيو دلباختگ ميدادگام! دلخاطرات! گذشته ادآوردم،ي به
  هنوز مجهوله! انشيپا یکه نحو
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 یعني نيقطره بود و ا کي. اشک تنها ديام لغزگونه یاشک لجوجانه از رو یطرهق
  تک افتاده!

  نه! نه! -

 یاهيثان یآور فرشاد از ازدحام ذهنم فاصله گرفتم. بدون حتو دلهره بيمه اديفر با
دل تنگم  یتا فرشاد متوجه دميپلکم کش ريهام رو زانگشت یدرنگ با سرعت نرم

خودش  یکاناپه تو یباز رو مهيهام نبا چشم دميکردم و د ليسمتش ما نشه. سرم رو به
 دهياش ترسدوباره اديفر دنيکردم. با شن گاهشبادقت ن یجمع شده. از سر کنجکاو

  به عقب رفتم. یچند وجب

  نه! غلط کردم... نه! -

. مشوش شدمیبود که من شاهد ترس و واهمه فرشاد م یبارنياول نيو ا ديدیم کابوس
جن  نيداد. ع رييحالتش رو به نشسته تغ رونيو ح دياز خواب پر شونيپر یبا حال

 زدینفس مخواب. نفسگشاد شده زل زده بود به سه کنج اتاق یهاها با مردمکزده
 سيبه سر و صورت خ ی. دستشدیم نييو پا باال یبيبه طرز عج اشنهيس یو قفسه

  .شيشونيبه پ ديبمشتش رو محکم کو ظيو با غ دياز عرقش کش

  لعنت بهت! -

من نشده بود،  نيسنگ یهانگاه یزد. هنوز متوجه یبه خودش گفت و پلک خطاب
جلوه بده.  هيخودش رو به بق یفيچون فرشاد عادت نداشت ترس و استرس و ضع

است مثل وجود تو  کابوس ساده کيگفتم: نترس.  ميسل یصاف کردم و با لحن يیگلو
ترسوندن  یصدات برا دنيشن یحت ايهات چشم دنيخواب؛ د یومن! منتها نه ت یبرا

  .هيمن کاف

شد و بعد  رهيدرهم و برهمم خ یبه چهره یاسوق داده شد سمتم. چند لحظه نگاهش
 دنيلرزون. با د یکاناپه بلند شد. قدم برداشت منتها با پاها یاز رو هوکياز اون 

 یهام و کشوندن پاهام روستزده با کمک د. وحشتدميکش ینيقرمزش ه یهاچشم
کنارم زانو زد. نفسش که به پوستم  امشو در آخر با آر ديبه عقب رفتم. دو نيزم

  نفس زمزمه کردم.  یقلبم و با تنگ ی. دستم رو گذاشتم رودميکش غيخورد ج
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. گفتم برو عقب خورهیبرو عقب حالم ازت بهم م ؟یکن یچه غلط یخوایم -
  !یعوض

نکرد. بغض کرد و رگ گردنش به وضوح متورم  یتوجه چيمن ه یهاصحبت به
 شهیم ؟یبخشی: منو مديپرس یشد. با شفقت نگاهم کرد و در کمال تعجب و ناباور

  ببخش؛ باشه؟ ؟یکن یخانم

کلمه رو به زبون  کيهام گشاد شد و تنها . با تعجب چشمديابروم باال پر یتا کي
  آوردم.

  فرشاد؟ -

بود. بغضش شکست و  دهيچسب شيشونيعرق به پ یسيخخاطر به اشدهيژول یموها
  افتاد. یدر اوج قدرت به خوار

قلبت  ینيو سنگ یکينه! ساحل تو مثل من سنگدالنه عمل نکن. تار ؛یبخشیمنو م -
. ببخش یاش بودشدم که تو طعمه یگناهان رينکن! ببخش اگر درگ یرو از من کپ

. منو ببخش ساحل یهات راه دادشمخاطر من اشک به چاگر دلت رو خون کردم و به
  خط نداره. گهيگناهانم د یکه صفحه

  

#sahel  

  درنگ ادامه داد.  هياز چند ثان بعد

 شيمن پ یتموم شده. پرونده گهيمن د یهاینوشتن از کثافت کار یجوهر خدا برا -
خوب  یليخودمم خ نويکردم و ا یبد یلي، من به تو خ. تو از من بگذراههيهمه س

  . دونمیم

  دوباره تکرار کرد. و
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پاکه.  یليو دلت خ یمهربون یلي! آخه تو خدونمیمگه نه؟ م گه؛يمنو د یبخشیم -
پس اخالق گند من به تو رخنه نکرده.  شهینم روسيوقت آلوده به وچشمه هيچ یزالل

  که مملو از آرامشه؟ یساحل یکنیبه گناهم مکه آلوده  یبا من نکارويببخش! ا

نبود که دلم براش بسوزه اما ترحم  یعي. طبکردیرفتار م بانهيشده بود و غر بيعج
هقم هق ی. صداختميها راشک انهيجو یبغض کردم و تالف زشيانگکردم. از لحن غم

نشسته به اشک  یها. فرشاد با چشمديچيپ ضيبلند و عر یوارهايد نياوج گرفت و ب
  هام رو گرفت.پلک ريز اشک یسيشالم خ یشد و با گوشه کمينزد

 گهيد شهیکه گفت: م دمي. به خودم لرزديدست سردم چک یهاش رواز اشک یقطره
 هينکن. گر شترينه! عذاب وجدانم رو ب گه،يمن و کنارم د یحداقل برا ؟ینکن هيگر

  ؟یبخشیرو م ینکن و فقط بگو منه فرشاد فاراب

شالم  یپلک زدم. دستش رو از رو دميد یرفع تار یو برا دميرو باال کش امینيب آب
  کلمه اکتفاء کردم. کيپس زدم و تنها به 

  !تونمینم -

 یبود. کنار پنجره کنسول بازمهيکه ن ینگاهم سوق داده شد سمت پنجره ناخودآگاه
و وارونه بودن  یها خالجام یالکل اما تمام یهاشهيوجود داشت که پُر بود از ش
رفتارها از همون نشأت  نيا ليو دل بردیبه سر م یپس... فرشاد در حالت مست

نشست و سرش  نيزم یرو یديناام بافرشاد حواسم پرت شد.  ی. با صداگرفتیم
  داد. هيکاناپه تک یرو به گوشه

 یلي. ببخش و تصور کن آراد سهیندون یمن رو فرشاد فاراب هي. فقط کافیتونیم -
! بالخره من سه ماه نقاب اون پسر مهربون و مظلوم رو داشتم. تو اگر یبخشیو مر

  !یتونیم ،یبخوا

که اون  یهاخودش نبود. زخم یحال و هوا یرو کنار گذاشتم چون فرشاد تو ترحم
 تونمیبار گفتم: آره. اگر بخوام، مشماتت ی. با لحنشنینم ميترم وقتچيبه من زد ه

 نيترکه من بزرگ یدونیرو ببخشم؟ تو نم یلي! آراد سهخوامین نمکه م نهياما مهم ا
احساس  یاکردم. تنها لحظه افتيدر شونيمو پر رزخم روح و جسمم رو از همون پس
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 یديکفتارصفت بها دادم. تو مشکالت من رو د کيسه ماه به  دميکردم که فهم یپوچ
 یبگم اصل دميشا ايوئه نصف گناه ت نيچه خوب! ا یو گفت یديدلت بهم خند یو تو

  !نشيتر

برگشت. به نظر  هياز ثان یها رفت و در کسراز اتاق یکيتلو خوران سمت  تلو
بود.  داياز حرکاتش کامال هو نيبود و ا دهياز الکل رو نوش يیکه دوز باال ديرسیم
حفظ  عيحال سر نيخورد اما با ا نيراه تعادلش رو از دست داد و محکم به زم ونيم

خودش رو به کنارم رسوند. قاب  هارزانونتونست ادامه بده و چ گهيرد. دظاهر ک
. اما اون زن از نظر دادیم شيرو نما یزن ريدستش بود که تصو یکيعکس کوچ

قاب عکس با  نيصورتم گرفت و گفت: به ا یبه تمام معنا بود. جلو بهيغر کيمن 
  دقت نگاه کن.

 بيعج ی. شباهتدمين زن و فرشاد رساو نيب یشدم که به وجه مشترک رهيخ قدرآن
رنگ و حالت  یحت ايطرح لبخند اون زن با فرشاد وجود داشت! طرح لبخند و  ونيم

  رو لب زدم. دادمیکه احتمالش رو م یها. تنها کلمهچشم

  مامانت؟ -

  خاص زمزمه کرد.  یتکون داد و اسمش رو با لحن یسر

  نگار! تنها محبوب من. -

جمله چقدر به دلم نشست. تنها همون  نياسم نگار بود و ا یاز معنا یکي محبوب
 نيسنگ یاحساسات و عواطف داشته باشه. در سکوت تونهیفرشاد هم م دميلحظه فهم
شدم. سرش رو باال گرفت و قاب عکس رو کنار دستش  رهيمغمومش خ یبه چهره

شد تا  یبهانه یمست ني. اختمبغضش سو یگذاشت. حرف زد و من به اجبار دلم به پا
 یکه اونم در اوج رذالت دلشکستگ ارميب مانيمن فرشاد رو بهتر از قبل بشناسم و ا

  داره.

مهر و محبت  دميفهم یکه نبود! زمان دميفهم یکلمه مادر رو روز یواقع یمعنا -
مونده بود.  یاستخون باق کهيبود چون... از جسمش تنها چند ت ريکه د یچ یعنيمادر 

از چه نعمت  دميپام به مدرسه باز شد فهم یکس نگرفتم اما وقتوجودش رو از هيچ یپ
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که همه ساندويچ نون و  یهمون روز قاي؟ دقیک یدونیمحروم شده بودم. م یبزرگ
که مامان  ی. همون لحظهخوردمیسرد م جيساندو شهيو گردو داشتن اما من هم ريپن

نداشتم  یاما من مامان کرد فميها خوار و خفبچه یهمه یدوستم اومد مدرسه و جلو
ن شکل يبه بدتر یاون زن قد علم کنه. و روز یازم جلو یبانيو پشت تيحما یکه برا

و من هاج  ه؟ياسم مامانت چ د؛يازم پرس هامیاز همکالس یکيکه  دميممکن ضربه د
  و واج گفتم؛ مامان ندارم!

مشهود صداش به نام بغض رو قورت بده اما لرزش  یتا بتونه توده ديآب نوش جرئه
  .دادیخبر از حال دلش م

! برچسب دختر ميعوض یبابا یو حت دونيو هم فر انياز محبوبم بد گفتن! هم اطراف -
تجاوز مامانم بودن.  یکه خودشون باعث و بان يیدرجا اشنهيخراب چسبوندن تخت س

چون  اومدیازش بدم م ليقدر بد گفتن که اوابود. آن باياما ز گناهیدختر ب کياون 
 ميک گناهکاره اما تنها سه ساله که محبوب واقعياست و منزجر کننده کردمیحس م

  شده.

فرشاد  یگذاشت. برا یدلم برجا یرو قيعم یقلبم ناقوس شد و خط یشهيش دنيترک
 یدل سوزوندم که قربان یمادر و پسر ینکردم، من برا یم زد دلسوزکه زخم یفاراب

کردم؟  تتيحد اذ نيچرا تا ا یدونیو گفت: م ديکش یبودن. فرشاد آه فيکث ستميس نيا
محبت کردن هم بلد  جهيپس در نت دميند تچون... من پر از عقده و زخمم! من محب

 هيعينکردم پس طب یبختاس خوشو احس دميوقت از ته دل و خالصانه نخند. هيچستمين
مشت  کي ونينباشم. ساحل من... م کسچيبه حال خوب ه یکه از سر حسادت راض

به حراج نذاشته  یزيکه جز گناه و شهوت چ یهاآدم نيکثافت و لجن بزرگ شدم، ما ب
و گروهک بودم  ستميس کي یافتهينبودم، من رشد  و در آخر من کنار خانواده ودنب

 امیفرهاد فاراب یکه نطفه یاز من نيجز ا یزيفساد بود... پس چ جيتروکه کارشون 
  .رهیانتظار نم

نگاهش  ريهاش فشرد. متحپنجه ونيبزنم که محکم مچ دستش رو م یحرف خواستم
اش از شدت درد جمع شده زد. چهره اديعضالت فر یکردم که از سر درد و گرفتگ

صورت درهمش  ی. نگاهم رو روديرسیبه نظر م بيو غر بيعج یدرد کم نيبود. ا
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. کردیم يیکنسول خودنما یکه رو یمعطوف کردم که با التماس اشاره کرد به بسته
کردم. از فرشاد بيزار  ريبه نام رفتن و نرفتن گ یدوراه نيداروهاش بود! ب لونينا

دم به . با سرعت خودم رو رسونامزهيپا زد به تمام نفرت و ست بودم اما انسانيتم پشت
 ینوع داروها معموالً برا نيها انداختم. اقرص یبه بسته یکنسول و نگاه

  ...یمارهايب

  آخ! -

رو به دستش دادم.  لونيسمتش و نا دميحواسم رو پرت کرد. دو ادشيفر یصدا
به  صيازش فاصله گرفتم. حر یدور شدم و چند وجب یبالفاصله با ترس و نگران

 نياز مصرف ا یبه دهنش برد. کنجکاو یکي یکيقرص افتاد و  یهاجون بسته
  ؟یکنیداروها رو مصرف م ني: چرا ادميداروها پرس

کنج لبش  یو منگ نگاهم کرد. در منحن جيگذاشت و گ نيزم یآب رو رو یبطر
  قطره اشک تک افتاده بود. کي یزيانگکه به غم دميد یلبخند

  زنده بمونم! نکهيا یبرا -

 یهم شده بود. درد یدرد جسم ريعالوه بر گناهانش درگ به پاهام نموند. فرشاد یرمق
 يیجاجا کنار کنسول نشستم و شاهد گذر زمان و جابه! همونرحمیکشنده و ب

و  دياز سر فرشاد پر یساعت شدم. بعد از گذشت چند ساعت اثرات مست یهاعقربه
که کرد و باعث شد  تمياذ نگاهش ینيخودش برگشت. سنگ یطانيدوباره به جلد ش

 ديخند کيستريهام هرد مردک چشم دنيمن هم نگاهش کنم. با د یرفع کنجکاو یبرا
هاش رو تکون داد و خطاب به من لباس یبلند شد. خاک نشسته رو نيزم یو از رو

حالت  یمن تو یها. تموم صحبتشمیم التيخیب گهيگفت: فقط چهارماه بگذره د
  جمله. کي نيکن جز هم موشفرا یو چت یمست

  منو ببخش! "" 

تمومش کنم پس  ديام بشم. من باو اراده ميراه تصم مهين قيرف تونمیببخش اما نم منو
  من! نيچمدونت رو ببند رزال سيسفر چهارماهه به مقصد تفل کي یبرا
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نبود. قرار نبود دور  نيا اير من با دن. قراکردمیمشهد نگاه م یهاابونيتحسر به خ با
بشم. و در  یراه عاشق مهين قيبمونم! قرار نبود رف ارتيز کيبشم و حسرت به دل 
  آخر قرار نبود برم!

 یازيبه قلبم چنگ انداخت و بغض... من تا خرخره مالل از بغض بودم پس ن یدلتنگ
  نداشتم. یبه تازگ

 یمحروم بشم؛ مثل نداشتن اسطوره زهايچ یليمدت چهار ماه قرار بود از داشتن خ به
 کرد،یهاش مشت مانگشت نيرو ماب ايکه دن یهاچون پرهام، از دست دادن دست

  امن و... یحل نشدن در آغوش ن،يريش یبوسه دنينچش

 قيعم یبود. آه تيکه مملو از جمع یروهاادهيناخودآگاه سوق داده شد سمت پ نگاهم
  و قلب عاشقم نجوا کردم. خودم یدلم برا یو تو دميکش

 زيي! پاستين یاليما رو نداد، خ یدونفره یهاقدم یشهر اجازه یهاابونيقلب من! خ -
 ايبوسه  کي! ترانه عشق تنها ستين یاليما رخت بست و رفت، خ یبه وقت عاشق

 انيرهگذر ب یقاصدک یدلم رو برا ینجوا ی. به وقت دلتنگستيجمله عاشقانه ن کي
فاصله  لومتريمن رو از هزاران ک یخفته یدارم که قدرت عشق صدا نيقيو  کنمیم

جمالتش  یعيو وس کنهی. قانون عشق به چند جمله بسنده نمرسونهیبه گوش پرهام م
  !رسهیبه هزاران کتاب مکتوب هم نم

ان. گنبد و گل جون شده یکه حاال بال یو زنده نشه خاطرات نميفرو بستم تا نب چشم
 نيگذشته ماب اديکرد. به  ميترم یرو تا حدود امدهيم امام رضا دل زخم دحر یهادسته

  .زهيانگکنم هرچند که غم یبا خاطرات زندگ ديبا نيخاطرات غرق شدم. من بعد از ا

  وگرنه مجبورم خودم دست به کار بشم. ريبگ یاللمون یجورنيهم سي! تا تفلنيآفر -
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شدم. با  یم خوردن تصوراتم عصبانافکار از دستم در رفت و من از به یرشته
رو  ميدست فيانداختم و از فرط خشم ک یفرشاد نگاه یشده ميگر یغضب به چهره

  . دميچنگ زدم. آروم اما پُر تحکم غر

 یذارینم قهيکه دو دق یقدر پست و رذل شد! آنیگرفتیم یکاش خودت اللمون -
  حال خودم باشم. یتو

 نيو گفت: ا ديخودش کش یشينما ليو سب شيبه ر ی. دستديخند انهيو موذ کيستريه
  !نيراه و روش منه رزال

اسم متنفر بودم چون انتخاب شده توسط  نيمن بود. از ا يیو اروپا یاسم جعل نيرزال
  بود. میشخص منفور زندگ

که توجه  یباال بردم جور ی. تن صدام رو کمکردیم ميرفتار و نوع صحبتش عصب با
  ما جلب شد. یهاتبه صحب یراننده تاکس

  !شهیم شترينفرتم بهت ب گذرهیهرلحظه که م -

و معنادار راننده اخم کرد. دستم رو گرفت و کنار  نيسنگ یهانگاه دنيبا د فرشاد
  .ديگوشم با تعصب توپ

 اي یبندیدهنت رو م اي. ذارمیات نماونجا زنده ميبرس یبزن کيج سيتا خود تفل -
که حکم  يیدختر اروپا کي ینيباشه تو رزال ادتي! یکنیصحبت م یسيفقط انگل

باال.  آدیسگ من م یباشه اون رو نياز ا ري. غیسيرو داره پس فقط انگل ستيتور
  ؟یشد رفهميش

 ظيبهم دست داد. با تنفر دستش رو پس زدم و با غ یهام حس بدگرفته شدن دست از
  اش گرفتم. هيکر ینگاهم رو از خنده

و  یآزاد نجاي. اشنیقانون گرجستان زن و شوهر محسوب مبه  اکويو د نيرزال -
 نهيکه بش سيتفل وکايبه فرودگاه نوو الکس ماياما هواپ یاز دستم قسر در بر یتونیم

  من! یجوجه رنگ یشی. اون موقع مشهیتموم م زيچهمه
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 یو ب شرفیبشر چقدر ب نياز ذهنم پاک شد. ا شبيلحن صحبتش تمام تصورات د با
  ود.وجدان ب

تو  یپس... باشه! اصال هرچ شهیم ليتبد تيبستن دهنت فقط با سکوتم به واقع -
  .یگیم

. به مرگ فرشاد دميدلم خند یحرص و جوش تو دنيو من با د دينفس کش یعصب
زجرش امضاها بزنم.  یبرگه یکه خودم پا کنمینبودم اما... تمام تالشم رو م یراض

به  اهيبه رنگ س یکه از عرفان رفت. دوم ینخو یسرخ یبه رنگ قرمز به پا یاول
 یهاشب یبه رنگ زرد به تالف یومبه ناحق گرفته شد. س اريکه از کام یجبران قلب

  ماه گذاشت. و خودم... یپرهام ب یخاطر فرشاد براکه به

رنگ  هانياز ا چکدوميو به رسم آرزو اما ه ديگرفته شد به نام ام یزيمن چ از
کردن بلد  یبود که خودم رنگشون کنم اما من نقاش ازين و نبود رنگینداشتن. ب

. وستيماه از آسمون پ یپرهام بود که اونم به دور ميزندگ ینبودم! تنها نقاش من تو
  و کجا قراره دوباره کنارش باشم؟ یک

  شو. ادهيپ -

درست مقابل فرودگاه توقف کرده بود.  یفرشاد پلک گشودم. تاکس یصدا دنيشن با
  انداختم. یسردر ورود به ینگاه

  نژاد مشهد ) یهاشم ديشه یالمللني( فرودگاه ب

سرم  یبه پوست صورتم خورد. شال رو رو یگرم ميشدم که نس ادهيپ نيماش از
که  کننیشک م یجورنينده ا تياهم یليمرتب کردم که فرشاد گفت: به حجابت خ

  .یهست یخارج کيتو 

قرار  ليانداختم. به دل یبه اطراف نگاه کردیکه زمزمه م یفيتوجه به اراج بدون
مملو از  یو صحن بيرون یمردم ورو یهافصل تابستون و مسافرت یداشتن تو

نگذشته بود که حضور فرشاد رو کنارم حس کردم.  یاهيبود. هنوز چند ثان تيجمع
  شد. جاديابروهاش ا ونيازش فاصله گرفتم که گره م یبا تنفر چند وجب
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 یزير یهانکته خوامیم یعنيکنارت  اميم یازت ندارم. وقت یوشمنم آنچنان دل خ -
  .یبهت بگم تا مبادا دست از پا خطا کن

  .ديبه سمت خودش کش ظيرو گرفت و تنم رو با غ بازوم

  حاال هم بتمرگ و بشنو! -

  .ستادميا جاکيحرف اضافه  بدون

  

#sahel 

زد اما کنار گوشم تحکم صداش  یحيانداخت و لبخند مل تيبه جمع ینگاه مين رشادف
  .ديرو به رخ کش

از کارها رو دارم پس فکر فرار  یليقدرت انجام دادن خ يیبدون تنها نويا یتنهام ول -
و با من  رونيرو از سرت بنداز ب یبازرس تيگ یپا هاسيکردن و عالمت دادن به پل

  و همه درحال خوردن حلوا کنار قبرتن! ین ُمردکن. تو اال یهمکار

رخت بست و رفت؟  یخوش یسادگ ني. به همديکش ري" قلبم تی" مرد یکلمه دنيشن از
چه  دونستیتر بود. ناکس مشالق هم دردناک یحرکت فرشاد از هزاران ضربه نيا

  زجر دادن من. یانجام بده برا یکار

  پرواز مونده! تا گهيوقت تلف نکن. فقط دو ساعت د -

 رهيهام رو بگبه سمت جلو کشوندم. دوست نداشتم دست یرو گرفت و به آروم دستم
قدرتمندش  یهاپنجه نيدستم رو از ب ميدور شد یکه از تاکس یچند قدم نيهم یبرا

  .دميکش رونيب

  نکن تا بتونم ساکت بمونم وگرنه... تمي. اذیدیبهم دست م یحس بد -

لبش نشست و گفت: وگرنه نداره  یرو یثيخب یزد. لبخند یچيکالمم رو ق یرشته
دارم مراعات  یلي. االنم خیمن رو ندار یکردن برا فيو تکل نييجوجه. تو حق تع

  . بجنب!کنمیحالت رو م
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کج کرد سمت چپ و من هم به اجبار پشت سرش به راه افتادم. هنوز به سالن  راه
  که آروم زمزمه کرد. ميبود دهيفرودگاه نرس

  .یکن شيکن عمل یسع یتذکر دادم، اگر جون خودتو دوست دار بارکي -

اش تکون دادم و شونه به شونه یبود! تنها با اکراه سر یسيصحبت به انگل منظورش
شدم. باد سرد کولرها به صورتم خورد و باعث شد حالم از نظر  یوارد سالن اصل

انجام نداده  یکارچيو ما هتا پرواز مونده بود  یبهتر بشه. چون زمان کم یکم یجسم
 تي. فرشاد به سمت گميرفت یبازرس تيگاول از همه بدون درنگ به سمت  ميبود

و چادر  سيکه لباس سبز رنگ پل ی. خانمگهيرفت و من به سمت د ونيمختص آقا
شده بود به  ميمن که توسط فرشاد گر ليشکل و شما دنيبه تن داشت با د یمشک
  ؟یهست يی! کجایباش یرانيا هخوریگفت: بهت نم یسيانگل

ام، به ترسم دامن زد. که انگار بازخواست شده یصحبت و سوال اون هم با لحن نيا
خاطر رفتن به کالس کردم آرامش خودم رو حفظ کنم. به یکنج لبم سع یبا لبخند

رو با لحجه مکالمه کنم.  یسيانگل تونستمیم یو تکرار مکرر به خوب نيزبان و تمر
هستم اما مقصدم به کشور گرجستان  يیايتاليدادم و گفتم: بله! من اصالتا اتکون  یسر

  هست.

داخلش  ليرد کرد. وسا تيخوابوند و چمدونم رو از گ یکالمم پلک ميتفه یمعنا به
چمدون مال من شده بود.  یسازصحنه یهيچکدومش متعلق به من نبودن و فقط برا

 یتي. از دستگاه امنديخوردم رس یبدن یدادن چمدون نوبت به بازرس ليبعد از تحو
. هنوز به شونه ديرو دست کش ميشونيپاز نوک پا تا  یکه گذشتم خانم چادر ابيفلز

  زمزمه کرد. یعاد یليگوشم کرد و خ کيبود که سرش رو نزد دهينرس

 یليآروم باش و خ رون،يب زنهیهات منگران نباش دختر! ترس داره از حدقه چشم -
عنوان به  چيهبه مايو اون هواپ سهي. فرودگاه تمامأ تحت کنترل پلنرمال برخورد کن
  !نهيشیخاک گرجستان نم

پلک زدم. باورش سخت و  ريو مبهوت به جمالتش گوش دادم و در آخر متح مات
  نمرده بودم، پس...؟ انيدشوار بود. مگه من از نظر اطراف
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بار  یممکنه برا یاريدرب یتابلو باز یبه رفتار خودت داره. بخوا یبستگ زيچهمه -
  .ميدوم فرشاد رو از دست بد

 تونستینداشت و فرشاد نم گهيد یهابه سمت یديد چيها هخانوم تيگ خوشبختانه
قلبم و آروم با لرزش صدام  ی. دستم رو گذاشتم رورهينظر بگ ريحرکات من رو ز
  ...یسوز شي. آخه صحنه اون آتشهیگفتم: من باورم نم

لبش لب  یگوشه یمن رو راحت کنه با لبخند اليخ نکهيا یم و براصحبت ونيم ديپر
  زد. 

 ني. در اکنهیتنها فرشاد رو شکاک م نجاي. موندن تو استيها نحرف نياالن وقت ا -
از زنده بودن تو خبر دارن و در تالشن که دوباره  انتيو اطراف اريحد بدون که سام

و بدون نگاه  یعاد یليتلف نکن. خ ی. حاال هم برو و وقت رو الکارنيبه دستت ب
  کردن مدام به اطراف!

به نظر  یخوب یليخ یريشدم. غافلگ دواريام ميزندگ یو به فردا دميکش یقيعم نفس
جا مشمئزکننده شده بود. قلبم از و همه زيچهمه سياز وجود پل تياما به تبع اومدیم

. خواستم از شدیم دهيوبک امنهيس یبه قفسه ظيو استرس محکم و با غ جانيفرط ه
  خارج بشم که بازوم توسط اون خانم دوباره به اسارت گرفته شد. تيگ

 اي یخوراک ماياگر فرشاد چه داخل سالن انتظار و چه داخل هواپ گه؛يد ینکته کي -
کردن  هوشیب یچون ممکنه فرشاد برا یخوریوجه نم چيبرات آورد به ه یدنينوش

کننده  هوشیب ايآور خواب یمجبور به استفاده از داروها اميخوابوندنت داخل هواپ اي
  بشه.

خارج شدم و  یبازرس تيشد اما وانمود کردم که خوبم. بعد از اون از گ یدلم خال ته
به  یها و تذکرات اون خانم گوش دادم و برابه سمت فرشاد قدم تند کردم. به حرف

نشستم  هایصندل یتم کنار. روترس و استرس رو گذاش هيجون خودم و بق افتنيخطر ن
باش و به مغزت  یخوب ی. بچهرميکارت پروازها رو بگ رمیکه فرشاد گفت: م

 قهي. تا چند دقشهیصاحبش بد م یخطرناک پرورش نده وگرنه برا یبفهمون فکرها
  .گردمیبرم گهيد
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. کردمیفکر م گهيد قهيسالن انتظار نشسته بودم و به اتفاقات چند دق یهایصندل یرو
و  بينداره! تعق یدر اون مکان معنا تيباز شد بدون امن یبه مکان سيپل یاگر پا

  مرگ! یترس، استرس و حت یعني سيو تحت کنترل قرار گرفتن اونم توسط پل زيگر

 یهاجا شدم. نگاهبهجا یصندل یقورت دادم و صامت رو یدهنم رو به سخت آب
 یبود. از همه سمت احاطه شده بودم و فشار روح صيبه وضوح قابل تشخ نيسنگ

. بدون توجه به اطراف سرم رو باال گرفتم که مرد کردمیرو تحمل م یاديز یو روان
! ديرسینظر مبود که آشنا به یابهيام رو به خودش جلب کرد. غرتوجه یپوشاهيس

تر اون مرد رو با دقت هرچه تمام ی. مشخصات ظاهرجيمهترسناک اما  یتناقض
  ببرم. تيآشنا ليبه دل یپ ديکردم تا شا زيآنال

 یسر بسته شده بود. خواستم به اجزا یبلند که با کش مو باال یداشت با موها یبلند قد
قرص کامل صورتش رو  تونستمیصورتش نگاه کنم اما گردن خم کرده بود و من نم

خودم رو کنترل کردم. حرکات  عيگذار به اطراف انداختم اما سر ینگاه دي. ناامنميبب
  هاش!حرکاتش و هم نوع پوشش لباس متعجب داشت. ه یاون مرد واقعا جا

زانوهاش  یو رو ديکش رونيتاپش رو از داخل کاورش بلپ قهياز گذشت چند دق بعد
مت از فرط تعجب عال کي دنيمن با د یهاتاپش شد و چشمگذاشت. مشغول کار با لپ

  گشاد شد.

که با  یفتا درج شده بود و جمله سيپل یتاپ عالمت اختصارلپ یقسمت پشت یرو
  نوشته شده بود. زيخط ر

  و تبادل اطالعات ناجا ) ديتول یفضا سي( پل

  ...ايبود و  اريسام ايمرد  نيکه استرس داشتم. ا یمن یهمه عالمت بود برا هانيا

ابهامات رو برطرف کرد. تنها  یرنگش همه یعسل یهامرو باال گرفت و چش سرش
  نجوا شد. ارياختیکلمه ب کي
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  عرفان! -

تاپ رو لپ عيسر یليخوابوند و لبخند زد. خ یبه من پلک نانيدادن حس اطم یبرا
سوال  یجا یهماهنگ ني. اديداخل کاورش گذاشت و همون موقع فرشاد از راه رس

  د فرشاد اشراف کامل داشتن.به کارها و عملکر هاسيداشت. پل

  ل؟يبهت بدم حاال به چه دل یزهيجا کيگرجستان حتما  ميباشه رفت ادمي -

  نکردم که خودش جواب سؤالش رو داد.  یاعتنائ

  .یبود یسر و صدا یآروم و ب یبچه نکهيخطر ابه - 

پا انداخت و  ینگاهش کردم که ساکت شد. پا رو یچشم ريخنده. ز ريو زد ز گفت
  شد. کمينزد یکم

َرخت  یدلت دار ی. تو توکنمیم یشمارلحظه گهيچند ساعت د یدارم برا -
. بهت حق نيو بب ايبرپا شده ب یدلم محفل عروس یمن برعکس تو تو یول یشوریم
حد  نياما در ا وفتهيب یقراره چه اتفاقات یدونیچون نم یکه استرس داشته باش دمیم
ناز پرهام بخش! بالخره گلو لذت ايندهمن خوش یبرا بهت اطالعات بدم که... تونمیم

  من. نيشده رزال یغفار اريکام کموننيبرومند و رنگ

  زدم. یپوزخند

تُف به ذاتت که کثافت و لجن رو به دوش  ؟یکنیافتخار م یکه کرد یبه شاهکار -
  پسر... نيا دهي. از اون محبوب بعکشهیم

هاش به شدن دندون دهييسا یکه صدا ظيغقدر محکم و با قروچه کردم، آن دندون
  .ديگوش منم رس

  که صورتم از درد مچاله شد. ديکفشش رو محکم به قوزک پام کوب یپاشنه

از گذشته  تررهيت اتندهيکه آ کنمیم یرو به رخم نکش جوجه َواال کار شبيقدر دآن -
  بشه.

  !رهيت آتو نگاز یبه فکر عواقبش هم باش که يک وقت کس یکنیالکل مصرف م -
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نشون داد  یهام متمرکز شد. با چشم و ابرو عالمتمردمک چشم یرو شيبرزخ نگاه
دوباره امتحانش  یخوایو آزارم بهت خوش گذشت که م تيبا اذ شيو گفت: چند ماه پ

  ؟یاز سخت یمنتها با دوز باالتر یکن

لبم زمان  کنج یانداختم. با پوزخند ميبه ساعت مچ یدونستم و نگاه زيرو جا سکوت
  رو هشدار دادم.

  !اکوينشه د ريپرواز د -

و شماره پرواز  نيرالياعالن نام ا یتابلو ی. از روديخند ثيخب زميلحن تمسخرآم از
 تيبلند شد. پس از عبور از گ یصندل یو ساعت پرواز رو چک کرد و از رو

 و توسط ميشد مايوارد تونل متصل به هواپ گهيد یپرواز، همراه با مسافرها
قابل  یبه طور ظاهر هاسي. وجود پلميشد تيخودمون هدا یهایمهمانداران به صندل

درست کنار پنجره  یصندل یکامال مشهود بود. رو نيسنگ یهانبود اما نگاه صيتشخ
باال سر گذاشت. بالفاصله بعد  یهامن رو داخل محفظه یدست فينشستم و فرشاد ک

خطاب به هردومون گفت:  یسيزبون انگل مهماندار به یصندل یاز نشستن فرشاد رو
رو با دقت  یمنيو کمربند ا ديبگذار مايحالت هواپ یرو رو ودتونخ ليلطفا موبا

  .ديببست

 نيچند یشدم اون هم در فاصله نيگر زمسرخم نظاره یهااز بستن کمربند با چشم بعد
م دست داد. تا به یاما ناگهان حالت تهوع بد بردمیارتفاع لذت م دني. از دیلومتريک

زد و  هيتک یصندل یمرز عق زدم رفتم اما خودم رو نگه داشتم. فرشاد به پشت
به دور و اطراف انداختم که  یهاش رو بست. از غفلتش استفاده کردم و نگاهچشم

و منظم  یدرپیپ یهاحواسم رو به کل پرت کرد. از نفس یجفت چشم طوس کي
نگاهش  يیرايشدم. گ رهيخ یمرد چشم طوس به شتريفرشاد واضح بود که خوابه پس ب

! اريصورتش رو کنار زد. سام یآشنا بود. پلک زدم که اون مرد ماسک رو بيعج
هام چشم یهاسلول ونيم داياسترس هو یزدم. از اون فاصله متوجه یلبخند دنشيبا د
  .شد

  .ميکنیم رشيدستگ نهيکه بش نيبه زم مايحرکات دست بهم فهموند؛ هواپ با



927 | P a g e 
 

رو فرشاد شک نکنه نگاهم رو به روبه نکهيا یآروم سر تکون دادم و برا یليخ
و داد  غيج یتکون خورد و صدا یبه طرز وحشتناک مايهواپ هوکيمعطوف کردم. 

نفسم حبس شد. فرشاد با ترس  هيچند ثان یوند. برامسافرها پرده گوشم رو لرز یهمه
  شد؟ي: چدياز من پرس رونيشد و ح داريو وحشت از خواب ب

 یمهمانداران دست و پا یباعث شد که همه نيبه هول و وال افتادن و هم همه
 یاز مهماندارها گفت: چه اتفاق یکيخطاب به  مهيخودشون رو گم بکنن. فرشاد سراس

  افتاده؟

  . شهیحاال بهتون اطالع داده م نيهم دينباشنگران  -

اون نشسته بود نگاه  یرو اريکه سام یبه صندل عيدهنم رو قورت دادم و سر آب
  نبود! اريکردم اما... سام

لطفا  کنه؛یمحترم. خلبان با شما صحبت م نيبا سالم و عرض ادب خدمت مسافر -
در فرودگاه  مايهواپ یفن نقص ليبه دل ميما مجبور د،يآرامش خودتون رو حفظ کن

  .ميايفرود ب نيگزيجا

  ...یبرا ميما مجبور کنمیم تکرار

اتفاقات  نيا دونستمینگران شدن و تنها من م شتريخلبان ب یهاصحبت دنيبا شن همه
جمله  نيا یباشه. حاال به صحت و درست یاحرفه یسازصحنه کي تونهیتمامش م

  بردم. یپ

  . )نهيشیاک گرجستان نموجه به خ چيبه ه ماي( هواپ

مشتش رو به کف دستش  یبود عصب ختهيبهم ر هاشیزيرکه تمام برنامه فرشاد
  .ديو با حرص خطاب به خودش غر ديکوب

  لعنت بهتون! -

 یهایصندل ینشست. ما رو نيبه زم مايهواپ قهي. بعد از گذشت چند دقدميدلم خند یتو
 ی. به همراه فرشاد روميشد ادهيمه پزودتر از ه نيهم یبرا مينشسته بود يیابتدا
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مقابل  ريآژ دنيبا کش سيپل یهانيکه... ماش ميبود ستادهيا مايمتصل به هواپ یپله نياول
 یهابا سالح روهاينگذشته بود که ن هيثان کي. هنوز شدنبه صف  مايدرب باز هواپ

فرشاد هاشون رو به سمت شدن و همه سر تفنگ ادهيپ نيکه به دست داشتن از ماش
  نشونه رفتن.

  !طورنيکه ا -

. به عقب نگاه کرد که با ديفرشاد بود که تنها به گوش من رس انهيو موذ هيکر یصدا
در اوج خشم پوزخند زد و خطاب به  اريمواجه شد. سام اريسام یعصب یچهره

  ملخک! یملخک، آخر به دست یملخک، دوبار جست یبار جستفرشاد گفت: يك

 ميتسل ینداشت. دو دستش رو از هم باز و به معنا تياهم یزيچ گهيفرشاد د یبرا
باال و  امنهيس یشد. قفسه کميترسناک به من انداخت و نزد ی. نگاهديدور چرخ کي
  .شدیم نييپا

  اول و آخرش که مرگه پس... ؛یساحل سپهر نيبب -

د بنهاش رو از پشت سر دستبه پشت گردن فرشاد و دست ديآرنجش رو کوب اريسام
 نيزد و گفت: آخر یاز پاهاش استفاده کنه. چشمک تونهیزد اما فکر نکرد فرشاد م

  ضربه!

به  یلگد محکم یگریوحش نينکردم و فرشاد در ع یممانعت چيجا هاز همه خبریب
پرتاب بشم.  نيبا اون ارتفاع به زم مايبلند هواپ یهاپهلوم زد که باعث شد از پله

کل  یبد و طاقت فرسا یشد و درد دهيم به وضوح شنهاشکسته شدن استخوان یصدا
بدنم به طور  یبود که همه اديز یقدربه ردد بارنياول یوجودم رو در بر گرفت. برا

  رو تجربه کرد. یحسیکامل ب

  ساحل! -

 یعيشدن ما ی. جارديبود که به گوشم رس يیصدا نيآخر اريزده ساموحشت یصدا
و  دي. قطرات خون چکدميد یتریجد بيه من آسک دادیم نيگرم و سرخ نشون از ا

  من ناخودآگاه بسته شد. یهاو چشم کديچ
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#parham  

بدنش منزجر  یاز سرما نکهيدستش گذاشتم. بدون ا یرو صاليرو با است صورتم
 جونشیاما ب فيظر یهاگشتام رو به اندستش کاشتم و گونه ینرم رو یبشم؛ بوسه

و پوشوندن صورت نبود اما بغض... پنجه انداخته بود  دنيلغز یبرا ی. اشکدمييسا
  .فشردیبه گلوم و با تمام توان م

  زمزمه کردم. برد،یکامل به سر م یهوشیکه در ب یناله خطاب به ساحل با

اعتراف کنم که  جانيهم خوامیحاال م ؟یمن یتو اسطوره ؛یبهم گفت بارکي ادتهي -
 کينمونده جز  یباق یزيچ گهيتو د ی! از اسطورهچميمنه پرهام برومند بدون تو ه

. تو عشق و ی. تو خود ماه منی. تو آرامش منیکشیکه تو م ینفس یپانفس اونم به
  !یمن زيچساحلم تو همه ،یاحساس من

  پلک زدم. یبا رخوت و درموندگ

تو و  یبار هزارم فدا یوباره لبخند بزن تا من براقشنگت رو باز کن و د یهاچشم -
تا چند ساعت؟ تا چند روز؟ صبر من  ؟یاما تا ک مونمیوجودت بشم. من منتظر م

 یصدا تونمیکه م ني... همیول یکنیاما نگام نم یحرفاست. کنارم نيکمتر از ا یليخ
  !هيمن کاف یهات رو بشنوم برانفس

عطر متعلق به ساحل بود  ني. ادميکش رونيب بميعطر رو از داخل ج کيکوچ یشهيش
  اما... شدمیمحسوب م حهيرا نيا شهياما من طرفدار دو آت

عطر  ميمال حهيزدم. با تمام قوا را یکردم و لبخند تلخ یرو به مچ دستش اسپر عطر
  .دميرو نفس کش

تو بشه.  نيکه با عطر تن تو عج یرو دوست دارم منتها زمان دهيارک یحهيمن را -
عطرها  یهيگلم رو از بق یداره و من خوب بو حهيخودش را یو تنت به خود یگل من
  .دميم صيتشخ
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اما  شدیم نييباال و پا اشنهيس یبود. قفسه انيلبم نما یلبخند تلخ هنوز گوشه اون
 کنمیمن بدون اون دق م دونستی. قصد گرفتن جونم رو داشت؟ مکردیچشم باز نم

  سرم اکو شد و قلبم رو به درد آورد. یدکتر بارها تو یها. صحبتدشینم ارياما هوش

 یجا یشون وارد شده کمبه که یصدمات یبختانه همسرتون باردار نبودن ول( خوش
سر و  یاما... با توجه به ضربه ستين یچنان جدمشکل آن یداره. شکستگ ینگران
. اگر تا چند اديبه وجود ب یاريدر روند هوش یامکان داره که اختالل اديز یزيخونر

الزمه  ومديهوش ن. اما اگر بهچيکه ه رگشتخودش ب هيبه حالت اول ماريب یساعت آت
  ! )وي یس یکنه به بخش آ دايکه انتقال پ

پس از ساحل هم بگذر.  یاز عرفان گذشت ايبود. خدا ندهيما به چند ساعت آ ديام تمام
 یجون چيمنظمش گوش سپردم. ه یهانفس یسرم رو کنار بالشتش گذاشتم و به صدا

  . دمينالیبه تنم نمونده بود و فقط م

 هایليو با خ یاز جاها تنهام گذاشت اما تو ماه من یليماه آسمون معرفت نداشت و خ -
 انيتموم شده تو پا زيچ! حاال که همهیشیراه رعدت نم مهين قي. تو رفیدار ريتوف
تو عادت داره. نشه که  یبرا دنيب من به تپمن نباش. قل یدادگدل یقصه زيانگغم

  ...یروحش تنها بذار یرعدت رو با خلوت

. ديام به کف دست ساحل چکگونه یاشک از رو یشکست و قطره ارياختیب بغضم
هام حس کردم. با تعجب انگشت یرو رو ینگذشته بود که لغزش دست هيهنوز چند ثان

. شدیکم فشرده م یساحل با قوا یهاانگشت ونيکه م کردمیبه دست خودم نگاه م
 رهيکردم و به صورت ساحل خ دکه سر بلن یبه خودش گرفت وقت ديصورتم رنگ ام

اش به گونه ی. آروم دستکردیبه من نگاه م حالیهاش رو باز کرده بود و بشدم. پلک
  معرفت داره. شهيمبهوت گفتم: ماه من هم یو با لبخند دميکش

به سقف اتاق زل زد اما  هيثان ني. چندشدیمنظورم نم یهو منگ بود و متوج جيگ
گفت:  رمقیشد. لبش رو با زبون تَر کرد و ب ليبالفاصله نگاهش به سمت من ما

  پرهام!

  گرفته اما آرومش لبخند زدم. یصدا دنيشن با
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  جانم؟ -

 یفشرد. دل تو یهاش با قدرت کمانگشت ونيچنگ انداخت و م رهنميپ یپارچه به
 ؟ی: درد داردميبلند شدم و مضطرب پرس یصندل یتکون خورد. از رو امنهيس

  ساحل؟ حالت خوبه؟

  خوبم. -

 قهي. بعد از گذشت چند دقاديدر ب ی. صبر کردم تا از حالت گنگدميآسوده کش ینفس
  بغض آلودش دلم رو لرزوند. یصدا

  ام؟من سوخته یفکر کرد -

 یوهياما به رسم و ش زدیزخم م مغمومش نگاه کردم. یغم و اندوه به چهره با
  خودش.

  نازم؟. گلدياما من... روحم سوخت و پَر کش یتو به ظاهر سوخت -

. بعد از گذشت سه روز! تمام حرکات و ديدلبرانه خند اشیشگيلقب هم دنيشن از
عالم و آدم  یناز رو به همهبود. قلبم گل ارياختیمن کنار ساحل ب یهاصحبت

  .دادیم تيارجح

  رخت بست و رفت! یاهيفقط بخند که س -

  و... اري: سامديپرس جونشیبا لبخند ب همراه

  ابروهام گره خورد. ونيم یميزدم و اخم مال یچيکالمش رو ق یرشته

رفت. االن تو کنار  شيخوب پ زيچحد بدون که همه نينشو و در ا چيساحل! پاپ -
  !یمن

زمزمه  نيو نمک نيريبزنم که ش یحرفتکون داد. خواستم  یکالمم سر ميتفه یمعنا به
  کرد.

  که دوستت دارم. دمياز قبل فهم شترياما ب دميبه جون خر یتنگو درد دل دميد یدور -
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  .دميرو از سر عشق بوس شيشونيگرفت. خم کردم و پ یلبم رنگ شاد یمنحن

  ؟یاالن خوب -

  از زبون خارج شد. یو آخ ديبه گردنش کش یدست

  راه برم؟ ی. حاال چجورکننیم تمياذ یليخ هایتگشکس نيخوبم فقط... ا -

  .دميبغض و اندوه خند ونيم

زود  یليماه هم خ کي نيبمونه که. ا یجورنيا شهيهم ستيخب پدرسوخته قرار ن -
  .شهیرد م

  فقط آرومم کن! ؛یچجور دونمیمنتظره گفت: من نم ريغ یليخ رو گرفت و دستم

شدم. به اخالقش اشراف کامل  رهيصورتش خ يیبايز یو مهربون به منحن مخمور
که متعلق به خودش بود رو داخل مشتم  یبدون حرف اضافه حلقه نيهم یداشتم برا

  پنهون کردم.

 نشيتو نگ یهاانگشت نويم ینداره اما وقت یخاص يیبايز کنمینگاش م یوقت -
  چقدر قشنگه. فهممیتازه م درخشهیم

 اقيحلقه رو به انگشت دوم دست چپش فرو کردم. با اشت عيسر یلينکردم و خ یدرنگ
  به دستش نگاه کرد و لبخند زد.

  که ازش دور شدم. ديببخش -

که اصال به  یکيخاطر اتفاقات کوچقدر بهنشستم و معترض گفتم: آن یصندل یرو
  نکن. یعذرخواه ستيمربوط نتو 

  ؟یبش ترکينزد کمي شهیچشم. پرهام، م -

 کيرو به جلو حرکت دادم. سرم رو نزد یکردم و صندل زير یچشم کنجکاو
دلم غنج  یناگهان یبوسه ني. با اديام رو بوسگونه يیهوي یليصورتش بردم که خ

  ساحل، من! لينازم بود و دلحال خوب من، گل ليرفت. دل
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  کنم؟یفکر م یاالن به چ یدونی. مساحل -

  دلش. یعالمت سوال سرش رو تکون داد که دستم رو گذاشتم رو یمعنا به

  زود! یزود نيواقعآ قراره بابا بشم. به هم کردمیفکر م -

فکر  کيزد و گفت: چه خوب که فقط در حد  یدستم نشست. لبخند تلخ یرو دستش
  نشد آخه... ليتبد تيموند و به واقع

از  بارنيلبش ا یقبل یصحبتش رو قورت داد. برعکس منحن یکرد و مابق سکوت
  .ديخند یسر خوش

  ؟یقدر مطمئن بوداز کجا آن -

نگاهش کنم با  یحت کهنيام رو نگه داشتم. بدون اباال انداختم و به زور خنده شونه
  گفتم: آخه اون شب من... طنتيپُر ش یلحن

  حواله بازوم کرد و درمونده لب زد. یتنداشت مش یمشکل چيچپش که ه یدست با

  نکن! تميقدر اذپرهام، آن -

. شهینکنم که روزم شب نم تيام گرفتم و گفتم: آخه من تو رو اذچونه ريرو ز دستم
  .یزدیحرفو نم نيا وقتچيکردنت چقدر خوبه ه تياذ یدونستیاگر م

  کنم؟یناز م یليخ ايلوسم؟  یلي: پرهام. من خديمنتظره پرس ريغ یليو خ ديخند زير

  .ديابروم باال پر یتا کي

  ؟یپرسیچرا م -

  سوال و با سوال جواب نده. بگو! -

گفتم:  زدنیکه برق م یهالب و چشم یرو حيمل یمکث کردم اما با لبخند هيثان چند
  لوس که نه اما ناز... پدرسوخته تو سر و پات ناز و اداست!

  بد؟ ايخوبه  نيا -
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  ره کردم به خودم.و اشا دميخند چموش

 یداره و برا اديکه دل ببره خواهان ز یفراتر از خوبه! ناز و ادا یزيمن چ یبرا -
و عشوه  یدلبر یشگيهم داري. پرهام برومند خریعشوه و لوند ،یدلبر یعنيمن 
  نازشه!گل

و من  یروح و روان رو جال بده؟ جوابش برا تونستیم یچ یعاشق و عاشق جز
  بود! چيساحل ه

  بخون! يینازت الالگل یس براپ -

 دينداشت و با یخوب یذوقش. ساحل حال روح یرفتار نکردم که بخوره تو یجور
  !ستميو گفتم: آخه من که بلد ن دميآروم خند یلي. خکردمیکه کمکش م

بخش گرم و آرام ی. مهم صدایريبگ نترنتياز ا یتونیم ايفقط بخون و  ستيمهم ن -
  توئه! 

  نداره و...  یخونم معنااما خودم که ب -

من  یبرا نيآرامش داره؛ ا یو مخمور گفت: ول نيريش یحرفم و با لحن ونيم ديپر
  صد برسون. یبه درجه يیالال ني. حال خوب منو با اکنهیم تيکفا

کردن من  وونهيد اليدختر خ ني. ازدیبه قلب عاشقم م یديهر کلمه پُل عبور جد با
  !وونهيرو داشت. د

خودم  يیبايشدم و خطاب به ماه ز رهيبود خ انينما یگوش یصفحه یه روک یمتن به
  دل زدم. 

  اري نيترکن بخواب قشنگ يیالال - 

  داريب یاز خواب غفلت کرد منو

  عشقم یکن بخواب معن يیالال

  سرنوشتم یتو یبمون یاله
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  مهربونم زيکن عز يیالال

  بخواب کنارم همزبونم ايب

  هاز تران ترنيريکن ش يیالال

  آرهیمن م اديبهارو  چشات

  عاشق اون ناز چشاتم منم

  من باهاتم شهيهم ز،يعز بخواب

  کن بخواب عشق نازم يیالال

  قبله و مقصود نمازم يیتو

  مهربونم يیکن الال يیالال

  زبونم نيريکن بخواب ش يیالال

  من یکن چراغ خونه يیالال

  من یدردونه نينازن یا بخواب

  هستمتا من کنارت زنده  بخواب

  سخت غربت شکستم طلسم

  قشنگه تيداريخواب و ب زميعز

  آب و رنگه یتو ب یمن ب شب

  من یکن بخواب همخونه يیالال

  من یبهونه نيبهتر یا بخواب

  کن بخواب تو در کنارم يیالال

  هات بذارم شونه یسر رو بذار
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  )ريدستگ زي(کامب                                           

  

#sahel  

نفر که من و پرهام  نيدنبال اون چندو به شهيسالن باز م یبزرگ انتها یچوب درب
  . شنيوارد دادگاه م ميهم جزوشون هست

عدل و انصاف.  یبرقرار ،یخواهعدالت یمشمئزکننده و خوفناک برا ی! مکاندادگاه
 اردهايلينفر رو به کام مرگ کشونده و م هاونيليآغازش مساده که از زمان  یکلمه

 یرو یمطلق به انتظار ورود قاض یکرده. همه در سکوت ینفر رو روونه آزاد
   ؟یآورد و گفت: بهتر صورتم کينشسته بودن. پرهام سرش رو نزد هایصندل

 یمتهمما با فرشاد بود!  داريروز د نيتکون دادم. بهتر که... امروز آخر یسر تنها
  بود.  وستهيکه هنوز به جمع نپ

به دور و اطراف  ی. با تعجب نگاهبيبود و عج دهيچياتاق دادگاه پ یو فضا دمانيچ
 یبلند که مخصوص قاض یپشت یبا يک صندل یانداختم. سمت راست، ميز سياه رنگ

از شمايل فرشته عدالت  يیکاربا کنده یدرب چوب ،یبود وجود داشت. پشت اون صندل
عدالت و سمت راست، چکش  یميز، سمت چپ ترازو ی. روکردیم يیماخودن

قطور  یاعدالت و چکش، پرونده یقرار گرفته بود. مابين ترازو یمخصوص قاض
 یکه تنها تيک تاک ساعت ديوار روحیسرد و ب ی. فضاشدیم دهيبه وضوح د

و به  داشت یمهم یليخ یدادگاه پرونده ني. اشکستیثانيه م کيسکوتش رو هر 
 قهي. بعد از گذشت تنها چند دقرفتیم شيپ بيرتنظم و ت یرو زيچخاطر همه نيهم

  به... ديوارد شدن و نوبت رس یجز قاضدادگاه به یتمام اعضا

بود که متهم رو  دهيرس ني. وقت اشهيسوق داده م یها به سمت درب آهننگاه یهمه
متهم ساده نبود اون  کيفرشاد  چرا که یزده شده به درب آهن ها زل. چشمارنيبه ب

قيژ قيژ  یباالخره با صدا ی. درب آهنشدیمحسوب م یو اجتماع یمفسد اقتصاد کي
انداختم.  ینگاه لشي. به شماستاديمتهم ا گاهيجا درباز شد و فرشاد همراه با دو نگهبان 
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ه و گود افتاد یهاکرده بود. چشم ريقل و زنجير گ ونيراه راه زندان م یبا لباس آب
  .فيضع یبدن

دادگاه وارد شد و  یشده با شمايل فرشته عدالت باز شد. منش یکاردرب کنده باالخره
  رو به جمعيت ايستاده، اعالم کرد. 

  به احترام او بلند شويد! شوند،یوارد م یقاض -

بود که نسبت به  ی. فرشاد تنها کسشنيبلند م هایصندل یبه نشونه احترام از رو همه
بعد از نشستن پشت ميزش،  ی. قاضدادیجلوه م تياهمیخودش رو ب یورود قاض

  .ديميز به عالمت سکوت کوب یچکش مخصوص خودش رو بلند کرد سه بار رو

  سکوت سالن رو شکست. یقاض یصدا

از  یکشور، کالهبردار یبريسا یتي! متهم به اختالل در روند امنیفرشاد فاراب -
به نام سام در قاچاق انسان و... امروز  یبا فرد یکارهم ،یمجاز یکابران فعال فضا

 یو مجاز یاجتماع یتيتا به جرم اختالل امن یريگیدر مقابل فرشته عدالت قرار م
  .یعليه جامعه محاکمه بش

  خطاب به دادستان گفت: لطفاً کيفرخواست را بخوانيد! و

  با اجازه رياست دادگاه. -

فرشاد شد. به قول  یهاتيدن جرم و جنارو باز کرد و مشغول خون یقطور یپرونده
 یهارهيو به قول و زنج دادیداشت. فرشاد فقط گوش م ینيسنگ یپرونده اريسام

  ..حسی. خونسرد و بکردیپاهاش نگاه م

  د؟يندار یپرونده متهم صحبت ی. شما به عنوان طرف اصلیخانم سپهر -

بلند  یصندل یختم و از روبه پرهام اندا یداشتم. مصمم نگاه اديگفتن ز یبرا حرف
درصد از حق  کيمن اگر  یگفتم: جناب قاض یخطاب به قاض ميشدم. قاطع و سل

  مثال... یبگذرم. برا تونمیتاوان داد نم گناهیکه ب يیخودم بگذرم از حق کسا
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ام رو به سمت ها به عنوان شاهد و... در دادگاه حضور داشتن. انگشت اشارهبچه همه
 یرو برا یغفار اريکه قلب کام یونه گرفتم و با بغض گفتم: متانولتک به تکشون نش

از عرفان موحد هدر بره،  تريل نيشد چندکه باعث  یکرد، سه گلوله فيضع شهيهم
اون  یدوستم تو نيدست بهتر یو... سوختگ شدگرفته  یعيکه از مهنوش رف یآبرو

  !یسوز شيآت

بغضم  ی. پرهام که متوجهنميبش یصندل یتکون داد و اشاره کرد که رو یسر یقاض
  آروم زمزمه کرد. یليشده بود دستم رو گرفت و خ

  پس آروم باش. يیحرفا نياز ا تریقو -

 تيخواست و شکا فري: نسبت به متن کديرو کرد به فرشاد و پرس یزدم که قاض لبخند
  ؟یندار يیادعا یخانم سپهر

 یشت سرش اشاره کرد. با لحنپ یهایصندل فيبند به ردزد. با وجود دست پوزخند
 فيمنه؟ رد هيبر عل زيچهمه یوقت ی! چه اعترافچينسبت به خودش گفت: ه زيآمطعنه

کدوم  یمدافعم ندارم. آقا قاض ليوک کي ی! من حتهيو خال یخال د؛ينيپشت سر منو بب
  که مرگه! شاعتراف؟ حکمت رو صادر کن اول و آخر

درمونده اش کامال  یاز لحن صدا و چهره تيمظلوم نيو ا اومدیبه نظر م مظلوم
چند  یابروش رو باال انداخت و گفت: باالخره تو برا یتا کي یواضح بود. قاض

. حداقل یفرشاد فاراب یدار ینيسنگ ی. پروندهیاز حق خودت دفاع کن یتونیم قهيدق
  کن که کمتر بشه. یکار

 یم کنه. فرشاد رودستش به درد اومد و اون فقط تونست صورتش رو دره دوباره
 تيرو کرد به جمع قهيدق نيبعد از چند یمخصوص به متهم نشست که قاض یصندل

  قاطع لب زد. وايرسا و ش ی. با صداديکوب زيو چکش خودش رو محکم به م

شما بر اساس  یفرشاد فاراب ی. جناب آقارسانمیدادگاه م در نيبه عرض حاضر -
محکوم به صد و پنج  رانيا یاسالم یو هشتاد و شش قانون جمهور ستيماده دو

  ! شودیضربه شالق و حد اعدام محکوم م
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  و گفت: ختم جلسه. ديرو کوب چکش

وز هم . هندونستمیرو م یتفاوتیب نيا لينداشت و تنها من دل یتيفرشاد اهم یبرا
نداشت و  یو خوار ري. عادت به تحقدادیدرد داشت اما خودش رو خوب جلوه م

  بشه. دهيد فيهمه آدم ضع نياز نظر ا خواستینم

  .زميبلندشو عز -

فرشاد بود.  یبلند شدم. نگاهم هنوز رو یصندل یاز رو مهيخودم اومدم و سراس به
 تياز جمع یدادگاه خالدلم به حالش بسوزه.  یروز کردمیفکرش رو نم وقتچيه

 فيضع یبردارم که صدا یشده بود. با اکراه نگاهم رو از فرشاد گرفتم و خواستم قدم
  اش مانع شد.و گرفته

  فقط چند لحظه. -

معترض دستش  عيسر یليشد. پرهام خ کينزد یکرد و چند قدم یرو راض سربازها
  دور شو! ؟یکن کاريچ یخوایم گهيرو جلو آورد و خطاب به فرشاد گفت: د

خوابوندم. خودم چند قدم فاصله رو محو  یاطمينان پلک یپرهام رو گرفتم و برا دست
. فقط گفت ارميجمله به زبون ب کي ی. نگذاشت حتستادميفرشاد ا یروکردم و روبه

  و دور شد.

از  کسچيمن به ضرب و زور قرص زنده بودم االنم که ه یدونیخودت که م -
شدن  دنيکش یبگم منتظر صحنه خوامیز خود تو! ممن خبر نداره ج یماريب

به  شمیانتقال داده م دهيچون به اون روز نرس ديمن نباش یپاها رياز ز هيچهارپا
کارها باهت انجام بدم اما  یليام خکه زنده یاون چهارماه یتو خواستمیسردخونه. م

نره که منو  ادتينوش جونت. فقط  یزندگ نيا یهم نداره، مابق یخب نشد. اشکال
 یزالل و شفاف فرشاد فاراب یچشمه کي نيام پس... عتموم شده گهي! من دیببخش
هميشه خداحافظ ساحل  ی! برابخشنیهم م هيبق یرو ببخش. تو که ببخش تيزندگ
  .یسپهر



940 | P a g e 
 

دلم  ی. توديدلم کش یو دردناک رو قيعم یپاهاش خط یهارهيزنج یو صدا رفت
  زمزمه کردم.

  .آدیبهت نم یآخه فرشاد فاراب یموندیم یليکاش آراد سه -

لبم نشست. خرامان خرامان شونه به شونه پرهام از اتاق دادگاه  یتلخ رو یلبخند
 تيها مواجه شدم. همه از حکم اعدام رضابچه یچند نفره تياومدم و با جمع رونيب

 یماريب! کنهیفرشاد با سرطان دست و پنجه نرم م دونستمیکه م یکامل داشتن جز من
 یليوگرنه حالش خ کردیو... حفظ ظاهر م رهيجونشون رو بگ یرهيتونسته بود ش

  !گهيشد د ني. سرنوشت فرشادم ادادیبود که جلوه م یزيبدتر از چ

  آقامون اومده دنبالم. ؟یندار یساحل با من کار -

 یميناش. منتها از نوع ساده ديد بي. ترنم هم آسدميخند جونیکردم به ترنم و ب رو
داشت که دکترها گفته بودن به مرور زمان خوب  یسطح یاز دست چپش سوختگ

  . در جواب سؤالش لبخند زدم و گفتم: نه فقط ترنم...شهیم

  ها؟ بگو.  -

 یترنم تداع یرو به زبون آوردم که برا یخودم جمله یعوض شدن حال و هوا یبرا
  من و پرهام بود. یخاطرات عاشق

 یليس مخالف که کنار هم باشن نفر سومشون شيطانه پس... خباشه دوتا جن ادتي -
  مراقب باش.

سالن رو در عرض  یهاپله یبه بازوم زد و بعد از خداحافظ یضربه یدست فيک با
  رفت. نييپا هيچند ثان

  ساحل! -

 ینگران شدم. فاصله یمشوشش کم یچهره دنيبرگشتم که با د اريسمت سام به
  .ديبه بازوم کش یسترو محو کردم که د نمونيب

  کنه؟یدست و پاهات درد نم ؟یخوب گهياالن د -
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حساس شده  اديبعد از اون اتفاق ز اري. سامدميخند زيانداختم و ر ینگاه ميپرهام ن به
  بود.

  گچش رو باز کردم. شيمعلومه که خوبم. چند روز پ گذرهیم ميو ماه ن کي -

 یميقد ینهيک کيخاطر گفت: به هوکي یليتکون داد و خ یکالمم سر ميتفه یمعنا به
من بودم  شي. مسبب اصلیديسال زجر کش کيهم نداشت  یکه منطق درست و حساب

  و تو...

  از هرلحظه بود. ترقيتر و عملبم حاال ساده یزدم. منحن یچيکالمش رو ق یرشته

 یليتموم شد! امروزم به اصرار پرهام و عرفان اومدم دادگاه. االنم از اومدنم خ -
اش صحبت درباره خوامینم گهيد ار،يبهم دست داد. سام یچون حس بد مونميپش

  کنم!

  .یبد رشييتغ ديتند پلک زد و خطاب به پرهام گفت: االن که حال خانومت بده با تند

  رو لمس کرد.  امدهيو کش فيظر یهابه من انداخت و انگشت یبا عشق نگاه پرهام

  گلم ثبت کنم. یقشنگ برا یليخ یرهخاط کيها بعد از ماه خوامیم -

 

#sahel  

روم نگاه روبه ینشسته بودم و به منظره تيپارک دور از جمع یتک صندل یرو
حرم امام رضا  یها. از گنبد و گلدستهشدیم دهيشهر د یهمه جاني. از اکردمیم

خلوت و  یهاتا کوچه نيسنگ یهاکيطبقه. از تراف نيچند یهاگرفته تا ساختمون
  سوت کور. همه و همه!

. عاشق دادیاز دور دست تکون م زييو خزان پا ديکشیآخرش رو م یهانفس تابستون
 یهاو شاخه ديوز ميمال یميفصل سال. نس نيترقشنگ شهيم زييپا یکه باش دايو ش
هم  یهام رو توو دست دميکش یقينفس عم ها رو تکون داد.درخت یو شکننده فينح

سرسبز پارک.  یو دوختم به فضا گرفتمقاب  کيگره زدم. نگاهم رو از مشهد در 
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فوتبال  نيو نگاهم رو به سمت زم دميها رو شن" هورا " بچه یدور صدا یاز فاصله
 یسوال بود، مگه اعضا یشده بودند. جا ميکردم. در دو گروه شش نفره تقس ليما

  . دميخند ستن؟ينفر ن ازدهيفوتبال  ميتهر 

 اينفره باشن  ازدهينداشت که  تيها منبع شور و شوق بودن و براشون اهمبچه نيا
سر هم داد و  یپرتحواس یبرا بارنيشون نگاه کردم. چندبه اقيشش نفره. با اشت

 يیايدنها رو به بغل گرفتن. اون گريمهربانانه همد تفاوتیاما درآخر ب دنيهوار کش
  شور و نشاط. زا یاز غم و غصه و غن یداشتن عار

  خانومم؟ يیکجا -

. دميبه سمت پرهام چرخ یصندل یها دل کندم و روپسر بچه یپرهام از باز یصدا با
  جناب؟ ی: شما کجا بوددميبا خنده اشاره کردم به خودش و پرس

  . ارميها رو بداره. منم رفتم که اون ليوسا یسرکيبه  ازيخاطره ن کي یقشنگ -

  کردم و با تعجب لب زدم. زير یچشم

  خب نشونش بده. -

به اون  ريآورد. متح رونيبادبادک ب کيکنارم نشست و از پشت سرش  یصندل یرو
به  یلبخند زدم. چقدر قشنگ و بامزه بود. دست ارياختیکاغذ نگاه کردم و ب کهيت کي

  منتها از نوع کاغذش! نازهکه پرهام گفت: گل دميطرح گل کش ليشکل و شما

  ؟یخودت درستش کرد -

پا انداخت و با لحن مهربون گفت:  یکرد و بادبادک رو به دست من داد. پا رو ینوچ
خانم  زير یليمن و تو درست کردن البته با کمک خ یمرکز مخصوص برا یهابچه

  و مهنوش. یافتخار

  کاغذ نگاه کردم و لب زدم. یرو یهایذوق و شوق به نقاش با

  .انقهيقدر مهربون و با سلقشنگه! چقدر خوبه که آن یليخ -
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به دستم  یرنگ یبزنم که خودکار آب ی" نجوا کرد. خواستم حرف ی"  اوهوم پرهام
  داد.

  !سيبنو -

به دست باد  شهیبادبادک سپرده م نيگشاد شده زل زدم بهش که گفت: ا یهاچشم با
 سمينویم ميکرد یکه ط یو موانع یت. از  مشکالیخشک و خال یجورنيمنتها نه هم

  و...

  صحبتش. ونيم دميپر

  بشه؟ یکه چ -

گفت: که سپرده بشه به دست خدا. همون که  حيمل یکرد به آسمون و با لبخند اشاره
  مشکالت رقم زد. یتو و به سخت يیبايسرنوشت رو به ز

  به دست خدا؟ رسهیکه م یمطمئن -

که از  نهي... مهم اکنهینم یها فرقدرخت یخهشا اي ايامواج در یبه دست خدا، رو -
  .شهیهميشه دور م یما برا

  هم خودکار به دست گرفت. که خودش دميخند حيمل

  بنويسيم؟ -

 یو مشکالت رو رو یسخت یزدم و با آرامش کلمه به کلمه یموافقت پلک یمعنا به
  بادبادک نوشتم.

  کردم.  شيزمزمه کرد و من هم همراه پرهام

  !يیو زجر تنها یدوردرد  -

  مطلق! یاهيدر س یاز اشک و سرنوشت سيخ یهاگونه -

  معلوم شد و گره خورد! انشيخط پا -

  !تيبه نام ابد یشهيهم شه،يهم یبرا -



944 | P a g e 
 

  به اهل روزگارش. ميو دل بست مياشک و آه عاشق شد ونيم -

نبود  یزيما چ یزندگ ینامهاني! پایمنتها به رسم عاشق ميعالم و آدم شد یرسوا -
  جز... 

  عشق! -

بخشش فرشاد  ی. دربارهميستاديسکو ا یو لبه ميبلند شد یصندل یباهم از رو هردو
 ونيزمان نخ بادبادک از م. همديبود پس مردد بخش ايبا پرهام صحبت کردم. دلش در

  . ميزمزمه کرد کصدايهامون رها شد. انگشت

  !ميبش دهيتا بخش ميديبخش -

 ررسي. بادبادک از تمينشست یصندل یو دوباره رو ميند زدهم لبخ یبه رو هردو
. دست پرهام دور گردنم حلقه شد و بدنم در وستيپ عتينگاهمون محو شد و به طب

مخمور گفت:  یام کاشت و با لحنگونه یرو یگرفت. بوسه یآغوش تبدارش جا
االن  یباورت نشه ول ديدوستت دارم و خواهم داشت. ساحل شا یلياز خ شتريب یليخ

  حس و حالمو به تو منتقل کنم؟ تونمیم یخوبه. به نظرت چجور یليحالم خ

  زده و خونده. تاريمن و تو گ یمخصوص برا اريکه کام یآهنگ! آهنگ کي -

ستبرش گذاشتم و در آرامش به  یشونه یزد که آهنگ رو پخش کردم. سر رو لبخند
 خوردیام به پوست صورتم مپره یهاگوش دادم. نفس اريکام نيو دلنش رايگ یصدا

  .شکستیسکوت درونم رو م هيو هر ثان

  تو با همو خوش منو

  با غمو فحش یجنگیم خاطرمبه

  مو کشتلبخندت آه اون

  آدمو رشد هاتیمهربون دهیم

  و تُنگ یتو ماه منو
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  و ُگنگ یاهيپُره س اميتو دن یب

  ُکپُن یهنوز دار تو

  بکن یو بن بسته دل کار کيکه تار ايب

  بکن یکار هي ايب

  خرمیهمه غماتو م ميبا ندار منم

  ما دوتا کنار هم مياصن ندار یبحث

  هم یما دوتا برا ميبرقرار شهيهم

  !ميرگ نذار شهينم

پرهام مشت  یهاپنجه ريمن ز یهاستخاص نگاهم کرد. د یابا شور و عالقه پرهام
  . دمينفس کش رهنيپ یرو از رو ميزندگ یو عطر تن اسطوره دميخند زيشد. ر

  من  محبوب

  محجوب من عشق

  یکن یکه هر کار یخوب انقده

  ها مجذوبتنچشم جفت

  ممنونتم یمرس ممنونتم،

  تو با من انگار همخونِتم جونتم! یوصل قدرهآن

  یته موندتو تا  هایهمه سخت با

  یمنه سر به هوا عشقو فهموند به

  یديکردم تو بهم خند یقلق بد

  یديماهو تو من د یکياوج تار تو
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  خرمیهمه غماتو م ميبا ندار منم

  ما دوتا کنار هم مياصن ندار یبحث

  هم یما دوتا برا ميبرقرار شهيهم

  مقصودلو)  نيحس رياز ام مي(منم با ندار

توجه هردومون رو  اريکام یهاصحبت یما صداآهنگ تموم شده ا کردمیم گمون
  از آرامش و حس خوب. یغن یبه خودش جلب کرد. صدا

 هياز رگ گردن ما گهيحفاظت از جون همد یو رعد که برا کموننيبه رنگ ميتقد -
  .یغفار اريگذاشتن. از طرف کام

 سکرآور برد یوجودش من رو به خلسه یو مردونه لبخند زد. گرما نيدلنش پرهام
  انداخت. جانيو قلبم عاشقم رو به ه

  !یمن اريتو  -

  کلمه رو تکرار کرد. کي ارياختیو زبونم ب ديتند کوب قلبم

  من. اوريتو هم  -

  

  

  - انيپا -

  ماه هزار و چهارصد. وريشهر

  گررخنه رمان

 )ی: رامش(فاطمه چهارباغسندهينو


