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 یباسمه تعال
 

 به نام او که داده هایش رحمت و نداده هایش حکمت است ..... 
 باراني که روزها  

 باالي شهر ایستاده بود 
 عاقبت بارید 

 تو بعِد سال ها به خانه ام مي آمدي ... 
 تکلیِف رنگ موهات  

 در چشم هام روشن نبود 
 ، اندوه، خشم تکلیِف مهرباني 

 و چیزهاي دیگري که در کمد آماده کرده بودم 
 تکلیِف شمع هاي روي میز 

 روشن نبود 
 من و تو بارها  

 زمان را 
 در کافه ها و خیابان ها فراموش کرده بودیم 

 و حاال زمان داشت  
 از ما انتقام مي گرفت 

 در زدي 
 باز کردم 



 سالم کردي 
 اما صدا نداشتي 

 دي  به آغوشم کشی
 اما  

 سایه ات را دیدم 
 که دست هایش توي جیبش بود 

 به اتاق آمدیم 
  

 شمع ها را روشن کردم 
 ولي  

 هیچ چیز روشن نشد 
 نور 

 تاریکي را  
 پنهان کرده بود... 

 بعد 
 بر مبل نشستي 

 در مبل فرو رفتي 
 در مبل لرزیدي 

 در مبل عرق کردي 
 پنهاني ،بر گوشه ي تقویم نوشتم : 

 گي که در ساحل تقال مي کند نهن



 براي دیدن هیچ کس نیامده است 
 " گروس عبدالمالکیان " 

 *** 
 حامد چراغ ها را خاموش کرد... 

هنوز همهمه ي بچه ها که پشتتت در دو لنگه کمین کرده بودند فروکش نکرده 
 بود..  

 دالهام جیغ کوتاهي کشید و بالفاصله صداي ارشیا آمد که ببخشید پایت را لگ
 کردم حواسم نبود.. 

 همه خندیدند. 
الهام غرغرکنان گفت : ببین توروخدا واستته تولد یه الف بچه به چه ويتتعي 

 کشیده شدیم ! 
حامد که سعي مي کرد خودش را جایي کنار من مخفي کند پچ پچ کنان گفت 

 : خوبه نمردیم و معنیه بچه رو هم 
صالحدی ستان عزیز ازین به بعد با  سرکار الهام خانم به جاي فهمیدیم ...دو د 

 واژه ي نره غول از واژه ي دلنشین 
بچه استتتفاده مي کنیم ! آخه خواهر من کي به دومتر قد و چند صتتد کیلو میگه 

 بچه ! 
نیلوفر از جایي نامعلوم اعتراض کرد: کجاش دومتر قد و چند صد کیلو!؟! بنده 

 خدا سیاوش ! 
    



   
 ته بود به شانه ام زد.. حامد که دقیقا پشت سرم قرار گرف

ناشیانه سر برگرداندم و به طرفش ...در تاریکي چشمهایش برق شیطنت باري 
 میزد.. 

 کجایي شما مادموازل..؟  -
 چي ..؟ من ..؟ همینجا..!  -
همینجا...آخه دورغم بلد نیستتتي بگي جوجه خانوم! بگو ببینم کي باع   -

 شده اینجوري بري تو فکر..؟ به جون 
 دخواه مدخواه داشته باشي ... حامد ب

سه خودت خیال پردازیم  صبر کن ..تند نرو.....دوباره وا صبر کن .. خندیدم: 
 نکن ..!  

اها..حاال استتمش شتتد خیال پردازي ..! يتتربان قلبتو منم دارم میشتتنوم...!  -
 میگن این همه استرس واسه پیرزني به 
 سن و سال شما اصن به صالح نیستا.. 

 تم رفت طرف قلبم و پیراهنم را چنگ زدم..  ناخوداگاه دس
 قلبم وحشیانه به درو دیوار تنم مي کوبید. 

 آب گلویم را قورت دادم.. 
نخیر..! اوال که ستخت در اشتتباهي قلبم از همیشته ام آرومتر میزنه در ياني  -

 میگن فضولي براي پیرمردي به 
 سن و سال شما هم چندان خوب نیس ! 



ر پیرمرداس...البته بال نستتبت تمام پیرمرداي فامیل شتتما و اتفاقا فضتتولي کا -
 خودم و الهام و ارشیا و نیلوفر و 

 سیاوش و.. 
 خوبه ..خوبه ..بسه ..سرم رفت چقد حرف میزني تو...!  -

دهانش را باز کرد که چیزي بگوید که صتتداي مشتتتاق و هیجان زده ي نیلوفر 
 متوقفش کرد: رسیدن.!. 

 همه سکوت کردن... 
جعبه ي انفجار کاغذ رنگي ها را محکم تر توي دستتتم فشتتردم...حاال خودم 

 هم مي دانستم که قلبم آنقدر تند 
میزند که حامد که در چند سانتي متري ام ایستاده مطمئنا احساسش مي کند. 

 صورتم گر گرفته بود... 
شان بدهم و ستم خودم را آرام ن شدم؟ چرا نمي توان  چرا هر دفعه اینطوري مي 

 وانمود کنم که نسبت به این 
قضیه کامال بي تفاوتم ! هر بار بدتر از بار قبل مي شدم...شک داشتم که دفعه 

 هاي بعدي یکدفعه فلج نشوم و 
شنا به  شوم...هربار مثل دفعه ي اول همان حس و حال آ جلویش نقش زمین ن

ل ستتراغم مي آمد. نه تکراري مي شتتتد نه عادت...، توي تاریکي اتاق، مقاب
 جفت جفت چشمهاي سیاهي که شیطنت آمیز از این سو به آن سو مي 

چرخیدند، توي ستتکوت، صتتداي حرف زدنش با حستتام را مي شتتنیدیم که 
 نزدیکتر مي شد.. 



استتتوانه را بین انگشتتتانم فشتتردم..باید باالي ستترش منفجر مي کردم تا کاغذ 
 رنگي ها توي هوا پخش شود..همه 

ره ي در که چرخید حامد توي گوشتتم گفت طرز نیم خیز شتتده بودند..دستتتگی
 کارشو که بلدي پیرزن؟ 

صتتداي متین و آرامش بخشتتش آمد: چرا تاریکه ؟ فکر کنم بچه ها امشتت  
 نیومدن ! 

 حسام هلش داد به داخل ... 
ضاي اتاق را پر  ست ف سوت و جیغ و د صداي  شد... شن  یکدفعه چراغ ها رو

 کرد... 
بت من بود...دستتتچاچه ت ه استتتوانه را چرخاندم، قبل از آنکه بفهمم حاال نو

 رویش را به کدام طرف گرفته ام ... 
 آخرین چیزي که به خاطر مي آوردم چهره ي خندان و متعج  سیاوش بودو... 

 بعد... 
 انفجار..! 
 فصل اول 

 لیلي 
 صداهایي نامفهوم توي مغزم مي چرخید. 

 من میگم ببریمش دکتر..  -
 م فقط شوکه شده.. _نه چیزي نیست فکر کن

 آخه چرا بهش یاد ندادین طرز کارشو  -
 یاد داده بودیم بلد بود..نمي دونم چرا اینجوري شد  -



 هول کرده حتما..!  -
 بعلهه ...معلومه که هل کرده..!  -
 االن وقت این حرفا نیست که ، حامد یه لیوان آب بیار سریع ..  -
 لیلي ...لیلي خانوم..صدامو میشنوي ؟  -
  

احساس کردم دستي زیر گردنم رفت و سرم را از زمین بلند کرد..چند قطره آب 
 به صورتم پاشیده شد. ترجیح 

شم هایم را باز نکنم . این حس وقتي در من  شرم و خجالت چ مي دادم از زور 
 شدت گرفت که از الي پلک هاي 

 نیمه بازم، سیاوش را در فاصله اي نزدیک به صورتم دیدم... 
سیاوش بچه ه ستاده بودند و با نگراني نگاه مي کردند.  سرم دایره وار ای ا باالي 

 لبخند گرمي زد و روبه بچه ها 
 گفت : بفرمایین به هوش اومد.. 

 همه نفس عمیقي کشیدن و پراکنده تر شدن . 
حامد کنارمان زانو زد و گفت : من که ازت پرستتیدم طرز کارشتتو بلدي یا نه 

 جوجه خانوم... 
زده با نگاهي قدرشناسانه به سیاوش سرم را از روي دستش بلند کردم خجالت 

 و در جایم نشستم . اطرافم پر از 
 کاغذ رنگي هاي ریز و درشت بود. استوانه چند متر آن طرف تر پرت شده بود.  

 به حامد نگاه کردم و با بغض گفتم : همه چیو خراب کردم... 



 به سیاوش را نداشتم . حتي در آن موقعیت هم توان نگاه کردن 
ارشیا که صدایم را شنیده بود، در حالیکه شمع ها را روي کیک جاساز مي کرد 

 با شوخ طبعي گفت : فداي سرت 
صال مي دوني چیه ؟ من  سه خراب کردن ا خواهر من ..چیزي که زیاده تولد وا

 و حامد و الهام هم تولدمون تو 
 یکي خراب شد یکي دیگه .. همین ماهه ..! این خراب شد یکي دیگه اون 

 همه خندیدند.  
سید:  سیاوش از کنارم با نگراني پر شوم که  ستم بلند  لبخند غمگیني زدم خوا

 حالت خوبه ؟ مي خواي چند لحظه 
 بشین بازم.. 

 سرم را پایین انداختم : نه ..خوبم مرسي .. 
 و با خودم گفتم از این خرابتر نمي تونستي بکني دختر... 

ر پا شدم. هنوز هم سرم گیج مي رفت . مانتوي بلند رنگارتگ َگل به زحمت س
 و گشادم را تکان دادم تا کاغذ 

قا استتمش را گذاشتتته بود  مانتویي بود که حاج آ رنگي ها بریزد. این همان 
 خلعت دلقک و سیاوش مي گفت 

هارموني چشم نواز رنگ ها! حقیقتا که نگاه ها چقدر مي تواند متفاوت باشد. 
 شم بسته تمام چیزهاي یکي چ

سخره ترین چیزها دنبال زیبایي هاي  سخره بگیرد و یکي دیگر در م جدید را به 
 جدید باشد... 



ستم که  سرم مرت  کردم و با گام هایي لرزان به جمع بچه ها پیو شالم را روي 
 حاال شمع هاي روي کیک را 

 روشن کرده بودند و سیاوش را به طرف خودشان مي خواندند. 
  

شکیل مي  ستان زندگي ام ت بچه هاي این جمع را عزیزترین و با ارزش ترین دو
 دادند. به غیر از الهام، خواهر 

سیاوش بقیه همه دانشجوهاي وردي هشتاد و چهار رشته ي عکاسي دانشکده 
 ي هنر بودند. با اینکه یک سال 

و نیم بیشتتتر از آشتتناییمان نمي گذشتتت اما باز هم صتتمیمت و معرفتي در 
 جمعمان بود که نظیرش را هیچ جاي 

دیگر و در هیچ دوره ي دیگري از زندگیم تجربه نکرده بودم. و حقیقت این بود 
 که احساسي که در این یک 

 سال و نیم هم داشته ام هرگز قبل از تر از این هم تجربه نگرده بودم . 
تولدت خودم را در حلقه ي بچه ها قرار دادم که حاال گرداگرد ستتیاوش آهنگ 

 مبارک را زمزمه مي کردند. شعله 
شید...با همان لبخند  شفافش مي درخ سیاه رنگ و  شمهاي  شمع توي چ هاي 

 آرامش بخش همیشگي .. 
با بچه ها همراه شتتدم. آهنگ را زمزمه کردم...تمام که شتتد نیلوفر خودش را 

 لوس کرد و با ناز گفت : آرزو یادت 
 نره سیاوش خان.... 



 باال انداخت و در فکر فرو رفت ..  سیاوش ابرویش را
حامد با مسخرگي گفت : اووووه...چه تفکریم مي کنه پروفسور..! واقعا همینه 

 که میگن ، آرزو بر جوانان عی  
 نیست .. 

چقدر دلم مي خواست آن لحظه توي ذهنش بودم و مي دانستم به چه فکر مي 
 کند. دوست داشتم بدانم کدام 

 تر برآورده شدن جلوي چشم مي آورد. آرزوهایش را براي زود
الهام گفت : اینا همش خرافاته ! من پارستتال ستتر تولدم یه آرزو کردم بهش که 

 نرسیدم هیچي برعکسشم اتفاق 
 افتاد.. 

در کستتري از يانیه چشتتمهایش را بستتت و همرمان با فوت کردن شتتمع ها باز 
 کرد....  

گرفت و به چهره ي من انداخت نگاه خندانش را از بچه ها که شلوغ مي کردند 
 که مشتاقانه دست میزدم. حالت 

ثل  خا...م یک جور  یدم.  که فقط خودم فهم صتتورتش تغییر کرد. تغییري 
 همیشه ...که تا مغز استخوان آدم را 

شمکي زد که به گمانم هیچکس  شد و چ سوراخ مي کرد. لبخندش مهربان تر 
 جز من ندید. چرا که حاال همه 

 د بودند که انگشت اشاره اش را توي کیک فرو برده بود. مشغول زدن حام
سرم را پایین انداختم ...حرارت از  سریع  شدم. مثل بچه هاي کوچک ..  هول 

 گونه هایم بیرون میزد..همه چیز 



قشنگ بود..همه چیز عجی  بود.... قشنگ ترین لحظه هاي دنیا...انگار روي 
 ابرها راه مي رفتم ...کاش لحظه ها 

 میشد..کاش..  متوقف
هرچند مي دانستتتم اگر در همان حال و هوا بمانم خیلي زود حامد مچم را 

 خواهد گرفت .  
سعي کردم کنترل اوياع را به دست بگیرم. حواسم را پرت کردم به بچه ها که 

 هنوز با حامد درگیر بودند. 
ستم به قیافه ي زار  ست گرفته بود و او را مي زد.میخوا سن د سي یک کو  وهرک

 خنده دارش بخندم اما در چنین 
شرایطي خندیدن هم سخت و تصنعي است فقط مي خواهي بروي یک گوشه 

 شاید اتاق خلوت خودت توي 
شده فکر  شنگي که گذراندي به نگاه هایي که رد و بدل  تنهایي به لحظه هاي ق

 کني و با معنیه تمام این ها رویا 
آدمهایي که هراس داري هر لحظه از  بافي کني ... اما به جاي تمام این ها بین

 التهابت با خبر شوند باید براي 
خونستترد و بي تفاوت نشتتان دادن خودت بجنگي ...هرچند که دیگر طرز فکر 

 خود سیاوش برایم چندان فرق نمي 
کرد. شاید حتي ازینکه از احساسم دربیاورد هم ناراحت نمي شدم..شاید این 

 قضیه خودش باع  فرجي مي 



ش شاید من هم برایش به همان شد.. شتر فکر کند.. شد به من بی اید باع  مي 
 جدیتي میشدم که خودش در 

سال و نیم کم کم  يع یکنواخت بعد از یک  شده بود...تحمل این و زندگي ام 
 برایم عذاب آور مي شد...شاید 

 اینکه احساسم به خودش را مي فهمید همه چیز را تغییر مي داد. 
زیر يتتربه هایي که چو و راستتت به صتتورتش مي خورد حامد معتريتتانه از 

 گفت : بابا..آخه جشن تولده یا جشن 
پتو...گدابازیا چیه درمیارید؟ یه انگشتتت کیک این حرفا رو داره آخه ؟ داداش 

 سیاوش تو یچي بگو.. 
حتي برنگشتم به سیاوش نگاه کنم که گفت : اون بنده خدا رو ول کنید...بیایید 

 رما..! میخوام کیک و بب
 کي ر*ق*. چاقو میره؟  -

 همه خندیدند. 
نیلوفر دوربینش را از روي میز برداشتتت و گفت : بزا قبلش از خودت و کیکت 

 چندتا عکس بگیرم . 
دوربین را جلوي صتتورتش گرفت و چشتتمش را چستتباند به دریچه ي کوچک 

 باالیش . 
 آماده؟ بخند...بیشتر..بیشتر...آهاا..عالیه ...یک ..دو.  -

 سه را نگفته الهام و حامد کله کشیدند و خودشان را انداختند توي کادر. 
 عکس گرفته شد. 



ستتیاوش با مشتتت کوبید توي ستتر حامد: همیشتته عین زرافه گردنت وستتط 
 عکساي من درازه . 

 اما زورش نرسید به خواهرش چیزي بگوید.. 
باره دوربین را جلوي چشتتم گرفت و گفت  : اصتتن همه خندیدند. نیلوفر دو

 خودتو ناراحت نکن سیاوش جان بازم 
سه  سط ..یک ..دو... میگیریم ...یکي اون دوتا رو فقط مهار کنه که باز نچرن و

 .. 
از نیلوفر تشکر کرد و آستین هایش را باال زد تا کیک را ببرد.حاال نوبت سخت 

 ترین قسمت ماجرا بود. کادو 
 دادن ! 

شته بودیم هرک س  با عالیق از یک ماه پیش قرار گذا س جداگانه هدیه اي متنا
 و سالیقي که توي این یکسال 

از سیاوش دیده و شناخته بخرد و تا روز تولد مخفي نگه دارد تا بقیه نفهمند که 
 چه خریده..من برایش یک 

شه مي  شیراز گرفته بودم. جایي که همی شگري  کتاب عکس از جاذبه هاي گرد
 گفت دلم مي خواهد بروم و 

هاي راحتي موقعیتش  په  نا کا تادورش روي  مه دور باره ه مده.. دو یا پیش ن
 نشستیم هرکسي کادویش را روي میز 

گذاشتتت . با وستتواس همیشتتگي اش در تقستتیم عادالنه کیک را به قطعه هاي 
 مساوي برش داد. ارشیا که سعي مي 



صندلي حفظ کند گفت : حاال ما که داریم کیک  سته ي  کرد تعادلش را روي د
 توام زودتر این کادو ها  مي خوریم

رو باز کن دیگه بابا...ببینیم ستتلیقه ي رفیقامون چیه چه جوریه ؟ اگه خیلي 
 افتضاح بود دیگه تو تولدامون 

 دعوتشون نکنیم . 
شید گفت : یعني  سیاوش درحالیکه یکي از پاکت ها را به طرف خودش مي ک

 مي خواي بگي از کادوهاي هم 
 خبر نداشتید دیگه ..؟ 

مد با دهان پر گفت : ستتبیالتو کفن کنم نه ..! مگه اینا گذاشتتتن ؟! همه ي حا
 عالم و آدم در جریانن من فقط تو 

کادو خریدن واستته دخترا تبحر دارم. اینا هم که راهنماییم نکردن خالصتته اگه 
 یکم صورتي و ملوس بود به آقایي 

 خودت ببخش . 
 همه خندیدند. 

باال گرفت و لب کت را  پا یاوش  مت اینو ستت خ  ..کي زح ند زنان گفت :  خ
 کشیده؟ 
 ارشیا.. 

کت و جعبه ي عطري بیرون آورد. از جعبه ي آبي  پا دستتتش را فرو کرد توي 
 رنگش هم مشخص بود که عطر 

مورد پستتند ستتیاوش استتتت ...عطري که همیشتتته و همه جا او را با آن مي 
 شناختند. خنک و مالیم .. 



هام بود به ال که البد خیلي هم  هدیه ي بعدي متعلق  ند چرم  یک ستتتاعت ب
 دوست داشت و خواهرش فقط از این 

عالقه اش با خبر بود. حامد برایش یک عروستتتک خنده دار گرفته بود که هر 
 وقت با مشت توي سرش میزدي 

صاب خردکني مي خواند. کادوي مرا از روي  صدایش در مي آمد و آهنگ اع
 میز برداشت نگاهي به من و نیلوفر 

 خت و با تردید و شیطنت پرسید: واسه کدومتونه ؟ اندا
  *** 

 با صدایي که ته گلویم مانده بود گفتم : مال منه .. 
به نظرم بیشتر به غار غار یک کالغ مریض مي مانست . باز هم شرمنده شدم و 

 خودم را جمع و جورتر کردم . 
 دست شما درد نکنه ...  -

کتاب را با نگاه تحستتین برانگیزي برانداز کاغذ کادویش را با ستتلیقه باز کرد. 
 کرد و ورق زد. نفسم را حبس کرده 

 بودم تمام وجودم سرا پا چشم و گوش شده بود که بدانم خوشش آمده یا نه !  
 سرش را باال گرفت و با محبت گفت مرسي لیلي جان، خیلي دوسش دارم.. 

 خواهش مي کنم ..  -
 همین ! 

 و در حد خودش زیادي هم پرحرف ! همین مکالمه هم کافي بود 



کتاب را روي پایش گذاشتتت و کادوي نیلوفر را بلند کرد...گفت : شتتر  مي 
 بندم این یکي دیگه لباسه .. 

 نیلوفر قهقهه زد: بعله ...درست زدي به هدف ! 
الهام با تعج  گفت : آخه آدم واستته این ابعاد هیکل لباس میگیره؟!ریستتک 

 هرشم کردي جانم ...من که خوا
 همچین ریسکي نمي کنم .. 

حامد مشتاقانه گفت اصن غصه نخور نیلو جون...تن سیاوش نشد من هستم 
 ..شده ساسون بگیرم اندازه خودم مي 

 کنم نمیزارم سلیقه ات حیف و میل بشه .. 
نیلوفر بدون اینکه از دستتتهاي ستتیاوش که براي باز کردن کادو باال پایین مي 

 مطمئن  رفت چشم بردارد گفت :
 باش اندازه اش میشه !  

پلیور نازک لیمویي رنگي از داخل کاغذ بیرون آمد. ستتیاوش با ذوق گفت واي 
 من عاشق این رنگم ..محشره..! 

 دستت درد نکنه نیلو.. 
 خواهش مي کنم بچوش ببین اندازته ؟  -

شانه ي تایید تکان داد و پلیور را از روي پیراهنش تن کرد. درس  تسرش را به ن
 اندازه اش بود. 

 نیلوفر بلند شد و جلوتر رفت تا یقه ي پلیور را مرت  کند.. 
چیزي گلویم را چنگ انداخت ....حسادت بود؟ حسادت ویرانگر ترین حس 

 دنیاست ... 



 حاال شد!  -
باره چرخي زد و همه تبریک بارانش کردند. نمي فهمیدم یک پلیور ستتتاده  دو

 مگر چقدر جاي وارسي و نمایش 
 ادن دارد که تمامش نمي کردند؟  د

زمان از آن به بعد به کندي مي گذشت ...بیشتر از قبل در خودم کز کرده بودم. 
 دیگر حتي توان حرف زدن هم 

نداشتتتم . دلم شتتکستتته بود..نمي دانم کستتي کار بدي هم نکرده بود، فقط 
 یکدفعه بي دلیل دیگر حوصله ي 

و حامد را که یکریز با هم کل کل مي  جمعشان رانداشتم .. نه حوصله ي الهام
 کردند و اگر در هر شرایط دیگري 

شیا را  صله ي ار شرکت مي کردم، نه حو شان  شان مي خندیدم و در بحث بود به
 که دوربین به دست راه افتاده بود 

از تک تک لحظه هاي این جشن فیلمبرداري کند، نه حوصله ي نیلوفر را که از 
 ن هر فرصتي براي حرف کشید

و بودن با سیاوش استفاده مي کرد..کارش درست بود یا غلط نمي دانم ...فقط 
 مي دانستم من در آن شرایط بي 

 دست و پا ترین و افسرده ترین و بدبخت ترین آدم روي زمینم ....! 
یکي از ساندویچ هایي را که خودم ش  گذشته براي تولدش درست کرده بودم 

 ي از ظرف بر داشتم رفتم گوشه ا



ومشتتغول خوردن شتتدم. به خودم گفتم چه خنده دار! مثل این بچه دبستتتاني 
 هایي که از همه قهر مي کنند و با 

یک گوشتتته ي حیا ! نیلوفر را ببین ! ببین چطور دور  تغذیه شتتتان مي روند 
 سیاوش مي چرخد! ببین چطور با 

ود حرکات و حرف هایش نظرها را جل  مي کند! کور هم اگر توي این جمع ب
 شیفته ي خودنمایي هایش مي 

 شد...چه برسد به سیاوش که ... 
سیاوش چشم از اینطرف و انطرف رفتن هاي نیلو برنمي داشت ...درست نمي 

 فهمیدم چه مي کرد! اداي بازیگر 
نقش رومئو را درمي آورد که در آخرین تئاتر دانشتتگاه دیده بودیم . همه مستت  

 حرکات نرم و روانش شده بودند. 
سو م سو به آن  سیاوش که با نیلو از این  شمهاي  س  چ ن اما...با بدبختي ، م

 کشیده مي شد. ساندویچم را با بغض 
 گاز مي زدم... 

سري از يانیه ترکیده بود...بچه  شبم در ک حباب رویاها و خیال پردازي هاي آن 
 گانه فکر مي کردم که به من 

ست یا دل نگرانشعالقه دارد وگرنه که آدم یکبار برمي گردد ببی  ند طرفش کجا
 بشود! 

 لعنتي ! 
 لقمه ها از گلویم پایین نمي رفت ...چشمهایم پر و خالي مي شدند.. 

 سیاوش توي آن گرما هنوز با پلیور لیمویي رنگش نشسته بود... 



 با صداي ارشیا از فکر و خیال بیرون آمدم . 
سرکار خانوم لیلي بهتاش - سم ! یه جمله بگید ببه به ..ببین کي اینجاس..!  ه ر

 یادگاري براي جناب سیاوش 
 خان.. 

 نگاهم را به لنز دوربیني که در چند سانتي متري صورتم قرار داشت انداختم .  
 بي اختیار خواندم:  
 خوش به حال تو.. 

 که مي پري .. 
 راستي ... 

 دوست قدیمي ات درخت را، با خودت نمي بري ؟ 
 ارشیا گفت : و یه آرزو؟! 

 به همه ي آرزوهاي قشنگش برسه .. 
 و لبخند زدم.... 

جشن تولد، توي فرهنگسرا، پاتوق همیشگیمان تا نزدیک هاي ساعت نه ادامه 
 داشت .  

شوند  ست خانواده ها هم نگران  صرافت افتادند که ممکن ا باالخره که همه به 
 کم کم خودشان را تکان 

یرسید برمي داشت تا سالن را دادند.هرکسي از هر جا هرچیزي که به دستش م
 تمیز کرده باشد. حامد و سیاوش 



با سر و صدا مبل ها را جمع و جور مي کردند...الهام و نیلوفر ظرف و بشقاب 
 هاي کثیف را مي شستند، ارشیا 

سعي مي کردم با جاروي بلندي که  سه ها و بادکنک ها را باز مي کرد و من  ری
 از انباري پیدا کرده بودم کف 

سیاوش سا شید...بعد  ساعت طول ک لن را جارو کنم . کارمان نزدیک به نیم 
 دوباره از همه تشکر کرد و گفت که 

توي ماشتتینش جلوي در منتظر استتت که ما را برستتاند. البته که دنبال الهام 
 همسرش مي آمد. پس فقط مي 

 ماندیم من و حامد و نیلوفر و ارشیا... 
ید چراغ ها را که ان ها هم یکي یکي ستتتالن را تر ک کردند. من گفتم همه برو

 خاموش مي کنم مي آیم .  
تنها که شتتدم با تمام توانم به کاناپه لگد زدم تا حر. و بغضتتم را خالي کنم 

 ...بیرون سیل آسا باران مي آمد. 
صداي قطراتي که به سقف مي خورد مثل تیراندازي یک دسته نظامي منعکس 

 مي شد.... 
سته ي یکي مي کني که گفتم خدایا دقیقا  سته و واب هدفت چیه ازینکه آدمو دلب

 اصال حواسش هم به تو نیست ؟ 
بعد به خودم گفتم نه اینکه حواستتش هم نباشتته ها، بعضتتي وقتا اتفاقا خیلي 

 زیادي هم حواسش هست ! مثل تور 
تنگه واشتتي که ماه پیش رفته بودیم و به خاطر اینکه پام پیچ خورد از همه جدا 

 قط مواظ  من بود! مثل شد و ف



   
ست من و تمام  شت بغل د صندلیش و میزا شه  کالس هاي کارگاهمون که همی

 حواسش به کارهایي بود که 
میکردم...مثل وقتایي که لباس جدید مي خریدم و با دقت در موردشتتون نظر 

 مي داد.....بعضي وقتا هم مثل 
مام امید و آرززوهاي امش  که با این بي توجهیاش یه خط قرمز مي کشید به ت

 آدم و کاراي قبلیه خودشو به 
 راحتي کتمان مي کرد و مي برد زیر سوال ! 

 دمدمي مزاج ! 
 آره این بهترین توصیفه براي تو آقاي سیاوش آزادروش ! 

خستتته و کالفه راه افتادم طرف کلیدهاي برق...ستتر راه کچه ي کاغذ کادوهاي 
 مچاله رو برداشتم که بریزم سطل 

 چشمم افتاد به کتاب خودم.. که 
 به کتابي که براي سیاوش خریده بودم..به هدیه اي که ..! 

 چرا امش  اینطوري میشد! 
 انگار آب ی  ریختند روي سرم... 

 هیچوقت در عمرم انقدر تحقیر نشده بودم.. هیچوقت ! 
کتاب را از روي زمین ،قاطي آشتتغال ها برداشتتتم و دوان دوان از در پشتتتي 

 سرا که به خیابان راه داشت فرهنگ
 بیرون زدم.. 



شده بود. گریه نمي کردم، نه ! نمي  سرتا پایم مي چکید. موهایم خیس  آب از 
 دانم ...یادم نمي آید. 

 کتاب را زده بودم زیربغلم و با قدمهایي عصبي جلو میرفتم .. 
 باران به صورتم شالق میزد. 

کند؟ نگراني شتتتان را مي خوام  حتما نگرانم شتتتده اند تا حاال! چه فرقي مي
 چکار وقتیکه هدیه ام را بین آشغال ها 

 پیدا مي کنم و او حتي حاير نیست پلیور خوشرنگش ! را از تنشش در بیاورد.. 
خیابان نیمه خلوت و تاریک منتهي به خانه مان را که به انتها رستتاندم ستتاعت 

 نزدیک به یازده بود..یادم افتاد که 
س شنبه ا سه  ش   ستم برگردم بروم ام ست ...خوا ت و حتما حاج اقا هم خانه ا

 خانه ي یکي از بچه ها که جز الهام 
و نیلوفر کسي را پیدا نکردم که حتي بابت ش  ماندن در خانه ي او بازخواست 

 نشوم. چاره اي نبود. فقط مي 
سبیدم و پا تند کردم تا  ست ،کتاب را محکم تر چ ستم عواقبش حتما زیاد ا دان

 ر برسم . جلوي در خانه ماشین زودت
ستین  سعي کردم آ شال و  سختانه فرو بردم زیر  سر حاج آقا را دیدم. موهایم را 

 هایم را پایین تر بکشم . کلید را که 
   

سین و مادرش  شد و امیر ح توي در ورودي حیا  انداختم در خود به خود باز 
 جلویم ظاهر شدند. با خودم گفتم 

 ور بدبیاري . امش  افتاده اي روي د



یاي حالم بود که فاطمه خانم آنطور هول  نمي دانم شتتکل و ظاهرم چقدر گو
 کرد. زد روي صورتش . 

 خدا مرگم بده! لیلي جان، مادر این تویي ؟  -
سبانده بود  سینه چ سرش را به  سرش که  سعي کردم به تبعیت از پ سالم دادم و 

 چهره ام را پنهان کنم . 
که خانواده ي شتتتاکري یعني  ند ستتتالي مي شتتتد  مادرش چ امیرحستتین و 

 مستاجرمان بودند. در واقع مستاجر ما که نه ، 
یک جورهایي مهمان حاج آقا محستتوب مي شتتدند. طبقه ي دوم را با اجاره ي 

 نصف آنچه که باید مي پرداختند 
صاح  بودند. و نسبتشان با ما اینجوري مي شد که فاطمه خانم بچه ي دختر 

 د. از تمام عموي حاج آقا بو
خاندانشتتتان فقط این دونفر من و مادر را مي شتتناختند و آن هم حتما با حق 

 السکوت و ریش گرو گذاشتن که 
 جایي این راز را! برمال نکنند. 

 گفتم : شما کجا تشریف مي برید این وقت ش  ؟ 
 گفت خواهر زاده ام فارغ شده میریم بیمارستان.. 

 مبارک باشه ، به سالمتي ..  -
زنده باشي دخترم.تو این بارون کجا بودي آخه تو؟! عین جوجه خییس شدي  -

 داري میلرزي .. 
 و کف دستش را محبت آمیز به صورتم کشید. 



 گفتم تو فرهنگسرا بودم با دوستام داشتیم کار انجام مي دادیم .. 
گفت دخترم این دوستتت و رفیق بازي هاي دانشتتگاه رو بریز دور! ببین مادرتم 

 دل خوشي از این  طفلک
 فرهنگسراتون نداره، واست یه شري آخر درست میشه 

 توي دلم گفتم درست شده! خبر نداري مادر..! 
مثل همیشتته در تایید حرفهایش مطیعانه ستتر تکان دادم... زندگي در تمام این 

 سال ها بهم یاد داده بود که جر و 
شون نه تنها کامال مت بلکه  ناقض با فکر توهبح  کردن با جماعتي که طرز فکر

 افکار تو رو هم رد مي کنن یه 
کار کامال بیهوده و اعصتتاب خرد کنه ، در این جور مواقع براي حفظ احترام و 

 حرمت ها معموال باید یکي از 
طرفین در ظاهر کوتاه میومد. و من ازاونجایي که کوچکترین بودم و ستتنگرم 

 خالي همیشه مي بایست کوتاه 
 و یاغي و بي تربیت خطاب نشم ...!  میومدم تا سرکش

چند دقیقه اي دیگر هم همانطور جلوي در ورودي یک لنگه پا، معطل ایستادم 
 تا خوب نصیحت بشوم و 

شتیرفهم که این دوستت و رفیق بازي هاي دانشتگاه به درد نمي خورد و آبروي 
 یک دختر را به خطر مي اندازد و 

ست ها هزار دام برایم پهن مي  سمون هایي که همین دو سمون و ری کنند و...آ
 بهم بافته شد. 

 باالخره با شنیدن اظهار ندامت و پشیمانیم کوتاه آمدند و رفتند. 



 یک ربعي هم دم در معطل شده بودم . 
خیس و تلیس خودم را انداختم توي آسانسور. قیافه ام در آیینه ي مقابل زیاد از 

 حد مضحک به نظر مي رسید. 
سته و زار..تو شاد که تا زیر زانوهایم مي خ ي آن مانتوي رنگ و وارنگ گل و گ

 رسید و حاال آب خورده به بدنم 
 چسبیده بود...لعنت به این هارموني چشم نواز رنگ ها! 

شده بود.همان  شماني ام ولو  سرم کج و موهاي وز کرده ام روي پی شالم روي 
 خرده آرایشم هم با باران شسته 

زیر چشمهایم حسابي توي ذوق میزد. با پشت استین  شده بود و لکه هاي سیاه
 چند بار صورتم را پاک کردم... 

واقعا چه چیزي در وجود من بود که مي توانستت ستیاوش را به خودش جذب 
 کند؟ هر مزیتي که داشتم آدم 

 هایي مثل نیلوفر که دور و برش کم هم نبودند صد برابرش را داشتند. 
ي ندارد، با یکم گریم و آرایش مي شود بهترین چشم هاي درشت ؟! اینکه کار

 چشمهاي دنیا را درست کرد. 
 بیني کوچک ؟ خ  این را هم مي شود عمل کرد. 

اما چیزهایي را که آن ها داشتتند من نداشتتم و نمي توانستتم به دستت بیاورم. 
 شیطنت ، روحیه ي شاد و سرزنده، 

 ،آزادي . اجتماعي بودن، خوش سر و زباني ،اعتماد به نفس 
 طبقه ي ششم ...  -



توي دلم گفتم گوینده ي آسانسور چه صدایي دارد. کاش الاقل صدایم شبیه به 
 این بود. 

بعد یکدفعه از خودم بدم آمد که انقدر غرق حستترت شتتدم و به ترک دیوار هم 
 غبطه مي خورم. یاد حرف مادر 

ا باش از یه ج افتادم که همیشتته مي گفت وقتي خدا یه چیز بهت نمیده مطمئن
 دیگه خیلي بهترشو بهت میده...، 

از ناشتتکري کردن همیشتته بدم مي اومد. اما امشتت  ....رفتار تحقیر کننده ي 
 تک تکشون باع  شده بود توي 

وجودم دنبال يعف هایي بگردم که شاید به چشم اون ها میومد و به چشم من 
 نه ! گفتم خدایا به داده هات و 

 نداده هات شکر..! 
سیدم پشت در. بسم الله گفتم و آروم جوري که فقط مادر بشنود چند تقه زدم ر

 به در.  
 صداي قدم هاي سنگیني آمد. 

 و در باز شد. حاج آقا دستش را گذاشت روي چارچوب و راهم را سد کرد.  
 خودم را جمع و جور کردم و سرم را انداختم پایین .  

 ه همراهت نباشه ؟! ساعت همراهت نبوده یا صالح دونستي ک -
مي دانستم باز هم مثل همیشه که بازخواست مي شدم زبانم مي گیرد و به من 

 من کردن مي افتم یا اینکه بي 
ع  مي شتتود طرف  با ند مي زنم ...و همین حرکات غیر طبیعي  هت لبخ ج

 بیشتر شک کند و دیگر حتي حرفت هم 



 راست باشد باورت نکند. 
بان گفتم : کتتتتتتتتتتتا. نت ز نگ با لک نگ ..فره ..کتتتتتتارم..تو..تو فرهتتتتت

 سرا...طول..کتتشید.. 
شید؟! بگو بخندها و جلف و جفنگ  - سرا طول ک دقیقا کدوم کارت تو فرهنگ

 بازي هاتون یا چیز دیگه ؟! 
مادر را دیدم که از پشتتت دستتت حاج آقا را گرفت تا او را از چارچوب بیرون 

 بکشاند. 
 ش پر از بغض و کینه است گفت :با صداي آرامش بخشي که مي دانستم پشت

 اجازه بدید بیاد تو حاج آقا، بعد 
 میشینیم با هم حرف میزنیم . 

 جاي همچین آدم سرخود و ولگردي تو این خونه نیست .  -
پشتتتم لرزید. آب گلویم را به زحمت فرو دادم و ملتمستتانه زل زدم به مادر. که 

 گفت : اجازه بدید بیاد تو حرفشو 
 بده اگه بیجا گفت بیرونش کنید.  بزنه تويیحشو

 چه آرامش اعصاب خرد کني توي کلمه هایش موج مي زد.  
هرچه که بود روي حاج آقا تايیر گذاشتتت . نرم شتتد. پوفي کرد و دستتتش را 

 انداخت اما از جایش تکان نخورد. 
سبیده ومظلوم عالم به زحمت از کنارش  سینه چ سر به  همانطور آب چکان و 

 م داخل .خانه گرم و رد شدم و رفت



روشتتن بود و مثل همیشتته مرت  و تمیز. گرم و راحت ..بوي خوش غذا توي 
 فضا پیچیده بود. دلم يعف مي 

شیري رنگ  ستم روي مبل هاي  سم نمي توان رفت ....به خاطر لباس هاي خی
 مورد عالقه ي مادر بشینم ..به ناچار 

 در نزدیکترین محل به شومینه سرپا ایستادم... 
ر جرات و جسارتش را داشتم حتما مي دویدم به اتاقم در را هم از پشت قفل اگ

 مي کردم تا مجبور به جواب 
 دادن هاي دروغین نباشم ... 

 حاج آقا در را با سرو صدا کوبید به هم . 
آمد مقابلم ستتفت و ستتخت ایستتتاد. مي دانستتتم آنقدر عصتتبیستتت که حتما 

 صورتش قرمز شده و شاید رگ گردنش 
مي زند. هرچند ستترم آنقدر پایین بود که جز زیرشتتلواري راحتي اش چیز هم 

 دیگري نمي دیدم . 
 گفت : خوب...؟! 

 گیج و منگ نگاهش کردم.. 
پرستتید: داشتتتي در مورد فعالیت هاتون توي فرهنگستترا ي ناکجا آبادتون مي 

 گفتي ... 
شم ها ستاده بود و نگاهم مي کرد. چ شوهرش با بغض ای سر  شت  ي مادر پ

 غمگینش کمي نیرو و توان از دست 
رفته ام را بازگرداند. به زحمت گفتم : قراره تا چند وقت دیگه نمایشتتگاه بزنیم 

 ....داشتیم ..داشتیم کاراشو..انجام مي 



 دادیم ...سرمون گرم شد..بعد...بعد..دیگه متوجه گذر زمان نشدیم ... 
 همین ؟!  -
 نمیشه .. مع ....معذرت میخوام...دیگه تکرار  -
معذرت خواهیه تو آخه چه دردي از من و مادرت دوا میکنه وقتي آبرومونو  -

 ریختي ؟! مگه تو بي سر و 
 صاحابي ؟ مگه بي خانواده اي ؟! مگه ..؟! استغفرالله ... 

 چشمهایش را بست و نفس عمیقي کشید. 
یدي مي  - طه يتتعفم و فهم با من لج کردي ؟ میخواي منو اذیت کني ؟! نق
 واي آزارم بدي ؟!  خ
 نته ..نه ..به خدا..  -
 قسم خدا رو نخور  -
 چشم ...  -

صله گرفت ..چند بار عرض پذیرایي را  شید توي هم . از من فا اخم هایش را ک
 رفت و آمد. پاهایم در اير حرارت 
 شومینه زق زق دردناکي مي کرد. 

به امروز؟! زیر  تا  گذاشتتتم  باهات؟! کم  بالت و گفت : چه کردم مگه  پر و 
 نگرفتم ...بلد نبودم درست پدري کنم 

واست تا جاي اون پدر معتاد بي غیرتت و پر کنم ؟! آبرو نخریدم برات که حاال 
 داري آبروم و تو در و همسایه و 

 کوچه خیابون میریزي ؟!  



شد.  شیده مي  سط ک سال ها این بح  و چندمین باري بود که توي تمام این 
 و نکرده و  داستان کارهاي کرده

منت گذاشتتن ها ستر همدیگر و به رخ کشتیدن یک پدر بي غیرت و معتاد که 
 بعد این همه مدت معلوم نبود اصال 

 مرده است یا زنده... 
بغضم را سر سختانه فرو خوردم. مادر نشسته بود روي مبل و پیشاني اش را به 

 دستش تکیه داده بود. شاید هم 
 گریه مي کرد. نمي دیدم . 

تم : شما در حق من هیچ وقت از هیچي کم نذاشتید ازتونم ممنونم که توي گف
 تمام این سال ها براي من و 

مادرم آبرو خریدید...منم بهتون قول مي دم که هیچ کار خالف شتترعي انجام 
 نمي دم که به ابرو و اسم و 

 رسمتون لطمه اي وارد شه ... 
! ستتاعت یازده شتت  وقت دیگه میخواستتتي چي کار کني که نکردي دختر؟ -

 اومدنه خونه اس؟! ببینم شبایي که 
منم نیستتتم همین ستتاعت ها میاي یا نه ، شتتاید اصتتال نمیاي ! امشتت  که مي 

 دونستي من هستم تازه این ساعت 
 خودتو رسوندي ... 

 مادر دخالت کرد: نه حاج آقا، لیلي همیشه هوا تاریک نشده خونه اس... 
 حتما مثل امش  !  -



شیر شدیم . با  شم سته بود و نه من و نه مادر هیچ کدام حریفش نمي  را از رو ب
 صدایي آهسته گفتم : من براتون 

شبم چي بود بازم اگه باور ندارید، اگه فکر  يیح دادم که دلیل دیر اومدنه ام تو
 مي کنید دارم دروغ میگم ،... 

 د. نتوانستم جمله ام را تمام کنم . صدایم لرزید و اشکم سرازیر ش
نگاه ستترزنش باري به صتتورتم انداخت و به عنوان آخرین حرف گفت : از این 

 به بعد چه من باشم چه نباشم قبل 
 از تاریک شدن هوا خونه اي ! 

 این را گفت و با حالت قهرآلودي به سمت اتاقش راه افتاد.  
مادر از من سرشکسته تر بود. خوب مي دانستم که چقدر بازخواست شدن من 

 حاج اقا اذیتش مي کند. جلوي 
همیشه ازم مي خواست بهانه اي دست شوهرش ندهم که عاقبتش بشود منت 

 شنیدن ها و نبش قبر خاطرات. 
شیدن  ساله اي حتي جرئي ترین چیزها از به رخ ک سر هر م اما حاج آقا هربار 

 پدر واقعي ام دریغ نمي کرد.... 
با نگراني و بغض نگاهم مي کرد. کوله ام ر نه ام مادر  باز یکوري روي شتتتا ا 

 انداختم و با قدمهایي افتان و خیزان از 
پله ها باال رفتم ...بعد از تمام اتفاقات آن ش  وحشتناک به اتاق تاریک و آرام 

 خودم احتیاج داشتم .....! 



اتاقم متفاوت با تمام قستتمت هاي آن خانه و باز هم جزا اکثریت مواردي بود 
 همیشه  که حاج آقا نمي پسندید و

با اکراه نگاه مي کرد. دیوارها را یکسر تا سقف سیاه و سرمه اي رنگ کرده بودم 
 و عکس هایي که در این یک 

 سال انداخته بودم در و دیوارها را پر کرده بود. چیزي شبیه تاریک خونه ! 
خودم را انداختم روي تخت . دستهایم را گذاشتم زیر سرم و زل زدم به عکس 

 خواست به همه چیز ها، دلم مي 
فکر کنم ، به همه چیز درستتتت فکر کنم ، آنطور که باید...اما خیلي زودتر از 

 آنکه حتي تصورش را هم کنم با همان 
 لباس هاي خیسي که به تن و بدنم چسبیده بود به خواب رفتم ..... 

   
 مادر لباس ها را گذاشت روي میز اتو... با دلخوري گفت : مي خواد زن و بچه

 هاشو ده روز ببره مشهد، زیارت اما 
 ريا..! 

 دوربین را توي دستم چرخاندم و با حواس پرتي گفتم : واقعا؟ ده روز؟! 
 با شک و تردید پرسید: چیه ؟ خوشحال شدي ؟ 
 سریع گفتم : نه ! وا..چه حرفیه که میزني مامان ! 

شهد رفتن ، زیارت رفتن سرت یه م  مونده رو رویش را از من گرداند. گفت : ح
 دلم .. من که بخیل نیستم خوش به 

سعادتشون که دارن میرن، ایشاال خدا بیشتر بهشون ببخشه ..ولي آخه انصافه 
 ؟ ما هم آدمیم ! دلمون پوسید تو این 



خونه ، یه شتتتام بیرون، یه خرید، یه مهموني ...دلم واستتته ماه منیر لک زده، 
 طفلک هربار زنگ میزنه گریه امون 

 بهش نمیده!  حرف زدن 
چي بگم ؟ ستترم را با تاستتف انداختم پایین و او باز هم ادامه داد...از زمین و 

 زمان نالید و آه کشید و مقایسه کرد و 
حسرت خورد. حسرت اینکه حاج آقا براي آن یکي زنش چقدر وقت و حوصله 

 مي گذارد و چقدر براي خوشحال 
رسد...همه اش جنگ و دعوا  کردنشان سعي و تالش مي کند، اما به ما که مي

 و سرزنش و توبی  و تنبیه است . 
گفتم مامان جان، توبی  و تنبیه و ستترزنش و اخالق تندش واستته اینه که من 

 بهونه دستش میدم و کارایي و که 
دوستتتت نداره انجام مي دم...براي همین دلخور میشتتته و بح  و جدل پیش 

 میاد. در مورد مسافرت رفتنم  
احت نکن ..قرار شتتده یکي از استتتادام واستتم یه کاري جور کنه تو ، خودتو نار

 یکي از آتلیه ها،... 
نگذاشت ادامه ي حرفم را بزنم . اخم هایش را در هم کشید و تند گفت : دیگه 

 نزني از این حرفاها..! حاج آقا 
 خوشش نمیاد..بهش برمي خوره یه وقت . 

 چرا؟ 
 این جور جاها..  خوشش نمیاد دختر بره سرکار، اونم تو



پوزخندي زدم و ستترم را انداختم پایین ، توي دلم گفتم خ  حاج آقا خوشتش 
 نمیاد دیگه ! 

نمي توانم بگویم زندگي بدي داشتیم ، نه ! خوب بود، همیشه پول زیر دستمان 
 بود و هرچیزي که نیاز داشتیم در 

ذاشت . هیچ چشم بهم زدني فراهم مي شد. حاج آقا از پول برایمان کم نمي گ
 وقت نشد بگوییم فالن لباس 

عد از چند ستتتال چیزهایي را در  ما ب یاورد! ا نه ب له و او  فالن غذا فالن وستتی
 زندگیمان کم دیدیم که سواي پول بود. 

شد و نبود!اینکه در حقیقت نقش پدري  شت با مثل توجهاتي که مادر انتظار دا
 اش را تمام و کمال براي من بازي 

 نقش شوهري اش براي مادر هیچي کم نگذارد.... کند. اینکه در 
  

                           
 

                    
   

ست ! چرا که حتي  ستیم چنین چیزي تقزیبا محال ا اما هم من هم مادر مي دان
 اگر قرار به تقسیم عادالنه ي 

 اشمحبت و وقت و توجه مي شد سهم بیشتري به همسر اول و بچه هاي تني 
 مي رسید تا مادر من که باشد 

 همسر دوم و مني که فرزند ناتني اش محسوب شوم.  



چهار سال بیشتر نداشتم . مادر چمدان زهوار در رفته اي را گرفته بود دستش و 
 پشت سرم لک و لک کنان مي 

آمد. هر از چند گاهي سیخونکي حواله ام مي کرد که پا تند کنم . من از جلو و 
 . بي پناه و سرگردان و او از عق  

آواره فقط مي رفتیم . آن روزها دیدم به این دنیا یک چیز دیگر بود به جاي اینکه 
 معناي هق هق زدن هاي خفه 

ي مادري که پشت سرم مي امد را بفهمم محو دانه هاي شش گوش و پشمکي 
 برف بودم که روي هوا تاب مي 

ه قهر و دعوا و کتک کاري ها از خورد و پایین مي آمد. نمي فهمیدم بعد آن هم
 خانه بیرون زدنمان چه معنایي 

دارد. فقط وقتي به مادر گفتم ستتردم شتتده برگردیم خانه و با گریه گفت دیگر 
 هیچ جا براي رفتن نداریم فهمیدم 

دعواي این بارشان از همیشه جدي تر است . ترسیدم. قدم هایم را کند کردم و 
 م چسبیدم به چادرش. دندان های

 از سرما بهم مي خورد... 
 روز بدي بود. روز سردي بود. روز وحشتناکي بود... 

هرچه مي رفتیم تمام نمي شتتتد. مادر برخالف دفعه هاي قبل مرا به هیچ جا 
 نمي رساند. حتي بغلم هم نمي کرد 

 که درد پاهایم کم شود. او گریه مي کرد و من هم اشک ریزان به دنبالش ... 
 ه ي عمو منصور؟ گفتم بریم خون



جوابش منفي بود. فهمیدیم دیگر دختر عمویم بهاره، که همبازیه همیشتتگي ام 
 هم بود نخواهم دید... 

 از دیگر ندیدن او بیشتر غصه مي خوردم تا بي پناهیمان.. 
 گفتم بریم خونه ي دایي ريا؟ 

 دستم را کشید و برد به سمت دیگري ... 
من خوشحال بودم و مادر بیشتر شرمنده و  دایي ريا با خوشرویي راهمان داد.

 خجالت زده سربه زیر که دلیلش 
به مادر تشتتر مي زد که چرا زودتر از این ها جان  را نمي فهمیدم. دایي مدام 

 خودش و من را نجات نداده؟ چرا 
انقدر به خودش عذاب داده و تحمل کرده؟ اصتتال چرا از اول که همه مخالف 

 توي یک این وصلت بودند پایش را 
کفش کرده و با لجبازي پیش رفته که حاال به این ويتتع دچار شتتده...مادر باز 

 اشک مي ریخت . رویش را زیر 
 چادر پنهان کرده بود..با خودم گفتم چه عجی  ، از برادرش هم رو مي گیرد..! 

 از شدت پا درد و خستگي همان جا کنار بخاري خوابم برد.. 
  

                           
 

                    
   



صومه آدم  صل آمد و رفت و ما هنوز در خانه ي آن ها بودیم . زندایي مع یک ف
 خوبي بود فقط کمي بدعنق و بي 

حوصله بود. شاید هم از این بابت که بچه اي نداشتند و خانه همیشه سوت و 
 کور بوده اعصاب و حوصله نداشت . 

باز زحمت هایمان کم کند کاري در آن خانه  مادر ستتعي مي کرد براي اینکه از
 انجام دهد. هر روز حوض را مي 

شست و  ست .حیا  را آب و جارو مي کرد لباس هاي چرک و کثیف را مي  ش
 نمي گذاشت ظرفي نشسته باقي 

ست  ش صومه فقط مي ن شام ها پاي مادر بود. زندایي مع شتر نهار و  بماند بی
 دست به سینه و بدعنق نگاهش مي 

د. آن روزها خیلي حوصله ام سر مي رفت . مادر از ترس اینکه مبادا شیطنت کر
 هاي من کالفه شان کند تکان 

که مي خوردم چو چو نگاهم مي کرد...انگار که پرنده اي را به بند کشتتیده 
 باشند اجازه ي جم خوردن نداشتم ، 

غییر حسوسي تتا زمانیکه دایي به خانه بیاید وقتي او مي آمد همه چیز به طور م
 مي کرد. حتي رفتارهاي 

 همسرش با ما!  
بازي مي کردیم توي  قایم موشتتتک  با هم  تاب مي داد  دایي مرا بغل مي کرد 

 حیا  برایم از درخت گردویشان مي 



شت ..... من  ست مي کند و در دهانم مي گذا ست هاي خودش پو چید و با د
 برایش شده بودم جاي بچه اي که 

ه نداشتتته اش را تقدیمش کرده بودم. حستتي که از بغل هرگز نداشتتت . خوشتتی
 کردن و مواظبت کردن از من داشت 

ست زنش را  شتنش تا چند وقت پیش مي خوا سي بود که به خاطر ندا همان ح
 طالق بدهد.  

 زندایي معصومه هرگز نمي توانست بچه دار شود. 
ريتتا ترستتید و این را بعدها از مادر فهمیدم و اینکه از همین حس و حال دایي 

 آنقدر بدرفتاري و بدعنقي کرد تا 
شد. چمدان زهوار در رفته ي ابي رنگمان را  صبر مادر لبریز  سه ي  یک روز کا

 که نه سبک تر شده بود نه 
شان  يا از خانه  ست مرا گرفت و بي خبر از دایي ر سنگین تر زیر بغل زد، د

 زدیم بیرون . 
 باز شدیم آواره و سرگردان این شهر... 

با پس انداز کمي که در این چند ماه از داده هاي دایي ريتتا داشتتتیم یک اتاق 
 کوچک و نمور در محله اي اجاره 

کردیم . اتاق در حقیقت انباري یک خانه باغ درندشتتت بود. و صتتاح  خانه 
 پیرزن فرتوت و سن و سال داري که 

و  شصبح تا ش  با آن عینک ته استکاني اش مي نشست روي صندلي تابي ا
 بلند بلند از روي قرآن مي خواند. 



بعد از چند هفته که دختر همان پیرزن فهمید مادر دنبال کار مي گردد گفت 
 بهتر است توي همین خانه که 

شد او  سیدگي کنیم و پخت و پز و رفت و روبش پاي ما با ستیم به مادرش ر ه
 هم از نظر مالي تامینمان کند و 

 زیر پر و بالمان را بگیرد. 
  

                           
 

                    
   

ما  کاري از این بهتر...و  مادر ذوق زده گونه هایش گلگون شتتتد و گفت چه 
 شدیم نگهبان و باغبان و سرایدار و 

 آشچز و پرستار آن خانه باغ . 
پیرزن سه تا بچه داشت . دو تا پسرهایش که خارج بودند و ما هرگز ندیدم. این 

 ختر و داماد و سه نوه ي د
 دختري اش که فقط همین ها سر مي زدند و از مادربزرگشان خبر مي گرفتند. 

شد و همه  روزهایي که قرار بود بیایند، از چند وقت قبل ترش مادر خبردار مي 
 جا را برق مي انداخت ،با سلیقه و 

سامان مي داد...همه چی سرو سواس گونه غذا مي پخت و باغچه ها را  ز مهیا و
 مي شد تا فقط دختر و داماد و نوه 



 ها تشریف فرما شوند. 
سرت را مزه کردم. وقتي که مادر  سادت و ح سالگي ح شش ، هفت  از همان 

 دستور مي داد باید در انباري خانه باغ 
 حبس بمانم و تا رفتن مهمان ها اجازه ي بیرون آمدن ندارم . 

 از الي پنجره ي نرده کشي شده لباس مبل مي گذاشتم زیر پایم مي رفتم باال تا
 هاي رنگ و وارنگ و کفش 

هاي ورني و زیباي نوه ها را ببینم . دو تا دختر بودند و یک پستتر. همه شتتتان 
 موهاي شانه زده و کفش و لباس 

هاي نو. با استتباب بازي هاي رنگ و وارنگي که هر دفعه بغل مي زدند و مي 
 آوردند کنار حوض بازي مي 

  کردند...
قا، داماد پیرزن را هم بیشتتتر مي دیدیم . مرد  در همان آمد و رفت ها حاج آ

 محترمي بود همیشه سربه زیر و آرام 
ست و زیر ل  ذکر مي گفت . مادر برایم تعریف کرد حجره  ش شه اي مي ن گو

 دار خوشنام وپولدار بازار است ، مومن 
ایمان و مرامش  و امین مردم، همه به پاکیه ستترش قستتم مي خورند، همه به

 غبطه مي خورند..... با مادرم با 
باس و عروستتتک  عد از چند وقت ل محبت و احترام برخورد مي کرد..حتي ب

 هایي هم براي من خرید و یک روز که 
 نه زنش بود و نه بچه هایش به دست مادر رساند.. 

  .به ما مي رسید. انگار اولین کسي بود که بعد این همه مدت ما را مي دید.



شت میله هاي انباریه خانه باغ کز  سرت یک نوازش پ و من را..! من را که در ح
 کرده بودم.. 

دنیایم عوض شتتد...قشتتنگ تر شتتد.. با کادوها و لباس ها و خوراکي هاي 
 جوروواجوري که به دستم مي رسید...چه 

 مي دانستم دنیا چه خبر است ! 
حبت مي کشید به سرم و آرام هدیه هایم را با ذوق مي گرفتم . حاج آقا دست م

 مي گفت پیش مادرت تعریف 
 من را هم بکنیا...! 

  
                           

 
                    

   
و من بي خبر از همه جا تا چند روز آویزان گردن مادر مي شتتتدم که حاج آقا 

 چقدر خوب است چقدر مهربان است 
 از است ... چقدر دوست داشتنیست چقدر دست و دلب

 چند وقت بعد سر و کله ي بابا پیدا شد. نمي دانم از کجا... 
انگار ردمان را گرفته بود. پول مي خواست . مادر از ترس آبرویش هرچه داشت 

 به او داد تا برود... 



رفت و چند هفته بعد دوباره برگشتتت ...باز براي پول. مادر گفت ندارم..ببین 
 جیبم و! دیگه ندارم...! 

 فت پس لیلي رو میدي من ببرم! یادت که نرفته ! من هنوز پدرشم ! گ
 مادر گفت نمیدم..! 

در و بستتت و پرید اومد تو انباریه خونه باغ. بي هوا بغلم کرد. بدنش ی  کرده 
 بود و مي لرزید.. 

گوشهایم را با دستش گرفته بود تا صداي عربده کشیدن هاي بابا رو توي کوچه 
 د هایي که نشنوم. صداي تهدی

 تن خودش را مي لرزاند... 
کار داده بود،  جا و  ما  به  که  مد، دختر پیرزن  بار آ به  که  از پس آن رستتوایي 

 جوابمان کرد. 
 گفت آبرو داریم توي در و همسایه . پیرزن آرامش مي خواهد... 

باز بگردد و  تا  مادر بي چون و چرا قبول کرد فقط یک هفته مهلت خواستتتت 
 د. اتاقي پیدا کن

 یک هفته همان و گریه هاي هر ش  مادر از پیدا نکردن جا و کار همان . 
و در همان روز ها باز حاج آقا پیدایش شتتتد. باز محبت هاي بي حد و اندازه 

 اش شروع شد و مادر را بیش از پیش 
 زیر دین لطف و بخشش هایش گذاشت . 

ست بي سروصدا آنجا پنهاني از زن و بچه اش برایمان خانه اي اجاره کرد، خوا
 ساکن شویم .. 



من خوشتتحال بودم، ازینکه یک خانه ي جدید را صتتاح  مي شتتویم که هم 
 براي خودش آشچزخانه دارد هم حمام 

شین نه پنجره هاي میله داري  ساکت ب سي نهی  مي زد که  شویي. نه ک ست و د
 داشت که از پشت آن حسرتزده 

گاه کنم . دیگر حستترت نمي خوردم،  مه چیز را، کستتي را ن حاال ه که  چرا 
 هرچیزي که از ذهنم حتي خطور مي کرد 

 حاج آقا در چشم برهم زدني مي گرفت و به خانه مي آورد. 
سجاده ي نمازش با  سر  شه  شت . همی شه بغض دا مادر اما نمي دانم چرا همی

 خدا راز و نیاز مي کرد و اشک مي 
به آت ش جهنم دچار ریخت . طلل  بخشتتش مي کردد. التماس مي کردکه 

 نشود. 
شخصي  شته ...مرا نشان  شاهد مي گرفت که جز این راهي ندا پیر و پیغمبر را 

 نامرئي در آسمان مي داد و مي 
گفت ببین ! این بچه بي پناه توي خیابان ی  مي زد، از سرما مي مرد، جان بچه 

 ام را نجات دادم...! 
  

                           
 

                    
   



صدا  سرو  شدیم با قول اینکه بي  صاح  خانه و زندگیه جدید  صه که ما  خال
 سرمان را بدهیم به کار خودمان و 

شیم . حاج آقا دیگر به مادر اجازه نداد دنبال  شته با سي هم آمد و رفتي ندا با ک
 کاربگردد. گفت دوست ندارم 

سم برود جلوي محرم و نامحرم کار کند و مادر نمي د يایت نامو سر ر انم از 
 بود یا که اجبار از تکاپو براي کار 

سه مثل بچه هاي دیگر، مثل  ستاد به مدر پیدا کردن هم افتاد.....حاج آقا مرا فر
 هم سن و ساالن خودم بغل 

شان  ستم و با افتخار کیف و مانتو و دفترهاي رنگ و وارنگم را ن ش شان ن ست د
 دادم. گفتم پدرم، یعني حاج آقا هر 

 به خانه مي اید دستش پر است ، براي من یک چیزي مي خرد مي آید!  ش  که 
 حتس بعضي وقتها دوماه یا بیشتر هم مي آمد پیشمان مي ماند.  

همه چیز در ذهن و دنیاي کودکانه ي من خوب بود. همه ي چیزهایي که دلم 
 مي خواست باشد و مهیا مي شد. 

از گاهي به من مي گفت : این ها  اما مي دانستتتم نظر مادر با من فرق دارد. هر
 آرامش قبل از طوفان است حاال 

 مي بیني ! مفت و مسلم جهنم را براي خودمان خریدیم . 
و جهنم آنوقتي بود که زن اول حاج آقا پي به وجود ما مي برد که برد. دو ستتال 

 بعد از آنکه صاح  خانه و زندگیه 
 جدید شده بودیم . 

 مان از بام افتاد. به قول مادر تشت رسوایي 



شیده  سفت ک سمش طاهره خانم بود چادر را  یک روز دیدیم دختر پیرزن که ا
 سرش و جلوي در خانه ایستاده. 

 مادر رنگش مثثل گچ دیوار سفید شده بود و بناي لرزیدن گذاشته بود. 
اما برخالف تصتتوري که توي ذهنمان بود طاهره خانم آمد توي خانه خیلي 

 ت و با مادر متین و موقر نشس
 صحبت کرد. 

گفت مي دانم از ستتر بدبختي و نداري دستتتت به چنین کاري زدي . میدانم 
 احتیاج و نیاز بوده مه تو را وادار به این 

کار کرده اما خدا را خوش نمي آید که زندگیه مردم را ستتیاه کني و زن و بچه ي 
 مردم را بدبخت . گفت مي داند 
یریست و در را ََ ه خداست که ما را سرو سامان و جا و پناه داده شوهرش مرد ِخ

 اما بهتر است بي آبروریزي 
 خودمان را جمع و جور کنیم و برویم گم و گور شویم .... 

این ها را گفت و رفت . باز هم ما ماندیم و فرصتتت یک ماه اي براي پیدا کردن 
 جا و کار. 

سعي کرد در این یک ماه به روي حاج آقا نیاورد تا ضیه ي فهمیدن  مادر  او از ق
 زنش و اولتیماتومي که به ما 

سچرده بود  شود. به من هم  شده بود تا بي خبر زحمت را کم کنیم با خبر ن داده 
 الم تا کام حرف نزنم . اما این بار 



مام ان  عالم کودکي ام ت که در  که همه چیز را خراب کردم. من بودم  من بودم 
 رفاه و شادیه زندگي را که تازه 

  
                           

 
                    

   
باره  دوستتال بود تجربه کرده بودم از دستتت رفته مي دیدم. نمي خواستتتم دو

 باچمدان آبي رنگمام اواره ي شهر و 
 کوچه شویم ...پس به حاج آقا همه چیز را گفتم ! 

عد مادر را اول کمي هول کرد، باورش نمي د که طاهره خانم فهمیده باشتتد، ب
 سزنش کرد که چرا چیزي در مورد 

 این مويوع به او نگفته و بعد در فکر فرو رفت تا چاره اي پیدا کند. 
صي از مادر  صل و پر از حر ضیه کتک مف يمن آنکه من هم از لو دادن این ق

 خوردم . 
حاج آقا یک ماه نشده باز پنهاني و به قول خودش بي سروصدا انتقالمان داد به 

 دیگر از شهر.  جایي
این بار به یک محله ي باالتر، به یک ساختمان بزرگتر و شیک تر، به یک جاي 

 دنج تر و زیباتر.. 
 و از آن روز به بعد همانجا ماندیم و دیگر خبري هم از طاهر خانم نشد. 



قد  با هم خیلي خوب بود. خودش که مي گفت مرا  قا رابطه مان  من و حاج آ
 . بچه هایش دوست دارد..

من هم دوستتتش داشتتتم ...بي عاطفه که نبودم. ستتنگ هم اگر بود از آن همه 
 محبت و توجه مهري به دلش مي 

شد..اما نمیدانم از کي ؟ نمي  سال هم با سن و  ست ..عالوه بر اینکه کم  ش ن
 دانم از کجا و چند سالگي بود که اولین 

شد  شاید اولین بار همان زماني با شد..من  ست مرا بار با هم بحثمان  که خوا
 بنویسد کالس قراان و من یرباز زدم، 

یا آن وقت که گفت باید توي خیابان چادر سر کنم و من توي رویش ایستادم..یا 
 نمي دانم ..شاید وقتي که گفتم 

 مي خواهم بروم رشته ي هنر و عکاسي و او خونش به جوش امد... 
وتاه االکلنگوار گاهي او ک گرچه بده و بستاني سر این قضیه راه انداخته بودیم و

 مي امد و گاهي من اما دیگر 
افتاده بودیم روي دور لج و لجبازي و تالفي کردن. مادر پریشتتان احوال خون 

 خونش را مي خورد نمي دانست 
 طرف مرا بگیرد یا آقا باال سرش را. 

این جمله دیگر شتتتده بود ورد دهنش که هفته اي یک بار توي گوش حاج آقا 
 : غلط کرد، بچگي کرد، مي گفت 

 شما ببخشید... 
 و من باز بخشیده مي شدم . 



شد فقط  سال قبل ، آمد ورفتش به خانه مان کم  سه چهار  از همان وقتها یعني 
 دو روز در هفته مي آمد که ان 

 هم روزهاي مشخص و از پیش تعیین شده ي سه شنبه و چهارشنبه بود... 
 به غیر از آن دیگر نمي دیدمش ... 

  
                           

 
                    

   
حاال این من بودم که از غیبت هاي طوالنیش شتتکر مي کردم. به خاطر آزادیه 

 بیشتري که به دست مي 
ش  مي  شتم ..چرا که به جز آن دو شي که در نبودش دا آوردم...به خاطر ارام

 توانستم ماهواره ببینم یا با صداي 
 گوش کنم یا با بچه ها برویم فرهنگسرا و شام بیرون و... بلند آهنگ 

قا چقدر زجر مي  ها و محدودیت هاي حاج آ بازجویي  که مي دید از  مادر 
 کشم وقتي که نبود کمتر سر به سرم 

شت . به قولي به هر دو طرف باج مي داد و هر  شت یا کاري به کارم دا مي گذا
 دو سنگر را براي برقرار کردن 

 صلح حفظ کرده بود... آرامش و 
 اما خودش شده بود کودکي هاي من پشت میله هاي پنجره ي خانه باغ.. 

 با همان چشمان حسرت بار و همان حسادت ها... 



من که خیره بودم به مادیاتشتتتان و مادري که حاال با بغض خیره مانده بود به 
 معنویاتشان...! 

شن بود که خانواده ي اولش را به ما  شده...و يل روز رو سرگرم  ترجیح داده و 
 ما، یعني من و مادر مثل همان 

روزهاي بي سرپناهي منتها این بار با فرق اینکه سقفي باالي سرمان داریم تنها 
 شده بودیم . 

  
 فصل دوم 

شدم، حامد و نیلوفر را دیدم لبه ي باغچه هاي محوطه ، که  شین که پیاده  از ما
 گرم حرف زدن بودند. با دیدنم 

و از جا بلند شدند و به سرعت طرفم آمدند. درها را قفل کردم و با سر باال و بد
 قیافه اي گرفته بدون آنکه 

 محلشان بدهم راهم را به سمت دانشکده پیش گرفتم . 
سختي خورده بودم. دو روز کامل در ت  باال  سرماي  ش   ضیه ي آن  بعد از ق

 و باالخره که براي سومین روز 
م و خودم را به دانشگاه برسانم لو هاي گل انداخته و صداي توانستم سرپا شو

 گرفته و بیني قرمزم شاید گواه 
 همه چیز بود.. دستمال را از صورتم جدا نمي کردم . 

 حامد چند باري صدایم کرد. 
 لیلي ...لیلي خانوم... 



با خودم گفتم بستته هر چقدر تحقیرم کردین و دستتتم انداختین ..! دیگه بهتون 
 ه نمي دم... اجاز

 نیلوفر بازویم را به شتاب کشید چرخي خوردم و مقابلش قرار گرفتم .. 
 با عصبانیت گفت : چرا گوشیتو جواب نمي دي سه روزه!؟! ؟!  

 جوابش را ندادم . 
  

                           
 

                    
   

یعني چي این حامد هم پشتتتت بندش گفت : چرا اینجوري مي کني لیلي ؟ 
 کارا؟! اون کار اون شبت چه معنایي 

 میداد که یهو بي خبر گذاشتي رفتي ؟! سیاوش انقدر ناراحت شد..! 
با شتتنیدن استتم ستتیاوش باز يتتربان قلبم باال رفت اما خودم را از تک و تا 

 نینداختم . حتي در نگاه کردن به صورت 
و بچه هایي که تک و توک  هایشتتان امتناع مي کردم! زل زده بودم به در ورودي

 مشغول چانه زدن با حراست 
بودن. گفتم چه شتتتانستتي آوردم امروز که از ان مانتوهاي مورد قبول حاج آقا 

 پوشیدم وگرنه باز نیم ساعتي باید 
 جلوي حراست منتظر مي شدم... 



نیلوفر با صدایي که لحظه به لحظه بلندتر مي شد گفت : اگه از چیزي ناراحتي 
 فتاري از ما اذیتت مي کنه ، ، اگه ر

اگه کاري کردیم که دلخور شتتدي خ  بگو....! بگو حلش مي کنیم این بچه 
 بازیا و قهر کردنا دیگه به سن و 

 سال ما نمیاد..! 
 توي دلم گفتم قهرم کنم که واسه تو یکي اصال بد نمي شه ..! 

از حال حامد گفت خراب کردي تولد ستتیاوش و! نه با اون کاغذ رنگي ها و 
 رفتنت ..! با این حرکات غیرمنطقیت .! 

شینش مي چرخید...!  شت تو خیابون با ما شوره دا ساعت از نگراني و دل تا دو
 بعدم که هرچي زنگ زدیم تو این سه 

ندادي ....اگه امروز یوني نمي دیدیمت جًدا مي خواستتتیم بریم  روز جواب 
 بیمارستان ها و کالنتري ها رو سر 

 بزنیم ...! 
شاال دفعه هاي بعد گ سردي گفتم ای سرفه اي به  صاف کردم و با تک  لویم را 

 راهتون باز میشه به اونجا...! 
 نیلوفر از این حرفم یک قدم عق  رفت .. 

 حامد با ناباوري بند کیفم را چسبید و گفت : تو چت شده لیلي ؟! 
رداندم ي گکیفم را با مالیمت از دستش بیرون کشیدم و در حالیکه رویم را برم

 گفتم : کالسم دیر میشه عجله 
 دارم...خداحافظ ... 



 و با قدم هاي کشیده و بلند ازشان فاصله گرفتم ... 
سیاوش  سي که فقط بین من و  ستاد نیکخواه طبقه ي اول بود. تنها کال کالس ا

 مشترک بود. برخالف دفعه 
ما با . ا هاي قبل نرفتم ته کالس تا ردیف آخر کنار صتتندلیه ستتیاوش بشتتینم

 ورودم به کالس انگار که منتظر باشد 
نگاهش را از پنجره گرفت و زل زد به من ! با بي تفاوتیه تمام در جواب چشمان 

 کنجکاو و گیجش روي 
 نزدیکترین صندلي به در نشستم .  

  
                           

 
                    

   
ي جدید. براي خودنمایي با حرکاتي تظاهر اکثر بچه ها ترم اولي بودند و ورود

 گونه کالس را روي سرشان 
گرفته بودند. یک دختر و پسر روي تخته کاریکاتورهاي استادها رو مي کشیدن 

 و بقیه ي بچه ها بلند بلند مي 
 خندیدند. هرکسي از هرگوشه ي کالس چیزي مي گفت .  

 ر سیاوش نشسته بودم.کاش مثل روزهاي پیش همان ته کالس جدا از بقیه کنا
 آنوقت حتما او سر حرف را باز 



سید  مي کرد و از آخرین کتابي که خواندم یا آخرین فیلمي که نگاه کردم مي پر
 و من یکدفعه خجالت و سکوتم 

را مي گذاشتتتم کنار و با هیجان برایش از کتاب هاي دن براون مي گفتم که به 
 تازگي یکیشان را تمام کردم و 

شد، بعد بچرسد همون چقدر چیزها ستگیرم  ي عجی  و غریبي از خواندنش د
 که کد داوینچي رو نوشته ؟ آه..، به 

 نظرم او دیوونه است .. 
نه ستتیاوش..اصتتال اینطوري نیستتت ..فقط مويتتوع هایي که انتخاب مي کنه 

 یکمي جنجال برانگیزه 
 .! اون طرفدارانه نقل مي کنه لیلي ، این رو که نمي توني کتمان کني .

عد فکر مي کنم  ما ب فاع کنم . ا نده ي محبویم د باز هم از نویستت میخواهم 
 شکست و دلخوریه سیاوش اصال 

 ارزشش را ندارد.. 
 سیاوش، بیخیال بیا در مورد یک چیز دیگه بح  کنیم ؟ 

 آها..بزار عکس هاي جدیدي که گرفتم نشونت بدم... 
حواسمان به درس باشد محو  بعد هم من بي توجه به استاد که مدام تذکر میداد

 عکس هایش مي شدم . 
 با مشت کوبیدم به گیج گاهم ..! واي خدا..دارم دیوانه میشم .. 

صندلي  شدند. ترم اولي ها انگار که  شد همه نیم خیز  ستاد نیکخواه که وارد  ا
 بازي باشد پریدند طرف نیمکت 



 م شد....! هایشان. امیدوار بودم هیچ کسي کنار من نشیند که اینطور ه
شیدن بودم. بیآنکه  شي ک شغول نقا تمام مدت کالس توي دفترچه ام زیر میز م

 بفهمم چهره ي سیاوش را 
طراحي مي کردم..مثل همیشه ..ناخواسته ...تقریبا نزدیک به یک دفتر دویست 

 برگ از چهره اش در حالت هاي 
تش وزي دسمختلف کشیده بودم و همیشه فکر مي کردم که واي اگر این دفتر ر

 بیفتد یا کسي از وجودش با 
 خبر شود چه رسوایي به پا خواهد شد.. 

داشتتتم به این مويتتوع ها فکر مي کردم که صتتداي پچ پچ دو دختر از ردیف 
 عق  به گوشم رسید. شاید اینکه در 

شهایم تیز  شد که یکدفعه گو شنیدم باع   سیاوش را  سم  شان ا یبن حرف های
 شود. 

 ترم باالیي باشه ..اما نمیدونم ورودیه چه سالیه ..؟  یکیشان گفت فکر کنم
  

                           
 

                    
   

مهم نیس هرسالي باشه اصال......تو روخدا ببین میتوني از دوستات شمارشو 
 گیر بیاري ؟ 



سیاوش آزادروش و  شماره ي اقاي  شید  حرفایي میزنیا برم به بچه ها بگم ببخ
 مي خوام؟ نمیگن واسه چي مي 

خواي ؟عاقالنه ترین کار مي دوني چیه خودت بري بهش بگي ببخشتتید من 
 شنیدم شما ترم باالیي هستید مي 

سي که  سواالي در شم تا  شتر در ارتبا  با شکال نداره باهاتون بی ستم اگه ا خوا
 دارم و بچرسم ..! 

سنگ سبک و  سکوت کرد انگار که دارد توي مغزش   ین مي کند. گفتان یکي 
 خ  ..آره..اما.. 

 استاد نیکخواه صدایش بلند شد. هر سه از جا پریدیم . 
نمي فهمم چرا شما دانشجوهاي سال اولي این کالس و جدي نمي گیرید...از 

 ترم باالییاتون بچرسین ، از اونایي 
 که این درس و عین شما به شوخي گرفتن و افتادن..! مگه نه آقاي آزادروش..؟! 
ستترها بي اختیار چرخید طرف ستتیاوش. توي دلم خدارا شتتکر کردم که من را 

 مثال نزد...خیلي با خودم کلنجار 
رفتم که برنگردم عق  و نگاهش نکنم . اما نتوانستم . همراه بقیه سرم چرخید. 

 معذب عینکش را از چشم 
 برداشت و متین و آرام گفت بله استاد حق با شماست .. 

سر شت  شي گفت دختري که پ سرخو ستش و با  سته بود زد به پهلوي دو ش م ن
 بفرما اینم بهونه ... 



نگاهي به جفتشتتون انداختم و روم و برگردوندم. انگار که نگاهم جل  توجهي 
 بود چون متوجهم شدن و بعد پچ 

پچ هاشتتون شتتد ستتر این قضتتیه که واي من همون دختریم که همیشتته پیش 
 سیاوش میشسته و باهاش خیلي 

 ه و االن میرم حرفاشونو میزارم کف دست سیاوش و... صمیمی
 دلم خنک شده بود. همین ترس و ايطرابشان برایم کافي بود. 

ست قبل از  سایلم را جمع کردم. دلم مي خوا سرعت و شد با  کالس که تمام 
 آنکه با سیاوش رودرو شوم از آنجا 

ن قبل از استتتاد بیروفرار کنم . کوله ام را یک وري انداختم و با قدمهایي بلند 
 زدم. راهروي مثل همیشه شلوغ و 

شم دیدم که  شه ي چ شدن بود. از گو سبي براي پنهان  پر از همهمه ، جاي منا
 سیاوش هم پشت سرم بیرون زد. 

 قدم هایم را تند کردم.  
 لیلي ... 

کم کم داشتم به این مويوع معتقد مي شدم که بعضي از صداها قادر هستند 
 ان آدم نفوذ کنند، تا مغز استخو

دستتتت و پاي آدم را قفل کند، آدم را فلج به تمام معنا کند و حتي قدرت فکر 
 کردن را هم از او بگیرد...بعضي 

 صداها مثل اینکه بعضي ها اسمت را بخوانند... 
بي اختیار ایستادم..! لرزم گرفته بود و نمي دانستم این از اير سرماست یا دیدن 

 دوباره ي سیاوش . 



  
                           

 
                    

   
 جلویم ایستاد..  

 ساده و سرد گفت سالم.. 
 صدایش گرفته بود  

 باز بي اختیار نقشه هایم را زیر پا گذاشتم و با لبخندي ناخواسته گفتم سالم.. 
شید. اما چیز ست مقابلم . آه کوتاهي ک سینه تکیه داد به دیوار. در ست به   يد

 نگفت . فقط نگاه کرد. مثل همیشه 
يیح دادن. با  سعي مي کرد با نگاهش مغلوب کند و طرفش را واردار به تو که 

 نگاهش راحت مي توانست حرف 
 بزند. یک جفت چشم مشکي ، مشکیه محض ...بي هیچ عمقي ... 

هرچه کردم تاب نیاوردم به نگاه خیره اش نگاه کنم . به ناچار با حالت پشیماني 
 سرم را انداختم پایین . 

 پرسید: سرما خوردي ؟ 
 سوالش دور از انتظار بود به سادگي گفتم : به خاطر اون ش  ... 

 و ادامه ي حرفم را خوردم. گفت : حالت خوب نیست داري میلرزي .. 
 خوبم ! 



 بهتره بریم پایین ، بریم سلف ..اونجا گرمتره باید حرف بزنیم ... 
قوي باش...! باید یادت بیاد که اون ش  چه اتفاقي افتاد  به خودم نهی  زدم که

 و چطور تحقیر شدي ! 
 راه افتاد... 

شتش را نگاه کند. انگار که مطمئن بود من رام و مطیع دنبالش مي  بدون انکه پ
 روم. لجم گرفت . دستهایم را 

مشتتت کردم و به خودم گفتم خیلي يتتعیفي اگه دنبالش بري ..حق نداري یه 
 رداري ...! فهمیدي یا نه ؟! قدم ب

 لیلي ... 
دستهاي مشت شده ام را فرو کردم توي جیبم و با حالتي شکست خورده خودم 

 را به او رساندم.  
وقتي از پله ها ي ورودي گذشتیم و وارد محوطه شدیم آفتاب گرم نزدیک ظهر 

 حسابي سرحالم آورد. دیگر نمي 
سرجایش سم برگشته بود  شتم  لرزیدم. حاال حوا سعي دا و به طرز خنده داري 

 گام هایم را با سیاوش تنظیم کنم . 
قدش بلند تر بود. قد پاهایش هم همینطور. قدمهایم را باید خیلي مي کشتتیدم 

 تا هم سطحش شوم.. 
در ستتلف را برایم باز کرد و خودش کنار رفت تا داخل شتتوم. مي دانستتتم االن 

 حداقل چند نفري توي سلف هستند 
شان بهم بریزد و که با د صاب شان را جمع و جور کنند و اع صحنه خود یدن این 

 فکر کنند که دیگر باید قید 



 سیاوش را بزنند...! کاش واقعا این طور بود و فکرشان حقیقت داشت ..  
  

                           
 

                    
   

..با دیدنش مکثي کردم.. نیلوفر را دیدم که پشتتت یکي از میزها نهار مي خورد
 سرش را که بلند کرد و سیاوش 

راکه دید با شادي دست تکان داد.اما جواب مرا با نگاه آزرده اي داد. مردد بودم 
 که چطور باید با وجود قضیه ي 

سري برایش تکان داد و مرا هدایت  گاهانه  سیاوش آ صبح با او برخورد کنم که 
 کرد طرف میز دیگري . دور از 

 تر..  چشم 
 و خودش رفت و لحظه اي بعد با دولیوان چاي برگشت . 

پشتتت میز نشتتستتت . دستتتهایش را حلقه کرد دور لیوان و گفت : چقدر به من 
 اعتماد داري لیلي ؟ 

 از سوالش جا خوردم..با صداي خفه اي گفتم : دارم..! 
اونقدري هست که بتوني مويوع خصوصیت رو بهم بگي یا مثال یه مسئله ي 

 صي و..یا.. شخ



شتتوکه شتتدم. ترس تمام وجودم را برداشتتت ...با خودم گفتم ستتیاوش را هیچ 
 وقت تا حاال انقدر مرموز و جدي ندیده 

سر بح  را باز کند. هول  شاید مي خواهد  سم بویي برده  سا شاید از اح بودم. 
 کرده بودم.... 

 آب گلویم را به زحمت فرو دادم و گفتم : منظورت و نمي فهمم 
 همان آرامي گفت : ببین لیلي ..من و تو دوستاي خوبي براي هم بودیم ... به 

بودیم ؟! زنگي توي مغزم به هشتتدار مي نواخت ...به زحمت توانستتتم تمرکز 
 کنم تا باقیه حرفهایش را بفهمم . 

خیلي وقتا در مورد مشتتکالتمون در مورد مشتتترکاتمون اختالفاتمون و خیلي 
 و درد و چیزاي دیگه با حرف زدیم 

دل کردیم ..میدوني ؟ منظورم اینه که تو این مدت تونستتتیم بفهمیم چقدر بهم 
 اعتماد داریم و چقدر میتونیم روي 

کمک هم حساب باز کنیم ..درست نمي گم ؟من و تو دوستاي خوبي بودیم تا 
 االن براي هم ..! 

 با خودم جنگیدم که نگاهش کنم : هنوزم هستیم ...! 
 شد و با محبت گفت : البته که هنوزم هستیم ...  لبخندش پهن تر

و لیوانش را بلند کرد. مقابل صورتش گرفت و جرعه اي نوشید...! این هم یکي 
 از خصوصیات منحصر به فرد 

 سیاوش بود. نگاه خیره..!  
ادامه داد: این مويتتوع رونه تنها من بلکه بقیه ي بچه ها هم فهمیدن، الهام، 

 نکه ...خ  ... حامد، نیلو....، ای



با حالت وسواس گونه اي در انتخاب کلمات یکدفعه به جلو خم شد و سرش 
 را نزدیکتر آورد و گفت : اینکه همه 

ي ما تقریبا به یه نتیجه رستتیدیم و اونم اینه که چیزي هستتتت که داره آزارت 
 میده.... 

 حال خودم را نمي فهمیدم..حرارت بدنم هر لحظه بیشتر مي شد. 
  

                           
 

                    
   

شده بود گفت : لیلي ..ببین  شاید حالت چهره ام که عوض  سکوتم و  با دیدن 
 ...تو من و تو این مدت یه سال و 

سائل  ستم که بخوام بي جهت تو م شناختي میدوني ادمي نی خورده اي خوب 
 خصوصیه زندگیه دیگران دخالت 

ت کنم . اما حاال ازت میخوام از اون مشتتکلي که برات کنم یا بشتتینم نصتتیح
 پیش اومده جدیدا و باع  شده انقدر 

ما دوستتتیم ..در واقع ...خ   باهام حرف بزني .  باشتتي  پریشتتون و کالفه 
 ...دوستا توي همچینشرایطي به درد هم مي 

ست اتفاق ت زندگیه همه ممکنه بیفته  خورن...من ....من فکر مي کنم ازین د
 بهتره آدما توي همچین  فقط



شون کمک  شکال شونن درد و دل کنن وتو حل م سایي که نزدیک شرایطي به ک
 بخوان...رایتش این مدته متوجه 

تغییر رفتارات شتتتده بودم و زیر نظرت گرفته بودم...نگرانت بودم..میددیم که 
 چقدر ناراحت و بي 

فر کردم و با نیلوقراري ..خ  ..ببخشتتید اما به خاطر همین نگرانیم کنجکاوي 
 در مورد این قضیه صحبت کردم 

شت نمیاد  شم چون احتماال خو اونم بهم گفت بهتره راحتت بزارم و پاپیچت ن
 در مورد مشکالتت کسي چیزي 

شتر برام  شدم و ازش خواهش کردم بی شتر دلواپس  بدونه . این حرف و که زد بی
 بگه البته اونم مقاومت مي کرد و 

مي رفت اما اون شتت  ..شتت  تولدم..که دیگه واقعا با دیدن  از زیر این کار در
 رفتارت و اینکه همش تو خودت 

بودي و غمگین به نظر مي رسیدي و هم اینکه قضیه ي بیرون زدن یهویي شبت 
 نگران شده بودم نیلوفر و 

کت کنیم  تا کم گه  نه برام ب یدو قستتم دادم و ازش خواهش کردم هرچي م
 ته بهم گفت که ...و..خ  ..اون فقط سربس

 یه جورایي درگیریاي خانوادگیه و مشکالتي که با پدرت داري ... 
 زیر ل  گفتم بسه .. 

 چي ؟! 
 با صداي بلندتري گفتم : بسه .... 



و همزمان از جایم بلند شدم. چند نفري به عالوه ي نیلوفر سرهایشان چرخید 
 و با کنجکاوي نگاهمان کردند. 

شان مع شین لیلي سیاوش از نگاه های سانه اي گفت ب شد با حالت ملتم ذب 
 ..خواهش مي کنم .... 

گفتم : من فکر کردم میخواي ازم عذرخواهي کني به خاطر رفتار زشتتتت اون 
 شبت ! فکر کردم مي خواي از دلم 

 دربیاري ..! اما نمي دونستم قصدت اینه که با این سواالت تحقیرم کني !  
سید: به خاطر رفتار  شبم عذرخواهي کنم ؟! اگه هم قرار به شگفت زده پر اون 

 عذرخواهي باشه این تویي که 
شتي  ست عذرخواهي مي کردي ..! من به گ*ن*ا*ه اینکه تو یه دفعه گذا میبای

 و رفتي باید معذرت بخوام؟!خنده داره 
 واقعا! 

  
                           

 
                    

   
وئه من باید ازت عذرخواهي کنم که هدیه ام اونقدر نه ..! راست میگي حق با ت

 بي ارزش بود که وسط آشغاال 



پیداش کردم! من حق نداشتتم شت  تولدتو خراب کنم ! من حق نداشتتم بزارم 
 برم من حق نداشتم از دیدن اون 

صتتحنه ناراحت بشتتم من حق نداشتتتم نارحت بشتتم ..من هیچ حقي ندارم 
 رم..همه سیاوش جان..! من ..هیچ حقي ندا

 ي حقا براي توئه ..! 
شتم که جمله هاي آخرم را  شک ندا شد.. صدایم لحظه به لحظه بلند تر مي 

 حتي نیلوفر که بیشتر از شش هفت 
 میز با ما فاصله داشت هم شنیده است . 

نگاهش گیج و گنگ صتتورتم را مي کاوید. چهره اش آنقدر بهت زده و شتتوکه 
 بود که شک نداشتم از قضیه ي جا 

ماندن هدیه ام چیزي نمي داند. براي یک لحظه آرام شتتدم. حس کردم نستتیم 
 خنکي به سرتا سر بدنم 

وزید...افتادم به توجیه کردن چشمهاي کشیده و بي گ*ن*ا*هش که با حالتي 
 مظلومانه نگاهم مي کرد..به خودم 

گفتم اصتال شتاید کادوهایش را آن شت  کستي دیگر غیر خودش جمع کرده، 
 آن شلوغي حواسش به  شاید توي

 چیزي رفته و یادش نمانده کادوهایش را جمع و جور کند...شاید... 
سختانه براي تبرئه  سر سي قدرتمند درون وجودم،  شه همین طور بود، ح همی

 کردن بي توجهي ها و رفتارهاي تل  
 و گزنده ي سیاوش قد علم مي کرد.  



ید...آب گلویش را فر به اطراف چرخ با حالتي مردمک چشتتمهایش  و داد و 
 عصبي گفت لطفا بشین ... 

ستم خیره  ش سرجایم ن صدا و مطیع  شید و به من که دوباره بي  نفس عمیقي ک
 شد. 

دستتتش را مقابلم دراز کرد و در حالیکه ستتعي مي کرد رفتارش مودبانه باشتتد 
 گفت : میشه ، میشه لطفا اون کتاب و 

 بدي به من ؟ البته ..البته اگه همراهت هست ؟ 
 جرات کردم و پرسیدم واقعا مي خوایش ؟ 

دستتتش را مصتتمم تر جلویم تکان داد: لیلي ..لیلي جان کتاب و..، هدیه ام و 
 بده بهم ! 

 کتاب را از کیفم دراوردم مقابلش گذاشتم .  
ست  سي را د شي مقد سرش را انداخت پایین و انگار که  حالش خوب نبود. 

 گرفته باشد جلد کتاب را لمس 
 حظه اي بعد با صدایي که رو به خاموشي مي رفت گفت متاسفم . کرد...ل

 پرسیدم مثل همیشه ؟ 
 که جواب نداد 

 گفتم اشکال نداره مبارکت باشه ... 
  

                           
 



                    
   

سرش پایین بود و  ست ..با اینکه هنوز  لبخند کم رنگي روي ل  هایش نقش ب
 ب برنمي داشت . چشم از کتا

ستو  شد گفت : میخوام بهت آتلیه ي پر یکدفعه انگار که چیزي یادش افتاده با
 رو نشون بدم..، البته اگه هنوزم 

 بخواي کار کني ... 
با خوشتتحالي نگاهش کردم ذوق زده گفتم : واقعا؟؟ معلومه که مي خوام کار 

 کنم . خیلي دوست دارم اونجا کار 
 میدن؟  کنم ....اما...بهم کار

سایي که اونجا کار  ستش ک ست مامانه . اما را آره، قبول مي کنن . آتلیه براي دو
 مي کنن و خیلي نمیشناسم . باید 

 بریم باهاشون صحبت کنیم از نزدیک ... 
يوح در چهره  شرمندگي هنوز به و شد. آيار  ابخند دلگرم کننده اي زد و بلند 

 ي بي نقص و مردانه اش موج مي 
پشت سرش بلند شدم در حالیکه نگاهم به لیوان چاي هاي دست  زد. من هم

 نخورده مان باقي مانده بود. 
سرزندگي گفت :  سباند و با  سینه اش چ سه ي  ست به قف کتاب را با هر دو د

 خ  ...مادموازل ماشین آوردي یا باید 
 با تاکسي بریم ؟ 

 هیجان زده گفتم : االن بریم ؟ 



 از سلف بیرون آمدیم . 
 خ  آره اصال همین االن چه اشکالي داره؟  گفت

 هیچي ..فقط .... 
نگاهم افتاد به دو دختري که ستتر کالس ردیف پشتتتي ام نشتتستتته بودند. با 

 دستهاي گره خورده و نگاهي خصمانه 
 براندازمان مي کردند.. 

 سیاوش پرسید فقط چي ؟  
 لبخندي از سر آسودگي زدم و گفتم هیچي .  

ق نه اي آن ها با هیچ ب مان  ندن ز گذرا باشتتتد براي ن که دلیلي  ند نبود  قدرتم در 
 سیاوش..! 

ست براي  شوهرش گفت که قرار ا شتر حرف زدیم . برایم از الهام و  توي راه بی
 ماه عسلشان چند هفته اي به 

مالزي بروند و مادر ستتخت گیرش با آن اخالق هاي وستتواس گونه و تجمل 
 پسندانه اش قصد برپا کردن مهماني 

 کوهي قبل از رفتنشان دارد.  باش
خانواده ي آزادروش از ان خانواده هاي مبادي آداب و منظم بودند. که البته با 

 حضور خانم دکتر، مادر سیاوش در 
شکل مي داد.  شان را  سنگیني قوانیني خانوادگی راس این هرم حکومت نظامي 

 اما در عوض پدرش کارمند 
  



                           
 
                    
   

سیاوش  شه گیر و مظلوم که به قول  شرکت نفت ، مردي آرام و گو سته ي  ش بازن
 سرش را از کتاب هاي دوست 

صرف  شق و عالقه و توجهش را  شتني خودش بلند نمي کرد. یا اینکه تمام ع دا
 سرپا نگهداشتن شاخه هاي 

ست ها  ستن پیچک به دارب مام مي کرد...در تافتان و خمیده ي توي باغچه یا ب
 این مدت هرچه که از سیاوش در 

سختگیري هاي  سکوت بود و از مادرش  شنیده بودم آرامش و  توصیف پدرش 
 بیجا و امر و نهي هاي عذاب 

دهنده. هرچند که ستتیاوش عقیده داشتتتت از آن وقت که جلویش با تحکم 
 ایستاد و به جاي رشته ي پیشنهادي او 

سي شته ي عکا شکي بود ر را انتخاب کرد، یا از همان وقتي که قوانینش  که پز
 مبني بر حداکثر تا ده ش  خانه 

بودن را نقض کرد آن دیوار ستتفت و ستتخت خیالي همیشتتته اطاعت کردن 
 شکست .  

او برایم زیاد از خانواده اش مي گفت . البته تنها براي من . عادت داشت که هر 
 اتفاقي حتي کوچکترین اتفاق 



نه  خا تاده در  ها اف خاطره تعریف کردن  ید. نقش اول را در این  را برایم بگو
 همیشه مادرش بازي مي کرد. سیاوش 

ساخته بود. با ان  سختگیر دوران راهنمایي ام  شبیه ناظم  صویري  برایم از او ت
 کفش هاي پاشنه بلند و عینک 

سر خورده بود، آن نگاه هاي  شه تا نوک بیني عقابیش  شکلي که همی ستطیل  م
 کننده اش که مو را از تحقیر 

ماستتت مي کشتتید و دستتتهاي همیشتته پشتتت گره خورده اش که به جذبه اش 
 ايافه مي کرد. 

سته بود آن  شیده بود نه الهام. به هیچکدام نتوان سیاوش به او ک صیت  شخ نه 
 روحیه ي خشک و مدیریتي اش را 

تاره نه رف گا جدا کدام  ند. حتي برعکس ، این خواهر و برادر هر  ا و تزریق ک
 اخالق هاي خاصي داشتند براي ايبات 

بي يباتي و ستترستتري گرفتن مويتتوعاتي که شتتاید دغدغه ي خاطر خیلي آدم 
 هاي دیگر بود.... 

این وسط سکوت همیشگي من ، طفره رفتن آشکارم در جمع یا جلوي سیاوش 
 از گفتن در مورد خانواده ام 

 عجی  و مرموز بود.  
باره مي پرستتیدند با جواب هاي کوتاه آره یا نه هر وقت که هرکدامشتتان در این 

 قضیه را جمع مي کردم . 



و همین باع  شتتده بود که همشتتان بنشتتینند به حدس و گمانه زني که چه 
 مشکل خانوادگي ممکن است داشته 

 باشم یا سعي در پنهان کردن چه چیز دارم؟ 
، به هرچند هنوز از حرف صتتبحش رنجیده خاطر بودم اما به شتتوخي هایش 

 حرف هایش مي خندیدم و با هیجان 
 گوش مي کردم... 

سرم را کج کردم و نگاهي به ورودي اش  شین را متوقف کرد  جلوي آتلیه که ما
 انداختم . با تردید پرسیدم: دوست 

 مادرتم ، مثل خودشه ؟! 
  

                           
 

                    
   

فکر کن واقعا من چقدر ناخواستتته از مادرم بد خندید و ستترش را تکان داد: 
 گفتم که تو انقدر مي ترسي ! 

 نه ...حقیقتش اینه که اونجوریم نیس !  
هر دو از ماشین پیاده شدیم . کنارم راه افتد و ادامه داد: صاح  این عکاسي یه 

 خانمیه که مامان از بچگي به من 
وستتت صتتمیمیشتته ..اما با هم و الهام یاد داده بود بهش بگیم خاله مهتاش. د

 زمین تا آسمون فرق دارن، مامان مي 



ماني  یه مرد آل با  جا  مان، اون خانوادگي از ایران رفتن ال مان انقالب،  فت ز گ
 ازدواج کرد و حتي ازش یه بچه هم 

شم با خودش آورد ایران، اما  شدن...بچه ا سال جدا  شت ولي بازم بعد چند  دا
 مان دو سه سالي میشه که برگشته آل

پیش پدرش...اینجوري شده که خاله مهتاشم تنهاست خیلي ، تو این یکي دو 
 سال که سرش خلوت تر شده بود 

سري اومده بود خونه مون بهش گفتم خاله یکي از  سر مي زد...یه  شتر به ما  بی
 بچه ها دنبال کار مي گرده جایي 

 سراغ ندارین گفت چرا همین اتلیه خودم ! 
تیم ، با اینکه حتي در ان لحظه هم مي دانستتتم که اگر حاج آقا از پله ها باال رف

 بفهمد رفته ام دنبال کار قیامتي 
به پا مي کند اما باز هم مصتتمم بودم که شتتانستتم را امتحان کنم . به خودم 

 دلداري دادم که از کجا مي خواهد 
بفهمد؟! یا نهایت مثل همیشته با مادر دستت به یکي مي کنیم و مشتابه خیلي 

 مويوع هاي دیگري که از او 
 پنهان کرده بودیم این یکي را هم ساکت و بي سروصدا رد مي کنیم ... 

طبقه ي اول، از در شیشه اي گذشتیم که زنگوله هاي آویزان باالي درش به سر 
 سیاوش خورد... 

سیاوش و چند لحظه  سته بود که با دیدن  ش شت میز ن سري پ رفتیم داخل ، پ
 شد...خودش را مک  از جایش بلند 



سیاوش و در گوشش  شینیم . زدم به پهلوي  بهنام معرفي کرد و تعارف کرد که ب
 پچ پچ کنان گفتم که در و 

 دیوارهاي اینجا چقدر شبیه اتاقه خودمه ... 
جواب نداد. اخم هایش را توي هم کشیده بود و زل زده به پسر که حاال داشت 

 با دستگاه چاي ساز پشت سرش 
 رفت ... کلنجار مي 

غرولند کنان گفت نمي دونستتتم این اینجا کار مي کنه ، اصتتال خوشتتم نمیاد 
 ازش ! 

 میشناسیش ؟! 
سرش را به نشانه ي تایید پایین گرفت و نفسش را با حر. بیرون داد...به طرز 

 عجیبي همیشه از عصبي شدن 
 هایش مي ترسیدم.. 

  
                           

 
                    

   
بهنام همانطور که پشتش به ما بود با خوشحال غیر قابل وصفي گفت : مهتاش 

 خانم به من گفته بودن ممکنه 
بیاین ، یه تور یه هفته اي بود براي کیش ..با دوستتتاش رفت ، دیگه ایشتتونم که 

 میرن اینجا میفته دست ما دیگه 



 خ  آقا سیاوش....ما در خدمتیم ... 
ه بود به لیوان هاي چایي که بهنام برایمان آورد انگار که ستتیاوش طوري زل زد

 مي خواهد کشف کند آغشته به 
زهر است یا نه ....با قیافه اي جدي و بدخلق گفت : قرار بود در مورد استخدام 

 دوستم باهاشون صحبت کنم ...حاال 
 که نیستن دیگه باشه براي فرصت دیگه اي ! شما همیشه اینجا کار مي کني ؟ 

سید خودش  شدم هرچند به نظر مي ر شد معذب  سیده  سوالي که آخر پر از 
 آنقدر سرخوش و بي خیال است که به 

این چیزها اهمیتي نمي دهد...گفت : آره خ  ...فکر کردم بهتره یه جا يابت 
 کار کنم دیگه ، اخرین بار با همون 

فکر کردن یوستتفي کار کردم که ..اون ويتتع به بار اومد و....بي خیال، اصتتال 
 درباره اش اعصابمو میریزه بهم ، 

شده دیگه جواب تلفن  شما بي معرفت  ستي حامد چطوره؟ خیلي وقته مثل  را
 هاي ما رو نمیده؟! همین امروزا...به 

جون سیاوش همین امروز بهشو صد بار زنگ زدم جواب نداد...انگار نه انگار 
 که ما یه مدت نون و نمک هم و 

 ش رفته که ... مي خوردیم ...! یاد
یکدفعه حرفش را قطع کرد. رو کرد به من و پرستتید: ببخشتتید خانم ، شتتما که 

 هم دانشگاهي سیاوش نیستین 
 که ..؟! 



 خواستم جواب بدهم که سیاوش با کالفگي گفت : چرا.... 
 و لیوان چاي داغ را یک نفس باال کشید... 

 متعج  به حرکاتش نگاه کردم..! 
و گفت : خ  ..پس ...راستش شما حرفاي ما رو نشنیده  بهنام لبخند کجي زد

 بگیریا خانم ، این آقا حامد گل 
 روزگاره منتها یکم خار داره ! حاال شما رابطه ات باهاش چه جوریاس؟! 

ستتیاوش از جایش بلند شتتد...و با تحکم گفت عجله داریم ما، مهتاش خانم 
 اومدن بگو با ما تماس بگیرن..بریم 

 لیلي ... 
تي دوان دوان پشتتت ستتر ستتیاوش مي رفتم تا قدمهایم به گامهاي بلندش وق

 برسد، شک نداشتم که بهنام مات و 
 مبهوت به رفتنمان خیره مانده است .... 

از رفتن حاج آقا با خانواده اش به مشتتهد یک هفته اي مي گذشتتت . روزهاي 
 پایاني سال و خرید هاي عید.  

  
                           

 
                    

   
مادر را که خیلي کم از خانه بیرون مي امد مجبور کردم در گشتتت و گذارهایم 

 در خیابان ها همراهي ام کند. مي 



دانستم از نبود حاج اقا و فکر و خیال اینکه چرا االن خودش نمي تواند در کنار 
 حرم امام ريا باشد چقدر دل 

لباس هایش را به تنش پوشاندم و بدون توجه تنگ و دمغ است . روز اول خودم 
 به غر غر کردن هایش دستش 

را گرفتم و از خانه زدیم بیرون. جلوي پارکینگ ایستتتاد منتظر اینکه ماشتتین را 
 دربیاورم و برویم و وقتي با خنده 

ست ، پاي پیاده! طوري نگاهم کرد که گویي به دیوانه  شین خبري نی گفتم از ما
  اي نگاه مي کند..

رفتیم در دل خیابان ها، در دل مردمي که یک ستتال انتظارشتتان براي نو شتتدن 
 سال و خیلي چیزهاي دیگر را آمده 

 بودند که به یکباره براورده کنند... 
همه جا شلوغ بود. همه با کیسه هاي خرید، با سبد و سفال هاي سبزه، سنبل ، 

 گل هاي رنگارنگي که جلوي هر 
کاغذ پیچي شده خودنمایي مي کرد...همه جا رنگ  گل فروشي در گلدان هاي

 و بوي عید داشت .. 
سیاهش  ست و روي  شت چراغ قرمز، حاجي فیروز با ان لباس هاي قرمز و د پ

 مي زد و میخواند و مي ر*ق*صید... 
 ارباب خودم بز بز قندي ...ارباب خودم چرا نمي خندي ؟! 

جان بقیه کالفه و بي حوصله براي تک و توک راننده هاي که برخالف شور و هی
 از ترافیک و قرمز بودن چراغ، 



در الک خودشتتان بودند.. پیرزني در حالیکه از روي خط عابر رد مي شتتد با 
 صداي يرب و دهل حاجي فیروز 

 عصایش را توي هوا تاب مي داد و مي ر*ق*صید... 
و ارام ستتقلمه اي زدم به مادر و پیرزن را نشتتانش دادم. با خنده زد روي لچش 

 گفت خدا مرگم بده... 
همه چیز آنقدر قشنگ و تازه بود که هرچند دقیقه یکبار چشمهایم را مي بستم 

 و چند نفس عمیق مي 
کشتتیدم...بعد از مدت ها مادر مي خندید و با ذوق و هیجان خرید مي کرد و 

 نظر مي داد...از سین هاي سفره 
ه و شتتیریني و آجیل همه چیز هفت ستتین گرفته تا لباس و رو میزي و گل و میو

 خریدیم .  
عصتتر که به خانه برمي گشتتتیم دستتت هایمان آنقدر پر بود که نمي توانستتتیم 

 کلید را در قفل بچرخانیم ...روزهاي 
بعد هم همینطور گذشتتت ...ستته چهار روز کامل هر روز از صتتبح تا تاریک 

 شدن هوا در خیابان ها با پاي پیاده مي 
 هاي خرید به زحمت از الي جمعیت راه باز مي کردیم ...  پرخیدیم و با کیسه

شتیم  ست پر به خانه برمي گ سه ها و د آخرین روز که طبق معمول با همان کی
 مسیرمان به اجبار از جلوي همان 

عکاسي رد مي شد... خیلي بي دلیل مضطرب بودم و دلم مي خواست هرچه 
 سریعتر آن جا را رد کنیم که 



آتلیه بیرون آمد. مارد یکریز داشتتتت در مورد فرش جدیدي یکدفعه حامد از 
 تعریف مي کرد که حاج آقا قول داده 

 براي روز اول عید کف سالن پذیرایي به جاي فرش قدیمیمان پهن شود.  
  

                           
 

                    
   

ستتت به ستتینه با پشتتت ستتر حامد که به نظر غرولند مي کرد بهنام بیرون زد د
 همان ریشخند یکوري اش تکیه داد 

به دیواره ي ورودیه عکاستتي . هرچه که ستتعي کردم و ستترم را به طرف مادر 
 چرخاندم نتوانستم خودم را از دید 

ضیه ي دعواي چند روز پیش ترس این  صو. که با ق حامد پنهان کنم . و به خ
 را داشتم که جلوي مادر حرفي 

 بزند... 
حظه اي بهت زده نگاهم کرد و بعد یکدفعه با خنده بلند صدایم زد.: با دیدنم ل
 لیتلي .. 

مادر از من ستتریع تر به ستتمت او برگشتتت . ناگزیر به رویش لبخند زدم. با 
 قدمهاي بلند به طرفمان آمد. اول رو به 



مادر مودبانه ستتري خم کرد و ستتالم کرد و بعد حالم را پرستتید. رفتارش هیچ 
 ضیه ي چند روز پیش اشاره اي به ق

 نداشت . مثل همیشه ، خونسرد و شاد! 
ستم از اینکه  شکاک و دقیق مادر معذب جوابش را دادم. مي دان زیر نگاه هاي 

 اولین نفریست که یکي از اعضاي 
خانواده اي را که من همیشه از بچه ها پنهان مي کردم را دیده چقدر هیجان زده 

 است . و این را به راحتي مي 
 از زیر چشمي نگاه کردن هایش به مادر فهمید.   شد

سرهایي که  شبیه به هیچکدام از پ شبیه بهنام نه  سیاوش بود نه  شبیه  حامد نه 
 توي زندگي ام دیده بودم. اصال 

یک جور متفاوت بود. از آن دستتت آدمهایي که نمیشتتود پیش بینیشتتان کرد یا 
 حدس زد کي و کجا ناراحت مي 

ز آن آدم هاي مرموزي که قوانین دنیایشتتان با تمام آدم شتتوند یا خوشتتحال؟! ا
 هاي دور و اطرافشان فرق مي کند 

صادفي مقابلت در مي  شان را نداري خیلي ت ضور و اکثر جاهایي که انتظار ح
 آیند...از ان هایي که همیشه ي خدا 

 احساساتشان را پشت لودگي و طنز ذاتیشان پنهان مي کنند... 
شاید تنها شابه هایي هم با من  البته که  ستي وجه ت سي بود که در آن گروه دو ک

 داشت . مثل اینکه کمتر کسي از 
خانواده اش چیزي مي دانستتت ...و این مويتتوع در عین خنده دار بودن و بي 

 اهمیت بودنش از زماني به بعد شده 



سرا گرم  بود کانون بح  و توجه بچه ها، درست از همان روزي که توي فرهنگ
 یم و بي هوا مادر نیلوفر و کار بود

مادر سیاوش همزمان برایمان نهار آوردند و از همانجا با هم دوست شدند...و 
 حامد همیشه سر به سرشان مي 

گذاشتتت که والدین دو تا دانش اموز دبستتتاني پشتتت در مدرستته با هم طرح 
 رفاقت ریختن ...! 

ید به ما مربو  همان آشتنایي شتد شتروع رفت و امدهایشتان...تا آنجا که شتا
 میشد! و مي فهمیدیم چند مهماني و 

جشن مشترک با هم رفته بودند و خانواده هایشان آشناتر بودند. سیاوش به این 
 قضیه عکس العملي نشان نمي 

داد اما هیجان نیلوفر و اینکه از بیشتتتر شتتدن رابطه ها حتي از نوع خانوادگیش 
 خوشحال و رايي بود باع  شد 

  
                           

 
                    

   
کم کم پاي همه مان براي معرفي خانواده هایمان به وسط کشیده شود. همه به 

 جز من و حامد! که من با دست 



سرباز  شکار و حامد با زیرکي تمام از بح  درباره ي این مويوع  و پا چلفتیه آ
 زدیم ... 

بود دور بازویم ، با آن همه کیستته ي حاال هم در حالیکه مادر دستتت انداخته 
 خرید، حتما هم با آن سرو ويع 

نامرت  عرق کرده ي ستتر ظهر من حستتابي جا خورده بود. اما از آن جایي که 
 همیشه در مخفي کردن حال و 

ستاده  سردي مقابلم ای ستاد بود آنطور با خون هواي خودش و فیلم بازي کردن ا
 بود. 

استتتاد نیکوبخش گفته بود با بچه ها تماس  با لبخندي ريتتایت آمیز گفت :
 بگیرم، راستش منم به همه زنگ زدم 

 اما..چون گوشیت خاموش بود نتونستم بهت خبر بدم که ... 
مطمئن بودم مادر در همین لحظه حسابي جلوي خودش را نگه داشته تا نچرسد 

 چرا گوشیم خاموش است . 
به بعد برنا یه تور تفریحي حامد ادامه داد: براي هفتم عید  با  مه ریزي کردیم 

 بچه ها رو ببریم ابیانه .. 
 یک لحظه زمان و مکان یادم رفت ذوق زده گفتم : ابیانه ؟! واقعا؟! 

 از دیدن شور و شوقم لبخندي زد و سرش را به نشانه ي تایید تکان داد.  
گفت : باید زودتر لیستتت و بدم به استتتاد نیکوبخش . اول که قرار بود بدون 

 ایشون بریم ولي بعد بچه ها گفتن یه 
 بزرگتر باهامون باشه بهتره ! 



بزرگتر را با همان لحن تمسخر آمیز منحصر به فردش گفت که نتوانستم جلوي 
 لبخندم را بگیرم . 

 حاال...میاي دیگه ؟! چون باید اسمت رو بدم که لیست و زودتر ببندیم ...  -
ستش ما عید مي خوایم دهانم را باز کردم حرفي بزنم که ماد سریع گفت : را ر 

 بریم مسافرت پسرم. شرمنده ي 
 شما هم شدیم ..اسشاال باشه براي فرصت دیگه اي .. 

حامد با قیافه اي متعج  مادر را نگاه نگاه کرد.کامال مشتتخص بود که اصتتال 
 انتظار چنین برخوردي نداشته . 

ره ي مادر که در چند وجبي گرچه تمام سعیم را مي کردم تا از نگاه کردن به چه
 ام بود خودداري کنم اما در 

عین حال هم مطمئن بودم که با حالتي احمقانه به حامد نگاه مي کنم ...بعد 
 از چند لحظه اي که از شوک بیرون 

آمدم در تایید حرف هاي مادر ستتري تکان دادم و با لبخندي تصتتنعي گفتم : 
 آه..اره..اره درسته حواسم نبود... 

سري تکان داد و بابت اینکه من حام د هنوز با تردید نگاهمان مي کرد. عاقبت 
 و مادر را با آن همه خرید معطل 

کرده عذر خواستتت و به ستتمت ماشتتینش رفت . با حر. مادر را هل دادم به 
 طرف پیاده رو وخودم هم به دنبالش 

 روانه شدم.  
 م .  تا خانه هر دو در سکوتي ازار دهنده مسیر را طي کردی



   
شت طرفم و با ناراحتي گفت لیلي جان مادر  جلوي در که رسیدیم یکدفعه برگ

 مبادا یه وقت راه بیفتي دنبال این 
کارا و اینجور برنامه ها! ما تو دور و اطرفمون همچین خبري نبوده که دختر و 

 پسر مجرد با هم راه بیفتن از این 
 شهر به اون شهرا... 

قروچه هاي من که از شتدت عصتبانیت در حال انفجار و بدون توجه به دندان 
 بودم رویش را برگداند تا کلید در را 

 باز کند. باز هم گفت : اگه حاج آقا بفهمه که قیامت میشه !  
نتوانستتتم خودم را نگه دارم با زهرخندي گفتم : آره واقعا! حاج اقا هر چي رو 

 بفهمه قیامت میشه ! من واقعا 
انقدر خودتو از یه آدم میترستتوني ؟! نعوذ بالله نه خداس نه نمیدونم چرا شتتما 

 فرستاده ي خدا! 
 خجالت بکش ...!  -

 همانطور که از پله ها باال مي رفتیم با هم بح  مي کردیم  
گفتم : از چي خجالت بکشم ؟! حرفم حقه خودتونم مي دونید! زندگیه زهرمار 

 خودتون کردید چون یه نفر اگه 
ه پا میشه ؟! خ  بزا یه بار بفهمه قیامتشو به پاکنه بلکه تموم شه بفهمه قیامت ب

 دیگه این همه ابهتش ! 
شدي ، زندگیه من و تو زهرمار بود یاد رفته کي اومد  - یادت رفته ، فراموشکار 

 نجاتمون داد که آواره و ویلون 



 کوچه خیابونا بودیم ! نمي دونم چطور شده که انقدر نمک نشناس شدي ! 
ساله حبس کردي تو خونه با هیچ بني _ای نا همش به خاطر ِدینه ؟! خودتو چند 

 بشري رفت و آمد نمي کني چون 
 یه نفر ترجیح میده تو بشیني تو خونه ؟؟ 

واسه تو که شکر خدا هیچ بد نشد. مثال تو باید بشیني تو خونه آفتاب مهتاب  -
 نبینتت که دم بختي ، من زن 

ستم کنج خونه ش ساله ن شالله رفت و آمدت و خوب داري ! با  چهل  ! تو که ما
 همه از پسر و دختر سالم و علیکتم 

 که داري و...برنامه هم که میچینید و.. 
بله مادر من ! دارم زندگیمو مي کنم ، به خودم حق زندگي کردن دادم. نه که  -

 مثل شما به خاطر خوشامد یه 
سال ها فقط از لحاظ مال ي تامینم کرده از همه چي خودم نفري که تو تمام این 

 و محروم کنم یه روز پشیمون 
 میشي که عمر و وقت با ارزشتو به خاطر کسیکه ... 

 مادر حرفم را قطع کرد و با خشم گفت : بسه دیگه لیلي ! 
کیسه ها را گذاشتم روي کاناپه و با همان جدیت گفتم : زندگیه شما به خودت 

 ن مربوطه اما اینو یادت باشه که م
از هیچ کستتي نمي ترستتم . برخالف شتتما نه از قیامت به پاکردن حاج آقا مي 

 ترسم نه میتونم کارمو درسمو 
 تفریحمو یا روابطمو به خاطر خوش آمد اون محدود کنم و از بین ببرم.... 



مادر با صتتداي بغض آلود و خشتتمگیني گفت : اون مثل پدرته ! چطور انقدر 
 ا سرکش شدي تو!؟! ؟ یه قدم خط

 برداري خودم قلم پاتو میشکنم ..فهمیدي یا نه ؟! به هیچکسم کاري ندارم . 
که ...خ  من  پدر  ید اصتتالح کنم ، مثل  با که حرفتونو  یاداوري کردم: اوال 

 بهترمیدونم بگم مثل یه تامین کننده ي 
مالي که اگه بتونم کار پیدا کنم تا آخر عمرم هم که شتتتده ریال به ریال هزینه 

 واسه بزرگ کردنم صرف  هایي که
کرده رو پس میدم بهش تا از زیر منتش بیام بیرون و از شتتر این طوقه ي بندگي 

 که انداخته گلوم و داره خفه ام 
به تربیت خودت مطمئني پس  مي کنه آزاد شتتم !....دوما اگه تو مادر مني و 

 شک هم نداري که بچه ات تو بدترین 
 تار کنه و چطور خودشو حفظ کنه ..! شرایط هم قرار بگیره بلده چطور رف

 لیلي یه کلمه دیگه نمیخوام بشنوم ازت......!  -
سه ها رفت تا آن ها  و با اوقات تلخي تمام رویش را از من گرداند و به طرف کی

 را جابه جا کند. حقیقت این بود 
که چه مادر و چه حاج آقا و چه تمام اطرافیان من در تمام این سال ها عادت به 

 سکوتم کرده بودند و 
 کوچکترین اظهار نظر یا مخالفتي را از جانبم پذیرا نبودند... 

آخرین باري را که ستتر مويتتوعي با جدیت و اقتدار تمام ایستتتاده بودم را به 
 خاطر نمي اوردم....شاید ماه ها مي شد 



ضاد  شد و چه مت شایند اطرافیانم با که ترجیح مي دادم تمام کارهایم را چه خو
 یده ي آن ها در خفا و پنهاني عق

انجام بدهم ...مدت ها بود که حوصتتله ي تويتتیحات ايتتافي و حرف زدن 
 بیشتر از یک سالم و احوالچرسي آن طور 

که در روزمرگي ها معمول بود را نداشتم و حاال بعد از مدت ها یکدفعه شروع 
 کرده بودم به جر و بح  با مادر 

استتت ...اما جرقه ي شتتروع این جرو بح  هر چند که مي دانستتتم بي فایده 
 درست همان لحظه اي که مادر بي 

 توجه به من جواب رد به دعوت حامد داده بود زده شد.... 
صداي مادر از  شتم .  سي بردا شین را از جالبا سوییچ ما صله و کالفه  بي حو

 آشچزخانه بلند شد: کجا باز؟! نهار 
 میخوایم بخوریم ! 

 هم کوبیدم و از پله ها سرازیر شدم... با عصبانیت در را به 
پشتتت چراغ قرمز با اشتتاره ي انگشتتت آهنگها را جا به جا مي کردم تا یکي را 

 پیدا کنم که با حال و هوایم جور در 
بیاید. برخالف همیشته نه آرام مي خواستتم نه عاشتقانه . دنبال ریتم تندي مي 

 گشتم تا با حس و حالم جور در 
 بوق رویم را گرداندم به سمت ماشین کنار دستي . بیاید که با صداي 

ظاره ام  نت آمیزي ن نده ي شتتیط با خ پایین آورد و  مه  تا نی مد عینکش را  حا
 کرد.شیشه را پایین دادم و متعج  



 پرسیدم: تو اینجا چیکار مي کني ؟!  
اي بابا..خانوم شما امروز مثل سایه افتادي دنبال ما، چرا من هرجا میرم باید تو 

 و ببینم ؟! ر
 گفتم : نه ! واقعا تو مشکوکي حامد! 

خندید: نه به مشتتکوکیه شتتما، اگه میخواي ازم تعریف کني بهت جمله هاي 
 بهتري و یاد میدم که بهم بگي مثل 

اینکه واي تو فوق العاده اي پسر، عالوه براینکه خوش تیو و دوست داشتني و 
 با حالي خیلي هم حس ششم 

فهیدي من االن اینجام؟! یا مثال بگي : بي نهایت ازینکه تو قوي داري ! از کجا 
 یه روز دوبار دیدمت خوشحالم 

 چه شانس بزرگي آوردم من . 
شوخي و جدي گفتم :  سخره بازي ها و ادا و اطوارهایش نخندم  ستم به م نتوان

 تهش اینه که مي تونم بهت بگم 
 کاش از خدا یه جیز دیگه خواسته بودم.... 

شد. از حرفم بل گرفت و خندید و گفت : حاال شد یه چیزي پس از چراغ سبز 
 خدا خواستي که منودوباره ببیني ! 

 حاال بزن کنار. کارت دارم... 
ماشتتین را کمي جلوتر کنار پیاده رو پارک کردم اما پیاده نشتتدم. در عوض او 

 پیاده شد خیلي سریع و بي تعارف در 
 را باز کرد وکنارم نشست ... 



نداخت و گفت : چیه ؟! چرا زیر چ فه ي هاج و واجم ا یا به ق شتتمي نگاهي 
 اینجوري نگام مي کني ؟! خوشگل 

 ندیدي ؟! 
 دنده را جا زدم و گفتم : نه واال! آدم به پرروییه شما ندیده بودم که دیدم ! 

پررو؟! عج  آدم بي انصتتافي هستتتي تو! چیه انتظار داري من با این دستتت  -
 رانندگي کنم ؟ 

 ست بانداژ شده اش را باال آورد و نشانم داد. و د
 دستت چي شده؟!  -
پاک کنم  - دیروز داشتتتم خیر ستترم خونه تکوني مي کردم. اومدم پنجره رو 

 دستم خورد شیشه جرینگ شکست 
 دستم داغون شد... 

 واقعا؟!  -
 بله ! تازه اگه دقت کنید متوجه میشید که باالي پیشونیمم زخم شده..  -

پرتي نگاهش کردم و گفتم : اوه! من اصتتال متوجه نشتتدم. پس خدا  با حواس
 حسابي بهت رحم کرده.. 

 زیر ل  غرولند کنان گفت : حاال اگه سیاوش بود... 
 چیزي گفتي ؟!  -
 نه ، بي خیال   -

و رویش را گرداند به طرف پنجره. براي انکه جوستتنگین ماشتتین را عوض کنم 
 گفتم آقاي محترم ادم سوار 



ستتي هم که میشتته به راننده میگه کجا میخواد تشتتریف ببره! اولش که گفتي تاک
 کارت دارم بعد یهو پریدي باال 

 حاال هم رو از ما گردوندي . نه کارتو گفتي نه مقصدتو گفتي ... 
خ  ...حقیقتش اینه که ..میدونستتتم چند دقیقه نکشتتیده از خونه میزني  -

 بیرون. منتظرت بودم ! 
 نستي میام بیرون؟! واستا ببینم ....تو منو تعقی  کردي ؟! از کجا میدو -

چشتتمهاي درشتتت خرمایي رنگش را تنگ کرد و با نگاهي به اطراف گفت یه 
 چند جا خرید دارم زحمت میکشي 

 منو برسوني ؟!  
به خاطر از در رفتنش از زیر ستتوالم با شتتیطنت گفتم خ  ...شتتاید واقعا کار 

 ومدم بیرون ! دیگه اي دارم که از خونه ا
با همان نگاه متفکرانه اش اشتتاره کرد که توي خیاباني بچیچم و در همان حال 

 گفت : کار نداري . زدي بیرون 
شکال نداره این اهنگاي جنگ  شد. حاال هم اگه ا چون با مادرت جر و بحثت 

 اعصابتو خاموش کن سرم رفت ... 
 دیگر حتي توان حرف زدن نداشتم !  

 ار با سماجت بیشتري پرسیدم: تو منو تعقی  کردي تا خونه ؟! دوباره و این ب
 و تو واقعا مي خواي مسافرت بري ؟!  -

 با جدیت گفتم : بله ! 
 داشبورد را باز کرد و گفت : آدامس پیدا نمیشه اینجا؟! 

 نخیر! میشه جواب سوال منو بدي ؟!  -



له حاال بعدا آخي ..خدا بیامرز شتتیال، آها تو نمیشتتناستتي ..جریانش مفصتت -
 بهت میگم این شیال خانوم کل زندگیش 

سناد و مدارک گرفته تا رگال لباس هاي بهاره پاییزه و  شد از ا شینش پیدا می تو ما
 ست کامل مانیکور پدیکور و 

 لوازم آرایشي بهداشتي و.. 
 حامد...!  -
 وا! چرا داد میزني ؟! داري شبیه شیال خانوم خدا بیامرز میشیا..!  -
 مد بسه مسخره بازي ! بهت گفتم منو تعقی  کردي تا خونه ؟ چرا؟! حا -

با اشتتتاره اش پیچیدم طرف دیگري . همان موقع خودش را روي صتتندلي به 
 طرفم خم کرد و با دیدن حالت قیافه 

 ام لبخند تحقیر آمیزي زد و گفت : گوشیمو میخوام از جیبم دربیارم خانووم..! 
   

 گاهي انداخت و قهقهه اش بلند شد. و بعد به صفحه ي تلفنش ن
 به چي مي خندي ؟!  -
خدا بیامرز چه حالل زادستتت ! روحش شتتاد و قرین رحمت ...انقدر یادش  -

 کردیم که احضار شد. همینو مي 
 خواستي ؟! 

 و قبل از آنکه منتظر جوابم بماند شروع کرد به صحبت کردن با گوشي اش . 
ست سم  تمام مدتي که او با جواب هاي د صي به ا شخ سر باال  سته و  شک و پا 

 شیال را از سرش باز مي کرد من 



به راهي فکر مي کردم تا دلیل اینکه تا در خانه تعقیبم کرده و بعد منتظرم مانده 
 را از زیر زبانش بیرون بکشم . 

ستاد بود  شدم. حامد در بازي با کلمات ا ستم با حریف غدري رو به رو  میدان
 حرف توي  اگر مي خواست انقدر

حرف مي اورد و انقدر راحت حواس طرف مقابلش را خوب پرت مي کرد که 
 سوال که هیچ زمان و مکان را هم 

فراموش مي کردي ! حتي رشتتته ي افکارم با اشتتاره هاي گاه و بیگاه دستتتش به 
 این سو و ان سوي خیابان پاره 

ه در مورد تو نمي شتتد. همیشتته به نظرم وادار کردن یک نفر به اعتراف کاري ک
 انجام داده مي توانست یکي از 

دلچس  ترین حس هاي دنیا باشد آن هم کسي مثل حامد که پشت هر کاري 
 که انجام مي داد هزار دلیل 

 عجی  و غری  ناگفته براي خودش داشت .  
جلوي مرکز خریدي اشتتاره کرد که بایستتتم و همچنان در حال حرف زدن از 

 و از سر ماشین پیاده شد. لج کردم 
بالش نرفته ام  قدمي که رفت و متوجه شتتتد دن جایم تکان هم نخوردم. چند 

 برگشت . سرش را هم کرد، دستش را 
گرفت جلوي دهنیه گوشي و با اخم گفت پیاده شو دیگه ، یا این دست چالقم 

 چه جوري خرید کنم ؟! 
ست چالقت تون شدم و گفتم خوبه با اون د شین پیاده  تي سغرولند کنان از ما

 چهار ساعت گوشي و نگه داري ! 



و این جمله ي چند کلمیه من کافي بود تا کستتي که آنطرف خط بود بشتتنود و 
 بعد از یک دعواي پر سرو صدا و 

فریادهایي که از فر  بلندي من هم که در چند قدمیه حامد راه مي رفتم هم 
 بشنوم تماس را قطع کند. هر چند 

تالش و توجیهي براي رفع اتهامات وارد شتتده از اینکه دیدم حامد کوچکترین 
 به خودش نکرد چندان هم دچار 

ند مرموزي  عد از قطع کردن لبخ که ب به عالوه ي این جدان نشتتتدم.  عذاب و
 صورتش را پر کرده بود. به همین دلیل 

سیدم: خ  ..اگه  سوالي که در ذهنم بود را پر ستم جلوي زبانم را بگیرم و  نتوان
 زدن باهاشون نبودنشون یا حرف ن

 برات لذت بخش تره چرا این همه آدم و دور خودت جمع مي کني ؟! 
ستترش را با حالتي شتتبیه بي اطالعي تکان داد و رفت ستتمت مغازه اي . چند 

 لحظه اي پشت ویترین چنان در نگاه 
سوالم از یادش رفته اما  شده بود که گمان کردم مطمئنا  کردن به کفش ها غرق 

 ا خونسردي ناگهان برگشت و ب
                    

   
گفت : فکر مي کنم در حقیقت به نوعي بیماري مبتال شتتدم، حال عجیبیه ! با 

 ترفنداي مخصو. دور خودتو 



ست میاري ، هرکي که اراده مي کني و به  شلوغ مي کني و همه رو بد سابي  ح
 راحتیه آب خوردن کنار خودت نگه 

ون بدجور دلت و میزنن . اونقدر که مي داري اما یه مدت که میگذره همشتت
 آرزو مي کني کاش اصال خودشون 

شون بدي که زحمتو کم  ست برن، بعد کم کم مي افتي به اینکه بهانه جور کني د
 کنن ...بهانه هم اگه بخواي به 

راحتیه آب خوردن جور میشتته ..با دوبار بدقولي و کم محلي و بي حوصتتلگي 
 یلي و....بعد اعتراض میکنه بعد تو خ

ست میخواي بخوا نمیخواي هم نخواه..!  سي میگي همینه که ه شیک و مجل
 این راه حسابي جواب میده منتها 

بعدش باید منتظر ايرات جانبیش باشتتي مثال ممکنه مقادیري فحش بخوري و 
 مجبور شي چند دقیقه اي جیغاي 

شنات صیتت آ شخ سترده اي از   بنفش تحمل کني و..خیلي وقتا هم با ابعاد گ
 میکنن . اونوقته که هم خوشحال 

 میشي و هم ناراحت ... 
 دیگه چرا ناراحت ؟!  -
 این لباس چطوره؟  -
 این که زنونه اس نابغه !  -
 واقعا؟!  -

شود لبخند زد و گفت : میدونم  بلند خندیدم...از خنده ام انگار که خوشحال ب
 . واسه مامانم میخوام... 



سریع قورت دادم و ا سایه ي یه خنده ام را  شي چون  شحال می و ادامه داد: خو
 مزاحم از سرت وا میشه ناراحت 

صیت  میشتي چون بعد از اخرین ستخنراني هاشتون میفهمي که به ! چه شتخ
 پلیدي داشتي و روحتم خبر نداشته ... 

خ  ...ببین به نظرم بهتره رو خودت کار کني که مرحله ي اول و بتوني ترک  -
 بیاي کني . اگه از پس اون بر

 واقعا دیگه الزم نیست این همه عذاب بعدي و تحمل کنیا.. 
در حالیکه با هم به داخل مغازه اي مي رفتیم سرش را نزدیکتر آورد و گفت : یه 

 يرب المثلي داریم ما که میگه 
 لذتي که تو م  زدن هست تو دوستیه بعدش نیست ! 

غزم با تحکم نظریه اش و ارام میزند زیر خنده. به حرفش فکر مي کنم و توي م
 را رد مي کنم . شک ندارم که 

سم از االن کمتر که نه ولي  سا شروع کنم اح سیاوش رابطه اي را  اگر روزي با 
 حتما بیشتر خواهد شد.  

حامد از فروشتتنده خواستتت که رنگبندي پیراهن زنانه اي را که پشتتت ویترین 
 دیدم نشانش دهد. باالخره بعد از 

الح و مشتتورت با من و فروشتتنده یکي را انتخاب کرد و کلي نظر گرفتن و صتت
 کادوپیچ شده دستش گرفت و از 

مغازه خارج شدیم . دو ساعتي توي پاساژ چرخ زدیم و لحظه به لحظه به انبوه 
 خرید هاي حامد و حجم کیسه 



   
هاي دستمان ايافه مي شد. يمن اینکه توي این مدت مرا با " به قول خودش 

 مرز بیشتر آشنا " شیال خدا بیا
 مي کرد. نهار را هم همان جا خوردیم . 

گرچه تمام مدت چهره ي غرق به دلشتتوره ي مادر جلوي چشتتم هایم مي امد 
 اما حتي ساده ترین راه براي از 

نگراني دراوردنش که روشتتن کردن گوشتتیم بود را پشتتت گوش انداختم و با 
 بدجنسیه تمام فکر کردم براي عواق  

ست . هر چند به غیبت هاي آن جر و بح   شیماني بد نی شوره و پ کمي هم دل
 گاه و بیگاه من و فرار کردنم از 

محیط خانه عادت داشتتت و چندان هم برایش غری  نبود اگر که مي دید بعد 
 از یک دعوا که قاعدتا به نفعم که 

 هیچ به يررم هم تمام شده از محیط خانه فرار کرده ام.. 
یادم افتاد و این بار محتاطانه تر گفتم : مي تونم یه سوالي  سر نهار سوالم دوباره

 ازت بچرسم ؟ 
سي ولي احتماال  ساندویچش زد و با دهان پر گفت میتوني بچر گاز گنده اي به 

 نمیتوني جواب دلخواهتو بشنوي 
 حاال بچرس . 

 چرا دنبالم کردي ؟! 
 رون.  چون مطمئن بودم که با مادرت بحثت میشه و از خونه میاي بی

 خ  ..!؟!  



 خ  دیگه ..همین دیگه ... 
 از کجا مطمئن بودي ؟! 

چشاي بعضیا شفافه ...یعني اینکه قبل اینکه حرف بزنن چشمه تا اون ته ته ته 
 دلشون و حرفاشون و نشون 

میده....و قبل اینکه حرف مادرتو تایید کني من از چشمات خوندم که مسافرتي 
 در کار نیست و خیلیم دوست 

 داري که بیاي .. 
حس کردم حرارت نامطبوعي از گونه هایم خارج مي شتتود....احتماال هم به 

 خاطر پوست سفید صورتم تا بناگوشم 
ستترخ شتتده بود.....بیش از این جاي انکار نداشتتت با این حال لحن حق به 

 جان  خودم را حفظ کردم و با عصبانیتي 
ران بچه هاشتتونن . اصتتال ستتاختگي گفتم : خ  که چي ؟! همه ي مادرا نگ

 تقصیر توئه که جلوي مامان من در مورد 
يیش  شاید بهتر بود من خودم کم کم بهش بگم و را سافرت حرف میزني !  م

 کنم ، اصال میدوني چیه ؟ منم اگه 
مادر بودم و یه آقایي مثل شتتما وستتط خیابون مي پرید جلوي دخترم و یهو مي 

 گفت اسمتو بده میخوایم با هم 
تور مخالفت مي کردم و نمیزاشتم بره..اصال...اصال تو بودي که همه چي  بریم

 و خراب کردي ....وگرنه مادر من 



شن فکر و با  سان رو ست ...فوق العاده هم ان سته اي نی صال آدم بي منطق و ب ا
 درکیه ... 

  
                           

 
                    

   
ن اراحت میشتتي ؟ مگه من چیزي گفتم ؟ مگه با دلخوري گفت : خ  چرا 

 خدایي نکرده توهیني کردم؟! 
 نمي توني هم که بکني ! وگرنه ...وگرنه .... 

من با استاد نیکوبخش صحبت مي کنم که براي تو یه جاي خالي نگه داریم تا 
 اون موقع فرصت داري مادرتو 

 رايي کني .. 
حس کردم غروروم براي دومین این حرفش نه تنها عصتتبانیتم را کم نکرد بلکه 

 بار اما این بار به دست شخص 
دیگري جز سیاوش شکسته شد خواستم از سر میز بلند شوم که چنگ انداخت 

 و با گرفتن لبه ي آستینم وادارم 
ستم که بزاري بري و بعد بیفتم  سیاوش نی شینم . با تلخي گفت : من  کرد که ب

 دنبالت ! عین اونم نیستم که نفهمم 
میگم و چیکار مي کنم که انقدر به خودش شتتتک داره که حس مي کنه چي 

 تمام دنیا ازش دلخور و ناراحتن و 



چو و راست از همه عذرخواهي مي کنه ! من به کارام و رفتارام اونقدر مطمئنم 
 که اگه یکي بزاره بره به راحتي 

شي لیلي ...پس ک سرش میگم بي لیاقت ! حتي اگه اون یه نفر تو با شت  ریو اپ
 که اون دفعه تکرار کردي و دوباره 

تکرار نکن ...! که این دفعه رو رفاقت و محبتو هرچي که بینمون هستتتت خط 
 میکشما..! 

 منو تهدید میکني ؟!  -
 تهدیدت نمي کنم .! روشنت مي کنم !  -
سط تو ندارم!  - شدن اونم تو شن  ستم نیازي به رو شن ه به اندازه ي کافي رو

 که به من  دفعه ي آخرت باشه
 توهین مي کني ..یک بار دیگه .. 

صدایش را باالتر از من برد تا حرفم را قطع کند: براي  سرش را نزدیکتر آورد و 
 من خط و نشون نکش لیلي ! هر 

حرفیم بزنم بازم نمیرستته به پاي توهیني که تو به من و نیلوفرو بچه هاي دیگه 
 کردي ..! 

 ه بفرمایید؟! من کي به شما توهین کردم؟! میش -
_بعله ، مي فرمایم . همون موقعي که به خاطر فراموشکاریه سیاوش از سر جا 

 گذاشتن کادوت واسه ما قیافه مي 
ند روز گوشتتي رومون قطع کرده بودیو جواب ستتالممون و تو  تا چ گرفتي و 

 دانشگاه با زهرمار مي دادي ! حاال نمي 



شدید جي جي باجي  سر چي با اون دوباره  صیر دونم  شم بي تق و ما که از اول
 بودیم هنوز داریم به آتیش کاراي 

نکردمون میستتوزیم ....منو نبین ! نیلوفر اون روز که قیافه گرفتي و رد شتتدي و 
 رفتي با اون برخورد زننده ات قسم 

 خورد که دیگه اسمتم نیاره!  
 با بغض گفتم به جهنم ! 

ل کن که اون کارت خیلي _عین بچه هاي دو ستتتاله رفتار نکن خواهشتتتا! قبو
 زشت بود! 

  
                           

 
                    

   
ید را  که روي گونه ام لغز که ستتعي کردم نتوانستتتم جلوي اشتتکي  چه  هر 

 بگیرم...امیدوار بودم که از دید حامد 
 پنهان مانده باشد اما دید...نففسش را با شدت بیرون داد. ساندویچ نیم خورده

 را انداخت روي میز و رفت عق  
شم ...گفتم  شاد با صندلي . گفت : روز تولدم اومدم بیرون  شتیه  تکیه داد به پ

 بلکه بتونم کاري کنم که جفتمون از 
این اويتتتاعي که توش گرفتار بودیم دربیایم تو این چند ستتتاعتي که با همیم 

 !....کادومم گرفتم ، گریه نکن دیگه ... 



شتتنیدن اینکه امروز تولدش بوده و من با بي توجهي خرابش  براي یک لحظه از
 کرده بودم شرمنده شدم...آنقدر 

خجالت زده بودم که تمام چیزهایي باع  میشتتد تا دقیاقي پیش حق به جان  
 مويع بگیرم به نظرم احمقانه مي 

ماني توي  گاه کردم..پشتتی به چهره ي غم زده اش ن حال وقتي  با این  مد  ا
 ي زد! چشمهایش موج م

  
 فصل سوم 

شدم....و بعد همین که چند قدم دور  شین را پارک کردم کنار خیابان و پیاده  ما
 شدم یادم افتاد باید مثل عادت 

مهراد حتما یک بار دور تا دور ماشین را طواف کنم تا مطمئن شوم نه پنجره اي 
 پایین مانده نه دري باز است نه 

 این ماشیِن مهراد بود. يربه اي به بدنه خورده....چرا کهمش
 بي حوصله دورش چرخیدم و بعد با گامهاي بلند وارد ساختمان شدم . 

 توي البي نوشین را دیدم که با کمک سرایدار سفره هفت سین مي چیند. 
 با صداي بلند گفتم : به به ، خانوِم با حوصله ... 

ن؟ خوبي و او با دیدنم دستت از کار کشتید و به طرفم آمد: چطوري حامد جا
 ؟! خوش میگذره؟ 

 خوش که ...اي میگذره دیگه .. 



و به اولین چیزي که دقت کردم رنگ شالش بود، سبز روشن ، درست همرنگ 
 شالي که لیلي امروز سرش کرده 

 بود. 
فت : ام...راستتتش ...مي خواستتتم  هایش را در هم قالب کرد وگ دستتتت 

 ..میخواستم که ... 
مغم بجنگم ، لبخندي زدم و گفتم : چیزي ستتعي کردم با ظاهر ع *و*س و د

 اگه میخواي بگي بگو نوشین .. 
 خ  ، آره...چیزه..حامد، مهراد عید جایي میخواد بره؟! 

 چرا از خودش نمي پرسي ؟! نکنه باز قهر کردین با هم ؟! 
 با لحني هشدار دهنده گفت : تقصیر اون بود! 

 تقصیر کار مهراده !  خندیدم: میدونم ، میدونم تو نود درصد ماجراها
  

                           
 

                    
   

 مسخره ام مي کني ؟! 
سم ! نمي دونم جایي میره یا نه ، تهش  شمو خوب میشنا نه باور کن ، دیگه دادا

 شماله چند روزه اس دیگه ، ه حتما 
 ور مگه ؟ با دوستاش میره و تو رو هم دعوت مي کنه شک نکن ..حاال...چط



ستي باید  سمت میز گفت : مي دون شت به  لبخند کجي زد در حالیکه برمي گ
 به تو لق  کوچولوي کنجکاو و داد؟! 

 بس که سوال مي کني ! 
 پرسیدن عی  نیست خواهر من ! ندانستن عی  است ...! 

 حامد! 
 دستهایم را باال گرفتم و گفتم : اوه اوه،ببخشید تسلیمم سرکار. 

ش سري او را به لفظ خواهر خطاب کند بدش مي آمد. نوشین به  دت از اینکه پ
 جواب نداد، درگیربستن ربان روي 

سبزه ها شده بود. راه افتادم سمت آسانسور. پرسیدم: تو چي ؟! امسال نمیري 
 عید پیش مامانینا؟! 

 با تاسف گفت : خیلي دلم میخواست برم، ولي ویزا ندادن بهم .. 
قط توانستم لبخندي بزنم و بعد با بسته شدن در آسانسور براي ابراز همدردي ف

 گفتگویمان خاتمه پیدا کرد. 
نوشین از سه سال پیش شده بود ساکن یکي از واحد هاي برج. تنها بود، پدر و 

 مادرش مقیم آمریکا بودند و تک 
دخترشتتان، اینجا توي ایران، مدیرعامل یکي از شتترکت هاي دیزاین و طراحي 

 بود.. 
اکثر دخترهاي دیگر اطراف مهراد، با چشم هاي رنگي ، ل  و گونه و دماغ مثل 

 عمل کرده، موهاي بلوند و چهره 



شم  شده، از اخالقش هم تنها چیزي که بیش از حد به چ هاي هزار قلم آرایش 
 مي آمد عشق جوشان و بي حد و 

ا بحصتترش به برادرم بود البته تمام شتتناختم به او محدود مي شتتد به روابطش 
 مهراد وگرنه خارج از زمان هاي 

 کنار مهراد بودنش نه او را مي دیدم نه صحبت چنداني با هم داشتیم ... 
همان سه سال پیش ، درست همان شبي که با کمک دختر خاله هایش اسباب 

 مي آورد کار خودش را ساخت . 
ش انگار در همان برخورد اول از مهراد خوشتتش امده بود و با نقشتتته ي از پی

 تعیین شده از او خواسته بود در آوردن 
سایل کمکش کند...با این خیال که براي برادرم دامي پهن کرده و  چند تکه از و

 او را به راحتي عاشق و شیفته 
ي خودش مي کند. غافل از اینکه خودش درگیر دامي مي شود که توسط فرد با 

 تجربه اي قبل تر پهن شده ! 
رگترم، در این جور کارها و برنامه ها استاد بي رقیبي بود. مهراد، برادرم، برادر بز

 شاید به خاطر چهره اش، به 
یا هر چیز دیگري که باع  مي شتتتد پدر  خاطر اندامش ، ظاهر، پول،رفتار 

 رویش لق  مار خوش خط و خال را 
بگذارد مي توانست به این راحتي عالم و آدم را اسیر خودش کند و به اصطالح 

 ن را توي پوست دست همه شا
  

                           



 
                    

   
شین رقم  صورات نو ضیه برخالف ت شد که ق سالي مي  حنا بگذارد! حاال یک 

 خورده بود و این خودش بود که باید 
 دنبال مهراد صبح و ش  مي دوید و فکر و خیالش را مي کرد... 

صر به فرد و جاه طلبانه اش همه را حفظ مي کرد  مهراد هم با آن رفتارهاي منح
 و اصال هم عذاب وجدان نمي 

 گرفت ... 
سور به هم ریخته تر کردم و بیرون آمدم...در خانه  سان موهایم را توي آیینه ي آ

 باز بود وکیسه هاي خرید 
طاهره خانم براي نظافت و پخت و پز  باز هم  که امروز  یاي این  جلویش گو

 ز بوي خوش آمده. داخل که شدم ا
 غذا، یاد خانه مان افتادم...چند ماهي میشدکه به پدر و مادر سر هم نزده بودم.. 

 صدایم را بلند کردم: مهراد...؟! 
شفته از اتاق خوابي بیرون  يع آ سر و و ل  ل  کنان با دمچایي هاي حوله اي و 

 آمد..حتي در آن حال و ويع هم 
توجه صورتش بود جذاب به  باوجود چشمهاي عسلي رنگ و درشتش که مرکز

 نظر مي رسید! 
 گفتم : خواب بودي ؟! 



 خمیازه کشان جواب داد بعله ، تو کجا بودي ؟! حتما دنبال لیلي ! آره مجنون ! 
 ساکت لطفا! 

هاهاها..! آخه من اگه داداش کوچولومو نشناسم که باید برم بمیرم که ...وقتایي 
 که حرف راست ومیشنوه و 

 سته اینوري ل  و اوچه اش آویزون میشه و میگه ساکت لطفا! نمیتونه بگه در
 با حالت مضحکي گردنش را چو و راست کرد و ادایم را دراورد.. 

یک لحظه با عصتتبانیت به چهره اش خیره شتتدم...دهانم را باز کردم که چیزي 
 بگویم که پرید وسط حرفم : حق 

ستتت داداشتتت یه روزه با منه ! ها؟! چي مي خواي بگي آخه جوجه ! بستتچار د
 واست ردیف میکنه خودتو کردي عنتر 

و منتر دست یه دختر...آقا جون تو چیکار داري بسچار دست من فقط یه ساعت 
 ! 

 زیر ل  گفتم : حتما! گله رو بدم دست گرگ  
و بعد با صداي بلندتري به طاهر خانوم که توي آشچزخانه مشغول شستن ظرف 

 ها بود سالم کردم با محبت 
 جوابم داد و کلي قربان صدقه ام رفت ...  

 مهراد پرسید دستت بهتره؟! 
 نگاه چو چچي حواله اش کردم و بي حرف رفتم توي اتاق.  

  
                           

 



                    
   

شه هاي  شی ش  قبل ، توي آن مهماني کذایي لعنتي اش، وقتي درگیر بودم که 
 شت ماشین نوشیدنیش را از پ

 یکي از دوستانش دربیاورم یکیشان افتاد و با شکسته اش دستم برید... 
نشستم پشت صندلي گوشي ام را انداختم جلوي میز. دو تا اس ام اس داشتم 

 اولي از سیاوش که خواسته بود 
باره  که تولدم را دو عدي از لیلي  ما بروم و فراموش نکنم و ب قرار شتتت  را حت

 بابت اینکه با حرف تبریک گفته بود و 
 ها و رفتارش روز تولدم را خراب کرده بود عذرخواهي کرده بود... 

خواستم جوابش را بدهم که باز هم به مرام و شرف تو، که وقتي فهمیدي تولدم 
 بوده سعي کردي خوشحالم 

کني و بعدش تا برگشتتتنما فقط گفتي و خندیدي ، برادرم که نزدیک ترین آدم 
 انه ام بود و همه زندگیم بود، همخ

چیزم، تبریک گفتن هم یادش رفته بود..از صتتبح فقط دل خوش کرده بودم به 
 دخترهایي که شناخته یا نشناخته 

شان  شاید به خاطر خودم و اکثریت شان  ضي های سریه مهراد بع صدقه  آن هم از 
 به خاطر نزدیک شدن به مهراد 

 پیام تبریک داده بودند... 



که مي دانستتتم با پستترهاي دیگر گروه برایم تولد  جداي این ها ستتیاوش هم
 کوچکي مطابق پارسال گرفته اند... 

سرم را تکیه  صندلي و  ُسر دادم روي  صله تر بودم..خودم را  از هر روز بي حو
 دادم به پشتي اش، چشمهایم را 

 بستم و سعي کردم به هیچ چیز فکر نکنم ... 
 *** 

شگاه ت سن وقتي مهراد رشته ي مدیریت دان سال  شد من فقط پانزده  هران قبول 
 داشتم . خودش که از شدت 

ید و  ذوق و هیجان روي پایش بند نبود. روزنامه به دستتتت دور حیا  مي دو
 جیغ و داد مي کرد، پدر و مادر هم 

گرچه خوشتتحال شتتدند اما خیلي زود رفتند توي فکر...توي فکر اینکه واقعا 
 مهراد مي تواند در شهري دیگر،به 

 دازه ي چهار ساعت فاصله با شهر خودش دوام بیاورد یا نه ؟ ان
شده بودم. در  صفهان متولد  شهر زندگي ام بود. زادگاهم ..در ا صفه جهان،  ن

 یک خانواده ي گرم و صمیمي با یک 
کارمند اداره ي میرا   پدرم  پدرم،  که چهارستتتال از خودم بزرگتر بود.  برادر 

 هر فرهنگي بود و مادرم خانه دار....
چند که از هر دو طرف خانواده ي پر جمعیت و پر رفت و آمدي داشتتتیم اما 

 تنها یکي از عموهایم ، ساکن تهران 
بود و آنجا خانه و زندگي داشت . پدر و مادر هم اصال به هواي همان یک عمو 

 یکي از انتخاب هاي مهراد را 



 تهران زده بودند با اینکه چشمشان آب نمیخورد قبول شود.. 
 اما دست بر قضا شانس یا بختش ، قبول شد!  

  
                           

 
                    

   
به عنوان  به مهراد  کدام  مادر هیچ پدر و  که  کار بود  بل ان قا این حقیقتي غیر 

 فرزند ارشد و آدمي که جنبه ي این 
همین بح  ها همه آزادي و اعتماد را داشتتته باشتتد نگاه نمي کردند، چرا که 

 دقیقا تا موقع چمدان بستن و راهي 
سرش بح  و جدل! پدر گفت مهراد پیش  شت و  شدنش توي خانه جریان دا

 برادرم جایش امن است نگران 
 نباشید... 

عمو حمید، تاجر فرش بود شش ماه ایران و شش ماه یکي ازکشورهاي خارجي 
 ، ويع مالیه خوبي داشتند 

دوستتالي ازمن کوچکتر میشتتد به اصتتطالح باال خودش و خانم و دخترش که 
 شهر نشین تهران بودند... 

با کمک پدر و شراکت خودش یکي از واحدهاي برج هاي نزدیک خودشان را 
 با قیمت نسبتا مناسبي ازدوستش 



 اجاره کرده بود براي مهراد.  
و درست از همان روز، از یکم مهر ماه آن سال زندگیه مجردي و بي دغدغه ي 

 راد خوشگذران آغاز شده بود، مه
درستتتت یادم نمي آید ولي به گمانم اولین باري که تلفن زدند به پدر و گفتند 

 پسرتان را در جاده ي شمال توي 
سال  ستگیر کردیم هنوز به عید نوروز اولین  سوار بوده د شیني که دختر هم  ما

 نرسیده بود.. 
را مي گذاشت روي قلبش خوب یادم است پدر تا چند روز گاه و بیگاه دستش 

 و آه هاي بلند و طوالني میکشید. 
شد به عمو حمید  سفارش  ضیه از گوشمادر مهفي ماند  صالح دیدش این ق با 

 که لطف کند و مهراد را از بازداشت 
 بیرون بکشد... 

اما آن بار اولین و آخرین بار نبود، بلکه تازه شتتد شتتروع راهي که برادرم براي 
 بود... رفتن انتخاب کرده 

هر بار به یک بهانه ي جدید خبري به پدر مي رستتید همین شتتد بهانه اي که 
 سال دوم دانشگاه که رسید من را 

که تازه دوم دبیرستان را شروع کرده بودم راهي کردند تا بشوم هم خانه ي مهراد 
 و شاید او با مالحظه ي 

  حضور برادر کوچکترش و کمي احساس مسئولیت سر عقل بیاید...
اما چیزي تغییر نکرد، هیچ افاق جدیدي رخ نداد جز حق الستتکوت هایي که 

 به من مي داد و تعریف کردن هایش 



از تفریح هاي هیجان انگیزش تا من هم تجدید نظري در شتتیوه ي زندگیم کنم 
 و از نقش یک خبر چین به 

 همراه تبدیل بشوم... 
اهش ، راه هاي جدیدي که نمي دانم راز داري ام جلوي شیطنت هاي گاه و بیگ

 براي کس  در آمد و کار کردن 
هر روز مي رفت ، چیزهاي جدیدي که به قول خودش فقط جنبه ي تفریح و 

 تجربه کردن داشت کار درستي بود 
تا وقتیکه خطري تهدیدش نمي کند  با این حال ترجیح مي دادم  باه،  یا اشتتت

 بیشتر نقش یک برادر قابل اعتماد را 
ازي کنم حداقلش این بود که در چنین شتترایطي ، با امین و همراه در کنارش ب

 نشان دادن خودم، حرف هایم 
  

                           
 

                    
   

سر چیزهاي کوچک چقلي  شد، وگرنه که حتي اگر  شته با شتر برو دا شش بی پی
 اش را مي کردم نه از دست پدر 

ز حر. خوردن یا نهایت چند تشتتر و مدتي قهر و کاري برمي آمد نه عمو، ج
 دعوا، همانطور که اگر مثال پدر مي 



پارتي ها و دورهمي هاي  بار توي واحد اجاره ایمان  فهمید حداقل ماهي دو 
 دوستان همه جوره ي مهراد برپا 

میشتتد هر دویمان را از زندگي ستتاقط مي کرد، یا حتي اگر مي فهمید خدایي 
 به نوشیدني نکرده پسرهایش ل  

یا خیلي  یک ستتالم و احوالچرستتي مراوده دارند  با دخترها بیش از  ند  مي زن
 چیزهاي دیگر که به مرور زمان در 

 زندگیمان تبدیل به روزمرگي و عادت شده بود... 
مهراد هنوز درستتش تمام نشتتتده بود که یک روز البه الي حرف هایش گفت 

 تصمیم گرفته با یکي از دوست 
ست که آرام  هایش که توي ست همکاري کند از من خوا شین ا کار واردات ما

 آرام این مويوع را براي پدر و عمو 
ست  ست آمده و نباید از د ستثنایي بد صت ا شان کنم که فر يی جابیندازم و را

 داد..هر چند همان اوایل زیاد این 
قضیه را جدي نمي گرفتم و فکر مي کردم مثل بقیه ي کارهایي که شروع کرد و 

 ه چند هفته نکشیده رهایشان ب
کرده مي شتتود اما دو ماه، ستته ماه، یک ستتال دو ستتال....مهراد توي این کار 

 ماندگار شد و با استفاده از همان سرو 
زبان و ظاهرش توانست در کنار دوستش بازاریاب خوبي شود و در آمد خوبي 

 هم داشت .. 
 تمام زندگیمان همین بود..! 



ق در زندگي خودمان، که آن چیزي هم که باع  میشتتد من و مهراد هرکدام غر
 گاه و بیگاه به هم متصل شویم 

نه صتتمیمیت و رابطه ي برادرانه که حتما تفریح جدیدي یابرنامه اي تازه بود 
 وگرنه سالي به دوازده کاري به 

همدیگر نداشتتتیم ...من هم در کنار وظیفه ي اصتتلي که همیشتته در زندگیم 
 مواظبت دورادور  حس کرده بودم یعني

از برادرم روزهایم را مي گذارندم...درس خواندم، در آن همه شتتلوغي و بیا و 
 برو بریز بچاش هاي خانه ي دو نفره 

به طرز خنده داري همیشتتته  مان، رشتتته ي مورد عالقه ام را قبول شتتتدم، و 
 دردسرهایي که مهراد درست کرده بود 

باید را جمع و جور کرده بودم....با این حال  با وجود تمام این داستتتان ها  و 
 اعتراف کنم که جانم به جانش بسته 

بود، آنقدر او را دوستتت داشتتتم که گاهي به دخترهاي دور و اطرافش یا رفیق 
 هاي صمیمي اش حسادت مي 

کردم، چرا که با آن ها وقت بیشتتتري مي گذراند و حد و مرزهایش کمتر بود، 
 هرچند که هرگز این حس رقابت 

 ید دخترانه ام را در هیچ کجاي زندگي ام به زبان نیاوردم... شا
نمي دانم چه وقت خوابم برد، که با صتتداي گوشتتي از خواب پریدم..با دیدن 

 چهره ي سیاوش روي صفحه 



همانطور که جواب مي دادم کله کشتتیدم تا ستتاعت را ببینم ...نزدیک هشتتت 
 بود. 

 الو..  -
  

                           
 

                    
   
 سالم موسیو حامد...  -
 سالم داداش خوبي ؟  -
قربونت مرستتي ، تو اما انگار خیلي خوب نیستتتیا صتتدات گرفته ، ستترما  -

 خوردي ؟ 
 چي ؟! آها..نه نه ..از خوب بیدار شدم..  -
شو داریم  - سریع آماده  شو  شو تنبل ..روز تولدته مثالها! پا عج  بابا، بلند 

 م دنبالت .. میای
 دارید میاید؟! کي باهاته ؟! چند نفرین مگه ؟!  -
 عريم به حضورت که ..من و الهام و عرشیا و..نیلوفرم شاید بیاد..  -
 واقعا؟! لیلي هم میاد؟!  -
نگ زدم جواب  - عت پیش بهش ز نه ...همین نیم ستتتا لیلي ؟! راستتتش 

 نداد..الهامم بهش زنگ زد ولي هرچي زنگ 
 نمیده..  میزنیم جواب



 میخواي من زنگ بزنم ؟!  -
دلشتتوره ي بدي به جانم افتاده بود، کاش مي توانستتتم به ستتیاوش بگویم که 

 همین چند ساعت پیش کنارش بودم 
 و حالش خوب بود چرا االن جواب نمي دهد... 

سیاوش با بي حوصلگي گفت : عزیزم،سابقه نداشته تا حاال جواب منو نده که 
 نداده یعني جوت  ! وقتي جواب منو 

 شماها رو اصال نمیده دیگه .. 
از شتتدت عصتتبانیت نتوانستتتم جلوي خودم را نگه دارم خونستتردي ذاتي ام به 

 یکباره در هم شکست با لحن کینه 
 توزانه اي گفتم : رو چه حسابي این حرف و میزني ؟! 

صدای سیاوش مکثي کرد و بعد با  شدم از گفته ام!  شیمان  سرعت پ  يو بعد به 
 آرامش بخش گفت : میدوني که از 

 من با همه ي شما رابطه اش بهتره...حاال آماده میشي یا نه ؟! نزدیکیما..! 
در حالیکه امیدوار بودم صتتداي ستتایش دندان هایم از حر. را نشتتنود چند 

 جماه سرهم کردم و بعد تماس را قطع 
 کردم... 

ار تکه اش کنم ، اما چقدر دلم مي خواستتت گوشتتي را بکوبم توي دیوار و هز
 هدیه بود! هدیه ي مهراد به مناسبت 

بابت اتفاقي تبریک گفت و برایم هدیه  باري که  قبولي ام در دانشتتگاه، تنها 
 گرفت انقدر خوشحال شده بود که 



انگار خودش به یکي از آرزوهایش رسیده یا شاید هم من از شدت عشقي که 
 به تک تک اعضاي خانواده ام 

 ر حس کرده بودم... داشتم اینطو
  

                           
 

                    
   

 دستم را گرفتم دو طرف سرم و محکم روي شقیقه هایم فشار دادم ! 
 نه حاال زود بود...! نباید به این سرعت قافیه را مي باختم ..... 

سرپا کردم....پیراهن چه شیدم و به زحمت خودم را  ارخانه چند نفس عمیق ک
 اي از کمد برداشتم و تن کردم 

جلوي آیینه آستتتین هایش را تا نیمه دادم باال، ترکی  رنگ آبي و ستتفیدش با 
 شلوار جینم جور درمي آمد...دستي 

صد هزار توماني که تازگي  شیدم و عطر زدم...از آن عطرهاي چند  به موهایم ک
 ها معتادش شده بودم و نیمي از 

 ت ! پول هایم بابتش مي رف
 نگاه نا امیدي به خودم در آیینه انداختم ، کاش لیلي هم بود.... 

صتتداي زنگ ابفون و چند لحظه بعد صتتداي بلند تر طاهره خانم که مي گفت 
 حامد جان بیا دوست هایت آمه اند 



باع  شد که عجله کنم ..سریع سوییشرت و گوشي را برداشتم و از اتاق زدم 
 کرد بیرون...مهراد دست هایش را 

توي جی  شتتلوار گرم کنش و تکیه داد به ستتتون جلوي در و زل زد به کفش 
 پوشیدنم ، با آن لبخندهاي یکوري 

 منحصر به فردش.. 
 سرم را باالآوردم با حواس پرتي گفتم چته به چي مي خندي ؟! 

 سرش راکمي خم کردوگفت میگم حاال بهت زوده االن.. 
 بگو دیگه بابا، اذیت نکن .. 

 جوان در آیینه بیند پیر در خشت خام بیند... آنچه 
شت و از طاهر خانم  سخرهایکه به خودم گرفته بودم برگ و بعد با دین قیافه ي م

 پرسید درست گفتم دیگه ؟! نه ؟! 
 و پیرزن غش غش خندید! 

شین این ججون و نصیحت  شتم بیا ب ش  که برگ شجاع،  سِر  شه پدِر  پ گفتم با
 کن بگو چیا تو خشت خامت 

 دیدي پیرمرد.. 
 مگه تو نصیحت پذیري ؟! 

 کافر همه را به کیش خود پندارد.. 
شد جمت کرد دیگه تو  سي وگرنه نمی اوهو اوهو..خوبه نرفتي ادبیات رفتي عکا

 رو 
 مهراد چرا امروز انقدر ول مي گردي توخونه تو؟!  



ش   شه ؟! یه  سه اینکه خاطرتون مکدر ن شبي وا صفه  شال کاله کنم ن کجا 
 م نداري ببیني داداشت سر و چش

 سنگین نشسته تو خونه منتظر خواستگارا.... 
  

                           
 

                    
   

شمي نگاه  يربه زد به درخانه ...از چ سي چند  ستم جوابش را بدهم که ک خوا
 کردم و با دیدن نوشین که با ظرف 

اش و آرام گفتم : بیا خدا بهت خواسته  آش پشت درایستاده بود زدم به سر شانه
 اینم اولیش .. 

 آي قسمت میدم تو رو ابولفضل ردش کنا...اصن حوصله اشو ندارم.. 
آستینم را از دستش در آوردم لبم را گزیدمو گفنم : زشته ، خجالت بکش آدم با 

 جنس لطیف ، لطیف برخورد مي 
 کنه ..! 

 تیکه کالم خودش بود.. 
پیروزمندانه در را باز کردم و با ستترعت جواباحوالچرستتي هاي و بعدبا حالتي 

 نوشین را دادم و رد شدم.. 
 بیرون سوز سردي مي آمد... 



سوزي که چندان هم به ورود فصل تازه ي بهار و ش  هاي سال نو نمي خورد 
 هر چند که سه روز بیشتر نمانده 

 بود... 
یلي دوباره دلم گرفت ، بي با دیدن بچه ها توي ماشتتین عرشتتیا و جاي خالیه ل

 دلیل دلشوره داشتم حس مي کردم 
اتفاق بدي افتاده که االن، لیلي که همیشتته بود کنارمان نیستتت ! تا برستتم به 

 ماشین یک بار سریع شماره اش را 
 گرفتم ...بوق ها را شمردم..یک دو سه ... 

ل ! آقا داماد گعرشیا سرش را از پنجره ي طرف راننده آورد بیرون و گفت : به به 
 مي خواستیم گل بزنیم براتا.. 

 و با دست اشاره اي به بدن ماشینش کرد.. 
سیاوش..با او و الهام هم حال و  صندلیه عق  کنار  ستم  ش در را باز کردم و ن

 احوال کردیم و بعد به پیشنهاد عرشیا 
 قرار شد برویم فرحزاد.. 

صفحه ي گوشي نگاه  صال خوب نبود مدام به  سي حالم ا مي کردم، منتظر تما
 از لیلي ، و امیدوار بودم اینبار 

برخالف افکار سیاوش اول از همه به من خبري بدهد یا تماسي بگیرد، چرا که 
 ذره اي شک نداشتم پسري که 

کنارم نشسته بود یک صدم فکر و خیال هایي که از ترس به سراغم آمده بود هم 
 حتي به ذهنش خطور نکرده 



 بود.  
شت با هیجان چیزي را تعریف مي کرد یکدفعه از کوره در رفت سیاوش  که دا

 و گفت : اي بابا! حواست کجاس 
 تو؟! داریم با دیوار حرف میزنیم انگارا..! 

 الهام موشکافانه نگاهم کرد و گفت : چیزي شده حامد؟! 
عرق پیشتتاني ام را ستتریع پاک کردم و گفتم نه ..چیزي نشتتده یکم ستترگیجه 

 دارم..! 
  

                           
 

                    
   

 سیاوش چشم هایش راتنگ کرد و پرسید: صبح کجا رفته بودي ؟! 
 چطور؟!  -
 هرچي زنگ زدم جواب ندادي ؟!  -

یاد صتتبح افتادم! آتلیه ي بهنام...لبم را گزیدم و لحظه اي مک  کردم تا بتوانم 
 با جواب دو پهلویي بح  را 

سیاوش را به تردید انداخت که باز پرسید: فکر نکن عوض کن م ...همین مکثم 
 دروغ ببافي بهم ! به رفیقت راستشو 

 بگو دیگه کجا بودي ؟! 
 رفته بودم یه امانتي و پس بدم به یکي ..  -



 کدوم امانتي به کي ؟!  -
 بازجویي مي کني سیا؟!  -
چند ساله ام چه مرگشه  من مگه عق  مونده باشم که االن نتونم بفهمم رفیق -

 ! تو صبح یه جا رفتي با یکي 
 حرفت شده یه چیزیت شده ! 

سیاوش به باهوشیه خودم نبود وگرنه در نگاه اول  باز جاي شکرش باقي بود که 
 رد فکري نگراني براي لیلي را 

 میزد!  
ستتري تکان دادم و با بي حوصتتلگي گفتم : افرین ، بیستتت امتیاز مثبت براي 

 ه بودم پیش بهنام.. شما، رفت
شت  سرعت تغییر کرد. الهام هم همینطور که با عجله برگ حالت چهره اش به 

 و صاف سر جایش نشست ...و بي 
شک عرشیا که از آیینه ي وسط نگاهم مي کرد..حتما انتظار داشتند که االن از 

 دعواها و بزن بزن هاي هیجان 
 انگیز برایشان صحبت کنم .. 

 خودش جرات داد و پرسید: رفته بودي پیش اون چیکار؟!  این بار عرشیا به
 گفتم که رفته بودم امانتي که خانومش دستم داشت و پس بدم بهش !  -

 الهام هنوز هم جسارت برگشتن را پیدا نکرده بود.. 
 سیاوش محتاطانه گفت : حامد..تو که دعوایي چیزي باهاش... 



نه !  نه !  با عصتتبانیت قطع کردم:  میشتتته بس کني لطفا این بح  حرفش را 
 مسخره رو..! 

ست خیالم را از بابت  شد مي توان سنگیني که از پس این حرف برقرار  سکوت 
 ادامه ي آن ش  راحت تر کند... 

شدیم و رفتیم  شین را جلوي ورودیه فرحزاد متوقف کرد...همه پیاده  عاقبت ما
 سمت یکي از رستوران هایش . 

یم ..طبق عادت همیشتته اول دو تا قلیون روي دنج ترین تخت ممکن نشتتستتت
 سفارش دادند و چایي..،الهام شروع 

  
                           

 
                    

   
سیاوش و عرشیا هم ساکت و صامت سرشان  کرد با نیلوفر تلفني حرف زدن، 

 را با قلیون کشیدن گرم 
جدي و خشک من حوصله کردند...انگار که هیچکس از صدقه سریه آن رفتار 

 اي برایش نمانده بود، انگار که 
مجبور شتتتده باشتتند دور هم بیایند بیرون و حاال مجبوري اینجا نشتتستتته 

 باشند...ناخوداگاه به این فکر کردم که تا به 
حال، با آن اخالق شتتوخ و مستتخره ام چه نقش مهمي در ستتر حال آوردن این 

 آدم ها داشته ام ! 



ر چشمي لوله ي قلیون را به سمتم گرفت و تعارفي زد سعي عرشیا با نگاهي زی
 کردم مهربان تر باشم و کمي 

شان...با  شتن سر گذا سر به  شروع کردم به  شوخي و خنده و  خود دارتر، زدم به 
 اینکه توي دلم آشوبي به پا بود، 

شان با  صمیمیت و نزدیکی شان که ادعاي  سیاوش نه هیچکدام شوبي که نه  آ
 نمي کردند...به  لیلي مي شد حس

هر حال آن ها آمده بودند که شتت  تولد مرا جشتتن بگیرند به خاطر من آمده 
 بودند نباید کاري مي کردم که 

بهشان بد بگذرد یا از امدنشان پشیمان شوند..با آمدن نیلوفر و ايافه شدنش 
 به جمعمان، 

الهام  لوفر ودوباره شدم همان آدم سابق و بگو بخندهایمان را از سر گرفتیم ، نی
 در همراهي کردنم تخصص 

شان در نمي  صدای شتند! البته اگر آغاز کننده من بودم وگرنه که  باورنکردني دا
 آمد..! 

هنوز چند دقیقه اي نگذشته بود که گوشي ام زنگ خورد عین برق گرفته ها نیم 
 خیز شدم و سریع شروع کردم 

ها با تعج  نگاهم مي به گشتتتن در جی  هاي شتتلوارم..مطمئن بودم که بچه 
 کنند..! 

سیاوش  شده نگاهي به  سم لیلي ، حس کردم یکدفعه زیر پایم خالي  با دیدن ا
 و عرشیا و الهام و نیلو انداختم که 



با دقت حرکاتم را زیر نظر گرفته بودند از روي تخت پریدم پایین و با معذرت 
 خواهي سریع چند قدمي فاصله 

 گرفتم .. 
 الو؟!  -
 امد خوبي ؟ سالم ح -

سم به  شتر از اینکه حوا سید هرچند در آن لحظه بی صدایش گرفته به نظر مي ر
 این مويوع باشد فکر مي کردم 

 در این رقابت که لیلي به کداممان زنگ مي زند سیاوش را شکست دادم.. 
 کجایي تو؟! حالت خوبه ؟! چرا جواب نمیدي گوشیتو؟!  -
 کجایي حامد؟!  -

رستتید که شتتاید گریه هم مي کند هراستتان گفتم : با بچه ها حاال به نظرم مي 
 بیرونم ..چي شده؟! 

 برو یه جا که بچه ها نباشن نمیخوام بفهمن داري با من حرف میزني  -
 پیش بچه ها نیستم لیلي ..حرف میزني یا نه ..؟؟؟  -
  

                           
 

                    
   
 انم .. حامد،...بیمارست -
 بیمارستان؟!  -



 حال کسي را داشتم که موقع پایین رفتن از پله ها یک پله را رد مي کند! 
 پشتم را کردم به بچه ها تا حالت چهره ام را نبینند.. 

 بیمارستان براي چي ؟!  -
 چیزي نیست نگران نباش، مامان حالش بهم خورده..  -
 واي ! چرا؟! االن حالش خوبه ؟!  -
ا هم بیرون بودیم خیلي بهم زنگ زد اما...میدوني که گوشیم خاموش وقتي ب -

 بود..دیرم برگشتیم مثل اینکه 
 نگراني و استرس حالشو بد کرده..رسیدم خونه بي حال افتاده بود.. 

آب گلویم را به زحمت فرو خوردم و ستتعي کردم فکرهایم را جمع و جور کنم 
 .. 

ست شید نمي خوا  م بهت زنگ بزنم ولي تو میدونيخودش با بغض گفت : ببخ
 فقط امروز چه اتفاقي افتاده.. 

نه ؟!  - یا  به من زنگ میزدي و درستتتت ترین کار و کردي ! فهمیدي  ید  با تو 
 حاال...خ  ..بابات کجاس؟! مگه اونجا 

 نیست ؟! 
 بابا...چرا..چرا..هست ..نه یعني ..  -
 باالخره هست یا نیست ؟!  -
ستش ..بابا نه ...ی - ستان...زنگ زدم بهت بگم که را شهر شته رفته  ه کاري دا

 دلیل جواب ندادنم بهتون چي بوده 



که نگران نشتتید...خودت که میدوني یه جوري فقط به بچه ها بگو که ناراحت 
 نشن ..مرسي .. 

 اصال نیازي نیست به بچه ها چیزي گفته شه ..کدوم بیمارستاني میام اونجا..  -
 خواد بیاي همه چي خوبه  نه نه نه ...نه ! نمي -
چي چیو همه چي خوبه دستتت تنهایي االن باید کستتي پیشتتت باشتته ..!  -

 میام..گفتم کجایي ؟! 
 نه حامد..ببین ماما االن نبینتتون بهتره...ببخشید متوجه منظورم میشي ؟!  -
آره آره..میفهمم باشتته ..پس به دایي عمویي خاله اي کستتي بگو بیاد پیشتتت  -

 ! حتما باشه ؟
 باشه ببخشید بازم  -
 انقدر معذرت خواهي نکن لیلي !   -
 حامد..  -
  

                           
 

                    
   
 جانم ؟!  -
 بچه ها همه هستن ؟!  -
 آره جات خیلي خالیه ..  -
 مرسي نیلوفرم..اونم اومده؟!  -



 آره همین چند دقیقه ي پیش اومد..  -
 ر و رو مي کردم تا دلیل این سوالش را بفهمم ... و مغزم را زی

 باشه مرسي ..پس ..سالم برسون به همه ..کاري نداري ؟  -
 نه مواظ  باش منو بي خبر نذارا..خداحافظ ..  -

ست به جمع بچه ها  س شتي ام و با قدم هایي  سر دادم توي جی  پ شي را  گو
 برگشتم ... 

باشتتند بلند  بلند حرف مي زدند و مي خندیدیند حاال انگار که جان گرفته 
 نیلوفر داشت براي سیاوش از درخواست 

بازیگري که بهش شتتده بود حرف میزد، آنقدر هم با آب و تاب تعریف میکرد 
 که من هم جذبش شدم و 

سعي کردم روي حرف هایش تمرکز کنم  شدن به چهره اش  گاه با خیره  ناخودآ
 الاقل این راه براي نجات از فکر 

 لیلي کارساز تر به نظر مي رسید..  و خیال
شتها فقط بازي کردم و  شامي که بي ا شت بعد از حوردن  ساعتي که گذ چند 

 کیک و کادوي دست جمعیشان که 
یک ساعت مچي گرانقیمت و زیبا بودکم کم جشن به پابان رسید و تصمیم به 

 برگشتن گرفتیم ... 
سیاوش و الهام و عرشیا قرار شد نیلوفر من را با ماشین خودش برساند خان ه و 

 هم با ماشین خودشان بروند...با 



اینکه همیشه از حضور نیلو خوشحال و دلگرم بودم اما این بار ترجیح مي دادم 
 راحتم بگذارند و بتوانم تنها مسیر 

یاده روي توي شتتت  ، توي  لک زده بود، پ قدم زدن  یاده برگردم، دلم براي  را پ
 مي نسیم خنکي که به صورت آدم 

 خورد، سکوت خلوتي ... 
نیلو با ریتم آهنگ روي فرمان يتترب گرفته بود..اما نه نگاهم مي کرد نه حتي 

 کوچکترین توجهي ! همین کارش 
شوخي گفتم : خوبه خانوم هنوز بازیگر  شیطنتم گل کند با خنده و  شد  باع  

 نشده واسه ما قیافه میگیره ! 
و گفتم : بار الها...نعمتهایت را به  و بعد دستتتهایم را بلند کردم ستتمت استتمان

 کساني عطا کن که جنبه داشته 
 باشند...الهي آمین ! 

بلند زد زیر خنده و گفت : تو هیچوقت دستتتت ازین مستتخره بازیات برنمي 
 داریا! حتي وقتي خیلي ناراحتي ! 

  
                           

 
                    

   
ش شفش لحظه اي  شدم و با تعج  نگاهش کردم که جوابم را با از این ک وکه 

 نگاه خیره و معني داري داد! سریع 



با  باشتتم ؟! امروز یکي از بهترین روزاي عمرم بود!  ناراجت  ید  با گفتم : چرا 
 بهترین دوستام، بهترین هدیه ...واقعا چرا 

 باید ناراحت باشم ؟! 
ستم سرش را کمي خم کرد و گفت : خ  مي دوني چیه ؟! من  آدم باهوشي نی

 کال! اما یه چیزایي انقدر مشخصه 
که فهمیدنشتتون نه نیاز به هوش داره نه نیاز به دقت خاصتتي ! بعضتتي آدما که 

 همیشه شیطون و شلوغن و یه جمع 
سریع مي  ضطربن همه  شون مي چرخونن یکم که نگرانن ناراحتن م ست و رو د

 فهمن ! اما کسایي که همیشه آروم 
 ودشونن هیچوقت جاي کشف شدن ندارن ! و ساکتن و تو خ

 چه جال  ، خ  حاال سرکار علیه بفرمایین بنده جزا دسته ي اولم یا دوم؟!  -
شما جزا هیچکدوم نیستي شما حد وسطي ، از اونایي که سعي مي کنن با  -

 عالم و آدم بجنگن که يابت کنن 
ن ي مي فهمهمیشه خوشحالن ! اما دوستاي صمیمیت و که نمي توني گول بزن

 ، من همون اولش که دیدم 
گوشتتیت زنگ خورد و اونطوري عین برق گرفته ها پریدي رفتي اونور مطمین 

 بودم یه چیزي شده و به اون تلفن 
مربو  میشتته ، چون تا حاال اینجوري ندیده بودمت .البته بعدش از ستتیاوش 

 پرسیدم و گفت به خاطر اتفاقیه که 
 صبح برات افتاده ! 



 فاقي واسم افتاده مگه ؟! چه ات -
 از دست سیاوش دلخور نشو ها! اما...قضیه ي بهنام و واسم تعریف کرده..  -

نفسم را با شدت بیرون دادم... اگر این سیاوش مي توانست دهن لقش را فقط 
 براي چند روز جلوي دختر ها نگه 

 دارد باید جایزه ي قهرماني نصیبش مي کردند!  
 حامد...  -
شنیدي اونقدر ببین ن - شته که  ضیه ي بهنام و اون چرت و پرت هاي گذ یلو ق

 ها هم که میگن و آب و تابش 
 میدن مهم نیستا! 

خودت مي دوني چقدر برام عزیزي و مثل برادرم دوستتت دارم حامد، نمي  -
 خوام اذیت شي یا مجبورت کنم در 

وني ي تمورد چیزي که دوست نداري حرف برني فقط گفتم که بدوني همیشه م
 روم حساب کني الاقل به 

 عنوان کسي که اگه کاري ازش بر نمیاد بلده گوش کنه .. 
 این لطفه تو رو میرسونه نیلو ولي واقعا چیز مهمي واسه گفتن نیست ..  -
 پس ناراحتیه امروزت..؟!  -
  

                           
 

                    
   



دادم: گفتم که چیزي نیست ! دلیلي نداره ناراحت  سرسختانه به مخالفتم ادامه
 باشم ، اون سیاوشم هر مزخرفي که 

 میگه واسه خودش میگه نباید باور کني  
ستتیاوش خیلي دوستتتت داره اگه هم چیزي به من گفته به خاطر اینه که فکر  -

 مي کنه کاري از دست من 
 حداقل بربیاد براي حل کردن مشکلت ! 

نیلوفر معرفتي که واسه رفیقات میزاري مثل معرفتیه که پسرا خوشم میاد ازت  -
 واسه هم میزارن، خوشم میاد 

 همیشه از سیا حمایت مي کنیا!  
 با لبخند گفت : فقط از سیاوش ! 

خندیدم و ترجیح دادم حرف دیگري نزنم ... ساعت نزدیک به دوازده ش  بود 
 که برگشتم خانه ، وارد ساختمان 

سفره ي هفت سین که تماما چیده شده بود فهمیدم نوشین این  که شدم با دیدن
 بار موفق نشده زمان زیادي 

 مهراد را به بودن در کنارش رايي کند.. 
یال و  با فکر و خ مام روز  گذشتتتت ، ت که بود  به هر ترتیبي  آن شتتت  ، 

 عذاب...نگراني که مطمئن بودم اگر چند ساعت 
 دیگر طول بکشد جانم را مي گیرد... 

رچه تمام طول مستتیر برگشتتتن را با نیلو حرف زدیم و ستتعي در قانع کردنش گ
 داشتم که ناراحت نیستم اما در 



عوض سکوت و آرامش خانه براي ش  و خوابیدن خوب بود...مهراد خانه نبود 
 مثل اکثر مواقع ...! 

اس ام اسي زدم به لیلي که خبر بگیرم کجاست و حال مادرش چطور است اما 
 ته بودم که قبل از آنکه آنقدر خس

 جوابي برسد خوابم برد...! 
 *** 

 صبح با صداي حرف زدن مهراد چشم باز کردم، 
 _سالم تینا، کجایي بي معرفت ؟!  

تویي مریم ؟!، قربونت عزیزم منم دلم تنگ شتتتده واستتتت باالخره برگشتتتي 
 ایران؟! 

مي کردم  اوه! نه نه .. حدس میزدم به خدا تو باشتتي بهناز، داشتتتم شتتوخي
 عصباني نشو خانوم..شوخي بود... 

سولماز،...باور کن میدونستم تویي از اولشم فقط مي خواستم ببینم چقدر رو 
 من حساسي عزیزم..؟! 

 چند لحظه اي سکوت برقرار شد و بعد صداي غرولند مهراد! 
اه! چقدرم زود بر مي خوره بهشتتون! خ  من چیکار کنم صتتداهاي همتون  -

 ؟! شبیه هم شده
  

                           
 

                    



   
صدایش را بلند تر کرد و  ستم خنده ام را نگهدارم...بلند زدم زیر خنده که  نتوان

 گفت : زهر مار! عوض خندیدن 
 پاشو بیا ببنیم چه خاکي باید بریزیم تو سرمون؟! 

 و هم زمان توي چارچوب در پیدایش شد... 
 ه خودم دادم و پرسیدم چي شده؟! کش و قوسي ب

صادقانه و با خونسردیه تمام گفت : دیش  یه جا با بچه ها برنامه داشتیم بسا  
 قمار و اینا..همون خونه ي 

 علیريا اینا دیگه ..میشناسي که .. 
 خ  ..اره میشناسم نگو که باختي که من تار عنکبوت بسته ته جیبما  -
 باختم !  باختم ولي نه مایه ! مهموني -

 _وات؟! 
 کیلو وات، مگاوات....کوفت ! میگم مهموني باختم ! پارتي ! آندر استند؟!  -

به زحمت از جایم کنده شتتدم...با عذاب گفتم : مهراد آدمي تو؟! شتت  عیدي 
 مهموني ؟! 

 انیشتین ، امشبه ، شبه چهارشنبه سوریه ...بیا سریع بریم خرید اینا..  -
 دست مهراد از جایم کنده شدم.... غرولند کنان و با کشش 

همان لباس هاي دیشتتت  را که حتي پیراهنش هم زیر انبوه لباس هاي دیگر 
 روي دسته ي صندلي چروک تر 



شگاه بزرگ  ست رفتیم یک فرو شده بود تنم کردم و دنبال مهراد راه افتادم یکرا
 نزدیک خانه ...مهراد هر چه دم 

اد نیاز باشد از قفسه ها برمیداشت و دستش مي امد و یک درصد احتمال مي د
 مثل همیشه پشت سر چرخ 

سر جمع  يروري ها را کم مي کردم...خریدمان  ستي اش راه میرفتم و غیر  د
 یک ساعتي طول کشید، برگشتیم 

خانه و با اینکه طاهره خانم تازه همه جا را مرت  کرده بود باز هم با خانه اي 
 شلوغ و آشفته مواجه شدیم ... 

به راه کردن خانه گذشتتتت !و بعد تا  نزدیک عصتتر هم تمام وقتمان براي رو
 نشستیم منتظر مهمان هاي مهراد! 

اولیش که چندان هم دور از انتظار نبود نوشین بود و دختر خاله اش که همیشه 
 در مراسم ها و جاهاي دیگر 

سطه ي  ست هاي دیگرش که به وا همراهي اش مي کرد...بعد هم به ترتی  دو
 همي هایشان تک و توک  دور

میشناختمشان...نزدیک به ده دوازده نفر پاي يابت همیشگي و پنج شش نفري 
 که به قول مهراد مخلفات بودند 

و توي هر مهماني با آدمهاي جدیدتري عوض مي شدند...توي دود و دم و سر 
 و صداي خانه که با انفجارهاي 

به ستتور ي تالقي خورده بود کوچک و بزرگ بیرون و جنجال هاي چهارشتتن
 داشتیم آخرین چهارشنبه ي سالمان را 



جشتتن مي گرفتیم ...هنوز هم بعد از گذشتتت مدت زمان زیادي که به لطف 
 مهراد و روابط اجتماعیه گسترده اش، 

  
                           

 
                    

   
رده بودم...مهراد با مجبور بودم این دست آدم ها را تحمل کنم بهشان عادت نک

 تمامشان ادعاي صمیمیت مي 
کرد اما تا آن ها از من سوالي مي پرسیدند یا به بهانه ي خوش و بش سر حرف 

 را باز مي کردند، رو ترش مي 
کرد که چرا با این ها انقدر قاطي مي شتتوي چرا عین بچه هاي کوچک ستتریع 

 بند را آب میدهي و همه ي دار و 
 میریزي روي دایره...چرا سیاست نداري ؟  ندارت را برایشان 

شنیده بودم بیش از یک  شاید از آخرین باري که این حرف ها را از او  هر چند 
 سال و نیم مي گذشت آن هم سر 

قضتتیه ي اینکه قرار بود مهراد یکي از مدل باالترین و گرانقیمت ترین ماشتتین 
 هایي که از نمایشگاه دستش آمده 

حال و بود از طریق مرز بف که توي  تد عراق! همین مويتتوع کوچکي  رستت
 احوالچرسي هایمان با همین علیريا که 



باع  برگزاري جشن آن ش  هم بود لو دادم باع  شد که تا یک هفته از مهراد 
 سرزنش و تحقیر بشوم...دیدین 

ناراحتي و عذاب کشیدنش از پس آن ماجرا که حدس مي زدم حتما به يررش 
 با شنیدن تمام شده و علیريا 

تا براي همیشتتته عوض  کافي بود  نارویي زده  هان من  مه از د ند کل مان چ ه
 شوم...!همین شد که دیگر، در تمام 

طول یک ستتال و نیم بعدش حتي براي گفتن یک کلمه هم دلم مي خواستتت 
 ساعت ها و ساعت ها فکر کنم . 

سي  ست از طرف ک سنگین کنم دیگر دلم نمي خوا سبک و  همه ي جوان  را 
 ساده لوح و احمق خطاب شوم! 

تقریبا از زیر دستتت همه شتتان در میرفتم ، تا بعدها مجبور به جر و بح  با 
 برادرم سر این مويوع نشوم... 

به بهانه ي درست کردن کوکتل رفتم توي اشچزخانه اینطور حداقل مي توانستم 
 چند دقیقه اي بي ايطراب 

نامربوطي یا حرف  نزنم بگذرانم ....که مهراد هم  اینکه چیزي را خراب نکنم 
 پشت سرم امد داخل ...با تعج  

 گفت : این جا چیکار مي کني ؟! بیا پیش بچه ها خ  ! 
 میام   -

و خودم را سرگرم کار نشان دادم...چند لحظه اي به دست هایم خیره شد و بعد 
 موشکافانه گفت : اگه بهت خوش 

 اري نیست .. نمي گذره مي توني نموني بزني بیرونا! اجب



 نه بابا دیوونه این چه حرفیه ؟ برو پیش مهمونات منم میام االن ! 
سختانه مخالفت مي  سر  ارزویم بود انجا را ترک مي کردم اما نیمي از وجودم 

 کرد که باید حتما حضور داشته 
باشتتي و اتفاقات و کارها را زیر نظر بگیري ، دلم رايتتي نمي شتتد که مهراد را 

 حتي در جمع به ظاهر  تنها رها کنم
 دوستانش ...! 

گفت کاش توام دوستتتات و مي گفتي بیان اینطوري بهت بیشتتتر خوش مي 
 گذشت .... 

 اگه منظورت سیاوشه فکر نمي کنم بیاد...  -
  

                           
 

                    
   

ورم ه مجنون! منظتکیه زد به کابینت آشتتچزخانه و با لبخند معناداري گفت : ن
 لیلي تون بود! 

با عصتتبانیت گفتم : اگه من مجنونم قلم پاي لیلي مو خورد مي کنم اگه پاش 
 باز شه تو همچین جمعایي ! 

سند  - اوهو اوهو! کي میره این همه راه و! پس رفتي دختر آفتاب مهتاب ندیده پ
 کردي ؟! آره دداش کوچولوي 



 من ؟! 
ستش موهایم را  ست با د ستش خودم را و خوا بهم بریزد که با حر. از زیر د

 کشیدم بیرون و گفتم : واسه تو 
خاب کني حر. منو نزن! از همین  ثال خودتو انت عا ام بهتره از تو این جم

 دخترایي که تو مهموني قبلي تو بغل 
 یکي دیگه ول بودن و تو این مهموني تو بغل یکي دیگه ! از اینایي که ... 

اتو! چه مرگته ؟! اصال به من چه هر غلطي مي خواي _هیتتتتتتس ! میشنون صد
 بکن ...خوشت نمیاد بیخود مي کني 

 میموني به سالمت ! 
 و دستش را به طرف در آشچزخانه دراز کرد، 

نگاه نفرت باري به صورتش انداختم و با خشم لیوان ها را هل دادم آنطرف میز 
 و از در زدم بیرون....توي 
ی مت از م به زح با ریتم آهنگ پذیرایي  ند و  ید که در هم مي لول ان کستتتاني 

 خودشان را تکان مي دادند راه باز 
شن اتاق به زحمت  شید توي تاریک و رو ستم را ک سي د کردم، در آن بین ، ک

 چهره ي دختر خاله ي نوشین را 
 تشخیص دادم..! 

 با خنده گفت : حامد بیا وسط دیگه ...! شبیه بچه مثبتا شدي امش  چرا؟! 
یه هم همراهي اش کردند..و همهمه اي بلند شتتتد..! از تماس دستتتش که بق

 دستم را محکم نگه داشته بود کالفه 



با لبخند جلوتر بردم و در  شتتتده بودم...براي انکه جل  توجه نکنم ستترم را 
 گوشش گفتم : واسه خنثي کردنه منفي 

 ه میشه .... یدهایي مثل تو مثبتایي مثل من نیازن عزیزم وگرنه جامعه به گند کش
و قدمي به عق  برداشتتتم حتي در ان تاریکي هم رنگ به رنگ شتتدنش معلوم 

 بود! 
 سریع دستم را ول کرد و من عق  گرد کنان به اتاقم پناه بردم ! 

نشستم لبه ي تخت ...مهراد مي خواست لیلي را ببیند آن هم در چنین مهماني 
 هایي در چنین جاهایي ، لیلي 

ست برایم چنان قدی سه ي به تمام معنایي بود که گمان نمي کردم حتي بتواند د
 پسر غریبه اي را در دست 

 بگیرد! حسي که از همان روز اولي که دیدمش توي ذهنم نقش بست ... 
سته  ش شگاه ن شاپ جلوي دان سیاوش توي کافي  سوم مهر ماه بود..با  هفته ي 

 بودیم ...که دو تا از دخترهاي 
.یکیشان را بیشتر مي شناختم که با سیاوش هم سالم و کالس هم وارد شدند..

 علیک داشت ، دخترشر و شلوغي 
  

                           
 

                    
   



بود، ستترزنده و پر ستتروصتتدا..توي آن مدت کم تقریبا تمام بچه هاي کالس 
 فهمیده بودند که نیلوفر کاظمي 

با دیدن ما و به خصتتو. ستتیاوش کالس را روي انگشتتتش مي چرخاند، 
 لبخندي تمام صورتش را پر کرد و در 

حالیکه دستتتت دختر دیگري را گرفته بود و مي کشتتید با قدمهاي بلند جلو 
 آمد...خودش با آن موهاي رنگ شده و 

کیف دستتتي و لباس خانومانه و قد بلندش، دختري الغر اندام و ریز جثه با 
 لتي کوله اي بزرگ و سر به زیر و خجا

که چند باري بیشتتتر هم ندیده بودمش ، ان قدر درخودش بود و بي صتتدا مي 
 رفت و مي امد که اگر هم چند باري 

شور و  سمتش افتاده بود با بي توجهي رو برگردانده بودم....نیلوفر با  نگاهم به 
 شوق به ترتی  با من و سیاوش 

صد سري اش را هل داد جلو و با  شت  ست داد و بعد دختر پ اي بلند گفت د
 اینم دوسته جدیده من لیلي ! 

توي دلم گفتم لیلي ؟! چه اسم جالبي ! آن وقت پسري را که عاشقش مي شود 
 مجنون صدا مي زنند! 

به حرف خودم خندیدم غافل از اینکه برادرم بعدها من را به همین استتم صتتدا 
 خواهد زد! 

یل کردم! همین و براي انکه خنده ام را پنهان کنم دستتتم را جلوي دهان م حا
 عملم نظرش را جل  کرد با 



ساده و  کمرویي نگاهم کرد و یکدفعه متوجه چشمهایش در صورت بچگانه و 
 بي ارایشش شدم!چشمهایش در 

 عین حال که لبخند میزد غم عجیبي داشت ... 
خنده ام را ستتریع جمع کردم...ستتیاوش به تبعیت از اخالق همیشتتگي اش 

 لي با حالتي بچه دستش را دراز کرد و لی
 گانه یک قدم عق  رفت ! نیلوفر متعج  گفت : واقعا دست نمیدي لیلي ؟!  

دختر تازه وارد با خجالت غیر قابل وصتتفي نیلوفر را نگاه کرد و تنها به لبخند 
 شرم زده اي بسنده کرد... 

 نیلوفر با چشمهاي گرد شده گفت : واي لیلي ! بي خیال....! 
شده بود اما در جواب چهره ي شرمگین لیلي با محبت سیاوش هر چند شوکه 

 گفت اشکال نداره اذیتش نکن 
 نیلوفر بزار هر طور که راحتن ! 

و نمي دانم شاید از همانجا اولین جرقه ي تفاوت داشتن لیلي براي من و شاید 
 هم سیاوش براي لیلي زده شده 

هر روز ساعت ها  بود...!چیزي که حتي فکرش هم عذابم مي داد....از بعد ان
 مي نشستم به فکر کردنه این که 

چه چیزي در  با پستترهاي دیگر براي لیلي دارد  مایزي  جه ت چه و یاوش  ستت
 وجودش انقدر براي لیلي جذاب و گیرا 

 مي اید؟! کدام رفتارش کدام بر خوردش کدام حرف هایش ؟! 



چرا و خودم هم درستتت نمي دانستتتم چرا به این مويتتوع انقدر فکرمي کنم و 
 این همه ذهنم را به خودش مشغول 

کرده من که در طول این ستتته چهار ستتتال اخیر تقریبا میان دخترهاي اطراف 
 مهراد غرق شده بودم و دود کلي از 

تا  به هیچکدام بي اغراق نهای به چشتتم من هم رفته بود و  بازي هاي او  اتش 
 بیشتر از چند ساعت فکر نکرده بودم 

  
                           

 
                    

   
ظاهرش نظر  که  به دختري فکر کنم  ها بشتتینم و  ته  حاال مي توانستتتم هف

 هیچکدام از پسرهاي دانشگاه را جل  
نمي کرد حتي یادم مي اید ستتیاوش بعد از همان روز کذایي از کافه که بیرون 

 آمدیم با تمسخر گفت : دیگه انقدر 
مي گفت ! انگار الله ! دیدي ؟! دو بارم که ازش ستتاکتشتتو ندیده بودم! هیچي ن

 سوال پرسیدم نصفشو خودش جواب 
 داد نصفه دیگشو نیلوفر! 

شي و  شارژر گو ست لباس و  شدم و یک د از فکر و خیال آمدم بیرون...بلند 
 دوربین عکاسي ام را توي کوله جا 



صداي آتش بازي و  ش  بود هنوز از بیرون  ساعت نزدیک به نه  و  ترقهدادم...
 آهنگ مي آمد...با یک حساب سر 

انگشتي مي توانستم مطمئن باشم که مهماني تا نزدیکي هاي صبح ادامه دارد، 
 پس ش  را هم باید جایي مي 

 خوابیدم... 
تاق زدم  ته از ا نداختم روي دوشتتم گوشتتي ام را برداشتتتم و آهستت کوله را ا

 بیرون...حاال چراغ ها را روشن کرده 
ت ستتعي کردم از گوشتته ي خانه دور بزنم تا کستتي متوجه ام بودند...به زحم

 نشود!علیريا را دیدم که زد به سر 
شتانه ي مهراد، لیوانش را بلند کرد و با لحني تمستخر امیز گفت : به ستالمتیه 

 شاه هولدم ایران....که اگه نمي 
 باخت همه امش  باید مي شستیم تو کوچه سیگارت مي نداختیم 

 متي و زدند زیر خنده ! همه گفتن به سال
به من چه هر غلطي مي خواي بکن  میشتتنون صتتتداتو! چه مرگته ؟! اصتتال 

 ...خوشت نمیاد بیخود مي کني میموني 
 به سالمت ! 

 و دستش را به طرف در آشچزخانه دراز کرد، 
نگاه نفرت باري به صورتش انداختم و با خشم لیوان ها را هل دادم آنطرف میز 

 ون....توي و از در زدم بیر



با ریتم آهنگ  ند و  ید که در هم مي لول یان کستتتاني  مت از م به زح پذیرایي 
 خودشان را تکان مي دادند راه باز 

شن اتاق به زحمت  شید توي تاریک و رو ستم را ک سي د کردم، در آن بین ، ک
 چهره ي دختر خاله ي نوشین را 

 تشخیص دادم..! 
 بیه بچه مثبتا شدي امش  چرا؟! با خنده گفت : حامد بیا وسط دیگه ...! ش

بقیه هم همراهي اش کردند..و همهمه اي بلند شتتتد..! از تماس دستتتش که 
 دستم را محکم نگه داشته بود کالفه 

با لبخند جلوتر بردم و در  شتتتده بودم...براي انکه جل  توجه نکنم ستترم را 
 گوشش گفتم : واسه خنثي کردنه منفي 

 یازن عزیزم وگرنه جامعه به گند کشیده میشه .... هایي مثل تو مثبتایي مثل من ن
و قدمي به عق  برداشتتتم حتي در ان تاریکي هم رنگ به رنگ شتتدنش معلوم 

 بود! 
  

                           
 

                    
   

 سریع دستم را ول کرد و من عق  گرد کنان به اتاقم پناه بردم ! 
مي خواست لیلي را ببیند آن هم در چنین مهماني  نشستم لبه ي تخت ...مهراد

 هایي در چنین جاهایي ، لیلي 



ست  سه ي به تمام معنایي بود که گمان نمي کردم حتي بتواند د برایم چنان قدی
 پسر غریبه اي را در دست 

 بگیرد! حسي که از همان روز اولي که دیدمش توي ذهنم نقش بست ... 
سوم مهر ماه بود..با  سته هفته ي  ش شگاه ن شاپ جلوي دان سیاوش توي کافي 

 بودیم ...که دو تا از دخترهاي 
کالس هم وارد شدند...یکیشان را بیشتر مي شناختم که با سیاوش هم سالم و 

 علیک داشت ، دخترشر و شلوغي 
بود، ستترزنده و پر ستتروصتتدا..توي آن مدت کم تقریبا تمام بچه هاي کالس 

  فهمیده بودند که نیلوفر کاظمي
کالس را روي انگشتتتش مي چرخاند، با دیدن ما و به خصتتو. ستتیاوش 

 لبخندي تمام صورتش را پر کرد و در 
حالیکه دستتتت دختر دیگري را گرفته بود و مي کشتتید با قدمهاي بلند جلو 

 آمد...خودش با آن موهاي رنگ شده و 
 اکیف دستتتي و لباس خانومانه و قد بلندش، دختري الغر اندام و ریز جثه ب

 کوله اي بزرگ و سر به زیر و خجالتي 
که چند باري بیشتتتر هم ندیده بودمش ، ان قدر درخودش بود و بي صتتدا مي 

 رفت و مي امد که اگر هم چند باري 
شور و  سمتش افتاده بود با بي توجهي رو برگردانده بودم....نیلوفر با  نگاهم به 

 شوق به ترتی  با من و سیاوش 



ست داد و بعد دختر  صداي بلند گفت د سري اش را هل داد جلو و با  شت  پ
 اینم دوسته جدیده من لیلي ! 

توي دلم گفتم لیلي ؟! چه اسم جالبي ! آن وقت پسري را که عاشقش مي شود 
 مجنون صدا مي زنند! 

به حرف خودم خندیدم غافل از اینکه برادرم بعدها من را به همین استتم صتتدا 
 خواهد زد! 

یل کردم! همین و براي انکه خنده ا م را پنهان کنم دستتتم را جلوي دهانم حا
 عملم نظرش را جل  کرد با 

ساده و  کمرویي نگاهم کرد و یکدفعه متوجه چشمهایش در صورت بچگانه و 
 بي ارایشش شدم!چشمهایش در 

 عین حال که لبخند میزد غم عجیبي داشت ... 
همیشتتگي اش  خنده ام را ستتریع جمع کردم...ستتیاوش به تبعیت از اخالق

 دستش را دراز کرد و لیلي با حالتي بچه 
 گانه یک قدم عق  رفت ! نیلوفر متعج  گفت : واقعا دست نمیدي لیلي ؟!  

دختر تازه وارد با خجالت غیر قابل وصتتفي نیلوفر را نگاه کرد و تنها به لبخند 
 شرم زده اي بسنده کرد... 

 بي خیال....! نیلوفر با چشمهاي گرد شده گفت : واي لیلي ! 
سیاوش هر چند شوکه شده بود اما در جواب چهره ي شرمگین لیلي با محبت 

 گفت اشکال نداره اذیتش نکن 
 نیلوفر بزار هر طور که راحتن ! 

  



                           
 

                    
   

ید و شاو نمي دانم شاید از همانجا اولین جرقه ي تفاوت داشتن لیلي براي من 
 هم سیاوش براي لیلي زده شده 

بود...!چیزي که حتي فکرش هم عذابم مي داد....از بعد ان هر روز ساعت ها 
 مي نشستم به فکر کردنه این که 

چه چیزي در  با پستترهاي دیگر براي لیلي دارد  مایزي  جه ت چه و یاوش  ستت
 وجودش انقدر براي لیلي جذاب و گیرا 

 ر خوردش کدام حرف هایش ؟! مي اید؟! کدام رفتارش کدام ب
و خودم هم درستتت نمي دانستتتم چرا به این مويتتوع انقدر فکرمي کنم و چرا 

 این همه ذهنم را به خودش مشغول 
کرده من که در طول این ستتته چهار ستتتال اخیر تقریبا میان دخترهاي اطراف 

 مهراد غرق شده بودم و دود کلي از 
به چشتتم من هم رفته بو بازي هاي او  تا اتش  به هیچکدام بي اغراق نهای د و 

 بیشتر از چند ساعت فکر نکرده بودم 
ظاهرش نظر  که  به دختري فکر کنم  ها بشتتینم و  ته  حاال مي توانستتتم هف

 هیچکدام از پسرهاي دانشگاه را جل  



نمي کرد حتي یادم مي اید ستتیاوش بعد از همان روز کذایي از کافه که بیرون 
 انقدر آمدیم با تمسخر گفت : دیگه 

ستتاکتشتتو ندیده بودم! هیچي نمي گفت ! انگار الله ! دیدي ؟! دو بارم که ازش 
 سوال پرسیدم نصفشو خودش جواب 

 داد نصفه دیگشو نیلوفر! 
شي و  شارژر گو ست لباس و  شدم و یک د از فکر و خیال آمدم بیرون...بلند 

 دوربین عکاسي ام را توي کوله جا 
ش  بو ساعت نزدیک به نه  صداي آتش بازي و ترقه و دادم... د هنوز از بیرون 
 آهنگ مي آمد...با یک حساب سر 

انگشتي مي توانستم مطمئن باشم که مهماني تا نزدیکي هاي صبح ادامه دارد، 
 پس ش  را هم باید جایي مي 

 خوابیدم... 
تاق زدم  ته از ا نداختم روي دوشتتم گوشتتي ام را برداشتتتم و آهستت کوله را ا

 ها را روشن کرده  بیرون...حاال چراغ
بودند...به زحمت ستتعي کردم از گوشتته ي خانه دور بزنم تا کستتي متوجه ام 

 نشود!علیريا را دیدم که زد به سر 
شتانه ي مهراد، لیوانش را بلند کرد و با لحني تمستخر امیز گفت : به ستالمتیه 

 شاه هولدم ایران....که اگه نمي 
 گارت مي نداختیم باخت همه امش  باید مي شستیم تو کوچه سی

 همه گفتن به سالمتي و زدند زیر خنده ! 



شما بهتره به  يا خان  ساختگي و خنده دار گفت : علیر صبانیتي  شین با ع نو
 فکر خونه ات باشي که آمارش در 

رفته و شتتده مامور بازار...! دیگه کم کم باید دنبال یه شتتغل آبرومند تر بگردي 
 !... 

طرف و آنطرف توي خانه پخش شتتد!چرا که باز صتتداي شتتلیک خنده از این 
 همه مي دانستد علیريا بیشتر 

 درامدش را از راه اجاره ي خانه اش به قمارخانه هاي زیرزمیني در مي آورد..! 
  

                           
 

                    
   

متوجه ادامه ي حرف هایشتتان نشتتدم...داشتتتم از در بیرون مي رفتم که زنگ 
 ایفون را زدند...به خیال اینکه یکي 

شد بي تفاوت باز کردم و از خانه آمدم  سیده با سر ر دیگر از مهمان هاي مهراد 
 بیرون..... 

 وارد البي که شدم یکدفعه انگار اب ی  ریختند روي سرم...در جا خشکم زد! 
 با دیدن پدرم که خم شتتده بود و چمدان را از روي زمین بلند مي کرد و مادرم

 که پشت سرش ایستاده بود قلبم 



از حرکت ایستتتاد...دستتتم شتتل شتتد و کوله ام روي قالیچه ي جلوي در خورد 
 زمین و گرمبي صدا کرد... پدر سرش 

 را آورد باال و مادر با لبخند گفت : سالم حامد جان....فدات شم مادر.. 
  

 فصل چهارم 
 ..! چد لحظه اي طول کشید تا توانستم به خودم مسلط شوم.

با پاهایي ستتستتت رفتم جلو و بغلشتتان کردم، اما انقدر ستترد و ی  زده که هیچ 
 شباهتي به ابراز دلتنگي هاي پشت 

تلفنم برایشان نداشت ....مادر با نگراني پرسید: پسرم مریض شدي ؟! چیزیت 
 شده؟! چرا اینجوري ؟! 

 لبخندي زورکي زدم و گفتم نه ..نه ...خوبم .... 
دستتتشتتان گرفتم ...ستته تایي راه افتادیم ...حاال باید کجا مي و چمدان را از 

 بردمشان! واي که اگر پدر پایش مي 
رستتید باال و با صتتحنه ي آن خانه مواجه مي شتتد! حتما حاال مهراد مستتت و 

 پاتیل روي مبلي لم داده بود و بلند 
شتم که بتوانم تو این  يبلند مي خندید...تا حد ممکن قدم هایم را ارام برمي دا

 فاصله نقشه اي بکشم ...حتي به 
 دروغ گفتم اسانسور خراب است و از پله ها بردمشان باال... 

 پرسیدم پس چرا بي خبر؟! 
یه  یایم  باتون گفتم اینجوري ب با به  نه گفت : نظر من بود  با ذوقي کودکا مادر 

 دفعه غافلگیرتون کنیم ...گفتیم 



ش شیم دیگه !  سال عید و الاقل با هم با ما دو تا بي معرفت که میزارید ادم و ام
 میرید! پارسال عیدم به هواي 

 اینکه گفتید میاید نشستیم سر جامون و آخرشم نیومدید، 
صمیم ناگهاني  ست پدر را گرفتم و با یک ت یکدفعه چیزي در ذهم جرقه زد، د

 هدایتش کردم سمت واحد 
واحد  آشچزخونه ي نوشین ...با دستچاچگي گفتم : مي دونید چي شده؟! لوله ي

 ما ترکیده بود مدیر ساختمون گفت 
سر همین  با مهراد چند روزي تو این واحد بمونیم تا اونجا رو تعمیر کنه ما هم 

 قضیه دیگه تصمیم گرفته بودیم 
 با مهراد عید امسال و بیایم پیشتون... 

  
                           

 
                    

   
حدقه ي چشمهایشان تا بفهمم نگاهشان با شک و تردید است یا  خیره بودم به

 باور! بعد از سکوتي کوتاه مادر با 
 دلواپسي گفت : خدا مرگم بده، یعني االن خونتون آب افتاده؟! 

صبر کنید مهراد  شما چند لحظه  لبخند زنان گفتم : یه همچین چیزایي...حاال 
 باال سر کارگراس من برم کلید 



 زش بگیرم بگم شما هم اومدید... اینجا رو ا
 پدر فقط سر تکان داد و مادر گفت برو عزیزم... 

نفس راحتي کشتتیدم و پله ها را دو تا یکي باال دویدم...جلوي در که رستتیدم 
 نفسم بد امده بود...دستم را گذاشتم 

 روي زنگ ...! 
بول ق مهراد در را باز کرد. از الي زنجیر امنیتي با تمستتخر گفت چک برگشتتتي

 نمي کنیم !لیلیت قالت گذاشت 
 پشیمون شدي برگشتي اره مجنون؟! 

بوي الکل دهنش توي صورتم خورد...از زور خشم در حال انفجار بودم دست 
 انداختم از الي همان در یقه اش را 

 چسبیدم و با حر. گفتم : خفه شو! مامان بابا اومدن گمشو بیا پایین ... 
 فقط نگاهم مي کرد.... مات و مبهوت عین چوب خشک 

اومدن طبقه پایین دست به سرشون کردم نگهشون داشتم هر لحظه ام ممکنه  -
 بیان باال حاال سریع کاسه 

 کوزتو جمع کن تا سر جفتمونو به باد ندادي ... 
 سریع در را برایم کامل باز کرد رفتم تو... 

 تچه تچه کنان گفت چیکار کنم حاال زشته بگم برن ! 
شا بر بخوره؟! بابا ببینه _خاک ت شتیه ایني که به این تنه ل سرت! فکر ز وي اون 

 چه ويعي کردي اینجا رو سکته 
 میکنه ...، سریع ردشون کن برن تا بدبخت نشدیم ... 

 انگشتهایش را فرو برد توي موهایش ... 



 گفتم کلید واحد نوشینم با خودت بیار پایین ....باید ببریمشون اوجا... 
 بهانه اي اخه المص  ؟!  به چه -
باشتتم رد کن برن تا ببینیم چه  - کاریت نباشتتته تو بردار بیا پایین این ارذل او

 خاکي بریزیم تو سرمون بعدش...! 
 بي هیچ تعللي چنگ زد کلیدي را از روي اپن برداشت و انداخت طرفم  

 اینو بگیر ببر پایین میام منم ...  -
یدم طبقه ي منتظر نماندم تا ببینم چکار مي  باره با تمام ستترعت دو کند...دو

 پایین ... 
  

                           
 

                    
   

 هنوز همان جا ایستاده بودند... 
 توي دلم گفتم خدایا شکرت این یه بارم ختم به خیر کن ... 

 و با لبخند به رویشان، کلید را انداختم توي قفل ...! 
 *** 

شیفته ي آزادي و استقالل گاهي اوق ات ادم ها باید قبول کنند هر چقدر هم که 
 و زندگي مجردي باشند یک 



وقتي یک جاهایي کمبود کستتي مثل پدر و مادر را آنقدر احستتاس مي کنند که 
 دلشان مي خواهد عطاي تمام 

مزیت هاي تنهایي را به لقایش ببخشتتند و با یک لحظه در بغل مادر رفتن یا 
 پشتتم ها و مگه ما شنیدن من 

 مردیم هاي پدرش عوض کند... 
شاید  ست جمع نبندم،  ست مثل حال روز اول عید من و مهراد..البته بهتر ا در

 فقط من ! نه مهراد! 
چرا که به یاد ندارم هیچ وقتي از زندگي ام را به احستتاستتي از او مطمئن بوده 

 باشم ...!  
   

ش ساخته و 98iA.Com.wWwتیا )این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نوده  )
 منتشر شده است 

  
سفره  سر  اما از خودم انقدر مطمئنم که تمام مدتي که مات، قران خواندن پدر 

 ي هفت سین یا اسچند گرداندن 
مه چیز را بزنم و  ید ه عه ق که این دف با خودم درگیرم  گاه مي کنم  مادر را ن

 همراهشان برگردم به اصفهان یا نه ؟!  
یک روز تمام مجبور شدیم در خانه ي نوشین نگهشان داریم ..! یک  نزدیک به

 روزي که يانیه به يانیه اش 
الپوشتتوني و دروغ گفتن و حرف توي حرف اوردن بود! هر چقدر هم قصتته به 

 هم مي بافتیم باز هم طبیعي بود 



شک کند یا مادر  پدر با دیدن عکس هاي اتلیه اي و دیوار به دیوار نوشین کمي 
 ان دکوراسیون و چیدمان با از 

سلیقه و لباس هاي پخش روي تخت ابرو باال بیندازد! و مهراد دستچاچه بگوید 
 مدیر ساختمانمان دختر است ! 

در عرض ان یک روز هم نوشتتین و چند نفر دیگر مامور شتتدند ستتریع بریز و 
 بچاش هاي مهماني و ايار جرم را از 

د...بعد هم بدون انکه به روي خودمان در و دیورا وگوشتتته کنار خانه پاک کنن
 بیاوریم پدر و مادر را به طبقه ي 

 منتقل کردیم ! 
حاال دوباره همه چیز مثل ستتال هاي قبل شتتده بود...، بوي خوش ستتبزي پلو 

 ماهي روز عید دستچخت مادر 
 عیدمان را واقعي کرده بود! 

  
                           

 
                    

   
سال را که در کردند به اولین نفري که اس ام اس تبریک فرستادم  بم  تحویل 

 لیلي بود، بعد هم هر چقدر که 
 انتظار کشیدم جوابي نداد که گذاشتم به پاي شلوغیه خط ها...! 



مان  ند دستتت با لبخ هاي من و مهراد را دراورد و  یدي  پدر از الي قرانش ع
 داد...حاال نوبت من بود که هدیه 

یشتتان را بدهم اول پیراهني که همراه لیلي براي مادر خریده بودیم را دادم و ها
 بعد هم که کیف پول چرمي که 

چند ماه قبل تر براي پدر گرفته بودم و کنار گذاشنه بودم را دستش دادم... مهراد 
 اومد کنار گوشم با عصبانیت 

یه تکوني ما هم  فت نمي تونستتتي بگي مي خواي خودشتتیریني کني  ه ب گ
 خودمون مي دادیم ؟! 

متعج  گفتم : چرا عین بچه ها حرف میزني مهراد؟! خجالت بکش ! کادوي 
 من و تو نداره! اینا از طرفه هر 

دومونه ! اصال مهم نیس مال کیه و کي خریده مهم اینه که ما هم خوشحالشون 
 مي کردیم که کردیم ! 

سرش را برگرداند و یکدفعه انگار گه چی شد گفتبا دلخوري   زي یادش امده با
 مي دونستي میخوان عید بیان که 

واسشون کادو گرفته بودي دیگه ، اره؟! ببینم نکنه تو دعوتشون کرده بودي ؟! اره 
 دیگه حتما! 

حرفش باورم نمي شتتد شتتگفت زده گفتم من دعوتشتتون کردم؟؟؟ مثل اینکه 
 یادت رفت کي پیچوندتشون که 
میخواستتم دعوتشتون کنم که دیگه اونجوري  ابروت نره رو هوا اون شت  ! اگه

 بدبختي نمي کشیدم بفرستمشون 
 با کلک خونه نوشین ! 



شده  شده بود اما جواب نداد با حر. ادامه دادم: نه ! تو یه مرگت  به نظر قانع 
 باز! چته ؟! دوباره کي چي گفته که 

 اینطوري شدي ؟! 
تو! معلوم نیس باز جلو  شانه باال انداخت و زیر ل  گفت به خودتم شک داري

 کي دهن لقي کردي که خودتم 
 مي ترسي ..! 

صد در  ستم  سعي کردم جوابش را ندهم چرا که میدان شیدم و  نفس عمیقي ک
 صد جوابي که میدهم عکس العمل 

 بدي به دنبالش دارد! 
مهراد عصتتبي شتتده بود، عوض شتتده بود، اخالقش غیر قابل پیش بیني شتتده 

 کامال مشخص  بود...و از حرف هایش
بود که تمامش ناخواستتته استتت ...نمیدانستتتم چه اتفاقي افتاده مثل همیشتته ، 

 مثل خودم بود..حرفي نمیزد و همه چیز 
با  لد بود  که برادر بزرگتر ب مان این بود  ها فرق خت ..تن را توي خودش مي ری

 ترفندهایمختص خودش از زیر زبان 
 که قضیه ي لیلي را هم فهمید!  برادر کوچکتر حرف بیرون بکشد...! همانطور

 هیچوقت ان روز را یادم نمي رود.... 
 روزي را که مهراد به عنوان اولین نفر احساس من را به لیلي فهمید...! 

  
                           



 
                    

   
 *** 

 اواسط خرداد ماه بود و امتحان هاي پایان ترم.. 
راز دانشکده همه پشت صندلي هاي تکي شان روي برگه توي راهروي بزرگو د

 هاشان قوز کرده بودند و مشغول 
 نوشتن بودند.. 

چند دقیقه بیشتر به پایان زمان امتحان نمانده بود....داشتم خودم را باد مي زدم 
 و تمام حواسم را جمع کرده بودم 

سته بودند که ا ش صندلي جلوتر از من ن سیاوش که چند  سبه لیلي و  والي را گر 
 خواستند یا اشاره اي زدند 

سرش را مي گرداند هر چند  سته بود و  ش سیاوش مثل خودم بیکار ن برسانم ...
 نمي توانستم حدس بزنم همه را 

نوشتتته و حاال بي خیال استتت یا هیچي ننوشتتته و زده به بي خیالي ..لیلي اما 
 برعکس ما با جدیت مشغول بود..چند 

شت یکدف سیاوش برگه اي را گلوله کرد و انداخت زیر پاي لحظه اي که گذ عه 
 لیلي ! اول فکر کردم خواسته به 

لیلي تقل  برستتاند اما بعد در کمال تعج  دیدم که لیلي هم هم شتتد برگه را 
 برداشت و پرت کرد به صندلي 



جلوییش که پستتر دیگري بود و دقیقیا همان وقتي که برگه از دستتت لیلي جدا 
 خورد مراق  شد و در هوا تاب 

 برگشت و این صحنه را دید! 
هرگز فکر نمي کردم که لیلي که به نظر دختر بیش از اندازه محتا  و محافظه 

 کاري مي آمد براي رساندن 
تقل  یک نفر به کستتي دیگر این طور خودش را بیندازد وستتط ماجرا، اصتتال 

 تمام این ها به کنار شوکه بعدي وقتي 
چیز را به گردن گرفته و به مراق  گفته که تقل  من بود که فهمیدم لیلي همه 

 بود هرچه سیاوش هم اصرار 
 کرده او زیر بار نرفته و پایش را کرده توي یک کفش که کار من بود! 

از در دانشتتگاه که بیرون آمدیم دیگر نتوانستتتم طاقت بیاورم با عصتتبانیت به 
 سیاوش گفتم : اصال نارحت نیستي 

 ب وجدان نداري ؟! نه ؟! االن اصال عذا
به من مک  کرد  که حتي چند لحظه اي براي جواب دادن  آنقدر تویفکر بود 

 بعد هم با گیجي پرسید: ناراحت 
 براي چي ؟! 

با حر. گفتم : ستتیاوش! اون دختر بیچاره به خاطر دیوونه بازیه تو همین االن 
 یه درسه سه واحدیشو حذف شد 

 تازه میگي براي چي ؟! 



رد گفت : آها! راستتتي حامد...به نظرت رفتاراي لیلي عجی  ستترش را کج ک
 نیس ؟! 

گفتم : عجی  واستته چي ؟! نخیر اصتتال هم عجی  نیس اون بنده خدا فقط 
 خیلي بامرام و با معرفته برعکسه تو که 

 گذاشتي همه چي بیفته گردنش ! فقط واست مرام گذاشته ! این عجیبه ؟! 
  

                           
 

                    
   

گفت نه ! منظورم اینه که فکر مي کني از اي مراما واستته تو هم میزاره؟! یا حتي 
 نیلوفر که دوست صمیمیشه ؟! 

 پرسیدم منظورت چیه ؟ 
 گفت : فکر مي کنم لیلي منو دوست داره ! 

شده ام را پنهان کردم و گفتم باز  شت  ست هاي م شید، د سوت ک تا ته مغزم 
 فتي تو؟! باز یه دختر چهار چرت گ

سرت با اینجور  کلمه حرف زد باهات تو توهم زدي ؟! من اندازه ي تار موهاي 
 دخترا گشتم ! توهم زدي برادر من ! 

 لبخند یکوري زد و گفت : این منو دوست داره حاال ببین کي گفتم بهت ! 
 هعصتتبانیتم لحظه به لحظه شتتدت مي گرفت : ستتیاوش! لیلي ذاتش اینجوری

 دیگه این حرف مسخررو نزن میرسه 



 به گوش خودش ناراحت میشه ! 
به تو گفتم ، اما  به گوشتتش برستتونه ؟! من فقط  گفت : کي جز تو مي خواد 

 مطمئن باش انقدر مطمئن بودم که به 
 تو گفتم  

باز مخالفت کردم: امکان نداره...حاال..حاال اصال بر فرض اینکه توهم تو یک 
 شه خ  مثال در هزارم درست با

 مي خواي چیکار کني ؟! 
 گفت : هیچي میشینم منتظر تا بهت يابت بشه این فريیه ام  

 _یعني چي ؟! 
 یعني خودش میاد بهم میگه !  -

ست یا  شمي توي خنده ام ه ستم فهمده چه خ بي اختیار قهقهه زدم..، نمي دان
 نه ؟ 

و از ف حرفاشتتگفتم این حرفت دیگه عالي بود! یه دختري مثل لیلي که نصتت
 خجالتش بي صدا میگه بیاد بهت بگه 

 عاشقت شده؟! 
 گفت : حاال مي بیني ... 

 جلوي در خانه که از هم جدا شدیم تمام سلول هاي مغزم گز گز مي کرد! 
چه  ید،  به نظر نمي رستت حال  هایش م کدام از حرف  فت ، هیچ  بیراه نمي گ

 رفتارهاي متفاوت لیلي برایش چه اینکه 



خواهد به پستتري ابراز عشتتق کند! چرا که مثالش را به وفور در یک دختري ب
 زندگیه مهراد دیده بودم اما لیلي ...! 

لیلي آن دختري نبود که من اطراف برادرم امثالشتتان را مي دیدم..! با خودم فکر 
 کردم اگر یک درصد حرف هاي 

 سیاوش بهم يابت شود دیگر حتي اسم لیلي را هم نمیاورم... 
  

                           
 

                    
   

به هم  پایم را که گذاشتتتم توي خانه هنوز پر از بغض بودم..به گمانم آنقدر 
 ریختگي و آشفتگیم ملموس بود که 

 مهراد هم سریع فهمید! 
انگار چیزي درونم شتکستته بود خودم را انداختم روي کاناپه و چشتم هایم را 

 بستم ! 
امد با اتفاق ان روز باالخره خودم هم به احستتاستتم در مورد لیلي به نظرم مي 

 مطمئن تر شده بودم...، انگار که با 
ان حرف هاي سیاوش و ان حس حسادت تازه تکلیفم با احساسم روشن شده 

 بود... 
 مهراد لیواني پر کرد و دستم داد.... 

 یک نفس سر کشیدم.... 



سرا فقط شت تنده ها! پ سر یه چیز اینجور قاطي مي کنن و  خندید و گفت اتی
 رگ گردنشون میزنه بیرون اونم 

سر مسائل ناموسیه ! بگو ببینم کیه این دختر خوشبخت که واسش غیرتي شدي 
 ؟! 

باورم نمیشتتد که برادرم انقدر در ذهن خواني خبره باشتتد لیوان دوم را که ستتر 
 کشیدم تمام تنم گرم شده بود....اما 

 رف بزنم باز هم نمي خواستم ح
 پرسید: اسمش چیه ؟ 
 بي اختیار گفتم لیلي 

 گفت : پسره کیه ؟ میشناسیش ....؟ 
 دست مشت شده ام را کوبیدم روي زانویم .... 

 ناله کنان گفتم سیاوشه ....سیاوشه .....مهراد...چیکار کنم ...؟ 
و بعد دیگر یادم نیستتت یعني درستتت یادم نمي اید ستتوال هاي ریز و درشتتت 

 را که تمام قضیه را مو به مو از مهراد 
 زیر زبانم کشید بیرون و آخر سر هم پوفي کرد و گفت از دست رفتي تو! 

 بعد هم از جایش بلند شد و رفت ...! 
به لیلي و  تا چند وقتي حالم خراب بود حتي خودم حس مي کردم نگاه هایم 

 سیاوش کنترل شده و منظوردار 
ست ....با خودم جنگیدم تا دوبا شان عادي برخورد کنم ا ستم با هردوی ره توان

 ...گفتم نباید سر توهمات سیاوش انقدر 



با روح و روان خودم بازي کنم گفتم تا به چیزي مطمئن نشتتدم نباید خودم را 
 ببازم....  

يوع را به زبان نیاوردم! اما تیکه انداختن هاي گاه و  و از ان به بعد دیگر این مو
 مل مي بیگاه مهراد را باید تح

کردم که چرا انقدر دست و پا چلفتیم ؟! چرا انقدر دست دست مي کنم ؟ چرا 
 خودم را نمي اندازم جلو که با لیلي 

 صحبت کنم ؟! چرا به سیاوش میدان مي دهم ؟! 
  

                           
 

                    
   

ا نمي خواستم حتي و هزار حرف دیگر که خودم جوابش را خوب مي دانستم ام
 به مهراد بگویم ! 

 منتظر بودم.. 
 منتظر اینکه به احساس لیلي به سیاوش مطمئن شوم.... 

سریع  شدم  شقانه  سوم یک جریان عا به امید اینکه آن روزي که بفهمم من نفر 
 خودم را میکشم کنار! خیلي 

 منطقي ، بدون هیچ آه و ناله زاري بدون هیچ دلخوري و شکستي ..... 
 **** 



روز چهارم عید نیلوفر زنگ زد و گفت توي باغشتتان که حوالي شتتهریار استت 
 برنامه گذاشته که همه براي نهار 

 آنجا جمع شویم . 
به مهراد گفتم مامان بابا یه روز دستتت تو امانت ، مثل بچه ي خوب کنارشتتون 

 باش 
شگفت بله قربان، شتما هم که دیگه داري میري دیدنه یار نمیشته نگهت د ت ا

 دیگه 
 دستم را گذاشتم روي بینیم و هیس بلندي کشیدم  

 خندید. 
گفت : برو حاال اشتتکال نداره ولي دیدار یارت طول نکشتته ها من خیلي نمي 

 تونم تو خونه بند شم  
صفه روز طاقت  شه ! یه ن ستم یه هفته دیدارم طول بک گفتم نترس من مثل تونی

 بیاري برمي گردم.. 
 بوله حاال با چي میري ؟! خندید و گفت باشه ق

 گفتم : با قاطر! خ  معلومه دیگه ! با ماشین بچه ها! 
 خاک تو اون سر بي سیاستت کنن !با ماشین بچه ها داري میري م  بزني ؟!  -
اشتباه به عريتون رسوندن قرار نیست م  بزنم در يمن اگه قراره م  کسي  -

 با ماشین زده بشه همون بهتر 
کبند بمونه ! که صد سال سیاه   مخش آ



صل  سفیه گفت : ا سرش را تکان داد بعد هم با حالتي عاقل اندر  نچ نچ کرد و 
 اول... 

 سریع حرفش را قطع کردم: آدما با هم فرق دارن مهراد! 
این اصتتتل ها براي دونه به دونه ي دختراي روي زمین صتتتدق میکنه بچه !  -

 استثنا هم نداره ! 
 اصل اول؟! بگو ببینم یادته یا نه ؟! 

سر و  شمت ،  شینت عینک چ شون آهن پرستن ! مدل ما با کالفگي گفتم : هم
 ويعت و موجودیه کیفت رابطه ي 

صي  شون داره! چیزیو که از قلم ننداختم ؟! حاال اجازه ي مرخ شق ستقیم با ع م
 مي دیدید یا نه ؟! 

  
                           

 
                    

   
 نش را از جیبش دراورد و انداخت طرفم که روي هوا گرفتم  سوییچ ماشی

 فقط یه خش بیفته روش خط خطیت میکنما...  -
ستتریع از در خانه زدم بیرون، توي تقاطع یکي از اتوبان ها قرار گذاشتتته بودیم 

 ... 
طبق معمول همیشتته ارشتتیا ماشتتین آورده بود و الهام و ستتیاوش و نیلوفر هم 

 همراهش بودند.... 



 با دیدنم شیشیه ها را دادند پایین 
شت رو گنج  شداري زد و گفت کي میره این همه راهو؟! دادا سوت ک سیاوش 

 نشسته حامد؟! 
 با حواس پرتي گفتم : قربونت ، لیلي کجاس؟! 

 ارشیا گفت میاد سر راه سوارش کنیم  
موجي از شتتادي به وجودم ستترازیر شتتد....پس میاد! فکر مي کردم شتتاید به 

 مریضیه مادرش تا چند وقتي از  خاطر
 خانه بیرون نزند... 

گاه  یک و جلوي ایستتت هاي نزد بان  یا به یکي از خ نده بود  خودش را رستتتا
 اتوب*و*سي منتظر ایستاده بود... 

جلوي پایش که ترمز زدم رویش را ستتریع برگرداند و شتتروع کرد به قدم زدن! 
 متعج  چند بار بوق زدم عاقبت 

 ن و به اسم صدایش زدم تا برگشت و نگاهم کرد شیشه را دادم پایی
 لبخندي صورتش را پر کرد در را باز کرد و نشست 

 گفتم : خوابي یا بیدار عمو یادگار؟! 
با خوشي خندید و نفس زنان گفت : ببخشید تو رو خدا، نشناختمت ، ماشینه 

 جدید گرفتي ؟! 
وري توي وهایش را یکمانتوي سفید تابستاني پوشیده بود با شال آبي روشن ،م

 صورتش ریخته بود که نیمي از 



چشمش را پنهان مي کرد...چهره اش از همیشه بچه گانه تر به نظر میرسید اما 
 شاداب و هیجان زده بود... 

 کجایي حامد؟! میگم ماشینه جدیده به سالمتي ؟!  -
 آها..نه چیزه.....میگم خوشت اومد؟!  -

بدش بیاد؟ شتتیشتتیه هایش دودي بود اولش  _اره خوب کیه که از این ماشتتینا
 ندیدمت بازم ببخشید 

 سرم را تکان دادم... 
چند لحظه اي که گذشت اخم هایش را توي هم کشید و معذب گفت : چیزي 

 شده؟! 
 نه چطور؟!  -
 آخه ...چرا راه نمیفتي ؟!  -
  

                           
 

                    
   

اي زدم و در همان حال که ماشتتین را راه مي انداختم گفتم : لبخند دستتتچاچه 
 منتظر بودم بچه ها برسن ...راستي 

 حال مادرت چطوره؟ بهترن؟! 
سایمون امروز اومد  سرش را کج کرد و با لبخند غمگیني گفت : اره ممنون هم

 پیشش موند تا من بتونم 



 بیام...بچه ها همه هستن ؟! غای  که نداریم ؟ 
 همه هستن ،بگو آمار کیو میهواي من بدم بهت بچه پرو! _نه ...

 و خندیدم... 
شوقي بچه گانه گفت  شین را نگاه کرد و باز با  جوابي نداد کمي دور و طراف ما

 عالیه این ماشین حامد! مثل 
 هواپیما مي مونه توش! چند صد ملیون فقط پوله اینو دادي تو؟!  

شم زنگ مي خورد گفتم : اي بابا، به ذوقش خندیدم حرف مهراد مدام توي  گو
 ما جیبیمونو تکوندیم پول 

 خورداش ریخته اینو خریدیم 
 باز بلوف زدي ؟!  -

 _اختیار دارین  
 حاال این مدلش چیه ؟ بعدا بتونم پز بدم بگم شوارش شدم  -

 _غالم شماس، پورشه 
 به لودگیم خندید... 

ز قیمت لنزهاي جدید دوربین دیگر حرفي نزدم، رفته بودم توي خودم، برایم ا
 ها گفت و من هیچ چیز نمي 

شد حرف  ست با صدایش موزیک متن بود! فقط دلم مي خوا شنیدم...انگار 
 بزند اما نمي توانستم تمرکز کنم که 

بفهمم چه مي گوید دو ستته جمله اش را که مي شتتنیدم باز هم غرق صتتدایش 
 مي شدم و فکر و خیال! حرفش که 



 را زیاد کردم و او هم دیگر تا رسیدن حرفي نزد........  تمام شد صداي يبط
سبتا پرتي که ترس توي دل ادم  شهریار بود، جاي ن باغ توي جاده هاي اطراف 

 مي ریخت جاده ي خاکي و دیوار 
کشتتي هاي طوالني نشتتان دهنده ي باغ هاي چند هکتاري و خالي از ستتکنه 

 بود.... 
سیدیم جلوي در آهني که با چن شین عاقبت ر شیا که ما سر هم ار شت  د بوق پ

 جلوییمان بود پیرمردي چوب به 
دستتت پشتتتش ظاهر شتتد...دستتتش را به نشتتانه ي ستتالم باال آورد و در را باز 

 کرد....دو ماشین پشت سر هم داخل 
شدیم ...از پیچ و خم جاده ي کوچک سنگریزه اي گذشتیم تا رسیدیم به خانه 

 ي ویالیي که باید درست میان 
مي بود...گرچه خود باغ، درخت ها و راه هایش چندان مراقبت شتتتده به  باغ

 نظر نمي رسیدند اما ویال بي نهایت 
  

                           
 

                    
   

زیبا و شیک و تازه ساز بود...با توقف ماشین لیلي به ارامي تشکري کرد و پیاده 
 شد...رفتنش را نگاه کردم...زیر 



چشتتمي پیاده شتتدن ستتیاوش را مي پایید....ماشتتین را خاموش کردم و رفتم 
 سمتشان، با خودم جنگیدم که رفتارم 

 عادي جلوه کند.. 
شگي  شانه همی ستش را به ن شتاق و منتظر لیلي د سیاوش بي تفاوت به نگاه م

 مشت کرد و زد به دست مشت 
سالم و احوالچرسیه د شانه ي  صمیمي بود! شده و آماده ي من ! این ن ست  و دو

 یک قانون نانوشته بین خودمان 
که اگر اینطور نبود و هر کداممان به حالت عادي دستتت مي دادیم طرف باید 

 مي فهمید که از چیزي دلخوریم و 
 از آن صمیمیت فاصله گرفتیم ! 

که مي  حت و آنطور  با لیلي را ند  تا بتوا له گرفتم  فاصتت قدمي  ند  عد مثال چ ب
 والچرسي کند...اما خواهد سالم و اح

نتوانستم نگاه زیر زیرکي ام را از روي چشمهاي کشیده و مشکي براق سیاوش 
 جمع کنم ....چشم هایش نقطه 

ست مثل برادرم...با این تفاوت که مال مهراد بور و  صورتش بود، در ي عطف 
 روشن بود در قاب صورتي سبزه و 

 مال سیاوش سیاه و نافذ بود در چهره اي سفید! 
بق عادت برخوردهایش با لیلي دست هایش را فرو مي برد توي جی  جلوي ط

 شلوار جینش تا حتما از سر 



که  مه اي را  ند کل ند...لیلي هم چ قت دستتتش را دراز نک یک و حواس پرتي 
 همیشه و در برخوردش با همه مي 

 گفت نثار سیاوش کرد و سرش را انداخت پایین .... 
ستم نه مکالمه ي جدیدي شود نه اتفاق تازه اي  مي دان شان رد و بدل مي  میان

 خواهد افتاد، بي دلیل منتظر وقوع 
 حاديه اي بودم که خودم هم نمي دانستم چیست ! 

نیلوفر چنان زد به شتتانه ام که ستتکندري خوردم: حاج آقا ماشتتین عوض کرده 
 دیگه ما رو تحویل نمیگیره ! 

جلوي صتتورتش و گفتم :  روستتري را که هنوز از ستترش باز نکرده بود کشتتیدم
 نکنه چشمت گرفته جودي ابوت؟! 
 ماشین و یا صاحاب ماشین و...؟! 

 دست انداختم دور گردنش و گفتم اي بچه پررو! 
خندید...سرش را آورد نزدیک گوشم و گفت : حامد خدا وکیلي برادرت قصد 

 اختیار کردن زوجه نداره؟! 
سیاوش خاطرم جمع  با هم راه افتادیم طرف ویال، چرا که از جدا شدنه لیلي و 

 شد... 
 گفتم : چرا اتفاقا! ولي به قانون تعدد زوجین هم عجی  اعتقاد داره... 

سه رفت و خودش را جدا کرد تا در ویال را باز کند الهام هم غرغرکنان به  باز ری
 ارشیا که جاي درستي ماشین را 

ر ت و پاره شتتود غرغپارک نکرده بود و باع  شتتده بود مانتویش بگیرد به درخ
 مي کرد... 



  
                           

 
                    

   
مي توانست روز خوبي باشد....اگر آن اتفاق غریبي که همیشه انتظارش را مي 

 کشیدم و سیاوش سرش شر  
 بندي کرده بود رخ نمي داد.... 

لباس عوض کنیم و  با تعارف نیلو که جلوتر رفت داخل ما هم وارد شتتتدیم تا
 آبي به دست و صورتمان بزنیم  

 *** 
داخل ویال هم به همان اندازه ي نماي بیرونش شتیک و نوستاز بود....مجهز و 

 کامل ..خودم را انداختم روي مبل و 
کش و قوستتي به بدنم دادم....گوشتتي ام را که زنگ مي خورد از جیبم کشتتیدم 

 بیرون و با دیدن اسم استاد 
 ان از جایم پریدم و صاف نشستم که انگار روبرویم ایستاده.. نیکوبخش چن
 سالم استاد... 

ذهنم سریع تجسمش کرد! استاد عصا قورت داده اي که همیشه کالس هایش 
 به خاطر به حد نصاب نرسیدن با 



مشکل لغو شدن رو به رو مي شد، انداختن دانشجوها جزا تفریحاته سالمش 
 محسوب مي شد و حتي بعد از 

دادن نمره ها در جواب اعترايتتات پوزخند یکوري مي نشتتاند میان آن ستتبیل 
 هاي پرپشت و ستارخاني اش و با 

تکبر مي گفت من هم نباید نمره ي خوب بگیرم تازه من که استتتادم! اگر قرار 
 باشد هرکسي نمره ي باال بگیرد 

 با ارزش بودنه این درس مي رود زیر سوال.... 
 نیا؟! حال شما آقاي سعادت 

 ممنون استاد...به لطف شما..جانم ؟! 
آقا جان...خدمتتون عرض کنم که ..بنده با انجمن استتالمیه دانشتتگاه شتتما که 

 مسئول مجوز دادن براي اردو بدون 
صتتحبت کردم مجوز ندادن....بنا به این شتتتد که خودمون براي آخر این ماه 

 توري مجزا از دانشگاه با هزینه ي 
راه کنیم ...گروه کوهنوردي میشناسم که توي این فصل میرن  خود بچه ها رو به

 براي فتح قله هاي 
شید وظیفه ي  شما زحمت بک شما...اگر  سبالن..محیط زیبایي داره براي کار 

 هماهنگ کردنه بچه ها رو به عهده 
 بگیرید بنده خبرتون مي کنم ... 

 ستتیاوش از صتتاف و رستتمي نشتتستتتنم متعج  جلویم خم شتتد و دستتتش را
 چرخاند در هوا که یهني با کي صحبت 

 مي کني ؟! 



 گوشي را از دهانم فاصله دادم و گفتم نیکوبخش ...! 
سف تکان داد و با خدا رحمتت کنه اي آمد و خودش را  شانه ي تا سرش را به ن

 انداخت روي کاناپه ي کناري 
 ام... 

  
                           

 
                    

   
 استاد حتما...دستتون درد نکنه ... بله 

ستي  س سرجان...توي وظیفه اي که دادم بهت  شما پ شما، پس خبر از  قربان 
 نکنیدا.. 

 نه ..نه استاد خییالتون راحت ... 
لیلي از اتاق بیرون آمد، لباستتش را عوض کرده بود..تونیک آبي رنگ نستتبتا 

 بلندي پوشیده بود با شلوار سفید، 
سیاوش که  شالش را هم آزاد سرش...لبخندي به من و  و باز انداخته بود روي 

 هر دو نگاهش مي کردیم انداخت 
 و رفت توي آشچزخانه و که به الهام در جا به جا کردنه خوراکي ها کمک کند... 

 با حواس پرتي با استاد هداحافظي کردم و گوشي را انداختم روي میز... 



کرد و با قیافه اي بي حوصتتله گفت : ستتیاوش همانطور که لم داده بود نگاهم 
 تبریک میگم بهت پسر! شدي دسته 

 راسته نیکوبخش ... 
 حرف نزن بابا، واسه اردو زنگ زده بود 

و صدایم را بلند تر کردم که نیلو و لیلي هم بشنوند: گفت برنامه ي ابیانه کنسل 
 شده چون مجوز ندادن، واسه 

 کوهنوردي بریم سبالن...  آخر فروردین برنامه گذاشته با یه گروه
 سیاوش سرش را تکان داد و گفت : خوبه ...اینجوري خیلي بهتر شد.. 

شه یه برنامه بزاري مهراد و ببینم  سرش را آورد نزدیک تر و به آرامي گفت : می و 
 ؟! 

لحن صتتدایش طوري بود که گمان کردم مثل ناز و اداهاي خنده دار نیلوفر مي 
 ورد، خواهد مسخره بازي دربیا

با جنس مذکر  نده از قرار گذاشتتتن  پوزخندي تحویلش دادم و گفتم : برادر ب
 معذوره...! 

سرش را همانطور  شوخي ، اما خیلي جدي  شتم بخندد و بزند به فاز  انتظار دا
 به سمت صورتم نگه داشت و زمزمه 

 کنان گفت : مسخره بازي درنیار جدي میگم کارش دارم.. 
 چیکار داري ؟!  -
 ال.... حا -
شمتو گرفته مي خواي باهاش بریزي رو  - شین چ شف کردم، نکنه ما آها....ک

 هم واسه مایه درآوردن؟!ببین سیا 



 این دک و پزي که میبیني ... 
گه  کارش دارم دی با، چي و بریزم رو هم ،  با نه  فت :  حرفم را قطع کرد و گ

 آقا...اي بابا... 
 میدم بهت خودت زنگ بزن.. باشه خ  ...شمارشو مگه نداري ؟! شمارشو 

  
                           

 
                    

   
چند لحظه اي برو بر نگاهم کرد و باالخره سرش را به نشانه ي تایید تکان داد، 

 هنوز شماره را برایش نفرستاده 
به هال و  با ستتیني شتتربت و میوه برگشتتتند  به ترتی   بودم که لیلي و الهام 

 له نیلو که همچنان با دیدن لیلي بالفاص
بي اختیار قیافه مي گرفت ....الهام گفت : ستتبالن که دیگه مطمئنم نمي تونم 

 بیام ! 
 و آه کوتاهي کشید نیلو دماغش را بال کشید و پرسید چرا؟! 

نگاهم افتاد به تصتتویر چهره هاي رنگ و وارنگ و در هم ریخته ي روي تي 
 شرت سفیدش... 

وري گفت : خ  آخه از طرف دانشتتگاه میرین ...به احتمال زیاد الهام با دلخ
 هم اون موقع درگیر کارهاي رفتنمونیم 



دیگه ...یه مهموني هم داریم که واستته خداحافظي قراره ترتی  بدیم و نمیشتته 
 دیگه خالصه اش اینه که اگه 

 رفتین جاي من و عرشیا رو خالي کنین ... 
هاي ر چه کردم نتواستتتم چهره  یک کنم هر  یده را از هم تفک یز و در هم پیچ

 نگاهم را به سختي از لباسش جدا 
کردم و چند ستانتي متر بالتر با چهره اش که شتبیه عالمت ستوال رد نگاهم را 

 تعقی  مي کرد مواجه شدم...و 
 فهمیدم زیادي توي فکر رفته بودم.... 

حامد؟؟برنامتون  سیاوش پرسید: جز الهام همه میان دیگه .....نیلو؟؟ لیلي ؟!
 اکیه ؟ 

به لیلي  نه  تا ندان دوستت نه چ گاهي  نامعلوم نیم ن به دلیلي  نیلوفر برگشتتتت و 
 انداخت و بعد با حالتي که به نظرم بیش 

از اندازه خودپستتندانه بود گفت : من تا به حال هیچ برنامه اي رو از دستتتت 
 ندادم...میدونید که .. 

ه طوري غریزي جوابش را دادم: فکر مي و من هم کامال نااگاهانه و بدون فکر ب
 کني این نقطه قوتته ؟ بیست 

 امتیاز مثبت براي شما... 
دوباره دماغش را باال کشید شاید سرما خورده بود: الاقل برنامه بهم زن نیستم 

 ... 
 فکر نمي کنم تا حاال از نیومدن کسي برنامه اي بهم خورده باشه ...  -



شه چند دقیقه صدا درامده  سیاوش مثل همی اي زودتر از بقیه زنگ خطرش به 
 بود دست هایش را در هوا تکان 

داد و با حالتي عصتتبي دعوایمان کرد: هي ...هي ....بستته دیگه ...بس کنید! 
 چتونه شما دو تا..سر چي دارید باهام 

 بح  مي کنید؟؟؟ 
 واقعا نفهمیده بود سر لیلي ؟! ؟ 

ئن شدم که سرما خورده، دست به نیلو سرفه ي خشک و گلوخراشي کرد مطم
 زانو از جایم بلند شدم واز قصد 

 براي بیرون رفتن از در، از کنار لیلي دور زدم.... 
  

                           
 

                    
   

نه مثل ستتیاوش نه مهراد نه نیلو نه هیچکدام از دور و بري ها بوي عطر چند 
 رد  صد هزار تومني اش به محض

شدن حس نمي شد....شاید هم اصال از این دست عطرها نمي زد یا نداشت 
 یا اگر هم داشت آنقدر مالیم بود که 

مني را که با عطر و ادکلن هایم دوش مي گرفتم و همیشه مشامم از بوي خودم 
 پر بود مجاب نمي کرد....با این 



اید هم فقط حال با گذشتتتن از کنارش خنکاي خاصتتي به ادم مي خورد، یا شتت
 من ....خنکایي که از هر چه عطر در 

 دنیا بود برایم دلنشین تر و ناب تر مي آمد... 
سته  سته پو صندلي چوبیه بید خورده و پو ستم روي  ش از ویال امدم بیرون و ن

 شده ي روي سکوي جلوي 
شن و زننده بود  سمان آنقدر رو سط آ ساختمان، ظهر بود و هواي داغ، افتاب و

 را به حالت نیمه بسته  که چشمهایم
نگه داشتم ...مي توانستم حدس بزنم که حاال، با بیرون آمدنم ، سیاوش نیلوفر 

 را سرزنش مي کند که چرا اینطور 
برخورد کرده و چرا بح  راه انداخته و چرا یک روز کنار هم بودنمان را خراب 

 کرده و چرا....! در این جور مواقع 
 ق هم که این کلمه براندازه اش بود! زیاد ریش سفید مي شد و الح

اما من مي توانستتم پشتت بند این استم صتفت محافظه کار را هم بي رحمانه 
 ردیف کنم .... 

بعد تصتتور کردم که نیلو باز هم ستترفه مي زند و توي دستتتمال کاغذي که از 
 جیبش در مي آورد بیني اش را مي 

شمهایي ط سیاوش را نگاه مي گیرد و باز هم با حالتي جنگجویانه و چ لبکارانه 
 کند...لیلي سر به زیر با قاشق 

ست  شربت را هم مي زند و الهام هنوز در فکر این ا چایخوري ی  هاي درون 
 که چرا اردوي سبالن را از دست 

 داده..... 



و سیاوش همینطور نصیحت مي کند....نصیحت مي کند و نصیحت مي کند 
 و... 

  به ساعت مچي ام نگاه کردم...
سی  مي  شیا باید جوجه ها را هم  سیاوش و عر ست دقیقه بود و من و  یک و بی

 کردیم .....اگر سیاوش دست از 
ید براي  یا که نیلوفر ب ندان مهم نبود  هایش برمي داشتتتت ، برایم چ ظه  موع

 عذرخواهي یا نه ! مهم تر این بود که 
را توي خودش  لیلي این همه حرفي را که باید مي زد و دفاعي که باید مي کرد

 نمي ریخت ....! 
از این همه خنثي بودن و مظلوم نماییش در جمع هایي که ستتیاوش بود لجم 

 مي گرفت ،، دلم مي خواست بلند 
 شوم از شانه هایش بگیرم وتکان تکانش بدهم و سرش فریاد بکشم که اللي ؟! 

ستم بي ربط هم به دلخوریه قبلي ا شکار نیلوفر، که مي دان نبوده  شاز توهین آ
 آنقدر جوش نیاوردم که از سکوت 

 لیلي ! 
  

                           
 

                    
   



با این حال مي دانستم که چه منتظر باشم و چه نباشم نیلو تا پنج دقیقه ي دیگر 
 از در بیرون مي آید و دنبالم 

 مي گردد... 
 چهار دقیقه ... 

 سه دقیقه .... 
 ... دو دقیقه 

در ویال باز شد و نیلو با تي شرت و شلوار سفیدش در حالیکه دستش را سایه 
 بان کرده بود روي پیشاني دنبالم 

 گشت .... 
باید از حس ششم قویه خودم مي ترسیدم! اما خودم را مثل دفعات پیش رايي 

 کردم که جاي افتخار هم دارد... 
بود که لیلي هنوز هم روي چیزي که بیشتتتر از همه زجرم مي داد تصتتور این 

 همان مبل مسکوت و آرام نشسته و 
با قاشتتق چایخوري شتتربت را پي یافتن ی  هایي که دیگر آب شتتده بودند بهم 

 میزد.... 
شده  شلوار جینم که خاکي  سوس تکان دادم و زل زدم به پاچه ي  سرم را با اف

 بود....نیلوفر از همان چند قدم 
 شستي حاال؟! دورتر گفت : چرا تو آفتاب ن
 زیر ل  زمزمه کردم راحتم ! 

 باال ي سرم ایستاد دست هایش را زد به کمرش 



چیه ؟؟! چرا انقدر ستتریع مثل بچه ها قیافه میگیري ؟! چتون شتتده شتتماها  -
 جدیدا؟! اون از رفتار زشت لیلي که 

 قهر کرد اسه خودش و قیافه گرفت بعد تولد سیاوش اینم از رفتار امروز تو! 
ن آنکه ستترم را برگردانم و حتي نیم نگاهي ستتمتش بیندازم گفتم یکم فکر بدو

 کني مي فهمي که رفتار امروز من 
 هیچ ربطي به دلخوریه چند وقت پیشه لیلي نداره ! 

 صحیح ...! خیلي خ  ....  -
صتتداي صتتندل هاي چوبیش را شتتنیدم که قدم برمي داشتتت و بعد خودش 

 ده بود مقابلم ایستاد....دست هایش را ز
در گودي پهلوهایش و انگار ناخن هاي بلند و درستتت شتتده اش را به رخ مي 

 کشید.....اولین بار بود که یک آدم، 
یک نفري که اتفاقا تا چند لحظه ي پیش برایم خیلي هم عزیز بود به یکباره و 

 در چشم بهم زدني ، رفتارهایش 
یک تاي ابروهایش را احساس نفرت و خشم را در وجودم شعله ور مي کرد.... 

 انداخت باال و با پوزخند گفت : 
 پس دلیلش چي مي تونه باشه ؟! 

 خودت مي دوني !  -
  

                           
 



                    
   
 اگه واقعا اوني باشه که من میدونم ......  -

 و لبانش را با حالت شیطنت آمیزي غنچه کرد.... 
 صله ي این ادا و اصوال رو ندارم من ... بي حوصله گفتم حو

از جایم بلند شدم، که سریع گفت : فکر من اینه که تو زیاد از حد از لیلي دفاع 
 میکني ... 

در یک آن حس کردم خون به مغزم نمي رستتتد عجوالنه و با خشتتم گفتم به 
 خودم مربوطه ! 

ر م که این دختلیلي قبل از هرچي دوستتت منه ! مي تونم با اطمینان بهت بگ -
 مرموز و موذي که هیچکس هم 

شتر! اگه  چیزي ازش نمي دونه ، داره بازي میده هممون و...، و تو رو از همه بی
 از دلسوزي براي مظلومیت و بي 

دستتتت و پاییش داري اینکارارو مي کني که بگو کف بزنیم براي این همه نوع 
 دوستیت اما اگه از عشق و عالقه 

ست که باید بگم  واقعا....واقعا توي دام افتادي ...با اون همه زرنگي و ادعاي ا
 شناخت دخترا...واقعا متاسفم برات.... 

بي اختیار حمله کردم ستتمتش ....بي آنکه بتوانم مغز مختل شتتده ام را به کار 
 بیندازم....با سر انگشتانم محکم زدم 

 به شانه اش که سکندري خورد و چند قدم عق  رفت ... 



ي آخرت باشه در مورد چیزایي که بهت مربو  نیست دخالت مي کني  دفعه -
 یا نظر میدي ! دفعه ي آخرت 

 باشه که در مورد لیلي هر چي به اون مغزت میرسه میگي ....! فهمیدي یا نه ؟! 
 با چشمهایي گرد شده از تعج  و ترس بر و بر نگاهم مي کرد، بغض کرد.... 

مي شد و خالي ...صداي لرزانش انگار  ل  برچید...اشک توي چشمهایش پر
 از ته چاه درامد: به خاطر این .....به 

 خاطر....با من اینجوري حرف میزني ....؟! 
دستتتش را گرفت جلوي دهانش بغضتتش شتتکستتت به هق هق مي افتادو دوان 

 دوان برمي گرشت سمت ویال.... 
 : خدا...! چشمهایم را روي هم فشردم و با تمام توان لگد زدم به صندلي 

 چند متر آنطرف تر با سرو صدا فرود امد روي زمین .... 
 سیاوش پا برهنه از در پرید بیرون، نگران داد زد: چته حامد؟! 

لیلي پشتتت ستترش، انگار که پشتتتش کمین کرده باشتتد دزدکي ستترک مي 
 کشید.... 

 گرویم را برگرداندم ازشان، کف دستم را فشردم روي پیشانیم و موهایم را چن
 زدم..... 

ستتیاوش غرواند کنان گفت : ببین چیکار کردي با امروز ما؟! اون دخترو گریه 
 انداختي که چي بشه ؟! آدم باش 

 حامد...آخه چه مرگته ... 
 سیا اعصاب ندارم! تو یکي ساکت لطفا.....  -



  
                           

 
                    

   
 ..حرف بزن ببینم دردت چیه ؟! چت شده امروز؟! نخیر! من ساکت نمیشم . -

شي زده زیر دلم ! زده زیر دلم و دارم  سمتش : هیچي ، فقط خو شم رفتم  با خ
 گند میزنم به روزتون!ها؟! خیلي خ  ، 

 باشه من میرم از اینجا تا راحت به تفریحتون برسین ... 
ن شده بود پشتش پنهاتنه زدم به پیکرش که کنار در ایستاده بود و لیلي که هنوز 

 و دزدکي نگاه مي کرد رفتم 
 داخل ....سوییچ ماشین و گوشي را از روي میز برداشتم و برگشتم .... 

در آستتتانه ي در توقف کردم، ستتعي کردم تمام جذبه ام را توي صتتدایم خالي 
 کنم ، دلم مي خواست اتفاقي که با 

 تمام وجود مشتاق رخ دادنش بودم را باع  شوم.... 
 سیاوش طوري نگاهم مي کرد که انگار تا به حال مرا ندیده ! 
 ارام و جدي گفتم : لیلي ...من دارم میرم! میاي باهام یا نه ؟! 

و بعد ستتریع مغزم شتتروع کرد به تجزیه و تحلیل اینکه حرفم زیادي دستتتوري 
 بود یا نه شاید اصال منظورم را این 

 طور مي رساند که نمي خواهم بیایي.... 
 نه ...من ......راستش .....با....با...بچه ها میام....  -



شم در  صو. که وقتي چ صباني ام را بگیرم، به خ شخند ع ستم جلوي نی نتوان
 چشم سیاوش بودم این حرف را 

 شنیدم و حتي احساس کردم چشم هایش برق پیروزمندانه اي زد... 
ه ستتمت ماشتتین مدل دیگر معطل نکردم در حالیکه از ویال بیرون زده بودم و ب

 باال و سیاه مهراد مي رفتم که یزر 
نور افتاب مي درخشتتید به خودم گفتم لعنت به تو که براي دفاع از لیلي جلوي 

 این ها دعوا راه انداختي و عصباني 
 شدي و حاال بگوید با دوست هایم مي آیم .....؟؟؟ 

 لعنت بر تو! 
  

 فصل پنجم 
شین مدل باالي حامد سنگریزه ها دنده عق   زل زدم به ما سرعت روي  که با 

 رفت و در خمي پشت درخت هاي 
 بلند باغ ناپدید شد..... 

 لیلي کنارم با بغض گفت : همه ي اینا به خاطر وجود منه مگه نه ؟! 
توي ذهنم قیمت ماشتتین را جستتتجو کردم، حتي با یک کورس نصتتف قیمت 

 آیینه بغلش هم در نمي آمد... 
  

                           
 



                    
   

گفتم : این چه حرفیه که میزني ؟! حامد و که میشناسي ...بعضي وقتا اینجوري 
 میشه ...حتما با کسي بحثش شده یا 
 اعصابش از جاي دیگه اي خرده.... 

و سرم را به نشانه ي تاسف تکان دادم ازکنارش رد شدم و رفتم داخل ...جلوي 
 یرایي ایستادم....به آیینه قدي پذ

سرتاپایم نگاهي انداختم و گفتم : لیلي ، ببین نیلوفر کجا رفت ؟ بگرد دنبالش 
 آرومش کن ...این پسره دیوانه زد تو 

 حال این بنده خدا امروز.. 
از توي آیینه دیدم که آمده ایستاده پشت سرم حالت قیافه اش یکدفعه تغییر کرد 

 جدي شد سرش را تا نیمه 
 ت پایین و گفت ببخشید من نمي تونم ... انداخ

 چرا؟! 
 خ  ...چون رابطمون با هم خوب نیست .... 

من نمي فهمم این بچه بازیا چیه جدیدا در آوردید از خودتون! واقعا نمي فهمم 
 .... 

از آینه فاصتتله گرفتم و رفتم ستتمت کاناپه ها الهام و عرشتتیا نشتتستتته بودند و 
 لهام متعج  نگاهمان مي کردند..ا

 پرسید: چي شد؟! پس حامد کو؟! 
 رفت ...خل و چل شده بابا..جدیدا زد به سرش... 



 اي واي ....من اون همه مرغ اوردم... 
شو بریم جوجه ها  شو آقا، پا شیا پا شکال نداره بابا خودمون مي خوریم ...عر ا

 رو سی  بگیریم بچه ها 
 ن کجاست .... گشنشونه ...الهام توام برو دنبال دنبال نیلوفر ببی

 هر دو از جایشان بلند شدند.. 
لحظه اي که با عرشتتیا مي رفتیم حیا  براي آماده کردن غذا لیلي را دیدم که 

 هنوز همانجا تکیه زده به دیوار..... 
 با لحن شرمزده اي گفت : مطمئني تقصیر من نبود سیاوش؟! 

 کالفه شدم: اي بابا....بس کن دیگه ...! 
 **** 

 سرم وارد اتاق شد  مادر پشت 
 این چه سر و ويعیه ؟!  

  
                           

 
                    

   
روي پاشتتنه ي پا چرخیدم و برگشتتتم ستتمتش رودر رویش ایستتتادم....زیر 

 چشمهاي سبز رنگش چروک هایي تازه 



شتتت اپیدا شتتده بود: به پیر به پیغمبر همون ماجراییه که بهت گفتم ! عرشتتیا د
 دنده عق  میومد پشتشو ندید افتاد 

صال باور نمي کني  شدم...ا شینو درارم گلي و خاکي  ستم ما تو جوب منم خوا
 بیا زنگ بزن به خودش...! 

سرتاپایم را وارسي  شمئز کننده  شید توي هم دوباره با حالتي م اخم هایش را ک
 کرد و گفت با این ويع نرو تا 
سط اتاق...بیا...بیا برو تو ح سا رو..! دوش بگیر...بوي لجن و موم بکن این لبا

 میدي ...خفه شدم ! 
سعي کردم صداي عصبانیم را کنترل کنم که بلند نشود نگاهم را انداختم پایین 

 : چشم ، چشم مادر من ! حاال 
تشتتریف میبرید بیرون بتونم دربیارم این المصتتبا رو؟! یا میخواید وایستتید 

 بررسي همینجا لباس دراوردن من و هم 
 کنید؟! 

 بي ادب...! 
راه افتاد سمت در...و بعد یکدفعه انگار که چیزي یادش افتاده باشد برگشت و 

 پرسید: کیا بودید؟! 
ست  صال دلم نمي خوا صبرم دهد...ا شیدم به امید اینکه خدا  نفس عمیقي ک

 تندي کنم ..! اما بعضي وقت ها 
صبح قبل  شد، همین  ست خودم خارج مي  شتر از ده کنترلم از د از رفتنمان بی

 بار پرسیده بود که کجا مي رویم با 



کي مي رویم ستتتاعت چند برمي گردیم بعد هم مثال قایمکي زنگ زده بود به 
 الهام و کلي قربان صدقه اش رفته 

بود که خدا رو شتتکر که تو هستتتي و همیشتته همه جا همراه ستتیاوش میروي و 
 خیال مرا کمي راحت تر مي کني ! 

دانستتم حتي اگر بچه ي شتیرخواره اي داشتتم چنین رفتاري با او مي  بعید مي
 کردم..... 

 گفتم : من و حامد و عرشیا و الهام و نیلوفر.... 
حواستتم کامال به لیلي بود اما چون صتتبح مطمئن نبودم که مي اید استتمش را 

 نبرده بودم و حاال اگر ايافه اش مي 
ادم و همین که مادر تا به حال لیلي را کردم باید به کلي سوال جدید پاس  مي د

 ندیده بود و چیزي راجع بهش 
از دهان من نشتتنیده بود و این یعني که غریبه اي در دوره همي هایمان ايتتافه 

 شده بود و مادر بي خبر 
بود....تصور کردم که اگر اسمش را بیاورم همین حاال شیرجه میزند سمتم و با 

 اشتیاق وصف ناپذیري مي خواهد 
شینم و از کس و کارش بگویم  که اگر عکسي ازش دارم نشانش دهم یا اینکه ب

 .....این رفتار مادر در مورد پسرها 
 هم صدق مي کرد منتها با درجه اي مالیم تر... 

 اوهومي گفت ، ل  هایش را غنچه کرد و از اتاق خارج شد... 



شدم، شنیدم، از رفتنش که مطمئن  الي با بي خی صداي افتادن چفت در را که 
 رفتم و با همان لباس ها خودم را 

صبح مادر طبق  سفیدي که همین  انداختم روي تخت ......روي ملحفه هاي 
 عادت مرتبشان کرده بود، درجه ي 

  
                           

 
                    

   
سیاوش ریزش موهایت  شان را چک کرده بود و غر زده بود که واي  اد زیسفیدی

 شده، شامچویت را عوض 
 کردي ؟! 

 با حر. قلت زدم... 
صدش  صفر تا  شک ندارم که  شین حامد عج  چیزي بود  با خودم گفتم ما

 پنج يانیه هم نمي کشه ... 
چشم هایم را بستم و سعي کردم باز با این افکار که مثل همیشه مي شد مقدمه 

 حسادت کردن هایم به زندگیه 
دهم .....که مي دانستتتم چند دقیقه ي دیگر هم که فکر حامد خودم را عذاب ن

 کنم به خودم مي گویم پسر! عج  
زندگي داره این رفیقت ...از هفت دولت آزاده...خونه مجردي ، با یه برادر مایه 

 دار، بهترین ماشینا بهترین خونه ها 



بهترین بریز و بچاشتتا....دوازده شتت  که زنگ میزد مي گفت داریم با بچه ها 
 میریم بیرون تو هم بیا، انگار یکي مي 

 پرید گلویم را چنگ مینداخت که خفه ام کند.... 
یادم مي افتاد که کلید را توي ستتکوت خانه که بچرخانم مادر آماده و حايتتر 

 جلویم ظاهر مي شود! این ساعته 
شتت  ؟! مي خواهي مثل االف ها و بیکاره ها باشتتي ...مگر روز را ازت گرفتن 

 وقع ش  توي خیابون ها فقط ؟! این م
شي  صرار داري مثل آن ها با جاي کارتن خواب ها و آدمهاي ناجوره....! چرا ا

 ...من نمي فهمم ؟! 
حقیقت این بود که دلم مي خواستتت مثل خودم باشتتم ، مثل دوستتتان اطرافم 

 ...به همین راحتي به همان مستقلي به 
اور نکرده بودند هنوز تو یک همان رهایي از شتتر ستتین جیم هاي بزرگترها که ب

 سال از ورودت به دانشگاه و 
محیط اجتماع مي گذرد حتي ! که فکر مي کردند تو هنوز همان پستتر کوچک 

 مدرسه اي هستي که تمام دغدغه 
شترین آزادي که مي خواهي  ست و بی سرویس ا صبح به  سیدن هر روز  ات ر

 چند ساعت گل کوچیک بازي کردن 
 با بچه هاي محل ! 

اهي وقت ها انقدر از دستتت اخالقیات مادر و حستتاستتیت هایش کالفه مي گ
 شدم و جانم به لبم مي رسید که 



شتتکایتش را حتي به غریبه هایي مثل لیلي هم مي بردم! و بعد ستتریع پشتتیمان 
 مي شدم... با مادر زیاد بح  مي 

حد معمول، بیشتتتر از  یادتر از  بدو مي کردیم ....ز با هم یکي  یاد  کردم! ز
 پسرهاي عادي که ممکن است بعضي 

وقت ها ستتر تفاوت ستتلیقه ها با مادر و یا پدرشتتتن بح  کنند... نه من کوتاه 
 میامدم و نه مادر! چون مادر تو خانه 

به  کدنده تر لجباز تر، حق  ما مردتر بود! تصتتمیم گیرنده ي اول و آخر، ی ي 
 جان  تر مدیرتر و حتي با جذبه تر از 

زیادي توي نقش مادریش فرو رفته بود، و من گاهي وقت پدر...یک جورهایي 
 ها از این امر و نهي کردن هایش ، 

بشتتین و بلند شتتوهایش ، دستتت نزن و حرف نزن و نکن و بکن هاي زیاد از 
 حدش احساس خفگي مي کردم! دلم 

  
                           

 
                    

   
بیابون....هوار بکشتتم و داد بزنم و همه چیز و مي خواستتت ستتر بزارم به کوه و 

 بزنم خراب کنم ....این جور موقع ها 
 پدر و الهام خوب به دادم مي رسیدن به موقع نصیحتم مي کردن  

 بعد که آرام میشدم مینشستم فکر مي کردم به آدم هاي اطرافم مثل حامد..... 



هم انداخته توي  به اینکه توي بیستتت ستتالگي خدا چه جوري همه چیز را با
 دامنش ! ناخواسته خودم و کارهایم را 

مقایستته مي کردم با او و فکر مي کردم من هر روز که مي خواهم ماشتتین را از 
 در پارکینگ ببرم بیرون چقدر باید 

ماشتتین را بردي  کارت  باش  ظ   یا  کنم موا ید احت با قدر  جازه بگیرم چ ا
 گواهینامه ات همراهت هست زود برگرد 

نچرخ بشتتنوم و آنوقت این پستتر چقدر مي تواند دیوانه باشتتد که ماشتتین زیاد 
 هایي که برادرش روز به روز مدل به 

با اتوب*و*س و  پارکینگ خانه را بگذارد کنار و پاي پیاده  مدل میچیند توي 
 تاکسي خودش را برساند 

دانشتتگاه....!....فکر مي کردم کارها رفتارهایش یک جور کفران نعمت استتت 
 آزادي و نعمت هایش را نمیداند و  قدر

 به خودم مي گفتم من اگر جایش بودم چه کارها که نمي کردم....!  
 اما آدم باالخره یک روزي مي رسد که از حسرت خوردن خسته مي شود.... 

 مثل سه شنبه ي دو هفته ي قبل من ...،  
دگیم و مثل همان روزي که تبدیل شتتتد به یکي از پر هیجان ترین روزهاي زن

 شروع یک دوره ي جدید ومتفاوت 
توي زندگیم ....شروع کارهایي که دوستشان داشتم و حس بهتري میدادند.... 

 حسي نزدیک به حس مستقل بودن 
 و آزاد بودن... 



ستتاعت نزدیک به نه شتت  بود، توي یکي از اتوبان هاي نیمه شتتلوغ تهران با 
 ارشیا مي رفتیم و من پشت فرمان 

فعه ماشیني مدل باال با سرعتي باور نکردني ازمان سبقت گرفت و بودم که یکد
 الیي کشان رد شد....تا چند 

شیا با خنده گفت : دختر بود  شوکه و مات و مبهوت نگاه مي کردم که ار لحظه 
 پشت فرمونا.... 

 متعج  گفتم واقعا؟! 
و همانطور ناباورانه به ماشتتیني که حستتتابي هم استتچرت شتتتده بود زل زده 

 دم...نگاهم روي دو لوله اگزوزش می  بو
 شده بود! دوباره پرسیدم: دختر بود؟! 

شین هاي  شبیه ما صدایي  شین دیگري با  ست که جواب بدهد ما شیا خوا تا ار
 پیست رالي از کنارمان 

شین هاي توي اتوبان را  صداي بوق تمام ما شت ....حرکات دیوانه وارش  گذ
 در آورده بود طولي نکشید که 

م دو ماشتتین در تعقی  و گریز همدگیر هستتتند مثل همیشتته که دیوانه فهمیدی
 بازي هایم گل مي کرد یکدفعه زد 

 به سرم و به ارشیا گفتم اینام دختر بودن؟! 
  

                           
 

                    



   
 با خنده شتتانه باال انداخت که نمي دانم گفتم اصتتال دلم نمي خواهد از دختر

 جماعت کم بیارم ! 
آن هم من که بي توجه به غرغرهاي مادر و عصتتبانیت ها و توی  و تنبیه هایش 

 از هفده سالگي پشت ماشین 
 میشنستم و آوازه ي دست فرمانم همه جا پیچیده بود... 

ارشیا فکر مي کرد شوخي مي کنم اما پایم را که فشردم روي گاز، دود الستیک 
 کرد هایم که پشت سرم را پر 

به جاي اینکه به خندیدنش ادامه بدهد دو دستي کمربندش را چسبید و شروع 
 کرد به خواهش و التماس که 

دیوانه بازي در نیاورم...هر چند خودش به مرات  آدم شتترو شتتیطاني بود اما او 
 هم مثل مادر عقایدي داشت و خط 

 ازي ها راقرمزهایي که تحت هیچ شتترایطي تن به این به قول خودش دیوانه ب
 نمي داد.....حریفم نمي شد...افتاده 

بودم پشتتت ستتر دو ماشتتین .....میان جیغ کشتتیدن هاي دخترانه ي شتتوهر 
 خواهرم، که چشم هایش را بعضي جاها 

ستتفت مي بستتت و پیامبر و امام ها را به کمک مي طلبید از تعقی  و گریزم 
 لذت مي بردم....خیلي زود توانستم 

 م را شروع کنم ...... برسم بهشان و رقابت
 *** 



شته بود، یک بي ام و قرمز رنگ ،  شیني که از کنارمان گذ شت فرمان اولین ما پ
 دختري نشسته بود که ژست با 

سش  شان دهنده ي اعتماد به نف ست رانندگي کردنش بیش از همه چیز ن یک د
 بود و جل  توجه براي من ! باید 

شم ...بیش از آنکه فکرش صادق با دم را کنم تحت تايیر قرار گرفته بو با خودم 
 ...! نگاه شیطان و تا حدي 

متعجبش که از آیینه ي جلو مرا که میان داد و بیدادهاي ارشتتیا ستتعي مي کردم 
 راه فراري پیدا کنم هیجان زده 

سفید  سیماي  شین دومي را هم دیدم یک ماک شید که ما کرده بود....طولي نک
 رنگ بود و دو پسر جوان که خیلي 

 جدي تر از دختر به نظر مي رسیدند..... 
از شدت هیجان و شوق تمام بدنم نبض میزد، صداي قلبم را مي شنیدم....در 

 همان حال به خودم گفتم به این 
 مي گویند یک تخلیه ي انرژیه حسابي !  

با فالشر زدنه ماشین قرمز فهمیدم که قصد پیچیدن در اولین فرعیه جدا شده از 
 رند میان فریادهاي اتوبان را دا

یا خداي ارشتتیا با یک حرکت فرمان را چرخاندم و خودم را انداختم میان دو 
 ماشین و راه ماکسیما را تقریبا سد 

کردم....از آیینه شدت خشم دو پسر را میدیدم...! به هر حال مهماني ناخواسته 
 يیافتشان را بهم زده بود....این 



د کمتر از ده دقیقه طول کشتتید، ماشتتین مستتابقه ي یکدفعه ایه خیاباني شتتای
 پسرها خیلي زود در پیچ و واپیچ 

 خیابان ها جا ماند و ناپدید شد.... 
  

                           
 

                    
   

دختر سرعت ماشینش را کم کرد...ارشیا کنار دستم هنوز سفت نشسته بود و 
 تمام عضالتش را از ترس منقبض 

 اشته بود! نگه د
 گفتم ترسو! نمیدونستم انقدر بي دل و جراتي ؟! 

عصتتبي گفت بي دل و جرات چیه ؟؟ این کارا چیه مي کني آخه ؟! نزدیک بود 
 بمیریم ! داشتي جفتمونو به کشتن 

 میدادي ! 
ستي با  شین بغل د سعي کردم نگاهم به دختري که در ما در جوابش خندیدم، 

 انه تکبر بررسي ام مي کرد خونسرد
 باشد اشاره کرد شیشه را بدهم پایین ... 

 چهر اتون برام آشناست ؟! میشناسمتون؟! 
 فکر نمي کنم ! چون چهره ي شما برام آشنا نیست ... 



 پس این کار نیستي ؟! 
 ببخشید! چیکاره؟! 

ارشتتیا که کله مي کشتتید تا گفتگویمان را بشتتنود زیر ل  غرولند کرد: خدا 
 یاوش شر نکن ...! لعنتت کنه بیا بریم س

شنش با حالتي اغواگرانه پلک زد  شت لنزهاي رو سرش را خم کرد و از پ دختر 
 تا احتماال مژه هاي مصنوعي و 

 بلندش را بیش از پیش به نمایش بگذارد آرام گفت : از بچه ها نیستي ؟! 
 متوجه نمیشم از کدوم بچه ها؟! 

ارج نیستتت ! یا جزا دار و ببین با من بازي نکن حوصتتله ندارم! از دو حالت خ
 دسته کیا اینایي یا واسه خودتي ! که 

 دومین گزینه خیلي بعیده... 
 چرا بعیده؟!  

 چون حرفه اي هستي ...دفعه اولت نیست ، انگار چند ساله تمرین داري ... 
 ارشیا هنوز غر میزد.... 

ار گبخواي يابت مي کنم بهت که دفعه ي اولي بود که کورس میزاشتتتم ولي ان
 شما کارت اینه .... 

ابرویي باال انداخت و با پوزخندي تمسخر آمیز رویش را برگرداند گفتم : خ  
 صادق باشم یکي از کسایي بودم 

که رانندگیه دخترارو هیچوقت قبول نداشتتتم حاال فکر کنم امشتت  نظرم یکم 
 عوض کنه ... 



ایي که وسط اگه اینجوریه که خیلي شانس آوردي چون معموال دعوت نشده ه
 خیابون یهو خودشونو میندازن تو 

 کورس عاقبت خوبي ندارن...! 
  

                           
 

                    
   

برگه اي از داشبورد ماشینش درآورد شماره اي رویش نوشت ، خم شد و گرفت 
 سمتم ... 

 زنگ بزن بهم صحبت مي کنیم با هم باید برم االن... 
ستش گرفتم و خیلي زودتر از آنکه بتوانم حرفي بزنم یا حتي چیزي برگه ر ا از د

 بچرسم پایش را فشرد روي پدال 
شم برهم  شینش خیابان آرام را لرزاند و در چ صداي جیغ الستیک هاي ما گاز 

 زدني ناپدید شد.... 
برگه را نگاه کردم، زیر شتتماره ي یازده رقمي اش نام شتتهرزاد خودنمایي مي 

 . کرد...
سون خونه تا  شمارت رو هم که گرفتي راه بیفت من و بر شیا با حر. گفت  ار

 دیگه پشت دستمو داغ کنم با تو 
 نیام بیرون ! 



شهرزاد را توي  شتیم خانه دل توي دلم نبود مدام حرف هاي  ش  که برگ آخر 
 ذهنم مرور مي کردم و توي دلم 

به نظر میاي ....انگار  قند آب مي کردم: انگار دفعه ي اولت نیستتت ، حرفه اي
 چند ساله تمرین داري ....از حرف 

هایش به این نتیجه رسیدم که باید یک گروه باشند که با هم کورس مي گذارند 
 و این رقابت هاي خیاباني 

برایشان چیزي بیش از تفریح و دیوانه بازي هاي جواني باید باشد....وقتي ماره 
 اش را داد یعني حسابي از من و 

فرمانم خوشتتش آمده! انصتتافا هم بي نقص عمل کردم! به قول خودش  دستتت
 مثل چند سال تمرین کرده 

ست بدهم ....تا  ست موقعیت به این خوبي را از د صال دلم نمي خوا ها.....ا
 نزدیک هاي صبح برگه را توي مشتم 

شیدم...آنقدر فکر کردم و فکر کردم  شرده توي اتاق راه رفتم فکر کردم دراز ک ف
 مغزم درد گرفته بود! هر جور که 

سي که یکدفعه افتاده بود توي  شان ستم از خیر چنین  که فکر مي کردم نمي توان
 بغلم بگذرم! باالخره بعد از چند 

صبح ! بعد یک  ساعت درگیري خودم را قانع کردم که زنگ بزنم ...همان اول 
 ش  بي خوابي تمام.... 

کشتتدارش فهمیدم از خواب  گوشتتي اش را که جواب داد از صتتداي خستتته و
 بیدارش کردم اما برخالف تصورم نه 



عصتتباني شتتد نه شتتبیه غریبه ها صتتحبت کرد...گفت منتظر تماستتم بوده و 
 خوشحال از اینکه زنگ زدم...شبیه کسي 

که با دوستتتي صتتحبت مي کند خیلي بي تشتتریفات و عادي از کار و درس و 
 زندگیم پرسید از سنم و ويع مالي ام 

شت تلفن حرف بزند و باید رودرو هم را و....ب عد هم گفت نمي تواند خیلي پ
 را ببینیم .....قرارمان شد براي یک 

هفته ي بعد، توي یک رستتتوران خیلي معمولي وستتط شتتهر درحالیکه من با 
 شاخه ي گل ایستاده بودم توي پیاده 

د، شانرو و منتظر یک بي ام و قرمز رنگ بودم که چشم همه را دنبال خودش بک
 یک پراید سفید جلوي پایم 

سک چیني و  شباهت به آن عرو ساده و بي  توقف کرد، یک دختر خیلي خیلي 
 مصنوعي آن ش  پیاده شد و جلو 

 آمد! 
  

                           
 

                    
   

ش   شهرزاد آن  شد یقین پیدا کنم این دختر همان  شاید تنها چیزي که باع  
 حن صحبت کردن و است ل



صتتدایش بود....از جا خوردنم خنده اي کرد و گل را که بهت زده توي دستتتم 
 نگه داشته بودم از دستم درآورد و با 

 شیطنت وارد رستوران شد و من هم شبیه عالمت سوال از پشت سرش ! 
شوک بودم،  صحبت نکرد و جدي حرف نمي زد هنوز در  شروع به  تا وقتي که 

 رف هایش هم شروع کننده ي ح
ماشتتین خودت  با  یدم: پس چرا  یاوردم و پرستت قت ن طا که  خودم بودم وقتي 

 نیامدي ؟! با این سرو ويع ساده؟! 
 خندید و گفت واقعا فکر کردي اون ماشین براي منه ؟!  

شروع  سالگي اش  سه  ست و دو  ستاني که از بی شروع کرد تعریف کردن دا و
 شده بود تا به امروز که بیست و 

لش شده بود....از اینکه مثل تمام کارمندهایي که صبح به صبح بلند شش سا
 مي شوند و مي روند سر کار با 

یونیفرم مخصتو.!، باید بیدار شتود و برود براي تمرین ، یک جایي نزدیک به 
 کرج ، یک باغ چند هکتاري که 

ین ابیشترش را آسفالت کرده بودند و تبدیل شده بود پیست رالي ! از اینکه توي 
 برد و باخت هاي خیابانیه به 

ید  با ندنش  که براي خوا بدل مي شتتود  هاي کالني رد و  ظاهر ستتتاده، پول 
 صفرهایش را سه رقم سه رقم جدا کرد، 

از اینکه از تمام این شتتر  بندي ها تنها درصتتد ناچیزي نصتتیبش مي شتتود که 
 بتواند پول اجاره خانه اش و بنزین 



آنطرف، پشت این قضیه آدم هایي نشسته اند که از ماشینش را تامین کند....اما 
 طریق همین کار حسابهاي 

سوییس روز به روز چک مي کنند از اینکه یک  شان را توي بانک هاي  میلیاردی
 تیم چند نفري هستند و براي 

سي که  شبیه ک شي دارند.......مي گفت و من  شکیالت و بریز و بچا شان ت خود
 اي  برایش از حقیقت داشتن افسانه

صتتحبت مي کنند شتتگفت زده بودم! شتتاید اغراق مي کرد...این احتمال هم 
 وجود داشت ...اما در حد خیلي پایین تر 

سیدم هیچوقت گیر نیفتادي ؟! خندید.  شد پر ست هیجان انگیز با هم مي توان
 گفت به هر حال راه در رو هایي 

کم ر دارم حهست همیشه اما من براي کسایي که ازشون بهت گفتم حکم اعتبا
 یه چیز پول درار! نمي ذارن 

کاري براي حفظش مي کنن  به همین راحتي از دستتتت بره هر  بارشتتون  اعت
 ...گفتم و اگر یه روز دیگه براشون 

 اعتبار نداشته باشي ؟! 
شتر  شون اعتماد کرد...برایم بی شه در این حد به ستن ، می گفت آدماي بدي نی

 عجی  بود که این همه ریسک و 
را به چه بهایي براي خودش خریده فقط در همین حد که اجاره خانه آشتتوب 

 اش درآید؟! صد در صد باید سود 



شلوغ  شته کف اتوبان هاي  سي که جانش را گذا شد براي ک شته با شتري دا بی
 پایتخت ....! گفت یک مسئله ي 

ستش  ستمزدش بي آنکه به د شتر د ست که بی صي در کار ا شخ خانوادگي و 
 ود با این حال اگر برسد صرف مي ش

  
                           

 
                    

   
آدمي مثل من برود توي کار رقم قابل توجهي گیرش مي آید! معمامله ي خوبي 

 به نظر مي رسد! هیجان و 
 دیوانگي در مقابل درآمد خوب...! 

ست که به همین زودي جواب ندهم و خوب فک شهرزاد خوا رهایم با این حال 
 را بکنم ! هر چند در همان لحظه 

تصتتمیمم را گرفته بودم آنقدر برایم هیجان انگیز و وستتوستته کننده بود که حتي 
 نمي خواستم یک درصد هم به از 

 دست دادنش فکر کنم !  
ست  سه هفته ي آینده قراري بگذارد و مرا به پی شهرزاد در عرض دو  شد  و قرار 

 تمریناتشان ببرد تا از نزدیک 
 همه چیز را ببینم ...! 



زندگي ام داشتتت عوض مي شتتد! همه چیز داشتتت خوب مي شتتد! مي شتتد 
 همانجوري که حسرتش را مي خوردم و 

 انتظارش را مي کشیدم.... 
آنقدر به این چیزها فکر کردم و حستتتاب و کتاب کردم که کم کم پلک هایم 

 سنگین شد و به خواب رفتم !  
شته بو ساعت گذ شاني ام از خواب نمي دانم چند  ستي به پی د که با برخورد د

 پریدم، به زحمت چشمهاي خواب 
آلودم را باز کردم و در فاصتتله ي چند ستتانتي متري صتتورتم مادر را دیدم که با 

 نگراني نگاهم مي کرد، دوباره بي 
شونیت  شید و گفت : پی ستم ، مادر خودش را عق  ک صله پلک هایم را ب حو

 ي ؟! بي حال هم داغه ! شاید سرما خورد
 که هستي ؟! گلوت هم میسوزه؟! 

بیشتر برایم عجی  بود که چرا در مواجه شدن با اینکه با آن لباس هاي گل آلود 
 و خاکي روي رو تختیه سفید 

افتاده ام داد و فریاد راه نینداخته ، داشتتتم این مويتتوع را در ذهنم بررستتي مي 
 کردم که گفت : خاله مهتاش دیروز 

 برگشته ..! از کیش 
در حالیکه سعي مي کردم با دستم سایه باني روي چشمهایم ایجاد کنم گفتم : 

 خ  به سالمتي ! 
 گفت انگار وقتي نبوده با یه دختري رفتي آتلیه اش ! 



بي اختیار چشم هایم باز شد، مغزم شروع کرد به کار کردن، اصال حواسم نبود 
 که ممکن است روزي خاله 

ا با مادر در میان بگذارد، هر چند قیامت که نمیشتتد، اما مهتاش این قضتتیه ر
 خیلي وقت بود که زیرکانه از زیر 

دست مادر در میرفتم همه چیز ختي کوچکترین مسائل را هم از دیدش مخفي 
 مي کردم تا مجبور به جواب پس 

دادن و سین جیم شدن نباشم ! واقعا حوصله ي این یکي را دیگر نداشتم !سعي 
 سردي ام را حفظ کنم : کردم خون

آره، یکي از بچه هاي دانشتتگاه دنبال کار مي گشتتت منم پیشتتنهاد کردم بریم 
 اونجا رو ببینه ؟! 

 خ  ...این خیلي خوبه عزیزم، منم میشناسم این دخترو؟! 
  

                           
 

                    
   

آویزان کردم چشمهاي ریز مادر نیم خیز شدم و نشستم پاهایم را از روي تخت 
 در زیر آن عینک مطااعه اي که 

نمي دانم چرا هنوز در نیاورده بود از صورتم چرخید و به پاهایم و شلوار خاکي 
 و کثیفم يابت شد، نگاهي سرشار 

 از نفرت و اخساسي مشمئز کننده ! 



ر تا ده هزا آه طوالني کشیدم و گفتم : مادر جان، عزیز من ! دانشگاه ما بیشتر از
 دانشجو داره! دایره ي کسایي که 

سالم علي مي کنم حداقل نزدیک به  شون  شون و هر روز باها سم شنا من می
 دویست نفره! از بین این دویست نفر 

باالي صد نفرشون دخترن! انتظار داري همشونو بشناسي ؟! در صورتي که من 
 خیلي وقتا خودمم اسم بعضیاشونو 

ینجا که دیگه دبیرستتتان نیستتت که تمام دوستتتات و تا ته هم از یاد میبرم؟! ا
 خوانوادشون بشناسي ! 

سرم! فکر  ست پ شد: نه ...نه منظورم این نی ستچاچه  از این جبهه گیریم کمي د
 مي کنم دختري که براش دنبال 

شه برام جاي  شته با صمیمي باهات دا کار مي گردي حتما باید رابطه ي خیلي 
 ن دخترو سوال بود که چرا من ای

 نمیشناسم ! 
یه ! چرا  یه خوب گار خبرگزار نداشتتتم ولي ان ظار  تاش انت له مه خا ند از  هرچ

 ازخودش نچرسیدي ؟! مي تونست اطالعاته 
 دقیقي بهت بده ! 

این حرف زشتتو ندید مي گیرم! میدوني که خاله ات هرگز خبرچیني نمي کنه ! 
 در يمن خودش ه اونجا نبوده 

 بر مي داد! وگرنه زودتر به من خ
 بله خودش نبود  



 پس ....اون روزي که رفتید کي اداره مي کرد اونجا رو؟! 
 بهنام... 

خ  ..به هر حال، من باید این دختر و.....صتتبر کن ببینم ! بهنام؟! این همون 
 دوستتون نیست که ...؟! 

 حرفش را با بي حوصلگي قطع کردم: چرا همونه ! 
مد، تي شتترتم را در آوردم و پرت کردم روي از جایم بلند شتتدم رفتم ستتمت ک

 دسته ي تخت ... 
مادر هنوز براي مطمئن شتتدن داشتتت پرس و جو مي کرد: همون پستتري که با 

 دوست دختر حامد دوست شده بود 
 و باهاش دعواتون شد؟! 

 حوله را برداشتم و یکوري انداختم روي شانه ام: بله خودشه ! 
 ن پسر که مي تونه تو چشمتون نگاه کنه ؟! اوه! طفلک حامد! چقدر وقیحه ای

 خ  حامد که تو چشمش نگاه نمي کنه من مجبور شدم نگاه کنم !  
  

                           
 

                    
   

باید به مهتاش بگم بیرونش کنه ! ندیده ازش متنفرم! هنوز هم با دختره هستتت 
 ؟! 

 فته خارج ! نه ، دختره چند ماهي میشه که ر



 نگاه خیره اش را به جایي نامعلوم دوخته بود گفت : چه خوب..! 
 اگر سواالتون تموم شده اجازه میفرمایید برم حموم؟! 

 اره..اره حتما! منم باید این ملحفه ها روببرم بشورم...! 
ساس تنفر مي کردم باز هم به نظرم این یک بار  اگر هرچقدر نسبت به بهنام اح

 برایم مفید واقع  در کل عمرش
شده بود وگرنه هیچ مساله ي دیگري جز این نمي توانست فکر مادر را از دختر 

 غریبه اي که برایش دنبال کار 
 مي گشتم منحرف کند....! 

 *** 
 استاد گچ را انداخت روي میز و گفت بیست دقیقه آنتراک ! 

مه دید که ه از ته کالس جایي که من نشسته بودم میشد این صحنه ي جال  را
 به خودشان کش و قوسي 

حسابي مي دهند! استاد با نگاهي تهدید آمیز به جمع ايافه کرد: بعد از بیست 
 دقیقه کسي رو سر کالس راه 

 نمیدهم !  
سر وقت قهوه ي ترکي که قبل از هر  صندلي اش که برود  شت  ست پ ش و بعد ن

 کالس در ابدارخانه براي خودش 
عتقد بود که قهوه را باید ستترد و ته نشتتین شتتده خورد! دم مي کرد و مي آورد! م

 بعد ته مانده ي ماسیده اش را 



برمي گرداند توي فنجان زیر دستتتش و به ستتبک فالگیرهاي ک.چه و خیابان 
 چند تا از دخترهاي ساده لوح و 

خنده دار را دور خودش جمع مي کرد و به اتفاق ستتعي مي کردند اشتتکال ته 
 ند هر چند فنجان را شناسایي کن

ست براي عوض کردن حال  شت که این یک جور کار تفریحی خودش عقیده دا
 و هواي دانشجویان و اینکه 

کالس را از خشکي و یکنواختي دربیاورد! اما حالت چهره اش و بح  و گمانه 
 زنیهایش میان دختران و چند تا از 

 پسرهاي خودشیرین کالس اعصاب آدم را بهم میرخت .... 
که دفترچه اي دستتتش آن طرف  هاي اول لیلي را دیدم  مان ردیف  کالس ه

 داشت و انگار که چیزي مي کشید، 
چند جلسه اي مي شد که جایش روي صندلیه بغل دستم ته کالس خالي بود! 

 از همان روز کذایي تولد و اتفاقي 
ته ام از دلش  هایم توانستت با حرف  یال مي کردم  که خ با این تاد  عدش اف که ب

 و او هم رفتارش به همان  دربیاورم
 گرمیه گذشته شده بود با این حال هرگز به صندلیه قبلش برنگشت .....!  

صدایش  شه اش را تمیز مي کردم  شی شتم و درحالیکه  شمم بردا عینکم را از چ
 زدم: لیلي ...؟! 

  
                          

 



                    
   

ه سرش را به سمتم چرخاند قبل از او هشت نه تا شاید لیلي آخرین نفري بود ک
 دختر دیگر به سمتم برگشته 

بودند و با قیافه اي متعج  و ظارهي گنگ نگاهم کردند...لیلي لبخندي زد و 
 از جایش بلند شد که به سمتم 

بیاید همان موقع از ستتمتي دیگر دختري نزدیک شتتد که قیافه اش چندان برایم 
 مد از ترم آشنا نبود به نظر مي آ

 اولي ها باشد: آقاي آزادروش؟! مي تونم چند دقیقه وقتتونو بگیرم؟!  
سرم را به نشانه ي تایید تکان دادم و دیدم که لبخند دوستانه ي لیلي تبدیل شد 

 به پوزخندي معنادار رویش را 
 برگرداند و دوباره سر جایش نشست !  
 با کالفگي به دختر گفتم : بفرمایید؟! 

ش را گذاشتتت جلویم روي میز و پشتتت چشتتمي نازک کرد...تا چند کالستتور
 دقیقه اي مات و مبهوت رنگ بندي 

 تند و ماهرانه ي سایه هاي پشت چشمش بودم!  
 خودم را جمع و جور کردم: خ  ؟! 

شما مثل اینکه  سه گفتن که  ستاد اون جل سرش را خم کرد و با لبخند گفت : ا
  از ترم باالیي ها هستید که قبال

 این درس و داشتید مي خواستم اگه اشکال نداره این سوال منو جواب بدید... 



عینکم را گذاشتتتم روي چشتتمم و شتتروع کردم به خواندن جمله هاي روي 
 صفحه !  

 خ  ، سوالتون االن دقیقا چیه ؟! 
جه این  گه ، من متو خ  ....همین دی فت :  پا کرد و گ پا و اون  کمي این 

 پاراگراف نمیشم ... 
 متوجه کجاش نمیشید دقیقا؟! 

شان  ستاده بود نگاه کردم! تازه چهره های ستش که تازه آمده بود و کنارش ای به دو
 را به خاطر آوردم همان هایي 

 که همیشه جلوي کالس و پشت سر لیلي مي نشستند!  
تازه چهره هایشتتان را به خاطر آوردم همان هایي که همیشتته جلوي کالس و 

 نشستند فکر مي پشت سر لیلي مي 
کنم نگاهم آنقدر تند و گستاخانه بود که یکدفعه نظرشان را بهک ل از نقشه ي 

 احتمالي که کشیده بودند 
برگرداندم، خیال مي کردند رفتار دوستتتانه تري باید ببینند...شتتاید هم اگر در 

 شرایطي جز این بودم محترمانه تر 
فکر مي کردند اصال هم من از برخورد مي کردم اما براي اجراي نقشه شان که 

 آن سر در نمي آوردم روز خوبي 
شد؟! مثال از  ست با صورشان چه مي توان را انتخاب کرده اند، حاال دلیل این ت

 اینکه آن روز لباس جدید پوشیده 
بودم یا صبح ناخواسته شیشه ي ادکلن از دستم افتاد و شکست و سرتاپایم بوي 

 ادکلن را فریاد 



 .نمیدانم ! میزد....یا...
  

                          
 

                    
   

دختر اولي آنقدر در چشتتمهایم خیره ماند که ناچار چشتتمم را گرداندم و از 
 جایم بلند شدم: به هر حال فکر نمي 

 کنم کمکي از دست من بربیاد بهتره سوالتون و ار کسي دیگه بچرسید.... 
سي آخه ....آخه من فکر مي  سوال در ستون خیلي خوبه ، هیچ  سما در کردم 

 نیست که نتونید جواب بدید... 
با اینکه داشتتتم از کنارش رد مي شتتدم تا بروم ستتمت لیلي اما از این حرفش 

 ناگهان شانه به شانه اش ایستادم 
رویم را برگرداندم ستمتش و صتورتمان در فاصتله ي چند ستانتي متري از هم 

 فتم : قرار گرفت با پوزخند گ
خوشتتحال میشتتدم اگه ستتوالتون درستتي بودحتما کمکتون مي کردم اما...این 

 دست سواالي شما رو خیلیا هستن که 
 میتونن جواب بدن.... 

شدم و جلوي  شتم ، از بین میز و نیمکت ها رد  شان گذ صلگي از و با بي حو
 کالس روبروي صندلیه لیلي 



 ایستادم... 
 خوبي ؟! 

 ند گفت : مرسي بد نیستم .... بي آنکه سرش را بلند ک
 از حامد خبر داري ؟ این چند روز دانشگاه ندیدمش ... 

 واقعا؟! نمیدونستم .. 
 آها...کاش یه زنگ میزدي بهش حالش و مي پرسیدي  

شي زنگ بزني ؟! مگه دعواتون  صمیمی ست  شه تو که دو فکر نمیکني بهتر با
 شده؟ 

ه اي که محکم در دست هایش گرفته و سرش را بلند کرد...نگاه کردم به دفترچ
 بود گفتم : من که زنگ میزنم 

 حتما، اما از اونجایي که من یادمه شما دو تا خیلي با هم در ارتبا  بودید!  
 حامد دوست خیلي خوبیه براي من ! 

به جمله اش فکر کردم، ستترم را تکان دادم و با مالیمت گفتم : خیلي خ  ، 
 ل این پس به نظرم بهتره که از حا

دوست خوبت با خبر باشي بهش زنگ بزن و حالش و بچرس در اولین فرصت 
 ... 

 با تردید سرش را تکان داد  
 گفتم : پس چرا نشستي ؟! پاشو دیگه ، برو زنگ بزن بهش .... 

صدام کردي  ستي بگي ؟!  با دلخوري نگاهم کرد و گفت فقط همین و مي خوا
 واسه گفتنه همین ؟! 

  



                          
 

                    
   

سمج دو دختري که همچنان از  شر نگاه  صدایم را محتاطانه پایین آوردم و از 
 ته کالس مرا مي پاییدند فاصله ام 

ید، دلم  ندازه عزیز یه ا مد جفتتون برام  حا با لیلي کمتر کردم: ببین ... تو و  را 
 خواد جفتتون خوشحال باشید! حامد 

 وب نیست اصال! االن خ
 چیزیش شده؟!  -
 من دارم از تو مي پرسم ؟!  -
 من باید از کجا بدونم دوست صمیمیش شمایي !  -
بح  صمیمیت نیست ، بح  اینه که چرا اینجوري شده؟! از اون روز ویال  -

 همه چي ریخته بهم هم من 
با تو ج که نیلو  ته این بود  باب یه حامد فقط از  ناراحت یدونم هم تو،  ح  ر و بم

 کرد، حامدم پا شد به طرفداري از تو، 
 بعدم که اون داستانا پیش اومد 

 خ  ؟!  -
 قیافه اش متعج  و سردرگم بود! 



مي خواستم بگم ....من این و تو رفتار بهترین دوستم حس کردم که ...خ   -
 ..از تو خوشش میاد...میدوني ؟ منم .... 

 سریع حرف را برگرداندم 
 رابطه ي تو و حامد بهم بخوره  _!دوست ندارم 

یه  - یه دوستتت نداریم !  با هم  طه اي  یاوش...! من ...من و حامد هیچ راب ستت
 معمولیه که ... 

 حرفش را قطع کردم و با خونسردي گفتم : حامد اینطوري فکر نمي کنه ...! 
 چي ؟!  -
 خ  ...راستشو بخواي منم اینطوري فکر نمي کنم ..!  -

 اصال منظورت و نمي فهمم ! از جایش بلند شد: 
وايتتح گفتم ، اگه چیزي بین تو و حامد هستتت که منم احستتاس مي کنم  -

 هست نیازي به پنهان کاري نداره 
 اصال!  

 حامد این مزخرفات و گفته ؟!  -
ببین لیلي ...، من از اینکه بفهمم شما دو تا با هم رابطه ي بیشتر از یه دوستیه  -

 یشم ....! معمولي دارید ناراحت نم
میخواستم رفتارم یا گفتارم در آن لحظه محترمانه به نظر برسد اما بالفاصله هم 

 حس ششم هشدار داد که حرف 
 نادرستي زدم.....! 

  
                          



 
                    

   
در یک لحظه صورتش قرمز شد، از جایش بلند شد کیفش را با شتاب برداشت 

 رخندي که سعي مي کرد و با پو
نفرت آمیز باشتتتد گفت : میدونم که خیلیم خوشتتحال میشتتي ! منم خیلي 

 خوشحال میشم اگه دست از سر من 
 برداري ! هم تو هم اون دوستت که نمیدونم چي تو فکرتون مي گذره... 

 و قبل از آنکه فرصت اظهار نظري بدهد با شتاب از کنارم رد شد.... 
ه تکیه دادم به دیوار و تازه فهمیدم که ده ها جفت چشم ناامید و شکست خورد

 که با نهایت دقت زیرنظرمان 
 داشتند صحنه را دیده اند.... 

از پس آن نگاه ها چیز دیگري هم دستتتگیرم شتتد، دفترچه اي که روي میز جا 
 مانده بود....!  

شخص  يطرابش کامال م سترس و ا مادر مثل فرفره دور خودش مي چرخید، ا
 هر چند سعي مي کرد در آن  بود،

لباس هاي دستتت دوز فرانستتوري اش موقر و آرام باشتتد اما وجهه ي دکتریه 
 همیشگي اش را از دست داده بود، 

مدام دور خانه مي چرخید و به اسباب و ايايیه ظرف هاي میوه و شیریني و سر 
 و ويع من و پدر و خودش ور 



د مطمئنا او را هم راحت نمي مي رفت ، اگر عرشتتیا کنار الهام ننشتتستتته بو
 گذاشت . از نظر او مهمانیه خداحافظیه 

دختر و دامادش مي بایست حتي از عروسیشان هم با شکوه تر برگزار مي شد، 
 و حتما هم مي خواست با این کار 

داغي که از عروستتي روي دلش مانده بود را خنک کند، چون بعد از گذشتتت 
  تمام این مدت هنوز هم هر گاه توي

سي دخترش فکر مي کند، به  شام بد عرو ستیم که به  فکرمي رفت همه مي دان
 جاي کوچیکشان به عرقي که از 

فر  گرما از ستتر و ري ملت مي ریخت به نبودن جاي پارک ماشتتین ها، به 
 ارکستري که باع  شد سیم ها 

اتصالي کند و نیم ساعت از عروسي برق برود و بعد ته ته دلش از خساست و 
 دبیري خانواده ي عرشیا گله و بي ت

شتتکایت کند.....هر چند من به طرز عجی  و غریبي از شتت  عروستتي تنها 
 خواهرم جز هاله اي مبهم در ذهنم 

 نمانده بود.... 
سمت در، از حاال به بعد  صداي زنگ آیفون همه پریدند هوا و هجوم بردند  با 

 باید مي نشستم و آمدنه یکي یکیه 
م تنها قستتمتي از آن شتت  که میتوانستتت برایم جال  توجه مهمان ها را میدید

 باشد سر رسیدن دوستان خودم بود 
چون با اصرار و سماجت مادر که همیشه مي خواست وقت بیشتري با دوستان 

 من بگذراند و سر از کار خودشان 



شان را دعوت کنم ! حتي لیلي را که  شدم همه  شان در بیاورد مجبور  و خانواد
 برایم خط و نشان کشیده آخرین بار 

بود که دیگر دور و اطرافش آفتابي نشتتوم هر چند بعید مي دانستتتم بیاید، زنگ 
 زدم برنداشت مجبور شدم ساعت 

مهماني و آدرستش را برایش اس ام اس کنم و امیدوار باشتم که نمي اید! چون 
 به حضور لیلي جلوي مادر اصال 

 دست و بال دختر بیچاره مي پیچددید خوبي نداشتم ! مطمئن بودم حسابي به 
 و سوال پیچش مي کند.... 

  
                          

 
                    

   
از آن طرف حامد هم که جوابم را داد با صداي گرفته و برخالف همیشه دلخور 

 و آرامش گفت احتمال آمدنش 
آوردنش در نظر  خیلي کم استتت ، اما از آمدن او مطمئن بودم، کستتي را براي

 گرفته بودم که رد خور نداشت ! 
 نیلوفر...! 

شم و ابرو آمدنش فهمیدم که براي خوش آمدگویي  ست مادر و چ شاره ي د با ا
 باید همراهشان بایستم جلوي در 



سال خودمان بودند اما  سن و  ورودي ، با اینکه اکثریت مهمان ها جوان و هم 
 باز هم تشریفات در حد پذیرایي از 

ستخدمي که براي آن م سال دار بود....تا مي آمدند مادر به م سن و  همان ها ي 
 ش  استخدامش کرده بود نگاه 

شان بگیرد و آویزان  ست مي انداخت که یعني کت و مانتوهاي مهمان ها را از د
 کند تا مي نشستند چند نفر براي 

سر و کله ي ی شده  شان خالي ن شان هجوم مي آوردند لیوان سر ر ک نفپذیرایي 
 پیدا مي شد که پرشان کند، به 

شک و مدیریتیش  سلیقه ي خ سته بود همه چیز را مطابق با  نظرم به خوبي توان
 کنترل کند... 

شد  سر و کله ي حامد و نیلوفر با هم پیدا  شته بود که  شتر نگذ ساعت بی یک 
 نیلوفر مثل همیشه با سر خوشي ها 

نشیند و حامد خنثي و بي خیال تر و لودگي هایش بي ترس از آنکه به دل مادر ن
 از همیشه ! با این تفاوت که سر 

حال نبودنش هم باع  شده بود این بي تفاوتیش حسابي توي ذوق بزند یا اگر 
 کسي از دور او را میدید او را به 

جنازه اي متحرک تشتتبیه کند....بعد از یک دور چرخش دور ستتالن پذیرایي و 
 حال و احوال هاي کردن هاي 

تداول خودم را روي صتتندلي کناریشتتان انداختم ، نیلوفر لیوان شتتربت پایه م
 بلندش را گرفته بود دستش و با دست 



دیگر منگوله هاي موهاي فرش را مي کشید و باز مي کرد... حامد هم صندلي 
 بغلیش مثل مجسمه اي ی  زده 
 به گل هاي قالي زل زده بود... 

 .خوش مي گذره؟! سعي کردم یخشان را آب کنم : خ  ..
نیلو ابروهایش را باال انداخت و با خوشتتحالیه شتتیطنت آمیزي گفت : من 

 همیشه از این جور جمعا خوشم 
شون از پل  شیک و پیک ! اینایي که دیگه خر سال دار و  سن و  میاد...!آدماي 

 گذشته و فقط به ظاهرشون و آداب 
پیر میشتتن یعني  معاشتترتشتتون اهمیت میدن، همیشتته فکر مي کردم آدما وقتي

 باید یه عصا بگیرن دستشون و دوال 
دوال راه برن و مدام آب دماغشتتون و جمع کنن ...اما ببین ...! مهموناي شتتما 

 يابت مي کنن که این فکر مسخره 
 اس...اون آقایي که دستمال گردن بسته کیه ؟! 

با  وچشمهایم رد نگاش را گرفت ، کمي آنطرفتر کنار پدر پیرمردي نشسته بود 
 قلمش چیزي یاداشت مي کرد 

 دوست قدیمیه پدرمه ... 
 برق خودنویسش چشم آدم و کور مي کنه ! مگه نه حامد؟ 

  
                          

 



                    
   

گردن کشتتیدم تا عکس العمل حامد را ببینم بدون آنکه چشتتم هایش از حالت 
 ماتي دربیاید گفت : هوم؟! 

 في کرد و با دلخوري ازجایش بلند شد و رفت ..... نیلو پو
صورت  سرش را با بي میلي باال آورد و اول رفتن او و بعد هم نگاهي به  حامد 

 من انداخت . حامد از آن هایي نبود 
که بشود برایش دلسوزي کرد، حتي وقتي که تا سر حد مرگ مریض مي شد یا 

 مشکل دار بود...! یک چیز 
بدترین خاصتتي در وجودش ب که در  جاب مي کرد  که آدم را همیشتتته م ود 

 شرایطش هم هنوز از تو قوي تر 
استتت ...با این حال مي دانستتتم که آنقدر در شتترایط بدي گیر افتاده که حتي 

 حوصله اش را نداشته براي آمدن به 
یک چنیین مهماني ریش هایش را بزند...!حامد هیچوقت ته ریش نداشت ...! 

 یعني یک دلیل و این به تنهایي 
 بزرگ که باید برایش نگران میشدم... 

 پرسیدم: خوبي ؟! 
 نیم نگاه بي حوصله اي انداخت : نه خیلي ، ت  دارم... 

 اي بابا، میخواي بریم دکتر؟ نمي دونستم مریض شدي ...کاش نمیومدي ! 
شده  يرب و زود و تهدیدي که  سئول آوردن من به هر  اون موقع که نیلو رو م

 ي باید فکر اینجاهاشم مي کرد



 مي کردي ...! 
از جایم بلند شدم و رفتم سر جاي نیلو، یک صندلي نزدیک تر به حامد نشستم 

 . صدایم را آوردم پایین تر... 
 حامد، یه چیز جال  بگم بهت ؟! 

 بستگي داره چي باشه ! ببینم حوصلم میکشه گوش کنم یا نه ...! 
 ه دختره اس.... جالبه ، خیلیم جالبه ...در مورد ی

ل   جا مام چیزاي  هایش را محکم روي هم فشتترد: چرا تو و مهراد ت لک  پ
 زندگیتون در مورد دختراس؟! واقعا 

نمیتونید هیچ چیز جال  دیگه اي تجربه کنید یا خودتون میخواید اینجوري به 
 نظر بیاید؟! 

رق ف اگه بهت بگم که ....مثالبگم از یه دختري جدي خوشتتم اومده و با بقیه
 داره برام چي میگي ؟! 

 با آخرین سرعتي که میتوانست سرش را چرخاند به سمتم : کي ؟! 
 نمیشناسیش ! 

 حاير بودم قسم بخورم که نفسش را آزاد کرد.... 
 خ  وقت نمیشناسمش چرا به من میگي ؟! 

 به ...! نامرد مثال تو دوستمونیا...! 
  

                          
 



                    
   

ببن سیا، من واقعا تو این زمینه ها مشاوره ي خوبي نمیتونم بدم! باور کن ...اگه 
 بلد بودم خودم االن این ويعم 

 نبود...! 
 حاال کي مشاوره خواست ! گفتم درد و دل کنم باهات...! 

 جواب نداد، با بي حوصلگي نگاهش را انداخت طرف دیگري  
 اري ...ولي من مشاورم خوبه ها باور کن ... گفتم : پس خودتم مشکل د

به کندي از جایش بلند شد، انگار که آدم سنگین وزني بخواهد به نیروي جاذبه 
 غلبه کند: باور نمي کنم چون 

 اومدي در مورد یه دختر با من درد و دل کني .... 
 چند قدم دور نشده بود که یکدفعه در جایش ایستاد... 

شیدم، سرک ک شتش  شمهایش ، جلوي در ورودي لیلي  از پ ست مقابل چ در
 داشت با الهام و عرشیا سالم و 

 احوالچرسي مي کرد.... 
 این دیگه چرا اومد؟!  -

نتوانستتتم جلوي خودم را بگیرم و این جمله را به زبان نیاورم، کامال بي اراده 
 بود! حامد نگاه عصباني و خشکي 

 چي گفتي ؟!  پرتاب کرد سمتم ، چشم هایش را ریز کرد:
ند شتتتدم: میگم ...! آخه ...قرار نبود  خودم را جمع و جور کردم و از جایم بل

 بیاد. 



 مگه خودت دعوتش نکرده بودي ؟!  -
شمش میان جمعیت بي تابانه  شت طرفش ، چ دوباره نگاه هاي هر دویمان برگ

 گشت تا رویمان يابت شد....لبخند 
نیمه باال آورد اما لیلي با حالتي زدم، حامد دستتتش را به نشتتانه ي ستتالم تا 

 قهرآلود رویش را برگرداند و رفت به 
 سمت نیلوفر... 

حامد با عصبانیتي که هر لحظه بیشتر مي شد پرسید: دسته گل جدید باز چي 
 به آب دادي ؟! 

ستم بگویم چرا هر وقت ، هر ناراحتي پیش مي آید فکر مي کنید باید یک  خوا
 حرفم  طرف قضیه من باشم ؟! اما

را نگفته پس گرفتم ، حامد با عصتتبانیت ترکم کرد و رفت ستتمت دیگري و من 
 فکر کردم که حق دارد....، لیلي 

همیشتته از دستتت من ناراحت استتت و تمام این ناراحتي ها را ستتر بقیه به 
 گ*ن*ا*ه نکرده شان اوار مي کند....! 

ي عه که من هرچي سعنیلوفر را جایي کنار اشچزخانه گیر انداختم : دو تا مويو
 مي کنم کمتر مي فهمم و میخوام 

 ازشون سر دربیاري ! 
  

                          
 



                    
   

ابروهایش را انداخت باال: کاراي ستتخت ...! احستتاس نمي کنید که تمام اون 
 خوبي هاي که جمع دوستانه ي ما 

 داشت داره از بین میره؟! 
سر در بیارم، میدوني اگه بهم  دقیقا! به - سري چیزا  همین خاطر میخوام از یه 

 يابت بشه که فکرایي که تو 
 سرمه حقیقت داره این گروه دیگه به کل از هم پاشیده میشه ! 

تا  تک و  با این حال خودش را از  کامال مشتتهود بود  یدنش  جا خورد! ترستت
 نینداخت و با خنده گفت : به دست کج 

 واسه قتل مضنون شدي ؟!  کسي شک کردي یا
صدایم را پایین تر  شد  سش نبا سي حوا صبانیت نگاه کردم که ک اطراف را با ع

 آوردم: اول میخوام ببینم حامد چه 
مرگشتته که امروز با این ریخت و قیافه عین برج زهرمار پا شتتده اومده اینجا، 

 دوم، اینکه ...لیلي ... 
 نگاهش تیز تر شد: لیلي چي ؟! 

و ول کن ، مهم نیستتت خودم باید جوابشتتو بفهمم ...همون اولي رو دومیه ر -
 بفهمي کافیه .... 

 سیاوش! پرسیدم لیلي چي ؟!  -
 گفتم که ! اون به خودم مربو  میشه شخصیه !  -



نگاهش را از کنارم رد کرد و با پوزخند گفت : خیلیم شتتخصتتي نیستتتا! خانوم 
 دکتر داره ته و توشو درمیاره.... 

شاره سته بود کنار لیلي  با ا ش شتم ، با دیدن مادر که ن ستچاچه برگ سرش د ي 
 انگار سطل آب ی  روي سرم خالي 

کردند، چرا انقدر ترستتیدم و هول شتتدم؟! نمي دانم ! مي دانستتتم نتیجه ي این 
 گفتگو هرگز خوب نخواهد بود، لیلي 

م در اولین برخوردش از چشتتم مادر مي افتد و اصتتال این یکي را نمي خواستتت
 ....بازوي نیلو را گرفتم و کشیدم به 

ستتمت پذیرایي: بیا برو با هر ترفندي که شتتده، هر جور که میدوني ستتر مادرو 
 گرم کن تا نبوته با لیلي صحبت کنه 

 منم از اونجا بلندش مي کنم ...! 
 اخم هایش را توي هم کشید: دقت کردي جدیدا همش داري دستور میدي ؟! 

  لطفا...! خوب شد؟!  -
 خ  چه اشکالي داره؟! بزار آشنا بشن با هم ..!  -

 هلش دادم سمت مادر: اینو به حساب شیطنتتت میزارم نه بدجنسیت ...! 
با کالفگي نفس عمیقي کشتتید و به استتمان نگاه کرد، انگار که از خدا طل  

 صبر مي کرد و بعد با قدم هاي 
دنج ترین نقطه ي  آهستتته به ستتمت مادر و لیلي رفت که در کنج خانه ، در

 پذیرایي تنگ هم نشسته بودند و 
  



                          
 

                    
   

صتتحبت مي کردند، مادر با همان حالت مدیر مابانه ي همیشتتگي اش و لیلي 
 عین تمام اوقات دیگر مظلوم و 

 سربه زیر....!  
، تمام وجودم را حس با دیدنش کنار مادر انگار زیر پاهایم ستتستتت مي شتتد

 ترحم و دلسوزي پر مي کرد....لیلي 
 يعیف تر از آن بود که بتواند جلوي مادر و نقشه هایش مقاومت کند!  

 تکیه زدم به دیوار و توي دلم گفتم خدا امش  را ختم بخیر کند...! 
از تمام این اتفاقات فقط مي توانستتتم یک برداشتتت کنم ، آن هم اینکه مادر به 

 درانه اي با شاخک هاي تیز طرز ما
و حستتاس مادرانه اش تمام خطري را که قرار بود مرا تهدید کند از جان  لیلي 

 مي دید! حتي قبل تر از آنکه او را 
ببیند یا اصال اسمش را بشنود، فقط مي دانست یک دختري هست ، یک دختر 

 مرموزي هست ، که من هم بدون 
ي دوستاي صمیمیش به حساب مي آیم و آنکه زیاد در موردش بدانم در حیطه 

 این رقیقا همان چیزي بود که 
 مادر را نگران مي کرد،  



سي و  شروع کرد به احوالچر ست و خیلي غیرمنتظره  ش سمت مادر ن نیلوفر این 
 شیرین زباني هاي مختص خودش، 

لیلي آنقدر جا خورده بود که تا چند لحظه گیج و ویج گردنش را کج کرده بود 
 ر را دید مي زد، بعد خودش و نیلوف

به من ، بهترین موقعیت بود که مي شتتتد  تاد  را جمع و جور کرد و نگاهش اف
 اشاره کنم تا از سر جایش با یک 

سمتم ...و این کار را به راحتیه یک نگاه  شود و بیاید  عذرخواهیه کوچک بلند 
 کردن مي تواسنتم انجام 

دستم دلخور است ، که مي دانستم دهم ....حتي با وجود اینکه مي دانستم از 
 هنوز کینه ي اتفاق روز تولد را دارد، 

ست ...با همه ي  صبی سبت دادم ع سش را به حامد ن سا هنوز از اینکه من اح
 وجود مطمئن بودم که براي آوردنش 

به سمت خودم یک نگاه کافیست ، یک اشاره ي خیلي کوچک که همه ي کینه 
 ها را فراموش کند...!  

سه بار نگاهش را چرخاند و وانمود همانطو سینه نگاهش کردم، دو  ست به  ر د
 کرد که مرا و چشمهاي خیره ام را 

نمي بیند یا حتي مي بیند و بي تفاوت استتت اما بااالخره بعد از دو ستته دقیقه 
 سد غرورش شکست و با عصبانتي 

 از جایش بلند شد و با گام هاي بلند و سریع به سمتم آمد...! 



س شتم که من اح سانه اي به خودم ایمان دا اس قدرت مي کردم، به طرز بدجن
 مي توانم حتي احساسات او را 

شمش را در یک لحظه به آرامش و  صال هم کاري ندارد که خ کنترل کنم ، که ا
 سکوتي رویایي تبدیل کنم ... 

با صورتي برافروخته جلویم متوقف شد، به تقلید از من دست به سینه ایستاد و 
 ظر ماند تا حرفي بزنم  منت

 سرم را کج کردم و با لبخند گفتم : مرسي که اومدي انتظارشو نداشتم ... 
 اگه اومدم به خاطر آشنا شدن با خانوادت بود!  -
  

                          
 

                    
   
 چه جال  !   -
 کجاش جالبه ؟!  -
وني و به خاطر آشتتنا شتتدن با خانواده ي اینجاش که خانواده ي منم این مهم -

 دوستام ترتی  دادن ! 
شگي ،  يطراب همی سمتي دیگر، همان ا سرش را برگرداند به  سکوت کرد، 

 دزدیدن نگاه ها، گذاشتن و رفتن 
ها...! همه ي آن هایي که دیگر نه فقط من حتي نیلوفر و حامد و الهام و عرشیا 

 هم بهش عادت کرده بودند....! 



ردم لحنم آرامتر باشد گفتم : مي دوني که من اصال اصراري به دونستن سعي ک
 این مويوع ندارم! اصال نه فقط 

این مويتتوع، هر چي دیگه که باشتته ! تا خود طرفم نخواد چیزي و بگه من نه 
 دخالت مي کنم نه تو کارش سرک 

 مي کشم ...! 
شده بود گفت : چیزي  صبورانه  صدایي که یکدفعه آرام و  ست  براي گفتنبا  نی

 ... 
 منم چیزي نچرسیدم!   -
 فکر کنم بهتره برم....  -

خندیدم: میدوني چیه ؟! همیشتته داري فرار مي کني ! یه بار جاي اینکه بزاري 
 بري بمون و بجنگ ! 

 با چي بجنگم ؟! چشکهایش بدبینانه شده بود!  -
میناس به خاطر ه با چیزایي که اذیتت مي کنه ! با کسایي که اذیتت مي کنن ! -

 که فرار مي کني دیگه ! نذار برو، 
 وایسا سر جات و باهاشون بجنگ ، یا درست میشن یا تخری  میشن ... 

دستتتش را با کالفگي گرفت به پیشتتاني اش....نگاه هاي تند و عصتتبي اش را 
 نمي توانست جمع کند: نه ..واقعا 

 ود چون به قول تو واستته اینبهتره برم، از اولشتتم نباید میومدم اومدنم اشتتتباه ب
 بود که خانوادت میخواستن سر از 

 کار دوستات دربیارن... 



یه امانتي  - هر طور راحتي ، بهت اصتترار نمي کنم فقط ....قبل اینکه بري ! 
 داري باید بدم بهت ... 

 چي ؟!  -
 راه افتادم سمت اتاق ها و پشت سرم بدو بدو آمد: چي دستت دارم؟! 

 س..! یه دفترچه ا -
 دفترچه ! ماله منه ...؟!  -

 _آره، اون روز که پا شدي از کالس رفتي بیرون رو میز جا مونده بود... 
  

                          
 

                    
   

در اتاق الهام را باز کردم، دفترچه را همانجا پنهان کرده وبدم چون مي دانستتتم 
 در اتاق من چیزي از دید 

کاوانه ي مادر و تفتیش کردن هاي بي حد و اندازه اش پنهان نمي ماند، کنج
 اما اتاق الهام امن بود، امن تر از 

هر جاي دیگر خانه ! چون تکلیفش مشتتخص شتتده بود، چون دیگر نگراني از 
 این بابت که کسي گولش بزند وجود 

 نداشت ...! 
مت لیلي برگشتم به سدر کشوي پشت تختش را باز کردم دفترچه را برداشتم و 

 که توي راهرو روبروي اتاق 



 ایستاده بود، با دهان باز و ظاهري مبهوت نگاهم مي کرد! 
 این ....این دفترچه ....  -
 دست من بود...  -

گرفتم سمتش ، دستش را جلو آورد اما نتوانست نگهش دارد، دفترچه از دستش 
 افتاد زمین ، روي قالیچه ي توي 

 دا داد... راهرو گرومبي ص
 خوبي ؟!  -

 دامنش را با دست جمع کرد و هم شد روي زمین تا دفترچه را بردارد: خوبم ... 
سم میخورم  شتابزده گفتم : من بازش نکردم، ق شد  انگار که چیزي یادم آمده با

 نگاهش نکردم... 
سرش را باال گرفت و نگاهم  سریع  يطرابش از همین بابت بود چرا که  تنها ا

 کرد... 
 چرا بازش نکردي ؟!  -
باشتتته  - چون،...خ  ...بازش نکردم دیگه ، چون ممکنه دفترچه خاطزات 

 ممکنه یه چیز خصوصي باشه ..ممکنه به 
 من ربطي نداشته باشه ..! 

 امکان نداره بازش نکرده باشي ...  -
 من مادرم نیستم لیلي ! از کاراي اونم انقدري بیزار هستم که تکرارش نکنم !  -
 ار تحویل من نده سیاوش! بازش کردي ! شع -
 میگم نکردم! چرا باید به خودم اجازه ي این کار و بدم....!  -



خ  ...پس ...پس ازش فرار نکن !  - یدي !  بازش کردي و د بازش کردي ! 
 حاال که دیدي همه چیو..حاال که 

 فهمیدي بیا دربارش صحبت کنیم  
 در مورد چي صحبت کنیم ؟!  -
 ر مي کني ! مرد باش! فرار نکن ازش... چرا انکا -
  

                          
 

                    
   
 از چي لیلي ؟!  -
 حاال که دیدیش بگو حرفاتو!   -

سیدم! از ترس  صدایش که با همان بغض و لرز اوج مي گرفت بي اختیار تر از 
 اینکه یک درصد مادر یا بقیه 

 ند  مهمان ها بشنوند و بیای
 آروم باش لیلي ! میگم ندیدم هیچي و! میگم بازش نکردم..!  -
 دیدیش ! بازش کردي ...  -
 لیلي ...!  -
 چه خبره اینجا؟!  -

ستاده بود  ستانه ي ورودیه راهروي اتاق ها ای شتیم و به حامد که در آ هر دو برگ
 نگاه کردیم ... 



خودمون حلش مي زودتر از لیلي خودم را جمع و جور کردم: چیزي نیستتتت 
 کنیم 

نگاه ستتنگینش را با آن اخم هاي گره خورده از من گرفت و پرتاب کرد ستتمت 
 لیلي : چي شده لیلي ؟! 

بغض داشتت ، بعید مي دانستتم بتواند حرف بزند، بي توجه به حامد انگار که 
 اصال آنجا حصور ندارد دوباره رو کرد 

دونگیه ؟! این و داري با سمت من و گفت : فکر مي کني حاال کارت خیلي مر
 دستاي خودت پس میدي و وانمود 

مي کني که اصتال چیزي نشتده چیزي ندیدي ...! که تحقیرم نکني ! که چیزي 
 عوض نشه آب از آب تکون 

نخوره..! نمیخوام! این رفتاره قهرمانانتو نمیخوام! این بي توجهیاتو نمیخوام! این 
 مردونگي نیست این نامردیه ! 

شتر تح شتي ؟؟ خیلي خ  ! بی سه تو بود، دیدیش ؟! نظري ندا قیرم کردي ! وا
 مینداختیش دور و دیگه نه به روي 

خودت میاوردي نه به روي من ! حاال دادیش دستتت من که چي ؟! چیکارش 
 کنم ...؟! 

 بس کن لیلي ! بسه دیگه ...!  -
شتم کم کم به این نتیجه مي  سیحرف هایش را نمي فهمیدم با این حال دا دم ر

 که کاش به خاطر نفرت از 



کارهاي مادر از دیدن محتویات دفتر، صرف نظر نمي کردم...! آنقدر این قضیه 
 برایش باور نکردني بود که به 

شد! حتما از من  شاید یک دفتر خاطرات با شد،  ستقیم نمي  صراطي م هیچ 
 خیلي نوشته ، حتما در موردم حرف 

نستتته به خودم، رو در رو بزند! گفتن هایي زده، حرف هایي که هیچوقت نتوا
 نداشت ! فهمیده بودم، مي دانستم ، 

حتي تمام آن حرف ها را نگفته هم از کارهایش شتتنیده بودم....اما آن لحظه 
 باید مرا باور مي کرد، باید مي فهمید 

 که به دفترش دست نزدم... 
  

                          
 

                    
   

شک هایي را که روي گونه اش مي لغزید پاک کرد...دفتر را با با  ست ا شت د پ
 تمام توانش پرتاب کرد جایي 

دورتر روي زمین ...برگشتتت ، خواستتت برود که حامد جلویش در آمد: هي 
 ...کجا؟! 

 برو کنار...!  -
صتتدایش آنقدر عصتتبي و تل  بود که هر لحظه احتمال مي دادم به حامد هم 

 با این حال حامد سمج  حمله ور شود،



تر از من بود! دستتت هایش را باز کرد روي دو دیوار دو طرف راهرو و راهش را 
 سد کرد! 

 _تا نگي چي شده...! تا نگي ...از این جا پاتو نمیزاري بیرون...! 
 دستت و بردار...انقدر جیغ میزنم تا بیان آبروتون بره..!  -
کار من نیستتتن ! آبروي من نمیره،  اینجا خونه ي من نیستتت اینا هم کس و -

 آبروي سیاوش جونت میره...! اینم 
یادت باشتته هیچوقت نه من و تهدید مي کني نه مي ترستتوني ! حاال بگو چي 

 شده 
 گفتم برو کنار حامد...! برو کنار...  -

 با مشت هایش چند يربه به کتف و سینه ي حامد زد: برو کنار، برو کنار... 
لت  تاده بودم و ستتعي کردم دخا که عین مترستتتک ایستت کنم ! مستتخره بود 

 کشمکششان را سر من ، وسط خانه ي مان 
 نگاه مي کردم ! 

 بزار بره حامد....  -
 بي آنکه نگاهم کند با نفرت گفت : تو ساکت ...! گفتم چي شده؟!  

لیلي خسته و در مانده دست از زدن و داد کشیدن برداشت کنار دیوار سر خورد 
 ذاشت روي زانوهایش سرش را گ

و نشست به گریه کردن! من و حامد، هر دو مات و میهوت سر جاهایمان مانده 
 بودیم ...! از دیدن درماندیگه 



به جایي  دختري که همیشتتته در اینجور مواقع فرار مي کرد احتماال مي رفت 
 دیگر و در پنهاني گریه مي کرد! و 

 مي کرد...!  حاال که حبسش کرده بودیم جلوي خودمان گریه
شه به  سي که در قیر فرو رفته با سمه ، مثل ک شکم زده بود، پاهایم مثل مج خ

 زمین می  شده بود... 
حامد کنارش زانو زد، تالشتتش را براي اینکه دستتت نکشتتد روي ستتر لیلي یا 

 بغلش نکنداز آن باال به ويوح 
 د... ندهمیدیدم، حتي دست هایش را که چسباند به زمني و دیوار تا تکانشان 

شده؟! خ  حرف بزن..! بگو چي میخواي ؟! چي اذیتت میکنه ؟؟چرا  - چي 
 اینجوري مي کني ؟! حرف بزن 

 دیگه ...یه چیزي بگو...هر چیزي که میخواي فقط بگو...! 
  

                          
 

                    
   

ا بود ف در آن لحظه دلم میخواستتت آنجا نباشتتم ، حالم بدتر از هر دوي آن ه
 قدرتي وجود نداشت قدرتي احساس 

نمي کردم! حس شیطاني را داشتم که دختري مظلوم و يعیف را به این حال و 
 روز در آورده و به همین خاطر از 

 چشم نزدیکترین دوستش افتاده...! دعا مي کردم لیلي حرفي نزند...! 



یه هاي لیلي ، لرزیدن اما حامد با لجاجت رهایش نمي کرد، بین هق هق گر
 شانه هایش فقط التماس مي کرد 

که حرف بزند، که یک دلیل بیاورد.....! واقعا دوست داشت آنچه را که قرار بود 
 بشنود؟! اگر دوست نداشت پش 

چرا براي فهمیدنش اصرار مي کرد...آنقدر گفت ، آنقدر گفت تا لیلي سرش را 
 با عصبانیت بلند کرد، با صورتي که 

از اشتتک بود خیز برداشتتت و از کنار پاي من دفترچه را قاپید، باز کرد  خیس
 جلوي چشم هاي حامد! 

به خاطر اینا س! به خاطر همینا! مي بیني ؟! واستته ایناس.... شتتما که مي  -
 دونید! شما که همتون مي دونید چرا 

 هدیگه من و بازي میدي ! تو که اولین نفر از دوست صمیمیت پرسیدي ! تو دیگ
 چرا اداي گیجا رو درمیاري ؟! 

میخواید خودم اعتراف کنم ..؟! این جوري دوستتت دارید..؟! به تو چه ربطي 
 داره اینا؟!تو چیکاره اي این وسط که 

 باید واسه تو هم اعتراف کنم و خرد بشم ...؟! 
ست هاي لیلي که دفتر  شم هایش روي د حامد روي دو زانویش وا رفته بود چ

 روي برگ برگ را ورق میرد، 
شد و در هوا چرخ میخورد و اطرافش روي زمین  ستانش پاره مي  هایي که با د

 مي نشست سرگردان بود! به 



چشم هایم اطمینان نداشتم ، به همه ي آن چیزهاییکه میددیم ، به نقاشي هاي 
 روي برگه ها...! به آن کسي که 

اي از احستتاس تنفر و  روي برگه ها لبخند میزد و در هوا مي چرخید....! آمیزه
 دلسوزي و هیجان بودم....انقدر 

نگاهش کردیم تا خسته شد، تا نزدیک به سي چهل برگ را پاره کرد، تا بلند شد 
 و رفت ..... 

 با این فرق که این بار حامد دیگر جاني نداشت که جلویش قد علم کند.... 
 مثل من بود، نه ! بدتر از من بود.... 

 کرد روي زمین و با هزار بدبختي از جایش بلند شد.... دست هایش را پایه 
 گفتم حامد؟! 

دستش را پشت سرش بلند کرد که یعني حرفي نزنم ...و رفت ! به فاصله ي سه 
 چهار دقیقه بعد از رفتن لیلي ! 

 من مانده بودم با یک مشت ورق پاره و دنیایي که نمیشناختمش ...! 
دادم به گوشهایم ! صداي مادر بلند بود، بالشت را گذاشتم روي سرم، فشارش 

 از هر صدایي بلند تر بود آنقدر بلند 
بود که از هر چیزي رد مي شتتد، که هر کاري که مي کردم باز هم شتتنیده مي 

 شد،،حتي دیوار بتني و سیماني را 
 هم سوراخ مي کرد و رد مي شد!  

  
                          

 



                    
   
ستگاري کرده! اونم چه جوري ! یه دفتر  - سر من خوا دختر انقدر وقیح ؟! از پ

 اومده داده بهش پر از نقاشي ! 
 الهام پرسید: نقاشي ؟! 

شیده اومده  - ست برگ ک شتو تو دوی سته چهره ي آقاي دادا ش شي ، ن بعله نقا
 داده بهش ...! ولي سیا خیلي رفتار 

شم اومد! همه دفترچه شته خو شو  خوبي دا شي ها ها رو جلوش پاره کرده، نقا
 ریز ریز کرده...! 

 سیاوش؟! امکان نداره همچین کاري کرده باشه ...!  -
خاک تو سر دختره! آبروي هرچي دختره برده...! فکر کرده من پسر دسته گلم  -

 و از سر راه آوردم؟! که یه آدم 
مش ان و تقدیبي کس و کاري که اصن معلوم نیست کیه خانواده اش کین و کج

 کنم ...! 
 عرشیا با خنده گفت : خانوم دکتر این و مادراي عروس میگنا نه داماد! 

ست گل  - ستگاري به جاي د شده دخترا میان خوا فعالکه میبیني زمونه عوض 
 و شیریني از این جور کادوها هم 

میارن میدن...میدونستتتم ! از همون اولشتتم که دیدم میدونستتتم اینا که آروم و 
 لوم میشینن یه گوشه سربه زیر مظ



دلبري مي کنن از اون پرستتر و صتتداها هم بدترن! مظلوم نمایي مي کنه ! با چه 
 وقاحتي ........! جلوي من سرشو 

میندازه پایین و لبخنداي ملیح میزنه بعد میره اونور از پستترم خواستتتگاري مي 
 کنه ! از آن بترس که سر به تو 

سرم رنگ دارد...! دیگه من بمیرم بز شه ..... بزارم پ سیا آفتابي  ارم این دور و ور 
 این دختررو ببینه ...! وقیح ! پر رو! 

 بي کس و کار بي شرم و حیا...! 
الهام ستتعي داشتتت آرامش کند: من اصتتال این داستتتانا رو باور نمي کنم ، اما 

 میدونم که لیلي دختر خیلي خوبیه 
 !  مامان، واقعا دختر با محبت و با شخصتیه

بعله بعله از کماالتش دیدم امشتت  ! هي به اون ستتیاوش مارموز میگم بیار  -
 این دوستات و من ببینم بشناسم هي 

شناختیش چرا هیچ کاري نکردي  سه همینا بود! تو که می از زیرش در میرفت وا
 ! نباید میزاشتي برادرت با این 

 جور آدماي بي اصل و نس  و بي شخصیت رفت و آمد کنه ! 
رشیا اعتراض کرد: حاال شما از همین برخوردش تشخیص دادي بي اصل و ع

 نسبه ؟! من با الهام موافقم واقعا 
شده  شق  شما دیگه ..! عا سر  شازده پ دختر خوبیه ..! حاال دلش رفته براي این 

 بنده خدا...اونم آدمه ! مگه دخترا 
 نمیتونن عاشق شن ....! 



ولي حق ندارن برن خواستتتگاري حق  چرا! چرا! دخترا میتونن عاشتتق بشتتن -
 ندارن تو ابراز عشق پیشقدم 

شن .......باید وایسن طرفشون اول پیشقدم شه ...! وگرنه بي شرم و حیان! بي 
 اصل و نس  و بي شخصیتن ! 

  
                          

 
                    

   
! بعد تکلیف دختره عرشتتیا گفت : خ  حاال اومدیم و پستتره پیشتتقدم نشتتد...

 چیه ؟! نباید از عشقش بگه ؟! نباید 
 شانسشو امتحان کنه ؟! 

 نخیر! باید عشقشو با خودش به گور ببره....! دختره ي بي خانواده ي وقیح ..!  -
بالشتتت را پرتاب کردم ستتمت در بستتته ي اتاق و با تمام توانم فریاد کشتتیدم: 

 مامتتان!  
یر منتظره اي یکدفعه پچ پچ هاي اعصاب خرد سر و صداها خوابید، به طرز غ

 کن پایان یافت خانه ساکت شد، 
 همه آرام گرفتند...!  

منتظر بودم هر لحظه مادر در را باز کند و خودش را بیندازد وسط اتاق و شروع 
 کند به نصیحت کردن، به سوال 



شتر ستن ! اما حتي این اتفاق هم نیفتاد، چیزي که بی يیح خوا سیدن، تو ز ا پر
 همه بهش نیاز داشتم ! نیم خیز شدم 

تکیه دادم به دیوار و سرم را که از درد درحال انفجار بود میان دستانم نگه داشتم 
 ! حتي نفهمیدم که مهماني 

مد و لیلي را! حتي نیلوفر هم براي  حا یدم رفتن  مام شتتتد، نفهم چطور ت
 خداحافظي نیامد، فقط یادم مي آید که 

وحشت زده و چشم هاي از تعج  گرد شده ي مادر برگه  داشتم زیر نگاه هاي
 هاي پاره شده ي نقاشي ها را 

تا  تا وقتي که همه رفتند،  تاق حبس کردم  جمع مي کردم، بعد خودم را توي ا
 وقتي که رسید به دور هم نشستن 

شروع حرف و حدی  ها و غیبت ها! تا آن لحظه مادر  ضاي خانواده و  هاي اع
 که دیده بود مثل تمام چیزهایي را 

سنگین حمل کرده بود و بعد یکدفعه براي الهام چنان بازگو کرد که انگار  رازي 
 بار سنگیني را از دوشش پایین 

 مي گذارد.... 
شم !  ستم بي تفاوت با سردي و آرامي ذاتیم از بین رفته بود، نمي توان تمام خون

 دلشوره داشتم ! عذاب وجدان، تمام 
م را انگار به دیوار مقابل دستتتبند زده بودم تا یک وقت حس هاي بد....! نگاه

 هوایي نشود و به نقاشي هاي کنار 
 اتاق نگاه نکند...! سرم درد مي کرد! سرم چرا انقدر درد مي کرد؟!  



شیرجه رفتم ، نیلوفر بود....  شتنش  با زنگ تلفن تقریبا از روي تخت براي بردا
 حوصله اش را نداشتم ....گوشي را 

ختم کنار، چند دقیقه ي بعد باز زنگ زد، چشتتمهایم را بستتته بودم، دو بار اندا
 سه بار...دفعه ي چهارم گوشي را 

 خاموشي کردم....چند دقیقه ي بعد الهام در اتاق را زد: سیا... 
ش  تنهایم  ستند یک  شتم ، نمیتوان صله ي جواب دادن به هیچکس را ندا حو

 بگذارند! یک ش  بگذارند به حال 
 م باشم ! توي دنیاي خودم باشم ...! خود

کار خیلي مهم داره  - یه  یداري ..؟! نیلوفر زنگ زد بهم گفت  یاوش اگه ب ستت
 باهات گوشیتو روشن کن .. 

  
                          

 
                    

   
زیر پایم یکدفعه خالي شتتد انگار! کار مهم ؟! شتتاید یک خبر بد؟! شتتاید یک 

 که باع  آن همه دلشوره بود؟! اتفاقي 
شي  ست هایي که تقریبا مي لرزید گو شان؟؟؟حامد؟؟ لیلي ؟! با د براي کدام

 را روشن کردم! دوازده تماس بي 
 پاس  از نیلوفر، هفت تا از حامد.... 



 خواستم شماره شان را بگیرم که خود حامد زنگ زد 
 الو...  -

 زحمت گفتم : سالم...  صدایم در نمي آمد گلویم را صاف کردم و به
بي آنکه جواب سالمم را بدهد شروع کرد: مادرش زنگ زده به شماره ي نیلوفر 

 گفته مهمونیتون تموم نشد؟! 
شت بهش  شما زنگ زدید بردا شته خونه ! تلفن منو جواب نمیده اگه  هنوز برنگ

 بگیئ نیاد خونه !  
 نیاد؟! یعني چي نیاد؟! پس کجا بره؟!  -
شنیدي یا دوباره بگم تا بره تو اون گوشات!؟! ؟؟ گفتم نرسیده  قسمت اولیشو -

 هنوز خونه ! 
 آب گلویم را به زحمت فرو دادم چرا مسب  همه چیز همیشه من هستم ؟!  

 سیاوش مردي ؟! زنده اي ؟!  -
صتتتدایم گرفته بود غمگین بود بغض داشتتتم : خبر مرگم زنده ام! چیکار کنم 

 االن...! 
شو بیام دنبالت بریم ببینیم کجا رفتهنیلو نمیتونه  - ير  شو حا ،  بره دنبالش ! پا

 فکرتو به کار بنداز ببین کجا میتونه 
 رفته باشه ...پاشو آماده شو سریع ، پنج دقیقه دیگه اونجام 

صتتداي بعد از این حرف فقط بوق هاي منقطع و تندي بود که توي مغزم زنگ 
 میزد  

شدم، لباس  شم هایم به زحمت از تخت کنده  شیدم که چ هایم را در حالي پو
 از روي نقاشي ها کنار نمیرفت ، 



 روي تمام برگه ها داشتم میخندیدم..... 
 در اتاق را که باز کردم مادر جلویم درآمد: کجا؟! 

 مامان اصال حوصله ي جر و بح  ندارم امش  ....برو کنار......!  -
گرفت : یعني چي ؟! این چه  از کنارش رد شتتدم اما چنگ انداخت و بازویم را

 طرز حرف زدن با مادرته ؟! پرسیدم 
 کجا؟!این وقت ش  ؟! 

دنبال لیلي ...! نرفته خونه ، گم شتده، فرار کرده....نمیدونم هر چي ...داریم  -
 با حامد میریم دنبالش بگردیم ...! 

 بیخود! الزم نکرده.....!  -
 چي ؟!  -
  

                          
 

                    
   

با چنان حالت بر افروخته اي این را پرسیدم که خودش را کمي عق  کشید اما 
 لحنش نرم تر نشد: گفتم الزم 

گه دور و برش نمي چرخي  گه دوري مي کني ، دی نکرده، از اون دختره دی
 سیاوش، از این به بعد جز دردسر برات 

 هیچي نداره...! 



ظالم باشي ؟! به خاطر همین اتفاق چند ساعت پیش چجوري میتوني انقدر  -
 رفته خودشو گم و گور کرده! رفتار 

 من بد بوده که االن حالش اینجوریه 
تو نیازي نیستتت عذاب وجدان بگیري ! تو بهترین رفتار وکردي نباید با این  -

 جور آدما نرم برخورد کرد، باید 
 مغرور مي بودي که بودي 

 خواهشا...  مامان! بفهم یه بار -
 بي تربیت !  -
میفهمي میگم گم شتتتده؟؟ که خونه نرفته ؟! دلت شتتور نمیزنه ؟! حتي یه  -

 ذره؟! الاقل واسه کسي که چند ساعت 
 پیش کنارت نشسته بود و باهات حرف میزد؟! 

سر خوشگل من ، اون طوریش نمیشه ، چرا فکر  شد: عزیزمن ، پ کمي آرام تر 
 اقا مي کني بي دست و پاس؟؟ اتف

خیلیم زبل و زرنگه میدونه چه جوري از پس خودش بر بیاد این کارو هم کرده 
 واسه اینکه جل  توجه کنه ! از 

 این به بعد این دلبریا شروع میشه دیگه 
 هر چي ......! من رفتم ....  -
سیاوش! پاتو از اون در بیرون بزاري به جان الهام دیگه اسمتو نمیارم....حاال  -

 ...... خود داني 
دستم روي دستگیره ي در بود، پشتم به سمتش بود اما از شنیدن صداي دمچایي 

 هایش که مي رفت به سمت 



 اتاق ها فهمیدم که چقدر به این حیله مطمئن است ..... 
در حال شکستن بودم، انگار توي تنم زنداني شده بودم، جسمم هم برایم شبیه 

 زندان بود..... 
 ا بدبختي سر خوردم و نشستم روي سرامیک ها.... پشت در وردیه خانه ب

نمیتوانستتتم بروم....،، خودش هم میدانستتت با این قستتمي که خورده کارم را 
 ساخته ...... 

 حامد زنگ میزد زنگ میزد زنگ میزد..... 
گوشي را درآوردم و پرتاب کردم روي زمین .....به تکه هاي شکسته اش هم با 

 نفرت نگاه مي کردم ! 
  

 فصل ششم 
  

                          
 

                    
   

 لیلي 
ستم ، خودم فهمیدم اما اهمیت ندادم،  شدن محکم ب سي را موقع پیاده  در تاک

 راننده داد زد: خانوم... 



باید عذرخواهي مي کردم، اما حوصتتله اش را نداشتتتم ،زبانم در دهانم نمي 
 دوباره و  چرخید که بخواهم حرفي بزنم !

 بلند تر گفت : خانوم با شمام.....هي ..! 
شت روي  ستش را گذا شدم، د شم جا به جا کردم و وارد پارک  کیفم را روي دو

 بوق...قدم هایم را بلندتر برداشتم ، 
صداي باز و بسته شدن در ماشین را شنیدم، صداي قدم هایش را که به سمتم 

 میدوید،خودم را آماده کردم،وقتي 
ست شتم و با  در ستاده برگ سانتي متري ای صله ي چند  ساس کردم که در فا اح

 تمام توان کیف دوشي ام را کوبیدم 
ستت  ست به من نزن......! د شد: د سر و بازوهایش هر جا که مي  به تنش به 

 نخوره به من عويي ... 
 چیکار مي کني خانوم؟! چته ؟! نزن بابا... 

ش سر جواني نمیدانم از کجا پیدایش  سي را پ سط معرکه راننده تاک د و پرید و
 بغل کرد و با سرعت بردتش عق  

 تر، جایي که از دسترس يربه هاي من دور باشد.... 
عرق از ستتر و رویم میچکید، بدنم گر گرفته بود، طوري نفس نفس میزدم که 

 انگار مسیر طوالني را دویده 
 ي به خانوم؟؟ چرابودم...پستتر با عصتتبانیت ستتر راننده داد کشتتید: چیکار دار

 مزاحم میشي ؟؟ 
ید شتتماها همتون، پولم نخواستتتیم  نه ا نداده...دیون با! کرایمو  با مزاحم چیه 

 ....خدا ازت نگذره... 



یقه اش را از دست هاي پسر درآورد و لق لق کنان و عصباني به سمت ماشینش 
 راه افتاد.. 

بدهم ،  مه  به مستتیرم ادا تا  ندم  به بي تفاوت رویم را برگردا پایم پیچ خورد و 
 زحمت تعادلم را حفظ کردم که زمین 

 نخورم، دختري دستم را گرفت کنارم خم شد و گفت : حالتون خوبه ؟!  
نگاهش کردم، با بي روح ترین حالتي که مي توانستتتم ، با آن چشتتم هاي باد 

 کرده و نگاه مات،  
 خوبم ! 

ر بار تکرارش مي کردم، چرا این کلمه هیچوقت برایم اشنا نمي شد، روزي هزا
 هر روز و هر روز به اندازه ي 

بیستتت و چند ستتال، با زهم هر وقت که از نو به زبان مي آوردمش برایم غریبه 
 بود، اما این بار نه تنها غریبه بلکه 

خیلي هم خنده دار بود، آنقدر که نتوانستتتم جلوي لبخندم را بگیرم، يتتعف 
 ي داشتم ، حالم خوب نبود وگرنه به جا

لبخند قهقهه مي زدم، دختر از خنده ام بدگمان شتتد دستتتم را رها کرد و چند 
 قدم رفت عق  تر کنار پسري که 

شان  صدای ستاد، بي خیال راهم را گرفتم و رفتم ، اما  سر آمده بود کمکم ای اول 
 را مي شنیدم که هنوز پشت سرم 

 حرف میزدند  
  



                          
 

                    
   

 حالتش عادي نبود 
 انگار یه چیز کشیده ! 

 شاید احتیاج به کمک داشته باشه ...! 
 چه کمکي ؟ از این دختر خیابونیاس علي ، ولش کن ... 

شلوغ بود، چرا آمدم اینجا؟! خاطره اي دور و مبهم  ش  باز هم  پارک آن وقت 
 از دورهمي هایمان توي کورترین 

شگاه همه با هم نقطه ي ذهنم آتش گرف ستان بود، بعد از تعطیلي دان ته بود، زم
 آمدیم اینجا برف بازي 

کنیم .....اول ستتر من و نیلوفر و الهام رفته بودیم براي خودمان آنجا، درستتت 
 همانجا کنار آن شمشادها آدم برفي 

سته بودند همینجایي که  ش شیا هم ن سیاوش و عر ست مي کردیم ، حامد و  در
 و چایي میخوردند! حاال نشسته ام 

شیا را انداخت روي برف  سیاوش هم عر شیا به الهام برف پرتاب کرد،  بعد عر
 ها و با حامد روي سرو صورتش 

برف ریختند ما هم رفتیم کمکشان، دستکشم وسط آدم برفي ساختن گم شده 
 بود، همه سرشان گرم بود، همه 



ستتتکشتتت کو؟! مشتتغول بودند،.قتي یکدفعه ستتیاوش کنارم در آمد که پس د
 دست هایت سرخ شده اند! دنیا را برایم 

متوقف کرده بودند.......! انگار همه چیز ایستتتاده بود هیچ چیز دیگر حرکت 
 نداشت ، دستکش خودش را در آورد و 

 داد به من ....! کار بدي کردم، دیگر هیچوقت دستکشش را پس ندادم... 
 خانوم.... 

، لرزیدم و از فکر و خیال بیرون آمدم...پستتر انگار باد ستتردي تنم بوزد لرزیدم
 جواني که همان دم اول ورود به 

پارک دیده بودمش باالي ستترم ایستتتاده بود، همستترش یا شتتاید هم خواهرش 
 کنارش ایستاده بود...اما قیافه اش 

 داد مي زد که چقدر از اینکه با من هم صحبت شود اکراه دارد 
 فقط نگاهشان کردم 

میخواید،...میخواید یه شتتماره اي به من بدید از آشتتناهاتون گفت : خانوم 
 تماس بگیرم بیان پیشتون.... 

دختر ستترش را نزدیک تر برد و پچ پچ کنان زیر گوش همراهش گفت : علي 
 ولش کن بیا بریم .. 

 سرم را به نشانه ي نفي تکان دادم... 
 این وقت ش  درست نیست تو این پارک تنها بشینید... 

صال طوري  شت ! ا ست ، به او چه ربطي دا نگاهش مي کردم انگار که دیوانه ا
 به خودم هم این مويوع ربطي 



نداشت ، به دلم ربط داشت ، دلم میخواست اینجا بشینم ! دلم میخواست یک 
 جایي بشینم که کسي کاري به کارم 

  
                          

 
                    

   
.! دلم میخواستتت همینجا بشتتینم روي صتتندلي که هنوز کنار نداشتتته باشتتد..

 شمشادهایش آدم برفي مي دیدم، چشم 
هایم دنبال دستکش گم شده ام مي گشت ....فکرم پیش دستکش هاي مردانه 

 اي بود که پسش نداده بودم.....! 
با ستتماجت گفت : خانوم...! لطفا یه شتتماره به من بدید تماس بگیرم بیان 

 القل برسونمتون تا یه جایي ، پیشتون یا 
 تا خونه تون پیش یه آشنایي...! 

ش  بیاد  شما چي کار به کار من دارید آقا؟! یه دختر نمیتونه  بي حوصله گفتم 
 پارک بشینه براي خودش؟! پارک 

 شبا فقط مال آقاهاس؟! 
 دختر کنار دستیش هنوز غر میزد: بیا...همین و میخواستي ..بیا بریم علي 

 ال خانوما هم هست ولي شما مشخصه که حال درستي ندارید.. نخیر م
 بازم به شما مربو  نمیشه به خودم ربط داره.... 



شاید به اندازه ي چند  شد و رفت ،  شمي رد  سیاهش برق خ شم هاي  توي چ
 يانیه ، بعد با لحني تنفر آمیز گفت : 

 هر طور مایلید! 
شتتد، نگاهشتتان کردم، رفتند دستتت همراهش را گرفت و با قدم هاي بلند دور 

 کمي آنطرف تر نشستند، دختر کنار 
گوشش یکریز غر میزد، پسر با حالتي عصبي سرش را تکان مي داد و تایید مي 

 کرد...کارهایشان به نظرم 
عجی  بود اما نه به عجیبي و تلخیه اتفاقاتي که آن ش  از سرم گذشته بود...نه 

 به آن مهمي ، درست مثل این 
شي و بخواهي به لباس هاي روي بند رخت بود که  شده با سط طوفان گرفتار  و

 فکر کني ! 
ستتردم بود، دستتت هایم را بغل کردم و با چشتتمهایم دنبال دستتت کش هایي 

 گشتم که چند ماه پیش همینجا 
 گمشان کرده بودم،  

سرم را باال مي آوردم و  شته ي نگاهم را پاره مي کرد  شد ر هر آدمي که رد مي 
 مي گذراندمش ، احساس  از نظر

خطر نبود، بیشتتتر دنبال آشتتنا مي گشتتتم آشتتنایي که نه مثل آشتتناهاي خانه ام 
 باشد، نه مثل حاج آقا که تحقیر کند، 

فریاد بکشتتد و بزند و ببندد و بگیرد، نه مثل مادر که ستترخ و ستتفید شتتود و 
 صورتش را چنگ بیندازد و خودش و 



له و نفرین نا با  من و زمین و زمان را  که  یاوش  مادر ستت نه حتي مثل  کند....!
 هرکلمه اش تو را، درونت را زیر و رو 

 کند و پي حل معما باشد.... 
دنبال کسي مي گشتم که پیشتر همه چیز را فهمیده باشد، نه تويیح بخواهد نه 

 سرزنش کند نه کنجکاوي ... 
شیند! فقط کنارم ب شم حرفي بزنم بداند، کنارم ب یند، همین شبي آنکه مجبور با

 نه چیز دیگر، نه حتي 
 دلداري ....هیچ چیز را نمي خواستم ... 

  
                          

 
                    

   
پر از خال بودم! پر از پشیماني که داشت جانم را مي گرفت ، بدنم را مي چالند 

 و روحم را میخورد...، تهي بودم، 
ساعت پیش رو شده دنیا، همین چند  شده بود، همه چیز خراب  سرم آوار  ي 

 بود، زمین را هم از زیر پایم کشیده 
بودند....چیزي شتتبیه خلستته ، حستتي شتتبیه بي وزني ، اینکه بداني از همین 

 لحظه به بعد از چشم بهترین آدم هاي 
دنیایت افتاده اي ، اینکه یادت بیاید پل هاي پشتتت ستترت را خراب کردي و 

 روبه رویت حاال دیگر چیزي هم 



صیتت از تمام چیزهایي  شخ شي از غرورت  ست ....! اینکه دیگر مطمئن با نی
 که هویتت مي بخشید جدا شده اي .... 

سي اهمیت  سردم بود، لرزم گرفته بود...چه ک پاهایم را توي بغلم جمع کردم، 
 مي داد....! وقتي کسي نبود که 

باید یک ستتري وابستتتگي اهمیت بدهد پس براي چه باید مي ماندم؟! آدمیزاد 
 هایي داشته باشد که به در و دیوار 

دنیایش میخکوبش کند، و من نداشتتتم ، معلق و بي وزن بودم، مثل بادبادکي 
 که نخش رها شده و سرگردان 

سرت  شده بودم ح شکایت و آه و ناله بود،  ست ....چقدر غر میزدم! همه اش  ا
 خالص ! مثل مادرم...من نمي خواستم 

م باشتتم ..مثل ستتیاوش که نمیخواستتت مثل مادرش باشتتد...خودش مثل مادر
 گفت دفترچه را نگاه نکرده چون 

نمیخواستتته مثل مادرش باشتتد..دروغ مي گفت ، حتي یک ذره هم احتمالش 
 نمي رفت که آن دفترچه را از روي 

شد و حتي یکبار هم از  شته با شد چند روز توي خانه اش نگه دا شته با میز بردا
 وي ورقش نزند...! روي کنجکا

مي توانست این اتفاق جور دیگري بیفتد مي توانستم یک وقت بهتر یک شرایط 
 بهتر یک جور سربسته تر 

احساسم را به زبان بیاورم! نه ..خودم را گول میزدم نمي توانستم ، مني که آنقدر 
 خجالتي بودم که ته جمله هایم 



داخت و همه مي فهمیدند که را میخوردم، تا نگاهش مي کردم صورتم گل میان
 يربان قلبم چقدر تند شده...! 

من چطور مي توانستتتم در این مورد صتتحبت کنم ....! چرا ناراحت بودم از 
 اتفاقي که افتاده...من که خودم 

ستم تحمل کنم ...باید یک  ستم به زبانش بیاورم! بیش از آن هم نمیتوان نمیتوان
 واسطه اي یک چیزي مي بود که 

ضیه ب ستم نبود ق شدن د صبانیتم به خاطر رو  صباني بودم اما ع شود...ع رمال 
 عصباني بودم به خاطر برخوردي که 

 دیدم و انتظارش را نداشتم ...! 
فکر کردم اگر مثال مي گفت این مستتخره بازي ها چیستتت ؟! این نقاشتتي ها 

 یعني چه ؟! جواب من نه است برو پي 
یه خودت ويتتعم بهتر بود؟!  ظاهر کار و زندگ ند و این  با این لبخ که  یا این

 خونسرد و بي تفاوت اظهار بي اطالعي 
کرد که اصال دفترچه را نگاه هم نکرده و اصال به درک که هر چه تویش کشیده 

 شده...! 
پیشتتاني ام را گذاشتتتم روي زانوهایم ، چرا انقدر مي لرزیدم،؟ هوا که انقدر 

 سرد نبود.... 
  

                          
 

                    



   
حامد پشت چشمهاي بسته ام رژه مي رفت التماس مي کرد که حرف بزنم که 

 اعتراف کنم ...! مي گفت این 
سا  شته باش حرفت را بزن...فرار نکن ! وای شهامت دا ست  شي ها کافي نی نقا

 عین مرد درد و دل کن حست را 
 . بگو...! حامد نباید مي بود نباید مي آمد..

باید یک جایي مي رفتم ، آنقدر ستتردم بود که نمي توانستتتم حتي نشتتستتتن را 
 تحمل کنم ...یاد حاج آقا افتادم یاد 

قولي که به مادر داده بودم تا دو ستتاعت دیگر خانه ام...مادر قستتم میداد: لیلي 
 تو رو به خدا تا ده برگردها...! حاج 

ش  مي آید قبض ها را ببرد... جلوي آ شي چرخ میزدم، آقا اخر  سرخو یینه با 
 لباسم باب میل سیاوش بود 

هارموني چشتتم نواز رنگ ها..! چشتتم مادر من ، چشتتم ....تا آن وقت من 
 برگشتم هفت پادشاه را هم خواب دیده 

 ام...! 
ساعت را  سه  سرم را به زحمت از زانوهایم بلند کردم ده دقیقه به یک بود این 

 کجا گذراندم که هر چه فکر مي 
 کردم به خاطر نمي آوردم ! 

باید برمي گشتم خانه ، اگر چند دقیقه ي دیگر مي نشستم از زور سرما از حال 
 مي رفتم ....دختر فراري که نبودم، 



نه ....مادرم را میخواستتتم ، تنها کستتي را که هنوز از  ید برمي گشتتتم خا با
 چشمش نیفتاده بودم، از نیمکت بلند شدم 

لرزید راه افتادم، ستتنگینیه نگاه دختر و پستتر را روي  با بدني که به شتتدت مي
 خودم حس مي کردم، سرم را به 

 سمتشان برگرداندم: ببخشید....وسیله دارید؟! 
یه جایي  تا  پستتر همانطور بي حرکت نگاهم مي کرد: میشتتته منو...میشتتته 

 برسونید...؟؟ 
 *** 

 ست ..؟! با عصبانیت و اخم از آیینه ي جلو نگاهم کرد: دست چو یا را
 سرم گیج میرفت ،  

 دست چو ...ممنون 
دختر کنار دستتتیش از لحظه ي اول که ستتوار شتتده بودیم یک کلمه هم حرف 

 نزد، ساکت و صامت و دلخور 
 سرجایش نشسته بود و به جلو نگاه مي کرد. 

شد، تازه یادم افتاد که تمام  يربان قلبم چند برابر  شین که توي کوچه پیچید  ما
 فقط سیاوش و حامد مشکل دنیا 

و دفترچه ي نقاشتتي ها نیستتت ...! چند نفري را که توي کوچه دیدم حاج آقا 
 تصور کردم حتي رفتگر محل را...! 

چشم هایم سیاهي مي رفت ...خیال کردم مي آید جلوي این غریبه ها مي زند 
 توي سرم دستم را مي گیرد و 



شان میبردم داخل خانه ، بعد این غریبه ها شان ک شینند هزار جور فکر و  ک مي 
 خیال مي کنند با خودشان..... 

  
                          

 
                    

   
 دلم میخواست بگویم برگردید...! میشه لطفا برگردید؟! رویم نشد... 

 روي صندلیه عق  ماشین در خودم فرو رفتم ... 
 دوباره پرسید: کجا نگه دارم..؟! 

 گاهم نکرد، اخمش هم غلیظ تر شده بود این بار ن
 گفتم همینجا...! همینجا پیاده میشم ممنون 

تا خانه مان ده قدمي بیشتتتر نمانده بود، زد روي ترمز دوباره و این بار بي حال 
 تر تشکر کردم از ماشین پیاده 

سعي کردم قدم هایم را محکم تر و با اعتماد به  سنگینشان  شدم زیر نگاه هاي 
 شتري بردارم، کاش مي نفس بی

نه  یا  نه  خا نه ! اصتتال میروم  خا کدام  ند میروم توي  ند ببین ند، منتظر بود رفت
 ....حاج آقا قرار نبود بماند، تنها امیدم به 

قا قرار نیستتتت بماند، مي آید قبض ها را مي گیرد و مي  همین بود که حاج آ
 برد.... 



از دیدرستتشتتان خارج شتتوم  خودم را در فرو رفتگیه جلوي خانه پنهان کردم تا
 تکیه زدم به دیوار، نفس عمیقي 

شده  شینش کمي آنطرف تر پارک  شمم افتاد به حامد! ما شیدم....یکدفعه چ ک
 بود، خودش هم بود، دو دستش را 

گذاشتتته بود روي فرمان و نگاهم مي کرد، از چشتتم هایش نفرت و خشتتم و 
 غض  مي بارید پشتم را کردم.... 

 گذاشتم روي زنگ ... انشگت لرزانم را 
هنوز برنداشتته بودم که صتداي مادر آمد: لیلي برو، ستریع برو...حاج آقا دارد 

 مي آید پایین ،.واویال برو... 
سم هاي نامفهمومي که  شوک زده و مبهوت به دکمه هاي آیفون نگاه کردم، به ا

 کنار هر واحدي نوشته شده 
 بود.... 

 گفتم : کجا برم؟! 
 ....بدو تا نرسیده.... برو پیش نیلوفر

ستاده  شم هاي زوج جواني که هنوز منتظر ای چند قدم رفتم عق  ... جلوي چ
 بودند، جلوي نگاه هاي سنگین حامد 

 از آن طرف کوچه با قدم هاي بلند شروع کردم به راه رفتن .... 
شدن در آهني خانه تنم را لرزاند، فکر کردم هر اتفاقي بیفتد باز هم  صداي باز 

 نفر اینجا هستند که کمک  سه
کنند که نگذارند مرا بکشتتد، اما بالفاصتتله این فکر مغزم را پر کرد که مردن در 

 تنهایي را به این خفت و آبروریزي 



صدایش توي کوچه  شد:  شینش پیاده  سر جوان از ما شتر ترجیح میدادم...پ بی
 پیچید: چي شد پس خانوم؟! 

: واستتتا ببینم بي آبروي پشتتت بندش صتتداي گوشتتخراش و خشتتک حاج آقا
 فاسد.... 

  
                          

 
                    

   
قلبم توي دهنم مي زد کم مانده بود بشتتینم وستتط کوچه و بزنم زیر گریه ! فقط 

 همین را کم داشتم جلوي حامد تا 
 آبروریزي هاي شبم تکمیل شود... 

 دویدن...  بند کیفم را محکم گرفتم وشروع کردم به
صتداي واستتا واستتا گفتنش یک لحظه هم قطع نمي شتد....با آن کفش هاي 

 پاشنه بلند آنقدر دویدم تا از کوچه 
هم زدم بیرون، حتي تمام کوچه ي پاییني را هم دوییدم...! ستتر چهار راهي که 

 منتهي مي شد به خیابان اصلي 
ستتفت و پاشتتنه ي کفشتتم شتتکستتت ، پرت شتتدم روي زمین ، روي آستتفالت 

 خشک کشیده شدم....با ترس بلند شدم و 



عقبم را نگاه کردم، ماشتتیني به ستترعت از کوچه مان پیچید و جلوي پایم ترمز 
 گرفت ....حامد بود، خودم را روي 

 زمین عق  تر کشیدم و به دیوار تکیه دادم.... 
 از ماشین پرید پایین : لیلي .....خوبي ؟! 

 خوبم ...  -
 ي زمین چیزیت شده؟! ببینم ....خورد -

 با نگاه کنجکاوانه و هراسانش سرتا پایم را بررسي مي کرد  
 خوبم چیزي نیست ...  -

نباید گریه مي کردم! همیشتته در حال گریه کردن بودم! کاش فقط همین یکبار 
 بتوانم خودم را نگه دارم  
 خم شد کنارم: مطئني ؟! 

 ه کردم، نکند بیاید؟! نگران برگشتم و دوباره باالي خیابان را نگا
 حامد رد نگاهم را گرفت سرش را چرخاند: این کي بود؟! 

 بغضم را فرو خوردم: شوهر مادرم ! 
با کستتي طرف  ندیده! انگار  تا آن روز هرگز مرا  که  طوري نگاهم کرد انگار 

 صحبت است که با زباني بیگانه 
 صحبت مي کند، نتوانست جلوي نیشخندش را بگیرد: کي ؟! 

نفرتي که در کالمم موج میزد گفتم : شوهر مادرمه ! میخندي ؟! مسخره مي با 
 کني ؟!  

با عذاب و دردي که توي بدنم پیچیده بود بلند شتتدم کیفم را کوبیدم به ستتینه 
 اش و هلش دادم عق  تا راهم باز 



 شود: همیشه ، همه جا حاير مي شي واسه مسخره کردن من ! 
 چي ؟!  -

شنه ي شکسته نمي توانم راه بروم، کفش ها را در آوردم گرفتم تازه فهمیدم با پا
 دستم  

  
                          

 
                    

   
 پشت سرم آمد: چیکار مي کني ؟! 

 حامد برو..!  -
 کجا برم؟!  -

 جواب ندادم پرید جلویم : تو کجا میري ؟! 
 میرم....میرم.....پیش نیلوفر میرم..  -
شتتمهایش روي کفش هایي که دستتتم گرفته بودم يابت ماند: خ  ....خ  چ

 این چه ويعیه ؟! بیا سوار شو 
 میرسونمت ... 

ست ، یک جایي که بتوانم  ش شود ن ستم ، فقط یک جایي که ب همین را میخوا
 چشم هایم را ببندم.... 



ع و طیمنتظر بود مخالفت کنم و داد و هوار راه بیندازم، براي همین وقتي که م
 سر به راه چرخ زدم و برگشتم 

سمت ماشینش چند لحظه اي مات و مبهوت سر جایش ایستاده بود و نگاهم 
 مي کرد، زودتر از خودش سوار 

 ماشین شدم....! 
 بعد از مک  کوتاهي با قدم هاي بلند آمد و سوار شد.... 

یلي ل چشم هایم را سریع بستم ، نفس نفس میزد. ماشین را روشن کرد، گفت :
 .... 

صدایم  شید دیگر  شم هایم را باز کردم نه جوابش را دادم، نفس عمیقي ک نه چ
 هم نکرد، در گرمي و راحتیه 

صتتندلي ماشتتین فقط چند دقیقه ي کوتاه نیاز بود تا خواب از روي يتتعف یا 
 خستگي مرا به عالم خودش بکشاند 

 *** 
 را جلویشتتان ورق ستتیاوش در گوش نیلوفر پچ پچ مي کرد حامد دفتر نقاشتتي

 میزد و هر سه ریسه مي رفتند،  
 بردار دیگه ....  -

انگار پلک هایم را بهم دوخته بودند با هر جان کندني بود بازشان کردم، حامد 
 پیاده شده بود، تکیه داده بود به 

شید  شي اش ور مي رفت ، به اندازه ي چند يانیه طول ک شین و با گو بدنه ي ما
 ه ي نیلوفر تا بفهمم جلوي خان

 ایستاده ایم .... 



ستترم داغ بود، عرق داشتتتم اما مي لرزیدم، در ماشتتین را باز کردم خودم را 
 رساندم به کنار جدول و محتویات معده 

 ام را باال آوردم...سایه ي حامد روي سرم افتاده بود  
 لیلي خوبي ؟!  -
  

                          
 

                    
   

لحنش ملتماستتنه بود، انگار که همین االن استتت بزند زیر گریه ، انگار که داد 
 بزند چه غلطي کردم دنبالت راه 

افتادم، چه اشتباهي کردم سوارت کردم، چه گ*ن*ا*هي مرتک  شدم که با تو 
 آشنا شدم... 

 دستمالي از جیبش در آورد و گرفت طرفم : میخواي بریم درمانگاه؟ 
 لو خوران خودم را دوباره انداختم روي صندلي ماشین ...  بلند شدم، تلوت

 نه ..نمیخوام..خوبم ...  -
با کالفگي چرخي زد و به پنجره ي اتاق نیلوفر و به چراغ خاموشتتش نگاه کرد: 

 هر چي زنگ میزنم برنمیداره... 
 سرم به دوران افتاده بود... 



ن یم خونه تون، مدستش را گذاشت روي سقف ماشین و گفت : میخواي برگرد
 خودم با پدرت...با...یعني با شوهر 

 مادرت صحبت مي کنم .... 
به قهقهه  عد  ند و ب به خنده ي بل نتوانستتتم جلوي خنده ام را بگیرم، لبخندم 

 تبدیل شد دستم را گذاشنه بودم روي 
دلم و مي خندیدم، به اشتتتک هایم که بي اختیار روي صتتورتم میریخت به 

 هره ي نگران و صداي خنده ام به چ
به  پارک،  به زوج توي  به اتفاق هاي چند ستتتاعت پیش ،  هاج و واج حامد 

 سیاوش به خودم به زمین و زمان مي 
شد:  سوار  ست و خودش دوباره  يطراب در طرف مرا ب خندیدم....حامد با ا

 ببین لیلي ....ببین منو...منو نگاه کن .... 
 به سرعت اشک هایم را پاک کردم  

رد نگاهش دلستتوزانه نباشتتد خیلي هم ستتعي مي کرد اما نمي ستتعي مي ک
 توانست ، انگار با چشمهایش هم دلسوزي 

شه که  سه هفته اي می سخره...! گفت : ببین پدر و مادر من دو  مي کرد و هم م
 اومدن تهران، االن خونه ان، 

یاي ؟! ببین ...لیلي  ما؟! م پیش من و مهراد میمونن ...میخواي بریم خونه ي 
 نو نگاه کن ..پدر و مادرمم م

 هستن ...میاي ؟! 
جوابش را ندادم...معذب بود، دوباره گوشتتي اش را در آورد: یه بار دیگه هم به 

 نیلوفر زنگ میزنم اگه 



 برنداشت ...بعد میریم خونه ي ما... 
سیاوش و حامد بودند!  شت ! نیلوفر از من بیزار بود! همانطور که  نیلوفر برنمیدا

 ش از قصد خاموش چراغ اتاق
سته مي  شي اش را از عمد جواب نمیداد... حامد خودش را الکي خ بود....گو

 کرد! چرا یکبار ده هزار بار دیگر هم 
 زنگ بزن...! محال است بردارد...! 

 **** 
  

                          
 

                    
   

ودم پدر و مادرش را پشتتت در حامد کلید انداخت در خانه را باز کرد، منتظر ب
 ببینم که دست به کمر ایستاده اند و 

ستانه اي  شید کنار، با لبخند دو سي نبود حامد خودش را ک نگاهم مي کنند، ک
 گفت : بفرمایید.... 

شباهت به  شچزخانه آمد بیرون، بي  سري از آ شته بودم که پ پایم را داخل نگذا
 حامد نبود، خیلي راحت مي شد 

شد..! قد بلند حدس زد که  شه و همه جا حرفش مي  ست که همی همان برادری
 تر، چهارشانه تر و سبزه تر از حامد 



 بود،  
 حامد بالفاصله گفت : برادرم مهراد... 

پستتر غریبه هیچ حرفي براي خوش آمد گویي با من نداشتتت ، مات و مبهوت 
 بود اما به روي خودش نمي آورد 
 ستون ایستاد، باز هم حرفي نزد،  لیوان به دست آمد جلوتر و کنار 

 حامد دوباره گفت : ایشون یکي از دوستاي دانشگام هستن ... 
 به طرزآشکاري از اداي اسمم طفره مي رفت  

مهراد تکیه اش را برداشتتت ، با بي حالي خودش را صتتاف و صتتوف کرد و زیر 
 ل  سالم داد.... 

و نیمه اي دادم، سرم را نگاهش سنگین و گزنده بود، جوابش را با سالم نصف 
 انداختم پایین ، حامد خودش را 

 بین و مهراد حائل کرد و پرسید: مامان بابا نیومدن هنوز؟! 
 نه !   -
 میان امش  دیگه ؟!  -
 تو باهاشون حرف زدي ! من از کجا بدونم ؟!  -
 گفتن باغ عمو شام دعوت بودن، میان....  -

ستاده بود و نگاه مهراد باز هم از جایش تکان نخورد هم سینه ای ست به  انطور د
 مي کرد، حامد گفت : لیلي من به 

مامان تويیح دادم شرایطو خودش گفت حتما بیارمت خونه ، گفت خودشونم 
 میان دیگه ....میخواي ....میخواي بیا 

 اتاق من ، یکم استراحت کن .... 



شیدي  شت ببخ و  گفتم و معذبجلوتر راه افتاد، به مهراد که هنوز زیر نظرم دا
 درمانده پشت سر حامد راه افتادم، 

مغزم کار نمي کرد، انگار روي ابرها راه مي رفتم ، انگار دیگر هیچ چیز برایم 
 اهمیت نداشت .... در اتاقش را باز 

کرد و خودش اول رفت داخل ، با نهایت سرعتي که مي توانست انبوه لباس ها 
 ي روي تخت و صندلي را با دو 

 ع کرد.... دست جم
بي آنکه نگاهم کند با خجالت گفت : ببخشتتید این اتاق من همیشتته اینطوریه 

 انگار بم  خورده... 
  

                          
 

                    
   

 دستم را گرفتم به دیوار، چشم هایم سیاهي مي رفت ،  
 خوبي ؟!  -

  خودم را چستتباندم به صتتداي حق به جان  مهراد بود با ترس برگشتتتم عق
 دیوار: خوبم مرسي ... 

 مطمئني دیگه ؟!  -
 حامد با کالفگي گفت : خوبه دیگه ! خودش داره میگه خوبم ! 



مهراد ابروهایش را انداخت باال ل  هایش را جمع کرد و گفت : میدوني فکر 
 مي کنم اگه چیزي خوردي یا 

 یم !  کشیدي بهتره همین االن بگي یه فکري به حالت بکن
 مهراد.....!  -

 سرم را چرخاندم طرف حامد و گفتم : نخیر... 
ببین تو این حالت خوابیدن خیلي جال  نیست ، میدوني که منظورم چیه ؟!  -

 خونه ي ما هم هستي ممکنه 
 دردسر ساز شه .... 

 مهراد دهنتو ببند...!  -
 حامد سرخ شده بود، کارد میزدي خونش در نمي آمد  

شان ست هایش را فرو مهراد  شانه ي بي اطالعي انداخت باال، د ه هایش را به ن
 برد در جی  شلوار گرمکنش و در 

 حالي که مي رفت گفت : خ  عادي نیست ! از من گفتن بود...! 
 با لبخند برگشتم و به حامد گفتم : تو خیابون میخوابیدم بهتر بود....! 

ستي  - شرمنده، اگه چیزي خوا شید  صدام کن من بیرون تو هالم لیلي ....ببخ
 .... 

با قدم هاي بلند و عصتتبي از کنارم رد شتتد بي آنکه نظرم را بچرستتد یا حرف 
 دیگري بزند در را پشت سرش محکم 

بست ، بالفاصله صداي پچ پچ هایي شروع شد هر چه گوشم را چسباندم به 
 در و تالش کردم جز صداهایي 



 ست فکر کنم ، نمي توانستم فکر کنمنامفهوم چیز دیگري نشنیدم، دام نمیخوا
 ، خودم را رها کردم روي تخت ، 

حامد از کجا فهمیده بود که باید بیاید دنبالم ؟! چرا آن وقت شتت  جلوي در 
 خانه مان ایستاده بود؟! به سیاوش 

حتما نگفته بود! چه بهتر که نگفته بود! اگر ستتیاوش حاج آقا را میدید به کل 
 ودم یاد آوري آبرویم مي رفت ، به خ

کردم حامد را مجاب کنم حرفي از این اتفاقات به ستتیاوش یا نیلوفر نزند، دلم 
 نمیخواست دیگر ببینمشان، جاي 

همه ي حس هاي خوبم را تنفر و کینه پر کرده بود! من آدم تحمل این همه کینه 
 نبودم! آدم ساختن با نفرت 

  
                          

 
                    

   
نبودم....فقط مي توانستتتم دور شتتوم....فکر کردم مادر حامد چقدر مهربان و 

 فهمیده است که قبول کرده پسرش، 
ست  صیت ا شخ دختري را بیاورد به خانه ....فکر کردم برادر حامد چقدر بي 

 ..! اصال به خودش شباهتي ندارد...!  



 ودم، خودم را زیر پتويمابقي شتت  را با وجود تمام خستتتگي و يتتعفم بیدار ب
 حامد که بوي عطر همیشگیش را 

میداد پنهان کرده بودم، فکر هم نمي کردم....غصتته هم نمیخوردم، تا صتتبح 
 فقط با تکه هاي شکسته ي غرورم 

درگیر بودم با اشتتک هایي که از چشتتمهایم یا گه گاه از زیر پلک هاي بستتته ام 
 سر میخورد و بالشتش را خیس 

کردم تمام شتتتده ام، آنقدر آبرویم به باد رفته که حاال تمام  مي کرد، حس مي
 عالم و ادم مي دانند و با تنفر 

شت نشانم  نگاهم مي کنند، پایم را از در این خانه که بگذارم بیرون همه با انگ
 میدهند! مي گوبند چه رسوایي ، 

 آبروي هر چه دختر را بردي !  
مال شتتده بود! با خفت بارترین همین چند ستتاعت پیش احستتاستتاتم ، رازم بر

 ويعي که ممکن بود، جلوي کسي که 
عاشقش بودم و صمیمي ترین دوستش ! صیمي ترین دوستم ! رفتارش از هر نه 

 و جواب منفي تل  تر بود، 
شد آنجا بود،  ست با شتم ، چون مردي که نمي بای شتم به خانه ام جایي ندا برگ

 مادرم راهم نداد، چون مادرم هم 
ردي بود که با قلدري ، با پول با ويتتع مالي بهتر، فقط به همین خاطر براي م

 صاح  ومالک همه چیز زندگیمان 
شتتده بود! کستتي که فقط به همین خاطر به خودش اجازه مي داد مرا از خانه 

 بیندازد بیرون، توي کوچه پشت سرم 



 بدود داد بزند فاسد، و آبرویم را جلوي همه ببرد...! 
اید تمام شتتده باشتتم ، یعني چیز دیگري وجود ندارد که بتوانم فکر مي کردم ب

 چنگ بیندازم و غرق نشوم...داشتم 
 دست و پا مي زدم...بیخود الکي بي دلیل !  

شتم  شیدم بیرون و گذا سرم ک شت حامد را از زیر  صمیمم را گرفته بودم، بال ت
 روي صورتم ، درست روي دهان و 

رایم گریه مي کرد؟! حتما پشتتیمان مي شتتد، بیني ام..! اگر مي مردم ستتیاوش ب
 حتما گریه هم مي کرد..! افسوس 

مي خورد که چرا نتوانتستتم دختري را که این همه عمرش کوتاه بود یکبار دل 
 خوش کنم ؟! از خودش شرمنده 

مي شتتد تازه مي فهمید که شتتاید ته ته دلش یک ذره هم که شتتده مرا دوستتت 
 ري داشته ...که چرا با من بد رفتا
 کرد و غرورم را شکست ... 

 نفسم داشت بند مي آمد بالشت را محکم تر به صورتم فشردم،  
مادرم دلتنگ مي شد، حاج آقا حتما خوشحال مي شد و خدا را شکر مي کرد 

 که لکه ي بي آبرویي از سر زندگیه 
 زن دومش پاک شده.... 

یه  ما از گر ند....ا مد و نیلوفر هم فقط افستتوس مي خورد و زاري خبري حا
 نبود... 

  



                          
 

                    
   

در اتاق صتتدایي کرد بالش ت را ستتریع انداختم کنار و خودم را زدم به خواب، 
 حامد پاورچین و بي سرو صدا آمد 

داخل از روي میزش وسیله اي برداشت که ندیدم و با نگاهي گذار دوباره رفت 
 بیرون... 

یگر براي مردن تقال نکردم، دلم براي حامد ستتوخت ، چرا باید توي اتاق او د
 این بال را سر خودم بیاورم و برایش 

 دردسر درست کنم ؟! 
شت ....گذر تک تک يانیه ها را حس مي کردم، مثل وقتي که  ش  ادامه دا اما 

 شش سالم بود و سرخک گرفته 
بودم و آنقدر تبم باال بود و  بودم، مثل همان شتت  درستتت زیر پنجره خوابیده

 حالم بد که لحظه لحظه ي ش  
 جانم را مي گرفت و مي گذشت ، حرکت ماه را تا صبح توي آسمان میدیدم...! 
شدن در خانه را  صداي باز  شدم فقط ، وقتي که  یکبار از آن همه عذاب کنده 

 شنیدم و ورود پدر و مادر حامد را، 
که باز شد، سایه ي سیاه زني که کنجکاووانه  دوباره پچ پچ هاي نامفهوم، دري

 سرک کشید اما هر چه سعي 
 کرد از صورت پنهان شده ام زیر پتو چیزي را که میخواست کشف نکرد  



و دیگر هیچ چیز نبود که بتواند تستتکینم دهد، که یادم بیاید هنوز روي زمینم و 
 پاهایم همینجاست و باید مثل 

 سابق زندگي کنم ... 
شید شد روي  خور شدار و خواب آلود پهن  سته و ک صبح خ باال آمد، آفتاب 

 تخت ، جان نداشت بدنم را گرم کند، اما 
اتاق را روشتتن کرده بود، تمام اجستتام و اشتتیا توي اتاق را مي توانستتتم ببینم ، 

 قفسه قفسه هاي کمد، کتاب ها، 
شتتیشتته هاي عطر و ادکلن ، خرس ها و عروستتک هاي کادویي، لباس هاي 

 لنبار شده روي صندلي ... ت
کستتي چند تقه به در زد، ستتریع چشتتمهایم را بستتتم و خودم را زدم به خواب، 

 صداي قیژ باز شدن در را شنیدم، 
دستي که بي تابانه و با سماجت دوباره به در يربه زد تا بیدارم کند، باید بیدار 

 مي شدم... 
یم را با حاالتي ساختگي خودم را الکي زیر پتو کش و قوسي دادم....و پلک ها

 باز کردم، انتظار دیدن حامد را 
 داشتم نه مادر ش را! 

سال و کوتاه قد بود،  ستادم، زني میان سان و خجالت زده از جایم پریدم و ای هرا
 شاید به زور تا شانه ام مي رسید، 

اما لبخندش، حالت محبت آمیز چشتتمهاي رنگي و ریزش هماني بود که از 
 ي رفت ، پوستش به یک مادر توقع م



سبزه اي مهراد بود و خنده اش، برقي که چشمهایش مي زد همان مشخصه ي 
 بارز حامد... 

 گفتم سالم  
ستتیني را که با ستتلیقه تویش صتتبحانه چیده بود با نرمي و مهر گذاشتتت روي 

 تخت ، دست دادیم  
 گفت سالم دخترم، راحت خوابیدي ؟! 

  
                          

 
                    

   
لهجه ي غلیظ و شیرین اصفهانیش همان چیزي بود که ترسم را به کل ریخت 

 ، 
 گفتم ممنون... 

صحبت و بازگو کردن  سر  شدن  يطراب باز  شینم روي تخت ، ا تعارفم کرد ب
 تمام چیزهایي که دیش  ساعت ها 

 بود  در ذهنم مرورشان کرده بودم دست و پاهایم را به لرزه انداخته
نشتتستتتیم ! من باید چیزي مي گفتم باید تشتتکر مي کردم یا عذرخواهي بابت 

 اینکه زحمت داده ام، زبانم بند آمده 
بود، نمي دانستتتم از کجا شتتروع کنم ، چه بهانه اي بیاورم یا با کدام استتتدالل 

 حقایق را مخفي کنم ... 



 .. مجبورم کردن..گفتم نمیخواستم بیام اینجا زحمت به بار بیارم، آقا حامد 
گفت اختیار داري دخترم، اینجا هم مثل خونه ي خودت، حامد هم جاي برادر 

 خودت... 
 بعد پرسید با خانوادم تماس گرفتم ؟ 

ناراحتي گفت از دیشتتت  تمام فکر و هوش و  با  گیچ و گنگ نگاهش کردم، 
 حواسش پیش مادر من بوده که چقدر 

 نگراني و دلواپسي تحمل کرده.. 
 از شوک این حرف بیرون نیامده بودم که يربه ي دوم را هم زد   هنوز

 همه اش از بي فکري و بي درایتیه مسئوالي خوابگاست ! 
قبل از آنکه جمله اش را کامل هضتتم کنم حامد پرید توي اتاق، با موهاي به 

 هم ریخته و سر و ظاهر آشفته ي 
شده: به مامان گفتم آب و برق خ شده، بنده تازه از خواب بیدار  وابگاتون قطع 

 خدا خیلي ناراحت شد... 
جا،  مدي این کار و کردي او له بهترین  که ب مد  مادرش پشتتتت ستترش در آ

 نمیتونستي که دوباره این همه مسیر و 
 بري تا.... 

مکثي کرد، نگاهي به حامد انداخت و با شتتیریني که در چهره و کالمش موج 
 میخورد گفت راستي من یادم رفت 

ستچاچه مي از این  شیدا....بس که آدم و د شما اهل کجایید؟! ببخ سم  سر بچر پ
 کنه و مي پیچونه ... 



تازه فهمیدم که دهان باز مانده ام را باید ببندم، با التماس به حامد نگاه کردم، 
 حامد گفت : امم .....ام.....لیلي 

 خانوم از مشهد اومدن.... 
 به به ...پس مشهدي هستید؟!  -

  لبخند زدم 
 دخترم خوابگاه سختت نیست میموني ؟! این همه راه دور، نبود خانواده؟!  -
  

                          
 

                    
   

ما بهترین  گاه  جان، دانشتت مان  ما نه  جاي من ستتریع جواب داد:  به  مد  حا
 دانشگاهه ، بهترین خوابگاه بهترین 

نیستتتیم از شتتما؟! خ  هرکي یه جور امکانات، بعدشتتم مگه من و مهراد دور 
 داره تحمل مي کنه دیگه ... 

شور بعدا  صورتت را ب ست و  شم و ابرو آمد که خیلي خ  ! برو د مادرش چ
 حرف میزنیم ! 

و با همان ایما و اشتاره ها حامد را که به التماس نگاه هاي من زنجیر شتده بود 
 به اتاق بیرون کرد....! 

تنهایي با مادرش براي خودم مرور مي کردم تا  حامد داشتتت مي رفت و من در
 کامال در ذهنم جا بیفتد! 



من از مشهد آمدم دانشجي رشته ي عکاسي دانشگاه تهران از خانواده ام دورم، 
 خوابگاه زندگي مي کنم ، آب و 

شان! خانواده ام  سیده و مرا آورده خانه  شده، حامد به دادم ر برق خوابگاه قطع 
 تند.... حسابي دلواپسم هس

 مادرش سیني صبحانه را هل داد سمتم : بخور عزیزم، بخور چاییت سرد شد! 
 *** 

پدرش را ندیدم! اصتتال پدرش انگار نبود اگر حامد برایم تويتتیح نمیداد که 
 همراه مادرش به تهران آمده باور نمي 

کردم که در این شهر حضور داشته باشد! البته مهراد یکبار خیلي سربسته و بي 
 س و حال تويیح داد که ح

پدرش براي اینکه من راحت باشتتم رفته خانه ي برادرش مانده، پستترها را هم 
 نصیحت کرده که هر چه سریعتر 

 خانه را خالي کنند...! 
 با پوزخند انزجار آور مختص به خودم زیر ل  گفتم مثل حاج آقاي ما..!  

را خالي مي کرد براي البته که فرق داشتتتند حاج آقاي مذهبیه این ها، خانه 
 راحتیه دختر مردم، حاج آقاي مذهبیه 

 ما خانه را از دختر خودش خالي مي کرد براي راحتیه خودش...! 
 نهار را هم سه تایي پشت یک میز خوردیم ! من ، حامد و مادرش.....! 

مهراد رفته بود، حامد مي گفت بعضتي وقت ها ده روز یکستر خانه مي ماند و 
 ده هفته مي رود و بعضي وقت ها 



 اصال هم پیدایش نمي شود، حاال هم رفته بود....! 
شوم  شویي جا باز کردم که ب بعد از نهار براي آنکه خودم را عزیز کنم کنار ظرف

 کمک دست مادر مهربان و 
ستن ظرف ها کمکش کنم ! به هر حال که نباید  ش شتنیه حامد و در  ست دا دو

 خودم را دختر افسرده ي از خانه 
سرحال و  شجوي  شان مي دادم! من یک دان شقي خورده ن ست ع شک فراري و 

 خوشحال و خوشبخت بودم که 
 فقط به خاطر یک سري مشکالت تاسیساتي خوابگاه بي جا شده بودم..! 

مادرش ظرف ها را کف مي زد و من آب مي کشتتیدم، داشتتت از زیبایي هاي 
 اصفهان مي گفت ، برایم تعریف مي 

شهر  کرد که حامد مثل ست ، ولش کنند تا ابد همان  صفهان ا شق ا خودش عا
 خودش همان خانه ي قدیمیشان 

  
                          

 
                    

   
شمش را کور مي کند..،  ست ! زرق و برق چ زندگي مي کند، اما مهراد بي وفا

 تهران را دیده اصفهان از یادش 
 نه ي کلنگي خودشان را مسخره مي کند.... رفته .... توي برج نشسته ، خا



گوش مي کردم و مي خندیدم، حواستتم پیش حامد بود که با تلفن حرف میزد، 
 انگار تمام مدت گوشم چسبیده بود 

به دهانش و این طرف و آنطرف میرفت ! در مورد من حرف میزد، الکي حساس 
 نبودم، گوشي را که قطع کرد 

سرما شت  شچزخانه ، پ ستاد، الکي به حرف هاي مادرش خندید آمد توي آ ن ای
 و آنقدر این پا و آن پا کرد که 

ست  شود و بتواند تنها گیرم بیاورد! فکر مي کردم مويوع حاج آقا کارمان تمام 
 ، خیال مي کردم راه افتاده دور 

شتتهر تا پیدایم کند، اشتتتباه مي کردم، گفت نیلوفر زنگ زده که مادر لیلي مي 
 مد!  گردد پي آدرس حا

 گفتم حتما به دستور حاج آقاست ! 
 گفت نه مادرت قسم خورده که آدرس را به حاج آقا نمیدهد..! 

 گفتم خودش میخواهد بیاید اینجا؟! 
 گفت نه آدرس را خواسته براي دختر و پسري که دنبالت مي گردند! 

 گفتم کدام دختر و پسر؟! 
ست ! نگاهش پر از عالمت سوال بود، گفتم چیزي  جواب این یکي را نمي دان

 نمانده که نگفته باشم ...! خودم هم 
 نمیدانم ...! 

تکیه داد به دیوار دستتت هایش را گذاشتتت روي زانوهایش و خم شتتد پایین ! 
 کالفه بود خسته شده بود.... 



 گفت به هر حال من آدرس را دادم...از کسي ترس ندارم...! 
ت پرستتیدم ستتیاش چیزي ستتاکت و مظلوم نگاهش کردم، با عذاب و خجال

 نگفته ؟! 
شمگین و  صورتش خ ش  قبل این اولین باري بود که  سرش را آورد باال، از 

 تل  مي شد تشر زد: بس کن 
 لیلي ...! بس کن ... 

شت و با نفرت گفت : چرا اتفاقا!  شد دوباره برگ سمت در، دلش خنک ن رفت 
 چیزي گفته ...دیش  بهش گفتم بیا با 

 لي پیداش کنیم ، گفت خسته ام خوابم میاد.... هم بریم دنبال لی
تا چند دقیقه توي  به هم کوبید و رفت که صتتتدایش  تاق را چنان محکم  در ا

 گوشم سوت مي کشید...! 
 *** 

حامد با کالفگي به ستتاعت مچي اش نگاه کرد، مي دانستتتم پنج یعد از ظهر 
 است ، نه یک دقیقه زودتر نه دیرتر! 

  
                          

 
                    

   
تکان دادن هاي تند و عصبي پاهایش یا مردمک چشم هایي که همه طرف مي 

 گشت و همه جا چند لحظه اي 



 يابت مي شد جز صورت من ، مضطرب نشانش مي داد.... 
 گفتم بهتر بود آدرس را نمي دادي  

ه ها از دستتتش در جواب نداد دوباره به ستتاعتش نگاه کرد، نمي خواستتت دقیق
 برود،  

توي البي برجشان نشسته بودیم ، میان مبل هاي قرمز مخملي ، زیر نگاه هاي 
 نگهبان بیکار و سر به هوا، 

شمگیر و رنگارنگي که هنوز جمعش  سین چ سفره ي هفت  ست روبروي  در
 نکرده بودند..!  

یا با  هستنبي طاقت گفتم : من هیچ نظري ندارم در مورد اینکه این دو نفر کي 
 من چیکار دارن؟! 

 سرش را گرفت سمت سقف و دست هایش را پشت گردنش قالب کرد.. 
 چرا حرف نمیزني باهام؟! 

 با خونسردي تصنعي گفت چون چیزي نچرسیدي ! 
شده مي  سردت  شک و  ستم بگویم اگر بودنم در اینجا باع  این رفتار خ خوا

 توانم بروم، ولي تا یادم افتاد که 
 م جواب تماس هایم را نداده بي خیال گفتن حرف شدم.... نیلوفر ه

گوشي اش زنگ خورد، با سرعت نور شیرجه رفت سمت میز میانمان و گوشي 
 را قاپید  

 بله ؟ 



خت خواب  باس تمیز، ت یک دستتتت ل مام گرم میخواستتتت ،  یک ح دلم 
 خودم....... 

شریف بیارید برج آرمینه ....ب ست اومدید...ت چه له ..همین کوبله ...بله ...در
 اي که واردش شدید و بیاید تا انتها.... 

 یاد دختر و پسر توي پارک افتادم، ش  گذشته ..... 
یدم...!  مد گفتم : فهم حا به  جان زده  ند و هی با صتتتداي بل نیم خیز شتتتدم و 

 فهمیدم... 
چشتتم خوره اش صتتدایم را قطع کرد: تشتتریف بیاید...بله ...میگم در و االن 

 نن ...خواهش مي کنم ... براتون باز ک
تماس را قطع کرد به نگهبان که دستتت زیر چانه از یک ستتاعت پیش ما را نگاه 

 مي کرد گفت در ورودي را باز 
 کند، گوشي را توي جی  پشتي اش جاساز کرد  

 چي و فهمیدي ؟! 
 فهمیدم این دو نفر کین ؟! 

 خ  ....؟! کین ؟! 
وار کردن تا دم خونه آوردن شتتاید دیشتت  یه دختر و پستتري ....منو...منو ستت

 اونان...! 
  

                          
 

                    



   
 بعد تو نمیشناسیشون؟! 

 نه ..! من فقط سوار ماشینشون شدم ! 
اون وقت ش  سوار ماشین یهدختر و پسر غریبه شدي تا بیارنت دم خونه ات! 

 آره؟! 
 دروغ نمي گم ! 
 گي سوال پرسیدم! این کار و کردي ؟! نگفتم دروغ می

 آره... 
 خیلي بیخود کردي ... 

سیلي زده  صورتم  سي به  ست مثل این بود که بي هوا ک شنیدم در جوابي که 
 باشد، حرفش درست به همان 

شده  سرخ  سیلي  شدت درد  ساس کردم گونه هایم از  سنگیني بود، حتي اح
 باشد... 

 ل شدم... يربه ي حرفش آنقدر سهمگین بود که ال
در بزرگ چوب بلو  الک زده، ورودیه مجلل برج اجاره اي شتتان روي پاشتتنه 

 چرخید... 
صله ي چند قدم  شد و با فا سرگردان وارد  اول از همه همان دخترجوان گیج و 

 بعد تر از او پسري که ش  گذشته 
 مرا تا دم خانه مان رسانده بود.... 

 وستانه اي به استقبالشان رفت ... حامد میز را دور زد و آنطرف با حالت د



من هنوز مستتتاصتتل و وار رفته روي مبل نشتتستتته بودم...نمیخواستتتم بلند 
 شوم...نمیخواستم احترام بگذارم....! 

در گیر و واگیر رد و بدل شتتدن تعارف ها نگاه هر دویشتتان چرخید و روي من 
 يابت شد! چنان میخکوب و دقیق 

 ده بودنم متعج  و حیرت زده شده باشند.... نگاهم مي کردند انگار که از زن
دختر نزدیکتر نشست ، پسر کمي آنطرفتر، کنار حامد، با این حال فاصله را از 

 هر دو طرف حفظ کرد... 
 همزمان سالم دادند.... 

جوابشتتان را شتتل و وارفته دادم...اما چشتتمهایم به آشتتناییت بیش از اندازه ي 
 چهره ي پسر بدبین بود..! 

ناییتي یک شتتبه در تاریکي پارک! نه به همان اندازه ي چند دقیقه در آیینه نه آشتت
 جلوي ماشین ...! 

حامد گلویش را صتتاف کرد، رشتتته ي نگاه هایي که به هم گیر کرده بودند با 
 حالت ن  کش شده اي از هم جدا 

 شدند.... 
 پسر خودش را روي صندلي جمع و جور کرد،  

ود که نستتبتش را با من تويتتیح بدهد، حامد بي اولین ستتوالش از حامد این ب
 آنکه خودش را ببازد گفت : دوست ! 

  
                          

 



                    
   

ست در خانه  و این کلمه را آنقدر عادي و روان تلفظ کرد که انگار بودن یک دو
 اش، یک شبانه روز یک مساله 

 .. ي کامال حل شده و متداول است .
 بعد هم با کنایه پرسید که آمدید سرشماري ؟! 

پستتر خندید، بامزه مي خندید....صتتورتش با ته ریش و موهاي مشتتکي که در 
 هم ادغام شده بود مردانه و دوست 

داشتني جلوه مي کرد، طوري نبود که بترسیم و فکر و خیال کنیم ، نمي دانستم 
 این حس را فقط من دارم یا 

 گمان مي کند....  حامد هم همین طور
گرم و آرام به نظر مي رسید...برخالف حامد که در آن لحظه سرد و عصبي بود! 

 فقط دلش مي خواست زودتر از 
 قضیه سر در بیاورد و اگر راه دارد سر پسر را هم از تنش جدا کند... 

دختر به کمکش آمد با لحني منطقي گفت : فکر مي کنم امیرعلي بد شتتروع 
 ع این سوالي که پرسید کرد...در واق

بیشتتر از ستر کنجکاوي بود! من فکر مي کنم باید اول خودمون و معرفي کنیم 
 ... 

حامد هنوز با نوک کتاني هایش روي زمین يتترب میزد گفت : بله ، اینطوري 
 بهتره... 



هیچس نظر مرا نمي پرستتید، پستتري که حاال فهمیده بودیم استتمش امیرعلي 
 د اما است تصمیم داشت شروع کن

نمي دانستتت دقیقا چطوري ! و بیشتتتر این تردید از نگاه تند و تهاجمیه حامد 
 نشات مي گرفت ... 

بعد از مک  طوالني عاقبت گفت : من ...یعني ما...من و خواهرم......دیش  
 رفته بودیم با هم پارک، یعني ....پارک 

 بودیم اونجا نشسته بودیم ....که دیدیم ایشون.... 
 ه من اشاره کرد اما حرکتش بي ادبانه نبود  با دست ب

ایشتتون وارد پارک شتتدن، یه درگیري هم همون بدو ورود با یه راننده تاکستتي 
 داشتن که خ  ...ما رفتیم وساطت 

کنیم ...و...خ  ....بعد همونجا متوجه شتتتدیم که خیلي هم حال و احوال 
 مناسي ندارن... 

 ر صندلي فرو رفتم .... حامد سرش را چرخاند طرف من ، از ترس د
 پوزخند عصبي زد و گفت : نمیدونستم ...خ  ؟! 

امیر علي ادامه داد: ما خواستتتیم کمکشتتون کنیم چون دیروقت بود و گفتیم به 
 هر حال خوب نیست تو این شرایط 

 با اون حالي که داشتن تو پارک باشن ... 
ا سوارشون کردیم دختر که همان اول خواهر امیرعلي معرفي شده بود گفت : م

 با ماشین آوردیمشون به همون 
شدن  شون پیاده  شونه ...! بعد که ای سي که داده بودن...، که ...گفتن خونه ا آدر

 و زنگ خونه رو زدن ما هنوز اونجا 



 بودیم یعني نرفته بودیم ... 
  

                          
 

                    
   

يافه ک سئولیت اونجا امیرعلي عجوالنه ا ساس م سانیت و اح رد: ما از روي ان
 مونده بودیم ،که مطمئن شیم که 

 وارد خونه میشن و اونوقت ش  بیرون نمي مونن ! 
 خواهرش دوباره گفت : که ..یه آقایي اومدن یبرون و... 

حامد که ستترش از فر  چرخیدن میان خواهر و برادر به دوران افتاده بود با بي 
   .....اون آقا حوصلگي گفت : خ

 پدر ایشون بوده..! براي همین تا اینجا اومدید؟! 
 دیگر حتي سعي نمي کرد لحنش دوستانه به نظر برسد... 

 دختر با خجالت گفت : بله ... 
 حامد پرسید: من نمیفهمم این قضیه چه مشکلي براي شما به وجود آورده؟! 

س سر نگاه دزدانه اي به من انداخت و همزمان که نف ش را آزاد مي کرد گفت : پ
 اون آقا...پدر منه  

شته بودم و  سر گذا شت  سکته اي را پ شاید  شنیده ام،  حس مي کردم درست ن
 گوش هایم را کر کرده بود که 



 درست نشنیده بودم...! 
براي لحظه اي قلبم از تچیدن ایستتتاد....هر ستتته مرا نگاه میکردند و من فقط 

 ان حامد را..! انتظار داشتم که سرش
شتند  ستم ..! حق ندا شان کند! چرا؟! خودم هم نمي دان داد و بیداد کند و بیرون

 با قضیه اي بازي راه بیندازند که 
 من چندین و چند سال براي مخفي نگه داشتنش زحمت کشیده بودم...! 

 حامد با چشم هاي گرد از تعج  نگاهم مي کرد...!  
ست از زل زد شد و از دختر چند دقیقه ي بعد به زحمت توان ست بک ن به من د

 سوال بچرسد:  
که دم در  قایي  ید! اون آ قا خواهر و برادر ما و این ا نمي فهمم ....یعني ...شتت

 دیدید پدرتونه ..؟! پس ...یعني شما دو نفر 
 خواهر برادر لیلي هستید؟! 

 گفتم : نه ...! نیستن ! 
 زد... امیرعلي با کنجکاوي و تعج  نگاهم مي کرد اما حرفي نمي 

ست ...پدر واقعیه من  ستن ! اون آقا پدر من بوده و ه صدایي لرزان گفتم : نی با 
 بوده.... 

 حامد با گیجي گفت : مگه نگفتي شوهر مادرته ؟! 
امیرعلي لبش را گزید، ستترش را انداخت پایین و نگاهش را به قالیچه ي زیر 

 پایمان دوخت ...! 
 گفتم : نه ...! این حرفا چیه ... 

  



                          
 

                    
   

خواهرش دستتت هایش را در هم گره زد و با دلواپستتي گفت : عزیزم...ما...ما 
 نیومدیم که مشکلي به وجود بیاریم 

شما  صیر  يوع تق ستیم حقیقت و بفهمیم ...! این مو برات..! ما فقط مي خوا
 نیست ..! تقصیر مادرتم نیست ....چند 

شده...همین س شده..! اما انگار ن ضیه تموم  ال پیش ، ما فکر مي کردیم این ق
 باع  شد کنجکاو شیم و دنبالش و 

 بگیریم !  
یادم نمي  یدانستتتم ، استتمش  دختر حرف میزد.... حتي استتمش را هم نم

 آمد...تنها چیزهایي که یادم مي آمد هجوم 
شه هاي کثیف حانه شی شت   باغ، نگاه کردن سیل وار خاطرات بچگي بود، پ

 خانواده اي شاد و خوشحال و 
یدند و بازي مي  خوشتتبخت ، بچه هایي که دور استتتخر وستتط باغ مي دو

 کردند.... 
شتي بیایم پایین و انقدر مثل بچه  شگون مي گرفت که از روي پ مادرم که مرا نی

 بدبخت ها سرک نکشم !.... 
 چهره اش شبیه پدرش بود!  



 شبیه حاج آقا..! 
 یم بلند شدم...نگاهشان همراهم قد کشید... از جا

 از اینجا برید....! 
 حامد هم بلند شد: زشته لیلي ! چرا اینجوري مي کني ؟! 

 بگو برن بیرون....بگو از اینجا برن بیرون.......بیرونشون کن .... 
شت به جیغ تبدیل  شد...کم کم دا صدایم بلند و بلند تر مي  بي آنکه بخواهم 

 مي شد! 
د دستتتچاچه و عذرخواهي کنان آمد طرفم تا مرا ببرد جایي دیگر و بیشتتتر حام

 آبروریزي به بار نیاورم از سر راهش 
 خودم را کنار کشیدم و دوباره سرشان داد زدم: گفتم بلند شید برید بیرون..... 

 این بار هر دو بلند شدند. 
واهرم را امیر علي عذرخواهي کرد حرف دیگري نزد...! دستتت خواهرش، یا خ

 گرفت و کشان کشان برد.....حامد 
جلویم ایستتتاده بود رفتنشتتان را نگاه مي کرد، در البي که بستتته شتتد ستترش را 

 برگرداند طرفم ... اخم هاي گره 
 خورده اش را نمي شد از هم باز کرد..! 

نمیخواست حرف بزند، با این حال پیش دستي کردم و گفتم : یه کلمه هم نگو 
 ن.....!  حامد، حرف نز

 *** 
ويتتعیت لحظه به لحظه بدتر و پیچیده تر مي شتتد، مادرم به نیلوفر پیغام داده 

 بود که دختري که ش  را خانه ي 



پسر غریبه مانده باشد دیگر نمیخواهد، گفته بود به گوش من برسانند که دیگر 
 آنطرف ها پیدایم نشود، که این 

  
                          

 
                    

   
بار داستتتان نه حاج اقاستتت نه ستتخت گیري هایش این بار داستتتان تعصتتبات 

 خودش است که یکباره قلنبه شده و 
 مرا به عنوان دختري بي آبرو از چشمش انداخته ...! 

حامد این ها را برایم تعریف کرد، لبه ي تختش نشتتستتته بودم و گوش میدادم، 
 پرسیدم کجا میرفتم ؟! گفت برو 

خونه ي نیلوفر اونجا راهم ندادن! کجا مي رفتم ؟! تو خیابون مي موندم با آبرو 
 تر بودم آره؟! 

با من دعوا  حامد ستتریع جبهه گرفت : من که نگفتم ! نظر من که نبوده چرا 
 میکني ؟!  

 سعي کردم آرام باشم : االن باید چیکار کنم ؟! االن کجا برم؟! 
 قرار نیست جایي بري ! 

 م به حرفي که زد مطمئن نبود...! خودش ه



ندارم! میفهمي یعني چي ؟!  جا  گه اینجوري ....!  مادرمم دی نده:  زدم زیر خ
 جایي و ندارم االن برم....! باید بلند شم 

 برم تو خیابون!  
 من نمیزارم این اتفاق بیفته ، پس من اینجا چي کاره ام؟! 

گاه این دختر مشتتهدي هیچ میخواي به مادر پدرت بگي آب و برق و گاز خواب
 وقت قرار نیست وصل شه ؟!  

پدر و مادر من نهایتا یه هفته ي دیگه اینجا هستتتن ! واستته عید اومده بودن، یه 
 هفته ي دیگه برمي گردن 

 اصفهان...! بعدش دیگه مشکلي نیست ! 
 برادرت چي ؟! ! خوشحال میشه یه سربار بیاد بیفته خونش ؟! 

 مهراد؟! 
خنده: وقتشتته با خان داداشتتم آشتتنات کنم ! یا از خاطراتمون بگم پقي زد زیر 

 برات؟! آخرین رکوردش مال یه نفر 
بود که دو ماه خونمون موند! خ  الیته طرف مستتافر بود از فرانستته اومده بود، 

 مهرادم که خوش قل  .....اصال 
با نداره  بده...! مهراد مشتتکلي  این  دلش نمیومد بزاره این مادموازل پول هتل 

 مويوع خیالت راحت ...! 
 من نمیتونم اینجا بمونم !  
 خونتونم نمیتوني برگردي ! 

چند وقت پیش ....قبل عید، ستتیاوش....ستتیاوش من و برد یه آتلیه براي اینکه 
 کار کنم ....! میرم باهاشون صحبت 



 مي کنم میگم اینجا کار مي کنمم شبا هم همینجا میخوابم ! 
میدوني که صاح  اصلیه اون آتلیه دوست صمیمیه مادر آها....صحیح ! بعد 

 سیاوشه ؟! 
 ازش خواهش مي کنم چیزي نگه ... 

  
                          

 
                    

   
 فکرشم نکن ...! 

 حامد من نمیتونم اینجا بمونم .... 
ونه خمیریم با مادرت صحبت مي کنیم ! مادرت رايي میشه توام برمي گردي 

 ! 
شش  ست ...! کارش بخ شبین بود، حتما فکر مي کرد مادر، مادر ا زیادي خو

 است ......! 
نخواستتتم امیدش را ناامید کنم شتتاید خودم هم هنوز ته دلم امیدي بود..، به 

 همین خاطردیگر صدایم در نیامد.... 
شي اغراق آمیزي به درد و دل هاي مادر  سر جایم و با دل خو ستم  ش ساکت ن

 د گوش دادم... حام



شید  ست زمان را مي گرفت و مي ک شد..! یک نفر باید د سچري مي  زمان باید 
 جلو.... 

حامد میخواستتتت همه چیز را ستتتازمان دهي کند، بي انکه حتي مرا خالت 
 دهد...به نیلوفر سچرده بود که زنگ بزند 

صله  ضیه فی ساطت و پا درمیاني یک دختر، این ق صحبت کند و با و با مادرم 
 پیدا کند...! مادر زیر بار نرفت ، دست 

آخر هم که دل نگراني هاي مادرانه اش نمود پیدا کرد پیغام فرستتتاد که خانه ي 
 دوست هایت بمان تا راه چاره 

 اي پیدا کنم ، چرا که حاج آقا به کل ايا  کشیده و آمده خانه ي ما....!  
   

شتیا ) ساخته و 98iA.Com.wWwاین کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نوده  )
 منتشر شده است 

  
حامد با عصتتبانیت گفت قضتتیه ي وجود من و مادر پیش زن اولش حتما درز 

 کرده و مجبور شده بار و بندیلش را 
ببندد و بیاید خانه ي زن دومش پناه بگیرد! حاج آقا را نمیشناخت ، اما با همان 

 نفرتي از او صحبت مي کرد که 
 طبیعي و آرامشبخش که دلم را خنک مي کرد..... باید مي کرد! همانقدر 

 این آخرین راهي بود که رفتیم ...! 
دیگر چاره اي نبود باید وستتایلم را به شتتکل نامحستتوس و دزدانه اي از خانه 

 جمع مي کردم و نقل مکان مي کردم 



عد از آن هم هرگز  ما ب یاربود ا نه ي دو برادر...! نیلوفر گرچه خبر ببر و ب به خا
 رفي براي دعوت من به خانه شان تعا

 نکرد....! 
 *** 

 من در اتاق حامد ساکن شدم ! 
  

                          
 

                    
   

صفهان، با خیال  شتند به ا شده برگ پدر و مادرش راس همان یک هفته ي تایین 
 اینکه من هم با خوشي و خرمي 

مويتتوعي براي ماندن وجود ندارد....! در برگشتتته ام به خوابگاهمان و دیگر 
 واقع قضیه دقیقا برعکس بود، پایشان 

 را که از خانه بیرون گذاشتند من با چمدان لباس ها و وسایلم وارد شدم..... 
حامد خوشتتحال بود، آرام بود مدام مي خندید و مستتخره بازي در مي آورد...! 

 مثل بچه ي کوچکي که از ماندن 
شتم ! در مهمان ها و خبر  ضحکي دا ساس م شان ذوق مي کند...! من اح نرفتن

 اصل هیچ احساسي نداشتم ، پوچ و 



تهي بودم! مطبع و بي خیال! مثل کستتي که در خلستته قدم برمي دارد...! روي 
 ابرهاست ..... 

روبروي آیینه مي ایستتتادم به خودم مي گفتم دختر فراري ! بعد در چهره ام،در 
 م اجزاي صورتم دقیق مي شد

 تاببینم بهم مي اید یا نه ؟! 
که  جایي  تا  یدم  مدام میخواب هان مي کردم  تاق پن ند روز اول خودم را در ا چ

 خجالت زده نمي شدم در اتاق را هم 
از پشتتتت قفل مي کردم تا کم کم صتتتداي حامد در آمد، غرغرکردن هایش ، 

 مسخره کردن هایش ایراد گرفتن 
شنیدم اما عکس العم شان نمیدادم....مات و مبهوت روي هایش ....! مي  لي ن

 تخت مي نشستم و ساعت ها به 
دیوارهاي اتاق خیره مي ماندم....، تیکه پراني هایش کم کم به ستتوال هایي از 

 روي نگراني و دلواپسي تبدیل 
صال چرا فکر مي کنم  سرحالم ؟! به چه فکر مي کنم ؟! ا شد! این که خوبم ؟! 

 ؟!...... 
تعطیالت عید شروع شده بود براي بردنم به دانشگاه حریفم کالس هاي بعد از 

 نمي شد، از التماس و خواهش و 
 تمنا تا داد و فریاد و خشم و تشر..همه را امتحان کرد و عاقبت ناامید شد...  

مي رفت و مي آمد و برایم تعریف مي کرد که چقدر اصتترار و التماس مي کند 
 به استادها که از لیستشان حذفم 

 نند...چقدر بهانه مي آورد.... نک



شچزخانه بیدار  صداي به هم خوردن ظرف و ظروف در ا اواخر هفته ي دوم، با 
 شدم.....اول فکر کردم حامد است 

شچزخانه  صدا از اتاق بیرون زدم و با دیدن پیرزني که در ا سر و  پاورچین و بي 
 ایستاده بود جیغ خفه اي 

شقاب ا سید یک ب شیدم...خودش هم تر سرامیک ک ستش در رفت و روي  ز د
 هاي سفید رنگ اشچزخانه جرینگي 

 شکست ....! 
 با این حال ترسش سریع از بین رفت ... 

خم شد و در حالیکه تکه هاي شکسته ي بزرگ را از زمین برمي داشت گفت : 
 چرا جیغ میزني دخترجان؟! زهره 

 ام ترکید.... 
 گفتم : شما...؟! 

  
                          

 
                    

   
 گفت من طاهره ام..! خدمتکار مهراد خان..... 

 نفسم تازه آزاد شد پرسیدم خدمتکار؟! 



نداز...جرات کردم و  خاک ا جارو و  طل رفت پي  خت توي ستت ها را ری که  ت
 نزدیکتر رفتم ، داشتم سبک سنگین مي 

 کردم که به بودن من اینجا کاري دارد یا نه ؟! 
 : هر چند وقت یه بار سري میزنم غذایي مي پزم نظافتي مي کنم ..... گفت 

 گفتم چه خوب ! 
 حرف دیگري به ذهنم نمي رسید.... 

شت گردنش گره زد و گفت : مهراد خان گفته بود  سري رنگ و وارنگش را پ رو
 شما احتماال خانه اید وگرنه پس 

 مي افتادم..! 
شچزخانه و از  سرد براي خودم چاي ریختم با کمرویي رفتم داخل آ کتري نیمه 

 برگشتم و پشت اپن ، روي صندلي 
هاي پایه بلند نشستم به صبحانه خوردن...دیدن کار کردن یک نفر توي خانه ، 

 به غیر از خودم و حامد برایم 
 دلچس  بود....حضور یک نفر دیگر...  

ه ح کهمانطور که مشتتغول کار بود، بي آنکه ستتر بگرداند طرفم گفت : صتتب
 داشتم مي آمد حامد خان داشت مي 

 رفت ، ماشاال بزنم به تخته رو آمده بود... 
 يمن حرفش با پشت دستي که آزاد بود چند يربه به چوب کابینت ها زد 

هاي  فاق  قدر هي براش ات مدت ان خدا این  نده ي  فت : ب باز گ حرفي نزدم 
 جورواجور مي افتاد که دیگه خودش و 



سا شمایل افتاده بود...، خودش کم مي کشید یادش رفته بود، ح شکل و  بي از 
 بدبختي هاي مهراد هم افتاد 

شده بود با ریش و  شده الغر  سرش، یکبار عید آمدم اینجا دیدم چقدر عوض 
 این سر و ظاهر....گفتم بال به دور 

باشد گفت چیزي نیست ! حامد که حرف نمیزند اما کافیست یک دقیقه بشیني 
 تمام دانسته و ور دست مهراد، 

نداشنسته اش را مي ریزد روي دایره...فهمیدم یک چیزي شده رفتم سراغ مهراد 
 پرس و جو کردم اولش گفت 

چیزي نشتتده بعد گفت درگیر گرفتاري هاي من شتتده.....حاال ستترت را در 
 نیاورم دختر جانم ، امروز که دیدمش 

 هزار مرتبه شکر بهتر شده بود.... 
توجه این اتفاقات و تفاوت ها نشده بودم، راست مي گفت فکر کردم من اصال 

 حامد را همان ش  مهماني 
کذایي هم که دیدم ریش داشتتت ، اما این مويتتوع اصتتال برایم جل  توجه 

 نکرد....حتي بعدش ههم که ریش 
 هایش را زد... 

  
                          

 
                    



   
 گیري داشت ؟ پرسیدم فهمدید چه در 

برگشتتت و نگاهم کرد: نه واال عزیزم، البته یک چیزهایي دستتتگیرم شتتد اما 
 مطمئن نیستم حاال غرض این بود که 

شما بسچرم حواست بیشتر به این حامد جانه من باشه ...پسرم یه پارچه آقاست 
 ...! حسابش از برادرش هم 

ست داره به حرفتون گوش میده مواظ شما رو دو ست ... شید تو رو جدا یش با
 پنج تن ....! 

 لیوان سرد چایي را میان دستانم فشردم: چشم ، حتما... 
روي زمین زانو زده بود و میان ظرف و ظروف هاي کابینت پاییني دنبال چیزي 

 مي گشت ...، گفت : شما ظرف و 
 ظروف ها را جا به جا کردي ؟! چرا سیني دایره اي را پیدا نمي کنم ... 

 دادم... جوابش را ن
بت نگه  باز کرد: نگاه کن ..! انقدر قر. و دارو و شتتر کابینت دیگري را  در 

 میدارن اینجا که چي بشه ؟! این کاراي 
که  ها..!هي میره دکتر پول بي زبون و میریزه قر. و دارو میگیره بس  مهراده 

 تنبله نمیخوره فقط اینجا تلنبار 
 میشه .... 

ست و  شتربتي را از همان جلو برداشتت و گرفت دستتش : من که چشتمم در
 حسابي نمیبینه حتما تاری  انقضاشونم 



گذشتتته اینار و باید بریزم دور جا باز شتته به ستتري قابلمه ها رو بیارم توي این 
 کابینت دم گازم هست بهتره، خوش 

 دست تره... 
 گفتم : من میتونم کمکتون کنم ... 

، پوشاند: دخترم خدا خیرت بدهسرش را برگرداند، لبخند پهني کل صورتش را 
 من عینکمم نیاوردم روي اینا هم 

خارجکي نوشتتته نمي فهمم یه نگاه بنداز ببین بدرد نخورا و فاستتداشتتو بریزیم 
 دور....! 

 از شنیدن کلمه ي فاسد انگار جریان برقي از تنم رد شد.... 
حس کردم با کفش هاي پاشتتنه بلند وستتط کوچه مي دوم و کستتي از پشتتت 

 یبم مي کند... صدایش که عربده تعق
شم هایم را  شم مي پیچید...چ سد خطاب مي کرد توي گو شید و مرا فا مي ک

 روي هم فشردم تا این تصویرها را 
 از جلوي چشم هایم دور کنم ... 

 طاهره خانم پرسید خوبم ؟! 
 گفتم چیزي نیست فقط ...یکم ...سرگیجه دارم.. 

سبد بزرگ داروها را از کابینت درآورد و گذاشت  باور کرده بود، باورم داشت ، 
 روي زمین برشان داشتم و به 

شان کردم،  ستم روي زمین ...یکي یکي نگاه ش زحمت آوردم توي پذیرایي، ن
 مثل اسمارتیزهاي رنگارنگ کوچک 



  
                          

 
                    

   
اوت، از هر شتتش هفتتایي که بر و بزرگ، در بستتته هاي مختلف با استتامیه متف

 میداشتم یکي یا دو تا تاری  
 انقضایشان گذشته بود... 

طاره خانوم گفت : اولین باري که آمدم توي این خانه حامد را دیدم، پرستتیدم 
 شما آگهي دادید توي روزنامه براي 

شتم جایي به من با این  شو ندا صال انتظار ستخدام؟ گفت بله ، اون موقع که ا ا
 و سال و دست و پا چلفتي سن 

بودن کار بدن...! چشتتم هام خیلي زود يتتعیف شتتد، پیش مادرم از بچگي 
 خیاطي مي کردم، اومدم که اینجا براي 

شم بلبلي و  يعیف بود که فرق لوبیا قرمز و لوبیاي چ شمم  ستخدام انقدر چ ا
 نمي فهمیدم...! شوهرم مي گفت 

 ا این ويع .... میري که چي ؟! اونجا که بهت کار نمي دن ب
شه ي قهوه اي رنگ که داخلش به  شی شت یک  یکي از داروها ظاهر عجیبي دا

 جاي شربت پر از کبسول هاي 
یک شکل و یک اندازه بود...گرفتم جلوي چشم هایم و خوب براندازش کردم، 

 رویش نوشته بود مصرف فقط با 



 نشخه ي پزشک ... 
خوایم یه ستتري کاراي خونه رو گفت : اومدم اینجا، حامد گفت ما یکي و می

 انجام بده و هفته اي یکبار که میاد 
یه سري غذا برامون درست کنه چون هم من و هم برادرم شاغلیم ، دانشجوییم 

 وقت اینجور کارا رو 
نداریم ...گفتم : من میتونم دستتتچختم خیلي خوبه پستترم...! قبولم کرد..اما از 

 ترسم بهش نگفتم چشمم يعیف بعد 
ست نمي دید به در و دیوار میخوردم یه م شمم در شکوندم چ دت چیزا رو مي 

 که حامد خودش فهمید، گفتم االن 
ست ، یه وقتا  به مهراد خان میگه من و بیرون مي کنن ، آخه مهراد مثل حامد نی

 عصبي که میشه دیگه هیچي 
جلودارش نیستتت ، میدونستتتم خطا ببینه ازم بیرونم مي کنه ...اما حامد بهش 

 نگفت به جاش یه روز که برادرش 
 خونه نبود بهم گفت حاير بشم میخواد من و ببره دکتر چشم پرشک .... 

به زحمت رویش را خواندم تاری  انقضتایش گذاشتته بود، استمش را نشتنیده 
 بودم، نمي دانستم چیست ؟! چه 

عواقبي دارد....اما میدانستتتم که دلم نمیخواهد بگذارمش زمین ، آنقدر توي 
 دستم فشارش داده بودم که هر لحظه 

 ممکن بود شیشه اش بشکند...  



بهش گفتم تو کاري کردي در حق من که پستترمم هم نکرده بود، برام عینک  -
 گرفت و برگشتیم خونه ...باز هم 

به برادرش حرفي نزدها...، واي که اگر مهراد مي فهمید یک دقیقه هم جاي من 
 اینجا نبود، یکبار نشستم 

حتش کنم گفتم انقدر دختر دور و بر خودت جمع نکن ، انقدر دختر به نصتتی
 این خانه نیار...گ*ن*ا*ه مي کني ، گ*ن*ا*ه 

شمت مي کند...از فردایش زنگ زد که  شش را توي چ کبیره! خدا همین دنیا ات
 خدمتکار جوان تر پیدا کردیم 

ستم گفتم جاي مادر دور افتاده  صیحتشنمیخواهد بیایي، من چه مي دان  اش ن
 کنم ، خودش میخواست بین این 

  
                          

 
                    

   
دخترهاي خراب جامعه دست و پا بزند...! مي آورشان خانه ، جلوي چشم من 

 مي نشیتند مي گفتند و مي 
خندیدند.... حامد طفلک هم کشتتتان کشتتتان مي آورد پیش خودشتتتان، چه 

 فتم چه خانواده اي دارند دخترهایي، مي گ
 این ها....؟! 

 دستم عرق کرده بود... 



 از جایم بي سر و صدا بلند شدم.. 
پیرزن هنوز داشت حرف مي زد..، قلبم مثل رگبار مي زد، بدنم از تصور کاري 

 که میخواستم انجا بدهم ی  کرده 
م ، تبود، بي انکه توجهش را جل  کنم خزیدم توي اتاق...در را پشت سرم بس

 در شیشه را به زحمت باز کردم 
ستان عرق کرده ام که مي  سول بود کف د تمام محتویاتش را که ده دوازده تا کب

 درخشید خالي کردم... 
 مصمم بودم، تمام این مدت، منتظرش بودم، آرزویش را داشتم .... 

لحظه به لحظه ي روزهایي که موجود مزاحم خانه ي حامد بودم و باید با ذهنم 
 فکرم یا خیالم که سیاوش را  ،

 میخواند و پس مي زد مقابله مي کردم.... 
شتم که میخواهد با یک چتر  سي را دا شتم اما ترس نه ...! هیجان ک هیجان دا

 نجات خودش را از باالي بلندي 
 پرت کند.... 

شان بدهم  سعي کردم قورت ستم قر. ها را ریختم توي دهانم و  شمهایم را ب چ
 ... 

خورد، چند تایي را برگرداندم، این بار یکي یکي توي دهانم گذاشتم  حالم بهم
 ... 

 اولي ها را مي شمردم... 
 دو.. 



 سه ... 
 چهار... 
 پنج ... 

شمارششان که از دستم در رفت بي خیال شدم...دو سه تاي دیگر هم محض 
 محکم کاري خوردم و از جایم بلند 

 شدم... 
جان خیس عر بدنم از شتتتدت هی مام  خت و آرام دراز ت ق بود، رفتم روي ت

 کشیدم... 
 میخواستم همه چیز تمام شود... 

 خوشحال بودم آرام بودم براي اولین بار در تمام این مدت.... 
  

                          
 

                    
   
  

 فصل هفتم 
رفت پشت سیاهي و تاریکي مطلق چشم هایم ، صداهاي گنگ و نامفهوم در 

 و آمد بودند.... 
 اولین چیزي که تشخیص دادم این بود که هنوز زنده ام...! 



ست ، حس مي کردم تمام درونم را خالي کرده  ساس مي کردم وجودم خالی اح
 اند.... 

 و این دومین چیزي بود که توانستم احساسش کنم ...! 
ستان دراز  سفت بیمار شیده کبعد بوي تند الکل و تزریقات...پس روي تخت 

 بودم.... 
شم مي پیچید اما دور بود، آنقدر دور که گمان مي کردم  شنا توي گو صدایي آ

 از انتهاي یک داالن بزرگ زیر ل  
زمزمه مي کند....، دلم میخواستتت نزدیکتر باشتتد، تا حرف هایش را بفهمم و 

 کلمه هایش را از هم تفکیک کنم ...، 
 آن یک نفر فقط سیاوش باشد...  تمام وجودم، حتي در ان حال مشتاق بود که

 لیلي ....  -
باره روي  ها و تنگ نجات داد، دو صتتتدا مرا از معلق بودن در آن داالن بي انت

 زمین بودم....نه معلق بودم و نه بي 
 وزن....من دوباره برگشته بودم به جایي که دلم نمیخواست باشم ... 

 لیلي ..  -
صداي آ شم براي جواب دادن به  ضا رها تمام تال شنا مثل ناله اي نامفهوم در ف

 شد... 
 داره به هوش میاد؟!  -

 صدا دوباره رفت ، در و دورتر شد،کسي دیگر آمد....صدایي غریبه 



چشماتو باز کن ، لیلي خانوم...! چشماتو باز کن ، باز کن ...لیلي ...باز کن  -
 چشماتو... 

ه باشتتم ....قر. فکر کردم این همه اصتترار براي چیستتت ؟! شتتاید کور شتتد
 خورده بودم، یادم مي اید، بیشتر قر. 

 هاي شیشه را خوردم...پس کور شده ام.... 
 چرا چشاشو باز نمي کنه ؟!  -
اير داروهاي بیهوشیه ، مشکلي نیست ، کامل که به هوش بیاد چشماشو باز  -

 مي کنه ؟! 
مي کنه چي دارید میگید؟! به هوش اومده؟! صتتدا کرد! اما چشتتماشتتو باز ن -

 ...چه بالیي سرش اومده؟! 
آقاي محترم گفتم چیزي نیستتت ..! روند به هوش اومدن و هنوز کامل طي  -

 نکرده... 
  

                          
 

                    
   

سنگیني پلک  شد به رخوت و  شم باع   شده با ترس از این فکر که نکند کور 
 سته هایم غلبه کنم ،....بالفاصله د

 اي نور به مردمک چشم هایم هجوم آورد...کور نشده بودم ! 
 داره چشماشم باز مي کنه ! دیدید؟!  -



 صداي اشنا دوباره برگشت کنارم: لیلي ..... 
سرم را چرخاندم، صورتم یکوري افتاد روي بالشت ، به بي اختیاري کسي مي 

 ماندم ه همان لحظه عضالت تمام 
ه از کار انداخته باشتتند...اما اراده ي حرکت دادن صتتورتش را با بي حس کنند

 پلک هایم را پس گرفته بودم... 
حامد را اول مات و متحرک و بعد کم کم يابت و وايتتح تشتتخیص دادم....با 

 دیدن چشم هاي باز و نگاه زنده ام 
ست ...، کاش  شم هایش را ب سرش را گرفت باال و چ شید عق  ،  خودش را ک

 کاش سیاوش  به سیاوش مي گفتند،
ساني دیگر پر مي کردند  شه او نبود، جاي خالي اش را ک مي آمد....، مثل همی

 که پر کردن را بلد نبودند...  
نتوانستم تمام این درد را درون خودم نگه دارم....بغضم تبدیل شد به حروف و 

 عاقبت کلمه اي که همراه اشکم 
 سرازیر شد: سیاوش.... 

باز کر هایش را  مد چشتتم  ند تل  و یکوري اش را حا گاهم کرد....پوزخ د، ن
 کوبید توي صورتم سرش را با تاسف 

 تکان داد و از جایش بلند شد.... 
 مي دانستم تنها کسیست که میتواند سیاوش را بیاورد، گفتم حامد.... 

ایستتتاد این را از صتتتداي متوقف شتتتدن قدم هایش فهمیدم، گفتم : میخوام 
 سیاوش و ببینم .... 



 مردانه ي دیگري توي اتاق پیچید: به هوش اومده؟!  صداي
 این یکي هم متعلق به او نبود..، دردناک تر از قبل بود چرا که آشنا هم نبود... 

حامد جواب نداد...خودم را به زحمت باالتر کشتتیدم...، مهراد فاصتتله ي بین 
 در ورودي تا میز کنار تخت را با چهار 

ند طي کرد، کیستتت قدم بل بدخلقي ول کرد روي میز، یا پنج  با  ها را  ه ي دارو
 ژاکتش را از پشتي صندلي برداشت و 

 با نگاه یکوري و گزنده اي از زیر دین نگاه کردن به من در آمد.... 
 گفت : من دارم میرم خونه کار دارم، هزینه ي بیمارستانم حساب کردم...فعال.. 

 حامد گفت : منم میام.. 
 هم گره خورد: تو چرا؟! پس کي پیش این بمونه ؟!  مهراد برگشت ابروهایش در

 توهین و تحقیر از سرتاپایش مي بارید...  
 حامد بي آنکه نگاهم کند گفت : زنگ میزنم به سیاوش بیاد  

  
                          

 
                    

   
 تو خونه ...  مهراد پقي زد زیر خنده: مگه میاد اون لندهور؟! لش کرده افتاده

 اگه بگم لیلي به خاطرت خودکشي کرده چي ؟ میاد به نظرت؟! 
مهراد سرش را کج کرد و با طرز نگاهي شبیه نگاه کردن به یک تابلوي شکسته 

 و قدیمي که عمرش را تخمین 



 مي زنند براندازم کرد... 
 وبا صداي گرفته و پر از دردي گفتم : مطمئنم میاد گوشیم کجاست ؟! گوشیم 

 بده خودم میخوام بهش بگم بیاد... 
 مهراد گفت : نچ ، نمیاد... 

 گفتم میاد....!  -
 مهراد پرسید: مثه منه حامد؟! 

 پتانسیلش و داره...  -
 پس نمیاد..!   -
 گفتم میاد.......!  -

نفس عمیقي کشتتیدو قدم زنان برگشتتت کنار تخت : ستته ماه پیش زنگ زدن به 
 چرا  گوشیم و کولي بازي گه آقا

نشستي بدو بدو پاشو بیا اینجا که یه نفر به خاطرت خودکشي کرده...، داشتم 
 چیکار مي کردم اون موقع حامد؟! 

 حامد جواب نداد، با نفرت نگاهم مي کرد  
سبي ..! چه فیلمي  - شم یادمه ، گت سم شتم فیلم نگاه میردم، ا اها بادم اومد دا

 بود...راستي دیدي ؟! 
 اد دست کمي از نگاه حامد به من نداشت ... نگاه من هم به مهر

 گفتم گوشیم کجاست ؟! 
حامد از جیبش درآورد، از همانجا پرت کرد روي تخت ، قبل از آنکه بتوانم 

 برش دارم مهراد قاپش زد: ببین ...! 



من مثل حامد نیستتتم ، مثل اونم حوصتتله ي مدارا با بازي کردناي یه بچه رو 
 مي کنم به  ندارم...! روزگارتو سیاه

این مستتخره بازیات ادامه بدي ...! کاري میکنم که تا اخر عمرت دور خودت 
 گیج بزني ... 

به تو هیچ ربطي  با بغض گفتم  ند و رفت طرف در،  با حر. برگردا رویش را 
 نداره  

برگشتتت ، حامد از آن حالت خنثي باالخره درآمد و دستتتش را گرفت جلوي 
 شود  مهراد و مانعش شد که نزدیکم 

لیاقتت همونه که باهات اینجوري رفتار بشتته ..دخترا همینن ...! جونشتتون  -
 درمیره واسه اینکه یکي بهشون بي 

محلي کنه ...تا آخر عمرت بدو دنبال ستتیاوش! یارو اصتتن ککشتتم نمیگزه پا 
 شده با رفیقاش رفته کوه و گردش 

 عکساش و گذاشته اینور اونور! خاک بر سرت.... 
  

                          
 

                    
   

 حامد سعي کرد برادرش را که از کوره در رفته بود عق  براند: مهراد...بسه ... 
بزا بگم بهت وقتي خودم شنیدم چیکار کردم! گوشي و سایلنت کردم بقیه ي  -

 فیلم و دیدم..! 



 *** 
شدم، فکر سه روز بعد مرخص  شو دادند،  ست ش کردم حامد دیگر  معده ام را 

 برایم جایي در خانه شان در نظر 
باز هم دغدغه ي این که بعد از مرخص شتتتدن کجا  با این حال  ما  نگرفته ا

 میخواهم بروم را نداشتم .....! 
فکرم اشتباه بود، برگه ي ترخیصم را که امضا کردند پشت سر حامد راه افتادم، 

 از پله هاي بیمارستان پایین امدم 
شی ستم سوار ما شتم ، به خانه اي که حاال مي دان شان برگ شدم و به خانه  نش 

 مهراد هم دیگر در آن حضور 
 دارد...!  

برگشتتتم به اتاق حامد، یکراستتتت رفتم خودم را انداختم روي تخت و پتو را 
 کشیدم تا باالي سرم..... 

 رزندگي جریان داشت ، اما نه در برزخ دنیایي که من بدون سیاوش در آن گرفتا
 شده بودم...! 

 *** 
 کسي با يرب روي در مي زد، یک آهنگ ریتم دار و خنده دار.... 

پتو را کنار زدم مهراد ابروهایش را با حالتي مستتخره باال انداخت و با لحني 
 جدي و طلبکارانه گفت : غذا نداریم .... 

 حوصله ي مزه پراني هایش را نداشتم دوباره فرو رفتم زیر پتو. 
 مرد تو این خونه گرسنه موندن....پس تو اینجا چیکاره اي ؟! دو تا  -



شم  سبت بهش بي تفاوت با ستم ن این جمله دقیقا همان چیزي بود که نمیتوان
 ... 

شبند ببندم براي  - شم پی ست ! نکنه انتظار داري من پا مثال دختر تو این خونه ا
 تو و حامد جانت قورمه سبزي بار 

شو ببینم ...پا سنگي ! به لطف بزارم؟! پا سه تایي میمیریم از گر شو.....وگرنه 
 شما طاهره رو هم رد کردم رفت ، حاال 

 دستمون مونده تو پوست گردو..... 
 صداي حامد آمد: طاهره خانوم و براي چي رد کردي ؟! 

چون وقتي اون توي این خونه بوده این خانوم دست گل به اب داده! حواسش به 
 همه چي هست جز اون چي 

که باید باشه ! باید مي فهمید که دوست خل ويع شما یه بسته دارو کش رفته 
 و پریده تو این اتاق... 

صباني گفتم : به اون  صداي گرفته و ع ستم تحمل کنم پتو را زدم کنار و با  نتوان
 هیچ ربطي نداره، اون بنده خدا 

 مقصر نیست .... 
خ  میخواستتتم ببینم هنوز عال نده:  نه ؟! مهراد زد زیر خ یا  یاتي داري  ئم ح

 اخراجش نکردم.... 
  

                          
 

                    



   
تنها احستتاستتي که در ان لحظه به برادر حامد داشتتتم تنفر محض بود پتو را 

 دوباره کشیدم روي سرم، با سماجت از 
سر شو ببینم ............اه....! هرچي بدم میاد  شید: پا م میاد، قدر اون رویم ک

 دختر مو بلونده رو ندونستي حامد هم 
سوخته ي  سیاه  سر حال بود، چیه این  شچزي بلد بود هم  سخرخیز بود هم آ

 چندش آور بي حس و حال... 
در تقال براي نگه داشتتتنه پتو بازنده شتتدم، از من قوي تر بود بلند شتتدم و با 

 موهاي به هم ریخته و چشمهاي 
شیدم: ولم کن ، احتماال پف کرده ا سرش جیغ ک ز فر  خواب و گریه ي زیاد 

 دست از سرم بردار....ولم کن 
 میفهمي ؟! ولم کن .. 

شده از تعج   شم هاي گرد  شت ، مهراد اما با چ حامد یک قدم به عق  بردا
 نگاهم مي کرد...! 

گردنش را کج کرد و گفت : ازت مي ترسم ، خیلي موجود نادري هستي ، ولي 
 امش  ...!  خوشگل شدي

 حامد هم بي اختیار زد زیر خنده... 
 این اولین باري بود که در تمام این مدت خنده اش را مي دیدم...! 

 *** 



خیلي زود کشف کردم که حامد و مهراد، همان برادر مشهور و جادوگر سرشتي 
 که همیشه نقل جمع دوستانه ي 

 ها نمي مانند!  ما بود تفاوت هایشان آنقدر زیاد است که شبیه برادر
حامد همیشه شلوغ ترین و سرزنده ترین آدم جمع ما بود، اما حاال کم کم مي 

 فهمیدم که در این مورد به گرد 
شین  شتني و دلن ست دا سد! با این تفاوت که حامد دو برادرش مهراد هم نمیر

 بود و مهراد اکثراوقات تل  و تنفر 
شتتش براي خنداندن من و حامد برانگیز....! اگر خیال مي کردم که ستتعي و تال

 تا ابد ادامه پیدا مي کند،اشتباه 
محض مي کردم، چرا که این داستتتان تنها دو روز دوام داشتتت ....، و از روز 

 سوم خیلي یکدفعه اي و بي دلیل 
باره در حالت تهاجمي و کج خلقي منحصتتر به فردش فرو رفت و طوري  دو

 وانمود مي کرد که انگار از هیچ چیز 
این دنیا به اندازه ي حضتتور من در خانه اش بیزار نیستتت ....! رفتارش با  در

 حامد هم شاید تنها کمي دوستانه تر به 
نظر مي رسید، همه را به بي تفاوتي حضور یک شي نگاه مي کرد و مي گذشت 

 ....اگر خیلي به چشمش مي 
  برایم آمدیم متلک تند و تلخي حواله مان مي کرد و رد مي شتتد...حامد مرت

 تويیح میداد که این از اخالقیات 
برادر بزرگترش استتت و مستتاله اي نیستتت که بخواهم بابتش خودم را ناراحت 

 کنم ...!  



 و من لحظه به لحظه ، بیشتر و بیشتر از مهراد بدم مي آمد.... 
  

                          
 

                    
   

شدن شان رو زچهارم یا پنجم مرخص  ستان بود،هنوز در رفتار هردوی م از بیمار
 با من مدارایي هرچند نامحسوس 

دیده مي شتتد...، حامد ستتر و ستتنگین و آرام شتتده بود، مهراد کم صتتحبت و 
 عصبي .... با این حال براي شام صدایم 

 مي کردند که کنار هم باشیم .... 
مهراد ستتوپ  طاهره خانوم به خواستتته ي حامد برایم ستتوپ درستتت کرده بود،

 دوست نداشت ،براي خودش از یبرون 
 غذا گرفته بود... 

شچزخانه کنار حامد، نگاه  شت اپن آ صندلي ، پ ستم روي  ش صدا ن سرو  بي 
 سنگین مهراد همانطور که مشغول 
 خوردن بود از سرم کم نمي شد... 

 میگم ....شال خوشرنگي داریا....  -
که بتوانم منظور حرفش ر تا بل گاهش کردم  هاي ن ا بفهمم ....پشتتتت چشتتم

 درشت عسلي رنگش هیچ قصد و نیتي به 



 نظر نمي امد 
 ممنون  -
 همیشه سرت مي کني ؟! یا فقط وقتایي که صالح و مصلحت در کار باشه ؟  -
 همیشه سرم مي کنم ....!  -

این را با لحن دلخوري گفتم و ستترم را انداختم پایین ، حامد هم با ناراحتي 
 متو بخور باز شروع گفت : مهراد شا

 نکن ...! 
خ  ...نه برام ستتواله ، مثال...میدوني که اون روز که قر. خورده بودي ،  -

 من بودم که پیدات کردم، بغلت کردم 
 تا ماشین بردمت .. 

 سرم را باال نیاوردم حامد به جاي من به برادرش پرید: خ  که چي ؟! 
اینجا خونه ي ستتیاوش بود  به جاهایي مصتتلحت ایجاب مي کنه دیگه ، اگه -

 چي مي شد؟! بازم ما شاهد عبور و 
مرور شما با این شال و روسري هاي رنگ و وارنگ بودیم ؟! حاال مثال که چي 

 ؟! دو سه هفته اس تو خونه ي دو 
 تا پسر داري زندگي مي کني ! ما چشم و دلمون پاکه ولي حاال به هر حال...... 

کرد توي بشتتقاب: مهراد اون روي من و باال  حامد قاشتتق و چنگالش را پرتاب
 نیار باز با این اراجیفا... 

تا آدم منطقي بح  مي  - با چرا از کوره درمیري برادر من ؟! داریم مثل دو  با
 کنیم ! 

 در واقع اصال نگاهش نمي کردم...،  



  
                          

 
                    

   
هنگ جامعه و....! فکر خرابم هستتت به هر حال، عقل گفت : دیگه مردم و فر

 مردم به چشمشونه ، من که میگم 
زیر به ستتقف بودن با دو تا پستتر چشتتم و دل پاک گ*ن*ا*هش بیشتتتر از 

 بدحجابي نیست که ؟! هست ؟!خه میدوني 
 چیه ؟! امروز یکي ازم یه هنچین سوالي پرسید موندم چي جوابش و بدم...! 

 کي ؟!  -
شت چه حاال. - سر گذ شما راحت باش دیگه ، آب که از  ستم بگم  ....! خوا

 یک وج  چه صد وج  .... 
 این بار من پرسیدم: کي ؟! سیاوش گفته ؟! 

 تصورش هم بند بند وجودم را آتش مي زد،  
دستش را زد زیر چانه اش و با لبخند گفت : برنامه ي امش  سینماهاي تهران، 

  وقتي لیلي مجنون مي شود....!
حامد با سر و صدا از جایش بلند شد و صندلي را هل داد عق  ....رفت داخل 

 اتاقش و در را محکم بست ..! 



با عصتتبانیتي ریشتته دار پرستتیدم: چرا انقدر برادرتو اذیت مي کني ؟! این حرفا 
 براي چیه ؟! 

مطئني جاي فاعل جمله ات برعکس نیستتتت ؟! من اذیتش مي کنم یا تو؟  -
 مه که اذیت نشه ؟! خیلي برات مه

شي کردي ؟!  سه همین خودک شنهاد دادي ؟! وا سیاوش پی سه همین رفتي به  وا
 واسه همین چو و راست میري 

 حرفش و میزني ؟! 
 به خودم مربوطه ...  -

 نفسش را آزاد کرد: پس رفتار منم به خودم مربوطه ! تو کاراي من فضولي نکن ! 
ه اذیت کردن برادرت داري از من تو کاراي تو فضتتولي مي کنم چون واستتت -

 سواستفاده مي کني ... 
خ  خوبه ! قصتتدم همین بود که بفهمي ....پس فهمیدي که نقطه يتتعف  -

 حامد تویي 
 گاز بزرگي به ساندویچش زد. دست هایم بي حس شده بود: منظورت چیه ؟! 

 ، با دهان پر گفت : نمي فهمم تو واقعا نمیفهمي یا خودت و میزني به نفهمي
 حس حامد به تو کامال وايحه ، 

وگرنه تو این دوره زمونه هیچکس بیکار نیستتت واستته یه نفر انقدر مایه بزاره و 
 دنبالش باشه ، مخصوصا یه پسر 

 واسه یه دختر... 
حامد به من هیچ حستتي نداره، یعني داره ولي نه اون حستتي که تو فکر مي  -

 کني ..! 



 تجربه ات از من بیشتر نیست !  -
آخرین تکه ي ستتاندویچش را بلعید و کیستته اش را انداخت روي میز و ادامه 

 داد: ایضا اطالعاته من و.... 
  

                          
 

                    
   

ناراحت ، گیج و منگ نگاهش مي  یا  باید خوشتتحال باشتتم  نمي دانستتتم 
 کردم...چرا در تمام این مدت فکر مي کردم 

س سال پیش حامد ن صحنه هاي دو  سوزیه برادرانه اي دارد...تمام  بت به من دل
 جلوي چشم هایم زنده مي 

شتتد....خنده هایش نگاه هایش کارهایش ...همه و همه برایم معنا مي گرفت 
 ... 

دستتش را زد زیر چانه اش: خیلي فکر و خیال نکن حاال، با این ويتعي که به 
 بار آوردي دیگه قیدتو زده من و 

 کنان گفتم : من هیچ ....من هیچ حسي ندارم به حامد...  من
شت نمي کنم تو ذاتته ، درختم به  - سرزن صفتیه دختراس،  خ  به خاطر گربه 

 کسي که بهش آب میده نوازشش 
 مي کنه حس پیدا مي کنه ... 



 من ...من ....  -
 محاال االن که مطمئنم دیگه بهت فکر نمي کنه ، ولي اگه یه درصتتتد بفهم -

 هنوز تو مخشي با ماشین از رو 
 مخش رد میشم ...چون لیاقتشو نداري  

 نه ...ندارم...  -_
 آفرین یه بار تو عمرت یه جمله ي درست گفتي ...  -
 باید چیکار کنم ؟ یعني ...باید برم؟! از اینجا؟  -
 خ  اگه جا داشته باشي آره، بهتره بري   -

سي بتواند انقدر  سوپم را نیمه کاره باور نمي کردم که ک شد... صادق و رک با
 رها کردم گفتم : اگه داشتم اصال 

 نمیومدم اینجا... 
از جایش بلند شتتد، کش و قوستتي به تنش داد و گفت : واستته این گفتم که تو 

 میخواي به حماقتت ادامه بدي و 
شي ، حامد میخواد  سیاوش با سطوره اي تا آخر عمرت دنبال  شقاي ا مثل عا

 و ازت مواظبت کنه و کنارش باشي 
شي و بفهمي که بهترین آدم برات کیه  امیدداره که به روزي بي خیاله حماقتت ب

 ....پس حامدم داره اشتباه مي 
نداري ولي برادرم برام اونقدر  ندارم چون برام اهمیتي  کاري  به تو  کنه ....من 

 مهمه که به خاطرش حايرم هر 
 یدم که ازش دور بشي  کاري بکنم ...براي همین بهت پیشنهاد م



مهراد تنها چیزي را که از بر بود تحقیر کردن اطرافیانش بود، عادت داشتتت که 
 همه شیفته و رام و مطیعش 

با این حال مي  باشتتند و خودش توهین کند تخری  کند و از نو بستتتازد....
 دانستم که دور شدن از حامد با حقیقتي 

ست . شده بود بهترین کار ا شن  شم به که برایم رو ست دیگر چ ..دلم میخوا
 چشمش نشوم، نمي دانستم باید چطور 

  
                          

 
                    

   
برخورد کنم انگار قرار بود براي اولین بار آدم غریبه اي را مالقات کنم کسي که 

 هرگز او را ندیده و نشناخته 
 ام.... 

بري چون تو دوستتتام خیلي دختر هستتتن ، من جایي و ستتراغ دارم که بتوني  -
 کسایي هستن که خونه مجردي 

 داشته باشن .... 
راستتتش .....نمیدونم چقدر میدوني ولي ...خ  من ....اصتتال پول ندارم  -

 االن.... 
 پول واسه چي ؟!  -



 واسه اجاره...  -
شون خرج  - س ست ، بعدم من انقدر وا ستامن ! یعني پول نیاز نی من گفتم دو

 دم االن که حاال حاالها بهم کر
 بدهکارن...اگرم چیزي خواستن خودم میدم  

 حامد میزاره برم؟!  -
 قرار نیست بفهمه ..  -
 من و تو دانشگاه میبینه   -
ازش دور میشي ، از زندگیش میري بیرون...خیلي ساده اس...به یه بهانه اي  -

 ..هر بهانه اي ... 
 باید فکر کنم ...  -

ند شتتتدم ظرف خودم و حامد را که هنوز پر از غذا بود از روي میز از جایم بل
 برداشتم و رفتم طرف ظرفشویي ، 

گفت : میل خودته ولي بهت گفتم اگه بفهمم تو مخشي با ماشین از رو مخش 
 رد میشم ؟؟! 

دوستتت ندارم باهات در بیفتم ولي واستته اینکه از چشتتمش بیفتي اونوقت هر 
 کاري حايرم بکنم ... 

 تو....  -
 همانطور که سمت اتاقش میرفت دستش را پرت کرد طرفم : برو فکر کن ... 

سي دیگر  ضور ک سانده بود، فکر ح سر حد تنفر از خودش ر یکبار دیگر مرا به 
 در این خانه که حاال برایم غریبه 



صبانیتم از  ساتش هیچ چیز نمي فهمیدم ع سا شده بود که از درونش و اح اي 
 کرد! حامد  مهراد را کمرنگ مي

همیشتته معروف بود به تودار ترین آدم جمع ، فرقي نمي کرد در هر جمعي که 
 مي رفت ....! و من تا پیش از این 

فکر مي کردم اصال چنیني چیزي درست نیست ، حامد خیلي هم رو راست و 
 صاف و صادق است فقط چیزي 

شنوا بود و محرم راز در د و دل هاي بقیه براي گفتن ندارد...، چرا همیشه گوش 
 اما هرگز از خودش حرف 

نمیزد؟! نه از آن دست حرف نزدن هایي که مثل سکوت من در مورد خانواده ام 
 بود، اتفاقا از خانواده اش مي 

  
                          

 
                    

   
ند.... از ناخت به خوبي مي شتت ها  چه  مه ي ب که مهراد را ه مانطور   گفت ، ه

 چیزهایي نمي گفت که خودش همیشه 
 در آن ها نقش ریش سفید را بازي مي کرد... 

 در مورد رابطه ها، دختر و پسرها، احساسات، عشق ، تنفر.... 
 یعني او هم مرا آنقدر دوست داشت که من سیاوش را داشتم ؟! 



حامد برایم بهترین تکیه گاه بود نقش برادري که نداشتنش حسابي توي زندگیم 
 به چشم میخورد، این حس 

امنیت را کنارش آنقدر دوستتت داشتتتم که دلم نمیخواستتت با باور کردن این 
 حرف ها آلوده اش کنم ، چقدر 

دوستتتش داشتتتم ، خودش نمي دانستتت ، جنستتش را هم نمي فهمید...جنس 
 دوست داشتنم را... 

خودم را یک لحظه تصتتور کردم در لباس عروس کنار حامد، ستتیاوش را که 
 مراه دختر دیگري آمده بود به ه

جشنمان...دستم آنقدر سست شد یکدفعه که یکي از ظرف هاي کف آلود سر 
 خورد و افتاد روي سرامیک هاي 
 کف آشچزخانه ، هزار تکه شد... 

 مهراد و حامد همزمان هر دو سرشان را از اتاق آوردند بیرون... 
 حامد پا برهنه پرید وسط آشچزخانه : چي شد؟! 

 یم را برگرداندم: هیچي افتاد از دستم ... رو
 چقدر سخت بود نگاه کردن به چشمانش . 

 اشکال نداره، نمیخواد بشوري بیا برو....  -
 شیر را بستم و خواستم بروم . 

دمچایي هاي رو فرشتتي اش را از پایش درآورد و هل داد ستتمتم : اینا رو بچوش 
 برو شیشه خرده میره تو پات.. 

پای ند بي حرف  ند فرار کردم، مهراد نیشتتخ هاي بل قدم  با  نار  م کردم و از ک
 معناداري زد و در را بست . 



 *** 
باالخره مادر پیدایش شد، باالخره نراني هاي مادرانه اش خودشان را به نمایش 

 گذاشتند، مدام زنگ زدنش با 
شتتماره هاي مختلف و جواب ندادن هاي من همان چیزي بود که میدانتستتم 

 اقبت اتفاق مي افتد...! مادر روزي ع
همان مادري بود که تا چند ماه پیش به خاطرش تمام زندگیم را مي دادم و دم 

 نمي زدم، هماني بودم که حرف 
ها و کارهایش را قبول نداشتتتم و به خاطر آنکه خنده از ل  هایش کم نشتتود 

 سکوت مي کردم... اما دیگر نگراني 
ش شاید پ شتم ،  شتم راه حلي هایش را باور ندا شاید براي بازگ شده بود،  یمان 
 پیدا کرده بود، شاید حتي عاقبت 

  
                          

 
                    

   
ستاده بود، چه معلوم..! اما من هم  سارت پیدا کرده بود و تو روي حاج آقا ای ج

 دیگر آن کسي نبودم که تغییر 
ها، بین اشک و گریه ها از خدا نمیخواستم  نکرده باشد، تنها چیزي که آن ش 

 ، اصرار مادر بود به بازگشتنم ... 



 من از آن ها جدا شده بودم... 
سر بر  شم که برمي گردد  سي با ست آن ک شتر..! و هیچ دلم نمیخوا و از مادر بی

 دامن مادرش مي گذارد توبه مي 
ه ر با عشتتقم بکند اشتتک میریزد و مي شتتود بهترین دختر دنیا..! بد بودنم اگ

 سیاوش معنا مي گرفت برایم دلنشین 
بود....همین را میخواستتتم ، چه فرقي مي رکد که بقیه چه مي گفتند با چه مي 

 کردند، خودم مهم بودم و احساسي 
که وسعت و عظمتش را هیچ کدامشان باور نمي کردند و برایشان آنقدر عجی  

 بود که توان باورش را نداشتند و 
 ش مي گرفتند. به مسخره ا

داشتم راه خودم را میرفتم .. برنامه چیده بودم که سیاوش را بدست بیاورم، این 
 بزرگترین انگیزه اي بود که دوباره 

سر پایم کرد، به خاطرش براي خودم قهوه درست کردم نشستم روي صندلي و 
 ساعت ها آرام آرام فکر کردم و 

 نقشه کشیدم  
ن مي شتتدم. من گفته بودم دوستتتش دارم اما يابتش نباید فرار مي کردم یا پنها

 نکرده بودم یا نه اصال، حتي 
منتظر شتتنیدن جواب هم نمانده بودم. چیزهایي بود که هنوز به خاطرش مي 

 بایست جلو مي رفتم ... 
اولین روزي که تصمیم گرفتم دوباره برگردم سر کالس هاي دانشگاه، به حامد 

 نگفتم ، صبح زود بلند شدم و 



آماده شتتدم و بي ستترو صتتدا از خانه زدم بیرون...، اما حتي یک درصتتد هم 
 حدس نمي زدم که از شانس بدم مهراد 

همان لحظه مشتتغول درآوردن ماشتتینش از پارکینگ باشتتد، رویم را ستتریع 
 برگرداندم که فایده نداشت سرش را از 

شی سوار ما سخرگي گفت : میدونم چقدر آرزو داري  شه درآورد، با م ن من شی
 بشي ، شانس آوردي که امروز حسابي 

 سرحالم میخوام آرزوتو برآورده کنم ... 
باد گرفته بودم که نباید شوخي هایش را با مسخرگي هاي خودش جواب بدهم 

 ، براي همین با جدي ترین لحني 
 که میتوانستم گفتم : نیازي نیست ، میخوام تا دانشگاه پیاده برم... 

مي خندید: میخواي از دانشگاتون حاجت بگیري که نذر  خندید، منقطع و ارام
 کردي تا اونجا پاي پیاده بري ؟! 

 حتما نذر کردي سیاوش و بده بهت ... 
سم  ستن با حر. کوبیدم: ا شینش را موقع ب شدم، در ما سوار  صبانیت  با ع

 دوست دخترت چیه ؟! 
شین قد دیه ي تو قیمت داره ها، از این به بع من  د در آروم ببند!آیینه بغل این ما

 حامد نیستم هیچي بهت 
 نگم .... 

  
                          



 
                    

   
 گفتم اسم دوست دخترت چیه ؟!  -

شمش  شت و روي چ ستطیلیش را از روي موهایش بردا شه م شی عینک آفتابیه 
 گذاشت ، نرم و سریع پیچید توي 

 خیابان اصلي  
 کدومشون؟!  -
مستتخره خندیدم: ها...ها ها...یادم رفته بود شتتما دلت دریاستتت همزمان  به

 میتوني هزار نفر و بخواي ، منظورم... 
 پرید وسط حرفم : در واقع من اونا رو نمیخوام اونا من و میخوان ! 

 تا حاال کسي بهت گفته خیلي اعتماد به نفس داري ؟!  -
وني شما یه فرقه اي هستین که با اره خ  از دخترایي مثل تو ار  میبرم، مید -

 بودنتون یه سري قوانین و 
نقض کردین ، مثال به نظرم این قضتتیه اي که میگه دختر ناز مي کنه و پستتر ناز 

 میخره االن دیگه کامال منسوخ 
سیاوش تو این چند روز خیلي اعتماد به نفس دادي  شده...! مثال تو خودت به 

 ا ، االن میري دانشگاه میبیني که ت
چشتتمش بهت میفته ژستتت مي گیره در حالیکه دستتتش و کرده تو جیبش میره 

 قاطیه یه جمع دخترونه وایمیسته و 
 باهاشون بلند بلند میگه و میخنده، یعني تو اون لحظه داره برات ناز مي کنه ... 



ستترش را کمي خم کرد طرفم و همانطور که نگاهش به روبرویش بود گفت : 
 د بگم اولین شر  البته تو پرانتز بای

 ناز کردن، ناز بودنه ...! من میتونم ولي سیاوش حال بهم زنه ... 
آنقدر که از عصتتبانیت دندان قروچه کرده بودم فکم درد گرفته بود: گفتم استتم 

 دوست دخترت چیه ؟! اسم اوني که 
 بیشتر از همه دوسش داري ؟! 

ده مي شد، نزدیک بودیم دنده را عوض کرد، راه آشناي دانشگاه کم کم برایم زن
 ... 

راستش ....دوستش که ..نه نمیشه گفت ...کسي که بیشتر از همه دلم براش  -
 تنگ مي شه ...نوشین ..! 

شه  - شین تنگ می ضیه که دلت براي نو چه حالي پیدا مي کني اگه مدام این ق
 رو به روت بیارم؟!  

 هیچ حالي نمیشم ...  -
 ، این باید ناراحتت کنه .... من دارم يعفتو به روت میارم -
 دلتنگي ، يعف نیست ، اون عشقه که يعفه ...  -
 عشق يعف نیست ، عشق یه چیز پاک و مقدسه که براي تو تعریف نشده...  -
 آم....فهمیدم، فهمیدم، یه چیز مقدس احمقانه ....  -
 دلم برات میسوزه که هیچوقت نمیفهمي عاشق بودن چه لذتي داره   -
  

                          



 
                    

   
فکر کنم قبلش دلت براي خودت بستتوزه یه مقدار، بهتر باشتته ...اونجوري  -

 شاید یه جا براي موندن پیدا کني ...! 
 نگه دار.....  -

 کمربندم را باز کردم و با عصبانیت داد زدم: نگه دار..... 
نگه داشتتت ....ستتعي کردم به نگاه هاي بي هیچ حرفي پیچید کنار خیابان و 

 مشتاق عابران پیاده به ماشیني که 
داخلش نشتتستتته بودم بي تفاوت باشتتم ، گفتم لذت میبري که با من عین به 

 مزاحم سر خونه صحبت مي کني ؟! به 
صر  ست خودم...و مطمئن باش همین امروز ع صرار برادرت اومدم نه به خوا ا

 ا وسابلمو جمع مي کنم و میرم ت
 دیگه هیچوقت تو زندگیم چشمم به آدمي مثل تو نیفته .... 

به نظر مي رستتید گوش نمیدهد با بستتته ي آدامستتي درگیر بود که به محض 
 توقفش کنار خیابان از کنار صندلي 

 اش برداشته بود... 
به کوبیدم منتظر نشتتتدم که عکس  با نهایت زورم  باز هم  پیاده شتتتدم، در را 

 . العملش را ببینم ..
چند قدم نرفته بودم که پایش را گذاشتتت روي گاز و ماشتتین با صتتداي جیغ 

 الستیک ها از آسفالت کنده شد. 



 میخواستم بهت آدامس تعارف کنم لیاقت همینم نداري ....  -
با انزجار به ماشتتینش و به چشتتمهایي که دنبالش توي خیابان میرفت نگاه مي 

 کردم  
 غصه پاک کردم...... چشم هاي به نم نشسته ام را با 

اگر تا چند ماه قبل از هر چیز کوچکي دلخور مي شتتدم و دلم مي شتتکستتت 
 حاال دیگر فقط لگدمال شدن را حس 

ست ترین ادمي بود که با دیدن من  شدن....و به نظرم مهراد پ مي کردم نه خرد 
 در آن شرایط مي توانست انقدر 

 بي مالحظه رفتار کند. 
 ويوع ها بیشتر از چند دقیقه آزارم نداد... اما فکر کردن به این م

چرا که تقریبا رسیده بودم به ورودي آشناي دانشگاه و يربان قلبم آنقدر شدت 
 گرفته بود که بدنم را مي 

ند...دلم براي چنین حالي تنگ شتتتده بود...دلم تنگ شتتتده بود....براي  لرزا
 دیدنش ...حتي از دور! 

  
 فصل هشتم 

 حامد  
ش ساز کرده بودم از خواب بیدار با لرزش گو شم جا ش  زیر بال ي ام که از دی

 شدم... 



بعد از چند دقیقه جستتتجو با انگشتتتانم باالخره پیدایش کردم گرفتم جلوي 
 چشمهاي پف آلود و سنگینم .  

  
                          

 
                    

   
دم م و بي حوصله گوشي را برگردانباز هم پیام تسلیت بود، باز هم تا نیمه خواند

 همانجاي قبلي اش، زیر 
 بالشت ... 

این دهمین یا یازدهمین پیام تستتلیتي مي شتتد که در این چند هفته به دستتتم 
 رسیده بود...و من هیچکدامشان را 

ید  مه نمي دادم...شتتتا ندم و دیگر ادا مه مي خوا تا نی مه را  جواب نمي دادم ه
 ويوع همه جمله ها فرق مي کرد، اما م

شتتان تکراري بود، ابراز همدردي ، تاستتف ، تاير، طل  صتتبر از خدا طل  
 آمرزش براي ندا..... 

مي گفتند مي دانیم چه غم ستتنگینیستتت ، در واقع نمي دانستتتند، آن ها به این 
 قضیه شبیه یک تراژدي نگاه مي 

شوقه اش به ا سري که در اوج روزهاي خوب یک رابطه مي فهمد مع و کردند، پ
 خیانت کرده و با دعوا و اخم و 



قهر از هم جدا مي شتتوند...چند وقت بعد باز در اوج روزهاي بد زندگیه پستتر 
 خبر مي آورند که معشوقه ي خیانت 

کارش در دیار غربت تصتتادف کرده و از دنیا رفته استتت ...! و گمان مي کردند 
 نادم و پشیمان قصه همان پسریست 

شسته خودش را سرزنش مي کند که شاید نیاز نبوده که حاال حتما شبانه روز ن
 که انقدر شدید با دختري دعوا 

 کند که عمرش به این دنیا نبوده....! 
 من براي ندا سیاه نچوشیدم.... 

 نتوانستم ، نمیخواستم ....اشک هم نریختم ... 
خبرم کردند که براي مراسم خاکسچاري به ایران برش مي گردانند، بهشت زهرا 

 ش کردند، چهار پنج روز بعد دفن
 از روز خاکسچاري توانستم خودم را مجاب کنم که سر خاکش بروم... 

از سر اجبار گلي را که با اکره خریده بودم روي خاک هاي تازه و خیس گذاشتم 
 و بي هیچ درنگي 

شتیم که از هم  شتیم . اگر دا شتم ...حرفي براي گفتن نمانده بود، حرفي ندا برگ
 دیم ، اگر میخواست جدا نمي ش

 بشنود که کسي دیگر را ترجیح نمیداد.... 
 به خانه که برگشتم حس مي کردم یک هفته است که نخوابیده ام.... 

شاید نیاز  ستم و به این فکر کردم که  ش سرد ن رفتم توي حمام، زیر دوش آب 
 باشد این بار فقط همین یکبار با 



سنگیني که روي قلبم سي درباره ي این حس  صحبت کنم ، مثال ب ک سته  ش ه ن
 سیاوش زنگ مي زدم و مي گفتم 

 ندا مرده....! و بعد هاي هاي گریه کنم ... 
ستم بروم، نیلوفر به هرچه که  سیاوش بود، نمي خوا ش  مهماني خانه ي  آن 

 بلد بود و نبود قسمم داد... گفتم 
 میروم سر صحبت که باز شد دردهایم را برایشان مي گویم ... 

شکایت و گفتن  ست که دیگر توان  ش شت ....دردي جدید روي درد قبلي ن ندا
 اعتراض را هم باقي نمي گذاشت ... 

  
                          

 
                    

   
از بهنام خبر نداشتتتم ، اصتتال نمي دانستتتم خبرش کرده اند که ندا مرده یا نه 

 ...مي گفتند قبل از اینکه جدا شوند و 
ا از ایران برود با هم نامزد شتتده بودند..یادم مي آید یک روزي به این حرف ند

 ها در مغزم که فکر مي کردم تمام 
 بدنم گر مي گرفت ! حس مي کردم سرم در حال برشته شدن است ...! 

ش  مهماني در خانه ي  شتم ، هین اواخر،  ش  دیگر هم دا این حس را یک 
 ، سیاوش... اما همه شان گذرا بودند



ماندگار نبودند که به کل آتش بگیرم، خاکستتتر شتتوم و بعد آرام بگیرم، مقل 
 جنگلي بودم که هر چند ساعت یکبار 

 آتش مي گرفت ، خاموشش مي کردند و دوباره شعله ور مي شد.... 
لحظه اي که دفتر نقاشتتي کذایي را دیدم، حرف هاي لیلي را شتتنیدم....لحظه 

 اي که علي رغم میل خودم به 
سیاوش زنگ زدم که برویم دنبال لیلي و سیاوش نیامد...ساعت هایي که دنبال 

 لیلي کوچه و خیابان ها را مي 
گشتتتم و پیدایش نمي کردم....جلوي در خانه شتتان، پیاده شتتدنش از ماشتتین 

 غریبه هایي که نمي شناختم ....دیدنش 
 روي تخت بیمارستان، تحمل متلک هاي مهراد..... 

شود، فقط کش  حس و حالي نخي شیده مي  شتم که که از هر دو طرف ک را دا
 مي آید اما پاره نمي شود... 

شدم،  سته و کوفته ام را از تخت دو نفره ي مهراد کندم و بلند  به زحمت بدن خ
 چقدر خوشحال بودم که کالس 

هار میرویم  حال و هواي لیلي ن با خودم گفتم براي عوض کردن  نداشتتتم ، 
 ند...یک جاي خوش بیرون، درکه ، درب

آب و هوا...، خانه ستتاکت و خلوت بود،ستتاعت دیواري دوازده و نیم ظهر را 
 نشان مي داد، باورم نمي شد یک روز 

تعطیل بعد از یک هفته که هر روز صتتبح زود بیدار شتتتده ام را بتوانم انقدر 
 بخوابم .... 



ه انم زدم بموهاي به هم ریخته ام را با دست صاف و صوف کردم، با سر انگشت
 در اتاق خودم، صدایي نیامد، با 

 احتیا  در را باز کردم.. 
 لیلي ..؟! 

شچزخانه ، هیچ جا نبود،  شتم به پذیرایي و ا در را بازتر کردم، توي اتاق نبود برگ
 دلم ریخت ... 

شت  سید مهراد بود، مهراد آمار رفت و آمد همه را دا اولین چیزي که به ذهنم ر
 يانیه اي که در ، ساعت و دقیقه و 

خانه باز و بستتته مي شتتد را انگار توي مغزش یادداشتتت مي کرد. زنگ زدم به 
 گوشي اش، برنداشت ....گوشي لیلي 

شته بود خانه  شاید برگ شت که برود... ستان گرفته بود، کجا را دا را هم از بیمار
 ي خودشان! باید خوشحال مي 

پنجه نرم کردن با خیال هاي شتتدم از این بابت ...بعد از چند دقیقه دستتت و 
 متفاوت گوشي ام زنگ خورد، شماره 

 ناشناس بود، با خیال اینکه مهراد است سریع برداشتم ... 
 کجایي پس تو؟! چرا جواب نمیدي ؟! !  -
  

                          
 

                    
   



 سکوتي طوالني آنطرف برقرار شد. 
 الو؟!  -
 آم...  -

 اره با شک گفتم الو؟! دوب
 سالم...خوب هستید؟! 

 ناآشنا بود، براي پیدا کردن صاح  صدا مغزم را زیر و رو مي کردم  
 سالم، ممنون. شما؟!  -
ستم  - ستش ..من امیرعلي ام....من ...آم..من برادر لیلي جان ه آم...من ...را

 .. 
 اوه...  -

شناختنش مثل فرو رف سایه ي یک روز گرم خودم را انداختم روي مبل .  تن در 
 تابستاني بود، همانقدر دلچس  ... 

 ببخشید که مزاحمتون شدم..  -
 شما مزاحم نیستي آقا. ببخشید نشناختم  -
اختیار دارین ، میخواستم از لیلي خبر بگیرم، باز رفتم خونشون مادرش خ   -

 خیلي خوب برخورد نکرد باهام، 
 بینم حالش خوبه یا نه ... بعدش فهمیدم پیش شماست هنوز گفتم ب

بال گوش  ها بود دن مدت  ندازه لحن حرف زدنش آرامش بخش بود.  بیش از ا
 دادن به چنین صدایي بودم . 



جواب خنده ام صدا و لحن جدي اش بود: من اهل فضولي کردن یا دخالت تو 
 زندگي و مسائل شخصي دیگران 

اه زي کنم که هنوز از رنیستم حقیقتش خیلي هم دلم نمیخواد نقش برادري و با
 نیومده پیگیر شده و دل نگران 

ستم که اگه کمکي از  ستانه داره این درخوا شتر جنیه ي دو صحبت ها، بی و این 
 دست من برمیاد براي حل 

 مشکالتش حتما بهم بگید. 
شتش نبود دل گرم کننده و عالي به  صحتي هم پ شنهاد حتي اگر  شنیدن این پی

 کار نظر مي رسید گفتم : نه 
خاصي نیست ، در واقع مساله اي نیست که تحت کنترل کسي دیگه جز خود 

 لیلي باشه ، با این حال اگه بود هم 
 من هستم ، نگران نباشید.. 

ستش  - شکال نداره، آم..نمیدونمرا سوال دیگه اگه ا بله ، ممنونم ازتون و....یه 
 چه جوري باید مطرح کنم 

 راحت باشید..  -
من فهمیدم لیلي با شتتما زندگي مي کنه ...شتتما گفتید که  تا اونجایي که -

 دوستشید، این یعني هم خونه اید؟! 
  

                          
 

                    



   
 یله ..میشه اینجوري هم گفت !  -

برایم مهم نبود طرز فکرش! باالخره پستتر همان پدري بود که لیلي را از خانه و 
 کرده بود. زندگیش آواره 

شتم ، چهارده یا پونزده  - شه که برگ سالي می من ایران نبودم، االن تازه یکي دو
 سالم که بود مادرم من و فرستاد 

آلمان پیش خاله و شتتوهر خاله ام، یعني تقریبا نه ده ستتالي میشتته که اونجا 
 زندگي کردم و شنیدن این جور داستانا 

 ، پس اگه درست فهمیده باشم لیلياونقدري متعجبم نمي کنه که فکر مي کنید
 یه جورایي پارتنر شماست ؟! 

سي که فقط  - ست معمولي وجود داره؟! ک سم دو تو فرهنگ غربي چیزي به ا
 قصدش اینه که به دوست 

پدر  نا همه اش از ستتر تقصتتیرات  بده و کمکش کنه ! ای ناه  معمولیش ستترپ
 شماست ، اینکه دیگه لیلي و در حدي 

 ندگي کردن تو خونه ي مادرش و نداره... میدونه که لیاقت ز
 من در جریان نبودم! مگه لیلي چیکار کرده؟!   -
صحبت کنم ، بعد  - سي  صیه ک شخ سائل  اول از اینکه من نمیتونم در مورد م

 هم هرکاري که کرده باشه پدر دو 
زنه و پر از خطا و گ*ن*ا*ه شتتما در حدي نیستتتت که به کستتي که بچه ي 

 اد بگیره تهمت بزنه و خودش هم نیست ایر



از خونه بیرونش کنه ...من تمام مشتتکالت االن لیلي و از چشتتم پدر محترم 
 شما میبینم ! 

 من از پدرم و رفتارارش حمایتي نکردم   -
 منم نگفتم حمایت کردید!  -

اما دلم میخواست تمام حر. و عصبانیت هایم را سر کسي از نسل او خالي 
 یکي  کنم ، چه کسي بهتر از پسر

 یکدانه ي حاج آقا  
ستم اگه کمکي ازم بربیاد، اما االن چون در جریان  - شه ه به هر حال من همی

 هیچي نیستم نمیتونم بیشتر از 
شم من و  ساس کردید میتونم مفید واقع ب این کاري انجام بدم، هر زمان که اح

 در جریان بزارید. 
نمیاد، اگر هم بیاد من ممنون از لطف و محبتتون، اما هیچوقت کاري پیش  -

 هستم ، چون من مثل پدر شما 
 نیستم و خوشبختانه هیچ نسبتي هم باهاش ندارم.. 

بسیار خ  ...این انسانیت شما رو میرسونه ، من به روز جزا و پاداش و تنبیه  -
 خدا اعتقاد دارم و میدونم که جواب 

 خوبي هاتون رو مي گیرید. امري ندارید؟! 
 شدم روز خوش . نخیر، خوشحال  -
 خدا نگهدار!  -
  

                          



 
                    

   
يربان قلبم تند و نامنظم مي  شم  صبانیت و خ تلفن را که قطع کردم هنوز از ع

 زد، خونسردي اعصاب خرد کنش 
لجم را در مي آورد،اما هنوز چیزي ته قلبم مطمئنم مي کرد که هیچ شباهتي به 

 ندارد، که خوش قلبي  پدرش
 اش نه تظاهر است و نه ریا... 

سریع یادم  شید خیلي  شتر از چند دقیقه طول نک يوع بی فکر کردنم به این مو
 افتاد که باید دنبال لیلي بگردم، بار 

دیگر شماره ي مهراد را گرفتم ، هنوز چند بوق بیشتر نخورده بود که کسي زنگ 
 خانه را زد، گوشي را رها کردم 

شمي نگاه کردم، لیلي بود با مغنعه و کوله ي  و سوراخ چ سمت در، از  پریدم 
 دانشگاه...در را باز کردم  

باره اش در آن ويتتع و ظاهر نبود،  هیچ چیز برایم لذت بخش تر از دیدن دو
 امیدوار شده بودم در که باز شد حتي 

 نگاهم نکرد با کفش آمد داخل ... 
 گفتم : چي شده؟! 

 جواب نداد  
 گفتم لیلي ! کفشت ...! 



تا وستتط خانه رفته بود، به عادت مهراد که همیشتته وقتي چیزي میخواستتت یا 
 وسیله اي یادش مي رفت از سر 

شتم  تنبلي کفش هایش را در نمي اورد..عادت کرده بودم اما از لیلي انتظار ندا
 ، برگشت کفش هایش را با 

 کوبید روي زمین . عصبانیت از پایش درآورد و جفت کرد و با تحکم 
 دنبالش راه افتادم: چرا اینجوري مي کني چي شده؟!  

 خودت بگو!  -
 رفته بودي دانشگاه؟!  -

 کوله اش را پرت کرد گوشه ي اتاق  
 _بله ، خیلي نارارحت شدي ؟! 

 معلومه که خوشحال شدم! چرا باید ناراحت شم ؟!  -
داشتتتي من در جریانش چون خیلي چیزا بوده تو اون دانشتتگاه که دوستتت ن -

 باشم ، وقتي من رو تخت بیمارستان 
بودم و زل زده بودي تو چشتتمام با اون برادر دروغگوي بزدلت دروغ مي گفتین 

 که سیاوش خبري ازم نمي گیره 
و میدونه خودکشي کردم و نیومده به چي فکر مي کردي ؟! چي تو سرت بود؟! 

 یه درصد احتمال نمیدادي یه روز 
 بینم ؟! که یه روز باهاش حرف بزنم و دروغات برمال شه ؟!  سیاوش و ب

 با سیاوش حرف زدي ؟!  -
  

                          



 
                    

   
بله ، بله متاستتفانه ! و فهمیدم چقدر تو این مدت دروغ بهم گفته بودي ...!  -

 حاال گوشیمو میخوام..سریع ! 
 از مهراد بگیر.. گوشیت دست من نیست ،  -

شو  شد؟ انتظار شدي ؟! چي  ساکت  سرم آمد: چرا  شت  از اتاق بیرون زدم، پ
 نداشتي ؟! 

 خوبه ، با سیاوش حرف زدي انقدر انرژي گرفتي خوشحالم ..  -
 خیلي پستي !  -

با نهایت زورش به کتفم مشتت زد، اما نهایت زورش هم نمیتوانستت قد کلمه 
 اي که شنیده بودم خوردم 

 ...برگشت به اتاق و در را کوبید. کند
 *** 

در خانه باز شتتد اما کستتي داخل نیامد، آرزو مي کردم هر که هستتت برق را 
 روشن نکند.... 

 صداي نوشین و مهراد از راهرو مي آمد که با هم بح  مي کردند. 
 مهراد مي گفت اون سرش و بگیر تو اول برو تو....بچرخونش ... 

ین بلند شتتد، کالفه و عصتتبي : مهراد! ناخونم چند لحظه بعد صتتداي نوشتت
 شکست ! بابا من نمیتونم تکونش بدم 



 سنگینه ... 
ناخنم ، ناخنم ،...ماهي صتتد تومن میدي پول رنگ و لعاب ناخونات خ   -

 بگو چس  المصبشو بیشتر بزنن که 
 دست به سیاه و سفید میزني نشکنه  

 نه ...! ا کردن یه فیل یه تني میشکهر چیم چسبشو بیشتر بزنه بازم با جا به ج -
یه تن ؟! این هم وزن توام نیستتت ! به این میگي فیل ؟! به خودت چي میگي  -

 پس ؟! من تو رو رو انگشتام بلند 
 مي کردم دور تا دور خونه مي چرخوندم نمي گفتي هم وزن فیل ام ! 

 هوا!  توام اگه ناخونات کاشته شده بود نمیتونستي من و بلند کني رو  -
 خ  نکار!   -
خیلي پرویي مهراد من که میخوام نکارم تو هي میگي ناخونات زشتتته کج و  -

 کوله اس برو بکار... 
صدایشان مثل  شتم کنار گوشم ،  شیدم و گذا سرم ک کوسن روي مبل را از زیر 

 مته اي بود که مغزم را سوراخ مي 
 کرد. 

صدا سر و  شد، همزمان  شن  سرم رو یي مهی  توي پذیرایي عاقبت برق باالي 
 پیچید که مجبور شدم چشم باز 

 کنم .... 
  

                          
 



                    
   

 نوشین باالي سرم بود لبخند زد: سالم شازده! ساعت خواب.... 
 سالم زن داداش   -

سمت اتاق خوابش و گفت :  سر زانویش هل داد  مهراد مبل نوي تک نفره را با 
 پاشو بیا کمک .. 

 حوصله ندارم مهراد  -
 نوشین سریع گفت : حتما سرما خوردي که کسلي ، بزار ببینم ت  داري ؟! 

شدم: چیزي  شیدم و بلند  شاني ام که خودم را کنار ک سمت پی ستش را آورد  د
 نیست خوبم  

نشتتستتتت کنارم، صتتتدایش را پایین آورد: شتتنیدم لیلي رو آوردي خونه ات 
 مجنون..!  

ري که مهراد همبشتتنود گفتم : لعنت به دهني که نخود توش خیس نخوره، طو
 اسمشم گفتي ؟! 

 از جایي نامعلوم داد زد: اسمش و نگفتم ... 
 نوشین گیج و گنگ شانه هایش را انداخت باال: اسمش و نمیدونم ...! 

با اینکه مي دانستتتم مهراد از همه ي دخترهاي اطرافش با این یک نفر بیشتتتر 
 مي گذراند اما باز هم باورش وقت 

نداشتتتم ، حس مي کردم تمام مدت میخواهد مرا وستتیله کند براي رستتیدن به 
 مهراد. 



لیلي از اتاقش باالخره بیرون آمد، بعد از چند ستتاعت ...با مانتو و روستتري و 
 لباس هاي بیروني . 

درت اایستتتاد روي قالیچه ي راهروي بین اتاق ها و با صتتداي بلند گفت : به بر
 بگو گوشیه من و بیاد بده میخوام 

 برم بیرون... 
 نوشین شوک زده سرش را خم کرد طرفم و زمزمه کنان گفت : ایشونن ؟! 

نمي دانستم خوشحال باشم یا ناراحت ! لیلي مثل کسي شده بود که باالخره از 
 یک خواب عمیق و طوالني بیدار 

شباهت د شود، انگار خودش نبود، نه به قبلش  صال بهمي  شت نه به قبل تر! ا  ا
 هیچ کجاي زندگي اش شباهت 

نداشت ! خودش نبود...همان خود آرام و ساکت و خجالتي اش، حاال جسور 
 و بي پروا و تهاجمي شده بود و من 

 نمیدانستم این لیلي را بیشتر دوست دارم یا همان خود اصلي اش را... 
 من کجاست ؟! دوباره گفت : عجله دارم، میشه یکي بگه گوشیه 

 گفتم کجا میخواي بري ؟! 
 گفت بیرون با سیاوش . 

  
                          

 
                    

   



کلمه ي آخر را تا جایي که مي توانستتت غلیظ تلفظ کرد، زیر پایم خالي شتتد، 
 حس کسي را داشتم که درون 

 ل زد به صورتم ، منتظرآسانسور ایستاده و آسانسور یکدفعه ول مي شود....! ز
 عکس العملم بود، دنبال جواب 

 سوال هایي بود که صبح پرسیده بود و بي جواب رها شده بود... 
مهراد از اتاق بیرون آمد، گوشتتي لیلي را گرفت مقابلش و با لحن بي تفاوتي 

 گفت : خاموشه ، انقدر زنگ خورد 
 شارژش خالي شد خاموش شد... 

 س گرفت و چچاند توي کیف دستي اش.  لیلي گوشي را با حر. پ
ست از حال من  - شت زنگ مي زد و میخوا سیاوش دا بعله ، همون موقعي که 

 با خبر بشه و ببینه کدوم 
شتین نقش بازي مي کردین و  شم تو و برادرت دا ستانم و کجام تا بیاد پی بیمار

 دروغ مي گفتین که نمیدونم به 
ا جلوي در خونه هم اومده و شتما چي برستین ! ستیاوش گفت چند بار حتي ت

 راهش ندادین و حتي به من هم 
ستین که تو کل عمرم دیدم،  سنگ ترین موجوداتي ه شما دو تا دل  نگفتین ....

 من و به اسم اینکه دارید کمک 
 مي کنید آوردید تو این خونه و... 

مهراد دستش را گذاشت روي چشمهاي بسته اش و با کالفگي گفت : واي ... 
 ر حرف میزني لیلي ! برو..برو چقد



 دیگه سیاوش دم در منتظرته ...! 
شم هایش مي  سف تکان داد تنفر به مهرداد از چ شانه ي تا سرش را به ن لیلي 

 بارید. با قدم هاي بلند رفت سمت 
شد، حس مي  ست که بند بند وجودم از هم بچا در، حس مي کردم همین االن ا

 کردم کسي قلبم را توي مشتش 
 و فشار مي دهد.  گرفته

خودم را به صتتندلي که رویش نشتتستتته بودم فشتتار مي دادم که بلند نشتتوم و 
 دنبالش راه نیفتم ، دلم میخواست در 

نداشتتتت دلم  نه هیچ دري  خا فل مي کردم دلم مي خواستتتت این  نه را ق خا
 میخواست سیاوشي وجود نداشت ....! 

ل  اي که از بزرگترش ط بي اختیار برگشتتتم و به مهراد نگاه کردم، شتتبیه بچه
 کمک مي کند، مهراد بي توجه به 

 من با صداي بلند گفت : دیر میاي کلید ببر، ما رو بیدار نکن ! 
 چشمم روي دست هاي لیلي که کلید را از پشت در برداشت خشک شد. 

 آره برمیدارم چون دیر میام .  -
 را مي شنیدم . همانطور که خودم را به کاناپه فشار مي دادم صداي شکستنم 

 *** 
  

                          
 

                    



   
دو هفته کافي بود تا رابطه ام را با ستتیاوش قطع کنم ، خواستتته یا ناخواستتته ، 

 عمدا یا سهوا، نمي توانستم وانمود 
 کنم که این قضیه هیچ ارتباطي به بیرون رفتن هایش با لیلي یا رابطه اي که با او

 درست کرده بود ندارد! رابطه 
اي که جلوي چشم هایم جایي اطراف خانه ام، شکل مي گرفت و من بي هیچ 

 دخالتي شاهدش بودم، شاهد 
بیرون رفتن هایشتتان با هم ، راه دادن ستتیاوش به خانه ام فقط براي آنکه تظاهر 

 کنم حسور نیستم و مشکلي با 
ط به خاطر يتتربه ندیدن لیلي این مويتتوع ندارم، من که همیشتته مي گفتم فق

 محافظتش مي کنم حاال باید 
خوشحالي اش را قبول مي کردم و عق  مي نشستم ، چرا که تمام این مدت به 

 خودم تفهیم کرده بودم که 
سي  ضو یدک، ک سوم یک رابطه ! یک ع شوم نفر  ستم به هیچ قیمتي ب ير نی حا

 که بالتکلیف و بي ارزش یک 
پشتتت در تا راهش بدهند...! این تمام چیزي بود که لنگه پا، معطل ایستتتاده 

 برایش مي جنگیدم، اما نمي توانستم 
درونم را قانع کنم ، حتي آن حس ريایت که خودم را عاقالنه کشیده بودم کنار 

 هم ، آشوب درونم را آرام نمي 



کرد، و تمام این احساسات دیوانه کننده وقتي شدت مي گرفت ، که مي دیدم، 
 مهراد کسي که تنها امیدم برادرم، 

به دخالت او در این مضتتوع استتت چطور بي تفاوت که نه ، در جبهه ي لیلي 
 نشسته و به این رابطه خوش بینانه 

نگاه مي کند، چند روز اول، ستتاعاتي که داخل دانشتتگاه یا جلوي در یا پاي 
 تلفن ، یا هر جاي دیگر با سیاوش 

س شدم تمام دردها و بغض ها  ست انتقام روبرو مي  رباز مي کرد و دلم میخوا
 بگیرم! مسخره بود، خنده دار بود، 

صاح   سي را ت ستم فقط به خاطر اینکه بي هیچ زخمتي ک انتقام از بهترین دو
 کرده بود که من دوستش 

شدن خودم  شتم ....حس انتقام، حس لجبازي ، حس اذبت کردن براي آرام  دا
 آنقدر به وحشتم انداخت که خودم را 

 بودن کنارشان محروم کردم، حتي از بودن کنار لیلي !  از
شان در  شحال شاد و خو با دلیل و بي دلیل از خانه بیرون مي زدم، دیدن جمع 

 پذیرایي خانه در حالیکه حتي 
نوشین و مهراد هم با وقاحت همراهیشان مي کردند چیزي بود که فکر انتقام را 

 در تمام وجودم سرازیر مي کرد، 
ستتته ي اتاق، حتي از پس هدفون هاي بزرگ، صتتداي بگو بخندها پشتتت در ب

 عذاب آورترین شکنجه اي بود که 
سیده بود، مي  سته اش ر شحال بود، به خوا باید تحملش مي کردم...! لیلي خو

 توانستم خودم را قانع کنم اما همراه 



 شدن مهراد، چیزي نبود که قادر به تحملش باشم ! 
ر خانه اي مي گذراندم، که چند هفته ي پیش فکر بدترین روزهاي عمرم را د

 مي کردم با آمدن لیلي ، بهشتي 
خواهد شد که هرگز ترکش نخواهم کرد..! پیش بیني هایم مثل همیشه اشتباه از 

 آب در آمده بود. 
دور شتتدنم از ستتیاوش خواه ناخواه کمرنگ تر شتتدن رابطه ام با لیلي را هم به 

 ه همین دنبال داشت ، اما همه چیز ب
شروع کم محلي ها، نتیجه  شدن رابطه ها،  سرد شدن، شد، دور  جا ختم نمي 

 اش نمیتوانست فقط بي تفاوتیه 
  

                          
 

                    
   

شت آرام  سیاوش و نگاه موذي اش نمي گذا شد! حس فخر فروختن  محض با
 سرجاي خودم بشینم ، یک جاي 

ید،  که هنوز ترغیبم مي کرد از لیلي کار مي لنگ یان بود  یک چیزي این م
 محافظت کنم ، که از سیاوش دورش 

کنم ، نه فقط براي عالقه ي خودم، نه براي تمام آن احستتتاستتتاتي که کم کم 
 دفنشان مي کردم، براي زنگ 



خطري که از جان  سیاوش مي شنیدم..! من بزرگ شده زیر دست مهراد بودم، 
 دش صدا کسي که به قول خو

شتتناس بود، نگاه شتتناس بود و تمام قصتتد و نیت آدم ها را از ستتالم کردنشتتان 
 بیرون مي کشید، نگاه سیاوش به 

شت مي  شت ، آنطور که لیلي پیش خودش بردا سابق را ندا شکل  لیلي ، دیگر 
 کرد عاشقانه نبود،حتي دوستانه هم 

را نمي شتتنیدم نبود...! چرا روي نگاه ها انقدر حستتاس شتتده بودم؟! صتتداها 
 چشمم فقط مردمک ها را دنبال مي 

کرد، ذهنم فقط پلک زدن ها و خیره شتتدن ها را تخمین مي زد، برایم مهم نبود 
 چه مي گویند یا چکار مي 

سیاوش به لیلي منزجر کننده بود، حسي که پشتش نشسته بود را  کنند...! نگاه 
 نمي فهمیدم، آنقدر برایم گنگ 

چرا بقیه نباید به این طرز نگاه ها عکس العمل نشتتتان  بود که درک نمي کردم
 بدهند...! 

این قضتتیه زماني برایم جدي تر شتتد که مهراد طبق عادت از آن دورهمي هاي 
 معروفش ترتی  داد، قرار براي 

شت ماه بود، یا در واقع  سل کننده ي اردبیه شنبه هاي معمولي و ک یکي از پنج
 اولین باري که بعد از آمدن لیلي 

فت ستتریع  که گ ماني برگزار شتتود... مهراد  مان قرار بود چنین مه نه  خا به 
 مخالفت کردم: لیلي تو خونه اس! تا حاال 



پاش و توي همچین مهمونیایي نذاشته ، میخواي بهش بگي از خونه برو بیرون 
 چون میخوام دوستام و دعوت 

 کنم ...!؟!  
 مهراد خندید: لیلي موافقه ! 

 امکان نداره ! 
ستقبال کرد از اینکه من دعوتش کردم، لیلي هم از ترس خ سیاوش خیلي ا   

 اینکه کسي آقاشون و ندزده همه 
 جا میچسبه بهش ! پس مشکلي نیست ، باشه ؟! 

ل   قا مدنش از آن  کل خود لیلي بود، ستترعت تغییر کردنش ، بیرون آ مشتت
 خجالتي و آرام و سر به راه! وگرنه 
سیاوش قبلي بود، ستم از دورهمي ها و  سیاوش همان  سي که مي دان همان ک

 پارتي ها و دور و اطرافیان مهراد 
چقدر خوشتتش مي آید، اگر آن وقت ها این حرف ها را از زبانش مي شتتنیدم 

 مي خندیدم، مي گفتم همه ي آدم 
ها به هر حال یک رفیق خل ويع که عاشق احمق بازي هاي دوران جواني اند 

 قضیه  باید داشته باشد، اما حاال
فرق کرده بود، حاال او مي توانست لیلي را قاطیه عالیق و سالیقش کند. چیزي 

 که در واقع به من مربو  نمي 
 شد! 
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ست ، اما فکر نمي  شما صورتم قرار دادم و گفتم : حق با  شانه و  گوشي را بین 
 دیگه تايیري  کنم صحبت هاي من

 داشته باشه  
داشتتتم جواب ایمیل یکي از استتتادهایم را مي دادم که فراخوان یک نمایشتتگاه 

 عکاسي در شهر خودم، اصفهان را 
 برایم فرستاده بود. 

مادر لیلي با لحن ملتمستتانه اي گفت : میدونم پستترم، دورت بگردم، خودمم 
 دیگه نمیدونم چي درسته چي غلط ، یه 

م به خودم میگم چطور رو خودم استتم مادر و گذاشتتتم ؟! وقتي وقتا میشتتین
 نمیدونم دخترم کجاست با کي میره با 

ما خ  چیکار کنم ،  کي میاد چي میخوره چي میچوشتتته چیکار مي کنه ؟! ا
 حاجي موندگار شده اینجا، نمیره، میگه 

 نشستم اون دختره پاشو بزاره تا قلمش کنم . 
شکرم را چند بار خوان شتباه متن ت سخره اي ا دم، جاي فعل و فاعل ها به طرز م

 بود نمي تواسنتم تمرکز کنم ، 



صبانیتم  شردم روي هم ، تازگي ها به خوبي یاد گرفته بودم که ع پلک هایم را ف
 از آدم ها را کنترل کنم : به نظر 

 منم با این شرایط برگشت لیلي به خونه ي شما کار درستي نیست . 
زده بودم اعتقادي نداشتتتم ، تمام مدت فکر مي کردم که  ته قلبم به حرفي که

 این خانه ، با وجود آدمي مثل مهراد 
که هیچ چیز را خارج از دایره ي خوش گذراني هایش باور نداشتتت یا با وجود 

 کسي مثل من که از ترس این که 
نکند رفتارهاي ستتختگیرانه اش ستتوا تعبیر شتتود خودش را توي اتاقش حبس 

 ز اندازه به لیلي آزادي کرده بیش ا
عمل داده، اختیار دادن بیش از حد به کستتي که هنوز بلد نیستتت از اختیاراتش 

 استفاده کند...اگر برمیگشت به خانه 
ي خودشتتتان یا از زیردستتتت ستتخت گیري هاي مادر و پدر ناتني اش نمي 

 توانست فرار کند، یا این رویه ي 
 مي داد..  مضحکش را جایي دورتر از چشمان من ادامه

با این حال هنوز نیمي از وجودم حايتتر به این آزار دیدن بود، مثل کستتي بودم 
 که دست بچه ي نوپایي را کنار 

که  ظه اي  تا لح قدم برمي دارد  نارش  باز هم ک ما  ند، ا گاهي رها مي ک پرت
 خواست سقو  کند نجاتش بدهد، توي 

سئو شق م سال داري که عا سن و  شده بودم مرد  ست . افکارم هم  لیت پذیری
 مادرش را با چند جمله ي رنگ و 



ستم این  ستم اما خودم هم نمي دان لعاب دار قانع کردم که مراق  امانتي اش ه
 حرف تا چه حد صحت دارد. 

سریع مکالمه را با خداحافظي کوتاه  يربه هایي که به در مي خورد  صداي  با 
 تمام کردم.  

شد، سي جز لیلي نمي تواند با ستم ک شت ،  مي دان مهراد عادت به در زدن ندا
 تازه آن هم در اتاق خودش ! 

  
                          

 
                    

   
شتن تماس  سرش و بعد تمام تنه اش را وارد اتاق کرد، براي مخفي نگه دا اول 

 تلفني ام با مادرش دستچاچه بودم 
را از خاطر بردم، نگاهم  اما بالفاصتتله بعد از دیدن ستتر و ظاهرش همه چیز

 کنترل نشده روي پیراهن بلند و خاکي 
 رنگي که پوشیده بود لغزید...! 

دستتتت هایش را در هم قالب کرد و با لبخند گفت : قیچي پیدا نکردم، گفتم 
 شاید بدوني کجاست ؟! 

 موهاي سیاه و بلندش را آزادانه دورش ریخته بود.  
 جایي میخواي بري ؟!  -
 ت رفته ؟! امش  مهمونیه ! نه ، یاد -



مستتتقیم به چشتتم هایش خیره شتتدم، چیزي را که مي دیدم و مي شتتنیدم باور 
 نداشتم . 

 اینجوري .....اینجوري میخواي بیاي مهموني ؟!  -
شمهایي که براي فرار از نگاه هاي من دائم  شید، با چ از جا خوردنم خجالت ک

 به در و دیوارهاي اتاق خیره مي 
شال یا....مثال شد گفت : خ شه  شه مثل همی شاید بهتر با ودم فکر مي کردم 

 روسري ...هم بندازم سرم..، 
من ...خ  ....من ...میخواستتتم ، یعني فکر مي کردم اونطوري بهتر باشتته ، 

 اما...با سیاوش خیلي حرف زدم و...خ  ...با 
 هم به نتیجه رسیدیم که ...اینطوري بهتره..! 

ار حرف آمد تا روي زبانم و به زبان نیاوردم، خم شدم با عصبانیت خندیدم، هز
 از کشوي زیر میز قیچي را در 

 آوردم و گذاشتم نزدیکش تا خودش بردارد، دوباره زل زدم به يفحه ي مانیتور. 
عصبي و کالفه گفت : خ  ، فکر مي کنم این حق انتخاب با خودم باشه ، این 

 مسئله به خودم مربوطه . 
ردم، تو هم به اندازه ي کافي تو این چند وقت این جمله رو تو من دخالتي نک -

 این خونه داد زدي که به خودم 
 مربوطه به خودم مربوطه ! بهتره دیگه تکرارش نکني ! 

ضیه چیه ؟! حق  - شکل تو با این ق صیه ! م شخ شم  این که چطور بگردم و بچو
 انتخاب با خودمه ! 



 و صاف نگاهش کردم نتوانستم خودم را کنترل کنم برگشتم 
تو انتخابتو کرده بودي ، وقتي که تنها بودي ، اون موقع انتخابت یه چیز دیگه  -

 بود اما حاال، از موقعي که با اون 
پستتره مي گردي انتخابت شتتده نظر اون، مشتتکل اینجاستتت که اینا انتخاباي 

 خودت نیست وگرنه حتما قابل احترام 
 بود! 

  
                          

 
                    

   
حرفات بي معنیه حامد...! خودتم نمي دوني چي داري میگي ؟! وقتي پاي  -

 یه نفر دیگه میاد وسط باید به 
ست  سي ه سته هاي اونم احترام بزاري ، اون وقت خودم تنها بودم االن ک خوا

 که دوسش دارم و دلم میخواد 
 ارم به نظرات اون احترام میزارم ! طوري باشم که اونم دوست داره...! من د
 خندیدم، قهقهه زدم: هاهاها...! احترام؟! 

چطور به نوشتتین که هر طور دلش میخواد میاد تو این خونه میچوشتتته و مي  -
 گرده نمي خندي ؟! چرا واسه اون از 

 این سخنراني هاي پدرانه ات تحویل نمیدي ؟! 



مجسمه ي ساخته ي دست این چون نوشین یاد گرفته که خودش باشه ، که  -
 و اون نباشه ، نوشین همین بود 

 چه وقتي با مهراد دوست شد چه قبلش ! 
من نوشتتین نیستتتم ، ستتیاوشتتم مهراد نیستتت ! چرا یه لطفي نمي کني بهم ؟  -

 دست از سرم بردار!  
 میدوني چیه ؟! بهتره بري به همون جهنمي که سیاوش داره میره...!  -
 چیزي هستي که فکر مي کنم ! حسود تر از اون  -

هایم متوقف  یان خون در رگ  ظه اي حس کردم جر تاد، براي لح قلبم ایستت
 شده...قبل از آنکه جوابي براي حرفش 

پیدا کنم یا منظورش را از گفتن این حرف بفهمم قیچي روي میز را برداشتتت و 
 از اتاق بیرون رفت .  

ودي کنم ؟! به چي باید پشت سرش بلند شدم: حسودي ؟! براي چي باید حس
 حسودي کنم ؟! 

سش را بررسي کرد. گفتم  جواب نداد، جلوي آیینه ي قدي ورودي ایستاد و لبا
 : جواب من و بده ! 

بي آنکه نگاهم کند گفت : مشتتخصتته ، به ستتیاوش حستتودي مي کني ! چون 
 دوست داشتي جایي واستاده باشي که 

 اون االن ایستاده ! 
 آب ی  را روي سرم خالي کردند...  وا رفتم ! انگار سطل 

 چي ؟!  -



تمام این کاراتم براي همین بود دیگه ، اینکه همش مواظبم باشتتي ، دنبالم  -
 بیاي من و بیاري تو خونه اتون، 

نا...یه دلیل منطقي  پدرت و گول بزني که بمونم ، همه ي ای اونطوري مادر و 
 پشتش داره ! 

به خو یدم،  یت مي لرز بان ها از زور عصتت که این جور موقع  یاد داده بودم  دم 
 چطور دندان هایم را روي هم نگه دارم 

يع مي زنم  ستم عواق  حرف هایي که در این حال و و تا حرفي نزنم ، مي دان
 چقدر بد است ...! با این حال 

سایلتو جمع مي کني از این خونه  ستم خودم را کنترل کنم : همین امروز و نتوان
 میري بیرون ! 

  
                          
 

                    
   

این بار نوبت او بود که خشتتکش بزند، برگشتتت و درستتت مقابلم قرار گرفت 
 چشمهایش از تعج  گرد شده بود، 

 ترس و نگراني به ويوح توي نگاهش دیده مي شد.  
شه یه  يافه بود تا حرفم را باور کند، گفتم : مهراد همی يیح ا یزي و چمنتظر تو

 راست میگه ، اینکه وقتي به یه نفر 



بیش از حد محبت مي کني دو حالت پیش میاد! اگه جنس خودت باشتته فکر 
 مي کنه وظیفته اگه جنس مخالفت 

 باشه فکر میکنه از رو منظوره ! 
 من فکر نکردم! مطئنم ! همون برادرت که راست میگه این حرف و به من زد!  -
 مزخرفه ..!  -
 حال...از اینجا میرم حتما! همین فردا از اینجا میرم... به هر  -

با دو دستتتت پیراهن بلندش را باال گرفت و در حالیکه نگاهم مات به تق تق 
 کفش هاي پاشنه بلندش مانده بود 

 قهرآلود به اتاقش با همان اتاق سابقم برگشت . 
 لیلي عوض شده بود. 

سرفه ها، خنده ه صحبت کردن ها،  يبط ،  شوخي ها دوباره توي صداي  ا و 
 خانه پیچیده بود، بعد از چند ماه که 

به لطف دختر فراریمان یا شاید هم به احترامش از برگزاري اینجور دورهمي ها 
 در امان بودیم ، باز همه برگشته 

بودند به حالت طبیعیشتتان! همه به جز خود لیلي که جوري در نقش جدیدش 
 تولد فرو رفته بود که انگار از زمان 

 همین روال را داشته ... 
ستان مهراد کم  صنعیه دوباره به دو سالم کردن و خوش آمد گفتن هاي ت عذاب 

 از دیدن لیلي در آن لباس و سر 



ويع نداشت و با شدت بیشتر پذیرفتن حضور سیاوش در مهماني ، همه چیز 
 دست به دست هم داده بود تا پیش 

ش  یا  سم که آن  شم و حر. مي میرم یا اگر خودم به این باور بر شدت خ از 
 زنده بمانم بزرگترین تمرین 

 زندگي ام در صبوري را یاد گرفته ام.... 
با این حال تجربه اش چندان هم خالي از لطف نبود، مي توانستتتم بعضتتي 

 جریانات را به خنده بگیرم و براي 
ستچاچه ، تنه سیاوش هول و د سوژه پیدا کنم ، مثل اینکه  سآرامش خودم  ي ا ک

 بود که در جمع کت و شلوار 
پوشتتیده بود، یا حتي خود لیلي با آن پیراهن بلند و براق خاکي رنگش ظاهري 

 بیش از حد رسمي بین بچه ها پیدا 
کرده بود، بي اطالعي و گیجیشان از بح  هاي متداول میان مهراد و دوستانش 

 ، نگاه هاي تیز و کنجکاوشان 
تدي بودنشتتان در رستتیدن به چنین جمع هایي را به به آدم ها و دور و اطراف مب

 ويوح نشان میداد! دیدن این 
عکس العمل ها شتتاید براي آدمي مثل من که دو ستتال بیشتتتر وقتش را همراه 

 مهراد در این جور محفل ها 
  

                          
 

                    



   
ز هم بعد از گذشتتتن چند هفته از گذرانده خنده دار به نظر مي رستتید اما هنو

 دوستیشان با دیدن دست هاي قفل 
صحبت کردن  شي  سیاوش، یا در گو شان در هم ، لم دادن لیلي در بغل  شده 

 هایشان چنان حالم منقل  مي شد 
نده و  تا خ هاي دور و ور ستتوگواري کنم  فاق  مام ات که مي تواستتنتم براي ت

 تمسخر...! 
ا اتاق مشتتغول به انجام کاري نشتتان مي دادم تا مدام خودم را در اشتتچزخانه ی

 مجبور به دیدن صحنه هایي نشوم 
که اتفاق مي افتاد با این وجود مي بایست براي فرار کردن هم حد و حدودي را 

 رعایت مي کردم چرا که ممکن 
بود همین مويتتوع جل  توجه کند و بشتتوم دلیل شتتادي و خنده ي جمعي که 

  دنبال بهانه مي گشتند...
عاقبت بعد از فرو رفتن در ستتوارخ هاي گوشتته و کنار خانه دستتت از عق  

 نشیني کشیدم و تصمیم گرفتم مبارزه 
کنم ....! و صالحم در این مبارزه فقط بي تفاوتي بود که باید با خونسردي ذاتي 

 ام مخلوطش مي کردم.. 
ستانه روي مبلي نزدیک مهرا شتم و با لبخندي دو شم همه گذا  د واز جلوي چ

 نوشین نشستم . 



تالشم براي نگه داشتن مردمک چشم هایم بي نتیجه بود، چشم هایم از جا در 
 مي رفت و روي دست سیاوش 

 که دور شانه ي لیلي حلقه شده بود و موهایش را بازي میداد يابت مي شد...، 
فکر مي کردم همین االن استتت که بي اختیار من ، از چشتتهایم خون ستترازیر 

 شود... 
سي در حال ق شتهاي قدرتمند ک لبم درد مي کرد، قلبم در چنگ یکي ، بین انگ

 فشردن بود، قرار بود آنقدر فشارش 
 بدهند که از هم بچاشد...  

شیدم تا بتوانم نفس بکشم  شرتم را کمي پایین تر ک ست یقه ي دایره ایه تي  با د
 ، نوشین که مثل همیشه تمام 

 د طرفم و پرسید حالم خوب است ؟! مدت حواسش به من بود سرش را خم کر
سري که  سعي کردم روي پ سرم را تکان دادم و  کلمات فرار مي کردند با لبخند 

 گیتارش را روي پاهایش تنظیم 
شنیدیم گفت :  شین مي  صدایي که فقط من و نو مي کرد تمرکز کنم ، مهراد با 

 باالخره یه دوست اهل ساز و 
ازه فهمیدم فقط همین به قلم و کم داشتتتیم تا آوازم پیدا کردم، خیلي باحاله ، ت

 االن... 
و يتتمن حرفش لبخند یکوري حواله ام کرد که با رو برگرداندن بي مقدمه ي 

 من روبرو شد، روحش هم خبر 
نداشتتت که لیلي همه چیز را از روي عصتتبانیت برایم گفته ... و رازي که قرار 

 بود هیچوقت برمال نشود توسط خود 



 تان دختري قرار گرفته که هیچوقت نباید احساس مرا مي فهمید! مهراد کف دس
 *** 

پسر غریبه اي که همان بدو ورود خودش را خشایار معرفي کرده بود، پشتش را 
 صاف کرد و با صداي بلندي که 

 جمع را ساکت کند گفت : سالم...سالم...یه چند لحظه به من وقت مي دید؟! 
  

                          
 

                    
   

همهمهه ها فروکش کرد، هرکس هر جایي که مي توانستتت براي نشتتستتتن پیدا 
 کرد و منتظر ماند تا سخنران 

ست رد زدم، نه  شیدني ها را دور مي چرخاند، د سیني نو شروع کند، یک نفر 
 مثل همیشه ، امش  شبي بود که 

شیاري خودم را حفظ مي کردم. شتند، باید تا پایانش هو شین و مهراد بردا ..نو
 سیني باز هم چرخید نگاهم دنبالش 

که جلوي لیلي و  ظه اي  تاده بود، نفستتم را حبس کرده بودم براي دیدن لح اف
 سیاوش متوقف مي شود... 

خشتتایار گیتارش را روي پایش جاستتاز کرد و گفت : خ  ...من امشتت  به 
 دعوت آقا مهراد گل اومدم اینجا، بازم به 



سته  ستي زیرزمیني رو خوا شده مجلس و گرم کنم آهنگ درخوا شون قرار  ي ای
 زمیني هرچي بخواید و بتونم در 

 خدمت هستم ... 
چند نفري شتتل و وار رفته دستتت زدند، یکي گفت به افتخار داش مهراد و بقیه 

 به دلیلي نامعلومي خندیدند 
س  یاوشهیچکس دست نزد، برایم مهم نبود، دلیلش هر چه میخواست باشد، 

 انگشتانش را دور پایه ي گیالسي 
قفل کرد و از ستتیني برداشتتتت گرفت مقابل لیلي ، یک نفر آمد جلوي دیدم 

 ایستاد گفت : آقا الیت بزن،بچه ها تو 
 فاز دپ رفتن همشون... 

گردنم را کج کردم و مصتترانه ستترک کشتتیدم، لیلي هنوز گیالس را نگرفته بود، 
 لبخند سنگیني به صورتش بود و 

اکراه و تردید توي چهره اش موج مي خورد، ستتیاوش داشتتت اصتترار مي کرد، 
 توي دلم به شخصي نامعلوم التماس 

 مي کردم: قبول نکنه ، نکنه ...نگیر ازش... تو رو خدا... 
شد، لیوان پایه  شید که لیلي رام  سیاوش طول نک صحبت هاي  چند يانیه هم 

 بلند را آرام گرفت و روي پاهایش 
 . گذاشت ..

شتم که بعد از پریدن از ارتفاع فهمیده بود  سي را دا سم را آزاد کردم، حس ک نف
 چتر نجاتش کار نمي کند، 



سیاوش گیالسي دیگر براي خودش برداشت و عاقبت شخص سیني به دست 
 از مقابلشان کنار رفت .... 

 نوشین گفت همیشه آدما اون جوري که انتظار دارن پیش نمیره ! 
تم و متعج  نگاهش کردم شانه هایش را باال انداخت و گفت جا خوردم برگش

 : میدوني که همیشه حواسم بهت 
 هست  

سرم را نزدیک تر بردم و گفتم : تو که حواست همیشه بهم هست ، نگرانمي یا 
 هر چي که بهش فکر مي کني ، 

 میتوني یه سوال من و صادقانه جواب بدي ؟! 
 حتما!  -
 یاوش صمیمي شده؟! مهراد چرا انقدر با س -
  

                          
 

                    
   
 همینطوري !  -
شه تا براش منفعتي  - صمیمي نمی سي  مهراد هیچوقت الکي و همینطوري با ک

 نداشته باشه این و هر دومون 
 میدونیم !  



رش تنگاه زیر زیرکي و نگراني به مهراد انداخت که با فاصتتله ي کمي آنطرف 
 نشسته بود اما به نظر نمي رسید 

که چیزي بشتتنود، همان وقت داشتتت با شتتوق و ذوق براي خشتتایار کف مي 
 زد...! 

 صدایش را پایین آورد و آرام گفت : یه چیزایي میدونم اما... 
 بگو، منم در عويش هر کاري برات مي کنم ..!  -

کار مي  با هم دارن  که  یدونم  گاهش مطمئن تر شتتتد: م کنن ، مهراد رنگ ن
 کشیدتش تو کار ماشین و این حرفا، 

 یعني ..خود سیاوش خواسته که باهاش کار کنه  
 این قضیه به لیلي هم مربو  میشه ؟!  -
 نه ، فکر نمي کنم ..  -
 نوشین ، در مورد لیلي ، در مورد رابطه ي سیاوش با لیلي چي میدوني ؟!  -

 فکر مي کني ؟! ابروهایش را انداخت باال: هنوز داري بهش 
 گفتم : نه ، من فقط .... 

گاه حرفم را درز گرفتم ، مهراد براي  یکدفعه اتاق چنان ستتاکت شتتد که ناخودآ
 سر و صدایي که ایچاد کرده بودیم 

نگاه دلخور و چو چچي حواله ي هر دویمان کرد و هیس کشتتیده اي گفت ، 
 اما به نظر نمي رسید چیزي از حرف 

 هایمان شنیده باشد. 
 صداي ساز سکوت سنگین اطراف را شکست ،  



باید حرفم را با نوشین تمام مي کردم، مي دانستم چنین موقعیتي که رايي اش 
 کنم برعلیه مهراد حرفي بزند 
 خیلي کم نصیبم مي شود... 

 انگشتان خشایار با ظرافت روي سیم ها باال و پایین مي رفت  
شاید  شده بودند و  سي که ذره اي به این نمایش همه محو هنرنمایي اش  تنها ک

 اشتیاق نشان نمي داد من بودم، 
تمام فکر و ذهنم ادامه ي بح  با نوشتتین بود و این بي تفاوتي تا لحظه اي که 

 صداي گرم خود خشایار روي 
 نت هاي سازش قرار نگرفته بود ادامه داشت ... 

  
                          

 
                    

   
خواندن را که شتتروع کرد تمام ايتتطراب و تشتتویشتتم ناخوداگاه فروکش کرد، 

 سرم را انداختم پایین و نگاهم را به 
 دست هاي در هم قالب شده ام دوختم تا حضور لیلي را در جمع از یاد ببرم!  

 فقط چند لحظه کنارم بشین  -
 یه رویاي کوتاه تنها همین 
 ته آرزوهاي من این شده 



 ي ما رو ببین ته ارزوها
 فقط چند لحظه به من گوش کن 

 هر احساسي رو غیر من تو جهان 
 واسه چند لحظه فراموش کن 

 براي همین چند لحظه یه عمر 
 همه سهم دنیامو از من بگیر  

 فقط این یه رویا رو با من بساز 
 همه آرزوهامو از من بگیر 

 براي همین چند لحظه یه عمر 
 یر همه سهم دنیامو از من بگ

 فقط این یه رویا رو با من بساز 
 همه آرزوهامو از من بگیر 

 نگاه کن فقط با نگاه کردنت 
 منو تو چه رویایي انداختي 

 به هر چي ندارم ازت رايیم 
 تو این زندگي رو برام ساختي 
 به من فرصت هم زبوني بده 

 به من که یه عمره بهت باختم 
 واسه چند لحظه خرابش نکن 

 ک عمر ازت ساختم بتي رو که ی
  



                          
 

                    
   

 فقط چند لحظه به من فکر کن 
 نگو لحظه چي رو عوض مي کنه 

 همین چند لحظه براي یه عمر 
 همه زندگیمو عوض مي کنه ... 

نباید اتفاق مي افتاد، نباید هیچکس متوجه مي شد که چشم هایم حتي ذره اي 
 نشسته با سریع ترین  به اشک

شم هایم را گرفتم ...غم و درد تار و پود وجودم را  ستم نم چ حالتي که مي توان
 داشت از هم باز مي کرد، هواي 

اتاق براي نفس کشتتیدن کافي نبود، مثل ماهي که از تنگ بیرون افتاده باشتتد و 
 جان بکند بي تاب بودم... 

ساز، میان تشویق یکدست  همزمان با تمام شدن شعر و خاموش شدن صداي
 بچه ها سرم را بلند کردم، انتظار 

دیدن هر صتتحنه اي را داشتتتم غیر از اینکه لیلي اشتتک ریزان از جاییش ، کنار 
 سیاوش بلند شود و جمع را ترک 

 کند! 
 نیم خیز شدم که با فشار دست نوشین برگشتم روي مبل : نرو! 



لن که نگاهش مي کردند ستتیاوش لبخند دستتتچاچه اي به آدم هاي توي ستتا
 تحویل داد و با عصبانیت از جایش 

بلند شتتد و دنبال لیلي رفت به اتاق..، مهراد برخالف بقیه نگاهش به من بود: 
 میخواستي جایي بري ؟! 

بدیل کرد و رویش را  ند یکوري ت به لبخ بدهم تعجبش را  که جواب  بل از آن ق
 برگرداند،  

شین گفتم : من میخوام به یه  نفر کمک کنم که االن نمي فهمه داره چیکار به نو
 مي کنه !  

شاید اون نخواد که کمکش کني ، لیلي و فراموش کن حامد، واقعا به دردت  -
 نمیخوره.. 

 هر اتفاقي از اینجا به بعد براش بیفته تو مسئولي ، فهمیدي ؟!  -
 چي ؟!  -
 چون اگه به من بگي میتونم جلوشو بگیرم..  -
 گه قراره بیفته ؟! دارن با هم خوش و خرم زندگي مي کنن  چه اتفاقي م -
 من بیخود احساس خطر نمي کنم اونم وقتي یه پاي ماجرا مهراده !  -
من نمیدونم این مستتئله چه ربطي به لیلي داره اما اگه ستتیاوش براش واقعا  -

 مهم باشه میتونم بگم سیاوش کم 
اونم به خاطر اینکه خودش و و بیش داره براي خودش دردسر درست مي کنه ، 

 انداخته وسط یه سري کاراي 
یه دختر دیگس ! من بین  خاطر  به  کاراش  یدونم این  که م غیرقانوني ! هم این

 حرفاي مهراد شنیدم، فکر مي کنم 



 این قضیه یه ... 
  

                          
 

                    
   

سرش را آورد جلو: چي میگین ا شما دو تا با هم پچ پچ مي کنین مهراد  ش   م
 ؟! 

ياع درس و  شتم در مورد او شین من من کنان گفت : هیچي هیچي فقط دا نو
 دانشگاه میچرسیدم.. 

نداخت و بعد گفت : زنگ  به هردویمان ا مهراد نگاه پر از شتتتک و تردیدي 
 میزنن برو در و باز کن ..! 

ل سري قبل مادر و پدر باشند از جایم بلند شدم، با خودم فکر مي کردم اگر مث
 چه اتفاقي مي افتد؟! این بار 

محال بود براي حفظ آبروي خودم و مهراد نقشي بازي کنم ، آب از سرم گذشته 
 بود، حوصله ي هیچ پنهان 

 کاري را نداشتم ... 
سیاوش  شتم ، نگهبان گفت : آقا مهراد یه خانومي اومدن میگن با  آیفون را بردا

 کار دارن ! 
 امدم عزیز جان ! ح -



 شرمنده..  -
 دشمنت ! بگو منتظر بمونه االن میگم سیاوش بیاد پایین   -
 رو چشمم آقا..  -

 سریع ايافه کردم: راهش نده بیاد تو، بگو تو همون کوچه منتظر باشه . 
شین ، به دختر  سمت حرف نو شتم یک لحظه ذهنم رفت به  شي را که گذا گو

 دیگري که در موردش صحبت مي 
کرد، به کسي که قطعا لیلي از حضورش خبر نداشت یا من ترجیح مي دادم که 

 اینطور باشد... 
رفتم پشتتتت در اتاق خودم، جایي که میدانستتتم حاال شتتتده پناهگاه لیلي ، 

 خواستم در بزنم و صدایشان کنم ، شنیدن 
 صداي لیلي همه ي برنامه هایم را به هم ریخت .. 

....باشتته ..پس من صتتبر مي کنم ، هر چقدر که  اگه اینطوریه که تو میگي -
 الزم باشه ... 

لیلي ...! لیلي جان...بس کن ! یه امشتتت  و که انقدر براي من مهمه کوفتم  -
 نکن ! 

 باشه ، ببخشید تو برو من میام !  -
بدون تو نمیتونم برم، آخه نمیفهمم چرا بیخود خودت و اذیت مي کني  - من 

 ؟! 
ادي ازت نخواستم خودتم میدوني ، هیچي تا حاال ازت سیاوش، من چیز زی -

 نخواستم جز اینکه باهام روراست 
 باشي ، این زیاده که میخوام احساساتت و بدونم که به زبونش بیاري ؟! 



 باز شروع شد، باز شروع شد....! خدا!  -
من عصتتبیت مي کنم ؟! باشتته ، دیگه حرف نمیزنم تا همیشتته آروم باشتتي ،  -

 خوبه ؟! اینجوري 
ستیم دیگه ! دیگه چي میخواي  - شیم ؟! خ  ...االن ه ستي ما با هم با میخوا

 ؟! 
  

                          
 

                    
   
 اینجوري که تو هیچ احساسي نداشته باشي نه ، نمیخوام !  -
شروعش  - صال  شتم که ا ساس ندا ساس ندارم ، من اگه اح من کي گفتم اح

 کردم، من فقط میگم یه کم نمي 
بهم وقت بده، بزار آشتناتر شتیم با هم یه مدت، مثل دوستتاي معمولي باشتیم 

 اینجوري در مورد احساسمونم 
 عاقالنه تر مي تونیم تصمیم بگیریم ... 

 حق با توئه ، ببخشید، من خیلي عجولم ...  -
 نگاه کن چه اشکي میریزه، حیف این چشمات نیست که ....  -

مقدمه در را باز کردم، همزمان ستترفه کردم، هر دو ستترشتتان را برگرداندند بي 
 سمت من ، لیلي لبه ي تخت نشسته 



 بود و سیاوش پایین پایش زانو زده بود، گفتم : یه نفر پایین باهات کار داره ! 
 امیدوار بودم رگ گردنم بیرون نزده باشد! 

نفستتش را با عصتتبانیت از جایم تکان نخوردم، ستتیاوش از جایش بلند شتتد، 
 بیرون داد و تنه زنان از کنارم رد شد، 

چشم از لیلي برنداشتم ، او هم مظلومانه نگاهم مي کرد... گفت : چیه ؟! چرا 
 اینجوري نگاه مي کني ؟! من که 

 گفتم میرم فردا صبح ! 
 خندیدم: لیلي ...! آخ لیلي ...! 

 و دوست دارم !  خواستم از اتاق بیرون بیایم که گفت : من سیاوش
 انقدر گفتي حفظم دیگه ، که چي ؟ داري که داري !  -
 اگه برات بي اهمیته پس چرا کالفه اي ؟!  -

این بار با صتتتداي بلند خندیدم: واقعا معلومه ؟! چقدر تابلو ام من ! فکر مي 
 کردم بلدم نقش بازي کنم ،آره ناراحتم 

 اعصابم خرده  
 . ببین حامد میدونم تو من و.. -
صال؟! چرا فکر مي کني من مثله  - من ؟! گور باباي من ! کي از من حرف زد ا

 توام؟!چرا فکر مي کني من انقدر 
بدبختم که خودم و واسه یه نفر که اصال تو باغ نیست به هر بدبختي و فالکتي 

 بکشونم ؟! 
شق من  شیم و بعد بگه چرا گریه مي کني ع ست معمولي با که طرف بگه بیا دو

 غلم !  بیا ب



 چي ؟! تو....تو گوش واستادي ؟!  -
انگشت اشاره ام را تهدید آمیز به سمتش بلند کردم: تو حق نداري از من چیزي 

 بچرسي فقط وامیستي من حرف 
میزنم بهت مي گم بعد میري همه ستتواالت و از عشتتقت مي پرستتي ! اینکه تو 

 آب نمک هستي فعال و دوست 
  

                          
 

                    
   

معمولیشي تا رابطه اش با اون یکي عشقش تموم شه بیاد به کار تو رسیدگي کنه 
 اینکه میدوني یه دختر دیگه ، 

شایدم چند تا دیگه تو زندگیش هستن یا نه ؟! ازش مي پرسي وقتي که به خاطر 
 اونا داره زندگیش و خودش و 

؟! اینا رو ازش میچرستتي ...فهمیدي ؟! االنم به آب و آتیش میزنه تو چیکاره اي 
 میري دنبالش دم در، میبیني اون 

 دختري که اومده اینجا سراغش و دیدنش کیه ؟! 
گیج و منگ نگاهم مي کرد صتتدایم را بردم باالتر: پاشتتو دیگه ، پاشتتو....باید 

 حقیقتا رو هم ببیني ! 



دم سرم راه افتاد..با قبي هیچ حرفي از جایش بلند شد من جلو رفتم و او پشت 
 هاي بلند پذیرایي را دور زدم و 

صداي بچه ها نیم نگاهي بیندازم از خانه بیرون زدم،  سر و  بي آنکه به جمع و 
 جلوتر از لیلي رفتم داخل آسانسور 

و فقط چند يانیه منتظر شتتتدم تا او هم بیاید مانتوي بلند مشتتکي رنگي روي 
 وار پیراهنش پوشیده بود...توي در و دی

شده بود! برایم مهم نبود  سفید  سور چهره اش را دیدم که مثل گچ  سان آیینه ایه آ
 حتي اگرسکته اي را از سر مي 

گذراند! حتي اگر آن لحظه داشتتتم بدترین اتفاق زندگیش را رقم مي زدم! چه 
 اهمیتي داشت ؟! حاير بودم همان 

ارش یقي که گرفتلحظه با تمام قدرتم به صتتورتش ستتیلي بزنم تا از خواب عم
 شده بود بیدار شود... حتي اگر به 

 قیت متنفر شدنش از من تمام مي شد... 
در آستتانستتور که باز شتتد این بار او جلوتر از من بیرون رفت چند لحظه اي 

 سرگردان وسط البي ایستاد و سعي کرد 
از بین شیارهاي شیشه ایه دردختري را که قطعا آنطرف حضور داشت ببیند، اما 

 ه ويوح پاهایش توان رفتن ب
 نداشت ، دلش نمیخواست برود... 

دستش را گرفتم و با شتاب پشت سر خودم کشیدم، مثل بچه اي آرام و شرمنده 
 که گ*ن*ا*هي مرتک  شده باشد 

 پشتم مي دوید، منتظر تنبیه شدن بود... 



سیاوش را شن کوچه ، جلوي پله هاي ورودي  سیاه رو  در را که باز کردم، توي 
 دیدیم که جلوي مادرش ایستاده 

 بود... 
 لیلي خودش را کشید پشت سرم و پنهان شد  

مادر ستیاوش چشتمش که افتاد به ما صتدایش باال رفت ، دستتش را دراز کرد 
 سمتمان و فریاد کشید: این که 

 اینجاست ! تو که میگفتي نیست ؟! 
   سیاوش با عذاب نگاهمان کرد کم مانده بود گریه اش بگیرد.

نه ..نه این ...یعني ...لیلي خونه ي حامد که نبود خونه ي یکي از دوستتتاش  -
 بود که اونم تو همین ساختمونه ... 

  
                          

 
                    

   
سیاوش، این همه پنهان کاري و دعوا و داستان واسه این بود؟! واسه یه دختر  -

 نواده بي سر و صاحاب و بي خا
 که این وقت ش  تو خونه ي این و اون میچرخه ؟!  

شت الکي همه چي رو با  - ضیه ندا صال ربطي به این ق سه این نبود مامان، ا وا
 هم قاطي نکن .... 



نتوانستتتم ستتکوت کنم ،خودم را انداختم وستتط ماجرا: چرا توهین مي کنید 
 خانوم؟! 

ضور م صداي من تازه متوجه ح شد با کفش ها ي مادرش انگار که با  شده با ا 
 پاشنه بلندش به زحمت از پله ها 

 باال آمد، لیلي خودش را کامل کشید پشت سرم و از پشت لباسم را چنگ زد،  
تو چرا دستتتت از ستتر ما برنمیداري ؟! چرا نمیري یه لقمه اندازه ي دهنت  -

 برداري ؟! به چي چشم داري که 
کر کردي چیزي نصیبت میشه ؟! اینجوري خودت و انداختي سر پسر من ؟! ف

 فکر کردي پول گیرت میاد؟! فکر 
سیاوش؟! یه نگاه به خودت و  شه ؟! با خود  صیبت می شین ن کردي خونه و ما

 خونوادت انداختي ؟! جنازه ي پسرم و 
 نمیدم بزارن رو دوشت ! 

 جلویش قد علم کردم: خانوم محترم......! 
 باي ... سیاوش از سرتم زیاده با اون پدر یالق -
 خانوم دکتر!  -

این بار با تمام توانم ستترش داد زدم، قدمي عق  رفت ، بهت زده نگاهم کرد: 
 به تو کاري ندارم حامد، بیا برو کنار 

با این دختره مشتتخص کنم بعد برم..! ببینم دیگه  باید امشتتت  تکلیفم و  من 
 جرات مي کنه دور و ور پسر من 

 بچرخه یا نه !  
 د: ماما تو رو خدا...! سیاوش التماس کر



 گفتم : شما با من طرفید! نه با کسي دیگه ...! 
تو...تو حامد برام مثل ستتیاوش عزیزي ، میدونمم که از رو مهر و محبتته که  -

 به این دختره جا دادي ! اما 
خانواده اي داره!؟! من رفتم تحقیق  چه  کارس و  یه و چی که این ک یدوني  نم

 کاري ندارم کردم....! من با تو هیچ 
 بیا برو کنار میخوام باهاش صحبت کنم  

 مگه نمي گید من بهش جا دادم؟! پس مهمونه منه ، شما با من طرفید!  -
 تو نمیدوني این دختره چه زندگي داره و تو چه خونه اي .....؟!  -

چشم هایم را بستم و با تمام توان که سعي مي کردم خونسرد به نظر برسم گفتم 
 میدونم ! خیلي هم بهتر : اتفاقا 

از شتتما میدونم ، اما مثل شتتما راه نمیفتم آبروي مردم و بکنم تو بوق و کرنا! 
 بفرمایید خانوم.....بفرمایید...! 

  
                          

 
                    

   
مادرش از فر  حر. و خشم دندان غروچه مي کرد، خودم هم باورم نمي شد 

 ه باشم با مادر سیاوش، که توانست



سرم  سربلند نکرده بودم و همه جا مرا پ سي که تا به حال جلویش از احترام  ک
 پسرم صدا میزد اینطور حرف بزنم ، 

ساس گ*ن*ا*ه کنم با نه ؟! با این حال  شم ، اح شیمان با ستم باید پ نمي دام
 تالشم مثبت واقع شد، تمام حس 

از  التي تدافعي تبدیل شد، با عصبانیتجنگجویانه اش در کسري از يانبه به ح
 پله ها پایین رفت سر راهش به 

 سیاوش هم دستور داد: همین االن وسایلتو جمع مي کني میریم خونه ... 
 سیاوش از جایش تکان نخورد: سن من و یادت رفته نه ؟! 

 چرخي زد و برگشت : چي ؟! ! 
 م کجا نرم ! من بیست و دو سالمه ! خودم تصمیم مي گیرم کجا بر -

این را گفت و پا کوبان باال آمد از کنارمان گذشت ، صداي بهم خوردن در، در 
 لرزش نگاه هاي خشمگین مادرش 

 گم شد... 
سبیده بود  شانه ام چ ست هایش که به  شش را از د بار دیگر براي لیلي که لرز

 مي فهمیدم خط و نشان کشید: 
 ار کنم ... همه ي اینا از زیر سر تو......میدونم چیک

 گفتم : همه بچتون نیستن که براشون خط و نشون بکشید خانوم دکتر! 
من به خط و نشتتونایي که براي بچه ام مي کشتتم عمل نمي کنم حامد خان،  -

 ولي براي غریبه ها رو حتما عمل 
 مي کنم ... 



این را گفت پشت ماشینش نشست و با تمام حرصي که در جانش جمع شده 
 رفت ...!  بود گاز داد و

  
 فصل نهم 

لیلي روي مبل نشسته بود و گریه مي کرد، نوشین بدون هیچ احساس همدردي 
 آنطرفتر لبه ي اپ آشچزخانه جا 

خوش کرده بود و در حالیکه سی  قرمز رنگي را گاز مي زد پاهایش را تاب مي 
 داد، من و مهراد باقي مانده هاي 

یم و ستتیاوش عصتتبي و درمانده ریخت و پاش هاي مهمان ها را جمع مي کرد
 طول و عرض پذیرایي را مي رفت 

سي جرات نمي کرد هق هق گریه  سنگین بود که ک سکوت آنقدر  و مي آمد...! 
 هاي لیلي را بشکند، به طرز خنده 

داري هیچ کداممان نه احساس همدردي مي کردیم و نه دلسوزي ! انگار اینکه 
 دختري وسط خانه مان نشسته 

 مي کرد معمولي ترین اتفاق دنیا بود!  بود و زاري
مهراد در ماشین ظرفشویي را بست ، کمرش را صاف کرد و با عصبانیت گفت 

 : بسه دیگه ! سرمون رفت ! 
  

                          
 



                    
   

ستتیاوش ایستتتاد نگاه تندي به مهراد انداخت و با لحني تل  به لیلي که اشتتک 
 را پاک مي کرد گفت : بلند هایش 

 شو بریم ! 
 کجا؟!  -

صورت گرگرفته  سرد،  سرم را فرو بردم داخل تا هواي  در یخچال را باز کردم و 
 ام را التیام ببخشد با این حال 

 سراپایم گوش شنوا بود براي یک به یک حرف هایي که جریان داشت ! 
 یه جایي، هر جایي جز اینجا!  -

 ا باز با سر اشاره ي مستقیمي به مهراد میکند. و مي دانستم که حتم
نوشین عاقبت دلسوزي به خرج داد: لیلي میتونه بیاد خونه ي من ! اگه قرار باشه 

 جایي جز اینجا بره . 
مهراد با خنده گفت : یه طبقه ؟! انقدرا هم اختالف ارتفاع تو شتتخصتتیت آدما 

 تايبر نمیزاره ! 
سیاوش و لیلي هم در  يع منظور حرف معنادار مهراد نمي دانستم  آن حال و و

 را فهمیدند یا نه ، لیلي گفت : تو 
 بباید برگردي خونه سیاوش، اشتباه کردي نرفتي  

 نوشین پرسید: حامد دنیال چي مي گردي ؟! 
ستتیاوش با صتتتدایي بلند و مطمئن گفت : من خودم تصتتمیم مي گیرم چي 

 اشتباهه چي درست ! 



سرم را ا سرماي مطبوعي گونه هایم عاقبت بي نتیجه  شیدم عق  ،  ز یخچال ک
 را خنک کرده بود، شیشه ي آب 

ی  را یک نفس سر کشیدم، مهراد انگشت اشاره اش را گرفت سمت سیاوش: 
 ایول! با این جذبه ات حال 

 کردم،الیک داشت ! 
صورتش و  شید روي  ضطرب و کالفه محکم ک ست هایش را م سیاوش کف د

   از لیلي عذرخواهي کرد.
شم من  - اگه تو همراه مادرت میرفتي براي منم بهتر بود، االن همه چیز و از چ

 میبینه ! 
 مهراد خنده کنان گفت : خ  حق داره، همش تقصیر خود شخصه شماست ! 
لیلي رویش را برگرداند ستتمت مهراد، صتتورتش خیس اشتتک بود: تا حاال از 

 هیچکس به اندازه ي تو متنفر نبودم ! 
شانه سردي گفت  مهراد  خیلي ها اینو میگن اما میدونم « انداخت باال، با خون

 ته دلشون بدجور عاشقمن ! 
شت و به مهزاد نگاه کرد، لیلي  شد برگ سیلي بي هوا خورده با سیاوش انگار که 

 گفت : اشتباه مي کني اینو از 
 صمیم قل  گفتم ! من مثل دختراي دور و ورت نیستم ! 

 اونا الاقل عین تو گربه صفت نیستن !   صد در صد که نیستي چون -
  

                          



 
                    

   
صبانیت و فکر و  سیاوش با آن همه ع سیاوش الل بود!  سیاوش حرف نمیزد! 

 خیال خنثي ترین آدم جمع بود، 
همین باع  شتتتده بود لیلي به مرور زمان دفاع کردن از خودش را یاد بگیرد، 

 ید به کمک من هم دیگر شا
 احتیاجي نداشت ! 

من گربه صتتفتم ؟! یا تو که این همه دختر بهت هر روز و هر روز محبت مي  -
 کنن و برات کادو مي خرن و 

 هرکاري مي کنن و اونوقت اسمشونم تو ذهنت نمي مونه ؟! 
اون یه بح  دیگه است خانوم معلم ! بهش مي گن وفاداري ! گربه صفت به  -

 یي مثل تو میگن که چند ماه آدما
عدم بهش میگي متنفرم  نه ي یکي میخوري و میخوابي و مي گردي ب تو خو

 ازت! اما من و قاطیه این صفت بازیا 
نباید بکني ، آدما سه دسته ان، یه سري تک پرن، که تو از نوع بدبختشوني ، یه 

 سري چند پرن، که من از نوع 
 مثل حامد که از نوع دلسوزشونه ! خوشیختشونم یه سریم کال پر ندارن 

شیشه را بي اختیار کوبیدم روي میز و راه افتادم سمت اتاق، سیاوش پشت سرم 
 داد زد: چیه ؟! چرا تا حرفت میاد 

 وسط فرار مي کني ؟!  



 جوابش را ندادم، رفتم توي اتاق و در را بستم . 
ر اونجا که نباید با توام دلستتوز خان! بیا واستتتا عین یه مرد حرف بزن! چطو -

 بلبل زبوني و سینه سچر مي کني ، 
 جلوي دوستات که باید حرف بزني الل موني میگیري ؟! 

لیلي چیزي گفت که نشنیدم، سیاوش دوباره صدایم زد منتها این بار از نزدیک 
 تر، پشت در اتاق بود: جدیدا 

شمت دنبال شدي ؟! چ شدي ؟! آره؟! تازگیا زیادي مهربون  سوز  چي  خوب دل
 افتاده بگو ما هم بدونیم ؟! شدي پسر 

 شجاع و وکیل مدافع هان؟! خودتو داري میخوابوني تو آب نمک ؟! 
رفتم نشستم روي تخت ، دست هایم را گذاشتم روي گوش هایم ، مهراد داد و 

 بیداد مي کرد: تو خونه ي من 
قدر پر ید بیرون ببینم ! چ ید بر یای ویین رواستتته برادر من دور برداشتتتي ؟! ب

 شماها....! 
سه  سوپرمن بازیات وا شید: آخ من که میدونم این  سیاوش هنوز عربده مي ک

 چیه ؟! سوختي بدبخت آره؟! آرزوت 
 داشته هاي منه آره؟! 

طاقت نیاوردم پریدم سمت در و باز کردم و رفتم بیرون، مهراد و لیلي سعي مي 
 کردند سیاوش را عق  بکشند، 

فته بود تمام خشتتم و زورم را جمع کردم و از باالي اما کستتي جلوي من را نگر
 بازوهاي مهار کننده ي مهراد 



مشت زدم توي صورتش ، دلم خنک نشد با لگد با پا، با هر چه که مي تواسنتم 
 حمله مي کردم، نوشین هم آمده 

  
                          

 
                    

   
شان این بو سعی سترس بود کمک ، تمام  سیاوش را ببرند جایي دورتر از د د که 

 من تا از يرباتم در امان باشد! 
 داشتم درست ترین کار دنیا را انجام مي دادم!  

 *** 
ده دقیقه ي بعد با وساطت مهراد و نوشین که سیاوش را از خانه بیرون انداختند 

 همه چیز آرام گرفت ، لیلي هنوز 
ظر بود تا مهراد برگردد داخل خانه و نسخه داشت گریه مي کرد اما بي صدا منت

 اش را بچیچد، شیر را باز کردم و 
شاني و  سرم تا روي پی سط  سرم را تمام و کمال گرفتم زیر خنکاي آبي که از و

 صورتم راه مي گرفت ، لیلي از 
پشتتت ستترم منقطع و بریده بریده گفت : شتتدي مثل ...مثل برادرت....دیگه 

 ا همتون ...دیگه نمیشناسمت ، چر
 دارید...همتون دارید یه کاري مي کنید که ...که ازتون متنفر بشم ....! 



شیر آب را بستم سرم را باال گرفتم و به صورتم ، به قرمزي کنار ابرو و لبم نگاه 
 کردم، جاي مشت هایي از 

ستتیاوش بود که از میان دستتتت هاي مهراد و لیلي راه پیدا کرده بود! مغزم از 
 شده بود، نمیتوانستم کلمات خالي 

فکرهایم را جمله و حرف کنم و به زبان بیاورم! جدا از تمام این ها خیال مي 
 کردم، با حرف زدنم لطف بزرگي به 

سکوتم  ستم همین یکبار، این محبتم را از او دریغ کنم !  لیلي مي کنم و میخوا
 برایش بزرگترین عذاب بود، این را 

سي ک ست ! ک ست با نظرهایش با خودش هم خوب مي دان شه مي توان ه همی
 دلداري هایش با اطمینان دادن 

 هایش دلگرم کننده باشد یکدقعه سکوت مي کند! 
حوله را از روي دستتتگیره برداشتتتم و چند بار با شتتتاب روي موها و صتتورتم 

 کشیدم . 
سایلتو جمع مي کني از این  صداي مهراد آمد: همین االن و شد و  در خانه باز 

 ي ! خونه میر
حس کردم زیر پایم خالي شتتد، روي تصتتمیم هاي مهراد تبصتتره و اما و اگري 

 نمي آمد، لیلي با قاطعیتي ساختگي 
 گفت : معلومه که میرم، همین االنم میرم...! 

حوله را انداختم روي شانه ام و برگشتم به اتاق، شاید باید مي رفت ، شاید نگه 
 زنداني کردنش توي قفسي مثل 



ستش نبودم، من باید و خانه ي مه سرپر شت ، من  راد برایش عواق  بدتري دا
 نبایدهایش را تعیین نمي کردم! 

 بیست و چند سالش شده بود! خودش باید راهش را پیدا مي کرد  
که بوي عطر مالیم و شتتیرین  له ي مرطوبم را  به تختخواب، حو برگشتتتم 

 همیشگي را مي داد انداختم روي 
مي زد، کنار چشمم درد مي کرد...يربان قلبم هنوز  صورتم ....نور چشمم را

 هم آرام نشده بود...! 
صداي بلند مهراد باز توي گوش هایم پیچید: کلیدهاي خونه رو هم میزاري رو 

 اپن ! یه دونه از وسایالت جا 
 نمونه که هرچي بمونه میریزم بیرون ! 

  
                          

 
                    

   
 بیشتر از آنکه تمایل به گریه و زاري داشته باشم خوابم مي آمد! 

 آقاتونم پایین تو ماشین منتظرته ! 
 *** 

سي که در  شگاه عک شدت براي رفتنم به نمای ستادهایم به  مدتي بود یکي از ا
 اصفهان قرار بود برپا شود پافشاري 



قرار بدهم حسابي  مي کرد، عقیده داشت کارهاي پرتره ام را اگر در معرض دید
 سرو صدا به پا مي کند!  

اولین باري که این مويوع را مطرح کرد صبح همان روزي بود که مادر سیاوش 
 آمد دم خانه ي مان و لیلي از 

پیشتتمان رفت ! همان روز صتتبح ، بعد از خواندن ایمیل دعوتنامه اش با فکر 
 کردن به حضور لیلي که نمي توانستم 

ست و جواب منفي و با مهراد تنهایش ب گذارم خودم را توجیه کردم که ممکن نی
 مودبانه اي به دعوتش دادم، اما 

پایبند  ماه از رفتن لیلي ، دیگر توجیهي براي  به یک  بعد از گذشتتتت نزدیک 
 کردن خودم به تهران نمي دیدم، به 

عالوه فرار کردن از خانه ي ستتوت و کوري که اتاق خودم جهنم عیانش شتتده 
 کم به آرزو تبدیل مي شد. بود، کم 

جداي از تمام این ها عذاب دیدن هر روز و هر روز سیاوش و لیلي ، دست در 
 دست ، به اجبار رفتن به دانشگاه 

شحال بودند، ظاهرا بعد  شده بود، ظاهرا خو يافه  ست بلند باال ا هم به این لی
 از تمام شدن دخالت من و عق  

ل افتاده بود، کم کم براي خودم هم کشتتیدنم همه چیز خوب و عادي روي روا
 قضیه اینطور جا مي افتاد که تنها 

 عامل مشکالتشان حضور بي دلیل من ، وسط داستانشان بود، 



از طریق نوشتتین با خبر شتتدم که لیلي با چند نفر از دخترهاي شتتهرستتتاني 
 دانشگاه هم خانه اي شده و در جاي 

ین را هم با تاکید بیتشتتري گفته جدیدش راحت تر و آرام تر زندگي مي کند و ا
 که به گوش من و مهراد هم 
 برسد: بدون تحمل منت ! 

دور شدن از این اوياع و آدم ها وسوسه کننده بود، دلم یک مسافرت طوالني 
 مدت میخواست ، یک جایي مثل 

خانه ي خودمان، مثل دیدن لبخند هر روز و هروز مادر، مثل چین و چروک 
 ، مثل حیا  هاي زیباي صورت پدر

زنده و رنگارنگ خانه ي کلنگي و قدیمیمان، مثل چهار باغ، ستتي و ستته پل ، 
 زاینده رود.......! مثل خاطرات بچگي 

 ام.... 
باید چیزهایي را پیدا مي کردم که از عالقه و احساسم به لیلي قوي تر و پر رنگ 

 تر باشد، مثل لذت برگشتن به 
دوباره در کنار پدر و مادرم، مدام خودم را  جایي که ترکش کرده بودم یا نشستن

 توجیه مي کردم که قرار نیست 
سي عالقممند  شوند تا ابد بمانند و به هر ک تمام آدم هایي که وارد زندگیم مي 

 شدم بشود مادر بچه هایم ! باید 
  

                          
 



                    
   

و باید قبول مي کردم که بعضتتي ها فقط براي طبق قانون زندگي پیش مي رفتم 
 این مي آیند که وابسته نشدن، 

 کنترل کردن عشق و احساس و فراموش کردن را یادت بدهند!  
 پس عزم و اراده ام را جمع کردم و رفتم سراغ دعوتنامه ي نمایشگاه اصفهان.... 

شته با وز شند. یک ردر حالیکه امیدوار بودم هنوز هم براي رفتنم جایي نگه دا
 تمام پشت در دفتر استاد بسط 

نشستم و دعا کردم که هنوز هم از رفتنم به اصفهان استقبال کند، امتحان هاي 
 ترم تمام شده بود و شروع 

تابستان بهترین فرصتي بود که مي توانستم استفاده کنم ، باالخره رايي شد و 
 قبول کرد با این شر  که بتوانم 

شروع کار نمایشگاه باقي مانده بود خودم را آماده در عرض یک هفته اي  که به 
 کنم .... 

دیدن دوباره ي مادر و پدر و حس آشتتناي خانه ي قدیمي چنان جان تازه اي به 
 بدنم سراریز کرد که وقتي از 

شانه ي هم از کنارم  شانه به  سیاوش  شکده بیرون آمدم و لیلي و  ساختمان دان
 ه رد شدند و سالم نکردند هم ذر

اي حس و حال خوبم کم نکرد، مويتتوع پیش پا افتاده اي که نبود! داشتتتم از 
 دست مهراد، نوشین ، سیاوش،لیلي . 



 مهم تر از همه خودم خال. مي شدم ! 
 *** 

پنج شش ساله که بودم فکر مي کردم روي این زمین فقط من هستم ، بقیه همه 
 آدم فضایي هستند، فکر مي 

س مي کنم ، که فکر مي کنم که درد مي کشم ...بقیه کردم فقط من هستم که ح
 مثل ربات فقط وظیفه شان 

شند که زندگي  این بوده که بیایند دور و اطراف من بچرخند و در خدمت من با
 کنم ! 

ده سالم که شد براي اولین بار از پدر کتک خوردم، مهراد ماشین اسباب بازي 
 مورد عالقه ام را قایم کرده بود، 

موقع فوتبال بازي کردن با توپ شیشه ي یکي از پنجره ها را شکست ،  یک روز
 گقت اگر جلوي پدر و مادر 

شمستن شیشه را گردن بگیرم ماشینم را پس میدهد....! به بهانه ي پس گرفتن 
 چیزي که مال خودم بود کتک 

خوردم، و بعد که استتباب بازیم را پس گرفتم با خودم فکر کردم که من چقدر 
 ! که من چقدر فکرم خوب  شجاعم

 کار مي کند.... 
با این حال مهراد اولین کستتي بود که فهمیدم آدم فضتتایي نیستتت ! که ربات 

 نیست ، در خدمت من نیست ، مي تواند 
کاري کند که من در خدمتش باشتتم ! من محافظش باشتتم و به خاطرش حتي 

 يربه هم بخورم....! 



کم مطمئن شتتدم فلستتفه ي ربات هاي  بعد ها، آدم هاي دیگري آمدند، که کم
 مهربان و محافظ از پایه و اساس 

 اشتباه بود.... 
  

                          
 

                    
   

شد براي این  ستند و حتي اگر الزم با شان ه همه زمیني اند! همه محافظ خود
 کار بقیه را هم سچر خودشان مي 

 کنند.....! 
سط حیا  خانه ، کنار تمام این خاطرا سیده بودم و شد که ر ت لحظه اي زنده 

 حوض مستطیل شکل فیروزه اي 
 رنگ ایستاده بودم و به پنجره ي اتاق پدر و مادر نگاه مي کردم... 

شده، بي اختیار لبخند مي  شته  شم بردا سنگیني از روي دو حس مي کردم بار 
 زدم، به خودم قول دادم که در 

 اه اصفهان انتقالي بگیرم و هرگز به تهران برنگردم ! اولین فرصت به دانشگ
در ورودي باز شد و مادر با کیسه هاي خرید از پشت سرم پیدا شد! براي غافل 

 گیر کردنشان خبري نداده 



بودم....آنقدر توي عالم خودش بود که تا میانه هاي راه متوجه حضتورم نشتد، 
 گفتم سالم ! 

شده از تعج  نگاهم سرش را باال گرفت ، با دهان نی شم هاي گرد  مه باز و چ
 کرد خندیدم: من برگشتم ! 

سمتش ، امان  ستش افتاد زمین ، با قدم هاي بلند رفتم  سه هاي خرید از د کیی
 نداد دوید و در بین راه مرا در 

آغوشتتش کشتتید... گریه مي کرد مي خندید: خوش اومدي گل پستترم، تاج 
 سرم.... 

 ندیده بودیم ...  فقط یک ماه بود همدیگر را
 بوي یاس همیشگي اش محکم ترین دلیلي بود که مرا در اصفهان پایبند کند! 

 *** 
ستاني ! پلیس توي  شمال! تعطیالت تاب سیاوش رفته  شین مي گفت لیلي با  نو

 جاده به خاطر سرعت غیرمجاز 
 نگهشان داشته بعد هم به خاطر اینکه نسبتي نداشتند انتقالشان داده به پاسگاه

 و کالنتري و کارشان کشیده به 
به مهراد! خندیدم، گفتم  یایند زنگ زدند  لدینتان ب قانون، گفتند زنگ بزنید وا

 کوري عصا کش کوري دیگر است ، 
 نوشین گفت تو شهر کورا یه چشم پادشاهه ! 

اشتباه مي کرد مهراد یک چشم هم نداشت ، اما نوشین هم یکي بود مثل لیلي 
 ي ، هنوز هم ، به همان بي منطق

 فکر مي کرد یک چیزي در وجود شریکش خا. و تکرار نشدنیست ! 



 گفت برگرد، گفتم شاید یکي دو ماه دیگر کارهاي انتقالي ام برگشتم ! 
 گفت به خاطر لیلي ! 

 خندیدم....! 
  

                          
 

                    
   

نداشتتتت ، فقط مهراد کمتر زنگ میزد وقتي هم زنگ می زد حرفي براي گفتن 
 محض رفع تکلیف به اصرار نوشین ، 

حال پدر و مادر را مي پرسید و بي آنکه قصد صحبت کردن از لیلي و سیاوش 
 و اتفاق هاي در جریان را داشته 
 باشد تماس را قطع مي کرد...! 

ست قهر کرده ها! انتظار تم شته بودم در لی سیاوش و نیلوفر را گذا سي الیلي و 
 نداشتم ، نه از سمت خودم نه از 

جان  آن ها، گروه دوستتتي که قستتم مي خوردند تا ابد کنار هم بمانند چنان 
 متالشي شده بود که معلوم نبود کجا 

 باید پي تکه هایش گشت ! 
صفهان تماس گرفت ! عجی   سیدنم به ا امیرعلي برادر لیلي چند روز بعد از ر

 م ترین آدمي بود که در تمام عمر



دیده بودم، مثل کستتي مي مانستتت که اتفاق هاي بد از قبل بهشتتان وحي مي 
 شود! وگرنه چه دلیلي داشت که 

بالفاصتله بعد از آمدن من به اصتفهان تماس بگیرد و بگوید خواب دیدم لیلي 
 تنها و سرگردان وسط بیابان گم 

سردیه ونشده و کسي به دادش نمي رسد! جایي براي دروغ گفتن نمانده بود با خ
 تمام تويیح دادم که دیگر 

هاي  مد فت و آ هاي خواهرش، ر یه خواهرش، تصتتمیم  ندگ خواهرش، ز
 خواهرش...تخت اختیار من نیست و هیچ 

 دخالتي توي این مسائل ندارم ! 
اولین عکس العملش این بود که ترستتید! مک  طوالني اش پشتتت تلفن ، به 

 خوبي این احساس را منتقل مي کرد، 
ست از زیر جواب دادن در رفتم ، خواهش و التماس کرد که اگر مادر دلیل خوا

 لیلي زنگ زد این چیزها را تعریف 
نکنم و خیالش را راحت کنم که همچنان کنار دخترش هستم و حواسم به همه 

 چیز هست ، با اینکه دلیلش را 
ن ینمي داستم اما قبول کردم، بیشتر از مهراد ویا هر کسي دیگر به حسن نیت ا

 پسر غریبه اعتماد داشتم و مي 
دانستم از اینجاي داستان به بعد او کسي است که راه مي افتاد دنبال لیلي براي 

 مهار کردن این عشق جنون 
 آمیزش ! 



پس وظیفه ام را انجام دادم، در اولین تماس مادرش خاطرش را جمع کردم و 
 وانمود کردم که آب از آب تکان 

به راه استتت ، با اینکه حتي نمي دانستتتم دخترش حاال نخورده و همه چیز رو 
 توي کدام خانه و کنار چه کسي روز 

ست ؟!  ست ؟! دردش چی ش  را روز مي کند،بزرگترین خالفش چی ش  و  را 
 خوشحالي اش از کیست ؟! 

شت ملکه ي  آنقدر براي خودم بي تفاوت بودن را تکرار کرده بودم که کم کم دا
 اذبه ذهنم مي شد، حضور پر ج

ي پدر و مادر، شتتروع به کار نمایشتتگاه، روزهاي رویایي و پر مشتتغله ، شتت  
 هاي آرام و گرم، شهر گردي هاي 

خانوادگیمان، شتتام خوردن هاي کنار زاینده رود، باز خیابان هاي شتتلوغ، بوي 
 آب...نور....رنگ .....همه چیز داشت 

جای که در آن  یایي  یایي دیگر غرق مي کرد دن ي برا ي لیلي وجود مرا توي دن
 نداشت ...!  

  
                          

 
                    

   



باره میخواستتتت این برکه ي آرام را بهم  و مهراد آخرین غریق نجاتي بود که دو
 بزندو یادم بیندازد که حق غرق 

 شدن ندارم و باید تا ابد دست و پا بزنم ...! 
با نوشین دعوایمان شده قهر کردم بیا و وساطت کن اولین بهانه اش این بود که 

 که دوباره آشتي کنیم ، بهانه 
بودنش بیش از اندازه توي ذوق مي زد! مهراد خودش دکتراي روابط شتتناستتي 

 داشت ! بغیر از این محال بود براي 
سي کمک بگیرد، یا تا آخرش  برخوردش با جنس لطیف ، به قول خودش، از ک

 مي کرد یا جلو مي رفت و خراب 
طوري درست مي رفت که بعد مي نشست و همه را هم نصیحت مي کرد! این 

 را هم مي شد با چند ترفند ساده 
از زیر زبان نوشتتین بیرون کشتتید، اینکه با مهراد قهر نیستتتت و نمي خواهد 

 بیایي.... 
دومین بهانه اش این بود که مریض شتتتده افتاده توي خانه و حالش حستتتابي 

 دست روي نقطه يعف خراب است ، 
با  هاي من مي گذاشتتتت یکي بعد از دیگري اما نمي دانستتتت من در تهران 

 شریک نقشه کشیدن هایش ، نوشین تا 
چه حد صمیمي و هم کالم شدم.....! گفتم کار پیدا کرده ام اصفهان، صاح  

 کارم مرخصي نمي دهد... 
ار و ، که تهران براي ککم کم افتاد به دلیل و مدرک آوردن که باید برگردي تهران

 زندگي بهتر است ، که باید 



 بیایي و بروي سراغ دانشگاهت ، اینجا برایت کار پیدا کردم... 
يله اش  ست ، حو شین مي گفت نمي خواهد بیایي، همه چیز امن و امان ا نو

 سر رفته ، توي خانه زیادي تنها 
شسته غذا پخته خانه تمیز کرده یاد تو ا سرمانده، زیادي ظرف  دي فتاده. با خون

 تمام بهانه تراشي هایش را گوش 
 مي کردم و با لبخند تماس را قطع مي کردم... 
 محال بود تعطیالت رویایي ام را خراب کنم !  

 دو ماه آرامشم را به هیچ بهایي از دست نمي دادم 
به هیچ چیزمشتتغول نکنم ، وگرنه  هر چند آن روزها ترجیح مي دادم فکرم را 

 این همه پافشاري غیر عادي باید به 
به تمام این ها بهترین دو ماهه ي  مهراد شتتتک مي کردم، در عوض بي توجه 

 ممکن زندگیم را در بي خبري 
 گذراندم ! 

اواخر شتتهریور ماه روزهاي برگشتتتن به تهران، عذاب آور و تاریک بود، دلم 
 میخواست ترک تحصیل کنم ، از عالم 

شوم تا دیگر و آدم خودم را جدا کنم با هم شمن  ست هایم بهم بزنم و د ه ي دو
 دلیلي براي ترک کردن پدر و 

 مادرم و رفتن به شهر دیگري نداشته باشم ....! 
هاي  گاه  ند، این را از ن بت نبود له بي رغ به این مستتتا ندان  پدر هم چ مادر و 

 ناراحت و بي قراري هایشان موقع 



 خداحافظي مي فهمیدم...!  
  

                          
 

                    
   

نه  مادر تستتبیح دا حافظي  خدا ند، موقع  مد تا فرودگاه آ بدرقه ام  هر دو براي 
 درشت فیروزه اي رنگي داد دستم و 

 گفت نذر داشته با دست هاي خودش برایم درست کرده.... 
 چمدانم را زمین گذاشتتتم تا دستتته کلید را پیدا کنم ، شتتنیدن صتتداي مهراد از

 داخل خانه که فریاد مي زد در جا 
شرف؟! ببین  شدي نکبت بي  شي قایم  سوراخ مو شکم کرد: رفتي تو کدوم  خ

 هر قبرستوني که هستي تا یه 
ستتاعت دیگه میاي مغازه! در مورد قول و قرارامون! اره اره...من اون قول و قرارا 

 رو تو سرت خرد مي کنم امروز 
 بدون.....  قدر نفسایي و که داري میکشي االن

در خانه باز شد، مهراد سینه به سینه ام در آمد! هر دوشوکه خودمان را یک قدم 
 کشیدیم عق  ، ظارهش تغییر 

کرده بود موهایش که همیشتته ژولیده و در هم ریخته بود حاال کوتاه و مرت  و 
 ژل زده به عق  شانه شده بود، 



شنا بو ست پیراهن مردانه ي چهار خانه اش به تنش نا آ ست به د شي را د د، گو
 کرد وبا صدایي کنترل شده گفت : 

 پس میاي ، منتظرتم ... 
بي خداحافظي قطع کرد. دستم را دراز کردم سمتش از کنارم رد شد، فکر کردم 

 ندید گفتم سالم گفت زهرمار، با 
 چه رویي اومدي باز در این خونه رو میزني و سالم میدي ؟! 

 چرا؟! چي شده؟! 
 ن حرفا به تو نیومده برگرد برو اصفهان بغل مامان بابات بچه ننه ...! هیچي ! ای

 مهراد؟! 
با  ند کفش هاي جیرش را  با آرنج دکمه ي آستتتانستتور را زد، ب نداد  جوابم را 

 عصبانیت گره زد و پرید توي اسانسور.  
 این مسائل عادي بود، دوباره به تهران برگشته بودم ! 

  
 فصل دهم 

 سیاوش 
ایشتتگاه ماشتتین مهراد زدم روي ترمز، گوشتتي را جا به جا کردم و در جلوي نم

 حالیکه ماشین را خاموش مي کردم 
سالمتي کني  گفتم : مي توني به جاي اینکه این همه متلک بندازي برام آرزوي 

 ! میدوني که دارم میرم پیش یه 
 مهراد خشمگین ! 



 زاري رو دمش ؟! واسه چي وقتي میدوني عصبانیه میري اون جا و پا می -
خ  در واقع عصبانیتش به خاطر منه ، دلیلشم نمیدونم ، به هر حال رفتنش  -

 بهتر از قایم شدنه .. 
  

                          
 

                    
   
 اگه خیلي عصباني باشه قایم شدن بهتره !  -
ک کنه چي ؟! اینم آها...! بعد اینکه تا ستته شتتنبه ماشتتین و برامون نبره پال -

 بهتره!؟! ؟ 
سکوت آنطرف خط را پر کرد...با چند تک بوق کوتاه فهمیدم که باید تماس را 

 سریع قطع کنم : بعدا بهت زنگ 
 میزنم باشه ؟!پشت خطي دارم ! 

 نفس عمیقي کشید که نشان از کالفگي اش مي داد: بازم لیلي !  
 ببخشید دوباره باهات تماس مي گیرم  -
 ه مواظ  خودت باش خبر بده بهم چیکار کردي . باش -
 حتما، تو هم همینطور، فعال...  -

گوشتتي را آوردم پایین و تماس بعدي را وصتتل کردم: ستتالم! چه عج  شتتما 
 تصمیم گرفتي به ما زنگ بزني ؟! کجا 

 بودي از صبح تا حاال؟! 



 اومدم پشت خطیت ؟! با کي حرف میزدي ؟!  -
سالم کردن و - شم که  اوال که  باید یادت بدم انگار! دوما که من باید طلبکار با

 چرا یه نصفه روزه ازت خبر 
 نیست ، سوما که داشتم با مامان صحبت مي کردم....! 

شتم و  صدایم بي اختیار مي لرزید، کیف پولم را بردا هر وقت دروغ مي گفتم 
 از ماشین پیاده شدم 

خوب نبود....قر. خورده  ببخشتتید ستتالم، من ....من از صتتبح یکم حالم -
 بودم خوابیده بودم  

 صبح که قرار بود با نوشین بري خرید که حالت خوب بود؟!  -
 آره...آره یدفعه اي اینجوري شدم...تو کجایي صداي خیابون میاد   -

به داخل مغازه انداختم و مهراد را دید زدم که یکوري تکیه  نه اي  ناامیدا نگاه 
 از پورش  داده بود به بدنه ي یکي

هاي وستتوستته برانگیزش و با مشتتتري چانه میزد، گفتم : شتتاید باور نکني ولي 
 دارم میرم جنگ ! 

 یعني چي ؟! جنگ با کي ؟!  -
 با مهراد خان !  -
 مهراد؟! چیکارت داره؟!  -
همین و میخواستتتم ازت بچرستتم ! چیزي شتتده؟! به مهراد چیزي گفتي ؟! یه  -

 رد ساعت پیش زنگ زد بهم شروع ک
 داد و بیداد کردن که پاشو بیا ببینمت میخوام باهات صحبت کنم .. 



نرو پیشش سیاوش، بزار هر چي میخواد بگه اصن ولش کن شمارشو بزن تو  -
 بلک لیستت جواب نده . 

  
                          

 
                    

   
فتاده و بده بستاني راه ا نمي توانستم برایش تويیح بدهم که این ور داستان چه

 چه معامله هایي در هم گره 
 خورده . 

 نگران نباش حواسم به خودم هست ، پس تو چیزي نگفتي ؟  -
گاهش روي من  ظه اي ن ند و براي لح مهراد حین حرف زدن ستترش را برگردا

 يابت شد. اخم هایش را در هم 
النه نوز عاقکشید و برگشت به صحبت کردن با مشتري سن و سال داري که ه

 گوش مي کرد. 
 نه ، نگفتم ...نه  -
 باشه ببین من باید برم، حرف میزنیم با هم بعدا.  -
ستتیاوش برنامه ي امشتت  و میشتته کنستتل کني ؟! فکر نکنم بتونم بیام حالم  -

 خوب نیست خیلي ! 
یعني چي ؟! بهنام شاکي میشه تدارک دیده اون همه ، بخواب استراحت کن  -

 ه ...فعال خداحافظ حالت خوب میش



 خداحافظ ....  -
گوشي و کیف پول را با هر دو دستم گرفتم تا جدي و محکم جلوه کنم سینه ام 

 را دادم جلو و با سري رو به باال 
شناختنش کافي بود، نباید خودت  سه ماه براي  سمت مغازه، این دو  راه افتادم 

 را جلویش يعیف نشان مي دادي ! 
شتم داخل شتند  پایم را گذا شده بود، دا شتري تقریبا تمام  صحبتش با م مغازه 

 دست خداحافظي مي دادندو تعارف 
صندلي که کنار میز  ستم روي  ش تکه پاره مي کردند، بي اجازه رفتم جلوتر و ن

 خودش بود، زل زدم به همان بنده 
خدایي که بعد از یک صحبت مفصل داشت از مغازه خارج مي شد، با خودم 

 امکان دارد که یکي  گفتم چند درصد
بتواند چلوي زبان چرب و نرم مهراد مقاومت کند؟! اصتتال تا حاال شتتده که در 

 جوش دادن معامله اي ناموفق عمل 
 کرده باشد؟! 

با قدم هاي ستتنگین مرا دور زد و رفت آن طرف میز، ستتعي کردم با یک نگاه 
 درجه و دلیل عصبانیتش را تخمین 

 بزنم . 
 چانه اش و با خونسردي گفت : خ  میشنوم..! بگو..! نشست ، دست زد زیر 

 چي و بگم ؟!  -
 دسته گالیي که خودت و مادر نابغه ات دارین به آب میدین !  -



انگشتانم را با عصبانیت در هم پیچاندم: در مورد مادر من درست صحبت کن 
 ... 

با هر کستتي هر جور دلش مي خواد  - یده  جازه م به خودش ا مادرت  وقتي 
 بت کنه و رفتار کنه پس منم صح

 مختارم هر جور عشقم میکشه در موردش صحبت کنم  
  

                          
 

                    
   
 چي شده مگه ؟!  -
 که تو در جریان نیستي ؟!  -

ابروهایش را انداخت باال و با نگاه طعنه آمیزش منتظر ماند تا جواب بدهم ، 
 این اصال خبر خوبي ته دلم لرزید، 

نبود که بشتتنوم باز مادر دور از چشتتم من کاري کرده یا ترفندي زده که مهراد را 
 انقدر عصباني کرده  

 واقعا خبر ندارم از چي حرف میزني ؟!  -
مادر محترم شتتما امروز صتتبح وقتي لیلي و نوشتتین با هم بودن تو خیابون،  -

 میشنوي ؟؟وسط خیابون جلوشون و 
ر چي از دهنش دراومده به لیلي گفته کلي ام دختر بیچاره رو تهدید گرفته و ه

 کرده و ترسونده که دیگه دور و 



 ور تو نبینتش !  
 نمي دونستم ...!  -

از جایش بلند شتتتد صتتندلي را با ستتر و صتتتدا هل داد آن طرف: زهر مار و 
 نمیدونستم ! مردتیکه مگه قرار نشد این 

جمعش کني ؟! گفتي بهش میگم لیلي تموم شده  قضیه ي مامانمینا مامانمیناتو
 که دیگه پیگیر نشه ! گفتي یا 

 نگفتي ؟! 
آقاي مهراد خان! که نمیدونم چرا کاستته ي داغ تر از آش شتتدي ؟! من بهش  -

 گفتم که با لیلي تموم کردم، از یه 
شاید...چه میدونم فهمیده  شاید از حرف زدنام  شیم  شاید از گو جایي فهمیده 

 دیگه 
از گوشتتیت ؟! بدبخت ، یه دختر اومده تو زندگیت نمیتوني جمع و جورش  -

 کني ؟! من همزمان بیست تا دختر و 
 بدون اونکه کسي بفهمه با هم مي چرخوندم  

 ببخشید من به با استعدادي شما نیستم !  -
خم شد روي میز انگشت اشاره اش را گرفت سمتم : گوش کن ببین چي میگم 

 قول و قرار ! با هم یه سري 
گذاشتیم که زیر یدونشون بزني روزگارتو سیاه میکنم سیاوش، تو گفتي ماشین 

 میخواي واسه اجاره پولم تو 



دست و بالت نیست گفتم باشه ! اما شر  گذاشتم ! گفتم با لیلي باش، با لیلي 
 راه بیا، کنارش باش تا پاي حامد از 

 طمون بود یا نه ؟! این داستانا کنده بشه و بي خیال شه ، این شر
صحبت نکني  - يمن فکر مي کنم بهتره اینطوریم  شرطمون نزدم، در  من زیر 

 راجع به رابطه ي من و لیلي ! 
 حالم بد میشه !  

  
                          

 
                    

   
جدي ؟! میخواي بگي عاشق شدي ؟! میخواي بگي دختره چشمتو گرفته ؟!  -

 ! اونش دیگه به من مربو   به جهنم
يي میکني میري  ستان و عین آدم مامانت و را ست ، اگه جدي گرفتي این دا نی

 خواستگاریش و میگیرش، وگرنه 
 مامانتو بشون سرجاش که پا نشه راه بیفته دنبال لیلي ... 

شر  و  - سه چیه ؟! زیر  صبانیتت وا شدي ؟! ع صي لیلي  حاال چرا تو وکیل و
 شروطمون زدم؟! 

سیاوش جان پسرم، یادت نره که من واسه نجات زندگیه برادرم این دختره رو  -
 انداختم تو بازي ، که توي 



المصتتبم واستته شتترایطت به این بازي پا دادي ، اما وجدانم و دود نکردم بره 
 هوا...! بالیي سر لیلي بیاد، اذیت بشه 

این بازي پایبند این وستتط ، هر چي بشتتته پدر تو رو درمیارم که ببه قانوناي 
 نبودي ... 

 قانون؟؟!  -
پوزخند زد و گفت : یادت نره که در عوض پولي که نداشتتتي و ندادي یه ستري 

 سفته دست من داري ، قانوناي من 
 و دور بزني کاري مي کنم تا ابد آب خنک بخوري ! 

از جایم بلند شدم و روبه رویش محکم ایستادم: بهتره تو یادت نره که لیلي قبل 
 هر چي دوست چند ساله ي من 

بوده، اونقدر به من نزدیک بوده و هست که تصورشم نمیتوني بکني الزم نیست 
 که آدم غریبه اي مثل تو دلسوز 

بشتته واستتش ، خودم تا پاي جونم حواستتم بهش هستتت ....! تو نگران چیزي 
 نباش...انقدم سفته سفته نکن پولت و تا 

 آخر امسال برمیگردونم بهت .... 
شانه انداخت باال و با پوچ ترین  صحبت هایم را تمام کردم،  شتري  با ورود م

 حالتي که مي تواسنت داشته باشد 
 پشت کرد به من و رفت سمت کساني که وارد مغازه شده بودند. 

نه قوانین او!  ید طبق قوانین خودت پیش مي رفتي  با با مهراد  بازي کردن  براي 
 اینطورهم بازي ها را بیشتر 



 سین مي کرد... تح
منتظر نماندم تا سرش خلوت شود و خداحافظي کند، همان قدر که با عجله و 

 فکري مشغول به مغازه اش آمده 
 بودم بیرون رفتم ، احساس خفگي مي کردم، تنگي نفس !  

تازگي ها از حرف زدن و بح  کردن با مهراد به همین حس و حال مي رسیدم، 
 کسي که تا چند هفته ي پیش ، 

شاید، فقط دنبال رسیدن زماني براي گو زدن با او بودم، حاال چیزي جز حس 
 عذاب و فرار برایم باقي نگذاشته 

 بود...! 
 هنوز در ماشین را نبسته بودم که دوباره گوشي ام زنگ خورد،  

 باز چیه ؟!  -
  

                          
 

                    
   
 م که حامد برگشته  خواستم یادت بنداز -
 خ  اینکه خیلي خوبه ، تو که دلت میخواست برگرده   -
آره ولي نه انقدر دیر، هر چند شتتاید بتونه تو یه ستتري مستتائل کمکم کنه ،  -

 میدوني که برگشتنه دوباره اش یعني 
 چي ؟! 



 کمربندم را بستم ، ماشین را روشن کردم و دنده عق  گرفتم : بله میدونم . 
 چي ؟! یعني  -

سري بکئیم محکم زدم روي ترمز:  شت  شین پ ست به ما با حس اینکه ممکن ا
 مهراد میشه این اخالق مسخره 

 ي کنترل کردن بقیه رو کنار بزاري ؟!  
من تو دو حالت آدما رو کنترل مي کنم ، یکي اینکه خیلي ازشون متنفر باشم  -

 یکیم اینکه خیلي دوستشون 
ست شم ! حامد جزا د شته با ه ي دومه ، اگه کاري به کارت ندارم معنیش اینه دا

 که شانست گفته و هنوز نرفتي تو 
 دسته ي اول...! بهتره حواست و جمع کني که .... 

گوشي را خاموش کردم و پرت کردم روي داشبورد، تنها چیزي که حوصله اش 
 را نداشتم شنیدن ادعاهاي بي 

 انتهاي مهراد بود. 
به لطف نیامدن لیلي و از صتتتدقه ستتر داد و مهماني شتتت  خانه ي بهنام  ،

 بیدادهاي مادر لغو شد،  
صله مي دادم، هر چند تا  شه فی ضیه را براي همی شتم خانه و این ق باید برمي گ

 نزدیکي هاي غروب با چرخ زدن 
هاي بي دلیل توي خیابان ها از رفتن به خانه و دیدن مادر امتناع مي کردم اما 

 ین راه ته دلم مي داسنتم که ا



که در ذاتش بود و جزو  ته آنطور  نه مثل گذشتت ید  ندارد، شتتتا یده اي  فا هیچ 
 خصلت هایش ، دنبالم نمي افتاد و از یک 

ستتاعت دیر امدنم وحشتتت زده نمي شتتد اما باز هم مي توانستتت همان قدر 
 خودسر و یکدنده به تعقی  کردن ها و 

آمد من در میان  دخالت کردن هایش ادامه بدهد، دیگر فقط بح  من و خوش
 نبود که خاطر خودم را جمع کنم 

ست و  شه همین بوده و ه ست ، اخالق هایش همی ست ، دل نگران ا که مادر ا
 باید کوتاه بیایم ، حاال پاي مهراد 

صورت لیلي که ببیند کي خوشحال مي  شم دوخته بود به  سط بود و مهراد چ و
 شود و مي خندد و کي ناراحت مي 

د، با این فکرها برگشتتتم خانه ، براي اینکه یک بار براي شتتود و گریه مي کن
 همیشه جلوي مادر بشینم و بتوانم با 

یک صتتحبت منطقي رايتتي اش کنم که دستتت از کنترل کردن همه ي زندگیه 
 من بردارد... 

شاید حتي روحش هم خبر نداشت که این رفتارش، همزمان با برخورد مشابه 
  مهراد، مثل دستي گلویم را فشار

 مي داد!  
  

                          
 

                    



   
هوا تاریک شده بود که برگشتم خانه ، با دیدن کفش هاي زنانه ي نا آشنایي که 

 پشت در جفت شده بود لحظه 
باز کنم ترجیح دادم زنگ بزنم و  با کلید در را  به جاي اینکه  اي مک  کردم، 

 ا فکر اینکه ورودم را اعالم کنم ، ب
 اگر مهمان داشته باشیم نمي توانم صحبتي از لیلي پیش بکشم ... 

شاره  شگي اش لبخندي زد و ا پدر در را باز کرد، با همان مالیمت و آرامي همی
 کرد بروم داخل ، جواب لبخندش 

را ندادم، عصتتبانیتم از خنثي بودن همیشتتگي اش در دیدن اتفاق هاي دور و 
 رفته بود که اطرافش آنقدر شدت گ

 دیگر خونسردي و ساکت بودنش به نظرم یک مزیت نمي آمد...! 
هنوز ژاکتم را روي جالباستتي آویزان نکرده بودم که با شتتنیذن صتتداي نیلوفر، 

 برگشتم و با چشم هاي گرد از 
شوک این  ستاده بود،  سرم ای شت  سینه پ ست به  تعج  پدر را نگاه کردم که د

 تي اتفاق آنقدر بزرگ بود که ح
نتوانستتتم کلمات را براي ستتوال پرستتیدن جفت و جور کنم با نهایت ستترعت 

 خودم را رساندم به پذیرایي، جایي که 
 با مادر، هر دو خوشحال و خندان لم داده بودند روي مبل ها. 

یا دیدنم از جایش بلند شتتد...، با رفتار کامال مودبانه ي منحصتتر به فردش، 
 د و انگشت هایش را در هم قالب کر



شت که  سالم کنم . مادر هم انتظار مشابهي دا سر منتظر ایستاد تا من  با تکان 
 برآورده اش نکردم: اینجا چیکار 

 مي کني ؟! 
 مادر تشر زد: سیا...! 

برگشتتت رو به مادر و دستتتش را آرود باال: نه ...نه اشتتکال نداره، من تويتتیح 
 میدم  

 خوش امدگوییه ؟!  مادر هنوز داشت غرولند مي کرد: این چه طرز
 شما دخالت نکنید لطفا...!  -

حتي لحظه اي برنگشتم تا تايبر این جواب بي ادبانه ام را در چهره ي برافروخته 
 اش ببینم . 

 من ...راستش اومده بودم دعوتتون کنم   -
 عروسیته ایشاال؟!  -
یم فتنخیر، اگه یادت نرفته باشتتته ما هر ستتتال اول پاییز، براي چند روز میر -

 خارج از شهر...از اونجایي که این 
دورهمي امستتتال به ما افتاده، پدر و مادرم به خاطر اراداتي که به خانوم دکتر 

 دارن از من خواستن که بیام اینجا و 
شي  ست با شما رو هم همینطور البته اگه دو شما رو دعوت کنم !  خانواده ي 

 بیاي ... 
  

                          
 



                    
   

شنیدم،  شیدن هایش را مي  صداي نفس ک ستاده بود  سرم هنوز ای شت  پدر پ
 همین مويوع تمرکزم را براي فکر 

کردن به تمام اتفاق هایي که در این مدت افتاده بود و نیلوفر خودش را ظالمانه 
 از آن ها کنار کشیده بود بهم 

 رد به مغزم هجوم مي آورد.... مي زد! فقط حجمي از خاطراتي که عصبیم مي ک
 نفس عمیقي کشیدم و گفتم : لیلي هم دعوت شده؟! 

جا خوردنش به حدي بود که آن همه شتتگفتي و تعج  مادر را هم که کنارش 
 با چشم هاي گرد شده از تعج  

 نگاهم مي کرد، کنار میزد... 
یعني ....ام... با نگاه سرگرداني که بین پدر و مادر در نوسان بود گفت : نه ...من

 نمي دوسنتم که ....لیلي ... 
سنگین  سبک  شت پیش خودش  يیحي از جان  پدر و مادر بود، دا منتظر تو

 مي کرد که حتما در این مدتي که با 
رفتار قهرآلودش به همه چیز پشت کرده بود، من و لیلي نامزد کردیم یا ماسمي 

 گرفتیم و او بي خبر مانده، و 
به عنوان عضتتوي از این خانواده به طور رستتمي دعوت مي  حاال هم باید او را

 کرد.... 
 من با لیلي میام حتما، خانواده هم اگه دوست داشتن میتونن بیان...! 



آخرین نگاهم را به صورت ی  زده ي مادر انداختم و با اشتیاق باالخره شکستن 
 سد آن همه کینه به اتاقم رفتم .  
وستي دوباره اش، بعد از آن همه فراز و نشیبي حقیقت برگشتن نیلوفر، اظهار د
 که من و حامد و لیلي پشت سر 

شت  گذاشتته بودیم خنده دار بود. حتي تصتورش را هم نمي کردم که بعد از پ
 کردنش به همه ي چیزهایي که در 

شیند روي مبل هاي پذیرایي  شود، بیاید ب این چند ماه اتفاق افتاده بود پیدایش 
 ادرم و با لبخند خانه مان، کنار م

مه ي این  ند! الز خانوادگي دعوت ک یک دورهمي  ما را براي  مده  که آ ید  بگو
 رفتار پررویي قابل توجهي بود که 

پیش از آن در نیلوفر سرغ نداشتم ! این که رفتارش با من همیشه تا حدي منظور 
 دار و کنترل شده بود را به 

گ خواهر و برادري اش با حامد حساب نمي آوردم اما از اظهار رابطه ي تنگاتن
 یا اینکه ادعا مي کرد جانش براي 

حامد در مي رود، این قهر کردن و گذاشتتتن و رفتن آنقدر غیر قابل هضتتم بود 
 که فکر مي کردم جاي بخششي 

نداشته باشد. به عالوه ي اینکه لیلي ، کسي که حاال شده بود نقش اول زندگیم 
 ، دشمني خوني با نیلوفر پیدا 

رده بود و به طرز خنده داري همه ي این داستان ها در نتیجه به مهراد، به سفته ک
 ها و به چک هایي ختم مي 

 شد که در گاو صندوق نمایشگاه ماشینش پنهان کرده بود. 



جلوي آیینه ي قدي اتاقم ایستتتادم، چهره ام خستتته و درب و داغان بود و مي 
 دانستم که این مويوع هیچ ربطي 

کشتي دیروز خانه ي شتهرزاد، به دعواي امروزم با مهراد، یا حتي به  به استباب
 حضور منزجر کننده ي نیلوفر وسط 

خانه مان ندارد! گوشتتي را از جی  پشتتتي ام کشتتیدم بیرون، باید به بهنام زنگ 
 میزدم و خبر نیامدنمان را مي دادم ! 

  
                          

 
                    

   
در بي هوا در را باز کرد و آمد وستتط اتاق: از خجالت رفتار زشتتتت با نیلوفر ما

 که نمي گذرم هیچ این حرف بي 
 ربط و مسخره که با لیلي میام و هم ..... 

شبیه  شت ادامه بدي  صبرانه قطع کردم: میدوني اگه به همین رو حرفش را بي 
 مادر سیندرال میشي ؟! 

لحظه ممکنه از دستتت تو ستتکته کنم !  ستتیاوش، دو ماهه حس مي کنم هر -
 واقعا اون دختره ي بیکاره ي بي 

خانواده تو رو تبدیل کرده به یه خودسري مثل خودش! حس مي کنم دیگه پسر 
 خودم و نمیشناسم ، آخه این چه 



سي که اومده تا دم در خونه ات که توي تحفه رو  طرز برخورد با نیلوفر بود؟! ک
 دعوت کنه ! 

مشتکل شتد نیلوفر! میدوني مشتکل اصتلي من چیه مامان جان؟!  آها! حاال -
 اینکه از اولش به شما اجازه دادم تو 

رابطه ي من با دوستتتام دخالت کنید، بعضتتي وقتا مثل همین االن، حس مي 
 کنم اینا دوستاي شما هستن ، شما 

هم وستتط این رابطه ها هستتتید، چرا وقتي از خیلي از جزئیات خبر ندارید 
 نظر مي کنید؟! اصال به شما چه اظهار 

ست دخالت مي کنید؟!  شما مربو  نی سائل که به  ربطي داره که توي اینجور م
 اصال به چه اجازه اي شما امروز 

بلند شتتدید رفتید ستتراغ لیلي ؟؟! حق ندارید دیگه به اون دختر نزدیک بشتتید! 
 من انتخابم و کردم الزمم باشه به 

 کي دیگه که مخالفت کنه وایمیسم ... خاطر انتخابم جلوي شما و هر
 سیلي محکمي که به صورتم خورد سرم را چرخاند  

 چند يانیه طول کشید تا از بهت و شوک بیرون بیایم .... 
 مادر با چشمهایي سرخ و آماده ي گریه ، مقابلم ایستاده بود. 

شرمنده نبودم، اولین بار شدند،  ير  سرعت دم در اتاق حا  يپدر و نیلوفر به 
 بود که بعد از بح  و جدال با مادر از 

 خودم خجالت زده نمي شدم، حرف هایم را گفته بودم...! 
با کف دستتت گونه ام را که گز گز ناخوشتتایندي مي کرد لمس کردم، لبخندي 

 زدم و گفتم : جواب خوبي گرفتم .  



 گوشي ام را دوباره از روي میز برداشتم و راه افتادم سمت در. 
لویش را قورت داد،نفسش را آزاد کرد و به زحمت و با صدایي لرزان مادر آب گ

 گفت : کجا؟! کجا داري میري ؟! 
 نیلوفر جلوي در راهم را سد کرد: سیاوش... 

شت  سه مان پ شگاه من و لیلي و حامد را مي دید و به هر  روزهایي که توي دان
 مي کرد مثل برق و باد از جلوي 

 چشمهایم رد شد.  
 دیگه برو کنار..!  تو یکي -
صباني ، تو  - ست من ع شید میدونم از د شکل منم ؟؟ من نباید میومدم ببخ م

 نرو، بمون من میرم 
  

                          
 

                    
   

نتوانستتتم جلوي خنده ام را بگیرم زدم زیر خنده: تو خیلي خوبي دختر! خیلي 
 .... 

م و راهم را باز کردم، حاال هر سه دنبالم مي آمدند. به زحمت از کنارش رد شد
 پدر مدام مي پرسید این وقت 



ش  کجا مي خواهم بروم، مادر چیزي نمي گفت اما حدس مي زدم که بیشتر 
 به خاطر هجوم حس پشیماني 

اش باشد، نیلوفر هم به شکل طوطي واري اسمم را پشت سر هم صدا مي کرد 
 ه ژاکتم را که برداشتم دوبار

سر بقیه  صبانیتت رو  صباني چرا ع ست من ع خودش را جلویم قرار داد: از د
 خالي مي کني ؟!  

 چرا فکر مي کني انقدر مهمي نیلوفر؟!   -
ظاهري  با  خت و  ندا مادر ا پدر و  به  نده اي  گاه شتترم خت ، ن با خودش را ن

 مظلومانه گفت : چون بهم مي گفتي که 
 هستم ! 

ستي و رفاقت مي گفتم ! هر چیزي به تار - ضایي داره دیگه نه ؟! مثل دو ی  انق
 تو!حتما بهش معتقدي  

 تو اجازه نمیدي من حرف بزنم ...  -
ستترم را به بردم جلوتر و در فاصتتله ي چند ستتانتي متري صتتورتش ایستتتادم: 

 حرفات و نگه دار براي لیلي و حامد! 
 من زیادي حرف شنیدم... 

 ه سیاوش ! مادر با بغض گفت : ش  برمي گردي خون
 حتما! اگه دیگه رنگ من و تو این خونه دیدي ....  -

رفتم بیرون، براي آنکه دنبالم نیایند در رابا شتتتاب به هم کوبیدم، وقتي داشتتتم 
 پله ها را با نهایت سرعت پایین 



ندان هم بیراه نبوده،  مادر چ ید حرف  که شتتتا ظه فکر کردم  یک لح مي رفتم 
 ا هیچ جرات این گذاشتن و رفتن ها ر

 چیز، جز وجود تجربه ي لیلي امکان پذیر نمي کرد... 
 من داشتم فرار مي کردم، از امر و نهي ها، از دستور ها، از کنترل شدن ها.... 

 راهي را مي رفتم که نزدیک به سه ماه پیش لیلي رفته بود.  
 من لیلي را درست نکرده بودم، لیلي داشت مرا شبیه خودش میکرد.. 

 *** 
 را که گذاشتم توي کوچه ، نسیم نیمه ش  فکرم را به کار انداخت ...!  پایم

بچه گانه بود اگر راه مي افتادم مي رفتم دم خانه ي مهراد و براي عرض اندام و 
 قدرت نمایي جار میزدم که 

باالخره توانستتتم جلوي مادرم بایستتتم ! به عالوه ي اینکه حامد برگشتتته بود و 
 در رو شدن  بیش تر از هر چیزي رو

با او برایم کاب*و*س بود، به هر حال بعد از آن دعواي کذایي کستتي که حق 
 وارد شدن به خانه ي مهراد را دیگر 

  
                          

 
                    

   



سمي که براي راه ندادن  ستان هم به خاطر ق شت من بودم! در تمام مدت تاب ندا
 بود  من به خانه اش خورده

شین مي گرفتند که من هم بتوانم  مهماني یا دورهمي اگر در کار بود خانه ي نو
 بروم! هر چند این وسط مطمئنا 

 وساطت هاي لیلي هم بي تايیر نبود. 
ستم تک تک  شد اما مي توان سکین دهنده با ست ت شاید مي توان دیدن او هم 

 حرکاتش را بعد از شنیدن این خبر 
که هایش را در هم مي  پیش بیني کنم ، این ما اخم  ند در دلش اب مي کرد ا ق

 کشید و سرزنشم مي کرد که چرا 
مقابل مادرم ایستتتاده ام و بي احترامي کرده ام، آنقدر هم در این کار از خودش 

 مهارت نشان مي داد که باور نمي 
کردي همان آدمیست که چند ماه پیش به خانه و خانواده اش پشت کرد و همه 

 ار گذاشت ! چیز را کن
شهرزاد، اگر مطمئن بودم که  شاید هم  سید،  بعد از آن خانه ي بهنام به ذهنم ر

 جاویدي مثل اکثر روزهاي هفته 
 وسط آشچزخانه ي خانه اش ننشسته و چرتکه مي اندازد.... 

يطراب اینکه پدر و مادر با نیلوفر دنبالم راه  شین ، از هول و ا ستم توي ما ش ن
 سد نکنندماشین نیفتادند و راهم را 

 را روشن کردم و پایم را گذاشتم روي گاز! 
 خانه ي بهنام همیشه اولین و اخرین انتخابي بود که به ذهنم مي رسید... 

 خانه اش و خودش، جایگزین رفاقت با حامد بود که دیگر وجود نداشت ....! 



  در را که باز کرد سر و صداي کر کننده ي موزیک توي راهرو شدت گرفت ، 
 به ! احوال آقا سیا؟! باالخره اومدني شدي ؟! عیال کجاست ؟!  -

به  قبل از آنکه دعوتم کند خودم را انداختم توي خانه ، نگاه گذرا و بي میلي 
 آدم هایي انداختم که خانه را روي 

سرشان گذاشته بودند: میشه به لطفي بهم کني ؟! یه اتاق خالي داري بهم بدي 
 ؟!سرم یه چند ساعت بخوابم 

 خیلي درد مي کنه ؟! 
سمت پله هایي که راه مي برد به طبقه ي  شتم و هلم داد  شت پ ستش را گذا د

 باال! 
به این حسن انتخابت افتخار مي کنم جاي دنج و آرومي و براي ریلکسیشن  -

 انتخاب کردي 
 مسخره نکن ، مجبور نبودم نمیومدم  -
 مسخره چیه داداش؟! خونه ي خودته ...   -

خل ، خودم را روي  در که بروم دا عارف کرد  باز کرد و ت تاق خودش را  ا
 نزدیکترین کاناپه ي راحتي که وسط اتاق 

 بود رها کردم  
 چیزي میخوري بیارم؟  -
  

                          
 



                    
   
 بیاري ممنون میشم ...  -

ستم ، توي گرماي هواي خانه بد شم هایم را ب نم به طرز عجیبي ی  زده بود، چ
 چند دقیقه اي بیشتر طول نکشید 

 تا بهنام برگردد، بطري سبز رنگي دستش بود 
ستون کرد و با  شتي مبل  ست هایش را روي پ شت کنار بطري ، د لیوان را گذا

 حالتي پدرانه گفت : از من به تو 
وادت نصتتیحت ، یه دختر هیچ وقت ارزش این و نداره که به خاطرش از خان

 بُبري ! 
 مويوع یه دختر نیست فقط ، پاي خودمم وسطه ...  -

شتم تنها چیزي که در آن لحظه  ست انداختم و خود بطري را ازروي میز بردا د
 نیاز داشتم . 

 انقدر تند نرو وگرنه مجبور میشم زنگ بزنم به لیلي آمارتو بدم  -
 هرکاري دوست داري بکن ...  -

 ت و از اتاق بیرون رفت ... شانه هایش را باال انداخ
 *** 

 نمیدانم چند ساعت گذشته بود، چند روز با چند هفته ؟! 
با صداي يربه هایي که به در میخورد چشم هاي سنگینم را باز کردم، خواستم 

 نیم خیز شوم، سرم را که دوران 



خوشتتایندي داشتتت بلند کردم و دوباره بي آنکه دلیلش را یفهمم روي کاناپه 
 .. افتادم

آن طرفتر روي قالیچه بطري نیمه خالي که بهنام برایم آورده بود دهن کجي مي 
 کرد، دست دراز کردم که 

 برش دارم... 
 در باز شد، اول لیلي و و بعد پشت سرش بهنام وارد شدند... 

 چه بالیي سرش آوردي ؟!  -
 بهنام سرش را تکان داد: نگران نباش، چیزي نیست یکم زیاد خورده... 

 یعني چي ؟! پس تو اینجا چیکاره بودي که مواظبش باشي ؟!  -
تن صتتداها تغییر مي کرد نازک مي شتتد کلفت مي شتتد در هم مي پیچید و به 

 طرز مسخره اي عق  و جلو مي 
 رفت ...  

شان  شمهایي که نگراني توی شت و با چ صورتم گذا ست هایش را دو طرف  د
 موج میزد گفت : چي شده سیاوش؟! 

 ... بهم بگو
 رویم را برگداندم: هیچي ...فقط یکم خسته ام...فکر کنم خوابم میاد... 

  
                          

 
                    



   
با ستتماجت صتتورتم را مقابل خودش نگه داشتتت : مهراد چیکار کرده؟! چي 

 گفت بهت ؟! 
شن مي کرد زد زیر خنده: مهرا سیگارش را رو د؟! خان داداش بهنام در حالیکه 

 معروف حامد؟!  
 لیلي با عصبانیتي غیرقابل وصف نگاهش کرد: میشه ما رو تنها بزاري ؟! 

 اوه! حتما...حتما...! چه خشن !  -
 آنقدر با چشمهایش ردش را گرفت تا به کل از اتاق بیرون برود... 

ست ش شدم و لیلي را همانطور که دو زانو روي زمین ن  هبه زحمت از جایم بلند 
 بود به حال خودش رها کردم: با 

 مادرم دعوا کردم.! 
 براي چي ؟!  -
 نمیدونم ...یادم نمیاد....سر تو بود...؟! آره فکر کنم همین بود...  -

شه ، گفتم  ستم اینجوري ب سر من ؟! چرابا مادرت دعوا کردي ؟! من نمیخوا _
 شاید..... 

شاید قهر کنم  - شه ؟! !  شاید دعوام ب شون و از خونه بزنم شاید چي ؟!  باها
 بیرون؟! شاید تو رو به اونا ترجیح بدم 

 و به خاطرت سرشون داد بزنم ؟! خ  .....همه ي این اتفاقا افتاد! 
 سیاوش من نمیخوام به خاطر من با خانوادت دعوا کني ....  -
سي براي من اون چیزي و  - سط ؟! هر ک صال مهمه که من چي میخوام این و ا

 دش صالح میخواد که خو



میدونه ، هر کسي نظري و میده که خودش فکر مي کنه درست تره، تو امروز به 
 چه حقي چیزي که باید به من 

مي گفتي و از من پنهان کردي ؟! من باید میرفم مغازه ي مهراد، این حرفا رو از 
 اون مي شنیدم؟! اصال برات 

صیتم هربار به خاطر این رفتاراي تو شخ ست که چقدر  داره جلوي اون  مهم ه
 آدم خرد میشه ؟! تو اصال به چي 

 اهمیت میدي ؟!هان؟! 
 من ...من به تو اهمیت میدم....  -

دستتتم را با عصتتبانیت پرت کردم و آباژور روي میز را انداختم زمین : نمیخوام 
 اهمیت بدي ... 

شد، تاره فهمیدم  ستن چراغ و هق هق گریه ي لیلي در هم ادغام  شک صداي 
 پایین چقدر سوت و کور و طبقه ي 

ش  بود و همه رفته  شده بود، نیمه هاي  ست ...حتما مهماني تمام  شده ا آرام 
 بودند!... 

 بس کن سیاوش، داري من و مي ترسوني ...  -
تمام احستتاستتاتم شتتدت گرفته بود، خیلي بیشتتتر از همیشتته ، وقت هاي 

 دیگر.....خشمم ، تنفرم، عصبانیتم حتي 
 درماندگي ام ! 

  
                          



 
                    

   
 لیلي ...پاشو برو بیرون! اعصاب هیچیو ندارم االن  -

 از جایش بلند شد: نمیرم... 
 یه قدم دیگه جلوتر نمیاي لیلي ! وگرنه خودت میدوني ....  -
 من از این حالتم نمي ترسم ، نمیتوني من و بترسوني ...  -

شک بود،، بدنش مي لرزید، فکر کردم اگر مهراد اینجا بود و  صورتش خیس ا
 لیلي را در این حال و ويع مي دید 

 چه حرفي میزد... 
باشتتم براي موندن، برنمي گردم دیگه  یه جاي دیگه  ید از فردا فکر  با گفتم : 

 اونجا 
جلویم ایستتتاد، دستتت هایم را مصتتمم گرفت و با لبخند تلخي گفت : برمي 

 میگردي خونه اتون.... گردي ، فردا بر
من باهاشتتون دعوا کردم لیلي ، چرا نمي فهمي ؟! من ستتر مادرم داد زدم که  -

 چرا تو کارایي که بهش مربو  
 نیست دخالت مي کنه ! و اون....و بعد اونزد تو گوشم .... 

اشتتک هایش بي امان روي گونه هایش مي ریخت ، دستتت کوچک و ی  زده 
 تازه  اش را گذاشت روي صورتم ،

 جاي سیلي که خورده بودم سوخت ! بادم آمد که دردم گرفته بود... 
 : به خاطر من این همه سختي کشیدي 



 به خاطر تو نبوده فقط ، من باید یه چیزایي و به خودم يابت مي کردم...  -
 اگه من نبودم.....  -

ست هایم را که بي هدف ستم مقاومت کنم ، د  و سرش را انداخت پایین ، نتوا
 آزاد دو طرفم افتاده بود روي 

 موهایش گذاشتم : خوبه که تو هستي  
 خودش را مشتاقانه جلوتر کشید و میان دست هایم رها کرد،  

 برات هرکاري مي کنم ....هر کاري ....  -
گذاشتم اشک هایم راه خودشان را پیدا کنند، حلقه ي بازوهایم را تنگ تر کردم 

  و سرش را به سینه ام تکیه
شنید و مي فهمید  يربان قلبم را مي  شک ها،  دادم...باید جایي، البه الي ان ا

 که تا چه اندازه از اینکه در آغوشم 
 جاي گرفته هیجان زده و بي تابم .... 

 هنوزم داري گریه مي کني ؟!  -
 دلم میخواد زمان، همین االن براي همیشه وایسه ....  -
 این خیلي خوبه ...  -
  

                          
 

                    
   



 تو چي میخواي ؟!  -
 من میخوام تو چشمات نگاه کنم و مطمئن شم که حست واقعیه ...  -

 سرش را بلند کرد، خندید: چه جوري مطمئنت کنم ؟!  
 خندیدم، خم شدم و پیشاني اش را پوسیدم: اینجوري .... 

روي پنجه هایش بلند شتتد، قطره هاي  دستتت هایش را دور گردنم حلقه کرد و
 اشک روي مژه هایش درخشش 

 عجیبي داشت : پس مطمئنت مي کنم . 
 *** 

شم باز کردم، از دیدن  سرامیک هاي کف اتاق چ صداي لرزش گوشي روي  با 
 دختري که در فاصله ي چند 

شدم، نگاه گیج و  شیده بود ناباورانه نیم خیز  سانتي متري ام روي زمین دراز ک
 نگي به اطراف انداختم ، گ

بالفاصله اتاق بهنام را شناختم ، تصویرهایي مبهم و تار از ش  قبل به خاطرم 
 مي آمد که هرچه بیشتر مرورشان 

نازکي که کف  به نتیجه مي رستتیدم، خودم را روي ملحفه ي  مي کردم کمتر 
 زمین بود سر دادم و با نوک 

یدن اسم مهراد دکمه ي رد تماس را انگشتانم به زحمت گوشي را برداشتم ، با د
 زدم و تماس هاي ناموفق را از 

ش  قبل سریع بررسي کردم هفده بار مادر، شش بار پدر، سه بار نیلوفر و سه 
 بار مهراد و یک بار شهرزاد..! 

 شهرزاد....! با دیدن اسمش مثل اینکه آتش گرفته باشم سریع از جا پریدم.. 



 به خاطر نمي آوردم..! عجی  بود که هیچکدامشان را 
شده اي ،به  شتم نگاه کنترل  همانطور که اطراف اتاق به دنبال لباس هایم مي گ

 تنفس منظم و آرام لیلي انداختم 
که نشتتان میداد در خواب عمیق استتت ...و به ژاکتم که کامال حستتاب شتتده و 

 دقیق رویش کشیده شده بود. 
گرفتن بود آنقدر که حس مي شتتقیقه هایم نبض مي زد، معده ام در حال آتش 

 کردم هر لحظه ممکن است از 
درون شتتعله ور شتتوم، در عرض چند يانیه لباس هایم را پوشتتیدم و خودم را 

 رساندم به طبقه ي پایین ، به شلوغي 
سرسام آور پذیرایي که کسي براي مرت  کردنش از ش  قبل تا به حال داوطل  

 نشده بود، 
من جزو معدود کستتاني بودم که مي دانستتتم حتي این جا خانه ي بهنام نبود، 

 هزینه ي این خانه ي اجاره اي که 
بهنام ادعاي مالکیتش را داشت هم توسط خودش پرداخت نمي شود، ایستادم 

 وسط خانه و صدایش زدم، سکوت 
خانه آنقدر سنگین بود که به راحتي مي شد صداي چکه کردن آب را از شیرها 

 ام  شنید. حس مي کردم مانده
شت  ش  پیش به وح سریع تر مي رفتم ، از مرور خاطرات  سط برزخ، باید  و

 مي افتادم، باید سریع تر خودم را مي 



شماره اش را گرفتم بعد از  ستادم، بالتکلیف  سط خانه ای شهرزاد، و رساندم به 
 چند بوق کوتاه جواب داد: الو؟! 

  
                          

 
                    

   
 صدایم را پایین تر آوردم: شهرزاد؟! 

 میدوني ساعت چنده؟!  -
 نه ..راستش هنوز نگاه نکردم به ساعت   -
ساعت ده و نیم  - ساعت یازده ظهره! تو مگه قرار نبود امروز  خوش به حالت ! 

 بري شرکت معین ؟! 
 با کف دست زدم روي پیشاني ام: آخ...! اصن یادم رفت ! 

 حواست جمع باشه   بعله ، نمیزارن -
 سر به سرم نزار دختر، با مامان دعوام شد دیش  زدم بیرون   -
 خوش به حال لیلي جونت  -
 حسود!  -
اول از اینکه من به اون دختره ي ستتیاه ستتوخته ي مردني حستتودي نمي کنم  -

 چون خیلي هم خوب میدونم که 
یک ذره هم به بازي مي کني و  خاطر مهراد فیلم  به  ش احستتتاس فقط داري 

 نداري ! دوما... 



یاد اتفاقات ش  قبل باع  شد از شنیدن این حرف ها از خودم احساس تنفر 
 کنم ، پس من یکي از همان آدم 

هاي پست فطرتي بودم که بدون داشتن احساس به یک نفر، فقط به خاطر عدم 
 هوشیاري وهیجان هاي کاذب 

 به هم خوابي تن مي دهند!  
شما اگه تا ن - شرکت معین همه چي ، دوما  ساعت دیگه خودت و نرسوني  یم 

 همه چي ، همه چي ، دود میشه 
میره هوا....من یک هفته با جاویدي بازي راه انداختم فقط به خاطر قرار امروز 

 تو با معین !  
 باشه باشه االن میرم، راستي ....نمي پرسي که دیش  کجا خوابیدم؟!  -
نیار! کسي هست که ازت بچرسه این سواال رو، الکي اداي آدماي مظلوم و در  -

 شما هم محض اطالع خیلي 
تنوع طلبي که پرسیدن و دل نگرانیه یه نفر برات افاقه نمي کنه ، در يمن حتما 

 جاي خوبي بودي که تا االن 
 خواب تشریف داشتي  

نفس عمیقي کشتتیدم نگاه مرددي به طبقه ي باال انداختم و ستتریع گفتم : ببین 
 ین االن میرم آماده میشم من هم

میرم شرکت معین ،تا دو سه روزي نمیخوام جواب مهراد و بدم، به خاطر....به 
 خاطر یه سري داستان ها..اگه 

 شمارتو گیر آورد و احیانا بهت زنگ زد جواب نده...! 



 اوکي ، مواظ  خودت باش  -
 تو هم همینطور فعال  -
  

                          
 

                    
   
 خداحافظ ...!  -

فکر کردم آدم در اولین صتتبحي که کنار یک نفر دیگر چشتتم باز مي کند قرار 
 است چه حسي داشته باشد؟! به چه 

چیزي فکر مي کند؟! شاید شیرین ترین صحنه اي که قرار بود در ذهنش تا ابد 
 دست نخورده باقي بماند مربو  

رو صتتدا به کستتي که کنارت خوابیده، به بشتتود به ستتاعت هایي که بي ستت
 خوابیدنش ، به رویا دیدنش و به نفس 

ند و فکر کني عشتتق و  لت غنج بز ته د قت  گاه کني ...آن و یدنش ن کشتت
 خودخواهي و هیجان تک تک سلول هاي 

 بدنت را درگیر کرده.... 
شتتتاید لیلي این ها را مي خواستتتت با خیال اینکه من همین برنامه را دارم با 

 خند چشم هایش را بسته بود و رویا لب
مي دید، اما من ذره اي هم به این داستتتان ها فکر نمي کردم، تصتتور صتتحبت 

 کردن از ش  قبل به وحشتم مي 



انداخت ، بیشتتتر از آن عجله ام براي رفتن به شتترکت معین باع  مي شتتد که 
 براي ترک کردن لیلي توي همان 

که مثل قبرستتتان متروکه بود مصتتمم  اتاق، وستتط خانه ي آرام و ستتاکت بهنام
 باشم ،  

در را به بي ستترو صتتتدا ترین حالتي که مي توانستتتم باز کردم و در حالیکه 
 پاورچین پارچین قدم به راهرو مي 

گذاشتتتم فکر کردم شتت  گذشتتته ، توي اتاق خواب بهنام، با آن حال و ويتتع 
 خراب و بي هوش و حواس کاري 

 باید تاوانش را بچردازم ! کردم که تا آخرین روز عمرم 
دیگر احستتتاس اشتتتیاق و هیجاني در کار نبود، با یادآوري لیلي فقط ترس و 

 پشیماني به وجودم سرازیر مي شد. 
 *** 

نگاهي به منشي انداختم که یکوري لم داده بود روي دسته ي صندلي و فنجان 
 در دست به مانیتور ل  تاپش 

 یشه یه بار دیگه باهاشون تماس بگیرید بگیدزل زده بود، گفتم : خانوم محترم م
 من اومدم؟! 

شاند و با بي  سختي و زحمت از مقابلش ک شده و ریزش را به  شمان آرایش  چ
 حوصلگي به طرف من پرتاب کرد: 

آقاي عزیز! شتتما قرار بود ستتاعت ده و نیم بیاین ! االن چنده؟! دوازده و ربع ! 
 وقتتون گذشته ! 



تر از او گفتم : من هم خدمتتون عرض کردم شتتما  پوفي کردم و بي حوصتتله
 بهشون بفرمایید آزادروش اومده 

 خودشون این مشکل و حل مي کنن ....! 
سومه که نوبتتون رو میدن به ارباب رجوع هاي  - صوال مر شما وقتي نمیاین ا

 دیگه ! پس باید منتظر بمونید تا 
 سر رییس خلوت بشه ! 

 ؟! االن که فرمودید جلسه دارن -
 با ارباب رجوع هاشون جلسه دارن! نمیشه ؟!  -
  

                          
 

                    
   
 صحیح !  -

این را با لحن معني داري گفتم و رویم را برگرداندم با این حال صتتتداي ریز و 
 نازک ایش گفتن و غرغر کردن 

عین توي ستترم نقشتته مي هایش از گوشتتم دور نماند، داشتتتم براي برخورد با م
 کشیدم، داشتم فکر مي کردم که با 

سریع و  شم یا  شهرزاد بح  را پیش بک ست هاي مدل خا. خود  سیا همان 
 بي مقدمه بح  را باز کنم ؟! محال 



شهرزاد خوب  سئولیت به این بزرگي را گردن بگیرد،  سته اي ، م بود بدون خوا
 شیرفهمم کرده بود که معین 

دي بزرگ، کاري را بالعوض انجام نمي دهد، فقط یک جاویدي ، پستتر جاوی
 طرف مذاکره کننده ي هوشیار مي 

خواستتت و یک معامله اي که حستتابي بتواند حس ماجراجویي اش را قلقلک 
 بدهد، الزمه ي این کار زبان چرب و 

نرمي بود که شتتهرزاد حتما در من ستتراغ داشتتت ، وگرنه کار به این مهمي را به 
 من نمي سچرد  

ستترم را گذاشتتتم پشتتتي صتتندلي و چشتتم هایم را در ستتکوت شتترکت بستتتم 
 ،بالفاصله تمام صحنه هاي ش  گذشته 

مثل فیلم پشت چشم هایم به نمایش درآمد...با وحشت پلک زدم، منشي نگاه 
 خیره و طلبکارش را از من 

برگرداند و دوباره به مانیتورش زل زد، حس عذاب وجدان تنها گذاشتتتن لیلي 
 نه ي بهنام کشنده بود، توي خا

ستم که اگر زنگ بزند  شته ! مي دان ش  گذ شتباه  شتباه بزرگ بعد از ا دومین ا
 جوابش را نخواهم داد، تا تمام شدن 

کارم در شتترکت معین ، یا الاقل تا زمانیکه تکلیفم را با خودم مشتتخص کنم با 
 این حال حسي ناشناخته درونم 

شي ام زنگ بخو صویر خندان چهره ي لیلي روي التماس مي کرد که گو رد و ت
 صفحه اش جا خوش کند! 



دوباره چشم هایم را بستم و این بار سعي کردم ذهنم را کنترل کنم نفس عمیقي 
 کشیدم!  

صتتداي باز شتتدن در شتترکت و به دنیالش تق تق پاشتتنه ي کفش هاي زنانه اي 
 شنیده شد، بي تفاوت الي پلک 

میز منشتتي ایستتتاده بود کیف کوچکي را روي هایم را باز کردم، دختري رو به 
 ساعد دستش انداخته بود و روي 

یک پا تکیه داده بود، موهاي شتتکالتي رنگش از زیر شتتال چهارخانه ي کرم 
 قهوه اي تا نزدیک کمرش بیرون 

 ریخته بود  
 اومدم کلید خونه رو از معین بگیرم، هستش که ؟!  -

یش پرید: سالم، سالم خانوم جاویدي منشي لجباز و یکدنده برق گرفته از جا
  ! 
 علیک سالم من عجله دارم، اگه میشه سریع تر صداش کنید که ....  -
 بعله بعله حتما!  -

ید  با هول و وال میز را دور زد و دو قه نکرد، ستتریع و  فا به تلفن زدن ا بار  این 
 سمت تک اتاقي که متعلق بود به 

 معین جاویدي ! 
  

                          
 

                    



   
 چیزي سریع توي ذهنم جرقه خورد! 

نقطه يعف هاي معین ! رگ خواب معین ، آدم هاي دور و اطرافش ...اعضاي 
 خانواده اش....همه ي این ها کلید 

 موفقیت بود، هر چه که بیشتر مي دانستم براي موفقیتم مفیدتر بود! 
ا صتتتاف کردم و منتظر ماندم، دختر به نرمي با کنجکاوي بي انتهایي گلویم ر
 روي پاشنه ي بوت هاي چرمش 

چرخید، رویش که به ستتمتم برگشتتت ناخوداگاه در جا میخکوب شتتدم، با 
 نگاهي مات و مبهوت و دهاني نیمه باز 

 وراندازش کردم.  
 تو.........؟! سیاوش..؟! سیاوش آزادروش...!؟! ؟  -
شکل ح - شید من ....من یکم م افظه دارم، هرچي فکر مي کنم یادم نمیاد ببخ

 شما رو کجا دیدم؟! قیافه 
 اتون...قیافه اتون اما... برام خیلي آشناست ! 

صندلي کناري ام  سمتم ، روي  شت  شده و خرامان خرامان قدم بردا ساب  ح
 نشست ، موهاي ل*خ*تش را با دست 

 ر کني ! نوازش کرد و با لحن آرام و زیرکانه اي گفت : باید خودت فک
نباید از دستش مي دادم، بازي کردن، خودش یک برد محسوب مي شد آن هم 

 با کسي که نمي دانستم براي 
 معین چه حکمي دارد. 



 پس به تبعیت از خودش خندیدم: یه راهنمایي...؟! 
در اتاق باز شد، منشي و پشت سرش پسر قد بلند و درشت اندامي بیرون آمد، 

 د خود بالفاصله فهمیدم که بای
 معین باشد، چهره اش همان چهره ي جاویدي بزرگ بود، کمي جوان تر.... 

سالم کمي  شانه ي  ستچاچه خودم را به ن شکوکي به من انداخت و من د نگاه م
 خم کردم، رویش را بي توجه 

ستاده بود:  شده بود و خبردار ای ستم بلند  سمت دختري که کنار د برگرداند به 
 هیچکس خونه نبود؟! 

 وادگي اعتقادي به سالم کردن نداشتند  خان
 نه ، حاال میشه کلید و لطف کني بدي ؟!  -
 آره میدم بهت ، فقط قبلش بیا تو اتاق یه سري کارا دارم باهات...  -

دختر نفس عمیقي کشتتید و با قدم هاي بلند از کنار منشتتي و معین گذشتتت و 
 رفت توي اتاق  

 شما این جا چیکار دارید؟!  -
 واسش متوجه من شده بود: من ....من ...چیزم..من  تازه ح

 انگشتانش را روي هوا چرخاند: شما چي ؟! 
  

                          
 

                    
   



ستتن و ستتالش زیاد بود، شتتاید ستتي و خرده اي ستتالش بود: من آزادروشتتم ، 
 سیاوش آزادروش...قرار بود... 

 ن تو بفرمایید.... ها....! یادم اومد بیای -
با نگاهي مغرورانه و حر. دربیار به منشتتي نگاه کردم و برایش چشتتم و ابرو 

 امدم، معین داخل رفت و من پشت 
صداي بم و دورگه اش برایم جال   صحبت ،  شروع کرد به  سرش، دوباره که 

 توجه آمد: پدر سفارشتون رو کرده 
 دو ساعت پیش بود...؟! !  بود! پس چرا انقدر دیر؟! ما قرارمون براي یکي

ستم ، دختر هنوز نگاهش خیره به من بود، انتهاي  سرم ب شت  با احتیا  در را پ
 اتاق معین که شبیه سالن هاي 

 کنفرانس طویل و دراز بود روي صندلي دست به سینه نشسته بود.... 
بله ...بله شتترمنده من برام مشتتکلي پیش اومد نتونستتتم خودم و به موقع  -

 ....!  برسونم
پس بهتره به پدر چیزي نگم ! چون خیلي وقت شناسه ، خوشحال نمیشه از  -

 این خبر.... 
پشتتت بند حرفش لبخند معناداري زد و اشتتاره کرد بشتتینم : پدر لطف دارن 

 ایشون بزرگوارن....! 
دختر با چشتتم هاي گرد شتتتده از تعج  تقریبا فریاد کشتتید: تو پدر من و 

 میشناسي ؟! 
 ؟! پدر شما -



معین اخم هایش را در هم کشتتید، خودش را جا کرد روي تک صتتندلي خال 
 میانمان و با تردید ایکه حرف بزند یا 

 نه گفت : ماندانا خواهر منه !  
اب گلویم را قورت دادم، حاال مغزم به جاي جستجوي چهره اي آشنا به دنبال 

 اسمي اشنا خاطرات را زیر و رو 
 ! ماندانا جاویدي ؟! مي کرد: ماندانا جاویدي ؟

 خودش به کمکم آمد: هم کالسیتون آقاي آزادروش....! 
پوزخندش شتتتک برانگیز بود، چند لحظه عمیق و متفکرانه به چهره اش خیره 

 شدم، دستش را زد زیر چانه اش و 
 گفت : کالس ترم پایینیا! استاد نیکخواه.... 

چهره اش را با خاطرات صاف نشستم ، حس کردم دنیا بر سرم آوار شده، سریع 
 مسخره ي آن روز تطبیق دادم! 

خطایي در کار نبود، دختري که جلویم سبز شد، راهم را سر کالس سد کرد و 
 خواست سوال بچرسد، همراه 

 دوستش بود، بدترین برخوردي را که مي توانستم داشتم !  
 با نفس عمیقي که کشیدم سعي کردم بر خودم مسلط باشم . 

 جا آوردم، خیلي خوشبختم .... بله ...به 
 سرش را با همان ریشخند تمسخر آمیز تکان داد: به همچنین ! 

  
                          

 



                    
   

سي بزرگي جلوي پایم افتاده بود، خواهر  شان سخره اي ! چه بد صادف م چه ت
 معین جاویدي ، درست مي بایست 

ماه پیش ستتر کالس با آن ويتتعیت استتفناک  همان کستتي مي بود که چند
 مالقاتش کرده بودم و بعد با چند جواب 

نیش و کنایه دار از ستتر بازش کرده بودم، اگر کلمه اي از آن اتفاق ها را به زبان 
 مي آورد فاجعه مي شد.. 

معین بي حوصله و کالفه از بده بستان هاي نگاه ما، دست کرد الي موهایش و 
 خ  جناب با خستگي گفت : 

 آزادروش، بفرمایید من در خدمتم ... 
 اینجا؟!...یعني ...االن؟! بگم ؟! 

بان خوش خواهرش را بیرون کند، اما چنین قصتتتدي  با ز منظورم این بود که 
 نداشت .. 

 منظورتون مانداناست ؟! مشکلي پیش نمیاد، راحت باشید... 
یدي تا چه حد ب راتون در مورد من بله ، به هر صتتورت....نمیدونم اقاي جاو

 گفتن ....من ..حقیقتا سه ماهي میشه که 
با آقاي خادمي کار مي کنم ، تو این ستته ماه هم به خیلي از يتتوابط و روابط 

 قضایا آشنا شدم، در هر موردي مي 
 تونید به من اعتماد کنید!  



   
شتیا ) ساخته و 98iA.Com.wWwاین کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نوده  )

 ده است منتشر ش
  

ماندانا پایش را روي پاي دیگرش انداخت با پلک زدني اغواگرانه گفت : تو هر 
 موردي ؟! 

 معین به خواهرش تشر زد: پاشو برو بیرون  
 راحتم ..! 

 من ناراحتم ، گفتم برو بیرون.... 
ماندانا که حس مي کرد حستتتابي تحقیر شتتتده و نقشتتته اش به هم ریخته با 

 شد آخرین  دلخوري از جایش بلند
سمتم انداخت و با قدم هاي بلند بیرون  نگاهش را که معني دار و گزنده بود به 

 رفت . 
صحبت  شده بود دوباره  شید، من هم که خیالم راحت تر  معین نفس راحتي ک

 هایم را از سر گرفتم نباید وقت 
 کشي مي کردم هر آن ممکن بود حوصله اش سر برود. 

یه قاي خادمي  ماشتتین ستتفارش داده بودن از  چند وقت پیش آ محموله ي 
 امارات، قرار بود از کیش که منطقه ي 

 آزاده وارد کنن اما خ  ...بازم...متاسفانه به مشکالت گمرکي خورد و.... 
  

                          



 
                    

   
ور و لبخند کجي زد: خ  ...خ  ..تا آخر قضتتیه رو رفتم ، شتتما هم از این 

 اونور شنیدي که من تو گمرک برو بیا 
 دارم اومدید که براتون استین باال بزنم و بعد.. 

 وسط حرفش پریدم و عجوالنه گفتم : از پدرتون شنیدم، نه از این ور اونور! 
 خادمي که خودش آدم و دوست و اشنا زیاد داره، چرا به بابا این و نگفتید؟! 

ستم بگویم جاویدي بزرگ یک  شهرزاد جوالن خوا هفته ي تمام توي خانه ي 
 مي داد و دسترسي نداشتم که 

بشتتود صتتحبت کنم اما خودم را کنترل کردم: فکر مي کنم تو این مورد آقاي 
 خادمي به بن بست رسیدن وگرنه از 

 ما نمي خواستن که از شما کمک بگیریم ... 
 چیزي مي خورید؟! ! 

 جا خوردم متعج  گفتم : بله ؟! 
 یل دارید؟! قهوه، چاي نسکافه ..؟! چیزي م

 آها..نه نه ممنون... 
 دکمه ي روي دستگاه تلفنش را فشار داد: خانوم بگید یه چاي نعناع بیارن... 

 بلند شد و با قدم هاي آهسته برگشت پشت میزش: این یه معامله اس درسته ؟! 
 هر چقدر پول براي این کار نیاز باشه پرداخت میشه ... 



 گفت : تو پرداخت مي کني ؟!  با تمسخر
از لحنش دلخور شتتدم اما مي دانستتتم وقت براي ادا و قهر مناستت  نیستتت : 

 نخیر، خود جناب خادمي تقبل مي 
 کنن ... 

 اوه...! خ  فکر مي کنم پول خیلي به دردم نمیخوره  
شهرزاد از قبل ملتفتم کرده بود که معین جاویدي ،  فکر اینجایش را مي کردم، 

 ر جاویدي بزرگ مثل تک پس
خودش عاشق بازي کردن و معامله هاي نامتعارف و هیجان انگیز است ...باید 

 خونسرد جلوه مي کردم پس 
لبخندي زدم و با آرامشي ساختگي گفتم : من پذیراي خواسته هاي شما هستم 

 ...براي همین اومدم 
 اینجا...خواهش مي کنم بفرمایید. 

 د شهرزاد صحبت کنیم .... لبخندش پهن شد: باید در مور
 *** 
  

                          
 

                    
   

شین  شدم روي فرمان ما ستانش توقف کردم، خم  جلوي در خانه ي لیلي و دو
 و به ساختمان پنج طبقه نگاهي 



شتم عق  تکیه  شار دادم و دوباره برگ ستم را دو بار کوتاه روي بوق ف انداختم د
 صندلي ، ماشین به طرز  زدم به

شت  سیگار مي داد، فکر کردم لیلي نمي داند، چه تفاوتي دا شتناکي بوي  وح
 ؟! حتي اگر مي دانست ؟! پنجره ها را 

پایین دادم و از عطري که توي داشبورد داشتم توي فضا زدم. بعد چشم هایم را 
 بستم و سعي کردم کمي فکر 

صابم آنقدر به هم هایم را جفت و جور کنم از دفتر جاوید ي که بیرون آمدم اع
 ریخته بود که ماشین را پیدا نمي 

شین را یک طرف دیگر  سر خیابان و بعد فهمیدم که ما کردم یکبار پیاده رفتم تا 
 پارک کرده بودم، شهرزاد مدام 

ضیه ي رابزني هاي من با معین به  سد ق ست خبر بگیرد، بچر زنگ میزد، میخوا
 م باید در کجا رسیده؟! نمي دانست

صبح اس ام اس  سط لیلي براي اولین بار از  این مورد حرف بزنم یا نه ...! آن و
 فرستاد، نتوانستم به این مويوع 

بي تفاوت باشم و خواندم، فقط در چند جمله ي کوتاه تويیح داده بود که باید 
 بروم دنبالش و بعد با هم برویم 

 ... خانه ي نوشین ، مهراد مي خواهد ببینتمان..
نان گره ي کوري خورده بود و چنن کالف  ماه چ ند  زندگي آرامم در عرض چ

 سردرگمي شده بود که سر ن  را 



سته و درب و داغانم  هم براي باز کردن پیدا نمي کردم، توي آیینه به چهره ي خ
 نگاه کردم، چشمانم هنوز از 

و صتتدقه ستتري اتفاقات شتت  قبل پف کرده بود به خودم نهی  زدم: همین 
 میخواستي ! یه زندگي پر هیجان! که 

وقت ستتر خاروندنم نداشتتته باشتتي ! خودت مشتتکل به وجود بیاري خودتم 
 حلشون کني ، بدون کمک کسي دیگه ! 

 حاال حلش کن ..... 
شد، چند لحظه اي  سوار  شم هایم را باز کردم، لیلي  شین چ صداي در ما با 

 برگشتم سمتش و نگاهش کردم، از 
ته تر و  که طبق من خستت ماه اخیر  ند  حال تر بود، صتتورتش برخالف چ بي 

 خواسته ي من همیشه آرایش مالیمي 
داشت ، صاف و ساده بود موهایش بي حالتو یکوري روي صورتش افتاده بود، 

 مانتوي مشکي کوتاهي پوشیده بود 
و ژاکتي رویش ، که آستین هایش تا پایین انگشتانش مي آمد و دست هایش را 

 مي کرد، سالم نیم کامل پنهان 
خورده اي داد که به زحمت شنیدم بعد هم براي اینکه نشان بدهد از عمد نبوده 

 سرفه ي ساختگي کرد، با این 
حال یک بار هم نگاهم نکرد، جوابش را دادم و بي حرف راه افتادم، از دستتتم 

 ناراحت بود؟! براي ش  قبل ؟! براي 
ودش را در اختیار من بگذارد و قبول مستتتي ام؟! یا براي اینکه خواستتته بودم خ

 کرده بود؟! مي خواست همه چیز 



 را تمام کنیم ؟! مي خواست من در موردش صحبت کنم ....؟! 
فکر ها داشت کالفه ام مي کرد، داشتند مغزم را مي خوردند...برخالف دفعات 

 قبل که لیلي سوار ماشینم مي شد 
کردیم سر خواننده و سبک مورد هیچ آهنگي نذاشتم ، حتي با هم جر و بح  ن

 عالقه مان و بعد با مسخره بازي 
  

                          
 

                    
   

قهر نکردیم و کلي نخندیدیم ، هر کداممان تا رستتیدن به خانه ي مهراد توي 
 افکار خودمان غوطه ور بودیم ، لیلي 

ودش، من هم فقط به خیابان برگشتتته بود و زل زده بود به شتتیشتته ي ستتمت خ
 هاي مقابلم نگاه مي کردم  

جلوي خانه شتتان که رستتیدیم ، در حالیکه کمربندش را باز مي کرد گفت : از 
 کي سیگار میکشي ؟! 

 با حواس پرتي گفتم : خیلي وقت نیست ...تازگیا... 
حرف دیگري نزد، با چهره اي بي تفاوت پیاده شتتد و من هم پشتتت ستترش راه 

 .. افتادم.



نگهبان برج در را برایمان باز کرد، در این چند ماه آنقدر رفت و آمد کرده بودیم 
 که ما را شناخته باشد و براي راه 

 دادنمان به داخل سخت گیري نکند... 
رفتیم داخل آستتانستتور و دکمه ي طبقه اي را که واحد نوشتتین در ان جا قرار 

 داشت را فشار دادم، لیلي خودش را 
و معذب چستتباند به دیواره ي آنطرف آستتانستتور، با اینکه معني کشتتید عق  

 رفتارهایش را نمي فهمیدم اما همراهي 
سمت دیوارهاي آیینه اي و موهایم را مرت  کردم، در  اش کردم، رویم را گرفتم 

 آسانسور که باز شد نوشین 
جلویمان ظاهر شتتتد...با لبخند خوشتتتامد گفت و دعوت کرد برویم داخل 

 نستم تازگي ها چقدر با لیلي ....مي دا
صمیمي شده و چقدر براي هم درد و دل مي کنند، این را هم مي دانستم که از 

 همان بغل کردن کوتاه دوستش 
به ستترعت فهمید که هیچ چیز عادي نیستتتت و یک اتفاقي براي هر جفتمان 

 افتاده... 
ي ولو ایمهراد با شلوار گرمکن و تي شرت خاکستري رنگي روي مبل هاي پذیر

 شده بود، با دیدنمان نیم خیز شد 
و با سالم سرسري و تا حدودي خشمگین تعارف که نه ، دستور داد که بشینیم 

 ! من روي مبل دو نفره نشستم و 
 لیلي آنطرف تر روي مبل تک نفره ! 



نوشتتین ستتعي کرد نگاه خیره اش را جمع کند، رفت به اشتتچزخانه تا برایمان 
 شربت بیاورد. 

شد، مهراد وانمود مي کرد چند ل سنگیني بینمان حکم فرما  سکوت  حظه اي 
 فوتبال مي بیند، لیلي مثل یک 

سعي مي کردم این  شده بود و من  سرد و یخي به زیر پایش خیره  سمه ي  مج
 نمایش مسخره را تغییر دهم ... 

 چه خبر؟!  -
 مهراد پوست لبش را جوید و گفت : سالمتي شما..... 

 ي بیایم اینجا گفتي کار دار -
 با لیلي کار داشتم ، با تو نداشتم ...  -
 من با لیلي هر جا الزم باشه میرم....  -
  

                          
 

                    
   

شم دخترها  سمتمان، لبخندش به چ تلویزیون را با کنترل خاموش کرد چرخید 
 جذاب و به چشم پسرهایي مثل 

 بود. من پر از حیله 
 چه زوج خوشبخت و عاشقي ...  -



 لیلي به دلیل نامعلومي سرفه زد. 
 دیش  کجا بودي ؟!  -

هر دو سرمان را باال گرفتیم و صاف نشستیم ، من و لیلي از اتفاقات ش  قبل ، 
 حتي با هم کلمه اي حرف نزده 

ید  یاداوریش هم وحشتتتت داشتتتم و لیلي ....لیلي .....شتتتا بودیم ، من از 
 ت مرا راحت بگذارد و این قضیه را مثل میخواس

 چماق توي سرم نکوبد چقدر هم از این بابت ممنونش بودم، 
 نشنیدي ؟! ! پرسیدم دیش  کجا بودي ؟! !  -

 معتريانه گفتم : حتما خونش بوده دیگه !  
 حتما نبوده که دارم مي پرسم  -

 بهت زده گفتم از کجا مي دوني ؟؟؟ 
 اش را پیدا کرد: بیرون بودم لیلي قواي از دست رفته 

 بک تاب ایرویش رفت باال: بیرون؟؟؟؟ کجا؟؟؟ 
مهراد مي دانستتت که پیش هم بودیم ! این ستتوال ها براي رو کردن دستتتمان 

 بود؟؟؟ مي خواست از زبان خودمان 
 بشنود؟؟؟ اعتراف بگیرد؟!  

  لیلي گلویش را مصلحتي صاف کرد و با قاطعیت گفت : پیش سیاوش بودم !
مهراد چنان حالتش را تغییر داد که حس کردم سکته اي را رد کرده! نمي فهمیدم 

 کجاي این قضیه عجی  و 
غیر قابل درک است برایش ! با اینکه فکر مي کردم در این قضیه مختار و حق به 

 جانبم اما دلم نمي خواست 



نفعمان  بهگفته شود! مهراد هر چه از رابطه ي من و لیلي کمتر مي فهمید بیشتر 
 بود، به هر حال او از این رابطه 

 به عنوان صالح استفاده مي کرد.... 
 به حرف که آمد صدایش دورگه بود! 

چه جال  ، پس که دیشتت  که من بهتون زنگ میزدم و بر نمي داشتتتین ، تو  -
 بغل هم ولو بودین ؟! ! 

و مربو  به تیکدفعه بي اختیار صتتدایم را باال بردم: فکر نمي کنم این قضتتایا 
 بشه ! 

جدي ؟! باز اگه لیلي مي گفت قبول مي کردم، میدوني که تو حق نداري از  -
 این حرفا بزني ...! 

  
                          

 
                    

   
 لیلي برگشت به سمت من : یعني چي ؟! منظورش چیه ؟! 

 ..! نمي دونم ، نمي فهمم . يربان قلبم به شدت باال رفته بود با خشم گفتم :
اگر مي خواست از خشم خوابیدن من با لیلي ، دهان باز کند و همه ي رازها را 

 به زبان بیاورد افتضاحي به بار مي 



آمد که دیگر درستتت کردني نبود.. خودش هم این را مي دانستتت ، ترس را به 
 خوبي در چهره ام خوانده بود 

ورم اینه که تو از اون دسته دختراي بي فکري پوزخندي زد و به لیلي گفت : منظ
 هستي که به خاطر فروکش 

کردن احساسات یه شبشون هر خریتي مي کنن ! سیاوش که از دیش  تا حاال 
 چیزي براش فرق نکرده چون 

اون یه پسره، از این به بعدشم چیزي براش فرق نمي کنه ، هر کاري میتونه بکنه 
 ، با هر کسي ....مثل من ! 

 وجهي که ؟! اما تو..... مت
شدم: پاتو داري از گلیمت دراز تر مي  ستم تحمل کنم از جایم بلند  دیگر نتوان

 کني !  
من دارم اون و متوجه حماقتش مي کنم ! کاري که تو به خاطر لذتي که قرار  -

 بود ببري نکردي ... 
 لیلي مي لرزید، یک قدم رفتم به سمتش و داد زدم: دهنت و ببند... 

شم ب سر و گردن از من بلند تر بود، چ شد، یک  ه تبعیت از من از جایش بلند 
 هایش را ریز کرد و گفت : تازه دهنم 

 قراره باز بشه ! 
خواستم حرفي بزنم که لیلي پشت سرم بلند شد و با تحکمي که سعي داشت 

 لرزش صدایش را پشت آن مخفي 
ا ستتیاوش متوجه نبود، اون کند گفت : من کامال متوجه ام چي کار کردم، اتفاق

 ممکنه یه روز پشیمون شه ، ولي 



 من هیچوقت پشیمون نمي شم 
بت مهراد بود که تعج  کند، گیج و گنگ پرستتید: یعني چي متوجه  اینبار نو

 نبود؟! 
یعني اینکه ...! یعني اینکه من وقت رفتم پیش ستتیاوش مستتت بود، اونقدرم  -

 مست بود که نمي تونست رو پاش 
 ه ! من همه ي اینا رو مي دونستم و متوجه بودم و پیشش موندم.... بند بش

شد یک قدم  شانه هایش کمي افتاده تر  سش را به زحمت بیرون داد،  مهراد نف
 عق  رفت و دوباره خودش را 

 انداخت روي مبل . عکس العملش برایم مهم نبود، 
اق مي این اتفبا تلخي بي پایاني گفت : محض اطالعت بار اولي هم نبوده که 

 افتاده! اگه یادت باشه من و 
 سیاوش بارها مسافرت رفتیم ...! 

 بارها یعني سه بار؟! که اون سه بارم تنها نبودید؟! همونا رو میگي ؟!  -
سرم را چرخاندم عق  و به  صحبت مي کرد! شک برانگیزي  باز هم با اطمینان 

 لیلي نگاه کردم، 
  

                          
 

                    
   



با بغض گفت : وايح گفتم بهت ، دفعه ي اول نبود، این مويع هم به تو هیچ 
 مربو  نمیشه ..! 

ست حقیقت را بگوید؟! چرا نگفت که دفعه ي  چرا این حرف را زد؟! چرا نخوا
 اول بود؟! من و لیلي سه بار با هم 

سه بار با گروهي رفته بودی وز م که حتي لیلي در طول رسفر رفته بودیم اما هر 
 هم نزدیک من نبود و بین 

 دخترهاي دیگر مي چرخید، حتي ش  را هم توي اتاق دخترها گذرانده بود... 
سوال ها را توي ذهنم مي خواند، چهره ام غرق  شک بود،  شم هایش پر از ا چ

 تعج  بود.یکدفعه بغضش 
ستم حرف بزنم ازش، من ... سریع گفت : من نمیخوا ست .  .من میدونم شک

 تو هیچي یادت نمیاد از دیش  ! میدونم 
 که .... 

قطره هاي اشک مثل باران روي گونه هایش مي ریخت ، عصبي کف دستش را 
 روي صورتش کشید: من ....من 

باعثش شتتتدم....من ...من براي خاطر خودم از...به خاطر خودم..از مستتتي 
 سیاوش سو استفاده کردم....چون مي 

 وشیار باشه هیچ وقت قبول نمي کنه .... دونستم اگه ه
ولي من یادم بود! با وجود اینکه لیلي فکر مي کرد به خاطر شتتتدت الکلي که 

 مصرف کرده بودم هیچ چیز را به 
خطر نمي آورم...عجی  بود، براي خودم هم ، اما خیلي از لحظه هایش را به 

 یاد داشتم .... 



گا تا اير این حرف هاي مهراد چیزي نمي گفت ، حتي نخواستتتم ن هش کنم 
 لیلي را توي صورتش ببینم ، لیلي مثل 

سب  تمام این تلخي  شک مي ریخت و من حس مي کردم م ابر بهار جلویم ا
 ها خودم هستم .........! 

 چانه اش مي لرزید: سیاوش.... من .... 
به خاطر کاري که کرده  فکر مي کرد قرار استتتت توبیخش کنم ، قرار استتتت 

 کنم ...عذاب وجدان داشت دعوایش 
شیدم،  ضور مهراد، لیلي را توي بغلم ک تمام بدنش را مي لرزاند.بي توجه به ح

 سرش را گذاشتم روي سینه ام.....با 
 زاري گفت : سیاوش..... 

 دستم را نرم کشیدم روي موهایش : هیس .....هیچي نگو.... 
 من ....  -
 قط آروم باش.... لیلي ! آروم باش...نمیخوام چیزي بگي ..ف -

 دست هایش را جمع کرد روي قلبم ، هنوزهم شانه هایش مي لرزید. 
صتتداي در که بلند شتتد فهمیدم مهراد رفته توي اتاق، من تبرئه شتتدم، فقط با 

 نگفتن حقیقت ، اینکه ش  گذشته 
آنقدر هوشتتیار بودم که اگر تمایلي به این کار نداشتتتم جلوي لیلي بایستتتم 

 گر گفته مي شد مهراد به ....حقیقتي که ا
  

                          



 
                    

   
بدترین شتتکل ممکن ، به خاطر رعایت نکردن دستتتورهایش انتقام مي گرفت 

 ...، لیلي را محکم تر به خودم فشردم 
 و ل  هایم را محکم توي دهانم کشیدم که هرگز حرفي در این باره نزنم ! 

يي باید با همی شت را صوراتي که دا ن فکرهایش آرامش مي کردم، با همین ت
 اش مي کردم که اتفاقي نیفتاده، 

من خوب بودم، خودش خوب بود، ما به هم نزدیک شتتتده بودیم ، هر چند از 
 بیانش فرار مي کردیم و واهمه 

فاق  که از این ات قانعش میکردم  ید  با تاده بود....!  فاق اف داشتتتیم ! ولي این ات
 ت و دلخور نیستم ، بازوهایش را ناراح

 گرفتم و از خودم جدایش کردم: لیلي ....من و نگاه کن ... 
سته اش روي گونه هایش  شک از الي پلک هاي ب سته بود، ا شم هایش را ب چ

 سرازیر مي شد... 
 با توام لیلي ، چشماتو باز کن .... 

شتم : چرا خودت و  ستم نگه دا اذیت مي کني چانه اش را که مي لرزید توي د
 ؟! من ...من از دستت ناراحت 

 نیستم ....ببین من و.... 
 و جلوي خودم را باز گرفتم که نگویم خودم خواستم .... 



که هنوز  ته بودي  که ...گف ته بودي  باز کرد: تو بهم گف هایش را آرام  چشتتم 
 تکلیفت ..با خودت...با خودت مشخص 
 یفته ... نیست .....تو...تو نمیخواستي این اتفاق ب

صتتورتش را با پشتتت دستتت نوازش کردم: هیچ اتفاقي نیفتاده لیلي ، من هیچ 
 حس بدي ندارم...من و ببین ، نگاه 

 کن من و... 
شت زده از  شمانش رفت وح سیاهي چ شود یکدفعه  قبل از اینکه حرفم تمام 

 بازوهایش تکانش دادم: 
 لیلي ....لیلي .... 

 روي دست هایم از حال رفت ... بدنش سست شد و در عريي از يانیه 
سرم  ستچاچه  شین و مهراد هر دو بیرون پریدند، مهراد د صداي فریادهایم نو با 

 داد کشید: چه بالیي سرش آوردي 
 عويي ؟! 

 یدفعه غش کرد...کاریش نکردم 
 ببریمش بیمارستان؟!  

ستش بلند  سمتم و لیلي را با یک حرکت روي د متظر جوا ب نماند حمله کرد 
 و دوید سمت در، نوشین هم  کرد

در حالیکه با قدمهاي بلند مي رفت ستتمت اتاق به من که وستتط خانه مثل 
 مجسمه ایستاده بودم تشر زد: برو 

 پایین دیگه .... 



  
                          

 
                    

   
نه زدم بیرون،  خا مدم، از در  تازه از شتتوک بیرون ا بال این حرف  مهراد به دن

 جلوي آسانسور با ايطراب ایستاده 
سر هم روي دکمه مي کوبید: لعنت بهت  شت  شتش را به زحمت ، پ بود و انگ

 .....لعنت بهت باز شو دیگه .... 
بالخره اسانسور توقف کرد، در کشویي باز شد و هر دو نگاهمان افتاد به حامد 

 که با کیسه ي خرید بي خیال به 
سور تکی سان شده دیوار ه ي آ شمهاي گرد  شت ، با چ ه زده بود، تکیه اش را بردا

 از تعج  بي آنکه حرفي بزند 
نگاهش از من به مهراد و لیلي که توي بغل برادرش بیهوش افتاده بود کشتتیده 

 شد، هیچکدام منتظر نماندیم که 
 حرفي بزند سریع رفتیم داخل و در بسته شد. 

یینه ي مقابل دیدم که کیسه ي خرید سعي مي کردم حامد را نگاه نکنم ، اما از آ
 ها از دستش افتاد کف آسانسور، 

 زبانش بند آمده بود: چي ....چي ...چي شده؟! 
شده بود  سرعتي که داخل  شد مهراد به همان  هیچکدام جواب ندادیم ، در باز 

 دوید سمت ماشینش 



، خواستتتم دنبالش بروم که حامد دستتتم را محکم کشتتید: چه بالیي ستترش 
 ید؟! آورد

دستتتم را آزاد کردم و با نگاه پر غیظي بي جواب رهایش کردم...پشتتت ستترم 
 آمد...لیلي را به زحمت صندلي عق  

ماشتتین مهراد گذاشتتتیم حامد هاج و واج صتتندلي جلو نشتتستتت در را بستتت 
 ...مهراد باز سرم فریاد زد: چرا واستادي 

 . نگاه مي کني ؟! برو سوار ماشین خودت شو، نوشینم بیار..
نمي فهمید آنقدر وحشتتت زده ام که دستتت و پایم بي حس شتتده...دوباره با 

 عذاب تکان خوردم و دویدم سمت 
 خیابان.... 

مهراد نشتتستتته بود روي صتتندلي آن ستتمت راهرو خم شتتده بود به جلو، آرنج 
 هایش را تکیه داده بود به زانو هایش 

ي و ستتریعي که با و با دو دستتت محکم ستترش را گرفته بود، يتتربه هاي متوال
 نوک کفش هایش به زمین مي زد 

اعصتتابم را به هم مي ریخت ، نوشتتین آنطرف تر با تلفن صتتحبت مي کرد، 
 حامد دورتر از همه تکیه داده بود به 

ند و من حس  مه عصتتتبي بود ته بود...ه هایش را بستتت دیوار و چشتتتم 
 گ*ن*ا*هکاري را داشتم که هر لحظه ممکن بود 

سر وقتش و ت نبیه اش کنند...چرا هیچکس نمي فهمید که من هم ممکن بیایند 
 است حالم به قدر آن ها بد باشد 



 و نگران باشم ؟! !  
گاه کردم، لیلي آرام و  بار خم کردم و پشتتتت پرده را ن ندمین  ستترم را براي چ

 معصوم چشم هایش را بسته بود، به 
صل کرده بودند ر ستش و شد به د ست دقیقه اي مي  سرمي که بی به  نگلطف 

 چهره اش برگشته بود.  
 صداي مهراد را که شنیدم به سرعت سرم را برگرداندم... 

 باالخره اومدي ؟!  -
  

                          
 

                    
   

رد نگاهش را دنبال کردم، دختري دوان دوان نزدیک مي شد، با دیدنش یکدفعه 
 وا رفتم ، حس کردم زیر پاهایم 

 لي شد... خا
 ماندانا؟! ماندانا جاویدي ؟!  

شان... حق به جان  به مهراد توپیدم: این اینجا  سمت صبر کنم رفتم  ستم  نتوان
 چیکار مي کنه ؟! 

مهراد اما انگار مرا ندید، رو به ماندانا پرستتید: کي اومد خونه امروز؟! حالش 
 چطور بود خونه ؟! 



سمتم اندا خت و با دلخوري گفت : نزدیکاي ظهر ماندانا نگاه پر از تردیدي به 
 بود اومد، همون موقع هم من از 

خونه اومدم بیرون و دیگه ندیدمش ، بچه ها مي گفتن تا عصتتر دیگه از اتاقش 
 بیرون نیومده... 

صبح ؟! پس تو و  سرش داد زد: نهار نخورده؟! هیچي نخورده از  مهراد بي هوا 
 اون دوستات چیکار مي کنین تو 

 ؟! اون خونه 
 پرستاري حین رد شدن سرزنش آمیز نگاهمان کرد. 

ماندانا یک قدم آمد جلوتر، انگشتتت اشتتاره اش را ستتمت مهراد بلند کرد و 
 محکم گفت : دفعه ي آخرت باشه سر 

 من داد میزني ! فهمیدي ؟! 
شتش را روي هوا  سینه اش در آمد. انگ سینه به  مهراد هم رفت جلوتر آنقدر که 

 د پایین : توام قاپ زد و پرت کر
 دفعه ي اخرت باشه به یه آدم وحشي انقدر نزدیک میشي ! 

یدي ام..!  - فکر کنم هنوز نفهمیدي که داري با کي حرف میزني ؟! ! من جاو
 من کلفتت نیستم ! 

شان کردم: یکي بگه اینجا چه خبره دارم دیوونه  شان و جدای بي اختیار رفتم بین
 میشم ! 

تاد که من هم آن جا حضور دارم ماندانا را ول کرد و یقه مهراد تازه به صرافت اف
 ي من را چسبید: تو کدوم 



 قبرستوني بودي که نفهمیدي دوست دخترت کل روز چه حالي داشته ؟! 
 ماندانا به جاي من با کینه جواب داد: بغل دست من بودن، شرکت برادرم ! 

عادلم ر به زور ت کار مهراد هلم داد عق  ، ستتکندري خوردم و  ا حفظ کردم: 
 دختررو ساختي بعدم گفتي گور باباش 

 ولش کردي رفتي پي کار خودت؟! آره؟! 
یقه ام را صتتاف کردم و از بین دندان هاي به هم فشتترده ام با غیظ گفتم : وقتي 

 هیچي نمي دوني حرف نزن! 
مجبور نیستتتي ! لیلي که گفت بهت من شتت  قبلش حالم خوب نبود هیچي 

 م که پا شدم.... نمي فهمیدم، صبح
صبح که پا شدي چي ؟! دیدیش که کنارته ! کور بودي ندیدي ؟! ولش کردي  -

 رفتي ؟! 
 آب گلویم را قورت دادم: قرار داشتم ، باید مي رفتم یه جایي.... 

  
                          

 
                    

   
ندهم تا بیشتتتر از این  زیر ل  فحشتتي داد که نشتتنیدم اما ترجیح دادم جوابي

 کفري اش نکنم برگشت رفت سمت 
سمت من و با اخم  شد رو کرد  شین ، یکدفعه انگار که چیزي یادش آمده با نو

 هاي در هم رفته پرسید: راستي ! 



 دیش  کجا بودید که از چشم مامان جونت دور مونده بودي ؟! ! 
 فکر اینجایش را نکرده بودم: خونه ي یکي از دوستام... 

 بعد دختر مردم و تو خونه ي دوستت ول کردي اومدي بیرون؟! بي غیرت !  -
ستم حرفي بزنم ، جلوي مهراد  صبانیت بدنم مي لرزید، نمي توان شدت ع از 

 نمي توانستم هیچ حرفي بزنم ، هر 
کلمه اي که از دهانم بیرون مي آمد بعدا بر علیه خودم استفاده مي کرد، جلوي 

 بیچاره مهراد بدبخت ترین و 
 ترین موجود عالم بودم...! 

دست هاي مشت شده ام را فرو کردم در جی  سوییشرتم و رفتم طرف ماندانا: 
 نگفتي تو اینجا چیکار مي کني ؟! 

 ! 
 رویش را با عشوه برگرداند: هم خونه اي لیلي ام...! 

 تو؟!  -
 زیر چشمي نگاهي به چهره ام انداخت : بله ...من ! 

 تا حاال هیچي نگفتي ؟! پس ....  پس ...پس چرا -
صحبت و باز  - سر  شه دوري کردي ازم! تا مي اومدم  سیدي که بگم ! همی نچر

 کنم فرار مي کردي  
 مگه ...مگه خونه نداري ؟! پیش مامان بابات؟! ! برادرت؟!  -
نه  - قت کردن برم تو خو نا هم مواف ندگي کنم او قل ز مي خواستتتم مستتت

 دانشجویي  



 ذهنم سرازیر مي شد: مهراد از کجا میدونه ؟! سوال ها به 
 خودش ازم خواست که برم تو اون خونه .....  -

سرم گیج مي رفت کم مانده  شد،  شانه باال انداخت و از کنارم رد  این را گفت 
 بود که منم به ويعیت لیلي دچار 

شوم، مهراد ماه ها مرا مثل عروسک خیمه ش  بازي چرخانده بود، در حالیکه 
 مام اتفاق هاي اطرافم را خودش ت

رقم مي زد...نگاهش کردم که رفت سمت حامد، دستش را گذاشت روي شانه 
 ي برادرش و بعد دیدم که حامد با 

تندي غیر قابل وصتتفي دستتتش را پس زد و رفت چند قدم آنطرف تر....، فکر 
 کردم حامد چرا قهر کرده؟! ! چرا با 

او که هنوز از اتفاقات شتت  قبل چیزي  مهراد انقدر خشتتن برخورد مي کند؟!
 نفهمیده ! 

  
  

                          
 

                    
   

 فصل یازدهم 
 لیلي 

 مهراد در را با پایش هل داد، حامد پرید داخل و چراغ ها را روشن کرد... 



خواستتتم خم شتتوم کفش هایم را درآورم که ستتیاوش گفت : نمي خواد...نمي 
 د همینجوري برو تو...! خوا

مهراد برگشت و نگاه چچي اداخت ، سیاوش دوباره حالت تدافعي گرفت : چیه 
 ؟! حاال واسه ما شدي آقاي 

 بهداشت ؟! 
 مهراد کامل چرخید سمتمان: زیادي زبون درآوردي تازگیا....! 

 همون که بودم هستم تو زیادي چشمت باز شده تازگیا....  -
ش صبانیت مهراد نفس عمیقي ک شین با ع شکني بدهد،نو ید که جواب دندان 

 گفت : بس کنید دیگه ، کالفه مي 
 کنید آدم و از صبح تا ش  مثل خروس جنگي مي پرید به هم ! 

 مهراد چند قدم رفت جلوتر و دوباره برگشت سمت سیاوش: بیرون...........! 
 چي ؟!  -
 . حق نداري پات و بزاري تو این خونه ! برو بیرون.. -

سیاوش: پس منم نمیام  شتم و تکیه کردم به  شین بردا سنگیني ام را از روي نو
 داخل ... 

حامد براي اولین بار برگشتتت و نگاهمان کرد، چشتتم هایش مات بود، چشتتم 
 هایش شیشه اي بود، نه مثل قبل ها 

 خوشحالي اش را مي شد فهمید نه غم و غصه اش را...! 
 بزار بیان تو مهراد....  -
 ه بار یه حرف و میزنن بیرون... ی -



ستتیاوش دستتتم را از دور گردنش پایین آورد و هدایتم کرد ستتمت نوشتتین که 
 بالتکلیف در آستانه ي در ایستاده 

بود...با غیظ رویش را برگرداند و بیرون رفت ، چرا حرف نمیزد، چرا هر چه که 
 لیاقت مهراد بود به زبان نمي 

دهم و ستترش فریاد بکشتتم که جلوي مهراد آورد؟! دلم مي خواستتت تکانش ب
 انقدر آرام نباشد! انقدر خودخوري 

 نکند! اما نتوانستم به جایش با بغض گفتم : منم میرم، خداحافظ .... 
هنوز یک قدم برنداشته بودم که مهراد با سرعت خودش را رساند به جلوي در، 

 دستم را گرفت و کشید، در را 
....با کمک نوشین سرپا ایستادم و زمین نخوردم محکم کوبید به هم و قفل کرد

 . 
 چرا اینجوري میکني رواني ؟! ! میخوام برم! میخوام برم بیرون از اینجا.....  -
  

                          
 

                    
   

کلید را از روي در برداشتتت و پرت کرد ستتمت حامد که روي هوا قاپید بعد 
 و گفت : راه باز جاده نیشخند کجي زد 

 دراز....به سالمت ... 
 در و باز کن ....  -



شتتانه هایش را با حالتي تمستتخر آمیز باال انداخت و قدم زنان رفت ستتمت 
 آشچزخانه ....بي اختیار حمله ور شدم 

ستتمتش ، از بازویش گرفتم و چرخاندمش رو به روي خودم: به تو چه ربطي 
 الت داره که تو همه ي زندگي من دخ

سیاوش  مي کني ؟! تو چه حقي داري که من و تو خونه ات حبس مي کني ؟! ! 
 اگه هیچي بهت نمیگه دلیلي 

 نمیشه منم نگم ! میتونم انقدر بزنمت که همینجا بمیري ...میتونم .... 
 مهراد با اشاره ي انگشت هلم داد عق  : مطمئني مي توني ؟! 

با مشت هاي گره خورده کوبیدم به  چند قدم رفتم عق  و دوباره پریدم سمتش
 سینه اش: دست از سر من بردار، 

 دست از سر سیاوش بردار....! دست از سرمون بردار... 
حس مي کردم آنقدر جیغ کشتتیده ام که حنجره ام هر لحظه ممکن استتت پاره 

 شود! مهراد با خوسنردترین حالتي 
شد مقابلم ایستاده بود حتي ج شته با ست دا يربه هایم خکه مي توان م به لوي 

 ابرو نمي آورد دوباره کمي هلم داد 
عق  که این بار زمین خوردم: دست از سرت برداشتم که تا االن هر غلطي که 

 خواستي کردي .... 
 به تو چه ؟! به تو چه ربطي داري که من چیکار مي کنم با زندگیم ؟؟ ها؟!  -

شید  شتي اش ک شي اش را از جی  پ شروع کرد بي هیچ حرفي ، گو بیرون و 
 شماره گرفتن ، زیر ل  گفت : االن 



 حالیت مي کنم به من چه ربطي داره ! 
 با همان صداي خش دارم جیغ کشیدم: به کي زنگي میزني ؟! 

 حامد پشت سرم سوال کرد: به کي زنگي میزني مهراد؟! 
سالم آقا  سقف :  شد به  شش و خیره  شت کنار گو شي را گذا جواب نداد، گو

 ! مهرادم..! بله ...بعله ..برادر خوبي ؟
حامد...قربانت خوبي ؟! یه زحمتي دارم برات..! اگه ممکنه بیا لطف کن این 

 خواهرتو جمع کن ببر....نه 
داداش...نه ...نه بابا....آره ما حریفش نمیشتتیم دیگه کم کم داره گند کشتتیده 

 میشه .... اره... 
تش : چیکار داري مي کني بغضتتم ترکید زدم زیر گریه ....حامد رفت ستتم

 مهراد؟! قطع کن ... 
شیده  - شته ...به گند که ک دروغم چیه ؟! ! بعله ....نه دیگه کار از این حرفا گذ

 خودش و...بیا ببرش تا زندگیه ما رو 
هم به لجن نکشتتیده....آره....آره...! حامد؟! نه قربونت برم! داداش بیچاره ي 

 من و چه به این دختره ي هر 
 .... جایي

  
                          

 
                    

   



 قبل از آنکه بخواهم حرفي بزنم حامد سرش داد کشید: ببیند دهنت و! 
شتم مي  شدم که هنوز حامد پ شد، امیدوار  سرازیر  حس آرامش توي وجودم 

 ایستد، هنوز هم برایش مهم هستم ، 
 ي دهد نیست ... به آن بي تفاوتي و ی  بودني که نشان م

مهراد پشتتت کرد به حامد و رفت ستتمت دیگر خانه اما تماستتش را قطع نکرد: 
 همین که گفتم ، برادر من دور و ور 

همچین آدمایي نمیچرخه ...این خواهر شتتما یه دوستتت پستتر دیگه داره که 
 دیشبم تا صبح تو بغلش 

 بوني ... خوابیده....بعله ....اینا رو میگم که بعدا به برادر من نچس
حامد بدون آنکه تکاني بخورد ستترش را چرخاند و نگاهم کرد، نگاهش آنقدر 

 تیز و برنده بود که سریع خودم را 
جمع کردم و روي زمین کشتتیدم عق  .... آنقدر از نگاهش ترستتیدم که گریه 

 کردن هم یادم رفته بود. 
 چي ؟!  -

 دم! شاید چون تا بهالل شده بودم، حامد تنها کسي بود که از خشمش میترسی
 حال عصباني شدنش را ندیده 

بودم، شاید چون تا به حال فقط محبت و مالیمتش را به رخم کشیده بود..شاید 
 چون نمي خواستم باور کنم که 

 حامد روي دیگري هم دارد که ممکن است گریبانم را بگیرد... 



جان بت مي کرد: آره امیرعلي  با تلفن صتتح نه  ما باشتتته مهراد هنوز بي رح  !
 ....فردا صبح پس ..! نه خیالت راحت ، مال 

 خودته ، من کشیدم عق  دیگه ...حتما...قربانت ..خدانگهدار  
تماستتش را که قطع کرد تازه متوجه برادرش شتتد که مثل مجستتمه وستتط خانه 

 ایستاده بود! 
ش  کجا  سید: دی شم یا ناراحتي مي لرزید پر شدت خ صدایي که از  حامد با 

 بودي ؟! 
 من ...دیش  ....من ....  -

 مهراد با تمسخر گفت : انقدر با حیایي که خجالت میکشي بگي ؟! 
نوشین با حر. آمد و پیکرم را از روي زمین جمع کرد، به زحمت سر پا شدم، 

 با غیظ به دو برادر تشر زد: بسه 
 دیگه ....نمي بنید چقدر حالش بده خودش؟! مثال از درمانگاه اومده ها.... 

 با این حرف هلم داد سمت اتاق مهراد.... و 
 مهراد این دیش  کجا بوده مهراد؟! مهراد حرف بزن مهراد.......!  -
 دیش  خونه ي دوست آقا سیاوش، تو بغل آقا سیاوش....  -

نوشین دوباره اعتراض کرد: مهراد بس کن دیگه ...ساکت شو...خودت چیکاره 
 اي که اینجوري حرف میزني در 

 دم؟! مورد مر
  

                          
 



                    
   

و با این حرف با جدیت بیشتتتري من را که روي پاي خودم بند نبودم دوباره راه 
 انداخت به سمت اتاق  

..هنوز چند قدم نرفته بودیم که حس کردم از زمین جدا شتتتدم، وزنم را انگار 
 حس نمي کردم...سرم را برگرداندم و 

قبل از آنکه متوجه شتتوم حامد بازویم را محکم گرفته و مي کشتتد پرت شتتدم 
 توي اتاق، در را پشت سرش کوبید، 

 قفل کرد... 
نوشین جیغ مي زد التماس مي کرد مي کوبید به در، صداي مهراد هم مي آمد، 

 از حامد مي خواست آرام باشد، 
 .. به من لعنت مي فرستاد به نوشین بد و بیراه مي گفت ..

شار داده بود به  شتانش را ف تمام بدنم درد مي کرد، بازویم ، جایي که حامد انگ
 طرز مرگ آوري درد مي کرد، فکر 

 کردم شاید استخوان هاي بازویم شکسته باشد... 
نگاهش که کردم دوباره زدم زیر گریه ، بي اختیار اشتتک مي ریختم ، چشتتم 

 هاي سرخش را برگرداند به سمت 
انه شتتتده بود انگار، رویش را گرفت ستتمت دیوار و انگار که با دیگري ، دیو

 موجود نامرئي صحبت مي کند مي 
 پرسید: سوال مي پرسم ازت درست جواب میدي فهمیدي یا نه ؟! 



 از شدت ترس سرم را با شتاب به نشانه ي تایید تکان دادم ولي بعید بود ببیند. 
 دیش  خونه ي کي بودي ؟!  -

 بهنام... بي اختیار گفتم 
با ستترعت برگشتتت ستتمتم ، از ناباوري اش تازه یادم آمد که بهنام براي حامد 

 حکم دشمن خوني را دارد! کاش یادم 
 بود.....وقتي یادم آمد که دیگر دیر شده بود. 

 اون جا چیکار مي کردي ؟!  -
بي دلیل هق زدم، امید داشتتتم که آرام بگیرد: ستتیا.....ستتیاوش...حالش بد 

 اوش خوب...خوب نبود بود...سی
 رفتم .....رفتم پیشش .... 

 بعدش؟!  -
نتوانستم جوابش را بدهم صورتم را با دستم پوشاندم و با شدت بیشتري گریه 

 کردم، حمله ور شد سمتم دو 
شتم را لرزاند: بهت مي گم  شت دو طرفم روي دیوار، فریادش پ ستش را گذا د

 بعدش؟! ! 
ز دستتتت بدهم ، ذهنم نتیجه گیري مي کرد، قرار بود حامد را براي همیشتتته ا
 حامد قضیه را مي فهمید و براي 

 همیشه ، هم من و هم سیاوش را دور مي انداخت .....حامد تمام شده بود  
 بعدش....بعدش......سیاوش...سیاوش مست بود....من ....  -
  

                          



 
                    

   
ش را کوبید روي دیوار، جایي که با صورتم چند سانتي متر دست مشت شده ا

 بیشتر فاصله نداشت ،  
 تو چي ؟! ! تو چي المص  ؟!  -

این حامد بود؟! باور نمي کردم که کسي که در آن لحظه جلویم ایستاده و فریاد 
 مي کشد همان حامد شوخ و 

سیده بودم، اما شد که زبانزد خا. و عام بود....تر شرویي با ر فکر کردم دی خو
 یا زود مي فهمد و من باید از 

 عشقم ، احساساتم ، کاري که کرده ام و مهم تر از همه سیاوش دفاع کنم 
 با صدایي که به زحمت شنیده مي شد گفتم : من ...من بهش نزدیک شدم.... 

تمام عصبانیتش در کسري از يانیه از بین رفت ، عضالت صورتش که منقبض 
 ..دست هایش را شده بود رها شد.

از دو طرفم برداشت ...بي آنکه از صورتم نگاهش را بردارد رفت عق  ، حالي 
 که داشت تمام وجودم را به آتش 

 مي کشید...دلم مي خواست آرامش کنم ، اما راهش را نمي دانستم .. 
 ملتمسانه گفتم : حامد، ببین ...ببین حامد، من سیاوش و.... 

چشم هایي ناباور که پشت پرده هاي اشک مي لرزید بي توجه به حرف هایم با 
 نگاهم مي کرد،  



 کف دستش را گذاشت روي پیشاني اش: یا ابوالفضل .... 
 اشک هایش تسبیح وار روي گونه هایش فرود آمد... 

 تو امانت بودي ...تو.....تو امانت بودي   -
 *** 

ا دیدن عقربه هاي بیدار که شتتدم هوا نیمه روشتتن بود، به ستتاعت نگاه کردم، ب
 ساعت که شش و نیم را نشان مي 

 داد، فکر کردم شش و نیم صبح یا عصر؟! 
شن  شد! در تاریک و رو سینه ام حبس  روي تخت قلت زدم، یکدفعه نفس در 

 اتاق، مهراد را دیدم که نشسته 
 روي صندلي میز کار حامد، لیواني دستش گرفته و خیره مانده به من ... 

جور کردم و صاف نشستم ، چشم هایم از بس گریه کرده بودم خودم را جمع و 
 به زحمت ، از الي یک شیار 

که خودش  گاهش کردم و حرفي نزدم  قدر ن ید... آن یک اطراف را مي د بار
 عاقبت با صدایي يعیف پرسید: 

 بهتري ؟! 
 ل  هایم را با زبانم خیس کردم و سرم را تکان دادم که یعني خوبم .. 

 یاد حامد افتادم: حامد کجاست ؟!   بعد بالفاصله
 خونه نیست .... 

  
                          

 



                    
   

 کجاست ؟! 
شانه هایش را باال انداخت :  شت روي میز،  شید و گذا سرک لیوان را یک نفس 

 نمي دونم ، احتماال داره تو خیابونا 
 مي چرخه ... 

 کني ؟! با بغض گفتم : میشه پیداش 
 حامد مثل تو و سیاوش بي عقل نیست ! نگران نباش کاري نمي کنه ... 

شو کم کم ، امیر  شو آماده  ستي کرد و گفت : پا ستم حرفي بزنم که پیش د خوا
 علي داره میاد دنبالت  

 وحشت زده تکرار کردم: امیرعلي ؟! ! 
 برادرت..! 

 من برادر ندارم..! 
شد: این را با قاطعیت تمام گفتم و  سرم بلند  شت  شدم، پ از روي تخت بلند 

 پدر مادر که داري ! پیش امیرعلي 
 نري ، مجبورم به پدرت زنگ بزنم ... 

 اونم حتما میاد دنبالم ! 
 بشنوه چه کاري دست خودت دادي مطمئن باش میاد، شده واسه کشتنت میاد! 

الن هزار ا بي اختیار برگشتم سمتش و با نفرت نگاهش کردم: پس تو رو باید تا
 بار مي کشتنت و از رو زمین 



که اینکار و از رو  قل مثل تو انقدر پستتتت نیستتتم  حذفت مي کردن! من الا
 ه*و*س انجام بدم! به خاطر عشق رفتم 

 سمتش ! 
 چشم هایش را در حدقه چرخاند و با مسخرگي گفت : عشق ....! 

شتر از آن تحملش کنم ، با قدم هاي بلند از  ستم بی شنمي توان دم، اتاق خارج 
 توي هال به دنبال کیف دستي ام 

همه جا را زیر و رو کردم، عاقبت روي کابینت هاي آشچزخانه پیدایش کردم، از 
 ش  قبل هنوز مانتویم را در 

نیاودره بودم، شالم را از روي مبل برداشتم و رفتم سمت در، برگشتن دوباره به 
 خانه ي مهراد و حامد حالم را بد 

یاد روزهایي مي افتادم که بي خبر از همه و همه جا، زانوي غم بغل مي کرد، 
 گرفته بودم و کنج خانه نشسته 

ستم را چند بار  شیده بودم، د بودم، یاد عذاب طعنه و رفتارهایي که از مهراد چ
 روي دستگیره ي در چرخاندم، در 

در آستانه  يباز نشد، نفسم را با حر. بیرون دادم، برگشتم ، مهراد با لبخند پهن
 ي اتاق ایستاده بود و دست در 

 جی  نگاهم مي کرد. 
 در و باز کن مي خوام برم بیرون  

  
                          

 



                    
   

 این در فقط وقتي باز میشه که تو با یکي از اعضاي خونوادت بري بیرون ! 
 حاال شدي زندانبان؟! !  

 بهم میاد اتفاقا! 
 گفتم در و باز کن میخوام برم بیرون ! 

شخص  شانه هایش را باال انداخت و بیانکه جوابي دهد رفت توي اتاقش ...م
 بود که در را باز نمي کند، یا باید 

سش مي کردم یا منتظر مي ماندم تا امیرعلي بیاید  دنبالش راه مي افتادم و التما
 و بي هیچ خواهش و منتي آزادم 

راه دوم بهتر استتت ، براي مني که نمیخواستتتم ستتر به تن مهراد کند، فکر کردم 
 باشد! 

با بغض و کینه خودم را انداختم روي یکي از کاناپه ها، زانوهایم را بغل گرفتم 
 و سعي کردم تا آمدن امیرعلي ، 

کمي خودم را آرام کنم ...او هم معضتتلي بود که باید با نقشتته و حستتاب شتتده 
 جلو مي رفتم .... 

س شده بود زنگ سه  شروع  ساعاتي که روز کاري  ست در اولین  اعت بعد، در
 خانه به صدا در آمد.. 

خواستتتم از جایم بلند شتتوم و بدوم ستتمت در، که یک لحظه این فکر از ستترم 
 گذشت که شاید حامد باشد، پس 



 دوباره نشستم سر جایم ... 
شخص بود با زنگ دوم مهراد ل  ل  کنان و خواب آلود از اتاقش بیرون آ مد، م

 که تمام این سه ساعت را با خیال 
راحت خوابیده، سرش را کج کرد و در حالیکه به سمت در مي رفت با پوزخند 

 گفت : صبحت بخیر... 
شده بود که ببینم بعد از باز کردن  شهایم تیز  رویم را با نفرت برگزداندم، اما گو

 در صداي چه کسي مي اید، کلید 
یاورم برگشتتتم و نگاه را از جیبش در آورد  باز کرد، نتوانستتتم طاقت ب و در را 

 کردم، حامد سر به زیر، با قدم هاي 
 تند و عصبي از کنار مهراد رد شد و آمد داخل  

 سالم عرض شد.... 
سط هال که رسید  سرش را بلند نکرد، به و صفه نیمه اي داد اما باز هم  سالم ن

 زیر چشمي متوجه حضور من 
 آهسته شد و ایستاد  شد....قدم هایش 

ستادم، گفتم  سرپا ای شدم و  نگاهش که به من افتاد لحظه اي مک  کرد، بلند 
 اگر قرار باشد حرفي بزنیم رو در رو 

بهتر است ، نباید مثل ش  قبل ، زار و نزار از مويع يعف صحبت کنم ، باید 
 مي فهمیدند که پشیمان نیستم و از 

 کاري که کردم دفاع مي کنم ! 
سمت اتاق خوابش ، به  محض اینکه تمام قد ایستادم رویش را برگداند و رفت 

 من که انتظار چنین برخوردي را 



 نداشتم وا رفتم 
  

                          
 

                    
   

 مهراد با صداي بلند گفت : حامد حالت خوبه ؟! 
ه ام کرد و دوباره داد زد: جوابي نیامد، نگاه مواخذه گر و ستترزنش آمیزي حوال

 پرسیدم حالت خوبه ؟! 
 اینبار از داخل اتاق جواب بي ربطي شنیده شد: دارم میرم دانشگاه، عجله دارم 
فکر کردم این حرف را براي عوض کردن بح  زده، باورم نمي شتتتد که چنین 

 تصمیمي گرفته باشد، آن هم 
شدت فکر  شبي که همه فکر مي کردند از  صبح  صبانیت درست ،  و خال و ع

 ممکن است کاري دست خودش 
 بدهد... 

پایین بود، از نگهباني ،  به صتتتدا در آمد، اینبار از طبقه ي  باره زنگ خانه  دو
 کسي چیزي گفت و مهراد سریع اعالم 

 ريایت کرد: بله ، حتما، بفرستیدشون داخل ... 
را امیرعلي آمده بود، شتتالم را ستتفت و ستتخت جلو کشتتیدم کیف دستتتي ام 

 محکم زدم زیر بغلم و رفتم جایي نزدیک 



مهراد کنار در ورودي ایستتتادم، مثل زنداني که منتظر حکم آزادي اش باشتتد، 
 مهم این بود که از دست مهراد 

خال. شتتوم، بعدش فرقي نمي کرد، امیرعلي با رفتارهایش يابت کرده بود که 
 آدم سمج و مستبدي نیست ، فکر 

ي کنم و بعد برمي گردم به خانه اي که در این چند کردم به راحتي رايي اش م
 ماه اجاره کرده بودم، پیش 

ماندانا و الهه و ستتارا، هم خانه اي هایي که در این مدت يابت کرده بودند، که 
 تنها کساني هستند که براي این 

اعالم استتتقاللم ارزش قائل مي شتتوند...و حاال، بیشتتتر از هر زمان دیگري به 
 یاج داشتم .... بودنشان احت

ستقیم  سد باز کرد، بعد هم م مهراد در را چند لحظه زودتر از اینکه امیرعلي بر
 و صاف زل زد به روبرویش ، با اخم 

هاي گره کرده و چشم هاي ریز....، شکل و شمایل ناظمي را داشت که والدین 
 دانش آموزي را احضار کرده 

 باشد! 
بلند و چهار شانه بیرون آمد، چهر اش عاقبت در آسانسور باز شد و پسري قد 

 به طرز آزار دهنده اي آشنا بود، 
ما  مد، ا ع *و*س جلو آ جدي و  ندازه ي خود مهراد  به ا نداشتتتت ،  ند  لبخ

 خونسرد و آرام نشان مي داد، نگاه تردید 
آمیزش لحظه اي روي من لغزید و دوباره روي مهراد تمرکز کرد، با هم دستتت 

 نعي زدند دادند، به هم لبخند تص



و بعد سر اینکه بیایند داخل خانه یا نه تعارف کردند، امیرعلي به هیچ وجه زیر 
 بار نمي رفت ، بیشتر ترجیح مي 

داد دستتت مرا بگیرد و ستتریع تر همراه خودش ببرد. و وقتي بح  به قستتمت 
 مورد عالقه اش رسید اخم هاي 

 چهره اش بازتر شد. 
 و گفت : تقدیم شما...  مهراد یک دستش را گذاشت پشت کتفم

  
                          

 
                    

   
سمت امیرعلي  ستش دور کردم و بي حرف راه افتادم  شونت از د خودم را با خ

 که موشکافانه نگاهم مي کرد. 
 پرسید حالت بهتره؟! 

 ستتریع فهمیدم که از قضتتیه ي درمانگاه شتت  قبل با خبر استتت ، کوتاه و تک
 جمله اي اعالم کرم که خوبم .... 

بعد هم بي تفاوت رفتم داخل آسانسور و با این کار باع  شدم، که او که تا آن 
 لحظه آرام و خونسرد سر جابش 

ایستتتاده بود به تکاپو بیفتد، ستترستتري با مهراد خداحافظي کرد و در آخرین 
 لحظه ي قبل از بسته شدن در خودش 



 . را انداخت توي آسانسور...
امیدوار بودم که با نجات از یک زندان گرفتار زندان و زندان بان دیگري نشتتده 

 باشم ! 
 *** 

براي اینکه دستش پر بود در را با پا هل داد و باز کرد، اول فکر کردم کسي خانه 
 نیست ، اما بعد با صداي بلند 

شیدم داخل خانه و منت شد، خودم را مردد ک  ظرمامان گفتنش خیالم راحت تر 
 ایستادم، با کیسه هاي خرید از 

 کنارم گذشت و رفت سمت آشچزخانه : چرا واستادي ؟! ! بیا تو... 
لحنش دوستتتانه نبود، اما باز هم تندي و تلخي کستتاني را نداشتتت که در این 

 چند روز تحملشان کرده بودم. خم 
شتتدم و کفش هایم را در آوردم، با دیدن کفش هاي جفت شتتده و مرت  دیگر 

 وي جا کفشي خیلي سریع درک ت
کردم که به خانه اي آمده ام که نه مثل خانه ي مجردي خودم، نه مثل خانه ي 

 حامد و مهراد و نه مثل خانه ي 
بهنام استتت .....! این جا خانواده زندگي مي کرد، حتما یک مادر فداکار و با 

 حوصله و نمونه و بچه هایي حرف 
مثل خانه ي مادرم...آن وقت هایي که من  گوش کن ....مثل خانه ي خودمان،
 سر به زیر ترین و صبورترین دختر 

دنیا بودم و مادر محافظه کارترین همستتر دنیا! یکدفعه دلم برایش تنگ شتتد، 
 براي اینکه باور نمي کردم دو سه 



سراغم را نگرفته  صحبت کنم و او هم ، حتي  ستم که با او  ماه تمام، حتي نخوا
 ن مادر قبلي و دل ، انگار دیگر هما

شگاه دیرتر به خانه مي آمدم هزار بار زنگ  ساعت از دان نگراني نبود که تا چند 
 مي زد و سراغ مي گرفت ، یا شاید 

هم تمام آن رفتارها از ترس حاج آقا بود و حاال که دیگر ترستتي از حاج آقا در 
 کار نبود و آب از سر همه مان 

ي نداشتتتت ، الاقل فهمیده بودم که این گذاشتتته بود این کارها برایش معنای
 گذاشتن و رفتنم ، این پشت کردنم به 

آن خانه فقط خودم را تغییر نداده، مادر را هم به حد کافي عوض کرده....با این 
 حال دلتنگي ، با دیدن آن خانه ي 

روشن و شنیدن واژه ي مادر بعد از این چند ماه یکدفعه به وجودم سرازیر شده 
 ا به احساساتم مجال بود... ام

ندادم که پیش برود وگرنه باید مي نشتتستتتم کف زمین و به حال خودم زار زار 
 گریه مي کردم، مثل همیشه ! مثل 

  
                          

 
                    

   



شییع جنازه  شده بود مثل یک ت شه که در حال گریه کردن بودم، زندگي ام  همی
 ل کسي که فقط ي بي پایان! مث

 ایستاده و به از دست دادن همه چیزش نگاه مي کند و اشک مي ریزد... 
 امیرعلي ....  -

این بار صداي زني میانسال از جایي نامعلوم آمد. به خودم تکاني دادم و با قدم 
 هاي آهسته از داالن ورودي خانه 

شم نظر به  شان مي جلو رفتم ، تابلوهاي وان یکاد و آیه هاي قرآن و چ خوبي ن
 داد که اینجا، رد پایي از حاج آقا 

هم هستتتت بي اختیار با نفرت خودم را جمع کردم و قدم هایم را تندتر کردم، 
 اینجا، جایي نبود که بخواهم بمانم ، 

 فقط براي چند ساعت ، فقط چند ساعت بعد هم مي زدم بیرون.... 
مبل هاي بلوطي رنگ راهرو منتهي مي شتتد به یک ستتالن بزرگ که با چیدمان 

 محدوده ي نشیمن و پذیرایي را 
از هم جدا کرده بودند، انتهاي ستتالن در دیگري قرار داشتتت و روي دیواره یک 

 پنجره ي نیمه که نشان از 
سالن هم یک راهروي کوتاه  شچزخانه ي نیمه محفوظي مي داد، از این طرف  آ

 تر که بي شک اتاق ها را گرد 
 هم جمع کرده بود،  

 جانم مامان جان؟! بله اومدم....  -
از آشچزخانه بیرون آمد، نگاهي به سر تا پایم کرد و در حالیکه به سمت اتاق ها 

 مي رفت گفت : بیا...بیا بشین ... 



فکر کردم مادرش نمي داند که آمده ام؟! اصتتال چطور رايتتي شتتده که دختر 
 هوویش را بیاورند توي خانه 

 شیمان شده؟! ! شاید هم اصال نمي داند! اش؟!عذاب وجدان گرفته !؟! پ
روي نزدیکترین مبل رسمي و آرام نشستم ، نگاه کنجکاوم روي در و دیوار خانه 

 شان بي ادبانه سر مي خورد، 
این خانه اي بود که یک عمر تمام با مادر رویابافي مي کردیم که چه شکلیست 

 ؟! که کجاست ؟! که با چه 
ي داخلش چه لباس هایي مي پوشند؟! چطور مي وسایلي تزئین شده؟! آدم ها

 آیند چطور مي روند؟! ساعت ها 
حدس و گمان مي زدیم که چه اتفاقي در این خانه افتاده که حاج آقا شتت  را 

 دیرتر به خانه ي ما مي آید یا اصال 
 چند روز را نمي آید..... 

ه کردم ک کاش برمي گشتتتم به آن وقت ها و براي مادر با آب و تاب تعریف مي
 نشسته ام وسط خانه شان و از 

 رنگ مبل تا شکالت خوري ها را حفظ کردم تا برایت دقیق تعریف کنم ... 
با صتتداي ستترفه هاي خشتتک امیرعلي روي مبل چرخیدم، یک لحظه چشتتم 

 هایم از تعج  گرد شد و بعد یادم 
 افتاد که باید از جایم بلند شوم،  

 امیرعلي زیر بغل زني مسن را گرفته بود که با واکر قدم به قدم جلو مي آمد.... 
  



                          
 

                    
   

دستچاچه و پر ايطراب سالم دادم، جوابم را با خوشرویي داد، سنگین و چاق، 
 نفس زنان روي نزدیکترین صندلي 

را بست ، فکر کردم این دیگر کیست ؟! حتي خودش را رها کرد و چشم هایش 
 کوچکترین شباهتي هم به زني 

 که چندین سال پیش یک روز آمده بود جلوي در خانه مان 
و تهدیدمان کرده بود که با زبان خوش پایمان را از زندگي اش بیرون بکشتتیم 

 نداشت .......هر چند ان اتفاق 
 متعلق سیزده چهارده سال پیش بود. 

کف دستتت هایش را بهم کشتتید و گفت : خ  ....مامان جان، اینم  امیرعلي
 لیلي خانوم که برات گفته بودم . 

زن میانستتال لبخند لرزاني زد، آرامش از دستتت رفته ام دوباره برگشتتت ، پس 
 قصد دعوا و داد و فریاد نداشت ... 

شم  سنجیده اي دادم: البته زیاد مزاحمتون نمي   ،جواب لبخندش را با جواب ن
 یه چند ساعت دیگه ... 

با پوزخند معناداري حرفم را قطع کرد:  نداخت و  باال ا امیرعلي ابروهایش را 
 چند ساعت ؟! برات اتاق آخري رو 



خالي کردیم ، االن کار دارم باید برم بیرون، بعد که برگشتتتم میریم وستتایلت و 
 از هر جا که هست بر مي داریم 

 میاریم تو این خونه .... 
سرم خورد اما خودم را دنیا  يربه ي محکمي به  شد، حس کردم  سرم آوار  بر 

 نباختم با جدیت گفتم : نه ...من .. 
 تو چي ؟!  -

به  مده  یا چه جور آدمیستتتت ؟! ن یدم، فکر کردم این دیگر  نفس عمیقي کشتت
 خودش اجازه ي دخالت میدهد، درست 

ع عصباني شدم، مثل پدرش! اخالقش ذره اي فرق ندارد. با یاداوري این مويو
 با حر. گفتم : من قرار نیست 

 این جا بمونم ! 
 ابروهایش باالتر رفت : جدي ؟! 

 مادرش دستش را به نشانه ي صلح بین من و امیرعلي بلند کرد اما حرفي نزد  
 نه ..! بزار ببینم حرف حسابش چیه ؟!  -
 .. من به سن قانوني رسیدم، خودمم بلدم واسه زندگیم تصمیم بگیرم. -

دوباره با غیظ و تمستتخر حرف را قطع کرد: اره دیدم، دیشتت  یه ستتریاش به 
 گوشم رسید، کافیه دیگه هر چي 

 تصمیم عاقالنه واسه زندگیت گرفتي .... 
 به خودم مربوطه ...  -

 بي توجه ، در حالیکه مي رفت سمت در با صداي بلند گفت : اتاق آخري ....! 



  
                          

 
                    

   
منظورش را فهمیدم، از اینکه هر کسي از راه مي رسید به خودش اجازه مي داد 

 با من اینطور برخورد کند در 
حال انفجار بودم! و اینکه امیر علي ، جزا کساني بود که تمام عمر حسرتش را 

 خورده بودم یا همیشه حکم تهدید 
 دو چندان مي کرد. را برایمان داشته این عذاب را 

ساکت و  شدن در فهمیدم که بیرون رفته ، به زني که جلویم  صداي کوبیده  با 
 صامت نشسته بود و نگاهم مي 

کرد مشکوکانه خیره شدم، فکر کردم هوش و حواسش به جاست ؟! ! چرا اصال 
 حرف نمیزند؟! چرا عکس العملي 

 نشان نمي دهد؟!  
ر خانه را قفل نمي کند، پس تصتتمیمم را فکر کردم امیرعلي که مثل مهراد د

 گرفتم در حالیکه با ترس و تردید از 
 جایم بلند مي شدم گفتم : من میخوام رفع زحمت کنم ... 

کیفم را محکم در دستتتم فشتتردم، حرفي نزد، انگار تمام صتتورتش لمس بود، 
 فقط با حرکت چشم هایش دنبالم 



صال یاد شاید ا شاید آلزایمر دارد،  سرش چند دقیقه ي مي کرد،  ش نمانده که پ
 پیش در مورد من چه گفته .... 

سمت در رفتم ، هنوز هم  شتري عق  عق  و پاورچین به  با اعتماد به نفس بی
 نگاهم را از صورتش برنداشته 

 بودم: ببخشید مزاحم شدم، با اجازه... 
ا از ربا دیدن سکوتش انگار دنیا را دستم دادند، دیگر معطل نکردم، کفش هایم 

 روي زمین برداشتم و پریدم 
 بیرون..  

کفش هایم را توي راهرو پوشتتیدم تا ستتر خیابان اصتتلي دویدم که یک وقت 
 امیرعلي سر نرسد، ماشیني گرفتم و 

یکراستتت برگشتتتم به خانه ي مجردیمان....محال بود استتتقاللم را از دستتت 
 بدهم ! تازه از زیر دین حاج آقا در آمده 

 کشیدن را یاد گرفته بودم چرا باید به پسرش اعتماد مي کردم...؟!  بودم تازه نفس 
کلید را انداختم توي در و پله ها را دو تا یکي باال رفتم ، جلوي واحدمان لحظه 

 اي مک  کردم ترجیح دادم در 
صورتش جا خوش  صله ماندانا در را باز کرد، لبخند پهني که روي  بزنم ، بالفا

 یي اش کرد نشان از خوش آمدگو
 داشت . 

 چه عج  ! برگششتید به خونه ! منور کردید...  -



با لبخند بي حال هلش دادم کنار و رفتم تو: ماندانا اگه بدوني چه اتفاقایي افتاد 
 تو این چند روز، باید برات تعریف 

 کنم ...ببینم جایي مي خواي بري ؟! 
 من مثل شما نیستممغنعه اش را جلوي آیینه ي قدي صاف کرد و گفت : بعله ! 

 که ترک تحصیل کردید! گفتم 
بهت بگم استتتاد کارگاه اخطار داده بهت خبر بدیم اگه یه جلستته ي دیگه نیاي 

 حذفي ... 
  

                          
 

                    
   
 حذف؟!   -

ست که چند  ست ه شحال! حوا سمتم : خانوم خو شنه اش چرخید به  روي پا
 اتو نمیاي یا چهار تا در وقته کالس

 میون میاي ؟! صداي همه ي استادا در اومده... 
راست مي گفت اواخر مهر شده بود و من فقط شاید یک جلسه از هر کالسي 

 را رفته بودم...، نه براي درگیري 
هایي که پیدا کرده بودم نه براي کارهاي گاه و بیگاهي که از بهنام مي گرفتم و 

 نجام مي تا نیمه هاي ش  ا



شتیاقم را  شگاه نمي رفت و من هم تمام ا سیاوش دان شتر به اطر اینکه  دادم، بی
 براي رفتن از دست داده بودم، 

فکر مي کردم تمام هیجان دانشتتگاه رفتن به حضتتور ستتیاوش و موش و گربه 
 بازي هایمان بود، حاال که مي توانم 

د براي دانشتتگاه رفتن راحت و بي دردستتر هر جا که اراده کنم ببینمش چرا بای
 اشتیاق داشته باشم ... 

انقدر فکر و خیال نکن ، اگه از االن بیاي دیگه چیزي نمي گن ، پاشتتو آماده  -
 شو با هم بریم ، به سیاوشم زنگ 

 بزن بگو کالساش و بیاد وگرنه اونم این ترم تو دردسر میفته .... 
سیاوش از دهان ماندانا باز هم مثل هم سم  شنیدن ا شارم باال رفت ، با  شه ف ی

 حسادت روي این مويوع دیوانه ام 
ستم که ماندانا تا چند وقت پیش چقدر براي جل   شاید اگر نمي دان مي کرد، 

 توجه سیاوش دست و پا مي زد مي 
 توانستم به این قضیه منطقي فکر کنم ...! اما حاال دیگر نه ، نمي شد..! 

ش سرش را به ن سف تکان داد و آمد کنارم از دیدن اخم هاي در همم ،  انه ي تا
 نشست  

 میدوني که من به سیاوش دیگه فکر نمي کنم ...؟!  -
 امیدوارم !  -
 امیدواري که چي ؟! که دیگه فکر نکنم ؟!  -



با بدجنسي تمام گفتم : اگرم فکر کني مهم نیست ، سیاوش تکلیفش با خودش 
 معلومه ! دیدي که ! حتي ترم پیشم 

ست  شت همه ي دخترا رو پس که با من دو شده بود هنوز و تعهدي به من ندا ن
 میزد، چه برسه به االن که دیگه 

تعهدم داره...براي خودت نگرانم ، به نظرم بهتره اگه دوسش داري با این حست 
 کنار بیاي چون آخرش بي نتیجه 

 مي مونه .... 
ستم را با ح شرارات خودم لبخند پنهاني زدم، د ساین را گفتم و به  وزانه التي دل

 گرفت و در مقابل گیجي و بهت 
من نصیحت گونه گفت : منم میخواستم دقیقا همین حرفا رو بهت بزنم لیلي ! 

 اما نمي دونستم چطور ممکنه 
 برخورد کني .... 

 چي بگي ؟!یعني چي ؟!  -
  

                          
 

                    
   
 وش با کسي دیگه هم رابطه داره ! من ..من فکر مي کنم سیا -

بي اختیار چشم هایم گرد شد،امکان نداشت ، سیاوش محال بود چنین کاري 
 کند! 



بعد زدم زیر خنده که عصبي از جایش بلند شد: خ  ...حاال مسخره کن ولي 
 بعدا به حرف من میرسي ! باور نکن 

 مهم نیست 
 رو چه حسابي باید باور کنم ؟!  -

کرد: رو این حساب که عشق شما با برادر من همکاره، فهمیدن  با خشم نگاهم
 جیک و پیکاش کاري براي من 

 نداره... 
 همکار؟! چه کاري ؟!  -

بت او بود که تعج  کند: میخواي بگي نمیدوني داره از چه راهي  بار نو این 
 پول درمیاره؟! 

ش مي مي دانستتتم ، ما بارها در مورد این مويتتوع صتتحبت کرده بودیم ستتیاو
 گفت براي وارد کننده هاي خودرو 

کارهاي بازاریابي انجام مي دهد ف در همین حد نه بیشتتتر...! هیچوقت بیش 
 از این کنجکاو نشده بودم، سیاوش 

 مي گفت حقوق خوبي دارد و من بي حرف پذیرفته بودم . 
 از شوک بیرون آمدم، پرسیدم برادرت مگه چیکارس؟! 

و در حالیکه کفش هایش را مي پوشید گفت : برادر  شانه هایش را باال انداخت
 من کار زیاد داره، ولي فکر نمي 

 کنم سیاوش به خاطر جنبه ي مثبت کارهاش دور و ورش آفتابي شده باشه !  
 و از کجا فهمیدي با کسي دیگه ...با کسي دیگه رابطه ...رابطه داره؟! !  -



 حتي گفتنش هم برایم سخت بود! 
ست فکر کنم دختره هم از ال به ال - شنیدم، هر چي ه شون یه چیزایي  ي حرفا

 همکارشونه ، هر کاري که مي 
 کنن !  

صاف ایستاد کوله اش را پشتش انداخت و حین بیرون رفتن از در گفت : قصد 
 دخالت ندارم! گفتم که حواست و 

 جمع کني ...کالساتم بیا...فعال.... 
شدن در، خانه به اندازه سته  صداي ب سکوت ناباوري فرو  با  ي من در بهت و 

 رفت ! 
  

 فصل دوازدهم 
  

                          
 

                    
   

شه ها برخورد مي کرد، با انزجار جلوتر رفتم و  شی سقف و  شالق وار به  باران 
 روي یکي از تخت ها نشستم ، هر 

ر و خیره اش فهمیدم چند پیرمرد صتتاح  کافه چیزي نگفت اما از نگاه دلخو
 که نباید با آن لباس هاي خیس و 



آبچکان روي تخت هایش بشینم ، پس سریع بلند شدم و رفتم سمت پنجره تا 
 سیاوش را پیدا کنم ، باران آنقدر 

شتتدید بود که پشتتت شتتیشتته ها چیزي جز خودم و برخورد محکم قطره ها با 
 زمین نمي دیدم، موهایم هم مثل 

سعي کردم و لباس هایم خیس خی سري ام و  ست بردم زیر رو شده بود، د س 
 کش موهایم را باز کنم ... 

 پیرمرد از پشت آشچزخانه اش گفت : آقا مهراد نیومدن خانوم؟! 
 با گیجي برگشتم و نگاهش کردم: مهراد؟! نه ...فقط سیاوش اومده  

 آها..خ  پس آقا سیاوش اومده! نگران شدم، گفتم شما دختر جوون این وقت
 ش  اینجا چیکار مي کردید؟! 

چشتتم خره اي رفتم و رویم را برگرداندم، ستتعي کردم موهایم را با تکان هاي 
 دستم خشک کنم ، که دوباره گفت : 

 حاال آقا سیاوش کجان؟! 
باد چند ستتاعت پیش افتادم که این ستتوال را از زمین و زمان مي پرستتیدم، از 

 صبح که برگشتم خانه ، بعد از 
ن با ماندانا دیگر آرام نگرفتم ، باید با ستتیاوش حرف مي زدم باید صتتحبت کرد

 مي گفتم این ها را درباره ات 
شتنیدم و حاال باید از خودت دفاع کني ...باید تمام این ها توي رویش داد مي 

 زدم! اما جوابم را نمي داد، پیدایش 



ق گیر یا بونمي کردم، هر چقدر شماره اش را مي گرفتم یا مي رفت روي پیغام 
 اشغال مي خورد، چند بار تا مرز 

ش  قبل که مهراد از خانه بیرونش کرده بود دیگر  شتم ، از  دیوانگي رفتم و برگ
 پیدایش نشد، نه به من زنگ زد 

نه تماس هایم را جواب داد، اگر تا صتتبح فقط نگراني و دلشتتوره بود بعد از 
 صحبت با ماندانا تبدیل شده بود به 

ي ! اینکه حتما جایي سرش گرم است که جواب نمي دهد! سرش شک و بدببین
 با کسي گرم است که سراغم را 

شد که وقتي من را با آن حال و روز توي خانه ي  ست با نمي گیرد، چقدر باید پ
 مهراد رها کرده و رفته برود 

سي دیگر، آنقدر زنگ زدم تا باالخره نزدیک هاي غروب جواب داد، با  سراغ ک
 ه و تل  ، گفت یکي از صداي گرفت

ستم  صبح بیمارستان بوده، نمي دان صادف کرده و از  صمیمیش ت ست هاي  دو
 باید باور کنم یا نه ، با این حال 

ستم که هر چه زودتر همدیگر را ببینیم ! بي  سفي خوا بدون هیچ درک و ابراز تا
 چون و چرا قبول کرد و نیم 

ز چهره اش گرفته بود، حوصله ساعت نشده جلوي خانه بود، سوار که شدم هنو
 ي هیچ چیز و هیچکس را هم 

نداشت حتي من که سعي مي کردم با وجود شک بیچاره کننده اي که توي دلم 
 افتاده بود شیرین باشم ، باالجبار 



حال دوستش را پرسیدم، تل  تر شد و اعصابش خراب تر، سیگار روش کرد و 
 تمام مسیر تا رسیدن به باغ در 

شی شید، طوري که من حتي جرات نکرد حرفي بزنم با سکوت ما سیگار ک ن 
 بحثي پیش بکشم ...! اما از این همه 

  
                          

 
                    

   
بي توجهي و بي تفاوتي اش تا حد مرگ مي رفتم و برمي گشتم ،چطور مي شد 

 که برایش مهم نباشد دیش  بعد 
امد و مهراد چه گذشتتته ؟! چه حرف هایي زدم و چه از رفتنش بین من و ح

 چیزي شنیدم؟! حتي نمي دانست که 
امیرعلي آمده و مرا به زود به خانه شتتان برده، نمي دانستتت و نمي پرستتید، من 

 هم ترجیح دادم که حرفي 
نزنم ....نزدیک باغ که رستتیدیم بران یکدفعه شتتروع به باریدن کرد، لحظه به 

 آنقدر که  لحظه شدید تر مي شد
دیگر چند متر جلوتر را هم نمي شتتتد دید، هر چند این باغ را بارها با مهراد و 

 نوشین آمده بودیم اما از ترس اینکه 



نادر توقف  فه ي عمو  توي دید کم و چال هاي پر آب گرفتار شتتویم کنار کا
 کردیم ، سیاوش خواست بروم داخل 

 تا خودش ماشین را پارک کند و بیاید.... 
 مرد باز پرسید: میخواي من برم دنبالش دخترم؟! پیر

شت پنجره انداختم و با اینکه چیزي ندیدم اما مطمئن گفتم  نگاه دقیق تري به پ
 : داره ماشین و پارک مي 

 کنه ....میاد 
پارکینگم داره میخواید بگید برن  پایین تر خونه ي پستترمه ،  یکي دو کیلومتر 

 اونجا پارک کنن ؟! 
شنه هنوز جوابش ر صداي ناهنجاري روي پا ا نداده بودم که در چوبي کافي با 

 چرخید و سیاوش وارد شد، نگاه 
مشتاقم از سر تا پایش را چند بار طي کرد، هر چند لباس هایش خیس به تنش 

 چسبیده بود و نیم بوت هاي 
جیرش گلي و کثبف شتتده بود اما موهاي مشتتکي مجعدش که حاال خیس به 

 بود آنقدر پیشاني اش چسبیده 
جذابش کرده بود که تمام احستتاستتات بدم را از بین برد، ناخوداگاه لبخند بي 

 اراده اي زدم، به عمو نادر سالمي 
 کرد دستي داد و بعد با قدم هاي بلند آمد طرفم ... 

در مورد اینکه توي آن سر و ويع ، چه شکل و قیافه اي پیدا کردم هیچ ایده اي 
 م نداشتم ! فقط مي توانست



شده بود مسخره  ستني  سیاوش که انقدر جذاب و خوا شم که جلوي  امیدوار با
 و مضحک نشده باشم .... 

در فاصتتله ي چند ستتانتي متري ام ایستتتاد، آنقدر نزدیک که وقتي شتتروع به 
 صحبت کرد بوي سیگار برگي که 

کشتتیده بود توي صتتورتم خورد: ماشتتین و یکم پایین تر پارک کردم، یکم که 
 روم تر شه میریم ... بارون آ

 بي پروا پرسیدم: عجله داري ؟! 
شان کند:  شک ستش را فرو برد توي موهایش و تکان داد تا خ لبخندکجي زد، د

 باید برگردم بیمارستان، پیش 
 دوستم  

 خودش مگه خانواده نداره؟!  -
صورتم انداخت و  سفیهي به  شد، از باال نگاه عاقل اندر  نگاهش تیره و دلخور 

 چقدر بدجنس !  گفت :
  

                          
 

                    
   

به دل گرفتم :  ید اما من  بامزه اي بگو با لحن  هر چند ستتعي کرده بود این را 
 سیاوش...این دوستت کیه ؟! کدوم 



 دوست صمیمیته که من نمیشناسم ؟!  
سي ؟! تو جز  - شنا صمیمیه من و می ستاي  شما همه ي دو سي مگه  بهنام ک

 دیگرو نمیشناسي ! 
باید میدان را خالي مي کردم:  ما ن به حرفش فکر کردم، راستتتت مي گفت ، ا

 دختره یا پسر؟! 
شم هاي گرد از تعج  نگام کرد: براي  جا خورد یک قدم عق  تر رفت و با چ

 چي ي پرسي ؟! 
 شکم قوي تر شد: پس دختره ! 

سرما یي ک شي از خیس بودن لباس هایم بود و رویم را با قهر برگرداندم، از  ه نا
 مي لرزیدم، آنقدر هم شدید که 

مطمئنن ستتیاوش مي دید و مي فهمید، فکر کردم باید کتش را دربیاورد و روي 
 شانه هایم بیندازد، چرا این کار را 

 نمي کرد. 
 راه افتاد سمت یکي از تخت ها و گفت : آره...دختره ! 

ر راحت در این مورد صتتحبت مي کرد، حس کردم زیر پایم خالي شتتده، چقد
 نکند مي خواهد بح  را شروع کند و 

دارد مقدمه چیني مي کند؟! نکند مي خواهد حرف دختره را پیش بکشد و همه 
 چیز را تمام کند، با قدم هاي 

ضطرب گفتم : باهاش...باهاش  ستم و م ش سمتش ، لبه ي تخت ن لرزان رفتم 
 رابطه داري ؟! 



شید باال تر، رفت و انتهاي باز کردن بند کفش  شد خودش را ک هایش که تمام 
 تخت نشست تکیه زد به پشتي : 
 عمو نادر، دو تا چایي داغ بیار... 

 رو چشمم آقا سیاوش...  -
 زمزمه کنان گفتم : سیاوش... 

شعله مي  قلبم توي دهانم مي زد، باالخره نگاهم کرد، توي چشمهایش چیزي 
  کشید که از چشم من دور نمي

 ماند: من تا االن فقط با تو رابطه داشتم 
منظورش را فهمیدم هر چند این آن منظور حرف من را نمي رستتاند، از این که 

 باالخره راجع به آن اتفاق رک و 
بي تعارف صحبت کرده بود خجالت کشیدم و سرم را پایین انداختم : نه ...من 

 ...من منظورم اون نبود... 
 منظورت و فهمیدم .  -

شارهاي روحي که در این  شتم به پاي ف شده بود، گذا سرد  سنگین و  لحنش 
 مدت تحمل کرده بود، به خودم 

نهی  زدم که االن وقتش نیست ، دوستش از صبح توي بیمارستان بوده نباید با 
 رفتارهایم اعصابش را از این 

 خرد تر کنم ، حاال به آرامش و سنگ صبوري من احتیاج دارد... 
  

                          



 
                    

   
با این فکر کفش هایم را در آوردم و خودم را روي تخت باالتر کشیدم و کنارش 

 نشستم . بي آنکه از حالت دست 
به ستتینه و خشتتکش کمي کم کند نگاهم کرد، تکیه دادم به شتتانه اش و ستتعي 

 کردم لحنم مهربان تر باشد: سرما 
 نخوري ؟! 

 هایش را کمي توي هم کشید: سردته ؟!  اخم
 یه کم ....  -

باالخره قفل دست هایش شکست ، یکي از یاوزهایش را بلند کرد و دستش را 
 دور شانه ام حلقه کرد اما هنوز 

 میگم االن بخاري رو زیاد کنه ....  - -صورتش اخم داشت : 
 سیاوش؟!  -
 هوم؟!  -
 ! من کاري کردم؟! از دستم ناراحتي ؟ -
 تو؟! ! نه ..!  -

 _پس چرا اینجوري ؟! 
 فقط یکم فکرم مشغوله !  -
 فکرت؟! به چي ؟!  -
 بي خیال....موهات خیس ...  -



ستترم را بلند کردم و نگاهش کردم، این را از برخورد چانه اش با ستترم فهمیده 
 بود، گفتم : موهاي توام خیسه ... 

 تو موهات خیس میشه خوشگل لبخند کجي زد که جذابیتش را چند برابر کرد:
 میشي ... 

گونه هایم رنگ گرفت ، تمام حس ستترماي بدنم از بین رفته بود، او هم این را 
 فهمید که حلقه ي دستش را تنگ 

 تر کرد... 
 سرم را روي شانه اش گذاشتم : من ...من میترسم ..! 

 از چي ؟!  -
 از اینکه یه روزي از دستت بدم...  -

یا که از صتتبح مغزم را مي این را بي اخت بان آوردم در واقع فکري بود  به ز ر 
 خورد.... 

 نفس عمیقي کشید: منم مي ترسم 
 تو از چي ؟!  -
  

                          
 

                    
   
 از اینکه تو این مدت کوتاه اتقدر وابسته شدي !  -



 تو نشدي ؟!  -
 نم وابسته شدم... نمیدونم ...چرا..چرا فکر کنم م -

این حرف پر از شتتک و تردید بود و من این را به خوبي حس کردم، دلم لرزید! 
 به عمو نادر که دوال دوال با سیني 

ضور یک نفر دیگر مي  شدم..چه دلیلي جز ح سمتمان مي آمد خیره  چاي به 
 توانست باع  این شک و تردید 

باید هر طور شده آن یک  سیاوش در مورد احساستش باشد؟! باید مي فهمیدم،
 نفر را پیدا مي کردم و مي 

شتتناختم ، باید کستتي را که عاشتتقش بودم حفظ مي کردم، اما نمي دانستتتم 
 چطور؟! 

 دستت درد نکنه عمو...نمیدوني این بارون کي بند میاد؟! باید بریم !  -
یه دیگه ، چي بگم واال...هیچ معلوم نیستتتت ، مي خواید  - آقا باروناي پاییز

 لباساي خیستون و بدید بزارم رو بخاري 
 خوش بشه ، براتون پتو بیارم.. 

 آره، لطف مي کني  -
 خودش را از من جدا کرد، کتش را از تنش در آورد و گرفت سمت پیرمرد... 

هر چند این فاصتتله گرفتنش از روي عمد نبود اما من بي اختیار خودم را عق  
 کشیدم و فاصله گرفتم ، این را به 

وبي فهمید، حتي ناراحتي توي چشم هایم را هم فهمید، دستش را این بار با خ
 صمیمیت بیشتري دور بدنم حلقه 



با مامان قهر کردم حتي  کرد، ستترش را نزدیک آورد و گفت : تو میدوني من 
 نچرسیدي دیش  کجا خوابیدم ! 

شتم ، فکر مي کردم در این مورد که شنیدن این جمله را ندا صال انتظار    ش ا
 قبل را چطور گذرانده ایم من باید 

 حق به جان  باشم نه او!  
 توام از من نچرسیدي دیش  تو خونه ي مهراد چي شد و چي گذشت ؟!  -
تو خیابون که نبودي لیلي ! تو خونه اي بودي که قبلش یک ماه توش زندگي  -

 کردي ! 
 اما نه با شرایط دیش  ...  -

رتش را تو موهاي خیسم فرو برد: لیلي خسته نفسش را با حر. آزاد کرد، صو
 ام.....دارم کم میارم....خیلي 

 ويعیت بدیه ، همه چي داره بهم فشار میاره، دارم خرد میشم  
 چي شده؟!  -
 من ...  -
  

                          
 

                    
   



چیزي را که مي  با صتتداي مهی  باز شتتدن در هر دو ستترمان را باال گرفتیم ،
 دیدم باور نمي کردم آنقدر شوکه شده 

بودم که حتي نتوانستتتم خودم را از ستتیاوش جدا کنم ...امیرعلي خیس آب، با 
 عصبانیت اطراف را نگاه مي کرد، 

 عمو نادر حیران و بهت زده پرسید: چي شده آقا؟! 
که من  بودصداي امیرعلي در عین اینکه سعي مي کرد مودبانه باشد آنقدر بلند 

 و سیاوش لرزیدیم : سالم خواهر 
 من اینجاست ؟!  

 خواهر شما؟!  -
 خواهر من ....! بهم گفتن اینجاست  -
 کي گفته آقا؟!   -
 مهراد گفته ، مهراد و میشناسید؟!  -

سته بودیم ، درمانده پیراهن  ش سمتي که ما ن سرش چرخید به  پیرمرد بي اراده 
 سیاوش را چنگ زدم نه براي 

س، به خاطر اینکه نمي خواستتتم کستتي جرات کند ما را از هم جدا کند، تر
 امیرعلي رد نگاه پیرمرد را گرفت و 

 رسید به ما....، مک  کوتاهي کرد و بعد با قدم هاي بلند به سمتمان آمد. 
 از خونه ي من فرار مي کني بعد با این ....  -

ي داد: با این میا دستتتش را به شتتکل تحقبر آمیزي به ستتراپاي ستتیاوش تکان
 میشیني اینجا؟! اینجا بهتره یا خونه 

 ي من ؟! 



حاال تقریبا رستتیده بود جلوي تخت ، ستتیاوش هنوز هم از شتتوک و بهت و 
 ناباوري حرفي نمي زد. با اعتماد به 

 نفسي ساختگي گفتم : اینجا! 
جا خورد، چشم هایش را گرد کرد و دوباره با نفرت نگاهي به سیاوش انداخت 

 دستت و از روشونش بردار...!  :
 سیاوش باز هم تکاني نخورد کنار گوشم زمزمه کنان پرسد: این کیه ؟! 

تازه یادم افتاد که هیچوقت در مورد امیرعلي با ستتیاوش صتتحبت نکرده بودم، 
 تازه یادم آمد که حتي اسمش را 

تعیین  و هم به زبان نیاورده بودم، سیاوش از این پسري که جلویمان ایستاده بود
 تکلیف مي کرد کوچکترین 

چیزي نمي دانستتتت ، خیال مي کردم اگر در موردش حرف نزنم کم کم محو 
 مي شود و از بین مي رود، اما 

 امیرعلي حقیقت بزرگي بود که نمي توانستم نادیده اش بگیرم... 
 گفتم دستت و بردار! نمي شنوي ؟! گوشات مشکل داره...  -
  

                          
 

                    
   



هر چند فکر مي کردم همین االن است که سیاوش با یک خیز از جا بچرد و یک 
 مشت پاي چشم امیرعلي 

بگذارد، اما تنها کاري که کرد این بود که دستتتش را آرام از دور بدنم باز کرد و 
 خودش را عق  تر کشید... 

 خیلي پستي ....  -
 گاهش کردم، واقعا فکر مي کرد امیرعلي ....؟! ! برگشتم و متعج  ن

 بلند شو، سریع کفشاتو بچوش داریم میریم !  -
 کجا؟!  -
 خونه !  -
من خونه ام، خونه ي تو و مادر تو و پدر تو نیستتت ! خونه ام جاي دیگه اس  -

 خودمم میرم، نیازي به تو ندارم 
 بهت گفتم بلند شو بریم ...  -
 بلند نمیشم !  -
 لیلي ...! اون روي من و باال نیار...  -

شه  شان نمي داد: اون روت باال بیاد چي می سیاوش هیچ عکس العملي ن چرا 
 ؟؟ میشي عین بابات؟! اشکالي نداره 

 من با اون روتم بلدم چیکار کنم ! 
 چرا فکر مي کني من شبیه باباتم ؟!  -
 ي شبیهي ! باباي من نه ! باباي خودت...بیشتر از اون چه فکر کن -
اگه شتتبیه بودم میدوني چه جوري رفتار مي کردم باهات؟! مي بستتتمت به  -

 تخت تا نتوني پات و از خونه بزاري 



 بیرون دیگه ... 
 تو چیکاره اي که ....؟!  -

ستم را  شد روي تخت د شد، خم  شود طاقتش تمام  قبل از ان که حرفم تمام 
 گرفت و کشید سمت خودش، روي 

تخت پایین آمدم، ستتیاوش باالخره از شتتوک بیرون آمد: چیکار  زمین و هوا از
 داري مي کني ؟!  

کاري و که باید از اول مي کردم تا توي بي همه چیز نتوني با زندگیش بازي  -
 کني .... 

 سرش جیغ کشیدم: حرف دهنت و بفهم ... 
شار داد و دوبا شانه ام ف ستش را روي  شوم که د ستم از لبه ي تخت بلند  ه رخوا

 نشستم : کفشت و بچوش ! 
ساس و غیرت برادرانه اي را که این همه  ست اح امیرعلي کوتاه بیا نبود، میخوا

 سال توي وجودش جمع کرده بود 
یکدفعه ارزاني ام کند، مي دانستتتم که به این راحتي ها دستتت بردار نیستتت و 

 نمي رود، فکر کردم باید از در 
  

                          
 
                    

   



قل براي  حدا ندازم  یا داد و دعوا راه بی مانم  آرامش و صتتلح وارد شتتوم، اگر ب
 سیاوش پایان خوبي ندارد، بي رغبت و 

عصباني کفش هایم را پوشیدم....بعد با فشار دست امیر علي که مچم را رگفته 
 بود و دنبال خودش مي کشاند از 

شد  سیاوش هم بلند  شدم:  صال تو کي جا بلند  ست نزن بهش ، ا دنبالمان: د
 هستي ؟! 

بغضتتم را قورت دادم، امیرعلي همانطور که مرا به ستتمت در خروجي هل مي 
 داد با لحن قوي و مطمئني گفت : 

 برادر بزرگترشم ! آشنا میشیم از این به بعد با هم ! 
مي دانستتتم همین جمله کافیستتت تا ستتیاوش ستتر جا میخکوب شتتود و دیگر 

 ان نیاید! دنبالم
یدم احستتتاس حقارت مي  کار دنبالش مي دو از اینکه مثل یک بچه ي خطا

 کردم، فکر کردم کاش بتوانم یک بار 
 براي همیشه امیرعلي را از زندگیم حذف کنم ... 

شدت مي بارید، انگار زمین  شتیم باران هنوز به  پایمان را که از کافه بیرون گذا
 و اسمان را یکي کرده بودند، بین 

شدم، موهایم را با حر. از  شیده مي  شل هاي باغ به طرف نامعلومي ک گل و 
 صورتم کنار زدم، توي آن صداي 

 رگبار تقریبا فریاد کشیدم که بشنود: داریم کجا میریم ؟! ! 
 همونجایي که ازش فرار کردي ! 



یک لحظه از ذهنم گذشتتت که مي خواهد من را به خانه ي پدرش برگرداند، 
 هر چند دلم براي مادر پیش مادرم! 

شهر دیگر  ستم پاي پیاده تا یک  شده بود که مي توان شده بود، آنقدر تنگ  تنگ 
 هم براي دیدنش بروم، اما همین 

که اصال زنگ نمي زد، سراغم را نمي گرفت یا خبري نمي گرفت نشان مي داد 
 که براي دیدنم هیچ تمایلي 

 ندارد!  
 خوام بیام...! یک لحظه سر جایم ایستادم: من نمي 

با کالفگي برگشت سمتم ، دستش را روي پیشاني اش گرفت و عصبي گفت : 
 لیلي ! راه بیا! نمیخوام باهات تندي 

 کنم ... 
 من میخوام برم خونه ي خودم !  -
 باشه ! بیا بریم سوار شیم با هم حرف مي زنیم ..  -

شدم این بار با ر شده بود، خوشحال  شاز اینکه کمي آرام تر  شتري پ ت غبت بی
 سرش راه افتادم پایین شی  

شینش را پارک کرده بود، اول از همه در  سید ما نزدیک راه فرعي که به باغ مي ر
 سمت من را باز کرد شاید از 

این مي ترسید که تا خودش سوار شود فرار کنم ، اما این قصد را نداشتم ، فکر 
 هاي دیگري توي سرم مي 

 چرخید.... 



  
                          

 
                    

   
خودش که سوار شد سریع بخاري را روشن کرد، برف پاک کن ها را زد: سرما 

 بخورم تقصیر توئه ! 
 مي خواستي نیاي ! کسي مجبورت نکرده...!  -
 چرا اتفاقا مجبورم کرده....  -
 کي ؟!  -
 غیرتم !  -

ها بود  مدت  نده!  یار زدم زیر خ که بي اخت ها چیزي  مه تن یدن این کل از شتتن
 احساس مي کردم نفرت بود: غیرت؟! 

 مثل بابات؟! 
با کف دست کوبید روي فرمان ماشین : د بس کن دیگه ! هي بابات بابات! من 

 مثل اون نیستم ! این و بفهم ، 
 بفهم ! 

ثل  - لت راه بیفتم ! توام م با ثل اون نبودي ، االن مجبورم نمي کردي دن گه م ا
 ني همونقدر زورگو و بي منطق همو

 و حق به جان  ....! 



صلي  سیدن به جاده ي ا شار داد و تا ر شتر روي گاز ف لبش را گزید، پایش را بی
 یک کلمه هم حرف نزد، سکوتش 

بیشتتتر از حرف زدنش عصتتبانیم مي کرد، بي طاقت گفتم : تو اصتتال من و 
 نمیشناسي ! تو تا حاال من و دیدي ؟! ! نه ! 

سات ندیدي  سا شده اح سر غریبه ي تازه پیدا  ! پس چرا باید باور کنم که به پ
 برادرانه اش فوران کرده؟! چرا باید 

 بهت اعتماد کنم ...؟! 
شین  صداي خواننده ي زن خارجي توي ما شن کرد،  يبطش را رو بي تفاوت 

 پیچید، با مشت کوبیدم روي يبط 
 و خاموشش کردم: دارم با تو حرف میزنم ! 

 رف نمیزني ! تو فقط داد مي کشي و متهم مي کني  تو ح -
 _چون متهمي 

 چرا متهمم ؟! چرا!؟! ! فقط چوون بابام این آدمه ؟!  -
 آره..آره!دقیقا به همین دلیل   -

 نفس عمیقي کشید: لیلي جان.... 
به من نگو لیلي جان! حق نداري به من بگي لیلي جان! فقط ستتیاوش این  -

 حق و داره.. 
 خم کرد سمت پنجره: به اون آقا زاده من بعدا رسیدگي مي کنم ....  سرش را

 دیدي ؟! دیدي ؟! باز همونجوري عین بابات تهدید کردي !  -
  



                          
 

                    
   
 به بابامم اتفاقا رسیدگي مي کنم ...  -

شمم یکدفعه فر شنیدن این جمله حس کردم تمام خ دا وکش کرد. یک نفر پیبا 
 شده بود که جلوي حاج اقا 

بایستتتد؟! یک نفر که جرات کند جز اطاعت حرفي بزند؟! آن هم پستتر یکي 
 یکدانه اش؟! 

 بي اختیار آرام گرفتم ، نفسم را رها کردم و تکیه زدم به صندلي ام..... 
 زیرچشمي نگاهم کرد: همین و میخواي ؟! این کار آرومت مي کنه ؟! 

 ین و میخوام ! هم -
این جمله پایان دهنده ي جدال بینمان بود،آتش بس خشتتنود کننده اي حداقل 

 براي من ...آنقدر آرام کننده که 
دیگر تا رستتیدن به خانه ي پدري امیرعلي حرفي نزدم حتي از بابت اینکه بي 

 هیچ درخواست و حرفي من را 
 اعترايي نکردم، یکراست برد جلوي در خانه ي خودشان و پیاده کرد هم 

شته اي که براي اولین بار واردش  ساعت گذ خانه مثل دفعه ي قبل ، مثل چند 
 شده بودم همانقدر سوت و کور و 

آرام بود، امیرعلي با رعایت آداب و تشتتریفات پذیرایي از مهمان مرا وارد خانه 
 شان کرد، از چراغ هاي خاموش 



اق خواهرش را برایم در نظر حدس زدم که یا مادرش نیست یا خواب است ، ات
 گرفته بود، خواست که ش  را 

همانجا بخوابم تا فردا برویم ستتراغ وستتایلم ! خستتته و بي رمق ، با لباس هاي 
 خیس و نم دار داخل اتاق شدم، 

تقریبا به اندازه ي اتاق خودم بود، میز نور بزرگي که وسط اتاق گذاشته شده بود 
 شاید بارزترین تفاوتش با اتاق 

من بود، وگرنه دیوارها به همان تیرگي دیوارهاي اتاق خودم بود، یک میز و آیینه 
 ي کوچک شبیه به مال خودم 

 کنار در ورودي و یک تخت چوبي عریض ، در راستاي دیوار انتهایي اتاق.... 
کت هاي چوبي و  ما ندي هاي چوبي ، پر شتتتده بود از  کنج دیوار، قفستتته ب

 هاي نقشه مقوایي، سطلي پر از لوله 
کشتتي و پوستتتي هاي جمع شتتده....زیر ل  خندیدم، یک کشتتف بزرگ کرده 

 بودم، خواهر بزرگترم معمار بود... 
امیرعلي تقه اي به در زد، هنوز لباس هایم را در نیاورده بودم... بیخیال دعوتش 

 کردم بیاید داخل ، اول سرش 
 آمد و بعد با مک  کوتاهي بدنش را داخل کشید. 

خیره و گنگم به وستتایل و دیوارها انگار خوشتتش آمد با لبخند گفت :  از نگاه
 اینجا اتاق محیاست !  

برایم فرقي نمي کرد، چرا باید از اینکه بعد از چندین و چند ستتتال یک دختر 
 غریبه را به عنوان خواهر ناتني پیدا 



 کرده بودم ذوق زده مي شدم؟؟  
 ! نمیاد؟! شانه باال انداختم و گفتم : خودش نیست ؟
 با شیطنت گفت : دوست داري ببینیش ؟! 

  
                          

 
                    

   
بي روح و مرده نگاهش کردم: فرقي نمي کنه گفتم یه وقت بیاد من و تو اتاقش 

 ببینه ناراحت نشه ... 
،  امیرعلي که حستتابي توي ذوقش خورده بود اخم هایش را در هم کشتتید: نه

 نمیاد! محیا شهرستان درس میخونه ، 
 بعدشم اجازه گرفتم ازش...راحت باش... 

یک قدم رفت سمت در و دوباره برگشت انگار که بخواهد چیزي بگوید...چند 
 بار دهانش را باز و بسته کرد و 

 عاقبت بالتکلیف ش  بخیري گفت و بیرون رفت ... 
شي ام زنگ میخورد، خواب آلود صبح روز بعد از همیشه دیرتر بیدار شدم، گو

 و کرخت خودم را از روي تخت 
بلند کردم و گوشتتي ام را به زحمت از جی  جلویي کیفم بیرون کشتتیدم. با 

 دیدن اسم سیاوش انگار خواب از سرم 
 پرید، بلند شدم و صاف روي تخت نشستم . 



 الو؟!  -
 الو سالم. خوبي ؟!  -

اي من گرفته تر است یا او، سرفه اي داشتم توي ذهنم بررسي مي کردم که صد
 خش دار کرد و گفت : عادتت 

شتتده یه دفعه غیبت مي زنه و بعدم نه زنگي میزني نه خبري مي دي نه هیچي 
 ؟! 

 گفتم : توام نه نگران میشي نه سراغي مي گیري نه هیچي !  
 انتقام میگیري ؟!  -

 ، همه چي و برامبي حوصله خندیدم،عصباني گفت : حاال زنگ زدم که بشنوم
 تعریف مي کني ... 

شت ، حتي  شناخت خانواده ي من ندا سیاوش تا آن لحظه هیچ عالقه اي به 
 یکبار که خواستم برایش درد و دل 

صلگي بح  را عوض کرده بود، با این  صحبت را باز کنم با بي حو سر  کنم و 
 حال مي دانستم که از دیدن 

شده  ساس خطر کرده که دلش یکدفعه اي امیرعلي آنقدر متعج   شاید اح و 
 مي خواهد هر چه سریع تر از ماجرا 

 سر در بیاورد! 
شده بود:  ست ، تا همانجا هم به اندازه ي کافي دیر  به هر حال که باید مي دان

 باشه تعریف مي کنم ، ولي نمي 



ستي ترکم  صمیمي بگیري ...اگه خوا دونم بعدش ممکنه چه فکري کنه یا چه ت
 کني ... 

م را قطع کرد: من اگه میخواستم ترکت کنم مطمئن باش دنبال یه دلیل قانع حرف
 کننده تر مي گشتم ! نه 

 خانواده که واسه من هیچ اهمیتي نداره! حاال بگو 
 اون پسري که دیروز دیدي ... اون اسمش امیرعلي ، برادر ناتني من میشه ...  -
  

                          
 

                    
   

سیاوش هیچ وقت  سید که چرا  سکوت آن طرف خط را پر کرد، تازه به فکرم ر
 از من در این باره سوال نچرسیده 

 بود، بعد از مک  طوالني گفت : پدراتون یکین ؟! یا مادراتون؟! 
گاه کردم و گفتم :  تاب ظهر ن به پنجره و آف کافي نبود،  به نظرم این ستتوال 

 هیچکدوم  
 یچ کدوم؟! منظورت و نمي فهمم یعني چي ه -
 پدر واقعي امیرعلي ، میشه پدر ناتني من ، پدر واقعیم کسي دیگه بوده...  -
 کي ؟!  -
 یادم نمیاد، خودمم خیلي نمیشناسمش ، فکر کنم زنده نیست االن  -



سري که دیروز اونجور براي تو امر و نهي  سش را آزاد کرد: پس ...پس این پ نف
 خط و نشون  مي کرد و براي من

مي کشید هیچ کاره است ، نسبتي نداره که بخواد دست تو رو اونجوري بگیره 
 و دنبال خودش بکشونه .. 

 میخواي بگي باید جلوش وایسم ؟!   -
اون با من مشکل داره خودت تا االن دیگه باید این و فهمیده باشي ، پس هر  -

 جور که عقلت بهت میگه باید 
ه کافي مسئله ي مهراد برام بزرگ هست که حاال بخوام با یه رفتار کني ، به انداز
 نفر دیگه سر تو... 

در واقع مهراد من و سچرده دست امیرعلي ، این احساس مسئولیتاشون خیلي  -
 جالبه .. 

میدوني چیه لیلي ؟! االن که بیشتتتر فکر مي کنم میبینم این حرفاي تو که  -
 دوست دارم مستقل باشم دوست 

د باشتتم خودم واستته خودم تصتتمیم بگیرم فقط شتتعاره! تو تحت تملک دارم ازا
 کسي بودن و خیلي دوست داري ... 

 چي ؟!  -
آره همینجوریه . اون از حامد و مهراد اینم که االن با ريایت گرفتي نشستي  -

 تو خونه ي یه پسر غریبه که به 
سم برادر قراره ازت حمایت کنه ، تو فقط میخواي جلوي من یه  شتها  سنگر دا

 باشي ! ها؟! 



سعي کردم آرام و خونسرد باشم : نه میدوني چیه ؟! فکر مي کنم تو دنبال بهانه 
 میگردي براي اینکه من و از 

 سرت باز کني و بري سراغ همون دختري که توي بیمارستانه ! 
مي تواستم صداي دندان غروچه اش را از خشم بشنوم: به چه جراتي این حرف 

 و میزني 
 به این جرات که من درباره ي اون دختر مي دونم   -
 تو روحتم از این قضیه خبر نداره...  -
 جدي ؟! فکر مي کني اینکه ...  -
  

                          
 

                    
   

با صتتداي در اتاق حرفم را نیمه کاره رها کردم، خداحافظي کردن دستتتچاچه ام 
 یرعلي ادغام شد. میان لیلي گفتن ام

 گوشي را کنار انداختم و صاف نشستم  
 بیا تو...  -

 امیر علي آرام و با طمانینه در را باز کرد... 
سرد  شت به آرام و خون شاید هم دا شت ،  ش  قبل ، لبخند به ل  دا برخالف 

 بودن تظاهر مي کرد: ساعت خواب؟! 



شفته بودم که تا  سیاوش آنقدر آ  چند لحظه گیج و منگبه خاطر جر و بح  با 
 نگاهش مي کردم ابروهایش را 

 باال انداخت و پرسید خوبي ؟! 
سیاوش بهم زدم؟! نه ! نه ! فقط بح   فکر کردم دقبقا چه اتفاقي افتاد؟! ! من با 

 کردم! فقط براي اولین بار کوتاه 
به خاطر یک بح  و دعواي کوچک که آدم ها از هم  یامدم، حرفم را زدم،  ن

 وند.... جدا نمي ش
شت : خیلي  صورتش برگ شانه ي تایید تکان دادم، دوباره لبخند به  سرم را به ن

 خ  ...امروز کلي کار داریم ....اول از 
همه شتتما میاي میشتتیني توي آشتتچزخونه صتتبحانه ات و میخوري ، بعد آماده 

 میشي میریم خونه ات وسایلتو جمع 
 مي کني ، بعدم باید با هم برم خرید...! 

 ید؟! ! خرید براي چي ؟! ! خر -
 چشم هایش را در حدقه چرخاند و با حالتي خنده دار گفت : پارتي داریم ... 

 چي ؟!  -
شتن من قرار  - مهموني ! یه مهوني داریم ، یه دورهمي خانوادگي که بعد از برگ

 بود داشته باشیم ولي ...به خاطر 
 مریضي مامان نشد  

 برگشتن تو؟! از کجا؟!  -



مان زندگي مي ها. - مدتي آل یه  ته بود در این مورد برات بگم ،  یادم رف ! من 
 کردم... 

ضیه آنقدر هیجان انگیز بود  شدم، این ق شنا مي  کم کم با خانواده ي جدیدم آ
 که عذاب تیره و تار شدن رابطه ام 

 با سیاوش را کم تر کند. 
 ! ید بیام خرید؟پتو را کنار انداختم و از جایم بلند شدم: خ  من براي چي با

 من که ....من که هیچ کدوم از خواهرام نیستن ، با اینم نمیتونم بیام...  -
شان  شت ن ستین کوتاهي را که به تن دا شرت طوسي رنگ آ شتانش تي  و با انگ

 داد: پس تو باید بیاي نظر بدي ... 
  

                          
 

                    
   

ردم، هر چند از این پیشتتنهادش حس و حال عجی  و با تعج  نگاهش ک
 خوشایندي را تجربه کردم اما به هیچ 

 وجه اجازه ندادم این ريایت توي چهره ام نمودار شود: باشه ..میام 
 یکوري نگاهم کرد و گفت : منم دلم میخواد رو لباس تو نظر بدم  

 من احتیاجي به لباس خریدن ندارم  -
ایینه ي کوچک محیا خم شتتد و دستتتش را ال به الي  بي توجه به حرفم جلوي

 موهایش فرو برد: بهتره از االن 



ساي کوتاه و تنگ  صال خوشم نمیاد خواهرام لبا بگم که با هم دعوامون نشه ، ا
 بچوشن ، محیا و حانیه این و 

 میدونن ، گفتم که به توام بگم ...پس ...پس بهتره با هم بریم خرید! 
ستم بگویم فق سیاوش حق دارد روي میخوا سیاوش مي روم خرید، فقط  ط با 

 لباس هاي من نظر بدهد، فقط 
سد اما تمام این اعتراض ها  سیاوش حق دارد نظر مرا راجع به لباس هایش بچر

 با یاداوري بح  و جدل چند 
دقیقه ي قبلمان از بین رفت ...بي تفاوت شتتتانه باال انداختم و از اتاق بیرون 

 دفعه ي قبل ،  رفتم ، مادرش مثل
ست مقابل  سته بود، واکرش هم در ش سنگین و بي حال روي یکي از مبل ها ن

 صورتش قرار داشت ... بي میل و با 
شچزخانه زیر نگاه  ست رفتم آ صفه نیمه اي دادم و یکرا سالم ن سي تمام  بدجن

 هاي سرد و ی  زده اش که دور تا 
 و نشستم پشت میز... دور خانه اش دنبالم مي کرد براي خودم چاي ریختم 

به نظر مي  امیرعلي هم چند دقیقه ي بعد آمد، لباستتش را عوض کرده بود و 
 رسید که لباس هاي بیروني اش را 

پوشیده باشد، براي مادرش چاي ریخت و برگشت به هال، جایي که به خوبي 
 از آشچزخانه ي اپن شان دید 

پرستتیدم: تو کاري نداري  داشتتت ، لیوان را به دهانم نزدیک کردم و با کمرویي
 ؟! 



 لیوان را دست مادرش داد و برگشت با تعج  نگاهم کرد: کار؟! چه کاري ؟! 
 منظورم اینه که نه درس میخوني ، نه سر کار میري ! 

من درستتم تموم شتتده، یعني فوق لیستتانستتم و گرفتم ، فعال خواستتتم به خودم 
 استراحت بدم یه سال تا شروع دکترا، 

 ال دوباره برمي گردم آلمان... بعد این یه س
سوالي از طرف من  سم چرا که حدس مي زدم هر  ترجیح دادم دیگر چیزي نچر

 ، او را حق به جان  تر مي کند، 
 مابقي چاي را یک نفس سر کشیدم و از پشت میز بلند شدم... 

 *** 
امیرعلي آخرین پاکت خرید را هم توي صتتندوق عق  جا داد و بعد با لبخند 

 ي سوار شد، به نظر خوشحال مرموز
سلیقه  شاید به خاطر اینکه وقت انتخاب لباس براي من  سید،  يي مي ر و را

 هایمان نزدیک به هم بود و به 
  

                          
 

                    
   

مشکلي برنخوردیم ، یا شاید به خاطر اینکه وقتي در مورد ست کردن پیراهن و 
 ن نظر پرسید دست شلوارش از م



روي رنگي گذاشتتتم که خیلي اتفاقي رنگ مورد عالقه ي خودش بود، با این 
 حال باید اعتراف کنم که من هم نه 

به اندازه ي او، اما در همان حدي که از حال و ويتتعم انتظار مي رفت از این 
 خرید موفقیت آمیز تحت تايیر قرار 

ما فرق بزرگ من و امیرعلي  ته بودم، ا مان از گرف به مرور ز که من  در این بود 
 حامد یاد گرفته بودم که چطور 

احستتاستتاتم را پشتتت چهره ي بي تفاوتم پنهان کنم و او هنوز این را یاد نگرفته 
 بود.... 

سر راه برگشتن جلوي یک بستني فروشي نگه داشت و براي هردویمان بستني 
 سنتي گرفت ، مثل یک پسر بچه 

ست لباس؟! پیدا کردن خواهر غریبه اش؟! ذوق زده بود! به خاطر  خرید یک د
 ! یا خرید رفتن با کسي که دست 

بر قضا سلیقه ي مشابه خودش را داشت ؟! ! این تنها نکته ي مبهم شخصیت 
 امیرعلي بود، که اگر هم جسارت 

 مي کردم و به زبان مي اوردم در عرض چند يانیه برطرف مي شد... 
شتیم نزدیک سته به خانه که برگ سرب ساعت  ي هاي غروب بود، توي همین چند 

 برایم تويیح داده بود که مادرش 
چند ماه پیش سکته ي مغزي کرده و به خاطر همین برایش پرستار گرفتند که تا 

 ساعت پنج ، شش بعد از ظهر 



کنارش مي ماند، اما یعد از آن هر کجا هم که باشتتد تحت هر شتترابطي باید 
 مادرش  خودش را برساند خانه که

یک لحظه هم بعد از رفتن پرستتارش تنها نماند، از این حرف ها که با اقتدار و 
 جدیت تمام عنوان شد نتیجه 

گرفتم که یک جور اتمام حجت غیرمستتتقیم بود که بفهمم در خانواده شتتان 
 حساب پدر و مادر از هم جداست و 

 حق ندارم تر و خشک را با هم بسوزانم .... 
سال و بي آزاري که به زحمت هر چند اگر هم  این حرف ها را نمي زد، زن میان

 با کمک واکرش راه مي رفت و 
 جز نگاه کردن هاي متوالي ازار دیگري نمي رساند هدف من نبود... 

در خانه را که باز کرد به زحمت وارد شتتدیم ، دستتت هر کداممان پر از پاکت 
 هاي خرید بود، امیرعلي هنوز کفش 

 اورده از پشت سرم داد زد: مامان؟! هایش را در نی
 برگشتم و چشم خره اي رفتم : گوِش ها! 
 لبخند مهرباني زد: ببخشید عزیزجان.. 

با قهر و دلخوري رویم را برگرداندم، یکدفعه دختري جلویم درآمد، آنقدر جا 
 خوردم که یک قدم رفتم عق  و 

 خوردم به امیرعلي که محکم ایستاده بود  
 ذوق زده شد: سالم محیا..! کي رسیدي ؟!   برخالف من او

  
                          



 
                    

   
چهره ي آشتتناي دختر، تمام جریانات آن شتت  دردناک را مثل فیلم پیش رویم 

 آورد، آن قدر برایم دور بود که 
شته بود و در ای شته ! فقط چند ماه گذ ش  گذ  نحس مي کردم یک قرن از آن 

 چند ماه به اندازه ي یک عمر 
 زندگي اتفاق افتاده بود! 

محیا به زحمت نگاه خیره اش را با ستتالم تصتتنعي از من گرفت و رو کرد به 
 برادرش: تازه رسیدم یه ساعتي 

 میشه ، تو کجا بودي ؟ 
که  یدي  هاي خر ید روي من و کیستتته  باره چرخ گاهش دو با این حرف ن و 

 یمت هلم دستمان بود، امیرعلي با مال
داد جلو و خودش هم پشتتت ستترم آمد: رفته بودیم براي خواهر کوچولو خرید 

 کنیم ... 
مشتاقانه برگشتم و به چهره ي محیا نگاه کردم، دنبال بهانه مي گشتم براي رفتن 

 از آن خانه ، چه بهانه اي بهتر 
 از اخم و تخم دختر واقعي صاح  خانه ! 

تش را براي کمک به من جلو آورد، انگار که اما محیا لبخند کمرنگي زد و دستت
 از این طرز حرف زدن برادرش 



شناخت و  ست ، محیا را مي  شد! امیرعلي هم این را مي دان شده با شحال  خو
 رفتارهایش را از قبل پیش بیني مي 

کرد و دقیقا هم به همین خاطر بود که جلویش درباره ي من با این لحن حرف 
 قشه مي زد. همه چیز مثل یک ن

 ي دقیق از قبل تعیین شده بود! 
ستم  شود، مهماني که نمي دان شنبه ي همان هفته برگزار  مهماني قرار بود پنج

 مهمان هایش چه کساني هستند 
و برایم چندان هم فرق نمي کرد، جز آن که پیراهن زیتوني رنگي که با ستتلیقه 

 ي امیرعلي خریده بودم 
و اشتیاق مي نشست و نگاهم مي کرد و  گهگداري تنم مي کردم و محیا با شور

 از لباسم تعریف مي کرد، 
پیراهني که کامال حستتاب شتتده و خوش دوخت تا پایین زانوهایم مي آمد و 

 آستین سه ریعش دقیقا همان چیزي 
بود که خودم مي خواستم ، یک کمربند مشکي ظریف هم از میانه تزئینش مي 

 کرد.... 
ا با یک همراه خوش ستتلیقه خرید رفته بودم و جداي از این که یعد از مدت ه

 لباس مورد عالقه ام را خریده 
بودم، تحستتین هاي محیا هم به این هیجان و حس خوب دامن مي زد. به طرز 

 اغراق آمیزي مهربان بود، آنقدر 
که گاهي فکر مي کردم اگر تمامش نمایش باشد باید لق  بهترین بازیگر سال 

 را به او بدهند!  



سراپایم مي  تمام شت محبتش را به  شمدا سه روزي که خانه بود بي چ مدت 
 ریخت ! حتي با وجود اصرارهاي من 

ش  ها روي تختش بخوابد، من روي تخت مي خوابیدم و او  شد که  يي ن را
 جایش را پایین تخت مي انداخت و 

صحبت مي کرد، از  شود و خوابش ببرد برایم  سنگین  شم هایش  تا وقتي که چ
 ر شهر غری  و خوابگاه اینکه د

چه سختي هایي مي کشد، رشته اش در عین سخت بودن چقدر برایش شیرین 
 است و حاال آخر هفته ها که 

  
                          

 
                    

   
شبختي و ارامش مي  ساس خو برمي گردد از دیدن امیرعلي در خانه چقد ر اح

 که به  کند، یا از این دست حرف ها
شانه خالي مي  يافي در مورد پدر و مادرش  يیحات ا طرز ظریفي از زیر تو

 کرد! 
سادگي درک کردن امیرعلي بود، همانقدر بي  صیت محیا هم به  شخ شناختن 

 حاشیه و آماده! حتي این دو نفر 



فارغ از قد و قواره شان شباهت هاي ظاهري غیرقابل باوري داشتند! مدل چشم 
 ان، مژه هاي درشت و گردش

صیات بارز چهره ي  صو شکي و مجعد از خ هاي بلند و فرخورده یا موهاي م
 هردو نفرشان بود.... 

از روز دوم حضور محیا به دستور امیرعلي من مجبور شدم صبح زود از خواب 
 بلند شوم و به دانشگاه برگردم، این 

سر بر بود اما حرف هاي ماندانا  صله  سخت و حو يوع هر چند برایم  هم مو
 توي گوشم زنگ هشداري بود که 

 یادم بیاید اگر سر کالس هایم برنگردم، ترمم را از دست مي دهم ! 
شتم ، نه او زنگ  سیاوش خبري ندا شد که از  به عالوه اي اینکه دو روزي مي 

 میزد و نه غرور شکسته شده ام 
اجازه مي داد که ستتراغش را بگیرم، فکر مي کردم دلش میخواستتتت من را از 

 رش باز کند و من با شروع این س
بح  و جدل ها بهانه را دستش دادم، امیدوار بودم که دانشگاه بیاید و همدیگر 

 را ببینیم ، شاید فکر مي کردم 
این راه بهتر از حرف زدن هاي تلفني و پیغام پسغام هاي کنایه آمیز باشد.....اما 

 اشتباه مي کردم، دانشگاه هم 
آمد و حامد آنقدر ستایه وار و دور از من حرکت مي خبري نبود، ستیاوش نمي 

 کرد که گاهي متوجه حضورش نمي 
شتتدم، تا من را مي دید راهش را کج مي کرد و نگاه هایش را انقدر ستتفت و 

 سخت کنترل مي کرد که حتي چشم 



 توي چشم همدیگر هم نشویم ! 
سر شت  شه مثل یک حامي پ ست دادن حامد که همی م بود و این درد، درد از د

 به تلخي و عذاب آوري دوري و 
 قهرم با سیاوش هم دامن مي زد....  

شت ، محیا رفت و باز بعد از  سختي که بود گذ آن هفته ي تل  و دلگیر به هر 
 گذشت چهار روز براي تعطیالت 

 آخر هفته ایش برگشت .... 
و  در آن یک هفته ، به تنها عضتتوي از آن خانه که نزدیک نشتتدم مادر امیرعلي

 محیا بود، به عالوه ي کشف 
دیگري که کردم، که خواهر بزرگتر امیرعلي ، حانیه ، به همراه شوهر و پسریک 

 ساله اش در آلمان زندگي مي 
کند و هر چند که قصتتد داشتتته دو ماه بعد از برگشتتت امیرعلي او هم به ایران 

 بیاید اما با شنیدن خبر دست گلي 
به خیال خ به آب داده  پدرش  ودش قهر کرده و گفته برنمي گردد! امیرعلي که 

 پشیمان بود که این وسط از 
سکته ي مادرش به حانیه حرفي نزده، با افسوس مي گفت که شاید این مويوع 

 بهانه اي براي برگشتنش مي 
 شد....! 

  
                          



 
                    

   
ییر کرد، خانه مرت  و آماده ي پذیرایي از با رسیدن روز پنجشنبه ، همه چیز تغ

 مهمانان نشاناخته براي من ! شد ه 
بود، هر ستته مان لباس پوشتتیده و آماده بودیم ، محیا لحظه هاي آخر روستتري 

 سر کرد و من با اینکه چند وقتي مي 
 شد این یک مورد را کنار گذاشته بودم ناخوداگاه شالي سرم انداختم ..... 

را هم که به لطف پرستار و دخالت هاي محیا مرت  و حاير  امیرعلي مادرش
 و آماده شده بود آورد و روي مبل 

 میان هال نشاند.... 
ير بودیم که  شیده و حا ش  بود، همه لباس پو ساعت نزدیک به هفت و نیم 

 زنگ در بلند شد، تا آن لحظه آنقدر 
که کنجکاوي  در دنیاي خودم غرق بودم که حتي برایم یکبار هم ستتوال نشتتد

 کنم و سوال کنم که این مهمان ها 
را چه کستتاني تشتتکیل مي دهند؟! همان لحظه به این نتیجه رستتیدم که این 

 مويوع به هر کس و هر چیزي که 
شت خواهر تازه پیدا  صمیم دا ست ، چرا که امیرعلي ت شایند ا شود خو مربو  

 شده اش را با افتخار به اطرافیان و 
 هد.... فامیل هایش نشان بد



خودش در را باز کرد، به تبعیت از محیا از جایم بلند شدم و کنار ورودي منتظر 
 ایستادم  

صداي سالم و احوالچرسي هاي رسمي امیرعلي از توي راهرو نشان مي داد که 
 فريیه ي اول در مورد فامیل 

 هاي درجه یک رد شده است .... 
ر بیرون را نگاه مي کرد، بي محیا روي پنجه هایش قد کشتتیده بود و از الي د

 طاقت پرسیدم: از فامیل هاتونن ؟! 
 سرش را باال انداخت : نه ... 

همانطور که فکرهایم را ستتبک و ستتنگین مي کردم به موهاي فر بلندش که از 
 زیر روسري بیرون زده بود نگاهي 
 انداختم و گفتم : دوست هاتون؟! 

 خواست جواب بدهد که در باز شد  
 ادم، دلم شور مي زد  صاف ایست

 یکدفعه با دیدن مهراد و پشت سرش حامد که وارد شد وا رفتم .... 
شک و  سمي و خ شتم به جز آن دو نفر، که آنطور ر سي را دا انتظار دیدن هر ک

 جدي ، با چهره هاي مغرور و 
 متکبرشان وارد شدند! 

 د، بينیم نگاه ستتنگین مهراد باع  شتتد حامد هم ستترش را به ستتمتم برگردان
 حس و حال لبخند زدم، دستم را 



صدایي داد و رفت طرف محیا، مانده  سالم بي  سمتش دراز کردم، بي توجه ، 
 بودم با دست خشک شده ام روي 

هوا چکار کنم که مهراد با خونستتردي تمام دستتتم را رگفت و تکان داد: به به ! 
 سالم لیلي خانوم فراري ... 

  
                          

 
                    

   
با تمام جاني که در بدنم مانده بود دستتتش را به قصتتتد خالي کردن نفرت و 

 خشمم فشار دادم: به به ، آقا مهراد 
 نگهبان ! 

برخالف تصتتورم عصتتباني نشتتد، پوزخندي زد و ابروهایش را باال انداخت و 
 گذشت ، برگشتم طرف امیرعلي که 

مي گرفته بود، داشتتت در را مي بستتت خودم را چهره اش به طرز غیرقابل فه
 نزدیکش کردم و زیر گوشش گفتم : 

 مطمئن باش با این کارت همین امش  از این جا میرم ! 
لبخند تلخي زد، به خاطر قد بلندش، از باال نگاهم کرد و گفت : همین امش  

 و تا آخر اینجا باش بعد هر جا 
 دوست داشتي برو! 



داندم و با دستت هاي مشتت شتده و قدم هاي بلند رفتم با حر. رویم را برگر
 سمت پذیرایي خانه ، جایي که حامد 

و مهراد خم شده بودند و با مادر امیرعلي سالم و احوالچرسي مي کردند، خودم 
 را انداختم روي یکي از مبل ها و 

دستتت به ستتینه و با اخم هاي گره کرده نشتتستتتم ...! فکر کردم عج  مهماني 
 ! چه مهمان هاي هیجان باشکوهي 

انگیزي ! آن وقت فقط به این فکر مي کردم که امیرعلي با دعوت کردن حامد و 
 مهراد بي معناترین کار دنیا را 

 انجام داده ! 
محیا حالم را خوب مي فهمید، براي همین نه طرفم مي امد نه حرفي میزد که 

 مخاطبش من باشم ، خودش 
مهراد را داد و بعد مظلوم و ارام کنارم نشست .  سریع ترتی  پذیرایي از حامد و

 امیرعلي به سختي نگاهش را که 
از اول مهماني روي من با نگراني يابت شتتده بود برداشتتت و به حامد و مهراد 

 گفت که از خودشان پذیرایي 
 کنند.... 

بي اختیار پوزخند زدم، این حرکت آنقدر وايح بود که از چشم هیچکس دور 
 اد در پي تالفي با لبخند نماند، مهر

شون خیلي  ستن ؟! ! جا سیاوش خان دعوت نی صورتش گفت :  شادي روي  گ
 خالیه ... 



نگاهم را با نفرت ستتمتش پرتاب کردم، امیرعلي مجال حرف زدن نداد: امروز 
 نه ! فعال جاي سیاوش تو این 

 مهمونیا نیست ! 
عیین مي کنید؟! پس این بار برگشتتتم ستتمت امیرعلي : واقعا؟! ! این و شتتما ت

 میشه بفرمایید کي جاشه که بیاد تو 
 این مهمونیاي مسخره؟! ! 

 وقتي که شما نسبتي با هم داشته باشید!  -
 چي ؟!  -
 بعدا در مورد این مويوع صحبت مي کنیم ....  -
  

                          
 

                    
   

نه آقا، اینجا که غریبه اي نیست ! کسي ام  مهراد دخالت کرد: نه امیرعلي جان،
 این جا نیست که شیطنتاي این 

 خانوم دامنشو نگرفته باشه ، البته جز خواهر شما، که جسارت نمي کنم .... 
 امیرعلي تذکر داد: مهراد، حواست به حرفات باشه .... 

که جلوي مهراد مي  مان چیزي بود  قا ه یت امیرعلي ، دقی ما این حس ح
 ، محیا زیادي ساکت و آرام نشان  خواستم



به طرز  مد هم  حا جالتي و مظلوم ف  هاي خودم خ قت  ثل آنو یداد، م م
 باورنکردني بي خیال و بي تفاوت بود، چهره 

صال چه  شده، ا ست که تازه از یک خواب عمیق بیدار  سي مي مان شبیه ک اش 
 دلیلي داشت که با این حالش بلند 

حرکتي که باع  شتتد فکر کنم به هوش و زنده  شتتود و بیاید مهماني ....! تنها
 است این بود که استکان چایش را 

 از روي میز برداشت ...! 
شتتالم را با عصتتبانیت جلوتر کشتتیدم و گفتم : نظر هیچکدومتون برام اهمیت 

 نداره، وقتي تو جمعي نشستم که همه 
 فقط از روز اول باهام مخالفت کردن!  

اهم کرد: مخالفت کردن اما پشتت و خالي نکردن! امیرعلي عاقل اندر سفیه نگ
 تو لجبازي کردي و اونا حمایتت 

 کردن  
 لجبازي نکردم، کاري و کردم که میخواستم بکنم  -
 از یه جایي به بعد دیگه نمیتوني هر کاري که مي خواي و بکني !  -

مهراد با خونستتردي دنباله ي حرف امیرعلي را گرفت : من عاشتتق این اقتدار 
 داداش بزرگام.... 

 از جایم بلند شدم: واقعا؟! اقتدار و من نشون همتون میدم ! 
 امیرعلي با عصبانیت تشر زد: بگیر سر جات بشین لیلي ! 



به من اینجوري امر و نهي مي کني ؟! ها؟! فکر  - فکر کردي کي هستتتي که 
 کردي االن مثال چون رفتیم با هم 

شگاه و بهم پول توجیبي بدي  خرید و یه هفته عین مامانا مجبورم کردي برم دان
 خیلي جایگاهت واسم رفته 

 باال؟! اشتباه کردي اگه همچین فکري کردي .... 
با این حرف راه افتادم سمت اتاقم که پشت سرم بلند گفت : من همچین فکري 

 نکردم وایستا در مورد سیاوش 
 نظرمو بگم ، من مخالفتي ندارم باهاش  

زي بود که همیشه ارزوي شنیدنش را از زبان کسي داشتم ! این حرف همان چی
 آنقدر تخت تايیرم رار داد که بي 

 اراده ایستادم و نگاهش کردم . 
 اما یه شر  داره...  -
  

                          
 

                    
   
 چي ؟!  -
ب - نه و  گاري ک جدي ازت خواستتت که رستتمي و  پذیرمش  ا فقط وقتي مي 

 خانوادش بیاد جلو.... 



حامد زد زیر سرفه ، چند سرفه ي بلند و خش دار کرد و خم شد سمت پایین ، 
 مهراد با نگراني چند بار پشتش زد: 

 خوبي ؟! 
گیج و بهت زده نگاهم را از حامد گرفتم و به امیرعلي خیره شتتدم، به ويتتوح 

 معلوم بود که از ماجراي قهر کردن 
 بر ندارد.... سیاوش با خانوده اش خ

 آخه ...  -
 براي دومین بار در آن ش  زنگ خانه به صدا در آمد... 

امیرعلي نفس عمیقي کشتتید و از جایش بلند شتتد، دکمه ي آیفون را زد و بر 
 خالف دفعه ي قبل نه توي راهرو، 

 بلکه کنار در ورودي منتظر ایستاد... 
آروده بود باال آرود!  حامد باالخره ستترش را یه لطف آب یخي که محیا برایش

 آنقدر سرفه کرده بود که چشم 
 هایش به اشک نشسته بود.... 

يي  ست مادرش را را سریعتر مي گفتم ! چطور میخوا سیاوش هر چه  باید به 
 کند؟! سیاوش فقط در یک صورت 

شت کردن تمام و کمال به  ستگاري کند آن هم پ سنت جلو بیاید و خوا مي توا
 مادرش بود.... 

پاشتتنه چرخید، امیرعلي کنار رفت ، کستتي با ستتبد بزرگي از گل وارد  در روي
 شد، سبد آنقدر بزرگ بود که چیزي از 



صورتش معلوم نبود، وقتي سبد را پایین تر آرود، دومین شوک بزرگ آن ش  ، 
 دنیا را دور سرم چرخاند، حاج آقا 

شق و محبتي را که در جانش تلن ست با لبخندش تمام ع شده  بارانگار مي خوا
 بود به روي تک پسرش فدا کند! 

  
 فصل سیزدهم 

 حامد 
از ستتکوتي که یکدفعه در خانم حاکم شتتد احستتاس کردم که اتفاق خوبي 

 نیفتاده، نگاهم بین امیرعلي و لیلي و مرد 
سان بود، هر چند چهره ي لیلي آنقدر بهت زده بود که  شناس تازه وارد در نو نا

 به خوبي مي شد تعجبش را حس 
کرد اما امیرعلي در عین تردید قیافه اش خونستترد نشتتان مي داد، با تامل ستتبد 

 گل را از دست مرد سن و سال دار 
گرفت و به آرامي دعوتش کرد که بیاید داخل و کنار ما بشتتیند....هنوز یک قدم 

 برنداشته بود که چشمش به لیلي 
 نه ؟! افتاد و دوباره ایستاد: امیرعلي ...این اینجا چیکار مي ک

  
                          

 
                    

   



شت  ستاد، برگ شچزخانه مي برد ای سمت ا سبد گل را به  امیرعلي همانطور که 
 سمت مرد و با تحکم گفت : ایشون 

 اسم دارن بابا جان! الزم به معرفي که نیست ؟! 
م و به ئن شتتم برگشتتتفکر کردم کلمه ي بابا رو اشتتتباه شتتنیدم، براي اینکه مطم

 ترتی  یه بار به لیلي و یه بار 
 دیگه به محیا نگاه کردم....اما هر دو تهي تر از اوني بودند که انتظار داشتم ... 

مرد این بار با عصتتبانیت بیشتتتري گفت : براي چي گفتي بیاد این جا؟! براي 
 چي گفتي پاش و بزاره تو این خونه ؟! 

 ونه جاي ه*ر*ز*ه ها نیست ، من اینجا رو.... این خونه حرمت داره! این خ
امیرعلي با صتتتداي بلند تري حرف پدرش و قطع کرد: این خونه جاي آدماي 

 خیانت کارم نیست ! 
حاال رستتیده بود وستتط هال، جوري جلوي لیلي گارد گرفته بود که انگار مي 

 خواد از یه حمله ، محافظتش کنه ! 
شتم پي به جریان مي بردم، صد  تازه دا ش  فقط یک ق امیرعلي از مهماني آن 

 داشت ، قرار دادن پدرش، پدر 
لیلي ، جلوي جمع ما، قرار دادن یه آدم بي مستتئولیت جلوي جمعي که تو این 

 مدت مسئولیت اون و که حمایت از 
صدش از این  سریع نتیجه گیري کرد که ق لیلي بود به عهده گرفته بودند، مغزم 

 ده... کار شرمنده کردن پدرش بو
 من و از خونه ي خودم بیرون مي کني ؟! !  -



این حرف را که زد پلکش از شدت عصبانیت مي پرید، ظاهرش نشان مي داد 
 که فری  نقشه ي پسرش را 

 خورده و با خیال دیگري آمده این جا و حاال توي دام افتاده  
ه یادتون گاگه مي خواستتتم بیرونتون کنم که نمي گفتم بیاین اینجا، هر چند ا -

 نرفته باشه سه دنگ این خونه 
 مال مامانه  

پیرزن فرتوت و غم زده روي صندلي اش نشسته بود نگاهش ، چشم هاي خیره 
 اش به جایي روي دکمه هاي 

 پیراهن همسرش مانده بود، حتي چهره اش را هم نگاه نمي کرد... 
 تو این و از کجا پیدا کردي ؟!   -
 ش کردي ! از همونجایي که شما ول -

شد این طرزحرف زدن را یک روزاز امیرعلي ببینم ، بیش از اندازه با  باورم نمي 
 شخصیت و خوددار بود، در اصل 

 چنین برخوردي بیشتر از مهراد انتظار مي رفت تا امیرعلي ! 
لیلي باالخره از حالت مجستتمه ایش بیرون آمد و راه افتاد ستتمت اتاق خواب 

 از هم ها، فکر کردم امیرعلي ب
مانعش مي شتتود و نگهش مي دارد اما این کار را نکرد در عوض به پدرش با 

 احترامي تظاهر گونه تعارف کرد که 
 بیاید جلوتر و بشنید.... 

  
                          



 
                    

   
ه ببي اختیار خودم را جمع و جور کردم، نه از ترس، نه از احترام، فقط براي غل

 بر نفرت و خشمي که از این آدم 
در تمام این چند ماه در وجودم جمع شتتده بود، من هم دستتت کمي از لیلي 

 نداشتم ، حجم این تنفر آنقدر زیاد بود 
 که اگر حامد نبودم من هم مثل لیلي از جایم بلند مي شدم و مي رفتم ! 

تر نداخته اش جلوبا نگاه هاي شکاک و بدبین ، با صورت تل  و ابروهاي باال ا
 آمد و خودش را روي نزدیکترین 

 صندلي پهن کرد  
امیرعلي باالخره آنقدر احستتاس آرامش پیدا کرد که بتواند بشتتیند، روي کاناپه 

 ي دو نفره ي کنار محیا 
 نشست ...پایش را روي پاي دیگرش انداخت : خ  ؟! ! چه خبرا؟! 

یدم که از شتتتدت حر. حتي من هم که نیم رخ پدرش را مي دیدم، مي فهم
 سبیل هایش را مي جود. 

 با صداي دورگه اش گفت : حرف اصلیتو بزن پسر...  
 امیرعلي دستش را به سمت ما دراز کرد: نمیخواید با دوستام آشنا بشید؟! 

شنیدیم :  زمزمه اش هرچند آرام بود اما من و مهراد که کنارش بودیم به راحتي 
 چه بازي راه انداختي ؟! 



لي بي خیال و با خوشتترویي گفت : مهراد، حامد...این دو نفر از شتتما امیرع
 بیشتر به گردن دخترتون حق دارن، 

 براشون احترام و ارزش خاصي قائلم گفتم بهتون معرفیشون کنم حاج آقا! 
حاج آقا برگشتتت و نگاه تند و گزنده اي به هردویمان انداخت و باز با بي تابي 

 ن بار حرفش را تکرار کرد اما ای
 بلندتر: چه بازي راه انداختي واسه ي من ؟! 

سال  - شما تو این همه  شتباه گفتید،  شما؟! فکر مي کنم ا سه ي  من ...؟! وا
 واسه ما بازي راه انداخته بودید، 

شهرستان،  شبایي که مي گفتید براي معامله ي فرش و خرید و فروش مي رید 
 و در اصل مي رفتید خونه ي 

 ....  اون یکي زنتون.
من و کشوندي اینجا واسه همین حرفا؟! فکرکردم بعد از این همه سال اومدم  -

 پسرم و ببینم ! 
ریشخند تمسخر امیز امیرعلي از نگاه هیچکداممان دور نماند، کم کم داشت 

 از شخصیتش خوشم مي آمد: بهتره 
ستي تا بعد ش شما االن اومدي این جا ن ضیه رو یه جور دیگه مطرح کنیم ،   ق

 این همه سال پسرت، تنها پسرت، 
 براي اولین بار ازت چیزي بخواد! 

 چي میخواي ؟!  -
 مي خوام لیلي بي هیچ بح  و جدلي برگرده خونش ...!  -



حاج آقا زد زیر خنده، دست هاي مشت شده ي مهراد را دیدم که روي زانویش 
 مي کشید... 

  
                          

 
                    

   
 برگرده؟! کجا برگرده؟! خونه ي من حرمت ...  -

بي اراده گفتم : شتتما خودت حرمت چي و نگه داشتتتي که انتظار داري بقیه 
 حرمت نگاه دارن... 

سنگین و سخت چرخید سمتم ، مي دانستم از چشم هایم آتش مي بارد، مي 
 دانستم از این همه خشم و حر. 

 تمسخر گفت : شما؟!  چهره ام حتما تعج  مي کند، با
 مهراد قبل من جواب داد: آقا پسرتون گفتن که ، وکیل وصي دخترتونیم ! 

آن طور که انتظار مي رفت این حمایت مهراد خوشتتحالم نکرد، هر چند حاج 
 آقا را سر جا میخکوبش کرد، اما من 

حتي آن لحظه هم ، مثل تمام چند ماه گذشته از دیدن حساسیت هاي بي جا و 
 لیل مهراد روي لیلي بي د

سیاتم اکتفا کنم و فرض کنم  ستم به حد شتم ! مي توان ساس خوشایندي ندا اح
 که مهراد از لیلي خوشش آمده 



شتم ! به نظرم این دلیل  شد، اما حتي توان فکر کردن به این مويوع را هم ندا با
 بزرگي براي متنفر شدن از 

 برادرم بود! 
ستتتش گرفت و پادرمیاني کرد: ما نیومدیم امیرعلي جمع را براي دومین بار د

 این جا که دعوا کنیم ، که اگه 
بخوایم اینکار و کنیم دلیل و بهانه هم اتفاقا خیلي زیاد داریم ! از مامان گرفته 

 تا پنهان کاري هاي شما و کارایي 
 که باید نمي کردید و کردید و لیلي و...و...و.... 

! تو چرا ستتتاکتي ؟! ! تو مثل برادرت حاج آقا با تمستتخر گفت : محیا چي ؟
 نمیخواي جلوي بابات، کسي که یه عمر 

لقمه از دهن خودش گرفته و دهن تو گذاشتتته بد بگي ؟! تو نمیخواي بابات و 
 جلوي دو تا غریبه ي الابالي 

 سرزنش کني ؟! 
محیا تکان سختي خورد، انگار که کسي یکدفعه از خوابي عمیق بیدارش کرده 

 چشمي نگاهي به من و باشد، زیر 
مهراد کرد و با عذاب وجداني که در چهره اش داد مي زد، گفت : من فقط این 

 جا نشستم تا یادتون بیارم که ، 
لیلي مثل من دخترتون بوده، هرکاري که با اون کردید ممکنه با من هم بکنید نه 

 ؟! 
شما که تا همین چند دقیقه پیش من  - شدید طرفدار لیلي ؟!   و متهم ميحاال 

 کردید! 



چه گ*ن*ا*هي  یار جوش آورد: هنوزم متهم مي کنیم ! لیلي  امیرعلي بي اخت
 داره؟! خودش مي گفت از ازدواج شما با 

ست وگرنه  يي نبوده! االنم نی صیغه یا حاال هر چي ...را مادرش...با عقد...یا 
 این طور در به در نمي شد! مقصر 

 لیلي نیست ، مقصر مادر لیلیه ! 
شما چهار تا بچه چي میدونید از زندگي مردم  - ست ، آخه  صر نی شم مق مادر

 که دور هم جمع شدید؟! عقالي 
 ناقصتونم مثال ریختید رو هم ؟! 

  
                          

 
                    

   
ستتعي کردم آرام باشتتم ، باید مهراد را هم که کنارم آماده ي حمله بود آرام مي 

 گفتم : خیلي خ  ! شما که کردم، 
 عاقلید و دانا به ما بگید.... 

یکدفعه برگشتتت ستتمتم و داد زد: تو کي هستتتي که من باید بهت جواب پس 
 بدم....پاشو گم شو از خونه ي من 

 بیرون... 



شد، پرید و یقه ي مرد را گرفت ، امیرعلي و  شوم بلند  مهراد قبل از آن که بلند 
 علي با محیا هم بلند شدند، امیر

 صداي بلند گفت : مهراد دستت به باباي من نمیخوره ها....! 
شتیم و به امیرعلي ، نگاه کردیم !  شوکه برگ هم من و هم مهراد هر دو مبهوت و 

 چرا نباید آن همه کینه و نفرت 
شم را خالي مي کردیم ؟! کجاي این آدم الیق احترام بود که امیرعلي دفاع  و ح

 مي کرد.... 
شوم، برایم م ستم از آن خانه خارج  هم نبود که چه اتفاقي مي افتد، فقط میخوا

 چیز دیدني نبود، نه دیدن لیلي را 
شه اي فرار کرده بود، نه دیدن پدر و برادر ناتني  شه به گو يعیف تر از همی که 

 اش که با محبتي ناگفته با هم 
قه شتتتده درگیر بودند نه حتي مهراد که براي ته مانده ي غرورش دستتتت به ی

 بود....! 
 دنیایم در آستانه ي انفجار بود! 

 *** 
یک ماه یا شتتاید هم بیشتتتر از جریان خانه ي امیرعلي و دیدن پدر لیلي مي 

 گذشت ، به تازگي توانسته بودم به 
شوم،  عنوان یک عکاس خبري براي یکي از مجله هاي ورزشي مشغول به کار 

 سنم کم بود و تجربه ي آن 
تم اما به خاطر رزومه و کارهاي درستتي و تحقیقي قوي که چناني هم نداشتت

 داشتم خیلي سریع تر از انتظار قبولم 



کردند، روزمرگي ها خودشان را به رخ مي کشیدند، روزهاي کوتاه پاییز، کالس 
 هاي صبح زود دانشگاه، نهاري 

که اکثر اوقات فراموش مي شد و دویدن به سمت چاپخانه یا دفتر مجله ...شام 
 ا و خواب هایي که در بین بیا و ه

شلوغي خانه در هم ریخته بود. به طرز رقت باري همه  بروهاي جدید مهراد و 
 چیز داشت به آرامش کسالت آور 

روزهاي قبل باز مي گشتتت ...دیگر کستتي نگران لیلي نبود، کستتي براي رابطه 
 اش با سیاوش دلشوره نداشت ، کسي 
بت حر. نمي خورد، داد  با بدو بیراه نمي از این  خت ،  ندا و دعوا راه نمي ا
 گفت ....! چرا که همه عقیده داشتند 

هده  به ع فه ي نگران بودن را  ند وظی لد که ب یدا کرده  خانواده اي پ حاال لیلي 
 بگیرند..، هر چند که امیرعلي با 

يي کند که لیلي به  ست حاج آقا را را سر بودنش توان صیت بارز تک پ صو خ
 ادرش برگردد خانه ي خودش، پیش م

ناه  که در پ مد  به نظر مي آ بازي اش برنگشتتتت ...  نده ي لج ما لیلي روي د ا
 حمایت برادر جدیدي که پیدا کرده بود 

 زندگي اش را دوست داشته باشد! 
  

                          
 



                    
   

شته ب شم ، حتي بسر خودم را آن قدر گرم کرده بودم که وقت فکر کردن ندا ه ا
 رابطه ي سیاوش و لیلي که به 

نظر از هم پاشیده و تیره و تار مي آمد، به چشم و ابرو آمدن و اخم و قهر کردن 
 هایشان براي یکدیگر که همه 

در دانشگاه متوجهش شده بودند، به پچ پچ هایي که پشت سرشان مي شنیدم، 
 به دخترهایي که دوباره دلشان را 

شدن ب ستقیم از من براي نزدیک  ستقیم و غیر م صابون مي زدند و م سیاوش  ه 
 بي خبر از همه جا در باره ي 

 سرانجام رابطه اش با لیلي مي پرسیدند!  
شدن گرفته بودم، دور  صمیم به عوض  سي بودم که ت سط من همان ک و این و

 شدن تا جایي که ممکن بود از 
م مي دادند، فکرم را از کستتاني که در تمام این مدت خواستتته یا ناخواستتته آزار

 تمامشان، از خاطره هایشان، از 
شان  شان خالي مي کردم....به بي تفاوتي یک غریبه از کنار شتن های ست دا دو

 مي گذشتم و حتي به زحمت نگاه 
هایم را کنترل مي کردم که دستتت بر اتفاق هم چیزي بادم نیفتد، نه از آن حس 

 هاي خوب نه از آن کینه و 
 تنفرها.... 



چه کسي مي توانست در زندگي ام این حقیقت را انکار کند که لیلي را بیش از 
 حد معقول دوست دارم؟! همه 

مي دانستتتند، خودم هم بیشتتتر از همه ....، حتي بعد از تمام اتفاق هایي که 
 افتاده بود، اما کم کم به خودم فهماندم 

لي هم هیچ دلیکه لیلي تحت هر شرایطي فقط به عشق سیاوش فکر مي کند و 
 ندارد که بخواهد پاي نفر 

 سومي را به این قضیه باز کند.... 
باید فراموشتتش مي کردم، باید راهي را براي فراموش کردنش پیدا مي کردم که 

 دیگر مي دانستم نه به عشق و 
 عالقه ام احتیاجي دارد نه با حضور برادرش به حمایتم .... 

نم فقط چند هفته براي ايبات تمام این قضایا و در کمال ناباوري خودم و اطرافیا
 به خودم وقت الزم داشتم ، 

عاقبت شتتدم همان حامدي که دلم میخواستتت باشتتم ، همان کستتي که وقتي 
 لیلي گریه مي کرد و اشک مي ریخت 

چشمش را روي همه ي غرورهاي له شده اش نمي بست و نمي دوید سمتش 
 ! همان کسي که مي دانست اگر 

 ي تواند به سردي و سخت سنگ باشد و آب در دلش تکان نخورد.... بخواهد م
سیاوش، امیرعلي ، نیلوفر و حتي خود لیلي هم این را در وجودم دیدند  مهراد، 

 و باور کردند، همه قبول کردند که 



از بعد مهماني کذایي آن شتت  حامدي دیگر به وجود آمده که دیگر براي هیچ 
  کدامشان نه دل مي سوزاند نه

 اهمیتي قائل مي شود.... 
و انگار این رفتار بیشتتتر از پیش تحریکشتتان مي کرد، لیلي هر چه بیشتتتر بي 

 محلي و بي تفاوتي هایم را مي دید 
قا  تارم دقی که این رف به عالوه ي این بیشتتتر خودش را ستتر راهم قرار مي داد، 

 مصادف شده بود با روزهاي لج و 
  

                          
 

                    
   

شته باشد و  ست کسي هوایش را دا سیاوش که دلش مي خوا لجبازي هایش با 
 طرفش را بگیرد و هرگز فکرش 

سینه منتظر بود تا لیلي اش امر  ست به  شه د را هم نمي کرد که حامدي که همی
 کند این بار با چهره اي سرد و 

 بي تفادوت از کنارش رد شود.... 
م، از پستش برآمده بودم...اما هنوز هم نمي دانستتم احستاستم را توانستته بود

 چقدر توانسته ام تغییر بدهم .... 
 آخرین روزهاي ماه آذر بود، نزدیک به ش  یلدا... 



ته بودیم ، لیلي هم  قد عکس نشتتستت یل ن ظهر یکي روزها ستتر کالس تحل
 بود....اما مثل همیشه فاصله مان به عمد 

یاد بود  قدر ز مدیگر را هم از هم آن  هاي ه که نمي توانستتتیم حتي چهره 
 تشخیص بدهیم .....هر چند روزهاي 

 گذشته به عمد لیلي بود و این روزها به عمد من ... 
ته بود براي ارئه ي پروژه بچه هاي کالس را گروه بندي  تاد تصتتمیم گرف استت

 کند.... نفرها را دو به دو مي خواند و 
شد م سمش خوانده مي  سي که ا ست کالس را ترک کند...تقریبا هر ک ي توان

 همه رفته بودند...من و لیلي آخرین 
 نفرهایي بودیم که هنوز هم سر جاهایمان با ايطرابي ناخوشایند نشسته بودیم 

 شما و آقاي روشني تو یک گروه هستید....  -
سرم را چنان سریع باال آوردم که حس کردم گردنم رگ به رگ شده، قبل از انکه 

 حرفي بزند با حالتي لیلي 
 عصبي گفتم : استاد، میشه من تک نفره کار کنم ؟! 

 نخیر آقا جان نمیشه ...  -
 استاد من کار دو برابر میارم که جبران کنم ...  -

با این حرف استتتاد قلمش را گذاشتتت روي میز، نگاه عاقل اندرستتفیهي به هر 
 دومان انداخت و گفت : دقیقا به 

هم کار کنید! یک کار خیلي کوچیک اما گروهي بازدهش همین خاطر باید با 
 بیشتر از کار سنگین ولي تکي 



شید و به دور  شته با ستید روحیه ي کار گروهي دا شما ها هنوز بلد نی ستش !  ه
 از حاشیه و حرف و حدی  با هم 

ست نمیاد مگر با تکرار و  سالم انجام بدید! این موهبت هم هیچ جوره بد کار 
 ! االن بهترین  تمرین و تجربه

 موقعیته ...! 
لیلي که مشتتخص بود از اخم هاي گره خورده و رفتارم حستتتابي جا خورده 

 خودش را از تک و تا ننداخت : 
استتتاد....میشتته من و با یکي از دخترا بندازید؟! فکر کنم اون طوري راحت تر 

 باشه برام... 
این مورد ناراحت با بي حوصتتلگي دفترش را جمع کرد: اتفاقا من میخوام تو 

 باشید خانوم!  
  

                          
 

                    
   

ست با  شدت حر. دلم میخوا بي اختیار پوزخند زدم و رویم را برگرداندم، از 
 مشت و لگد تمام میز و صندلي 

هاي کالس را واژگون کنم ، وسایلش را زیر بغلش زد و در حال بیرون از کالس 
 وري کرد: فهرست عکسایي یادا

 که مي خواید تحلیل کنید تا سه شنبه باید به دست من برسه ... 



این را گفت و در خم راهرو ناپدید شد، لیلي بالفاصله خودش را انداخت روي 
 صندلي ، مثل تمام وقت هایي که 

سرفه  سرعت روي هوا تاب داد، چند بار بي دلیل  شد پایش را با  صباني مي  ع
 ت آخر گوشي ام را کردم، دس

شیرم را از رو  شم شخص بود که  شدم، کامال م شغول بازي کردن  درآورد و م
 بستم ، حتي زحمت حرف زدن هم به 

خودم نمي داد، لیلي با کالفگي گفت : شتتنیدي که ؟! باید عکستتارو انتخاب 
 کنیم . 

 بي آنکه سرم را باال بیاورم گفتم : انتخاب کنیم .... 
 یم ؟! چه جوري انتخاب کن

 بي تفاوت شانه باال انداختم : نمیدونم ...! 
 یعني چي که نمیدونم ، قراره کار گروهي انجام بدیم ،پس باید بدوني و بگي  

از شدت عصبانیت صدایش باال رفته بود، جمله اش که تمام شد با تعلل سرم 
 را از گوشي ام درآوردم، چشم هایم 
صدات و روي را ریز کرد و با حالتي تهدید وار گفت شه که  م : دفعه ي آخري با

 من بلند مي کني ... 
یت  ها با ن یدم و از کالس بیرون زدم،  قاپ این را گفتم ، کیفم را از روي میز 

 سرعتي که مي توانست دنبالم راه افتاد، 
 رسیده بودم به وسط هاي راهروي طبقه ي پایین .... 



باید: آقاي از باال روي نرده ها خم شتتتد و صتتتدایم کرد، آن هم  با لفظي که 
 روشني .... 

گاهم مي  ند ن مه داشتتت ل  توجه کرده بود، ه کافي ج ندازه ي  به ا همین هم 
 کردند، مي دانستم دست بردار نسیت 

ستم ،  ستم حاال از پله ها پایین مي آید و دنبالم مي دود، همین را میخوا مي دان
 لیلي باید به خاطرم میدوید، باید 

 د باید بي محلي مي دید  دنبالم راه مي افتا
دوباره که صدایم کرد ناگهاني تصمیم گرفتم که بایستم ، چه دلیلي داشت همه 

 ي دانشگاه از زندگي لیلي ، من با 
شود یا نقل  سر در بیاورند؟! برایم مهم بود که لیلي جلوي بقیه خرد ن سیاوش 

 حرف و حدی  هاي حراف هاي 
شود، خیلي هم مهم بود، ان  شگاه ن ستادم و روي دان قدر مهم که به خاطرش ای

 پاشنه چرخیدم و برگشتم 
 سمتش ... 

 نفسش را آزاد کرد با ريایت پله ها را پایین آمد... 
ند کیفم را نگه داشتتتم ...بي  با دستتتت دیگر ب به کمرم زدم و  یک دستتتم را 

 حوصلگي از سر و رویم مي بارید... 
  

                          
 

                    



   
نفس زنان مقابلم متوقف شتتد... چند ماهي مي شتتد که از فاصتتله اي به این 

 نزدیکي نگاهش نکرده بودم...حاال مي 
شتم که با  شم هایش دیگر برق نمي زند، چرا؟! ! دنبال دلیلش مي گ دیدم که چ

 صدایش از فکر و خیال بیرون 
 آمدم  

 مي کني حامد؟! من چیکار کردم که اینطوري باهام رفتار  -
 آقاي روشني !  -
 خیلي خ  ! آقاي روشني ! من چیکار کردم؟!  -
کاري نکردي ، یعني یه سري کارایي کردي که به خودت مربوطه ، اوناییم که  -

 نتیجه اش به من مربو  مي شد 
 باع  شد تصمیم بگیرم که دیگه نخوام تو زندگیم باشي ... 

هاي گرد شتتده از تعج  و ناباوریش ، نگاه دهانش را که باز مانده بود، چشتتم 
 مات و مبهوتش را در عرض یک 

دقیقه جمع و جور کرد و من من کنان گفت : داري دوستتیمون و تموم مي کني 
 ...؟ 

 دوستي در کار نبود لیلي ، اگرم بود یه طرفه بود خودت این و خوب مي دوني  -
 من دوستت داشتم حامد...  -
تمام دوست داشتن و نگه داري و پاي سیاوش خرج کني  به نظر من که بهتره -

 ... 



 حسودي مي کني بهش ؟!  -
دستتت هاي مشتتت شتتده ام را توي جیبم فرو کردم که از نگاهش دور بماند، 

 چقدر خوشحال بودم که در حفظ 
سیاوش آخرین آدمي که  شد: مطمئن باش  ستم بلند نمي  سي روي د ظاهر ک

 توي این دنیا بهش حسادت مي 
 نم .... ک

 بي تابانه بح  را تغییر داد: پس .....ما باید با هم تحقیق انجام بدیم .. 
باال انداختم و در حالیکه مي رفتم و او دنبالم مي آمد گفتم :  شتتتانه هایم را 

 انجام مي دیم مساله اي نیست ! 
 تو میدوني رابطه ي من و سیاوش خراب شده؟! همه میدونن !  -
 نند ابلهان باور کنند! زن و شوهر دعوا ک -
 ما زن و شوهر نیستیم !  -

نگاه کجي انداختم که طاقت نیاورد و سرش را پایین انداخت ، برنده شدم، اما 
 حس درد و عذاب قلبم را فشرد.... 

 میخوام برم سوار ماشین شم ! میخواي بیاي همینجوري باهام؟!   -
 نه ...من ....  -
  

                          
 

                    
   



 برگرد برو سرکارت دیگه ، واسه چي دنبال من راه افتادي .....  -
 ماشین گرفتي ؟!  -
 ماشین مهراده...  -
 مبارکه ....  -
 سالمت باشي ...امر دیگه اي نیست ؟!  -
 تو از حرصت داري این کارارو مي کني ...مطمئنم ...  -

 زیزم، برو...یکي با من مي بینتت بد میشه .. پوزخند زدم: لیلي ....! برو ع
سیاوش بگن ؟! بگن ! چطور من  - شه ...میخوان به  شه ! براي چي بد ب بد نمی

 باید ببینم دختراي دیگه اي و که اون 
شه ....پس نترس،  ست و حرف میزنه و.....یکمم از این طرف بک شون ه باها

 براي من بد نمیشه ... 
 ن، براي تو نه ، براي من بد مي شه ... اشتباه فهمیدي لیلي جا -

وا رفت ، حالتش مثل کستتي بود که پارچ آب ی  را روي ستترش خالي کرده 
 باشند...یک قدم عق  رفت ، بغضش را 

فرو داد و گفت : داري حستتادت مي کني حامد، این حرفات واقعي نیستتت از 
 رو حسادته ... 

 سادت نیست ... وقت واسه حسادت زیاد داشتم ، اینا واقعیه ح -
ل  هایش را روي هم فشرد، نگاهش را با تعلل گرفت و بي هیچ حرف دیگري 

 عق  گرد کرد و دوید سمت 
 دانشگاه.... 



برگشتم به مسیر خودم، سمت ماشین مهراد، توي دلم گفتم : حسادت مي کنم 
 ، حسادت مي کنم لعنتي ، حسادت 

همه ي آدماي زندگیت حسادت  مي کنم ، به سیاوش، به امیرعلي ، به مهراد به
 مي کنم .... 

 اشک روي گونه هایم سر خورد و پایین آمد... 
 *** 

پرده را با نوک انگشتانم کنار زدم، بیرون برف مي آمد، نفسم را دادم به شیشه ، 
 بخار کرد....توي ایینه اي که 

 درست شده بود شهرزاد را دیدم که به فاصله ي چند سانتي متري ، پشت سرم
 ایستاده بود، وحشت زده برگشتم 

 و نگاهش کردم، خندید: ترسوندمت ؟! 
شدم آرنجم را گرفت  شیدم توي هم و با بي محلي از کنارش رد  اخم هایم را ک

 و نگهم داشت : وایسا...میخوام 
 باهات صحبت کنم ... 

این همه آدم توي این خونه ، تو و امثال توام که ماشتتتاال آداب معاشتترتتون  -
 ه ... خوب

  
                          

 
                    

   



ستترش را خم کرد و با مظلومیت بي ربطي که توي چشتتم هاي درشتتتش برق 
 میزد نگاهم کرد: چه جوري دلت 

 میاد من و با بقیه یکي کني حامد؟! 
دستم را با عصبانیت از دستش درآوردم: ببین ! تنها دلیلي که دارم تحملت مي 

 کنم و از خونه مون پرتت نمي 
کنم بیرون به خاطر اینه که مهمون مهرادي ! همین ! پس برو بشتتین کنار همون 

 مهراد... 
لبخند اغواگرانه اي زد: اتفاقا مهراد هم همین و بهم گفت ، گفت برو بشتتین 

 کنار حامد....چرا از جمع فرار مي 
 نم ... کني ؟! مهراد از من خواسته که بیام سر به راهت ک

با نفرت نگاهش کردم: کاش یکم شتتخصتتیت براي خودت قائل بودي که از 
 پاسکاري شدن بین دو نفر انقدر ذوق 

 نمي کردي .... 
 خ  من ...  -
ند شتتو برو تو  - یاوردي بل باال ن تا اون روي من و  هت !  جدي گفتم ب کامال 

 پذیرایي پیش بقیه ... 
 ! بي آنکه تکاني بخورد گفت : خیلي عجیبه 

 چي خیلي عجیبه ؟!  -
 فکر مي کردم تو از این جور دخترا خوشت میاد...  -



نتوانستم جلوي خنده ي عصبي ام را بگیرم، این بار نوبت من بود که دستش را 
 بگیرم و هدایتش کنم سمت در 

 اتاق: کامال اشتباه فکر کردي ..... 
ز ت : پس چطور اهلش دادم بیرون، خواستتم در را ببندم که با صتداي بلند گف

 لیلي خوشت میاد؟! 
جا مي  باز کردم: تو لیلي رو از ک یار در را  خت ، بي اخت چیزي در دلم فرو ری

 شناسي ؟! 
نفس عمیقي کشید موهایش را با پشت دست تاب داد و دوباره خرامان خرامان 

 برگشت داخل ، در را محکم بستم 
 و ایستادم پشتش که کسي داخل نیاید.... 

 گم تو لیلي رو... بهت می -
دستتتش را گذاشتتت روي بیني اش: هیس ! چه خبرته داد میزني ؟! همه االن 

 میریزن این جا... 
نشتتستتت لبه ي تخت ، با دلخوري نگاهش را گرفت و انداخت ستتمت دیگر 

 اتاق: من یکي از دوستاي صمیمي 
 سیاوشم .... 

شه تو مهمونیاي مهرا - د مي چرخیدي ! سیاوش؟! تو؟! تا جایي که یادمه همی
 از کجا سیاوش و پیدا 

 کردي ...؟!مهراد میدونه که تو و سیاوش... 
  

                          



 
                    

   
 نه ! نه نمیدونه ! توام نباید بهش بگي ...  -
 چرا؟!  -
ببین ...این مدت یه ستتري اتفاقایي افتاده که تو اصتتال در جریانش نبودي  -

 میدونم این که مي فهمیدي بهتر ...ن
 بود یا این شرایط االن که نمیدوني و بي خبري ..،  

 صداي يربان قلبم را مي شنیدم: از چي داري حرف میزني ؟! 
 کسي از توي هال داد زد: به سالمتي مهراد خان با معرفت .... 

شهرزاد که مشخص بود مثل من شنیده، پوزخند مسخره اي زد و زیر ل  گفت 
 : کاش سالمت بمونه امش  .... 

 با عصبانیت بیشتري سرش داد زدم: مزه نچرون! حرفت و بزن... 
بدي ، اونم  - یه قولي بهم  ید  با ببین قبل از اینکه برات ماجرا رو تعریف کنم 

 اینکه فراموش مي کني این حرفا رو 
 من بهت زدم و تحت هیچ شتترایطي نه به مهراد نه ستتیاوش نه لیلي نمیگي که

 من در این مورد باهات صحبت 
 کردم.. 

 خیلي خ  بگو  -
 بزار قبلش یکم مقدمه چیني کنم ،   -



 مقدمه چیني الزم نیست ، بگو...  -
 بیا بشین  -

نفسم را با حر. بیرون دادم و لبه ي تخت نشستم . از وقت کشي که مي کرد 
 داشتم دیوانه مي شدم . 

شه آرزوم بوده که یه برادر ب - شم ، من همی شته با زرگتر مثل مهراد تو زندگیم دا
 میدوني انقدري که به تو اهمیت 

میده، انقدري که براي آسایشت برنامه ریزي مي کنه و نقشه میکشه باع  مي 
 شه ادم بهت حسادت کنه .. 

شتر از  ست دختراش بی شوخیت گرفته ، مهراد به بنداي کتوني دو پوزخند زدم: 
 من اهمیت میده ! 

را باال انداخت ، چند لحظه با دقت نگاهم کرد و بعد گفت : پس ابروهایش 
 روحتم خبر نداره که به خاطر تو، 

 زندگي چند نفر و داره رو انگشتش مي چرخونه ...! 
 منظورت چیه ؟!  -
شش نمیومد، فکر مي کرد هین  - شم خو شش نمیاد، از اول مهراد از لیلي خو

 که چشمش دنبال یه نفر دیگه است 
ب که تو آوردیش خونه اتون یعني  عدش  نداره...ب تت و  یاق ه درد تو نمیخوره و ل

 فکر کرد تو دوستش داري ، انقدر 
ست یه مدت  سر انداختي ، خوا ستش داري که به خاطرش خودت و تو درد دو

 بهت فرصت بده، یا شایدم به لیلي 
  



                          
 

                    
   

ن موقع خبر نداشت که رابطه اش با سیاوش در چه حده....بعد فرصت بده، او
 از یه مدت که فهمید دوباره تصمیم 

گرفت یه جوري ، هر جوري که شتتده کاري کنه که تو حضتتور ستتیاوش و تو 
 زندگي لیلي قبول کني ، باور کني که 

لیلي براي ستتیاوش شتتتده و باید فراموشتتش کني ....اون اومدن و رفتن ها، 
 ا هم فقط به خاطر همین بود، دورهمي ه

وگرنه مهراد ستتایه ي ستتیاوش و همین االنشتتم با تیر میزنه ، اون روز که قستتم 
 خورد دیگه سیاوش و تو خونه اش 

 راه نمیده از صمیم قل  قسم خورد..... 
 بي تابانه پرسیدم: تو اینا رو از کجا میدوني ؟! ! 

 بزار قسمت معرفي خودم بمونه آخرش...  -
یش بلند شتتد و رفت ستتمت پنجره..: ستتیاوش اون طوري که وانمود مي از جا

 کرد و نشون مي داد لیلي رو دوست 
نداشت ، یا....نمیدونم شایدم داشت ! این جاي داستان و کامال مطمئن نیستم 

 ، مهراد به خاطر اینکه لیلي سرش 



ت و فگرم باشتته و دیگه یه درصتتدم به تو فکر نکنه ، یا تو ببیني که ستتیاوش ستت
 سخت هست و فکر لیلي رو از 

سیاوش و با زور و تهدید سر جاش، نگه داشت ، با یه سري  سرت بیرون کني 
 معمامله هاي بانکي و قانوني و 

غیرقانوني وادارش کرد که از بودن با لیلي پا پس نکشتته ! چه از لیلي خوشتتش 
 بیاد چه نیاد بمونه ...سیاوش 

! به نظر من اینکه تو اون و از خودت ويتتعیت خیلي بدي داشتتت این چند ماه
 روندي بدترین يربه اي بود که 

خورد، حاال اون به خاطر غرورش قبول نمي کنه ، ولي باور کن از دستتت دادن 
 تو، به عنوان یه آدم واقعي و بدون 

 کلک و نقشه آخرین پلي بود که پشت سرش خراب شد! 
د...بي صتتدا گفتم : چي نفستتم ستتخت باال مي آمد، مغزم پر بود، درد مي کر

 داري میگي ؟! ! 
سط مونده الي  - سیاوش این و لیلي هم مثل تو روحش از هیچي خبر نداره...

 منگنه ، نه راه پس داره نه پیش ، 
امیرعلي دیگه نمیزاره این دو نفر با هم رابطه داشتتته باشتتن ، تا ستتیاوش با 

 خانوادش نیاد جلو، سیاوشم با خانوادش 
، مادرش انقدر از لیلي متنفره که مطمئن باش قبل از اینکه بره قطع رابطه کرده

 خواستگاریش مي کشتش ، از 
اون طرف مهراد...خان داداش شما به خاطر سیاوش پا پس کشیده و جلو نمیاد 

 و در نتیجه لیلي بالتکلیف مونده 



سیاوش و نابود مي کنه ...! و تمام ا ن یو ممکنه باز به تو نزدیک شه داره زندگي 
 مدت.... 

شد که انگار پیش از آن یک  ساکت  شهرزاد یک دفعه چنان  شد،  در اتاق باز 
 کلمه هم در تمام طول عمرش 

شهرزاد و  شکوکش را از من به  سرش را داخل آورد...نگاه م حرف نزده، مهراد 
 دوباره از شهرزاد به من انداخت : 

 خوب خلوت کردیدا! تشریف نمیارید شام؟! 
 ه زحمت فرو دادم: میایم ...میایم ، چند دقیقه ي دیگه ..! آب گلویم را ب

  
                          

 
                    

   
 حالت خوبه ؟!  -
 آره چطور؟!   -
 رنگت پریده...  -

سریع تکان دادم: خوبم  سرم را  شهرزاد انداخت ،  سوالي به  دوباره نگاه پر از 
 بزار اگه  خوبم ، یه چند لحظه تنهامون

 میشه ...! 
 شانه هایش را باال انداخت و با تعلل بیرون رفت ... 



 دوباره برگشتم سمت شهرزاد: ادامه بده ! 
شد: آقا حامد؟! کجا  با ریموت در پارکینگ را باز کردم، نگهبان از جایش بلند 

 این وقت ش  ؟! 
 ادنده عق  گرفتم ، الستتتیک ماشتتین روي کف ستتنگي جیغ کشتتید ماشتتین ب

 شتاب از جایش کنده شد: دارم میرم یه 
جایي کار دارم، اگه مهراد ازت پرستتید بگو رفتم یکي از دوستتتام و از فرودگاه 

 بیارم ! 
 باشه آقا...! 

پیچیدم توي خیابان، پایم را بي اختیار گذاشتتتم روي گاز، اولین الیه ي برف 
 زمستاني روي زمین نشسته بود، 

 ن ها، یکدست سفید پوش شده بود.... ماشین ها، در خت ها، خیابا
مستتیر خانه ي امیرعلي را ناخوداگاه میرفتم ، مثل کستتي که مستتیر خانه ي 

 خودش را آن قدر رفته باشد که از حفظ 
شده باشد...! انگار که روزي هزار بار کوچه پس کوچه هایش را هم توي ذهنم 

 مرور مي کردم! تمام مدت راه، 
شهرزاد ف سیاوش به کمکم فقط به حرف آخر  کر مي کردم که گفته بود لیلي و 

 نیاز دارند....باید لیلي را مي دیدم، 
باید همه چیز را مي گفتم و مي فهمید! بازي خورده بود، مثل من ، مثل من که 

 تمام مدت فکر مي کردم 
سیاوش دلباخته و عاشق ایستاده و زندگي لیلي را خریده...مثل کسي مي ماندم 

 میقي بیدار شده... که از خواب ع



ستم به اندازه ي تمام روزهایي که از  سراغ مهراد! خوا ستم اول از همه بروم  خوا
 درون خرد شدم، عذاب کشیدم و 

تحمل کردم مشتتت و لگد حواله اش کنم ، خواستتتم مثل من درد بکشتتد، به 
 خودش بچیچد و حرف نزند...اما فکر 

شم ؟! فکر کردم کردم که چرا به جاي تمام این ها مثل خودش ب ست نبا سیا ا 
 آدم هاي صاف و ساده که رک و 

بي پرده حرفشان را مي زنند هیچوقت نمیتوانند آن قدري طرف را عذاب بدهند 
 که آدم هاي تو دار و زرنگ که 

 نقشه مي کشند و طعنه کنایه میزنند...!  
 ، پس حرف هاي شهرزاد که تمام شد، بي خیال و بي حرف از اتاق بیرون رفتم

 سرمیز شام درست بغل دست 
مهراد نشستم ، شام کشیدم، لقمه ها را آن قدر ریز مي جویدم که از بین بغض 

 سنگینم راهي براي پایین رفتن 
  

                          
 

                    
   

شان،  ساط سراغ ب ستم و بعد که رفتند  ش شان ن پیدا کنند، پاي ورق بازي کردن
 نهاني از خانه بیرون زدم، ساکت و پ



سته بود روي  ش شهرزاد که خوشحال از این رازداري ام ن هیچ کس نفهمید جز 
 مبل و پا روي پا انداخته لبخند 

 مي زد..... 
 آتشفشاني بودم که از درون مي جوشید! 

دم خانه شان رسیدم که ساعت نزدیک به دوازده ش  بود، زنگ زدم به امیرعلي 
 بار  ، جواب نداد، چند

صور مي کردم که  شماره ي لیلي را گرفتم ...ت شد، بي طاقت  گرفتم ...خبري ن
 از شنیدن حجم این همه داستان چه 

حالي پیدا مي کند، از این که بفهمد سیاوش دوستش نداشته تمام این مدت به 
 خاطر منافع خودش نقش بازي 

ور مي کردیم چط مي کرده.....باید مي فهمید، باید مي نشستیم کنار هم و فکر
 این همه حقیقت را هضم کنیم !  

 الو...سالم..  -
 سالم لیلي ...بیا پایین من دم درتونم باید با هم حرف بزنیم !  -
 سالم آقا حامد..من لیلي نییستم ، محیام، خواهر لیلي  -
 خواهر لیلي ؟! !  -
 بله ، محیا..  -
 آها...بله ..خودش کجاست ؟!  -
سر  - شده بود، امیرعلي آقا حامد... سموم  شد،.... فکر کنم م ش  حالش بد 

 بردتش درمانگاه هنوز نیومدن... 
 چرا!؟! ؟؟ پس چرا به من خبر ندادن؟!  -



 نمیدونم ....  -
 _کدوم درمانگاه؟! ! 

  
 فصل چهاردهم  

 کجا غیبت زد بچه ؟ این دختره شهرزاد شمارتو میخواد... 
 ه ها...بدم شمارتو بهش ؟! ! سمج تر از این حرفاس که بي خیال ش

 چرا گوشي تو برنمي داري ؟! ! 
سر بزاره  سوایي تو ورق این جوري  سه یه حاکم کتي و یه ر خوبیت نداره آدم وا

 کوه و بیابون . 
 کجایي ؟ 

  
                          

 
                    

   
 رفتي فرودگاه؟ خ  مي گفتي منم میومدم . 

اده داره خونه رو جمع مي کنه ، فقط گفتم خجالت بکشي ، هر جا نوشین واست
 هستي پاشو زودتر بیا کمک 

 جواب نمیدي چرا؟! 
 اس ام اس ها را بستم ، دوازه تماس بي پاس  .... 



 سرم را که باال آوردم محیا با لیوان چاي جلویم ایستاده بود... 
 مرسي خانوم،زحمت کشیدي ...  -
وز باید برم دانشتتگاه، یعني ...اگه بخوام برم االن دیگه باید آقا حامد، من امر -

 راه بیفتم ... 
 االن؟! شش صبحه !  -
شه براي مراقبت از  - ستم ببینم اگه الزم با ستانم ، میخوا شهر شجوي  آخه دان

 لیلي منم بمونم نرم... 
تازه منظورش را فهمیده بودم،آن قدر گیج و منگ بودم که منظور و دلیل حرف 

 را نمي فهمیدم..  ها
آها...نه ، نه نیازي نیستتت من هستتتم تازه امیرعلي هم هستتت ...ممنون از  -

 لطفتون.. 
ساعت دیگه  سرش را خم کرد و لبخند بي حالي زد: امیرعلي میگه تا یکي دو 

 که آزمایشگاه ها باز کنن میره 
 نتیجه ي آزمایش و مي گیره.... 

 رو زمین خوابیده بود بنده خدا... دستش درد نکنه ، کنار تخت لیلي ،  -
 خ  برادرشه دیگه ...براي منم همین کار و مي کنه .  -

 پشت بند این حرفش خندید و راه افتاد سمت آشچزخانه  
به حرفش فکر کردم، متعج  گفتم : فکر نمي کردم یه روزي یه نفر پیدا بشتته 

 که به اندازه ي من به لیلي اهمیت 
 بده... 

 کري مي کردید؟ چرا همچین ف -



شه  - صیت محبوبي با شخ شن و  شته با ستش دا چون لیلي براي اینکه بقیه دو
 هیچ کاري نمي کنه ، هیچ سعي و 

 تالشي نمي کنه ... 
 پس شما چه جوري دوستش دارید؟!   -
چون من شتتخصتتیت ظاهري آدما رو نگاه نمي کنم ، اون چیزي که واقعا  -

 هستن و نمیخوان نشون بدن و مي 
م ، لیلي دوستتت داشتتتني ترین دختر لجبازیه که تو تمام عمرم دیدم، اما فهم

 نمیزاره که بقیه چره ي دوست 
سعي و  شون  شو ببینن ، آدما هم نمي بینن ، براي دیدن درون اطرافیان شتني  دا

 تالشي نمي کنن ....حوصله شو 
  

                          
 

                    
   

صیت واقعي یه نفر ندارن، وقت شخ شینن  شو ندارن.....وقت اینکه بخوان تازه ب
 دیگه رو کشف کنن ، وقتي حتي 

 هنوز تو فهمیدن خودشونم موندن! حتي سیاوشم ندیده و نفهمیده 
 به نظر منم لیلي اون چیزي که نشون میده نیست ، اما نمیدونم چرا؟  -



ن جلوت که بهشون چون وقتي نشون بدي که خوبي عالم و آدم صف میکش -
 خوبي کني .....لیلي هم از همین 

 مي ترسه 
سرش را تکان داد به نظر مي رسید قانع شده باشد، زیر کتري را کمتر کرد و از 

 آشچزخانه بیرون آمد: من میرم 
صبحانه هم چیدم روي میز، خواهش مي کنم از  شم ...کتري روي گازه  آماده 

 خودتون پذیرایي کنید.... این جا 
 م مثل خونه ي خودتونه ... ه

به محبت بي منظورش لبخند زدم و در حالیکه رفتنش را با چشتتم دنبال مي 
 کردم با خودم گفتم لیلي باید این 

خانواده و این آدم ها را کنارش داشتتته باشتتتد...شتتتاید هم اگر از اول بودند، 
 هیچوقت نمي رسید به جایي که االن 

 رسیده بود... 
اره سرم را تکیه دادم به پشتي مبل و یک دقیقه نشده پلک هاي با این فکرها دوب

 سنگینم روي هم افتاد.... 
با حس کردن حضتتور کستتي کنارم چشتتم هایم را باز کردم، لیلي روي مبل 

 نشسته بود و از فاصله اي نزدیک 
 نگاهم مي کرد....تازه متوجه پتوي سفري شدم که رویم کشیده شده بود.... 

 گفت : تو از دیش  این جا بودي ..؟! با صدایي آرام 
بدنم روي مبل خشتتک شتتده بود، فکر کردم چند ستتاعت استتت که در همین 

 ويعیت خوابم برده؟! امیرعلي بیدار 



 شده؟! رفته جواب آزمایش هاي لیلي را بگیرد؟! 
 ساعت چنده؟!  -

 سرش را بي هدف به اطراف چرخاند: فکر کنم نه ، نه و نیم صبح باشه ... 
دستم را چند بار محکم روي پلک هایم کشیدم و پتو را از رویم کنار زدم:  کف

 دیرم شده باید برم.. 
 تو به خاطر من این جا بودي ، این ...این یعني ازم متنفر نیستي ...نه ؟!  -

یا و توهمات خودت زندگي مي کني  مستتتقیم نگاهش کردم: چرا انقدر تو رو
 ... 

 گفت : یعني انقدر از من متنفر شدي ... از جایم بلند شدم، به زحمت 
 امیرعلي کجاست ؟!  -
 نمیدونم ...رفته بیرون...نگفتي ؟!  -
  

                          
 

                    
   
 چي و نگفتم ؟!  -
 اگر به خاطر من نبوده پس به خاطر چي اومدي این جا؟!  -
 ام.... به خاطر این که امیرعلي ازم خواست بی -



مام کردن بح   ما براي ت ید، ا به ذهنم رستت جا  یدم این دروغ بزرگ از ک نفهم
 خوب بود... 

 راه افتادم سمت در، اما تمام حواسم بود که پشت سرم مي اید یا نه ... 
وقتي دیدم که از جایش بلند نشد موقع بیرون رفتن نگاهش کردم، شبیه يعیف 

 ترین و ظریف ترین موجود 
د، که دلش میخواستتتت به عالم و آدم يابت کند که قوي تر از او عالم مي مان

 وجود ندارد....یاد مهراد و نقشه 
هایش افتادم، یاد بدبختي خودم و لیلي افتادم....یاد بازي که از سیاوش خورده 

 بود افتادم....یک لحظه پایم 
 سست شد که برگردم داخل و همه چیز را بگویم ، اما به همان سرعت پشیمان

 شدم...!  
 حاال وقت مناسبي نبود... 

در را بستتتم و پله ها را دو تا یکي پایین آمدم، باید دوباره برمي گشتتتم خانه ، 
 پیش مهراد، باید خودم را براي رودر 

 رو شدن با نقشي که قرار بود از این به بعد بازي کنم آماده مي کردم.... 
یم سیاهي مي رفت فکر کردم يعف داشتم موقع پایین آمدن از پله ها چشم ها

 وقتي رسیدم خانه اول از همه 
 چیزي براي خوردن پیدا کنم ... 

وارد کوچه که شدم، بالفاصله ماشین امیرعلي را شناختم که جلوي در پارکینگ 
 پارک شده بود، سرک کشیدم 



صندلي و به نظر خواب  شتي  شته بود پ سرش را گذا شین ،  سته بود توي ما ش ن
 قت جلو رفتم و با مي آمد، بي طا

شه را پایین  شی شم هایش را باز کرد،  سریع چ شه .... شی ست زدم به  شت د پ
 داد....قیافه اش خسته و بهم ریخته 

 بود...آشفته و بي حال ! 
 چي شده؟!  -
 بیا باال،  -

پاهایم  فه ي زار و نزارش دستتتت و  یا باز کرد، از لحن حرف زدنش از ق در را 
 شدار کرخت شده بود تمام بدنم ه

مایش ؟!  جه ي آز کار مي کرد! نتی نه وار  بدي را مي داد....مغزم دیوا فاق  ات
 سرطان؟! بیماري العالج؟!  

 خودم را انداختم روي صندلي ... 
سرد و ی  زده بود: نتیجه ازمایش و گرفتي  شین به طرز عذاب آوري  ضاي ما ف

 ؟! 
 ..: آره زبانش را کشید روي ل  هاي خشکش ، سرش را پایین انداخت .

  
                          

 
                    

   



سرطان  شدار نمي داده! فکر کردم نهایتش  شدم که وجودم بي دلیل ه مطمئن 
 باشد و بمیرد، من هم کنارش مي 

 میرم.... 
 توان این را نداشتم که بخواهم ادامه بدهد... 

ساکت به روبرویمان، به در سفید و نرده نرده اي پارکینگ  پنج دقیقه اي هر دو 
 زل زده بودیم ! 

 عاقبت گفتم : برگه ي....آزمایشش و بده.... 
ست هایم  شید و بي حرف جلویم گرفت ...د از جی  اورکتش پاکتي بیرون ک

 مي لرزید، به زحمت باز کردم، از باال 
تا پایینش را سریع رد کردم، کلمات انگلیسي و تخصصي که معني شان را نمي 

 همیدم...تنها چیزي که نظرم را ف
 جل  کرد عالمت پاسیتوي بود که به بد بودن نتیجه مهر تایید مي زد... 

 برگه را مچاله کردم، هوا رقیق شده بود، نفسم باال نمي آمد... 
امیرعلي با بغض گفت : لعنت به من ، لعنت به من که انقدر دیر پیداش کردم! 

 اگه زودتر پیداش مي کردم 
 شتم این اتفاق بیفته .... نمیزا

 چشم هاي را بستم ، اشک هایم بي اختیار سرازیر مي شد: مریضیش چیه ؟! 
 سکوت امیرعلي باع  شد چشم باز کنم ...متعج  گفت : مریضي ؟! 

 پس این ...این پاسیتیو....  -
 جان کند تا به زبان بیاورد: حامله است .... 



ا روي ستترم خالي کردند.... خندیدم: وا رفتم ، حس کردم بشتتکه ي قیر داغ ر
 چي ؟! 

 باید اون سیاوش رذل و پیدا کنم تیکه تیکه اش کنم ....  -
 شوخي مي کني ؟!  -

سیاوش...دیگه یه روز  سیاوش...آخ  شرد:  شتانش پلک هایش را ف سر انگ با 
 خوش برات نمیزارم... 

 با توام...شوخي مي کني ؟!  -
س شوخي ؟! ! حال من سر برگه را گرفت و تکان داد: د تته ! داري میبینیش ! چه 

 به کسایي میخوره که شوخي 
شم  شم ، برادر بي غیرت دارن؟! ! من از تو بدترم، من داغون تر از توام، من برادر

 ...چه میدوني آخه تو بچه .... 
 سرش را گذاشت روي فرمان ماشین .... 

 بي حس و ربات وار پیاده شدم.... 
  

                          
 

                    
   

شد و  شیني بوق زنان از کنارم رد  سرم گیج مي رفت ...ما شتم ،  حال مرگ دا
 یادم افتاد وسط کوچه ام...تلوتلو 



تادم  تان و خیزان راه اف هدف، اف یاده رو...بي  نداختم توي پ خوران خودم را ا
 سمت پایین ..  

 با دیدن اسم مهراد، با تمام توانم پرتابشگوشي ام لرزید از جیبم بیرون کشیدم 
 کردم...چند متر آنطرف تر خورد 

 به دیواره ي آجري یک خانه ،وتکه تکه روي زمین افتاد... 
روي سراشیبي تند پیاده رو چند بار زمین خوردم...دوباره بلند شدم..دست ی  

 زده ام را گذاشتم روي پیشاني ت  
مثل کوره اي بودم که میتواسنتم همه چیز و  دارم...، وسط ان همه برف و سرما

 همه کس را آب کنم .... 
باید چکار مي کردم؟! باید اول از همه مي رفتم ستتراغ ستتیاوش.....نه باید مي 

 رفتم سر وقت مهراد...مهراد چرا، 
به نیستتتت مي  کدامشتتتان را ستتر  ید  با مادر لیلي .... پدر لیلي  قا.. حاج آ

 گزینه ي  کردم...سیاوش بهتر بود، سیاوش
 بهتري بود، سیاوش پدر شده بود....پدر؟!  

باال  عده ام و  یات م مام محتو تادم روي زمین ، دو ال شتتتدم و ت دو زانو اف
 آوردم...حس کردم دیگر هیچ چیزي توي 

 وجودم نمانده، ریز ریز شده بودم، هزار تکه شده بودم.... 
ي ي خیابان رسیدم به پارکخسته ، مثل جنازه اي متحرک دوباره راه افتادم، انتها

 که چند نفر جلویش آدم برفي 
صدا عکس مي انداختند..بدون هیچ فکري رفتم  سر و  ست مي کردند و با  در

 داخل پارک چشم هایم تار مي دید، 



 جلوي پاهایم را به زحمت میدیدم... 
ستم ...از درون آتش گرفته بودم،  ش سط پارک روي زمین ن کنار حوض بزرگ و

 که زبانه مي کشید و شعله هایي 
 قلبم را یم سوازند حس مي کردم...همه چیز تمام شده بود.... 

دستم را گذاشتم دو طرف حوض و سرم را تا شانه فرو بردم توي آب پر از لجم 
 و خزه ي حوض چهره ي 

سیاوش مي  سته ام گریه مي کرد،  شم هاي ب شت چ صوم و مظلوم لیلي پ مع
 خندید، مهراد بي خیال نگاه مي 

کرد.....مغزم را مي خوردند فکرشتتان مغزم را مي خورد. لیلي از دستتت رفته 
 بود، من از دست رفته بودم، دنیا تمام 

 شده بود.... 
سبیده بود باز  صورتم چ سر و  سرم را از آب بیرون آوردم...از بوي لجني که به 

 دلم بهم خورد روي دو زانویم 
م ی  هاي پارک تقریبا از حال رفت عق  نشستم و کمتر از چند يانیه روي برف و

 .. 
 *** 

روزهاي بعد از آن را به خاطر نمي آورم، ستته روز تمام به خاطر کمبود شتتدید 
 آب بدن و ذات الریه بستري 

بودم....یک هفته ، روي تخت اتاق خودم طاقباز به ستتقف زل مي زدم...فکر 
 مي کردم، خوابم مي برد و کاب*و*س 



  
                          

 
                    

   
مي دیدم، به زحمت غذا میخوردم و دوباره فکر مي کردم و دوباره کاب*و*س 

 مي دیدم، کاب*و*س هاي بي سرو ته 
 اي که وقتي بیدار مي شدم در ذهنم نمانده بود! 

بدانم من را کي و کجا پیدا کرده اند،  حتي برایم ذره اي اهمیت نداشتتتت که 
 سوم که آماده ام مي کرد مهراد روز 

از بیمارستتتان به خانه برگردم با اوقات تلخي تويتتیح داد که رفته ستتر وقت 
 امیرعلي و بعد که جریان را فهمیده 

 اطراف را گشته و من را بیهوش وسط پارک پیدا کرده ! 
از خبر باردار بودن لیلي حرفي نمي زد، مي گفت آن جریان! حتي به زبان هم 

 بار که نزدیکم مي  نمي آورد، هر
صورتش ...! کاش  سیلي بزنم توي  ست  شد و حالم را مي پرسید دلم مي خوا

 مي زدم کاش خالي مي شدم، 
مگردرونم چقدر جا داشتتتت که این همه حجم درد و کینه را مخفي کند، اما 

 خودش هم حال درستي نداشت ! این 
ه در م، از در برا از پاکت پاکت سیگار کشیدن هاي نصفه شبي اش مي فهمید

 دنبال سیاوش گشتن هایش مي 



شید، فحش  شت هایي که به دیوار مي کوبید، عربده هایي که مي ک فهمیدم، م
 و ناسزاهایي که به فرد نامعلومي 

 مي داد و من یقین داشتم مخاطبش سیاوش است و بس ! 
شده بود....هیچکس پیدایش نمي کرد، حتي من هم براي  سیاوش نبود! غی  

 کردنش به شهرزاد زنگ زدم، پیدا 
 گفت خبر ندارد،  

 گفت از چند ش  قبل تا به حال هیچ خبري از سیاوش نگرفته ! 
شتاق بودم، تنهاا  شتر از همه من براي پیدا کردنش م سیاوش فرار کرده بود و بی

 هیجان زندگي ام در آن روزها 
صال هم نمیخو شدنش بود! و ا سیاوش از خبر پدر  ستم دیدن عکس العمل  ا

 باور کنم که بعد از شنیدن این خبر 
 خودش را گم و گور کرده...حتما لیلي ، خبرش کرده بود..! 

همان لیلي که بعد از گذشتت یک هفته آمد خانه ي ما، مودب و آرام و مطیع ، 
 مثل خود واقعیش ، براي عیادت از 

دو  من از مهرادي که چشم هایش از زور خشم و شاید هم دلسوزي و پشیماني
 دو مي زد اجازه گرفت ...! 

آمد توي اتاق، بعد از یک هفته بي حستتي و بي حالي یکدفعه ، بي اختیار مثل 
 وحشي ها از جایم پریدم و هلش 

صورتش ،  ستم به  ستم ...دیگر نمي توان دادم و از اتاق بیرونش کردم....در را ب
 به چشم هایش نگاه کنم ..! تمام 



 چیزي که برایم غریبه بود!  وجودم پر از نفرت شده بود،
، نیم ساعت یا شاید هم بیشتر پشت در بسته ي اتاق نشست ، حرف زد، درد و 

 دل کرد اشک ریخت ، گریه 
کرد.... قستتم خورد که بچه اش را مي اندازد... گفتم قاتل ، به در بستتته لگدي 

 زدم که از ترسش بلند شد و رفت .... 
  

                          
 

                    
   

مادرش  با  یاد قول و قرارهایم  تادم،  قا اف حاج آ یاد  تادم،  مادرش اف یاد  عد  ب
 افتادم...یاد قسم هایي که مي خوردم که 

شتم دیوانه  شق اش مواظبت مي کنم ... باید چکار مي کردم؟! دا از دختر کله 
 مي شدم، هر چه بیشتر فکر مي 
سیدم ست رفته مي دیدم، این اتفاق کردم کمتر به نتیجه مي ر ، همه چیز را از د

 قابل جبران نبود... و سخت تر از 
ست و  صلي مهراد ا صر ا ستم مق ضم تمام این اتفاق ها، این بود که مي دان ه

 زرنگي هایش ، مهراد است و نقشه 
کشتتیدن هایش ....مي دانستتتم و خودم را مي زدم به ندانستتتن ! چرا نباید مي 

 وار و تا میخورد مي چسباندمش بی  دی
 زدمش ؟! مگر حقش همین نبود؟! 



بي آنکه بخواهم روز به روز ستتر و ستتنگین تر و تل  تر مي شتتدم دیگر جواب 
 سالم هایش را هم به زحمت مي 

دادم، بدبختي پیدا نکردن ستتیاوش بعد از دو هفته از یک طرف و تحمل رفتار 
 خشک و سرد من بي آنکه دلیلش 

 آبش مي کرد.... را بداند ذره ذره 
 و این تنها چیزي بود که دل آشوبم را آرام مي کرد! 

 *** 
تا کي میخواي صبر کني ؟! االن نزدیک دو ماهشه ! تا دیر نشده باید بچه رو  -

 بندازه... 
سم مهمه فقط  - سیاوش حرومزاده وا ست ! االن فقط اون  سم مهم نی لیلي وا

 پیدا کردن اون....! فقط پیدا کردن 
اهي که بکشونمش این جا، همین وسط و بعد خرد شدنش و به چشم ببینم یه ر

 ! 
این راهش نیستتت امیرعلي ، ببین من و...ببین ! من از تو بیشتتتر واستته اون  -

 سیاوش بي شرف نقشه دارم، من 
بیشتر از تو تشنه ي پیدا کردنشم ، اما لیلي این وسط نباید بیشتر از این تباه بشه 

 ادرش یا پدرت ، قبل از اینکه م
 بفهمن و یه جنجال دیگه به پا بشه باید تکلیف اون بچه رو یکسره کنیم ... 

 نه ! اونجوري من دیگه هیچ سالحي جلوي سیاوش ندارم...  -
 یعني چي ؟! یعني ....منظرت اینه که اون بچه رو....اون بچه سالحته ؟! !  -



اب بدم مهراد؟! اون بچه نباشتته من چجوري ستتیاوش و تا آخر عمرش عذ -
 وقتي بهش گفتم با خانودات بیا جلو 

شید عق  ! آره؟! اینجوري لیلي و خرد  ستگاري زد زیر همه چي و ک و بیا خوا
 کرد! نه ؟! یعني لیلي و واسه ازدواج 

نمي خواستتت ، ها؟! پس حاال که پاي یه بچه وستتط باشتته چي مي شتته ؟! ! 
 مجبور میشه که لیلي و واسه ازدواج 

 بیاد جلو! بیاد و کاري و که نمیخواد بکنه ، بکنه ...  بخواد و
مهراد چند لحظه با دهان نیمه باز امیرعلي را نگاه کرد و بعد با ناباوري گفت : 

 که چي بشه ؟! بعد چند وقت طالق 
مي گیره و باز میره پي زندگیش ! باز لیلي مي مونه این وسط میشه یه زن مطلقه 

 با یه بچه ! 
  

                          
 

                    
   
 مهم نیست ...!  -

ندازه ي مهراد تعج  کردم! امیرعلي را همچین آدمي نمي  به ا بار من هم  این 
 شناختم .. براي اولین بار بعد از دو 

صمیم مي  شه کنار بود و بقیه برایش ت سوخت ! چرا همی هفته ، دلم براي لیلي 
 وسط  گرفتند و هلش مي دادند



گود؟! چرا خودش توي این جلسته نبود که براي خودش و زندگي اش تصتمیم 
 بگیرد؟! !  

تا آخر همین هفته  - تو فکر این نباش، من خودم قول میدم بهت ستتیاوش و 
 برات پیدا کنم ، زیر سنگ که نرفته ! 

 خبر مرگش زنده است هنوز، یه جایي تو همین شهر داره مي چرخه ... 
را سایه بان کرد روي پیشاني اش و نگاهش را انداخت سمت  امیرعلي دستش

 دیگري ، نمي فهمیدم به اندازه ي 
من آشفته و به هم ریخته هستند یا فقط ادایش را در مي آورند؟! اگر اوج يربه 

 اي که خوردند به اندازه ي من 
ح  کردن هم  ناي حرف زدن و ب ند و حتي دیگر  ثل من آرام مي گرفت بود، م

 د!  نداشتن
 مهراد با غصه نگاهم کرد و گفت : تو نمي خواي چیزي بگي ؟! 

 چي بگم ؟!  -
 نمي دونم ...یه چیزي ...هر چیزي ...  -

به در  از لحن ملتمستتتانه اش خنده ام گرفت ، رویم را بي هدف برگرداندم و 
 ورودي زل زدم. مهراد با صدایي 

 خسته پرسید: حال لیلي چطوره؟! 
ون..افستترده....ماتم زده...تازه داشتتتم بلندش مي کردم که مثل همیشتته ! داغ -

 دوباره خورد زمین . این بار دیگه نمي 
 تونم بلندش کنم ... 



به نظر من تو این شتترایط باید ستتیاوش کنارش باشتته ! فقط اونه که میتونه به  -
 حالش کمک کنه ... 

حال منم امیرعلي نفستتش را بیرون داد و با حر. گفت : پیدا شتتتدن اون به 
 خیلي کمک مي کنه ....هیچ نشوني 

 ازش نیست ؟! مگه میشه ؟! خانواده اي دوستي آشنایي....؟! 
 نه ....  -

 مهراد این را با تمام حسرتي که توي وجودش جمع شده بود گفت .... 
 دوباره یاد شهرزاد افتادم... 

 تنها کسي بود که مي توانست سیاوش را پیدا کند! 
  

 فصل پانزدهم 
  

                          
 

                    
   

 سیاوش  
یده بودم که تن و بدنم غرق عرق بود، مي دانستتتم هنوز دنبالم مي  آن قدر دو

 آیند، انتظار داشتم هر لحظه 
سد کند، ترجیح مي  شت یکي از درخت ها بچرد بیرون و راهم را  شان از پ یکی

 دادم آن یک نفر حامد باشد تا 



شود  شود، منطق حالیش مي  سرش مي  شد حرف  مهراد....گفتم اگر حامد با
 باز بهتر از مهراد کینه اي و بي 

 احساس است .... 
شي جاده ي جنگلي امیرعلي را دیدم که با تمام  یکدفعه در تاریکي و گرگ و می

 توانش به سمتم مي دوید، راهم 
تي مهراد هم بدتر از را عوض کردم، از فکري که کرده بودم پشتتیمان شتتدم ح

 امیرعلي بود که مثل پلنگ 
که  ند بود  قدربل بان قلبم آن  ید.....يتتر بالم مي دو تیرخورده و زخمي دن

 گوشهایم را کر مي کرد...از پشت یکي از 
که  گاهي  به ي پرت بدبختي بود ل به هر  باره کج کردم،  ها راهم را دو خت  در

 یکباره جلویم سبز شده بود خودم را 
...نزدیک بود پایم ستتر بخورد نزدیک بود با همان ستترعت بروم و  نگه داشتتتم

 پرتاب شوم ته دره و هزار تکه 
 شوم.... 

سته مي خندید  ستاده بود و با دهان ب سرم ای شت  شتم امیرعلي پ سان برگ هرا
 چشم هایش برق انتقام داشت ...با 

گاه کردم لیلي کف زمین د پایین دره را ن مد،  هاي مصتتمم جلو مي آ راز قدم 
 کشیده بود و دست هایش را به سمت 

نارش.....نمي  یا مي خواستتتت من هم بروم ک عا مي کرد  ته بود، د باال گرف
 فهمیدم.... 



 امیرعلي چنگ زد و شانه ام را گرفت .... 
صتتورتش را به گوشتتم نزدیک کرد و با خونستتردي گفت بچه ات پستتره. مثل 

 خودت میدونستي ؟! 
 به هق هق افتاده بودم... 

 باید بري پیش بچه ات....  -
 خواستم حرف بزنم ....ل  هایم تکان میخورد صدا نداشتم ..... 

امیرعلي هلم داد...در یک لحظه معلق بین زمین و اسمان تواسنتم فریاد بکشم 
 ....باالخره صدایم درآمد.... 

سومین باري بود که  شم هایم را باز کردم، این  محکم روي قالیچه افتادم....چ
 این دو ش  از تخت پایین مي در 

افتادم، ستته بار در عرض دو شتت  ، در حالیکه بیستتت و چند ستتال گذشتتته 
 همچین تجربه اي نداشتم .... 

بدنم خیس عرق بود، ملحفه اي را که دور دستتت و پایم پیچیده شتتده بود به 
 زحمت باز کردم... 

  
                          

 
                    

   
وا روشتتن شتتده بود، از ال به الي پرده هاي کلفت نارنجي رنگ حرکت برگ ه

 هاي درخت ها و بازي نور را مي 



دیدم...ساعت چند بود؟ کاش به شهرزاد مي گفتم برایم ساعت دیواري بیاورد، 
 ساعت مچي ام دو ش  پیش 

 شکسته بود... 
ه هنوز در به شتتدت باز شتتدت و شتتهرزاد داخل آمد، نگاه مشتتکوکي به من ک

 خودم را از روي زمین جمع نکرده 
صبح به  سعي کردم لبخند بزنم :  سف تکان داد.  سرش را با تا بودم انداخت و 

 خیر، تازه اومدي ؟! 
 صبح ؟! ساعت دوازده ظهره !  -
ساعتمم  - شون که جاي پرده لحاف زدن  شت پنجره ها من از کجا بفهمم ، پ

 که دیدي ! دو روز پیش شکست ... 
ست به شازده پرده ي  د سه  شون نبود وا س شید حوا ستاد: ببخ سینه جلویم ای

 حریر نص  کنن ! 
ستم  ست ، مي دان صله ا از طرز حرف زدنش فهمیدم که به هم ریخته و بي حو

 که باز اتفاقي افتاده، به سختي از 
 زمین بلند شدم و نشستم لبه ي تخت : لیلي حالش چطوره؟! 

 کشید: مهراد صبح زنگ زده بود بهم ! سرش را خم کرد عق  و نفس عمیقي 
 به تو؟! مگه قضیه ي من و تو رو میدونه ؟! ؟  -
 حامد که مي دونست   -
خ  که چي ؟! حامد محاله انقدر دهن لق باشتتته که بره به مهراد بگه ! تو  -

 گفتي ازش خواستي که حرفي نزنه ... 



 شه ... اره دهن لق نیست ! ولي تا وقتي که منافع لیلي وسط نبا -
ستاده بود و لحظه به لحظه بزرگتر  بدبختي مثل یک نقطه ي تاریک کنار اتاق ای

 مي شد! 
 خ  ...مهراد چي گفت بهت زنگ زده بود؟!  -

با قدم هاي کشتتیده جلو آمد و پرده ها را کنار زد، پنجره را پشتتتت بندش باز 
 کرد...هواي تازه و بوي درختان 

 .. تبریزي سرازیر شد به داخل اتاق.
 مهراد جز تهدید چیز دیگه اي هم تو زندگیش گفته ؟!  -

 با اینکه مي دانستم باز با زاري پرسیدم چه تهدیدي ؟! 
و امیدوار بودم که تهدیدش زور کمتري از جریان هاي قانوني و مالي داشتتته 

 باشد.... 
 چک و سفته ها... برگشت زدنشون....  -

ا کشیدم روي صورتم و تصور کردم دراز کشیدم روي تخت ، ملحفه ي سفید ر
 که مرده باشم ! تصور کردم که 

 یک روز دنیایم روي آرامش بچرخد یک روز بدون ترس و دلهره بگذرد! 
  

                          
 

                    
   

 نشستنش را لبه ي تخت احساس کردم: با پدرت امروز صحبت کردي ؟! 



ش  حرف زدم، گفتم - شن و دنبالم  دی ستامم هنوز نگران نبا پیش یکي از دو
 نگردن یه مدت که با خودم کنار 

 بیام... 
با تمستتخر گفت : وقتشتته برگردي به آغوش خانواده، مخصتتوصتتا مامان جان 

 دیکتاتورت! زیادي با خودت کنار 
 اومدي دیگه ...! 

ون اگه منظورت اینه که برگردم وجریان و بهشتتون بگم و کمک مالي ازشتت -
 بخوام سخت در اشتباهي ! 

سر بچه ؟! من اگه یه همچین خانواده ي پشتم بودن  - شقي پ چرا تو انقدر کله 
 هیچ وقت خودم و قاطي این 

بازي هاي کثیف اینا نمي کردم که مثل باتالق مي مونه و هر چي دستتت و پا 
 میزني بیشتر میري توش!  

 وقتي چیزي نمیدوني الکي نظر نده  -
به دوران  یه چیزي - تازه  یه داراي  ما چه  یدونم ...تو از اون ب و خیلي خوب م

 رسیده اي که واسه اینکه ايبات کنن 
 بزرگ شدن جفت پا مي پرن تو کثافت !  

 نگفتي لیلي حالش چطوره؟!  -
 نگران مادري یا بچه ؟!  -

صداي  شد، آب گلویم را به زحمت فرو دادم و با  چیزي توي وجودم جا به جا 
 گفتم : خودش  لرزاني



 بد، افتضاح...نمیخواي حال بچه ات و بچرسي ؟!  -
صحنه ي یک تئاتر  سط  شنا بودن این کلمه آنقدر زیاد بود که حس کردم و نا ا

 دراز کشیدم و فقط دیالوگ جا به 
 جا مي کنیم ... 

 نه نمیخوام !  -
ي و چشم هایم را محکم تر روي هم فشردم....، چند دقیقه هم نکشید که صدا

 بلند شدنش از لبه ي تخت و 
 بسته شدن در را شنیدم ! 

 سیاوش سالم، شهرزادم، گوشي و بردار....  -
ست موهایم را به هم ریختم ،  ستادم و کالفه با د شچزخانه ای سط آ لحظه اي و

 یادم نمي امد دفعه ي اخر در باز 
عني کن را کجا گذاشتتته بودم....، هر چند دفعه ي آخر یعني همین دیروز! ی

 نهار بیست و چهار ساعته پیش ، یعني 
 وعده هاي غذایي که بي استثنا به کنسرو ختم مي شد.... 

خیلي خ  ، نمي خواي برداري برندار! فقط به اخبار دستتت اول گوش کن  -
 ... 

  
                          

 
                    

   



 چاره اي نبود باید با چاقو باز مي کردم... 
مهراد و حامد امروز دو نفري پا شدن اومدن دم خونه ي من ! مي فهمي یعني  -

 چي ؟! یعني من به حامد اعتماد 
ست مهراد! مهرادم از طریق دالرام و  شت کف د کردم و رازمونو گفتم رفت گذا

 جاویدي ادرس من و پیدا کرده! 
، دوستتتت فکر مي کني اومدن اینجا چه اتفاقي افتاد؟! مي خوام حدس بزني 

 دارم درصد هوشت و ارزیابي کنم .... 
 چاقو را گذاشتم لبه ي کنسرو و سعي کردم بازش کنم ... 

شه  - شی صف  شي ن حدس نمیزني ؟! خیلي خ  ، خودم مي گم ، مهراد وح
 هاي خونه ام و شکست و میز و مبل ها 

ساعت دیگه ست و چهار  سبوند بی  دیوار که اگه تا بی  رو برگردوند و خودمم چ
 کت بسته جلوي نمایشگاهش 

تحویلت ندم بقیه ي زندگیمم با خاک یکستتتان مي کنه ، البته از حامد باید 
 ممنون باشم که من و از زیر دست و 

پاي برادر وحشتتي و هارش نجات داد، شتتاید فکر کني اینا یه مشتتت تهدیده 
 مسخره و نمایشي بوده و مهراد هیچ 

عد از اینکه از خونم رفت بیرون پیام کاري نمي کنه اما حامد هم دو ستتاعت ب
 داد که تا آخر امش  اگه خبري ازت 

به مادر پدرت  نشتتته لیلي رو برمیداره مي بره جلوي خونه اتون و همه چي و 
 میگه ... 



صله  شکمم ، هر چند خیلي فرو نرفته بود اما بالفا چاقو در رفت وخورد روي 
 سرخي خون تي شرتم را رنگي 

را پرت کردم و کف زمین ، روي ستتنگ هاي آشتتچزخانه  کرد..کنستترو و چاقو
 نشستم ... 

 خودت دیگه میدوني من باید اینا رو....  -
 بقیه ي حرفش در بوق دستگاه پیغام گیر قطع شد.... 

دستتتم را روي زخم شتتکمم فشتتار دادم، بغضتتم ترکید، ستترم را گذاشتتتم روي 
 زانوهایم و اجازه دادم اشک هایم رها 

 شود... 
 *** 

با اینکه بي حس و حال بودم و گرستتنه و خون هم از بدنم رفته بود از ترس باز 
 شدن پاي مادر به داستان، خیلي 

سریع مغزم به کار افتاد، تمام این در و آن در زدن هاي حامد و مهراد و امیرعلي 
 به خاطر آرام کردن و حفظت از 

ر به لیلي مي رفتند، اگ لیلي بود! تمام این راه ها را به خاطر عالقه شتتان نستتبت
 مي توانستم مثل همیشه حمایت 

شم و مجابش کنم که هنوز هم با وجود تمام اتفاقاتي که افتاده  شته با لیلي را دا
 کنارش هستم ، لیلي هم مي 

توانستتتت اطرافیانش را آرام کند و محافظتم کند، چرا که حاال مطمئن بودم با 
 شرایطي که دارد مهراد و حامد 

 ساندن و نگران کردنش هیچ کاري نمي کنند... براي تر



  
                          

 
                    

   
نزدیک غروب بود که به گوشتتي اش زنگ زدم و آدرس ویال را دادم که بیاید، 

 سرد و تل  و عصباني بود، برخالف 
 م ها نهچیزي که فکر مي کردم، اما مي تواستتنتم حدس بزنم که این اخم و تخ

 به خاطر قضیه ي بارداري اش، 
بلکه به خاطر شکي بود که به وفاداري ام داشت و با فهمیدن قضیه ي بارداري 

 اش شدت گرفته بود.... 
براي اینکه رايتتي اش کنم بیاید گفتم زخمي شتتدم و خون زیادي از بدنم رفته 

 .... 
کند و بعد از همین یک جمله کافي بود تا بي چون و چرا آدرس را یادداشتتت 

 قول دادن از اینکه به هیچ کسي 
 خبر نمیدهد تلفن را قطع کند! 

شکمم  ستم را روي  صدا درآمد، د ساعت و نیم بعد زنگ ویال به  سه  ست  در
 گرفتم و به زحمت از جایي که 

 نشسته بودم بلند شدم.... 



ن انه اینکه از قبل به حرف هایي که میخواستم بگویم فکر کرده باشم ، فقط هم
 چند قدم تا رسیدن به در، 

شرمندگي ها و تلخي هایم  سي کردم و حرف ها داد و فریاد ها و  شرابط را برر
 را سبک سنگین کردم ! 

در را که باز کردم هر دو، قبل از ستتالم چشتتم هایمان ستتر خورد و روي شتتکم 
 هاي هم متوقف شد، او از وحشت 

سم ، من از ترس اینکه م سرخي خون روي لبا شده دیدن  بادا بچه آنقدر بزرگ 
 باشد که بتوانم ببینم ! 

خیالم که راحت شتتد خودم را عق  کشتتیدم و نگاهم را دزدیدم، وحشتتت زده 
 پرسید: چیکار کردي ؟! 

 راه افتادم سمت پله ها: چیزي نیست ... 
ست ! میگم چیکار کردي  شید: یعني چي چیزي نی ستم را گرفت و محکم ک د

 ؟! چرا لباست خونیه ؟! 
 با جدیت زل زدم توي چشم هایش و گفتم : خودکشي ناتمام ! 

سیدن به داخل خانه بي حرف  شد و رهایم کرد، مابقي راه را تا ر شل  ستش  د
 آمد، نشست روي مبل ، تي شرتم را 

سمت دیگر، متعج  گفتم  درآوردم و پرت کردم روي میز، نگاهش را چرخان 
 : نامحرم دیدي ؟! ناسالمتي باباي 

 ! نمیخواي زخمم و بررسي کني ؟!   بچه اتم
 خیلي وقیحي !  -
 پس باید برم بیمارستان....  -



 با تردید برگشت و نگاهم کرد: چقدر عمیقه ؟! 
 چي ؟!   -
 زخمت دیگه !  -
 اونقدري نیست که بمیرم راحت شم !  -
  

                          
 

                    
   
نه که تا االن خیلي ناراحت زندگي کردي ! تو ناز و  بمیري راحت شتتي ؟! ! -

 نعمت اومدي و رفتي ، از سر بیکاري 
شم من  شیطنتات و کردي ، چي انقدر ناراحتت کرده که به چ شي زیادم  و خو

 نمیاد؟! ! 
شتم چند دقیقه هم  صیتي که انتظارش را ندا شخ شوک و بهتم از تغییر لحن و 

  دوام نیاورد، با تلخي گفتم : از
سیج کردي در به در دنبال من  سایي که ب اطرافیان تو! مهراد امیر علي حامد...ک

 بیفتن که به خاطر کاري که تو! 
 خودت! خواستي و کردي پدر من و دربیارن ! 

خنده اش عصبي و لرزان بود: من خواستم ؟! باشه من خواستم ! ولي فقط من 
 بودم؟! تو نخواستي ؟! تو مجبور 



 اشته بودن زیر گلوت؟! شدي ؟! چاقو گذ
نه ، مجبور نبودم اما اون موقع که ...همون موقع ، اون روز تو خونه ي بهنام،  -

 فکر مي کردم فقط با تو طرفم ! 
فکر نمي کردم طرفم یه مشت االف و بیکار و برادراي تازه پیدا شده و عاشقاي 

 سینه چاکتن ! االن من باید 
که خودت شتتروع کردي خودتم میري حرف  چیکار کنم ؟! ! این قائله اي بود

 میزني تمومش مي کني تا من بتونم 
 برگردم سر خونه زندگیم ! 

یه جوري حرف میزني انگار تازه من و شناختي و پات باز شده به این ماجرا!  -
 در مورد اصل قضبه نمیخواي 

 اصال صحبت کني ، نه ؟! 
سالنه رفتم  با اینکه منظورش را فهمیدم، خودم را از تک و تا سالنه  نینداختم ، 

 سمت اتاق خواب تا لباس پیدا 
 کنم . 

 با توام !  -
 اصل قضیه اي در کار نیست ، هموني بود که بهت گفتم !  -
 اصل قضیه این بچه است !  -
ضیه اي در کار  - ساس امنیت از این آلونک بیام بیرون هیچ ق تا من نتونم با اح

 نیست ! 
 چي ؟! !  -



هایش را شنیدم که دنبالم آمد، حسي درونم هشدار مي داد که باید صداي قدم 
 نرم باشم ، وقتش رسیده که با 

ما نمي  به جایي نمي برد ا محبت نظرش را جل  کنم ، دعوا و کلنجارها راه 
 توانستم ، 

 با بي حوصلگي کوله ام را سر و ته گرفتم و روي تخت خالي کردم ! 
فکر کردي واقعا تو جایگاهي هستي که من و من و تهدید مي کني سیاوش؟!  -

 تهدید کني ؟ با یه زنگ من 
 اون سه نفر اینجان! اگه کسي قرار باشه کسي دیگر و تهدید کنه اون منم نه تو! 

  
                          

 
                    

   
 زنگ بزن بیان، جهنم ! میرم یه جاي دیگه ....  -
 ار کن پس .... تا آخر عمرت فر -

این را گفت و رفت ، ترس برم داشتتت ....اگر مي رفت ، دوباره برگرداندنش ، 
 آرام کردنش ....سخت بود! 

جلوي در نگهش داشتتتم : چرا با من اینجوري مي کني ؟! مي گفتي عاشتتقمي 
 ؟! ! به خاطر عشقت به من این همه 

 . سختي کشیدي ؟! ! خیلي خ  ! پس يابت کن االن وقتشه ..



چي و يابت کنم ستتیاوش؟! ! چي و به کي يابت کنم ؟! ! به تویي که معلوم  -
 نیست همون ش  تو خونه ي بهنام 

سرت بد  شت  شتي ؟! به تویي که عالم و آدم دارن پ سر دا چند نفر دیگر و زیر 
 میگن ؟! ! هزار تا دلیل و مدرک 

 آوردن برام که باور کنم چند تا دختر دیگه تو زندگیتن ؟! 
اینا دروغاییه که اون مهراد و حامد تحویلت دادن، جاي اینکه ازم طرفداري  -

 کني حرف اونا رو باور مي کني ! 
 انقدر بي اعتمادي به من ! 

 خودت باعثش شدي ! اینجا خونه ي کیه ؟!   -
 دوستم !  -
 دوستت ؟! دوست دخترت؟!   -
 بس کن لیلي ...! حالت خوب نیست داري هذیون میگي !  -
باشه من هذیون میگم تو یه حرف درست بزن، بگو من االن تکلیفم چیه باید  -

 چیکار کنم ؟! چیکار کنیم ؟! ! 
شتم دو طرف  ست هایم را گذا شیدم، بي آنکه خودم بخواهم د نفس عمیقي ک

 صورتش و با لحن ملتمسانه اي 
 گفتم : میدوني اگه مادر من بفهمه این قضیه ها رو چي میشه ؟!  

 میشه ؟!  چي  -
 چشم هایش ترسیده بود!  

 تا تو و اون بچه رو نکشه آروم نمیگیره....  -
 با شتاب خودش را عق  کشید: غلط کرده ! 



ستاده  شناختم ! انگار آدم دیگري جلویم ای لیلي ، دیگر آن دختري نبود که مي 
 بود که از خشم دندان هایش را بهم 

 مي فشرد! 
  

                          
 

                    
   
شه ؟! ازدواج کنیم  - شون بدم....تو میخواي در نهایت چي ب گفتي راه و بهت ن

 ؟! ! خیلي خ  ...خیلي خ  ، من 
میام جلو، من مادرم و رايي مي کنم میام جلو، اما نه تو شرابطي که بچه امون 

 ساقدوشمونه ! مادر من اونجوري 
 میاد جلو به نظرت؟! 

 یش را گرد کرد: خ  ...؟! منظور؟! چشم ها
صمیم بگیریم هر دومون....یکم فکر  - شه ، تا بتونیم درست ت اون بچه نیابد با

 کن ، یکم عاقل باش.. 
با سیلي محکمي که توي گوشم خورد حرف هایم قطع شد، به خودم که آمدم 

 در خانه بسته شده بود! 
 *** 



سق شم ، به  شم که هر از اینکه مدام روي تخت دراز بک ف زل بزنم و منتظر با
 لحظه در باز شود، مهراد و امیرعلي 

و حامد وارد شتتوند تا مرز جنون رفته بودم، اما از جایم هم تکان نمي خوردم، 
 ته مانده ي قسمت شجاع روحم 

وادارم مي کرد که فرار نکنم که ستترجایم بشتتینم و آرزو کنم که بیایند ستتراغم 
 اهمه به پیدایم کنند و این ترس و و

هر قیمتي که شده زودتر تمام شود، مهراد براي آخرین بار به شهرزاد پیغام داده 
 بود که چک و سفته ها را مي 

سیاه مي کند، من اما به این تهدیدها فکر نمي کردم،  سط و روزگارم را  شد و ک
 نگران خودم بودم، نگران اینکه 

در فاصله ي چند قدمي بچه چرا وقتي لیلي را دیدم به ذهنم هم خطور نکرد که 
 ام ایستادم؟! نگران اینکه چرا 

به بچه ي خودم! احستتاستتي نداشتتتم ؟! ! چرا باور نمي کردم پدر شتتدن چه 
 احساسي دارد؟ چرا انقدر راحت به لیلي 

 گفته بودم بچه اش، بچه ام را بکشد؟! ! 
 يدر تاریکي اتاق ترس برم داشتتت ! نکند بچه را بکشتتد؟! نکند حرفم را جد

 گرفته باشد؟! ! 
هراستتان و خیس عرق از روي تخت بلند شتتدم، در تاریکي کورمال کورمال 

 گوشي ام را پیدا کردم و دستچاچه 
شتم قطع مي کردم که  شده بودم که بر دارد، دا شماره اش را گرفتم .... ناایمد 

 جواب داد، صدایش خواب آلود و 



 گرفته بود... 
 بله ؟! 

 لیلي ؟! بیداري ؟! 
 اب بودم، بیدار شدم.... خو

 ببخشید 
 چیکار داشتي ؟ 

  
                          

 
                    

   
جدي نبود..ببین مهم  فاي امروزم  لیلي .....میگم ...میخواستتتم بگم ..حر

 نیست مامان چه فکري مي کنه یا مي خواد 
سیبي برسه ..میخوام چیکار کنه ...مهم اینکه اون بچه ي منه ، نمیخوام بهش  آ

 سالم بمونه ، یعني ...ولش کن ، من 
 ظهر درست نمي فهمیدم دارم چي میگم ... باشه ؟! 

 حالت خوبه سیاوش؟! 
لیلي ببین من قول میدم همه چي و خودم درست کنم ، باشه ؟! فقط اون چرت 

 و پرتایي که ظهر گفتم و فراموش 
 کن ... 



 تو سرته باز؟!   صدایش جدي ترشده بود: چه نقشه اي
نقشه ! نقشه چیه ؟! این آدما چقدر مگه روي تو تايیر گذاشتن که دیگه حرفاي 

 منم باور نمي کني ! 
 امروز ظهر مي گفتي نباید باشه این بچه ... 

مانم  ما با  مد حرف میزنم ، میرم  حا با مهراد و  به من گوش کن ....من میرم 
  حرف میزنم ، با پدر تو، با مادر تو...با

امیرعلي ...با هر کي که الزم باشتته حرف میزنم ، من همه چي و درستتت مي 
 کنم قول میدم بهت ...تو فقط هیچ 

 کاري نکن ...باشه ؟! 
زنگ در به صتتدا در آمد از آیفون تصتتویري شتتهرزاد را دیدم، در را باز کردم و 

 شتابزده گفتم : من بازم بهت زنگ 
 ه ؟! میزنم ..فقط کاري که گفتم و بکن باش

 کي اومده پیشت این موقع ش  ؟!  
 یکي از دوستام، شام آورده برام... 

 شام؟! این وقت ش  ؟! نمي تونستي بگي من بیارم؟! ! 
 نمیوام تو با اون ويعت راه بیفتي تو جاده...این و بفهم ! 

 مي فهمم باشه ! گوشي و بده دوستت ... 
 چي ؟! 

 میخوام ببینم کیه ؟!  
 را اینجوري مي کني ؟! لیلي ! مسخره!چ



سالم  سر  سر به زیر آمد داخل با  صدا و  سرو  شهرزاد بي  شد... در خانه باز 
 کردم، نگاهم نکرد... 

باره گفت : یا همین االن گوشتتي و میدي بهش ، صتتداي یه پستتر و  لیلي دو
 میشنوم، یا دیگه نه من نه تو! به جون 

 این بچه دیگه اسمت و نمیارم ! 
  

                          
 

                    
   

 مردد مانده بودم که پشت سر شهرزاد، حامد وارد شد.... 
شده بود که ممکن بود  ست  س بي اختیار یک قدم عق  رفتم ...پاهایم آنقدر 

 هر لحظه نقش زمین شوم، دستم را 
سیاوش با توام، ده ي صورتم بود:  شتي مبل .... گوشي هنوز کنار  نیه اگرفتم به پ

 بهت وقت میدم، گوشي و بدي 
 اون دوستت ! وگرنه دیگه آیه هم واست نازل شه باورت نمي کنم ... 

 شهرزاد از شرمندگي سرش را باال نمي آورد، حامد آمد سمتم : سالم..... 
ستم بود، بي هیچ حرفي با  صمیمي ترین دو سر، روزي  یادم رفته بود که این پ

 دست لرزان گوشي را گرفتم 
 ش : لیلي میخواد صداتو بشنوه، حرف بزن باهاش....!  سمت



متعج  نگاهم کرد، دعا مي کردم حرف بزند، امدنش مصتتلحتي داشتتت که 
 تازه مي فهمیدم... 

 مردد گوشي را از دستم گرفت : الو... 
 حامدم...  -
 کجایي ؟  -

به من :  نگاه گیج و ستتردرگمش یکدفعه تل  و گزنده شتتتد، پشتتتش را کرد 
 تي سیاوش اینجاست ؟! باهاش در میدونس

 تماس بودي آره؟! 
صداي فریاد حامد  سانه نگاهم کرد، با غیظ رویم را برگرداندم، با  شهرزاد ملتم

 هر دو پشتمان لرزید: جواب من و 
سه تو حر. میزدیم و خودمون و میزدیم  شیه نرو! تمام اون مدتي که وا بده! حا

 به در و دیوار پا مي شدي 
 ا دل مي دادي قلوه مي گرفتي آره؟! ؟؟؟؟؟ میومدي اینج

بي آنکه منتظر جواب بماند تلفن را قطع کرد و پرت کرد ستتمتم ، به زحمت 
 روي هوا گرفتم ... 

دیگه بازي بسه ! هر چي رفاقت کردم واست ، هر چي الپوشوني کردم کارات  -
 و پیش مهراد و امیرعلي ، هر چي 

و، میدونستتتي عشتتقم کیه و چیه و واستته دور زدي من و، گند زدي به زندگیم 
 سرگرمیت بازي کردي باهاش، هر 

شخص مي  ش  تکلیف همه چي و م سه دیگه ....! همین ام کاري که کردي ب
 کنیم و تموم میشه هر چي بین ما 



 سه تا بوده ! 
نقدر تند نرو عزیزم! بشتتین بزار چهار کلمه با هم اختال  کنیم ، اون کستتي  -ا

 شق و واسه که تو بهش میگي ع
 من میگي اسباب بازي ، االن مادر بچه ي منه ! 

حرفم هنوز تمام نشتتده بود که حمله کرد ستتمتم ، شتتهرزاد خودش را وستتط 
 انداخت و جدایمان کرد، تمام حر. و 

شنیدي ؟! برو هر غلطي دلت میخواد  سرش خالي کردم: حاال این و  ضم را  بغ
 بکن ! برو بگو مهراد بیاد با مامور، 

  
                          
 

                    
   

بگو امیرعلي بیاد با باباش، اونیکه باید پشتم باشه پشتمه ! دیدي که ....تو تمام 
 این مدتم پشتم بوده! زندگي من و 

خراب کنید، یه تار مو از ستتر من کم شتتته ، زندگي عشتتقت و خراب کردي 
 .....حاال برو هر غلطي دلت مي خواد 

 بکن .... 
شهرزاد به زحمت حامد را عق  کشید و نشاند روي کاناپه ، هر دو نفس نفس 

 میزدیم ، گالویز نشده بودیم ، کتک 



کاري نکرده بودیم ، اما بند بند بدنم درد مي کرد، از اینکه مجبور شتتده بودم با 
 حرف هایم به صمیمي ترین 

صمیمي تریني که دیگر ستم طعنه و کنایه بزنم ،  س دو تي در کار نبود، حتي دو
 هم که مطمئن باشم دشمني 

نده  فاع مي کردم! لیلي برگ بر ید از خودم د با نگ بود و  یدان ج ند...م نک
 بود.....دروغ و تحقیر و طعنه کنایه 

 سالحم .... 
براي اینکه نگاهم در نگاهش گره نخورد بلند شتتدم و رفتم آن طرف ویال، کنار 

  پنجره روي زمین نشستم ، چرا
 نمي رفت ؟!  

مد خوشتتش  حا ما از  یک لیوان پر آب آورد، فکر کردم حت شتتهرزاد برایش 
 امده.....جاي من را هم که به حامد 

 فروخته بود.... 
گلویم را صاف کردم و با صداي گرفته اي که مي دانستم به گوششان مي رسد 

 گفتم : اگه دستتون و از بی  
جور کنم ! اگه بزارید نفس بکشم مي  گلوي من بردارید میتونم خودم و جمع و

 تونم زندگي کنم ! حامد خان، اگه 
اون داداش پستتت فطرت تو تهدید پشتتت تهدید راه ننداخته بود که میندازتم 

 زندان و چک و سفته ها رو میزاره 
 اجرا االن اینجا نبودیم االن لیلي تو این حال و روز نبود، من آواره نبودم...... 

 سفته ها چیه ؟! بگو....میخوام بدونم .....! قضیه ي چک و  -



عاشق سرعت بودم، عشق ماشین بودم، سرم درد مي کرد واسه هیجان، واسه  -
 رالي واسه کورس، این دختره 

شي که تو را اورد اینجا، من و انداخت تو راه  ستاده، همین آدم فرو که کنارت وا
 ماشین جور کردن واسه تیمشون، 

شین اجاره بده، که اینجوري  که راه بیفتم دنبال مهراد، خواهش و التماس که ما
 باج بدم که من و هم راه بدم تو 

 تیمشون.... 
دستتتم را گذاشتتتم روي گلویم و محکم فشتتار دادم تا بغضتتم را خفه کنم ، تا 

 اشک نشود تا يعفم بیرون نریزد و 
 نبینند! 

  
                          

 
                    

   
مهراد نه نگفت ! ولي محبت بي دلیل نکرد، چک و ستتفته و تعهدي بود که  -

 ازم مي گرفت و من هي فکر مي 
کردم آخه اینکه نمیخواد از من پول بگیره واستته چیه این کاراش....! میدوني تو 

 این یکي دو هفته چي فهمیدم؟! 
 مهراد واسه من معرفت نذاشت ! برادر نامرد تو..... 



شک هایم سریع پاک کردم: برادر نامردت مدرک جور مي  ا ست  شت د را با پ
 کرد که یه روزي بتونه انتقام بگیره 

 ازم  
 انتقام چي ؟!  -

صداي حامد هم دورگه و تل  بود، انگار که یک شبانه روز زار زده باشد....چه 
 وب که آنقدر دور از هم نشسته 

 بودیم که هم را نمي دیدیم ! 
انتقام اینکه یه بچه از راه رستیده و عشتق داداش کوچولوش و بر انتقام تو رو!  -

 زده.... اینا رو به تو گفته ؟! یا 
عین این مامانا که راه میفتن میرن همبازي بچه شون و تنبیه کنن شده داستان؟! 

  ! 
 سکوتش تایید مي کرد که نمي دانسته !  

   
شتیا ) ساخته و 98iA.Com.wWwاین کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نوده  )

 منتشر شده است 
  

شد خودت میومدي انتقام مي گرفتي نامرد،  - سرت مي  تو اگه خیلي معرفت 
 نه با یه داداش گردن کلفت بیاي 

 سر وقتم ....  
ست هایم دیگر جواب نمي  سم ، د شک هایم را پاک کردم، اینبار با لبا دوباره ا

 داد: مگه ...مگه همون وقت که مي 



داره میاد ستتمتم ، مگه همون ترم هاي اول تو اون دانشتتگاه لعنتي ، دیدي لیلي 
 مگه اون ش  تولدم، مگه تو اون 

دور همي هاي کوفتي ، اون ش  خونه ي ما، مگه الل بودي ؟! مي مردي بگي 
 آقا، رفیق این دختر عشق منه ! 

به مرگ مادرم ا پاتو بکش از زندگیم بیرون...الل بودي ؟!   زاین و میخوامش ، 
 پست ، پست تر بودم اگه قبول نمي 

کردم اگه نمي گفتم باشه رفیق ، تو خواستي باشه .... اللموني گرفته بودي ، یه 
 کلمه حرف نمیزدي ، بعد که 

 من ....من با لیلي قاطي شدم تازه یادت افتاد انتقام بگیري .... 
 من نخواسته بودم! خبر نداشتم از مهراد...  -
ستم به خاطر توي بچه ننه که خودت حاال که خبر دار - ش سیاه ن ي ! به خاک 

 زبون نداشتي بگي و اینجوري 
 برادرت اومد سر وقتم ....! 

  
                          

 
                    

   
 چیکار باید بکنم ....  -



شده بودم،  سبک  شدم..... شتم روي زانوهایم و در خودم مچاله  سرم را گذا
 د، بي وزن.... رها، ازا

 مثل متهمي که خودش را در دادگاه عادالنه اي باالخره تبرئه مي کند... 
 نمي دونم ....  -
 خودم میدونم چیکار باید بکنم ...  -

 چند لحظه ي بعد صداي بسته شدن در، به بحثمان خاتمه داد. 
  

 فصل شانزدهم 
ش مستتخره اي آنقدر یکدفعه اي همه چیز آرام گرفت که حس مي کردم نمای

 براي غافلگیر کردنم اتفاق افتاده، 
شچزخانه با مادر چاي مي خوردم و درباره  شت میز آ شته بود و من پ دو هفته گذ

 ي قیمت جدید میوه ها صحبت 
مي کردم، پدر آنطرفتر روزنامه مي خواند و تلویزیون پیام بازرگاني پخش مي 

 کرد! 
س ید دخالت کردن آدمي به نام مهراد این میان تنها چیزي که مهم به نظر نمي ر

 و پشتیباني به اسم امیرعلي در 
زندگیم بود! خاتمه دادن به جنجال چند ماهه اي که گرفتارش شتتده بودم براي 

 حامد بیشتر از بیست و چهار 
شتن به خانه  ش  بعد از برگ ساعت وقت نگرفت ، لیلي خبر داد که حامد آن 

 به دعوایي راه انداخته ، گرد و خاکي 



پا کرده و بعد نصتتفه شتتبي بي هیچ خبر و حرف دیگري با رو بندیلش را جمع 
 کرده و راه افتاده سمت اصفهان، 

 برگشته پیش خانواده اش . 
حامد به مهراد پیغام داده بود که براي همیشه رفته و دیگر برنمي گردد تهران، نه 

 براي دانشگاهش نه براي 
شهرزاد سي نه براي زندگي ،  صمیمي بگیرم  دیدن ک قبل از آنکه من بخواهم ت

 قطره ي اب شد و رفت توي 
سته بود و باید همه چیز را  ش زمین ....فقط من مانده بودم و مادري که مقابلم ن

 برایش تعریف مي کردم!و آن 
طرف تر، دختري ستترکش به استتم لیلي که حاال به خاطر آستتایش و آینده ي 

 جنین سه ماهه اي که در شکمش 
خواستتت به خانه ي ناپدري اش برگردد، باید همه چیز را درستتت مي  بود مي

 کردیم ، تمام چیزهایي را که در این 
مدت خراب کرده بودیم ، من باید دستتت پدر و مادرم را مي گرفتم و مي رفتیم 

 خانه ي حاج آقا تا دختر ناتني اش 
 را رسما خواستگاري کنیم ... 

ماجرا بود! شاید حتي از قانع کردن  صحبت کردن با مادر، سخت ترین قسمت
 پدر لیلي سخت تر! 

  
                          



 
                    

   
وقتي که خیال مي کرد همه ي فکر و خیال هایش تمام شتتده پستتر یکي یکدانه 

 اش سرش به سنگ خورده و 
د مي شنید که ایعاقل و مطیع برگشته خانه تا به دختري به نام نیلوفر فکر کند، ب

 براي بردنش به خواستگاري 
لیلي نامي برنامه ریختند....این مستتاله هرگز برایش عادي و قابل هضتتم نبود! 

 همیشه فکر مي کرد آنقدر کنترل 
سات فرزاندانش هم  سا شته که حتي مي تواند براي اح ست دا ياع را به د او

 برنامه بچیند، امیرعلي آنطرف خودش 
به اب و آتش میز نه ي را  خا ند و لیلي برگردد ستتر  قا را رايتتي ک تا حاج آ د 

 خودش، کنار مادرش....مي دانستم 
مهراد هم اگر ارام گرفته و با وستتاطت حامد حرفي نمیزند، جایي کمین کرده و 

 منتظر است تا نتیجه ي آزادي 
 موقت من را ببیند.... 

 همه ي این ها را مي دانستم ... 
سم مادر و تنها چیزي که آن ها نمي  سدي به ا شتن از  ستند این بود که گذ دان

 من ، از محال هم محال تر بود. 
 بازم برات چاي بریزم؟  -

 به لبخند پهن و مطمئني که روي صورتش نشسته بود نگاه کردم: نه ..ممنون 



 چیزي فکرت و درگیر کرده؟! خیلي ساکتي ....!  -
 مامان...  -
 بله ؟  -
 هیچي ،ولش کن !  -

را جمع کرد و با جدیتي هشدار دهنده گفت : بگو سیاوش! چي شده  لبخندش
 باز؟ 

فکر مي کني .....فکر مي کني من ، انقدر بزرگ شتتدم که بتونم یه زندگي و  -
 اداره کنم ؟! 

 حاال کي ازت خواسته که زندگي اداره کني ؟!   -
 خودم خواستم ، یعني منظورم اینه که ازدواج کنم  -

به پدر انداخت که مثل ابروهایش باال ر فت ، نگاه کنترل شتتتده و معناداري 
 همیشه ساکت بود و شنونده ! 

 ها...! پس ....پسرمون عاشق شده؟!  -
 نه اي را که مي خواستم بگویم با عصبانیت فروخوردم!  

 ن....خ  ....شاید...نمیدونم ...میخوام ازدواج کنم   -
 کیه این دختر خوشبخت ؟!  -

 ر دعا دعا مي کند که اسم نیلوفر را بشنود  مي دانستم چقد
  

                          
 



                    
   
 لیلي ....!  -

ساس  شتر اح صورتش را لحظه به لحظه بی شدن  سفید  سش را حبس کرد،  نف
 مي کردم  

 گشتي ، دیدي ؟ پسندیدي گلچین کردي آره؟!  -
 چه اشکالي داره؟!  -
 ه درتر از این دختره ي بي خونه و بي خانواده نبود نشون کني ؟! هیچي ! در ب -

نمي خواستتتم دعوا راه بیندازم، عاقالنه نبود، براي همین پدر را هم وارد بح  
 کردم: شما نظرتون چیه بابا؟! 

 من فکر مي کنم این آدم در سطح تو نیست !  -
 هست !  -

ست ؟! ! چي توي  شد روي میز و گفت : ه کماالت این دختر وجود مادر خم 
 داره که در سطح تو هست ؟!  

مامان جان، من ازش خوشم میاد! من از خودش رفتارش متانتش ...من ازش  -
 خوشم میاد، یه مشکل کوچیک 

 خانوادگي داره فقط که اونم حل میشه ! 
صال چند وقت تو  - ست ا شکل کوچیک خانوادگي ؟! ! دختري که معلوم نی م

 زندگي مي  خونه ي دو تا پسر
کرده؟! دختري که معلوم نیستتت اصتتال االن کجاستتت ؟! با کیه ؟! داره چیکار 

 مي کنه ؟! 



 من .....من این دختر و دوست دارم !  -
مادر نگاه ناباورش را از صتتورتم گرفت ، ستتعي کرد صتتدایش را که بحظه به 

 لحظه باالتر مي رفت را کنترل کند.... 
خوشبخت میشم ! ما فکر کردیم به همه چي  سریع گفتم : باور کن من باهاش

 ، ما خیلي صحبت کردیم ، 
همدیگرو میشناسیم ، تو مگه آرزو نداري من خوشبخت بشم ، پسرت و تصور 

 کن چند وقت دیگه کنار کسي که 
 دوسش داره ایستاده و بچه ام داره....این خوشبختي نیست ؟!  

دگي همیشه انقدر رویایي نیست اینا رویاست ، واقعیت با رویا فرق داره، زن -
 که فکر مي کني ، همچین میگي 

 بچه انگار بچه تو راهه !  
نگاهم را دزدیدم، با سماجت گفت : حرف آحرم و اول میزنم بهت سیاوش، و 

 دیگه ام این بح  راه نمیفته تو این 
خونه ! من تو رو از سر راه نیاوردم که دستي دستي بدمت به همچین آدماي بي 

 و نسبي ! براي خودت ارزش  اصل
 قائل باش یکم ! 

 از جایش بلند شد و رفت سمت کاناپه هاي پذیرایي . 
  

                          
 



                    
   
خیلي خ  ! پس توام اخري حرف من و االن بشتتنو مامان جان! فقط لیلي !  -

 باهام راه نیاید بدون اجازه ي شما 
 مي کنم همین ! وااسالم !  میرم ازدواج

 خبر کوتاه و تک جمله اي بود: لیلي برگشته خونشون . 
شتیم به هدفي که برایش برنامه  شان بدهم ، دا شحال ن سعي کردم خودم را خو

 ریزي کرده بودیم نزدیک مي 
 شدیم . 

 به زحمت لبخنند تصنعي زدم: چه خوب . 
ستتمت دیگر و به نشتتانه ي امیر علي نفستتش را داد بیرون، ستترش را برگداند 

 تاسف تکان داد.. 
 من من کنان گفتم : مادرش...مادرش و پدرش فهمیدن قضیه رو؟ 

 کدوم قضیه ؟  -
 من و....بچه رو....  -

به گفتن کلمه ي بچه عادت نکرده بودم هنوز هم وقتي مي گفتم جریان  هنوز 
 برقي از بدنم رد مي شد. 

.قضتتیه ي تو رو مي دونن ...اما قضتتیه یه جوري دارم الپوشتتوني مي کنم .. -
 حامله بودن لیلي و نه ... 

 مي خواي چیکار کني ؟  -
 فنجان قهوه اش را محکم بین انگشتانش گرفت و فشرد.... 



پاییز وز  که بین  مدل روزهایي  تاني بود...از آن  یکي از روزهاي دلگیر زمستت
 مستان گیر کرده و تکلیف خودش را 

وزي که با کلي نقشتته و برنامه هاي جورواجور امیرعلي نمي داند....لیلي از ر
 به خانه اش برگشته بود کمتر 

همدیگر را مي دیدیم یا حتي حرف مي زدیم ...چند روز بعد از نقل مکانش 
 امیرعلي زنگ زد تا همدیگر را ببینیم . 

به بعد همه چیز را چطور پیش ببریم . از  باید تصتتمیم مي گرفتیم که از این 
 داستان به بعد من هم باید  اینجاي

 وارد مي شدم . 
با تلخي گفت : باید دروغ و دغل ستترهم کنیم که شتتما دو تا عقد کرده بودید 

 صیغه بودید یا یه همچین چیزایي...! 
صبانیت مادر پدرش و کم مي  ستان ع شد: این دا شن  نور امیدي توي دلم رو

 کنه ؟! 
 امیدوار نبود. خسته بود.   زیر چشمي نگاهم کرد. نگاهش برعکس تصور من

نمي دونم ستتیاوش! مادرش و نمي دونم .....بابا هم تمام چیزي که براش  -
 مهمه محرم نامحرمیه ... 

 پس میشه امیدوار بود!  -
 امیدوار بود که چي !  -
  

                          



 
                    

   
 ه  که .....که براي لیلي دردسري درست نش -
 و براي تو!  -
 منظورت و نمي فهمم   -

خم شد روي میز و خودش را به من نزدیکتر کرد: منظورم کامال روشنه سیاوش 
 خان، شاید لیلي شاید مادرش و 

شه و این  ستگاري عالي برگزار  شاید عالم و آدم دعا کنن که این خا پدر من ، 
 ازدواج صورت بگیره اما من اون 

شه خ ستم که همی سي ه الفش و آرزو مي کنم ...اگه این اتفاق نیفتاده بود تو ک
 بازم میرفتي خاستگاري لیلي ... 

 میدوني که ما همدیگر و دوست داریم . 
آره میدونم ، چیزاي دیگه رو هم متاسفانه از طریق مهراد میدونم ! چیزایي که  -

 لیلي نمیدونه ...مثل کارایي که 
مي کني ! مثل دخترایي که هنوزم که  اون طرف زیر دستتت مهراد کردي و داري

 هنوزه دارن دورو پرت مي 
 پلکن ! مثل افتضاحایي که به بار آوردي  

هیچ آدمي کامل نیست امیرعلي خان! حیف که من از زندگي شخصي شما  -
 خبر ندارم! با اجازه 



ستم را گرفت  صندلي را هل دادم عق  که د شدم... این را گفتم و از جایم بلند 
 ره مجبورم کرد بشینم .  و دوبا

این بار که شروع کرد به صحبت کردن لحنش آرام تر شده بود: سیاوش تا االن 
 هر کاري که کردي هر چي که 

بودي و میزارم کنار...چشمم و رو همه چي مي بندم اصال! فقط ...فقط به تمام 
 مقدسات قسم ات میدم االن! 

کش عق  ! فقط بگو دوستتتش همینجا! اگه لیلي و دوستتت داري همین االن ب
 نداري و از روي اجبار داري باهاش 

 ازدواج مي کني و برو! من خودم همه چیز و درست مي کنم ! 
دستتتم را با خشتتونت از بین دستتتانش کشتتیدم بیرون: چي داري میگي مرد 

 حسابي ؟! چي و درست مي کني ؟! بچه 
 اي درست کني  ي من االن تو شکم لیلیه ! اون بچه ي منه ! چي و مي خو

ست نداري  - ست حدس زدم؟! تو لیلي و دو پس فقط به خاطر بچه اس؟! در
 ؟! مگه نه ؟! 

 کامال مشخص بود که تمام وجودش مشتاق شنیدن جواب مثبت بود! 
به من . مي تونم  ماد کن  ما اعت قدر لیلي و دوستتتت داري .. ا یدونم چ _م

 خوشبختش کنم ...! 
ته با بي میلي و دلخوري ستترش را ت تا آخر این هف با گفتم  با به  کان داد: من 
 خانوادت زنگ میزنن بهشون براي 

 قرار و مدار خواستگاري . 



چشم هایم گرد شد متعج  گفتم : آخر این هفته ؟! این هفته یعني کدوم هفته 
 ؟! ؟؟؟ همین هفته اي که داره میاد 

 یا هفته اي که توشیم ...؟! 
  

                          
 

                    
   

چشم هایش را ریز کرد بدبیني توي چشم هایش لحظه به لحظه پر رنگ تر مي 
 شد: سیاوش به خانوادت نگفتي 

 نه ؟! 
مادرم خیلي ..یعني  - بار گفتم ....ولي .. که گفتم ...هزار  مه  گفتم ! معلو

 چجوري بگم ؟! 
 خوشش نمیاد   بزار من بگم ، خودت و خسته نکن . مادرت از لیلي -

نفس عمیقي کشتتیدم و نگاهم را دزدیدم: نه خوشتتش نمیاد. ولي مجبوره که 
 خوشش بیاد..چون من 

میخوام...من ..من همیشتتته حرفش و گوش کردم امیرعلي . ولي میخوام این 
 دفعه کار خودم و بکنم .. 

 دو دستش را ستون کرد روي پیشاني اش و زل زد به فنجان نیم خورده اش... 
ستیاوش براي آخرین باره که دارم بهت مي گم . اگه لیلي و دوستت نداري و  -

 فقط به خاطر بچه داري میاي جلو 



 این کار و نکن ... 
 قول میدم که اینطور نیست .  -
پس خانوادت و تا آخر هفته رايي کن که زنگ بزنن ...چون حاج آقا منتظره  -
 . 

شتتید. چند استتکناس روي میز بعد از گفتن این حرف کیف پولش را بیرون ک
 گذاشت و بلند شد...  

 آرام پرسیدم: از حامد خبر نداري ؟! 
 چرا. صحیت کردم باهاش چند روز پیش .  -
 حالش چطور بود؟!  -
 خوبه . بهتر از وقتیه که اینجا بین ما ها بود...  -
 تقصیر برادرش بود همه چي .   -
سي که به فکر حامد بود که از ما  - يربه نخوره مهراد بود! مهراد تنها تنها ک ها 

 کاري که داشت مي کرد 
 محافظت از برادرش جلوي امثال من و تو بود سیاوش. این و بفهم ... 

این آخرین جمله اي بود که گفت بعد هم بدون خداحافظي از کافي شتتتاپ 
 بیرون زد. چند لحظه اي همانطور 

ر کردم. به روزهایي که مات و مبهوت ستتر جایم نشتتستتتم و به نبود حامد فک
 نزدیک ترین آدمي بود که در زندگي 

داشتتتم ...به اینکه چقدر آن روزها دور و غیر قابل باور به نظر مي رستتید....به 
 اینکه چقدر دلم مي خواست برمي 



سیل و طوفاني که به  شتم این  شد و مي گذا گشتم عق  ، همه چیز عوض مي 
 پا شد همه را با خودش ببرد جز 

 ! اگر بر مي گشتم عق  دو دستي حامد را مي چسبیدم.... حامد
 اجازه بدید بقیه ي پولتون و بیارم اقا..  -
  

                          
 

                    
   

از فکر و خیال بیرون آمدم و به پیشخدمتي که سرویس رو میز را جمع مي کرد 
 نگاه کردم.  

 باشه من هستم  -
شي ام ر شماره ي لیلي را گرفتم بعد از چند بوق کوتاه رد تماس گو ا درآوردم و 

 شد. 
مثل تمام این چند روزي که برگشتته بود خانه ي پدریش . دیگر نمي تواستنتیم 

 هر وقت که خواستیم صحبت 
کنیم . نمي شد هر وقت که مي خواهیم همدیگر را ببینیم . باید به ويع جدید 

 عادت مي کردم همزمان با 
رگشتتتن پیشتتخدمت و گرفتن بقیه ي پولي که امیرعلي روي میز گذاشتتته بود ب

 لیلي هم زنگ زد. با شنیدن صداي 
 سر زنده اش تمام افکار در هم ریخته ام مثل حبابي ترکید و از بین رفت ... 



 سالم....حالت چطوره آقاي اخمالو...  -
 ي داشت . از در کافي شاپ بیرون زدم. هوا هنوز هم بالتکلیفي دلگیر

 تو از کجا میدوني که من اخمالو ام؟!   -
 چون میدونم داشتي با ایرعلي صحبت مي کردي االن..  -
 خ  ..نه خیلیم بد نبود. از حرف زدن با مهراد دلچس  تره .  -
 امروز بریم بیرون سیاوش؟!   -
 باشه ...بریم ..کجا دوست داري بریم ؟!  -
 یي ببینیم بعد بهت میگم . ام....بزار اول همدیگرو یه جا -
 باشه ...لیلي ...لیلي فقط ..  -
 چي شده؟!  -
 هوا خیلي سرده. لباس گرم بچوش .  -
 سیاوش..! میدوني من گرماییم نمیتونم لباس زیاد بچوشم   -
 واسه ....واسه ...  -

 آب گلویم را به زحمت فرو دادم: واسه بچمون مي گم . 
 ، بعد از مدت ها توي گوشم پیچید. صداي خنده ي پر از ذوق لیلي 

 *** 
  

                          
 

                    



   
سیدم خانه . امیرعلي به بهانه ي اینکه لیلي پیش  ش  بود که ر ساعت دوازده 

 خودش است مادر و پدر لیلي را 
ا ر رايي کرده بود که ما چند ساعت بتوانیم بگردیم و صحبت کنیم ....ماشین

 توي پارکینگ خاموش کردم و 
 سرم را گذاشتم روي فرمان.  

این چند ساعت با تمام چند ساعت هاي دیگر زندگي ام فرق مي کرد. از اینکه 
 لیلي دست مرا مي کشید به 

شي ها، درباره ي  شیریني فرو سمت مغازه هاي لباس عروس....از اینکه توي 
 سفارش کیک مراسم سراغ احوال 

شتن الهام و مي گرفت از  سید، از برگ اینکه مدام از تعداد مهمان هاي ما مي پر
 ارشیا مي گفت از گل زدن 

ماشتتین ، از آرایشتتگاه...از همه ي این ها، نشتتانه ي این بود که همه چیز را 
 درست شده مي دید. کوچکترین اشاره 

اي به بچه نمي کرد.....جلوي مغازه هایي که لباس هاي بچه مي فروختند یا 
 سباب بازي لحظه اي تعلل نمي ا

کرد...آنقدر بي خیال و سبک بال از کنارشان رد مي شد که باور نمي کردم یک 
 مادر سه ماهه منتظر بچه اش 

 باشد.  
 در مورد این قضیه نباید صحبت مي کردیم . 



امیرعلي غدغن کرده بود. به نظر او بهتر بود لیلي را به حال خودش رها کنم . 
 ول خیالبافي براي حتي اگر مشغ

تعداد مهمان هاي جشن عروسي اش باشد. حتي اگر دلش مي خواست وجود 
 بچه ي توي شکمش را انکار 

 کند... 
 و این براي من سخت ترین کار دنیا بود. 

با صداي يربه ي آرامي که به شیشه خورد سرم را بلند کردم. توي نیمه تاریکي 
 پارکینگ پدر را دیدم که لبخد 

 نگاهم مي کرد. پیاده شدم و در ماشین را قفل کردم . به ل  
 سالم شازده پسر...چه خبره؟! توي باغ نیستي ...  -

 به چهره ي آرام و متینش نگاه کردم: سالمتي خبري نیست . شما چه خبر؟ 
لبخندش بیشتتتر شتتد: بیستتت و چند ستتال از این چه خبر پرستتیدن هاي من ، 

 چیزي به جز همین جواب سالمتي 
 ایدم نشده. یه بار جواب درست بده سیاوش... ع

 باهم از پله ها باال رفتیم . 
 بابا...  -
 بله ؟  -
  

                          
 



                    
   

هیچوقت رابطه ي من و پدر آن طوري نبود که باید باشتتتد. هیچوقت به قول 
 خودش توي تمام این بیست و چند 

زي که واقعا حس مي کردم باید باشم صحبت نکرده بودم. از سال برایش از چی
 کارهایي که دلم میخواست 

سکلي نبود  شتم ...هیچوقت رابطه مان آن  انجام بدهم ....از برنامه هایي که دا
 که برایش درد و دل کنم ..... 

توي پاگرد ایستتتادیم . کلید را انداخت توي در و دوباره پرستتید: بله بابا جان؟ 
 یگه .... بگو د

 دستش را نگه داشتم تا در را باز نکند: میشه با هم حرف بزنیم ... 
چرخید ستتمتم . مي توانستتتم هیجان و اشتتتیاق را براي اولین بار توي چشتتم 

 هایش ببینم . 
 حتما بابا جان. حتما...مي خواي ...میخواي بریم بیرون صحبت کنیم ؟!  -

وقته ..جاییم باز نیستتت بیرون همینجا  کالفه ستتاعتم را نگاه کردم: نه بابا دیر
 میگم 

 بگو بابا جان...  -
 در مورد ازدواجه .   -

 حباب اشتیاق توي صورتش به لحظه اي ترکید. 
با ستتماجت گفتم : بزارید من حرفم و بزنم بعد شتتما بگید.. بابا من باید هر 

 طورشده هر چه سریعتر برم خواستگاري 



 لیلي ... 
پستتر؟ چرا با این عجله ؟! چي باع  شتتده تو انقدر هول  آخه چرا این دختر -

 باشي  
که خیلیم  - با... با گه داره  گار دی یه خواستتت خه ...لیلي  چجوري بگم ....ا

 شرابطش خوبه . نمیخوام اون زودتر جلو بره و 
 من همه چي و از دست بدم . 

 از دروغي که به این سرعت سر هم کرده بودم خودم جا خوردم . 
انداخت پایین . حالش را مي فهمیدم. برایم قابل فهم بود. حال پدري سرش را 

 که بچه اش بعد از بیست و چند 
سال تصمیم گرفته برایش درد و دل کند و حاال نمیخواهد دست رد هم به سینه 

 اش بزند.  
بدون انکه نگاهم کند گفت : ازدواج اونطوري که تو فکر مي کني نیستتتت . 

 ..باهاش نباید بح  یه عمر زندگیه .
انقدر ستتطحي برخورد کني . باید طرفت و بشتتناستتي ..باید همه چي و خوب 

 سبک سنگین کني ...من و مادرت الکي 
که تو نمیبیني  ما چیزایي و میبینیم  به درد تو نمیخوره.  هت نمیگیم این دختر  ب

 ..صبر کن خودت پدر شي ...بعد 
 میفهمي 

 احساس مي کردم سرم گیج مي رود. 



ابا...بابا من همه ي اینا رو میدونم خودم بابا...شما کمکم کن . من تصمیم ب -
 خودم و گرفتم ... 

  
                          

 
                    

   
آخه چه کمکي بکنم بهت ستتیاوش؟! کمک کنم که خودت و بدبخت کني  -

 ... 
 .. اگه شما... بدبخت نمیشم بابا. من میدونم دارم چیکار مي کنم . -

 در خانه باز شد. 
مادر نگاه مشکوکي به سرتاپاي هردویمان انداخت و بند ربدوشامبر خوابش را 

 محکم گره زد.  
 چرا نمیاید تو؟! پدر پسریه ؟! من نباید در جریان باشم ؟!   -

فرصتتت کمک گرفتن از پدر هم از دستتت رفت . نگاه ناراحت و دلخوري به 
 تارش خودم را مادر انداختم و از ک

 انداختم توي خانه . پدر هم آمد و درپشت سرمان بسته شد. 
خ  نمیخواید بگید این ستتاعت شتت  بیرون تو راهرو،دور از چشتتم من در  -

 مورد چي حرف مي زدید؟ 
 سرم را انداختم پایین و با کینه جویي گفتم : نه ! نمیخوایم بگیم 

 حاال دیگه من شدم غریبه سیاوش؟!  -



 یي که نتونه گره ي مشکل آدم و وا کنه از صد پشت غریبه بدتره ! آشنا -
سمت اتاق مي  سرم که به  شت  شد و بعد پ سکوت توي خانه برقرار  لحظه اي 

 رفتم با قدم هاي بلند آمد: من 
تا تزارم زندگي تو کوچترین گره اي  گذاشتتتم روز و شتتت   همه ي زندگیم و 

 بخوره. اونوقت اینجوري صحیت مي 
 .. کني ..

مشکل ما دقیقا همینه خانوم دکتر! اینکه نمي فهمي همه چي تحت کنترل تو  -
 نیست ! 

ست  بابا از پشتت سترمان با صتداي آهستته و خستته اي گفت : با مادرت در
 صحبت کن سیاوش . 

با کنجکاوي پر از ايتتطرابي  ما در آن لحظه برایش اصتتال مهم نبود.  مادر ا
  پرسید: چي تحت کنترل من نبوده؟!

 کدوم گره؟ از چي صحبت مي کني ؟!  
 اورکتم را درآوردم و انداختم روي تخت .  

 از لیلي !  -
 پقي زد زیر خنده: لیلي ؟! من فکر کردم اون داستان تموم شده . 

يح گفتم بهت . به تو به بابا!  - شده! منم حرفم و هفته ي پیش وا مي بیني که ن
 گفتم یا با لیلي کنار مي آید یا 

رنگ من و نمیبینید. براي خودت تممومش مي کني و راي هم صتادر مي  دیگه
 کني ؟ ها؟! !  



برخالف تصورم که فکر مي کردم االن است که از کوره در برود آمد کنارم. لبه 
 ي تخت نشست .  

 سیاوشم ...عزیز دل مادر...  -
  

                          
 

                    
   

ش ستش را ک ستش کنار د سیر د صبانیت خودم را از م ید روي گونه ام که با ع
 کشیدم. خودش را نباخت با همان 

 آرامش گفت : تو من و قانع کن که این دختر لیاقتت و داره. من حرفي ندارم... 
 پدر توي چارچوب در ایستاده بود و مثل همیشه صامت نگاهمان مي کرد. 

! من دوستتتش دارم. این قانعت نمي کنه با بغض گفتم : چرا باید قانعت کنم ؟
 ... 

نه سیاوش. قانع نمي کنه . عشق و دوست داشتن یه شبه تموم میشه . به من  -
 از چیزاي دیگه بگو. از شخصیت 

نت و  تا یاش بگو...از م ج  و ح ماالت خودش و خونوادش بگو... از ح و ک
 درستیش بگو... 

 لیلي همه ي اینا رو داره !  -
 واقعا؟!  -
 واقعا!  -



براي همین چند ماه تو خونه ي دو تا پستتر به عنوان دختر فراري زندگي مي  -
 کرد؟! پس دلیلش همین بود که 

 حتي مادرشم نمي رفت سراغش جمعش کنه برگردونتش خونه ؟!  
 مامان....  -
 شایدم نمیتونسته ، وقتي خودت زن صیغه ایه یه نفر دیگه باشي که ...  -
 مامان..!  -

ص شید عق  و مابقي حرفش را درز گرفت . برایش از  داي فریادم خودش را ک
 خط و نشان کشیدم: در مورد این 

قضتتیه حرفم همونه که گفتم ! در يتتمن من با مادر و پدرشتتم نمیخوام زندگي 
 کنم ! با خودش میخوام زندگي 

 کنم ... 
ر پستتستتیاوش کوري ؟! نمي بیني ؟! نمي شتتنوي ؟! خودش بوده که با دو تا  -

 چندماه زیر به سقف زندگي مي کرده 
 نه پدر و مادرش 

بوده که بوده! زندگي مي کرده که مي کرده! چه ربطي داره! کل اون چند ماه  -
 من بیشتر پیشش بودم تا اون 

دو تا پسري که ازشون مي گي ! یکي از اون پسرا حامد بوده که همیشه به سرش 
 قسم مي خوردي !  

 سه ي عالم ! پنیه و آتیش کنار هم .... حامد بوده یا قدی -
 بسه مامان، بسه پاشو برو بییرون...  -



از لبه ي تخت بلند شتتتد. تازه بعد از این چند وقت دیدم که چقدر ال به الي 
 موهایش تار موهاي سفید پیدا شده. 

 دستش را به نشانه ي اتمام حجت توي هوا تکان داد:  
  

                          
 

                    
   
 اون دختر، دختر سالمي نیست سیاوش. دیگه تمومش کن . دیگه نشنوم...  -
 آره نمي شنوي . چون من بي سرو صدا میرم کار خودم و مي کنم .  -

 خیز برداشت سمتم : تو بیجا مي کني . 
پدر بین زمین و استتمان نگهش داشتتت . اما صتتداي داد و فریاد هایش را نمي 

 انست آرام کند: پدر و مادرش تو تو
نه  یدو ید بریم بگیریمش براي پستتر یکي  با ما  حاال  نه راه نمي دادنش !  خو

 امون....که این پسر احمق من ، نمي 
 فهمه اینا رو... 

شان زدم: هرجوري که میخواید نظر بدید.  لبخد حر. دراري به روي هر جفت
 حرف بزنید...تصمیمم همونه که 

 رو هرجوري که شده مي گیرم .  گقتم . من لیلي
مادر خودش را از دست پدر نجات داد. صاف و صوف ایستاد. رنگش مثل گچ 

 پریده بود و ل  هایش مي لرزید. 



سعي مي کرد باال نرود گفت : الکي من و  صدایي که  شید و با  نفس عمیقي ک
 پدرت و تهدید نکن ! میدونم چقدر 
راي توجیه کردن ما وقت نمیزاشتي . اونقدر مهمه که ما باشیم . وگرنه این همه ب

 کله شق هستي که خودت بري 
 هرکاري دلت میخواد بکني ....باشه . من میام..پدرتم میاد  

شگفت زده نگاهش کردم. یک آن حس کردم اشتباه مي شنوم. پدر هم به اندازه 
 ي من شوکه شده بود.  

 اره میایم . فقط یه شر  داره .  -
 *** 

 .. باشه قبوله . چه شرطي ؟! باشه . -
گه رو ببینم  - مت بگیره! من اون بر گه ي ستتتال بهش میگي بره دکتر. بر

 ...بعد...بعد میرم توي خونه اشون براي 
 خواستگاري . 

 چي ؟!   -
روي پاشنه ي پایش چرخید و از اتاق بیرون رفت . با دهان باز و نگاه ی  زده به 

 پدر نگاه کردم...خنده ام گرفته 
سرش را تایید  ست حرف هم بود.. پدر معلل و درمانده نگاهم مي گرد نمي دان

 کند و پشت او را بگیرد یا من را 
 دلداري بدهد.. 



سرش را با تاسف تکان داد و بیرون رفت . در اتاق که بسته شد مثل چتر بازي 
 که از ارتفاع سقو  مي کند خودم 

 را رها کردم روي تخت ... 
 بود به سقف . پاهایم خواب رفته بود... نگاهم مات مانده 

  
                          

 
                    

   
مثال باید به مادر مي گفتم که نوه ات ستته ماهه توي راه استتت ؟! مي گفتم که 

 پسرت همین حاالیش هم پدر 
 شده...اگر مي گفتم همه چیز درست مي شد یا خراب تر مي شد؟!  

صابم صداي نامفه شان از اتاق بغلي تنها چیزي بود که روي اع موم جر و بحث
 سوهان مي کشید... 

 خانوم، مثال شما دکتري ...تحصیل کرده اي .... 
با دست هاي بي حس گوشي ام را از جیبم بیرون کشیدم و شماره ي امیر علي 

 را گرفتم . 
 جواب که داد صدایم خش دار و گرفته بود. 

 ي؟! لیلي کجاست  سالم سیاوش. کجای -
 بردم رسوندمش  -
 خ  ! چي شده؟! صدات چرا اینجوریه ؟!  -



 امش  ...امش  دوباره با مامان بابا صحبت کردم.   -
 خ  ؟!  -
 مامان..پاشو کرده تو یه کفش ..شر  گذاشته ..  -
 چه شرطي ؟  -
 میگه فقط در صورتي میام خواستگاري که ... که لیلي ...  -
 نمو به لبم رسوندي بگو دیگه جو -
 که لیلي بره دکتر. برگه ي سالمت بگیره  -
 چي بگیره؟!   -

یادم افتاد که امیرعلي بزرگ شتتده ي ایران نیستتت . تازه یادم افتاد که معني این 
 حرف را نمي داند. مانده بودم 

 برایش چطور تويیح بدهم 
که  - ید کنه  تای نه شتتته و دکتر  ید کنیعني اینکه ...بره دکتر. معای تای ه لیلي ...

 دختره. تا حاال با کسي رابطه نداشته . 
 سکوت آن طرف خط آنقدر سنگین بود که گوش هایم را کر مي کرد. 

  
 فصل هفدهم 

 لیلي 
براي آخرین بار جلوي آیینه چرخي زدم و به خودم نگاه کردم. سر تا سر صورتم 

 در آیینه مي خندید.  
  



                          
 

                    
   

شم هایش مي خندید  ستاده بود و نگاهم مي کرد. چ مادر توي چارچوب در ای
 اما تمام وجودش توي فکر بود. 

 یک جور فکر تل  که زهرش را به راحتي احساس مي کردم... 
ستتعي کردم حال و هوایش را عوض کنم . دستتت هایم را در هم قالب کردم و 

 گفتم : قشنگ نشدم؟! 
ت و دامن یاستتي رنگي که از چند هفته ي پیش ستتفارش داده بودیم براي ک

 همین ش  ویژه خیا  بدوزد را تن 
کرده بودم. لباسي که باب میل حاج آقا هم باشد. دامنش آنقدر بلند باشد که تا 

 روي کقش هایم بیاید و از دستم 
م حاج آقا هم ذره اي مشتتخص نباشتتد... البته که تمام این کارها فقط به احترا

 بود وگرنه حتي نمي دانستم 
 سیاوش با دیدن من در این سر و ويع چه واکنشي نشان مي دهد. 

شال  شانه ي خنده کش آمد.  صدا تکان داد و لبش کمي به ن سرش را بي  مادر 
 سفید رنگ را پوشیده و سفت و 

 سخت روي سرم انداختم و تمام موهایم را زیرش فرو بردم . 
سیاو ست دارد. عطر دلخواه  شه مي گفت چقدر بویش را دو ش را زدم که همی

 بعد دوباره برگشتم سمت مادر که 



 هنوز پر از فکر بود: آماده ام. بریم پایین ؟ 
خودش را کشید توي اتاق و روبرویم ایستاد. با صداي آهسته اي گفت : لیلي 

 ...من نگرانم . 
ت میشه یعني . پدر نگران براي چي مامان؟! همه چي درست شده...داره درس

 و مادر سیاوش مواقفت کردند. 
شیریني ؟! داره میاد  ست گل و  شه مادرش داره میاد خونه ي ما؟! با د باورت می

 از نو وحاج آقا دخترتون و 
 خواستگاري کنه ! بهتر از اینم میشه ؟! 

نگاهش دلستتوزانه بود. جوري که تمام خوشتتي ام را خراب مي کرد. دستتتم را 
 رسم . مادرش همون وقتیم گرفت : میت

که به من زنگ زد برخورد خوبي نداشتتت لیلي . تمام حرفاش با طعنه و کنایه 
 بود. تمام چیزایي که مي گفت راجع 

 به اون چند وقتي بود که خونه نبودي . 
 نگاهم را دزدیم : اون گذشت دیگه مامان 

 . براي من و تو گذشته ، من و تو مي تونیم همدیگر و ببخشیم ..
باهاش  مادرش همینجوریه . تمام حرفاش همینطور کنایه داره. حاال خودت 

 آشنا میشي ... 
 لیلي .... 

شم هایش پر از غم بود: من مادرم. مي  شید. چ صورتم ک ستش را دور تا دور  د
 فهمم که چقدر دوستش داري ... 



به تو مادرش  ما  یدا کني . ا جات پ نه ن قدر آرزو داري از این خو یدونمم چ  م
 رايي نیست . دلش با تو نیست ...اذیتت 

  
                          

 
                    

   
مي کنه لیلي . ولشون کن ...ببین هزار تا خواستگار بهتر میاد برات...کلي مورد 

 بهتر پیدا میشه . ول کن این پسر و 
 مادر از دماغ فیل افتاده رو... 

شه مامان. نمي اب گلویم را فرو دادم. بغ شسته بود: نمی ضي بود که ته گلویم ن
 تونم ... 

 لیلي ...مبادا مادرش اذیتت کنه ..  
 صداي کلفت تري از بیرون اتاق گفت : مگه من مردم که بتونه اذیتش کنه ... 

پشت سر مادر را که نگاه کردم، امیرعلي را دیدم که دست به سینه به چارچوب 
 ان مي در تکیه داده بود و نگاهم

کرد. صورتم پر از خنده شد...مادر سریع خودش را عق  کشید و با تعارف و 
 ببخشید راهش را به بیرون اتاق باز 

کرد. هنوز هم امیرعلي را به عنوان عضتتوي در خانواده اش نچذیرفته بود. وجود 
 پسر نا تني که تازه با هم اشنا 



لحظه اي هم نگاهش شتتده بودند برایش آنقدر ستتنگین بود که نمي توانستتت 
 کند. شاید از احساس گنااه بود.. 

 شاید از خجالت بود... هر چه که بود از هم دورشان مي کرد... 
سعي کردم تمام نهرباني که ته وجودم مانده بود نشانش دهم : مرسي امیرعلي 

 .. نمیدوني چقدر خوشحالم که تو 
 هستي . 

ستي ...ل شحالم . را ستي خو ست که منم از اینکه تو ه یلي ... ام...یه چیزي ه
 باید بهت بگم . 

 چي ؟! 
مادر سیاوش...براي اینکه بیاد اینجا. بیاد خواستگاریه تو یه شرطي گذاشته بود 

 که .... 
شد حرفش را قطع کند. یک لحظه انگار زیر پایم  صداي زنگ در خانه باع  

 خالي شد. قلبم ریخت ..همه چیز 
 : اومدن؟! یادم رفت . هیجان زده پرسیدم

 امیرعلي از باالي نرده ها پایین را نگاه کرد: بله بفرمایید اومدن. بریم پایین ؟! 
بي صتتبرانه گوشتته هاي دامنم را باال گرفتم و جلوتر از امیرعلي از پله ها پایین 

 دویدم.  
تصور دیدن سیاوش توي خانه ي حاج آقا، کنار پدر و مادرش همان چیزي بود 

 هزار بار در که همیشه ، روزي 
 رویاهایم مي دیدم.. 



با دیدن حاج آقا که مثل تمام این چند وقت حتي با حس کردن حضورم نگاهي 
 به سمتم هم نمي انداخت خودم 

شت مادر پنهان کردم...قلبم به در و دیوار وجودم مي کوبید.  صدا پ سرو  را بي 
 دلم مي خواست تک تک این 

استتت همه چیز عالي پیش برود. دلم لحظات را يبت و يتتبظ کنم . دلم میخو
 مي خواست سیاوش را در کت و 

ست ببینم .....امیرعلي آرام و با طمانینه در خانه را باز  سته گل به د شلوار و د
 کرد و لبخند پر مهرش را با سخاوت 

  
                          

 
                    

   
نه رفت . قلبم آرام تر گر با وجود تمام به ستتمتم نشتتتا فت . چه خوب که او 

 اتفاقاتي که پیش آمده بود باز هم کنارم 
 بود.. 

اگر بعد از رفتن حامد، امیرعلي را کنارم حس نمي کردم دیوانه مي شدم. جاي 
 خالي حامد سوهان روح و اعصابم 

ع   با مدت منتظرش بودم و خودم  مام این  که ت کاب*و*ستتي بود  بود....
 ر طور دیگري رفتار مي تعبیرش شدم. شاید اگ

 کردم شاید اگر تصمیمات بهتري مي گرفتم ... 



 سالم. بفرمایید خیلي خوش آمدید.... 
امیر علي از ستتر راه کنار رفت و خانوم دکتر، مادر ستتیاوش داخل آمد. نگاه 

 پرسشگرانه و تحفیر آمیزي به سراپاي 
ام تعارفات و مادر انداخت و با نوک انگشتانش به زحمت دست داد. جواب تم

 خوش آمدگویي هاي مادر را هم در 
 یک کلمه داد: ممنون . 

از جلوي من با نیم نگاهي رد شتتد. دستتتم را که به احترام روي هوا بلند کرده 
 بودم و بي جواب مانده بود با 

ايطراب پایین آوردم تا کسي متوجه نشود. زیر چشمي نگاهش کردم که سالم 
 اد و نصفه نیمه اي به حاج آقا د

آنطرف تر منتظر ایستتتاد. نفر بعدي پدرش بود. مثل همیشتته ستتاکت و متین . 
 بیشتر از حد انتظارم در سالم و 

سي و تعارفات خوش برخورد جلوه مي کرد. از من و مادر کوتاه ولي با  احوالچر
 احترام احوالچرسي کرد و جلوي 

 حاج آقا زمان بیشتري براي خوش و بش کردن گذاشت ... 
شلوار نوک مدادي بي ت ستانه ي در دیدم. کت و  سیاوش را در آ شتم و  ابانه برگ

 خوش رنگي پوشیده بود. ته 
ریشي گذاشته بود که با آن سر و ويع هزار برابر جذاب ترش مي کرد.موهایش 

 را خیس به عق  شانه کرده 



بود. امیرعلي نگاهم کرد. مطمئن بودم که مي خواست برق اشتیاق توي چشم 
 ا ببیند که بي شک هایم ر

سالم  سر به من که مات نگاهش مي کردم  شیني زد با  سیاوش لبخند دلن دید...
 داد و بعد به ترتی  با مادر و حاج 

ستش گرفتم .  سبد گل را با خوشحالي از د آقا همانطور که انتظار مي رفت ....
 خم شد سمتم و دور از چشم بقیه 

 زمزمه کرد: حال مامان کوچولو چطوره؟ 
شد. دلم ن شي ام خراب  اخوداگاه اخم هایم رفت توي هم . تمام هیجان و خو

 نمیخواست اولین جمله اي که وسط 
شبم را با  شد. حس کردم تمام نیتش این بوده که  چنین رویایي مي گوید این با

 این حرف خراب کند. بي حرف 
سمت پذیرایي. مادرش را دیدم که با ا شتم که ببرم  روهاي بسبد را گرفتم و برگ

 باال رفته نگاهم مي کرد. 
سیاوش  سمت مبل ها و خودش رفت نزدیک پدر  امیرعلي همه را تعارف کرد 

 تا اورکتي که پشیده بود را بگیرد و 
  

                          
 

                    
   



آویزان کند. هنوز چند قدم دور نشده بود که خانوم دکتر صدایش کرد: اقا لطف 
 مي کنید پالتوي من و هم 

 بگیرید.  
 امیرعلي بله ي محترمانه اي گفت و لباسش را گرفت .  

 همه نشستیم . 
تا چند لحظه نگاهم روي مادر ستتیاوش يابت مانده بود. دامن زرشتتکي رنگي 

 همرنگ الک ناخن هایش تا روي 
شنش را آزاد  سه ربع . موهاي رو ستین  رها  وزانو پوشیده بود با کت یقه هفت آ

 سشوار کشیده بود و دورش رها 
کرده بود. با تالفي نگاهمان دستچاچه سرم را پایین انداختم . نه از ظاهر او بلکه 

 از ارزیابي و عکس العمل حاج اقا 
 مي ترسیدم.  

صدایي گرفته گفت : خ  خیلي خوش  سرفه ي خش داري کرد و با  حاج آقا 
 آمدید.  

 کرد.  پدر سیاوش دوباره موقرانه تشکر
بعد از چند لحظه ستتکوت که تمام مدتش به این فکر مي کردم که باالخره چه 

 مويوع مشترکي براي صحبت 
کردن بین خانواده ي من و خانواده ي متضتتاد ستتیاوش پیدا مي شتتود امیرعلي 

 مجلس را در دست گرفت و سر 



شاره ي  سرماي هوا و برفي که آمده بود باز کرد...با ا مادر صحبت را در مورد 
 بلند شدم و زیر نگاه تیز خانوم 

 دکتر رفتم سمت آشچزخانه تا چاي بریزم.  
پشت دیوار آشچزخانه تکیه کردم. شالم را کمي بازتر کردم تا گردنم هوا بخورد. 

 احساس خفگي مي کردم. دلم 
پیچ مي زد...دلم آشتتوب بود. با دستتت هاي لرزان لیوان هایي که مادر از قبل 

 بود را از چاي پر توي سیني چیده 
 کردم. چند بار عق  و جلو رفتم و با وسواس رنگش را چک کردم.  

سیاهي بزند.  شد. جوري که به  شه مي گفت چاي باید پر رنگ با حاج آقا همی
 از نگراني و دلشوره تمام چاي ها را 

 پر رنگ ریختم . 
تم . رگشتتستتیني را چند دقیقه ي بعد برداشتتتم و با قدم هاي آرام به پذیرایي ب

 دوباره سکوت شده بود. جلوي مادر 
سیاوش که خم شدم تا چاي بردارد یکدفعه پدرش شروع کرد به صحبت : بله 

 همونطور که که میدونید ما امش  
 مزاحم شدیم اینجا براي امر خیر. 

بدون اینکه نگاهم کند  یت غنچه کرد و  بان با عصتت ل  هایش را  خانم دکتر 
 دا خزیدم فنجاني برداشت . بي سرو ص

ستم . حاج آقا تایید کرد: بله . در  ش صندلي بین امیرعلي و مادر ن عق  و روي 
 جریان هستم .. 

 مادرش سریع با تمسخر گفت : شکر خدا... 



  
                          

 
                    

   
و امیرعلي حرف را جمع کرد: من پدر رو در جریان قضتتایا قرار دادم. ایشتتون ر

 هم دورادور با آقا سیاوش آشنا 
 کردم . 

ستتیاوش صتتالح دید خودش را وارد بح  کند: بله ..در حقیقت من و دختر 
 خانومتون هم کالسي بودیم توي 

دانشگاه. اونجا با هم اشنا شدیم . چند وقتي هم که گدشت من تصمیم گرفتم 
 پدر و مادر و از قصدم با خبر 

 ه باشید من هستم در خدمتتون . کنم ...حاال هر سوالي که داشت
مي دانستم در آن لحظه بي تفاوت ترین فرد در آن جمع نسبت به سرنوشت من 

 حاج اقا بود. حتي بعید مي 
ست به قول خودش بي  سد.. فقط دلش مي خوا سوالي بچر ستم رقبت کند  دان

 آبرویي را زودتر از خانه و خانواده 
س سه ختم به اش پاک کند. او هم به اندازه ي من و  شتاق بود که آن جل یاوش م

 خیر شود. 



تستتبیح دانه درشتتت شتتیري رنگش را که مخصتتو. مهماني هایش بود میان 
 انگشتانش چرخاند و بي آانکه 

نگاهش را از گل هاي قالي باالتر بیاورد پرستتید: خ  شتتما....ويتتع درآمد و 
 کار و زندگیت چطوره پسرم؟! 

 ت در آن لحظه بچرسد!  این بدترین سوالي بود که مي توانس
به من خیره  باز  با نگاه متعج  و دهان نیمه  نگران ستتیاوش را نگاه کردم که 

 مانده بود. وقتي خودش را براي 
که  ند میزد: واال...من ...االن  مادرش هنوز پوزخ یدا کرد  باره حرف زدن پ دو

 ...خ  تقریبا ترم آخرمه و درسم داره 
..ستتربازي و یه کاریش مي کنم ...کار هم تموم میشتته بعد هم ....ستتربازي و.

 دارم..یعني یه سري کار آزاد مي کنم 
 مثل کاراي فتوشاپ و طراحي بنر و تیزرو.... 

نگاه وستتواس گرانه ام چرخیده بود ستتمت انگشتتت هاي حاج آقا که دانه هاي 
 تسبیح را با سرعت و شدت بیشتري 

ه ثال حرف  هاي ام ثال من ، از حرف اي من نفرت داشتتتت و رد مي کرد. از ام
 سیاوش نمونه اي از خود من بود. 

ندازي  - یه پس ا بانک ...ام....خودم هم  خونه رو هم ...یه وامي میگیریم از 
 دارم و....بابا هم کمک مي کنن ....اونم 

 ایشاال یه کاریش مي کنیم . 
 همه اش که شد که یه کاریش مي کنیم .  -



کوچکترین انحنایي که نشتتانه ي خنده  این حرف را به خنده و تمستتخر زد ولي
 باشد به ل  کسي نیامد. 

ستتیاوش درمانده و معذب از اینکه حاج آقا حتي نگاهش هم نمي کرد روي 
 مبل کمي جا به جا شد و با صداي 

يتتعیفي گفت : من تو نظرم بود که ....اگر اجازه بدید...با اجازه ي شتتما یه 
 مدتي ..تا برنامه ي زندگي من مشخص 

 ه من و...لیلي خانوم یه صیغه ي محرمیتي بخونیم که .... بش
  

                          
 

                    
   

امیرعلي که تا آن لحظه با بزرگ منشتتي اش ستتاکت مانده بود نتوانستتت تاب 
 بیاورد. شگفت زده از این حرف 

 سیاوش وسط پرید: صیغه ؟! 
بته ما که تو خانوادمون خیلي بد مي دونیم خانم دکتر نیشتتخندش کش آمد: ال

 ولي پسرم میگه انگار شما تو 
 خانوادتون همچین رسمي دارید. 

اشاره ي مستقیم و بي ادبانه اش به مادرم بود. که مظلوم و آرام توي چادر سفید 
 رنگ سفت و سختش رو گرفته 



یس بود و ناظر بود.... خونم به جوش آمد. به لحظه اي کف دستتتت هایم خ
 عرق شد. هر چند توي چند ماهه ي 

اخیر بدترین رابطه را با مادر داشتتتم اما هنوز هم اگر توهیني مستتتقیم و غیر 
 مستقیم به سمتش احساس مي کردم 
 مي تواستم غرق نفرت و کینه شوم . 

صیح کرد: البته که ما فکر مي کنیم اجازه ي  سرش را ت سیاوش حرف هم پدر 
 ه ي چنین قضیه اي دست خانواد

به نظر میرستتته  تا جوون که  به این بود که این دو  باشتتته ...ما نظرمون  دختر 
 همدیگر و هم دوست داشته باشند 

خدایي نکرده از ستتر جووني  حال  به هر  بیشتتتر از این بالتکیف نمونن و 
 گ*ن*ا*هي هم مرتک  نشن . 

دم  آوراز اشاره ي پدرش به عالقه ي من و سیاوش کمي آرام گرفتم . سرم را باال
 و به سیاوش نگاه کردم. به 

به من خیره  مه و بي حواس  قد که او هم بي م ها، ببینم  ثل فیلم  که م هواي این
 شده و لبخند میزند. اما با تنها 

 چیزي که مواجه شدم نگاه عصبي و مستاصلش به سمت حاج آقا بود. 
هتره باشند ببعله حق با شماست . منم نظرم همینه که ...اگر قرار باشه با هم  -

 هر چه زودتر محرم بشن . اما قبل 
صحبت کنیم .  سرتون  شرایط پ صمیمي بگیریم باید در مورد  از اینکه چنین ت

 وقتي نه خونه اي دارن از 
 خودشون...نه اموالي .... 



مادرش با چشتتم هاي ریز از عصتتبانیت پرید میان حرف حاج اقا: من فکر مي 
 کنم براي این حرف ها خیلي زوده. 

 اول بهتره انواده ها همدیگر و بشناسن . در مورد هم تحقیق کنن بعد...! 
روي کلمه ي تحقیق تاکید کرد بعد پشتتت چشتتمي نازک کرد ستتمت مادر و 

 گفت : شما کم حرفید حاج خانوم. 
 نظري ندارید.؟! 

مادر خودش را جمع و جور تر کرد. رویش را ستتفت تر گرفت و با صتتداي نه 
 : ایشاال که هر چندان رسایي گفت 

شون به همه چیز  س شون حوا صالحه جمعه پیش بیاد. حاج آقا هم خود چي 
 هست شکر خدا..هرتصمیمي که 

 ایشون بگیرن خیال ما هم راحته ... 
  

                          
 

                    
   

سخر  شوهرش و با تم سمت  شداري زد، نگاهش را برگرداند  مادرش لبخند ک
 ت : تا حاال ندیده بودم آدم گف

 تصمیم گیري در مورد بچه اش و بزاره گردن کسي دیگه .. 



مادر رنگ به رنگ شد با همان صداي يعیف گفت : حاج آقا تو تمام این سال 
 ها براي لیلي مثل پدر واقعیش 

 بوده... 
حاج آقا خودش را وارد بح  کرد: البته در جریان هستتتید حتما که لیلي دختر 

 قعي من نیست و به هر حال بچه وا
ها ژني از پدر واقعیشون توي وجودشون هست از لحاظ اخالق و آداب عرض 

 مي کنم . 
حس کردم خورد شتتدم. جمله اش آنقدر زهر داشتتت که ناخوداگاه اشتتک به 

 چشم هایم دوید. 
ستتیاوش دوباره ستتعي کرد جمع را در دستتت بگیرد: خ  ...بله درستتت مي 

 من تا به حال از لیلي  فرمایید شما. اما
 خانوم چیزي به جز متانت و حج  و حیا ندیدم 

مادرش که انگار منظر چنین فرصتتتي بود با جدیت گفت : البته ، فقط شتتک و 
 شبهه هایي براي من باقي مونده در 

 مورد اون چند ماهي که دختر خانومتون خونه ي حامد و مهراد زندگي .... 
 مامان....!  -

صداي کنت سیاوش حرفش را درز گرفت . لرزه به تنم افتاد.همه با  شده ي  رل ن
 ي نگاه ها برگشت سمت حاج 

آقا....و من به این فکر مي کردم که مادر و امیرعلي آخرین بار براي ستترپوش 
 گذاشتن روي این قضیه قسم و ایه 



نه ي دانشتتجویي دخترهاي  خا مدت را  مام این  که من ت ند  هایي خورده بود
 رانده بودم.  دانشگاه گذ

شتم  سمتم انتظار همه چیز را در آن لحظه دا سرش چرخید به  زیر نگاه همه ، 
 انتظار هر برخوردي از سمت پدر 

 ناتني که در تمام این سال ها از حضورش در عذاب بودم . 
با صدایي که به گوش بقیه برسد گفت : عرض کردم که ! این ، دختر من نیست 

 ....دخالتیم تو کاراش 
 داشتم ....تصمیم گیري با خودتونه ... ن

 بعد از گفتن این جمله یا الله ي گفت و از جایش بلند شد: با اجازه . 
همه مسیر رفتنش به سمت طبقه ي باال را دنبال کردند. همه به جز من که شبیه 

 کسي که دنیا سرش آوار شده 
ام    زندگيباشد به سیاوش و بهت و درماندگي اش نگاه مي کردم. بهترین ش

 خراب شد. هر چند که قابل 
 پیش بیني بود. 

مادر دستتتچاچه گفت : بفرمایید تو رو خدا...از خودتون پذیرایي کنید. حاج آقا 
 هم االن برمیگرده... 

خواست بلند شود و برود دنیال همسرش که امیرعلي مانعش شد: شما بشین 
 من میرم . 

  
                          



 
                    

   
حرف مادرش تیر خالصتتي بود به جن  و جوش مادر و امیرعلي : شتتاید اگه 

 نباشن االن تو جمع بهتر باشه . انگار 
که خیلي تو جریان امور نیستن . من نمیدونم باید در مورد چي صحیت کنم و 

 چي نه . 
 ید. اشبا غیظ گفتم : چیز دیگه اي نمونده که شما در موردش صحبت نکرده ب

 از این همه جسارت خودم متعج  شدم. مادر با دستش سقلمه اي به پایم زد 
سالمت  - البته که مونده! چیزاي مهم تري هم مونده...مثال جریان اون برگه ي 
 . 
 *** 

شن کرد و با کالفگي  شین را رو بي اختیار هق میزدم. امیرعلي برف پاک کن ما
 گفت : بسه دیگه لیلي . بسه انقدر 

 ریه نکن ! گ
 چرا اینجوري مي کنه ؟! مگه من چیکارش کردم که انقدر ازم نفرت داره  -
تو کاریش نکردي ازتم اگه نفرت داره به خاطر عالقه اش به پستترشتته . براش  -

 کسي دیگه رو حتما در نظر 
 داشته ...حتما دلش با تو نیست ..نمیخواد تو رو واسه پسرش بگیره... 

شون کنه . - ضیه ي اون  خدا لعنت سالمت چیه هي مي گفت ...ق اون برگه ي 
 چیه که من نمیدونم .. 



 امیرعلي حرفي نزد لبش را گزید. مسیر اشناي خانه ي خودشان را میرفت ... 
ضیه ي اون چیه ...بگو  شک هاي را پاک کردم: بهت میگم ق ست ا شت د با پ

 بهم  
 . فرصت نشد.. من قبل اینکه سیاوش اینا بیانم مي خواستم بهت بگم  -
 خ  االن بگو  -
مادرش واستته اینکه بیاد خونه ي شتتما شتتر  اون برگه رو گذاشتتته بود که تو  -

 بگیري و بدي به سیاوش و اونم 
 نشونش بده.... 

سخر آمیزم را  ستم جلوي خنده هاي تم ستاده بود....نمي توان قلبم از حرکت ای
 بگیرم...بي اختیار مي 

 ني نگاهم کرد: حالت خوبه ؟!  خندیدم...امیرعلي با نگرا
 بعد...بعد سیاوش میخواست به مادرش بگه که نوه اش هم تو راهه ؟!   -

خنده ام را خوردم و با جدیت گفتم : حاال چجوري رايیش کرده که بلند شه و 
 امش  بیاد خونه ي ما... 

 نگاهش را آشکارا دزدید: نمیدونم ... 
بگید به من ؟؟چه اتفاقي افتاده که من در  میشه براي یه بارم که شده راستشو -

 جریانش نیستم ؟! 
 گفتم که من کاره اي نیستم این وسط ....خودشون حل و فصلش کردن !  -
  

                          



 
                    

   
 خودشون یعني کیا؟! !  -

ر من و این بار برگشتتت و با چشتتم هاي خشتتمگینش نگاهم کرد: لیلي ! انقد
 سوال پیچ نکن ! خودم اعصابم به هم 

که اومدم ایران دارم  مدتي  باني تر نکن ....کل این  ریخته اس تو من و عصتت
 دنبال ماسمالي کردن گندایي میرم که 

شم .مادرت به  سرزنشم ب شم جوابم پس بدم  ستم ب خودم نزدم بعد باید بازخوا
 من یه جوري نگاه مي کنه انگار 

با که زندگیش و میداد واستته یه لحظه ي من حاال عارش دشتتمن خونیشتتم ! با
 میاد باهام یه کالم صحبت کنه 

حتي ! خودمم خسته ام....منم اعصابم قد تو به همریخته اس پس انقدر پاپیچ 
 نشو بزار ببینم چیکار مي تونم 

 بکنم ... 
شتم به  شنیدم مي گذا شاید اگر این حرف ها را چند ماه قبل تر از زبانش مي 

 حساب منت گذاشتن و دوباره فرار 
مي کردم! از خودم از آدم هاي دور و اطرافم از اینکه همیشه کسي بود که منت 

 سرم مي گذاشت ..اما این بار نه 
شد. این بار حامدي در  سي که منتظرم با شتم که بروم نه جایي نه ک توانش را دا

 کار نبود که دنیا هم به من پشت 



باشد. حامد رفته بود...براي همیشه ...با نفرتي که بار  کند آغوشش به رویم باز
 آخر در برخوردش دیدم... 

دیگر تا رستتیدن به خانه شتتان حرف نزدیم . ماشتتین را بي حواس گوشتته ي 
 پارکینگ پارک کرد و پیاده شد. من هم 

سرش. تمام ذهنم درگیر برگه و جواب آزمایشاتي  شت  مثل بره اي رام و مطیع پ
 ان مادر سیاوش بود که از زب

شنیده بودم. از اینکه سیاوش چطور چنین قضیه اي را یک تنه بدون گفتن حتي 
 کلمه اي به من حل کرده بود. 

شدن این حرف ها در  سریه بیان  صدقه  صال هم برایم مهم نبود که باید از  و ا
 خانه ي حاج آقا باز هم براي آرام 

 شدن جو تا مدتي دور از خانه باشم .... 
 ه این رفتن ها و نبودن ها عادت کرده بودم ! من ب

به اینکه مادر رویم را تند تند مي ب*و*ستتید و مي گفت : به صتتالحه که چند 
 وقت اینجا نباشي دخترم... 

 نباشم ! نباشم ! صالحم در نبودن بود.... 
 امیرعلي بي صدا کلید انداخت و در خانه را باز کرد.  

 د برق را زد و رفت سمت آشچزخانه ... همه جا تاریک و ساکت بود. کلی
 بیا تو...  -
 کسي نیست ؟!   -



آرنجش را روي کانتینر آشتتیزخانه ستتتون کرد و پیشتتاني اش را گذاشتتت روي 
 دستش . 

 خوابن همه . اون اتاق آخریه خالیه ...اگه میخواي برواونجا...  -
  

                          
 

                    
   
 ال هم خانه شان آمده بودم. اتاق ها را خوب مي شناختم .. قب
 اتاق آخریه که اتاق تو....  -

بي آنکه سرش را بلند کند با صدایي که رو به خاموشي مي رفت گفت : من رو 
 مبل مي خوام...مشکلي نیست . 

 برو.. 
صالح ندیدم..امیرعلي به طرز عجیبي خسته و مستاصل  شدن را  شتر پا پي  بی

 . مثل خودم یا شاید بیشتر از بود
 من ... 

بي سرو صدا کفش هایم را در آوردم و خانه را دور زدم. در اتاق آخر را باز کردم 
 و داخل شدم. اتاقش ساده و 

معمولي بود نه مثل اتاق من که تمام در و دیوارهایش ستتیاه بود و پر از عکس و 
 نقاشي هاي جورواجور. یک 



ستتاده تنها چیزي بود که اتاقش را تزیین مي کرد. بي تخت و کمد و میز تحریر 
 اختیار یاد اتاق حامد افتادم. یک 

نفر دیگر که به جز برادرم در این دنیا حايتتر بود به خاطر راحتي من تختش را 
 رها کند و برود جاي دیگر 

 بخوابد.... 
لبه ي تختش نشتتستتتم و محتویات کوله پشتتتي ام را بي ستترو صتتدا خالي 

 ز اینکه تازگي ها این همه دلم کردم...ا
صباني  شد و به جاي خالي اش فکر مي کردم از خودم ع براي حامد تنگ مي 

 بودم. از اینکه حس مي کردم بعد 
که بهتر از خودم مواظبم  یدا نمي کنم  از رفتن او دیگر هیچکستتي را مثلش پ

 باشد. 
شیدم و روي پ شده بودم...ل  تاپم را از کوله بیرون ک شبي خواب  تم و ایم گذا

 به دیوار تکیه زدم.. 
دلم هواي عکس هاي قدیمیان را کرده بود. عکس هاي که ستتتال پیش گرفته 

 بودیم عکس هایي که در آن ها 
یدیم  ند مه بودیم و مي خ یاوش...نیلوفر...ه مد..ستت حا مه بودیم ...من  ه

 ..همیشه با دیدن آن عکس ها حال و هوایم 
 عوض مي شد.  

 کردم بالفاصله پیغامي گوشه ي صفحه نمایان شد.  ل  تاپ را که روشن
 با کلیلک کردن روي شکلک بنفش رنگ مسنجر یک لحظه زمان متوقف شد. 



 انتظار دیدن هر اسمي را داشتم به جز اینکه آن پیغام از سمت حامد باشد! 
 حامدي که فکر مي کردم براي همیشه رفته باشد. 

شدم که براي باز کردن پیغا شوکه  صفحه طوري  ست هایم مي لرزید...  مش د
 ي ل  تاپ را باالتر کشیدم. نفسم 

 را درسینه حبس کردم و پیغامش را باز کردم . 
 سالم.   -
  

                          
 

                    
   

 همیشه یا دیر پیدام میشه یا زود.  
ستم با خودم تمرین کنم که به موقع رسیدن و یاد بگ ین یرم...امیدوارم امي خوا

 بار به موقع پیدام شده باشه . با 
امیرعلي صحبت مي کردم دیروز. بهم گفت امروز مجلس خواستگاریته . نمي 

 دونم هنوزم مثل قبل در موردم 
نه ...اینکه اگر االن بهت تبریک بگم میگي براي پنهان کردن  یا  فکر مي کني 

 حسودیته ، یا اگر حرف دیگه اي 
 از روي حر. و بدذاتیته . بزنم میگي 

خ  من با این اخالق تو کنار اومدم. دیگه شتتناختمت . بعد از این همه باال 
 پایین و اتفاقایي که باید و نباید افتاد. 



که  مه  ید بگم و الز با که فکر مي کنم  خاب مي کنم . چیزي و  مورد دوم و انت
 بدوني رو میگم . حتي اگه مثل 

طاهاي آدماي اطرافت ببندي و کوچکترین همیشتته چشتتمت و روي همه ي خ
 لغزش من و با بزرگترین انتقامایي 

 که میتوني بگیري جبران کني .  
داستتتان از اینجا شتتروع شتتد که مهراد و خواستتته یا ناخواستتته وارد گروهمون 

 کردیم . من نه ! به خواست خود 
شدي ، نه از  سیاوش  شق  شد که تو عا شروع  ستان از اینجا  اینجا سیاوش. دا

 شروع نشد...شروعش از جایي بود که 
گاه شد....   سیاوش در مورد عشقت نسبت بهش آ

شت  ستاني که تا امروز رفت جلو و همه مون و با خودش برد چیزایي پ و این دا
 پرده اش بود که تو، تویي که 

نقش اصتتلیش بودي هیچي در موردش نفهمیدي . براي اینکه بتونم با مقدمه 
 بدم و قضیه رو  چیني بهت تويیح

قابل درک کنم یکم میرم عق  تر. از همونجایي شتتروع مي کنم که خودم چند 
 وقته دارم براي خودم تکرار مي 

شه فکر مي کردم کي توي  شه . همی ضم کمتر  صبانیت و حر. و بغ کنم تا ع
 این دنیا وجود داره که مهراد ذره 

ق و بي فکر بود که هر اي براش ارزش قائل باشتته ....از بچگیش یه ادم کله شتت
 کاري دلش مي خواست مي کرد. 



نه بر اش تنبیه شتتدن از طرف مامان و بابا مهم بود نه بي آبرویي براش مهم بود 
 نه عواق  کارایي که مي 

کرد...خیلي وقت ها هم پیش میومد که به خاطر تبرئه شتتدن از خطاهایي که 
 کرده بود با بي رحمي منحصر به 

باور نکردم که مهراد مي فردش من و جلوي خ ودش ستتتد مي کرد. هیچوقت 
 تونه به عنوان برادر ذره اي به من 

اهمیت بده. به خاطر برادر بزرگترم صتتد بار کتک خوردم. داغ اون ستتیلي ها 
 هنوز رو پوستم مونده...به خاطرش تو 

دوراني که مي تونستم کنار پدر و مادر بمونم و احساس امنیت و آرامش کنم از 
 خودم از خونه و آغوش شهر 

پدرمادرم جدا شدم و اومدم به تهران غریبه ي شما! به جایي که از روز اولي که 
 واردش شدم چیزي به جز تلخي 

شم . مواظ  تنها برادرم  شه مواظ  مهراد با شونم نداد. اومده بودم مثل همی ن
 تو این دنیا باشم .....حتي اگه الزمه 

شم و به سنگر ب ضي جاها جلوش  سیلي بخورم. اما مهراد بدتر از  بع خاطرش 
 یه مجسمه باهام رفتار مي کرد..من 

  
                          

 
                    

   



اومده بودم اما چیزي تغییر نکرده بود مهمونیاش ستتر جاش بود برو و بیاهاش 
 سر جاش بود خوردنا و کشیدناش، 

شیطنتاش...همه ي ک شتم بهش دختر بازیاش...  سر جاش بود. حق ندا اراش 
 چیزي بگم چون اونقدر خودش رو 

شم عذرم و مي خواد  ستم اگه ذره اي پا پي ب شون داده بود که مي دون بي رحم ن
 و تو شهر غری  پرتم مي کنه 

تو خیابون و بعد باید دستتت از پا درازتر برگردم اصتتفهان..به خاطرش با خیلي 
 قت چیزا ساختم و کنار اومدم. هیچو

فکر نمي کردم نکته اي تو زندگیه من باشتته که یه روزي مهراد و غلغلک بده و 
 توجهش و جل  کنه ....اما این 

اتفاق افتاد. وقتي که تو و ستتیاوش وارد زندگیم شتتتدین و اون حضتتورتون و 
 احساس کرد. مهراد وقتي باهات اشنا 

ي کنم شتتتد با خودش حدس زد که من به خاطر کمک هایي که دارم بهت م
 عاشقت شدم. بعد که با سیاوش 

شاخکاش تکون خورد. اراده  سیاوش و فهمید  شق تو به  شد و جریان ع شنا  آ
 کرد که از جاش بلند شه و از برادر 

کوچیکترش البته که به شتتیوه ي خودش محافظت کنه . درستتت همون روزایي 
 که تو فکر مي کردي به عشق 

ي . تمام این اتفاقا نقشه هاي مهراد رویاییت رسیدي و سیاوش و به دست اورد
 بود..من اون روزا به عنوان 



شدار دادم که اون با دختراي دیگه اي هم در  سیاوش بهت ه صمیمیه  ست  دو
 ارتباطه و تو باور نکردي یا مثل 

همیشه گذاشتي به حساب حسادتم ! سیاوش سر یه مسائلي که خیلي ازشون 
 خبر ندارم با یه تیمي که دنبال 

ي واردات ماشین بودن قاطي شده بود. شایدم همین االن هست ...کارش کارا
 به جایي رسید که مجبور شد براي 

جور کردن ماشین ها و اجاره گرفتنشون دستش و جلوي مهراد دراز کنه . جلوي 
 الگوي دوست داشتنیش . مهراد 

که مهراد  جه شتتتدي  مدت متو مام این  ما هم تو ت مک کرد حت هم بهش ک
 ي چشمداشت به کسي کمک هیچوقت ب

شین ها چک و  سیاوش براي رنت کردن ما سته هاي  نمي کنه ! در قبال اون خوا
 سفته ازش گرفت ...و تمام اون 

ها رو به یه شر  پیش خودش نگه داشت ! اونم اینکه سیاوش در قبال اون پول 
 و حساب هاي پرداخت نشده 

ون فکر مي کرد با رفتاراي تو وظیفه ي دور کردن تو رو از من به عهده بگیره. چ
 و احساس مسئولیتم نسبت 

سیاوش فرار کرده بود و  بهت سرخورده میشم و يربه مبینم . من اون شبي که 
 تو پشت خط بودي و فهمیدم 

تمام این مدتي که مهراد و امیرعلي خودشون و براي پیدا کردن سیاوش دارن به 
 آب و آتیش میزنن و تو دور از 



در ارتباطي فهمیدم که هیچکدومتون لیاقت نگراني هاي من و  چشم ما باهاش
 ندارین . همتون خوب به هم جور 

شتتده بودید...در و تخته با هم . تنها کستتي که نه از ستتر خودخواهي و فقط به 
 خاطر حسي که داشت اون وسط 

دلش مي خواست به همه کمک کنه من بودم. اون ش  حرفاي سیاوش و توي 
 . کنار یه اون ویال شنیدم

دختري به استتم شتتهرزاد که ستتیاوش تمام این مدت رو کنارش گذرونده بود و 
 من به واسطه ي همون دختر این 

جریان و متوجه شدم....سیاوش به من گفت که مهراد سفته ها رو نگه داشته تا 
 اینطوري سیاوش و براي نگه 

  
                          

 
                    

   
داشتن تو تحت فشار بزاره...اون لحظه شاید از این کار مهراد ناراحت شدم اما 

 وقتي ازش دور شدم و چند هفته 
ست  سي که واقعا مي خوا صبانیتم فروکش کرد تازه فهمیدم تنها ک شت و ع گذ

 از من محافظت کنه مهراد بود. 
 برادري که همیشه فکر مي کردم ذره اي براي من ارزش قائل نیست ! 



لطفي که به ستتیاوش کردم این بود که شتتبي که خواستتتم براي همیشتته برگردم 
 اصفهان تمام سفته هاش و از 

دستتت مهراد گرفتم و بي حستتابش کردم. و لطفي هم که براي آخرین بار بهت 
 مي کنم اینه که ش  

خواستگاریت داستان این دوران عاشقانه تون با سیاوش و برات روراست برمال 
 اینا جسارت مي کردم. گفتن 

خواست که پیدا کردم. نه حسادت و نه هیچ چیز دیگه اي که اسمش و میزاري 
 ...تصمیمي که مي گیري به 

 عهده ي خودت.  
ضیه بخواي ممکنه مهراد در اختیارت  شتري هم اگر در مورد این ق اطالعات بی

 بزاره . 
 ور و اطرافیاتامیدوارم بتوني هر چه زودتر خودت و از اینکه بازیچه ي دست د

 باشي نجات بدي ... 
یا  که ازش دارم همین االن هم وقتش و  ناختي  با شتت یاوش،  که ...ستت و این

 خوشحالي و ناراحتي احتمالیش رو با 
 بودن کنار دختراي دیگه سهیم میشه . 

 هر تصمیمي که میگیري برات بهترین ها رو ارزو مي کنم . 
 خوشبخت باشي .  

  
 فصل هجدهم 



سرب داغ در حرکت حس تهوع د شي ام  ضاي گوار شتم . انگار توي تمام اع ا
 بود. تمام بدنم بي اختیار مي 

ضي جمله ها چند  شتم و از نو جمله ها را خواندم...به بع لرزید...چند بار برگ
 دقیقه خیره ماندم و بي هیچ فکري 

باال  ته گلویم گیر کرده بود و  فقط نگاه کردم. نفستتم پشتتتت بغض ستتنگین 
 . مردمک چشم هایم بي تابانه نمیامد.

چه ....دختر....نقشتتته  بازی مات میخکوب مي شتتتد.  روي بعضتتي کل
 ...مهراد...چک و سفته ....معامله .... 

نداختم کنار. نمي دانم چند ستتتاعت  تاپ را ا به خودم آمدم ل   باالخره که 
 همانجا نشسته بودم. نمي دانستم چند 

شته ....ز سر پا قرن از خواند نامه ي حامد گذ انوهایم آنقدر مي لرزید که براي 
 نگه داشتن خودم دستم را به در و 

 دیوار اتاق گرفتم و نا متعادل خودم را از اتاق بیرون انداختم . 
چشم هایم پي امیرعلي مي گشت ...چند قدم جلوتر رفتم . توي تاریکي خانه 

 پایم به لبه ي فرش گرفت و سقو  
 کردم روي فرش... 

  
                          

 
                    



   
 صداي آشناي هیس مانندي از نزدیکم شنیده شد: لیلي ! تویي؟! چي شده؟ 

آباژور کنار مبل را روشتتن کرد..نورش پخش شتتد روي خودش و توانستتتم از 
 جایم بلند شوم . 

 با دیدنم نیم خیز شد: چي شده؟! این چه قیافه ایه ؟! 
 هم پیچ مي خورد: مي خوام...مي خوام با مهراد صحبت کنم .  دل و روده ام به

 خواب نما شد ي؟!   -
 گفتم ...گفتم میخوام با مهراد صحبت کنم !  -
 این وقت ش  ؟! تو با مهراد چیکار داري ؟! ساعت دو نصفه شبه !  -

یک دستتتم و براي جلوگیري از ستتقو  دوباره ام روي مبل پایه کردم و دستتت 
 م را سمتش دراز کردم: لرزان دیگر

 شمارش و بده به من ... 
 هوشیار تر شد. ملحفه را از رویش کنار زد و کامل بلند شد... 

 بیا بریم تو اتاق ببینم چي میگي . همه خوابن بیدار میشن ...بیا.  -
تا رسیدن به اتاق هزار بار جان دادم و زنده شدم...توي چارچوب ایستادم هنوز 

 داشتن خودم  هم براي سرپا نگه
تقال مي کردم. مزه ي خون را توي گلویم حس مي کردم... دلم مي خواستتت 

 همه ي آن نفرت و وحشتي که از 
بازیچه بودن و بازي خوردن توي وجودم جمع شده بود را یکجا باال بیاورم. بي 

 حرف اشاره کردم به ل  تاپ. 



تان ها و از این داس توان تويیح بیشتري را نداشتم . حتي نمي دانستم امیرعلي
 حرف ها خبر داشته یا نه . یا اگر 

خبر داشته چطور آدمیست که تمام این مدت به من چیزي نگفته و گذاشته هر 
 لحظه به سیاوشي که تمام 

 قصدش از بودن کنارم آزاد کردن سفته هایش بوده نزدیکتر شوم!  
ست هایش گرفت  شت . روي هوا توي د و چند دقیقه امیرعلي ل  تاپ را بردا

 اي تمام متن را خواند. بعد چشم 
شم هاي  سمت من . خودش را ول کرد روي تخت . چ شت  سیاهش برگ هاي 

 ماتش که مثل دو گودال عمیق 
 روي صورتش نشسته بود نشان مي داد که از این قضیه ها خبري نداشته . 

 چانه ام از شدت بغض مي لرزید.  
 و بده بهم .  تو رو خدا شماره ي اون پست فطرت -

 کنار دیوار سرخوردم و روي زمین نشستم . 
دهان نیمه بازش را بست . خودش را جمع و جور کرد و گوشي اش را از جیبش 

 بیرون کشید.. 
  

                          
 

                    
   



مي خواستتت زنگ بزند به مهراد؟! مي خواستتت حرف بزند؟! چه حرفي براي 
 ود؟! چه چیزي را مي توانست زدن ب

 در قبال کاري که با من کرده بود نثارش کند. 
شتتماره اي را گرفت ...دوباره گوشتتي اش را پایین آورد..دوباره شتتماره اي را 

 گرفت ...باز پشیمان شد. 
 گریه نکن لیلي ...  -

این را با صتتداي آرام گفت . اما من شتتنیدم...با این حرفش گریه ام بدتر اوج 
 فت . گر

 این بار سرم داد زد: بهت میگم گریه نکن ! 
از جایش بلند شتتد دیوانه شتتده بود. دیوانه تر از من ....بازویم را گرفت و به 

 يرب بلندم کرد: لباسات و بچوش  
 کجا میري ؟!  -
 میریم خونه ي مهراد. بچوش سریع ...  -

ي لرزید. حس هنوز حالم بد بود. هنوز تمام اجزاي داخلي و خارجي بدنم م
 مي کردم بدبخت ترین و بي پناه تریم 

آدم عالمم ....احستتاستتم به ستتیاوش آنقدر تند و تیز به ستتمت نفرت پیش مي 
 رفت که کنترلش از عهده ام خارج بود. 

 مانتویي به سمتم پرتاب شد: گریه نکن انقدر لیلي گریه نکن ....بچوش 
سیاهي مي رفت و زانوهایي که ت شم هایي که  شتند با چ اب تحمل وزنم را ندا

 لباس را برداشتم و از جایم به 
 زحمت با کمري خم شده بلند شدم . 



امیرعلي جلوي مجتمع چند ده طبقه اي که برایم خیلي خوب اشتتنا بود ترمز 
 زد...با چنان شتابي هم اینکار را کرد 

 که هم من هم خودش به جلو کشیده شدیم .... 
پیاده شتتد. مي دانستتت که چقدر حالم بد و ماشتتین را خاموش کرد و ستتریع 

 فشارم پایین است . مي دانست نمیتوانم 
به ستترعت او حرکت کنم و راه بروم... با قدم هاي بلند ماشتتین را دور زد و در 

 سمت من را هم باز کرد. این کارها 
ته مغز  تا  یادآوریش  با  که توي شتتکمم داشتتتم ؟  چه اي مي کرد  را براي ب

 شید....به هزار زور و استخوانم تیر ک
زحمت بدنه ي ماشین را گرفتم و پیاده شدم... در ماشین را قفل کرد و با همان 

 قدم هاي بلند و شتابزده به 
ستتمت نگهباني راه افتاد...با فاصتتله ي چند متري که از پشتتتش مي رفتم 

 صدایش را شنیدم: با واحد ده کار داشتم . 
 آقاي مهراد... 

مهراد با هم انقدر دوستتتانه بود که شتتک نداشتتتم مهراد با  رابطه ي امیرعلي و
 روي باز او استقبال مي کند حتي 

 اگر مهمان نصفه شبش باشد. 
 بهش بگید امیرعلي اومده....  -
  

                          



 
                    

   
در چوبي دستتتم را روي زانوام گذاشتتتم و به زحمت آخرین پله را باال رفتم . 

 بزرگ و دو لنگه با صداي وز وز 
باره دستتتش را محکم و  مانندي از هم باز شتتتد. امیرعلي عق  گرد کرد. دو

 مطمئن دور کمرم انداخت و کمک کرد 
که ستتریع تر راه بروم. براي رودر رو شتتدن با مهراد آنقدر عجله داشتتت که اگر 

 مي توانست مرا همان جا رها مي 
 کرد و میدوید. 

سانسور شدیم و بالفاصله با رسیدن به طبقه ي ده و باز شدن در، مهراد سوار آ
 را دیدیم که با قوطي در دستش 

یکوري تکیه زده بود به در نیمه باز خانه اش و انتظار مي کشتتید. رکابي ستتفید 
 رنگي پوشیده بود با شلوار گرمکن 

در این  گل و گشتتادي ....چند وقت بود که ندیده بودمش ؟! چقدر از ندیدنش
 مدت احساس آرامش داشتم ! و 

حاال...با دوباره دیدنش همه ي آن نفرت با قدرت چند صتتد برابر به جستتم و 
 روحم سرازیر شده بود. دلم مي 

 خواست بروم جلو وتوي صورتش تف بیندازم... 
 به ! سالم...پسر حاجي ....ااااا....ببین کي اینجاس؟!  -



شتر  صت بلبل زباني بی سور رفت امیرعلي فر سان به مهراد نداد با یک گام از آ
 بیرون و با اشاره ي دست هلش داد 

 داخل خانه . 
 حرف داریم با هم !  -

با کفش رفتم داخل . در را پشت سرم بستم . مي خواستم به امیرعلي پیشنهاد 
 بدهم که حاال که توي خانه ي 

سیر کتکش بزنیم . آنقدر بزن ه بمیرد یمش کخودش تنها گیرش آوردیم یک دل 
 بعد یاد حامد افتادم...هنوز هم 

ست هر  شت . با وجود همه ي این اتفاق ها! چطور مي توان ست دا مهراد را دو
 چه که آدم ها سرش مي آوردند باز 

باشتتتد...چطور روحش انقدر بزرگ بود و من نمي  هم دوستتتشتتتان داشتتته 
 فهمیدم... 

 چه خبرته رواني ؟!  -
گرفت با فشار دست مجبورش کرد که بشیند. خودش  امیرعلي شانه ي مهراد را
 هم باالي سرش ایستاد. 

 امش  یه چیزاي جالبي به گوشم رسید!  -
 چشم هاي عسلي رنگش توي حدقه مي چرخید: در مورد چي ؟! 

باره  بعد نگاهش انگار که تازه متوجه من شتتتد: تو اینجا چیکار مي کني ؟! دو
 چه گندي زدي .... 



ند! صتتتدات و امیرعلي گلوي م هراد را گرفت و فشتتتار داد: ببند دهنت و...بب
 نشنوم... 

به نظر مي  کار خیلي مصتتمم  ند.چهره اش براي این فه اش ک یدم خ ترستت
 رسید..حامد جلوي چشم هایم رژه مي 

 رفت . مهراد را خیلي دوست داشت . 
  

                          
 

                    
   

 و خودم را بینشان انداختم ... لنگان رفتم جلو 
 بسه . ولش کن امیرعلي ..تو رو خدا ولش کن ...  -

به زحمت از هم جدا شدند..مهراد این بار با احساس خطر کمي دورتر ایستاد 
 تا در صورت حمله ي امیرعلي 

صباني بود. نفس نفس مي  صورتش برافروخته و ع بتواند از خودش دفاع کند. 
 ! نصفه شبي رم زد: چه خبرتونه ؟! 

 کردید دوتایي ریختید تو خونه ي من ... 
 امیرعلي باز دستش را روي هوا بلند کرد: حرف دهنت و بفهم ... 

 یه بار دیگه تو خونه ي من صدات و ببري باال زنگ میزنم نگهباني بیاد.  -
ستتعي کردم جو را آرام کنم هر چند خودم تا حد مرگ عصتتباني بودم اما آمده 

 جواب سوال هایم را بگیرم. بودم که 



امیرعلي را هدایت کردم که بشتتیند.. چند قدم عق  رفت و روي نزدیک ترین 
 مبل سقو  کرد.  

 حاال عین آدم حرف بزنید بفهمم چي شده؟ 
این بار جلوي امیرعلي را گرفتم که داد و فریاد نکند با صتتدایي که ستتعي مي 

 کردم نلرزد گفتم : من در جریان یه 
اقایي قرار گرفتم که در موردشتتون تا امروز خبري نداشتتتم ! همین ستتري اتف

 امش  فهمیدم. فهمیدم چجوري تو 
بازي دادي ! چجوري ستتیاوش و مجبور کردي ! چجوري  این چند ماهه منو 

 همه مون و نابود کردي ....! امش  
فهمیدم..اومدم از خودتم بشنوم اینا رو. اومدم بچرسم ازت..ببینم چقدر ادمیت 

 هنوز تو وجودت مونده ! 
با چشتتم هاي ماتش که مثل تیله مي ماند تیز و برنده نگاهم کرد: چي شتتنیدي 

 ؟! این چرت و پرتا چیه ؟! 
دوباره مجبور شتتدم با عجله حرف بزنم که از هجوم امیرعلي جلوگیري کنم : 

 قضیه معامله ات با سیاوش و 
واسه دور کردن من از  شنیدم! قضیه ي ماشین دادنات و بهش ، شر  گذاشتن

 حامد...همه ي اینا رو شنیدم.  
ادامه ندادم دلم مي خوستتت هر جمله اي که به ستتمتش پرتاب مي کنم منتظر 

 بمانم تا عکس العملش را 



قه ي  یدا کرده بود. ی باره پ ته اش را دو به نفس از دستتتت رف ماد  ببینم ..اعت
 زیرپیراهنش را مرت  کرد: کي بهت 

 گفته ؟!  
 ي که گفته ... هر ک -

 دلم نیامد اسم حامد را ببرم.  
شیدم  صدایش را بلند کرد: حرف بزن تا نیومدم زبونت و نک امیرعلي با حر. 

 از حلقت بیرون ! 
تد و  بایستت ند جلوي مهراد  یک نفر بتوا یک روزي  قت فکر نمي کردم  هیچو

 اینطور حرف بزند. انگار امیرعلي 
 معجزه ي مسلم خدا روي زمین بود! 

  
                          

 
                    

   
سه حمایت از برادرم  - شم . اره وا سو با شماها رذل و تر من عادت ندارم مثل 

 هر کاري کردم بازم مي 
 کنم ...احساس کنم در خطره شما ها رو هم دونه به دونه مي کشم ! 

گنده ي تو در خطر  فریاد امیرعلي به هوا رفت : در خطره؟! اون داداش خرس
 بود یا این دختر مظلوم و معصوم 



له کردي و بي آبروش  عام به خونه ات و اینطوري ستترش م ناه آورده بود  که پ
 کردي  

پوزخند اعصتتاب خرد کني زد: ولم کنید بابا تو رو خدا! بي آبرو چیه ؟ خودش 
 از خداش بود به عشقش برسه ..من 

دیگه اینکه تا کجا پیش رفته و چه کارایي  راه و از اونطرف براش هموارتر کردم.
 کردن و نکردن دوتایي به 

 خودشون مربوطه ... 
امیرعلي خیز برداشت سمتش که به زحمت متوقفش کردم: به خودش مربوطه 

 بي همه چیز؟! 
نه پس ! اینکه تو بغل هم خوابیدن به من مربوطه ! فکر کردي ستتفته گرفتم از  -

 اب؟! سیاوش که برو با لیلي بخو
نه عزیزم..نه داداش...اینا دیگه حماقتاي خودش بوده. خودش خواستتته وگرنه 

 هر املي ام از ده هزار متري مي 
 فهمید که سیاوش مال عشق و عاشقي و این حرفا نیست ... 

 به جز منم با کسي هست ؟!  -
 بله که هست ...  -

؟! چند وقته  احستاس کردم چیزي توي دلم پاره شتد. ل  هایم مي لرزید: کیه
 با همن ؟!  

چه میدونم دیگه فقط میدونم تره هم واستتت خرد نمي کنه اگه اصتتراراي من  -
 نبود همچین شکست عشقي 



 خورده بودي چند ماه پیش که باید با کاردک جمعت مي کردن... 
 کاش شکست عشقي مي خوردم...کاش 

 این حرف دلم بود که امیرعلي با صداي بلند گفت . 
م پاشتتید از اینجا برید اعصتتابم و به اندازه ي کافي خط خطي کردید حاال ه -

 امش  
پس چرا اومد خواستگاري ؟! اگه من و نمیخواد واسه چي بلند شد این همه  -

 سعي کرد مادرش و رايي کرد که 
 بیاد...؟ دوستم داره که اومده؟ 

لي نشتتان مهراد خندید قهقهه زد. مرا با حالت تحقیر آمیزي با دستتت به امیرع
 داد و خنده کنان گفت : بیا...مي 

بینیش ؟! اینم تقصتتیره منه ؟ نمي فهمه پستتر فقط واستتته بچه اس که اومده 
 خونشون...این خنگ بودنشم تقصیره 

صیره منه ...؟!  ستگاري بود؟! این خودش احمقه تق منه ؟! بچه نبود حرف خوا
 حق انتخاب داشت . مجبور که 

 سري و که محلش نمیده قبول نکنه ... نبود....مي توسنت همچین پ
  

                          
 

                    
   



تمام دنیا دور ستترم مي چرخید...حس مي کردم تمام روده و معده ام در هم 
 میچیچد.... 

 جاني برایم نمانده بود...همه چیز تمام شده بود. همه چیز... 
.زیر ستتیاهي هایي که مي آمد و میرفت زیر ستتقفي که دور ستترم مي چرخید..

 گالویز شدن مهراد و امیرعلي را 
يح میدیدم....کاش امیرعلي دعوا نمي کرد کاش کتکش  شکلي ناوا دوباره به 

 نمیزد...مهراد حتي لیاقت مشت و 
 لگد خوردن هم نداشت ... 

خواستم دوباره بروم جلو و جدایشان کنم ...امیرعلي با خشونت هلم داد عق  
 ه دخالت نکنم ....دوباره خودم را ک

ست  شت . حامد هنوز هم مهراد را دو شان..حامد به مهراد نیاز دا انداختم میان
 داشت ... 

با اصابت دستي به عق  پرت شدم...و قبل از آنکه تنه ام به زمین اصابت کند 
 يربه ي زمین بر سرم نشست . 

 لیلي !   -
 امیرعلي به سمتم دوید.. 

دم که با ل  خوني آنطرف تر ایستتاده بود و وحشتت زده نگاهم مي مهراد را دی
 کرد.... 

 همه چیز رو به سیاهي مي رفت .. 
 حس مي کردم الیه به الیه ي مغزم شکافته مي شود... 



 صداي یا خدا گفتن آرام مهراد گرچه شبیه زمزمه بود اما من شنیدم... 
ش  ر سیاهي هاي ان  شکافت و من اخرین چیزي بود که دل همه ي  ا باالخره 

 شنیدم . 
  

 فصل نوزدهم  
 حامد 

 دو ماه بعد  
براي اخرین بار محتویات کیفم را چک کردم. کتاب مورد عالقه اش، ستتمنو، 

 سبزه، سنجد، سیر، سماق، 
سکه ..همه را برداشته بودم. جاي یک چیز هنوز خالي بود،سین هفتم ... کف 

 دستم را روي پیشاني عرق کرده ام 
 اشتم و فکر کردم. سین هفتم ...سین هفتم ... گذ

به هم مي ریخت و  بار اول مغزم  هنوز هم بعد از این همه رفتن و امدن مثل 
 حافظه ام يعیف مي شد.. 

قران جیبي کوچک و تستتبیحي که مادر داده بود را هم لحظه ي اخر توي کیف 
 گذاشتم . باید توي راه به سین 

 هفتم فکر مي کردم.. 
  

                          
 

                    



   
 با صداي زنگ تلفن باالخره ريایت دادم که از اتاق بیرون بزنم ... 

سخت روي مبل افتاده بود جا به جا  سفت و  مهراد غرولند کنان خودش را که 
 کرد، دستش را که سایبان پیشاني 

فت ته گ هاي در هم رف با اخم  : برمي داري اون  اش کرده بود برداشتتتت و 
 المص  و یا نه ؟!  

شلوغي و به هم ریختگي پذیرایي پیدایش  چند بار دیگر هم زنگ خورد که در 
 نکردم و باالخره رفت روي پیغام 

 گیر. 
 صداي عجی  با شخصیت مهراد توي خانه پیچید:  

 سالم، در حال حاير کسي پاسخگوي شما نیست لطفا پیغام بزارید.. 
 هستي ؟!  سالم حامد.  -

 داد و هوار مهراد بلند شد: اي خدا، همین تف سر باال رو کم داشتیم فقط .. 
سمت اتاق خوابش ، تا ان  شان راه افتاد  شت و پاک شتش را بردا شد و بال بلند 

 چهره ي هچلي و کالفه اش از جلوي 
چشتتمم دور نشتتد دکمه ي تماس را نزدم. مي دانستتتم هنوز هم حرف زدن با 

 ورش چه عواقبي در سیاوش در حض
 پي دارد.  

گوشتتي را روي مبل ، جایي که مهراد تا چند لحظه ي پیش خوابیده بود پیدا 
 کردم.  



 سالم خوبي ؟   -
انگار که باورش نمي شتتتد خانه باشتتم ، چند لحظه اي مک  کرد و بعد با 

 امیدواري بیشتري گفت : پس خونه اي ، 
 دیگه کم کم داشتم مي رفتم .  -

شخیص اه کوتا سردرگمش را ت شید که به راحتي حال بد و افکار  ه و پر دردي ک
 دادم: نمي خواي باهام بیاي ؟  

 نمي تونم .  -
جواب همیشتتگي و قابل پیش بیني اش بود. چیزي که طي این دو ماه هفته اي 

 چند بار مي شنیدم . 
ردم: کگوشي را بین صورت و شانه ام گذاشتم و دوباره با وسواس کیفم را نگاه 

 میدوني که اصرار نمي کنم ، اگه 
دودلي و زنگ زدي که با یکم اصرار بیشتر من خودت و به اومدن رايي کني ، 

 سخت در اشتباهي ، نه من آدم 
اصتترار و التماس کردنم ، نه تو آدم رايتتي شتتدن...موقعي باید بیاي که تمام و 

 کمالش و خودت خواسته باشي ! نه 
 ذره به زور اون...نه اینجوري  یه ذره به اصرار من یه 

از ستتکوتش فهمیدم که مثل همیشتته ، طاقباز افتاده روي تختش ، ستتیگار مي 
 کشد و چشمش به جز گچ بري هاي 

 سقف جاي دیگري را نمي بیند.  
  

                          



 
                    

   
واستتتم یه چیزي ازت نه ، زنگ نزدم اصتترار کني ...زنگ زدم بگم ...مي خ -

 بچرسم .. 
 با شک گفتم : بچرس . 

 مي خواستم ببینم ...اسم باران قشنگه ؟!   -
که  قه  ند دقی عد از چ به روبرویم خیره شتتتدم و ب مات  هت زده و  ظه ي ب لح

 منظورش را فهمیدم کالفه تر از قبل 
ه تو کشدم، نفسم را با شدت بیرون دادم و سعي کردم ارام باشم : اوال که انقدر 

 مثل دودکش سیگار مي کشي به 
 اسم گذاشتن روي بچه ات نمیرسي ، دوما... 

ناي تو خیلي  ما گفت نه اش حرفم را قطع کرد: ابن دو کارا ند گ*ن*ا*ه پوزخ
 ترسناکه داداش... 

از حرفش خنده ام گرفت . راه افتادم ستتمت در، نگاه هول هولکي به ستتاعت 
 مچي ام انداختم ، داشت دیر مي شد: 

ترس، اون دوما براي این بود که بگم من یکم از عطرت و مي خوام، عطري که ن
 همیشه میزني .  

شسته :  سرجایش ن شده و  سش که رفت و دوباره باال امد فهمیدم که بلند  از نف
 عطر؟! شوخیت گرفته ؟! 



شان را  ستي بندهای سعي کردم یکد شیدم و  شي بیرون ک کفش هایم را از جا کف
 جدي ام! براي  باز کنم : خیلیم

 امروز نه ، شاید نرسم دیرمم شده ولي براي چهارشنبه ... 
شنبه ام مي خواي بري  شنبه ؟! چهار دوباره با بي تابي حرفم را قطع کرد: چهار

 ؟! 
که شتتتد  عت  قت ، هر روز،هر ستتتا نان بگویم اره، هر و با اطمی خواستتتم 

 میروم...ولي حرفم را عوض کردم: اگه من نرم 
 تو میري ؟ چي میشه ؟! 

 صدایش مثل همیشه رو به خاموشي و شرمندگي رفت : نمي تونم . 
 خوب دیگه پس چاره اي نیست .  -
 فرنوش...فرنوش چي ؟ ناراحت نمیشه ؟  -

با تصور چهره ي دلخور فرنوش که سعي مي کرد همه چیز را پشت معصومیت 
 و مظلومیتش پنهان کند و با 

یش با همه چیز کنار بیاید از خودم متنفر لبخندهاي زورکي و درک مي کنم ها
 شدم . 

باید برم دیرم شتتتده. برگشتتتم  - نمیدونم ، هیچي نمیدونم ستتیاوش...فعال 
 صحبت مي کنیم . 

 محض محکم کاري خودش هم تایید کرد: حتما. 
صله پرت کردم روي  شي را از همان فا بي خداحافظي تماس را قطع کردم و گو

 با صداي مبل ..مهراد از توي اتاق 
 بلند و خواب الود گفت : چهارشنبه هیچ جا نمیري فرنوش میخواد بیاد. 



 مي دانستم قرار است بیاید. 
  

                          
 

                    
   

مادر از یک هفته ي قبل مدام توي گوشتتم خوانده بود، هر روز و هر روز برایم 
 یاداوري کرده بود که مبادا 

 دش که تازگي ها غری  و بي تفاوت شده بود همه چیز را فراموش کند. حام
 مدام باید قسم و آیه مي خوردم: یادم هست مامان جان یادم هست .. 

پدر و مادرشم همراهش میان. مبادا دعوتشون کني خونه ها، مي ترسم مهراد  -
 ابروریزي راه بندازه حرفي برنه 

  نگران نباش همچین کاري نمي کنه -
 هر چند ته دل خودم هم مي دانستم که هر کاري از دستش برمي اید. 

شه مادر،  شکلت ب سفارش مي کرد: حامد جان، فداي  شوره  مادر دوباره با دل
 درست برخورد کن با دختر مردم، 

فرنوش جواهره، خانومه ، مبادا دلش و بشتتکني ، حستتاستته ، این دختر تا حاال 
 افتاب مهتاب ندیده . 

به حرفش مي خندیدم، نمي دانستتت که تعریف من چند ماهیستتت توي دلم 
 درباره ي دختر و افتاب مهتاب تغییر 



 کرده اما خیالش را راحت مي کردم: دلش و نمیشکنم حواسم هست . 
 نمیگم که فقط دلش و نشکن ، میگم دلش و بدست بیار....  -

برم  به اینجاي صتتحبت که مي رستتیدیم همیشتته طاقتم تمام مي شتتد: باید
 مامان...کاري نداري ؟ 

حامد مامان، بزار زمان همه چي و پیش ببره، خودت و اذیت نکن ....زمان  -
 خودش همه چي و درست مي کنه 

مي خواستم بگویم ، زمان اخر مرا مي کشد، زمان اخر دق مرگم مي کند. این 
 زمان که براي یکي متوقف شده و 

ه انتقام همه ي عالم و ادم را دارد از براي من مثل نور مي گذرد...این زمان ک
 من میگیرد. 

 اما باز هم چیزي نگفتم ... 
 هیچوقت نتوانستم دل خوشي کسي را خراب کنم . 

 مهراد دوباره داد زد: شنیدي حامد؟ 
 اره شنیدم .  -

با مهراد نباید مخالفت مي شد، مخالفت بیشترم حساسیتش را بیشتر مي کرد، 
 ا شروع مي دوباره پیگیري هایش ر

 کرد و ادم را مجبود مي کرد که از ترس عالقه ي وافر و مخربش فراري شود.. 
 افرین ، با ماشین برو، دیر شده .  -

به این  که ذره اي  که برایش مهم نیستتتت ، حتي وانمود مي کرد  ادعا مي کرد 
 مالقات ها و امد و رفت ها اهمیتي 



رفتن و مهماني ندادن هایش نمي دهد. اما بد اخالق تر شتتتدنش ، مهماني ن
 حبس کردن هاي طوالني مدت 

  
                          

 
                    

   
خودش توي خانه ، دور شتتدن ازتمام کستتاني که روز و شتتبش را با آن ها مي 

 گذراند همه و همه نشان مي داد که 
د که باز همه همه این مدت دو ماه را توي چه برزخي گذرانده و وانمود مي کن

 چیز رو به راه است ! 
شناهیش  شم من هر روز زنگ مي زند و با دکتر و ا ستم که دور از چ اما مي دان

 در ان بیمارستان صحبت مي کند. 
و حاال که فهمیده بودم زمان مالقات را هم از حفظ استتت و نگران اینکه مبادا 

 من ، تنها کسي که بعد از دو ماه، 
هر روز مي رود و مي اید، براي رستتیدن به وقت مالقات دیر هنوز، هر روز و 

 کند.  
شین  سوییچ ما شروع وقت مالقات نمانده بود. نگاهم روي  شتر به  یک ربع بی

 مهراد که به جالباسي کنار در 
 اویزان بود چند لحظه اي گره خورد. 



دم ااما باز هم مثل همیشه تاکسي را به لوکس ترین ماشین هاي برادرم ترجیح د
 . 

 تا رسیدن به بیمارستان بیشتر از نیم ساعت طول نکشید.  
مسیر حاال بعد از گذشت این چند وقت برایم آنقدر اشنا شده بود که دیگر مي 

 توانستم چشم بسته خودم را به 
با  طبقه ي آخر و بخش مراقبت هاي ویژه برستتتانم ...اتاق خصتتوصتتي که 

  پافشاري ها و اصرار و التماس هاي مهراد
و امیرعلي دستتت و پا شتتده بود. تختي که از بین تمام ستتیم ها و دستتتگاه ها 

 درست وسط اتاق قرار گرفته بود و 
صندلي همراهي که در مدت این دو ماه هیچکس به جز من را صاح  خودش 

 نمي دانست . 
بند کیف را روي شانه ام جا به جا کردم و باقي مانده ي پله ها را دو تا یکي باال 

 م . امروز از همیشه دیرتر رفت
 رسیده بودم . 

سختي در اتاق  شد به  شه که تنها مي  با دیدن دکتر معالجش که برخالف همی
 کارش پیدایش کرد براي خودش 

 فدم میزد بي فکر مسیرم را به سمتش کج کردم و متوقفش کردم . 
بودم  هجلویش که ایستتتادم از آن همه دویدن و پله باال رفتن به نفس نفس افتاد

 بریده بریده سالم دادم و خم 
 شدم سمت پایین که بتوانم نفس بکشم .. 



با ستترخوشتتي خندید.. مثل همیشتته که مي خندید...دکتر چراغي حاذق ترین 
 دکتري بود که مهراد و امیرعلي مي 

ست و پا کنند. پیرمرد  شان براي لیلي د شناها و رابطه های ستند از طریف آ توان
 و سنگین وزني هقتاد و چند ساله 

که در همه حال مي خندید. به چشتتم دیده بودم که حتي وقتي خبر درگذشتتت 
 کسي را هم براي کسي مي آورد 

شد که خنده هاي او  شن  ضیه برایم رو ست . کم کم این ق لبخند روي لبش ا
 همیشه هم نماد یک اتفاق خوب یا 

ش که با خبر خوش نیستتت ....درستتت مثل همان روزي که با لبخند یکوري ا
 اغماض کمي هم تاسف قاطي اش 

شده بود جلوي من و سیاوش ایستاد و با خونسردي از خبر توي کما رفتن لیلي 
 گفت .  

  
                          

 
                    

   
ستم  شد و نزدیک بود از حال برود که به زحمت توان ست  س سیاوش پاهایش 

 جمع و جورش کنم و خودم و 



ودش را برستتانم به صتتندلي هاي کنار راهرو که خودم هم دستتت کمي از او خ
 نداشتم ....و فکر مي کردم هر چه 

يعف خودش نمي تواند تکیه گاه  شم که از  سي نبا شینم تا آن ک زودتر باید ب
 رفیقش باشد. دستش را گرفت بودم 

شت مي  سیاوش، دیدي ؟ دکترش انگار دا شت مي خندید  و مدام مي گفتم دا
 خندید.. این نشونه ي خوبیه . من 

به امیرعلي هم بگم که دکترش قیافش خوشتتحال  میدونم ....بزار زنگ بزنم 
 بود...خوشحال که نه ! یعني ناراحت 

 نبود...توام خنده اش و دیدي مگه نه ؟!  
و یادم مي اید که سیاوش مثل مجسمه اي که هزار سال است همانجا نشسته و 

 زده  به دیوار روبرویش زل
 کوچکترین عکس العملي به حرف هاي من نشان نمي داد.  

شتر بفهمم ، نه  يعیت لیلي بی ستم از و شد نتوان شان ن تا امیرعلي و مهراد پیدای
 پاهایم توان بلند شدن و رفتن 

داشتت نه گوشتهایم طاقت شتنیدن....مي خواستتم آن دو نفر هم باشتند..مي 
 خواستم عظمت این خبر بین هر چهار 

سنتم . نفر شم ...نمي توا شود و من تمامش را یک تنه به دوش نک سیم  مان تق
 بیشتر از حد توانم بود... 

دکتر چراغي آنوقت هم خونستترد بود. درستتت مقابل چشتتم هاي امیرعلي که 
 مثل ابر بهار مي بارید و مهرادي که 



مثل گچ دیوار ستتفید و بي روح بود و من و ستتیاوشتتي که به دنیا نبودیم از یک 
 رویداد پزشکي صحبت مي کرد. از 

مادري که به خاطر يتربه اي که به سترش وارد آمده به کما رفته و جنین پانزده 
 هفته ایش بي آنکه هیچ صدمه 

 اي ببیند در صحت و سالمت به زندگي خودش ادامه مي دهد... 
حالمان بد بود. آنقدر بد که حرف هایش را درستتتت نمي فهمیدیم ...باز هم 

 یم آن حرف ها را براي خودمان نتوانست
یه و تحلیل کنیم ..به مادر لیلي که خبر دادند دنیا به هم ریخت ! مادر و  تجز

 پدر سیاوش هم فهمیدند...عالم و آدم 
 قضیه اي را که سیاوش و لیلي مي خواستند پنهان کنند فهمیدند.. 

 هیچکس نمي دانستتتت براي کدام خبر باید چه حالي داشتتته باشتتتد... نمي
 دانستند از وجود بچه و سالمتش 

 خوشحال باشند یا از رازي که برمال شده بود خشمگین و عصباني شوند. 
دکتر چراغي به کار هیچکداممان کاري نداشتتتت ! نه به داد و فریادهاي مادر 

 سیاوش که چند روز اول بیمارستان 
لي با لیرا روي سرش گذاشته بود که پسرش در این قضیه هیچ دخالتي ندارد و 

 نقشه پسرش را پایبند این قضیه 
کرده، نه به من و ستتیاوشتتي که مبهوت و ستتاکت به صتتندلي هاي بیمارستتتان 

 جسبیده بودیم و نه به مادر لیلي که 
 يجه کنان غری  و اشنا را به گریه وا مي داشت . 



 از نظر او، این پدیده ي پزشکي چیزي شبیه یک معجزه بود. 
  

                          
 

                    
   

داستاني که فقط باید از دید یک پزشک به آن نگاه مي شد و مورد تحسین قرار 
 مي گرفت .  

لیلي دو ماه تمام بدون هیچ واکنشتتي به محرک هاي اطراف در میان تمام ستتیم 
 ها و دستگاه هایي که تنفس و 

شار خون و همه ي فعالیت هاي بدنش را شت روي  يربان و ف تحت کنترل دا
 تخت خوابیده بود. تیم پزشکي 

هیجان زده از این رویداد مي گفتند کماي عمیق . مادري که درصتتدي ممکن 
 است به هوش بیاید و بزرگ شدن 

بچه اش را احساس کند یا حتي تا زمان به دنیا آمدن فرزندش هم از این خواب 
 عمیق بیدار نشود. 

ش  بعد ا شتم به خانه ي مهراد، یادم مي آید که آن  شنیدن این خبر وقتي برگ ز 
 تمام خانه را به هم ریختم تمام 

ستم فقط به این  شک ست بود پرت کردم و  سه ها...هرچه دم د میزها مبل ها قف
 خاطر که مي دانستم هیجانشان 



که  یا آوردن جنیني استتتت  به دن که براي  به زندگي بل ندن لیلي  نه براي برگردا
 هاي مغزي مستقل از فعالیت 

 مادرش، سالم و بي خبر به زندگي و رشدش ادامه مي داد... 
 دکترها مي گفتند معجزه!  

و من مي دانستتتم که این معجزه ممکن استتتت تل  تریم معجزه ي زندگي ام 
 باشد  

راست ایستادم و نفس عمیقي کشیدم. عینکش را از چشم برداشت و همانطور 
 که لبخند مي زد با دستمال 

شغول  شد: چیه جوون؟! این همه م شکلش  شه هاي دایره اي  شی تمیز کردن 
 عجله براي چیه ؟! لیلي تون که 

آروم خوابیده از اینجا هم جایي نمیره...دیگه براي چي انقدر هول و وال داري 
 پسر؟!  

شتتوخي اش اصتتال با حال و هوایم جور در نمي آمد. فکر مي کردم با آن خنده 
 ام ها و این بامزگي هایش تم

دردهایمان را به ستتخره مي گیرد. با لحن ستترد و دلخوري گفتم : مي خواستتتم 
 ويعیت لیلي و ازتون بچرسم 

 دکتر...به عالوه ي اینکه یه سري سوال دیگه هم داشتم ... 
 نگاهش تیز و عمیق صورتم را کاوید: در مورد چي ؟ 

 لیلي پیدا کردم اگه اجازه بدید منم یه راهایي واستته درمان و بهبود ستتریع تر -
 مي خواستم باهاتون درمیون 



 بزارم.... 
 خندید، با صداي بلند...بي قید و راحت . 

شي که اتاق لیلي در ان جا  سمت بخ شتم و هدایتم کرد  شت پ ستش را گذا د
 قرار داشت . 

پس تو هم باالخره دستتت به کار شتتدي ! کار خوبي کردي ...باید بري االن  -
 حبت مي ببینیش . اونجا باهم ص

کنیم . تا وقت مالقات تموم نشتتده. جدا ازینا این همه امیدت و تحستتین مي 
 کنم به نظر میاد تو اطرافیان این 

 دختر تنها کسي که امید داره و میجنگه تویي.. 
  

                          
 

                    
   

ریم رئه کنم : نه اینطوسعي کردم خودم را از زیر این تعریف مسئولیت آورش تب
 نیست ...بقیه یکم شوکه 

 ان...وگرنه لیلي اطرافش ادم هاي خیلي خوبي داره... 
خ  به من بگو ببینم بین این اطرافیان دلسوز با کي میشه منطقي تر صحبت  -

 کرد؟! 
یاد امیرعلي افتادم با آن صورت اصالح نشده و چشم هاي به خون نشسته اش 

 سالم و که هفته ها بود جز 



شم آوردم که تمام  سیاوش را جلوي چ صحبت نمي کرد.  سي  خداحافظ با ک
 مدت را سیگار به دست روي تختش 

مي گذراند با افکار پریشان و هذیان و آه و ناله ...مادر لیلي که مشغول التماس 
 به شوهرش بود که بروند سفر 

 زیارتي براي نذر و نیاز....و دیگر مي ماندیم من و مهراد  
عا  یا واق قت نبوده  من احستتتاس مي کردم آدم منطقي در اطراف لیلي هیچو

 اینطور بود؟! 
 مي تونید روي من حساب کنید دکتر   -
نادري توي علم  - پدیده ي  به خودي خودش  باید بهت بگم که این قضتتیه 

 پزشکي محسوب میشه ..میخوام 
خبرنگار ها شد یا  بدوني براي ما چه حکمي داره این مورد و اینکه اگر سوژه ي

 این فضیه تبدیل به یه قضیه ي 
 رسانه اي بشه باید بتونید باهاش کنار بیاید.! 

رسیده بودم دم اتاق لیلي . با همان دلخوري گفتم : فکر نمي کنم هیچکدوم از 
 اطرافیانش به این قضیه ريایت 

ستان نگاه مي کنید. شکي به این دا شما فقط از جنبه ي پز شند.  شته با ما ا دا
 وجود خود این بچه و اینکه لیلي و 

کافي براي  ندازه ي  به ا قد هم نکردن  به صتتورت رستتمي ع چه هنوز  پدر ب
 خودشون دردسر ساز شده. من ازتون 



خواهش مي کنم این داستان جایي درز نکنه . اگر کسي بفهمه خیلي خیلي بد 
 میشه . جو متشتجي که االن تو 

ست بدتر  يعیت ما رو هم درک خانواده ي هر دو طرف ه شه ...امیدوارم و می
 کنید. 

ستترش را تکان داد اما مثل روز روشتتن بود که ذره اي ابراز همدردي نمي کند: 
 باشه خیلي خ  ...فعال برو ببینش 

 تا وقت مالقات تموم نشد بعدا باز هم صحبت مي کنیم . 
فره سخواست برود که دستش را گرفتم : دکتر، مي خواستم بچرسم من وسایل 

 هفت سین اوردم اشکال نداره تو 
 اتاقش بچینم ؟! 

لبخند محوي زد دستش را گذاشت روي شانه ام: نه پسرم اشکال نداره...فقط 
 اگه سرکه یا سیر یا چیزهایي که 

 بو دارن یا ممکنه فضاي اتاق و آلوده کنند نزاري بهتره.. 
 به سین هفتم فکر کردم: نه . نمیزارم حواسم هست ... 

 ش را یکبار دیگر تکان داد و با قدم هاي محکم و مطمئن دور شد. سر
  

                          
 

                    
   



کیف را از روي شانه ام برداشتم و بي آنکه در اتاق را تا انتها باز کنم خودم را از 
 الي نیمه بازیه در داخل کردم . 

د بود یا من احستاس مي کردم که سترد هواي اتاق مثل همیشته سترد بود، ستر
 است ؟همه چیز مثل دو روز پیش 

بود که ستتر زده بودم. لیلي آرام روي تختي که بین صتتداها ستتیم و دستتتگاه 
 محصور شده بود آرام و بي خیال 

صل به دهان و بیني اش مي  سي که از طریق لوله هاي مت خوابیده بود. با هر نف
 کشید قفسه ي سینه اش باال و 

 ایین مي رفت . پ
 سالم .  -

شنود و متوجه  ستم مي  سالم دادم. مثل تمام این دو ماه که مي دان شه  مثل همی
 حضورم مي شود. از چند نفري 

سطح  ستند  شاید افرادي که در کما ه شتند که  سیده بودم همه اتفاق نظر دا پر
 هوشیاري و عکس العملشان به 

باز هم ممکن استتت صتتداها را  محیط اطراف بیش از اندازه پایین باشتتد اما
 بشنوند و حضور افراد را احساس کنند. 

شده و  شاید مثل فیلم هایي که دیده ام روحش از بدنش جدا  یا فکر مي کردم 
 همین اطراف روي زمین بین ما 

 گشت میزند تا بهانه ي سفت و محکمي براي برگشتنش به زمین پیدا کند. 
 وازش کردم: امروز حالت چطوره؟! با پشت دست صورت سفید و آرامش را ن



 سکوتش را براي خودم تعبیر مي کردم: بهتري ...رنگ و روتم امروز بهتره . 
 صندلي را از کنار پنجره برداشتم و جلوي میز پایین تختش گذاشتم . 

 منم خوبم ...تغییر کردم؟!   -
 بي صدا خندیدم: موهام و یکم زیادي کوتاه کردم . 

کردم و محتویات داخلش را ارام و با حوصله روي میزش خارج کیفم را آرام باز 
 کردم:  

خانوم. خبر  - مدم لیلي  با دستتتت پر او بدوني برات چي اوردم؟!  گه  امروز ا
 نداري ؟! به ! بابا شما خوش و خرم و بي 

فکر و خیال اینجا خوابیدي براي خودت حواست به هیچي نیستا! یه هفته دیگه 
 عید عیده...بله ! بله ...

نوروز...دیدي ؟! دیدي بي خیالي ؟! برات تخم مرغ رنگي ام آوردم...فقط کار 
 دست خودم نیست . مجبور شدم سر 

راه اومدني از دست فروش ها بگیرم. میدوني این روزا سرم یکم شلوغه فرصت 
 براي این کارا پیدا نمي کنم ....نه 

ناراحتما  ....نه که فکر کني منتاینکه فکر کني از اینکه میام پیشتتتت و میرم 
 میزارم. من اصال واسه ي تو نمیام 

اینجا، واستته خودم میام. میام اینجا حالم بهتر میشتته انگار. بیرون از اینجا هوا 
 انگار سنگینه . انگار ده تن وزن روي 

 قلبمه .. 
 سبزه را وسط میز گاذشتم کنار قرآن و تسبیحي که مادرم داده بود. 

  



                          
 

                    
   

_.مهراد و باید با اون ويتعیت جدیدش تحمل کنم . این ويتعیت تو هر چي 
 که نداشت مهراد و تونست از این رو 

نه ..هم اون هم  یدو یدوني ؟! خودش و خیلي مقصتتر م نه ....م به اون رو ک
 امیرعلي . فکر مي کنن باع  حال االنت 

ش  کدومشون باع  شدن تو بیفتي و سرت به زمین  شدن یادشون نمیاد اون
 بخوره. هر جفتشون تغییر کردن. 

هر جفتشتتون انگار تو برزخ زندگي مي کنن . چون عذاب وجدان دارن. منم 
 دارم...منم پر از عذاب وجدانم ...هر روز 

ش   و هر لحظه به این فکر مي کنم که باع  و باني حال االنت منم . اگر اون 
 م و بهت نداده بودم اگر اون پیغا

نمي خواستم قهرمان بازي دربیارم اگر اصال پاي خودم و از این قضیه کنار مي 
 کشیدم..اگر از اولش باهات 

 دوست نمي شدم. اگر پاي مهراد و از این قضیه کوتاه مي کردم... 
 سنجد و سمنو را هم توي زیر لیواني هایي که از خانه آورده بودم چیدم . 

ن اگه ها شتتاید االن هیچکدوم این اتفاقا نیفتاده بود! مامان هر دفعه که با ای -
 باهاهم صحبت مي کنه میگه 



 حتما یه حکمتي توي این داستان بوده. خوش به حالش که انقدر خوشبینه .. 
سفره ي هفت سینش را هر چند کوچک و مختصر اما چیدم. کمي عق  رفتم 

 و خوب نگاهش کردم. کف دست 
 به هم کشیدم: بفرما! اینم از هفت سین ...  هایم را

دوباره سین هایش را از نو شمردم. یک سین کم داشت . باید به لیلي مي گفتم 
 ؟! شاید خودش هم متوجه شده 

 بود. 
روي صتتندلي نشتتستتتم و نگاهش کردم: دکترت میگه بوي ستترکه وستتیر برات 

 خوب نیست . بي خیال. یه کتابم 
 م اینجا حوصله ات سر میره... برات آوردم امروز. گفت

دستتت انداختم الي رمان قطور و بازش کردم. توي ذهنم مدام مي شتتنیدم که 
 لیلي حال سیاوش را مي پرسد...هر 

چه خودم را به نشنیدن زدم حریف افکار آزاردهنده و موذي ام نشدم. بي مقدمه 
 سرم را از کتاب باال گرفتم و 

سیا شه میگم ... شه ! با ست از من گفتم : با ستش خوبم ه ست ...را شم بد نی و
 که خیلي بهتره. امروز مي گفت براي 

بچه تون استتم انتخاب کرده. میگه باران.اصتتال از کجا معلوم دختره؟! اینا که 
 هنوز نفهمیدن.بعدشم از من که نباید 

بچرستته . مي خواستتتم بهش بگم باید بیاد از تو بچرستته . باید با هم براي بچتون 
 ب کنید...از باران خوشت اسم انتخا

 میاد..؟! 



چشتتم هایم از صتتورت آرام و ی  زده اش ستتر خورد و روي شتتکم برآمده اش 
 متوقف شد: اصال از بچه خوشت 

یدم گفتي  که من فهم عد ازین ته ب یاد یدم... کاش قبال ازت مي پرستت یاد؟!  م
 میخواي بچه ات و بندازي ؟! چرا 

  
                          

 
                    

   
هیچوقت هیچکدوم ازت نچرستتیدیم ..یکي مي گفت نگهش دار یکي گفت 

 واسه ي چي میخواي نگهش 
داري ..هیچوقت هیچکدوم ازت نچرستتیدیم که خودت دوستتت داري به دنیا 

 بیاریش یا نه ... 
نم زیر پلک هایم را با پشت دست پاک کردم و گ*ن*ا*هکارانه خندیدم: باشه 

 ه نمي کنم ولي ....ما خیلي ببخشید گری
 بهت بد کردیم لیلي ... 

 مهراد هلم داد توي حمام . 
یاال برو دوش بگیر بعدم اصتتالح کن از این  - مگه من نظرت و پرستتیدم؟! 

 ریخت و قیافت دیگه حالم داره بد 
 میشه ... 



اگه بخوام برم ببینمش هم تنهایي میرم. االن هم نمیرم! نه امشتت  ! نه انقدر  -
 ود. ز

بدون برادر بزرگترت بري .  جا مي کني  نه داد زد: بی خا نامعلومي از  جاي  از 
 االن هم باید بري ...همین امش  ، کت 

 شلوارامون و میچوشیم دسته گل میگیریم میري خونه اشون... 
 نیام چیکار مي کني ؟! مجبورم مي کني ؟!  -

 این را از روي حر. و کینه گفتم .  
شده نگاهم کرد: با قدم هاي بلند  شمهاي ریز  شت جلوي در حمام و با چ برگ

 فکر کردي چي ؟! دختر به این 
خوبي و کجا پیدا مي کني دیگه ؟ کستتي که مامان تاییدش کنه رو کجا گیر 

 میاري دیگه ؟! معماري خونده 
سرش به کار  هنرمنده مثل خودت. آدمه حامد! آدمه ...خانواده داره بزرگتر داره 

 حاال...گشتم اینور  خودش بوده تا
شنگه بهتر از این چي مي خواي  شم پیدا کردم خیلیم ق س اونور تو اینترنت عک

 دیگه ؟!  
از شتتدت عصتتبانیت ناخنهایم را کف دستتتم فرو مي کردم. بي آنکه من بدانم 

 دوباره دست به کار شده بود. 
شم تو رزنگ زدم باهاشون قرار گذاشتم ! گفتم من برادر بزرگترشم . من بزرگت -

 این شهر. امش  میرسیم 
 خدمتتون! الزمم بشه پس گردنش و میگیرم و میارم خدمتتون . 



مغزم در حال انفجار بود. تمام ستتلول هاي بدنم هشتتدار مي دادند که مهراد 
 دوباره براي زندگي ام نقشه کشیده 

یدا  ته و پ ید مي گشتت جد بال ستترگرمي  که دن طار مي داد  مام وجودم اخ ت
 چکار مي کردم؟! چطور باید  کرده...باید

حالي اش مي کردم که دستتت از ستترم بردارد؟ دستتت از حمایت کردن هاي 
 عذاب آور و دردسر سازش بردارد. 

 احساس خفگي مي کردم... 
 د برو دیگه دیر شد...  -

شیر اب را باز کردم و با تمام تنه ام رفتم  ستم .  در حمام را محکم توي رویش ب
 زیر آب سرد... 

  
                          
 

                    
   

خانه ي پدربزرگش در یکي از محله هاي مرکزي تهران بود. آپارتمان دو طبقه 
 و ساده اي اواسط یک کوچه ي 

بن بست . مهراد بر خالف همیشه بي توجه به افکار و عقایدش ماشین معمولي 
 را از نمایشگاه آورده بود و براي 



خیال و بدون قفل فرمون گوشتته اي پارک کرد و با خیال استتوده پیاده  همین بي
 شد. دور ماشین چرخي زد و سبد 

 گل را از عق  برداشت .  
 چیه ؟! چرا اینجوري نگاه مي کني ؟!  -

خودم را جمع و جور کردم و با تاسف سر تکان دادم. گل را انداخت توي بغلم 
 و غرولندکنان رفت سمت در. 

سه من تکون میده. عوض اینکه بچره گردنم و بگیره ماچم کنه که تو سرشم وا -
 شهر غری  واسش پا پیش 

 گذاشتم ! 
 توي دلم گفتم تو زندگي من و نابود نکن من خودم پا دارم براي پیش گذاشتن . 
به نفس روبروي آیفون  با اعتماد  دستتتش را روي زنگ طبقه ي دوم فشتترد و 

 تصویري ایستاد. 
  بفرمایید. -
 مهراد هستم قربان.   -

چشتتم هاي عستتلي اش را توي تاریکي کوچه به من دوخت و با لبخند ملیحي 
 ايافه کرد: با حامد جان خدمت 

 رسیدیم . 
 صداي مردانه این بار گرم تر شد: خوش آمدید. بفرمایید طبقه ي دوم . 

در با صتتداي زنگ مانندي باز شتتد. مهراد خودش را کنار کشتتید و با لبخند 
 موذیانه اي دستش را به سمت داخل 



برایم دراز کرد که با غیظ و بي محلي از کنارش رد شدم و وارد حیا  گل کاري 
 شده و پر نور شدم . 

ست و پنجه نرم مي  شهر روي تختي با مرگ د سر  شد که لیلي آن  باورم نمي 
 کند و من این طرف براي آشنا 

 .  شدن با آدم هاي جدید گل به دست داوطل  شدم
با صداي قدم هاي مهراد که نزدیک مي شد پله ها را با سرعت و دو تا یکي باال 

 رفتم که مجبور نباشم کنارش 
راه بروم. چیزي مدام در ذهنم یاداوري مي کرد که باید این ظاهر دلسوزش را با 

 مشت پایین بیاورم . 
د اگردر همین فکرها بودم که یکدفعه با ستترعت به مردي رستتیدم که جلوي پ

 ایستاده بود، نزدیک بود با هم 
 برخورد کنیم که سر پله ها نگه ام داشت . 

 لبش به خنده باز شد: سالم...آقا حامد شما هستید؟! 
 از لهجه ي غلیظ اصفهاني اش همه چیز دستگیرم شد. پدر فرنوش!  

  
                          

 
                    

   



رم ستتالم و علیک کرد. با شتترمندگي دستتت دادم و در مهراد از پشتتت ستترم گ
 جواب تعارف هایش سبد گل را سر به 

زیر به ستتمتش گرفتم و ستتعي کردم خودم را آرام و خونستترد نشتتان بدهم . با 
 رسیدن همسرش و بیشتر شدن تعارف 

ها در حالیکه در دلم به مهراد و تصتتمیم هاي بي خبرش لعنت مي فرستتتادم 
 وردم و داخل کفش هایم را در آ

 رفتم . 
خانه ي کوچک و روشتتني داشتتتند که به ستتبک قدیمي و خانه ي پدربزرگ 

 مادربزرگ ها تزیین شده بود. 
صوراتم پر  سمتم مي آمد ت صا به  صله با دیدن پیرمرد خنده رویي که با ع بالفا

 رنگ تر شد.  
سمو معمول چند دقیقه اي ادا سي هایي که به ر سالم و احوالچر مه مقدمات و 

 پیدا مي کند هنوز تمام نشده بود 
 که دختري هم وارد پذیرایي شد.  

آنجا براي اولین بار بود که فرنوش را دیدم. از حدود دو ماه پیش و درست همان 
 روزهایي که خبر اتفاقي که 

براي لیلي افتاده بود را شنیدم مادر فرنوش را توي یکي از عروسي ها دیده بود و 
 بود. دختري برایم نشان کرده 

که از طرف پدري با خانواده ي ما فامیل درمي آمدند و تعریف و تحستتینشتتان 
 همیشه قسمتي از گفتگوهاي 
 خانوادگي را تشکیل مي داد. 



بي دلیل منتظر ماندم که جلو بیاید و دستتت بدهیم . اما مهراد که بیشتتتر از من 
 در جریان این داستان ها بود کامال 

گاهانه انتظار چنین اتفاقي را نداشتتت . چرا که هر دو دستتتش را را در هم گره  آ
 زده بود و با لبخند مرموزانه اي 

فرنوش را نگاه مي کرد! از فاصتتله ي چند متري خجالت زده و ستتر به زیر به 
 هردویمان سالمي داد و با قدمهاي 

 آرام و کوتاه به سمت صندلي خالي کنار پدربزرگش رفت و همانجا نشست .  
شت و خوش حالتي  فرنوش شت مژه هاي پرپ شیني دا چهره ي بچه گانه و دلن

 که چشم هاي خرمایي زیبایش را 
قاب گرفته بود..قد چندان بلندي هم نداشت و توي آن شلوار مشکي و پیراهن 

 حریر گلبهي رنگي که به تن 
شباهتي به دختري  سید که هیچ  شکننده به نظر مي ر کرده بود آنقدر ظریف و 

 وساله نمي برد. شال بیست و د
سرش  س  عادت روي  سرش انداخته بودکه هر چند دقیقه یکبار برح سفیدي 

 عق  و جلو مي کشید. تمام 
حرکاتش آرام و خجالت زده بود. به زحمت مي توانست بیشتر از یک دقیقه در 

 چشم هاي مخاطبش نگاه کند. 
 مدام نگاهش را به اطراف مي دزید و لبخند مي زد... 

دم خیره و منظور دار نگاهش نکنم . براي همه ستتوتفاهم پیش آمده ستتعي کر
 بود. من آنجا نیامده بودم براي 



به عنوان همستتر... حتي روحم هم در آن لحظه در آن جمع  انتخاب دختري 
 همراهم نبود همه ي وجودم را ظهر 

همان روز توي اتاق خصوصي آخرین طبقه ي آن بیمارستان جا گذاشته بودم و 
 ته بودم...همان وقتي که برگش

  
                          

 
                    

   
دکتر معالج آمد و مرا به عنوان منطقي ترین نزدیکان لیلي کنار کشید تا برایم از 

 عواق  به دنیا آمدن بچه بگوید. 
 هعمل سزارین مي توانست همان ذره عالئم حیاتي را هم در لیلي از بین ببرد. ب

 عبارت دیگر با به دنیا آمدن 
 یکي ، یکي دیگر باید از این دنیا مي رفت . 

این حرف دقیقا باع  همان نفرتي بود که از چند ستتاعت پیش نستتبت به آن 
 جنین بي دفاع پنج ماهه پیدا کرده 

بودم. باید راهي پیدا مي شد...راهي که قبل از به دنیا آمدن بچه هوشیاري لیلي 
 د. حدقل تا اندازه را برمي گردان

اي که روي آن تخت و بین آن همه ستتیم به عنوان یک جستتم مرده به حستتاب 
 نیاید. جسدي که فقط باید تا چند 



تا موجود غریبه اي که هیچکس هم  با دستتتگاه ها حفظ مي شتتتد  ماه دیگر 
 آمدنش را نمي خواست به دنیا تقدیم 

ستتفر چند روزه شتتان به  کند و برود! پدر فرنوش را که با روي خوش در مورد
 تهران صحبت مي کرد بي تفاوت 

نگاه مي کردم و به چند ستاعت پیش فکر مي کردم. ستقلمه ي مهراد افکارم را 
 دوباره از ظهر گرفت و پرتاب 

 کرد به زمان حال.  
 پدرش با متانت لبخند زد: پسرم... 

 زیر نگاه هاي سنگینشان خودم را جمع و جور کردم: بله ببخشید. 
 عرض کردم شما درستون رو تموم کردید؟  -

صي گرفته بودم از دانشگاه  صاف کردم: واال من ...یه چند وقتي مرخ گلویم را 
 که براي یه سري کاراي مربو  به 

ساتیدم معرفي کرده  سي که ا صفهان. تو چند تا پروژه ي عکا شته ام برگردم ا ر
 بودن کار مي کردم اونجا...اما اگه 

 م تقریبا دو ترم مونده تا تموم کنم .. دوباره شروع کن
الزم نبود که تويیح بدهم از دست مهراد و عزیزترین دوست هایم فراري شده 

 بودم . 
مهراد ستتریع پشتتتم را گرفت : البته حامد ما خیلي زرنگ و با پشتتتکاره. درس 

 نخونده هم از هزار تا متخصص این 
 رشته بیشتر درآمد داره االن . 



شما تعریف مادرش لبخند  شه از مادر و پدر  سرم. ما همی شاال پ عمیقي زد: ما
 میشنویم هر جا که باشیم . انقدر که 

این دو نفر مهربون و قابل احترام هستتتن ...از چنین پدر و مادري دستتته گل 
 هایي به جز این هم انتظار نمیره.  

به تعریف و تمجید متقابل  بازي هاي مختص خودش شتتروع  با زبان  مهراد 
 رد.  ک

بي دلیل پیشتتاني و گردنم خیس عرق شتتده بود. ستترم را برگرداندم و نگاهم با 
 چشمان خجالت زده ي فرنوش گره 

خورد که ستتریع نگاهش را دزدید.حتما داشتتت در خیاالت دخترانه ي خودش 
 مرا سبک و سنگین مي کرد.  

  
                          

 
                    

   
گاهش نکردم. تا موقعي  ند نشتتتد دیگر ن جایش بل چاي از  که براي آوردن 

 احساس گ*ن*ا*ه مي کردم. احساس عذاب 
شت راحت  سط گلویم گیر کرده بود و نمي گذا ست و سفتي در وجدان! چیز 

 بخندم حرف بزنم یا نفس بکشم .... 
 حتي نمي تواسنتم بي دغدغه به آدم هاي اطراف نگاه کنم .  



که مي د جا هر دختري را  به این تادم....چرا  یاد لیلي مي اف یار  یدم بي اخت
 رسید...چرا زماني که به مادرش قول مي 

دادم که از دخترتان مواظبت مي کنم فکر مي کردم توانایي اش را دارم؟! من که 
 حتي نتوانسته بودم از پس 

کارهاي مهراد بربیایم ! هدفي که به خاطرش شتتهرو خانواده ام را هم از دستت 
 بودم!   داده

راستش ما عالوه بر اینکه قصدمون زیارت شما بودبه خواست مادر و اصرار  -
 خود حامد جان هم امش  تشریف 

با اجازتون.  آوردیم که در مورد برادرم و دتر خانوم شتتما هم صتتحبت کنیم 
 امیدوارم این رفتار و حمل به بي ادبي 

نطوریه . خودتون هم در به اداب و رستتوم نزارید متاستتفانه شتترایط زندگي ما ای
 جریان هستید چیزي براي مخفي 

شین  شگاه ما ست .....من که تهران زندگي مي کنم با اجازتون یه نمای کردن نی
 دارم اینجا که متعلق به خودتونه تو 

کار واردات ماشین و پالک کردنم هستیم تقریبا. حامد هم چند سالي میشه که 
 آوردم پیش خودم اینجا درس 

 دانشگاه بره .  بخونه و
به تهران  باه مي شتتنوم! حامد را  حس مي کردم فعل ها را پس و پیش و اشتتت

 آوردم؟!  



شده  سفانه محیا ن شرایط متا صداي گیرایش ادامه داد: به همین خاطر  با همان 
 که با پدر و مادر خدمتتون برسیم . 

 م . ببری اما من و مادر اتفاق نظر داشتیم که این قضیه رو هر چه سریعتر جلو
شما رو درک مي  شرایط  شیني گفت : بله ..ما  صداي ارام و دلن پدربزرگش با 

 کنیم پسرم. به هر حال دوره زمونه 
اینطور شتتتده. همه رو دور از هم انداخته . هر کي یه طرف دنیا. من پستترم و 

 عروسم و فرنوش و بعد پنج ماهه که 
 دارم میبینم .. همین امروز صبح رسیدن . 

گفتم : من به مهراد گفتم االن موقع مناسبي نیست براي مزاحم شدن  با حر.
 . 

 مادرش تعارف کرد: اختیار داري پسرم. مراحمي شما. 
باره زبان ریخت و خوشتتمزگي کرد: میگن در کار خیر حاجت هیچ  مهراد دو

 استخاره نیست دیگه ..من گفتم به 
 ي کنم . عنوان برادر بزرگتر در حق برادرم باید سریع تر کار

مي ترسیدم صداي ساییده شدن دندان هایم از روي خشم و غیظ به گوششان 
 برسد. 

پدرش تويیح داد: حق با شماست مهراد خان. اما فرنوش از نظر من و مادرش 
 هنوز خیلي کم سن و ساله ... 

  
                          

 



                    
   

شت و زی ر نظرش گرفت . همان اندک رنگي هم که به رو نگاهم ناخوداگاه برگ
 داشت پریده بود. سرش را پایین 

انداخته بود و زانوهایش را محکم به هم چستتبانده بود. دستتته اي از موهاي 
 مشکي و براقش را زیر شال فرو برد و 

صحبت مي کرد: ما عقیده  سمت پدرش انداخت که  به زحمت نیم نگاهي به 
 تموم کنه . داشتیم که درسش و اول 

دو سال از درسش مونده شما هم که ..هر چند تعریف پسراي گل احترام خانوم 
 همه جا پیچیده اما فکر مي کنم 

 شما هم اگه درستون و تموم کنید بهتر باشه .. 
توي دلم به این تصتتمیم و درایت احستتنت گفتم مهراد ول کن ماجرا نبود: من 

 قبول دارم تمام فرمایشات شما رو 
ان. حاال شما اجازه بدید این دو نفر با هم یه صحبتي هم داشته باشند. من قرب

 بیشتر خدمتتون تويیح میدم از 
شرابط برادرم که مجابتون کنم ایشون تمام و کمال آمادگي اداره کردن یه زندگي 

 و دارن به عالوه ي اینکه صد 
 در صد حمایت هاي من و پدر هم پشتش هست همیشه . 

 لیف زمزمه کرد: زنده باشي پسرم . مادرش بالتک



پدرش جلوي زبان چرب و نرم و اراده ي شکست ناپذیر مهراد مردد مانده بود. 
 با بي میلي سرش را به سمت 

دخترش تکان داد و گفت : نمیدونم واال هر چي صتتالحه . فرنوش جان بابا... 
 اگه میخواید صحبت کنید با حامد 

 جان راهنماییشون کن حیا .  
 اي يعیفش به زحمت به گوشم رسید: چشم بابا. صد

ش  بوهاي باغچه ذهنم را رها مي  شده دم عید، بوي رزها و  حیا  گل کاري 
 کرد. دستم را توي جی  هاي 

ست  شیدم. دلم نمیخوا ستم و نفس عمیقي ک شمم را ب شلوارم فرو بردم و چ
 حرف بزنم . حرف زدن جز در حضور 

 ترین کار شده بود.  لیلي در این دو ماه برایم سخت
 هوا خیلي خوب شده .  -

صندلي هاي  شم باز کنم . روي  شد که چ صداي ظریف و دخترانه اش باع  
 چوبي کنار باغچه ها نشست و مرا 

 هم بي اختیار دنبال خودش کشاند که بنشینم . 
 آره نزدیکه عیده هوا خوب شده .  -

شه شغول بازي کردن با گو شد.  سرش را پایین انداخت و م سش  ستین لبا ي آ
 مي توانستم حدس بزنم که براي 

 گفتن همان چند کلمه ي اول هم چه انرژي مصرف کرده . 
 معماري مي خوندید درسته ؟!   -
 بله ..ترم چهارمم . دانشگاه اصفهان میخونم  -



  
                          

 
                    

   
 چه خوب آفرین  -

 بي هدف روي گل هاي باغچه سرگردان شد.  نگاهم دوباره 
بار  - ند  ته چ گذشتت ته ي  ند هف مادرتون رو هم دیدم...توي چ بار  ند  من چ

 باهاشون صحبت کردم هم با ایشون 
 هم ..آقا مهرادکه به من ... 

 چنان سریع سرم را به سمتش برگرداندم که رگ گردنم گرفت : مهراد چي ؟! ! 
آقا مهراد به من چند بار زنگ زدن..من به مادرم  از نگاه تند و تیزم معذب شتتد:

 گفتم البته مامان در جریان بود.  
سم مهراد آزیر  شنیدن ا سلول بدنم با  سلول به  شدار مي داد... تمام وجودم ه

 خطر میزد  
بلند شتتدم و صتتندلي نزدیک تر کنارش نشتتستتتم : زنگ زد که چي ؟! چي مي 

 گفت ؟ 
ور نباشتتتد به چشتتمهایم نگاه کند: چیز نگاهي به اطرافش انداخت که مجب

 خاصي نمي گفتن ... 
 فرنوش خانوم! میگم چي بهت گفت ؟!  -



سمش را از زبان من  شاید از اینکه براي اولین بار بود که ا متعج  نگاهم کرد 
 مي شنید: چیز خاصي نمي گفت 

شما چقدر براش عزیزید و چقدر خوبید  به خدا...همین حرفاي همیشگي که 
 این حرفا...آقا مهراد میدونستن  و...از

من شما رو میشناسم . یعني خ  ...از بچگي همدیگر و دورادور تو مراسم ها 
 یا فامیل دیده بودیم . مي خواستن رو 

 اون حساب نظر من و بدونن ..همین به خدا.  
 مشتم را روي صندلي فشار دادم: لعنتي ...لعنتي ....لعنت بهت  

ما چرا عصتتباني میشتتید؟برادرتون فقط تعریف کردن با هول و ترس گفت : شتت
 ازتون. به نظر من که خیلیم ایشون 

 آدم خوب و با محبتي ....آخ 
دستش را بي اختیار چنان محکم گرفتم که رنگش پرید.. با ايطرابي ناخوداگاه 

 گفتم : اصال به مهراد نزدیک 
ت خواهش مي نشو! به هیچ وجه ! هر چي که گفت هر چي که پیش اومد... از

 کنم اصال اصال اصال در مورد 
ست به من نه راجع به  سا صحبت نکن ! نه راجع به اح ساله اي با مهراد  هیچ م

 نظرت در مورد این قضیه نه راجع 
 به هیچي دیگه .  

شانه ي تفهیم باال و  سرش را به ن شده از ترس چند بار  شم هاي تر و گرد  با چ
 پایین برد  

 ساس پشیماني دستش را رها کردم: ببخشید.  آرام تر شدم.. با اح



 پس باید با کي صحبت کنم در مورد این قضیه ؟!  -
فکرم هنوز سراسر درگیر مهراد بود دیگر نمي توانستم مدارا کنم : در مورد کدوم 

 قضیه ؟!  
  

                          
 

                    
   
 ر مورد این خواستگاري . در مورد شما در مورد خودم....د -

احستتاس مي کردم مادر و مهراد مرا در باتالقي انداخته اند که هر چه بیشتتتر 
 دست و پا میزنم بیشتر در آن فرو 

 میروم . 
از حرفهایش ، از رفتارهایش ...از همه ي اینها، آنقدر تیز بودم که بفهمم به این 

 پیشنهاد از جان  ما بي عالقه که 
ندي و تلخي و نه خیلي هم دلخ که جز ت وش استتتت . گ*ن*ا*هش چه بود 

 عصبانیت در برخورد اول چیزي از من ندیده 
بود. ستعي کردم مالیم تر باشتم . با احتیا  نگاهش کردم: من شترایطم خیلي 

 معلوم نیست فرنوش خانوم. نمیخوام 
یان  مام این جر ما ت گه اي ...ا یا هر چیز دی یا بي احترامي کنم  تت کنم  ناراح

 واستگاري اومدن و تلفن بازیا بي خ



 خبر از من برنامه اش چیده شده . 
 آب گلویش را به ويوح قورت داد: پس ...شما کسي دیگه رو دوست دارید؟! 
حیرت زده نگاهش کردم. چهره ي بچهگانه اش عجی  دلنشین بود: یعني چي 

 ؟! 
ه زحمت ستتعي کرد بخندد اما آنقدر ناراحت و دلخور بود که گوشتته ي لبش ب

 کمي باال رفت : مثل این فیلم و 
زمان ها...! یکي یه نفر دیگه رو دوستتت داره به اصتترار بقیه میره خواستتتگاري 

 کسي دیگه . 
سط بودن پاي یه نفر دیگه  ست ....بح  و به حرفش خندیدم: نه ! اینطوري نی

 نیست .  
تا حرف هایم را ستتبک ستتنگین کنم هنوز هم براي گفتن ترد د یمکثي کردم 

 داشتم : راستش ...یکي از دوستاي 
صتتمیمیم االن تو کماستتت ...یکي از دوستتتاي خیلي نزدیکم .تا اون حالش 

 کامل خوب نشه نمیتونم به چیزي دیگه 
عادي خودم  ندگي  به ز خانوادمم میخوان من بهش فکر نکنم و  فکر کنم . م

 ادامه بدم..براي همین  
شت خرمایي رنگش هزار تا شم هاي در سوال مي چرخید. خودش را  توي چ

 کنترل مي کرد که همه را همزمان 
 نچرسد: خیلي متاسفم . یعني االن...امیدي هست به خوب شدنشون؟! 

بند دلم از سوالش پاره شد. حرفي بود که دو ماه تمام پستوهاي مغزم را اشغال 
 کرده بود اما جرات روبرو شدن با 



 آن را نداشتم . 
 امیدي هست !  -
 .من منتظر بمونم ؟! پس . -

شوم. خیره خیره نگاهش کردم: میخواي منتظر  شوکه  این بار نوبت من بود که 
 بموني ؟ 

رنگ به گونه هایش دوید. زیر چشتتم هاي ناباور و حیرت زده ي من به ستتمت 
 در رفت . لبخند لرزاني زد و گفت : 

 بریم باال دیگه . هوا سرده..  
  

                          
 

                    
   
 *** 

که عرض کردم  قاي محترم من  گاه کرد: آ به ستتتاعتش ن با کالفگي  تار  پرستت
 خدمتتون! خارج از وقت مالقات 

 امکانش نیست ! 
شون و  صحبت کنم . میخوام ای من از او کالفه تر بودم: میخوام با دکتر چراغي 

 ببینم از خودشون هم اجازه ي 
 . این مالقات و مي گیرم 



باشتته !...هر طور خودتون میخواید تو اتاقشتتون هستتتن . پایین بخش مغز و  -
 اعصاب.. 

یدم.  عق  گرد کردم و بدون هیچ حرف دیگري پله ها را چند تایکي پایین دو
 از شنیدن اینکه هر دکتري به جز 

او آن وقت صتتبح ، نیم ستتاعت مانده به تحویل ستتال توي بیمارستتتان باشتتد 
 براي او زندگي و  متعج  مي شدم اما

ساعتي در هر حالتي  شه هر  شد همی شد....مي  تفریحات در کار خالصه مي 
 او را توي یکي از بخش هاي 

سي منتظر نبود. چند  شت در اتاقش ک شه پ ستان پیدا کرد. برخالف همی بیمار
 تقه به در زدم و با اولین حرف 

صندلي تک شتي  شدم. به پ دست  یه داده بودبفرماییدش در را باز کردم و داخل 
 هایش را روي شکم بزرگش قفل 

شد.  صورتش غرق خنده  شه  کرده بود و رادیو گوش مي داد. با دیدنم مثل همی
 صداي رادیو را کم کرد: به به ! 

ببین کي اینجاستتت ...! پستتر جون اومدي اینجا رکورد من و بزني ؟! میخواي 
 وارد میدون جنگ بشي با من ؟! هر 

 و این بیمارستان؟! اره؟! کي بیشتر بمونه ت
مثل همیشتته بي توجه به شتتوخي هایش جدي و خشتتک گفتم : دکتر میخوام 

 لحظه ي تحویل سال پیش لیلي 
 باشم !  

 خ  ؟!  -



 پرستارا اجازه نمیدن !  -
 با تعلل پلک زد: خوب مي کنن ...دارن به وظایف و قوانینشون عمل میکنن . 

 لحظه کنارش باشم .  دکتر خواهش مي کنم . میخوام اون -
خارج از وقت مالقات وارد شدن به حریم بیمار درست نیست . این براي لج  -

 و لجبازي نیست که میگن دالیل 
 زیادي داره . 

کاري بهش دارم! من میخوام اون لحظه اونجا  - نه  نه دالیلتون و میفهمم  من 
 باشم 

شمام!  شدم: با  صباني  شتر ع صامت نگاهم کرد. بی  میخوام برم توساکت و 
 اتاقش ..چرا نمیزارید؟! چرا؟! چه فرقي 

 مي کنه براتون؟  
  

                          
 

                    
   

 ابروهایش را با خونسردي باال انداخت  
 خیلي خ  باشه پس من میرم با رییس بیمارستان صحبت مي کنم ..  -

 کرد: پسرجون...  خواستم از اتاقش بیرون بزنم که صدایم
 در آستانه ي در ایستادم.  



 بشین میخوام باهات صحبت کنم .  -
 دیرم میشه باید برم باال  -
 تا تحویل سال نیم ساعت مونده. بشین دیر نمیشه  -

 با بي رقبتي خودم را انداختم روي مبل مهماني که کنار اتاق بود.  
گذاشت و گفت : تو یکي از آرنج هایش را گذاشت روي میز. رادیویش را کنار 

 امیدوارترین همراهاي بیمارهاي تو 
کما هستي که من تا حاال تو عمرم دیدم..این و تمام مدت این دو ماه به هر کي 

 که رسیدم گفتم . گفتم حامد و 
میشناسید؟! همون پسري که تو اتاق دویست و دو سفره هفت سین چیده. هر 

 روز با یه کتاب و یه سرگرمي 
سر جدید  شه و میاد انگار که میره  سري یه لباس جدید میچو میاد مالقات...هر 

 قرار مالقات با هوشیارترین آدم 
سن حرفاتو گوش  شت در وایمی شکي پ ستارا میان یوا دنیا...هر بار چند تا از پر

 مي کنن و اشک میریزن. من مثال 
رشتتون زدم. تو رو تو این مدت براي همه ي بیماراي ناامید و همراهاي ناامیدت

 سي و خورده اي ساله که دارم تو 
ش  عمر  صبح تا  ستانا  ساله تو بیمار سي و چند  شته ي خودم کار مي کنم  ر

 گذروندم..آدم معتقدي نیستم 
ضي چیزا اعتقاد دارم مثال معجزه! بهش اعتقاد دارم چون به  سرجون اما به بع پ

 چشم دیدمش چند بار. و میدونم 



و هم روي لیلي تايیر داره. صتتد البته که اینجوریه که این امیدواري مضتتاعف ت
 ...اما میخوام از یه چیز مهم تر از 

سالم ان دارن زندگي  سر پان!  صحبت کنم . اونم از آدمایي که هنوز  این برات 
 مي کنن و نیاز به آرامش و 

دلخوشتتي دارن... دارم از خودت صتتحبت مي کنم . از اینکه لحظه ي تحویل 
 خانوادت باشي .. سال باید کنار 

با بغض گفتم : لیلي میفهمه من اینجام. حضتتور من و  میان حرفش پریدم و 
 حس مي کنه 

معلومه که حس مي کنه . میتونم برات هزار تا مثال بزنم که به چشم دیدم که  -
 اشخاصي که تو کما بودن 

 یدفعه به اطرافشون واکنشاي عجی  نشون دادن. من حرفم اینه که لیلي متوجه
 زمان و تاری  و تقویم نمیشه ! 

یل ستتتاله ! اما تو میفهمي تو هوشتتیاري  اون نمي فهمه که این لحظه ي تحو
 خانوادت هوشیارن 

 خانواده ي من اینجا نیستن دکتر اصفهانن !  -
ضوي از خانواده امتناع کردم  ضور مهراد به عنوان ع شکاري از قبول ح به طور آ

 . 
  

                          
 



                    
   

 جا خورد اما خودش را نباخت .  
 پس این زمان و پیش دوستات بگذرون .  -

 لیلي دوست منه ! 
 پیش کسایي که بهت نیاز دارن   -

 لیلي به من نیاز داره ! 
 کنار کسایي که به خاطرت زندگي مي کنن ...  -

وي م را چند بار محکم رنباید گریه مي کردم نمي خواستم گریه کنم پشت دست
 چشمم کشیدم: بزار پیشش 

 باشم تحویل سال..تو رو خدا...جون بچه هات . 
براي اولین بار خنده از صتتورتش محو شتتد. از حالت چهره اش معلوم بود که 

 کم مانده پا به پایم بزند زیر گریه . 
 سنگین و با زحمت از جایش بلند شد.  

 گفت : باشه بیا بریم ... دستش را پشتم گذاشت و درماندگي 
ساله اي که به آرزویش مي رسد یا ذوق از جا پریدم و جلوتر  مثل بچه ي چند 

 از دکتر چراغي در را براي بیرون 
 رفتن باز کردم . 

 یکدفعه انگار به دیوار بتني و سختي برخورد کردم  
 چیزي را که مي دیدم باور نمي کردم . 



ن ایستتتاده بود. چشتتم هاي ستترخ و پف ستتیاوش با قیاقه اي غری  جلویما
 آلودش بین من و دکتر در نوسان بود: 

 مي خواستم برم پیش لیلي ...گفتند باید از شما اجازه بگیرم 
  

 فصل بیستم  
 سیاوش  

با دیدن حامد شوکه نشدم! انتظارش را داشتم که هر وقت و هر روز که میروم با 
 او مواجه شوم. مي دانستم که 

باز هم او  حتي اگر من یا فرار کنم  گذارم  هایش ب ید کنم تن از لیلي قطع ام
 کنارش مي ماند. مثل همیشه . 

 اما او از دیدنم مات و مبهوت در جایش قفل شد.  
بعد از مک  طوالني که در سکوت گذشت دکتر باالخره هر دویمان را به زمین 

 برگرداند: نمي خواید برید؟! چند 
 نمونده ها.  دقیقه بیشتر تا تحویل سال

  
                          

 
                    

   



باال هیچ  قه ي  به طب یدن  تا رستت تادیم .  نار هم راه اف بي هیچ حرف دیگري ک
 حرفي میانمان رد و بدل نشد! حامد 

حتما توي افکار خودش غوطه ور بود و من آنقدر ايطراب و دلشوره داشتم که 
 رفت .  دست و پاهایم يعف مي 

شما.  شید و لبخند زد: برید  سیدیم دکتر خودش را عق  ک شت در اتاق که ر پ
 من مزاحمتون نمیشم . جمعتون باید 

 جمع باشه دیگه ...غریبه نباید باشه ... 
شکر تکان داد در را باز کرد و راه  شانه ي ت سرش را بي هیچ لبخندي به ن حامد 

 را برایم باز کرد که من اول وارد 
 شوم.  

نامطمئن و بدگمانش زیر نظرم گرفت .  با نگاه  ندید  وقتي هیچ حرکتي از من 
 دست و پایم قفل شده بود. سرماي 

وحشتتتناکي به جانم هجوم آورده بود. بدنم قفل شتتده بود. از حال من چه مي 
 دانست ...چه مي فهمید! بي اختیار به 

 دیوار تکیه دادم  
 تو؟!  سرد و سنگین گفت : چي شد؟! چرا نمیري

دکتر چراغي که احساس کرد نباید آنجا حضور داشته باشد دستي به شانه ام زد 
 و آهسته و با طمانینه از مسیري 

 که آمده بود قدم زنان برگشت و رفت .  
حامد این بار با خشم بیشتري صدایم کرد: با توام سیاوش! چي و نگاه مي کني 

 ؟! نمي خواي مگه بري تو؟! 



ا جمع کنم . پاهایم ستتوزن ستتوزن مي شتتد. حس کرختي ستتعي کردم خودم ر
 آشنایي همه ي بدنم را اسیر کرده بود. 

 حامد.... 
سانه به نظر برسد. اما چیزي که به گوش خودم  صدایم انقدر ملتم ستم  نمیخوا

 رسید عاجزانه ترین آواي عالم بود. 
 بي رحمانه نگاهم کرد: چیه ؟! 

   ناله کردم: نمي تونم برم تو حامد..
 سرش را باال گرفت : هر طور مایلي . 

انتظار داشتتتم حرف دلگرم کننده اي بزند. الاقل براي بدستتت آوردن اعتماد به 
 نفس از دست رفته ام کمکي کند. 

اما رفت . بي توجه به من که پشتتت در ذره به ذره، استتتخوان به استتتخوان خرد 
 مي شدم و فرو مي ریختم داخل 

 رفت و در را بست .  
ي توجه به اشتتک هایي که روي صتتورتم راه گرفته بود خودم را کشتتاندم و از ب

 قسمت شیشه اي باالي در توي 
 اتاق را نگاه کردم.  

  
                          

 
                    



   
حامد را دیدم که برخالف چند دقیقه ي قبلش ستتر حال و لبخند به ل  دور 

 ا جا به تخت مي چرخد و وسایلش ر
سم نحیف  صل به تخت ج سیم هاي مت سط ، میان همه ي  جا مي کند. و آن و

 لیلي را دیدم که مثل مجسمه اي 
 خشک شده دراز کشیده بود.... 

چشم هایم دنبال باران مي گشت ...دنبال بارانم ..چطور حرف هاي دکتر ها را 
 باور مي کردم؟! چطور قبول مي 

شک و ب سم خ ست که از کردم که درون این ج سال ا دون روح که انگار هزار 
 این دنیا رفته موجود پنج ماهه اي 

بي مشتتکل زندگي مي کند. مگر مي شتتود؟! مگر مي شتتود مادري از دنیا رفته 
 باشد و بچه اش زنده بماند...؟! مگر 

مي شود مادري هوشیاري نداشته باشد و هیچ چیز را نه بشنود نه احساس کند 
 درونش  نه بفهمد ولي موجودي

 هم بشنود هم احساس کند هم بفهمد.... 
حامد با لبخند ستترش را تکان مي داد و تند تند چیزي مي گفت صتتندلي کنار 

 لیلي نشست و دیوان حافظي باز 
 کرد. 

 چطور با یک جسم بي جان مي توانست صحبت کند؟ بگوید و بخندد؟!  
شک را کنار بزنم . دستم را محکم روي چشم هایم کشیدم تا پرده هاي لرزان ا

 این بار لیلي را دقیق تر نگاه 



صل زماني معیني باال و پایین مي رفت . زنده  سینه اش با فوا سه ي  کردم...قف
 بود! لیلي نفس مي کشید...پس 

 باران هم نفس مي کشید.... 
اولین عیدي بود که پدر بودم! اولین بار بود...مي خواستتتم کنار دخترم باشتتم . 

 ورم را حس مي خواستم حض
 کند...مي خواستم لیلي بداند که آمده ام..برگشته ام!  

سمت پایین  شتم و به  ستگیره ي در گذا ست هاي لرزانم را به زحمت روي د د
 فشار دادم. آخرین جاني که در 

بدنم مانده بود را به پاهایم سرازیر کردم تا بتوانم همان چند قدم، همان سخت 
 ترین و تل  ترین چند قدم 

 ندگي ام را بردارم.  ز
اولین احساسي که از حضور در آن اتاق داشتم سرما بود! سرماي محض یک 

 سرماي آزار دهنده ي 
دردآور...سرمایي که مو بر تنم سی  مي کرد. حامد کامال متوجه حضورم شد. 

 نگاه زیر چشمي به سمتم انداخت و 
سه تعبیر  ستبي خیال به حرف زدنش ادامه داد: کلي کتاب وا سیرش ه .  و تف

 من که بهش اعتقاد ندارم...البته 
ست دارم اما اینجوري  شعراش و دو ست دارما..میدوني که چقدر حافظ و  دو

 که تفسیر مي کنن ..نچ ! حافظ باید بره 
 تو ذهن خودت..بخونیش بعد واسه خودت ترجمه کني . 



امد ته به حبا پاهاي بي جان نزدیک تر رفتم . شگفت زده با اخم هاي در هم رف
 گفتم : چي میگي ؟! 

  
                          

 
                    

   
دارم حرف میزنم . اگه میخواي حرف بزني صبر کن تا حرفم تموم شه وسط  -

 حرف من نچر... 
 بي حال خندیدم! دیوانه ترین آدم دنیا بود! 

 حرف میزني ؟! حرف بزنم !  -
 با یک نفر که خواب استتت ..یک نفر که مي داني مگر مي شتتد حرف زد! مثال

 صدایت را نمي شنود و عکس 
 العملي نشان نمي دهد مثل دیوار مثل تابلو مثل یک شي ... 

حامد بي توجه به من باز با لیلي صحبت کرد: بعله ایشونم آقا سیاوش! ببخشید 
 هول کرده یکم سالم دادن 

 یادش رفته ... 
 لیلي ! 

افت مي کرد از مغز ستتر تا نوک انگشتتتان پایم ی  زده فشتتتارم به ستترعت 
 بود...براي حفظ تعادل دستم را گرفتم به 

 لبه ي تخت ..نگاهم قفل شد روي صورتش ... 



 لیلي ....  -
تا گ*ن*ا*ه....گره  تا درد هزار  تا بغض توي گلویم گره خورده بود هزار  هزار 

 ها باز نمي شدند. گره ها رهایم نمي 
 کردند... 

شرایط زندگي و  يیح داد: دکترا میگن چون لیلي فعالیتي نداره ممکنه  حامد تو
 رشد بچه عادي نباشه براي همین 

که مشتکلي براش پیش نیاد و این دوران و طبیعي رد کنه و رشتد کنه باید براش 
 همه چیز شبیه سازي شه ...باید 

 ..صدايصداي آدما رو بشنوه..صداي کسایي که با مادرش صحبت مي کنن .
 خیابون و حتي باید بشنوه. 

صداي خیابون  سط  شستم چهل دقیقه اون و من ..دیروز رفتم خیابون انقالب ن
 و رو گوشیم يبط کردم..براي لیلي 

 گذاشتم . براي لیلي که نه براي ..براي بچه اتون. که بشنوه . 
 اهچقدر ناتوان بودم چقدر خنثي و بي مصتترف بودم که همه ي این بار را دو م

 تمام حامد تنهایي به دوش کشیده 
 بود و من فقط کنج اتاقم سیگار دود کرده بودم... 

 به زور گفتم : واسه ..واسه بچه ام این کارارو مي کني ؟! همین اومدن و رفتنا... 
صتتتادقانه جواب داد: نه ! من بچه ات و نمیشتتناستتم ! حس خوبي ام بهش 

 . ندارم...اما میدونم که لیلي دوستش داره



اصال...اصال شاید به خاطر اونه که هنوز داره میجنگه ..اونقدر دلش مي خواد 
 اون بچه رو به دنیا بیاره که روحش 

و به زور و زحمت رو زمین نگه داشتتته ! دکترش میگه زندگیش به یه ن  بستتته 
 اس..لیلي واسه بچه اش بودنش و 

میام اینجا...چون لیلي به یه ن  گره زده تا روي زمین بمونه ! من واستتته لیلي 
 زنده است ...نمي بیني زنده اس؟! چرا 

  
                          

 
                    

   
همه فکر مي کنن مرده؟! من نمي فهمم ! داره نفس میکشتته . انگار همه کورن 

 نمي بینن ...ببین ..دستگاه ها رو 
 ... نگاه کن ..قلبش يربان داره نبضش منظم میزنه 

شده و مي رود  شان مي داد که از جایش بلند  صندلي ن شدن  شیده  صداي ک
 سمت پنجره . 

 صورت سفید و کوچکش پر از آرامش بود. 
ستم همه ي دنیا را بدهم تا  شم هایش را باز مي کرد. آن لحظه مي توان کاش چ

 یکبار دیگر چشم هایش را باز 
 انفجار بود. کند. قلبم از زور درد و ناتواني در آستانه ي 

 لیلي .....  -



صدا زدم..بلند گفتم یا نه یادم  شتر از هزار بار نامش را  توي همان چند دقیقه بی
 نیست .  

 ل  هایم مي لرزید مثل تمام بدنم که مي لرزید. 
لیلي ...مرگ سیاوش بلند شو....لیلي پاشو. به تمام مقدساتت پاشو ببینمت  -
  . 

 بغضم شکست . 
 ... گره ها باز شد

دردها بیرون ریخت خم شدم و هق هق کنان پیشاني اش را ب*و*سیدم. حامد 
 هیچي نمي گفت سکوت اتاق کر 

يربان قل  لیلي را هم  ستم  سکوت اتاق بلند بود که مي توان کننده بود.آنقدر 
 بشنوم.  

مدم...ببین دارم مي  نداشتتتم : ببین او صتتورتم را از روي پیشتتتاني اش بر 
 ه روزي افتادم به کجا میرم...ببین به چ

شو جون دخترمون  ست کنیم پا شو همه چي و در شو..پا سیدیم ...ببین ....پا ر
 پاشو لیلي . دیگه تنهات نمیزارم دیگه 

هیچ کار اشتتتباهي نمي کنم ...لیلي پاشتتو دارم مي میرم...گند زدم همه چي و 
 خراب کردم...چرا عاشق من شدي ؟ 
یدي ..چرا ول قت د یا خت چي تو من بي ل که االن روي این ت م نکردي بري 

 نباشي ؟! نتونستم مواظبت باشم 
 نتونستم ...لیلي پاشو...مرگ سیاوش پاشو  



 عیدت مبارک...سال تحویل شد  -
شک هایش را پاک کرد و لبخند بي جاني زد. دوباره  سرم را چرخاندم. حامد ا

 پیشاني اش را ب*و*سیدم: عیدت 
 مبارک مامان کوچولو... 

 با صداي بلند تر و پر امیدتري گفت : عیدت مبارک لیلي . حامد 
روي شتتکم برآمده اش ب*و*ستته زدم: عیدت مبارک عزیز بابا..عیدت مبارک 

 باران... 
  

                          
 

                    
   

حامد کف دست هایش را محکم روي صورت غرق اشکش کشید: باید به من 
 ! مواظ  مامانت عیدي بدي باران

 خیلي باش. خیلي .... 
از حرکت کوتاهي که زیر آرنجم احستتاس کردم. وحشتتت زده خودم را عق  

 کشیدم جایي که درست انگشتان 
 لیلي قرار داشت . 

 زبانم بند آمده بود: حا...حا....حامد...حامد 
آروم باش ستتیاوش. من مطئنم همه چي درستتت میشتته به حرف بقیه گوش  -

 ن چیزي که تو ذهن خودته نکن . او



 بهش امید داشته باش..لیلي زنده اس...لیلي خوب میشه ... 
يربان قلبم آنقدر تند و نامنظرم میزد که در  شکیده بود.  صورتم خ شک روي  ا

 تمام بدنم احساسش مي کردم: 
 حامد....حامد لیلي ... 

کنارم خیلي زود متوجه حرکات غیرعادي ام شتتد. خودش را با چند قدم بلند 
 رساند و دستش را قوي روي شانه ام 

 گذاشت .  
 چي شده؟  -

هراسان مانیتورها را پي عالئم حیاتي و يربان لیلي گشت . مي ترسید که رفته 
 باشد. 

 انگشت ...انگشتش ...  -
 انگشتش چي ؟  -
 انگشتش و تکون داد...  -
 چي ؟! !  -

 اد.. مرا هل داد کنار...خودش رفت باالي سر لیلي ایست
 مطمئني ؟!  -

 مطمئن بودم. تا به حال به هیچ چیز انقدر مطمئنن نبودم!  
 پاهایم بي اختیار به سمت در رفت :....دکتر...دکتر و صدا کنم .. 

منتظر حامد نماندم..منتظر نماندم چیزي بشتتنوم. در را باز کردم و با آخرین 
 تواني که از آن روز برزخي در جانم 



 ر، طول راهرو را شروع به دویدن کردم . مانده بود پي دکت
 *** 
  

                          
 

                    
   

بیمارستان را یک ساعت بعد در حالي ترک کردم که مهراد هیجان زده و مشتاق 
 خودش را براي دیدن معجزه 

 ي به هوش آمدن لیلي رسانده بود. 
د که بي تفاوت تر از دیدن یک غریبه از وجودم آنقدر پر از هیجان و شتتوق بو

 کنارش گذشتم حتي نگاهي که 
بینمان رد و بدل شتتد رنگي از انتقام و کینه و نفرت نداشتتت ...با پاي خودش 

 آمده بود. برق ذوق چشم هایش را نه 
من تمام کساني که آن وقت صبح در بیمارستان بودند دیدند! مهراد را نمي شد 

 ه تصمیم شناخت .. درست زمانیک
مي گرفتم که بي رحم ترین وخودخواه ترین موجود عالم استتتت رفتاري دیگر 

 میدیدم . 
شتم  صتي دا شتم . نه براي نفرت از او فر سبک و رها از کنارش گذ با این حال 

 نه جاي خالي در روحم ..دلم 



میخواستتت دنیا را عوض کنم دلم مي خواستتت خودم را عوض کنم ...زندگي 
 نم ...مثل کسي مي لیلي را برگردا

ماندم که بزرگترین کشتتف زندگي اش را کرده باشتتد. مي دانستتتم مي خواهم 
 چکار کنم . حتي مطمئن بودم که 

 راهي که براي رفتن انتخاب مي کنم چقدر درست است . 
مسیرم، مسیر ناآشناي خانه ي لیلي بود که فقط یکبار آن هم ش  خواستگاري 

 خیابان با مادر و پدر رفته بودیم ..
سال جدید خلوت تر از آن بود که فکر مي  ساعات اولیه ي عید نوروز و  ها در 

 کردم.تمام طول مسیر صحنه هاي 
ستارهایي که به اتاق  شمم مي رفت و مي آمد.. دکتر و پر ستان جلوي چ بیمار

 لیلي سرازیر شده بودند. آزمایشاتي 
باره انجام داده بودند...حامد که فقط باره و دو به دیوار تکیه داده بود و  که دو

 همزمان هم مي خندید هم اشک 
مي ریخت . امیرعلي و خواهرش که نفهمیدم از کجا خبر شتتده بودند و آنطور 

 هراسان و به هم ریخته خودشان را 
رستتتانده بودند و التماس مي کردند که واقعیت را بگوییم ... دکتر چراغي که 

 مي گفت سطح هوشیاري لیلي در 
يانیه به طرز چشمگیري برگشته ... مي گفت معجزه! همه چیز شبیه عرض یک 

 خواب بود. مي ترسیدم ازینکه 
 باور کنم و یکدفعه چشم باز کنم بفهمم تمام مدت رویا مي دیدم !  



سر  ستان گذرانده بودم  ساعت هایي که توي بیمار سیر را با رویاي  تمام طول م
 کردم . 

 ي حاج آقا ایستاده بودم .  وقتي به خودم آمدم که جلوي خانه
 دستم را روي زنگ فشردم . 

 صداي آشناي حاج آقا از پشت آیفون آمد. 
 بله ؟!   -
 سالم. من سیاوشم ...  -
 سیاوش؟!  -
  

                          
 

                    
   
 خواستگار دخترتون..لیلي خانوم...  -

اینکه مبادا پشتتیمان شتتود و بیاید از خانه  با مک  طوالني در باز شتتد. از ترس
 شان بیرونم کند پله ها را دو تایکي 

باال رفتم و فکر کردم لیلي چند بار چند صتتد بار در زندگي اش این پله ها را با 
 این حس عذاب آور دیدار پدر 

یا ستتهمگین تر و  به اینکه هیچ چیز در این دن ته ! فکر کردم  باال رف ناتني اش 
 از دیدار با حاج آقا سنگین تر 



نیستتت ...عذاب آورتر از فکر کردن به اینکه چه حرفي براي توجیه کردنش به 
 کار مي اید نیست ! و حاال من کسي 

بودم که باید مقابلش قرار مي گرفتم و براي دیدارش این پله ها را باال مي رفتم 
 ! جاي لیلي ....جایي که تازه 

 زندگي لیلي را لمس مي کردم . 
 یاز به در زدن نبود. زودتر از من جلوي خانه حاير شده بود. ن

 نفسم را تازه کردم: سالم.. 
چشتتم هایش را ریز کرده بود و چهره اش به کستتي مي ماند که درانتظار طعمه 

 اش کمین کرده باشد. 
 از جواب ندادنش هم به خوبي مي شد این را برداشت کرد. 

 عیدتون مبارک .  -
ه مشت اولش روي صورتم فرود آمد....عق  رفتم و محکم به کمتر از یک يانی

 دیوار خوردم. مشت دومش روي 
شد...حاج خانوم خودش را  سومش روي هوا گرفته  شت  ست ....م ش سرم ن

 وسط انداخته بود قسم مي داد و التماس 
 مي کرد تا شوهرش را آرام کند 

ست بکشمتتتتش این پ میگه خواستگار دخترتون! نمیگه باباي نوه اتون...بزار -
 فطرت و! 

شدت  صورتم از  شیدم.  شت و لگد هایش کنار ک خودم را به زحمت از زیر م
 درد بي حس شده بود..  



 بزارید تويیح بدم...  -
يیح میخواد بده دزد  يیحم میخواد بده! تو شد: تو سمتم حمله ور  دوباره به 

 ناموس.. 
سلیم باال بردم و خودم را ت ست هایم را به حالت ت شد از زیر د ا جایي که مي 

 دستش عق  کشیدم: باشه ...قبول 
 من همونم که میگید... قبوله در موردش صحبت میکنیم .. 

صحبت کنیم ؟!  سمتم پرتاب کرد:  شت زنش به  شت هایش را روي هوا از پ م
 زنده ات نمیزارم بي غیرت 

شدم..دیر یا زود. بهتر ب ستان روبرو مي  مان ود که هباید هر چه زودتر با این دا
 لحظه براي همیشه تمامش مي 

کردم این فکر شتتجاعترم مي کرد. براي اولین بار بي اینکه فرار کنم یا خودم را 
 پشت کسي دیگر پنهان کنم 

  
                          

 
                    

   
ده ش وسط گود ایستاده بودم. جایي بودم که چند ماه قبل باید مي ایستادم..دیر

 بود اما هنوز هم تنها راه چاره 
 همین بود.  



نفستتم را آزاد کردم: اومدم خبر بدم لیلي عکس العمل نشتتون داده... ممکنه به 
 هوش بیاد.. 

ست و پایش از زدن و پرتاب کردن بازماند. حلج خانوم آنطرف تر بي حرکت  د
 ماند دیگر تقالیي براي آرام کردن 

 همسرش از خود نشان نداد.  
 لیلي ؟!  -

 آب گلویم را قورت دادم. اره اره....باور کنین انگشتش و تکون داد 
شوهرش نگاه کرد: بریم ؟! بریم  شت و امیدوارنه و آماده ي گریه به  مادرش برگ

 بیمارستان حاج آقا؟! 
 چقدر خنده دار که حتي در این حال و ويع هم از او اجازه مي گرفت ! 

اره ي دخترش هم اجازه مي خواستتت . لیلي حتي براي دیدن زنده شتتدن دوب
 حق داشت اگر ان روزها از این خانه 

 و خانواده برید و به حامد پناه برد! 
 من نمیام .  -

نه  خدا...دخترم ممک به  ید: تو رو  بالش دو خانوم دن حاج  نه ..  خا رفت توي 
 چشم باز کنه ..التماست مي کنم ..بیا بریم . 

 . دلت و صاف کن خدا يوابش و بهت میده ...  شما ببخش . دلت با خدا باشه
 صدایش از دور آمد: گفتم که . من نمیام آژانس میگیرم برات شما برو. 

 مشت هایم را از عصبانیت به پاهایم کوبیدم و پله را با سرعت سرازیر شدم ! 
 *** 



 روز سوم عید الهام و عرشیا به ایران برگشته بودند. 
یرقابل باوري که یک ماه اخیر جستتته گریخته به با خبرهاي يتتد و نقیض و غ

 گوششان رسیده بود. 
صبح زود که پروازشان فرودگاه امام به زمین نشست من بیمارستان بودم. باالي 

 سر لیلي که هنوز هم بعد از آن 
واکنشتتي که همه را امیدوارتر کرده بود چشتتم باز نکرده بود. نزدیک ستتحر که 

 شم بیمارستان رسیدم حامد با چ
سته بود و زل زده بود پنجره.  ش صندلي ن هاي قرمز از بیداري و بیخوابي روي 

 خواستم که برود خانه و استراحت 
ستش پیچیده بود  شرنگي را که دور د سبیح خو کند. بي مقاومت قبول کرد...ت

 باز کرد کنار بالشت لیلي گذاشت و 
دوش بگیرد و  براي رفتن لباس هایش را پوشتتید. اما قول داد که ظهر نشتتتده

 نهاري بخورد و دوباره برگردد. 
  

                          
 

                    
   

وقتي دم در ایستتتاد و با صتتداي بلند مثل همیشتته از لیلي خداحافظي کرد تازه 
 فهمیدم که در این مدت چه به 



شه به تنش مي ن شده بود که ژاکتي که همی شته . آنقدر الغر  ست شحالش گذ
 برایش زار مي زد..قد بلندش 

سیاه  شهایش مثل دو گودال  شتر داد میزد.چم شدنش را هزار برابر بی يعیف 
 میان صورت الغر و بي حالش انگار 

که خاموش شتتتده باش، دیگر نه برق مي زد نه با خنده هاي دروغي اش مي 
 خندید. 

 بي هوا برگشت و دست کوتاهي برایم تکان داد و رفت . 
 ماه براي حامد چطور گذشته بود که من نفهمیدم ! این دو 

 صمیمي ترین دوستم کي آنقدر عوض شده بود که من دیگر نمي شناختمش !  
 *** 

الهام براي درآوردن سوغاتي ها چمدان را کشان کشان آورد توي هال. عرشیا از 
 میانه هاي راه براي کمک 

 کردن به همسرش از جا پرید.  
 جمع شده بودیم !   دوباره همه دور هم

   
شتیا ) ساخته و 98iA.Com.wWwاین کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نوده  )

 منتشر شده است 
  

الهام پلیوري از همان روي لباس ها برداشتتت و روي هوا مقابلم گرفت : این 
 براي داداش خان ! 



شداري زد: اوه  سوت ک شد  شده با يعم  سر و و بعد انگار که دوباره متوجه 
 ..ببین پدر زنش چه به روزش اوه.

 آورده...اي عاشق سینه چاک..دیگه کارت به اینجا رسیده؟ 
عرشتتیا زد زیر خنده: اون موقع که داشتتتیم مي رفتیم یادته الي ؟! جاهاشتتون 

 برعکس بود...لیلي خاطرخواه و 
شون  شت بود ببین کار دنیا رو..در عرض همین چند ماه جاها دردرکش آق دادا

 عوض شد... 
 ودم را از مسیر دست نوازشگر خواهرم کنار کشیدم.  خ
 خیلي درد داره؟!  -
 نه ..خوبم   -

مادر با تمام آتشتي که به جانش نشتستته بود غر زد: لیاقتش همینه ...در همین 
 حد که بشه کیسه بوکس اون 

سوزه براش؟ هر کي لیاقت خودش و پیدا  شه دخترم چرادلت می مردک... لیاقت
 مي کنه ... 

 طعنه و کنایه هایش عادت کرده بودم. جایي براي اعتراض نمي ماند  به
  

                          
 

                    
   

 عرشیا اعتراض کرد: اینجوري نگید مامان....مادربزرگا که خیلي مهربونن ... 



مادر چنان کفري شتتد که بشتتقاب میوه اي که دستتتش بود کوبید روي میز و پا 
 بان رفت به اتاقش . کو

 عرشیا با ناراحتي نگاهم کرد: حرف بدي زدم؟!  
ستترم را به نشتتانه ي تایید تکان دادم. صتتحبت کردن در مورد بچه اي که توي 

 شکم لیلي بود از هزاران فحش و 
بد و بیراه براي مادر سنگین تر تمام مي شد! طوري خونش به جوش مي آمد که 

 ا شک نداشتم اگر توانایي اش ر
 داشت لیلي و بچه را در یک لحظه از بین مي برد. 

الهام آرام کنارم نشست . با درماندگي دستم را توي موهایم فرو بردم: قبول نمي 
 کنه ..قبول نمي کنه هرکاري مي 

 کنم کوتاه نمیاد...هر کاري بگي کردم هیچ جوره کوتاه نمیاد. 
 بدي .. دستش روي شانه ام نشست : سیاوش تو باید بهش حق 

حق دادم که االن ويتتعیتم اینجوریه الهام! حق دادم بهش ! وگرنه باید همون  -
 روزاي اول مجبورش مي کردم 

که بریم خواستتتگاري لیلي و این ويتتعیت پیش نیاد! انقدر مي ترستتیدم بهش 
 بگم که کار رسید به اینجا...با کلي 

و  ام ش  خواستگاريدعوا و نقشه و کلک بردیمش خونه ي لیلي اینا یه تنه تم
 خراب کرد! وقتي رفتارش 

اینجوري بود، وقتي ستتر اینکه لیلي چند وقت خونه ي خودشتتون نمي موند به 
 هیچ صراطي مستقیم نمي شد 



وقتش بود که من بیام از غلطي که کردم بگم ؟! رفتارش جوري بود که من بتونم 
 بیام باهاش درد و دل کنم ؟!  

مي دانستتت . توي همان خانه بزرگ شتتده بود.من  الهام همه چیز را به خوبي
 میگفتم مادر تا ته داستان را مي 

خواند.براي همین نگاهش مغموم و نگران مانده بود عرشتتیا اما از همه جا بي 
 خبر هنوز راهکار پیشنهاد مي داد: 

تو باید میشتتستتتي با دلیل و منطق رايتتیش مي کردي مي گفتي این دختر و 
 و دوست داره ما دوست دارم اون من 

با هم خیلي صمیمي و نزدیک شدیم حاال شما کمکون کن راه بزار پیش پامون 
 که چیکار کنیم .. 

ستترم را بلند کردم کالفه گفتم : فکر کردي این کارارو نکردم؟! الهام میدونه ! 
 خانوم دکتر عادت نداره به حرف 

سي گوش کنه عادت داره فقط حرف بزنه ! عادت نداره به ر شنهادي ک اه هاي پی
 بقیه فکر کنه عادت داره فقط راه 

شه . من خالف این راه و رفتم حاال ببین چجور داره  ستوراي خودش اجرا ب و د
 مجبورم مي کنه تاوانش و بدم! 

لیلي دو ماهه رو تخت بیمارستتتانه ! دو ماهه تو کماستتت ...نوه ي خودش داره 
 از بین میره! فکر مي کني چیکار مي 

 ها؟! بگو دیگه فکر مي کني چیکار کرده این دو ماه... منه ؟! 
 قیافه ي عرشیا متعج  و مبهوت بین من و الهام در حرکت بود  



پوزخند زدم: با من که حرف نمیزد هیچي هر وقتم که ل  باز کرده آرزوي مرگ 
 جفتشون وکرده!  

  
                          

 
                    

   
شان  الهام آه سکوت شتري آورد.. شار بی شانه ام ف ستش روي  شید. د طوالني ک

 نشان مي داد کاري از دستشان بر 
شت ! حتي این ابراز همدردي هاي خانوادگي هم آرامم  نمي اید..فایده هم ندا

 نمي کرد. 
عرشتتیا دوباره گفت : تو باید خیلي قبل تر از اینکه این قضتتایا پیش میومد با 

 ه ات به لیلي مادرت در مورد عالق
 صحبت مي کردي سیا. معلومه االن چه حس بدي داره به لیلي 

چرا اون موقع که لیلي حامله نبود و این داستتتان پیش نیومده بود این قضتتیه ي 
 خواستگاري و مطرح نکردي ؟! 

نمیگم اون موقع همه چي به خوبي و خوشتتي درستتت میشتتدا! ولي الاقل این 
 باال و ويعیت االنم دیگه نبود. یکم 

پایین و دستتت انداز داشتتت اما ردیف مي شتتد...چرا اون موقع که لیلي حامله 
 نبود پا پیش نذاشتي ؟! 



 چون اون موقع مجبور نبودم! اون موقع بچه اي در کار نبود...!  -
از حرفي که بي اختیار از دهانم در رفته بود خودم هم به اندازه ي آن ها متعج  

 شدم . 
که باالخره پرده هاي نمایش پیش چشتتمش کنار رفته ...  مثل کستتي مي ماندم

 حرفي را که مدت ها بود از زدنش 
شتم به زبان آورده بودم. اگر پاي  شت دا شرم و وح سي دیگر  به خودم یا هر ک

 بچه اي در میان نبود هیچ وقت 
 هیچ چیز جدي نمي شد. 

 به جز من الهام و عرشیا هم حاال این را فهمیده بودند! 
شیم شان پ شگفت زده و متفکر صورت هاي  شان از  ان از حرفي که زدم، پری

 عرق سردي را که پشت گردنم 
 نشسته بود پاک کردم.  

 الهام با تردید گفت : سیاوش...تو لیلي و دوست نداري مگه نه ؟! 
باز هم دلم نمي خواست جوابي بدهم که پشیمان شوم. دست هایم را عصبي 

 عي مي توي هوا تکان دادم: دارم س
 کنم کمکش کنم ! دارم سعي مي کنم اوياع رو درست کنم ! 

 عرشیا به آرامي گفت : اینطوري ؟! کار درستي نمي کني پسر...! نکن ! 
از جایم بلند شتدم. حرفم را نمي فهمیدند. با صتداي بلند گفتم : چیکار نکنم 

 ؟! اینکه پشت کردم به همه چي و 
ستادم پاي کاري که کرد ستم که دختره رو مثل مرد وا شرف نی م بده؟! اینکه بي 

 با یه بچه ول کنم به امون خدا 



کارم بده؟! اگه پست بودم اونقدر که مي رفتم دنبال عشق و حال خودم و دنبال 
 هرچیزي که مي خواستم و هر 

دختري که عاشتتقش بودم خوب بود؟! اونوقت مي شتتدم جنتلمن ؟! اونوقت 
 ختید همین شماها نبودید که تف میندا

تو صورتم که یه دختر و بي آبرو کردي و ولش کردي ؟! شما بگید خوب چیه به 
 من ، من بفهمم !  

  
                          

 
                    

   
ست میگي اینا خوبه ..ولي اینکه  سعي کرد آرامم کند: در شد  شیا نیم خیز  عر

 وقتي هیچ عشقي بهش نداشتي و 
گیش کنار نمیري ...اینا خوب نیست . حسي که اون بهت داره رو نداري از زند

 تو بهش نداري پس نباید میزاشتي 
 کار به اینجا برسه ! 

 پسش زدم . 
حاال که میبیني رستتیده؟! االن کار دستتتت چیه ؟! ولش کنم ؟! االن وقت  -

 حرف زدن از عشق و عاشقیه ؟! االن 



سرخ پر پر کردنه شن کردن و گل  شمع رو ستانه !  وقت  ؟! لیلي رو تخت بیمار
 یه پاش ل  مرگه ! مادر بچه ي 

منه .....بچه ام!شماها هیچي نمي فهمید! نه جاي من هستید نه از دل من خبر 
 دارید...پس لطفا دخالت نکنید!  

 این را گفتم و با سر و صدا از خانه زدم بیرون . 
  

 فصل بیست و یکم 
 لیلي 

ت و از بلندایي پرتابم کرد توي آب. آنقدر پایین انگار که دستتتي تمامم را گرف
 رفتم که رسیدم به زمین . سختي را 

شروع  سرم  شد..دردي از فرق  سخت  شیدن برایم  زیر تنم حس کردم..نفس ک
 شد و در عرض يانیه اي به 

شنا کنم ...نور را باالي سرم مي دیدم..اگر فقط  انگشتانم رسید..نمي توانستم 
 برسانم به  مي توانستم خودم را

 سطح آب... 
 صدایي آشنا نامم را مي خواند..صدایي که هنوز باور داشت که مي شنوم.. 

 حتي آنجا زیر آب . 
باید امروز ستتبزه ي عید و گره بزنم لیلي ...نحستتي ستتیزده و این داستتتانا رو  -

 باور داري ؟ 
ستانه ي ا شدت درد در ا سرم از  شتم .  سي هاي دنیا را باور دا نفجار تمام نح

 بود. آب سفت مي شد..همه چیزهاي 



 اطرافم سرب مي شد...حاال به جاي آب دست و پاهایم توي قیر فرو رفته بود. 
 خوابیدي بدون الالیي و قصه   -

 بگیر آسوده بخواب بي درد و غصه 
 دیگه کاب*و*س زمستون نمیبیني 

 توي خواب گالي حسرت نمیچیني 
  

                          
 

                    
   

صتتدا، صتتداي حامد بود..صتتدایش را شتتناختم . تمام جانم را جمع کردم تا 
 دست و پا بزنم . تا برسم به نور..به جایي 

 که صدایش مي آمد.  
 دیگه خورشید چهره ات و نمي سوزونه   -

 جاي سیلي هاي باد روش نمي مونه 
 دیگه بیدار نمیشي با نگروني 

 ه بري یا که بموني ... یا با تردید ک
انگشتتتم را تکان دادم..قیرها آب شتتد...انگشتتت دومم ....درد جدیدي توي 

 شکمم پیچید. 
 انگشت سوم.... 



چرا انقدر این آهنگ و میخونم ؟ ببخشتتید خودمم دیگه دارم ازش خستتته  -
 میشم . ازینکه انقدر حرف میزنم 

نم . باشه یکم ساکت بمو خودمم کالفه میشم . داشتم فکر مي کردم شاید بهتر
 یکم بهت آرامش بدم... 

 نه ! نمي توانست نور را از من بگیرد...نباید مي رفت ... 
ل  هایم را باز کردم تا صتتدایش کنم ..آب تمام دهان و بیني ام را پر کرد..زیر 

 اب صدایم به گوشش نمي رسید.. 
 چشم هایم ...باید چشم هایم را باز مي کردم . 

باره اومده بود. ستتیاوش و میگم ...میدونم از دستتتش دلخوري . امروز دو -
 چون چند بار اتفاقي وقتي اینجا بود 

نگاش کردم دیدم تمام مدت اگرم حرفي میزنه با دخترش حرف میزنه نه با تو. 
 توام ازش دلخوري مگه نه ؟! 

 هزاران نفر پلک هایم را گرفته بودند و به پایین مي کشیدند. 
مه رفتن ستتتیزده منم خیلي  - لیلي . ه دلخورم امروز...خیلي دلخورم 

 بدر...حتي مهراد هم که کل این دو سه ماه از 
ستاش رفته بیرون. بابا و مامان فرنوش بهم زنگ زدن  غارش بیرون نمیومد با دو

 اصرار کردن امروز برم 
صرار مي کنه . مهراد ول  شم ....مامان مدام زنگ میزنه ا شون با شون باها ش پی

 نیست . خودشونم که اول گفتن  کن
نه و درس و کار و این چیزارو بهونه کرده بودن حاال...نمیدونم شتتاید در مورد 

 این قضیه اشتباه فکر مي کنم ولي 



ست  شه ؟ فرنوش من و دو شم وخطا رفته با سي زده با یادت میاد تا حاال حد
 داره...این و خوب مي فهمم . 

 ز حرکت ایستاد. دست و پاهایم دوباره سرب وسفت ا
 نور بي رمق تر و کم سو تر شد.. 

 صداها دور و دورتر... 
 تا آخر در قعر آب دوباره همه چیز خاموش شد.  

  
                          

 
                    

   
 *** 

 دستي روي صورتم نشست گرمایش را حس کردم.. 
 باور داشت که هنوز هستم . سراسر وجودم پر از امید شد. یک نفر دیگر هم 

 تو خیلي خوش شانسي ...  -
 صداي دخترانه نه آشنا بود نه چندان گرم و صمیمي .  

سي که حامد به خاطرش به این حال و روز افتاده  - هیچوقت فکر نمي کردم ک
 یه دختر باشه ! اونم دختري با 

؟  شتترایط تو.... چجوري مي تونه تو رو حتي دوستتت صتتمیمي خودش بدونه
 من حامد و نمي فهمم ....اما خیلي 



 دوستش دارم 
 هزار نیزه را انگار وارد مغزم مي کردند و در مي آوردند. 

سعي مي کنه حامد و ازت دور کنه . حتي بهش  - به مهراد حق میدم که انقدر 
 حق میدم که براي رسوندن حامد 

ي .. خیلي به من انقدر عجله و اصتترار مي کنه ... اما تو خیلي خوش شتتانستت
 ...هر کسي ذره اي با حامد اشنا میشه مي 

فهمه که چقدر از عشق و عالقه به تو لبریز شده! مهراد هنوز هم بهم اصرار مي 
 کنه هر دفعه که زنگ 

میزنه ..نمیدونه من به اصتترار و حرف هاي اون کاري ندارم. از چند وقت پیش 
 از چند سال پیش که حامد و تو 

...با اون روحیه ي شتتاد و شتتیطنت هاش و خنده هاي بي مهموني ها مي دیدم
 قید و بند و...از همون موقع آرزوم 

شم ..براي خودم. فقط براي خودم  شته با سي مثل حامد و دا بود که یه روز یه ک
 . 

ستم همانجا، هزاران متر زیر  شم باز کنم ....مي توان ست چ دیگر دلم نمي خوا
 . آب شناور بمانم و تا ابد گوش کنم 

اما...امروز که اومدم اینجا و دیدمت فهمیدم حامد براي من نیستتت ! حتي  -
 براي خودشم نیست ...تمام زندگي و 

یه  چه ات ک پدر ب ته براي تو. نمي دونم  گذاشتت ید و آرزوش و  یه و ام روح
 نمیشناسمش اما...حامد مردترین مردیه 

 تخت بلند شي .... که تا حاال دیدم! تو خیلي خوش شانسي ...اگه از روي این 



 ببخشید شما؟!  -
شت که آدم ها  شنیدم...او هم باور دا صدایش را  صدا این بار هم غریبه بود... 

 مي توانند زیر آب زنده بمانند؟!  
 من ....من ....  -
 شما خبرنگارید؟!  -
 نه ..نه به خدا..من دوست ...دوست آقا حامد هستم .  -
 رو ندیدم تا به حال! کدوم دوستش ؟!  من دوستاي حامد و میشناسم شما -
  

                          
 

                    
   
 فرنوش هستم .دوست خانوادگیشون..شما نامزد لیلي خانوم هستید؟!  -

تار و محو  ند و  مد ها کش آ له  باره آرا و آرام تر شتتتد... جم ها دو صتتتدا
 شدند...غریبه ها نور نبودند. همه شان خود 

 تاریکي بودند دیگر براي شنیدن صدایشان کمترین انگیزه اي نداشتم .  
 *** 

 هفدهم فروردین ، روزي بود که بعد از سه ماه چشم هایم را باز کردم  
شتم نه  ش  بود. نه آنقدر نور دیدم که انتظارش را دا سه ي نیمه  ساعت دو یا 

 آنقدر آدم که خیال مي کردم 



ساکت شند...اتاق بزرگ و  شم کار مي کرد تا انتهایش تاریکي بود و با ي که تا چ
 تاریکي . چند چراغ مطالعه ي 

کوچک باالي ستترم روشتتن بودند. به جز این ها تمام دستتتگاه هایي هم که 
 اطراف تختم قرار داشتند نور و 

روشنایي داشتند هر چند کم اما مي توانست آن نوري را که تمام مدت به چشم 
 یم میزد را هایم مي تابید و صدا

شکم برآمده  شده بود  شیار باریک  توجیه کند.. از الي پلک هایم که مثل یک 
 ام را دیدم سفره ي هفت سین 

پایین تخت را دیدم..کتاب حافظ و قرآني که روي میز بود را دیدم. تسبیحي که 
 نزدیک سرم روي ملحفه ها 

سته گل هایي که آنطرف تر نزدیک پنجره توي پ سته بود.. د ش شن شه ایه هاي  ی
 اي چیده شده بود. دوباره مي 

توانستم همه چیز را ببینم . چشم هایم پي حامد مي گشت . پي نوري که تمام 
 این مدت صدایم میزد و منتظر بود 

 چشم باز کنم و مي گفت مي خواهد فقط یکبار دیگر چشم هایم را ببیند.  
جمع شتتده  کستتي آن ستتمت اتاق روي صتتندلي ، زیر ملحفه اي در خودش

 بود...پلک هاي دردناکم را روي هم 
باره که باز کردم پرستتتاري ستتفید پوش باالي ستترم ایستتتاده  فشتتردم...دو

 بود...نگاهش در یک لحظه آرام و پر از 
 تردید از سرنگي که دستش بود لغزید و روي چهره ام يابت شد.  

 بي صدا نگاهش کردم.  



چیزي بگوید منصرف شد برگشت  چشم هایش گرد شد. دهانش را باز کرد که
 و به کسي که زیر ملحفه در 

 خودش مچاله شده بود و خوابیده بود نگاه کرد.  
 چیزي درونم التماس مي کرد کاش حامد باشد... 
 با صداي لرزاني کسي را خواند: خانوم...خانوم؟! 

یر زدوباره برگشت و به من زل زد. انگار که مي ترسید خیال کرده باشد. تنه اي 
 ملحفه تکان خورد و خودش را 

 بیرون کشید. 
 کاش حامد باشد... 

  
                          

 
                    

   
زني میانستتال گیج و منگ خواب از صتتندلي بلند شتتد. گره ي روستتري اش را 

 سفت کرد دمچایي هایش را پوشید و 
 به زحمت ایستاد: بله ؟! بله ؟! 

 خترتون چشم باز کرده... دخترتون...د -
 یا فاطمه ي زهرا...  -



صتتداي کشتتیدن دمچایي هایش روي زمین ...صتتداي ناله هاي از ستتر ذوقش 
 ...صداي دخترم دخترم گفتن 

 هایش ...دویدن پرستارها... آخرین دلخوشي را از من گرفت . 
 نا امید چشم هایم را بستم . حامد نبود و غریبه ها خود تاریکي بودند! 

شید...زبري پ صورتم ک ست هایش را محکم روي  سید د شاني ام را ب*و* ی
 دست هایش باع  شد دوباره چشم باز 

شید و اینبار با لذت دیدن یک معجزه نگاهم کرد: یا  کنم ... خودش را عق  ک
 خدا..اي خدا...نگاش کن ...چشماشو 

 ببین ..عزیز دل مادر... 
 دوباره صورتم را غرق ب*و*سه کرد.  

قد کوتاه و چاقي از راه رستتید. مادر را محترمانه کنار زد و باالي ستترم  دکتر
 ایستاد. صورتش بیش از اندازه خندان 

 بود: خوش اومدي خانوم. صدامو میشنوي ؟! من و خوب میبیني .. 
منتظر جوابم نماند با یک دستتت پلکم را پایین کشتتید و نور تند و زننده اي را 

 . روي مردمک چشم هایم چرخاند
 نور...این نبود... 

 حامد...  -
باالخره صتتدایم باز شتتد. ستترم از آب بیرون آمده بود. نفستتم راحت میرفت و 

 برمي گشت ..یادم آمد آخرین کاب*و*سي 
که قبل از چشم باز کردن مي دیدم....وزنه ي سنگیني که به بدنم بسته شده بود 

 و نمي گذاشت دست و پا 



قعر آب نگه مي داشتتت ...مي توانستتتم از خودم بزنم ..چیزي که مرا همانجا، 
 جدایش کنم . اما نمي خواستم . 

شم هایم را  ست فقط چ شنیدم که میخوا صداي حامد را بیش از هزار بار مي 
 باز کنم . فقط خودم برگردم...مي 

 گفت مرا مي خواهد بي هیچ وزنه اي ...بي هیچ سنگیني  
 حامد..  -

 ف چرخاند: حامد کجاست ؟!  دکتر سرش را شتابزده به اطرا
سته به حرف آمد:  ش شک ن شم هاي به ا سالي که اول دیده بودم با چ زن میان

 رفت دکتر. سر ش  جاش و با من 
 عوض کرد و رفت ! 

  
                          

 
                    

   
سه ما شه اینجا بودا! باید همین االن مي رفت !  ظر ه منتدکتر اعتراض کرد: همی

 همین معجزه بود..از هممون 
 بیشتر منتظر بود..سریع زنگ بزنید بهش بیاد. 

 دکتر چراغي ..اینجا یه مشکلي داریم ...  -
 احساس تهوع داشتم . چیزي توي دلم پیچ و تاب مي خورد و باال مي آمد. 



 به چشم برهم زدني تمام بدنم گر گرفت . 
 چي شده؟!  -
 یر مي کنه .. يربانش هم همینطور.. دکتر..فشارش داره تغی -

 وزنه را باید از خودم جدا مي کردم. وگرنه به نور نمي رسیدم . 
 لیلي ! لیلي با من بمون..من و نگاه کن ...  -

 دکتر تار و محو مي شد.  
 خوب یا بد، براي رسیدن به نور وزنه را از خودم جدا کردم... 

  
 فصل بیست و دوم  

 حامد  
ستم را پا شین که جلوي مهراد چرخ د شان به نو یه ي چانه ام کردم و خمیازه ک

 میزد و ادا در میاورد نگاه کردم. 
شته  سر تازه برگ ست پ سه ماه به دو ست رنگ موي جدیدش را بعد از  مي خوا

 اش نشان بدهد. 
ست دیگر زد به چوب کناره ي  ست گرفت و با د ستر را با یک د مهراد قوطي دل

 چشم نخوره  مبل : بزنم به تخته
 این خانومه ایشاال.. 

نوشتتین انگار که با این حرف توان ایستتتادن روي پاهایش را یکدفعه از دستتت 
 داده باشد یکوري افتاد روي مبل ، 

 کنار مهراد: خوشت میاد؟!  



شید عق  :  سرش را ک شادي  ست و با لبخند گل و گ شم هایش را ب مهراد چ
 اصن یه چیزي میگم یه چیزي 

 . میشنوي ..
ستم همه ي موهام و  يیح دادن: اولش میخوا شروع کرد به تو شین ذوق زده  نو

 بلوند کنم بعد یادم افتاد تو از 
 رنگ بلوند بدت میاد به آرایشگره گفتم فقط ته موهام و روشن کنه ... 

 بي حوصله میان عیششان پریدم: اون موقع که مهراد محلت نمیداد اصن ... 
  

                          
 

                    
   

نوشین که پشتش به من بود برگشت چشم و ابرویي برایم آمد و مهراد اشاره کرد 
 که حرفي نزنم . 

بعد از تغییري که در حال لیلي پیدا شده بود، بعد از همان تکان کوچکي که به 
 انگشتش داده بود...انگار همه تازه 

همه از آن حال و ويتتع رقت بارشتتان بیرون زنده بودنش را باور کرده بودند. 
 آمده بودند. سیاوش هزار برابر بیشتر 

از قبل به بیمارستتتان ستتر مي زد. امیرعلي و خواهرش مدام براي لیلي گل مي 
 آوردند مهراد دوباره برگشته بود به 



تفریح و شتتیطنت هاي گذشتتته اش، حتي حاج آقا هم دیگر به رفت و امدهاي 
 رستان اعترايي منظم زنش به بیما

سوس بود.  شان مح شده بودند. تغییر روحیه ي همه  سر حال  نمي کرد...همه 
 به جز من .  

 من که زنده بودن لیلي را از قبل هم باور داشتم !  
حتي بعد از اینکه انگشتتتش را تکان داد آنقدر هم که باید و شتتاید خوشتتحال 

 نشدم . 
مي شتتنیدم و مي دانستتتم که اگر  التماس ها و قول و قرارهاي ستتیاوش را مدام

 لیلي از آن تخت بلند شود دوباره 
 باید چمدانم را ببندم و از خودم، فقط از خودم فرار کنم اصفهان.  

باره به حستتتادت و حماقت متهم مي  حتما باید این کار را مي کردم وگرنه دو
 شدم . 

ین یم . نوشصداي زنگ گوشي مهراد باع  شد دوباره از فکر و خیال بیرون بیا
 به حرکات تند مهراد که طبق 

 معمول دنبال گوشي اش مي گشت با اخم خیره شد: این وقت ش  کیه ؟!  
مهراد گیج و منگ زانو زد روي زمین ستترش را چستتباند به فرش و براي پیدا 

 کردن گوشي اش دستش را برد زیر 
 مبل . 

 کدوم وقت ش  ؟ پاتو بگیر کنار...  -
پاهایش را بلند کرد تا مهراد گوشتتي اش را پیدا کند: همین نوشتتین پوفي کرد و 

 وقت ش  ! ساعت سه شبه مهراد! 



 من چه میدونم ...یه دقیقه ساکت باش ببینم کجا افتاده این المص  .  -
دوباره خمیازه اي کشتتیدم و به حرکات عصتتبي مهراد که این طرف و آنطرف را 

 مي گشت و اخم هاي در هم 
دست به سینه نشسته بود خیره شدم. کمبود خواب داشتم .. رفته ي نوشین که 

 آنقدر کمبود خواب داشتم که بي 
اختیار از چشم هایم اشک مي آمد.حتي چند ساعتي هم که برمي گشتم خانه 

 و مي توانستم بخوابم هم خوابم 
صا  صو ستان. مخ ست زودتر آفتاب بزند و برگردم بیمار نمي برد. دلم مي خوا

 ل امش  مادرش ش  هایي که مث
 پیشش بود. به او حتي کمتر از سیاوش اعتماد داشتم . 

 آها پیداش کردم .  -
  

                          
 

                    
   

نگاهش روي صتتفحه ي گوشتتي اش چند لحظه اي يابت ماند و قبل از آنکه 
 نوشین که سرک مي کشید تا اسم 

 ز جایش بلند شد و رفت سمت اتاق: میام االن... را ببیند موفق شود با سرعت ا
 و در را پشت سرش بست . 



باره خودش را ول کرد روي مبل . ته مانده ي دلستتتر مهراد را یک  نوشتتین دو
 نفس سر کشید تا بلکه آتش 

 خشمش فروکش کند: این داداشت دیگه داره میره روي اعصاب من !  
 بي اینکه نگاهش کنم پوزخند زدم . 

میزدي خونش درنمیامد: درد! به چي میخندي ؟! عوض اینکه کمککني  کارد
 رابطه ي ما بهتر شه فقط بلدي 

شته  صرف منه گذا سر من  سخره کني ! تمام اون وقتي که مهراد باید  شیني م ب
 واسه تو! ببینم حامد با کي میگرده 

 هببینم حامد کجا میره ببینم حامد چي میخوره حامد چي میچوشتته ...!ستته ماه
 جواب من و نمیده واسه چي ؟! 

سه خاطر همون دختري که تو یه  سردي گفتم : وا باز هم نگاهش نکردم با خون
 روز ادعات مي شد دوستشي و از 

وقتي رفت بیمارستتتان دیگه عین خیالت نبود اصتتال زنده میمونه یا نه .یه بارم 
 نیومدي سر بزني بهش ، فکر این 

سر  سر با وفا و  ست پ سانه تو بودي که دو به راهت یه وقت نچره. مهراد یه ذره ان
 اون یه ذره هم نیستي ! 

اون دختر و ويتتعیتش نتیجه ي همون افتضتتاحاتیه که تو به بار آوردي ! چرا  -
 باید سنگش و به سینه بزنم ؟! چرا 

سر همچین آدمي  ش  و زندگیم و  صبح و  شم که  باید مثل تو انقدر دیوانه با
 ه ادعا مي تلف کنم . اون موقع ک



سر  شش خوندم که عقلش بیاد  شتم زیر گو شم چند ماه خودم و ک ست کردم دو
 جاش! که اون پسره ي سی  

زمیني و بي بته رو ول کنه بیاد ستتمت تو..گفتم حامد و از دستتت بدي دیگه 
 همچین کسي و هیچوقت پیدا نمي 

کني . نتیجه ي حرفام چي شتتد؟! هیچي آقا حامد..چند وقت بعد شتتکمش 
 د باال و سیاوش شد باباي بچه اش. اوم

یه کم فکر کني میبیني کي این وستتط داره حماقت مي کنه و انستتتانیتش کار 
 دستش میده..! 

به زحمت فرو دادم. دلم مي خواستتتت  چیزي را که توي گلویم گیر کرده بود 
 سرش داد بزنم مي خواستم فریاد 

 د بودم را بزنم . امابکشتتم و از خانه بیرونش کنم . بدترین حرف هایي که بل
 نتوانستم . جانش را نداشتم . خیلي وقت 

بود که ناي جر و بح  کردن با هیچکس را نداشتم . آنقدر خسته وبي حوصله 
 بودم که حرف هاي همه را مي 

 شنیدم و سکوت مي کردم . 
 نوشین به مهراد خیلي مي آمد!  

: ر و آرام تري ادامه داداز سکوتم انگار که دلش سوخته باشد با صداي مهربان ت
 آخه ببین چه به روز خودت 

آوردي ؟! صتتداي خنده هاي تو یه لحظه تو این خونه قطع نمي شتتد. شتتوخي 
 کردنات بامزگیات...حامد داري دستي 



  
                          

 
                    

   
استتته همین دستتتي به خاطر هیچ و پوچ خودت و از بین میبري . مهراد هم و

 حر. میخوره. تو به من بگو تو این 
سه ماه چند کیلو وزن کم کردي ؟! چند ساعت تونستي راحت بخوابي ؟! چند 

 وعده غذا رو تونستي بي دغدغه 
بخوري ؟! نگاه کردي اصال به خودت تو آیینه ؟! یه آدم دیگه شدي ..واسه چي 

 ؟! واسه کي ؟ اگه این همه رفتن و 
بده که ایشتتاال بده به محض اینکه لیلي از جاش بلند شتته  اومدنات هم نتیجه

 دست سیاوش و میگیره و با هم 
میرن ستتراغ زندگي رویایي و بزرگ کردن بچه اشتتون. اونوقت اوج لطفش به تو 

 میشه چي ؟! به بچه اش یاد بده 
 که بهت بگه عمو حامد... 

یدنش از زبان به تمام این ها فکر کرده بودم. ستتاعت ها و ستتاعت ها! اما شتتن
 کسي دیگر برایم دردناک تر بود. 

 بس کن نوشین .  -
شي  - ستت دارم حامد. میدوني که برام چقدر عزیزي . نمیخوام اذیت  من دو

 مهرادم به خاطر همین سعي مي 



کنه ازت مواظبت کنه . نمي دوني وقتي شنید فرنوش رفته بیمارستان و لیلي رو 
 دیده و بالفاصله جواب رد داده 

 چقدر آتیشي شده بود... 
 بي هوا سرش داد زدم: د بس کن دیگه ! هي من هیچي نمیگم ... 

 خودش را وحشت زده کشید عق  و چسبید به پشتي مبل .  
در اتاق باز شد. حدس زدم که آمده باشد براي خاتمه دادن به قائله ي میان من 

 و نوشین . اما رنگ پریده و 
 ود. صورت سفیدش گواه چیز دیگري ب

 نوشین پیش دستي کرد: چي شده؟! 
 نگاهش روي صورتم میخکوب شده بود: نمیخواي بري بخوابي ؟!  

 بند دلم پاره شد: از بیمارستان بود؟ آره؟ 
شین خلوت  آب گلویش را قورت داد: نه بابا...میگم ...میگم میخوام یکم با نو

 کنم اگه نمیري بخوابي بریم خونه 
 نوشین اگه .... 

 م بلند شدم: لعنت بهت مهراد! از بیمارستان بودن. چي گفتن ؟! از جای
 نوشین هم همچایم بلند شد. 

 صداي يربان قلبم گوشم را کر مي کرد. 
 هوا را با درد به ریه هایش کشید: لیلي به هوش اومده... 

 آخ....  -
  



                          
 

                    
   

شک ریخته این اوج ابراز اح سر لیلي اش ا سه ماه باالي  سي بود که  ست ک سا
 بود و صدها هزار بار تسبیح 

 گردانده بود. 
 کاش پاهایم یاري مي کرد تا آخرین لحظه سر پا بایستم .  

 نوشین بي توجه به من با هول گفت : امش  ؟! همین چند ساعته ؟! 
 مهراد تیز نگاهم کرد: حامد... 

ستم که مي خواهد سراپا  مي دان خبر دیگري هم بدهد. از همان لحظه ي اول 
 انتظارش را مي کشیدم آنقدر که 

 خبر اول چندان به چشمم نیامد. 
 بچه اش...بچه اش و از دست داده .  -

شد.هیچ  ستادم ونگاهش کردم. مغزم خالي از فکر  سر جایم ای چند لحظه اي 
 احساسي نداشتم . نه خوشحالي نه 

 ناراحتي نه درد.... 
سختي خوردم که انگار از  ست چنان تکان  ش شانه ام ن شین که روي  ست نو د

 خواب عمیقي بیدارم کرده باشند! با 
قدم هاي بلند از کنار مهراد رد شدم و رفتم اتاق. ژاکت و کیف پولم را برداشتم 

 صداي مهراد را شنیدم که به 



ستان. ب ستور داد: تو برو باال. من با حامد میرم بیمار شین د زنیم عدا حرف مینو
 .. 

نداختم . اگر لیلي مرا مي دید مي  نه ا به خودم توي آیی گاهي  ظه ي آخر ن لح
 شناخت ؟! 

 صداي مهراد بلند شد: با ماشین من میریم . پایین منتظرتم ... 
 دویدم سمت در.. همرمان با هم وارد آسانسور شدیم . 

 ؟! ه سیاوش خبر دادنهر چه خودم را کنترل کردم که چیزي نچرسم نتوانستم : ب
 نگاهش را دزدید: نمیدونم . 

 اون فقط به عشق بچه اش میومد مي رفت . بفهمه نابود میشه !  -
مهراد با تمام خشتتمش چشتتم غره رفت : واستته اون دیگه دل نستتوزون جون 

 مادرت.. 
در آسانسور که باز شد همزمان دویدیم . این همه هیجان مهراد برایم عجی  و 

 نشست پشت فرمان و غری  بود. 
 در را برایم باز کرد که سوار شوم.  

مسیر را با آخرین سرعتي که مي توانست رفت آن وقت ش  خیابان ها خلوت 
 بودند و ايري از شلوغي و ترافیک 

نبود. جلوي بیمارستان که نگه داشت دستم را گرفت ، چرخید و مستقیم توي 
 چشم هایم نگاه کرد: باید بهت چند 

 و بگم قبل از اینکه ببینیش .  تا چیز
  



                          
 

                    
   
 بگو.  -

به هوش  ید: از وقتي  گاهش را مي دزد کارا ن بانش تر کرد، اشتت با ز لبش را 
 اومده... انگار حافظه اش هنوز درست و 

 حسابي برنگشته . 
 رم آوار شد. این یکي را دیگر طاقت نداشتم . تمام عالم بر س

 واي ...  -
صبر کن هنوز حرفم تموم نشده. شاید نقشه اش باشه شاید هر چیز دیگه اي  -

 به هر حال دکترش میگه 
ضیه طبیعیه . وقتي  احتمالش زیاده که حافظه اش لحظه به لحظه برگرده. این ق

 یه نفر بعد از سه ماه بیهوشي 
ید انتظاري ازش دا با یاد ن که مطلق از کما بیرون م شتتتت . یعني ...امیدوارن 

 حافظه اش برمي گرده ! 
 خودم را براي چیزهاي بدتري آماده مي کردم  

 خ  ...! بعدش؟! دیگه چي ؟!  -
دستتتم را رها کرد و در حالیکه ماشتتین را خاموش مي کرد و ستتوییچ را برمي 

 داشت گفت : فیلم داره بازي مي کنه ! 



سم تو رو دو بار گفته میگه فقط تو رو یادش میاد. از موقعي ک ه به هوش اومده ا
 .بعدم که ويعیتش به هم ریخته 

 و بچه اش سقط شده... 
ستم را  صبر کنم در راباز کردم که دوباره د ستم یک لحظه ي دیگر هم  نمي توان

 گرفت : حامد...واسه یه بار هم 
د عکه شده تو زندگیت به حرف من گوش کن ! تمام اینا نقشه و بازیه ...دختره ب

 این همه گندي که به بار آورده 
 دیده بخاري از سیاوش بلند نمیشه واسه تو برنامه چیده.  

دستتتش را با خشتتونت پس زدم و پیاده شتتدم: تو چجور آدمي هستتتي مهراد؟! 
 دختر بیچاره بعد از بالیي که تو و 

امیرعلي سرش آوردید چند ساعته که تازه از مرگ برگشته ! بچه اش و از دست 
 ه..اونوقت تو میگي داره نقش داد

شه چیدي براي عالم و  بازي مي کنه ؟! اونقدر خودت کثافت کاري کردي و نق
 آدم که فکر مي کني همه 

 اینجورین ؟! 
ید تا به من برستتتد. پله هاي بیمارستتتان را دو تا یکي باال مي رفتم  دنبالم دو

 .عصباني خندیدم: کافر همه را به 
 کیش خود پندارد  

نداخت زیر بازویم : االن که دیگه بچه اي هم در کار نیستتت بیشتتتر دستتت ا
 میتونه بیاد سمت تو بیشتر میتونه مانور 



بده سیاوشم که دیگه دستش باز شده! همون موقع هم به خودش دو تا دوتا گل 
 میزد چه برسه حاال که دیگه 

شده...دختره رو ول میکنه میره همه چیزم میندازه  شم آزاد  ست و پا رو دوش د
 تو! 

  
                          

 
                    

   
رفتم توي آستتانستتور طویلي که نزدیکترین راه براي رستتاندنم به بخش مغز و 

 اعصاب بود. یکدفعه یادم آمد که 
حاال لیلي درگیر مشتتکل دیگري شتتده. برگشتتتم و به تندي به مهراد گفتم کجا 

 بردنش ؟! 
 کانم داد: با توام! اصال به حرف هاي من گوش نمي کني ؟! ایستاد و محکم ت

شیدم: تو به من گوش کن مهراد! این زندگیه منه  ستانش کنار ک خودم را از بین د
 ! فقط زندگیه منه ! زندگیه 

شخصیمه ..به تو هیچ ربطي نداره من چیکار مي کنم از کي خوشم میاد از کي 
 بدم میاد عاشق کیم یا از کي 

 این و بفهم . به تو هیچ ربطي نداره..  متنفرم!
يمن حرفهایم براي تفهیم بیشتر چند بار با انگشت اشاره محکم به سینه اش 

 کوبیدم که بي هیچ دفاعي عق  



 رفت . 
تو رواني شدي حامد. این دختره مغزت و از کار انداخته نمیبیني چي گذشته  -

 و چي شده بازم دنبالشي ! شبونه 
ه غلطي مي کرده که هیچوقت ازش نچرستتیدي ؟! براي چي خونه ي بهنام چ

 اصال با بهنامي که تو انقدر ازش بد 
مي گفتي انقدر صتتمیمي بوده که ستتر از خونه اش درآورده و تو این و ازش 

 نچرسیدي ؟! چند بار فقط با اون 
سالم و  ستي ؟! اگه دختر  شمت و رو همه ي اینا ب شمال و تو چ سیاوش رفتن 

 ايي مي شد دو ماه با درستي بود ر
ست حتما نه ؟! منم که انقدر به  سر کنه ؟! اینا برات مهم نی سقف  من و تو زیر 

 چشم تو کثافتم و بین دخترا روزم و 
شتت  مي کنم و با رفیقام دستتت به دستتتشتتون مي کنیم میدونم واستته عشتتق و 

 عاشقي باید سمت کي برم، میدونم 
شون چجوري نگاه کنم ؟! شون جلو برم!  باید به هر کدوم س میدونم تا کجا وا

 واسه بعضیاشون یه هزاري هم خرج 
نمي کنم ! میدوني چیه ؟! براي اولین بار تو این مدت آرزو کردم که کاش توام 

 مثل من بودي کاش توام هر 
روزت با یه دختر ستتر مي شتتد و قد من عويتتي بودي اونوقت فرق گوشتتت و 

 آشغال گوشت و از هم میفهمیدي .. 
 ته شو... خف -



با تمام توانم هلش دادم..رفت روي هوا و یک متر آنطرف تر روي ستتنگ هاي 
 کف بیمارستان پرتاب شد. 

شدند و  شم و گوش  شد. انگار همه چ صامت  ساکن و  اطرافمان به لحظه اي 
 دنیا از حرکت ایستاد. 

به زندگي من و  - نه این عالقه ات و که نکبت زده  نه برادر بزرگیت و میخوام 
 اطرافیانم ...همه رو بدبخت کردي 

 همه رو نابود کردي بازم ادعات میشه ... 
دستش را گذاشت روي زمین و سرد و سنگین از جایش بلند شد نگاه گذرایي 

 به اطرافیان انداخت و پشت 
 دستش را روي لبش کشید. 

  
                          

 
                    

   
درونم فوران کرده بود هیچکس نمي توانستتت دیگر آرامم باالخره آتشتتفشتتان 

 کند: گمشو از زندگي من برو بیرون 
مهراد! راحتم بزار..مي فهمي چي میگم ؟! مي شتتنوي ؟! راحتم بزار...فقط اگه 

 ببینم یا بشنوم دور و ور لیلي پیدات 
شیدي و داري  شه ک شنوم باز براش نق سم ب شده ازین به بعد به جون مامان ق

 زي مي کني زندت نمیزارم.. با



 چشمان سرد و نگاه نافذش از همیشه سردتر و تل  تر شده بود. 
دستتتم را برایش توي هوا تکان دادم: دیگه نمیخوام ببینمت ! از زندگیم گمشتتو 

 بیرون  
شته بود به  شنه ي پا چرخیدم و بي توجه به زانوانم که بناي لرزیدن گذا روي پا

 اش سمت راه پله ها دویدم. ک
هیچوقت به تهران نمي آمدم. کاش هیچوقت براي مهراد نگران نمي شدم کاش 

 هیچوقت مهراد با لیلي آشنا 
 نمي شد. کاش برادر بزرگترم نبود، عضوي از خانواده ام نبود. 

 براي باال رفتن از پله ها به نرده ها بیش از حد تصورم نیاز داشتم . 
بدبختي و جان کندني بو به هر  به طبقه ي ستتوم. وقتي خودم را  ندم  د رستتتا

 احساس کردم که به حد کافي از مهراد 
دور شدم دست از دویدن برداشتم و جلوي بخش پرستاري ایستادم. با صدایي 

 لرزان اطالعات لیلي را دادم. 
 همان طبقه انتهاي راهرو بخش زنان و زایمان مادرش منتظر ایستاده بود.  

 نم رسید این بود: به سیاوش خبر دادن؟ با دیدنش اولین سوالي که به ذه
بي آنکه ل  باز کند با چشتتم هاي پر از اشتتک ستترش را به نشتتانه ي نفي باال 

 انداخت و انگار که از حضور من 
 دیگر خیالش راحت شده باشد روي نزدیکترین صندلي وا رفت . 

به مهراد خبر نه . چرا  چه او پدر ب ندادن؟!   ول کن نبودم: پس چرا بهش خبر 
 دادید اول؟ 



چادرش را کشتتید روي صتتورتش . با چانه اي که مي لرزید به زحمت گفت : 
 من که خبر ندادم مادر جان. خودشون 

صدا  زنگ زدن. من که اصتال شتماره ي ستیاوش و ندارم. لیلي هم فقط تو رو 
 کرده. من که مادرشم یادش نمیاد. 

 اونوقت تو رو صدا کرده... 
ردم. با باقي مانده ي کینه اي که چند لحظه ي برگشتتتم و با خشتتم نگاهش ک
 پیش درونم سر باز کرده بود به 

تندي گفتم : طبیعیه ! کستتي و یادش میاد که تو روزاي ستتخت کنارش بوده! 
 یادتون نمیاد انگار چند ماه پیش زنگ 

زدید به من و گفتید لیلي و میسچرم به تو! یادتون نمیاد حتما سه ماه دخترتون رو 
 ن مرگ و زندگي بود و تخت بی

شما فکر شام و نهار شوهر عزیزتون بودید و زحمتتون مي شد به دخترتون سر 
 بزنید! واهس چي اینجوري 

کردید؟! واستته ستترپناه و یه قرون دو هزاري که از اون آدم بهتون میرستته ؟! آدم 
 گوشه ي خیابون بخوابه شرف 

يعي تنها بزار ه. انتظار دارید چنین مادري داره به اینکه دخترش و تو همچین و
 و یادش بیاد؟! ؟ ها؟! 

  
                          

 
                    



   
نشستن خنجر را درست وسط قلبش احساس کردم. همینطور هق هق اش که 

 با هر کلمه اي که از دهان من 
م نه ن شدبیرون مي آمد بلند تر مي شد.اما نه از حرف تندي که زده بودم پشیما

 ناراحت ! براي اینکه حرف هاي 
شدم. پرستاري  ستم از او دور  شتري نزنم لبم را گزیدم و تا جایي که مي توان بی

 از انتهاي راهرو پیدایش شد 
همانطور که پوشتته اي که دستتتش بود را ورق میزد با نگاهي گذرا به ما گفت : 

 همراه لیلي شمایید؟! 
 ونسرد به من گفت شما رو میشناسم . پا تند کردم سمتش بي تفاوت و خ

 و شاراه کرد سمت مادرش: این خانوم؟! 
 بدو از جایش بلند شد: مادرشم ... 

صحبت  صمیم گرفت  پرستار نگاه متعج  و گنگي به من انداخت و باالخره ت
 کند: جراحیش تموم شده منتقلش 

ه شتتتکردن بخش مراقبت هاي ویژه تا حال عمومیش و عالئم حیاتیش يابت ن
 اجازه ي مالقات ندارید. 

 مادرش تند پرسید: خوب میشه دیگه ؟! مگه نه ؟ 
پرستتتار هنوزهم به مادر لیلي حس غریبه اي مرموز را داشتتت ، مادري که ستته 

 ماه به تعداد انگشتان دست به 
 دخترش سر زده ! 



 ما سعي خودمون و کردیم خانوم. ازینجا به بعدش دیگه با خداست ... 
 ي زد و با همان سرعتي که آمده بود دور شد. لبخند سرسر

دوباره بي حس و حال به دیوار پشتتتم تکیه دادم. ستتاعت ها کش مي آمدند. 
 عقربه ها جان مي کندند تا از 

جایشتتان تکان بخورند. نیم ستتاعت بعد امیرعلي از راه رستتید. بي توجه به 
 نامادري اش که آن سمت راهرو روي 

 نشسته بود یکراست به سراغ من آمد. صندلي ها گریان و ناالن 
 چه خبر؟! حالش چطوره؟  -

دستتتم را محکم روي صتتورتم کشتتیدم بلکه آن رخوت لعنتي از جانم بیرون 
 برود: مي خواستي چه خبر باشه ؟ بچه 

 اش و از دست داده . 
 برایش ذره اي اهمیت نداشت : اون مهم نیست ! حال خودش چطوره؟!  

شانه ي تا شش ماهش بوده! روح سرم را به ن سف تکان دادم: اون بچه نزدیک 
 داشته ! وجود داشته ...برات مهم 

 نیست یه آدم مرده؟! خواهر زادت و میگم 
صورتم را زیر و رو کرد: من هر  شم هاي بي فروغ و متعجبش چند دقیقه اي  چ

 کاري مي کنم تو رو نمي فهمم . 
 بخش پرستاري .  منتظر جوابم نماند با قدم هاي بلند برگشت سمت

  
                          

 



                    
   

 چرا هنوز کسي به سیاوش خبر نداده بود. 
مادرش آنطرف راهرو هنوز بي وقفه اشتتتک مي ریخت . تازه مي فهمیدم چه 

 حرف هاي سنگیني زدم. او هم 
سال این سن و  شتم به مادري به این  شت . حق ندا يعیت خوبي ندا  طور بيو

 احترامي کنم . به زحمت تکیه ام را از 
 دیوار برداشتم تا برایش آب بیاورم... 

 خودم هم خودم را نمي فهمیدم ! 
 *** 

 همان روز نزدیک اذان صبح بود که به هوش آمد.  
درست همان وقت هم سیاوش از راه رسید. دکتر و پرستارها خودشان را آماده 

 ا کرده بودند که آرام آرام و ب
مقدمه چیني قضتتیه ي از بین رفتن بچه اش را بگویند اما امیرعلي بي تفاوت و 

 بي رحمانه همه چیز را صاف کف 
 دستش گذاشت .  

با خونسرد ترین حالتي که مي توانست توي چشم هایش زل زد و گفت بچه ي 
 لیلي سقط شده . 

شتم . شنید ندا سیاوش وقتي که این خبر را مي  شت طافت دیدن چهره ي  م را پ
 کردم بهش . شنیدم که با لکنت 



 زبان از امیرعلي پرسید: باران؟! 
 انگار که چند تا بچه داشته باشد. و امیرعلي جوابي نداد.. 

خودش آمد و من را که پشت کرده بودم بهش تکان تکان داد: حامد..حامد اینا 
 باران و دارن میگن ؟!  

شا سکوتم را به ن چ نه ي تایید حرفش تعبیر کرد. بي هیسرم را پایین انداختم . 
 حرفي ، حتي بدون اینکه دیدن 

 لیلي را بخواهد با قدم هاي افتان و خیزان از مسیري که آمده بود برگشت .  
 دنیالش راه افتادم. به امیرعلي گفتم اینجا میموني ؟! 

 سرش را به نشانه ي تایید تکان داد. 
ت نیاز داشتتت . رفتم کنارش و زیر ستتیاوش آن لحظه بیشتتتر از لیلي به مواظب

 بازویش را گرفتم .  
 بي مقاومت به راهش براي خارج شدن از بیمارستان ادامه داد. 

نمي خواستم حرف بزنم . خوب مي دانستم من هم اگر در چنین ويعیتي قرار 
 داشتم دلم نمیخواست چیزي 

ت یاورد.  به زبان ب یا حتي کستتي براي دلداري ام کلمه اي   ا جلوي دربشتتنوم 
 بیمارستان هر دو ساکت بودیم و 

 حرفي میانمان رد و بدل نشد. 
  

                          
 

                    



   
تازه یادم آمد که با ماشتتین مهراد آمده بودم و حاال براي بردن ستتیاوش ماشتتین 

 ندارم. خودش انگار که فکرم را 
آورد و داد دستم : میشه تو رانندگي کني خوانده باشد سوییچش را از جیبش در

 ؟! 
 آره. حتما.  -

شت  سنگیني اش را از من بردا سوارش کردم. با عذاب  در را برایش باز کردم و 
 و روي صندلي نشست .  

شاید بهتر  ستم باید حرفي بزنم یا نه .  شن کردم هنوز نمي دان شین را که رو ما
 بود تا موقعي که خودش نمي 

 وید من هم سکوت مي کردم . خواست چیزي بگ
 کجا برم؟  -

 مات و مبهوت زل زده بود به جلویش . 
 سوالم را آرام تکرار کردم: سیاوش..کجا برم؟! 

 خونه نرو.  -
هر چند انتظار چنین جوابي را نداشتتتم اما شتتوکه نشتتدم. مي دانستتتم نقطه ي 

 مشترک لیلي و سیاوش همیشه فرار 
که چطور مي شود که من همیشه وقتي به آخر خط از خانه بود. فکر کردم به این

 مي رسیدم وقتي از عالم و آدم 



مي بریدم بار و بندیلم را جمع مي کردم بلیط مي گرفتم و برمي گشتم خانه ، و 
 این دو نفر آخر مسیرشان جایي 

 بود که تازه از خانه فراري مي شدند. 
شه چیزي جز طناب ست و پا بند نمي  حتي مهراد هم که خانواده اش را همی د

 دید با من اتفاق نظر داشت . این 
جمله ي معروفش را همه میدانستتتند که مدام مي گفت : خونه یه جا نیستتت 

 خونه یه حسه !  
 باشه . هر جا بخواي میرم .  -

 و واقعا نمي دانستم کجا بروم . 
خورشتتید تازه زده بود و ما ستترگردان توي اتوبان ها مي چرخیدیم . ستتیاوش 

 کلمه اي نمي گفت و من حرفي براي 
دلداري دادن نداشتم . گوشي اش را که هر چند دقیقه یکبار زنگ میزد بي حس 

 و حال از جیبش بیرون کشید 
 خاموش کرد و انداخت روي داشبورد. 

 از در کناري اش پاکت سیگاري برداشت و مشغول باز کردنش شد. 
 ؟! مي خواي یه جا نگه دارم یه چیزي بخوري  -

شیدن حالش را بد  سیگار ک شتا با معده ي خالي  سیدم ازینکه نا شتر مي تر بی
 کند اما نمي توانستم این را مستقیم 

 بگویم ! 
  

                          



 
                    

   
 چي بخورم؟!  -
 میخواي چاي بگیرم؟! میخواي ..میخواي بریم دربند صبحانه بخوریم ؟!  -

شت  شد به خنده با برگ شد. تا تبدیل  و نگاهم کرد پوزخندش بزرگ و بزرگ تر 
 صداي بلند: دربند؟! عروسي 

سي گرفتي ..! اي تو ذاتت  شحالي ؟ ها؟! بچه ي من مرد تو عرو گرفتي ؟! خو
 حامد... 

شار دادم که حس کردم  شده بود چنان ف شین قفل  شتانم را که دور فرمان ما انگ
 ن همین االن است که استخوا

 هایم بشکند. 
 اولین پک عمیقش به سیگار ماشین را پر از دود کرد. 

سرد نبود لرزش  شد. با اینکه  ستش را زیر بغلش زد و در خودش جمع  یک د
 بدنش را احساس مي کردم. بخاري 

 را برایش زدم.  
به عنوان  - یداش نبود صتتبح ؟! میگم ...میگم مي تونم  لت پ قات اون داداش 

 ش مرده برم از اون بابایي که بچه ا
شه دیگه نه ؟!  ساب می شکایت کنم ؟! ها؟! قتل عمد ح ست فطرتت  داداش پ

 اون بود که لیلي و هل داد؟ شاید 



 واسش اعدامم ببرن ! 
حتي از تصورش پشتم لرزید. داشت هذیان مي گفت ..یادش رفته بود که بچه 

 اش را نه توي آن دعوا بلکه سه 
 لي از دست داده . ماه بعد به خاطر حال خود لی

 میگم ...میگما حامد.. تو االن چه حسي داري ؟!   -
ستتعي کردم خونستتردي ام را حفظ کنم . ستتعي کردم شتترایطش را درک کنم : 

 نگرانم ! واسه رفیقم نگرانم ! 
خه االن خیلي  - خاطره تعریف کنم آ یه  یدوني ؟! میخوام واستتتت  نه م

 ه خوشحالي . االن وقتشه ...خاطره اون ش  ک
رفته بودم خونه ي بهنام همون شتتبي و میگم که لیلي خودش و رستتوند بهم . 

 خاطره ي اینکه پیشم خوابید  
 خفه شو سیاوش  

هر چند زمزمه بود و به گوش خودم هم نرستتید اما ستتیاوش با ستتماجت ادامه 
 داد: خودش ازم خواست باهام 

.اصتتال حامد من باشتته ...گفت ته آرزوهایش اینه که با من باشتته ...اصتتال..
 نخواستم که بیاد که ! جون باران راست 

میگم خودش همه کارا رو پیش پیش مي کرد.خودش آماده بود..راستتت میگم 
 جون باران.. 

 ریشخند زد: باران چیه ؟! چرت و پرت میگم  
ستم تا کجا طاقت میاورم. نمي  سرعت باال مي رفت . نمي دان شار خونم به  ف

 فجر نمي دانستم تا کجا مغزم من



 شود و گوش مي کنم .  
  

                          
 

                    
   

جلوي کافي شتتتاپي که تازه کرکره هایش را باال داده بود نگه داشتتتم . محض 
 اینکه هر چه زودتر صدایش را 

 ساکت کنم ! 
 پیاده شو یه چیزي بگیرم برات بخوري .  -
 یه ؟! چه خبره؟! ! گل از گلت شکفته ... اشتهات باز شده رفیق ! چ -

ستترم را برگرداندم و به خیابان خیره شتتتدم. هیچوقت به اندازه ي آن لحظه از 
 زندگیم از خدا صبر نخواسته بودم.  

تو از اولشم از بچه ي من حالت بهم مي خورد! یادته ؟! بهت گفتم اسمش و  -
 گذاشتم باران چقدر مسخرم 

ر لیلي سه ماه یه بار شد به بچه ي من سالم کني ؟! ها؟ کردي ؟ میرفتي باال س
 نه دیگه نشده....توام مثل مامان 

 مثل امیرعلي مثل همه ي اینا میخواستي اون بچه بمیره..تو بیشتر از همه .. 
فش :  طر نم  برگردا یم را  ع  شتتتد رو با فت و  گر قه ام را  ی هوا  بي 

 ار حامد تو....بیشتر...از...همه ! اداي مظلوما رو در نی



شماها  من میدونم تو دلت داري قند آب مي کني که بچه ام مرده..بارانم مرده..
 آدم نیستید.همتون خوشحال 

شتتدید که یه آدم مرده از حیوونم حیوون ترید...تو از همشتتون بیشتتتر....لعنت 
 بهت ... 

 یقه ام را رها کرد.  
 بغضش شکست . خودش را کشید عق  و زد زیر گریه ... 

 هایش را گرفت به داشبود و سرش را خم کرد. قلبم فشرده شد.. دست 
سیده  سیده بود؟ به کجا ر شتم ..به کجا ر صمیمي ترین رفیقي که دا سیاوش، 

 بودیم . 
 حامد چیکار کنم ؟! چیکار کنم ...؟! بچه ام مرد...  -

 پیشاني اش را کوبید به لبه ي داشبورد...دوباره...سه باره.... 
 چیکار کنم ....  چیکار کنم ؟ -

 دستم را گرفتم روي سرش و مانعش شدم: نکن سیاوش. اروم باش... 
 بي هیچ مقاومتي خودش را توي بغلم انداخت و با صداي بلند گریه کرد. 

زنده بودن لیلي دردهاي ستتیاوش را آرام نمي کرد. هدفش بچه اش بود که از 
 بین رفته بود. 

 براي همین ، آنجا آخر خطش بود.  
  

 فصل بیست و سوم  
 سیاوش 

  



                          
 

                    
   

سال همانجا توي بغل حامد ماندم و  ساعت چند روز چند  یادم نمي آید چند 
 به حال بچه ي شش ماهه ام زار 

زدم. فقط مي دانم وقتي دستتت از این کار کشتتیدم که دیگر حتي جاني براي 
 ه بود. دوباره بي نفس کشیدنم نماند

حال افتادم روي صندلي ماشین . حتي اعترايي هم به حامد که مسیر دردناک 
 خانه را میرفت نداشتم . 

فکر کردم الهام و عرشیا هستند. چه خوب و به موقع برگشته بودند. آن ها حتما 
 مي توانستند جلوي زخم زبان 

 دستشان برمي آمد.  ها و نیش و کنایه هاي مادر سد شوند. حتما کاري از 
حامد جلوتر از من از ماشتتین پیاده شتتد. زنگ خانه را زد و دوباره دوان دوان 

 عرض کوچه را براي پیاده کردن من 
ست  شتم که مي خوا شت . توي وجودش دنبال دلیل این همه انرژي مي گ برگ

 ايافه اش را هم به من ببخشد. و 
سي دا سا شته از یاداوري دلیل خوشحالي وقتي یادم مي آمد که به باران چه اح

 اش تمام وجودم آتش مي گرفت . 



به دستتش که براي بیرون آوردنم از ماشتین دراز شتده بود بي اهمیت تنه زدم و 
 پیاده شدم .  

 صداي قدم هایش را دیگر پشت سرم نشنیدم . 
 همانجا که پسش زده بودم ایستاده بود و رفتنم را نگاه مي کرد. 

 زمان از خانه بیرون پریدند. مادر و الهام هم
 دستم را گرفتم به دیوار حیا  . 

به مادر که هراستتان و دلواپس ماتش برده بود لبخند زدم. براي یکبار هم که در 
 عمرش شده مي توانست درکم 

 کند. 
 مامان...بچه ام مرد.  -

 الهام ناله کرد: سیاوش . 
د و ستتعي کرد آرامم کند: پله ها را پایین دوید. دستتتش را دور کمرم حلقه کر

 سیاوش جان...چیزي نشده 
شیا وقتي دید نیومدي  سالمه . عر شکر لیلي  شده. خدا رو  شي ..چیزي ن دادا

 رفت بیمارستان دنبالت . میگه حال لیلي 
 خوبه خدا رو شکر...چیزي نشده داداش گلم .  

این اتفاق از دید آن ها چه بود؟! فاجعه برایشتتان چطور معني مي شتتد که به 
 ويعیت مي گفتند چیزي نشده؟!  

مادر آستتتانه ي ورودي ایستتتاده بود و قدم برنمي داشتتت . کنارش که رستتیدم 
 منتظر کوچکترین زخم زبانش ایستادم 

 تا بلکه با همان بمیرم!  



 چشم هایش بي توجیه پر از اشک بود.  
 حالم ... مامان...یه کلمه نگو. مثل اینکه بمیرم. چه حالي میشي ؟! من اون  -
  

                          
 

                    
   

شانه ام گره زد. بعد از چند ماه  ست هایش را بي اختیار دور  سمتم پرید. د به 
 قهر و بي محلي دوباره به آغوشش 

 برگشتم .او که رايي بود. مثل حامد مثل همه از این اتفاق خوشحال بود.  
مین بود. با اینکه مي دانستم با همه ي این ها اما من دلیل خوش رفتاري همه ه

 مثل تمام بچگي هایم پناهي 
 جز او پیدا نمي کردم  

 *** 
یک هفته گذشتتته بود. هفته اي جهنمي که لحظه به لحظه اش باید فکر مي 

 کردم و تصمیم مي گرفتم اما مغزم 
انه ، پدر کن خنه مي توانست فکر کند نه تصمیم بگیرد. جایگاهم شده بود بال

 برایم صندلي مخصو. خودش را 
سعي مي کرد تمام  شق هایش . مادر  شت دیوار، زیر قفس مرغ ع شته بود پ گذا

 آن حس تل  وجودم را با مراقبت 



هاي پزشتتکي و غذاهاي مختلف دستتتچخت خودش جبران کند. انگار هر چه 
 عشق و عالقه در این چند ماه ابراز 

ست یکجا ارزاني ام کند...و من نکرده بود و در جانش تلنبا شده بود مي خوا ر 
 باز هم با یادآوري دلیل این سرحال 

آمدنش بیشتر از قبل محبتش را پس مي زدم.. الهام و عرشیا هر چند سعي مي 
 کردند تمام وقتشان را بي منت 

براي عوض شدن حال و هوایم بگذارند اما باز هم تا برگشتنشان فرصت زیادي 
 توي آن ويعیت باید نمانده بود. 

براي بازدید پس دادن، خانه ي تک تک افراد فامیل هم ستتر مي زدند. حامد 
 مثل قبل یا شاید اینبار حتي بیشتر و 

 امیدوارتر از قبل براي عیادت لیلي هر روز بیمارستان مي رفت .  
نهایت کاري که در آن مدت توانستتتم انجام دهم زنگ زدن به امیرعلي بود. و 

 تنها سوالي که برایم مهم  پرسیدن
 بود: لیلي سراغ من را گرفته ؟!  

 جواب منفي بود. 
 لیلي فقط حامد را یادش مي آمد. نه من نه مادرش نه مهراد نه هیچکس دیگر. 

 پس به حضور من دیگر نیازي نداشت . 
 *** 

 پدر با احتیا  سرش را داخل اتاق آورد: اجازه هست ؟! 
 ردم و دور گردنم انداختم : بیا تو بابا... هدفون را از گوشم در آو



ست : اومدم..اومدم باهم  ش ستچاچه لبه ي تخت ن ست و د سرش ب شت  در را پ
 صحبت کنیم . 

پدر انقدر کم براي چنین صتتحبت هاي جدي پیدایش مي شتتتد که نگفته به 
 اهمیت قضیه پي میبردم . 

 برگشتم سمتش : گوش میدم 
  

                          
 

                    
   

 انگشتانش را در هم قالب کرد: در مورد لیلي ... 
ضیه نه ! نمي خوام حرف  سم را آزاد کردم و رویم را برگرداندم: در مورد این ق نف

 بزنیم . 
ست ده روزه به  - سیاوش. یه هفته ا چه دلت بخواد چه نخواد باید حرف بزنیم 

 حال خودت گذاشتیمت تا حالت 
ري رو به راه بشه که بتونیم در مورد این اتفاقي که افتاده صحبت کنیم . به اونقد

 اندازه ي کافي هممون سکوت 
 کردیم . االن دیگه وقتشه که صحبت کنیم . 

 صداي آهنگ را زیاد کردم: خ  پس ...من حالم هنوز اونقدر رو به راه نشده . 



شد و قاطع هدفون ر ا از گوشم کنار انداخت با یک گام بلند از جایش نیم خیز 
 : اتفاقا خیلي رو به راهي ! 

صحبت کني ؟! مامان؟! لیلي ؟! حامد؟!  - شه ! از طرف کدوم جبهه اومدي  با
 یا خودت؟! آخه اگه میخواستم تو این 

به راه و روش هر کدومتون برم جلو اونقدر گیج میخوردم دور خودم که  مدتم 
 مي مردم. هر کدوم یه تجویزي 

 دارید! 
 سرش را تکان داد و چند لحظه اي غرق فکر نگاهم کرد. 

 تو این یه هفته ده روز حتي نخواستي بري بیمارستان   -
 باورم نمي شد که در آن ويعیت مرا متهم مي کرد! 

من خودم بیارستتتان الزمم بابا. فکر مي کني چون من مثل اون تازه از کما  -
 درنیومدم و رو تخت نیستم یعني 

 ه راهم ؟! یعني میتونم عیادت بقیه هم برم؟!  خیلي رو ب
حاال شتتتد اون؟! یادت بندازم تا چند ماه پیش همینجا تو همین خونه من و  -

 مادرت و داشتي میکشتي که فقط 
لیلي . عشتتقم لیلي .زندگیم لیلي ...یا میریم خواستتتگاري اون یا هیچکستتي 

 دیگه .چي شد پس ؟! 
الم خیلي بده بابا! از درون پوستتیدم. ولم آرام و بي حال نگاهش کردم: من ح

 کن  
 تا االن ولت کردیم که رسیدي اینجا!  -



شتید رو خرخره ام که  شد: نه اتفاقا! زیادي پاتون و گذا صدایم بلند  بي اختیار 
 افتادیم تو این منجالب 

صیرهاي خودت و میندازي گردن  سف تکان داد: چقدر راحت تق سرش را با تا
 و ناامید مي کني !   بقیه سیاوش. آدم

 جوابش را ندادم . 
 ادامه داد: اومدم بهت یاداوري کنم که لیلي برات چي بوده و حاال چي شده ! 

 یادم هست نیاز به یاداوري نیست !  -
  

                          
 

                    
   
یزي االن تنها چسیاوش..هر چي که شده هر چي که قبال بینتون اتفاق افتاده  -

 که مهمه اینه که لیلي به 
 حضورت احتیاج داره... 

 احتیاج نداره! حامد پیشش هست   -
 پس ازش خبر داري .  -

 زیر نگاه کنجکاونه اش معذب شدم  
 اره. از برادرش امیرعلي خبر مي گیرم  -
 خ  ؟  -



شتم لیلي حافظه اش و از دستت داده. من و یادش نمیاد. من که ستهلم مادر -
 یادش نمیاد. 

 پدر دستش را گذاشت روي پیشاني اش: خدایا... 
فقط حامد و یادش میاد. حامدم که ستفت و ستخت کنارشته ! پس نیازي به  -

 حضور من نیست ! 
 سکوتش نشان مي داد قانع شده باشد. 

 سیاوش میدوني آدم تو این ويعیت ..  -
 م.... دستم را باال بردم: نصیحت نکن بابا! نمیخوام بشنو

 باشه نصیحت نمي کنم . میخوام بهت یه پیشنهادي بدم .  -
شیا  شي الهام و عر شنهاد تمام پچ پچ ها و زمزمه هاي در گو سم پی شنیدن ا با 

 ذوق و شوق هاي مادر در طول 
این دو هفته برایم زنده شتتد. الهام بعد از رفتنشتتان به مالزي با کمک یکي از 

 د آشناهایش خیلي سریع توانسته بو
در یکي از شرکت هاي وارداتي آنجا کار پیدا کند و به خاطر تسلط قبلي اش به 

 زبان خیلي زود جا افتاده بود و 
شان تبدیل  سل چند هفته ای ست و پا کرده بود...ماه ع شیا هم کاري د براي عر

 شده بود به اقامتي یکساله که حاال 
ش قرار بود به خاطرشرایط خوب زندگي که آنجا پیدا کرده شتر هم ب ود. بودند بی

 از روزي که پایش رسیده بود 
روي خاک ایران از روزي که اتفاق هایي که براي من در طول این یکسال افتاده 

 بود را شنیده بود مدام پیشنهاد 



فت مي  مالزي .مي گ ها بروم  با آن  جا رها کنم و  مه چیز را این که ه مي کرد 
 توانم خیلي راحت دانشگاه يبت نام 

شم از اول بخوانم .. زندگي خوبي بي کنم  شته با ست دا شته اي که دو . هر ر
 هیچ خاطره و داستان و عذابي شروع 

باشتتم زندگي مجردي آزادي ..چیزي که  کنم ..مي گفت مي توانم مستتتقل 
 همیشه عشق داشتنش روي راه هایي 

که میرفتم نقش اول را داشتتت !براي مادر با شتتنیدن این خبر کورستتوي امیدي 
 وشن شده بود. نه که از دور بودنم ر

حتي یک يانیه هم ريایت خاطر داشته باشد نه ! کارش به جایي رسیده بود که 
 براي دور کردن من از لیلي 

  
                          

 
                    

   
حاير مي شد روي دلتنگي و حساسیت هاي خودش هم چشم ببندد! عرشیا 

 د مشتاقانه استقبال از این پیشنها
مي کرد و پدر تماما موافق بود! برا ي اولین بار روي یک ایده ستتفت و ستتخت 

 موافق بود!اما من نمي توانستم به 



بي خیالي و راحتي آن ها به این پیشتتنهاد فکر کنم . لیلي ، ويتتعیتش هنوز 
 زنجیري بود که من را به آن بیمارستان 

 ه همه ي چیزي که قبال بودم بسته کرده بود. به این خاک به این زندگي من را ب
 کاش مي توانستم مثل آن ها بي در نظر گرفتن هیچ جوانبي تصمیم بگیرم  

 حتي پیشنهادي که میخواي بدي رو هم میدونم .  -
شون فکر کن  سرم. به صت نداري پ مک  کوتاهي کرد و دوباره گفت : زیاد فر

 خوب فکر کن زود تصمیمت و 
 هرت بگو. بگیر و به خوا

اره باید تصمیمي بگیرم. بین رفتاراي متناقض شما اول از همه ! ایکه باالخره  -
 باید آدم باشم و مدام برم به لیلي 

 سر بزنم و حواسم بهش باشه یا اینکه همه چیز رو ول کنم و از اینجا برم!  
 نگاهش متفکر بود 

گفته تو هیچ عشتتق و اینا با هم هیچ تناقضتتي نداره. الهام به من و مادرت  -
 عالقه اي به لیلي نداري  

 نمي تونه چهار روز حرف و تو دهنش نگه داره؟!  -
ست با این  - شفته ایم میخوا سرزنش نکن وقتي مي دید ما چقدر آ خواهرت و 

 حرف ها آروممون کنه . تو وقتي 
بهش عشتتقي نداري پس آینده اي هم با هم ندارید همینطور که االن هم گفتي 

 صال تو رو به جا نمیاره...تو که ا
ستي به کمک  سان دو سر ان سي که از  شي مثل ک شرایط کنارش با باید تو این 

 اشناش میره. و یادت نره که تو 



هم کم یا زیاد مستتب  این حال و روز لیلي هستتتي ! حاال به هر حال...نه این 
 بح  کهنه فایده داره نه کاش و اما 
شه  يعي که تو رو هم به یاد نداره و تو و اگر. وقتي حال لیلي خوب ب با چنین و

 هم عشقي بهش نداري بیشتر 
سیاوش من فکر مي کنم  ست ! و اینکه ،  ستان دیگه درست نی ادامه دادن این دا

 حامد براي لیلي مناس  تر باشه 
 پسرم. القل .... 

رو ببسه بابا! هر چي به ذهنتون میرسه میگید! بسه ...مغزم داره میترکه ..پاشو  -
 بیرون بابا بزار آروم باشم .. 

از جایش که بلند شتتد، از شتتانه هاي افتاده اش از دمچایي هایي روي زمین مي 
 کشید از سري که به افسوس 

تکان مي داد و بیرون مي رفت فهمیدم حال مردي را دارد که از پستترش، تنها 
 پسرش براي همیشه قطع امید 

 کرده . 
  

                          
 

                    
   



با زنگ  نه ي در نگاه کردم و بعد  چند لحظه اي جاي خالي اش را در آستتتا
 خوردن گوشي ام حواسم برگشت سر 

بایلم همان چیزي بود که مي  جایش .دیدن نام شتتهرزاد روي صتتفحه ي مو
 توانست بعد از این مدت آتشفشان 

 درونم را باز فوران کند.  
پشتتت ستتر هم مي افتاد که خودم را براي هیچکدامشتتان نمي  اتفاق ها آنقدر

 توانستم آماده کنم . مثل حال 
ورزشکاري که بي گر کردن ورزش سختي مي ند و ايار بدن دردش تا چند روز 

 عذابش مي دهد!با نفس عمیقي 
که کشتتیدم ستتعي کردم تا آخرین جایي که میتوانم حجم اکستتیژن را وارد ریه 

 هایم کنم .  
 ه ؟! بل -
 سالم سیاوش. خوبي ؟! شناختي ؟!   -
 نه !  -

 شناخته بودم. از خودش هم بهتر شناخته بودمش ! 
 شهرازدم .  -
 ها...! آدم فروش قهار.!  -

 از روي صندلي بلند شدم و با پا در اتاق را بستم . 
شکلي برام پیش  - ستم زودتر زنگ بزنم بهت یه م شید من میخوا سیاوش ببخ

 ه ... اومده بود ک
 کي اهمیت میده به مشکالت تو؟ وقتي من لیلي و بچه ام و از دست دادم؟!  -



 صدایش آرام شد. 
 شنیدم. براي همین زنگ زدم. متاسفم سیاوش  -
 متاسف باش. برات خوبه  -
 میخواستم ببینمت میشه ؟!  -
 چي شده؟! عزیز شدم؟! یه وقت که مثل خیار فروختیم ؟!  -
 و مهراد جات و پیدا مي کردن دیر یا زود حامد  -
آره خ  تو کارشتتون و راحت کردي .خوش به حال حامد پرنده ي اقبال رو  -

 شونشه ...عشق همه ي دختراس 
 سیاوش! میخوام ببینمت اگه میشه  -
 باشه ببینیم هم و.  -
همون رستتتوراني که دفعه ي اول همدیگر و دیدیم . ستتاعت هشتتت شتت  .  -

 میاي ؟! 
  

                          
 

                    
   

شیطنت و خنده هاي  ساده و  صویر اولین باري که در آن رستوران با آن ظاهر  ت
 از ته دل دیدمش جلوي چشم 



هایم آمد! چقدر به نظرم دور مي آمد..انگار هزار ستتال، یک عمر از آن روزها 
 گدشته بود. حتي یادم نمي آمد آن 

هم چطور بودیم ؟! حامد کجا بود؟! مهراد چقدر در نظرم وقت من و لیلي با 
 پست بود؟! یک عمر زندگي کرده 

 بودم. دو سال پیر شده بودم قد یک عمر زندگي .  
 میام .  -

یاي  هاي دن جان  که از او و هی خاطراتي  یادآوري  با  عدش را  عت ب ند ستتتا چ
 جدیدي که با او شناخته بودم 

یادآوري روزهایي  که از ذوق بردهاي پیاپي مان در کورس هاي گذراندم...با 
 خیاباني سر از پا نمي شناختیم و دو 

نفره افتخاراتمان را جشتتن مي گرفتیم .. دستتت هایمان را مي کوبیدیم به هم و 
 ساعت ها با صداي بلند از دست 

 فرمان هایمان براي هم داستان مي ساختیم و مي خندیدیم ... 
ماشتتین هاي جدید را مطرح کرد و من بي هیچ با یاد آوري روزي که قضتتیه ي 

 تعللي از مهراد اسم بردم. 
 مهراد.....شهرازد پاي مهراد را باز کرد به زندگیم !  

ستتاعت هشتتت شتت  بي آنکه بخواهم طبق روز اول جلوي رستتتوران معطل 
 آمدنش شوم داخل شدم و پشت یکي 

در زندگي ام بریده  از میزها نشتتستتتم . آنقدر از خودم و دختري به نام شتتهرزاد
 بودم که حتي اگرآن ش  نمي آمد 



تنهایي براي خودم شتتام ستتفارش مي دادم و ذره اي هم از ندیدنش یا نبودنش 
 ناراحت نمي شدم. من که همیشه 

ستند و غذا مي خوردند با  ش ستوران مي ن شت میزهاي ر به آدم هایي که تنها پ
 دید یک آدم عجی  و غری  نگاه 

سي مي کردم. حاال  شبیه هر ک ستم  سته ...مي توان شک مي دیدم که مرزهایم 
 باشم شبیه هر آدمي ..حتي آدم هایي 

 که تا دو هفته ي پیش به چشمم عجی  و غری  و غیر قابل درک مي آمدند. 
شتم ! نه از چیزي ناراحت مي  جدا از این ها..دو هفته اي بود که این حس را دا

 شدم نه خوشحال . 
شتتته بود که آمد. شتتهرزاد بي خیال و بدقول این بار از ترس پنج دقیقه هم نگذ

 سیاوشي که مي دانست عوض 
صبر کند خودش را با آخرین  ست دیگر برایش پنج دقیقه هم  ير نی شده و حا

 سرعتي که مي توانست سر قراري 
حاير شود رسانده بود! دوباره با قیافه اي شبیه روز اولي که در اتوبان همدیگر 

 دیم ....با لنزهاي رنگي ، را دیده بو
شکي براقي که  شت آرایش غلیظش برایم غریبه بود....موهاي زر صورتي که پ

 زیر روسري که طبق عادت 
ست رانندگي کردن و  شناي یک د شت گره میزد، همان ژست آ شه اش از پ همی

 نگاه حواس پرتي که نشان از بي 



سبت به خیابان ها و آدم ها مي داد...دوب شهرزاد قدیمي تفاوتي اش ن اره همان 
 ! 
  

                          
 

                    
   

روي پاهایش قد کشتتید و میزهاي اطراف را عجوالنه دید زد تا باالخره من را 
 گوشه ي رستوران پشت میز 

کوچک و دو نفره ي چسبیده به شیشه پیدا کرد. لبخند تصنعي و محافظ کاري 
 ي اش داشت که نشان از آشنای

 روي صورتش نشست و با قدم هاي حساب شده سمتم امد. 
 بوي عطرش زودتر از خودش سر میز رسید.  

 سالم .  -
به دستتتش که دراز شتتده بود نگاه زیر چشتتمي انداختم و بي تفاوت چرخیدم 

 روي صندلي و صاف نشستم : بوي 
 عطر مردونه ات کل رستوران و خفه کرده . 

 خورد و روي صندلي مقابلم نشست .  بي حرف و ساکت سر 
 با وجود اینکه آشکارا از نگاه کردن به صورتش طفره مي رفتم موفق نمي شدم . 

 لبخند لرزاني زد و گفت : مرسي که اومدي ....حالت خوبه ؟! 
 تیز نگاهش کردم. تنها چیزي که چهره اش داد میزد دلسوزي و تاسفش بود.. 



 تون و میفرمایید آقا؟ گارسون کنارمان خم شد: سفارش
شتم فکر مي کردم که چقدر  شم بود را ندادم.دا سفار سري که منتظر  جواب پ

 مي تواند وقیح باشد که در آن 
ست که  شتم فکر مي کردم که حتما خیلي وقیح ا سد؟! دا يعیت حالم را بچر و

 هنوز مي تواند توي چشم هایم زل 
 بزند و حالم را بچرسد!  

را به حامد لو داده بود و حامد هم به گوش لیلي کستتي که همه ي داستتتان 
 رسانده بود و آن ويع پیش آمده بود 

ست مهراد را هم گرم گرفته بود همین  سي که به وقتش د شهرزاد بود! ک همین 
 دختر بود!  

صورتم و حالم را مي  شده بود توي  سي که حاال با وقاحت تمام خیره  همین ک
 پرسید. 

امد نگفته بود اگر حامد آن شتت  همه چیز را به لیلي اگر جریان مهراد را به ح
 نگفته بود لیلي هم نمي رفت سر 

وقت مهراد پس لیلي هم وسط هیچ دعوایي صدمه نمیدید و دخترم از بین نمي 
 رفت ... 

 ذهنم به سرعت همه چیز را پردازش مي کرد.. 
 دو تا پیتزاي مخصو. لطف کنید آقا.  -

سوني که متعج سون این را به گار شده مانده بود گفت . گار   کنارم نیمه خم 
 چرخید سمت شهرزاد به خیال اینکه 



 من کر و الل باشم . 
 نوشیدني ؟!  

  
                          

 
                    

   
 مسب  همه ي بدبختي ها شهرزاد بود.  

 دو تا دلستر زحمت بکشید. 
 حتما. میارم خدمتتون . 

رستتون مشتتتم را یکدفعه چنان کوبیدم روي میز که چند قدم نرفته با رفتن گا
 برگشت و نگاهمان کرد. چه خوب 

سمت میز بود وگرنه اگر نزدیک تر بود گلویش را همانجا آنقدر  شهرزاد آن  که 
 فشار مي دادم تا خفه اش کنم .  

وحشت زده خودش را عق  کشید و با نگاه معذبي به میزهاي اطراف صدایش 
 یین آورد: چیه ؟! چرا همچین را پا

 مي کني ؟! 
ستترم را جلو بردم: پستتت فطرت ترین آدمي هستتتي که تو کل عمرم دیدم. مي 

 گفتي مهراد بده؟ ها؟! تو ام از 
همون دار و دستتته اي ! گرگي تو لباس میش ...مي گفتي واي مهراد خیلي بده 

 بعد تو مهموني هاش مي 



. میدوني چرا چون رفیقمه ! رو دستتت  چرخیدي ..حامد همه چیز و بهم گفته
 خوردي فکر کردي خبر چیني هات 

جایي در نمي کنه فکر کردي همه مقل خودتن ! اره؟! هر چي بدبختي کشتتیدم 
 تو این مدت مسببش تو بودي ! 

 بچه ام و از دست دادم هم مسببش تو بودي  
یه حرف دم ظهر پدر توي گوشتتم پیچید: چرا تقصتتیرها را همیشتتته گردن بق

 میندازي ؟! 
شهرزاد همان  شد و من را هم آرام کند. راهش را بلد بود. این  سعي کرد آرام با

 شهرازدي بود که روزهایي که از 
 همه جا فراري بودم من را پناه داده بود و آرامم مي کرد. 

 اومدم در مورد همین چیزا حرف بزنیم . اومدم تويیح بدم همه چیز و.  -
هم دیگه واستته مزخرفاتت خرد نمي کنم . اون موقع که باید دیر اومدي . تره  -

 تويیح مي دادي داشتي براي 
 حامد خبرچیني مي کردي ! یادت رفته ؟! 

 او هم به تقلید از من سرش را نزدیک تر آورد. 
 چشم هایش پشت آن لنزهاي آبي رنگ هم برق مي زد. 

 حاال چند سانتي متر با هم فاصله داشتیم . 
شتم براي حامد خبرچیني مي کردم، تو تا گردن سیاوش.  - اون موقع که من دا

 تو باتالق داداش حامد بودي ! 



از اینکه به جاي عق  نشیني کردن جلو آمده بود و محکم حرف زد جا خوردم. 
 همه چیز را در مورد شهرزاد یادم 

 مانده بود جز اینکه او دختري بود که از هیچ چیز و هیچکس نمي ترسید! 
 سم را آزاد کردم و دوباره تکیه دادم به صندلي . نف
  

                          
 

                    
   

ضاوت مي کني . فقط کاراي  سر جایش باقي ماند: توي ذهنت یه طرفه ق اما او 
 من و از دید خودت نگاه مي 

اد دت نمیکني . همون که من به حامد گفتم یادت نمیاد نتیجه اش چي شد؟! یا
 حامد رفت سروقت برادرش و 

همه ي چک و سفته هات و آزاد کرد؟! خبر چیني بده! زیرآبي رفتنم بده.آره بده 
 منم میدونم ! اما کاراي بد تو 

بعضتتي موقعیتا بهترین کاریه که مي توني انجام بدي ! اگه من اون کار و نمي 
 کردم.... 

 رده بودي دخترم االن زنده بود! دوباره حمله کردم سمتش : اگه اون کار و نک
شکایت  - شتي و  نه ! اگه اون کار و نکرده بودم االن تو به خاطر چک هاي برگ

 مهراد گوشه ي زندان آب خنک 
 مي خوردي !  



 القل بچه ام زنده بود.  -
سه تو رو خدا. هر کي ندونه  سیاوش! ب سه  پوزخندش تمام جانم را آتش زد: ب

 ن من میدونم که از دست همو
جنین دو ستته ماهه فراري شتتده بودي و به من پناه آورده بودي ! هر کي نشتتنیده 

 باشه من که شنیدم همون روزا 
 چند بار به لیلي گفتي بچه رو باید بندازي ! 

 خ  که چي ؟! بعدش پشیمون شدم بعدش خواستم اون بچه باشه !   -
 بان میزد.  هنوز هم پوزخند مي زد. قلبم از شدت عصبانیت توي مغزم ير

 به چي مي خندي لعنتي .  -
 خنده اش در عرض يانیه اي جمع شد و به اخم جدي تبدیل شد.  

به اینکه هنوزم نفهمیدي اونقدر بزرگ نشتتدي که بتوني باباي یه بچه باشتتي !  -
 به اینکه بعد این همه مدت 

!؟!  ههنوزم یبار نشستي یه بار فکر کني که خ  اگه به دنیا بیاد بعدش چي میش
 ؟ خانواده ي تو میزاشتن بیاریش 

ير  سرت باز مي کردي حا شتي لیلي رو از  پیش خودش؟! تو که تمام وقت دا
 بودي باهاش ازدواج کني ؟! حاير 

 بودي براي بچه ات زندگي درست کني ؟ 
 اینا به خودم مربوطه نمیخواد تو نظر بدي !  -
ي همه ي ناز کشتتیدنا بهت چرا بدت میاد؟! یه بارم که یکي جرات داره جدا -

 حرف راست و بزنه میگي به تو 



سیاوش به من ربط داره! آدم وقتي یه بچه رو میاره تو این دنیا  ربطي نداره؟! چرا 
 که خودش تونسته باشه زندگي 

شده  شه ! وقتي که تکلیفش با خودش معلوم  ضاح خودش و درست کرده با افت
 باشه ! فکر کردي فقط خودت 

شق بچه اي  شي ؟! نگاه کن دور و ورت عا شق ایني که بابا ب ؟ فقط خودت عا
 و...! همه ي اینا که داري میبیني 

ست ندارم مادر  ست دارن! اما فکر مي کنن به بعدش...! من دو مثل تو بچه دو
 شم ؟! من دوست ندارم جاي سر 

  
                          

 
                    

   
بان ها ي این شتتهر لعنتي و قمار کردن هر شتت  ستتر مرگ و خوردن کف اتو

 زندگیم و دست به دست شدن بین یه 
ست  شنیم تو خونه ي خودم و بچه ام و بزرگ کنم ؟! چرا دو شت آدم پولدار ب م

 دارم..ولي وقتي ويع خودم اینه ... 
 صحبت هایش را که با هیجان و نفس نفس زدن ادامه میداد یکباره قطع کرد.  

 هم قالب کرد و ادامه نداد.  دستش را در
 تا رسیدن غذاها هیچکداممان کلمه اي حرف نزدیم .  

 داشتم به حرف هایش فکر مي کردم . 



به چیز  مان  کدام نک هیچ مایع خ مان  ید بود جز ه باز کرد. بع دلستتترش را 
 دیگري دست بزنیم . 

ستار  - سیاوش! یه مادر زمین گیر دارم که براش پر سالمه  شش  ست و  من بی
 گرفتم . بیشتر پولي که براي خودم 

شکیش دوا درمونش جراحي و  شه ...! مراقبت هاي پز صرف مادرم می میمونه 
 هزار تا چیز دیگه . اون ماشین هاي 

شه ...این خونه  سیا می رنگ و وارنگ اگه یه خط روش بیفته زندگیم و روزگارم 
 مجردیه شیک باال شهري که 

پول خودم نیستتت ! همه ي زندگیه من زیر  توشتتم یه مترشتتم به نام خودم و به
 دست کساییه که براشون کار مي 

سر من معامله هم کردن و من و با مبلغاي پولي که خودم هم  کنم ! حتي اینکه 
 نمیدونم چقدره به تیم دیگه اي 

فروختن ...حتي تا اینجا! تا کجا براشون سود داشته باشم و ارزش داشته باشم 
 تامین کنن  که اینجوري زندگیم و

خدا میدونه ! نمیخوام بشتتینم ببینم مامانم به خاطرنداشتتتن پول دیالیز و عمل 
 گوشه ي خونه جون بده و من کاري 

از دستتتم برنیاد... چون من به آینده ام فکر مي کنم دارم به زندگیم فکر مي کنم 
 ....دارم به اون روزي فکر مي 

ه مادر شتتدن فکر کنم . ستتیاوش... کنم که بتونم زندگیم و جمع و جور کنم و ب
 اونقدري که تو عالقه داري پدر 



بشتتي و یکي بهت بگه بابا من هزار هزار برابر آرزوي مادر شتتدن و تشتتکیل 
 خانواده رو دارم! حالم از زندگي لعنتیم 

داره بهم میخوره. اما چاره اي ندارم. زندگیت وقتي خرابه نباید به این فکر کني 
 د وسط اون که اگه یه بچه بیا

ست کنه ! نمي تونه ! ناتوانه . تو قراره زندگي اون بچه رو  مي تونه همه چیز و در
 درست کني ! قراره زندگیت اونقدر 

 درست باشه که اون بچه رو هم بتوني تو آرامش و درستي بزرگ کني ! 
 دست هایم را گذاشتم روي صورتم . 

 انگار که گردنم نمي توانست سرم را نگه دارد! 
یاوش . ولي قبلش  - یا هم میشتتي ستت پدر دن یه روز. بهترین  با میشتتي  با تو 

 ....خودت و جمع کن . هر افتضاحي که به 
 بار آوردي و پاک کن .بزار بچه ات بتونه بهت افتخار کنه ... 

اولین باري بود که از نصتتیحت شتتدن جوش نمي آوردم و داد و بیداد راه نمي 
 انداختم . 

  
                          

 
                    

   
 شهرزاد همیشه مرا بلد بود. 



شدن مي  - کاري و بکن که من دارم مي کنم ..کاري و که همه قبل از بچه دار 
 کنن .  

 دلستر را ریخت توي لیوان و هل داد سمتم . 
حت میتوني خودت و جمع و جور کني . چون از  - گه بخواي خیلي را تو ا

 بد نبود به خاطر نیاز به اولشم ويعت 
پول نبود که تو این کار و این راها افتادي ! فقط واستته تجربه بود. مگه نه ؟! یه 

 مرفه بي درد که واسه اینکه به 
ست اینکارارو مي کنه ! خیلي  خودش يابت کنه زیر امر و نهي مادر و پدرش نی

 خ  ...حاال تجربه کردي ؟! دیدي 
 ق  . راه درست و برو... تهش چي بود؟! حاال برگرد ع

ست  شم مي خواندند. همه راه در ست همان چیزي بود که مدام توي گو راه در
 را نشانم مي دادند. توي گوشهایم 

 فریادش مي زدند. 
 مایع خنک را یک نفس سرکشیدم. تمام آتش درونم فروکش کرد! 

 لیوان را گذاشتم روي میز. 
 درس کار....شایدم زندگي . خواهرم میگه باهاش برم مالزي . واسه  -

 _خ  ؟! 
سرم را طرف دیگري چرخاندم و ماشین هایي که با سرعت از پشت شیشه رد 

 مي شدند را نگاه کردم: هنوزم 



ست . میگن ....میگن حامد براي لیلي بهتره.  میگن بودن من با لیلي درست نی
 لیلي از وقتي به هوش اومده فقط 

صن ...ا صدا مي کنه ...ا سه . میگن با الهام حامد و  شنا صن فقط حامد و می
 برم از ایران...از اینجا برم. از همه ي این 

 چیزا دور شم ... 
شتم که یکي  - شانس و دا به نظر من فکر خوبیه . کاش من مثل تو بودم و این 

 یدفعه دستم و بگیره و از این 
 ويعیت بکشه بیرون . 

 لیلي چي میشه ؟  -
داشته باشه ، حامد اونیه که دستشو میگیره و برش مي  اونم اگه مثل تو شانس -

 گردونه زندگي ...من حامد و 
خوب میشناسم . میدونم اونقدر آدم مطمئن و قابل اعتمادي هست که میتوني 

 حتي زندگي خودت و با خیال 
راحت بسچري دستش . چه برسه زندگیه یه دوست و! نگران لیلي نباش...بودنت 

 دگي خوبي که تا حاال براش زن
 نیاورده شاید نبودنت زندگیش و درست کنه 

  
                          

 
                    

   



از این همه صتتراحت لهجه اش نه تنها ناراحت نمي شتتدم بلکه برخالف همه 
 حرف هاي تند و تیزش را ذره ذره 

 هضم مي کردم . 
که - بدونم  باشتتته .. نه اگه من برم  اگه ...اگه لیلي حالش خوب  فکر نمي ک

 نامردم...میرم. میرم مالزي با الهام و 
 عرشیا. اونجا دوباره شروع مي کنم . رو پاي خودم... 

هاي پیتزاي دستتتت نخورده را اینطرف و آن طرف مي کرد.  که  گالش ت با چن
 ذهنش سخت مشغول بود. آنطور که 

 فکر مي کردم از شنیدن این حرف خوشحال شود هم نبود. 
 اگر یه وقت برگردي چي ؟! ببیني مثال...مثال حامد با لیلي ازدواج کرده؟!   -

 ذهنم از فکر خالي بود!  
مثل باغباني که باالخره قبول مي کند از پس سبز کردن درختش برنمي آید و آن 

 را مي سچارد دست باغبان 
 دیگري و میرود. 

م گرانش بودم و هستمیدوني خودتم . من هیچوقت عاشق لیلي نبودم. فقط ن -
 . 

ست  سازنده نی سرش را باال آورد: نگرانیت  شقاب و  چنگالش را ول کرد روي ب
 سیا. پس ول کن و برو. لیلي 

 خوش شانس ترین دختریه که من دیدم ! 
  



 فصل بیست و چهارم  
 لیلي 

نگاه سرسري و تمسخر آمیزي به دستگاه ها انداخت دست هایش را با حالت 
 جی  هاي  جدي و خشکي توي

شلوار جینش فرو برده بود: میگن باال خونه ات و دادي اجاره، فاز و نولت قر و 
 قاطي شده..اینا خیلي ساده ان 

 مگه نه ؟! 
 جوابش را ندادم . 

ادامه داد: توام کارت بازي دادن آدماي ساده اس...باز نقشه ي جدید چیدي ؟! 
 خودت و زدي به رواني بودن که 

 ه و بقیه رو نمیشناسي . فقط حامد و یادت
 بي هوا برگشت سمتم صورتش را نزدیک صورتم آورد. 

 حتي من و؟!  -
نفستتم را به زحمت نگه داشتتتم . چشتتم هاي عستتلي اش تیزي و برندگي بي 

 رحمانه اي داشت . 
  

                          
 

                    
   



شروع ک رد به قدم زدن: اگه یادت نمیاد پس سرش را عق  برد و دوباره اتاق را 
 بزار معرفي کنم .من مهرادم! 

برادر بزرگتر همون کسي که فقط یادت میاد! هر کسي که کوچکترین برخوردي 
 با حامد داشته خوب من و 

بازي نمي خورم!  فت خطیم و هیچ جوره  چه ه یدونن  مه هم م یادشتتته ! ه
 برعکس برادر ساده لوحم ! اونم بازي 

ختي مثل تو رو! به جا فیلم بازي کردن بشین خاطراتت و مرور کن تا آدماي بدب
 جا پاي من تو ذهنت خوب 

محکم بشه ...اونوقت دیگه داستان سرایي نمي کني که حامد و فقط میشناسي 
 ! روشنه یا روشن کنم برات؟! 

 سرم درد مي کرد. چرا تنهایم نمي گذاشت . 
سوزي و نگاهش چند لحظه اي روي چهره ام متوقف  شد بعد انگار که اوج دل

 محبتش را بخواهد به رخ بکشید 
 گفت : سیاوش کاراش و ردیف مي کنه میاد رسما مي گیرتت . غضه نخور. 

 خوش به حال تو..  -
نگاه زیر چشتمي به ستمتم انداخت : پس انقدرام قروقاطي نشتدي . تو هنوزم 

 جون داري تیکه بندازي بچه ؟! 
اومدي . قراره امروز مرخص شتتم . حامد با دو ماه شتت   آره تو بهترین روزم -

 بیداري و عذاب کشیدن این جون و 
 بهم برگردونده. میخواي اونم بگیر خیالت راحت شه ! 



اه کوتاهي کشتتید: نه که باز هوا ورت داره و خیاالت ببافي که یه بچه ي ستتاده 
 گیر آوردي که هر غلطي که مي 

بالت میاد!حامد برخالف  من خیلي نوع دوستتته . خیلي بیش از حد کني دن
 لیاقت اطرافیانش بهشون اهمیت میده و 

يربه  شه هم به خاطر همین قل  مهربونش  شون لطف مي کنه ...همی درحق
 مي خوره. و میدوني که کار من این 

 وسط چیه ؟! حتما تا حاال با راه و روش من آشنا شدي ! 
 د  بي فکر و اراده جواب دادم: محافظت از حام

خنده تمام صتورتش را پر کرد. دستت هایش را از جی  هایش بیرون کشتید و 
 بي صدا بهم کوبید: احسنت ! دقیقا 

شد به ترور ناکام! این بار اگه بخوام عمل  سفانه دفعه ي آحر تبدیل  همینه ! متا
 کنم حرفه اي تر و حساب شده تر 

 کار مي کنم ...پس حواست و خوب جمع کن ! 
 انسان روي تو گذاشت . باورم نیمشه که تو برادر حامد باشي .  نمیشه اسم  -
عاد لطیف  - با اب ند رفتم بزار یکمم برگردم عق   ها! خ  مثل اینکه خیلي ت

 روحیه ام آشنات کنم . وقتي از زندگي 
با مامان بابات بریدي و راه افتادي در به در، خونه ي من بود که درش به روت 

 یخواستي باز بود. وقتي هرجور م
اونجا جولون مي دادي و وقت و بي وقت دوستتت پستترت و دعوت مي کردي 

 هم اونجا خونه ي من بود. وقتي 



الزم شتتد دیگه اونجا نباشتتي هم باز من بودم که برات یه خونه ي دیگه اجاره 
 کردم و تو مفت و مسلم رفتي 

  
                          

 
                    

   
ش سیاوش که ولت کرد و توش ن سي !  ستي بدون اینکه حتي یه قرون بدي به ک

 رفت بازم من بودم که به آب و 
یه ي همنوع  یارمش ! میبیني منم همون روح یداش کنم برات ب تا پ آتیش زدم 

 دوستي حامد و دارم. منتها به راه و 
شبختي حامد که فعال  يمن از خو سبه ! در  سم خودم که خیلي ام برام دلچ ر

 نطوره و من برادرشم . یه برادر داره ای
ساده فريش مي کنن با خاک  سایي که  ستاده و ک سرش وا شت  شیر پ که مثل 

 یکسان مي کنه 
 نیاز نیست انقدر حر. و جوش بخوري . من به برادرت فکر نمي کنم  -
 نمي توني ام فکر کني ...!  -

شکوک و شد. نگاه م شد و حامد تند داخل  صباني اش  در اتاق بي هوا باز  ع
 اول برادرش بعد من را از نظر گذراند. 

 صدایش دورگه و کلفت شده بود: چه خبره اینجا؟! 



مهراد با خنده ي مستتخره اي شتتانه هایش را باال انداخت و دستتت هایش را به 
 نشانه ي تسلیم باال برد: اومدم 

 عیادت ! 
و ورا نبینمت حامد راهش را جلوي در سد کرد: مگه بهت نگفتم دیگه این دور 

 ؟! 
مهراد یک ستترو گردن از او باالتر بود: بیمارستتتان و مگه خریدي ؟! من هرجا 

 عشقم بکشه میرم و میام به تو هیچ 
 ربطي نداره ! 

سه  شن بازویش را گرفت و هلش داد به بیرون اتاق: جا زیاده وا حامد تند و خ
 جولون دادن تو! اینجا نه کسي 

 ظرته ! حضورت و میخواد نه کسي منت
سخر مي گرفت توي راهرو پیچیده بود: یعني  صدایش را که هنوز همه را به تم

 میگي داداشم ازم قطع امید 
 کرده؟  

 فریاد حامد بلند شد: داداشت مرد! تو داداش نداري دیگه ... 
 چه خبره آقایون؟ آرامش بیمارستان و بهم زدین ...بفرمایید آقا..  -

 ه درک..لیاقتت همینه ! میرم خودم دستت و بکش ... دستم و ول کن بابا...برو ب
چشم هایم را روي هم فشار دادم تا کاب*و*س حضور برادر حامد تمام شود. 

 بخشي از وجودم سرسختانه از او مي 
 ترسید. 



چشتتم هایم را که باز کردم مادر با ستتري که چرخیده بود و متعج  بیرون را 
 نگاه مي کرد داخل شد. 

شه از این واال این پ - شم به آدمیزاد نمیبره. طفلک حامد..چي میک سره قیافه ا
 برادر. فکر مي کنم میبینم تو چند 

 ماه نزدیک این زندگي مي کردي تنم میلرزه به خدا!  
  

                          
 

                    
   

و سه هفته اي به زحمت نیم خیز شدم. پاهایم را از تخت آویزان کردم. بعد از د
 که با مجوز دکتر مي توانستم راه 

شتن توي  ستادن و قدم بردا شیرین لمس زمین ای ساس  بروم هنوز هم همان اح
 وجودم بود. هنوز هم مثل همان 

بار اول که مادر زیر بغلم را گرفته بود و حامد با اخم هایي که بي دلیل در هم 
 بود نگاهم مي کرد قدم اول را که 

ذوق دلم مي خواستتت فریاد بزنم و پایکوبي کنم . بعد از تمام آن برداشتتتم از 
 مدت باالخره لبخند زدم. حامد هم 

هر چند نمي خواستتت آن ظاهر جدي و مغرورش را بشتتکند اما بي اختیار به 
 ذوق و شوق بچه گانه ام لبخند زده 



 بود. لبخند نه ! فقط اخم هایش باز شده بود. 
صنعي که حامد را هیچوقت در حال خند ه ندیده بودم مگر همان لبخند هاي ت

 به زور و از سر تعارف به مادر و 
سنگین تر بود. با من هم  دکتر تحویل مي داد و از هزار بد و بیراه و اخم و تخم 

 آنقدر کم و قريي حرف میزد 
سالم و خداحافظ تل  و زورکي ترجیح میدادم. این حامد  سکوتش را به آن  که 

 کس در این دنیا که انگار با هیچ
 دشمن تر از من نبود چرا دو ماه تمام زندگي اش را باالي سر من گذرانده بود؟! 
مادر دمچایي ها را جلوي پایم جفت کرد: برادرت با حاج آقا خیلي صتتحبت 

 کرد چند ش  پیش . من که ننشستم 
پیششون گفتم درست نیست پدر پسري میخوان حرف بزنن . ولي چند ساعت 

 یز با حاج آقا حرف میزد. داشت یکر
نمیدونم چي گفت و چي شتتنید که موقع رفتن اومد به من گفت لیلي مرخص 

 شد بیاریدش همین خونه . حاج آقا 
 یه مدت میاد پیش ما.  

بي تفاوت نگاهش کردم همانطور که از یخچال کوچک کنار تخت کمچوت و 
 خوراکي ها را تند تند توي کیف 

امه داد: یه وقت آتیش مي افتاد به این جونم مي دستتتي اش خالي مي کرد اد
 رفت اون سمتي . آه و ناله ام بلند 

مي شتتد دو روز مي رفت تو اون خونه اونا رو مي برد مستتافرت...یادته ؟! چند 
 بار نشستم غصه خوردم که رفتن 



 زیارت؟!  
 یادم نبود. حرف هایش به اندازه ي چهره اش برایم غریبه و دور بود. 

شناس حاال - شکري کنم نه که نمک ن شدم. نه که نا شحال  شاهده خو  خدا 
 باشم . ایشاال سایه اش هزار سال 

سه خاطر تو میگم مي توني چند وقتي با آرامش تو خونه  شه ..وا سرمون با باال 
 باشي . 

دستتتم را گرفتم لبه ي تخت و به زحمت از جایم بلند شتتدم. به محض اینکه 
 ثل کف پاهایم به زمین رسید م

 همیشه درد و فشاري توي سرم پیچید... 
 حامد کجا میره؟!   -
وا! چه ستتواال میچرستتي دختر؟! میره خونه ي خودشتتون! نکنه انتظار داري  -

 بیاریمش خونه ي خودمون؟! 
  

                          
 

                    
   

چهره اي مصتتمم  یکدفعه برگشتتت ستتمتم . نگاه دقیقي به رویم انداخت و با
 گفت : ببین چي میگم بهت لیلي ! حاال 



ستان و جریان و بي آبرویي حاج آقا داره راهت میده به خونه  که بعد اون همه دا
 اش من دارم میگذرم از سر 

 گ*ن*ا*هت دیگه کوچکترین قدم اشتباهي برنمیداري ! 
ین بوده که ا بعد دوباره سرش را برگرداند و گرم کار شد: واال شانس باهات یار

 مرد از اون آدمایي نیست که بگن 
گ*ن*ا*هکار دیگه باید ستترش زده بشتته ! انقدر رحم و مروت داره که باز در 

 خونه اش و به روت باز کرده. این بار دیگه 
شده غل و زنجیرت کنم  شنوم ازت یه کلمه ! این بار  سر نمیاري ! دیگه ن سم پ ا

 به تخت توي اتاقت نمیزارم با یه 
 ر هم صحبت شي ! حتي اگه اون پسر حامد باشه . پس

شناترین آدمي را  شت آ سرم کوبید. هیچکس حق ندا سي با پتک توي  انگار ک
 که مي شناختم از من دور کند. 

 حتي پیش آن مادر هم احساس امنیت نمي کردم . 
 صدایم بي اختیار باال رفت ! 

 حق ندارید حامد و از من دور کنید.  -
کشید و از جایش بلند شد. حاالتش خبر از کوچکترین مدارایي زیو کیفش را 

 نمي داد. خشک و جدي بود: 
یدمون مي کرد و داد و هوا راه  هد یدي برادرش چجور ت ند که گفتم .  همین 

 انداخته بود سر من که از زندگي 
یک کني .پستتره  قدر خودت و بي آبرو و کوچ برادرش بریم بیرون. نمیزارم ان

 چشماش شبیه چشماي  آدمیزاد نیست .



آدمیزاد نیستتت اصتتال. قبل از اینکه اون پستتر بالیي ستترت بیاره خودم جمع و 
 جورت مي کنم . 

 حرف هایش را انگار نمي شنیدم . 
 من فقط حامد و میشناسم !  -

مانتویي را از جالباسي برداشت و به زور انداخت روي شانه هایم : بقیه رو هم 
 دت کم کم میشناسي . حامد و یا

 میره... 
ترس از دستتتت دادن حامد جانم را گرفته بود. بغض گلویم را گرفت : حامد 

 رايي نمیشه من و پیش شما بزاره و 
 دیگه نیاد ببینتم . 

دستم را توي آستین مانتو فرو برد. پیشاني ام را ب*و*سید: عزیز مادر این پسر 
 و فراموش کن ...این پسرا رو از 

رنگ آرامش و ببیني ..فکر کن این پستتر اصتتال وجود زندگیت بیرون کن بزار 
 نداشته . چطور تونستي به نبودن و 

 ندیدین سیاوش عادت کني ؟! اینم مثل اون.  
 اشک هایم آماده ي ریختن بودند: حامد... 

  
                          

 
                    



   
 هیچي نگو...اسمش و هم نگو چانه ام مي لرزید. دکمه هایم را بست : هیس . 

ستش فرار کنم و بروم  ستم از د شتم . مي توان شت زده یک قدم عق  بردا وح
 دنبال حامد. 

شده.  ستا دکمه هات و ببندم زودتر بریم . دیر  اخم هایش توي هم رفت : بیا وا
 نذر سفره ي حضورت ابالفضل 

 ... بیاد خونه . بیا کردم کاراش همه مونده...فردا قراره به خاطر برگشتنت مهمون
 اشک هایم روي صورتم مي ریخت : بگو حامد بیاد. 

 انقدر حامد حامد نکن . کفر منم درنیار. بیا اینجا  -
 وحشت زدم چرخیدم تا بروم سمت در: حامد.... 

محکم به سینه ي کسي خوردم که تازه وارد اتاق شده بود. سرم را که باال آوردم 
 فت . با دیدنش همه چیز آرام گر

حتي وقتي مثل همیشه آنقدر اخمو و جدي بود. بازوهایم را گرفت تا تعادلم به 
 هم نخورد. 

با آنکه در چند وجبي اش بودم بي آنکه مخاطبش من باشتتم به مادر گفت چرا 
 گریه مي کنه ؟! 

 انگار که مرا نمي دید. 
 چي بگم واال...  -

فت براي دور کردن من  فت ؟! چرا نمي گ قدر نقشتتته چرا نمي گ مد چ حا از 
 کشیده؟! دلم مي خواست برایش تويیح 



نه  نه تو را ببینم  که دیگر  ند  نه زنداني کن که مي خواهند من را توي خا بدهم 
 اسمت را بیاورم. مي خواستند مرا 

 ببرند یک جاي غریبه تا تو را فراموش کنم . 
 مگر مي شد وقتي همه را فراموش کرده بودم جز او؟! 

 دل ها ناله شد و توي فضا معلق ماند: حامد نرو....  همه ي درد و
شد. با مالیمت مرا از خودش جدا کرد: تو  سردش ذره اي هم مهربان تر ن نگاه 

 ماشین منتظرتونم ... 
 نه پسرم ما آژانس مي گیریم .  -
 نیازي به آژانس نیست . ماشین دارم.میرسونمتون تا هرجا که بخواید   -

 بیرون رفت .   این را گفت و بي صدا
 اینبار هم مخاطبش مادر بود! 

  
 فصل بیست و پنجم  

 حامد 
  

                          
 

                    
   



شین را جلوي  شتم خانه ي مهراد. ما ست برگ لیلي و مادرش را که رساندم یکرا
 در بي دقت پارک کردم و سریع 

سایلم هر چه شتم را از آن خانه جمع  رفتم باال. آمده بودم تا و شتم و ندا که دا
 کنم و بروم خانه ي عمو حمید. این 

قضتتیه با صتتالحدید پدر و مادر تایید شتتده بود. بعد از اینکه در جریان دعوا و 
 بگومگوي من و مهراد قرار گرفتند با 

تا من بتوانم جایي براي اجاره در  که چند وقتي  ید صتتحبت کردند  عمو حم
 انه ي ان ها بمانم . تهران پیدا کنم خ

ستقبال کرده بود. از محبت و عالقه ي  ضیه با روي خوش ا عمو حمید از این ق
 پدرانه اش به من و مهراد آنقدر 

مطمئن بودم که وقتي پدر این پیشتتنهاد را داد بي چون و چرا قبول کردم. حاال 
 هم آمده بودم خرت و پرت هایم 
 را از آن خانه جمع کنم و بروم . 

را که توي در انداختم بي دلیل فکر مي کردم که قفل را باز نمي کند! حتي  کلید
 فکر مي کردم ممکن است 

مهراد قفل خانه اش را عوض کرده باشتتد اما اینطور نبود. مثل همیشتته با یکبار 
 چرخش به سمت چو در باز شد.  

 کفش هایم را باپشت پا درآوردم و رفتم داخل . 
 ه خانه نرسیده باشد.  خدا خدا مي کردم هنوز ب

 مي ترسیدم از اینکه اینبار اگر جر و بحثمان شود نتوانم خودم را کنترل کنم . 



خانه اش به هم ریخته بود، آشتتفته بازار تر از همیشتته ...حتي از بعد آن چند 
 روزي که دیگر پایم را در آن خانه 

ب هاي محبونگذاشته بودم. روي زمین جلوي تلویزیون پر از دي وي دي فیلم 
 مهراد بود، ملحفه و 

بالشتتتش ..شتتیشتته هاي ستتبز و ستتفید نوشتتیدني هاي مورد عالقه اش...جا 
 سیگاري هاي پر... 

آب گلویم را قورت دادم و نگاهم را برگرداندم ستتمت اتاقم . دلم مي خواستتت 
 از این زندگي بي حساب و کتابش از 

 این دخمه ي پر عذابش زودتر جدا شوم . 
که باز کردم میان اتاق دود گرفته با پیکرش مواجه شتتتدم که طاقباز  در اتاق را

 افتاده بود روي تخت . بین 
 انگشتانش سیگاري گرفته بود و دستش را گذاشته بود روي سینه اش . 

با صداي در سرش را روي بالشت چرخاند و الي چشم هایش را باز کرد: به به 
 ....ببین کي اومده ! 

کمد. چمدان و کوله پشتي ام را به زحمت پایین کشیدم.  بي تفاوت رفتم سمت
 مي دانستم زل زده به حرکاتم و 

 چشم ازم برنمي دارد: چیه ؟! قهر کردي داري میري خونه بابات؟!  
نامرت  ریختم  غل زدم و  هایم را از روي میز ب تاب  باز کردم. ک مدان را  در چ

 وسط .  
 ه اي گفت : مهرم حالل جونم آزاد.... دهنش را کج و کوله کرد و با لحن دختران



 پشت بندش هر هر خندید. 
  

                          
 

                    
   

لباس ها، پیراهن ها..شتتلوارها هر چه که توي کشتتوها بود بیرون کشتتیدم و 
 ریختم روي کتاب ها توي چمدان. از 

شم دیدم که به زور و زحمت از جایش بلن شه ي چ ست لبه ي گو ش شد و ن د 
 تخت . 

شت پلک  سختانه پ سر ستهایش را  شتانش جدا کند د سیگار را از انگ بي آنکه 
 هایش کشید و گفت : کجا بودي این 

 چند روزه؟! 
 ادلکن هایم را با دقت بین لباس ها جاسازي کردم که نشکند. 

 با پا زد به دستم : هوي ..با توام! کجا بودي ؟!  
 قبرستون   -
 ...تنها تنها؟! رفته بودي مرده خوري ؟!  اهه  -

 دوربین عکاسي ام را جداگانه کنار در گذاشتم که یادم نرود. 
 نکنه عقد کردي با دختره داري میري خونه ي بخت ؟!  -

 بي آنکه برگردم جواب دادم: دارم میرم از اینجا! میرم خونه ي عمو حمید.  



ستتیگارش زد و متفکرانه نگاهم زیو چمدان را به زور کشتتیدم. پک عمیقي به 
 کرد. 

 چشم هایش پف آلود بود. 
 به سالمت ! در و هم ببند پشت سرت سوز میاد.  -

 از جایش بلند شد تلو تلو خوران رفت سمت در. 
صابش  شه مثل تمام وقت هایي که اع شد. مثل همی سیگار نمي ک تازه فهمیدم 

 از چیزي خرد مي شد که دیگر 
 مي رفت سراغ مواد. نمي توانست تحمل کند 

صدایم را بلند کردم: زنگ بزن به نوشین بیاد جمع و جورت کنه ! من و نکشون 
 تو راه دوا درمون و دکتر... 

صدایش کش دار بود: تو برو مثل  سرش توي هوا تاب داد،  شت  ستش را از پ د
 سگ پاسچان سه ماه بخوام دم 

 تخت اون دختره....نمیخواد نگران من باشي . 
شده بودم که فکر کنم یک لحظه هیچوق سیاه ن سرد و  سبت به مهراد انقدر  ت ن

 ي دیگر هم نمي توانم تحملش 
 کنم ! کوله و کیف دوربین را پشتم انداختم و چمدان را دنبال خودم کشاندم . 

در خانه را که پشت سرم بستم احساس کردم براي یک آن صداي هق هق گریه 
 اي شنیدم . 

 نه ! محال بود! 
 راد براي هیچکس جز خودش ارزش قائل نبود. مه



  
                          

 
                    

   
 هیچکس را در این دنیا جز خودش آدمیزاد حساب نمي کرد. 

چمدان را کشاندم توي آسانسور و به تصویر شکست خورده ي خودم در ایینه 
 زل زدم . 

 ه مواظ  مهراد بودن در توانم نیست .. بعد از دو سال باالخره قبول کردم ک
 ترک بین من و برادرم حاال عمیق ترین شکاف دنیا بود!  

هفده هجده ستتتال پیش پدر براي تولدش دوچرخه کادو گرفت آن موقع من 
 چهار پنج ساله بودم. نشسته بودم 

گوشتتته ي اتاق و به دوچرخه ي ستتبز رنگ و براق مهراد نگاه مي کردم. مثل 
 بود که همیشه پشت  دوچرخه اي

شیشه ي مغازه ها به هم نشان مي دادیم . زین چرم براق داشت و دست فرمان 
 هایش کمي رو به باال خم شده 

بود. مي دانستم مهراد چقدر براي داشتننش نقشه کشیده بود مي دانسم چقدر 
 در آن لحظه خوشحال و رايیست 

اره بارانش کند. اما طبق انتظآنقدر که مي تواند حتي بچرد بغل بابا و ب*و*ستته 
 همه این کار را نکرد. عادت نداشت 

 تشکر کند حتي از همان بچگي .  



همان که بي اینکه نگاهت کند و مخاط  قرارت دهد لبخندي روي لبش مي 
 نشست یعني بزرگترین تشکر 

 عالم را کرده.  
ول به از فردا دوچرخه اش را بر مي داشتتت و مي رفت توي کوچه . چند روز ا

 پز دادن و نمایش دادن دوچرخه ي 
گرانقیمتش گذاشتتت از هفته ي دوم ستترگرمي جدیدي براي خودش پیدا کرد. 

 بلوک هاي آجري را روي هم 
میچید تخته آجري رویشان اری  مي گذاشت ، دورخیز مي کرد و بعد با تمام 

 توان رکاب مي زد تا از تخته چوبي 
د دقیقه اي روي هوا پرواز کند. نتیجه اش شتتیبدار باال برود و از آن طرف چن

 هم معلوم بود هر روز با شلوار پاره و 
پاهاي زخمي به خانه برمي گشت . پدر چند بار دعوایش کرد که دیگر این کار 

 را نکند. گوش نکرد. تهدید شد 
که اگر به همین بازي خطرناک ادامه بدهد دوچرخه اش را مي گیرند و میدهند 

 گوش نکرد. به من باز هم 
 آخرین باري که زمین خورد پدر دوچرخه را از دستش گرفت و داد به من .  
 آن روز مهراد ده یازده ساله توي رویم نگاه کرد و گفت از من متنفر است . 

سال چیز زیادي در خاطرم نمانده اما این جمله اش آنقدر  سن و  با آنکه از آن 
 پر رنگ توي ذهنم نشست که 



قت فرامو که آن روز موقع گفتن این حرف توي هیچو ش نکردم. نفرتي 
 چشمهایش برق مي زد تمام عمر توي 

 ذهنم مانده بود! 
و من همیشتته فکر مي کردم باید بابت اینکه آن روز پدر دوچرخه ي مهراد را به 

 من داده است تمام زندگي ام را 
 براي عذرخواهي از او بگذرانم .  

  
                          

 
                    

   
اما حاال، مي توانستتتم فارغ از تمام آن فکر ها جلوي رویش بایستتتم و بگویم 

 اینبار من از تو متنفرم ! 
 پایم را که توي خیابان گذاشتم گوشي ام زنگ خورد. 

 دیدن اسم عرشیا همان چیزي بود که مي توانست روزم را کامل کند. 
   سالم رفیق . حالت چطوره -
 مرسي حامدجان. حالت بهتره؟! رو به راهي ؟!   -

یک لحظه دهانم را باز کردم که جوابش را بدهم نتواستتنتم . اولین نفري بود که 
 در تمام این مدت حال من را مي 

 پرسید. انگار بعد از چند ماه یک نفر پیدا شده بود که مرا مي دید!  



که خوب بودم. ستتیاوش ل  هایم را تر کردم و خشتتک و ستتخت گفتم : من 
 چطوره؟! بهتره؟! 

ضیه بهت زنگ زدم. ما یعني من و الهام نظرمون این بود که  - در مورد همین ق
 براي دور کردن سیاوش از این 

 قضیه و بهتر شدن حالش ببریمش یه مدت پیش خودمون مالزي . 
شدن حال او چه  ستم بچرسم براي خوب  ستم بچرسم پس لیلي چي ؟! خوا خوا

 کردید؟! خواستم داد بزنم  فکري
 هوار بکشم اما صدایم را کسي خفه کرده بود. 

 آها..  -
شه تو این  - شونم بهتر با سیاوش از لیلي براي هر جفت فکر مي کنیم دور بودن 

 شرایط چون لیلي سیاوش و 
یادش نمیاد و به خاطر همین بدتر از حضتتورش عصتتباني میشتته به عالوه ي 

 شرایط اینکه سیاوش هم تو این 
 خیلي مایل نیست کنار لیلي باشه . میدوني که منظروم کدوم شرایطه ؟! 

ذهنم کار نمي کرد! نشستم توي ماشین . گیج و منگ دنبال سوییچ گشتم : نه 
 کدوم شرایط ؟ 

اینکه لیلي فقط تو رو میشناسه و تو رو میخواد! میدوني که این براي سیاوش  -
 چقدر سنگینه ! 

به  یاد چند ماه پیش خودم افتادم. انگار دستتتي تمامم را گرفت و پرتابم کرد 
 روزهایي که لیلي کنارم راه مي رفت 



 و فقط سیاوش را مي خواست !  
 میدونم .  -
 حامد،....  -

حرفش را نیمه تمام گذاشتتت . مي دانستتتم دنبال کلمات مي گردد براي گفتن 
 جمله اي که برایش سخت است !  

 بله ؟!  -
  

                          
 

                    
   
میدونم تو این ويعیت درست نیست ...یعني میدونم تو این وسط چه دردي  -

 کشیدي . حتي اینم میدونم که 
شه و هیچکس به این فکر نمي کنه که تو  سیاو شون به لیلي و  س االن همه حوا

 چه عذابي کشیدي این 
کني هیچکستتي بهت فکر نمي کنه این وستتط ..من برخالف اینکه فکر مي 
 وسط خیلي درکت مي کنم . میفهمم 

 حالت رو. اما با همه ي اینا یه خواهشي دارم ازت... 
باره مک  طوالني کرد: من و الهام میخواستتتیم قبل از رفتنمون یه مهموني  دو

 براي خداحافظي بگیریم میدوني 



شه که میبیني .  شم اونجا آخرین باري با سیاو  باور کن میدونم االن وقتشاید 
 مناسبي براي حرف مهموني گرفتن 

نیستتت . ولي فکر کردم شتتاید بهتر باشتته قبل از رفتن ستتیاوش، تو و لیلي هم 
 ببینیدش. شاید برا ي خداحافظي 

 شاید حاللیت ...نمیدونم هر چي . شاید درست نبود که من ... 
 میام .  -
 چي ؟!  -
و من میام. لیلي هم اگه حالش خوب باشه و  گفتم میام. بگید جا و تاریخش -

 خودش بخواد میاد وگرنه من 
 مجبورش نمي کنم . 

 اما اگه تو بخواي میتوني مجبورش کني که بیاد.  -
سه براي اومدن به  - من لیلي و براي چیزاي بزرگتر از اینم مجبور نکردم. چه بر

 یه مهموني خداحافظي . اگه 
که براي  قه  تا یاوش خیلي مشتت یت ستت نه و ازش حالل بار لیلي رو ببی آخرین 

 بخواد...میتونه غرورش و بزاره کنار بره 
 خونه اش و باهاش حرف بزنه . 

امیدوارم پس بیاد مهموني . پس ...تو اصال امکان نداره باهاش صحبت کني  -
 یا ازش بخواي ؟ 

 نه . به امیرعلي میگم اگر خواست بیارتش .  -
 الش ؟! ؟؟؟ خودت هم نمیاریش ؟! یعني خودت هم نمیري دنب -



ماشتتین را روشتتن کردم. آدرس خانه ي عمو حمید را را با اینکه زیاد نرفته بودم 
 اما خیلي خوب به خاطر داشتم . 

 حامد با توام !  -
 نه عرشیا. من نمیارمش .  -
ببینم ..نکنه ...نکنه توام ازش دور شدي ؟ نکن پسر این کار درست نیست .  -

 جور آدمي نبودي اون دختر تو که این
االن از همه مونده از همه جا رونده شده. فقط تو رو میشناسه . سیاوش هم که 

 نیست دیگه کنارش جاي خالي 
 اون و چجوري میخواد تحمل کنه ؟ 

  
                          

 
                    

   
خال ید جاي  با که  خاطر همین  به  قا  یک نفر را پر کنم توي ذهنم گفتم دقی ي 

 سمتش نمي روم.  
 اصال گوش میدي حرفاي من و حامد؟  -

_ببخشتتید دارم رانندگي مي کنم . آدرس مهموني و بهم اس ام اس کن . من 
 میام حتما. 

 باشه . پس مرغت یه پا داره...باشه بهت مي فرستم مواظ  باش .  -
 سالم برسون الهام خداحافظ .  -



 باران ریزي شروع به باریدن کرده بود.   گوشي را که قطع کردم
فکر کردم آن مهماني دلیل و مناسبتش هر چه که باشد براي بسته شدن پرونده 

 ي سیاوش از زندگي من یا 
شاید حتي رفتنش از زندگي لیلي مناس  باشد. شاید همه مان نیاز داشتیم که 

 یکبار دیگر مثل قبال ها، مثل آن 
از هم دیر جواب زنگ و اس ام اس دادن هاي دوستانه وقتي که تنها دلخوریمان 

 مان بود باید دور هم جمع 
 شویم . حتي شده با آن همه کینه ! براي خداحافظي ! 

خیابان شتتلوغ زعفرانیه آن وقت شتت  زیر باران برایم آنقدر دلگیر بود که انگار 
 تنهایي ام را هزار برابر توي رویم 

ست داد میزد. دلم براي خیابان چها شده بود. دلم مي خوا صفهان تنگ  رباغ ا
 انجا باشم . دلم مي خواست جایي 

 باشم که توي خیابان هایش این همه خاطره ي تل  نداشته باشم .  
پشت چراغ دستم را گذاشتم روي فرمان و با چشمهاي خیس از اشک زل زدم 

 به ماشین هاي مدل باالیي که 
که فارغ از همه ي دنیا توي ماشتتین ها  کنارم ایستتتاده بودند. دختر و پستترهایي

 مي گفتند و مي خندیدند.  
چرا نمي شد لیلي همین حاال توي این ماشین باشد؟! کنارم باشد؟! بدون هیچ 

 گذشته اي ؟ هیچ داستاني ..؟!  
 برف پاک کن ماشین را زدم.  



تیجه ن چه فایده وقتي ستتیاوش را تجربه کرده بود و بعد از اینکه از بودن با او به
 نرسیده بود حاال من شده بودم 

ستم  صدایش مي زند؟! حتي نمي توان ش   سي که روز و  مرد آرزوهایش ؟! ک
 باور کنم که مي گفت فقط من را 

 مي شناسد! حتي این را هم دیگر نمي توانستم باور کنم . 
 هنوز با بند بند وجودم عاشق کسي بودم که دیگر نمي توانستم باورش کنم .  

 گ کسي بودم که کنارم بود و نمي خواستم نزدیکش شوم.  دلتن
باید تمام زندگي ام را جمع مي کردم و براي همیشتتته خودم را از این  شتتتاید 

 داستان بیرون مي کشیدم . 
 شاید اصال عشق همین نرسیدن بود.  

  
                          

 
                    

   
ي دختر دیگري را پیدا مي کردم که انتخ  شتتتاید چند ستتتال بعد جاي دیگر

 اولش باشم ! کسي که مثل لیلي 
 بخندد مثل لیلي حرف بزند...مثل لیلي ، لیلي باشد. 

ستم دنده  شماره ي عمو حمید بود. در حالیکه با یک د اینبار که تلفن زنگ زد 
 را عوض مي کردم تماس را وصل 

 کردم: جانم عمو؟!  



 غذا درست کرده منتظرتیم  کجایي شازده؟! زنعموت  -
 دستشون درد نکنه . دارم میام نزدیکم . مزاحم میشم تا چند دقیقه دیگه .  -
 مراحمي عمو. داداشت زنگ زده بود االن.   -

ست  سرد. خودش ادامه داد: خوا ساکت و  سنگ  شدم. مثل  صل   بي اختیار 
 مطمئن شه میاي اینجا. 

 .  باشه عمو حمید. من نزدیک دارم میرسم -
 قربانت پسرم منتظریم .  -

 باران شدت گرفته بود. 
 چه خوب که دیگر ماشین ها و آدم هاي اطراف را نمي دیدم . 

 يبط را براي شکستن سکوت آزار دهنده ي ماشین روشن کردم . 
 تمام وجودم هنوز مشتاق بود که لیلي در آن مهماني شرکت کند!  

شالق  شین میخورد قاطي صداي خواننده با قطرات باران که  سقف ما وار به 
 شده بود. 

 " چشمامو بستم رو خودم از مرز تقدیرم بري 
 با اینکه میدوني خودت این بار میمیرم بري 

 چشمامو بستم رو خودم مغلوب این تصمیم شم 
 یک عمر جنگیدم نري نه وقتشه تسلیم شم 

 تسلیم شم از دست میري به بن بست میري 
 وار میشه دلتنگیام تکرار میشه آ

 با فکر تو همخونه میشم دیوونه میشم 



 چیزي نگو از مقصدت تا من نرم دنبال تو 
 اما بگو وقتي بدم از کي بچرسم حال تو 

 آوار این تنهایي و کم کم نگاه کن تو خودت 
  

                          
 

                    
   

 چشمامو میبندم بري چشماتو واکن رو خودت 
 سلیم شم از دست میري به بن بست میري ت

 دلتنگیام تکرار میشه آوار میشه 
 با فکر تو همخونه میشم دیوونه میشم 

 تسلیم شم از دست میري به بن بست میري 
 دلتنگیام تکرار میشه آوار میشه 

 با فکر تو همخونه میشم دیوونه میشم 
 تسلیم شم از دست میري به بن بست میري 

 میشه آوار میشه  دلتنگیام تکرار
 با فکر تو همخونه میشم دیوونه میشم " 

 آهنگ چشمام و میبندم  -* خواننده احسان خواجه امیري 
 *** 



ش  خیس عرق از خواب پریدم. حتما هم قبل تر از آن توي خواب  نیمه هاي 
 فریادي کشیده بودم یا حرفي زده 

خل اتاق آمدند. حتي با بودم که یکباره در باز شد عموحمید و زنعمو هراسان دا
 دیدن آن ها هم چند دقیقه اي 

 طول کشید تا موقعیتم را بفهمم ! 
دستتتم را کشتتیدم روي صتتورت خیس از عرق و ت  آلودم. خواستتتم از بیدار 

 کردنشان عذرخواهي کنم اما زبانم قفل 
 شده بود. 

 حامد؟! حالت خوبه ؟!   -
 و از اتاق بیرون رفت . زنعمو نگاه نگرانش را با تعلل از من برداشت 

 ملحفه را از روي بدنم کنار انداختم تا بتوانم نفس بکشم . 
از شتتدت خجالت نتوانستتتم مستتتقیم نگاهش کنم : خوبم عمو. ببخشتتید 

 بیدارتون کردم . 
 این چه حرفیه ؟! خواب بد دیدي ؟!  -

سالي  ست . عمو حمید با اینکه فقط از پدر چند  ش آمد و کنارم لبه ي تخت ن
 کوچکتر بود اما از لحاظ رفتاري و 

ظاهري هیچ شتتباهتي به برادر بزرگترش نداشتتتت . هیچ وقت در ذهن من و 
 مهراد مثل یک عمو جاي نگرفت . 

بیشتتتر شتتبیه یک دوستتت بود. دوستتتي که از آن اخم و جدیت هاي پدر بي 
 نصی  مانده بود. چه آن وقت که 



  
                          

 
                    

   
سهیم مي  شیطنت هایمان  شت در  سالي که دا سن و  کوچک بودیم و با وجود 

 شد چه سال هاي اخیر که با 
صبوري و آرامش تمام افتضاحاتي که مهراد به بار آورده بود را جمع و جور مي 

 کرد. 
دوستش داشتم . فارغ از فامیل بودنش . حتي جدا از احساس امینت و آرامشي 

 نارش داشتم . دلم مي که در ک
خواست سر بگذارم روي شانه اش، بروم توي بغلش و یک دل سیر گریه کنم . 

 اندازه ي تمام روزهایي که درد 
 کشیده بودم . 

ستم بي  شوه طبعم بود باز هم نمي توان با اینکه او، عمو حمید خوش اخالق و 
 مقدمه خودم را جلویش بشکنم . 

 ا حرفي بزند که سر صحبت باز شود. دل دل مي کردم سوالي بچرسد ی
 خواب بد دیدم. اره..خواب دیدم ببخشید.  -

پشتتتت دستتتش را گذاشتتتت روي پیشتتتاني ام: اي بابا! توام مثل مادرتي هي 
 عذرخواهي مي کني هي تعارف مي کني . 

 خواب بد که دیگه دست خود آدم نیست . یکمي ت  داري به نظرم... 



 ت . نه خوبم . ممنون چیزیم نیس -
 من و ببین حامد.  -

 دستش را گذاشت زیر چانه ام و سرم را برگداند طرف خودش: چیزي شده؟! 
خواستتتم حرفي بزنم که همه ي پیش بیني هایم را خراب کرد: از ستتر دعوا با 

 مهراد انقدر آشفته اي ؟! 
 حرفم را میانه ي راه خوردم و دوباره ساکت شدم . 

 اتاق.  زنعمو با لیوان آب برگشت توي 
که جوون بودیم خیلي  - پدرتم  یاد بین برادرا...ببین من و  ها پیش م این دعوا

 اینطوري با هم جر و بح  داشتیم . 
اما اول و آخرش باز جونمون براي هم در مي رفت . ندیدي ؟ ستتر شتت  قبل 

 اومدنت مهراد زنگ زد به من پرسید 
 رسیدي یا نه ؟ من میدونم چقدر دوستت داره . 

اره ي ستر و لبخند از زنعمو تشتکر کردم و لیوان آب را گرفتم . ستردي و با اشت
 خنکي اش بین دست هایم گر گفته 

 ام لرز به تنم انداخت : تمام مشکالت من از سر عالقه اش شروع شد! 
 زیر چشمي دیدم که به همسرش اشاره کرد که بیرون برود و تنهایمان بگذارد. 

حرفم را بفهمد وستتط ناکجااباد زندگي ام چقدر خوب که هنوز یک آشتتنا که 
 داشتم . 

  
                          



 
                    

   
سته گریخته یه  سمتم : در مورد اون دختره هم من ج شد چرخید  سته  در که ب

 چیزایي شنیدم از پدرت.. اون 
 تن پدر و بندگان خدا هم خیلي نگرانتن .. هم تو هم مهراد این چند وقته فقط

 مادرتون و لرزوندید. آخه این دختر 
 ارزشش رو داره که به خطرش این همه داستان درست کردید دو تا برادر؟!  

نگاهش کردم. خیلي بي دلیل تار موهاي نقره اي کنار شتتقیقه اش بهم آرامش 
 مي داد: آره عمو لیلي ارزشش و 

 داره . 
شد شد. اخم هایش هم بازتر  سم به چهره اش آرام تر  شنا : حامد..من تو رو می

 خاطر قل  مهربونت نمیتوني تو 
این ويتتعیت تنهاش بذاري . اما در مورد آینده چي ؟! فکر کردي ؟ ببین مي 

 توني با کسي که قبال با دوست خودت 
رابطه داشته ازش بچه داشته حتي ..مي توني با همچین کسي آینده اي بسازي 

 ؟ 
دنبال جواب منطقي مي گشتتت . چیزي که  بغضتتم را قورت دادم. عمو حمید

 من نداشتم . 
 دوستش دارم عمو...  -

 کاش لرزش چانه ام متوقف مي شد. 



ست خیلي چیزارو  شتن نی ست دا ست : حامد، فقط دو ش ستش روي زانویم ن د
 تو نمي توني تحمل کني . وقتي میري 

شمت میاد هي برات بزرگ و  شکاف! هي به چ شه یه  زرگ بتو زندگي یه ترک می
 تر میشه . مهراد و میبیني ؟! 

داره با عالقه اش تو رو اذیت مي کنه . توام همین مي شتتي از روي عالقه ات 
 اون دختر و تو زندگي اذیت مي 

شته اش و به  شي هي میخواي گذ ساس می شي روش ح شکاک می کني . بهش 
 روش بیاري ...نمیشه !  

 میشه ..  -
 یش ؟! میخواي بري خواستگاریش ؟!  میشه که چي ؟! یعني میخواي بگیر -

ستت  سکوتم دوباره ادامه داد: میدوني که اونقدر بهت اعتماد دارم و دو شت  پ
 دارم که هر کاري بخواي بکني ازت 

حمایت مي کنم ! همه چي رو هم به جون میخرم حتي شتتتده بابات بهم بگه 
 دخالت نکن بازم دخالت مي کنم ...اما 

ار چند وقت بگذره. انقدر عجوالنه نه ...بزار....بزار من میگم ..میگم الاقل بز
 یکي دوسال حداقل از این اتفاقا 

بگذره. هم تو هم اون دختر هم دوستتتت خودتون و پیدا کنید. شتتماها هنوز 
 سنتون خیلي کمه ! مگه چند سالته 

سیبي  ساله مثل  سه  ست و  شه ؟! یه جوون بی سال حامد؟! مگه اون دختر چند 
 ازه رو هوا داره چرخ مي مونه که ت



میخوره پنج شش سال دیگه تازه مي فهمید چي میخواید و چي هستید! اونوقت 
 میبیني که تکلیف خیلي چیزا 

 روشن میشه برات. بزار زمان همه چي و درست کنه خودش حامد. باشه ؟ 
  

                          
 

                    
   

ش ه همین و میگه . میگه زمان همه چي و درست مي تل  خندیدم: مامانم همی
 کنه . نه عمو. زمان فقط همه چي 

و خراب تر مي کنه ....اون موقع لیلي ستتیاوش و دوستتت داشتتت گفتم زمان 
 بگذره درست میشه همه چي . لیلي با 

شه همه چي  ست می شکال نداره زمان بگذره در شد گفتم ا ست  سیاوش دو
 ..گفتم زمان ...لیلي باردار شد...گفتم .

بگذره....لیلي رفت تو کما گفتم زمان بگذره....زمان درستتتت نمي کنه عمو. 
 انگار فقط داره از من انتقام میگیره .  

اشک هایم روي گونه ام فرود مي آمد.باالخره آن سد غرور همیشگي ام جلوي 
 یک نفر خراب شد.عمو هم این 

و ستترم را روي شتتانه اش را خوب مي دانستتت . بازوانش را دورم حلقه کرد 
 گذاشت . 



شتباهاتش و مي داد. زمان بالیي  ست حامد. اون دختر باید تاوان ا اینطوري نی
 سر تو نیاورد. تو زندگیت و به اون 

 دختر گره زده بودي براي همین اینطوري فکر مي کني ... 
 توي بغلش هق مي زدم . 

 دردهایم سر باز کرده بود. 
 حاال چیکار کنم ؟  -

هایم را نوازش کرد: حاال قراره زندگي کني . بزاري اون دخترم زندگي کنه ! مو
 بزار یکي دو سال بگذره همه يبات 

ستید من قول میدم اولین نفر پا  پیدا کنید. اون وقت ....اگه بازم همدیگر و خوا
 پیش بزارم برات..ولي مطمئنم 

 نظرت عوض میشه حامد. 
خیلي دوستش دارم..نمیتونم ازش دست  من خیلي دوستش دارم.. من لعنتي -

 بردارم.نمیشه ....چیکار کنم ؟ 
 چانه اش را گذاشت روي سرم وسعي کرد گریه ام را آرام کند. 

 از الي در دیدم که زنعمو قایمکي نگاهم مي کند و اشک میریزد.  
 انگار براي اولین بار حامد دیگري را دیده بودند! 

  
 فصل بیست و ششم  

 لیلي 



ستون کرده بود زیر امی ستش را  رعلي یکوري روي مبل لم داده داده بود. یک د
 چانه اش و از عصبانیت ناخن 

 هاي دست دیگرش را مي جوید. تکان هاي تند پایش دل آشوبم مي کرد. 
شه  شد: زورم مي گیره آخه ! فکر مي کنن براي همه چیز باید نق یکباره متوقف 

 بکشن ! ما بلند شیم بریم اونجا 
 که حاللیت بطلبن ! ما باید بریم اونجا که خداحافظي کنن . 

  
                          

 
                    

   
 آلبوم عکس هایم را ورق زدم و به آرامي گفتم : بهشون بگو حاللشون کردم . 

 سرش چرخید به سمت من و ابروهایش رفت باال! 
یاهي  هاي گ نه دستتتت امیرعلي داد. مادر لیواني از دم کرده  طا تا اش را مح

 نعناهاي درونش روي سطح مایع سبز 
رنگ شناور بودند: همه اش زیر سر همون مادرشه ! من میدونم ...فکر کرده به 

 همین راحتي میتونه با یه ببخشید 
و حاللم کن ستتر و ته همه چي و هم بیاره! انگار نه انگار که چند ماه پیش با 

 ن خونه واسه دسته گل اومدن تو ای
خواستتتگاري . چي شتتتد حاال؟! نه . این همه بال ستتر این دختر آورده با یه 

 عذرخواهي نمیشه بي خیال شد! فیلش یاد 



 هندوستان کرده میخواد بره خارج! باشه . دست لیلي رو هم مي گیره میبره... 
با ناباوري نگاهش کردم. امیرعلي از من هم شتتگفت زده تر بود. معتريتتانه به 

 مادر پرید: همه ي دغدغه ي 
خاطرتون اینه که لیلي رو بدید به ستتیاوش و تمام؟! وقتي تصتتمیم گرفته بره 

 خارج یعني لیلي رو نمیخواد، داره با 
زبون مستقیم میگه من دختر شما رو از آینده ام خط زدم! دیگه وايح تر از این 

 ؟! اون چند ماه پیش هم که اومد 
سته گل رو همی ست اینجا با د سه بچه اش بود. حاال که نی ست وا ش ن مبل ن

 دیگه پا پس کشیده... 
صبانیت مي  شکارا از ع سفت تر کرد.آ سري اش را  مادر طبق عادت گره ي رو

 لرزید: منم بزارم حاج آقا نمیزاره! 
 وقتي اون بال رو سر دختر من آورده باید بیاد بگیرتش ! 

شخند زد و یک قلوپ از معجونش را خ سید براي امیرعلي ری ورد. به نظر مي ر
 آرام شدن به مسکن هاي بیشتري 

 نیاز دارد: دقیقا چون همون بال رو سر دخترتون آورده االن نمیاد بگیرتش ... 
 چیزي در دلم مچاله شد. انگار به تمام قلبم سوزن فرو کردند. 

مادر رفت عق  و نشست روي صندلي . با دیوار حرف مي زد: با این ابروریزي 
 این رسوایي دیگه کي میاد با 

 بگیرتش ؟!  



سمت امیرعلي : اگه این  شت  شد دوباره برگ بعد انگار که چیزي یادش آمده با
 سیاوش و با پدرت رايي کردید که 

 بیاد دست دختر من و بگیره که کردید...به خدا قسم اگه نتونستید.... 
 و بگیره . به حرف آمدم: من نمیخوام سیاوش و به زور رايي کنید که من 

سیاوش مرد!  صاب خردکني پایش را تکان مي داد:  شکل اع امیرعلي دوباره به 
 همتون از تو ذهنتون بندازیدش 

مه بره بیرون لیلي  نه ، از زندگي ه بیرون! اصتتال بهتر! بزار بره گورش و گم ک
 بفهمه کیه چیه باید چیکار کنه ... 

ودت پستترجون؟! چي مادر ستترش را با تاستتف تکان داد: چي میگي براي خ
 میگي ؟! کدوم زندگي ؟! کدوم اینده؟! 

 دیگه وقتي اینطوري رسواي عالم شي کدوم آدم درستي میاد میگیرتت ؟! 
  

                          
 

                    
   

سي  شما به غیر از عرو شم هایش را ریز کرد و خیره به مادر زل زد:  امیرعلي چ
 ادن به چیز و وصلت و شوهر د

چاه؟! اون  ته تو  یاد بیف له درب چا ید؟! از  ندگیتون فکر کرد گه اي هم تو ز دی
 سیاوش تو این مدت خوب خودش و به 



همه نشتتون داده! راه که میره پاهاش میچیچه به هم میفته زمین ! حاال بیاد لیلي 
 رو هم بدیم بهش ؟! اشتباه و با 

 ت دیگه حالش بهتر شه میره سر کاراشتباه نمیچوشونن خانوم! لیلي هم چند وق
 درسش و ادامه میده زندگي 

 جدید براي خودش درست مي کنه .  
 نگاه گزنده اي حواله ام کرد: عاقل میشه ... 

 و بعد یکدفعه قاطعانه ادامه داد: اتفاقا این مهموني خوبه ! باید بریم منم میام..! 
 سته تو خونه نبر تو جمع اونا.. مادر ناله کرد: باز این بچه رو حاال که آروم نش

 بي هوا پرسیدم حامدم میاد؟! 
شه ! نمیدونم اون چرا  شون می شد: همه انگار یه چیزی امیرعلي از جایش بلند 

 اینجوري صحبت مي کنه تازگیا! آره 
 میاد. گفت داره کاراش و درست مي کنه انتقالي بگیره از دانشگاه بره اصفهان . 

 زیر پایم خالي شد. 
 چتربازي که بعد از پریدن مي فهمد قرار نیست چترش باز شود!  حس

 چرا میخواد بره؟!  -
در حال رفتن ، ستتوالم را با حرف بي ربطي جواب داد: بره. چه بهتر براي تو. 

 همه برن خودت باشي بتوني خودت 
و بشناسي زندگیت و بفهمي ...بهتر میشه . تنها هم که نمیشي . من و محیا هم 

 .مادرتم هست .  کنارتیم
 من ...من هیچکدومتون و به اندازه ي حامد نمیشناسم .  -



سي ..! زمان میخواد. ببین تو همین یه هفته اي چقدر حافظه ات بهتر  - شنا می
 شده..زمان درست مي کنه همه 

 چي و.  
به کدامشتتتان باید مي گفتم ؟! از فکر رفتن و نبودن حامد تمام غم عالم روي 

 . زیر نگاه هاي خیره دلم نشسته بود
و ستترزنشتتگر مادر که با بهتر شتتدن حالم دیگر رنگي از دلستتوزي نداشتتت به 

 حرفش فکر مي کردم . 
 چه آینده اي ؟! با این رسوایي هیچ آدم درستي سراغ من نمي آید؟!  

 زمان باید برمي گشت عق  .. 
 حامد، درست تریم آدم دنیایم بود.  

 شتید زنگ بزنید. من رفتم حاج خانوم. کار دا -
  

                          
 

                    
   

 مادر دستش را ستون کرد روي زانوهایش و یالله گویان از جایش بلند شد. 
صله  سر امیرعلي تا دم در بروم خداحافظ بلندي گفتم و بي حو شت  بي آنکه پ

 از پله ها باال رفتم . صداي مادر را 
شنیدم که دم شته بود و از حال حاج آقا مي پرسید. از  مي  در امیرعلي را نگه دا

 خورد و خوراک و خوابش مي 



 پرسید. حتي از اینکه داروهایش را به موقع مي خورد یا نه ...!  
وارد اتاق که شدم، مثل تمام این یک هفته ، از تاریکي و سیاهي دیوارهاي اتاق 

 دلم گرفت . اینجا اتاق من بود. 
سلیقه اتاقي ک سي  ه بي دلیل از آن بیزار بودم. اتاقي که نمي فهمیدم چرا باید ک

 اش این باشد که دیوارهایش را 
یکدست از باال تا پایین سیاه کند؟ نمي فهمیدم چرا باید تیره ترین رنگ پرده را 

 براي پنجره اش استفاده کرده 
شده بود حتي  شد؟! حتي کتاب هایي که توي کتابخانه ام چیده  هایي  لباسبا

 که توي کمدم بود، من هیچکدام 
قه ي خودم  با ستتلی یک روز  تاق من بود. خودم آن را  جا ا یدم. این را نمي فهم

 چیده بودم و حاال خودم را هم نمي 
 فهمیدم!  

مادر به سفارش دکتر براي تداعي خاطرات و مواجه کردن من با گذشته ام آلبوم 
 عکس هایش را دور تا دور اتاق 

 ود تا نگاه کنم و هر سوالي برایم پیش آمد بچرسم . چیده ب
 نگاه مي کردم اما هیچ سوالي نبود!  

کم کم همه چیز به ذهنم برگشتتته بود...حاال همه را به استتم میشتتناختم اما 
 برخالف خواسته ي دکترها براي 

بیشتتتر فهمیدن تالش نمي کردم! هیچ چیز در آن گذشتتته اي که پیش رویم 
 براي فهمیدن جذابیت گذاشته بودند 



 نداشت . 
 *** 

 لیلي ....حامد اومده..دم دره...  -
 شتابزده از جایم پریدم. غذایم را روي میز نصفه رها کردم و دویدم . 

 چادري از دم در برداشتم و سرم انداختم . 
 مادر پشت سرم آمد: گفتم بیاد باال نیومد... 

 بي اعتنا به حرف هایش رفتم توي حیا  . 
 ه ي باغچه نشسته بود  لب

 با دیدنش انگار دنیا آرام گرفت . همه جا آرام شد به غیر از درون من . 
 چند قدم باقي مانده را آهسته برداشتم اما متوجه حضورم شد. 

  
                          

 
                    

   
شید و به حامد تعارف زد:  سختانه جلوتر ک سر سرممادر چادرش را  . بیا باال پ

 خونه ي خودته .. 
حامد نگاهش نکرد نه حوصتتله ي تعارف کردن داشتتت نه آنقدر ستترحال که 

 حتي جواب مادر را بدهد. به نظر مي 
شاني  ستگي و پری شد. چهره اش با آن ته ریش نامرت  ، خ سرما خورده با آمد 

 اش را داد مي زد.  



 او بود که پیش دستي کرد.   با این حال قبل از آنکه بتوانم حالش را بچرسم
 حالت بهتره؟!  -
 خوبم . االن خیلي بهترم ممنون. تو حالت چطوره؟   -

سرش را بي هوا باال آورد و غریبه  سوال آخرم را نشنید.  شستم . انگار  کنارش ن
 نگاهم کرد: ممنون براي چي ؟!  

رف اهام حبراي ...براي اینکه اومدي ...فکر نمي کردم دیگه بیاي و بخواي ب -
 بزني . تو بیمارستان اصال باهام 

 حرف نمیزدي . 
شیده بود که  سرمه اي رنگي پو شید. ژاکت  رویش را برگرداند و نفس عمیقي ک

 آستین هاي جذبش تا نوک 
انگشتانش مي آمد. براي آن موقع سال عجی  و غری  به نظر مي رسید یا من 

 ریزبین شده بودم؟ نگاهش 
هر جایي به جز جایي که من بودم مي چرخید: باید  ستترگردان دور و اطراف،

 امش  میرفتم خونه ي سیاوش. 
 براي مهموني . قول دادم که میرم... 

 چرا نرفتي ؟!  -
 سیاوش زنگ نزد بهت ؟! نگفت ؟  -
 من و سیاوش حرف نمیزنیم با هم . چي و باید مي گفت ؟  -
 ببینمشون .  خودش مهموني و کنسل کرد. گفته نمي خوام نمي تونم -



شیماني  شته ها را عوض کنم . پ ست گذ سعي کردم آرامش کنم . دلم مي خوا
 داشت جانم را مي گرفت .  

 چه بهتر. منم نمي خواستم ببینمش .  -
 هیچ نشاني از خوشحالي یا اسایش خیال به چهره ي خسته اش نیامد. 

 اومدم برات یاداوري کنم من کیم سیاوش کیه ...  -
 حامد...  -
ما یه گروه دوستتت بودیم ! یه گروه دوستتت خیلي خوب. پر از بگو بخند و  -

 تفریح و خوش گذروني . تولد 
 گرفتنامون....یادته ؟! تولد سیاوش؟ تو فرهنگسرا؟!  

 سرفه زد، پشت سر هم 
  

                          
 

                    
   
 تو حالت خوب نیست حامد..  -
 ه یا نه ؟!  بگو یادت -

همه رفته بودند. برگشتتتم به فرهنگستترا. کتابي که کادو گرفته بودم را بین انبوه 
 آشغال ها پیدا کردم 

 یادم میاد   -
 هم دانشگاهي بودیم . کالسامون امتحانامون همه با هم بود..  -



تقلبي را گردن گرفتم ...اخم هاي مراق  امتحان جلوي چشتتمم آمد. برگت و 
 رات صفر رد میشه . بده من . ب

 برگشتم عق  . چشمک پسري و لبخند غلیظش . نگاه نگران حامد  
اولین بار که دیدمت یادم نمیاد چون اولین بار اصال به خاطرم نموندي . چند  -

 وقت بعد یه روز با سیاوش تو 
کافي شاپ جلوي دانشگاه بودیم که تو با دوستت نیلوفر اومدي . یادته ؟! کوله 

 داخته بودي . نیلوفر تو رو پشتي ان
 به ما معرفي کرد. 

پستتري دستتت هایش را جلویم دراز کرد. چقدر چهره اش را دوستتت داشتتتم . 
 حاج آقا جلوي چشمم آمد. یک قدم 

 عق  رفتم . حامد دست هایش را جلو نیاورد. اما نگاهش مهربان بود 
 ه ؟!  ي ما. یادتتو دست ندادي با سیاوش یادته ؟! نیلوفر مسخره ات کرد جلو -
 یادم میاد.  -
باهم بحثمون  - بالت . من و نیلوفر  که رفتیم ویال...من اومدم دن اون ستتري 

 شد..من گذاشتم رفتم ..تو موندي پیش 
 سیاوش.. 

حامد به خاطر من با نیلوفر بح  کرد. بعد خواستتتت همراهش بروم، نرفتم . 
 ماندم پیش پسري که حواسش به 

   همه جا بود جز به من
 یادم میاد   -



بعد، خونه ستتیاوش اینا. اون روز که مادرش بود اون روز که تو نقاشتتیات و  -
 جلوي سیاوش ریختي بیرون همه رو 

 نشونش دادي . بعد قهر کردي رفتي ..از خونه اتون فرار کردي .اون ش  ... 
 حامد دنبالم آمد. دیدنش در آن خیابان تاریک آن وقت ش  ... 

تم بیاد با هم دنبالت بگردیم نیومد. گفتم حاال چیکار کنیم به ستتیاوش گف -
 گفت مامانم نمیزاره بیام. من بردمت 

 خونه ي خودمون  
  

                          
 

                    
   

اتاق گرم و روشتتن حامد. تخت خوابش ..مادرش که کنارم نشتتستتته بود و 
  دروغهایم را گوش میداد و مهربانانه

 لبخند میزد.. 
شمات  - شدم و تو وقتي چ صا رو خوردي ؟! یادته مردم و زنده  یادته ؟! اون قر

 و باز کردي گفتي چرا به سیاوش 
 نگفتي ؟! گفتي پس سیاوش کجاست ؟! یادته جلوي مهراد چقدر خرد شدم؟! 

 یادم میاد، سیاوش نبود.  -
شدین ؟ میومد - ست  سیاوش دو خونه ي ما، مهموني  بعدتر از اون...یادته با 

 مي گرفتید...با هم اینطرف اونطرف 



مي رفتید با هم مسافرت رفتید...به من مي گفتي حسود؟ تو روي من که داشتم 
 آتیش مي گرفتم میخندیدي 

 مي گفتي حسود؟! این خنده دار بودبرات...یادت میاد؟ 
اي چانه اش بي اختیار مي لرزید دست هایش را چند بار محکم روي چشم ه

 نم آلود و قرمزش کشید. 
نام بي  - به نه ي اون  یاوش خو با ستتت نبودم رفتي  عدش...من ....من  ب

 شرف..خبرش به من رسید. اومدم خونه اون 
شتم فکر مي کردم  شارت افتاده بود. دا شتند مي بردنت درمانگاه ف ش  که دا

 همه ي اینا تقصیر منه که مهراد 
ش   شده! که گفت کجا بودي  قبل ...لیلي ...اونجا حس کردم بهم گفت چي 

 دارم خفه میشم ... 
با دستتت یقه استتکي ژاکتش را پایین کشتتید. صتتداي بغض دارش مي لرزید: 

 داشتم خفه مي شدم.نفسم باال 
 نمیومد... 

اشتتک هایم روي گونه هایم مي ریخت . دلم مي خواستتت برمي گشتتتم عق  
 برمي گشتم به تک تک لحظاتي که 

صحبت مي شان  شد من آن زمان این ها را نفهمم و  حامد از کرد. چطور مي 
 حس نکرده باشم ! 

 به خدا اگه برگردم عق  حامد...  -



ق   ف  . هیچي برنمیگرده ع ند کرد: برنمیگرده ع دستتتش را روي هوا بل
 ..هیچي جبران نمیشه ! تو زمان و فراموش 

 مي کني همیشه .. 
 ا اینبار بغضش غلیظ تر بود:  نفسش را بیرون داددوباره آرام تر شروع کرد ام

شهرزاد اومد برام تعریف  - شم یادم نمیاد.  شم و بلند  شت آروم  چند وقت گد
 کرد که چه خبر و مهراد و سیاوش 

شق  شده هنوز میتوني ع دارن چیکار مي کنن اومدم بهت بگم گفتم هنوز دیر ن
 زندگیت و از این لجنزاري که 

شي بیرون. اومدم خونه ي امی شه بک رعلي بهت بگم ...همونجا بود فهمیدم تو
 بچه ي سیاوش توي شکم توئه ... 

 شکستن بغضش ، سکوت حیا  را بر هم زد.  
 چند دقیقه اي هر دو اشک ریختیم او با هق هق و من بي صدا. 

  
                          

 
                    

   
ش ستین ا شید با آ شد بیني اش را باال ک ک هایش را گرفت اما هنوز هم آرام که 

 نگاهم نمي کرد: باز خوردم 
زمین . باز کمرم شتتکستتت ...گفتم ولشتتون کن . به درک..بزار هر چي میخواد 

 بشه انقدر احمق نباش برو سراغ 



زندگیت . رفتم لیلي ...رفتم اما باز نتونستتتم از امیرعلي خبر نگیرم. نتونستتتم 
 ! فراموشت کنم و برام مهم نباشه حالت 

نمي تونستتتم ...امیرعلي گفت خواستتتگاریته ! گفت ستتیاوش رايتتي شتتده 
 خانوادش و رايي کردن اومدن 

خواستتتگاریت ..نتونستتتم من لعنتي نتونستتتم بي خیال باشتتم . گفتم باید بگم 
 بهش . بهت گفتم همون ش  نحسي 

 که رفتي خونه ي مهراد و اون بال سرت اومد... 
 د ژاکتش مثل بید مي لرزید  در هواي معمولي بهار، با وجو

بعدش...که فهمیدم نتونستتتم یه لحظه تو اصتتفهان بمونم ..همه چي و ول  -
 کردم اومدم. مامان بهم یه دختر 

معرفي کرده بود یکي که باهاش از فکر تو بیام بیرون یکي که مي شد باهاش یه 
 زندگي تازه ساخت . نمي شد 

 دنبال تو مي گشتتتم تو رفتاراش تک لیلي ..نتونستتتم . تو چهره اش تو وجودش
 تک حرفاش آرزو داشتم که یکي 

مثل تو رو ببینم ..تمام مدتي که تو کما بودي هر روز میومدم باال ستترت...نه 
 اینا رو دیگه یادت نمیاد  

 ناله کنان لیخند زدم و گفتم :  
 هفت سینت یه سین کم داشت . تخم مرغ رنگي ها رو سر راه خریده بودي  

ي اولین بار برگشتتتت و عمیق نگاهم کرد. چشتتم هایش توي نیمه تاریکي برا
 حیا  برق مي زدند. فقط چند لحظه 



 آن حس خوب و امید توي دلم ماند که حامد را با این حرف خوشحال کردم . 
ستترش را برگرداند. دیگر اشتتک نمي ریخت . گفت : من خیلي فکر کردم این 

 مدت لیلي . نه ، شایدم خیلي فکر 
 نکردم بیشتر احساس کردم.. 

 دوباره سرفه زد. خشدار و خشک . 
 تو حالت خوب نیست حامد. سرما خوردي ؟ باید بري دکتر  -

 دماغش را باال کشید:  
عادت ندارم از کستتي گله و شتتکایت کنم . ولي حس مي کنم دیگه طاقت 

 هیچي و ندارم. همه بهم بد کردن. من 
 ... میخواستم با همه خوب باشم ولي 

 میدونم .من ...  -
خواهش مي کنم ..خواهش مي کنم بزار حرفم تموم شتته . دیشتت  با مامان  -

 حرف میزدم بهش گفتم وقتي از یه 
آدمي خیلي يتتربه میخوري وقتي خیلي در حقا بدي مي کنن چیکار مي کني 

 ؟! گفت از پیش اون آدم میرم. 
  

                          
 

                    
   



قام مي گیري  ته انت ناخواستت گه بموني  مد ا حا فت  گفتم من نمیتونم برم. گ
 ...راست میگه ! لیلي من دیگه حتي 

نمیتونم تو صورتت نگاه کنم . هر بار که میخوام به چشمات نگاه کنم احساس 
 حماقت بهم دست میده. هر بار 

یادم میاد که من زاپاس ستتیاوش بو باهات حرف بزنم  دم همیشتتته ! که میام 
 نمیتوني بفهمي اینا رو...چون پسر 

 نیستي چون جاي من نبودي و نیستي ... 
کاش مي توانستتتم به تمام آیه ها قستتم بخورم که در آن لحظه هیچکس و هیچ 

 چیز جایش را برایم نمي گرفت . 
 اما نمي توانتسم یک کلمه هم بگویم ! 

 از دانشتتگاه. توام...توام فکربراي همین میخوام برم اصتتفهان انتقالي گرفتم  -
 کن من و نمیشناختي اصال من و 

ندیدي ..امیرعلي راستتتت میگه همه باید این خرابه رو ول کنیم بریم یه جاي 
 دیگه از اول بسازیم . 

 بند بند وجودم درد مي کشید: نه ..نه حامد 
شه درستش  شده که نیم برایش مهم نبود التماس هایم : انقدر همه چي خراب 

 د. کر
 مگه تو نمي گفتي دوستم داري ؟! هنوزم دوستم داري ...  -

 سرش را خم کرد و از زیر یقه ي لباسش زنجیري بیرون آورد. 



این به خاطر اون دوست داشتن ... مامانم وقتي ده سالم بود انداخت گردنم  -
 . بعدا که بزرگتر شدم چند سال 

یلي دوستتت داشتتتي پیش گفت این براي عروستتمه . هر وقت کستتي و که خ
 پیداش کردي ، کسي که قراره تا آخر 

 عمر تو ذهنت بمونه بده بهش ... 
 زنجیر را گرفت کف دستش و دراز کرد سمتم . 

باشتتم . بغض جلوي نفس  نمي توانستتتم حرفي بزنم . انگار که الل شتتتده 
 کشیدنم را هم گرفته بود چه رسد به حرف 

 زدن . 
 زنجیر را گرفتم . 

 د... نالیدم: حام
از جایش بلند شتتتد. هنوز هم مي لرزید: ستتیاوش هم رفته دیگه . امشتتت  

 پروازشه ...ترجیح داد بدون خداحافظي بره. 
اما من ..من از داستتتاناي نیمه تموم بدم میاد! از اینکه یه جا گوشتتته ي ذهنم 

 بمونه که تو نرفتي و خداحافظي نبوده 
گه مث یاد. مهراد می بدم م یه روز برمیگردي  ما ستتته و  ل  عشتتقي بودید شتت

 تا..حاال...ببین تموم شد...این سه تا يلع 
 باز شدن از هم ..تموم شد دیگه ... 

 براي آخرین بار برگشت و نگاهم کرد: خداحافظ 
  

                          



 
                    

   
 چشم هایم را بستم و زدم زیر گریه ...بلند بلند  

 شم که باز مي کنم این کاب*و*س تمام شده باشد. به امید اینکه چ
 با صداي بسته شدن در حیا  تمام امید و آرزوهایم به باد رفت . 

  
 فصل بیست و هفتم  

 سیاوش 
 سه سال بعد 

عرشتتیا، دخترش تارا را هل داد توي بغل من : دایي جونش بگیر یه دقیقه این 
 دخترمون و... 

ام چستتبانده بود گردنش را براي بهتر دیدنم تارا که بدن کوچکش را به ستتینه 
 عق  کشید. چند دقیقه بیشتر طول 

نکشتتید تا نگاه متعجبش جاي خودش را به بغض بدهد.صتتورت به صتتورتم ، 
 نگاهم کرد. لبهایش به نشانه ي 

 آمادگي براي گریه کش آمد به سمت پایین ....  
 سعي کردم با تکان تکان دادنش حواسش را پرت کنم . 

 عروسک من ...عروسک دایي   -



پرواز شماره ي ششصد و هفت از مبدا مالزي دقایقي پیش به زمین نشست  -
 ... 

صتتداي جیغ تارا همه ي صتتداها را پشتتت ستترش مخفي کرد. دو دندان باال و 
 پایینش که تازه درآمده بود درست 

 مقابل چشمم قرار گرفت . 
شتتتم : عرشتتیا بیا بگیرش جون با نیم متر فاصتتله از خودم روي هوا نگه اش دا

 مادرت.. 
ها مي گشتتتت : چمدونت مگه  بال چمدان  یل فرودگاه دن بي حواس روي ر

 زرشکي نبود؟  
 نخیر مشکي بود دسته اش زرشکي بود.  -

عرشتتیا با دستتت به الهام که آن طرفتر ریل را مي پایید اشتتاره زد. الهام دنبال 
 چمداني دویید.  

تارا برگشتم و پشت شیشه از میان جمعیتي که گل به کالفه از جیغ و گریه هاي 
 دست براي دیدن مسافرانشان 

 سرک مي کشیدند دنبال پدر و مادر گشتم . 
 الهام چمدانم را کشان کشان دنبال خودش اورد.  

 بچه رو بزار زمین .  -
 گم میشه تو شلوغي  -
  

                          
 



                    
   

شه نگاش مي عر شنایي پیدا کند: نیم شید تا میان جمعیت آ شیا مثل من قد ک
 کنیم بزارش زمین . 

شتم . به محض اینکه پاهایش  صرانه جیغ میزد روي زمین گذا تارا را که هنوز م
 زمین را حس کرد جیغ هایش 

ساکت شد. با پیرهن کوتاه سبز رنگ و چیندارش شروع کرد به راه رفتن . کفش 
 وقع راه رفتن بوق هایش که م

شت . تازه  سابي ندا ست و ح میزد توجه همه را جل  کرده بود. هنوز تعادل در
 دو هفته بود که مي توانست مسافت 

زیادي را بدون زمین خوردن طي کند. موقع راه رفتن روي نوک پنجه هایش مي 
 رفت و تلو تلو میخورد. 

دیگه ببین مامان  من که يتتعف میرم واستته تو آخي دندون خرگوشتتي دایي، -
 بزرگ و بابا بزرگت االن چقدر ذوق 

 دارن واسه دیدنت . 
عرشتتیا خندید: یه ربع اگه تونستتتي بدون اینکه گریه اش و دربیاري بغلت 

 نگهش داري حسابه !  
الهام کالفه پر شالش را گرفت و انداخت عق  . خورد توي صورت عرشیا که 

 پشت سرش مي آمد اما متوجه 



یه مي کرد. نشتتتد.غرغر ک ته بود اونطور گر چه ام تو پرواز گوش درد گرف رد: ب
 دیدي که دکتر گفت تا جایي که 

میشه بچه رو با هواپیما جا به جا نکنید.. اصال نمیومدیم چي مي شد؟! مامان 
 بابا میومدن پیشمون. این همه 

جا  که چي بشتتته ؟! کي مثال این تاري ،  عذاب و بي خوابي و گرف پول بلیط و 
 واد ببینتمون؟!  میخ

هنوز جمله اش کامل نشتتده بود مادر را دیدم که دستتته گلي را گرفته بود و با 
 هیجان برایمان تکان مي داد. ذوق 

 زده تارا را روي زمین و هوا بلند کردم: مامان اونجاست . 
چهار ماه پیش بود که با پدر آمدند مالزي پیشتتمان، از روزي که رفتیم ، تمام 

 سال پنج ماه شش ماه مدت این سه 
یکبار به دیدنمان مي آمدند. حتي وقتي که الهام تارا را حامله بود مادر آمد و 

 براي زایمان و مراقبت الهام سه 
شتم که  سافري را دا ماهي کنارمان ماند. اما باز هم ، از دیدنش در ایران حال م

 بعد از سه سال خانواده اش را مي 
 خاک دیدنش رنگ وبوي دیگري داشت . بیند. انگار اینجا، در این 

مادر با دیدن تارا که روي هوا بلندش کرده بودم چند بار از دور با دستتتت به 
 قلبش زد و بي صدا قربان صدقه اش 

رفت . پدر از پشتتت ستترش برایم دستتت تکان داد. با خنده برگشتتتم عق  پي 
 عرشیا و الهام: یکم تندتر بیاید دیگه .. 



و پدر گل از گلشتتتان شتتکفت و قدم هایشتتتان را تندتر  هر دو با دیدن مادر
 برداشتند. از گیت خروجي که رد شدیم 

تارا از بغل من درآمد و رفت روي کول پدر. عادت داشتتت که پشتتت گردن بابا 
 بشیند و از آن باال اطراف را نگاه 

کند. این حالت تنها حالتي بود که دوستتت داشتتت و گریه نمي کرد. مادر هر 
 را ده دقیقه اي در آغوشش کداممان 

نگه داشت تا اوج دلتنگي و عالقه اش را با فشار دست هاي حلقه شده اش به 
 جانمان سرازیر کند. بعد که 

 ريایت داد برویم تازه اشک هایش سرازیر شد.  
  

                          
 

                    
   

 راه افتادند.  الهام رفت جلو و همانطور دست در گردن هم
به ریه هایم کشتتیدم: آخ عرشتتیا.  با دلتنگي  هواي کثیف و پراز دود تهران را 

 نمیدوني چقدر دلم تنگ شده بود 
 براي تهران. نمیدوني چقدر دوست دارم این شهر لعنتي و... 

عرشتتیا بي اینکه نگاهم کند ستترش را کمي نزدیک آورد و با لحن منظور داري 
 ت دور شه از گفت : آدم باید یه مد



ساعت بود  سال پیش همین  سه  همه چي تا بفهمه چقدر به چي عالقه داره...
 که داشتیم میومدیم فرودگاه! یادته 

 چي میگفتي اون ش  ؟! 
 صفحات ذهنم ورق خورد. 

ستته ستتال پیش ، اواخر بهار بود که مي رفتم فرودگاه. دلم مي خواستتت از این 
 شهر از آدم هایش از همه ي 

شوم و بروم..الهام تا پاي  خاطراتي سرم آمده، جدا  شتم و هر چه به  که اینجا دا
 هواپیما اصرار داشت که به لیلي و 

 حامد براي خداحافظي زنگ بزنم ... 
 لیلي و حامد... 

شیا  شتم .جز اینکه عر سال کوچکترین خبري ندا سه  شان در این  از هیچکدام
 جسته گریخته میان حرف هایش 

کرده...براي اولین بار در زندگي ام دلم براي دختري که وارد  گفت مهراد ازدواج
 زندگي مهراد شده سوخت . اما 

شگاهي که  سریع از ذهنم رفت . توي محیط کار جدیدم توي دان آن هم خیلي 
 درس مي خواندم و فقط یکسال از 

درستتم مانده بود آنقدر همه چیز را آرام و بي حاشتتیه پیش برده بودم که دیگر 
 کوچکترین حرف و داستاني طاقت 

نداشتم ! از لیلي و حامد، نمي خواستم خبري بگیرم. بي خبري از هر دویشان 
 همان آرامشي بود که در این سه 

 سال با زندگي جدید پیدا کرده بودم . 



 حتي نمي دانستم لیلي با حافظه ي از دست رفته اش چطور کنار آمده . 
لهام تصادفي اسم لیلي و حامد را مي گاهي وقت ها بین صحبت هاي مادر و ا

 شنیدم اما هیچوقت دلم نخواست 
 براي سراغ گرفتن از آن ها پیگیر شوم.  

دلم مي خواست آنقدر خبري ازشان نگیرم تا آن صفحه ي زندگي ام کم کم از 
 خاطرم پاک شود. 

شازده  شین ببینم  صورتش لبخند میزد: ب شین را برایم باز کرد، تمام  مادر در ما
 پسر. تچل شدیا سیاوش..بزنم به 

 تخته . 
 با نشستن توي ماشین جیغ هاي تارا دوباره شروع شد.  

صداي ذوق زده اي گفت : آخ تهران  شید و با  شین را پایین ک شه ي ما شی الهام 
 من عاشق توام... 

  
                          

 
                    

   
 را غلغلک داد. کنجکاوي موذیانه اي ته ذهنم 

 لیلي و حامد کجا بودند؟ چکار مي کردند؟ 
 حاال هر کدامشان یکجایي زیر آسمان این شهر داشتند زندگي مي کردند.  



 هر دو مثل من ، با خاطره هایي که نمي خواستند به یاد بیاورند. 
کنجکاو بودم بدانم در این ستتته ستتتال کداممان براي فراموش کردن همدیگر 

 یم ! موفق تر بود
مستتیر فرودگاه تا خانه میان خاطره تعریف کردن هاي الهام از راه افتادن تارا و 

 لودگي هاي عرشیا گذشت .  
نگاه دقیق مادر اما از آیینه ي جلو من را رها نمي کرد. مي توانستتتت به راحتي 

 حدس بزند که بعد از سه سال 
طراتي را برایم زنده برگشتتتن به این شتتهر به این خیابان ها به خانه مان چه خا

 کرده است .  
شان دادن خودم کردم اینکه حواس  سر حال ن شاد و  صرف  ش  را  مابقي آن 

 مادر را پرت کنم و به اندازه ي 
کافي قانعش کنم که همه چیز رو به راه استتتت و هیچ مشتتکلي هم به وجود 

 نیامده . 
جاگیر شتتدیم .  با رستتیدن به خانه براي اقامت دو ماهه مان هر کدام در اتاقي

 الهام و تارا و عرشیا رقتند به اتاق 
الهام و من هم در اتاق خودم چمدان هایم را زمین گذاشتتتم .مادر روزي که 

 میرفتم قول داده بود که هیچکدام از 
وستتتایل اینجا را دستتتت نزند و جا به جا نکند. فقط دو هفته اي یکبار براي 

 گردگیري در اتاق را باز مي کرد و بعد 
 دوباره بدون هیچ تغییري مي بست و بیرون میرفت . 



صو. و مادر را دورهم خوردیم  سنجان مخ چمدان ها را باز نکرده خورشت ف
 و بعد خیلي زودتر از آنچه که فکر 

 مي کردیم خواب و خستگي راه همه را به اتاق هایشان برگرداند. 
 کنار.  از گرما، بي اینکه چشم باز کنم پتو را از رویم انداختم 

 کسي پرده ي اتاق را کشید و دسته اي نور عظیم پشت پلک هایم را پر کرد.  
 صداي غرولندم زیر صداي مادر پنهان شد: بلند شو ببینم یازده ظهره!  

با عذاب چشم باز کردم. چند دقیقه اي گذشت تا به خاطر بیاورم کجا هستم و 
 خواب میبینم یا واقعیت و بعد با 

و پاهایم را از تخت انداختم پایین : به به . ببین اینجا کجاست لذت بلند شدم 
  . 

مادر خندید: انقدر دوستتتت داري اینجا رو؟! فکر مي کردم بدت میاد از این 
 شهر و این خونه زندگي ... 

آمده بود سر صبحي روانکاوي کند. فکر مي کرد اصول و فنونش را بلد است ، 
 اما من به خوبي اشکاالت کارش 

مي فهمیدم. تا یک جایي راه و رستتمش را بلد بود.باالخره جوش مي آورد و  را
 از میانه هاي کار شروع مي کرد 

 به نصیحت کردن و بح  کردن . 
  

                          
 



                    
   

 بي خیال خندیدم: شما مجوز نمي دادي ما بیایم . 
گرفته بود نگاه کردم جوابم را با لبخند  به میوه هایي که توي بشتتقاب دستتتش

 معني داري داد. 
 مامان...از...از لیلي چه خبر؟! از حامد....  -

برخالف انتظارم نه ناراحت شد نه قبافه در هم کشید. خنثي و خونسرد کارد را 
 در دستش جا به جا کرد: باالخره 

 رم.. پرسیدي ! همین سه سال هم که دووم آوردي خودش خیلیه به نظ
من که ...من که نمیخوام برگردم پیشتتشتتون. فقط میخوام ببینم بعد رفتن من  -

 چه خبر شد.. 
آمد کنارم لبه ي تخت نشست : بعد از اینکه تو رفتي مادر دختره چند بار زنگ 

 زد یکي دو بارش و جواب دادم 
ستتعي کردم باهاشتتون از در مالیمت و منطق دربیام اما آدماي بي ستتواد و بي 

 صیت هر چقدر هم که بیشتر شخ
ستتعي کني کمتر از منطقت ستتر در میارن... دیگه تصتتمیم گرفتم جواب تلفن 

 هاش و ندم. که دیدم یه روز بلند 
شتتده شتتال و کاله کرده اومده دم در خونه مون، که چي ؟! که میگي پستترت 

 برگرده ایران دختر من و عقد کنه با 
 خودش ببره... 



و دادم: چرا به من چیزي در مورد این قضتتیه نگفتي آب گلویم را به زحمت فر
 ؟! 
چون چیز مهمي نبود! تو تازه داشتتتي زندگي مي کردي تازه داشتتتي یاد مي  -

 گرفتي زندگي کني .  
به هر حال این قضتتیه اي بود که منم توش مقصتتر بودم. شتتاید هم بیشتتتر از  -

 لیلي ! مادرش حق داشته اگه از من 
 باشه که بعد از اون جریان ها با لیلي ازدواج کنم . این انتظار و داشته 

مادر جوش آورد: چه حقي ؟! مادردختره فقط دنبال این بود که دخترش نمونه 
 یه وقت تو خونه ! همون موقع اگه 

یکي بهتر از تو مي رفت خواستتتگاري دخترش دیگه استتم ما رو هم نمیاورد. 
 انقدر آدم مادي گرا و بدبختي هست 

راهي که خودش رفته رو به دخترشم مي خواد تحمیل کنه !به خودشم که همون 
 گفتم االن دیگه زمونه عوض 

شده االن دوتا جوون یه مدت با هم میرن و میان همدیگه رو تو شرایط مختلف 
 امتحان مي کنن و محک 

شون اومد میمونن نموند از  میزنن بدون هیچ عقد و رسمیتي بعد هم اگه خوش
  هم جدا میشن ..

مادر فکر مي کردم: لیلي حافظه اش  به غیر از حرف هاي  به چیزي  داشتتتم 
 برگشت ؟! از خودش خبر نداري ؟! 



مادر کالفه چاقو را رها کرد توي زیر دستتتي و با دستتت مشتتغول کندن پوستتت 
 پرتقال شد: آره انگار حافظه اش 

صه ي این جماعت و نمیخواد بخوري . مطمئن ب شته . میگم که ..تو غ ش ابرگ
 االن خودش و سر یه پسر دیگه که 

 از خودش باالتره آوار کرده.... 
 مامان !  -
  

                          
 

                    
   

پرتقال را پره پره کرد و گرفت ستتمتم : مگه بیراه میگم ؟! بعدم اون داداشتتي که 
 من دیدم مثل کوه پشتش درمیاد 

 با یه ويع خیلي خوب داره زندگي مي کنه ...  تو نگران نباش االن حتما
چه خبر؟!  لک داد: از مهراد  ته ذهنم را غلغ نه  کاوي موذیا مان کنج باز هم ه

 شنیدم ازدواج کرده؟! 
مادر که بعد از چند دقیقه به این نتیجه رسید که از دستش میوه نمي گیرم پره ي 

 بزرگي پرتقال گذاشت توي 
چش و گفت : اره عرشتتیا از حامد شتتنیده بود دهان خودش، هل داد گوشتته ي ل

 انگار یه سالي هست ازدواج 



کرده...اون با زنش اومده تهران، همونجا که خونه ي قبلش بوده زندگي مي کنه 
 . حامد هم تو کل این سه سال 

سنش و گرفته و داره کار مي  سا شیا میگفت همونجا لی نیومده تهران دیگه . عر
 کنه . 

 رفتم : پس با لیلي هم در ارتبا  نبوده این سه سال . پیش خودم نتیجه گ
مادر بي خیال شانه باال انداخت : معلومه که نبوده! آدم با عقل سلیم با همچین 

 خانواده و مادر و دختري چرا باید 
 برو بیا داشته باشه آخه ؟!  

 گفتي مهراد همون خونه ي قبلیشه ؟!  -
ي گرد شده نگاهم کرد: پا نشي بري مادر پشتش لرزید وحشت زده با چشم ها

 اونجا سیا  
 پرتقال را از دستش گرفتمو توي دهانم چچاندم: نه بابا چیکارش دارم؟  

مادر با مک  طوالني نگاهش را از صورتم گرفت . مي ترسید که با برگشتن به 
 اینجا دوباره هوایي شده باشم . 

 *** 
سرم را باال گرفتم .  سال روي پله ها ایستادم و  سه  شتم طي این  انگار انتظار دا

 از تعداد طبقه هاي برج کم شده 
ساختمان نه کوچه نه حتي نگهبان تغییر نکرده بود. تنها فرش پادري  شد. نه  با

 قرمز رنگ روي پله ها عوض 
 شده بود. فرش جدید از فرش قبلي پر حاشیه تر بود. 



بان چ هاي مردد جلو رفتم . دل دل مي کردم نگه قدم  خاطر با  به  هره ام را 
 نیاورد. 

 سالم قربان  -
پیرمرد کالهي را که یکوري روي صورتش انداخته بود کنار زد. خودش را روي 

 صندي اش صاف و صوف کرد: 
 سالم بفرماید.. 

 چهره اش شکسته تر شده بود: ببخشید...من ...من با آقا مهراد کار داشتم ... 
 شد: بهشون بگم کي اومده؟  چشم هایش را باریک کرد. نگاهش تیز تر

نفس راحتي کشیدم: ام...من از دوستاي قدیمي آقا حامد برادرشون هستم قبال 
 هم یه مدت میومدم اینجا 

  
                          

 
                    

   
مد..چهره اتون  خاطرم او حاال  له .. له ...بع گل از گلش شتتکفت : بع باره  یک

 ..فقط اسمتون رو خاطرم  خیلي برام اشناست
نیستتت . بعدم قربانت بشتتم مهراد خان منزل نیستتتن حاال. همین نیم ستتاعت 

 پیش رفتن . خانومشون گمونم باال 
 باشن .  



خواستتتم قدرت حدستتیات ذهنم را امتحان کنم : همون خانومي که قبال تو 
 همین برج واحد دیگه اي داشتن ؟! تنها 

 ؟! زندگي مي کردن؟! نوشین خانوم
صدا خندید دو تا از دندان  شد و در را برایم باز کرد. بي  پیرمرد از جایش بلند 

 هاي نیشش را طي این سه سال 
 کشیده بود: نه قربانت . نوشین خانوم که رفتن خارج پیش پدر و مادرش... 

 اسم همسرشون نوشین نیست ؟!   -
 نه عزیز جان. شهرزاده اسم خانومشون .  -
 شهرزاد؟!   -
 ایم سست شد. یک قدم برگشتم عق  . پ
  

 فصل بیست و هشتم  
 لیلي 

 هنوز بچه ها کامل نرفته بودند که مردي میانسال داخل شد. 
قد متوسطي داشت و پت و پهن بود.شال گردن چهارخانه اي را قاطعانه چندین 

 بار دور گردنش پیچیده بود.  
 سالم عرض کردم .  -

مد. از جایم بلند شدم. سعي کردم لبخند صحبت کردنش هم به ظاهرش مي آ
 بزنم : سالم. بفرمایید. 



شي بچه  شما...باید مربي نقا شتهاي کوتاه و تچلش را در هم گره زد: ام.... انگ
 ها باشید درسته ؟ 

 شال روي سرم را کمي جلوتر کشیدم: بله . من لیلي ام  
  بگویم !بعد خیلي سریع با خودم فکر کردم که يرورتي نداشت اسمم را 

خندید. هر چند این را از نمایان شتتدن دندان هاي ستتفیدش فهمیدم وگرنه از 
 میان انبوه ریش و سبیل هایش ، 

 حرکت ل  هایش مشخص نمي شد. 
 به صندلي اشاره کرد که بشینم : میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ 

  
                          

 
                    

   
شو شروع دل شه از مکالمه هایي که با این مقدمه  ره ي بدي به جانم افتاد. همی

 مي شدند ترس داشتم . فکر مي 
 کردم از پس آن مساله اي مطرح مي شود که زندگي آدم را تغییر مي دهد. 

من نشستم و او یک دستش را ستون کرد روي میز مقابلم و با دقت در انتخاب 
 کلمات شروع کرد: 

زرگ یکي از دخترا هستتتم که بهشتتون نقاشتتي آموزش مي دید. در بنده...پدرب
 حقیقت سوگل نوه ي پسري من 

 هستند. 



 لرزان لبخند زدم: زنده باشن . 
چشم هایش را پشت عینک صفحه دایره ایش چرخاند: سالمت باشید. بیشتر 

 وقت ها من اومدم سراغ سوگل و 
سئولیت پذیر جلوي شما رو دیدم که چقدر م شه هم  شگاه کنار بچه  همی آموز

 ها ایستادید تا والدینشون بیان... 
تاد دچار دلهره مي شتتتدم. فکر مي کردم  که بین حرف هایش مي اف از مکثي 

 حاال باید حرف بزنم ؟! نظري بدهم ؟  
شما تعریف  سوگل خیلي از  سیدم زودتر از من ادامه مي داد:  تا به نتیجه مي ر

 مي کنه خیلي هم دوستتون داره 
مابقي بچه ها که خیلي بهتون عالقه دارند. چند وقت پیش یک عکس مثل 

 دسته جمعي هم توي کالس گرفته 
 بودید با بچه ها و به همشون یادگاري داده بودید.... 

سرم را پایین  شتم .  شد. اینبار دنبال جمله اي براي تعارف نگ سکوت  دوباره 
 انداختم و با دقت به ریشه هاي دامنم 

 به صورت آشقته و نامنظمي روي هم افتاده بود.  نگاه کردم که
این عکس توي خونه ي ما بود تا عموي ستتوگل در واقع پستتر کوچکتر من  -

 عکس شما رو دید. و خوب مسلما 
هم از شما خیلي خوشش اومد. مثل همه ي بچه ها که با یه نگاه آيار محبت و 

 مهربوني و در چهره ي شما پیدا 



صنایع دارن مي کنند. این آقا فرش سانس  صحبت مي کنم فوق لی اد که ازشون 
 خانوم. بیست و هفت سالشون 

 هست و.... 
با صداي زنگ موبایل عصباني و کالفه صحبتش را درز گرفت . انگار که زنگ 

 آزاداي ام را به صدا درآورده 
 باشند. من اما خوشحال دنبال گوشي ام گشتم .  

 ببخشید. عذرمي خوام . 
 یا، دیدن نام همان فرشته ي نجات بود که منتظرش بودم . دیدن اسم مح

 سالم عزیزم. خوبي ؟!  -
 سالم لیلي . خوبم من . کجایي ؟!  -
 آموزشگاهم  -
  

                          
 

                    
   

پشتتت بند این حرف از روي صتتندلي بلند شتتدم و ادامه دادم: داشتتتم دیگه راه 
 میفتادم . 

 زنگ زدم بگم امروز سالگرد مامانه . یادت نره .  -
ست . تو میاي اینجا که با هم بریم براي خرید؟ من  - سم ه نه ..نه عزیزم حوا

 ماشین آوردم . 



 آره میام تا پنج دقیقه دیگه جلو در آموزشگاهم .   -
زیر چشمي نگاهي به مردي انداختم که مقابلم مصرانه براي ادامه ي سخنراني 

 یستاده بود: باشه عزیزم من اش ا
 االن میام پایین . فعال. 

 تماس را قطع کردم و گوشي را انداتم توي جی  سارافونم . 
 معدرت میخوام. من برام کاري پیش اومد باید سریع برم.   -

دستتتچاچه شتتد. تکیه اش را از میز برداشتتت : خ  ..پس ..پس چطوري ما 
 صحبتمون رو ادامه بدیم . 

 رتون رو بفرمایید من در یه زمان مناس  باهاتون تماس مي گیرم . شما شما -
گل از گلش شتتکفت ، واقعا خیال مي کرد که من تا چند ستتاعت دیگر زنگ 

 میزنم . روان نویس طالیي را از جی  
شماره  ستم بود  شید و بي اجازه روي برگه اي که جلوي د مخفي کتش بیرون ک

 اش را نوشت . 
 ا فشار دست بیشتري فامیلي اش را ايافه کرد. زیرش هم پر رنگ و ب

 به چهره ي مشتاقش لبخند زدم: تماس مي گیرم باهاتون . 
خیلي ممنونم خانوم. خیلي متشتتکرم.ببخشتتید فقط جستتارتا...من میتونم  -

 مدرک تحصلیلي شما و میزان 
 تحصیالتتون رو بچرسم ؟ 

ف حرکت دست توي کیبراي زودتر رد کردنش مابقي وسایل روي میز را با یک 
گاهانه شماره تلفنش را   ریختم . آ



انداختم توي کشو: من دیچلم هنرستان دارم.. و االن هم در حال حاير نقاشي 
 تدریس مي کنم . 

کیف را روي دوشتتم انداختم و راه افتادم. پدربزرگ ستتوگل هم با قدم هاي تند 
 کنارم روانه شد. قدش یک سر و 

 د: یعني تحصیالت دانشگاهي ندارید؟! گردن هم از من کوتاهتر بو
بي حوصتله تويتیح دادم: یه مدت کوتاهي رشتته ي عکاستي خوندم براي دو 

 سال و بعد انصراف دادم . 
براي چي ؟! عکاستتي ؟ رشتتته ي به این خوبي ؟ اگه ادامه مي دادید ممکن  -

 بود سرنوشتتون عوض بشه 
شته ام کر دم که اگر نمي کردم ممکن با خودم فکر کردم من خیلي کارها در گذ

 بود سرنوشتم عوض شود. 
گدشته اي که این مرد از آن هیچي نمي دانست . انصراف از رشته ي عکاسي 

 بهترینشان بود. 
 به دالیل شخصي .  -
  

                          
 

                    
   

شتتماره تماس  ستترش را باال گرفت : ها...بستتیار خ  ..پس ..پس لطفا با اون
 بگیرید تا بیشتر صحبت کنیم . 



 سکوتم را که دید دوباره پرسید: تماس مي گیرید دیگه ؟! برگه رو برداشتید؟ 
رسیده بودیم در اموزشگاه اینطرف و آنطرف خیابان سرک کشیدم. محیا را دیدم 

 که دوان دوان جلو مي آید: بله . 
 زنگ میزنم خدمتتون. ببخشید من باید برم . 

 رش را تند تند تکان داد: باشه باشه ..پس منتظرم. خدانگهدارتون فعال. س
یادم نمي اید خداحافظي کردم یا نه . داشتتم با اشتتتیاق به مانتوي خوشتترنگ 

 خواهرم نگاه مي کردم. براي محیا 
 دست تکان دادم و راه افتادم سمت ماشین . 

خانه شتتان مراستتمي  آن روز قرار بود براي ستتالگرد مادر محیا و امیرعلي در
 بگیرند. امیرعلي نبود. به زحمت 

توانستتت تا چهلم مادرش مرخصتتي بگیرد و ایران بماند و بعد دوباره رفت . 
 خواهر دیگرش هم اصال به ایران 

 برنگشت .   
شتیا ) ساخته و 98iA.Com.wWwاین کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نوده  )

 منتشر شده است 
  

 رگزاري مراسم مي افتاد روي دوش من و محیا. براي همین تمام بار ب
 در ماشین را باز کرد و نفس زنان نشست : سالم..سالم حالت چطوره؟!  

 موهایش را در عرض همین دو روز که ندیده بودمش عسلي رنگ کرده بود. 
 خوبم . تو چطوري ؟!   -



وي از داشتتبورد ماشتتین جعبه ي آدامس را در آورد و بي اینکه جواب بدهد ت
 کیفش مشغول گشتن شد. 

 پیچیدم توي خیابان اصلي .  
گاه  - هاي آموزشتت چه  پدربزرگ یکي از ب نده دار بگم برات!  یه چیز خ یا  مح

 اومده بود من و براي پسرش 
 خواستگاري کنه .. 

ستترش را تا نیمه برگرداند ستتمتم و یکدفعه از خنده منفجر شتتد. مثل امیرعلي 
 مي خندید ریز و تند. 

نده اش خندیدم: درد. به چي مي خندي ؟! به من نمیاد خواستتتگار همچاي خ
 داشته باشم ؟!  

خنده اش را به زحمت کنترل کرد: نه ! نه به خدا داشتتتم به این مي خندیدم که 
 طرف پدرش و براي خواستگاري 

 فرستاده!  
  

                          
 

                    
   

م: این چه حرفیه که میزني ! اوال که ما از زندگي و رستتم و بي اختیار دفاع کرد
 روسوم اونا چیزي نمیدونیم بعدشم 

 کار بدي که نکرده.. 



ستترش را خم کرد و با لحن موذیانه اي گفت : چي شتتده کلک ؟! نکنه گلوت 
 گیر کرده؟ 

 خنده کنان زدم به پایش : بي مزه! فکر کن من ازدواج کنم . 
تکیه داد به پشتتتي صتتندلي اش و زل زد به خیابان رو به با دلخوري برگشتتت و 

 رو: خ  مگه چیه ؟! تا ابد که 
 نمیتوني همینجوري بموني ! میتوني ؟!  

 پشت بندش با عصبانیت آدامسش را باد مي کند و تند میجود. 
شم به فکر اون بنده خداییم که قراره با من  - شتر از اینکه به فکر خودم با من بی

 . اصال فکر نمي کنم زندگي کنه 
يره  شته ام و تعریف کنم حا سي که من براش گذ زندگي کنه ...فکر مي کني ک

 باهام ازدواج کنه ؟! 
فاق تو  - مه ات مه آدم این ه یه میزني لیلي ! این ه نده دار چه حرف خ این 

 زندگیشون میافته ! این همه زن بچه دار 
دوباره میرن ازدواج مي کنن  و زن طالق گرفته و بیوه و این همه آدم جورواجور

 یارو تو شصت سالگي میشه 
تازه عروس این حرف چیه که میزني آخه ! توام بدتر از مامانت شتتتدیا...اون 

 شش هفت ماهي که بعد از رفتن حامد 
شو  ست ش ستي ، مغزت و  ش سردگي گرفته بودي تو خونه تنگ دل مامانت ن اف

 داده. ول کن تو رو خدا این حرف ها 



مي کني این همه آدم که ازدواج مي کنن همه قدیستته بودن چشتتم و رو. فکر 
 گوش بسته بودن یه دفعه یه نفر و 
 پیدا کردن و دنیا گلستون شده؟!  

ید  با یا  بت را عوض مي کنم : چ ندهم . صتتح مه  ح  را ادا یدهم ب ترجیح م
 بخریم براي مراسم ؟! 

فردش مي پرد  محیا حرف هایش را فراموش مي کند با ذوق و شوق منحصر به
 سرتويیح دادن جنس هایي که 

باید بخریم . تند تويتتیح میدهد که عمه ها و خاله ها و زنعموهایش با بچه 
 هایشان همه هستند.  

من اما مثل همیشتته با شتتنیدن نام حامد وارد دنیاي دیگري شتتدم. توي ذهنم 
 خیالبافي مي کنم که حامد حاال 

 ي پوشد؟!  کجاست چکار مي کند چه مي خورد چه م
توي ذهنم مجستتمش مي کنم با آن پیراهن چهارخانه اي که همیشتته آستتتین 

 هایش را تا آرنجش باال تا میزد. 
بوي عطرش را هم مجستتم مي کنم نگاهش را صتتداي خنده هایش ....همه را 

 مجسم مي کنم . 
محیا هنوز تند تند تعریف مي کند که حاج آقا چطور جریان وجود من و مادرم 

 اغراق در انسان دوستي  را به
 خودش به عمه عموها گفته است . 
 چیزي روي قلبم سنگیني مي کند. 

  



                          
 

                    
   

هنوز هم ، بعد از ستته ستتال تنهایي و بي خبري و بي حرفي ، حس مي کنم در 
 چهارخانه ي پیراهنش ، خوشبخت 

  ترین دختر دنیا مي شدم .
 *** 

 کوله پشتي ام را مي اندازم پشتم . مادر غرولند مي کند: نمیشه نري ؟! 
ند: آخر از یکي از این  باز غرغر مي ک ند.  جواب نمي دهم . جوابم را مي دا

 کوهچیمایي هات میفتي زمین هزار تکه 
 میشي . 

بي خیال مي خندم و بند کفش هایم را سفت مي کنم : کي و از چي میترسوني 
 ن خانوم؟! من تا پاي مرگ ماما

 رفتم . اونور مرگ رو هم دیدم خبري نبود. 
با بي تابي میزند روي پایش . این حرف ها خیالش را راحت تر نمي کند. حاج 

 آقا کانال هاي تلویزیون را عوض 
یایم  مي کند: این دفعه کدوم کوه میرید؟! بگو القل برنگشتتتي بدونیم کجا ب

 دنبالت مدعي شیم ! 
 هنوز ناراحت است : خدا نکنه حاج آقا چه حرفیه شما میزنید.  مادر



 در را باز مي کنم و حین بیرون رفتن مي گویم سبالن . 
 مادر میزند روي پایش : یا امامزاده داوود. تو این فصل ؟! 

 همین تابستون مگه نرفته بودي دختر؟!  -
 میشتته انقدر نگرانچرا. اینبار براي استتکورت یه گروه دیگه میریم . چیزي ن -

 نباشید. 
مادر باالخره از جایش بلند مي شتتود: نرو لیلي . به خدا دلشتتوره دارم. از ستتر 

 صبح که گفتي دلشوره داشتم . 
صدقه بزار کنار دو رکعت نماز  شه . یه  شم به گونه اش: چیزي نمی ست مي ک د

 بخون دلت آروم میگیره . 
گه نمیتونن برن که تو باید نمیشتتته بقیه برن تو نري ؟! اصتتال خودشتتون م -

 ببریشون؟  
مي خندم: خ  من رشتتته ام اینه مادر من . کارم اینه از بقیه بهتر بلدم. تمرین 

 داشتم میتونم کمکشون کنم . 
سراغ  ست : اون موقع که هي مي گفتي این بچه باید بره  شش با ما حاج آقا گو

 یه ورزش. پوسید از بس موند تو 
باید فکر اینجاها ش و هم مي کردي خانوم! چطور این همه زمان قدیم خونه 

 دخترا تو خونه بودن نچوسیدین ؟! ادا 
 اطوار دراوردید از خودتون! خود شما مگه تو خونه پوسیدي ؟! 

کالفه خم مي شتتوم و صتتورت مادر را مي ب*و*ستتم . کوله ي کوهنوردي ام 
 سنگیني مي کند: چیزي نمیشه مامان 

 سالم خونه ام... جان دو روز دیگه صحیح و 



 توي راه پله ها به امید خداي بلندش را مي شنوم . 
  

                          
 

                    
   
  

 فصل بیست و نهم 
 حامد  

شه ي پنجره خورد و از خواب پریدم. هوا  شی سرم به  با تکان تند اتوب*و*س 
 گرگ و میش بود. نمي دانستم صبح 

 وب؟  زود است یا غر
شم هاي باز  ستي ام که با چ صندلي کش و قوسي دادم و به بغل د بدنم را روي 

 و خیره آهنگ گوش مي داد 
 گفتم : ببخشید کجاییم ؟! خیلي مونده؟! 

 پسر درشت اندامي بود و ته ریش خرمایي رنگي داشت .  
 نه یه هفت هشت دقیقه دیگه میرسیم .  -
 ببخشید...کجا مي رسیم ؟!  -

ي را از گوشش درآورد و چرخید سمتم . با چشم هاي متعج  پرسید: هندزفر
 اولین بارتونه میاید اینجا؟! 



سعي کردم با لبخند استرسم را پنهان کنم : بله ..بله ، در واقع من اصال تا حاال 
 سمت کوه و این داستانا نرفتم ! 

 نمیدونم یکم ...یه جوریه به نظرم...یکم ايطراب دارم 
انگار که آن موقع صتتبح مويتتوعي جال  براي ستترگرم شتتدن و  ریشتتخند زد،

 فراموش کردن تکان هاي شدید 
که یکي  گاري  مدي ؟! ان خ  ..پس چرا او باشتتتد:  یدا کرده  اتوب*و*س پ

 مجبورت کرده باشه ! 
گه قراره تو یکي از  - ته ي دی کاستتم . دو هف یا هم نیستتتت . من ع نه اینطور

 ار فرهنگسراهاي تهران نمایشگاهم برگز
 بشه .. 

 سرش را با اشتیاق تکان داد: خ  ...؟! 
ستونه ! یا...یه  يوع کارم طبیعت تو زم يیح دادن: مو من اما معذب بودم از تو

 همچین چیزایي از طبیعت سرما زده 
و ی  زده یه کالکشن جمع کردم براي نمایشگاه. یه سري عکس کم آوردم براي 

 کامل کردن پروژه ام پرس و 
ید مي دونستتتم بتونم جاي نزدیک و قابل رفتني تو این موقع ستتال جو کردم. بع

 پیدا کنم که برف هم داشته باشه . 
 که بهم این کوه و معرفي کردن . 

ریش هایش را خاراند. نگاهش را دوخت به فضتتاي مه گرفته ي بیرون پنجره: 
 پس که اینطور... 

  



                          
 

                    
   

سه  سبالن حتي تو  شد تند گفت : بله البته !  بعد انگار که چیزي یادش آمده با
 ماه تابستون هم خیلي جاهاش برف 

هست . اما..راستش فکر مي کنم تو این وقت سال، براي شخصي مثل شما که 
 تجربه و تمرین کوهنوردي 

شابیل اومدید. سیر ابگرم  شما هم از م شه .... سک بزرگي با ز پس ا نداره..ری
 مسیر جنوبي میخواید برید؟ 

له همون و  له ..ب باز کردم...توي ذهنم کمي جستتتجو کردم: آم..ب هانم را  د
 میخوام برم 

ستاد تا از  شد و ای شد. از جایش بلند  صله اتوب*و*س متوقف  خندید. بالفا
 باالي سر، ژاکت و کاپشنش را بردارد. 

ان را تشتتخیص بدهم . ستتعي کردم از میان فضتتتاي مه الود اطراف موقعیتم
 نتوانستم . 

 در جایم نیم خیز شدم: رسیدیم ؟! 
بي دلیل لبخندهاي مرموز و اعصتتاب خردکن میزد: نه استتتاد. از اینجا لندرور 

 سوار میشیم تا برسیم پناهگاه براي 
 صبحانه . از اونجا به بعد و با پاي خودت باید زحمت بکشي .. 



شانه ي تفهیم تکان داد شدم. موقع سرم را به ن سر او از جایم بلند  شت  م و پ
 پایین رفتن از پله هاي اتوب*و*س از 

شده ها! مي توني برگردي .  شانه اش به عق  نگاه کرد: میگم هنوزم دیر ن سر 
 من بهت گفتم این فصل سال 

 براي آدماي مبتدي ، اونم تازه این مسیر، خطرناکه ها... 
شاني و گردنم خور سحرگاه به پی سرد  شال گردن بلندي که مادر برایم سوز  د. 

 بافته بود چند دور محکم دور 
گردنم پیچیدم و قاطعانه گفتم : نه ! نه ...گفتن با یه گروه وارد و مطمئن همراه 

 میشم . 
یل  تا من هم کوله ام را تحو ند  ما بار گرفت و منتظر  کوله اش را از قستتمت 

 بگیرم: دیگه هر چي هم گروه و 
شته تورلیدرها و راهن ستعدادي دا شن ! بازم باید خودت یه ا شته با ماهات کارک

 باشي دیگه استاد. 
شکلي  شدم: مي تونم م شتر منعم مي کرد براي رفتن حریص تر مي  هر چه بی

 پیش نمیاد. 
شان  سرما را چند برابرن سمت لندرورها. گرگ و میش هوا  کنار هم راه افتادیم 

 میداد.  
...خیلي براي نمایشتتگاهت ستتعي و تالش مي قدم هایش را تند تر کرد: میگم 

 کني ها. باید بیام ببینم حتما. منم 
 دعوت کن . 



حواستتم به حرف هایش نبود. داشتتتم اطراف را دید میزدم تا گروه راهنما را پیدا 
 کنم .  

ون دیگري از راه رسید و کمي آنطرف تر متوقف شد. سه لندرور باالي جاده ي 
 باریکه اي که مي رفت روي 

دامنه هاي کوه انتظارمان را مي کشتتیدند. من و پستتري که بغل دستتتم مي آمد 
 جزو اولین نفرهایي بودیم که آن 

پشت سوار شدیم . تنگ هم نشستیم و کوله هایمان را جلوي پایمان گذاشتیم . 
 به مدت کوتاهي بعد از ما پنج 

هاي  شتتش نفر دیگر هم ستتوار شتتدند که دو نفرشتتان دختر بودند. اما قیافه
 هیچکس براي دیگري قابل تشخیص 

  
                          

 
                    

   
نبود. هر کداممان شتتتال گردن هایمان را در ان هواي ستتوزناک و ستترماي 

 آزاردهنده ي سحرگاه تا باالي بیني 
 هایمان بسته بودیم و کاله هاي بادگیرهایمان را سرمان گذاشته بودیم . 

ور با تکان هاي شتتدید روي دستتت اندازهاي جاده راه افتاد. راه ناهمواري لندر
 بود که آدم را یاد آفرود در کویر مي 



انداخت . باال و پایین رفتن هاي ماشتتین و ستترعتي که بي هوا زیاد و کم مي 
 شد. سرک کشیدم و دیدم دو ماشین 

 دیگر از پي مان مي آیند.  
شنای ستان کم کم به رو ي مي رفت . حاال اطراف را با وجود مه مي هوا ي کوه

 شد وايح تر دید. سي دقیقه ي 
سر هم  شت  صبحانه توقف کردند و همه پ شین ها جلوي پناهگاه براي  بعد ما

 از عق  لندرورها پایین پریدیم . 
سرپایي بخوریم . همه دور هم  صورت  صبحانه را برون از پناهگاه به  قرار بود 

 شن تر شده ایستادیم . حاال هوا رو
سایل  شدند براي پخش چاي و و سرها مامور  بود یکي از دخترها و دو نفر از پ

 صبحانه بین افراد. تا بیایند خم 
شتتتدم و دوربینم را از کوله ام با احتیا  بیرون کشتتیدم تا از همان جا کارم را 

 شروع کنم . صحبت هاي پسر 
ستتتم تا کجا مي توانم همراهم و هشتتدارهایش رویم تايیر گذاشتتته بود نمي دان

 همراه گروهشان بروم. با شیطنت 
 روي دستم سرک کشید: به چه دوربیني داري استاد  

 خندیدم: قابل نداره . 
 در جواب خنده ام قهقهه زد. دستش را دراز کرد سمتم : اسم من شاهینه . 

 دستش را فشردم: خوشبختم منم حامدم . 
ه ها مي گرداند متوقف شد و با حالت یکي از دخترها که سیني چاي را بین بچ

 عجیبي برگشت سمتم شاهین با 



شتتوخي زد به شتتانه ام: این شتتال و کالهت و دریبار بتوني صتتبحانه بخوري 
 استاد. 

تیکه کالمش استتتاد بود. از برخوردش با بقیه فهمیدم که به همه ي تازه واردها 
 استاد مي گوید. کالهم را 

ن را از دور صورتم باز کنم . سرماي هوا و منظره برداشتم و سعي کردم شال گرد
 ي برفي اطراف بالفاصله لرز 

 به تنم انداخت .  
 خیلي سرده...  -

 سیني چاي از دست یکي از دخترها رها شد روي زمین .  
سمتش . یک نفر رفت جلو تا کمکش کند. دختر بي اینکه حتي  شتند  همه برگ

 از برگشتن لیوان هاي چایي روي 
ناراحت شتتود یا خم به ابرو بیاورد مثل مجستتمه خشتتک ایستتتاده بود و  زمین

 نگاهم مي کرد. همه رد نگاهش را 
 گرفتند. 

  
                          

 
                    

   
 شاهین با قیافه اي تمسخر آمیز ابروهایش را باال انداخت : میشناسیش ؟! 



داختم : از پشتتت این شتتال و کاله نه ! من معذب از نگاه همه ستترم را پایین ان
 دوست کوهنور ندارم اصال. 

 شاید اون تو رو میشناسه .  -
شمي نگاهش کردم.یک نفر تکانش داد تا به خودش بیاید. بعد که تکان  زیر چ

 سختي خورد برگشت و با قدم 
 هاي بلند به طرف پایین تچه جایي که ماشین ها هنوز مانده بودند رفت . 

 باال انداختم : نمیدونم ! تو میشناسیش ؟!  شانه 
شت :  شین ها برمي گ سمت ما نگاه تیزي به دختري انداخت که دون دوان به 

 اسمش لیلیه .. 
ست ! لیلي تا حاال  سریع توجیه کردم نه لیلي نی شد. خودم را  ست  س زانوهایم 

 توچال و دربند هم نرفته بود. لیلي 
 نیست .  اصال اهل کوه رفتن نبود..نه لیلي

سیني جدید چایي که بین افراد  ستادم و از  ست ای نباید خودم را مي باختم . را
 میچرخید لیواني برداشتم . داغ سر 

کشیدم. زبانم سوخت . اشک به چشم هایم آمد. برگشتم عق  و دوباره پایین 
 تچه را نگاه کردم. دختر هنوز هم 

شغول بح  کردن با راننده ي یکي از لندرورها ب شتن . اگرم شاید براي برگ  ود 
 لیلي همان لیلي نبود چرا داشت 

فرار مي کرد؟! چرا از دیدنم آنقدر شتوکه شتد که ستیني را روي زمین رها کرد. 
 چرا ماتش برده بود؟  



شاهین لقمه اي دستم داد: بیا حامدخان، سرشیر و عسل تازه.بزن جون بگیري 
 که تا عصر همش سوخت 

 میشه ... 
یدن لقمه را گرف ندم. فکم توان جوی تم و بي حواس تمامش را توي دهانم چچا

 نداشت . انگار یکباره تمام اعضاي 
بدنم لمس و بي حس شده بود. انگشت هایم شیره اي شد. نگاهم را برگرداندم 

 بین جمعیت . با دهان پر گفتم : 
 فامیلیش میدوني چیه ؟! 

 میگن خانوم بهتاش. لیلي با صداي شاهین گوشم زنگ زد: آره غریبه ترها بهش
 بهتاش  

 مابقي لقمه را نجوییده یکباره قورت دادم . 
 پشت بندش چاي داغ را سر کشیدم.  

نمي دانستم باید برگردم یا بمانم ؟! این چه دیداري بود؟! بعد از سه سال؟! بعد 
 از این همه مدت که روز به 

شته را فراموش ک نم که لیلي را از ذهنم روزش خودم را به آب و آتش زدم که گذ
 بیرون کنم . 

 باز بي تاب برگشتم عق  دنبالش گشتم .  
  

                          
 



                    
   

نبود. پیدایش نکردم. چرا فرار مي کرد؟! مگر من آن کستتي نبودم که باید مي 
 رفتم ؟! مثل دفعه ي آخر؟! مثل سه 

 ه شان که اصرارمي کرد بمانم و من رفتم ...!  سال پیش آن ش  توي حیا  خان
شاهین سرگرم صبحانه خوردن شده بود. دیگر هیچکس حواسش به من نبود. 

 ده دقیقه بعد بسا  صبحانه ام 
 جمع شد و همه دوباره راه افتادند.  

کوله ها را باز پشتتتمان انداختیم . من دوربین عکاستتي را هم گردنم انداختم و 
 ده نفر گروه راهي بین دوازده سیز

شتتدیم . هر چه ستتعي مي کردم روي کارم متمرکز باشتتم و به لیلي فکر نکنم 
 کمتر موفق مي شدم هر چند دقیقه 

یکبار دور و اطراف و پشت و جلو را به خیال دیدن دوباره اش نگاه مي انداختم 
 . نبود. احتمال داشت از امدنش 

 د.  پشیمان شده باشد و همان پناهگاه مانده باش
یکي از محلي ها که گروه را راهنمایي مي کرد چند قدم جلوتر با صتتداي بلند 

 درباره ي مسیر پیاده روي و ارتفاع 
و خطرهاي احتمالي صتتحبت مي کرد. مي خواستتت به هیچ بهانه اي از گروه 

 جدا نشویم و حواسمان به ی  و برف 
نکنیم که ممکن  هاي زیر پایمان باشتتد که ستتر نخوریم . زیر قندیل ها حرکت

 است با شروع تابش آفتاب سقو  



 کنند.  
حرف هاي شاهین درست بود. مسیر سخت و از همان اول تا مچ پا توي برف 

 میرفتیم .  
پنج دقیقه ي بعد باز هم نگاه امیدوارنه اي به اطراف انداختم . به امید اینکه 

 همراهمان باشد. فقط یکبار دیگر 
ود که او چهره ام را دیده بود و من نه . فکر کردم اگر مي دیدمش . این انصاف نب
 فقط یکبار دیگر از نزدیک 

سال  ست . مي توانم باز بروم تا چند  صورتش را ببینم براي بقیه ي عمرم کافی
 دیگر و بي خبر زندگي کنم . اما 

 نبود.  
سي  سوژه براي عکا ستم به راحتي دنبال  شدیم دیگر مي توان از پیچ اول که رد 

 گردم. همه چیز غرق در سفیدي ب
متبلور برف ها بود. با دوربینم اینطرف و آنطرف میرفتم تا عکس بگیرم. شاهین 

 چند بار برگشت عق  و هشدار 
داد که موظ  زیر پایم باشم وبي خبر مسیرم را عوض نکنم . یک ساعت و نیم 

 بعد براي استراحت در پناه یکي 
ست شدیم تا به د صخره ها متوقف  ست لیدرها کمچوت بخوریم . از  سرپر ور 
 کوله ام را کنار پایم زمین گذاشتم و از 

دست شاهین کمچوت آناناس را گرفتم . حاال با اینکه مسافت بیشتري باال آمده 
 بودیم و برف و ی  و سرما بیشتر 



شتتده بود اما بدن هایمان گرم تر شتتده بود و نفس هایمان تند تر. پنج دقیقه از 
 شته بود که لیلي از توقفمان نگذ

صورتش هنوز هم با  شد. با قدمهاي ارام و کند راه مي آمد.  سر پیدایش  شت  پ
 شال گردن تماما پوشیده بود. اما 

  
                          

 
                    

   
من دیگر مي دانستتتم که این دختر غریبه ، همان لیلي من استتت که ستته ستتال 

 کنارش مي  پیش روز و شبم را
 گذراندم. همان لیلي بهتاش ! 

برخالف من که دستتتم روي هوا خشتتک مانده بود و نگاهم با قدم هایش جلو 
 مي رفت نگاه زیر چشمي و گذرایي 

به ستتمتم انداخت و در دورترین نقطه اي که از من مي توانستتتت روي تخته 
 سنگي نشست . به محض نشستن 

ست گرفت . یک نفر  برایش کمچوت برد و کنار پایش زانو زد ساق پایش را با د
 تا حالش را بچرسد. گفت خوبم . 

 پایم رگ به رگ شده 
 صدایش را شنیدم.  



بعد از ستته ستتال که روز و شتت  صتتدایش را در ذهن خودم مجستتم مي کردم 
 باالخره صدایش را شنیدم. سه سالي 

ستتیر که هر روزش مي تواستتنتم شتتماره اش را بگیرم و زنگ بزنم و یک دل 
 صحبت کنم . بگویم اگر من رفتم ، باز 

هم من از تو بیشتر زجر کشیدم. بگویم اگر من خواستم دیگر تو را نبینم اما باز 
 هم از تو بیشتر هر ش  در خواب 

و خیال نگاهت کردم! بگویم باید مي رفتم اما تو هم دنبالم نیامدي ! من رفتم 
 که صدایم کني و برگردم اما 

نکردي . تو عزادار سیاوش بودي . مثل همیشه .....آنقدر عزادارش اینکار را هم 
 بودي که شنیدم افسرده شدي و از 

 دانشگاه انصراف دادي و نشستي خانه ... 
 مابقي کمچوت را نتوانستم تمام کنم . انگار راه گلویم بسته شده بود.  

ستم به لیلي  شته دیگر نمي توان اه کنم هم نگبا یادآوري همان چند دقیقه از گذ
 . حتي دزدکي ، حتي زیرزیرکي و 

 پنهاني .  
 دوباره بلند شدیم . 

سته تر و  شتر. قدم ها آه شد و کوالک بی سردتر مي  هر چه باالتر مي رفتیم هوا 
 محتاطانه تر برداشته مي شد. 

مي دانستتتم لیلي پشتتت ستترمان مي آید. از عمد ستترعتم را آنقدر کم کردم و 
 رفتن اینطرف آنقدر به هواي عکس گ



و آنطرف رفتم تا ته صف بیفتم . درست جلوي جایي که لیلي حرکت مي کرد. 
 بعد از سه چهار ساعت راه رفتن 

آيار ارتفاع زدگي در بعضي ها مشخص شد. احساس سرگیچه و تهوع و تنگي 
 نفس باع  شد چند نفر از آمدن 

شان بماند. یکبازبمانند. تمام دلهره ام این بود که لیلي به عنوان مراق بار   کنار
 به هواي نگاه کردن مسیر 

 برگشتم عق  و دیدم که هنوز آهسته پشت سرم مي آید خیالم راحت شد. 
شتم و از  ستکش ها را زمین گذا شد راحت عکس گرفت . د ستکش نمي  با د

 صف خارج شدم تا از تک درختي که 
 زیر بار برف خم شده بود عکس بگیرم و زود برگردم . 

  
                          
 

                    
   

 هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودم که کسي گفت :  
 پاتون و اونجا نزارید خطرناکه  -

پایم را  نه  گاها با شتتنیدن صتتتدایش لحظه اي زمان و مکان متوقف شتتتد. آ
 همانجاي قبلي گذاشتم و براي عکس 

شدن برف  صداي خرد  شنیدم گرفتن جلوتر رفتم .  ها را زیر پوتین هایش مي 
 که پشت سرم مي آمد: از این مسیر 



 نباید برید. برگردید پیش گروه . 
جوابش را ندادم. همین هم موفقیت بزرگي بود. همین که باالخره مرا مخاط  

 قرار داده بود و دنبالم آمده بود.  
 صدایش ملتمسانه شد: خواهش مي کنم اونطرف نرید برگردید. 

ستتعي کردم جوابش را بدون نیش و کنایه بدهم نتوانستتتم : کار دنیا رو  هر چه
 ببین ! حاال کي به کي میگه از کدوم 

راه برید! من خودم یه عمر همه رو از راه اشتتتباه رفتن منع کردم...کي گوش داد 
 به من که حاال من گوش بدم 

 بهش . 
  االن وقت این حرف ها نیست . لطف کنید اون سمت نرید  -

نیم نگاهي به پشتتت ستترم انداختم شتتما اگه خیلي نگراني منحرف شتتي برگرد 
 پیش گروهت ، من منحرف 

 خدادادیم ! 
 آقا حامد...  -

ندش گردنم نبود روي  که اگرب نان رها کردم  تادم دروبین را چ یار ایستت بي اخت
 زمین و هوا پرواز کرده بد. برگشتم و 

د خدا رو شتتکر! حافظه اتون غضتت  آلود نگاهش کردم: پس استتم من و بلدی
 برگشته سرجاش انگار شکر خدا... 

 ل  هایش را جمع کرد و با عصبانیت نگاهش را انداخت سمت دیگري . 



بي مک  ادامه دادم هم حرفم را هم مسیرم را: پس حاال که حافظه اتون برگشته 
 خیلي چیزاي دیگه هم یادتون 

دیگه به خودم اجازه هم نمي میاد حتما. چیزایي که اگر من جاي شتتما بودم 
 دادم اسم حامد و بیارم به زبونم . 

این را گفتم و غضبناک به راهم ادامه دادم. داشتم تند مي رفتم . باز مثل همیشه 
 دلم چیزي مي گفت و زبان تند 

شوم. خدا  شیمان مي  شیده پ ستم که چند دقیقه نک و تیزم چیز دیگري . مي دان
 ي خدا مي کردم که آن وقت لیل

هنوز باشتتد تا بتوانم این حرف ها را رفع و رجوع کنم وگرنه یک عمر بعد از آن 
 را باید با عذاب وجدان سر کنم .  

صلي و بقیه ي گروه  سیر ا سابي از م سم نبود که حاال ح سرم آمد. حوا شت  پ
 دور شدیم دیگر تذکر هم نمي داد اما 

اعصابتون يعیف  لحنش به طرز اعصاب خردکني خونسرد و آرام بود: چقدر
 شده تو این چند سال.. 

 دوباره هوار کشیدم: يعیف نشده يعیفش کردن...اون موقع که شما.. 
  

                          
 

                    
   



سنگي گرفتم که نیفتم . لیلي بي هوا داد  ستم را لبه ي  چیزي زیر پایم لغزید.د
 زد: مواظ  باش . 

ندم کند. بدنم از شتتدت عصتتبانیت و خشتتم گر گرفته بود. به دوید جلو تا بل
 دستش که روي هوا دراز شده بود نگاه 

 چچي انداختم : خودم میتونم . 
با لجبازي استتتین کاپشتتنم را گرفت و ستتعي کرد بلندم کند: محض اطالعتون 

 من نزدیک دو سال و نیمه که به 
 صورت حرفه اي کوهنوردي کار مي کنم ... 

 را راست نکرده بودم که زیر پایمان فرو ریخت . زانویم 
در عرض چشتتم برهم زدني با صتتداي جیغ لیلي میان زمین و هوا و ستتفیدي 

 محض معلق شدیم . 
  

 فصل سي ام 
 سیاوش  

براي صدمین بار خم شدم روي فرمان ماشین و سرم را باال کردم تا اسم گالري 
 ماشین را چک کنم . آفتاب سر 

شین و گرمایش آدم را هالک مي کرد. خودش ظهر افتاده بو شه ي ما شی د روي 
 بود، هر بار که دقیق تر مي 

شکي  سي رنگ با م شدم. روي تابلوي بزرگ فلزي طو شتر مطمئن مي  دیدم بی
 پر زرق و برقي نوشته بودند 



 اتوگالري مهراد. 
شد شد. نه مي  سته بودم داخل مغازه دیده نمي  ش  اما از آنجایي که من منتظر ن

 مهراد را دید نه وردست هاي 
احتمالي اش. بعد از نیم ستتتاعت دل دل کردن و کشتتیک دادن به این نتیجه 

 رسیدم که اول و آخرش باید پیاده 
 شوم.  

شه ي مغازه  شی شت  شین ها از پ ستادم و به هواي دیدن ما رفتم توي پیاده رو ای
 داخل را دید زدم . 

ن مشتتخص نبود. ایستتتادم و براي ستته چهار نفري داخل بودند که چهره هاشتتا
 خودم خیالبافي کردم که حتما همان 

پسریست که تي شرت مشکي پوشیده و زنجیر کلفت نقره اي گردنش انداخته 
 ، مهراد مي توانست همچین 

سلیقه اي داشته باشد. یا شاید آن نفر دیگر که قد بلندتري داشت و چهارشانه 
 تر بود و انتهاي مغازه با گوشي 

ص شد و اش  سي از کنارم رد  حبت مي کرد. در عالم خیاالت خودم بودم که ک
 رفت داخل . تا نیم رخش را دیدم 

شه اي و رنگي اش  شی شم هاي  شناختم . قد و هیکل ورزیده ي مهراد با آن چ
 هرگز از ذهن آدم پاک نمي شد.  

دم ومن او را دیدم اما او بي توجه به من که جلوي شیشه ي گالري اش ایستاده ب
 و دید مي زدم داخل شد. کیف 



کوچک مدارکي که دستتتش بود را انداخت روي میز و با کستتاني دیگر که توي 
 مغازه بودند گرم خوش و بش شد. 

  
                          

 
                    

   
چرا آمده بودم جلوي مغازه اش؟! اصتتال چرا آمده بودم ستتروقتش ؟! این همان 

 بود که یک روزي از مهرادي 
شتم تا خودم را گم و گور کنم . حاال بعد از  شي مي گ سوراخ مو سش دنبال  تر

 سه سال، دل شیر پیدا کرده بودم و 
خیال راحت که مي توانم بیایم جلویش قد الم کنم و ستتینه ستتچر کنم که من 

 همان سیاوشم که دنبال خودت مي 
پولم مي کردي . یاد تمام کشتتیدي اینور و آن ور و جلوي همه ستتکه ي یک 

 چیزهایي که سعي مي کردم 
 فراموششان کنم روي قلبم سنگیني کرد و غم تلخي یادم آورد.  

 ببخشید سرکار...میتونم کمکتون کنم ؟!  -
از فکر و خیال آمدم بیرون هراسان برگشتم سمت صدا. پسري نیم تنه اش را از 

 مغازه آورده بود بیرون و نگاهم 
 مي کرد. 



 د قدم رفتم عق  : جان؟! چن
گه  هد: عرض کردم ا ید ندي تحویلم م یال کنم لبخ که خ جدي تر از آن بود 

 امري دارید بفرمایید من در خدمتم . 
شریف بیارید داخل  ست دارید ویترین و نگاه مي کنید. مي خواید ت یه ربعي ه

 من در مورد ماشین هامون 
 اطالعات بدم خدمتتون.  

 را ببینم .  آمده بودم که مهراد 
آمده بودم ببیند که چطور بعد از ستته ستتال ستتر پا و صتتحیح و ستتالم جلویش 

 ایستاده ام!  
مي خواستم نشانش بدهم که من همان کسي هستم که براي زمین زدنش تمام 

 سعي اش را کرده بود.  
 آمده بودم با نشان دادن خودم انتقام همه ي روزهاي رفته را از او بگیرم . 

 ممنون میشم . بله .  -
 با قدم هاي مطمئن و مصمم پشت سرش داخل رفتم . 

داخل مغازه نستتبتا تاریک بود و بوي غلیظي مخلو  از بوي تنباکو و ستتیگار و 
 عطر مي آمد. 

از میان ماشین ها رد شدیم و جلوتر رفتیم . از سر شانه ي پسر راهنما دیدم که 
 مهراد یکوري لم داده روي 

شت  صندلي و پاهایش را شد. طبق معمول دا سیگار مي ک انداخته روي هم و 
 با تلفن حرف میزد. 

 چه مدلي مد نظرتون هست ؟!  -



 نگاهم یک سمت دیگر بود. 
من جدیدترین مدل هیوندایي که براتون اومده رو میخوام. قیمتش هم مهم  -

 نیست . هرچي که باشه . 
  

                          
 

                    
   

پستتر یک قدم عق  تر برداشتتت و نگاه خریدارانه اش ستترتا پایم را با دقت 
 ورانداز کرد و روي کفش هایم يابت 

ماند. حتما داشت با خودش سبک سنین مي کرد که به ظاهرم مي اید مال این 
 حرف ها باشم یا سرکارش 

 گذاشته ام . 
ده ي من نیست . اجازه عاقبت سرش را تکان داد: بسیار خ  . این دیگه به عه

 بدید.. 
صدایش  سمت مهراد. دیدم که  شت  شده بود و برگ لحنش آرام تر و مودبانه تر 

 مي زند.  
 قلبم تند میزد. آنقدر تند که صداي کوبیدنش را توي گوش هایم مي شنیدم.  

شحالم انتقامم را از مهراد  سالم و خو صحیح و  شان دادن خود  آمده بودم با ن
 بگیرم . 



سر شتم را  پ شتم پ شروع کرد پچ پچ کردن. برگ شد و  رفت جلوي میزش و خم 
 کردم که وقتي جلو آمد، عکس 

العملش را از دیدن یکدفعه ایم ببینم . صتتداي عق  کشتتیدن صتتندلي و قدم 
 هاي آرام و فخر فروشانه اش را 

 شنیدم.  
 در یک متري ام متوقف شد. 

 بفرمایید.  -
شاید  شنه ي پا صدایش تغییر نکرده بود  شده بود. روي پا فقط ، کمي آرام تر 

 چرخیدم و نگاهش کردم. قیافه ي 
صوف تر  صاف و  شم هاي خمارش به یکباره تغییر کرد.  بي حال و حس و چ

 ایستاد و مردمک چشم هایش 
 بزرگ تر شد. 

 لبم را با زبانم تر کردم و لبخند لرزاني زدم: سالم. حال شما؟! 
سفید میان م شده بود. اما بر خالف انتظارم که فکر چند تار موي  وهایش پیدا 

 مي کردم باید با تغییرات عظیمي 
 مواجه شوم چهره اش کوچکترین تکاني نخورده بود.  

 چشم هایش هنوز هم آدم را مي ترساند. 
خودش را نباخت .لبخند بزرگ و بدقواره اي روي صتتورتش انداخت : به به 

 دوست ..ببین کي اینجاست ! آقا پارسال 
 امسال هیچي به هیچي . 

 سرم را باالتر گرفتم : هیچي به هیچي برامون بهتر بوده ! 



 پوزخندي زد و دوستش را رد کرد که برود. تعارف زد برویم سمت میز.  
با اعتماد به نفس و بي خیالي ساختگي نشستم روي صندلي مهمان که جلوي 

 میزش بود. با اشاره ي دست 
 قهوه بیاورند.  دستور داد که دو تا

  
                          

 
                    

   
بعد خم شد سمت من . دست هایش را در هم قالب کرد: خ  ...بگو ببینم . 

 چه خبرا؟! چي شد یدفعه یاد ما 
 افتادي آقا سیا؟ 

از اینکه غریبه ي منزجر کننده اي مثل او ستتیا صتتدایم کند حالم بد شتتد. با 
 تک تک حرکاتم را تعقی   نگاهش

مي کرد. دنبال ايار استتترس و ايتتطراب مي گشتتت تا خیال خودش را راحت 
 کند. تنها کسي که در این دنیا مي 

 توانست از پس چشم هاي تیز مهراد بربیاید برادرش حامد بود. 
شتم ایران براي تعطیالت . گفتم  - سال برگ سه  ست قربان. بعد  صي نی خبر خا

 اي عرض ادب . برسم خدمتت بر



شنیدم اتفاقا  ست .آره  سیگاري از پاکت در آورد: اختیار داري . خدمت از ما
 که رفتي اونور و درس میخوني و دم و 

دستگاهي بهم زدي ... خ  بگو ببینم کار و بار چطوریاست اونطرف؟! مالزي 
 بودي یا تایلند؟ 

ه از اون لحاظ متوجه کنایه اش شتتدم. ستترم را خم کردم و بي خیال گفتم : اگ
 دنبال رفتن باشي همه جا واسه شما 

 بهشته .. 
 زد زیر خنده.پک عمیقي به سیگارش زد و پاکت را هل داد طرف من : بفرما.. 

 نمیکشم ممنون .  -
 اصرار نکرد: ما دست ازین شیطنتاي دوران جاهلیت برداشتیم . 

دم ه رستتیپیش دستتتي کردم: آره شتتنیدم مزدوج شتتدي ! اصتتال بیشتتتر دلیلي ک
 خدمت هم همین بود. خیلي برام جاي 

 سوال بود که ... 
یا رو مي  که منم منم کردناش دن که آق مهرادي  که چي ؟!  حرفم را قطع کرد: 

 لرزوند و خاطرخواهاش و ش  به 
 ش  سر ساعت نه میزاشت دم در آشغالي ببرتشون کي و گرفته ؟! نه ؟!  

یک وقت فک تاستتف خوردم. چرا  ر مي کردم مهراد الگوي بي به حال خودم 
 چون و چراي من است . 

آره! یادمه به همه مي گفتي هیچوقت عروستتي نمي کنم و ازین داستتتانا بدم  -
 میاد و....کي بوده این خانوم 

 خوشبخت که عقاید تو رو هم تغییر داده . 



پک دیگري به سیگار زد و نگاهم کرد. رنگ عسلي چشم هایش بي فروغ شده 
 برق نمي زد. بود. دیگر 

 یکدفعه زد زیر خنده. دستش را کوبید روي میز و قهقهه زد. 
 شاید باورت نشه ...ولي رفتم یکي و گرفتم که از خودم هفت خط تر بوده...  -

حرف هاي نگهبان برج توي گوشتتم زنگ خورد: شتتهرزاد..همان کستتي که 
 سخت ترین روزهاي زندگي پشتم بود 

 و کمکم مي کرد. 
  

                          
 

                    
   

 خودم را بي اطالع نشان دادم: خ  ...؟! چي شد که این کار و کردي ؟! 
ازدواج من داستان داشت . یه عمو دارم اینجا، تو تهران اون نشست زیر پاي  -

 باباي من که سن ازدواج مهراد 
ستین باال بزنید و...بابام رغبت ند شته و براش آ سه من از این کگد شت وا ارا ا

 کنه . مي گفت خدا کار آدما رو بي 
جواب نمیزاره آخر یکي و میندازه به جونش لنگه ي خودش..مي گفت محاله 

 بتونه یه دختر نجی  و سر به راه 
 پیدا کنه ... 



 دوباره قهقهه زد.  
به تو فروختم آخه من . مامانم ولي گو - بابا....چه هیزم تري  بابا..آخ   شآخ 

 نمي کرد واسه خودش مي گشت تو 
فامیل و در و همستتایه محجوب ترین دخترا رو برام نشتتون مي کرد. آقا ما مي 

 رفتیم یه جلسه دو جلسه حرف 
صال انگار من  صال میدیدم حرف همدیگر و نمي فهمیم . ا شون ا میزدیم باها

 داشتم یه زبون دیگه حرف میزدم! 
م رفتم . چرا بهم خورد؟! هیچي ش  قبل خدا شاهده با یکیشون تا پاي نامزدی

 نامزدي گفت حق نداري دوست 
سه من امر  شي که وا سم دعوت کني ! گفتم آخه تو کي با هاي دخترت و تو مرا

 و نهي کني و اما اگر بزاري ! من 
خودم یه عمر یه تهران و دارم امر و نهي مي کنم و مي چرخونم ستتر انگشتتتم 

  ...خالصه نشد که بشه . هي بهم
صف  شه اینجوري . اگه از این انتخاباي مامان بگیرم باید ن مي خورد. دیدم نمی

 عمرم و بشینم باهاش کار کنم تا 
دو کالس شتتیطوني یادش بدم. دیگه بي خیال شتتدم تا اینکه از این دوستتت و 

 همکارا یه دختري بهم معرفي 
ده ونیام دیکردن که قبل تر هاشتتم یه رفت و آمد یواشتتي داشتتتیم با هم . تو مهم

 بودمش ...من و درس میده ماشاال 
 سرم را عصبي تکان دادم: ماشاال. آره. شهرزاد... 

 یک تاي ابرویش را انداخت باال: شهرزاد خانوم! از کي شنیدي ؟!  



خندیدم، حاال وقت من بود که عذابش بدهم : حتما یادت رفته که من سه سال 
 پیش چه صمیمتي باهاش داشتم . 

سال سمش . ولي اون مويع من نزدیک حاال م ست یه خانومم میزنیم ته ا ه اي نی
 یه ماه باهاش تو یه ویال زندگي 

شتیم  شهرزاد خانوم دا مي کردم. همون موقع که و دنبالم بودي و میگما. من و 
 خوش مي گذروندیم ...ازش 

 بچرس سر فرصت خاطرات خوبي داشتیم برات تعریف مي کنه ... 
هوا یورش آورد ستتمتم . یقه ام را گرفت و روي هوا بلندم از آن طرف میز بي 

 کرد: نذار صورتت و از ریخت و 
 قیافه بندازم تا دیگه از پاسچورتتم تشخیصت ندن... 

 حقیقت و گفتم ..  -
شم هایم هجوم  شک به چ سوخت . ا ستم  سباند به گردنم . پو سیگارش را چ

 آورد.  
  

                          
 

                    
   

صورتش را اورد جلوي صورتم : بالیي بیارم به سرت که تو خوابم ندیده باشي 
 ... 



دو تا از دوستتت هایش جلو آمدند و از هم جدایمان کردند. دستتتم را بي هوا 
 بردم سمت گردنم . از جاي سوختگي 

 سیگارش خون مي آمد.  
س...همه کار مي کرد که وستتط مغازه اش داد زدم: زنت عاشتتق منه ! ازش بچر

 من و نجات بده. بهش مي گفتم 
 شري حالم از مهراد بهم میخوره.. مي گفت منم همینطور.. 

منگنه ي ستتنگین روي میزش را از پشتتت دستتت دوستتت هایش که ستتعي مي 
 کردند مهارش کنند پرتاب کرد 

 سمتم . جا خالي دادم خورد به بدنه ي یکي از ماشین هاي گرانقیمتش . 
 ر زد: نزار بیفتم باز به جونت که اینبار دیگه از دستم نمیري ... هوا

واسه پولت زنت شده.زیر دست هزار نفر مي چرخید و باز میومد سمت من  -
 ... 

کسي آمد و من را کشان کشان برد سمت خیابان. خون و عرق از گردنم سرازیر 
 شده بود. 

شنیدم: کاري مي کنم تا آخر عمر  سرت بخوري و آتیش صداي فریادش را  ح
 بگیري . من که میدونم هنوز که 

سونم به هم  شده میر سر ماه ن سوزي . لیلي و حامد و تا  هنوزه داري از چي می
 ... 

به تهدیدش خندیم . از ته دل خندیدم. بچگانه ترین حرفي بود که مي توانست 
 در ان شرایط بزند. 

 یقه ام را مرت  کردم و رفتم سمت ماشین .  



انستت سته ستال تمام من آن کستي بودم که دلم میخواستت براي انتقام نمي د
 گرفتن از خودش هم که شده لیلي 

 و حامد را برسانم به هم . حتي اگر اندازه ي یک دنیا هم از هم دور شده باشند. 
 *** 

سوختگي  ست دیگر روي جاي  سرم را گرفته بود باال و با د ست  مادر با یک د
 مگه با شعله کردنم پماد میزد: آدم 

ي شتمع روي کیک انقدر عمیق میستوزه! این جاي ستوختگي شتمع نیستت ! 
 عمیقه انگار یکي یه چیز داغ و فشار 

 داده باشه رو پوستت . 
 اي بابا! مادر من ، بسه دیگه چند بار تويیح بدم برات.   -

دست از دوا و درمان برداشت رفت عق  : سیاوش! راستش و بگو داري چکار 
 باز؟! من نمي فهمم آب و  مي کني

هواي این کشور ناسازگاره باهات یا چي ؟! ! چرا تا پات میرسه اینجا شروع مي 
 کني ؟! 

چي و شتتروع مي کنم عزیزم؟! چیکار کردم مگه ؟ چرا براي خودت انقدر  -
 خیالبافي مي کني ؟ همون که گفتم . 

 با شمع رو کیک تولد دوستم سوخت . 
  

                          
 



                    
   

 نفسش را پر حر. بیرون داد.  
سرش  شت  سیني که ببرد. تارا پ پماد و پنبه و داروهاي دیگرش را ریخت توي 

 تلو تلو خوران از در تو آمد. گوشي 
صداي الهام از  ستش و روي هوا تکان مي داد و جلو مي آمد.  ام را گرفته بود د

 و بده به  پذیرایي بلند شد: گوشي
 دایي، تارا.. 

صتتورت ستتفید و تچلش را ستتفت ماچ کردم و گوشتتي را که زنگ مي خورد از 
 دستش گرفتم . 

 شماره ناشناس بود. 
 بله ؟! بفرمایید.  -
 سالم..شناختي ؟!  -
 نه !  -

 باز هم دروغ گفتم مثل سه سال پیش . 
 از خودش هم بهتر مي شناختمش . 

 شهرزادم .  -
 بله . اي بابا شرمنده شدم من باید زنگ میزدم براي عرض تبریک   ها.....بله -

صتتدایش خشتتک . خشتتن و جدي آمد: زبون نریز. این چه حرفایي بوده که 
 امروز رفتي به شوهر من زدي ؟! 



تاق را بستتتم : این عوض خوش آمد گفتنته ؟! بي معرفت یه زماني رفیق  در ا
 فاب بودیم با هم .. بعد سه سال 

 هیچي به هیچي ! برگشتم 
ستتیاوش...زنگ زدم باهات اتمام حجت کنم . میدونم که از مهراد کشتتیدي  -

 میدونم که ازش پري همه چي و 
میدونم و یادمه ! ولي من بهت بد نکردم. من بهت خوبي کرده بودم فقط . اگه 

 برگشتي ایران واسه انتقام گرفتن 
 ي منم داري نابود مي کني . بعد از سه سال نکن ! فقط از مهراد انتقام نمیگر

 تو اگه همه چي یادت بود نمیرفتي زن این آدم بشي !  -
تو هیچي نمیدوني از گذشته ي ما. من و مهراد همدیگر و دوست داشتیم که  -

 ازدواج کردیم . با هم به توافق 
رسیدیم .نه من زوري زنش شدم نه اون زوري من و گرفت ! نمیدونم چي بهش 

 انقدر عصباني بود گفته بودي که 
 ت غروب هوار مي کشید.  

 خندیدم: مي کشید؟! االن دیگه صداش بریده؟ ها؟ 
 نه یه اتفاق بدي افتاده...رفته   -
  

                          
 

                    



   
 چه اتفاقي کجا رفته ؟!  -

ت اي حامد اسمک  طوالني کرد. دلشوره گرفتم . مي دانستم که مهراد فقط بر
 که راه مي افتد و مي رود. مهراد 

 فقط به خطرات اطراف خامد عکس العمل نشان مي داد. 
 میگم چي شده؟!  -
 حامد رفته بوده کوه. اونجا گم شده..  -
 چي ؟!   -
آره با لیلي رفته بوده با هم بودن یه جا از گروه جدا شتتتدن و بعدم دیگه پیدا  -

 ي هوا نشدن. تا نزدیکي هاي تاریک
 دنبالشون گشتن . اما هیچ ايري ازشون پیدا نکردن ! 

ستم لبه ي تخت : نه ! لیلي ؟! لیلي اونجا چیکار مي کرده؟! مگه  ش وا رفتم . ن
 با هم اشتي کردن؟ 

 نه ...  -
دوباره مک  طوالني کرد: مهراد نقشه کشیده بود که این دو تا همدیگر و اونجا 

  ببینن . به حامد گفته بود برو
ست عکس بگیر یه گروه خوبي دارن میرن. از اونورم  اونجا میگن هنوز برف ه

 مي دونست که لیلي با اون گروه 
 کار مي کنه و میره... 

چشتتم هایم را روي هم فشتتردم: لعنت بهت مهراد! لعنت بهت اگه تونستتتي یه 
 روز براي زندگي بقیه نقشه نکشي و 



شده باز. سر جات! زنم گرفته آدم ن شیني  ..این که خودش و زد به آب و آتیش ب
 که این دو تا نرسن به همدیگه . 

 هممون و بدبخت کرد که لیلي و حامد نرسن به هم . چي شد حاال...؟! 
 مادر در را باز کرد و داخل آمد.  

شهرزاد گفت : نمي دونم حتما پشیمون شده حتما دیده زندگي جفتشون بدون 
 هم چجوریه و قبول کرده که 

شوره دارم همدیگ سن بهم هم ... چمیدونم . فعال دل ست دارن و باید بر ر و دو
 که جفتشون گم شدن. باید قطع کنم 

سیاوش! برگرد  سي بخواد زنگ بزنه ...یادت نره حرفایي که بهت گفتم  شاید ک
 برو مالزي سر کار و زندگیت دست 

دوباره یه از ستتر زندگي منم بردار...نمي خوام مهراد بزنه اش و الشتتت کنه یا 
 داستان واسه زندگیت بسازه و 

بدبختت کنه که این دفعه با کمک خانوادتم نتوني از جا بلند شتتي ! با مهراد در 
 نیفت سیاوش. نمیتوني ازش انتقام 

 بگیري .  
 تنها توانستم بگویم خبري شد به من هم خبر بده.. 

 و تماس راقطع کردم . 
  

                          
 



                    
   

 مادر پرسید چه شده؟!  
 جاي زخم و سوختگي گردنم تازه درد گرفت . 

  
 فصل سي و یکم  

 حامد  
 دستي به شدت تکانم مي داد. 

 حامد...حامد...  -
سفت ، بدنم با هر حرکتي آنقدر درد مي  سرد و  شک و زمین  روي ی  هاي خ

 گرفت که دوباره در خلسه ي 
رو مي رفتم . اي کاش رهایم مي کرد تا دیگر چشم باز نکنم بیهوشي و خواب ف

 . فقط دلم مي خواست بي مزاحم 
 بخوابم و دیگر بلند نشوم.  

 حامد...  -
اینبار پشت بند صدایي که اسمم را مي خواند سیلي توي صورتم فرود آمد که 

 از انعکاس صدایش در محیط 
ا آنقدر بي جان و بي حس بودم اطراف به زحمت الي پلک هایم را باز کردم. ام

 که چشم هایم جایي را نمي 
دید. چند لحظه اي طول کشتتید تا پس از دریافت ستتیلي هاي بعدي بتوانم 

 چهره ي گریان و هراسان لیلي را از 



محیط اطراف و دیوارهاي یخي و ستتفید تفکیک کنم . رنگ صتتورتش فرقي با 
 رنگ هاي دور و اطرافش نداشت . 

سرو صدا به هم مي خورد و شانه هایش رعشه وار مي لرزید.  دندان هایش پر
 هواي نیمه روشن اطرافمان وهم 

 انگیز بود  
تا چشتتم هایم را دید گریه اش آرام گرفت . لرزشتتش هم . بلند و ناله وار گفت 

 خدا رو شکر... 
 و روي دو زانویي که زمین نشسته بود خزید و رفت عق  تر نشست .  

باره یه اي پیش در رگ هایم  با دیدنش دو يان تا  جان گرفتم انگار که خوني که 
 منجمد شده بود دوباره شروع به 

بایستتتم و  پایم  یدوار روي دو  باره مي توانستتتم ام یدن کرده بود. دو جوشتت
 بدوم...باورم نمي شد که هر دو زنده و 

 سالم روبروي هم نشسته باشیم .. 
 ما کجاییم ؟  با صدایي که براي خودم غریبه بود پرسیدم:
 سرش را به نشانه ي بي اطالعي تکان داد. 

  
                          

 
                    

   



سید که  سي کردم به نظر مي ر شیدم و با دقت اطراف را برر ارام خودم را باال ک
 درون سیاهچاله اي یخي به عمق 

هایش ی  و ستتنگ بود و چهار پنج متر افتاده باشتتیم . ستتیاهچاله اي که دیوار
 باالي سر آسمان سیاه و ستاره هاي 

شتت  توي چشتتم مي زدند. کوله پشتتتي ام چند پا آنطرف تر روي زمین افتاده 
 بود. سعي کردم از جایم بلند شوم که 

نتوانستم . تازه متوجه شدم که پایم از زانو به پایین زیر تکه ی  بزرگي گیر افتاده. 
 آنقدربي حس بود که شک 

 ردم اصال پایي هنوز به بدنم وصل باشد یا نه . ک
با  ما کوچکترین حرکتي نکرد.  پایم دید ا یدن  لیلي تقالیم را براي بیرون کشتت

 استین هاي کاپشنش اشک هایش 
 را پاک کرد.  

 تو زنده اي ...  -
جوابش را ندادم. بدن دردناکم را کمي بالتر کشتتیدم و به دیواره ي پشتتتم تکیه 

 دادم . 
باد رفته اش یکدفعه برگشتتتت . چهار انگا با گفتن این حرف تمام امید بر  ر 

 دست و پا خودش را روي زمین سر داد 
سیژن از آنجا داخل  سرمان که نور مهتاب و اک سید به تنها روزنه ي باالي  تا ر

 مي شد.  
دماغش را باال کشید و گفت : فکر کنم افتادیم بین دو تا صخره. چهار پنج متر 

 شه ارتفاعش ...اینطوري باید با



 اینجا پیدامون نمي کنن ... 
باز کرد و  با شتتتاب در کوله پشتتتي اش را  ند  بي اینکه منتظر جواب من بما

 وسایلش را بیرون ریخت .  
سوت  شروع کرد به  ستاد و  شد مقابلم ای شکي رنگي را درآورد. بلند  سوت م

 کشیدن. صداي تیز و بلند سوت بین 
 پیچید و توي سرم زنگ میزد.  دیوارهاي اطراف مي 

گوش هایم را با دستتتم گرفتم . بعد از ده دقیقه ستتوت زدن عاقبت به این نتیجه 
 رسید که این کار فایده اي ندارد. 

ست  ش سوت را انداخت روي زمین و چراغ قوه اش را بیرون آورد. چهارزانو ن
 جلوي پایم که زیر ی  بود. 

 . میخوام کمکت کنم پاتو دربیاریم  -
به چهره ي مهربانش که زیر نور چراغ قوه نوراني دیده مي شتتد زل زدم. بزرگتر 

 شده بود. جا افتاده تر..خانم 
تر...این سه سال صورتش را مهربان تر و شیرین تر کرده بود. اما چشم هایش 

 همان چشم ها بود. همان لیلي 
 خودم که مي شناختم . 

 نیاز به کمک ندارم .  -
ا تند از دستتت هایش بیرون کشتتید، گوشتته ي ابرویش خون دستتتکش هایش ر

 سرخ رنگي دلمه بسته بود: من 
 کمک هاي اولیه بلدم. من رشته ام اینه ! حرفه ام اینه 



  
                          

 
                    

   
ه تو زور زد ی  را جا به جا کند. با عصبانیتي که ناشي از درد بود گفتم : اگه رش

 ات این بود حرفه ات این بود مي 
 دونستي داري چیکار مي کني و ما االن اینجا نبودیم ! 

بي اینکه نگاهم کند دوباره زور زد ی  را بلند کند: من بهت هشتتدار دادم دور 
 نشي گوش نکردي ! 

ی  تکان خورد آنقدر ستتنگین بود که موقع تکان خورد زیر وزنش صتتداي قرچ 
 را شنیدم.  شکستن استخوان پایم

 عربده کشیدم: میخواستي نیاي ! 
 چند قندیل و پودره هایي از برف از دیواره ها روي زمین ریخت .  

صله اي نزدیکي به  ست و از فا ش صاف روي دو زانو ن ی  کنار افتاده بود. لیلي 
 صورتم گفت : اتفاقیه که افتاده! اگه 

ت نداشتیم پس یه راهیي هسقرار بود بمیریم االن اینجا نبودیم و این فرصت و 
 . اما اگه یه بار دیگه همینطوري 

 داد بزني اون وقت ممکنه زیر چند ده متر بهمن بمونیم و بمیریم ! 
 پشت بند این حرف دماغش را بچه گانه باال کشید و پشتش را کرد به من . 



فکر کردم بیکار نشتتستتته اعتراض کردم: پام شتتکستتته ، صتتداي شتتکستتتنش و 
 شنیدم... 

شت کاري انجام مي داد: میدونم ح شت به من دا ست هایش را دیدم. پ رکت د
 . 

خونسردي اش اعصاب خرد کن بود. برگشت و با پوسته ي سفتي که از ته کوله 
 اش جدا کرده بود آمد سمتم . 

ستم  شي بود که مي توان چهره ي جدي و امیدوارش در آن لحظه بزرگترین ارام
 پایم بگیرم. پوسته را آتل وار دور 

 گذاشت و با باند توري که توي وسایلش داشت چند دور محکم پایم را پیچید.  
سفید  صورتش  شغول اینکار بود بي اختیار نگاهش مي کردم.  تمام مدتي که م

 شده بود. نوک بیني و گونه هایش 
صورتش افتاده  شکي و براقش خیس توي  سته اي موهاي م به قرمزي مي زد. د

 جا همان  بود.مي توانستم همان
لحظه به اندازه ي تمام این سه سال نگاهش کنم . براي اینکار نیاز به تويیح و 

 توجیه نبود. 
 خوب شد؟!  -

 سرم را تکان دادم. هنوز هم غرورم اجازه نمي داد تشکر کنم .  
کوله پشتتتي اش را که روي زمین خالي کرده بود برداشتتت . پاي بستتته ام را با 

 . احتیا  داخلش فرو برد
 نگاهش را مي دزدید: اینجوري میشه پات و گرم تر نگه داشت . 



پتوي دیگري را هم برداشتتت و رویم کشتتید. واقعا لیلي بود! داشتتت از ستتهم 
 لباس هاي خودش روي من مي 

 کشید! بي چشمداشت .  
 گفتم : من اینا رو الزم ندارم 

  
                          

 
                    

   
ساعته که مدام از  شت : چند  سایلش دنبال چیزي گ بي اینکه نگاهم کند بین و

 حال میري و دوباره بلند 
میشتتي ...بهتره جات گرم باشتته نمیدونم اینبار اگه خوابت ببره یا از حال بري 

 میتونم بیدارت کنم یا نه ... 
گ عه ا چه بهتر! این دف یدم:  پایین کشتت هایم  تا زیر ابرو بافتني را  چنین  هکاله 

 ويعي پیش اومد بي زحمت بیدارم 
 نکن ! مرگ اونجوري و بیشتر دوست دارم..بي درد..تو خواب.. 

ستم  شتر براي دیدن عکس العملش زدم ولي جوابي که مي خوا این حرف را بی
 نگرفتم . با دست هاي سرد و ی  

 زده اش در کمچوتي را به زحمت باز کرد و خودش را کشاند طرف من .  
 د بخوري  بای -



به نظرم بیش از  بت و توجه اش  گاهش کردم. مح مات و مبهوت ن ظه اي  لح
 اندازه ي تحملم مي رسید. 

 رویم را با بي تابي برگرداندم: نمي خوام! نمي خورم...دست از سرم بردار. 
 چیکار مي کردي این سه سال؟   -

گاهش کن جا خوردم. نمي توانستتتم برگردم و ن مه اش  قد م . از ستتوال بي م
 صورت کوچک و سفیدش فقط اندازه ي 

سه  صله ي کم بعد از  شت ....حجم این فا صله دا صورتم فا شت با  چند انگ
 سال داشت مذابم مي کرد. 

 زندگي !  -
 قاشق پر از میوه را سمت دهانم گرفت . بي اختیار خوردم  

 چه خوب، من زندگي نمي کردم .  -
شخند زدم: معلومه ! کامال معلومه ...! میوه ها را سریع فرو دادم و به حرفش ری

 کوهنوردي حرفه اي ! طبیعت 
 گردي ...تفریح ... 

صبانیت بلعیدم.  شدت ع سمتم که آن را هم از  شق دیگري پر کرد و گرفت  قا
 ادامه دادم: چقدر برات خوب شد 

که من رفتم از زندگیت بیرون! مزاحم ها از زیر دستتتت و پات کنار رفتن و به 
 قه هم رسیدي .. کاراي متفر

محیا و امیرعلي من و به این گروه معرفي کردن. اونا باع  شتتتدن که بتونم  -
 دوباره بیام بین آدما. بتونم به جز 



خونه موندن و گریه و زاري کردن کاراي دیگه هم بکنم ! ولي من این سته ستال 
 زندگي نکردم فقط اکسیژن 

 حروم کردم . 
یادم رفته بود ستتیاوش رفته قاشتتقي دیگر ستتمتم گرفت . گفتم :  خ  آره. 

 بود...بدون خداحافظي ولت کرد و رفت . 
حق داشتي سه سال افسرده شي و زندگي نکني ...حق داشتي به هر حال عشق 

 اول و آخرت گذاشته بودت و 
 رفته بود! دیگه حامد بدبختم نبود که جمع و جورت کنه و کمکت کنه .. 

  
                          

 
                    

   
 قاشقي دیگر. خندید: منت میزاري حامد؟! 

اختیارم را از دست داده بودم. داد زدم: آره منت میزارم...منت میزارم! این حق و 
 دارم که بابت تمام روزایي که 

که هستتتت . میخواي بخواه  نه  نت بزارم...همی کت کردم م نارت بودم و کم ک
 رو.. نمیخواي هم نخواه...پاشو ب

 لبخند بي حالي زد و به زحمت از جایش بلند شد. 
شم تند  صورم آت سرش داد میزدم و تند حرف مي زدم بر خالف ت شتر  هر چه بی

 تر مي شد. 



شتتتاید اگر او آنقدر آرام و لبخند بر ل  و خونستترد رفتار نمي کرد هر لحظه 
 عصباني تر نمي شدم . 

ستته چهار متر آنورتر و توي کمچوت را روي دستتتم گذاشتتت و رفت آنطرفتر. 
 تاریکي نشست .  

  
 فصل سي و دوم  

 لیلي 
 توي تاریکي نشسته بودم و به دیواره ي یخي روبرویم نگاه مي کردم . 

ستم آنقدر درد مي کرد که به نظر مي  ست را شت د فکرم به هم ریخته بود. انگ
 رسید در رفته باشد.  

. حايتتر بود هر کستتي آنجا حامد داشتتت حضتتورم را به اجبار تحمل مي کرد
 کنارش باشد به جز من . حامدي که 

همیشه با شوخ طبعي اش حرف مي زد و هیچوقت نفرت و عصبانیتش را بروز 
 نمي داد حاال در مورد من با 

ست زخم زبان هایش را  ستثتا رفتار مي کرد. آنقدر از من متنفر بود که نمیتوان ا
 حتي کنترل کند. فکر کردم القل 

 ز آن ويعیت ، از دست خودم نجاتش بدهم . باید ا
 دست هایم را که از سرما و درد کرخت شده بود جلوي دهانم بردم.  

 حامد گفت : باید چیکار کنیم حاال خانوم کوهنورد؟!  



گفتم : باید ش  و صبح کنیم . ش  نمیتونن پیدامون کنن . صبح حتما یه تیم 
 مي فرستن دنبالمون . 

 تونن ما رو پنج متر زیر زمین پیدا کنن ؟!  اونا چجوري مي  -
 یه جوري بهشون عالمت میدم .  -

سي اش  شن کرده بود دیدم دوربین عکا سمت او را رو توي کورسوي نوري که 
 را از البه الي برف هاي اطرافش 

پیدا کرد و بیرون کشتتید. برف هاي رویش را تکاند و لنزش را اخم آلود تمیز 
 کرد. 

 ؟! پرسیدم: شکسته 
 نه . رو برفا افتاده بود. تو دوربینت و نمیاري با خودت کوهنورد؟!  -
  

                          
 

                    
   

صراف  سال ان شتم : همون  سرم را تکیه دادم به دیواره ي پ تل  خندیدم. ندید. 
 دادم از دانشگاه. دوربین و همه ي 
 دم و دستگاهش رو هم فروختم . 

 دوربین را گذاشت دم چشمش و چند تا عکس از اطرافش گرفت .  
 پس چیکار مي کردي ؟!   -



رفتم سراغ نقاشي . بعد یه مدت امیرعلي کمکم کرد آموزشگاه زدم. نقاشیم  -
 خوب بود.. 

 ها! آره یادم اومد..یه دفتر پر از سیاوش نقاشي کشیده بودي ..  -
 ما شد. سکوت طوالني و سنگیني بینمان حکمفر

 یکباره زدم زیر آواز.  
باالخره از عکس گرفتن خستتته شتتد. چشتتم هایش ستتیاهي اطرافم را دنبالم 

 کاوید: چیکار مي کني ؟!  
 دارم خودم و سرگرم مي کنم . سکوت جفتمون و میکشه  -
 مي توني سکوت نکني ! مي توني جواب حرف هاي من و بدي ...  -
 سوالي نچرسیدي که جوابي بدم .  -
سوال من ، اول و آخر همه ي ابهاما و حرفاي من چیه ؟! جوابي  - میدوني کل 

 نداري که بدي ! 
 هواي سردو خشک را توي ریه هایم کشیدم و گفتم :  

 دو تا گنجشک بودن 
 یکي توي اتاق یکي بیرون پشت شیشه 

 گنجشک کوچولو از پشت شیشه گفت : 
 من همیشه باهات میمونم .. قول میدم ! 

 نجشک توي اتاق فقط نگاهش کرد... و گ
 گنجشک کوچولوي بیرون پنجره گفت : 

 من واقعأ "عاشقتم "! 



 اما گنجشک توي اتاق فقط نگاش کرد.. 
 آخر سر..بعد از یه مدت طوالني گنجشک کوچولوي پشت  

 شیشه ي اتاق ی  زد. 
  

                          
 

                    
   

 نفهمید  اون هیچوقت 
 گنجشک توي اتاق چوبي بود! 

 حکایت بعضي ماهاست 
 خودمونو نابود میکنیم واسه "آدماي چوبي " 

 کسایي که نه مارو میبینن و نه صدامونو میشنوند... 
حامد حرفي نزد. همچنان با دوربینش کلنجار مي رفت . انتظار داشتتتم که این 

 حرفم جواب همه ي سوال و طعنه 
 نفهمیدم جوابش را گرفت یا نه .   هایش باشد. اما

قمقمه را برداشتم و سعي کردم آنقدري آب بخورم که سهمي براي فردامان هم 
 بماند. معلوم نبود کي پیدایمان 

 مي کنند. 
 گشنته ؟!  -

 نگاهم کرد: میخواي اشچزي کني ؟! 



خندیدم. وقتي عصتتباني حرف نمیزد یا طعنه کنایه نمیزد روحیه و انرژي مي 
 تم . چهار دست و پا رفتم سمت گرف

چراغ خوراک پزي کوچکي که همراهم آورده بودم. یکي از کنسرو ها را با برف 
 و ی  توي قابلمه ي کوچک 

 ریختم و روي شعله گذاشتم . 
 گفتم : تو این سه سال...با..با مهراد به کجا رسیدید؟!  

را باال انداخت :  طوري نگاهم کرد که انگار تا به حال من و ندیده.ابروهایش
 مهراد! من و اون هیچوقت به جایي 

 نمي رسیم . 
 لبخند بي جاني زدم. ايافه کرد: ازدواج کرده باز یکم بهتر شده . 

 واقعا؟ ازدواج کرده؟!   -
 آره. زن داداشم و هم میشناسي .  -

 مشتاقانه نگاهش کردم: کیه ؟!  
 شهرزاد...  -

آنقدر ستتنگین شتتد که دیگر از بیني و  حس کردم براي یک لحظه هواي اطراف
 دهانم پایین نرفت . دیگر حرفي 

 نزدم. حرفي براي گفتن نداشتم .  
 متعج  پرسید: برات جال  نبود؟! 

  
                          



 
                    

   
شه رو پیدا کرده براي زندگي  شانه هایم را باال انداختم : نه ! کسي که مثل خود

 . خوشبخت بشن . 
شهرزاد یکي از منفورترین آدم هایي بود که در یاداوري گذشته ي تل  و تاریکم 

 خودنمایي مي کرد. نقش پر 
 رنگش را در تمام اتفاقات خوب به خاطر داشتم . 

سریع خاموش  شیدم و گاز را  شده بود از آب جوش بیرون ک سرو را که داغ  کن
  کردم تا تمام نشود. با چاقوي جیبي

 که همراهم داشتم درش را باز کردم و بردم پیش حامد. 
 نگاه زیر چشمي و طلبکارانه اي به غذا انداخت : کنسرو تن ماهي ؟! 

 همچایش خندیدم . 
سرش را تکان داد و با حرف بي مقدمه اش شادي کوتاهم را خراب کرد: چقدر 

 احتمال داره تا صبح زنده 
 بمونیم ؟ 

 اال انداختم : نمیدونم . صادقانه شانه هایم را ب
 چقدر عالي .  -

 با دست مشغول خوردن شد: تو نمي خوري ؟ 
 نه ممنون .  -



عارف مي کني ؟! نخوري  مدي رستتتوران ت گه او خت : م ندا باال ا ابرویش را 
 مردي ! 

شک تر و  سمت کوله ها. باید لباس هاي خ شدم و رفتم  دوباره از کنارش بلند 
 گرم تري براي باقي ش  مي 

تا نگه ام دارد. ايتتطراب اینکه چقدر بتوانیم در آن دخمه ي یخي  پوشتتیدم 
 نزدیک قله زنده بمانیم بیشتر از سرما 

دست و پایم را فلج مي کرد کاپشنم را باز کردم. پلیور خیس را که از تنم بیرون 
 آوردم، حامد نگاهش را دوخت 

  برگشته ؟!به کنسرو توي دستش . با صداي دو رگه اي پرسید: سیاوش 
 پلیور جدید را تنم کردم. متعج  گفتم : من از کجا بدونم ! 

میخواي بگي نمیدوني ؟! یعني ستته ستتال تو از ستتیاوش خبري نگرفتي ؟!  -
 حافظه ات که برگشته بود.... 

لباس هاي ايتتافه را توي کوله ام ریختم : دقیقا به خاطر اینکه حافظم برگشتتته 
 بود خبري ازش نگرفتم . 

نداد. نمي دانستم موقع زدن این حرف هست یا نه . سعي کردم صدایم  جواب
 ملتمسانه به نظر نرسد: حامد، من 

 دلم برات تنگ شده بود.  
 نگاهش را به جایي نامعلوم اطراف من دوخت .  

 خ  ؟!  -
  



                          
 

                    
   
 . و دلم براي سیاوش تنگ نشده بود -
 خ  ؟!   -
 چي به جز اینا میخواي بشنوي ؟!   -

کنستتروش را انداخت روي زمین : هر وقت خودت فهمیدي بعدا در موردش 
 صحبت مي کنیم . 

 و دوباره در الک خودش فرو رفت . 
  

 فصل سي و سوم  
 حامد  

باز هم  یک دوستتتت دارم خالي مي خواستتتم بشتتنوم! همین دو کلمه ! اما 
 ن دریغ کرد. اگر سیاوش شنیدنش را از م

بود هزار بار از این جمله هایش را بي منت به سرتاپایش مي ریخت . نمي دانم 
 شنیدن اینکه دلش براي من 

تنگ شده بود و براي سیاوش نه ، شنیدن اینکه از سیاوش سراغي نگرفته چقدر 
 آرامم کرد! اما دیگر دلم 

 نیمخواست سرش فریاد بکشم و از کنارش بروم . 
 گقتم کیسه خواب داري ؟! مي خوام بخوابم . 



 بخوابي ؟!  -
 آره! اینجوري کمتر گذر زمان و تا صبح حس مي کنم  -

صتتورتش ی  زده بود. حتي خون زرشتتکي رنگ کنار پیشتتاني اش. به حرفم 
 خندید: تو این سرما بخوابي دیگه بیدار 

 نمیشي . نباید بخوابي .. 
 قل مي دیدنمون اگه بیرون بودیم بهتر بود الا -
شید بزنه میرم بیرون. عالمت میدم تا پیدامون کنن . االن فایده  - صبح تا خور

 نداره. اگه بیرون بودیم از سوز و 
شه دما رو  سرما مي مردیم اینجا القال از باد و کوالک در امانیم . این پایین می

 تا صفر درجه هم نگه داشت ولي 
 ر باشه . بیرون معلوم نیست چند درجه زیر صف

اگه زنده بمونیم تا صتتبح ! آخرم همینجا مثل یه تیکه گوشتتت ی  میزنیم و  -
 منجمد میشیم هیچکي هم پیدامون 

 نمي کنه . 
 احتماال بیشتر از این نگراني که کنار من ی  بزني نه ؟!   -
  

                          
 

                    
   



آره خ  ! از اینم خیلي نگرانم . کنار هر آدمي تو  ستترم را با جدیت تکان دادم:
 این دنیا به جز تو بودم بیشتر برام 

 اهمیت قائل بود...براي همین نمي خوام حتي مرگمم پیش تو باشه . 
 جوابي نداد. 

ادامه دادم: آرزو مي کردي االن ستتیاوش اینجا بود.اونوقت مرگت هم مي شتتد 
 افسانه اي و باشکوه 

 در مورد مرگ حرف نزني ؟!  میشه انقدر -
سیاوش نبوده  - شکال نداره حرف بزنیم ! حاال  سیاوش ا شه پس در مورد  آره با

 با اون در ارتبا  نبودي . بهنام 
 چي ؟! چند بار بعد از اون ش  رفتي دوباره خونه ي بهنام؟! 

 خیلي بي انصافي حامد...  -
ارم حقایق و بهت میگم دبلند خندیدم: ببین کي به کي میگه بي انصتتاف! دارم 

 کارایي و که کردي برات یاداوري 
 مي کنم !این بي انصافیه ؟! 

 تو من و هیچوقت نمي بخشي .  -
 بعضي چیزا هیچوقت بخشیده نمیشن .  -

ته  گذشتت دیگر حرفي نزد. من هم ترجیح دادم ستتکوت کنم . وقتي در مورد 
 صحبت مي کردیم احساس مي کردم 

ر بدنم بود یکباره مي رفت . ستتاعت تازه یازده شتت  همه انرژي و جاني که د
 بود. 



شت . هنوز هم آرام و زیر ل  آواز مي خواند چیزي  سکوت گذ ساعت در  یک
 مي خواند که نمي شنیدم اما از اینکه 

سرفه هاي  صداي  خیالم را بابتزنده بودنش راحت مي کرد آرامش مي گرفتم .،
 خشک و بلندش آواز خواندنش را 

  قطع کرد. 
 از جایم نیم خیز شدم. پایم هنوز هم بي حس بود. بي حس تر از قبل . 

 حالت خوبه ؟!   -
 نتوانست از شدت سرفه جواب بدهد. 

به هر جان کندني بود خودم را روي زمین سر دادم و کشیدم سمتش . قمقمه ي 
 آب را گرفتم طرفش . سرش 

 پایین بود و سرفه مي کرد. 
 بیا اینو بخور.  -

 ا که بلند کرد از دیدن رنگ صورتش که به کبودي میزد وحشت کردم . سرش ر
 هراسان گفتم : چي شده؟!  

  
                          

 
                    

   
 پلک هایش را روي هم فشرد و قمقمه را سر کشید.  



 با توام. میگم چي شده؟  -
 خیلي سردمه حامد...  -

ستم را پس زد: نه اینو نمي پتویي را که دورم بود  شانه هایش . د انداختم روي 
 خوام... 

 دوباره پتو را از روي زمین برداشتم و روي دوشش انداختم . 
 سرش را تکیه داد به دیوار و چشم هایش را بست . 

 نخواب لیلي  -
 نمي خوابم . فقط سردمه ...  -

ر بغل گرفتنش جلوتبه زحمت دست هایم را روي زمین قفل کرده بودم که براي 
 نروم . 

 _االن باید چیکار کنم ؟! 
با صتتداي آرام و يتتعیفي گفت : حرفات ستترما رو خیلي بیشتتتر مي کنه . 

 اینجوري که ....اینجوري که حرف میزني ی  
 مي کنم . 

 چه جوري ؟  -
چانه اش لرزید. بغض آلود گفت : به خدا...به خدا ستتیاوش براي من وجود 

 باور نمي کني چرا هي نداره دیگه ..چرا 
ازش حرف میزني ؟! من نه با خودش نه با دوستتتاش نه حتي با خواهرش هم 

 در تماس نبودم. نمي دونم کجاست 
و چیکار مي کنه برامم مهم نیست حامد. به خدا مهم نیست ...همه اشتباه مي 

 کنن . من اشتباهم بزرگتر 



دادم. بس نیستتت ؟! بود..خ  ...خ  حاال که فهمیدم. ستته ستتال تاوانش و 
 نمیخوام ببخشي . مي خوام...میخوام فقط 

 بهم این و نگي ... 
چشم هایش را باز کرد. چشم هایش پر از اشک بود: وقتي بهم اینجوري میگي 

 دلم میخواد زودتر بمیرم  
بي حال لبخند زدم: اون همه ستتعي و تالش الکي نکردم که از اونور مرگ بر 

 باز از مردن گردونمت تو این دنیا تا 
 حرف بزني .  

خندید. اشک هایش روي صورت سفیدش ریخت . دستم را لرزان جلو بردم و 
 موهایش را از صورتش کنار زدم . 

 نگاهم به گردنبند توي گردنش افتاد. 
 گردنبندي که ش  آخر، سه سال پیش دستش دادم  

 سرش را پایین انداخت : دوستت دارم . 
  

                          
 

                    
   
 *** 



سرم را مثل خودش تکیه زده بودم به دیوار. تمام وجودم  سته بودم.  ش کنارش ن
 گوش شده بود براي شنیدن ریتم 

نفس هایش که به مرور زمان کند تر مي شتتتد. براي اینکه مانع از ستتکوت و 
 خوابیدنش شوم برایش خاطرات 

ا هر چه که به ذهنم مي رستتید تعریف مي جستتته و گریخته ي این ستته ستتال ی
 کردم. بعضي وقت ها مي خندید و 

بعضي وقت ها هیچ عکس العملي نشان نمي داد. آرام مي گرفت و به نظر مي 
 رسید که خوابیده باشد. هنوز هم 

با شنیدن ابراز عالقه اش نمي توانستم تمام این سه سال از دست رفته ي عمرم 
 به  و دو سال قبلش که بیشتر

جهنم شبیه بود را فراموش کنم . ساعت نزدیک سه ش  بود. که خواستم او هم 
 از این سه سال برایم بگوید. 

شتتروع کرد به زحمت تعریف کردن از کالس نقاشتتي اش...هنوز پنج شتتش 
 جمله بیشتر نگفته بود که صدایش رو 

 به خاموشي رفت . محکم تکانش دادم: باز که خوابیدي .. 
 یش را باز کرد: نه خواب نیستم الي چشم ها

 با لحني که هنوز هم بي اراده نامهربان بود گفتم پس چشماتو نبند. 
شک  شو بدنت خ شو راه برو پا سته پا شک يافه کردم: من پام  شت بندش ا و پ

 میشه .. 
سرش چرخید سمتم . فاصله ي صورتمان اندازه ي چند بند انگشت بود: توام 

 قواعدش و بلدي ؟! 



ست و پاهات و تکون بده...دو اخم های شو لیلي . د شیدم: بلند  م را توي هم ک
 سه ساعته همینجوري موندي ... 

 احساس خطر مي کردم پلک هایش را روي هم گذاشت : میرم.. 
 باز عصباني تکانش دادم: گفتم چشمات و نبند.. 

و براي اینکه مجابش کنم دست دردناک خودم را پشتش پایه کردم و هلش دادم 
 تا تکان بخورد. به جلو خم شد 
 و سعي کرد بلند شود. ناله کرد  

 چي شده؟!   -
 هیچي ..  -

 دوباره نشست سر جایش . 
 نمي تونم تکون بخورم بدنم خیلي درد مي کنه حامد...  -

شده  سه و نیم ....باید لیلي را هر طور  ساعت امیدوارنه نگاهم کرد.  دوباره به 
 ه مي تا روشن شدن هوا بیدار نگ

 داشتم .من با این پا نمي توانستم براي نجاتمان کاري کنم . 
 چشم هایش را بست . 

  
                          

 
                    

   



 باید همه ي سعي خودم را مي کردم . 
 کي فهمیدي دوستم داري ؟!  -

ستم جلوي خنده ام را  شد. نتوان شیارتر باز  شم هایش هو اال بگیرم: یاینبار چ
 بگو ببینم . 

 لبش نامحسوس به خنده کش آمد: وقتي .... وقتي زنده نبودم . 
 چي ؟!  -

ید. حرف هایش منقطع و  نمیتوانستتتت کلمه اي را بدون س*ک*س*که بگو
 بریده بریده شنیده مي شد. 

هیچ ......هیچوفت ......عیچوقت ...بهت ...نگفت ..نگفتم ....کما..که    -
 ...انگار....انگاري   زیر..آب ..که   بودم

صدات و میشنید...میشنیدم...ولي مثل اینکه ...اینکه زیر..زیر  صدا... بودم...
 اب باشم .....نمي شد..حرف...حرف 

 بزنم ....  
 صدایش رو به خاموشي مي رفت . 

 تکانش دادم: همه چي و میشنیدي ؟!  
شنیدم...گفته ...گفته سته لبخند زد: می شم ب ي گفتي بودي برگرد....م دوباره چ

 فقط ...فقط برگرد..منم ..منم بچه 
 رو...ول کردم..برگشتم .. 

 سیاوش خیلي ناراحت شده بود  -
 چون من و..من و نمیخواست ....بچه رو فقط مي خواست ...  -

 صورت سفید و کوچکش را عمیق نگاه کردم: من واسه جفتتون ناراحت بودم.. 



نداد. تکانش دادم.. باره و جوابي  که نفهمیدم..دو نامفهموم گفت  ..چیزهایي 
 محکم تر تکانش دادم: لیلي !  

 حرف نزد.  
 با دست دردناک خودم زدم توي صورتش : بدو چشماتو باز کن ... 

يربه درد بگیرد.  صورتش از این  شنده حتي  سرماي ک ستم در ان  بعید مي دان
 اما جواب داد چشم باز کرد.  

 بهم بگو باید چیکار کنم ؟!  -
 چي و...چي ....چیکار کني ؟!   -

 _چیکار کنم نخوابي . 
 میخوام....میخوام بخوابم .....فقط چند دقیقه ..  -

 دوباره زدم توي صورتش اینبار اخم هایش را کشید تو هم : نکن 
  

                          
 

                    
   

 _بخوابي دیگه بلند نمیشي 
باز چشم هایش را بست . غرورم را رها کردم. از دیواره جدایش کردم بي جواب 

 و توي بغل خودم کشاندمش . 
 شانه هایش را محکم گرفتم : لیلي بهت میگم باید چکار کنم ؟ 



 هذیان مي گفت . 
 مستاصل و درمانده به ساعت نگاه کردم.  

 هنوز به چهار مانده بود. 
 مي کنن . نخواب باشه ؟ لیلي یکي دو ساعت دیگه پیدامون  -

 چشم هایش را باز کرد و سعي کرد بیدار بماند: باشه . 
به خودم  بل  جانم را آتش زد. محکم تر از ق نه اش  ما بان و مظلو ند مهر لبخ

 فشردمش . 
 گفت : من و بخشیدي ؟! 

 مي بخشمت . به شر  اینکه بیدار بموني  -
 میمونم .  -

 برد بازي کنیم . بازي که چهار پنج ستتالتصتتمیم گرفتیم براي اینکه خوابمان ن
 پیش ، روزهاي اول دانشگاه، 

سیاوش اختراعش کرده بود براي اینکه تا آمدن استادها و شروع کالس حوصله 
 مان سر نرود. بازي که هر کدام 

کلمه اي مي گفتیم و طرف مقابل احساسش را درباره ي آن کلمه بي فکر کردن 
 ر مي گفت . لیلي نتوانست بیشت

از پنج دقیقه بازي را ادامه بدهد و بعد دوباره چشتتم هایش نیمه بیدار روي هم 
 افتاد. من سوال مي پرسیدم و او 

سیلي زدن به  ساعت پنج دوباره  شیار هذیان مي گفت .  مثل آدم هاي نیمه هو
 صورتش را شروع کردم. باید بلند 

 د ما را ببینند.  مي شد و از این چاله بیرون مي رفت تا اگر کمک مان آمدن



به حال گریه افتاده بودم: لیلي به خدا چشتتمات و باز نکني ، هیچوقت نمي 
 بخشمت ... 

به زور الي چشتتم هایش را باز کرد. از بغل خودم درش آوردم و نشتتاندمش : 
 بگو باید چیکار کنیم . داره صبح 

 میشه ... 
 چشم هایش بي هدف اطراف را چرخید. 

 ردي ؟ داري دنبال چي میگ -
 کوله ام نارنجیه ...  -

دیوانه وار تکانش دادم: چرا حرف بي ربط میزني لیلي . بهت میگم باید چیکار 
 کنیم ؟ 

  
                          

 
                    

   
 نارنجي ....نارنجي و میبینن ...باید....بندازیمش بیرون...  -

 د چیکار کنم ... زدم زیر گریه : چي میگي ؟! بگو بای
 کوله ...کوله رو از اینجا بنداز....بنداز بیرون...  -

شده  صمیم گیري ام به طرز آزار دهنده اي کند  حرفش را تازه فهمیدم. فهم و ت
 بود. 



شکسته .  شک هایم بند آمد. جدي گفتم : من نمي تونم با این پا برم باال. پام  ا
 بلند شو لیلي . باید بري بیرون... 

 م ....یکم بخوابم ...بعد...بعد میرم.. یک -
همزمان با گفتن این حرف ستترش افتاد روي پاهایم ...چاره اي نبود لیلي بلند 

 نمي شد. به هر روشي متوسل شدم 
فایده نداشت . سرش را آرام روي زمین گذاشتم . با عذاب از چنگال سخت و 

 نیرومند برف هاي زیرمان که گرم 
ستتالمم هم بي حس شتتده بود. کوله ي خالي اش را  شتتده بود بلند شتتدم.پاي

 پشتم انداختم و سعي کردم هر طور 
 شده از دیواره ي سنگ و یخي چاله باال بروم .  

جاي پا داشتتت . چند بار تا میانه هاي راه به زور و زحمت اشتتک ریختن باال 
 رفتم و دوباره افتادم. اگر نمي رسیدم 

 امکان نداشت زنده بمانیم .  
 م بدنم درد مي کرد. نمي توانستم . تما

 برگشتم پیش لیلي که نیمه خواب بود. 
شاني اش: نمیتونم برم باال  شتم روي پی شاني ام را گذا نامید و هق هق کنان پی

 لیلي . نمیتونم . بلند شو..جون حامد 
 بلند شو... 

الي پلک هایش را بي حال باز کرد. پیشتتانیش ، موهاي خیس مشتتکي اش را 
 ار ب*و*سیدم: پاشو...پاشو لیلي .. چند ب



دستتتت هایش را گرفتم و بلندش کردم از بدن درد مي نالید. کوله را پشتتتش 
 انداخت و با هدایت دست هاي من 

 رفت سمت سنگ ها... 
او به روش من عمل نکرد.خواستتت طنابي را ببندم ستتر کلنگ یخي که از کوله 

 اش درآورده بودیم و آن را پرت 
 یدوار بود به جایي گیر کند که بعد از چند بار تالش گیر کرد. کنم باال. ام

 طناب را گرفت و بعد از یک ربع تقال توانست سه چهار متر را باال برود. 
شت باال  ستان دا سیدن کمک مي ماندیم .آفتاب تازه در کوه حاال باید منتظر ر

 مي آمد. 
دایمان یدوار که کسي پیلیلي پایین برنگشت .من مانده بودم توي چاله تنها و ام

 کند. 
تازه مي فهمیدم دوري از لیلي چقدر تحمل اینجا را ستتخت و وحشتتتناک مي 

 کرد. 
  

                          
 

                    
   

 که ش  گذشته را فقط به خاطر بودن او و حرف هایش زنده مانده بودم . 
   نشستم روي ی  ها و گریه کنان صدایش کردم



 هیچ چیز جز وحشت و ترس و ناامیدي احساس نمي کردم . 
که جواب ندادن لیلي هم به این احستتاس دامن میزد. به محض رستتیدن روي 

 سطح زمین ، از حال رفته بود. 
  

 فصل سي و چهارم 
 لیلي 

سوت کر کننده اي مي آمد. از درون گرم  صداي  شم باز کردم  شدت درد چ از 
 بودم. گرم خواب . 

 ی  و برف ها سرم را بلند کردم . روي 
صتتداي حامد را از زیر زمین مي شتتنیدم که یکي درمیان بلند و گوشتتخراش 

 سوت مي کشید و تقاياي کمک مي 
 کرد. آنطرف تر هلکوپتري که نزدیک زمین معلق ایستاده بود. 

 چند نفري که با وسایلي در دست به سمتم مي دویدند.  
 آقتاب توي چشم هایم میزد. 

 صبح شده بود. 
 نجات پبدا کرده بودیم . 

شت زده  سان و وح صویر چهره ي هرا سرم رسیدند ت میان چند نفري که باالي 
 ي مهراد آخرین چیزي بود که 

 دیدم  
 و دوباره از شدت يعف و سرما از حال رفتم . 

 *** 



 توي بیمارستان چشم باز کردم.  
 اش کرده بودند. حامد را دیگر ندیدم. حتما اتاق دیگري بستري 

دو تا از انگشتتت هاي دستتتم شتتکستتته بود. اهمیتي نداشتتت . مي دانستتتم که 
 آسی  هاي حامد چقدر بیشتر است . روز 

اول اجازه نداشتتتم از تخت پایین بیایم . ستتراغ حامد را گرفتم . پرستتتار گفت 
 پاي راست و یکي از دست هایش 

ست . روز دوم به محض اینکه از خواب بی سته ا شدم مادر و محیا را شک دار 
 باالي سرم دیدند. 

  
                          

 
                    

   
ست و رو به محیا گفت : من نمیدونم  ش شم هایم را دید کنار تخت ن مادر تا چ

 قراره چند بار دیگه تو عمرم اینطور 
بار که داره از خ یام بیمارستتتان! هر  به خاطرش ب ونه میره بیرون با هول و وال 

 میگم اینبار آخر بود که دیدمش !  
به ...خدا رو شتتکر. ستترحالم  محیا به مادر خندید: خدا نکنه حالش که خو

 هست . 
 مادر چرخید و با اخم به انگشتان در آتل بسته ام نگاه کرد: دستت چي شده؟!  



 خیالش را راحت کردم: چیزي نیست . دو تا از انگشتم فقط يرب دیده  
شد: من برم پایین آبمیوه اي چیزي بگیرم. نف سش را با حر. بیرون داد و بلند 

 فشارم افتاده سرم گیج میره. 
 توام میخوري دخترم؟! 

 محیا با تکان سر جواب مثبت داد. 
به محض بیرون رفتن مادر آمد کنارم نشست : تعریف کن ببینم چه خبر بوده؟! 

 پرستار گفت تو بودي و یه پسر 
 با هم پیداتون کردن.. دیگه که 

 خودم را روي تخت باال کشیدم و تکیه زدم به پشتي تخت . 
 باور نمي کني چي گذشت .  -
 چي ؟  -
 حامد بود. اون یه نفر دیگه حامد بود.   -

 محیا جیغ خفه اي زد: چي ؟! اون پسره.....واي لیلي ... 
 اینبار نوبت من بود که تعج  کنم : چي شده؟! 

قیافه اش آشتتناستتت . مهراد بود! تو راهرو بیمارستتتان دیدمش .  گفتم چقدر -
 داشت با یه خانوم و آقا مي رفت .  

از جایم بلند شدم و سعي کردم از تخت پایین بیایم : محیا مامان و باباي حامد 
 بودن. کمک کن بلند شم . 

 زیر بغلم را گرفت : کجا میخواي بري ؟!  
 بیا باهام .  -



زدیم . اطالعات حامد را به بخش پرستتتاري دادم و فهمیدم کجا از اتاق بیرون 
 بستري اش کردند. 

با محیا رفتیم پشت در اتاقش . روي پا قد کشیدم و از شیشه ي روي در داخل 
 را نگاه کردم. مادر و پدرش را 

دیدم که یک طرف نشتتستتته بودند و آنطرف مهراد. حامد روي تخت خوابیده 
 بود. روي  بود. پا و دستش توي گچ

صورتش چند جا کبودي و قرمزي تندي دیده مي شد. با دیدنش تمام خاطرات 
 دو روز قبل برایم تداعي شد. 

 اینکه من را بغل کرده بود. 
  

                          
 

                    
   

 موهایم را ب*و*سیده بود.... 
 خود حامد بود. 

شت روي زانو ستش را گذا یش : الاله الله ! من نمیفهمم قحطي دختر پدرش د
 اومده؟! چطور تو این مدت مادرت 

هت معرفي کرده رد کردي ! براي  خانواده دار ب ی   هر چي دختر خوب و نج
 دختراي دسته گل مردم طاقچه باال 



گذاشتي که دارم درس میخونم دارم کار مي کنم قصد ازدواج ندارم، مثل دخترا 
 عه قصد ناز اومدي . حاال یدف

 ازدواج پیدا کردي اونم با این آدم؟! با این ؟! 
 نفس هایم به شماره افتاده بود. قلبم مثل بم  ساعتي مي کوبید.  

 مادرش نفس پر حرصي کشید: خ  معلومه . این که پرسیدن نداره . 
 و پشت بندش رویش را برگرداند 

بود یکدفعه  مهراد که دستتت به ستتینه و خونستترد باالي ستتر برادرش ایستتتاده
 خودش را ول کرد روي تخت حامد. 

بوي تند و غلیظ عطرش تمام راهرو پیچیده بود: بابا جان...آخه چرا انقدر تخته 
 گاز میرید. بزارید دو کلمه حرف 

 بزنه این بچه  
پدرش با صتتداي عصتتباني و کنترل نشتتده اي خطاب به مهراد گفت : تقصتتیره 

 توئه هر چي االن به سر این بچه 
شت زندگي مي کرد از وقتي ا سنگین دا سر و  شم تو میبینم ! حامد  ومده از چ

 اومد تهران اومد خونه ي تو پاش باز 
شتتد به میون دوستتتاي تو اینطوري هوایي شتتد. اینجور آدماي مورد دار همه 

 دوست و رفیقاي توئن که آوردي 
 انداختي تو دامن این بچه 

من صحبت مي کردند... دیدي بود غم سنگیني روي قلبم نشست . داشتند از 
 که پدر و مادرش نسبت به من 



یاید که  ند. انتظار داشتتتم هر لحظه مهراد در مقام دفاع از خودش برب داشتتت
 همچین چیزي نیست و براي توجیه 

خودش من را خراب تر کند. اما حرفي که زد خالف انتظارم بود شتتتاید حتي 
 خالف انتظار حامد که متعج  رویش 

رداند ستتمت برادرش: لیلي یکي از بهترین دخترایي که من تو عمرم دیدم را برگ
 دوست صمیمي شهرزاد هم بوده 

 میتونید ازش بچرسید ببینید در موردش چي میگه  
دیگه چي میخواد بگه ؟ گفتنیا رو خودمون شتتنیدیم نیاز نیستتت بگه ! خیلي  -

 دختر خوبي بوده فقط معلوم نیست 
 رفت آمد داشته که پشت بندش بچه دار هم شده  چند ماه با کیا بوده و

 مهراد با زبان طنز همیشه به راهش گفت : بچه نداره که ،بچه اش سقط شده 
 دیگه بدتر   -
  

                          
 

                    
   

 اشک چشم هایم را پر کرد. 
 محیا آستینم را کشید: لیلي بگو چي شد تو رو خدا... 

 ا دست کنارش زدم . ب



مهراد با پوزخند گفت اگه انقدر نوه براتون مهمه که من و شهرزاد آستین میزنیم 
 باال بابا جان، اون مرحومم تازه 

 اگه عمرش به این دنیا بود نوه ي تني شما که نمي شد  
حامد نیشتتخند زد. من اما نمي توانستتتم حتي جلوي اشتتک هایم را بگیرم. 

 یه بار دیگه با این پدرش غرولند کرد: 
سر به تنت نمیزارم مهراد!ببین چي دارم میگم بهت ؟! من  مويوع شوخي کني 

 حامد و از تو بیشتر دوست دارم 
 روشم بیشتر از تو حساسم  

صداي پر از خنده  سوخت . اما خودش با همان  براي اولین بار دلم براي مهراد 
 گفت : آي نو، ته تغاریتون و گل به 

 سرتونه 
 مثل تو هفت خط عالم نیست . از رو سادگیشه   -
سري  - ستم بابا. براي اولین بار تو زندگیم این پ شما تا حاال چیزي نخوا من از 

 که کمتر دوستش دارید ازتون یه 
شت . به خاطر  ست دا سال پیش هم این دختر و دو سه  چیزي میخواد. حامد 

 این حرف و حدی  ها پا پس کشید. 
ه سال برگشته سمت همون دختر. این یعني انقدر اون آدم و حاال دوباره بعد س

 دوست داره که هزار سال دیگه 
هم شتتما وقت کشتتي کنید بازم برمي گرده پیشتتش . به زورم براش زن بگیرید 

 بازم ته فکرش همون دختره تا آخر 



عمرم حستترت رستتیدن به اون دختر میمونه به دلش .به قول خودتون من هفت 
 هر چیزي ام خوب خط عالمم . تو 

سش خرده  سخي مي فهمم طرف جن سیم عالیه ! از هفت فر شنا شم دختر  نبا
 شیشه داره یا نه . بهتون گفتم لیلي 

سر  سال پیش ماجرایي بوده از  سه چهار  شته اش،  دختر خوبیه . اگه هم تو گذ
 بچگي و حماقتش بوده. حاال االنم 

سته م شه آ سرش فقط به درس و کار خود ساله که  سيسه  سته میاد نه با ک  یره آ
 قرار و مداري داره نه برو بیایي. 

من دورادور مراقبش بودم حواستتم بوده بهش . القلش اینه که دیگه صتتتاف و 
 پوست کنده میدونیم چي بوده 

که  یده  ند تاب  تاب مه حاال این ترگل ورگالي آق ید  گذشتتتش . فکر مي کن
 میشونید جلو حامد محض آشنایي و 

شون از گل  شما شته که نامحرم چ سه ي عالم بودن تو گذ فرش باالتر نمیاد قدی
 و نگاهم ننداختن ؟! نه عزیز من 

لو گلیشون خاطر سرخاب سفیدابه نه شرم و حیا! دلت خوشه پدر من . ساده 
 اي ...بزار برات بگم که از همینا، از 

 همین ادعاي معصومیت و پاکي داراش زیر زیرکي چه کارایي مي کنن که ... 
 بسه !  -
  

                          



 
                    

   
 مهراد بس نکرد. فقط مويوع بح  را عوض کرد. 

خانواده اش هم فکر نکن کم آدمایین ! پدرش تو بازار حجره فرش داره به چه  -
 اندازه! برو فقط ببین چند 

خ یل کرده ي  غازه اش! برادرش تحصتت یده تو م یارد جنس خواب جه میل ار
 ...خواهرش فوق لیسانس داره.. 

سي  ستم حرفي هم بزند. خودش بهتر از هر ک حامد حرف نمیزد. بعید مي دان
 مي دانست که مهراد چقدر از او کار 

بلد تر است . چقدر در ان لحظه از وجود برادري به نام مهراد کنارش احساس 
 ريایت خاطر مي کردم . 

 کر کن حامد... پدرش ملتمسانه تقايا کرد: بیشتر ف
 حامد به در و دیوار نگاه مي کرد: بابا من سه سال دور شدم که فکر کنم .  

 مادرش گفت : باید با این دختر صحبت کنم .خودم فقط ..تنها! 
تنم لرزید. نگاهم را که از مادرش گرفتم یکدفعه با چشتتم هاي تیز و عستتلي 

 رنگ مهراد مواجه شدم که از پشت 
 م مي کرد.وحشت زده سرم را پایین کشیدم.  قاب شیشه اي نگاه

 محیا گفت چي شد؟! 
 قلبم تند میزد: بریم ..بریم .. 

 محیا دنبالم دویید: چي شده؟! 



باز شتتتد و مهراد بیرون  تاق  قدم بیشتتتر دور نشتتتده بودیم که در ا هنوز چند 
 آمد.محیا برگشت و نگاهش کرد و با 

بش را داد و با چند قدم بلند هول و ايتتطراب ستتالم داد. مهراد زیر ل  جوا
 خودش را به من رساند که سعي 

 داشتم فرار کنم . 
 کنارم همقدم شد: بیا. باید صحبت کنیم . 

 قدم هایم را تندتر کردم: من نمیخوام با شما صحبت کنم ! 
چرا صداي پاي محیا کنارم یا القل پشت سرم نمي آمد؟! داشتم فکر مي کردم 

 سیله که اگر مجبور شدم چه و
شم  سد کرد. چ ستاد و راهم را  ي دفاعي پیش خودم دارم که چرخید جلویم ای

 هاي عسلي رنگ بي عمقش 
 صورتم را با جدیت کاوید.  

 حتما حسابي از ریخت افتاده بودم: گفتم میخوام باهات صحبت کنم ! 
هنوز هم مثل قبل عادت به امر و نهي داشتتت . نخواستتتم اینبار جلویش کم 

 تم منم نمیخوام صحبت کنم  بیاورم گف
خندید. ستترش را باال گرفت و نفس عمیقي کشتتید: در مورد حامده! هنوزم 

 نمیخواي صحبت کني ؟! 
 لحظه اي مردد شدم: نه .با خودش صحبت مي کنم نه شما. 

  
                          



 
                    

   
اقم . داشتتم فکر مي کردم مهراد بازویم را مالیم گرفت و هدایتم کرد ستمت ات

 کي و کجا فهمیده من توي این 
اتاق بستري ام: چطور حايري بیاي پشت در فالگوش وایسي که حرفاي من و 

 بشنوي ؟ حاال من یه روش 
 محترمانه تر دارم بهت پیشنهاد مي کنم ... 

شم هاي گرد از تعج   ستاده بود. چ سه ي آبمیوه ها ای  ومادر داخل اتاق با کی
 هراسانش روي مهراد يابت شد. 

 فهمیدم که او را شناخته . کسي چهره ي خا. مهراد را از یاد نمي برد. 
 مهراد گفت : سالم. خانوم. لطف مي کنید چند لحظه ما رو تنها بزارید؟!  

سترس مي لرزید: بفرمایید بیرون  سمتمان. بدنش از ا شت  مادر یک قدم بردا
 یم با آقا! نه من نه دخترم نمیخوا

 شما صحبت کنیم . برید بیرون . 
 مهراد حق به جان  به مادر گفت : دخترتون میخوان با من صحبت کنن 

 لیلي ؟!  -
شم غره اي رفت که  شد. چ ستگیرش  شرمنده به مادر نگاه کردم. همه چیز د

 فقط خودم معني اش را فهمیدم و 
 بعد پاکوبان اتاق را دور زد و در را به هم کوبید. 



چند لحظه بعد از رفتنش مهراد چیزي نگفت . عاقبت به تخت اشتتاره کرد: تا 
 بشین . 

 آن روز بي خطر و آرام به نظر مي رسید. 
 نشستم .مقابلم تکیه زد به دیوار و دست به سینه ایستاد. 

 سیاوش برگشته !  -
نفس عمیقي کشتتیدم. با نگاه تیزش حرکاتم را زیر نظر گرفته بود تا کوچکترین 

 العملم را هم از دست عکس 
 ندهد. 

 سعي کردم خونسرد باشم : چشم مادرشون روشن . 
 خندید: تو هنوزم جون داري تیکه بندازي ؟! 

یاد همین حرف افتادم ستته ستتال پیش . در بدترین روزهاي عمرم. حاال مهراد 
 همان مهراد بود. باز هم مثل آن 

سر ق ستاده بود و از  ستان جلویم ای  درت حرف میزد. اما اینبارموقع توي بیمار
 به نظر مي رسید که طرف من باشد 

 بهترین جبراني که میتونه بکنه اینه که دیگه تو زندگي من پیداش نشه .  -
 اگه قضیه ي حامد وسط نبود باز هم همین حرف و میزدي ؟!  -
  

                          
 

                    



   
. کاري که ستتیاوش با من کرد ربطي به بودن حامد یا  آره. همین و مي گفتم -

 نبودنش نداشت . ما اون موقع 
 اصال حامد و نمي دیدیم . 

 لبخند تلخي زد و کنارم روي تخت نشست . نگاهم نمي کرد: آره نمي دیدید. 
سکوت سنگیني بینمان برقرار شد.با نوک کتاني هایش روي درزهاي سرامیک 

 کف اتاق خط مي کشید. 
صحبت کنه ب شنیدي ، مامان میخواد باهات  عد از مک  طوالني گفت : حتما 

 . اگه اون دلش رايي بشه دیگه 
 مشکلي نیست . 

ید چي بگم ؟! چي  با باشتتتد گفتم :  یدا کرده  جاتي پ که راه ن ناهي  ثل بي پ م
 میخوان بچرسن ؟ 

ده نیم نگاهي کرد و خندید. باورم نمي شتتد که با مهراد چه روزهایي را گذران
 بودیم .هنوز هم براي متنفر بودن از 

 او دلیل داشتم . ولي بخشي عظیم از وجودم با این تنفر مقابله مي کرد. 
گفت : خودت باش. من و حامد زرنگي و تیز بودنمون رو از مامان ار  بردیم 

 . به محض اینکه کسي فیلم بازي 
جا چي بینتون گذشته مي کنه مي فهمه . من کاري ندارم اون یه روز دو تایي اون

 . ولي هر چي که بوده هر اتفاقي 
هر حرفي که گذشتتته حامد و عوض کرده. چشتتماش برق میزنه وقتي حرف 

 میزنه . دست و پاش تو گچه . پوستش 



پر از سوختگي و تاول شده ولي دو روزه از ته دل مي خنده..من و شهرزاد واسه 
 دیدن این خنده هاي حامد و 

میش تو این سه سال خیلي کارا کردیم . میدونستم دلیلش اون شوخي هاي قدی
 چیه ! ولي دلم نمیخواست باور 

کنم که حامد به خاطر تو اینجوري شتتده. گفتم میگذره بعد از یه مدت عادت 
 مي کنه درست میشه ...چند ماه اول 

به زور حرف میزد. اونقدر يتتربه ي روحي خورده بود که دیگه حالت عادي 
 مع یدفعه ساکت مي شد نداشت . تو ج

و میرفت تو خودش. وقتي همه مي خندیدن اون حتي لبخندم نمیزد. شتتبا تا 
 صبح بیدار بود و صبح ها تا ظهر 

سر ظهر که بیدار مي شد  سي بود.  سرش تو دوربین عکا مي خوابید. همه اش 
 غذا نخورده میزد بیرون تا آخر 

حال وويع تموم کنه . ش  . هنوزم موندیم چجوري تونست درسش و با اون 
 با منم قهر بود. مامان بابا هم با من 

سب  همه  شم من مي دیدن..فکر مي کردن م قهر بودن. این حال حامد و از چ
 چیز منم . 

 بغضم را قورت دادم: نبودي ؟! 
 سرش را خم کرد و لبخند غلیظي تحویلم داد: بي انصافي مي کني . 

صافي مي کردم. دنب ست مي گفت بي ان ستان را شاخه ي دیگري از این دا ال 
 مي گشتم تا بار این تلخي و 



پشیماني آزار دهنده را با او قسمت کنم و مهراد مناس  ترین فرد بود.از این که 
 جوابش را ندادم خوشحال شد. 

  
                          

 
                    

   
کارایي مي کردیم . هر کدوم شاید هم دلش به رحم آمد گفت : همه داشتیم یه 

 به سهم خودمون این داستان و 
 بردیم جلو... 

 بعد...بعد چي شد؟! حامد کي حالش بهتر شد؟!   -
شتي کرد. قبلش ،  - سیم من و بغل کرد و باهام آ سي من ...روز عرو سر عرو

 یکسال یا شایدم بیشتر با من حرف 
و هم خوب نبود. خبر داشتتتم نمیزد. قهر بود. با خودشتتم قهر بود. یادمه حال ت

 افسرده شدي و...میرفتي پیش 
 روانشناس . 

 تو از کجا میدوني ؟!  -
ابروهایش را باال انداخت : شتتاید حامد و هم فرستتتادم پیش همون دکتر. باید 

 کسي خارج از این ماجرا هم بهش 
 مشاوره بده . 



گار همیشه مات و مبهوت نگاهش کردم.از روي تخت بلند شد و نگاهم کرد،ان
 راجع به بي تفاوت ترین مويوع 

 دنیا حرف میزد. با چشم هاي خمار و خنثي . 
سبت به این ازدواج چیه ! این و براي اولین و  - سم ن سا خودت میدوني من اح

 آخرین بار به زبون میارم و پیش تو، 
اونقدر با الیه الیه ي روحم حامد و دوستتت دارم که میتونم به خاطرش کوه ها 

 هم جا به جا کنم . من همیشه رو 
برادر بده بودم. حامد کسي که همه باید تحسینش مي کردن. نمیتوني باور کني 

 مادر و پدرم چه فرقي بین ما دو 
ضي وقتا  سال...ولي بع شکل ندارم بعد این همه  شتن ! با این دیگه م نفر میزا

 فکر مي کنم که شاید همین رفتارا 
شد به حامد یه عالقه ي شه  باع   شم . همه همی شته با سرکش و خطرناک دا

 پشت سرم میگن خطرناکم . آره 
 راست میگن چون الزم باشه براي خوشبختي حامد دست به هر کاري میزنم . 

 میدونم .  -
چشتتم هایش نم شتتتده بود: دلم براي خنده هاش و شتتوخي کردناش و برق 

 چشماش تنگ شده بود. قبول کردم که 
به زندگیش برگردوني ....ولي ...ولي لیلي ، اگر فقط تو مي توني این ح س و 

 روزي به این نتیجه برسم که حامد از 



بودن کنارت و زندگي باهات داره اذیت میشه و عذاب میبینه نمیتونم ...نمیتونم 
 تحمل کنم 

 میدونم ..  -
.ستترش را تکان داد. دستتتش را گذاشتتت روي شتتانه ام. مثل اینکه از ستتر 

 برق به تنم خورده  انگشتانش اشعه ي
باشد لرزیدم. انگار توي خواب و رویا بودم! این واقعا مهراد بود! لبخند زد: اگه 

 حامد پیشت خوشبخت باشه ، اگه 
  

                          
 

                    
   

شي .....ازین به بعد براي  شته با ستش دا ستت داره توام دو همونقدر که اون دو
 ن کوه ها رو جا به جا مي هر دوتو

 کنم . 
 به هر جان کندني بود جواب لبخندش را با تبسم خجالت زده اي دادم . 

 خواست برود که دست انداختم و از گردنم گردنبند حامد را دراوردم . 
 مهراد؟!  -

 توي درگاهي چرخید. 
 بله ؟!   -
 هش . قبل از اینکه مادرت بیاد باهام صحبت کنه ...این و بده ب -



 این چي هست ؟!  -
 گردنبند را گرفت و زیر و رویش را بررسي کرد. 

 هیچکس به اندازه ي مادرت معني این گردنبند و تو گردن من نمیدونه .  -
 چشم هایش را روي هم گذاشت و رفت . 

 عاقبت طوفان مهراد هم تبدیل به نسیم شده بود. 
  

 فصل سي و پنجم 
 حامد 

 رسیدم دیگر نمي توانستم نفس بکشم . توي پاگرد پله ها که 
شده بود کنار زدم و خودم را  ست مهراد را که براي باال اوردنم دور کمرم قفل  د

 صاف کردم تا نفس تازه کنم . 
 مهراد گفت : رسیدیم دیگه ، همین جاست . 

ستم تو گچه ...من و راه  سته ها! د شک صبانیت توپیدم بهش : من مثال پام  با ع
 شوني دنبال خودت این انداختي میک

 ور اونور. 
شاره کرد که بروم  ستم و ا صاها را داد د با کالفگي در مط  را برایم باز کرد، ع

 داخل . همانطور که پشت سرم 
با لیلي ببري جلو. پس  مي امد گفت : خودت عجله داري زودتر همه چي و 

 حاال ایناشم بکش . 
 چه ربطي داره آخه ؟!   -



  
                          

 
                    

   
ربطش اینه که باید با چند نفر صتتحبت کني قبلش مشتتورت بگیري از چند  -

 نفر.همینجوري با کله که نمیشه 
 بري تو شکم قضیه ... 

نگاهم را دورتا دور مط  چرخاندم چند نفر توي نوبت نشتتستتته بودند. باالي 
 اتاق ال شکل میز بلوطي رنگي 

ودند و خانمي سن و سال دار با موهاي روشن به عنوان منشي نشسته گذاشته ب
 بود  

ست و پاي  شان به ترتی  روي من و مهراد چرخید و به د شدنمان نگاه با وارد 
 گچ گرفته ي من با تعج  و 

 کنجکاوي نگاه کردند. 
صتتدایم را پایین تر اوردم: تو خودت مگه وقتي میخواستتتي با شتتهرزاد ازدواج 

 پیش روانشناس؟!  کني رفتي
بعله ! من و شهرزاد هر جفتمون رفتیم چند جلسه پیش مشاور! تو بیشتر الزم  -

 داري چون تو آتیشت تندتره.. 
 منتظر شنیدن جواب نماند. 

 با قدم هاي بلند رفت سمت میز منشي . 



روي نزدیک ترین صتتندلي نشتتستتتم و عصتتتاها را کنار خودم به دیوار تکیه 
 از گذشت سه هفته از دادم.هنوز هم بعد 

آن جریان احستتاس خستتتگي و کوفتگي مي کردم. هر چند مهراد و شتتهرزاد 
 بیشتر معتقد بودند که خستگي ناشي 

از نمایشتتگاه دو روزه ي عکس هایم بود که آنقدر ستتریع و پر جا رو جنجال 
 تشکیل شد و تمام شد. خبر گم شدن 

ستتر و صتتدا به پا کرد که  من در کوهستتتان تا زمان برگزاري نمایشتتگاه آنقدر
 جمعیت چند برابر تصوراتم براي 

بازدید آمده بودند. براي بازدید عکس هایي که شتتاید از جایي از کوه ستتبالن 
 گرفته شده بود که پاي هیچکس 

هرگز به آن جا نمي رستتید. تجربه ي یک شتتبانه روز ماندن در چاله اي چهار 
 پنج متري نزدیک به قله که از 

شتر از حد لحظه به لح ستقبال خیلي بی شده بود. ا ستندي کامل تهیه  ظه اش م
 تصورم بود. همه اتفاق نظر داشتند 

که از بعد آن براي عکس هایم معروف تر مي شوم. خبر این نمایشگاه پر سر و 
 صدا حتي به روزنامه ها هم 

 کشید. همه چیز مثل خواب و رویا مي آمد و مي گذشت  
لیلي با مادر و پدرش در مورد من صتتحبت کرده  بعد از گذشتتت دو ستته هفته

 بود. به نظر مي رسید که رايي 



باشتتند. مادر هم با لیلي صتتحبت کرده بود و هر چند خیال مي کردم نتیجه ي 
 این صحبت خیلي خوب نباشد اما 

شته بود مادر را آرام تر و  شان گذ صحبت دو نفره بین هر چه بود و هر چه در ان 
  راغ  تر کرده بود.

همه چیز خوب پیش مي رفت که مهراد پیشتتنهاد داد براي محکم کاري هم که 
 شده بروم پیش روانشناس و با 

 او هم صحبت کنم .  
 برگشت و دوباره کمک کرد بلند شوم . 

  
                          

 
                    

   
 باید بري داخل .  -
 ؟! االن؟! این همه آدم منتظرن اینجا -
 برات وقت گرفتم از قبل ...بلند شو.  -

 همانطور که به زحمت بلند مي شدم پرسیدم: تو نمیاي باهام؟!  
 خندید. 

 نه خودت باید بري داخل ...  -
 همان چند متر تا رسیدن به اتاق پنج دقیقه طول کشید.  



من را جلوي در رها کرد و با لبخندي اطمینان بخش رفت عق  تر ایستتتاد تا 
 ودم به تنهایي بروم داخل . خ

 مهراد به طرز باورنکردني آرام و مهربان به نظر مي رسید. 
 مردد در زدم.  

 صداي مردانه اي آمد: بفرمایید داخل .. 
 با عصاهاي زیر بغلم در را باز کردم . 

 به محض اولین قدمي که به داخل گذاشتم سر جا خشک شدم ! 
 میز دکتر برگشتند عق  و نگاهم کردند. لیلي و سیاوش روي دو صندلي جلوي 

صال  سیاوش را ا سته بودم. رو کردم به لیلي انگار که  سرم نب شت  در را هنوز پ
 نمي بینم . از دیدنش بعد از سه 

 سال هم اندازه ي سر سوزن خوشحال نشدم . 
 اینجا چه خبره؟!   -

لو آمد: نگاهش تا حدي شرمنده بود. از جایش بلند شد و براي کمک به من ج
 بیا بشین بهت میگم . 

دکتر مردي نستتبتا جوان بود. با موهاي پرپشتتت خاکستتتري و عینک صتتفحه 
 گردي که قاب مشکي بزرگي داشت . 

 با لبخند اشاره کرد که بشینم روي صندلي که کنار دست لیلي بود. 
 گفتم میخوام اینجا بشینم ! 

 و به صندلي بین سیاوش و لیلي اشاره کردم . 



لبخند محوي زد و رویش را برگرداند. نفهمیدم این عکس العمل از  ستتیاوش
 روي تمسخر بود یا حسادت! با 

 کمک لیلي نشستم . 
صدا روي  سر و  شتانش مي چرخاند با  دکتر خودکاري که تا آن لحظه بین انگ

 میز گذاشت . 
  

                          
 

                    
   
 قا حامد! خ  خوش اومدي آ -

 هنوز یخم باز نشده بود: ممنون. چه خبره اینجا؟!  
عد از  که ب به نظرم این فکر خوبي بود  باز هم خودش حرف بزند:  ترجیح داد 

 این همه مدت دوباره سه تا دوست 
 قدیمي دور هم جمع بشن ...! 

 یادم نمیاد کسي نظر من و درباره ي این دورهمي پرسیده باشه !  -
 به من نزدیک تر کرد: حامد....  لیلي خودش را

 از دست او هم بي دلیل عصباني بودم . 
دکتر نگاه زیر چشتتمي به ستتیاوش انداخت و گفت : ستتیاوش مي خواستتت 

 ببینتتون و فکر مي کرد اگه به خودتون 
 بگه قبول نمي کنید... 



معلومه که قبول نمي کردیم ! به اندازه ي کافي ستته ستتال پیش قبل اینکه بره  -
 مدیگر و دیده بودیم . بعدم که ه

خواستتتت بره ترجیح داد بدون خداحافظي بره! حاال منم ترجیح میدم ستتالم 
 نکنم بهش که برگشته  

 دکتر محترمانه تقايا کرد: آقا حامد...! 
ستتکوت کردم. دستتت گچ گرفته ام را که به گردنم اویزان کرده بودم روي پایم 

 گذاشتم تا فشار را از روي گردنم 
 دارم . بر

باره قراره برگردم  ستتیاوش با صتتتداي آرام و محتاطانه اي گفت : من ...من دو
 مالزي . سه چهار روز دیگه میرم. تو 

این مدت که اومدم فقط ...خیلي دلم مي خواستتت از دوستتتاي قدیمیم خبر 
 بگیرم.  

 پوزخند زدم: دوست ! 
 ستترد و بي تفاوتچرا لیلي حرفي نمیزد! چرا اعترايتتي نمي کرد! چرا مثل ی  

 نشسته بود! مثل قبال ها که از 
جایش  به  فاع نکردن از خودش حر. مي خوردم، داشتتتم  حرف نزدن و د

 جواب مي دادم.  
ستتیاوش بي اینکه نگاهم کند رو به دکتر که به طرز اعصتتاب خردکني لبخند 

 میزد گفت : شنیدم لیلي و حامد براي 
 آینده اشون تصمیم هایي گرفتن . 



 ولین بار چرخیدم سمتش : خیلي ناراحت شدي نه ؟! براي ا
باز هم نگاهم نکرد: تو دوران دانشتتگاه صتتمیمي ترین دوستتتم حامد بود. از 

 همون روزاي اول. همیشه تو حرفامون 
شت  سخت همدیگه مي مونیم . بعد این حرف انگ بهم مي گفتیم رفیق روزاي 

 کوچیکاي دستمون و تو هم قفل 
 مي کردیم ....  

  
                          

 
                    

   
شد که اون  شد: نمیدونم چي  سرش را انداخت پایین و به کتاني هایش خیره 

 قفل از هم باز شد. دیگه اون حرف 
و هیچوقت بهم نزدیم . من تو این ستته ستتال خیلي فکر کردم....روزاي اول که 

 رفتم عصباني بودم هنوز هم آروم 
شده ب شتر ن ستم . بعد که بی صر مي دون ودم. همه ي عالم و آدم و جز خودم مق

 فکر کردم بعد از گذشت چند ماه به 
مل کردنش فقط موند براي  نا ع که از اون حرفا و قول داد یدم  جه رستت این نتی

 حامد! حامد تنها کسي بود که تا 
سخت من بو ستاد و رفیق روزاي  . دآخرین روزي که اینجا بودم پاي حرفش ای

 روزاي سخت خودشم بود. شاید 



 سخت ترین روزاش بود...اما باز هم کنارم موند. 
 نگاهم را دوختم به تابلوي تقدیر طالیي رنگي که به دیوار می  کوب شده بود.  
ادامه داد: خیلي دلیل داشتتت براي اینکه همه چي و ول کنه و بره! چه من و چه 

 لیلي رو. خیلي دلیل داشت براي 
ست اینکه ن سال با هر کي دو سه  شه ...تو این  شته با ستي ادامه دا خواد این دو

 شدم یا رفاقت کردم برام مثل حامد 
نشتتد. تعریف نمي کنم الکي نمیخوام تمجید کنم ...این حرفا الکي نیستتت . 

 فکر نکنم هیچ کسي و تو این دنیا 
اطر به خ دیگه پیدا کنم که دلش اندازه ي دل حامد باشتته . که به خاطر رفاقتش

 عشقش تا آخرین لحظه بمونه و 
 بجنگه ... 

 پوزخند زنان حرفش را قطع کردم: بابتش بهم میگن احمق ! 
سایي که قدر این محبت و نمي  ست : ک شک سکوت خودش را  لیلي باالخره 

 فهمن بعد از یه مدت که دوریش و 
ستش دادن... شیدن تازه مي فهمن ! بعد از....بعد از یه مدت که از د من بعد ک

 از رفتن حامد اومدم پیش شما... 
دکتر تایید کرد: بله ! لیلي دقیقا روزهاي بعد از رفتن شتتما اومد پیش من براي 

 درمان. تمام حرفایي که اون روزا 
 به من میزد رو نوشتم ... 



لیلي ادامه داد: کستتایي که قدر چنین آدمي رو میدونن هیچوقت تا آخر عمر از 
 .وقتي با آدم دستش نمیدن. وقتي .

که وجود چنین  تازه مي فهمي  مد مي کني  قاطي میشتتي رفت وآ گه  هاي دی
 آدمایي چقدر نابه .. نمیخوام هیچوقت 

دیگه حامد و از دستتتت بدم. براي ...براي اینکه تو گذشتتته نمي دیدمش این 
 عشقش و نمي فهمیدم شاید هیچوقت 

 مشون کردم.... خودم و نبخشم . همیشه حسرت روزایي و میخورم که حرو
 سیاوش از این طرف گفت : حرومشون کردیم .. 

دکتر به من نگاه کرد: مهراد، برادر شما هم تا حدودي تو این قضیه نقش داشت 
 . 
مهراد تو همه چي نقش داره! حتي همینکه االن نشتتستتتم اینجا هم نقشتته ي  -

 مهراد بوده! این روزا فکر مي کنم 
 د ه... تشنه ام هم که میشه کار مهرا

  
                          

 
                    

   
 دکتر خندید.  

سیاوش گفت همیشه دوست داشتم مثل مهراد شم . براي همین باهاش اونقدر 
 قاطي شدم و همه ي نقشه ها و 



 بازي هاشم پذیرفتم ... 
 خیلي خودش را ازاد کرد: من خیلي اشتتتباه ها کردم..براي حامد و لیلي خیلي

 خیلي زیاد خوشحالم . براي لیلي 
خوشتتحال ترم. چون تو این ستته ستتال این فکر مغزم و میخورد که اگر لیلي تو 

 اینده اش خوشبخت نشه مسب  
همه چي منم و باید با این عذاب وجدان تا آخر عمر بستتوزم. اما حاال لیلي 

 ،...من طرز نگاه لیلي و به حامد دیدم! 
به منم اینطوري نگاه مي کرد...حاال  طرز نگاهش و شتتناختم . چون یه روز 

 لیلي حامد و داره براي همیشه ..... و 
 من دیگه بهترین رفیق دنیا رو ندارم ! 

شبیه یک  سته بود. به نظرم همه چیز  سرب شبیه عذرخواهي  جمله اش چیزي 
 نمایش از پیش تعیین شده مي آمد. 

صانه ب صادقانه و خال سیاوش  صحبت هاي  ه نظر مي آمد. اما باز هم هر چند 
 نمي توانستم با این حرف ها همه 

 ي گذشته را پاک کنم . گفتم : میخوام بلند شم . 
لیلي دستتتچاچه آمد ستتمتم که کمکم کند. دکتر گفت : نمیخواي چیزي بگي 

 حامد؟!  
 نه !  -
 صحبت هاي بچه ها هنوز تموم نشده !  -
 باید برم بیرون مهراد منتظره !  -



ک لیلي از اتاق بیرون رفتم . لیلي با ستتر به مهراد ستتالم داد و آرام از من با کم
 کس  اجازه کرد: بمونم یا برم؟!  

 عصاها را زدم زیر بغلم : مي خواي بموني بمون  
 نه ! یعني ...اگه تو نموني نخواي حرف هاي سیاوش و گوش کني ...  -

نیاز داري تا بتوني جدي نگاهش کردم: تو بیشتتتر از من به حرفاي ستتیاوش 
 ببخشیش ! من هیچوقت بازي 

نخوردم...تو بودي که بازي خوردي ..هر کاري ام که کردم تو گذشتتته واستته 
 خودم بوده! نه واسه سیاوش... اگه 

سر قولي  شیدم که  سیاوش نمي موندم تا مدت ها عذاب مي ک اون روزا پیش 
 که براي رفاقت بهش دادم نموندم. 

و به کمکم نیاز داشتتتي پیشتتت نبودم هیچوقت نمیتونستتتم اگه اون موقع که ت
 خودم و اروم کنم ..... 

 اما بعدش که حال من خوب شد...باز هم من و تنها نزاشتي !  -
شتنت  - سرت دا شه ح اونم به خاطر خودم بود.چون اگه رهات مي کردم همی

 باهام مي موند.  
 لیلي دستم را گرفت : نمیدوني چقدر دوستت دارم . 

  
                          

 
                    

   



 اگر دستم توي گچ نبود حتما بغلش مي گرفتم : منم ... 
 مهراد بي هیچ حرفي کمکم کرد که راه بیفتم . 

 صداي آمدن لیلي را پشت سرم نشنیدم . 
 *** 

ساندویچ بودند و  ست کردن  شغول در شیا و الهام م سرا خلوت بود. عر فرهنگ
 یلي همه را توي بشقاب هاي یکبار ل

 مصرف مي چید.  
هنوز هم به نظرم مهماني گرفتن و دورهم جمع شدن دوستي هاي قدیمي که از 

 هم جدا شده بود بودند ایده ي 
ست برود این کار  سیاوش قرار ا سخره اي بود. اما لیلي فکر مي کرد حاال که  م

 براي خودمان هم بهتر است . 
شروع کنیم .انگار کمک مي کند که زن سبک تر  دگي جدیدمان را بي کینه تر و 

 که آن جلسه ي چند ساعته ي 
ستم حرف لیلي را رد  شت و من نمیتوان شان نتایج خوبي دا صحبت کردن های

 کنم ! 
الهام با صداي شادي گفت : یادته حامد؟! پنج سال پیش همینجا تولد سیاوش 

 و گرفتیم  
ا را رها کرد و آمد ستتمتم . بالشتتتک کوچکي جوابش را ندادم. لیلي بشتتقاب ه

 زیر پاي گچ گرفته ام گذاشت . با 



سرش کرده بود که زیبایي اش را  سبز رنگي  سري حریر  شکر کردم. رو لبخند ت
 هزار برابر مي کرد و خنده هایش 

 را به اندازه ي دنیا شیرین تر. 
هم آزارم  شهیچوقت نمي توانستم به نداشتنش یا نبودنش فکر کنم . حتي فکر

 مي داد. 
 عرشیا گفت آقا حامد ساکتي یه چیزي بگو... 

 لیلي برگشت سمتشان: بترسید وقتي حامد اینجوري سکوت مي کنه  
الهام گفت واال میترسیم ! حامد همیشه با شوخي هاش و شیطونیاش اینجا رو 

 میزاشت رو سرش . 
ضیه مال پنج  شیا گفت بابا حق داره بنده خدا....اون ق  سال پیش بود. االنعر

 دیگه پیر شده . 
عصایم را بلند کردم و سعي کردم پرت کنم طرفش که با سر و صدا خورد روي 

 زمین : خودت پیر شدي پیرمرد! 
 من تازه اول جوونیمه ! تازه دارم داماد میشم ... 

هر ستته از خنده ریستته رفتند. الهام گفت : تو چقدر خنده دار شتتي تو کت و 
 حامد! حتما باید عکساي  شلوار دامادي

 عروسیتون و براي من بفرستید.. 
 چرا خنده دار شم ؟!   -
صور کنم نو  - صال نمیتونم ت شلور لي دیدیمت ! ا شرت و  شه با تي  آخه همی

 کت شلوار دامادي چجوري میشي ؟!  
  



                          
 

                    
   

 وار هم دیدمش ! هر چي میچوشه بهش میاد. لیلي دفاع کرد: من تو کت شل
عرشیا رویش را آنطرف کرد و به مسخره اداي باال آوردن درآورد. عصاب بعدي 

 را هم پرت کردم طرفش و همه 
 با هم خندیدیم  

 سالم !  -
سیاوش نگاه خجالت زده وگذرایي به من انداخت و با چند  سرم را برگرداندم. 

 کیسه وارد شد.  
 قي خوراکي ها... اینم ماب -

نگاهم روي لیلي می  شتتده بود. مي خواستتتم رفتار او را ببینم . برخوردش با 
 سیاوش مهم ترین چیزي بود که در 

آن لحظه مي خواستم ببینم . سعي مي کرد عادي باشد اما هنوز هم سرد و تل  
 بود در جواب سیاوش سالمي داد 

 و برایم آبمیوه آورد.  
ن برخوردها و دیدارها راحت نبود! اما مي دانتسم که فقط خودش هم هنوز با ای

 براي مطمئن کردن من این 



برنامه ها را قبول مي کند. هیچوقت فکر نمي کردم که لیلي که روزي فکر مي 
 کردم چقدر ساده و بچه است 

 بتواند براي ارام کردن من چنین فکرهایي کند. مي خواست خیالم راحت باشد. 
 م : چند بار دیگه من از شما تشکر کنم خانوم؟!  آبمیوه را گرفت

 شیرین خندید و رفت . 
 بعد از چند لحظه سیاوش آمد کنارم نشست . 

 سالم .  -
 نگاهش نکردم . 

 سالم..  -
 معذب بود: ام.....برات...برات یه هدیه آوردم حامد... 

 رايي به زحمت نبودیم ! احتیاج به هدیه نبود.  -
نه . گفتم االن بهترین نمیدونستتتم بتون - یا  بدم  م کادوي ازدواجتون رو بعدا 

 فرصته ... 
 پاکت نسبتا بزرگي را به سمتم دراز کرد. از صراحت لهجه اش نرم تر شدم . 

 این چیه ؟! تلویزیون چهل و دو اینچ گرفتي ؟!  -
 از ته دل خندید. لیلي مقابلم نشسته بود و زیر چشمي نگاهم مي کرد. 

 بردم توي پاکت و قاب عکس بزرگي را درآوردم .  دستم را فرو
  

                          
 

                    



   
عکس پنج ستتال پیش بود. تولد خود ستتیاوش...توي همین فرهنگستترا گرفته 

 بودیم .  
هایش را توي هم قالب کرده بود: این عکس ....این عکس براي من  دستتتت 

 اني بهترین خیلي با ارزشه ...یه زم
دوستتتاي دنیا رو کنارم داشتتتم . با یه اشتتتباه با یه بچگي و بي تجربگي همه ي 

 اون دوستا رو از دست دادم... 
 دستم را روي زانویش گذاشتم . 

 بعضي اشتباه ها راه جبران داره....  -
 میدونم .  -

 انگشت کوچکم را سمتش دراز کردم. انگشت کوچکم را سفت گرفت . 
و گفت : همیشتتته رفیقت میمونم ..همیشتتته میتوني روم حستتتاب کني اینبار ا

 ...همیشه ..حتي اگه دور بودم . 
 این را گفت و با طمانینه بلند شد و رفت . 

توي عکس ستیاوش از شتدت خنده چشتم هایش را بستته بود. دستتم محکم 
 روي شانه اش بود. لیلي گوشه اي از 

. لبخندش به نظر مصتتنوعي عکس توي خودش جمع شتتده بود و لبخند میزد
 مي آمد. 

 هنوز هم فکر مي کردم نه ما از هم ، فقط زمان از ما انتقام گرفته بود.  
 براي گذشتنش .... 



 قاب را برگرداندم . 
 سیاوش با دست خط معروف و خوش خط خودش برایم نوشته بود:  

 دیروز خیلي خون به پا کردم  
 از خیلي ها حاال دلم خونه . 

 این قصه فهمیدم..  تا آخر
 لیلي بهانه است اصل مجنونه . 

شده بود و لبخند میزد. اینبار  شم هایم غرق  سرم را که بلند کردم، لیلي توي چ
 خنده اش واقعي ترین خنده ي 

 دنیا بود. 
  

 پایان




