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خالصه:

لباسیلـ*ـبآهنگخواندنوحتریزدن،یدودن،یدرخندیآزادست؛یاوخواهانآزاد

راجرمدنیکهبلندخندستیمردمدهی!اوحبسشدهدرافکارپوسدنیروشنپوش

وزندیچنگمیسمانیندارد!باعجزبههرریدستآوردنآزادجزبهبهیا.چارهداندیم

!زدیآویاورابهدارمنسمایسرانجام،همانر

***

:مقدمه

روزهیباالخرهیولکنن؛یمیرومخفهابهتراونازآدمیسرهیفقطمیاماافسردههمه

وزنهیمرونیبم،یصورتمونزدیکهرویازپشتاوننقابشادیحجمازناراحتنیا

!بهقولهشیوچروکهمشخصمنیکهپرازچمونیوچهرهواقعشهیدستمونروم

باشه!یماه،ماهعاشقنیوچهبساامونهیمپشتابرنشهیمعروف،ماههم

***

قطرهباران.یبهمعنکانی.ن:ژپ

درد.یبهمعنشیها

:توجه

!ستندیدارندپسبههممرتبطنیمختلفیهاکنندهتیمجموعهروانیایجلدها

***
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میاهللالرحمنالرحبسم

آشپزخونهزیمیروازروییچاینیوسکشمیمنییپامرورنگیالباسسرمهنیآست

هامنیبهآستی.بااسترسدوبارهنگاهکنمیحرکتممنیوبهسمتنشدارمیبرم

.رمیگیحاجبابامیروجلوییچاینیوبعدساندازمیم

پدربزرگادگاریکهیقیانگشترعقیروشه،یونگاهمنزوممادیحاجباباباالمدست

یورودارمیبرمینیقندونروازداخلس،ییبود.بعدازبرداشتناستکانچاامرزمیخداب

.شمیآشپزخونهمیوراهکنمیوعقبگردمذارمیحاجبابامیجلوزیم

نگاهدمیوبهشاهکارجدزنمیلباسمروباالمنیوبعدآستذارمیمزیمیرو،روینیس

وکنمیرودرستمنمینداره،آستیزیرخونگهیدشمینممطمئکهنیوبعدازاکنمیم

وتختِمثلیشیآرازیوستمیواریازکاغذدی.خبرشمیاتاقمشترکمباخواهرممیراه

کیهمنداشت.یرنگِدرستیبودکهحتیتختدوطبقهآهنکیقهمنبود.گوشهاتا

تادهتاخونهاونژشیقژیقیبودکهباهرباربازکردندرش،صداگوشهاتاقیکمدچوب

.رفتیترهممطرف

یصندلیورورمیکهحاجباباخودشدرستکردهبودمیچوبیوصندلزیسمتمبه

تاپولپکیداخلحسابشکندویها.بهلطفحضورکرونا،حاجبابادلازپولنمیشیم

یتاپوگوشاتاق،لپنیدردبخورابهیهاهیمنوخواهرمگرفتوتنهاوسلیبرایگوش

بود.

نمی.آستارمیمرونیروازداخلشبمیوبعدگوشبرمیمزیمریزیِروبهسمتکشودستم

بهشکلستارهزدهغیکهباتی.زخمرمیگیعکسممیوبعدازدستزخمزنمیروباالم

میگوشرنتتنیروداشت.اخوردیکهمیکیاماارزشالسوخت؛یمیلیخکهنیبودمش،باا



 

 

 
3 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
اولتعداددنبالشهی.مثلهمشمیکهزدهبودممیکیفجیواردپبعدوکنمیروروشنم

:کنمیهاموچکمکننده

واو!-

کهازدستمگرفتهبودمی.عکسنهیشیهامملـ*ـبیعددصدهزارنفررودنیبادیلبخند

تامتنمناسبشمیمرهیرومخبهروواریومتفکربهدکنمیروآمادهپستکردنم

کانالمدنظرمینکردنکپشنموردنظر،راهدایازپدیکپشنشبهذهنمخطورکنه.ناام

بهدلمبیکهعجخورهیمیکانال،چشممبهمتنیهاپستردنوروکریوبعداززشمیم

.نهیشیم

:خونمشیآروممیباصداگهیدبارکیودمیپستقرارمریوزکنمیمیروکپمتن

احترامه،همبهدردِمنهمبهشعورجورکینینده؛اصیازظاهرم،حالمروتشخ-

خودت!

شمیمجمیبهپرهیوخکنمیمرتبطعکس،عکسروپستمیهاازقراردادنهشتگبعد

زیمیروخیسمتکتابتاربرمیدر،دستمرومی.بابلندشدنصدانمیتابازخوردهاروبب

.دمیودمرومشغولخوندننشونمخوکنمیوبازشم

؟ییصنم!کجا-

:گمیومکنمیوبعدصدامروبلندمکنمیخاموشمعیروسریگوشنترنتیا

بلهمامان؟-

.باشنومیازجانبمادرمنمییاماصداکنم؛یمزیهامروتوگوشکشمیمیقیعمنفس

:کنمیودراتاقروبازمشمیبلندمیصندلیازروزنم،یمزیبهمیاکفدستضربه
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بلهمامان؟-

روبشور.هاوهیمنیاایب-

:گمیلـ*ـبمریوزکوبمیمنیزمیحرصپامرو،روبا

باشه.یهمشبشوروبساب؛اصالًصنمخرک-

رنگ،ینارنجیهادستکشدنیوبعدازپوششمیآشپزخونهمیوراهبندمیاتاقرومدر

.شمیمهابیاوسهمشغولشستنپرتقال

هارودستمالبکش.اوندستمالزردهروبردارومبل،یروشستهاوهیم-

دونهِنی.آخرکنمیمیخالهاوهیروسرمتمیصبانوبعدتمامعگمیمرلبیزیچشمعیمط

.شمیممنینشیوراهدارمیمبعددستمالزردرنگروبرذارم،یکشمروداخلآببیس

شدهبود.رهیچناننشستهبودومتفکربهروزنامهدستشخمبلتکنفرههمیحاجبابارو

وکشمیمبلرودستمالمیچوبیهاوبادقت،دستکنمیچکمدوبارهلباسمرونیآست

:گمیومکنمیپرتمییشوظرفیبعدازاتمامکارمدستمالرو،رو

مامان!مندرسدارم!-

کیماژشم؛یاتاقمیمامانصدامنزنه.سرخوش،راهگهیدبودتایجملهکافکینیهم

کهنیایخوندن.برابهدرسکنمیبلندشروعمیوباصدادارمیمروبریصورتالتیها

رومیگوشحیدرسبخونموبعدبهعنوانزنگتفرساعتمیندنمجبوربودمنریبهمگ

.رمیدستمبگ

بودکهپستمممکنبودییهاکیالیوذهنمپدیچرخیموشیبهاسماقداماتدارزبونم

روروشننترنتشیواارمیمرونیروازداخلکشوبمیگوشساعت،میبخوره.بعدازاتمامن
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گهیدقهی.بعدازدودقشدیمشتریپستمهرلحظهبیهاوکامنتکیالیها.اعالنکنمیم

م.اکردهخوندنکامنتشدموشروعبهجمیراحتواردپالیباخنومومدینیاعالن

.یجونبابا!بازمگلکاشت-

:رمیمیوبعدسراغکامنتبعدکنمیمکیروالکامنت

.یبابا!چهطرحخفنولیا-

:رمیمیوسراغبعدکنمیکامنتارسالمنیایبراشیآتیموجیا

.ینیدرپنجاهروزصددرصدتضمیالغر-

یصفحهی.اسمترنمروخورهیزنگممیوشبدم،گکامنترونیجواباکهنیازاقبل

ودکمهسبزرنگتماسروکشمیبلندممیمشکیبهموهای.دستبندهینقشممیگوش

:کنمیلمسم

سالم.-

:شهیمدهیچیگوشمپیپرازنازترنمتویصدا

.یکهبازگلکاشتنمیبیسالمصنمبانو!م-

:گمیباغرورمذارمیمزیمیوآرنجمرو،رواندازمیهممیروروپاهام

پستمروامروزگذاشتم.نیآره،بهتر-

:گهیوبعدآروممچهیپیگوشممیترنمتویخندهیصدا

.یخوایاماخودتنم؛یبذاریتونیمنمیبهترازا-
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:گمیومشمیمرهیرومکهپرازترکبودخبهروواریبهدمتفکر

اونمبهوقتش.-

***

.اریروآبکنبصنم!پارچ-

کهباترنمداشتمی.بعدازتماسرمیوبهسمتآشپزخونهمشمیمبلبلندمیازروعیمط

روخاموشکردموبهآغوشگرمخانوادهنترنتمیا،یازترسمحرومشدنازگوش

.وستمیپ

وصبرذارمیمرآبیشریروزوبعداوندارمیبرمنتیرنگروازداخلکابیآبپارچ

وبعداونروداخلپارچارمیمرونیبیخیقالبزر،یتاپُرشه.ازداخلفرکنمیم

بهدهیاتاقپدرومادرمکهچسبیوراهرمیگیدستممیپارچرو،توی.دستهاندازمیم

:زنمیبهدرمیآرومیوضربهستمیایدرکرمرنگاتاقمشت.پشمیاتاقمابودم

تو.ایب-

وسرکشمیمنییدرروپارهیحاجبابااجازهورودداد،بادستآزادمدستگکهنیازابعد

یعسلزیمیبهاطرافاتاقنگاهبندازمپارچرو،روکهنی.بدوناشمیوارداتاقمریزبه

زنمیلباسمروباالمنیوآستکشمیمیقی.نفسعمامیمرونیوازاتاقبذارمیکنارتختم

ازخونتازهنبود.یزخمخشکشدهبودوخبری.جاکنمیمزخمنگاهیجاهوب

دستته؟یرویچ-

وکنمیترمنگاهموبهچهرهمتفکرصبا،خواهرکوچککشمیمنییروپانمیآستعیسر

:گمیم
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زده.شیپشهن،یچیه-

:گمیلـ*ـبمری.زشهیووارداتاقمکنهیبعددراتاقروبازمگه،یمیلـ*ـبآهانریز

گوشتگذشتصنمبانو!خیخطرازب-

یبنفشرنگ،کهازشدتتویهاییدمپادنیوبعدازپوشرمیمیسمتدرورودبه

.مسواکمروازداخلشمیماطیگوشهحییشودستیشدهبودن،راهدیآفتابموندنسف

.طبقعادتکنمیوشروعبهمسواکزدنمدارمیمبرییروشویوریاشهیشوانیل

.شمیمرهیخییشوشکستهدستنهییآیزمانمسواکزدنبهچهرهخودمتوم،یشگیهم

یها.چشمافتادمیمحونیبرگرادیدنشونیداشتمکههرباربادیپُرپشتمشکیابروها

وبهپوستکشمیمی.آهانداختیپدربزرگممیهاچشمادیرنگممنرویاقهوهدهیکش

بوددهیبودپاشرهیرنگتیمن،هرچنشیموقعآفررخدا.انگاشمیمرهیخدمینچندانسف

بهیکردنمسواکم،دستزیوبعدازتمکنمیمیدهنمروخالخلدایهاصورتم.کفیتو

وانیصورتمنبود.مسواکمروداخللییبایکهتنهانکتهمثبتزکشمیمکمیکوچینیب

ساختمانیوراهزنمینارمتمکصوریروازجلومیفرمشکیوبعد،موهاگردونمیمبر

تختپرتیوخودمرو،روشمیماقلباسم،وارداتنی.بعدازچککردنآستشمیم

:کنمیم

تکوننخورصنم!قدرنیا-

وبهارمیمنییتختپایسرمروازروزنم؛یتختمیومحکمروکنمیرومشتمدستم

یبهمنگاهتفاوتی.بکنمیمد،نگاهرنگشبویاقهوهیصباکهمشغولشونهکردنموها

:گمیکهبشنوهمی.طوردهیوبهکارشادامهمچرخهیمواریوبعدبهسمتداندازهیم
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!ضیاللهماشفعکلمر-

.کالفهارمیمرونیبالشتبریرواززمیوگوشذارمیبالشتنهچندانپُربارممیروسرم

:گمیلـ*ـبمریوزاندازمیبهساعتمینگاه

.موننیمداریازمابشتریهاهمبآخهساعتدهوقتخوابه؟مرغ-

کهنی.جراتاشمیمرهیوبعدبهسقفخکنمیکوکممیساعتچهارونیروبرامیگوش

تخلف،نیشدنادهیرونداشتمچونمطمئنبودمدرصورتدرمیدستمبگیهاگوششب

یالیخیایدنیوتواندازمیخودممیو،روسبزرنگمری.پتوستینیازگوشیخبرگهید

.برمتابهخوابشمیخودمغرقم

***

بلندشوصنم!اذانشده.-

.کنمیهاموبازموبعدچشمکوبمیتختمیومحکمروکنمیرومشتمدستم

بود،ستادهیسرمایبااللیوبعدبهچهرهصباکهمثلعزرائکنمیهامروبازمازچشمیکی

بهساعتی.نگاهگردمیممیوچشمبستهدنبالگوشنمینشی.سرجاممشمیمرهیخ

شدم،داریبشهیمطمئنمکهنیشدم.صبابعدازاداریربعساعتزودتربنمیبیومندازمیم

یوراهنییپاپرمیتختمیوازروکنمیروقطعممی.زنگگوشرهیمرونیبانازازاتاقب

وواردساختمانکشمیمنییلباسمروپانیگرفتنوضو،آستداز.بعشمیمییشودست

زشیچچیخانوادههنی.اخوردنینمازشونروخوندهبودنوداشتنصبحانهمهی.بقشمیم

ازداخلطاقچهبریاوبعدچادروسجادهکنمیمکمهانبود.کشموهامرومحمثلآدم
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وکنمیوبعدسجادهروجمعمدمیسالمنمازمرومبهنمازخوندن.کنمیوشروعمدارمیم

.ذارمیمشونیقبلیباچادرسرجا

صبحانه.ایصنم!ب-

:گمیوبعدممالمیهاممدستمروبهچشمپشت

.خورمیبعداًماد،یخوابمم-

ریوبعدزکنمی.کشموهامروبازمرسونمیوخودمروبهتختمکنمیروتندمهامقدم

.بندمیهامروموچشمخزمیپتوم



***



.شهیمرتیبلندشوبچه!د-

شهی.مثلهمشهیهامظاهرمچشمیمانجلوکهصورتماارمیمرونیپتوبریرواززسرم

.موهامروازدهینشونمتردیرو،سفدشیبهسرکردهکهصورتسفیرنگدیسفیروسر

داریمطمئنشدبکهنی.مامانبعدازانمینشیتختمیوبعدروزنمیصورتمکنارمیرو

وشروعبهشونهکنمیساعت،ازتختگرمونرممدلمدنیره.بادیمرونیشدم،ازاتاقب

ساعتفرصتداشتمتاکارهامروانجامبدموبعدبهمدرسهکی.کنمیکردنموهامم

یامتحانخاطرامروزبهبرممدرسهوستیبایمونیروزدرمکیبرم.بهلطفحضورکرونا

وبعدبهذارمیمزیمینهرو،رو.شواومدنیکالسبهمدرسهمیهاهمهبچهم،یکهداشت

رنگمروازیصورتیها.جورابپوشمیومانتووشلوارمدرسمرومرمیمیسمتجالباس
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هشدهوصبازودترازمنآمادشهی.مثلهمرمیمرونیوبعدازاتاقبدارمیبرمنیزمیرو

مغازه.یتورفتههاشه.حاجباباهممسلماًدندوبارهدرسمشغولمرورکر

.کاردارمیمرونیروبریسبزرنگ،قالبپنخچالیوازداخلشمیآشپزخونهمیراه

.نمیشیبهموکتشدهبودملیآشپزخونهکهتبدیقالیوبعدرودارمیمبریرنگیمشک

وجلومزهیریمییاستکانچاکیورهیبهسمتسماورمشه،یواردآشپزخونهممامان

.ذارهیم

صنم!-

:کنمیرومنشستهبودنگاهمبهوبهمامانکهرودمیداخلدهنمروقورتملقمه

شده؟یچ-

:کنهیمتکهازنونکیوبرهیدستشروبهسمتنونداخلسفرهممامان

بروریشد،برومغازهباباتازشپولبگلیتعطمدرسهجا؛نیاادیبخوادیامشبخالتم-

.دیخر

ازشیبیسروصدایادآوریباگم،یخالهمیهابهبچهراهیازدروندارمبدوبکهیحالدر

درونمکاستهشیتاازآتکشمیوسرمکنمیمکیروبهلبمنزدمییحدشون،استکانچا

دنی.بادذارمیمنتیکابیوروکنمیموبعدسفرهروجمعگمیلـ*ـبمریزیاشهشه.با

یکهرومی.گوشندازمیممیمشکفیهامروداخلکوکتابرمیماتاقساعتبهسمت

مقنعمروبریصندلی.ازروذارمیمزیمیوداخلکشوکنمیتختبودروخاموشم

ابونیخصبحموقعنی.اافتمیبهسمتمدرسهراهمم،یچادرعربدنیوبعدازپوشدارمیم

نیوسهممنازارسوندنیروبهمدرسهمهاهکهبچییهاواتوبوسهانیپربودازماش
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بودکهخدابهمدادهبود.فاصلهخونهتامدرسهربعساعتییدوتاپان،یهمهماش

دورازیابرآوردهنشد،رفتنبهمدرسهوقتچیکههییزوهاازآریکیبودویروادهیپ

وکشمیمقنعممیبهلبهیدخترانهسما،دسترستانیدبیتابلودنیمونبود.بادمحلهخود

بهسمتمدرسهکهاونطرفشه،یردنمابونیازخینیمطمئنشدمماشکهنیبعدازا

اطیوچشممروداخلحشمی.ازدرسبزرنگمدرسهردمکنمیبودحرکتمابونیخ

شهیکهمثلهمدمیمصیترنمروتشخکسان،یفرمابییآموزهادانشنیوازبچرخونمیم

وذارمیمفمیوبعدداخلکارمیرنگباآوانشستهبود.چادرمرودرمینارنجمکتینیرو

رنگشازحسادتیخاکستریاهچشمدنیبادشهیمثلهم.شمیمکیبهترنمنزد

ووفتمیمدممانندخوگوسفندیمشکیموهاادیش،ییلَختطالیموهادنیوبادترکمیم

.فرستمیبهشانسملـعـ*ـنتم

.جوابسالممروشهیمنزوممیکهنگاهشونروکنمیوبلندسالممزنمیمیلبخند

.بالبخندکنارنمیکنارشبشخوادیوازممشهیجامبهجامکتینیرویوترنمکمدنیم

تربهنظرخوشفرمرخمینشازکوچکینیبکنم،ینگاهمرخشمیوبهنرمیگیترنمجام

کردهبود.لیصورتشروتکمییبایزشیاقلوهیهاولـ*ـباومدیم

.یگلکهنه،ستارهکاشتروزیکهدنمیبیخبصنمبانو!م-

دستمروبهآواویوستارهروزنمیمانتومروباالمنیوبعدآستکنمیمیآرومیخنده

:گهیومکشهیطرحمیروشتاشارشآروم.ترنمباانگدمیترنمنشونم

.یبریدستترونمقیعمیلیومثلقبالًخیکهماهرشدنمیبیم-

:گمیومکشمیمنییلباسمروپانیوآستدمیمتکونیروکمسرم

!گهیدگهید-
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.مراسمکسلمیستیایوبهصفممیشیبلندممکتینیزنگ،ازرویبلندشدنصدابا

روبهکروفونیمشهیمثلهمریومدشهیشروعمگاهبعدازقرائتقرآنکنندهصبح

وکنمیجامشونمجابهیرو،روفمی.بندککنهیوشروعبهقارقارکردنمرهیگیدستشم

رنگشازپشتمقنعشییطالی.موهااندازمیبودمستادهیامبهترنمکهجلویبعدنگاه

هاصفبهصفواردناظم،بچهی.باصدادنیخشردیمبیآفتابعجیبودوتورونیب

کردهحسیهامروبزمستوندستیصف،صفکالسمابود.سرمانیسالنشدن.آخر

ناظمردنیزبینگاهتیو.ازجلبرمیمانتوممبیهامروداخلجدستنیهمیبودوبرا

روببنده.هااونخوادیوازشمدهیمریترنمگیناظمبهموهاشه،یومثلهمشمیم

خوبه،خره.یلیکهگفتهکالسآدمطبقهباالباشهخیهرک-

ماسهنفرزومیروهاییونگاهسالباالچهیپیسالنمیمستانهترنمتویخندهیصدا

ودنبالسرکشهیمی.آواپوفکشونمشیهاموبهسمتپلهرمیگی.دستترنمرومشهیم

.وفتهیماراهم

دختره.نیایهاچشمیناخنبکنمتوستمتونیکاشم-

:گهیومچرخهیوبهسمتآوامکشهیمرونیدستشروازدستمبترنم

بهموقعش.-

ی.دهتاپلهشهیآواظاهرمیهالـ*ـبیرویولبخندکنهیآوامیحوالهیبعدچشمکو

یباالیدهمانسانیکالسسمتِراست،کهتابلونیووارداولمیکنیموندهروردمیباق

هامشغولخوندندرسساعتاولبودنو.بچهمیشیمکرد،یمییسردرشخودنما

روبازفمیکپی.زنمیشیاونمیورورمیممی.بهسمتصندلاومدیازشوندرنمییصدا

ینگاهکلهیوکنمیموردنظرمروبازمیوصفحهارمیمرونیروبخمیوکتابتارکنمیم
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وبهرمیگیترنمبهپهلوم،نگاهمروازمتنکتابمی.باضربهاندازمیدرسمبهمتن

.دوزمیترنممیهاچشم

باهاتآشناشه.خوادیمیکیصنم!-

:گمیوآروممکنمیمزیرورهامچشم

؟یک-

:گهیومارهیصورتممکیوسرشرونزدکشهیبهلبشمیدست

.گمیمفصلبهتمحیزنگتفر-

آرومگرفتم،یهامونمکلوجودمروگرفتهبودواگهزودجوابسوالیکنجکاوحس

:گمیمیآرومی.باصداگرفتمینم

پسر؟ایدختره-

:گهیوبعدمکنهیمیاتکخندهترنم

.وونهیدخترهد-

تفاوتخودشرومشغولصحبتکردنباآوایکهبکنمیپرازسوالنگاهشمینگاهبا

.شمیومشغولخوندندرسمشمیموضوعمالیخی.بکنهیم

***

:گمیومکنمیدستمنگاهمیتوکیکبه

بامنآشناشه؟خوادیچراحاالم-



 

 

 
14 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
:گهیومشهیوبعدبهجلوخممکشهیمشیشونیبهپیدستترنم

توروبشناسن.نخوایخودت؛همهمیبرایشاخشدگهید-

.لقمهکنمیدارترنمنگاهممارکیهاومتفکربهکفشزنمیمکمیبهکیوگازکنمیماخم

:گمیوبعدمدمیداخلدهنمروقورتم

نه.-

خانوم!ماسکتکو؟-

بهماشی.معاونباخطکشآهنشهیمدهیمنوترنمبهسمتمعاونمدرسهکشنگاه

:کنهیوبعدبهترنماشارهمشهیمکینزد

ماسکتروبکشباال.-

نی.آخررهیمگهیدیهاوبعدمعاونبهسمتبچهبرهیشروباالمرفماسکبدونحترنم

نشه.دایتامعاوندوبارهسروکلشپکشمیوبعدماسکمروباالمخورمیرومکمیتکهک

ه؟یدخترهکیدونیم-

:گمیومدارمیمماسکمبریرو،ازرودستم

نه.-

بهکنهیوشروعمکنهیوصفحهاولشروبازمدارهیمپامبودروبریکهرویکتابترنم

نوشتن:

تعدادفالووراشه؛یکهبراتنوشتمروسرچکن.دخترهشاخمجازیزیچنیامروزبروا-

ازمالتوعه.شتریسهبرابرب
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:گمیومکنمیوبهخطخرچنگقورباغشنگاهمرمیگیروازدستشمکتاب

نه؟یمنوببخوادیخبحاالچرام-

وآرومشهیبهجلوخممیوبعدکمکشهیاومدهازمقنعشمرونیبیبهموهایدست

:زنهیلـ*ـبم

.نیبزنیحرکتمجازهیباهمخوادیم-

.منمبهشهیبلندممکتینیازروکشه؛یزنگ،دستازادامهحرفشمیبلندشدنصدابا

بودیفردری.ذهنمدرگمیشیکالسمیوراهشمیبلندممکتینیازترنم،ازروتیتبع

پخشرفتیرومتمیکارکنم.اگههوچهدیبادونستمیکردهبودونمیکهترنممعرف

یصندلیوبعدروکشمیممیشونیبهپیدستشد؟یمیچد،یفهمیوحاجبابامکردیم

مبهجونمغزانهیفکرمثلمورهیوشهیترنموآواقفلمی.نگاهمرونمینشیکالسم

هستنکهبرنبگن؟ییهااصألآدمشه؟یمیدونفربرنبهحاجبابابگنچنیاگهاوفته؛یم

تاذهنمازاندازمیمینگاهدیبهدرسجدوارمیمرونیبفمیکتاباقتصادمروازداخلک

دوربشه.یالکیهاالیفکروخ

***

زدنیزنگخونهرومازدهی.راسشهیساعتقفلمیزنگ،نگاهمرویبلندشدنصدابا

کروناکمگهیددی.ازفواکردنیحرکتمیبهسمتدرخروجهامثلموروملخوبچه

وذارمیمفمیروداخلکهاملهیبودم.وسیشدنساعتمدرسهبودکهمنبهشدتراض

.کنمیبعدچادرمروسرمم

طرفرو.جیپینرهچککنادتیصنم!-
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مغازهکهنیایادآوریتادستازسرکچلمبرداره.بادمیمتکوندییتایروبهمعنسرم

وبعدرمیگیدستممیروتوفمی.بندکرهیهممیهامتوبرم،اخمستیبایحاجباباهمم

بهی.دستامیمرونیزودترازترنموآواازمدرسهبشهی.مثلهمندازمیشونممیرو

ادامهرمیوبهمسکشمیوجلوترمردرم.چاشمیردمابونیازخبعدوکشمیماسکمم

امامتأسفانهمغازهمارستان؛یبیدَمدستتبود،حتیچبودکههمهنیمحلمونای.خوبدمیم

شونمیرو،روفمیروردکنم.کابونیسهتاخستیبایقاعدهاستثنابودومنیحاجباباازا

سردربازاردنی.بادشمیردمتیجمعنیوازبکنمیهامروتندترموقدمکنمیجامجابه

روبهروادیوباتعرقزکشمیممیشونیبهپی.دستستمیایوسرجاممکشمیمیقینفسعم

.خورهیآزادبهپوستعـ*ـرقکردهصورتممیوهواکشمیمنیی.ماسکمروپاشمیم

کهنیوبدونامکنیصورتمروپاکمیرورقوعـ*ـارمیمرونیبفمیازداخلکیدستمال

سردرِیرووروبهشمیردمابونیخنی.ازآخردمیماسکمروباالبکشم،بهراهمادامهم

.بهقولحاجبابانییوچادرمروهمتاحدامکانپاکشمیماسکمروباالمستم،یایبازارم

یعنیتیرعانی.امیکنتیارعمیایبهمغازشمیوقتدیکارشمردونستوباطیمح

یهاوازنردهگمیلـ*ـبمریزیشی.انیایوبعدبنیچیدومترپارچهبپیخودتونروتو

.بامونمیوهوامعلقمنیزمنیوبکنهیمریکهناگهانپامبهنردهگشمیبازارردم

یوهاابرنی.بکنمیکهکنارمبودنگاهمیوبهفردکشمیمیآرومغیسوزشدستمج

یهاکهاخمکردهوچشمدادیافتادهبودونشونمیخطش،یپرپشتوحالتدارمشک

دستمیکهتویدیپُرازکلمهخاکتوسرتبود.باحسسوزششدشیمشکدهیکش

زخممی.جازنمیمانتومروباالمنیباشم،آستتمیمتوجهموقعکهنیبعدبدوناچه،یپیم

یوروارمیمرونیبفمیداخلکزایداشت.دستمالیزیردوبارهسربازکردهبودوخون

:گمیشدهبودمرهیوروبهپسرهکهمتعجببهدستمخذارمیدستمم
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!یوحشنهیبوز-

مغازهحاجیبهپسرهبندازمراهینگاهکهنیوبعدبدوناکشمیمنییمانتومروپانیآست

مغازهرونیحاجبابابکهنیوازاشدیراستهمنیمغازهانی.مغازهحاجبابا،هفتمشمیبابام

سرمستوخشنودبودم.اریبسنه،یکهزدمروببینبودتاگند

مغازهیوبعدجلوکنمیهامروتندترمحاجاحمد،قدمیفروشیقالیتابلودنیدبا

کنمیجباباشلوغبود.چادرمرودرستمساعتازروزمغازهحانیاشهی.مثلهمستمیایم

عاشقی.ازبچگرمیکهمغازهداشتباالمیاهپلهستمازدوتادونتوجهبهسوزشدیوب

بهخاطرزادگاهم،کرمانهیروحنیبودموبهقولحاجبابااهارشفیهانقشونگار

دهیندکیواصالًازنزددونستمیازشنمیزیاسمچهیکهجزی.زادگاهگشتیبرم

بودمش.

دفترشی.سرحاجباباازروکنمیوآرومسالمممریرنگحاجبابامیاقهوهزیسمتمبه

:کنهیگردشبهمننگاهمیهانکیعیوازباالادیباالم

سالمصنمبابا.-

هامجاخوشلـ*ـبیرویولبخندشهیکلمه،قندتودلمآبمنیباگفتناشهیهممثل

یاکشوحاجبابوبعدکنمیخواستمرومطرحمعیمغازهسریشلوغدنی.بادکنهیم

هاروازدستش.پولرهیگیبهسمتممیتومنوچهارتاتراولپنجاهکنهیروبازمزشیم

.ذارمیمانتوممبیوبعدداخلجرمیگیم

طرفا!نی!ازازدانیسالمآقا-
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یوحشنهیبوزدنیوبادندازمیکهحاجباباموردخطابقراردادهبودمیبهفردینگاه

ینقصیومنجذببکشهیمنییرنگشروپای.ماسکمشکرهیهممیوهامتاخم

خوشفرمشرویهاصورتشگذاشتهبود،لـ*ـبیکهرویشیتهرشم؛یصورتشم

نگاهمروازششهیکهباعثمنهیشیماشهلـ*ـبیروی.پوزخنددادینشونمشتریب

:رمیبگ

.رمیمگهیحاجبابا!مند-

همیتوشتریهامبواخمکنهیمدیکهسوزشدستمروتشدکشمیبهچادرممیدست

.رهیم

مواظبخودتباشدخترم.-

ستم،یای.ناگهانسرجاممرمیهامفروشیوبهسمتبازارسبزشمیردمنهیکناربوزاز

وبعدقدماندازمیبهاطرافمیاومدهبودمغازهحاجبابا؟نگاهیچیبرانهیبوزنیا

وسطبازاره؟ی.نکنهاومدهبودبهحاجبابابگهدخترتدستوپاچلفتدارمیمبریاگهید

:گمیلـ*ـبمریوززنمیممرمدستمروبهک

.مندخترحاجاحمدمدونستیاونکهنمست،ینیجورنینها-

رسم،یمغازهکهمنیوبهاولرمیهامفروشیوبهسمتبازارسبزشهیهامبازماخمگره

:گمیومکنمیبلندمصدامو

خوردنلطفاً!یسبزلویککی-

ازیحتیسبزی.بوکنمیومنبهاطرافنگاهمشهیمیمشغولآمادهکردنسبزفروشنده

.دهیروبهممیوحسزندگشهیماسکهماحساسمریز
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همبذارم؟حونیخانوم!ر-

:کنمیوصدامروبلندمرمیگیروازمردممنگاهم

.نیرنذایلیخ-

بهجونمافتادهبود.انهیدخترحاجبابام،نکنهبرهبهشبگه؟استرسمثلموردیفهماالن

حاجشهیومثلهمشدینماتفاقمحسوبهینیحاجبابا،ادیاتفاقبود؛اماازدهیهرچند

تاازشدترمیگیشده.لبمروگازمیجورنیکهایختیریکرمهیالبدخودتگفتیبابام

روحسابنهیوبعدهزرمیگیروازفروشندهمیسبزکیشه.پالستستهسمکااستر

.شمیهابودمفروشیبهبازارسبزدهیهاکهچسبفروشوهیبازارمیوراهکنمیم

یوراهبخشمیهامسرعتموبعدبهقدمکنمیجامبهدستمجایروتوکیپالستیدسته

تاوبعددهدارمیفروشندهبرمزیمیروازرویکیست.پالشمیمیفروشوهیمغازهمنیاول

.چشممرواطرافذارمیمکیوداخلپالستدارمیمازداخلسبدبریدرختبیدونهس

رو،هاکیکهمامانسفارشکردهبود،پالستییهاوهیوبعدازبرداشتنمچرخونمیمغازهم

.ذارمیفروشندهمزیمیرو

ن؟یارالزمندیاگهیدزیچ-

:گمیوبعدمکنمیجامصورتمروجابهیماسکرویکم

نهممنون.-

وبعدرمیگیکهحاجبابابهمدادهبودروبهسمتفروشندهمییهاازتراولدوتا

ینی.سنگامیمرونیها،ازبازاربفروشوهیکناربازارمیوازوروددارمیمروبرهاکیپالست

جاکنم.ازدستمروجابهیتویهاکیومداممجبوربودمپالستکردیمتمیاذهاکیپالست



 

 

 
20 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
رو،هاکیوپالستستمیایمروادهیکناردرختکاجگوشهپوبعدشمیابونردمیخنیآخر

سردبهی.هوابلعمیآزادرومیوهواکشمیمنیی.ماسکمروپاذارمیمنیزمیرو

کردمهامهیواردرژنیاکسیحسابکهنیازابهمداد.بعدیاصورتمخوردوجوندوباره

کهماسکبهصورتداشتن،یتیجمعنی.ازبدمیادامهمراهموبهکشمیماسکمروباالم

بردارم؛اطیهرقدممروبااحتستیبایخونهبودمومیهاکی.نزدشمیردمنییباسرِپا

ابونیخیباسرِباالتوایبزارمفضولکهمنتظربودنپامروکجیهامحلهپُربودازآدم

حاجبابالیکنارشوبعدتحوچسبوندنیمهمگهیقدمبزنمواونوقتصدتاداستاند

!دادنیم

یرویرنگکوچه،لبخندیآبیتابلودنیوبعدازدبخشمیهامسرعتمقدمبه

داشت.ینگردیکوچهمتعلقبهمابودکهدرسفنیخونهانی.اولنهیشیهامملـ*ـب

محله،خونهمابود.یگشاگرهیوبهنوعزدیداشتدرخونهمارومیمشکلیهرکس

وزنگروبرمیمفونیبعددستمروبهسمتآوذارمیمنیدرزمیروجلوهاکیپالست

.دمیفشارم

بله؟-

:گمیومکشمیمنییروپاماسکم

منم!-

ودرروباپامشمیواردخونهمکیازپالسترپُیومنبادستشهیبازمکیتیباصدادر

بازهیکهپسرهمساشمیومتوجهمرسهیبهگوشممهیهمسایهاکبوتری.صدابندمیم

هاوهینگاهبندازم،مهیبهسقفخونههمساکهنی.بدوناهیپشتبوممشغولکبوتربازیرو

.شمیواردخونهمیسبزکیوبعدباپالستزمیریخونهمسطروداخلحوضآبو
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مناومدم!-

.کنهیهامنگاهمواولازهمهبهدستادیمرونیازاتاقبمامان

سالم.-

چیهاد،یمادمیکهی.ازوقتکنهیواونرودرستمنهیشیمشیروسریمامانرودست

کیوبعدپالستذارمیبهجلومیخونهبچرخه.قدمیتویمامانبدونروسردمیوقتند

:گمیومرمیگیروبهسمتمامانمیسبز

توحوض.ختمیرورهاوهیم-

:گهیمره،یکهبهسمتآشپزخونهمیودرحالرهیگیروازدستممکیپالستمامان

کن.یدستاتروهمضدعفون،یخستهنباش-

ری.ششمیمییشوووارددستگردمیبرماطیدوبارهبهحارم،یچادرمرودربکهنیابدون

کنم،یدستماحساسمیکهروی.باسوزششورمیهامرومودستکنمیبازمروآب

زخممبنداومدهبود؛یزی.خونرکشمیمانتومروباالمنیوبعدآستبندمیرومرآبیش

شدهبود.فیمانتومکثنیاماآست

مانتوهمگردنمافتاد.یشووشستهی!یلعـ*ـنت-

دوبارهم،یشونیپیعـ*ـرقِرویهادونهدنیوباداندازمیمیرومنگاهبهرونهییآبه

.پاشمیوبهصورتمآبمکنمیروبازمرآبیش

بودنوقصدجداشدننداشتن.باپشتدستم،دهیبلندمچسبیهامژهیآبرویهاقطره

.چادرمروشمیاتاقمیوراهامیمرونیبییشووبعدازدستکشمیهاممبهچشمیدست

دوستشهی.همشهیچادرمزوممی.نگاهمروندازمیتختمیوروارمیازسرمدرم
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بهاجبارسرمکردنیچادرروازششسالگنیامااکنم؛داشتمپوششمروخودماتتخاب

ومدینشیسوالپنیذهنمایهمتووقتچی!ههیچدنشیبهمبگنفلسفهپوشکهنیبدونا

فربلندمیبهموهایودستندازمیمیصندلیعمروروچادربپوشم.مقندیکهچرابا

وبعدسراغبندمیودوبارهمکنمیشدهبودن.کشموهامروبازمختهیکهبهمرکشمیم

سروکلهصباکهنیوقبلازاارمیمرونیوبلوزهمرنگدامنروبیودامنطوسرمیکمدم

ورمیگی.مانتومروبهدستممکنمیعوضمهامرولباسعیرسنه،یشهودستمروببدایپ

.کردیروپاکمهایز.صباداخلآشپزخونهبودوالبدداشتسبرمیمرونیبعدازاتاقب

.بستهنمیشیوکنارحوضآبمرمیمیپشتاطیوبعدسمتحبندمیدراتاقروآرومم

وبعدبهمانتومچنگزمیریمانتوممیورودارمیمروازکنارحوضبرییشوپودرلباس

یشوومختصشستاطیحنیااندازم؛یبهاطرافمی.نگاهشورمشیومندازمیم

رومونینذرلیاتاقبودکهوساهیاطیحنیبزرگنبود.گوشهایلیبودوخهامونلباس

روآبریاختهبود.شبهوجودماندیآب،لرزبدیظهربود؛اماسردکهنی.باامیگذاشتیم

هامروبا.دستاندازمیبندمیتاصافشهوبعدروتکونمیمیوبعدمانتومروکمبندمیم

.شمیوواردخونهمکنمیدامنمخشکم

؟ییصنم!کجا-

مامانباعثشدبهسمتآشپزخونهحرکتکنم.یصدا

جانممامان!-

ارگازداشتبودومامانکنهایآشپزخونهمشغولپاککردنسبزنیزمیروصبا

.کردیسرخمینیزمبیس

روبشور.هاوهیبروم-
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هیوشمیاتاقمیراهعیومنممطدهیبهسمتمبچرخهبهکارشادامهمکهنیبدونامامان

زخالمبهمکهایبلندی.مانتوبرمیموهامروداخللباسممواندازمیسرممیشالرو

اطیکشبهسمتحهاشروببندم،باآبدکمهکهنیوبدوناپوشمیبودرومدهیارثرس

هاملـ*ـبیرویباعثشدلبخندنیوهماومدینمهیپسرهمسایهاترکبوی.صدارمیم

.زمیریصورتممیازموهامروجلویاوبعددستهبرمی.دستمروداخلشالمفرومنهیبش

.آهنگذارمیمکشآبوداخلشورمیرومهاوهیدونهمودونهنمیشیکنارحوضم

آبیتاسردکنمیزمزمهمرلبیروآرومزدنگروهفرستادهبویهاتوکهبچهیدیجد

روکمترحسکنم:

روساختممثلتو؛اماتنشازگلهیکی-

لـ*ـبخندونگذاشتممثلخندهنازوخوشگلتهی

ونصورتماهروبازدرستمثلخودتساختمامن

تواسمهش،بشهمثلخودقلبمرودادمبمن

مجسمستنیکهانهیباتوافرقش

وتودستمهسترهینمییجا

تنشگله؛امابازمآدمهکل

تمومروحمرودادمبهشنهیافرقش

رودادمبهشوجودم

بامنهیعمرهیجانیتوایجا
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ه(مجسم-وآرشحی)مس

کیمروبهدهنمنزدهات.دسبندمیآبرومریوبعدششورمیرومبیدونهسنیآخر

بازشدندر،یهامکمکنم.باصدادستیازسردکنمیمیوبابخاردهنمسعکنمیم

جبابا،حایهیسادنی.باددارمیمکشروبروبعدآبفرستمیموهامروبهداخلشالمم

حاجبابابهگوشمیاحوالپرسی.صداشمیمرهیبهدرخظرومنتستمیایسرجامم

.بندهیودررومشهیبعدواردخونهمیوکمخورهیم

سالمحاجبابا.-

کهچندتارازشونییموهایونگاهحاجباباروخورهیدستحاجباباتکونمیتوحیتسب

:نهیشیموندهبودمرونیب

سالمدخترم.-

یاضافیها.آبکنمیجامبهدستمروجایکشتووآبشهیهامظاهرمرولـ*ـبیلبخند

.بادقتکنمیازخودمدورمیکشروکمآبنیهمیوبرازهیریدامنممیروهاوهیم

عدازدرآوردن.بکنمیلبمرومیوبااسترسپوسترورمیگینظرمریحاجباباروز

کهکشمیمیآسودگیازروی.نفسشهیباباواردخونهماجرنگش،حیمشکیهاکفش

:خورهیگوشممحاجبابابهیصدا

صنم!-

:گمیلـ*ـبمریوآرومزشهیحبسمنمیسیتونفس

!خودترحمکن!ایخدا-

:گمیومرمیمیسمتدرورودبه
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جانم؟-

:ذارهیمیجالباسیوبعدروارهیباباکتشروازتنشدرمحاج

آبرودارم.جامناون؛ینشنیمغازهحواستباشهکهدوبارهپخشزمیایبهبعدمنیازا-

کهتونستمانجامیدستمدرحالافتادنبودکهمحکمگرفتمشوتنهاکاریتوکشآب

بگم:عیبودکهمطنیبدما

!دیچشمببخش-

گلومی.بغضتوبندمیودررومشمیومنواردخونهمرهیبابابهسمتآشپزخونهمحاج

دستمکیباد؟یندبیپاتآسدینپرسیبهفکرآبروشهکهحتقدرنیایعنینه،یشیم

یکهرویوقطرهاشککشمیهاممچشمریروبهزگمیودستدرمیگیکشرومآب

وبعدبهسمتآشپزخونهدارمیسرمروبرمی.شالروکنمیگونمنشستهبودروپاکم

کهخندوندرحالپاکندازمیبهصبامی.نگاهذارمیمنتیکابیرو،روهاوهیومرمیم

سیکهخاندازمیهامنگاهموبعدبهلباسزنمیدلممیتویبود.پوزخندهایدنسبزکر

شدهبودن.

هاتروعوضکن.بچه!برولباسیکنیمخی-

ی.ابروهاکردیمنداشتنگاهمیهاکهبهلباسندازمیروبهصورتمامانمنگاهم

.مانتوروازتنمدردادیانمشدهبودنوخبرازآرامشقبلازطوفکینازکشبهمنزد

وبعدازبرداشتنلباس،محکمدرکنمیوباحرصدرکشوروبازمشمی.وارداتاقمارمیم

وباانگشتاشارماندازمیبهدستممیونگاهارمیتنمرودرمباس.لبندمیکشوروم

:گمیلـ*ـبمریوآرومزکشمیزخمممیرویدست
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!تسگیشاهکاردهیوقت-

ونیزیتلویجلوشهی.حاجبابامثلهمرونیبرمیوبعدازاتاقمکنمیروتنمملباسم

وواردرمیگینشستهبودوصبامشغولانداختنسفرهبود.نگاهمروازحاجبابام

.حاجذارمیسفرهمیوبعدتودارمیوپارچدوغروبرمیوبشقابسبزشمیآشپزخونهم

وازتهدلدعاکشمیمیقی.نفسعمنهیشیشهوبعدسرسفرهمیدممبلبلنیباباازرو

بکشه.قابلمهبرنجروازشیکهموقعغذاخوردننخوادموضوعافتادنمنروپکنمیم

وبعدذارهیسفرهمیمرغروتوسی.صبادذارمیوکنارحاجبابامرمیگیدستمامانم

.نمیشیمجاحاجبابابودومنبهاجباراونیروبهرویخالی.تنهاجانهیشیکنارحاجبابام

قاشقداخلسفرهرونه،ییپاشمیمطمئنمکهنیوبعدازاکشمیلباسممنیبهآستیدست

نمیسینفسمتوخورم،یروکهمی.هرقاشقکنمیوشروعبهغذاخوردنمدارمیبرم

آبوانی.لکنهیرهامنمیالحظهم،دادکهامروزبهبادیوفکردستهگلشهیحبشمشتریب

بهینگاهیچشمری.زنییگلومبرهپایتالقمهتوکشمینفسسرمکیکناردستمرو

وکشمیمیقینظرداره.نفسعمریتمامحرکاتمنروزشمیومتوجهمندازمیحاجبابام

باشه.تاآخرغذاتونهیمیرفتارمنچیزومشدنحاجبابارولیکهدلکنمیفکرمنیبها

.دمیازمزهغذانفهمیچیموضوعهوهنیاریذهنمدرگ

دستتوندردنکنه!-

چی.بدونهشهینگاهحاجباباقفلمینگاهمتووکنمیصباسرمروبلندمیصدابا

ودارمیهاروبرموبعدازتشکرکردن،بشقابخورمیقاشقغذامرومنیآخریاسترس

یوبدارمیواسکاجروبرمکنمیزردرنگرودستممیها.دستکششمیخونهمواردآشپز

نیبرنامهمعهیرباتشدهبودمکهطبقهی.مثلکنمیمهاوقفهشروعبهشستنظرف
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داشتهدادیکهانجاممینسبتبهکاریاحساسچیهکهنیبدوناداد؛یکارهاروانجامم

.نکنهحاجشمیمرهیرومخبهنگروردیسفیبهکاشخورد،ذهنمیکهتویاباشه.باجرقه

هاماونپسرهجلبتوجهکنم؟چشمیبابافکرکردهمنبهعمدخودمروانداختمتاجلو

:گمیلـ*ـبمریوآرومزبندمیروباحرصم

صنم!گند!یگندزد-

.باپشتمرایهاروازدستمدرموبعدباحرصدستکششورمیتکهظرفرومنیآخر

.مامانکناررمیمرونیازآشپزخونهبیسردوبعدباخونکنمیرولمسممیشونیدستم،پ

بودومثلالیسردنیوصباهممشغولدخوردیمییحاجبابانشستهبودوداشتچا

وبهسمترمیگیرومحکمگازمخونهمنبودم.گوشهلبمنیانهینوکردستبهسشهیهم

نترنتیاوقفهی.بکنمیوبعدروشنشمارمیمرونیروازداخلکشوبمیگوش.رمیاتاقم

وبعدازرسونمی.خودمروبهتختمشهیمیجارهاامیپلیوسکنمیروروشنمیگوش

.واردچتشادیترانهبهچشمممیهاامی.اولازهمهپخوابمیتختمیکنارزدنپتو،رو

:خونمیومارسالشدهریهاامیوپشمیم

؟یکهبهتدادمروزدیصنم!اوننامکاربر-

.دستمرو،کنمیکهترانهبهمدادهبودفکرمیوبهنامکاربراندازمیابروهاممنیبینیچ

:کنمیمپیوتادمیتکونمیگوشیرو

هنوزنه!-

وخونمیرومهاامیپهیساعتقبلبود.بقکهمتعلقبهربعکنمینگاهمدشیبازدنیآخربه

تاجوابمروبده.کنمیمنتظربهچتترانهنگاهم
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نیمنروسامیبودوپنی.آنالکنمیترنمنگاهمدیبازدنیوبهآخرکشمیمیپوفکالفه

هامرووچشمکنمیروخاموشمیگوشنترنتیوارمیگیمنزدهبود.گوشهلبمروگاز

خودمی.پتورو،روادیاستراحتزهیداشتمبهازیروزخستهکنندهنهی.بعدازبندمیم

.رمیمابوبهخوکشمیم

***

.میکارداریصنم!بلندشوکل-

سبزصبا.دستمروبهیهاچشمیتوشهیکهنگاهمقفلمکنمیراستمروآرومبازمچشم

کشهیمشیابلندقهوهیبهموهای.صبادستنمیشیتختمیوبعدروکشمیپشتپلکمم

بهنظرمیرواقعیخانوادهغهیدوتابچهازیهمهتفاوتتونی.ارهیوبعدبهسمتدراتاقم

خونهنیاخانوادهنباشموبتونمازنیکهمنبچهاکردمیاوقاتدعامیوگاهاومدیم

رم؛یمرونیوازاتاقبکنمیوپتورومرتبمپرمیمنییتختپای.ازرورونیراحتبرمب

:خورهیمامانبهگوشممیرونبستمکهصدازدرهنو

.اریروبیصنم!بروجاروبرق-

:گمیوباحرصمذارمیدرمیرو،رومیشونیوبعدپکنمیدرواردمرهیبهدستگیفشار

!َاه!رهیصنمبم-

در،.بعدازبازکردنشمیمابودماتاقیروبهکهرویوبعدواردانباربندمیاتاقرومدر

والمپروشندمیبرقاونروفشارمزیکردنپردایوباپکشمیکنارممواریدستمروبهد

مااستثناخونهیانبارشد،یکهشلوغبودوسوزنتوشونگممهای.برعکسهمهانبارشهیم

رورشیودستگرمیلباسبودمیهارنگکهکنارچمدونیزرشکی.بهسمتجاروبرقودب
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وصدامرورمیوبعدبهسمتهالمکنمی.باآرنجمالمپروخاموشمرمیگیبهدستمم

:گمیومکنمیبلندم

مامان!کجاروجاروکنم؟-

:گهیوباحرصمشهیمانیچارچوبدرآشپزخونهنمایتویچوبریباکفگمامان

.گهیروجاروکندجانیخونهعمترو!هم-

کجاروجاروکنم،کهنیمامانبودم،گفتنایخالیجاهبرهی.خشهیواردآشپزخونهمبعد

مامانکهیوبدونتوجهبهصداکشمیمیقیعمبودکهمامانگفت!نفسینیترازاراحت

.هالکنمیوکلهالروجارومکنمیجاروروروشنمکرد،یمیداشتصباروامرونه

پُربودازعکسوارهاشیکهدیمنینشبود،منیداشتکهدوتاشمتعلقبهنشیتاقالشش

کهمامانحالشخوببودوییها!ازعمهبابامگرفتهتاپدربزرگمامانم.روزهامُرده

کهعکسازیقدرنیاموات.اواریدگفتمیمواریدنیبهاگرفت،ینمیروجدهامیشوخ

عکسنبود.بامابود،ازمنوصخونهیامواتتو

وبعدخاموششرسونمیمیدم،پامروبهدکمهجاروبرقجاروکرروکهیقالنیآخر

وبعدسرجاشکنمیجاروروجمعممی.سکشمیمیقیونفسعمستمیای.صافمکنمیم

.بازبودندادیکهعددسهرونشونمندازمیشدهمیکارنایبهساعتمی.نگاهذارمشیم

رهاشدمروپشتگوشمی.موهادادیخونهمیحاجباباتودندراتاقمامانخبرازنبو

مشغولخردکردنگوجهبودونیزمیرو.صباشمیوبعدواردآشپزخونهمندازمیم

رفتوآمدهاشنیایطرفآشپزخونه.طاونرفتیآشپزخونهمورنیمامانهممدامازا

:گهیوموفتهینگاهشبهمنم

روپاککن.هاایلوبایب؟یکنیممنرونگاهیداریسادی!چراوایمثلجن-
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نشه.یاعصابمخطخطنیازاشترینگموبیزیتاچدمیهمفشارمیهامرورو*ـبلـ

نیزمیورودارمیبرمنتیکابیهاروازروقرمزایوظرفلوبذارمیبهجلومیقدم

وارمیمنرویازداخلشبیکیپالستینیوبعدسکنمی.درکمدکنارمروبازمنمیشیم

.کنمیمهاایکردنلوبزیشروعبهتم

کهیبودم؛اماحرفدهیندیبیآسکهنیبهاتفاقامروزوحرفحاجبابا.بااکشهیپرمذهنم

گلومجایتویسرمزدهباشه.بغضبدیبودکهباچوبمحکمتونیحاجبابازدمثلا

اگهمنمقصرنباشم!یحترهیبگروکهحاجباباطرفمندمی.تاحاالندکنهیخوشم

بهگورببرم.نفسستیبایپدرهاداشتهباشهرومهیمثلبقباباهوامروجحاکهنیایآرزو

آشپزخونهلحظهبهلحظهیهاواریدکردمی.حسمدمیوبغضمروقورتمکشمیمیقیعم

ازعیتلفن،سری.بابلندشدنصدابندنیروبراممدنیوراهنفسکششنیمترکینزد

آشپزخونهبرامسختی.تحملفضاکنمیپروازمنوبهسمتتلفشمیبلندمنیزمیرو

:گمیومدارمیمروبریگوشندازمیبیبهشمارهنگاهکهنیشدهبود.بدونا

الو!-

؟ییصنم!تو-

وکنمیمکینزدشتریروبهگوشمبیوبعدگوشزنمیبهدورخودممیذوقچرخبا

:گمیم

سالمصابر!-

االنزدمیوحدسمرسهیبهگوشمم،یشتگوشتکخندهمردونهصابرازپیصدا

وباکشمیلبممیرنگشدوتاخطافتادهباشه.زبونمرو،رویاقهوهیهاگوشهچشم

:دمیصابرگوشمیبهصدااقیاشت
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کوچولو؟یخوب-

:گمیمطنتیوباشدمیممینیبهبینیچ

!یخواهربهاسمصنمهمدارهیوفتهینادتیوقتهیخوبشدم.دمیشنصداترو-

شدهبودروبمیکهازحاجبابانصیحسناراحتیوهرچرسهیمحکمشبهگوشممیصدا

:برهیومشورهیم

هرشببهعکستنگاهیبهتولزدمیبودمکوچولو!زنگنممیانتقالیکارهاریدرگ-

.کردمیم

:زنمیولـ*ـبمجومیهامروموانگشتکنمیمکیمنزدرو،بهدهندستم

بره.ادمیکاربدتشهیباعثنمنیایول-

صنم؟هیک-

بودوبهتلفنستادهیکهکناردرآشپزخونهاکنمیوبهماماننگاهمچرخمیعقبمبه

:گمیچشمدوختهبود.باذوقم

صابرهمامان!-

:گهیومکنهیوبهسمتمپروازمکنهیرمترومحکمشیروسرریگرهزمامان

روبدهمن.یقربونقدوباالشبشممن!گوش-

:گمیتوجهبهحرفمامان،بهصابرمیب

بره.ادمیتاکاربدترویاریبیبرامسوغاتدینرهباادتی-
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چشمصنمبانو!-

رویوگوشکنمیمیوازصابرخداخافظشهیدلمآبمیکلمهصنمبانو،قندتودنیشنبا

بهکنهیوبعدشروعمرهیگیروازدستممیگوشعی.مامانسررمیگیبهسمتمامانم

لبمنشستهبود؛قصدمحوشدننداشت.یکهرویپسرش.لبخندقربونصدقهرفتنتک

صباهمچنانمشغولدرستکردنساالده.حضورمرونمیبیومرمیبهسمتآشپزخونهم

:گهیومارهیسرشروباالمهنکیمکهحس

صابربود؟-

.نمیشیممیقبلیوبعدسرجادمیتکونم«آره!»یلبخندسرمروبهمعنبا

روشروعکنه؟هاشیبارهقُلدربازبرگردهودوخوادینکنهم-

بورشافتادهوخبرازیابروهانیبینی.چدوزمیوبهصبامارمیباالمینیسیروازروسرم

کهداخلیوتکهچوبرمیگیونگاهمروازشمکشمیمیقی.نفسعمدهیراحتبودنشمنا

:گمیومدارمیمبودروبرینیس

بهمون.گهیمادیمامانبدونم،ینم-

ناراحتبودنصبارودرکلیودلشهیبهمبدهبهکارشمشغولمیجوابکهنیابدون

.دمیادامهمهاایوبهپاککردنلوبازمدنیهامروباالمشونهالیخی.بکردمینم

بودتایودنبالانتقالخوندیمیسیدانشگاهمشهدزبانانگلیتنهابرادرمبودکهتوصابر

یفکرکردمکهصابروقتنیاصفهاندرسبخونهوکنارخودمونباشه.بهاادیبتونهب

رونیبیاازسرملحظهمیخوشبگذرونیوکلابونیخیتومیباهمبرمیتونیبرگردهم

کهنیایادآوریرفتنمنازخونهنبود.بارونیحاجبابامخالفبالف.صابربرخرفتینم
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خانوادهحضورداشتنرونداشتم،تمامحسیکهپسراییهایمهمونیحقحضورتویحت

دونهسنگروازداخلنی.آخردیشدهبودپربمیکهازصبحتکردنباصابرنصیخوب

.ذارمیمنتیکابیرو،روینیشموسیبلندمنیزمیوبعدازرودارمیبرمایوبل

ورمیمرونیآشپزخونهبوازکنمیهارومحکمموبعداونکشمیبهکشموهاممیدست

شمیانکاربود.وارداتاقمرقابلیمامانبودغیهاچشمیکهتوی.برقکنمیبهماماننگاهم

هاامیپلیوبازسکنمیرو،روشنمنترنتشی.ادارمیتختبرمیرو،ازرومیوگوش

نیدائمآنالشهی.مثلهمکنمیوبعدچتترنمروبازمشمیواتساپمارد.وشهیمریسراز

:خونمیلـ*ـبمریارسالشدهازسمتترنمروزامیبود،پ

کارکردم.یحدسبزنچالیخیاوندخترهروب-

پیشروعبهتادیبهذهنمنرسیزیچکهنیوبعدازاکنمیگاهمبهصفحهچتنمتفکر

:کنمیکردنم

؟یرکردکایچدونم،ینم-

رهیسربزنممنتظربهچتترنمخهاامیپهیبهبقکهنیوبدونازنمیارسالرومدکمه

:شهیمپیودرحالتازنهیمنیروساممیپقهیتاجوابمروبده.بعدازدودقشمیم

ر*لزدم.-

:کنمیمپیتاعیوبعدسرکشمیلبممی.زبونمرو،روذارهیخندهمیموجیبعداو

؟یازکِ-

دستممتوجهیتویگوشدنی.بالرززنهیمنیکهترنمدرلحظهسزنمیارسالرومدکمه

:دمیجوابمعیکهترنمبهمزنگزده.سرشمیم
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سالم.-

:رسهیشادترنمبهگوشممیصدا

سالمعشقم.-

:گمیوبعدمکنمیمیاخندهتک

؟یبهمونزودترخبربدیافتخارنداد،یر*لزدخبریب-

ماماناندازم،یمرونیبهبیونگاهرمی.بهسمتدراتاقمچهیپیگوشممیترنمتویقهقه

یراحت،روالیوباخکشمیمیقیهمچنانمشغولصحبتکردنباصابربود.نفسعم

.نمیشیصبامتخت

ادیامروزنممونسیبهمونگفتسرویکهخانومباقرمیبودسیظهرباآوامنتظرسرو-

راهیسمتخونهوتومیراهافتادگه،یدهیکیهامونباهمخونهری.مسمیبرادهیپدیوبا

.میبازشدهبزندیکهجدیاسربهکافههیمیگرفتمیتصم

:گمیومپرمیحرفشموسط

بکافهباتور*لزده.دصاحالب-

:رسهیبهگوشممطونشیشیوبعدصداکنهیمیاتکخندهترنم

.کهیهاششرازدوستگهیوبادوتادستیصنمبانو.منتهاکافهمالخودشنولیا-

:گمیومکنمیهامروجمعم*ـبلـ

؟یاگهباباتبفهمهچ-

شده.یعادزیچهیبفهمه،االنر*لداشتن-
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ورشتهافکارمرسهیکهصداشبهگوشممکردمیتعجبداشتمحرفترنمروهضممبا

:کنهیروپارهم

جابودنواونساعتاونکافهاونیهاخالصهبگمصنمخانوم،امروزدوتاازصاحب-

بودنپیتخوشقدرنیصنمایازمنوآواخوششوناومدهبود.وایخلوتبودوحساب

گفتم.کمبگمیکههرچ

گفتننداشتمیبرای.حرفدمیترنمگوشمیهاوبهادامهحرفدمیتکونمیروکمپاهام

کارهارونداشتم.نیایچونتجربه

بودکهباآواریدوستشهماسمشامیکیوپنجسالشه.اونستیبنه،یامیاسمپسرهبن-

ر*لزد.

:گمیومکنمیتعجبلـ*ـببازمبا

ن؟یر*لزدتونییساعتدوتامیضندرعریعنی-

.نهیر*لزدنهمگه،یآرهد-

:گمیومدمیمهیتختتکیهاروبهپلهدستم

بود؟یاسمکافهچ-

:چهیپیگوشممیشادترنمتویصدا

!کانیژ-

***
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یها.دوقلونمیشیخالهمیروبهمبلرویوبعدروذارمیمزیمیرو،روینیریشظرف

بودنوثنادختربزرگخالهبامامانمشغولحرفزدندنیپرنییباالوپاخالهدرحال

یادامنسرمهریزیرنگیمشکیجورابشلواراندازم،یتنممیهابهلباسیبود.نگاه

رونمیتاروشیبودمکهبلنددهیهمپوشیرنگیاسرمهباسبودم.لدهیرنگمپوش

هیادربپوشوگرنهاالنندادکهحتمًاچری.خداروشکرحاجباباامشببهمگدیرسیم

کهدامنکنمیوبهصبانگاهماندازمیهممیمتحرکبودم!پاهامرو،رویگلولهپارچه

وسما،لیکردنباسهیبهتنکردهبودمشغولبازیاروزهیرنگولباسفیمشک

بازارفرشیبارهخالهبود.حاجباباباشوهرخالهمشغولصحبتکردندریدوقلوها

نگاهاطرافرویحرفچیهیکهبیبود.تنهاکسکیبحثشونشریبودنوخالههمتو

کیزدوبعدخودمروبهماماننرمیگیامواتمواریمنبودم.نگاهمروازدکردیم

داشتبایپوستسبزهرنگدوزم،ی.نگاهمروبهثنامامیدربیکاریتاازبکنمیم

هاشروپوشوندهبود.بلندچشمیهاازمژهیکهحصاریمشکزیریهاچشم

ماهکی.ثنادمیمامانوثناگوشمنیبیهاوبعدبهصحبتکشمیبهگوشهشالممیدست

محلکارشبامامانیمشغولبهکاربودواالنهمداشتدربارهشگاهیآرایبودکهتو

.وستیپیهاموبهاونکندیمبحثفرشدلازیوخالههمهرازگاهکردیصحبتم

یکهتویزیچنی.اولکنمیخالهنگاهمیهفتسالهیلوهاوبهدوقنمیشیصافم

تفاوتنیثناودوقلوهابودوانیبادیزیلیخیتفاوتسنخوردیخالهبهچشممیخانواده

امقهیوبهشقارمیروباالمامخالهنبود.انگشتاشارهیبودکهثنابچهلیدلنیبهایسن

خالهیخارونم.چهاردهسالازاومدنثنابهخانوادهیروماونیوکمکنمیمکینزد

ثناگذاشتن.یقدمبهحسابخوشرونیگذشتهبودکهخالهباردارشدوهمها
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تاباهاشصحبتکنهوکردیروآدمحسابنممنیجمعکسیتوکهنیبودمازاخسته

خوابمبرگردموتمومشهوبهرختیکهمهمونکردمیدعامگذشتیمشتریرلحظهکهبه

.ارمیآماردوستپسرترنمرودرب

صنمجان؟-

وچرخمیوبعدبهسمتثناکهمنروصدازدهبودمدارمیبرمامقهیشقیروازروانگشتم

:گمیم

جانم؟-

کیخودشروبهمنزدی.کمشهیمانیهنمااشدوبارکهچالگونهزنهیبهممیلبخند

:گهیومکنهیم

شگاه؟یباهامآرایایبیتونیبهمدلدارم،فردامازیموننیکراتیبرا-

صورتمرویبودوثناکهمشتاقانهاجزاشیروسرمامانکهدرحالمرتبکردننیبنگاهم

:زنمی.آروملـ*ـبمچرخهینظرگرفتهبودمریز

اجازهبده!دیباحاجبابا-

نگاهمی.توگردهیودوبارهبهبدنمبرمشهیانگارروحازبدنمجدامشهیکهتموممامجمله

اومدیبدشمیبهحاجباباداشتموگرنهکازیآبخوردنمهمنیبرایحتره،یگیجامغم

:هنکیمامانمنروازتفکراتمدورمیراحتشه؟صدایگوسفندیموهانیازدستا

بشه!یحاجاحمدعمراًراضگه،یصنمراستم-

:گهیوآروممنهیشیوکنارمامانمشهیمبلبلندمیازروخاله
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بکنن.خوانیخواهرخالفشرعکهنم-

:گهیومرهیگینازکوکوچکشروگازمیهالـ*ـبیگوشهمامان

عنداره!باخالفشریخلقتخدافرقیازنظرحاجاحمددستبردنتو-

قیوبعدنفسعمدمیمبلرومحکمفشارمیدستهشه،یوجودمروشنمیخشمتوشیآت

:کنهیازآرامشبود،خشموجودمروکمترمزیثناکهلبری.صداکشمیم

.اگهرهیگیرومیستوبعدازششماههمونحالتقبلخالهجونمدتشششماهه-

.کنمیممنباحاجاحمدصحبتنیاجازهبد

هیباگهیتامتوجهخشممنشه،مادرهددزدمینگاهمرومشه،یمنثابتمیمامانرونگاه

.فهمهیرومزیهمهچنگاه

صحبتکنخالهجان،حاالچراصنم؟-

کهتنهاییباکاالنداشتم،کاالیاونلحظهفرقکنم،یدستمجمعمیروتودامنم

بهسمتثنانکهیوبدوناشهیلبمظاهرمیرویاشحاجاحمدبود.پوزخندفروشنده

:دمیهاشگوشمبچرخمبهحرف

باالست،یلیکارخنیاینهیموهاشفِرباشهوخوبهزکهشناسمیرونمیآخهکس-

بپردازهکارشراهنهیقرارباشههزکهنیوبدوناشهیمدلممادیمل؟یبهترازفامیگفتمک

.وفتهیم

یبغضدوبارهراهشروبهسمتگلومکجکردهبودوتوگن،یمیچدمیشنینمگهید

.دیچیپیسوتمیگوشمصدا
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.واردآشپزخونهکنمیبهسمتآشپزخونهکجموبعدراهمروشمیمبلبلندمیرواز

بهمی.احساسخفگکنمیاونروآزادمیوکمرسونمیشالممریروبهزودستمشمیم

روبازیسربطرارم؛یمرونیآبروبیوبطررمیمخچالیمتدستدادهبود،بهس

.باپشتدستمبهدهنمخورمیآبمیوانبردارمازسربطریلکهنیوبعدبدوناکنمیم

.ذارمیمخچالیروداخلیوبعدبطرکشمیم

نهثناخانوم.-

یجازهفشروزدواحاجباباحرستم،یایممبهجلوبذارمثابتسرجایقدمکهنیابدون

:گمیلـ*ـبمریوزنهیشیلبممیرویبهثنانداد.پوزخندیاگهیحرفدچیه

.ادیحاجبابابربیازعهدهتونهیکردهمفکر-

شهیثناباعثمیکهصداذارمیبهجلومیوبعدقدمکنمیسرمرودرستمیروشال

:رمیربگآشپزخونهقراچهارچوبدریتندترکنموتوهامروقدم

...هایلیدارهحاجاحمد؟االنخیچهاشکال-

دستشیروتویرنگیاروزهیفحیکهتسبشهیحاجبابامیهاقفلدستنگاهم

:گهیمشیشگیبهثنابندازهباآرامشهمینگاهکهنی.بدوناچرخوندیم

استعفراهلل.-

یبی.سکوتعجنمیشیمبلمیورومریممنیوبهسمتنشرمیگیچهارچوبفاصلهماز

وبهعکسنهیشیلبممیروی.لبخندتلخاومدیدوقلوهاهمنمیصدایحاکمبودوحت

هاشموجچشمیکهتوی.آرامشکنمیروقرارداشتنگاهمروبهواریدیبابابزرگمکهرو

انکاربود.رقابلیعکسهمغیتویحتزدیم
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مربوطبهعهدباستانه.دیاماعقام؛یکنیمیزندگمیدارستمیقرنبیتو-

.خالهدیکشیتندتندنفسمتیازشدتعصبانچرخونم،یبهسمتثنامعیروسرسرم

یحرفنکهی.حاجبابابدونازنهیصورتشمیوبعدبادستشمحکمروگهیمیبلند«نیه»

ومنتظربهثنانگاهادیمشدهبود.بابلندشدنثنا،سرحاجباباباالرهیخنیبزنهبهزم

چادرازخونهدنیوبعدازپوششهیثنابهسمتچادرشبرداشتهممحکمیها.قدمکنهیم

بستهشدنی.صداافتهیوبهدنبالثناراهمشهیمبلبلندمیازروعی.خالهسررهیمرونیب

وبهاندازمیهممیوپاهامرورال،یخیرفته.برونیکهثناازخونهبدهیمنینشونازادر

بازشدندری.باصدانهیشیمششیریوروادی.دستحاجباباباالمکنمیحاجبابانگاهم

وبهشوهرشنگاهشهی.خالهواردخونهمدوزمیوبهدرمرمیگینگاهمروازحاجبابام

:گهیومکنهیم

.ادینمنییپاطونیازخرش-

االنکردمیرومکارنیومناشدیمنوثناعوضمیاهجاگنه،یشیلبممیرویپوزخند

نصفصورتمکبودشدهبود.

.خالهشدیباباهمچناندرحالذکرگفتنبودونگاهمامانازروشبرداشتهنمحاج

:گهیرنگشمیچادرمشکدنیدازپوشوبعکنهیهاروتنشونمدوقلویهالباس

کرد....یشرمندهبخدا،ثنابچگ-

:گهیومپرهیحرفخالهمنیبمامان

که!نیشامنخوردن؟یریمنیدشمنتشرمندهخواهر،کجادار-

:گهیومذارهیمبشیروداخلجحشیوتسبشهیمبلبلندمیباباازروحاج
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برگرده.کنمیمشیوراضکنمیباهاشصحبتمرمیمنم-

:گهیومذارهیمشونهحاجبابایمنصورشوهرخالهدستشرو،روآقا

رفتارکرد،یجورنیبچهانیتونمکهاشرمندهیاالنهمکلنینهحاجاحمد،هم-

کنه.یبچهگستاخنیازاشتریبخوامینم

وپوشهی.آقامنصورکُتشرومشمیمبلبلندمیوبعدازرورمیگیلبمروگازمیگوشه

.رنیمرونیازخونهبیبعدازخداحافظ

سرمبودراحتیکهرویومنخودمروازشرشالرسهیهشدندربهگوشممستبیصدا

گرانهخیتوبی.صدادمیقرارمخچالیوبعدداخلدارمیروبرمینیری.ظرفشکنمیم

:رسهیمامانبهگوشمم

تاگمیوبهتمکنمیفکرهامرومیگفتیحداقلم؟یبودکهکردیچهکارنیایحاج-

نشه.یزیوربرآیجورنیا

کهصباهمواردآشپزخونهشدهوبانمیبیومگردمیوبهعقببرمبندمیرومخچالیدر

:گهیوبعدآروممدارهیبهجلوبرمی.صباقدمکنهیاسترسدارهبهمننگاهم

دعواشوننشه.-

:زنمیوآروملـ*ـبمکشمیممیشونیروبهپدستم

.دعوانداشتن...یسابقه-

یرویهاوبعدبهسمتظرفکنمیپا،ازادامهدادنحرفمصرفنظرمیصدادنیشنبا

.زارمیوداخلکمدمدارمیروبرمیگلسرخیهاوبشقابرمیمنتیکاب
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.ییجامیبردیهاتروبپوشباصنم،لباس-

بود،هادستیچهارچوبدرآشپزخونهایحاجباباکهتودنیوبادگردمیبهعقببرمعیسر

:گمیومبندمیباپشتدستمدرکمدروم

کجاحاجبابا؟-

حاجبابابود.کردنصورتیکهنگراندرحالبررسچرخونمیروبهسمتصبامصورتم

.ازمندشیبهنمیکهاضافهموندهروبدییغذاهانیامیبر-

:گهیومهتسیایکنارممعی.صباسررهیمرونیازاتمامحرفشازآشپزخونهببعد

.فتادهیآمادهشوتاجنگراهنبروبدو-

رونیازآشپزخونهب«باشه»یومنباتکوندادنسرمبهمعندهیبهسمتجلوهولممیکم

وبعدگردمیودنبالمامانمکنمینگاهممنیوبهداخلنشچرخونمیمی.سرمروکمامیم

.کشمیمیازسرآسودگینفسنمیبیمونیزیمبلکنارتلویاونرو،روکهنیازا

رونیوازاتاقبپوشمیهامروروملباسنیتروبعددَمدستکنمیآرنجمدرروبازمبا

دنی.مامانبادافتهیوجلوترازمنراهمادیمرونی.حاجباباهمزمانبامنازاتاقبرمیم

خودمروکنارشعیسرومندهیتکونم«کجا؟»یهوابهمعنیمندستشروتو

:گمیمموآرورسونمیم

کهاضافهموندهرو....ییغذاهاخوادیحاجبابام-

صنمزودباشبابا.-
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.بادستشبهدراشارهشهیمامانقفلمیهاچشمیونگاهمتومونهیتمومممهینحرفم

:گهیومکنهیم

زودبرومامان.-

ستادهیانی.حاجباباکنارماشرمیمرونیچادرمبدنیپوشوبعداززنمیبهمامانمیلبخند

ی.جلوشمیمنیوبعدسوارماشبندمیدرخونهرومکرد،یلفنصحبتمبودوداشتبات

کشمیاونمیوآرومروبرمیوصلبود،دستمروبهسمتشمنبیزایزیآونیماشنهییآ

.کنهیدورمشیساعتپکییهااتفاقذهنمروازکنهیلبمجاخوشمیروکهیولبخند

شدهومنمتوجهنشدم.نیکهحاجباباسوارماششمیگالبمتوجهمیباحسکردنبو

.کنمینگاهمرونیوبعدبهبکنمیجامدستمروجابهیرنگتویماسکخاکستر

وخودشونروداشتنیایبودکههرکدومدنیپرازمردمانهاابونینهبودوخساعت

وکشمیمیقیهمهآدمگمبود.نفسعمنیانیپُردردنبودودردمنبشونیمسلماًزندگ

ییبهتابلونیماشستادنی.بااکشمیمنییرنگمروطبقعادتپایکاربنیمانتونیبعدآست

:کنمیزمزمهمرلبیتابلوروآرومزیروونوشتهدوزمیداشتچشممررومقرابهکهرو

الرضا.یابنموسیاهعلپرورشگ-

نی.حاجبابابعدازبرداشتنظرفغذا،درماششمیمادهیپنیوازماشپوشمیرومماسکم

ی.صدارهیخوردهپرورشگاهمآفتابیِریتصوفونیوبعدبهسمتآکنهیروقفلم

.حاجبابادرشهیبازمکیتیوبعددرباصداچهیپیبستمبنابونیخیتودیآمدخوش

چادرمیتاواردشم.گوشهکنهیبهمننگاهموبعدمنتظردهیمرنگروباپاشهلیکرم

ساختمونسهکنم،یپرورشگاهنگاهمیوبهفضاشمیوبعدازدرردمکنمیروجمعم

ودمیشنیهارومبچهیبازیوسطمحوطهنسبتاًبزرگپرورشگاهقرارداشت.صدایاطبقه
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نیهافرقداشت،ابچهنی.جنسانمیروببهاتربهداخلبرموبچهودزخواستیدلمم

یرو،روییجاتونستنیبودکهنازشونروبخرهتالوسبشنونهمیهانهکسبچه

سرشونبذارن.

بودکهکتوشلواریانسالیکهمشغولصحبتکردنبامردمکنمیحاجبابانگاهمبه

باشه.جانیاسیرئزدمیمبهتنداشتوحدسیرنگیطوس

صنم؟-

یها.حاجبابابهچشمدوزمیکهمشغولصحبتباحاجبابابودمیکنجکاومروبهمردگاهن

:گهیمیوبعدبامهربونکنهیپرازسوالمنگاهم

!اسمنییحاجمحمودهدخترم،بابا-

دوجفتتینهادروگردمیماسمنیبهنامیذهنمدنبالشخصیهاکوچهپسکوچهیتو

ترقیلبش،دقیخالباالیادآوریبود.بااسمنیکهمتعلقبهارمیمادیبهییچشمآهو

:گمیومکنمیچادرمروجمعمیوبعدگوشهارمیمادیصورتشروبه

کهنشناختمتون.دیببخش-

:گهیوبعدمکشهیمنییصورتشروپایروماسک

ش؟ینیببیخوایمجاست،نیناهماالاسمنیخداببخشهدخترم،-

کهییاجازهصادرشدبهجاکهنیوبعدازامونمیحاجبابامیمنتظراجازهشهیهممثل

.کنمینگاهمکردیحاجمحموداشارهم

کهزدمیهاشروشنبودوازراهدورحدسمبودکهالمپاطیحیگوشهیکوچکاتاق

باشن.ذاشتهاشگدوتاگلدونکنارپنجره
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اوناتاقهدخترم.یتواسمنی-

ورمیگیدستممیچادرمروتویوبعدازتشکرکردن،گوشهکشمیباالمیروکمماسکم

هابچهشیداخلساختمونپاسمنیدوستداشتمکهیلی.خکنمیبهسمتاتاقحرکتم

نبود.اریاماشانسباهامنم؛یهاروببباشهتابتونمبچه

وچندضربهکوتاهبهدربرمیجلوموبعددستمروستمیایرنگاتاقمیاهدرسرمپشت

دهنیای.توادیلبممیرویاوخندهخورهیبهگوشممیادخترونهفیظری.صدازنمیم

بودمصورتشهم،مثلقبلباشه.دوارینکردهبودوامیرییتغچیسالصداشه

.زبونششهیمانیچهارچوبدرنمایتواسمنیفیوبعدقامتظرشهیبازمیبهآرومدر

:گهیوبعدمکشهیرنگشمیوصورتکیکوچیهالـ*ـبیرو،رو

ن؟یداشتیکار-

بودازاشقهیشقیکهرویزی.جوشرشهیرنگشقفلمیمشکیهاچشمیتونگاهم

:گهیومکشهیجلوترمیرنگشروکمدی.چادرسفمونهیچشممدورنم

صنم؟-

:گمیوبالبخندمکشمیمنییروپاوبعداونرسونمیماسکممیروبهباالتمسد

جونصنم؟-

هامرودورشحلقهقرارگرفتم.دستاسمنییدهیکشیهادستنیبام،یبهخودممتا

هاشروقابصورتمودسترهیگیبعدازمفاصلهمی.کمکنمیلشمومحکمبغکنمیم

:گهیومکنهیم

شه؟یدلمبراتتنگمیگیمن-
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یتو.غمشمیومتوجهچروکبودنپوستدستشمذارمیهاشمدستیرو،رودستم

:گمیومنهیشیهاممچشم

؟یزدیسربهممهیدهسالنیایتودینباتو-

:زنهیوآروملـ*ـبممونهیهاشازچشممدورنمچشمیاشکتوبرق

محلههمردنشدم.اونیلومتریجکپنازیحتگهیبعدازاوناتفاقد-

:گمیومدارمیصورتمبرمیرشوازروهادست

خدارحمتشکنه.-

اشگونهیامرورو.انگشتاشارهنهیشیمشیاستخونیگونهیلجوجانهرویاشکیقطره

اازاونفضکهنیایوبراارمیهامملـ*ـبیروی.لبخندکنمیواشکشروپاکمکشمیم

:گمیومزنمیمیچشمکدورشکنم

نوشتهبود؟میشونیپیکهمنم؟رویدیازکجافهم-

:گهیومخندهیبغضمبا

موندهبود.ادمیهاتکهچشمیازبسمثلگاوبهمزلزد-

:گمیلـ*ـببهشمریوبعدززنمیمشینینوکبیرو،روانگشتم

!وونهید-

وُلپمرومحکمارهیوبعددستشروجلومکشهیجلوترمیسرشروکمیروچادر

یکنجکاوبهداخلاتاقنگاهشه،یووارداتاقمکنهیدفعهعقبگردمکی.کشهیم

در،عکسمادرکینزدواریدیاتاقپهنشدهبودوروکفیرنگیاانداختم.فرشسرمه
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اونروسوختوشیآتیهفتسالشبودتویقتکهویگذاشتهشدهبود.مادراسمنی

مارفتواونخونهکهتهبنبستیازمحلهاسمنی،یسوزشیتنهاگذاشت.بعدازاونآت

شد.لیبودبهمتروکهتبد

خوردیبادتکونمیبودوتواطیکهوسطحیوبهپرچمرمیگیروازداخلاتاقمنگاهم

.کنمینگاهم

اتروبدهبهم.شماره-

:گمیوبعدمکشمیهامملـ*ـبیخم،زبونمروروچرباسمنیبهسمتکهنیابدون

؟یدکاغذآور-

ی.کاغذوخودکاردوزمیبودچشممستادهیکهپشتسرمااسمنیوبهکنمیگردمعقب

:گمیومزنمیمی.چشمککردیبهدستگرفتهبودوبالبخندمنرونگاهم

خوشکلشدم؟-

کاغذیواونروگمیامروبهشمخندهشمارهنباومگهیلـ*ـببهممریز«ییبابابرو»

وکاغذوخودکاررودهیکارشتمومشدباپاشدرروهلمکهنی.بعدازاسهینویم

.کنهیداخلپرتم

؟یکنیمیزندگجانیا-

:زنهیوآروملـ*ـبمنهیشینگاهشمیغمتورنگ

مامانبزرگم.یخونهمیورفتمیدیخونهنخرگهیکهمامانمرفتدیآره،ازوقت-

:دمیهاشگوشمدامهحرفوبهاکشمیمیقیعمنفس
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.میاتاقساکنشدنیایسالتوکیوبعدازدیروخرجانیسالکهگذشت،باباماکی-

وذارمیهاشمشونهیهامروروهاشدورازچشممنموند،دستچشمیاشکتوبرق

:گمیم

.دهیبهممیخوب،حسخوبهیلیخجانیا-

:گهیومذارهیدستممیروروهاشدست

یمادرتوهیکهحضوریحسقشنگیول؛یکنیهمهبچهزندگنیانیکهبهیحسقشنگ-

.رهیگینمرودهیبهتمتیزندگ

یوباصدادارمیاشبرمشونهیهامروازرودستنه،یشیصورتممیرویمحولبخند

:رمیگیماسمنیازحاجبابانگاهمرو

.میبرایصنم،ب-

انگارنهانگارکهکرونارم،یفروماسمنیآغوشیدوبارهتوامیبهخودمبکهنیازاقبل

دلموننداشت.یتوییجاچیبودوترسازکروناه

دلمبراتتنگشدهبود.یلیخ-

:کنمیروحسمکشهیکهمیقیعمنفس

.یدیمحلهروماونیبو-

حاجبابامنتظرمکهنیایرادآوی.باستمیایسرجاممحرفیوبکنمیمیتلخدهخنتک

:گمیومکنمیروازبغلمجداماسمنیستاده،یا

حاجبابامنتظرمه!-
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:گهیومارهی.دستراستشروجلومدارمیبهعقببرمیوبعدقدمکشمیروباالمماسکم

.نمتیدوبارهببدوارمیام-

بود،یسوزبهپوستچروکشکهحاصلآتشتوجهیوبرسونمیمدستشروبهدستم

کردنبهسمتیوبعدازخداحافظکنمیباربهشنگاهمنیآخری.برارمیگیدستشروم

:رسهیمشونبهگوشممکالمهی.صدادارمیحاجباباقدمبرم

هاغذاوبهکارکندستتدردنکنهحاجاحمد،خداتورورسوند،امشبغذاتهگرفت-

بده.رتیخداخ،یکهتواومدرمیبرمغذابگخواستمیم.دینرس

:دهیگوشمرونوازشمیآرومحاجباباپردهیصدا

شرمندهکهکمبود.کنم،یخواهشم-

.میشیحاجبابامنیکردنسوارماشیوبعدازخداحافظستمیایحاجبابامکنار

وکشمیمنیی.ماسکمروپازنهیمدورابونیخیبعدتووزنهیمورنیبابااستارتماشحاج

یهادستاندازم،یبهحاجبابامینگاهیچشمری.زاندازمیاممشونهیچادرمرو،رو

یپرپشتومشکیابروهانیبینیفرمونگذاشتهبودوچیرنگشرورویبزرگوگندم

طبقیکافتادهبود.هرازگاهاچروچندتاشدهیکشیهاچشمررنگشدادهبود.کنا

.دیکشیمدشیسفلیوسبشیریوبعدروداشتیفرمونبرمیعادتدستشروازرو

کمشدهبودوهانی.ازتعدادماشدوزمیمابونیبعدبهخورمیگیروازحاجبابامنگاهم

ی.حسخوبندشیبودنباسرعتازکنارمونردمابونیخیتوهمکهینیچندتاماشنیهم

بره.نیحاالحاالهاازبدونستمیمدیبهممنتقلشدهبودبعاسمنیدنیکهازد

***



 

 

 
50 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
درخونهبهگوشمیصداکهنیانداختموبعدازایروبلندکردموبهاطرافنگاهسرم

.دمیروجوابمتماسترنمرسه،یم

؟یجوابدادریچراد-

.دستمرورمیوبهسمتپنجرهمشمیبلندمونیزیوبعدازکنارتلوکشمیمیقیعمنفس

نمیبینماطیومامانروداخلحزنمیواونروکنارمرسونمیرنگمیریشمیبهپردهضخ

:گمیراحتمالیوباخ

.نرویمنتظربودممامانمبرهب-

:شهیمدهیچیگوشمپیوبعدصداشتوگهیلـ*ـبمریزیشیا

؟یدیهارودعکس-

:گمیومکنمیدستمرورهامیوبعدمتفکرپردهتورمیگیروگازممییاال*ـببلـ

هاشسبزبودن؟پسرهکهچشمنیهم-

.نهیهمولیا-

وشمیمرهیبودخنیزمیکهرومیاضیوبهکتابردمیازگوشمفاصلهمیروکمیگوش

:گمیم

بود؟یاسمشچ-

اسمش.نهیامیم،بنتوقبالًهمکهبهتگفتهبودیچهقدرخنگ-

جاخوشکردهواریدیامواتکهرویهابهعکسحرفیوبعدبگمیلـ*ـبمریزیآهان

.شمیمرهیبودنخ
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صنم؟یهست-

:گمیومرمیگیشصتمروبهدهنمانگشت

آرههستم.-

:گهیومکشهیمیپوفکالفه

؟یگینمیچیپسچراه-

:دارمیبرمنیزمیوخودکارمروازرونمیشیکتابممکنار

بگمآخه!یچ-

.نهیشیهامملـ*ـبیلبخندروارادهیوبچهیپیگوشممیاشتوقهقهیصدا

.یباالبزنمر*لبزننیتوهمآستیوقتشهبرا-

:گمیوباترسمکشمیمیبلند«نیه»

.کنهیرومترنم؟حاجبابابفهمهسرمیشدوونهید-

برنیپسرحرفبزنهسرشرومهیطرفبانکهیدوراناصنم!االنیاوونهیتود-

لذتببربابا!تیگذشته،ازجوون

لبمرویترس.گوشهایهیکنجکاودونمیکهنمیحسده،یتهدلمروقلقلکمیبیعجحس

:گمیومرمیگیگازم

اصالًفکرشهمنکن!-

.یکنیضررمیباشهول-
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،یالکیهاموضوعیسرهیازصحبتکردندربارهبعدورمیگیانگشتمروگازمیگوشه

.شمیمرهیخیگوشاهیسیوبهصفحهکنمیروقطعمیگوش

شکممجمعیروداشتم؟پاهامرو،تودیجدیهادناتفاقر*لزدنوتجربهکرجرأت

نیدستمروداشتم،جرأتایرودنیکشغی.جرأتتشمیمرهیرومخوبهمبلروبهکنمیم

ارم؟همدرو

معلمگوشسیوبهتدرکشمیروجلوممیاضیوبعدکتابربرمیموهاممیروتودستم

دوربشه.نهیدلمبشیتوخواستیدلممبیکهعجیتٔ تاذهنمازجرادمیم

***

باشه.-

:گمیوباتعجبمذارمیحاجبابامیروجلووهیمظرف

حاجبابا؟یگیراستم-

یچیاماهگردم؛یمدیازتردییودنبالردپاکنمیحاجبابانگاهمیاقهوهیهاچشمیتو

مامانوحاجبابانیوباشوکنگاهمروبنمیشیمنیزمیروز،ی.کنارمنمیبینم

:گهیوبعدمکشهیمدشیبلندسفیبهروسری.ماماندستچرخونمیم

رفت.یجورنیمثنااقدرناراحتشداونروزچهیدونینم،یبدهحاجرتیخداخ-

دکهثنابونیقبولکردنشونالیتنهادلکنم،یسبزماماننگاهمیهابهچشمیخنث

یهاوبهدستچمیپیهامرودورزانوهاممودستکنمیناراحتشده؟زانوهامروجمعم

.شمیمرهیخکندیپوستمبیحاجباباکهداشتس
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رووامروزحاجباباقبولکردکهثناموهامگذشتیممونهفتهازاومدنخالهبهخونهکی

یگوشهده،یبهمدستمیارزشیکهثناناراحتشده.حسبلیدلنیکنه،تنهابهانیکرات

شتری.اگهکاالبودمارزشمبشمیمرهینامعلومخینقطهکیوبعدبهرمیگیلبمروگازم

بود.

ورسونمیدرمیرهیدستمروبهدستگرم،یتاتاقموبعدبهسمشمیبلندمنیزمیرواز

.کشمیمنییاونروپا

دنبالت.ادیعتدوثنامصنم،سا-

:گمیبهخرجبدممتونستمیکهمیمتیمالتیوبعدبانهاکوبمیروآرومبهدرمسرم

باشه.-

رنگشرویاوهقهیموهاتختشنشستهبودویروالیخیوبهصباکهبکنمیروبازمدر

سبزرنگشکهازمامانبهارثبردهبودیدهیکشیها.چشمکنمینگاهمکردیشونهم

شانسه!فکرکنمکهصباواقعًاخوشنیبهاشهیباعثم

:گهیومذارهیپاشمیدستشرو،رویقرمزرنگتویشونه

حاجباباقبولکرد؟-

:گمیومبندمیموبعددرروکشمیممیشونیروبهپدستم

آره.-

:گهیومکوبهیمرشوآرومبههمهادست

خوشبهحالتصنم.-
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:گمیومنمیشیاونمیوروچرخونمیروبهسمتتختمزیکنارمیصندل

چرا؟-

یوبعدزبونشرو،روبندهیدستشروبهدورموهاشمیرنگتویصورتکِش

:گهیومکشهیمکشیکوچیصورتیهالـ*ـب

.ییجایبرییچندساعتهمکهشدهتنهایمامانبرابدونباباویتونیم-

ازشتریسقفبیرویها.ترکشمیمرهیوبهسقفخکنمیبهعقبخممیکمروسرم

دلمبودرویکهتویاحساسنیاولیوبراکنمیهامروغنچهمشدهبودن.لـ*ـبشهیهم

:ارمیبهزبونم

ثناناراحتنشهقبولکردن.کهنیاخاطرهفقطبده،یچهفا-

.ادیوبعدبهسمتممشهیتختبلندمی.ازرودوزمیوبهصبامرمیگیروازسقفمنگاهم

وباذارهیممیبوددهیچیکهدورشپارچهپیرنگیدستشروداخلقوطیتویشونه

:گهیمادیبهصورتشمبیکهعجیلبخند

.یگذرونیخوشمیریعتمکهچندسانهیمهمایول-

:نهیشیهامملـ*ـبیرویتلخیخنده

اسمشخوشگذروندنباشه.دونمیمدیبع-

کهبهنمیبیمبارنیاولی.براکنهیهامنگاهموبهچشمشهیهاشمحوملـ*ـبیرولبخند

رهیگیومدماغمرارهیهاشنشسته.دستشروجلومجنگلچشمیخاطرمن،رنگغمتو

:گهیوم
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.یگیاوهوم،راستم-

:گمیومدارمیدماغمبرمیودستشروازرورمیگیدستشرومفیظرمچ

ساعتچنده؟-

وبعدازروشنکردندارهیروازکناربالشتشبرمشیوگوشرهیسمتتختمبه

:گهیاشمصفحه

دوازده.-

وبعدازبازکنمیشودرازموبعددستمروبهسمتکدمیتکونمدییتایروبهمعنسرم

وکنمیروروشنمنترنتشیاعیسرشهی.مثلهمارمیمرونیروازداخلشبمیکردنشگوش

.ادیبهاامیپلیتاسمونمیمنتظرمیبعدکم

نگاهمدیازجانبترنمبرامارسالبشه؛اماناامیامیتاپمونمیمرهیخیگوشیصفحهبه

.ذارمیمشیقبلیاونروسرجانترنتشیموشکردناازخاوبعدرمیگیمیروازگوش

کردمیهمکهبراشارسالمییهاامیکمبودوپیلیهفته،حضورترنمخکینیایتو

همفقطدوروزاولمداماسمنیشدهبودموشهی.تنهاترازهمدادیجوابمریدیلیخ

جمعیصندلیاهامرو،روم.پبودخبریواالنسهروزبودکهازشبزدیباهامحرفم

قهیوبعدازچنددقکنمیمیفرمبازیگذاشتم.باموهاوهامزانیکردموبعدسرمرورو

.ارمیسرمروباالم

یکاردی.باشهیذهنمزدهمیتویابودجرقهتختیبنفشرنگمکهرویجامداددنیدبا

تادوبارهترنممثلقبلباهامصحبتکنه.کردمیم
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کهیایدستمالکاغذکنم،یکهجلوشبودروبازمیکوچکپیوزرمیمیسمتجامدادبه

کردهبودمروحسشیدستمالمخفنیکهبیغیتی.سرددارمیداخلشبودروبرم

.کنمیم

مامانکارتداره.ایصنمب-

رخودمغرقشدهبودمکهمتوجهبازشدندیایدنیتوقدرنی.اچرخمیبهعقبمشوکه

یلبخندمصنوعهیوباگردونمیبرمیبهداخلجامدادعیدستمروسرینشدم.دستمالتو

:گمیم

.امیاالنم-

رویجامدادپی.زکشمیمیقیونفسعمذارمیقلبممیبستهشدندر،دستمروروبا

شتن.مامانهمچنانکنارحاجبابانشستهبودوداشمیازاتاقخارجمعیوبعدسربندمیم

:گمیکشموبعدمیبهلباسممیدستکردن،یباهمصحبتم

؟یمامانکارمداشت-

یرنگشروتویاروزهیدامنلباسفیوبعدگوشهنهیشیصورتممیمامانرونگاه

:گهیومرهیگیدستشم

برهمغازه.دیکاردارهزودتربایهاروآمادهکنحاجظرف-

وبهسمتدمیتکونم«باشه!»یوبعدسرمروبهمعنمچرخونیدهنممیروتوزبونم

.درکمدروباپاشکنمیوبهصبانگاهمستمیایچهارچوبدرمی.تورمیآشپزخونهم

:گهیومگردهیعدبهسمتمنبرموببندهیم

هال.یهاروآمادهکردم،توببرشونتومنظرف-
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یاشهیودرشرمیبهسمتکمدکنارگازمکنه،یهامجاخوشملـ*ـبیرویمحولبخند

وبندمیامدرروم.باانگشتاشارهارمیمرونیوسفرهروازداخلشبکنمیکمدروبازم

:خورهیآرومحاجبابابهگوشممی.صدارمیبعدبهسمتهالم

ست؟یمحلهکهننیایتوکنهیکهثناکارمیشگاهیآرا-

!ینهحاج-

:کنمیبهوضوححسمجانیروازاکشهیحاجبابامهکیاآسودهنفس

.ارنیحرفدرمننیخداروشکر،مردممحلهبب-

.کنمیهامروحسمرگیبستنخونتوخی

؟یموندجانیاصنمچرا-

:گمیومکشمیبهکفپاممیودستارمیپامروباالمعیسر

پام.یرفتتویزیچهیفکرکنم-

بهحاجکهنی.بدونارهیگیبودمقرارمستادهیآشپزخونهایجلوکهمنیمامانرونگاه

یلیحاجباباخدی.عقابرمیوبعدبهآشپزخونهپناهمکنمیبابانگاهکنمسفرهروپهنم

وجراتدمیفهمیهاشرونمازکارهاوحرفیلیخلیباوربود،دلرفابلیوغدهیچیپ

وبههالدارمیگذاشتهبودروبرمنتیکابیروصباکهییها.ظرفشتمهمندادنیپرس

کهانگارکنمیرفتارمیوجورارمذیسفرهمیهاروگوشهظرفیعادیلی.خگردمیبرم

بکوبمتاآرومبشم؛امافرارکردنازییجاهیداشتمسرمروبهازینداًی.شددمینشنیزیچ

.نبودریامکانپذاحاجبابیچشمریزیهانگاه

***
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یهاکفشیوبندهاشمیوبعدخممکنمیرنگممرتبمیشالخاکستریروروچادرم

.بندمیروممیمشک

سفارشنکنم.گهیصنمد-

میگوششمیمطمئنمنکهیوبعدازاکشمیمانتوممبیچادردستمروبهجیرواز

:گمیومکنمیمضطربماماننگاهمیهاسرجاشهبهچشم

مراقبم.چشممامان-

وبهسمتدردمیتکونم«خداحافظ»یمامانبهمعنیدر،دستمروبرایبلندشدنصدابا

.ثناپشتدرکنمیودرروبازمکشمیرنگدرروبهعقبمییطالیرهی.دستگمریم

هاشبهخندهبازشدن.درکهلـ*ـبدهیهاشنشونماطرافچشمیهانیبودوچستادهیا

.ستمیایوکنارثنامبندمیمیروبهآروم

سالمصنمخانوم،مادرخوبن؟-

کوچهیتوشهیکهمثلهمنمیبیرومهیوزنهمساکنمینگاهمییروبهرویدرخونهبه

رنگشیاسرمهیهایی.نگاهمروازدمپاآوردیمحلهرودرمینشستهبودوآماراهال

:زنمیوباحرصلـ*ـبمرمیگیم

نخوبهستن؛سالمدارنخدمتتون.،ممنوسالم-

سادهازیخداحافظکیوبعدبارهیگیدستمرومشه،یصداممیکهمتوجهحرصتوثنا

.میایمرونیکوچهب

اعصابن!یروتونکوچهیقدراهالچه-
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لبمروگازیپهلوم،گوشهیبافرورفتنانگشتثناتوشه،یبلندماریاختیامبخندهیصدا

امدوبارهبلندنشه.خندهیتاصدارمیگیم

ببرن؟خیتابخیسرمونروبیخوای!موونهید-

:گمیومکنمیامپاکمچشممجاخوشکردهبودروباانگشتاشارهیکهگوشهیاشک

توهماثرگذاشته.یمحلهرونیخوفناکایانگارفضا-

.میشیردمنابویوبعدازخرهیگیترازقبلمرومحکمدستم

شمانفسبکشه.یمحلهیتوترسهیآدمم-

داخلدلمجاخوشیحسخوبثنانداشتم.یهاتمازدستآوردندسرونیبیبرایتالش

لبمنقشبستهویروینموندهبود.لبخندمحویدلمباقیغمتویکردهبودوجا

کنم.یمخفگرانیلبخندمروازددیماسکدارمونباکهنیخوشحالمازا

بهچشممابونیخنیایکهتویزیچنیبازبودنواولشیکموبابونیداخلخیهامغازه

!کانهیبازبودنکافهژادیم

کافهتازهبازشده؟نیا-

شیسادگنیکهدرحییتابلوشه،یمدهیرنگکافهکشیاروزهیفیبهسمتتابلونگاهم

:گمیومکشمیلبممیخاصخودشروداشت.زبونمروروییبایز

بازشده.دیآره،جد-

یهاچشمنی.نگاهثنابکنمیهاشنگاهمکربهچشمومتفستمیایثنا،منهممستادنیابا

:گهیکنارگوشممیبهآرومتیمنوتابلودرگردشهودرنها
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کافه؟میبرمیهنوزوقتدار-

روییفردآشناکهنیبعدازاکنم؛یوبهاطرافنگاهمدارمیبهعقببرمیتعجبقدمبا

:گمیوباترسمنمیبیاطرافموننم

!کنهیحاجبابابفهمهپوستازسرممثنا؟یشدوونهید-

:کشونهیومنرودنبالخودشمرهیگیدستثناقرارمنیدوبارهبدستم

!زنهیاالنهممگسَپرنمست،یشمانیمحلهجانیچرابفهمه؟ا-

:گهیمنانیوبااطمستهیایکهثنامدمیتکونمیکمرودستم

هافتادگردنمن.هماگینترس،اتفاق-

کنمودلمقرصبشه.مطمئنبودماگهحاجبابانانیبهحرفثنااطمذاشتینمترس

نداشتومقصرمنبودم.دهیثناهمفایونیپادرمد،یفهمیم

باترسبهثنانگاهستم،یایکافهمیاشهیدرشیوبعدجلوفرستمیمیلـ*ـبصلواتریز

وبعددستشکنهیمشتریمچمبیروفشاردستشروزنه،یپلکمنانیواونبااطمکنمیم

قهوهبهمشاممی.بوشهیودربازمدهیاونروبهعقبفشارمیوکمذارهیدرمیرورو

.دهیگوشمرونوازشمیآهنگپردهیوصدارسهیم

.رمیگیترمودستثنارومحکمکنمیاحساسمیکمرمروبهخوبیعـ*ـرقرونستنش

یرنگرویاروزهیفیهایباصندلیاشهیشیزهایماندازم،یبهاطرافمینگاه

کنارپنجرهدوتادخترنشستهبودنزیمیشدهبودنورودهیکافهچیاقهوهیهاپارکت

.دیرسینمشهمبهگودنشونینفسکشیکهصدا

.دیخوشآمد-
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کهمایوبهفردرمیگیشدهبودنمدهیکششهیشیکهرویبارونیهاروازقطرهنگاهم

یاگهیدزیازهرچشتریسبزرنگشبیها.چشمنگرمیروموردخطابقراردادهبودم

پسرنیکهانهیاکنهیکهبهذهنمخطورمیزیچنیواولاومدیصورتشبهچشممیتو

دوستپسرترنم!نه،یامینب

کوچککافهیخونهکهکنارکتابیزیوبعدبهمکشهیرنگشمدیسفشرتیبهتیدست

:گهیومکنهیبوداشارهم

.نینیبنشنییبفرما-

وبهرمیگیمنیامیبنیهاومنبدونحرفنگاهمروازچشمکنهیلـ*ـبتشکرمریزثنا

.رمیگیجامیصندلیوبعدروکشمیبمعقبهیروکمی.صندلمیریمزیسمتم

!هیقشنگیکافه-

بهتکوندادنپاهاموبعدبهثناکهمشغولنگاهکردنبهکنمیشروعمادیاسترسزاز

:گمیاطرافبودم

ثنامن...-

:گهیومپرهیحرفمموسط

صنم!نترس.یوا-

کهیتاذهنمازاتفاقکنمیگاهم.بهاطرافنکشمیمیوپوفدمیمهیتکیعقبصندلبه

همونخوره،یدربهچشمممیرنگباالیانقرهیممکنبودرخبدهدوربشه.زنگوله

یهاییبایکافهزنی.ادهیگوشمرونوازشمیدرپرده«نگیز»یوصداشهیلحظهدربازم
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رویادیزیهاکافهنستاگرامیفاتاحاالکافهنرفتهبودم؛امابهلط،خاصخودشروداشت

بودم.دهید

انگشتکنم؛یملیوسرمروبهسمتچپمتماکنمیجامصورتمروجابهیروماسک

.کشمیخونهمداخلکتابیهاازکتابیکیامروبهاشاره

ن؟یدارلیمیچد،یخوشاومد-

عـ*ـرقیها.دونهشمیمرهیخزیمیشهیشیخودمتوریوبهتصودارمیروبرمانگشتم

.دادیاممازاندازهشیخبرازاسترسبمیشونیپیرو

؟یخوریمیصنمچ-

:گمینگاهمروبهثنابدوزممکهنیابدون

نداره.یفرق-

دستمال،هیوبعدازبرداشتنبرمیمزیمیرویدستمالکاغذیروبهسمتجعبهدستم

م،یشونیشه.بعدازپاککردنپپاکباونیرویهارقتاعـ*ـکشمیممیشونیاونروبهپ

تراونطرفیکهکمکنمینگاهمیوبهدوتادخترذارمیمانتوممبیدستمالروداخلج

ورمیگیهام،نگاهمروازدخترهامچشمیجلویازمانشستهبودن.باتکونخوردندست

.کنمیبهثنانگاهم

شفافه؟ایوهیآباییچهمهجانیصنمبهنظرتچراا-

منی.مشخصبودکهثناازکمحرفارمیافتادهبودروباالمنیزمیچادرمکهرویگوشه

کافهروگهیباردکیوقتشبگذره.خواستیسوالمدنیاشسررفتهبودوباپرسحوصله

:گمیومرمیگینظرمریز
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ربطداره.نکایژیحتمابهمعن-

وارهیمرونیرنگشبیکرمفیروازداخلکشیوشعدگوبگهیلـ*ـبمریز«یولیا»ثنا

کردن.پیبهتاکنهیشروعم

شه؟یمیچکانیژیمعنیدونیم-

وبعدباشمیازجوابدادنبهسوالثنامنصرفمزیمیروکیقرارگرفتنبشقابکبا

.رمیگینظرمریروزکیدقتبافتک

اتبارمهموندخترخالهنیوآخرنیولای!بادلوجونبخورشچونبراهیکیعجبک-

.یشد

نییپایماسکمروکمکنم،یجدامکیازکیاوتکهدارمیکناربشقابروبرمچنگال

.طعمکاکائوروبااعماقوجودمحسکنمیمکیروبهدهنمنزدکیوبعدککشمیم

وبعدکنهیمروقفلشیگوشی.ثناصفحهکنمیمکیکدنیبهجووبالذتشروعکنمیم

.کنهیمکیشروعبهخوردنک

نسکافهوانیودستمروبهسمتلذارمیمیاشهیبشقابشیرنگرورویاروزهیفچنگال

متنهیوانیلی.روارمیچشمممیواونروجلودارمیروبرموانی.بادوتادستملبرمیم

:گمیکهکنجلبمنشستهبودمینوشتهبود،بالبخند

نوشتهداره.هاشونوانیلیونگاهرثنا-

:گهیوبعدمکنهیمیاشروبررسنسکافهوانیباتعجبلثنا

«ازدلماکمکندکجاست؟یکهباریاری»مننوشتهوانیلیچهباحال،رو-

:خونمیروموانیلیوبعدنوشتهروکنمیخممیدستمروکمیتووانیل
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اّماخندهبا؛ینزن!اخمبامنآریحرفگرانیبادیرازمندلخویوقت»مننوشتهیبرا-

«نه!گانه،یب

چهقشنگ!-

ازیاوجرعهکنمیمکیروبهدهنمنزدوانیلبمقصدمحوشدننداشت،لیرولبخند

یوبعدچادرروخورهیرومکشیکیتکهنی.ثناآخرخورمیروموانیداخللینسکافه

:هگیومکنهیسرشرومرتبم

م؟یبر-

.ثنازودترازدمیتکونم«باشه»یوسرمروبهمعنذارمیمزیمینسکافهرورویخالوانیل

ومشغولرهیگوشهکافهمیاشهیشزیوبعدبهسمتمشهیبلندمیصندلیمن،ازرو

نیای.فضاستمیایوبعدمکنمیچسبکافهمدلیهای.دلازصندلشهیحسابکردنم

قدمیوبعدبهسمتدرورودکنمیبود.ماسکمرودرستمشستهبهدلمنبیکافهعج

زنگولهچشمازقامتبلندثنای.بابلندشدنصداادیتاثنابستمیایومنتظرمدارمیبرم

داخلشونیبیکهبرقعجشمیمی.محودوجفتچشممشکدوزمیبهدرمورمیگیم

نگاهطرفیکهچشمببندمروشهیمنیانعاپخششدهمیقیموسینشستهبود.صدا

منروبهچالهاهیسهیکهمثلشمیغرقمیایاهیسیهرکلمهازآهنگتودنیمقابل.باشن

.کشونهیاعماقخودشم

کهبهتخوردچشمیهمونشب-

خوردبهممونشونه

زلبهممیزدما
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اشهولدلمشدهشتیکمپهی

محسمروبهتلوبددیباگفتم

یکارتروکردباالخره

ینتونمازتدلبکنمچاگه

یقشنگیهااتحرفواسهیدلمهتو

ستیتورودستخودمنخوادیدلممیه

استفادهروتینهاهاهیثاننیتکاازتکوانخیقصدپلکزدنندارن،انگارمهامچشم

رمیگیرحالپخشمروموگوشازآهنگدشدندستمچشمازفردروبهدهیببرن.باکش

.کنمیوبهثنانگاهم

شده.ریدمیبر-

منیهاکهچشمیازکنارفرد«دیببخش»وبعدباگفتنرهیگیهاشمدستنیروبدستم

وافتهیبهبدنممیاومدنازکافهلرزبدرونی.بابمیشیخودشکردهبودردمریرواس

قدرسردمشده.کهچهفهممیتازهم

دختر؟یسردقدرنیچراا-

هامبهخندهبازشه.لـ*ـبدمیوبعداجازهماندازمیباالم«دونمینم»یروبهمعنهامشونه

رهیخوشحالتشافتادهوبهجلوخیابروهانیبینیچم،کنیبالـ*ـبخندونبهثنانگاهم

:گمیومکنمیلبمنمیمحوکردنلبخندرویبرای.تالششهیم

چرامنماسکرودوستدارم؟یدونیثنا،م-
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خندهموجیهاکهداخلشرگهیوبعدبالحناندازهیبهممیبچشمشنگاهگوشهاز

:گهیمزنهیم

.شهیمیدماغتمخفیجورنیکهدماغتبزرگهانهیخاطرابه-

:گمیوبعدمکنمیترمهاشمحکمحصاردستنیروبدستم

یتونیصورتتباشهمیماسکروکهیقتتدارمچونوماسکرودوسست،یننینها-

.یراحتبخندیازانگشتنماشدنبترسکهنیبدونا

لـ*ـبریز«اوهوم»ودهیتکونمیباشهسرشروکمهدیشنیدیکهانگارحرفجدثنا

روبهاعماقمنتعللیوبرفتنینگاهمکنارنمیازجلویالحظهیمشکیها.چشمگهیم

رهیروخکهبهروبهطورنیوهمنمیبیازجانبثنانمی.عکسالعملدنیکشینمخودشو

:گمیشدمم

ازتفاوتیبیکنهیبلندگریاگهباصداشنیکهدارنازکنارمونردمییآدمانیا-

گهیدوقتباانگشتبههم!اونیبلندبخندیکهباصدایامانازوقتیولشن؛یکنارتردم

.دنینشونتم

شدهرهیروخثنامتفکربهروبهمونم،یازجانبثنامیومنتظرجوابکشمیمیقیعمنفس

یروبشکنمزبونمرورونمونیسکوتبکهنیایفزدننداشت.برابودوقصدحر

:گمیوبعدمکشمیخندونممیهالـ*ـب

شه؟یمیچکانیژیمعنینگفت-

وبعدکنهی.دستمرورهامکنمینگاهمرخشمینوبهستمیایثنا،کنارشمستادنیابا

:گهیم
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زالل،شفافوقطرهباران!شهیمشیمعن-

کهمنروازعالموآدمیمشکیهاسمتچشمرهیوبازذهنممارمیمادیکافهروبهیفضا

جداکردهبودن.

صنم؟ییکجا-

سرمیکهباالدمیمییتابلویوشتهرووبعدتمامحواسمروبهنگمیلـ*ـبمریز«هوم»

:گمیوبعدمخونمیتابلورومیونوشتهروکنمیملیمتمایقرارداره.سرمروکم

؟یکنیکارمجانیا-

پردهقرمزرنگروکنارره،یمشگاهیبهسمتدرآراخوره،یتکونم«آره»یثنابهمعنسر

بهیبرم.قدمشگاهیبهداخلآراخوادیزممواکنهیوبادستشبهداخلاشارهمزنهیم

.دستمشمیمرهیشدهبودنخدهیکشنییکهبهسمتپاییهاوبعدبهپلهدارمیمجلوبر

کردیهابهوجودمنفوذمنردهقیکهازطریی.سرمارسونمیرنگمیانقرهیروبهنرده

دهفاصلهبدم.روازنربشنودستمکیابروهامبههمنزدشهیباعثم

هام.دسترسهیبهگوشممشیاحوالپرسیداوصرهیمنییهاپازودترازمنازپلهثنا

وبهکنمیپلهروردمنی.آخرکشمیوبعداونروباالمکنمیمکیماسکنزدیروبهباال

بهیقرمزومشکونیبادکوراسشگاهینسبتاًبزرگآرای.فضاچرخمیسمتراستم

:گهیومادیرنگبهسمتممیصورتشرتیباتی.خانومجوانخورهیمچشمم

.زمیعزیخوشاومد-

هاشخندهنشسته،لـ*ـبیکهرودهیسبزرنگشنشونمیهااطرافچشمیهانیچ

:گمیومذارمیهاممشونهیورودارمیسرمبرمیچادرمروازرو
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سالمممنونم.-

سالناشارهیبادستبهمبلچرمگوشهفرسته،یبلوندشروبهپشتگوششمیموها

ودارمیرنگسالنقدمبرمیریشیهاپارکتی.رونمیمبلبشیروخوادیوازممکنهیم

.نمیشیمبلمیبعدرو

رنگبهتنکردهبودویاروزهیفزیثناکهشومدنیوباداندازمیمیاطرافنگاهبه

ی.پاهامروروشهیبودنازوجودمدورمسمعذببستهبوداحسایموهاشرودماسب

شدهبود.دهیچسبواریدیکهعکسشونروشمیمرهیخییهامدلیوبهچهرهذارمیهمم

یوسعدمیپرپشتممیابروهانیبینیسمتکافهواونفرد،چکشهیذهنمپرماریاختیب

.ارمیاطربروبهخیزیهاشچاونفردبهجزچشمیازچهرهکنمیم

گونبود.انگشتصورتشنشستهبودوپوستصورتشگندمیکهرویرنگاهیسماسک

هامنقشاونمردپشتپلکی.چهرهبندمیهامروموپلککشمیممقهیمروبهشقاشاره

ینشستهبودنوابروهااشدهیکشیشونیپیرنگشرویابلندقهوهیموهابنده،یم

صورتشاضافهکردهبود.ییبایاسکبهزخوشفرمشازپشتم

وکشمیممیشونی.کفدستمروبهپکنمیبازمعیهامروسرباالرفتنضربانقلبمپلکبا

کهبای.ضربانقلبوتعرقرمیگیهاممچشمیدستمروجلومیشونیشدنپسیباخ

بود؟یچینشونهشدیمبمیهربارفکرکردنبهشنص

صنم؟-

.کنمیسرمروبچرخونمبهسمتچپنگاهمکهنیوبدونارمیگیفاصلهمبلمیپشتاز

هاملـ*ـبیقرمزرنگبهدستشبود.زبونمرورویشونهکیبودوستادهیثناکنارما

:گمیومبندمیهامرومپلکشم،یهامملـ*ـبیومتوجهخشککشمیم
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م؟جان-

:گهیوبعدمکنهیرهماشانهییآیرورنگروبهیمشکیصندلبه

.میزودترکارمونروشروعکننیجابشبرواون-

کهیایبهسمتصندلذارم،یمبلمیگوشهیچادرمرومرتبروشم،یمبلبلندمیرواز

.نمیشیاونمیورورمیثنااشارهکردهبودم

یتویبیج.حسعکنمیصورتمبودنگاهمیروتیهامکهتنهاعضوقابلروچشمبه

هامصدهاچراغروشنشدهبودوقصدخاموششدنچشمیانگارتوزد،یهامموجمچشم

فرمیبهموهای.دستذارمیروممروبهزیمیورودارمیسرمبرمینداشتن.شالمروازرو

.دوزمیممچشنهیودوبارهبهآکشمیم

جونکارمروشروعکنم؟سیمهد-

وادیمرونیبیبهداشتسیمالقاتکردهبودمازداخلسرواهاشدربیکهجلویجوانزن

:گهیبالبخندم

.زمیآرهعز-

کششروعبهکاردستدنیوبعدازپوشاندازهیازموهاشروپشتگوششمیقسمتثنا

حوصلهی.بشمیوبعدواردواتساپممارمیمرونیمانتومببیروازداخلجمی.گوشکنهیم

روشگاهیسکوتآرایمیمالیقی.موسکنهیوثناکارشروشروعمکنمیچکمروهامامیپ

کهکارتمومکنهیواعالممدهیکهثنامنروموردخطابقرارمیاحظهومنتالشکنهیم

!هییایچهدندونمیکهخودمهمنمکنمیمریسییایشدهدردن

***
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صباامروزچندمه؟-

:گهیوبعدمکشهیرنگشمیتبصورلـ*ـیبهگوشهیدستصبا

.ستمیب-

کنمی.صدامروبلندمشمیجاممبلجابهیرویوکمکوبمیهممهامرومحکمبهدستکف

:گمیوم

مامان،امروزتولدحاجباباست!-

وبهرهیگیمکردیاشروپخشمموردعالقهالیکهداشتسرونیزیمازتلوچشمامان

:گهیوبعدمزنهیمی.لبخندمحجوبکردمیباذوقداشتمبهشنگاهمهککنهیمننگاهم

بپزم.کیبرمبراشک-

:گمیومکشمیصافشدهبودنمنهیبهموهامکهاالنمثلآیدست

بخرم؟کیحاجباباکیبرمبراشهیم-

ونمیشیمبلمیلبهی.روکنهیوبعدچپچپنگاهممنهیشیزانوشمیمامانرودست

:گمیم

.کنمیخواهشمرم،یگیازآقااحمدمرمیم-

بهیوبعدازمکثکوتاهادیبهچشممدیتردیزیازهرچشتریمامانبیهاچشمیتو

:گهیومکنهینگاهمونیزیتلو

باشهفقط...-

:گمیومپرمیحرفشموسط
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.گردمیهمبرمعیچشممراقبم،سر-

وبعدازکنمیمانتومروتنممنیتر.دمدسترمیممتاتاقوبهسشمیمبلبلندمیرواز

.امیمرونیاندازکردهبودم،ازاتاقبکهپسییهابرداشتنپول

.ارمیمرونیروازداخلشبدمیاسپرتسفیهاوکفشرمیمیسمتجاکفشبه

.ریشمعهمبگ-

بود.ماسکمروباالستادهیکهپشتسرماکنمیبهصبانگاهمیجاکفشنهیداخلآاز

:گمیومکشمیم

باشه.-

کهدوتاکوچهازرمیمیفروشینیریشنیترکیوبهسمتنزدزنمیمرونیخونهباز

ماباالتربود.یخونه

یادیزیلیزمانخد،یآسموننشستهبودوتاآغازجدالماهوخورشیگوشهدیخورش

وکردیبهاستخونآدمنفوذمشیتم،سردماهرودوستداشبهمنینموندهبود.هوایباق

.دیبخشیبهآدممیاجونتازه

شه.دستبهدستهمدادهتاحالمخوببازیچازهرگونهازدحامبودوهمهیخالابونیخ

کهمتعلقبهآقااحمدبودنیریشیفروشینیریشیتابلودنیوبادکنمیرونگاهمبهروبه

مغازهیاشهیدرشی.کفدستمروروشمیردمابونیزخاوبخشمیهامسرعتمبهقدم

روقلقلکمییایبویهارندهیماسک،گریاززینیریشی.بوکنمیروبازمدروبعدذارمیم

.نهیشیهامملـ*ـبیولبخندرودهیم
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رنگمغازهقدمیریشیهاکیسرامیوروکشمیابروممیامروگوشهاشارهانگشت

وبهمشهیکناردربلندمزیرنگازپشتمیاسییبامانتوی.دخترجوونرمدایبرم

وبادقتنگاهشونرمیبودنمشهیکهپشتشییهاکی.بهسمتکگهیآمدمخوش

.کنمیم

اونباشکالتنوشتهبودتولدتیقرمزرنگداشتورولویروکشبرهاکیازکیکی

:گمیومچسبونمیمشهیامروبهشمبارک،انگشتاشاره

.خوامیرومکیکنیا-

کهمدنظرمبودیکیوبهکرهیگیرنگشردانگشتمرومیادرشتقهوهیهاباچشمدختر

.ذارهیروداخلجعبهمکیدستکش،کدنیوبعدازپوششهیبلندمزی.ازپشتمسهریم

.جزمنوفروشندهمریگینظرمریروزیفروشینیریشیوفضاچرخمیپامپاشنهیرو

بهوضوحیاشهیکهازپشتدرشابونیداخلمغازهنبود.نگاهمروبهخیاگهیکسد

یبودنوصداابونیرنگارنگدرحالعبورازخیهاهاباماسک.آدمدوزمیمشخصبودم

.شهیدارهشلوغمابونیکمخکمهکدهینشونمهانیبوقماش

.دییبفرما-

یروداخلجعبهکی.کچرخمیوبهسمتفروشندهمرمیگیمهشیروازشنگاهم

لبمیدرجعبهاسممغازهنوشتهشدهبود.زبونمرورویگذاشتهبودورویرنگیاروزهیف

:گمیومکشمیم

.نیتادونهشمعهملطفاًبهمبدپنج-



 

 

 
73 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
وبهسمتمهاریمرونیبیوبستهشمعرهیقرمزرنگکنارشمیبهسمتقفسهفروشنده

.رهیگیم

.نیخوشاومد-

.کنمیگردموشمع،عقبکیکنهیوبعدازپرداختهزرمیگیشمعروازفروشندهمبسته

هام.انگاربهکفکفشستمیایکهپشتسرمقرارداره،ثابتسرجاممیفرددنیباد

برداشتنروازمگرفتهبودن.چسبزدهبودنوتوانقدم

ریتکتکحرکاتمروزشیمشکیهاچشمکشم،یمانتوممنیبهآستیدستناخودآگاه

رومبهفردروکهنیایادآوری.باسوزونهیونگاهشتااعماقوجودمرومرهیگینظرم

.شمیوبعدازکنارشردمکنمیمکیابروهامروبههمنزدزدانه،ی

صنمخانوم!نیسالممنروهمبهحاجاحمدبرسون-

ازدستمکیکیهرلحظهامکاندارهجعبهکنمیموحسبندهیمخیهامرگیوتخون

یسرد.باخوناندازمیبودمستادهیکهکنارمازدانیبهیچشمنگاهیسُربخوره.باگوشه

وچرخونهیوبعدسرشروکاملبهسمتممزنهیاشروباالملباسچهارخونهنیآست

.هشینگاهمقفلمینگاهشتو

.درامیمرونیبلندازمغازهبیهاوبعدباقدمکنمیمترکیروبهخودمنزدکیکجعبه

:گمیلـ*ـبمریوزکشمیمیقیونفسعمبندمیمغازهروم

.یلـعـ*ـنتبهتکهحالخوبمروخرابکرد-

یامروبهچادرمشککفدستعـ*ـرقکردهکنم،یبلندشروعبهحرکتمیهاقدمبا

ودمیدستمتکونمیتویروکمکی.جعبهکرمیگیلبمروگازمیوگوشهکشمیممنگر
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ینیریداخلشیهاذهنمازاتفاقمیخوشبگذرونیقرارهشبکلکهنیایادآوریبا

.رهیگیفاصلهمیفروش

هیالحظهی.تمامهوشوحواسمپشمیردمنابویوبعدازخشهیهامبهخندهبازم*ـبلـ

.میخونیوماباشوقبراشتولدتمبارکمشهیکهحاجباباواردخونهم

رنگیمشکیوبهدوتاگوستمیایثابتسرجاممم،ینیبریزییعطرآشنادنیچیپبا

رومتااعماقادکلنمردروبهیوبوشهیحبسمامنهیسی.نفستوکنمیرومنگاهمروبه

.کنهینفوذمهامهیر

وبعداونروازنهیشیرنگشمیماسکمشکیهالبهیوروادیباالمردمیگندمدست

.دارهیصورتشبرمیرو

.قلبمرنیگیجامهامقهیشقیوروخورنیسُرممیشونیپیعـ*ـرقازگوشهیهادونه

.چهیپیگوشمنمیمکررقلبمتویهاتپشیداجزصییوصداکوبهیموقفهیب

!کردمداتیباالخرهپ-

.بدونکنهیهامرومتوقفمرگیخونتوانیوجرچهیپیگوشممیاشتومردونهیصدا

.آبدهنمروکنمیشدهبودنگاهمرهیرومکهمشتاقانهبهمنخپلکزدنبهمردروبه

واردشتریادکلنشبیبودارمیکهبرمی.باهرقدمدارمیبهجلوبرمیوقدمدمیقورتم

.رسهیحدنصابخودشمنیقلبمبهباالترربانضوشهیمهامهیر

وگمیمیلـ*ـبلعـ*ـنتریاماانگارپاهامقصدرفتنندارن.زبخشمیهامسرعتمقدمبه

.کنمیخودماحساسمیروآخرنگاهشرویوتالحظهشمیبعدازکنارمردردم

سرده.رونیبیتوداداش،هواایهومانب-
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:گمیلـ*ـبمریوآرومزنهیشیهامملـ*ـبیوناخودآگاهریلبخند

پساسمشهومانه!-

هوایکههواسردشدهومنمتوجهسردشمیمتوجهمنهیشیوجودممیکهتویلرزبا

وبعدبهسمتکنمیروباپشتدستمپاکممیشونیپیعـ*ـرقرویهانشدم.دونه

بهیزیازهرچشتریکوچهبنیایهاهتکخونتکیمی.بافتقددارمیمونقدمبرمکوچه

نقاعدهاستثنانبود.یماهمازایوخونهادیچشمم

بهی.تابازشدندرنگاهدمیوبعدزنگدرروفشارمکنمیلبمرومحومیلبخندرو

فکریتوادیزلیدلیروزهابنیبودکهایمردیوتمامهوشوحواسمپاندازمیاطرافنم

امدرروهلومنباانگشتاشارهشهیبازم«کیت»ی.درباصدادیکشیمسرکالمیوخ

.شمیمنهوواردخودمیم

.نگاهمروبهاطرافخونهاندازمیهاممشونهیوبعدرودارمیسرمبرمیروازروچادرم

.رمیگینظرمریشدهبودنروزدهیپوشمانیخونهکهباسیوارهایتکدوتکچرخونمیم

چارچوبدریوبهقامتبلندصباکهتورمیگیموارهایبازشدندرچشمازدیباصدا

.کنمیمهبودنگاستادهیا

.صبارمیگیروبهسمتشمکیوبعدجعبهککنمیمیاصلهبودروطفنمونیکهبیچندقدم

رواز.ماسکمرهیگیوبعدجعبهروازدستممکوبهیرومحکمبههممدشیسفیهادست

شی.درآهنرمیماطیحیگوشهیبهداشتسیوبعدبهسمتسرودارمیصورتمبرمیرو

یاتکخندهشهیرنگمباعثمیاناریهاگونهستم،یایمنهیآیووبعدجلکنمیروبازم

یها.قطرهپاشمیوچندمشتآببهصورتممبرمیآبمریبکنم.دستمروبهسمتش

.کنهیموازالتهابشونکمنهیشیممینتخواسیهاگونهیآبرو
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رونیبیبهداشتسیازسروکنم،یبودصورتمروخشکمنهیکهکنارآینارنجیحولهبا

.کنمیحرکتمیوبهسمتدرورودامیم

وبهکشمیاممشدهنیکراتیبهموهایدستدارم،یسرمبرمیرنگمروازرویمشکشال

.رمیمونیزیکنارتلویسمتبخار

هیکنارمتکواریامروبهدوشونهرمیگیمیبخاریروروامیوگندمدهیکشیهادست

.دمیم

«کردم!داتیباالخرهپ»:شهیسرممدامپخشمیمردونهتویصداکی

تالبخندمبهذارمیدهنممیدستمروروعیوسرشهیبهخندهبازمارادهیهامب*ـبلـ

.ادینهیچشمبق

ی.گوشهکنمیرنگمروبازمیزرشکیمانتویهاودکمهنمیشیمیکناربخارنیزمیرو

کهی.باحسسوزشچسبونمیمیهامروبهبدنهبخارونوکانگشترمیگیلبمروگازم

.ارمیمرونیومانتوروازتنمبرمیگیفاصلهمیازبخارعیسرکنمیهامحسمانگشتیتو

اتاقکهمتعلقبهمنوصبابودنیآخریودرچوبرمیخونهمآشپزکناریسمتراهروبه

.کنمیروبازم

وبهذارمیمزیمی.آرنجمرورونمیشیمیصندلیوروکنمیپرتمتختیرورومانتوم

.کنمیبودنگاهمزیمیکهگوشهخمیکتابتار

:گمیلـ*ـبمریززارمیقلبممیرورودستم

؟یکنیمیقراریچراب-
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وبهشمی.واردچتترنممزنمیورمزشرومارمیمرونیروازداخلکشوبمیگوش

:زنمیبودزلمشبیکهمتعلقبهدهامونامیپنیآخر

شده؟یبهترنمبگمچ-

:گمیومشمیمرهیوبهسقفخکنمیهامروغنچهم*ـبلـ

شده؟یمگهچ-

:دمیقلبمگوشمیهندابواندازمیهممیکوتاهمرورویپاها

!یعاشقشد-

امقهیشقیامرورو.انگشتاشارهنمکیوبهاطرافنگاهمنمیشیمیصندلیروصاف

:گمیومزنمیمامقهیوچندضربهبهشقزارمیم

نکنوآدمباش.هودهیفکرب-

کنمیردموارویودوبارهرمزگوشزنمیهاماومدهبودنروکنارمچشمیکهجلوییموها

:کنمیکردنمپیوشروعبهتا

افتاده.یاتفاقهیترنم،-

بگهکهچههیاگهترنمبرهبهبقخونمش،یمگهیباردکیروارسالکنمامیپکهنیازاقبل

.برهیافتادهسرمبهبادمیاتفاق

:کنمیوزمزمهمخارونمیانگشتموسطابروهامرومبا

.دونمیترنمافتادهرومیکهبراییهاازاتفاقیلیمنهمخ،کنهیرونمکارنیا-
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امی.پکنمیترنمارسالمیروبراامیوبعدباذوقپشهیمداریهامپدچشمیتویشادبرق

.شهیمنیبعدترنمآنالهیوچندثانخورهیمکیدوتات

وقفهیبدیکهپرسیلتاهرسواشمیکردنمپیازسمتترنمآمادهتااممیخوندهشدنپبا

جواببدم.

:سهینویموشهیمپیبعدترنمدرحالتاهیثانچند

شده؟یچ-

وبعدکشمیامروبهشلوارممعـ*ـرقکردهیهاوکفدستذارمیمزیمیرورویگوش

کهرخدادهبودییهاکردنوتماماتفاقپیبهتندتندتاکنمیشروعمیازبرداشتنگوش

.سمینویترنممیروبرا

.ساعتکنمیوبهساعتنگاهمامیمرونیوبعدازصفحهچتبدمیارسالروفشارمدکمه

.گشتیحاجباباازمغازهبرمگهیساعتدکیپنجبودو

.بهسمتکمدگوشهاتاق،ذارمیواونروداخلکشومکنمیروخاموشممیگوشنترنتیا

رافونساکیداخلکمد،یهالباسنیازگشتنبعد.برمیبهتختبودمدهیکهچسب

وبعددارمیبرمزیمی.شونهقرمزرنگمروازروپوشمیومارمیمرونیرنگبیخاکستر

شن،یکوتاهموهامشونهمیقهی.درعرضچنددقکنمیمنهموهامروشویحالباخوش

نتهاشونروبااونکشوبعدازبافتنموهام،ادارمیروبرمیرنگیمشکیکشمو

.بندمیم
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قرمزرنگیقالی.رودارمیوبهسمتآشپزخونهقدمبرمکنمیاتاقروخاموشمالمپ

یروسرشهی.مثلهمدوزمیوبهقامتکوتاهوتُپلمامانچشممستمیایکفآشپزخونهم

دهبود.بهتنکریرنگیاسرشبودولباسسرمهیرنگدیسف

مییایبویهاتکسلولروباتکیچسبخورشتسبزدلیوبوکشمیمیقیعمنفس

ازچارچوبدرآشپزخونهیوسرمروکمچرخمیپامیپاشنهی.روکنمیاحساسم

.گردمیودنبالصبامبرمیمرونیب

رفتهبشقابعصمتخانومروبده.-

وکنمیگاهموبهمامانکهمنروموردخطابقراردادهبودنچرخونمیرومسرم

گازدرحالیرنگبرنجکهروی.بهسمتقابلمهزرشکگمیلـ*ـبمریزی«آهان»

.زنمیوبرنجروهممرمیگیبهدستمیقاشقدارم،یبودقدمبرمدنیجوش

.ادیمشهیصابرامروززنگزد،آخرماهکارهاشدرستم-

کهیخوبیها.حسکنمیبغلموبعدمحکممامانروکوبمیهامروبههممدستذوقبا

اتاقخوبیتاآخرامشبکلکردمیبودنوحسمادیزیلیخکردمیمافتیامروزدر

.افتهیهمبراماتفاقمگهید

دنی.باشنرهیوبهسمتقابلمهبرنجمکنهیهامآزادمخودشروازحصاردستمامان

چارچوبدرآشپزخونهقراریوتورمیگیبستهشدندر،گوشهلبمروگازمیصدا

.رمیگیم

وبلندشیاقهوهیبهموهایوبعددستارهیرنگشروازسرشدرمدیچادرسفصبا

.رهیوبعدبالبخندبهسمتاتاقماندازهیهاممبهلباسی.نگاهکشهیم
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.اندازمیاممشونهیامروروبافتهشدهیموها

بعدمدرسهباصبایتونیردامتشه،آشبپزم؛فهاشدرسبچهکارنیصنمنذرکردما-

د؟یخریبر

.گمیلـ*ـبمریزی«چشم»بهسمتمامانبچرخمکهنیابدون

.زنمیوپردهروکنارمرمیممنیرهداخلنشبهپشتپنجعیبازشدندر،سریصدابا

صدامروبلند.بندهیودرروباآرنجشمشهیواردخونهموهیمکیبابابادوتاپالستحاج

:گمیومکنمیم

حاجبابااومد.-

یقی.نفسعمرهیبهاستقبالحاجبابامشهیومامانهممثلهمرهیگیکنارمجامعیسرصبا

.بالبخندبهحاجباباسالمکنمیحبسمهامهیعطرحرمحاجباباروداخلریوبوکشمیم

امبافتهشدهیموهاینگاهشروده،یمیجوابسالممروبامهربونشهیومثلهمکنمیم

.کنهیبامکثراهشروبهسمتاتاقکجموشهیقفلم

.بابستهشدنیسرشروزبهروزکمترمیموهاخمشدهبودویبلندحاجباباکمقامت

خچالیروازداخلکیوکرمیبهسمتآشپزخونهمعیشدندراتاقتوسطحاجبابا،سر

وارهیمرونیبییشوظرفیروازداخلکمدباالیاشهیشیهابشقاب.مامانارمیمرونیب

.کنهیمکتحرمنیبهسمتنشعیسر

رونیهاروازداخلجلدشب.شمعذارمیوسطآشپزخونهمیاشهیشزیمیروروکیک

.کنمیروشنشونمتیوباکبردمیقرارمکیکیوسهتاروارمیم

م؟یخبرهخانوم،مهموندارچه-
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روبهکیکنشونم،یهامملـ*ـبیازتهدلرویلبخندرسه،یحاجبابابهگوشممیصدا

.رمیمرونیوازآشپزخونهبرمیگیدستم

.حاجباباکهوسطکنهیوشروعبهدستزدنمشهیمبلبلندمیمنازرودنیبادصبا

.دارهیاشروبرمهمچشیرونکیمنعدنیوبادکنهیبودعقبگردمستادهیانینشم

.بهسمتحاجباباکههمچنانذارمیمزیمیروروکیوکرمیممنیوسطنشزیسمتمبه

:گمیومچرخمیبودمستادهیا

تولدتونمبارک!-

دلمادامهدادم:یتوو

بابا!-

یروشیاقهوهیموهاکنه،یخممیوسرشروکمرهیگیدستحاجبابارومصبا

:گهیمیوباخوشحالشهیمختهیاشرشونه

حاجبابا؟ینیشینم-

مبلیوروکشهیمدشیسفیهاشیبهریدستداره،یقدمبرمبابابهسمتمبلحاج

.نهیشیم

:گهیومرهیگیکارددستهزردروبهسمتحاجباباممامان

کیکاردکنیاهاروفوتکنوبعدبااومدکهامروزتولدته،حاالاولشمعادشیصنم-

روبرشبده.

:گهیمتیدرحالچرخشهوبعدباعصبانکیکارد،منوکنیحاجبابابنگاه
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شدهخانوم؟ارزشیبراتبقدرنیمنایتاحاالآبرویازک-

:گهیومزنهیاشمگونهیمحکمرومامان

!؟یحاجهیچهحرفنیا-

.رهیگیومهامرستسردش،دیهاوبادستدارهیبهسمتمقدمبرمصبا

:گهیوبااخممنهیشینممیوروادیاشارهحاجباباباالمانگشت

بچه!یمنروبردیکارتآبرونیباا-

:گهیومکنهیمامانثابتمیوروچرخونهیاشروماشارهانگشت

؟یایالفبچهبرنممینهیازتوانتظارنداشتمخانوم،ازعهده-

ونهیشیکمرممیروی.عـ*ـرقسردافتهیمنیزمیرومامانبودکهبهدستیکارد

وبعددمیدستمفشارمی.دستصبارومحکمتوشهیمدهیهامکشچشمیرویپردهاشک

:گمیمیلرزونیباصدا

کردمکهباعثشدهآبروتونبره؟یکاراشتباهچه-

هامبستهرگیوازترسخونتومدیدیمیحدعصباننیحاجباباروتاابار،نیاولیبرا

بود.

.کوبهیمنیزمیومحکمروکنهیوبعداونروبلندمرهیمکیابابهسمتکحاجبدست

.ارهیوپردهگوشمروبهلرزهدرمشهیمامانادغامم«نیه»یآرومصباباصداغیجیصدا

ان،یبرونیبودازحدقهبکیکهنزدییهاومنباچشمدارهیبهسمتمبرمیباباقدمحاج

.دارمیبهعقببرمیوقدمکنمیدستصبارورهام
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دلمی.توشهیمکیوحاجباباهمچنانبهمننزدرسونهیخودشروبهمامانمعیسرصبا

:کنمینجوام

خودتکمککن!ایخدا-

تنکسشی.صداوفتمیمنیزمیسفت،محکمرویکهبابرخوردبهشرمیعقبمقدرنیا

سرمروبهعقببچرخونموبهپشتسرمعیسرشهیوباعثمخورهیبهگوشممشهیش

نگاهکنم.

پخششدهبود.نیزمیروهاشکهیافتادهوتنیزمیبود،روزیمیکهرویاشهیشگلدون

وبعدستهیایحاجباباباشکستنگلدونسرجاشثابتمذارم،یمنیزمیدستمرورو

.رهیمآشپزخونهبهسمتعیسر

.دوزمیوبهدستممرمیگیحسسوزشدستم،نگاهمروازدرآشپزخونهمبا

رنگمیسارافونخاکستریداخلدستمرفتهبودوخونازدستمروشهیازشیاتکه

گلومیکهتویوبغضرهیشدهبودکنارمدهیهامکشچشمیکهروی.پردهاشکختیریم

.هترکیجاخوشکردهبودم

.کشمیمرونیروازدستمبشهیوبعدشبندمیهامروموچشمکنمیدستمنگاهمکفبه

.رنیهممیوابروهامتوشهیمشتریسوزشدستمب

یمتریسانتکییوحاجباباروتوکنمیهامروبازمچشمیزیشدنچیچیقیصدابا

.نمیبیخودمم

!نیحسای-
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حاجبابابودنیهادستریامکهحالاسبافتهشدهیوموهاماماندیصورتسفنیبنگاهم

درنوسانه.

ازیخبرکشم،یبهپشتسرمدستممیوبادستخونلرزنیهامازشدتبغضم*ـبلـ

یبود.باپرتشدنموهامتودهیتمامموهامروچیرحمیموهامنبودوحاجباباباب

.شهیصورتم،صورتمازدردمچالهم

اونروزباثنارفتهفهممیمننمیبچهبزرگکردنم!فکرکردنیردنکنهبااتمددس-

کافه؟یبود

:گمیلـ*ـبمریوزرمیگیلبمروازشدتدردگازمگوشه

لـعـ*ـنتبهتثنا!-

:دهیتمامادامهمیرحمیوحاجبابابابکشمیروباالمدماغم

کهآبرومنهیافتمبچهخواهرتناراحتبشهبهترازخانومباشماهمهستم،مدامبهتگ-

کیدخترحاجاحمدامروزاومدهکگنی!مردممریبگلیبفرماتحو،یبره؛اماگوشنکرد

بوده!یتولدکستیومنمعلده،یتولدخر

چهرهارم،ی.سرمروباالمرنیگیهامجامگونهیهامروواشکزنمیتندپلکمتند

.نگاهمروبهسمتادیبهچشمممزیمبلنشستهبوداولازهرچیوصباکهردهیترس

یروبازکردهبودوباصورتشیروسرریکهگرهزنمیبیومامانرومچرخونمیراستم

کرد.یسرخبهحاجبابانگاهم
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نییسرمروپاکنم،یدهنماحساسمیخونروتوانیوجررمیگیگوشهلبمروگازم

هقمهقیوصدارنیپاممثلخارداخلچشمممیامجلوشدهیچیقیوهامواندازمیم

.رهیگیاوجم

یمنبازینرهباآبروادتینگوشهاتاقتتاموهاتهمبچسبونیساکتشوصنم،ا-

داره.یکردنچهعواقب

کهلحظهورودبهخونهداخلیازمهربونیخبرکنم،یبهحاجبابانگاهمیاشکیهاچشمبا

هاشنشستهبود،نبود.چشم

بهسمتچپیکمدهیومنترسکنهیکهبهدستشبودروبهسمتمپرتمیایچیق

.کنهیروجدامهیازچوبپایوقسمتخورهیمزیمهیبهپایچی.قشمیملیمتما

یاکتقهوهدنیوبعدازپوششهیبرداشتهمیمحکمحاجبابابهسمتجاکفشیهاقدم

.رهیمرونیبزخونهرنگشا

:گمیومرهیگیهقماوجمهقیبستهشدندر،صدایصدابا

ره؟دارادی...ادنیخرکیمامان...مگهک-

وبعدزنهیرونپاشمیوماماندستشرومحکمروشهیصباهمبلندمیهیگریصدا

.نهیشیمنیزمیرو

شد!یوچکردمیفکرمیچ.ذارمیزانوهاممیوسرمروروکنمیپاهامروجمعم

ختهیسارافونمریاشکمرویهاوقطرهکنمیهامروبهوضوحاحساسمشونهلرزش

.شهیم

.ادیمصنم!ازدستتدارهخون-
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لـ*ـبشنوم،یکهخودممبهزورمییسرمروبلندکنم،درجوابصباباصداکهنیابدون

:زنمیم

بهدرک!-

کنم.نتینفرادیدلمنمیثنا!بچهخواهرمکارتکنهخدابگمچه-

یاگهاصرارثنانبود،مناالنموهامروداشتم.سرمروازرونه،یشیلبممیرویپوزخند

.اندازمیمیوبهاطرافنگاهکنمیپاهامبلندم

کهباظرافتبافتهییشدهبود؛موهایقالیهابودمش،سهمگلدهیکهباشوقخریکیک

النکنارمافتادهبودن.بودمشون،ا

روشدنیمشتریکههرلحظهبییهاواشککشمیهاممچشمریوزارمیروباالمدستم

.باسوزشمکرردستممجددکفشمیوبلندمذارمیمنیزمیرو.دستمروکنمیپاکم

.ارمیمرونیدستمفرورفتهبودروبیکهدوبارهتویاشهی.خردهشکنمیدستمروچکم

:گهیمره،یمیکهبهسمتانبارطورنیموهشهیمبلبلندمیبابلندشدنمن،ازرومامان

.ارمیتکوننخورمادر،بذاربرمجاروب-

.کردنیمییخودنمابیرنگم،عجیسارافونخاکستریخونرویهالکه

.یترشدکوتاهخوشگلیبامو-

صورتشیکهروییهاواشکادیمباالصباکیدستکوچدوزم؛یروبهصباممیاشکنگاه

.دهیملمیتحوینیولبخندغمگکنهینشستهبودروپاکم
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هاشهیوبعدازبهبرقزدنجارو،شروعبهجمعکردنشادیبهسمتممیباجاروبرقمامان

.کنهیم

روجلومی.دستزخمدوزمیمشدمچشمبافتهیوبهدستهموستمیایسرجاممثابت

موهامبستهنییکهپایروبهکشی.دستدارمیبرمنیزمیوبعدموهامروازروبرمیم

.شمیدستممیزیرومتوجهخونکشمیبودمم

یکهدوستشونداشتمامشبقربانییزایهمهچکشم،یدستمروبهگوشهسارافونممکف

باسموردودنولدستمبیشونمتویحاجباباشدهبودن.موهامبهجایوآبروتیعصبان

عالقمپرازلکهخونشدهبود.

.کنمیومامانروازپشتسربغلمذارمیبهجلومیومنقدمشهیخاموشمیجاروبرق

هامرودورمامانحلقهببارن.دستدمیهاماجازهموبهچشمذارمیکمرشمیسرمرورو

.بهسمتمکنهیجدامزخودشمنرواونهیشیهاممدستیودستگرممامانروکنمیم

کمرمیودستمامانرورهیگیهقماوجمهقکنه؛یبغلمروومحکممنچرخهیم

.زنهیبهکمرممیآرومیهاوضربهنهیشیم

.شهینکنمادر،درستمهیگر-

مانرووماارمیدلمتلنبارشدهبودروبهزبوننیکهتویتاحرفرمیگیلبمروگازمگوشه

ناراحتنکنم.نیازاشتریب

شهیمامانهمی.بوکشمیمیقیونفسعمذارمیهممیهامروروپلکجه،یحسسرگبا

.رنیگونمجابگیهامدوبارهروباعثشداشکبارنیامااکرد؛یآروممم

مامان!دستصنم....-
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یرودستشرو.محکمکنهیوبهدستمنگاهمکنهیمنروازخودشجدامعیسرمامان

:گهیومزنهیگونشم

.اریصبا!بدوچادروشالصنمروبره،یخداجونمروبگ-

.کنهیسرمروشیومامانهمچادرمشکرهیبهسمتاتاقمعیسرصبا

:گمیومکشمیوازتهدلبومارمیممینیبیدستمبودروجلویکهتوییموها

م؟یبرمیخوایکجام-

کهکوتاهوبلندبودنروییوبعدموهااندازهیسرممیرورویرنگیاشالسرمهصبا

هامچشمیوتوزنهیدستشروبهصورتممیرنگتودی.ماسکسفبرهیداخلشالمم

هامجداهاروازحصاردستواونرسونهیدستممیتویدستشروبهموهاکنه؛ینگاهم

.کنهیم

.چهیپیروبهدوردستممیرنگدیوپارچهسفاندازهیسرممیرورومیچادرمشکمامان

.کشمیمیآرومغیوجبندمیهامروازشدتدردمحکممچشم

روهمجمعکن.هاکیکنیامارستان،یبمیصبا!باباتاومدبگورفت-

.کشونهیوبعدمنروبهدنبالخودشمنهیشیدستسردممیگرممامانرودست

اولداخلکوچهروشهی.مثلهممیریمرونیوازخونهبکنمیحرکتمبهدنبالشعیمط

نبودتامتوجهرفتنمارونیبیداخلخونشونبودنوکسهاهیهمههمساکنم،یچکم

بشه.

سرعتببخشمتادستمهامبهقدمشمیومنمجبورمشهیمامانتندتربرداشتهمیهاقدم

نشه.دهیکش
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.کنهیهاماضافهموبهشدتاشکخورهیازاشکممرپیهاسردبهچشمیهوا

نکنقشنگم.هیدورتبگردممن،گر-

تادوبارهاشکمدوزمیچشممابونیوبعدبهخکنمیمکیهامنزددستمروبهچشمپشت

.ادیدرن

پارچهمشخصیدی.سفارمیهاممچشمیپارچهشدهبودروجلوریروکهحاالاسدستم

قرمزشدهبود.نبودوکالً

.میدیخداروشکررس-

.مامانکنمیبودنگاهمابونیطرفخکهاونمارستانیبیوبهتابلوندازمیمنییروپادستم

بودنستادهیامارستانیبیکهجلوییهانیماشنیوبعدازبرهیگیترمدستمنرومحکم

.میشیردم

.شهیمدهیبهدنبالآمبوالنسکشاریتاخیهامبوچشمخورهیآمبوالنسبهگوشممیصدا

زنروبابرانکاردازداخلآمبوالنسهیبعدیوکمستهیایدراورژانسمیآمبوالنسجلو

.برنیوبهسمتاورژانسمارنیمنییپا

وبهسمتاورژانسمیشیهاشونموندهبود،ردمکهاالنفقطساقهییهاکنارگلاز

.میریم

دستمنیدستمامانرومحکمباره،یشمروبهلرزهدرمپردهگوچندنفرهیگریصدا

.میستیایاورژانسمیاشهیدرشیوجلودمیفشارم

ونگاهمروبهرمدایبهداخلبرمی.قدمخورهیگرمبهصورتممیکناررفتندر،هوابا

،پُربودکهاطرافاورژانسگذاشتهشدهبودنیکیپالستیهایصندلیرودوزم،یاطرافم
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رنگاورژانسدوختهشدهبود.باینارنجیهاازپردهیکیکهچشمشونبهییهاازآدم

خورهیالکلبهمشامممی.بوستمیایوثابتسرجاممبندمیهامرومچشمجهیحسسرگ

.کنهیاضافهمجمیهسرگوب

صنم؟یشدیچ-

یروی.پردهاشکنمیبیانرومنگرانمامیهاوچشمکنمیهامروبازمپلکیآرومبه

یهاهاشگونهشدهوامکاندارههرلحظهکناربرهواشکدهیکششیزمردیهاچشم

کنن.سیسرخشروخ

:گمیوآروممکنمیروبازمهاماخم

رفت.جیسرمگست،ینیزیچ-

بریآرومیها.قدمکنهیمتیومنروبهسمتجلوهدانهیشیمامانپشتکمرممدست

.دارمیاورژانسبرمدیسفیهاکیسرامیرو

کهیتختنیمشکل،بهسمتاولدنیوبعدازپرسادیبلوندبهسمتمونمیباموهایپرستار

.کنهیبوداشارهمواریکنارد

کنم،یمی.دستمروبررسنمیشیتختمیوروکنمیمیتاتختروطموندهیقدمباقچند

.شهیکفدستممبینصهیومطمئنبودمچندتابخاومدیهمچناناززخممخونم

.رهیگیجاممیشونیپیرویوعـ*ـرقسردرهیزدن،ضربانقلبمباالمهیترسبخاز

امشبیها.اتفاقدمیهمقرارمیهامرورووپلکمدیمهیپشتسرمتکواریسرمروبهد

.شنیچشممردمیپردهازجلوکیمثل

کنم.منبرمدکترروصدا-
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.دمیمامانتکونمیبرادییتایهامروبازکنم،سرمروبهمعنچشمکهنیابدون

درونمشیوبهشدتآتکنهیالکلتااعماقوجودمنفوذمیوبوکشمیمیقیعمنفس

گوشهلبمروگازشهیوباعثمدهی.درددستمبهحدنسابخودشرسکنهیاضافهم

.ههقمبلندنشهقیتاصدارمیبگ

پرستارخانوموکی.کنمیبازمیهامروبهآرومپلکم،ینیبیتوییآشنایبودنیچیپبا

:گمیدلممیوتوکشمیمیقیبودن.نفسعمستادهیمادکترمردکنارکی

بوروقبالًکجاحسکردهبودم؟نیا-

روچهیپیدستممیکهتویدردهیثانکیوارهیمردونشقلبمروبهلرزهدرمیصدا

.کنمیفراموشم

.زنمیصداتونمنیخانوم!شمامنتظرباش-

فکرنیاونلحظهبهایومنتوکشهیواونرومرسونهیروبهپردهمشیگندمدست

!ادیقدربهدستشمچهشیکهساعتصفحهگردمشککنمیم

شهیحبسم.نفسمشهیهمقفلمیبارتونیسومیونگاهمونبراچرخهیپاشنهپامیرو

ورهیگیدستشمی.پرستاردستمروتوچرخونمینگاهمروبهسمتپرستارمارادهیوب

وچشماززخمشهی.صورتمازدردمچالهمکنهیدستمروبازمیپارچهتویبعدبهآروم

.رمیگیکفدستمم

اومده؟شیپیچهمشکل-

گلومیمه.بغضتوکفدستکردنیومشغولبررسستادهیروماروبهقاًیدقهومان

:گمیومکشمیمیقی.نفسعمشهیوسوالشمجددتکرارمنهیشیم
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.دهیبرشهیباش-

وگوشهبندمیهممیهامروبادردروچشمره،یگیزخممقرارمیاشارشکهروانگشت

.رمیگیلبمروگازم

الزمداره.هیبخ-

لحظهبهلحظهمیشونیپیعـ*ـرقرویهاودونهلرزهیبهوضوحپشتممکنمیمحس

.شنیمشتریب

.نیاریروبهیبخیالزمبرایهالهیوسنی!بریخانومباقر-

.رهیومزنهیوپرستارپردهروکنارمشهیمریلجوجانهازگوشهچشممسرازیاشکقطره

:گهیومنهیشیدوپاشمیروم،روروبهقاًیدقهومان

؟یترسیمهیازبخ-

هاشوبهچشمرمیگیمدادیروازساعتدستشکهعددهفترونشونمنگاهم

دیلـ*ـبدارهوماسکسفیرویکهلبخنددهیگوشهچشمشنشونمیهانی.چدوزمیم

.نمیکهلبخندشروببشهیمنیصورتشنشسته،مانعایکهرویرنگ

:گمیمکنم،ینگاهمشهاکهبهچشمطورنیوهمکشمیروبهداخلدهنممنمیی*ـبپالـ

آره.-

صورتشدنیدی.براکنهیمفرمشیونیبیودستشروداخلجشهیبلندمنیزمیرواز

.کنمیوتنهاحرکتدستشرودنبالمرمیباالبگیلیمجبورمسرمروخ
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روبهیرنگیمشکیهندزفرمیوبعدسارهیمرونیببشیروازداخلجفونشیآیگوش

ازنگاهکردنشتکتککنمیوحسمکنهیبهصورتمنگاهم.کنهیوصلمشیگوش

صورتمدرحالآبشدنن.یاعضا

یلباسچهارخونهروهیعکسشباخوره؛یوصلبودمبشیکهگوشهجیبهکارتنگاهم

«یدکترهومانبهمن»اوننوشتهبودنییکارتزدهشدهبودوپا

ده؟رتتهمزخمشنکنهصوه؟یچراگوشهماسکتخون-

داخلیبیحسعجدوزم،یهاشموبهچشمرمیگیتعجبنگاهمروازکارتمبا

.شمیوجهمتوجهشنمچیهاشنشستهکهبههچشم

:زنمیوآروملـ*ـبمکشمیاونروباالمیکمذارم،یماسکممیسالممرو،رودست

شده.فیبوده،ماسکمکثینه،دستمخون-

:رهیگیروبهسمتممهایوهنذفرنهیشیدوزانومیپاهامرویجلو

هاتوفقطبهآهنگگوشبده.گوشیروبزارتونایکهشروعکردمایوقت-

شیمشکیدستآزادشروبهداخلموهاکنم،یدستشنگاهمیتویبههنذفرمتعجب

.ذارهیپاهاممیرورویوهنذفریوبعدگوشکشهیم

ادکن.بهماعتم-

وبعدپردهرودارهیمبهجلوبری.قدمخورهیرستارمده،چشممبهپکناررفتنپربا

کهدرحالقدمزدنهومطمئنممثلنمیبیمامانمرومیها.ازپشتپردهکفشکشهیم

درحالذکرگفتنه.شهیهم



 

 

 
94 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
کهبهتگفتمروانجامبده.یکار-

هلبمروگازالتگوش.باخجشهیپاهامبودزوممیکهرویمنوگوشیپرستاررونگاه

.ستهیایرومموروبهشهی.پرستارمتوجهموضوعمرمیگیم

داخلی.قبلازگذاشتنهنذفرذارهیهاممشونهیورودارهیسرمبرمیروازروچادرم

:گهیومکنهیهامنگاهمچشمیرنگشتویعسلیهاگوشم،باچشم

هاتروببند.آهنگگوشبدهوچشمفقطبه-

لبمی.زبونمروروکنهیوبعدبازمذارهیهممیرونانیروبهنشونهاطمهاشکلپ

:گمیومکشمیم

باشه!-

یروتوشی.هومانگوشدهیروداخلگوشمجامهایوهنذفرزنهیشالمروکنارمگوشه

.چهیپیگوشممیتوییآهنگآشنایبعدصدایوکمرهیگیدستشم

قدرمچهببندتابگهاتوچشم»

«بدجورعشقدلمخوامتیم

.شهیادکلنهومانپُرمیازبوهامهیوررنیگیهمقرارمیروارادهیبهامپلک

پادتیمنهمشمچشم»

دارهیتواصالًکمثل

«بارهیازتمیخوشگل

.ادیمادمیبهیشکدوجفتچشممشه،یحبسمنمیسیتونفس
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کهبهتخوردچشمیهمونشب»

خوردبههمشونمون

زلبهممیزدما

شدههولدلمشتیپکمهی

«حسمروبهتلوبدمدیبادمید

هاچندچشمنیاکردم،یمنیکافهرونفرمیکهباثنارفتهبودیبوداگهاونروزیانصافیب

روزبودکههوشوحواسروازمنگرفتهبود.

یباالخرهکارتوکرد»

ینتونمازتدلبکنمچاگه

یقشنگیواستحرفایدلمهتو

«ستیتورودستخودمنخوادیدلممیه

.کنمیهامروباترسبازمصورتم،چشمیرویقرارگرفتندستگرمبا

ازافتیتنهاحسقابلدریکهمهربوننمیبیاممهچشمیروجلویجفتچشمعسلدو

رونیروازگوشمبهاوبعداونرسونهیمیروبههندزفرفشیهاشبود.دستظرچشم

.ارهیم

وکنهیمتیاومدهبودنروبهداخلشالمهدارونیکهازگوشهشالمبیکوتاهیموها

:گهیم

تمومشد.-
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.رهیروموبعدپرستاربهسمتتختروبهخورهیشدنپردهبهگوشممدهیکشیصدا

یحتکهنیدونازدهشدهبودبهیکفدستمچندتابخچرخونم،یروبهسمتدستممسرم

متوجهشدهباشم.هیثانکی

شدهبودروباتمامیادکلنهومانقاطیالکلکهحاالبابویوبوکشمیمیقیعمنفس

.عمبلیوجودمم

بهحرفیوبادیپاهامبودمیکهروشیهومانبهسمتگوشدیمردونهوسفدست

.شهیمرهیهامخچشم

کهنامرتببودنثابتنگهشیمشکیموهایورودمیهامروتکونمچشممردمک

.دارمیم

ولـ*ـبکنمیردقطرهرودنبالماد؛یمنییوپاخورهیسرمقشیازگوشهشقیعرققطره

:زنمیم

ممنون.-

.شهیمدهیهاشکشبهسمتچشماریاختیونگاهمنبشهیمیپشتماسکشمخفقطره

بی.دستشروداخلجکنهیعـ*ـرقموکفدستموفتهیدورتندمیضربانقلبمرو

:گهیومبرهیمشیشلوارمشک

¹!هِتیسلیویمهوقرباناوم-

.کنمیکههومانبهزبونآوردهبود،فکرمیاوبهجملهکنمیمکیروبهمنزدامابروه

.کنهیجملهبهذهنمخطورنمنیایدربارهمعنزیچچیه
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جملهروگفتم؛مراقبخودتباشنیا،یشیرومتوجهنمشیمعندونستمیچونم-

!کآلیت

نییسرمروپاشهیمامانباعثمیهاش،نگاهکردموهمونلحظهصدادهنبازبهچشمبا

حاجبابابودنگاهکنم.ادگاریبندازموتنهابهکفدستمکه

:شهیسرمِاکومیجملهتوکیوتنهارسهیبهگوشمنمزیچچیهیصدا

«بوده!یتولدکستیمنمعلوده،یتولدخرکیرحاجاحمدامروزاومدهکختدگنیممردم»

.متنفرشدمازدیرسیمکیکهتهشبهتولدوکیاونلحظه،متنفرشدمازهرچاز

حاجباباقراربودگرفتهشه.یکهبراییهاجشن

ورهیچشممفرومیسارافونموردعالقممثلخارتویخونرویهاولکهکشمیمیآه

.رهیگیجامرنگمیبیهاگونهیاشکمرویهاقطره



بشم!تیمشکیموهاقربون¹

روشن!یاقهوهیهاباچشمیدلبر²

دکتر.یممنونآقا-

وبهقامتکشمیرنگممیاشالسرمهیشونم،دستمرورویرویقرارگرفتندستبا

.کنمیبود،نگاهمستادهیمامانکهکنارما

؟یداردرد-
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رمیگیدستممیمامانروتوی.گوشهچادرمشکدمیتکونم«آره»یبغضسرمروبهمعنبا

:زنمیولـ*ـبم

مامان!کنهیقلبمدردم-

:گهیومکنهیمکیوسرمروبهبدنشنزدذارهیدستشروپشتگردنمممامان

.شهیمبستتخوزخمدشن،یجاِنمادر!موهاتدوبارهبلندمشهیدرستمیچهمه-

شد.یاومدهکهباباتعصبانشیپیمغازهمشکلیحتمًاتو

:گمیومرمیگیلبمروگازمگوشه

کهیآدمنیترکیروسرنزدتشیعصباندیباشه،یمیعصبانگهیدیجاهیازیمگههرک-

کنه؟یخالنهیبیم

گوشمریزهکییضربانقلبشتنهاصدای.صداشهیسرمقطعمیدستمامانرونوازش

:گهیمیبعدبهآرومیوکمچهیپیم

.حاالتوکنهینمیکهمقصرهخالیروسرکستشیوقتعصبانچیمادر!هنهیهمزادیآدم-

کنوباباتروببخش.یبزرگ

تامشکلظاهراًحلادیکوتاهبدیصنمباشهیمثلهماد،یازجملهآخرمامانبهدردمقلبم

سرمیدستچادرمروروکی.بارمیگیوازشفاصلهمکنمیمشه.چادرمامانرورها

مامانکمکمکنه:دمیواجازهنماندازمیم

.هیکارهامروبندازمرودوشبقتونمیهفتهکفدستمه،نمکیزخمنیا-

وباعثادیبهسراغممهجی.سرگستمیایوبعدمذارمیتختمیدستراستمروروکف

ندم.هامروببچشمشهیم
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مادر؟میبر-

:گمیومدمیهامبستستسرمروتکونمکهچشمطورنیهم

.میبر-

هاترازقبلشدهوپرستارخلوتی.اورژانسکمکنمیآرومکنارمامانحرکتمیهاقدمبا

هیثانکییوبراچرخونمیبودن.چشممرواطرافاورژانسممارهایبهبیدگیمشغولرس

هومان،لـ*ـبدنیازنددی.ناامرمیگینظرمریروزهسانتاورژانسهومان،سانتبدنید

.میاومدرونیوازاورژانسبکشمیدهنمماخلباالمروبهد

یولرزخورهیتممسردبهصوریهواارم؛یمنییواونروپارسونمیروبهماسکممدستم

.اندازهیبهجونمم

یجفتچشممشککیونهیشیخشکممیاهـبلـ*یرویبهحضورمامانلبخندتوجهیب

چهیپیخطابکردهبودمکآلیگوشمکهمنروتی.صداشتوشهیهامظاهرمچشمیجلو

.کنهیوقلبمروپرازحسخوبم

حسنیبشهواالنهومانابمیتولدحاجبابانصیکهقراربودامشببابرگزاریخوبحس

قلبوروحمکردهبود.بیرونص

خودشغرقشدهبودیایدنیتوره،یدستمروبگکهنی.بدونادارهیکنارمقدمبرمنماما

.زدیودرسکوتقدمم

کههاستنیماشیدرپیپیهابوقیروندارموتنهاصدانمونیشکستنسکوتبحوصله

.دهیپردهگوشمنومامانرونوازشم
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بهی.استرسبدکنمیترمروآرومهامموقدکشمیکوچه،ماسکمروباالمیتابلودنیدبا

پشتستادنی.بااشهیوباعثسوزشزخمممکنهیوکفدستمعـ*ـرقموفتهیوجودمم

یبرسونمتابتونمروواریدستمروبهدشمیومجبورمرهیمیاهیهامسدرخونه،چشم

.ستمیپاهامبا

گفتن«هیک»ی.صداذارهیگمزنیوبعددستشروروکشهیجلومیچادرشروکممامان

.شهیبعددربازمیوکمرسهیصبابهگوشمم

شواردمامانبهداخلخونهقدمگذاشت،منهمپشتسریووقترمیگیفاصلهمواریداز

.شمیخونهم

ترمنسبتبهصبا.قدکوتاهکنهیوصباازپشتسرمنروبغلمشهیپشتسرمبستهمدر

.رمیبغلشجابگیتوکهکامالًشهیباعثم

یچی.دستباندپشهیگوشمپخشمریهقشزهقیوصداذارهیشونممیروروسرش

:گمیلـ*ـبمریوزذارمیسردصبامیهادستیشدمرورو

اشکالنداره.-

وارمیبدونتوجهبهحضورصباچادرمروازسرمدرمام،یمرونیصبابیهاحصاردستاز

.اندازمیوصلشدهبودمواریدیکهرویزرنگرمقیبندلباسیرو

.باستمیایمنهییآی.جلوکنمیودرروباآرنجمبازمدارمیقدمبرمییسمتدستشوبه

ییرنگدستشویوداخلسطلزبالهکرمدارمیصورتمبرمیتماسکمروازرودسکی

.اندازمیم

شدهبود.مقرمزهاچشمیدیوسفزدیمیصورتم،بهزردیگندمپوست
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.لکهدمیبهصورتمکشروسمیآببردمودستخریآبروبازکردمودستمروبهزریش

هامشونهیروودارمیسرمبرمی.شالمروازروکنمیصورتمبودروپاکمیکهرویخون

.ذارمیم

اهشدنکهنامنظمکوتیی.موهازمیریهاروبهمماونیوکمکشمیبهموهاممیدست

تادوبارهکشهیقدرطولمکهچهکنمیفکرمنیوبهارسهیگردنممیاروقدشونت

بشه.اندازهموهام،مثلسابق

وهیهامبهوضوحقابلتشخصچشمیبرقتوکشم؛یهاممچشمریاشارمروبهزانگشت

!گهیدزیچایبرق،برقاشکِنیکهادونمیمننم

وآرومذارمیقلبممی.دستمرورورهیضربانقلبمباالمان،هومیهاچشمیادآوریبا

:گمیم

بچه!ریآرومبگ-

تاصورتمخشکبشه.سرمروکشمیگوشهشالمروبهصورتممبندم؛یرومرآبیش

.دارمیوچادرمروبرمرمیمی.بهسمتبندلباسامیمرونیبییوازدستشواندازمیمنییپا

ورمیگیسرددرروبهدستمرهی.دستگدارمیانبرمهسمتساختمآروممروبیهاقدم

تابهدارمیقدمبرمیاسرمهیهایقالیورومبندیرومهامچشم.کشمیمنییاونروپا

وقلبمروبهدردشهینگاهمظاهرمیباچشمبسته،جلویهاحتاتاقبرسم.تکتکلحظه

.ارهیم

یلباسمروعوضکنم،روکهنی.بدوناکنمیتختپرتمیووشالمرورشمیاتاقموارد

روروشننترنتشیوبادستلرزونادارمیبرمزیمیروازرومیگوشنم،یشیمیصندل

.کنمیم
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رنگمرویمشکیشده؛هندزفرافتیدریهاامیبهپتوجهیومنبشهیمیجارهاامیپلیس

کهبندبندوجودمروتصاحبکردهبود.کنمیروپخشمیوآهنگدمیداخلگوشمقرارم

روهاشامیوپشمیممگوشم،واردچتمباترنیآهنگداخلمجرایپخششدنصدابا

:خونمیلـ*ـبمریز

مُخشروبزن.شیدیاگهدوبارهده؛یآدمحسابیلیطرفخ،یکهتوکردیفیتعرنیباا-

روخاموشمیگوشنترنتیبهترنمبدم،ایجوابکهنیوبدونابندمیرومحکممهامچشم

.رمیهامموسراغکمدلباسکنمیم

ولباسمروارمیمرونیازداخلکمدبیکیدارم،یدارمبرمیچهلباسکهنیبهاتوجهیب

.کنمیمضیتعو

.شهیهامجمعمواشکداخلچشمکنمیدستماحساسمیتویدیشدسوزش

وکناردارمیتختبرمیدستازروکیوپتومروبالشتباکنم،یاتاقروخاموشمالمپ

.خوابمیمنیزمیرو،یبخار

***

صنم!مامانبلندشو.-

تاباپشتدستمبهشهیهامباعثمچشمدیسوزششدکنم،یبازمیروبهآرومهامپلک

:گمیمیاگرفتهیهامدستبکشم.باصداچشم

ساعتچنده؟-

:گهیومذارهیزانوهاشمیودستشروروشهیبلندمنیزمیازرومامان
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ساعتنه.-

:گمیومنمیشیوسطرختخوابمعیسر

مدرسم!یوا-

:گهیومنهیشیموهاممیرویمامانبانگراننگاه

.یریبهمدرستونزنگزدم،گفتمنم-

روخاموشیر.بخاوفتهیمزیمیوچشممبهجعبهقرمزرنگروکشمیمیاآسودهنفس

:گمیومکنمیم

ه؟یجعبهچنیمامان!ا-

وکنهیبهاطرافشنگاهمی.کمدارهیبرمزیمیواونروازرورهیبهسمتجعبهممامان

:گهیم

.زیمیباباتگفتبذارمشرودونم،ینم-

:گمیلـ*ـبمریوزشنیباتعجبگردمهامچشم

من؟یبرا-

بهیودستنمیشیمیصندلی.رورهیمرونیوبعدازاتاقبرهیگیجعبهروبهسمتمممامان

.کنمیوسرجعبهروبازمکشمیموهامم

یهارهی.جعبهپُربودازگزنهیهامحلقهمداخلجعبهاشکداخلچشماتیمحتودنیدبا

نوعگلدوختهشدهبود.هیهمرهیهرگیرو؛یاموپارچه
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.گلرمیگیدستممیهاروتوازاونیکیوبرمیماهرهیازگیکیروبهسمتدستم

.ارهیهامملـ*ـبیخندهروه،یگرونیمره؛یگیکارشدهروینارنج

جعبهنی.اگردونمیروداخلجعبهبرمرهیوگکنمیهامروپاکمپشتدستماشکبا

کهبهیزخمجبرانیمونیپشنیشده؛اماامونیکهکردهبودپشیحاجباباازکاریعنی

.شهیروحمخوردهنم

متوجهفشیوبانبودکندازمیبهتختمرتبصبامینگاهشم،یدمبلنیصندلیرواز

کهبهمدرسهرفته.شمیم

وبهسمتمرهیگیازچارچوبدرآشپزخونهفاصلهمدنمیمامانبادرم،یمرونیاتاقباز

:گهیومکشهیامموهمیانتهایودستشروروستهیایرومم.روبهادیم

مرتبکوتاهشونکنم.دیبا-

.کنمیحرکتماطیداخلحییشووبهسمتدسترمیگیهاشمرواززمردچشمنگاهم

کارهامبهمکمکیتویکسخوامیسختهومننمیلیدستخکیانجامدادنکارهامبا

کنه.

.مطمئنمکهاالنکنمیمآبروبازریوششمیمنهیینگاهکردنصورتمداخلآالیخیب

.کنهینمجادیحالمایتویفرقهانیادنیهامقرمزشدنودبهروندارموچشمرنگ

راستکیوبدوننگاهکردنبهاطرافرمیمرونیبییشوازدسترآب،یازبستنشبعد

.کنمیبهسمتآشپزخونهحرکتم

.خندنیوبهحالبدممکننیمیخونهبهمدهنکجنیایوارهایتمامدرودکنمیمحس

.ادیوسطآشپزخونهبودمعدمصداشدرمزیمیکهرویونونریپندنیباد
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یا.لقمهنمیشیاونمیورودمیتکونمزیرنگروازکنارمیزرشکیدستصندلکیبا

کهکنمیوازتهدلمآرزومدمیوبابغضقورتمکنمیخودمدرستمیبراریازنونوپن

.کردیبهممحبتمیجورنیماماناشهیشهمکایا

گذاشتم.زیمیبساطصبحانهرورو،ینیبشنیزمیگفتمسختتهرو-

.استکاندمیروقورتمریلقمهنونوپننیوآخرکنمیزمزمهمی«ممنونم»لـ*ـبریز

ونی.چمکنیوبهماماننگاهمارمیومنسرمروباالمرهیگیکناردستمقرارمییچا

هاازازاونیکهقسمتییازقبلشدهبودنوموهاشتریهاشباطرافچشمیهاچروک

شدهبود.دیسفمشخصبود،شیروسرریز

.رمیگیدستممکیروبایواستکانچادمیهمفشارمیهامرورو*ـبلـ

سوزه؟یدستتنم-

.عادتداغکنمیمکیدهامنزواستکانروبهلـ*ـبدمیتکونمنیروبهطرفسرم

یوگلومازداغخورمیرومییقلپازچاهیروازحاجبابابهارثبردهبودم.ییخوردنچا

.سوزهیم،یچا

النگوهاشنگیریجنگیریجی.صدامالهیواونرومنهیشیزانوشمیمامانرودست

:زنمیولـ*ـبمذارمیمزیمی.استکانروروشهیداخلگوشمپخشم

کنن؟یزانوهاتدردم-

:گهیومشهیزانوهاشبرداشتهمیمامانازرودست

وهزاردردسر.یریپ-

:گمیومارمیلبممیرویولبخندذارمیچونممریروزدستم
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ن؟یشدریپیجورچهن،یندارشتریشماهنوزچهاردهسالب-

ودستشروبهرهیگی.نگاهشروازممنهیشیمامانمیگوشتیهالـ*ـبیرولبخند

.کنهیروخاموشمیکترریوزبرهیگازمیهاچیسمتپ

ناهاررودرستکنمادر.رم،یآشروبگیهالهیمنبرموس-

:گمیومکشمیاستکانمیروبهلبهانگشتم

د؟یخرنیزانوهاتونبرنیمگهصنممُردهکهشماباا-

د؟یخریبریخوایدستتمنیخدانکنهدختر،باا-

:زنمیولـ*ـبمخورمیرومیقلپچانیوآخردارمیروبرمیچااستکان

.دیخرمیریدنبالشوباهممرمیمشه؛یملیمدرسشتعطگهیصبادوساعتد-

خچالیوبهسمتدارهیبرمزیمیروازروریبستهپنشه،یبلندمیصندلیازرومامان

:رهیم

بدهمادر.رتیخداخ-

وبعدازذارمیمزیمیرورویی.استکانچاخورهیبهگوشممخچالیهشدندرستبیصدا

.شمیبلندمیصندلیرو

موهاترودرستکوتاهکنم.نیامیبرایب-

ماماننگاهکنمسرمرویزمردیهابهچشمکهنیبدوناره،یگینگاهمغمجامیتو

.شمیحماممیهدنبالمامانراهعدبوبذارمیمییشوظرفی.استکانرورودمیتکونم
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اونیروخوادیوازممذارهیرووسطحموممیکیرنگپالستیصورتهیچهارپاهیمامان

.دمیممکهمامانازمخواستهبودروانجایوکاردمیهمفشارمیهامرورو.لـ*ـبنمیبش

براقنقشبستهیهایشچهرهپرازغممداخلکاکنم،یحمامنگاهمیاسرمهیهایکاشبه

.کردیمیبودوبهمدهنکج

.کنهیشروعبهکارمیرنگیمشکیچیومامانباقکشمیمیآه

شاهکارحاجباباروازسرممحویموندهیتامامانباقنمیشیمهیچهارپایروحرفیب

کنه.

تمومشد.-

:گمیومارمیهامملـ*ـبیتلخرویلبخند

ممنون.-

هاتو.م،عوضکنلباسراتآوردلباسب-

یومینیبستهشدندرآلومیوصدارهیمرونیومامانازحمامبگمیلـ*ـبمریزیا«باشه»

.رسهیحمامبهگوشمم

الشیخیامابخواد؛یآبگرممهیدلمکهنی.بااارمیهامروازتنمدرمدستلباسکیبا

روکهمامانبرامآوردهیبلندبنفشرنگنیلباسآستکلنجاررفتن،یوبعدازکلشمیم

.پوشمیبودم

یکهشبقبل،روحشزخمکنمینگاهمیبهچهرهدخترستم،یایحموممنهییآیجلو

کهیازسوزشی.خبردوزمیوبهپانسمانشچشممارمیروباالممیشدهبود.دستزخم

ی.موهاکشمیبرجستممیهاگونهشدهبود،نبود.انگشتاشارمروبهبمینصشبید
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خودشونروبهتردم،یکشیهاوچشمانیتوچشمبشتریهامبکوتاهمباعثشدهکهگونه

ورتمنشونبدن.صیتو

کهیکهعوضکردهبودمروداخلسبدصورتیلباسدم،یهمفشارمیهامرورو*ـبلـ

.ندازمیبودمکمونیگوشهحمومکوچ

.امیمرونیوبعدازبازکردندر،ازحمومبرمیگیدستمیوسرددرروترهیدستگ

بومیروهیپسرهمساشمیمطمئنمکهنیوبعدازاندازمیمهیبهسقفخونههمساینگاه

.دارمیهامروبهسمتساختمانبرمقدمست،ین

ـبـ*لریوزشهیتلقتولوقشونبلندمیصدادارم،یکهبرمیباهرقدماطیحیهاکییموزا

:گمیم

.میبپوسدیاونوقتمانبادن،یپوسجانیهماهاکییموزانیا-

یلومتریبودنساختمانازچندکیمی.قدشمیوواردساختمانمکشمیمیقیعمنفس

بودکهازبابابزرگمبهمایخونه،ارثنی.ادادیخونهنمریمشخصبودوحاجبابادلبهتعم

خونهریخونهداشت،دستبهتعمنیایکهتویاطرخاطراتبودوحاجبابابهخدهیرس

حاجباباشدهولحظهبهلحظهبهدهیپوسدیعقایمن،قربانمثلخونههمنی.ازدینم

.شدیاضافهموارهایدیهاترک

بهپاشدهبود،نبود.شبیکهدیازآشوبیانداختم،خبرمنیبهنشینگاهیرچشمیز

.ستمیایمیمبلسلطنتنیترکیوکنارنزددارمیبرممنیروبهسمتنشهامقدم
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کهیاوکنارپلهیسلطنتیهاپربودازمبلنیاطرافنشمکنم،ینگاهممنیاطرافنشبه

یمنشدهبودوضربهیسپربالشبیبودکهدیعسلزیمکرد؛یروازهالجدامنینشم

بود.دهیروبهجونخریچیق

بهسمتده،یساعتکهعدددهرونشونمیهاعقربهدنیوبادرمیگیلبمروگازمگوشه

.رمزشرودارمیروبرممیوگوشکنمیدرازمزی.دستمروبهسمتمدارمیاتاققدمبرم

.دمیقرارمزیمیاونروروم،یگوشنترنتیوبعدازروشنکردنازنمیم

یهارهیگازیکیوکشمیتخودممکهحاجبابابهمدادهبودروبهسمیقرمزرنگجعبه

.ارمیمرونیموروازداخلشب

.کنمیروبهموهاموصلمرهیوگزنمیهامبودنروکنارمچشمیکهجلوییموها

یصفحهگوشیانگشتمرورونم،یشیاونمیوروکشمیدستعقبمکیروبایصندل

ارسالنکردهبود.یامیپ،شبشیدامی.بعدازپشمیوواردچتمباترنممکشمیم

ازترنمکهفکرنمیاونازجشنتولدحاجباباواشه،یبرخالفتصورممزیچروزهاهمهنیا

کلمههمنگفتهبودکهکییاماحتشم؛یمواجهمهاشامیازپیادیاالنباحجمزکردمیم

.یجوابندادیول؛یخوندرواممیچراپ

ی.ازروشمیمهامامیپهیخوندنبقالیخیوبنمکیوشمروخامیگوشنترنتیاحوصلهیب

.دوزمیوبهسقفچشممخوابمیاونمیرورم،یوبهسمتتختمشمیبلندمیصندل

.شهیوباعثباالرفتنضربانقلبممبندهیسقفنقشمیرویدوجفتچشممشکریتصو

.کنهیهاشغرقمچشمیهایسیومنروتوشهیهاممحونمچشمینگاهمهربونشازجلو
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کهازمخواستبهآهنگگوشبدمتاارمیروبهخاطرمیاولحظهبندمیرومهامچشم

:گمیلـ*ـبمریوزنهیشیگونممیرویدردروحسنکنم.قطرهاشک

رونداشت؛اونوقتحاجباباخودشدردرودودنمیدردکشدنیبودچشمدبهیاونغر-

کرد.ممیتقدیدست

گونمنشستهبودوقصدیکهروی.قطرهاشکنمیشیتختمیوروکشمیمی«آه»تهدلزا

.کنمیاومدننداشتروباپشتدستپاکمنییپا

ممکنهدوبارهکهنی.بافکراکنمیودرکمدروبازمامیمنییپایتختبهسختیرواز

.بندهیهامنقشملـ*ـبیوریاوخندهذارمیدهنممیدستمرورونم،یهومانروبب

یهابیجی.روکنمیمشیوبادقتبررسکشمیمرونیروازداخلکمدبیکاربنیمانتو

دارداشت،مدلنیوآستقهیکهنهییمانتویشدهبودوازسادگیمانتو،طرحگلگلدوز

.کردیکمم

کنم.دایپیمناسبیتختصباگذاشتمودوبارهبهسمتکمدرفتمتاروسریرورومانتو

کهحاجباباازمشهدبرامسوغاتآوردهبودبهچشممیوکاربندیساتنسفیروسر

.کشمیمرونیواونروازداخلکمدبکنمی.بالبخنددستمروبهسمتشدرازمخورهیم

ومجدداونروبهموهامکنمیداخلموهامروبازمرهیمانتووشلوار،گدنیازپوشبعد

.زنمیم

.ذارمیمزیمیوروارمیمرونیرنگبدیماسکسفکیزیمریزیکشواز
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رومیگوشیجلونیوبعدازگرهزدنش،دوربندازمیسرممیرویروبهآرومیروسر

ذارم،یچونممری.دستمروزکنمینگاهمیوبهچهرهخودمداخلگوشکنمیفعالم

.رمیگیممیروباگوشمیندگعکسزنیواولارمیلبممیرویلبخند

.ازنظرحاجباباعکسنهیتاحاجبابااونرونبکنمیمیازگرفتنعکس،اونرومخفبعد

عکسنی.هرچنداشدیمحسوبمیکاربد،یگرفتنوثبتکردنلحظاتخوشزندگ

.شدیثبتنکرد؛امابازمعکسمحسوبمرویمنلحظهخوش

رنگکنارکمدیاقهوهیجالباسیوچادرمروازرودمیهمفشارمیهامرورو*ـبلـ

:گمیلـ*ـبمریوزدارمیبرم

اونروز،روزمنه!رمیراحتازخودمعکسبگالیکهبتونمباخیروز-

وازاتاقدمیقرارمبمیروداخلجمیوماسکوگوشندازمیساعدممیروروچادرم

.رمیمرونیب

:گمیومکنمیصدامروبلندمدادیرونشونممیساعتکهدهوندنیدبا

روبهمبده.یخوایکهمییزایچستیمامان!ل-

بهعقببچرخم.مامانتمامشهیوباعثمرسهیبهگوشممیبستهشدندرانباریصدا

.رهیوبعدبهسمتاتاقمرهیگینظرمریامروزهلباس

چشممیبدونطرحمشکیهابجوراوبهبرمیمانتوممبیسالممروداخلجدست

.دوزمیم

مادر.ایب-

.رمیگیروازدستمامانمیرنگدیوکاغذسفارمیروباالمسرم
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شه؟یبازنمهاتهیمطمئنباشمبخ-

:گمیمکنمیمامانرونگاهمستیکهدارملطورنیهم

آره.-

جانهییآیوجلوزنمیمموبهصورت.ماسکمرذارمیمبمیوداخلجکنمیروتامکاغذ

ممکنههومانروکهنیوبافکراکنمی.بادقتچادرمروسرممستمیایمیاقهوهیکفش

وبهسمتدرارمیمرونیبیهامروازداخلجاکفش.کفششهیدلمآبمیقندتونم،یبب

.رمیم

صنم!-

:چرخمیوبهسمتمامانمکنمیروبازمدر

بله؟-

:گهیومرهیگیبهسمتممیبانکرتکا

برومغازهحاجبابا.،یتمومشدوپولالزمداشتشیاگهموجودر؛یکارتروبگنیا-

ارمیدستمروباالمدی.باترددوزمیهنبازبهمامانچشممومنبادستهیایازتپشمقلبم

.ذارمیمبمیوداخلجرمیگیمامانموکارتروازدست

روداشتمکهبعدازیزندونهی.حسامیمرونیکردنازمامان،ازخونهبیاحافظخدازبعد

سالاززندونآزادشدهبود.ستیب

لـ*ـببهخودمریکنموزکیچادرمروبهخودمنزدشهیخنکصبح،باعثمیهوا

.دمیلـعـ*ـنتبفرستمکهچرالباسگرمنپوش
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هابازبودنو.مغازهدمیوراهمروادامهمخمرچیوبهسمتچپمامیمرونیکوچهباز

چادرمروباشه.باکفدستمیازمشتریکهخالشدیمدهیدیاکمترمغازهشهیمثلهم

.نمیهومانروببدیتاشاچرخونمیونگاهمروبهاطرافمکشمیجلوترم

کهیامغازه.کنمیوبهاطرافنگاهمستمیایسرجامم«نیریش»یفروشینیریشدنیدبا

شمیومتوجهمکنمیمغازهنگاهمیبودمبستهبود.بهتابلودهیهومانروجلوشدروزید

هاموبهقدمرمیگینگاهمروازدربستهمغازهمدی.ناامهیپزشکزاتیکهمغازهتجه

اخمکنم.شهیوباعثمرسهیوانتهندونهفروشبهگوشممی.صدابخشمیسرعتم

کهمامانبهگردنمییدهایخاطرخربودمواالنمجبوربودمبهزاریبوصداازسرشهیهم

روانجامدهامیقبل،دوستدارمزودترخرقهیوبرخالفچنددقانداختهبود،تحملکنم

کهبهپارکشمیومتوجهمرسهیگوشممههاببچهیبازیبدموبهخونهبرگردم.صدا

.دمیرسقیشقا

.ربعساعتارمیمرونیببمیروازداخلجمیوگوشستمیایمیروغنضیوتعیمغازهکنار

شه.لیموندهبودتامدرسهصباتعطیوقتباق

قاًی.مدرسهصبادقنمیشیمینارنجمکتیننیترکینزدیورورمیپارکباالمیهاپلهاز

.شمیمرهیپارکقرارداشتومنبدونپلکزدنبهدرسبزرنگمدرسهخیروروبه

خودمساختهبودمغرقیکهبراینیریشیایدنیکهتوشهیمنیهامانعابچهیبازیصدا

.شمیمجمیوواردپارمیمرونیببمیروازداخلجمیگوشرم،یگیشم.چشمازدرمدرسهم

هامبهخندهبازتعدادفالوورهام،لـ*ـبشیافزادنیوبادکنمیفالوورهامروچکمتعداد

.شهیم

پسدرستحدسزدم.-
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وباچرخونمیسرمروبهعقبمکنم،یمروقفلیوصفحهگوشارمیسرمروباالمدهیترس

.شمیبلندممکتینیبودازروستادهیکهپشتسرمازدانیدنید

:گهیومکنهیمکیوابروهاشروبههمنزدنهیشیدستممیروزدانینافذنگاه

.ینذاشتیعکستیمجازحرکتشاخنیجالبه،ازا-

.نگاهدارمیبهعقببرمیوقدمدمیقرارممییروداخلجمیگوشکشم،یمیقیعمنفس

.دهیوحالتتهوعبهمدستماندازهیمردلرزهبهتنممنیا

.یماشاهللزبونهمندار-

وکنمیروبامشتکردندستمکنترلمتمیوعصباندمیهمقرارمیرومحکمروهامپلک

:زنمیباحرصلـ*ـبم

محترم.یآقاستیبهشمامربوطن-

فرزندم.زدانمی-

شلواربی.دستشروداخلجشهیسرماِکومیوصداشتومونهیبازمشیازپررودهنم

.دارهیبهجلوبرمیوقدمبرهیمشیمشکنیج

تاچرخونمیفمنگاهمروبااسترسبهاطراسته،یایرومموروبهزنهیرودورممکتین

.نهیمنروببییمبادافردآشنا

منرونگاهکن.-

خمی.سرشروکمدارمیهاشثابتنگهمچشمیهامرو،روترسمردمکچشمبا

:گهیومکنهیم
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.ییکوچولویلیکارهاخنیایبرا-

کمرمرویروی.نشستنعـ*ـرقسرددارهیهامبرنمونگاهشروازچشمستهیایمصاف

:گمیومدمی.آبدهنمروقورتمکنمیاحساسمیهخوبب

کدومکارها؟-

رنگشیاقوتیانگشتریونگاهمنرورهیگیممیاشارشروبهسمتدستزخمانگشت

.نهیشیم

مشخصه.ست،یمننفیبهتعریازین-

ودمیهاشسوقمونگاهمروازانگشترشبهسمتچشمرمیگیلبمروگازمگوشه

:گمیم

هرکسبهخودشمربوطه.یکارها-

:گهیومخارونهیرومقشیانگشتاشارششقبا

بهخودشمربوطهکه...یتاوقت-

تادوزمی.منتظربهشچشممکنهینگاهمیوبهآسمونآبدهیحرفشروقورتمادامه

وبهسمتکنمیعقبگردمداره،یادامهحرفشروبزنه،نگاهشروازآسمونبرنم

شهیوباعثمدهیپردهگوشمرونوازشمفشیضعی.صدادارمیپارکقدمبرمیروجخ

شککنم.دمینکهشیزیوبهچستمیثابتسرجامبا

شه.براشنرفتهبایکیبهخودشمربوطهکهدلیهرکستاوقتیکارها-
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ومحکممریهاوقدمرهیهممیهامتواخمکنم،یذهنممرورمیتککلماتشروتوتک

.دارمیپارکبرمیخروجبهسمت

عقلمتوانیولدم؛ینشنیزیانگارچام،یمرونیبهعقبنگاهکنمازپارکبکهنیابدون

ازسرمزدانییهاتاحرفدمیتکونمنی.سرمروبهطرفکنهیانکارکردنروازمسلبم

کهزمانفهممیمپارکشدهبودن،ابونیکهداخلخیادیزیهانیماشدنیبره.بادرونیب

.دهیسمدرسهریلیتعط

بهسمتشه،یردنمابونیازخینیماششمیمطمئنمکهنیوبعدازاستمیایمابونیخگوشه

.دارمیمدرسهقدمبرم

کهیوبهباندارمی.کفدستمروباالمنهییتاصبابتونهمنروبستمیایدرختکاجمکنار

زخم،کارنیروداشتمکهانی.کاشتوانگفتناکنمیشدهبودنگاهمدهیچیدوردستمپ

.خورنیاسمشقسممیمحلهروهیروبرامخلقکردهکهنیایخودمنبودهوکس

کهییجاابون،ی.نگاهمروبهاونطرفخندازمیمنییودستمروپاکشمیمیپوفکالفه

.دمیسوقمستادهیازدانی

کهبهمنگاهطورنی.همندازهیساعدشمیوروارهیدرمشرورنگیمشکیپالتوزدانی

.دارهیروبرمیزیچنیزمیوازروشهیدفعهخممکیداره؛یبهعقببرمیقدمکنهیم

ادیکهبهدستگرفتهبودبشم؛امافاصلهزیزیتابتونممتوجهچکنمیمزیرورهامچشم

.نمیببیکهبتونمبهدرستشهیمنیمانعا

ونفسحبسدارهیهاقدمبرمبچهیبازنیبهمننگاهکنهبهسمتزمکهنیبدونازدانی

.شهیشدهمنآزادم
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.ادیتاصبابدوزمیومنبهدرسبزرنگمدرسهچشممخورهیزنگبهگوشممیصدا

ودارمیبهجلوبرمیقدمدنشی.بادادیبرونیتاصباازمدرسهبکشهیطولمقهیدقچند

.زنمیوصداشمرمیگیهاقرارمبچهتیجمعنیب

ومنمجبورمدوبارهصباروصدابزنم.شهیهاگممبچهیهمهمهنیمنبیصدا

.لبخندنهیبیومنرومچرخهیوصبابهسمتمنمکنهیهابهصبااشارهمازبچهیکی

یشدهرنگواریردکناوامیمرونیبتیجمعنیوازبنهیشیهامملـ*ـبیرویرنگکم

.ستمیایمدرسهم

چادرشم،یمطمئنمزدانیازنبودکهنیاوبعدازچرخونمینگرانمروداخلپارکمنگاه

.کنمیسرمرومرتبمیرو

؟یسالم،خوب-

وزنمیمی.لبخندنمیبیخستهصبارومیهاوچشمچرخونمیروبهسمتصدامسرم

:گمیم

سالم،آره.-

هاشروباد.لُپکشهیمنییواونروپانهیشیمشیماسکخاکستریصبارودیسفدست

.کشهیمیداروکالفهپوفکشکنهیم

:گمیومکنمیبابابزرگمبوداشارهمیادگاریکهیاسادهیساعتمچبه

نشده.ریتادمیبر-
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سرشیرنگشرورویا.مقنعهسرمهشهیوصباهمبامنهمراهمدارمیبهجلوبرمیقدم

:گهیومکنهیمرتبم

دستتخوبه؟-

:گمیومکنمینگاهمهانیوبهعبورماشستمیایمابونیخگوشه

بهتره.-

ابونیطرفخباصبابهسمتاونشمیمطمئنمابونیداخلخنیازنبودماشکهنیازابعد

.میداریقدمبرم

ارمیمرونیکهمامانبهمدادهبودروبیدیخرستیولبرمیمانتوممبیروداخلجدستم

یرویهاراهرفتننوشتهنیوحرهیگی.صباکاغذروازدستممرمیگیوبهسمتصبام

.خونهیکاغذروم

:گمیومبرمیروطبقعادتداخلدهنممنمیی*ـبپالـ

م؟یخباولکدومروبخر-

م؟یتاخونهببرییتنهادیروبالهیهمهوسنیا-

:گمیومندازمیاشمبهصورتعـ*ـرقکردهینگاهیرچشمیز

آره.-

:گهیومکوبهیمنیزمیحرصپاشروروبا

.میریحبوباتبگمیپساولبر-
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کییبتونمحتدیتاشادمیوتمامحواسمروبهاطرافمکنمیلـ*ـبزمزمهمریزیاخوبه

.رهیوقلبمآرومبگنمیازهومانببهیسا

؟ییکجاصنم!-

:گمیومرمیگیهامروازمغازهنگاهم

.جانیهم-

کارشانجامنیایبرایالعملومنعکسشهیهامقفلمصباداخلانگشتیهاانگشت

.دمینم

:گمیومکشمیمیازسرآسودگینفس،یارهیفروشگاهزنجیتابلودنیدبا

.میروبخرهامونلهیهمهوسجانیازامیفروشگاهِبازه،برنیا-

:گهیومکوبهیمگهیهمدهاشروآرومبهوکفدستکنهیدستمرورهامصبا

.میبزنبر-

.صباکفمیریگیفروشگاهقرارمیاشهیدرشیجلویوکمرهیگیذوقشخندمماز

گرمی.بابازشدندرهوادهیواونروبهعقبهلمذارهیمیاشهیدرشیدستشرورو

سرده!رونیبیقدرهواچهشمیتوجهمومخورهیبهصورتمم

یخانوادهکهبراکی.جزندازمیبهداخلشمیواردفروشگاهبشم،نگاهکلکهنیازاقبل

داخلفروشگاهنبود.یاگهیدیاومدهبودن،مشتردیخر
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پربودازی.فروشگاهصدمترشمیوبعدواردفروشگاهمکشمیماسکمروباالمگوشه

روجانیایشدهوبهنوعدهیقفسهداخلفروشگاهچنیچند؛ییغذاعواقسامموادانوا

کرده.یقسمتبند

دارهیرنگیآبیهاکهدستهازاونیکیورهیدارمچرخیباشوقبهسمتسبدهاصبا

.ستهیایوکنارممکشهیمرونیب

.میداریدمبرمهاقوباهمبهسمتقفسهدهیمامانروبهدستممدیخرستیل

.دهیسوقمدیکهنباییداخلفروشگاهدرحالپخشهوذهنمروبهجایآرومکیموز

نیودرعکنمیهانگاهمانواعرشتهیهامتیوبهقستمیایمیآشیهاقفسهرشتهیجلو

.کنمیهومانروتصورمیهاوچشمدمیگوشمیقیحالبهموس

ازراهرسدیرمنفکی-

نگاهشکماستشیماهپکه

دلمنمرحماستبر

یوایاووایوانهیشدهددل

دهیازدیوترسکنمیباآهنگشروعبهزمزمهکردنمنشونم،یلـ*ـبمیرویلبخند

تاآزادانهبخندم.دهیشدنلبخندمندارمچونماسکبهماجازهم

وداخلسبددارمیداشتنروبرمیترمناسبمتیرشتهآشکهقیهاازبستهدوتا

.ذارمیم

ازراهرسدینفرمکی-
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منچشمدلمروشناستکه

قلبمناستصاحب

یوایاووایمنوشانهاشک

وجودهومانیاولحظهدمیبادلوجونگوشمخونه،یکهخوانندهمیتکتککلماتبه

.شهیهاممحونمچشمیازجلو

خودشاالنالشیخیکاش،بهجایکهاکنمیوآرزومشهیپرازحسخوبمقلبم

رومقرارداشت.روبه

ورمیگینگاهمروازصباکهمشغولصحبتکردنبافروشندهبودمم،یگوشامیپیصدابا

.ارمیمرونیبمییروازداخلجمیگوش

کهازیاساماسدنی.بادشهیروشنمیگوشیوصفحهدمیروفشارمیبغلگوشدکمه

روباامی.پندازمیبرامارسالشدهبود،ابروهامروباتعجبباالمیسسمتشمارهناشنا

:خونمشیلـ*ـبمریوزکنمیبازمدیترد

!نمیتوبنشادیوباریغیروببندمدربه-

وترسبهبندخونمیکهبرامارسالشدهبودرومیامیمجددپره،یباتعجبباالمابروهام

.کنهیهمبندوجودمرخن

.اینخودولوبنمیا-

:زنمیوآروملـ*ـبمدوزمیروبهصبامدمیترسیهاچشم

خوبه.-
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روچکستیولارمیهاممچشمیروجلودیام،کاغذخرعـ*ـرقکردهیهادستبا

کاغذیجملهرو،روکیفهمکلماتازمگرفتهشدهومنتنهایی.انگارتواناکنمیم

«.!نمیتوبنشادیوباریغیرودربهببندم»نمیبیم

.تمامتمرکزمکنمیلـ*ـبزمزمهمریزیولعـ*ـنتدمیهمقرارمیرومحکمروهامپلک

:گمیبهصبانگاهکنم،مکهنیوبدوناکنمیکاغذمیهارومعطوفبهنوشته

روحسابکن.دهایسبدروببر،خر-

یاقهوهزیوبهسمتفروشندهکهپشتمرهیگیدستشمیچرخروتویآبیدستهصبا

.دارهینشستهبودقدمبرم

لرزونیوباپاهادمیقرارمبمیروداخلجفتهویکههرلحظهامکاندارهازدستمبمیگوش

.دارمیهاقدمبرمبهسمتقفسهنمک

وترسکنهیباشهمثلخورهبهجونمافتادهورهامنمتونهیمیفردکنیاکهنیافکر

هامرگیبستنخونتوخیباعثره،یروازمبگمیممکنهحاجبابامتوجهشهوگوشکهنیا

.شهیم

کهگوشهیواشککشمیمیقینفسعمدارم،یلرزوندوبستهنمکبرمیهادستبا

.کنمیچشممنشستهبودروباانگشتشصتمپاکم

هاردقفسهنینخورم،ازبزیهلفروشگایهاکیسرامیتارودارمیقدمبرمیآرومبه

روامقهیتتهوعکهحالشهیوباعثمخورهیازقبلبهمشامممشتریالکلبیوبوشمیم

.رهیبگ
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الکلبهمشاممیکمترنفسبکشمتابوکنمیمیوسعکنمیحبسمامنهیسیروتونفسم

ینمکرورویهاستهوبستمیایبودمدهاینخوره.کنارصباکهمشغولحسابکردنخر

هاروبهسمتبود،بستهنمکیاسرمهیخانومبامانتوهی.فروشندهکهذارمیمزیم

دیاشرسالکخوردهیهاوباانگشتکنهیمستمیواردسروهامتیوقکشهیخودشم

.رهیگیروبهسمتممدیخر

وارمیمرونیببمیلجروازداخیکارتبانکمت،یقدنیوبعدازدکنمیروچکمستیل

.رمیگیبهسمتفروشندهم

الکلکمتربهمشاممبخوره.یبوشهیلادغامشدهوباعثمادکلنفروشندهباالکیبو

رمز؟-

:گمیومرمیگیروبهدستمدیخریهاکیازپالستیکی

سه،چهار،دو.ک،ی-

دی.کارتورساندازهیمبهفروشگاهیونگاهکلرهیگیروبهدستمگهیدکیپالستصبا

.میریمرونیمغازهبیاشهیازدرشیوبعدازخداحافظرمیگیروازدستفروشندهم

عـ*ـرقمی.کفدستزخمدیدرخشیوسطشمدیکهخورشکنمیآسمونصافنگاهمبه

.شهیکردهوباعثسوزشدستمم

ستادهیدرختکاجاهیساریوکنارصباکهزدارمیروبرمادهیپیهاآسفالتیرویقدم

.ستمیایبود،م

وکنمیناکشدهبودرودوبارهچکمکفدستمننمیهاکهباعـ*ـرقدیخرستیل

:گمیم
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.میریبگریوسیبازارسبزمیبر-

:گهیوباحرصمکشهیمیدارپوفکشصبا

تاخونه؟میباسببرییروخودمونتنهالهیهمهوسنیا-

:گمیدورشهمامیذهنمازاونپکهنیایوبرامنکیمیاخندهتک

دنبالمون.انیباالبیهابچهزنمینهزنگم-

:گهیومکنهیهامنگاهمچشمیباحرصتوصبا

روانجامبده؟دهایخررهیاصالًچراحاجبابانم-

:گمیومندازمیروباالمهامشونه

بوده.نیتابودههم-

:گهیومشهیثمادامهبحالیخیبصبا

مقنعهراحتشم.نیتاازدستامیپسزودتربر-

.کنهیجامجابهیواونروکمرسونهیاشممقنعهریبعدباحرصدستشروبهزو

یتوکی.پالستدارهیوجلوترازمنقدمبرمکنهیاشدرستمشونهیرورواشکوله

قبل،نگاهمروقهیددق.برخالفچندارمیوپشتسرصباقدمبرمکنمیجامدستمروجابه

.نمیبودمروببدنشیکهچشمانتظاردییتافردآشناچرخونمیمردمنمنیب

قلبمیکهتویخودشکردهوفرصتحضوراحساسریتمامذهنمرودرگامکیپاون

.رهیگیحاکمبودروازمم
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.شمیقدمموباصباهمدارمیروبلندتربرمهامقدم

صنم.هشدمخست-

:زنمیوبعدآروملـ*ـبمکنمیصبانگاهمرخمینبه

بروخونه.ریکهدستمنِروبگیکیپالستنیا-

بزارم.نیزمیروروکیوپالستستمیسرجامباشمیصبامجبورمستادنیثابتابا

؟یبخریسبزیبریخوایدستتمنیباا-

:گمیومکشمیامروبهگوشهچادرممدستعـ*ـرقکردهکف

خونه.ارهیروبدهایکهخرخوامیمغازهحاجباباوازاونمرمیمارمشون،یاگهنتونستمب-

:گمیومذارمیاشمشونهیومندستمروروزنهیصباموجمیهاچشمیتودیترد

هابستهنشدن.منمزودتربرمتامغازه،یراهروکهبلد-

.دمیوبهراهمادامهمکنمیگردمعقبدم،یصباتکونمیابریخداحافظیروبهمعندستم

شهیقرارداشت،بلندمابونیکهاونطرفخیمسجدیاروزهیفیهااذانازگلدستهیصدا

.کنهیمریوآرامشروبهقلبمسراز

رفتنیکهبهمسجدمتیجمعنیتازودتربهبازاربرسم.ازببخشمیهامسرعتمقدمبه

.کشمیمیازسرآسودگیبازارنفسیگلسردرکاهدنیوبادشمیردم

قدمابونیطرفخبهسمتاونشه،یردنمابونیازخینیمطمئنشدمماشکهنیازابعد

درروگرفتهبودنویجلوینارنجیهانردهدوزم،یبازارمی.نگاهمروبهوروددارمیبرم

بودن.دیداخلبازارمشغولخریکمیعده
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.مجبوربودمکشمیمیساعت،کالفهپوفدنیوبادارمیمرونیببمیروازداخلجمیشگو

.شدیمرمیبرمدگهیدیازورودخواستمیدربازارواردشمواگهمنیازا

کهیلوازمخانگ.نگاهمروبهمغازهشمیهاردمنردهنیوازبگمیمیااهلللـ*ـببسمریز

.کشمیمیقیوبابستهبودندرمغازه،نفسعمدوزمیمودبزدانیمتعلقبهپدر

.بعدازشمیمغازهحاجباباردمیوبعدباسرعتازجلوکشمیمنییپایروکمچادرم

حاجبابارونداشتم.دنیدچشمشب،یاتفاقد

.دارمیهاقدمبرمفروشیوبهسمتبازارسبزرمیگیلبمروبهدندونمگوشه

بازارساکنهیکهتویچسبوسکوتدلادیبهچشممیاگهیدزیازهرچشتریارببازیخلوت

قصدشکستهشدننداره.

مغازهقراریوجلونمکیهامروتندترمکهبازِ،قدمیفروشیسبزتنهامغازهدنیدبا

.رمیگیم

ورهاذیداخلدستشروکنارمیگوشدنمیمغازهبود،بادنیکهصاحبایسالانیمزن

:گهیومکشهیسبزرنگشمیبهمقنعهیدست

ن؟یخوایمیچن،یاومدخوش-

:گمیومکشمیخشکممیهالـ*ـبیروروزبونم

.ریسلویآشودوکیسبزلویپنجک-

هاشماهرانه.دستکنهیمهایوشروعبهجداکردنسبزگهیلـ*ـبمریزیچشمزن

.ذارهیمیرنگیآبکیستخلپالوداکننیروازهمجدامهایسبز
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بهسمتهایوبعدازوزنکردنسبزذارهیکنارشمیتالیجیدیترازویروروکیپالست

.رهیمرهایسبدس

نیایکهتویاانوتنهامغازههابسته.تماممغازهچرخونمیروبهاطرافبازارمنگاهم

.مغازهاستنیراستهبازِ،هم

خانوم.دییبفرما-

.بعدازگفتنرمزودارمیدستبرمکیروباهاکیوپالسترمیگیروبهسمتزنمرتکا

.دارمیباباقدمبرمگرفتنکارت،بهسمتمغازهحاج

وادهیزیلیهاروحملکنم،خاونستیبایدستمکیکهبایمنیبراهاکیپالستینیسنگ

رمومجددبردارم.زابنیزمیروروهاکیمجبورمبعدازچندقدم،پالست

بزارکمکتکنم.-

قلبمازتپشزدانیدنی.بادگردمیوبهدنبالصاحبصدامکشمیم«نیه»دهیترس

.نهیشیکمرممیرویوعـ*ـرقسردستهیایم

پاهامیجلوقاًیودقذارهیبهجلومیقدمداره،یصورتشروبرمیرنگرویمشکماسک

.ستهیایم

هامزلبزنه.بانگاهشبندبندچشمیتابتونهتوکنهیخممنییاروبهسمتپسرش

.چسبهیوزبونمبهسقفدهنممادیوجودمبهلرزهدرم

:گهیومنشونهیخوشحالتشمیهالـ*ـبیرویلبخند

؟یدیجند-
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:گمیومکنمیتمامجراتمروجمعمرم،یگیهاشمروازچشمنگاهم

.یکمازجنهمندار-

منیتامباداکسدوزمیروبهاطرافمامدهیتنهانگاهترسومنشهیاشبلندمخندهکیلش

.نهیروبب

نهخوشماومد.-

روپُرهامهیرزدانیادکلنی.بودارمیبرمنیزمیروازروهاکیوپالستشمیخممعیسر

.زنهیهمموبهادکلنشهمحالمریکهبوکنمیفکرمنیلحظهتنهابهانیواکنهیم

هام.بهقدمدمیبندازمبهراهمادامهمزدانیبهینگاهکهنیوبدوناستمیایصافم

.ارمیبالدرمیحالحاجبابا،ازخوشیمغازهدنیوبادبخشمیسرعتم

.حاجرمیممغازهباالیهاوازپلهرهیمادمیبهجاموندهبودازشبیکهازدیدلخورتمام

روهاکی.پالستکنهیزنومردبودن،صحبتمکیکهیوبامشترستادهیرمغازهاباباآخ

.کشمیمیاونفسآسودهذارمیمزیکنارم

یمغازهردشه.باصدایازجلوزدانیوهرلحظهمنتظرمکهچرخمیمیسمتدرورودبه

:گمیومچرخمیسردبهعقبمخونکنمیمیحاجبابا،سع

سالم.-

دستشرویرنگتویاروزهیفحیوبعدتسبنهیشیدستممیحاجبابااولرواهنگ

:گهیومچرخونهیم

سالمدخترم.-

:گمیومدمیهامروتکونموآروملـ*ـبزنمیدلممیتویپوزخند
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.میکرددایدخترمارتقاپگاهیازصنمبابابهجا-

:گمیومرمیگیبودنمزیمهیرپاکهکناییهاکیامروبهسمتپالستاشارهانگشت

بانیگردیبهخونهبرمیتاشماوقتجانیرونتونستمتنهاتاخونهببرم،آوردمادهایخر-

.نیاریخودتونب

:گمیومذارمیبهعقبمیومنقدمدهیتکونمدییتایباباسرشروبهمعنحاج

برم،خداحافظ.گهیمند-

رونیوازمغازهبکنمیومنعقبگردمدهینمشروتکوتنهاسرشهیبابامثلهمحاج

.امیم

دادههیتکییرومغازهروبهواریکهبهدنمیبیرومزدانیذارم،یمرونیروکهازمغازهبپام

برده.بشیودستشروداخلج

یماسکشروروزدانی.دوزمیونگاهپرازنفرتمروبهشمکنمیروُمشتمدستم

یروکنم،یحبسمامنهیسی.نفسمروتودارهیبهجلوبرمیوقدمزنهیصورتشم

.کنمیبازارپروازمیوبهسمتورودچرخمیپامیپاشنه

یتابلودنیبهمنرسه.بادزدانیتادارمیوتندتندقدمبرمندازمیمنییروپاسرم

میشونیپیعـ*ـرقرویها.دونهکشمیمیونفسراحتستمیایمون،ثابتسرجاممکوچه

.وفتهیلرزبهجونمبشهیوباعثمخورهیممیشونیماهبهپسردبهمنینشستهوهوا

رونیروبیوگوشبرمیمبمیداخلجدستمرودیباتردبم،یداخلجیگوشدنیلرزبا

.ارمیم
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صفحهنقشبسته،نگاهیکهرویامیوبهپزنمیرومیلرزونرمزگوشیهادستبا

.کنمیم

«!یامنباش،ازمنفقطتوماندهمراقب»

روهاامیپنیکهایکسکنمی.حسمکنمیوبهاطرافنگاهمکنمیروقفلمیگوشعیسر

نظرگرفته.ریومنروزستادهیاهایکینزدنیهمکنهیبرامارسالم

ی.لعـ*ـنتنمیبینمابونیروداخلخیاماکسرم؛یگینظرمریروزابونیبهگوشهخگوشه

وانگشتستمیایدرخونهمی.جلودارمیوبهسمتکوچهقدمبرمگمیلـ*ـبمریز

.ذارمیزنگمیامرورواشاره

ی.صداندازمیمنییبهاطرافنگاهکنم،سرمروپاکهنیوبدوناکشمیمنییروپاماسکم

.شهیدورمکرد،یارسالممایکهبرامپیوذهنمروازفردناشناسرسهیپابهگوشمم

اشخستهیبهرویخند.لبشهیمانیوچهرهخستهصبانماشهیبازمکیتیباصدادر

بدونشهیومثلهمخورهیبهگوشممهیهمسایکبوترهای.صداشمیوواردخونهمزنمیم

.شمیوواردخونهمارمیهامرودرمبهاطرافنگاهکنم،کفشکهنیا

مادر؟یدیخریسبز-

بهدستشبودیچوبریوبهمامانکهکفگذارمیساعدممیوروارمیروازسرمدرمچادرم

:گمیومکنمینگاهم

.ارهیآره،گذاشتممغازهحاجباباتااونب-

.دارهیوبهسمتآشپزخونهقدمبرمکنهیلـ*ـبتشکرمریزمامان
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.کنمینگاهمیجاکفشنهییامداخلآوبهچهرهدارمیسرمبرمیحرصشالروازروبا

کهصبحبهموهامزدهبودم،مواجهییمورهیوبانبودگکشمیهاممبهداخلمویدست

.شمیم

کهیا.باجرقهگردمیمومرهیبهدنبالگیقالیورودوزمیمنینگاهمروبهزمعیسر

.زنمیممیشونیوکفدستمرومحکمبهپستمیایصافمخوره،یذهنممیتو

وکشمیمیآرومغی.جشمیوبانبودشمواجهمکشمیبهداخلموهاممیدستمجدد

زدانیکهوفتهیبییجاقاًیدقرهیگنیادی.آخهچرابارمیگیگوشهلبمروباحرصگازم

زنه،یهامحلقهمچشمیواشکتوشمیبودمزدانیکهبهدستیباشه؟االنمتوجهجسم

وچادروکنمی.باآرنجمدراتاقروبازمدارمیدمبرماتاققمتافتادهبهسیاهباشونه

.کنمیپرتمیصندلیشالمرورو

.کشمیوآهازتهدلموفتهیبهجعبهقرمزرنگمچشمم

شه؟یمیروببرهنشونحاجبابابدهچرهیگنیااگه

:گمیلـ*ـبمریوزکنمیپرتمیصندلیروروخودم

.کنهیرونمکارنیاه،ن-

:زنمیومتفکرلـ*ـبمکنمیوسرشروبازمکشمیقرمزرنگروبهسمتخودممجعبه

.شهیمدایشهرپنیایتوادیزهارهیگنیچونازاوفته،ینمیاگههمبگهاتفاق-

موهامهبوارمیمرونیازداخلجعبهبیارهیوبعدگنشونمیهامملـ*ـبیرویلبخند

.زنمیم
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.ناخودآگاهچشممبهکنمیوصفحهاولشروبازمدارمیبرمزیمیاقتصادمروازروکتاب

جیداخلکتابمنوشتهبودوازمخواستهبودپشیوقتپیلیکهترنمخخورهیمیدیآ

طرفروچککنم.

روی.رمزگوشماریمرونیببمیروازداخلجمیوگوشکنمیمانتومروبازمیهادکمه

.کنمیروسرچمیدیوآشمیمنستاگراممیوواردازنمیم

روجیپیها.پستگمیمیلـ*ـبلعـ*ـنتریفالوراشزدنیوبادشمیمجیشکواردپبا

.ذارهیمجشیدخترهکهدابسمشداخلپهیج،یصاحبپشمیومتوجهمکنمیچکم

یباالامی.بااومدناعالنپشمیمرهیخجیربهپکومتفکشمیلبممیامرورواشارهانگشت

.شمیمهامرکتیام،واردقسمتداصفحه

.باترسخورهیبهچشمممزدانینیاسمالتام،یهمهپنیانینخوندهدارموازبامیپیکل

عکسبرامارسالکردهبود،کی.کنمیروبازمرکتشیودادمیآبدهنمروقورتم

.سهیاونبنوریزیمتنکهنیبدونا

تاعکسبازشه.باشمیمرهیوبهصفحهخرمیگیاسترسگوشهناخونمروبهدندونمبا

ومنکنهیکردنمپیشروعبهتازدانی.شهیحبسمامنهیسیبازشدنعکس،نفستو

روندارم.رکتشیرفتنازدارونیتوانب

شدنِ.یندرحالمتالشلبموقبندهیصفحهنقشمیروامشیپهیازچندثانبعد

کنه؟یکارمبهنظرتچهنهیروببرهیگنیاگهحاجاحمدا-

.نمیچندبارپلکبزنمتابتونمدرستببشمیومجبورمرهیگیرومدمیدیجلواشک

:کنمیکردنمپیلرزونشروعبهتایهادستبا
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کنه.یکهحاجاحمدبخوادکارستیمالمننرهیگ-

:گمیلـ*ـبمریوزبندمیهامرومچشمزنم،یدکمهارسالرومامشارهانگشتابا

پسرِآ*ش*غ*ا*ل!-

.کنمینگاهمزدانیامیوبهپزنمیرومیرمزگوشعیداخلدستم،سریگوشدنیلرزبا

.دیخرروازمغازههارهیگنیحاجاحمدهمهاروزیمالخودِت،د-

.کنمیکردنمپیوعبهتاعجزشروباافتمیترسبهسکسکهماز

.ادهیتوشهرزهارهیگنیازا-

.رمیگیضربمزیمیامرووباانگشتاشارهشمیمرهیبهصفحهچتخنگران

گهیاشدرشدادهولنگهرومختصتوسفاهارهیگنیبچهجون،ایاشتباهفکرکرد-

.شهینمدایاصفهانپیتو

جدای.نگاهمازگوشذارمیدهنممیستسردمرورودوکنمیرهامزیمیرورویگوش

کردنِ.پیهمچناندرحالتازدانیوشهینم

.میبهتوافقبرسمیتونیالبتهم-

:کنمیمپیومنتانهیشیاممگونهیقطرهاشکرونیاول

؟یلعـ*ـنتیخوایازجونممیچ-

یگوشینگاهمروازرویاحظهلوکنمیپرتمزیکتاباقتصادمروبهگوشهمتیعصبانبا

.دارمیبرنم
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.یچیه-

بلندنشه.غمیجیتاصدادمیهمفشارمیهامرومحکمرو*ـبلـ

راهتیجلوگهیوددمیروبهخودتپسمرهیگ،یروانجامبدگمیکهمیاگهکاریول-

.شمیسبزنم

زدانی.دوزمیشممآلودبهصفحهچتچاشکیهابدمتنهاباچشمیجوابکهنیابدون

یچهدرخواستکهنی.فکراتپهیدهنمدارهمیوقلبمنانگارتوپهیهمچناندرحالتا

رومنگاهروبهیگچواریبهدشهیوباعثمرهینمرونیازمداشتهباشهازسرمبتونهیم

.رمکنموتوفکرفروب

امی.اعالنپکنمیازمواونروبرمیگیروبهدستمیگوشعیقفلشدنصفحه،سربا

وکنمی.باترسچتشروبازمارهیوقلبمروبهدردمرهیقلبمفرومیمثلخارتوزدانی

:خونمیلـ*ـبمریروزامشیپ

روبهترهیگ،ینزنهاجیپنیومجددازایایسمتشنگهیودیروپاککنجتیاگهپ-

.گردونمیبرم

:گمیلـ*ـبمریوزمکنینگاهمزدانیامیتعجببهپبا

اشکمه.تختههی-

.کنمیکردنمپیشروعبهتاعیوسردمیهمفشارمیهامرومحکمرو*ـبلـ

موضوعبهشماربطداشتهباشه.نیفکرنکنما-

وتوفکرفرودمیمهیتکیصندلی.بهپشتکنمیروارسالمامیوبعدپکشمیمیقیعمنفس

اونداره؟یبرایمنچهسودجیگهنبودپازمکرد؟مدرخواسترونی.چراارمیم
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.کنمینگاهمزدانیامیوبهپشمیتفکراتمدورمیایازدنعیسرم،یگوشامیپیصدابا

جاشاونروبهمنبده.روحذفنکن،بهجتیفکربهتر،پهی-

یصندلیروکهنی.بدوناارمیومانتوروازتنمدرمشمیبلندمیصندلیازروتیعصبانبا

.کنمیکردنمپیوشروعبهتارمیگیروبهدستمیگوشنمیبش

.دمیونهاونروبهتومکنمیعمراً،نهپاکشم-

وذارمیهامروداخلکمدم.لباسکنمیتختپرتمیرورویوگوشکنمیمیعصبخنده

.کنمیفکرمجمیپنبودوبهبرمی.کالفهدستمروداخلموهاممدمیمهیبعدبهدرکمدتک

بهدستآوردنتوجهیبرایالهینبودوالبتهوسیجزسرگرمیزیمنچیبراجیپنیا

روباهامقطعشیروازدستدادمممکنبوددوستجمیکهمنپدیفهمیمترنم.اگهترنم

کنه.

تروبهدسیوگوشدارمیآروممروبهسمتتختبرمیهاقدمم،یگوشامیپیصدابا

.رمیگیم

.زهیریصفحهنقشبستهوروحوروانمنروبهممیروزدانیامیپ

باباتمتوجهشه.یدوستداشتهباشکهنیمگها،یاونروبهمنبددیبا-

.ستهیایدرخونه،قلبمازتپشمیوبابلندشدنصداکوبمیتختمیروبهلبهمیشونیپ

سرمرومحکمیبودم.موهازدانیدرحالجدالبااجنیحاجبابابهخونهبرگشتهومنا

:سمینویوباحرصمکشمیم

شرط.هیباشهفقط-
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واونرودرونکنمیروخاموشمیگوشنترنتیاعیممامان،سرسالیصدادنیشنبا

.دمیقرارمزیمیکشو

.کنمیمتیهاروبهپشتگوشمهدابهداخلموهامبزنم،اونیارهیگکهنیابدون

.کشمیمنییواونروپارسونمیدرمرهیدستمرودستگدارم،یسمتدراتاققدمبرمبه

وسالمپرهیصورتممیحاجباباپشتدر،رنگازرودنیوبادکنمیبازمیدرروبهآروم

.گمیلـ*ـبمریزیآروم

.کنهیفاموتنهابهتکوندادنسرشاکتشهیمدهینگاهحاجبابابهسمتدستمکش

کشمیردنمم.دستمروبهگشهیآروموارداتاقمیهاوباقدمکنهیروبازمیاتاقکناردر

.دارمیوبعدبهسمتآشپزخونهقدمبرم

یرورویسبزیهاکیومامانپالستکِیکمرباریهااستکانیتوییچاختنیدرحالرصبا

.ذارهیمزیم

:گمیومدمیمهیآشپزخونهتکواریدوبهکشمیبهداخلموهاممیدست

کمنبود؟یزیچ-

رهیگینظرمریبودنروززیمیکهروییدهایبهمننگاهکنه،تمامخرکهنیبدونامامان

:گهیوبعدم

.رهیگیمرهیمیبارمصرفموندهکهاونمحاجکینهفقطظرف-

:زنمیولـ*ـبمرمیگیپشتسرممواریروازدامهیتک

.کنهیلطفم-



 

 

 
137 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
.نگاهمرودهیهامروشنکهحرفشمیومتوجهمچهیپیگوشممیتکخندهصباتویصدا

.ارمیلـ*ـبمیرویولبخنددوزمیصبامطونیشیهابهچشم

بهی.متفکردستشهیلبممحومیلبخندروخواست،یکهازممیزیوچزدانییادآوریبا

.کنمیرومنگاهمروبهیاشهیشزیوبهمکشمیاممچونه

وشوبدم.دستتروشستایبعداًب-

هاشتنهابهتکوندادنسرماکتفاحرفلیوبعدازتحلدوزمیروبهمامانمجمیگنگاه

.رهیمرونیوازآشپزخونهبرهیگیروبهدستمییرنگچایانقرهینی.صباسکنمیم

رخمی.بهنرهیگیدلمجامیمتوغونهیشیرنگشمییخرمایخرمنموهایرونگاهم

.کنمینگاهمکردیجامروجابهونیزیتلویهامبلنشستهبودوشبکهیحاجباباکهرو

یصورتشِ،نقابیروینقابمهربونشهیومثلهمستیاشنچهرهیتویازآشفتگیخبر

.شهیحاجبابامشخصمیچهرهواقعوفتهیبیکهوقت

هامدورچشمیازجلویالحظهدونستمیمدیبودمشوبعدهیدیکهمنبهخوبیاچهره

بشه.

آمادهگهیناهارتاربعساعتدشمیمطمئنمکهنیوبعدازاکنمیپشتسرمنگاهمبه

.رمیممیبهسمتگوشراستکیودارمیهامروبهسمتاتاقبرمقدمشه،ینم

.نمیروببزدانیامیتاپشمیمهریخرکتمیمنتظربهدانترنتیازروشنکردنابعد

.مونهیبازمشیودهنمازپرروکنمیچتشروبازمیفورامشیپدنیدبا

بهبابات.دمیرومرهیعصر،گاییدیرومجتیپای،یذاریشرطروتونم-
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خواستیازجونممیچزدانینی.اندازمیمنییوسرمروپانمیشیدوزانومنیزمیرو

شد؟یافتادهبودوبلندنممیزندگیکروکهمثلبخت

پیوشروعبهتاکنمیامنشستهبودروباپشتدستپاکمگونهیکهرویاشکقطره

:کنمیکردنم

ندارم.یباشهمنحرف؛یشیگمممیاززندگجم،یاگهباگرفتنپ-

وکنمیهمالورهامنگاوتعدادفجمی.بهپامیمرونیوازچتشبزنمیارسالرومدکمه

.کنهیمدایپانیهامجراشکدرونچشم

بدونیجورنیممکنبودترنمروهمازدستبدموادادم،یروازدستمجیپنیااگه

.موندمیدوستم

دنیوبالرزکنمی.بهاطرافاتاقنگاهمشمیوبلندمذارمیمنیزمیدستمروروکف

یترنمکهرونیوبهاسمالترمیگیردهمترکخویوارهایدستم،چشمازدیتویگوش

.شمیمرهینقشبسته،خیصفحهگوش

پرازنازی.صداکنمیوبعدسالممدمیسبزرنگقرارمکونیآیامرورواشارهانگشت

کهحسیی.باصدایوبرخالفتصورمنهناراحتِونهعصبانچهیپیگوشممیترنمتو

:گهیمزنهیاونموجمیتویشادکنمیم

؟یومدیامروزچرامدرسهن-

.مطمئنمکهحاجبابابهمکالمهمنکنمیوبهدربازاتاقنگاهمرمیگیلبمروگازمگوشه

:زنمیآروملـ*ـبمنیهمیوبرادهیدارهگوشم

.ومدمیمدرسهننیهمیخورده،براهیدستمبخ-
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.نمیشیمیصندلیورودمیداخلگلومروقورتمبغض

؟یدیدستتکشیروروغیتقیعمیلیخورده؟خهیچرابخ-

:گمیومخارونمیاموسطابرومرومانگشتاشارهبا

دستم.یرفتتوهاشکهینه،گلدونشکست؛ت-

:چهیپیگوشممیشادشتویوصداگهیمی«آهان»الیخیبترنم

خبرازاونپسره؟خبچه-

:گمیمیومآریوباصدارمیگیلبمروگازمگوشه

.گمیتوواتساپبهتم-

.کنمیتماسروقطعمیسرسریومنبعدازخداحافظگهیمیدارکششیا

.کنمیروبازمامشینقشبستهومنبدونفوتوقت،پیگوشیروزدانیامیپفینوت

.جیرمزپ-

:کنمیمپیلرزونتایهاوبادستدمیهمقرارمیکمرورومحهامپلک

.یسرقولتبموندینرهباادتی،،شش،پنجهشت،سه-

:کنهیکردنمپیشروعبهتازدانیوزنمیارسالرومدکمه

.زنهیقولشنمریززدانینترسفرزندم،-

:سمینویومکشمیروباالممینیبآب

.دوارمیام-
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خاموشوریگوشنترنتیاکهنی.بدوناامیمرونیبنستاگرامیوازازنمیارسالرومدکمه

.کنمینگاهمیکنمبهصفحهگوش

.ستمیاکانتننیصاحباگهیکهددهیونشونمادیبرامملیمیازجیامیبعد،پهیثانچند

وبعدازخاموشکردنکنمیگراممروپاکمنستایوبرنامهادمیآبدهنمروقورتم

.رمیمرونیازاتاقب،یگوشنترنتیا

وباکنمیهامروبهسمتآشپزخونهکجمبهدستِش،قدمیرنگیصباکهسفرهآبدنیدبا

.دارمیبرمزیمیروازرویگلسرخیهادست،بشقابکی

.برهیبذارصبام-

هامروباالوشونهکنمیبهدستگرفته،نگاهمیزرنگبهمامانکهقابلمهقرمیرچشمیز

:گمیومندازمیم

ببرمشون.تونمیم-

حاجباباانداختهشدهیپایوبهسمتسفرهکهجلوکنمیمکیخودمنزدبهروهابقشاب

کهنمیوهرلحظهمنتظراکنمیخودماحساسمیحاجبابارورورهی.نگاهخرمیبودم

دربارهزخمدستمسوالکنه.

بهونمیشیحاجبابا،سرسفرهمدنیازسوالنپرسدیوناامذارمیمنیزمیروروهابشقاب

.کنمیداخلشگذاشتهشدهبودنگاهمیکهسبزیرنگدیسفبشقاب

.صبابهصفحهکنهیهامعدسپلوداخلبشقابختنیوشروعبهرنهیشیکنارمممامان

نظرگرفته.ریمونروزچشمدوختهوحاجباباتمامحرکاتونیزیتلو
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.باشهیهمسهمصبامیوبشقاببعدرهیگیحاجباباقرارمیبشقاباولجلوشهیهممثل

.باکنمیومورریهاروزبرنجیوکمرمیگیقرارگرفتنبشقابجلوم،قاشقروبهدستم

حاجباباشروعبهنیسنگیهانگاهریوزبرمیقاشقروبهسمتدهنممنیاکراهاول

.کنمیخوردنم

.باقورتدادنشکنهیمونیزیوتلیموقعغذاخوردن،سکوتخونهروصداشهیهممثل

.شهیمشتریوبشتریهرلقمهازغذا،حجمبغضداخلگلومب

.بهشمیآشپزخونهمیوراهدارمیوبعدبشقابروبرمدمیملقمهغذاروقورتنیآخر

وبعدبشقابروداخلشرهاکنمینگاهمزدیبرقمیزیکهازتمییشوظرفنکیس

.کنمیم

نگاهینی.سنگدارمیوبعدبهسمتاتاققدمبرمکنمیرولمسممیشونیپشتدستم،پبا

هاموشونهکنمیخودماحساسمیروروشمینگاهشدورمیکهازجلویحاجباباتاوقت

.شهینگاهخممنیاینیازسنگ

طبقمعمولحقبستندرروندارموشم،یووارداتاقمکشمیمنییدرروپارهیدستگ

.رمیمیبهسمتصندلمیمستقنیهمیبرا

تمامشم،یواردچتترنممنترنت،یوبعدازروشنکردنارمیگیروبهدستمیگوش

صرفنِستاگراممیاکانتایوازگفتنماجراسمینویکهرخدادهروبراشمییهااتفاق

.کنمینظرم

امیوپکنمیرولمسمدکمهارسالخونم،یامرومنوشتهشدهامیدورپکیکهنیازابعد

.شهیترنمارسالمیبرا
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زیمیسرمرورو،یوبعدازقفلشدنصفحهگوشکنمیرولمسمیلگوشبغدکمه

.بندمیهامروموچشمذارمیم

میاسکراهنیپقهیدستمروبهنیهمیوبراسوزمیازدروندارممکنمیمحس

.دمیواونروازگردنمفاصلهمرسونمیم

وقفلدارمیبرمزیمیسرمروازروم،یگوشامیپیصدادنیوباشنکشمیمیقیعمسفن

.کنمیروبازمیگوش

.یوقتشهاعتراضکنکنه،یمیروادهیدارهزیلیخگهیباباتهمد-

کردن:پیبهتاکنمیوتندتندشروعمرمیگیلبمروگازمگوشه

.کنهینمیفرقتمیبااعتراضکردنوضع-

تاترنمجواببده.دوزمیشممومنتظربهصفحهچتچکنمیروارسالمامیپ

تامجبورشهاعتراضتروقبولکنه.یکنیپسبهترهکار-

جوابکهنی.قبلازافرستمیمرونیونفسروکالفهبکشمیروبهداخلموهاممدستم

.خورهیمصفحهبهچشممیرولمیمیازایامیترنمروبدم،اعالنپ

زیمی.سرمروروخورهیبهچشمممزدانینیواسمالتکنمیروبازملمیمیابرنامه

:گمیلـ*ـبمریوزکوبمیم

.شعوریب-

:خونمشیمرلبیوزکنمیروبازمامشیحرصپبا

سطلزباله.ندازمیروماترهیگ-
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.ذارمیمزیمیرورومیشوگوامیمرونیروجواببدم،ازصفحهبلشیمیاکهنیابدون

.داخلاتاققدمشمیبلندمیصندلیوازروبندمیهامرومسرم،پلکیحسدردتوبا

سختحاجبابارودوربزنم.یهاقانونتونمیمیجورکهچهکنمیفکرمنیوبهازنمیم

رسهیمکهبهذهنمیراهنیاولکنم،یوبهدربازاتاقنگاهمنمیشیتختصبامیرو

فکرازنیتاادمیتکونمنیسرمروبهطرفکنه،یلبمجاخوشمیرویازدواجِ.پوزخند

نیومنادتریبهقفسجدیمیقفسقدهیرفتنازیعنیمنیسرمدوربشه.ازدواجبرا

.خواستمیرونم

صفحهقفلیترنمکهروامیوبهپبرمیدستمروبهسمتشم،یگوشامیپیصدادنیشنبا

.شمیمرهیبودخنقشبسته

.ادیاتکناربتاباباتمجبورشهباخواستهیکنیکارهیستاگرامت،ٔ  نیوقتشهبااکانتا-

کهدیفهمی.اگهمشمیوواردچتترنممزنمیرومیرمزگوشرم،یگیلبمروگازمگوشه

کرد؟یکارمندارمچهیاکانتگهید

:کنمیکردنمپیشکشروعبهتابا

اکانتمروفروختم.-

خوره،یکهبهگوشممامیارسالپی.صداکنمیروارسالمامیوپبندمیرومهامچشم

.کنمیوبهصفحهچتنگاهمکنمیهامروبازمچشم

وبهکشمیمیقی.نفسعمشنیهامسردمومنازشدتاسترسدستپهیدرحالتاترنم

:کنمیصفحهچتنگاهم

؟یشدوونهید-
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:کنمیکردنمپیلرزونشروعبهتایهاوبادستفرستمیروبهپشتگوشممموهام

خونمحاللبود.دیفهمیاگهحاجبابام-

:کنمیلـ*ـبزمزمهمریزوزنهیهامحلقهمچشمیاشکتوام،یازارسالپبعد

هیمباهاشکهنتونیشهبهآدملیمنتبدیهرکس،برایآدمزندگنیترامندیچرابا-

کلمهحرفبزنم؟

داخلیگوشدنیومنقصدپاککردنشروندارم.بالرزنهیشیاممگونهیرویاشکقطره

:خونمیلـ*ـبمریترنمروزامیوپزنمیدستم،مجددرمزشروم

هدرنره.،یصرفکردجتیپیکهبرایتاوقتیکنیکاردیپسبا-

.زبونمنهیشیلبممیروتیروندارهلبخندرضامونیتترنمقصدتمومکردندوسکهنیااز

:سمینویوتندتندمکشمیلبمنشستهمیکهرویقطرهاشکیرورو

کار؟چه-

روی.روزکشمیبهداخلموهاممیودستذارمیتختمیوروریگوشام،یازارسالپبعد

اهفتهدوممدرسهرومدرسهشدهبودموتکوتنهنیکهتازهوارداارمیمادیبه

.گذروندمیم

روبهسمتخودشجلبیادیکهداشت،توجهزیخاصییبایخاطرززمانترنمبهاون

ازکدومچیاماترنمباهدن؛یچرخیکالسمثلپروانهدوراونمیهاکردهبودوهمهبچه

نبود.یمیهابهجزآواصمبچه

مدرسهرویتویهاطنتیازکارها،مثلشیلیجرأتانجامدادنخکهنیخاطراهمبهمن

داد.یدوستشنهادیترنمبهمپروزکیکهنیتااکردینگاهمبهمنمینداشتمکس
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تختیوروکنمیوخودمروبهعقبپرتمنهیشیلبممیرویروزلبخنداونیادآوریبا

.خوابمیم

کالسیهاباترنم،بچهیدوستبعدازکهنیوبافکراکنمیسرمقالبمریروزهامدست

.نهیشیهامملـ*ـبیرویتوجهشونبهسمتمنمجلبشدلبخند

هابهچشمجاسوسکالسبهمننگاهنکننومنروترنمباعثشدهبودکهبچهوجود

هاشونشرکتبدن.بحثیتو

نشدهزدهروشیزخموقتِیلیکهخکنمیوبهساعدمنگاهمکشمیلباسمروباالمنیآست

کهممکنهکردمیفکرنمنیبهاوقتچیهدمیهارودبچهیهادستیهازخمکهیبود.روز

کردن،هیگریجابهشدیمبمیکهنصیخطبکشموبادردغیدستمباتیرویخودممروز

بخندم!

اماشاره.انگشتکنمیشدهبودنگاهمدهیچیکهدوردستمپیوبهباندچرخمیپهلومبه

.دیچیباندرودوردستمپنیهوماناکهیبهزمانکنهیوذهنمپروازمکشمیباندمیرورو

کنمی.حسمکشمیمیقیونفسعمبندمیهامرومپلکشه،یمترقیلبمعمیرولبخند

ادکلنشرواحساسیحبسشدهومنهربار،باهرتنفسبوهامهیادکلنهوماندرونر

.کنمیم

.بدونکشونهیمتیوبهسمتواقعکنهیدورماالتمیخیایمنروازدنیگوشامیپیصدا

.رمشیگیهاممچشمیوجلوبرمیمیبلندشم،دستمروبهسمتگوشکهنیا
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بهشاعتراضکن.اگهمجبورفرسابودنسبتکهبهنظرتطاقتیاعتراضکن،هرچ-

اتباخواستهشهیاباتازترسآبروشمجبورمصداتروهمببرباال،اونوقتبیشد

.ادیکنارب

د،یارزیامتحانکردنشمبارکی.بهکنمیترنمفکرمامیوبهپرمیگیلبمروگازمگوشه

وتوگوشتوشدیترمقفستنگنیایهانردهایوشدیحصارقفسکمترمنیاای

.رفتیاستخونمفروم

****

صنم!زودباش.-

ورمیگی.چادرمروبهدستمکنمیسرممیرنگیوشالگلبهزنمیروبهصورتممماسکم

زنهیاشمگونهیوبادستشمحکمرونهیشیشالممی.نگاهمامانرورمیمرونیازاتاقب

:گهیوم

دختر؟یعروسیبریخوایمگهم-

:گمیموشمردهکنمیماماننگاهمیزمردیهاچشمیوتوکشمیمیقیعمنفس

بپوشم!نویدوستداشتما-

ودرروبازکنمیروپاممدمیاسپرتسفیها.کفشکنمیالعملماماننمبهعکسیاتوجه

بهاربهیبو،یهمهسردنیاونیومخورهیسرداسفندماهبهصورتممی.هواکنمیم

.خورهیمشاممم

بشه.ازدهیدستمکشیهاهیبخاتمیبرمارستانیبهبستیبایهفته،امروزمکیازبعد

هومان.دنیبودبادیمساومارستانیچونرفتنبهبکردنیدلمقندآبمیتوشبید



 

 

 
147 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
چادرتروبکشجلوترشالتمشخصنشه.-

.قفلکنمیحرکتمیوجلوترازمامانبهسمتدرورودندازمیباالمالیخیروبهامشونه

هاهیونگاههمساشهیبازمکیتی.درباصداکشمیوبهعقبمرمیگیدستمیدرروتو

باهاهیوتکتکهمساکنمیلـ*ـبزمزمهمریزی.سالمآرومشهیمدهیبهداخلخونهکش

دریازجلوزنه،یکهمامانبهپهلوممیا.باضربهکننیمنرونظارهمنشونگاهدرنده

مارستانیبهسمتب،یمعمولیهایوالپرس.بعدازاحرهیگیومامانکنارمجامرمیکنارم

.میکنیحرکتم

بفهمهخونتحالله.یسر؛حاجرِیخیدختره-

دادمیرومیبودم،احتمالهربرخوردکردهیزیرروزهابرنامهنیایبودکهبراهفتهکی

:زنمیخونسردانهلـ*ـبمنیهمیوبرا

روبکشه،خببکشه!نمخوادیشالروشنمهیدنیاگهبهخاطرپوش-

.شهیحبسمامنهیسینفستومارستان،یسردربدنیدبا

صنم.یروانتخابنکردیراهدرست-

رم،یگینظرمریروزمارستانیکهمحوطهبیودرحالنشونمیلـ*ـبمیرویپوزخند

:گمیم

وروردشروبهدستگرفته؟یکهحاجباباتابلویِالبدراهدرست،راه-

درونیمختلفیها.حسکنمیماماننگاهمیهاچشمیوتوچرخونمیسرمرومراهاکبا

!حسترسِکنم،یمافتیکهدریحسنیشتریوبزنهیهاشموجمچشم
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ومامانهمبدونذارمیبهجلومی.قدمرمیگیدستمیوتوکنمیچادرمروجمعمنییپا

.نهیشیهامملـ*ـبیرویرنگمس،لبخندکدراورژاندنی.باددارهیحرفکنارمقدمبرم

.مامانبهچهیپیممینیبریالکلزیوبوخورهیگرمبهصورتممیبازشدندر،حجمهوابا

یسالانیوبعدازدرستکردنچادرشباپرستارمدارهیقدمبرمیپرستارستگاهیسمتا

.کنهیشروعبهحرفزدنم

بودواورژانسچندانشلوغنبود.ازدهیساعتچرخونم،یروبهاطرافاورژانسمنگاهم

قدمکنه،یماناشارهمکهمایبهسمتتختدهیخمیهانکردنهومان،باشونهدایازپدیناام

.دارمیبرم

یزیریهاهیوبهبخارمیهاممچشمی.کفدستمروجلونمیشیرنگمیتختنارنجیرو

.کنمیکهکفدستمجاخوشکردهبودننگاهم

ی«الیخیب».شهیشالمثابتمیمامانرویونگاهبرزخندازمیهاممشونهیروروچادرم

.ارمیمرونیرنگمبیمشکیمانتوبیروازداخلجمیوگوشکنمیلـ*ـبزمزمهمریز

وچهیپیممینیبریزییآشنای.بوکنمیروعوضملمیوپروفاشمیواتساپممهینماوارد

.ندازهیصداشقلبمروبهلرزهمنیبعدطنیکم

سالم.-

بدنشروقابگرفتهیخوببهدی.روپوشسفنمیبیوقامتهومانرومکنمیروبلندمسرم

برده.بشیودستشروداخلج
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.نگاهشروازکنمیبهشنگاهمدمش،یدینمیولگشتم؛یهفتهکهدنبالشمکیاندازهبه

برقبهموصلکردنوانیجرکنمی.بانگاهشحسمزهودیوبهمنمرهیگیمامانمم

.وفتهیرزهمبدنمبهل

سالم.-

کنم.یلرزشصدامرومخفکنمیمیوسعکشمیلبممیروروزبونم

سالم!-

هاشنشوناطرافچشمیهانیچمونه،یهوماندورنمکهازچشمکشمیمیقیعمنفس

.خندهیکهدارهمدهیم

کفدستمروهی.بادقتبخدمیهامسوقموبهکفشرمیگیهاشمشمروازچنگاهم

.کنهیمیبررس

.دهیامسوقمدخترونهاالتیومنروبهسمتخکنهیدستش،قلبمروگرممیگرما

ن؟یروآوردهالهیوس،یخانومنقو-

:گهیمیآرومیوباصداستهیایکنارهومانمزیباجثهریپرستار

بله.-

اهکن.مننگبه-

.کنمیهوماننگاهمیهاهچشموبرمیگیبلوندپرستارمیازموهاچشم

بهمننگاهکنخب؟شهیکارمتموممیتاوقت-

.ستادهیایپرستارستگاهیکهکنارانمیبیومامانرومدوزمینگاهمروبهاطرافمعیسر
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باشه؟-

یهانگاهمروبهچشمشه،یراحتمهدیهومانرونشنیهامامانحرفکهنیازاالمیخ

:کنمیوزمزمهمدمیهومانسوقم

باشه.-

منیروروروبهیرنگیمشکی.هومانصندلرهیگیبهسمتهومانمیالهیوسپرستار،

خودشیصورتهومانروطبقگفتهی.منتکتکاعضانهیشیاونمیوبعدروذارهیم

.رمیگینظرمریز

پرپشتشدستبهیوابروهاادیبهچشممشتریبیلیخکیازنزدشینوشیپیرویهانیچ

دوتاابروشنشسته.نیبنیچهیدستهمدادنو

.باحسسوزشدمیهاشحرکتمونگاهمروبهسمتچشمرمیگیلبمروگازمگوشه

.کنمیمکیهمنزدکفدستم،ابروهامروبه

تمومشد!-

.ردشاهکارحاجشمیمرهیبودخهیدونبخدستمکهبوبهکفکنمیهاشمازچشمدل

ازشنبود.یباباپاکشدهبودواثر

حاجنه،یشیگلوممیروحسنکنم.بغضتویکردکهدردیدفعهقبل،هومانکارمثل

دردیبرابهیمردغرنینکردوایوکاردیمنروبهچشمخودشددنیبابادردکش

رهاکرد.کایلیمنخدنینکش
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وجودداره،گرفتهشونزشیکههرلحظهامکانرییهااشکیتاجلوزنمیپلکمچندبار

وکنهیدستمرورهامخوره،یبهگوشممهاکیسرامیرویشدنصندلدهیکشیشه.صدا

.شهیبلندمیصندلیازرو

بعدیوکمرهیگیفاصلهگرفتهبودقرارمیپرستارستگاهیمنبهسمتمامانکهازانگاه

:ندازهیآرومهومان،قلبمروازتپشمیزمزمه

بهنفعتو.چیدوه-

بهرهیگینگاهخونسردشروازمنمکهنیوپرستاربعدازارهیگیکنارپردهجاممامان

چادرمحرفیومنبرسهیتشکرمامانبهگوشممی.صدادارهیقدمبرمستگاهیسمتا

وبهکنهیگردموبامکثعقبنهیشیمنمی.نگاههومانروستمیایومکنمیروسرمم

:گهیومکنهی.مامانناراحتنگاهممدارهیقدمبرمییروسمتتختروبه

.میبر-

.میایمرونیوازاورژانسبدارمیبههوماننگاهکنم،کنارمامانقدمبرمکهنیابدون

بعدباسرعتازیوکمکنهیجلبمیورودامروبهسمتدرآمبوالنستوجهریآژیصدا

.شهیکنارمونردم

رومونیصنم؛زندگنییپاایبطونیبالسرتاومد،ازخرشنیادنیخرکیکهیخاطربه-

بهجهنمنکن.لیتبد

رعدوبرقبهگوشمی.صداکشمیباالمیواونروکمرمیگیماسکمروبهدستمیلبه

بزنمبشم.نگاهمروبهآسمونخواستمیکهمیحرفالیخیبشهیوباعثمخورهیم

.کنهیمدنیبعدبارونشروعبهباریوکمدوزمیمیخاکستر



 

 

 
152 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
االنچهوقتباروِنآخه.-

وصورتمروبهسمتآسمونکشمیمنییومنماسکمروپامیایمرونیبمارستانیدرباز

.رمیگیم

ازاحساسخوبزیوقلبمرولبرنهیشیمصورتمیودرشتبارونروزیریهاقطره

نیی.سرمروپاکنهیمنروازحسوحالخوبمدورمم،یاسگوشاماسی.صداکنهیم

رونیببمیروازداخلجمیگوشدارم،یکنارمامانتندتندقدمبرمکهنیانیوحندازمیم

بود.تکتکنکیلهیامیپیمحتوابارنیشمارهناشناسداشتموازاامیپکی.بازهمارمیم

آهنگِ.هیکهشمیومتوجهمرمیگینظرمریروزنکیکلماتل

.رونیبکشبیاونگوشیاتروازتوزودباشصنم،کله-

.ذارمیمبمیروداخلجمیوبعدگوشکنمیروبهسمتمامانحوالهممیعصبنگاه

زنگی.دستمروروستمیایشتدرمپودارمیدرخونه،زودترازمامانقدمبرمدنیدبا

دارمیبهصبا،بهسمتاتاقمقدمبرمتوجهی.بشهیبعددرتوسطصبابازمیوکمدمیقرارم

ورمیگیمیبخاریسردمرورویها.دستکنمیتختپرتمیوچادرمروباخشونترو

.شهیترمبافکرکردنبههومان،بدنمگرموگرم

مانتومیهاودکمهرمیگیفاصلهمیکهبراماومدهبود،ازکناربخاریاسمااسیادآوریبا

ینکیلنترنت،یوبعدازروشنکردناارمیمرونیببمیروازداخلجی.گوشکنمیروبازم

.کنمیکهفردناشناسبرامارسالکردهبودروبازم

وبهتکتکذارمیمیدلصنیمانتومروروکنم،یکهداخلصفحهبودروپخشمیآهنگ

.دمیگوشمخوندیکهخوانندهمیکلمات
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بادلهمنویرحمیب

حالمنوگهینهدیفهمینمتو

خوبهحالتیکشهیپیبگرمیمیم

نمهبارونوریتوزادیابونویخهی

کُشهمنهداغونویمداره

التتیخنهیعستیکهنتو

ییتنهانیتوقلبهازنمیمییتنها

کنبذارحسکنمیکارهی

ییجانیاهنوز

شهیدلمباورشنمنیا

رفتآخرشاون

دارمشکردمیزدمکهفکرمتوهم

شهیباورشنمدلم

رفتآخرشاون

زدمتوهم

دارمشکردمیفکرمکه

دلمشهیبعدتوکهگولهآتنیبب
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شهیمگهحالآخه

برامدردِنبودنت

رهیازخودموازهمهسگهید

رهیگیبهونهمهمش

کهبرگردهخوادیمفقط

ییتنهانیتوقلبهازنمیمییتنها

کنیکارهی

یینجایحسکنمهنوزابذار

شهیدلمباورشنمنیا

رفتآخرشتوهمزدماون

دارمشکردمیفکرمکه

شهیباورشنمدلم

رفتآخرشاون

زدمکهتوهم

دارمشکردمیمفکر

(یمیابراهثمیم_)توهم
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شمارهناشناسروق،یچندتانفسعمدنیوبعدازکشکنمیطعمآهنگروقتیعصبانبا

زیمیبودروازداخلجعبهرودهیکهحاجبابابرامخرییهارهیازگیکی.کنمیبالکم

.چشممبهذارمیوداخلکمدمدارمی.مانتووچادرمروبرمزنمیوبهموهاممدارمیبرم

هامنبود.دستیروغیازردتیوقتبودکهاثریلیخافته،یلباسممهباالرفتنیآست

؟یموندیگورکدوم-

وبهسمتدرقدمبردارم.موهامروبهپشترمیازکمدفاصلهبگشهیمامانباعثمیصدا

:گمیومستمیایمیدرانباریجلونهیودستبهسفرستمیگوشمم

بله؟-

روبهسمتمحوالهشیونگاهعصبدارهیمنیزمیدستشرورویتویجاروبرقمامان

.کنهیم

روپاککن.هاایبرونخودولوب،یکهسالماالن-

.باحسسوزشدارمیوبعدبهسمتآشپزخونهقدمبرمچرخونمیروتوحدقهمهامچشم

.کنمیبودنگاهمستادهیوبهمامانکهکنارماستمیایبازوم،میتو

.ارمیهاروازکاسهدرماون،یکنیجورنیمنایهاتوبراچشمگهیدبارکی-

اشرهی.ماماننگاهخکنمیبهماماننگاهمحرفیوبذارمیمامانمشگونینیروجادستم

وواردآشپزخونهدهیودرآخربادستشمنروبهعقبهلمدارهیمنبرنمیروازرو

.شهیم

مییاشکباعثرسوایهاقطرهکهنیایومنبراکنهیمدایپانیهامجردرونچشماشک

:کنمیوآرومزمزمهمکشمیمقی.چندتانفسعمزنمینشن،تندتندپلکم
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نبود.یزیچکهنیا،یآمادهکردهبودهانیبدترازایخودتروبراتو-

صبایروروبهی.صندلشمیوخونسردواردآشپزخونهمدارمیبازومبرمیروازرودستم

زیمیروروایپرازلوبینی.مامانباخشونتسنمیشیاونمیوروکشمیمرونیروب

:گهیوبعدروبهصبامذارهیم

بروسراغپاککردننخودها.یهاروپاککردعدس-

:کنهیوبعدزمزمهمفرستهیهاشاومدهبودنروباالمچشمیکهجلوییموهاصبا

باشه.-

وشروعبهپاکرمیگیهامرفتهبودنمدرونچشمخارهمثلصباکیروازموهانگاهم

.کنمیمهاایکردنلوب

شوننیکهبییهاوچوبوسنگکشمیمینیسیروبهسمتجلوهاایدونهلوبدونه

بلندیصندلیوصباازروشهیبلندمفونیزنگآی.صدادارمیجاخوشکردهبودنروبرم

بره.فونیتابهسمتآشهیم

سرجات.نیصبابش-

شیچوبری.مامانکفگنهیشیمیصندلیروعیوبعدمطکنهیباتعجببهماماننگاهمصبا

:گهیومرهیگیروبهسمتمم

گمشودرروبازکن.-

روباحرصیوصندلذارمیمزیمیهامرورو.کفدستفرستمیمرونیبیروعصبنفسم

.فرستمیعقبم
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.چادرروبارمیمیجاکفشیرنگرویابهسمتچادرقهوهدهیکشمحکمویهاقدمبا

موهامروداخلچادرمشهی.برخالفهمندازمیسرممیورورمیگیدستمیحرصتو

یروتیولبخندرضاانیمرونیکوتاهمبی.موهاکشمیاونروعقبمیوکمبرمینم

.کشمیمنییواونروپارمیگیدستممیروتورسرددرهی.دستگنهیشیهامملـ*ـب

:گمیومکنمیبنفشروپاممهاییدمپا

ه؟یک-

منم!-

ذارمیدهنممیبهگوشمخورده.دستمرورویکیتامتوجهبشمصدازنمیپلکمچندبار

قامتدنیوبادکنمیبازمعی.درروسرکنمیوبهسمتدرپروازمکشمیمیآرومغیوج

:گمیومپرمیباالمیحالخوشصابرپشتدر،با

.یباالخرهاومد-

:گهیومذارهیبهداخلمیوقدمشنیصابربهخندهبازمدهیکشیها*ـبلـ

شدمبچه.سیخ-

بهی.قدمدنِیکهبارونهمچناندرحالبارشمیومتوجهمدارمیدهنمبرمیروازرودستم

.بندهیودرروباپشتپاشمهشیوصابرواردخونهمدارمیعقببرم

.رهیسرمکنارمیوچادرازرورمیگیکهبهدستدارهروازدستشمیرنگیمشکفیک

ی.نگاهصابررورهیگیوسرماتماموجودمرودربرمنهیشیموهاممیبارونرویهاقطره

غملـ*ـبباوذارهیموهاممیوروارهیتشروجلوم.دسرهیگیکوتاهمقرارمیموها

:زنهیم
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موهاتکوصنم؟-

تارمیگیترمرومحکمفی.دستهکزنهیهامحلقهمچشمیموهام،اشکتویادآوریبا

دهیادامهمنیهامافتادهبود،راهشروبهسمتزمشونهیکهروی.چادروفتهیننیزمیرو

:زنمیومنبابغضلـ*ـبم

.حاجباباکوتاهشونکردست،ینیزیچ-

کهقصدترکیقطرهاشکیروشیاقهوهیها.چشممونهیموهامثابتمیصابررودست

:کنهیونجواممونهیهامروداشت،مکردنچشم

چرا؟-

:گمیومخندمیبغضمبا

.شهیحالمخوشنهیتو؛مامانتوروببمیبرم،یشدسیخ-

نیزمیوچادرروازروشمی.خمممونهیوکناربندشثابتمادیمنییصابرپادست

.کنمیوبعدجلوترازصابربهسمتدرحرکتمدارمیبرم

یجورچهشیکهچندلحظهپرهیمادمیوشنیصابرباآوازبارونادغاممیهاقدمیصدا

موردغضبمامانقرارگرفتم.

غری.صداشمیهامواردخونهموبعدازدرآوردنکفشکشمیمنییدرروپارهیدستگ

.دمینشنیزیکهانگارچکنمیرفتارمیومنجوررسهیمامانبهگوشممیغرها

:گمیومکنمیروبلندمصدام

صابراومده.-
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وبهکنمیرهامنیزمیوچادرروروفی.کشهیصابردوربدنمحلقهمدهیکشیهادست

.ذارمیپهنشمنهیسیوسرمرورودمیبغلشجامی.خودمروتوچرخمیسمتصابرم

.شهیصابرشکستهمیجلوبارنیاشدیخلوتمشکستهمیهفتهتنهاتوکیکهیبغض

اشرووصابرچونهنهیشیمدشیسف-یاچهارخونهسرمهراهنیپیاشکمرویهاقطره

.ذارهیسرممیرو

مادر.زیعزیخوشاومد-

رجاودرونبغلصاب.مامانخودشرشمیوازشجدامکنمیازآغوشامنصابرمدل

.ذارهیاشمگونهیرویاوب*و*س*هدهیم

.برخالفمنازچرخونمیوسرمروبهسمتشمکنمیکنارماحساسمصباروحضور

.کنهینشدهوتنهاخونسرداونرونگاهمزدهجانیاومدنصابره

صابرازبغل.مامانکنمیامنشستهبودنروپاکمگونهیکهروییهاپشتدستاشکبا

.رهیوبهسمتآشپزخونهمزنهیبهمنمیاتنهاد،یمرونیب

عودداخلخونهیبعدبویوکمخورهیبهگوشممنتیکابیبازوبستهشدندرهایصدا

.شهیپخشم

.یخوشاومد-

.کنهیزمزمهمی«ممنونم»ودرجوابصباتنهادارهیبرمنیزمیروازروفشیکصابر

ودستمرودورشمیماجرامالیخیامازودبکنم؛یطهصباباصابرتعجبمابریسرداز

.کنمیصابرحلقهمیبازو

:گمیومدمیمهیروبهبازوشتکسرم
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دلمبراتتنگشدهبود.-

:زنهیوآروملـ*ـبمنهیشیموهاممیصابررودست

.یبدحیبهمتوضدیباهانیبابتا-

:گهیباتشرمنهیبیبغلصابرمیمنروتویووقتادیمنوریازآشپزخونهبمامان

بهش.یدیچسبمونیبروکناربچه،مثلم-

.دستصابربهدورکنمیخودمروازبغلصابردورمیوکمرمیگیلبمروگازمگوشه

:گهیومکشهیومنروبهسمتخودشمشهیگردنمحلقهم

ان؟مامیکارشدارچه-

کهحسسرپناهداشتنیا.ب*و*س*هزنهیموهاممیرویاتب*و*س*هبعدبامحبو

خونههستکهنیاینفرتوکیببرمکههنوزیپنیبهاشهیوباعثمکنهیروبهمالقام

منرودوستداشتهباشه.

رمیگیفرارازنگاهش،ازصابرفاصلهمیمنثابتِومنبرایمامانهنوزرویبرزخنگاه

:زنمی*ـبموآروملـ

.میزنیبعداًحرفم،یاخسته-

.کنهیحرکتممنیوبهسمتنشندازهیاشمشونهیروروفشیکصابر

بعدرفتنشحقکسچیرنگبودکهاتاقصابربود.هیادرقهوههیاموات،واریدکنار

.رفتیجامکردنشاونزیتمیبرایهامامانهرازگاهورودبهاتاقشرونداشتوتن

.شمیآشپزخونهمیوراهرمیگیصابرمدیوچشمازقامترشکشمیمیقیعمنفس
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وبعدبدونمکثشروعشمیمرهینشستهبودنخینیکهمنتظرمنگوشهسییاهایلوببه

.کنمیشونمکردنزیبهتم

برامساختهبودخاطرهرونیباتریکهزیوبعدآهنگبرمیروداخلدهنممنمیی*ـبپالـ

:کنمیلـ*ـبزمزمهمریروز

کهبهتخوردچشمیهمونشب-

همخوردبهمونشونه

زلبهممیزدما

شدهُلدلمشتیپکمهی

حسمروبهتلوبدمدیبادمید

؟یدیبهمامییچاهی-

رنگیخاکسترشرتیتهیوبهصابرکهلباسشروبارمدایازخوندنآهنگبرمدست

.کنمیعوضکردهبودنگاهم

:گمیومنشونمیلبممیرویثیخبلبخند

.زینهخودتبر-

وبهسمتگازقدمبرهیمشیاشلوارپارچهیهابیصابردرونجیگندمیهادست

:دارهیبرم

.یهنوزمهمونبزسابق-

:گهیوباغممچرخهیوسرصابربهسمتممکنمیمیاخندهتک
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البتهبزِموکوتاه!-

.دمیادامهماهایوبهپاککردنلوبندازمیمنیی.سرمروپاشهیلبممحومیوازرامخنده

.شهینگاهصابرقفلمیونگاهمتوارمیروم،سرمروباالمروبهیصندلینشستنصباروبا

.نهیشیموندهمیباقیتکصندلیورورهیگیمنتیروازکاباشهیتک

:گهیوبعدمرهذایمزیمیروروییچایاشهیشوانیل

چهخبر؟-

خبرهاکهدستتوعهپسرم.-

کنمیمی.سعشهیحبسمنهیسیمامانداخلآشپزخونه،نفسمتویحضورناگهاناز

کهامروزافتادهروفراموشکنموبهکارمادامهبدم.ییهااتفاق

اسخوبازاحسزیِاالهومان.قلبمازفکرکردنبهشلبرشنیهافراموشماتفاقهمه

.دمیهمفشارمیهاروروهامبهخندهبازنشن،محکماونلـ*ـبکهنیایوبراشهیم

:گهیبعدمیوکمرسهیپوزخندصبابهگوشممیصدا

؟یشدزودتربرگشتیچ-

هاشروبهلـ*ـبییچاوانی.صابرباآرامشلچرخونمیصباوصابرمنیمتعجبمروبنگاه

.خورهیازاونرومیاهوجرعکنهیمکینزد

:گهیبذارهمزیمیرورووانیلکهنیازاقبل

مامانبساطآشعلمکرده،گفتمخودمروزودتربرسونمتاشاهدپختآشدمیشن-

باشم!
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صورتشینگاهمروازروشهیوباعثمکنهیمشتریصابر،تعجبمروبزیتمسخرآملحن

برندارم.

:گهیوباخندهمرهیگیروممینیونوکبشهیودشمبهخامرهیمتوجهنگاهخصابر

بچه!یمنروخورد-

.کنمیودستشروازدماغمجدامرمیگیدستممیساعدشروتوکنم،یمیاخندهتک

دهی.باکشندازمیوداخلکاسهکنارممدارمیبرماهایدونهسنگروازداخللوبنیآخر

.کنمینگاهشمجیوگستمیایشدندستمتوسطصابر،بهاجبارم

.رمیگیاتروقرضمبچهنیساعتامینهیمامان-

.کشونهیمامان،منروبهدنبالخودشمینگاهبرزخیجلوو

.شهیخودشوارداتاقمواولکنهیآرنجشدراتاقروبازمبا

درروببند.-

صابرجدایهاحصاردست.دستمروازبندمیدررومیوبهآرومچرخمیسمتدرمبه

.کنمیوبعدبهاطرافاتاقشنگاهمکنمیم

کیکوچیادکلنشفضایشدنوبودهیروچسبروبهواریدیخودشومنرویهاعکس

اتاقروپرکرده.

:گهیوبعدمنهیشیگوشهاتاقمیتختفلزیروصابر

خبمنتظرم.-
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نیی.سرمروپانمیشیمهتختوگوشکنمیرنگاتاقشحرکتمیاسرمهیقالیرو

.کنمیهمقالبمیهامروتوودستندازمیم

.کنهیمدایوبغضراهشروبهسمتگلومپنهیشیدلممیاونروزغمتویادآوریبا

تولدحاجبابابود...-

:کنهیوصابرحرفمروقطعمچکهیدستممیرویاشکقطره

روکرد؟کارنیشابرایدیخرکیکیرفتکهنیخاطرابه-

.دمیهاماجازهفروداومدنموبهاشکدمیهمقرارمیروروهامپلک

آره.-

صابرقیعمیهانفسیوصداکنمیلبمنشستهبودروبازبونمپاکمیکهرویاشکقطره

کهسرمروبهسمتشبچرخونم.شهیباعثم

یهامرومحکمرو.لـ*ـبادیممبهچشمیاگهیدزیازهرچشتریمشتشدهصابر،بدست

.ذارمیدستصابرمیودستمرورودمیهمقرارم

:گمیومنشونمیهامملـ*ـبیرویتلخلبخند

ترمکرده.کوتاهجذابیموال،یخیب-

چسبونده.بدوناشنهیدستصابرپشتکمرمقرارگرفتهومنروبهسام،یبهخودممتا

.کنهیهارونوازشمواونبرهیموهاممنیتنهادستشروبیحرفچیه

لباسصابریهاروبعداشکیوکمشهیهامجمعمچشمیهمهمحبتش،اشکتونیااز

.ننیشیم
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.یکنهیگرگهیدنمینب-

:زنمیوآروملـ*ـبمچسبونمیصابرمنهیوسرمروبهسدمیهمقرارمیروروهامپلک

باشه.-

.هایزیسمنرلبایآبدماغترورو-

:گمیومکنمیصابربلندمنهیسیوسرمروازرونهیشیلبممیروخنده

.لیبخ-

:گهیومکشهیهاممچشمریاشروزاشارهانگشت

نشن!یچشماتبارونوقتچیهکنم،یآرزوم-

:گمیومذارمیطرفصورتشمرودوهامدست

شه!ورننگاهتازمدوقتچیهکنمیمنمآرزوم-

***

انجامیبرایاموجهلیدلچیحقداره؛اماتو،هگمیبزنهمکارنیصنماگهدستبها-

.یونداشتیندارکارنیا

یودهنمازحرفکنمیمیخودمروکنارکمدداخلاتاقمخفشه،یباتعجبگردمهامچشم

:مونهیبازمزنهیکهصبام

تره؟نیچرا؟خونصنمازمنرنگ-

:گهیبعدمیوکمخورهیصابر،بهگوشممیعصبیهانفسیصدا
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پساگهبرهباجنسمخالفدوستشهبه،ینصی.صنمازمحبتحاجبابابترهنیآرهرنگ-

همحقداره.یلیحقداره؛خگمیم

یتونهیدستبهسوبعدصباکشمیجلومیسرمروکمشه،یحبسمامنهیسیتونفس

.رهیگینگاهمقرارمزرسیت

:گهیوبعدمزنهیمیپوزخندصدادارصبا

!یکنیهمهبهصنممحبتمنیگاد!پسبگوچراایاوهما-

صبابودقلبمیصدایکهتوی.تنفرذارمیدهنممیروودستمروکشمیروعقبمخودم

.نهیشیصورتممیقطرهاشکرونیصابر،اولیصدایتوتیوجدارهیروبهدردم

کهقصدشسواستفادهازصنمباشه.یتاصنمنرهدنبالمحبتکسکنمیمحبتمآره،-

وصنمیتوازشبهرهبردشهیکههمیمحبتره؛یگیمحبتحاجبابارونمیمحبتمن،جا

چرا؟یدونیموند،مبینصیب

یرویها.باپشتدستاشکدارمیدهنمبرمیودستمروازروکشمیمیقیعمنفس

.دمیوبهجدالصباوصابرگوشمکنمیپاکمصورتمرو

نداشتم؛اماشتری.هفتسالبیدیروندیازخودتکسریغوقتچیچونهیدونینم-

تاصنمروسقطکنه،چوناونزمانکردیماهتمامباماماندعوامکیکهحاجباباادمهی

خواست،ینمرونمصنیهمینداشتوبرایفاصلهچندانیحاجباباتامرزورشکست

هفتهکیکنهتاصنمرونگهداره،یتونستحاجباباروراضاهمکیباالخرهمامانبعداز

بربدلیاشرودل.حاجباباهمفوتعمهرهیمیاومدنصنم،عمهحاجبابامایبعدازبهدن

صنمدونستوازاونزماننگاهشبهصنمفرقنکرده.یقدم
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کهیزی.تنهاچرهیگیکمرمرودربرمیوعـ*ـرقسردشهیسمحبامنهیسیتونفس

بهدلداره.نهیکهحاجباباازمنکنهیاچرخهیذهنممیتو

داره.یاگاد!حاجباباچهذهنعقبموندهیاوهما-

باشهپدرته!یحرفدهنتروبفهمصبا،حاجباباهرچ-

رنگشییخرمایدرونخرمنموهادستشروندازم،یبهصبامیگوشهچشمنگاهبا

:گهیوباغرورمبرهیم

محبتنیهمیاومدنمنمصادفشدبارونقکسبوکارحاجبابا،براایپسچونبهدن-

حاجباباسهممنشده؟

کهنیرودرونقلبمفروکرده.زانوهامسستشدنوقبلازاغیتهییکسکنمیمحس

.رنیمرونیآگاهشن،ازاتاقباتاقیصابروصباازوجودمتو

هقهقمبلندیتاصداذارمیدهنممیروودوتادستمروامیفرودمنیزمیرومحکم

نشه.

کهنیایبرایِاقانعکنندهلینفر،دلکیبچهمصادفبشهبافوتهیاومدنایکهبهدننیا

کنه؟غیاشدرپدرمحبتشروازبچههی

.پوشونهیاشککلصورتمرومیهاوقطرهکوبمیسرممپشتواریرومحکمبهدسرم

.شدیمنقصدتمومشدننداشتوروزبهروزبهتعدادشوناضافهمیهایبدبخت

ازفکرشیکهتاچندروزپشهیدلمقرصمیتویزیحرفازجانبصابر،چنیادنیشنبا

.دمیترسیکردنبهشم



 

 

 
168 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
کهبرامدرستکردهبودیمقراربدمتاازحصارحاجباباروهدفخودیآبرودیبامن

راحتشم.

نیکهقدمنحسمدامناامیکنارمتیواقعنیومنبااشدیحاجباباشاملحالمننممحبت

خانوادهروگرفته.

.نفسشمیبلندمنیزمیوازروکنمیصورتمروپاکمیرویهاپشتدستم،اشکبا

:گمیلـ*ـبمریوزکنمیتنمرومرتبمیرنگتویاوسارافونسرمهکشمیمیقیعم

!برمیمنیخودمازبینحسه،آبروتهمبانحسحاالکهقدمم-

رمیگیصورتممیروجلوی.گوششمیمنشیووارددوربدارمیبرمزیمیروازرومیگوش

.کنمیصورتمرونگاهمیوتکتکاعضا

کهممکنهبهسرمییازبالدمیترسدم،یترسدیدرخشیهاممچشمیکهتویبرقنفرتاز

:گمیلـ*ـبمریوآرومزنهیشیهامملـ*ـبیرویبعدلبخندمحویاماکماد؛یب

اجحکنهیمیباتالقهمراهنیایکهمنروتویاگهقرارباشهتوباتالقفروبرماونکس-

باباست!

وکشمیمیقی.نفسعمذارمیمزیمیرورومیوبعدگوشکنمیسرمرومرتبمیموها

.رمیگیدرآشپزخونهقرارمیوجلورمیمرونیبعدازاتاقب

.نشونهیهاشملـ*ـبیرویمن،لبخنددنینشستهوبادیصندلیروصابر

:گمیومزنمیبهشمیمتقابللبخند

؟یدیخوبخواب-
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:گهیومکشهیشصتشروگوشهلبشمانگشت

.دیچسبیلیآره،خ-

:گمیومکنمیمیاخندهتک

نوشجونت!-

بود.اطیکهمشغولشستنحنمیبیمامانرومهیوسادوزمیمیروبهدرورودنگاهم

کنمیحرکتمیبود،بهسمتدرورودمنیتوجهبهصباکهمشغولجاروکردننشبدون

.کشمیمنییدرروآرومپارهیودستگ

یدرحالغروبکردنِ.زبونمرورودیوخورشخورهیسرداسفندماهبهصورتممیهوا

:گمیومکشمیلبمم

کمکت؟امیمامان،ب-

:گهیومندازهیمنیزمیدستشرورویام،شلنگسبزرنگتوازخواستهیراضمامان

بشور.رواطیحایبده،برتیخداخ-

بودرویجاکفشیکهرویرنگیبحثصبحروفراموشکرده،شالطوسکهنیازایراض

.کنمیوسرممدارمیبرم

بستهشدنی.صدادارمیوبهسمتشلنگقدمبرمپوشمیرنگورورفتهرومیهاییدمپا

.کنمیماطیومنشروعبهشستنحخورهیدربهگوشمم

خودمغرقبشمیایدنیبودتاتویازکمککردنبهمامان،تنهافراهمکردنفرصتهدفم

جوابپسبدم!میبابتحواسپرتیقرارباشهبهکسهکنیبدونا
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وزنهیمرونیانگشتمبنیوآببافشارازبرمیگیسرشلنگمیشصتمروجلوانگشت

.برهیجلومروباخودشبههاکییموزاینشستهرویهاخاک

.شورمیاشروموباآبتنهخستهرمیگیماطیگوشهحریبهسمتدرختانجروشلنگ

بهخوندنکنمیلـ*ـبشروعمریوزکنمینمیااومدهازشالمتوجهرونیبیموهابه

بدن.دنیروگرفتهبود،بهمفرصتنفسکشامقهیکهیثیآهنگتاافکارخب

باتوایدرهیدوبارهکنار-

نگاتوخوامیهاتومچشمخوامشیم

بندمیهامممنهرموقعچشمچرا

طهمباتودنجفقیجاهیرمیم

باتوایدرهیکناردوباره

نگاتوخوامیهاتومچشمخوامشیم

بندمیمنهرموقعچشامومچرا

دنجفقطهمباتویجاهیرمیم

خوامتیبارگفتمکهمصد

باشهیشگیعشقمونهمکاش

سادهیلیلجبازومنمخهیتو

عاشقیباشیخوبهوقتیچهمه
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باتوایدرهیکناردوباره

چشاتوبهمننگاهکنخوامشیم

بندمیمنهرموقعچشامومچرا

دنجفقطهمباتویجاهیرمیم

باتوایدرهیکناردوباره

نگاتوخوامیچشاتومخوامشیم

بندمیهامروممنهرموقعچشمچرا

دنجفقطهمباتویجاهیرمیم

گردمیشهررودنبالتومکل

منرمیتومیهرجابتنها

شمیعاشقنمگفتمیکهمینم

بندمیطوردارمبهتودلمچهنیبب

دوباره(-ینیحسی)عل

کهازی.بخارتمفرسیمرونیوبعدبازدمنفسمروبادهنمبکنمیهامروغنچهم*ـبلـ

.ارهیلبممیلبخندروشه،یدهنمخارجم
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ییتنهایوبشتوخیکهروزهاینرفتهبود،بچگرونیازسرمبیعادتبچگنیاهنوز

یهابابچهیبودکهحاجبابامنرومشغولبازیسختشوقتیشدوروزهایخودمسپر

.دیدیمگهید

بازی.صداشورمیموندهروهممیباقکییموزافیردنیوبعدآخرکشمیمیقیعمنفس

اطیحیگفتنحاجباباتوااهللییصداشهیبعدمثلهمیوکمخورهیشدندربهگوشمم

یسرمبودرورویکهرویوشالنهیشیلبممیرویثی.لبخندخبشهیخونهپخشم

.ندازمیهاممشونه

.بندمیواونرومرمیآبمریوبعدبهسمتشندازمیمنیدستمروزمیتوشلنگ

توپسرم.ایب-

.نگاهمروشمینشستهحاجبابامواجهمشیبهآتیهاوباچشمارمینگاهمروباالمعیسر

اش،تکتککهبانگاهدرندهنمیبیرومزدانیوچرخونمیبهسمتراستحاجبابام

.کردیسرمروکنکاشمیموها

.کنمیپروازمیوبهسمتدرورودندازمیسرممیشالمروروعیسر

شدصنم؟یچ-

نگرانصابروبهصورتذارمیقلبممیدستمرورودم؛یمهیازبستندر،بهشتکبعد

:گمیوآروممکنمینگاهم

.یچیه-

ازدهنمخارجیوآخبلندخورهیکمرممیدرمحکمتورهیدر،دستگییهویبازشدنبا

.شهیم
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.کشونهیومنروبهسمتخودشمرهیگیدستمرومعیسرصابر

دادوباشهیمدهیکهمطمئنمحاجباباست،کشگهیتوسطفرددامگهیدستدهمزمان

:گهیم

صنم.کشمتیم-

.دستمردونهصابرشهیکمرممیواسترسباعثنشستنعـ*ـرقروزنهیتندتندمقلبم

.نهیشیدستحاجبابامیوبعدروشهیهامردمچشمیازجلو

.شهیهامجمعمچشمیواشکتوشهیمشتریوبشتریمچدستمبیدستحاجباباروفشار

:گمیدلممیتووزنمیتندپلکمتند

!یرفتارهاآمادهکردهبودنیتکتکایخودتروبراصنم،تویقرارنبودجابزن-

:گهیباباقصدرهاکردندستمروندارهوصابرباآرامشمحاج

.ینکنحاج-

بود.ستادهیامیچندقدمیکهتونمیبیمامانرومیوپاهاندازمیمنییروپاسرم

بچه.نیشتهامننزایآبروبرا-

بهچهرهیچشمریوزرمیالبگسرمروباشهیباعثمگه،یکهمامانمیادهیکش«نیه»یصدا

ماماننگاهکنم.یبررخ

صنم؟یکردیچهغلط-

کهیروداشت؛ناجیمنحکمناجیصابربراشهی.مثلهمدوزمیروبهصابرممیاشکنگاه

کنه.تیازمحمادیکجابادونستیخوبم
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وکنهیمیوبعدمنروپشتخودشمخفکنهیدستحاجباباروازمچمرهام،صابر

:گهیم

یکارشبهقصدنبودهوبراکردم،ینگاهمداشتمصنمروشهیمنخودمازپشتش-

.ادیمشیپیهرکس

.باگوشهچشمدمیگلومروقورتمیوبغضتورمیگیدستممیصابرروتورهنیپ

زدهبودنورنگصورتشبهنرویبشیشونیپیهارگدوزم،یجبابامنگاهمروبهحا

.زدیمیقرمز

:گهیومرهیگیاشروبهسمتمماشارهانگشت

ینکن.آخرشازدستکارهایبچهطرفدارنیازاقدرنیصابر،استینیهرکسنیا-

.کنمیبچهمنسکتهمنیا

:کنمیلـ*ـبآرومزمزمهمریز

.نیآم-

:کنهیمامانمثلمَتهمغزمروسوراخمیعصبیصدا

کرده؟یچهغلط-

.کنمیوخودمروبهآرامشدعوتمدمیدستمفشارمنیبشتریصابرروبلباس

برامونلهیپسرحاجرضاچندتاوسزدان،ی.ستادهیااطیوسطحیخانومبدونروسر-

.دیداطیخانومرووسطحنیآوردا
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منرویجورنیحاجباباابودکهیچهآدممهمزدانیانگارنه،یشیلبممیرویپوزخند

.کردیمخیتوب

قلبدعامیلحظهازصمنیواکنمیضربانقلبصابرروبهوضوحاحساسمیصدا

ومواظبمنه!تپهیکهقلبشهنوزمکنمیم

خدالعنتتکنهصنم.-

.ننیشیصورتممیهامروواشکمونهیمجهینتیآرومنگهداشتنخودمبیبراهامتالش

:گمیشدممیکهپشتسرصابرمخفطورنیهم

حاجباباتوخطرافتاد.یشالسرنکردنآبروهیآرهخدالعنتمکنه،بهخاطر-

.انگشتحاجباباکنهیومنروبهسکوتمحکوممنهیشیهامملـ*ـبیصابررودست

.برهیبهسمتاتاقخودشموکشهیهنوزسمتمنهوصابردستمروم

؟یبریمنویایداریگورکدوم-

تیومنروبهسمتداخلهداکنهیحاجبابا،دراتاقروبازمیبهصداتوجهیبصابر

صابرباحاجبابابهیدعوایبعدصدایوکمبندهیدرروپشتسرممحرفی.بکنهیم

.خورهیگوشمم

.نمیشیاونمیوروکنمیبهسمتتختصابرحرکتمبنده،یلبمنقشمیرویپوزخند

.رمیگیهاممدستنیوسرمروبشمیخممنییبهسمتپایکم

یاشکمرویهاوقطرهشنیهامردمچشمیجلولمینوارفکیحاجبابامثلیهاحرف

ودمیهمقرارمیروهامرومحکمسرم،پلکی.باحسدردتوانیدامنسارافونمفرودم

:گمیلـ*ـبمریز
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!ینبودحاجنیرسمشا-

:زنمیولـ*ـبمکشمیحرصموهامرومبا

!یکنیبساطعذابمنروفراهممشهیکههمزدانیخدالعنتتکنه-

ادکلنیوبوکشمیمیقی.نفسعمزارمیممیشونیپیوساعدمروروخوابمیتختمیرو

.شهیحبسمهامهیریصابرتو

هاشونروگوشکردنبهحرفیبرایلیومنتماشهیمشتریبحثبجـ*ـرویصدا

:کنمیلـ*ـبشروعبهشمردنمریوزدمیهمقرارمیهامروروندارم.پلک

.ازدهی...دو...سه...چهار...پنج...شش...هفت...هشت...نه...ده...کی-

تختیروعی.سرشهیعددراتاقصابربازمبیوکمخوابهیجـ*ـروبحثمیصدا

.ادیوبهسمتممبندهی.باساعدشدراتاقرومنمیبیوقامتآشفتهصابررومنمیشیم

.لـ*ـبکنمیسرخصابرنگاهمیهاوبهچشمشمی.چهارزانومنهیشیتختمیروکنارم

:کنمیصابرنگاهمیهاوبهلـ*ـببرمیروبهداخلدهنمممینییپا

ترس.نگهیتمومشد؛د-

.برمیوبهآغوشصابرپناهمکشمیخودمروجلومنه،یشیهامملـ*ـبیرویمحولبخند

:زنمیوآروملـ*ـبمدمیهمقرارمیهامروروپلک

!یمثلزورومواظبمنکهنیممنونازا-

***
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اومدمرونیبی.موهاکنمیسرممرتبمیرنگمرورویدقوشالفنستمیایمنهییآیجلو

امکیپی.صدابندهیلبمنقشمیروتیولبخندرضافرستمیبهداخلمیازشالمروکم

قدمبردارم.زیبکنموبهسمتمنهییکهدلازآشهیباعثممیگوش

.وارددارمیبرمزیمیروازرویوبعدگوشکشمیرنگمروباالمیلباسمشکنیآست

هامرگی.خونتوکنمیهنقشبستهنگاهمصفحیکهرویامیوبهپشمیبرنامهواتساپم

.شنیمرهیخیهامبدونپلکزدنبهصفحهگوشوچشمبندهیم

یورورمیگیرنگمروباالمیدامنمشکیوبعدکمزارمیمزیمیدستمروروکف

:گمیلـ*ـبمریوزکنمیبادندونملبمروی.پوسترونمیشیمیصندل

.زارهیسربهسرممدارهیکیامکاننداره،-

بعدهیوچندثانزارمیدادهبودمامیکهبهمپیفردلیپروفاریتصویشصتمروروانگشت

عکسبهیکهتویدیسفشرتی.تشهیهامظاهرمچشمیعکسهومانبهطورواضحجلو

بهوجودآوردهبود.گوشهلبمروگازیاکنندهرهیخیهارمونشیتنکرده،باپوستگندم

.دوزمیاتاقماطرافونگاهمروبهرمیگیم

.همونکنمیروبازمامشیوبعدپکشمیمیقیداخلاتاقنبود،نفسعمیمنکسجز

رفتنازصفحهچتشروندارم.رونیومنقدرتبشهیمپیلحظهدرحالتا

.کنمیصفحهنگاهمنییوبهپارمیگیملشیچشمازپروفاام،یپ«نگید»یصدابا

کآل؟یتیناختنش-

:زنهیمادیوفرکوبهیمامنهیمحکمبهقفسهسقلبم

خودشه.-
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کردیمغزمکهمنروازجوابدادنبههومانمنصرفمفیضعیقلبم،صداادیفرنیبو

.خورهیگوشمنمبه

یدستمروازروکهنی.بدوناکشمیمیآرومغیوجزارمیدهنممیدستمروروکف

:کنمیکردنمپیوعبهتادهنمبردارمشر

شناختم.-

پا،یصدادنی.باشنکنمیامسهتانقطهاضافهوبعددکمهارسالرولمسمکلمهآخر

زمیکردنمزیوخودمرومشغولتمزارمیممیاسارافونقهوهبیروداخلجیگوشعیسر

.کنمیم

.انیهامصنم،االنمهمون-

چارچوبدریپاچهبهقامتصباکهتوودستزارمیمزیدستمروگوشهمیتوکتاب

:کنمیوآرومنجوامدمیتکونمنیی.سرمروبهسمتباالوپاکنمیبودنگاهمستادهیا

باشه.-

.رهیمرونیوبعدازاتاقبنهیشیصورتممیتکتکاعضایصبارورهیخنگاه

هومان،امیپدنی.بادارمیمرونیببمیروازداخلجمیوگوشکشمیمیاآسودهنفس

.رهیومکشهیدلمرخنهکردهبودپرمیکهتویاضطراب

کآل؟یتیخوب-

:کنمیمپیتاعیوسرشمیروبازکنمواردگوگلمامشیپکهنیابدون

.ستیچکآلیتیمعن-
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.شهیمیریموردنظرمبارگیبعدصفحهیوکمرمیگیشصتمروبهدهنمانگشت

کردنمتنموردنظرم،دایوباپچرخونمیداخلصفحهمیهامتننیبعیسرروهامچشم

:خونمیاونروباذوقم

دارد.یاقهوهیهاکهچشمیدلبریعنیکآلیت-

انگشت«ممنون»سمینویومکنمیروبازمامشیازحسخوبشده،پزیکهلبریقلببا

ذهنمیسوالتوهیروارسالکنم،امیپکهنیوقبلازاذارمیدکمهارسالمیشصتمرورو

کردهبود؟دای.شمارهمنروازکجاپخورهیجرقهم

:سمینویمعیوسرکنمیامروپاکموبعدنوشتهرمیگیلبمروبهدندونمگوشه

ن؟یکرددایشمارهمنروازکجاپ-

کیدوتامیبعد،پهی.چندثانشمیمرهیوبهصفحهچتخکنمیروارسالمامیمکثپبدون

:سهینویصفحهمیوباالخورهیمیآب

.یصوتامیدرحالضبطپ-

تاازالتهابندازمیهاممشونهیوشالمروروذارمیاممگُرگرفتهیهاونهگیرورودستم

درونمکاستهشه.

نکرددایوبعدازپزمیریهممداخلکشوروبهلیهومان،وساسیفرستادهشدنوبا

وذارمیدکمهپخشمیامرورو.انگشتاشارهکنمیمتصلممیاونروبهگوش،یهندزفر

:ارهیهومان،قلبمروبهلرزهدرمیرایگیصدا
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بودم.ستادهیمنپشتسرتا،یدستتاومدهبودیهاهیبخدنیکشیکهبرایاونروز-

شمردمومتیروغنومنهمفرصتیکردیواتساپتروعوضملیپروفایداشتادمهی

اتروبرداشتم.شماره

:شهیمبهصورتخودکارپخشیبعدسیوورسهیبهاتماممسیو

کآل؟یکهنکردمتیکاربد-

کآلیتیوذهنمنبهسمتکلمهشهیازمسلبمگهیدزیفکرکردندربارههرچتوان

.کنهیپروازم

.کنهیروتلفظمکآلیچهقشنگت-

روداخلیکسکهنیبعدازاکنم،یوبهاطرافاتاقنگاهمذارمیمدهنمیرورودستم

:گمیوآروممکوبمیممیشونیکفدستمروبهپنم،یبیاتاقنم

.دهیبلندفکرکردنکاردستممنیآخرشا-

:کنمیمپیتاعیشدهبودنسرحسیبیکهازسردییهادستبا

نه.-

روازی.هنذفرکنمیروخاموشمیگوشنترنتیاودمیجوابدادنبههوماننمفرصت

.ذارمیداخلکشومیشوهمراهباگوارمیمرونیداخلگوشمب

وازذارمیجامیازقلبمروکنارگوشیاکهیودرآخرتدوزمیکشومیرودربستهنگاهم

دهیمنشوناطیداخلحیوصداهاکنهیآشرشتهمشاممروپرمی.بورمیمرونیاتاقب

وچندتاندازمیسرممیکهماماندعوتکردهبود،اومدن.شالمروروییکههمهکسا

.کنمیحرکتمیوبعدبهسمتدرورودکشمیمقینفسعم
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امسردبهصورتگُرگرفتهیوبابازشدندر،هواکشمیمنییدرروپارهیدستگ

.شمیماطیوواردحنشونمیلـ*ـبمیرویشی.لبخندنماخورهیم

بهشونییروومنطبقعادتباخوشرهیگیمنقرارمیروهیهمسایهاثرزناکنگاه

وبادستشاشارهکنهیسرشمرتبمیرنگشروروی.مامانچادرآبکنمیسالمم

وکنارکنمیخودمومامانروپُرمنیموندهبیکهبهسمتشبرم.دوقدمباقکنهیم

:گمیگوششآرومم

شده؟یچ-

:گهیوبعدمندازهیبهسرتاپاممینگاه

چادرتکو؟-

:زنمیولـ*ـبمدوزمیکهدرحالقُلقُلکردنبودمیآشگیروبهدنگاهم

.دمینپوشنیهمیبراشمیمتیهااذموقعپخشآشاس،دهیلباسمپوش-

.کنهیوبعدبهسمتدرخونهحرکتمنهیشیهامملباسیمامانمجددرونگاه

ی.صبادسترمیبودمستادهیاریقانعکردنمامان،بهسمتصباکهکناردرختانجازیراض

.کنهیمیداخلدستشروپشتسرشمخفیوبعدگوشکشهیرنگشمیابهشالسرمه

کهتعدادشونبهدهنفرهمکنمینگاهمییهاوبهزنندازمیهامروباالمشونهالیخیب

آدمفکرشهیباعثمکنن،یمجادیشونامداومیهاکهباحرفزدنییصدااماد؛یرسینم

حمامزنونس.جانیکنها

:گمیهابردارممنگاهمرواززنکهنیابدون
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صابرکجاست؟-

:گهیبعدمیوکمخورهیصدادارصبابهگوشممپوزخند

باحاجبابارفتمغازه.-

آشنا،لبخندیاچهرهدنی.بادرمیگیفاصلهموازدرختکنمیزمزمهمیآرومآهان

.نهیشیلبممیرویواقع

هام.دستکنمیبودنگاهمستادهیدرایکهجلواسمنیوبهشمیردمهیکنارزنهمسااز

.کشمیروبهآغوشماسمنیوبدونمکث،کنمیروبازم

دختر.یخفمکرد-

:گمیومکنمیمیاخندهتک

.یهمبهمندادامیپهییاسحتهفتهکیحقته،-

یرنگرودی.ماسکسفذارمیاشمشونهیهامروروودسترمیگیفاصلهماسمنیاز

:گهیومکشهیمنییصورتشروپا

شکنه.خرابشدهبود،دادمبهپسرعمومدرستمیگوش-

:گمیومندازمیروباالمابروهام

؟یِگوشرکاریاوه،پسرعموتمگهتعم-

.دارهیاشبرمشونهیهاروازروواوننهیشیهاممدستیرواسمنیسردیهاتدس

.شهیسرشمییزایچهیینه؛ول-
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.شهیجلبماسمنیکناریامبهزنچادروتوجهگمیمی«آهان»

انگشتشه،یکهمتوجهنگاهمنبهزنماسمنیوادیآشنامیلیزنبهنظرمخیهاچشم

:گهیومکنهیپهلومفرومیاشرومحکمتواشاره

زنعمومه!-

بایکهدرحالاحوالپرسچرخونمیونگاهمرواززنبهسمتمامانمگمیمیآروم«!آخ»

بود.اسمنیزنعمو

.زمیعزیخوشاومد-

ورمیگیروماسمنی.دستکنهیوبامتانتازمامانتشکرمزنهیمیلبخندمحجوباسمنی

.دارمیبودقدمبرماطیمکانداخلحنیترهخلوتکریبهسمتدرختانج

دریروجلوهاشییدمپایووقتدوزمیمینبودصباکناردرخت،نگاهمروبهدرورودبا

:گمیماسمنیوروبهستمیایمنهیبهساس.دستکهداخلخونهشمیمتوجهمنم،یبیم

خبر؟خبچه-

:گهیومندازهیهاشمشونهیرنگشرویچادرمشکاسمن،ی

.یسالمت-

:گمیومکنمیابروهامروجمعماط،یازحدحشیبیشلوغاز

داخلخونه؟میبر-

:زنهیولـ*ـبمرهیگیخونهمیوارهاینگاهشروازداسمنی

تونمثلقبلِ.هنوزمخونه-
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:گمیمم،یریمیبهسمتدروروداسمنیکهبایودرحالکنمیمیاخندهتک

خونهبِکنه.نیبودنایمیرصدفکرکنحاجبابادلازقددهی-

:گمیومکنمیوبهداخلخونهاشارهمکشمیمنییدرروپارهیدستگ

بانو!دییبفرما-

وواردخونهارهیاسپرتشروازپاشدرمیهاوبعدکفشنهکیمیاتکخندهاسمنی

وکناربندمیآرومپشتسرممدرروخوره،یزمزمهآرومصبابهگوشممی.صداشهیم

:گمیماسمنیگوش

.امیاالنمنیبش-

آرومبهسمتاتاقمشترکمباصبانیهمیتماموجودمروفراگرفتهوبرا،یکنجکاوحس

صبابهیوصداشمیمیمخفواریخودمرونشونبدم،کناردکهنی.بدوناکنمیحرکتم

.خورهیبهگوشممیراحت

تتنگشده.منمدلمبرا-

یعنی.کنهیحبسمامنهیسیونفسروتوخورهیبهگوشممیامردونهیبعدصدایکم

بود؟نیابربهصبا،اخصمانهصیهانگاهلیدل

.شنیهاماندازهدوتاتوپبسکتبالمچشمگه،یکهمردبهصبامیحرفنامربوطدنیشنبا

:گهیبعدمیموککنهیمشتریصباتعجبمروبیمستانهیقهقه

آقا؟میخدمتبرسیک-
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دنیمشغولداسمنی.دارمیقدمبرممنیبهسمتنشعیوسرذارمیقلبممیرورودستم

.شهیومتوجهحضورمننمواریدیرویهاعکس

یقی.نفسعمکنمیجمعمامنهیسیهامروتوودستدمیلبمقرارمیرویزورکلبخند

:گمیبودپاکبشهوبعدازآرومشدنتپشقلبم،مدهیشنکهیتاذهنمازهرچکشمیم

اموات!واریدگم،یمواریدنیمنبها-

:گهیومکنهینگاهمهامچشمیتوچرخه،یپامیپاشنهیرواسمنی

هاته.چشمیتویزیچهی-

:گمیومبرمیهاممامروبهسمتچشمانگشتاشارهعیسر

کجاست؟-

:گهیهاشموباترکردنلـ*ـبکنهینگاهممنهیدستبهساسمنی

؟یچ-

:گمیوباتعجبمندازمیمنییروپادستم

هامه.چشمیتویگیکهمینیهم-

:زنهیوباتعلللـ*ـبمنشونهیهاشملـ*ـبیرویمحولبخند

.بیحسآشناوغرهیحسه،هی-

:کنمیوآرومزمزمهمکنمیتعجبنگاهشمبا

!یگیمیچفهممینم-
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:گهیمیوبامهربونذارهیهاممشونهیروروفشیظریهادست

صنم.ترسمیهاتهمچشمیکهتویحسنیازا-

هاشرو.پوستنرمدستذارمیهاشمدستیهامروروودستدمیلبمروباالمگوشه

:گمیومکنمینوازشم

؟یکنیمراخنگخطابم،یگیمیچفهممیاگهبازمبگمنم-

.ننیشیدوطرفصورتممیوروکننیامروترکمهاششونهودستکنهیمیاخندهتک

صنم.زنهیهاتموجمچشمیتونهیک-

اسمنیوکنمیبهشنگاهمحرفیبختن،یسرمریپارچآبسردروهیکنمیمحس

:دهیادامهم

.ستیناهفرارازمشکالتترنیاماصنمادونم،یروهمخوبملشیدل-

یهادستیسردمرورویهادستکنم،یمتیهامروبهچپوراستهداچشممردمک

:گمیوبالکنتمذارمیماسمنی

کدوم...مشکل؟-

:کنهیمبمینصیوچشمکلیروبهسمتراستمتماسرش

ادیکردنیگُلکهبد،ی.صنمتوُگلگمیکدوممشکلترومیدونیخودتخوبم-

یکیدارهازیننیهمیازخودشمواظبتکنه،برادیبایچهجوردونهیمنینداره؛حت

حواسشبهشباشه.یچهارچشم
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هامزلچشمیتوکهنیانیوحذارهیممیشونیپیروروشیشونیوپارهیروجلومسرش

:گهیزده،م

روزحصارنیادونمیکهاطرافتهسترونابودکنن.میحصارنیاشتباه،ایهانذارآدم-

فرزندم.ستیراهشننیامااشه؛یمدهیچیبهدورتپشتریبهروزدارهب

شهیومثلهمکنمیگفتهبودفکرماسمنیکهیآخریوتنهابهکلمهزنمیپلکمچندبار

:ارمیفکرمروبهزبونمم

فرزندم؟!-

:رهیگیوازمفاصلهمدارهیرمصورتمبیروازروهاشدست

؟یدیفرزندمروشننیدمتوهمهمهحرفزنیا-

دهنمنچرخه.صورتمازدردجمعیتویبمونهالکادشیتارمیگیزبونمروگازممحکم

:شهیبلندماسمنییوقهقهشهیم

فرزندمکهگهیپسرعمومبهممقدرنی.ایکنهیاونزبونبدبختتروتنبخوادیحاالنم-

رزبونم.اونافتادهسیهاکالمکهیناخودآگاهت

.شمیآشنابودنکلمهفرزندممالیخیوببرمیامروبهسمتدهنممزدهخیانگشتنوک

:ارمیبدمروبهزبونمتونمیکهمیوتنهاجوابکشهیپرماسمنییهاذهنمسمتحرف

.اسمنییستیمننیجا-

:گهیمشیشگیهمیوبامهربونرهیگیدستشمیسردمروتودست
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کهاونییهامیبدهکهتصمنیکنهوبههمهتضمیزندگتونهینمیکسیجاکس،چیه-

وکننیمیجهاندارنزندگنیایآدمتواردیلی.هفتمرهیگیفردگرفتهرودوبارهنم

همیممکنههفتصدهزارکاراشتباهانجامبدن.کسشونیزندگیهاتوآدمنیهرکدومازا

ممکنالخطاست.زادیچونآدم،یکردشتباهحقندارهبگهچراا

مردابخطاهاشونغرقنشنویکهتونهیمهماکننیاشتباهمشونیزندگیتوهمه

:گمیومخارونمیامسرمرومکمکنن.باانگشتاشارهتالشکننتاازتعدادخطاهاشون

شد!یفلسفیلیخ-

.صباباچرخونمیومسرمروبهسمتراهرعیبستهشدندراتاق،سریصدادنیچیپبا

واردآشپزخونهاسمنیبهحضورمنوتوجهیبه،یچلشیدلدونمیکهمنخوبمیلبخند

.شهیم

صبابود؟-

:زنمیولـ*ـبمدمیتکونمدییتایروبهمعنسرم

متاسفانه!-

شالمکهنیانیوحرمیگیچشمازدرآشپزخونهمخوره،یبهگوشمماسمنییخندهتک

:گمیمکنمیسرممرتبمیدرورومجد

.تمامستینشناختمیکهمیاونصابرگهیصابردیحتاسمن،یهمهعوضشدن-

.دهیترحممیرفتارهاشبو

:گهیومکنهیجمعماشنهیسیهاشروتودستاسمنی
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ولـ*ـبکنمیهامروجمعمنکردن.لـ*ـبیفرقچیهاهواونیکردرییتوتغدیشا-

:زنمیم

من؟!-

:گهیبعدمیوکمنهیشیعکسپدربزرگممیرواسمنینگاه

وکنهیمدایپریینوعنگاهشونبهاطرافتغشنیبزرگمیهاوقتآره،خودتو.آدم-

کردن.رییتغشونانیکننکهاطراففکرشهیباعثم

:گمیومشمیماسمنیجوابدادنبهالیخیصلوات،بیبلندشدنصدابا

کمک.میپختهشد،برفکرکنمآش-

کهی.لبخندندازهیسرشمیواونروروبرهیروبهسمتچادرشمدشیسفیهادست

ازصورتشه.یلـ*ـبداره،جزجدانشدنیروشهیهم

.میبر-

.بانقشبستناسمهومانذارمیبهجلومیوقدمدمیهمقرارمیهامرومحکمرو*ـبلـ

:گمیومستمیایمنیهام،وسطنشمچشمیجلو

.امیچندلحظهصبرکناالنماسمن،ی-

:گهیومستهیایشونهبهشونهمنماسمنی

.ایتوبعداًبرون،یبرمیخبمنم-

:گمیومدمیهواتکونمیروتوهامدست

.کشهیطولنمشتریچندلحظهبکنم،ی.خواهشمادینه،اگهمامانماومدبگواالنم-
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:گهیهاشموبعدازترکردنلـ*ـبکنهیمزیرورهاشچشم

باشه.-

گونهیهارورواوندنشون،یوبعدازبوسرسونمیهاممهامروبهلـ*ـبانگشتنوک

.شمیووارداتاقمکنمیعقبگردمعی.سرذارمیماسمنی

وزنمیحالتممکنرمزشرومنیترعیوباسرارمیمرونیروازداخلکشوبمیگوش

:گمیومرمیگی.گوشهلبمروگازمکنمیروروشنمنتشنتریا

توروخدازودوصلشو.-

وواردواتساپکنمیلـ*ـبزمزمهمریزی«ولیا»داخلاتاق،نگیدیصدادنیچیپبا

ساعتمیکهنیامیوپشمیهومان،بدونمکثواردصفحهچتشمامیپدنی.بادشمیم

:خونمیارسالشدهبودرومشیپ

دستتخوبشده؟-

:کنمیمپیتایوبهسختکنهیهامعـ*ـرقمکفدستره،یقلبمباالمضربان

بله.-

.کنمیروارسالمامیوبعدپکنمیاماضافهمجملهیسهنقطهبهانتهام،یشگیعادتهمطبق

ذارمیمشیقبلیروسرجامیگوشنترنت،یوبعدازخاموشکردنامونمیمنتظرجوابنم

.رمیمرونیوازاتاقب

.میبر-

:گهیوباشکمنهیشیصورتممیرواسمنیفذنانگاه
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اده؟یاتاقتزیتویدرجهبخار-

وکنمیهمقالبمیهامروتو.دستشمیمادیومتوجهتعرقزکشمیممیشونیبهپیدست

:گمیم

رفتمدرجهروکمکردم.ادهیزیلیآره،خ-

ی.بابازشدندر،هوامیرفتموبهسمتدرحرکتکرددستمگیروتواسمنیدست

.اندازهیولرزبهبدنممرسونهیسردخودشروبهمم

؟یخوب-

:گمیومنشونمیلبممیرویمصنوعلبخند

آره.-

:گهیومکنهیمن،صداشروبلندمدنیومامانبادپوشمیرومهامییدمپا

روببرپخشکن.ینیسنیاایصنمب-

روازدستینی.سزنمیوبهصورتممدارمیسارافونمبودروبرمبیکهداخلجیماسک

:گمیومرمیگیمامانم

کجاببرمپخشکنم؟-

:گهیمعینگاهمکنهسرکهنیبدونامامان

.یکوچهبغل-
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نگاهمروینیسنگیوقتاسمنی.کنمیوبهعقبنگاهمرمیگیدستمیرومحکمتوینیس

رونمونیبیسهقدمیوفاصلهرهیگیاززنعموشفاصلهمکنه،یودشاحساسمخیرو

:گهیمیوبالودگکنهیپُرم

.میبزنبر-

شهیباعثمینیسینی.سنگکنهیواونروبازمرهیبعدزودترازمنبهسمتدرخونهمو

هامسرعتببخشموواردکوچهشم.کهبهقدم

م؟یبردیخبکجابا-

:گمیمکنم،یبهداخلکوچهنگاهمکهنیانیوحدمیممینیبهبینیچ

.یکوچهبغل-

:کنهیوزمزمهمکنهیسرشمرتبمیروروچادرش

.میبزنبر-

دی.خورشدارمیقدمبرمیوبهسمتکوچهبغلکنمیجامدستمروجابهیتوینیس

.شهیمشتریوبشتریبابونیحاضرداخلختیباسقوطکردندارهوجمعیکمیفاصله

.یشیروبدهمنخستهمینیس-

:گمیومدمیهامروتکونمودستسپرمیماسمنیروبهینیتعارف،سبدون

روبهمنبده.ینیدوبارهس،یخستهشد-

وباستهیایبودمیکهمتعلقبهکوچهبغلیاخونهنیلاویوجلوکنهیزمزمهم"یاباشه"

:گهیومکنهیگدراشارهمابروهاشبهزن
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زنگبزن.-

.چهیپیداخلگوشممیقناریچهچهیبعدصدایاهیوثانبرمیروبهسمتزنگمانگشتم

:گمیوماندازمیخونهمیکیسرامیبهنماینگاه

تادرروبازکنن.خوانیمیلفظریز-

بلندکنهوبگه:زودترازمنصداشرواسمنیشهیباعثم،یگفتنمردهیکیصدا

.رونیبنیایچندلحظهب-

ینیسدنی.مردبادشهیرنگخونهبازمیاوبعددرسرمهرسهیسرفهبهگوشممیصدا

یهابهسمتخونه.بابستهشدندر،دارهیبرمینیازداخلسیوظرفکنهیآش،تشکرم

.میکنیروپخشمینیدرونسیهاوظرفمیریموندهمیباق

!تمومشد!شیآخ-

:گمیوباخندهمرمیگیماسمنیروازدستیخالینیس

آره،خداروشکر.-

اومدنخونتونوخودشونسهمشونروبردن.هاهیشکردارهکهاکثرهمسایبازهمجا-

:گمیومکنمیسرممرتبمیروروشالم

بود.ارینظرشانسبامانیازا-

هاشچشمیوبرقاشکتونهیشیمحلهمنیایهاونهتکتکخیرواسمنینیغمگنگاه

:گمیومذارمیشونشمی.دستمروروتهیازفاصلهدورهمقابلرو

.یناراحتباشنمینب-
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:گهیوباغممکشهیازتهدلم"یآه"

میرفتجانیکهماازایچشمم،وقتیتورهیهامثلخارمخونهنیایتکتکآجرها-

هانبودن.هخوننیازایلیخ

:گمیومرمیگیدستممیودستسردشروتوبرمیروجلومدستم

وازنوساختن.دنیهاروکوبخونههایلیآره،خ-

دهیکشیاگهیوذهنمبهسمتآشوبدستهیایقلبمازتپشم،یامردونهیصدادنیشنبا

.شهیم

سالمفرزندم.-

:کنمیلـ*ـبزمزمهمریزآهسته

فرزندم.یبگینتونگهیبونتازوسطدونصفشهتادزیاله-

:گهیومچرخونهینگاهشروبهسمتراستماسمنی

سالمبابابزرگ.-

دستشرواسمنیدرگردشه.زدانیواسمنینیونگاهمبمونهیازتعجببازمدهنم

:گهیومذارهیپشتکمرمم

.امیتوبرومناالنم-

زدان،یدرندهیهاازنگاهییرهایوبرااندازمیمونمدهتاکوچهمونیبهفاصلهباقینگاه

فکرنیوبهارمیگیدستمکیروباینی.سکنمیملـ*ـبزمزمهریز"یاباشه"عیسر

.زدمیرومزدانیینیباستونستمیکاشمیکهاکنمیم
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کهنیوبدونانهیشیلبممیروتیذهنمنقشبستهبود،لبخندرضایکهتویثیفکرخباز

.شمینگاهکنمازکنارشردمزدانیبه

تاهرچهزودتربهخونهدارمیهامروبرمسرعت،قدمتیوبانهااندازمیمنییروپاسرم

لـ*ـبزمزمهریوزشهیهامکاستهمذهنم،ازسرعتقدمیتویبرسم.باجرقهزدنسوال

:کنمیم

ه؟یچزدانیبااسمنینسبت-

یروگذشتیکهازکنارممیرزنیونگاهمتعجبپکوبمیممیشونیکفدستمحکمبهپبا

:گهیوبلندمرهیگیروبهسمتآسمونمدشیچروکیها.دستمونهیثابتممن

کن.تشونیبهراهراستهداا،یخدا-

.لبمهریومرهیگیمجددنگاهمکنه،راهشرومکهنیبدونارزنیوپزنمیتندپلکمتند

:گمیومرمیگیرومحکمگازم

تایاندازیهمبهکارنموبتی!ذهنمعیشانسنداریچیسرتصنمکههیخاکتو-

.یهاببربهنسبتیزودترپ

.کشمیدستازحرفزدنمستاده،یدرایکهجلواسمنییزنعمودنیدبا

هاش،چشمیادآوریباواندازهیمزدانییهاچشمادیزنعموشمنرویآشنایهاچشم

کنموافتیدرتونستمینمزدانیازیحسخوبچی.هرهیگیتنفرکلوجودمروفرام

.دونستمیروهمنملشیدل

کجاست؟اسمنیزمیعز-

:گهیجواببدم،مکهنیوقبلازاکنمیکجماسمنییزنعمویماسک،دهنمروبراریز
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اومد.زمیعز-

.باتنفرنگاهمروازنمیبیرودوشادوشهممزدانیواسمنیوکنمیسمتچپمنگاهمبه

ردزدانِیمادردمیکهحاالفهماسمنییعموازکنارزند،یوباگفتنببخشرمیگیمزدانی

.شمیم

.ذارمیباغچهمیرولبهینیوسکشمیمیداخلخونه،نفسراحتهیهمسایهانبودزنبا

د؟یبههمهآشرس-

وبرمیآبسردمریهامروزدستکنم،یآبروبازمریوشنمیشیض،دوزانومحوکنار

:گمیم

آرهمامان.-

بهچهارچوبدرزدانی.ارمیوسرمروباالمبندمیرومرآبیهام،شازشستندستبعد

.کنهیبهمننگاهمزنه،یرنگشروباالمیلباسطوسنیکهآستیدادهودرحالهیتک

.دوزمیماطیونگاهمروبهاطرافحشمیبلندمنیزمیازروعیسر

رهیبهمنخزدانیکهمثلیبودنوتنهاکسهالهیدرحالجمعکردنوساسمنیومامان

خانوادهبود.نیهاتوخوناشدنبهآدمرهیشده،مادرشه.انگارمثلبزخ

صورتمبردارم،واردیازروماسکمروکهنیوبدوناگمیلـ*ـبمریزیدارکش"شیا"

رومیبهدستشه،نگاهعصبشیگوششهیمبلنشستهومثلهمی.صباروشمیخونهم

:گمیومکنمیاشمحواله

نیبهدستمبود،آسمونخدابهزمیکارکردنگوشیخداشانسبده،اگهمناالنبهجا-

.اومدیم
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:گهیعنهموباطنهکینثارممیسرشروبلندوپوزخندصبا

دیوسفاهیدستبهسدیخونهنبانیدردونهازیفرقهستومسلمًاعزیمنوتوکلنیب-

بزنه.

:گمیوباخشممکنمیرومشتمهامدست

؟ییدردونهتوزیالبدعز-

:گهیومدوزهیپرتمسخرشروبهممنگاه

ست؟یمشخصن-

:زنمیحرصلـ*ـبمبا

کامالًواضحه!-

.ماسکمروباخشونتازشمیوبعدواردآشپزخونهمفرستمیمرونیبیبروعصنفسم

بشه.دهیکنهوگوشمکشریگوشوارمبهبندماسکگشهیوباعثمدارمیصورتمبرمیرو

باآرامشگوشوارهروازبندماسکجداکنمیمیوسعدارمیسرمبرمیروازروشالم

.کنمینثارشمیپرتولعـ*ـنتزیمیوروکنم.بعدازجداشدنگوشواره،ماسکر

روبازی.سرقرمزرنگبطرارمیمرونیآبروازداخلشبیوبطررمیمخچالیسمتبه

نفسسرکیرویهام،کُلآبموجودداخلبطرکردنشبهلـ*ـبکیوبانزدکنمیم

.کشمیم

آغشتهبهکشکشدهشالمکهنییپادنیوبادذارمیمییشوظرفیرورویخالیبطر

.دارمیهامبرمشونهیبود،کالفهاونروازرو
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بازوبستهشدندربهی.صدارمیگیآبمریوگوشهشالمروزکنمیآبروبازمریش

.دمیتنهابهشستنشالمادامهماعتنایومنبخورهیگوشمم

.نگاهمروبهسمترمیمرونیوازآشپزخونهببندمیآبرومریازپاکشدنلکه،شبعد

.شمیوبانبودصبامواجهمدمیسوقممنینش

واندازمیمیصندلی.شالمروروکنمیوبهسمتاتاقپروازمزنمیهوامیتویبشکن

.ارمیمنرویروازداخلکشوبمیگوش

امیبعدپیوکمفرستمیهاماومدهبودنروبهپشتگوشممچشمیکهجلوییموها

.بندهیصفحهنقشمیهومانرو

کنم.انگشتاشارمروویکهشمارشروسرمیگیممیروبازکنمتصمامشیپکهنیازاقبل

کنم.وشیسیکهباچهاسمکنمیفکرمنیوبهارمیگیبهدهنم

کردن.پیبهتاکنمیشروعمبوردمیزبانکرییوبعدازتغفرستمیمرونیروکالفهبنفسم

روویودکمهسذارمیکردهبودممپیکهتایاسمیجلواهیقلبسکیکارم،ازاتمامبعد

.کنمیلمسم

روبازامشی.پشهیمویسمیترنم،داخلگوشنیشمارههومانبهاسمالتیراحتنیبههمو

:خونمیرومامشیپارم،یمرونیشالازداخلکمدبکیدارمکهنیانیوحکنمیم

م؟ینابشآششتریبشهیمکالیت-

نیشدنازیازاحساسخوبشدهوهرلحظهامکانسررزیقلبملبرکنمیمحس

احساسوجودداره.

.کنهیکردنمپیوشروعبهتاشهیمنیجواببدم،هومانآنالکهنیازاقبل
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.شمیمرهیوبهصفحهخذارمیتختمیدستمرو،رویرنگتویمشکشال

!یهستیقدرخجالتچهکالیت-

شیازدروندارمآتکنمی.حسمذارمیهاممگونهیودستمروروزنمیتندپلکمندت

تااونروخاموشکنه.ستینیوکسرمیگیم

یجلوهاشتیکنمبازحاجباباومحدودپیتاکهنیوقبلازاکشمیمیقیعمنفس

شه؟یمی.اگهحاجبابابفهمهچشهیهامظاهرمچشم

:گهیومکشهیمادیدرونمفرثیخبقسمت

یلیکهحاجباباکردهخییدرحقتنکردهوکارتودرمقابلکارهایخببفهمه،کمبد-

.زهیناچ

:کنمیمپیوشروعبهتااندازمیروباالمهامشونه

.هیعاد-

بیکردماونروداخلجلنتیروسامیگوشکهنیوبعدازازنمیمیارسالرودکمه

.دمیسارافونمقرارم

کهیاندهی.سرخوشانهازآاندازمیسرممیورودارمیتختبرمیروازروشالم

.رمیمرونیمنتظربودمرقمبخوره،ازاتاقبصبرانهیب

تازودتربهدارمیهامروتندتربرمومنقدمخورهیمامانبهگوشممیخداحافظیصدا

برسم.اطیح
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وارمی.سرمروباالمپوشمیرومهامییمکثدمپاوبدونکشمیمنییدرروپارهیگدست

کردِن.یومشغولخداحافظستادهیدرایکهجلونمیبیروماسمنی

:گمیومذارمیشونشمی.سرمروروکنمیوبغلشمرمیلبخندبهسمتشمبا

.شهیدلمبراتتنگم-

:گهیوباخندهمذارهیروپشتکمرممهاشدست

هزودبهتسربزنم،خوبه؟زودبدمیقولم-

یرنگیمشکشیوشستیدونیکهکنارماشنمیبیرومزدانیوکنمیرونگاهمروبهبه

.کنهینگاهماسمنیوبهمنوستادهیا

.شمیجداماسمنیوازکنمیزمزمهمیاخوبه

!ایزودباسمنیگذاربود!ریتاث-

یاخندهبعدازتکاسمنیخندهبازنشهوهامبهتالـ*ـبرمیگیلبمروگازمگوشه

.رهیمنیوبهسمتماشکنهیمیازمنخداحافظگهیکوتاه،بارد

یوکمدهیماماندستتکونمیومجددبراکشهیمنییروپانیماششهیشزدانیمادر

.شهیبهسرعتازکوچهخارجمنیوماشخورهیبهگوشممزدانیتکبوقیبعد،صدا

نگاهمروبهوکنمی.عقبگردمشهیودرتوسطمامانبستهمذارمیهعقبمبیقدم

.دوزمیماطیاطرافح

.میروبشوراطیحدیدوبارهبا-
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شلنگروازکهنیانیوحکنمیکهحالآغشتهبهآششدهبودننگاهمییهاکییموزابه

:گمیمدارم،یداخلباغچهبرم

.شورمیمنم-

:گهیومشهیدمعمولشبلندترممامانازحیصدا

؟یهستیصباکدومگور-

.مامانانگشتادیمرونیبییشووصباازداخلدستشهیبازمییشوبعددردستیاهیثان

:گهیوباحرصمرهیگیاشارشروبهسمتصبام

روبشور.اطیگمشوح،ینزددیوسفاهیحواسمبودامروزدستبهس-

رشروبهسمتخودشگرفته،انگشتاشاکهنیانیوحدهیمگوشهلبشروباالصبا

:گهیم

من؟هواسرده....-

:گهیوباتشرمپرهیوسطحرفشممامان

توخونهروجاروکن.ایحرفنباشه،صنمب-

یپایشلنگروجلوروزمندانه،یومنپرهیازاتمامحرفش،مامانبهسمتساختمانمبعد

:گمیومکنمیصباپرتم

.یموفقباش-

.شمیصبا،واردخونهمیبرزخیهاچشمیوبعدجلودمیملیبهشتحویلبخند
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دکمهبغلشرو.ارمیمرونیببمیروازداخلجمیوگوشدارمیسرمبرمیروازروشالم

رویرمزگوشعیازطرفهومان،سرامیپدنی.بادشهیروشنمیوصفحهگوشدمیفشارم

.شمیصفحهچتشموواردزنمیم

.شهیمیبراتعادکالیت-

نکردم،ازصفحهدایبراشپیجوابمناسبکهنیوبعدازاشمیمرهیبهصفحهخمتفکر

.کنمیترنمارسالمیوبرارمیگیشاتمنیاسکر

:کنمیکردنمپیشروعبهتاام،یازارسالپبعد

بهشیچکردم.فیروبراتتعرداد،هموندکترهکهماجراشامیامروزهومانبهمپ-

بگم؟

روخاموشیگوشنترنتیاام،یخوردنپکیوبعدازتکنمیدکمهارسالرولمسمعیسر

.کنمیم

:گمیومکشمیمیقیعمنفس

مامان،کجاروجاروکنم؟-

:خورهیبهگوشممیمامانازداخلانباریصدا

بروشامدرستکن.جا،چیه-

بهمیوتصمدارمیبرمینیزمبیوازداخلکمدکنارگاز،چهارتاسشمیآشپزخونهموارد

.رمیگیمینیزمبیدرستکردنکوکوس

***
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.ترسمیمیلیترنممنخیول-

.سرشروکنارگوشمچرخهیوبهسمتمنمبندهیدستشرومیتوخیکتابتارترنم

:گهیوآروممارهیم

تره.دستتهمآسونیزدنروغیازتکارنیصنم،ایبزدلنبودقدرنیا-

:زنهیوبعدلـ*ـبماندازمیبهاطرافکالسمینگاه

نیکهنکنهاکنمیفکرمنیومنهمشبهاگذرهیمنهومانمییهفتهازآشناکی-

رابطهاشتباهباشه.

:گهیوبعدمزنهیمامقهیباانگشتاشارشچندضربهبهشقترنم

.یرسینمییبهجاینکنرونیهاروازسرتبفکرنیایوقتتا-

.کنمیترنمنگاهمیهاوبهچشمذارمیچونممریروزدستم

رویادیزیهارابطهدیرابطههماشتباهباشهاشکالنداره!آدمبانیاگهایصنم،حتنیبب-

امتحانکنه.

:گمیومدمیهمفشارمیهامرومحکمرو*ـبلـ

.ادهیزیلیامخباهشیسنیفاصله-

نی.ترنمحمونهیترنمثابتمیهاروونگاهبچهچهیپیترنمداخلکالسمیقهقهیصدا

.کنهیمیهاعذرخواهوازبچهارهیدستشروباالمخنده،یدارهمکهنیا

:گهیومذارهیشونممیخندشتمومشد،دستشروروکهنیازابعد

!یباحالیلیصنمخ-
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چرا؟-

:زنهیوکنارگوشملـ*ـبماندازهیهممیروروشپاها

کهسنشبراتمهمه؟یمگهقرارهباهاشازدواجکن-

:گمیوباتعجبممونهیبازمدهنم

وا!-

.کنهیکتابمیدرهمرویهاخطدنیشروعبهکشورهیگیبهدستمیرنگیمشکمداد

ازدواجختمبشه.تازهاگههمختمبشهکهتهشحتماًبهستیهاکهقرارنرابطهنیانیبب-

االنُمدشده.ادیزیتفاوتسن

:گمیومکنمیجامصورتمجابهیواونرورورسونمیماسکممیروبهلبهدستم

ه؟یهاچرابطهنیادهیپسفا-

:گهیوماندازهیروباالمهاششونه

.یگذرونخوش-

.معلمباشمیبلندمیصندلیوازروکشمینماومدنمعلم،دستازادامهصحبتموبا

رنگشیمشکیصندلیورورهیسبزرنگگوشهکالسمزیهماهنگبهسمتمیهاقدم

.نهیشیم

.انیبرونیمقنعهبریکوتاهشدماززیتاموهاکشمیعقبمیروکماممقنعه

:گهیومرهیگیشمقرارم.سرآواکنارگونمینشیوبعدمکشمیمانتومروباالمیهانیآست
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.یشدیگریعجبج-

بودرویصندلیدستهیکهرویوبعدکتابجامعهشناسکنمیاشمحوالهیچپچپنگاه

.دمیوبهسخنانگهربارمعلمگوشمکنمیبازم

پرتفمیوکتابمروداخلکدمیبهتنخستممیزنگ،کشوقوسیبلندشدنصدابا

کنم،چادرمروتیامروبهداخلهدااومدهازمقنعهرونیبیموهاکهنی.بدوناکنمیم

.کنمیسرمم

.شمیزودترازترنموآواازمدرسهخارجمشهیومثلهماندازمیشونممیروروفمیک

ورمیگیوراهبرم،سرمروقشنگباالماندازمینمنییسرمروپاگهیقبل،دبرخالف

.کنمیماطرافروبادلوجوننگاه

.دمیراحتبهراهمادامهمالیومنباخشمیخودممیافرادآشنارویهانگاهمتوجه

قفسیمهاجرمکهتویپرندهکیدلمجاندارهومنتنهایتوگهیازحاجبابا،دترس

گهیروزدستی.بخورهیبهاربهمشامممیوبوکشمیمیقیحاجباباحبسشدم.نفسعم

.شنیمزیلبرتیروزبهروزازجمعهاابونیوقتهوختااومدنبهار

.شمیوواردکوچهمرمیگیدستممیکوچه،گوشهچادرمروتویتابلودنیدبا

.شهیمنزوممیدرندهشونرویهانگاهسرکوچهنشستنوه،یهمسایهازنشهیهممثل

.دمیزنگفشارمیوبعدانگشتمروروکنمیبااعتمادبهنفسسالمم

ینگاهمروازتابلوک،یتیصدادنیتاماماندرروبازکنهوبعدازشنمونمیممنتظر

.دوزمیوبهدرمرمیگیکوچهم
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حاجبابابادی.صورتسفرهیومزنهینشستهبود،پرمیکهتویحاجباباتمامجراتدنیدبا

یقیدلم،نفسعمیبرگشتاعتمادبهنفستویومنبراشهیموهام،سرخمدنید

:گمیومکشمیم

سالم.-

ریبستهشدندر،اشهدمروزی.باصداکشمیوتندتندنفسمذارمیبهداخلمیقدم

.دارمیبرمقدمییشووبهسمتدستخونمیلـ*ـبم

.افتمیمنیزمیورودمیبهسمتعقب،تعادلمروازدستمفمیشدنکدهیکشبا

نه؟یشیآدمنمتو-

بلندبشمکنمیمیوسعذارمیمنیزمیهامرورووکفدستبندمیروبادردمهامپلک

:گمیبلندمخوره،یکهبهسرممیاکهباضربه

آخ!-

.دمیکهمورداصابتحاجباباقرارگرفتهبودروفشارمییوجاذارمیسرممیرورودستم

.ینیبیکهبدمادیصداتدرن-

کنمیمی.سعننیشیمرنگمیبیهاگونهیبعدرویوکمزنهیلقهمهامحچشمیتواشک

:گمینقابندانستنبهصورتمبزنموبادردم

مگه؟شدهیچ-

کهمقاومتکردهی.هرچنهیشیسرممیومحکمروادیباباباالمحاجیاروزهیفحییتس

.شهیهقمبلندمهقیوصداپرهیبودمم
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شده.یچشهیتومشخصممیبرشده!بذاریچگهیم-

منروتی.باعصبانکنهیبلندممنیزمیوازرورهیگیدستشمیدستمرومحکمتومچ

.کنهیودرروبازمکشونهیبهدنبالخودشم

پاهامری.چادرمزکنهیومنروبهداخلپرتمدهیهامروبهمنمدرآوردنکفشفرصت

بخورم.نیتبهزمباصورشهیوباعثمکنهیمریگ

پاحاجبابامحکمبهپهلومیبلندبشم،ضربهکهنیوقبلازاگمیلـ*ـبمریزی*ـنتلعـ

.خورهیم

.شهیبلندمامهیگریبودوصدادهیفایکردنبمقاومت

شده؟یسرم!چی!خاکتویحاج-

صورتمنگاهوبهستهیای.مامانکنارممنمیشیومذارمیمنیزمیهامرورودستکف

.گهیمیدارکشنیوهکنهیمجادیایبلندیهاشبهگونشصدا.برخورددستکنهیم

رونه؟یموهاتچرابنیخدالعنتتکنهصنم!ا-

پهلوویکهتویدردشهیوباعثمزهیریحاجبابا،اعصابمروبهممیپوزخندعصبیصدا

حاجبابانگاهکنم.سرمنشستهبودروفراموشکنموتنهاباتنفربه

وباپشتشهی.خممدوزهیبعدنگاهشروبهمنموکشهیدارمکشیهابابانفسحاج

:گهیومزنهیدهنممیدستمحکمتو

سر!رهیخ-
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کهییهابهچشمفرستمیدلملـعـ*ـنتمیومنتوشنیمریگونمسرازیروهاماشک

.بارنیبدوناجازهمنم

بلندبشم.نیزمیتاازروکنمیوتمامتوانمروداخلپاهامجمعملرزهیازبغضمچونم

اومدهرونیامبکهازمقنعهییوموهاادیدستحاجباباجلومستم،یایپاهاممیروکهنیهم

.کشهیوبادلوجونمرهیگیبودنروبهدستم

.شهیمتنخستمبیضربدستمامان،نصبارنیواشهیبلندمغمیجیصدا

؟یآبرومونروببریخوای!مشودخترخفه-

.کنمیوازموهامجداشونمرمیگیومحکممچدستحاجبابارومبرمیروباالمدستم

:گمیوبالکنتمکشمیمنییوماسکمروپابرمیلرزونمروباالمیهادست

.افتهیممن،آبروتون...توخطری...بودن...موهارونیاگه...باب-

:دمیوادامهمکشمیترمروعقباممقنعه

.رونیبرمی...میجورنی...به...بعدانیازا-

:گهیومرهیگیحاجبابارومیمامانجلوبارنیواادیحاجبابامجددباالمحیتسب

!ضهیآرومباش!قلبتمر-

هوایحاجباباکهروحیوانگشتاشارمروبهسمتتسبشهیمترقیلبمعمیروپوزخند

:گمیوباتمسخرمرمیگیموندهبودم

زننیشونرومبچهحیشده،مردمباتسبتیگاد!نحوهثوابجمعکردنهمآپدیاُوهما-

تاثوابجمعکنن.
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.زنهیکنارمتیومامانروباعصبانشهیحاجباباروشنمیهاچشمیتوشیآتیهاشعله

تامجددموردحملهحاجباباستمیایبردنبهاتاقمروداشتم؛امامفرارکردنوپناهامکان

.رمیقراربگ

پشتسرمواریوکمرمرومحکمبهدشهیحاجبابابهدورگردنمحلقهمیهادست

بهدستحاجباباچنگژن،یاکسیابهذرهیابیدستیومنبراادی.نفسمباالنمکوبهیم

.ماندازیم

اشکمازگوشهچشممسریهاوقطرهاندازهیباقلبمروبهلرزهمغرشحاجبایصدا

.انیمنییوپاخورنیم

.یشدینمیزیباعثآبروریجورنیتاایکاشهمونروزهاسقطشدهبود-

فرودنیزمیومحکمروخورمیسرمواریومنازکناردشهیازدورگردنمآزادمدستش

.امیم

.شکافنیقلبمفروکردنودارنسلولبهسلولقلبمرومیتوداغغیدوتاتکنمیمحس

بهمن،دنبالحاجباباتوجهیومامانبرهیوبهسمتآشپزخونهمشهیباباازکنارمردمحاج

.افتهیراهم

:زنمیلـ*ـبمهامهیگرونیم

بدبخت!دهیشوهرند-

کهییهابهخاطرخنده،زمیریاشکمد،ینرسکسچیکهبهگوشهیادیخاطرفربه

نیکهاززمانجنیاهیبهخاطربختسزنمیصداشونگوشفلکروکرنکرد.هقم

!فرستمیبودنمدامنمروگرفتهبود.بهخودملـعـ*ـنتم
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شمیمشدندستممتوجهیوباخونکشمیلبم،پشتدستمروبهلبممیباالیحسگرمبا

لبمخونشده.یکهباال

نشم.داریبخوابموحاالحاالهابخواستیدلممنه،یبیهامتارمشدهوچشمنیسنگسرم

جـ*ـروبحثحاجبابابای.صدابندمیهامروموپلککنمیشکممجمعمیروتوپاهام

.گنیمیروندارمکهمتوجهبشمچنیتوانایومنحتخورهیمامانبهگوشمم

.شمیدازعالموآدمفارغمبعیوکمذارمیپاهاممیروروسرم

***

کههومانبرامارسالکردهبودروپخشیوآهنگفرستمیروپشتگوشممموهام

.کنمیم

صنمهوادارتمنم،بایزیاتو

تو!راهنیبودمعطرروپکاش

مهربان!زیآرامجانعزیاتو

دامنتو،یرویهاازگلمستم

صنم!بایزیا

گسل،یرویانخانهغزلمیشاهبانوتو

دلمرا!یتولرزاندجانا

زمننرنج،توباغترنجمهرباناچشمان
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نازوادارا!نیکنابس

روگسل،یاغزلمنخانهیشاهبانوتو

دلمرا!یتولرزاندجانا

توباغترنجمهربانازمننرنج،چشمان

نازوادارا!نیکنابس

ترم،زکسرممنازتودلنایبکشرویدست

نازوادارا!نیمنبستواجان

صنم،بایزیکنمکهنگاهتودلنبرداچه

آهستهمارا!کشدیچشمتمناز

صنم!بایزیا

وگمیلـ*ـبمریزیلبم،لعـ*ـنتیوباحسسوزشباالبندهیلبمنقشمیرولبخند

.کنمیکردنمپیشروعبهتا

م؟یکارکنچهدیوندن،ماباهوماننخیهابراحاالکهخواننده-

.مونمیومنتظرجوابازجانبهومانمکنمیمروارسالامیپ

یرومخفیگوشعیتااگهماماناومدسردوزمیچشمماطیوبهدرحزنمیروکنارمپرده

کنم.

کهباهامحرفزدهصابر!یشدهوتنهاکسنیتاحاالجوخونهسنگروزیداز
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:گمیومذارمیمقلبمیرورودستم

مطمئنباش!رم،یگیرومیکهخوردییهاانتقامزخمیروزهی-

.زنمیرومیورمزگوشکنمیدستم،پردهرورهامیتویلرزشگوشبا

:دمیگوشمسشیوبالبخندبهوکنمیکههومانبرامفرستادهبودروبازمیسیو

.یولاشکالندارهصنمبانو،شماآهنگنفرستادهقب-

سختهومانروکنارمدارم.یروزهانیایکهتوکنمیاروشکرموخدخندمیمزیرزیر

اطرافم،بهمزخمیمردهاهیکنارمباشهومثلبقهایسختیکهخوببلدبودتویهومان

.زدیزبوننم

:کنمیکردنمپیوشروعبهتادمیصفحهتکونمیروروانگشتم

!¹معجبةبکیانن-

:سهینویومخونهیاونرومعیوهومانسرکنمیوارسالمرامیپ

؟یشدگوشیبازکالیت-

:سمینویومکشمیلبممیروروزبونم

!²بودمسِچومهگوشیباز-

راحتالی.باخبندهینقشمیصفحهگوشیوعکسهومانرولرزهیدستممیتویگوش

.دمیبموبهتماسهومانجواکنمیدکمهسبزرنگرولمسم

.یکنیروشادمیروحفردوسیکهدارنمیبیم-
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:گمیوبانازمخندمیگلومیتو

.اتهیدارانادببادوستینینشاثراتهم-

.کنهیازآرامشمزیوقلبمرولبرخورهیهومانبهگوشممیهانفسیصدا

.یگفتیچنمیخببگوبب-

:گمیوماندازمیروباالمابروهام

نُچ.-

کیروچککنمومارهایبتیبرموضعدیگوگلروندارم،بایبگووقتسرچکردنتو-

مُرد،اونوقتماریکردموبزیتجویقرصسرماخوردگنوفن،یاستامیجابهیدیدفعهد

.یزندونباهامچتکنیهالهیپشتمیایبدیبا

:دمیوباخندهادامهمگمیلـ*ـببهشمریزیاوونهید

.ادی.منهماالنمامانممنگفتم،بروبهکارتبرسیاصخزیچ-

نامرد!-

.رمیوتماسروقطعوبعدبهسمتاتاقممکنمیمیاخندهتک

ازاحساسخوبشدهبود،زیکهلبریوباقلبذارمیمزیمریزیروداخلکشویگوش

.کنمیکردناتاقمزیشروعبهتم

:منبهتعالقهدارم.¹

دارد.اهیسیهاچشمهکی:کس²
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وبهسمتدرذارمیمیصندلیدستمرورویتویبستهشدندر،مانتویصدادنیشنبا

.خورهیمامانبهگوشممیبرم،صدارونیازاتاقبکهنی.قبلازادارمیاتاققدمبرم

؟ییصنم!کجا-

وردنچادرش.ماماندرحالدرآرمیمرونیوازاتاقبفرستمیروبهپشتگوشممموهام

بهسمتحرفی.بذارهیمنیزمیکهبهدستدارهرورویبزرگکیهستوپالست

.دارمیبرمنیزمیواونروازرورمیمکیپالست

؟یروبردارکیمگهمنبهتگفتمپالست-

:گمیومدمیابرومروباالمیتا

؟یصدامزدیچیپسبرا-

:گهیرصموباحزنهیبهپشتدستشمیاضربهمامان

کهنمکنداره.یبشکنهدست-

:گمیومرمیگیهامروبهسمتصورتممانگشتذارم،یمنیزمیروروکیپالست

شده.نینشکستهکهسرانجامشا-

:گهیمتیوباعصبانرهیمامانتوهممفیظریابروها

واقعاً!یاکرمازُکنده-

.ستمیایمنهیدستبهسوکنمیپرتمرونیهنمبهبروکالفهبادنفسم

داشت؟یچهربط-
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بخورمسرمیممکنهدوبارهتودهنکهنیومنازترساادیاشارهمامانبهسمتممانگشت

:گهیومزنهیمی.مامانپوزخندبرمیروعقبم

؟یکنیمیبازریچرابادمش،یترسیمثلسگمیوقت-

بهسمتاتاقمشترکشکهنیانیوحارهدیبرمنیزمیروازروکیوپالستشهیخممبعد

:گهیمره،یباحاجبابام

ازمانتوهاتکهاندازهتیکیخانوم،مانتوبدوزه.هیبدمسمدمیرفتمبراتپارچهخر-

هات.هگرفتناندازیبرایایبافهیقنینباشهبااازیهستروبدهبهمتان

:گمیومکنمیحرصمشتمروباهامدست

؟یگرفتیارنگسرمهیفتالبدر-

بهماماننگاهتیوباعصبانکنمیومنعقبگردمرسهیبستهشدندراتاقبهممیصدا

.کنمیم

روانتخابکردم.یاسرمه،یاوسرمهیمشکنیآره،ب-

:گمیومزنمیمیعصبپوزخند

مثالً!هدیع؟یبرامگرفترهیکهرنگتی!مگهقرارهبرمعزاداریچهانتخابسخت-

نتیبازشدندرکابی.صدادارهیوبهسمتآشپزخونهقدمبرمزنهیروگرهمشیروسر

.کنهیخودشمثلمتهمغزمروسوراخمیبعدصدایوکمخورهیبهگوشمم

؟یخوایکهرنگروشنمیعروسیمگهقرارهبر-

:گمیومستمیایچهارچوبشمیوتودارمیبهسمتآشپزخونهقدمبرمتیعصبانبا
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؟یدیبرامخریاسرمهیاسکهرفتمگهفرممدرسهپوشم،ینمرهیمنرنگت-

.ذارهیمییشوظرفنکیدستشروداخلسیوقابلمهتواندازهیبهممیارانهیحقنگاه

.یهمندارنیهماقتیل-

:گمیومکشمیموهاممیدستمروتویعصب

کهدارمخوبه.ییمانتوهانیهمام،خوینمدیعیاصالًمنلباسنوبرا-

.ذارهیگازمیوقابلمهروروبندهیآبرومریشتیعصبانبا

ره؟یاشبگبچهیلباسنوبراهیمردمبگنحاجاحمدنتونستهیخوای!میغلطکرد-

:گمیومکوبمیمواریومحکمبهدکنمیرومشتمدستم

ماست!یتهتوزندگشونتاکهکلهیدردهنمردمرنیگلبگ-

اتاقباشن.یوارهایتنهادهامهیتاشاهدگربرمیوبهاتاقمپناهمدارمیبهعقببرمیقدم

لبممحکموقشهیمیگونمجاریهامرواشکلیسذارمیپامروداخلاتاقمکهنیهم

ممکنهازهمبپاشه.کنمیمحکمکههرلحظهحسمقدرنی.اکوبهیم

.بعداززدنرمز،دارمیروازداخلکشوبرممیوگوشکشمیممینیبدستمروبهپشت

ولرزهیدستممیتویلحظه،گوشنی.همکنمیوچتترنمروبازمشمیواردواتساپمم

وتماسذارمیعالمتپاسخمی.انگشتشصتمروروبندهیصفحهنقشمیاسمترنمرو

.کنمیرووصلم

الو؟-

:چهیپیگوشممیمتوشادترنشهیهمیصدا
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؟یسالمخوب-

:گمیومنمیشیچهارزانومنیزمیرو

سالم،نه.-

شده؟یبازچ-

:گمیمیآرومیوباصدابرمیدستمروداخلموهاممکالفه

جوابنداده.یکردمولیکهگفتیشدمترنم،هرکارخسته-

هارو؟کدومکار-

دادم:وادامهدمیاشارمروبهلبمکشانگشت

کنم.یلجباززم،یبررونیاعتراضکردنمداوم،موهامروبنیهم-

مکث،مجدداونیازگوشمفاصلهبدموبعدازکمیروکمیگوششهیترنمباعثمیقهقه

کنم.کیروبهگوشمنزد

بوده.یاصلیکهمقدماتکارهاهانی!اوونهید-

.کنمیروبازمواونرسونمیلباسممییروبهدکمهباالدستم

.لبمباهرکنهیکهخوردمدردمییهاکارکنم؟هنوزبدنمازکتکچهدیباگهیمگهد-

.سوزهیمگمیکهمیاهکلم

.یشیباالخرهراحتمیهمهسختنیفکرکنبعدازانیبهایبرات،ولرمیبم-

:گمیوباافسوسمدمیهمقرارمیهامرومحکمرو*ـبلـ
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.دوارمیام-

.یسراغمرحلهبعدمیخبحاالبر-

:گمیومستمیایوکنارکمدمشمیبلندمنیزمیرواز

خب؟-

.لتیروبزارپروفایگرفتهبودتیکهبادستزخمییهاازعکسیکی-

:گمیومدمیمهیروبهکمدتکسرم

بشه؟یخبکهچ-

فکربهتردارم.هیاُوه،-

وچهیپیبدنممیتویدی.دردشدذارمیپهلوممیودستمروروبندمیرومهامپلک

.شهیصورتمجمعم

؟یچهفکر-

روبفرستبرام.هاتیاونسلفیحت،یگرفتهبودتیعکسازدستزخمیهرچ-

:گمیومرمیگیروازکمدممیوتکدارمیپهلومبرمیروازرودستم

؟یکارکنچهیخوایم-

حاجباباتواتساپداره؟-

:زنمیولـ*ـبمفرستمیمرونیروکالفهبادهنمبنفسم

آرهداره.-
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یبراش،اونهموقتفرستمیشمارهناشناسمهیهاتروباخوبه!منعکسیلیخبخ-

وحصارادیدلشبهرحمم،یروکردکارنیکهدورتساختهایتوبهخاطرقفسنهیبب

.کنهیدورتروکمترم

یوتعللمتوکنهیمشهیدلمریهمهترسبعدازحرفترنمتوازشتریوبدیتردشک،

ترنمبهگوشمبخوره.یعصبیکهصداشهیجوابدادن،باعثم

؟یخوایمیلفظریز-

:گمیومکشمیلبممیروروزبونم

!ترسمیترنمم-

هامنقشچشمیجلوشیوچهرهعصبرسهیبهگوشممشیعصبدنینفسکشیصدا

.بندهیم

سوزم،یسرمنکهبهخاطرآزادشدنتو،دارمفسفرمیخاکتو؟یترسیمیصنمازچ-

پاتبذارم.یراهحلجلو

:گمیمعیوسرکشمیممیشونیروبهپدستم

باشهقبوله،توحرصنخور.-

آخه!یدیحرصمم-

.کنمیزمزمهمیدیوببخشبرمیروداخلدهنممنمیی*ـبپالـ

هاروبفرست.صنم،االنعکس-

:گمیومکَنمینمروازاسترسمگوشهناخوپوست
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باشه.-

.شمیممیوواردگالررمیگیصورتممیروجلویبوقداخلگوشم،گوشیصدادنیچیپبا

یهامبودروبراچشمیدستمجلویبازگرفتهبودموساعدزخمیکهباموییهاعکس

.مجددکنهیکردنمپیوشروعبهتاخونهیرومهاامی.ترنمدرلحظهپکنمیترنمارسالم

ترنمیگرفتهبودمروهمبراییکهازساعددستمبهتنهایعکسوشمیممیواردگالر

.بندهیصفحهنقشمیترنمروامیبعدپی.کمفرستمیم

شمارهباباتهمبده.-

بود.دهیمونمروبرکهاشمیمیادلشورهالیخیوبنمیشیمنیزمیروادیاسترسزاز

وذارمیعالمتضبطصدامیوانگشتمروروکنمیترنمارسالمیجباباروبراشمارهحا

.کنمیشروعبهحرفزدنم

؟یدیمامیبهشپیباشمارهک-

ی.صداشهیترنمارسالمیضبطشدمبرایوصدادارمیصفحهبرمیروازروانگشتم

کهصباشمیمتوجهمیوبانگاهکردنبهساعتگوشهرسیمامانبهگوشممیاحوالپرس

ازمدرسهبرگشته.

کهاونی.ازوقتفرستمیوبهبختبدملـعـ*ـنتمنهیشیگونممیرویاشکقطره

فرقکردهبود.یلیخانمینسبتبهاطرافدمیبودم،ددهیهارواززبونصابرشنحرف

دلمیتوشتریروبنهیوکاومدیچشمممهازقبلبشتریبشد،یکهبهصبامییهاتوجه

.دردپهلومشمیبلندمنیزمیوازروذارمیمنیزمی.کفدستمروروکردیپخشم

دهنماحساسکنم.یومزهخونروتورمیگوشهلبمروگازبگشهیباعثم
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یوروکنمیروخاموشمیگوشنترنتیترنمنگاهکنم،ایارسالامیبهپکهنیابدون

.نمیشیمیچوبیندلص

سالم.-

.دوزمیکهشادوخرمازمدرسهبرگشتهبود،میینگاهمروبهصباورمیگیروباالمسرم

روزهانی.ابندمیهامروموچشمذارمیمزیمیسرمروروگم،یلـ*ـبمریزیسالمآروم

یهمحسودابونیخیتویحسودکهبهتکتکعابرهاقدرنیحسودشدهبودم،ایلیخ

هاحسرتوقتی.گاهتونمیمننمیقدمبزنن؛ولابونیخیتوننتویکهچرامکردمیم

هیشهیآدممهیهاحسرتوقتیگاهست،ینمتیگرونقیمدلباالوگوشنیماشهی

اززبوندیخستهنباشدنیبلندکهگوشفلکروکرکنه!شنیقهقههیلبخندازتهدل،

کولتیهابذارهتوکهمادرتصبحریلقمهنونوپنهی،یگردیسهبرمازمدریمادرتوقت

کهفکرشرویِازاونترکیهاکوچازآدمیلیخیهاکنه.حسرتتیموفقیوبراتآرزو

هیکهینیبیرومیکسیگلوتووقتیبهبغضتوشنیملیهاتبدحسرتنیهمیولم،یکن

ومثلابربهارترکهی!بغضتمشهیزندگیتوزیچنیتردستتودَمیهاگوشهازحسرت

.یزیریماشک

ی.صبادستدارمیبرمزیمیوسرمروازروکشمیازتفکراتمکهپرازحسرتبودمدست

کوتاهمی.باغمدستمروداخلموهارهیمرونیوبعدازاتاقبکشهیبلندشمیبهموها

.رمیگیدهنممینرسه،دستمروجلورونیهقهقمبهبیصداکهنیایوبرابرمیم

هیتااثراتگرکشمیهامملباسمروبهچشمنیآستعیومنسررسهیپابهگوشممیصدا

یوکمرفتیکهبهسمتاتاقمنمیبیکردنروپاککنم.قامتمامانروداخلراهروم

ادیمرونیکهداخلشپارچهبودازاتاقبیکیبعدباپالست
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.ایبصنم-

وبارمیمرونی.ازاتاقبشمیبلندمیصندلیوازروذارمیمزیمیهامرورودستکف

.دارمیبهاونسمتقدمبرممن،یمامانازداخلنشیصدادنیشن

نیترکینزدیومنروارهیمرونیبکیتروازداخلپالسیرنگیاروزهیپارچهفمامان

.نمیشیمبلبهمامانم

.ادیهاتمتوگرفتم،بهرنگچشمیراروبنیصباا-

پارچهوصبادرگردشه.صباباذوقدستشروبهسمتنینگاهمبومونهیبازمدهنم

.سوزهیوقلبممشهیمقیدلمعمیحسادتتوشهی.رکنهیوازمامانتشکرمبرهیپارچهم

.رهیگیشمفراموسراسروجودمروخرهیمنیدلمنشستهبودازبیکهتویادلشوره

هممالتوصنم.نیا-

:گمیوباپوزخندمدوزمیدستمامانمیرنگتویاروبهپارچهسرمهنگاهم

؟یمگهقرارهفرممدرسهبرامبدوز-

:گهیومکنهیتمپرکیباحرصپارچهروداخلپالستمامان

؟یایبهچشمبنیازاتراهیتاسرمیبراتپارچهرنگروشنبگینکنهانتظارداشته؟یچ-

سبزهنبودکهبهقدرنی.پوستماکنمیهامنگاهموبهدستاندازمیمنییبغضسرمروپابا

.امیتربهنظربرنگروشن،سبزهیمانتوهیدنیخاطرپوش

:گمیومرمیگیلبمروگازمگوشه

خوبه.هایندارم،همونقبلازیندیمنمانتوجد-
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.مامانباتماموجودشمنروخردکردهشمیوبلندمذارمیمبلمیهادستهیرورودستم

رونیبمنینشوازدمیمنییگلومبودروباقورتدادنآبگلومپایکهتویبود.بغض

.شمیوواردآشپزخونهمامیم

.خوامیپارچهرونمنیامیبهبزرگترمونبگمیماجراتنداشتم،یقدیهابچههمبچه-

کیرووانی.آبداخللرمیگیآبمریشریوزدارمیروازداخلکمدبرمیاشهیشوانیل

چهارچوبدرآشپزخونهی.توزنمیبهصورتممیالیخیوبعدنقاببکشمینفسسرم

:گمیوباپوزخندمستمیایم

ن،یکردیذوقمدنیخریهمبراتونمیپارچهمشکهیاونزمانن؟یجراتنداشت-

.نیلباسنورونداشتدیبودکهتوانخرادیتعدادتونزقدرنیچرا؟چونایدونیم

:گهیمینیریخودشصباباشهیومثلهمشهیدماغمامانبازوبستهمیهاپره

من.یپارچههمبرانینداره.ااقتیلالیخیمامانجونم،ب-

:گهیوماندازهیبهصبامینگاهیچشمریزمامان

.قیهرچهالقیخال-

زیمیرویاشهیوبهسمتقندونشکنمیعقبگردمنشونم،یلـ*ـبمیرویتلخلبخند

یقیونفسعمذارمی.قندروداخلدهنممدارمیازداخلقندونبرمیوحبهقندرمیم

گلومروگرفتهخیکهبعدازتماسترنمبیقند،باعثشدحالتتهوعینیری.شکشمیم

دمیوزمانفوشمنیکهبهزمیودرحالفرستمیگوشممشتروپبود،کمتربشه.موهام

وباعثرهیچشممفرومیمثلخارتوزیمیشهیشیتورمی.تصونمیشیمیصندلیرو
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کمترازچهیپیپهلوممیکهتویبکوبم.دردزیمیدستمرومشتکنمومحکمروشهیم

.کردیکهقلبمتحملمیِدرد

عیروبهدرآشپزخونهبرسونموسردمینگاهترسشهیشدندر،باعثممحکمبستهیصدا

واندازهیبهلرزهمشتریگفتنمامان،قلبمروبیعلاییبلندشم.صدایصندلیازرو

.برهیدلشورهامونمروم

صبرکن!یحاج-

ابراجازهبهصکهنیوقبلازاشهیودرتوسطحاجبابابازمدمیمهیپشتسرمتکواریدبه

خونشهیمشتزدنصابرباعثمی.صداکنهیروقفلمواونبندهیورودبده،درروم

.افتهیببندهوتماموجودمبهلرزهبخیهامرگیتو

!شهیشیتویکنیخونمرومیصنم!دار-

.دمیدستشرسیتوحیحاجبابادوختموبعدازاونبهتسبیبرزخیهاروبهچشمنگاهم

پشتسرمواریوکمرمرومحکمبهدفرستمیهاشلـعـ*ـنتمدلمبهترنمونقشهیوت

.چسبونمیم

:کنهیمامان،رشتهافکارمروپارهمیعصبیصدا

؟یکردیمنراحتبشم؟دوبارهچهغلطیریمیچراتونم-

رسرمروبهسمتحاجبابابچرخونم.گلدونکناشهیباعثم،یزیشکستهشدنچیصدا

دریازکسیاگهیدیصابر،صدایهادرزدنیشدهبودوجزصدالیتبدکهیدربههزارت

.اومدینم

ه؟یدردتچ-
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ختهیررونیکهپشتدهنمتلنبارشدهبودنبییهاوتمامحرفدیازبغضلرزچونم

شدن.

ه؟یدردمچیگیاالنمیدردم؟حاج-

.انگشتاشارمرمیگیاهمشدهبودفاصلهمکهپشتوپنیواریوازدکنمیمدایپجرات

:گمیمکنمیبهحاجبابانگاهمکهنیانیوحرمیگیروبهسمتمامانم

بهمگفت؟یامروززنتچیدونیم-

:گمیومخورمیلبمنشستهبودرومیکهرویاشکقطره

قطف،یوشننداررنگریمانتودنیبهبچهخودشگفتچونپوستتسبزس،حقپوش-

.یایمبهچشمتراهیسکهنیبهخاطرا

:دمیوادامهمشمیبودمدهیچیکهتوپهلومپیدردالیخیب

دنیهاحقپوشقانونخدانوشتهکهسبزهیکجا،یدونیکهقانونخدارومتویحاج-

لباسروشنندارن؟

ونروخیوگرمشهیزخمشخوبشدهبود،مجددزخمشبازمیلبمکهتازهجاگوشه

.کنمیگوشهلبماحساسم

وکوبمیودستمشتشدمروبهقلبممشهیمنییباالوپاتیازشدتعصباننمیسیقفسه

:گمیم

دردها،ستینیدردشعادنیتاحاالقلبتدردگرفته؟ا،یحاجکنهیقلبمدردم-

هاست.حرفنیازاشتریبیلیخخورنیبهقلبتمریکهمثلتییهاحرف
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هاشروندارم.باسوختنداخلچشمحسلیومنتوانتحلذارهیبهجلومیباباقدمجحا

یرویپوزخندشهیباعثمگه،یکهصبامیادهیکش"نیه"یطرفصورتم،صداهی

هامجاخوشکنه.لـ*ـب

.ینکننیبهمادرتتوه،یزدمتابفهمرونیا-

همهحرفزدموحاجبابانیکهمناکنمیفکرمنیدلمبهایوتونهییچنانپاهمسرم

د؟یروفهمنیفقطا

یهادندوننی.ازبگردونهیوسرمروبهسمتخودشبرمرهیگیدستشمیروتوچونم

:گهیمتیقفلشدشباعصبان

!یهفتهتمومخونبهجگرمکردکیصنم-

:زنمیبغضلـ*ـبمبا

!یکنیخودتثوابجمعمیبرایداربدنمیروحیتسبدنیاسکهباکشهفتهکی-

:گهیومشهیمشتریچونمبیدستشروفشار

؟یزبونبازکرد-

:گمیومدمیهمفشارمیهامرومحکمرو*ـبلـ

قانونخدانوشتنکهحرفحقزدن،حرامه؟یتو-

وادیباالمدهیبردهی.نفسمبررسهیونگاهشبهردخونگوشهلبممکنهیرورهامچونم

.شهیهمقطعمزدیکهصابربهدرمییهاضربهیصدا

:گهیوباخشممرهیگیمنروهدفممیاشارهحاجبابامستقانگشت
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!یحقمدرسهرفتنندارگهیادتمومشدصنم،ازفردگهید-

.حاجباباباشهیمسیوکلصورتمخجوشهیاشکممیوچشمهستهیایازتپشمقلبم

:دهیهمتمامادامیرحمیب

ایرهیپستیبراممهمنکنم،یخونهروزدقبولشمنیکهاومددرایخواستگارنیاول-

خونهجمعکردهبشه.نیایلکهننگزودترازتونیاخوامیجوون.فقطم

.کنمیتقالمژنیاکسیاذرهافتنییوبرارسونمیروبهگلوممدستم

.اریروبشیصبا،گوش-

.آبدهنمروقورترفتیکهباغروربهسمتاتاقماندازمیبهصبامینگاهیچشمریز

روبهدستحاجبابابده،محکماونروهُلیتاگوششهیصباازکنارمردمیووقتدمیم

ماماننیهیوصداخورهیمواری.صبامحکمبهدرمیگیروازدستشمیوگوشدمیم

بهگوشمیلیسشهیازکنارمردمکهنیانی.مامانحکنهیمتوجهمروبهخودشجلب

.رهیوبهسمتصبامزنهیم

دهیکشمنیحاجبابابهپنجرهداخلنشینگاهعصبشهیباعثمشه،یشکستهشدنشیصدا

ومچدستمروستهیایبلندکنارممیها.باقدمشهیبشه.صابرازپنجرهواردخونهم

:زنهیوکنارگوشملـ*ـبمرهیگیم

؟یخوب-

تاکنمیوتمامتالشمرومبندمیهامروبادردمشدنموهامبهعقب،چشمدهیکشبا

پرازدردمبلندنشه.ادیفریصدا

؟یمنروهُلدادیبهچهحق-
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هامروبازکنم.پلکشهیکهمطمئنمازجانبصابرنثارصباشده،باعثمیادهیکشیصدا

صباشدهبوداهداکنندشحاجبابابود.کهسهمیادهیبرخالفتصورم،کش

باتو.دونمیمنمیرفتارکنیجورنیبابزرگترتاگهیدبارکی-

:گمیومکنمیشروعبهدستزدنمیعصب

.آخهمنروبایعذابوجدانداریلیسنی!قشنگمشخصهبهخاطرایماشااللّهحاج-

یلیسنیبهخاطراایتااوندنیزنیدستمصباروبایول،یتاثوابجمعکنیزنیمحیتسب

!یعذاببکش

ازیپهلوم،آخبلندیوباقرارگرفتندستشروشهیصابربهدورکمرمحلقهمدست

ازآرامشیخبردوزم،یحاجبابامیهاروبهچشممی.نگاهعصبشهیدهنمخارجم

خشده.سراد،یزتیوپوستصورتشازعصبانستیهاشنداخلچشمیشگیهم

هامگموگورکن.چشمیروازجلونیصابرا-

:گمیوآرومملرزهیازبغضمچونم

هاشگموگورکن.چشمیننگروازجلویآره،لکه-

روی.وجودصابر،شجاعترمیگیفاصلهمیوازصابرکمنشونمیلبممیرویپوزخند

.گشتمیوقتبوددنبالشمیلیوجودمکردهکهخبینص

.یوخودتخبرندارکنهیهاتدارهرشدمچشمیننگجلویلکه،یحاجیخبرندار-

دلشیهرغلطیذاریمنیهمیبراگه،یاتِددردونهزیخبعزیولیخبردارهمدیشا

بکنه.خوادیم
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بسکنصنم؛امامنانگشتاشارمرویعنینیواشهیمشتریمچمبیدستصابرروفشار

یکهمظلومانهخودشروداخلبغلمامانجادادهبود.زبونمرورورمیگیبهسمتصبام

:دمیوادامهمکشمیلبمم

!نیدخترتونبزنیسربهگوشهیستیبدن-

.درروپشتسرشبرهیمنروبهداخلاتاقشمعیوسرنهیشیدهنممیصابررودست

ومحکمصابرچرخمیبهعقبمر،.بابستهشدندکنهیوبعداونروقفلمبندهیباپاشم

هامرودوربهبغلبابامداشتم،حلقهدستازیکهنیی.بهاندازهتمامروزهاکنمیروبغلم

.کنمیمترکمرصابرتنگ

:گهیومنهیشیکمرممیصابررودست

؟یکارروکردنیصنمچراا-

:زنمیولـ*ـبمکشمیدماغمروباالمآب

کدومکار؟-

یرویردزخمی.وقتزنهیلباسمروباالمنیوآستکنهیمنروازخودشجدامصابر

:گهیمنه،یبیدستمنم

عکسبود.یدستتکهتویرویهازخمنیهم-

:گمیمفرستم،یبهترنملـعـ*ـنتمکهنیانیوحاندازمیمنییروپاسرم

آرومشدن!یبرا-

.رهیخداجونمروبگ-
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ورهیبهسمتدراتاقمعیوصابرسرذارمیبهعقبمیمامان،باترسقدمادیفریصدابا

یگوشنمیبیکهمیزیچنیواولافتمیبهدنبالصابربهراهماریاختی.بکنهیاونروبازم

پخششده.نیشکستهصباستکهکفنشم

دم؟یگناهرودارمپسمتاوانکدوم-

کردم!حاجبابایروادهیزیلیکهخکنمیفکرمنیبهاورهیگیازحرفحاجبابامدلم

یودستشهیمدی.صورتشکمکمسفذارهیقلبشمیودستشرورونهیشیمنیزمیرو

وصابرشهیممامانبلندیعلایی.صداافتهیقلبشگذاشتهبود،کناربدنشمیکهرو

.رسونهیبابامجخودشروبهکنارحاعیسر

؟یحاج-

.بابازنشدنزنمیلرزونرمزشرومیهاوبادستارمیصورتممیروجلومیگوشعیسر

رمزرویبهدرستبارنیتااکنمیوتمامتمرکزمروجمعمزنمیمجددرمزروم،یگوش

واردکنم.

کیروبهصورتمنزدیوگوشرمیگیشمارهاورژانسرومعیسریبازشدنگوشبا

.کنمیم

.تندتندآدرسروبهفردپشترهیگیروازدستممیوگوشادیسمتممبهعیسرمامان

.ستهیایومجددکنارحاجبابامدهیروبهدستممیوبعدازاتمامتماس،گوشدهیمیگوش

قدمبرندارم.هاشهیخردهشیتاروکنمیمعموتمامحواسمروجذارمیبهجلومیقدم

.ستهیایسرجاشثابتمکشه،یکهمامانمیادیفروبارهیبهسمتحاجبابامصبا

.ییتوهایبدبختنیاتاقت!باعثهمهایگمشوتو-
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یزی.برخالفچنشونمیلـ*ـبمیرویوپوزخندکنمیبهرفتنصبانگاهمنهیبهسدست

حاجباباستیصباشادنشدهبودوتمامهوشحواسمپیدلمازناراحتکردم،یکهتصورم

بود.هوشیبنیزمیروواریردکهکنا

وازخونهکنهیبهسرمیرنگدیچادرسفعیزنگداخلخونه،مامانسریصدادنیچیپبا

.رهیمرونیب

چادربپوشحداقل.هیصنم-

وباکنمی.عقبگردمرمیگیولآبقنددادنبهحاجبابابود،مروازصابرکهمشغنگاهم

یمامورهایصدابندم،یکهدراتاقرومی.وقترمیقصابرمافتادهبهسمتاتایهاشونه

تختصابری.رودنیپرسیحاجباباسوالمیکهدربارهخورهیاورژانسبهگوشمم

.کنمیروبهدورزانوهامحلقهمهامودستنمیشیم

کارماشتباهبوده؟یعنی-

:زنمیولـ*ـبمرمیگیروبهسمتسقفمسرم

تباهنکردم،صباهممقصربود.فقطمناش-

کهامروزییهایلی.پوستصورتمازسکنمیوپاهامرودرازمدمیمهیتاجتختتکبه

.کشهیروبهرخممدشیدبیوجودآسوزریازدشتریوپهلومبسوزهیخوردهبود،م

تماسروتی.باعصبانبندهیصفحهنقشمیواسمترنمرولرزهیدستممیتویگوش

:گمیومکنمیوصلم

.کردمیهامخفتمدستنیمگرنهباهمافته،یگذرمبهتنمگهیخداروشکرکنکهد-

حالتخوبه؟کال؟یت-
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:گمیوبابهتمرمیگیهومان،ازتاجتختفاصلهمیصدادنیشنبا

؟ییتو-

.شهیازدهنمخارجمیآخآروماریاختیوبچهیپیپهلوممیتودرد

نهم!حالتخوبه؟آرهم-

:گمیوباتظاهرمرنیهممیازدردتوابروهام

آرهخوبم.-

تاازحجمبغضداخلگلومکاستهبشه.کشمیمیقیعمنفس

شده؟یچکالیت،یخوبباشدونمیمدیبع-

بهترنمکهنیانی.حکنمیومزهخونروداخلدهنماحساسمرمیگیلبمروگازمگوشه

:گمیمفرستمیـ*ـنتمووجودشلـع

؟ینشده،توخوبیزیچ-

ها....حرفمنخوبم،اون-

:گمیومپرمیحرفشموسط

کردمدوستمه.فکرد،یببخش-

:گهیبعدهومانمیوکمخورهیبهگوشممنیزمیرویشدنصندلدهیکشیصدا

.یبودیعصبانیجورنیافتادهکهایاتفاقهیپس-

:گمیمتیعصبانبا
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افتادهباشهبهتوربطنداره.یهراتفاق-

روداخل.دستمکنمیتختپرتمیروبهسمتانتهایوگوشکنمیروقطعمتماس

:گمیلـ*ـبباحرصمریوززمیریهاروبههممواونبرمیموهامم

احمق!-

قدموبهسمتدرارمیبرونیدستمروازداخلموهامبشهیبستهشدندرباعثمیصدا

درروبازی.کمکشمیمنییواونروپارمیگیدستممیدرروتورهیگبردارم.دست

.رمیمرونیازداخلاتاقبنم،یبینمنیروداخلنشمیکسیووقتکنمیم

کهبهیِزیچنیترکبرداشتهبود،اولیاشکلصباکهصفحهیشکستهوگوشیهاشهیش

هقهقصبابهیداخلپامنرن.صداهاشهیتاششمیمردواری.ازکناردخورهیچشممم

یبهسمتانبارکهنیانی.حکنهیلبمجاخوشمیرویقیوپوزخندعمخورهیگوشمم

:گمیمدارم،یقدمبرم

!یغلطاضافهنکنیحقته!تاتوباش-

شدنباروشنیداخلانباریهالهی.تکتکوسکنمیروبازوالمپروروشنمیانباردر

بهسمتکمد،یجاروبرقدنیومنبادشنیگذاشتهمشیچشممبهنمایالمپ،جلو

.دارمیبرمنیزمیروازرویوجاروبرقرمیدرقرارداشتمیروکهروبهیگبزر

.مردمکستیبودکهنگرانحالحاجبابانباشم،چوناونبهفکرحالمننبودونیعیطب

واریدیکهرویتختهکوچکسبزرنگدنیوبادچرخونمیمیهامروبهدورانبارچشم

.دارمیوبهسمتتابلوقدمبرمذارمیمنیزمیرورویوصلشدهبود،جاروبرق
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هامچشمیتختهداشتمجلونیکهبااییهاوخاطرهکشمیتختهمیاشارمروروانگشت

.شنیگذاشتهمشیبهنما

.رمیبگادیتاخوندنونوشتنرودیتختهروبرامخرنیکههفتسالمبودحاجباباایوقت

شونیازدرستکهنیوبعدازاسمیتختهبنویروروهامفیتکلخواستیازمنمشهیهم

هاروبهدفترمانتقالبدم.مطمئنشدم،اون

وقتبذارموفیتکلکییهابراساعتکهنیبود،انیهمایکاردننیترروزهاسختاون

کهنوبتمدرسهرفتنصباشد،بازهمیامرونداشتم.وقتهسنکردنباهمیبازفرصت

وبعدبهدفترشانتقالسهیتختهبنویرواولروهاشفیحاجباباازصباخواستکهتکل

تختهشد.الیخیکردکهحاجبابابهیگرقدرنیهفتهاکیبده،اماصبابعداز

وچشمازتختهکنمیبودروباانگشتاشارمپاکمگونمنشستهیکهرویاشکقطره

وقتچیمتعلقبهصبابودومنههازیچنیکارهاوبهترنیترآسونشهی.همرمیگیم

روازضیتبعنیالیدلکهنیتاااومدیهابهچشممنمتفاوتنیایحتکردم،یاعتراضنم

.دمیزبونصابرشن

:گمیوباحرصمذارمیوطرفسرممهامروددستازتفکراتمغزم،خسته

!یخفهشولعـ*ـنت-

صبابههیگری.صدارمیمرونیبیوازانباررمیگیدستممیروتویجاروبرقیدسته

بهسمتاتاققدمبردارم.شهیوباعثمخورهیگوشمم

نیوحدمیمهی.کمرمروبهچهارچوبدرتکذارمیمنیزمیپاهام،رویروجلویبرقجارو

:گمیمکنمیبهصبانگاهمکهنیا
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بسه!-

ورهیگیدستشمی.پتوشروتودوزهیوبهمنمرهیگیروشمروبهواریروازدنگاهش

:گهیم

بسه؟یچ-

:گمیومکشمیمیپوفکالفه

کردن.هیگر-

:گهی.بالکنتمخوابهیتختمیورولرزهیازبغضمچونش

به...توچه!-

:گمیوماندازمیهامروباالمهشونالیخیب

!یکنتاکوربشهیگرقدرنیا-

.دارمیقدمبرمنیوبهسمتنشمرمیگیدستمیروتویجاروبرقیودستهشمیمخم

بهسمتآشپزخونهپروازکنم.شهیوباعثمچهیپیممینیبریزیسوختنیبو

نکیسیوقابلمهروروکنمیروخاموشمرشیزعیگاز،سریقابلمهبرنجرودنیدبا

هامروودستکنمیآبروبازمری.شسوزهیقابلمهمیهادستهی.دستمازداغذارمیم

.باپررمیگیآبمریوزکنمیمکیروبههمنزدهام.کفدستبرمیآبسردمریز

نیوناتاازالتهابدرونمکاستهبشه.بدپاشمیهاروبهصورتممشدندستمازآب،آب

واونروبازرمیبودمخچالیکهکناریکهصورتمروخشککنم،بهسمتپنجرهکوچک

وبهترنموجدوآبادشکشمیمیقیبره.نفسعمرونیتابوازآشپزخونهبکنمیم

.فرستمیلـعـ*ـنتم
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کرهمارگوشدادم.نیمنخرروبگوکهبهحرفا-

.رمیمرونیوازآشپزخونهبوبمکیممیشونیدستمرومحکمبهپکف

روبهیجاروبرقمی.سدارمیقدمبرمنیوبهسمتنشمپوشمیرومیروفرشیهاکفش

.کنمیروروشنمیوجاروبرقدمیاشروفشارموباکفدستم،دکمهزنمیبرقم

بهسرعتهاشهی.شکنمیمهاشهیوشروعبهجمعکردنشذارمیپهلوممیرورودستم

.شهیمشهیازهرگونهشیخالنیوکفنشمرنیمیداخلجاروبرق

لباسمبیوداخلجدارمیبرمنیزمیروازروشیوگوششمیصبا،خممیگوشدنیدبا

.ذارمیم

.موهامکنمیوخاموششمدمیروفشارمیباپادکمهجاروبرقها،شهیجمعشدنهمهشبا

.شمیجاروروازوسطبردارم،وارداتاقصابرمهکنیوبدونافرستمیروپشتگوشمم

نجتماسازدست.پرمیگیخودمروبهدستمیوگوشذارمیتختمیصبارورویگوش

وبعدازفرستمیلـ*ـببهخودموترنملـعـ*ـنتمری.زشتمرفته،ازطرفهوماندا

.رمیگیباهومانتماسمق،ینفسعمدنیکش

نی.بشمیمنمیمخاطبستیوواردلکنمیادنهومان،تماسروقطعمازجوابنددیامنا

:گمیوباحرصمچرخمیمنمیمخاطبیاسام

قهرکردنهومانروکمداشتم!تیموقعنیوسطا-

ی.صدازنمیتخت،بهصابرزنگمیوبعدازنشستنروکنمیاسمصابرمکثمیرو

همیتوشتریهربوق،ابروهامبدنیوباشنزهاندایاعصابمخطمیرو،یدرپیپیهابوق

.رهیم
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.دهیقطعکنم،صابرجوابمتماسروکهنیوقبلازادمیروازگوشمفاصلهمیگوش

:گمیومچسبونمیروبهگوشممیگوشعیسر

شد؟یصابرچ-

:گهیبعدصابرمیوکمخورهیآمبوالنسبهگوشممریآژیصدا

!یِبستروییسیسیسکتهکرده،االنتو-

:گمیوماندازمیمنییسرمروپاناراحت

مارستان؟یکدومب-

.رسهیآرومصابربهگوشممیصدا

هست.خونهکیکهنزدیمارستانیبنیهم-

:گمیومشمیتختبلندمیرواز

.امیاالنم-

نه....-

وازذارمیتختمیروروی.گوشکنمیوتماسروقطعمدمیحرفزدنبهصابرنمفرصت

ییشوبهسمتدست،ییدمپادنیوبعدازپوشکنمیروبازمی.درورودرمیمرونیاتاقب

.دارمیقدمبرم

صورتمیخشکشدهخونرویهاولکهشورمیحالتممکن،صورتمرومنیترعیسربا

ییشوستصورتمجانمونده،ازدیرویکهمطمئنشدملکهخوننی.بعدازاشورمیروم

وچشمهدهیتختخوابیچنانرو.صباهمدارمیوبهسمتاتاققدمبرمامیمرونیب



 

 

 
238 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
نیوازبرمیبهشتوجهکنم،بهسمتکمدمکهنیاشکشهنوزخشکنشده.بدونا

یلباسیوروکشمیمرونیبیرنگیمشکیبود،مانتورهیشونتکهرنگهمهییمانتوها

.پوشمیکهتنمبودم

؟یریمکجا-

وکشمیمرونیروازداخلکمدبیرنگیبهسمتصبابرگردم،شلوارمشککهنیابدون

:زنمی.آروملـ*ـبمپوشمیم

.مارستانیب-

ودارمیرنگبرمیآجریهاوگلیمشکنهیباپسزمیازبستندکمهشلوارم،روسربعد

.اندازمیسرممیرو

.امیمنهمم-

.زنمیروبهصورتممیرنگیکمشکوماسکنمیبمسرممرتیرورویروسر

الزمنکرده!-

یتوتی.باعصبانرهیگیوچونمروبهدستمادیمنییتختپایدفعهازروکیصبا

:گهیومکنهیصورتمنگاهم

.اریرودرنگناهیبیهاآدمیادا،یقدرکهمنمقصرباشمتوهممقصرهرچهن،یبب-

ی.ازروکنمیوباآرامشدستشروازچونمجدامنشونمیهاممبلـ*ـیرویلبخند

:گمیومدارمیچادرمروبرمز،یکنارمیجالباس

!یتوخوبیاوک-
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برم،پنجرهرونیازخونهبکهنی.قبلازارمیمرونیوازاتاقبزنمیدستمصباروکنارمبا

زاپاسخونهرویدهای.کلدارمیبربرماقصاروازداخلاتمیوگوشبندمیآشپزخونهروم

.زنمیمرونیهامازخونهبکفشدنیوبعدازپوشدارمیبرمیجاکفشیازرو

شهیباعثممیزنگگوشی.صداترکهیگلومنشستهبودمیکهتویبابستهشدندر،بغض

منقشبستهبهاسکهنی.بدوناارمیمرونیببمیروازداخلجمیگوشوستمیباواریکنارد

.کنمیتوجهکنم،تماسرووصلمیگوشیرو

صنم؟-

واری.ازدکننیهاممجددراهشونروبهمقصدگونمترکمهومان،اشکیصدادنیشنبا

.دارمیقدمبرمابونیوبهسمتخرمیگیفاصلهم

؟یشنویصنم؟صدامروم-

:زنمیلـ*ـبمآروم

.شنومیم-

بهسمتاونست،ینینیماششمیمطمئنمکهنیوبعدازاکنمیمنگاهابونیاطرافخبه

.دارمیقدمبرمابونیطرفخ

؟یکردهیچراصداتگرفته؟گر-

:گمیومکشمیدماغمروباالمآب

باهاتحرفزدم.یجوراوندینهسرماخوردم.ببخش-

.برمیباالترمیوماسکمروکمکشمیهاممچشمریبهزیدست
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؟یسرماخوردیئنمطم-

:گمیومکنمیحبسمنهیسیروتونفسم

آره.-

وبازهمبهترنمبرمیمانتوممبیزدهبودروداخلجخیراستمروکهبراثرسرمادست

.افتمیروزبنیباعثشدبهاکارهاشنیکهبهخاطرافرستمیلـعـ*ـنتم

.یستینشهیمثلهمه؟یچتتیعصبانلیصنمدل-

:گمیوفقطمشمیجوابدادنبههومانمالیخیبمارستان،یسردربدنیدبا

؟یمارستانیب-

گرفتم.ینهمرخص-

.اصالًدوستنداشتمهومانمنروکنمیوبعدتماسروقطعمکنمیزمزمهم"یاخوبه"

وواردبخشمیهامسرعتموبهقدمذارمیمبمیروداخلجی.گوشنهیببتیوضعنیایتو

هاموچشمشمیوارداورژانسممی.بدونتوجهبهاطرافم،مستقشمیممارستانیحوطهبم

.نمیتاصابرومامانروببچرخونمیروم

بخشمیهامسرعتماورژانسنشستهبود،بهقدمیفلزیهایصندلیصابرکهرودنیدبا

.نمیشیوکنارشم

!ایگفتمن-

وذارمیشونشمی.دستمرورودیباریمیآشفتگازصورتشکنم،یرخشنگاهممینبه

:گمیم
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دلم....-

:پرهیحرفممنیوبارهیروباالمدستش

نگو!یچیصنمه-

:گمی.بابغضمشهیشونشبرداشتهمیودستمازرودهیکونمروتشونش

مامانکجاست؟-

:گهیومکنهیسرشروبهعقبکجمبره،یروداخلموهاشمدستش

دکتر.شیپ-

وبرمیدستمروجلومدی.باتردشهیمدهیپاشبودکشیبهسمتدستشکهرونگاهم

امامنبازهمدستمروجلوکشه؛یمرونیدستمبری.دستشرواززذارمیدستشمیرو

.رمیگیدستممیودستشروتوبرمیم

؟یصنمطاقتندارهازشناراحتباشیدونیم-

:گهیومکنهیباگوشهچشمنگاهممفرسته،یمرونیروکالفهبنفسش

؟یروانجامدادکارنیاممکنهمنازدستتناراحتبشم،چرایدونستیکهمییتو-

:گمیومکنمیدستشبردارمبهاطرافاورژانسنگاهمیدستمروازروکهنیابدون

ازگهینفردهیارهکهوجودندیلیزدم،دلبیازهمهبهخودمآسشتریکهکردمبیکار-

دستمناراحتشه.

؟یدیازهمهمنروعذابمشتریزدنبهخودتببیباآسیدونیتونم-
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:گمیبغضمبا

شدبهمبگو.یخبررون،یبرمیمنم-

بهتوجهیوبکنمی.عقبگردمشمیبلندمیصندلیوازرورمیگیچادرمرومگوشه

رنگیآبمکتیننیترکینزدی.روامیمرونیسببچه،ازاورژانهییهاهیگریصدا

گلوماجازهیبهبغضتوست،یاطرافمنیکسشمیمتوجهمکهنیوبعدازانمیشیم

.دمیمدنیترک

کهانتخابکردماشتباهبوده،یراهدی.شابرمیوماسکمروباالترمبندمیرومهامچشم

وکنمیهامروبازمچشمدهیندستم،ترسشددهیکهنه،مطمئنماشتباهبوده.باکشدیشا

دستمروازشعیهومان،سردنی.باددوزمیبودچشممستادهیروماکهروبهیبهفرد

.گمیلـ*ـبمریزیلعـ*ـنتوکنمیجدام

.قدمتاستمیباکنهیومجبورممکنهیمریومچدستمرواسارهیدستشروجلوممجدد

یهاچشم.رمینگاهکردنبهشمجبورمسرمروباالبگیبراورسهیکناربازوشم

نیتر.بهسمتخلوتکشونهیوبعدمنروبهدنبالخودشمدوزهیروبهممشیمشک

ازشسرزده،تنهابهیکهکاراشتباهیامثلبچهنومرهیممارستانینقطهمحوطهب

.هیمجازاتمچنمیتاببافتمیدنبالشراهم

یماسکشروازروتیباعصبانچرخه،یوبعدبهسمتممستهیایکاجمدرختکنار

:گهیومدارهیصورتشبرم

ه؟یکارهاتچنیالیدل-

:زنمیولـ*ـبمزنمیبارپشتسرهمپلکمچند
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کدومکار؟-

:گهیومرهیگیهاممانگشتاشارشروبهسمتچشمکنه،یرورهاممچم

.یفهمیمنگاهبهخودتبنداز،هی-

:گمیومکنمیرومشتمهامدست

بهخودممربوطه.-

!قلبممحکمادیقدرپوزخندبهصورتشمکهچهکنمیفکرمنیومنبهازنهیمیپوزخند

.کنمیحبسمهامهیریادکلنشروباتماموجودمتویومنبوکوبهیمنمیسیتو

عذاببکشم!نیازاشتریصنم!نزارب-

.کنمیرنگشنگاهمیکالجمشکیهاوبهکفشدوزمیمنیوبهزمرنگاهم

کشم؟یکهمنهمدارمعذابمکننیفکرنمنیچراهمهبهفکرخودشوننوبها-

کشهی.تندتندنفسمزهیریهاروبهممواونبرهیدستشروداخلموهاشمتیعصبانبا

:گهیمکثمیوبعدازکم

چون....،یستینکهمتوجهییتونیا-

:گمیومستمیایمنهی.دستبهسکنهیوتنهابهصورتمنگاهمزنهیحرفشرونمدامها

؟یچونچ-

:گهیومکنهیراهدستشرومشتمنیبره،یگیاشارشروبهسمتممانگشت

صنمعذابمنده!-
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.زانوهامشهیوازکنارمردمزنهیکهبهدستشبودروبهصورتشمیرنگیآبماسک

.حالتتهوعاجازهنمیکناردرختکاجبشیهاجدولیروشمیومجبورمشنیسستم

معدمرواتیومحتودارمیصورتمبرمیماسکمروازروعیوسردهیفکرکردنبهمنم

.کنمیمیکناردرختخال

وکهدستمرشهیباعثمجهی.سرگشمیهابلندمجدولیوازرورمیگیازدرختمچشم

وباذارمیهممیهامروبادردروتعللکنم.پلکیرفتنکمیبهتنهدرختبرسونموبرا

روبهدستمیوگوشکنمیدرختجدامیدستمروازتنهبم،یداخلجمیلرزشگوش

:گمیلـ*ـبمریزاسمن،یاسمدنی.بادرمیگیم

عالموآدممهمشدم.یروزبراهینیحاالهم-

:گمیمقینفسعمدنیوبعدازکشدمیبمروجواماست

سالم.-

:دهیبدونمکثجوابماسمنی

؟یسالمخوب-

.ابونِیداخلخاسمنیکهشمیمتوجهمرسهیکهبهگوشممییسروصداهااز

؟یممنونتوخوب-

قربونت،صنمباباتکجاست؟-

.ذارمیبهجلومیوقدمرمیگیدرختفاصلهماز

شده؟یچ-
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هاشروامشبمهموندارهواالنفرشده،یازمغازهتونفرشخرییندهخدابهی-

.خوادیم

:گمیومپرمیحرفشموسط

شده.یبسترمارستانیحاجباباسکتهکردهواالنب-

خدابدنده.-

:کنمیلـ*ـبآرومزمزمهمریز

فعالًکهبدداده.-

؟یگفتیزیچ-

:مگیومکشمیممیشونیروبهپدستم

ن؟ینه،بهصابرچرازنگنزد-

ادیدرمغازهروبازکنهبندهخدابادیبقهیپنجدقهییبهشبگیتونیخاموشه،مشیگوش-

هاشروبردارهببره؟فرش

مکتینیکهباظاهرآشفتهرونمیبیوصابررومدوزمیروبهدراورژانسمنگاهم

:گمیومکشمیبمملی.زبونمرورونهیشیبهاورژانسمکینزد

.دمیبهتخبرم-

وکشمیمنیی.ماسکمروپاکنمیوتماسروقطعمدمینماسمنیحرفزدنبهفرصت

سرداسفندماهبهصورتمبخوره.باکفدستم،چندضربهکوتاهبهیهوادمیاجازهم

.ارمدیصورتمبهسمتصابرقدمبرمیوبعدازمرتبکردنماسکروزنمیهاممگونه
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وشهی.متوجهحضورمنمنمیشیوبعدکنارصابرمرمیگیدستممیچادرمروتوگوشه

:زنهیولـ*ـبمرهیگیازمنمرونشی.نگاهغمگچرخونهیسرشروبهسمتمم

حالتخوبه؟-

:گمیومدمیمهیتکمکتینی.بهپشتشهیدلمقندآبمیهمهتوجهشتونیااز

خاموشه؟تیگوش-

روشیوگوشبرهیشلوارشمبیوبعددستشروبهسمتجکنهینگاهممیردرگمسبا

:گهیومکنهیرولمسمشی.دکمهبغلگوشارهیمرونیببشیازداخلج

افتاده؟یخاموششده،چهاتفاقکهنیمثلا-

وبعدازاتمامحرفممنتظربهشچشمکنمیروبهصابرمنتقلماسمنییهاحرفتمام

:گهیومکنهیهاشروپشتسرشقالبم.دستوزمدیم

مغازه.امیبهشبگواالنم-

:گمیومکشمیخودمروجلومیکم

.رمیوبدهمنمردیکل-

:گمیومکشمیلبممی.زبونمرورونهیشیممکتینیوصافروکنهیتعجبنگاهممبا

دارن.ازیبهتنشتریبجانیا-

:زنمیولـ*ـبمرمیگیدستمروبهسمتشمکف

.دیکل-
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وکفدستمارهیمرونیببشیروازجدیکلرهیهامبگنگاهشروازچشمکهنیابدون

.ذارهیم

یهاشچرنگحاجبابانوشتهشدهکهسفارشیادفترقهوهیروحسابکرده،تونهیهز-

بوده.

تکوندییتایمعن.سرمروبهشمیبلندممکتینیوبعدازروکشمیروجلوممیروسر

:گمیمذارم،یمبمیروداخلجدیکهکلنیانیوحدمیم

عالً.شدبهماطالعبده.فیخبر-

اززبونصابر،بهسمتیخداحافظیکلمهدنیوبعدازشندمیصابرتکونمیروبرادستم

.کنمیبازارحرکتم

وابونیبهخرهیشه.نگاهمختاچراغسبزمونمیومنتظرمستمیایمادهیچراغعابرپکنار

گرفته؟یکههومانزده.چرابهمدروغگفتکهمرخصییهاحرفیذهنمپ

ضبطی.صدادارمیقدمبرمابونیطرفخبهسمتاونییقرمزشدنچراغراهنمابا

.ارهیمرونیهومانبالیمنروازخستادهیکهپشتچراغقرمزاینیماش

!وونمیدهیمثل-

،یرونوبادلتنگ

!رهیسرمهاماشک

،یابونیهرختو

ترکخورده!قلبم
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دارم،یبدحال

!یدیوقتنفهمچیه

دوستدارم!قدرچه

(یرضاصادق-)مندوستدارم

کهکلصورتمرواشکپوشوندهوسردربازارازدوربهمچشمکامیبهخودممیوقت

بهشبدکردم.یلیخکنمیسمحشه،یهامدورنمچشمیحاجباباازجلوری.تصوزنهیم

صنم،یکهبدکردگهیاماقلبمبادردم؛ینکردیکهکاربدگهیومزنهیمادیعقلمفر

!یبدکردیلیخ

.نگاهمروبهسردربازارکهکشمیمنییوماسکمروپاارمیمرونیببمیازجیدستمال

مغازهشونواریدکهبهنمیبیرومزدانیواسمنیمنقرارگرفتهبود.ازدوریپونصدمتر

دستبهدستهمدادهتانابودمیچ.امروزهمهکردنیرونگاهمابونیدادنوخهیتک

.خودمروبهآرامشدعوتکشمیواونروباالمرمیگیدستممیروتوکمماسیکنه.لبه

.شمیردمکرد،یهمداخلشحرکتنمنیدونهماشهیکهیابونیوبعدازخکنمیم

رواشهیتکزدانی.دهینشونمزدانیوبادستشمنروبهخورهیچشمشبهمنماسمنی

نیوقتنتونستمازاچی.هدوزهیونگاهدرندشروبهمنمرهیگیپشتسرشمواریازد

سربهتنشنباشه!خوادیکنمودلممافتیدریبشرحسخوب

ودارهیبهسمتمقدمبرماسمنیهمبره.یابروهامتوشهیوباعثمرهیگیدردممعدم

هوامعلقموندهبودنیکهتوهامرو.دستکنهیمحکممنروبغلمرسه،یبهمنمیوقت
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لـ*ـبدارم،یبرنمزدانیینگاهمروازروکهنیانیوحکنمیروبهدورکمرشحلقهم

:زنمیم

!یدخترخفمکرد-

:گهیدورمبرداره،مهاشروازتحلقهدسکهنیابدون

باباتخوبه؟-

ومتوجهحرفزدانمیکردننوعنگاهریودرحالتفسزدانِینگاهیحواسمپهوشوتمام

.شمینماسمنی

گفتم؟یچیدیصنم،فهم-

:گمیومرمیگیمزدانیازلباسراهراهچشم

نه.-

.کنهیومجددحرفشروتکرارمکنهیروازخودشجداممن

اتخوبه؟باب-

کنمیهامروبازمپلکه،یکمبشه.بعدازچندثانجمیتاازشدتسرگبندمیرومهامپلک

:گمیوم

گفته.یفرصتنشدازصابربپرسمدکترشچ-

یجلویسالانی.مردمشمیواردبازارمزدانیوبدونتوجهبهنگاهشمیردماسمنیکناراز

.دهیتکونمدستشرویرنگتویوتاقیحیوتسبدرمغازهنشستهبود

روبدهمن.دیکل-
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باالی.سرمروکمستادهیکنارماقاًیکهدقنمیبیرومزدانیوچرخمیسمتچپمبه

یرنگی.نصفصورتشروماسکمشکنمیصورتشروببیتابتونمبهدرسترمیگیم

:گهیومزنهیمهامچشمیجلویرنگشمشخصه.بشکنیمشکیهاپوشوندهوتنهاچشم

روبده.دیوقتهمنتظره،کلیلیاونبندهخداخیجذابم،منتهدونمیم-

:گمیباحرصمزنمیمیپوزخند

جناب!ستیبهکمکشمانیازین-

:گمیکهبشنوهمیوطورشمیوبعدازکنارشردمکشمیمیقیعمنفس

تارومار!یاسپرایبهخودشادکلنزدهستیمعلومن-

.ستادمیدرمغازهایجلورسم،یبهعدددهمیووقتشمارمیهامروتامغازهمقدمتعداد

پلهبلندی.ازروشهیوتوجهمردبهمنجلبمکنمیلـ*ـبزمزمهمریزیسالمآروم

:گهیومشهیم

مزاحمتونشدم.دیسالم،ببخش-

تاقفلروبازشمیخممکهنیانیحورمیهاباالمکنم،ازپلهیروبررسافشیقکهنیابدون

:گمیکنم،م

.کنمیخواهشم-

روکنارمزدانیکرکرهروباالبدم،حضورکهنیوقبلازارمیگیروبهدستمقفل

.دهیدستکرکرهروباالمهیواونباشمیمرهیخرخشمی.بهنکنمیاحساسم
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دایمدنظرمروپدیرفتنکرکره،کلوبعدازباالدمیدستمتکونمیروتودیکلیدسته

.دمیوداخلقفلدرقرارمکنمیم

دری.ازجلوکنهیوالمپروروشنمشهیزودترازمنواردمغازهمزدانیبازشدندر،با

.کنمیارهموبهدستبهداخلمغازهاشرمیکنارم

.دییبفرما-

دی.مردباببخششهیبهمجلبمدانزیوتوجهدهیمادمیکردنزهیگرفتمخبرازگریصدا

حاجباباقدمزیوبهسمتمکشمیمی.پوفکوتاهشهیازکنارمردوواردمغازهمیکوتاه

یهابهحرفتوجهیومنبخورهیبامردبهگوشممزدانیحرفزدنی.صدادارمیبرم

ریزی.کشونمیشیرنگکهمتعلقبهحاجبابابود،میادارقهوهچرخیصندلیها،رواون

.دمیپاهامقرارمیکردندفتر،اونرورودایوبعدازپکنمیروبازمزیم

روازمینکردنصفحهموردنظرم،گوشدایازپدیوناامزنمیهاروورقمتندصفحهتند

.رمیتاباصابرتماسبگارمیمرونیببمیداخلج

کهخودشروزدانیوبهرمیگیممیوشپاهام،چشمازگیبرداشتهشدندفترازروبا

.آبدهنمکهیازاندازهبهصورتمنزدشی.صورتشبکنمیخمکردهبودنگاهمزیمیرو

.دمیروبهعقبهلمیصندلکنم،یواردمنیکهباپامبهزمیوبافشاردمیروقورتم

روبخورم.یزخمیعادتندارمدخترا-

بعداززدانی.دمیهامفشارمدستنیرومحکمبیصندلیودستهزنمیتندپلکمتند

.ستهیایوصافمزنهیمیکردنصفحهموردنظر،بشکندایپ

کردم.داشیپایبیحاج-
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هام.دوانگشتمروبهچشمکنمیمسهیتُنصداشدقتوناخودآگاهاونروباهومانمقابه

ورسونمیمزیدستمروبهمجهیسرگ.باحسشمیبلندمیصندلیوبعدازرودمیفشارم

.شمیمانعافتادنمم

؟یصنمخوب-

یکردناعضایکهنگراندرحالبررسنمیبیروماسمنیودوزمیدرچشممیجلوبه

:گمیومدمیتکونمدییتایصورتمنه.سرمروبهمعن

خوبم.-

:گهیمیبانگرانذارهیبهجلومیقدماسمنی

؟یخوردیزیچه،دیرنگصورتتپریول-

گهیماسمنیکهیدارکشنیآزادبهصورتمبخوره.هیتاهواکشمیمنییروپاماسکم

زدم!یبفهممکهچهگندشهیباعثم

:گمیومذارمیممینیبیودستمروروکشمیماسکمروباالمعیسر

.یگینمیچیه-

:گهیومرهیگیاشارشروبهسمتممانگشت

پارهشده؟صنمچراگوشهلبت-

ممنوندخترم،زحمتتونشد.-

بهدستشیرنگیاسرمهکیکوچیکهقالکنمیوبهمردنگاهمرمیگیماسمنیازچشم

:گمیومذارمیمزیمیشهیشیهامروروبود.کفدست
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.کنمیخواهشم-

.رنیمرونیوباهمازمغازهبرهیگیکهبهدستمردبودرومیقالیانتهازدان،ی

شده؟یصنمچ-

یروی.بالرزشگوشکنمیپرتمیصندلینگاهکنمخودمرورواسمنیبهکهنیابدون

بهیلیصفحهنقشبستهومنتمای.اسمترنمروشهیمدهینگاهمبهسمتشکشز،یم

جوابدادنندارم.

خودشروکُشت.-

:گمیوبادردمدمیمعدمفشارمیدستمروروچه،یپیکهمعدممیدیدردشدبا

.یچیه-

کهچهقدرسردمه!شمیومتوجهمنهیشیدستممیرواسمنییهادست

؟یناهارخورد-

:گمیومکنمینگاهماسمنینگرانیهاوبهچشمکشمیمیقیعمنفس

نه.-

:گهیومکنهیبهسمتدرحرکتمعیسر

.یبخرمبخوریزیچهیبمونبرمبراتجانیهم-

دهیرونداسمنیکهچرازودترخورمیوافسوسمشهیمیلیمحبتشقلبماکلهمهنیااز

یوسعبندمیهامروم.چشمکشمیمنییوماسکمروپادمیمهیتکیصندلیبودم.بهپشت

وذارمیمیصندلیدستهیهامروروازهرگونهفکرکنم.دستیذهنمروخالکنمیم
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کههوشوکنمیروزمزمهمیلـ*ـبآهنگریزده،یچیسرمپیکهتویبهدردتوجهیب

.گرفتیحواسروازمنم

قدر،هاتروببندتابگمکهچهچشم-

بدجورعشقدلم!خوامتیم

:دمیوادامهمشمیجامجابهیصندلیرویکم

پادت،یچشممنهمشم-

داره!یتواصالًکمثل

باره،یازتمیخوشگل

چشم!کهبهتخوردیشبهمون

خوردبهم،مونشونه

زلبهم!میزدما

شِدهولدلم،شتیپدمید

حسمروبهتلوبدم!دیبادمید

صداتقابلتحملِ!-

منیروروبهیفلزیصندلیکهرونمیبیرومزدانیوکنمیهامروبازمچشمعیسر

بهشبندازم،امایاکهیتاتکنمی.دهنمروبازمرمیگیفاصلهمیصندلینشستهبود.ازپشت

.بندمیهامروبادردموچشمگمیمیکهگوشهلبمبود.آخآرومیبابازشدنزخم
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یکهتونمیبیرومزدانیوصورتکنمیهامروبازمکنارلبم،چشمیزیقرارگرفتنچبا

زخممیبهدستشهواونرورویرنگدیصورتمقرارداره.دستمالسفیمتریسهسانت

ته.گذاش

:گمیومبرمیعقبمیروکمسرم

....یباچهجرات-

:گهیومپرهیحرفمموسط

.خورمیرونمیزخمیهمبهتگفتم،دخترهاگهیدبارکی-

کهییِهامنظورشزخمشمیومتوجهمکنهیبعدازاتمامحرفشبهمچدستماشارهمو

.زدمیمغیدستمباتیرو

ودارهیلبمبرمیدستمالروازروبزنم،یحرفکهنیوقبلازاشمکیروتوهممابروهام

رونیونفسشروکالفهببرهیمشیشلوارمشکبیجیهاشروتو.دستستهیایصافم

رهیکهبهشخشهی.توانچشمگرفتنازشروندارموحسترسباعثمفرستهیم

ه،یحسداخلشچفهممیکهنمیبالحناندازهیمزیمیدستشرورویبمونم.دستمالتو

:گهیم

روازتگرفتم؟جتیچراپیدونیم-

:زنمیلـ*ـبمیجیگبا

نه.-
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یزی.باحسفرورفتنچبندمیهامروموبااجبارچندلحظهپلکشهیمشتریبجمیسرگ

.زبونمروکنمیهامروبازموچشمکنمیمدمیدیکهمیاهیسیایداخلدهنم،دلازدن

.کنمیزبونماحساسمیروینیریوحسشدمیخلدهنمتکونمدا

:گهیومدهیهامتکونمچشمیجلویجلدشکالتزدانی

دونهشکالتنجاتتدادم.هیبا-

ازکناریکیپالستیصندلزدانی.دمیوبهخوردنشکالتادامهمشمیمیبازلجالیخیب

کنمیوازتهدلمدعامدمیمهیتکیندلصی.بهپشتهنیشیاونمیوروکشهیفرشجلوم

زودتربرسه.اسمنیکه

یهازخمینبود.اونروزوقتیجورنیایدارم،ولیباهاتپدرکشتگیکردمشخصهفکر-

....دمیدستترودیرو

یصندلیدستهیهامرورو.دستشهیمرهیهامخوتنهابهچشمزنهیحرفشرونمادامه

هاشنشستهروخوبچشمیکهتوی.حسکنمینگاهمزدانیفبهوبدونحرذارمیم

.کنمیوتنهامنتظربهشنگاهمزنمیمدنیاماخودمرونفهمفهمم؛یم

:گهیومکشهیبهموهاشمیدستکالفه

.ینزنبیبهخودتآسنیازاشتریروگرفتمتابجتیپنیایبرا-

ی.شکالتروتوکنهیومغازهروترکمشهیبلندمیندلصیاززدنحرفش،ازروبعد

یکهتویا.باجرقهزدانییهاکردنحرفیبهحالجکنمیوشروعمچرخونمیدهنمم

وکوبمیممیشونیوکفدستمرومحکمبهپنمیشیمیصندلیصافروشه،یذهنمزدهم

:گمیم
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!یکندذهنیلیصنمخ-

همیپاهامرورودم،یمهیتکیصندلیوبهپشتبرمیطرفدهنممهیروبهشکالت

روبهدستیوگوشامیمرونیبزدانیازفکرز،یمیرویگوشدنی.بالرزاندازمیم

.دمیصفحهنقشبستهومنبدونتعللتماسروجوابمی.اسمصابررورمیگیم

جانم؟-

.دهیبدمیگرفتهصابرخبرازروزهایصدا

کارتتمومشد؟-

:زنمیولـ*ـبمکشمیممیشونیبهپدستمروپشت

آره،چهخبرازحاجبابا؟-

.لرزونهیوقلبمرومرسهیدارشبهگوشممکشیهانفسیصدا

کارتتمومشدبرگرد.ست،یحالشخوبن-

گلومجاخوشی.بغضتوچهیپیبوقداخلگوشممیبزنمصدایحرفکهنیازاقبل

هقیصداکهنیانی.حبندمیرومهاموچشمدمیمهیتکیصندلی.سرمروبهپشتکنهیم

:زنمیلـ*ـبمشه،یهقمبلندم

شه؟یتمومنمیکابوسلعـ*ـنتنیچراا-

:گهیوبالجاجتمزنهیمادیفرشهیمثلهمعقلم

کهلـعـ*ـنتبرخودتباد!یخودتکرد-
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عطرشرویبوبیعجحاجباباکهیودلازصندلذارمیمزیمیهامرورودستکف

دهیهامچسبکهبهچشمییهاتااشکزنمی.چندبارپلکمستمیایومکَنمیمداد،یم

گونمجاخوشکنن.یبودن،دلازجاشونبکننورو

والمپرسونمیپشتسرممواریوبعددستمروبهبهداندازمیمبهاطرافمغازهینگاه

گهیممکنهدکهنیوفکرانهیشیدلممیمپ،غمتو.باخاموششدنالکنمیروخاموشم

.دهیسرمجوالنمیالمپبهدستحاجباباروشننشهتونیا

،یوبعدازبرداشتنگوشگردونمیاوننشستهبودروسرجاشبرمیروزدانیکهیصندل

هیتکواریدکهبهنمیبیرومزدانیوکنمیبازارنگاهمی.بهدرورودامیمرونیازمغازهب

شده.رهیخابونیدادهوبهخ

یاوبهدرکرکرهبرمی.دستمروباالمکنمیوقفلروبهشوصلمبندمیرومدر

.نمرسویم

!یلعـ*ـنت-

ومجبورمخودمروباالبکشم.باحسگرماپشتسرم،دستمرورسهیبهدرنمدستم

وبهبرهیودستشروباالمستادهیرماپشتسزدانی.چرخمیوبهعقبماندازمیمنییپا

درمجددبهدنیکشنییبهمننگاهکنه،بعدازپاکهنی.بدوناارهیمنییدرروپایآسون

.کنهیفرومشیبلندمشکیموهانیودستشروببرهیمپناهمغازهشونوارید

درمتصلنییکهبهدستمبودروبهپایرنگییطالکیوقفلکوچرمیگیازشمچشم

وارمیمنییپاها.ازپلهزنمیوماسکمروبهصورتممکشمی.چادرمروجلومکنمیم

ومشغولحرفزدنبااونه.ستادهیازدانیکهکنارنمیبیروماسمنی
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.طبقدونمینمزیبازارجایموندنروتوشتریقبلمنبودوبقهیازضعفچنددقیخبر

کی.بانزددارمیبازارقدمبرمیوبهسمتورودرمیگیمعادتگوشهچادرمروبهدست

کهبرمیمیپنیبهاشتریوبخورهیبهمشامممشتریادکلنشبیبوزدان،یشدنمبه

افتضاحه!یلیخکلنانتخابادیتواشقهیسل

.افتهیبندبندوجودمبهلرزهبشهیبهمابرازعالقهکرده،باعثمزدانیکهنیافکر

؟یریصنمکجام-

کنمیبهدستشبودنگاهمیخوراککیکهپالستاسمنینگاهکنم،بهزدانیبهکهنیابدون

:گمیوم

برم.دیصابرزنگزد،با-

.متعجببهچرخونمیمزدانیوسرمروبهسمتذارمیماسمنییشونهیرورودستم

.کردیلـ*ـبزمزمهمریزیزیکهچکنمینگاهمزدانی

دداده.ر-

لبمجاخوشیرواسمنیحرفنیبااگرفت،یازمنمیروزهاسراغنیکهایاخنده

وبهمندارهیدستازحرفزدنباخودشبرمزدانیخندهمن،یصدادنی.باشنکنهیم

:گهیومرهیگی.انگشتاشارشروبهسمتمونمکنهینگاهماسمنیو

نم!فرزندانیبشستیهامنچشمیازجلو-

یهاشروتو.دستدهیمهیتکواریومجددبهدزنهیبعدماسکشروبهصورتشمو

.شهیمرهیخینامعلومیوبهنقطهبرهیمبشیج

:گمیومکنمیرنگشنگاهمیاسپرتمشکیهاکفشبه
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بابتامروزممنون.-

:گهیومهریگیمابونینگاهشروبهسمتمحوالهکنه،دستشروبهسمتخکهنیابدون

شو!ستیحاالن،یاوک-

:زنهیوآروملـ*ـبمادیکنارگوشمماسمنیسر

خودتببخش.یشده،بهبزرگیمرغکماعصابشتخمهیبابابزرگما-

:رهیگیوبهسمتممارهیمرونیبیکیککیداخلپالستاز

.یبخورتاضعفنکننویاایب-

هدستموبرهیگیماسمنیروازدستکیپالستزدانیاومدملـ*ـببهاعتراضبازکنم،تا

.دهیم

کهبابابزرگاعصابنداره.نیکنیشدنتونروسپرستیزودترمراحلن-

:گهیوباخندهمزنهیمزدانییشونیانگشتاشارشروبهپاسمنی

.هیدردتچنمیببمیبرایب-

پارکشدهبودابونیگوشهخکهیرنگیبهسمتموتورمشکزدانیواسمنیبعد،یکمو

.کننیحرکتم

:گمیلـ*ـبمریوزکنمیجامدستمروجابهیتوکیپالست

تشکرکنم!اسمنیدرازاجازهنداداز-
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ازجلومردشد،بهسمتزدانیکهموتوریووقتدوزمیمخلوتچشمابونیخبه

.کنمیحرکتممارستانیب

ریذهنمدرگشتریچندروزهاگذروندهبودموسهمبنیکهاشهیمیاتفاقاتریدرگذهنم

.شهیمزدانیرفتار

دریمتوجهشمخودمروجلوکهنیکهبدوناکنمیفکرمزدانیبهرفتارقدرنیا

مارستانیوبعدواردمحوطهبکنمیمزدانینثارییلـ*ـبناسزاری.زنمیبیممارستانیب

.شمیم

بود.ازیکهکناردراورژانسمشغولحرفزدنباگوشنمیبیرومییدورقامتآشنااز

وبدونتوجهبههومانکهوجودمنرورمیاورژانسبودنباالمیروکهروبهییهاپله

.شمیحسنکردهبود،وارداورژانسم

نشستهوسرشیصندلیکهرونمیبیوصابررومچرخونمیروداخلاورژانسمنگاهم

.نمیشیکنارصابرمکنمیروپرمنمونیفته.فاصلهبهاشگردستنیروب

؟یاومد-

:گمیومذارمیممیکناریصندلیرورویخوراککیپالست

آره،مامانکو؟-

نی.دلمازاکنهیاشبهمننگاهمبهخوننشستهیهاوباچشمارهیسرشروباالمصابر

.کنمینمدایشپآرومکردنیبرایراهیولشه،یمچالهمشیهمهناراحت

ه؟یچکیپالستنیا-
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یبرایی.تقالکنمیدستشقفلمیودستمروتوکنمیمترکیخودمروبهشنزدیکم

.کنهیجداکردندستشنم

داد.اسمنی-

:گهیمکثمیوبعدازکمشهیمرهیروخبهروبهمتفکر

دستشدردنکنه.-

:گمیومکنمیروبازبونمترملبم

کجاست؟مامان-

:زنهیولـ*ـبمکنهیواردمیدستمفشاربه

محوطه.یرفتتو-

:شمیوبلندمذارمیصابرمیپایروروکیپالست

.یبخورضعفنکنکیکهیمامان،شیمنبرمپ-

.دربازکنمیاورژانسحرکتمیوبعدبهسمتدروروداندازمیبهصابرمینگاهمین

وبعدازکنارشکنمی.دلخورنگاهشمذارهیبهجلومیقدموهمزمانبامنهومانشهیم

ازدستشناراحتبودم؛اماطاقتکهنی.بااگردمیمحوطهدنبالمامانمیوتوشمیردم

نشسته،بهنگیپارککینزدمکتینیکهرویزنچادردنی.بادمرونداشتشیناراحت

مکتینیرخودمرواعالمکنمروحضوکهنیبعدبدونایوکمبخشمیهامسرعتمقدم

.نمیشیم
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اونهمباکارهاشقلبمروبهکهنیبافکرایولاره؛یمامانقلبمروبهدردمهیگریصدا

ندستمامایوروبرمیوتنهادستمروجلومشمیمهروعطوفتمالیخیدردآورده،ب

.ذارمیم

رونیدستمبریدستشرواززوباخشونتشهیمنقفلمیمامانروونیگریهاچشم

.کشهیم

بروخونه،صباتنهاست.-

:گمیوماندازمیهممی.پاهامرورودمیمهیتکمکتینیوبهپشتزنمیمیپوزخند

صنم؟یبارگفتهیهمشصبا،-

.تابهیانگشترشمنینگیونورآفتابتوذارهیزانوشمیرورودستش

.ستیهانحرفنیاالنوقتا-

:گمیومدمیابرومروباالمیتاکنم،یجمعمنهیسیروتوهامدست

منوقتیهاحرفدنیشنیبراقهیهاست؟اگهدهدقحرفنیوقتایپسک-

نبود.نیاالناوضاعان،یذاشتیم

!سوزهیمبیطرفصورتمعجهی.زنهیبهممیمحکمیلیوسشهیبلندممکتینیرواز

.دمیهامرونمبهچشمدنیاجازهباروکنمینگاهشمرهیخرهیخ

ه؟یهمهنوزباقمتیاحمق!دوقورتونیدختره-
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بهمبندازه،بهسمتاورژانسقدمینگاهمینکهنیوبدوناکشهیروجلومچادرش

هامنشستهچشمیکهرویوپردهاشکزنمیپلکمیبهآروم.بادورشدنش،دارهیبرم

.شنیمسیمخهاوگونهرهیبودکنارم

ومنشهیدورشونمحلقهمی.دستذارمیپاهاممیوروکنمیهمقالبمیروتوهامدست

.کنهیامنبرخوردمیجاهیوسرممحکمبهکشونهیروبهسمتخودشم

.شهیهقهقمبلندمیادکلنهومان،صدایوباحسکردنبوکشمیمیقیعمنفس

؟یروباختخودتیلیسهیبود،باهاحرفنیازاتریمنقوکالیت-

خواستمیوقتنمچیروکههیزی.چکنمینثارروزگارمیولعـ*ـنتبندمیرومهامچشم

:گمیومدمی.آبدهنمروقورتمدیامروزبهوضوحدنه،یهومانبب

کمآوردم!-

:زنهیولـ*ـبمکنهیمکیروبهسرمنزدچونش

.ارمیممنهمکمارن،یهمهکمم-

:گمیومکشمیدماغمروباالکآب

؟یکنیمکاریچیاریکممیوقت-

:گهیومکنهیمریسردمرواسدستاشگهیدستدبا

.کنمیبهتوفکرم-

چنانثابتهو.چونشهمدوزمیسرمروازشجداکنم،نگاهمروبهباالمکهنیابدون

!گهیدینشجاوذهجاستنیکهخودشادهینگاهشنشونم
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!هازنمیدارمحرفمیجد-

.ارهیهاممودوتادستشروسمتشونهکنهیمنروازخودشجدامداره،یروبرمچونش

هییهاچشمشهیکهمگهمنهیارسهیکهبهذهنممیزیوتنهاچزنهیهامزلمچشمیتو

قشنگباشن؟قدرنیآدما

!میمنهمجدکالیت-

:زنمیهاشبردارم،لـ*ـبمهمروازچشمنگاکهنیابدون

شه؟یبافکرکردنحالتخوبم-

فکرنیوبهادمیهمفشارمیهامرورو.لـ*ـبکنهیمنییباالوپادییتایروبهمعنسرش

زدم،یدستممیروغیکهباتییهازخمیادآوری.باکنهیحالمروخوبمیکهچکنمیم

:گمیآرومم

.دمیفهم-

:گهیمدوزه،یمشینگاهشروبهساعتمچکهنیانیوحشهیهومانبرداشتهمیهاتدس

رو؟یچ-

!کنهیحالمروخوبمیچکهنیا-

روپُرشهیکفدستمهیکهاندازهنمونیبیوفاصلهرهیگیروبهدستشمشیگوش

:گهیومذارهیپاشمی.دستشروروکنهیم

التروخوبکنه!حتونهیمیسلفهیبهنظرم-
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دستشیوراضرهیگیبهنگرفتنعکساعتراضکنم،هومانعکسشرومکهنیازاقبل

:گمی.بااعتراضمدارهیروبرم

.یریمندوستنداشتمعکسبگدیشا-

.خندهیکهدارهمشمیهاشجاخوشکردن،متوجهمکهاطرافچشمیکیکوچیهانیچاز

.امروزهمهدستبهدستهمشهیمرهیهامخبهچشمددومجکنهیروقفلمشیگوش

کنن!وونهیدادنتامنرود

عکس،اشکالنداره.هی-

کهنیایادآوری.باکنمیوبامکثبهاطرافنگاهمرمیگیهومانمیهاروازچشمنگاهم

.شمیبلندممکتینیازروعیبههوماننشستم،سرکینزدقدرنیوارونمیاالنب

شد؟یچ-

:گمیومکوبمیممیشونیدستمرومحکمبهپکف

بزرگمگوشمه!کهیتنهیماروببیاگهکس-

:گهیمیالیخیوباباندازهیهممیروروپاهاش

ارزششروداشت.یولاد،ینمیکسجانیا-

:گمیومکنمیبهجلوخممیروکمسرم

؟یچ-

:گهیومخارونهیروماشقهیانگشتاشارششقبا

قطعشد.اتهیگر-
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مکتینی.ازرودارمیخندونهومانبرنمیهاوباشوکنگاهمروازچشمستمیایمصاف

تاقدشاندازهمنبشهوبعدباشهیخممی.کمستهیایممیقدمکییوتوشهیبلندم

:گهیمطنتیش

بهمنفکرکن.یبهبعدهرجاکمآوردنیازا-

ازی.خبرکنمینثارشمیافتهیوباحرصخودشنهیشیهامملـ*ـبیازتهدلرویاخنده

رویناراحتهایقلبمشدهبود،نبود.هومانبهقولامروزبیقبلنصقهیکهچنددقیناراحت

کردهبود!یاازدلمشستهوتمامقلبمروپروانه

باهومانیکوتاهیخداحافظنم،یبیرونمیکهکسنیزاوبعداکنمیاطرافنگاهمبه

گرمبهصورتمی.بابازشدندرهوادارمیبهسمتاورژانسقدمبرمعیوسرکنمیم

.دهیازدستدادهبودگوشمروخراشمزیکهعزیمادریهیگریوصداخورهیم

وبهرمیگیمزدینشستهبودومشتبرسرشخودشمنیزمیکهرویازمادرچشم

یبهمامانتوجهکنمروکهنی.بدونادارمیننشستهبودقدمبرمسمتصابرکهکنارماما

:گهیومرهیگیکهبهدستداشتروبهسمتممیکی.صابرکنمیشیکنارصابرم،یصندل

مالتو.اشهیبقایب-

وکشمیهامملـ*ـبی.زبونمرورورمیگیروازدستشمکیوکبرمیروجلومدستم

:گمیم

گفتن؟یدکترهاچ-

:کنهیمامان،توجهمروبهخودشجلبمیپوزخندعصبیصدا

!شیبکشیفعالًنتونست-
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باحالتقهرصورتشروشهیباعثمکردیصابرکهمامانروخطابمیعصبیصدا

.رسهیدارشبهگوشممخشیوصداشهیمپاشمُشتیبرگردونه.دستصابررو

کردهبود.یقلبگوششگذشته،سکتهخیخطرازب-

:کنمیوزمزمهمدمیمهیتکیصندلیپشتبه

شُکر.-

؟یصابرازبچمخبرندار-

:گمیوباحرصمفرستمیمرونیبیروعصبنفسم

!همشصبا!صبا!صبا!گهیبسهد-

پامروتکونی.عصبکنمیجمعمنهیسیهامروتوودستاندازمیهممیروروپاهام

غیتهیکهنهیادمیکهانجاممیکارنیبرسمخونهاولیکهوقتکنمیفکرمنیوبهادمیم

!کشمیرودستمخطمتونمیدستموتامرمیگیم

:گهیومنهیشیدستممیصابررودست

نه،ازشخبرندارم.-

:گهیوآروممارهیفش،سرشروکنارگوشممازاتمامحربعد

بروخونه،لطفاً!-

هامرو.کفدستکنمیزمزمهمیوباشهآرومدمیهمفشارمیوهامرومحکمر*ـبلـ

کردنیکهمشغولبررسنمیبیهومانرومستادنم،ی.بااشمیوبلندمذارمیمیصندلیرو
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وازکنمیوبعدعقبگردمرمیقربونصدقشمیدلمکلیکهبهدستگرفته.تویِکاغذ

.امیمرونیاورژانسب

نیاولیبهخونهروندارموبرادنی.قصدزودرسامیمرونیبمارستانیکوتاهازبیهاقدمبا

کهداخلییزهایبودنروبچشم.بالذتبهتکتکچرونیطعمآزادانهبخوادیباردلمم

یتونیبارهکهمنیآخرنیکهاگهیازتهقلبمبهممیحسهی.کنمیبودنگاهمابونیخ

استفادهروازشببر!تینهاپس،یبزندیرودابونیخیجورنیا

.بهستمیایمیمغازهمانتوفروشیبعدجلویوکمبندهیلبمنقشمیرویجونیبلبخند

وقتچیکههیی.مانتوهاکنمیبودنباحسرتنگاهمنیتریکهپشتوییتکتکمانتوها

دخترحاجگنیبودکهمردممنیالشیوتنهادلدادیروبهمنمدنشونیحاجبابااجازهپوش

نبوده!سباحمدمانتوشمنا

تولدکیککهاونروزیقنادی.ازجلودمیادامهموبهراهمرمیگیغمچشمازمانتوهامبا

نیایتوخواستمی.نمشمیردمعیوسربندمیهامرومبودم،چشمدهیحاجباباروخر

بدم!بهدلمراهغمد،یطلبیرومیلحظهکهبندبندوجودمشاد

.گوشهاندازمیهاممشونهیوبامکثاونرورودارمیسرمبرمیچادرمروازرواطیاحتبا

.ستمیایمونمکوچهیوکنارتابلورمیگیبودروبهدستممدهیرسنیچادرکهبهزم

بهساعت،یوبعدازلمسکردندکمهبغلگوشارمیمرونیببمیروازداخلجمیگوش

داخلیکسکهنیازایومنراضدنیساعتعدددورونشونمیهاعقربه.کنمینگاهم

دریجلوکهنیوبعدازابخشمیهامسرعتم.بهقدمشمیواردکوچهمست،یکوچهن

.دمیزنگقرارمیدستمرورودم،یرس

دخترم؟شدهیخدابدنده!چ-
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تاکشمیروباالمونامحسوسماسکمکنمیمهینثارزنهمساییلـ*ـبناسزاریز

.باکنمیوبهپشتسرمنگاهمچرخمیپامیپاشنهیصورتممشخصنشه.رویهایکبود

:گمیآرامشم

شده.یبسترمارستانیحاجباباحالشبدشداالنب-

.دمیومحکماونروفشارمذارمیزنگمیبازنشدندر،مجدددستمروروبا

روبازکنه؟درادیبهپسرمبگمبیخوایم-

:گمیومذارمیروکنارمفتعار

براتون،صباخونهتنهابودفکرکنمخوابرفته.ستینیاگهزحمت-

:گهیمداره،یشونقدمبرمبهسمتدرخونهکهنیانیوحنشونهیلبشمیرویلبخند

.زنمیروصدامدیدخترم،االنامیچهزحمت-

.برهیوحالتتهوعامونمرومادیدلشورهبهسراغممذارم،یزنگمیدستمرورومجدد

االنِزنگبگهغلطکردمکنمیکهحسمدمیزنگفشارمیمحکمروقدرنیدستمروا

ولمکن!

ازدی.ناامدوزمیوبهدرچشممدارمیزنگبرمیدستمروازروعیبازشدندر،سربا

ازپامدرعیروسرهام.کفششمیوواردخونهمزنمیروکنارمدیامعیصبا،سردنیند

:گمیومذارمیبهداخلخونهمی.قدمکشمیمنییدرروپارهیگودستارمیم

؟ییصبا!کجا-

.دارمیبهسمتآشپزخونهقدمبرمنمشیبینمیووقتکنمیرونگاهممنینشداخل
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صبا؟-

.دستمکنمیکجاستپرتشمدونمینمکهیوبهسمتدارمیهامبرمشونهیروازروچادر

:گمیوآروممذارمیمعدممیرورو

.دهیحتماًخواب-

قدممنیدربازاتاق،آخردنی.بادفرستمیوچندصلواتمدارمیسمتاتاققدمبرمبه

.کنمیبهتختنگاهممیومستقدارمیروبلندبرم

!ستیهمنجانیایلعـ*ـنت-

غیوازتهدلمجذارمیدهنممیرودستمرونمیبیکهمیزیوباچچرخمیسمتچپمبه

پاشپرازریوفرشزدهیخوابیکناربخارزدیمیدیکهبهسفی.صباباصورتکشمیم

خونشدهبود.

ودمی.محکمتکونشمرمیگیهاممدستیهاشروتووشونهنمیشیکنارشمعیسر

:گمیم

صنمبلندشو.صبا،جون-

ازتهدلیغی.جکنهیمدایپانیدستمسرماجرریوزذارمیصورتشمیرورودستم

:گمیومکشمیم

صبا!-

ییخرمایوموهاافتهیسرشمریبالشتزیروجونشیبدنبکنم،یرورهامهاششونه

نفسشرویووقتبرمیمشینی.دستمروبهسمتبشهیصورتشپخشمیرنگشرو

.ذارمیبهعقبمیوقدمشمیبلندمنیزمیلرزونازرویباپاهاکنم،یحسنم
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؟یزنیمغیشده؟دخترمچراجیچ-

دهیکهصباخوابییوباانگشتاشارمبهسمتجاارمیدستمروباالملرزه،یازبغضمچونم

:گمیوبالکنتمکنمیبود،اشارهم

اون...صبا....نه!-

نه،یبیصبارومیوقتوگشهیبهداخلاتاقمیسرکگمیمیچشهیکهمتوجهنمهیهمسازن

:گهیومکوبهیدستشرومحکمبهدهنشم

حضرتعباس!ای-

.دوهیحرکتمیوبهسمتدرورودکنهیازمنخودشروجمعمزودتر

مادرزنگبزناورژانس.دی...امدیام-

نمیومحکمبهسکنمی.دستسردمرومشتمادیوباالنمشهیحبسمنمیسیتوسمنف

کهپرازییجانیزمی.رودارمیومجددبهسمتصباقدمبرمرهیگیاوجممیگر.کوبمیم

.زنمیمیلیهامبهصورتشسوبادستنمیشیخونبودم

!بلندشو!یبلندشولعـ*ـنت-

نم،یبیازجانبصبانمیالعملعکسچیهیووقتزنمیبهصورتشمیترمحکمیلیس

:گمیوبابغضمارمذیمشیشونیپیرورومیشونیپ

چرا؟یلعـ*ـنت-

منوزنهیمرونی.خونباشدتازدستشبرسونمیشدشمدهیروبهمچدستبردستم

.بندمیوبهدوردستشمکنمیروپارهمیگوشهروتختعیسر
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.گردهیاالننفستبرماد،ی.االنخونبندمیشیصبا،االنخوبمنیبب-

کهنمیبیرومهیوزنهمساچرخونمیشونم،سرمروبهعقبمیرویقرارگرفتندستبا

:گمیبود.بابغضمیهاشاشکچشم

.ادیکردنبدشمهیمنازگریصبا؟یکنیمهیچراگر-

اورژانسبابرانکاردوارداتاقی.مامورهاستمیباشمیشدندستم،مجبورمدهیکشبا

.باسستبرنیمرونیومنروازاتاقبنریگیبازوهامرومهیزنهمسایهادستشن،یم

ونی.مچهیپیگوشممیگفتنزنتویعلاییوصداافتمیمنیزمیشدنپاهام،محکمرو

ورمیگیدستممیگوشهچادرزنروتویافتم.بادستخونیبهسکسکهمختنیاشکر

:زنمیلـ*ـبم

آره؟شه،یحالشخوبم-

:زنهیصورتمزلمیرنگشتویاقهوهیهاوباچشمنهیشیجلوممزن

.شهیآرهدخترم،خوبم-

وکنمیبازوهامروبغلم.کننیهامبههمبرخوردمودندونچهیپیبدنممیسرماتوحس

.دمیمهیپشتسرمتکواریسرمروبهد

باشهدخترم؟ارم،یبرمآبقندبراتبجانیازایتکوننخور-

ومعدمبهکشهیمری.قلبمتدوهیوزنبهسمتآشپزخونهمکنمیمنییروباالوپاسرم

ازیادیخونصبا،مجددفردنیوبادارمیهاممچشمیروجلومی.دستخونچهیپیهمم

قدرنیدستمپاکبشه.ایتاخونازروکشمیهامروبهمانتومم.کفدستزنمیتهدلم

یووقتدوزمی.نگاهمروبهدراتاقمسوزهیکهکفدستممکشمیمتوممانیدستمرورو
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.دستمروبهشمیبلندمنیزمیازروعیسراد،یمرونیماموراورژانسبابرانکاردازاتاقب

برانکاردبود،یروجونیصباکهبدنیتابتونمتعادلمروحفظکنم.بادرسونمیموارید

ورهیگیمنروازپشتسرمیدستفتمایبنیبهزمکهنیوقبلازاشنیزانوهامسستم

.شهیمانعافتادنمم

:گمیوماندازمیکهمنروگرفتهبودچنگمیومنبهدستشنیازکنارمردممامورها

توروخداولمکنبرم!-

یکهبهشکلپروانهروی.خالکوبکنمیوبهدستشنگاهماندازمیمنییروپاسرم

:گمی.بابغضمکنهیروبهخودشجلبمساعدشزدهشدهبودتوجهم

؟ییتوزدانی-

نگاهزدانیبهیاشکیهاوباچشمارمیمسرمروبامکثباالچرخم،یپامیپاشنهیرو

بفهممچهقدرسردمه!شهیباعثمزدانیحضوریوگرماافتهی.لرزبهبدنممکنمیم

:زنمیبغضلـ*ـبمبا

بذاربرم،ولمکن!-

:گهیپرازبغضهمکردمیکهحسمییوباصداکنهیمشتریتشروبدسفشار

.برمتیخودمم-

کهردخونروشجاکنمیدستشنگاهمیرویندارمتابهشبدموتنهابهخالکوبیجواب

ممکنهبعداًپشتسرمهیشدوزنهمساداشیپهویکهازکجاکنمیفکرنمنیمونده.بها

کهمهمهصباست!یزیحرفبزنه،تنهاچ
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یمحکمروورهیمیاهیهامسبزنم،چشمیحرفکهنیوقبلازاادیسراغممجهیسرگ

.افتمیمنیزم

***

سرمبهیکهازالمپباالی.نورکنمیهامروبازمدستم،چشمیحسسوزشتوبا

هامرومجددپلکه،یهامروببندم.بعدازچندثانمجددپلکشهیباعثمخورهیهاممچشم

شمیرنگاطرافممتوجهمدیسفی.ازفضاکنمیبادقتبهاطرافنگاهمبارنیواکنمیبازم

یکهسرمبهموصلکردن.دستدهیدستمنشونمیوسوزشتومارستانمیتختبیکهرو

ی.چشممبهمانتوذارمیممیشونیپیروساعدمرووارمیکهسرمبهشوصلنبودروباالم

ازلمینوارفهیکهرخدادهبودمثلیوتماماتفاقاتافتهیمبودمدهیکهپوشیرنگیمشک

.شهیهامردمچشمیجلو

وذارمیتختمیکفدوتادستمروروعیسرکنه،یهامرواحاطهمچشمیاشکپرده

کهکنارتختمبود،یجزخودمودستهگلنرگسدوزم،ی.نگاهمروبهاطرافمنمیشیم

داخلاتاقنبود.یکس

دستریتصو.کشمیبومقیوعمبندمیهامرومچشمبرم،یهامروبهسمتگلمسر

یکهرویهامروبازورداشکچشمعی.سربندهیهامنقشمشدهصباپشتپلکدهیبر

نییتختپایازروکنمیمی.سعکنمیهامپاکمصورتمجاموندهبودروباسرانگشت

.دهیروبهمنمیکارچیرودربرگرفتهاجازههمکهپاهایاماحسکوفتگام؛یب

کهسرمی.روسررهیگیاتاقرودربرمیپنجاهمتریفضاامهیگریوصداترکهیمبغضم

.رنیگیهامرومچشمیکوتاهمجلوی.موهاافتهیهاممشونهیبودرو
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نکردهبهتیبعدقامتصابرکهلباسمشکیوکمرسهیبازشدندربهگوشممیصدا

باگوشهعی.سراندازهیونمماسترسروبهجشیخاکیها.لباسشهیمانیدرنمایجلو

:گمیومکنمیهامروپاکماشکمیروسر

صابر؟-

.چرخهیوبهسمتممبندهیمیروبهآرومدر

جونصابر؟-

بهزبونخوامیکهمیزیوازچدمیدستمفشارمنیدستمبودرومحکمبریکهزیاپارچه

!ترسمیمارمیب

یرنگکنارمنشستهودستمروتویمشکیصندلیصابرروارمیحرفمروبهزبونبتا

:گمیوباترسمکنمیخستشنگاهمیهاچشمیدستشگرفته.تو

صبا....حالشخوبه؟-

جوشه،یاشکممجددمی!چشمهزنهیالمتاکامحرفنمیولکنه،یبهدستمواردمیفشار

وبهرهیگی.نگاهشروازمنمکنمیهاشنگاهمچشمیتووارمیمنییپایسرمروکم

صابریچونهریوزارمیکردهبودروباالمخی.دستآزادمروکهازسرمادوزهیهامگل

:گمیومچرخونمی.سرشروبهسمتخودممذارمیم

شده؟یبگوچر،ینگاهتروازمننگ-

:گهیومکشهیرنگشمیمشکیوهامیروتودستش

حالشخوبه.-
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.ذارمیودوتادستمرواطرافصورتشمکنمیروولمچونش

جونصنم؟-

:گهیومنهیشیهاممدستیروهاشدست

آره.-

:گمیومخندمیاشکمونیم

.نمشیببخوامیم-

تهبودروصورتمنشسیکهروییهاوباانگشتشصتشاشکادیبهسمتگونممدستش

وشهیبلندمیصندلیصابرازرورسه،یضربهزدنبهدربهگوشممی.صداکنهیپاکم

.شهیوبعددربازمگهیمیمحکمدیی.بفرمااندازهیسرممیرورویروسر

واردبشه.آبدماغمروستاده،یکهپشتدرایتافردمونمیومنتظرمکنمیدرنگاهمبه

.کنمیبدونجورابمنگاهمیاهاوبهپکشمیباالم

سالم.-

وارداتاقیمشکیهابالباساسمنیوزدانی.ارمیسرمروباالمییآشنایصدادنیشنبا

تعجبمشیگری.صداکنهیومحکممنروبغلمادیبهسمتممعیسراسمنیشدهبودن.

دهنگرانمشدهواالندارهحالمبدبوکهنیخاطراالبدبهگم،یودمموباخکنهیمادیروز

لباسشروباالنیوآستدهیپوشیکهلباسمشکزدانی.نگاهمروبهکنهیمیابرازدلتنگ

:گمیومذارمیبازوشمیدستمرورواسمن،ییهی.باقطعنشدنگردوزمیزدهبودم

شده؟یچ-
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شهیصابرباعثمیبزنه،سرفهمصلحتیحرفکهنیوقبلازاکنهیروازخودشجداممن

یشونهیدستشرورودوزم،یبهصابرمعیازحرفزدندستبکشه.نگاهمروسر

.رهیمرونیوبعدازاتاقبذارهیمزدانی

شده؟یچ-

اسمنیبهرفتنکهنیانی.حرهیمرونیهمازاتاقبواونترکهیمجددبغضشماسمنی

:گمیمکنم،ینگاهم

؟یبریخوایتونم-

وبرهیمشیمشکیموهایکالفهدستشروتوچرخونم،یمزدانیروبهسمترمس

وکنهیروشنگاهمروبهواری.بهدذارهیمشیدستشخودشروبهنمایرویخالکوب

:گهیم

نه.-

شده.یبهمبگوچتوپس-

:گهیومبرهیشلوارشمبیجیروتودستش

شده؟یچ-

:گمیومفرستمیمرونینفسمروبکالفه

ه؟یچنیاهرسهتاتونآشفتهکهنیالیآره،دل-

:گهینشونبده،متفاوتیاونروبکنهیمیکهسعیوبالحناندازهیروباالمهاششونه

!یفشارزندگ-
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:گمیومدمیهمفشارمیهامروروحرصلـ*ـببا

هاتونکردنکهلباساعالمیعمومیاومدنسراسرکشورعزایبهخاطرفشارزندگ-

ه؟یمشک

زنهیهوامیتوی.بشکناندازهیهممیوپاهاشرورونهیشیمنمیروروبهیصندلیرو

:گهیوم

.یاشارهکردیبهنکتهخوبنیآفر-

:گمیومرمیگیتختبودروبهدستممیروکهیبالشت

توحلقت!کنمیبالشترومنیهمایشدهیچیگیمای-

:گهیومکنهیودهنشروبازمشهیبهجلوخممیکمشن،یهاشبهخندهبازم*ـبلـ

بفرما،بالشتروبکنتوحلقم!-

.بالشتمحکمبهصورتشکنمیومحکمبالشتروسمتشپرتمکنمینمینامرد

لـ*ـبزمزمهریزیورواندمی.گوشهلبمروباالمشهیخندشبلندمیوصداخورهیم

:گهیمزد،یکهخندهتوشموجمیوبالحنذارهیپاهاشمیالشتروروب.کنمیم

؟یغشنکنیدیقولمیولگمیخببهتم-

:گمیمعیوسرافتهیبهجونمماسترس

.یکنیممیروانیزودبگودار-

منهمنفسزدانیازدی.بهتقلکشهیمیقیونفسعمکنهیهمقالبمیروتوهاشدست

.شهیحبسمامهیریگندادکلنشتویبووکشمیمیقیعم
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بگم؟یخبچهجور-

:گمیومدمیهمفشارمیرومحکمروهامدندون

مثلآدم!-

.دهیمهیتکیصندلیوبعدبهپشتکنهیبهممینگاهیچشمریز

.یسرشدهیسایب،یراستشروبخوا-

:گمیوباحرصمدوزمیروبهسقفمنگاهم

!یلعـ*ـنتیدیروحرصممنقدرنیچراا-

:گهیومنهیشیمنهیبهسدست

وقتداداشترگبغلتکنماونشمیبعدمنمجبورم،یکنیبگمغشمییهویخباگه-

.کارهیچشمممیبادمجونپاهیوکنهیبادمرتشیغ

:گمیومذارمیمعدممیرورودستم

!یدیسکتهممنرویآرومگفتنتدارنیباهمیدِلعـ*ـنت-

:خورهیبهگوشممزدانییوصدابندمیروبادردمهامچشم

پرپرشد.یوگلدیزویخالصهبگمباد-

زدانیومحکمبهسمترمیگیبودروبهدستمزیمیکهرویکیپالستوانیلتیعصبانبا

:شهیاعتراضشبلندمیوصداخورهیمحکمبهشکمشموانی.لکنمیپرتم

اصالً!ومدهیبهتنیخوب،یکُندذهنهمهنیکهتواخببهمنچه-
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:دهیوادامهمذارهیشکمشمیرورودستش

نیبود.هوششهمخوببود،ایباباتبهرحمتخدارفت،خدارحمتشکنهمردخوب-

رفته!یبهکستیبچهمعلومن

.ستهیایقلبمازتپشمبنده،یراهگلومرومبغض

آره؟یکنیمیشوخ-

:گهیومافتهیمدمیبهصورترنگپراهشنگ

.خوابهیکهدرخونههمهمیِنه،شتر-

.سرمروبهاطرافشهیدهنمپخشمیومزهخونتورمیگیلبمرومحکمگازمگوشه

:گمیومدمیتکونم

.یکنتیمنرواذیخوایمدونم،یمنمیگیمیالک-

دستمجایاشکمرویهاوقطرهاندازمیمنییسرمروپاافته،یمنییازسرمپایروسر

واونرسونهیممیدستشروبهروسرکنم،یروکنارماحساسمزدانی.حضوررنیگیم

:گهیوباغمماندازهیسرممیرورو

کردنترونداشتم،االنهم....تیوقتقصداذچیبهخداقسممنه-

یرویخالکوبی.نگاهمروفرستهیمرونیونفسشروکالفهبکشهیحرفزدندستماز

نکردهبود.یآخربرامپدریکهروزهایِپدریساعدشِوذهنمپ

پرازی.صدادارهیوبهسمتدرقدمبرمرهیگیازمنفاصلهمعیدر،سریصدادنیشنبا

کنم.یعذاداردیازدستدادمواالنبازیمنعزاندازهیمادمیتازهاسمنیبغض
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؟یبهشگفت-

نیاماکمرمازاشن؛یهامخمم.شونهشهیاماشکستهنمکنه؛یمینیگلومسنگیتوبغض

:کنمیلـ*ـبزمزمهمریوزبندمیهامروم!پلکشکنهیدردنم

!یجاندادمیزندگتوروزخوشهمکیدمتگرمخدا،-

باعثکنم،یدستماحساسمیکهتویوسوزشکشمیدستممیسرمروازتوتیعصبانبا

!ادیاشکمدربشهینم

بروپرستارروخبرکن.زدانی-

ندارم.بهصورتشنگاهکنمروکهنیاماتواناکنم؛یروکنارماحساسماسمنیحضور

:گهیوباغممنهیشیدستممیهاشرودست

!گمیمتیتسل-

:زنمیلـ*ـبمآروم

بهمن؟؟یگیمتیتسلیبهک-

نیی.سرشروباالوپانمیبیرومونشیگریهاچشموچرخونمیروبهسمتشمسرم

:گمیومزنمیمی.پوزخندرهیگیهاشمدستنیتربودستمرومحکمکنهیم

بگو.تیمنکهدخترشنبودم،بروبهصباتسل-

یرنگرورودی.مالفهسفخوابمیتختمیوروکشمیمرونیدستشبیروازتودستم

.برمیمالفهمریروزوسرماندازمیخودمم

کرده؟یآبروغنقاط-
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اسمنیپرازحرصی.صداشمیجوابدادنمالیخیوبزنمیمزدانیبهحرفیپوزخند

.خورهیبهگوشمم

.ریزبونبهدهنبگقهیدقکیتوروخدا-

وشهیکهقصدشکستهشدننداشت،شکستهمیدستم،بغضیحسفرورفتنسوزنتوبا

.زمیریمرتاشکصویبهپهنا

بکشمبهرونیدستمروازداخلدستشبکهنیوقبلازانهیشیدستممیرواسمنیدست

!شمیدعوتمیهوشیبیایدن

***

هام.کفدستکشمیوماسکمروباالمکنمیسرممرتبمیرنگرورویمشکیروسر

.ستمیباکنمیمیوسعذارمیتختمیرورو

کمکتکنم؟یخوایم-

:گمیوبابغضمدوزمیروبهمامانمگاهمن

نه.-

.دستشروپشتکنهیروپُرمنمونیوفاصلهبکشهیرنگشروجلومیچادرمشکمامان

ولـ*ـبکنمی.دستمرودورکمرشحلقهمچسبونهیمنشیوسرمروبهسذارهیسرمم

:زنمیم

؟یبغلمنکردیجورنیچندوقتهایدونیم-

:گهیوبابغضمدهیمبهخودشفشارمرومحکمن
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که....شدیحصارشکستهمنیاستیبایمشیوقتپیلیخ-

.شهیحرفشبابازشدندرقطعمیادامه

ن؟یاآماده-

.چادرمکنمیبودنگاهمستادهیچهارچوبدرایوبهصابرکهتوامیمرونیبغلمامانباز

:گمیومرمیگیروازدستمامانم

ره.آ-

:گهیوکالفهمذارهیبهجلومیقدمصابر

ن؟یروبرداشتیهمهچ-

دستهگلنرگسکهخشکشدهبودنثابتیوچشممرواندازمیبهاطرافاتاقمینگاه

:گمیومکشمیچادرممی.دستمروبهلبهمونهیم

آورده؟یگلروکنیا-

:گهیمکثمیزکموبعداشهیتختتوسطمامانبرداشتهمیرویدستفیک

براتآورده.اسمنی-

وارمی.سرمروباالمستمیایوکنارصابرمذارمیبهجلومیوقدمگمیلـ*ـبمریزیآهان

:گمیومکنمیپرازغمشنگاهمیهابهچشم

؟یِصباکدوماتاقبستر-

:گهیوروبهمامانمرهیگیدستشمنیروبدستم
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.میایخونهمامنیشمابر-

کهکنارشکنهیومنرووادارمذارهیبهجلومیقدمده،یجوابدادنبهماماننمفرصت

قدمبردارم.

کههرییهادمکهپُربودازآنمیبیوتازهبخشرومرمیمرونییازدوروزازاتاقبعد

داشتن.یدردهیکدوم

.میهاباالبرپلهنیازادیبا-

ازمنفاصلهداشت.بهیکهچندقدمرسمیمییهااهپلهوبهررمیگیدستصابررومرد

.نمیتازودترصباروبببخشمیهامسرعتمقدم

وکشمیلبممی.زبونمروروکنمیودستصابررورهانمرمیرودونهدونهباالمهاپله

:گمیم

خداروشکرکهسالمه.د،یکشیسرشنفسنمیباالدمیاونروزرس-

وکنمیپلهروهمردمنی.آخرادیمنییوپاخورهیازگوشهچشممسُرمیاشکقطره

اتاقنیتعلقبهسومکهمی.انگشتاشارشروبهسمتدردوزمیممنتظربهصابرچشم

:گهیومرهیگیبودم

گوششردشده.ظاهراًنبضشاونروزکندخیمرگازبگفتیجاست،دکترشماون-

.ینشدمتوجهوتوزدهیم

:گمیومکشمیمنییروپارشیگودسترسونمیرنگمدیروبهدرسفدستم

خداروشکرکهسالمه!-
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.ارمیروبهزبونمخوردیذهنموولمیکهتویوارداتاقبشمسوالکهنیازاقبل

د؟یحاجبابافهم-

:گهیبغضشبشکنهمکهنیوقبلازاشهیصابراشکجمعمیهاچشمیتو

مجددسکتهکرد....یکهتورفتنیساعتبعدازامیونومدیه!اصالًبههوشنن-

.آبدهنمروقورتبرهیمشیمشکیموهانیودستشروبخورهیحرفشرومادامه

برهوسربازنکنه.نییگلومنشستهبودهمپایکهتویتابغضدمیم

الکلی.بوذارمیبهداخلمیوقدمکنمیموبعددراتاقروتاانتهابازکشمیمیقیعمنفس

!چهیدلورودمبهمبپشهیوباعثمرسهیبهوضوحبهمشاممم

وپاهامثابتبندهیهامحلقهمچشمیبود،اشکتودهیتختخوابهییصباکهرودنیدبا

.ستنیایم

یوسررنگشازگوشهرییخرمایوموهازنهیتنشزارمیتومارستانیبیصورتلباس

زده.رونیکهبهسردارهبیدیسف

توانمرو.تمامرسمیوبهدستشمرمیگیصورتشبودمیکهرویژنیازماسکاکسچشم

غیکهاونروزباتیدستشه،یمچدستشمخی.نگاهممستمیایوکنارتختشمکنمیجمعم

دشیستسفپویروهیبخفیردهیدستشنبودویازخونرویرگشروزدهبود.خبر

نشستهبود.

یخودمروروکنم،یروحسمیصندلکیوجودیووقتبرمیروبهپشتسرممدستم

:گمی.بابغضماندازمیمیصندل

!ینبودجانیبودماالنادهیاگهاونروززودتررس-
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اریاختی.بدهیومحکمگردنمروفشارماندازهیوجداندستشروبهدورگردنممعذاب

.شهیبلندمامهیگریصدا

تونبود!ریتقص-

.ماسکشروبهدستشگرفتهوقطرهنمیبیبازصبارومیهاوچشمکنمیروبازمهامپلک

ونگاهمروبهرمیگی.گوشهلبمروگازمادیمنییوپاخورهیازگوشهچشمشسُرمیاشک

.دوزمیبودمستادهیکهصابراییجاسمتدر،

منبودمکهبدکردم!نیا،یمقصرنبودوقتتوچیه-

:گمی.باغممکنهیلبمجاخوشمیرویبخوامپوزخندکهنیابدون

چیکهکارشاشتباهبوده.االنهمهکنهیقبولنمکسچیهوفته،یاتفاقبدنهییتاوقت-

!ندهیآیتوزنهیفقطگندمکنهیهاگذشتهرودرستنمحرفنیکدومازا

خوره،یآدمبودبهممی.حالمازهرچشمیوبلندمذارمیمیصندلیدستهیرورودستم

کردن!یبدبودنوبدافتهیمادشونیرسنیبهتهخطمیوقتکهییهاآدم

ازدستندادم.دستمزیکهانگاراصالًعزهیوحالمجورستیگلومنیازبغضتویخبر

داغپدریعنیبود؟زمیباواقعًاعز.حاجبابندمیهامروموپلکرسونمیمواریروبهد

هاشوخاطرهزمیریمداماشکنمهیچرامثلبقسوزه؟یبود؟پسچراجگرمنمنیهم

اد؟یهامنمچشمیجلو

کهبهگذشتهختمی.لـعـ*ـنتبههرچرمیگیفاصلهمواریوازدکنمیروُمشتمدستم

!شدیم

وبمون!باهامقهرنباش،همهرفتنتگهیدصنم!تو-
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:زنمیولـ*ـبماندازمیمنییروپاسرم

قاًیمنهماالندق؟یکجابودستمیمنخواهرتم،دشمنتنزدمیکهدادمیاونروز-

!ستادمیهموننقطهایتو

.امیمرونیوازاتاقبرمیگیمدهیصبارونشنیهاصنمگفتنیصدا

م؟یبر-

:زنمیولـ*ـبمکنمیصابرنگاهمیهاچشمیتو

کجاست؟میآره،گوش-

تازهمیگوشدنی.بادارهیمرونیروازداخلشبمیوگوشبرهیمبشیروداخلجدستش

ردوبدلنمونیباربنیکهآخرییها!باحرفدمیدوروزاصالًهومانروندنیاادیمادمی

شده،مطمئنمکهاالنازدستمناراحته.

!گهیدرشیبگ-

دارمیکنارصابرقدمبرمکهنیانی.حرمیگیشمروازدستمیوگوشبرمیروجلومدستم

.جستوجوکردنمنمیازهومانببیاهیسادیتاشادوزمیممارستانینگاهمروبهاطرافب

کهسوارآژانسشدموکنهیمدایادامهپییتاجامارستانیبیحاضرتویهاآدمنیب

.شهیدورودورترمهرلحظهازمنمارستان،یبیتابلو

.امیاالنمنیآقاچندلحظهصبرکن-

درخونهیجلونی.ماشدوزمیمنیازماشرونیوبهبرمیگیدستممیهاروازناخننگاهم

ازدستمدَررفتهزیچغرقنبودهومانشدهبودمکهحسابهمهقدرنیومناستادهیا

بود!
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نیکهساکنانادهیمنینصبشدهبودنخبرازامونخونهواریدیکهرویمشکیهاپارچه

گلومیکهبغضتوبهیچاپشدهوعجمیکاغذترحیخونهعزادارن!عکسحاجبابارو

یحاجبابافقطدوروزبودواالنمهلتمبرایمنبرای.انگارمهلتعزادارشهیجمعنم

کردنتمومشده.هیگر

وبهرانندهکهنهیشی.مامانکنارممرمیگینهمخویوارهایچشمازدنیبازشدندرماشبا

:گهیومکنهیجلوجاخوشمیصندلیبعدصابرهمروی.کمکنهیبودسالممیمردمسن

.نیآقاحرکتکن-

.زنهیرومنیواستارتماششهیمنییمردباالوپاسر

؟یدیصبارود-

یروی.پوزخندکنمیحبسمهامهیبهارروداخلریوبوکشمیمنییوپارنیماششهیش

:گمیوآروممنشونمیلـ*ـبم

!داستیکهنکوستازبهارشپیسال-

؟یگفتیزیمادرچ-

یچناندارهعزادارهمدهیهاشنشونمچشمریزی.گودکنمیبهماماننگاهمیچشمریز

:گمیومکنمیهمقالبمیهامروتو.دستکنهیم

نه.-

قدمابونیداخلخدیخریکهباکلشمیمیبهمردمرهیوخدمیمهیروبهدرتکسرم

!شهیممیسالِزندگنیکهامسالبدترکنمیفکرمنیوبهاکشمیمیقی.آهعمزدنیم
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االندارهچهدونستمیکهنمیهومانگشتم،یمردمدنبالهومانمنیکهبخوامبنیابدون

قراره؟ازچهواصالًخبردارهکهاوضاعمکنهیکارم

صباخوببود؟-

:گمیومدمیهمفشارمیهامرورو.لـ*ـبکنمیوبهماماننگاهمرمیگیمرونیازبچشم

بدنبود.-

نسبتاًکوتاهبهشتزهرارینزنهومسیحرفگهیندتاماماشهیجوابدادنمباعثمکوتاه

وماشکنهیاونرومهانیشمابوقیصدایکههرازگاهیبشه.سکوتیسکوتسپریتو

.کشهیمرونیخودمونبیایروازدن

.کنمیومنتظربهصابرنگاهمکشمیروباالمنیماششهیشن،یترمززدنماشبا

.میدیصابرمامانرس-

کنهیرانندهروحسابمهی.کراکنهیزبرلـ*ـبزمزمهمیدیوببخشخورهیمیتکونصابر

.گوشهمیایمنییپانیشدنصابر،منومامانهمازماشادهی.باپهشیمادهیپنیوازماش

کنمیمیسعشهی.مثلهمافتمیودنبالمامانبهراهمرمیگیچادرمروبهدستم

کهبابابابزرگمبهییروزهاافتم،یمهامیبچگادیسنگقبرهارونخونم.یرویهانوشته

گرفتهبودموباذوقادیتازهخوندنونوشتنرو.اونروزهامنمیاومدیبهشتزهرام

قمیاولتشوشهیاونهمهمخوندم،یبابابزرگممیسنگقبرهاروبرایرویهانوشته

.رمیبگیفراموششهیرونخونم،چونباعثمهاتهنوشنیاگهیدگفتیوبعدمکردیم

روارحرفنگفتهتوشونکههرکدومخروارخییقبرهاشم،یردمیادیزیکنارقبرهااز

شدهبود.یمخف
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کهکنمینگاهمیوبهقبررمیگیچشمازآسمونصافمن،یزمیزانوزدنصابرروبا

جبابابود.متعلقبهحاشکیب

هیگری.صداذارهیهامخاکیودستشرورونهیشیمنیزمیهمکنارصابررومامان

.کنهیهامدعوتمکردنصابر،اشکروبهچشم

بابااالنوقتشنبود!-

وبهنمیشیمنیزمی.کنارصابرروذارمیبهجلومیوقدمکشمیهاممروبهچشمانگشتم

پهنششروعبهیهاوشونهادیخاکفرودمی.سرصابرروزنمیقابعکسحاجبابازلم

.کنهیمدنیلرز

...توروخدابلندتونمیمننمگردنم...بابایخونهروبندازهیتیباباوقتشنبودمسئول-

شو.

کهیداخته،برادرمنچهبهروزبرادرمانیخودخواهنمیتانببندمیروبادردمهامپلک

هاشافتادهبود.شونهیحاجبابا،کالًروتیکمازپدربرامنبودوحاالمسئول

نیوبهانهیشیملبمیرویپوزخند.ذارمیخاکمیوروبرمیجلومدیدستمروباترد

کهخوشبهحالخاک،حداقلاونتونستطعمبغلحاجباباروبچشه!کنمیفکرم

.بهخاطرانیخاکفرودبیاشکمرویهاقطرهدمیواجازهمکشمیمنییروپاماسکم

محبتبهیدستشروبرابارکی.کاشحداقلکنمیمهیطعمبغلحاجبابا،گردنینچش

یفوتکردنشمعرویگرفتهبودمبهجاکهباذوقبراشتولدیشوقتکاد،یکشیسرمم

!کردینمتمنروفویشمعآرزوهاکش،یک

:گهیوبابغضمنهیشیصابرمیشونهیمامانرودست
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؟یایسرخاکبابابزرگ،توممیریمام-

:گمیومدمیهمفشارمیهامرورو*ـبلـ

نه.-

لباسشروبتکونهازمنفاصلهیرویهاخاککهنیوبدوناهشیبلندمنیزمیازروصابر

وقبرحاجبابا!مونمیبعدفقطمنمیوکمشهیازصابربلندمتی.مامانهمبهتبعرهیگیم

:زنمیولـ*ـبمنمیشیزانومچهار

دارمباهاتتنهاباشم.ازیمننکننیهافکرماون-

:گمیومکنمیگاهمعکسشنیحاجباباتویهاچشمبه

ازیکنم.مننهیگرریدلسهیوجانیانمیبشکهنینهبهخاطرایولکنن،یدرستفکرم-

دارمتنهاباشمتاحرفبزنم.

:دمیوادامهماندازمیهاممشونهیروروچادرم

یلی.خیدوستداشتمبهتبزنموتوگوششنوانداشتشهیکههمییهاازاونحرف-

نیخندهداره!ازایلیگوششنواباشهخهیآدمهیحسرتکهنیدارهنه؟اخنده

کهپشتشهزارتادرده!ییهاها،ازاونخندهنهیزنیکهازتهدلمییهاخنده

.ارمیصورتممیوجلوکنمیمشتمروهامدست

روبشمارم؟دردهامیخوایم-

:گمیومکنمیهامروبازمازانگشتیکی
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اونوقتم،یباهمدوکلمهحرفبزنایصنمبیبگیومدیوقتنچیکههنهیدردمانیولا-

کهییهامون،ازاتفاقوباذوقازمدرسهنشستمیکنارتماومدمیدخترهامهیمنمثلبق

نیبهبرواشهیمنوتوهمیهاخبحرفیولزدم؛یدرطولروزافتادهبودبراتحرفم

.شدیرونپوشو....ختممنیروبپوش،انیاار،یبورنیروبخر،ا

.کنمیروبازممیوانگشتبعدکنمیهامروپاکمپشتدستماشکبا

ازیوکمکمکنیریدرهادستمروبگپهیپارک،مثلبقیبارمنروببرهیآرزوداشتم-

وبرامیهُلمبدتابومحکمیرویپدرهامنروبذارهیسرسرهبرمباال.مثلبقیهاپله

دارمشاهنداره،یدخترگفتیکهمیهمونگم؟یکدومشعررومیدونی.میشعربخون

کهَکسدمیمیبهکسدم،یبهراهدورشنمدم،یبهکَسکَسونشنمه،دارهماهنداریصورت

تنشاطلسباشه....رهنیباشه،پ

.مونهیگلوممیوادامهحرفمتولرزهیازبغضمچونم

کهازراهیمنروبههرکسیروزآخرخواستیوحتیشعرروبرامنخوندنیاماتوا-

!یبددیرس

هاشروبرگوبالبخندگلرسونمیکهکنارقابعکسبودمیروبهگلرزمشکدستم

.کنمینوازشم

کهیقیشدنبهحسرت!حسرتعملیبودنواالنتکتکشونتبدادیزیلیآرزوهامخ-

!دهیحصاردورتادورقلبمروگرفتهواجازهتپشبهشنمهیمثل

:گمیومزنمیمیلبخندهومانیادآوری.بانمیشیوصافمکنمیرورهامبرگگل
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کهمحبتتروازییحصارروخرابکنه.اونروزهانیایتونستهآجرهایکیاالنیول-

هامرنگچشمکهنیازاشهیهم.خوببلدبودمحبتشروخرجمکنه.یکردیمنسلبم

تودلتوننیقدرمچههایااونبهمنشوندادکهچشمقهوهیبودم؛ولیبودناراضیاقهوه

بروباشن!

:گمیومکشمیلبممیزبونمروروکنم،یهمقالبمیروتوهامدست

کهیاونروز.ازیادلبرچشمقهوهیعنیکال،یتگهیبهممزنه؟یصداممیچیدونیم-

.یِاقهوههامخوشحالمکهچشمقدرنیادمیکلمهروشننیا

:گمیوبابغضماندازمیمنییروپاسرم

ازدستدادهزیکهعزیدوستشدارمکهاگهبرهمثلکسقدرنیدوستشدارم،ایلیخ-

نکردم!یبکنم،ولستیبایکهدرنبودتومکنمیرومیی.همونکارهازنمیزارم

:گمیومرمیگیروروبهآسمونممیاشکیهاچشم

.اونروزهاکهصبحیدیکهکشییهایهمهسختیکهچشمببندمروهیانصافیخببیول-

یدونیمیغذاجلومونبودولنیبهترشهینرفته.همادمیرویموندیتاشبتومغازهم

هامباربهحرفهیکهنیهمشه،یغذاولباسختمنمنیبهبهترشهیمحبتکردنهمه؟یچ

بود.یکافمنیبرایدادیگوشم

مانتومبیروازداخلجمی.گوششمیهاممادامهحرفالیخیوبرمیگیلبمروگازمگوشه

هومانوترنمنبود.یهاازتماسی.برخالفتصورمخبرزنمیورمزشرومارمیمرونیب

:کنمیلـ*ـبزمزمهمریز

دادن.مایاپبهمپواتسیتودیشا-
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رهیخی.بهصفحهگوششمیوواردواتساپممکنمیروروشنمنترنتمیاعیفکرسرنیابا

هومانِ.لیازسمتترنمونبودپروفاامیتاپپنجنهیبیکهچشمممیزیچنیواولمونمیم

متعلقبهدشیبازدنی.آخرشمیوواردچتهومانمکنمیسرممرتبمیروروچادرم

.سمینویومدمیتکونمبوردیکیبود.انگشتمروروشیسهروزپ

؟ییکجا-

!ازاسترسگوشهانگشتمروگازخورهیمکیتهیشه،یوبرخالفهمکنمیروارسالمامیپ

کهاقوامبهمگفتهشمیمیتیتسلیهاامیپالیخی.بامیمرونیوازچتهومانبرمیگیم

.کنمیمچتترنمروبازعیبودنوسر

بهاطرافیفرستاده.نگاهسیخندسوبعدازاونچهارتاویموجیاامشیپنیاول

خندشبهی.صداکنمیروبازمسشیونیاولنم،یبیرونمیکسکهنیوبعدازااندازمیم

:گهیوبعدمرسهیگوشمم

.یخنگباشقدرنیاکردمیفکرشرونم-

حرفنیمنظورشازارن،ی.ابروهامتوهممشهیمبازیبعدسیووشهیتموممسشیو

بود؟یچ

مونخورد.آخحواسمنبودهنوزاصلماجراروخنگبودنتبهدردنیخبایول-

یچهجورادیمادمییآقاهومانشماداداشمنه.وانی!جونمبراتبگهکهایدونینم

فاتتیبعدتوصیاورتنشهولبدیازخنده!شاپاچمیم،یکردیمفیداداشمروتوصافهیق

رفته.فکرکنشیخفنپیلیمونخنقشهدمیکردموفهمیدورصورتشروبررسهیرفتم

دخترحاجاحمددلشروببازه!
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حاجیها.نگاهمبهچشمافتهیمنیزمیازدستمرویوگوشبندهیمخیهامرگیتوخون

منبخوامپخشکهنیبدونایبعدسیووشهیقفلمکرد،یعکسنگاهممیباباکهتو

.شهیم

شدهبود.خودتنقشهروبرامنییتعشیکهبراتافتادطبقنقشهازپیاتفاقاتیهمه-

باعثنیاویدادیرفتنتروهمبهممییشوآماردستیجلوم!حتیذاشتیومیدیچیم

االنبروگفتمیهمتسلطداشتمکهاگتویروقدرنیانتقامدستبهکاربشم.ایشدبرا

جونم؟یسوالمطرحِکهانتقامچنی.حاالایرفتیمیشدیملندبحرفیبییشودست

درمغازهماروتختهکنن،فقطبهخاطرشهیباباجونتباعثمشیبراتبگهکهچندسالپ

مامانمسرطانمیبوددهیدستمردم!اونزمانتازهفهمدادیمیبابامجنستقلبکهنیا

پولیوماحتشهیشدنمغازه،بابامورشکستمه.بابستشدیمیدرمانیمیدارهوداشتش

توباعثشدی!کاربابایندرمایمیچهبرسهبهشمیهمنداشتمینونبخرهیمیبخواکهنیا

بهجابذاره!میتکتکلحظاتزندگیوحسرتبودنشروتورهیمامانمبم

لـ*ـبزمزمهریبشنوزیصورتمجاریهامرواشکشهیپرازبغضترنم،باعثمیصدا

کنم:

مگهمنچهکارتکردهبودم؟-

نیعالقهنبودهوتمامایازروزده،یکههومانبهممییهاتکتکحرفکهنیفکرابا

ذارمیخاکحاجبابامی.سرمرورورهیگیدوتاشدهبودم،نفسممنیدستاچهیمدتباز

ازدستداده!زیکهعزیمثلکسقاًی.دقکنمیکردنمهیوشروعبهگر

یومجبورمبهصداببرموصداشروقطعکنمندارمیدستمروبهسمتگوشکهنیاتوان

صداشدهبود،گوشبدم:نیتربهمنزجرکنندهلیترنمکهحاالتبد
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هدفخودمبهدنیدراصلرسدادم،یکهبهبهونهکمکبهتوانجاممییتکتککارها-

اونخواستمیمیتوروازچشمباباتبندازموخبموفقشدم!حتخواستمیبود.م

آخرروبزنمکهریباباتبفرستموتیروهمبرایهبودکهباهومانگرفتییهاعکس

نبودوباباتمُرد.خالصهکنمکهحوصلهحرفزدنباتوروندارم،هراریشانسباهام

داریهمنهبهمنزنگبزن،نههومان،دگهیادمحقتووخانوادتبود.دکهانجامدیکار

!امتیبهق

یهاوخاکدارمیروبرممیگوشکنم،یخاکبلندمیسرمروازروسیتمومشدنوبا

کنمروپیلحظهتانیایتوتونمیکهمیزی.تنهاچکنمیاشروپاکمصفحهیرو

.ازواتساپزنمیلرزوندکمهارسالرومیهادستبا"ترنم!بخشمتینم"سمینویم

کهشمیمدواریامنیوقداخلگوشمبهابدنیچی.باپزنمیوبههومانزنگمامیمرونیب

:زنمیزنداخلگوشمباتعجبپلکمهییصدادنیچیصداشروبشنوم!باپتونمیم

بله؟-

:گمیومذارمیخاکمیدستمروروکف

؟یهمنبیآقایگوش-

نهخطفروختهشده!-

.روبهعکسحاجاندازهیقلبمخشمیروچه،یپیگوشممیکهتویبوقممتدیصداو

:گمیومکنمیبابام

باورکنمرفته؟یعنی-

:گمیوبادردمزنمیمهیگرریزبلند
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بوده؟یهاالکحرفنیایباورکنمهمهیعنی-

.زنمیکحاجبابامخایومحکمروکنمیرومشتمدستم

؟یآوردمیبهسرمزندگییچهبالیحاج-

:گمیمهیگرونیومکوبمیمنمیروبهسمشتم

توجهسادههیکهمندلمروبای!چرامحبتتروخرجمنکردیحاجسوزهیقلبمدارهم-

ازدستندم؟

منخوبیروزهایهمهدرد؟پسکنی.بسنبوداافتمیبهسکسکهمهیشدتگراز

:زنمیمادیوفررمیگیسرمروبهسمتآسمونمرسه؟یم

قدرتحملدارم؟مگهمنچهیدِلعـ*ـنت-

یهومانجلویهاقلبمهرلحظهامکاندارهازهمبپاشه.تکتکحرفکنمیمحس

روپشتلبمیلزجعیمایبعدداغیوکمچهیپیسرممیتوی.دردبدرهیهامرژهمچشم

کهخوندماغشدم!شمیومتوجهمکشمیممینیبری.انگشتاشارمروبهزمکنیاحساسم

؟یشدیصنمچراخاک-

نگرانشبهیها.چشمکنمینگاهممیشگیهمیوبهناجچرخونمیروبهسمتچپمسرم

مینیوبارهیمرونیببشیازجی.دستمالنهیشیکنارممعیوسرافتهیصورتممیخونرو

.رهیگیمروبادستمال

.ریسرتروباالبگ-

.دمیکهگفتهروانجاممیومنکارخورهیممسرمازگوشهچشیاشکقطره
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شده؟یصابرچ-

سیهامروخهامبهسرعتگونهواشکارهیبهدردمشترینگرانمامانقلبمروبیصدا

.کننیم

خوندماغشده.نه،یهمیبهشتزهرابرانیایظهرنگمیمیوقت-

هیفشیداخلکیهالهیوسنیبعدازگشتنببره،یمفشیدستشروداخلکعیسرمامان

وشکالتمالمیروبهچادرمممیخاکیها.دسترهیگیوبهسمتممارهیمرونیشکالتب

.رمیگیروازدستمامانم

:گهیومشهیبرداشتهممینیبیصابرازرودست

خونشبنداومد.-

ایدنیها.تمومغمزنمیوبهعکسحاجبابازلمکنمیجامستمجابهدیروتوشکالت

خاکحاجبابازاربزنم.یسرمروبذارمروخوادیدلمجمعشدهودلممیتو

قدراحمق.چهدمیادامهمختنمیوبهاشکراندازمیمنییسرمروپالرزه،یازبغضمچونم

هومانشدتیادآوریوهوماننشدهبودم.بانمتریلیمتوجهتشابهفامیبودمکهحت

وگوشهلبمروبهدندونبندمیهامروم.پلکسوزهیوقلبممشهیمشتریهامباشک

دستماماِن.دمیمصیتشخیوبهراحتنهیشیدستممیوری.دستگرمرمیگیم

نکنفداتشم.هیگر-

روندارم.سرمازدردامهیگروقصدتمومکردندمیهمفشارمیرومحکمروهامپلک

کردم؟یمنیحالبدمنفرنیهومانروبهخاطرادی.بانهیبیهامتارموچشمکشهیمریت
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بهجدوآبادشفوشزیرهیکهکنارشداشتمویخوبیهمهروزهایچشمببندمرودیبا

بدم؟

.بندهیامنقشمهچشمیوصابرجلوچهرهنگرانمامانکنم،یهامروبازمپلکآروم

:گهیمیاگرفتهیوباصدانهیشیبازوممریدستصابرز

.میبلندشوبر-

افتادهنیزمیکهرویشکالتالیخی.بستمیایومکنمیپاهامجمعمیتوانمروتوتمام

.کنمیگرفتهحرکتمیکدونمیکهنمیوباکمکصابربهسمتآژانسشمیم

.بابستهشدندر،رمیگیجامیصندلیوروشهیامانبازمتوسطمنیرنگماشدیسفدر

چرخهیهامآدمیهمهنیوچشممنبکنهیحرکتمنی.ماشدمیمهیتکشهیسرمروبهش

خوادیهمقانعم،فقطدلمماشهیسادنیبهدیکنم.حتدایروپمیفردزندگنیتاآشناتر

تاآرومبشم.نمشیبب

.بهخاطرکشمیمشهیشیروکیضربدرکوچهیوذارمیمهشیشیاشارمروروانگشت

گهیضربدردهیوارمیمترنییموندگارنبودن.انگشتمروپامیزندگیکهتویخوبیروزها

نبودن!یولنن،یبهترکردمیکهفکرمییهابهخاطرآدمکشمیم

.ذهنمنمکیهمقالبمیهامروتوودستدمیهمفشارمیهامرومحکمرو*ـبلـ

لبمنقشیرویاالندلتنگمنشده؟پوزخندیعنیشه،یمدهیسمتهومانکشارادهیب

کنهیرومشیراحتدارهزندگالیبوده،پساالنباخیهاشالکهمهحرفیوقتبنده،یم

اشبهظاهرعاشقانهیهاکحرفدارهتقاصتکتجانیایکیکهستیواصالًبراشمهمن

.دهیروم
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واونروبهسمتخودمبرمیدرمرهیگدستمروبهسمتدستن،یماشستادنیابا

کهیاهیسیهاپارچهدنیوبادشمیمادهیپنیازماشعی.بابازشدندرسرکشمیم

یکهبعدازدوروزقرارهپابذارمتوفهممیمونروپوشوندهبودنمخونهیوارهاید

کهپدرنداره!یاخونه

ذارمیاسمحاجبابامی.انگشتمروروستمیایممیترحیورقهیوجلوذارمیمبهجلویقدم

:زنمیولـ*ـبم

!یستینگهیدشهیکهباورمنمیزودرفتقدرنیا-

:ارمیمنییدستمروپاه،یزنهمسایصدادنیشنبا

!گمیمتیجان،تسلصنم-

دمیمصیزنتشخی.ازصدانمکیلـ*ـبتشکرمریتنهازارمیسرمروباالبکهنیابدون

باشهکهاونروزپسرشدرخونهروبرامبازکرد.یکسکهممکنههمون

یومنباسرکنهی.صابردرروبازمدارمیوبهسمتدرقدمبرمدونمینمزیروجاموندن

.شمیکهقصدباالاومدننداره،واردخونهم

صنمبانو؟-

کهکنارحوضنمیبیحاجباباروم.رمیگیردصدارومیشکوبانگاهاارمیروباالمسرم

:گهیومپاشهیدستشروبهصورتشمینشستهومشغولوضوگرفتِن.آبتو

بابا!سجادمروآمادهکن!-

کشمیمنییروپارشیگ.دستدارمیبهسمتدرقدمبرمعیوسرلرزهیازبغضمچونم

قفلِ.کهشمیوبابازنشدندرمتوجهم
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:گمیومدارمیبرمرهیگدستیروازرودستم

درروبازکن.ایصابرب-

کهنیبدوناشهی.ازکنارحاجباباردمذارهیبهداخلمیوقدمرهیگیچشمازکوچهمصابر

درروبازکنه،باتعجبکهنیوقبلاارهیمرونیببشیروازداخلجدیبهشسالمکنه.کل

:گمیم

؟یرابهحاجباباسالمنکردصابرچ-

.شهیمدهیهامکشصابرازقفلدربهسمتچشمنیغمگنگاه

حاجبابا؟-

:گمیومرمیگیاشارمروبهسمتحوضمانگشت

جانشسته،حواستکجاست؟آرهاون-

:گهیوبامکثمرهیگیردانگشتمرومصابر

.ستیجاناونیکس-

:گمیومچرخمیسمتحوضمبه

جاست.حاجبابااونها،یالزمشدنکیصابرع-

:گمیومکنمیمکیحاجباباخودمروبهصابرنزددنیندبا

کجارفت؟نکنهازدراتاقرفتهداخل؟-

:گمیوباترسمرمیگیدستصابرروممچ
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.کنهیهنوزسجادشروپهننکردمدعواممنهیزوددرروبازکن،اگهبب-

وکنهیپهنشبرخوردمینهیدماغمبهسکشه،یبهسمتخودشممنرومحکمصابر

:گهیوبابغضمذارهیشونممیسرشرورو.شهیمکثدوربدنمحلقهمیهاشباکمدست

.ستینگهیصنم!حاجباباد-

:گمیومذارمیبازوهاشمیروروهامدست

ست؟ینگهیدیچیعنی-

لباسنی.آستبندهیهامنقشمچشمیاباجلوسکتهکردنحاجبریوتصوزنمیمپلک

.شهیترمدستممچالهوحلقهدستشبهدورمتنگنیصابرب

الیخفهممیتازهماد،یلباسصابرفرودمیوروخورهیازگوشهچشممسرمیاشکقطره

ندارمش!تیواقعیتوگهیحاجبابابهسراغماومدهود

کهاونیا.همونپنجرهدارمیقدمبرمنینجرهنشموبهسمتپامیمرونیبغلصابرباز

یجازدیبرقمیزیهازتمکیاشهیتوسطصابرشکستهشدوحاالشاششهیروزش

بهدنبالخردههاکییموزایوروارمیمنییشکستهروگرفتهبود.سرمروپایشهیش

.نمیبینمهاکییموزایگردوخاکهمرویاماحتگردم؛یمشهیش

ریرومتروبهواریدیرویرنگاهیپارچهسشه،یمدهیخونهکشیوارهایبهسمتدنگاهم

.زنهیخالصروبهقلبمم

روترکجانیکهقرارهایمثلکسرم،یگینظرمریروزاطیحسرتگوشهبهگوشهحبا

مکهباحاجباباداشتیودرشتزی.خاطراترشمارمیکنهدونهبهدونهآجرهاشروم

مبودخدهیدوروزبهمرسنیکهایزانوهامازحجمغمان،یهامبهرقصدرمچشمیجلو
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دورتندافتادهبودوهمهیرومیدوروزانگارزندگنیافتم.ایمنیزمیومحکمروشنیم

بود!یبودن،واقعریالسعیسرنیدرعزیچ

***

مامانبهیهیگری.صدانمیشیمیصندلیروتفاوتیوبکشمیبهداخلموهاممیدست

بهسنگشباهتی.قلبمبارهیاشکمرودرنمزیچچیهگهیامادرسه؛یوضوحبهگوشمم

ندارنتاببارن!یاشکگهیهامدوچشمستین

زیمی.بهعکسحاجباباکهرودمیچونمقرارمریودستمروزذارمیمزیمیروروآرنجم

وبرمیوبهسمتصورتحاجبابام.انگشتاشارمردوزمیجاخوشکردهبود،چشمم

.کنمیهاشرولمسمچشم

باربغلکردنتبهدلممونده.کیحسرت-

:زنمیلـ*ـبمرم،یچشمازقابعکسبگکهنیبدوناخورهیکهبهدرمیاضربهبا

بله؟-

یراتتاخاطرمیگیم.نگاهمروازشذارهیبهداخلاتاقمیوثناقدمشهیبالفاصلهبازمدر

نکنن.دایبهذهنمراهپشدنیکهمربوطبههومانم

؟یموهاتروکوتاهکرد-

تختصبای.ثنارودمیمهیتکیصندلیوبهپشتکنمیهمقالبمیروتوهامدست

:دمیجوابمحوصلهی.باندازهیهاشمشونهیوچادرشرورونهیشیم

آره.-
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:گهیومزنهیمیلبخند

!ادیبهتم-

هاممحوعکسحاج.چشمشمیمرهیومجددبهقابعکسخکنمیلـ*ـبتشکرمریز

هاروازراهدوراونیاسحتهفتهکیکهییهاهومان.چشمیهاچشمیباباستوذهنمپ

.دمیند

شه؟یمرخصمیصباک-

:گمیومکشمیمنییلباسمروپانیآست

امروز.-

.اندازمیسرممیورومداریبرمزیمیرورنگمروازیمشکشال

دنبالش؟رهیصابرم-

اومدنروبهداخلرونیکهازشالبییوموهاکنمیمنییآرهباالوپایروبهمعنسرم

:گمیوبامکثمچرخونمی.نگاهمروبهاطرافاتاقمکنمیمتیهدا

رونه؟یبیک-

:گهیمشه،یتختبلندمیازروکهنیانیحثنا

اقوام.همهباًیتقر-

رویرنگیمشکی.مانتودارمیوبهسمتکمدقدمبرمکشمیممیشونیدستمروبهپپشت

.پوشمیاونمیروارم،یکهتنمهرودربیلباسکهنیوبدوناارمیمرونیازداخلکمدب

آغازمراسمکسلآور!یعنینیوارسهینوارقرآنبهگوشممیصدا
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؟یخوب-

.شمیمانتوممیهابستندکمهالیخیوبنهیشیلبممیرویپوزخند

.ادیمینفس-

.رسهیبهگوشممشتریبونیوشهیگریوباهرقدمصدادارمیسمتدرقدمبرمبه

:گمیوآرومماندازمیبهراهرومینگاه

هاخستهشدم.مراسمنیازا-

منیچشمرونیرودمچند.باوشمیهالمیوراهَکنمیودلازاتاقممونمیثنانممنتظر

ومنمجبورمبهتکتکشونسالمکنم.شهیزومم

مبلیکنارمامانروکنم،یوهالسالممنیبههمهافرادحاضرداخلنشمکهنیازابعد

چشمیبهتکتکاقوامیچشمریوزکنمیهمقالبمیهامروتو.دستنمیشیم

.مشوندیدیکهبهلطفحضورکروناکمترمدوزمیم

یعزاداریدرنبودپدرمچهجورننیمنزومشدنتاببیچندجفتچشمروکهنیااز

همنظرهیکردنبقیدربارهنحوهعزاداریمردمحتنی.اخورهیحالمبهممکنم،یم

!دادنیم

اسمنی.کنمینگاهمیوبهدرورودرمیگیمیقالیهالچشمازگییآشنایصدادنیشنبا

اسمنییها.دسترمیفروماسمنیبغلیبعدتویاهیوثانشنیشواردخونهمبازنعمو

:زنهیوکنارگوشملـ*ـبمشهیدورگردنمحلقهم

؟یخوب-

:گمیومذارمیساعدشمیروروهامدست
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.ستمیبدن-

.لبخندکنهیهامبامحبتنگاهمچشمیوتودارهیهاشروازدورگردنمبرمدستاسمنی

.نهیشیمنیزمیوبعدکنارزنعموشرونشونهیهاشملـ*ـبیرویمحو

فضا،بهنیازاییرهایوبراادیباالبینفسمبهسختشهیبستهخونهباعثمیفضا

.برمیآشپزخونهپناهم

.کشمیمیقیونفسعمذارمیمنمیسیقفسهیورودمبهآشپزخونهدستمروروبا

عمه؟یخوب-

کهچندسالیا.عمهنمیبیهاممچشمیروجلومیعمهمریوچهرهکنمیازمروبهامپلک

مجددمونمصادفشدبامرگحاجبابا.داریبودموددهیاونروند

:گمیومنمیشیاونمیوروکشمیمونریرنگآشپزخونهروبیزرشکیصندل

آره.-

:هگیمده،یمادیکردنزهیکهخبرازگریاگرفتهیصدابا

؟یخوردیزیچده،یرنگتپر-

:گمیومشمیمرهیصورتبدونچروکشخبه

نه.-

یها.بعدازحلشدنقندکنهیوآبقنددرستمدارهیازداخلکمدبرمیوانیلعیسر

:گهیومذارهیمزیمیاونرورووان،یداخلل

بخورفداتبشم.-
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اسمنییعصبانی.صداکنمیلـ*ـبتشکرمریوزبرمیموانیمکثدستمروبهسمتلبا

حلقهنشه.وانیراهبمونهودورلیانهیدستممشهیباعثم

خودشونیجلوجا،نیانیخانوادهعزادارناونوقتشمانشستنیواقعاًخجالتداره!ا-

ن؟یکنیمبتیغنیدار

دری.کنارعمهجلوشمیبلندمیصندلیوازروذارمیمزیمیهامرورودستکف

چینوارقرآنقطعشدهوهی.صدااندازمیمیوبهداخلهالنگاهستمیایآشپزخونهم

بهنوارقرآنوصلبود!هیکردنبقهی.انگارگرکنهینمهیگرگهیکسد

:گهیومذارهیبازوشمیدستشرورواسمن،ییعموزن

.نیمادربش-

:گهیبودم،مدهیوقتازشندچیکههیتیباعصباناسمنی

زنعمو!-

وچونشهیبلندمنیزمیقرارگرفتهبودازرواسمنیکهموردخطابییهااززنیکی

یبلندیوباصداکشهیدستشجلومهی!چادرشروباهیکهکشمیمتوجهنمپشتشبهمنه

:گهیم

!ینگرفتادیادبشه،یهممنینباشههمیکیسریمادرباالیوقت-

هاشخبرازاشوبولرزشدستتهیلروبهوضوحقاباسمنییهاچشمیاشکتوبرق

.دستشدارمیقدمبرماسمنیوبهسمترمیگیروازچهارچوبدرممی.تکدهیدرونشم

.انگشتاشارمروبهکنمیمتیواونروبهسمتآشپزخونههدارمیگیدستممیروتو

:گمیومرمیگیمیسمتصندل
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.نیبش-

کهسهمخودمنشدهبودرویآبقندوانیومنلهریگیجامیصندلیبامکثرواسمنی

.رمیگیشمبهسمت

کمازشبخور.هی-

ماسکش،اونروبهدنیکشنییوبعدازپارهیگیروبهدستموانیبدونتعارفلاسمنی

ازدستشوانیکهلییتاجاشهیمشتریهاشب.لرزشدستکنهیمکیهاشنزدلـ*ـب

.شکنهیموافتهیمنیزمیمحکمرو

وترکهیماسمنی.بغضکنمیکمترودستمرودورگردنشحلقهماسمنیروباامفاصله

.کنهیکردنمهیشروعبهگر

شده؟یچ-

:گمیومدوزمیمنگرانمامانچشمیچهرهبه

شکست.وانیل-

:گمیومکنمینوازشمرواسمنیکفدستم،کمربا

آخه؟یشدیچ-

:زنهیدنشلـ*ـبمکرهیگرونیم

.یچیه-
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نیی.سرشروپانمیشیمیصندلیوروکنمیجداماسمنیروازدورگردنهامدست

وبرمیجلومدیدستمروباترد.کشهیهاشمچشمریوانگشتاشارشروبهزاندازهیم

.ذارمیدستشمیرو

خب؟-

ه،شیزنه،ثناواردآشپزخونهمبیحرفکهنیوقبلازاکشهیهاشملـ*ـبیروروزبونش

:گهیومرهیگیروازدستعمهمییچاینیس

.رنیهادارنممهمونن،یزینرییچاگهید-

.دوزمیمچشماسمنییهاومجددبهچشمکنمیزمزمهمیلـ*ـبخداروشکرریز

اتاق؟یتومیبر-

نه.-

سرشرومرتبیورنگریمشکیوروسرکشهیمرونیدستمبریرواززدستش

.کنهیم

شده؟یچست،یحالتخوبنکنمیحسم-

.گمیروممیزندگیهادروغنیترازبزرگیکیوذارمیچونممریروزدستم

.ستیمهمن-

:دمیدلمادامهمیتوو

!ستیوقتگفتنشنیمهمه،منتهیلیخ-
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کهکمیمنیوبانشامیمرونیازآشپزخونهبزد،یصابرکهمنروصدامیصدادنیشنبا

ومنخورهی.قامتصباداخلچهارچوبدربهچشمممشمیشدهبودمواجهمترتیجمع

نیچشمشاولریزی.گودرسونمیودستمروبهبازوشمدارمیبهسمتشقدمبرمعیسر

.رسهیمبهوضوحبهگوشمهیهمسایهاوپچپچزنخورهیکهبهچشمممهیزیچ

کنه!یکردهکهمجبورشدهخودکشیهکارچستیمعلومن-

دختره،سکتهکرده.نیایپدرهالبدبهخاطرکارها-

:گمیصبا،میبهنگاهاشکتوجهیوبکشمیهممیروتوابروهام

.میتندتندقدمبردارتازودتربهاتاقبرس-

یاجازهیحت.کشونمیواونروبهدنبالخودممشهیمشتریصبابیدستمدوربازوفشار

اقوامیرهیزودتراونروبهاتاقبرسونم.نگاهخخوادیودلممدمیبهصبانمیاحوالپرس

ماثابته.یروم،یشیکهوارداتاقمیاصباتالحظهیروهاهیوهمسا

.ارهیازسرشدربچادرشروکنمیوبهصباکمکمکشمیمیقیبستهشدندرنفسعمبا

یها.دکمهرهیگیصورتشمشخصهونگاهشروازمنمیعضاازتکتکایخستگ

:گمیدستش،میرویهیبهردبختوجهیوبکنمیمانتوشروبازم

بمونتواتاقتامراسمتمومشه.-

افتهیمواریدی.چشممبهردخونروامیمرونیوازاتاقبدمیحرفزدنبهشنمفرصت

:کنمیلـ*ـبزمزمهمریوزشهیبمفشردهم.قلستمیثابتسرجامباشهیوباعثم

دلکندورفت!جانیازاشدیکاشم-
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.حضورصباباعثستیداخلخونهنیساعتدهشدهوجزخودمونکسامیبهخودممتا

رژهچشممیهفتروزقصدفراموشکردنشونروداشتمجلونیایکهطیخاطراتشهیم

برنوباعثسردردمبشن.

صابر؟-

:گهیومرهیگیخاموشمونیزیچشمازتلورصاب

بله؟-

:گهیوباغممکشهیبهزانوشمیدستمامان

کرد.یمحلهزندگنیایتوشهینمگهید-

یهاپلکنیاشکشازبیهاوقطرهبندهیهاشروموپلکدهیمهیمبلتکیبهپشتصبا

.انیگونشفرودمیاشروبسته

چرا؟-

.کنهیپاکمشیهاشروباگوشهروسرونمچشمکشهیلبشمیزبونشرورومامان

حرفپشتسرمونه!یکُل-

:گهیبزنه،مامانمیحرفکهنیوقبلازابرهیکالفهدستشروداخلموهاشمصابر

من.یپدریمحلهمیریممیفروشیمغازهوخونهرومار،ینهن-

وبهسمتشهیمبلبلندمیوازرودوزهیازاتمامحرفشنگاهشروبهاطرافخونهمبعد

.دارهیاتاقمشترکشباحاجباباقدمبرم

:گهیوباخشممنهیشیصبامیاشارهصابرروانگشت
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.شهیازگورتوبلندمهانیهمها-

خونهومحله،نی.بافکررفتنازابرهیوصابرهمبهاتاقشپناهمرهیگیصبااوجمیهیگر

شهیهومان،باعثمدنیخونهوندنیای.بودنمتوشهیدلمروشنمیتویدیامیکورسو

روزبهروزنابودترازقبلبشم!

کهدرییهاشاهداشکیتاکسبرمیبهپتومپناهمشهیومثلهمرمیگیلبمروگازمگوشه

نباشه.ختمیریبودهومانمن

***

گهیدکهنیهتوسطصابرباالبره.فکراتاکرکرهمغازکنمیوصبرمستمیایصابرمکنار

.کارهیدلممیکرکرهباشم،غمتونیشاهدباالرفتناتونمینم

کهییبهتابلودوزمیومنچشممذارهیباالرفتنکرکره،صابربهداخلمغازهقدممبا

ودهامفراشککهنیوقبلازانهیشیهاممچشمیرویسرمقرارداره.پردهاشکیباال

:گمی.باحرصمچهیپیممینیبریزییادکلنآشنایبوان،یب

ه؟یمارکادکلنتچ-

داخلشهیهاشرومثلهمکهدستنمیبیرومزدانیوکنمیمتیروبهچپهدانگاهم

:گهیومدهیمهیمغازهتکواریفروکرده.بهدبشیج

؟یوابوبخیادکلنمروحسکنیهاقبلخواببوشبیخوایچرا؟م-

:گمیومدمیهمفشارمیهامرورو*ـبلـ

خوبه!یلیادکلنتخینهکهبو-
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:گهیومکنهیمکیروبهدماغشنزدراهنشیشکگوشهپبا

واقعاًبوشبده؟-

متاسفانه!-

:گهیومبرهیروبهداخلموهاشمدستش

.کردمیپساشتباهمشه،یسهادکلنباهمخوبمبیترککردمیفکرمشهیهم-

روهستم.بهرویارهیزنجیوونهیدهیکهباشمیومطمئنمکنمیدهنبازبهشنگاهمبا

وباحسرتبهدارمیبهداخلمغازهقدمبرمعیسراد،یمغازهبیصابرازانتهاکهنیازاقبل

تاکلمغازهروباادیبهمغازهبی.امروزقراربودمشترکنمینگاهمهایتکتکقال

.داخلشبخرهیهاجنس

کرده.رید-

نیکهدلکندنازادونستمیمی.بهخوبکنمیوبهصابرنگاهمچرخمیپامیپاشنهیرو

.رسهیبهگوشممزدانییبزنم،صدایحرفکهنیقدربراشسخته.قبلازامغازهچه

.ادیهمنگهیانشاللّهد-

:گهیومدوزهینگاهشروبهپشتسرممصابر

از؟یسرپاییازیشماتهپ-

:گهیومندازهایهاشروباالمشونهزدانی

!ازیپیشهیمنر-
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.کنهیمسالانیمردمهیوشروعبهصحبتکردنبارهیمنییمغازهپایهابعدازپلهو

ممیتصمیتوشهیبشرباعثمنیرونفروشم،وجوداجانیدرصدشکداشتماهیاگه-

مصممبشم.

یتویزیچزدانیزبونبازکنموبگمکهخوامی.مبندهیلبمنقشمیازلبخندرویحطر

هامبزنم.هومانهملـ*ـبیمهرسکوتروشهیباعثمدیحستردیولست؛یدلشن

سراسردلشروبغلکردهبود.نهیکیدلشنبود،ولیتویزیچکردمیفکرم

روشرولمسیها.گلذارمیروممگروبهرنیاسرمهیقالیوروبرمیروجلومدستم

:گمیومکنمیم

.شهیتنگمجانیایدلمبرا-

:گهیوبامکثمکشهیمیقیآهعمصابر

.یروبزنزهایچیلیخدیقدیبهدستآوردنآرامشبایهابراوقتیگاه-

یرومیومستقشهیهامآزادمکهقصدمهارکردنشروداشتم،ازحصارچشمیاشکقطره

وکنمیرنگمنگاهمیمشکیهاوبهنوککفشاندازمیمنیی.سرمروپانهیشیگونمم

:گمیم

؟یکنیتوچهکارم-

:دمیوادامهمکنمیصابرنگاهمیهاچشمیوتوارمیروباالمسرم

دانشگاه.یبریسختتهمدامازشهرستانبخوا-

.ندازهایودستشرودورگردنممکنهیروپرمنمونیبیدوقدمفاصله
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.میریهمهباهمم-

:کنمیوبهصورتشنگاهمارمیروباالمسرم

کجا؟-

:زنهیولـ*ـبمرهیگیبهداخلمغازه،صابرازمنفاصلهمیاومدنمردبا

اصفهان.-

نحوهنی.ازاکنهیومردونهبغلشمادی.مردبهسمتصابرمکنمیتعجبنگاهشمبا

طرفآشناست.کهشمیبرخوردمتوجهم

ی.انگشتمروتندتندروشمیوواردچتمباصابرمارمیمرونیببمیروازداخلجمیگوش

وازکنمیروارسالمامیپ"کمقدمبزنمهیرمیمنم"سمینویومدمیتکونمبوردیک

ببرمکهیپشهیر،باعثمتنگبلویتویهایماهدنیبازارودی.شلوغامیمرونیمغازهب

گندزدم!یلیخ

.دارمیقدمبرمفروخت،یقرمزمیتر،ماهکهدوتامغازهاونطرفیسمتدستفروشبه

دورخودشونیکهباطنازییهایوماهچرخونمیمیبلوریهاتنگنیچشممروب

.رمیگینظرمریروزدنیچرخیم

خانوم؟نیخوایکدومروم-

بزنمیحرفکهنیوقبلازادوزمیممشده،چشیماسکمخفریچهرهفروشندهکهزبه

.رسهیبهگوشممزدانییصدا

بهخانوم.نیروبدکهیاونتنگکوچ-
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.دستبهبرهیودستشروبهسمتتنگمکنهیلـ*ـبزمزمهمریز"یچشم"فروشنده

:گمیوممکنیبودنگاهمستادهیکهکنارمازدانیبهنهیس

وسط؟یپریچرامثلقاشقنشسته،م-

:گهیومکنهیلجبازنگاهممیهاپسربچهمثل

دوستدارم!-

یواونروتوبرمیومنبامکثدستمروجلومرهیگیروجلوممیتنگماهفروشنده

ستهیایتنگمیآبجلویتویماهارم،یصورتممیتنگروجلود،ی.باتردرمیگیدستمم

.کنهیودهنشروبازوبستهم

.شهیذهنمزندهمیحاجباباتوادیوبندهیلبمنقشمیرویمحولبخند

.میبر-

ورهیگی.کارتشروازفروشندهمکنمینگاهمزدانیوبهرمیگیمیماهیهاازبالچشم

.کنهیمریگوشهچادرمروبادستشاس

چونه،نیماروببییکهممکنهفردآشناستمیننیونگرانادارمیکنارشقدمبرمناچار

:گمیومکشمیمیقی.نفسعممیمحلهموندگارنبودنیایتوگهید

؟یکشونیمیچرامثلجوجهاردکزشتمنرودنبالخودتدار-

هاشخندهنشسته!لـ*ـبیکهروشمیگوشهچشمشمتوجهمیهانیچاز

دوستدارم.-
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تنگروبهشمیممجبورمیگوشامیپیوباصداکنمیمکیبهخودمنزدرویماهتنگ

صابرنگاهامیوبهپارمیمرونیببمیروازداخلجیبسپرم.بدونمکثگوشزدانیدست

"زودبرگردخونه"کنمیم

شهریامروزآزادانهتوتونمیمکهنیوفکراکنمیزمزمهمیآروم"یشیآخِ"لـ*ـبریز

قلبمپرازپروانهبشه.شهیبچرخم،باعثم

جداکردندستشازیبراییومنتقالزدانِییهادستریناسچناچادرمهمگوشه

خاطرههیمونهیذهنشمیکهازمنتویاخاطرهنیآخرخوادی.دلممدمیچادرمانجامنم

خوبباشه!

ودوستدارمکنهیخستممشهیربودن،برخالفهمکهداخلبازایتیجمعیوصداسر

نقرهیکنارمغازهزدانیستادنیجانباشه.بااناوییصداچیبرمکههییبهجاترعیسر

.ستمیمنهممجبورمبا،یفروش

.امیاالنمریروبگنیا-

یِ.ازباالبهماهکنمیوبهرفتنشنگاهمرمیگیکهبهسمتمگرفتهبودروبهدستمیتنگ

:گمیلـ*ـبمریوزدوزمیداخلتنگچشمم

.دیخریمنیسسفرههفتیروبرایتنگماهنیبزرگتربود،جانیاالناگهحاجباباا-

:گمیومرمیگیمیچشمازماهزدانیاومدنبا

کاردارم.ییجار،یروبگنیا-

:گهیتنگدرنوسانهودرآخرمهاموچشمنیبنگاهش

داشتهباشه؟تونهیمیجوجهاردکزشت،چهکارهی-
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:گهیومرهیگیروبهسمتممبزنم،انگشتاشارشیکهحرفنیازاقبل

دوردور.یبرییتنهادمیزشت،اجازهنمیهابهعنوانرهبرگروهجوجهاردک-

ری.باحرصزدارمیوناچارکنارشقدمبرمرهیگیچادرمرومجددبهدستمگوشه

:گمیلـ*ـبم

!یختیتفتوروحتکهنقشمروبهمریا-

دوستدارم!-

:گمیومکشمیهممیروتوابروهام

؟یقرصدوستدارم،خورد-

.رهیگیموبهسمتمکشهیمرونیبستهقرصبهیوبرهیلباسشمبیروداخلجدستش

توهمبخور.ایآره،ب-

:گمیومکنمیمیاخندهتک

؟یفرارنکردمارستانیازتیمطمئن-

:گهیومخارونهیروماشقهیانگشتاشارششقبا

نه.-

بهوسطرهینگاهشروازجلوبگکهنیبدونادوزم،یچشممرخشمیپوکربهنحالتبا

:گهیومزنهیمیادوتاابرومضربه

دودازسرتبلندشد.یدیدییهوینکن،رشیفکرترودرگ-
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رمیگیمزدانی.تنگروبهسمتکنمینگاهمابونیوبهاونطرفخدمیلبمروباالمگوشه

:گمیوم

برم.خوامیمرشیبگ-

:گهیومارهیباالممیدستشروبهحالتتسلدوتا

!نزنمهیامانمگفتهدستبهاموالبقم-

:زنمیولـ*ـبمکشمیمیپوفکالفه

.رشیاموالخودته،بگ-

.دوزهیونگاهشروبهآسمونمکنهیهمقالبمیروتوهاشدست

.دنیمامانمگفتهکادوروپسنم-

کادو؟-

:گهیومکنهیدستمنگاهمیبهتنگتوش،ینافذمشکیهاچشمبا

تنگمالتو.نیآره،ا-

کنهیزردرنگبلندمیتاکسکییلـ*ـببهاعتراضبازکنم،دستشروبراکهنیازاقبل

:گهیومکنهیودرعقبروبازمذارهیبهجلومی.قدمزنهیکنارمونترمزمنیوماش

بپرباال.-

قلبمبهتینهودرنهاایکهکارمدرستهکنمیفکرمنیوبهاپرهیازتعجبباالمهامابرو

ورمیگیهاممدستنینداره.تنگرومحکمبرادیبارانیآخریکهبرادهیمغزمدستورم
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وبرخالفشهیبستهمزدانیتوسطنی.درماشنمیشیمنیماشزیتروتمیهایصندلیرو

:گهیوکنارگوشممنهیشیعقبمیهایصندلینارمروکزدانیتصورم،

؟یبریخواستیخبکجام-

:زنمیولـ*ـبمکنمینگاهمرخشمینبه

بهشتزهرا.-

:گهیبهرانندهموروارهیباالمکیشصتشروبهنشونهالانگشت

بهشتزهرا.میریم-

.نگاهمروبهکنهیشروعبهحرکتمنیبعدماشیاهیوثانزنهیرومنیاستارتماشراننده

کوتاهاومدم؟زدانییکهچرادربرابرخواستهنهیاریوتمامذهنمدرگدوزمیمرونیب

.نیریشهرمنیازانیدارگفتیماسمنی-

:زنمیبهسمتشبرگردم،لـ*ـبمکهنیابدون

آره.-

یشهی.انگشتاشارمروبهشدوزمیدستممیوبهتنگتورمیگیمرونیروازبنگاهم

.رهیوبهسمتمخالفمکنهیداخلتنگبهسرعتحرکتمیماهنم،زیتنگم

ن؟ینرشهیم-

قلبمجنسشازسنگشدهویودرده!ولیصداشبغضِ،دلتنگیتوکنمیمحس

.کنهیروباورنمهانیازاکدومچیه

نه.-
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.زنهیتنگمیشهیبهشیاومثلمنضربهادیجلومدستش

؟ینیمنرونبگهیودیبرادیدلتم-

تمامیرحمیوبابزنهیبرقمبیهاشعجچشمیاهیسچرخونم،یروبهسمتشمسرم

:گمیم

.دمیمیاخامهینیریشهربرمبههمهشنیآره،ازا-

یزیهامدنبالچچشمیتوکنمی.حسمدارهیهامبرنمونگاهشروازچشمکنهیممکث

.دوزهیمرونیونگاهشروبهبزنهیچندبارپلکم.کنهینمدایاونروپیولگرده؛یم

شتریدلمروبیغمتوبیسکوتشعجنیوازنهینمیحرفزدانیبهمقصددنیرستا

بهفکردلیمگهکسگهیعقلممیولکنم؛یمیانصافیدارمدرحقشبکنمی.حسمکنهیم

؟یباشهیبهفکردلبقیخوایتوبودکهتوم

.دوزمیونگاهمروبهاطرافبهشتزهرامشمیمادهیپحرفیبن،یشماستادنیابا

.افتادیگذرشبهبهشتزهرامیدوشنبهبودوکمترکس

.دوهفتهتماممدامکنمیمونمبهسمتقبرحاجباباحرکتمبزدانیکهمنتظرنیابدون

کن،بهدایرباباتروپقبگفتنیومبستنیهامرومواگهاالنچشمزدمیسرمجانیبها

!کردمیمدایاونروپیراحت

:گمیوبابغضمنمیشیمنیزمی.روذارمیهامخاکیوتنگروروستمیایقبرمیباال

سالمبابا!-

نیزمیکنارمروزدانینشن.ریهامسرازتااشکزنمیتندتندپلکمشهیهممثل

.کنهیبهخوندنفاتحهموشروعذارهیخاکمیانگشتشرورونه،یشیم
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کهنیوقبلازارمیگی.گوشهلبمروگازماندازمیمنییوسرمروپاکشمیمیقیعمنفس

.خورهیبهگوشممزدانیدارخشیبزنم،صدایحرف

امروزچندمه؟-

:گمیومرمیگیچادرمروبهدستممگوشه

وهشتم.ستیب-

:گهیموکوبهیهاشرومحکمبههممدستکف

چندمه؟گهیدوروزد-

کابوسمبود،نگاهیروزهیکهاهشیسیهاچشمیوتوارمیتعجبسرمروباالمبا

.کنمیم

؟یپرسیمیاضیریمسئله-

همیهامرومحکمرو.لـ*ـبکنهیمنییباالوپادییتایوسرشروبهمعنازنهیمیبشکن

:گمیومدمیفشارم

اسفند!یس-

.ذارهیمبشیوداخلجدارهیصورتشبرمیازروروماسکش

ه؟یچهروزیاگهگفت-

وبهآسموننگاهذارمیمنیزمیهامروروکفدستفرستم،یمرونیروکالفهبنفسم

.کنمیم

آخرسالِ!-
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غمپنهانداره،هی.صداشذارهیچونشمریودستشروزکنهیروبهجلوخممکمرش

تاغمشلونره!نهکیرومشیتمامسعیول

خببعدش؟-

.کنمیحبسمهامهیریبهارروتویوبوکشمیمیقیعمنفس

!دهیبعدشع-

شه؟یمی!قبلشچیجلورفتیلینهخ-

:گمیوباحرصمکنمیگوشهچشمبهشنگاهماز

؟یپرسیمیسوالستیب-

:گهیومکنهیهاشروغنچهم*ـبلـ

م!هوشتروبسنجخوامیآره،م-

:گمیومکنمیهمقالبمیتوروهامدست

نکن،حرفتروبزن.تیاذ-

:گهیمتفاوتیوباندازهیروباالمهاششونه

.خوامیکادوم-

!نمشیترببتابتونمراحتکنمیملیبهسمتراستمتمایروکمسرم

بهچهمناسبت؟-

:گهیومنشونهیهاشملـ*ـبیرویلبخند
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تولدم!-

:گمیوباتعجبمنمیشیمصاف

تولدت؟-

ته،یصورتشقابلرویتکتکاعضای.غمتودوزهیعکسحاجبابامروبهقابنگاهش

تنگشده!زدانیتخسولجبازیچهرهیمندلمبرایول

اسفندتولدمه!یآره،س-

کازتااشخندمیمقدرنیخنده!اریززنمیمتیودرنهاکنمیباتعجبنگاهشماول

.شهیمریهامسرازچشم

؟یخندیچرام-

:گمیومکشمیهاممچشمریانگشتاشارمروبهزبغل

اسفندتولدشباشه!یسیکسدمیتاحاالند-

:گهیوباخباثتمکنهیمکیسرشروبهمنزداندازه،یبهغبغبشمیباد

بمونه.ادتیتارینظربگریصورتمروزیپستکتکاعضا-

شه،یروشمبعداًدلتنگآدمروبهدونهیکهمیلبمقصدرفتننداره،مثلکسیروخنده

.کنمینگاهشمرهیخ

سپردمت!ادیخببه-

!برهیوسرشروعقبنمکنهینگاهممنهیبهسدست
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خبکادومروبده.-

یورو.باشکزبونمررمیگیروبهعنوانکادوشدرنظرمادیکهبهذهنممیزیچنیاول

:گمیومکشمیلبمم

بلندشو.-

:گهیوباشکمدوزهی.نگاهنافذشروبهممکنمینگاهمزدانیوازباالبهستمیایمعیسر

؟یمنروبزنیخوایم-

کارآرومنیممکنهکارماشتباهباشه،اماوجدانمباادونمی.مکنمینگاهشمنهیبهسدست

.رهیگیم

!گهیبلندشود؟یخواینه،مگهکادونم-

.ذارمیبهجلومیوقدمکنمیحبسمنهیسی.نفسمروتوشهیبلندمنیزمیشکازروبا

.آبدهنشروصدادارکنهیکفشمبهنوککفششبرخوردمکهنوکرمیجلومقدرنیا

:گهیومدهیقورتم

!دونمیمیمنروبزنیخوایم-

.گوشمروبهکنمیقهمهامرودورکمرشحلدستحرکتهییوتوبندمیرومهامپلک

وادیباالمدیهاشباترد.دستچهیپیممینیبریگندادکلنشزیوبوچسبونمیقلبشم

هرلحظهکنمیکهحسمکنهیمحکممقدرنیهاشروا.حصاردستشهیدوربدنمحلقهم

امکانلهشدنموجودداره.

نیضربانقلبشتندترازحدمعموِلواکنه،یثابتموکنارگوشمارهیمنییروپاسرش

ازهمبپاشه!چارشیهرلحظهممکنهقلببیعنی



 

 

 
327 

 زمیم. | هایشمجموعه جلد اول -ژیکان 

 
.یعمرمروبهمدادیکادونیبهتر-

:زنمیولـ*ـبمرمیگیهاممدستنیلباسشرومحکمبپشت

مثلمن،تودلتبمونه!زهایچیسرهینخواستمحسرت-

.رهیگیتسرمقرارموپشادیالمازکمرمبادستش

!یکردخوب-

دایآغوشهومانپیبهممنتقلکردتوزدانیکهآغوشیبگمکهحستونمیجراتمبه

هامروندارموانگاربعددوهفتهقصدجداکردندستکنم،یهامروآرومبازمنشد.پلک

آرومگرفتم!

نامردتونهیهممنیکهاگهیومنهزیمادیمفراعتمادکنم؛اماعقلزدانیبهخوادیمدلم

قصدرهاکردنمنرونداره.زدانییولشه،یترمهامُشلباشه!حصاردست

؟یشیزنمم-

.کنمیهاشنگاهمبهچشمنییوازپاذارمیماشنهیسیروروچونم

نه.-

:گهیپرازبغضمیوباصدادوزهینگاهشروبهممواندازهیمنییروپاسرش

؟یشیتاجسرمم-

.لرزهیوچونمازبغضمچکهیمنییازگوشهچشممبهپایاشکقطره

نه.-
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.ذارهیسرممیوچونشرورورهیگیروازمنمنگاهش

.کنمیصبرمیقدربخواهرچه-

خودمدعوتکنم!اهیسیایروبهدنزدانیهستاگهبگمصبرکنورحمانهیب

!هیدنامریلیخنیاتونم،ینم-

آخرشقشنگه!یول-

زدانیازامیوتابهخودممشهیهامآزادترمبزنمروندارم.حصاردستیحرفکهنیاتوان

هامِ!شونهیروزدانییهاجداشدمودست

رمزرنگجعبهقکی.برهیمبشیوداخلجدارهیشونمبرمیهاشروازروازدستیکی

.ذارهیمموکفدستارهیمرونیببشیازداخلج

وخودشپشتسرمچرخونهیمنرومزدانیبزنم؛امایتاحرفکنمیروبازمدهنم

!لرزونهی.لرزشصداشقلبمرومستهیایم

اگه،یپرستیکهمییبرو!بههمونخدایبهپشتسرتنگاهکنکهنیبروصنم،بدونا-

تاقبولمامیدنبالتمیرداروتاعمکنمیحرفدلمروقبولمینگاهکنعقبرویبرگرد

!یکن

بهجلویوقدماندازمیمنییبزنمروندارم.سرمروپایحرفکهنیوتواناترکهیمبغضم

مجدددستراستشرودوریولشه؛یشونمبرداشتهمیازروزدانییها.دستذارمیم

.کشونهیومنرومحکمبهسمتخودشمکنهیبدنمحلقهم

:هگیمیدارخشیوباصداذارهیشونممیروروچونش
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بغلتکنم!یاجازهدادکهنیممنونازا-

امااجازهنم؛یسرمروبهسمتشبچرخونموصورتشروببخوامیمکشه،یمیقیعمنفس

!دهیروبهمنمکارنیا

:گهیوبامکثمشهیدستشازدورمآزادمحصار

بروصنم،پشتسرترونگاهنکن،فقطبرو!-

.برگردمبهعقبوقبولشذارمیبهجلومیوقدمدمیدستممحکمفشارمیروتوجعبه

اگهزندهبوداالنافته،یچشممبهقبرحاجبابامخواستم؟یبودکهمنمیاونزدانیکنم؟

بزرگمگوشمبود!کهیت

رورومیتمامن،یناگهانمیتصمکییبرنگردم؟طایبرگردمکنم،یرومشتمهامدست

کهبعد.چندرمیتندراهمقدرنی.ابخشمیهامسرعتموبهقدمکنمیبدنمجمعمیتو

.افتمیبهنفسنفسمقهیدق

بهیمیمالمی.نسکشمیمنییوماسکمروپارسونمیمکهکنارمِیدرختیروبهتنهدستم

.سرمروبهسمتآسمونکنهیصورتمروخشکمیورداشکروخورهیصورتمم

:گمیومرمیگیم

بود!ننیرسمشا-

برگردموبهپشتسرمرونگاهکهنیدورشدم؛امابازهمتوانازدانیازیلیخدونمیم

خودمدعوتشاهیسیایبهدنکارمنیچنانپشتسرمباشهوبااهمترسمیکنمندارم!م

هاتوبهکنم.ماهدیاشباکهبهخاطرهرلکهیاهیسیایکنم،دن
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کهیزیوباچکنمی.بامکثدرشروبازمارمیممهاچشمیدستمروجلویتویجعبه

!جوشهیاشکممجددمیهچشمنمیبیم

رشی.زنجزنهیجعبهبهمچشمکمیبود،تواهیزحلکهرنگشسارهیگردنبدشکلسهی

ریبودزارهیکهکنارسیا.ستارهارمیمرونیجعبهبیواونروازتورمیگیروبهدستم

.دلمکنمیوپشتسرمرونگاهمچرخمیبهعقبمدی.باتردخشهدریمدینورخورش

نباشهوهمخواستیشدم،همدلمموونهی.دستیامانباشه؛پشتسرمزدانیخوادیم

موندهمینیبریادکلنشهنوززی.بوبندمیهامروموپلکرمیگیباشه.گوشهلبمروگازم

صدیکهتویدستهمسجدحسکنم.بهگلونمتیهاشرودوربدنمهنوزموحصاردست

گم:یلـ*ـبمریوزکنمیقرارداشتنگاهممیمتر

رونداشتم!اقتشیبهشبگومنروببخشه،منل-

سبزیتاکسیماسکم،دستمروبرادنیوبعدازباالکشذارمیروداخلجعبهمگردبند

آرومبهسمتشیهامنباقدموزنهیترترمزماونطرفیکمنی.ماشدمیتکونمیرنگ

.رمیم

.بعدازدادنآدرس،نمیشیمنیماشیمشکیهایصندلیوروکنمیعقبروبازمدر

بهارروگرفتهبودننگاهیکهرنگوبوییهاابونیوبهخدمیمهیسرمروبهپنجرهتک

.کنمیم

صفحهیکهرواسمنیوبهاسمارمیهاممچشمیاونروجلوبم،یداخلجمیلرزشگوشبا

.دمیوجوابمکنمیتماسرووصلمدی.باترددوزمیمنقشبستهبود،چشم

سالم.-
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.شهیگوشمپخشمیآرومشتویصدا

؟یسالم،خوب-

:گمیومذارمیپاهاممیروروزدانیییاهدایجعبه

؟یتوخوبستم،یبدن-

کردهبودم.دایراحتم،منتازهتوروپنایلیخنیبرجانیازانیخوایمدمیشنیازوقت-

سادهنیشهردرحنی.دلکندنازاادیمنییوپاخورهیازگوشهچشممسرمیاشکقطره

سخته!یلیبودنخ

.مینیبیرومگهیمجددهمدست،یراهمونکهدورن-

اشکممجددبجوشه!یچشمهشهیپرازبغضش،باعثمیصدا

زمغازهروفروخته.داداشتامروگفتیمزدانی-

:کنمیوزمزمهمبندمیرومهامپلک

شده!دایبراشپیمشترم،یکنیآره،خونهروهمقرارشدهتاآخرهفتهخال-

!هایمنروفراموشنکنیکنمکهرفتنبراتسختبشه،ولیکارخوامینم-

ییگذرزمانچهبالدونمیآرزوشروداشتم!نمشهیکهمنهمهیزیهمونچاسمن،یمنطق

!کردیترهاهمبهتررفتارموردهبودکهازبزرگدخترآنیسرا

:گمیومدمیهمفشارمیهامرومحکمرو*ـبلـ

توروفراموشکرد؟شهیمگهم-
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:گمیومذارمیمییجلویصندلیدستمروروکان،یکافهژیتابلودنیدبا

.نینگهدارجانیآقاهم-

:گهیماسمنیبعدیموکخورهیبهگوشممنیماشیراهنماکیتکیتیصدا

.خداحافظ!زنمیبعدًابهتزنگمشم،یمزاحمتنم-

هیکرااسمن،یکردنازیوبعدازخداحافظرمیگیدستممیروتونیدرماشرهیگدست

.شمیمادهیپنیوازماشکنمیرانندهروحسابم

زمنوهماونروادیروبهمبخشیکهوجودشهمزندگشمیمیاکافهیتابلومحو

.ستمیایکافهمیروروبهقاًیودقذارمیبهجلومیگرفت.قدم

ی.خاطراتگذشتهجلوشمینابودمدونمیبهداخلکافهبرمروندارم،چونمکهنیاتوان

.شهیپخشمذهنمیتوکردمیمیکهدوهفتهازشدوریوآهنگانیهامبهرقصمچشم

کهبهتخوردچشم،یهمونشب"

خوردبهم!مونشونه

"زلبهم!میزدما

کههیزیچنیهاشاولچشمیبرقتوشه،یهامظاهرمچشمیجلویدوتاچشممشکریتصو

!ادیبهچشمم

شدههُلدلم،شتیپدمید"

"حسمروبهتلوبدم!دیباگفتم
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دلشپخششدهبود،جنسحسمنرویکهتویانهیاونباکیروبهشلودادم،ولحسم

!دینفهم

؟یاالخرهکارتروکردب"

؟ینتونمازتدلبکنمچاگه

!یقشنگیهاواستحرفیدلمهتو

"!ستیتورودستخودمنخوادیدلممیه

شه،یدلمقانعنمینامرده؛ولهیاونگمیمیدلتنگشم.هرچخواد،یهنوزماونرومدلم

قدمبذارمجانیبهاکهباعثشدیلی!حاالبعددوهفتهتنهادلستینشیآخهدلکهحال

.نمشیببجانیممکنهاکردمیبودکهفکرمنیا

وقتهمدامیلیکهخییهاگونهرن،یگیهامجامگونهیاشکمرویهاوقطرهزنمیمپلک

!کننینمیواعتراضشنیمسیخ

مردکنم،یوبهسمتراستمنگاهمرمیگیچشمازسردرکافهمخوره،یکهبهممیاتنهبا

:گهیسرخشدهمادیکهصورتشازتحرکزیودرحالستادهیکنارماتیباعصبانیسالانیم

اومدهوسطراهخشکبشه!ادشییشلوغنیایبکشکناربچه،تو-

یدیبندازموتنهاببخشنییسرمروپاشهیباعثممیاشکیهاچشمیروتفاوتشیبنگاه

ذهنممروریوتودوزمیروبهکافهمبارنگاهمنیآخریلـ*ـبزمزمهکنم.براریز

هاشروفراموشکنم.کافهوآدمنیادیکهمنباکنمیم

یا.خونهافتمیوبهسمتخونهراهمکنمیعقبگردمرم،یگیچادرمروبهدستممگوشه

مانبود.یخونهگه،یروزدکهتاچند
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.ستمیایدرمیجلوعیوسربندمیماهیسیهاپارچهیکوچه،چشممرورویتابلودنیدبا

.شهیبعددرتوسطصبابازمیوکمدمیزنگقرارمیانگشتاشارمرورو

وبهسمتشمیازکنارشردمتفاوتیباد،یکهبهچشمممهیزیچنیزردصورتشاولرنگ

.دارمیقدمبرمییشودست

صنم!-

:گمیومچرخمیپابهعقبمیپاشنهی.روستمیایوثابتسرجاممکشمیمیپوفکالفه

بله؟-

.کنهیهمقالبمیهاشروتوودستاندازهیمنییروپاسرش

همهتنهامگذاشتن،توتنهامنذار!-

:گمیومکشمیهممیروتوابروهامدارم،یسرمبرمیروازروچادرم

؟یفکرنکردجاشنیبها،یکردیمیخودکشیکهداشتیاونروز-

:گهیوآروممنهیشیمشیاستخونیهاگونهیرویاشکقطره

.کردمیاونروزبهزندهموندنفکرنم-

بهجلوی.قدمشنیرنگشبهپشتسرشپرتمییخرمایوموهاارهیروباالمسرش

.رهیگیوانگشتاشارشروسمتممذارهیم

نقطهنبودم.نیایاالنتورم،یبمیاگهتواونروزگذاشتهبود-

:گمیومبرمیباالمیصدامروکمکنم،ینگاهشمنهیبهسدست
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!میبدهکارهمشد-

:گهیکردنشمهیگرونیومنهیشیمنیزمیرو

دوتاازکهنیرو،منتحملادیحاجباباروازدستدادهبودمهمسعاونروزهم-

دفعهازدستبدمنداشتم.کیروزهامیعز

:گمیومزنمیمیپوزخند

بدمنداشتم؟ال-

هامرو.کفشکنمیکجمیوراهمروبهسمتدرورودشمیمییشورفتنبهدستالیخیب

رنگیاقهوهیهاجعبهدنی.بادکشمیمنییدرروپارهیگودستماریازپاهامدرمعیسر

وداخلذارمیبهجلومی.قدمبندهیهاممرگیخونه،خونتویهالهیکهپربودنازوس

هانبود.هاوپردهازمبلیخبرکنم،یرونگاهممنیشن

یبراجاست،نیازاترکیکوچمیدیکهخریاچونخونهم،یندارازینروهالهیازوسیلیخ-

روفروختم.هالهیازوسیسرهینیهم

وزنهینگاهشموجمیتوی.دلتنگنمیبیمامانرومیخستهیوچهرهچرخمیعقبمبه

لبمی.زبونمروروندارهکننیتهروبراشزندهمکهگذشییهالهیجزفروختنوسیکار

:گمیومکشمیم

م؟یریمیک-

:گهیومرهیگیروبهسمتممیکیکوچیجعبهمامان

خونهشروعکنم.نیایروتودیسالجدخوامیفردا.نم-
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.کنمیزمزمهم"یهوم"لـ*ـبریوزرمیگیروازدستشمجعبه

.فروشهیمتییروداشونهیبردار،بقیکهالزمدارروهاتلهیهرکدومازوس-

.نگاهمروذارمیمیصندلی.چادرمروروشمیاتاقمیراهحرفیوبکشمیمیقیعمنفس

سخته!یلیخونهبرخالفتصورمخنیدلکندنازاچرخونم،یاطرافاتاقم

بهمداده.زدانیهکیِاجعبهذارم،یکهداخلشمیزیچنیواولکنمیجعبهروبازمدر

،ازاتاقسوالهیوباجرقهزدندمیروگوشهجعبهجامرمیولوازمتحریدرسیهاکتاب

:گمیومدمیمهیآشپزخونه،بهچهارچوبدرتکیمامانتودنی.بادرمیمرونیب

شه؟یمیمونچمدرسه-

ذارهیداخلجعبهمدستشرویتووانی.لچرخهیومامانبهسمتممشهیبستهمنتیکابدر

:گهیوم

.برامونبفرستهرهیبگتییداد،یعالتیهاتونروقرارشدهبعدازتعطپرونده-

.نمیبیوصابروصبارومکنمیبستهشدندر،سرمروبهعقبخممیصدادنیشنبا

مامانصابر؟-

:زنمیجوابمامانلـ*ـبمدر

آره.-

ودستشروادیخندبهسمتمم.صابربالبرهیسمتاتاقموبهشهیازکنارمردمعیسرصبا

:گهیبهمامانموروذارهیشونممیرو

کارهاروانجامبده.هیوکالتدادمبقییمغازهفروختهشد،بهدا-
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:گهیومامانباغممکشمیمیقیعمنفس

بدهمامان.رتیخداخ-

لبمیروی.لبخندچرخمیتشمبهسمزنه،یموهاممیکهصابررویاب*و*س*هبا

:گمیومنشونمیم

.یمهربونشد-

:زنهیولـ*ـبمچسبونهیممیشونیروبهپشیشونیپ

صنمخانومبودم.-

:گمیومبوسمیروماشقهیشقرم،یگیفاصلهمازش

همب*و*سمتقابل.نیا-

:گهیوباخندهمرهیگیانگشتشمنیروبدماغم

!هایشدطونیش-

.صابرهمکنمیمهالهیوشروعبهجمعکردنوسشمیمتشرمامانازصابرجدابا

.کنهیخودشمیهالهیوشروعبهجمعکردنوسزنهیلباسشروباالمیهانیآست

هنوزداخلکارتننرفته،هاشلهیکهوسیجمعشدنوتنهاکسهالهیشبهمهوستا

یچوبیصندلی.صبارورمیبهسمتاتاقموزنمیجعبهروچسبمنیصباست.درآخر

وزنمیمیاضربهزیمیشده.باانگشتاشارمرورهیروشخروبهوارینشستهوبهد

:گمیم

؟یاریبیخوایمروهاتلهیکدوموس-
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:زنهیولـ*ـبمدوزهیروبهممنشیغمگنگاه

هام.هامولباسکتاب-

:گمیومکنمیارهمبودناشواریدیهاشکهروعروسکبه

؟یخوایهاترونمعروسک-

نُچ!-

صباروداخلکارتنجایهالهیساعتوسمیودرعرضناندازمیهامروباالمشونهالیخیب

.دمیم

تمومشد؟-

.دمیوبهدستصابرمدارمیبرمزیمیروازروجعبه

آره.-

:گهیوبامکثمرهیگیصباکهگوشهاتاقنشستهبودقرارمیصابررونگاه

.نیموندهبرداریالهیاگهوسنیچککنم،یکنیفرداصبححرکتم-

جانموندهباشه.یزیتاچکنمیروچکمهالهیومجددوسکنمیمنییروباالوپاسرم

***

یها.نگاهتکونمیهامروموخاکدستذارمیکارتنروداخلوانتقرمزرنگمنیآخر

.خورهیپچپچشونبهگوشممیماثابتهوصدایهالهیوسیروهیهمسایهازن
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بهسری.رانندهدستدهیروبهشمدمونیجدیوآدرسخونهرهیبهسمترانندهمصابر

.شهیوسوارمکنهیروبازمنیوبامکثدرماشکشهیبدونموشم

یکهازاقوامبرای.تنهاکسکنهیمیوازشونخداحافظرهیمهاهیبهسمتهمسامامان

حاجباباکنارکنمیوحسمدوزمی.بهسرکوچهچشممدیحمییموناومده،دابدرقه

!یِوازرفتنمونراضستادهیکوچهایتابلو

.ستمیایداده،مهیوکنارصباکهبهدرتکذارمیبهعقبمیروشنشدنوانت،قدمبا

.شهیتنگمجانیایدلمبرا-

:زنمیولـ*ـبمکنمیصبانگاهمیاشکیهاچشمبهنهیبهسدست

منهم.-

:گهیومرهیگیروازدرماشهیتک

م؟یبرگردجانیممکنهدوبارهبهایعنی-

:گمیومکشمیمیقیعمنفس

!میگردیآره،سالگردحاجبابادوبارهبرم-

:زنهیوبابغضلـ*ـبماندازهیمنییروپاسرش

.رهیدیلیخ-

.ذارمیشونشمیوروبرمیدستمروجلومدیتردبا

.ستیخوبنجانیحالمونایوقتستیمهمن-
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:گمیبهصابرمورودارمیصبابرمیشونهیصابرکنارم،دستمروازروستادنیابا

م؟یبر-

:گهیوباغممرهیگیخونهقرارمیصابرمجددرونگاه

آره.-

روبهدهای.صابرکلاندازهیبستهشدندر،قلبمروبهلرزهمیوصدارمیگیدرفاصلهماز

هیبهگوشبقاشهیگریتاصدابرهیصابرپناهمنیوصبابهماشرهیگیمییسمتدا

نرسه!

ازاسمنی.کنمیوبهسرکوچهنگاهمرمیگیفاصلهمییموتور،ازکناردایصدادنیشنبا

هیگرریوزکنهیهاشرودورمحلقهم.دستادیتمموبهسمشهیمادهیپزدانیموتور

:گمیومکنمیهامرودورکمرشحلقهمدستدی.باتردزنهیم

مواظبخودتباش.-

:گهیمهیگرونیم

توهم.-

.ادیمنییوپاخورهیازگوشهچشممسرمیاشکقطره

.شهیدلمبراتتنگم-

.رهیگیمشدتاشهیوگرشهیترمهاشمحکمدستحصار

منهم.-
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یرورورمیموتورنشسته،نگاهخیچنانروکههمشهیمدهیکشزدانیبهسمتنگاهم

نشونهیلبشمیروی.لبخندتلخچرخونهیوسرشروبهسمتممکنهیخودشاحساسم

لـ*ـبزدانیولرزهی.چونمازبغضمزنهیقلبشضربهمیوباانگشتشصتشرو

:زنهیم

.جاستنیجاتا-

لـ*ـبری.زرمیگیمدهیآدمرونادکیاحساساتیچهجورنمیتانببندمیرومهامپلک

:کنمیزمزمهم

هومانخدالعنتتکنه!-

ارهی.سرشروکنارگوشممرهیگیدستشمیهامروتوودستادیمرونیازبغلمباسمنی

:گهیوآرومم

.قولبدهتوهمحالتخوببشه،شهیممدتحالشخوبهیفکرنکن،بعدزدانیبه-

باشه؟

یزندگاتییبودنکهازجزکینزدگهیبههمدقدرنیایعنیکنم،یتعجبنگاهشمبا

خبرداشتن؟گهیدهم

:گهیومکنهیهامواردمبهدستیفشاراسمنی

باشه؟-

:گمیوماندازمیمنییروپاسرم

باشه.-
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دلشهیبشم،باعثمنیسوارماشخوادیابرکهازمنمصیوصداکنهیرورهامهامدست

شه،یمدهیکشزدانینگاهمبهسمتاریاختیبهعقببردارم.بیبکنموقدماسمنیاز

همیهامرومحکمروشده.لـ*ـبرهیخهیهمساینگاهشروازمنگرفتهوبهدختربچه

یهایصندلیوروکنمیبازمرونی.درماشدمیروتکونمدستماسمنییوبراذارمیم

دستشدنمیباداسمنیچرخم،یبهعقبمعیوسربندمیرومنی.درماشرمیگیعقبجام

نی.صابراستارتماشچرخونهیباتعللسرشروبهسمتممزدانیودهیروبرامتکونم

:کنهیلـ*ـبزمزمهمریزمانوماشهیصبابلندمیهیگریصدازنه،یروم

خودت.دیبهامایخدا-

بهجلویقدماسمنی.دمیتکونماسمنییوبراارمیدستمروباالمکنه،یحرکتمنیماش

ازموتورشزدانی.پاشهیمنیوپشتسرماشرهیگیمهیروازهمسایآبیوکاسهذارهیم

تونمیفاصلهمنیهاشروازا.مشتشدندستستهیایماسمنیوکنارادیمنییپا

زدانیروبههانیکهازخدابخوامبهترنهیاادیکهازدستبرمیبدموتنهاکارصیشخت

بده.

یومنروشنیهاممحومچشمیازجلوزدانیواسمنیابون،یداخلخنیماشدنیچیپبا

ی.صدابلعمیرومیبهاریوهواکشمیمنییروپانیماشیشهی.شنمینشیافمصیصندل

.کنهیلـ*ـبشروعبهذکرگفتنمریومامانزشهیمصباقطعیهیگر

اشپرازکهگوشهبهگوشهیاسرعت،ازمحلهنیوباتندتررهیباالمنیماشسرعت

برامدرنظرگرفته!یچدونمیکهنمرمیپامیاوبهسمتمحلهشمیخاطرهبودردم

:کنمیلـ*ـبزمزمهمریوزدمیمهیتکنیروگوشهماشسرم

روندارم!یطاقتسختگهیمحلهبذار،مندنیایروبرامتوهازیچنیبهتر-
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