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سالم " ... ميتونی بدن سرد منو حس کنی ؟... صدای منو ميشنوی ؟ ... خدا
م بگی االن کجای اين خلقت بی کران تو هستم ؟  م نشون ... ميتونی  ميتونی 

يد ... بدی دنيا دقيقا چه شکلی داره ؟  ميتونی راهنماييم کنی به کدوم مسري 
ميتونی هميتومن حس کنم ک... ميتونی اجنام بدی آره مهه اين کار ها رو ...  بذارم ؟

چه کسی ميتونه حرفهای دل ... چون اگه تو نتونی پس چه کسی ميتونه ؟ ... 
چه قدر قدمهام اين روزا سنگني شده ، ... منو اون طوری که واقعا هست بفهمه ؟

ر خيلی بزرگ روی دومشه  ری که حتمل کردن اون برای من ...حس ميکنم يه 
يد از پسش بربيام ؟ چطور می تومن خودم و از خي لی سخته و منيدومن چطوری 

تنها چيزی که ميدومن اينه که ... اين افکار پوچی که توی ذهنمه خالص کنم ؟ 
به . و از متام اين آدما جدا کنم االن وقته اينه که من به مست تو بيام و خودم

ا ... نداری؟جوابی ...نظرت من اين آدم ها رو دوست دارم ؟ درسته خيلی از او
چيزی که االن ميدومن اينه که ... به من بدی کردن ،  پشت منو خالی کردن ، اما 

يد از مهشون دل بکنم  . يد از متام اين مردم و اين تفکرات پوچشون جدا بشم 
ميتونه ملسشون بکنه و درکشون روحم فقطت جتربه احساساتی برم کهبه مس... 

ز ميکنی؟. بکنه  امشب آغوشتو به روم  امشب منو به عنوان يه مهمون ... خدا
قبول ميکنی که کنارت بشينم و خودم رو در بني متام چيزهايی  ... پذيرا ميشی ؟ 

ورم هست خوبن ای کاش ... آه خدا ... قبول ميکنی ؟... حس کنم ؟که 
هات صحبت کنم  خدا... هستی ولی ميدومن که کنارم. ميشد صداتو بشنوم و 

خيلی ... ثروت اين دنيا رو نداشتم ... ديگه منيدومن از اين دنيا چی ميخوام ؟ 
چيزهای مادی ديگه رو هم نداشتم اما منيخوام کتمان کنم که خيلی چيزهای خوبی 
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ورم شد تو وجود داری ، از ته قلبم به وجودت اميان آوردم  توی اين دنيا ديدم که 
ولی ای کاش ... دم کنارم هستی و به تک تک حرفهام گوش ميدی و اين که فهمي

م ميگفتی که کجا هستم ؟ ...  من حرف ميزدی و  ای کاش تو هم چند کلمه 
توی اين عامل بی انتها که هيچ مسري برگشتی به گذشته نداره و مهه مسريهاش فقط 

م ميگفتی خيلی دوست داشتم... رو به سوی آينده .... روبه سوی تو مرين  که 
"... ای کاش. من کجای اين مسري قرار دارم 

دی شريينی د که ويرتينش حرفهاش رو قطع کرد و به مغازه ای  رسي مقدار ز رو 
در مقابل اون وايساد و به شريينی ها . و در طرحهای خمتلف تزيني کرده بودند

بی حد و دستاش و تو جيبش کرده بود و از سرمای. نگاهی عميق انداخت 
مرزی که مهه جا رو گرفته بود به خودش ميلرزيد ، اما دوست نداشت اصال 
، خودشو تسليم هيچ کدوم از اين وقابع بکنه ، تنها چيزی که توی فکرش بود

.خالص شدن بود

و به مهه چيز فکر ميکرد که رشته افکار مغازه خريه شده بود مهچنان به ويرتين 
يک کودک خردسال اون رو ورود يک خانواده  ره کرد ، يک مرد و زن  .از هم 

هاش رو جوانمردمرد نگاهی به چشمانش او را برانداز کرد ، سر انداخت و 
عالف :" ،  متوجه کلمه ای شد سه وارد مغازه شدن بعد هم هر... بر انداز کرد 

خودش گفتجوانمرد " .  راحت شد و  :از شنيدن اين حرف بسيار 
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ميبينی ؟" اين ها مهون مردمی هسنت که نفهميده و نسنجيده حرفی رو  ... خدا
شن به اون توهني ميکنن، . که نبايد ميزنن بدون اينکه از کسی شناختی داشته 

ون رو فقط برای اين که خودش... بدون اين که بدونن طرف اصال کی هست 
سان های ديگه ان ، اول ، اين مردم فقط عاشق خرد کردن انالتر نشون بدن 

ا اگه قر ...ميدونی خدا.حرف ميزنن ، بعد فکر ميکنن ار بود از فکر ما انسا
ره بربمي هاشون دست و ،خودمون  که ديگه دچار مشکالت بسياری که االن 

"اين طور نيست خدا ؟... خيلی جالبه . .... پنجه نرم ميکنيم منيشدمي

مهسر خودش وقتی در افکار خودش غرق بود  متوجه شد که مرد در داخل مغازه 
دست نشون بله داشنت ... ميدنصحبت ميکنه و انگار که دارن اون رو 

لباس های ژنده خودش پشت ويرتين اون دست  رو نشون ميدادن ، کسی که 
انواع و اقسام شريينی ها زل ميزد و چشم و بهمغازه شريينی فروشی وايساده بود و

فکردل خو  حتی تکه ای دش رو  اين که يکی از اون شريينی های خومشزه و 
توی . سري ميکنه رو توی دستاش گرفته و از طعم خوبش ميچشه،از اون کيک ها

لباس های  ذهن اين جوان دنيا جور ديگه ای ميچرخيد ، توی فصل زمستون 
اين سرما وفق بده سعی ميکرد خودش ر به هر طريقیژنده و از قيافه افتاده  ، و 

بعد از چند حلظه ای مرد به مهراه مهسرش و . سعی ميکرد شکست خنوره 
گاه ميکردن که انگار و نر طوری اونب مغازه خارج شدن و فرزندشون از در 

لباس کهنه نديده اند ، اماحبال  چيزی که اون حلظه خيلی آزارش هيچ کس را 
: گفت اوبه و خطابمان خروج از مغازهرد در ز ميداد حرفی بود که م
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، خودشون رو به اين روز ميندازن ؟ عالف و بيکار "  من موندم چرا اين جوو
کمک کنن سف داره . ميچرخن و توقع دارن ديگران به او " واقعا جای 

دلسوزی  نگاهش که ميشد تشخيص داد مهراه  مهسر اون مرد حرفی نزد و تنها 
انگار که توی اعماق دل اون زن حرفی . فرت به جوانک خريه شده بودبود نه ن

انگار که ميخواست در جواب مهسر ... فته بود که منيتونست به زبون بياره 
:خودش بگه 

شه تو از کجا ميدونی- شايد توی اين دنيا ... ؟ شايد فقري و بی چيز 
؟ چه  ... اشه ن اين طور نبلک مالی دارمي او بر خالف من و تو که مت

يد اين طوری در مورد اون  گناهی در حق من و تو مرتکب شده که ما 
؟ .قضاوت کنيم 

ش  جوان ميتونست اين حرفها رو توی چشم اون زن در مهون حلظات اوليه ای که 
بعد هم نگاهی به پسرکی کرد که دست تو دست مادرش بود و . نگاه کرد خبونه 

ديدن خنده اون بچه متام خاطره حرفهای بد رو از . ميکردخنده به جوان نگاه 
متام نريو و قدرت هستی و ... زيباست چه قدر خنده کودکذهن جوان برد ،

لبخند جواب خنده . خداوند رو ميتونی در خنده کودکان مشاهده کنی جوان هم 
سوار بر و بعد هم ايستاد و رفنت آن سه نفر را ديد که هر سه. های کودک را داد 

اليی شدند که هر کسی در شهر توان خريد آن را ن . داشتماشني مدل 
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ا حرکت کرد و به سرعت از آجنا دور شد  جوان هم برای اينکه بيشرت . ماشني آ
. کردخيابونه افتاد و خودشو تسليم تصميم از اين از کسی حرفی نشنود به را

، مردم ميکردف خودش نگاهآهسته و بدون عجله قدم برمی داشت ، به اطرا
عجله حرکت ميکردند، به هيچ چيزی دقت نداشتند ، خسته از مهه چيز بود ، 

کردن دنيا ، از اينکه خاطرات خوبی رو به خسته از حس کردن مردم ، از حس  
.خاطر منی آورد 

گهان حس کرد که دونه سفيدی روی  به قدم زدن ادامه داد و در مهون حلظه 
ش افتاد ، عينکش رو از چشماش برداشت و به اون دونه سفيد شيشه عينک

نيه ای نگذشته بود که برف شروع به . نگاهی عميق انداخت  و هنوز چند 
ريدن کرد، هر کسی که توی خيابون بود سعی ميکرد خودش رو به سرپناهی 

دونه اما اون در گوشه ای از پياده رو توقف کرد و به آمسون نگاه کرد ،. برسونه 
های برف نرم و آروم روی صورتش ميشسنت و مهني موضوع لبخند عميقی بر روی 

ريک و سياه شده . ، اما اين لبخند حاکی از شادی نبوداختلبانش اند آمسون 
ريک متام آمسون رو گرفته بودند و تنها چيزی که ميشد ديد مهني ... بود  ابرهای 

رششون اضافه ميشددونه های برف بود و که هر حلظه به شد آمسون هم متام . ت 
هر چه سريعرت اين سرمای بی حد و اندازه  نريوی خودشو متمرکز کرده بود 

هر چه سريعرت زمني رو سفيد کنه و زمستون رو  خودشو خالی کنه ، سعی ميکرد 
ن بکنه  سرمايی که هيچ وقت نصيب آدمهای ديگه منيشه ، متام مشکالت و . منا
ی اون نصيب کسانی ميشه که زندگيشون پل عبور زندگی ديگران شده دغدغه ها
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بود ، فقط اين سرما نصيب کسايی ميشه که ريشه خشکيده درخت نتونسته به 
عث شدن که االن توی  ا که برگهای سبزی بودن غذا برسونه و  اين سرما تنها او

شه و صداميشه، صدای شنيدهصدايی که ازشون  برف ینفس نفس زدنشون 
هاشون . زير 

هوا به خوبی مشخص بود و تنها به قدم زدن ادامه داد ، خبار نفس هايش در
. چيزی که االن اون رو گرم ميکرد مهني خباری بود که از دهانش خارج ميشد

زدم  دستان يخ کرده خودشو از جيبش در آورد و جلوی دهانش گرفت ، چند 
، اما اين خود منبع بدن بود که ديگه داشت قوی کرد ، کمی گرمرت شده بودند 

سرد تر و سرد تر ميشد و کم کم داشت بدون غذا هم نريوی ادامه دادن رو از 
ر که اين اتفاق در شرف رخ دادن بود ، چيزی به اون ، وميداد دست  هر 

:ميگفت 

چرا که مسري روشن و آفتابی روبه روی تو خواهد ... به راهت ادامه بده -
از چيزی که منيشناسی نرتس ، بذار حاال که اتفاق افتاده رد بشه بود ، 

هاش جبنگ ، کناره گريی نکن ، بذار وجودتو بگريه ، بدون که  و بره ، 
بدون که هر کدوم از اين وقايع و . برات چيزهای خوب بسياری داره 

شی رتی  عث ميشه که انسان  يد در نظر . جتربيات  تنها چيزی که 
ش برسیداشته پس جبنگ و کم نيار و به . شی مقصديه که قراره 

. کسی منتظرته که متام اين ساهلا از درد دوريش زجر ميکشيدی.جلو برو
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اجازه منيداد که احساس . اين حس در وجودش هر حلظه ، قوی تر و قوی تر ميشد
ت دوس. شکست به اون دست بده ، اجازه منيداد که چيزی اون رو اذيت بکنه 

بندازتش  دوست . نداشت خودش رو درگري چيزهايی بکنه که ممکن بود از 
مهانطور که سرما . مهني و بس. داشت تنها به راهش ادامه بده و به مقصد برسه 

سرما ميجنگيد مهيشه از بچگی . بيشرت اون رو اذيت ميکرد ، اون هم بيشرت 
شهبرف ودرميان مهنيعادت کرده بود کهف رو دوست داشت ، بر  .زمستون 

مهيشه زندگيش توی زمستون بود ، کسانی مثل اون که توی زمستون به دنيا اومده 
ار  بودند و توی زمستون هم ميمردند ، خيلی کم شانس اين رو داشتند که چهره 

مهني زمستون بسازند و کنارش زندگی کنند ا جمبور بودند  . رو ببينن ، اغلب او

از . زمستون بود و انگار قرار بود که توی مهني زمستون هم مبونه اومن بچه مهني
ار  شه و چهره  بچگی به اين فصل عادت کرده بود ، وقتی هر روز زمستون 

ار منيمونه  شه ديگه اميدی به اومدن  اما ديگه وقتی برای اين حرفها .مشخص 
ار زندگی خودش و ببينه ، دوست داشت منونده بود ، چرا که اون تصميم داشت 

رجنی و خالصه  شکوفه های سفيد و قرمز و  ميون جنگلی پر از درختهای زيبا 
رسيدن  رنگارنگ قدم بزنه ، دوست داشت خودشو تسليم زندگی زيبايی بکنه که 

پس به . اين زندگی برای اون چندان دور نبود. به اون چندان فاصله ای نداشت 
راهش بشه به رفنت فه کرد و بدون اينکه چيزی سدقدم هاش اضاسرعت و قوت 

. ادامه داد
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: فصل دوم 

طاقت فرسا که متام استخون های زندگیدتر بتونه از اين خيلی دوست داشت زو 
به اطرافش نگاه ميکرد ، به خانه هايی که . بدنشو خرد کرده بود جناب پيدا بکنه 

ا ميد ه هر کدوم به مست و به مردمی کرخشيدهر کدوم نور روشنی از گرما در او
در کنار خانواده در گرما زندگی کنند ، اما تکليف  خونه های خودشون مريفنت 

ش پناه بربه  . اون مشخص بود ، نه کسی رو داشت و نه جايی رو داشت که 
هر کس از کنارش رد ميشد طوری نگاش ميکرد که انگار از يه سياره ديگه ای . 

متام اين مردم فرق ميکنه انگ. اومده بود مهه اين . ار که اصال انسان نيست و 
شه اينطوری نگاه ميکنند خودشون تفاوت داشته  چون نه . مردم به هر کس که 

رت بگم که از درک تفاوت ها  ميتونن اون ها رو درک کنن و نه دوست دارن ، 
تفاوت در شناخنت و ،انسان رو معرفی ميکنهه تفاوت ها چرا ک. خيلی می ترسن 

، زمان طوالنی در اين مردم رو خوب منيشناخت. درک کردن ، تفاوت در بينش
ا جدا بود ا جدا بود ، از متوم رفتارهای او ا نبود ، از مهه او برای مهه . ميان او

ا شاي اينکه او ا آرزوهای خوب داشت  ددر برگشت چنني حسی رو او
. نداشتند

ن در فرو رفتگی بعد از چند قدمی که برداشت ، چشمانش در گوشه ای از خيا
بني دو ساختمان به نور کم سويی افتاد ، وقتی به آن بريدگی نزديک تر شد ، 

مردی را ديد که ريش های سفيد و بلندی داشت و بر روی سرش هم يک کاله 
ه پشمی کهنه داشت ، و در ميان انبوهی از کارتن های بسته بندی بال استفاد
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نشسته بود و در مقابلش هم در داخل يک پيت حلبی آتشی روشن کرده بود و در  
کنارش هم تکه های شکسته شده چوب بود که به نظر متعلق به جعبه های ميوه 

به آتش خريه شده بود و در درونش آرزو ميکرد که ای کاش اون مرد ، . بودند
هنوز چند . ش دعوت بکنه جوامنری بکنه و اين جوانک رو هم به مهنشينی دور آت

نيه ای از اين افکار نگذشته بود که پري مرد متوجه چشمان منتظری شد که در 
وقتی اين صحنه را ديد . چند مرتی او ايستاده بودند و به شدت هم ميلرزيدند

:صدای لزران و دورگه خود به جوانک گفت 

... به من زل زدی ؟ چرا اين طوری اوجنا وايستادی و... چيزی شده جوون ؟ "
من مهنشني شو و کمی از اين گرمای ...ميدومن که اين هوا خيلی سرده بيا و 

لذت خبش و اين نعمت اهلی که در اين وقت تنگ دستی و تنهايی از جانب خدا 
".نصيب ما شده استفاده کن 

حنوه صحبت کردن پريمرد به نظرش جالب می اومد ، نگاهی به پريمرد کرد که
مکث به جانب پري مرد رفت و در کنار کمی. ميکرددستانش به جوانک اشاره 

او ايستاد ، پريمرد تکه ای از آن کارتن ها را از کنارش برداشت و به او داد و  
: گفت 

خيال راحت روش بشني اون تکه چوب بيا پسرم اين رو بذار روی " ". و 

په قدميی کهنه و  خراب نشسته بود و در کنار آتش خودش رو  پريمرد بر روی کا
تنها در کنار ه،ظه ای صحبت کنبدون اين که حلمرد جوان هم . گرم کرده بود
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بعد از اين که کمی گرم تر شد و بدنش به .نش رو گرم کردشست و دستاآتش ن
دمای الزم برای زنده ماندن رسيد ، لباس های خود را مجع و جور کرد و آن دو 

بدنش نيز از اين گرما و آتش استفاده  تکه لباس  را که بر تن داشت را مرتب کرد 
شد . کند و بتواند کمی نريوی بيشرتی برای پيمودن راه داشته 

پريمرد که به جوان و حرکات او نگاه ميکرد دستی بر روی ريش های سفيد و 
:پرسيدبلندش که کمی هم به خاطر کثيفی خاکسرتی شده بودند کشيد و از جوان 

اين لباس ها توی اين شهر شبخب پسرم تو اين موقع از " وسط اين سرما 
"چيکار ميکنی ؟ چه دليلی داشت که خودتو بندازی توی اين سرما ؟

ريشهايش نگاه ميکرد ، که  زی کردن پريمرد  جوان حرفی نزد و تنها به آرامی به 
زی ميکرد ، انگار که  ا  آ دستانش می گرداند و  چگونه اين کوه جتريبات را 

سخ به پريمرد گفت . متام دنيا را ميچرخوند :جوان در 

ندارم که برم برای مهني من نه کسی رو دارم ،و نه چيزی رو دارم ، جايی رو هم"
يد امشب  االن هم اينجا در کنار مشا نشستم و تنها چيزی که ميدومن اينه که 

".خودم و به جايی که ميخوام برسومن 

: پريمرد که اين حرفها رو شنيده بود ، گفت 

"....دقيقا کجا قصد داری بری ؟ البته اگه دوست داری توضيح بدی "
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. پريمرد مهچنان که دستانش را بر روی ريشش ميکشيد به جوان نگاهی انداخت 
او هم عينک خود را که بر روی آن دانه های برف مجع شده بود روی آتيش گرفت 

بعد هم به . دونه های برف آب بشن و بتونه به خوبی اطراف خودشو ببينه 
: پريمرد نگاهی انداخت و گفت 

رم ، جايی رو هم ندارم که خبوام به اون برگردم ، ولی ميدومن  من جايی رو ندارم ب"
رفنت من به جلو ، ميتومن جايی رو ببينم که خيلی از اين مردم آرزوی ديدن  که 

ديگه راهی برای . دوست دارم سريع تر خودم رو به اوجنا برسومن . اون رو دارن
يد خودم رو به مست جلو و آينده بربم  ". برگشت ندارم و 

:پريمرد که متوجه منظور او نشده بود ، در جوابش گفت

من که از حرفهای تو چيزی سر در نياوردم جوون اما چيزی که ميدومن اينه که ، "
شه ، اگه دوست داری يه زندگی خوب  اگه دوست داری تنت لباس گرم داشته 

شی ، جتربيات رو خودت جتربه نکن  ميوفته  لفی توی زندگی اتفاقات خمت. داشته 
توجه کنی و ازشون غافل نشی . که هر کدوم يه درس بزرگه ، به شرط اينکه به او

اين طوری به من نگاه ...که بودم ، خيلی خوش برو رو بودم ميدونی من جوون  
يی ندارم که حتی . نکن  االن ديگه پريو زمني گري شدم ، خار شدم و ديگه توا

ال وای به من . حال اينکه خبوام کار ديگه ای اجنام بدم تومبون خودمو بکشم 
دم مياد اون موقع وقتی جوون بودم ، خيلی شرو شور و کله ش پدرمق بودم ، 

يد زندگيمو خودم بسازم ، روی  يد خودم و پيدا کنم ،  مهيشه به من ميگفت که 
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يستم  کاری دمه مهيشه به من ميگفت دنيا دار مکافاته ، هر چی ب. ی خودم 
اما متام ، موقعی که جوون بودم گوش ندادمهيچ وقت به حرفاش. درو ميکنی

زندگيم شد درس و حکايت واسه ديگران ، مهه اومدن و هر چی داشتم و نداشتم 
چون ... خومن ، زمن ، بچه هام مهه چی از دستم رفت ، ميدونی چرا ؟ . و بردن 

ميخواستم جتربه کنم ، دوست داشتم چيزی رو که ديگران جتربه کرده بودن رو منم 
حس کنم که خوشی مزش چيه ، وقتی ميگن مزش بره زير زبونت ديگه فراموش 

خيلی زندگی خوبی ... منيکنی يعنی چی؟ من از اولش ميدونی اين شکلی نبودم 
بچه خوب داشتم که االن فکر کنم هر کدوم  داشتم ، زمن و دوست داشتم ، سه 

درگري زندگی خودشونن و اصال منيدونن که من االن زنده ام ی گوشه از اين دنيا 
شم ولی هيچ کدوم و نديدم ، ميدونی چند سال  نه ، فکر کنم االن نوه هم داشته 

ريخ گذشته ؟  خودم .... آه خدا .... از اون  از ماست که ... چه کار کردم 
". آره از ماست که بر ماست .... بر ماست 

به حال از . کاره موند و بعدم دستی به ريشش کشيدحرفهاش نصفه   جوانک که 
: هيچ کس اين حرفا رو نشنيده بود ، رو به پريمرد کرد و گفت 

ببخشيد پدر جان ولی چی شد که مشا االن اين جاييد و کنار خونوادتون نيستني "
"؟

وخنت پريمرد هم که متوجه شده بود يک گوش شنوای خوب پيدا کرده شروع به فر 
:جتربه هاش کرد 
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و اگه خبوام واقعيت رو بگم مادرم از دست دادم ، مادرموبود،سامل۱۶من وقتی "
دمه که . به خاطر کتک هايی که از پدرم ميخرد مرد وقتی ديگه پدرمبعدا هم 

زمني گري شده بود و ديگه آخرای عمرش بود به من گفت که از اين که مادرمو 
بزمن ، چرا که اين کار بد ه هاموبچنبايد هيچ وقت زن وميزده پشيمونه  و من

دمه ، . آموزی داره و برای آدم خنوت مياره  سال ۵سامل بود ، ۳۰من درست 
زمن ازدواج کرده بودم ، خيلی دوستش داشتم و واقعا زندگيم کنار اون شاد  بود که 

خونواده بودم و آخرچهمن ب. مردپدرماين که بعد از دو سال . دو قشنگ بو 
و تو دوره جوونيه ديپلم گرفتم ، سامل بود۱۸وقتی م سواد داشتم ،بيشرت از مهه ه

اينکه  من هر کسی درس منيخوند، چه برسه به اين که خبواد دانشگاه بره و 
ولی خب من هر جور . و هم پر هزينهسخت بوددرس خوندن هم ،مدرکی بگريه 

خودم از بچگی کار کردم ، هزينه . م کنم و ديپلممو بگريمبود تونستم درمسو متو 
ی خيلی سخت زندگی اون وقتا واسه ما مردم عاد. مدرسه و خونه رو هم ميدادم 

اين که اگه ثرومندم نبو يد مثل عده ای کم ثرومتند ميبودیبود ،  دی مهه ، 
ت سخت ميگذشت  ون  پيش اکفاشی داشت و منم مهيشه پدرم مغازه. چيز 

اينکه وقتی  ز کردم ، دقيقا وقتی ،مردپدرمکار ميکردم  خودم يه توليدی کفش 
اصال کال به هم رخيته بودم ، مترکز نداشتم ، هيچ ،زه داشت کارم رونق ميگرفت

اين که به خودم اومدم و . چيزم سر جاش نبود و منيدونستم دارم چی کار ميکنم 
عتاد شدم و مهه چيزمو از دست دادم و االن هم توی سالگی م۵۰ديدم تو سن 

اين مدت تنها توی خيابون زندگی ميکنم و درگري حل مسائلی هستم که هيچ وقت 
مال من نبود ، مال امثال من نبود ، ديپلم زمان ما دکرتای زمان مشا ميشه ، من اون 
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مثل تو درس موقع ميتونستم برم تو مدرسه به عنوان يه معلم وايسم به بچه هايی
راستی ببينم تو دانشجويی ؟ درس ميخونی پسر جان ؟ . بدم 

ش   جوانک نگاهی آروم به پريمرد انداخت و بعد از اينکه داستان اون رو شنيد 
: گفت 

زندگی به من اين اجازه رو نداد  ... خري من هيچ وقت نتونستم به دانشگاه برم " 
. "که طعم خوشبختی رو بچشم 

: پريمرد نگاهی به عمق چشمهای جوانک انداخت و گفت 

راحت و سرکشته به نظر " راحتی ؟ چرا تو جوونی  حس ميکنم که از يک چيزی 
"به اين روز دراومدی ؟ هميای؟ چی شده ک

راحت" زندگی بر وفق مراد ميگذره و منم اگه خدا خبواد ميگم امشب . نيستم ، 
شم و به زودی به خيلی از آرزوهای زندگی خودم مريم اون جايی که دوست د ارم 

". ... ، به زودی مريسم 

خوشبخت و خوشحال زندگی  " خدا کنه جوون من از خدامه که مهه مشا جوو
شيد  ما پريای جامعه . کنيد ، نه تنها من ، مهه دوست دارن که مشا خوشحال 

ز ميکنيم واسه مشاميم يد از متام . جووريمي و جا  جتربيات ما استفاده  مشا ها 
شه ، و نه   شايد يه روزی برسه که توی دنيا ديگه هيچ کسی نه معتاد  کنيد 

راحتت . کنه زندگیسی توی خيابون مثل من ک ز نگفتی ، به نظرم چيزی  اما 
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هستی ولی ميکنه ، ميتومن اينو از تو چشمات خبومن که دنبال پيدا کردن يک چيزی 
نه ؟ انگار که دو دلی ، توی  ته دلت مطمئن نيستی که واقعا اون رو ميخوای 

سختی زندگی خيلی به آدم فشار مياره . حرفات هم اين و ميشه فهميد که دودلی 
چون ميتونه به ... ميدونی چرا ؟ ... اين رو ميدومن اما نبايد جلوش سر خم کنی 

د طوالنی و شديد به درختا نگاه. راحتی خردت کنه  کن ، هر چقدر هم که 
ز هم دووم ميارن، ميدونی چرا ؟  ... شه 

ا تنهايی رو منيشناسن ، شايد به اين خاطر که درختها "  شايد به اين خاطر که او
. برای از بني بردن هم ديگه نقشه منيکشن 

د بياد خودشونو جلوش مريقصونن نه ،"  به اين خاطر که درختا هر چقدر هم که 
د وامييسنت و اصال خم  هاش کنار منيان و فرار منيکنن ، حمکم و استوار جلوی   ،

زمانی که مهه چيز به حالت اول و خوب . زمانی که متوم بشه . به ابرو منيارن
خيلی طوالنی که هيچ وقت نه سختی مهيشه اين رو بدون. .... خودش برگرده 

. شادی توی دنيا موندگارهنهتوی دنيا ميمونه و 

"...آخه"

آخه نداره که به اطرافت نگاه کن ، من وضعم از تو بدتره ، يکی ديگه هم هست  "
شم ، دغدعه  که وضعش از من بدتره ، من اگر غذا هم برای خوردن نداشته 

ريه و جون بده ، ولی کسی هست توی اين دنيا  بچمو ندارم که از گرسنگی جلوم مب
که از گرسنگی ميمريه و منيتونه هيچ کاری برای سري کردن خودش که نه برای سري  
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ال دست . کردن شکم بچه های خودش پيدا کنه  شه به  دت  يد  مهيشه 
ره  د بگري که چطور از جتربيات خوب اون  خودت نگاه کن اما حسرتشو خنور ، 

زندگی خوبی برای خودت بسازی برب  چون اگه تو زندگی خوبی داشته ... ی 
شن و به  شی مسلما ميتونی کاری بکنی که ديگران هم زندگی خوبی داشته 

شی مهيشه توی دردسر و بدخبتی . راحتی زندگی کنن اما اگه زندگی خوبی نداشته 
تو راه خالف بذاری و  يد  بود چيزی به دسميافتی ،  ت بياری که زندگيتو 

عث ميشی  اگه اين کار رو هم نکنی  ميکنه ، روحتو سياه و کثيف ميکنه و 
بدونی که . اطرافيانت زجر بکشن يني دستی هات نگاه کن  مهيشه هم به 

يد قدر حلظه حلظه  وضعی که االن توی زندگيت داری خيلی هم بد نيست و 
يد ب بت نيست های زندگيت رو بدونی ،  . دونی که هيچ چيز توی اين دنيا 

يدار نيست بت و  ". چرا که دنيا 

به آتيش ،فکردرپريمرد وقتی اين حرفها  رو زد ، به جوانک نگاه کرد که غرق
نيه به پري مرد . خريه شده بود و انگار وارد يه دنيای ديگه شده بود و بعد از چند 

: نگاه کرد و گفت 

ور دارم، ولی به اين مردم نگاه  ،رسيدممن به متام حرفهايی که مشا زديد " مهرو 
حاال ؟ ديدی چطوری به آدم نگاه ميکنن خدا نکنه که تو شبيه او. کردی 

تفاوت داشته  او تفاوت کنی ، حتی از حلاظ فکری اگه  او نباشی و کمی 
ت اجازه نفس کشيد اين مردم از ديدن تفاوت . ن منيدنشی خردت ميکنن ، 

ها خسته شدن ، از ديدن يه آدم متفاوت حالشون به هم ميخوره ، منيتونن درک  
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کنن که چرا اين طوريه ، من اگه موهامو بلند کنم ، يه حرفی از اين مردم ميشنوم ، 
شم رو بپوشم يه حرف ديگه ميشنوم  اين مردم ... اگه لباسی که دوست داشته 

انگار که دنيا رو فقط . رن که به مهه چيز از ديد خنده و استهزا نگاه کننعادت دا
يد به مهه  واسه لوده گری و خنده ساخنت ، چيزهای ديگه وجود نداره که ما فقط 
يد به هر چيزی خبندی  چه اندازه ميخنده ؟ و اينکه  چيز خبندمي ؟  مگه انسان 

ای ديگه ؟ به مرگ آدمها ميخندند، به مشکالت و ف قر و فحشا و بدختی انسا
حبال به اون ها گرفتار نشدن هيچ وقت هم به او ميخندن ، انگار که چون 

من واقعا از اين مردم و اين دنيا خسته ام ، ديگه منيتومن حتمل کنم  . گرفتار منيشن
که هر روز يه داستان جديد تر برام پيش بياد دوست دارم االن خودم و توی آمسون 

شم ، دوست ر  ها کنم و مثل يه پرنده پر بزمن و توی فضا واسه خودم ازاد و رها 
دارم وقتی ميمريم يه ستاره بشم که توی آمسون ميدرخشه ، شايد اين طوری وقتی يه 

. بچه ای پيدا شد و من و ديد خوشش بياد ، بتومن شادی رو به لباش هديه بدم 
عی من خبنده ، به اون چيزهايی که واقعا به ماهيت من خننده ، به زيبايی واق... 

ريک يه ستاره  وجود داره و شادی آوره خبنده ، خوشحال بشه از اينکه توی شب 
ش چشمک ميزنه ، مثل هزاران ستاره ای که توی آمسون وجود داره  ای هست که 

ديگه . و االن مهشون دارن به من ميخندن و منو به مست خودشون دعوت ميکنن
بني اين مردم ندارم ، بني اين مهه آدمی که نه از فرهنگ چيزی ميفهمن و من جايی 

به ديگران کمک ميکنن ،  ... نه از هنر ، نه از معرفت چيزی ميدونن و نه از خدا 
ت صدقه  هزار منت  کمک خبوای ،  شن ، اگه از يکی از او که توی چشم 

يد . ميده ، کمک در راه دوست داشنت هم نوع منيکنه  اين مردم رو برای چی من 
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شم و خبوام کنارشون دووم بيارم و زندگی کنم  وقتی حس ميکنم ... دوست داشته 
يد من ادامه بدم  دقيقا انگار رسيدم ته يه بن .  دنيا ديگه داره متوم ميشه چرا 

ال  بست و هزار ها آدخموار هم پشت سرم هسنت ، شايد قبال ميتونستم از ديوار 
خودمو به اون ور ديوار برسومن ولی االن ميبينم که اين ديوار انقدر بلند و سر برم و

ال برم  ش نزديک . به فلک کشيدست که منيتومن ازش حتی قدمی  منيتومن حتی 
يد خبوام به اين زندگی  بشم ، مهه چيز به روم بسته شده و قفل شدم ، برای چی 

ش ندن ادم ها توی دنيا نيست ادامه بدم وقتی هيچ اميدی برای برگردو  يد  ، چرا 
وقتی خداوند هيچ ... ادامه بدم وقتی عزيز ترين چيزی که داشتم ديگه وجود نداره 

". وقت به حرف من گوش نداده و منيده 

حاال  توی  پريمرد نگاهی به صورت جوانک کرد و چيزی رو ديد که هيچ وقت 
اميدی رو اميدی .  حتی چهره خودش نديده بود  ، توی چهره اون جوون 

ميديد که مثل اقيانوسی متالطم داشت موج های سنگني به ساحل افکارش ميزد ، 
بود ميکرد پريمرد که ديگه واسش عادت شده بود ، دستی به . داشت مهه چيز رو 

:ريشش کشيد و روبه جوون گفت 

"در اومدم ، ؟ميدونی من چرا به اين روز. خيلی از وقتا حستو درک ميکنم"

مشکالت زندگی ؟ " "به خاطر مرگ پدرتون ، 

نه هيچ کدوم از اين ها نبود، من زمانی به اين شکل در اومدم که خودمو گم  "
اون زمان ميدونستم چی هستم و چی ميخوام و چی قراره تو آينده بشم  کردم ، 
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منيدومن کی هستم ، به ولی به جايی رسيدم که ديدم هيچ چيزی از خودم منونده و . 
توی جوب می خوامب و ديگه  سرو وضعم نگاه کردم ديدم ، توی خيابون زير پل 
شه و ازم مراقبت بکنه  . نه زنی برام مونده و نه بچه ای که خبواد هوای منو داشته 

بعد از چند وقت هم ديدم توی زندان گري کردم و متام بدمن مريض و زمخی و 
يد يه کاری بکنم که بتومن خودم و پيدا کنم آلودست ، اوجنا بو  د که به خودم گفتم 

ساله بودکه اومن مثل من مهه چيزش ۵۰توی زندان که بودم ، هم سلوليم يه مرد . 
اين تفاوت که اون به خاطر بدهکاری ورشکست شده بود  رو از دست داده بود 

د رفته بود ، من اما نه خودم شکسته بود م ، چينی وجودم از بني و زندگيش به 
چسب و بند اونو به شکل اولش دربيارم ولی  رفته بود و اون موقع سعی داشتم 

ش نگاه ميکنی ... ميدونی  وقتی يه کوزه خوشگل و قشنگ که هر روز وقتی 
متام وجودت سرشار از شادی ميشه بشکنه ، ديگه مثل روز اولش منيشه حتی اگه 

دم مياد  . ته هيچ وقت به جوب برمنيگرده  آبه رف. زنه رتين بند زن دنيا بندش ب
م گفت  ر  ک و جنيبی بود ، يه  :که اون مرد هم سلوليم که خيلی هم انسان 

هيچ وقت به خودت بيش از اندازه اعتماد نکن ، چرا که سريع خودتو ميبازی ، " 
درت مياره  م خودتو دستم کم هيچ وقت. غرورت دقيقا مهني جا مياد سراغت و از 

يی تو وجودت هست که بتونی خودتو راحت بشناسی و  نگري ، چرا که انقدر توا
پيدا کنی و بفهمی کی هستی ، وقتی هم که بفهمی کی هستی ، ديگه دنيا جلوت 
اون سد بزرگ و بلند نيست ، بلکه تبديل به يه راه صاف و خوش منظره ميشه که 

رت م رت و  . " يشه هر چی جلوتر مريی 
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اينکه اون  اون مرد مهيشه اين حرفها رو ميزد، اوايل منيدونستم چی داره ميگه ، و 
اين که خودش توی اين زندان افتاده و درگري شده چرا داره به من اين حرفها رو 

ميزنه و چرا برای خودش کاری نکرده اگه از دستش بر ميومده ؟يه روز مهني 
م گفت اومن. سواالتو ازش پرسيدم : خيلی آروم و منطقی 

من اگه قرار بود که خودم برای خودم کاری بکنم که ديگه به اين مشکل منی "
ش که ما آدما هيچ وقت برای خودمون معجزه منيکنيم و اکثر  افتادم ، مطمئن 

حرفهايی که ميزنيم برای خودمون نيست ، اما ميتونيم حداقل جتربياتی که دارمي و به 
شه که ما رو بفهمه و درکمون کنه ديگران م . نتقل کنيم ، خمصوصا اينکه کسی 

درد و رنج آشنايی  کسی که بفهمه سختی کشيدن يعنی چی ، کسی که خودش 
درد و رنج مث ما آشنا  شه ،و اال اون کسی که پولدار به دنيا مياد که  داشته 

خيلی موجود پيچيده ايه انسان . ... نيست ، اصال متوجه منيشه که ما چی ميگيم
حرفهايی  . ... ش ميشی ، بيشرت به اين مسئله پی ميربی، هر چی بيشرت وارد دنيا

که من به تو ميزمن حاصل چندين سال جتربيات منه ، حاصل چندين سال عمر منه 
ارزون به دست نياوردم ولی ميتومن خيلی ارزون و حتی جمانی در اختيار تو قرار ... 
شه ، دوست ندارم که مردم به اين خا. بدم طر که دوست ندارم که کسی مثل من 

ر اشتباه کنند و در آخر هم نفهمن کجا هسنت و کجا مرين تو که .... هزاران 
خودت ميدونی االن کجا هستی؟ اين طورنيست؟ به اطرافت که نگاه کنی به 

و هيچ به سلوهلای اين زندان و قفسش... درستی ميتونی اين موضوع رو بفهمی 
ش نگاه کنی خودت هستی ... چيزی نگاه نکن  يد  به خودت . تنها چيزی که 
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ر موی خودته فاصله بني خوشبختی و بدخبتی انسان ... نگاه کن  درست اندازه 
بعد از مدتی متوجه ... اگر به فاصله ها دقت نکنی ، اگر به مسري دقت نکنی . 

تالقی فرو رفتی ک گردن توی  ه اگر خوب دقت کرده بودی به راحتی ميشی که 
شت ميشدی به مهه چيز به اندازه خودش توجه  ... از کنارش رد می شدی و وارد 

. "کن و به خودت بيش از خودت توجه کن دوست من 

اون روز ، اون مرد ، متام اين حرفها رو به مهراه چيزهای ديگه به من گفت و مسري 
". ديگه ای رو به من نشون داد

:کمی به پري مرد نگاه کرد و بعد از چند حلظه ای تفکر کردن از اون پرسيد

ثري داشت " پس چی شد که به اين جا ختم شد ؟ اگه اون حرفهايی که ميگيد 
"چرا مشا االن اينجاييد؟ 

د متام خاطراتش افتاده بود گفت  : پري مرد هم که به 

سر کار رفتم . ه چيز رو درست کنموقتی که از زندان آزاد شدم ، سعی کردم که مه"
هاش ... و هرچی ميتونستم و مجع کردم  پس اندازم به حدی رسيد که تونستم 

خيلی زندگی خوبی ... خونه و ماشني خبرم ،  بعدش ازدواج کردم و بچه دار شدم 
هر  . داشتم ، هم زمن و دوست داشتم و مهه بچه ها و زندگيمو خيلی دوست داشتم

شنکاری می کردم خوشحال  ". که او
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برای حلظه ای سکوت کرد و هيچ حرفی نزد، جوان که در کنار اون نشسته بود و 
کمی گرمش بشه ، مشغول نگاه کردن و فکر   دستاش رو روی آتيش گرفته بود 

رت نيست ازش آخرين سوال و :" پيش خودش گفت که . کردن به پري مرد بود 
يد خودم رو بيخودی بپرسم و برم ؟ من که ميدومن کجا قراره برم ، ديگه چرا 

رته مهني . معطل کنم  شه حرفی بزنه که من رو منصرف کنه  اون هم اگر قرار 
شه و اال منيتومن بيشرت از اين صرب کنم  در تفکرات خودش غوطه ور شده . " االن 

کالمی از دهان او  ن مرد خارج بشه بود و به پري مرد هم نگاه ميکرد و منتظر بود 
اينکه .  به دنبال اين نبود که منصرف بشه ، اما دوست داشت بدونه چرا پريمرد 

متام اون حرفها رو از اون مرد هم سلوليش شنيده و اين مهه هم موفق بوده ولی االن 
. اينجا و در کنار اين آتيش نشسته 

ره به ريش خودش ک شيد و به حرف پريمرد نگاهی به جوان انداخت و دستی دو
: زدن ادامه داد

شه ، که چرا من ... ميدونی " شايد االن توی ذهنت اين سوال شکل گرفته 
ت چيزهايی که خودم جتربه کردم و منتقل   دوست دارم تو رو نصيحت بکنم و 

"؟. کنم

". دقيقا دوست دارم مهني رو بدومن "

الفاصله بع مرد به زبون آورد و بسيار د از حرفهای پري جوان اين حرف را دقيقا 
معلوم بود که برای رفنت عجله شديدی داره و منيخواد بيشرت از اين . مشتاق بود 
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هاش رو به زمني ميکوبيد و هم گاهی  وقتی تلف بکنه ، به اين خاطر که هم 
ن نگاهی ميکرد که مهجنان داشت ميباريد و توقف  اوقات به آمسون ابری و گر

. پذير بود

من هم وقتی هم سن تو بودم ، خيلی از چيزها رو پيچيده تر از ... جوون ببني"
خيلی از چيزهايی هم که پيچيده بود رو اصال توجه ... حد معمول ميديدم 

تو سن گذاشتم و کلی موضوع خمتلف و کلی مشکل داشتم . منيکردم اما االن که 
درس مي ای کاش هيچ . گرفتم ميفهمم که چه اشتباهاتی کردم و ای کاش از او

ر اول مرتکب شدم ومنيشدم ولی االن ديگه منيتومن به گذشته . وقت اشتباهی که 
ديگه منيتومن به خودم . برگردم و به خودم بگم که اون کار و اين کارو اشتباه کردم 

. ديگه حرف از اين حبث ها گذشته . بگم که ای کاش منيکردی و ای کاش منيشد
کارهايی که من کردم ، من . رده و نه ديگه ميتومن عوضش کنمنه گذشته من برميگ

رو االن ساخت ، ولی تو سعی کن مهيشه کاری رو اجنام بدی که بعدها وقتی به 
. خودت نگاه ميکنی ، احساس پشيمونی نکنی 

جوون حلظه ای ساکت موند و بعد خنده ای از قاطعيت متام روی لبهاش 
به اون رو  . که اون داره برای چی می خنده پريمرد منيدونست  . پديدار شد 

:کرد و گفت 

"ميشه به من بگی که به چی ميخندی ؟ حرفای من خنده دار بود؟"

جوون رو به پريمرد گفت ،
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نه حرف مشا خنده دار نبود ، من به حرف مشا واکنش نشون ندادم ، فقط اينکه "
د موضوعی بيافتم که اين واکنش رو در بر داشت  حرفای . ... عث شد من به 

صبح نشده خودم رو به يه  يد  مشا درسته اما من منيتومن بيش از اين اينجا مبومن و 
يشه و مهه چيز از بني مريه ، متام چيزهايی که اگه دير برسم ديگه من. جايی برسومن

". داشتم از بني مريه 

پري مرد که از حرفهای جوون هيچ چيزی سر در نياورده بود و منيدونست که دقيقا  
:کجا ميخواد بره ، حرف از چی بود؟ رو به جوونک کرد و گفت

ش تو هم برو اين سوالو ميپرسم بعد. من حرفی ندارم ، فقط يه سوالی ازت داشتم "
حرفام خستت منيکنم چه فکری توی سرته ؟ که اگه . ديگه هم بيشرت از اين 

ش نرسی مهه چيزت از بني مريه ؟ چی داری که منيتونی حتی يه روز  طلوع صبح 
"ديگه هم به خاطرش صرب کنی؟ 

تعجب به پري مرد نگاه کرد و گفت  :جوون 

ش برم ، توص" يف پذير نيست ، منيخوام به مشا بی احرتامی  جايی که من ميخوام 
".کنم ولی مطمئن هستم که مشا متوجه منيشيد

:پريمرد هم به اون گفت 

من فقط کنجکاو بودم بدومن قصد ديگه ... هر طور مايلی ... شه... که اينطور"
يه هم صحبت . ای نداشتم به هر حال خيلی خوب شدکه تونستم امشب رو 
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د خودم انداختی خوب بگذرومن ،  هر وقت که برگشتی اگه دوست ... منو به 
ره ببينمت و خوشحال ... اين جا هم خونه منه. داشتی خوشحال ميشم که دو

شم ، مهيشه مهمون واسه آدم منياد "ميشم که يه مهمون داشته 

جوون سری تکان داد و از جايش بلند شد و دست پريمرد رو به نشانه قدردانی 
: بعد هم به پريمرد گفت . حمکم فشار داد

من سفری بی انتها دارم ، قراره به جايی برم که شايد ديگه هيچ وقت بر نگردم "
ره برگردم...  . چون وافعا برگشتی در کار نيست . يعنی هيچ وقت قرار نيست دو

بت اينکه اجازه داديد اين شب رو  از بت حرفهای خوبتون ،  مهه چيز ممنومن ، 
شم  ". خدا نگهدار . کنار مشا 

چهره پريمرد را در آخرين حلظه نگاهی کرد ، چهره اش . دست تکان داد و رفت 
انگار که اين . سرشار از شادی شده بود ، سرشار از شعف و خوشحالی بود 

رتين ش به راحتی ميتوانست اين را در چشمان او . ب زندگی اش بودشب برايش 
رتين شب . ببيند و حس کند حسی که خودش نيز داشت ، حس ميکرد که 

اين حد نتوانسته بود به کسی نزديک . زندگی اش را سپری کرده است  هيچ گاه 
،  شود ، کسی را نداشت که بتواند به او نزديک شود ، مهه از کنارش ميگرخيتند 

کسی چندان توجهی به او و اينکه چه انديشه ای دارد منيکرد ؛ معموال مهه  او را 
آن حس و حال دوست داشتنی . انسانی عجيب و غريب ميديدند اما اين پريمرد 

ان طوالنی می اش شخص ديگری بود، فرم ديگری بود، حس ميکرد که او را سالي
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شدت بيشرتی نسبت به گذشته در دلش نريويی را حس ميکرد که بسيار. شناسد
اما حسی ديگر که نريويی . داشت ، به او ميگفت از رفنت منصرف شو ، برگرد

يد راهت رو ادامه بدی و اال " بينهايت داشت ، در وجودش به او ميگفت  تو 
کشمکش و درگريی . " دير ميشه و منيتونی به چيزی که دوست داری برسی 

يد گوش کنه ، سختی توی وجودش بود، به قدری   که منيدونست به کدوم حرف 
سرعت هرچه متام تر به مست جلو حرکت کنه  اينکه  يسته و برگرده و  . يد 

هاش بدون اختيار به مست جلو حرکت  هيچ کدوم از اينا رو منيدونست ، 
ميکردند ، اما ذهنش به مست عقب برميگشت ، مدام به حرفهای پري مرد گوش 

ام به گذشته مريفت ، به گذشته ای که هر قسمتش يه داستانی خاص ميداد و مد
زمانی   بود ، از زمانی که فهميد يه بچه يتيمه و هيچ کسی رو توی دنيا نداره ، 
رو ترک کنه و به جايی برسه که واقعا حقشو داره و ميتونه  يد اين د که فهميد 

ابد زندگی کنه  ه و به هر چيزی که دوست خوبی و خوشحالی سر کن. توش 
. داره برسه
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فصل سوم 

مهه چيز توی اين سرما . فصل سردی بود و برف هم داشت به شدت ميباريد
له های اين کودک مهه جا رو گرفته بود ، اما کسی نبود  . داشت از بني مريفت 

چند دقيقه ای ميشد که از خواب بيدار شده بود و االن . که به اون کمک بکنه 
گريه هاش طلب کمک ميکرد ه کمی  که گذشت و متوجه شد کسی به اون . م 

رته که خبوابه ، کودک بدون هيچ گونه  توجه منيکنه ديگه ديد چاره ای نيست ، 
سرو صدايی به خواب رفت ، بدون اينکه حتی صدايی از اون بلند بشه چشماش 

د  سرما اجازه منيداد که. رو بست و به آرومی به خواب رفت ی فر بيدار مبونه ، 
مهه چيز در هم گره خورده بود ، نه  . کشيدن و کمک خواسنت رو هم نداشت 

کسی بود که در اون سرما و برف به دادش برسه و نه خودش ميتونست حرکتی 
رچه  تکه های ضخيم  شه ، دو رو برش رو  بکنه و به مست جايی بره که گرم 

در بياره ، اما سرما پوشانده بودند که مبادا سرما اينکه سرما اون رو از  خبوره و 
از مهه جا به درون رسوخ ميکرد ، حتی از  . بی رحم تر از متام اين چيزها بود

در ميان کوچکرتين درز سبدی که توی اون قرار داشت و کوچکرتين شکافی که 
رچه و پت بود وارد ميشد به جز کودک بيچاره هم که راهی . تکه های ضخيم 

. قبول شرايط خودش نداشت ، به ارامی به خواب فرو رفت 

چند دقيقه ای به اين منوال گذشت ، کودک به آرامی خواب بود و هيچ صدايی از 
لتويی مشکی و بلند بر تن داشت ، يقه آن را از . او شنيده منيشد مردی که 

ال داده بود ، به مست سبد ن زديک شد ، شدت سرما به مست پشت گردنش به 
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مرد دستان خود را که در جيب . اين سبد نظر او را به خودش جلب کرده بود 
صورت  رچه داخل سبد رو کنار زد و  لتو قرار داده بود بريون آورد و تکه های 
سرخ شده يک نوزاد روبه رو شد ، نوزادی که به آرامی خوابيده بود ، چنان آرام که 

سال سن داشت ، سبد را بغل کرد و به سرعت از ۳۵انگار مرده ، مرد که حدود 
به سرعت قدم زدنش . آجنا دور شد ، خانه اش در حدود دو بلوک آنور تر بود

اضافه کرد و هر از چند گاهی هم نگاهی به کودک ميکرد که از صحت حال او 
شد الخره بعد از گذشت حدود چند دقيقه به پلکان مقابل خانه اش . آگاه 

ز کرد رسيد ،  . به سرعت کليد درب خانه را از جيبش بريون آورد و درب را 
دستانش از شدت سرما يخ زده بودند و پوست صورتی رنگ آن به سرخ تبديل 

در راديو خودش شنيده بود  . مهه چيز در آستانه اجنامد بود و يخ ميزد. شده بود 
بيشرت۸که هوا در نيمه های شب به حدود  . هم مريسهدرجه زير صفر و 

نه ، فقط تنها کاری که ميتونست بکنه  منيدونست که حال نوزاد خوب هست 
رمتان خودش برسونه  ال بره و خودش رو به آ . اين بود که به سرعت از پله ها 

کليد داشت که هر کدوم خمتص به ۵۵دسته کليدی که توی دستاش بود حدود 
ا خمتص در  ب ورودی خانه و ديگری خمتص درب يک جايی بودند، يکی از آ

ورودی کل ساختمان بود، يکی ديگر هم برای کشوی ميز کارش بود و بقيه هم 
او نگهبان يکی از بزرگرتين پرورشگاه های شهر بود،  . مربوط به حمل کارش ميشد

يد هر روز به پرورشگاه سرک ميکشيد و هر دو روز يکبار هم  کارش اين بود که 
يد صبح ها به پرورشگاه مريفت و در شيفت کاری اش تغ ر  يري ميکرد ، يک 

يد شب سر کار ميبود حقوقش بدک نبود ، به عالوه ميتونست . شيفت بعدی 
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شه ، مهيشه عاشق بچه ها بود، مهسرش هم به مهني  ا  زی کنه و کنار او بچه ها 
زه به دنيا اومده ا ا هم طاقت دوری خاطر مرده بود ، سر زا مرده بود و بچه  و

خيلی زندگی . مادرش رو نداشت و اون هم توی مهون دقايق اوليه تولدش مرده بود
شه. سختی داشت  اين حال مهيشه سعی ميکرد ، لبخند بزنه و شاد  . اما 

شه وبرای مهني دوست نداشت که بچه های  مهيشه سعی ميکرد به فکر ديگران 
. ديگه هم اذيبت بشن

په اش گذاشت رو رویسبد  بعد هم به سرعت به سراغ شومينه . ميز جلوی کا
چوب ديگه به اون اضافه کرد  رچه هايی که دور نوزاد . رفت و چند  پتو ها و 

بودن رو کنار زدو و دستش رو روی نبض گردن نوزاد گذاشت ، نبض اون به 
ی مرد شکل  لبخندی روی لبا. شدت ميزد، متوجه شد که حال بچه خوبه و منرده 

روی . گرفت و خوشحال شد از اينکه تونسته بود بچه رو به سرعت جنات بده 
بچه رو پوشوندو  به مست آشپزخونه رفت ، خونه اون چندان بزرگ نبود ، يه خونه 

اجاره ای و کوچک بود که وسايل چندانی هم توی اون نبود، درب ورودی خونه 
ز ميشد و پشت پذيرا يی خونه هم يه درب بود که خمتص مستقيم به پذيرايی 

داخل آشپزخونه اون هم يه خيچال کوچيک بود و يه گاز کوچيک . آشپزخونه بود
کنار درب آشپزخونه هم . هم بود که برای پخت و پز غذا از اون استفاده ميکرد

ق کوچک  درب بود که يکی خمتص دستشويی بود و ديگری هم درب يک ا دو 
الی ميز هم يک بود که داخل اون يک م يز کوچک و يک ختت قرار داشت و 

ای خمتلف بود  چندين رديف پر از کتا در کنار ميز هم يک چراغ . قفسه 
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د به هم چسبيده شده و  زمحت ز مطالعه قدميی و وصله دار بود که معلوم بود 
. فتشايد اگه کوچکرتين ضربه ای به اون ميخورد مهه چيز از بني مري . قوام گرفته 

خونه کوچکی داشت اما صفا و صميميت داشت ، تنها بود اما ميدونست که 
ره بتونه طعم خوشبختی رو بچشه  شايد . الخره روزی هم مريسه که اون دو

به مست آشپزخونه رفت و برای . اومدن اين بچه بتونه طعم خوشبختی رو بچشه 
په نشست  چند قلپ از . خودش قهوه ای درست کرد و بعد هم بر روی کا

که شايد نوزاد از خواب  فنجان نوشيد و بعد به مست جلو خم شد ، منتظر بود 
ترس وجودش رو فرا  . بيدار بشه ، اما توی اين مدت هيچ حرکتی از نوزاد نديد

شه گرفته بود که نکنه اين کو  ره نبض نوزاد رو گرفت ، . چلو به کما فرو رفته  دو
خودش  . مهه چيز نرمال بود اما هيچ حرکتی از جانب اون بچه حس منيکرد

شه ... الخره بيدار ميشه :" گفت . " فکر منيکنم که مشکلی پيش اومده 

په تکيه زد متام . ودبه سبد نوزاد خريه شده ب. به خودش اميدواری داد و روی کا
دقيقه ها پشت هم . ذهنش پيش اين بچه بود که مبادا اتفاقی براش بيافته 

خودش به خونه آورده بود حدود دو ساعت بود که . ميگذشتند  به . نوزاد رو 
ديگه منيتونست . ساعت ديواری و کهنه ای که روی ديوار بود نگاهی انداخت 

مهو  ن حالتی که بود از روی ميز بلند کردو بيشرت از اين دووم بياره ، نوزاد رو 
بعد از نيمه شب ۲حدود ساعت . لتوی خودش رو پوشيد و از خونه خارج شد 

ريک بود و مهچنان داشت برف ميباريد، چندين سانتيمرت  بود ، مهه جا ساکت و 
به سرعت به مست . بر روی زمني نشسته بود و آمسون قرمز رنگ به نظر مريسيد
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ن اصلی کسی خيا ن ايستاد ، منتظر اومدن  حرکت کرد و در گوشه ای از خيا
اون به سرعت خودش رو به بيمارستان برسونه يک ماشني بود که بتونه  . و 

اون نداشت ، اما ميدونست که اگه پياده خبواد  بيمارستان اما چندان فاصله ای 
. ی دووم نيارهاين راه رو طی کنه شايد اين نوزاد زيبا و دوست داشتن

چند دقيقه ای رو کنار خيابون ايستاد، اما نه خربی از يک رهگذر بود و نه خربی 
از هيچ ماشينی ، مهه مردم انگار که کامال خواب بودند و شهر درست مثل يک 

بيمارستان متام راه رو پياده هيچ خربی از کسی نبود ، جمبو . شهر مرتوکه بود ر بود 
بوق يک ماشني برگشت و به اما هنوز . طی کنه  چند قدمی رو نرفته بود که 

يک سرنشني جوون کنارش ايستاد و  بعد   ن نگاه کرد ، يک ماشني  مست خيا
اون هم که خوشال " آقا مشکلی پيش اومده ؟ جايی تشريف ميربيد؟ :" گفت 

ما بله من بچه ام مريضه ، جمبور شدم که االن بربمش دکرت ، ا:" شده بود گفت 
راننده جوون هم که اين صحنه رو ديده بود به سرعت . " خب ماشينی چيزی نبود

ز کرد و گفت  هم مريمي:" درب ماشني رو  ال  به سرعت ." اشکال نداره بيايد 
خوشحالی داخل ماشني شد و سبدی که نوزاد توی اون قرار داشت رو روی  و 

ر متوالی هاش گذاشت و کمی پتو رو کنار زد و نبض ن وزاد رو برای چندمني 
چک کرد ، نبض کودک نرمال بود اما هيچ صدايی از او شنيده منيشد ، بسيار از 

شه  مرد جوون در . اين موضوع وحشت داشت که مبادا باليی سر نوزاد اومده 
چه بچه خوشگلی داريد؟ چه اتفاقی براش : " حني رانندگی رو به مرد کرد و گفت 

يد بده گفت مرد" افتاده؟  من هم درست : " هم که منيدونست چه جوابی رو 
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منيدومن ، من فکر کردم خوابيده اما خيلی وقته که هيچ سرو صدايی ازش شنيده 
نه برای مهني تصميم گرفتم که اون رو  منيشه و منيدومن که حالش خوب هست 

نه :" سخ گفت مرد جوون هم در ." اميدوارم که مشکلی نباشه . پيش دکرت بربم 
شيد که چيزی نيست  شايد . ، اميدتون رو به خدا از دست نديد ، مطمئن 

شه و برای مهني صدايی ازش شنيده منيشه  مرد هم که مهچنان به دنبال . " خواب 
شه : " دليلی منطقی ميگشت گفت  . " من هم اميدوارم که مهينطور 

مرد . اينکه به بيمارستان رسيدندچند دقيقه ای رو به گپ و گفت گذروندند، 
لتوی خودش کرد و گفت  يد تقدمي  : " دست در جيب  دوست خومب چقدر 

لبخندی گفت " کنم؟  اختيار داريد اين چه حرفيه ، من فعال : " جوون هم 
دير نشده برمي  رته  اين کوچولو سريع تر حالش خوب بشه ،  مشا هستم 

من راضی به "پياده شدند و مرد رو به جوون گفت هر دو به سرعت." داخل
جوون هم که مهون . " زمحت مشا نيستم ، منيخوام بيشرت از اين وقت مشا رو بگريم 

سخ مرد گفت نه آقا اين چه حرفيه ؟  " لبخند آروم و آرامش خبش رو داشت در 
ره مهني مسري رو ب رگرديد ، اوال که کاری نکردم ، دوما اينکه مشا ميخوايد دو

مشا رو برسونه شه  يد کسی  اين بچه کوچولو که منيشه توی . الخره  بعد هم 
شيد که  مرد خيلی خوشحال شده بود که چنني انسان شريفی رو " اين سرما تنها 

مرد به . هر دو وارد بيمارستان شدند و به مست خبش اورژانس رفتند. ديده بود
ستار هم که بچه رو معاينه ميکرد ، به دکرت کشيک پر . پرستار مهه چيز را گفت 

آقا نگران : " شب اطالع داد و دکرت هم بعد از معاينه رو به مرد کرد و گفت 
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گرسنشه و از شدت  نباشيد حال اين بچه خوبه خوبه ، فقط تنها مشکل اينه که  
مرد که منی خواست" گرسنگی از حال رفته ، چند وقته که به اون غذا نداديد؟ 

ر دوم هم اين سوال رو از اون . اصل ماجرا رو تعريف کنه ، حرفی نزد  دکرت برای 
ر مرد رو به دکرت گفت  ببينيد آقای دکرت من مهسرم چند وقت : " پرسيد و اين 

از اون وقت به بعد من موندم و اين بچه ، امروز هم . پيش عمرش رو داد به مشا 
رکار رفته بودم ، چون خودم که منيتومن ازش اون رو به مهسايه داده بودم و به س

مراقبت کنم ، وقتی هم اومدم خونه ديدم که بيدار منيشه برای مهني به سرعت اومدم 
به . " پيش مشا  ور کرده بود ، به پرستار دستور داد  دکرت هم که داستان مرد رو 

. نوزاد سرم وصل کنند 

بلکه جوابی از مرد به مهراه جوون بر روی صندلی در سالن به انتظار نشستند 
فت کنند جوون رو به مرد کرد و گفت . دکرت مبنی بر مطلوب بودن حال نوزاد در

مرد که " من واقعا متاسف شدم وقتی شنيدم مهسرتون مرده ، علتش چی بود؟ : " 
يد سرهم کنه گفت  مهسر من چند وقت پيش وقتی : " منيدونست چه داستانی رو 

بچه رو به دنيا آورده بود ، بيمار شد ، پيش هر دکرتی هم که رفتيم کسی زه اين
منيدونست بيماری اون چيه ، بعد از چند وقت هم ، يک شب رو به من کرد و  

من هيچ وقت فکر منيکردم که " يد از بچه به تنهايی نگهداری کنم : " گفت 
شه و اون رو از دست بدم ، رو به مهسرم   خيالت ختت :" گفتماين حرف جدی 

هم از اون نگهداری می کنيم ، اما " شه ، مطمئنم که حالش خوب ميشه و 
دگاری دوست . بعداز اون شب وقتی خوابيد ، ديگه بيدار نشد  من موندم و اين 
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و برای اينکه حبث .جوون از شنيدن اين داستان خيلی متاثر شده بود . " داشتنی 
عا متاسفم ، اسم اين کوچولوی دوست داشتنی چی من واق:" رو منحرف کنه گفت

د اس" هست؟ مهسرم : " م پدر خودش افتاد و گفت مرد هم در مهون حلظه به 
من :" و بعد به جوون نگاهی کرد و گفت. " سينا ... اسم اون رو انتخاب کرد 

." فکر منيکرد اين طوری بشه . واقعا متاسفم ، مشا رو هم توی زمحت انداختم 
ره مهون لبخند آروم رو نشون داد و گفت جوون نه اقا اين چه حرفيه ، : " هم دو

. " مشا هم مثل برادر من 

اينکه دکرت  نزديکی های سحر توی بيمارستان موندند ،  هر دوی اون ها 
اون صحبت ميکرد به مست  سينا در حالی که اون رو بغل گرفته بود و داشت 

دتون : " مرد اومد و گفت  آقا اين هم از کودک مشا ، صحيح و سامل ، فقط 
يد خيلی احتياط کنيد ، بدن اين بچه . شه که اين بچه به مراقبت احتياج داره 

دارو براش جتويز ميکنم که به حالت قطره  ايت ضعيف شده ، من چند بی 
يد طبق دستور به اون بديد شم هم از ... است ، و  مهسايه ام و اگر جای مشا 

. "  شکايت ميکنم و هم از اين به بعد مراقبت از اون رو خودم به عهده ميگريم
سخ دکرت سری تکان داد و گفت  از مشا ممنومن آقای دکرت ، خيلی : " مرد هم در 

. " لطف کرديد

. به مهراه بچه و مرد جوون از بيمارستان خارج شدند و بعد هم به مست خانه رفتند
من واقعا از مشا ممنومن ، : " بل خانه رسيدند ، رو به مرد جوان گفت وقتی به مقا

منيدومن که چه طوری ميتومن اين لطف مشا رو جربان کنم ، ولی ای کاش روزی برسه  
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. خواهش ميکنم: " جوون هم رو به مرد گفت. " که بتومن از خجالت مشا دربيام 
از جوون . " اجنام بدم الخره وظيفه انسانی جماب ميکرد که اين کار رو 

کودک بيدار شده بود و لبخند کوچکی . خداحافظی کرد و به داخل منزل رفت
انگشت دست مرد را در دستش گرفته بود و به آرامی به . هم بر روی لب داشت 

جی را . اون ميخنديد و نگاه ميکرد در نگاه اين کودک ، آن مرد نشانه يک 
زندگی اش را جنات داده بود و شايد داشت، کسی که چون فرشته ای جنات

شد . ميتوانست سعادت را به مهراه داشته 
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فصل چهارم 

. مرد مهون صبح به مهراه نوزاد به مست شريخوارگاهی که توی اون کار ميکرد رفت
مسئوالن اوجنا صحبت کرد و اعالم آمادگی کرد که دوست داره سرپرستی اين بچه 

اينکه نتيجه دادگاه اعالم  . رو به عهده بگريه چند روزی به مهني منوال گذشت 
شه کرد که ميتونه اين بچه رو نگه داره و خيلی خوشحال بود، در . سرپرستش 

برای مهه بچه های شريخوراگاه شريينی خريد و مهشون . پوست خودش منی گنجيد
ن و . مهه اون بچه ها دوستش داشتند. رو بغل ميکرد و ميبوسيد انسان مهر

شه  گله و شکايتی داشته  . احساسی بود، کسی نبود که از اون بد بگه و 

خودش به  بعد از اينکه سرپرست رمسی سينا شد ، هر روز جمبور بود که اون رو 
آرام ، ارام سينا بزرگ ميشد ، روزگار به . پرورشگاه بياره و داخل پرورشگاه بذاره 
اينکه سينا به سن  توی متام اين مدت ، . سالگی رسيد۱۵سرعت ميگذشت 

پدرش به شريخوارگاه بياد و در  تنها سرگرمی و تنها دخلوشيش اين بود که ه ر روز 
شه  . کنار دوستاش 

زگی وارد دبريستان شده بود و هر وقت که به پدرش نگاه ميکرد به او ميگفت  به 
اينکه بتومن جون مهه آدما رو جنات بدم ، :"  پدر جان من قصد دارم دکرت بشم ، 

ش مامان هم زنده بود و من ولی ای کا. دوست دارم بتومن به مهه مثل تو کمک کنم
سخ به . " حيف که هيچ وقت نتونستم ببينمش.... رو ميديد  مرد هم مهيشه در 

ش که مادرت هم االن داره نگاهت ... نگران نباش پسرم :" اون ميگفت  مطمئن 
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ت افتخار ميکنه  روز  . " درست مثل من که به تو افتخار ميکنم. ميکنه و حتما 
اينکه يک روز مرد درست زمانی که در گار به خوشی و خو  بی در گذر بود 

انتظار ورود فرزندش از مدرسه به شريخوارگاه بود ، احساس عجيبی در وجودش  
بعد هم بيهوش روی . حس کرد سرگيجه داره و منيتونه به درستی نفس بکشه . کرد

ر مهون برای چند دقيقه متوالی هيچ کس از اون اطالعی نداشت و د. زمني افتاد 
اينکه سينا از مدرسه برگشت ، اون مهيشه عادت . حالت بر روی زمني افتاده بود

اون  داشت وقتی از مدرسه برميگرده اولني کاری که اجنام ميده پيش پدرش بره و 
ر بر خالف مهيشه . احوالپرسی کنه و از اتفاقات روز براش تعريف کنه اما اين 

قک نگهبانی  سينا فکر کرد که شايد پدرش داخل . نبودهيچ کسی توی ا
قک رو نگاه کنه به  شه ، به مهني دليل بدون اينکه داخل ا ساختمان شريخوارگاه 

. مست ساختمان حرکت کرد

قی چند بچه به مهراه مربيان خودشون مشغول مترين و  در داخل ساختان در هر ا
قها سرک کشيد. دگريی بودند عادت داشت که هر از چند  پدرش. به متام اين ا

زی بکنه و هر چيزی که بلده  بچه ها  ق ها بره و  گاهی به يک کدوم از اين ا
ق مدير رفت و  الخره به ا ر هيچ خربی از اون نبود،  د بده ، اما اين  ا  به او

مدير هم که سينا " سالم:" بعد از در زدن و اجازه ورود گرفنت داخل شد و گفت 
اون درست مثل بچه خودش رو بع د از اين چند سال به خوبی ميشناخت و 

سينا هم در " حالت چطوره ؟ خوبی ؟ ... سالم سينا جان :" رفتار ميکرد گفت 
ببخشيد مشا پدرمو نديدی؟ من هر جا ... بله مرسی خومب :" سخ به اون گفت 
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ود رو به سينا گفت مدير که مطمئن بود اون رو توی نگهبانی ديده ب. " رفتم نبود
ق نگهبانی ديدم و فکر کنم که :"  من پدرت رو حدود يک ساعت پيش توی ا

شه  سينا هم که از بريون نگهبانی رو نگاه کرده بود و احتمال ." يد مهوجنا 
شه گفت  اما من مهني االن وقتی اومدم تو  : " منيداد که حال پدرش بد شده 

قک نگهبانی ندي مدير هم که منيدونست چه اتفاقی افتاده ، . " دمکسی رو توی ا
قک نگهبانی  و برای اينکه دليل رو پيدا کنه تلفن کنار دستش رو برداشت و به ا

. زنگ زد

در طرف ديگه مرد بر روی زمني بيهوش افتاده بود و تلفن هم در حال زنگ 
سخ بده چند حلظه ا. خوردن بود، اما کسی نبود که اون رو  ی زنگ خورد تلفن 

گه قطع شد مدير که احتمال ميداد شايد از شريخوارگاه خارج شده و برای  . و به 
شه رو به سينا گفت  فکر کنم  ... سينا جان نگران نباش:" کاری به بريون رفته 

کاری رو اجنام بده  چيزی خبره و  سينا هم که نگرانی در . " که رفته بريون 
ق مدير چشمانش معلوم بود و منيد يد چی کار کنه به سرعت از ا ونست که 

خارج شد و از تک افرادی که در سالن و راهروهای ساختمان و در هر طبق 
اما مهه يک جواب واحد داشتند ، مهه . ميديد در مورد پدرش پرسش ميکرد
سينا بسيار نگران شده بود و منيدونست چه . ميگفتند که از صبح اون رو نديدند

تاده ، تنها چيزی که توی اون حلظه داشت به اون فکر ميکرد و به اون اتفاقی اف
اميد ميداد اين بود که شايد پدرش از  شريخوارگاه خارج شده و برای کاری به 

اما به کجا ؟ چرا االن؟ اون که هيچ وقت توی مهچني ساعتی ، وقتی  . بريون رفته 
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يد اين ساخت مون رو ترک ميکرد؟ سينا متام که ميدونست سينا به اينجا مياد چرا 
. اين سواالت رو در ذهن خودش داشت 

در متام اين مدت ، و بعد از اينکه متام ساختمان رو گشته بود، پدرش در داخل 
ق نگهبانی به صورت بيهوش و نيمه جان افتاده بود و هر حلظه مريفت که قلبش  ا

يسته  حالتی . از حرکت  نگران و به آرامی به مست سينا از جايش بلند شد و 
قک نگهبانی حرکت کرد  در پشت درب ايستاد و به . خارج از ساختمان و ا

ن نگاه انداخت ، هيچ کسی را در آجنا نديد ، هيچ خربی  بريون از حياط و خيا
مهانطور که در کنار درب ايستاده بود ، به آمسان نگاهی انداخت و . از پدرش نبود

از ... پدرم و هر جا هست حفظ کن ... دای بزرگ ای خ: " در دلش گفت 
قک نگهبانی شد ، و در مهان . " اون نگهداری کن  و بدون هيچ اراده ای وارد ا

پيکر نيمه جان و بيهوش پدرش مواجه شد  يش را داخل گذاشت  . حالی که 
های خودش قرار  سراسيمگی و آشفتگی متام سر پدرش رو بلند کرد و بر روی 

هر چه او را صدا زد و هر چی تالش کرد هيچ فايده ای نداشت ، واکنشی ... داد
اری . از اون نديد  آشفتگی و در حالتی که اشک از چشمانش مثل ابر 

ق مدير شريخوارگاه  قک نگهبانی خارج شد و به مست ا سرازير ميشد ، از ا
ن اون رو ديد گف. رفت چه اتفاقی افتاده :" ت مدير وقتی سراسيمگی و چهره گر

بتونه آرومش  " سينا جان ؟  و به سرعت از جايش بلند شد وبه مست اون رفت 
راحتی و بغض منيتونست حرفی بزنه ، به صورت . کنه  سينا هم که از شدت 

شکسته منظور خودش رو بيان کرد مدير که " م ... ... م ... " دست و 
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شه، رو به سينا گفت متوجه شده بود شايد اتفاق واضح تر :" ی برای پدرش افتاده 
سينا هم بعد از اينکه نفسی عميق  " پدرش چی؟ چی شده ؟... حرف بزن سينا 

... مرده ... م: " کشيد و در حالتی که مهچنان در حال گريه کردن بود گفت 
يه و و بعد شروع به گريه کرد ، متام صورتش از شدت گر " منيخوره .... تکون 

مدير که اين حرف رو . راحتی سرخ شده بود و اشکش بدون توقف سرازير ميشد
تعجب و وهم بسيار پرسيد مرده ؟ يعنی چی که مرده ؟ پدرت کجاست ؟ "شنيد 

مهان حالت گفت "  قک نگهبانيه ... اون مرده :" سينا هم  مدير  ...." توی ا
ت به اورژانس متاس گرفت و به مست که متوجه شده بود چه اتفاقی افتاده به سرع

قک نگهبانی دويد  . و وقتی وارد شد مرد را ديد که بر روی زمني افتاده است . ا
به سرعت دست ... سريعا نبض اون رو چک کرد و متوجه شد که نبض اون منيزنه 

اجنام حرکات اوليه و نفس مصنوعی و شوک دستی سعی داشت  به کار شد و 
ره اون  اينکه . مرد رو احيا کنه دو برای مدت چند دقيقه اين کار رو اجنام داد 

دکرت ها به سرعت شروع به اجرای عمليات احيا کردند و بعد از . آمبوالنس رسيد 
حلظه ای تالش و در حالتی که هيچ کاری منيشد کرد ، حلظه فوت مرد رو اعالم  

. کردند

ورش منيشد پدرش رو از دست بده ، مات و مبهوت در  سينا که هيچ وقت 
اما ديگر خربی از سرو صدا نبود ، به . گوشه ای نشست و خود را بغل کرد 

آرامی و به آهستگی گريه ميکرد ، به پيکر بی جان پدرش نگاه ميکرد و در مهان 
قک منزوی و تنها نشسته بود و به حرفهای . حالت گريه ميکرد  در گوشه ای از ا
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قک نيست . هيچ کس گوش منيداد  تنها او بود و . انگار که هيچ کس در ا
او را از آن حالت بريون آورد و آرامش کند ، . پدرش  مدير هر چه تالش کرد 

کسی حرف ميزد ،تنها . فايده ای نداشت  سينا نه از جايش تکان ميخورد و نه 
گ را دکرتها که مر . در مهان حالت آرام و بی حرکت نشسته بود و گريه ميکرد

آوردن برانکارد ، ميخواستند جنازه را به سردخانه منتقل   تشخيص داده بودند ، 
برای کفن و دفن آماده شود اما سينا وقتی اين صحنه را ديد به سرعت به . کنند 

ا محله ور شد و در کنار جسد پدرش بر روی زمني افتاد و او را در آغوش   مست آ
... اون منرده ... پدرم رو جايی نربيد.... نه خواهش ميکنم:" گرفت و گفت 

چرا منوتوی اين دنيا تک و تنها ول  ... پدر ... پيش من برميگرده .... برميگرده 
مهيشه پيش من ميمونی ؟ پس چرا زير قولت زدی ؟ ازت  کردی ؟ مگه نگفتی 

ن مدام اين حرفها را به.... . " پدر.... چرا من رو ترک کردی؟ پدر ... متنفرم  ز
می آورد ، مهه کسانی که در آجنا بودند از مجله متام معلمان و بچه ها و مدير مهه 
او احساس مهدردی ميکردند، اما هر   راحت بودند و  بت بسيار  و مهه از اين 
او را از پدرش جدا کند ، توان اين کار را نداشت ،  کس که به مست او مريفت 

. قدرت متام پدرش را در آغوش گرفته بود. ا کندمنيتوانست او را از پدرش جد
فرزندم ... عزيز دمل ... سينا جان :" مدير در کنار او بر روی زمني زانو زد و گفت

پدرتو بربن ... بلند شو ...  ا اجازه بده  بغض گلوش . " خواهش ميکنم . به آ
. رو گرفته بود و منيتونست حرفی بزنه
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که بود سينا رو از پدرش جدا کردند و ماموران آمبوالنس در آخر و به هر زمحتی  
برای کفن و دفن آماده کنند خودشون به سردخانه بيمارستان بردند  . اون رو 

سينا مات و مبهوت به مهراه مدير در حالتی که ديگر خربی از گريه هايش نبود به 
او را دلداری . داخل ساختان رفت هر کسی . بدهندمهه به مست او می آمدند 

دلسوزی او را آرام کند اما سينا کامال . به هر حنوی که ميتوانست سعی ميکرد 
آرام بود ، بدون اينکه حرفی بزند و به کسی توجهی کند در گوشه ای نشسته بود 

هيچ کسی سخن منيگفت  انگار که هيچ کسی در کنارش نيست ، چيزی . و 
. توجه او را به خود جلب منيکرد

مدير موسسه که اوضاع سينا را . مان به مهني منوال گذشت و شب فرا رسيدز 
ش:" نگران کننده می ديد به او گفت  فردا قول . سينا جان امشب رو پيش ما 

ت  سينا هم بدون اينکه جوابی بده و . " ميدم که خودم بربمت بيمارستان پيش 
قه آخر ساختمان حرکت کرد نگاهی هم به اون بکنه ازجاش بلند شد و به مست طب

او مستقيم به مست . هيچ صدايی را منيشنيد وبه هيچ کس هم توجهی نداشت ... 
ق در طبقه سوم ساختمان رفت ، در جايی که مهيشه به اون تعلق داشت  آخرين ا

ق اون بود  م ا ق شد و درب را قفل کرد ، به مست پنجره رفت ، . و به  وارد ا
ز کرد و د مدام به پدرش فکر ميکرد . ر کنارش نشست و به آمسان خريه شد آنرا 

او داشت فکر ميکرد ، به اين که چه روزگار خوبی  ، به خاطرات خوبی که 
از اين موضوع خربی نداشت که او پدر . داشت ، چه قدر شاد وخوشحال بود

حمبت از او مراقبت کرد ه بود و واقعی اش نبود ، اما چه فرقی ميکرد، کسی که 
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در اين چند سال از او محايت کرده بود و در هر حالتی هوايش را داشت ، پدرش 
ديگر کسی را در اين دنيا نداشت ، به واقع بيکس وتنها . را از دست داده بود

اما از اين غمگني نبود که چرا تنها شده است ، از اين غمگني بود که . شده بود
دهد، خود را مقصر ميدانست ، مدام به خود نتوانسته بود پدرش را زودتر جنات ب

قک  دشنام و بد و برياه ميگفت ، از خود شکايت ميکرد که چرا زودتر به داخل ا
اورژانس متاس نگرفته بود ، شايد پدرش زنده . نگهبانی نرفته است  چرا زودتر 

. ميموند

ان ميشد ستارگآرام و زيبا بود،. رو به آمسان نگاهی کرد ، صاف و پر ستاره بود 
شايد نگاه کردن اين ها برای هر کسی يک . رو به خوبی در اون مالحظه کرد

راحتی چيز  جتربه شاد و مفرح و دوست داشتنی بود اما برای سينا جز درد و 
د اين می افتاد که مهيشه به مهراه پدرش در شبهای . ديگری به مهراه نداشت  به 

م خانه می هم به آمسان نگاه ميکردند ، به بستان بر روی پشت  نشستند و 
يکديگر ماه گرفتگی را متاشا کرده بودند . د اين می افتاد که حتی يکبار هم 

پدرش انسان حتصيلکرده ای نبود اما مطالعه بسياری داشت ، کسی بود که 
سينا نيز روزی در  بينهايت به علم و ادب امهيت ميداد و مهيشه دوست داشت 

شدزم برای فرزندش مهيشه . ينه علم و ادب به جايی برسد که دنيا منونه آنرا نديده 
د حرفهای پدرش می افتاد. رتين آرزو ها را داشت  ديدن ستارگان به  سينا " او 

د آوری اون " ميدونی اسم اون ستاره ها چيه ؟ ... آن جا را متاشا کن  سينا هم 
سخ " ، ولی چرا اين قدر پر نوره ؟ ... نه : " خاطرات ميگفت  پدرش هم 
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به خاطر اينکه اون ها از آتش هستند ، ستاره ها مثل يک توپ آتشني :" ميداد 
زمني ديگه مثل . توی فضا شناور هستند و به دور خودشون ميچرخند شايد چند 

ا بچرخه ، شايد موجودات ديگه ای هم مثل ما روی ا ا مهني زمني ما دور او و
سينا مهيشه از شنيدن اين حرف تعجب ميکرد و خيلی کنجکاو بود  . " زندگی کنن

ای ديگه هم مثل اون در جاهای ديگه دنيا هستند، به دنبال  انسا که بدونه آ
شه  ا دوست  او برای مهني به پدرش . اين بود که روزی بتونه به اوجنا بره و 

ت و توی اون سيارات زندگی کرد ؟ يعنی چه جوری ميشه رف.... :" ميگفت
ا هم مثل ما گريه ميکنن؟ ميخندن؟  خنده ميگفت " او :" پدرش هم مهيشه 

شايد هم خبندن و هم گريه کنن، شايد هم خوشحال ... منيدومن پسرم، اما شايد 
شند و وقتی تو بری اوجنا  راحت ، شايد مهيشه امخو  ت .... بشن و هم  يهو 

زی ميکردند . " ن و تو رو خبورنمحله کن هم  . و بعد به دنبال سينا می افتاد و 

چه زندگی شريينی، اما حيف که ديگر متام شده بود ، ... چه خاطرات زيبايی بود 
د خودش افتاد  . از ديدگاه او مهه چيز متام شده بود  رو به ستارگان نگاه کرد و به 

قتی کسی ميمريه ، کجا مريه ؟ وقتی دفنش پدر و : " که مهيشه به پدرش ميگفت 
پدرش هم وقتی ميخواست اين جواب رو بده نگاهی ." ميکنن چه اتفاقی می افته 
وقتی  ... ببني چه قدر بزرگه ... به آمسون نگاه کن :" به اون ميکرد و ميگفت 

شت پيش خدا ، مريه به  : سينا هم مهيشه ميگفت " کسی ميمريه ، مريه تو آمسو
شت ؟يع نه اينکه مهه :" پدرش هم خنده ای ميکرد و ميگفت " نی مهه مرين به 

شت ولی هر کس که کار خوبی اجنام ميده و آدم خوبی هم هست مريه  مرين به 
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سخ ميداد " شت ،  پدرش هم خنده ای " مثال مثل تو :" سينا هم مهيشه 
دآوری متام اين حرفها  و سينا. ميکرد و اون رو ميبوسيد و در آغوش ميگرفت 

پدرم ... صدامو ميشونی ... خدا: " در حالی که به آمسون نگاه کرد گفت 
ا بعد مرگ کجا مرين؟ ميگفت ميان پيش  مهيشه وقتی من ازش سوال ميکردم انسا

يی ، يعنی االن پدرم اوجنا در کنارته؟ ميتونی سالم من .... تو  تو هم که تو امسو
ش ب ش بگو  رو  ش بگی که من خيلی دوستش دارم ؟ خدا رسونی ؟ ميتونی 

که من هم زود زود ميام پيشش ، چون دوست ندارم که توی اين دنيا تنها و بی  
شم . کس مبومن  اما به اون يه قولی دادم ، به اون . ميخوام سريع بيام و کنارش 

ی نتوتسم پدر خودم جنات اما حت... قول دادم که دکرت بشم و مهه رو جنات بدم 
م بگو  چی کار کنم ؟ تو  ... بدم ، چطور ميخوام ديگران رو جنات بدم ؟ خدا

خدا... تنهايی چی کار کنم ؟ ديگه کسی نيست که توی دنيا ازم محايت کنه 
پدر چرا منو تنها گذاشتی ؟ تو که ميدونستی من چه قدر دوستت چيکار کنم ؟ 

که متام دنيای منی ، تو که ميدونستی اگه بری من تنها تو که ميدونستی. دارم 
اگه  شی؟ خدا آخر عمر کنارم  ميشم ، پس چرا رفتی؟ مگه قول نداده بودی 
دمه ،  صدامو ميشنوی ، اگه هستی به پدرم بگو ، مهه حرفهايی که به من زد رو 

م گفت  دم ميمونه که  ش ، نذار  مهه مردم دنيا رو دوست داشت: " مهيشه  ه 
سينا ... کسی از دستت برجنه که بدترين چيز توی دنيا اينه که به کسی ستم کنی 

ر کس ديگه ای رو روی دوشت داشته  بدترين کار اينه که وقتی از اين دنيا مريی 
شه که هيچ وقت حتی اگه کار خوبی نکردی ... شی  دت  ... مهيشه اين رو 

ا هم به تو احرتام بذارنبه مردم. کار بدی اجنام نده او ديگران رو . احرتام بذار 
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شن اون ها هم تو رو دوست داشته  ش  آره خدا مهه اينها رو . " دوست داشته 
دم مياد که چقدر  م گفت ، خوب  دم مياد که چه چيزهايی  دمه ، خوب 

که نشسته بود و بعد بدون اينکه ديگه حرفی بزنه در مهون حالتی. " مهربون بود
برای ساعتی در مهون حالت نشسته بود وبه خاطرات گذشته . بی حرکت نشست 

صدای در به مست درب نگاه کرد و صدايی را شنيد اينکه  سينا :" فکر ميکرد 
اين صدای خامن . " جان از  صبح چيزی خنوردی ، اين طوری از حال مريی 

يه کرده ب ز  . ود سرايدار بود که برای او شام  سخی داد و نه درب را  سينا نه 
احساس  . در مهان حالت نشسته بود و به چيز ديگری هم توجه نداشت . کرد 

. د که در وجودش داشت گرسنگی آخرين و کم امهيت ترين حسی بو 
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فصل پنجم

بعد از مراسم خاکسپاری پدرش، سينا ديگه اون سينای قدمي نبود، اصال منيخنديد 
هيچ کس ديگه از روزی که . ميخنديد برای اين بود که دل کسی نشکند ، اگر هم 

هيچ کس ديگه اون سينای شاد و . پدرش مرد اون رو مثل سابق نديده بود 
د منی آورد ، مهه چيز برای اون متوم شده بود و  خوشحال و شوخ قدمي رو به 

ن رو داشت و تنها چيزی که ميخواست اين بود که بتونه  به آرزويی که حکم 
به سختی درس ميخوند و هر روز بيشرت از روز . پدرش داشت جامه عمل بپوشونه 

قی که خمتص خودش بود . قبل کار ميکرد  به جای پدرش نگهبانی ميداد و در ا
ره به خانه خودشان برگردد ، خاطرات  . زندگی ميکرد  دوست نداشت که دو

ميخواست اين بود که زودتر مهه چيز گذشته اش را زنده ميکرد ، تنها چيزی که
نيه را حساب ميکرد روز به روز بزرگرت و . متام بشه، متام روزها را ميشمرد و هر 

د پدرش کنار پنجره . تنومند تر ميشد  هر شب به عادت ساهلای گذشته به 
خدا و پدرش حرف  قش می نشست و به آمسان و ستاره هايش خريه ميشد و  ا

ا تعريف ميکرد ، از اينکه چه قصدی داره صحبت ميزد و از  اتفاقات روز برای آ
تو شبهايی که هوا ابری بود . ميکرد ، از اينکه دوست داره چه کار کنه حرف ميزد 

ق مينشست و  رون ميامد به شدت عصبی ميشد و در گوشه از ا و برف و 
چه شروع به نوشنت ميکرد ، شروع به نوشنت از احساستش ميکر  د ، از اينکه 

تشنج و درگريی افکارش به حدی شديد بود که گاهی . حد از خودش گله داره 
مشت به  گهان  اوقات دچار تشنجات خفيفی ميشد ، بدون هيچ اراده ای 
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د ميزد  صبح بيدار ميموند و . ديوار ميکوبيد و خشمگني فر بعضی شبها 
ق ق دور ا گاهی . دم ميزد و به ساعت نگاه ميکرد خودش حرف ميزد و دور 

وقتها بدون اينکه حرفی بزنه ، جلوی قاب عکس پدرش برای مدتی طوالنی می 
عکس صحبت ميکرد . ايستاد و به عکس خريه ميشد . افکار و چشمانش 

بعضی وقتها هم روی ختت دراز ميکشيد و به . گپ و گفتی طوالنی اما خاموش 
قش خريه ميشد  . سقف ا

سانتی مرت داشت ، خوش قد و ۱۸۳فراموش کردم اين رو بگم ، سينا قدی حدود 
ر  ال تنه ای هفتی شکل که اگر کسی اون رو برای اولني  هايی کشيد و  ال 

چشمانی قهوه ای و دماغی . ميديد فکر ميکرد که ساهلا ورزش ميکرده است 
ه بود ريش خودش رو نزده صاف و تيز داشت ، از وقتی که پدرش رو از دست داد

بعضی اوقات که برای متيز کردن . بود و مهيشه يک ته ريش روی صورتش بود 
خودآگاه به  ريشش جلوی آيينه می ايستاد و ماشني ريش تراش رو بر ميداشت 

. د پدرش می افتاد ، ريش تراش کهنه و کارکرده ای که متعلق به پدرش بود 
از بچگی به خاطر ضعيف بودن چشمانش عينک گردی هم به صورت داشت ،

ام چه فايده که ... خالصه اينکه سينا جوانی خوش بر و رو بود اما . عينک ميزد
شه ، حتی اگه جسم ساملی هم . روح او بيمار بود  انسانی که روحش بيمار 

د ادامه بده  ز هم منيتونه ز شه  ی حال و . داشته  مدير موسسه مهيشه جو
رته ؟ ... سينا :" بود و از اون ميپرسيد احوال او  و " چه کار ميکنی ؟ حالت 

لبخند سردی که چاره ای جز منايشش نداشت ميگفت  بله :" سينا هم مهيشه 
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مدير هم ميدونست که سينا اوضاع خوبی نداره ، . " به مرمحت مشا خومب ... 
ما هيچ کس ميدونست که هر روز نسبت به روز قبل اوضاع بدتری داره ، ا

مدير هر وقت که او را ميديد به او پيشنهاد ميداد که پيش . منيتونست کاری بکنه 
انه  روانشناس بره ، اما سينا هيچ وقت قبول منيکرد و مهيشه به  يک مشاور و 

. ای  اين موضوع رو رد ميکرد

زنه و در طی روز وقتی از مدرسه به پرورشگاه می اومد بدون اينکه به کسی حرفی ب
ق  ق خودش حرکت ميکرد و وسايلش رو توی ا جايی بره ، مستقيم به مست ا
قک می  ق نگهبانی مريفت و به جای پدرش داخل ا ميگذاشت و بعد به مست ا

مهيشه به بريون از درب خريه ميشد و انگار انتظار چيزی رو می کشيد ، . نشست 
ه زی منيکرد ،  يچ کس حرفی منيزد ، هيچ دوستی هم هيچ کدام از بچه ها 

قک نگهبانی می نشست و به بريون خريه ميشد . نداشت و تنهای تنها در ا
گاهی اوقات بدون اراده از جايش بلند ميشد و در کنار درب  موسسه می ايستاد 
و به نقطه ای خريه ميشد ، برای دقايقی متمادی به گوشه ای خريه ميشد و بدون 

خود زير لب شروع به صحبت ميکرداينکه متوجه عبو  شد  بعد . ر و مرور افراد 
قک برميگشت و مهه چيز از اول تکرار ميشد ره به مست ا . هم دو

سالگی اش درست در شبی آرام و ساکت ، رو به ۱۸يک ماه بعد از تولد 
صدای منو ميشنوی ؟ من ميخوام مهه ... پدر جان : " ستارگان نگاه کرد و گفت 

رو ترک کنم ، اين جا رو ، اين شهر و اين مردم و ميخوام مهه چيز رو ترک  چيز
ديگه خسته شدم از اينکه شب و روز نگاه های ترحم آميز مردم رو حتمل  . کنم 
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اينکه خودشون رو طوری . کنم  از اينکه فالن کس از من بپرسه حالت خوبه؟ و 
مهچني صحنه ديگه. نشون بدن که دلسوز و نگران حال من هستند  منيخوام 

من ... آره .... خسته شدم از اينکه حرفهای تکراری ميشنوم . هايی مواجه بشم 
رته ، . تنهام اما دوست دارم که تنهايی من مهني طوری مبونه  تنهايی برای من 

تو صحبت کنم ، ميتومن خوب فکر کنم ، ميتومن خوب ببينم و  وقتی تنهام ميتومن 
ور منيکنه  . خوب بشنوم  اين حد خودخواهند؟ چرا هيچ کس  پدر چرا اين مردم 

ور منيکنن که وقتی خوب ... که درد داشنت چه قدر سخته ؟  چرا هيچ کدوم 
رتی ؟ در چه  نيستی و اين کامال مشهوده نبايد از تو سوال کنن که حالت خوبه؟ 

وبی ندارم ، منيتونن حالی؟ يعنی اين مردم منيتومن از چهره من بفهمن که حال خ
دی که صداش گوشهای خودمو کر ميکنه د درونی من رو بشنون ؟ فر ... فر

دی که بعضی وقتها حس ميکنم ديوار صوتی رو هم ميشکنه ، حس ميکنم  فر
خدا... نه ببخشيد نبايد اين حرف رو بزمن ... عرض خدا رو به لرزه در مياره 
من رو ببخشخ... من رو ببخش اين کفر بزرگيه  ک و زيباست . دا عرش تو 

اما من چه گناهی دارم؟ منی که هيچ وقت مادرم رو نديدم ، منی  . به لرزه در منياد 
که هيچ وقت نتونستم درک کنم داشنت چيزی که دوستش داری يعنی چی ؟ هيچ 

وقت نتونستم درک کنم آغوش مادر چه حسی داره ، وقتی دست روی سرت 
ره ، وقتی شبها برات قصه ميگه و صورتت و ميبوسه چه ميکشه چه حسی دا

تو به من بگو چه حسی داره . حسی داره  تويی که بزرگی و مهه چيز از ... خدا
قدرت تو ساخته شده و از تو نشات ميگريه به من بگو متام اين ها چه حسی 

شت چه طوريه خدا  ت... داره؟  و سبزه ؟ پر از درخت ؟ پر از رود و حيوا
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ا  شنت ؟ بعنی او پرندگان خوش صدا و زيباست ؟ يعنی االن پدرم و مادر توی 
گهانی " االن کنار هم ديگه هسنت و به خوبی زندگی ميکنن؟  لبخند آروم و 

داره روی صورتش شکل گرفت به طوری که حتی خودش هم حس منيکرد که
اک شد ، چنان قهقه لبخندش تبديل به خنده ای بلند و قهقه ای ترسن. ميخنده 

حرفی خنده دار شنيده  بعد . ميزد که انگار موضوع بسيار خنده داری ديده و 
هم بدون هيچ دليلی شروع کرد به گريه کردن ، در حني خنديدن گريه ميکرد ، 

ديگه بعد از حدود . اشکهايش بدون کنرتل از چشمانش بر روی زمني می افتادند
نيه اثری از خنده نبود ره به آمسون خريه شده و  . و به شدت گريه ميکرد چند  دو

صدايی بلند تر از قبل حرف " صدامو ميشنوی ؟ ... خدا:" گفت  ر  اين 
م در حالی که مهچنان گريه ميکرد  صدايی رساتر و حمکم تر از قبل آ :" ميزد 

مثل ابر ببني چه طور ... ميلرزه ، چشمامو نگاه کن ... دستمو نگاه ... خدا
کجايی ؟ چرا خودت رو به من نشون منيدی؟ چرا اگه ... اری شدن  خدا

سخ منيدی؟  مگه مهه مردم منيگن که تو ... صدای منو ميشنوی به صدای من 
د زد ... " کجايی؟ ... هستی  صدايی بلند فر اون ... پس کجايی ؟" و بعد 

گريه ا ز تو درخواست کردم کجا بودی ؟ زمانی که پدرم داشت جون ميداد و من 
مشغول چه کاری بودی که واجب تر از شنيدن صدای من بندت بود ؟ مهيشه 

و بعد به مهراه گريه و ... " خدا بچه ها رو دوست داره :" دمه پدرم ميگفت 
بغض گلوش رو فشار ميداد " ميده .... گوش ... حرفهاشون... به:" آروم گفت 

رانی  و به سختی ميتونست حرف  بزنه ، بدون اراده و کنرتل مثل ابری سياه و 
. گريه ميکرد
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ک کرد و گفت  نيه نفسی عميق کشيد و اشکهای صورتش رو  :" بعد از چند 
تو قاضی ... تو که مهيشه مهه چيز رو ميدونی ؟ چی ميگم... ميدونی خدا 

اما فکر منيکنم  ...معلومه که مهه چيز رو ميدونی ... تو بنيان علمی ... عدالتی 
ايت دوستت دارم، انقدر که ... من دوستت دارم خدا . که اين رو بدونی  بی 

تو کسی بودی که به من اجازه دادی ، به من نريو دادی . حتی تصورش رو منيکنی 
تو کسی هستی که به من گفتی دنيا چه شکليه و من چه نقشی . اينجا برسم 

ه من رو راهنمايی کردی و برای من پدرم رو توی دنيا دارم ، تو کسی هستی ک
خوشحامل از اينکه من رو به پدری مهربون دادی که هر موقع مشکلی ... فرستادی 

از دستت گله دارم که ... داشتم از من محايت کرد اما خدا از دستت گله دارم 
الن آخ که چه قدر االن به مادرم احتياج دارم ، چه قدر ا. نذاشتی مادرم رو ببينم 

نگران نباش عزيزم " دوست دارم کنارم بود و من رو بغل ميکرد و به من ميگفت 
شه و هر اتفاقی بيافته من کنارمت . من مهيشه کنارمت ...  منيدونی خدا . " هر چی 

های مادرم ميذاشتم و اون هم دست روی  چه قدر دوست داشتم االن سرمو روی 
آخ . رو ميبوسيد و برام الاليی ميگفت پيشونی من... سر و موهای من ميکشيد 

دوست دارم خبوامب و هيچ ... چه قدر خوامب مياد ... چه قدر خوامب مياد ... خدا 
. هيچ وقت ... دوست دارم هيچ وقت پيش اين مردم برنگردم . وقت بيدار نشم 

تويی که پدر و مادر من رو ازم گرفتی تو برام ... آخ خدا تو برام الاليی خبون 
د کشيد . " اليی خبون ال ره فر ... بذار خبوامب ... برام الاليی خبون " و بعد دو

شه من ... بذار هيچ وقت بيدار نشم و بيام پيش تو  دوست نداری بيام پيشت ؟ 
آره ... من گناه کارم ... بذار من گناهکار مبريم ... رو به جهنم خودت بفرست 
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من زودتر متوجه شده بود پدرم زنده بود و چون به خاطر من پدرم مرد ، اگه... 
بذار آتش خشم تو من گناهکار رو . من رو به جهنم بفرست خدا . منيمرد 

و بعد آرام روی ختت نشست و به ... " بذار خبوامب ... بسوزونه ، بذار خبوامب 
پدر منو ... خداوندا منو ببخش:" و به آرامی گفت بريون از پنجره خريه شد

اين و بعد در مهان حالت بی حرکت نشست و... " مادر منو ببخش... ببخش 
نگاه خودش به آمسون زمان رو ميکشت  . ر هيچ حرفی نزد و تنها 

الی سرش بود نگاه کرد ، ساعت  دقيقه رو ۵:۳۰به ساعت ديواری بزرگی که 
نشون ميداد ، از جاش بلند شد و ساک خودش رو برداشت و از موسسه بريون 

موفقيت متوم کرده بود و . ت رف ديگه زمان اين ميدونست که دبريستان رو 
مهون جايی که قولش رو به پدرش داده . خودش رو در جايی که دوست داره ببينه 

اگه هر کس . بود  ق خودش و روی ختت گذاشته بود  مه ای رو در داخل ا
. اون رو خوند بفهمه که سينا کجا مريه و چه هدفی داره

دقيقه بود و زمان کاری اش رمسا آغاز ۷:۳۰مدير وقتی وارد موسسه شد ساعت 
ق او رفت ، مهيشه اين کار را . شده بود  برای اينکه به سينا سری بزند به مست ا

او صحبت ميکرد  درب بسته مواجه ميشد و از پشت در  ر هم  ميکرد و هر 
ز بود و .  ق او  ر درب ا مه نبوداما اين  مه را . هيچ خربی هم جز يک 

ز کرد  :برداشت و آن را 
. ببخشيد که بدون خداحافظی و بی هيچ حرفی اين جا رو ترک کردم ... سالم " 

اما ديگه منيتونستم مبومن ، موندمن ديگه دست خودم نبود ، مهون طور که رفتنم ديگه 
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يد به منيدومن به کجا مريم ، اما تنها .دست خودم نيست  چيزی که ميدومن اينه که 
يد خود رو به جايی که دوست دارم برسومن  در . قولی به پدرم دادم عمل کنم ، 

ميدومن از وقتی پدرم مرد ، مهه ... متام اين مدت جز آزار چيزی برای مشا نداشتم 
مهيشه دوست . مشا رو اذيت کردم ، اما هيچ وقت قصد چنني کاری رو نداشتم 

او انسان خوبی است ، اين حرفها را ... فهای دمل رو به مدير بزمن داشتم حر 
مه ام رو خونديد بدونيد مهيشه به مشا احرتام ميذاشتم و مشا رو  ميگومي که اگر 

رتين دوست پدرم و بعد از اون پدر من بوديد. دوست داشتم  مهيشه از مشا . مشا 
. پدرم دست پدری روی سرم کشيديدبت اينکه بعد از. بت متام کارهاتون ممنومن

ا  اينکه هيچ وقت به او از بقيه هم تشکر ميکنم که من رو محايت کردند حتی 
يد احرتام نذاشتم  اما ميدونيد ديگه مهه چيز درست ميشه ، از . در حد لزوم و 

الخره شايد بتومن مادرم رو ببينم ، شايد  اين به بعد مهه چيز درست ميشه ، من 
ر ديگه ببينم بتو  شه اما دوست ... من پدرم رو  منيدومن شايد اين حرفها خنده دار 

شم  اينکه ميدومن خدا من رو جمازات . داشتم که االن ميتونستم پيش جفتشون 
يد  ميکنه ، آره من رو جمازات ميکنه چون لياقت جمازات شدن رو دارم ، چون 

اگه به خاطر . ، کودک خوبی هم نبودم من انسان خوبی نبودم ... جمازات بشم 
من نبود شايد پدرم زنده ميموند ، شايد ميتونستم جناتش بدم ، حتما ميتونستم 

جناتش بدم ، اگه فقط چند دقيقه زودتر پيشش بودم جناتش ميدادم ، نبايد ميذاشتم 
ابد موندن و سوخنت توی جهنمه ... پدرم مبريه  من مقصرم و برای مهني لياقتم 
يد جمازات بشم چون شبهای مديد به فرمان خدا خندمي ، به .  خداست من 

وجودش، به قدرتش به اينکه من رو آفريده خنديدم ، در صورتی که اون مهيشه 
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سخ من رو داد  نی و لبخند  لبخند بچه های . مهر من اين رو نديدم اما اون 
نفهميدم که اگه عصبی بشه . اين موسس و مدير و بقيه کارکناش به من خنديد

ميتونه من رو از روی زمني حمو کنه ، اين رو نفهميدم ، هيچ وقت هم منيفهمم 
انقدر به اين کار ادامه ميدم که من رو مستقيم و ... وقتی که من رو جمازات کنه 

. چون من لياقتم مهون جهنمه و نه بيشرت. دستهای خودش به جهنم بفرسته 

. واقعا ديوانه ام ... من ديوانه ام ... ظرتون اين حرفها ديوانگی بياد آره شايد به ن
مهيشه ديوانه بوده ام ، توی مدرسه مهه من رو به اين اسم صدا ميکردند چون 

ا فرق ميکردم ، من يه يتيم ديوانه هستم  ... به نظر مشا خنده دار نيست ؟ . او
وجود داشنت مشا در کنارم هر شب مثل ديوانه ها در  خنده دار نيست که من 

ستارگان و امسان و خدا و پدر مرحومم صحبت  کنار پنجره می نشستم و 
ميکردم ؟ خنده دار نيست که برای ارامش اعصاب خودم مشب به ديوار ميزدم و 
رته بيشرت از  اين کار متام ديوار رو خراب کردم ؟ خنده داره نه ؟ چی ميگم ؟ 

مزخرفات خودم نکشم اين وقت عزيز مش ." خدا نگهدار . ا رو 

مه سواهلای بسياری برايش به وجود آورده بود بدون اينکه حرفی بزند  مدير که اين 
اما هرچه . آن را برداشت و به سرعت از موسسه خارج شد و به دنبال او رفت 

جايی شهر بسيار بزرگ بود و هر. به دنبالش گشت نتوانست اثری از او پيدا کند 
شه  به مهني دليل برگشت و در دفرت خود نشست و به مهه اين . ممکن بود رفته 

مه او نگاه ميکرد گفت  : " اتفاقات فکر ميکرد، و زير لب در حالی که به 
شد  مه را در مهان حالت که . " اميدوارم خداوند مهيشه پشت و پناهت  و 
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دلی خود تکيه داد و به بريون خريه شده بود در کشوی کار خود گذاشت و به صن
شد ، دقيقا به مست آمسون ، دقيقا مهون جايی که سينا هر شب به اون خريه 

. ميشد
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فصل ششم 

بعد از آن روز که سينا موسسه را ترک کرد ، مدير به مدت چند ماه به دنبال او 
پيدايش کنند مه ها داده بود  دوست . ميگشت ، حتی عکسی از او را به روز

نداشت آن جوان را تنها بگذارد، حس ميکرد اين وظيفه اوست که از سينا مراقبت  
بلکه به اين خاطر که مهيشه پدرش کند، نه به اين خاطر که دوست پدر او بود ، 

يد :" اين درخواست را از او ميکرد ، مهيشه به او ميگفت  اگر روزی من نبودم تو 
اومدن  از پسر من مراقبت کنی ، خودت خوب ميدانی که من هيچ نداشتم و 

مدير هم مهيشه به او ميگفت . " اون بود که زندگی رنگ و بوی ديگه ای گرفت 
که ه اين پسر منيگی که تو پدر واقعی اون نيستی ؟ چرا به اون منيگی  اما چرا ب:" 

سخ ميداد " واقعا کی هست؟ به نظرت من واقعا ميدومن که :" پدر سينا هم 
خانواده اون کی هسنت؟ امهيتی هم منيدم ، به اين خاطر که من پدر اون هستم ، 

چه سختی و مشقتی اون رو بزرگ کرد م ، هيچ وقت خودت که شاهد بودی 
در مورد اين که من پدر اون هم . اجازه منيدم که کسی خبواد اون رو از من بگريه 

چه . نيستم شايد يک روزی به اون گفتم ، و شايد هم هيچ وقت به اون نگم 
مهيشه حبث آن دو به اين جا ختم " لزومی داره بدونه ؟ واقعا چه لزومی داره ؟

بعد از مرگ . سيدند که هيچ چيزی به اون نگندميشد و دو طرف به اين نتيجه مري 
پدر سينا هم مدير موسسه حرفی به اون نزد ، يعنی هيچ وقت فرصتی منيشد ، سينا 

هيچ وقت به هيچ کس گوش منيداد و مهيشه از حرف زدن فرار ميکرد ، توی متام 
مدتی که بعد از مرگ پدرش توی موسسه مونده بود هيچ وقت نشده بود که در 
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مهيشه آروم و ساکت مريفت و می آمد . روز بيشرت از دو کلمه صحبت کنه طول 
د می کشيد . و به کسی کاری نداشت  فر اين امر . فقط اغلب شبها بی حما

ابتدا ديگرا ن رو اذيت ميکرد اما بعد ها مهه به او عادت کرده بودند ، مهه 
راحت ميدانستند که اون بيماری روحی شديدی داره ، برای مهني کسی اون رو 

شند اون دوست  نی به مست اون بيان و  مهر . منيکرد ، مهه سعی ميکردن که 
. برای مهني کسی به اون ايرادی منيگرفت 

. اما از طرف ديگر سينا بعد از اينکه از موسسه رفت ، از شهر هم خارج شد 
مهيشه . اون جا سرکنه تصميم گرفته بود به دورترين نقطه کشور بره و چند سالی رو

عالقه ای وافر داشت  زندگی کنه ، به در . از کودکی دوست داشت که کنار در
ر به مهراه پدرش به ساحل رفته بود و در به خاطر می آورد که در کودکی يک 

رو ببينه  زندگی خوبی . رو ديده بود ، اما بعد از اون هيچ وقت ننتونسته بود در
مشکل مالی دست و پنجه نرم ميکردند و مهيشه جمبور بودند ، نداشتند ، مه يشه 

در شهر مبانند به اين خاطر که پدرش توان اين رو نداشت که خرج يک مسافرت 
بتونه  مني کنه ، از طرف ديگه جمبور بود ساعتها کار کنه  رو به صورت ساليانه 

مني کنه  اين رو اون تنها تونسته يک از . خرج حتصيل سينا و خمارج زندگی رو 
دی رو  ره اين  منظره براش خاطرات ز رو از نزديک ببينه و ديدن دو ر در

. تداعی ميکرد

سينا در گوشه ای از ساحل و در يک رستوران ساحلی مشغول کار شد و در 
صبح از خواب بيدار ميشد و برای کار و ۶هر روز ساعت . مهاجنا اقامت کرد 
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کلی يه حمصوال هشت صبح نيز  زار مريفت و  ت مورد نياز روز رستوران به 
يست ميز را برای ورود ۹وسيله و خرت و پرت برميگشت ، ساعت  می 

ن متيز ميکرد و رستوران رو آماده ميکرد  ساعت . مشرت و ۱۲بعد از اون هم 
اما . ذاره شب جمبور بود دو شيف کاری رو پشت سر بگ۱۰بعد  از اون هم 

ی  سی از شب کنار ساحل قدم ميزد و  شبها مهيشه به کنار ساحل مريفت و 
عبور ميکرد  مهه چيز برايش فرم ديگه ای رو پيدا کرده بود . برهنه از ميان آب در

خاطرات زندگی ميکرد  ريکی شب نخ سيگاری . ،  می ايستاد و در  رو به در
خودش ميشد دود ميکرد و شروع به قدم  از روزش برای . زدن و صحبت کردن 

حس ميکرد که انگار کنار اون قدم ميزنه ، بعضی وقتها . پدرش تعريف ميکرد 
شه لبخند آرومی روی لباش ظاهر ميشد  . بدون اينکه اراده ای از خودش داشته 

و گاهی اوقات هم قطرات اشک از چشماش فرو مريخيتند ، اوضاع روحی 
تشنجات درونی و کشمکش های روحی اون بيشرت و بيشرت . شت مساعدی ندا

به صورتی که شبها کنار ساحل در حالی که مهه جا خلوت بود ، در . ميشدند 
د زدن ميکرد و  دور ترين نقطه از متام رستوران ها و اسرتاحت گاه ها شروع به فر

. مشت بر روی شن های ساحل می کوبيد

يک شب در حالی که ميز غذا را برای دو پسر و دو دخرت که به مهراه يکديگر 
آمده بودند آماده ميکرد ، يکی از پسر ها موهای قهوه ای بلندی داشت و يک 
بليز بدون آستني مشکی و يک شلوارک سفيد به تن داشت در حالی که دوست 

يک بلوز گل دار قر  مز رنگ به مهراه يک اون که يک کاله بزرگ بر سر داشت و 
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دخرت . شلوارک سفيد که روی آن نوشته های درهم داشت در کنارش نشسته بود 
ا در کنار هم نشسته بودند سينا مشغول متيز کردن ميز . ها هم هر دو در مقابل آ

گهان متوجه شد يکی از دخرت ها که چشمانی آبی و صورتی بسيار زيبا  بود که 
شه . ت و لبخندی مليح و زيبا دارد داشت به او خريه شده اس بدون اينکه آگاه 

نيه دست از کار کشيد پسری که کاله بزرگ رو . به مست دخرت خريه شد و چند 
زوی سينا کوبيد و گفت  دست حمکم به  ... آهای : " روی سرش گذاشته بود 

به سينا که متوجه شده بود خريه " کجا رو نگاه ميکنی ؟ .... بدخبت عالف 
يني گرفت و گفت  من عذر :" دخرت نگاه کرده ، به سرعت وايستاد و سرش رو 

ن  در حال گرفنت . و بعد به مست پيشخوان رستوران رفت . " خواهی ميکنم قر
مهونطور  . منو از دوستش بود که متوجه شد دخرت مهچنان به مست او نگاه ميکنه

، در طول اين مدت هم انگار که گفتم سينا جوان خوش چهره و خوش اندامی بود
بر زيبايی چهره او افزوده شده بود و عينک معروف و مربعی شکل و درشت خود 

ريش بلندی که داشت چهره ای هنری پيدا کرده بود  . را نيز به چهره داشت و 
ر اول اون ر  و ميديد فکر ميکرد که اون هنرمنده ، اما نه شايد هر کس که برای 

توجه به ا ينکه به پدرش قول داده بود که به دانشگاه بره و دکرتی خبونه ، اما اون 
ش رو به اين ساحل و اين رستوران   نتونسته بود ، هيچ وقت منيتونست ، از وقتی 

گذاشته بود مهه چيز تغيري کرده بود ، ديگه منيخواست دکرت بشه ، بلکه تنها چيزی  
قی عمر خودش رو توی که ميخواست اين بود که يک جای خلوت پيدا کنه و 

اينکه بتونه زودتر اين زندگی بدن هدف و بيخود رو متوم کنه  اون جا بگذرونه ، 
 .
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سينا به دخرتک نگاهی ديگر انداخت و هر دو چشم تو چشم به هم ديگه خريه 
هم . شده بودند ايت حرص ميخوردند ،  هر دو پسر که از اين موضوع بی 

ا آمد و . و انگار نقشه ای ميکشيدندشروع به پچ پچ کردند سينا به مست ميز آ
ا داد ا سفارش خود را بدهند. ليست خوراک ها را به آ آ هر  . و منتظر ماند 

دداشت کرد و به مست  ا را  کس خوراکی را سفارش داد ، سينا هم متام آ
ا آمد و خوراک هر سفارشات آ کدام را در آشپزخانه رفت و بعد از نيم ساعت 

نه رو به دو مرد جوان کرد و   ا قرار داد و بعد هم به صورتی کامال مود مقابل آ
پسری که کاله بر روی سرش بود کاله خود "چيز ديگه ای ميل داريد ؟ :" گفت 

را برداشت ، چهره ای زشت و کچل داشت ، چشمان اون فاصله بی حد از هم 
تکربی بی اندازه رو داشتند و لبانش هم بی حد کوچک بودند اين حال  ، اما 

يني منريه اگه :" به سينا گفت شی چيزی از گلوم  نه برو سريعرت ، اگه اين جا 
و درست وقتی سينا برگشت که به مست پيشخوان " چيزی خواستم صدات ميکنم

عث شد که سينا به  ب کرد و  های خودش رو به مست اون پر بره ، فرد دوم به 
صورت . خبوره و هر دو شروع به خنديدن کردند زمني سينا که سينی دستش بود 

به زمني برخورد کرد و درد شديدی در چونه خودش حس کرد و عينک اون هم 
دو مرد جوان شروع به . چند مرت آن ور تر افتاد و يکی از شيشه هايش شکست 

مناسب را به زبون آ " بی پدر امحق. " وردندخنديدن کردند و بعد کلمه ای کامال 
اين کلمه خيلی سينا رو عصبانی کرد و مشت خودش رو گره کرد و درست زمانی  
مشت به صورت اون دو نفر بکوبه ، مدير رستوران جلوی اون رو   که خواست 

خنده در " آقايون مشکلی پيش اومده ؟ : " گرفت و گفت  مرد کاله دار هم 
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اين کارمند مشا ... خيلی هم خوبه... نه:" ت دهنش پر از غذا بود گفحالی که 
چلفتيه  و بعد به مهراه دوست خود شروع به خنديدن کردند و " فقط دست و 

شند شروع به خوردن  کردند  اما دو دخرت .بدون اينکه از کار خودشون پشيمون 
هيچ کدام چيزی منيخوردند و مات و مبهوت به چهره خونني سينا نگاه ميکردند  

حالتی . انگار دندونش شکسته بود و از دهنش خون بريون مريخيتکه  دخرتک 
چشمانش از اون عذر خواهی کرد و  راحت و دلسوزانه به سينا نگاه کرد و 

لبخند داد سخ اون رو  . سينا هم 

سخ دو مرد جوان گفت  مشا ... خوشحامل که مهه چيز خوبه :" رئيس سينا هم در 
رته که ا دست سينا " . ز اين به بعد اول دهنت رو خالی کنی بعد حرف بزنی هم 

سينا که به کلی عينک خودش رو فراموش  . رو گرفت و به مست پيشخوان رفتند
دستمال مشغول متيز کردن خون جاری از  کرده بود دستی به دهان خود کشيد و

ه دنبال به اطراف خودش نگاه کرد و متوجه شد عينکش نيست ، ب. دهانش بود
خيلی عصبانی شده بود اما . عينک ميگشت که متوجه شد شيشه عينک شکسته 

رانی به اون گفته بود که  منيتونست حرفی بزنه به اين خاطر که رئيسش يعنی آقای 
منيخواست دردسری اجياد کنه ، اما خيلی . به هيچ عنوان نبايد اينجا دعوا کنه

. عصبانی بود

عصبانيت بسيا ر به مست ساحل رفت و در کنار ساحل و کمی دور اون شب 
نشست و مشغول کشيدن سيگار شد  نگاهی به افق در کرد ، . تر از امواج در
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هوا کامال صاف بود و متام ستارگان رو ميشد به صورت کامل ديد، مهه چيز 
. مشخص و مشهود بود

م شکست... خوبی؟ ... سالم پدر"  ، تقصري شب خبري ، امشب يکی از دندو
نه نبايد به کسی ... من نبود ، يکی از اين عوضی های آشغال از خود راضی

راستی پدر از اينکه ميبينی هر . فحش بدم ، هر کس شعور خودش رو مريسونه 
راحت نيستی ؟ منيخوای بزنی توی   تو صحبت ميکنم  شب سيگار ميکشم و 

منيتونی " يز کرد و ادامه دادخنده ای متسخر آم" گوشم ؟ منيخوای تنبيهم کنی ؟ 
چون نيستی که دستت به من برسه ، چون منو ... درسته ؟ دستت به من منريسه 

آها راست ميگی تقصري تو ... چرا اين کارو کردی پدر؟ . تنها گذاشتی و رفتی 
آره مهينه ، .... تقصري من بود ، اگه به خاطر من نبود تو االن زنده بودی ... نبود 

چرا من رو به اين دنيا وارد کردی ؟ چرا وقتی . ودم تو زنده بودی و شاد اگه من نب
اين مهه آدم رذل و کثيف توی اين دنيا زندگی ميکنه ، منو به اين دنيا وارد کردی ؟ 

کمی مکث کرد و پک آخر را به " مگه منيدونستی که اين مردم چه طورين ؟ 
اين ته سيگار ر  به :" وشن کرد و ادامه دادسيگارش زد و سيگار ديگری رو 

خري ببخشيد  به ... متوجه نشدم طعم سيگار قبلی چه طوری بود ... خاطر اين 
چرا به نظرت اين مردم اين طورين ؟ اگه تو ... آها ... کجا بودم ؟ . هر حال

شت آروم و ساکت نشسته و شاهد اين صحنه  منيدونی از خدا که کنارت توی 
وابش رو بدونه ، شايد اون بدونه چرا اين مردم اين مهه هاست بپرس ، شايد اون ج

خشونت توی وجودشون دارن؟ شايد اونی که اين مردم رو خلق کرده و متام 
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خصوصيات رو توی وجودشون مثل يک درخت کاشته بدونه چرا اين مردم اين 
طورين؟ امشب به حدی عصبی شدم که ميخواستم فک اون بيخود از خود راضی 

رانی اين کار ... نم رو منفجر ک خودت ميدونی که ميتونستم ، اما خب به خاطر 
... اون مثل بقيه اين مردم نيست ...رو نکردم ، اون مرد خوبيه ، ميدونی پدر 

اما بقيه اين مردم هيچ کدوم . شعور داره ، معرفت و بزرگی توی وجودش هست 
شکمشون رو پر کنن اين مردم فقط فکرشون اينه که. چنني خصوصياتی رو ندارند
جالب نيست که اشرف خملوقات خدا چنني ... و بعد هم اون رو خالی کنن 

من رو ببخش...ببخشيد نبايد اين رو ميگفتم چون کفره ... موجوديه ؟  . خدا
تو که مقصر نبودی ، تو که کار بدی نکردی ، خواستی ببينی منتهای زيبايی  

ن هدف توجه کنن منتهای زشتی رو کجاست اما اين مردم بدون اينکه به اي
هرچی که تو ... نگاهشون کن ، خشونت ، شهوت ، حرص . انتخاب کردند 

فت ميشه رو  بگی رو قبول ميکنند اما چيزهای ديگه ای که توی اين دنيا فراوان 
بينا که نور رو منی بينند چرا ... اما چرا اين طوريه خدا. منيبينند عني انسان های 

د کشيد... " ؟ چرا جواب من رو منيدی؟ اين طوريه  ره فر ... پدر . " و بعد دو
چرا من رو اينجا رها کرديد ؟ چی از جون من ميخوايد ؟ مگه من چه ... خدا 

يد اين جا توی اين ساحل بنشينم  اين مردم فروختم که االن  هيزم تری به مشا دو 
دو چيز که ا صال منيدومن کجان حرف بزمن ؟ و در حالی که دارم سيگار ميکشم 

مشاست ... البته بگذرمي که ميدومن کجاييد؟  ش مشاست... حق  مهيشه . حق 
مشا بوده ، اينکه انسان موجود خودخواهيه واقعيته ، اين که از حيوان هم  حق 
شه حتی شري هم منيتونه جلو اون دووم بياره  بدتره واقعيته ، اين که اگر گرسنه 
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ميبينی ؟ تو خودت شاهد بود که امشب من ... آره اين مهون انسانه خدا. حقيقته 
اين مردم فقط به فکر خودشونن،  .... هيچ تقصريی نداشتم اما اين مردم منيفهمن 

هيچ کسی رو نداری که کی می فهمه وقتی تنها ترين آدم دنيايی يعنی چی ؟ وقتی 
هات حرف بزنه ، وقتی کسی ن شه و  شه شبها کنارت  يست که هواتو داشته 

د وقتت . هيچ کس منيفهمه ... يعنی چی ؟ هيچ کس منيفهمه خدا بيخيال خدا ز
يد شکايت ميلياردها انسان ديگه رو هم گوش   رو منيگريم ميدومن سرت شلوغه و 

. " پس تنهات ميذارم و مريدم ... کنی 

. ن ايستاده بودوقتی بلند شد و برگشت مهان دخرت را ديد که در پشت سر او 
بدون اينکه حرفی . تعجب کرد که اين دخرت اين موقع شب اين جا چيکار ميکنه 

دخرتک رو بيه . بزنه به اون نگاه کرد ، واقعا دخرت زيبايی بود و چهره آرامی داشت 
بت امشب و کاری که دوستام کردن به مشا يه ... سالم : " سينا گفت  من 

ييدش منيکنم ميدومن... عذرخواهی بدهکارم  . " اون کار زشتی بود و من اصال 
چشمان ضعيف به دخرت نگاه ميکرد گفت  من به ... اشکال نداره :" سينا که 

که ، ... اين چيزها عادت دارم  مشا اين ساعت اين جا چی کار ميکنيد ؟ خطر
ق خودتون  سخ گفت . " رته که برگرديد به مست ا مده من او : " دخرت هم در 

سينا که از اين حرف . " بودم که قدم بزمن و صحبت های مشا رو اتفاقی شنيدم 
پرخاشگری گفت  چند دقيقه است که اين جا وايستادی ؟ :" عصبی شده بود 

چهره اش از عصبانيت منفجر " تو حق نداشتی که به حرفهای من گوش بدی ؟ 
... واقعا معذرت ميخوام من :" دخرت هم که ترسيده بود به سرعت گفت. شده بود
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ميخواستم از مشا عذر خواهی کنم . من واقعا متاسفم .... منيخواستم اما اتفاقی بود 
سينا که متوجه شده . و بعد در حالتی که گريه ميکرد از اوجنا دور شد . "   مهني 

ثريی روی اون گذاشته به دنبال اون رفت و گفت ... من :" بود اين موضوع چه 
. " کارم درست نبود. نبايد اين طوری صحبت ميکردم.واهی ميکنم من عذر خ

مشا حق داريد من ... نه : " دخرتک هم که مهچنان در حال گريه کردن بود گفت 
سينا دستمال کاغذی متيزی را از جيبش ." زم متاسفم . نبايد اين کار رو ميکردم 
را گرفت تشکر کرد و او هم بعد از اينکه دستمال . خارج کرد و به دخرت داد 

.  رفت

صبح در کنار ساحل ماند و به اين موضوع  سينا از اين اتفاق شوکه شده بود و 
. دليلی برای آن نداشت اما از طرفی خوشحال هم بود. فکر ميکرد 
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فصل هفتم 

دخرتک چهره واقعا زيبايی داشت ، اين مسئله در ديد سينا هم کمی رخنه کرده بود 
يچ گاه به خودش اجازه منيداد که فکر خودش رو بيشرت از اين معطوف به ، اما ه

هيچ وقت به خودش اجازه منيداد که به چيز ديگه ای به جز هدفش . اون بکنه 
مرگ  پدرش در . فکر کنه هدفی که مهيشه براش مقدس بود ، هدفی که درست 

سی خربی از دوست نداشت ک... اما چه هدفی ؟ . زندگی اش شکل گرفته بود
کسی در اين مورد صحبت  شه ، دوست نداشت حتی کلمه ای  چيزی داشته 

مهيشه خود رو در مقابل مهه مسلح ميکرد ، مهيشه در برابر کوچکرتی . بکنه 
مبادا کسی از فکر اون سر در بياره  . حرف ديگران خودش رو مسلح ميکرد 

کسی مشکلی نداشت ، اما  دوست نداشت کسی مزامحتی انسان آرومی بود و 
شه، اون هم افکار تند و متشنجی که هر حلظه اون  رو  برای افکارش داشته 

شبها به دليل بی خوابی معموال بيدار بود و گاهی . بييشرت به جنون نزديک ميکرد
در ساعت مشخصی از طی . ساعت در روز ميخوابيد۳و ۲اوقات به مدت 

کسی روز چيزی ميخورد ، مهيشه عا اينکه  دت داشت بدون اينکه حرفی بزنه و 
رانی مهه چيز را گفته . صحبت بکنه کار خودشو اجنام بده در مورد زندگيش به 

بود ، او ميدانست که سينا در کنار پدرش زندگی ميکرده و االن هم تک و 
ا. تنهاست نی  مهر ون برای مهني چندان خرده به اون منيگرفت و سعی ميکرد 

برخورد بکنه ، اما هيچ وقت نتونسته بود بيشرت از چند کلمه معمولی مثل سالم و 
اون صحبت بکنه  هيچ وقت اين فرصت رو . خداحافظی و از اين قبيل حرفها 
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به نظر اون سينا جوانی خوب اما مرموز . نداشت که بيشرت از اين سينا رو بشناسه
و گم کرده ، مهيشه پيش خودش د کسی که زندگی سختی داشته و خودش ر . بود

در مورد سينا اين فکر رو ميکرد که اون بعد از مرگ پدرش خودش رو گم کرده و 
يد چی کار بکنه  اون حرف بزنه و بيشرت . منيدونه  ر هم که سعی ميکرد  هر 

نه اون رو   از افکارش سر دربياره سينا به اون اجازه دخالت منيداد و خيلی مود
. دکنار ميز 

سينا نگاهی به آمسون انداخت و کم کم شراره های نور رو توی آمسون ديد ، مهه 
چيز داشت تغيري ميکرد ، شب داشت جای خودش رو به روز ميداد و خورشيد 
ره جمال اين رو  ز ميکرد، دو ره جای خودش رو توی فضای بيکران  داشت دو

اما سينا خوشحال . دم بدهپيدا کرده بود که سالمی به سينا و اين شهر و اين مر 
نگاهی به . نبود ، هيچ چيزی اون رو خوشحال منيکرد ، هيچ وقت منيخنديد

بودند و منتظر بودند  الی سر در ابرهای دور دست انداخت ، ابرهايی که در 
خورشيد آرام و آهسته سر خودش . زيبايی دو چندانی پيدا کنندبش خورشيد 

ال می آورد ، به اون صحبت ميکردرو  ميی بود  . سينا نگاه ميکرد و  اما اين 
که سينا جمبور بود راه ديگه ای رو انتخاب کنه ، منيتونست در کنار خورشيد مبونه 

اون بگذرونه  ز کرد ، . و زمان خودش رو  به مست رستوران برگشت و درب رو 
ه خواب بودند و  دقيقه بود و هيچ کس در ساحل نبود ، مه۵:۳۰ساعت تقريبا 
. بيدار منيشد۶کسی حداقل 
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الی رستوران بود رفت ، او تنها  ق خودش که در طبقه  سينا مستقيم به مست ا
توی اين رستوران زندگی ميکرد ، تنها کارگر موجود نبود ، اما تنها کسی بود که در 

اون کار ميکردند ،  از اهالی مهني اين رستوران زندگی ميکرد ، بقيه کسانی که 
عامل ديگه داشت ، فکر ديگه ای داشت و ... اون نه ... شهر بودند اما اون 

روی ختتش نشست و از پنجره بريون رو نگاه کرد ، . منش ديگه ای داشت 
شروع به کار ميکرد و کم کم بقيه هم می اومدند و۸رستوران معموال ساعت 

هيچ کس در ساحل نبود ، . يشدندهم مردم برای خوردن صبحانه وارد م۹ساعت 
به آرامی به ساحل ميکوبيد منيتونست مهون جا بنشينه ، از جاش بلند . موج در

ق کوچک  و دلگري  شد و شروع به قدم زدن کرد ، بعد از چند دقيقه حس کرد ا
يني رفت و بر روی يکی از صندلی ها نشست و سيگاری رو  است ، به طبقه 

اما . چند دقيقه ای رو به اين منوال گذروند . شيدن شدروشن کرد و مشغول ک
هوا هم کامال روشن شده بود ، از جاش بلند شد و از . هنوز کسی نيومده بود 

در مهون حلظه . رستوران بريون رفت و جلوی در رستوران روی پله ها نشست 
شه ، دخرتک از مقابلش گذشت و نگاهی به او  ن بدون اين که انتظارشو داشته 

چرا بني اين :" سينا از ديدن دخرتک تعجب کرده بود ،از خودش پرسيد . انداخت 
يد اين دخرت رو ببينم ،  مهه آدمی که هر روز و هر دقيقه از اين جا رد ميشن من 

ر در سه جای خمتلف و سه زمان خمتلف ر بلکه سه  در . اون هم نه يک 
ين ساعت ديده بودم و نه ديشب صورتی که هيچ وقت هيچ کس را معموال نه در ا

سخی برای پرسش خودش نداشت ، " ؟ . در کنار ساحل کسی را ديده بودم
شه به داخل بره ، از جاش بلند  تصميم گرفت بدون اينکه به دخرت توجهی داشته 
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نيه متوجه شد کسی هم به مهراه او وارد  شد و به مست داخل رفت و بعد از چند 
: " ت ، دخرتک بود ، نگاهی به او انداخت و گفت رستوران شده ، برگش

ز نيستيم ، ساعت  دخرتک نگاهی . " ز ميکنيم ۸ببخشيد خامن اما ما االن 
بت ديروز از : " به اون کرد و گفت  ر ديگه  ببخشيد ، اما فقط ميخواستم يه 

سينا به مست ميزی که روی آن " مشا هم عذر خواهی کنم ، هم تشکر کنم ، 
شسته بود و جا سيگاری اش بر روی آن قرار داشت رفت و يک سيگار ديگه ن

: " روشن کرد و روی صندلی نشست و بدون اينکه به دخرت نگاه کنه گفت 
احتياجی به عذر خواهی و تشکر نيست ، من کاری نکردم که مشا خبوايد تشکر  

شه  ن هم خواهش اال. کنيد و مشا هم کاری نکرديد که نياز به خبشش من داشته 
سينا در حالی که ابروهايش را به هم گره زده بود ، . " ميکنم از اينجا بريد

سرش رو هم به جديت به دخرتک نگاه کرد و پک عميقی به سيگار خودش زد و 
ال گردوند اما دخرتک که . نشانه انتظار فرمانربداری از جانب دخرتک به مست 

من دليل اين : " اومده بود رو به سينا گفت انگار برای چيز ديگه ای به اينجا 
راستش رو خبوايد ، من ديشب . رفتار مشا رو منيدومن اما من قصد مزامحت ندارم

االن بيدار بودم ، خواستم قدمی بزمن که مشا رو ديدم  " اصال نتونستم خبوامب و 
گوش سينا بدون اينکه حرفی بزنه نگاهش رو از دخرتک برگردونده بود و به اون

ميداد ، دخرتک هم که حس کرده بود سينا عالقه ای به گوش دادن به اون نداره  
مشا واقعا آدم بد اخالق و از خود متشکری هستني، حتی به حرف من  :" گفت 

راحتی از آجنا خارج ميشد، " گوش منيدين درسته ؟ بعد هم در حالی که داشت 
صدای سينا برگشت  دخرتک که از شنيدن اين حرف "گوش ميدادم " گهان 
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تعجب کرده بود در حالی که در اعماق وجودش شاد شده بود برگشت ، اما به 
من " روی خودش نياورد که از شنيدن اين حرف شاد شده است و ادامه داد

مهان حالت سرد و عبوس " خواستم ببينم مشا چيزی برای خوردن داريد؟ سينا هم 
ت آشپزخونه رفت و از پشت پيشخوان بدون اينکه به از جايش بلند و شد و به مس
دخرتک هم که ديگه منيتونست " املت خوبه ؟: " دخرتک نگاهی بکنه گفت 

لبخند گفت  بله ، خيلی هم خوبه ، من : " خوشحالی خودش رو خمفی کنه 
مهيشه خودم املت رو دوست داشتم و برای خودم معموال صبحونه املت درست 

دوست دارم به جای استفاده از رب گوچه فرنگی از خود گوجه ميکنم ، البته 
دخرتک مهچنان در حال حرف زدن بود و سينا هم در .... " فرنگی استفاده بشه 

حالی که در آشپزخانه مشغول درست کردن املت بود به اون گوش ميداد و از 
حرف زدن های پشت سر هم اون خنده اش گرفته بود، اما منی دونست چطوری 

اون رفتار کنه  اينکه انقدر سرد . يد  يد به اون حمبت بکنه و  منيدونست که 
اين دخرت رو به کلی از خودش دور بکنه؟  شه 

املت رو برای اون درست کرد و از آشپزخونه بريون اومد و دخرتک هم که مهچنان 
تعارف  سينا روی در حال حرف زدن بود بدون اينکه حرف خودش رو قطع کنه 

اون هم سفره بشه  سينا . يکی از صندلی ها نشست و از سينا هم خواست که 
تعجب داشت به  هم نگاهی به اون کرد ، ابروهای اون مهچنان گره خورده بود و 

بر روی صندلی خودش نشست و سيگار ديگه ای روشن  . دخرتک نگاه ميکرد
ولع بسيار مشغول بلعيدن کرد، دخرتک اولني لقمه غذا را خورد و در حالی که 
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واقعا اين رو خودت درست کردی؟ خيلی خومشزه است ، من : " اون بود گفت 
ورم منيشه که يه مرد بتونه اين طوری چيزی درست بکنه ، البته بگم ها که معموال 

. " مشا مردها املت و نيمرو خوب درست ميکنيد ، اما چيزهايی ديگه رو منيدومن 
:" ينا در حال سيگار کشيدن انداخت و بدون هيچ مقدمه ای گفت نگاهی به س

مشا چرا اين مهه سيگار ميکشيد ، فقط از اون موقع که من مشا رو ديدم اين سومني 
سخی " نخ سيگارتونه ، خسته منيشيد؟ به فکر سالمتی نيستيد؟  سينا بدون اينکه 
بی اعتنايی از جاش بلند شد و به مست آ شپزخونه رفت و در مهان به اون بده 

کمی مکث در حالی  " چايی می خوريد؟" حالت از دخرتک پرسيد  دخرتک هم 
رته ؟: " که داشت لقمه ديگری را ميخورد گفت  شيد  " بله ولی اگه قهوه داشته 

سينا در مهان حالت . " چون خنوابيدم و فکر کنم قهوه بتونه کمی من رو آروم کنه 
صدای ب و بعد به " قهوه ؟ قهوه ؟ :" لند شروع به خندين کرد و گفت ايستاد و 

تعجب به مست اون خريه شد ، دخرتک هم که از چهره  مست دخرتک برگشت و 
رز ديده بود گفت  قهوه ... آره ديگه قهوه :" اون تعجب رو به صورت کامال 

بريون  سينا حس کرد که دوست داره اون رو به سرعت از رستوران" چيز عجيبيه؟
نيه سکوت و فکر کردن و نگاه کردن به حنوه خوردن اون  کنه ، اما بعد از چند 

لبخند بر روی صورتش شکل گرفت و بدون اينکه حرفی بزنه به مست آشپزخونه 
. حرکت کرد

دخرتک در متام مدتی که سينا مشغول درست کردن قهوه بود ، در حال خوردن و 
نيه ای هم کو از مهه چيز تعريف کرد، از اينکه در  . ه منی اومدحرف زدن بود و 
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کدوم شهر زندگی ميکنه و چه اتفاقاتی افتاده و هزاران موضوع خمتلف ، از مجله 
لباس و موسيقی و هنر و علم و هر چيزی که فکرش رو بکنيد اين دخرت در 

دو فنجان قهوه از آشپزخانه بريون اومد و به دخرتک. موردش حرف ميزد سينا 
که آخرين لقمه غذايش را نيز خورده بود نگاه کرد و قهوه را در مقابل اون  

: " دخرتک خطاب به سينا گفت . گذاشت و بر روی صندلی خودش نشست 
بت مهه چيز  ببخشيد ميتومن يه سوال :" و بعد از حلظه ای مکث گفت " مرسی 

کرده بود گفت سينا که انگار به حرف زدن اون عادت" خصوصی از مشا بپرسم ؟ 
مشا اهل کجاييد ؟ چون مشخصه که اهل " شه بپرس؟ ... سوال خصوصی ؟ :" 

هيچ جا ، من اهل هيچ جا هستم ، جای :" سينا هم گفت " اين شهر نيستيد؟ 
تعجب به اون نگاه ميکرد ، برای اين  . " خاصی رو برای زندگی ندارم  دخرتک 

شه " چرا اين حرف رو ميزنی؟:" گفت که حس کنجکاوی خودش رو آروم کرده 
راحتی به زبون آورد حالتی از تعجب و  سخ گفت . اين سوال رو  سينا هم در 

شی ، وقتی بدون :"  دليل خاصی نداره ، وقتی کسی رو توی اين دنيا نداشته 
شی ، پس جايی رو نداری ، و به جايی هم تعلق نداری اين . خانه و خانواده 

دخرتک که . " که من ميگم به جايی تعلق ندارم و اهل هيچ جا هستممهون دليليه  
راحتی گفت  سينا هم  " من متاسفم :" منظور اون رو کامال متوجه شده بود ، 

عصبانيت گفت  سف :" که از اين حالت اون خسته شده بود  ميتونی اين مهه 
وط هست و مربوط خنوری ؟ ميشه خواهشا کمرت به خاطر هر چيزی که به تو مرب

سف ميخورم ، : " و بعد زير لبی گفت " نيست متاسف نباشی ؟  خودم کم 
يد حتمل کنم  دخرتک . و بعد به مست بريون نگاه کرد " متاسفم شنيدن رو هم 
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شه  :" هم که قهوه اش رو نوشيده بود از جاش بلند شد و گفت  رت  من فکر کنم 
يد پرداخت کنم ؟  راحت " که برم ، چقدر  سينا هم که متوجه شده بود دخرتک 

دخرتک "  چيزی الزم نيست پرداخت کنی ، مهمان من هستی ، : " شده گفت 
راحتی از رستوران خارج شد و در آخرين حلظه هم نگاهی به سينا انداخت ، 

به سرعت غرق در . اما سينا بدون کمرتين توجهی به او به بريون نگاه ميکرد 
ش شده بود و دخرتک رو فراموش کرده بود، مهيشه به سرعت به فکر افکار خود
دخرتک هم که ديد او اين گونه سرد شده است و به چيزی توجه . فرو مريفت 

ندارد تصميم گرفت از آن جا برود ،اما در اعماق دلش به او دلبسته بود، به اين 
ش رو درد  پسر از خود راضی و پرخاشگر دل بسته بود ، کسی که متام وجود

بزرگی گرفته بود و اين رو به خوبی ميشد حس کرد او هم به خوبی اين موضوع رو 
ق خودشان در کنار . حس ميکرد دخرتک از رستوران خارج شد و به مست ا

قی که به مهراه دوستش در آن اقامت داشتند. ساحل حرکت کرد  ودر متام . ا
خواب بود ، او مدام به مدت در کنار دوستش نشست ، در حالی که دوستش

. رفتارها و حاالت سينا فکر ميکرد ، به دنبال دليلی برای متام اين مسائل بود 
مهني افکار به آرامی  خيلی دوست داشت که از راز زندگی اون سر دربياره ، و 

. خوابش برد 
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مفصل هشت

نداشت که روز سختی برای سينا بود ، پر از کار و مشغله ، حتی فرصت اين رو 
شه  قک  . حلظه ای رو آزاد  از طرف ديگه هم دخرتک به مهراه دوستش در ا

بعد از ظهر بود که دوست دخرتک ۲در حدود ساعت . کرايه ای خودشون بودند
سخ " منيخوای بيدار بشی؟ : " اون رو از خواب بيدار کرد و گفت  دخرتک هم 

:داد
"ساعت چنده ؟ " 

شه برمي يه چيزی بعد از ظهره ۲ساعت "  رت  ، من خيلی گرسنه ام ، به نظرم 
. " مهون رستوران ديشبی خيلی خوب بود، خوراکی های خومشزه ای داره . خبورمي 

اصرار دوستش ، و  دخرتک که اتفاقات صبح را جتربه کرده بود، خمالفت کرد ، اما 
ر دو به مست رستوران البته از جهتی که خودش نيز راضی به اجنام اين کار بود ، ه

هار رو خوردند اما هيچ خربی از سينا نبود، سينا برای خريد به . حرکت کردند و
ا رفته بودند . شهر رفته بود و وقتی برگشت هر دوی او

ر به رستوران ۹:۳۰ساعت در حدود  دقيقه شب بود ، دو دخرت برای آخرين 
هر دو بر روی . شون حرکت کننداومده بودند ، قرار بود شبانه به مست شهر خود

کسی برای گرفنت  صندلی ها در کنار پنجره رستوران نشستند و منتظر موندند 
سفارشات بياد ، دخرتک به اطراف نگاه ميکرد و مهه جا رو به دنبال سينا 

چيزی شده نغمه ؟ دنبال چيزی : " دوستش نگاهی به اون کرد و گفت . ميگشت
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يد بگردم ؟...  نه : " نغمه هم گفت " ميگردی ؟  نه فقط منيدومن ... دنبال چی 
چهره ای خسته که  " ؟. چرا کسی منياد ازمون سفارش بگريه در مهون حلظه سينا 

ا اومد ا توجهی کنه ، . کامال هم مشخص بود به مست آ و بدون اينکه به او
اداد و منتظر سفارش شد  ه او نغمه نگاهی ب. فهرست خوراکی ها را به آ

دوستش سفارش . انداخت و متوجه شد که اون اصال توجهی به اون منيکنه 
نغمه سفارش خودش رو بگه ،  خودش رو آماده کرده بود و سينا هم منتظر بود 

اما نغمه در متام مدتی که دوستش مشغول سفارش بود داشت به سينا نگاه ميکرد، 
.... نغمه جان :" کنه  گفت دوستش هم برای اين که اون رو از اين حالت خارج

نغمه هم که متوجه شده بود ، از فکر " مشا گرسنه نيستی که سفارش منيدی؟ 
و سفارش ... " من هم ... ببخشيد ... چرا :" خودش خارج شد  و گفت 

. خودش رو به سينا گفت 

ا دور ميشد ، نغمه به او خريه شده بود  ، تصورات در حالی که سينا داشت از آ
ياالت زيبايی ميديد ، انگار که شيفته اين آدم شده بود ، اما منيدونست که و خ

نه ؟ دوستش نگاهی به اون انداخت و بعد هم به سينا  فکرش درست هست و 
تو از اين پسر ... چی شده ؟ : " نگاهی انداخت و بعد رو به نغمهع گفت

ارگر بی چيز چه خوشت مياد؟ تو رو خدا نگو که از اين پسر خوشت مياد؟ يه ک
نغمه که از اين حرف " چيز قابل دوست داشتنی داره ؟ ميشه به من بگی ؟

راحت شده بود گفت  يه کارگر بی چيز ؟ چه طوری ميتونی مهچنني : " دوستش 
زه به دوران رسيده که ديشب ديدمي .... حرفی بزنی ؟  آها حتما اون آدمهای 
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اما فرهنگ استفاده از اون رو نداره ؟  خوب بودند ، درسته ؟ کسی که پول داره 
کسی که معلوم نيست توی چه وضعيتی بزرگ شده و هيچ چيزی از شعور انسانی 

خوشت مياد؟  من ... و از معرفت حاليش منيشه ؟ درست منيگم ؟ تو از او
کسی مثل او آدمايی که فقط خودشون . ترجيح ميدم دلبسته مهچني آدمی بشم 

رتن و هيچ کس به رو خوب ميبينن ؟ آدمايی که حس ميکنن خودشون از بقيه 
اميد شدم . ی اون ها هم منريسه  دوستش که از حنوه حرف زدن " واقعا ازت 

اين ... من يه کلمه حرف زدم :" اون تعجب کرده بود گفت ببخشيد منيدونستم 
راحت ميشی  کنم خواهش مي:" نغمه هم گفت " من معذرت ميخوام ... حد 

. " خواهش ميکنم... چيزی نگو 

ا اومد و پرسيد  چيز ديگه ای ميل :" در مهني حلظه سينا به مهراه سفارشات آ
نه چيزی مل :" دوست نغمه هم که کنجکاوی اون رو کشته بود گفت " نداريد ؟ 

سينا هم که اصال دوست نداشت " اما ميتومن يه سوالی از مشا بپرسم؟ ... ندارم 
سردی و در حالتی که اصال به خارج از حم کسی هم کالم بشه  دوده کاری 

ا نگاه منيکرد گفت  نگاهی حتقري آميز ..." بفرماييد:" هيچ کدوم از او دخرتک 
مشا مهيشه اين مهه از خود راضی هستيد؟ و اينکه اين جا چی کار :" به اون گفت

هم به اون نزد و بدون اينکه سينا متوجه منظور اون نشده بود ، و حرفی " ميکنی؟ 
ا دور شد  ميشه : " نغمه رو به دوستش گفت . چيزی بگه از کنار ميز او

اون بيچاره اين طوری رفتار ميکنی ؟ " خواهشا بس کنی ؟ اين چه کاريه؟ چرا 
سخ دوستش گفت من اصال از اين مدل ادم ها خوشم منياد :" دخرتک هم در 
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اکرا... "  ا خوردن را متام کردند و بعد . ردن شده مشغول خو و  هر دوی آ
سينا هم بعد از تعطيل شدن رستوران مثل مهيشه به لب در. رستوران را ترک کردند

نشست ، مثل مهيشه به افق خريه شد  رفت و در گوشه ای بر روی شن های در
خودش شد  ر بر خالف مهيشه حس کرد . و مشغول صحبت کردن  اما اين 

ص ديگه ای هم به غري از اون در اون مکان حضور داره ، برگشت و به پشت شخ
سر خودش نگاه کرد ، نغمه به آرامی ايستاده بود و مثل شب گذشته به صحبت 

منيدومن مشا  ... خامن عزيز :" سينا از جاش بلند شد و گفت . های اون گوش ميداد
ه رو به من بديد که تنها کی هستيد و دوست هم ندارم بدومن اما ميشه اين اجاز 

تندخويی " ؟. شم و هر جا که مريم مشا رو نبينم  وری و  نغمه هم در کمال 
سخ داد من اين طوری رفتار کنيد؟ من هم برای خودم :" متام  مشا حق نداريد 

و بعد از چند نفس عميق و در حالتی که آرامش خودش رو ." شخصيت دارم 
دوست من نبايد . من ميخواستم از مشا خداحافظی کنم " :پيدا کرده بود گفت 

زم  اون حلن حرف ميزد و ميدومن که مشا از عذر خواهی بدتون مياد اما  مشا 
ر به سرعت به اون  . " مهني مزاحم مشا منيشم و مريم . معذرت ميخوام  سينا اين 

و دوست ندارم که  انسان تنهايی هستم ... من ... ببخشيد خامن ، من : " گفت 
متوم گذاشت ..." کسی اين خلوت من رو به هم بزنه، به مهني خاطر حرفش رو 
ميدونی چقدر :" و ادامه داد. و بر روی شن ها در مهاجنا که نشسته بود نشست 

حاال اين حس رو داشتی که هيچ کس  شی ؟  سخته وقتی متام زندگيت رو تنها 
حاال اين حس رو يد جزای گناهتو بپردازی ؟ رو نداری ؟  داشتی که مقصری و 

نغمه  " واقعا اين حس رو داشتی ؟" سرش رو به مست نغمه برگردوند و ادامه داد" 
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سينا " ميتومن اين جا کنارت بشينم ؟ اشکال نداره ؟: " که جا خورده بود گفت 
کنارش دخرتک  " نه اشکال نداره :" هم که خيلی آروم تر از مهيشه شده بود گفت 

حاال اين حس رو :" گفت به سينا نگاه کرد وبر روی زمني نشست و نه 
ولی تو چرا . نداشتم ، من آدم تنهايی نيستم و دو رو برم کلی دوست و آشنا دارم

هيچ کس حرفی نزده بود ، تصميم گرفته بود که " تنهايی ؟ سينا که هيچ وقت 
هر زمان که  اون حرف بزنه امشب رو در کنار اين دخرت  اين . بشه سر کنه و 

کسی هم کالم ميشه ری بود که  : " يک نخ سيگار روشن کرد و گفت . اولني 
به مهراه پدرم ...  من وقتی به دنيا اومدم ، مادرم رو از دست دادم ... ميدونی 

تعجب گفت." توی پرورشگاه بزرگ شدم  :نغمه 

"پرورشگاه ؟" 

ا کار ميکرد، نگهبان اوجنا بود ، برای مهني هم من مهيشه اوجنا پدرم اوجن... بله " 
مهه اون چيزها هم تقصري من بود ، . سامل بود ، پدرم مرد ۱۶اما وقتی من . بودم 

. " من ميتونستم پدرم رو جنات بدم اما اين کار رو نکردم 

" چرا اين حرف رو ميزنی ؟" 

د به دخرتک نگاهی انداخت ، چشمان و بع." مقصرم .... به اين خاطر که من " 
ريک ميتونست به خوبی زيبايی اون رو  نغمه آرام و زيبا بود ، حتی در اون هوای 

من از مدرسه مثل مهيشه به پرورشگاه رفتم ، عادت داشتم :" سينا ادامه داد. ببينه 
شم ، به جز اون کسی رو  متوم شدن شيفت کاری پدرم پيشش  متا روزم رو 
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تم ، پدرم هم يک يتيم بوده و هيچ کس رو نداشته ، به مهني خاطر هم من نداش
شی . مهيشه پيش اون بودم  شی ، وقتی کسی رو نداشته  وقتی جايی رو نداشته 

از وقتی پدرم مرد اين حس رو داشتم ، ... خيلی حس بديه ، اين طور نيست؟ 
م ميگفت ت:" اون مهيشه وقتی به من نگاه ميکرد  افتخار ميکنم ، و بدون  من 

که تو ميتونی دنيا رو تغيري بدی ، فقط به اين شرط که خودت رو اول از مهه تغيري 
هم به ستاره ها نگاه ميکردمي ، ميدونی . " بدی  اون عاشق ... مهيشه وقتی 

ستاره ها بود و دوست داشت که يک روزی توی يکی از اون ستاره ها زندگی کنه 
يشه از بچگی وقتی به ستاره ها نگاه ميکرده حس ميکرده که ، خودش ميگفت مه

ا زندگی کنه  ور دارم که پدرم در حال . روزی مريسه که روی يکی از او من االن 
ور دارم که اون توی  حاضر روی پر نور ترين و زيباترين ستاره عامل زندگی ميکنه ، 

ور دارم که روزی من هم پيش اون مريم و  هم خواهيم بودشته ،  اين . ابد 
شم چيزيه که قول دادم به خودم ، به پدرم و به خدا قول دادم که  سينا . " پيشش 

به افق خريه شده بود و سکوت کرد ، تنها صدايی که می اومد ، فقط صدای موج 
بود که به ساحل برخورد ميکرد نغمه هم به اون خريه شده بود و . های آروم در

. س شده بودندچشمانش خي

ی خودش رو در آغوش گرفت و ادامه داد از وقتی ... ميدونی :" سينا هر دو 
يد کاری رو اجنام بدم ، کاری که سنگني و سخته و  اون مرد ، من حس کردم که 

من بغضی وقتها از محل کردنش خسته ميشم ، بعضی وقتها دوست دارم اون رو  
خودم تنها ميشم ، . خط قرمز بکشم کنار بذارم و روی متوم اين افکار اما وقتی 
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ری که روی دوش منه ، سرنوشته  پدرم صحبت ميکنم ، ميفهمم که اين  وقتی 
يد به مقصد برسومنش  يد اجنامش بدم ،  اگه اين کار رو نکنم به پدرم ، . منه ، 

سينا به ." به آرزوهاش ، به دنيايی که واسه من و خودش ساخته بود خيانت کردم
عالقه   نغمه نگاهی انداخت ، او مهچنان سينا را نگاه ميکرد و به حرفهايش 

شه که ، :" گوش ميداد، سينا هم ادامه داد  شايد االن اين سوال توی ذهت 
سخی ندارم ، نه اينکه هدف ... هدف من چيه ؟ سوال خوبيه  ولی من برات 

سينا نفسی . " من اون رو به کسی بگمخودم و نشناسم ، نه ؛ به اين خاطر که منيتو 
به حال به گردش دنيا نگاه کردی ؟ به دور :" عميق کشيد و گفت  ببينم 

خورشيد ميچرخه ، به دور خودش ميچرخه ، مهه اين جمموعه به دور هم ميچرخن، 
به اين :" اما چرا؟ مهيشه اين سوال رو از پدرم می پرسيدم اون هم جواب ميداد

ی توی اين دنيا هست که دوست نداره چيزی از مرکز خودش دور دليل که نريوي
م ميگفت " بشه  اين عامل مثل يک مشع روشن ميمونه ، که کلی پروانه :" مهيشه 

اين حال  زيبا به دورش ميچرخن، شايد نور اين مشع مهه جا رو روشن نکنه اما 
از  نورش ، ازگرماش مهه سعی ميکنن که خودشون رو برسونن و دورش بچرخن ، 

به اين خاطر هم هست که دنيا به دور هم . ، از حس خوبی که داره استفاده کنند
ديگه ميچرخه ، دنيا مرکز خودش رو داره ، به اون مرکز خريه بشو و به دورش 

بچرخ و وقتی که فرصتت برسه ، وقتی زمان تو برسه ميتونی خودت رو توش غرق  
يد به دور اون مرکز بچرخم ، اما ... ت پدرم راست ميگف... آره . " کنی  منم 

يد اين مهه .... کی ؟ هيچوقت اين چرخش متوم منيشه  چرا متوم منيشه ؟ چرا من 
درد رو حتمل کنم ؟ چرا من نتونستم هيچ وقت مادرم رو ببينم ؟ چرا پدرم به قولش 
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بغض  . " رهاون به من قول داده بود که من رو تنها نذا... عمل نکرد ؟ ميدونی
گلوی سينا رو گرفته بود و به زور صحبت ميکرد ، به مست ديگه ای نگاه کرد و 

ک کرد  نفس عميقی کشيد و قطره اشکی که از چشمش افتاده بود رو به سرعت 
قک نگهبانی دم :" و بعد ادامه داد  روزی که از مدرسه به پرورشگاه اومدم ، به ا

اون کاله آب ی و جالبش توش مينشست نگاه کردم ، اما کسی در که پدرم مهيشه 
منيدونستم اون کجاست ؟ فکر کردم شايد داخل ساختمون موسسه ... رو نديدم 

. شه ، ولی هر جا رو گشتم نبود، از هر کس سوال کردم کسی اون رو نديده بود
د زد "  صدای بلند فر من يه امحق بودم ، ... من رو ببخش ... پدر :" و بعد 
يد از تو ا قک ميشدم و ميديدم که روی زمني افتادی ، من  يد وارد ا ون روز 

تو توی متام زندگی من اين کار . پرستاری و حمافظت ميکردم ، اين وظيفه من بود 
گريه امونش منيداد ، منيتونست ... " رو کردی ولی من نتونستم ، ولی من نتونستم 

ولی اين که :" حال رو ديده بود گفت نغمه که اين. به حرف زدن ادامه بده 
تقصري تو نيست ، تو که منيدونستی پدرت چه وضعيتی داره ، نبايد خودت رو 

چرا تقصري من : " سينا هم سرش رو به مست آمسون گرفت و گفت . " اذيت کنی 
قک نگهبانی مريفتم و اون رو بغل ميکردم، می بوسيدمش  بود، من مهيشه اول به ا

اما اون روز وقتی ديدم که توی . مهه اتفاقات روز خودم تعريف ميکردم و براش از 
قک بشم اما گوش ندادم  اينکه حسی به من گفت وارد ا قک نيست  من ...  ا

يد وارد بشم اما اين کار رو نکردم، پس الزم نکرده به من . يه امحقم ميدونستم که 
و بعد " متوجه ای ؟ . رو ميدوننبگی که من مقصر نيستم ، وقتی مهه اين موضوع 

راحتی صورتش سرخ شده . خشم و غضب به نغمه نگاه کرد از شدت خشم و 
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بود و متام رگهای صورتش بريون زده بود ، حس نفرت از خودش متام وجودش رو 
يد از کسی انتقام بگريه ، اما از کی ميتونست به غري . پر کرده بود  حس ميکرد 

راحتی رو به نغمه گفت . گريه از خودش انتقام ب :" مهان حالت عصبانيت و 
يد از بني بره اون منم ... من مقصرم  اگه کسی ... اين رو می فهمی ؟ اگه کسی 

قرار بود اون روز مبريه اون من بودم نه پدرم ، نه کسی که متام زندگيش رو زمحت  
يه بچه بيخودی مثل من رو بزرگ بکنه  يد. کشيد  . به جای اون ميمردممن 

راحتی  رو به اون گفت " ميفهمی؟ حالتی سرشار از ترس و  ... آره :" نغمه 
مهان حالت روش رو از دخرتک برگردوند و به مست " ميفهمم.... ميفهم سينا هم 

نيه ای به مهني منوال در سکوت گذشت . امسون خريه شد سينا که انگار  . چند 
بعد از اون روز از شهر :" و چند نفس عيق کشيد و گفت کمی آروم تر شده بود 

زندگی کنم به مهني خاطر اومدم و  بريون اومدم و مهيشه دوست داشتم کنار در
ره برميگردم ، منيدومن کی ؟ اما ميدومن  . اينجا مشغول کار شدم  ولی يه روزی دو

يد برگردم  يد به... که برميگردم ،  قولی که به پدرم دادم چاره ديگه ای ندارم ، 
و بعد به آرومی برای مدتی مديد و متوالی در حالی که دستانش رو " . عمل کنم 

يد به ... يد به قومل عمل کنم :" مشت کرده بود به سختی فشار ميداد گفت 
" قومل عمل کنم 

ورش منيشد که راز  حبال چنني کسی رو نديده بود ، هيچ وقت  نغمه هيچ وقت 
شه ، دوست داشت کاری بکنه   ک و غم انگيز  اين حد درد زندگی اين عامل 

که بتونه اين درد رو تسکني بده ، اما چيکار ميتونست بکنه ؟ اون نه سينا رو 
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حسی به اون داشت  ، حتی اگر هم حسی به اون ميشناخت و نه وابستگی و 
داشت منيتونست به اون کمک بکنه ، چرا که ميديد سينا از درون ويرونه و 

. سردرگمی به اون خريه شده بود و هيچ حرفی منيزد . متالشی شده 

اينکه تلفن مهراه نغمه زنگ خورد  :" دقايقی به اين منوال گذشت 

" خدا حافظ... شه االن ميام ... بله "

نگاهی به سينا انداخت ، پسر غرق در افکار خودش بود و هيچ توجهی به اون 
منيکرد و اصال حتی نگاهی هم به اون نکرد ، تنها لباش تکون ميخورد و مدام زير 
لب چيزی رو تکرار ميکرد ، تنش های عصبی اون خيلی بيشرت شده بودند و هر 

من :" رو صدا کرد و گفت نغمه اون. حلظه ممکن بود که از درون منفجر بشه 
راحت و متاسف ... يد برم  واقعا از اينکه متوجه شدم چقدر سختی کشيدی 

به هر حال من هيچ ... دوست داشتم که ميتونستم به تو کمکی بکنم اما . شدم 
اميدوارم که بتونی به قولی که به . وقت اسم تو رو نفهميدم اما من نغمه هستم 

از جاش بلند شد و هنوز چند قدمی نرفته " خداحافظ...پدرت دادی عمل کنی 
صدای سينا برگشت و به مست اون نگاه کرد  اسم من ... سينا :" بود که 

سينا به دخرتک نگاه ميکرد ، توی چشمانش درخواست عاجزانه ای " سيناست 
موج ميزد ، درخواست کمک ، انگار که شخص ديگه ای توی وجود اون بود و 

د ميزد داشت توی ا من رو تنها ... خواهش ميکنم به من کمک کن:" ون حلظه فر
هاش  شم که  نذار ، من به بودنت کنارم احتياج دارم ، به اينکه کسی رو داشته 
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من حس مهدردی بکنه احتياج دارم  اما نريوی ديگه ای . " حرف بزمن و اون 
های فوالدين زندانی شده منيذاشت که اين صدا بريون بياد ، انگار که پشت ميله 

. نغمه اين رو حس ميکرد اما منيتونست کاری اجنام بده . بود 

نغمه به راهش ادامه داد و بعد از چند حلظه ای به طور کامل از ديدرس سينا دور 
نگاه کرد و گفت . شد و رفت  ...  ديدی ؟.... خدا : " سينا به مست در
." ممنومن ازت 
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م  :فصل 

ن مشغول قدم زدن شده بود و متوم اين سين ا بعد از رفنت از پيش پريمرد در خيا
د می آورد ، متوم ذهنش درگري گذشته و آينده شده بود ، دوست  خاطرات رو به 

داشت هرچه سريع تر به قولی که به پدرش داده عمل کنه ، منی تونست ديگه 
شه  مه هاش داشته  خريی توی بر اطراف شهر پلی بود که از . بيشرت از اين 
ل رد شده بود ، ارتفاع اين پل حدود  ل آب هم ۲۵روی يه کا مرت بود و کا

دی داشت ، مهيشه  ل عالقه ز ت خروشان آب بود، سينا به اين کا پر از جر
پدرش مهيشه  وقتی بچه بود اون رو برای ديدن اين منظره می اورد ، توی اواخر 

ل بستون معموال ب عضی از پرندگان به اينجا مهاجرت ميکردند و و کنار اين کا
ل خيلی آروم تر و زيبا تر بود بستان معموال آب کا . زندگی ميکردند ، توی 

رش  حس وحشت رو به انسان القا منيکرد ، اما توی زمستون مهيشه به خاطر 
شدت به راه خودش ادام رون ، وحشی و پرخاشگر بود و  . ه ميداد برف و 

د می آورد ، اين منظره و ديدنش  سينا مهيشه منظره شاد و خرم اين رود رو به 
ل آب . خاطرات پدرش رو براش زنده ميکرد به آرومی راه خودش رو به مست کا

د بود که دستاش سرد شده بودند ، گوشهاش سرخ . طی ميکرد  سرما به حدی ز
دستاش رو هم از شدت سرما داخل . بود و منيتونست حتی اون رو حس کنه 

ال زده بو سر خودش رو  جيب لباس کهنه اش کرده بود و يقه لباسش رو هم 
نی آشنا رسيد . داخل يقه کرده بود  به اطراف . کمی که قدم زد به نزديکی خيا

نگاه کرد ، منيدونست دقيقا اينجا کجاست اما مطمئن بود که اين خيابون رو قبال 
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ه داخل خيابون کرد و ساختمونی عجيب و کهنه توجهش رو به نگاهی ب. ديده
رمتان و برج بلند احاطه شده بود . خودش جلب کرد ، ساختمونی که بني چندين آ

له ها به تکه ای  دی به اين کوچه داده بود ، درست مثل اينکه در بني ز اصالت ز
شه ، به مست اون بدون اين که از خودش اراده ای داشته . املاس برخورد کنيد 

هر چه قدر که به . ساختمون کشيده شد ، حتی اسم خيابون هم براش آشنا نبود
ری ميکردند  . آن خانه قدميی نزديک تر ميشد ، خاطراتش بيشرت و بيشرت اون رو 

د آورد ۵۰اينکه بعد از طی کردن حدود  مهه چيز رو . مرت راه مهه چيز رو 
يی بود ، ميشناخت ، اين خونه که  برجهای کناريش مثل کودک نو در مقايسه 

پدرش زندگی ميکرد  بعد از متام اين . خونه ای بود که توش به دنيا اومده بود و 
د آوردن  مدت اين اولني چيزی بود که اون رو واقعا خوشحال کرده بود ، به 

هم بودن، واقعا طعم شريينی داشت ، شريين تر از مت ام خوراکی روزهای خوب 
بلو نگاه  . های دنيا  ور کنه که چطور اين خيابون رو نشناخته ، به  منيتونست 

ايی که در دوران کودکی در کنار خانه  کرد ، مهه چيز تغيري کرده بود، متام ساختما
ال رفته بودند قلب آمسون  ا بود تبديل به برج های بلندی شده بودند ، که  . آ

قی مونده بود اما اين خونه مه قی مونده . چنان  شکوه  مهچنان مهونطور زيبا و 
شکوه . بود از نظر سينا اين خانه مرياثی بود که ساهلا گمش کرده بود ، اين خانه 

ن نبود و فقط . ترين دارائی يک انسان بود به اطرافش نگاه کرد، هيچ کس در خيا
رک کرده بودند ، اما اون ريکی بود و ماشني هايی که در گوشه و کنار خ يابون 

ميتونست به هر کجا که نگاه ميکنه خودش رو ببينه ، به مست چپ و سر خيابون 
کوله ای قرمز رنگ ، درحالی   نگاه کرد ، دوران کودکی خودش رو ديد ، وقتی 
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به . که عينک گردی روی چشماش بود به مهراه پدرش به مست خونه می اومد 
ری را که به خانه آمد مست راست خودش نگا ه کرد ، دوران نوجوانی دقيقا آخرين 

راحت و  حالتی  تصور کرد ، وقتی که برای بردن وسايل خودش و پدرش 
د می آورد ، خاطرات شاد و خاطرات . غمگني و مات زده بود  مهه چيز رو به 

ک .درد

ق خودش بشينه ، دوست داشت اين  دوست داشت به داخل خونه بره و توی ا
خالصه اينکه دوست داشت ... خونه رو بغل کنه، ببوسه ، بو کنه ، حس کنه 

خونه ای که متام خاطرات خوب بچگی و پدرش . توی وجود اين خونه حل بشه 
قش لبخند روی خونه ای که هر وقت به اون نگاه ميکرد ، ن. رو به مهراه داشت 

اما منيتونست بيشرت از اين وقتی رو تلف کنه . صورتش بی اراده شکل ميگرفت 
يد به رفنت ادامه ميداد  . يد مريفت ، 

ر آخر به  از جلوی خونه دور شد و به مست خارج خيابون حرکت کرد و برای 
اون اجنام داد يد بره ، ميدونست که. داخل خيابون نگاه کرد و وداع گرمی رو 
اينکه هوا . ميدونست که خيلی چيزهای خوبی انتظارش رو ميکشند برای مهني 

ش  سرد و طاقت فرسا بود اما ديدن خونه قدميی و زنده شدن اون خاطره ها 
ره ای داده بود و ميتونست بدون خستگی به مسري خودش ادامه بده ف  جون دو

ايت هم سر ميتونست بدون خستگی کيلومرتها رو طی کن ه حتی اگه هوا بی 
يد به راهش ادامه ميداد  ميشد و هزاران مانع و مشکل سر راهش سبز ميشد اون 

اين افکار به مست جلو حرکت کرد . و 
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.فصل دهم 

هيچ شکی در . سينا تقريبا متوم راه رو طی کرده بود و به نزديکی پل رسيده بود 
هر قدمی که به جلو دلش نبود ، قدم های اون استوار و حم کم بودند و 

ديگه سرما رو حس منيکرد ، . برميداشت اراده اش برای اينجام هدفش بيشرت ميشد
شت قدم برميداره، هوای سرد براش آزاردهنده نبود ، خالصه اينکه  انگار که توی 

ش رو روی پل گذاشت بد نبود  . هيچ چيزی توی اون حلظه ای که 

ل خروشان آب که بيشرت از مهيشه آب داخل در کنار پل حرکت   کرد و به کا
سرعت بيشرتی حرکت ميکرد نگاه کرد  دستانش رو روی نرده . خودش داشت و 
حس ميکرد پل داره . های حمافظ کنار پل گذاشت ، و به آرامی اون رو ملس کرد

هاش حرف ميزنه  ل آب داره  ها. هاش حرف ميزنه ، کا ش مهه چيز داشت 
ريدن بود و رنگ . حرف ميزد نگاهی به آمسون انداخت ، مهچنان برف در حال 

کمی نگاه کردن به اون ترس  قرمز آمسون هم هر حلظه پر رنگ تر ميشد و 
. عجيبی توی دل هر انسانی می انداخت ، انگار که ميخواست جهنم شروع بشه 

، اون ديگه از چيزی اما هيچ کدام از اينها در دل سينا ترسی اجياد منيکرد
منيرتسيد، خيلی وقت بود که از چيزی منيرتسيد ، خيلی وقت بود که دوست داشت 

د ، آزادتر از آب  دوست داشت خودش . خودش رو آزاد حس کنه ، آزاد تر از 
رو توی دست زمان و مکان و فضا و هر چيزی که توی اين دنيا هست رها کنه و 

.دامه بده ابد خرم و شاد به زندگی ا
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سال از ساختش ميگذشت ، سازه پل ۵۰پل بزرگ و قدميی بود ، شايد حدود 
اين که نسبتا قدميی بود اما  فلزی بود اما روی اون رو سنگفرش کرده بودند و 

سينا از وقتی يک بچه بود اين پل رو به خاطر می آورد و  . واقعا زيبا بود 
ين شهر در طول اين چند سال تغيري ميشناخت و به نظرش تنها چيزی که توی ا

که وقتی وقتی بچه بود دوست داشت  . نکرده بود مهني پل و منظره اطرافش بود 
وقتی  مهسرش گهگاهی روی اين پل بيان و وقت بگذرونند ، و  ازدواج ميکند 
ا روی اين پل بياد و براشون از جوونی و خاطرات خودش  بچه دار شد به مهراه او

اما االن تنها کاری که ميتونست اين بود که برای اين پل از اتفاقاتی  . ه تعريف کن
ل رو رودخانه اميد گذاشه . که برای افتاده صحبت کنه  مردم حملی اسم اين کا

اين که ميدونستند اين يک رودخانه معمولی نيست و مصنوعيه اما  بودند، مهه 
ل ساخته شده بود ، اين حال به اون رودخانه اميد ميگفتند، از  وقتی که اين کا

ور بودند که اين رودخانه به زندگی  مهه چيز توی شهر فرق ميکرد ، مردم بر اين 
ا برکت و شادی ميده  مهه عقيده داشتند که اگه اين رودخونه نبود هيچ اتفاق . او

خوبی توی اين شهر اتفاق منی افتاد و هيچ کشت و کار و هيچ صنعتی اين جا 
ل رو اميد . د نبو  ا داشتند و مهه هم به اختصار کا خوب اين عقيده بود که او

سينا هم در پل ايستاد و بر روی نرده های حمافظ پل خم شد و  . ميخوندند
:دستاش رو روی هم گذاشت و به آب خريه شد و گفت 

کمی صرب کرد و دستی بر روی نرده " سالم پدر ... سالم اميد ... سالم خدا " 
ی آن کرد و گفت ه سالم پل :" ای پل کشيد و نگاهی به اطراف و متام زوا
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چه شب سرديه ، مگه نه . منم خومب ، مرسی.... دوست داشتنی ، مشا خوبيد ؟ 
؟ راستی پل د وست داشتی تو چرا توی اين سرما سردت منيشه ؟ چرا زنگ منيزنی 

ه مدت اينجا مبونی و سال استوار موندی ؟ چه دليلی داشت که اين مه۵۰؟ چرا 
پذيرمي؟ وقتی که ما  ا حتمل  من و اين مهه آدم ديگه رو حتمل کنی وقتی ما انسا

. هيچ کدوم به مهديگه احرتام منيذارمي و مهديگه رو خيلی راحت خرد ميکنيم 
من فکر ميکنم چون چاره ای نداری ، چون دليل ديگه ای نداره ، ... ميدونی 

مثل من حرکت کنی ، درسته ؟ چرا حرکت منی کنی ؟ تو واال تو هم ميتونستی 
خصوصيات خمتلف و حالتهای پليد  خشمگني منيشی ، روزانه اين مهه انسان 

تو صحبت ميکنند ؟  يدم  دوستشون داری ؟ ... خسته منيشی ؟ ... ميان و 
شی  يدم دوستشون داشته  شه ،  ولی من ديگه هيچ کسی رو . اين طور 

ندارم ، ديگه منيخوام کسی رو ببينم ، ديگه از وجود آدمها خسته شدم ، دوست 
ا حرف بزمن ، از مهه اينها خسته شدم  او . از اينکه کنارشون بنشينم ، راه برم ، 

هاش نشست و به نرده های حمافظ "  سری تکون داد و آهی کشيد و روی دو 
سال ۸سال پيش ، دقيقا منيدومن شايد چند ... ميدونی: " پل تکيه داد و ادامه داد

وقتی توی اون شهر ساحلی کار ... سال پيش بود ، آره مهني حدودا بود ۷و 
ميکردم ، دخرتی رو ديدم که خيلی چهره جالبی داشت ، اگه خنوام دروغ بگم اون 

تنها کسی بود که چهره اش رو توی خاطرامت کنار پدرم و بعضی از آدمهايی که 
داشتم نگه داشتم ، دخرت خوبی بود ، هيچ وقت از اون موقع به بعد دوستشون 
نفهميدم از کجا اومد و به کجا رفت ؟ اما تنها چيزی که ميدومن ، . نديدمش 

سرش رو " وقتی اون رو ديدم ، برای حلظه ای حس کردم دنيا به روی من خنديده، 
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مکث کرد و بعد يني انداخت و لباش رو به چپ و راست حرکت ميداد ، کمی 
حلظه رومانتيک و عاشقانه ای داشتم ، اما مهم نيست ، اون ... هوم : " ادامه داد

يد اين مهه به اون فکر   دخرت که برای يک روز توی زندگی من بود ، اصال چرا 
... ميدونی چرا اين حرف رو زدم ، ميدونی چرا از اون حرف زدم؟ .کنم 

ت ميگم... منيدونی؟ ين خاطر که اون دخرت تنها انسانی بود که بعد به ا. شه 
از پدرم تونست درک کنه که من چه مشکلی توی زندگيم دارم، و اگه االن اينجا  

البته شايد درک کرده ، .... کنارم بود ميتونست درک کنه که چرا اين جا نشستم 
رات از به هر حال ، من االن اينجا نيومدم که ب... شايد من اشتباه متوجه شده ام 

ت يه چيزی رو بگم  دوست . خاطرات عاشقانه خودم تعريف کنم ، اومدم که 
دارم به حرفم خوب گوش کنی ، دوست دارم وقتی حرفهام متوم شد خمالفت نکنی 

کمی مکث کرد و چند نفس عميق کشيد و از جاش . " ممنومن ... ، قول ميدی ؟
مهه مشا :" ظ گذاشت و گفتهای حمافبلند شد و ايستاد و دستاش رو روی نرده

ها ميدونستيد که من برای چی به اينجا اومدم ، اين طور نيست ؟ هيچ کدوم 
دستش اهرم کرد و به اون مست " جلوم رو نگرفتيد ، خمالفت نکرديد ، درسته ؟ 

نرده ها رفت و بر روی تکه فلزی که از پل بريون زده بود ايستاد، تصميمش برای 
ل کرد و بعد گفت . د اجنام اين کار جدی بو  :" نگاهی به آمسون و بعد به کا

و درست در حلظه ای که " سالم... پدر ... خداحافظ مهگی مشا ، خدا
ميخواست بپره و دستاش رو از نرده جدا کنه ، متوجه صدايی شد ، بدون اراده 

ور کنه ، . برگشت و پدرش رو در کنار خودش و روی پل ديد  اصال منيتونست 
تعجب و . رش خيلی وقت بود مرده بود و اين حتما روح اون بودپد به مهني دليل 
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ن پيدا کرده بود گفت  و پدرش ... " پدر ... تو ... تو:" در حالی که لکنت ز
بله فرزندم ، من . بله سينا ، خودم هستم : " هم شروع به صحبت کرد و گفت 

يد چی سينا که " اومدم که نذارم اين کار رو بکنی ؟  تعجب کرده بود منيدونست 
هيچ کلمه ای . بگه ، مهونطور خشک و مات مشغول متاشای روح پدرش بود 

برای گفنت نداشت و هيچ عکس العملی هم منيتونست نشون بده ، از تعجب متام 
بدنش خشک شده بود و تنها کاری که توی اون حلظه بدون اراده اجنام ميداد ،  

پدرش در متام مدت به اون خريه شده بود و دستش . ودگرفنت نرده های حمافظ ب
سينا جان ، خواهش ميکنم ، ... بيا فرزندم :" رو به مست سينا دراز کرد و گفت 

هم  صحبت کنيم  سينا سری تکون داد و به . " به خاطر من بيا روی پل 
ت و به برگش. اطراف نگاه کرد ، به دنبال سرمنشا ودليلی برای مهه اينها ميگشت 

پدر تو ساهلاست که مردی ، ... اما اين امکان نداره : " پدرش نگاه کرد و گفت 
پدرش " چطوری ميشه که االن ظاهر شدی و از من ميخوای به حرفت گوش کنم؟ 

لبخندی آرام گفت  به اين خاطر که ميدومن تو به حرف من گوش ميدی و :" هم 
. " من ميتومن کمکت کنم 

... نظورت از کمکم کنی چيه ؟ من احتياجی به کمک تو ندارم کمکم کنی ؟ م" 
اينها " سری تکون داد و زير لب گفت." چون تو پدر من نيستی ، پدر من مرده 
ره در حالی که مهچنان . " مهه دروغه، تومهه ، من نبايد تسليم بشم  پدرش هم دو

ن مرده ام ، من م... درسته سينا :" دستش به نشانه کمک به اون دراز بود گفت
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يد به حرف من گوش بدی ، حداقل اين فرصت . خيلی وقته که مرده ام  اما تو 
هات صحبت کنم  . " رو به من بده که 

ور کنم ، پدر واقعی من منتظر منه که برم پيشش ، "  يد حرفهای تو رو  چرا 
."منيتومن اجازه بدم چيزی جلومو بگريه وگرنه دير ميشه 

يشه ؟ ديدن من ؟ تو االن داری منو می بينی ؟ فکر ميکنی زندگی چی دير م" 
چيزيه که هر زمان که دوست داشتی متومش کنی و برسی به چيزی که دوست داری 

" ؟ 

ره بغض گلوش رو  " پس زندگی چيه ؟ چه فايده ای داره وقتی تو نيستی ؟ "  دو
يد بگه ، اشک از چشماش فرو  مريخيتند و تنها گرفته بود و منيدونست چی 

ش فکر ميکرد اين بود که خودش رو توی اين آب  چيزی که توی اون حلظه 
ر ديگه به اون گفت . خروشان بندازه و به مهه چيز خامته بده  سينا ، :" پدرش 
دوست دارم بدونی هيچ وقت تنهات . من مهيشه تو رو دوست داشتم و دارم 
سينا هم . " هم هيچوقت تنهات منيذاره نذاشتم و منيذارم ، نه من ، بلکه خدا 

د زد  پس چرا اون زمان که هم به تو و هم به خدا احتياج :" عصبانيت متام فر
داشتم هيچ کدوم نبوديد ؟ چرا من رو تنها گذاشتی پدر؟ تو که ميدونستی من 
بدون تو ميمريم و اين زندگی رو منيخوام ، چرا من رو تنها گذاشتی ؟ من حتی 

خودم رو نديده بود ، حتی نتونسته بودم حس کنم طعم مادر داشنت چه مادر 
ور کنم که خدايی که تو رو از من گرفت ، اون  طوری هست ؟ توقع داری االن 
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من بوده و ميخواسته از من حمافظت   هم توی سخت ترين شرايط زندگيم ، مهيشه 
ور ندارم  ور منيکنم که تو کنه ؟ نه پدر من هيچ کدوم از اين حرفها رو  و اصال 

بود کنم شی ، خدايی وجود نداره ، من هم ميخوام خودم رو  چون . هم پدر من 
اين شرايط ديگه برام ممکن نيست مهان حلن . " ادامه دادن اين زندگی  پدرش 

يد بدونی که مهه اينها :" آروم گفت  راحت هستی ، اما  ميدومن تو عصبی و 
عجله وسط حرفهای اون پريد و گفت..." اشتند دليل بزرگرتی د اين :" سينا هم 
کدوم دليل ؟ چه دليلی ممکنه وجود ... دليل بزرگرتی داشنت... ها مهه مزخرفه 

يد متوم زندگيم  شه وقتی هيچ عدالتی توی اين دنيا نيست ، وقتی من بچه  داشته 
شم و بقيه اون رو هم بدون پدر سر کن م ، چه عدالتی ممکنه وجود رو بدون مادر 

شه وقتی اين مهه بچه يتيم و بی خامنان توی اين دنيا وجود داره ، عدالت  داشته 
سخ بدم اينه  ...  ش  وقتی اين اسم به گوشم ميخوره تنها چيزی که دوست دارم 

حلنی متسخر آميز واژه ..." عدالت ... اسم خنده داريه ... که مهش مزخرفه 
ميدونی چيه :" ه کار برد و به مست ديگه ای خريه شد و بعد ادامه دادعدالت رو ب

رت نيست به جای اينکه به من دروغ و دغل  ؟ من ديگه خسته شدم ، تو هم 
ر " حتويل بدی برگردی پيش مهون خدايی که ازش دم ميزنی ؟  پدرش اين 

زی به:" عصبانيت و پرخاشگری گفت  اين جا فکر ميکنی من برای مسخره 
اومدم ؟ فکر ميکنی من تو رو اين طوری تربيت کردم ؟ به نظرت اگه خدايی وجود 
نداره ، پس منی که مرده ام چه طوری ميتومن االن توی اين سرما پيش تو ظاهر بشم 

؟ فکر ميکنی خدا بی عدالته ؟ چون تو رو يتيم کرده ؟ چون بچه های ديگه رو 
ده ؟ اين ها دليل يتيم کرده ، چون توی دنيا فقر و   کشتار و گرسنگی و تشنگی ز
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است نه خدا اين ها دليل بی ... بی عدالتی خدا نيست  اون . مسئوليته ما انسا
خوشحالی متوم روح  هيچ تقصريی نداره ، تنها تقصريی که داشت اين بود که 

مهه ما خودش رو توی بدن تو و من و ميلياردها و ميليارد انسان ديگه دميد ، 
مثل حيوون به جون هم بيوفتيم ، مهديگه رو خبورمي  توی اين زمني زندگی کنيم ، 

ره کنيم  فکر ميکنی اينها بی عدالتيه خداست ؟ تقصري خداست ؟ . و تيکه و 
تقصري خدا نيست که من مردم ، که تو يتيم . نه هيچ کدوم تقصري خدا نيست ... 

ميدونی تقصري خدا چی بود ؟ . نداشتی تقصري خدا نيست که تو مادر ... شدی 
ورش کن اگه هم ... دوست داری بدونی ؟ پس گوش کن  اگه دوست داشتی 

خدا من رو فرستاده که تو رو جنات بدم ، که . دوست نداشتی به خودت مربوطه 
زتر به هدف بزرگرتی که برات  فکری  ره زندگی بده ، که بتونی  ت فرصت دو

فکر . خدا دوست داره تو پيشرفت بکنی ، کامل بشی . رسی در نظر گرفته ب
ا رو خلق   ميکنی اين خدايی که اين مهه از بی عدالتيش دم ميزنی چرا متوم انسا

کرد ؟ چرا به مشا اجازه داد فکر کنيد ؟ هم اينها به اين خاطر بود که خسته شده 
براتون مسري تعيني کنه ، برای اينکه حيوون رو آفري ده بود، وقت اين رسيده بود 

وقت اين رسيده بود  . بود چيز ديگه ای به وجود بياد، چيزی که بفهمه ، درک کنه 
فکر ميکنی خدا .... که جهان آفرينش جور ديگه ای به مسري خودش ادامه بده 

هيچ پدری از ... اشتباه نکن ... از اينکه مشا ها عذاب ميکشيد خوشحاله ؟ نه 
خدا هم مهني طوره اون هم درسته که ... خوشحال منيشه زجر کشيدن فرزندانش 

خودش فرزند کسی نبوده  اما مثل يک پدر ... هيچ وقت فرزندی نداشته و 
درسته بعضی وقتها از ... مراقب و عاشق بنده هاشه ، ما مثل فرزندان اون ميمونيم 
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شه  اميد ميشه ، تنبيهمون ميکنه ، اما وقتی خوشحال  منيدونی ... وای... ما 
شت  شه چيکار ميکنه ، قادره که دنيا رو بکنه  قادره که مهه . وقتی خوشحال 

اما اگه اين کار رو بکنه ديگه لزومی نداره تو به . چيز رو به شکل خوب دربياره 
ل آب بپری و خودت رو بکشی ، ديگه  اراده خودت از اين پل به داخل کا

سبد که توی زمستون سرد بود و برف به شدت لزومی نداره من تو رو از توی يک
حرفش رو قطع کرد ... " ميباريد پيدا کنم و به خونه خودم بربم و تو بشی پسر من 

شنيدن  و به سينا نگاه کرد ، سينا که متام مدت داشت به آمسون نگاه ميکرد ، 
تعجب گفت " چی ؟ :" اين حرف به مست پدرش نگاه کرد و 

اما . درست شنيدی ، من پدر واقعی تو نيستم و تو هم پسر واقعی من نيستی " 
. " مهيشه مثل پسرم دوستت داشتم 

. " اينها مهش دروغه . دروغ ميگی ... تو ... نه " 

شه پس چرا هيچ وقت عکسی از مادرت به .. فکر ميکنی دروغ ميگم پسر؟ " 
ور  تو نشون ندادم ؟ چرا تو هيچ شباهتی به م ن نداری ؟ ميخوای حرف من رو 

ايی که اوجنا کار ميکردند بپرس ... کنی ؟ رته از مدير موسسه بپرسی ، از مهه او
به اين خاطر  ... ميدونی چرا ؟ .، مهه اين موضوع رو ميدونستند به جز خودت 

شی ، دوست نداشتيم تو  راحت  که هيچ کس ، از مجله من دوست نداشت تو 
مهيشه تو رو پسر خودم دونستم . و خودت رو بی کس حس کنی عذاب بکشی

منيدومن پدرت کی بود، . و دوست داشتم که تو هم منو پدر خودت حس کنی 
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مادرت کجاست ؟ اما تنها چيزی که ميدومن اينه که وقتی اون شب تو رو توی 
خيابون پيدا کردم داشتی ميمردی ، از شدت گرسنگی داشتی ميمردی ، فکر 

ر اول ... من نبودم ... يکنی کی مهه اين کار هارو اجنام داد ؟ م من وقتی برای 
ش توجه نکردم ، به راه خودم ادامه دادم چون اصال عالقه ای  اون سبد رو ديدم 

به دونسنت داخل اون نداشتم ، ولی وقتی چند قدم طی کردم ندايی درونی به من  
ور نداشتم و به اون گوش نداده بودم ، تو اگر من به اون ندا " . برگرد " گفت 

من رو به اسم  مرده بود ، خيلی قبل تر از اينکه بتونی حرف بزنی ، راه بری ، و 
. اين ها مهه لطف خداييه که تو ميگی وجود نداره . پدر خطاب کنی مرده بودی

چرا خدا وجود داره ، فقط خسته شده از اينکه مشا مردم به جون هم ميافتيد ،
از مهه . خسته شده از اينکه به مشا بگه اين کار رو بکنيد و اون کار رو نکنيد 

از اينکه وقتی به درجه وااليی از علم و اگاهی مريسيد ، علمی  . اينها خسته شده 
يه گذارش بوده ، سريع دوست داريد حمکومش کنيد ، به ديوار ميخ   که خودش 

ش مشت بکو  خدا از مهه اينها خسته است . بيد کوبش کنيد و مثل کيسه بوکس 
راه درست رو خودتون پيدا کنيد ، نه اينکه اين طوری هدرش .  به مشا اختيار داد 

..." بديد

منظورت از اينکه تو پدر من نيستی و من رو :" سينا حرفش رو قطع کرد و گفت 
اميدی " به فرزندی گرفتی و پيدام کردی چيه ؟  تکون پدرش هم سری به نشانه 

واقعا حاال ميفهمم وقتی به من گفنت فهموندن خوب و بد به : " داد و گفت 
انسان از خرد کردن و آب کردن متام هستی سخت تره يعنی چی ؟ حاال ميفهمم  
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که خدا وقتی ما ازش به هر دليلی شکايت ميکنيم و اون به ما کادو و جايزه ميده 
ی تو نيستم، ولی کسی منيتونه اين من پدر واقع. ، چه قدر صرب و شکيبايی داره 

جون و دل تو رو . حقيقت رو کتمان کنه که من پدر توام  چون هستم ، من 
برای مهني هم به اينجا اومدم که نذارم اين  . بزرگ کردم و از هيچ حقی هم منيگذرم 

اما مهونطور که خدا ميگه و به منم گفنت که به تو بگم ، تو حق . کار رو بکنی 
ری که داری خامته بدی ، و انتخاب داری ، ميتونی بپری و به اين زندگی نکبت 

اينکه بيای اين ور پل ، من رو که در متام اين سال ادعا به دوست داشنت و 
هم صحبت کنيم ، و بعد به زندگی  عاشق بودن من کردی رو بغل کنی و 

رتين حنو زندگی کنی  ش . ای اين دنيا رت از مهه آدم ه. بپردازی ، به  مطمئن 
من صحنه هايی رو ديدم  . هر کسی اين فرصت رو نداره که بتونه به زندگی برگرده 

ثري گذاشت ، انسان هايی که برای برگشنت به زندگی حتی  که خيلی روی وجودم 
نيه ای التماس ميکنند ، اما هيچ راه برگشتی به گذشته نيست  شايد . برای هزام 

. سفر کرد و به آينده نگاه کرد ، اما گذشته ، هيچ وقت بر منيگرده بشه به آينده 
چون چيزی که گذشته قرار نيست برگرده وگرنه هيچ وقت بر منيگشت و امسش هم  

زم ميگم اين انتخاب توئه . گذشته منيشد خدا ... و ميخوام بدونی . به هر حال 
اميد نشد و منيشه و من هم مهي شه تو رو دوست خواهم در هيچ صورتی از تو 

. " داشت 

يد به  يد بکنه ؟  سينا حس ترديد شديدی رو داشت ، منيدونست چی کار 
اينکه پيش پدرش بره  :" حسی در درونش به اون ميگفت . داخل آب بپره و 
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يد به هدفی که در متام اين ساهلا داشتی فکر کنی و حس " مهه اينها دروغه ، تو 
هيچ وقت برای عوض کردن مسري دير نيست ، تو پدرت :" ديگه ای هم ميگفت 

رته که اين فرصت رو از دست ندی و زودتر  رو ميخواستی و اون االن کنارته ، 
... من متام حرفهات رو شنيدم : " سينا رو به پدرش کرد و گفت " . بری پيشش 

ور کنم ؟ دوست دارم دليل اين سوال رو به من ب يد تو رو  من . گی اما چرا 
ميدومن که تو پدر من هستی و ميدومن که دوستم داری ، من هم دوستت دارم اما 

چه دليل :"  پدرش نگاهی به اون کرد و گفت . " دليل قانع کننده تری ميخوام 
ت بدم  من عاشق تو ام پسرم ، عاشقانه دوستت . ميتومن قانع کننده تر از عشق 

دت ت داشتم و عاشقانه بزرگت کردم ،  ه مهيشه وقتی به اينجا می اومدمي چی 
شی  راحت  ت دروغ گفتم از دستم  ميگفتم؟ ميدومن حق داری به خاطر اينکه 

راحت نيستی ، بلکه از دست خودت  ، ولی من فکر ميکنم تو از دست من 
راحتی ، از اين که نتونستی من رو اون روز جنات بدی ، اره اگه تو زودتر وارد 

قک م تو هيچ وقت منيتونستی . يشدی من زنده ميموندم ، اما اون تقصري تو نبودا
قک هستم ، وقتی من رو صحيح و سامل تو صبح مهون  حدس بزنی که من توی ا

هيچ  . روز ديدی منيتونستی حدس بزنی که بعد از ظهر سکته قلبی ميکنم و ميمريم 
هم مقصر نيستم ، خدا کس منيتونه اين حدس رو بزنه پس تو مقصر نيستی ، من 

يد من . هيچ کس مقصر نيست . هم مقصر نيست  يد خودت رو ببخشی ،  تو
ن حلظه ای که به داخل آب می پری و . رو ببخشی  ن زندگی ،  و اال 

شی، روحت در عذاب خواهد بود  " حتی بعد از اون منيتونی راحت 
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پدر من هم دوستت :" بود گفت سينا که اشکهاش متام صورتش رو خيس کرده
شايد خدا بتونه ولی من منيتومن ، من ... تو شايد بتونی من رو ببخشی ... دارم 

ر به خودم گفتم درب و  مقصر بودم ، اون روز وقتی دم نگهبانی رسيدم ، هزاران 
ر يه حسی من رو  ز کنم و به داخل برم ، اما اين کار رو نکردم ، انگار که هر 

شه و اگه . ف ميکرد و منيذاشت پيش تو بيام منحر  يد يکی مقصر  اين وسط 
يد جمازات بشم ، و اگه اين جمازات  خدا و تو مقصر نيستيد پس من مقصرم و 

شه ، خوشحال ميشم قبولش کنم پدرش يکبار ديگه شروع به صحبت کرد . " من 
يد به دنبال مقصر بگردی؟ چرا به جای فکر  :" و گفت کردن به چيزهای چرا 

خوب زندگی دنبال بدی های زندگی ميگردی ؟ چرا به جای اينکه به اون دخرت و 
داشتنش فکر کنی ، به رد کردن و از دست دادنش فکر کردی و ميکنی؟ هيچ 

تو نبايد به دنبال مقصر بگردی ... وقت به اين موضوعات فکر نکردی ؟ نه پسرم
ن داره ، اگر قر ...  از دست دادن پدر هر آغازی يک  شه که هر کس  ار 

کسی و چيزی خودش رو بکشه و مقصر بدونه که منيشه  دته وقتی . مادر و 
دته کی رو ميگم؟ امسش ... بچه بودی يه دوستی داشتی که خيلی غمگني بود ؟ 

اون االن صاحبت ... ميدونی اون االن کجاست و چی کار ميکنه ؟ . مهرداد بود 
اون مثل تو پدر . زرگ شده و برای خودش صاحب خانواده شده يک جتارت ب

به اين . نداشت ، اون بچه کامال يتيم بود و تنهای تنها ، اما چرا اين طوری شد 
ور داشت که قوی تر از خودش بود ور داشت ، به چيزی  وقتی . خاطر که 

به اين اجازه رو نده ،. اجازه بدی روحت ضعيف بشه ، خودت ضعيف ميشی 
ش و بدون که هيچ وقت تنها نيستی  و دوست دارم بدونی  . خودت اميد داشته 
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ور داشتم پسرم ، خواهش ميکنم اگر من رو  که من مهيشه توی زندگيم به تو 
ابد زجر بکشم و خودم ر  اميد نکن ، اجازه نده  دوست داری ، من رو 

ارزش خودم رو سرزنش کنم که چرا نتونستم  تنها عشق زندگيم رو ، ت نها دارايی 
من از اون دخرت خيلی ... و يک چيز ديگه که دوست دارم بدونی . جنات بدم 

شه  به نظرت . خوشم اومد، و فکر ميکنم که اون هم از تو خيلی خوشش اومده 
شی  رت نيست که بری و دنبالش بگردی و سعی کنی يه پدر و يک مهسر خوب 

رت نيست امسی اينکه ؟ به نظرت  ريخ به جا بذاری ؟  از خودت توی اين 
خودت رو به اينجا برسونی و بدون هيچ هدف مشخصی مهه چيز رو متوم کنی ؟ 

در ضمن اون پريمردی که امشب ديدی هم نشانه ای بود که خدا برات آماده کرده 
بفهمی که مهيشه دوستت داشته و هيچ وقت تنهات منيذاره  و برای آخرين. بود 

حرف دوست دارم بدونی که هم من دوستت دارم و هم خدا ،  و اينکه خدا هيچ 
وقت از غيب به کسی کمک منيکنه ، مهه چيز در درون خودت وجود داره ، فقط 

ور کنی که من کنارمت و هيچ  ور کنی که کنارته ،  شی و  يد به اون اميان داشته 
راحتی وقت تنها نيستی ، در اين صورت هيچ وقت دچ ار شکست و درد و 

. " منيشی

کلمه دوستت دارم اون برگشت ، اما  سينا که نگاهش رو از پدرش دزديده بود 
تعجب به آن سوی نرده ها اومد و به . هيچ خربی از پدرش نبود بدون اراده و 

:اطراف نگاه کرد و صدازد 
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به ... " اشتباه کردماشتباه کردم ،... برگرد ، خواهش ميکنم... پدر ... پدر " 
د گفت  فر منو ببخش ... خدا:" روی زانو افتاد و دستاش رو به آمسون گرفت و 

ر ديگه ... اشتباه کردم ...  ر ديگه پدرمو بغل کنم ... اجازه بده يه  . فقط يه 
. " خواهش ميکنم... خواهش ميکنم

هوا هم ديگه آروم . سينا در مهون حالت بر روی زمني افتاده بود واشک مريخيت
د و بوران سرد نبود، انگار که مهه چيز آروم گرفته شده بود هيچ خربی از برف و 

ور کنه  شراره های زرد خودش توی . بود، منيتونست  خورشيد هم کم کم داشت 
آمسون پيداش ميشد و نويد اين رو ميداد که سرما برای دقايقی و شايد روزها 

. و شادی جای مهه چيز رو ميگريهخواهد گرخيت و گرما

سينا بعد از  چند دقيقه به خودش اومد و ايستاد و  به آمسون نگاه کرد ، به کلی 
ر ميخنديد و حس ميکرد که متام وجودش ، روحش  تغيري کرده بود ، برای اولني 

. " واقعا از تو ممنومن ... ممنومن ... خدا:" شاد شده ، و گفت
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فصل آخر 

ل آبی که قرار بود به خونه  نگاهی به پشت سرش انداخت ، به پل ، به کا
جديدی واسه بدنش تبديل بشه ، به آمسون که ديگه کامال از نور خورشيد اشباء 

حس جديدی در وجودش موج ميزد ، . شده بود و متام جهان رو روشن کرده بود 
بدنش نگاهی انداخت ، به متام روحش رو پر کرده بود ، به دستانش نگاه کرد ، به

مهه چيز به نظرش جور ديگه ای . لباسهاش ، به هر چيزی که داشت نگاه کرد 
ميومد، مهه چيز به نظرش زيبا تر بود ، حتی اون لباس های کهنه رو فاخر و نو 

از اينکه خداوند فرصت ديگه ای به اون داده بود واقعا خوشحال بود ، . ميديد
دی رو حتمل کرده ، واقعا درک ميکرد که چر  ا در متام اين مدت مشکالت ز

ميدونست که وقتی االن به گذشته نگاه ميکنه ، ديگه مثل قبل فکر منيکنه ، مهه 
ايی که توی زندگيش اومده بودند و رفته  چيزهايی که اتفاق افتاده بود ، متام انسا

. بودند ، مهه و مهه برای اين بود که اون بتونه خودش رو بشناسه 

ديگه خودش رو خبشيده بود، خودش رو به خاطر مرگ پدرش مقصر منيدونست ، 
به خاطر متام مشکالتی که داشت ، به خاطر نداشنت يک زندگی عالی ، به خاطر 

. تنهايی ، به خاطر هيچ کدوم از اين مشکالت خودش رو مقصر منيدونست 
مهون جاده پر پيچ و زندگی رو به زيبايی ميديد ، و ميتونست درک کنه که زندگی

يد  شه هيچ لذتی نداره ، ميتونست درک کنه که  مخيه که اگر صاف و يکنواخت 
قدر يک جاده صاف رو بدونه  برخی مواقع هم توی مسريهای خاکی حرکت کنه 
کوير رو نشناسه منيتونه بفهمه جنگل چه حس خوبی داره  ، ميتونست درک کنه 
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متام حس نو . زيبايی و دلگرم بودن خورشيد پی منيربه هوای سرد رو نچشه به . 
. حال گذشته توی وجودش تغيري کرده بودند

ل و آمسون ايستاد و گفت  برگشت و ادامه ..." خدانگهدار:" رو به پل و کا
ره من :" داد به راه رفنت ادامه ..." . سالم خدا... سالم پدر ... سالم زندگی دو

ل آب دور شدداد و بعد از چند دقيق . ه ای راه پيمايی به طور کامل از پل و کا
ا نگاه  غهای ميوه ، به متام او ل آب پر بود از درختان و  در اطراف اين کا

ره به اين رنگ سبز و زيبا خريه بشه ، از  ميکرد ، خوشحال بود از اينکه ميتونه دو
ا لذت متام ميوه خبوره و طعم خوب او دستاش رو . رو حس کنه اينکه ميتونه 

ن از مهه اين زيبايی ها دور شد  ز کرده بود و به حالت صليب گرفته بود و قدم ز
زه . و تقريبا وارد حموطه شهر شده بود  . روز جديد و زندگی 

ره به تکاپو افتاده بود ، ماشني ها تو خيابون مريفنت و می اومدن ،  متام شهر دو
زه رو جشن ميگرفنت ، البته مردم هر کدوم به يک مس ت مريفنت و شروع يک روز 

ا  ولی چيزی که برای سينا تو اون حلظه مهم بود اين بود که دوست ... نه مهه او
داشت مهه روز ها رو جشن بگريه ، دوست داشت هر روز اين هوا و اين شهر و 

ا رو از خود راض. بغل کنه  ی منيديد ، ديگه از مردم بدش منی اومد ، ديگه او
ا رو موجوداتی ميديد که برای ادامه حيات احتياج به اشتباه کردن دارن،  بلکه او

ا رو به شکل انسان ميديد ، مهونطور که بودن و هسنت . او
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از سر خيابونی که خونه اش توش قرار داشت رد شد ، نگاهی گذری به اون 
سرعت از اون دور شد ، خاطرات گذشته رو  قی  انداخت و  برای گذشته 

توی اون حلظه تنها چيزی که ميخواست اين بود که در کنار اون پري . گذاشته بود 
اون يک فنجون چايی بنوشه  . مرد بشينه و 

به سر کوچه رسيد نگاهی به داخل کوچه انداخت ، کوچه بن بستی که پري مرد 
نگاهی . بل بود توی اون خونه ای موقت برای خودش ساخته بود ، مهه چيز مثل ق

به خونه اون انداخت و پري مرد رو ديد که روی صندلی خودش خوابيده ، آتش 
ه تر از قبل شده بود . روبه روی پريمرد مهچنان روشن بود ، اما زبونه اون خيلی کو

وقتی به پريمرد نزديک تر شد ، نگاهی به اون انداخت ، دوست داشت که پريمرد 
مهه چيز تشکر کنه ، به اين خاطر که بدون چشم رو بغل کنه و ازش به خاطر

داشتی به حرفهايی که اين مهه سال توی دلش نگه داشته بود گوش داده بود ، به 
اين خاطر که شب رو در عوض مهراهی سينا در کنارش طی کرده بود ، به اين 

اين که فقري بود و بی خامنان اما به اندازه متام دنيا ثرو  ت و خاطر که پريمرد 
رو به روی پريمرد نشست و نگاهی به . اشت ، غنی تر از هر انسانی بود دارايی د

دوست داشت اون رو بيدار بکنه اما دلش . چهره شکسته و آرومش انداخت
د پدرش . نيومد ، برای حلظاتی کنار اون نشست و به چهره پريمرد خريه شد  به 

دستش رو روی دستان پريمرد  . وم بودافتاده بود ، پريمرد هم مثل پدرش مهربون و آر 
به صورت . تعجب اين رو گفت " وای چه قدر دستات سرده ؟" گذاشت 

آروم و بی ... پريمرد نزديک شد ، دستش رو روی نبض پريمرد گذاشت ، مرده بود 
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ر از اين دنيا بسته بود ، انسانی که جون  . دغدغه مرده بود  در تنهايی و فقر 
ره از . ات داده بود، مرده بودکس ديگه ای رو جن ور کنه ، اشک دو منيتونست 

ران کرد و  راحت نبود، دستان پريمرد رو بوسه  ر  چشماش سرازير شد اما اين 
چه قدر دستات سرد شده ؟ ... چطوری پريمرد؟:" در مقابلش نشست و گفت 

ونطور که مه... متام سرعت برگشتم پيشت ... چه قدر آروم خوابيدی ؟... 
دته ؟ م گفتی،  م گفتی که زندگی خيلی ... خواسته بود و ديشب  دته 

ارزشه ، خيلی ... راست ميگفتی ... راست ميگفتی ... ارزشه ؟ زندگی خيلی 
هه  ش ، بذار توی :" نگاهی به آمسون کرد و گفت ... " هم کو مواظبش  خدا

شتی که اين  شه ، بذار توی  مهه از زيبايی هاش تعريف کردی آروم بگريه شت 
شته  ره به پريمرد نگاه کرد و ادامه داد. " ، چون اين مرد مستحق  :" و بعد دو

ديشب ... ميدونی پدر ... اشکال نداره من پدر صدات بزمن ؟... ميدونی پريمرد 
صبح حرف زد ... پدر خودمو ديدم  هام  .. .ورت ميشه ؟. اومدم کنارم و 

مثل مهيشه مهربون و خندون بود ، مثل مهيشه خودش رو برای اينکه به من کمک  
ديشب ميخواستم به اين زندگی خامته بدم ، ميخواستم .... ميدونی. کنه رسوند
اما نفهميدم که تو از مهه بيشرت به بودن ... ميخواستم برم پيش پدرم . متومش کنم 

از . تو بودی که به من احتياج داشتی اين... احتياج داری ، پدرم جای خوبيه 
هات وقت گذروندم خيلی خوشحامل  عا مرد خوبی تو واق... اينکه کنارت بودم و 

االن تصميم گرفتم به زندگی ادامه بدم ، تصميم گرفتم مهه . يعنی هستی ... بودی 
چيز رو از نو بسازم ، دوست دارم برم دنبال مهون دخرتی که چند سال پيش 

شه ، به هرحال ... البته ميدونی ... ديدمش  االن ازدواج نکرده  ... اگه 
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شم  رت بشناسم ، بيشرت دوست داشته  تصميم گرفتم ... تصميم گرفتم خودم رو 
. " واقعا از تو ممنومن که فرشته جنات من شدی . خودم رو ببخشم ، برای مهه چيز 

. " آروم خبوابی :" نيش زد و گفتدستان پريمرد رو بوسيد و بوسه ای هم روی پيشو 
. و از اوجنا دور شد 

در طول راه به پريمرد و خالصه متام اتفاقات ديشب فکر ميکرد ، شبی که هيچ 
شبی که تونست يک انسان رو از لبه پرتگاه به . وقت توی زندگيش فراموش منيشه 

ريکه . سعادت برسونه  ، انقدر به اين فکر ميکرد که مرز بني اين دو چقدر 
ريک که اگه حواست نباشه به خودت ميای و ميبينی مهه چيزی که داشتی رو 
ختی ، روحت رو ، جونت رو ، زندگيت رو و خالصه هر چيزی که داشتی و 

ختی  . داری رو 

لبخندی روی لباش نقش بست ، به آمسون نگاه کرد و بعد از حلظه ای مکث ، 
. امه دادنفس عميقی کشيد و به راه رفنت اد

ن 
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