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 :مقدمه

 کیشب هم، از دوازده به بعد، هر  يها مهین... نوشتیاو م خواندمیشب ها من درس م. اتاق بود کیفاصله مان 

حرف  یسبز بر دستانمان، گاه يِچا وانیل کیبا . میدید یاتاقمان م يدرب ورود يرا جلو گریساعت همد

. گذشتیم گاریدر سکوت س اتاوق شتریاما ب دیکه بشود به آن خند يزیچ ای میگفت یجک م یگاه. میزدیم

زرد و خسته باشند هرچند اکثرا  زییآمده در پا شیها پ یلیخ يبرا. دهند یم رییاز فصلها انسان را هم تغ یبعض

 .يدر بهار پر شور و با انرژ ای. شوندیعاشق م

هم  یگاه. صدا یسرد و ب. حداقل مرا. خودش کرده بود هیزمستان ما را شب. زمان، فصل، فصلِ زمستان بود آن

 گاریحالِ س شهیاز هم شتریزمستانِ آن روزها ب. نشسته میبرف بر شانه ها کردمیاحساس م زمیدر اتاق، پشت م

وقت بود دود  یلیهام که خ هیر. آمدیم رونیام ب نهیو از س دیچیپیخودش را در دود م. کرده بود کیرا به خود نزد

کم سن و سال . بود گاریجانِ س يبرا یخوب يدادند و فقط دود بود که نشانه  ینم صیتشخ یفصل چیرا در ه

 ...که آن مرد آمد یدرست زمان...دوستم شد گاریکه س بودم

او فقط سخت ماند . من مهندس شدم تشینها. سدیبنو کردیم یسخت و او سخت بود و سع خواندم،یدرس م من

 .و چند ورق نوشت

 ...اش اما من همچنان مهندس ام یبا تمامِ سخت سدینویهم دارد م هنوز

ساعت ها و . یچند سانت وارِید کی يبه اندازه  ياتاق، در فاصله ا کی يدر فاصله . ست فاصله یبیغر تیحکا

 . کندیم رییتغ شانیپنجره ها هم جا

 ...مرد قد بلند...به قلبت گناه بود مانیراه ا تنها

*** 

 وقت چیآمده ه شیپ

 ات بلند باشد یشانیپ

 بلند تر؟ بختت
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 بلند بلند يمرد و

 ؟!"دوستت دارم" دیبگو

 آمده باشد شیپ دیبا

 ینکن الیخ تا

 بودنت زن

 دیشده شا ابانیب يبادها بر

 باشد دیآمده با شیپ

 انتقام خودت را تا

 يریخودت نگ از

 خودیب یبه خورد خودت نده و

 باشم یمستقل يتوانم زن تنها یچه بهتر که م که

 یزن چیه

 کند یدروغ را امضا نم نیا يپا

 آنکه مگر

 ...باشد امدهین شیپ

********************* 

 .... دییبفرما یالو سالم مطب دکتر تهران_

 ...خواستمیوقت م هیسالم خانوم _

 ...؟ دیپرونده دار_

 میشیبار اولمونه مزاحم دکتر م ر،ینخ_

 ...هودهیب يختنایزبون ر نیاز ا امان

 ؟ دیایب دیتون یم 11شما سه شنبه ساعت  _

 کوتاه گفت یو بعد مکث دینازکشو کش يصدا

 ..تونم یم... بله ،بله_

 ، خدا نگهدار دیاریب فیسرساعت تشر دیپس لطف کن_
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 ..کشوها قفل شدند..پرونده ها سرجاشون قرار گرفتند...هربار مثل

 !وقت کار تمام...ساعت چهار. اتاق دکتر رو هم بستم  در

 ؟  يندار يکار رم،یمن دارم م یعیشف يآقا_

 ...، به سالمت  ینه بابا جون خسته نباش_

 یلیخ ینداشت ول يادیدکتر امروز مراجعه کننده ز نکهیبا ا.  رونیبرداشتم و از مطب زدم ب زیآو يرو از رو فمیک

 ....خسته شده بودم

چهار براش  گفتیم...درست بعد چهار تا بوق جواب داد...انهینبود امروز کالس داره  ادمی. رهارو گرفتم ي شماره

 !... ارهیم یخوششانس

 !.. يسالم خواهر_

 ؟ییسالم ،کجا_

 !!...ییگالب به روت تو دستشو...خشن...بداخالق_

 ...بهش دمیتوپ

 یکنی، استفاده م يشوریم ،ياریتو چاه ، همونو درم فتهیبه جون آوا دوباره ب ؟ییدستشو یرفت لیتو باز با موبا _

 ..افتاد؟. 

 ...ناله جواب داد با

 ..؟ یکنیم دمیتهد يلنگه پا واستادم بعد تو دار هیو هوا  نیمن االن وسط زم_

 ؟ ییحاال کجا.  یرها گفتم ، خود دان گهید_

 ییدستشو رمیمگه من تو دانشگاه م! معلومه که خونه ام .  یزنیزور بزنم تو حرف خنده دار م امیتا من م يوا_

 ؟

 ؟  يشد وبسیمگه دوباره  ینبود ؟ راست ادمیآهان _

 دینال دوباره

 !! ادین یول ادیب يزیچ ای یکیچقدر سخته دلت بخواد  یوا ، اگه بدونآره آ _

 ! نیبب_

 هان؟_
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  یچیه_

 .بداخالق  يِدوست دارم خواهر _

 با خودم گفتم...دست تکون دادم دیرس کمیکه نزد یتاکس نیاول يقطع کردم و برا ویگوش

در ...ستمیرها ن...من اما...هم سن و سال خودش ياز دختر ها یلیمثل خ...رهاست شهیخوبه که رها هم چقدر

 ...را کرده شیکه باز دلم هوا یدر بند کس...بندم

پشت در ..توراه بودم  گهیساعت د کیکرج  سیتا به مترو برسم ، بعد هم تا فرد دیساعت طول کش کی

 . باز نکرد  زنگ درو زدم رها یاما پشت در خونه هرچ...باز بود شهیساختمون معطل نشدم چون مثل هم

 ...و درو باز کرد دیبه در زدم تا بالخره شن يچند بار. رو جا گذاشته بودم دیکل

 ...از کار باعث شد بهش بتوپم یناش یخستگ

 !میکنینم یتو قصر که زندگ ؟ییرها معلوم هست کجا_

 ...!شیشگیهم يبغل کردنا نیاز ا ادیبدم م دونستیم...کرد و ناغافل بغلم کرد میتعظ سشیخ يهمون دستا با

 !بودم عشقم ییدستشو _

 ...دادمش عقب  هل

 ! ؟ یلچر دستاتو شست _

 ....!نکردم که  ییاصالً دستشو! باال و امدم درو باز کردم  دمیپ ن پ کش_

 يو پاره پوره  یمیمبل قد نیاول يرو...از سرم دمیمقنعه امو کش...گذاشتم یهامو در آوردم و تو جا کفش کفش

 ...اختمخونه خودمو اند

 امد؟ ییروبرو هیهمسا_

 ...کنم واست فیتعر دیبا. آره _

بهم  لیاوا...کنه فیاز عرق پاهام خونه رو کث یناش یِسیپاهام گذاشت تا مبادا خ يجلو وییاول رها دمپا همون

دماغتو  يپام جلو ياز بو...؟یاونوقت تو چ... یکه توشاد باش کنمیکار م رمیاز صبح م گفتیم...خوردیبرم

باالخره ...که حق با رهاست دمیرس جهینت نیتو حموم؟ همون روزام به ا میفرستیم یزبون یُ با زبون ب يریگیم

 !گه يمثل من بو یکی دادیعطر م يبو دیاز ما دوتا خواهر با یکی

 ...دوش ریداده اش بدن کرختمو بلند کردم و فرستادمش ز نیچ ینیو ب ییدمپا دنید با

...بود یفرار از خستگ يراه برا نیهتربعد هشت ساعت کار ب دیشا
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 يموها...بود دهیاشو خودش پوش گهیکه رنگ د یتاپ و شلوارک...بودند دیجد...گذاشته بود رونیهامو ب لباس

 ...با سشوار خشک کردم مویکوتاه ِ مدل موکت

 ؟... ؟دکتر جونم خوبه... آوا کار چه طور بود_

 ...معتقدم سوختن بهتر از ساختنه شهیهم..اومد یاز گز گز شدن لبهام خوشم م...داغ داشتم ییبه چا عادت

 ؟... تو چه خبر از دانشگاه... ! داشتن فیجناب دکتر امروز سگ تشر _

 ..نشد زود امدم لیتشک شیکیامروز دوتا کالس داشتم که _

 ؟... بود یکالس اولت چ_

 ...!بچسپ دمونیجد هیرو ول کن همسا نایا_

 ...دادندینم ینیریروزام طعم ش نیا يقند ها...زدم و گذاشتم دهنم مییچا يتو قند

 تا بچه داره ، آره ؟ 4 یمثل قبل نمیالبد ا _

 !قربونش برم. نه بابا ، خودش تنهاست : بافت گفت یکه داشت موهاشو م رها

 !تعجب شد عالمت هیباز شب يخودیرها ب افهیق...داغ نبود...دمیسر کش وییچا وانیل

 شوهر نداره ؟ یعنی:  دمیو ازش پرس دمیدراز کش نیزم يرو

 !فداش شم ، مجرده  یاله: اش گذاشت و گفت  نهیس يدستشو رو رها

 میکفه پام کفر ي خچهیم...بود دهیدکتر ازم کار کش یامروز حساب...هم گذاشتم  يرو یهامو از خستگ چشم

 ...یافتاد لعنت ینم...کرده بود

 ...کردیم دیو تمج فیتعر دیجد هیرها داشت از همسا بازم

 ؟ير یقربون صدقه اش م نقدریحاال چرا ا_

 ...کوتاه بور يپوست برنزه، موها یس.ك.س کلیقدبلند، ه! شیدید یاگه م يوا_

 خونه اش ؟ ی؟ رفت...يدیوا تو موهاشو کجا د_

 !دمینه بابا امد جلو در د_

 !؟ گردهیحجاب تو ساختمون م ی، ب ایح یچه ب_

 آوا ؟ یگیم وی؟ ک یک_

 ! گهیرو د هیدختر همسا_
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 ...خورد به شونه ام دستش

 .... !پسره مونیهمسا!  هیدختر ک_

 ...شدم خیسرجام س یآن یِاز شدت برق گرفتگ...سه فاز بهم وصل کرد برق

 !؟ير یقربون صدقه پسر م يساعته دار هیتو  _

 ...سوالم خنده دار نبود...دیخندید و به آشپزخونه رفت ، داشت مبلند ش نیزم ياز رو رها

 ....داد زدم...  میرو پام کوب محکم

 !رها با توام _

 !داره  سبوکمیاز همه مهمتر ف! ، با کالس تیخوبه ، باشخص یلیآخه خ: همونجا گفت از

بلند شدم و  نیزم ياز رو. شورشو درآورده  گهیداره ،د سبوكیف اروی دهیچقدر باهم حرف زدن که فهم نیبب.  اه

 لنگه پا واستاده بود هی... هنوز پامو تو آشپزخونه نذاشته بودم که چشمم به رها افتاد 

تو  دمیاسمشو گفت رفتم چک کردم د! داره  سبوكیخودشم نگفت ف! حرف نزدم  ادیبه خدا باهاش ز _

 ...سنا جوون به قول...لشیام داره پروفا یچه عکس...هست  سبوكیف

 ...باال دمیو کش چوندمیجلوتر رفتم و گوششو پ. ام گرفته بود خنده

 !گم؟یم یکه چ یفهم یم.  یجور بش اروی نینداره با ا تیخوب.  مییرها ، ما دوتا دختر تنها نیبب _

صداشو  زد،یداشت حرف م ییباال هیمن اصالً باهاش حرف نزدم با همسا. حواسم هست  یآره جون آبج_

 دمیشن

 ...مشت برداشتم و تو دهنم چپوندم هی. سرخ کرده افتاد و گوششو ول کردم ینیزم بیبه س چشمم

 دلم زیاندازم عز یمن سفره رو م... یدراز بکش قهیچند دق وارویرو د يتا پاهاتو بذار_

 وبسی شهیهم يتوش رها موندمیبود که اگه ساعت ها م ییتنها جا ییدستشو...زدمیسر به اتاق فکرم م هی دیبا

  زدیرها داشت با تلفن حرف م رونیاومدم ب یوقت..شدینم دایسرو کله اش پ

 ...زنگ در به گوشم خورد يکه صدا دمیکشیدراز م نیزم يرو

خر ...سرشو کج کرد و پشت سرهم شروع کرد به پلک زدن...رها رفتم تا خودش درو باز کنه يبرا يغره  چشم

 ...اره بلند بشم،مجبور شدم دوب..آورده بود رمیگ

 !اشم خدا ببخشه هیبق...مو شونه هام انداختم يشال بلند برداشتم و رو هی

 !سالم رها خانوم_
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دستشو باالتر آورد و  يتو ینیجواب سالمشو دادم که س... رها ، بهتر بود  فاتیاز توص....  هیجناب همسا... بعلهه

 گفت

 !خانوم رهینظ یبابت ناهار ظهر دستتون دردنکنه ، دستپختتون ب _

تف به ذاتت که مثل ....واسش ناهارم برده. دروغگو يرها يا.... نگاه به پسره هیانداختم و  ینینگاه به س هی

 ...ییمامان دروغگو

 با خواهرتون صحبت کنم؟ تونمیم دیببخش: خواستم درو ببندم که گفت . رو با حرص از دستش گرفتم  ینیس

 ؟يدار کاریبا خواهرم چ: بلند گفتم  يو صدا ضیغ با

 !راجع به پول شارژ باهاشون حرف بزنم خواستمیم. ساختمونن  سیآخه چون رئ:گفت  دیو با ترد دیترس

  ستنیخونه ن: بودم که گفتم یاز دست رها عصبان اونقدر

 ...به هم دمیمحکم کوب درم

 ... ارهچیآخه گناه داشت ب...غلط کردم: برگشتم رها با ترس گفت  تا

 دمیکوب ییرایو کهنه پذ یچوب زیم يرو رو ینیس

کثافت چشم چرون باعث  کهیمرت...ستین ادتی یساختمون قبل...توروخدا. ترسم  یرها، من از حرف مردم م_

 تو ؟ یکنیم تمیچرا اذ. ها رو ندارم  هیحوصله دعوا با همسا...میشد از اونجا بلند ش

  دیصورتم رو بوس یامد و با ترس به آهستگ جلوتر

درس بخونه اومده  خوادیم يپسره بچه خواهرشه و واسه دکتر نیو گفت که ا نییخانوم اومد پا هیبه خدا، آس _

خانومم که به  هیآس. خورده واسه اون ببرم هی میکار داره اگه ناهار دار ییبعدم گفت جا. خونه رو گرفته  نیا

 . شهیبد م یلینبرم خ اهارپسره ن نیه واسه ااگ دمید.  دهیواسه ما زحمت کش یاندازه کاف

 ...صبح تا شب يمن بود يجا...؟یکنیزود بغض م نقدریتو چرا ا...شدم رهیخ بهش

 ...اخمامم باز زودتر باز شدند...از دور کمرم باز کردم دستشو

 رم؟یپسره رو نگ نیحال ا ينجوریکه من ا یاز اول بگ نویا يمرد یم _

 ...گلم یآبج يدیآخه تو مهلت نم: لوس کردو گفت  خودشو

 نیوگرنه اجاره ا...شد مونیرها باعث اثاث کش شمیدفعه پ..دمشیبخشیزود م دینبا...باز شده بود يادیز ششین

 ...خونه کجا و اون خونه کجا

...گم شو سفره بنداز که گشنمه_
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 ...جفت چشمام يبه رو_

 ...شدیم میحسود لشمیدل یب يخنده ها نیوقتا به ا یبعض...خنده  ریزد ز کهویغذا رها  سر

 رها ؟ يخندیم یبه چ_

 ... یچاره فکر کرده تو من یب... به پسره_

 !...م؟ییما دوقلو یبهش بگ ي، وقت نکرد یبگ يخوا یم یعنی_

 !میدیخند یم يآ...  دمید یاومدم پشت سرت ، عکس العملشو م یکاش اون لحظه م. رفت بگم ادمینه واقعاً _

 ..شدیخنده دار م یلیواقعاً خ آره

 ؟ هیپسره چ نیاسم ا یراست_

 ...مخابرات شیبرق گرا یکارشناس يدانشجو... یصامع عادیم...عادیم_

 ؟ هیچ: زل زده بودم که گفت  بهش

 ...زدم پوزخند

 !نه ؟ يآمارشو تا ته درآورد. اش  هیبق _

. ، سه تا بچه ان  دمیفقط فهم.  خواستینه اون چنان که دلم م: تو دهنش گذاشت و گفت  ينون بربر کهیت هی

کنه  یم یخواهر و برادر بزرگتر از خودش داره که جفتشون ازدواج کردن و خواهرش با شوهرش قشم زندگ هی

 !مامانشم خانه دار. ارتشه  ازنشستهباباش ب! الننیپدر مادرشم گ.  کنندیم یزندگ نجایبرادرش و زنش هم یول

 ...ياونم چه آمار...آمار درآورده بود شهیبازم مثل هم...لبمو گاز گرفتم تیعصبان يرو از

 !؟يدینپرس يزیراجع به مامان بزرگو بابا بزرگش چ _

 بلندش جواب داد يحرفو زدم رها با خنده ها نیمن با حرص ا هرچقدر

 ...ه داشته باشم بردم دم خونه اشبهون... نه اونا رو گذاشتم واسه فردا _

 خواستمیتو دانشگاه هر دفعه م....بلندش متنفر بودم  يخنده ها نیاز. و بکنم تو حلقش  وانیخواست ل یم دلم

 يطبقه  دادمیم صیتشخ دمیشنیخنده هاشو م يو هروقت صدا کردمیم زیو سنا بگردم گوشامو ت نیدنبال ا

 نیکنه با ا ریخدا به خ. رفتیم رصداش تا ده تا خونه اونورت!... نیبا ک یچندم دم کدوم کالس هستند و حت

 . دیجد هیهمسا

 بودن؟ ایدانشگاه ک ینگفت یراست _

 .سالم رسوند  یلیخ رضایعل یراست! بودن  گهیدانشگاه د هیمال  هی، بق سانی، سامان ، پر رضایعل_
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 ! خودیب...رضا؟یعل_

 چشه ؟.  يانداز یبچه رو دست م نیا نقدریآوا چرا ا_

 يلقمه  رهیآب پرتقال تازه براش بگ...لباس تنه پسرش کنه دیفقط مامانش هر روز صبح به صبح با یچیه_

 ...که مثل بچه هاست نمیا...بره ادشیکه عمرا  رینون پن

 داره؟ یچه ربط یبه عل...یِآدم نیخب مامانش همچ_

 يدرس دو واحد هیکه واسه نمره  يمرد...اشو خوندمبار که موقع خوندن نمره اش بغض کرد فاتحه  هیهمون _

 ...ستیبغض کنه مرد ن

 دنیشن یحت...دیهشت تا نه ترم طول کش بایهممون تقر یِکارشناس..با ما بود یاز دوران کارشناس رضایعل"

داشت !  رهینم ادمیکرد و  يکه ازم خواستگار يروز چوقتیه. اسکل احمق يپسره . کرد یم میاسمشم عصبان

 ؟ یکن یمن ازدواج م با: گفت  ینیگرفت که بدون مقدمه چ یدانشگاه م نگیو تو پارک نمیماش هیپنچر

با .... شدم  یهمون لحظهعصبان ختویبهمم ر یعل شنهادیپ...کردیگذشته ام درد م...حالم خوش نبود...روزا اون

از  نقدریدونم چرا ا ینم یالً محکم نزدم ولاص. آروم زدم  یلیمن خ....  شیشونیکه دستم بود زدم به پ يآچار

 ...!! سرش خون اومد

تا وارد .چشماشم کبود شده بود ریسرشو بسته بود ، ز! میدیاون روز تو دانشگاه چقدر با بچه ها خند يفردا

تا کالس آروم شد سرشو آورد پشت . اونهم اومد و درست پشت سرم نشست . کالس شد ، کالس رفت رو هوا

 ... !! دستاتو ببوسم يبذار نکهیمن هنوز سر حرفم هستم به شرط ا: گوشم و گفت 

 "!دستش  هیو  دیسف يخواستم برگردم و با مشت بزنم تو اون دندون ها یاون لحظه م آخ

 ...رونیاومدم ب رضایفکر عل از

 !امروز سنا زنگ زد  یآوا راست_

 داشت ؟ کاریچ_

 .زنه  یزنگ م لتیبا خودت کارداشت گفت فردا به موبا_

 حال و اوضاعه صداش چطور بود ؟_

 خوب بود چطور؟_

 یچیه_
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 يهمون روز... ! ه بود و من مرد خونهرها زنه خون. دمیدراز کش... انداختم  ونیزیتلو يتو حال و جلو جاهامونو

 ...میقرارو گذاشت نیا میفرار کرد ییجورا هیکه 

 !..ادیخوابم م. چراغ باال سره منو خاموش کن  نیا رها

 ...امیآوا واستا االن م_

آوردن و چراغ ها رو خاموش  فیبالخره خانوم تشر.  زدیدونستم طبق عادتش داشت کرم صورت و دستشو م یم

به .... وجعلنا  هیهفت تا قل هو اهللا و آخر سرم  شهیبعدشم که مثل هم. خوند  یم یالکرس تیداشت آ...کردن 

 ...صورتم فوت کرد

 !؟ یخون یسوره بقره رو نم. تموم شد رها _

 ...  دیشد صورتمو بوس خم

 ...ریشبت بخ: باز کرد و گفت  موهاشو

 دستم گذاشت و بغلم کرد يسرشو رو. سرش گذاشتم  ریتمو زدس هی شهیهم مثل

 !تا من بخوابما  یآوا نخواب_

  دمیبوس دشویسف یِشونیپ

 ...باشه ، اول تو بخواب  _

بدون هم .  میدیخواب یم ينطوریهم میباهم بود یاز وقت. برد  یکه خوابش م دیرس ینم قهیبه پنج دق رها

 ... شیرها با مامان بود و من پ...میهم نبود شیکه پ یون چند سالبه خاطر ا دیشا...برد  یخوابمون نم

 یم یکیو تار ییچون از تنها. من حق نداشتم شب ها زودتر از اون بخوابم  دیخواب یاون م دیام اول با شهیهم

 ....کنهیشکنند ، آدم وحشت م یخونه غلنجاشونو م لیگفت شبا وسا یم.  دیترس

غرق ...شدم داریزودتر از آوا ب شهیصبح مثل هم...بردیاومد اما خوابم نم یخوابم م...صبح بازم پهلو به پهلو شدم تا

 ...خوابش بود

 ؟يخندیسرخوش تو خوابم م...پاشو...رها خانوم_

 ...میشده بود یعل يسوار آزارا...میدیداشتم خواب خوب م_

 . چشم هاشو به زور باز کرد...خزعبالتشو واسم نگه يتو سرش تا ادامه  زدم

خونه تا محل کارم مجبور بودم هر روز صبح بعد نماز ،  يِبه خاطر دور. اومد  یخسته بودم و خوابم م هنوز

....فتمیراه ب عیصبحونه بخورم و سر
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 که رها گفت زدمیتند تند هم م موییچا

 !باهات مطب ؟ امیب. آوا من امروز کالس ندارم  _

 که برام آماده کرده بود و برداشتم يا لقمه

 ! بعدم من به دکتر نگفتم خواهر دارم . درس بخون  نیالزم نکرده ، بش رینخ _

 ...خب بگو من دختر خاله اتم: و گفت  دیکش يا ازهیخم

 ...دمیبود به بازوش کوب رشیکه هنوز درگ یکردن از خواب داریب يباالجبار برا.از خواب بپره  نکهیا يبرا

 ...  يعمه رو که دوست دار! بگو دختر عمه اتم ادی؟ خب از خاله بدت م یزنیرا مچ _

لباس  زیهامون و سا لیبیتا تعداد س مونیو از خوش شانس مییسرمون ما دوقلو رهیشعور ، پدرسگ، خ یب _

 !منو حرص نده گاگول یالل شو لطفا اول صبح!... هیکیبا هم  رمونیز

 ...کنهیترم م یعصب دونستیخوب م... خنده ریتو همون حال زد ز رها

 ! کنهیبا هم فرق م مونیچ هی ینبود ، ول ادمی _

 ...به لقمه ام زدم يا گهید گاز

 ؟  یچ _

 !پشت پات zو از همه مهمتر عالمت ..! اخالقامون _

 ده؟ید یُ دک یدوم یکه آره ول یاول_

 ....تو صورتم  دیدهنش پاچ اتیخنده و محتو ریزد ز رها

 !پدر سگ نوچ شدم _

 ! یگیم یچ یفهم ینم گهی، د یکن یکه م یآوا قاط يوا_

 ...مرده شورتو ببرن با اون خنده هات.  شنیم داریها ب هیاالن همسا شتویخب حاال ، ببند ن_

 رو چشمم بد اخالق_

 . .سالم خانوم مشکات _

 ریسالم دکتر صبح بخ_

 ......امروز چند تا مراجعه کننده دارم ؟_

قبال هم اومدن . ه تا س_
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 ؟ انیم يواسه چه کار _

  انیواسه پر کردن م گهید يداره ، دوتا يریو جرم گ یعصب کش شونیکی_

 ...من صبحونه نخوردم.  ارهیبرام ب يزیچ هیبگو  یعیباشه ، به شف_

 چشم دکتر_

کنه  یم شی، هرروز صبحونه نخورده راه ادیم 10دکتر ساعت  نکهیبا ا کنهیم کارینبود زنش تو خونه چ معلوم

.... 

 یکار م ششیاومد من سه ماه بود که پ یبه نظر نم يدکتر آدم بد. و صدا زدم و دستور دکترو گفتم یعیشف آقا

 ادیز.... هنوز بچه نداشت  یحدودا چهل سالش بود ول نکهیبا ا. جدا از اخالق گندش ، کارش خوب بود . کردم

 ادهیاونقدر ز ییوقتا هیکرد و  یم برخورد ماریو خشک با ب يچنان جد ییوقتا هیآخه .. .اومد  یازش خوشم نم

 ...!!  رونیاومدم ب یاز اتاقش م عیکرد که من سر یم يرو

  ارم؟یبراتون ب دیخور یم يزیخانوم شما چ_

 . شما صبحونه دکترو ببر. ندارم  لیاالن م. نه آقا باقر _

دکتر ازم خواست که دم دستش . باهم داشت  يریو جرم گ یعصب کُش هیسوم... اول دکتر اومدند ضِیمر دوتا

 .بهش بدم عیسر خوادیکه م ییزهایباشم و چ

رها  يجا! و چنگ انداختن دنیکش غیشروع کرد به ج یرانینکرده بود که خانومِ ش یهنوز دندون و خال دکتر

 ياون با چشم ها یول رونیبود ب دهیکش یرانیدستشو از تو دهنِ خانوم شدکتر .  نهیصحنه رو بب نیبود تا ا یخال

 ... دیکش یم عیبسته اش هنوز داشت ج

کردم  یخودمو کنترل م يکه خنده  یزدم و در حال ماریب يکرد که به شونه  یبا تعجب بهش نگاه م دکتر

 ...خانوم محترم، دکتر کارشونو متوقف کردن : گفتم

: چنگ زدن به طرف دکتر گرفته بود با تعجب گفت  يفرنچ شو به نشانه  يدر همون حال که ناخن ها خانومه

 ...، صدام گرفت  دیگ ینم یچیدکتر پس چرا ه يآقا

 د،ینزن غیج يخود یتا ب دیشما چشم هاتونو باز کن! خانوم محترم : بمش گفت  يهم با اخم و با اون صدا دکتر

 ...! گوشم کر شد
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 یشده بود و موقع عصب کش یبود چون دکتر عصب دهیفا یب یتحملشو برد باالتر ول يآستانه  یرانیش خانوم

بزنه  یرانیاز لپِ خانوم ش وریک تیال دمیترس یکه من دائم م یرانیخانوم ش يافتاد رو دندون ها یچنان م

 !!رونیب

نفس تازه  هیو من و دکتر با هم  تموم شد یرانیخانوم ش یِساعت عصب کُش میبود بعد ن یهر مشقت و سخت با

 ... میدیاز دستش کش

 !شوهرش چارهیب: دلم گفتم  تو

  م؟یکه ندار يا گهید ماریخانومِ مشکات ب_

 وقت نگرفته  ینه دکتر کس_

 .  ستین یمشکل.  دیزودتر بر دیتون یشما هم م.  رمیباشه پس من م_

 !یواقعا خسته نباش. ممنون دکتر _

 .  دیواقعاً ، شما هم خسته نباش: به صورتش داد و گفت  یبود پف یشاک ياخر ماریهم که هنوز از دست ب دکتر

 ستیل هینکرد و  ياونهم نامرد. رمیخواد بگه تا بگ یم يزیخونه و اگه چ امیزدم که دارم م امکیراه به رها پ تو

که خواسته  یتا جنس 17تا از  10که داشتم فقط  یبا پول. واسم ارسال کرد  زادیاز مرغ تا جون آدم يا هیبلند پا

 . ...رمیبگ تونستمیبود و م

 . شکست ر،یرو از دستم بگ نایسالم ا_

 ؟ یآوا همه رو گرفت_

 ... هم خوبه  نایهم! نه ، دستم جا نداشت_

 !....؟ يچه خبر خواهر_

 ...بودم تا االن  سبوكیف يکم درس خوندم ، پا هی، از صبح  یچیه_

 !...گلم یواقعاً خسته نباش_

 !ارمیب ییتو لباساتو عوض کن برات چا. ستمینه خسته ن_

 !اومد یبرنج نم يچرا بو. سر به آشپزخونه زدم هیدر آوردم و دست و صورتم و شستم ،  مانتومو

 ...ستادمیچارچوب آشپزخونه ا تو

 م؟یدار یرها شام چ_

وا ساعت تازه سه ، کو تا شام  :گفت  ختیر یم ییدر همون حال که داشت چا رها
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 ...آخه من ناهار نخوردم ، گشنمه _

 !يریتا شام نم ارمیب یچ هی يخوا یم_

 !خوام موقع شام خودمو خفه کنم ینه م: ماچ کردم و گفتم  لپشو

گشنه ام بود  نقدری، ا دمیدراز کش ونیزیتلو يمنهم جلو. رها رفت سراغ درس و مشقش  میمونو که خورد ییچا

من از  يبه خاطر آه و ناله ها دیکردم تا شا یهم به رها نگاه م یرچشمیز. کرد  یکه دائم شکمم صدا م

 ... دیرس یم هاشنبود و به کار الشیخ نیع یول! درست کنه  يزیدست به کار بشه و چ یگشنگ

 بودم به رها اشاره کردم دهیکش ونیزیتلو يافتاد و با انگشتم که رو ونیزیتلو يبه گرد و خاك رو نگاهم

 !يخونه بود يدیکشیدستمال م هی؟  فهیکث نقدریا نجایچرا ا _

 !نم؟یب یکو چرا من نم: به انگشتم کرد و گفت  یو بانمک قینگاه دق رها

 يانگشتم و بکنم تو چشم ها نیجلو تا ا ایب: گفتم ظی، افسارم و از دست دادمو با غ ادیز یگشنگ لیدل به

 ...روشنتر بشه  نیکه از گرد ا تیخاکستر

 جلوتر اومد و انگشتم و بوس کرد رها

 هیکردم که با  یهنوز با همون حالت داشتم نگاهش م. کنم یم زیقربونت برم ، حرص نخور ، االن تم یاله _

 . ... دیخند یهم م یواشکی.. کرد زیتم زشویو م ونیزیتلو... دستمال نمدار اومد 

 ...؟ يخند یرها چرا م_

 یاز سرکار زود م ایاونهم هر وقت خونه بود ! باباست  نیاخالقات ع: و گفت  ونیزیترسش رفت پشت تلو از

 ...! ادتهیداد  یم ریبه من و تو هم گ...! کرد  یم لهیاومد به مامان بدبخت پ

 ! ادمِی یهمه چ! ادمیآره ، :دوتا دستام گذاشتم و گفتم  يرو سرمو

 ...سوختیم يهاش گه گدار یلیس يجا...رونیب امیب یاون دوران لعنت الیتکون دادم تا از فکر و خ يسر

 !کنه  رمیمن گشنمه پاشو شام بذار ، حداقل بوش س _

 ... میامشب شام چالوس مهمون: کارش و ول کرد و رفت تو آشپزخونه  رها

 !؟ ی؟ مهمون ک... مهمون: به طرف آشپزخونه چرخوندم و گفتم  سرمو

 !کنه  یدعوتت م زنهیخودش زنگ م_

کنم  یکنه ؟ خودشم که فکر نم یما رو دعوت م یگفت ، ک یچرت م. نداشتم دنیپرس یسوال ستیب حوصله

! اونقدر پول داشته باشه که مهمونمون کنه 
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که  يزنگ خورد و از خواب ناز لمیدونم چقدر گذشت تا موبا ینمحال شده بودم که خوابم برد،  یب يقدر به

 . که پشت تلفنه خفه کنم یخواست اون یدلم م.  دمیبودم پر

 ...بله ؟_

 ... ؟يسالم خواب بود_

 ...آره شما ؟_

 ...دونستم ینم! شرمنده  _

 ...شما ؟ گمیآقا م_

 !!رضامیآوا عل_

 ! رضا؟یعل _

 !رادفرد ام  رضایعل! خانومِ مشکات خواب آلو _

گذاشتم دمِ  رویبلند شدم و به دور و برم نگاه کردم رها تو حال نبود ، دوباره گوش. پشت خط  یک دمیفهم تازه

 گوشم 

 !...يکرد دارمیخواب بودم ب_

 !... دیفکر کردم سرکار دیببخش_

 !... تیترب یبابات سرکاره ب_

بدو صورتتو  يشد داریچه برسه به االن که از خواب بشه حرف زد  یهم نم يبا تو حالت عاد. آوا يوا يا_

 زنم ، فعالً یزنگ م گهید قهیبشور چند دق

رها رو صدا کردم که جواب نداد، از جام بلند شدم و اول به . و منگ بودم  جیهنوز گ. و قطع کردم یگوش

.... بود دهی، دراز کش مشیدگذاشته بو نیزم يکه رو وترینبود ، به اتاق رفتم کنار کامپ يخبر. آشپزخونه رفتم

 ....آروم صداش زدم 

 ...آوا ساعت چنده ؟: هاشو باز کرد و موهاشو خاروند  چشم

 ! ؟ ی، شام گذاشت...پاشو !  دونمینم_
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 کاریپسره با من چ نیا. رفتم و صورتم رو آب زدم  ییغلط خورد ، به دستشو نیجوابم و نداد و دوباره رو زم رها

قبول شدم  نهیخواست بب یکنکور ارشد بود که م جِیکه بهم زنگ زده بود ، روز اعالم نتا يبار نیآخر! ؟...داشت 

 ! داشت ؟ کارمیاالن چ... ! نه ای

 رونیدستامو خشک کردم و اومدم ب. در اومد  لمیموبا يزدم که دوباره صدا یبا خودم حرف م نهییآ يجلو داشتم

 :آرومتر  ییبا صدا نباریا. دادم جواب مویگوش. بود  قهیساعت شش و ده دق...

 ! ...سالم_

 !دید یگفتم االن فحشم م! دیخداروشکر، خواب از سرت پر _

 ...چون خدا بهت رحم کرده  اریپس لطف کن نمازِ شکرم به جا ب_

 ...حتما . حتما خانم مشکات _

 ...؟ یداشت يخب کار _

 ...رها بهت نگفته؟_

 ...؟ گفتیبهم م دیبا يزیرها چ_

 ...خواستم در خدمتتون باشم یراستش ، امشب شام م_

 ! ...م؟ییاه پس ما مهمون شما_

 ... يبله اگه افتخار بد_

 !...آهان اونوقت به چه مناسبت ؟_

 ...؟ گهید يایم! کنم  یاونجا عرض م دیکه آورد فیتشر_

 ...نداره ؟ يرها کار نمیبب دیبا دونمینم_

 ...بهش گفتم که کاراشو واسه امروز انجام بده  روزیراحت ، من از د التیخ_

 ... دیپس باهم هماهنگ بود_

 ...ییجورا هی: و گفت  دیخند

 ...م؟یایب دیو کجا با یحاال ما ک! چه جالب_

 ! ...دنبالتون امیخودم م ياگه اجازه بد_

...جواب سئوالمو بده  _
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 ! ...شمیحال مخوش.  دیباش ينوروز ي، رستوران مرکز 7:30ساعت  دیلطف کن_

 ...خداحافظ !  نمتونیب یم میباشه پس اگه اومد_

 ...کرد  یخداحافظ یحالت ناراحت هیهم با  رضایعل

که عمراً  ییتو دستشو دیبهش بزنم ، چنان از تو اتاق پر يکتک جانانه ا هیاومدم برم سراغ رها و بابت کارش  تا

 ... تونستیکانگورو م

 زد غیزدم که رها ج ییبه در دستشو یمحکم مشت

 ...آوا  رمیتقص یمن ب! بهت بگم دمیبه خدا ترس _

صداشو لوس ...  شمیم یعصبان نمیب یرو م رضایمن عل یدون ی، تو که م يد یآخه االغ چرا منو حرص م_

 کرد

 ... !ادیسنا هم گفته اگه برسه م... انیم سانمیسامان و پر_

 نیچقدر ا.... موند تا من به اعصابم مسلّط بشم  ییتو دستشو يا قهیشدم ، چند دق یعصبان یحساب دیکه د رها

خدا  يبه خداوند... ! باز هم قبول کرده اد،یخوشم نم رضایو عل سانیدونه من از پر یحاال خوبه م.... دختر احمقه 

 .!شدم یبه رفتن م یعمراً راض میداشت يزیاگه واسه شام چ

 ...با توام  رون؟رهایب يایحاال چرا نم_

 ! ...  یزنیم امیب_

 !میای، زود ب میندارمت ، بدو زود بر يکار ایگم شو ب_

 !میاونجا باش دیبا میهفت و ن. میحاضر ش میآخ جون پس بر: و گفت  رونیب دیپر ییدستشو از

 آره ؟ دیباهم هماهنگ بود ویتو روحت ، همه چ ياّ_

 !شته ، ز شهیم رید. میحاضر ش میحاال بر: اومد و بغلم کرد  جلوتر

بلندم و با  یکرد و در طول همون کارهاشم من مانتو مشک یم شیواستاده بود و آرا نهییجلو آ قهیدق ستیب فقط

که به  یبود سرم کردم و در حال یرنگ زیر يو که روش گل ها دمیشال چروك سف...  دمیپوش یساپورت مشک

 !رها من گشنمه ، بجنب: داده بودم بهش گفتم هیاتاق تک وارید

  دیکش یدست چشمشو داشت م هی با

 !بکشم نویهولم نکن ، بگذار ا_
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اش  شهیعادت هم. دیو خط چشم کش ملیشدم، خداروشکر که فقط ر رهیرها خ ينشستم و به کارها نیزم يرو

 یمشک يمانتو... سانیمخصوصا پر...به همه بده شویرنگ يخواست پز چشم ها یبود ، به قول خودش م

و کفش ستش از تو کمد  فیکوتاه قرمزشم با ک ي، روسر دیاش پوش یجذب مشک نیکوتاهشو با شلوار ج

  دیدرآورد و پوش

 !میخب من حاضرم بر_

 بهش نگاه کردم نهیبه س دست

 !؟یعروس میر یم میدار _

 به لباساش انداخت ینگاه

 !پوشم یرو من تو عزا م نایا... منه ياگه منظورت لباس ها _

 ...شد  رید میبر... روتو برم رها _

 ...واستا واستا_

 ...چه مرگته ؟ _

 ...؟یپوش یم یو کفش چ فیک_

 ...اون اتاقه !  دمیبزرگ سف فیام با ک یکالج مشک_

  میآهان ، خوبه ، بر_

به  دیرس یتا پاش م یو گرون یپول یب نیکرد ، تو ا یام م وونهیکاراش د. رونیبعد جلوتر از من از اتاق زد ب و

 ..."تدربس" گفتیآسفالت م

زنگ بزنه و بپرسه  رضایچون رستوران دو قسمت داشت به رها گفتم تا به عل...میشد ادهیدر رستوران پ يجلو

 ...بازش نشستند يتو محوطه  دیتماس که گرفت فهم...میایکدوم سمت ب دیبا

 ...اما نگاهمو ازش گرفتم دمشید...اومد  یداشت به سمتمون م رضایعل

 ...قربون صدقه اش شروع شد رها

 ...یپسر حاج نیچقدر ماه ا...فدات بشم  یاله_

 ....بهش زدم تا از االن شروع نکنه يتشر

 ...يافسانه ا يسالم بر دوقولو ها_

 ذوق زده گفت رها
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 ؟؟یپوشیلباساتو نم نیناجنس چرا دانشگاه ا...دلم زیسالم عز_

 ...خنده ام گرفته بود....هیو رفت سمت بق نییاخت پاسرشو اند یتا اومد جواب بده رها مثل چ رضایعل

 ...دیکنیچقدر شما دوتا خواهر باهم فرق م_

 باال انداختم و گفتم ییابرو...جمع کردم خندمو

 از چه لحاظ؟_

 گفت يشد و با خنده مرموز رهیبه چشم هام خ رضایعل

 ...یدونیجواب سالم واجبه اما تو نم دونهیآخه رها م_

 تخت گفت کیاومد که نزد یپشت سرم م...صورت خندونش کردم و به طرف تخت راه افتادم به يغره ا چشم

 ...ياومد يخوشحالم کرد_

 دلم گفتم تو

 ...سانوینه پر کردمیاگه واسه شامش نبود نه تو رو تحمل م چارهیاحمق ب_

سالم کردم و با  ونیبه آقا. شناختمشیبود که نم ششونیام پ گهیپسر د هی. و سامان هم اومده بودند  سانیپر

خواهر و  نکهیبا ا سایسامان و پر.... تخت کنار رها نشستم يبود ، فقط دست دادم و رو افهیهم که تو ق سانیپر

 .به هم نبودند  هیاصالً شب یبرادر بودند ول

و بود ، چه مدلِ م هیرنگ مو و  هیبا  دمشید یهر موقع که من دانشگاه م. بود  پیرو مد و ت یلیخ سانیپر

تو نَخ مد  ادیز. گشت  یمردونه م پیت شتریاما سامان ب...! قبول شده بود  11برسه که االن ارشد هم با رتبه 

 . نبود 

اون و رها افتاده بود، هرلحظه ممکن بود مورد  نیمتأسفانه کنار من نششت و از شانس بدم چون ب رضایعل

اون پسره  ای سانیپر شیپ ای شدمیمجبور م کردمیجامو عوض م چون اگه یول رمیدوتا قرار بگ نیضرب و شتم ا

 . نا کلکل فوتبالشونو شروع کننیدر هم کنم تا مبادا ا شتریدادم ، اخمامو ب حیخاطر ترج نیبه هم نمیبش

 :زد اشاره کرد و گفت  ینم یبود و حرف نییرها به پسره که سرش پا

 ....محمد!  یِمیپسر استاد رح ریسربه ز يآقا نیآوار ا_

 به پسره نگاه کردم متعجب

 ... خوشوقتم  _

!...کنندیم فیتعر یلیپدرم از شمام خ. خانوم آوا  نطوریمنهم هم: گفت  نیسنگ یلیزد و خ يلبخند اونهم
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به  ونیروز درم هی،  کردمیم تشیچقدر اذ. نُه واحد درس داشتم یمیدوران دانشگاه افتادم من با استاد رح ادی

خاك تو  يدفعه که رها هیتا . شد یاون بنده خدا هم که متوجه نم. فرستادم سر کالس یرها رو مخودم  يجا

 ....کرد  يزیسر آبرور

 ...اوضاع خوبه؟  ؟یآوا تو در چه حال -سامان

 با درس ها ؟ یکنیم کاریتو چ! امن و امانه  یآره فعالً همه چ. ممنون _

 !نامه ام ، حاال حاال ها کار داره انیپا ریواال درگ_

 فشیتبلتش رو از ک. زد یاومد ، حرف زدنش حالمو بهم م یکرد، چقدر ازش بدم م ینگام م یرچشمیز سانیپر

 !  میتو گوش ختمیمحمد بود ر یکه تو گوش ياون باز ایرها ب: درآورد و به رها گفت 

 يباز يکه سر کالس سجاد يهمون باز: د و گفت مثل بچه ها دستاشو بهم ز یداشتم رها طرفش نره ول توقع

 ؟ رکوردش دست منه ؟ میکرد

 !آره همونه : فرنچش رو تبلت زد و گفت  يرو هوا با ناخن ها يبا ابروها سانیپر

 . ....نشست  سانیپر شیهم رفت و پ رها

گوش بدم تا به  ونیآقا يبه حرف ها دادمیم حیترج. آوردن و همه مشغول حرف زدن با هم بودن  يچا برامون

 ! گفت  یبه رها م پادشیراجع به تبلت و آ سانیکه پر ییچرت و پرت ها

 ستیوید دیداده بودم که با وتریچک واسه قسط کامپ هیآخر ماه ،...  کردمیم يادآوریچک هامو به خودم  خیتار

 يکایاونجا هم نزد دید ، بازبانِ فرانسه جفتمون بو دیپونزدهم ماه بعدم که ترم جد. به حسابم  ختمیر یتومن م

دو ماه دکتر سفر  نیخدا کنه تو ا يوا. رو بدم  اتونستم دوتا قسط ه یم نمیبا سود پول ماش. صد و پنجاه بدم 

 !اضافمون آب شد یچرب م،یباد هوا بخور دیشم و دوماه با یم کارینره وگرنه دوباره ب

 ! آوا همشون غرق شدن ؟_

 میکشت: گذاشتم و گفتم  نیزم يرو وانمویل. ختیسته بود ، افکارم رو بهم رنش رضایسامان که کنار عل يصدا

 !ندارم میموتور قیمن قا! کجا بود سامان که بخواد غرق شه 

 !؟ یهمون مطب یِهنوز منش: داد گفت  یکه داشت به حرفامون گوش م رضایعل

شما چرا ارشد : مقدمه گفت  یب ییکهوی.شده بود  رهیتکون دادم که نگاهم به محمد افتاد که بهم خ يسر

 د؟ینخوند

 .، از سوال محمد جا خوردم  دیهمه به طرفم چرخ سره
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 !ينه آزاد نه سراسر! کنکور قبول نشدم _

جزوه  یاز شما نداشتم ول میدانشگاه شدم ، شناخت چندان نیا اریمنکه امسال استاد: با حالت تعجب گفت  محمد

 ..... کنه  یم ادینمونه  يپدرمم که از شما به عنوان دانشجو! شگاه هست شما تو انتشارات دان یکارشناس يها

جزوه  میبه جزوه است مگه ؟ اون پسره کامران رسول: گفت  یحالت هیبا  سانیجواب محمد و بدم که پر خواستم

ش گفتم که تو همه ا یمن از روز اول هم به آوا م! خونه ، قبول نشد  یدرس م یچون حفظ یهاش پره ول

 ! دیاشو د جهیکرد تا نت یقبول نم ی، ول یکن یدرسا رو حفظ م

،آوا  ستین ينجوریا چمیه: از من گفت  تیفاصله گرفت و به حما سانیکه انگار بهش برخورده بود از پر رها

 ! ادشهی میرو که ترم اول داشت ییاونا یحت سانسیل يهنوز درس ها

هر . کردم یبودم تأسف خوردم ، چقدر تو درس ها کمکش م یمیدوست صم سانیخودم که دوسال با پر واسه

 !ادیام م افهیکرد بعد حاال واسه من ق یم یخونمون و همه اش جزوه هامو کپ ومدیروز م

 به لطف آوا اومده باال مگه نه سامان؟ نجاشیکه تا ا سانمیپر نیا: محمد زد و گفت  يبه پا رضایعل

 !منهم شاهدم ونیا گهیآره د: و گفت  دیهم خند سامان

 یداداش: کرد گفت  یکه روشنش م یدرآورد و در حال فشیاز ک گارشویشده بود ، س یکه انگار عصبان سانیپر

 !مهم پشتکاره

 !داره  يا گهید لیشما دل ومدنیدانشگاه ن! گفت  یپس بابام راجع به شما درست م: و گفت  دیخند محمد

نه واقعاً قبول _راحت کنم گفتم  الشویخ نکهیا يبرا. خوند یذهنِ ما رو م شهیمثل باباش بود ، استادم هم محمد

 ... گهیبود د نینشدم ، قسمتم ا

 گاریکه داشت س سانیبه پر نجوریهم.که کنارم نشسته بود نگاه کردم  رضایبه عل. نگفت  يزیچ گهیهم د محمد

و  داشتی، احمق احترام سامان هم نگه نم دوبار صداش زدم. رفت ؛ زل زده بود  یور م لشیو به موبا دیکشیم

 !و دست بردار نبود دادیسامان هم دعواشو ادامه م يشد جلو یدعواش م سانیهر موقع با پر

 با انگشتم به بازوش زدم تا نگام کرد آخر

 !تو دهنش؟ یبزن يچرا پا نشد _

 نمازخونه داره ؟  نجایبعدم ا... به خودم ربط داره _

 نگاه کرد  سانیبا حرص به پر دوباره

 ببرمت  ایآره ب _
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 ...رمیخواد بگو کجاست ، خودم م ینم_

 تخت بلند شد  يرو از

 !نماز بخونم خوامیمنهم م _

 آوا کجا؟ : بلند شدم رها گفت تا

 !میرم نماز بخونم پاشو بر یم_

 ....بخونم تونمیآهان برو ، من نم: تخت نشست و گفت  يزانو رو چهار

هم با  رضایخنده و عل ریزدن ز رضایسامان و عل. کجا بزنه  دیو با یدونه هر حرف ینم. تو سر احمقش  خاك

 .... دیخند یدست زد به سر رها که داشت م

محمد  ياما جلو! نایهم يمثل خواهر و مادرا...بود یبدن هر زن يواکنش عاد...خجالت نداشت... دمینکش خجالت

 ....بود عیضا کمی

که  يوا! شم شیشده البد از فردا هم من عادت م ودیاگه رها پر. نمازخونه  میرهم با ما بلند شد تا ب محمد

 ...ببرمش درمونگاه سرم بزنه  ونیروز درم هی دی، با شهیرها شروع م يها يدوباره لوس باز

 يباغ بر نیبابا ، هردم از ا ياَ.  2500تا  2 يروز شهیم قاتشیو پول سرم و تزر تیزیبا و! ؟ شهیچقدر م پولش

 ...رسد یم

پرده وسطش  هی. میوارد نمازخونه شد رضایمن و عل ی، ول ییو سامان وضو نداشتن و اول رفتن دستشو محمد

 رونیاومدم ب یاز قسمت مردونه م دینمازمو خوندم و چون با. بودن و زنونه و مردونه رو جدا کرده بودن  دهیکش

 واریافتاد که به د رضای، چشمم به عل شمم کفشمو بپواز پسرها نبودن ، خواست چکدومیه.... انداختم ی؛ نگاه

 بشیداده بود و دستاشو گذاشته بود تو ج هیتک

 ! ؟ یخون یم ارمیدوتا نماز ، نماز جعفر ط نیآوا ب_

 .پام کردم کفشمو

 .... یرفت یم! خونم  یو م کینه جزء  _

 .... يدیو ند زدنیکه تو نمازخونه چرت م ییکلفت ها لیبیس! استغفراهللا : درآورد و گفت  بشیاز ج دستاشو

از  میمرد يوا: غرغر کرد و گفت  سانیدم تخت پر میدیرس یوقت. بهش کردم و جلوتر از اون راه افتادم  یاخم

 شماها ؟ دیخوند یم ی؟ نماز چ دییمعلوم هست کجا یگشنگ

 ....کامل بخونم دیمن با!شکستست  ناینماز ا: بندازم گفتم  ینگاه سانیبه پر نکهیرها نشستم و بدون ا کنار
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حقش تو ...کردیزر زر م يادیبه نظر منم ز...اومد که خفه بشه  سانیواسه پر يزیدآمیتهد يچشم و ابرو سامان

 !که به مرد قد بلندم قول دادم فیبود اما ح یدهن

 سفارش بدم؟ يخور یم یتو چ سانیپر

 !داره  یچ نمیبذار بب: منو رو برداشت و گفت  سانیپر

 .... منو خودش بود برداشت يکه جلو ییهم منو رها

 !ظرفاشونو بشورم دیپولمو جاگذاشتم با فی، ک دیمنم بکن يبچه ها فقط فکر دست ها_رضایعل

 !کنم  یشورم، کمکت م یراحت من خونمون خوب ظرف م التیخ: خنده و گفت  ریزد ز هیهم مثل بق رها

کنم  یکمک نم شهیمن ناخونام داغون م یول: ه بود ، منو رو بست و گفت که انگار غذاشو انتخاب کرد سانیپر

.... 

 !؟ ي؟ تو فکر کنم در بر....یتو چ: درآورد و بعد رو به من گفت  سانیواسه پر يشکلک بامزه ا هیهم  رضایعل

 دمیزور خند به

 به خاطرِ تو ظرف بشورم؟ عمراً نجایزنم ، حاال پاشم ا ینم دیو سف اهیمن تو خونه دست به س_

 رمیبم یاله: گفت  رضایمثالً ناراحت عل ي افهیو به ق دیبلند خند يصورتش و با صدا يمنو رو آورد جلو سامان

 ! يافتاد یچه آدم ریبرات ، گ

 !کار بود  نیتو ا یبیاصالً آرامش عج. گرفتم  یکردم هر دفعه حالشو م یذوق م ییخدا

 .  میریغذا بگ هیدم گوش رها گفتم که با هم ...اد سفارش خودش و د یک هر

 !؟ یشما چ: رو به رها گفت  رضایعل

 ... ی، مرس میخور یم ینیمن و آوا جوجه چ: شونه هاشو تکون داد و گفت  رها

 ....انداخت کهیت رضایعل

 ! تو ؟ ای مهیاالن آوا رژ _

 .  میریدونه بگ هیگفت  نیا! ندارم  میمنکه رژ: که مثالً من نفهمم گفت  یهم با حالت رها

 سامان صداش دراومد...بهش زدم یمحکم تشر

 !خب گشنشه  ؟یزن یچرا بچه رو م _

 ...دمیهم کش يلبامو رو یمنم زورک....دندیخندیها م بچه

 دوباره حرف مفت زد رها
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 !رمیس گهیم نجایخودش از ظهر مخم رو خرد که پاشو شام بذار بعد ا _

. يشد یهمون من ظهر زنگ زدم عصبان: گرفتم گفت  یداشتم لبمو گاز م تیکه از عصبانبه من  رضایعل

 !، گشنه ات بود  يخواب نبود

 ...که قول دادم فیح...آزاد کنم شهیهم يدست تو قالفو برا نیا خواستیدلم م...هم فشار دادم يرو دندونامو

زود کنار  یلیخ سانیموقع غذاخوردن ، پر! زود آوردن  باًیغذا رو تقر. سفارش داد ياریمنهم بخت يبرا رضایعل

  دیکش

 …جا ندارم  گهیمن د _

 !بره  دیبدبخت با نیا بیبخور بابا از ج… ينخورد يزیتو که چ: که دهنش پر بود گفت  رها

  دیخودشو کش سانیپر

 !کنم یکه ناهار نخورم شام تالف ستمیمن مثل تو ن _

چپ چپ نگاهش ! به من بود که ناهار نخورده بودم سانیمنظور حرف پر یبه غذا خوردنش ادامه داد ول رها

 .رفت  ینم نییاز گلوم پا زیچ چیه یگشنم بود ول نکهیکوفتم شد با ا... دمیدست از غذا کش.. کردم 

 ...برداشتن نمکدونه اما يکه به طرفم خم شد فکر کردم برا رضایعل

 اشتهات کور شد ؟ _

 شدم  رینه س: م گفتم و آرو اوردیباال ن سرمو

 .. يناراحت شد سانیدونم از حرف پر یمنکه م_

 ...به چشماش زل زدم...شده بودم کالفه

 ولش کن  سیه_

 ...دوباره رو مخم رفت سانیپر يصدا

 ؟ یِو پاش واسه چ ختیر نیا رضایعل یحاال نگفت _

 لبخند زد و گفت...شد  رهیباز بهم خ سانیپر يبجا رضایعل

 !و؟یاول دوم ایو بگم  یاول ، اول! به دو مناسبت  _

 ...خنده  ریها زدن ز بچه

 ...گم شو ، بگو هر کدوم که بهتره  _گفت رها

 بست  رهنشویپ يباال يو دکمه  دیبه موهاش کش یهم دست رضایعل
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 !معاف شد  ياز سرباز یپسر حاج... گم یم ویاول ، اول _

... براش بوس فرستاد یرها هم کل. گفتند کیزدن و بهش تبر رضایعل ياو سامان هر کدوم رو شونه ه محمد

کارهاش بود تا به خاطرِ سنِ باباش و تک  یِپ رضایکه عل ادمهیگفت ، از اون موقع  کیهم بهش تبر سانیپر

 رضایخبر اول بودن عل یحالبچه ها که تو خوش. گفتم  کیمنهم بهش تبر.  رهیبگ تشویفرزند بودنش معاف

 ... یحاال دوم: دستشو به نشانه سکوت باال آورد و گفت 

 !مجوز شرکتم گرفتم : گفت  رضایکه عل میتا خبر دومو بشنو میهم ساکت شد ما

 .... دیمن خنده به لب هام خشک یدست زدن و رها هم واسش سوت زد ول یهمه از خوشحال نباریا گهید

.... بود یدوم هیچون نم..سال پشت کنکور مونده بود  هی رضایعل... میخوندیم يمعمار سانیو پر رضایو عل من

 ...نه اشیدرسامون مشتکر بود و بعض یبعض...يرها و سنا هم شهرساز

کرد و  يکه ازم خواستگار يرابطه مونم با هم خوب بود تا روز! من  یِنه به خوب یدرسش خوب بود ، ول رضایعل

از همون اول هم ماکت هامونو که . بود  يو بازار نیمرد متد رضایپدر عل. کم کردم رضایمنهم رابطه مو با عل

قرون بابت درس  هیمن حاضر نبود  يچون بابا. داد  یپولشو م شتریب رضای، عل میکرد یدرست م یگروه دیبا

 !اون بودم يخوش به حالش ، کاش من جا.... هامون بده 

 گفتم  کیتبر بهش

 ....آوا رو کمک تو حساب وا کردما _

 ! ریکمک بگ سانیتو از پر: و تو دلم گفتم  دمیدخن

 ... یتو که هست: هم رو به محمد کرد و گفت  بعد

 !...هستم باهات تا آخرش : اش زد و گفت  نهیبه س یدست محمد

داره  کیمرمت آنت شیو گرا يمعمار يکه محمد ، دکترا دمیبا هم زدن فهم رضایکه محمد و عل ییحرف ها از

 . رها شده  یتخصص ياز درس ها یکیتاد ترم اس نیو از ا

 یبه رها اشاره کردم که از بچه ها خداحافظ. سفارش داد ، خوابم گرفته بود  ونیقل رضای، عل سانیاصرار پر به

 .... میفتیو راه ب میکن

 رسونمتون  یمن م دیآوا بمون_

 ...ادیمن صبح زود پا شدم ، خوابم م رضا،ینه عل_
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 ... کنه  یخداحافظ هیکردم و منتظر موندم که رها هم از بق یخداحافظ هیبق از

 ...اومد طرفم  سامان

 ! یشناس یم نویاخالقه ا گهیزد من شرمنده ام ، تو که د یحرف سانیآوا اگه پر _

 .بود  تیپسر برعکس خواهرش با شخص نیچقدرا

 ....زدم  لبخند

 ...عادت کردم  هیو کنا شیبه ن ی، من از بچگ هیچه حرف نینه بابا ، ا_

 میدیهمونجا دربست گرفت و خودش پولشو داد و بهمون گفت رس يها یخود رستوران از تاکس يجلو رضایعل

 .میبهش زنگ بزن

فکر ... اومد امکیگذشت که براش دوتا پ يا قهیچند دق....  دیشونه ام گذاشت و خواب يسرشو رو نیتو ماش رها

از  امیرو باز کردم دوتا پ امکیدرآوردم و پ فشیاز ک لشویداشته باشه ، موبا یباشه و کار واجب یکس دیکردم شا

 ....واسش اومده بود  رضایعل

اصالً هم نگفته . خواستم بگم  ینم زونویآو نیناراحت شد ؟ بهش بگو من ا یلیخ سانیرها ، آوا از دست پر_

نزدم گفتم دوباره  امکیبهش پ.  ادیم وفتهیاونهم باهاش راه م ادیفهمه سامان داره م یم نکهیمثل ا یبودم ول

 ! کنهیخطشو عوض م رهیم

کارتمو عوض کرده  میآقا ، دوبار س نیتا حاال به خاطر ا...  دیترس یچقدر از من م. خنده ام گرفت  اریاخت یب

فرستاده بود  رضایو باز کردم اونهم عل امکیپ یکیاون . زد  یجهت بهم زنگ م یخود و ب یاز بس که ب.... بودم

 ، باشه ؟ دیبخواب یتو تاکس ییدوتا دیریرها نگ: 

 ... میداریب: رها جواب دادم  يجا به

همو رد  يو طرح ها میکرد یاستاد افتادم ، همه اش سر کالس با هم بحث م يکالس ها ادیمحمد  دنید با

قدر الل و ساکت نشسته بود من رفته بود سر کالس ، اون يکه رها به جا يبرعکس سه چهار بار.  میکرد یم

کنه و اون احمق هم که از ترس  یم چشیاز طرح هام ، سوال پ یکیسر کالس که استاد جلسه آخر راجع به 

و استاد اون ترم ازم خواست که درسشو حذف کنم و دوباره بردارم چون  دهیکرده ، خودشو لو م یداشته سکته م

 ! ندازتمینکنم م نکارویگفت اگه ا

رها . داد ، حجابمون بود  یوقت ها لومون م یکه بعض یبود ، تنها تفاوت ادیز یلیمن و رها خ يرظاه شباهت

داشتم و  یمیمال شِیآرا شهیمن هم یول ختیر یم رونیمواقع موهاشو ب شتریکامل بود و ب شیاصوالً اهل آرا
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عکس العمل و حرف زدنمون با  میاشتکه با هم د یتفاوت گهید. بندازم رونیاومد موهامو ب یم شیکم پ یلیخ

کردم  یبرخورد م نیسرو سنگ لیمن اصوالً خ یکرد ول یبرخورد م یمیرها با همه راحت و صم. بود  انیاطراف

 !رفتم  ینم یو مثل رها قربون صدقه هر کس

خواب  جیکه گ یو در حال دیرها رو انداختم تا بخوابه ، رو تشکش دراز کش يجا عیخونه سر میدیکه رس یموقع

 ! ایتو هم ب: بود گفت 

 . اش تو بغلم خوابش برد  شهیکردم و طبق عادت هم زونیخودم آو ياز تنش در آوردم و با مانتو مانتوشو

سرش بردارم و به اتاق  ریشد که تلفن رها زنگ خورد و مجبور شدم آروم دستو از ز یم نیداشت سنگ چشمام

 .... بود  رضایتلفن عل. برم 

 .میدیالو سالم ، رس: دادم  جواب

 ! یسالم ، رها خودت_

  گهیآره د _

 !ریکرد و گفت باشه آوا جان شبت بخ یمکث رضایعل

 . چوندیشد پ یرقمه نم چیرو ه رضایعل نیا! خنده  ریو قطع کردم و زدم ز تلفن

،  کنم یتونم بهش کمک یبگه که من نم رضایموقع خوردن صبحونه به رها گفتم که تو حرف ها به عل صبح

راحت بود و  یلیبود که من کارم تو مطب خ نیاش ا گهید لِیهمکار باشم دل رضایخواستم با عل ینم نکهیجدا از

، به خصوص که مطمئن بودم  اشمب رضایخواستم نون خوره عل ینم. بود  یپونصد تومن واسم کاف یحقوقِ ماه

سازم و قطعاً کارکردن باهاش عاقبت  یرقمه باهاش نم چیمنهم که ه.  ارهیتو کار م ییجورا هیخودشو  سانیپر

 ....نداره  رضایواسه عل یخوب

 

هر روز  یکرد ول ینم یفرق ادیواسه منکه ز! خلوت  یلیوقت ها خ یشلوغ بود و بعض یلیروزها مطب خ یبعض

هامونو جدا  تیولاز اول هم مسئ.. کرد  یخسته ام م شتریبعد کار حدود دو ساعت دو راه بودم و همون از همه ب

 !رها قبول شد  یبود که من ارشد قبول نشدم ول نیا لشمیدل.... کار کنم و رها خونه  رونیقرار شد من ب. میکرد

دو روز قبل موعد . کرد  یدست و اون دست م نیواسه دادن حقوقم ا یبود و دکتر هم ه کیچکم نزد موعد

 از دکتر بهش گفتم یپزشک يپرونده  لیرفت موقع تحو ضیمر نیآخر یچکم وقت

باهاتون حرف بزنم ؟ دیبر نکهیقبل از ا شهیم دیدکتر ببخش _
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 ! آره حتماً بگو: کرد که گفت  یکتشو داشت تنش م دکتر

 .و حرفمو بزنم نمیبش یصندل ينشست و با دست بهم اشاره کرد که رو زشیبعد پشت م و

 بگم خودش گفت یکه چ کردمیداشتم با خودم فکر م. شروع کنم  يدونستم چه جور ینم

  دییبفرما! خانومِ مشکات منتظرم  _

 . ازتون بکنم  یخواهش هیخواستم  یراستش دکتر م_

 ... دییبفرما_

،  ستادمیخودم ا يکنم و خودم رو پا ینم یمن با پدر و ماردم زندگ.  دیدون یمن م یشما که راجع به زندگ_

 ... منیواسه هم

 آهان متوجه شدم خانوم مشکات ، مشکل شما زمان حقوقتونه ؟_

 تو موعدش حسابم پر باشه  دیبله راستش من چک دست مردم دارم با_

کاش ! چند وقتم ، اصالً حواسم به حقوقِ شما نبود  نیا يها يریکنم به خاطر درگ یم یمن ازتون عذرخواه_

 .  دیکرد یم يادآوریخودتون بهم 

 !نزدم  یباشه ، حرف یدستتون خال دیگفتم شا یخواستم بگم ول یراستش م_

به  يفکر هی دیشما با یول. دستم پره  شهیمن هم: چکشو درآورد و با پوزخند گفت  فشیخم شد و از ک دکتر

 ! یکن یفکر اساس هی دیخانوم به سن شما رو بده با هیتونه خرج  یچندرقاز نم نیا.  دیحال خودتون بکن

 !به فکر کار دوم باشم  دیبله حق با شماست ، با_

بازم ... منظورم کار دوم نبود : بلند شد ، چک و جلوم گرفت و گفت  زشیبرگ چکو کند و از پشت م دکتر

 ....شد ریاگه د دیببخش

 همه به فکر کمک... دمیمنظورشو خوب فهم.  رونیبرداشت و از اتاق زد ب فشویو ازش گرفتم و دکتر هم ک چک

 !من بودن یِخرج

بردارم ، اون پول  نویخواستم سود ماش ینم. و چک و خوابوندم به حسابم  رونیاز مطب زدم ب عیروز سر اون

 . بهم بکنه  يادیبعد هم سودش آنچنان نبود که بخواد کمک ز... واسه روز مبادا بود 

 هیکرده و قراره  سیشرکتشو با شراکت محمد تاس رضایکه عل دمیرها فهم يتا از حرف ها گذشتیهفته ا چند

 .... رهیجشنم بگ
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شدم و نرفتم ، رها هم قرار شد جشنشون  مونیکه داشتم همون روز پش يبه خاطر سردرد یدعوت کرد ول منم

 ....خونه ادیسنا و فرداش ب شیکه تموم شد ، شب بره پ

شالمم ... دمیمانتومو پوش! بود  هیجناب همسا.  بودم که زنگ خونه رو زدن ونیمجله دکوراس هیخوندن  مشغول

 چون همون اول گفت.  مییبود که ما دوقلو دهیبنده خدا انگار فهم.... رو سرم انداختم

 آوا خانوم ؟ ای دیاالن شما رها خانوم دیببخش _

 ...خندهیکه نم یهرکس يرو شیآدما پ...کردنو دوست داشتم اخم

 .آوا هستم _

 ...و شش تومن  ستیب شهیرها خانوم گفتن م. خواستم شارژ ماهانه امو بدم  یم! بله ، خوشوقتم _

 و ازش گرفتم  پول

 ! نیسر موقع آورد. دستتون درد نکنه  _

 . است  فهیکنم ، وظ یخواهش م: و گفت  دیخند

 ! ستیازشون ن يخبر! ؟ ستنیخانوم ن هیآس یراست_

  النیرفته گ شهیم يهفته اس ، خاله هم دو هفته ا نیخواهرم آخر هم یراستش عروس_

 ...کمک دیشما هم که بهونه درس ، نرفت _

هفته  نیاومدم اگه بشه ا.  دمیاونجا بودم ، تازه ظهر رس يچرا اتفاقاً منهم دوهفته ا: کرد و گفت  یاز ته دل خنده

 ! کهیرو درس بخونم ؛ کنکور نزد

 ....به صالحه  ی، هر چ دیشیکه موفق م شااهللایا: بود  زیبرانگ نیتحس تالشش

 تکون دادو مودبانه گفت يسر

 . ، با اجازه مزاحم شدم  شااهللایا_

 شیدفعه پ..روز بد  هیروز خوبه  هی. نداره  يآوا تعادل رفتار گهیم اروی نیاالن ا: در و بستم با خودم گفتم  یوقت

 !و بکوبم تو فرق سرش ینیکم مونده بود س. باهاش بد برخورد کردم  یلیکه خ

از شانس بد منهم امروز زود .  رهیگ ی، آدم دلش م ستیرها که خونه ن. تلفن پول قبض آب و گاز رو دادم  با

 !اومدم خونه 

 یبدبخت و م ویراد يدل و رده  ایزدم  یرفتم و با خودم حرف م یتو خونه راه م یالک ایشده بودم  کالفه

از  نکهیبا ا.... دو ساعته رفته زنگم بهم نزده ! احساس و سنگدل یب گهین ماون وقت به م....  رونیب ختمیر
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 هیو سردردم و  سانیرفتم حاال پر یم شکا. رفت  ینم ییاز گلوم پا يزیبدون رها چ یعذا مونده بود ول شبید

 ....کردم  یتحمل م يجور

 .رها زنگ زده بود . رفتم  میزنگ خورد ، بعد نماز سراغ گوش لمینماز که بودم موبا سر

 زدم  یحال یجواب داد ، خودم و به ب رضایرها عل يگرفتم به جا شمارشو

 !سالم آوا خانم_

 ؟ یخوب رضایسالم عل_

 !  کنهینه مثل تو سرم درد م_

 ...کرد  ی؟ من واقعاً سرم درد م يانداز یم کهیت:  دمیخند یالک

 ! ؟ کهینه چرا ت_

 . یموفق باش شااهللایگم ، ا یم کیربه هر حال شرکتتو بهت تب_

 ؟ یکن یجوره کمکم نم چیکه تو ه یعنیحرف ها  نیاالن ا_

 من مشکالت خودم و دارم  یدون ینه تو که م_

  یکن یدونم که تو فکرشم نم یم زایچ یلیمن خ! دونم  یآره م_

 ...حساب بره دیم تا شاصدامو انداختم تو سر... بهش نداشت  یکرد که ربط یدخالت م یداشت تو مسائل باز

 !بده رها  ویگوش _

 !  يسالم خواهر: و رها جواب داد یبعد گوش هینکرد و چند ثان یازم خداحافظ رضایعل

 ؟ رضایعل يداد ویچرا گوش.  زمیسالم عز_

و دادم  لیموبا نیو با خودم ببرم واسه هم یگوش دمی، ترس ییخواستم برم دستشو یم یعنی. من ندادم _

 ... رضایعل

 گذره ؟  یخب ، حاال خوش م_

  یش یده ، از خنده روده بر م یم يرو چه جور سانیجواب پر ینی، سنا هم اومده اگر بب هیخال یلیآره جات خ_

 ماچ گنده کن  هیپس از طرف من اون لُپاشو _

 ! يومدیجلو بچه ها به توام فحش داد که ن یباش ول_

...رشیپس موقع ماچ کردنش گازم بگ _
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 باشه ، حتماً: و گفت  دیخند اره

 ...یلیخ...دلتنگش شده بودم...خونه ادیرها زودتر ب خواستیم دلم

 سنا ؟  شیپ ير یرها شب م_

 ...خونه خودم رمیخودش که گفت م.آره فکر کنم_

 خداحافظ . باشه پس مراقبه خودت باش _

 ياز تو نیدانشگاه و اَد کرده ، واسه هم يدرست کرده و اکثر بچه ها سبوكیمنهم ف يدونستم رها برا یم

 یحت ایکه سنا  ییمتن ها یآوردم ، ول یسر در نم يزیچ. وتریرمز و برداشتم و رفتم پشت کامپ... دفترچه اش 

 ....قشنگ بود یلیرها رو والشون گذاشته بودن خ

پشت دره ، از  یس کردم کسغلت زدم تا احسا یکل.... برد  یبود که جامو انداختم ، خوابم نم کی کینزد ساعت

 .  "!يسالم خواهر ". دمیچوب شده بودم تا در باز شد و منهم مثل برق گرفته ها از جام پر نیترس رو زم

 یحت میهمو نداشت يما تحمل دور.  دمیبه آغوش کش یچراغو روشن کردم و رها رو حساب.... و سنا بودن  رها

 ..م؟یچجور اون هشت سال تحمل کرد! نصفه روز هی يبرا

 ! یبخواب ششیشبا پ دیتو هم با کنهیپس فردا شوهر م. به خودت وابسته نکن  نویا نقدریآوا خانوم ا_

 .  زنهیدوتا نشونِ خوشگل م ریت هیبا  شهیخوشبحال طرف م ياونجور: رو بغل کردم دوباره گفت  سنا

.  مینشست نیزم يمن و سنا هم رو... . پر آب کرد ویفت آشپزخونه و کترر عیخونه سر يمثل تموم خانوما رها

کردم و تو دلم به خاطر  یهنوز داشتم به حرکات خواهر مهربونم نگاه م... پهن کرد  نیزم يمانتو و شالشو رو

 ...کردم  یخدا رو شکر م يخواهر نیداشتن همچ

 .  چوقتیه! دم  یشوهرش نم نویمن ا: لب گفتم  ریز

 . بهم زل زده بود . پام گذاشت  يو سرشو رو دیدراز کش نیزم يرو سنا

 ام گرفت خنده

 ؟ ... يدیند نیتو چته؟ فرشته رو زم_

و  يهم خودت و بدبخت کرد د؟یواسه خودتون درست کرد هیچه خونه زندگ نیآوا ا: زد و گفت  یفیظر لبخند

 !هم رها رو 

 ...داده بود ادمیمرد قد بلند ..دمیکش قیکرد ، نفس عم یم تمیگذشته نه چندان دورم اذ ادی

 !بهتره؟ یلیاز اون که خ یزندگ نیا_
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  دیکه ازشون جدا ش دیداشت یکرم ی، چ دیکرد یم یمامانت زندگ ایخب با بابات  _

 ...من نه بابامو قبول دارم نه مادرم و  یستین انیسنا جون تو در جر_

 . رو دوست نداشته باشه  یزندگ نیاون ا دی، شا یرها رم بپرستاحاال شده نظر ! يتو قبول ندار_

 .و دوست داره ، چون منو دوست داره  یزندگ نی، اون ا ستین نطوریا چمیه_

 ظرف غذا از اتاق اومد هیشد که رها با  یدوباره با سنا بحثم م داشت

 رها ؟ هیچ نیا_

 ....يبخور دیشرکت و با ینیریداد گفت ش رضایعل_

 سنا دستشو آورد باال و محکم زد به چونه ام رمیاومدم ظرف غذا رو بگ تا

 ...زدم سرش داد

 ! یزن یچرا م يآ_

عمر  هیخودتو از . بده  رضایناقابل به عل يبله  هیحداقل . خاك تو سرت : پام برداشت و گفت  ياز رو سرشو

 !اون االغم که منو ول کرد عاشقِ تو شد . کارکردن خالص کن 

بعد که رها بهش گفته بود  یاومد ول یخوشش م رضایاز عل یمدت هیسنا . کردم  دیمنهم به ظاهر تقل دیندخ رها

 یزنه و م یطرفشو م هی یعشق و عاشق دیق گهیاومده ، د یاول از من خوشش م ياز همون ترما رضایعل

 . چسپه به درس خوندن 

کارت  شااهللایو غذا دستت درد نکنه ، ا ینیریبابت ش "زدم که امکیپ رضایخوردن غذا به اصرار سنا به عل موقع

 ." رهیبگ یحساب

 ...کنه ها  یدق م رضای، عل یکن یهمه محبت م نیا:و گفت  دیرها خند. و که واسه رها و سنا خوندم  امکیپ

 هم پشت بند حرفش دراومد  سنا

 .کنه االن ی، سکته م گهیراست م _

 ... هیادیاز سرش ز نمیهم: فتم قاشق پر گذاشتم دهنم و گ هی

بهش برخورده چون برام نوشته  یمعلوم بود حساب. رها و سنا خواب بودن  گهیجوابمو داد ، د رید یلیخ رضایعل

تو ندارم ، واسه خودت دعا کن که شفا  يبه دعا يازیمنم ن.  يومدیم يشد یواست مهم بود ، پا م یلیخ "بود 

 " يریبگ
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نداشتم  يباز امکیام حوصله دعوا و پ گهیطرف د هیاز رمیخواستم حالشو بگ یطرف حرصم گرفته بود و م هی از

 جوابشو ندادم گهید نیواسه هم

اش  افهیدندون عقلش رفتم باال سرش ، ق دنیموقع کش. که داشت باهام اومد مطب  يبه خاطر دندون درد سنا

چند  لشیدکتر به خاطر زنگ موبا. دستشو گرفتم تا آرومش کنم .  واریرنگش شده بود مثل گچ د. آخر خنده بود 

 یم. و اشاره اش بهم فهموند تا دال بشم مایبا ا …سنا دهنش سر بود و بادکرده بود . لحظه از ما دور شد 

 ....بگه  يزیخواست چ

 جونم بگو _

 ! جوونه  یدک ينگفته بود_

  وونهیوا ، د_

 چقدرم خوشگله _

خب  یداشت، ول یصورت معمول هیکجاش خوشگله ؟ . شدم  قیدکتر دق افهیرگشتم و به قلحظه ب هی يبرا

 .به من و سنا زد  يلبخند. چرت و پرت بگه که دکتر برگشت  خواستیسنا باز م. هم تو صورتش نداره  ینقص

 ؟ دیچند وقته باهم دوست_

 !سال از ترم دوم دانشگاه  4: جواب دادم  من

 .  یستیتنها ن ادمیپس ز_

سر  یخداروشکر دهن سنا به اندازه کاف! نزدم  یحواسم نبود به سنا بگم که من راجع به رها به دکتر حرف يوا

 . کنه  دایخاتمه پ نجایزد و بحث هم یشده بود که فقط لبخند مصنوع

 .کارش که تموم شد رفت  سنا

کالس  ی،ول دمیکش یم ازهیخم سر کالس دائم. بود دهیکالس زبان داشتم ، رها زودتر از من رس 7 ساعت

 میدیرس یتموم شد ، وقت 9کالس ساعت . بود  يفرانسو يها لمیرها که عاشق ف يبود ، به خصوص برا یجالب

 ...میدیو تو راهرو د عادیم. خونه 

 سالم خانوم ها _

 يکفت و با رورها گُل از گُلش ش یول... نداشتم چکسویبازم خسته بودم و حوصله ه...دادم نیسنگ یلیخ جوابشو

؟ یسالم ، کجا به سالمت: من گفت  ياز حدقه دراومده  يچشم ها يباز جلو
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 رمیدارم م: کرد و گفت  يتمندیلبخند رضا.  دیفهم شیریشد از سر به ز یم نویبود ، ا ینیپسر سرو سنگ عادیم

 رم؟ی، بگ دیالزم ندار يزیشما چ. دارم  دیکم خر هی،  رونیب

هم که  ییکردم و رفتم تو خونه و با چشم و ابرو یخداحافظ عادیرها رو نداشتم ، از م يکردن ها يدلبر حوصله

 .  ادیرها اومدم بهش فهموندم که زود ب يبرا

 ! ، بگو اگه خونه دارم بهت بدم يخوایم يزیاگه چ یول. نه ممنون : اومد  یرها م يصدا

 .  دیحتماً برم خر دینه ممنون ، با: هم گفت  عادیم

سر ارث و  ی، مادربزرگت بهتره ؟ شهره حساب عادیم یراست: آوردم که دوباره رها گفت  یداشتم در م ومانتوم

 کرد ، نه ؟ یقاط راثیم

راجع  عادیداشت با م نطوریهم. مگه ؟  یآخه به تو چه دختر پرو، فضول. کردم  یدلم داشتم فحش نثارش م تو

 کرد ،  یم یخانوم داشت وِراج نیباز ا. رفتم دست و صورتمم شستم . زد  یبه آبا و اجدادش حرف م

 ؟يایب يخوا ینم. رها جان : گرفت و با حرص گفتم  لجم

 . آورد  فیمکالمه دوستانه ، تشر قهیدق ستیدادن و بعد ب تیرضا باالخره

 ؟ یزن یبا پسر مردم حرف م ي، سه ساعت دار یکش یرها خجالت نم_

 !  یستین انی؟ آخه تو در جر یچه خجالت_

 خواهرشه  یِدونم آخر هفته عروس یچرا اتفاقاً م_

  گمیم راثشونویارث و م انی، جر دنیخانوم فهم یاونو که کُل ساختمون تو نبود انس_

 ؟ میدار یمن حوصله گوش دادن ندارم ، شام چ.  الیخ یرها ب يوا_

 ؟ يخور یهم مونده ، کدومو م رضایعل یمهمون ياز غذا. مونده هیکم الو هی روزیاز د_

 .خورم  یم هیالو_

 !دانشگاه ومدیامروز ن رضایعل یآوا، راست: کرد که از تو اتاق گفت  یلباساشو داشت عوض م رها

 . برام مهم نبود اصالً

 !گفتم ؟ یچ يدیشن _

 باال انداختم يشونه ا یتفاوت یب با

  گهیبه من چه البد کار داشت د _

رهیگیامروز صبح مامانش قبلش درد منه بابا ، _
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. ببرتش دکتر رضایداده که عل ری، اونم گ دهیکش فیخف ریت هیالبد دوباره قلبش . اوه ، اوه ، خدا به دادش برسه _

 ؟ ستین ادتیاشه ،  شهیکار هم

 ! هم کولش کرده  مارستانیالبد تا خود ب.  رضایعل چارهی، ب یگیراست م_

 ینم شونیاصالً به محل زندگ رضایمامان عل يو افاده  سیف. میافتاده بود مایقد ادی.  میدیبا رها خند چقدر

برعکس مادر من ... کردند یم یزندگ نییبه هرحال تو محله پا یداشتن ، ول یخوب یِدرسته که وضع مال. خورد 

 . هبند یجونش به جون حاج. دوست داشت  یلیشوهرشو خ رضای، مامان عل

 بزن ، حال مادرشو بپرس رضایگ به علزن هیرها حاال _

 ؟ یزن یتو حرف نم. زنگم  یباشه ، االن م _

 . نه ، من حوصله ندارم _

 ؟يحوصله دار یتو ک_

 بزرگترتو نده قهیبرو جواب خواهر ده دق_

چنان از پشت تلفن خودشو به . رو گرفت  رضایرفتم ، شماره عل یکه داشتم واسش م ییچشم غره ها ریز

 ! مارستانهیخودمون رو تخت ب يزد که انگار ننه  یناراحت

رسونه  یآره خوبه ، آواهم سالم م... خب خداروشکر ... مامان خوبه ؟. سالم ، قربونت برم ... جون  رضایالو عل_

اه ، به ... ؟ یونی يایتو هم استراحت کن ، فردا م.  زمیباشه عز) ...  وونهید يدروغگو..(نگران شده بود  یلی، خ

 خداحافظ زمیدوست دارم عز...  نمتیبب تشرک امیباشه پس ، اگه تونستم م... ؟  یاستادت گفت

 خاك تو سرت رها _

 آخه؟ یواسه چ _

 !دوست دارم  یبگ یده به کس یم یآخه چه معن_

 شد ؟ تیحسود_

 .... تو صورتش  دمیمونده بود از حرصم پاش وانیخورده آب ته ل هی

 !؟ يدی، فهم يایعشوه م ينجوریا ای یکن یباشه پشت تلفن صداتو نازك مخفه شو رها ، بار آخرت  –

 ؟ یکن یدعوام م: به خودش گرفت و گفت  يبچه گونه ا ي افهیق رها
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 نیا شهیفروکش کنه ، هم میتا بلکه عصبان دمیدراز کش نیواسش اومدم و تا موقع شام رو زم يغره ا چشم

 یآدم ها که نم یبعض یول ستین يزیدونستم تو دلش چ یمنکه م. شهیمدل حرف زدن رها ، باعث دردسر م

و  تیبه شخص ردهگ یمدل حرف زدن برم نیو ا ستین یخاص زیمدل حرف زدن ، چ نیدونن منظور تو از ا

اون کامالً .  دنشیتکون دادن دستاش ، حرکات سرش ، مدل خند. زنه  یرها مثل مادرم حرف م!. آدم  تیترب

از هم  یکی انیشا. زد  یحرف م ينجوریا گهید يتو دانشگاه هم با پسرا. ده یرو انجام ممامانم  يرفتارها

هر  دیالبته شا.  ستین یداره و آدم درست شکلدختره ، م نیهاش چقدر پشت سرش حرف زده بود که ا یترم

مدل  نیطرف عاشق ا هیپسرها هم از . کرد یقضاوت رو م نیهم دید یرها رو م يرفتارها نیام ا گهیکس د

 یآزادم و کنار رها م ينداشتم و دائم وقت ها شیتو دانشگاه من از دست رها ، آسا. سرزبون دارن  يدخترها

 ... گذروندم

 ...افتادم که  يروز ادی...فرق داشت یلیمن با رها خ يایدن

بود که  يکار نیمزخرف تر نبش قبر کردن... ارهیقرص واسم ب هیکه داشتم از رها خواستم تا  يخاطر سردرد به

 ...رونیب ختمیریاز ذهنم م دیبا

 آوا جونم_

 ؟ يخوا یم یبنال چ _

 . دهیدوباره پر ونیزیآنتن تلو...  یدوم! .... خورده پول  هی...  یاول...  زِیدوتا چ_

 ...اشاره کردم تا پولو برداره  فمیبا دست به ک. قرار نبود من بتونم استراحت کنم  نکهیمثل ا نه

به آنتن قراضه ور رفتم تا  يقدر هی. و رفتم پشت بوم دمیو منم دوباره شال و مانتومو پوش دیصورتم و بوس رها

کردم که  یداشتم در پشت بوم و قفل م. رها ، متوجه شدم که آنتن برگشته  غیج يبا صدا. رو به راهش کنم 

 .دیها منو د هیاز همسا یکی

 ! .سالم سرکارِ مشکات  _

 ارهیخواست بکوبم تو دهنش خون باال ب یکرد که دلم م یچنان مشکات و تلفظ م! زیه کهیمرت نیبود از ا متنفر

 اصالً به صورتش نگاه نکردم . 

 جواب دادم  يسرد با

 ؟  دیداشت يسالم ، کار _

 هست  یبه همه چ ساختمون زنه ، حواسش سیرئ میبابا ما گفت: بم تر کرد و گفت  صداشو
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 نییاومدم پا ي، چند پله ا نستمیرو به روش وا نکهیا يانداخت ، برا یم کهیبهم ت داشت

 نژاد ؟ یعیچطور مگه جناب شف_

 نگیساختمونو کثافت گرفته ، اوضاع پارک يراهرو: مخش گفت  يرو يو با اون صدا نییمن از پله ها اومد پا با

 چه وضعشه ؟ نیهم که افتضاحه ، ا

گفتم  ارویدر خونه رو باز کردم فقط به اون  یاومدم و وقت نییخودمونو پا يخونه  يندادم و تا پله ها محلش

نکبت تمام بود . اومد  یمردك معتاد بدم م نیچقدر از ا. درو بستم  یبدون خداحافظ ".کنم یم یدگیباشه رس"

 گهینم. ..کنه  یتحمل م نویا يزنش چه جور چارهیب. 

 ...کارا  نینه ا...پرداخت قبض کوفت و درد يفقط برا خوادیساختمون م ریمد یدرب و داغون نیبه ا خونه

کرد  یحال و هوامو عوض م ی، کالس زبان فرانسه بود که حساب میتنها دلخوش. که گذشت  یدو ماه نیا تو

 . گذشت  یم شهیروزها مثل هم هیوگرنه بق

! شم  یحقوق م یدوماه ، من ب نیو تو ا رهیم رانیمسافرت از ا يصبح دکتر بهم گفت که دو ماه برا کشنبهی

از .  شدیشروع م گهیرها هم تا دوماه د دیترم جد... پر کنم يمونده بودم چک هامو چجور...اعصابم خرد شد 

 . جواب دادم  حوصله یب ویکه زنگ خورد ، گوش لمیموبا. شدم یم وونهیداشتم د الیفکر و خ

 ؟ یسالم آوا ، خوب_

 ؟ يدار ي، کار ستمیبدك ن. سالم _

 ؟یهنوز مطب_

 آره چطور؟_

 ! میخونه ، باهم بر يریم یک نمیمن اون دوروبرم ، خواستم بب_

 بگو يدار ي، کار امیتونم باهات ب یمن چندجا کار دارم ، نم رضایعل_

 خونه  يریم یبرمت ، ک یم يهرجا کار دار_

 ...واقعا حوصله مترو و برق رفتنشو نداشتم میاوضاع روح با

 ....4ساعت  _

 فعالً. مونم  یدر مطب منتظر م يباشه پس من جلو_

 رضایعل نیماش... کردم  یهم از مطب رفت و من هم با دکتر خداحافظ ضیمر نیساعت گذشت تا آخر مین

 دهیلم داده بود و خواب يجور هیِ گرم و نرمش  نیدر مطب پارك شده بود ، تو ماش يجلو
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به جمالم افتاد دال شد  چشمشکه به هول چشماشو باز کرد و بعدم تا  دمیکوب نیماش شهیبه ش يجور هی!.کردم

 ....و درو برام باز کرد

 سالم _

  یسالم خسته نباش_

 .به سرو وصرتش انداخت و موهاشو مرتب کرد  ینگاه نهییتو آ از

 شدم رهیاخم بهش خ با

 ؟ ی، موهاتو درست کن يمعطّل کرد نیخسته کوفته منو تو ماش!!! خب حاال _

 زد  يکه تو نگاهش بود ، لبخند یخستگ با

 . دیببخش_

 ...خدا ببخشه : لب گفتم  ریز

 میراهو ساکت بود هیبق. ترسه  یماجرا م نیبابت ا یعمل بشه و کم دیگفت با... دمیحال مادرشو پرس نیماش تو

 ...به حرف اومد رضایدوماه بودم اما عل نیا یمنکه به فکر بدبخت. 

 ؟ گهید زیچ ای يآوا خسته ا _

  رونینفس کوتاهمو دادم ب. شد  یداشت از درد منفجر م سرم

 ...جفتش_

 هردو ؟ چرا ؟_

 . ولش کن تو بگو ، از دانشگاه از شرکتت  یچیه_

فعال در حال استخدام کردن و . زنم  یشرکت و هر روز سر م یول. واال دانشگاه که همون دو روز در هفته _

 . مییحرف ها نجوریو بنر و ا غیتبل

 ! يپس حاال حاال ها کار دار_

 ؟ یبه من کمک کن يخوا یتو نم.  ییجورا هیآره _

 کنفش کنم گفتم نکهیواسه ا... نبود یمحترم نیبه ا يدختر نامحرم اصال در شان پسر هیزدن به  زل

 ...جلوتو نگاه کن _

نفس شروع کرد به غرغر کردن  هیکرد و  یظیپر بود ، اخم غل يادیدلش ز انگار
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شرکت من  يای، چرا نم ياریخرج خودت و رها رو درب یتون ینم يگر یمنش نیکه با ا یدون یآوا ، خودت م _

 يمثالً خودت و از ما جدا کرد!  يریگ یباشه که االن م نجایدم فقط تو سال اول حقوقت دوبرابره ا یقول م. 

اگه واسه ...خوب بود یچ همهسال اول .... يخل و چل شد یسمیساد يبشه ؟ سه ساله مثل آدما یکه چ

 یبه خودت م ي، چنان جبهه ا گمیبهت م میهر چ... حرفمو رمیگیپس م...غلط کردم...کردن منه يخواستگار

از  يدار یمدرك مهندس...؟یِچ ایمسخره باز نیا!...شناختمت ینم چوقتیکنم ه یفکر م ییوقتا هیکه  يریگ

 ياما به رو رمیگیم شیآت نمتیبیم...یکنیم يآدمو کفر....اکبر اهللا...اونوقت ...معدل  نیدانشگاه با بهتر نیبهتر

 ؟؟ینیبینم...منم منم پدرتو درآورده نیا...ییخود را نقدریتو چرا ا...ارمیخودم نم

 ....بود يادیزر ز...بود يادیز رضایعل يحرفا... دمی، کش دیترک یه از درد داشت مهام ک قهیبه شق یدست

 .شم یم ادهی، نگه دار من پ یدعوا کن يخوا یاگه م. بس کن  رضایعل يوا _

 شروع کرد به حرف زدن تیبا عصبان...بردار نبود  دست

تو دلم گفتم دمشون گرم به فکر استقالل خودشونن نه مثل  دیکنیم یکه رها گفت تنها زندگ يآوا، روز نیبب _

تهران  دیایهمه راه تو و رها م نیبشه ؟ ا یکرج که چ يخونتو برد یتو، برداشت یول!! به مامان و بابا دهیمن چسب

از کوره در ! يخل شد يکرج ؟ به خدا شک ندارم از بس درس خوند دیگرد ی، دوباره خسته و کوفته برم

 !!زدمیتو دهنش م دیبا نیچون قول دادم وگرنه زودتر از ا...کنترل کردم یلیخودمو خ نجاشمیهم تا...رفتم

 !لعنت به تو....نگه دار گمیم یعوض... شم  یم ادهینگه دار پ رضایعل _

 .کرد  یم شتریو ب نیحرفمو گوش کنه ، سرعت ماش نکهیا يجا به

 ...داد زدم...بردم باال  صدامو

 ؟ میکن یم یزندگ يبا تو ام ، اصالً به توچه که ما چه جور رضایعل _

 هیتک یسرمو به صندل.  دیکش قی، چند تا نفس عم نییرو داد پا شهیصورتش سرخ شده بود ، ش تیعصبان از

خودم کم اعصابم خرد . دادم  یو نم لمیکاش اصالً جواب موبا. نداشت  یتموم رضایمن و عل يدعواها. دادم 

 .رفتن روش ناژیهم شروع کرده بود به پات رضایعلبود ، حاال 

باور کن  یول.تو به خودت ربط داره  یمن احمقم که نگران تو و خواهرتم ، زندگ. آوا ، اصالً حق با توئه  نیبب_

 ایدانشگام  گهیبه تو م یمادرت و دروغک شیپ رهیروزها م شتریب یدون یم.  ستین یزندگ نیبه ا یرها راض

 يمثل کبک کرد رتوس ای یدونیم نایبا پدرت دائم در تماسه ؟ ا یدون یشرکت من ؟ م
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.... درد خودمو راحت کنم نیبکوبمو از ا...واریبکوبم به د ارمویبرف فرو رفته رو درب يخواست اون سر تو یم دلم

نفس  ادشیحظه با ل هیاما . بردارم  مویتا اسپر فمیدستمو بردم تو ک. آن احساس کردم نفسم بند اومده  هی

 ....!!"زن"جز ...باشم یهرچ...قول سختم ازم گرفت هی...يقو...قول داده بودم محکم باشم....گرفتم

 ؟  یآوا خوب _

 .... بود  رونینگاهم به ب.  نییو دادم پا نیماش شهیش

 .خسته شدم  گهیخدا ، د يراست باشه ؟ وا رضایعل يحرف ها اگه

 ... ؟ یآوا با تو ام خوب -

 ...  خوانیبازم م...همه سال زجرم دادن بس نبود؟؟ نیا...کرد یقلبم درد م. اومد  یباال نم نفسم

 ؟ یگ یراست م رضایعل_

 آره به خدا _

 به من نگفت ؟ يزیپس چرا رها چ_

 جرئت داره ؟_

 دادم  هیتک یچشمامو بستم و دوباره سرمو به صندل. خواست خودم و بکشم  یبودم دلم م کالفه

 . ترو خدا من و برسون خونه  رضایعل _

 ...بود  دهیام ترس دهیپر يانگار از رنگ و رو. و راه انداخت  نیماش

 ؟یجون ِ عل یخوب_

 آره _

 ...فهمه من گفتم یم!  يبد ریخونه به اون بچه گ ينر_

 ...  نهیهم اقتشیل.  نهیخواد اونا رو بب یهر وقت دلش م. ندارم ، اصالً به من چه  شیکار_

 یمنکه م ؟يپدر و مادرت از هم طالق گرفتن ، ازشون جدا شد نکهیشده ؟ فقط سر ا یچ یگ یه چرا نمآخ_

 ! ستین نیا لشیدونم دل

 و خم کردم  نیماش یصندل. حرف زدن نداشتم  حوصله

 !کن  دارمیب میدیرس _
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؟ چرا رها  ستین ادشیکه تو اون خونه گذرونده بودم ، چرا رها  یفکر کردم به دوران... خود خونه ، فکر کردم  تا

...  ادمهیمامان و بابا  يمن هنوز دعواها...بابا تو گوشمه  يکتک ها ي؟ من هنوز صدا کنهیزود فراموش م نقدریا

ختش ت ریرها هم که ز.  رونیزد ب یکه از خونه م امانخمار بود ، م ایهر وقت بابا مست بود . خودمه  ریتقص

بود  ياز خونه فرار شهیمامان هم... . فحش ، کتک !  یهمه چ بلیشدم س یشد ، فقط من بودم که م یم میقا

 ....بود  دهیخواب ششیکه بابا آت دیرس یم یوقت شهی، هم

از خدا خواسته ام تا بابا ، پول و خونه و مغازه رو به باد داد . رفت  یم یبه اون مهمون یمهمون نیبا خاله از ا دائم

از  یکیاشو به خاطر داشتن  هیتو دادگاه مهر...رها رو با خودش برد...طالق گرفت....از خونه رفت  شهی، واسه هم

 ياما من قو...رو نداره زایچ یلیبود رها تحمل خ میحال روزامهمون ...بابا شیمن موندم پ!...دیدو قلوها بخش

 ... یول...عادت کرده بودم...بودم

 هی...مادر پدرم بزرگ کرده بود یمنو از همون بچگ...به رها بود لشیرها رم با خودش برد خودشم م مامان

 ...بابام لیمادرم بود و من با تنها فام يالیرها با فام ییجورا

 یبدش عق م ياز شدت بو یوقت یحت....از خونهانداختنم  رونیاز ترس ب...از ترس کتکاش...شبا از ترسم اون

با هر  اشویکثافت کار...شستمیپاهاشو براش تو لگن م....کردم  یموهاشو شونه م..  دمیبوس یزدم ، باز صورتشو م

 ...نکنه رونمیاز خونه ب نکهیا يفقط برا...کردمیتخت جمع م ياز رو یزن

و منو  ادیو داغونم دلش به رحم م یسر و صورت زخم دنیروز که مامان بهم سر زد گفتم حتما با د هی

داد  يبهم دلدار...زخمامو پاك کرد يخون رو متشیگرون ق يپالتو نیبا سر آست...کرد هیواسم گر یلیخ...برهیم

 شیخودتو رها رو بفروش منو ببر پ يبهش گفتم پالتو...دیعقلم همون موقع ام رس...برهیمنم م ادیروز م هیگفت 

 ...اما...يپول دار گهید! خودت

 یلیخ...ازدواج کرده بود...مامانم فقط چهار ماه مطلقه موند! فرزندو قبول کرده هیشوهر مادرم  دونستمینم

ها تا صبح  هیهمسا يجلو...رونیپرتم کرد از خونه ب...همه کتک زد يمنو جا...دیبابام که از زبونم شن...زود

شب ...دادیدوستاشو راه م...تا رام بده کردمیم اسو بابامو التم زدمیبه در خونه م...مونیمیدم در خونه قد شستمیم

پر از غذا و  يخونه  هیبه ...گرم و نرم يجا هیبه ..کردنیدعوتم م...سوختیاونام دلشون م...و نصفه شب

 ...نهیتخت رو به رو به شوم هیبه ...یخوراک
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و  کردمیپاهامو تو شکمم جمع م...شال نازك هیکهنه و  يمانتو هیبا ...در خونمون يجلو شستمیصبح م تا

 هیتا صدا زدنامو فقط بابام بشنوه نه همسا چسبوندمیدر م ونیسرمو به درز م...ام قفل نهیس ریدستامو ز

 ...زدمیصداش م...ها

 دمیقول م...نزنمعق  گهید دمیقول م...درو باز کن...سردمه ...خوبم يبابا...بابا جون...غلط کردم...ییبابا...بابا"

 یچ نیبب ایب...کننیم تمیپسرا اذ...ترسمیم ییمن از تنها...بابا...نزدم یمنکه حرف...لحافارو بشورم

درو باز ...فهیبابا جون لباس مدرسه ام کث...کالس رس دهیخانوم معلم باز رام نم...مشقامو ننوشتم...بابا...گنیم

که  ییخورده از غذا هی...گشنمه بابا...دارهیبچه ها نگهم م يجلو...کنهیدعوام م رمونیاگه نشورمش مد...کن

 "؟ياریگذاشتم واسم م

 ....سیه...آروم تر...گلومو نوازش کردم...مقنعه ام بردم ریدستمو ز...خس خس گلوم بلند شد يصدا

 ...تو مرد باش...فنیهمه زنا ضع...زن نباش...باش يقو...بدونه دینبا یشکیه...بدونه یکس دینبا

 رونیهرشب ب....!!...شب عادت کنه به سرما يتا بدنم برا اطیتو ح رفتمیم رهنیال پ هیبا ...زمستون ياروز

 خودیاز خود ب يادیکه بابام ز ییشبا یبعض...اومد یکه دلبر بابام م ییشبا یبعض...شبا یبعض....موندمینم

 ..به راه بود شونیو بساط همه چ ییرایوسط پذ شستنیکه با دوستاش م ییشبا یبعض...شدیم

اما هر دفعه ...اونو بپوشم رونیتا هر وقت بابا انداختتم ب...ذاشتمیلباس گرم دم دستم م ایکاپشن  هیشب  هر

 ...شدمیم ریغافلگ

انگشتر مادرم تو دستم به جونم  دنیشب همون لحظه که سفره شامو براش انداختم فقط به خاطر د هی مثال

به اتاق  دهینرس یول...کاپشنمو بردارم خواستمیم....کشوندمیخودمو تا اتاقم م موشدیدست و پاش له م ریز...افتاد

و اون کاپشن  دمیلرزیم اطیو خنک ح سیخ نیزم يرو...اطیتو ح کردیو پرتم م گرفتیلباسمو م ي قهیپشت 

 ..."ننه ات شیبرو پ "..."يهرّ " گفتیجلومو و م نداختیمانتو و شالمو م دهیپوش

 ...شدیدر خشک م يپاهام همون جلو هیهمسا نیبرم دنبال مامانم اما از نگاه سنگ خواستمیم

بابام ابراز  ياز رفقا یکیکم کم ...کردمیو بابامو التماس م شستمیرو به خونه م...عابره یبه هرچ کردمیم پشت

 ....يقمار باز حرفه ا...مثل خودش یکی یعنیبابام  قیرف...کرد باهام يهمدرد

 يداره دندونا نیبب...یشیگرم م...هست یهمه چ...من يخونه  میبر ایب "....چهیپیشبا تو گوشم م یبعض صداش

..."؟يبخور ییو چا ینیشیب نهیشوم يجلو يخواینم..میپاشو بر...دستات لمس شده نیبب...خورهیبهم م دتیسف
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و  شستیخونمون م يرو به رو نشیتو ماش...از قصد دیشا!! اومد یم موندمیخونه م رونیکه ب ییشبا شتریب

 ...زدیبهش و برام سوت م کردمیپشت م...کردیدود م گاریس

 ...ماه بود اسفند

 ...در خونه يباز نگه دارم اومد جلو تونستمیبابا و سگک کمربندش چشمامم نم يشب که از زور کتکا هی

و  فیکث يدندونا...زبر و پهنشو يدستا...مثل زن برامده اشو نهیس...ادمهیقبقبِ بزرگشو ...چاق و قد کوتاه مرد

 ....صورت پر چال و چوله اشو

 !! داشت  نهیشوم...خونه اشو نشونم داد يعکسا...خونه اش برام گفت از

 ...بلند شدم...دستمو گرفت...دیعکسم بهم رس يکه گرماش از تو یشیآت هیپر چوب بود و  توش

لحاف دورم ...نشسته بودم نهیشوم يخونه به ظاهر بهتر رو به رو هیتر تو کوچه باال هیبعد  قهیدق چند

 کی...و شعله هاش شیساعت اولو زل زده بودم به آت یکیتمام !! بودم دهیند نهیشوم...برام غذا آورد...انداخت

صورتم "گفتم ...دیرسیبه نظر م بونآقاهه مهر...صورتمو نشونش دادم يزخما..."؟يزیتم "ساعت بعد بهم گفت

 ..."ادیاز دستمم خون م...زخمه 

وگرنه ...رونیب ایکن ب زیزود خودتو تم...گذاشتم یتو حموم همه چ "....به پاهام اشاره کرد...دیلبش خند گوشه

 "....یتو کوچه بخواب ویسرد نیشب به ا دیبا

 ....! ساعته اول هیمهربون  مرد

 ...صبرش تموم شد...شده بودم به لبهاش رهیسرم واستاده بود و من خ يباال...کرده بود زیواسم ت دندوناشو

با ...گفتم بذار برم...برم خوامیگفتم م...دمیکش غیج...داد زدم...! دمیتازه فهم...آبو باز کرد ریحموم بودم که ش کف

و در خونه اشو  کرد سیلباسامو خ...دیرسیزورم بهش نم...دوش آب سرد نگهم داشت ریتمام قد ز...تموم لباسام 

 ...باز

 ..."گم شو دختر کوچولو...تو کوچه بخواب سیخ يلباسا نیبرو با ا "و گفت  دیخند

که  یاشک يصدا...دیچکیمانتو و شالم م نیکه از سر آست یآب يقطره ها يصدا...شالپ شاالپ پاهام يصدا

 ...ختمیریم

 ....خنده هاش يصدا...باد ریز سمیخ يتکون خوردن موها يصدا...باد تو گوشم يزوزه  يصدا

 ...دستام...دمیلرزیم...تنم سردتر بود...هوا سردتر بود...کوچه سردتر بود نیزم...خونه اشو بستم در
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لباس ... کیتار يکوچه ... دیچیپیهوا تو گوشم م...اومد ینفسم به زور باال م...چونه ام...لب هام...چشمام...سرم

 ...البیشده بود س قدمام منیکه به  یبارون نم نم...سیخ

 ...قدم دور تر شدم هی

رعد و برق ...از بارون...از هوا...از سرما...از سوز خوردمیم یلیس...دستامو بغل کردم...دال شدم...دیچیباد پ دوباره

 ...زد

 ...قدم دور شدم هی بازم

 دهیلباسم به تنم چسب...افتادم نیزانوهام شل شد و با زانو رو زم...شد دیآسمون سف...متوقف شد دنشیباد وز هوی

 ...اومد یاز دست انگشتام برنم يکار...بود

دست ...باد و سرما با سوز به صورتم خوردن...دنیبه آسمون بود که برف و بارون باهم بار رهیچشمام خ مردمک

 ...گرفتم واریبه د

 ...برگشتم

 ...زود درش به روم باز شد یلینشستم که خ يپشت در خونه ا نباریا

 

 ....دوازده سالم بود که زن شدم من

تونستم چشم هامو باز کنم ، دستمو به  یکه داشتم ، نم ياز شدت سردرد. صدام کرد رضایعل... میدیرس یوقت

 رهیشد تا کمکم کنه ، خواست دستمو بگ ادهیپ نیاز ماش.. . سرمو بلند کردم یگرفتم و به سخت نیماش رهیدستگ

 کرد یواهبابت حرفاش ازم عذرخ.... شدم  ادهیپ نینذاشتم و خودم از ماش یلو

زنم به خاطر  یم یبه خدا اگه حرف. گفتم  یبهت م دینبا. کنم  یم یکرد ، عذرخواه تتیآوا ، اگه حرفام اذ _

کنه ،  یم تتیمن اذ دنیاگه د... خونه  یکه با رشته خودت م يکار. خودم کار کن  شیشرکت پ ایب! خودته 

 ....کار کن  مخود شِیحداقل به خاطرعزت نفس خودت و خواهرت پ... اون بحثش جداست 

اون مرد از امشب دوباره  يخنده ها يصدا...چند وقت بود که حالم خوب شده بود . گرفته بودم  واریبه د دستمو

 ...مرد قد بلند؟؟ ییکجا...چهیپیتو گوشم م

 ...دلواپس شده بود...اومد یکنارم م...انگار داغون تر از من بود  رضایعل

 ...یممنون که گفت...خوبم...برو یعل_

 رها خونست؟...حالت بد شه ترسمیم...بمونم آوا_
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 ...خوب یلیخ...من خوبم...تو برو...حتما خونست_

صداش زدم و ...دمیاتاقا کش يتو یسرک...دعا دعا کردم رها خونه نباشه...قفل چرخوندم يو به زور تو دیکل

 ...دمینشن یجواب

قلبم قفل شده  يکف دستم رو...خم شدم سمت شکمم...نشستم نیزم يپشت در دو زانو رو يهمون شبا مثل

موبه ...یهمه چ...اومد یم ادمیاز اول داشت  یهمه چ... کنم نینفر...کنم هیگر...زار بزنم خواستیدلم م...بود

 ...لحظه به لحظه...مو

براش  زیچ چیو اون مرد ه گذشتیچند ساعت از گرفتن حکم زن بودنم م...شب آرامشم نیشبم نشد اول همون

 ...دردم...ترسم...سن و سال کمم...مهم نبود

 ...فقط به فکر خودش بود اون

 ...ادیو نفسم باال نم لرزهیمهم نبود که از ترس بدنم م براش

 ...شدیاندازه سرد نم نیبه ا یسال چیزمستون ه کاش

سرمو تو بالش فرو کردم و هق ... "!کوچولو...يدار یتن قشنگ "و گفت  دیبهم خند...به سمتم برگردوند روشو

 ...زدم

 !...دفعه اولش سخته يزیهرچ...کنمیبهم گفت عادت م...گفتم درد دارم بهش

 ...تو خونه اش خورده بودم باال آوردم و پسش دادم یهرچ

 ...حموم و بشورم يالم مجبورم کرد لحاف پر خون ُ ببرم توبا اون ح...کرد کف اتاقشو بشورم مجبورم

 ...کردمیم هیمدام گر...دیخندیم مدام

 ...فقط چند ساعت...دمیخواب نهیشوم يتخت نرمش رو به رو يرو...رفت رونیصبح تازه از اتاق ب يدما دم

 ...کرد دارمیظهر ب يکاینزد

 !...ساعت کمتر از بار اول کی نباریا...بود وارید ينگاهم به ساعت رو...کرمیام نم هیگر یحت

 یخوراک...خرهیلباس م...کنهیداد که اگه شبا بهش سر بزنم برام خرج م دیروز بهم وعده و وع همون

 ...برگشتم خونه...و لباسامو تنم کردم دمیحرفاشو شن...که دلم بخواد یهرچ...خرهیم

 ....يها شهیش ونیبود م ختهیکه بهم ر يخونه ا تو

راحت نفس ...بود دهیخواب ییتخت کنار زن مو طال يرو...کردم داشیپ...گشتمیمنقل و کافور دنبال بابام م ونیم

 ...دیکشیم
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 ...اومد یبند نم...بودم رشیچند ساعت بود که درگ...به سکسکه افتاده بودم...من اما

قرمزو تو سطل انداختم  فیل...شدیدستاش پاك نم يجا دمیکشیبه تنم م دویسف فیل...سر و صدا حموم رفتم یب

!!... 

خون ...فکر کردم عادت شدم...یدوست ناباب چیبدون ه...یدوست چیبدون ه...ساده...کم سن و سال...بودم بچه

 ...بودم دهیمال اون نبود و من نفهم يزیر

 يمرد هیکنه و  رونمیکه هرلحظه ممکن بود از خونه اش  ییبابا هی...دوتا شده بود  میاون شب به بعد نگران از

 ...تنم جا انداخته بود يدندوناش رو يزیکه ت

 شیتا صداش عصبان زدمیموادش عق نم يبا بو گهید...ذاشتمینم رونیپامو از اتاق ب...اومدم یچشم بابا نم يجلو

 ...زدمیمشروباش نم شهیو دست به ش کردمیخونه رو مرتب نم گهید...کنه

 ...تا بهونه دست بابا ندم...بشکنه نویزم فتهینحسش از دستم ن شهیتا ناغافل ش رفتمینم خچالیسراغ  گهید

 ...کنه لهیتا بهم پ موندیبه کارم نداشت چون خونه نم يکار

 رونمیمعلم از کالس ب...موجهم رام ندادن ریغ يبتایرفتم مدرسه اما به خاطر غ...کمتر شد میزیدو روز خون ر بعد

 ...با هزار جور خواهش و التماس...گرفتیناظم مدرسه سراغ بابامو م...کرد

 ...پدرم  يبند و بار یبا گفتن ب یاضیوساطتت معلم ر با

 ییلذت روزا...کردیجا جمع م هی المویتنها درس بود که فکر و خ...به حالم سوخت و سر کالس رام دادن دلشون

 ...بود که مجبورم بودم خونه بمونم ییاز روزا شتریکه مدرسه بودم هزار برابر ب

 ...شب که هرمز اومد خونمون هیتا ...هفته از اون شب و اون مرد گذشت کی

 !!خونه ِ گرم یوحش مرد

 ...برم خونه اش...که برم سمتش فهموندیو اشاره بهم م مایا با

بعد  قهیچند دق...اتاقم يبابا بود براشون بردم و رفتم تو ياز مهمونا ییرایپذ لهینحس بابارو که تنها وس یدنینوش

 ...سرخش تو چارچوب در ظاهر شد يبا چشما

که به دست  کنهیم يبهم گفت کار...امیبهش گفتم نم...بهم گفت شب برم خونه اش...لبشو برداشت يرو گاریس

 ...تونهیبهش گفتم نم...فتمیو پاش ب

 ...!از اتاق رفت و من گوشه اتاق پناه گرفتم  نکهیتا ا...دیچرخیتنم م يمدام رو نگاهش

...با بابا بلند شد دادشیداد و ب يکه صدا دیپلک زدن طول کش هیاندازه  دیشا
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 ...خواستیمن همه پوالشو تو قمار باخته بود و اون پولشو م يبابا...من بدهکار بود و اون طلبکار يبابا

 ...شدم میتختم قا ریاون رفت و من ز...دیبه خواسته اشم رس...کنه یپولشو آوده بود تا بابامو عصبان بهونه

 ...گرفتیسراغ مامانمو م...دمیکش رونیتخت ب ریکرد و از ز دامیبابا پ...جمع کنم دیرفته بود با ادمیلباسمو  گوشه

و  زدیمنو کتک م...رهیاز مامان پول بگ خواستیباز م...زنمینم یو حرف کنندیم یکجا زندگ دونمیمن م کردیم فکر

 !! شما بوده یخوشبخت يکردم برا يمن هرکار گفتیبهم م....حروم گفتیبهم م

 ...من تقاص مارو دادم...نبود جز من یکس...ما که اشتباهه...گردن ما افتاد قمارش

تو ...نشسته بود نشیدر خونه تو ماش يهرمز جلو...باز شب سرد و لباس نازك...خبرمینکرد از همه جا ب باور

 ...دیکشیم گاریس...گرمش نیماش

نگاهم  رهیخ...در دو زانو نشستم يجلو...انداخت و با پا لهش کرد نیزم يرو گارشویس که باز کرد ته مونده درو

 ...کرد

 کت گرمشو باال داد  ي قهی

  "...سردت نشه کوچولو "خنده گفت  با

 ...سرد نیزم يبلندم کرد از رو...دیسمت خودش کش بازومو

 ... دمییدو...پسش زدم و فرار کردم از دستش...گرم بشم یمتیبه هر ق خواستمینم گهید

  دیرا ناراحت نکن خودتان

 يتا زانو تو...روم ظاهر شد شیپ نشیماش...رفتیتو برف فرو م شتریپاهام ب شدمیازش دور م شتریب یهرچ اما

 ...حرکت نداشتن يبرا یپاهام توان...برف فرو رفته بودم

 ...فرار کردن يبرا دیسنر يدستور چیه...زده بود خی مغزم

 ...نشیماش يکرد و انداخت تو بلندم

 ...دیخندیبلند تر م...به خودم...شهیبه ش...به در...به بازوش...نشیبه ماش...دمیکوب مشت

 ....تا خونه اش تحمل نداشت...کوچه باالتر هیتا ...اومد یو م رفتیم...گرفته بود ادیراه تنمو  دستاش

 ... دمیکشیم غیخونه اش ج يتو

 ...و دونه دونه لباساشو دیخندیم او

 ....دیخندیو او م زدمیزار م من

 ...توقع داشت ازم...شدیاو زنده م,  مردمیم من
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 ...دختر دوازده ساله هی از

 رونیدوبار از کالس ب..عق بهم نشست...هرمز افتادم ادیسر کالس ...دمیلباس مدرسمو پوش...برگشتم خونه صبح

 ...رفتم

 ...هوع لمسشوکردم ت یخال

 ...نگه داره شویپسر يکردم تا نوه  یمادربزرگمو راض يدو ماه با التماس و زار يبرا

 ...دقش شده بودم  نهییآ...مادرم هیمنم شب...متنفر بود...بود زاریاز مادرم ب اونم

 ...کردینثارم م راهیافتاد بد و ب یو تا چشمش بهم م رفتیم راه

 ..رفتنو به خودش نده ییو زحمت دستشو, تا سر جاش کارشو انجام بده  کردیدردشو بهونه م پا

 ...کردمیم زشیتم

 ...نبود یحرف

 ...نبود یاعتراض

 ...تهوع بود فقط

 ...بود زاریاز عق زدنام ب اونم

بد  يهمه اتفاقا یِاونم منو باعث و بان...زدمیعق م کردمیاز رون پاش پاك م شوییدستشو یوقت

 ...کردیم نمینفر...دونستیم

مادرم باعث  يایخواه ادهیز گفتیم..میبود یکه خودمون صاحب خونه و زندگ یاما تا زمان کردیم یما زندگ با

 ...دود بشه و بره هوا مونیشده بود زندگ

 ....میگرسنگ...تهوعم...روزیو هر روز حالم بدتر از د رفتمیم مدرسه

 ...ذاشتیبرنج م مونهیهر شب نصفه پ مادربزرگم

 ...دیکشیخودش غذا م يهرشب اول برا مادربزرگم

 ...دیخوابیم ریبزرگم هر شب س مادر

سر کالس باال آوردمو  يکالسمون اعتراض کرد و به ناظم گفت من چند بار ياز بچه ها یکیروز  هیمدرسه  تو

 ...ارمینداشتم که ب يبابا...ناظممون بازم بابامو خواست...دمیکالسو به گه کش

 ...کالسمون کمکم کرد و تا درمونگاه بردتم ياز بچه ها یکیتو مدرسه بد شد  یلیروز که حالم خ هی

 ...چنتا قرص ضد تهوع داد اما دوباره که نبضمو گرفت مشکوك نگاهم کرد ...گفتم عالئممو
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 ...کردن درد و مرض دایپ ينه برا...دادم یسونوگراف شیآزما

 ...دوازده سالم بود که حامله شدم من

 ...چند ساعت منتظر موندم تا دم غروب اومد...دم خونه هرمز رفتم

 ...مبل نشسته بودم که برام شربت آورد يرو...کرد برم داخل خونه اش دعوتم

 ...ازش کردم يادی يخبر یب يماه و چند کیبود که بعد  خوشحال

 ...خوابهیبود که امشب با تنم م خوشحال

 ...و واج بودم هاج

 ...و منگ جیگ

 ..."...حامله ام" گفتم

 ...راه انداخت دادیداد و ب...نکرد باور

توله مال اون سگ پدره  نیا...يبود يکدوم خر شیپ ياومد ینم نجایکه ا ییشبا نیبب...ستیمال من ن " گفت

 ..."نه من

 ...کنه يالتماسش کردم که کار...دست و پاش افتادم به

 ...دمیترسینم مت ينام و نشون تو یاز موجود ب من

 ...دمیترسیشکمم م یاز برآمدگ من

 ...خونه متروکه و درب و داغون هیشب بردتم  همون

 ...اومد يمرد هیتا  میساعت منتظر موند چند

 ...از دستم خالص بشه خوادیبرم داشت که نکنه م هول

 ...تخت خوابوندتم يبودم که رو دهیترس

 ...زده شد نییپا شلوارم

 ...آمپولو حس کردم قیتزر

 ..."یشیاز شرش خالص م گهیتا چند ساعت د "که گفت  يمرد يصدا و

 ...خونه اش میبرگشت

 ...بغلم کرد..تونستم برم ینم راه

 ...دختر کوچولو رو دوست نداشت گهید
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 ...بود خونه اش که با مشت و لگداش به اون آمپول کمک کنه آورده

 ...شدمیو من از درد تو خودم حل م شدیپاهاش تو شکمم زده م کف

 ...شب همون

 ...خونه اش جام داد کنج

 ...من و براش پر کرد يجا يا گهیشب زن د همون

 ...شب مردمو زنده شدم  همون

 

 ...رسوندم ییکندم و به دستشو نیزم يصبح به زور خودمو از رو يدما دم

 ...پام يرو ادیخون ز...دمیکش نییپا یبه سخت شلورامو

 ....دلم  ریز بیدرد عج ونیم نیو ا رفتیکه مثل ادرار از تنم م یخون

نشستم و فقط اندازه درد بار اول  نیزم يرو نکهیبه دفع مدفوع داشته باشم اما هم ازینخورده بودم که ن يزیچ

 ...از تنم خارج شد يو خون لخته ا کیجسم کوچ دمیچیبه خودم پ

 ...و قرمز بود دیسف

 ...سمتش رفت دستم

 .....اندازه انگشت اشاره ام بود قدش

 ...لخته افتاد  يقطره قطره رو...آبو آروم روش گرفتم لنگیش

 ...کردیباز و بسته شدن پلک هام لخته رو نوازش م...بردم کینزد سرمو

 ...بچه بود اون

 ...داشت پا

 ...زانو

 ...دست

 ...بود کیکوچ

 ...یلیخ

 ...با نوك انگشتم...کردم لمسش

...زد رونیب خون



wWw.98iA.Com ٥٣ 

 ...بلندتر....رساتر....بلند ....غیج...دمیکش غیج

 ...باز شد و هرمز کنار اون زن وارد شد در

 ...عق نزدم اما اون زد من

 ... دیابو از دستم کش لنگیش

 ...آبو کامل باز کرد رینکشم و بعدش ش غیدهنم زد تا ج يتو اول

 ...گرفته شیراه چاهو پ کیکوچ ياون لخته  دمیسر برگدوندم د تا

 ...یاهیتو عمق س...افتاد...دراز کردم اما دست

 ...بازم مردم...بازم درد...بازم کتک...يزیبازم خون ر...دمیکش غیج بازم

 ...دادمیبود که جون م يبار نیدوم نیا

 ...قفل کرده بود دهنم

 ...برام آب قند آورد...بود دهیترس زن

 ...پاهام گذاشت نیب زیلحاف داغو تم...فحش داد هرمزو

 .... کردیپاك م مویخون يدستمال دستا با

 ...برام سوخته بود دلش

شده بود و جواب  زونیجونم بهش آو مهیبا اون جون ِ ن...دمیکش غیکه به هرمز افتاد دوباره سرش ج چشمم

 ...کرد رونمیاز خونه اش ب...دادمیهاشو م یلیس

 ...بود سیخ سیخ میمشک شلوار

 ...که اون زن صدام زد دمیکشیخودمو م نیزم يرو

 يخونه ...لحاف گرم...دمیخواب نیزم يهمون زن رو يتو خونه  دمیکه چشم باز کردم و د یتا وقت ستین ادمی

 ...بالش نرم...کیگرم و کوچ

 ...دادینم یخوب يحرفاش بو...اومد یصداش از اتاق م...چرخوندم چشم

 ...یناراض ينگه داشتن مردا یراض...بود نیهم کارش

 ...دوست نداشتم بمونم...نذاشت...رفتمیداشتم م رونیاومد ب یوقت

 ...نگهم داشت...هرمز بود ياون همخوابه ...دادیهرمز م يبو اون

 ...برام غذا آورد...سوپ گذاشته بود برام
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قرص  گهیگفت دفعه د...مونهیتا آخر عمر به دلش م يدختر نیگفت حسرت داشتن همچ...گرم تنم کرد لباس

 ...! بخورم يریجلوگ

 ...بهم اجازه داد شب خونه اش بمونم...کرده بود منم همکارشم فکر

 ....ادیگفت صبح م...بزك دوزك کرده از خونه رفت خودش

 ...رفتم شهیهم يصبح از خونه اش برا يکاینزد منم

 ...بهش نزده بودمکه دست  یچند وقت نیا یبه تالف قیچند پک عم...ممنوع شده رو به دهن گرفتم گاریس

 ابونیکاج ته خ يدرختا نیو من ب کردیم رونمیکه بابا دوباره ب ییشبا...بود گاریدردم همون شبا س درمون

 ...کردمیدود م گاریو س شستمیم

 ... کردمیروزامو دود م یتلخ... دادیم يمزه ا چه

 ...کردیم رونمیکه بابا ب ییشبا یحت...خوندمیهمون حال و روز بازم درس م تو

 ...دنیخاطره هام نم نیجاشونو به بهتر چوقتیبد ه يروزا

 ....گوشه ذهن هی...موننیم شهیهم

 ...همه عمرتو یببرن تلخ ادتیاز  توننینم انیهزار تا مرد قد بلندم ب اونوقت

 ...مصرف ژنیکپسول اکس هیبودم و  دهیکش گاریپاکت س هیبه خودم وامدم  تا

 ...دمیرها رو شن دیچرخوندن کل يصدا

 ...دادمیم حیبهش توض گاریبابت س دیکه نکرده بودم اما با هیگر

 ؟یخوب...سالم رها _

 کردیتعجب دور تا دور اتاقو نگاه م با

 ؟ياومد یک..خوبم_

 ،  شهیم یساعت مین_

 ؟ ..مطب چه طور بود_

 بلند شدم  نیزم يرو از

 !کار شده  یب تیخارجه ، آبج رهیداره م یفعالً که دک _

 ...برق گرفته ها اومد طرفم مثل

  شه؟یم یحاال چ يوا _
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 دونمینم_

  رضایخب برو شرکت عل_

 !کار واسه من هست  _

 ...برگشتم و به شونه اش زدم. خشکش زده بود... کنار رها رد شدم از

 .کنم یم دایکار پ. رها ، نگران نباش _

 ...چونه اش لرزوند...هاش ، بغض کرد یبچگ مثل

 نه؟ میبدبخت شد...آوا دهیم گاریس يهمه تنت بو...ادیز...يدیکش گارمیس_

 ...نگران بود شهیهم...دمیگونه اشو بوس... دمیخند

 ...!  کارمی؟ دوماه ب...داره  هیرها گر_

 ؟ یکن کاریچ يخوا یقسط ها رو م_

 م؟یدار یشام چ. کنم ، تو غصه نخور  یم يفکر هی_

 ؟ رمیاز مامان بگ يخوا یم_

 ...گرفتمیگر م...زدیم شمیآت...مامان  اسم

 ...انگشتمو جلوش تکون دادم دیتهد با

 ؟يدیبفهمه ، فهم يزیچ یخوام کس یاصالً نم_

 ...ازم حساب برد...گفتم  دییرو با تاک جمله

 !گم یباشه خب ، نم: لرزونش گفت  يپاك کرد و با صدا اشکاشو

 ...شتگیمادربزرگش دنبال پرستار م يافتاد که سنا برا ادمینماز  سر

 ...اشو گرفتم شماره

 الو سالم سنا _

 کنم؟  یاالن من دارم با کدوم قُل صحبت م...يقل افسانه ا هیبه به  _

 آوام _

 ؟... ملوس...جونم خوشگل؟. به به  گهید_

 شدم  کاریخانومِ شاد سرخوش ، ب_
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 ...دنیکرد به خند شروع

 ...دیبچه به آرزوش رس... رضایشرکت عل ير یم گهیپس د _

 !؟ دیخوایهنوز واسه مادربزرگت پرستار م نمیزنگ زدم بب یگالب... ذارمیپا تو اون شرکت نم رممیمن بم_

 !بابا بزرگم  شِیرفت پ شیسال پ هی یاوهوک_

 برگشت همدان؟ یعنی_

 ....سراونجا  هیقرار داشتن رفته  اینه باهم اون دن_

 ...، وا رفتم شهیم یکه بادش خال یبادکنک مثل

 کنم ؟ کاریحاال من چ يوا _

، بهت خبر  هیچ طشیخواد بذار ازش بپرسم شرا یهامون واسه پسرش پرستار م هیاز همسا یکینگران نباش _

 . دم  یم

 ...چارمایب ینکن دایسنا پ. باشه پس منتظرم _

 ...زنمیاالن زنگ م...باشه _

 یمجبورم ، نم یول.  هیاز بچه کار سخت يهر چند پرستار. رم  یمطب نم گهیکنم د دایکار خوب پ هیبتونم  اگر

 .کنند یمطمئناً اون و سامان هم اونجا کار م. و تحمل کنم سانیپر يها یو گنداخالق رضایخوام برم شرکت عل

 رفتم تو اتاق و سرش داد زدم. کرد  یام م وونهیرها ، داشت د يها هیگر يصدا

 کردن داره ؟ هیگر نیا.  گهید شهیم دایپ، البد  شهیم دایپ گمیم. نکن  تیمنو اذ نقدریرها ا _

 . دمیشو بوس یشونیاشکاشو پاك کردم و پ. بود  وتریکامپ پشت

 . اشکاتو  نمینب. قربونت برم  یاله _

 :لبخند مهمونم کرد  هیداد و  تیرضا بالخره

 دوست دارم  یلیکه خ یدون یرها ، م _

 روشنش برق افتاد  يچشما

 ... میرو ندار یهم کس ریما دوتا که بغ! دونم  یبله که م _

 !!زدیحرف م رضایداشت با عل... افتاد سبوکشینگاهم به صفحه ف. نشستم  کنارش

 ! بهش ؟ یرها ، گفت_
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 و بست سبوکشیصفحه ف عیگُم کرد و سر خودشو

 .  میکرد یم میداشت یاحوالپرس نیهم. نه به خدا  _

حدس زد  شدیم.شروع کرد به زنگ خودرن  لشیچون چند لحظه بعد موبا گهیمعلوم بود که دروغ م کامالً

 .  رونیاومده ب سبوكیاز ف کهوینگران شده بوده که چرا  رضایعل

 يکرد جلو یجرئت نم. خنده ام گرفته بود .  ییبرداشت و رفت تو دستشو زیم ياز رو لشویموبا یواشکیرها . 

 .حرف بزنه  رضایمن با عل

موقع شستن ظرف ها ، رفتم تو آشپزخونه تا آب بخورم که چشمم ... اما رها غذاشو خورد ... به شام نداشتم لیم

 افتاد  ییلباسشو نیماش يرو ییبه انگشتر طال

 ! ؟ هیچ نیا _

 اش انگشتر و برداشت یکف يبرگشت و با دست ها رها

 ! بدله  _

البد ... افتادم  رضایعل يحرف ها ادی!  گهیه دوباره دروغ ماش معلوم بود که دار ینیو خاروندن ب یدستپاچگ از

  دمیجلوتر رفتم و انگشتر و از دستش کش.... بود  دهیمامان مامان واسش خر نویا

 بهت داده ؟ یک... طالست  نیرها ا_

 .. دنیترس چونه اش شروع کرد به لرز از

 ! دهیمامان برام خر _

 ... ییلباسشو نیپرت کردم رو ماش انگشترو

 ؟ دهی؟ به چه مناسبت واست خر يدیمامانو د یتو ک _

 ...کردیبه چشمام نگاه نم...عقبتر رفت ... دیآب کش دستشو

 ! آوردم  دمیواست خر نویگفت دلم هواتو کرده بود ا. اومده بود دم دانشگاه  روزید _

مامان باشه  شِیخواد پ یاگه دلش م. رفتارش برام قابل قبول نبود . سوخت  یحماقت خواهرم م يدلم برا واقعاً

 مگه زورش نکرده بودم ؟. ، خب بره 

 ...کرده بود یاز من زندگ شتریاون با مامان ب...حق داشت دمیشا

 زنگ زد ،  لمیسنا به موبا.رفتیم جیسرم گ رفتمیکه راه م ییوقتا...دمیاتاقم دراز کش تو

 بود  شیفعه پتر از د سرخوش
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 !خبر خوب دارم .  گرمیسالم ج_

 چه عجب ، بگو _

 .... خوادیخانوم صانع واسه پسرِ پسرش جناب مجد ، پرستار م_

 ؟... یی؟ چه روزا...چند ساعت  _

 هر روز از هشت صبح تا دو بعد از ظهر _

 ؟ یحقوقش چ_

 کن  ادداشتیشمارشو . یخود مجد بپرس یزنگ بزن دیبا گهیاونو د_

 بچه اش چند سالشه ؟ یو ، راستبگ_

 ...سه ساله از زنش جدا شده... توله اشم سه سالشه _

 ...شماره رو بگو . به درك _

مثالً از دست  نکهیبا ا. بود بهش زنگ نزدم و گذاشتم واسه فردا صبح  روقتیکردم ، چون د ادداشتیرو  شماره

 . دیباز شبو تو بغل من خواب یول میکوچولو باه دعوا کرده بود هیرها ناراحت بودم و 

 !آوا پاشو صبحونه _

 افتاد ،  یکه از پنجره به چشمم م يرها و نور يصدا با

 ...زور بلند شدم  به

صاف کردم و به رها هم  یصدامو کم. مجد زنگ زدم  لیبود که به موبا 10ساعت . رو با رها خوردم  صبحونه

 :جواب داد گفتم که سرو صدا نکنه ، بعد چندتا بوق بالخره

 دییبله بفرما _

 سالم جناب مجد ؟ _

 بله خودم هستم شما ؟ _

 شم  یاز پسرتون مزاحم م يواسه پرستار! مشکات هستم  _

 د؟یدار يبهم گفت ، شما سابقه کار شبید یاوه بله بله ، مام _

 !سال بودم  4تا  3 يبچه ها یکردم ، مرب یمهد کودك کار م هیتو یچند ماه _

 ؟. دیتونم بپرسم چرا سر همون کار نموند یاونوقت م_
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 !کم بود  یلیبه خاطر حقوقش ، خ_

 کنم ، شما چند سالتونه ؟ یشما رو از بابت حقوق راحت م الیمن خ _

 و پنج سال ستیب_

 ؟ دیو دار يسن اعصاب بچه دار نیشما تو ا_

 ام گرفت  خنده

 .  رمیبگ میبعد تصم نمیپسرتونو بب امیاول ب دیاگه اجازه بد یبله ول _

 !منتظرتونم  12باشه پس من امروز ساعت _

 د؟یآدرسو لطف کن شهیم_

 ....... ابانی، خ هیاله:  دیکن ادداشتیبله خانوم _

  نمتونیب یپس م_

 حتماً خدانگهدار _

 باز حاضر یول.  رونیب امیاز خونه ب 5 دیاونجا باشم با 8خواستم هر روز  یاگه م ياونجور. بهم دور بود  راهش

 فمیکه با کفش پاشنه دار و ک یشال گلبه.  دمیپوش مویمشک يِبا شلوار پارچه ا یمشک یمانتو رسم.... شدم 

 ....بود یونیمحلشون اع...ست بود رو هم برداشتم 

 آوا کجا ؟_

 !يجا ، واسه پرستار هی رمیدارم م_

 ؟ یاز ک يپرستار_

 بچه سه ساله  هیاز _

 ؟ امیمنم ب يخوا یم_

 ای، ب يندار ياگه کار_

 . دمیاون انگشتر و تو دستش ند گهید.  میموندم تا رها هم آماده شه و راه افتاد منتظر

، خونه که چه عرض  ییالیخونه و هی.  میدیبود که رس قهیدق 12:15ساعت .  میکرد دایسخت پ یلیخ آدرسو

. من خودشو جمع و جور کرد تا زنگ زدم با تشر . دهنش باز مونده بود .... بدتر از من رها بود... کنم ، کاخ بود 

 .جواب داد  یخانم هیو  فونیآ
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  میهمو گرفت ياز ترس دستا اریاخت یب میشد اطیوارد ح یوقت

  میبرگرد ایترسم ، ب یآوا من م يوا _

 رها ، نترس من باهاتم يشد وونهید_

 آوا الیخ یب..ستین یحتما صاحبشم آدم خوب...بزرگه  یلیخ نجایآخه ا_

 ...چرت نگو_

 ...بزرگه ها یلیخ_

 هی،  میدیرس يورود يپله ها کینزد یوقت.  رفتیگ یبود ، آدم وهمش م یبزرگ يگفت خونه  یم راست

 ! پا نذاشتم  ییجا نیمنکه وا ندادم تا حاال تو عمرم همچ. درو باز کرد و خوشامد گفت  یخانوم

 یبا دست بهش اشاره م دید یکه م یخاص زیکرد و هرچ یدور و بر خونه رو نگاه م دایبد دیرها مثل ند یول

گرفته  واری، طرح چوب بود از د میکه ما نشسته بود ییرایقسمت از پذ هی. بود  یکیدوبلکس و ش يخونه . کرد 

مبل  دمانیدوتا رنگ با مدل چ نیا بیرکت....  یخونه ، ست سبز و نارنج گهیطرف د.  ینیتزئ لیتا مبل و وسا

 گرفته بود با حسرت گفت یافسردگ یبزرگ نیبه ا يخونه ا دنیرها انگار با د. برد  ی، دل آدم و م یراحت يها

 !فقط کل خونه ما قد آشپزخونشه ...  ستیبزرگ ن نمیآوا ، همچ _

 ! تو فقط باش.غصه نخور ! خرم برات  یم:گفتم  يخنده و با حالت مردونه ا ریز زدم

 یحدوداً س یجفت نگاهمون به پله ها بود که پسر جوون. اومد  ییپله ها صداتا از  میمنتظر موند يلحظه ا چند

 . نییاز پله ها اومد پا یو قد و قواره بلند و ورزشگاه ییخرما يو پنج ساله با موها یس ای

زد و به طرف  يمجد لبخند محو يبهش زدم تا لباسمو ول کنه ، آقا يتشر. بود  دهیگوشه مانتومو چسپ رها

 بودم دست دراز کرد ستادهیتر امنکه جلو

 سالم مجد هستم  _

 ... نداشتم دست بدم دوست

 سالم منم آوا مشکات ، همونکه باهاتون تماس گرفتم _

سر دست رها  شویدق و دل...بود ، دست داد  ارویتکون داد و به رها که مات قد و قواره گنده و مزخرف  يسر

جناب مجد  يکرد و بعد با اشاره  یرها هم خودشو معرف... محکم فشارش داد و منم حس کردم...کرد یخال

 . میمبل نشست يرو
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منتظر . کنه  ییرایبود اشاره کرد تا ازمون پذ یانسالیکه رو به رومون نشست به مستخدمش که خانوم م یموقع

 مقدمه گفت  یبودم سر حرف و باز کنه اما ب

 کنم  دایتونم پ ینم یتفاوت چیکنم ه یتو صورتتون نگاه م یمن هرچ!  دیهم هیدر شبشما دوتا چق _

کرد و گفت  یشد ، خنده از ته دل یکم کم داشت آب م خاشیرها که انگار  یدادم ول لشیتحو یلبخند زورک هی

 !گن  یآره ، همه م: 

 یم نیپامامو به زم شهیو مثل همشدم  یم یداشتم عصبان. نداشتم  یموشکافانه اش حس خوب ينگاه ها ریز

که  یدر حال. انداختم  یبهش م ینگاه یهر از گاه. و شربت آورد  ینیریکه مستخدمش برامون ش دمیکوب

 دمیکالفه شدم و ازش پرس.... خورد ، نگاهش بهم بود  یشربت م

 تونم چند تا سوال بپرسم ؟ یم دیببخش _

و  میبهم نگاه کرد میمن و رها که از برخوردش شوکه شده بود... گفت  یقاطع "نه "و  زیگذاشت رو م شربتو

 .... میشد رهیدوباره به مجد خ

 ! پرسم نه شما  یمن سئوال م نجاینه خانومِ مشکات ، چون ا_

 ...شنوم  یم: به خودم گرفتم و گفتم  یحق به جانب افهی، ق رمیحالشو بگ نکهیا يبرا

  بیداشت و در کمال آرامش شروع کرد به پوست کندن سبر زیم ياز رو بیس هیشد و  دال

 ! ؟ هیچ التتونیخب خانوم مشکات تحص _

 .از دانشگاه تهران  يمعمار یمهندس سانسیل_

 ؟ دیکن ینم دایخودتون کار پ يرشته  نهیپس چرا در زم.  نیآفر: بهم انداخت و گفت  يزیبرانگ نیتحس نگاه

 !که آدم ازش لذت ببره  نهیمهم ا...  گهیکنه ، کار کاره د ینم یواسم فرق_

 تو دهنش گذاشت  کشویکوچ کهیت هیکرد و  کهیت کهیو کامل پوست کند و تو بشقاب ت بیس

ندارم اما دوست  یمشکل.  دیباش نجایشما ا نکهیهستن ، من با ا یقابل احترام يراستش معرف شما ، خانواده  _

 .خونه برم  از 8ساعت  دیمن با.  نجایا دیایدارم سروقت ب

 !باشم  نجایا 9 دیصبح سختمه ، اگه اجازه بد 8،  امیراستش چون از کرج م: و گذاشتم کنار و گفتم  یستیرودربا

 شما منزلتون کرجه ؟ :  دیتعجب پرس با

 داره ؟ يرادیبله ا_
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 يندازیو زود راه م ریقطعاً شما د. صبح از خونه برم  8 دیبا یشرکتم ول سیداره ، درسته من رئ رادیمعلوم که ا_

 . تونم معطّل شما بمونم  یمن نم. 

 !!باشم  نجایا 8تونم ساعت  ینم: و گفتم  تیهرحال منم واقع به

 نجایا 8ساعت  نکهیا يبرا هیهفتصد و پنجاه کاف یماه: شده بود گفت  رهیکه بهم خ یمکث کرد و در حال یکم

 !دیبمون دیبا 4ت در ضمن تا ساع...  دیایبا آژانس ب دیتون ی؟م دیباش

تونستم تا مترو با  یم. شده بود کردم  رهیبه رها که متعجب بهم خ ینگاه. بود  زیوسوسه برانگ شنهادشیپ

 ...مطب رمینم گهیزنم که د یم لیمیبه دکتر هم ا.  رمیدربست بگ یآژانس برم و بعد مترو هم تاکس

 ...باشه...تونمیم_

بود اشاره کرد تا بره و بچه  ستادهیدورتر از ما ا نهیتکون داد و از مستخدمش که دست به س دیبه نشانه تائ يسر

 .خورد  وهیاز شربت و خوردم و رها هم م یبا اصرار مجد ، کم.  ارهیرو ب

 اون خانوم برگشت ،  یوقت

د من و رها تو وجو یچنان ذوق... درشت سبز تو بغلش جا خوش کرده بود يتپل و با نمک با چشم ها پسر

 . میمبل بلند شد يانداخت که هردو از رو

 

 ...منم پسر بود يبچه  دیشا...دونهیم یک

 !  هیآوا چه گوگول يوا: با ذوق گفت  رها

 ! ستیتو ن هیاصالً شب: گفت  یرو کرد به مجد و با حالت خودمون بعدم

بود به اون  دهیچسپ نطوریبچه هم. خنده  ریمجد ، رها هم زد ز يبهش کردم اما با توجه به خنده ها یاخم

 بچه گفتم هی يبرا نیخانوم که دستامو به طرفش دراز کردم و با لحن دلنش

 بغلِ من ؟ يایم _

 .و کمرشو آروم نوازش کردم  دمیسرشو بوس. خودشو انداخت بغلم  دینگاه به پدرش انداخت و با ترد هی

 ...فهمنیبچه ها م...بچه ها معصومند...دوست داشتم بچه

 مبل نشستم و کنار گوشش گفتم يآروم رو. تونه حرف بزنه  یسه ساله م ي بچه

 پسر خوشگل چند سالته ؟ _

 آروم گفت یلیخ
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 ! سه سال  _

 دمیکردم دوباره پرس یکه دستشو نوازش م یو در حال دمیخند

 ؟ یگ یاسمتو به من نم _

 نگام کرد يام برداشت و با غلدر نهیس ياز رو سرشو

 !؟ یمگه تو اسمتو گفت _

 اجی، به محبت احت يمادر یمنو بگو دلم به حالت سوخت گفتم ب! تو  یهست ییدلم گفتم عجب بچه پرو تو

 . يدار

 و گفتم  دمیخند یزورک

 ؟ یش یبا من دوست م... من اسمم آواست  _

 کرد و گفت  یدستمو آوردم جلوش تا باهام دست بده ، خنده با نمک یوقت

 ! کُبالست  اسم منم _

 . دیخند یصورتش گرفته بود و آروم م يمبل ولو شد ، مجد هم دستشو جلو يکه از خنده رو رها

 ...لبخند زدم يعاد یلیخ

 !! ذاشتن  یروت م دیرو با يکبر ي، منتها فکر کنم اسم بابا یچه اسم قشنگ _

 رو لبش خشک شد و رو به مجد گفت خنده

 ؟ هیکبال چ يعلفان اسم بابا _

 . لبم و گاز گرفتم تا مثل رها از خنده غش نکنم گوشه

 ! دهقان فداکار : گفت  يجد یلیخ مجد

 . پسرك هم حرف باباشو تکرار کرد ...شد لیتبد غیلحظه رها خنده اش به ج همون

 ...زدمیباهاش حرف م يجد دیبا...با دستم مرتب کردم  موهاشو

 اسم ؟.  میزن یحرف مو مردونه  يجد گهیتموم شد ، د یشوخ گهیخب د _

و پسر کوچولو هم مجبور شد مثل خودم جواب بده  دنینخند گهیو با تحکم گفتم که مجد و رها د يجد اونقدر

. 

 السالن لیام_

 ...پسر خوب  يخب حاال شد_
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 ؟ یش یبا من دوست م: و دوباره به طرفش بردم  دستم

 ..آوا میآره ، دوست: کرد و باهام دست داد يزیآم طنتیش خنده

 !صورتم پاك کردم  يتفشو از رو. هاش  يباز طنتیش یِماچ آبدار کرد و رفت پ هیدست دادن ، صورتم و  بعد

 ...، شناسنامه همراهم بود و به مجد دادم  یمل کارت

 !رترید هیثان هیزودتر نه  هیثان هینه ...صبح  8پس خانوم مشکات فردا _

 .حتما ، خدانگهدار _

 رد که دوباره جناب مجد صدام کردک یهم خداحافظ رها

 ساعت شما چنده ؟! میکن میخانم مشکات بهتره ساعت هامون و تنظ _

باال تا  میجفتمون دستامونو آورد. جلوتر رفتم .. بود  قیچقدر حساس و دق. خوشم اومد  یلیخ شیوقت شناس از

 . میکن یکیساعت هامونو 

 .. هیثان یو س قهیدق 12:35خب خانوم مشکات ساعت _

 شد ، با اجازه یکیخب پس _

 !به سالمت خانوم مهندس _

خودمو گرفتم  يجلو ی، ول میش یذوق زده م ونیاز دهن اقا یالقاب نیهمچ دنیکه ما خانوم ها با شن ییاونجا از

 .لبخند بسنده کردم  هیو به 

 مجد به اونم گفت...کرد  یدوباره خداحافظ رها

 ؟ گهید دیشما هم مهندس_

 تو صداش جواب داد یشگیبا ناز هم...زنهیم ستایاالن قلبش صد و ب دونستمیم...رها گل انداخت يلپا

 ! میکش یم یینقشه ها هی،  دیاگه قابل بدون_

 .خوشوقت شدم ، به سالمت  یلیخ دنتونیاز د: زد و گفت  يشخندین مجد

 یلی، اونم خ امینم گهیو گفتم دراحت باهاش حرف زدم  یلیو خ یستیرودربا یراه به دکتر زنگ زدم و ب تو

حقوقم رو  هیقرار شد بق. هم که کمکش کرده بودم ، ازم تشکر کرد  یچند وقت نیبرخورد کرد و بابت ا یمنطق

 . منهم ازش تشکر کردم.  زهیبه کارتم بر

 .تو فکر بود  یبود نشست و منهم جلوش واستادم ، کم یها که خال یاز صندل یکی يتو مترو رو رها

...دمیبه سرش کش دست
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 ؟ يخواهر هیچ _

 زد یتو صورتش موج م ینگران

 ...گناه داره ! ها  شهیبفهمه ناراحت م رضایآوا ، عل _

 ینم یول. دم  ی، واسش انجام م ادیاز دستم برب یکه اگه کمک گمیزنم و م ینگران نباش ، بهش زنگ م_

 رضاینون خوره عل ادیبعدم خوشم نم. کنم و تحمل  سانیپر يو چشم غره ها رضایعل يها یتونم دل گندگ

همه .  دمینکش شتریب يکاریب زرو هی. فعالً هم که خدا کمکم کرده . خودم واستم  يخواد رو پا یدلم م. باشم 

 !از لطف خداست نایا

،  سانیپر دنیواقعاً هم د. ده  یآمار م رضایخونه به عل میدونستم برس یحرف ها رو به رها گفتم چون م نیا

 ادینم ادمیاصال ...نداشتم یتو مدرسه هم دوست...از آدم به دور بودم یمن از بچگ...دادیبدتر عذابم م رضایعل دنید

،  الیخ یب... یداشتم و رها عادت به شلوغ ییهاعادت به تن شهیمن هم...داده باشم یبه کس یدرخواست دوست

 .بازم شکرت  ایخدا

رها موذب شده بود . مرد نشسته بود  لیبیبه س لیبیس یفروش گریتو ج . میخورد گریج میناهار با رها رفت واسه

اونم پشتشو کرده بود به مردها و . خوردم  یو خشک گوشتم و م گریلم دادم و ج یمن راحت رو صندل یول

 .... خوردیغذاشو کامل م

 گفتم ییهوی خوردیشو بس که با اشتها م غذا

 ...عاشقتم...رها یفیچقدر تو ظر_

 آورد کمیخنده و سرشو نزد ریزد ز یپق

 ! میما کُپ هم وونهید_

 دوست دارم  یلیکه خ یدون یم. رها  یمعصوم یلیتو خ یآره و ل_

 ، جلو اون همه مرد ماچم کرد فشیهمون دهن کرو کث با

 ... من يمنکه عاشقتم ، هلو:  _

 باال انداختم و گفتم یی، ابرو دهیچشم چرونِ زن ند ونِیآقا يبه هوا یخنده ام گرفته بود ول نکهیا با

 ...خورن  ی، مارو م گریج يبه جا نایپاشو د فرار، االن ا گهیخب د _

زبون رها بکشم که از  ریاز ز نکهیا يتو راه برا...  رونیب میبرداشت و زد عیسر فشویبود ک دهیکه انگار ترس رها

 داره ، يچه خبر نایمامان ا
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 و خنده حرفمو زدم یشوخ تو

 !مامان تنگ شده  يدلم برا_

 گفت یاز گلش شکفت و با خوشحال گل

 ! گفت  روزیذره شده ، د هیآره اونم دلش برات  _

باال رفتن صدام ...رمیاخم هامو بگ يکردم نتونستم جلو يهر کار یخواستم سرش داد و دعوا راه بندازم ول ینم

 ...قصد نبود ياز رو

 ؟ ایک... شینیب یاه ، پس م _

  ادینه ز: سترس آب دهنشو قورت داد و گفت ا با

 ؟ ینیب ی؟ م یبابا رو چ_

 ...پرسه  یتو رو ازم م يزنه و حال و هوا یبهم زنگ م شترینه ، ب_

 رها....لب به تک تکشون ناسزا گفتم و راه افتادم ریز

 دنبالم راه افتاد دستپاچه

از اون ور بابا هم مدام از تو . خب  هیمن چ ریتقص. خواد بهش سر بزنم  یآوا به خدا ، خود مامان ازم م _

 !! یتو که بابا رو دوست داشت. پرسه  یزنه فقط حال تو رو م یام که زنگ م ییوقت ها شتریب.  پرسهیم

 .نزد یتا خونه حرف گهی، رها هم د نیبه زم دمیکوب یپاهامو م تیاز عصبان.... ندادم  جوابشو

 ...يروز کار نیاول

درست سر . پشت در منتظر موندم و بعد زنگ و زدم  قهیده دق. به هشت بود  قهیساعت ده دق دمیرس یوقت

 8ساعت 

 ! دیایخورن ، گفتن شما هم ب یارسالن دارن صبحونه م ریآقا و ام: وارد خونه شدم ، مستخدم گفت  یوقت

مشغول خوردن صبحونه که داشت  يسرسبز طیتو بالکن اون طرف خونه ، تو مح. مستخدم راه افتادم  دنبال

 . بلند شد  زیمقابلش ، از پشت م دمیمجد تا رس. بودند 

 سالم جناب مجد _

  دییسالم خانوم ، بفرما_

 که زد گفت یو با چشمک دیسر کش رشویش وانیل. ارسالن نشستم  ریام کنار

 !خوشگل  يچطور _
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 نجوریا یاومد کس یخوشم نم...از همون دسته بچه ها بود رمیام...گندس يادیحرفا به دهن بچه ها ز ایبعض

 ...بچه هی یحت...القابو واسم به کار ببره

 خوبم_

 ... صبحونه بخول: اشاره کرد و گفت  زیدست به م با

 ...بلند شد شیصندل ياز رو مجد

 سپارم ی، شما دوتا رو به خدا م گهیخب د_

 ...نرفت و کف دستاشونو بهم زد ریبعد به طرف ام. 

 !کنه  یها فرار م یمثل قبل نهمیوگرنه ا ینکن تی، دوستتو اذ ییبابا _

 گفت طنتیو با ش دیصورت مجد و بوس ریام! طرفم  لیکه با حضرت ف دمیفهم

 !خوشگله دوستش دالم  نی، ا لمینخ _

تا مجد از ساختمون . کرد  یگرفتم انداخت و با خنده خداحافظ یداشتم گر م تیبه منکه از عصبان ینگاه مجد

 گفتم  دیو تهد یشوخ نیموند ، زل زدم و با حالت ب یشر م يپسرا نیارسالن که مثل ا ریبه ام رونیزد ب

 ...با اون چشمات! تو ؟ ای، من خوشگلم  طونیش يپسره  يا _

 .دیبود ،بوس زیم يشد و ناغافل دستم و که رو دال

 !آوا جون  یتو خوشگل _

نداشتم ، بغلش کردم و پشت سر هم صورتشو  یکیکوچ نیو از بچه به ا يرفتار نیر همچانتظا نکهیا با

 ...دمیبوس

 ...یِبودن حس خوب مادر

 ...نکرد يمن مادر يمادر من برا اما

 ی، حت یصورت – دیسف لیوسا. و بچه گونه بود  کیش یلیاتاقش خ ونیدکوراس.  میهم به اتاقش رفت با

 . و شاد بود  حیدورنگ مل نیاز ا یبیلوازم اتاقش ترک نیکوچکتر

اتاق  لیدو ساعت اول که وسا رارسالنیام. بودم  دهیکوتاه قرمز پوش نیبلوز آست رشیز. و شالم و در آوردم  مانتو

کارم  هی ایحرفم  هیهر وقت از .  میکرد يباز نشیبعد هم با ماش. داد  یهاشو بهم نشون م يو اسباب باز

 ادی....کاراش برام خنده دار بود . کرد  یماچم م کشیکوچ يو بغلم و با اون لبات دیپر یشد م یخوشحال م

 از دستش فرار کردن؟ شیقبل يمهربونه چطور پرستارها نقدریا نکهیا. افتادم  زیحرف مجد سر م
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 شدن ؟  يها از دستت فرار ینامدار ، چرا خاله قبل رارسالنیام نمیبب_

با انگشت سبابه . بود  طنتیخنده هاش آخر ش. خودشو تکون داد  طنتیلباسشو کرد تو دهنش و با ش ي گوشه

 اش  ینیام زدم نوك ب

 ، زبونتو موش خورده ؟ کیجنابِ مجد کوچ_

، گفت  دیکش یکه با دستاش ، پاهاشو م یو در حال دیتخت دراز کش يرو...  رونیب دمیو از تو دهنش کش لباس

 کلدن دلِ علفان و بدزدن  یم شیکلدن ، همش آال ینم ياصال باز پلو بودن ، با من. اونالو دوس نداشتم : 

 دمیتخت دراز کش يبلند شدم و کنارش رو. زدنش اخر خنده بود  حرف

 !صدا کنه ؟ کیباباشو با اسم کوچ ستیزشت ن یو مؤدب یخوب نیپسر به ا یکن یارسالن ، فکر نم ریام_

 !دخالت نکن خاله جون تو البطه منو علفان : و گفت  دیپهلو خواب به

درشتش بهم زل زده  يبا اون چشما. به اصرار خودش ، براش قصه گفتم . خنده و دوباره بغلش کردم  ریز زدم

 خوابش برد ،. داد یبه حرف هام گوش م قیبود و دق

! . هست  رارسالنیو گرفتم که گفت تو اتاق خود ام ییمستخدم که اسمش منصوره خانوم بود ، سراغ دستشو از

به تابلوها و  ینگاه ییرایچون نمازم که خوندم ، تو پذ. تو خونه بپلکم  ییحق نداشتم تنها ادیز نکهیمثل ا

 . دییپا یداشت منو م یعکس ها انداختم که منصوره چارچشم

... بود سنا ي، خونه  میکرد يباز امکیخورده با رها پ هی.  دمیدراز کش نیزم يبرگشتم تو اتاق و رو نمیهم واسه

 .  ادیم رتریکم د هیو  رضایشرکت عل رنیبهم گفت م. 

. تو مغزم پر سوال بود  یول. کنم  چشیسوال پ ادیخوشش نم ادیبرخورد منصوره خانوم متوجه شدم که ز از

سواالرم از سنا  نیهرچند ا...چند سالشه  قی؟ دق کارستیبچه کجاست ؟ چرا جدا شدن ، مجد چ نیمادر ا نکهیا

 ...بپرسم متونستیم

 ...تا معلم زبانش اومد  میکرد يباز یساعت کیها ،  يتو محوطه باز اطیح يشد باهم تو داریب یوقت رارسالنیام

 نیبعد ا میگرفت یما پول رفت و برگشتمونم به زور از باباهه م! خدا شانس بده . داره  یمعلم همه چ یفسقل بچه

!! 

 ! خواد؟ یزن نم اروی: گفت  یشد م یمرد پولدار م ایحرف رها افتادم تا حرف از پسر  ادی

شد از بس که مسخره و  یاگه رها بود از خنده روده بر م يوا! قصه گفتم ریرفتن معلم زبان واسه ام بعد

 ! داد یکه اصالً گوش نم رمیام. کردم  یم فیمضحک تعر
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پدرم و دوست  گهیکه د یواسه منمجد به نوع خودش  دنیبا د رارسالنیذوق کردن ام. اومد  4:30ساعت  مجد

 !جالب بود  یلینداشتم خ

 روز اول چطور بود ؟.  یسالم خانوم ، خسته نباش_

 ممنون ، خوب بود : مبل نشستم و با لبخند گفتم  يرو

 ! خوووب ؟: در آورد و داد مستخدمش  کتشو

 ؟ ی، پس چ گهیآره د: تعجب گفتم  با

، خنده اش  دادیبهش م ریکه ام یکه از قلقلک یمبل رو به روم نشست و در حال يو بغل کرد و رو رارسالنیام

 !! شهیبه بعد ، بد م نیاگه روز اول خوب بوده که از ا: گرفته بود ، گفت 

 !کوچولو کسل کننده است  هیراستش : گفتم  يجد یلیخ

 يشده بود و گذاشت رو زونیوو که به گردنش آ رارسالنیبزنم ، چون ام یحرف نیکنم توقع نداشت همچ فکر

 مبل

هست  طونیبا نمک و ش ی؟ پسر منم به اندازه کاف دیسابقه کار تو مهد کودك و دار یجداً ؟ چرا؟ شما که گفت_

 ...که 

 ....بود دهیمنظورمو نفهم...قطع کردم حرفشو

امروز ، خب من  مثل ادیکه معلم واسش م ییزمانا! و عرض نکردم جناب مجد  رمیکه با ام ییها میاون تا_

 !درسته ؟... خونه راه برم  يتو محوطه  يادیکنم که اجازه ندارم ز یبعدم فکر م! ره  یحوصله ام سر م

ساعتشونو  تونمیجانم م ریام يدر مورد معلم ها...دیراحت باش...نداره  يرادیا! نه : کرد و گفت  یطوالن مکث

 خوبه؟ ...بندازم چهار به بعد که شما هم حوصلتون سر نره

 ! بهتر شد...ممنون_

 .و بردارم و بردارم  فیتا ک ریرفتن مجد منم رفتم اتاق ام با

 ؟  یلیم یخاله دال _

 ماچ آبدار کردم هی صورتشو

 مراقب خودت باش تا فردا .  زمیآره عز _

 !تو هم مالقب باش _

_ چشم 
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 ...نشسته بود ونیتلوز يجلو یمجد با لباس راحت... رونیاومدم ب ریام اتاق از

 !با اجازه من برم  _

 .... کنم به سالمت یخواهش م: اش انداخت و گفت  یبه ساعت مچ ینگاه

واسه .  ارمیبا منصوره خانوم همرام اومد و ازم قول گرفت که فردا واسش کتاب قصه ب اطیدر ح يتا جلو ریام

 . دمیاه رفتم و دو تا کتاب داستان خرسر ر نمیهم

 ...دیچیشاد رها تو گوشم پ يدرو کامل نبسته بودم که صدا...برنج به مشامم خورد يخونه که شدم بو وارد

 ...عشقم یخسته نباش_

 ...دمیخندیم دیکه اومده بودم با یهمه مسافت نیبعد ا یزورک...دمید شویخوشحال

 م؟یدار یغذا چ...ممنون_

 ...پسش زدم...کنهیبه گردنم حساسمو باز بوسش م دونهیم...کرد بغلم

 ؟يشد زونمیخسته ام آو ینیبینم_

 از خودشو جمع کرد و گفت زونتریآو يلوچه  لبو

 ...یکن يکار هیشام خوشمزه گذشتم که واسم  هی_

 ...شمیخرنگاهش م يچجور دونهیم...جلوم زانو زد...مبل ولو شدم  يرو

 باشه؟...يبهم بد ییصفا هیحموم  میریامروز م دمیموم خر_

 ...تنش يدست آوا و موها از

 ؟یبزك دوزك کن يریوقت منو بگ يخوایکه م يدعوت شد یه کس.ل.ج.مگه ح_

 گفت يحالت خنده دار هیگاز گرفت و با  لبشو

 ...برم سرکار ياز فردا با انرژ خوامیم! شاغل شدم...رمینخ...ه؟یحرفا چ نیا...پناه بر خدا_

 کجا اونوقت؟...شاغل؟_

صورت ...هم موهاشو رنگ کرده هم ابروهاش دمیتازه فهم دمیدست کش شیشونیپ يجلو يها يبه چتر یوقت

 ...و خوش فرمش دلربا تر شده بود دیسف

چه ...بپرسم حقوقت چقدره؟ تونمیحاال م...! دندیمردم واسه شرکت جناب شنگول چه به خودشون رس...بله_

 افته؟ ینم یواسه شام و نهار منکه اتفاق...؟يگردیبرم یو ک يبر دیاز روز با یساعت

 ...باز کرد تینشست و لب به شکا نیزم يزانو رو چهار
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 هی یفعال ماه...دادم یاما من همون موقع اوک!...از توام دعوت به کار کردن...؟یذوقمو کور کن يچرا عادت دار_

برات  خواستیکه دلت م رمیفا یتازه آمپ..دمیعالمه گوشت و مرغ خر هی...جلوتر داد  یماهو عل نیتازه ا...تومن

 ...دمیخر

 ...غیج...داد نه...داد بکشم خواستیدلم م... شدیله م زمیت يدندونا ونیاشارم م انگشت

 ...ارمیبده دارم خرجمو درم...بده بهم کار داده؟...؟یکنیم ينجوریا یواسه چ_

 ...دمیخند

 !جلوش؟ يپرت نکرد! حقوقه ماهتو جلوتر داده یتحقمس دهیفهم رضایعل...احمق_

گفت نصف حقوقارو  ینیخودش راست و حس...خودم داد يحقوق همه رو جلو...ینیبد ب یتو چرا به عل...آوا يوا_

 ...شده رضایعل کیشر ییجورا هیاونم  نکهیمثل ا...اش محمد گهیخودش داده نصف د

 نزد؟ یحرف رونیب میپس چرا اون روز که رفت...که؟یمحمدم شر_

 !االن شصت به چهل شدن...کم بوده محمدم کمکش کرده یدخل و خرج عل نکهیمثل ا_

اسم ...خاك تو سرش..رهیبغلشو بگ ریباشه ز یکی دیبا شهیهم...شرکت زدنم نداره هی يعرضه  یعل دونستمیم_

 ...!خودشو گذاشته مرد

بهتره هرکدوم خرج خودمونو ...قبول دارم رضارویجوره علمن همه ...يدار یبه خدا تو باهمه پدرکشتگ...آوا يوا_

 ...یبه خاطر من کار کن یستیتوام مجبور ن گهید! میاریدرب

 از من دوست داشت؟ شتریاونو ب...بود یخواهرم به خاطر عل يدراز زبون

 ؟یزنیحرف م ينجوریبا من ا یرها تو به خاطر عل_

گاز  يبه طرف آشپزخونه رفت و پشت به من رو به رو...ام پر از بغض بود شهیبرعکس هم...تند نبود لحنم

 ...جوابمو نداد...ستادیا

 ...دمیکش نیزم يتا اتاق رو مانتومو

 ...خندهیبد که رها نم چقدر

 ...بده که من پول ندارم چقدر

 ...ستیرها نو ن يبده که لباسا چقدر

 !..بده که من دل نازکم چقدر

 ...نهامچقدر بده که من ت.
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که له شده بود شستشو  یبدن...دیطول نکش ادیخودم ز يشستشو...هامو از تنم کندم و به حموم رفتم لباس

 .. ادیرها رو صدا زدم تا ب...خواستینم

 ...سه بار صداش زدم جوابمو نداد دو

 ..دیسه بار از ته دلم ناله کردم اما نشن دو

 ...ومدیو دوباره بخنده اما ن ادیلب دعا کردم که ب ریسه بار ز دو

 ...کردینگاهم م هیبود و با گر ستادهیتو چارچوب در ا...تو اتاق نشسته بودم که اومد چیپ حوله

تنم کنم که از سرما به خودم  یتومن هیمثل سنا کاپشن ...لباس مارکدار بپوشم خوادیمنم دلم م...آوا_

با الك و  میداره رنگ قاب گوش یچه اشکال...مانتو بپوشم هیهر روز  سانیمثل پر خوادیاصال من دلم م...نلرزم

باشم  رضایعل شیاگه پ! ؟...یکه دوست دارم بگذرم که تو ناراحت نش يزیاز هرچ دیچرا با...باشه؟ یکیانگشترم 

 ...رو باهم داشته باشم نایهمه ا تونمیم

 ...دیکرد و باز نال هیگر...در نشست يو جلو دیلرز پاهاش

 شهیهم میچرا قاب گوش...ستمیچرا به فکر مانتو و لباس ن..من دل نداشتم چوقتیکردم چرا ه خودم فکر با

 و باز دوسش دارم؟ یمشک

اون پوال  هیبا بق...پولشو بهش برنگردوندم تا داشته باشم  هیبق رمیکه بابامو منو فرستاد براش مواد بگ يبار چند

من همه فصل ها زمستون  يبرا...کردیم خی یلیپاهام خ..جوراب شتریب...دمیخریخودم جوراب و لباس م يبرا

 ...بود

دوبار که رفته بود سراغ جنس مامورا  یکی...گمیبابامو م...داد ادمیالبته ...گرفته بودم ادیتو خونه موندنو  راه

با زبون دست و پاش  شدیخمار م يادیهربار که ز گهید...در رفته بود شیدنبالش کرده بودن و اونم از خوشانس

 ...ونمشبو تو خونه بم ذارهیم شیاگه برم دنبال ساق کردیم میحال

صبحونه  دیامتحانمو کردم که با يفکر صبح ها...بهتر شده بود یلیموقع من پونزده سالم بود و درسم خ اون

 یب يدنایفکر خواب...پشت کاج هارو کردم یکیفکر تار...نور چراغ اتاقم درس بخونم ریز روقتیگرم بخورم و تا د

 ...موقعم

 ...کردم قبول

 ...بهم داد آدرس
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با انصاف بود شمارشو  يوجدانا یکه از اون ب شونیکی...! دنیکه رفتم چنتا مرد به افتخارم سوت کش یاول بار

 يجا نجایا گفتیم...مینیهمو بب گهید يجا هیبه بعد هربار جنس خواستم زنگ بزنم تا  نیبهم داد و گفت از ا

 ...گفتیراست م...ستیدخترا ن

 ...رفتم سراغ همون مرد يبار چند

دلش برام تنگ شده ...گفتیاون مرد م يم برا.ر.م.ك يمن داشت از گود يجلو...دمیبارم هرمزو باهاش د هی

اومد خونمون و ...بردن ازم به وعده اش عمل کرد  ضیبار بدون ف هی یحت...وعده پول و لباس داد نباریا...بود

 ...لبم به خنده باز شد...افتاد رقدروغ نگفتم اگه بگم چشمام ب...م چند دست لباس و شلوار نو آوردبرا

 ...روز قبل اون تولد بود کیشدم چون درست  خوشحال

 ....رهینم ادمیکه تولد دعوات شده بودم  ياون روز چوقتیه

 ...نداشتم و تولد دعوت شده بودم لباس

 ...د دعوت شده بودمنداشتم تول یدوست چیکه ه یمن

 ...بود بردم تو اتاقم دهیکه هرمز برام خر ییلباسا

 ...دمیدونه اشو پوش دونه

 ...مرگ شده بودم ذوق

 ...لباس نو دارم شدینم باورم

 يمواد یگفت بابام از خوش...دیخند...پناه گرفتم و بابامو صدا زدم زمیپشت م...اتاق زده شد و هرمز اومد داخل در

 ...که بهش دادم سنگکوب کرده

که لباس داشتم  یجشن...فکر جشن تولد فردام بودم...شدیم یکیمنم  يمردنش با نابود...سر پناهم بابام بود تنها

 ...اما

 غیبه صورتم و ج زدمیم...کبود شده بود یافتاده بود و از شدت خفگ نیزم يبابام رو...تو هال دمییدو

بابام  گفتیم...نکنم غیج غیکه ج زدیسرم داد م...کردیدود م گاریسته بود و سنش یصندل يهرمز رو...دمیکشیم

به شکم بابام  رهیخ...از تنم رفت متموم شد همه جون من نیزم يچنگ انداختن بابا رو نکهیهم...اما شهیخوب م

 ...بودم تا با تکونش باور کنم زندست

 ...دیرسیزورم نم...رفتم تا بلندش کنم سمتش

 ...قهقه زد هرمز



  

 

–  
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 ...!قول ازم گرفت...کردم التماسش

 ...بابام دکتر آورد باالسر

 ...شب همون

 ...تو اتاقم...شبم خونمون موند همون

 ...دیشنیهامو نم هیگر يصدا یبود که حت جیمنگ و گ نقدریا ابام

 ...اومدم رونیباهام که تموم شد از اتاق ب کارش

 ...کردم هیبابام تا صبح نشستم و گر باالسر

 ...باز شد راهیاون حالشم باز دهنش به بد و ب با

 ...برم...نکنم هیدم گوشش گر گفتیم

 ....یِمامانمو بگم بابام چه حال شیبرم پ...از خونه رونیب برم

 ...هرمز مهربونتر شده بود...کردمینم یمقاومت گهید

 ...خودکار و دفتر پر لباس و زمیم يو کشو شدیپر از پول م بمیج شیهربار دست دراز با

 ...بود دهیچون هرمز خر کردینو مدرسمو با اکراه تنم م روپوش

 ...بود دهیچون هرمز خر گرفتمیبا اکراه دست م مویپر خوراک یِکول فیک

 ...بود دهیچون اون برام خر دمیکشیراه م نیزم يهامو با اکراه رو کفش

 ...موندیما م يچون چند ماه بود که هرمز خونه  دمیکشینفس م یسخت به

و آخر  رونیب رهیاز خونه م یبراش مهم نبود که وقت...کنهیم یدختر داره باهاشون زندگ هیبراش مهم نبود  بابام

واقعا دوسم ...شنوهیصدامو نم...نهیبیمنو نم کردمیوقتا حس م یبعض...تنهام بهیمرد غر هیمن با  ادیشب م

کنه به  میراض خواستیم...هرمز کتکم زد ودخ يچند بار جلو...هام نداشت هیجز تنفر به گر یحس چیه...نداشت

 ...که چهل سال از خودم بزرگتر بود يازدواج با مرد...ازدواج

 واریلب د ذارهیم نشونویزم ریز دیبهم گفت کل دتمیبه بار که تو کوچه د...دلش برام سوخته بود دمونیجد هیهمسا

 ...فکر کردم اونم مثل هرمز...شناختمشینم...کرد برم خونه اش تیهروقت بابام اذ...نمونیب اطیح

 وارید ينخوابه از لبه بالکنمون رو شمیشبش هرمز پ نکهیبه خاطر ا...که از بابا خوردم ییشب بعد کتک ها هی

 ...برداشتم و وارد خونه اش شدم..دمید دویکل...خونه هامون بود نیکه ب یکوتاه وارید...رفتم اطیح
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 اطیح ياز تو یینصفه شب متوجه سر و صدا...اونجا پناه گرفتم...نشیزم ریبه ز دمیخورد تا رس کیکوچپله  چنتا

 !!بمونم ینبودن کنار هرمز و بابام کنار هرک يبودم که برا دهیرس يبه مرز...شدم

رنگ و لعاب دورم  یبلندم چرب شده بود و ب يموها...اومد داخل ینیس هیباز شد و اون مرد با  نیرزمیز در

ازم رابطه ...و نگهم داره ادیو بدن بدبوم خوشش ب فیکث ياز همون موها کردمیآرزو م...شده بود ختهیر

 "گذاشت و گفت  نیزم يو رو ینیس...سرشو بلند نکرد...نگاهمم نکرد یاما اون حت...کردمیقبول م خواستیم

 "منتظرت بودم 

 ...رهینم ادمی چوقتیاون روزو ه يپر از غذا ینیس

دهن بابامم با ...گشتیآخرشب برم شهیچون هم موندیم خبریخونه اون مرد و هرمز ب رفتمیاون شب به بعد م از

اومد  دیمو سف رزنیپ هیشب اون مرد با  هی...بستمیم ینیتو س يسفره  ریز ذاتیکه اون مرد م ییپوال

 ...دمیکشیم گاریو س دمیرقصیم نیرزمیداشتم تو ز ادمیز یاز خوش...هول برم داشته بودم...نییپا

 هیهمسا نیگفت که چند وقته ب...فرشته بود...مهربون بود رزنیاون پ...کردم دایخوشحال بودم که سرپناه پ یلیخ

 ....بلکه به خاطر بابام...خودم ینه از سر ناپاک...ها چو افتاده که من با مردا رابطه دارم 

اندازه پنج  دیو شا زنهیبار بهم زنگ م هیادرم گفتم که هر چند ماه از م...زیبه ر زیر...گفتم ویشب همه چ اون

 ...یخداحافظ يحس همدرد چیو بعدم بدون ه زنهیحرف م یاومدنم از رها باهام تلفن ایزودتر به دن قهیدق

 ...به هرمز شیانداختن قرض و بده قیبه تعو ي لهیبابام گفتم که منو کرده وس از

غش ...اهللا اکبر گفتناش...هقهقاش...خنده دار بود ...کردیم هیآخه واسه من داشت گر...دمیخندیم...خودم گفتم  از

 نیکه ب ییو شبا دمیخندیغش غش م...گفتمیصورتم از رابطه ام با هرمز م يرو يو با اشکا دمیخندیغش م

خواهرم  يو از دور زدمیهقهق م...کردمیم فیو براش تعر اوردمیمحلو درم يته کوچه آمار معتادا يدرختا

 ...دادمیتنمو نشونش م يو زخما دمیکشیخجالت م...گفتمیم

بابامو  یوقت دمیدیخودمو م يچهره ...شدمیهاش ناراحت م هیگر يمن از صدا...کردیم هیهنوزم داشت گر رها

هاش باز بابامو دوست  يبا همه بد...بردنیم کلیو چنتا مرد درشت ه دنیکشیم نیزم يکشون کشون رو

 ...ازش جدا شدم شهیهم يکه برا ياون روز یحت...داشتم

هرشب برنج  میتونیچرا نم...هان؟ م؟یتخت بخر هی میکه پول ندار میکن یزندگ دیبا يچرا تو خونه ا_

خوب بودنو  يادا میما دار...نگاه به خودمون بنداز؟  هی...آوا؟؟ میکنیم یزندگ میمگه قرن چند دار م؟؟؟یبخور
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!! یاعتماد به نفس کاذبت سر بلند کن همه نیبا ا یتونستینم یمدرکم نداشت نیاگه ا...يندار یچیتو ه...میاریدرم

 ...گهیراست م سانیپر

چرا ... ؟؟؟يازین یب یکه بگ یکنیم يمرد کج رفتار یو هرچ رضایبا عل...يزد تو کمرت که ارشد قبول نشد خدا

 یسنا زندگ يخونه مجرد میبر يایرا نمچ...شه؟یما نم یِچ ونیلیدو م یماه ؟؟یکار کن رضایعل شیپ ياینم

تف به ...یلعنت یزندگ نیتف به ا...م؟یاستقالل دار میکه بگ میکنیم یمحله زندگ نیتو ا...قولهیب نیتو ا...م؟یکن

 !من

به  دیپنج سال با نیباالخره بعد ا...داده بودند ماتومشویو سنا بهم اولت رضایبود که عل ییرها همون حرفا يحرفا

 ...مدت تو دلش نگه داشته و نگفته نیتو ا یهرچ گفتیم دیبا...اومد یحرف م

و پرت کردم  رونیب دمیپالتو و شالشو از تو کمد کش...کردیم هیسرجاش نشسته بود و گر...دمیپوش لباسامو

 ...جلوش

 !يندار اقتیتو ل...میبرو از زندگ...برو رها_

 ...و سرم داد زد نییپا دشیبا حرص کش...سرش افتاده بود يرو شالش

 ندارم؟ ویچ اقتیبپرسم من ل تونمیم...یچ_

بلند ازم  يدوباره با صدا...شونه زدم دویرسیگوشم م ریتا ز شیکه بلند ییموها...نشستم نهیآئ يآرامش جلو با

 ...دیپرس

 نهیسنگشو به س نقدریکه ا رضایعل شیبرو پ...سنا ششیبرو پ...برو...يبا من بودنو ندار اقتیرها تو ل_

حداقل بابتش هفتصد ...دمیکفش چرمه ته کمدتو د...کنهیخوب خرجت م...ششیبرو پ...مامانم هست...یزنیم

مدرك  هیمن فقط ...حق باتوئه...ندارم یچیه...من پول ندارم...! برو دم پرش بهت حال بده...هشتصد داده

 ...نیهم...دارم سانسیل

 ...داد زدم کدفعهی...شدم رهیبا اخم بهش خ...دمید سشویخ يچشما نهیآئ يتو از

 ...يهرّ...رونیمن ب يگم شو از خونه _

رها برعکس من التماس ...حاال اون جمله رو من به رها گفتم...با همون تن صدا دیشا...!! بابا یشگیهم ي جمله

 ازشویرد نزود آماده اش کرد و لوازم مو یلیکه خ یساک هیو با  دیپالتوشو پوش...زجه نزد...خواهش نکرد...نکرد

 !!ختم شد ییبه چه دعوا...ساده شروع شد يدعوا هیبا ...رها رفت...رفت.... ختیتوش ر

 ...من بودم که التماس نکردم مهم
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 ...التماس کردم بدتر شد هربار

 ...التماس کردم ازم گذشت بابامو

 ...التماس کردم ازم رد شد هرمزو

 ...قد بلندو التماس کردم رفت مرد

 ...نکردم تا رها بمونهالتماس  نباریا

 ...رهینم...گردهیبرم پس

 ...چقدر تنهام دونهیم

 ...ترسمیم ییمن از تنها دونهیم

 دونه؟؟یم

 ...بودم دیدراز کش ژنمیو من کنار کپول اکس گذشتیساعت از رفتن رها م چند

 ...چند سال غصه خوردم نیا يو من کنار عکس ها گذشتیساعت از رفتن رها م چند

 ...کردیو من قلبم درد م گذشتیم کمیساعت از رفتن قل کوچ چند

 ...شمیو من هر روز دلتنگتر م گذشتیسال از رفتن مرد قد بلند م چند

 دنینفس کش يبازم برا..شده بودم فیبازم ضع...خس خس گلوم بلند تر بود يصدا...دراومد میزنگ گوش يصدا

 ...وابسته شده بودم یدستگاه لعنت نیبه ا

 ...شد دایگشتم تا باالخره پ میدنبال گوش فمیک يتو

 ...رضایعل

 ... صاف کردم صدامو

 ...ام نداشتم ینکرده بودم اما بغض هیگر نکهیا با

 ... ارهیاشکمو درب تونهیخواهرم نم یرفتن آدما حت گهید..هامو کردم هیگر من

 بله؟_

 ؟یخوب...سالم_

 دهیسختمو ند يروزا...رضایچه ساده بود عل...؟يزنده ا نمیشده و زنگ زدم بب یچ دونمیمن م یعنی یخوب نیا

 ...بود

 ...لرزمیم يبادا مثل همون روزا نیخدا فکر کرده بود من با ا بنده



  

 

  کاربر انجمن نودهشتیادلنواز  ایدر  –مرد قد بلند 
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 ؟يدار يکار...یخوبم عل_

 وقت شب؟ نیاونم ا ؟يکرد رونشیب یچ يبرا...؟يبا رها چرا دعوا کرد_

 ؟يا کارهیبه تو چه؟ تو چ_

 آوا؟؟_

جلو  یواسه چ...؟يو شرکت زد يداره پول ندار یلیچه دل...تو بود؟ ریتقص...؟یکه چ يزدزنگ ...مرض و آوا؟_

برو حال ...؟يرها رو به جونم بنداز یخواستیم...؟يدهن منو آب بنداز يخوایم...؟يدیجلو حقوقارو م

حالم از همه ...رونیاز سرت بنداز ب ینون خورت کن يروز هیکه من  نویفکر ا یول...یازم جداش کن یتونست...کن

 ...توام منو واسه...خورهیبهم م يشرف ندار یول يکه پول دار ییحالم از تو...خورهیمردا بهم م

بود سپر  دهیفهم...ستایبود حالم خوش ن دهیفهم...آورد نییصداشو پا رضایعل...خوردم چون نفس بند اومد حرفمو

 ...خونمیانداختمو و باز رجز م

 یخودت زندگ يبرا یتونیتو م دارهیگفتم رها دست از سرت برم...بود ریخ تمیبه خدا ن...من غلط کردم...آوا جان_

 ؟یاالن خوب...کنم تتیاذ خواستمیبه خدا نم...یکن

 ...بود دهیبهم چسب مینیب يها پره

 ...انداختم نیزم يقطع کردم رو ویگوش

 ...رسوندم زیکنار م يِشدم تا خودمو به اسپر واریبه د دست

 ...سرد...من سردم بود...خنک...تلخ بود...بار زدم چند

*** 

 ..آوا_

 هووم_

 ! ...بله...هووم نه خانوم_

 جانم؟_

_ .. 

 ؟یبگ یخواستیم یچ_
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 کسیبه هچ...نه...یبه من بگ نکهیا ينه فقط برا...چکسیبه ه...نگو...کنهیجانم زبونم قفل م یگیم_

 باشه؟...نگو

 ...چشم_

 ...آوا_

 بله؟...ج_

تو به من ...یخوب ش يمگه قول نداد...اومدم حالت خوب نبودا...؟يبهتر شد...ره؟یم نییاحت باال و پانفست ر_

 هیتو االن ...ستیدوازده سالت ن گهیتو د...تموم شد یهمه چ...یبه فکر گذشته ات نباش گهید يقول داد

 ببرمت دکتر؟  ای یحاال راستشو بگو خوب..خانوم هجده ساله هی...یخانوم

 ...نیبب...خوبم_

_... 

 ...ببخش...نگرانت کردم...خوبم_

 المیخ گهید...ادیو م رهیمن م ينفس برا نیکه مطمئن بشم ا یمگر زمان...من اگه کنارتم نباشم بازم نگرانتم_

 ...شهیراحت م

  ؟یسینویم يباز دار_

 ...؟يباز سر حرفو عوض کرد_

_... 

 ش؟یبخون يخوایم...نوشتم...آره_

 ....اوهوم_

تو  نکهیهم..یکه تو هست نیهم...یبه سونام يازیبه زلزله است نه ن يازینه ن...به خدا گفته ام زحمت نکشد _

بخند که دل من به خنده ...اما تو بازم بخند...کرده اند یکیاند که جهانم را با خاك  یبزرگ يبالها...يخندیم

بخند که جانم بسته به ...ردیگیم شیپ لوتو راه گ ينفس ها دیبخند که نفس من به ام...تو خوش است يها

 توست بانو

*** 

 ...سمیخودم وا يرفتم تا پا ششیاز پ...محکم باشم دیبا...مرد قد بلند يحرفا دوباره
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 ...جز خدا یبه هرک میازین یب يپا...غرورم يپا

حق طرفمو  یب ای و با حق شدیم داشیپ امیدلخور ونیهربار م...حرف زد شدیباز با اون م...سنا زنگ زد نباریا

 ...گرفتیم

سنا  یرها از اولم نسبت به زندگ...کردیم یزندگ کیو ش گشتیم کیاون ش...دعوا اونم کم مقصر نبود نیتو ا اما

 ...کودکانه داشت یچشم و همچشم

 ....بگو سنا_

 ...!درم يدرو بزن جلو...؟يگرد و خاك به پا کرد...سالم_

 ...؟ياومد یواسه چ_

 ...باز کن درو_

صورتمو آب زدم و ...جمع کردم و ته کمدم انداختم نیزم يهمه رو از رو...عکس ها...ژنیکپسول اکس...ياسپر

 ...در خونه رو زدم

 ...دیبودم که سنا رس سادهیبه دست تو راهرو وا گاریس

رنگ ...ددکمه باز که به لطف کالهش موهاشو پوشونده بو ياومد و پالتو یزانو م يدکلته که تا رو رهنیپ هی با

 ...به رو نداشت

 ...آوا که خودشو به هول رسونده بود ایبهش گفته بود  رضاینبود عل معلوم

 ...ندارم یو روبوس يحوصله لوس باز ستیاعصابم سرجاش ن یکه وقت دونستینکرد چون م بغلم

 تو؟ یخوب_

 ...گرفتم شیباال انداختم و راه اتاقو پ يا شونه

 ...دستتون درد نکنه...رضایبه لطف سامان و عل...سانیبه لطف تو و پر...ام یعال...که سنا جون ینیبیم_

 ...دهیو آماره منو م زنهیگوشه آشپزخونه داره با تلفن حرف م دمید ییرایمتکامو برداشتم و برگشتم تو پذ لحافو

 ...چپ نگاهش کردم چپ

 ؟یرسونیخبر مرگ منو م يدار یبه ک_

 ...برداشت زیم يآب رو از رو وانیگذاشت و ل بشیتو ج ویگوش

 ...يآب بخور باز آمپر چسبوند وانیل هی ایب_

 ... يهم چشماش سرخ بود و هم دهنش بو.. قلپ خوردم هی...به لبم چسبوند وانویل
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 ؟يبود یمهمون_

 !نه_

دستاش ...بغض داشت...کردمینگاهش م ستادهیا...انداخت نیزم يمانتوشو درآورد و رو...عوض کرد رنگ

 ...کردمینگاهش م رهیلحافو ازم گرفت و من باز خ...دیلرزیم

 ..چته تو؟؟_

موقع ها اشکش  شتریب...کردینم هیبا سوز گر چوقتیه...بودم دهیاشو قبال هم د هیگر...نشست نیزم يزانو رو دو

 ...اشک تمساح بود

 ...سربلند کرد...دستم داده بود به شونه اش زدم یآب وانیبا ل..کردیم هیانداخته بود و گر نییسرشو پا...ندفعهیا اما

 ...بخور_

صدا اشک  یچهار زانو نشست و باز ب...اومد کنارم ...دمیدراز کش نیزم يآبو سر بکشه منم رو وانیسنا ل تا

 ...ختیر

 ...کم حوصله شده بودم...چشمام گذاشتم يدستمو رو ساعد

 رها کجا رفت؟...؟يکه زود خودتو رسوند يبود یمهمون نواریا...بگو چه مرگته...نکن  هیگر_

 !برم خونه ترسمیم...بمونم؟ شتیمن امشب پ...خونه مادرش دهیزنگ زد گفت رس_

شکمم  يو دستشو رو دیپتو مثل مار خز ریز...متکا جابجا کردم تا سنا هم بتونه سرشو بذاره کنارم يرو سرمو

 ...انداخت

گرفته بود تنها  یمیمثل من و رها تصم ییجورا هیاونم ...تنها بود شهیکه هم يدختر...سوختیاونم م يبرا دلم

 ...هرچند خانواده اشم موافق بودند...کنه یزندگ

 نه؟ يبود یمهمون_

 ...ومدیمشروبش بدم ن ياز بو...کرده بود کیبهم نزد سرشو

 ...دعوت بودم...که رسوندم رفت چالوس يرها رو عصر...آره_

 بودن؟ ایک_

 ...هم فشار دادم تا سرش داد نزنم يچشمامو محکم رو...دیرکدم گوشم ت بغضش

 ...شناختمشونینم_

 ؟يتنها رفته بود_
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 !نه_

آروم کردن سنا  يبرا دونستمیطرفم م هیاما از ...متنفر بودم رمیبپرسم تا جواب درست بگ یسوال دیبا نکهیا از

 ...زبونش حرف بکشم ریاز ز دیبا

 ...اومدم یسرانجامم در م یب الیحداقل از فکر و خ نکارمیا با

 ؟يبا سامان بود_

 ...دمیاماخند اوردمیخودم ن يبه رو...متکا برداشت و بهم نگاه کرد يسرشو از رو دمیفهم

 سامان بهت گفته؟...رها یحت...دونهینم چکسیبه خدا ه...؟یدونیتو از کجا م_

 ...سامان شماره منو نداره_

 ؟یپس ک_

 ...برم خونه مجد دیبخواب که صبح با...ادیاالنم چشمام داره هم م...دمیخودم فهم_

 ..ریشب بخ...باشه ...آهان_

 

 ...سامان دوسش داشت ادیسنا خوشش ب نکهیقبل از ا...دیفهم ییزهایاز رفتار سامان نسبت به سنا چ شدیم

 ...گهیم ونیره هذتو خونه بس که خورده دا دمیکه به سنا زنگ زدمو فهم دمیفهم یاز اون شب نویا

 ...داشتم دیکل...خونه سنا میدیباهم رس...بود زنگ زدم کیتنها بودم و به سامان که خونه اش نزد دست

کنار  نکهینگران ا...نگرانش بود...بردم یپ یلحظه که زودتر از من در اتاق سنا رو باز کرد به همه چ همون

 ...تخت يرو...یبا کس...یکس

پلک  يلحظه ا یبدون حت هیچند ثان يداد و برا هیتک واریسرشو به د...رهینم ادمیو  دیکه کش يآسوده ا نفس

 ...شد رهیزدن به سنا خ

 گهیم خودیب...نگاه شناس بشه دیآوا با"به قول مرد قد بلند ....دهیم یمعن هینگاه ها تنها  نجوریا

 "...؟یکه چ یبش يخوایمهنس م!...مهندس

همه  نیا فیح...شدمیغرور خودم شرمنده نم يحداقل جلو...دادمینشون م دیبابت رفتار رها نبا مویناراحت

بهم  يادیجوش آوردم و اونم ز يادیز ندفعهیا...مدام رها يغرغرا نیهرچند من عادت کرده بودم به ا...زحمت

 ...احترام گذاشت

 ...شدیمدام روشن و خاموش م لشیسنا خواب بود چراغ موبا...سر و صدا از خونه رفتم یب صبح
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از  دمیتا به خودم وامدم د...بود دهیوجب بچه خوب ازم حرف کش مین..میکردم و حرف زد يباز شتریارسالن ب با

 ...دادم حیکه دوسش نداشتم به اندازه فهمش براش توض يپدر یخواهرو مادر و حت

 نه؟...خوشگله...مهلبونه...من بابامو دوس دالم یول_

 ...اومد یخوابم م...حوصله عروسکشو بغلم گرفتم یب

 !مامانا یحت...باباها خوب باشن يهمه  ستیقرار ن...من ياما بابا...یِتو مرد خوب يبابا_

 ...دستم داد شویباز نیماش...حسود عروسکشو ازم گرفت و تو کمدش چپوند يبچه  پسر

 ...!اما خوشگله ستیمهلبون ن...منم مامانمو دوس ندالم_

 !شونه؟ییبایو ز یمگه مالك آدما به زشت...نداختمیرو از سرش مکلمه  نیعادت بکار بردن ا دیبا

باهم  یزشت و خوشگل چه فرق...نگو یچیاصال ه ای...؟یبگ گهیکلمه د هیخوشگله  يبه جا شهیم...رجانیام_

 ...مینیبینگاه کردن ما داره که اونا رو چجور م هیبه زاو یبستگ...شکلن هیآدما همه ...دارن

 ...زدن غیگوشاشو گرفته و شروع کرده به ج رارسالنیام دمیبه خودم وامدم د تا

 ...يباز ایآوا ب...مخم لفت_

 رفتیم غشیو اونم ج زدمیتو دلمو بهش م يحرفا...مخشو کار گرفته بودم یصبحم حساب...حق داشت چارهیب

 ...هوا

مردن هم  یحت ییتنها...سنا بهم زنگ زده بود وگفته بود برگشته خونه اش...نداشتم يخونه رفتن عجله ا يبرا

 ...دادیبهم مزه نم

 ...بود ختهیرها بهمم ر رفتن

 ...مرگ من دست خودم بود...زنده موندن يشده بودم برا فیبالتکل

 ..چند بار به همه ثابت کردم نویا

 ...ترسمینم ایاون دن سادنیلنگه پا وا هی از

 ...برزخه نیباشه بهتر از ا یهرچ

 ...که راه به بهشت نداره یبرزخ

 ...سوختینکرده بودم اما از صبح چشمام م هیگر

 ...سوختینزده بودم اما ته گلوم م زجه
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بودن کنار مادرم و ...ندارم میاز خواهر نازك نارنج یتوقع...! تخت فروخت هیو  یونیلیم کیکاپشن  هیمنو به  آوا

 دمشیبعد چند سال که د...از مامان جدا بشه خواستیود که مخود رها ب نیاما ا...شوهرش توقعاتشو باال برده بود

من با هرمز  کردیاونموقع رها فکر م...با من باشه خوادیکنه و م یدوست نداره با مامان زندگ گهیبهم گفت د

 ....امه هیپام مهر ریز نیازدواج کردم و ماش

که همون موقع ها با مامان دنبالم  گفتیم...گفتمینم یچیو من ه دیپرسیمدام م...ندادم حیبه رها توض چوقتیه

 ...اومده بودند و بابا بهشون گفته بوده ازدواج کردم

چند سال  نیو کمتر گفتم ا شتریب یحیتوض چینشون دادم و بدون ه دمویسف يشناسنامه  دنشیرها موقع د به

 لهیمدت پ هیتا ...گرفت سراغ اون آدمو ازم...!! دوسم داشت شتریکردم که از پدر و مادرم ب یزندگ یکس شیپ

 ...که نشونش بدم  کردیم

گرون  يپالتو یخوشحال شده بود وقت...میکن یزندگ یهمون آدم دوست داشتن شییو پ میاومد بر یبدش نم رها

 خوامیم کنموینم یاون آدم مهربون زندگ شیپ گهیگفتم که د دارید نیچند روز بعدش تو دوم...دیتنم د متویق

 یهمون نیا...هاش نهیو گفتم ا يقبر هیبردمش سر ...یچ يچرا و برا دیازم پرس یوقت..جداگانه خونه اجاره کنم

 کرد؟؟ یزندگ شهیآدم مرده م شیپ...هفته اس مرده هی ینیبیم...کردمیم یکه من باهاش زندگ

کردم و آدرسشو به رها فروختم خونه اجاره  نمویماش نکهیبعد ا...دعوت نکردم یزندگ يرهارو برا یحت من

 لیدو دل...بد اخالق بودم و کج خلق لیاوا...موند شهیهم يچمدون اومد و برا هیغروب با  يروز دم دما هی...دادم

بهم ...کردیشاد بودنش ناراحتم م...رها حملقابل ت ریغ يها یسرخوش گهید لیاز مرد قد بلند و دل يدور..داشت

 ...اون بدهکارم بود مویانگار همه زندگ...خوردیبرم

 ...کم عادت کردم کم

 ...یهمه چ به

 ...ها يهمه دور به

 ...ها یکیهمه نزد به

 زیعز یلیخ ریام يکه برا یدوست...از دوستاش یکیبا ...ساعت از چهار گذشته بود و مجد هم برگشته بود کی

...گشتیبرم شدیکه دلش برام تنگ م یاونا و هرازگاه شیپ رفتیمدام م...بود
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سرم  يرو يقد یمانتومو تنم کردم و شالم رو ب...شدیم کیبود و هوا داشت کم کم تار میپنج و ن اعتس

 یبیسوز عج...از خونه نرفته بودم اما سردم شده بود رونیهنوز ب...دمیباال کش پشویو ز دمیکاپشنمو پوش...انداختم

 ...!خونه گرفته بود

 ...رمیو گفتم که دارم م دمیارسالن که اومد تو اتاق صورتشو بوس ریام

 !امشبو بمون_

 ...زدیحرف م طنتیداشت با ش دوباره

 ...مراقب خودت باش تا فردا...برم دیاما با ستیمنتظرم ن یدرسته تو خونه کس...وروجک_

و با  دیشنیبابا عرفانشو م يخنده ها يصدا...میاومد رونیدستم گذاشت و باهم از اتاق ب يتو کشویکوچ دست

 ...دیخندیذوق م

 ...باباتو مهمونش شیبرو پ...يایدر ب يتا جلو خوادیامروز نم ریام_

 و گفت دیبوس دستمو

 ...زود بلو که منم زود بلگلدم...امینه م_

مزاحم مجد و مهمونش نشم به منصوره خانوم سپردم تا از مجد  نکهیا يبرا...تعارف حرف راستو گفت یب

 ....در اومد يمثل بار قبل تا جلو رمیام...کنه  یعذرخواه

 ...ابونمیپرسه زدنام تو خ نیا عاشق

 ...ساعت راه رفتن چند

 ...درد آخر شب پا

 ...شب مهیبغل بغض ن هیو  لیدل یخشک ب يها سرفه

 يگاز بود و هم خونه  يداغش رو يخونه هم غذا گشتمیو هر روز که برم گذشتیهفته از رفتن رها م کی

 !....!مرتب سر جاش

ام  یدروغک...خونمو مرتب کنه خوامیغذا درست کنه و نه م ادیب خوامیبرسونه نه م غامیسنا گفتم که بهش پ به

کنار احترام  دیمحبت با...خواستمینم يخودیمحبت ب! کنمیخونه رو دارم عوض م دیگفتم بهش بگه کل

 ....کنار عالقه...باشه
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 هیپشت همه محبت کردناشون  امیبعض...اون آدما رو دوست دارم ...کنندیو کار ثواب محبت م ریخ ياز رو ایبعض

فکر اون روزارو ... شمیبرگرده پ دیکه مامان عمال بهش بگه با ییِبه فکر روز دونمیمثل رها که م...دارند یهدف

 ...ذارهیو غذا م کنهیخونه رو مرتب م ادیکه هر روز م کنهیم

 ...شر امیبعض ریخ ایبعض...دارند یو هدف تین هی کنندیکه برات م يپشت هرکار ادما

بدون رها تو ...نه...لج کنما نکهینه ا!! نخوردم نهیتا اگه رها بازم اومد بب خچالیامشبم نخورده گذاشتم تو  شام

 ...دستپختشو بخورم نمویبش نکهیچه برسه به ا...ارمیخونه دووم نم

و  شدیتموم م گهیدو تا قسطم تا ماه د... کردمیاه منشسته بودم و تو دفترچه قسط هام نگ ونیتلوز يبه رو رو

 ...نفس راحت بکشم هی تونستمیمنم م

 يشماره مال خونه  دمید نکهیپشت بندش تا ا لمیموبا...شماره نا آشنا بود و جواب ندادم...خونه زنگ خورد تلفن

ساعت ده شب چه وقت زنگ زدنه؟...هول برم داشت...مجد 

 ؟...دییبفرما...سالم_

 ...دیچیمجد تو گوشم پ يصدا

 ن؟یشرمنده خواب که نبود...سالم خانوم مشکات_

 ن؟یداشت يامر...نه_

تا آخر هفته  دیتونیم...مسافرت میریچند روز م يبرا میدار ریرفت خدمتتون بگم که منو ام ادمیامروز ...بله_

 ...دیاستراحت کن

 ...کرد رمیدلگ یحقوق ینداشتن چهار روز ب فکر

 ...وش بگذرهخ...باشه_

 خنده گفت با

دادم بهش  ویگوش ستین یاگه زحمت...دیتونیاما من بهش گفتم شما نم...میشمارم با خودمون ببر گهیکه م ریام_

 ...!که تا اصفهان مخ منو نخوره دیکن يادآوریدوباره 

 ...و صداشو درآوردن نداشتم دنیخند حوصله

 ...بهش نیبد ویگوش...باشه_

 خدانگهدار...پس فعال_

 ...خدافظ_
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 ...کردیم غیج غیداش ج...رهیبگ ویکوچولو گوش ریدادم و منتظر موندم ام هیتک واریبه د سرمو

 ...کنمیخواهش م...گهید میبل ایب ؟يایتو نم...آوا...الو_

 ...ستین یشوم تیهدف و ن چیپشتش ه گمیکه م یِهمون محبت نیا

 ...ایر یساده و بدوست داشتنه ...دوست داشتنه فقط

 ...امیب تونمیمنکه نم...دلم زیسالم عز_

 چال؟_

 ...صداش به گلوم چنگ انداخت بغض

 ...برهیاون بدون من خوابش نم...شیدید...که ادتهی! رها...خواهرم تنهاست_

گونه ام  يو رو دیقطره پر سوز از گوشه چشمم غلت هینگاه کردم و از نبود رها  کمونویکوچ يتا دور خونه  دور

 !نیهم...من نقل قول کردم...خودش بهم گفته بود...یچه دروغ...بره؟؟یرها بدون من خوابش نم...افتاد

 ...آوا جون گهید ایب...الیخب اونم ب_

 ...من قول داده بودم...کردیبغضِ بدجور اصرار به وا شدن م...اومد یدر نم گهید صدام

صدبار گفتم تو ...بذار کنار تویلوس باز...من بخوابم يذارینم...؟يداریساعت ب نیاصال تو چرا ا...ریام_

صبحم با  یخوابیم يریم...پرهیاالنم داره خواب از سرم م...؟ياریاز خودت درم یادا اطوارا چ نیا...يمرد..يپسر

 ؟يدیفهم...يکرد تشیاگه بابات بهم خبر بده که اونجا اذ شمیآوا جونت نم گهید...مسافرت ریبابا عرفانت م

نفس  يصدا نطوریچسبونده بود به دهنش که ا ویگوش يانگار...افتاده بود هیمن به گر يبابت حرفا کیکوچ بچه

 ...دیچیپیکوتاهش تو گوشم م يها

برات  یبشه و آغوش دهیبه سرت کش یبعد قطع شدن تماس دست ستیچون قرار ن ستیپشت تلفن خوب ن هیگر

 ...باز بشه

دوست ندارم ...ها رهیگیام م هیمنم گر یکنیم هیتو گر..پاکشون کنم ستمیمنکه ن...زیاشک نر...کوچولو ریام_

 باشه؟...نکن هیگر...جون من...ترو جون بابات...کنم هیگر

که داره به مجد  دیشن شدیواضح نبود اما م گهیاز خودش دور کرده بود چون صداش د یگوش...کردیم نیف نیف

  گهیم

 ؟يدیفهم...باشه نجایبه آوام بگو هشت صبح ا...خودت بلو...امیمنم فلدا نم..مث تو...منو دوست نداله...ادینم_

 ...جواب داد ویلحظه گذشت تا مجد گوش چند
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 !دخترا شده هیبا شما گشته اخالقش شب یبچه از وقت نیا..خانوم مشکات دیببخش_

 ازهیچند سال بود که جز موقع خم...کردمیاك مرو پ بهیغر يصورتم رد اشکا يمن از رو دویخندیم داشت

رها بود  يبرا...اشک ها نیا...بود ختهیاز گوشه چشمم نر یخسته بودم اشک یلیکه خ ییاونم فقط زمانا دنمیکش

 ...تنهام یلیخودم که خ يبرا دیشا...ر؟یام ای

 !دیببخش_

 خانوم مشکات؟ دیشما خوب_

 ...من بسوزه و نگرانم بشه يدلش برا یقرار نبود کس...صاف کردم و اشکامو پاك صدامو

 !بله ممنون_

! مسافرتو به خودم زهرمار نکنم دمیم حیترج دیمن خط و نشون کش يبرا رارسالنیکه ام نطوریواال ا...اوهوم_

با  ریچون ام گمیم لیدل نیبه ا...دیبمون ریام شیچهار روز و شب پ نیداشتم اگر امکانش هست ا یخواهش هی

 حاال امکانش هست؟....ستیمنصوره اصال جور ن

مگه ...نه؟؟ گهید گردهیبرم ؟یچ موندیعوض کردم پشت در م دویمن کل نکهیا يو به هوا گشتیرها برم اگه

 ازین...میخواهر برادرا بهم احساس دار هیاز بق شتریب...مییما دوقلو...خواهرش تنگ نشه؟ يدلش برا شهیم

 ؟یبودن من تو خونه برنداره چ يبه هوا دویو کل ادیاگه ب...میدار

 خانوم مشکات؟ دیهست_

 بله؟_

 ...دیایبه نظر خوب نم...شما حالتون خوبه؟_

 من مثل صبح ها سر حال باشم؟ نیموقعشب که توقع ندار نیالبته ا...مجد يخوبم آقا_

 !!رینخ_

 هیخونه رو بدم آس دیکل تونستمیم..دادیدلواپس نشون م يدایز! برام مهم نبود...برخورده بود اما به درك بهش

چشم رو هم  یچند ساعت تونمیم ریپش ام ينجوریا...برهیخوابم نم مییشبا تنها...خانوم تا اگه رها اومد بهش بده

 ...بذارم

 ...جناب مجد امیم_

 ...داد رونیبا صدا ب نفسشو

 ...رمیچون من پنج صبح م...بهتره ریام يبرا دیباش نجایپس فردا زودترم ا...رحت شد المیخ...خب پس_
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 !!البته اگه شب زود بخوابم..امیزود م...باشه_

 ...دیخند دوباره

 نکهیبا ا...میمزاحمتون شد دیببخش...دیبخواب دیبر...نیکرد دیمنم سف يرو! خانوم مشکات دیچقدر شما رک_

 .میبازم شرمنده مزاحم شد..خوابنیبچه ها شبا زود م یخودم بچه دارم اما حواسم نبود بعض

قطع  یبدون خدافظ ویمسخرت که گوش يو اون خنده ها ییو متلکشو بدم و بگم بچه تو کهیجواب ت خواستم

 ...کرد

چند بار دستم رفت ...رها رو بشنوم يصدا خواستیدلم م...بردیخوابم نم...پهلو به اون پهلو شدم نیصبح از ا تا

 ...دمیکشیو دست م شدمیم مونیپشاما  میشدش تو گوش رهیاسم ذخ يرو

در خونه  يبود که جلو شیساعت ش...و راه افتادم دمیکه اصال به دلم نَشست لباس پوش ینماز صبح بعد

 ...و باز کرد اطیزنگ رو که زدم خود مجد در ح...دمیرس

 !ذوق زده شد دنمید با

 ...!دیایزود ب کردمیفکر نم_

 !بد خواب شدم صبحم نتونستم خوب بخوابم شبید_

 کامل باز کرد و با خنده گفت اطویح در

 نیفکر کنم ا...مخ منو خورد شبید! ریام یِمنت کش يبر دیاالنم با!...بزن تو سر ما شبوید یحاال شماهم ه_

 !کنه مونتونیپش ومدنتونیاز ن یچهار روز به اندازه کاف

پاشم به عنوان پرستار بچه اش برم مسافرت؟ ...داشت ازم؟ یچه توقع...شدم اطیجوابشو بدم وارد ح نکهیا بدون

 !دمیخوابیم نشونیب دیبا شهیو بدون پرستارش بد خواب م ییِالبد شبم چون بچه اش بابا

 ...زنهیو نفس نفس م دهییدو دمید...رو برگردوندم...که مجد صدام زدم شدمیساختمون م يدر ورود کینزد

 !مراقبش باش...رارسالنیجون شما و جون ام...کنمینم دارشیب گهیمن د...خوابه ریام...خانوم_

 ...رنگ التماس داشت نگاهش

 ...خوش بگذره...جناب مجد دینگران نباش_

 دمید...لب بهم سالم کرد ریز...سمت در رفتیمنصوره خانوم داشت م...مو برگدوندم و وارد ساختمون شدم رو

 ...سالم کردن موظف نکنه نیبار بعد خودشو به ا يشو ندادم تا براجواب گهیسالم کرده د یزورک
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از گرد  يخبر...با وسواس دور تا دور اتاقو نگاه کردم...یینو يبو...يزیتم يبو...دادیم یخوب يبو رارسالنیام اتاق

 ...شوفاژش نبود يباال یاهیو س ونشیتلوز يرو

 ...دمیدراز کش نیزم يدرآوردم و رو مانتومو

 ؟ياومد_

 سرم قفل کردم و گفتم ریدستامو ز...خواب آلوده اش ترسناك شده بود يصدا

 مگه نه؟...اطاعت بشه دیآقا دستور بدن با ریام...ام؟ین شدیم_

 ...بود ختهیصورتش ر ياش تو دهیژول يموها...به تختش بود که بلند شد  نگاهم

 علفان لفت؟_

 !اوهوم_

 یبغض هی...بغض مهمونم بود! کردمیم هیمنم گر هیگر ریز زدیه ماگ...دیلرز کشیکوچ يچونه ...بغض کرد یآن

 ...رونیب ادیشده ب يبه هر بهونه ا خواستیکه م

 ...من سر جاش کمر صاف کرد  غیاز شدت ج رارسالنیام! ...دمیبلند کش غیج هینشستم و  سرجام

استخر  میبر ینظرت چ...میخوش بگذرون میتونیم...ستیبابا عرفان ن...شهیاالن خوش خوشانمون م نیاز هم_

 ؟یآب تن نییپا

اومد و رو به  نییتخت گا ياز رو یداشت وقت دیام يجا...شهیکه داره وسوسه م دادیتو چشماش نشون م برق

 ...روم نشست

 !!بعد استخل میصبحونه بخول میاول بل...ایگیالست م_

 ...هوا درو باز کرد  یه باز خنده سرخ شده بود که منصور...و پهلوشو قلقلک دادم  دمیکش لپاشو

 ...!صبحونه حاضره_

 پام نشست و رو به منصوره گفت يرو ریام...چشم غره جواب دادم هیو طلبکارانه اشو با  يجد لحن

 !ایتوام ب...میکن یآب تن میخوایم...میخولیدم استخل صبحونه م_

 ...سه در چهارش نوبر بود يدعوت منصوره اونم با اخما...بود رینظ یبچه ب نیا یِمهربون

 ...شهیسرد م ییچا نییپا دیایزودتر ب_

دهن  يارسالن چند لقمه تو ریام ينداشتم اما به هوا لیم ادیمنم ز...رو دم استخر که نبرده بودن صبحونه

 ...گذاشتم 
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و  اوردیمو درنبود لباسا دهیکه د رارسالنیام...و سوت غیخونه اشون بود شده بود سالن ج نییکه طبقه پا ياستخر

از  ارمیکردم به روم ن یسع یلیخ... دیپاشیبغلم بهم آب م يمدام تو...آب يتو میبا همون لباسا بغلش کردم و رفت

زود  یلیخ دنمونیپر نییباال و پا...کرد شدینم شیکاربود که به زبون آورده بودم و  يشنهایپ...ترسمیاستخر م

 ...تموم شد چون من نفس کم آوردم

با ...منم لباس و شلوارمو عوض کردم...برد تا لباساشو عوض کنه رویمنصوره خانوم ام میاومد رونیاستخر که ب از

 ...اوردمیچهل دست لباس م دیچهار روز با نیا ياوصاف برا نیا

 ...اومد ریسرم انداخته بودم که منصوره بدون ام يرو ویکیکوچ حوله

 !دیاین رونیتا بهتون نگفتمم ب دیبمون نییپا نیشما هم...اومده رارسالنیمادر ام_

 یلیچه دل...خبر باشه یب ریمجد از اومدن مادر ام دیفکر افتادم شا نیلحظه به ا هی...داد و زودم رفت دستورشو

 !زن مجد که نبودم...رمیخب پرستار ام...بمونم ؟ نییداشت من پا

 يعقربه ها دمید ینگران شده بودم وقت...کنار استخر نشستم  يها یاز صندل یکی يرو...دردسر نداشتم حوصله

 !!به سمت در رفتم اما در قفل شده بود... نشد ریاز منصوره و ام يدور کامل زدن و خبر هیساعت 

 یلیچه دل..دنیفهمیرفتارشونو نم یمهن...عمال حبسم کرده بودند...بود دهیفا یتقال ب...دمیپشت درو د دیکل

 ...داشت؟

به گوشم  اطیارسالن از ح ریام يتا سر و صدا دیساعت طول کش مین نباریا...زیبرگشتم سمت م هدوبار

 ...کردیم هیبچه داشت گر...برسه

درو با عجله باز کردم و ...رسوندم دیشده بود به کل یدرو شکوندم و دستمو که زخم شهیش یصندل يها هیپا با

پله ها نشسته و داره  يارسالن رو ریام دمیباز کردم د اطویدر ح نکهیاما هم...نبود یتو خونه کس...باال دمییدو

 ...کنهیم هیگر

 مظلومانه بغض کرد و گفت...اشک بود سیسبزش خ يچشما...سمتش رفتم  به

 ...؟يکجا بود_

 کنار گوشش گفتم کردمینگاه م اطیکه به ح نطوریهم...ام گذاشتم نهیس يکردم و سرشو رو بغلش

 مامانت کو؟ منصوره؟...؟یکنیم هیگرتو چرا ..بودم نییپا_

 ؟یلیمنو ازش بگ يومدیچرا ن...من دوسش ندالم...مامانم لفت_
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بچه ...بغل کردم و بردم تو اتاقش ریام..دادیاجازه مجد زنه رو راه م یمنصوره ب...درست بود حدسم

راه  نیبهتر...مسافرت زهرمارش بشه یحت ایبرگرده و  دینرفته شا دمیخواستم به مجد زنگ بزنم اما د...دیلرزیم

و با سر  دمیکنارش دراز کش ختت يرو..از کنارش جم بخورم ذاشتینم ریاما ام...حرف زدن با منصوره بود

 ...انگشتام موهاشو مرتب کردم

 م؟ینیکارتون بب میخواستیمگه نم ریام_

 ...بغض نگاهم کرد و سر تکون داد با

 روشن کنم؟ ونویتلوز_

 ...حرکاتهمون  دوباره

که چه عرض کنم  یروز اول..بود ایکار دن نیتو سکوت محض جفتمون مسخره تر يکارتون تام و جر دنید

خودمم  فیتکل یحت...بودم خبریاومده بود و من از همه جا ب شیمشکل بزرگ پ هی یهمون چند ساعت اول

 ...دونستمینم

بهش اشاره ..زدیآشپزخونه داشت با تلفن حرف م يمنصوره تو...امیب رونیتونستم از اتاق ب رارسالنیام دنیخواب با

 ...کردم که تلفنو قطع کنه

 ن؟یداشت يکار_

 ن؟یکرد یزندان نییاومد منو پا ریمادر ام یچ يبرا_

 ..ترسمیمن از چش غره رفتنش م کردیم فکر

 !خانوم دوست ندارن پرستار بچشون دختر جوون باشه_

 !!خود کرده یخانوم ب_

 ...بشه رهیباعث شد با تعجب بهم خ حمیتند و صر لحن

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا_

 !هم خانومت یهم تو ادب ش دیبا! بگم شمیبه مجد مجبور م...که هست ینیهم_

 ! نه کمتر شترینه ب..دیدار رویاز ام يپرستار فهیشما فقط وظ..داره یبه شما چه ربط...؟یچ یعنی_

 ...دیحرف زدن بهم چسب دیبا تهد...تکون دادم انگشت اشارمو کشیرفت و نزد جلوتر

اشم  هیبق...بگم؟ تونمیکه م نویا! ازم گرفتنشو درو به روم بستن میساعت و ن کیکه  میمن پرستار بچه ا...نیبب_

 ..بده حیخودت به مجد توض
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عصر که مجد زنگ زد ...تو نبود پدرش بهش خوش بگذره خواستیدلم م...میاتاق خورد يتو ریبا ام نهارو

تذکر داده  رمیمعلوم بود به ام... دهیبه باباش نداد که مادرشو د يخبر چیه...بود رارسالنیحواسم به حرف زنه ام

به سمتم گرفت و گفت که باباش  ویوشبعد حرف زدنش گ قهیچند دق...نزنه یالل بمونه و حرف دیبودن که با

 ...حرف زدن  يبود برا یخوب يجا ياتاق کنار...رفتم رونیگرفتم از اتاق ب ویگوش...دارهباهام کار 

 ...سالم_

 ...ما يبا زحمتا..نیخوب...سالم خانوم مشکات_

 ...نبود فقط یمشکل..کنمیخواهش م_

 ؟یفقط چ_

 !دنشیاومد د رارسالنیمادر ام...راستش_

 ؟یگفت یچ_

 ...داد بلندش تنمو لرزوند...صد و هشتاد درجه عوض شد صداش

 !با توام؟...نه؟یبچمو بب یگذاشت یتو به چه حق...کرده که اومده خودیب_

و  کی...کردن و بچه رو بردن باال یمحوطه استخر زندان يمنصوره خانوم منو تو! پدر نمونه..محترم يآقا_

که بخواد  کنهیآدم حساب نم یخونه منو کس نیتو ا یکسدرو شکوندم وگرنه  شهیبعدم خودم ش میساعت و ن

 ..رهیاجازه بگ

 من بذاره؟ يپا تو خونه  هیگذاشته اون زنک یرو چه حساب...منصوره گه خورده_

 !دخالت کنم دیبه من نداره و نبا یکردن که ربط يادآوریباهاشون حرف زدم بهم _

 !زود..بده بهش ویبرو گوش_

 شیکه حال دادمیجوابشو م يطور هی کردمیاگه حس و حالشو درك نم...زنهیحرف م فکر کرده با نوکرش کهیمرت

 ...کنهیداره صحبت م یبشه با ک

تخت  يهول شد و رو...بدون اجازه وارد شدم! گرفته بودم ادیادبو از خودش ...بود دهیاتاقش دراز کش يتو منصوه

 تخت انداختم و با خنده گفتم يرو ویگوش..شد زیخ میدو نفره اش ن

 ...!يزدیم نهیشوهر همون خانومست که سنگشو به س_

به هرحال احتمالشو ! و مرتکب شده یسکیر نیهمچ يفکر کردم که منصوره چجور نیکه اومدم به ا رونیب

 ...نداشتن جز من یمشکل یقبل يپرستارا دیشا...دونمینم...بزنم و به مجد بگم یبده که من حرف تونستیم
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سامانم دست  یحت...سنا...رضایعل...کردمیم يکال هام زبون دراز سیو به م کردمیم نییباال و پا لمویموبا صفحه

بچه  شیدادم و گفتم که مجد رفته مسافرت و منم پ امیپ...خاموش بود...شماره سنا رو گرفتم...به کار شده بود

 ...شدم یاش موندن

 ...کردم تیقرمز رو يعصر بود که منصوره رو با چشما يکاینزد

 رویخوردن عصرونه ام يبرا...خنده دار بود اشیباز وونهید...دوباره شده بود همون بچه شاد و سرحال رارسالنیام

 ...اومد امیپ میگوش يکه برا میچمن ها نشسته بود يرو...اطیبردم تو ح

منصوره به موقعش ...کنمیجبران م...دست خودم نبود...کردم یاحترام یاگر ب دیببخش...سالم خانوم مشکات"

شماره که  نیاگه اون خانوم به ظاهر محترم دوباره پا تو خونه ام گذاشت به ا دیکن یلطف هیفقط  شهیم خیتوب

 تونمیمتاسفانه من نم...خودشونو زود برسونن توننیم...از دوستان هستن یکی...دیریتماس بگ دمیخدمتتون م

 "فعال...دیمراقب هم باش...باشه ریحواستون به ام...رگردم زودتر ب

 ...دیمواظب هم باش نینه به اون تو خطاب کردنش نه به ا...تخته کم داره هی باباهه

 ...کردم و جوابشو دادم ویس میگوش يدوست مجدو تو شماره

 شده آوا جونم؟ یدستت چ_

 ...اومد یکرده که خون م ریمعلوم نبود دوباره به کجا گ...دستم افتاد ينگاهم به زخم رو تازه

 ست؟یسردت ن یراست... يکاپشنتو بکشم باال سرما نخور بیز ایب...ستین يزیچ_

 ...دوس دالم...هوا خوبه...نه_

 ...زارمیاز زمستون ب...ریمن ام برعکس

 ...يسرما بخور ترسمیم...تو خونه میبخورم بر کمونویک ییچا ایب_

 تو دهنش گذاشت و به زور حرف زد یکیک کهیت هی

 ؟يدینپوش یچیخودت چال ه_

 ...نگران من نباش ...من به سرما عادت دارم_

حوصله حرف زدن ..زنگ زده میسنا به گوش دمیشدم و د داریصبح ب يکاینزد...شد بمینس یخوابیبازم ب شب

 نیا...بودمش دهیکه ند شدیروز م هیهفته و  هی...حال رها رو بپرسم خواستیطرفم دلم م هیباهاشو نداشتم و از 

 ..من یتو زندگ دونستیرها نم...عمق فاجعه بود

 ...!برفت دهیدل برود همان که از د از
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 ؟يخواب بود_

 ...دارمیب..نه قربونت برم_

 ...کمتر بخور...! هم  يداریهم ب...بله_

 ؟یفهمیآوا تو از کجا م_

بس که  یشیهمون م هیشب يتوام دار..بود یکیکردم که نخورده و خورده اش  یزندگ يعمر با بابا هی_

 شده باز؟ یچ...کمترش کن...يخوریم

 ...ستیحالم خوش ن...بابا یچیه_

 شته؟یسامان پ_

 ...اونم مثل همه...نه_

 ...باشه يزیدنبال چ ادیسامان بهش نم!...دنبال رابطه یعنیمثل همه _

 ...ستمیتنها ن گهیعوضش د!...کاش بود گمیوقتا به خودم م یبعض_

 هیگر یحت...يندار چویتوقع ه تیآدما تو زندگ یوقتا از بعض یبعض..کردیم شیکردنش دلمو ر هیگر

 ...درست مثل سنا...کردن

 ...شتیپ ادیب یگفتیم يِرها کدوم گور_

 ...شمیسر اومد پ هیصبح ..خونه مامانته_

 ..يزینر بهم ينجوریکه االن ا یداشتینگهش م_

کرد  يفقط ابراز همدرد...تازه دتمید...از صبح حالم داغون بود...من؟ شیپ ادیم کنهیمامانتو ول م يفکر کرد_

 ...رفت

 يبار اول جواب نداد تا باالخره با صدا...قطع کردم و به سامان زنگ زدم ویگوش دمیعق زدنش رو که شن يصدا

 خوابالوش فت

 هان؟_

 ...سامان آوام_

 جان؟؟؟_
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کار دست خودش نداده  هیتا ..گهیم ونیخورده داره هذ ادیباز ز...پاشو برو خونه سنا يشد داریحاال که ب_

 !خدافظ..زدمیزنگ نم یکیوگرنه به تو  امیب تونمیمن نم...برو

 ...گمیم یو چ میزنگ زد دوباره همون حرفا رو براش اس کردم تا مطمئن بشه ک میکه به گوش سامان

 ...سامان زنگ زد  ساعت گذشت تا کی

 ...بگو_

 ...سالم_

 مرد خبرش؟ ایشد؟ زندس  یچ..سالم_

 ...زندس_

 ...یباش اوردهیتو چته؟ بال سرش ن_

 یسناهم که از بس تو شوخ...زنهینم یکه حرف رضامیعل..؟یستیچرا ن ؟ییتو کجا..خودم داغونم...نکن تیآوا اذ_

 ن؟یعوا کردبا رها د...کنهیآدم حرفشو باور نم زنهیو خنه حرف م

 ..يدیپرسیاز خودش م. ادیمگه شرکت نم...هفتس هی..آره_

 سنا بهت نگفته بود؟! ستین یبه بچه ها گفته آوا راض...ادینه نم_

 ؟یمونیسنا م شیپ!..نه_

 .دهیفعال که خواب...آره_

 !ترسهیم ییاز تنها...اونوقت برو...بمون تا خوابش ببره يتنهاش بذار نکهیا يشبا هم به جا...برو توام بخواب_

 ...مارمولک نسوزه نیدلت واسه ا...گرفتیحونه جدا نم دیترسیم_

 !جمش کنه ادیبزنگم به پسر عموش ب...به تو زنگ نزنم گهیباشه دفعه د ادمی...یِحرف هی نمیا_

 ؟يندار يکار...حرف زد آوا شهیبا تو نم يوا_

 ...کنهیشد سرش غر نزن چون بدتر م داریب...شمراقبش با...رینخ_

 گه؟یامر د...اطاعت_

 خدافظ_
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 يمجد هم زنگ زد و گفت عصر...کردمیاز پشت تلفن مشکالت مردمو حل م...یتلفن یشده بود منش کارم

بمونم  نکهیبا اونا برم هم ا تونمیبهمم گوشزد کرد که هم م...ارسالنو ببره گشت و گذار ریتا ام ادیدوستش م

 ...خونه و استراحت کنم

 اشونویتا ظهر برام از اسباب باز رارسالنیام...نداشت یتیمنم برام اهم...زدیکه الم تا کام باهام حرف نم منصوره

 ...تو استخر میظهرم بعد نهار دوباره رفت...اصل و نسبشون گفت

حاضر  رویام...با خودش ببره رویه تا امساعت چهار بود که منصوره اومد تو اتاق و گفت دوست آقا اومد يکاینزد

 ...استراحت کنم یبرن و بذاره منم کم ییکردم که با عمو جونش تنها شیکردم و راض

بود و از  دهیبچه خواب...بغل کرده بود  رویمنصوره ام...ساعت از نه شب هم گذشته بود...رید یلیخ...اومدن  رید

 ...سرما تو بغل منصوره مچاله شده بود

 نش کو؟کاپش_

 ...نهییپا...ارمیاالن م_

 تنش نبود؟...زده خیبچه _

 !دونمیچه م_

 ...رو روش انداختم یو گرم میبه ظاهر مهربونش فحش دادم و لحاف ضخ يدلم به عمو تو

 ...عمو گفتیبهش م ریعموش که نبود دوست باباش بود اما ام...

*** 

غش  يصدا...نرفتم رونیکه اومده بود و منم از اتاق ب شدیم یساعت میدوستش ن...قرار بود مجد برگرده امشب

آروم  یلیاون مردو بشنوم اما خ يکردم صدا یسع يچند بار..کردیبه خنده وادارم م رارسالنیام يدنایغش خند

 ..زدیحرف م

 زنهیزنگ نم یمعرفت حت یب...پولم داشتم فیک يعکس سه در چهار ازش تو هی...رهامو کرده بود يهوا دلم

 ...زدمیاز من بود بهش زنگ م ریاگه تقص...چون اون اشتباه کرده زنمیمن زنگ نم...بشنوه صدامو

 ...و من برم ادیتخت گذاشته بود و حاضر و آماده منتظر بودم تا مجد ب يرو سرمو

گندش اومده بود تو  یاسباب بزرگ نیبا ماش رارسالنیام...تخت بلند کرد يکه به در خورد سرمو از رو يا تقه

 ...اقات

 ؟يدیپوش نویچال ا...گهید لونیب ایخاله ب_
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 ...ازش گرفتم  شویاسباب باز نیماش

 ده؟یبرات خر یک_

 خوشگله نه؟...عمو_

 من برم ؟ شهیم ریام...اوهوم_

 ...دیپاهاش خم شد و صورتمو بوس رو

 !ییچه شکل نهیبب خوادیم...عمو شیپ میبل ایب...گهینکن د تیاذ_

 نه؟یمنو بب خوادیم یواسه چ_

 ...ششیمنو فلستاده که ببلمت پ...دیاسمتم پرس...یآخه بهش گفتم خوشگل_

که داشتم  میا گهید لیدل.. نمیمحترمشو بب ياومد عمو یبدم نم...لباسشو بستم و دستشو گرفتم يباال دکمه

خسته شدم بس که دعا کردم تا ...بارون ریز يرو ادهیپ يدلم لک زده بود برا...اجازه گرفتن از اون و رفتن بود

 ...ادیاومدن مجد بارون بند ن

 ...دیدستمو کش رارسالنیکه ام مینرفته بود رونیاتاق ب از

 جونم؟_

 آوا جون؟ یکنیبغلم م_

 ...اومد یبچه خوابش م...گردنم گذاشت  يسرشو تو گود...کولم انداختم و بغلش کردم يرو فمویک

 دلم؟ زیعز ادیخوابت م_

 ...اینل دمیمن خواب...لهآ_

 بست نبود؟ میهم بود شیچهار روز پ...خونه باشم دیشب با_

 ...نه_

دستش پرده رو  هیبود و با  ستادهیهال ا يافتاد که کنار پنجره قد يکه چشمم به مرد رفتمیم نییپله ها پا از

 ...کنار زده بود

 ...دادمیم رونینفس ب دیبا ترد شدمیم کیو من هرقدم که نزد زدیو قواره اش آشنا م قد

 ...بارون ریز بردمتیم ادیاگه بابات قرار نبود ب...ادیم یچه بارون نیبب ایب ریام_

شونه ام بود گفت يکه سرش رو نطوریهم ریام



  
 کتابخانه نودهشتیا
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 ...چه خوشگله نیبب...از آوا نمیا_

 ...برگشت یآشنا آشناتر شد وقت يو قواره  قد

 ...یمجعد گندم يبلند و موها قد

 ...نیغمگ شهیهم يها لهیبلند و ت قد

 ...يمواز يبهم دوخته شده  يبلند و لب ها قد

 ...دادن هیتک يامن برا يبلند و شونه ها قد

 ...پر مهر شهیهم يبلند و دست ها قد

 ...پر از رفتن ییبلند و پاها قد

 ...مرد قد بلند بود او

 ...مبل گذاشتم  يرو رارسالنویچطور ام دمینفهم

 ...باز کردم اطویدر ح زدیکه داشت صدام م یخونه ام و بدون توجه به کس اطیتو ح دمیبه خودم اومدم د تا

 ...بودم دهیکه د يبهت زده از مرد...به فرار گذاشتم پا

 ...عوض شده بود؟...چهار سال بعد

 ...همون وصورت گرد و جا افتاده...قد و قواره بلند و پر همون

 ...دمییدویکوچه ها م تو

 ...دنبالم بود اونم

 ...افتاد یاز دهنش نم "آوا" "آوا"

قدم ها سست شده بودند اما بازم مغزم فرمانش ارجح تر بود تا ...لرزوندیآشناش دست و دلم رو م يصدا یلعنت

 ...دلم

 ...که با او داشتم یشیگرگ و م يروزا یحت کردیم تمیاذ شهیگذشته هم...کردمیفرار م دیبا

 "مرد قد بلند "

از خودش برام  يرد چیاما ه...چند سال...گشتمیکه من دنبالش م یدختر همون کس نیا...شدیباورم نم هنوزم

 ...و بس شدیکه راهش فقط به قلبم ختم م ینشون هی...ینشون هینذاشته بود جز 

شک داشتم به ...گذروندمیدوباره از نظر م دنشویو صحنه د رفتمیخونه عرفان راه م يتو...رفته رو برگشتم راه

 ...بودند ستادهیهمه سال درست چند قدم دور ازم ا نیبعد ا يخاکستر يها لهیت کردمیباور نم...چشمام
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 یکه هرچ ییروزا نیخاموشم تلخ شده بود تسک يآوا يبود و برا نیریمن ش يکه هرچند برا یخاطرات يادآوری

 ...کردمیم داشیکمتر پ گشتمیدنبالش م

رو که  ییآوردم روزا ادیدوباره از سر خط به ...دیلرز یدست و دلم درست در مرز چهل سالگ...شدم ییهوا دوباره

 ...هم دوسش داشتم هم

گرفتنم کار دستم  یمدرك روانپزشک...مشغول به کار بشم يآزاد یکه قرار بود تو مرکز روانپزشک يروز نیاول

مدرك وارد  هیفقط به خاطر داشتن ...و دوست نداشتم یهر درس...درس خوندن رو دوست نداشتم چوقتیه...داد

 گهید يو جا خوندمیم يا گهی ي شتهافتاد ر یصفر از تهش م هیاگر رتبه ام  دیشا دونمینم...رشته شدم نیا

 ....دست خودم نبود چوقتیکه ه يریامان از تقد...مشغول به کار

نفسم ...کرده بود تیساختمون به داخل هم سرا نرویدود آلود ب يهوا...نشسته بودم یمرکز گروه پزشک تواتاق

و بهم خوشامد  میباهم دست داد...بلند شد  یصندل يبا اومدن دکتر بابازاده از رو...اومد یو م رفتیم نیسنگ

تا اتمام .. یمدت يالبته فقط برا...دهباهاش همکار ش شیلیسال تحص يدانشجو نیخوشحال بود که بهتر...گفت

 ...نامه طلسم شده انیپا نیا

 ...قلب ناراحت بودم میصم از

 ...شومیآمده ام که زود به زود خسته م ایبه دن رید من

 ..دور تند نبود يرو ایها دن میقد

 ...عاشق شوم شدیها م میقد.

 ...سال ها بعد خسته شوم نموینب ریخ

 ...تکامل؟ ایاست  تناسخ

 کرده ام؟ یهزارا سال زندگ یسالگ یدر س که

 مارانیو باهم وارد پخش ب دمیپوش..سمتم گرفت  يدیاوراق مربوطه رو پوش سف يسر هیاز پر کردن  بعد

 ...میشد

 ....هرکدومشون مردونه بغض کردم دنید با

 ...روانگردان يخوردن قرص ها...سه درد مشترك...سه نفر...اول اتاق

پا تو  دید یآرامبخش وقت يکه از خشم دست و پاش به تخت بسته شده بود و از سر قرص ها يمرد...دوم اتاق

 میاتاقش گذاشت
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 هیتو همون اتاق ...نتونسته بود انجام بده يکار چیچشماش کشته بودند وه يکه زنشو جلو يمرد...يبعد اتاق

 ...دال شدم و دستمو سمتش دراز کردم...دیجویم تخت نشسته بود و ناخن هاشو ریپسر جوون ز

 ...دستمو گرفت دکتر

همون لحظه پسرك به دکتر ..."حرکاتشونو نخور نیگول ا...ان یوحش نایاز ا یبعض "تمام گفت  یِرحم یب با

 ...زانوش گرفت يشد و چند لحظه بعد سرشو رو رهیخ

 ..که اومدم برگردم  یاز همون راه خواستیم مدل...کرواتمو شل تر کردم ي قهی...تر شد نیباز سنگ بغضم

 رفته ام از حوصله سر

 ...از روزها را ختنمیر رونیب زانیتواند حساب کند م یهم نم دسیکه ارشم آنقدر

 یهم آفتاب یلیکه خ يهم زنده ا یلیرا متقاعد کند که خ انیتواند چون اطراف یست م یمرگ خطرناک نیا و

 ....هم به به یلیست هوا که خ

.. 

 نه ایکنند  هیگر یول

 نه ایبخرند  خرما

 شوم داریهم که هرصبح ب يهزار

 در باورم يزیچ

 کافور گرفته است يبو

 ...زنان بخش

 ...بود کیمان شترشونیب يِماریب عامل

 ادیپ ییاون هام کسا نیب یحت.....یمنجر به خودکش يها یبازهم سرخوردگ ای مانیبعد از زا دیشد یافسردگ

 تیمظلوم تیکه در نها ییچهره ها...شده بودند يبستر نجایروانگردان ا يکه به خاطر مصرف قرص ها شدنیم

 !!دندیخندیو م کردنیبه فرد تازه وارد شده نگاه م

 ...درست مثل االن...زجر آور بود...کردمیفرار م یروان مارستانیاز ب مییدانشجو ي دوره

 ...مواد سر مادرشو از تنش جدا کرده بود دنیکه بعد از خوردن قرص و کش نمیبب ویمرد ينداشتم زجه ها تحمل

که بعد از گوش دادن آهنگ متال فقط به خاطر ساکت کردن  نمیُ بب يدختر یکیریستیه يخنده ها تونستمینم

 ... سال سروده شدن کودك  کیو بعد از  برهیخواهرش دست به گلوش م يها هیگر يصدا
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 ...بندهیم شهیهم يهاشو برا چشم

 ..دمیرنجیم قایعم دنشونیکه من از د اوردنیم ییمارایهر روز ب... بدتر بود مارستانیتو بخش اورژانس ب طیشرا

 ... نیسنگ تیمسئول هی يِاول کار...تا از سفر برگرده رمیبخش ُ برعهده بگ یسرپرست دیبهم گفت که با دکتر

 یبهشون نم يا گهید زیچ چیه ،ییو تنها تیکه جز مظلوم ییساختمون پر بود از آدم ها یاصل يطبقه  دو

 .بود مارایکه برام داشت، رفت و آمد کم با ب يا یگروه شدن تنها خوب سیرئ. اومد

 !وجه چیبه ه. شم یوجه بلند نم چیبه ه زمیاز پشت م دم؛یخودم نقشه کش يبرا

. کار خودم راحت تر شده بود. ماه از شروع کارم و روز اول گذشت، فرهاد رو به بخش مربوطه آورده بودم کی

 . دادم یشستم و به نامه و فکس بزرگان پاسخ م یم زمیروزها پشت م شتریب

 یم نرویاستفاده از اتاق فکر ب يبرا شیراهرو و کم و ب يجلسه در اتاق انتها لیتشک ایگرفتن وضو  يبرا فقط

 . اومدم

پولم . نصف حقوقم رو بهش بدم رون،یو از اتاق بکشتم ب ادیفرهاد شرط بسته بودم که هر روز کمتر سمتم ب با

 . گرفتم یم ونیلیدو م ینشستن و مشاوره دادن به خود روان پزشکا، ماه زیهر روز پشت م يبرا! حالل نبود

 .باشه ماراشیو کنار ب نهینش زیترسش پشت مشد که از  یم یصرف آدم دیپول با نینبود چون ا حالل

 !یبغض لعنت نیبغض، ا نیا. فقط از شکستن بغضم بود ترسم

مرکز روان  نیدوران دانشگاه، که اون ها هم با اصرار بابازاده وارد ا يو عطا؛ دوستا اوشیس يم،نازیمر فرهاد،

 . بود يروزا اول کار ناز. شده بودند یبخش

 . که اومد داخل اتاقم منتظر نگاهش کردم یزمان

 .سرش برداشت يمقنعه اشو از رو. نقطه شده بود هیبه  رهیخ

  "!امینم گهید": کالم گفت کی. دیگلوش کش ریبه ز دست

تازه  اوشیس. موندنش وجود فرهاد بود لیتنها دل دیشا. بود دهیترس ممیمر. يرفت، همون روز اول کار يناز

. یفکرش مشغوله و همسرش شاک يکار لیره خونه به خاطر مسا یم یبهونه آورد که وقت ازدواج کرده بود و

 ! از فرهاد یحت ود،عطا محکم تر از همه ب. کم کردم؛ در هفته سه روز و دو شب شویکار يروزها

 یم. زد یشد و کتکش م یم قهیباهاش دست به  يماریب یشد وقت ینم یشاک. يکرد نه دلخور یم یتیشکا نه

 "!ارمیمن با خدا معامله کردم، کم نم"گفت 
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من چند ساله محکومم؛ به خاطر . نهیش یمحاکمه ام نم زیسر م! کنه؟ یدونم چرا خدا با من معامله نم ینم

دار تو مال  يگناه اعدام شد و من جون دادنشو باال یبودم و قاتلِ ب دهیکه به چشم د یقتل! ترسم از حرف زدن

 .کشه یزنده موند و هنوزم نفس م یقاتل اصل. دمیعام د

 هی يتو. بکنه، فوت پدر و مادرم بود دنمیعذاب کش شتریب يتونست برا یکه م يتنها کار! محاکمه ام نکرد خدا

اونم ...خواهر هیمن موندمو ! من تقاص دادن يپدر و مادرم جا... و  یاصل ریاز مس ونیتصادف، خارج شدن کام

 ...داشتم اجیاز هر موقع بهش احت شیکه ب یو دور از من بیتو شهر غر

کردن جز شکنجه،  یتنها زندگ. دوازده سال گذشته بود و من صد سال شکسته تر شده بودم. من هنوز زنده ام و

 . برام نداشت يسود و ضرر چیه

 .خبر مرگ پدر و مادرم رخت بست و رفت دنیموقع شن شیپ یلیکه خ یروح یخودکش جز

مجبور بودم از  گهید. خودشو به من منتقل کرده بود تیدکتر بابازاده تمام مسئول. داشتم شیدر پ یسخت يروزها

 . ضبط نکنند يزیچ چیرو به روشون ه ریراهرو راه برم و قسم بدم چشمامو تا از تصو نیب. امیب رونیاتاق ب

که بعد هفده سال به  یزن دنیاز د. بود و خودش جونش رو گرفته بود دهیکوب واریکه سرش رو به د يدختر از

اون دختر که خواهر مرده  دنید. خوابوندش  یپاهاش م يخوند و هر شب ، هر کجا رو یم ییبچه اش الال ادی

 .خوند یاشو به ظاهر بغل کرده بود و داشت اون شعر متالو م

 !بار تر مرد به درخت بسته شده بود تاسف

 .قبولش نداشتم  چیکه ه یپزشک احمق زیتجو

 یناله م دمیجلوتر که رفتم د. شیمردانگ يلخت و عور، فقط با پوشش رو. رو به درخت بسته بود چارهیب مرد

کرد؛ به  یبه باال سرش نگاه م یهر از گاه. کرد تا دستاشو باز کنم یاز اشکش التماسم م سیخ يچشم ها. کنه

و بازکرد و بغلش کردم تنش دستاش. نگاه پر التماسش دوباره بهم دوخته شد. بود دهیترس.... درخت يکالغ رو

 ....!! بود ختهینوچ بود؛ آب قند روش ر دیچسبنده و شا

 شترمیب. همون روز، همون ساعت، همون لحظه... انصاف اخراج شد یاون پزشک ب...وجدان یمرد ب اون

 هیگردن بق تشویآد و تمام مسئول ینم رونیکه از اتاقش ب یگروه سیگردن رئ! افتاد گردن من رشیتقص

 .ندازهیم
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قسمت مردها؛ مشکالت  شتریب. زدم یسر م مارایرفتم و به ب یم رونیاز اتاق ب قه،یاون روز هربار، هر دق از

سه چهار ساعت خواب  ایدوش گرفتن  يوقتا برا یموندم و گاه یشب و روز اون جا م. از اون قسمت بود شتریب

 ذاشتمیدغدغه پا تو خونه م یب

دوبار فقط  یکی یبابازاده برگشت اما باز من همه کاره بودم و اون ماه.چشم به هم زدن گذشت هیسال به  کی

 ...شدیم همانمیم حتیبغل نص هینسکافه داغ و  هیبه اندازه 

برام  يدکتر يتنها دوره درس ها...نامه ام نکرده بودم انیپا يبرا يکار چیسال من ه کی نیهمه بدتر تو ا از

 کی...شدینامه کمتر م انیشروع و اتمام پا يفرصت من هم برا گذشتیهرچقدر زمان م...بسبود و  ریامکان پذ

 يکار چیبچه ها ه هیو من برعکس بق دمب لیخودمو به بابازاده تجو ينامه  انیفرصت داشتم تا پا گهیسال د

 ...نکرده بودم

 ینم هیفقط گر. درست نشده بود زیچ چیبود و در باطن ه نطوریبه ظاهر هم. خوشحال بود که عادت کردم فرهاد

 .ذاشتیاتاقم م يکه پا تو يماریهر ب رشیکردم موقع پذ یبغض م! کردم

هر کدومشون  یموقع خداحافظ! رن یم ذارنیو م ارنیکساشونو م نیزتریخانواده هاشون، عز دمید یم یوقت

 !دمیفهم یمخوب  نویمن ا. به برگشتنش نبود يدیکه ام ییدادن، ازون رفتن ها یرفتن م يبو

 .شنبه  پنج

پر از ابهام و . بود نییپرونده اش پر باال و پا. داشت دیشد یکه افسردگ انیرو ب يقرار بود دختر یستیبهز از

از اون بت  دیکه که درست تو چند سال تحمل کرده بود با یتلخ یزندگ...پر از ترسو تاسف...انکار

سن متحمل  نیکه تو کمتر يچه برسه به دختر...مردو خم کنه هیکمر  تونهیمشکالت م نیکمتر...ساختیم

 ...شکست ها شده بود نیبزرگتر

 یزندان لیو بعد چند سال به دل شنیپدر و مادرش از هم جدا م یدوازده سالگ. بود پانزده سال داشته باشه  قرار

تو ...کنهیم ينگه دار ازش یستیبهز رهیکه حضانتشو برعهده بگ یها و نبود کس هیشدن پدرش وگزارش همسا

از  قاتشونیتحق...شهیبه مرکز منتق م تهو کمتر از دو هف شنیدختر م نیا دیشد یمتوجه افسردگ یستیمرکز بهز

مواد مخدر  دینداشته و اون دخترو وادار به خر یخوب ونهیکه پدر با دختر م دادهیها نشون م هیهمسا

 ...دختر داده بودند نیشب ا يها مهین يموندن ها رونیخبر از ب....کردهیم

 شدیم...نیو سقط جن یاز ده بار رابطه جنس شیب...دختر بود نیپرونده پر ورق ا مهیضم یقانون یپزشک برگه

 ...رو متحمل شده بود یزنانگ نیشتریسن ب نیگفت تو کمتر
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دختر  یمشک يموها. یکوتاه صورت يِبه تن داشت و روسر مارستانیب يو ساده  دیسف يآوردنش مانتو یوقت

 ...بود دایکوتاه پ يروسر رونیبافته شده بود و از ب

دستشو تو  يانگشتا. نمشیکرد تا بب یبدون بال که سرشو بلند نم يفرشته  هیفرشته ها بود،  هیشب تشیمعصم

لب با خودش حرف  ریز. لباسش نیبه آست یرفت و گاه یموهاش ور م نییبه پا یهم قالب کرده بود، گاه

 ...دادیم شیلمتوا يشدن مژه هاش خبر از پلک زدن ها نییباال و پا...کردیو زمزمه م زدیم

هوا دستشو گرفت،  یخانوم مسئول ب. دینوبت به اثر انگشت دخترك رس. کرد یپر م یستیها رو مسئول بهز فرم

و  دیلرز یدخترك از ترس سرش م. اون زن دوباره همون کارو کرد. دیزد و خودشو عقب کش غیدخترك ج

بود و خودشو  نشسته یصندل يدختر گوشه . بلند شدم و اون زن رو پس زدم زیاز پشت م. خورد یم تکون

 .مچاله کرده بود

بازوش، نگاهم نکرد اما  يپاش گذاشتم و دستمو رو يبرگه رو رو. شده بود یانگشتش رنگ. نشستم کنارش

 ...به خودش داد یتکون "!ا؟ج نیا یزن یانگشتتو م":صفحه کاغذ گذاشتم و گفتم يکه دستمو رو نیهم

چون  دیاولش ترس... سردتر از سرما و سوز زمستون...سرد بود...دستش يدستمو گذاشتم رو.  دیلرز یم دستش

اثر انگشتشو دوست . کاغذ گذاشتم يدوباره ازم فاصله گرفت اما چند لحظه بعد دستشو به حرکت در آوردم و رو

 .يخاکستر يفرشته با چشما هی. فرشته بود هیاون واقعا ... نگاهم کرد و لبخند زد .دیداشت چون خند

 ...شد يبخش بستر يتو

تو . که رفتم سرشو باال آورد کشینزد. نشسته بود و زانوهاشو بغل کرده بود واریکنج د. شب به اتاقش رفتم آخر

 نیزم يرو به روش رو...دیترسیاز من م...چسبوند واریخودشو به د...زدیروشنش برق م ياتاق چشم ها یکیتار

 ...نشستم 

 ...ومدیلبخند نگاه کردنم به چشمش ن با

 ...داشت نگاهش بغض

 ...بود نگاهش نیسنگ

 ...داشت غم

با هر پلک .. بود بینگاهش عج..شدمیدست پاچه م يبود که در مقابل دو جفت چشم خاکستر يبار نیاول

 ...کنهیف ماز درونم کش يزیچ کردمیزدنش احساس م

 "؟یخوب "...دمیسوال مزخرفمو پرس دیترد با
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که از  گفتندیپرستارها م...که چند سانت ازش فاصله داشت يواریبه د رهیخ...و رو برگروند دیهاشو درهم کش اخم

 شیزندگ يحرف بزنه که از جنس مردها یداشتم با من یچه توقع...کالم هم حرف نزده کیاومده  یوقت

 ...او بودند یدنبال زنانگ ییبایهمه ز نیکه از ا ییمرد ها...بودم

 ...دیلرزیم...سردش بود...تخت برداشتم  ينازك رو از رو لحاف

 .تن لرزه داشت...روش انداختم لحافو

 ...اومد یمن بدش م از

 ...نداشت دوسم

 ..لحاف جا مونده بود يبود که هنوز رو ییبه دست ها رهیخ

 ...رهیبگ شیکه نکنه راه تنشو پمنه  يحدس زد نگران دست ها شدیم

 ...رو باهم بزنم ماریب نیاتاق و ا نیا دیگرفتم ق میشب تصم همون

 ... یو دلمو خوش کنم به نشونه و آدرس ادیو هر لحظه منتظر عرفان بودم تا ب گذشتیساعت از رفتن آوا م چند

خانوم شده ...آوا پونزده ساله من...آوا...کردمیبودم که باور نم یبود و من هنوز مات اتفاق دهیمبل خواب يرو ریام

 !! دوست نداره چوقتیه گفتیکه م يکار...پرستار شده بود...بزرگتر شده بود...بود

بازم از خودم ...بودم خبریو من از همه ب رفتیمخم رژه م يجواب تو یهزار جور سوال ب الیجور فکر و خ هزار

ام نگاه  یکس یحت...زدیحرف نم یباکس...داشتیقدم از قدم برنم که بدون من ییآوا...علت فرار آوا رو دمیپرسیم

 ..کنهیازم فرار م نطوریهمه دوست داشتن ا نبعد او...همه مدت نیکرده بودم که حاال بعد ا کاریچ...کردینم

دالشوبه ات  ستیقرار ن...بد نشو ...رفت که به اون روزا ادامه بده دیاصال شا...نکنه بازم...سرما نیتو ا...بارون ریز

 ...یآروم کن یرو با هر تهمت

به عرفان شک ...به دلم بد راه دادم...سرانجام موند یب یِچهل سالگ يکه درست ابتدا يرفتن با مرد کلنجار

که  يهمون فرشته ا..و بگه  ادیچرا نم...ادیچرا عرفان نم...البد!...البد با عرفان بوده که از دستم فرار کرد...کردم

 منه؟؟ يتو خونه اش کنار پسرش بود آوا شیچند ساعت پ

همه ...گرفتمیبه لب م گاریکالفه شده بودم و پشت سرهم س...ببره تو اتاقش رویخانومو صدا زدم تا ام منصوره

بس که چراغ ... شدیچشمام رد م يهر روز و هر لحظه اش از جلو...خاطره با هم به سمتم هجوم آورده بودند

 !کردم سوخت کوب و خاموش و روشن وارید
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 يبرا...کردیم ییرایمونده بود و مدام پذ داریمن ب يمنصوره خانوم به هوا... خوردمیبود که م یآب وانیل نیپنجم

تنمو متعادل کرده  يگرما زییسرد پا يهوا...رونیاونم راحت باشه و بتونه استراحت کنه از خونه زدم ب نکهیا

 ...هر نود روزش استیدن يروزها نیتر زیغم انگ...دوست نداشتم زوییپا چوقتیه...بود

 یکه از روبه رو م ینیکه نور ماش دادمیم نییرو پا شهیش...دمیکش گاریشده بود بس که س نیسنگ نیماش يهوا

 ...اومد به صورتم خورد

 ...شد ادهیپ عینگه داشت و سر نگیدر پارک يجلو نویماش...شدم ادهیدوباره زدم و پ نویماش ينور باال...بود عرفان

 ...شرمنده...اسباب زحمت شدما...؟؟یتو چرا هنوز نرفت...سالم_

 ...کنم نانیتا به حرفاش اطم دمیدیم کیچشماشو از نزد دیبا...نبود نمونیب يا فاصله

 رِ؟یآوا پرستار ام یتو چرا نگفت_

 ...کتشو باال داد قهیبست و  نوشیماش در

 ش؟یشناختیشده؟ م یحاال مگه چ..پرستار گرفتم ریگفتم که واسه ام...؟یگیمشکاتو م...آوا؟؟؟_

 ..دادم رونیانداختم و دودشو ب نیزم يرو گارمویس...دوباره به دلم افتاد یبدگمان

 شده؟ يزیچ...؟یتو خوب_

 ؟...یگیتو که به من دروغ نم...عرفان_

هه نماز روزم گنا یصدبار بهت تعارف کردم گفت...کلک؟ يها تو خونه من زد یدست به سوغات...چته تو؟_

 ...ناقال يا...حاال تو نبود من ...پرهیم

 ...دیکشیم ریپشت گردنم ت...کالفه به موهام چنگ زدم..هاشو نداشتم ییو گزافه گو یشوخ حوصله

راستشو  یمنو با دستات کفن کن پرسمیسوال ازت م هی...ناکوکم يروزا قیرف...دوست خوب من...عرفان جان_

 ...بگو

 چه خبر شده؟...يباز خودتو به کشتن داد تو چرا...بابا يا_

 ...ام شهیتر از هم يجد...ندارم یشوخ دیفهمیم دیبا...بهش دادم یگرفتم و فشار محسوس بازوشو

 فقط پرستار بچه اته؟؟...تو يآوا تو خونه _

 ...با تعجب بهم نگاه کرد...گرد کرده بود چشماشو

 !مونده نجایامشبم ا يدیند...کنهیم ياز منم پرستار..پ نه پ...؟؟یچ یعنی وونهید_

 ...دور از شانم اما...دیبع...بود دیبع نکارایاز من ا...شد میلباسش بردم تسل ي قهیدست به  نکهیهم
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بهت که گفته بودم ..رِیبه خدا فقط پرستاره ام...یکنیبارم م ادیبه دهنت م یهر چرت يدار...خجالت بکش_

به تو  یآوا چه ربط نیحاال ا...بمونه رارسالنیام شیچند روز پ نیقط اگفتم که قرار شده ف..واسش پرستار گرفتم

 ...داره؟

 ...کرده بودم یقاط...دمیکشیلبمو با دندون م يرو يپوسته ها...دمیعقب کش دستمو

 خونست؟!! دمیبودم که به لطف آوا خانوم د دهیروتو ند نیا...تو خونه بگو چه مرگته میبر ایب_

 !نه_

 ...یگینم شهیتوام که اصل حرفو مثل هم...زنمیم جیمن هنوزم گ ؟یِچ انشیجر یبگ يخواینم_

همه ...نباریاما ا...دادیغرورم اجازه نم...التماس کنم یو هرکس يزیبدست اوردن هرچ ينداشتم برا دوست

 !دادیاگر آدرس م گردوندیدوباره بهم برم مویزندگ

 ...!یدونیتو که م...کرد یکه چند سال باهام زندگ یدختر همون نیا...عرفان نیبب_

 ...ِ که یمارستانیهمون دختر ت...؟یچ_

 ...شدم باز قهیبه  دست

 ...عادتش بود...دهنشو مزه مزه نکرد حرف

 ...از منو تو سالم تر بود...نبود شیچیاون دختر ه...یگیم یچ يبفهم دار_

به  دیکه فقط شا دادیم یتیرگ متورمش نشون از عصبان...و خشمش فروکش کرد دیشدن دندان هامو د دهییسا

 ...گرفتیخاطر احترام به من جلوشو م

 !دیببخش...امو ول کن قهی_

و دونه  میبود ختهیر رونیب زشویم يتو کشو يتمام برگه ها...از آوا گشتیم یخونه اش دنبال آدرس و نشون تو

 ...اتفاق ممکن بود نیآوا بدترتلفن خاموش ...میکردیدونه نگاه م

منه احمقم اصال حواسم به ...نیهم...یگفتیاسمشو م شهیتو هم...همون دختره نیا دونستمیمن احمق از کجا م_

 ..خواهر دو قولش نبود

 مگه با اون اومده بود؟_

 ...شماره اونم گم کردم...ما باشه به مامانم زنگ زده بود هیدوستش که همسا...آره_

 کنه؟یم یبا خواهرش زندگ یعنی_
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 ...کپ همنا...جور بودن یلیباهمم خ...مطمئنم...آره_

 ..شماره دوستشو بده_

 ...آدرسم نگرفتم هیدختر  نیاز ا یمن احمق حت...مینکردم تو گوش ویس_

 ...دم خونه اش میبر...تونه؟؟یهمسا یگیگاگول مگه نم_

 ...ساعت رو به روم اشاره کرد به

نداره؟؟ چه  تیانداختنم خوب سیندادن واسه م ادیموقع شب بهت  نیا...يدکتر دوزار جناب یگاگول خودت_

 ...ستین یراه...میصبر کن دیتا صبح با! رمیبرسه برم دم خونشون سراغ دخترشو دوست دخترشونو بگ

 ...فندکمو بده_

 نطوریهم رونیب یرفتیبا بچه ام م...بو گند گرفته لباسات...یکشیم گاریبرو گم شو توام فرت و فرت س_

 ؟يدیکشیم

 ...جونِ...مونده یلیتا صبح خ...کنم داشیامشب پ نیکن من هم يکار هی...عرفان تمومش کن_

چهل سالته و من فقط سه  کهیمرت...مرگ ِ من...جون ِ من...؟؟یگیم یدارم ه اریبه جونت و یدونیم...يهو_

 مارتیمدتم ب هیو  یدوسش داشت نکهیجز ا دونمینم یچیه یگیکه م ییاوا نیاز ا...سال باهات رفت و آمد دارم

 !بدونم خوامیم...بگو ازش....بوده

 ...حالم دست خودم نبود...روشن کنم گارمویبرداشتم تا س فندکو

 ! گفتم يادیز نجاشمیتا هم! یدوست ندارم تو بدون...مفصله_

 ...هم انداخت يمبل خودشو ولو کرد و پاهاشو رو يرو

 !به اسم آوا نداره يمن پسرم پرستار!...پس خودت برو دنبال آدرسش!! همه لطف نیز اممنون ا...قربونت_

 ...حرفاست نیعرفان پرو تر از ا دونستمیاما منکه م...ادیچپ نگاهش کردم تا کوتاه ب چپ

بعد چند وقتم خودش به ..مارامیاز ب یکی...دختر همخونه بودم هیچند سال با  یدونیتو که م...نکن عرفان تیاذ_

فقط بدون اون ...گفتنش برام سخته...که من کنارش نبودم یدرست زمان!...بره دیکه با دیرس جهینت نیا

 ...میکن داشیپ ایب...منه ي دهیِ از هم پاچ یهمه زندگ...دختر

درست همون ... گرفته بودم ادیاز آوا  دنویکش گاریس...دیخودش کش...لبم برداشت ياز رو گارویشد و س بلند

 ... مونییآشنا يروزا
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 !شدم يحرفه ا...ریبگ ادی...یدک رونیب دمیم يچه دود نیبب_

 ...بگرد دنبال شماره دوستش_

 ...بچه امو دست ِ قیمنو بگو بدون تحق یول...اینکن یقاط_

 ...نگاهم کرد و دوباره ادامه داد گذرا

 دهیکش یبدبخت ياما حتما تا حد دونمینم يزیمنکه از مشکل آوا چ...خورهیتوام بهت برم...گهید گمیراست م_

 ...مارستانیکه تو ت

 ...نگاهم کرد و ادامه حرفشو خورد دوباره

 ...نمیمدارکشو بده بب_

 ...و رو کرد ریز شونویکی یکیبرگه ها و  يافتاد رو دوباره

 ..خوبه تونسته درس بخونه ها...يِمعمار که مهندس یدونیم یراست...و شناسنامه یکارت مل یکپ...هاش نهیا_

همه  نیا...ستیخودشون ن هیکه شب یاشتباهاشون نسبت به هر آدم دید...هیغلط عرفان هم مثل بق باور

 ...؟یچ يبرا یو سنگ یسرسخت

صد دفعه بهش گفتم ...نبود ریتاث یب تشیتو موفق رفتیکه م يمدرسه و کالس کنکور...درسش خوب بود آوا

 !کو گوش شنوا...ایمهندس بش خوادینم

 ؟يخندیم یبه چ_

 ...گوشه لبمو عرفان بهونه کرد ي خنده

 ...!!یفتیبه نفس نفس ب یوقت یچقدر تو جذاب بش...؟يافتاد تونیطونیش ادی...جون من_

 پاشم برم؟ ای یشیخفه م_

 !خونمون آژانس دم میپاشو بر...!! ادیم شتریب شیمن از اولم معتقد بودم به تو ر...خب بابا_

 ؟یواسه چ_

 ...آدرس داشته باشن دیبا...دوبار با آژانس رفت یکی_

 ...ستادمیبرداشتم و تمام قد جلوش ا کتمو

 ...میخب پس بر_

 ...!يمرده برد یهرچ يجمع کن بابا آبرو...برمیاسم دختره رو م کنهیچه هولم م!! خجالت بکش دراز بد قواره_
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بود حالم حال  دهیهنوز نفهم...دونستندینقطه ضعف عرفانو همه م..برداشتم تا دست به پهلوش ببرم زیخ سمتش

 ...ستیو خنده ن یشوخ

 خودم برم؟ ای يایم...يانتخاب نکرد یواسه شوخ ویوقته خوب...من االن آروم و قرار ندارم...خوش یالک نیبب_

 داد و گفت یتکون هیمبل خودشو  پشت

پدرو  یپرستار بمونه پدر منه ب یبچه ام ب...یکنیمواظبت م ریخودت از ام ادیفردا آوا ن...کار ندارم نکارایمن به ا_

 ؟یافتاد دک...اونم بدون آوا جونش..ارهیدرم

 ..چند انداختم مینیحرص به ب با

 ...ایشیم يدماغم دار يمو_

 ...پسره تخسش حرف زد مثل

 !ادیمن خوابم م_

کشون کشون تا  ییجورا هیو  دمیلباسشو کش قهیبرداشتم و پشت  زیبه سمتش خ...رمیخودمو بگ يجلو نتونستم

 ...درب خونه بردمش يجلو

خودش ...شدم ریاز راننده ها درگ یکیبا  یعرفان هاج و واج موند وقت...اومد  یرقمه را نم چیآژانس ه صاحب

 ...من رسوندمش که گفتیم يجور هی...خنده هاش به دلم بد آورد شیبا ن کهیمرت...گفت آوارو رسونده

بودم تا با همون  ستادهیآژانس منتظر عرفان ا رونیب...کرد دایدعوا خاتمه پ گهیمرد د هیعرفان و  يگر یانجیم با

 ...پر حرفش اومد يخنده ها

مث بند تنبونم شل  يدیلباسمو بس کش قهیاون از منکه !! شهیباورم نم...از دست تو کنمیامشب من سکته م_

رو  اروی کمیبرو با چاقو ش..خجالت نکش...يدکتر رسرتیخ...يبدبخت که دماغشو داغون کرد نیاونم از ا...شد

 !شل شد ششیآوا افتاد ن ادیبه نظر منم ! ایسفره کن ب

 ...رونیب دمیکتم کش بیاز تو ج نویماش چییلب هام گرفتم و سو نیب گارمویس

 داد آدرسو؟_

 ...میپالك ندار...شهیم ادهیآوا سر کوچه پ یمنته...آره_

 

 ...سوار شو_



wWw.98iA.Com ١١٢ 

 نیرگ تر یب...خنده دار بود دنشمیخواب...خرو پفش بلند شد يصدا یصندل یداد به پشت هیسرشو تک نیماش تو

 ...بودم دهیبود که به عمرم د يموجود

 ...کردم دایتا باالخره آدرسو پ میساعت تو راه بود کی

بد ...تا خونه بود ستیتو اون کوچه حداقل ب...دستیفا یب دمیکنم اما د داریخواستم عرفانو ب. میدیرس سرکوچه

 ...اوردیمنو درم يماجرا يته تو دیکه ازش داشتم با یعرفانو گرفت وگرنه با شناخت يجلو میاخالق

 شدنیپول هام روز به روز خرج م...بود ياجبار قیتوف ییجورا هی یعنی...میاول شراکتمون باهم جور نبود يروزا

 ...برو با اون شراکت کن...شرکت واردات دارو داره هیگفت ...داد شنهادیفرهاد پسرعموشو پ نکهیا ات

 میتصم رانیام که برگشتم ا یوقت..وقت بود که برام عذاب آور شده بود یلیخ یمطب و مرکز روانبخش يتو کار

 ...ا باهاش کار کنهکه داشتم بدم به عرفان ت یگرفتم به حرف فرهاد گوش کنم و همون مقدار پول

 یکه م يمقابل هرخونه ا...گز کردم ادهیطول کوچه رو پ...نکنه تیعرفانو اذ گارمیشدم تا دود س ادهیپ نیماش از

 ."نجاست؟یآوا ا"که  کردمیفکر م نیبه ا ستادمیا

 ....کردمیم يبرگشتنش لحظه شمار يکه هنوزم برا ییخاطره بود و هجوم تلخ روزا دوباره

رفتارش ...کالم باهاش حرف بزنه کی یموفق نشده بود حت میو مر گذشتیم دیجد ماریهفته از اومدن ب چند

و  کنهیم يدور شهیم کشینزد یکس یبودم که وقت دهید نیچند بار با دورب...بود بیعج مارهامیب ریسا يبرا

نگاه  واریو به در و د شستیم اتاقشوقت ها تو  شتریب...کنارش راه بره یکس دادیاجازه نم یحت...شهیهمکالم نم

 ...جذب بشه  دیو شا نهیبب اطویتا ح رفتیبه سمت پنجره ام نم یتو مراسم ها و جشن ها حت...کردیم

که برده بودش چند  يبار نیاول...کنه باهاش حموم بره شیبود که تونسته بود راض نیبه ا میمر تیموفق تنها

رفتار آوا براش  یحت...که جاخوش کرده بود ییز تنش گفت و زخم هاا...دینال...کرد هیچشمام گر يساعت جلو

که  ییتمام رفتارها...ر دوش آبیترسش از بستن چشماش ز...ستادنیدوش ا ریترسش از ز...قابل هضم نبود

 ...هم داره يگرید يایخاموش فوب يآوا دادینشون م

از پرسنل صبرو  یبعض...تنش برگزار شدبود پر  مارهایاز ب دمونیجد يتست ها یهماهنگ يکه برا يا جلسه

که حقوق  یژگیو...بود يو دلسوز يبود صبور یروانپزشک الزام يکه برا يکار ییداشتند و تنها یتحمل کم

حقوق و  يندارند و تنها برا نکاریبه ا يعالقه ا دیفهم شدیم...القا کرده بود دیجد يبه مجموعه  نکاریخوب ا

 ...باالش استخدام شده بودند يایمزا

 ..بودمش دهیند گهیشدنش د يروز بستر نیبعد اول...قرار شد با آوا حرف بزنم میخواست مر به
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بوده واکنش نشون  زشیم يکه رو يبهم گفت به دفتر و کاغذ...اومد داخل میوارد اتاقم بشه مر نکهیاز ا قبل

 ...روش حساب باز کرد شدیداشت که م يدواریام يجا نمیهم...نوشته ییزایچ هیداده و با خودکار 

 یصندل يرو... دیترسیاز من م...بود دهیو محکم چسب میدست مر...خاموش برگشت يرفت و با آوا میمر

خودش  يگذاشته بود و برا زیم يدستاشو رو...نمیچند لحظه منتظر موندم تا عکس العملشو بب...نشوندش و رفت

 عیسر...زدم زیم يآروم رو... مفاصلمو کم کن تونستمینم....بود یفاصلمون سه تا صندل...دیکشیم یفرض يخط ها

 ...دستش بود میکه زندگ یتوکل کردم به کس...کرد زیدرشتشو ر يچشما...سرچرخوند و نگاهم کرد

هش فرار مرتکب نشده بودم اما از نگا یگناه...به چشم هام شده بود رهیخ...دمیاما ازش پرس دونستمیم اسمشو

که  یمشکالت...دونمیم...اسمت آواست "نگاه کردم و گفتم  زمیم يرو يبه ورق ها.دادم  هیتک میبه صندل...کردم

چند ورق  نیتو ا...رو از زبون خودت بشنوم جراهمه ما دیپس با...کمکت کنم خوامیم...دونمیهم م یتا االن داشت

خودت ...یکه داشت ياز ده بار رابطه ا...خودت برام بگو...بدونم ویهمه چ خوامیم..!! از دلت نزده یکاغذ حرف

از  یآدرس..سقط شد؟ يبچه ات چجور...ای ینفر رابطه داشت هیبا ..چند نفر بودن؟...کردن؟یوادارت م ای یخواستیم

 "؟یزنیحرف نم...آشنا؟؟...دوست ؟...؟ لیفام..نش؟یبب يهست که بخوا یکس...؟يمادرت دار

که بلند شدم  رفتیسالنه سالنه به سمت در م...بلند شد یصندل يوند و چند لحظه بعد از روازم برگرد روشو

 ...کار اشک نبود...چشم چپش سرخ شده بود يدیسف...ستادمیدرست رو به روش ا. بهش رسوندم  عیخودمو سر

 "برم؟؟ "کالم گفت  کی

 ..قدم عقب رفت  کی....و دست به بازوش بردم دمینگاهش و لرزش چونه اش رو د التماس

 "درسته آوا؟..رابطه ها به اجبار بوده نیپس تمام ا "

دستاش گرفت و  نیسرشو ب...رفتم کشینزد...زانو زد نیزم يعقب رفت و رو گهیچند قدم د...بغل کرد دستاشو

 ...خم کرد

 يبهت دست دراز يریپدرت مواد بگ يبرا یرفتیم....بگو آوا...نگفته؟ يزیتو پرونده ات چ...چند نفر بودن؟؟ "

 "...؟یدونیم ؟يباردار شد یاز ک...کردن؟یم

 ...نبود یعیارتعاش سرش طب...خوردیو دندون هاش بهم م دیلرزیشونه هاش م...بغلش برد ریدستاشو ز دوباره

 "...هرمز دوست بابام"

جعبه ...دمیهر قطره اشکشو به چشم د ختنیسر بلند نکرد اما من ر...دو زانو رو به روش نشستم...شدم دواریام

 ...داد حیهاشو ترج نیآست...روش گرفتم شیرو پ يدستمال کاغذ
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 "دوازده سالت که بود؟...؟ياز اونم باردار شد"

 ...اشک هاش ادامه داد ختنیسر تکون داد و به ر فقط

 "خودش افتاد؟...؟يسقط کرد يبچه رو چجور"

 ...لبهاش تکون خورد...نگاهم کرد سردرگم

 ..."آمپول بهم زدن"

که مثل گرگ  ییهمه هرمزها يجا...هرمز يجا...آوا نه يجا...آوا شرمزده شدم يمن جا...خوردم  افسوس

 ...کردند زیدندون ت

 "سردته آوا؟"

 م؟یدچرا متوجه نشده بو...دیصورتم مچاله شد و آوا فهم...نداشت شتریاشاره اش دو بند ب انگشت

 "شده؟ یچ...انگشت اشاره ات"

 ...انگشتشو پشتش پنهان کرد و نگاهم کرد...نزد یحرف

 "بهش؟ دیدیشما منو م...اد؟یب نجامیا تونهیهرمز م"

 ...بلندش کردم نیزم يگرفتم و از رو بازوش

 ...دمیصورتش کش يبرداشتم رو دستمالو

دست خودم  میشونیپ ياخم حک شده رو...اد کنهلبخند زدم تا بهم اعتم...نبود يمن عاد يزدن هاش برا زل

 ...نبود

 "؟ينزد یخودت حرف...ننوشته بود يزیتو پرونده ات چ ؟يدیآدرس هرمزو بهم م"

 ...ختیریبود که ناباروانه م ییگشاد شده اش آماج اشک ها يچشما...رنگ باخت نگاهش

 فیکث دیند یکس..خودم شستم تمویبه خدا رو تخ...نکردم يمنکه کار...به هرمز؟ يمنو بد يخوایتو م"

اون ...منکه مونسو کتک نزدم...کردم زیتم نویبا لباسم زم...دونه دونه برنجارو برداشتم نیرو زم ختیغذام ر...شده

به خدا راست ...نداشتم شیاصال کار نم...خودش چنگ انداخت به صورتم هوی...شیبکن دیگفت موهات بلنده با

 ادیم یصدام بزن...نه؟ شهیم فیکث...تیرو تخت..شورمیلباساتو م...بلدما...کنم؟برات غذا درست  يخوایم..گمیم

 "...هرمز نفرست شیفقط منو پ...!! مونمیم شتیشبام پ ياگه بخوا...کنمیم زیبرات تم نجارمیهم

 حیبودن کنار منو به هرمز ترج...زدیخودش حرف م يو اون برا کردمیزده به صورت آشفته اش نگاه م بهت

 ...بازوهاش...نداختیصورتشو چنگ م...سر داد هیدوباره گر...هرمز نره شیبود با من باشه تا پ یراض...دادیم
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رفت تا ..به اتاق اشاره کردم...جا خورد دنمیبا د..اتاق نشسته بود  رونیب میمر...رفتم رونیو مبهوت از اتاق ب مات

 ..رفتیازش نم نیجز ا يانتظار چیبرسه که ه یبه داد کس

اون  دیبا...قرار شد با پدر آوا صحبت کنند و از اون حرف بکشن...تماس گرفتم و از اظهارات آوا گفتم سیلپ با

 ...دادیو تقاص پس م شدیم دایمرد پ

 

از  نکهیهم...کرده بود ریفکرمو بدجور درگ...نرفته بود يشامم به سالن غذاخور يبرا...چک کردم نیبا دورب اتاقشو

 دادیم یمعن هیسکوتش ...کنم یالبافیخ...درباره اش فکر کنم دادیبهم اجازه م دونستمینم یچیه شیزندگ

 ...گهید یمعن هیامروزش  يوحرفا

 خبریبود که ما ازش ب ییزایچ هی...دختر بپرسه نیدرباره ا ویو همه چ یستیقرار شد بره بهز...حرف زدم میمر با

 ...میبود

آوا  يبه جا دیاون با..دمیوجدان شن یاز زبون اون مرد ب ویچ تا من همه...شد دایتا هرمز پ دیماه طول کش کی

 ..نبرده بود تیاز انسان ییکه بو یروان ضیمر هی...شدیم يبستر

وسط اتاق بودم ...زیهمه چ یدست اون ب مشیبد میخوایفکر کرده بود م...خبرو بهش بدم نیآوا رفتم تا ا شیپ

 یب يتمام حرصشو با مشت ها...شدیقد بلندم مانع خوردن ضربه هاش به صورتم م...که به سمتم هجوم آورد

 ...کردیم یجونش خال

 "ازت متنفرم...ازت متنفر مرد قد بلند " گفتیو م دیکوبیام مشت م نهیس به

 ...زدیصدام م "مرد قد بلند "بود که به اسم  يبار نیاول

 زونیآو دمیجون به روپوش سف یرمغ و ب یب...کرد یبخش آوا تمام حرصشو خال گهیو پرستار د میمر دنیرس تا

 کیاشاره کردم که نزد میبه مر...سرد بود شهیبچه هم نیا...دو دستش گذاشتم  يدستمو رو...شده بود 

دستمو آروم  يانگشتا...دستش بود يولباسم ت قهیازم فاصله گرفته و باز ...آروم آروم به سمت تخت بردمش...ادین

 ...دمیمچ هر دو دستش کش يرو

اعدامش  خوانیم "کنار گوشش زمزمه کردم  دیبا ترد...آرومش کنم  خواستمیم...دمیچشماشو د يتو ترس

 "!یاعتراف کن سایپل شیپ گهیبار د هیاگر توام ...کنن

تند  گهیقلبش د...آروم شده بود...بعد دستاش نوبت سرش بود...ام نشست نهیس يمشت شده اش رو يدستا

 "امیم " دیچیآرومش تو گوشم پ يصدا...شدندیفرستاده نم رونینفس هاش با شدت به ب...زدینم
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 ادشیبه  یدوست ندارم حت چوقتیبود که ه یتلخ يآوا با هرمز از اون لحظه ها يدوباره  دارید صحنه

حالش خوب ...میکه بر کردیو التماسم م نداختیلباسمو چنگ م...به محض ورود هرمز آوا پشتم پناه گرفت...ارمیب

 ...بشه که اون مرد واقعا هرمزِ دییاز زبون خود آوا تا دیکه با کردیمدام اصرار م سمینبود و پل

اتاق هرمزو  شهیت شتا از پش کردیچشماشو باز نم یحت...باعث شد خودم با آوا حرف بزنم میمر نبود

فقط التماس ...ازم شدیجدا نم...رسهیبار حس کردم زورم بهش نم نیاول يبرا..خودشو بهم چسبونده بود...نهیبب

 ...اومد یم رونیبشوك  نیاز ا دیبا..بزنم ادیمجبور شدم سرش فر...التماس به رفتن... کردیم

 ...یبه همه چ..یبه همه چ...یبه همه چ...کردهرمز هم اعتراف ...آروم شد یساعت باهاش حرف زدم تا کم کی

مواد  دیبود که آوا به خاطر پدرش و خر يمرد يرابطه آخر برا! از اون ده بار رابطه کار هرمز نبود یکی فقط

درست بعد ...هرمز  يحرف ها دنیبعد شن..همون روز بود يبند انگشت قطع شده اش برا...رفته بود ششیپ

 ...بار مردم نیدوم يتلخ آوا برا يخنده ها دنیشن

 !خوردیکاکائو م ریبه در داده بود و ش هیتک...دمیعرفانو د دمیکه رس نیماش کینزد

 ... ریصبح بخ_

 ...از مشمبا درآورد يا گهیکاکائو د ریام خورد و ش گهیقلپ د هی

 ؟یطول و عرض کوچه رو صدبار رفت يخسته نشد...بخور ایب_

 م؟یکن کاریچ_

 ...به من زنگ بزنه میمونیخونه منتظر م میریم...یچیه_

 ...تو برو _

 رهیاون لحظه جفتمون بهم خ یچرا ول دونمینم...دراومد لشیزنگ موبا يرو باز نکرده بودم که صدا رکاکائویش

 ...میو اسم آوا رو به زبون آورد میشد

 ...زل زده بود لشیموبا يبه شماره رو عرفان

 ؟یِک_

 !!آوا_

 ...شدم کینزد بهش

 باشه؟...یدونینم یچیحرف بزن که انگار ه يجور هی_

 ...باشه...هولم نکن_
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 زهیمدت ر نیتو تمام ا..کن نیبودنو به خودش تلق ياخم کرد تا جد...جواب داد و ازم فاصله گرفت تلفونو

 ...دستم اومده بود هاشمیکار

 ...بشنومعرفانو  يکردم تا حداقل حرفا زیگوشامو ت...سالم کرد  يجد یلیخ

 يبرا! ...نگران شدم...دیریآژانس بگ نکهیاونم بدون ا دیاومدم منصوره گفت رفت شبید...ما يممنون با زحمتا_

 دایپ ویآخه خانوم مشکات من دو سه روزه ک...چند روز؟...خب خداروشکر...اومده بود؟ شیپ یخواهرتون مشکل

دست ...کنمیم یعذرخواه نیشد ناراحتپشت تلفن من  يبه خدا اگه از حرفا...باشه؟ نانیکنم که قابل اطم

 نجوریا...میباهم حرف بزن دیایامروز ب دیبا...دیزنیشما حرف خودتونو م گمیم یبابا من هرچ يا...خودم نبود

...! نمتونیبیمن االن کار دارم پس م دیببخش...اما و اگر نداره ...ساعت پنج بعد از ظهر منتظرتون هستم...شهینم

 فعال

 ...گفتم نیآفر شیدلم به زرنگ يقطع کرد و تو ویشگو

 گه؟؟ید ادیم_

 به خودش گرفت و چشمک زد یحق به جانب افهیق

تا شب وقت ! ستیآوا خانوم شما که مارمولکم ن نیچه برسه به ا رونیب کشمیمن مارو از تو لونه اش م نیبب_

 ؟يریگیتو شپش نم...بزن حالم بهم خورد شاتمیاون ر...یبه خودت برس يدار

 ...دیخندیم لیدل یچه ب...چقدر شاد بود...سرخوشش نگاه کردم افهیق به

 اد؟یاگه ن_

 ...سر تکون داد نانیاطم با

 !يریامشب دومادت کنم پ خوامیم...به موهات بکشم یدست هیخونه ات  میبر...ادیم گمیمن م_

 ...دادنش شروع شد راژیو...نشستم نیحوصله تو ماش یب

 شرکت؟ يریمگه نم_

ول کنم برم شرکت بغل  نیسالو از نگاه منتقد لمیف نیبهتر...آوا خانوم جالبتره نیفعال موضوع تو و ا...رینخ_

 شاتویتا موهاتو کوتاه کنم و اون ر...خونه تو  میاول بر...هستم در خدمتتون...موس موس کنم؟ میمنش

 ...که میبخر یرو تخت هی میبعدم بر...یچیق

 !رفت ادشیاخمام  دنیحرفش با د ادامه
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دلتم  یلیخ...ایترکونیزهره م...تو ترسناك تر نبود ياخما نیاز ا دمیدیاره پنجو م لمیف شبیبه خدا د...بابا يا_

نگو بدون اون خوابت ...يدیخوابیرو تخت نم چوقتیبگو چرا ه...مردك احمق...يبخواد بذارم رو تختم جولون بد

 !جووون...یو صورت کیچقدر ش...یآخ! هبردینم

 يشنهادایپ نکهیا...رهیصدبار بهش گفته بودم اعتقاداتمو به سخره نگ...هاشو نداشتم يمسخره باز حوصله

 یتوسرم م دمویاون تخت نخواب يرو چوقتیه نکهیا...زدیباشمو تو سرم م یتا کنار هرکس کردمیمزخرفشو رد م

 !زد

 خوابوندم نویماش مویصندل

 ...خسته ام یلیخ...بذار تا خونه بخوابم..با مرام...عرفان جان_

 ...شونه ام گذاشت يرو دستشو

 ...یسرحال باش دیبا...مفرح دارم يشب واست برنامه ها...زمیبخواب عز_

خودش تنها  نکهیبه ا کردمیو وادارش م کردمیاش م ادهیپ نمیاز ماش کردینم دادیتو وجودم ب تیانسان اگر

 یقصد و غرض خوب از پسش برم یو عرفان ب دیپاشیبد تر نمک به زخمم م خودشیب يها یشوخ...برگرده

 ...اومد

 "آوا  "

در خونه رو  يکه صدا کردمیلباسامو تنم م...هم نذاشتم يرو چشم رو شبیتمام د...آب سرد گرفتم  دوش

حوصله  ریو رویه نیتوا...هاستبسته شدن در مطمئن شدم ر ياما با صدا دمیاولش فکر کردم اشتباه شن...دمیشن

 !!داشتم جز اون دختر ویهرک

گذاشت و  نیزم يرو داشویخر سهیچند ک دیآشپزخونه که رس کینزد...رفتم رونیصدا ب یاتاقو باز کردم و ب در

 ...دیسرش کش يشالشو از رو

 ؟ یکنیم یچه غلط نجایتو ا_

از ترسش عقب ار ...رفتم کشیدهنش گذاشته بود که نزد يدستشو رو...بلندم به هول برگشت  يصدا دنیشن با

 ...رفت تا به در آشپزخونه خورد

 ؟ياومد یچ يبرا_

 ...در اومده بود يدیرفته بود و از اون سف میسوالر...اومد یبهش م ییآلبالو...دوباره رنگ کرده بود موهاشو

 گفت يباال انداخت و با لحن طلبکارانه ا ابروشو
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 ؟ يتو چرا خونه ا...؟شده یحاال مگه چ_

ابرو باال انداخت و زر زر  نطوریهم دیکه منو بعد هشت سال د ياونم روز...یمامان يلنگه ...رو تو برم رها_

 ...کرد

 ...کم آورد ای دیترس ای...رنگ عوض کرد عیسر

 خونه؟ يحاال چرا اومد...یمونیخونه مجد م دمیاز سنا شن...برات غذا بذارم امیخب گفتم ب_

 ...پشت سرم اومد...اتاق  يبرگشتم تو...خسته شدم زشینگاه کردن به صورت تر و تم از

 !پولم بهش پس دادم...نرفتم رضایمن به خاطر تو شرکت عل_

خبرو بهم  نیرفته بو که سامان ا ادمی...بود نیهم يباال انداخته و لحن ظلبکارانه اش برا يپس ابرو...همون

 ...داده

سرم  يپتومو رو...دمیانداخته بودم دراز کش رمیکه ز یمیلحاف ضخ يباال انداختم و رو يتفاوت شونه ا یب

 که دوباره گفت دمیکشیم

 گفتم آوا؟ یچ يدیشن_

 !اما شد...نگاه کردم با نفرت نبود بهش

چوسانتو ننه ات  سانیسنت خرج ف نیزشته به ا...سوا بود مونیحساب منو تو از بچگ...! ینرفت ياشتباه کرد_

 !حداقل عزت نفس داشته باش خواهر من...شرکت يبهتره برگرد!...بده

 ...با نفرت بود اما با خشم نبود لحنم

هنوزم ...بخوابم دیشا... دیچشمام انداختم تا شا يلحافو رو...داد رونیدر اتاق نشست و نفسشو با صدا ب يجلو

 ...مجد بود  يکه تو خونه  ياون مرد شدیباورم نم

 اد؟یامشب بگم ب!...نتتیبب خوادیمامان م_

 ویصبر و حوصله بحران بعد گهید... دیکشیمخم سوت م...قرار نبود بتونم چشم رو چشم بذارم نکهیا مثل

 ...نداشتم

 ..ضیمر...ضمیهنوزم مر من

 ...حال من بد است دکتر

 ...است بد

 ...است بد
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رفته  ادشی نکهیمثل ا...ر عمرم باهاش چشم تو چشم بشمتا آخ خوامیبه اون زن بگو من نم...رها تمومش کن_

 !ادیبهش گفتم سر قبرمم ن

 يقفل خونه رو عوض کرد یگیم یدروغک...همه کاسه کوزه ها سر من خراب شد؟...؟؟یکنیتو چرا تمومش نم_

 تو چته؟...نه نمیبیم امیبعد م

 ...پشتمو به رها کردم...رفتیم نییباال و پا نیکه سنگ یمثل نفس دیشا...شدیم نیداشت سنگ چشمام

مثل اون همه سال که ...دیخوش باش...دیهم قِیتو و مامان ال...بذارو برو دمیکل...نمتیشدم تو خونه نب داریرها ب_

 ...والسالم..دیرفت دیمنو ول کرد

به  یچ همه...به درك...دمیبهم بسته شدن درو شن يبودم که صدا داریتو خواب و ب...زد و رفت یحرف هیلب  ریز

 ...درك

*** 

خورده گشنه  هی...شهیچشمام سرخ شده بود و رنگ و روم بد رنگ تر از هم...شدم داریسه تازه از خواب ب ساعت

 ! که دوست داشتم بود اما همه رو رها پخته بود ییباز کردم غذاها خچالویدر ...ام بود

زانو انداختمو  یشلوار مشک...تنم کردم مویقهوه ا يرنگ و رو یب يمانتو...و خرما خوردم و حاضر شدم ییچا

 نهیآ يجلو...با مقنعه راحتر بودم...تنم کرد و تمام دگمه هاشو بستم مویمشک شرتییسو...پوشوندیم شیبلند

 ...کردمیبودم و به خودم نگاه م ستادهیا

 ...فرار کردم؟؟ چرا

همه  نکهیبا ا...افتاده بود میگوش يشماره رها رو...ستمیمجبور شدم با یبه خاطر شلوغ رویمترو کل مس يتو

 .. میباهم کرد ینیسنگ یسالم و احوالپرس...شدم بهش زنگ زدم ادهیکه از مترو پ یحرفامو زده بودم باز وقت

 ؟یداشت يکار_

 ...نتتیبب خوادیم...آوا مامان گناه داره_

 که داشتم گفتم یدهنم آوردم و با تمام حرص کینزد ویگوش

خسته ام ...برسون رتمیغ یب يحرفو به گوش اون بابا نیا...نه مامانو نمیتو رو بب خوامیم گهینه د...رها نیبب_

 ...!دمایدست خودم م يکار هیبه خدا ...نیکرد

 ....منم مژگان...زمیآوا عز_
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 يانداختم و برا فمیته ک مویگوش...نکرد خارج از صبر و توانم بود يبرام مادر چوقتیکه ه يمادر يصدا تحمل

ضعف همه وجودمو گرفته ...کردندینم ياریپاهام ...مترو نشستم يرو به رو يها مکتین يرو يا قهیچند دق

دو دو زدن  نیتا ا دادمیهم فشار م يپلک هامو رو...بود یکار سخت فمیک يدونه شکالت تو هیکردن  دایپ...بود

 ...پارك شده برسونم ابونیکنار خ يها یتموم بشه و بتونم خودمو تا تاکس

ها  نیدادم و به گذر ماش هیتک شهیسرمو به ش یتاکس يتو...روزام بود نیدووم ا يراه برا نیآسمم بهتر ياسپر

 ...شدم رهیخ

 رارسالنیاز ام یخداحافظ يرفتنم فقط برا لیدل...با خبر شده باشه یکه مجد از همه چ دادمیم نمیاحتمال ا دیبا

با مجد  دیبه هرحال به خاطر خانواده سنا هم شده بود با...دوست نداشتم نامرد باشم...از مجد بود یو عذرخواه

 ...زدمیحرف م

خودم  يرو راه رفتم و برا ادهیپ يربعم تو هیاون ...شدم ادهیدر خونه اش پ يربع به پنج بود که جلو هی ساعت

 يدانشگاه قبول شدم اما فقط برا...از دست دادم مویرها همه چ يرو کردم که به پا ییروزا نیحساب کتاب ا

درآوردم تا رها خانوم بتونه دفتر و دستکشو  پولکار کردم و ...زدم دشویخودم نگه دارم ق شیبتونم رها رو پ نکهیا

 ...اونوقت اون...چشم باز کنه بره دانشگاه تیو رضا یبخره و هر روز با خوشحال

به اون ...شوم يبه اون روزا...فکر کردم یخسته شدم بس که به همه چ...شبمیمن هنوز مات د...به کنار رها

 سمونیخسته شدم بس که آسمون ر...به بابا...به مامان...به رها...به مرد قد بلند...خوب يبه اون روزا...تلخ يروزا

 ...بافتم و شکافتم مویزندگ

 ...شدم از بس که خسته شدم خسته

روز ناله  هیتا  رفتیم شیخوب پ یهمه چ...بهم پناه داد هیکه اون مرد همسا یتوق...رونیرفت ب میاز زندگ هرمز

دلم به حال ناله هاش ...دیشن شدیاون خونه ام م نیزم ریکه از ز کردیاونقدر بلند بلند ناله م...دمیبابامو شن يها

 یوقت...وختگفتنش س "آوا" "آوا"به حال  لمد...به خس خس افتاده اش سوخت يدلم به حال صدا..سوخت

قرار ...اشک شد سیچشمام خ دمیباالسرش که رس...درب خونه افتاده بود يجونش جلو مهیخونه بدن ن دمیرس

 ...دلم سوخت...شد شیدلم ر دمیبابامو شن يناله ها يصدا یاما وقت...نرم رونیبود بدون اجازه آقا رضا از خونه ب

همون مرد  شیپ رمیو م رمیاون نم شیبهش گفتم پ...رمیهرمز و براش مواد بگ شیازم خواست که برم پ بابا

رو نداره تا براش مواد جور  يا گهید چکسیگرفته و باباهم به جز هرمز ه سیکه اونو پل دمیفهم...یقبل

آقا رضارو  يبود که پول ها يزاون روز تنها رو...دادیبدون پول بهش مواد نم چکسینداشت چون ه ویکس...کنه
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اش کردم تا  هیپاشو...بابا غذا پختم يبرا...تا شب صبر کردم...نداشتم یپول چیخودمم ه قبلش خرج کرده بودم و

 ...بود دهیفا یب...نییپا ادیتبش ب

 نیرو گرفت که من ا يدیسراغ آدم جد...گرفت بتامویسراغ غ دیمنو که د...شب بود که هرمز اومد خونمون سر

از کنار بابام رد شد با  یوقت زیهمه چ یب یعوض...و متلک انداخت کهیت...زد هیطعنه و کنا...موندمیم ششیشبا پ

و دادم  غیکنم و با ج رونشیاز خونه ب خواستمیم "؟يریمیم یپس تو ک "لگد به پهلوش زد و با خنده گفت 

 ...ها رو با خبر کنم که هیهمسا

 يبرا...واسه کتک زدن من بود بابا نه يهرچند التماسا...بابام کتکم زد و بابامم کم ازش نخورد يچشما يجلو

چون خودش  میریو از اون جنس بگ میگفت بر...رو داد گهید یکیآدرس ...گرفتن مواد و آروم کردن خودش بود

 یخونه آقا رضا رفتم تا از اونا کمک...با رفتن هرمز حال بابام بدتر شد.  کنهیخرجون نم میپاپاس هی گهید

 ...از روزان شتریب ابونیخ يشبا گرگا...ِ مواد یرفتم به آدرس ساق...نبود چکسیه...اونام نبودن...رمیبگ

بند انگشت  هیبابام اندازه  يموندم تا برا افهیاون خونه منتظر مرد بد ق اطیح يشدم و تو يخونه خرابه ا وارد

بند انگشت اشارمو نشون  هیمنم با گر ؟؟يخوایچقدر مواد م گفتیو م کردیخودش مسخره ام م...ارهیمواد ب

 "ذره هی" گفتیم دادمویم

 يجور هی...و داد راه بندازم غیبهم فرصت نداد تا ج یحت... دهنمو گرفت ياز پشت سرم اومد و جلو یک دمینفهم

خونه سرد و متروکش  يشکسته  نهیصورت کبودمو تو آ...فراموشم شده بود دنمیکتکم زده بود که نفس کش

محض  ياش نگهم داشت شکنجه  هخون يکه تو یاون چند ساعت...دارم ادیرمو خوب به نگاه حسرت با...دمید

دست مشت شده اش ...دیضرب بر هیبا ...انگشتمو با چاقو...دست و پاش ریفرارم از ز...هام هیگر...زجه هام...بود

 ...اومد یهام بند نم هیگر يو صدا نشستیدهنم م يتو

اون روز با دست  يفردا...که داده بودم و بهش عمل نکرده بود روم نشد خونه آقا رضا و مادرش برم یقول بابت

قربون صدقه دخترش ...دفعه اول يبرا...بار اول يبرا...بابا حالش خوب شد...بانداژ شده برگشتم خونه

 ...سرم آورد ییهقهقام گفتم اون مرد چه بال ونیم...رفت

 ..دیخورده خند هی

 ...کرد هیرده گرخو هی

 ...خورد یخورده نحس هی

 ...رفت ادشی زود
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 قد بلند مرد

درباره ...از کجا بگم؟ ...بپرسم؟ یبگم؟؟ چ یکه چ...زدمیو با خودم حرف م رفتمیراه م اطیساعت تمام تو ح کی

 ...بدم حیتوض يچه روز

آروم و ...اما اون از دلم خبر نداشت...مراه نر اطیح يتو نقدریخونه و تو سرما ا يتا برم تو زدیمدام صدام م عرفان

 !!اما شک دارم ادیبه حساب م یانصاف یب دونمیم...دمیترسیقرار نداشتم چون م

 ...شک دارم نمیسرزم يبه مردها من

 !!شتریب یحت نمیسرزم يدخترا به

 ...رندیگیم میو ساده تر تصم بازنیچون زن ها ساده تر دل م شتریب

اونم درست  میخبریب!! که خودش خواسته باشه يِروز يمن برا یهمه بد دل...زن بودنش دست خودش نبود آوا

 يکه برگشتم و با جا ياون روز... میمر يحرف ها...اجازه رو داد که گمان بد ببرم نیبهم ا... چند سال نیتو ا

اون شب ...تلفن آوا رو باور نکردم يپا يامنکه حرف...بره خواستیگفت آوا خودش م میمر...آوا مواجه شدم یخال

بهتره ...رهیجلوشو بگ تونهیگفت نم میمر...التماس کردم که نذاره آوا بره میبه مر...دور یلیخ...من از آوا دور بودم

 ...بکنه شویزندگ میبذار

دست به دامن فرهاد ...دونستینم زیچ چیاون از حس من به آوا ه..زِیآوا چقدر برام عز دونستیاون نم اما

از چشمم  میمر...آوا رفته بود...بود دهیرس ریفرهاد د...تا مانع آوا بشه کردمیم ویاز راه دور التماس هرک...شدم

 نکارویرحم ا یب...اما...کنه دایو آدرس ازش پ نالقل بره دنبالش و نشو ای...نگهش داره تونستیاون م...افتاد

 دهیخوب شدن آوا زحمت کش ياونم برا...دروغ گفت...بافت سمونیهاد آسمون ربه قول فر...بهونه آورد...نکرد

 ....فیبود اما چه ح

 ...دیکش رونمیعرفان از فکر ب يصدا

 ...بپر تو...دره يآوا جلو_

 ...عطر تنش بودم صیحر..چهار قدم فاصله بو بکشم نیعطر تنشو از هم خواستیم دلم

 ...با توام_

 ...نگاهش کردم ریدل س هیاز پشت پنجره اتاق عرفان ...زد اطویخونه شدم و عرفان در ح وارد
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 ينگاه ها تیهنوزم معصوم...آوردن؟ یآدما به سرت چ نیمن نبودم ا...يداریقدم برم نیسنگ نقدریشده که ا یچ

 فیظر يار شونه هامن کن...دمیتو قد کش کیمن کنار قامت کوچ...یسنگ نبودم که آبم کن...کنمیسردتو حس م

 ...شدم "مرد قد بلند  "من کنار تو ...دمیتو قد کش

تعارفات معمولشون به گوشم  يصدا...نشستم نیزم يکنار در رو...رو کنار زدم چون آوا وارد خونه شد پرده

رفت و  یو خستگ ریمس ياز دور...آوا از رفتن گفت...عرفانم گفت خوابه ...گرفت رویآوا سراغ ام...خورد

عرفان کم آورد ...کنه یتا عرفانو راض زد يبه هر در...رو رد کرد شنهادشیعرفان حقوقشو باالتر برد و آوا پ...آمد

آوا هم اجازه گرفت ...آوا رو بهش برگردونه یشناسنامه و کارت مل یمهلت خواست تا کپ يچند لحظه ا يو برا

 ...نهیبب رارسالنویبار ام نیآخر يتا برا

 خیدستام ....که بعد چند سال قراره با عشق اول و آخرش حرف بزنه يمثل پسر هجده ساله ا..پاچه بودم دست

 ...هم دلم به رفتن بود هم به نرفتن...هم گرمم بود هم سرد...بسته بود فکم محکم شده بود

 ...عرفان هم کالفه شده بود...در سرچرخوندم يصدا با

 باشه؟...ها رو بده دستش حرفتم بزن یکپ نیا رونیباومد ...نهیبب رویرفت ام...پاشو_

 ...نگاهش کردم درمونده

 ...ترسمیم...تونم ینم_

 ...اتاقو بست و جلوم زانو زد در

 ...؟يهول کرد! چهل سالته گنده...یستیپسر بچه که ن...خجالت بکش_

 ...اومدم یشوك در ماز  دیبا...هربار محکم تر...دراز کردم و پشت سرمو چند بار به کمد زدم پاهامو

حرف ...نشیبگم من؟ پاشو برو بب یآخه چ..بهت کمک کنم يتوقعم دار...یگیکه بهم نم یچیه...وانهینکن د_

 ...ها رهیم...پاشو...شهیدلت آب م نیا خی...ادیخودش م

 زشیم يعرفان از رو...دیلرزیزانوهام م گمیبلند شدم اما به جرئت م...میگفت یعل ایتا دستامو گرفت و  دو

 ...گلوم زد ریعطرشو برداشت و ز

 ...!!نزن...آوا دوست نداره_

 ...یکنیم کاریچ نمیبرو بب...خوش بو تر از توئه ریام..سرت ریخ يدکتر...يدیم گاریبو س_
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نو ...نو نبود میکت و شلوار مشک...انداختم حالمیبه صورت خسته و ب ینگاه نهیآ يو تو دمیبه موهام کش دست

 یخواب یچشمام قرمز بودن اونم بابت ب...دنیرسیپرم مرتب تر به نظر م يموها...دیرسیهم به نظر نم

 ...دیرسیچشمم خوب به نظر نم ریز يگود...شبید

 !زنهیبرو داره صدام م...یخوب_

 ...بردم  رهیدست به دستگ...به در دوخته شد دمینگاه ناام...گفتن آوا به گوشم خورد "مجد" يصدا

بودم و به بارون نگاه  ستادهیکه اون شب من ا ییدرست همون جا...بود ستادهیبه در اتاق و رو به پنجره ا پشت

نگاه  رونیو به ب ستادمیدم پنجره ا دیدیخونه م يهر بار که تو...هاش یعادت دلواپس...عادتش بود...کردمیم

 يطور...؟یکنینگاه م يدار یبه چ " دیپرسیازم م یبا نگران...ستادیا یاومد و درست همونجا م یم کنمیم

 "شده؟

 ... فتادهیعادت ها از سرت ن نیهنوزم ا پس

از  شیپ...افتاد نییمنقبض شده اش به پا يشونه ها...دینفس هامو شن يصدا...قدم شد کیبه اندازه  فاصلمون

 ...به سمتم برگرده اسمشو به زبون آوردم نکهیا

 ...آوا_

و با عشق  کردیبهت زده نگاهم م...خط فاصله رو يپر کردم جا...قدم دور شد هیبالفاصله ...دیسمتم چرخ به

 ...زدمیصداش م

 ...جون آوا...این...کنمیخواهش م...ایجلو ن_

 ...تر شد دور

 ...ستادمیا

 ...تنها يتنها...مترسک شده بودم مثل

دستم  ينش بازوشو تواز رفت شیو پ اوردمیتاب ن...دمیمبل د ياز رو فشیدستاشو موقع برداشتن ک لرزش

 ...گرفتم

 ...بذار حرف بزنم...لحظه آوا هی_

به ...بازوشو محکمتر گرفتم...میباهم نداشته باش یتماس نیتا کوچکتر گرفتیفاصله م...کردیازم دور م خودشو

مرداب اشک  يتو شیخاکستر يچشم ها...باال گرفته بود تونستیکه م يسرشو تا حد...دمشیسمت خودم کش

 ...دیلرزیهاش م
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خراب  ویچرا همه چ...منکه دوست داشتم...آخه چرا؟...؟؟یترسیازم م...مرد قد بلند...منم آوا...نیمنو بب_

 ؟یشد که رفت یچ...يکرد

 ...پاش نشستم  يجلو...دستمو از دور بازوش باز کردم...مبل نشست يزانوهاش خم شدن و رو...بست چشماشو

ضرب پاهاش نشون از استرس ...زهیتا اشک نر کردیمثل همون روزا تالش م...دستاش گرفته بود نیب سرشو

 ...لرزش سرش نشون از ...دادیم شیشگیهم

 ...بودم يدکتر بد...به من يوا

ارتعاش سرش از اون موقع هم ...به سرش تا کمتر تکون بخوره دادیفشار م...دستش گذاشتم يرو دستمو

 ...دمیمچ دستاشو به سمت خودم کش... شده بود  دیشدت فشار سفدستش از  يرو...بود

 ...یشیکبود م يبکش دار قینفس عم...خانومم ریسرتو باال بگ...بکش قینفس عم...زمیعز...آوا جان_

کوتاهش داغ دلم رو تازه  يموها...دمیکش نییمقنعه به ظاهر تنگشو از سرش پا...آروم به سمت باال گرفت سرشو

 ...ه گلو نشستم باز شدبغض ب...کرد

 ..بود دیمثل من بع ياز نامرد ختنیاشک ر مردونه

 ...تنهاش گذاشتم من

 ...گفت نرو بهم

 ...منم ببر گفت

 ...گوش ندادم من

 ...یِقلپ کاف هی...آبو بخور وانیل نیا...آوا جان آروم باش_

لبهاشو از هم ...کبودش گذاشتم يلبها يرو...آسمو درآوردم  يکتم اسپر بیاز ج...گردنش متورم شده بود رگ

 ...باز کرد و چند بار براش زدم

 ...دختر خوب نیآفر....آروم...آروم...حاال نفس بکش...چند لحظه صبر کن...حبسش کن_

 يپهلو کردنا نهیها و س یتمام اون سرماخوردگ...دادمیم نمیکه برداشته بودم بکار اومد چون احتمال ا ییاسپر

نشونم ...دادینشون م شویسرد دیموندنا از خونه با رونیتمام اون ب...دادیخودشو نشون م ییجا هی دیزمستون با

 ...هاش هیرشدن  کیاش شد کوچ جهینت...دختر موند نیاما تو وجود ا...داد

 ...رمغ شده بود یب...دستم گرفتم يسردشو تو يدستا

...بده هیکمکش کردم تا به مبل تک...شونه اش افتاد يرو سرش
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 ...رو برگردوند...کنارش نشستم...اش روم ثابت مونده بود رهیخ نگاه

 ...یبا دکترت حرف بزن يخواینگو که نم...میدار یلیمنو تو حرف نگفته خ...؟یحرف بزن يخواینم_

 ادیخودش ...برگرده يتا رگ متورم گردنش به حالت عاد...تا تکون پاش...تا لرزش سرش دیلحظه طول کش چند

 ...شویماریدرمان ب يگرفته بود راه ها

 ...خدا بود هیهد نینگاه آرومش بهتر نیثبت اول...محبت به چشم هاش نگاه کردم با

 ؟یخوب_

 ...زمزمه کرد...دهینبار يپر از اشک ها ییبا چشما...کرد نگاهم

 ...اریخوبم کوه_

نامعلوم و پلک هم  يشده بود به نقطه ا رهیاما خ...روزاش بپرسم نیباهاش حرف بزنم و از حال ا خواستیم دلم

 خواستمیم...منم حق داشتم یول...خاطرات تلخ گذشته اش بشه ریمن باعث شده بود فکرش درگ دنید...زدینم

 ..میبهتر بگم چرا تنها شد...چرا تنها شدم...بدونم چرا رفت...بدونم

خورد و سر و  وانیمبل به ل يموقع گذاشتن رو...کتمو از تنم درآوردم...مبل کنارم نشسته بود اما با فاصله يرو

 ...دیترس...شد زیخ میآوا سرچرخوند و ن...صدا کرد

 ...نشد يزیچ_

 دارمونیساعت از د مین...شد رهیاز من دوسش داشت خ شتریکه ب يتکون داد و دوباره به همون نقطه ا سر

سرش  دیق یبرداشت و بعرفان آوا مقنعه اشو  يبا تک سرفه ...و نه آوا کردیو نه من سر حرفو باز م گذشتیم

 ...شده بود ختهیسرش کنار صورتش ر يقسمت جلو يموها...کرد

 ینگاهش پر از سوال بود و نگاهم پر از ب...اومد رارسالنیرو به روم افتاد که عرفان با ام يبه راهرو نگاهم

 ...یجواب

 آوا دستاشو دراز کرد و گفت دنیبا د رارسالنیام

 ؟يآوا چال املوز نبود_

انداختنش متوجه شدم که از عرفان خجالت  نییاز سربه پا...رمغ من دستشو به مبل گرفت و بلند شد یب يآوا

 ..بغل کرد  رویام...دیکش

 تو اتاقش؟ میبر شهیم_

 ...چشمام بازم رفت يسر تکون داد و آوا جلو عرفان
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 د؟یحرف نزد_

 ...نه_

 ...کت برداشته شده نشست يبرداشت و جا کتمو

دو کالم باهاش حرف  یتونینم یعنی...! شتریبه دکتر بودنت ب! کنمیوقتا به مرد بودنت شک م یبعض اریکوه_

 ...؟یبزن

 ...حوصله نگاهش کردم یب

 ...بود؟؟ نیهم يکردیهمه آوا آوا م نیا...مگه؟  زنمیهان؟ حرف نامربوط م_

کردم  یمن باهاش زندگ...ازش حرف بکشم تونمیبه زور نم...پرسمینم يزیتا خودش نخواد حرف بزنه منم چ_

 يزیبشنوه نه چ يزیدوست نداره نه چ یعنی کنهیسکوت م ينجوریا یوقت...! پنج سال دکترش بودم...عرفان

 ...بگه

 ...اسمش سناست...کردما دایتو اتاق بودم شمارشو پ...؟یبا دوستش حرف بزن يخوایم_

 !!یِکه هست کاف نیهم! نه_

 ...با تمسخر نگاهم کرد...پاش انداخت يرو پاشو

 نیواال من فکر کردم ا يکه به من داد ییرایبا اون گ...! کرده یزندگ يدختر چجور نیا یدونیتو نم...ایاحمق_

 ...دختر 

 ...با خودم گفتم کاش حرفشو مزه مزه کنه بگه...کرد مکث

 !! ده باشهبچه اوم يمن واسه پرستار يخونه  دیشا...بهش يتو خودتم شک دار_

 ...درمون نشد چوقتیکه ه ییزخم ها يرو...دیپاش...نمکم دستش گرفت...چیمزه که نکرد ه مزه

بهتره به فرهاد زنگ  یدرباره آوا بدون يخوایاگه م...ستیواسه بحث کردن ن یاالن وقت خوب...عرفان_

 ...لطفانکن  میج میمنو س...بده حیبهت توض دیتا چه حد و چقدر با دونهیاون م...یبزن

و  کردمیدرك م ویحال هرکس...بود شیعصب کیت ییبه جورا...و دوباره باز کردیجمع م یپاشو ه يانگشتا

 ...حال منِ چهل ساله رو نه چکسیه

 ...!پرسمیحتما م...برگرده_

 ..میتا من و بچه ام استراحت کن دیبگه بر شهیروش نم دیشا...مزاحم خونه اش شده باشم دیکردم شا فکر

 ...دمیکه صدا آوا رو شن شدمیمبل بلند م يرو از
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 ..برم دیبا اجازتون من با_

مبل هم بلند  ياز رو یبود که حت یبه عرفان رهیخ...کردیآوا نگاهم نم...دستم انداختم يبرداشتم و رو کتمو

 ...نشد

 !! دیمارو روشن نکرد فیخانوم تکل_

ارسالن از بغل آوا  ریام...مخاطبش آوا بود بخصوص االن که...کردیناراحتم م شهیمدل حرف زدنش هم نیا

 اومد و رو به عرفان گفت نییپا

 مگه نه؟...ادشیم_

 ...بود شهیتر از هم فیبالتکل...به آوا افتاد نگاهم

 !!دمیمن از طرف خانوم مشکات قول م..عرفان جان ادیم_

 لب گفت ریچشمک زد و ز...مبل بلند شد و دست دراز کرد يعرفان با لبخند از رو...آوا بهم بود  نیسنگ نگاه

 ...نیآفر_

 ...نشه کاریپول و ب یمن ب دنیبودم که آوا بابت د نیبه فکر ا...نداشت نیآفر

کتم درآوردم و بدون نگاه  بیاز ج نویماش موتیر...دمیشنیپاشو م يصدا...اومد رونیپشت سرم از خونه ب آوا

 کردن به صورتش گفتم

 ...مترسونیم_

 پا نبود ياز صدا يخبر...داشت ریتاخ...و باز کردم در

 !دیخونه باش دیشماهم با روقتهید...دمیزحمت نم...رمیخودم م_

 ...با تعجب نگاهش کردم...واریداده بود به د هیبود و تک ستادهیدر ا کینزد...سمت صدا برگشتم

 !! شما؟؟_

مقنعه اش دست  يعادت داشت به باال...حدس بزنم شویعکس العمل بعد تونستمیم..دیمقنعه اشو کش نییپا

 ...کارم کرد نیهم...بخوابونه شویشونیپ يباال يِزیبکشه تا ت

 ؟!خانوم مشکات دیبر دیخوایم يچجور_

 ...اما الزم بود...منهم مثل خودش خطابش کنم کردیفکرشو نم...شد رهیمتعجب بهم خ يبا چشم ها...خورد جا

 گرفته گفت يبا صداسر کوچه اشاره کرد و  به

 ...رمیبا اون م...سر کوچه آژانس دارن_
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 یحتما باهام م شدینم دایتو کوچه پ ییاونوقت اگر رد پا...بود دهیکاش برف بار...به کوچه انداختم نگاه

کرده  یکوچه رو ط ییمگر قبال رد پا ذاشتیبود که تو کوچه ها پا نم ينفرتش از برف اندازه ا...اومد

 ..شدیو رد م ذاشتیم بهیغر يهمون رد پا يجا پا اونوقت...باشه

 !! رفتم کرج...خونه امو عوض کردم...باشه یکیمنم باهات  ریمس کنمیاتفاقا فکر نم_

 هوا گفت یب

 ...کنمیم یمنم کرج زندگ_

 ...کردن خودش بود خیتوب يبهم دوختن لباش برا...شد مونیحرف زده اش پش از

 !هوام سرده....رسونمتونیپس م_

روشن کردمو  نویماش...سوار شدن  يبرا کردیپا و اون پا م نیا...شدم و در کنارو براش باز کردم نیماش سوار

 .پاش ترمز کردم يجلو

 د؟یشیسوار نم_

بود که کنار هم  یاون چند سال يبرا ریتحق تینها..."شما  " نیاز ا...لیدل یب يخطاب ها نیبودم از ا متنفر

 ...به آوا بود یکینزد ياون روزها تنها راه برا یبه فراموش نیتلق...ر بودممجبو...میخوب و بد گذروند

بسته شدن در همزمان شد با  يصدا...مات ِ کنارم شدم ي نهینگاهم به آئ...حرکت کرد نیبه سمت ماش آروم

 ...پام بود ریکه ز يفشار پدال گاز

 نییباال و پا...برد فشیک يحوصله دست تو یب...شکست نویماش يتو نیسکوت سنگ لشیزنگ موبا يصدا

 ...کرج رو وارد شدم که آوا جواب تلفن رو داد يورود...دمیدیچشم م ياز گوشه  شویمشک فیشدن سطح ک

 اوهوم...توراه...بله؟_

 ...گرفتیم ادیمگه ...بچه نیاما ا...رونیگفتنو از سرش بندازه ب "اوهوم"بار بهش گفته بودم  صد

 !...باور کنم؟ یعنی! ...يتو چرا خونه ا...باشه_

 !!شد زمینگاهمو و گوش ت متوجه

 فعال...نمتیبیم_

 ...تماس زود قطع کرد نمیهم يبرا

 يایدن نیراحت از ا...بگه و منو راحت کنه...و بگه ادیسر حرف ب دیتا شا کردمیم یسرعت رانندگ نیکمتر با

 ...افتادم ریکه توش گ یفیبالتکل
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 دیکنیم یکرج زندگ يشما کجا_

 ...اما افسوس...خطابم کنه " اریکوه " یبا تمام دلتنگ شیساعت پ کیدرست مثل  خواستیدلم م چقدر

 ؟یشما چ...گلشهر_

 ...شمیممنون م دیام کن ادهیگلشهر پ يدم مترو...ماهم همون دور و ور_

حرمت نگه !...نه...نداشته باشم مویزندگ يایرو نیحوصله حرف زدن با بهتر نکهینه ا...سر تکون دادم فقط

عقل و دل  يدعوا...خطاب کنم "شما "آوا رو  تونستمیاجازه اش نم یکه ب یدل يحرمت نگه داشتم برا...داشتم

 ...روزا نیشده بود ا يمن عاد يبرا

 يازین گهیخوب شده و د دیشا...داشته باشم یآوا نقش یتو زندگ ستیقرار ن گهید دیکم به خودم فهموندم شا کم

خوب که ...شهیکه اون زخم ها صد سالم بگذره خوب نم زدمیبه خودم م ياما هربار تشر...به دکتر و دوا نداره

پاك  يصد سال از ذهن دختر یحت ای دوسالسال  هیکه با  ستین یز اتفاق.و.ا.ج.ت...شهیفراموشم نم یحت چیه

 نیکم کرده باشه اما کمرنگ شدن چند ویرگیاون ت یِختل یگفت تا االن فراموش شدیبود م کباریاگر  دیشا...بشه

 ...سال ها نبود نیزخم کار ا

 شده؟ رتونید_

 چطور؟...رم؟ید_

 دیزودتر برس...گفتم تند تر برم...نیتماس داشت_

 ...ستیمنتظر من ن یکس...نه_

 ...خودم گفتم با

 !...مثل من_

 ...شد رهیچشمام به جاده خ...چند لحظه پلک نزد...لحظه نگاهش کردم چند

 !!يتو اصال عوض نشد_

روشن  نویماش یالمپ رو سقف...دیرسیم ییبه جا دیتو و شما با نیا ریتعب...متوقف کردم نویاتوبان ماش گوشه

 ...مچاله کرد یصندل يخودشو رو...کردم و به پهلو نشستم

کارت ...يخسرو اریکوه...اریمنم کوه...کنم؟ یخودمو برات معرف يخوایم...خانوم؟آوا  یپس باالخره شناخت_

 خدمتتون؟ ارمیب ییشناسا
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توقع داشت مهربونتر  دیشا...بد حرف زدم...انداخت ریسر به ز...پاهاش فرو کرد ونیدستشو م يانگشتا

 ...ستین گذشته ها هیشب یچیه گهید دونستیاما نم...مثل اون روزا...میمثل قد...باشم

 درسته؟...میبد حیهم توض يبرا دیکه با زاستیچ یلیفکر کنم خ...منو نگاه کن...آوا _

 ...کردیو با اضطراب نگاه م شدیتختش پنهون م نییبود که پا ییچشماش درست مثل همون روزا يتو ترس

 ؟يشد یعصبان_

 چرا؟؟ گهیمن د...شناسمیمنکه آوا رو م...کردمیم يتند دینبا...به من لعنت

 ..که بدون تو گذشت؟ ییاز سال ها...؟یاز من بدون يخواینم_

 ...تکون داد سر

 "!نه "گفت  تیقاطع با

 يو بعدم آب شد رمیدارم م یگفت يدفعه زنگ زد هی دم؟یکش یمن بدون تو چ ستیبرات مهم ن یعنی!...نه؟_

حق من  نیا...رسمش نبود نیا...يزد میکه به مر ییحرفا...آوا؟ ادتهیتلفنت  يپا يحرفا...نیتو زم یرفت

 بگم برات؟...مومو به ...ادمهیبگم؟؟ من  اتیبرات تمام اون روزا رو با جزئ خوامیم...نبود

 ...خلع سالحم کرد نشینگاه سرد و سگ نباریا

 تو رو به همون...اریکوه کنمیالتماست م...ارین ادمیاز اون گذشته به  یچیه...حالم خوب بمونه نگو يخوایاگه م_

 ...زتیجون عز...دمیروزا قسم م

که جز  ییبودن و من ناباورانه گوش سپردم به حرفا دنیاز نبار سیچشم هاش خ...صورتم گرفت يجلو دستاشو

 ...کردیدرمون زخم هام نم يبرا يکار دنینمک پاش

 ...لرزنیدارن م دمتید یاز وقت...نیبب_

 ...زانوهاش رفت يبعد رو قهیدستا چند دق همون

 ...لرزهیبه خدا تن و بدنم م...زانوهام سست شدند_

 ...رنگ صورتش نگاه کردم یرخ ب میبا التماس به ن....رو برگردوند یرحم یبا ب... زدیچشماش موج م يتو اشک

 منه آوا؟ ریتقص_

 ...؟یفهمیم...متنفرم از اون روزا...ادیب ادمی يخواینم...زارمیمن از اون گذشته ب... يندازیگذشته ام م ادیتو منو _

 کرد نگاهم
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تو اون همه ...تیبرو دنبال زندگ...برو!!...ایسمتم ن دمیتو رو به همه اون روزا قسمت م...کنمیخواهش م اریکوه_

 کنمیاما خواهش م...رونیخودمو از آب بکشم ب میچطور گل رمیبگ ادیکه ...کنم یکه زندگ يسال کمک کرد

 ستیالزم ن...يحتما بچه ام دار...يدار یدگخودت زن يبرا گهیتوام د...فراموش کنم ویکمکم کن تا همه چ نباریا

به  میزندگ...درس خوندم...کار کردم...بعد تو سخت بود اما گذشت. کنمیم یمنم مثل تو دارم زندگ...ینگرانم باش

 گاریس ادیکه ز وقتا یفقط بعض...اریکوه خورمیقرص نم گهید...کنمیم یسالم زندگ...برگشت شیعاد يروزا

 ...نفسم کشمیم

 دیشا...بشنوم خواستمینم گهید...نشست شیصندل يمنم خاموش و ساکت رو يکه خاموش شد آوا نیماش المپ

که صبح تا لنگ ظهر  يمرد هیشدم ...افتادم یبرگشته من از زندگ یبرعکس اون که به زندگ...حق با اون باشه

 یمن از زندگ....کنهیم ادهیکاغذ پ يدلشو رو يها یو خط خط نهیشیخوابه و شب تا صبح تو بالکن خونه اش م

 کنهیخودش خونه داره و کار م يبرا نکهیهم..درسشو ادامه داده نکهیهم...کرده یافتادم و در عوض آوا زندگ

 ...؟یچ يبرا کوبمیم واریمن خودمو به درو د...روزا مواجه بشه نیتونسته با اجتماع رنگ به رنگ ا یعنی

و  شدیم دهیشن گاهشیگاه و ب ينفس ها يفقط صدا دیشا...میکرد یرو با سکوت مطلق ط یراه طوالن ي ادامه

 چیه...دمیاما حاال که د...نمشیکه بب...نذر کردم...هرشب صدات زدم...آره خدا؟ شد؟؟یم نمیتلخ تر از ا...بس

 ...زنهینم شیاز دلتنگ یحرف

 ...قفل درو زدم ...سر کوچه نگه داشتم...دمیاز خودش نپرس...بلد بودم آدرسو

 ؟يبلد بود_

 ...!!کوچه منتظرت بودم نیتا صبح سر ا شبید_

 ؟یگفت یمجد چ يبه آقا_

 ينا...دمیبه چشمام دست کش...افتادم که به عرفان زدم و از طرف خودم قول اومدن آوا رو دادم یحرف ادی تازه

 ...نم يخسته  شهیهم يمردمک ها...باز موندن نداشت

 تیبه کار تو و پرستار یربط دونهیکه م ییزایاون چ یعنی...دونهینم يزیچ...راحت باشه التیبابت عرفان خ_

 ...کمکشون کن...داره ازیپرستار ن هیارسالن به  ریام...نداره

 !دکتر میشاگرد خوب...گرفتم ادیاز تو  ویمن پرستار_

و  ماریجز ب ستیدر کار ن ینسبت...هستم بهیکه غر...شدم بهیکه غر گفتیهر جمله اش بهم م با

..که من احمقانه بزرگش کردم يساده ا یِمعادله تک مجهول...نیهم...پزشک



wWw.98iA.Com ١٣٤ 

 بود؟ یاسمش چ...به خواهرت سالم برسون...خونه يتو يتا بر مونمیمنتظر م_

 ..ممیمستق ریغ یبود تا بفهمم که دلخور شد از خداحافظ یلحظه نگاه کردن ناغافل کاف هی

 ..اسمش رها بود...اره_

بچه ام اگر بودم دل قهر ...بچه نبودم که قهر کنم! کرد و من جواب ندادم یلب خداحافظ ریز...تکون دادم سر

 يحس تنها برا نیا...نداشتم یعادت به خداحافظ...بحث عادت بود نباریا...نبود یبحث دل و بچگ...کردن نداشتم

 ...آوا بود و بس

تا  موندمیو منتظر م کردمیاش م ادهیدرب مدرسه پ يکه جلو ییتمام روزها ادیبه ...ریدل س هی...کردم نگاهش

ساعت قبل  مین...دادمیکارو هربا موقع برگشتنش هم انجام م نیا...زنگ مدرسه بخوره و آواهم بره يصدا

با ترس به  دمیدیم شدیباز م مدرسهدر  نکهیهم...رسوندمیو زودتر خودمو م زدمیم رونیشدنش از مطب ب لیتعط

افتاد  یکه تا چشمش بهم م ییکو اون روزا...کنهیها نگاه م سیراننده سرو یحت ای...به پدرا...در  يجلو يمردها

به قول خودش از ...رهیکه فاصله بگ...که بره رهیتند راه م...اما االن...کرد؟یو قدم هاشو تند تر م دیخندیم ظیغل

سرش  يباال ای...اون روز من کنارش دیشا...وباره متولد شده بود آوا د...ارهیب ادشی بهکه گذشته رو  یهرچ

 ...بودنم يو آرزو کنه برا فتهیبودم تا موقع فوت کردن شمع هاش چشمش بهم ب ستادهینا

 "آوا"

کنم اما باز سرفه  یخال کجاینفس حبس شدمو  خواستیدلم م...هامو تند تر کردم و زود وارد خونه شدم قدم

 دمیپشت در خونه که رس...فرستادم  نییبه زور آب دهنمو پا... دادیته گلوم مزه خون م...شد بمیخشک نص يها

 يبرا....که مقابلشه آواست نه رها یکس دزود متوجه ش میشونیپ ياخم رو دنیبا د دیشا...برخورد کردم عادیبا م

 ...بسنده کرد یسالم خشک و خال هیبه  نمیهم

 نیاز بالکن به ماش یمدت طوالن هی يو برا میشستیخونه م يتو اریکه با کوه ییروزها يلک زده بود برا دلم

مثال ...میساختیم یجور زندگ هیهرکدومشون  يبرا...میکردینگاه م شدندیرد م ابونیکه از خ ییهاو آدم ها

 کیحتما بچه کوچ میگفتیم...کردیم یرو ط ابونیبا عجله طول خ شیپنج ش يبود که ساعتا یخانوم هی شهیهم

ِ تو گوشش  يبا هنزفر شهیکه هم یرستانیاون دختر دب یحت ای...خودشو زود به بچه اش برسونه خوادیداره و م

که کم  یخوب يروزا يدلم لک زده بود برا...ستادیا یمدرسه اش م سیو سر کوچه منتظر سرو رفتیکلنجار م

 ...شدندیکم از خاطره ام پاك م

 ...باز شددر زودتر ...قفل چرخوندم يتو دویکل
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 ...يکرد رید...سالم_

رها  يحتما برا...بود دهیچیاتاق پ يتو دیعطر جد يبو...گرفتم شیرها رد شدم و راه اتاقمو پ يحوصله از جلو یب

 ..اون بود يخوش ها برا يهمه  یاز بچگ...روزا هم خوشگل شده بود هم خوشپوش هم خوش بود نیا...بود

 يدست دلم برا...سرخم افتاد يو چشما یارغوان يچشمم به لپ ها نهیآ يتو...مانتومو باز کردم  يها دگمه

 ....کار سرما نبود...سرخ شدن صورتم...رو شده بود اریکوه

 ارم؟یشام ب_

فرشته خواهرمه ...کنم اسیحاال صورت شاداب و خوش رنگ و لعاب خواهر دو قولمو با خودم ق تونستمیم کامال

شدم هم  یبه خاطر نمردن راض...شب آروم هیبه خاطر ...رهنیال پ هیبه خاطر .!! ..من گناهکارم...نه من... اریکوه

 ...کنهیم خیبشم که صد سالم بگذره باز اسمش مو به تنم س يخواب مرد

 .تو بخور...ندارم لیم_

 ...اتاق انداخت و چشم دوخت بهم رونینگاه به ب هی

 ...!!نتتینفر تو خونست که دوست داره بب هیآوا _

 ..اهشو دنبال کردمنگ رد

 ؟یچ_

 ...و چشم هاشو برق زد دیخند

 ...مامان اومده...مامان_

 ...حرکت دست رها در اتاق باز شد و مادرم پا به اتاق گذاشت با

 ...دلم زیسالم عز_

 نکارویمنهم هم...با رها...منو با خودش...کردیم اسیق...نبود لیدل یمچاله شدش ب يچهره ...بود ستادهیرها ا کنار

که به مشامم  يعطر يبو...و براقش نیانگشتر پر نگ...حشیو مل شیصورت با آرا...روشنش يرنگ مو...کردمیم

و  باتریمادرم ز...با رها به صورتم زل زده بودند...اشتاما از ترسش قدم از قدم برند...مثال مادرم بود...آشنا اومد

 ...خوش پوش تر از من بود

که بهم داده  يریو ش يشکمش بودم و به احترام اون چند سال شب زنده دار يکه تو یاحترام اون نه ماه به

 ...لب جواب دادم ریانداختم و ز نییسرپا...نزدم یبود حرف

 ...سالم_
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من کجا و  يکهنه و رنگ و رو رفته  يمانتو...ختمیریدلم اشک م يو تو بستمیم یکی یکیمانتومو  يها دگمه

 ان کجا؟و شلوار خوش دوخت مام ییلباس طال

 مامان جان؟ يبندیچرا دگمه هاتو م...؟يبر يخوایم ییدخترم جا_

 ...سرم انداختم يرو رمویکشو شال چروك و ت يسر تکون دادم و از تو...نگاهش کردم نیسنگ...دمیخند تلخ

 ؟يجواب مادرتو بد يخوایدختر گلم نم...زمیآوا جان با توام عز_

 !!!کردیدخترم خطابم م...گلم..."زمیعز"!! خانوم شده بودم چه

اونطرف ...دمیاومدم که صداشو شن یاز مغازه م...بار آخر اومد سراغم يافتادم که بعد چند وقت برا يروز ادی

انگار همه ...ذوق کردم...کردیداده بود و نگاهم م نییتا نصفه پا نویماش شهیش...نشسته بود دیپرا هی يتو ابونیخ

 ...رفتم سمتشبه  یبا خوشحال...بهم داده بودند کجایرو  ایدن يها یخوش

عطرش مشاممو  يشدم بو نیکه سوار ماش یموقع...نتمونین یبشم تا کس نشیترس بابا بهم گفت سوار ماش از

روزام زار  نیچهار ده سالم بود و دوست داشتم مامان خوشگلمو ببوسمو تو آغوشش به حال ا...پر کرد

 ...زد پسمداد و  نیچ نشویکنم ب کیخودمو به طرفش کشوندم تا به صورتش نزد نکهیهم...بزنم

از  اوردیخودش ن يبه رو...دوست نداشت صورت دخترشو ببوسه یحت...هست ادمیالنگوهاشو  نگیریج يصدا

 نم يدور تر از خونه پارك کرد و من از خجالت بو نویماش...دلتنگم نبود...گذشتیدو سال م دارمونید نیآخر

از رنگ و روشون معلوم بود  کهچند دست لباس ...اومده بود بهم پول بده...چلمبه شدم یصندل يلباسام گوشه 

 تو حرفا گفت...کرده بود تیتنفرش از بابا به منم سرا ییجورا هی...رهان يدست دوما

 یکاف یکش آب...با دست بشور فویکث يلباسا نیا...برو حموم...به خودت برس...یشیشکل بابات م يدار"

 ینهار چ!...فهیگوشه لبت کث...زده  یلبات خشک...اههیچرا کفه دستات س...کن زیناخن هاتو تم ریز...ستین

 "...یکه صورتتو نشست يخورد

 ...بود که از پدرم خورده بودم یشیپ قهیچند دق یلیگوشه لب بابت س یسرخ نیا دونستیمن نم مادر

 ...کهنس یلیرنگ و رو رفته اس چون خ...ستین فیلباسام کث دونستیمن نم مادر

تو خونه هست  گهینفر د هی رهیم ادشونیشبا باباو مهموناش  شتریچون ب اههیکف دستام س دونستیمن نم مادر

 !!غذا بخوره دیکه با

 ...رو یشیو بادمجون ِ آت ینیزم بیس ذیخوب و طعم لذ يمزه  دونستیمن نم مادر

 ...زنهیشده و گلم صدام م کیچند قدم بهم نزد ياجبار قیبعد چند سال توف حاال
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 ...دور گردنم انداختم اهمویگرممو تنم کردم و شال گردن س يپالتو

 ...!با اجازه_

 يدست به بازوم که برد چشمم به ناخن ها...مات و مبهوت رها و مادرم از کنارشون رد شدم  يچشم ها يجلو

 ...!من اما کوتاه ِ کوتاه بود يناخن ها...تم تا پسش بزنمدستش گذاش يدستمو رو...بلندش افتاد يالك زده 

 ...ستیرسمش ن نیهمه وقت ا نیبعد ا...یکنیم ينجوریآوا جان چرا ا_

 ستادهیدر ا يبا رها جلو...در دال شدم تا بند کفش هامو ببندم يجلو...گوشمو به درد آورد غوشیج غیج يصدا

 ...کردندیپچ پچ م...بودند

 هیسا...بشه؟ یکه چ يحاال اومد...تو چشمات نگاه کنم گهید شدیتو بودم روم نم يمن جا...بعد اون همه وقت_

 ...کنهیم ینیرو سرم سنگ شهیتو و بابا هم ي

 ...دنیشروع کرده بود به بار ریچشماش د ياشک تو...قدم از مادرم بلند تر بود..ستادمیمقابلش ا...شدم  بلند

 ...همه جا رو گرفته  یوقته خشکسال یلیخ

اگه  یکنیام در حقم م یلطف بزرگ...دلت واسم تنگ نشه گهیکن د یلطف هیبازم ...این نجایا گهیکن د یلطف هی_

 ...نمتینب گهیکه د يزیبرنامه بر هی

 ؟؟ هیچند شبه به خاطر تو کارش شده گر یدونیم...چه طرز حرف زدن با مامانه نیآوا ا_

و چشمامو محکم  زدمیدر زار م يکه از ترسم جلو یینبود وقتا...ن ناراحت شده بودمادرمو هیبه خاطر گر رها

 ...شونه امو لمس نکنه يتا دست نامرد دادمیهم فشار م يرو

ور و اون ورم  نینه ماه ا...دونمیم...دهیمنم زحمت کش يبرا...کرده يتو مادر يمادرمون برا...زمیخواهر عز_

 ادمی...فقط تو...اما بعد همون چند سال مادرمون شد مادر تو...دوسال باال سرم شب و روز نشسته یکی...کرده

 ...برام کرده باشه يا گهیکار د ادینم

 ...مادرم دوختم ياز رها گرفتم و به چشما نگاهمو

 مامان؟؟ گمیراست نم_

دلمم ...خوشگل شده بود...کردینگاهم مدر با بغض  يخونه و رها بازم جلو يرفت تو...رو برگردوند...نداد جواب

 ..براش تنگ

 ...کردمیخو م دیصورتش با يبا اخم رو...دیاما عقب کش...بردم تا گونه اشو ببوسم يجلو سرمو

 ...مثل مادرم اونم
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 ...رفت

 ...بسته شد و منم رفتم در

 ...هیگر يخنده ام گرفته بود جا شهیمثل هم برعکس

 ...کردیکه به خاطر من تبم نم رمیمیم یکس يبرا..آخر خنده بود میندگز...رفتنام سهیخودم نبود ر دست

 ...تو کوچه پرسه زدم میبد زندگ يهمه شبا ادی به

 ...دمیو متلک شن کهیت میبد زندگ يهمه شبا ادی به

 ...کردم  یپارك مخف يدرختا نیخودمو ب میبد زندگ يهمه شبا ادی به

 ...دمیخند هیبا گر میبد زندگ يهمه شبا ادی به

رنگ و اون  رهیت يچون با اون لباسا شدنیمتوجه من نم...نشسته بودند مکتین يپارك دو تا دختر رو يتو

باال و  شونویگوش يتو يتلفن ها ستیل...گرم و نرم بودن يجا هیدنبال ...شدمینم دهیدرخت کاج پهن و ستبر د

 فیگدرونده بودن تعر نکه باهاشو یشب هیخاطره از  هی دنیرسیکه م یو به هر اسم کردنیم نییپا

شبا خونده شده بود و  نیمن تو هم یزندگ يفاتحه ..خنده دار بود...دمیخندیمنم مثل خودشون م...کردندیم

 ... نایاونوقت ا

بم هرمز دوباره تو  يصدا...مدل حرف زدنشون حالمو بد کرد...زنگ بزنند شونیکیگرفتند به  میسر تصم آخر

 ...دنیکش غیج "زن"رفتم و اون دوتا  رونیکاج ب يبرگا ي به الاز ال...دیچیپیگوشم م

 لب هاش برداشت و گفت يبهم بود دستشو از رو کتریکه نزد شونیکی

 ؟يتو کجا بود يوا_

 گفت يزیلب به دوستش چ ریز دمیکه د تکوندمیمانتومو م پشت

 جوجه؟؟ یکنیزر زر م یچ_

 دوباره همون دختر گفت...بندازن یحرف زدن ناخود آگاه باعث شد جفتشون بهم نگاه لحن

 !زم؟یعز یشیم یچرا عصبان... یچیه_

 ...جفتشون نشست يلبا يادا کرد که خنده رو يآخرشو طور کلمه

 د؟یخندیم یبه چ_

 ...ازم بود کتریکوچ یهفت سال شیحداقل ش...بود به سمتم اومد ستادهیکه تا االن ساکت ا يدختر یکی اون

 ؟؟یهست...میرختخواب گرم و نرم هیلَنگ ..میبا نگار شرط بست_



wWw.98iA.Com ١٣٩ 

 ...دمیبا صدا خند نباریسر تکون دادم و ا...دمیخند تلخ

همه جور اضافه  ي هیپا م؟یایباهم ب شهیم...؟؟يگرم و نرم دار يجا...راستشو بگو...سرخوش یالک...هرهر_

 م؟؟یایب...میام هست يکار

 ...پر کردم نمونویب یخال ياز دور گردنم باز کردم و جا شالگردنمو

 ...ستمیام ن ياضافه کار چیه هیپا...گرم و نرمم سراغ ندارم يجا...! ستمیاما زنم ن...ستمیدختر ن...منم مثل شما_

 کرد و رو به نگار گفت يقباسوخته ا ي خنده

واسه امرو  ينکنه اومد!! يخوریم یهسرما تو شب چه گ نیپس تو ا یستین یچیه ي هیبگه پا ستین یکی_

 ؟ینه

از حدقه در اومده اش دو طرف شالو  يچشم ها يو جلو دیچیاز کوره در رفتم و شالگردنمو دور گردنش پ هوی

 ...دمیهم گره زدم و کش يتو شتریو ب شتریب

سخت تر  دنشینفس کش يشالگردن کارو برا دنیبا هربار کش دمیفهمیکنترلمو از دست داده بودم که نم يطور

 ...!!دیخندیکثافت تو اون حال بازم م ياون دختره ...بود دهیفا ینگار ب يالتماس ها...کنمیم

غلط ...اصال من خوردم...خودش گه خورده...ولش کن زهیکه واست عز یجون هرک...خانوم تروخدا_

 ...ولش کن...میغلط کرد...تروخدا خانوم...شیکشت...زتیجون عز...ولش کن...میکرد

باشه و  زمیکه عز وینکردم کس دایپ نکهیا يفقط برا...نگار و نگار ها يالتماس ها ينه برا...شل شدن ستامد

 ...باشم زشیعز

 ...من تو راهه ينبود قصه ها یکی شهیهم..بود يپا به ماه اتفاق تازه ا شهیمن هم اتاق

 يرو دیق یب. نگار دستاشو سمت شالش برد...دیخندینم...دست به گلوش برد...دمیاز دور گردنش کش شالگردنو

 ...از موهاشو کنار زد و دست اون دخترو گرفت تا برن يطره ا...سرش برد

 هی يما همه کرم ها "بلند اون دختر به گوشم خورد يکه صدا رفتمیبه اون دو نفر راه خودمو م پشت

 "مگه نه؟؟...میلنجزار

نخواسته زن شده  ایکه خواسته  ییدختر ها...ستین یفرق چیما هاز آد یلیخ يمنو اون برا نیب...گفتیم راست

من و اون دختر؟؟ بار اولم به  نیهست ب یچه فرق...نخواسته باکره نمونده بودند ایکه خواسته  ییزن ها...بودند

نداشت تا ثابت کنه که هرمز به زور بهم  جودو يشاهد چیه...دادگاه گفت يتو نویهرمزم هم...خواست خودم بود

گفت من ...بعدشم ازم معذرت خواست...زد ییتو دادگاه چه حرفا ادمهی...هیاون مرد همسا یحت...تعرض کرده
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دادگاه  يبود که تو یتیبهم تجاوز کنه واقع ایکنه  نشیهرمز منو به زور سوار ماش دهیند نکهیا!! گفتم تویواقع

 ییهوی دونمیاتهاماتشو قبول کرده بود اما نم نکهیبا ا...حرفاش يهمه  ریزد ز...گرفته بوداد یهرمز راهشو ...گفت

 ..به نفع اون تموم شد یشد که همه چ یچ

 یهم کم آوردند و حت یستیبهز يحل و فصل کرد که بچه ها ویهمه چ ياسم و رسم داره هرمز طور لیوک

نه  یچیاون روزا ه...تن به رابطه نامشروع با هرمز دادمپدرم  يفرار از خونه  يباور کردند من برا يعده ا

بفهمم که  تونستمیروزا هم م نهمو...اونم که!!! مردن هرمز بود میتموم دلخوش...نه ناراحت کردیخوشحالم م

 شتریپول ب...نشد که نشد...کرد تا حق اون نامرد و بذاره کف دستش اما نییمرد قد بلند من چقدر باال و پا اریکوه

 نیبه ا نیهم يبرا دیشا!! گرفتیام م گهید يبکارت دخترا دیاون با...بود نیقسمت ا دمیشا...مجرب تر لیو وک

 !! آورده شده بود ایدن

آخر  يجلسه ...اش هیبه ثان هیلحظه به لحظه ثان...رهینم ادمی گذروندمویکه با هرمز م ییاون روزا چوقتیه

حس همون ...گر گرفت کبارهیهمه وجودم به ...شت و نگام کردحکم رو خوند هرمز برگ یقاض یدادگاه وقت

هرمز به پنج ...اومد یبر نم تماز دس يکار چیو من ه گرفتیدست و پاش نفسمو م ریرو داشتم که ز ییلحظه ها

 ...ادمهی نیهم...سال زندان محکوم شد 

گفت به  لمیکه وک دمیبار شن هی یحت...زنهیپرونده ام حرف م لیکه مرد قد بلند مدام با وک دمیدیروزام م همون

اومد  هیچند وقت بعدشم مرد همسا...کنندینم دییها پول و رشوه داده که تا هیهرمز به همسا ادیاحتمال ز

شد و سمتش  شینزدم اما مرد قدبلند کوه آت یمنکه حرف...کنه دییتا تونهینم دهیند يزیچ یبهم گفت وقت...دنمید

اعمالش  جهیبه نت یتموم شده بود و اون عوض زیتا االن همه چ شدیماجرا م نید ابهش گفت که اگر شاه...رفت

بابت خوب بودن  دیام يذره ا یحت...اعتماد نکردم يمرد چیبه ه گهیاز اون روز و از اون ماجرا به بعد د...دیرسیم

که  يتو دادگاه روز ادمهیچرا؟؟  گهیاونا د...مادرش...آقا رضا...هیمرد همسا...رفت نیدلم از ب يکدومشون تو هی

 يبرا یگفت وقت یحت...داده بودم کنار اون باشم  شنهادیکرد گفت که من بهش پ فیبهشون پناه بردمو تعر

 ...توش نبود یکه ناراحت يخنده ا!! دمیخندیم کردمیم فیمادرش ماجرا رو تعر

خواهرم بدجور رو  یخال يجا... برگشتم خونه ...با خودم گفتم حتما تا االن رفتند...گذشتیساعت از رفتنم م کی

آکات سورمه  يِدر و پنجره ها رو باز گذاشتم و از اسپر...خونه بود يعطرشون هنوزم تو يبو...کرد ینیدلم سنگ

 ...به همه جا زدم میا
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گذشته  يمدام دلم هوا...تماشا کردنم نداشتم ونیتلوز يحوصله  یحت یتو خونه خال...شبم يشد غذا ریو پن نون

 ...کردیام رو م

 یلیاونا خ ياش برا جهیگرفت که نت یتست هیازم  میکه مر گذشتیم مارستانیت يشدنم تو يماه از بستر چند

ازم امتحان  ادمهی...کامل بلدم موییدوران راهنما يدارم و درس ها یهوش خوب نکهیا...خوشحال کننده بود

قول داد  میمر...شدند دواریبهم ام...مدرسه رم براشون خوندم یحفظ يشعر ها یمن حت...گرفتند...علوم...یاضیر

جذبم کرده بود  يطور دیجد يخوندن درس ها...کنه که برم مدرسه و درس بخونم يبه کمک مرد قد بلند کار

من اجازه ...گم نداشتن معلم دائم بودمشکل بزر...رفتمیاز اتاق نم رونیب یشامم گاه ایخوردن نهار  يبرا یکه حت

 نیهمون ثلث اول از ب...امتحان برم مدرسه يدرس ها رو بخونمو و برا تونستمیمدرسه رفتن نداشتم و تنها م

 ...شدم نیدوباره گوشه نش شهیدرس ها سه تا رو افتادم و افسرده تر از هم

خوشحالم  دیخریکه مرد قد بلند م یرنگ و بارنگ يکتاب و دفترو خودکارا دنید یحت گهید...وقت گذشت چند

در حد ...بدم ادیکه استعدادشو دارند درس  يدونفر یکیباهام حرف زد که دو روز در هفته به  میمر...کردینم

و  میشستیکه باهم م ییوقتا...الهس یاکرم س یکیماهک ده ساله بود و اون  شونیکی...همون نوشتن و خوندن

 گهید...بهتر شدن...اوناهم کم کم روشون باز شد...دادیبهم دست م یحس خوب...شدیوب مکنارشون بودم حالم خ

کرده بود جدول  یکه قاط یقیسر جمع و تفر يدوبار یکیهرچند ...نبود يخبر دادشیاز اکرم و اون داد و ب

 یحت...شدمیناراحت نم...و بلد بودم بارم کرد دمیشنیفحش از بابام م یکه از خاطرش رفته بود هرچ یضرب

سرهمون شد که  دیشا...دیصورتم کش يبا خودکار رو شیکه ماهک به خاطر شکوندن نوك مداد رنگ ییوقتا

 ...اتاقم بذارند يو فرهاد نذاشتند ماهک و اکرم پا تو میمر گهید

 دنمیبا د شهیهم...زدیبهم سر نم ادیکه تنها ضررش بدتر کردن حالم بود مرد قد بلند ز جهینت یاون دادگاه ب بعد

 ياز اتاقم فرار کرده بودم تو میروز که به خاطر حموم نرفتن با مر هی! مخاطبشو ای کردیعوض م رشویمس ای

معذرت خواست ...کرد دامیاد ندارم اما مرد قد بلند پیکه اونجا پناه گرفته بودمو  یمدت زمان...شدم میپشت بوم قا

و داد  غیکه از مونس خورده بودم و چون ج یبابت کتک...دهیاف یب يبابت درس خوندنا...جهینت یبابت دادگاه ب

 ...متوجه نشده بود چکسیراه ننداخته بودم ه

 "!!ششیکن بابام آزاد بشه و منم برگردم پ يکار هی "بهش گفتم ...شرط قرار شد ببخشمش هی به
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 يشبا که تو یبودم بعض دهید...لب ناله کرد ریز ادمهی...دیدست پشت گردنش کش...تعجب چشم ازم برداشت با

بودم و اون فکر  داریشبا من ب...گهیم يزیچ رلبیو ز کشهیمدام به پشت گردنش دست م کشهیاتاق ها سرك م

بلند  يعروسک با موها هی سممون يبرا یحت...فهممیمن نم ذارهیتختم م يدفترو خودکارو رو یوقت کردیم

اشتباه ...کشهیعروسکشو م ياون موها يو جا گذرهیمن م يموها ریفکر کرده بود مونس از خ...بود دهیخر

 ...اشتباه...کردیم

 تمیو اذ ادیبابام ممکنه دوباره هرمز ب شیبهم گفت که اگه برگردم پ یحت...بابام شیبرم پ خوامیگفت چرا م بهم

 ...کنه

بود اونجا  یهرچ " دادمیو بدون نگاه کردن بهش جواب م رونیب دمیکشیکولرو با انگشتم م يها پوشال

 "!مهندس شم خوامیمن م...مدرسه رفتن...من درس خوندنو دوست دارم... درس بخونم تونستمیم

 "زنمیمدرسه رفتن باهات حرف م يبعدا درباره  نییپا میبر...هوا سرده "گفت  بهم

آرامش بهم  زدم و اون در کمال غیج...زدم غیو بلندم کنه ج رهیتا خواست دستمو بگ...قبول نکردم...ندادم گوش

 ...کردینگاه م

از بخش  دیبهم گفت اگر بخوام برم مدرسه با...منوبه اتاقش برد میروز مر هیتموم نشده بود که  یلیتحص سال

باشم حق  نجایکه ا یاما تا زمان...درس بخونمو مدرسه برم تونمیم يعاد ياونوقته که مثل آدما...برم رونیب

 شهیم نمیو ا رنیگیبعدم ازم امتحان م دهیو بهم درس م ادیمعلم م هیار ب هی يفقط هفته ا...مدرسه رفتن ندارم

مدرسه  يبهش گفتم من برا..کارش شدم حیمتوجه توج...بهم بده يشنهادیپ دیکه با دیعقلم رس...درس خوندنم

خوب نباشه  یکی يبرا دیهست که شا یراه هیگفت ...گرفت يحرفمو جد...کنمیاز مرکز هم فرار م یرفتن حت

 ...من خوبِ ياما برا

اونوقت ...خودش شیببرتت پ نجایاز ا خوادیم اریکوه "..ادمهیاما حرف آخرش خوب به  ستین ادمی حاتشیتوض

 "یکن يکار هی دیفقط با...یکن یزندگ يعاد يمثل آدم ها...یدرس بخون یتونیم

پاك  يخوشحالم کرد که خنده  يبرم مدرسه به قدر تونمیگفت م کهیهمن...به ادامه جمله اش نداشتم يکار

و دستامو از  زدمیم فیخف غیج...دمیبوسیو صورت مهربونشو م کردمیبغلش م...لب هام دوباره برگشتند يشده 

 ... دمیکوبیخبر بهم م نیا یخوشحال

و همه  یبشاش  غهیص یهست یکه راض یاومدند بگ یستیاز بهز یوقت دیبهم گفت با دیو شورم که خواب ذوق

...تموم شه یچ
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 نیحرف با ا نیگفتن ا دیهم فهم میمر...به زبون آوردم مویمر يجمله  دیبا ترد...!! حرف آخرش جا موندم يرو

 نکهیا...فتهیب یاتفاق ستیقرار ن نکهیا...باز کردن اصل موضوع..دادن حیشروع کرد به توض...صراحت درست نبود

 ...رهبه من ندا يمن تو اون خونه با مرد قد بلند هستم اما اون کار

 یراض يمرد چیمن از همخونه بودن با ه...درس خوندن رو زدم دیق...سرم خراب شد يآرزوهام رو کاخ

 ....اگه اون مرد مرد قد بلند بود یحت...نبودم

 خوادیگفت که م!! تیون صراحت بلکه با قاطعنه با ا...مینه مثل مر...روز بعد خودش اومد و باهام حرف زد چند

هم کمتر  میبهم گفت مر...ترسونهینبودش منو م دونستیم!!  ستین گهیگفت د...بخش بره نیمطب بزنه و از ا

رو  ییبودم حرفا دهیشن...تو اون مرکز منو دوست نداشت یکس...شمیبهم فهموند تنها م ییجورا هی...نجایا ادیم

ارزش نگاه کردنم  دهیگرم و نرم کنار دوست پدرش خواب يجا هیکه به خاطر  يدختر...زدندیکه پشت سرم م

صبحونه رو  يهمون موقع که لقمه ...دمیصبح شن فتیاز زبون پرستار ش کباریبود که  یحرف نیکمتر نیا...نداره

عرقش  يپر بوبه روپوش ...کره حالمو بد کرد اما اون به خودش گرفت يبو...دستش تف کردم و عق زدم يتو

و مرد قد  میجز مر دمیترسیمن از همه م...جمله رو به زبون آورد نیدهنم چپوند و ا يلقمه رو تو!!! بر خورد

 ...بلند

تست هامو  ي جهیو نت نهیمعا يبرگه ها یستیکه گفت بهز یتا وقت ستین ادمیبعدشو  يجمله  چند

چون مجبورم تو اون مرکز ...!! يعاد ينه مثل آدم ها اما...درس بخونم تونمیراستشو گفت که اونجا هم م...دهید

گفت که ...درباره پرسنلش گفت...داد حیموسسه رو برام توض یهمه چ...نفس بکشم...بخوابم..راه برم..کنم یزندگ

 ...اوردیبا خودشو به زبون ن یزندگ ایخودشو و  يخونه  شنهادیپ...منو به اون بسپره تونهیاونجا آشنا داره و م

فرشته ام که هرجا  هیتو  "گفت  یبغض راه گلومو سد کرد وقت...خودش شیشده منو ببره پ مونیکردم پش فکر

 ".خدا باهاته يبر

 لیشده بود تنها دل گرفتمیدادگاه و من پشت سرش پناه م بردتمیکه م ییتک تک روزا دونستینم اون

و چشم بسته پشت سرش راه  کردمیم یاون همه مرد خودمو پشت قامت بلندش مخف يجلو نکهیا...میزندگ

 دنیو بعد شن رمزه دنیخورد که با د یدوست داشتن زمان نیا يجرقه  نیاول...گاه من هیشده بود تک رفتمیم

مردو کنارم  هیهمون لحظه بودن ..دیبه صورتش کوب یو مشت دیغازش سرش داد کش هیصد من  يحرف ها

خشمو  يدندونا دیمنو کنار اون د یاز نگاه بابام که وقت...دمیترسینم یچیکه کنارش از ه يمرد هی...حس کردم

...جونمو داشت قصدحدش  یب يهرمز که با اون نگاه ها دنیاز د یحت...کرد  زیت
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هم  يباال سرم بذاره چشم رو يا هیو هد ادیب نکهیا دیشبا به ام...اهایکم شده بود برام مرد رو کم

امروز گفتم  " گفتیاومد پشت در اتاقم و با خنده به همه م یم رفتمیکه جشن بود و سالن نم ییروزا...ذاشتمینم

  "...دستپخت زهرا خانومو بخوره ها دیبا ادین یهرک..ارنیب رونینهار از ب

از غذا نخوردن و بهونه ...زنهیپنجشنبه و جمعه داره غر منو بهش م يپرستار روزها مایکه س دمید يدوبار یکی

 ...زدیحرفو م نیبود دستپخت زهرا خانومو دوست ندارم و ا دهیفهم...گرفتنام

عطر گس و تلخشو استشمام  يکه اگه اومد دم پنجره بو شستمیم يگوشه ا اطیح يتو رفتمیم هروقت

پشت  اطیهمون چند ساعتو گوشه ح رهیم رونیاز مرکز ب دمیدیهربار که م...بود اریتنها مرد اون روزها کوه...کنم

 يبرا یکه گاه يا گهید يردهااز م یحت...ار فرهاد یحت... دمیترسیبس که م... شدمیم میاق وهیم يجعبه ها

 ...بابام...خواب هرمز...دمیدیمدام خواب بد م...بهم نظر دارن کردمیهمه اش فکر م...اومدن یاتاقم م ينظافت تو

 دیبا ای...خودشو بهم زد يدوباره همون حرفا...تا منو با خودشون ببرن انیم یستیبهم خبر داد که از بهز میمر

 ...یستیبرگردم بهز شهیهم يبرا ایکنم و  یبا مرد قد بلند زندگ کردیقبول م

 هیشب یحت ينتونستم حضور مرد چوقتیوجود کم سنم لمس کرده بودم ه يکه تو یدوست داشتن يهمه  با

 ...کنار خودم حس کنم ارویکوه

به جز ...زدمیحرف نم چکسیبا ه...شدیحالم روز به روز بدتر م...یستیتو اون مرکز بردنم بهز یچهار ماه زندگ بعد

 یکه روز به روز پر و خال یو سرم شدیم ختهیحلقم ر يساعت تو شیکه هر روز هر ش ییقرص و دارو

 نیاما به محض ورود اول رفتیمدلم ضعف  خوردیغذا که بهم م يوقتا بو یبعض یحت...شدیگرسنه ام م...شدیم

 ...و غذا رو پس زدمیقاشق به دهنم عق م

خدمتکارا ...بخوره تیکنار دست يبد ای يمهم نبود تو غذاتو بخور یکس يبرا...نبود یمثل مرکز روانپزشک اونجا

 سرد ياز نگاه ها الیخ یو ب کردندیم یسطل کنار دستشون خال يخورده رو تو مین ياومدند و بشقاب ها یم

بالشم  ریز داشتمویبرش م...خوردمینم مآوردن یکه برام م ییوقتا قرص ها یگاه...رفتندیتک تکمون از اتاق م

 ...کردمیم میقا

دو  يهفته ا!!! برگردم همون مرکز دیافتند که با یفکر ب نیدوباره به ا دیتا شا کردمیکارهارو م نیا ي همه

ام بوند که  گهیمن چند نفر د ریبغ...کردیاومد و باهام درس کار م یم يحوصله ا یجلسه معلم سالخورده و ب

بود  نیتمام تالش اون خانوم معلم ا...ودندنب یکیبامن  یدرس خوندن رو داشتند اما اون ها از لحاظ سن طیشرا

 ...ثلث اولمو قبول شم يافتاده  يکنه تا بتونم امتحانامو خوب بدم و درس ها يکه کار
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 دایکه از نگاه کردن بهش پ یدلتنگ حس آرامش...لتنگ اومدن مرد قد بلند بودماون روزا د تموم

روز که  هیتا ...غذا نخوردن و حموم نرفتنم یحت...درس نخوندنم یحت...نکرد ینخوردن قرص ها کمک...کردمیم

 ...خواب غرق بودم  ياومده و من تو دنمینفر از اون مرکز به د هی دمیفهم

 غیج...هام یهم اتاق يحت ...تختم...زمیم...اتاقم...ها افتادم به جون خودم وونهیمثل د دمیخبرو شن نیا یوقت

 ي شهیهر ش شکوندمیم...اومد یم کمیرو که نزد یصورت هرکس نداختمیچنگ م...زدمیو داد م دمیکشیم

که کنار مرد قد بلند داشتم  یشفقط اون آرام...خوامیم یچ دونستمیخودمم نم...دیرسیکه دم دستم م یشکستن

 ...شد همیتنب ياز خدمتکارا و شکسته شدن دستش بهونه برا یکیخوردن  نیزم...ازم دور شده بود 

تا بتونم  شدمیاتاقم تا کمر دالم يشب ها از پنجره ...اتاقم نذاشت يپا تو یکس...اتاقم حبس شدم يروز تو دو

بهم سخت گذشته بود  نقدریا...خودش شیپ برهیو منو م ادید بلند ممرد ق نمیتا بب...نمیِ محوطه رو بب يدر ورود

باهام حرف  یاومد و چند کالم یاوقات م شتریبکه  يبا مشاور...زدم میکه به مر یشدم بابت حرف مونیکه پش

 ...!!اونم خبر داد...که قبال بودم ییبرگردم جا خوامیگفتم م...صحبت کردم زدیم

بهم ...صدا یب يپنهون و زجه ها يهقهق ها...دارم ادیآغوششو هنوز به  يتو يها هیگر...اومد سراغم میمر

مرد قد  يدوباره  دنید يبرا کردمیدل دل م...منو ببره اریو با کوه ادیتحمل کنم تا ب گهیچند روز د دیگفت با

برگه امضا  يسر هی...ذاشتمشیجواب نم یب چوقتیلبش که ه يبا لبخند رو...يزییروز سرد پا هی...اومد...بلند

 ...ببرتم رونیغم آلود ب طیکرد تا تونست از اون مح

 میدوباره برگشت...شد يجار نمونیب غهیبود ص اریکوه يآشنا دمیکه بعد ها فهم يمحضر يروز تو همون

مدامش کنار گوش مرد قد بلند  ياز پچ پچ ها نویا...خوشحال نبود میمر...کاغذ و برگه يسر هیو بازم  یستیبهز

 یبا من خداحافظ یحت...شد و رفت ادهیخونه اش پ يجلو...ناراحت بود...بود یناراض يزیچ هیاز ...دمیفهمیم

 ..مهربون نشد گهیها باهام د ثیدرست از بعد اون حرف و حد میمر...نکرد

 نجایگفت ا...بشم  ادهیبا لبخند ازم خواست که پ..نگه داشت و یبا درچوب یمیقد يخونه  يقد بلندم جلو مرد

 ...ونه خودشهخ

 ...میمن شد ینیهم وارد بهشت زم با

 گاریهوس س...بسته شدن نداشتند الیمن خ يچند ساعت تا صبح مونده بود و چشما...دیساعت چرخ یپ نگاهم

 ...بس که سرفه کردم و از لب هام فاصله دادمش...کردیم یانگشتام گربه رقص يال گاریس...کردم
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 رمیبگ یگاز کوچک دشویبرگ سف يکه عادت داشتم از انتها لیدل نیبه ا دیشا...مظلوم شهیدوم کنت ِ هم گاریس

 ...اش بکشم هیپا یِدندونامو به رخِ پهن يزیتا ت

 یب...گارینخ س هی دنیکش يبرا گرفتمیبهونه م ریو دلگ شدمیدمغ م یلیکه خ ییوقتا...بود اریکوه شنهادیپ

 کمیکوچ يها هیکه ر ییبا حرفاش درست تو اون لحظه ها کردیم یسع لیاوا...دنده و لجباز هیانصاف بودمو 

کم کم ...گارینخ س هیبه دادن  کردیم شیدم مشکم راض ياما هربار اشک ها...آرومم کنه کردیطلب م گاریس

 خوادیدلم م يفقط چند ماه گذاشت هرطور...دیاز دادن کتاب جد لیهربار ق...قول هیهربار با گرفتن ...کمش کرد

قرارم  یسر دوراه...دنیکش گاریس يشرط و شروط برا...وصف شدند دشیجد يکم کم قانون ها...کنم یدگزن

 "م؟؟یبخور یو بستن میدور بزن ابونایتو خ نیبا ماش میبر ای یبکش گاریآخر شب س يدوست دار "گفتیم...دادیم

 دادمیآخه هربار که نظرمو م...دستم براش رو شده بود...کردمیانتخاب م شویکی ونیروز درم هیو  کردمیم یزرنگ

 ...زدیام م ینیب يو با انگشت اشاره اش رو دیخندیم

 یقیعم يروزنه ...ریبخ ادشی...رفتمیم سهیو من از خنده ر کردیسرفه م قهیتا چند دق دیکش گاریکه س یاول بار

خاکستر شدن  نیاگه مثل االن از اول تا آخر ا کشمیم گاریبه بعد س نیاز ا "گفت  یقلبم باز کرد وقت يتو

 يبخند

من بچه دوست  " گفتیم..."کنهیم میآمارشو گرفتم گفته عق "گفتیو بهم م کردیم یشوخ...دیکشینم یاس اون

چه برسه به االن که هشت ...همون موقعشم گرون بود...دیخریخودش مارلبرو فالور کد عرب م يبرا..."!دارم

 !!کردینممرده ام  يبه زنده کردن خاطره  یو دخل و خرج من کمکهزار تومن شده بود 

 ...باال رفتند روزمیکه از سر و کول د ییها ینا آرام ادیبه  کنمینخ آرامش دود م هی

 ....هام یتمام دلمشغول ادیبه  یینخ تنها هی

 ...قورت دادم شهیکه هم ییتمام حرف ها ادینخ سکوت به  هی

 ختمیکه نر ییشک هاتمام ا ادینخ بغض به  هی

 ...عقربه کیکوتاه  يقدم ها يبه اندازه ...گرینخ د هی يبه اندازه ...خواهمیزمان م یکم

 ...پاکت نمانده نیتا مرگ ا شترینخ ب کی

 ونیم...نبرده بودم فمویرفتن از خونه ک رونیموقع ب...دمیاتاق شن ياز تو لمویزنگ موبا يشب بود که صدا ازدهی

 ...کردم دایپ فویک دیکشیطول م يمن جمع کردنش دو سه روز ياتاق که دست کم برا ختهیوسائل بهم ر

 ..چشمام برق افتادند يخاکستر يها لهیپاسخ ت یچند تماس ب دنید با



wWw.98iA.Com ١٤٧ 

 ...هر سه !! تماس از عرفان مجد بود...بود ییجا یب دیام

بوق دومو نخورده جواب ...تماس گرفتم نمیهم يبرا...دادیرو نشون م شیپ قهیتماسش چند دق نیآخر ساعت

 صدامو صاف کردم و گفتم...داد

 !دیتماس گرفته بود...سالم_

 ...دیچیپ یگوش يسردش تو يصدا

 خانوم؟ دیدیبپرسم چرا تلفن همراه خر تونمیم...چند بار تماس گرفتم!...بله_

 ...حوصله جوابشو دادم یب...ومدیبه مذاقم خوش ن شیسرد و جد لحن

 !حاال امرتون!! یخصش لیدال_

 !خانوم دیستیام بلد ن یعذرخواه ادیخوشم م_

نکرده بودم که بابتش  یاشتباه...بهم برخورد...و متلک انداختن انتخاب نکرده بود کهیت يرو برا یخوب وقت

 ...کنم یعذرخواه

ممنون از ...خانوم کنمیچند هفته ام حساب م نیا ي نهیهز! دیارین فیزنگ زدم بگم از فردا تشر...میبگذر_

 ...دیدیکه کش یزحمت

دخترك مو کوتاه  يتلخ تر از اون خنده ....امروزم يداشت نسبت به اتفاق ها يکمتر یحرف تلخ نیا دنیشن

اضافه  يها یتا چرب خوردیم دیبه بعد با نیکه از ا ییبه باد هوا...دیخندیبه حال و روز خودش م...بود نهیآئ يتو

 !!اش آب شود

 بپرسم؟ لشویلد تونمیم_

 گفت يجد یلیخ

 !دیبپرس...بله حتما_

 نیا زدیوجودم موج م يتو شهیکه هم یبه خاطر آشوب دیشا...با صبر و حوصله متنفر بودم ياز ادم ها شهیهم

 ..حس در مورد عرفانم به سراغم اومد

 ام؟؟؟یاز فردا ب دیچرا نبا_

 ...گفتم دییتک جمله هامو با حرص و تاک تک

 یمدت...شما  نکهیجز ا دهینم یحیبه من توض ارمیکوه...شما به خودتون مربوطه يخب راستش گذشته _

 یافسردگ دمیاما چون شن...نداره یها به من ربط لیدل هیشدن و بق يبستر لیو دل يماریب لیدل...دیبود مارشیب
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 شهیم دیجنب و جوش و شا...!! دیآروم یلیشما خ...خونه رو چک کردم يها نیکنجکاو شدم و دورب دیداشت دیشد

خبر  اریهنوزم به کوه...ِ که خودم گرفتم یمیتصم نیا...دیبودن کنار پسر منو ندار يالزم برا يگفت انرژ

! با اومدن بد موقعش نون شمارم آجر کرد ییجورا هی شونیبه هرحال ا... شهیناراحت م یلیخ دونمیم...ندادم

 دایپ یدوست داشتم کس...کنم ریرو صرف ام يادیزمان ز تونمینم چوقتیم هیمتاسفم اما به خاطر مشغله کار....

 ...براش پر کنه ستمیکه ن ییمنو تو ساعت ها يبشه که جا

که باهم حرکت  ییمورچه ها...گردنم تا کف سرم حس کردم نییسرم رو درست از پا يتو يمورچه ها ي حمله

دلم ...همون قسمت گذاشتم و فشار دادم يتمو روکف دس... شدندینقطه جمع م هی يو درست تو کردندیم

سر من باشه تا  يتو یگور دسته جمع نباریچه اشکال داشت ا...سرم بشم يتو يقاتل تمام مورچه ها خواستیم

 کنم؟ یموجود خال شهیهم يمورچه ها نیِ همه روزامو سر ا یداشت تالف یچه اشکال...نیزم يرو

 کنمیچند روز فکر م نیبابت ا...یِکاف! کرد نیپروندمو سنگ یکاف يبه اندازه  تونیلیتکم حاتیمجد توض يآقا_

 يامر...خوامیام مرتکب شدم معذرت م یاگر کوتاه...خوامیپول نم...از دوستام مراقبت کردم یکی ياز بچه 

 ست؟ین

 ...فرستاد یگوش يکرد و نفسشو با صدا تو یکوتاه مکث

 !از شما بپرسم؟ تونمیم زنهینم یحرف اریحاال که کوه_

 ...شد يزیو ت يلحنش آروم و بدون تند!! پوست به دباخونه افتاد گذر

چند سال بعدم حالم خوب ...کردنیم يخونه اشون پرستار ياز منم تو...دکتر من بودند یزمان هی شونیا_

 !!نیهم...منم از زحمتاشون تشکر کردم رفتم...شد

شرمنده ام ...خواستمینم یکامل نیبه ا حیمن اصال توض دیشداشتباه متوجه منظور من ...نه خانوم مهندس_

 ...دیکرد

 ..خودش شد هیلحن من شب حاال

 که؟؟ دیکنیدرك م..یِشخص...بدم حیدوست ندارم توض نیاز ا شتریب_

از زبون  تونستمیشمارو م يگذشته  زیبه ر زیچند ساعت ر نیوگرنه تو هم...کنمیدرك م ادمیز...اوه بله بله_

 !نداشت  یمناسب یِاما اونم مثل شما اوضاع روح...بکشم رونیب اریکوه

 یکیبندازه و  کهیت خواستهیمن شده و م یمتوجه اوضاع روح نکهیا انیب یکی...دادیم یآخرش دو معن ي جمله

 !!ست؟؟یحالش خوب ن اریکوه...گهید
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 مجد؟ يآقا دیندار يا گهیامر د_

کدومتون بهم  هیاگه بودم !! اریچون من نه دوست شمام نه دوست کوه...دیفقط شماره حسابتونو لطف کن...نه_

 !افتاده ییتو گذشته چه اتفاق ها دیگفتیم

 ...دیکن ادداشتی_

دور ...خونه گشتمیمثل روز قبل روزنامه به دست برم شهیحوصله تر از هم یو ب گذشتیمن م يکاریروز از ب دو

که از همون  اشونیبعض...دمیکشیروش حساب باز کرد خط م دیدازشون به عنوان کار ج شدیکه م ییشماره ها

 !!کردنیآدمو معلوم م فیپشت تلفن تکل

شرکتم  هیو  خواستندیم یچند تا شرکت منش...باشه نجایهم کیزنگ بزنم که نزد ییکردم به جاها یسع شتریب

گرفتم اول اون به  میچرا تصم دونمیهام نم یبد دل يبا همه ...کار و صد البته مجرد يمهندس معمار با سابقه 

 ..از من استخدام کرده بود قبلکه رفتم  یشرکت نیاول...گردنیم یسر بزنم که دنبال منش ییشرکت ها

 

شرکت برم و  ریمد شیبعد از پر کردن فرم ثبت نام قرار شد پ...بود مهیاز ده شرکت برتر ب یکی يبعد شرکت

 ...مصاحبه انجام بشه

 هیهر دختر  دنیو هربار با د کردمیاسم هاشون بودند نگاه م دنیکه مثل من منتظر شن ییدخترا افهیو ق پیت به

اما به  یاعتراف تلخ...کدوم نبود چیه هیمن شب يظاهر ساده ...گرفتیذهنمو م يگوشه  بیعالمت سوال عج

رو  زشیر يبود و ماهرانه چشم ها تهکه کنارم نشس يبه دختر یحت...قرمزش حسادت کردم ياون دختر با پالتو

رنگ ...عذاب بود...گرفتم يگرید يبلوند شده  يفرنچ شده و موها يچشم از ناخن ها...کرده بود ینقاش دهیکش

 یو حت يخاکستر حالیب يچشم ها...کهنه یمشک يبا پالتو يدختر ياونم برا...ایدن نیا یباختن به رنگارنگ

 ...یکوتاه موکت يموها

 ویگر یشرکت سوم و منش دیق...اوراقم خورد ينرفته مهر برگشت تو نجاهمیا...سراغم اومده بود مفرط یبدشانس

!! درخشهیم نیتریهرشرکت پشت و یمنش...حق داد دیبا...اومد نه سرو وضعم یها م یام به منش افهینه ق...!! زدم

داشته  یکه از نظر ظاهر کامال همخون کنندیو انتخاب م يافراد دیمعتبر و پر بازد يکه جاها نهیهم يبرا

 ...باشند
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 ادیب رونینکردن و دختر از توش ب یقاط يشربت عسل و با قند حبه ا...نییپا فتادنیها که از آسمون ن دختر

زشت ،اون قدر  یلیخ.زشت اند یکوبن ،گاه ی،دختر ها هم در و تخته رو به هم م شندیم ی،دخترها هم عصبان

 نگاه نکنند ، نهیو تو آ که دوست دارند خودشون

 داریمرتب از خواب ب يو موها یساتن گلبه يدار و لباس ها شیفرشته با صورت آرا کی هیصبح ها شب منکه

دوست  دیپوشم و شا یشرت و شلوار م ی،من ت...دارم دهیژول يتو تمام روز موها یشم ،ما صبح ها و گاه ینم

 نمیرو بب نهینداشته باشم آ

جوره  چیزنم ،ه یزانو م يکه خسته ،گوشه ا يشم و اون لحظه ا یمچاله م یم ،از خستگکش یآه م یخستگ از

 .ستمین بایز ياریمع چیو طبق ه

اون  ینیو بب يایتر ب کینزد یوقت یکنیدارم ،و احتماال تعجب م یتلخم و تلخ یدارم ،گاه یو سخت سختم

 ، ستیزنانه ن یزندگ یدائم ریها و عکس ها و آهنگ ها نشونت دادند تصو لمیکه ف يزیچ

کنم  یرم و عرق م یها راه م لومتریک فینه چندان ظر یینه چندان نازك و کفش ها ییبا جوراب ها یوقت

صورتم  ياخمم روزها رو نیکنم و ا یره و اخم م یشب ها،صورتم در هم م یخواب یهوا و ب ياز سرد ی،وقت

 مونه ، یم

،که هرچقدر هم  ستمیباشم ن يکه دوست دار یپوش ینقص ِ قد بلند ِ بلوند سرخاب یاون دختر ب هیشب چی،ه نه

 يو دسته  رندیگ یش درد نم=يبلند راه بره پاها يشه و هرچقدر هم با پاشنه ها یپاك نم کشیغذا بخورد مات

اون  هیشب چیآرنجش ،و آرنجش را رو به آسمان نگه داره و خسته نشه،ه يتواند ساعت ها رو یرا م فشیک

 .ستمین

که برقش هم  یساختمان نیزم ریدر ز اهیس يپتو کی ریز اهیشکالت تلخ س کیجاش تلخ تلخم ،مثل  به

 .ستمین یدنیکه پسند دی،من را نپسند دیمنو نخوا.اهیِ س اهیس.رفته

و چهار  ستیدختر ها ب شتری،ب انیدوسش داشتن بار نم یکه در بچگ يا یچشم آب یبارب هیدختر ها شب شتریب

متر روبان  کیمتر در  کی يجعبه  کی شترشونیکشند ،ب یزنن و مو سشوار نم یساعت شبانه روز رو لبخند نم

 الك نزنند  ونهفته ها به ناخن هاش دیشا. ندارند کیمختلف ،مات يها یشده از صورت چیپ

شدند ته ته  یپرت م یاربدر رقابت با ب شهیکه هم انیبار م يسوار ونیاون عروسک کام هیدختر ها شب شتریب

.کمد عروسک ها
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بودم که  دیاونقدر ناام...به مهندس معمار داشتند سر بزنم ازیکه ن یتهران شدم تا به شرکت یراه دانهیناام

 میبه برطرف کردن گرسنگ يدیام یمن حت!! انداختم فمیرو بعد دوبار گاز زدن ته ک یچهار هزارتومن چیساندو

 !دادم؟یم دنیچرا به آرواره هام زحمت جو خودیب...نداشتم

دختر  يِ خاموش و شکسته ام اسباب باز یگوش...هم برده بود لمونیکه از خونه رفته بود شارژر مشترك موبا رها

منم ...کردیم یافتاد و مادرش هربار شرمنده تر از قبل عذرخواه یمدام از دستش م...مترو شده بود يتو يبچه 

 !!زدمیاز قبل لبخند محوصله تر  یهربار ب

نخ  هی... دمیرو بلع گارمیبا ولع دود س...زدم  گارمیبه س یقبل از ورودم پک محکم دمیشرکت که رس کینزد

 ...دیارز یگلوم م يخونِ تو يخشک و ته مزه  يبه سرفه ها گاریس

دوتا باال  یکیپله ها رو ... دمیکش رونیزبونم ب ریپا انداختم و آدامس کبالتم رو از ز ریز گارویس يمونده  ته

 ..انداختم  ینگاه میادداشتیبه آدرس ...تازه کنم یتا نفس ستادمیا ریآسانسور در دست تعم يرو به رو... رفتمیم

االن  کردمیبودم که باور نم یکس دنیچند لحظه بعد در باز شد و من مات د...کنار درو فشار دادم کیکوچ زنگ

 ...نمشیبب..نجایا..

 نورا؟؟یا...سالم...ییتو آوا يوا_

 "برتر نیمهندس"...خونمیاز حدقه در اومده اسم شرکتو م يو با چشم ها شدمیبغل سنا آبلمو م تو

 ...انصاف دلم برات تنگ شده بود یب...يبه ما سرزد يکرد یچه کار خوب_

 ؟؟یدست خال گنیاونوقت نم...آخ...اومدم بهتون سر بزنم گمیم!! کردم دایدروغ رو پ نیبهتر

 ؟؟يسادیچرا دم در وا_

 ...بچه ها رو صدا زد هیبلند بق يبا صدا...چشم هام کنار رفت يخندون سنا از جلو ي چهره

 ...!!آوا...اومده یک دینیبب دیایب_

و پشت سر سنا که  دمیمقنعه ام رو دست کش يباال...دمیبه صورت آشفته و صد البته برافروخته ام کش دست

 ...به اصطالح شرکت شدم ای کیکنه وارد دفتر کوچ قصد داشت همه رو با خبر

 زیشده بود و م دهیکه دور تا دور چ یمکتین يها یصندل...هم داشت  يکه چهار اتاق رو به رو یکیکوچ دفتر

 !!اومدم یچ يرفته بود برا ادمیلحظه  هی...دیرسیساده اما خوب به نظر م یهمه چ...وسط راهرو يا شهیش
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 رضایخندون عل يچهره  دنیبا د...دیرسیاونم مثل سنا خوشحال به نظر م...رونینفر سامان بود که اومد ب نیاول

 یزودتر م شنیاندازه خوشحال م نیبه ا دونستمیاگه م "بود با خودم گفتم  ستادهیچارچوب در اتاقش ا يکه تو

 "...اومدم

 ...يخوش اومد_

 ینتونستم مثل خودش حرف بزنم اما با لبخند مصلحت...!! رفتمیپذیم دیرو با رضایدلسوزانه و مهربون عل لحن

 ...کنج لبم جواب دادم

 ...شد ییهوی...اومدم یدست خال دیببخش_

 ...معذب شدم رضایعل ي رهیخ ينگاه ها یپ

 !!عامل ریالبته به حساب جناب مد...میریبگ رونیبه افتخار اومدن آوا نهار از ب گمیمن م_

و همزمان به  کنهیپشت سرم اشاره م یبه صندل رضایعل!! خوب است یکه همه چ کنمیو تظاهر م زنمیم لبخند

 گهیسامان م

 !فعال تو شوکم! شامم مهمون من...نهار که چه عرض کنم_

 نیینشستم و کامال معذب سرمو پا یصندل يرو...خورمیو رفتار متظاهرانه ام تاسف م ییدلم بابت دروغگو يتو

 ...انداختم

 ؟؟ ينکنه مرد...خانومت اومده یآبج ایرها ب_

بهم دروغ گفته !! اومد رونیشدم که خواهرم ازش ب رهیخ یکنارم نشست و من ناباورانه به در اتاق رضایعل

 !!نیهم...راستشو نگفته بود دمیشا..ستین ادمی...بود

 لب سالم کرد و رو به سنا گفت ریز

 ...دمزیحرف م يزدیداشتم با مهندس ا غویج غیج_

 !!ابروش کرده یب گهینفر د هی يتازه جلو چیخبر اومدن خواهرش خوشحالش که نکرده ه نکهیا یعنی نیا

آوردند و بهم تعارف  یاتاقشون داشتند م يکه تو یو از هر مواد خوراک دنیچرخیو سامان دور خودشون م سنا

 یرها رو به روم نشسته بود و با گوش...ذاشتمیبشقابم م يو تو داشتمیاز هرکدوم برم رضایبه اصرار عل...کردندیم

 ...رفتیدستش ور م يتو دیجد

 ...ممنون...ياومد يواقعا خوشحالمون کرد...چه خبرا_

 ...خوردیحالم از خودم بهم م...رضایعل چارهیب
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 ره؟یم شیکارا خوب پ_

لباسش رو تا  يه هادگم...صورتش سنش رو باالتر برده بود يرو شیته ر...شدم رهیمردونه اش خ يچهره  به

کت و  نیا ي رهیرنگ ت دمیشا...اومد یبهش م یسه سانت يمو...گلو بسته بود و موهاشو ساده باال زده بود ریز

 ...دونمیچه م...شلوار برازنده ترش کرده بود

امروزم محمد و ...میاالن دو تا پروژه گرفت...بهتر شده یلیاولش خ يالحمداهللا به نسبت روزا...خداروشکر_

 ...اگه اونم جور بشه نونمون تو روغنه...بستن قرار داد رفتند يبرا سانیپر

 ...کار خودش رو کرد خیرها آب  نینگاه سنگ دنیاما با د...شد ختهیحسادت تو وجوم برانگ حس

جه رفتار رها که متو رضایدر اتاقو بست با خنده رو به عل یوقت...اتاقش رفت يدراومد و تو شیزنگ گوش يصدا

 شده بود گفتم

 شتونه؟یپ یطفلک از ک نیا_

 ...اتاق رها نگاه کرد و زمزمه کرد يدربسته  به

 !!از همون روز اول_

 ...بود نیکه تونستم بزنم ا یحرف تنها

 ...یممنون که راست گفت_

 ...میسنا هردو نگاه از هم گرفت يخنده ها يتکون داد و با صدا يسر

 ...خورمیمن امروز حالم خوبه دو پرس م...ارنیزنگ بزن غذا بپاشو ...رضایپاشو عل_

 ...داد سامان بلند شد يصدا

 ...!!آره بخور شبش همه رو پس بده_

 !!که کنار هم بودند يشدم بابت شب و روز خوشحال

 ...برم دیبچه ها من با_

 ...به حرف اومد رضایساکت شد و عل سنا

به ...يبر يخوایزودم م متیدیبعد چند وقت د...يبر ینتون گهیتا د کنمیشرکتو قفل م نیبا اجازتون االن در ا_

 ...اگه بذارم یجون عل

 ...باور کن...دوست داشتم بمونم یلیوگرنه خ...کار دارم _

 ...هست آوا خانوم شهیکار هم_
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 ...پام نشست يکه دست سنا رو کردمیرفتنشو نگاه م ریمس...آشپزخونه يقفل کرد و رفت تو در

 ؟؟یکنیبا عرفان چه م...چند بار زنگ زدم یدونیم...ست؟یدر دسترس ن تیا گوشتو چر_

 !!عرفان انداخت ياخم ها ادیصداش منو  يتو طنتیش

 !راحت التیخ...کنم یچیاما من بلدم دمشو ق...داره فیام پرو تشر یلیخ..اون برج زهرمار...عرفان؟؟_

 قهقه زد و گفت سنا

 ست؟یچرا در دسترس ن تیگوش_

 در چه حاله؟...از رها بگو...پرونده بودم ویکه آنتن گوش يزنگ زده بود ییالبد وقتا...اقا دو روزه خاموشِاتف_

 ...رو انجام داد رضایعکس العمل عل همون

دعواش  سانیبا پر يا هیقض هیسر  میآخر نیا...باهاش حرف زد شهینم! بال نسبت خودت سگ...که ینیبیم_

 !!رونیب کنهیتکرار بشه پرتشون م گهیمحمدم به جفتشون گفت دفعه د! شد

 !!چه خوب_

حتما واسش  ياومد ینم..سوختیدلم براش م...دپ شده بود یلیخ چارهیب...ایباز کرد رضارمیعل نیا شیکلک ن_

 ...زدمیباال م نیآست

دکتر خودش رو ...روح نیا...جسم نیا...تن نیا...کردینم جادیا يسنا تو حالم بهبود يسرخوشانه  يها یشوخ

 ...خواستیم

 ...جون آوا...ینیبیرهارم که م...حوصله اونو ندارم...بذاره برم یعل ومدهین سانیکن تا پر يکار هیسنا _

 ...پهنشو به رخ يو ابروها دیتو هم کش اخماشو

 ...بده بزنم به شارژ تویگوش! پدرسگا...جفتشون يگور بابا_

 !سنا قرار گرفت خوشحال شدم يها ییبام مورد ناسزاگوبا نکهیا از

 ...ریبگ یاز عل دویبرو کل...برم دیبا یول...ریبگ نویمهربون ا_

 سانیپر نیسنگ یسالم و احوالپرس...دندیرس سانیربع بعد محمد و پر کی یوقت دهیکردم اما چه فا یراض سنارو

باز سمتم اومد و  ياما محمد با رو...احساس برخورد کردم یبه همون اندازه سرد و ب...جواب نذاشتم یرو ب

 ذاشتیکه م یاما احترام...دادمیمجز محمد بود باهاش دست ن يا گهیهرکس د دیشا...فشرد یدستمو به گرم

 ...رفتنیبه پذ کردیآدمو ملزم م
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کوتاه باهام  يا چند لحظه يکنارم اومد و برا يچند بار...برخورد کرد يا گهیجور د سانیبا اومدن پر رها

اتاقشون سرك  يکه تو یتا وقت...موننیاتاق م هی يهر دو تو رضایدونستم محمد و عل ینم...همکالم شد

 ...دمیهم د يرو به رو زیو دوتا م دمیکش

 !آوا يخوشحالمون کرد_

 !ناغافل بود...محمد تکون خوردم يصدا با

 ؟يدیترس_

 !کردم؟ انتیخ...بشم رهیرنگش خ یروشن و عسل يم هاچش ياجازه رو داد تا تو نیصورتش بهم ا یکینزد

 ...اجازه اومدم داخل یگل کرده بود ب میفضول...خورده هی_

 ...کتش درآورد بیپولش رو از ج فیرفت و ک یدست راست زیم سمت

 ...راحت باش_

فکر کنه باهاش  خواستمینم...ستیدرست ن نطوریبرم اما احساس کردم ا رونیزود از اتاق ب خواستمیم

 ...یهرچ ایدارم  یستیرودربا

 ...مجله ها بنداز نینگاه به ا هی ایب_

 که گفت زدمیمجله ها رو ورق م...که سنا رو صدا زد رفتمیم زشیسمت م به

 !که زنگ زده بود واسه کار اومد؟ یخانوم_

 ...سنا گوش دادم يو به صدا دمیکش قیناخودآگاه نفس عم...دهنم اومد يتو قلبم

 ...البد ادیم...نه_

 ...گر گرفته بودم... زدمیتند مجله رو ورق م تند

 ...ادیب دیگفته بودم صبح با...بهش زنمیزنگ م...شمارشو دارم_

رو برداشت و شروع کرد به شماره  يبرگه کاغذ...نگاهش کردم یرچشمیز...من با محمد حرف زده بودم پس

 ...کاغذ نوشته شده بود يتو لمیشماره موبا...شدم کینزد یکم...گرفتن

 ...سنا رفته بود...نگاهم به در اتاق افتاد...کاغذ گذاشتم يهوا دستم رو رو یب

 !آوا؟_

مدت  نیتمام ا...سطل آشغال کنار پام انداختم يکاغذ رو مچاله کردم و تو...پر ابهام محمد شرمنده ام کرد نگاه

 ...کردمیمحمد رو حس م نینگاه سنگ
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 ؟يکرد نکارویچرا ا_

 !!روز خار شدنم بود...سرمو باال آوردم دیترد با

 دمیتا استخدام بشم اما د نجایاومدم ا...راستش  یعنی...شرکت شما باشه نجایا کردمیفکر نم! اون شماره منه_

 !رهیآبروم م...اریصداشو در ن کنمیحاال هم خواهش م...رضاستیکه شرکت تو و عل

 با ضرب بست و گفت زشویم يرو دفتر

 ؟یدوستات کار کن شیپ نکهیا ره؟یم یآبروت با چ...ه اسمسخر_

 ...کنه يرویمحمدم پ دیآوردم تا شا نییصدامو پا...اتاق و حرفامونو بشنوه يتو ادیب یهرلحظه کس دمیترسیم

کار کنه  نجایکه دوست نداشتم ا يخواهر یحت ای سانیکنار پر خوادیمن دلم نم...بوده فراموش کن یهرچ_

 ...بمونمو همکار بشم

 ...دیلبش کش يداد و انگشت اشاره اشو رو هیتک شیصندل به

 ينطوریکه ا یستیساله ن جدهیه يبچه  هیتو ...خجالت بکش دختر خوب!! جوك...مسخره اس گمیبازم م_

 ...یزنیحرف م

 ....داشتیام مثل محمد بفهمن دست از سرم برنم هیبق نکهیا يواهمه ...دیلرزیو پام م دست

 ...محمد کنمیخواهش م_

 !ستادیبسته شدن در قلبم ا ياما با صدا دمیکش ینفس راحت...بلند شد و به سمت در رفت زشیپشت م از

 !یستین یکیچرا خونه  نایتو با ا نمیبگو بب نیبش_

 ...شده بود رهیگستاخانه به چشم هام خ...نگاهش کردم درمونده

که  میبه اندازه ا...ستمین یمسخره اش اصال راض يو اون تزا سانیپر يمن از کارا...آوا بذار راستشو بگم نیبب_

رها خوب ...بهتره رضامیاز عل یحت..تو کارت حرف نداره...فهممیو م دمیطرح هاتو د شتونیسر رشته دارم از گرا

همه  ریز زنهیو م شهیکالفه م دنیشن "نه  "دوتا  اب...سامان خوب هست اما پشتکار نداره...ستین یهست اما عال

دل  رضایعل!...خراب یحالش بده همه چ یو وقت ستیتو کارش ن یحالش خوبه حرف یوقت...سنا هم که...زیچ

 گهید ياما به خاطر مشغله ها...اوردمیپولمم از سر راه ن...شرکت سهم دارم نیمنم تو ا...ادیباهاشون راه م...رحمِ

بهش  اوردهین فیتشر یسه روزه خواهر جنابعال...رضایعل نیهم...کنم ابیو حضور غ نجایا امیروز ب هر تونمیام نم

آوا تنگ  يدلش برا...مشکل داره شیتو زندگ...گناه داره گهیبه من م... ایب میدار اجیبهش احت یگیواسه نم گمیم

 ...گهیمشت خزعبل د هیشده و 
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 !!!ها  بهیخواهرم از زبون غر یِدلتنگ دنیشن...بود يندیخوشا خبر

 يچه دل پر الیخ یاز دست اون جماعت ب...کوتاه محمد چشم دوختم يداد و به قدم ها زیامو به م هیتک

 ...داشت

تا  ششین ادیروز م هی...!! سرخ و صورت کبود يچشما...سر و وضع نامرتب ادیروز م هی...سنا بدتر از خواهر تو_

اوضاش  نیبرو سر ساختمون فالن جا بب گمیبهش م...ذارهیبناگوشش بازه و از دست خنده هاش واسمون آبرو نم

کفش ده ...گهیراستم م..."لباسام برم سر ساختمون نیمن با ا "گهیبهم م...نه  ای دهیبار رس...در چه حاله 

بلندش  يکه با اون ناخن ها ییصوصا وقتامخ...فاجعست سانیبکنه؟؟ پر خوادیتو چشم کدوم کارگر م شویسانت

هارو به اوستا  یساختمون تا طراح هیبار فرستادمش دم  هی!! زنهیحرف م يو فانتز یمانیس يمن از آجر ها يبرا

دنبال  دیسامانم فقط با!! شستیم ییساعت بعد اومدنش داشت مانتوشو تو دستشو میتا ن شهیبده باورت نم

 یحت... سانیگفتم بگه رها و پر رضایبه عل!..راستشو بگم؟...خواهرشو جمع کنه يها يبدوئه و گندکار سانیپر

 دونهینم رضایعل..."شهیدرست م یهمه چ...زشته...ستیدرست ن...شهیمن روم نم "گهیآقا م...انین گهیسناهم د

 ....شهینم نیریکه با حلوا حلوا کردن دهن ش

 من با اونا فرق دارم؟ یکنیحاال چرا فکر م_

 ...چرا دونمینم...نداشتم يحس بد نشینگاه سنگ ریز....سرتا پا دیشا...قیدق...و نگاهم کرد ستادیا سرجاش

هم  يگفت تو هم جنمشو دار...ناراحت شد یلیخ یکنیتو کمکمون نم دیام فهم یوقت...گهیاز تو م یلیبابام خ_

 يخورده جد هیبا ...برنیاز تو حساب م نایهمه ا...دمیرس جهینت نیبه هم دمتیکه د یخودمم بار اول...جربزه اشو

قابل  يجا هیشرکتو به  نیا یتونیم رضایعل رتو نبود من تو کنا...کنندیم دایپ يتر بودنت همه ازت حرف شنو

 ...مطمئنم....یبرسون یقبول

ش لب بد فرم يرو یشگیپوزخند هم...منو محمد چرخوند  نیبا تعجب نگاهشو ب سانیپر...هوا باز شد یاتاق ب در

 نشست و گفت

 !!دیبخور دیایب دیوقت کرد...غذارو آوردن_

 رونیب دیق یپشتشو به جفتمون کرد و ب...هم نبود الشیخ نیع سانیاما پر...دمیدیمحمد رو م يوضوح اخم ها به

 ...رفت

 !!که دورم دارم یبانمک يزدند بابت دوستا هیو کنا شیهم زخمهام ن باز
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از من داره وگرنه  يشتریسهم ب رضایکه عل فیح!...تیشخص یب! انگار نه انگار نون خوره منه...ترو خدا ینیبیم_

 !احمق نیو ا دونستمیمن م

 يمحمد حرف ها يحرف ها...دور از تصوراتم ظاهر شده بود قهیچند دق نیتو هم..شده بود یاز حد عصبان شیب

 ...داشتم مانیاشتم و بهش اکه از دوستام د يتصور!! چند ماه قبل خودم بود

 یشونه خال نیا...رفتارها رو تحمل کنم نجوریا تونمینم...مثل تو قایبهتر بگم دق...منم مثل تو...محمد نیبب_

 یمگه زمان...نمیبیشرکت نم نیا يبرا ویشرفتیپ چیه يناراحتت کنم اما جا خوامینم...دارهینگهم م یکردنا ناراض

تو رشته  رضایکه عل یدونیخودتم م...یو ازشون کار بکش یبمون نایسر ا يو چهار ساعته باال ستیکه خودت ب

ندارم  یاز سامان اطالع...مرد جنمشو داشته باشه هی يبه اندازه  کنمیحاال تو کارم فکر م...خودش خوب بود ي

 ...داره هم به تجربه اش ازیچون هم به حقوقش ن شهیقول بدم که بهتر م نیا تونمیخواهر خودمم م يدرباره .

 ؟یکنینم یکمک یعنی_

 ...متاسفم_

 ؟یگشتیدنبال کار م یچ يپس برا_

 !اما عذرم خواسته شد دونهینم یکس_

 نهار؟ میبر...باشه_

 ...در استاد تا من اول خارج بشم و بعد خودش يجلو

هم کنار برادرش  سانینشسته بودن و پر زیرها و سنا پشت م...نفره گذاشته بودند شیش زیم هیاشپزخونه  يتو

گرفته  ادیخوب ...من نداشت يبرا يلبخند زدن کار یزورک...با اومدنم سر و صداشون بلند شد ...استاده بود

 ...شدیلبخند فراموشش نم چوقتیکه ه یاز کس دیشا...بودم

 نیسکوت ا يشون براگپ و گفت يهمهمه ...حرف نشستم یکنار خودش رو عقب داد و منم ب یصندل رضایعل

روزام بودم  نیا يها یخودم و بدبخت الیفکر و خ ریاونقدر درگ...اومد یپر سرو صدا به نظر م يادیچند روزم ز

گفتند و  یبچه ها م...قاشق و چنگال دستم داد یبشقابم پر از غذا شد و ک یک دمیکه نفهم

که کنارشون  گفتندیم یکس يچند وقت کار برا نیا يمخاطبشون من بودم چون از اتفاقا...دیخندیم

اما ...سپردمیگوش دل م شدیاگر حرف ها از زبون رها زده م دیشا...نداشتم دنیبه شن يعالقه ا...دمیشنینم...نبود

 ...کردیم نمیمحو کنج لبش غمگ يسکوت خواهرم و خنده ها



wWw.98iA.Com ١٥٩ 

چه برسه وسط ...یبیتاق خوابت هم غرتو ا یباش گهید يایدن هیمال  یکه وقت دمیحرف رس نیمن باز به ا و

باز  یبکن شمیهرکار ییوقتا هی ایدن ؟؟یدونیم...ذره واسه خودشون تنگ نشده هیکه دلشون  ییآدم ها يقهقه ها

به  گهیوجب د هیپاهات که  ریزکن بذار  دایپ یصندل یه...واسش خط و نشون بکش یحاال ه...ستین دیسف

 ...یبش کیآسمون نزد

 !!؟؟یِدردم چ یدونیم

 ...بمیغــــــر

 یدست جمع شهیچرا هم دونمیکه م فهممیاونقدر زبونشونو م...بمیاما باز غر فهممیشهرو م نیا يمورچه ها زبون

 ...کنندیسرم حرکت م يتو

 ...اونقدر داره که یخال يجا کنمیبازش م یدارم که وقت یآلبوم هیچون  بمیغر

 ...باهاش مشکل دارند هیاما بق یباش يو حق دار یکه هست يزیمثل چ بمیغر

 ..زنندیهمه زِر از تفاهم م یدرك تضاد وقت مثل

 ....اشتباه اومدم ارویشدن دن دهیفقط واسه فهم...شناسنامه ام که نبود ریتقص

 هیفکر نکنه گر چکسیتا ه...زار بزنم ریدل س هی نمویبش...سنگ قبر بخرم با دو پرس گل اضافه هیسرم زده  به

 ...ستیاما دلش دست من ن...صاحاب که داره...حابهصا یکردنم ب

 گه؟؟؟یآوا محمد راست م_

تو عالم هپروت خودم چنان ...همه بچه ها قفل کردم يبهت زده  يچشم ها دنیسنا و د غیج يصدا دنیشن با

 ...بچه ها نشده بودم يغرق بودم که متوجه حرفا

 ؟یچ_

 ...رها به حرف اومد نباریا

 گه؟؟یراست م...یو باهامون کار کن نجایا يایب يکه بهش قول داد گهیمحمد م_

 لبخند زد و گفت...شدم رهیمتعجب به صورت خندون محمد خ يچشم ها با

واسه فکر کردن اما راستش  یهفته فرصت خواست هیدرسته که ...نکن عمیجلو بچه ها ضا...!! آوا يقول داد_

 رضایمنو عل رینمک گ يکه خورد یاالنم با دو تا قاشق! يهفته وقت بخوا هینکردم که  يازت خواستگار

 !والسالم...میدار اجیبه کمکت واقعا احت...يایب دیپس با...يشد
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به  دونمینم..شده ریبلند شد و بهونه آورد که س زیاز سر م...بود سانیکه به چشمم اومد پر یعکس العمل نیاول

 سخت بود؟ نقدریحمل من براش ات یعنی...رفتار کرد نطوریداشت که ا یاون چه دخل

 نهیس يرو یبغلم کرد که درد محسوس يبلند شد و طور زیسنا از اونطرف م...بهتر و بهتر بود يبعد يها رفتار

سامان به افتخارم ...دیلبش نشست و گونه ام رو کوتاه و نرم بوس يرو یپهن يرها خنده ...هام حس کردم

که  ییصدا!! برعکس خنده هاش..شده بود دمغ...رضایاما عل...ختیر وانیل ينوشابه باز کرد و با ادا اطوار برام تو

 دیشا...چرا محمد تو عمل انجام شده قرارم داد دونمینم!! دنیاعتراض بود تا خند هیشب شتریب اوردیاز خودش در م

ه محمد ک ییسنا نیهم یحت ای سانیو هم پول اما بودن کنار پر شدیشرکت هم برام سابقه کار م يبودن تو

 ...اعصاب و بد خلقم نبود یببود کار منِ  یازش شاک

 مگه نه رها؟...چقدر با آوا بهمون خوش بگذره ...شد یعال_

 که رها با خنده گفت بردمیفرو م ینیچ يکاهو ها يتو نهیطمان دیبا حرص و شا چنگالمو

 شتریو ب شتریحاال هر روز ب..بدجور دلتنگم کرده بود  يچند وقت دور نیا! راحت شد المیمنم خ...آره_

 مگه نه؟...! نمشیبیم

 ...گذاشته بودن که آخر جمله هاشون مگه نه بذارن يقرار انگار

 یتوجه...و سامان بود رضایگرم صحبت با عل...کردمیبه محمد نگاه م يچشم هام هنوزم گه گدار يباال از

 ...شده نمیسنگ يه هامتوجه نگا دونستمیم نکهیبا ا کردینم

 ...هنوزم دو دلم_

 ..مردها تمام بشه و اونهام مثل رها و سنا نگاهم کنند يحرفم باعث شد بحث ها نیهم

 !که از دهن افتاد يبهتره غذاتو بخور...میاتاق حرفامونو زد يما تو...آوا يایم_محمد

انگار ...بود ختهیبهمم ر رضایختنه علاندا نییسرپا...راحت حرف بزنه نقدرینداشتم محمد از جانب من ا دوست

 ...بود یناراض

دعوت به کار  کدومتونیدوست ندارم فقط از طرف ...از تو شتریب یحت...شرکت سهم داره نیتو ا رضامیعل_

 ...بشم

 ...واکنش نشون بده عیسر رضایبود تا عل یجمله کاف نیهم



wWw.98iA.Com ١٦١ 

!! کرده دمش گرم تیمحمد راض نکهیحاال ا...اینصب نشده بود بهت گفتم ب نجایا يآوا منکه هنوز در و تخته _

بابت اومدنت  شتریکه از همه ب یقسم بخورم کس تونمیاالنم م...باز داداشمون تونست...ماکه حرفمون برو نداشت

 ته؟درس...و من یدونیهست که فقط تو م زایچ یلیخ!..خوشحال شده منم

هرچند چه !! کردهیاصرار م رضاهمیبه گوششون برسه که عل هیبلکه بق...من بشنوم هنکینه ا زدیحرفارو م نیا دیبا

بکنم که بابتش  خوامیرو م يشدنم کار کاریبه خاطر ب...میپول یکه من به خاطر ب نهیمهم ا...کرد؟؟؟یم یفرق

 ...رو شروع یاساس يدعوا هیخواهرمو منع کردم و بعدشم 

 باهات تنها صحبت کنم؟ تونمیم_

 الیخ یاون سامان ب ایبلند شد و چون درخواست از من بود بابتش از سنا و رها  شیصندل ياز رو رضایعل

 ...کردم یعذرخواه

شده  سانیپر يو پر معنا نیمات نگاه سنگ...داده بود که درو بستم هیتک زیبه م نهیاتاقش دست به س يتو

 ...دیکشیداشت برام خط و نشون م ییجورا هی...که بدجور بهم زل زده دمیموقع بستن در د..بودم

 آوا؟ ییکجا_

 ...دادم  هیدر تک به

 ...آخه...بهت بگم دیهست که با يزیچ هی...راستش رضایعل_

 من ناراحت شدم؟؟ يچرا فکر کرد..سوالمو جواب بده هیفقط ...کن گایمنو ن...آوا_

 ...یبد باش یتونیاز آدما نم یبعض يبده که جلو چقدر

 !!که چرا حرف اونو قبول کردم حرف تو رو نه یناراحت شده باش دیگفت گفتم شا يآخه چون محمد اونجور_

باز وارد اتاق  شیمحمد عمال با ن..کنار رفتم و در باز شد..به در خورد ياومد که تقه ا یداشت سمتم م رضایعل

 !!دندیخندیبودن و م ستادهیحاال جفتشون کنار هم ا...شد

 ذا بود؟تو غ يزیچ_

 جواب داد محمد

 چطور؟_

 د؟یخندیچرا م يخودیب_

 به سمتم آروم هل داد و گفت زشویِ پشت م یصندل رضایعل

 ...تا برات بگم نیبش_
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چند قدم به سمتم اومد و همون خط  رضایعل...خودش نشست زیپا رو پا انداختم و محمد هم پشت م...نشستم

 ...ستادیو ا دید شویشگیقرمز هم

بهش گفتم  میزدیبا محمد که حرف م شیراستش چند روز پ!! خوشحالم چون نقشمون گرفته نکهیاول ا...خب_

سر ! محمد دعوتت کرده باشه کردمیاولش فکر نم يامروزم که اومد...شهیبودن آوا از همه لحاظ به نفعمون م

خنده ام داره که باالخره ...قرار داده عمل انجام شده يداد تو رو تو حیغذا که اون حرفو زد و بعدشم که برام توض

 نه؟؟؟...براومد یکیمحمد از پس تو 

 يبازم لبخند رو...دو نشون زده بود ریت هیبا  گهیجور د هیخود محمد ..من نگفته بودم نباریا...گهیدروغ د هی بازم

برام داره اما  ویختس يروزا دونستمیکه خودم توش پا گذاشته بودم م یمنجالب...راحت  الشیخ دیلبش بود و شا

رو داد که  جهینت نیرفتن با هاشون فقط ا لنجارک...ساعت حرف زدن و بحث کردن کیبعد  دیشا...قبول کردم

 جیآخرش به نتا دیکه شا ییحرفا...بچه ها وضع کنن که بابتش منو با اونا درنندازن يثابت برا نیقوان يسر هی

 ...دیخوب رس یلیخ

 ...متینیبیپس فردا صبح م_

منم ...رو دنبال داشته باشه هیکه حسادت بق دیجفتتون برخورد کن يطور هیدوست ندارم ...يزیچ هیفقط ..باشه_

بهم گوشرد  هیبق يجلو کنمیم یدوست دارم اگر اشتباه...یهرچ ای رمیزود م امیم رید کنمیاشتباه م هیمثل بق

منو  نیب ستیتکرار بشه چون قرار ن گهید دینبا نهساعت تو اتاق با شما پچ پچ کرد هی نیا...سوا کردنه نیا...دیکن

 يپس خواهشا کار...حتما از من باالتر هستن یو از لحاظ علم خوننیبه هر حال اونا ارشد م...باشه یفرق هیبق

 ؟یاوک...و چهار ساعته مجبور به تحمل اخم و تخم بچه ها باشم ستیکه من ب دینکن

 خوابالود گفت يگذاشت و با صدا زیم يسرشو رو محمد

 !زنا خوب خوبشونم پرچونه اس گنیم...يخسته ام کرد...آوا يسرمو خورد_

 ...کردینگاهم م طونیتخس و ش يمثل پسر بچه ها...بود تا قول بده رضایعل نوبت

 !!يمن با همه فرق دار يتو برا...دمایمن قول نم_

 ...صورتش بکشه و بگه شیته ر دست به رضایصورت من باعث شد عل يمحمد و اخم رو يتک خنده  يصدا

 ...یتو بگ یهرچ...دیببخش_

 گفت رضایفرستادم که دوباره عل رونیکالفه ب نفسمو

 شد؟ یکارت چ یراست_
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 ...انداختم نییسر پا یشرمندگ يمحمد نگاه کردم و از رو به

 ؟يبار يکار...برم خونه خوامیاالنم م...رمینم گهید_

 ...بلند شدم جفتشون باهم گفتند یوقت

 ...تا فردا_

با سنا و سامان رها  یموقع خداحافظ...رفتم رونیرو از اتاق ب شیپ یدوراه نیو من کالفه از ا دندیخند دوباره

 ....منتظر موند تا اون دوتا برن داخل.در ياومد جلو

 ؟يدار يکار_

 فردا؟ يایم_

 ...فکر کنم_

 ...گلو ریز ایچونه ام  يرو ينقطه ا هی دیشا کردیچشمام نگاه نم تو

 ؟...ارمیمن برات م...میارینهارا خودمون ب دیهر روز با_

 ...شونه ام جابجا کردم و برعکس اون جزء به جزء صورت بدون خالش رو از نظر گذروندم يرو فمویک

 ...کنمیم شیکار هیخودم ...ياریب خوادینم_

 ...گهید ارمیمن م...یستیبلد ن يآخه تو که آشپز_

 ...افتاد؟!! زمیدوست ندارم از نون اون مردك تو شکمم بر نکهیمثال ا...یفهمیهست که تو نم زایچ یلیرها خ_

 نه؟؟ يتو منو دوست ندار_

 ...و داشتم تا بشنوم اما نه  یهر حرف انتظار

خودمو کنترل  دیبودم اما با یعصبان...اشو مضحک کنم افهیو ق ارمویمقنعه اشو کج کردم تا حرصشو درب نییپا

با دعوا و ...رو سرجاشون بشونم نایخوش همه ا يقرار بود با رو...شرکت کار کنم نیا يقرار بود تو...کردمیم

 ...کردمیجنجال خودمو خراب م

 زده تو شارژ...ریاز سنا بگ مویبرو گوش_

 ...شده اش رو پس زد ختهیاشو صاف کرد و قطره اشک ر مقنعه

به  ياریادا اطوارا درب نیهر روز از ا يبخوا...کار طیما واسه خونه اس نه مح يعواد...نکن رها هیگر خودیب_

 ...امینم گهیقرآن محمد د

 خواهر تب کرده؟؟...حس کردم صورتش داغه...یطوالن...دیگونه امو بوس...بغض سرشو خم کرد سمتم با
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 شت؟؟یامشب پ امیب...دلم گرفته آوا...گمیم ونیهذ ستیحالم خوش ن...دیببخش_

 ...دیتو بغلم خز آروم

 ...هق زد آروم

 ...دمیغصه هاشو به جون خر آروم

 ...دستمو دور کمرش حلقه کردم  آروم

 !!دمیبخش زود

 ..حاالم..شهیاونموقع آوا آفتابه توالتتم نم...یکنیخوب زبون باز م ینیبیماشاهللا مادرتو م...نکن هیگر_

 ...ارمیبه کمرش فشار ب شتریباش باعث شد حرفمو قطع کنم و  هیبلند گر يصدا

 !همه رو با خبر کن...سیه_

 ...خب دیببخش...حق با توئه_

...!! يایم تیخونه توام بعد ساعت کار رمیمن زودتر م...یتا پنج سرکارت باش دیتو با...االنم ساعت تازه سه_

کدورت  نمونیب تیخاص یب يمشت آدما هینذار به خاطر ...رها یچیه...نه بابا...از مامان یخونه نه حرف ياومد

اما ...کنمیرد م یلیبیس ریو درشتتو فعال ز زیر يادروغ...چند وقتتو نیا يرفتارا کنمیم یمنم بزرگ...ادیبوجود ب

 ...به حالت رها بفهمم بازم يوا

 ...مقنعه اش اشکاشو پاك کرد نییفاصله گرفت و با پا ازم

 ...دلم برات تنگ شده خواهر دو قلو...باشم شتیپ خوامیفقط م...زنمیازشون نم یحرف گهیبه جون تو د_

اما فقط  میکه شد يانگار...میشدیهم م هیشب دیما طبق قرار معلوم با...ارهیکنه تا زبونمو بند ب کاریبود چ بلد

 باطنا من کجا و رها کجا؟؟...ظاهرمون

 ...فهمهیکه م اوردیرو درم ییآدما يادا..رها گوشش بدهکار نبود...کردمیبازم باهاش اتمام حجت م دیبا

من با تو  گهید یبفهم نارمیا...یگیاز بابا م یوقت رمیتا دم مرگ م...نمیبیمامانو م یوقت شهیمن واقعا حالم بد م_

 ...ندارم یمشکل

اون همون  اقتیاصال ل...زدم نهیسنگ مامانو به س يخودیاونشبم من ب...گمینم یچیه گهیبه خدا د..باشه_

 مگه نه؟؟...خودمو خودتو عشقه...و افاده اشِ  سیشوهر بداخالق و گند دماغش با اون دختره پر ف

 مگه نه که رها خانوم باز با مادرم دعواش شده و سراغ منو گرفته؟؟! نه؟؟ مگه
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خواست کنه و هربار دلش  يِ خانوم که هربار دلش خواست باهام باز ینه که من باز شدم عروسک کوک مگه

 دورم بندازه؟

 !!دستا که دورش بگردن نیا فیح... نباریاما ا...دوباره بغلم کرد...ارهیب مویتا گوش رفت

 باشه؟ امیشب م_

 ...اوهوم_

 ...رفتم نییخداحافظ گفتم و از پله ها پا رلبیز

به نامم کرده  اریکه کوه ینیبه خاطر بودن با رها ماش...زارویچ یلیخ دیق...! زدم ارویلیخ دیبودن با رها ق يبرا من

اون روزا تو نبود  نکهیبازم هم...اونکه از خداش بود!...پولشم داد دستم تا برم...کاراشو کرد میمر...بود فروختم

اشو  ماندهیخورده باق هی...با اون پول خونه اجاره کردم...هیشکرش باق يجا اوردیپام در ن ریاز ز نویماش اریکوه

 ...رو گرفت بمیبابتش ته ج یسود کمگذاشتم تو بانک و هرماه 

با ..با خودم...کنم کاریچ رمیبگ میتصم نکهیا...رو هم زمینشستم تا باز فکرامو بر یپارک هی يخونه تو کینزد

 ...رضایعل یحت ای...اریبا کوه...رها

چرا ما تخت  گفتیم...رها افتادم يحرفا ادی...بود یو تخت فروش زیبزرگ م يمغازه  هیپارك  يبه رو رو

 ...دیخوابیم نیکه رو زم ییوقتا گرفتیکمرش درد م دیشا...میندار

 ...250با تشکش ...تومن 180 فیفروشنده گفت با تخف...اشو بپرسم شهیتخت پشت ش متیشدم تا با ق وسوسه

 نیا يلوج...اما عقلم...رها بخرم يبرا گفتیچرا دلم م دونمینم...بود ختهیهزار تومن به حسابم ر 300 عرفان

 ریدل بهونه گ نیحجت رو بر ا نکهیحداقلش بابت ا گفتمیتو راه خونه باز به خودم م...رو گرفت یاحساس لعنت

 يگرون و پالتو يکه حرف رها حرف تخت و مانتو کردمیدل ثابت م نیبه ا...!! دمشیخریتموم کنم کاش م

باور ...گهیدل ِ د...تو ناز و نعمت بزرگ شده...دهیکه کنار مادرم خورده و خواب یحرف اون چند سال...ستیچرم ن

رها به خاطر ...رها دوست داره...کنهیرها با همه فرق م...یبد دل...ینیتو بدب گفتیبهم م...گفتمیم یهرچ کردینم

خواهر من همون  دونستمیاما منکه م...احساس شدم یب..مغرور شدم..بهم گفت بدجنس شدم...کنهیم هیتو گر

االنشم چون  نیهم...بچه اش باز کنه يکه بعد چند سال حاضر نشد آغوشش رو برا يمادر...مهمادر ينازپروده 

 ...ادیخواهرش ب شیگرفته بود پ میبا مادرم دعواش شده بود تصم

دانشگاه  یتک رقم يرتبه  دیبه خاطر خواهر ق...دانشگاهو زدم دیمن به خاطر خواهر ق...نذاشته بودم براش کم

 هیاونموقع مامان ...سرخم کردم و کار کردم تا درس بخونه یهر کس و ناکس يخواهرم جلوبه خاطر ...رو زدم
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و کفششو از مامان  فیگفتم کاش رها پول کیوقتا ته دلم م یکه بعض نهیا تشیواقع...دادیقرون پولم به رها نم

پول قبض  یحت..خودم بود يهمه خرج و مخارجج پا..دادینم یاون پول ای گفتیرها بهش نم ایاما ...رهیبگ

به  دیرسیپولم نم...دنیخر ییظرفشو نیو ماش دنیبه تخت خر دیرسیمن فقط پولم نم...اتوبوس طیپول بل..تلفن

 !نیهم...رها خانوم يو پاشا ختیر

 -...مرد قد بلند

 ...که کنمیم يکار هی...نمشیبه حالت امروز نب يعرفان وا نیبب

بعدم من  شهیحمق گفتم دختره به خاطر پولشم شده دست به التماس ممنِ ا...ینکن دک فیخون خودتو کث_

 ...براش تا برام بگه ذارمیشرط م

 و؟یبپرسم چ تونمیم_

 بوده؟ یتو و اون دختر چ نیب نکهیا_

 یبدون يخوایم یچ گهید...کردم یباهاش پنج سال زندگ...دکترش بودم گمیم ؟یفهمینم زادیتو زبون آدم_

 ؟یلعنت

 !پنج سال نون خورت شده بود؟ بگو کلک یافسردگ هیواسه ...مهمه نیا...بگو چش بوده ...یصد بار گفت نویا_

 ..از آوا نبود يخبر چیه...دوباره به کوچه نگاه کردم ...گرفتم یرو از گوش داغ شده ام فاصله دادم و نفس تلفن

 ...ستیجلودارم ن یشکیکنم ه یطقا یدونیوگرنه م... نمشیبب ایتلفنمو جواب بده  ایعرفان دعا کن _

 ...دیخند سرخوشانه

 شهیبدتر م...دم خونه اش یرفت یحاال واسه چ...صدات نلرزه شیدیتو فعال خودتو کنترل کن د...نترسون منو_

 ...شهیسگ م نتتیبیم..ها

 !احمق...دونه تو گوشت نزنم هی ستمیبچه بابام ن نمتیِ خدا بب يعرفان به خداوند_

 ...اومدم یدم دستم بود تا از خجالتش در م کردمیاون لحظه آرزو م...ختیریهاش بدجور بهمم م خنده

 ...ایکتک بزن  يخوایتو منو لمس کن حاال م...جوون_

 نه؟؟ ستیباز حالت خوب ن...یخفه شو روان_

 ...حرف زدنش عوض شد لحن

 ...مهمون دارم...زنهیتو اتاقم عر م ادیباز م...منو ببر  يتوله  نیا ایپاشو ب...رینخ_

 ؟یکنیچرا با نگار دوباره شروع نم...یکاراتو تموم کن نیا يخوایم یک...نکن يبچه باز نیا یعرفان با زندگ_
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 ...میسازیما باهم نم_

 ...من بشه مین دیبا تونیکی یتو زندگ...دیکنیاز بس منم منم م_

 ییکه از تنها یدونیم..ذارمشایخونه ات م برمیببر وگرنه م نویا ایپاشو ب...دستیفا یمن خرمنم بشم ب نیبب_

 ...ترسهیم

 ...بده منصوره خانوم نگهش داره...تو روحت عرفان_

 ...دکش کردم بابا_

 ...شه داریبذار بخوابه بردمش خونه ب..دنبال بچه امینبرش خودم م...افتم یاالن راه م_

 ...مثل خودم شده بچه ام...باز داغه یروش ول ختمیسرد ربردمش تو حموم آب ...تبم داره ها نیا اریکوه_

 ...دهیحالش رس نیضدحال به بدتر نیا دادیخنده هاش نشون م ي قهقه

 ...امینکن تا ب تشیاذ...یکنیتو مست م یوقت ترسهیاون بچه م...یفنجون قهوه بخور بهتر بش هیعرفان _

 ...بوق ممتد يو بعدم صدا دیچیپ یگوش يارسالن تو ریام ي هیگر يصدا

گفت صبح رفته  شونیهمسا...کیبار يکوچه  يبه در خونه نگاه کردم و بعدم ابتدا و انتها دوباره

 ...خونه گشتیتا االن برم دیبود با ییهرجا...رونیب

 ...آخر زمستون يداشت روزا يسوزِ بد...سردم شده بود...رو روشن کردم يشدم و بخار نیماش سوار

 ...اما بهم گفت خودم برم داخل ...نییپا ارهیب رویزنگ زدم تا ام شیشدم به گوش خونه عرفان که يکاینزد

 نیمطمئنا بچه ا...بود برداشتم نمیپشت ماش شهیکه هم رارسالنویام کیو لحاف کوچ دمیکتم رو باال کش ي قهی

 "ادیخودش م سایوا" گفتیم شناسمیکه من م یعرفان نیموقع خواب بود وگرنه ا

نبودم  لیما یحت...دیچیمخاطم پ يعطر گرم زنونه تو يبو...خونه رو باز کردم و عرفان رو صدا زدم يورود در

 ...فرستادم  رونینفسمو با صدا ب...عطر اون زن رو به شش هام وارد کنم يبو

 ...تو اتاقشه ایب اریکوه_

ر رنگ و وحشتناکش حالم رو پ شیبا آرا...اون زن با وضع نامناسب لباسش دنید...اکراه پا داخل گذاشتم با

دست  يداده بود و انگشتا هیعرفان سرش رو به مبل تک...بلند شد و سالم کرد دنمیبه محض د...دگرگون کرد

 ...دادیچشم هاش فشار م يراستشو رو

کهنه  دیرنگ و شا رهیت ياون پتو يارسالنو ال ریام...لب دادم و از کنارشون رد شدم ریسالم اون زن رو ز جواب

 ...زدم رونیو ب دمیچیاش پ
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اما من مثل عرفان ...کردیم ییدر منم خودنما یگاه نینچنیکه ا ياز خود!! خوردیاز خودم بهم م حالم

 ...من اهل سقوط نبودم...انتخاب کرد شهیبود که م یانیپا نیتر یرونیمنجالب و نیا يدست و پا زدن تو...نبودم

بوق خورد اولش  یوقت...اوا رو گرفتم لیتو راه خونه شماره موبا...شدم نیاشخوابوندم و سوار م یصندل يرو رویام

 ...اما خودش جواب داد...اشتباه گرفتم دیفکر کردم شا

 بله؟_

 ادهیپ عینگه داشتم و سر يگوشه ا نویماش...حرف بزنم تونستمیپشت فرمون نم...دیچرخیدهنم نم يتو زبونم

 ...شدم

 ... ارمیکوه...سالم_

 ...دمیشنینفساشو م يصدا...زنهیحرف م ای کنهیقطع م نمیموندم تا ب منتظر

 ...سالم_

 ...تازه کردم یدادم و نفس هیتک نیآسوده به ماش الیخ با

برات مهم نبود از خودت بهم خبر  چوقتیه...خاموشه تیدو روزه گوش...يتو که منو بازم نگران کرد _

 يزدیزنگ که نم...زنگ بزن هیبهم  حایزنگ تفر گفتمیمدرسه ات م فیتو ک ذاشتمیم یگوش...يبد

کاش توام ...آوا ستیرسمش ن نیا...یکنیم تمیاذ گهیجور د هی يحاالم دار...يکردیخاموش م تمیگوش...چیه

 ...يعوض شده بود

کالمش بدجور قالفم  يسرد...نگاهش یسرسخت...بود و بس یهام از پشت تلفن گفتن هیهمه گال...امیدلتنگ همه

 ...کردیم

 آوا؟ یهست_

 ...دیچیگوشم پ يبغض آلودش تو يصدا

زده بودن آوردن تلفن ...افتاد یراهرو م يتابلو يرو يهر روز صبح موقع رفتن سر کالس چشمم به برگه ها_

روزم اخراج  هی شهیکه تلفن همراه داشته باشن دو نمره از نمره انضباطشون کم م یدانش آموزان...همراه ممنوع

 !نیهم...تو جورابم ذاشتمیو م کردمیخاموش م ویهر روز قبل از کالس گوش خو منم...شنیم

 !بود ادشیپس ...لب هام نشست يخنده رو...کردم تیهدا يپامو به گوشه ا يجلو زینوك کفشم سنگ ر با

جواب تلفنامو  رونیب رفتمیو من م يموندیام که تو خونه م یی؟ وقتا...بود نیمگه فقط ا...ن؟یهم-

 چرا؟ ...يدادینم



  –مرد قد بلند 
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 ...!حرف بزنم یدوست ندارم پشت تلفن با کس_

 فقط من؟ ای یبا کس_

 مگه نه؟...مینیهمو نب گهیقرار بو د_

 کردهیفکر م...اون به غلط کردن افتاده...فقط بابت عرفان ...زنمینم یمن قول ندادم اما به خواست خودت حرف_

حاال هم منصرف ...بوده یمنو تو چ نیب یبگ کنهیاونم مجبورت م... یکنیتوام التماسش م ایاگه بگه ن

 !فردا نیاز هم...برگرد سرکارت...شده

 !ممنون...کردم دایکار پ_

 ؟يکرد دایدو روزه کار پ_

 ...اوهووم_

 زود گفت یلینزدم تا خودش خ یحرف

 ...منظورم آره است_

 ...و سرتکون دادم دمیجون خند کم

 مطمئن باشم آوا؟_

 ...مگیمنکه بهت دروغ نم...آره_

 ...یهرجور راحت...باشه_

 ؟يندار يکار_

 "يشبگرد"و به قول خودت  رونیب میرفتیم نیکه با ماش ییدلم لک زده واسه روزا...کار که نه...که داشتم کار

زنده  يبرا دیبا رفتیم ادمونیکه  میشدیکه اونقدر باهم گرم حرف م ییبدتر از اون واسه روزا...شدیمون شروع م

و  میرینسکافه دستمون بگ وانیدو تا ل خوادیدلم م...آدیحرفم نم...همه اون روزا بکنار! میموندنمون غذا هم بخور

 ...میفقط همو نگاه کن...مایحرف نزن...مینیتو بالکن خونه بش میبر

 ...دادم حیخودم ترج يحرف داشتم واسه زدن اما باز تو رو به همه  یلیخ

 ...نه_

 خدافظ... _



wWw.98iA.Com ١٧٠ 

آخر  يمثل روزا گهیحق داشت د...فراموش کردن...حرف نزدن...دنینشن...دنیپنج سال ند یعنی يسال دور پنج

 تیخاص یروزا حس مرد ب نیبرعکس ا...دیکشیکه مرد بودنم رو هر روز به رخم م يکو اون دختر...باهام نباشه

 ...ستیتو ن ریتقص...داشتحرف زدن ارزش ن شتریکالم ب کیتو به اندازه  يکه برا يمرد...رو دارم

اومدم که کنارت ...با تو بودن از همه گذشتم يمن برا...فرهاد...خواهرم...همه باهام مثل تو تاکردن ادمهی یوقت از

 ...يرفته بود شهیهم يکه تو برا یباشم اما درست زمان

اما تو  دونمینم یکنیم یلخا يسرمن دار ویچ یتالف...يام نامرد یلیبگم خ دیاما با یستیمرد ن...یمعرفت یلیخ

خجالت ...یکه پا به خونه ام گذاشت يروز نیاول ادی...نبود که به فکرت نباشم  يچند سال روز نیبدون که تو ا

باهات حرف ... يهم قفل کرده بود يتو گشتاتوان...يفقط جلوتو نگاه کرد ریو سر به ز یمبل نشست نییزده پا

اون لحظه با خودم گفتم هرچقدر ...یو عقب رفت يدیکه شدم ترس کتینزد...يدادیکالم جواب نم هیو تو  زدمیم

صدات زدم و با خنده  یاز همون فاصله چند قدم..یکنیتر رفتار کنم توام راحت تر برخورد م یمیباهات صم

اتو بهم در اتاقتو که باز کردم با ذوق دست...يو پشت سرم راه اومد يبلند شد..."مینیباتاقتو ب میپاشو بر "گفتم

 ..."چه خوشگله يوا "یو گفت يزد

هرچند نه  دیرسیهفته رنگ شده بود اما خوب به نظر م هیدر عرض  نکهیبا ا..خوشگل بود...دختر کوچولو آره

مداد  شهیچون هم یرنگ سبز رو دوست داشت...يو تشکر کرد يدیمن خند ياونقدر خوب که تو بابتش به رو

 زیبه م شهیچون هم یداشت سترنگتم دو یتخت چوب...شدیاه و کوتاه تر مکوت هیسبز رنگت زودتر از بق یرنگ

تو  "که يدادیتوام جوابمو م نیبش زیپشت م یدرس بخون يخوایم گفتمیبهت م...يدادیم حشیکنار اتاقت ترج

 ."..نمیشیم زیپشت م یمدرسه به اندازه کاف

همون روزا که صبح ها سر ...ادته؟یچند ماه اول رو که خوب !  يکردیم یرو که برام بلبل زبون ییرفته روزا ادتی

 رسوندمتیرو که م ییهمون روزا ای...يزدیو تا دم مدرسه کتاب هاتو ورق م يزدیکالم حرف نم هیصبحونه  زیم

کوتاه  یلیتو خ کردمیم یهرچقدر من پرحرف نهاومدمم خو یم...يدادیجواب تلفنمو که نم...مطب رفتمیخونه و م

دست به ...کردیکه تو با اخم نگاهم م شدمینمک م یب یلیخ کردمیوقتا حس م یبعض...يدادیو مختصر جوابمو م

سرت  يلحافتو رو الیخ یبگم تو ب ریاومدم شبا تو اتاقت تا بهت شب بخ یم...کردنت خوب بود عیضا

مجبور بودم خودم همه ...ام گذاشتتنه یطیتو بد شرا...بود میمر ریتقص دیشا...يدادیو جوابمم نم يدیکشیم

 گفتمیو به تو م ذاشتمیکمدت م يتو...تیلوازم بهداشت...و کفشت فیک...لباس هات دیخر...کاراتو انجام بدم

 يو تو گه گدار زدیبهت سر م ریبه د رید میمر..."تو کمدت ذارهیآورد گفت م زیم زیچ يسر هیبرات  میمر"
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باز  مهیو در حمومو ن يخودت بر...يخودت بر يشدیحموم و تو مجبور م بردتینم گهید...یگرفتیسراغشو ازم م

باهام حرف  دیکشیکه دوش گرفتنت طول م يا قهیو فقط همون چند دق یترسیم...رونیب يایو زودم ب يبذار

ازم فرار  لیاوا...دمیچیپیم تبلندتو با حوله برا يو موها رونیب ياومد یم...یتا ترستو کمتر کن يزدیم

دستم به  نیزم يموقع برداشتن دفتر کتابت از رو یحت یذاشتینم...یگرفتیتو فاصله م شستمیجا م هی...يکردیم

برداشته  نمونیب يفاصله  نیدوست داشتم ا...لمست کنم نه خواستمیم نکهینه ا..کردمیمراعات م...دستت بخوره

فکر ...! تو خونه دعوام شد میکه با مر يهمون روز...بود یچه ماه ستین ادمی...کمکت کنم شتریبشه تا بتونم ب

 ...و راحت گذاشتم حرفاشو بزنه یتو خواب کردمیم

که به اونم  يو باور گفتیمدام از تو م...ارهیبه زبون ب شویالک يپرِ و گذاشتم بهونه ها یدلش از چ دونستمیم

 برتتیحموم نم گهید فتگیم...! یستین یاومد بگه تو دختر پاک یدونم چطور دلش م ینم...کرده بود تیسرا

خودت بوده و ما  لیگفت رابطه هات به م! کشهیتنت دست م يرو یوقت دهیبهش دست م يچون حس بد

 به منم گفت...میسوزونیتو دل م يبرا خودیب

 ."یِکیدرد همه اتون ...گهید دیمرد..و اون موهاش سوخته یرنگ يتو دلت به حال اون چشما "

دستت و  يبافته شده تو يبعد تو با دوتا دست مو قهیاما چند دق...دمیخندیم تیاهم یو من ب زدیحرف م احمقانه

 !ياومد ستیخ يچشما

 يرو یو سرتو گذاشت ینشست میمر يجلو...شده نگاهت کردم یچیق يو من مبهوت موها ياومد

چشم از موهات بر ...مثل من ممیمر...صبحت حاال کوتاه شده بودن يبافته شده  ییموها...پاهاش

 ...بغضت باز شد ...داشتینم

و اشک  يدادیهم فشار م يپلک هاتو رو...يچشم باز نکرد...نشستم و نگاهت کردم نهیشوم کنار

نگاه  میو به صورت مر يسرتو بلند کرد...يصدات زدم و تو چشم باز کرد...نوازشت نکرد میمر...یختیریم

 بگم برات؟...ادمهی...يبه زبون آورد ویهمه چاز اول ...حموم نرفتن يبرا لتیاز دل...یگفت هیبا گر...يکرد

کرد هوا  رونمیبابام که از خونه ب ؟یِچ یدونیم یول...هرمز بهم دست بزنه خواستمیجون به خدا من نم میمر"

بهم  یآخه وقت..مثل هرشب تحمل کنم اما هرمز بهم گفت برم خونه اش تا گرم بشم تونستمیم...سرد بود یلیخ

بعدش ...دم؟یاون عکسو د یشد وقت مگرم شهیباورت م..خوب بود یلیخ...م نشونم داددارن عکسش نهیگفت شوم

چشمام داشت ...خوب بود یهمه چ...که بودم دورم لحاف انداخت نهیشوم يجلو...بهم غذا داد...منو برد خونه اش

 "...که شدیم نیسنگ
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 یگفت میرو به مر ينترییپا يو با صدا يبه من نگاه کرد یاز حرفاته که برگشت یهمون قسمت نجایا

بعد اونم منو بلند کرد ...برم خونمون خوامیگفتم م دمیکش غیج یمنم سرش ه..بردتم تو حموم تا خودمو بشورم"

کرد اما به خدا نتونستم سه  رونمیاز خونه اش ب...ختیدوش و باز کرد و آب سرد روم ر ریش...واریچسبوند به د

نفسم ...گمیبه جون آوا راست م...سرد بود یلیخ واه...اومد یو برف باهم م بارون...زدم خی...راه برم شتریقدم ب

 "...از مردن دمیترسیمن م...نیزم يبدنم شل شد و نشستم رو...زدینم گهیقلبم د..اومد  یباال نم

چون  دمیدینم مویصورت مر...یگذاشت میمر يپاها يو دوباره سر رو يبلند خداتو صدا زد يبا صدا...يزد هق

 ...یگفت هیدوباره با گر...رو برگردونده بود

حرفمو گوش ...امینم گهیامشب خونه ات بمونم د هیگفتم بذار ...اولش التماسش کردم...رفتم خونه اش"

من ...خوشحال بود یلیاون خ یول...یمیدست و پا زد مر...التماسش کردم...کردم هیگر یلیمن خ...لباسامو...نداد

 "...مردم یلیمن خ...شد ریش یلین خاو... دمیترس یلیخ

از ...بار چهارم...بار سوم...از بار دوم...یتوباز گفت...تفاوت موند یاما بازم بهت ب دمیرو د میمر يشونه ها لرزش

 ...يزدیداد م یو گاه ياوردیم نییصداتو پا یگاه يکه تحمل کرده بود يو درد يبود دهیکه کش يزجر

و من سمتت  يافتاد نیزم يتو از پشت رو...هوا بلند شد یب میو مر يبرد میصورت مر ياشارتو جلو انگشت

 ...دمییدو

و راه اتاقتو  يتا خودتو ازم دور کرد دیطول کش هیفقط چند ثان دیشا...هست؟ ادتیکه بغلت کردم  يبار نیاول

من ...تو بودن با نیریحس ش نیمن موندم و اول...ییخرما يبافت شده  يمن موندم و دوتا مو...یگرفت شیپ

 ...زدیم نیوجودت غمگ منیکه به  یبودم و نبض

 !يهمون روز تو با من قهر کرد...رفت  میمر

نرم تر رفتار  یو گاه یگرفتیفاصله م یگاه...يزدیکالم هم حرف نم هی یحت گهید...بدتر شد اوضاع

برات کمتر حرف بزنم تا  یخواستیوقتا از من م یو بعض یگفتیاوقات از مدرسه و دوستات م یبعض...يکردیم

که اون سال ها  ییتو...تو...يکردیهر روز وابسته ترم م...اما تو...بانو دمیبه ساز دلت رقص...یدرس بخون شتریب

 ..."ریشب بخ" هی یو تا شب گاه یگفتیم "سالم "که هر روز صبح فقط  يبود یتخس يدختر بچه 

خودم شکستم تا  يبگم تو شهیحال تو خوب شد؟ م بگم حال خودم آشوب شد تا شهیم...م؟؟یحرف بزن راحت

دلخور ...داشته و نداشته هام رو به باد دادم؟ يداشتنت همه  يبگم برا شهیم..دلت رو بهم بچسبونم؟ يوصله ها

 برگردونم؟ نتوجودت رو به ت يمن اگه بگم چقدر سرد شدم تا گرما يخاکستر يبانو یشینم
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 م؟یسال اول کجا رفت دیع التیتعط يبرا

بود اما  ایقرارمون لب در..هست؟ ادتیعماد  یجنگل يالیو..تو يها یحواس یامان از دست ب...ست؟ین ادتی

 ادمیذوق و شورت رو ...دوستم رو بهت نشون بدم یجنگل يالیگرفتم و میچرا منصرف شدم و تصم دونمینم

 رونیاز خونه ب یوده وقتکار هرشب ب یبا خنده گقت! يداد ادیروشن کردن رو بهم  شیآت نکهیهم...هست

و به  دمیخندیم...يهرشبت سوزوند ياون منطقه رو تو دونه دونه برا يکاج ها یگفتیو م يدیخندیم...یرفتیم

 ...کنهیاز ذهن تو پاك بشه درست تو ذهن من جا خوش م خوادیکه م يآوردم هر خاطره ا یخودم نم يرو

به من من ...د؟یدستات لرز...انداختم نگاهت رنگ باخت؟ نیزم يرو رو میلحاف ضخ یهست؟ وقت ادتی

بهت گفتم ...سرت گذاشتم؟ يرو باال یو چراغ نفت اوردمیخودم ن يهست به رو ادتی ؟یگوشه نشست هی...يافتاد

 "آوا خانوم ِ گل ریشبت بخ...صدام بزن یداشت يهروقت کار...رونمیمن ب "

 "؟یخوابیکجا م " یگفت ییهویباز نکرده بودم که  درو

 یاما بعض يبهم دار کردمیحس م یکه گاه یخوب يبا همه حس ها...ینترس نیاز ا شترینکردم تا ب نگاهت

 ...تن نیاز من و ا يکردیلحظه ها بدجور فرار م یبعض...روزا

 "...خوابمیم نیتو ماش رهیهروقتم خوابم بگ...راه برم رونیب خوامیم"گفتم  بهت

شالگردنم رو با خودت ...يتوهم اومد...دمیکش گاریچند قدم راه رفتم و چند نخ س...و من رفتم ينزد یحرف

و حرف  میباهم راه رفت! به مشامت خورده گاریس يبو دونستمیمنکه م...يبد خواب شد يو بهونه کرد يآورد

روز  يکه تو یمهم يها اتفاق وابخ يعادت دارم تو نکهیاز ا...بدم يمن از خودم گفتم و از عادت ها...میزد

 ..."اریکوه یشیباحال م یلیخ..دمیاتفاقا د" یو گفت يدیغش غش خند...ارمیبرام افتاده رو به زبون ب

تو ...نشون دوم خوب نبود...خطاب کردنم اریتو با من و کوه یکینشون نزد نیاول...دو نشون دستم داد حرفت

رو  لشیشد تا دل ریذهنم درگ! ینشستیاتاق من م يو تا صبح تو يدیخوابیاتاقت م يهرشب به ظاهر تو

 ...موضوع نیا دنینبود فهم یکار سخت...یترسیم ای یشیبدخواب م دیبا خودم گفتم شا...بدونم

 کیکوچ ییرایپذ... شهیدرز ش يزوزه ...درختا و برگ ها هیسا...داشت اطیرو به ح يقد يتو پنجره  اتاق

 ...که برات ترسناك شده بود يا هیبرگ و سا اوردیبه چشم م دینازك و سف يپرده ها...خونمون بدتر

تعجبم از ...یگفت نارویمچتو گرفتم همه ا رونیب ياز اتاق بر یشدم و تو تاخواست داریشب که مثال از خواب ب هی

خوابت "که  یو تو گفت دمیازت پرس نمیا...ياومد یم رونیبود که چطور هر روز صبح از اتاق خودت ب نیا

 "ذاشتمیباش تو م داریرو قبل از ب لمیساعت موبا...نهیسنگ
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 زتیتخت و م...تو مال من شده بود ياتاق سبز و پر از آوا! بدتر شد یمن همه چ يبرا...هامون عوض شد اتاق

عطر تو رو  يکه بو یتخت...من بدتر شد يبرا نمیا...یدوست داشت شتریمن رو ب زیچون تخت و م يرو نبرد

که خواب بد  ییتو وقتا يها نچنگ زد يجا! تو جا مونده بود يناخن ها يچوباش جا يکه رو یتخت...دادیم

بار  ينداشتم چون دلخور شد یکیحق نزد...يو من فقط حق داشتم اونقدر صدات بزنم تا از خواب بپر يدیدیم

تو دست زدن با لمس کردن با حس  يبرا...يتاب تر شد یو ب يدیبدتر ترس...که دست به بازوت بردم یاول

شکار  رهیخ يتمام نگاه ها یتو معن يبرا...ها هوس بود هتمام بوس یتو معن يبرا...دادیمعنا م هیکردن 

 ...ها بود نیهمه ا ي کبارهیداشتن ...من هم که ریتقص...بود

ودن کنار مهتا خواهرش بهونه ب يبود که من برا نیا لشیدل.. رونیب دیاومد دنبالت و باهم رفت میچند ماه مر بعد

که اون روز و اون چند ساعت تمام  یدونیتونم...بشم یو من راه یاومد که تو تنها نباش...تو رو آورده بودم ي

رفته  ادتیگرمت که باز  يبه پالتو...نبود مراهتهمراهت که باز ه یبه گوش...ِ تو گذشت یحواس یحواسم به ب

 ...یتختت جا گذاشت يلبه  دمیرفتنم از خونه د رونیو موقع ب یبود بپوش

وسط ...بدون تو اومد  میمر یمن نبودن عذاب آورتر شد وقت هیکه اصال شب ییساعت موندن کنار آدم ها چند

اون روز رو  یاما من تصادف جزئ ستین ادتیتو ...و اومدم خونه رونیزدم ب لداشونیشب  يِ مسخره  یمهمون

نشون  يایب یدوست نداشت خودتبهم گفت  میمر نکهیهم...کردم تا به تو برسم یط رویبا سرعت مس...ادمهی

 میمر نکهیهم...بود يمن نازك کرد نشون بد يبا اخم از تو حرف زد و پشت چشم برا میمر نکهیهم...بود  يبد

 ...هردومون بود يبرا يبد يمن و خواهرش نشونه  نیرابطه ب جادیا يبرا کردیاصرار م

 هیو گر ينشسته بود نهیشوم يپشت به من رو به رو...دمید یچه حال يخونه و تو رو تو دمیرس یچه حال با

 ...يکردیم

چرا منو  "یاشک بود بهم گفت سیصورتت خ...یو برگشت يخورد یکه زدم مثل برق گرفته ها تکون صدات

پام  يآب جلو وانیل دستم و ریز يزد ادتهی...آب آوردم وانیل هیبرات ...نداشته بدم یجواب..."؟ينبرد

پام زانو  يجلو ینرفته با چه حال ادمیمنکه ...ها و تو شهیش يسمتت که پام رفت رو امیاومدم ب ادتهی...شکست؟

باشه که من خودمو برات عوض کردن  ادتیکاش ...زهینر نیزم يتا خونش رو یپام گذاشت ریو دستتو ز يزد

 !آه و ناله کردم یه التیفکر و خ
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تابلو آه و ناله کردم  نقدریا...يکه بهت داده بودم جعبه پانسمان و آورد یآشپزخونه و با آدرس سرراست يتو یرفت

تو به  "کنمیانگشت پاتو قطع م شهیش نیبا هم يآ یبگ گهیبار د هی " یو با اخم گفت یاز کوره در رفت هویکه 

 ...يزد لبخندتو تازه  دمیبه مرز قهقه که رس...دمیمن خند...يمن زل زد

رقمه  چیو ه يقهر کرده بود...یبه تو اجازه ندادم تا باز از دستم فرار کن...خودم اجازه دادم تا اشکاتو پاك کنم به

 يو شب گرد رونیب میبا هم بر يداد تیاونقدر گفتم و گفتم تا رضا..رفتمیاما منم از رو نم...ياومد یام کوتاه نم

 ...میکن

 ییجا یو حت میمر ياز حرفا! يمهربون شد هویشد که  یچ...ياونشب چرا مهربون شد ینگفت چوقتیه یراست

 ...خوابت برده بود نیماش يتو...خونه میدیشب بود که رس يها مهین...یام بهم نگفت يکه رفته بود

بغلت کردم و بردم ! من نبود ریتقص...يشدینم داریب...يخورد کیتکون کوچ هیبار صدات زدم و تو  چند

 ...بگم خودم آوردمت دمیترسیطرفم م هیطرف خنده ام گرفته بود از  هیاز ...يبه پا کرد یصبح چه قشقرق...نهخو

توام مدام  يبهت گفتم خودت اومد...گفتم یبددروغ...دادم حیکه بانو جان دروغ رو به راست ترج خالصه

 ...منم که...ستین ادمیچرا  یگفتیم

منم به خاطر منفعت و سود  دیوقتا شا یبعض...دکترت اعتماد نکن يو همه جا به حرفا شهیهم...گمیبهت م امروز

 ..خودم دروغ بگم

کردن تبش  هیساعت پاشو هیبا ...ادیتب داشت اما نه ز...مبل خوابوندم يارسالنو رو ریخونه ام دمیرس یوقت

 دهیچسب شیشونیپ يش روکوتاه و لخت يموها...سوخت یطفل معصوم هم م نیا يدلم برا...اومد نییپا

 ...خواستیم يباز رهدلم خاط..یلیخ..خسته بودم...دمیدراز کش شیتبش که قطع شد رو مبل کنار...بودن

 "آوا"

به خودم  یبه زور تکون...اتاق نشسته بودم يو من هنوز مات و مبهوت تو گذشتیم اریساعت از تماس کوه کی

خونه  زونیبودم و به اوضاع نام ستادهیوسط هال ا...کردمیتا اومدن رها خونه رو مرتب م دیبا...دادم و بلند شدم

 ...دیکشیسه چهار ساعت طول م قلوجب جا حدا مین نیمن ِ تنبل مرتب کردن هم يبرا...کردمینگاه م

 يها کهیتهسته خرما و ... يگاریو جا س ییچا يها وانیل...آشپزخونه اوضاش بهتر باشه اما دیکردم شا فکر

 ...تییسکویب

رو  يها وانیمن تازه ل دیرها رس یوقت...بود دهیفا یگفتم که ب...آسه شروع کردم به جمع و جور کردن آسه

 ...!رو آب زده بودم نتیکاب
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 ؟يچرا زود اومد_

 ...دور تا دور خونه گشت چشماش

 داده بودم؟ لتیتحو ينجوریمن خونه رو ا...فدات شم شلخته_

 !فتمیگرفتم پس ن شیبازم دست پ...داشت به خدا حق

 کنمایخودم مرتب م_

 گفت شخندیداد و با ن هیآشپزخونه تک واریتنه اشو به د باال

االن سه سوته  اریدرشون ب ؟یخونه کار کن يمگه من مردم تو تو...قربون اون دست کش دست کردنت برم_

 ...کنمیم زیتم نجارویا

اونم ...کشمیفکر کنه ازش کار م خواستمینم...بهم داده شده بود اما قبول نکردم یخوب یلیخ شنهادیپ نکهیا با

 ...خسته بود

 چطوره؟...میبخواب میبخور...ارنیغذا ب رونیاز ب میزنگ بزن! میجفتمون کار نکن ایب گمیم_

 ...شل شد ششین

 پول از کجا آوا خانوم؟...آخ جون_

 مهارو از دستم درآوردم و با خنده گفت دستکش

 ...ام بهم پول داده یحساب...جناب مجد_

 شرکت؟ میپس فردام با آژانس بر...آخ جون_

 ...کنفش کنم مونیدرست و حساب داریچند وقت د نیبعد ا خواستینم دلم

 م؟یبخور یچ نمیحاال بگو بب...خانوم یقبول آبج_

 و گفت دیکش رونیبدون دگمه اشو از سرش ب يمانتو

 گه؟یمنو بازه د...زنمیخودم زنگ م_

 ...اوهوم_

دلت  یهرمدل يتو مختار"..."زنمیمن هرجور دلم بخواد حرف م"..."...بله ایبگه آره  دیبا...اوهوم نه آوا خانوم"

 یخورده عصبان هیاوهوم و هووم واسه من نگو  زنمیباهات حرف م یوقت رهیتن بم نیاما ا یحرف بزن خوادیم

 ..."هووم؟؟"...به حرفم نه؟ يدیگوش نم..."ونش یمشکل خودته عصبان"..."شمیم
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موقع جواب  یوقت يشدیم يبدجور کفر... يدییاون روز افتادم که دور تا دور خونه دنبالم دو ادی...ام گرفت خنده

 ...زدمیحرفارو م نیدادن در قبال جمله هات ا

دردت گرفته بود ...يو انگشتتو محکم فشار داد يدال شد یوقت دمیکه چقدر خند يوا... زیپات خورد به م ادته؟ی

سمتم و  يدیهوا پر یآخر سرم ب...يدیکشیو تو خط و نشون م زدمیمن قهقه م...و صورتت برافروخته شده بود

 ... دیخونه لرز يها شهیکه به قول خودت ش دمیکش یغیمن از ترسم ج

 يچوندیپ...يبهم بد گارینخ س هیار بود شب طبق قرارمون بعد دو روز قر ادته؟ی...يسرم درآورد شویتالف

خودمو  يادا ییجورا هیو  يتوام قهقه زد دمیواستادم و خند زیکه پات خورد به م یبعدشم مثل خودم وقت...منو

 ...يدرآورد

 "...يتوام قول داده بود...به هرحال اون حقم بود...برداشتم گارمویاتاقت و س ياومدم تو یواشکیشب  راستش

 ...شرکت يایخوب شد م یلیخ گمیآوا م_

 ...و من با خاطراتت زدیرها صدام نم کاش

 هووم؟_

 ...يخوب شد اومد گمیم_

 ؟ییخدا_

 ..یمحمدم خوشحال شد حساب...شاد بودنا یکه حساب رضایسنا و عل...آره به خدا_

 ؟یچ هیبق_

 و سامانه؟ سانیمنظورت پر هیبق_

 ..اوهوم_

 یِسخنران هیام محمد  يبعد ساعت کار.اومد سنا حالشو گرفت افهیخورده ق هی...یشناسیکه م سانویخب پر_

برو حالشو ...طرفتو گرفت یخالصه که حساب...حرف تو حرف اونم هست! يکرد گفت تو حکم خودشو دار يقهار

 ...ها گهیم "آوا آوا"پسر استاد مثل خوذش ...ببر

 ...و محمد رضایعل يو از حرفا گفتیاز ذوق و شوقش م رها

باهاش حرف زدم اما بازم دوست داشتم خودش سر حرفو  نکهیبا ا...کرده بود ارویکوه يچرا دلم هوا دونمینم اما

ایبچه دار ِ  نکهیا...نه ایبا مهتا ازدواج کرده  نکهیا...هست که مشتاقم بدونم ییزایچ هی...باز کنه و ادامه بده
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اونم از زبون مرد قد بلند  دنشیه برسه به شنچ گفتنشسخته ...اریدوست داشت خواهرش با کوه یلیخ میمر...نه

 ...من

 ...مطب رفتیاومد دم مدرسه دنبالم و م یم اریکه کوه ییهمون روزا...زدیوقتا بهم سر م یبعض میمر

چرا ته حرفاش به  دونمینم یول...يعاد يحرفا...زدیاومد و باهام حرف م یبارم هی يهفته ا دیشا..کم یلیخ

 ...شدیختم م اریخواهرش و کوه

 اریبا کوه گفتیم...شونییجدا هیباهم ازدواج کنند و االن وجود من شده ما خوامیمهتا م ارویکه کوه گفتیم

تموم بشه و اونام ازدواج  یمهتا گذاشته منصرف بشه تا همه چ يکه برا یحرف بزنم و بگم از شرط

اگه بخوام  گفتیم بهمکه  یسح هی...وجودم رخنه کنه يتو یحس حسادت هی شدیحرفاش باعث م نیهم...کنند

 ...!نه مهتا شمیمن برنده م

با آرامش ...شتریب دیاون روزهامو شا یزندگ...من مرد قد بلندمو دوست داشتم...کرد حمیجر میمر يکم حرفا کم

بدون واهمه ها ...بالش بذارم يراحت و بدون ترس سر رو تونستمیم...کردن بعد مدت ها قسمتم شده بود یزندگ

 نایا يهمه ...بخرم دیو دفتر جد فیو ک ولباس ن...برم مدرسه و بدون دغدغه درس بخونم تونستمیم...شب مهین

 ...گذاشته بود ارمیمنت و خواسته در اخت يبدون ذره ا...شبه هی...کجای اریمن بود و کوه يآرزو

 یوقتا رفتارام ب یبعض دونستمیخودم م...نرم تر بشم اریگرفتم با کوه میبود که تصم یچ لمیمهمتر دل دونمینم

من تحت  ياما همه عالقه ...شدیبرام م تیاهم یاوقات ب یو بعض ذاشتمیبهش احترام نم...محضِ یِانصاف

برطرف  يپا...مردا مثل همن يهمه  گمیم شهیباخودم هم...بود که بابتش لطمه خورده بودم یالشعاع هوس

کدن  یاونا فقط به فکر راض...نه ای ين به رابطه بدت يا.خیتو م کنهینم یکه بشه براشون فرق ازشونیکردن ن

 ...خودشونن

 یاز هرنگاه ترسمیهنوزم م...اریکوه ياوقاتم از نگاه ها یبعض دیشا...کردمیفرهادم فرار م ياز نگاه ها ییوقتا هی

 ...و بس شهیختم م یبه همخوابگ دونمیکه م

بابت جمع و  یکاف يبه اندازه  شبید...خواهرم صبحونه رو آماده کردم يبرا...شدم داریب شهیصبح زودتر از هم 

 ...دست به کمر شد يکه چند بار دمینگفت اما د یچیخودش که ه...جور کردن خونه به زحمت انداخته بودمش

کنم  ادآوریشرکت  يرو تو فشیرها کار کنم و وظا ياگه رو دونستمیم...اومد ادمیمحمد  يصبحونه حرفا سر

شونه ام  يسرشو رو شهیمثل هم میسوار مترو که شد...زنمیدونشون م ریت هیو من با  رهیگیم سناهم الگو مکم ک

و من  دیخوابیم...فرستادمیم رونیب ریراحت بودنش نفس هامو با تاخ يو من برا دیخوابیم...گذاشت و چشم بست
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 یشکل به وجد م کی يدو خواهر دو قلو دنیبا د یکه گاه کردمینگاه م یمردم ياون به چشم ها يجا

 ...حوصله ام رفتیو من سر م دیخوابیم...آمدند

که  یتا وقت...رمیازش نگ یدادم سراغ حینشدن رها ترج داریب ياما برا کردمیحس م فمیاز ته ک مویگوش ژیو ژیو

 ...زنگ زده بود اریکوه. میشد یسوار تاکس

کاش من ...کاش رها خوابش سبک نبود...دهینشن یبد نکنه که از قصد جواب الیکاش خ...دادمیجواب م کاش

 ...شدمیدلتنگ نم نقدریجهت ا یب...يخودیب...یگاه

بنا به ...دیطول نکش شتریب يچند لحظه ا مونیعاد یسالم و احوالپرس...میبود دهیو رها بعد از محمد از رس من

نشسته بودم و با  میچوب يساده  زیپشت م...باشه کجایرها  گرفته بودن اتاق من و میتصم رضاینظر خودش و عل

 ...نه ایکنم  ملیبود رو تک ختهیکه محمد سرم ر يهمه کار نیروزه ا هی تونمیکه م کردمیخودم فکر م

 ییکجا_

 ...گذاشت يهمون فهرست کار يداد و دستاشو رو هیتک زمیبه م محمد

 نه؟ ادهیز_

 ....نگاش کردم که بفهمه جواب سوالشو يجور هی

 ...یکن ياز روز اول همکار یتا تو باش_

 ابروشو هنرمندانه باال انداخت يتا هی...بود دهیفا یچپ نگاه کردنم ب چپ

 افتاد؟...خونتون يشده نصفه شبم بر...يدیکاراتو انجام م یمونیامشب تا هروقت شده م_

اما اصرار داشت به نگه  دیخندیگوشه لبش م...شدم رهیبه صورتش خ يخونسرد نیدادم و در ع هیتک میصندل به

 ...داشتن خنده اش

 يرم دار هیبق يکارا نمیهم يبرا...رسهینم هیزورت به بق دونمیمنکه م...یفکر کنم اشتباه گرفت!...جناب نیبب_

 !گفته باشم...توهما رهیبره کالهمون م شیپ نجوریاز االن بگم ا...رو دوش من يندازیم

 ....اخم داشته باشه کردمیم یسع کهیان نیدر ع دیخند لبش

بهتره  دیبه فکرم رس دیبهم عالقه دار یلیخ دمیراستش د...دیانجام بد ییدوتا سانیبا پر دیبا نارویا...بچه پرو_

 ...دیباهمم کاراتونو انجام بد

 ...دیرها که تازه وارد اتاق شده بود فهم يقهقه  ياز صدا شدیم نویا...نداختیم کهیداشت ت قشنگ

 ...کنهیم یبلنده صورت خواهرمو زخم سانیپر يناخنا...دوتارو به جون هم ننداز نیا...محمد خدا خفه ات نکنه_
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 رها گرفت و رو بهم گفت ينگاهشو از چهره  محمد

 !به اون در نیا! رهیگیعوضش خواهرتم بالنسبت خوب پاچه م_

ساعت بعد ما  میحدود ن دیشا...رفت  رونیباز از اتاق ب شیبکنم محمد با ن یبه خودم اومدم و خواستم اعتراض تا

 ...یشهاب ياومد و بعدم خواهر و برادر خانواده  رضایتازه عل

 يرو جلو سانیپر يآشپزخونه مشغول حرف زدن و پچ پچ کردن بودن که فهرست کارا يتو سانیو پر رها

نبود دست من دراز مونده  الشمیخ نیع...شد رهینازك و رو هوا مونده اش به برگه خ يبا ابرو...صورتش گرفتم

 خورد و بعد چند لحظه مکس گفت شییچا وانیاز ل الیخ یب...رهیتا برگه رو بگ

 ؟یِچ نایا_

 ! دردش اومد...اش فشار دادم نهیس يمقنعه اش فرودآوردم و رو نیچ يدرست رو برگه

 شهیکه کار من بعد تو شروع م گمیم لیدل نیبه ا...يانجام بد يتا ساعت سه وقت دار تینها...امروزت يکارا_

... 

 !بود دهیخواهرم ترس دیشا...زدیرها دو دو م يچشما...رو گرفت و من دستمو برداشتم برگه

 !دمیحاال انجامشون م_

 گه؟یاالن د یعنیحاال _

و جوابمو بده  رهیتا اومد جبهه بگ...رونیزود بزنه ب یلیرد بشه و خ نمونیباعث شد رها از ب میخشک و جد لحن

 شمردم و دوباره گفت متیمنم فرصت رو غن...گفتن سنا ساکتش کرد "سالم " يصدا

 ! تا ساعت دو...يپر_

حرص ...کردمیخطابش م نطوریاومد خونمون تا باهاش درس کار کنم ا یگفتم چون هربار که م "يپر"

تمرکزش  ایو  دیفهمیم شتریدرسو ب ای خوردیهربارم که حرص م...داشت اسمشو مخفف کنمدوست ن...خوردیم

 ...شدیم شتریب

 ...کردم یدر با سنا رو بوس يجلو

 !وقت نهار  یذاشتیم...ياومد رید_

 ..واسم گرد کرده و لبش رو غنچه چشماشو

 ...يجد...خشن...جذاب...جوون_
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 هیتک واریبه د نهیدست به س رضایمخصوصا االن که عل...حرف بزنه نطوریباهام ا یکس ياومد جلو ینم خوشم

 ...بود ستادهیبه تماشا ا يخودیداده بود و ب

 ! شوهر هیبه توام ...با هم شفا بده ضارویمر يخدا همه  _

بختم باز شد و تو و خواهرت  دمیقول م...رد بشه نجایاالن از ا نیهم نیمرغ آم شاالیا...خدا از دهنت بشنوه_

 ...ساقدوشم نیبش

 ...دست به اتاقش اشاره کردم  با

 ...برو بذار به کارم برسم_

اذعان داشت  سایپر یو حت رضایعل يبعدم در قبال خنده ها دیگردنم شد و گونه ام رو با آب و تاب بوس زونیآو

 "!دیواقعا چسب "

جفتمون  يکارها...میچون مجبور بود میباهم کنار اومد...سانیپر يرفتار ها یحت...خوب بود یاول همه چ روز

 ...هاش تیمسئول قیبه انجام دادن درست و دق کردمیرو مجبور م سانیپر ییجورا هیبهم ارتباط داشت و 

 ...یخسته نباش_

 !توام_

 !سانیمن و پر يمکالمه  نیاز آخر نمیا

انجام  يبرا يکار...میگردو باهم بر ادیب يبود که کارم تموم شد و منتظر موندم رها هم از شهردار 5 ساعت

 "!هووم؟"زنگ بزنم و بگم اریبه کوه خواستیدلم م...گذاشتم  زیم يسرم رو رو...دادن نداشتم

ها بازم  یفرار از تلخ نیدر ح کهییخوبه اما امان از روزا شهیهم نیریخاطرات ش يادآوری... دمیخند ثانهیخب

 ...یشیتوشون غوطه ور م

 ؟يبر يخواینم_

 ...سرمو بلند کردم و گردنِ خشک شده ام رو کج و راست...چشمامو باز کرد رضایعل کیآروم و نزد يصدا

 ...شدم زمیم يرو ییِچا وانینشست و با اشاره اش متوجه ل یصندل يرو

 ...ختمیریخودم م یمرس_

 ...؟يخسته شد...کنمیخواهش م_

 ...نیهم... نمیبش زیدام پشت مخورده پشتم باد خورده عادت ندارم چند ساعت م هیفقط ...نه_
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 تیخودتو اذ.باش  هیتوام مثل بق...ينموند شتریربع ب هیواسه نهارم ..بچه ها هیمثل بق...رونیب ایخب از اتاق ب_

 ...تا راحتم بگذره ریراحت بگ...نکن

 ..خنده سر تکون دادم با

وا  سشونمیرئ نکهیچه برسه به ا...رنیدرم رکاریخودشون از ز یبچه ها به اندازه کاف...یحرفو بزن نیا دیتو که نبا_

 ...بده

 دیسرو صدا خند پر

 !حسابشون از تو سواست هیبق...گمیآوا من دارم به تو م_

 گهیحرفش باعث شد طور د نیاما هم...دمیشن یگفت و من چ یچ اوردمیخودم ن يبه رو...مهربون شده بود باز

حرف  زیر هیموند و  شمیتا اومدن رها پ يا قهیچند دق...کنم شیاالتیخ خواستیدلم نم.باهاش برخورد کنم يا

 ...زد

 .نبودم اما خودش گفت اون دور و بر کار داره یراض...تا مترو رسوندمون سامان

 م؟یمانتو بخر میآوا امروز بر_

 ...میبه باد دانش گرفت میخواهر افتادم تصم نیپول دست منو ا باز

 م؟یمگه ندار_

 مهستان؟ میبر يحال دار...ینیبب دیاومده با ییمدال هی...میبخر دیجد_

دلم نبومد بگم ...شدیهم م ینجوم یهاش گاه متیکنه که ق دیخر ییاز جا خواستیدرست م...اشتهام بود خوش

 ...!!خرمیبا خودم گفتم فوقش من مانتو نم...نه

که  یو هر مدل گشتیهارو مدونه دونه مغازه ! که من به شدت نداشتم خواستیو گذار با رها حوصله م گشت

 ...داشتیدست از سرم برم دیدیاخمامو م یباز خوبه وقت...دیپوشیو م داشتیاومد برم یخوشش م

 ممنون...برمیرنگ م هیمانتو دوتا  نیآقا از ا_

 چرا دو تا؟_

اما من  ادایبهت م رهیرنگ ت...يقهوه ا یهمه اش مشک یِچ...ادیم شتریبه تو ب ادیبه من م یوقت...خودمو خودت_

 .دوست ندارم

 درآوردم که دستمو گرفت فمیکارت پولمو از ک ناچارا

 ...کنهیخانومت حساب م یبخره آبج یامروز هرچ! بارم من هی يتو خرجم کرد نهمهیا...کنمیمن حساب م_
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 !دمیو کفشم خر فیننداختم و ک نیروشو زم! ام نبود يبد فکر

 اریکوه دیتا شا کردمیچک م ویبار بود که گوش نیصدم نیا...درست مثل امشب...چشم روهم نذاشتم شبمید

 ...زنگ زده باشه و 

خورد و کامل به سمتم  یتکون... دمیسرش کش ریآروم از ز...کردیسر رها گذاشته بودم گز گز م ریکه ز یدست

که  یصورت...مات صورتش بودم...سرش ریاشو برد ز گهیام انداخت و دست د نهیس يدستشو رو هی...دیچرخ

 ...ستمیشبه که تنها ن دوو خداروشکر کردم  دمیبوس شویشونیپ...وقتام یوقتا دوسش نداشتم و بعض یبعض

سر  رفتمیم دیبا سانیبود که با پر ییمال روزا شتریب یسخت.عادت کنم یبود تا به همه چ یهفته زمان کاف دو

حرف زدنمون بهتر شده ...میرفتیون دوتا موقتا خودم یاومد و بعض یروزا سامان باهامون م یبعض...ساختمون ها

هربار که از ...بود دنشیداشتم لباس پوش اهاشکه ب یتنها مشکل...که باهام داشت يو از همه مهمتر همکار...بود

 رفتمیهرچقدر من ساده تر م...کنم زینگاه تک تکشون رو آنال تونستمیم میشدیرد م یافغان يکارگر ها يجلو

خوب ...رضایبعد دو سه بار تذکر دادن دست به دامن عل...داشتیبرنم شیو آرا پیتباز هم دست از  سانیپر

 ...!!رو یبه عل سانیربودم حس متفاوته پ دهیفهم

و  فیچرا خونه کث دادمیم ریگ یحت کردمیم لهیبهش پ ییروزا هی...کردیطرفم بودن رها کنارم حالمو خوب م هی از

 !!دادیمامانش راش نم نکهیا ایمن  يبرا...بود یچ يسکوتش برا دونمینم...نامرتبه

من قدرشو .بود یکل زدیو غرم به جونم نم دیرسیمدام بهم م نکهیهم.گرفتم باهاش سرحرفو باز نکنم میتصم

 !دونستمیم

 زدمیصداش م ذاشتیم رونیتا پاشو از اتاق ب...کرده بودم به رها لهیپ...کم بود يزیچ هیصبح کالفه بودم انگار  از

خوب و خوش  یکه همه چ ییعادت نداشتم به روزا...یدستپاچگ هی...دالشوبه هی...داشتم يحس بد هی.

کاش ...یعنی ادیبه دل بد م یوقت..من به دلم شک نداشتم...توفان در راهه هیآروم  يروزا نیانگار پشت ا...باشه

کاش امروز سر ...دمیدیرو نم چارهیب يرفتن گربه  نیماش ریو من ز میاومد یم رونیاز خونه ب رتزیامروز د

 يقرار یگنجشک قلبم بدجور ب...؟يزلزله تو راه دار...بشه؟ يزیقراره چ ایخدا...خوردینم نیرها زم ابونیخ

 ...؟یامتحان کن فتویضع يبنده  نینکنه باز به سرت زده ا...؟یازم جدا کن يخوایرو م ینکنه کس...کنهیم

 !!من يآقا...من زیعز...میاوست کر نیبب

 !امتحان و آزمون رو بزن تا باز من دست به رگ نبردم و نزدم دیق...جون ِ جان دادنم نداره نجانبیا
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بهش انداخت و  ییمحمد بردم و اونم نگاه گذرا يهام که تموم شد برا یطراح...حوصله انجام دادم یب کارامو

 چکدومشونیغاز ه هیصد من  يحرفا ها و یاز شوخ.نرفتم رونیاز اتاق ب ینهار خوردن هم حت يبرا...کرد دییتا

 .اومد یخوشم نم

 !دلمم...کردیسرم درد م...دمیجانمازم دراز کش ياتاقم خوندم و رو يگوشه  نمازمو

دلم چرخ و فلک از  يتو يدوباره ...پرسمیچرا احوال نم...خبرمیبه منکه چرا ب...کرد به من لهیپ یدل لعنت نیا باز

 ...زدم رونیکارمو زودتر انجام دادم و از شرکت ب...چراها راه افتاده بود

 گفتمیبا خودم م...بهم نداده بود اممیپ هی یدو هفته گذشته بود و اون حت...عقل و دل راه افتاده بود باز جنگ

 ..اما "یخودت گفت"

 ...دتا بوق باالخره جواب دادشماره اشو گرفتم و بعد چن...ام کار دستم داد دلشوره

 !سالم_

اصال چرا ...؟یچرا رفت...؟یالیخ یچرا ب..؟يچرا زنگ نزد..نه؟ يجواب بد یخواستینم...؟يجواب داد ریچرا د_

 يدیچرا حاال که منو د...؟يایب يپا نشد رمیگفتم دارم م یچرا وقت...باشه؟ یگیزنگ نزن م گمیچرا م...؟یبرگشت

 یچرا نذاشت...خونه اجاره کردم؟ یبا چه پول یپرسیچرا نم...گذروندم؟ يد سالو چجورچن نیا يدیکالم نپرس کی

 !چرا دوست دارم؟...فراموشت کنم؟ تونمیچرا نم...یشینم المیخ یچرا ب...خونه؟ يچرا اون روز زود اومد...رم؟یبم

 اریسکوت کوه...نسبت به حالم نداشتم یحس خوب...خوردیگلوم وول م يتو يزیچ هی...نفس نفس افتاده بودم به

 شد؟یم دایاعتراف هم پ نیتلخ تر از ا!! ام بدتر شدهیزده م دیو حرف نبا

 م؟؟یحرف بزن میدنبالت بر امیب_

 ...همه آرامش رو از کجا آورده بود نیا! کردیم میعصبان شتریآروم و پر از آرامشش ب يصدا

 نه؟ میچه حال ستیبرات مهم ن_

 خانوم؟ ییکجا_

 ...نشستم  يسهرورد ابونیکنار خ يها مکتین يرو

 ...نمتیبب خوامینم_

 کنمیخواهش م...دنبالت امیب ییبگو کجا. بار به حرفم گوش کن هی...خوامیاما من م_

سرد  يهوا نیتو ا...عرق جا خوش کرده بود يقطره ها میشونیپ يرو...شدیم نییام تند تند باال و پا نهیس قفسه

!بود متیچند قطره غن نیهم
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 ؟یکنیم یهنوز همون خونه زندگ_

 !هست؟ ادتی...آره_

 !بره؟ ادمیبهشتمو  شدیمگه م! سوال نیا دنیدار بود پرس خنده

 !اوهوم_

 ...زنهیحرف نم یمدل نیا چوقتیمهندس ه هی..خانوم کوچولو؟ یکن یمنو حرص يخوایاالن م_

 !اوهوم_

 اقوت؟یکافه  میبر...بابا يا_

 ....شاپ و رستوران و  یکاف طیتو که از مح_

 ...دیحرفم پر وسط

 ... ادیهنوزم خوشم نم_

 ؟ییتنها!! خونه ات امیپس م_

_... 

دختر خل و چل به خونه اش باز بشه؟ خجالت  هی يپا شهیمهتا خانوم ناراحت م یبگ شهیروت نم...یآخ_

 یاش؟؟ اون روزا که فقط من تو رو از مردونگبر يشد! کرد هیکه بشه بهت تک یبش يمرد هیقرار بود ...نکش

از  شتریب... ؟يارخوب و خوش تموم شد؟ دوسش د یکردن همه چ یمنو راه...من رفتم ! انداخته بودم

 ؟یگینم یچیچرا ه! ...هست؟ ادتیاصال منو ...من؟

پر از  يدار یحس هیو ته دلت  رسهیکه آخرش به هق هق م ییها هیاز اون گر...هیگر ریبزنم ز خواستیم دلم

 ...دنیرفته بود بار ادشونیچشم ها  نیدنبالش بودم اما ا...شدن یخال

 دنبالت؟ امیب ای يایم_

امروز از صبح کالفه بودم گفتم سر تو ام ...الیخ یب...! منه احمقو بگو افتادم تو کار نبش قبر...خنده داره واقعا_

 ...کنم یخال

 ؟ياالن سبک شد_

 ...اوهوم_

 !منتظرم...کنم یتا سرت خال ایب ينو کالفه کردپس حاال که م_
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مثل ...بچه بودم!! کردمیم یدهن کج شهیش يرو يداده بودم و به حباب ها هیتک شهیسرمو به ش یتاکس تو

 دمیسف اهیاز صبحش دست به س...اریکوه يو خانواده اش اومده بودن خونه  میکه مر يهمون روز

ام به گوش خونه  یدست هی یاول صبح یو حت ذاشتمیم ییچا شدمیم داریب اریاگه زودتر از کوه شهیهم...نزدم

ِ خونه رو  ییرایپذ اریکوه نکهیهم...بودم یشاک یحساب میقبل مر ياما اون روز بابت همون حرفا...دمیکشیم

 لمیف جانیه يبه هوا...مبل کرم روشنه خونه اش مشغول خوردن شدم يبسته پفک برداشتم و رو هیجارو کرد 

از  یکیگذاشتن  نیپام موقع رو زم قایو منم دق نیرو زم ختیریم! شد یبشقاب پر از پفک خال يدو دفعه ا یکی

 !!کردیپفک هارو له م

مبل رو  يبا همون دست کوسن رو...دست از تالش برندارم شدیباعث م نشمیهم...زدیقهقه م...دیخندیم خودش

 میقا زیم ریرو ز يگاریجاس!!افتاد یمسئله ناخودآگاه اتفاق م نایالبته همه ا..دمیبغل کردم و لبهامو روش کش

 ...زیم يکرده بود و من گذاشتم رو

بهم بدهکار  یکی شمیهفته پ...سهم فردامو امروز بده "نگاش کردم و گفتم  "!میندار گاریامروز س "و گفت  دید

 "بده بهم...یحرومت بشه اگه خودت بکش...يبود

خنده ... پام ينگاه به کوسن رو هیپام انداخت و  ریز يخرد شده  ينگاه به پفک ها هی...و کنارم نشست دیخند

 "؟؟يبا ماست بخور ارمیبرات ب پسمیچ يخوایم " شدیم رهیبه چشم هام خ یوقت کردیاشو کنترل م

 یقاط ادیسر و صداشون درب...خوابمیتازشم شب زود م...اریب گارمویس "ابرو باال انداختم و گفتم  طلبکارانه

من تو خونه خوابم کم  یگیبه اون مهتا خانومت م شه؟؟یم یچ ادیسگم باال ب يکه اون رو یدونیم...کنمایم

در ضمن پاشونو تو اتاق من ...شه؟؟یم یکه چ یدونیکنه م خوابمیو ادیخنده اش ب يفرهادم صدا! حرف بزنه

 "...جِ امیم ارهیافتاده اشون اسم منو ب سیمامان پر ف...ذارنینم

از لجش ! دادمیفحش م دینبا اریکوه يتو خونه ! زدمیحرف بد م دینبا...شد رهیباال داد و به لب هام خ ابروهاشو

تو خونه و با بودنش برام  ادیکه قرار بود اون روز ب یبه هرک...روز خوبشو خرابتر کنم فحش دادم نکهیا يو برا

 ...خط و نشون رفتن بکشه

 ...شتریو ب شتریخونه اش گذاشتم ب يکه پا تو ياز همون روز...بگم بهتر

 ...من مردم! يشد تیتو اذ...وابسته ات شدم؟؟ چرا

مرتب کردنش  يچند ساعت وقت پا اریکردم که انگار نه انگار کوه يبازساز يجور هیاومدن مهمونا خونه رو  تا

کردن خودکار سبزم مبلو  دایپ يال برامث...کردم مرتب کنه يافتاد تا اگه خرابکار یپشت سرم راه م...گذاشته بود
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بلند خونه رو  يپرده  ای...تکونش بده وبارهاما خودش مجبور شد د...حوصله دادم سر جاش یکشوندم جلو و ب

 ای...مجبور شد خودش درست کنه...!! فتهین نیمرتب کنم تا چ نشوییرفت پا ادمی...نمیکنار زدم تا کوچه رو بب

 کهیرفت ت ادمیبرطرف شده بازم  شیو مطمئن بشم تاخوردگ ارمیفرش در ب ریاز زکه خواستم برگه امو  یموقع

کم وروج و وورجه  طونیدختر ش" گفتیو م دیخندیتازه م...چیه زدیغر که نم!! تا خورده فرشو صاف کنم ي

 "رحم داشته باش...کن

دوست نداشتم مهتا ...دیاشکم چک...چند قطره ناقابل یکیتار يمن با بغض کنج اتاقم نشستم تو...اومدن مهمونا

با ...من بلد نبودم کردیو تلفظ م اوردیبه زبون م ارویآخه اونطور که اون اسم کوه...خطابش کنه کیبه اسم کوچ

 !دادمیگفتنش جون م "جان اریکوه"هربار 

 گارینشستم و س یچوب زیم يتو بالکن اتاقم رو...کف اتاق ختمیامتحانمو پاره کردم و ر يها یکپ یپل

 ...شدمیم وونهیبهم سرم نزده بود داشتم د یاتاق تنها بودم و اون حت يکه تو یربع کیبابت ...دمیکش

لحاف بدنمو  ریز...بودم که در اتاقو باز کرد دهیسرم کش يلحافو رو...دمیتخت دراز کش يتموم شد و رو گارمیس

بودم  داریب...موهام بوسه زد يبودم که رو داریب...دمیو فکر کنه خواب نهیمنقبض کرده بودم تا لرزش شونه هامو نب

 ..."ریشب بخ"بودم که گفت  داریب... "دیببخش "که گفت 

رومو برگردوندم مهتا  نکهیاما هم...اومدم رونیاز اتاق ب یواشکیرفتن  ییدستشو يساعت بعدش به هوا کی

خانوم ...خورده وندیبهم پ يبا ابروها بایخانوم ز...بیبا ظاهر دلفر بایخانوم ز...روشن يبا موها بایخانوم ز...خانوم

 !!!و نگاه سرد بایز

بود اما  فیکه بهم زد ظر يتنه ا...واسه من اومد و از کنارم رد شد ییچشم و ابرو...شدم بهش سالم کردم هول

 ...او دوستم نداشت!! خوردم يمن تکون بد

 يبرا! پدر مادر خوب هیداشتن  يبرا...بچه ام زایچ یلیخ يمن برا دمیهمون شب فهم...کم آوردم ییجورا هی

روز و شب  يبرا...نداشت مویزندگ ياز مردا چکدومیه يکه نامرد يداشتن مرد يبرا...خوب يداشتن آرزوها

من تا سر شونه ..بچه بودم نایهمه ا يمن برا...آب تو دلم تکون بخوره نکهیبدون ا گذروندمیکه با خنده م ییها

 !؟!شد؟یم نمیبچه تر از ا...دمیرسیمهتاهم نم ي

 ...شدم ادهیپ دیخونه نگه داشت و من با ترد يجلو...راننده واردتر...رو کامل بلد بودم آدرس

 !!چرا اومدم؟...ادیب هوی میاگه مر...مهتا باشه اگه
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!! ندارم یه خوشبختب يدیمن هنوزم ام...که از در خونه فاصله گرفتم تا برگردم شدیداشت ازم دور م یتاکس

دو هفته  کهیهمن...یِکاف دنمیعمر نفس کش هی يداشتن رها برا...ندارم میزندگ زیعز يبه داشتن آدم ها يدیام

تو آرزوهام ازش  شهیهم! ندارم طلبازش  يزیمن چ...خدا هیهد نیبهتر یعنی چرخهیاس مثل پروانه دورم م

 !رها هست...گهید ستمیاالنم ن...تنها نباشم خواستیم

 ....خواب گران نیاز ا شدمیم دیدور تر با...هامو تند کردم  قدم

 !؟...آوا_

 ....انیپا یب نیبا طن ختیکه دلم ر...که صداش...که صداش يوااا

 کجا؟_

 !هنوزم دوسم داره یعنیباشه  دهیخر یناپلئون!...ینیریش يجعبه ...کنمیدستاش نگاه م به

سنگ جا  نیمنطق تر از من و ا یباهم داشتند؟؟ ب يچه رابطه ا...سوختیته گلوم م شدیترم م کینزد هرچقدر

 شد؟یم دایگلوهم مگر پ يمانده تو

 ...گهید ایب...میبر_

 ...هیهمسا يمردها...شهیمثل هم...بهش کنندیسالم م...نهیآروم و طمان شهیمثل هم...زنهیقدم م کنارم

 ...کمتر شده بود ادمونیز دیشا يِقد يرها فاصله  ینتبه لطف کفش چند سا...میستادیدر که ا يجلو

 ...اریاز کاپشنم در ب دویکل..که دستم پره ینیبیخانوم م_

 برمیکته اش م بیج يدستمو تو نکهیاما هم...به قبول خواسته اش شمیم یو منم راض کنهیلبخند نگاهم م با

تنها تنها ...بود بشیج يهم تو گارینخ س هیو  يدستمال کاغذ کشم؟؟یخجالت م اریمن از کوه!! کشمیخجالت م

 !؟

که  یکاج بزرگ يبو...و چند سال ساخت شدم یمیقد يقفل چرخوندم و با اشاره اش وارد خونه  يو تو دیکل

 !!من با کاج خاطرات دارم...دیچیقد علم کرده بود تو مشامم پ یباغچه خونه حساب يتو

 يبنفشه  يگلدون ها! مهتا خانوم دوست داشته دیشا...میداشتاون موقع ها ن...تخت گذاشته بود هی اطیح گوشه

 ...بود یجالب يبسته از سرما فانتز خیکنار حوض 

دوست نداشتم دوباره وارد ...میموندیم اطیح يتو خواستیدلم م...درو باز گذاشت...از من وارد خونه شد جلوتر

کفشامو از پام . شدیتر م کیبه من نزد شتریو اون هر لحظه ب کردمیمن از گذشته ام فرار م...اون خونه بشم

 ...دادم واریامو به د هیتک...تخت نشستم يکندم و چهار زانو رو
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 ...خورده که گذشت اومد هی

مجد گفت ساکن کرج  يخونه  يخودش اون روز جلو! دروغ بهم گفته بود...دمیخندیحماقت خودم م به

 !من چقدر ساده ام...شده

تا تو رو روبه  ادیرها خانوم درم يبابا...یستیکه ن ازمیاهل شلغم و پ...دختر يخوریسرما م...یچرا اونجا نشست_

 .راه کنه

کنج لبش با  يو خنده  ینگاهمو ازش گرفتم و دربرابر شوخ. زدیم نهیخودش رو به س يسنگ اون روزا داشت

 اخم گفتم

 !این یناراحت...نمیبش نجایدوست دارم ا_

 ...تر شد و بعد کینزد شییاشاالپ شاالپ دمپ يصدا

 !زمیبر ییمن برم چا یکنیمنو درست م يویپس تا تو راد_

 يخوشحال کردنش چند ساعت تو يگفت خرابه برا یبار که با ناراحت هی...پدرش ادگاری یمیقد يویراد...ویراد

شل  ویراد نیگوشه چپ ا چیکه هربار پ شدیچجور م دونمینم...ور رفتم تا ویراد يها میو س چیاتاقم موندم و با پ

 ...حاالم...کردمیو من با شرطه ها و شروطه ها براش درست م شدیم

بعدم رفت و من دست به کار .گذاشت  ویآورد و کنار راد رونیمردونه اش ب رهنیپ بیرو از ج زیر یگوشت چیپ

با حوصله بازش کردم و  دیرسیاز داخلش به گوش م یبیعج يسر و صداها...مشکلش بزرگ تر شده بود...شدم

 ...داشتم به رو به راه کردنش دیام...شوندمیاز جا دراومده رو با حوصله سر جاش م چیهرپ

 نشد؟_

 ...یشگیهمون خط قرمز هم...یشگیهم يهمون فاصله ...رو کنارم گذاشت و خودش هم  ییچا ینیس

 ...کنمیاالن درستش م_

 !ستین يخبر یئونناپل ینیریوگرنه از ش یبهتره رو به راهش کن_

 ...رو به لب زد شییچا وانیلبخند زد و ل...میغضب شده بودم با نگاه ها ریم

بنده به ! باور کنم که زبونتو موش خورده؟ يخواینم...خورده غر بزن هی...خب آوا خانوم...چسبهیداغش م ییچا_

 !نشون بدم؟...جاش هنوز هست...زبونو خوردم نیا شین یلیشخصه خ

 دیام يجا پرستمیرو م یناپلئون دونستیهنوزم م نکهیهم...به حرفاش و به کار خودم ادامه دادمندادم  تیاهم

 !داشت مگه نه دلم؟
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 ...فکر کنم درست شده باشه...تموم شد_

 !دستت طال خانوم_

 نیا...صورتش ي مهیو شد و من به ن رهیبه رو به روش خ...دیزود ازم دزد یلیآوردم نگاهشو خ يکه باال سرمو

 و چروك ها اون روزام بود؟؟ نیچ

 چه خبر؟ گهیخب د_

 ...یلیداغِ خ...رو بردارم ییچا وانیتا ل دمیبه خودم م یتکون

 ؟یهست یاصال از کارت راض ؟ییِِ کارت چجور جا طیمح_

 شهیروم ثابت م شیچشمام ها يمردمک ها...نگاهش... یکم "دلم" يفقط به هوا...اما من...کنهینگاهم نم بازم

 ...گردونمیمن رو برم ارنبیو ا

 !خوبه_

 ؟يخورینم ینیریش...خب خداروشکر_

 ...دوست ندارم گهید!!! نه_

 !شوندیظرف به سمت باغچه پرت م يتو يها ینیریمن بعد از چند لحظه دوتا از ش يچشم ها يجلو

 ...زنهیو اون فقط لبخند م شمیم رهیتعجب بهش خ با

 !دوست ندارم گهیمنم د_

مشت  هیکه بابت خواب بد شب قبلم بهش زنگ زده بودم و بعد  يمثل همون روز...ترسناك شده بود...ترسمیم

 يکه تو يهمون روز...ساقط کنم یخودمو بکشم و از زندگ خوامیربط بهش خبر دادم م یحرف با ربط و ب

م صورت عبوس و کرد ازچشم ب یوقت...و بعد دمیدستم کش يو برنده چند خط رو زیت غیحموم نشستم و با ت

که ...چوقتیکه ه دیسرم کش يخونه اش گذاشتم عربده ا يپا تو یوقت...چشمام نقش بست يجلو شیارغوان

 ..بعدش رو نیدلنش یرو هم آشت دادیهم اون داد و ب! برمینم ادیاز  چوقتیه

 !تیترب یب...برکت خدا بودا_

واهمه  یکینزد نیکاج اونم به ا يبس که از بو دمیبا دهن نفس کش..شدم و پا برهنه به سمت باغچه رفتم بلند

 ...انداخته نییکه سرشو پا دمید...رو برداشتم و برگشتم یدوست داشتن يها ینیریش...داشتم

 ...خوردش شهیم...ناراحت نشو_

 ...شد و رو به روم قد علم کرد بلند
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 ...شدن فیکث...يبخور خوادینم نارویا_

 ...انداختم ریپر محبتش سر به ز يدستم گرفت و من از تماس دست ها از

 !اد؟یم یمهتا ک_

 ...سرده نجایداخل ا میبر...بشه داشیپ دیبا گهید_

گردنم راه  کینزد ییاز جا...شیپر قوم و خ يمورچه ها يدوباره حمله ...به سرم زد یاولش پتک محکم جمله

 ...دندیافتادند و به فرق سرم رس

 ؟يازدواج کرد_

 یب! منم به حرف تو گوش کردم! ازدواج کنم؟ یراحت باش خوامیاگه دوست دارم و م یمگه خودت نگفت..آره_

 ! شدم التیخ

 ...من خشکم زده بود...تر شد کیقدم بهم نزد هی

آوا  يدیرس یبه خوشبخت...یکن یبا من زندگ يدوست ندار گهیدنبالت نگردم چون د یخودتم گفت_

 کنمیاصال االن که نگات م...چشماتم ریز ؟يالغر شد نقدریرا اخوب و روبه راهه؟ پس چ یاالن همه چ...خانوم؟

 ...نجایا يبار اومد نیاول يکه برا يشد يهمون روز هیشب نمیبیم

 نمیهم يبرا...چونه ام کینزد...باالتر اومد...به خودش داد یگلوم جا خوش کرده بود تکون يکه تو یسنگ

 ...زدیبد موقع اومده بودم که طلبکارانه حرف م...دیلرزیم

 بامن؟ يتعارف دار...رامو کج کنم برم ومدهیحرفا بگو تا زنت ن نیا يبه جا_

سرد چه وقته عرق  يهوا نیتو ا...کشهیصورت نمناکش م يو دست به پهنا فرستهیم رونینفس رو ب کالفه

 کردن بود؟؟

 ...بخورم خیآب  وانیل هی دیبا_

 ...و نگاهش دمیجلوش سر تکون م نهیبه س دست

 ...از کجا شروع کنم دونمینم نکهیا يچرت و پرت گفتنمو بذار پا...دیببخش_

 !کردم؟ رشیمن پ...ادیبه چشمم م شتریها ب يدیسف...زنهیپرش م يو چنگ به موها نهیشیم زیم يرو

 ارم؟یبرم برات آب ب_

 ...حرف بزنم خوامیم نجایا نیبش ایب_

 ...دونمینم گردهیم یصورتم دنبال چ يرو تک تک اجزا...قیدق...کنهینگاهم م...اما با فاصله نمیشیم
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و بعد اون  يتو زنگ زد...بهتر من حرف بزنم کنمیاما فکر م یبگ دیاول تو با...چوقتیه! من ازدواج نکردم_

و زمانو بهم  نیم و زمهفته بعدش برگشت هی!! هوا یرفت يدفعه دود شد هی...هویربط و احمقانه  یب يحرفا

غاز بهم زدن و من هر روز که  هیصد من  يمشت حرفا هی...نه فرهاد مینه مر...جوابگو نبود چکسیه! دوختم

 وونهید...ياما تو نبود دمیسرك کش یکه فکرشو بکن ییبه هرجا...کردمیم داتیکمتر پ گشتمیدنبالت م شتریب

 شیاما پ یمرده باش کردمیآرزو م...پدرت شیفرهاد گفت برم پ نکهیتا ا...ام رفتم یپزشک قانون یحت...شده بودم

 يمردك ناجور تازه از زندان آزاد شده بود و برا!! بود که گمت کرده بودم حالخوش...ينرفته بود...اون نامرد

به عقل خودم شک کرده  یحت...به قرآن ينبود...شده بودم دیناام گهید! نوش خودش دنبال توام گشت شیع

 ! داشت؟ تیواقع "آوا" دمیپرسیو دائم از خودم مبودم 

 ...درست مثل االن...بود میدلواپس يکمون روزا نیرنگش رنگ یلبخند ب...کرد نگاهم

 هیکردم  دایاون روز که آدرستو پ...یاز تهران رفته باش کردمیمن فکرشم نم...يجا نبود چیه...به خدا ينبود_

 دونستمیو مقصر م میمر...سوزن تو انبار کاه هی يشده بود...گشتمیم شتریدلم نشست که کاش ب يتو یحسرت

با فرهاد حرف  ییوقتا هیدورا دور ...داره یخوب یفرهادم با اون زندگ...نتونستم ببخشمش چوقتیه نمیهم يبرا...

تو  يو بو خونه هنوزم رنگ نیا...که ینیبیم...و منم تنها شدم یتو رفت...خالصه کنم برات...ستنین رانیا...زنمیم

 ...اما من به خاطر تو یتو رفت...يبوشو حس کرد ؟؟يدیرو د خیدرخت گل ...رو داره

 دمت؟یچطور ند...افتاد اطیگوشه ح يبه درخچه  نگاهم

رو به روش زانو ! خونه اش يراه افتادم به سمت درخت خوش بو...تخت بلندم کرد ياز رو خیگل  دنییبو شوق

رفته  ادمی...خونه نیبهار ا شهیزمستون هم يبو...خونه نیا يبو...دادیبهشت م يبو...دمیزدم و با ولع عطرشو بلع

 یاطیو آب ح دیخورش چیتنم بود که با ه تهسوخ ي شهیر يبرا...آب دادن گل ها نبود ياشک برا يقطره ! بود؟

 ..شدیسبز نم

از همه ...يدوست ندار گهیام که د یناپلئون ینیریش! رفته بود ادتی خویگل ..چند سال عوضت کرده آوا نیا_

حاال هر ...شم باز يبده که مشتر یمتیق هی! خرمیهر کدومشونو م...قطره هاست نیبدتر و تعجب آور تر ا

 !کدومشون چند؟

دلم کاشته  يکه سالهاست تو یبه حسرت خوردمیو من تاسف م زدیلبخند م...ختمیریو من اشک م زدیم لبخند

 ...!ره...دا... تو ... نیا...تو صندوقچه داره درشو وا کن  دیکل...در داره طاقچه داره " گفتیو م زدیلبخند م...بودم

!دارد و کدام پوچ است؟ خیکدامشان گل ...چشمانم يجلو يبه دو دست مشت شده  کنمیمن نگاه م و
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نم تو کنکور که بتو خونمیم یاضیر رمیم یگفت! ؟يدیچشم منو دور د! گه؟؟ید يشد یمهندس...خانوم مهندس_

 هیاون همه آرا فیح! باهات کار کردن مگه نه؟ رستانویسوم دب یعرب خودیب! باال بزنم مویاضیدرصد ر یانسان

 ..سرت يداف يچوندیمنو پ...یبخون اتیادب يقول داده بود...دادم ادتیمکه  هیتشب

 ...و چشم باز و بسته کرد دیِ از ته دل کش آه

 ...یکن داشیبخون شعرو تا پ! پوچ؟ ایگل ...انتخاب کن_

کرد  ادآوریبرام  شیکه چند لحظه پ يلب شعر ریز...ترم آورد کیدو زانو نشسته بود و دست هاشو نزد کنارم

 ...به دست راست دمیرس...خوندم

 ...بلند خنده اش رو همراه داشت يکردنم صدا نیف نیف

 !بگو کدوم؟...تخس يبچه دماغو_

 یِراست...نهیا_

 ...دیکل هیبا  خیگل  يغنچه ...کرد بازش

 ؟یِچ نیا_

 ...!خانوم مهندس دونمینم_

 ...شدیو خنده م یندارم دست دامن شوخ یحال خوش دیدیهربارکه م... بود نیکارش ا...کردیم یشوخ

 شهیمنم هم...مال توام هست نجایا...یرفتیبودم م دهیرس ریامروز د! یپشت در بمون گهیدفعه د يخواینم_

اگه مرام اون ! يبدون من روز و شب کرد يپنج سال چجور نیا یو بگ يایب یتونیم يهروقت که بخوا...نجامیا

دبش  ییچا هیبه تخت و  میدیلم م میریاالنم م! منو واست پر کرده يجا یک یگیبهم م یروزاتم داشته باش

 چطوره؟...میکنیو متعلقاتش م ایدن نینثار ا يگور بابا هیبعدم ... میخوریم

لپ  اوردیبه روم ن...! کاپشنم گذاشتم بیاز کف دستش برداشتم و تو ج عیسر یلیو رو خ دیتکون دادم و کل سر

و  مینیهم بش يدوست داشتم رو به رو شتریاومد ب یامروز اصال حرفم نم...موافق بودم...گل انداخته امو يها

 ..میفقط همو نگاه کن...میحرفم نزن...میبنوش ییچا

 قد بلند مرد

 ...شد رهیخ اطیرو کنار زد و دوباره به نقطه نامعلوم کف ح شیشانیپ يکوتاه تا رو يموها

 ...سرد شد_

 ...قلپ خورد و طبق حدسم صورتش مچاله شد هی
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 نه؟؟ ادیرفته من بدم م ادتی ؟یختیر نیباز دارچ تییتو چا_

 ...شدیزن تجسم م کی يصورت برافروخته  نیدل خنده دار تر نیمن و ا يبرا شدیم یعصبان یوقت

قرار ...یزنینق م يساعته دار هیبچه جون ! یشب سر رها خانوم نق نزن یغرغراتو به من بزن خواستمیم رینخ_

 ؟یخورده از خودت بگ هی ستیبهتر ن!! میبخور ییبود فقط چا

 گفت دواریروم تکون داد و تهد يانگشت اشاره اشو جلو...! چیباز که نکرد ه اخماشو

 .قبل رها برسم دیبا.شده  رمیبار دومم باشه؟ تازه د نیغر زدم که ا یمن ک...!!رینخ_

 يکه تو یقرچ قرچ کردن قند بزرگ يصدا...گذاشت و دال شد تا کفش هاشو پا کنه ینیس يرو تو شییچا وانیل

ندون درد و خوبه از د...عادت بدشو بذاره کنار نیصدبار بهش گفته بودم ا....شدیم دهیدهانش گذاشته بود شن

 ...يخوریقند م ينطوریُ ا يوحشت دار یدندونپزشک

راحت به چشماش نگاه  الیبا خ قهیدق هی ذاشتیدنده نم هیبچه تخس و ...ستادمیشدم و رو به روش ا بلند

 ...؟يریگیگردن درد نم يبس که رو برگردوند...کنم

 باشه؟...زنگ بزن  يدیرس...خبر نذار یمنو ب_

 بازم ازم کوتاهتر بود...به پا کرد ستیخودش ن يپاشنه بلندشو که حتم داشتم برا يها کفش

 !؟يدیقد کش_

 جواب داد يانداخت و با لحن جد نییسرپا...روم لبخند نزنه شیپ نکهیداشت به ا يچه اصرار دونمینم

 !یاما تو آب رفت.مال رهاست...سیتازه واسه خودمم ن...کفشاست نیمال ا_

که دست به ابروش برده بود و مدرسه اش منو  يبار نیاول ادی...خنده ریپهنشو باال انداخته بود که زدم ز يابروها

 ...خواسته بود افتادم

 خوش خنده؟ هان؟ يخندیم یبه چ_

 ...باالبردم میبه نشونه تسل دستامو

 !يافتادم که ابروهاتو برداشته بود یبار اول ادهیفقط  یچیه_

! نبود يپنج سال دور نیحواسم به ا...اخم کرد و پشت بندش صورتش گل انداخت یوقت دیلبم ماس يرو خنده

 ...که ییباعث فراموش شدن روزا...شده زایچ یلیباعث خ يدور نیحواسم نبود ا

 خدافظ..برم دیبا گهید_

 تا مترو برسونمت؟ امیب_
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 ...نه_

 رسونمتیخودم تا کرج م يه بخواهوا هنوز روشنه بعدم اگ! میخوردیقهوه ترکم م هی يموندیحاال م_

 ...خدافظ_

 ...باز کرد اطویتخت خشکم زده بود در ح کیکه هنوز نزد یتوجه به من یب

 !ارهیآدم با محبت محبت بدست م! بداخالق_

 گفت شیآشنا شهیشونه اش انداخت و با زهرخند هم يرو فشویک

 !دکتر ستمیتو ن ضیمر گهیمن د_

 ...لحن حرف زدن حقم نبود نیاما ا دونمیبود هنوزم نم یمن چ ریتقص...از حد شیب...شده بود تلخ

 ! ببخش..یحتما کار داشت...اما وقتتو گرفتم! مزاحم که نشدم_

 ...!بخشمتم ینم! تو بالکن اتاق تو...از صبح تا شب خونه ام..رمیسرکار نم_

 ...باال انداخت و چشم باز و بسته کرد شونه

 ...دادم و سر خم کردم هیدر تک به

 ...از دور نگات کنم خوامیبرو م_

 ییشهر کذا نیا يابونایکدوم از خ چیه! میندار ایتو دن يثبت شده ا يخاطره  چیبخواب شب ها، که ما ه تخت

تکرار  يزیرو بس که سر هرچ "یلعنت"دم؛  یم حیترج "یلعنت"رو به  "ییکذا"ها  یتازگ! ستیبه نام من و تو ن

خودم و  نیب يها يواریچهارد يتو روما تمام خاطراتمان !... رسونه یو نمشده و عمق فاجعه ر يکردم عاد

بود که  یبا هم بودنمون خواب!... دیوقت ما رو با هم ند چیه ایکه ماه بودن، اما دن یخاطرات م؛یخودت حبس کرد

 !!!..باشه ریخ: یو گفت "يدیشن"و تو  "دمید"من 

به  شونمیشعر رو م گرند،ید يکه شب تر از شب ها ییشم، شب ها یکه م وونهیبا نه؟ د یدون یدونم م ینم

ِ دم ِ  شیگرگ و م نیشه ا اهیاونقدر، که س سمتینو یم! یفتیاونقدر، که از نفس ب سمتینو یتو خال،م یآونگ

که شب تر  يدوست ندارم شب ها دم؟ گفته بو!نه ای یدون یدونم م ینم! کنه هر صبح یترم م وونهیصبح که د

به  وار،ید نیبه ا واریاز اون د وار،یبه اون د وارید نیرم، از ا یشم راه م ی؟ بلند م!صبح بشه گرند،ید ياز شب ها

پرونه از سرم تو  یکه م ،يِاحمقانه ا يباز! باشن هر بار یکیرفتن و اومدنم  يدم تعداد قدم ها یخودم قول م

 ! رو میزندگ يهمه  یتو خال نشوند، و گذاشت جادو کن یآونگتو رو به  دیبا نکرد،به تو فکر  دیبا! رو
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کدوم  يکجا یهام، بدون يقرار یب يباال یپر بکش يدسته بلند يخونمت انتظار دارم با جارو یکه م جادوگر

چقدر  یدون یتو م! ؟یدون یرو م زهایچ نیتو ا! دوستت دارم و کجا چقدر کمتر؟ شتریچند درجه ب قایلحظه، دق

 دوستت دارم؟

سرباز  یکنیاجبارش م يبه کار یوقت دونستمیم...شناختمیاخالقشو م...دهیرس یک ای دهیزنگ نزد بگه رس بهم

 ... زنهیم

 يشماره  دنیبرداشتم و با د زیم ياز رو ویگوش...بلند شد میگوش ياتاق بود که صدا يواریبه ساعت د چشمم

 ...یِنیب شیپ رقابلیدختر غ نیکه ا دادمیروهم م نیاحتمال ا دیاب! دمیخند شمیپ قهیدو دق يآوا به حرفا

 ...سالم خانوم_

 !رفت زنگ بزنم ادمی_

 !سالم عرض کردم خانوم_

 ...گفت و به زور جواب داد "ییبابا يا"لب  ریز

 !سالم جناب دکتر_

 دختر خوب؟ يدیرس یک....دمیکه عصر د یهمون خانوم مهندس هیشب يحاال شد نیآفر_

 !!خوشحالم یلیکردم که خ میکار هیتازه ...از خونه ات رفتم نکهیدو ساعت بعد ا یعنیوقته  یلیخ_

 !شکر داشت يجا زدیمعمول باهام حرف م يها یاز احوالپرس شتریداشت دو کالم ب نکهیهم

 کار؟یچ! جدا؟_

 ...ادیکم مونده بود اشکش درب...چقدر ذوق کرد دیدیم يبود دیبا!! دمیخواهرم تخت خر يبرا_

 ...خوشحال بود بابت خوشحال کردن خواهرش...دیخندیم

 ...يدیخریخودت م يام برا یکیخب ...به تو نیآفر_

راحت رو تختش  الیاالنم رها با خ...دمیکه مجد داده بود خر یبا پول نمیهم...آخه اونقدر که پول نداشتم_

 ...داره  دهیخواب

هاش  يتخسِ کوچولو از ندار يبچه ...موردش رو کنار گذاشته بود یب يها یستیخوب بود که رودربا چقدر

 ...گفتیواسه من م

 .کنهینم تمیپامم اذ سیتازه وار خوابمیم نیمنم رو زم...بخواب نیرو زم_
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 گردنت بهتره؟ یراست_

 خنده گفتم با

  ؟يگردنم افتاد ادیاز پام حرف زدم تو _

 بهتر ِ نه؟...اومد ادمیتو راه  هوی_

 ...مثل همون روزاست...ستمیگم خوبم راست بگم خوب ندروغ ب_

 ؟يندار يکار...من برم گهیخب د_

 ...ریشبت بخ...نه _

 ...یکه گفت نیمال توام هم_

 ...یاحوالپرس نیدرد و دلُ ا نیبود ا دیحالش خوب بود وگرنه از آوا بع...ُ قطع کرد یگفت و گوش نویا

از عزا  یدل هیهفته شام نخوردن بشه  هیبعد  دیخودم غذا گرم کردم تا شا يبرا...بهم داد هیصداش روح دنیشن

 ...!درآورد

 ...خورد فکر کردم بازم آواست اما میکه زنگ گوش نباریا

 جونم عرفان؟_

 ؟یلمبون یم یچ_

 !خورمیدارم شام م شهیباورت م_

 ! مدینهار خوردنتو که د...يغذا نخورد چوقتیانگار ه یگیم نیهمچ لیبیجناب س_

 ...یحال خوشمو خراب کن خوامیامروز حالم خوبه نم_

 ؟يزد زیزمیچ! شده که حالت خوش شده؟ یدوما چ...اوال االن شبه نه روز_

 ...حال بنده اشو خوب کنه يچجور دونهیکه من دارم م ییخدا! مگه من مثل توام؟_

 ؟يدیآوا رو د!... وقت فرار نکنه هی ریبگ یخداتو دو دست_

 ...بشر نیمجد اونوقت ا گهیآوا به عرفان م...تو دهنم موند لقمه

 ...يکه زنگ زد يدار کاریچ یبگو نصفه شب_

 ...سر داد قهقه

 ...ها ياومد...میمنو شاه پسرم هواتو کرد نجایا ایپاشو ب...ناقال_
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 ...!امیباشه م_

واسش  کردیامروز بالل بالل م ریما ریسر رات ذغالم بگ...بجنب پس...يچه عجب باز مثل دخترا ناز نکرد ولیا_

 ...دمیخر

 ...یتو چرا سرخوش...يمهربون شد يبابا_

 ..تا بهت بگم ایب_

 فعال.باشه_

*** 

 ...رارسالنیام يمن خوب بود هم برا يبار دوبارِ عرفان هم برا هی یشدنا ماه مهربون

آخر شبم مجبورم ...موند با ورج و وورجه کردناش به قول عرفان پدر جفتمونو درآورد داریکه ب یکل ساعت ریام

 ...ام سر شده بود نهیام چنگ انداخت س نهیس يرو ياز بس به موها... کرد ببرمش استخر

و ربط باباش یب يموجود دوپا تا خنده ها...نثارش کنم یپس گردن هیکار بدش  نیاومد بعد هربار تکرار ا ینم بدم

 یرو که سوزوند اعالم خواب آلودگ ششیآت یکاف يبه اندازه ...کردنم تیاذ يبرا شدیتر م حیجر دیدیم

که تو سکوتش من و عرفان بدجور  یآرامش...خونه حکمفرما شد يتو یبیآرامش عج هی دیخواب نکهیهم...کرد

 ...میغرق شده بود

سرد بازم دوست نداشتم برم  يهوا نیبا ا...نخورمتا سرما  دمیچیکه عرفان آورده بود به خودم پ یمیضخ لحاف

اوا  يکه برا فیح...شینیسنگ یحت...سکوتش...شیکیتار...من شب قداست داشت يبرا...سربسته طیتو مح

 ...میسرنوشت دار هی رکدومو ه میکنیم یآسمون زندگ هیر  يز...وحشت...نفرت...ترس...ییتنها یعنیهرشب 

 دکتر؟ یساکت_

 ...چشم هاش دمیشا...سرخ شده بود شینیاز سرما نوك ب...نشست مقابلم

 ؟؟یتو خوب_

 ...برگردوند و بعد چند لحظه دوباره بهم زل زد روشو

 !دمینگارو د یاتفاق یلیامروز خ_

 ...نگار خانوم بود يو به پاش به هوا زیبر نیپس ا...به صورت خندونش ثابت موند نگاهم

د؟یحرفم زد...چه خوب_



wWw.98iA.Com ١٩٩ 

شونه  يلحافو از دورم برداشتم و رو...سردش شده باشه دیفکر کردم شا...به سمت شکمش خم کرد وزانوهاش

 ...هاش انداختم

 ...قرمز شده تینینوك ب_

 هیریداره سرم ش نهیبب رویبذارم ام نکهیا يبه هوا دیاولش گفتم شا...دیاول اون منو د...دمشید شگاهیتو نما_

تو  تمونیو وضع دیخودم پرس يدرباره  شتریب...دیپرس ریبار از ام هیاما تو حرفاش فقط  رهیگیم لمیو تحو مالهیم

 !کنه؟یداره خرم م یکنیتو فکر م...شگاهینما

کرده  یهاش نگار رو عاص دیشک ُ ترد یها و گاه ينگر یمنف نیا...سراغش اومده بود یلعنت يها ینیبدب با

 ...بود

  ؟یشناسیهمه سال زنتو نم نیبعد ا یعنیتو _

 ..آوردم رونشیبه زرو ب...افتاده بود ریگ بمیج يفندك تو...به لب زدم گارمویبرگ از س هینشستم و  کنارش

 ...خوب بود یلیامروز حالم خ دونمیفقط م...دونمینم_

 نزدم تا دوباره خودش گفت یحرف

 ...رابطه گهید يکه با زناممکنه نگارم مثل من "نهیبیم ایدن نیکاراشو تو هم جهیآدم نت" یگیم شهیتو هم_

 ...جمله اش رو کامل کنه نذاشتم

 ...یِبیزن تو آدم نج...! پسر خوب سیه_

از همکاراش  یکیاون به  یول..."زنمه"به همکارا نشونش بدم و بگم  خواستیدلم م یلیخ دمشیامروز که د_

شوهرم "زلش گفت  ياون بچه اسکل با اون چشما يجلو...آشنا ای بسیغر...نگفت دوست...کرد یمنو معرف

 ..."!هستن

 اون خنده ام گرفت يمنم از خنده ...کنار لبش پررنگ تر شد ي خنده

 .کنمیجلوش دست و پامو گم م یوقت ادیبدم م! اومد یم یخیبهش مش  شهیکره خر هم_

 يمردونه اشون پا يدعاهاا يبا همه ..شونینیبا همه صالبت و سنگ...مردا عاشق بود يهمه  یبدبخت نیا

 ...شدیم بشونیمثل عرفان نص ياومدن حال و روز یعالقه و عشق که وسط م

انگار نه انگار ...زدیبه رسم و ادب خودش حرف م...از خانومش داشیو تمج فیتعر...حرف زدنش جالب بود برام

 شیاومدم پ کنمیفکر م" گفتیبا خنده م کنهیم يرو ادهیوقتا ز یبود بعض دهیخودش فهم...ام بهیمرد غر هیمن 

 یو بعض گفتیم...دادمیمورد نم یبنظر ...اومدم یحرفاش نم ونیم..."بودنم ضیبزن به حساب مر...مشاور
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از اون ...بودم دهیقصه عشق و عالقه اشو به زنش از زبون فرهاد شن...دوبارم بغض کرد یکی دمید...دیخندیم

 ینه پدر و مادر عرفان راض...پشت سرشونو خراب کردن يواجشون پل هادلخسته بودند که بابت ازد يعاشقا

 ...خوانیکفش کرده بودن که همو م هیپاشونو تو ...بودن نه پدر و مادر نگار

به مرد بودن خودم شک کردم ...کردمیزنگ زد صداشو ضبط م یکاش وقت...ادیحرف زدناش از نگار منم  ونیم

به ...ادشیبه ...شدیمگه م نمیباالتر از ا...کردم یکه براش زندگ کردمیم يدختر ادیوقتا  یبس که بعض...روزا نیا

که هنوزم  يدل بسته بودم به دختر..ارمیب نرو به زبو يا گهیوقت نبودنش نتونستم اسم کسِ د یحت...احترامش

آوا منو  یحت نکهیبودم به ا یمن راض...کردمیمن مثل عرفان فکر نم....دونستیم "دکترش "منو فقط 

 ...کنه یمعرف "دوستش"

 یبه تنم و چندشم م دندیچسب...کردن ریگ...گذرن یروزا نم! شم داریکما چندسال بعد ب يخواد برم تو یم دلم

 مثال؟ يبود شیک يظهر مرداد تو! روزا نیجنوب وسط ظهر مرداد شدن ا یشرج يشه ازشون، مثل هوا

 ،یِچسبه و غلظت لزج و چسبندش سراسر چندش و کالفگ ی، هوا به تنت م!ير یظرف چسب راه م يتو انگار

عالمه  کیکه  ییروزها کند شدند مثل دندون ها...گذرن یبه تنم و نم دنیروزها چسب...دیشه نفس کش ینم

 ! گوجه سبز خورده باشند

شم،  داریکما چند سال بعد ب يخوام برم تو یم! ست؟یاعصاب ن يهات کند شدند با گوجه سبز؟ رو دندون

خورد  وارید يکنه بکوبمش تو یوسوسم م یغاتیتبل جیهر مس! میظرف چسب و زل زدم به گوش ينشستم تو

 ...!شه

کرده  یو نبودم؟ نکنه شوخ ستمیسر تو اساسا ن ينکنه تو ره؟یبه خودم نگاه کنم خندم بگ رونیاگر از ب نکنه

 !...کنم، حتما هست یم که من احساسش يزیبا من؟ نکنه؟ نکنه؟ نکنه؟ اما نه، چ میزندگ

رو جنگ  ایبلند شو جمع کن خودتو خجالت بکش دن: دادم یم يبه خودم دلدار ينطوریا شدیحالم که بد م مایقد

برداشته اون وقت تو رو ماتم گرفته  مارستانیو ت مارستانیو درد و زندان و ب یو بدبخت یو فالکت و گرسنگ

که  يدل پدر يبرا نیرفت، بش کردسرت که خوب شد تشکر  ياسرت که نشد، فد يروابط ساده؟ فدا نیا يبرا

که به  یزن يبرا نیکن، بش هیکنن گر یثابت نشده اعدام م رعمدیبه جرم قتل غ شیسالگ 18پسرش رو تولد 

کن،  هیگرسنه گر يبچه ها يکن، برا هیکنند گر یشکنجه اش م یاسیجرم نوشتن و حرف زدن در زندان س

کردم که شرمنده شم از  یاخبار فکر م يها یبه بدبخت قدرکن، و اون هیو مادرشون گر یسرطان يبچه ها يبرا

و فقر و درد العالج و مرگ و  یبار هرچه جنگ و زندان و بدبخت نیده، ا یبار اما جواب نم نیا!... اندوه خودم
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فقط ... نم چه مرگم شده دو ینم! هنوز اندوه من غالبه زمیر یسرم م يو اعدام تو قایو آفر نیقبرستان و او

 !یکنم پس هست یدونم که من احساست م یم نویهم

 آوا

از بس کالژ و ترمز گرفته بود  سانیپر...میگشتیها برم ياز مشتر یکیلواسون  نیاز سر زم شدیساعت م کی

 نیصاحب زم يبرا دیهارو با یطراح يسر هینبود اما  يرفتنمون ضرور...دمغ و پکر شده بود یحساب

اون  يدوست نداشتم برا...نبودم یاصال از کار امروزم راض...اومد  یبه حساب م ییگدا ییجورا هی...میبردیم

بدم که طرح پاساژ  حیتوض کردیو رو م ریدلمو ز دنیکه موقع خند فشیکث يگنده با اون دندونا کمیمردك ش

 ...میگیم یچ میما دار دیفهمیحتم دارم اصال نم... میزد يرو چجور دشیجد

 یداد مثال اون قسمت قراره چ حیو براش توض ستادیکارش ا مهیپاساژ ن يگوشه گوشه  سانیدوبار که پر یکی

از جاش  ينذاشتم پر گهید...حالم بد شد سانیتن پر يرو قشیو دق زیت ياز نگاه ها...شده یبشه و چطور طراح

!! ستین نیزم يکردم اصال رو سچون ح میبهش نداد یقیدق حاتیتوض...جم بخوره و خودم دست به کار شدم

 يمنم جا...سانیپر لیگرفتن شماره موبا يکرد برا يآخرسرم چه اصرار...کنهیم ریبلکه رو هوا واسه خودش س

 ...کنندیوصل م شونیبه ا دیریبا شرکت تماس بگ دیجواب دادم کار داشت ییپر

 ...آشپزخونه  ایآوا ب_

سرشو  سانیپر...وارد آشپزخونه شدم...اون مرد دست بکشم ي افهیق يسنا باعث شد از تجسم دوباره  يصدا

فرض  يخودم خط ها يها نشستم و برا یاز صندل یکی يرو...بود ستادهیگذاشته بود و سنا دم گاز ا زیم يرو

 ...دمیکش

 ....يکار هی یِهمه رفته بودن پ...تو شرکت نبود یاز ما سه تا کس ریبغ

 ...نکن آوا_

 ...گذرا نگاهش کردم و دستامو بغل کردم...راومدبه صدا د سانیپر نباریا

 ؟يپر یخوب_

 ...چونه اش برد ریتکون داد و دست ز يسر

مارو نفرسته  گهیتو به محمد بگو د...پسراش بدتر از خودشن کهیمرت...رفته بودم اروی نیمن قبال هم شرکت ا_

 ...سامان برن ای یعل...داره ادیشرکت غولتشن ز نیا...سراغش

 ارو؟ی نیشرکت ا يتنها رفته بود شیدفعه پ...گمیباشه م_
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 کرد و گفت زیچشماشو ر...به سمتم چرخوند  سرشو

 ؟یِمنظورت چ_

 ...باال انداختم شونه

 ...!!اه از ظهر حالت تهوع گرفتم ...خوردتیداشت م کهیمرت_

 ؟!بخوره؟ خواستیم ویک یآخ چون ک_

شرکت رو جلومون گذاشت و با خنده  یمیو کامال قد يا شهیش يها وانیل...دینگاهمون به سمت سنا چرخ هردو

 گفت

 ن؟یباز پاچه همو گرفت!...چتونه؟ دیبگ دینسکافه بخور_

 ...من جواب داد يجا سانیپر

اون  کردیناقص م زدیم کردیآوا که ولش م... دوباره از بس نگام کرد حالم بد شد...میدیُ د یسنا امروز ملک_

 ...افشویق

 که گفت اوردیلبش م کیرو نزدنسکافه  وانیل سنا

 تازه گوله نمک!...بچه ام دهیسف يوا...برامدش برم کمیقربون اون ش...دلتون بخواد یلیخ...یجونم ملک يا_

شکم ...اونم...هرمز افتادم ادی هویچرا  دونمینم...هیچند ثان ياما من فقط برا...خنده ریز میزد ییتا سه

 ...تنش ...افتاده نییمثل زن برجستهو پا يها نهیس...برآمده

 میتا بهش خوشامد بگ رونیب میهر کدوم از ما که مثال از اتاقامون اومد نجایکه اومده بود ا یآوا دفعه اول يوا_

 ...اونوقت به پسرا محل سگم نداد...کردینگاهمون م ریدل س هی

 !کل پول پاساژشو خرج صورتش کنه کنمیم يارک هی گهیبذار دفعه د...یسابقه داره تو چشم چرون کهیپس مرت_

 نیدختر به هم هی يخنده ها نیاحمقانه تر دمیباور رس نیخنده و به ا ریدوباره زدن ز سانیحرف من سنا و پر با

 ...به ظاهر با مزه و در عم وحشتناك يها يپرداز الیخ نیبه هم! حرفاست

 گفت کردیکه خنده اشو کنترل م یدرحال سنا

 ..جذابن یلیآدما خ نجوریباور کن ا...نگو جون من_

همراهم من  شهیو هم طونیدوست ش...دوست خوبم...! فرستادن نسکافه ام بسته شد نییپا يگلوم برا راه

و اون  یکنیکه از درد ناله م یوقت ییجذاب تو...ستیتو وجودشون ن یتیجذاب...بار نیچند...بار  هینه ...دمیخواب

 ...شهیغرق لذت م شتریب
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 ...ِ رو به روم نشست یصندل يشد و رو کمیسرخوش تر نزد سنا

که جلوش کم  ییتو یمطمئن باش...بلده ویخب اون همه چ! یمثل سامان بخواب یکیمثال با ...فکرشو بکن_

 !دم پارکت خونه ات رسهیتازه اون موقعست که اعتماد به سقفت م...ياریم

توام ...؟؟يشد یکه راض يبسته بود خیتوام مثل من تو کوچه ...داشت  یلیچه دل!! خانوم يتوام که وا داد پس

 ؟يشد یکه راض يبابات عقلتو از دست داده بود يکتک ها ریمثل من ز

 یام م هیچرا من داشت گر دونمیاما نم..شد لیتبد غیخنده اش به ج يصدا سانیاش که تموم شد پر جمله

 ...گرفت

 گفت لشیدل یب يورت برافروخته بابت خنده هاو با ص دینگاهش به سمتم چرخ دوباره

 یکنیکه م يبا هرکار یتونیم...شهیاصال اون شب شبِ تو م...بهت افتخار بده یشب ملک هیحاال تو فرض کن _

 ..یتا به خودت ببال يفتادین ییآدما نیهمچ ریتو گ..نیزم شیرو هوا و بعدم به مخ بکوبون شیدور بفرست هی

 نیا دوستینم...کردمیاز گلوم رو حس م يزیو من هرلحظه باال اومدن چ دنیخندیها م وونهیمثل د جفتشون

 يها یشدن حاج غهینمونه اش دست به ص...رنیم شیپ يامروز يتر از پسرها حیصفت وق هیجماعت گر

 !! محل

 ...افتادم یصندل يو رو دیبرم تو اتاق که سنا دستم و کش خواستم

 کجا؟؟؟...اش مونده هیبق_

 کرد و گفت سانیبه پر رو نباریا

 ...دخترکش نثارت کنه يفکر کن از اون لبخندا يپر يوا_

 ...کرد و ادامه داد ياریو هش یمست نیب یحالت هی چشماشو

 ؟یِچ زنهیکه بهت م یحرف نیفکر کن اول _

 ...بار فکر کردم نیگذاشته بودند و من به هرمز و اول زیم يدوتا از شدت خنده سراشونو رو اون

 ...با همون حال گفت...خنده اش رو گرفت يزودتر جلو سانیپر

 ...خانومم...خوشگل م...گریج...هلو...عشقم...دلم زیعز گهیم_

 شد و گفت یشاک..."نه" گفتیو م دادیسنا سر تکون م گفتیکلمات رو که م نیاز ا هرکدوم

 گه؟یم یبرو گم شو پس چ_

 ...گفت ياخت و با حالت اغواگرابروشو باال اند يتا...به خودش گرفت يجد افهیق سنا
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 ...!بغلم که ایب_

سمت  دمییعق اولو که زدم دو...شهیم کیخوردم داره به دهنم نزد شبیاز د یآن احساس کردم هرچ هی

 ...ییدستشو

خورده بودم به سمت دهنم هجوم  یآب ببرم هرچ ریش ریخواستم سرم رو ز نکهیهم.پشت سرم قفل کردم  درو

 ..آورد

 يدفعه ها...بار باال آوردم هیفقط ...دلمو محکم گرفتم ریولو شدم و ز یینجس دستشو نیزم يرو...دیلرزیم پاهام

 ...تهوع لمس هرمز دوباره سراغم اومد...زدمیبعد عق م

 ...دمیشنیرو م سانیپر يگفتن ها "آوا" يصدا..زدیو صدام م دیکوبیبه در م سنا

من از ترسم چشم و دهنمو ...دونستمینم یچیمن ه...سخت بود یلیبار اولش خ...اومد ادمیمثل روز اول  یچ همه

 ...با هم بسته بودم

 ...از زن بودنم رو از بر بود یمرد همه چ اون

چرا ...میچرا زن شد میدونیکه نم مییاون ما...و بزرگ نداره کیکوچ...همه اشون...بلدن...به سنا بگم خواستمیم

رو  یاونا همه چ...یچ یعنی یو گرم يسرد میستیکه بلد ن مییما نیا..که رحم ندارن میهست ییمردها نیبارور ا

 يبرا...اعتماد به نفس توئه ختنیفرور يبرا یکن يو منتظرن تو کار برنیاگه دست به لباسشون نم...از برند

 ...توئه نه خودشون ازینشون دادن ن يبرا...باالبردن خودشونه

 ادیبه  زدمیعق م...دیزجه هامو نشن يصدا چکسیشدم و ه دست و پاش له ریکه ز يهربار ادیبه  زدمیم عق

 ادیبه  زدمیعق م...تنم که ساده لمس شد و ساده پژمرد ادیبه  زدمیعق م...اندازه بزرگ بود یتنم ب يکه برا یتن

 ...کردندیم المس تنم با پدرم پول جابج يبرا دمیدیخواب م يکه تو ییهمه مردها

مثل همون روز که اتاق هرمز ...کردم زشیتم...گرفتم واریدر و د یفیکث يآب رو رو لنگیابو باز کردم و ش ریش

 ...رو از خون و تهوعم پاك کردم

گردنم رو ..دندیرسیمن به گوش م يآشنا شهیهم يخس خس ها...افتادم نیزم يآنا رو...لحظه نفسم بند اومد هی

گردنم  يرو زمویدست تم...فشار دادم نیزم يفاصله دادم و سرم رو نیگردنم رو از زم ي کهیبار... دمیکش

 ...بزرگ نگهش داشته بودن سد هیانگار پشت ...شدینم ینفسم راه...شدینم...کردم نفس بکشم یسع دمیکش

اون از ترسش اونطور دست و پا ...افتاده باشه رونیکه از تنگ آب ب یماه هیشب...ینفس یاز ب زدمیو پا م دست

 ...و من از شوق مردن زنهیم
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 ...چت شد نمیدور باز کن بب نیا ایمرگ من ب...غلط کردم آوا...آوا باز کن درو_

فاصله  نیاز زم یکم...نبود نیا هیدر اتاقم شب نییپا... درو لمس کردم نییبا نوك انگشتام پا...دراز کردم  دست

 ...اتاقم هرمز يکه تو یشب ادیبه ...داشت

 ...دستام فشار داده بودم ونیدرو م ریشده بود بس که چوب ز یبند انگشتام خون...روزواومد صبح همون  ادمی

آخرشو  يتنم تکون ها...خس خس هامو بشنون يتا صدا شدندیساکت نم...نوك انگشتام به در زدم با

چشم  یاهیو س يراحت از هر کبود الیو من با خ خوردندیسرانجام تکون م یهدف و ب یدست و پام ب...خوردیم

 ...بستم

 کی دمیهشتاد بهش زده و شا يبا سرعت باال ینیرو داشتم که ماش یحس کس...به شدت کوفته شده بود بدنم

بود که راحت باال  ینفس یِحواسم پ.. باز شدن نداشتند الیپلک هام خ...دور دنده عقب گرفته و از روش رد شده

 ...شدیم نییو پا

 ...رها دستشو تکون داد...يشنویصدامو م...؟يآوا به هوش اومد_

 ...زود ببندمشون یلیباعث شد خ خوردیکه به چشمم م یمینور مستق...پلکامو به زور باز کردم يال

 !آوا؟_

صورت پر از ...سرمو خم کردم و پلک هامو باز نباریا...تالش دوباره  يداد برا يا زهیپر بغض رها انگ يصدا

 ...روم ظاهر شد شیاشک و سرخ رها پ

 ...یمن که مردم و زنده شدم تا تو چشم باز کن...تو؟ يشد یچ_

 !بودم؟ یمشت و لگد ک ریز...کردیتموم بدنم درد م...کردن هیام گذاشت و شروع کرد به گر نهیس يرو سرشو

دهنم  ينا نداشتم حرف بزنم و بگم ماسکو از رو یحت...و خواهرمو نوازش کنم ارمینداشتم تا دستمو باال ب نا

 ...بردارند

که من درست  کردیم فیرو تعر ییماجرا...خنده هاش يصدا...اومد ادمیکم کم ...کردینگاهم م دهیرنگ پر سنا

 ...عکسش رو تجربه کرده بودم

 ؟ياالن بهتر...؟؟ییهویشد  یچ...قربونت برم یخوب_

 دمیتکون م یدست راستمو به سخت...رهیم رونیو از اتاق ب کنهیاشک هاشو پاك م...کنمیهامو باز و بسته م پلک

 ...ذارمیو لرزون رها م فیظر يشونه  يو رو

 ...رها...ره_
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 ...شکنهیصدا م یو بغضش ب کنهیم سربلند

 ...!يمردیآورده بودنت م ریدکترت گفت د_

تنم  يبد رو يدنبال بو...داشتم ادیبه  ییدستشو يدست و پا زدنم رو تو...نبود حرف دکتر بیعج...خندمیم

 ...انگار نه انگار...دادمیعطر م يتنم بود و برعکس بو مارستانیاما لباس ب! گشتمیم

 سنا پشت سرشون درو بست و گفت...اتاق يو سامان اومدن تو سانیپر یتا وقت کردیم هیوقفه گر یب رها

 ...گذشت ریبخ_

 نییو سرپا ستادیاگوشه  هی! دیخجالت کش دیشا...بهم انداخت یتختم اومد و نگاه کوتاه کینزد سانیپر

که  گشتیم يزیدنبال چ خچالی يسنا تو...زدیام گذاشته بود و زار م نهیس يرها همچنان سرش رو...انداخت

 ... ستادیسامان کنار تختم ا

 ؟يبهتر_

 رها گذاشت و گفت يدستشو رو شونه ...دادم و با چشمام رها رو نشونش دادم سرتکون

 روش؟ يجون نداره توام افتاد نیا نمیپاشو بب...یستیبلد ن گهیکار د هیگر ریتو بغ...پاشو_

با التماس دوباره به سامان نگاه کردم که خودش دست به کار شد و رها رو از سر ...از جاش تکون نخورد رها

 ..دیشونه هاش گرفت و اروم به سمت عقب کش

 نیخودم حساب کتاب ا با...که کنار تختم گذاشته شده بود نشستند يمبل دو نفره ا يرو سانیو پر رها

و امام  یعتیاز شر شتریمثل من ب ییآدما مارستانیب! جا قحط بود؟؟!! کردمیرو م کیمبل ش نیو ا مارستانیب

 کار؟یمارو به از ما بهترون چ! ستین ینیخم

 ...دستمو گرفت و کنار گوشم گفت سنا

 دیببخش...چرت و چرت گفتنام حالتو بد کنه کردمیفکر نم_

 ...قیخواب عم هی دیشا...بازم بخوابم خواستیدلم م...کردیچشمامو به خواب دعوت م نشیریعطر ش يبو

 و گفت دیامو بوس گونه

 ...استراحت کن قربونت برم_

 یخوابم م...ختیریگذاشته بود و باز چشم بسته اشک م سانیپر يشونه  يرها نگاه کردم که سر رو به

 ...خسته ...خسته بودم...اومد
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 يتنها نور اتاق برا...شده بود کیاتاق کامال تار يهوا...شدم داریب کردمیدستم حس م يکه تو يدیسوزش شد با

 ...سرم بود و بس يالمپ کم نور باال

 نگاهم کنه گفت نکهیبدون ا رفتیدستم ور م يکه به سرم تو ییاخمو پرستار

 ...دستش تموم شده يسرُمه تو...نشیببر دیتونیم گهیاقا د_

 !آقا؟ گفت

 ...نقطه از سرمم که دوباره مورد هجوم مورچه ها قرار گرفته بود بدتر هی...کردیدرد م گردنم

 !بود؟ یبه آقا ک منظورش

 شه؟ داریتا ب دیبه دستش ور رفت نقدریا نمیهم يبرا_

 ...بود یعصبان...نمشینتونستم سرمو بچرخونمو بب...کردیاما گردنم به شدت درد م دمیرو شن رضایعل يصدا

 یِتالف نمیا...دستم فشار داد يبراش رفت و چسب زخم رو محکم رو یدرست و درمون يچشم و ابرو تارپرس

 ...!کرد یدعواشو سر من خال

روم رد شد و به  ياز جلو رضایچند لحظه بعد عل...رفت رونیدهنم برداشت و از اتاق ب ياز رو ژنویاکس ماسک

 که دال شد و گفت مدید...رفت که مبل گذاشته بودند یسمت همون قسمت

 ...رها ...رها پاشو_

پخش و پالشو با کش  يرها بلند شد و موها...ناراحت برام مهم نبود ایدلخور بود  یاز چ!! دادیبهم نم یتیاهم

 شهینگاهش مثل هم...همون لحظه سربلند کرد  رضایعل...سرش انداخت يسرش جمع کرد و شالش رو رو

 ...صورت داشت ياخم رو...نگاه کرد نیسنگ...نبود

 ...دیایتا ب مونمیمنتظر م رونیب_

 !!داد دستورم

تنم  نیا يظهر ادمهی...مانتو شلوار از خونه برام آورده بود...کنان به سمت کمد رفت نیف نیبلند شد و ف رها

 ...نبود

د از اوم یشده بود و آخ که چقدر بدم م فیدوباره ضع...بلند شدم یتخت گذاشتم و به سخت يدستامو رو کف

 !نیضعف سنگ نیا

 !نه؟ نیزم يخورد...رون پات چقدر کبود شده نیبب...دلم زیفدات بشم عز_

 ..!تنم کن...ننداز رها ادمی_
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لباس هامو  دنمیتا بدون درد کش کنهیحرف تالش م یو ب زهیریلباسم م ياشکاش رو يکه دونه دونه  دمیدیم

 ...پام کرد سرم انداخت دال شد و کفشمو يشالمو که رو...تنم کنه

 !چشه؟ رضایعل_

 !یچیه_

 رها یدونیاخالقمو که م...گردمیبگو وگرنه باهاش برنم...یهمه چ یعنیتو  یِچیه نیا_

 ...دیچیاشلم رو محکم تر بهم پ نییموهامو کامل تو داد و پا...و دوباره دست به سمت شالم برد ستادیبه روم ا رو

 يتو حال و هوا نقدریبا تو کار داشت سناهم ا...کنهینم یخودشو معرف لتیزنگ زده بوده به موبا ییآقا هیآخه _

 !نیهم...مارستانیب ارنتیخودش بوده که گفته دارن م

 ...نداشته اما هیبق یو حت رضایبه عل یربط چیبوده و ه اریمسلما اون مرد کوه نکهیا با

 داره؟ یچه ربط هیحاال به بق_

 !بود دهیلحنم تند نبود اما ترس...زدیدو دو م نگاهش

 رسهیهمزمان با خودتون م!!...مارستانیآخه اومده بوده ب_

 !گفت؟ یچ...شدم رهیرها خ يهاج و واج به لب ها...هام گرد شدند چشم

 یلیخ...ياومد تو اتاق تو دوباره از هوش رفته بود یوقت...! بود مارستانیتو ب ياون موقع هم که بهوش اومد_

تو  يریو م شهیحالت بد م هویداد که  حیسنا براش توض! شده یچ دیپرسیاز منم مدام م...بودنگرانت 

فشارتو گرفت و گفت اوضات  مدکه دکترت او یموند تا وقت...باور نکرده بود ياما اون انگار...ییدستشو

 ! یِشاک یلیخ رضایعل...هارم حساب کرده رفته نهیهز...بهتره

من حق  یعنی! ؟یشاک ایداشت که حاال ناراحت بشه  یبه اون چه ربط...يآخر نیطرف ا هیجمله هاش  همه

 !رو داشته باشم که نگرانم باشه؟ یندارم کس

 ؟يدیفهم...خونه میریخودمون م ریاالنم آژانس بگ...نداره یربط یبه عل_

 !بود؟ یاون مرد قد بلنده ک...آوا بدترش نکن_

 !مرد قد بلند! رهام مثل من صداش زد...لبم نشست يرو یقیعم لبخند

 !آوا؟ يخندیم_

طرفم لقب  هیو از  اریموقع کوه یطرف خنده دار بود زنگ زدن ب هیاز ...رمیخنده امو بگ يجلو تونستمینم

 !آشنا شهیهم
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 ...میبر_

 يکدوم از بچه ها چیحساب کرده نه ه رضایرو نه عل یگرون نیبه ا مارستانیب نهیهز نکهیبودم از ا خوشحال

 ...کردمیحساب م ارمیبا کوه دیهرچند با...شرکت

اما  ستادیا...که صداش زدم رفتیجلوتر از ما راه م...نظرم نگاهم نکرد هی یحت...بود یشاک یحساب رضایعل

 نهیاونم سنگ خودشو به س دیشا دونمینم...کردم بد باهاش حرف نزنم یسع...خودم رفت جلوش...برنگشت

 !کنف شده بود...زدیم

 !ممنون نجاشمیتا هم... میدیبه تو زحمت نم گهید...میریخودمون م_

 ..جواب داد نیسنگ یلیزل زد به چشم هام و خ...دیدرهم کش اخماشو

 ...میبر! ستیزحمت ن_

 ...از کنارم رد بشه که از مقابلش کنار نرفتم خواست

 ...میریگیآژانس م نجایاز هم...میریخودمون م...سایوا...یعل_

 ...دیکش ششیبا حرص دست به ته ر...اش کردم کالفه

 خدافظ...یهرجور راحت! پس من مزاحمم؟_

 ...رها بازومو گرفت...خوردم یکه بهم زد تکون محکم یفیظر يو با تنه  گفت

 !احمق؟ نیچشه ا_

 ...که افتاد یبودم به اتفاق یدلم راض ته

 ...ولش کن_

 ...میرفت رشیو باهم به سمت پذ دیصورتمو بوس رها

 يجلو میپرستار بهمون گفت بر...رسهیم یک نیتا پرستار بهمون خبر بده که ماش میبود ستادهیرها منتظر ا با

 ...میبش نیو از همونجا سوار ماش مارستانیدرب ب

رنگ و روشم ...دیلرزیرها دستاش م...زانوهام نشستم يکوتاه چهارطبقه رو ریآسانسور به اندازه همون مس تو

 ...بدتر از من بود دیشا

 ...پاشو آوا جان_

 رفتن از آسانسور با خنده بهش گفتم رونیموقع ب...سردشو کف دستم گذاشت و بلندم کرد يدستا

 !خبندونه؟ی_
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 که انداختمو رو هوا زد و گفت يا کهیت

 !؟یستین خینکه خودت _

 ...کرد خکوبمیم ییآشنا يکه لحن صدا میرفتیدر م یآروم به سمت خروج آروم

 !؟...آوا جان_

 ! اریکوه...میبرگشت دیکه از پشت سرمون به گوش رس ییدو به سمت صدا هر

 ...آقاهه بودا نیآوا هم_

بند انگشت  هیبه اندازه فاصله  دیتر شد و شا کیچند قدم نزد اریکوه...به دور بازوم حلقه شد شتریرها ب دست

با  دادیسرخش نشون م يو بازو دیکوتاه سف نیلباس آست...شونه نشده اش يموها...ستادینوك کفش هامون ا

 ...سرما نخوره ارو لباسش بپوشه ت يزیفرصت نکرده چ یحت...اومده رونیعجله از خونه ب

 ! بگم بهت؟ یچ_

 ...قنج رفت واسه لحن دلواپسش...همون دیشا...آره! قنج؟! بهش؟ گنیم یچ...لحظه ته دلم هی...یچرا ول دونمینم

 ...قدم به عقب بره  هیهمون باعث شد  دیشا..شد دهینگاهش به سمت رها کش...دیبهم چسب شتریب رها

 !؟یِآقا ک نیا یبگ شهیآوا م_

به رها بگم با خودم  اریتا درباره کوه زدیکه به سرم م یهروقت شهیکه هم یسوال! شد؟ دهیسوال پرس نیا باالخره

 ! شده دکترت؟ نیبود که ا یمرضت چ گهینم! بگم دکتر؟! بگم همخونه؟! بگم دوست؟...کردمیکرارش مت

 چشمام گرفت و رو به رها گفت ینگاهشو از خستگ اریکوه

 ...يکه شما از آوا دور بود ییبه اون سال ها گردهیقدمتشم برم...یمیقد يآشنا هی_

 رو کرد به منو با لبخند گفت بعد

 ...اشو از زبون شما بشنوه بهتره ها هیبق! ؟یکن یمنو معرف يخوایآوا جان نم_

 ...بود یکوتاه خودش مکف حیتوض دیبه نظرم رس...من نیانداخت تو زم توپو

 !یمیقد يهمون آشنا...پناه زدیا اریکوه _

 گفت ییروم لبخند زد و رها راحت تر از قبل با خوشرو به

 ممنون...دیبهمون کمک کرد یلیامروز خ...خوشحالم دنتونیدرکل از د...نگفته بود يزیآوا درباره شما به من چ_

 ...خودش جواب رها رو داد یو خودمون یمیبا همون لحن صم اریکوه
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 شونیکامال تو وجود ا "برفت دهیاز دل برود هرآنکه از د "مصداق ...دیشناسیشما که بهتر از من خواهرتونو م_

 ...کردم داشونیتازه پ...ازم نکرد يادی شونیدم اچند وقت نبو...کنهیصدق م

 يسرد...دیلرزیدستش هنوزم م...کنارم هست نکهیرها که به گوشم خورد ته دلم قرص شد به ا يخنده  يصدا

 دستشو هنوزم دور بازوم نگه داشته بود که گفتم...حس کنم تونستمیمانتومم م يدستاشو از رو

 ...امیرها خودم م_

 ...گرفت محکمتر

 ...یسیرو پات وا یتو آسانسور نا نداشت...امیخودم م وینه چ_

 ...دست پهن و گرمش گرفت ونیکنارم ظاهر شد و بازومو م اریکوه

 !تو راحت باش...کنمیمن کمکش م_

 ...کرد تیحرف زدنش به رهاهم سرا یمیصم لحن

 ...برامون رنیآژانس بگ میآخه گفت...یِکاف یکمک کن مارستانیب يورود نیتا دم هم...دستت درد نکنه_

 ...به دستم داد یشد و فشار محسوس دهیچیدور بازوم پ اریکوه دست

 ...دییبفرما...رسونمتونیمن م_

خوش به حالش شد ...اما دلم...دستش بود يفقط بازوم تو...اومد ینم کمیو اونم نزد گرفتمیازش فاصله م باز

 ...باز

 گوشم گفت کینزد آرم

 !که حالت بد شد؟ يبود دهیکش گاریس_

 !نه_

 ؟یپس چ_

 ...یچیه_

با نگهبان صحبت  مارستانیدر ب يجلو...قدم برداشتم عتریبه طبعش منم سر...کرد و قدم هاشو تند تر کرد اخم

 ...کرد 

 ...کردن میج میرها شروع کرد به س ارهیب نگیاز پارک نشویرفت تا ماش اریکوه نکهیهم

اصال چرا درباره اش به من ...؟ چنتا خواهر برادرن؟...شیدیدوباره د یک لکردس؟یتحص...زن داره؟! چند سالشه؟_

 !ماهم که کوتاه...خورده قدش بلنده هی نهیا شیفقط بد! چقدر مهربونه آوا...؟ينگفته بود
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 !صد و شصت سانت دارما! ستمیمن کوتاه ن یتو کوتاه_

االن با ..میدیپوشیکاش کفش پاشنه دار م...ارهحداقل صد و نود د میدیکه من د ییجناب آقا نیا...یاوهوک_

 دیتو موهاشون سف ادیخوشم م نقدهیا يوا...موهاش چقدر خوشگل بود آوا...کوتاهن یخانوادگ نایا گهیخودش م

 چند سالشه؟ ینگفت یراست...ارنیدرم

 ...دست رها خنده ام گرفته بود از

 !چهلو داره_

 مرده ها نه؟! زن گرفته؟! ست؟ین ادیچهل؟؟ ز_

 یرو چ هیجواب بق...يزیچ هیفقط ...باور کن جون حرف زدن ندارم...ام ازم سوال نپرس گهید...رها زن نداره_

 !م؟یبد

 اومد رها با خنده گفت رونیب نگیکه از پارک اریکوه نیماش

چند وقته از خارج ...دورمون بوده لیفام گمیم...الیخ یبچه هارم ب....دمیمن عاشق پرا دونهیم!!! که داره دمیپرا_

 داد؟ حیواسه بچه ها توض زویهمه چ دیمگه با...نیهم...اومده 

 کردمیحاال فکر م...سرمو رو شونه رها گذاشتم میکه شد نیسوار ماش...دوتا بوق زد و رها دستمو گرفت اریکوه

 غامیپ ییجورا هیرها و  يرو بهونه کنم برا یمیقد يآشنا نیهم تونستمیدرسته که م...بود ختهیبهم ر یهمه چ

 دور کنه؟ میاز زندگ ارویشد که کوهیم دایپ یاما ک...قشهیکه ال یزندگ یکه بره پ رضایبرسونم به عل

 یهمه شدن عالمت سوال...طیتلفن جواب دادن سنا بازم تو اون شرا...طیاونم تو اون شرا اریزدن کوه زنگ

 ...ذهنم يگوشه 

 هیو  گاریجز دو بسته س...نبوده فتیتو ک گفتیدوستت م...همراهت باشه؟ شهیآسمت هم ياسپر دیآوا مگه نبا_

 !پول فیک

 ...آورد که رها رو بندازه به جونم يطور هی گارویاسم س...شناختمیم یکننده اشو به خوب خیتوب لحن

 یدکترت چ میکه رفت يدفعه آخر...یکنیم ينجوریآخه چرا با خودت ا...یکشیم گاریآوا تو مگه باز س يوا_

 گهیبه من که د يتو قول داد گاراس؟یس نیموقع خوابت واسه هم يخس خسا نینگفت نصف ا! گفت؟

 ...ینکش

 شده بود گفتم رهیبهم خ نشیماش نهییکه از آ اریتوجه به کوه یب

 ...کر شدم...نکن هیتوام دم گوشم گر..کشمیم گاریمن هروقت دلم بخواد س_
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 ...شروع شد اریکردنش با کوه و دل درد

 دینیبیاما م دهیکش گاریس فهممیم ییوقتا هیمنه احمقم ...حرفاست نیدختر سرتق تر از ا نیا اریبه خدا آقا کوه_

هم دوسش دارم هم ازش ...خسته ام کرده به قرآن..ادامه بدم کنمیکه جرئت نم کنهیرفتار م يطور هی...که

 ..ترسمیم

نداد و رهاهم  یجواب اریکوه...رها رو نشنوم يتا حرفا گرفتیبود گوشامو م یبستم آرزو کردم کاش کس چشمامو

 ...سرم گذاشت يسرشو رو

 ...هم بذارم يدوباره چشم رو تونستمیراحت م الیحاال با خ..خواستیدلم خواب م بازم

 "اریکوه"

 ارویباز همه دن امیام که م یاما وقت رسمیم رید شهیهم...دمیرس رید...حاال کنارشم نکهیبودم از ا خوشحال

 ...طلبکارم

که انگار  یمذهب گمیطور م هیحاال ! یمذهب يمخصوصا اون پسره ! کدوم همکاراش چیاز ه!! ومدین خوشم

 !!!چرا نه از نگاهش به آوا خوشم اومد نه از لحن حرف زدنش با خودم دونمینم...طانمیخودم مقلد ش

که  کردیدم گوش رها پچ پچ م يطور هی...من قد علم کرده بود يجوجه مهندس جلو...کردیم "شما شما " مدام

  "تو رو سننه؟...آوام يمن همه کاره  "برم بهش بگم  خواستیدلم م

تو  "گوشه و بگم  هیبرم داخل اتاق و بکشمش  خواستمیو بهش زل زده م ستادهیباال سر آوا ا دمید یوقت

 "!دوست ساده؟ هیجز ...يدلواپسش شد ينجوریکه ا یکارشیچ

 نیشده بودم و هرلحظه احتمال ا یاشون عصبان هیاون پسره و بق نیسنگ ينگاه ها ریتو اتاق نذاشتم چون ز پا

 يطور هیکه رفتم باال سرش  يبار هیهمون ...اعصاب و روان از دستم خارج بشه نیکه کنترل ا دادمیرو م

 !!دم دراز هیکه انگار دوتا شاخ دارم و  کردندینگاهم م

دل  هی خواستیدلم م "!شد؟ مارستانیب نهیچقدر هز"پولش گفت فیاومد سمتم و موقع درآوردن ک یوقت پسره

حساب کتاب منو آوا به خودمون  "گفتم که...کنم اما با مدل خودم جوابشو دادم یسرش خال موینگران ریس

 "مربوطه نه به شما 

رو  ییو حرفا کنندینگاهم م یچشم ریز دمیدیم...دوتا خواهره نیا يبرش داشته بود که همه کاره  مردك ادعا...

...زنندیبه رها م
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 ياومد پاشنه  یاگه بحث سن و سال نبود بدم نم... دادنیسال تو نظرم جولون م ستیب ریز ياحمقانه  يرفتارا

تا کارو  گرفتمیخودمو م يهمون موقعه ام جلو...  کردمیم یدگیو به حساب تک تکشون رس خوابوندمیکفشمو م

 ...کردمیم مادهاز جانب آوا آ یهیهرجور تنب يخودمو برا دیبا...خرابتر نکنم نیاز ا

به نظر  ییاز اون دسته پسرا...دیرسیبوته به نظر م یب...ازش ومدیخوشم ن.که اسمش سامان بود میاول پسر

 !!بود وترشیکرده بود موس کامپ که جابجا يا لهیوس نینتریکه سنگ دیرسیم

کاره  یو چ میبراش مهم نبود من ک نکهیاما هم... راه رفتن حرف زدن ....عرفان بود هیشب اتشیخصوص يسر هی

 !راحت کرد المویآوام خ

تو  دونستمیاگه م...کدوم از رفتاراشون چینه حرف زدنشون نه ه دنشونینه لباس پوش...آوا نبودن هیشب...دخترا

 یآدما سرخوش و ب...تا مانعش بشم دادمیکار کنه حتما اجازه دخالت به خودم م خوادیم یطیمح نیهمچ

و کار  یمردم زندگ ونیم دونستهسال  ستیکه ب کردمیدرك م یموضوع رو من نیا...دنیرسیبه نظر م یتیمسئول

ام  يما حاال از صد مترا...حرف زدن آدما...آدما دنینداشت لباس پوش یبرام فرق یسالگ ستیتا قبل ب...کردم

و  دیارز یخواهرش م دیدوستاش شا نیمتاسفانه ب...انهیارزه  یآدم سرش به تنش م نیبدم ا صیتشخ تونمیم

 ...!!يتاحدود یاون پسر مذهب دمیشا...بس

 نهییبه آ یکه با تعجب حت میدیرها رو م...که آوا چشماشو بسته بود و دوباره به خواب رفته بود شدیساعت م مین

 ..تا اعتمادشو جلب کنم شدمیباهاش همکالم م دیبا...کنهینگاه م نیماش

 !د؟یرها خانوم آوا خواب_

 !مارستان؟یب موندهیباز م دینکنه با... برهیهمه اش خوابش م...آره يوا_

 ...خوابهیکردن تا صبح م قیکه بهش تزر ییبا اون آرامبخش ها..نگران نباش_

 ...مردهیز جونش مدور ا رسوندنشیم ریدکترش گفت د_

 !د؟یشما تو شرکت نبود_

 شهیآوا حالش بد م هویکه  زدنیحرف م یموضوع هی يدرباره  نکهیمثل ا...بودن ششیپ سانیسنا و پر...نه_

 ...رسونهیخدا سامانو م...دنیرسیبسته زودترم به دادش م یرو نم ییاگه در دستشو...

 مارستان؟یکه با اون دوتا خانوم اومد ب یِسامان همون_

 يکه اسپر فشمیتو ک...صورتش کبود شده بوده گفتنیم...رونیب ارهیو آوا رو م شکونهیدرو م...همون...آره_

 ....کردمیدق م شدیتارمو ازش کم م هیاگه ...بازم خدا رحم کرد...مارستانیب رسوننشیم عیسر...نبوده
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 !من؟ يخونه  میبر دیخوایم_

امروز چم ...کردمیم ینیمقدمه چ دیبا...نگاهم کرد نیماش نهییا يب از توچشماش گرد شد و با تعج هویکه  دمید

 ...زدمیو گند م کردمیم يشده بود که مدام خرابکار

فرداهم که جمعه اس هروقت ..ستین یراه ادیمن ز يتا خونه ...کهیپنجشنبه اس و تراف...گمیآوا م يبه هوا_

 !خوبه؟...منزل دیبر دیتونیم دیخواست

 گفت کردیکه آوا رو نگاه م همزمان

 ...ها شهیم یعصبان...دیشناسیشما آوارو نم...خونه ات میبر ذارهیشه نم داریب_

مثل آوا  نمیا گهیساعت د میبود تا ن دایکه از ظاهرش پ ییحقم داشت با رنگ و رو...خودش موافق بود پس

 ...تو راه باشند  میچه برسه دو ساعت و خورده ا...شدیم هوشیب

 دیماکه با...ستیاون به فکر خودش ن...من اصرار کردم دیگفت شما بگ یهرچ...زنهیسر من م غرشو_

نداشته  یاگه شما مشکل...بهتره استراحت کامل داشته باشه...رسهیآوا اصال خوب به نظر نم يرنگ و رو...میباش

 ..دیامشبو بد بگذرون هی شمیخوشحال م دیباش

 ...خواهرش يخنده ها یِاما نه به قشنگ...دیآوا خند مثل

 ...عالمت تعجب شده هیام شب افهیمنکه فعال ق...خودت يشد پا یباشه پس هرچ_

منم ...کنه داریخنده هاش آوا رو ب ينگران شدم که نکنه با صدا...خنده ریزد ز یلوچ کرد و پق چشماشو

 ...!بشه عمرا با وجود رها پاشو تو خونه خودش بذاره داریاگر ب دونستمیم

 !د؟یشناسیمنو م يآوا قیچند ساله دقشما _

 ! من قبال به اسم زدم دونستینم...نفره هی يدوست داشت نشون بده آوا فقط برا یلیدو قلوش خ خواهر

 !چطور؟...ستیب يکایتا نزد شیاز پونزده سالگ...پنج سال_

آوارو  خواستیم...جلوتر اومد یجابجا شد و کم نیماش یصندل يکه سر آوا رو با دستش نگه داشت و رو دمید

 ...بخوابونه یصندل يرو

چقدر فرق ...خنده ریبعدم خودش زد ز...اومد و جلو نشست نیاز عقب ماش يجور بامزه ا هیلحظه بعدش  چند

 ...لبخند بزنه هیروزا تا  یخودمو بعض کشتمیم...داشت با آوا

ها اما  ذارهیشرکت احترام م يمثل بچه ها ایعضبه ب یعنی...ستیآوا با مردا اصال جور ن...یِچ یدونیآخه م_

موضوع باهاش دعوا  نیسرهم ياصال چند بار...رضایبخصوص نسبت به عل...ستیقائل ن یتیبراشون اهم
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حس  کنمیشبام من بغلش م تازه...حالمو بپرسه زنهیزنگم نم هی کنهیبا منکه قهر م..يِدختر سرد یلیخ...کردم

برام مهم  لیاوا...فرار کنه خوادیموقع بغل کردنش انگار م یحت ایرم رو دستش سرمو بذا ذارهیبه زور م کنمیم

اما کم کم ...کنند یبذاره همه باهاش روبوس ایزرت و زرت همه رو بغل کنه  ادیخب خوشش نم گفتمیم...نبودا

که آوا از مردا  گنیو سناهم م سانیپر!! زد که منم شک کردم ییحرفا هیمامانم گفتم  يبرا نارویا یوقت

به داداشش داشت  يکه پر دمیشن یواشکیبار خودم  هیکه اومه شرکت  يدو هفته ا نیمثال تو هم...يِفرار

حالش بد  هویسنا  يسر حرفا نکهیامروزم مثل ا...کنهیرو تحمل م رضایو عل نجایاومده ا ازشیآوا از سر ن گفتیم

 !پس چرا با شما راحته؟... شهیم

 ...جمله مهم بود هیهمه حرفاش  نیب

 گفتم عیسر یلیرخش نگاه کردم و خ مین به

 شه؟یکه آوا حالش بد م گفتهیم یمگه دوستتون چ_

 ...جواب داد دیلرزیکه م ییدستپاچه نگام کرد و با صدا...اش دگرگون شد  چهره

 ! بگو چرا با تو راحته؟ الیخ یحاال ب...بگم يآخه چجور...نبوده یموضوع مهم....راستش_

 ....چوندیپیداشت منو م یوجب مین

 !توهم رهیکالمون م ينجوریوگرنه ا...بگو تا بگم...طونیخانوم ش_

 ...داد هیتک یسرشو به صندل...جا نخوره بابت رك بودنم هویخنده گفتم که  با

 ...نایمثال ازدواج و ا...گهیزنونه د يراستش بحثا_

 !دختر از هوش رفته؟ نیا کردنیبحث ازدواج م_

 !؟یچ يرفته بود برا شیآوا تا لبه مرگ پ...رمیبگ موینگران ينتونستم جلو نباریا

موضوع  یدونیاصال م...رابطه  يدرباره  یشوخ یداشتن شوخ گفتیاما اونطور که سنا م ششونیمن نبودم پ_

رفته بودن  يامروز آوا و پر...هست میو عوض زیآدم ه یلیخ...يِمرد سن دار میدار يمشتر هیما  نکهیا...بوده یچ

شرکت سنا  رسنیم یکرده بود وقت یآوا رو عصبان یاز بس چشم چرونده بوده که حساب کهیمرت...اون شیپ

 ..آوا هویبعدم ...که باهاش رابطه داشته باشه یاون مرد و هرک يبه چرت و پرت گفتن درباره  کنهیشروع م

 ادی...روز انداخته بودتش نیهرمز به ا ادی پس...دمیرس خواستمیکه م يزیبه اون چ...دمیحرفاشو نشن ي ادامه

 ...هرمز تا لب مرگ برده بودتش

 چرا آوا باهات راحته؟...حاال شما بگو_
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آوا ...دختر نیا يحرفا ختیبهمم ر...دمیشدنه دستامو خودم د دیسف...دور فرمون محکم فشار دادم دستمو

 ...کردمیبراش نم يچکاریه تیخاص یمنِ ب...مصرف یو من ب شدیم شیتلخ زندگ يداشت وارد روزا مایمستق

 ؟ییآقا کجا_

هرشبش که خودم چند سالشو  يها هیآوا به خاطر گر يحالت چشم ها...ستیآوا ن هیاصال شب...کنمیم نگاهش

من  يپر رها با آوا بایصورت تقر...آوا رنگ خنده نداشت يمواز شهیهم يلب ها...بودم عوض شده بود دهید

 ...صورت آوا نبود یشگیغم هم هیصورت رها اصال شب یشاداب...بود کامال متفاوت

 ...دیکه تو مادرت از اون خونه رفت یدرست زمان...! میپدرتون بود هیهمسا_

 و گفت دیبود به سمتم چرخ دهیکه فهم یاز موضوع خوشحال

 !مگه نه؟...کرد  یکه آوا پنج سال باهاشون زندگ دیباش يپسر اون خانواده ا دیشما با...آهان_

 !!آوا  یخوشحال شدم از کشف دروغ مصلحت منم

 از من آوا گفته بود به شما؟...ستین رانیخواهرم دارم که ا هی...من همونم...آره_

 تکون داد و بعد چند لحظه مکث گفت سر

از  چوقتیه شیگشیهم لیالبد به همون دل...اون خانواده انداخت ادیمنو  دیبود هیهمسا دیگیم نکهیاما هم...نه_

بدبختو گرفت که  يرضایحال عل نیهمچ..شدیم نتونیباهاتون جوره ها وگرنه عمرا سوار ماش...شما برام نگفته

 ...!توپهیمن فکر کردم دوبرابرشو به شما م

 عالمت تعجب شده بو که با خنده گفتم هیاش شب افهیق

 ...يایخسته به نظر م...میتا برس دیبهتر شماهم استراحت کن..خانوم کوچولو_

 .....زد و بعد نگاه کردن به خواهرش چشماشو بست لبخند

باشه که کار واجب  یکس دیرها رو صدا زدم گفتم شا...کدومشون زنگ خورد هی لیموبا میدیخونه که رس کینزد

 ...داشته باشه

و گفت تو اتوبانن و آوا هم حالش  چوندشیپ ییبایبود که رها به طرز ز یهرک...خوابالوده جواب داد  لشویموبا

 ...که تلفنشو قطع کرد  کردمیدر خونه پارك م يجلو...خوبه

 !م؟یدیرس_

 !مادرتون پشت تلفن بود؟...آره_
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تماس  نیتلفن و ا نیتا صبح به ا خواستمیو گذاشتم کنار چون نم یستیرودربا..تعجب برگشت و بهم نگاه کرد با

 ...بودند ختهیسرم ر يتو یمتفاوت االتیز خامرو یکاف يبه اندازه ...فکر کنم

 ...راستش چون آوا رو دوست!! بود رضایعل_

 ...دمیحرفش پر نیبه خودم اومدم و ب هیصدم ثان تو

 ...کن داریخوشخوابتو ب یِشو آبج ادهیپ! از شما که دوسش نداره؟ شتریب_

 ریدومم رو با لحن آروم و ز يبروزش ندم به زبون آوردم و جمله  کردمیم یکه سع یاولم رو با خشم جمله

 ...!خودم یپوست

 ...انداختم دیشد رفتم سمت در خونه و کل ادهیپ نیآوا که از ماش...شدم ادهیخاموش کردم و پ نویماش

 سمت جفتشون رفتم و رو به رها گفتم...زنهیکه رها داره باهاش حرف م دمید

 ؟یتبرداش نیاز ماش فتویک_

اوا تکون  يوار جلو دیکه رفت انگشت اشارمو تهد نیسمت ماش! داشتم از حرفم یداد چه هدف صیزود تشخ رها

 ...دادم

 ...آوا ینگ یچیپس بهتره ه...!! میبار در ساله که من بدجور عصبان هیهمون  قایدق... امشب... نیبب_

با اومدن رها وارد ...ندادم  یتیکرد اما اهمبازم لجوجانه نگاهم ...ادیحرف زدم که حساب کار دستش ب يجور

 "يدار یچه خونه قشنگ"بود  نیکه رها به زبون آورد ا يجمله ا نیاول...میخونه شد

 ...جمله رو آوا هم به زبون آورده بود نیهم هیشب

 که بازم رها گفت کردمیروشن م یکی یکیخونه رو  يچراغا

 !شرمنده...بد شد یلیخ یدست خال میایدفعه اولم هست م...مایمزاحم شد دیببخش_

 ... زنمیلبخند م پسندمیتعارف ها نه هستم و نه م نیاهل ا نکهیا با

 ...دییبفرما...خودتونه يخونه _

 ...غالف کنه نشویو خشمگ زیصورتم نشوندم که آوا نگاه ت ياخم رو ياونقدر

 ...!خواهرم هنوز سر جاشه يلباس ها...دیاتاق لباساتونو عوض کن دیبر دیتونیم_

 ...راحت تر قدم برداشت ...نبود یعصبان گهید...بازم با اخم نگاهش کردم...دیگفتم اما آوا راستشو فهم دروغ

 ...که  گشتمیم يآشپزخونه دنبال کتر يتو

 ...!من مخالف بودم دیبهش بگ دیایتروخدا ب يوا_
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 ...اشاره کردم نکیس ریز نتیرستادم و به کابف رونیکالفه نفسمو ب...هیگر ریمونده بود بزنه ز کم

 ...قول! سرتقتو کنده ام نیا يمنم کله  يتا آب جوش بذار...اونجاست يکتر_

دستاش  نیسرشو ب...نمشیبب تونمیباز در م ي مهیاز ن...رمیم رونیو از آشپزخونه ب کنهیم ينخود ي خنده

 ...تخت نشسته يگذاشته و رو

به حرف  انهیو دلجو نییپا يهنوز درو پشت سرم نبسته بودم که با صدا...به در زدم و وارد اتاق شدم يا تقه

 ...اومد

 !يشد ینکردم تو عصبان يمنکه کار_

 ...دختر خودمو نبازم نیا يجلو کنمیم یو سع شمیبه کمر م دست

 کیتراف نیبا ا یدونیم چیه! د؟یبر همه راهو تا کرج نیمنکه نذاشتم ا يبرا! ؟یچ يبرا! تو نگاهت پر شماتته_

 !آره آوا؟! من ؟ يجواب کارا نهیا! د؟یرسیم یبرسونمتون ک خواستمیاگه م

 ...انداخت و جواب داد نییسرپا...گرفت يدستشو به باز يانگشتا

من  يدیو بعدم فهم يخوشحال شدم که تو زنگ زد یلیامروزم خ...دهیبه من رس رتیخ شهیتو هم_

اما ...چون دوست نداشتم دوستام پولشو داده باشن! يحساب کرد مارستانویب نهیهز دمیخوشحالتر شدم شن...کجام

 يکه با همه مردا یمن گهینم کنه؟یفکر م یرها با خودش چ یگینم...بشه؟ یخودت که چ يخونه  يمارو آورد

من  يتو؟ به فکر جواب پس دادنا ينه و اومدم خو نییانداختم پا یمشکل دارم چرا سرمو مثل چ نیزم نیا

 ؟يبود

آوا با ...در اتاقو باز کردم و رها رو صدا زدم! نه؟ کردیداشت خرم م...دمیم هیتک واریو به د کنمیبغل م دستامو

 ...اومد کمیتخت بلند شد و نزد يتعجب از رو

 !؟يدار کارشیچ_

 ...رو در روشون کردم دیکه رس رها

 !د؟یدیپرس یالرها خانوم شما از آوا سو_

دارن به آوا نگاه  ازیحرف زدن به اجازه بزرگترشون ن يکه برا ییابروشو با تعجب باال انداخت و مثل بچه ها يتا

 ...نهیتا آوا رو نب ستادمیا نشونیب...کرد

شده  یکه چرا راض يکرد میج میآوارو س یچ يبرا م؟یباهم حرف نزد نیمنو تو مگه تو ماش...کن گاهیمنو ن_

!من؟ يخونه  ادیب
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 ...دیحدش رس نیهرلحظه گرد تر شد تا به آخر چشماش

 زدمیشما باهاش حرف م يموها يها يدیتو اتاق من داشتم درباره سف میاصال اومد...نگفتم یچیبه خدا من ه_

 گمیراست م...نجایا مونیاریشدم ب یکه چرا راض کندیبه خدا داشت دستمو م...گرفت شگونمیو هویخودش ...

 !اجون ره

بدست  يروزیخوشحال بابت پ...! نبود یمثل رها کار هرکس یو بانمک طونیدختر ش يخنده اونم جلو کنترل

 ...دیخندیلبش م يگوشه ...اومده به سمت آوا برگشتم

 ...من مشکل داره يموها يدیفقط با سف شونیا! مشکل حل شد...خب_

 ...دمیو با خنده دست به موهام کش ستادمیرها ا کنار

 !فکر کنم مشکلم با رنگ مو حل بشه نه؟_

 گمیو م خندمیم چهیپیرها که م يقهقه  يصدا...کنهیم يکه آوا داره خودخور نمیبیم

 ؟يخندیم یبه چ_

 ...گهیو م زنهیبه بازوم م یآروم ضربه

 ....ادیبهت نم يام خوشگله رنگ بذار یلیموهات خ نیا _

 !دیخندینم يشاد نیبه ا گهیموند وگرنه قطعا د یبا آوا تو اتاق تنها م دینبا...مانتوش گرفتم  يرها رو از رو مچ

 ...تا جفتمونو با اون چشاش نخورده میبر ایب_

 دستشو آروم فشار دادم و کنار گوشش گفتم فیمچ ظر...خدا با ترس برگشت به صورت آوا نگاه کرد بنده

 ...نخوردم یچیمنکه از ظهر ه...ست؟یتو گشنه ات ن_

 ..پشت سرمون بستم و دستشو ول کردم اتاقو در

 ...کنمیخوشمزه درست م يغذا هیساعت برات  میسر ن ؟يتو خونه دار یچ...رهیمنکه دست و پام داره ضعف م_

 ....دونفره اشاره کردم یبه مبل راحت میکه شد ییرایپذ وارد

 حایترج یاستراحت کن یتونیالبته تو اتاق منم م...کنمیخوب درست م يغذا هیخودم  یبزن یچرت هیتا توام _

 !اوا نرو شیپ

 دستاشو بهم زد یخوشحال با
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اگه ساالدم ...ام دوست نداره یکرفس و باقال...زنهیآوا لب نم...نباشه ها يفقط برنجتون دود...آخ جووون غذا_

 یراست...ادیخوشش م يزیخورده نعنا بر هیتو ماستشم ...نکن جدا براش حلقه حلقه بذار زیر اریتوش خ یگذاشت

 !؟يگل پرم دار

 یحت...حرف زدنشون بود و بس حیدوتا خواهر رك و صر نیتنها شباهت ا...دمیچند وقت از ته دل خند بعد

 ام به خودش نداد ینیزحمت مقدمه چ

آوا چه  ي افهیق زیآورم سر م اریکه ماست و خ یدفعه اول رهینم ادمی...که ذکر کرد رو از بر بودم يموارد ي همه

خودمون  يگرفته بود و برا ادیدستور پخت کرفسو  یاقیبار با چه اشت نیاول يکه برا ياون روز ای...دش یشکل

بهش گفتم کرفسا رو تازه گرفتم  یوقت.شکم يو سبز ختیفقط از آبش ر ختنیآوا موقع خورشت ر...گذاشتم

ام که اصال خودم هم  يبرنج دود...! "خورهیحالم از کرفس بهم م "گفت  يرك و جد یلیخرد کردم خ

 ...پسندمینم

اومد تو آشپزخونه تا آب بخوره  یوقت...از لباسامو بهش دادم تا بپوشه یکی...اتاق من تا بخوابه يرفت تو رها

جرئت کنمو برم تو اتاق آوا از اونجا  دیکرد که منه مرد با تمیشکا!! توش گم شده بود...دمیتنش د يلباسو تو

بود که خودمم جرئت  نیماجرا ا قتیاما حق... هبدم تنش کن يزیچ نیهمچ نکهینه ا ماریبراش لباس دخترونه ب

 ..کنم يکار نیهمچ کردمینم

کردنو دوست داشتم اما نه  يآشپز...بادمجون بذارم مهیشام ق يگرفتم برا میکه تو خونه داشتم تصم يمواد با

خونه عرفانو دور هم  بردمیم ای کردمیدرست م يزیو چ رفتیکه دستم به کار م ییوقتا هی...تنها خودم يبرا

 یب يامشب حال خوبم تو آشپز..داشتمینگه م زریو مونده اشو چند وقت تو فر خوردمیکم ازش م هی ای میخوردیم

کردن وضو  ياز مادرم به خاطر داشتم قبل از آشپز...ام شهیطبق عادت هم...قبلش وضو گرفتم ...نبود ریتاث

 ...فرستادیم و مدامم صلوات گرفتیم

رفت بگه آوا دوست نداره کاهو درشت  ادشیرها ..خوردش کردم زیشستم و ر...داشتم خچالیتو  ینیچ کاهو

 ...درشت خورد بشه

زود ....بود  داریب...فرستادم بریبراش عکس گرفتم با وا! نه؟یساالد و ماستم و بب يرو نهیکجا بود تا تزئ عرفان

 ...نوشت

 "!؟يداد یگندت تکون کلیشما به اون ه باشن که یاالن مهمون ک"

 "؟؟!!که واسش چه کرده ام يدید...تره برام زیعز یلیکه از تو خ یهرک"
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ضعف کرده بود ! ؟يجلوش بذار يزیچ نیهمچ یخواستیبعد نم يحال و حولتو نصفه شب از طرف برد کهیمرت"

 ":)نه؟؟

 ...حرف زد يجد شهینم چوقتیآدم منحرف ه با

 "ریبخوره دوما شبت بخ دنیبهش ماست و ساالد نم کنهیکه ضعف م یاوال که آدم""

 يرو يا هیشده بود که سا نیچشمام سنگ...دمیمبل دراز کش يرو يچند لحظه ا يقطع کردم و برا برمویوا

 ...صورتم افتاد

 ...بسته گفتم چشم

 !آوا ؟ يشد داریب_

 !!اوهووم_

 ...نگاهش کردم یگبا اخم ساخت...چشمام برداشتم  يدستمو از رو ساعد

 !يکرد یوارد زبان فارس فویکلمات سخ نیباز که ا_

 ...کالم به زبون آورد کیکمر صاف کرد و ...بود دهیچیدور خودش پ لحافشو

 ...دوست دارم ارنیکه خوب بلدن حرص تورو درب فویکلمات سخ نیمن ا_

 "آوا"

 رو به روش نشستم چیلحاف پ...سرد بود یلیاش خ خونه

 

 ...سرده خونه ات_

 به ذهنش خطور کرده باشه گفت يزیانگار که چ هویمکث کرد و  یکم

 ؟يسرما نخور...حواسم نبود شوفاژ اون اتاق خاموشِ يوا_

 ...کنهیلب هام جا خوش م يرو یو پوزخند تلخ ينفره  هیمبل  يرو نمیشیم

 ...اون روزا يسرما...سرما کجا نیا_

  یکه به سخت ییاز روزها دمینالیکنارش و م شستمیکه م ییمثل همون روزا...ادیحرفم م ونیم

 ...بودم گذرونده

 هی دیبره با شیبخواد پ ينجوریا! تو کار نبش قبر يباز که افتاد...یمگه قرار نبود گذشته ها تو فراموش کن_

 !از نو يخونه ام دوباره روز از نو روز ارمتیچند وقت ب
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 !اومد یهرچند به مرد قد بلند من نم...صداش بامزه بود يتو طنتیش

 ...من...دارم ازیبه کمک ن_

به چشم هاش که ...حذف کنم میاز زندگ ارویکوه خواستمیم...درست مثل زدن شاهرگ خودم بود کردمیم يکار

همه سال  نید ابع...ستین ياما چاره ا کنهیناراحتش م دونمیکه م یزدن حرف يبرا ادیزبونم بند م کنمینگاه م

به من فکر  خوامیمن نم...کنهیهنوزم همون طور نگام م...زنهیهنوز همون طور صدام م اریکوه يدور

! ؟...که منتظر بوده من برگردم نیجز ا...دهیم یمثل همون روزا سرپا نگه داشته چه معن یزندگ نیا نکهیهم...کنه

! ؟...میبخواد بشه مرد زندگ اریدارم که کوه یچه ارزش ؟یو روان یروح ضیدختر مر هی م؟یاصال مگه من ک

وگرنه اونکه جز ...بودم که خدا برام رقم زده بود یاون زندگ قیالبد ال! زهرم دمیشا...مثل بابامه یکیمن  اقتیل

 ...کرده بودم که تقاصش به اون کثافت ختم شده بود يحتما کار...خوادینم يزیحکمت بنده هاش چ

 خانوم مهندس؟ ییکجا_

مثال نمونه اش ..شهیم کیبهش نزد شتریب کنهیفرار م یکه از هرچ یآدم هیشدم شب...یِچ یدونیم...نجامیا_

 ...فرار کردم اما دوباره تیاز تو و زندگ...االن نیهم

 !؟یینجایاالن ا یناراحت_

 ...باختن نیبه قبول ا يدروغ گردن خودت چون خودت مجبورم کرد نیا...کمکم کن که بگم...خدا يوا

 !شهیناراحت م رضایعل_

تا تو حال و  دیبا...بهت نگاهش وادارم کرد به ادامه دادن...تعجب جفت چشماشو  دمید...صاف کرد  کمرشو

 ..زدمیخودش مونده بود حرفامو م يهوا

که هم دانشکده  ییهمون روزا یعنی...کرد يازم خواستگار شیشرکت چند سال پ ياز همکارا یکیراستش _

با ...ازدواج کنم خوامیم...یاما راستش خسته شدم از زندگ! دارم یکه من چه مشکل یدونیهتر متو ب...میبود يا

 ...من بوده یخوش يکرده برا يتا االن هرکار رضامیخب عل...دوسم داره دونمیم یکس

 ...انداختم و ادامه دادم نییپا سرمو

 یحت دنمیلباس پوش...هواسش به غذا خوردنم ...مدام به فکرمه...سمتم ادیاما بازم م نهیبیهامو م یبد اخالق_

که  یکنیکمک م...فرصت بدم هیبه خودم  خوامیم!..گه؟یدوسم داره د یعنی شیمعن نایا! هست دنمینفس کش

 نه؟مگه ...من آرزوته یخوشبخت یگفتیتو خودت م! مگه نه؟ یبرگردم به زندگ

 !؟یشیبا اون پسره خوشبخت م_
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مگه ...منو یبخشیم...و رو کردم ریز تویگذاشتم زندگ تیخدا ازم نگذره که هروقت پامو تو زندگ...کردم تشناراح

 !نه؟

 ...اوهووم_

 !چرا اونوقت؟_

 کنهیشروع نم بنمشیهربار که م...افتم ینم یچیه ادی نمشیبیهربار که م...دونهینم یچیاز گذشته ام ه...چون_

هم قد و !! میایما به هم م رسمیم جهینت نیبه ا نمشیبیهربار که م!...ستمین ضشیکردن چون مر حتیبه نص

کردن  دایمنم وقت دارم واسه پ! دناون حاال حاال ها وقت داره واسه بابا ش!!...هم سنمون یِکیقوارمون 

حساس ا هی نیب...داشتم دیترد شیتا چند وقت پ...هوامو داره شهیهم...اعتماد به نفس...دهیبهم آرامش م...خودم

 !حالمو خوب کنه تونهیم رضایعل..انتخابمو کردم...منم...کردمیانتخاب م دیبا...کرده بودم ریگ گهید

 بد یلیخ...بد زدم...شد به قلبش يِ زهرآلود ریام ت هرجمله

و  شدیم ادهیپ نشیاز ماش یبرام داشت هر روز وقت یچه ابهت...رفتنشو نگاه کردم ریمبل بلند شد مس ياز رو یوقت

بهم اعتماد به نفس ...ختیریمردا بلند تر بود ترسمو م هیبق نکهیهم...اومد یدر مدرسه همراهم م يتا جلو

 ...دادیم

خودم  ياونقدر تو حال و هوا ییوقتا هی...نشیمهربون و سنگ يتو بحر نگاه ها رفتمیسر کالس م ییوقتا هی

و  انیمادر بچه ها م دمیدیم نکهیاصال هم...دیسریو کار به تذکر م شدیم یکه معلم از دستم شاک شدمیغرق م

بهم  تشیزیو يمن ببرن برا يها یهم کالس شدنیدختراشونو که م رنیگیوقت ازش م ای زدنیباهاش حرف م

 ...خوردیبرم

و  اریاز من خوشگل تر بود بره مطب کوه یلیاون دختر بور مدرسه که خ دمیترسیم...شدمیو ناراحت م دلخور

!! شدمیها م یکنه مثل جذام تیزیاز بچه ها رو و یکی شدیقرار م اریهر روز که کوه! مثل من عاشقش بشه

 ؟!گهیم اریهاز کو يزیچ نمیاون دختر اومد مدرسه بب یتا فردا صبحش وقت موندمیمنتظر م

دوست پسرم ...ه بودنمغرور و خود خوا یلیاون دوتا خ...مطبش رفتندیبار م هی يهام هفته ا یتا از همکالس دو

! شنینم اریاونا که عاشق کوه...دارن که مثل کوه پشتشون باشه يمرد هیاونا  گفتمیبه خودم م یه!! داشتند تازه

 !!گفته یگفتن و اونم تو جواب چ یکه به دکتر چ کنندیم فیدوستاشون تعر يکه با آب و تاب برا دمیدیاما م

دلخور  نمیبابت ا...زدیتو خونه به منم م اریبود که کوه ییاز همون حرفا زدنیکه م ییحرفا یبعض

 ...رو به اونام بگه زنهیکه به من م ییداره حرفا یلیچه دل...باشه یفرق هیمنو اونا  نیب دیبا گفتمیم...شدمیم
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 یبچه ها به شوخ میمدرسه جمع شده بود اطیروز که تو ح هیچون  یروان گمیم...نبودن یدوتا مثل من روان اون

به تن بچه ها  زدیاون دست م...ادمهیاسمش خوب ... يشاد...دادنیو اندام هم نظر م کلیشتن درباره هدا

ام و رو به  نهیس يگذاشت رو تشوبرم دس ششونیهمون لحظه که اومدن از پ...نه ایتنشون خوبه  زیسا گفتیم

 "!!خوبه نیا "بچه ها گفت 

 !!که به کمرم خورد يو لگد ادمهی يشاد یفقط دماغ خون...شد یچ دمیلحظه نفهم هی

 ..."یروان...یروان "دورم گرفتند و شروع کردند به گفتن  ينفر چند

بهم  یمتلک کهیت هیهرکدومشون ...نشستم و اونا  نیزم يدو زانو رو...دوسم نداشت یشکیبچه ها ه نیب

و  کنهیاعتماد م ارمیکوه...یِبودکه نسبتش با من چ دهیکش اریزبون کوه ریاز ز يکدوم مادر دونمینم...انداخت

 ! مارمهیب

 ...کردمیدندون خورد م ریمن ناخونامو ز "یروان" گفتندیها م بچه

دستم  يتا کتکم بزنه لباسمو تو اوردیکه بابام به سمتم هجوم م ییوقتا ادیمن به  "یروان " گفتندیها م بچه

 ...کردمیمشت م

 ...!!موندم "یروان" شهیو من هم "یروان"ها گفتن  بچه

که  لیدل نیبه ا دیشا امیم هیکمتر به چشم بق یمنته...خیاحساس و  یب...خشک و سرد...هنوزم همون آدمم من

همه ...شده به غرور لیوهم من از رابطه تبد...کنهینگاهم تعجب نم ياز سرد یکس گهید!...شده ادیمن ز هیشب

 !ار؟یمگه نه کوه...چه خبره متو دل دونهینم چکسیه...کنندیرفتار م نطوریمغرورم که ا کنندیفکر م

ام ناله  یو گاه دیکشیمدام دست به گردنش م...رفتیو اونطرف م نطرفیآشپزخونه واسه خودش ا تو

دلم براش تنگ شده ...نگاش کردم قهیچند دق...زنهیم واریداره خودشو به درو د يخودیمعلوم بود ب...کردیم

 نیکمتر...دمیبوسیم اشودست دنشیپدر و مادرمم برام نکش یکه حت یهمه سال زحمت نیبابت ا شدیکاش م...بود

 !اومد یبود که ازم برم يکار

 دیدستشو با خشونت پشت گردنش کش...سرخ شده بود تیچشم هاش از عصبان...اپن عمود کرد يبه رو دستاشو

 و گفت

 ...گشنه اش بود...برو رها رو صدا کن_

اتاقشو از نظر بگذرونم  يدرو باز کردم با کنجکاو یبود وقت نیقصدم ا...مت اتاق رفتمحرف بلند شدم و به س یب

 ...دمیند یچیباز دم پنجره ه يرها اونم با چشما دنیاما با د
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 ؟يدینخواب_

با پشت پام درو ...آروم آروم خودشو تو بغلم جا کرد ...از کنار پنجره رد شد ...اشک شده بود سیخ صورتش

 ...دمیدستمو آروم پشت کمرش کش! نوازش کردن بلدم...بستم

 !اشکتو آدم فروش نمینب! شده؟ یچ_

 ...بچه شده بود...شونه ام يسرشو خم کرد رو...دیخند هیگر ونیم

بردنت  دمیفهم یامروز وقت یدونیم...میکدومشونو ندار چیما ه!! پدر و مادر! م؟یاشتما خونواده د شدیم یآوا چ_

فکر کردم که من همه پوالمو خرج  نیبه ا!...بابا؟ ایبه مامان خبر بدم  دیفکر کردم که با نیآن به ا هی مارستانیب

 ...دلم گرفت از مامان...دوا درمون خواهرمو بدن لپو دیشرکت با يفکر کردم بچه ها نیبه ا! لباسم کردم

 ...دمیبوس سشویمحکمتر بغلش کردم و صورت خ...شد شتریاش ب هیگر شدت

 گهیبه من م...آوا يوا...اریدنبالم پولم ب ایب...مارستانیآوا حالش بد شده بردنش ب گمیبه مامان زنگ زدم م_

 "مگه خودش پول نداره؟"

 ...کنان ادامه داد نیف نیف

زجه زدم ...آوا ومدین...ــــایب...دهیواسه من تخت خر شمیماهو نگرفته با پول کار قبل نیبهش گفتم حقوق ا_

با پولش  غمشیبار برم بت هیکه هرچند ماه  نهیهم اقتشیل...دوسش ندارم گهید...ومدیالتماسش کردم ن...ومدین

 رمیو م رمیگیم ییعواد هیهردفعه با تو  یواسه چ يفکر کرد...نهیهم اقتشیل! خودم لباس و کفش بخرم يبرا

 ..یفقط تو خوب...بدتر از باباست...نامرده یلیخ...غمیکه ازش پول بت رمیهان؟؟ م شش؟؟یپ

خواهرم از آغوشم  خواستمینم...تو اتاق ادین کردمیدعا دعا م...بشنوه اریاش اونقدر بلند بود که کوه هیگر يصدا

 ...ادیب رونیب

 مگه نه؟ میما همو دار...اشکال نداره...نکن هیگر_

 ...زد هق

 بردم؟یپناه م یبه ک! کردم؟یم کاریاومد من چ یسرتو م ییبال هیاگه امروز _

 ...دلمون براش روشه يبنده خدا نذار سفره  نیا يخونه  میامشب اومد هی...گهیبسه د...سیه_

 نکهیاما هم..رهدا یهاج و واج مونده بودم که با تو چه نسبت..شوکه شدم یلیاومد اولش خ اریامروز که کوه_

تو وجودم  یذوق هیتو حرف زده  يدکتر درباره  هیپرداخت کرده و با  مارستانویب نهیسامان اومد گفت هز

.."؟يپول که آورد "گفت  سانیکه پر دمیپرسیداشتم از حال تو م مارستانیب دمیرس یآخه وقت...اومد
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دلش برام سوخت گفت  دیتا سامان شا اوردیخودش ن يسناهم به رو...مردم از خجالت...نبود فمیتو ک یچیه

 ...بده رشیخدا خ...شرکت ندادن يچقدر خوشحال شدم پولو بچه ها یاگه بدون..."پولش با من"

 ...اشکال نداره...ما يچه برسه به دوستا...دهیام قرض نم يهزار هیدوره زمونه برادر به برادر  نیتو ا_

 اریلب تخت کوه...میشونه اش گذاشتم و فاصله گرفت يستمو روبه ناچار د...ستادنیشدم از ا خسته

 هیگر يها يمنم ها خواستیآخ چقدر دلم م..سرشو گذاشت رو شونه ام!! اشکاشو با دستم پاك کردم...مینشست

 !شد؟یاما مگه م...کنم

که طول  دمیدیو م رونیاومدم ب یهر وقت از اتاق تو م...میداشت اریبرادر مثل کوه هیکاش ماهم ..آوا گمیم_

باشه  يزیچ هی دیبا" گفتیبهم م یحس هیته دلم  کنهیو مدام به اتاقت نگاه م رهیرو راه م مارستانیب يراهرو

 تیعصبان خوامینم...بدونم دیهست که البد من نبا يزیچ هی...حسو دارم نیحاال هم هم..."!يخبریکه تو ازش ب

مثل داداش نداشته ام دوسش ...خوشحالم اریاز بودن کوه نکهیبه خاطر ا دیشا...ناراحتت کنم خوامینم...کنم

کاش  کنمیفقط االن که فکر م...و سنا پز داشتنشو بدم سانیاصال دوست دارم زودتر فردا برسه برم به پر...دارم

 !نبود دیپرا نشیماش

 ...ام گرفت از حرفش خنده

 ...یدوست داشت دیتو که پرا_

 ...دیخند اونم

مثل ...مرده...خوشگله...داره نیماش...خونه داره لمونیفام گفتمیم...دادمیپزشو م یحساب گهید يآره اما اونجور_

 !کوهه

 و گفتم دمیموهاشو بوس يرو...دمیآروم خند جفتمون

 !چند ترمم اون ور آب درس خونده!...دکتره...بهشون بگو _

 ...دیکش شینیب يشونه ام برداشت و با پشت دست رو يباالفاصله از رو سرشو

 ؟یگیراست م_

 !خوبه یلیروانپزشکه کارشم خ...! درمونشون کنه میو سنارو ببر سانیپر میتونیم...! مطب داره...اهووم_

 ...بغلم کرد یو با خوشحال دیغش غش خند دوباره

اونم ...يِعوضش آدم با سواد...دیپرا نشیفدا سرش ماش...تمومه یدفعه بگو همه چ هیپس  يوااا_

 يواااا...یدک...یچ
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 !دستپختش خوبه یلیکه خ میبخور میپاشو بر...شام پخته یجناب دک نیا گمیم_

 رونیدندونش ب ریبا انگشت اشاره ام لبشو از ز...دادیخوردن حرفشو م یمعن دنشیلب گز...نگاهم کرد مرموز

 ...دمیکش

 ...بگو...نخور حرفتو_

 !دستپختش خوبه؟ یدونیتو از کجا م_

 ...با اعتماد به نفس جواب دادم...ارمینم کم

 ل؟یدو دل نیمهمتر از ا...ستیدر ضمن الغرم ن! چون هنوز زن نگرفته_

 ...آورد نییو صداشو پا دیخند زیر

 ...شمیمنم صاحب داداش م...میشیتنها نم ياونجور گهید ؟یشیزنش م! تو رو دوست داره_

 !همه رو کنهیم نهیوصله پ...عیسر...تند...زود! ستیگر دیبا دیخند دیرها نبا يحرف ها به

 کنم؟ کاریرضا رو چ یبعدم عل...بچه جون تو کار خواهرت دخالت نکن_

 ...نشونه فکر کردن لباشو جمع کرد و دور تا دور اتاق رو از نظر گذروند به

سناهم  شهیهم...دهیاز سنشم کمتر نشون م یدونیم ای...یِمامان! مثل منه...بچه اس یعل...مرده اریخب آخه کوه_

ام خوبه ها اما به درد تو  یعل...هم رفتارت هم چهره ات...يدیبزرگتر نشون م یکه تو کنار عل گهیم

 اریتازشم تو با کوه...! یمامان تنها نباش شیپ رمیبود که م نیا يبرا کردمیم لهیکه بهت پ ییمن وقتا...خورهینم

 يتوام که فقط درباره پدر و مادرش گفته بود..دونمیمن یچیمن از اون پنج سال ه...ییرضایراحت تر از عل یلیخ

 دیخب مسلما با...اون خانواده که تورو نگه داشتن پسر و دخترم داشتن یتو نگفت...رنیمیم یکه تو سانحه رانندگ

 !مگه نه؟...يتوام دوسش دار کنمیهم حس م یهمون پنج سال راحت باش خاطربه  اریبا کوه

 !!چه خوب...فکرکرده نطوریپس رها ا!! جالب چه

 ...شهیپخش و پال م شیشونیرو پ يتو صورتش و موها کنمینفسامو فوت م...کشمینفس م قیچند وقت عم بعد

 ...میآقا وقت واسه فکر کردن دار نیا يرو رد کنم درباره  رضایعل_

 ...کنهیگنده نثارم م يدونه از اون ماچا هیبا دستاش قاب کرد و  صورتمو

 ...دوست دارم هلو_

 !شهیاسمش حالم دگرگون م دنیاز شن تینها یکه ب یمزخرف ي وهیم
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 نیا...دیخندیبه ظاهر م...دادیرها م يها طنتیبه ش یجواب ياما گه گدار اریکوه...ساکت بودم یلیغذا خ زیم سر

دوسش نداشتم و فقط بهش  نقدریکه ا ییاون روزا یحت شدیقرص آرامبخش من م نیبهتر شیشگیآرامش هم

 ...وابسته شده بودم

دوستت  چیحاال ها ه! نشد یتو، ه يو هوا را نگاه کنم به جا واریاومدم در و د یه! نشد یه نمت،یاومدم نب یه

 !باشه دهیمگه از احساس تو گذر کرده باشه و خبرش به استحضار من رس گه،یچسبه د ینم یدارم

چرخ  ونیسنگ انداختن م يبرا...دلخور کردنت يبرا...کردنت تیاذ يمتولد شدم برا... آقا؟ یدون یم

 يوسط شب و روزا یکن یم کاریتو چ... اصال تو نمیبب....انداختنت  یاز زندگ يبرا...دنتینفس بر يبرا...تیزندگ

 ؟!شه یشه که نم یجو عقل سر جاش بموند نم هی نیکنم ا یم يمن که هر کار

 ي بهیغر ينگاه ها نیا...حرفات ونیمکث م نیا...بودن حرفات ریباورپذ نیداره ا یبیهمه چه آرامش غر نیا با

 ...!آشنا شهیهم

ناراحتم کرد اما  شیناراحت...گرفته بودم يعذاب بد...نرفت نییکه گذاشته بود راحت از گلوم پا يخوشمزه ا شام

 ... نکهگرفتم وگرنه م مویتصم نیچون دوسش داشتم ا...اومد یاز دستم بر نم يکار

 ! رمیگیزن خوب م هیخودم واست ...بود یعال...دستت درد نکنه_

 گفت اریکه کوه دمیشن...بلند شدم زیرها رو بده دو تا بشقاب برداشتم و از سر م یجواب شوخ اریکوه تا

 !ریبخ ادشی...! گرفتم ادیبد غذا  یلیآدم خ هیبا  يرو به خاطر همخونه ا يآشپز نیا...نوش جونت_

 ...دیخندون و شاد دوباره پرس رها

 !همخونه ات زن نداره؟_

 "بود به رفتنت یراض "گفت  یحس هیآن ته دلم  هیکه  دیخند يطور هی اریکوه

 ...دیبه گوشم رس کترینزد نباریسرخوش رها ا يکه صدا زدمیرو آب م بشقابا

 !شوره؟یآوا داره ظرف م...نمیبیم یچ يوااا_

 گفتم يجد یلینگاهش کنم خ نکهیا بدون

 !بذار تو اتاقت ریعکس بگ هی يخوایم_

دوباره مکث ...بود ستادهیبه دست کنار اپن ا نیدورب اریکوه...تو صورتم خورد نیلحظه بعد فلش دورب چند

 ...نگاهش

 ... شورمیاشو م هیمن بق_
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 ...فاصله گرفتم نکیدستمو آب زدم و از س عیاومد سمتم که سر یم داشت

 ...يخسته شد توام...خودم شورمیم_

 ..نگاهم کنه اسکاج و برداشت نکهیا بدون

 ...میهمه خسته ا...شهیزودترم تموم م..خب تو بشور اونم آب بکشه_

 ...جابجا شد  اریحرفو زد کوه نیرها ا نکهیهم

 !ایب...گهیراست م_

 نیا...و داشتخودش ر یشگیهم طنتیاون ش...خودمو گرفتم ينگه پر حرصمو به رها بندازم که باز جلو خواستم

 ...خدا ي شهیمن بودم که هم

 ...گهید ایب_

ازش  نداختیم يکنار نکیس يرو تو یهربار که بشقاب کف...یکینزد نیمعذب بودم از ا...رفتم اریکوه کنار

 یآب کش نکهیو بعد ا شدیم رهیمنتظربه دستام خ زدمیرو آب م یهربار که بشقاب...تا بهم نخوره گرفتمیفاصله م

 ...دیرسینوبت به خودش م شدیبشقاب تموم م

 هیو  شستمیم نتیکاب يمن رو...باهم!! میفکر کردم که چقدر تو اون پنج سال کنار هم ظرف شست نیا به

 "يخوریسرما م" زدیغر م ارمیو کوه شدیم سیکه شلوارم خ زدمیظرفارو آب م يجور

 !میریما صبح م_

 ...دیهرجور راحت_

 ...که سرشو باال آورد و نگاهم کرد دینگاهمو فهم ینیسنگ...آن شوکه شدم هیزود و تند جوابمو داد که  نقدریا

 !شده؟ يزیچ_

 مانیا شیذات ییبود و من به توانا اریکوه...یالیخ یذره ب هیبا  یحت...جواب بدم عیمثل خودش تند و سر نتونستم

 !داشتم

 ! نه_

 ...آب بزن  نارویپس لطف کن ا_

دوشش برداشته  يرو از رو يبار هیانگار ...چقدر راحت شده بود...خشک شد نکیس يتو وانیبه دوتا ل منگاه

 ...چند وقت نیمونده بوده که ا یستیتو رودربا دیشا! زدیباشم باهام حرف م

 ..رو بگم ییزایچ هی دیفکر کنم منم با يحاال توام حرفاتو زد _
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 ياز سر شونه ها یکم...بگه یقراره چ اریکوه دونستمیمنکه نم...حرفامونو بشنوه دیرها بودم که شا نگران

 !نبود...نمیبلندش فاصله گرفتم تا رها رو بب

 ...يرو مبل کنار..خوابه_

 ...دوباره به گوشم خورد اریکوه يصدا دمیباال سر رها که رس..رفتم رونیآب زدم و از آشپزخونه ب دستامو

 .باهات حرف بزنم خوامیم...اقکن بره تو ات دارشیب_

 ..دمیترسیم زدیکه حرف م يدستور

 ...دمیترسیم شدیم يجد ينجوریا یوقت

 ...دمیترسینبود م یتو نگاهش مهربون گهید یوقت

اتاق تا راحت  يآروم صداش زدم و بهش گفتم بره تو...خورد یچشماش تکون دمیرها رو که بوس یشونیپ

 "ایتوام ب"و گفت  دیمثل بچه ها لباشو ورچ...بخوابه

 ...سر تکون داد و مشغول کارش شد...نگاه کردم اریبه کوه درمونده

و قبول نکردم دراز  دمیدو نفره بودنش رو نفهم لیدل چوقتیکه ه اریکوه يتخت دو نفره  يرها رو با

 ...میدیکش

 ..زود خوابش برد شهیهم مثل

چند لحظه تو همون ...دستاش گرفته بود نیرشو بمبل نشسته بود و س يرو اریکوه ییرایبرگشتم تو پذ یوقت

 ...شدم اما تا دستشو برد پشت گردنش چشمش به چشمم افتاد رهیحالت بهش خ

 ؟!ازم یترسیم_

 ...تکون دادم سر

 ...که حرف دارم ایب...نیبش ایب_

با . دو لبه مبل تک نفره گذاشت  يکنار و دستاشو رو دیبا خشونت کش نمونویب زیم...رو به روش نشستم دیترد با

 ...حرکتش مبل رو کامل سمت خودش کشوند هی

 ...!!تا االن صدبار مرده بودم و زنده شده بودم...نبود اریکوه...بود دهیکه زانوهام به زانوهاش چسب يمرد اگر

خورده بهم نگاه با خشم فرو نطوریپنج سالو که ا نیا ونیم يروز ادینم ادمی...بودمش دهیند نطوریا چوقتیه

 ..کنه

 ...نگام نکن ينجوریا! ازت ترسمیم_
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پاهام و از ترس و ...صورتش برافروخته بود...فرستاد که فکر کردم تمام امشب بازدم نداشته رونیب يطور نفسشو

من از ...شد شتریوحشتم ب...زانوهام کینزد ییجا...پام نشست يدستاش رو هویکه  دادمیاسترس تکون م

 ...یحت...اریاز کوه یحت...اریاز کوه یحت...ترسمیم يمرد با هر یکینزد

 ...نترس...خوب  یلیخ_

دست  يجا يحرارت برا نیا...سوختیپام م يدستاش رو يجا قیدرست و دق...پام برداشت ياز رو دستاشو

 !رفتن افتاده تو سرش؟ ينکنه اونم هوا...اما حاال...محکم دستمو گرفته بود شهیبود که هم يمرد

 ...دادیم شیشگیباز و بسته شدن چشماش نشون از درد هم...دستش پشت گردنش رفت بازم

بار  کیهمون  یبار گفتم توام حق داشت هی...بار گفتم چقدر دنبالت گشتم هی...يپنج سال نبودم چون تو نبود_

چرا  ؟يره بدفرصت دوبا هیبه خودت  يخوایم یگیمگه نم!! حرف االنم درباره ازدواجه...گمیراست م یباور کن

 ! ؟يفرصتو به جفتمون بد نیا يخواینم

 ازدواج با خودش؟ یعنیفرصت دوباره ...شدم رهیبه لبهاش خ ناباورانه

 ...با  یکینزد يکه تو دار یتنها مشکل!...م؟یباهم راحت باش...من از مشکل تو خبر دارم! نگام نکن ينجوریا_

 ...انداختم نییو سر پا دیگز لب

 يبازم شد!!! که به زبون کوچولوت اومد فکر کردم ییاما چرت و پرتا دایببخش...اون يدرباره  یبه اندازه کاف_

من بزرگت کردم !! سبزش لج کرده بود و دو روز لب به غذا نزد یکه به خاطر دور انداختن مداد رنگ یبچه تخس

 يام که برا یشکل موقع ياومدخونه  نیتو ا یتتو وق...یدونیخودتم م...اما راسته يبه حرفم بخند دیشا...آوا

 ...ينبود یرفت شهیهم

 خواستمیمحبت کردم چون نم...منکه بهت محبت کردم! ؟یسرد باش نقدریدادم که ا ادیبهت  یموندم من ک فقط

 یب...یاحساس یب!...یشیم يدار یول...وجدان یمثل اون ب...مثل مادربزرگت...مثل پدر و مادرت یبش یسنگ هی

و  ياصال قبولش ندار دونمیکه م یزنیم يحرف از مرد...بشه یچ تیقراره زندگ ستیانگار برات مهم ن! یرگ

 نویا...جمع کنه یزندگ تونهینم...از اون پسراست که تو نظر مادرش خوب و ماهه...دمشید مارستانیتو ب! ندارم

 ادیخوب  نکهیبودم که مثل ا نداده ادتی نمیا! بحثم دروغه...ستین نیاصال بحثمم ا...یدونیخودتم م

! دوست دارم یلیخ میفالن ؟یازدواج کنم با فالن خوامیم یگیم یکنیم گایمن ن يصاف صاف تو چشما...یگرفت

 !که بابت دك کردن من اسمش به زبونت اومد یتف به ذات فالن
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به  شتریو خودم رو ب دادمیمحکم تر نوك انگشتامو به کف دستم فشار م شدیکه صداش بلند و بلند تر م هربار

 ..کردمیم کیمبل نزد

 التیخ...من ي شهیبه جون ر يافتاد یتو که تبر برداشت ست؟یاحمقانه ن!قدم؟! سنم؟ ؟یِمشکل تو با من چ_

 ! نمیبیو تو وجودت م ییتوانا نیا...یکنیکمرمم خم م گهیراحت چند وقت د

 ...اوردمکم ...خجالت زده ام...برمیبه سمت گردنم فرو م شتریب سرمو

 یچه حس یزنیحرف م يکه دار یدرباره کس فهممیاز اون چشات م...کردم یمن با تو زندگ...!! بچه_

بس که به ...شدیام جمع نم یاشک یحت...ومدیتو چشات ن یبرق چیه يمثال هربار درباره مادرت حرف زد...يدار

جونت بهش  مهین که فهممیم ياریاسمشم م...رها...اما خواهرت...يتفاوت بود یاحساس و ب یاون زن ب

 ...یشیکارم بانمک نم نیبا ا..قشنگ نبود تیشوخ!  یشوخ يبه پا ذارمیآوردن اسم اون مرد م...بنده

 

سر بلند کنم و  کردمیجرئت نم...شده بودم رهیتر آورده بود اما من بازم دستپاچه به زانوهاش خ نییپا صداشو

مهربون بود  شهیهم اریکوه....ازش گوشه ذهنم بمونه يریلت تصوحا نیدوست نداشتم تو ا...ینگاه میحداقل ن

 !هو؟یشد  یچ...و آروم

لقب  نینه واسه غرور و ا ارمیسختمه بخوام مدام به زبون ب...بهتم فهموندم...یدونیخوب م! من دوست دارم_

جمله تو  نیا يجا...رهیم رونیاز قلب ب ادیجمله هربار که به زبون ب نیاعتقاد داشتم ا شهیبلکه هم.... مزخرف

 يدست من نبود چنتا بهار...که هست بحثش سواست ادهیاگه واقعا سنم ز...ستمین یمنم مستثن..قلب آدماست

و  نمیاون مردو بب دیمن با یکن یزندگ يبا مرد يتو اگه روز ام بخوا دونمیخوب م نویاما ا! دمیکه قبل تو د

 !چرا؟ یدونیبازم م...باهاش حرف بزنم

 ییزناشو یزندگ نیبب! يموند تیبچگ يتو یسن هی يبار احساس کردم تو تو نیاول يامشب برا...بگم بهتره

تو با ...یانکارش کن یتونینم! اما هست ستین زیهمه چ...ستین يکه تو ازش واهمه دار يزیفقط اون چ

 !یبخواب...کنارش دیکه باالخره با یبدون دیبا یازدواج کن يهرمرد

 نیهم اریفرارم از کوه لیتمام دل..ترسم يمن همه ...گفتیراست م...قلبم گوش خودمو کر کرده بود يها تپش

تنها مرد  اریکوه...آدم سرد مزاج و تندخو هیکنار ...! شهیکنار من خوشبخت نم يمرد چیه دونمیمنکه م!! بود

به  چوقتیه یحت...ومدیشمم نبه چ چکسیبعد از اون ه...اومد یمن به حساب م يزنانه  یزندگ یدوست داشتن

یتپش قلبم ب نیا...ستیربط ن یحرف دلم ب! با دلم دارم مگه؟ یچه تعارف...جز خودش فکر نکردم چکسیه



  
–مرد قد بلند   
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هر ...اون تو اوج نبودنش باز کنارم بود...شهیحرفاش م ییدلم هوا نمشیبیم...شمیآروم م نمشیبیم...ستیربط ن

 ...نفسم...المیخ...لحظه تو خوابم

 دونمیمن م...به حرفم فکر کن...! یرسم...يقرارداد گهیالبته نه د! میمثل همون پنج سال باهم باش میتونیما م_

 !يکه دوسم دار

 !ندارم_

 ...نگاهش کردم یو شاک دمیرو شن دنشیخند يصدا

 ...گمیراست م ؟يخندیم یبه چ_

 ...هست شهیمکه ه نمیبیرو م يحاال کم کم دارم همون مرد یاون مرد با صورت ارغوان از

 ...یدروغ بگ یتون یبه من که نم_

حرف از برادر ...رها افتادم يحرفا ادی! اما به رو آورد...دوست داشتنشو ارهیدوست نداشتم به روم ب...کردم بغ

حسرت داشتن  شهیکه هم یبا من...نداشت یبا من فرق نباریخواهرم ا...مرد کنار جفتمون هیاز بودن ...زدیبزرگتر م

حسرت  نیحاال ا...تنهام نذاره...کمکم کنه...همراهم باشه...رهیبرادر بزرگتر از خودم که دستمو بگ...داشتم برادر هی

 هی...مرد کنارش هیحسرت داشتن ...دیامشب با حسرت خواب...خواهر معصوم و قشنگ من...مال خواهرم شده بود

ازدواج کنم خواهرم به آرزوش  اریمن اگه با کوه...بلکه از جنس برادر...نه از جنس شوهر...مرد نه از جنس همسر

با ترس  دیمن اگه ازدواج کنم هرشب با...شهیآشوبم آروم م شهیازدواج کنم دل هم اریمن اگه با کوه...رسهیم

 !بذارم؟ نیسر به بال یهمخوابگ

 فتمآخرو بزنم گ ریت نکهیا يبرا

 ...شرط دارم واسه ازدواج_

 ...پهن اما مرتبش از هم فاصله گرفتند يابروها...لبش به سرعت جمع شد يرو خنده

 ...شنومیم_

 !مبلو بده عقب نیاول ا_

 !قدم نیاز اول نیا...نطوریهم زمیم...مبلو برگردوند سرجاش...تعجب به پاهام نگه کرد و سر تکون داد با

 !!!!من خوشحال تر...دیرسیخوشحال به نظر م...توهم قالب کرد دستاشو

از مهمون و ...رفت و آمد کنم خوادیکس دلم نم چیبا ه...رونیخونه نه ب ينه تو...کنمیمن کار نم...شرط اول_

 ...متنفرم نایشاپ و از ا یو رستوران و کاف نمایکوه و درکه و س...ادیخوشم نم يمهمون باز
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 ...دیو بازم خند دیلبش دست کش يرو...دیخند

 امیمن خسته کوفته ب کنهیوجدان زنونه ات قبول م دونمینم...اما تو خونه...یکار کن خوامیکه نم رونیب...تنبل_

 یبگ يدار يچه اصرار... يتو اصال عوض نشد...دونستمیام از اول م يبعد يها نهیگز! خونه برم تو آشپزخونه؟

 !رفته؟ ادمی ویمن همه چ

 ...همزمان باال انداختم...و شونه هامو باهم هاموابر

 ...من حرفمو زدم_

 ...قبول... باشه_

 ...گرفتم شیوقت پ یلیخ اقمویاشت يو من جلو کنهینگاهم م مشتاقانه

 ...تا هروقت که ازدواج کرد کنهیم یخواهرم با ما زندگ...ینه جشن خودمون خوامیم ینه عروس...دوم_

 ...راحت و بدون فکر به حرفام سرتکون داد دوباره یلیخ

 !رو چشم میبه نفع منه دوم یلیکه خ یاول...جفتش قبول_

 !داره مصر بودنش؟ یلیچه دل...باشه و قبول گفتنش نیشدم از ا کالفه

 .... یعنی...!! شمیزنت نم چوقتیمن ه...یاما سوم_

 ...جز چشم هام ییاما جا کنهیصورتم نگاه م به

با  دمیبهت اجازه م...ناراحت نباش یول! ادیام بدم م یاز روبوس یکه حت یدونیم...یندارم بهم دست بزن دوست_

 ...رابطه داشت یکه خواست یهرکس

 ...لبش گذاشت يدستشو رو...حرفم اومد ونیم

فکر  یتو به کس ينتونستم جا یحت يمدت که تو نبود نیمن تو ا...یبگ دینبا ادیبه زبونت م يزیهرچ...سیه_

 ...گهید یکیبا ...یشمیپ...یتو کنارم یوقت امیحاال ب...کنم

 ...دمیحرفش پر ونیم...جبران کردم منم

بکنم  تونمیبهت نم یکمک چیه یبدون دیبا نمیا...یسرکوب کن ازتویتو ن خوامیمن نم!!ازِین...یکنیفرار م یاز چ_

باهاشون باش که من  میطور هی...خونه نیا ياما نه تو یکه دلت خواست باش یاجازه بدم با هرکس نکهیجز ا

 ...!نفهمم

 شرط آخرته؟_

 ...اوهوم_
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 "قبولم کرد تو باز سنگ بنداز " گفتیعقلم م "!قبول کن جون من" گفتیدلم م...نگاهم کرد دیترد با

اما باز خودت  کنمیم یکنار هم زندگ ییماجرا چیاز اولشم خودم گفتم مثل همون پنج سال بدون ه...قبول_

 سهیباهاشون مقا یحت ای...یبدون تیتو زندگ يمردا هیاما دوست ندارم منو مثل بق! چشم گمیمنم باز م یگفت

 یراض زنمیبا رها حرف م...! شده دیخورده موهام سف هیفقط نسبت به اون روزا ! کن؟ گامین...ارمیمن کوه...یکن

 !يبهم اومد تو عاشقم شد دیشا! بشه به رنگ گذاشتن

و  خندمیِ نکبتم م یکه به زندگ...آخرشبِ من يهمون خنده ها هیشب...دادیبه روزاشو م دنیخند یهاش معن خنده

جسم  ریدل من که اس نیا چارهیب...من شده اهیمغز پوچ و س ي چهیمرد که باز نیا چارهیب...زنمیقهقه م یگاه

 !خوامتینم ای خوامتیم دونمیخودم که نم چارهیب...شده یسرد تو خال

 ...!اریفکر کنم کوه دیمن بازم با_

 !دو هفته؟...هفته هی...دو روز...روز هی! ؟...یتا ک_

 ..فقط بذار فکرامو بکنم دونمینم...کیام نزد یلیخ...دور یلیخ دیشا_

 ...رهیپذیحضور منو م میکم کم رفت و آمد کن...رها بامن...ییاگر فکر رها_

 ...!قد بلند فرض کرده بود يآقا نیبا لباس عروس کنار اخودش منو  الیکه رها تو خ دونستینم

 !رم؟یبگ میصبحم حل...برو بخواب_

همه قلبم کنده  چیبند دلم که ه شهیم رهیمظلوم و با وقار بهم خ نطوریا یوقت دونهیم...دوست دارم یچ دونهیم

 ...یچیو من انگار ه دونهیم ویاون همه چ...شهیم

 ستادمیلب بالکن خونه اش ا دمیچشم باز کردم و د يچجور دمیخودم رفته بودم که نفهم الیتو فکر و خ اونقدر

 ...کشمیم گاریو س

افته که از  یم ادمی... نمیبیبودم رو م دهیکه تازه خر یلیو مارك دانه کنمیدستم نگاه م يتو گاریبه س یوقت تازه

 نکهیا يبود اما فقط برا یسخت میتصم...بودمعوض کرده  گارمویمارك س! رو برداشتم فمیک یدزدک اریکمد کوه

 نکارویا کشمیدست م میزندگ يقلم ها وچکک نیتر یبه خودم ثابت کنم هروقت اراده کنم از دوست داشتن

 ...کردم

 !دم؟یکه نفهم دمیچنتا کش! کرد يقول دو قول باز هی شدیپام م ریز يگارایخاکستر و ته س با

 "اریکوه "
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 هیاول ...تخت خودش چمپاته زده بود يآوا رو...برداشتن جانمازم در اتاقو باز کردم ياذان بود که برا کینزد

 ...لحاف روش انداختم و بعد سراغ جانمازم

 ...! يدیکش گاریکه س باز

 پام رفت ریز لشویدانه گاریگوشه کنار تخت رفتم بسته س یعسل کینزد نکهیهم

داغ و باعث  يگارهاینداره جز س يزننده ا يوش طعم و بو، خ متهیگرون ق يگارهایباالخره جز س ینه ول یلیخ

عموما از  يریگوشه گ نی، ا رِیو گوشه گ يمنزو يمخصوص آدمها گاریس نی، ا شهیحلق م یحرارت و خشک

 يمطمئنا حرفها یساکت ِ ول لی، مصرف کننده دانه شهیشکست احساس م یبعد از کل ادیو تالش ز یخستگ

که اتفاق افتاد تا آخر رفاقت  یزمان یول کنهیارتباط برقرار م رید...من يگفتن داره مثا آوا يبرا یاز زندگ يادیز

آمار  نیکمتر یعقاب نستونیمونتانا ست اما نکته مهم جلوتر از مونتانا و بعد از و هیشب لیدانه اتیهست خصوص

 ...رو داره گاریترك س

چقدر ! ؟...بچه یشی؟ آدم نم...ببرم یک شیتو رو پ تیشکا...خودت بگو! کنم؟ کاریچ گاریس نیمن با تو و ا حاال

 ...يجسمتم از کار بنداز يخوایدرد روحت که م ستیبس ن! ؟یکن ریمنو پ يخوایم

از شوفاژا از اتاق  يریبازشون کردم و بعد هواگ...اتاقش بسته اس يافتادم شوفاژا ادمیتازه ...بود  دهیشال خواب با

 ...!امدل کنده 

 ...دارمیبخواب که من هنوز ب راحت

 ینم سم؛ینو یکه م یبدون يخوا یو نم يدیخواب. سمینو یم یدون یو نم يدیخواب. بره یو خوابم نم يدیخواب

 یو خل مشنگ شدم که کتاب م وونهید یکن یم الیو خ يدیخواب. منِ يایدن ينوشتن همه  یبدون يخوا

 ! رمیخوام شاعر بم یخونم و م

 یم الیخ...! میمهربون بش... مهربون بشم... یهزار بار مهربون بش يخواد روز یکه دلم م وانمید یکن یم الیخ

 نیمن مهمِ مهم تر يکه برا ییزهایچ نیهم قایدق یدون یتو که نم چارهیو ب ست؛یبرام مهم ن يزیچ یکن

 !! استیمهم ِ دن يزهایچ

دل صاحب  يتو یبدون يو دوست ندار یکن یم کاریچ يو دار ییو دوست دارم بدونم هر لحظه کجا يدیخواب

 يبار تو نیا دنیاند، پر یهوس و مست ریدرگ شهیذهن تو که هم يو آدم کوتوله ها يدیخواب! مرده ام چه خبرِ

 !سر من
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که تو به  ؛یدون یاز من نم يزیزنن که تو چ یکنن تا مغز استخوان ِ بودنم؛ و مدام نق به جون من م یم رخنه

گم  یم "یِ جهنم یزندگ"تو از  فیو من به تعر یکن یمن به چشم حماقت نگاه م کیکوچ يها یخوشبخت

 ! به تو و رابطه هات یربط ننه م ،يدار اهامیبه من و رو یزنن که نه تو ربط ینق م! "یِ بهشت یزندگ"

 وونه،یپسرك د نیزنن که بب یآدم کوتوله ها نق به جونم م! چطور؟ تیبا سرد ام؟یتلخت چطور کنار ب يحرفا با

 ! شو الیخیب... ها ینش وونهید... ایبرندار اهاتیدست از رو

من از ! از هم میچقدر دور یدون یو نم يدیمن، خواب يها يداریشب ب يچه خبر ِ تو یدون یو نم يدیخواب

 یو نم يدیخواب. رِیگ یتو دلم م يها یحوصله گ یمن از ب. ترسم یتو نم يشده  دهیدر هم کش یالک يابروها

 ! من هنوز چقدر تنهام یدون

 !! تو يخونه  يتو ستمیخودم ن هیچقدر شب یدون یو نم يدیخواب

و  نیدرخت بلند زم نیدورتر يرفته نشسته رو دهیسوزِ و خوابم پر یچقدر چشم هام م یدون یو نم يدیخواب

 ؟!سر درد دارم شهیمن هم یدونست یم یراست!! جغد جهان شده نیبه نحس تر لیتبد

 ؟ !یپرِ اگر دوستم نداشته باش یمثل الکل م یالک یدوست داشتنم الک یدونست یم

تن  يخواد گم شم تو یچقدر دلم م یدونست ی؟ م!و بارونم یقیحد ندار و عاشق موس میوونگید یدونست یم

 !! دهخلق کر یکی یکنه ما دو تا را اشتباه الی؟ آن قدر که خدا خ!نشم هرگز دایو پ یکس

 يخواب ها یکه تو اسمشان رو گذاشت نمیب یم یبیعج يمن خواب ها. ست یبیعج يمن خبرها يخبرها

رو  دهیعق نیهنوزم هم...شدیخواب هام از زبونت ادا م فیکلمه در قبال تعر نیاون روزا که مدام ا! ي...تخ

 !؟يدار

ته چشم هات؛ خبر  يخوردنِ دختر بچه  نیزم يخبر حادثه ! حضور توست يمن خبر حادثه  يها خبر

خبر ترس ! آد  یجور با هم جور در نم چیکه ه یفکرت؛ و معادالت یب يحرف ها شتریمن از نصف ب ي جهیسرگ

ترس ِ به  کیو هزار و ... تو ییمن، تنها یی؛ ترس من از تنها...ِ تو یِخودم، افسردگ یافسردگ يمن از اشاعه 

 !گرید ي...قول خودم تخ

پاهام خوابت  يخواد رو یچقدر دلم م یدون یتو بخواب، تو چه م! خوره فقط  یمن به درد خودم م يها خبر

زود دوباره بدبختانه  يبه زود... دم و یگوش م تاریبخواب و من گ تیتخت لعنت يبرده باشه و نوازشت کنم، رو

 !!شه یصبح م
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دوست  میآوا حل...رفتم رونیب میحل دنیخر يهشت صبح برا...هم گذاشتم يبعد نماز چشم رو یساعت چند

 ...شکر داشت يجا نمیهم...خوردیبا اشتها م شهیذره رو هم هیاما همون  خوردینم ادیز...داشت

پهن  يبا خنده ...درهم و برهم بلندش  يرها با موها...نچرخونده بودم که در باز شد اطیقفل ح يرو تو دیکل

 ...لبش درو باز کرد يرو

 ...يفکر کردم از دست منو خواهرم فرار کرد...ریبخ صبت...سالم_

 ...و نون تازه رو از دستم گرفت میحل

 !کننیها نگات م هیهمسا اطیتو ح يایحجاب م یب_

 ...ناراحت نشد...بود یمیصم لحنم

 ...بنیهاتون مثل خودت نج هیدوما همسا...اوال جواب سالم واجبه_

 ...میدیرس اطیکنارم قدم برداشت تا به تخت ح...در کنار رفت يخنده از جلو با

خودم  يتخم مرغ آب پز برا...کردم دایپ نتتیگردو ته کاب...رینون و پن...نیبا دارچ ییچا...براتون چه کردم نیبب_

تو دوست داشته  دیگفتم شا میآوردم منو آوا که دوست ندار یخورده داشت هیعسل ...يو خودت که ورزشکار

 ...تیمهمون نواز نیبا ا!! ام يدینخر یحلورده نداشت...یاشب

 ...رمیخنده امو بگ يجلو تونستمینم

 ...خرمیم رمیخب االن م! حلورده؟ هیبه خاطر _

 ...چنگ انداخت ورمویاومدم برم سمت در پل تا

تا آوارم  نجایهم نیبش! گرفته تا حاال؟ لیمثل تو ما دوتا رو تحو یک...ادهیاز سرمون ز نامیهم...یکوه خوادینم_

 ...صدا بزنم

 ...و بعد تند تند از پله ها باال رفت دینفس کش قیاش آورد و عم ینیب کینزد مویحل ظرف

 ...تنهان نقدریدوتا خواهر ا نیباورش سخته که ا...به زبون آورد یبیعج جمله

 !تلخ بود نمیا...تو دهنم گذاشتم کیکوچ يگردو کهیت هیتخت نشستم و  لب

 !سالم_

 ...شده داریمعلوم بود که تازه از خواب ب کامال

 ...چونه و گونه ات سرخ ِ سرخِ بد عنق! ؟يدیصورتت کش يحوله رو محکم رو دوباره

 ایبپوش ب یچ هیهوا سرده برو ...ریصبحت بخ..سالم_
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 !چشمش فرو رفت يبند انگشت تو هی ياشاره اش تا به اندازه  انگشت

 ...که میزنیم خی! ؟يبه ما صبحونه بد نجایا يمجبور بود_

 ...اومد جوابشو دادم یم نییکه از پله ها پا نطوریهم

 !رنیبگ ادی دیبا ایواقعا که بعض...دهیرها خانوم زحمت کش_

در با  يباال رفت و جلو یکیپله ها رو دوتا ...دیبلند رها به گوشش رس يخنده ها ياومد اعتراض کنه صدا تا

 گفتبلند  يصدا

 !ایخندیتو م کنهیمنو مسخره م نیبار آخرت باشه ا! زهرمار_

با آوا  دیگرفته بود با ادیکنه اما رها  دایپ صلهیف یکنم و همه چ یموندم تا اگر دعوا باال گرفت عذرخواه منتظر

 ...چطور رفتار کنه

 و گفت دیآوا رو محکم بوس صورت

! میواال ما که دوست ندار..دهیخر میبرات حل اریکوه نیبب...خوشگلم.اول صبحت بشم يقربون اخم و تخما_

 ...شیخوریکه با اشتها م ییفقط تو

 مویرها حل...سمت تخت ادیتا ب زدیکه رها داشت به کمرش م دمیدیم...اومدنش از پله ها آخر خنده بود نییپا

 ...دوباره رفت ییآوردن چا يوسط سفره گذاشت و برا

در وافع !! بود دهیکش گاریاون پنج سال س يهفته  شیش يبه اندازه  شبید!! نبود یو خوش خلق یمهربون وقت

 !کرده بود اونم دم گوش ِمن یخودکش

 !؟یکشیم گاریباز س_

 ...من حساب ببره يجا دینگام کرد که انگار نه انگار اون با يطور هی

 !یکشینکه تو نم...دوست داشتم_

 ...صدام الزم بود يتو خشونت

 !خانوم ستین ایریاز اون تو بم يریتو بم نیا

 دهیچنتا کش شبید یدونیم...یشینم ینخم راض هیبه  گهیماشاال د...يمن آسم ندارم اما تو دار..من بکشم_

 !تا شیش! ؟يبود

 شونه باال انداخت و صاف صاف تو چشمام زل زد الیخ یب

 !خواستیدلم م...تو بگو هفتا_
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 !دم پرو شدباز جلوش کوتاه اوم...دمیبه روش خند باز

 ...گرد نگام کرد يجا خورده با چشما! ناغافل...برداشتم زیسمتش خ به

 ادیسگم باال ب يرو یدونیم...آوا ریبگ يجد دمویتهد نیا! کنمیم کاریمن چ نیبکش بب گاریس گهیبار د هیتو _

 !نه؟...شهیم یچ

 بود اما دوباره زل زد به چشمام و گفت دهیاولش ترس خورمیم قسم

 ... ؟یشیم يچجور...سگ شدنتو دمیند! نه_

شونه  يبا ضرب انگشت اشاره امو رو... دیفهم شدیلبش م يکامال از پوزخند رو...از اون دنده بلند شده بود امروز

 ..اش زدم

نگاه کردن  نطوریبه زل زدنت ادامه بده اما بدون ا یِواسه دعوا با من شروع خوب..ستینگاه کردنت درست ن_

 !يخبر ندار هیاز دل بق تو که...ستیدرست ن

 تونهیم يخاکستر یوحش يجامعه زل زدن اونم با چشما نیتو ا دونستیم نایقبل تر از ا دیبا...! دیفهم منظورمو

 !داشته باشه یچه معان

صورتش  يکف دستاشو رو...گونه اش سرخ شد...فرستاد رونیآسوده تر نفسشو ب الیبا خ دمیکه نشستم د سرجام

 ...چند لحظه چشماشو بست يگذاشت و برا

 کتریقراره بهم نزد گهید...يبا زبون خوش پنج سال بهت گفتم گوش نداد...یکشیم گاریبار آخرت باشه س_

دوبار  یکیتو که ! ام هست يبهتر يراه ها یکن یخودشک يخوایاگه م...من حق دارم نگرانت باشم..میبش

 ؟!نیسراغ ا یرفت يشد دینا ام...يامتحان کرد

 گفت یوقت زدیتو صداشم موج م...دمیستاشو دد لرزش

 .بزرگش نکن! نیهم...دمیچنتا پشت سرهم کش دمیاعصابم خورد بود نفهم_

دست از چنگ  "یوحش هیگر "بگم  دیاما با ستیلقب خوب و درشان آوا ن...دمیرس خواستمیکه م يا جهینت به

 !برداشت میو زخم یانداختن به صورت خون

 ...يدوست ندار نمیا گهینکنه د...خودت يبرا زیبر میحل_

 ...کامال مشخص بود که بهش برخورده! شک داشتم ...حتما بغض کرده اما گفتمیآوا نبود م اگه
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 یفکر کن دینبا...باور کن برات الزمه! ينشون داد دلخور شد دنتیکش میاما با اکره حل یستیو ادا که بلد ن ناز

جفت چشام  يبود به رو یدرست و منطق يخوایکه م يزیاگه اون چ...هبش دیبا يو بخوا یتو بگ یهرچ شهیهم

 !نکش بانو...ینه درسته نه منطق...گاریاما س

 خوبه؟! تو ترك میافت یم ییاصال دوتا..کشمیبه بعد منم نم نیاز ا_

 ...شونه هاشم یحت...داد ینگاهم کرد نه جواب نه

 ؟يکرد قهر

 !؟يلوس شد...خورهیزود بهت برم گمیام م يزیچ هیتا _

باال رفتن  ينه به ابروهاش برا گهید...نرم تر شد...ادیخوشش نم دونستمیگفتم که م يطور قایآخرمو دق ي جمله

 ...زل زدن يزحمت داد نه به چشماش برا

 زیکاپشنمو از آو یلبم نشوند وقت يرو يتمندیلبخند رضا...سرش انداخته بود يکه رو یشال مچهین هیاومد با  رها

 ...خواهرش يبرا...من ينه برا! ته بود و با خودش آورده بودبرداش

 !ست؟یتوکه سردت ن...آوا آوردم يدم دست بود برا نیا...دایببخش_

 ...مینیخودتو بب میتوکه پا اومده بود هیباور کن ...يتو زحمت افتاد...دستت درد نکنه...نه_

 ...دیخند یآوا زورک...زنهیآوا م يو به بازو خندهیغش م غش

 حرفم با مزه بود؟ ای يخندیم يمجبور

 ! ؟يبود یتو دکتر چ اریکوه گمیم_

 ...دیبند گفت و خند هینزده بود رها  یشده بود الم تا کام حرف نیسوار ماش یآوا که از وقت برعکس

 ... کردینگاهم م رهیآورده بود و خ رونیب نیماش يجلو یدو صندل نیاز ب سرشو

 !گفته من دکترم؟ یحاال ک_

 گفت يزیآم طنتیسر داد و با لحن ش خنده

 !راسته؟...آوا_

 !بچه؟ دیخواب تیفضول...روانپزشکم_

 ...بودم دهیند کیروانپزشک از نزد هیتا حاال ! چه جالب يواا_

که آوا بهش زد و از چشم من و  يبه بازوم دست زد و آخرسر به تشر يطور هیباشه  دهیجن د ایکه روح  انگار

 ...ام دور نموند دستشو برداشت نهیآئ
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 ! چنده؟ تتیزیو یراست ؟يخواینم یمنش...مطبت کجاست؟_

 ...سواالش جواب دادم به

 !ندارم نصورتیام در ا یمنش! چند ساله در مطببو تخته کردم_

 ...حد خودش رسونده بودم نیتر نییسرعتمو به پا خبندونیبرف و  زشیر بخاطر

 ؟يریمطب نم گهیچرا د_

 نمیهم...رمیمطب نم گهیمهم بود براش که چرا د! راحت شد المیخ دمیبم آوا رو که شن يو صدا تند لحن

 ....یِکاف

اصال .اومده بود شیبراش پ یتو بچگ یمشکل هیهمون دوستم که همخونه ام بود ...یدونیتو که بهتر م_

چه  گهید...باز سرخونه اولشه نمیبیم دمشیهمه سال د نیبعد ا...!! اما نشد! تا من درمونش کنم میهمخونه شد

 !جورواجورو درمون کنم؟ يضایاز خودم دارم که مر يانتظار

 !تند حرف زدم مگه؟...کنمیخودم حس م يجفتشونو رو نیسنگ نگاه

 !ضشون؟یواسه درمون مر خوردنیرو سرت قسم م ستین ادتی...خدا شلوغ بود ي شهیمطبت هم_

انگار که از ...یحرف چیه یب کردینگاه م یبه اتوبان شلوغ و برف...گشتمیم نمیماش نهیجفت چشماش تو آئ دنبال

 ...اولم ساکت نشسته بود همونجا

 هی نیا ؟يدیفهم! واسه درمون ارمیب یروان ضیدو تا مر خوامیم یزنیمطب م...ستین میحال زایچ نیمن ا_

 دستور از رهاست

 ...رها یبه شوخ دیلبم خند باالجبار

 ....دیرسیکه دستم م یمن با هرپرونده پزشک...خوادیدلم آرامش م...ندارم ضارویحوصله مر گهید_

 ادامه دادم گهیجور د هی.اوردمیاما به زبون ن شدیبغض کردن ختم م هیکردن با  هیگر هیحرفم با  ادامه

 ...ادیخرجم درم.دهیخورده پول داشتم دادم عرفان بهم سودشو م هی_

 !دهههه...واسه درمون ارمیرو ب یمارستانیت ضیمر من دو تا یمطب بزن دیبا گمیم یکوه_

 خنده به رها گفتم با

 !نباشه که من بدترم یهست؟ افسردگ یچ شونیماریب نمیبگو بب ؟ياریب يخوایرو م ایک_

 ...آوا تا بدونه  يداشت برا يآخرم کامال حالت خبر جمله

 !..مامان و بابامو_



  

wWw.98iA.Com ٢٤٤ 

 ؟یچ_

 ایروان نیاز ا یمامانمم دست کم! پامو تو خونه اش بذارم کنمیجرئت نم...بابام که داغونه...آره به خدا_

 !خوادیو سالم م حیصح يمطبتو راه بنداز که منو آوا دلمون مامان بابا...باهات میتعارف که ندار...نداره

 ...و با بغض ادامه داد دیسر تق سرشو عقب کش يکوچولو بچه

که دوسمون داشته  یکن يکار هی دیفقط با. خرمیلباس نم گهیفوقش د...دمیپولش بشه من مهرچقدر _

 نیهم.باشن

منم از  رانیسر عقل اومد برگشت ا دیتو با خواهر من حرف بزن شا ایب...یِکاف دیکه همو دار نیشما دوتا هم_

 ...!دراومدم ییتنها

 در خونه که نگه داشتم آوا تشکر کرد اما رها گفت يجلو...زد نه آوا یرها حرف نه

 ...بخور ییچا هیباال  ایب_

 ...!!امیسه شنبه شب شام م گهیهفته د شاالیممنون ا_

 ...که رو هوا زدم یاز رك بودنم خنده اش گرفت هم از دعوت هم

بودن در  خی نیاز ا یکن خوب ارمیبعض یتونست دیشا ایب..میندار شتریب یدک هیما که ...میشیخوشحالم م..حتما_

 !اومدن

شدم و  ادهیپ نیاز ماش...گفتنش دراومد "آخ" يمشتم خورد و صدا هیآخرشو به آوا انداخت چون بعدش  کهیت

بهم  یگرفتم تا اگه آوا جواب یرها رو پنهون يهرچند شماره ...! به آوا گفتم که باهام در تماس باشه مایمستق

 ...ندادم با رها در تماس باشم

 گذار بود ریتاث یلیکه برام خ یبرگشت رها بهم اس ام اس داد با متن ریمس تو

 ...جونم یسالم کوه "

آره ! کنمیوقتا از آوا فرار م یلیبگم من خ دیتو و آوا چه اندازس اما اگه برات مهمه با يعمق رابطه  دونمینم من

 یانصاف یب...ستیمهم ن چکسیو ه زیچ چیبراش ه کنمیحس م ییوقتا هیچون ...ازش ترسمیچون م...فرار

چون من براش ...تنهاست یلیچون خ شمنگران...از همه دوست داره شتریمنو ب ایدن نیتو ا دونمیحرفم چون م

روزا  یبعض...کنم دارشیب کنمیو من جرئت نم کنهیشبا تو خواب ناله م یبعض...خواهر ناخونده رو دارم هیحکم 

 ذارهیم سهینویحرفاشو تو کتغذ م شهیباورت م...تو شرکت یحت زنهیحرف نم یکالمم با کس کی

تو اون سال ها افتاده که آوا  یاتفاق...که من نبودم يباهاش بود ییبه توئه که روزا دمینگرانشم و ام!...جلوم؟
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 یمفنگمرد معتاد ِ  هیچون ده سال دخترشو به امون  نهیبب خوادیمامانمو نم گمیبا خودم م...يِاز بابام فرار نقدریا

منکه فرار ...افتاد به جون منو آوا یاومد م یدستش م ياون روزا هروقت بهونه ا ادمهیبابامم ! ول کرد و رفت

با مامانم دعواشون  ادمهی...دوست داشت یلیبابامو خ...اما آوا شدمیتختم قائم م ریز ای نیرزمیتو ز ایو  کردمیم

 يکار هی گهیو همه اش م زنهیبابام بهم زنگ م...نهیبابامو بب خوادیشده که نم یحاال چ...سمت بابا رفتیم شدیم

فکر کنم ...زنهیحرف م يا گهیبا تو طور د...کمکمون کن...آوا رو ببرم  ترسمیاما من م ششیکنم اوا رو ببرم پ

واسه خوب کردنشم ...االن واسم حال خوش خواهرم مهمتره...بدونم  لشویدل خوامیاالن نم...برهیازتم حساب م

 "!...؟یکنیکمکم م...بکنم ياضرم هرکارح

دختر  نیا یسخت...قدم از قدم بردارم تونستمیتا م خواستیم دیبا...به خودش گشتیبرم شتریکردن به آوا ب کمک

 مانیکه ا کردیوانمود م يوقتا طور یبعض...بود نطوریاز قبل هم هم...سرد یو دلم رو گاه کردیقدم هامو کند م

از  یکی هیمنم شب دیشا گفتمیبا خودم م که کردیازم فرار م يروز ها طور یبعض...شبه دوست داشتن اوردمیم

درست مثل ...همون روزهام همراهش بود الشیو خ دیترد نیا...دو به شک بودنش نیا...دونهیهمون نامردها م

 ...االن

آغوشت هست،  يکنندت هنوز تو دینا ام يکه ضد تمام حرف ها یاون احساس يکمک خدا، من رو يرو من

دم و چشم هامو  یآغوشت هست، م يکه تو يزیدستو به اون احساس عز هیدستو به خدا،  هیمن ! حساب کردم

 یبه ما سه نفر نم ورشونکنندت ز دینا ام يحرف ها ؛يکور خوند!... میکن یبا هم آرزوت م ییبندم و سه تا یم

علف " ؟يرو دوست دار یپناه نیحس! کنن يازما ب میت يسپردم که تو یباغچه هم حت يمن به برگ ها! رسه

از !... رمیم یرو من خط به خط بارها م يکه تو دوستشون دار ییزهایچ ".ندیگو یواسطه با خدا سخن م یها ب

من  "ندیگو یواسطه با خدا سخن م یعلف ها ب" تگف یخودش م يکه شناختمش هر بار که با صدا يروز

نداشتم، به علف ها، به  ییتمام اون روزها خدا يو تو دهیکه لرز ییحاال به حرمت جمع ِ تمام بارها د،یدلم لرز

فقط ! دارم؟ یخوب يواژه ها ي رهیدا! ما، دعا کنن يتو، برا يمن، برا يبار سپردم که برا نیاول يبرگ ها، برا

 ییو آخرش هم تو تنها سمیبنو ؟ همون بهتر که تمام عمرم ناله هامو!ستین ی؟ واقع!است هحرف و نوشت

 یم هیگر شیبزرگسال يهنوز در شعرها ،یمادرش در کودک يِِ سحر ربرنجیخوردن ش يکه برا ي؟ مرد!!رمیبم

 یتیخاص چیکنندت ه دینا ام يحرف ها... گه یکه همش احساسه، حتما راست م يمرد. کنه، همش احساسه

 !يحرف ها رنگ بباز نیکه به ا ییحرف ها نیاز ا زتریعز نکهیمطمئن ترم کنن، به ا نکهینداره جز ا

 "آوا"
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و فلسفه  اتیاز ادب يزیته نگاهش پر حرف بود و من چ شهیمثل هم...کرد ادمونیدر پ يجلو اریکوه ازدهی ساعت

کننده  خیلحن صداش توب نکهیهم! بدونم خواستمیهم نم اهیو صد سال س دونستمینم یو روانشناس

 نیهم...دهیوجدان م عذاببهم  یوونگیتا سر حد د کنمیرفتارم ناراحتش م ایبا گفته  فهممیم نکهیهم...شهیم

 ...بود یام کاف دهیگلو چسب خیب يعذاب وجدان ها يبرا

 شبیکه د یتخت نرم و تخت نیا ياومد اما وسوسه  یدر م فمیک يقت بود از تو یلیخ لمیزنگ موبا يصدا

 ...بلند بشم ذاشتید نمکرده بو یسرم تداع يهزار تا خاطره رو تو

 ...رو آورد یگوش رها

 ؟يذارینهار م يرها دار_

 ...میبذارم چند ماهه نخورد يزیکوفته تبر...آره قربونت برم_

 !دمت گرم_

اون روز تو شرکتش افتادم که مدام از  يحرفا ادی!! بود "محمد"...انداختم گایرو گرفتم و به شماره اش ن یگوش

 یِ که افتاده بود نم یشرمزده بودم اما اتفاق...حاال خودمم شدم مثل همونا..گفتیحال خوش و ناخوش بچه ها م

 ...تونستم بابتش خودمو دار بزنم که

 ...سالم_

 رها؟ ای ییآوا...سالم_

 محمد؟ یگرفت ویشماره ک_

 و گفت دیبلند خند يصدا با

 خانوم؟ يچطور...سرجاشه زتمیزبون تند و ت یکه سالم نمیبیم_

 !مهربون حرف زدن سخته چقدر

 ؟یتو خوب...خوبم_

خانوم فوالد زره ام  دمیدیکاش بودم به چشم خودم م شدیباورم نم يشد هوشیب گفتنیبچه ها م...خداروشکر_

 !!ممکنه غش کنه

 !؟يعمه دار تو یراست..خواهرات دمیفوالد زده مامانته شا...مزه یب لوس

 !مسخره...ينر ایپس فردا ناکام از دن کنمیدور جلوت غش م هی ندفعهیا_
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 يایفردا که م...یغش کن دیفکر کردم توام نبا کنمیمنکه غش نم...خودم اونجا گذاشتم يآخه من تو رو جا_

 ؟يدوست دار یکمپوت چ...ادتتیع امیب خوامیم

 ...گل دوست دارم خوامیکمپوتم نم...امیسرخوش فردا م_

آخر هفته  کننیباور نم نایا گهید..ارمیمنم بردارم واست رز سرخ ب مارستانیب يدرصد فکر کن با ماجرا هیتو _

 !رو هم ختمیبا تو ر کننیمنو عسله فکر م ينامزد

 ...کردن دایپ شونویمهندس خانوم زندگ يآقا...! چرا حالش خوبه بگو

 !صال به من چههست؟ چند سالشه؟ا یک...یبه سالمت_

 ...دنیشروع کرد به خند دوباره

ما همو  ندفعهیا یمنته...بند ناف به اسم همه دنیهمون بر انیجر...دختر عمومه...ينه هنوز کامل خوب نشد_

 ...میدوست دار

 ...یخوشبخت بش...مبارکت باشه_

 خنده گفت با

 ؟!بپرسم یسوال خصوص هی یراست...ارمیکارتم م امیفردا م_

 ...یِک يو درباره  یِسوالش چ دونستمیم

دور و برم بهش  يمردها ياز همه  شتریب! یخیبا قدمت ده سال تار یمیقد يآشنا هی...پناه زدیا اریکوه_

 گهیمورد د...کنهیم یتنها زندگ ادمهی یچهل سالشه و از وقت...ذارمیاز همه بهش احترام م شتریدارم و ب نانیاطم

 !!؟؟یرسام تو سفارشات دوستان بود تا بپ

 ...از قبل بند اومد رترید یلیخ نباریاش ا قهقه

 یسع یراست بگم؟ سنا صبح بهم زنگ زد گفت هرچ...نه یگیم يتو با همه اونا فرق دار گمیم...یخوب یلیخ_

منم زنگ زدم ...دینگفته بعدم تو جواب تموم سواالش گفته تا شنبه صبر کن یچیزبون رها رو بکشه ه ریکرده ز

فکر کرده بود  وونهید...من ازت بپرسم استگفت بعدم خو نارویبه سنا زنگ زدم ا...از رها حالتو بپرسم جواب نداد

 ...یگیم ویهمه چ ستیتو به رئ

 میرو تو زندگ گهیمرد د هی يمن حق ندارم پا یعنی...راه دادن؟ خجالت داره واقعا شونیتوام تو مسائل خاله زنک_

 ...رمیاز همه اجازه بگ دیبا ای وا کنم؟
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 مین رضایعل چارهیب...! محترم موندن يتو کف اون آقا نایا یبیغر بیتو از بس عج...به من چه دختر خوب_

 !آقا پسر در حد ازدواجه؟ نیات با ا هیحاال قض...بهش زنگ زدم داغون بود شیساعت پ

 ...فرستادم رونیب یپر باد کردم و طوالن لپامو

 !مگه نه؟...از سواالرو بده یلیجواب خ تونهیِ که بهش اعتماد دارم م يتنها مرد گمیم یوقت_

 داره؟ تیتو زندگ ییچه جا رضایاما پس عل ستیبازم به من مربوط ن گمیم...دایببخش_

از  دونهیخودش م...به گوشش برسون نویا..ِ همکارش شدم یکه چند وقت يِهم دانشکده ا هیفقط !!! ییجا چیه_

 ...داشته گاهویجا نیماولم ه

 ؟يدوست دار یچه گل ینگفت یراست...نکنن چتیسوال پ ادیکه بچه هام ز امیحاال فردا م...نزن منو...باشه بابا_

 ...خوبه دونهیم اریهمون که کوه! داشت بهش بگم؟ یلیدل چه

 ...چون رها دوست داره ریتو کمپوت آناناس بگ_

همه اش مادر و خانوممون  میاریپول حالل در م...ستیطرف قراردادمون ن گهیام د کهیاون مرت یراست...حتما_

 فعال...نمتایفردا سرحال بب...رمیپول بگ کهیچه برسه از اون مرت نهییفشارشون باال پا

 فعال! خوشحال شدم_

 ...گرفتیکار م ییبنده خدا هیتلفن داشت مخ  يشدم رها خانوم پا داریب یو وقت دمیرها خواب يآماده شدن غذا تا

به  رید نقدریکه چرا ا ادیحق داشتن صداشون در ب...ماه راه افتادم تو ساختمون نیجمع کردن پول شارژ ا يبرا

ساختمون  رونیب يرو برا ییبنا هیگرفتم زودتر  میتصم نمیهم يبرا...ذارمیو به نظراتشون احترام نم امیم رید

 ...ها نگیپارک تیو وضع اطیح موندیم...ادیحالت درب نیتا از ا ارمیب

شاالپ  مییدمپا...بدتر از فک درد گرفته ام پاهام بود...دیساعت طول کش کی کیها نزد هیبا همسا صحبتام

 ...خوش حساب شهینفر بود و هم نیآخر...عادیدر خونه م يجلو دمیتا رس دادیشاالپ صدا م

 ...با دهن پر درو باز کرد قهیدر زدم و بعد چند دق به

 ...حرف بزنه کردیم یسعدست و سرش  با

 !واستادم...یشیقورت بده لقمه رو االن خفه م! خب_

 ...و قورت داد دییگرفته بود لقمه اشو جو نیذره ب ریرو ز چارهیب یموشکافانه ام که الک ينگاه ها ریخدا ز بنده

 ...خوردمیداشتم نهار م..دیببخش_

 ...دو هفتصد یماه س نیشارژ ا...کنمیخواهش م_
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 گفت يحالت بامزه ا با

 !کارت خوان همراتونه؟_

 گفتم يجد یلیمطمئن بودم منو شناخته اما باز خ نکهیا با

 !آواما نه رها_

 ...لبم نشوند يرو يتمندیشدنش لبخند رضا دیو سف سرخ

 ؟يچطور مطور!! زمیسالم عز_

 !شهیتم مبه کارت خوان خ شیکه شوخ بهینج یلیخ زنهیحرف م ينجوریخواهرم با پسره ا یوقت

 جوابشو داد نیسنگ یلیبه خاطر حضور من خ دیشا عادیم

 ؟یتو خوب...ممنون_

تا شام بخوره و  ارهیبراش ب يزیکوفته تبر هیخوش و بش کرد و بهش قول داد  عادیبا م يا قهیچند دق رها

 ...بفهمه دستپخت رها خانوم حرف نداره

 ...دادیهمراهش به غذا خوردنش ادامه م شهیهم یِگوش الیخ یو ب خوردیرها زنگ م لیموبا سرغذا

 ؟يجواب بد يخواینم_

 ! نه_

 ؟يبا من قهر_

 ...گونه ام نشست يرو سشیخ يلب ها دینکش هیو به ثان گفتم

 !از دستت دلخورم...یتو عشق من_

 ...دمیلپم کش يلباسمو رو نیحرص آست با

 چطور؟_

 !!نخورده بود يزیتا حاال کوفته تبر...ادینهار ب يکردیتعارفش م دیزحمت کش نقدریا اریکوه_

 ! رها دل منم سوزوند يدلسوز

 ...اومد یخودش خسته بود وگرنه م_

 . اومد یحتما م یگفتیتو م_

 میکنیسه شنبه جبران م_
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 بمونه هان؟ شمونیشبشم پ میگیم...آره_

 ...چهارتا شد چشمام

 گن؟یم یچ هیکاره تو ساختمون بق هی_

مگه قرار نبود .ننشیشرکتم بب يبرنامه بذارم بچه ها هی خوامیروزم م هیتازه ...نامزد آواست میگیم...حرف راستو_

 !پزشو بدم؟

 ينداشت بچه ها تیاخالقش که دستم اومده بود برامم اهم...رها يبچگانه  يمهم نبود دونستن نقشه ها برام

رو  رضایعل يجا اریکوه عیزود و سر به خاطر رها بود که چقدر شتریتعجبم ب...پشت سرم بزنن یشرکت چه حرف

 ...!دلش گرفت يتو

ساعت  زیم يتو دفتر رو...میدیرس ریربع تاخ کیبه خاطر خراب شدن مترو و چند بار خاموش روشنش با  صبح

 رضایبا اومدن عل مونیعاد یسالم و احوالپرس...اومدن رونیو سامان از اتاق ب سانیکه پر مینوشتیورودمونو م

 !تموم شد

 !باشه زمیم يپنجشنبه قرار بود رو ؟ينداد لیرو تحو یمیکر يآوا چرا طرحا_

 ...عکس العمل نذاشت یتند و جا زننده اش رها رو ب لحن

 ؟!واسه تو طرح بکشه نجایا ادیب مارستانیکه از ب یتوقع نداشت! يهو_

 ...گرد شد عیو پف کرده اش سر رضایسرخ عل يچشما

تا اون دستور  ادیتا محمد ب دیسیوا...دیکنیشرکت همه اتون منو آدم حساب نم نیاتو ! مگه من با تو حرف زدم؟_

 ...دیگوش کن دیبده شا

 ...اعتراض سنا دراومد ينگفت اما صدا يزیچ گهینزدم رهاهم د یحرف من

موقع  خودیب...همه اش واسه ما حرف حرف توئه...میکنیرو اصال آدم حساب نم چارهیخوبه ما محمد ب! چته تو؟_

راه  دادیتو اتاقت داد و ب یتونینفرم م هینفره با همون  هیمخاطب تو ...!! حرف زدنت از فعل جمع استفاده نکن

 ...یمارو به گه بکش ينه اول هفته  يبنداز

 ...شکنهیکه با دمش گردو م یادم هیشده بودم شب!! زده بود باال میالیخ یخورده رگ ب هی

 !مرتکب شدم؟ یخبط! د؟یکنیم گامین يجور هیهمه اتون  چرا امروز دیبگ شهیبچه ها م_

 ..کرد یونیپادرم سامان

 .شهیآوا جان تو برو سرکارت حل م_
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 هست یبوده و ک یطرفش از اول ک نهیتا خوب بب ستادمیا رضایعل يبه کمر جلو دست

برخورد  نطوریدارن با من ا یچ يشازده برا نیا یحت ایاون سنا  ای یخواهر جنابعال نمینه سامان جان بذار بب_

 م؟یمشکلمونو دوستانه حل کن ستیبهتر ن...میدوست رِسرمونیماها خ..کنندیم

 ...پلک زدن حرف واسه گفتن داشت يلحظه ا یبه چشم هام بدون حت رهیخ رضایسامان جواب داد و عل باز

 هان؟! انجام بده تموم خوادویم یکه عل ياالنم همون کار...برو آوا جان_

به  دیخوشمونم با يروزا يما برا...! تاسف خوردم میخودم و زندگ ينگران رها نگاه کردم و برا یصورت کم به

 ..میدادیمردم جواب پس م

 نیدست دست کردم واسش بابت ا روزیاگه د دمیاالن کارو انجام م...بچه ها رو به چوب من نزن هیبق رضایعل_

 يهارو بهتم زنگ زدم جوابمو نداد يمتراژ بند یدونستیتو م... يبار تو باهاش حرف زده بود نیبود که آخر

 ..نیهم...وگرنه من فقط دنبال چنتا عدد بودم و مدل سنگا

 ...بابت لحنم جا خورد...ستمیلحظه حس کردم توقع داشت با توپ پر جلوش با هی

 ..گمیخب االن بهت م_

 ...دست به در اتاقم اشاره کردم با

 !میبر_

موقع رد شدن از کنارش صورت ...گفتن رها به گوشم خورد "آوا" يصدا...دراومد سانیپچ پچ سنا و پر يصدا

 "دوست دارم  "و دم گوشش بعد چند ماه به زبون آوردم  دمیخواهرمو بوس

بهترم برخورد  یحت...اوردیبه زبون ن يا گهید زیچ چیه یمیساعت اول جز حرف طرح و نظرات کر مین

 ...شدم نشیارم بودم که متوجه نگاه سنگک يآخرا...کرد

 نییمات به کدوم نقطه صورتم شده بود که متوجه باال و پا دونمینم یول..دست تکون دادم و صداش زدم جلوش

 ...نشد دنامیپر

 !؟یعل_

 پلک زد و به خودش اومد چندبار

 !هان؟_

 .نداشته باشه یمشکل نیبنداز بب گاهین هی ایب...تموم شد گمیم_

 ...شده بود کیهمه بهم نزد نیبار ا نیاول يبرا...ستادیبلند شد و کنارم ا ریبا تاخ یصندل يرو از
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فاصله  وتریکامپ توریسرشو بلند کرد و از مان نکهیهم!!نامنظم مرد ها وحشت دارم ينفس ها يصدا دنیاز شن من

 ...فرستادم رونیآسوده ب الیگرفت نفسمو با خ

 شهیم یتو کار چ مینیتا بب..خوب دراومد شیسه بعد_

 !االن حالت خوب شد؟_

 گفتم یشد وقت شتریچشم هاش ب تعجب

 !من و تو! شرکت؟ رونیب مینهار بر_

بازم بابت اون غش کردن دستم ..به شدت سرحال و خوش رو به نظر اومد..از رفتنمون محمد اومد شرکت قبل

 دیشا...حق با اون بود...وجود نداشت یناراحت يبرا یلیبهش نزدم چون دل یحرف...انداخت و مسخره ام کرد

با  شهیکه ناتوان تر از هم ینزن هست چه برسه به زما یکاف يزن به اندازه ...دادیم یداشت بهم درس زندگ

 اریکوه..زن باشم خواستمیمن نم...ارهیمثل من نفس کم ب ایبشه  نییتلخ فشار باال و پا يخاطره  هی یتداع

 !گفتیم

تنم  يرو دنیکش فیموقع ل رفتمیحموم که م! خوردیخودم حالم بهم م يها یکه از زنانگ ییهمون روزا قایدق

به  رید ییدستشو... به غارت برده بودنم انهیکه وحش ذاشتمیم يدست دو مرد يدست جا...بستمیچشم هامو م

تنم دست  يرواونقدر محکم  ای زدمیهربار موقع شستن خودم عق م...که کمتر برم خوردمیکمتر م! رفتمیم رید

 ...شدمیو دچار سوزش م شدیزخم م یکه گاه دمیکشیم

منم  اریگرفته بودند که کوه مارستانیت يبچه ها يبرا یمراسم هی ادمهی...بگم اریبه کوه تونستمیحرفارو نم نیا

حرفاش تو گوشم ...گفتم و باهام حرف زد...دادینشون م هیمهربونتر از بق...از پرستارا گفتم یکیاون روز به ...برد

 !کش دممر يها یعالقه مندم کنه به برجستگ خواستیم...رفتینم

تصور  یوقت شدیحالم بد م...یکنیبزرگش م...يدیم ریبه بچه ات ش گهیها چند سال د نهیس نیبا هم گفتیم

 ...حرفاش حالمو بدتر کرد... کردمیم

...! اما من متنفر بودم از تنم...تر یکل یهمون حرف هارو کم...تکرار کرد اونم!! گفته بود اریهامو به کوه حرف

 چوقتیه"کالم گفت  هیبهم  ستیگوشم بدهکار ن دید یکه از صحبت کردن باهام خسته شده بود وقت اریکوه

از زن بودنت فرار نکن اما نذار  "...سرپا نگهم داشت شهیکه هم یبه جمالت دیادامه حرفش رس "!زن نباش

نمک  يتو جز زخم رو يتنت برا ازیبال و پر دادن به ن...نکن یمثل زنا زندگ"..."مالک عقل و هوشت بشه

..."چهیه
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گذشته  يرابطه ها نیلذت بخش ب يتا بگردم دنبال لحظه ا شدنیوقتا هورمون هام که دست به کار م یبعض

 ...و هورمون ها سرکوب شدیم خیتن کوه  نیا کیکوچ دو سه جمله نیهم يادآوریام با 

به  شدیم دهیخانواده بحث کش میاومد که هربار بعد کالس تنظ یم شیوقتا پ یبعض میاومدن رها تو زندگ با

 !!گوشم واردش نشدم يتو يجلسه بدون هنذفر چیکه ه یکالس...رابطه داشتن

 نیو ا "گر گرفته "گفت  هیبار در اتاقمو باز کرد و با گر هی ادمهی...رك و راحت بود درست مثل االن یلیخ رها

 ...!!بهش گفتم دوش آب سرد...رو نداره تا نوازشش کنه یدختره که کس هیجمله از زبون  نیدردناك تر

 ...خوردمینشسته بودم و نهار م رضایعل يرو به رو کیو کالس کیرستوران به نسبت ش يبه خودم اومدم تو تا

 !کردیم يصفحه دل نواز يرو اریشماره کوه...بدم مویتا جواب گوش دمیدن کشاز غذا خور دست

 سالم...الو_

 ؟یسالم خانوم خوب_

 ...ممنون بهترم_

_... 

 الو_

 ...رارسالنیام یِحواسم رفت پ دیببخش_

 اونجاست؟_

 شدم پرستار بچه اش...منظورم خونه عرفان...من اونجام_

 !!ببوسش از طرف من_

 خنده گفت با

 ...به رها سالم برسون مراقبش باش قل بزرگتر...بود بهم زنگ بزن يکار! حتما_

 فعال...باشه_

 گل کرد شیکه باالخره فضول ذاشتمیم فمیک يتو مویگوش

 بود؟ یک_

 ...همون آشنامون! اریکوه_

 .دیرسینگاه متعجبش به چشم هام م. بشقاب افتاد يدستش رو يکه چنگال تو دمید
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 ...بپرس..! تو جواب بدم يامروزم اومدم که به سواال_

 .دیو آب پر شده بود سرکش خی يها کهیرو به روش که از ت وانیل

 .شمیم وونهیدارم د مارستانیمن از اون روز ب..شمیتا هرجاش که بهم مربوط م..بگو ویهمه چ_

 یگاه یرن دروغ بگن و حتهمه دوست دا نمیهم يحرف راست گفتنش سخت تره برا...بود حرف زدن  سخت

 رضایگفم و هر لحظه عل...گفتم رضایعل يپنج سال تو دلم مونده بود برا نیکه ا ییتموم حرفا...دروغ بشنون

 بایتقر...گفتم که سرکوبش کرده بودم تا به امروز ياز عشق و عالقه ا...شد رهیگنگ تر از قبل به چشم هام خ

 یِ که چند سال باهاشون زندگ يپسر خانواده ا اریگفتم که کوه..گفتم که هم دروغ بود هم راست ییزایچ هی

بهش گفتم ...بعد چند وقت از خارج برگشته و اومده سراغم...از همون روزا به پسرشون عالقه مند شدم...کردم

 یچیه...قلبم بود يتو اریچون کوه یبودن کس يبرا نشددر نظرم عوض  گاهشیوقت جا چیکه اگه ه

کالمم بغض  ونیم یحت...به دوست داشتنم ارهیب مانیوانمود کردم که ا يطور...کالمم نگفت کی یحت...دینپرس

 ...شد رضایعل يمن و تلخ برا يبرا نیریش يحرف ها ي مهیچند قطره اشک ضم...هم کردم

 بهشم گفتم...خودمون بمونه نیکردم و ازش خواستم حرفامون ب یعذرخواه...بلند شدم زیزدم و از سر م حرفامو

سر تکون و داد و ! نه محمد رمیگیگفتم من از تو دستور م!! نه ایتا شب بهم خبر بده که فردا پامو بذارم شرکتش 

 "خداحافظ  "خش دار و آرومش گفت  يبا صدا ریز

به زبون  يا گهیروز د چیه يا گهیوقت د چیه دیکه شا یبه اعترافات..که زدم فکر کردم ییراه دوباره به حرفا تو

کنار  یخواستن زندگ شدیکنارم بود و دروغش م شهیکه هم يدوست داشتن مرد شدیراستش م...نخواهم آورد

 !!همون مرد

 ریبگ زهایچ نیاز کمتر...ندارم یچیبذاره ه یمن يپا شویزندگ...عمرشو خوامینم...باشم اریکنار کوه خوامینم من

 ....تا

موهامو گذاشتم کوتاه ...نه روح...نه تن..نه جسم...نه اخالق...هیزیجه يقلم جنس برا هی ینه حت...خانواده نه

 کردمیموهامو شونه م نهیآئ يهر روز که جلو...نشونه بود هیبرام ! و باز عاشقم بشه نهینب چوقتیبمونه که ه

 يخاکستر يو چشم ها ییبلند خرما يوهادوست نداشتم به خاطر م...رفتندیگوشه ذهنم رژه م میمر يحرفا

 !شب هی يبرا یرو تصاحب کنم حت يمرد

 یازش توقع دارم منطق...سالها دستم اومده بود اخالقش نیتو ا...رضایشدم به رفتن و دل کندن عل دواریام

...برخورد کنه 
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حاال ...اومد و خسته بودم یخوابم م...خونه اونم بهم گفت تازه از شرکت دراومده دمیدادم که رس امیرها پ به

 مویو تند يسرد یوقت...ارهیکم م دونمیم...که خودش پا پس بکشه کردمیرفتار م يطور دیبا...بود راینوبت کوه

حاال که گفتم ...آورد یم ادمیاونم مدام به  دیاوردم و نبایبه زبون م دیاعتراف احمقانه ام رو نبا...ارهیدووم نم نهیبب

رو که باور نداشته باشم به زبون  یوقت حرف چیچون من ه رشیبزنم ز تونمینم..جمش کنم يبه جور دیبا

 يروزها...نهیبیاون رومو م ادیسه شنبه که م...برخورد کنم يا گهیطور د دیبا...دونهیخوب م اریکوه نویو ا ارمینم

اونوقته که من ...اریهم خود کوه شهیهم دلم ساکت م ينجوریا...شهیخسته م يروز هی دونمیم..بدترشو گهید

 ..احت بکشمنفس ر هی تونمیم

سراغم  یدلواپس...باز مخم تکون خورده بود...زدمیو با خوم حرف م رفتمیخونه راه م يتو...خوب نبود حالم

کاش ...شدنیوصله نم میآدما به زندگ نیا چوقتیکاش ه...رضایعل یحت...اریدلواپس کوه...دلواپس رها...اومد

؟؟ ...رضایعل..مردمیراحت م الیخ باخودم  ییتنها يو من تو گشتیکاش رها برنم...دمیدینم ارویکوه چوقتیه

که  شدمیهر روز بدتر و بدتر م...؟يشدیچرا دلسرد نم...يعاشق شد یک...ياومد یک!...شد؟ داتیتو از کجا پ

چون دلت  ینیبهتر قیتو ال...باور کن به نفع خودت بود..ببخش اگه امروز دلخورت کردم...ياما تو گره زد...يببر

از بودن  چوقتیبا وجود دوست داشتنت ه...معذب نبودم چوقتیمن کنار تو ه...نگاهت پاك ترفکر و ..پاکه

جز خراب  يکار یباور کن من ِ روان..تیزندگ یِبرو پ...یعل یتو خوب...دمینشست نترس شتیپ یحت ایکنارت 

 رونیب تینماز شکر بخون که از زندگ.يمن بسوز يتوام پا خوامینم...دور و برم ندارم يآدما یکردن زندگ

اسم  یه...برداشته يبدجور سر ناسازگار...کن واسه دفن دلم زونیگلر...یستیبه فکرم ن گهیشاد باش که د...رفتم

!! کشمیم...؟یاگه بشه چ...؟یاگه به حرف دلم برسه چ...؟یچ ارهیعقلم اگه کم ب...که من  ارهیرو به زبون م یکس

با ...کنه؟ یزندگ یک شیپ...زنهیم روفقط دلم شورِ رها ...شنیهمه راحت ماونوقته که ...خودمو

 ...من خواهرم بشه خانوم خونه ات؟ يبه جا شهیم...؟یعاشق رها بش يایم...بابام؟...مامانم؟

و  ایب...هارو با هم داره نیرها هر دو ا...بلندم يو موها يام شد يخاکستر يتو عاشق چشما...؟یتو چ اریکوه

عمرمو نگه  یساعت شن نیتا من ا ایب...و تنهاش نذار ایب...من بمون يو با خواهرم جا ایب...منو راحت کن الیخ

 ..که خسته شدم از نمردن ایب...دارم

اونوقت هر روز منوکنارت ...کن یو با رها زندگ ایب...به قلبت شک ندارم..دارم نانیبه تو اطم...ایب..آقا

 منو گناهکارو به تو چه؟...مهربونتر و خوش قلب تر..که شادتر از منه یکس...ینیبیم



 کتابخانه نودهشتیا
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رها دست تو باشه اما ..راحت برم الیتا من با خ ایب...بدقولم نکن...لب پنجره قرار گذاشته ام نیبا مرغ آم من

مثل ...منه یرها خواهر دو قول...من ينخند به حرفم مرد خوش خنده ...رها فقط مال منه ایبدون اون دن

گفتن  میاز قد...ها من مال من يبد مهه...مال تو اشیخوب يهمه ...جسمش پاك تر...فقط روحش سالمتر...منه

بذار ...بشه لیبذار آرامش قبل از مرگم با تو تکم...روح نیجسم و ا نیخودم ا یارزون...صاحبش شیر خیمال بد ب

 ؟يذاریم...نمیتو و رهارو کنار هم بب

شدم از نگاه کردن  ریاونقدر ورق زدم تا س...ورق زدم اریآلبوم دو نفره ام رو با کوه ياز اومدن رها عکس ها قبل

 ...بهش

 هیبود مثل بق دهیکه برام خر یدستبند چوب...عکس ها زودتر...چوب ها زود سوختند..اطیح يکه شدم گوشه  آروم

 ...خاطراتش خاکستر شد

 ...بدتر قهر کرد و لوس شد...نداد یقول! خفه شه...بذاره گرشیندون سر جماه د کیدلم عهد کردم فقط  با

از ...شرکت گفت ياز بچه ها..تموم شد یو من گفتم که همه چ دیپرس رضایاز عل...بودم اطیح يتو دیکه رس رها

طور و باهام اون شهیم یکرده بوده عصبان چشیسوال پ یسنا که بهم سالم رسونده بود و گفته بود بس که عل

 ...بد یخوب گاه یسناهم گاه وهمونطور بود  شهیهم سانیپر...رها يبرام مهم نبود حرفا...زنهیحرف م

 ...محمد و عسل بانوش يکارت نامزد نمیا_

 ...شدم رهیکه رها دستم داده بود خ یکیکارت خوشگل و ش به

فکرشو !! فرستهیندارن راننده م نیکه خودشون ماش ییتازه واسه اونا...واسه پنجشنبه دعوتمون کرد_

 م؟یبپوش یچ الیخ یرو ب نایحاال ا...اورانهیتاالرشم تو ن...بکن

 توام کت و شلوارتو بپوش..امیمنکه نم_

 ..میریباهم م...میجشن دعوت شد هیبعد چند وقت ! يایم ؟؟یچ یعنی_

 ...تو برو خوش بگذرون..من حوصله آهنگ و دست و سوت ندارم_

 ...خوش رنگش داد يبه موها یبنشست و تا جلوم

که تازه  نهیواسه ا ذارمیمن اگه نم...ادیبه چشماتم م! خوبه؟ يدود...موهاتو رنگ کنم دمیسر راه رنگ مو خر_

 !حموم میبر ییدوتا خوامیاالنم برو نمازتو بخون م...موهام داغون بشه ترسمیرنگ گذاشتم م

 مگه نه؟...شدیخوشبخت م اریرها کنار کوه...دادم هیتک واریبه د سرمو

 ..حوصله ندارم رها_
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 دیگرفت و محکم کش دستمو

 گفته باشم...ستین ياز شام خبر ياین...نمیپاشو بب_

اون ...حموم میرفتیباهم م ییوقتا هیاومد  یم شیپ...و ناچارا باهاش رفتم دمیکش رونیدستش ب ياز تو دستمو

 ...رمیز يس هاو من با لبا شدیبدون لباس مشغلو به شستن خودش م

 ...خونه امون گذاشت  کیوسط حموم کوچ یصندل هی

 ...جوجو نیبش_

لب  ریز يکه رها گذاشته بود و گه گدار یدوست داشتم به آهنگ شتریب...هم گذاشتم يو چشم هامو رو نشستم

 ...گوش بدم خوندیم

 ..تسوخیماسک به دهنم زده بود اما بازم ته گلوم م...کردیم تیرنگ گلومو اذ يبو_

 یذره مو چقدر طول کش هیتموم نشد رها؟ _

 !ستیاونقدرکوتاه ن گهید ادیموهات پر پرشته تازه االن تا سر شونه هات م...زمیاالن عز_

 ...تا دم گوشم ادیب..پس رنگت که تموم شد کوتاهش کن_

 ...یبه موهات دست بزن ذارمیام نم گهیبلند بشه د دیبا...کوتاه یِچ...خودیب_

 ...رفتم نهیآئ يهوا بلند شدم و جلو یب

 !آوا؟_

اصال چرا گذاشتم رو موهام رنگ ...شدیبلند م دینبا...شیو بلند یمعلوم نبود کوتاه...بود به سرم دهیچسب موهام

 بذاره؟

 ...بشه يدود خوامینم...رها بشورش_

 ...یشیقشنگ تر م ادیچرا؟ به چشمات م_

تو مترو که با هر قدمت تنشون باال و  يمردا اد؟یخوشش ب یک نه؟یبب یبشه؟ که ک یبشم؟؟ که چ قشنگتر

 رو برانداز کنن؟ گهیهمد يناموسا سادنیسر کوچه که وا يمردا ای شه؟یم نییپا

 ... بشورش وگرنه _

 به کمر شد دست

 ...شورمشینم_

 ...گلوم باز کنم يبرا یمنقطع و کوتاهم راه يکردم به نفس ها یحموم نشستم و سع کف
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اومد  یم میکه مر ییتو حموم مثل همون روزا...ساعت رها دست به سرم کرد و نذاشت تا موهامو آب بکشم مین

موهام فرو کرده  يتو فشویظر يانگشتا...به تنم دست بزنه دینبا دونستیم...دیکشیدست به سرم م شستمیو م

 ...زدیبود و آروم چنگ م

واسه دل خودت گفتم رنگ ...شهیام متوجه نم یکس...يزیرینم رونیتو که موهاتو ب...فدات بشم یاله_

 ؟ینیبیم نهیآئ يجلو افهیق هیهر روز خودتو با  یشیخسته نم...ات خوبه هیواسه روح...يبذار

 ...رونیب امیخودتو بشور تا منم ب...ادیخوابم م...رها خسته شدم_

 " گفتیو بهم م دیخندیم وونهید...و قشنگ خواهرم نگاه کردم فیحموم نشستم و به تن ظر ي گوشه

 ...دادمینم یو جواب دمیخندیم..."زیه

 نکهیحوله گرفتم و قبل از ا هیموهامو با  یسیخ...رفتم رونیب چیو حوله پ دمیکه رفت خودمو آب کش رونیب

 ...برم رها اصرار کرد تا موهامو سشوار بکشه نهیآئ يجلو

 ...گوشمو کر کرد شیخوشحال غیکه ج بردیکم داشت خوابم م کم

 قربونت برم عشقم...يمثل عروسکا شد يوااا_

 یشونه هاش م ياش تا رو دهیسشوار کش رونیبه ب يموها..کنمینگاه م يبه دختر چشم خاکستر نهیآئ يجلو

اما دوست  خواستیم هیدلش گر...اش سرخ شده بود و چشم هاش کاسه اشک یصورت گرد و گندم...اومد

و مرتبش  دیدست کش...تر شده بود ختهینامرتبش بهم ر یبلند و کم يابروها...بشه نینداشت خواهرش غمگ

 ...هم خوشحال بود و هم ناراحت دشیجد ياز چهره ...کرد

 ...!کندم دل

 

 بخوابم رمیم...رها قشنگ شد یمرس_

 ؟یپس شام چ_

 .ریشب بخ...شامتم بخور...اشتها ندارم لباساتو بپوش_

 ...و محکم بغلم کرد دمیاش رو بوس گونه

 ...چقدر دوست دارم یاگه بدون_

 ...جواب محبتش رو دادم کردیم ییگلوم خودنما يکه تو یرو نوازش کردم و با بغض سشیخ يموها
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دلم به تو ...کشمیبه خاطر تو نفس م..من واسه تو زنده ام!! من دارم شترشویب يهر چقدر که تو منو دوست دار_

لحظه  هیواسه ...شهیدلم وا م يتو بخند! سگم...قهرم...ام یکه من عصبان ییوقتا یبخند حت شهیرها هم...خوشه

 ...یممنون که هست...رهیاز ذهنم م یهمه چ

 ..افتاد هیدل نازکم به گر خواهر

 ...ترسمیم یزنیحرف م ينجوریا_

 ...واسه من هیتو فقط بخند گر...گذشته رها هیکار من و تو از گر...یدوست ندارم لوس بش یدونیم..نکن هیگر_

خونه دراز  ییرایرفتم و گوشه پذ رونیاز اتاق ب...با چهار تا کالم ساده  لیدل یخود و ب یب...هق هق افتاد به

 یلیخ...رنگ موهامو دوست داشتم اما بوشو نه...انداخت یمیاومد و روم لحاف ضخ رونیآروم که شد ب...دمیکش

 ...کردیم تمیتند بود و مدام اذ

 !داده بود امیپ رضایعل...چک کردم مویوششدم و گ داریزودتر از رها ب صبح

 ...سالم"

قبول کن که سخته ..."گفت؟یآوا راست م" گمیهنوزم با خودم م...هم نذاشتم يتا صبح چشم رو شبید

کس  شیدلت پ کردمیفکر نم چوقتیه...باشه تیتو زندگ يقبل از من مرد کردمیفکر نم چوقتیه...باورش

 ازیبه زمان ن...خدا ستد سپردمیحاالهم م...دادمیدل بستن نم يدل اجازه  نیوگرنه به خودم و ا...باشه يا گهید

 یو بهفمم که ک امیدارم تا به خودم ب ازیبه زمان ن...یذهن و فکرم باش يتو دینبا گهیدارم تا باور کنم که د

همه ...مملکه ذهن يباور من تا به خودم اومدم تو شده بود! دوست داشتنم به دختر تخس دانشگاه شروع شد

کاش از اولم بهم  يفقط ا...ستیواسم مهم ن هیحاالم حرف بق...سرم بود يکه تو یاز عشق کردنیمسخره ام م

 یخواستیم...حال و روز منو يدیتو که د! نبود؟ رید...وسطه تا منم زودتر پا پس بکشم گهید یکی يپا یگفتیم

اگه ...شرکت ایب!...داشته باشم تونمیم...هنوزم...من دوست داشتم ؟يبردیاز آزار دادنم لذت م ؟یثابت کن ویچ

بگم لعنت به  تونمیفقط م...اون مرد يدرباره ..باشم یهمکار خوب دوارمیبرات نبودم ام یچوقت دوست خوبیه

 "دیخوشبخت باش...دمیرس ریمن که د

 بهش جواب دادم...لب هام نشست يرو يتمندیرضا لبخند

 ریگفتم و د ریببخش اگه د...يراحت کرد المویممنون که خ...یعل میمونیهم م يبرا یبخو يدوستا شهیما هم"

 "...نمتیبیم...گناهش گردنم...يدیشن
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الکل  يدلش گرفته چون باز دهنش بو دمیفهم...کرد یشرکت سنا اومد تو اتاقم و بازم عذرخواه میدیرس یوقت

بهش ...خورده و چقدر خورده یک دمیفهمیمن از صدقه سر بابام م...گفتم قبول نکرد که خورده یهرچ...دادیم

هوا  یسامان ب یدستمو دور کمرش قفل شد وقت...خوشحال شد و بغلم کرد!...خونه اش میایگفتم شب با رها م

 !در اتاقو باز کرد 

 ...تعجب نگاهمون کرد و زود درو بست با

 ن؟یدعوا کرد_

 ...!آوا يدار یچه آرامش! خورده تو بغلت باشم هیبذار ..ولش کن_

 ...ياز کپونت بغلم کرد شتریولم کن خفه شدم ب...وونهید_

 با لبخند کنج لبش گفت...فاصله گرفت ازم

 ...يکاش خواهر من بود_

 ستم؟یمگه ن_

 !نه_

 انصاف یب_

 ...دیرو لبش پهن تر شد و گونه ام رو بوس ي خنده

 !عنم کهیت هیروز مثل  هیخوب و مهربونم  یلیروز خ هی! گه ام نه؟ یلیخ_

 ...به خنده انداختم شیبند هیقاف

 ؟!يبخور یترش ریبا س يذاریپلو م ایشب لوب...يگم شو برو حالمو بد کرد_

 ...بود نیهم کردیخوشمزه درست م یلیکه خ ییتنها غذا...دمیزد و منم سرخوشانه خند قهقه

 ...نبود رضایاز عل يشده بود و خبر ازدهیاومد شرکت اما ساعت  محمدم

 ..يدور نیبهتر بود ا...زنگ بزنم و بپرسم کجاست اما شیبار خواستم به گوش چند

اما همه به من نگاه  فتادینگاهش بهم ن...ادیتا آخر هفته شرکت نم رضایکه عل دمیمحمد فهم يحرفا ونیم

 !ام یگل يو من به نوك کفش ها کردنیم

 ...محمد بردم يبرا دمویجد يها طرح

 نیبش ایدرو ببند ب_

 اتاقشو بستم و رو به روش نشستم در
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 ادیبه خاطر تو نم یعل_

 !اوهوم_

 ...هفته نیالخصوص ا یعل...امیب کنمیکه من وقت نم ینیبیم..ادیزودتر ب یبهتره باهاش حرف بزن_

 اد؟یتا اون ب امیهفته ن هیمن  يخوایم_

 ...ندازهینم نیاون حرف تو رو زم...ادیامروز بهش بگو فردا ب نیاصال هم...زنگ بزن...جفتتونو الزم دارم...نه_

 بندازه دیشا_

 تکون داد ينگاهم کرد و سر رهیخ

 ...ادیم شیپ یچ مینیبگم؟ تو تالشتو بکن تا بب یچ...بابا يا_

 ...باشه_

 ...خودش باهام تماس گرفت نکهیاول جوابمو نداد تا ا..زنگ زدم رضایبه عل ياز تموم شدن ساعت کار قبل

 ....حرف بزنم یو معمول يعاد یلیکردم خ یسع

 ؟ییکجا...سالم_

 خونه ام..سالم_

 صداش رو یِنیغمگ اوردمیخودم ن يرو به

 !که؟ يایفردا م_

 ...کنمیفکر نم_

 چرا؟_

 !سرما خوردم_

 !گهید خوردهیروزا م نیمبه درد ه یدوست..کنمیبرات سوپ درست م ایب_

_... 

 ؟یعل یهست_

 ...اوهوم_

 خنده گفتم با

 کنمیبرات سوپ درست م ایب_
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 ...!یستیبلد ن يتو که آشپز_

 کنمیم هیباز گر يبا چشم ها یمثل من که گاه...صدا یاما ب...شهیآن حس کردم بغض صداش داره باز م هی

 !اشک يقطره ا ختنیبدون ر

 ...از خواهرم بپرسم تونمیدستور سوپ و که م گهید زیعز يآقا_

 !نه_

 !مردا مثل تو بودن يکاش همه ...بودم دهیند یدل نازک نیبه ا یپسر حاج...گفتم يدید

نتونم تو روت نگاه  گهیبزنم که د یینذار مجبور بشم حرفا ایب...شهیدرست نم یچیمن ه دنیبا ند رضایعل ایب_

به خدا قسم من ..تو بهتر از منم هست يبرا...ایفردا پاشو ب..ریحالمو نگ...يدیممنو عذاب  شتریحالت ب نیبا ا..کنم

 ...ستمیتو ن قیال

 ...بود خواستنت يچه اصرار دونمیاز اولم نبودم نم ستمین قیمن ال...یزنیم یحرفا چ نیا_

 ...کنمایپشت سرمم نگاه نم گهید رمیم ياین...نداره ییشرکت بدون تو صفا ایب...جناب مهندس_

 خوبه؟...امیم گهیاز هفته د_

 ...به مرگ خودم قسم...رمیم ینباش يایفردا م! نه_

 ...جون خودتو قسم نخور_

 !تمام...امینم گهید ینباش شه؟ینم تیحال زادیتو زبون آدم...خدا يوا_

 !امیساعت م هی...باشه_

 ...میچرت و پرت بگ میکه تا صبح عادت دار یدونیم مییشب خونه سنا...بخر میحل يایم یعل_

 ...حرفم اومد ونیم

 ...دهیطبق معمولم که بهتون صبحونه نم_

 ...پلو به خوردمون بده اما صبحونه عمرا کوفتم جلومون بذاره ایلوب خوادیشام م...وسط خال يزد...نیآفر_

 ...رمیگیباشه م_

 ...ماه دو تا چک دارم نیا...یپولشو از حقموقم کم نکن_

 !!خندونهیکه به زور داره خودشو م فهممیم

 چقدر هست؟...یِموعد چک ها ک...نه_
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 ....!عقب افتاده بود مونیدوماه کرا...مال خونه اس...تومن صدیدو تا س_

 ؟یگیحاال م_

 !رهیشرم و خجالتو از من نگ نیخدا ا_

 ...به خنده وادارش کرد طنتمیش

 !همه امون...میبذار ابونیسر به ب دیاز دست تو با_

 ...چشممون به جمالت روشن بشه  ایحاال تو فردا ب_

 ...گهیامر د...چشم_

 ...نره ادتی اسیگل ...! اتاقا يبخره و بذاره تو گلدونا اسینبود که مثل تو گل  یشکیامروز ه یراست...یچیه_

 ...دیچیتو مشامم پ اسیعطر  يبو...شدم رهیخ وارید يقطع شد و من مات و مبهوت به قاب عکس رو تلفن

 ...کردن زیعاشق تم شهیرهام مثل هم...بود ختهیسنا مثل خودش بهم ر ي خونه

تختش نشستم تا شلوارمو از تنم  يتو اتاق رو...کرد يریگردگ زهاشویدستمالو برداشت و م دنمونیمحض رس به

 ...و عوض کنم ارمیدرب

 ...پاهام انداختم يوارد اتاق شد و من از ترسم شلوارمو رو هوی سنا

 ...يا در نزدچر_

 پاهام خشک شد يرو زشیه يچشما

 ...تو امیب ينجوریخونه خودمه دوست داشتم ا_

 رون؟یب يرینم_

 ...باال انداخت و درو پشت سرش بست ابروهاشو

 !نوچ_

 ...من از اون پرو تر بودم...دمیتکون دادم و شلوارمو پوش سر

 !يدار یشما چه پوست خوشگل_

 ...اون روزش ختم بشه يبه حرفا طنتشیش دمیترسیم... اشو روم انداخت دارانهیخر نگاه

 ...چند بار باهم! از خودت و سامان...نمیبگو بب_

 ...و رو به روم نشست دیکش رونیب زشویم یصندل
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 !دوبار_

 ...برداشته شده بود نمونیب میچون حر کردینگاهم م حانهیوق

 چرا؟_

 !ازین_

 ...اون ای یخواستیتو م_

 ...دیاش لب گز شهیشد و طبق عادت هم رهیخ نینقطه زم به

 !اون...بار دوم خواستمیبار اول من م_

 براش رفتم یاساس يکه چشم غره  شدیلبش داشت به خنده باز م گوشه

 !خجالت بکش_

 خنده و گفت ریزد ز یپق

 !کردمیکاش امشب دعتتون نم کردمیداشتم فکر م...خوب بود یلیآخه خ_

رك بودن ..دمیخندیدلمو گرفته بودم و به شدت م ریز...خنده ریکه ناخودآگاه منم زدم ز دیل خنداز ته د نقدریا

 ...دختر منو از رو برده بود نیا

 !م؟یبر يخوایم...یحیوق یلیخ...خاك تو سرت_

که محکم زدم به  کردیپاهاشو داشت دور کمرم قفل م...تخت و منو کشوند تو بغلش يانداخت رو خودشو

 ...پهلوش

 !جونت اریبه کوه يتوام دلت خواست زنگ زد دیفنشو روت اجرا کنم شا هیمنو بگو گفتم  یوحش_

 گفتم يجد یلیو خ دمیتخت دراز کش يکنارش رو...ها به صورتم برگشتند اخم

 !که بابت لذت بردن طرف درد بکشم ستمیمن اونقدرام عاشق ن_

 ...زدکف دستش آروم به صورتم  با

تازه روز ...خوش گذشت یلیبه منکه خ...یشیم تیگفته تو اذ یک...برهیمگه فقط اون لذت م...گهید يخر_

 ...میخوند غهیص! قبلش جناب سامان خان بهم محرم شدن

 ...گوشه چشمم نگاهش کردم از

 ...دیرس یکی نیباز خوبه عقلتون به ا_
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کاله ...مونهیکردن بازم اشتباه م غهیکه اشتباه با ص يبه نظر من کار...گفتیم یاون ه...منکه مهم نبود يبرا_

 ...یِشرع

 !؟یاش غهیچند ماه ص_

 ...شیش_

 ؟ییراض تیاالن از زندگ_

ماه  شیش نکهیفقط سامان هست هم...درست و درمون يدارم نه بابا یمنکه نه مامان درست و حساب...دونمینم_

امروزم اگه تو شرکت حالم گرفته بود ...کنهیرو جبران م ییچند سال تنها نیکنم گند ا یکنارش با عشق زندگ

 نقدریرو ا چارهیب...یِپسر خوب...دارم شمن دوس...خوشم با سامان تموم بشه يروزا ترسمیم...دل خودم بود يبرا

 ...ستیکه اهلش ن یدونیوگرنه م...کار نیشد به ا یکردم راض تیاذ

 ...زهیریچشمش گوله گوله اشک م يگوشه داره از  اوردمیخودم ن يرو به

توام با غصه خوردن و فکر کردن به ...که برن انیم...که بمونن انیآدما نم...داره یخداحافظ هی یهر سالم_

حاال که ...افتهیموقع خودش اتفاق م يزیهرچ...یکنیکه قراره سامان بره فقط حال خوش االنتو خراب م يروز

 دونه؟یم سانمیپر یراست...به رفتنش فکر نکن...هست بذار باشه

 پاك کرد نشیبا لب آست اشکاشو

 يخدا به من شک دار شهیتوام چون هم...یِحرفا گفتم که فکر کنه شوخ ونیاون روزم تو شرکت م...نه_

 مگه نه؟...يدیفهم

 ؟یبکارتت چ! ؟....سنا_

بشه و بنا به همون  داشیبعد صد سال پ يخر هیکنم که  میپستو قا يخودمو ال نقدهیبه خاطر ا! به درك_

و من هفته  میکنه و اونوقت بدم افتتاحش کنه؟ برو بابا اومد یسقف زندگ هی ریبا من ز رهیبگ میتصم تشیخر

 !فهیرفتن واقعا ح ایدن نیناکام از ا! مردم گهید

 !اعتقاد خودشو داره یهرک

 !؟....سنا_

 جانم؟_

 ؟يدیدرد نکش یعنی....که موقع رابطتون توام  یتو گفت_

 ...نگاهش کردم يجد یلیخ...نگام کرد طنتیتخت گذاشت و با ش يو تا دستاشو رو آرنج
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 هان؟_

 ؟يِجد اریکوه نیات با ا هینکنه قض طونیش_

 ...دروغ گفتم يمجبور

 !خب...آره_

 ...درهم شد هویخوشحالش  ي چهره

 ؟يا گهید یکیعاشق  یگفتیزودتر م يمردیم...هچقدر غصه بخور...رضایعل چارهیب_

 ...تو بدترش نکن..دمیبه خدا کم عذاب وجدان نکش! من چارهیب_

 ؟یگیبهم م اریدرباره کوه_

 ...نمیتا صورتشو راحت تر بب دمیپهلو خواب به

 بگم؟ یچ...یدونیم ویتو که همه چ_

 ؟يواقعا دوسش دار یعنی_

 رو دوست داشته باشم؟ یکس ادیبهم نم_

 سیو چهار ساعته بعشون سرو ستیمردا حاال ب...یکنیرو نم یول ایمحبت کردن بلد...یخشک...يسرد یلیخ! نه_

 !اریکوه چارهیب کنمیاصال حاال که فکر م... یزنیدلشونو م ای کننیبازم ولت م يبد

 ...!پاشو غذاتو بذار_

 ...دیخنده و لپمو کش ریز زد

 هووم؟ ؟یکن یطونیش اریبا کوه خوادیکلک نکنه دلت م_

 !دلم چه خبر بود؟ تو

ناله  خوامینم...درد بکشم خوامیمن نم...نتونه خودشو کنترل کنه نکهیاز ا...از دردش...از رابطه! ترسمیم_

 شه؟یباورت م...کنمیفکرشو م رهیگیعقم م...کنم

 ...تخت نشست و با تعجب نگام کرد يرو

تو  اریکوه یدونیاز کجا م ؟یقراره تو درد بکش یکنیچرا فکر م اد؟یهست بدش ب یاصال کس شه؟یمگه م_

 نیدر ح...ستین ينجوریس ا...اما موقع س هیپسر آروم یلیخ شیسامان حالت عاد نیمثال هم ؟يِرابطه چطور

نیا یکنیفکر م ینیبیم ویکی المث...کننیآدما باهم فرق م...ام داره که واسه من لذت بخشِ یخشونت هیآرامشش 
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تو تا حاال ...یکنیکه تو فکر م ستین ينجوریاصال ا...رهیگیهات باشه اما تو رابطه باهاش خوابتم م دیبا یلیخ

 ؟يدیند لمیف

 ...دیچسبیگرفته بود و زبونم به سقف دهنم م يدهنم مزه بد...رمیگیکردم دوباره دارم حالت تهوع م حس

 ...رها شیپ میبر ایب...حرفا نیمنو چه به ا...سنا بس کن_

 ...خودش خشکش زده بود ياومدم اما سنا سرجا نییتخت پا يرو از

که  گهیم اریفوقش به کوه ای گهیحتما بهت راهکارشو م...یترسیروانشناس برو بگو م هی شیپ! ایضیتو مر_

 ...!حلش کرد شهیباور کن م...کمکت کنه

 ...گذشته دوباره حالم بد نشه يادآوریرفتم تا با  رونیاتاق ب از

بدن  ادیشبه بهم  هیگرفته بودند  میتصم ییدو تا! کمکشون کنم يرها و سنا مجبور شدم تو کار آشپز کنار

فکر کرده بود ...دلم شاد شده بود..و خوشحال بودم دمیخندیکنارشون م...برنج آب کش کنم...غذا بپزم يچجور

 ...شهیم نیریبا حلوا حلوا کردن دهنش ش

رو  میآخر زندگ يامشب به باز نیگرفتم از هم میدفعه تصم هی...جوابشو ندادم..بهم زنگ زد اریشام کوه بعد

 !مگه نه؟...میخوب گریمن باز...ارمیب

ساعت نه بود که  يکاینزد...ادیبه بچه ها گفته بودم که قول داده ب...میبود رضایشرکت منتظر عل يتو صبح

 ...اومد

 .آشپزخونه نشستم و تکون نخوردم ياما من تو...تابلو به استقبالش رفتند یلیها خ بچه

 !سالم_

 سر برگردونم بشقابمو باال گرفتم نکهیو بدون ا دمیشن صداشو

 ...یگشنمه عل_

دلم براش  میظرف حل يدستاش موقع باز کردن مشبا دنیبا د..تو چشماش نگاه کنم مودیبار دلم ن نیاول يبرا

 ...آشپزخونه يه ها اومدم توکم کم بچ...سوخت

 یهم دانشگاه يدلم برا...اومد یبهش م يبلوز و شلوار سورمه ا...و کنارم نشست ختیر میبرام حل رضایعل

 ...!شهیمهربونم تنگ م

 ...گهیبخور د_

 ...به نگاهش گره خورد نگاهم
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 ...یپس خودت چ_

 ...دهنش گذاشت و مزه مزه کرد يقو توبعد همون قاش...دیبشقابم کش يبرداشت و تو زیم يقاشق از رو هی

 ...سرد شد_

 ...نگاهم کنه ریدل س هیاجازه دادم بهش تا ! خوردم میحل نشیسنگ ينگاه ها ریز

 ...خوشمزه بود...ممنون_

 نیاول رضایعل...فرستادم رونیاتاق نفس حبس شده ام رو ب يتو...هم گذاشت و من از کنارش رد شدم يرو پلک

 هیمن با  شدنیدو بهم وصل م نیا! اریرها و کوه موندیم! رفت رونیبه خواست خودم ب میبود که از زندگ ينفر

 ...زدمیدو نشون م ریت

 ...کمک ایخدا...کهیمرگ دلم نزد...یِاما چاره چ ترسمیشدن دور و برم م یاز خال نکهیا با

 اریکوه

 ...وروجکو ببر نیا ایب...یمهمون رمیدارم م گمیعرفان احمق م_

 !نگارو دعوت کردم خونه...امشبو بذار خوش باشم هی...ایهست یعجب آدم_

 ...بچه اتم ببر ایخب احمق حاال که جمعتون جمه ب_

 یدوست داشت ياونوقه تو بود...میبکن مونیام از شب عروس يادی هیماشب دلمون خواست  دیشا شعوریآخه ب_

 !؟یدوست داشت ییبچه ات بخوابه؟ نه خدا شیزنت بره تو اتاق پ

 شد رمید ایب...ببرم رویام تونمینم...یمهمون رمینه دوست نداشتم اما من دارم م_

امشب بهت هرچقدر پول  هیبابت ...من االن هوا برم داشته حسمو نپرون...مثال ياالغ دکتر...زبون نفهم_

 گهینگهش دار د...دمیم يبخوا

 !کم آوردم...فرستادم رونیبا صدا ب باد کردم و نفسمو لپامو

 ...خوش بگذره_

 !نمیپشت در بش امیب تیقسمت خودت بشه شب عروس شاالیا...یدک يمرد یلیخ_

خونه ات ممکنه رابطه  يبعد چند وقت دعوتش کرد...ياریدر ن يفقط حواست باشه هول باز..چرت و پرت نگو_

 باشه؟...يزیریبهم م وینبود بهش دست نزن که همه چ یراض...بهش بربخوره يبخوا

 ...یبازم ممنون که گفت...حواسم هست _
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 واسش؟  يراك بذار يورندار..نره ادتی میِ مال یقیموس...يدیبه آرزوت رس دیخونه رو گرم نگه دار شا يهوا_

 کنم؟ کاریچ گهید...باشه باشه...آهان_

المپ باالشم خاموش  نشیشکل قلب بچ...پا گرد بزرگه...بذارخونه ات  يچنتا دونه شمعم تو همون ورود_

 حیتوض..کرد فقط تشکر کن دیو تمج فیاگه تعر...تا خودش بگه يکرد کاریواسش چ اریخودت ن يبه رو...بذار

 ...نگه داره شبورو خو ییرایبه منصوره خانومم بگو پذ...بوده یقصدت چ فهمهیاضافه نده که م

 ..يببر مویدیکه واسشون خر ییدونره کا ادتی...دمت گرم_

 خدافظ..باشه_

 هیعرفان براش ..شده بود زیحموم و تر و تم میصبح باهم رفت...ارسالن نگاه کردم  ریمعصوم ام يچهره  به

سراغ ...کردم و صورتشو شستم دارشیب...بود  دهیاز ذوقش لباس رو پوش رمیبود ام دهیدست کت و شلوار خر

 ییشعرها...گل کرد طنتشیو ش دخوشحال ش...آوا شیپ میریگفتم م کنهیم يریبهونه گ دمیپدرشو گرفت منم د

 ....داده بود برام خوند ادیکه آوا بهش 

 ...اعتماد به نفسم فروکش کرده کردمیاحساس م بیعج...اسپرت و کت شلوار دو به شک بودم پیت نیب

 بپوشم؟ یبه نظرت چ ریام_

 ...دیکشیود و مدهنش گذاشته ب يلباسش رو تو گوشه

 !خوبه نیهم_

 گشادم نگاه کردم  يشلوار تو خونه ا به

 ! رفتیات به بابات م قهیکاش سل_

 !خب اونو بپوش_

 یاومد ک ینم ادمی...دیرسیبه نظر م یخوش دوخت يقهوه ا...به کت شلوارم گرفته بود کشویکوچ انگشت

 ...دمیو کجا پوش دمشیخر

 رونیچروکمو از ته کشو ب ینبات رهنیپ! نو بود...به چشمم اومد نشیدرآوردمش مارك آست یاز چوب لباس یوقت

 ...لباسام اون روزا کار آوا بود دنیاتو کش...و آه از نهادم دراومد دمیکش

 " میبر... میبر "گفت  زیر هی رارسالنیام...دمیعجله لباسمو اتو زدم و پوش با

 "! دارم شیج "معروفش  شهیهم يکردن به جمله  آقا زاده اشاره میکه شد نیماش سوار

 !آب يبطر هیبا  ابونیگوشه خ...فرهنگ شدنم دست خودم نبود یب...ببرمش خونه  تونستمیشده بود و نم رمید
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ارسالن تا خود  ریام...گرفتم لیرو که سفارش داده بودم تحو یترمز زدم و دسته گل شین هی یگلفروش يجلو

 یمنو که حساب يحال و هوا...بشه ریباعث خ تونستیاومدنش م..دیخورده ام رقص هیکرج برام شعر خوند و 

 ...عوض کرده بود

تف تو دهنم دارم  یدوست داشتم هرچ...واکس نخورده ام افتاد يچشمم به کفش ها میشد ادهیدر که پ يجلو

 يپاچه  رارسالنیبه کفشم بودم که ام رهیدست به کمر خ...کنم زشیدستمال تم هیو با  زمیکفش بر يرو

 دیشلوارمو کش

 شد پس؟ یچ_

 نه؟ فهیکث...! کفشام ریام_

 ...رو برداشت یصندل يآب رو يبطر نیماش يکرد و از تو ینوچ نوچ

 ...لوش زیبل_

گل  طنتشیوقت وسط کوچه ش هیارسالنو بغل کردم تا  ریام...ام داد جهیکه زود نت يراهکار..بود یخوب فکر

 ...ام به همراه کادوها نگه داشتم گهیدست د يدست گل بزرگو تو...نکنه

 ...در بود گفت خرابه و خودش درو برامون باز کرد يکه جلو یگوشیزنگ درو بزنم که پسر باز خواستمیم

گذاشتم  نیزم يرو رویام...خونه خودشونه دمیآوا فهم يجفت نشده  يکفش ها دنیبا د میدیسوم که رس طبقه

 ...دمیبه کت و شلوارم کش یو دست

 خوبم؟_

 انگشت شصتشو بهم نشون داد و گفت ریام

 !پلفکت_

 !پدرت بچه بر

 ...نداشت یفاصله گرفتم چون در خونه اشون چشم یکم...به در زدم آروم

 و گفت دیکش غیج بایتقر رارسالنیام دنیکه باز شد رها با د در

 !جونم...اومده یبا ک نیبب ایآوا ب_

 ...خونه يرفت تو دییدو ارهیکفش هاشو درب نکهیبدون ا رارسالنیام

 ...عشقم يخوش اومد...سالم_
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 نمیا...دیبغلم اومد و صورتم رو بوس يخودش تو...اما...که دستاشو برام باز کرد اولش کامال شوکه شدم  رها

 ...دو خواهر نیتفاوت فاحش ا يا گهید ينمونه 

برادر  هیاون ! هست ادمیهنوز  دمیاقش رو که شنات يتو يحرفا...باهاش برخورد کنم یکردم خودمون یسع

 ...برادرش شمیخوب منم بعد ازدواج با آوا م...برادر بزرگتر هی...خوادیم

 ...زحمت دادم_

 که تو بغلم بود گفت نطوریهم

 يخوش اومد...یچه زحمت_

درآوردم و پشت کفشمو ! بودم که آوا تو چارچوبش ظاهر نشد يبه در رهیازم فاصله گرفت و من هنوز خ آروم

 ...شدم کشونیکوچ يسر رها وارد خونه 

دور تا دور خونه رو با وسواس ...دیرسیبه گوش م رارسالنیخنده هاش با ام ياتاق بود چون صدا يهنوز تو آوا

 شیفرش ش...دیسف يساده  يپرده ها...یِ چوب یمیقد ونیتلوز زیم...مبل دو نفره کهیدو ت! خودم چک کردم

 ...ساده بود یلیخ...یزرشک يمتر

 بایتقر يخونه  دنیبا د رارسالنیام...تو آشپزخونه مشغول کار خودش بود که به سمت اتاق خواب رفتم رها

 ...کردیم جادیو سر و صدا ا دییدویخودش م يگل کرده بود و برا طنتشیش یگفت خال شهیم

 ...زانوش عمود کرده بود يرو تخت نشسته بود و آرنج دستاشو يآوا رو...در اتاق رو کامل باز کردم مهین

 هات غرق شده؟ یکشت_

 دهیپوش یمشک يبلند با شلوار پارچه ا یذغال کیتون...تخت بلند شد يباال آورد و بالفاصله از رو سرشو

 خوردیاز پنجره به صورتش م میکه مستق ينور ریز يخاکستر يها لهیت...رنگ موهاش جذابترش کرده بود...بود

 ...دیدرخشیم شتریب

 !سالم_

 ...دادم واریامو به د هیوارد اتاق شدم و تک کامل

 ...استقبال گرمت نیممنون از ا_

 گفت حیتند و صر یلیخ

 !که مثل رها بغلت کنم يخواینم_
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 يموقع بغل کردن رها من فقط گوشم به تپش ها...خواهر خودشو بهتر از من بشناسه دیاونکه با!...بود دهید پس

 ...ستیکنج ذهنش ن یربط یفکر ب چیه یعنی نیو ا...منظم قلبش بود

 !داده بودم ادیاما احترام گذاشتنو که بهت  یتوقع ندارم مثل خواهرت باش...نه_

بهت  یکنم که فکرکن کاریچ..یتو بگ یهرچ ؟يدوست ندار! هان؟ م؟یکن یروبوس ایب يخوایآهان خوب م_

 احترام گذاشتم؟

 ؟یآوا خوب_

 یواسه چ...و داد کردن غیواسه ج یکنیم کمیتحر..شمیم یعصب نمتیبیاصال م..تورم ندارم يحوصله ! نه_

 ؟ياومد یدنبال چ...نگاه به خودت بنداز هی ؟یکن زونیخودتو آو ادیما؟ خوشت م يخونه  ياومد

 نه؟...بدموقع اومدم...ستیحالت خوب ن_

 ای...دیور دل هم پشت سرمن حرف بزن دینیشب دیبر! نه من ییتوام مهمون رها..خوام بخوابم یخسته ام م_

 هوووم؟...دیمنو درمان کن يکه چجور دیبهتره باهم مشورت کن

از رو بسته  ریباز شمش! سرش انداخت يو لحاف رو رو دیتخت دراز کش يرو عیهاش سر یو مثل بچگ گفت

 ...شدمیم شقدمیپ دیباز من با....بود

 ...یخوب بخواب..خوش گذشت...کنمیباشه پس رفع زحمت م_

 ياومد سمت اتاق که با لحن جد یشربت داشت م ینیرها با س...و بغل کردم دمیارسالن و د ریاز اتاق ام رونیب

 ام گفتم

 ...گهیوقت د هیباشه ..بد موقع اومدم نکهیمثل ا_

 ...شد دهیرها گرد شد و به سمت در اتاق کش يچشما

 شده؟ یمگه چ...نه يوا_

به روز بود و شبا  شونیخواب ا ادمهیکه من  یتا موقع! ساعت خواب خواهرت عوض شده یتچرا نگف_

 ...رها امیم گهیروز د هی! چشماشون مثل جغد باز بود

 ...به شونه ام زد ریخونه اشون باز کردم که ام در

 هان؟_

 ...به علفان بگو مونمیمن م_

 ...آن کنترلمو از دست دادم هیکرد و  میعصبان...نییتا بذارمش پا کردیم تقال
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 ...باتو دونمیمن م یحرف بزن گهیکالم د هی...رارسالنیام_

 "اومده؟ شیپ یمشکل"رو به رو در خونه اشو باز کنه و بپرسه  هیاونقدرام بلند نبود که همسا صدام

 !رینخ_

لعنت فرستادم و کفشامو پام  طونیبه ش...به نگاه کردن سادیبودم در خونه اشو ببنده و بره اما بِرو بِر وا منتظر

 ...کردیم میدوباره داشت عصبان رارسالنیکردن ام هیگر زیر زیر يصدا...کردم

 کنمیخواهش م...جون رها نرو...آوا چشه دونمیبه خدا نم...تو رو قرآن...ترو خدا نرو اریکوه_

 دیچیصداش تو گوشم پ هیبغل کنم که پسر همسا رویدال شدم تا ام...آوردم  رونیکتمو از دستش ب نیآست

 آوا خوبه؟!...اومده رها؟ شیپ یمشکل_

 ؟یزنیصداشون م کیبه اسم کوچ یبه چه حق...آوا؟...رها_

 اشو واسم سپر کرد و دست به کمر گفت نهیس...دیرسیتا گردنمم نم قدش

 شده؟ داتیکه تازه پ یهست کارشونیشما چ_

 افتاده بود؟ هیبه گر یک...ام گذاشت  نهیس يدستشو رو...قرار گرفت نمونیاومدم جوابشو بدم رها ب تا

 تو خونه میبر ایب...به خدا یپسر خوب...اریکوه مونهیهمسا_

 گفت هیلحظه برگشت سمت اون پسر و با گر همون

 ؟یکنیم ينجوریچرا ا...داداشمه عادیم_

 به خودش گرفت یرنگ شرمندگ هیپسر همسا نگاه

 ...کردم شرمنده یفضول...دیآقا ببخش_

 ...زود خودش تو معرکه انداخته یلیکه خ دیفهمیم دیبا

 ...رمیرها من م_

 نمناکش نگاهم کرد يو با چشم ها دیچسب بازومو

 به خاطر من بمون...جون آوا نرو_

مثل اون روزا صبر و  تونمینم گهیبفهمه که د دیبا...ختمیبهم ر ویچه مرگم شد که همه چ هوی دیفهمینم خودمم

 ...آستانه صبرم تموم شده..تحمل به خرج بدم

 دیاز بغلم گرفت و پشت دستشو به کمرم کش رارسالنویام رها
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 ...گهید میبر_

تو  کشویکوچ ياز ترسش کنارم نشست و دستا ریام...بود نشستم کمیکه نزد یمبل نیاول يخونه شدم و رو وارد

 ...دستم گذاشت

 ؟يشد یعمو عصبان_

 دمیصورتم محکم دست کش يرو شیته ر به

 ...آره عمو_

 ...پشت دستم جا خوش کرد کشیکوچ يها لب

 .دمیمن تلس_

 ...دمیبوس شویشونیصورتش کنار زدم و پ يلختشو از رو يموها...پام نشوندمش  يرو

 .شمینم یعصبان گهید...دیببخش_

 !باشه_

پشت دستمو به دهنم ! داده همه رو از لب ماچ کنه ادی یوجب میعرفان که به بچه ن نیبه ا لعنت

باز کارشو  ادیخوشم نم دونستیم...و شکلک دراوردن دنیغش غش شروع کرد به خند رارسالنیام...دمیکش

 ...کردیتکرار م

 !خوشمزه نبود_

 !اه...دادیمزه سرالك م رینخ_

 ...رو برداشت  ینیاومد و با لبخند دوباره س رونیاتاق ب ياز تو رها

 داد؟یمزه سرالك م یچ_

 ...قلپ ازش خوردم هی عیشربت رو برداشتم و سر وانیل

 !دهن من_

 !دیاز لب بوس دیکه نبا ارهیشبش خورده رو باال م یکه صبح به صبح هرچ يا بچه

 ...دیرها ببخش_

 گفت رارسالنینشست و رو به ام کنارم

 خاله آوا؟ شیپ يریم_

 داد و موشکافانه رها رو نگاه کرد هیام تک نهیبه س ریام
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 ؟ییپس تو ک_

 ششیبرو پ...آوا تو اتاقه..من رهام_

 ...دمینفس سرکش هیگذاشتم و شربتم رو  نیزم يرو رارسالنویام

از ..از بچه یکیبره خونه  خواستیم! امیکرده بود من شب خونه نم لهیاز صبح تو شرکت پ...چشه دونمیمن نم_

 کاریبه خدا موندم چ...تو شرکتم دعوام کرد که چرا دعوتت کردم خونه امون...ادیشد ب یکردم راض هیبس گر

و  یکرد که باورم شد براش مهم رفتار يجور هیتو حرف زد و  يدرباره  يطور هیخونه ات  ياون روز تو...کنم

 ...دوست داره یحت

 اخالقش؟ نیبه ا يعادت نکرد...یکن هیگر خوادینم_

 ؟يمگه تو عادت کرد_

 ...رفتم یاز کوره در م نجورینه عادت نکرده بودم که ا...زبونمو بند آورد عشیتند و سر جواب

 رارسالنیام يبا سر و صدا...که خودش درست کرده بود یکیک...ینیریش..اورد وهیم...شروع کرد شوییرایپذ رها

 ...بود دهیتو سرش کش يا باز چه نقشه...شده بود یباز چ دونمینم...دارهیو هنوز ب دهیآوا نخواب دیفهم شدیم

 ...ساکت شهیهم يخانوم اون خونه  يمن شد يتو خونه ام و برا یروز پاتو گذاشت هی

 !تا سرما نخورم یسراغ لباس گرم هامو گرفت زیو سر م يو با لبخند برام صبحونه اماده کرد يروز صبح پاشد هی

 ...یو باهام حرف بزن يایکنارم راه ب يدوست ندار یاما بهم گفت يبردمت تا لباس گرم بخر گهیروز د هی

دوسم  یو گفت يروز زنگ زد هیهمه وقت  نیحاال بعد ا...بودم شهیو من تمام روز مثل هم يجور بود هیروز  هر

 ریکه پ ییآدما...شدم خانوم ریپ...دل نیبا منو ا یبکن يخوایم کاریچ...دهیتنفر م يهرکارت بو...اما حاال يدار

 ...اما تو...به توجه کننیم دایپ ازین...شدنیم ریبهونه گ کیکوچ يمثل بچه ها شدنیم

 ریکه ام یگپ و گفتم با رها ادامه داشت تا وقت..نذاشته بود رونیگذشته بود و آوا پاشو از اتاق ب میساعت و ن کی

 ...ناتموم فکر کردم یزندگ یداده بودم و مثل هر روزم به پوچ هیتک واریسرمو به د..."گشنه امه"اومد و گفت 

 ...بچه چقدر سوپ دوست داره..دیخورد خواب میداد رویام يغذا_

 با آوا حرف بزنم؟ شهیرها م_

 ...که متوقف شد کردیشامو آماده م يبشقابا

 ...گهیروز د هی يبذار برا...سفره بندازم خوامیم_

 االن حرف بزنم؟ شهیم_
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 تکون داد و گفت سر

 ...نشه داریبچه ب ییرایتو پذ ارمیب رویبذار ام_

خوش بگذرونم و بعد چند  یقراره توش حساب کردمیکه فکر م یمهمون...شدینم نیمسخره تر از ا...موندم منتظر

 ...زنهیداره حالمو بهم م شیکه تلخ يوقت دوباره لبم به خنده باز بشه شد زهرمار

 فقط...اریبرو کوه_

 باشه؟...ستیکن حرفامون به گوش نرسه چون االن موقع دونستن ن یسع..بذار حرفامو بزنم...تو اتاق این_

بغلش جمع  ریدستاشو ز...بود ستادهیدر اتاقش ا يآوا جلو...کج کرد و با التماس نگاهشو سمت در اتاق کشوند سر

 ...رفتم شیپ یخیقلب  نینگاهم کرد که من تا مرز سنگکوب ا خیسرد و  يکرده بود و به قدر

هولش ندادم اما ...دیرسیتکون بخوره اما من زورم بهش م خواستینم...دستم گرفتم يوشو تورفتم و باز سمتش

 ...نیزم فتهیبود ب کیدستشو ول کرد نزد یوقت

 چته تو؟_

 ...پشت سرم بستم و قفل کردم درو

 .صداتو باال نبر...سیه_

 

 ... دمیکش قیعمکردم و نفس  یطول اتاقو چند بار ط...اتاقش نشست و زانوهاشو بغل کرد گوشه

 خونه ات؟  يبر يخواینم_

 دهنش گرفت يو دستشو جلو دیکش یکوتاه غیناغافل سمتش رفتم ج نکهیهم

 ...از خشمم کم کنند دیتا شا شدنیم دهییهم سا يتک دندون هام رو تک

 !تو اون مغز کوچکته؟ هان؟ یچ_

 ...بود دهیترس یحساب یول...ترسش بهم جواب بده  يخواستم از رو ینم

 !به تو چه_

 ...از دست تو دختر يوا

 ...شد رهیکه نگاهشو از چشمام گرفت و به دستم خ نهیاونقدر آروم و با طمائن...دستمو سمت صورتش بردم  کف

 ..هم فشار داد يپلک هاشو محکم رو...صورتش گذاشتم يپهنا يرو دستمو

 یترسیاز من م_
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 ...دستتو بردار_

برداشته شد اما بازم خودشو محکم مثل  وارید ياش از رو هیتک...دمشیدستشو گرفتم به سمت خودم کش مچ

 ...چوب نگه داشت

 هیتو دلت ...یکنار من باش خوادیتو دلت م...يدیتو ناام...یتو فقط دو دل...يتو دوسم دار...یترسیتو از من نم_

 ...یبه آرامش برس يخوایتو م...خوادیآروم م یزندگ

 !!خفه شو_

 ...دیکش غیبسته ج يچشم ها با

ولم  خورهیحالم ازت بهم م...دوست ندارم ویشکیمن ه..من دوست ندارم...خوامتیمن نم...اریخفه شو کوه_

 ...کن

 ...ام خورد نهیسرش محکم به س...بغلم اومد يتا تو دمیدستاشو به سمت خودم کش مچ

 ...دیکوبام  نهیبا مشت به س...رهیدور کمرش حلقه کردم تا نتونه ازم فاصله بگ دستامو

 ...رونیمن ب یبرو از زندگ...تیبرو دنبال زندگ...ولم کن...یآشغال عوض_

 ...کنار سرش گذاشتم سرمو

 ...شنوهیرها م...سیه_

تا رهاش کنم اما من محکمتر از قبل  کردیزانوهاشو تو شکمم فرو م...ام برداره نهیس يتا سرشو از رو کردیم تقال

 ...قلبمو يبشنوه صدا دیکردم تا شا کشیبه خودم نزد

 ؟ییاز تنها يخسته نشد...ياریبال رو سرمنو خودت م نیچرا ا...دختر ریآروم بگ...کنمیخواهش م...لحظه آوا هی_

 ...به خاطر من نباریا هی...بفهم...من کم آوردم آوا

 ...زدم يشالش بوسه ا يرو

 ...من دوست دارم آوا _

 ...دیجون تر از قبل نال یب...دیزورش ته کش همه

 ...ندارم...دوست ندارم...من دوست ندارم_

جا خوش کرده  یحرکت چیه یبغلم آروم و ب يبدن منقبض شده اش تو...دمینوازشوار پشت کمرش کش دستمو

 ...بود

 ...شدیم ختهیصدا ر یشدم که ب ییآوردم و شاهد اشک ها نییپا سرمو
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به خاطر من باهاش ازدواج ! مثل رهاست يدختر هیحق تو ...یشیباور کم با من خوشبخت نم...ولم کن_

 ...ياگه دوسم دار..کن

 گفت؟ یچ... کردمیم یذهنم از کار افتاده ام داشتم حرفاشو حالج تو

 ...که جفت دستامو پشت گردنم بردم دیکش يریلحظه چنان ت هیگردنم  پشت

 ...آخ_

دست خودم نبود ...به سمت شکمم خم شد شتریرفت و من سرم هرچه ب رونیآوا از بغلم ب...داشت یبیعج درد

 ...کردیداشتم خمم م یکیانگار 

 ؟یخوب اریکوه_

 ...اما دست خودم نبود  کردمیناله م دینبا

 ...خدا...گردنم _

 .کردیگردنمو لمس م يدستم ترکش تو يانگشتا...فرود اومد  نیزم يرو سرم

تنم نشسته  يتو ياما ضعف بد مکردیحسش م...کردیآوا پشت گردنمو لمس م يزده  خیسرد و  دست

 ..قدرت سربلند کردن هم ازم گرفته بود یکه حت یضعف...بود

 ...غلط کردم پاشو ؟يشد یچ اریکوه_

چشم هامو .دیکشیم ریپشت گردنم مدام ت...به خودم بدم یکردم تکون یگذاشتم و سع نیزم يدستمو رو هی

 ...بلند شم رمشویتا بگ گشتمیم ییبا همون دست دنبال جا...باز کنم تونستمینم

 ...بده دستتو به من_

 ...بلند شدم یبه سخت...گرفتم واریپس زدم و به د دستشو

 ..درو باز کن آوا_

 رونیدرو بازکرد و ب...دیکامال از صورتش فهم شدیوحشت رو م...بازم نگاهش کردم مهین يچشم ها يال از

 ...رفتم

 ؟ یی؟؟ کجا...رها _

دوتا خواهر و تو  نیا خواستمینم دونستمیماجرارو م يچون ادامه ... شدیمنفجر مچون سرم داشت  زدمیم داد

 ...هول و وال بندازم

 ...به من بگو يخوایم یچ_
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فکر  دیکه تمام ذهنشو احاطه کرده بود با ياحمقانه ا التیتخ نیبا ا...فکراش نیبا ا...گرفتمیم دهیآوا رو ناد دیبا

 ...کردمیبراش م يا گهید

چشمم به ....ادیآوا کتمو گرفته و داره کنارم راه م اوردمیخودم ن يرفتم و به رو واریخونه دست به د ییرایپذ تا

 ...سرجاش نشست دنمونیبا د...بود دهیدراز کش رارسالنیگوشش گذاشته بود و کنار ام يتو يهنذفر..رها افتاد

 ...خدا ای_

 ...خوامیم شویکی...اریار بقرص هست برد یبردار برو از داشبور هرچ نمویماش چییسو_

سرش  يبدون شال رو...برداشت چموییدرشون و سو يجلو زیسمت آو دییآوا دو...سرجاش خشکش زده بود رها

 ...دیچیشاالپ شاالپ کفشاش تو گوشم پ يدرو باز کرد و صدا

 ...یکنیراحتم م...يریگیروز باالخره جونمو م هی...نمیمبل بش يسمتم اومد و کمک کرد رو رها

 ...بکشه غیج یکیدوتا کوه  نیب ایغار  هیتا انگار وسط  دیچیپیتو گوشم م يطور هیرها  يها هیگر يصدا

 ياریآب برام م وانیل هیرها جان _

مواقع  نجوریبود ا ادشیکه  یخودشو بهم رسوند و قرص مهیسراس...به نفس نفس افتاده بود ...برگشت آوا

 ...دمیکشیگردنم م يدستمو محکم رو يانگشتا...مدوتا قرص خورد...کف دستم گذاشت خوردمیم

 ...با اتو گرمش کن اریب زیحوله تم هیرها برو _

 نشه؟ ریوقت ساعت خوابت د هیتو ...کنمیبهتر شدم رفع زحمت م نمیبش قهیچند دق هی...خوادینم_

 کیساعت مجبور شدم بدون  مین ياندازه  دیشا...ادیکه حساب کار دستش ب کنمیبه چشم هاش نگاه م يطور

 نیا دینبا...سر و گردنم به حالت اول خودش برگرده تیمبل بذارم تا وضع یپشت يکالم حرف زدن سرمو رو

 ...نیاش شد ا جهیپشت گوش انداختم و نت...کردمیم یچند روز تو مصرف قرص ها تنبل

 ار؟یکوه يبهتر_

 ...برم تونمیم گهید...آره رها جان_

 از کردم آوا گفتچشمامو ب نکهیهم

 !ست؟ین ادتی...یکنیتصادف م...یکن یرانندگ یتونیتو که نم_

 .کنمیم يتو هرکار یخوشحال يمن برا...به درکــــــ_

 ...موندم شیو منتظر جمله بعد دمیپشت گردنم دست کش به

 ...يببر ذارمینم رویام...مردمو يو نابود کن نه بچه  ستیمن خودتو ن یواسه خوشحال_
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 ...رفتیمثل مته تو مخم م گفتیکه م يکلمه ا هر

 کنمیم تیبستر یروان مارستانیب برمتیحقوقمو گرفتم م ندفعهیا. رفت يشد وونهیبه قرآن د...بس کن آوا_

 .حالت مثل روز اولش بشه یبش يچندماه بستر دیشا

اون ...زدیحرفارو نم نیا کاش رها...دیچیوحشتناك آوا تو خونه پ يخنده ها يرها تموم نشده بود که صدا جمله

 !موندیم يچند سال بستر دیبود و با يدختر چند ماه بستر نیا دونستیکه نم

 ...دیخندیبه خواهرش از ته دل م رهیخ...به آوا افتاد نگاهم

 ...گنیهمه راست م اریکوه نیبب...ام وونهیمن د يدیتوام فهم_

 ...شدیازم دور تر م داشتمیکه به سمتش برم یهر قدم...مبل بلند شدم يرو از

از  میمر يکه به خاطر مهتا و زحمتا یمن...ام وونهیدانشگاهمو به خاطر رها زدم د دیمنکه ق..ام وونهیآره من د_

 ...که بودم ییببر منو همونجا...رمیهمونجا بم دیبذار...مارستانیت دمیببر...ام وونهیرفتم د شتیپ

 ...بود انگار دهیه مرز جنون رسب دیخندیباز م...دهنش گرفته بود  يجلو دستشو

 ...واریبه د دیرسیم رفتیقدم عقب تر که م چند

 ...گفت يزیچ هیرها ..آوا تمومش کن_

که  یاونقدر آن...اشک شد سیچشم هاش خ رفتندیروش رژه م شیکه دوباره گذشته اش پ ییهمون روزا مثل

 اشک شد سیبلندش صورتش خ يخنده ها ونیم یک دمیمنم نفهم

 یتک رقم يام با رتبه  وونهیمن د...ارشدمو زدم و کار کردم دیام که به خاطر خواهرم ق وونهیمن د...گهینه د_

که دوسشون  ییبه خاطر آدما..خودمو تباه کردم شهیمن هم...جا برسه هیگوساله به  نیدرس نخوندم تا ا

 !!!مثل بابام یکی...داشتم

نشسته بود و  نیزم يدو زانو رو...اوضاش بهتر از آوا نبود رفت سمت رها که...به سمتم اومد و کنارم زد هوی

 ...کردیم هیگر

 ...مثل رها...به روش نشست رو

 احمق؟ ادتهی...نه؟ ایبابا رو چقدر دوست داشتم؟ آره  ادتهی_

 ...دادیرها رو تو دستش گرفته بود و تکونش م يها شونه

چرا ...میموندیمن و تو م... رفتیمامان از خونه م ادتهیبه جونمون؟  دیکشیفحشو م کردیهر وقت مست م ادتهی_

 امیتا ب يکردیمنم جا باز م يبرا...يشدیم میتخت قا ریز یرفتیم ادتهی ؟یهان لعنت...بارم تو رو نزد؟ هان؟ هیبابا 
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با  دتهای...از سرش بپره اما دیتا شا بردمیبراش آب خنک م...سراغش رفتمیم...سوختیبابا م يناله ها ياما دلم برا

ام  هیاز ترست گر یتو حت...؟يخوریگوساله از ترست جم نم يتو اتاق و تو گشتمیبرم یسر و صورت خون

 ...خدا يآااا...یهمه چ بلیس شدمیکس و کار م یمنِ ب...پدر یمنِ ب...مادر یمنِ ب...اونوقت من...يکردینم

و  شدیکاش قلم پام خورد م..آوا برداشتم يشونه  يبه سمتش رفتم و دستاشو از رو...گفتیداشت م ویچ همه

 ...لعنت به من که هربار خواستم درست کنم زدمو بدترش کردم...اومدم ینم

 ...به خاطر رها..خانومم تمومش کن...آوا جان_

 یکش غیبلند ج يپس زد و با صدا دستمو

 مدیکش یبذار بدونه چ...رمیبم يذاریچرا نم...از جون من يخوایم یتو چ...ولم کن_

مشت ...مبل نشوندمش و کنارش نشستم يرو...ستهیرو زانوهاش با تونستینم...بغلشو گرفتم تا بلندش کنم  ریز

 ...رمیدستاشو بگ ذاشتینم یحت..و به سر و صورتم دیکوبیم

 ..من اشتباه کردم..تمومش کن_

 ...التماس نگاهم کرد با

 ...يِدست و پا ریخوش بود من ز کهیکه کنار اون زن ییبذار بدونه روزا..دمیکش یبذار بدونه من چ_

دستم گذاشته بود تا  يآوا دستشو رو...رها بلند شد و با تعجب به جفتمون نگاه کرد...دهنش گذاشتم يرو دستمو

 ...دادمیو من محکمتر دستمو فشار م زدیزور م...بکشدش نییپا

 ...!!سوز که منم اونقدر پر..خوندیخودش روضه م يبرا دیشا...  کردیم ناله

 ..رو انتیپا یشب ِ ب نیتمومش کن ا..بگذرون ریبخ ایخدا

 ...فهمهیبه موقعش م..ستیاالن وقتش ن...تحمل کن آوا تونهینم...نگو یچیه_

 بدونم؟ ویچ دیمن نبا..شماها دیگیم یچ_

 ...شدم رهیاز اشک رها خ سیصورت سرخ و خ به

 ...نپرس_

 یحرف...دهنش برداشتم يدستمو از رو...دیکشینفس م دهیبر دهیبر...دآوا کامال نامنظم شده بو يها نفس

 ...نگاهم يبخونه از تو ویچ خواستیم دونمینم...شده بود به چشم هام رهیخ...زدینم

 ...آبو بخور  نیا ایب_

 .مبل گذاشت يآبو رو دسته  وانیل...با مکث نگاهشو به صورت رها کشوند...خواهرش نگاه کرد يدستا به
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منو  يتو دست و پا زدنا...تا ولم کنه زدمیزجه م یوقت ینیبب يرها تو نبود...کرد کاریبا من چ يدیتو ند_

 ...يدیند نویزم يکه از تنم افتاد رو يتو اون بچه ا...يدیتو زن شدنمو ند...يدیند

موضوع رو با خواهرش  نیآواهم بهتر بود تا ا يبرا دیشا..ومدیاز دستم بر ن يکه کار عیاونقدر تند و سر... گفت

 ...نه امشب..نه امروز...موقع نیشکل و نه ا نیاما نه به ا...مطرح کنه

براش  یبیشوك عج...زل زده بود به آوا ..آوا گذاشت  يزانو يچونه اشو رو...دمیآومدن رها رو د فرود

 ...خواهرش فرو برد يموها ونیدستشو م يانگشتا...دینگاهم به آوا رس...بود

مگه نه؟ همون آقاهه ...شیبود دهید! من موندم و بابا و هرمز...تو و مامان...دیه سالم بود که شما رفتمن دوازد_

شما ...دستمون انداخت یمن سبزشو کل یخواستیم یتو صورت نکهیسر ا. آورد  یبار برامون آب نبات چوب هیکه 

 رونمیبعدم از خونه ب...زدیکتکم م...من به جون ادافت یمامان م يبه هوا...کرد تیاذ یلیبابا منو خ دیکه نبود

 ...شتونیپ امیو ب رمیبگ شیرامو پ دیتا شا کردیم

به  گهید...اوا گذاشته بود يزانو ياما رها سرشو خم کرده بود و رو...افتاد یبه هقهق م یو گاه ختیریم اشک

خواهرشو تو اون  دیشده بود و شا رهینامعلوم خ يگرد شده اش به نقطه ا يبا چشم ها... کردیخواهرش نگاه نم

 ...کردیروزا تصور م

اون نامرد ...اون مرد...بار نبود هیرها همون ...رها من همون شب...شب منو برد خونه خودش هیدوست بابا _

من ...سال رفتم مهد کودك کار کردم؟ هیچرا  یدونیم...اومد یسراغم م کردیم رونمیهربار که بابامون از خونه ب

 ...دیرفت و دستم بهش نرس نییبچه ام تو کاسه توالت خونه اش پا! من رها...امرد حامله شدماز اون ن

 ...بود دهیبهم چسب شینیب يپره ها...که نفس کم آورد دمید

 ؟؟...آوا_

 ...صورتم آورد کیسرشو نزد...دستش گرفت يبازومو تو...التماس نگاهم کرد با

اونجا  ارویکوه..شدم يمن چند ماه اونجا بستر...کجاست دونهیم اریکوه...رها ... مارستانیت دیمنو ببر_

 یمرد پنج سال زندگ نیمن با ا...ماه برد منو خونه اش شیدلش برام سوخت بعد ش...دکترم بود...دمید

 ...نبود من تا االن مرده بودم اریکوه گها...میهم بود يهمخونه  اریمنو کوه...در کار نبود يخانواده ا! رها؟...کردم

 تیشده بود که انگار داشت وص یکس هیآوا شب...دادیرها جواب نم...زدیقلبم نم...برده به نگاه نافذ آوا ماتم

 ...چونه اش رفت و بعد سقوط کرد ریاشکش تا ز يقطره ...کردیم

 از کنارمون دور شد واریدست به د...پاش بلند کرد و پاشد يرها رو از رو سر
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اما پلک  زدینبضش م...چشم هاش باز بود...سمت خودم برگردوندمش... ستمکنارش نش...شوکه شده بود رها

 ...خورد یپلک چپش تکون...آروم به صورتش زدم...زدینم

 ...دمیبسته شدن در اتاقو شن يصدا...آب براش آوردم شوکه شده بود وانیل

 ؟...يشنویصدامو م...رها حرف بزن_

 .کردینگرانم م شتریکه ب کردینگاهم م يطور...دیباریهاش پر اشک بود اما نم چشم

 ت بود؟..راس....که گفت ... یینایا_

 ...دمیصورتش پاچ يفرو بردم و چند قطره از آب رو رو وانیل يتو انگشتامو

 بابام...بچه داشته؟..؟ آوا دوازده ساله اش بود؟؟...هرمز_

دوباره به صورتش زدم تا چشماشو ...دمیفهمیکه نم گفتیم ییزایچ هی رلبیز...شدیهاش مدام باز و بسته م چشم

 ...باز کنه اما

 ...رها خانوم...رها جان چشماتو باز کن_

رو برداشتم تا  وهیبشقاب م يچاقو...ختمیر وانیل يمشت قند برداشتم و تو هی زیم ياز رو...بود  دهیفا یب

زانوهاش نشسته بود و نگاهم  ياتاق رو يگوشه ...افتاد رارسالنیهم بزنم که چشمم به ام وانیل يقندهارو تو

 ...کردیم

 ...کرد؟یم کاریچ نجایبچه امشب ا نیا

 آوا حالش بد شده؟_

 ...بدو عمو...ششیبرو پ...نه تو اتاقشه_

رو به  وانیدر که باز شد ل...زدیبه در اتاق م کشیکوچ يو با دست ها زدیآوا رو صدا م...سمت اتاق خواب  دییدو

 هی...دهنش قفل کرده باشه سرشو خم کرد و با دستم گونه هاشو فشار دادم دمیترس...رها چسبوندم يلب ها

 ... دمیگوشش کش يالله  شتهر دودستمو پ يانگشت اشاره ... ختمیدهنش ر يخورده از آب قند تو

 ...نگران آوا بودم هم رها هم

 صدامو؟ يشنویم! ؟...رها _

پاهاشو آروم خم کردم ...مبل بذارمش يدش کردم تا روبلن نیزم ياز رو...فرستادم رونیکرد نفسو پرصدا ب ناله

 ...لباسمو گرفت ي قهیجونش  یکه دست ب

...کرده بودند دایاشک ها راه خودشونو پ...رمغش باز شده بود یب يها چشم
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 رها ؟ یخوب_

 ...از اشک شده بود سیو کاسه چشم هاش خ دیلرزیاش م چونه

 دونستم؟یبالها سر خواهرم اومده بود و من نم نیا يهمه _

 ...یکم استراحت کن هیبذار ..میزنیبعدا درباره اش حرف م..آروم باش_

 من کجا بودم اون روزا؟...؟يبوده؟؟ تو دکترش بود يبستر یروان مارستانیخواهرم ب_

که  نویماش چییسو...اش گذاشتم و ازش فاصله گرفتم نهیس يدستشو رو...صورتش رو کنار زدم يرو يموها

 ...آوا هم یداشت حت اجیرها احت...آرامبخش داشتم نیماش يتو...افتاده بود برداشتم  نیزم يرو

 ...امونش سکوت خونه رو شکسته بود یب يها هیگر يصدا

 ...آوا شیبلندم کن برم پ...خوامیقرص نم_

 شونه اش گذاشتم يرو دستمو

 .ششهیپ رمیام..ا باشهبذار تنه_

از بابام  نقدریشده که آوا ا یچ کردمیهمه اش با خودم فکر م...نهیآوا رو بب نکهیکرده به ا لهیماهه پ هیبابام _

خودش  قیال یو هرچ کردیکه دهنشو باز م ییوقتا یحت..عاشق بابام بود شهیآوا هم...گهیآخه راست م...يِفرار

تو اون حالم مثل پروانه  شهیاما هم شهیباورت نم...خوردیکه تا خرخره مشروب م ییوقتا یحت...کردیبود بارمون م

 یچ فهممیحاال م...کنهیم یمحل یبه بابام ب نقدریکه چرا ا کردیام با مامانم دعوا م ییوقتا هی...دیچرخیدور بابا م

 ...گذروندمینم خوش مکه خواهرم با اون مرد بود من کنار ماما ییروزا...خدا منو ببخشه...شده یچ...بوده

پنج سال کنارش بودم و روز و شب همه ...کدوممون چیاز دست ه دمیشا...ادیاز دستت برنم يکار گهید_

 ادشی یچیه...مثل روز روشنه یهمه چ...که ینیبیببرم اما م ادشیتلخشو از  يتا روزا کردمیتالشمو م

 ... دیشا...برگشتن منه بخاطرحال بدش  دیشا...گشتمیبرم دینبا دیشا...شده شتریداغ دلشم ب یانگار تازگ..نرفته

مبل  ياش دوباره رو جهیبه خاطر سرگ دیبلند شد شا نکهیهم...شد و و کمکش کردم تا بلند بشه زیخ مین

 ...نشست

 ؟يبر يخوایکجا م_

 ...دینال هیگر با

 ...آوا_

...ادیدراز بکش تا حالت جا ب نجایتو هم...ششیبذار من برم پ_
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 ... دیلرزیتموم بدنش م...تنش انداختم يکتمو رو...مبل گذاشت  يرو هیگربا  سرشو

 ...صدا باز کردم یباز اتاق و آروم و ب مهین در

 ییو الال دادیآروم دستاشو تکون م...بود دهیبغلش خواب يتو رارسالنیام...دهنش بود يرو ژنشیاکس ماسک

 .ختیریبه آسمون اشک م رهیپرده اتاقشو کنار زده بود و خ... دمیشنیصداشو واضح نم...خوندیم

 دش؟یخواب_

 ...جواب داد یمکث کوتاه با

 !خوندم براش ییالال...زدیقلبش مثل گنجشک م...بود دهیترس...آره_

 گردنم هنوز...باال زدم نشویباز کردم و آست رهنمویپ ییباال يدگمه ...نشستم نیزم يبا فاصله رو..نرفتم کشینزد

 ....دختر نیدر ا...اما درد من کجاو...کردیدرد م

 !مگه نه؟...بزرگتر بود رارسالنمیمن اگه بچه ام زنده بود االن از ام_

 !یشیم یبچه ات مادر خوب يبرا_

 ؟...مادر نشم گهیممکنه د...بار با آمپول بچه ام افتاده هیمن ...؟یاگه بچه دار نشم چ_

 ینگفت یراست...شده دایواسش پ یهزار راه درمان ادیب شیپ یاگرم مشکل...يواسه بچه دار شدن ندار یتو مشکل_

 !پسر؟ ای يدختر دوست دار

 ...نافذش بهم دوخته شد نگاه

 !پسر بشه بهتره مگه نه؟...دختر بشه و مثل خودم بدبخت ترسمیم_

 ...دمیپرس یچرا ول دونمینم

 ؟یمثل بابات چ یکیاگه شد _

 ...نشوند و دوباره نگاهش بهم گره خورد یکوتاه يبوسه  رارسالنیسر ام يرو

 ...مثل تو بشه دیشا_

 آوا لبخند زدم يسخاوتمندانه  فیاز توص خوشحال

 !ازت متنفرم؟ یبهش بگ یو ه یمثل من بشه که همه اش سرش داد بزن_

 ...دیو نگاهش رو ازم دزد دیخند معصومانه

 ...گفتم یچ هیحاال من _

 ...اومد از خودش جداش کنه یدلش نم...از بغلش گرفتم  رارسالنویام
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 !نشه؟ داریب_

 ؟ياریبراش بالش ب يریم...نه_

 ...سرش گذاشته بودند برگشت ریز ییرایپذ يکه تو یموندم تا با همون لحاف و بالش منتظر

 ده؟یرها چرا خواب_

 .بخوره اما مجبورش کردم خواستینم...مجبور شدم بهش قرص آرامبخش بدم_

 .دیبوس شویشونیلحافو روش انداخت و پ...گرفت تا گردنش خم نشه رارسالنویسر ام پشت

 اشتباه کردم به رها گفتم؟_

 نشسته بود که نگاهش کردم و گفتم ریسر ام باال

 ياش خبر هیاز رها و روح یسیتا االن سرپا وا یو تونست يتو محکم بود...آوا خانوم يبه فکر بعدش نبود_

پرستارت و روز و شب کنارته اشتباه فکر  شهیاز فردا اون م يقدر شکننده اس؟ اگه فکر کردچ یدونیم ؟يدار

حواست بهش باشه ...یکنارش بمون دیاکه ب ییموضوع رو هضم کنه تو نیار حاال تا هر وقت که بتونه ا...یکنیم

 ...يو تنهاش نذار

 میجرئتم مثل قد...سراغم ادیهر شب دوباره اون کابوسا م...اریکوه شدمیداشتم خفه م! عوضش سبک شدم_

چون رها  کشمیهنوز نفس م..نکن گامین ينطوریا..دمیبرینفسم م نیترسو شدم وگرنه تا االن هم...ستین

 ...باشه که باهاش یاگه کس...تنهاس

 ...به سکوت وادارش کرد نمیسنگ نگاه

 ؟یساعت از اون پنج سال به من فکر کن کی ياندازه ...خورده هی شهیم ؟یخودت فکر کن یبه زندگ شهیم_

 ...با حرص به حرف اومد...و رو برگردوند دیهم کش يتو اخمهاشو

که به خودم  گردمیم دیام هیروزا دنبال  یبعض...ندارم یواسه زندگ يا زهیمن انگ...یشیتو با من خوشبخت نم_

 ...جنگمیپوچم م یزندگ نیاالنم فقط به خاطر رها دارم با ا...کنمینم دایپ یچیاما ه دنیبدم واسه نفس کش

 !میبچه امون باش يبرا یپدر و مادر خوب میتونیمن و تو م! يمگه بچه دوست ندار_

 ...و سر تکون داد دیخند تلخ

بسپاره  یکیبچه اشو عروس کنه و دست  کنهیکه هرشب دعا م يمن شدم مثل مادر...اریدلت خوشه کوه_

 ...رهیبم نویحت سرشو بذاره زماونوقت را
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مثال ...مدت محدود يبرا...بده یبار به خودت شانس زندگ هیو  ایب...يِدیگناه ناام نیبزرگتر...آوا يدیناام یلیخ_

 نیتو ا...امیبعدش سراغت ن دمیقول م..میکنیاگر نه تمومش م..میدیادامه م مونویزندگ میاگه تونست...ماه شیش

 هووم؟..میکن یزندگ میپسندیهر طور که خودمون م گهیتا کنار همد میکنیتالشمونو م تیماه نها شیش

 ...به لب هاش بودم تا گفت رهیخ...بگه خواستیبودم که م ینگران جواب...یطوالن یکم دینگاهم کرد شا قیدق

 ؟یکنیم یکه وارد زبون فارس یِچ فیکلمات سخ نیا_

 ...ختیر صدا اشک یجفتمون ب نیغمگ يخنده ها ونیم

 ؟یکن کاریچ يخوایحاال رهارو م_

 ...از قبل دوسش دارم شتریب کنمیحال حس م...گفتمیبهش م نایزودتر از ا دیبا_

 ...ستیتو ن هیاصالشب...مراقبش باش_

 ...دیپرس دیتکون داد و با ترد سر

 دکتر؟ يریواسه گردنت م_

حالت بهم دست  نیا شمیم یعصبان یوقت کنهیهنوزم فکر م... دونهیاز اون ترکش نم يزینبود آوا چ ادمی

 !موند شهیهم يکرد و برا ریگردنم گ ينگفتم تو بمبارون ترکش سمج تو چوقتیه...دهیم

 .شهینم دهیکش شیساعت پ هیقرصامو بخورم کار به _

 گفت نیزم يو همزمان با بلند شدن از رو دیدرهم کش ابروهاشو

 هیحالت بد شه من ...ینیسنگ یلیخ یدونستیم یراست...کم مونده بود سکته کنم! مثل بچه آدم قرصاتو بخور_

 !تکونت بدم تونمینم مترمیلیم

 ...بود یهم برام ستودن فشیظر طنتیش

 !میمخصوصا از امشب که شامم ندار..رمیگیم میرژ_

 ...و سمت در اتاق رفت دیخند ينخود

 ...منم گشنه امه_

همه وسائل سفره رو آورد  ییاجازه نداد کمکش کنم خودش تنها...تو اتاق پهن کرد کشونویکوچ ي هسفر

بلد بود برنج ...سفره گذاشت  يسه تا بشقاب غذا رو سه گوشه ...سنگ تموم گذاشته بود یحساب چارهیب يرها...

 دیو شا شیساعت پ هیحداقل از  شا هیروح...کرده باشه يکار نیتو خونه ام همچ ادینم ادمی!! بکشه سید يتو

 اریگوجه و خ دمانیچ...ختهیظرف ر يبا خنده برام گفت که ساالد و خودش تو. بهتر شده بود شیماه پ هیاز 
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 يبرا يگرفته تف بده و از همه مهمتر گه گدار ادیزرشک و با زعفرون ...قاچ کردنشم کار خودش بوده یحت

خودش بخواد رها زورش کرده بوده تا  نکهینه ا..خودش بوده راژله هام ک...کنهیسرخ م ینیزم بیخودش س

 ...گفته راهیبهم بد و ب یموقع درست کردنش حساب گفتیو م دیخندیم...درست کنه

 رها رو صدا بزنم؟_

 ...خوابهیکه خورده حاال حاالها م یبا اون قرص_

 ...خواهرشو بردلب اسم  ریانداخت و ز یرها آورده بود نگاه يبشقاب کنارش که به هوا به

 بذاره؟ یچرا گفت يتو که خورشت کرفس دوست ندار_

 دادیخودشو با قاشق چنگال رو به روش مشغول نشون م شتریب...کردینم نگاهم

 ...!يتو دوست دار_

 ...کردیتکرار نم گهیوگرنه د...ارمیرو به روش ب شهیکه به دوست داشتنم ختم م ییجمله ها دینبا دونستمیم

 .به سراغ آوا رفته بود نباریکه ا يحال مسر نیبودم از ا خوشحال

رفتار کن که بفهمه  يطور هی...جواب کوتاه بهش بده دیاگه پرس...باهاش حرف نزن دادیکه شد با داد و ب داریب_

بشنوه رو  تونستیکه تو عمرش م ییحرفا نیرها امشب بدتر...يبنداز ادشیروز و شب  يدوست ندار

 ...ياریدرش ب دیخودتم با شیشوك انداخت نیا يخودت تو...دیشن

 ...حالش بدشه ترسمیمن آخه م ؟یزنیتو باهاش حرف نم یعنی_

 یاگه تو با وجود من مشکل یبا خواهرت راحت تر حرف بزن دیکنم اما با یپشتتو خال خوادینم...من برم بهتره_

که با  ییرابطه ها...فقط...ازت بپرسه که با وجود من روش نشه ییبخواد سواال...ممکنه اون داشته باشه يندار

که کار دستمون  کنهیم يکار هیوقت  هی...تحمل کنه تونهینم...رو براش باز نکن یاون مرد داشت ایهرمز 

 ؟يندار یبا دونستنش مشکل...ممکنه حرفاتم به گوش مادرت برسه...دهیم

 ...دیدخن يو با حالت خسته ا دیخودش برنج کش يبرا

 !به قول خودت به درك_

رو  یهمه تالش مو به کار بردم تا دهنِ فش کردمیم یکه باهم زندگ ییروزا.منتظر واکنشم بود.نگاهم کرد مرموز

 !آوا...؟؟یرو به زبون آوردم اونم در قبال ک یفیعبارت زشت و سخ نیاونوقت خودم همچ..رمیازش بگ

 . دیببخش_

 لب جواب داد ریتکون داد و ز سر
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 ...خدا ببخشه_

نتونستم  شتریچند قاشق ب...که رها گذاشته بود اشتهام کور شده بود یخوش رنگ و لعاب يغذا دنیبا د برعکس

 يرو رویام...زدم رونیآخرمو بهش کردم و از خونه ب يکه سفارشا دیساعت نکش کیبه ...آوا از من بدتر...بخورم

رها حالش مساعد نبود جفتشون سرکار  اقرار شد اگه فرد...شدم نیخوابوندم و سوار ماش نیعقب ماش یصندل

دوسم داره و روز  گهیروز م هیکه  ییآوا...آوا رو حدس بزنم یحت ایرها  يواکنش بعد دونستمیهنوزم نم...نرند

 ...قلبش ندارم يتو ییجا شهیباورم م یازم متنفره که خودمم گاه کنهیوانمود م يبعد طور

هوا سوز ..به دست وارد بالکن شدم گاریتخت آوا خوابوندم و خودم س يرو رارسالنویام...ونهخ دمیرس ازدهی ساعت

با ... رمغ تر از هرشب نشستم  یو ب دمیو کش زیم یصندل...بسته بود خیپوست زمخت صورتم ...داشت يدیشد

 یدو راه نیآوا رو تو انتخاب ا دیبا...کردمیتالش م گهیبار د هی...آخرمو گرفتم مِیعمر تصم نیِ ا یهمه خستگ

 ...کاش...کاش...تا بعدا نگم کاش زدمیزور آخرمو م ییجورا هی...کردمیکمک م نیقیشک و 

تن  نیبه ا یمهربونت چه جون يبا جمله ها یاگه بدون...شدم رهیکه کف دستم بود خ يعکس سه در چهار به

 هیو فقط با  یدلت خواست گفت یهرچ...يام نکردامروز کم شگفت زده ...خانوم يکردینم غیازم در يدیخسته م

 ...مثل تو شدن يمادر يالگو بچه  خوادیم اقتیل...يجمله همه رو از ذهنم پاك کرد

نفر نشسته ته چشمات که منو  هی! به تو نرفته زشیچ چینفر نشسته ته چشمات که ه هی...یدونستیم یراست

بغلم دارم  يرو تو ییبغلش کنم تو امیکه م نیهم یعنی، ...تونم دست بندازم بغلش کنم و یکنه و نم یعاشق م

ها دست من  هیگال...دلخور نشو! اصالبه آدم نرفته  زتیچ چیبه آدم ِ ته چشمات نرفته؛ که ه زتیچ چیکه ه

 ...باز دلخور شدم اما هنوزم دوستت دارم...ستنین

رو  دنشینفر که لب هام خوابِ بوس هی. ست بندازم ته چشمات و ببوسمشتونم د ینفر نشسته آونجا که نم هی

! يسرشو ببر یلج کن ای یشب خفش کن هیترسم  یم! خواد سر به تنش نباشه یو تو دلت م!! شب ها... نهیب یم

من عاشق دخترك ته مردمک ! برهقهر کنه بذاره  ایدق کنه،  ایبشه  وونهیشب از دست تو د هیترسم  یم

 يایبد يبه تو داره؛ نه مثل تو همه  یشه بغلش کرد، نه شباهت ینه م دش،یشه بوس یتو ام، که نه م يچشما

همون  يهم از صدقه سر تویذره خوب هیهمون  ی، ول...ها یقدرام بد باش نینه که ا یعنی! جا داره هیرو  ایدن

 !يسر به تنش نباشه دار ياخو یکه نشسته ته چشمات و تو م یکس

 مانم یتو مرا و منتظر م یکشت

 گردد یبه محل قتل برم قاتل
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 آوا

از صبح ...به امروز و امشب فکر کردم...هم گذاشته بود نشستم يکه رها چشم رو یمبل يرو به رو نیزم يرو

رو  یچند سال سختاون  یقبول کنم که تالف دیبا...شرکت سرش غر زدم و چند بار اشکشو درآوردم يچقدر تو

 ... ها زبون من یامشب و تلخ يبه خصوص با حرفا...ارمیدارم سرش در م

 !تب کرده خواهرم؟...گونه هاش سرخ شده بود...سردمو سمت صورتش بردم يکه خورد دستا یتکون آروم با

 ؟یداغ نقدریخاك برسرم تو چرا ا...رها_

 ...خشک و ترك خورده اش تکون خورد يها لب

 ...سردمه_

آب خنک که توش چند  الهیپ هیبا  زیتم يپارچه  هیسمت آشپزخونه و  دمییدو...گذاشتم شیشونیپ يرو دستمو

 ...انداخته بودم برداشتم خمی کهیت

 ..دمیهاش کامال باز بود که باال سرش رس چشم

 ساعت چنده؟_

 ...رها يتب کرد...میو ن ازدهی_

 گذاشتم  شیشونیپ يبا همون وضع رو...رمیکامل بگ سویخ يآب پارچه  ذاشتیو نم دیلرزیم دستام

 دم؟ینپرس یچیچرا من ه...؟ینگفت یچیتو چرا به من ه_

 ..دمیدستشو بوس پشت

که  نهیمهم ا..ستین ممیچیه...کشمینفس م..که زنده ام ینیبیم...فکرشم نکن...غلط کردم گفتم...سرت  يفدا_

 ...االن کنار تو حالم خوبه

و بازم سکوت  ذاشتمیم گرمیهمه سال زبون سر ج نیکاش مثل ا...من شد ریتقص...ختیکرد و اشک ر ناله

 تلخ؟ يخاطره  نیبود به برمال کردن ا يچه اصرار..کردمیم

 ...کنمیخواهش م...نکن رها هیگر_

 هیگر يصدا...خودشو تو بغلم انداخت بغض منم باز شد نکهیهم..بلند شدن يگاه کرد برا هیمبل تک يرو دستشو

 يپدر و مادر...شدمیسبک تر م ختمیریکه م یو من با هر قطره اشک دیچیپیخونه م يهردومون تو يها

ما ...بشه دهیسرمون کش ياشک بچه هاشون دلرحم بشن و دست نوازشگرشون رو دنیکه با د میکنارمون نداشت

 ...و بس میفقط همو داشت
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همون موقع که باباو مامان  یعنی...دوازده ساله ات که بود...تو یعنی...شهیهنوزم باورم نم...شمیم وونهیآوا دارم د_

 ...من يخدا يچند بار بود؟؟ وا! به مامان؟...؟یتازه جدا شده بودن بهت تجاوز شد؟ چرا به بابا نگفت

 .صورتم گر گرفته بود ...سوختیم ختیریکه م ییام از حرارت اشک ها نهیس

بود که شبو  يجورواجور يکنار زنا...باباهم که بود کنار من نبود...نه مامان يدنه تو بو...همون موقع ها...آره_

با ..چند وقتم رفته ام خونه عصمت...مواد و مشروب خودش بود یِروزا همه اش پ...کردیباهاشون صبح م

بعدم با رفتم سراغش و ...ازش حامله ام دمیدست هرمز بهم نرسه اما فهم دیگفتم شا..کردم یمادربزرگمون زندگ

 نیو ا يسرد نیا یفقط خواستم بدون..میجفتمون رو به قبله بش هیاز گر دیاگه بخوام برات بگم با...آمپول هی

از دو سه  شتریب دیمامان تو اون سال ها شا!...از وجودم شد یجزئ یتنفر ک نیا...سراغم اومد یاز کجا و ک یسنگ

! شد یبماند که چ...رمیتا براش مواد بگ اشیدنبال ساق رفتمیم...بابا يشده بودم نوچه  ایآخر...بار بهم سر نزد

تو  ياریمامانو م ینخواه وقت...وقتا ابراز عالقه کنم یمردها بخندم و بعض يازم نخواه مثل تو به رو گهیفقط د

 ...حق من نبود نیا...نمشیبب خوامیاز بابا نزن چون نم یحرف...خونه بغلش کنم و خودمو واسش لوس کنم

 ...باشه ختهیحد برام اشک ر نیرو که تا ا يبار نیاومد آخر ینم ادمی...دمیصورتش کش ينمدارو رو ي پارچه

 رفته؟...اریکوه_

دمشو گذاشت رو ...گردهیبرنم فتهیب نورایکالشم ا گهیکه د میکرد يکار هی یشب اومد مهمون هیبنده خدا ...آره_

 ...کولشو رفت

 ...دیبار شتریاما رها ب دمیخند

 ؟یکنیاونم بهت تجاوز کرده که ازش فرار م...بگو اریاز کوه_

 ...دمیاز عرقشو بوس سیخ يموها

فقط ...نداشتم ينگاهش احساس بد ریوقت ز چیکردم و ه یپنج سال کنارش روز و شب زندگ...اریکوه چارهیب_

 خوادیم...ون دکترمباشم و ا ضشیمن مر ستیقرار ن گهید نکهیا يبرا دیشا...روزا رنگ نگاهش عوض شده نیا

به کارم نداشته  يکار نکهیشده به ا یخنده داره اما با همه دوست داشتنش راض!...من بشم زنش و اون همسرم

 يشناسنامه ها يفقط اسممون بره تو..کنم یمن مثل همون سال ها کنارش با آرامش زندگ...یعنی! باشه

 ...نیهم...گهیهمد

از  سیخ يخاکستر يچشم ها...نمشیقرار داد تا بب يام طور نهیس يو سرشو رو دیکش یقیعم نفس

 ...رنگشو یب يلرزون و لب ها يچونه ...اشکشو
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 رمیتو بغلت بم خوادیدلم م! رسوندیامشب خدا منو به آرزوم م هیتو عمرم کار خوب کرده بودم که  نقدریکاش ا_

 ...آوا 

 ...تر از قبل به چشم هاش نگاه کردم نیغمگ

 ...کجا؟ ؟يبر يخوایتو م...و تا االن رو پا موندممن به خاطر ت_

کجا  ادتهی...دمتیکه د يهمون روز...یگفتیکاش زودتر بهم م...شتریاز مامانمون ب...خورهیحالم از بابا بهم م_

 بود؟

! خودم بهشون فروختم شیکه دو روز پ کردمینگاه م يریبودم و به زنج سادهیوا یطالفروش هی يجلو...آره_

که  کردمیداشتم اونو نگاه م...داشتم و فروختمش اجیدوسش داشتم اما به پول احت یلیخ...بود اریکوه يادگاری

و اون  ياون دختر تو بود...!  دادیم ننشو رویداشت به فروشنده همون زنج...خودم افتاد هیشب يچشمم به دختر

 ! شد مال تو رمیزنج

 ...لبش به خنده باز شد هیگر ونیم

 !؟یتو برداشت! گم شد ریعدش که اومدم خونه ات اون زنجماه ب...بدجنس_

حسرت  نمویهر روز اون گردنبندو گردن رها بب خواستیاما دلم نم.. عمرم شرم آور بود  يبه تنها دزد اعتراف

 ...بخورم

 ...ارمیپاشو برم برات ب...هنوزم دارمش...آره_

 گفت ینمک يو با خنده  دیگلومو بوس ریز

 .ادیبه گردن تو م..امشخوینم....گهینه د_

 شیشونیپ ينمدارو رو يو هربار پارچه  زدمینم یحرف...هیگر ریز زدیدوباره م يو گه گدار کردیم سکوت

و  یمیقد قیآالچ ریز يو چهار واحد ستیب يخونه  اطیتو ح...بود نیجفتمون سنگ يخونه برا يهوا...ذاشتمیم

 يبلکه در حد رها و آستانه  ودمنه در حد خ...و من به خواست خودش از روزام گفتم مینشست يزوار در رفته ا

 ...صبرش

کز کرده بود و موهامو نوازش  نیو غمگ ماریب يتخت مثل دختر بچه ها يرو...چند ساعت گذشت دمینفهم

 کردینوازش م بود که هر بار موهامو یدست يبه خاطر گرما دیشا...! اومد یخوابم م شهیبرعکس هم...کردیم

بدون دغدغه ...با آرامش...حترا الیبا خ...بعد چند سال...تا بخوابم ذاشتیپشت پلک هام م یکیسنگ کوچ هیتک

 ..و ترس
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سبک نشم  گفتمیبه رها بگم اما بعدش دوباره با خودم م گرفتمیم میوقتا تصم یبعض...داشتم یخوب حال

کرده بودم از جنس  دایپ میا گهیمحرم د اریحاال جز کوه...دارم یبیاما حاال که گفتم آرامش عج...نترهیسنگ

 ...خودم

هم نفس ...داشت یبیحس عج! چند لحظه تصاحب کردم يکه برا یبه آغوش...فکر کنم اریداشتم به کوه دوست

قلبش رو لمس کرد  ياش خورد و قلبم تپش ها نهیسرم به س یوقت...کم اوردم هم عقل و هوش از سرم افتاد

بود  بیعج...زهیدلت بر يهراومدن  نییو موقع پا یرد شده باش ریسرعت گ هی يانگار از رو...کرخت شد بدنم

 ...یاما دوست داشتن

 دونمیفقط م...شدیشدن دستش ضربان قلبم آروم و آروم تر م نییهربار با باال و پا کردیکمرمو که نوازش م پشت

 ...که کنارش حال دلم خوبه

 ،یگوششو گرفته باش کیتو  نکهیو نداشته باشم مگه ا یخواب چیه دنیکه حق د يکنج دلم جور نشوندمت

  ل،یدل یببخشمت ب يکرد يکه هر کار يکنج دلم جور نشوندمت

 یآرامش بخش ییخورن و الال یتاب م ژیق ژیکه ق ییایچوب یصندل نیاز ا یکی يکنج دلم رو نشوندمت

دل  یخورن و ه یتاب م یخال یخال یه یلعنت نیا يبر اگه ؟يو بر یمفت مفت رها نکن تویصندل نوازن؛یم

 کنن،  یو آشوب م میخال

 ! کور ،يشونم روش کور خوند یم ویا گهیکس د يکرد الیخ اگه

مزاج بودنم باز  یو دمدم یتو با همه بداخالق.ستین يبد یشونم روش فعال، دل خوش یخودت رو م الیخ

 !باشم یتا وقت یتو بازم هست...يبر خوامیکه من م ییوقتا یحت يذاریتو منو تنها نم...يدوستم دار

 ...تو شک ندارم آقا يبه مردمک چشم ها من

 .. بهش سفارش کردم گهیبار د هی..کنه دایپ فشیک يو از تو دیدر شرکت منتظر بودم تا رها کل پشت

 ایرها جان حواست که هست؟ اشک و ناله راه ننداز_

 جلوم تکون داد و گف دویکنان کل نیف نیف

 .با مامانم دعوام شده گمیم..نه_

که صبح چهار شنبه خودمونو به شرکت رسونده  میبود ينفر نیقفل چرخوندم اول يو گرفتم و تو دیکل

به  دیبا ازدهیهم ساعت  سانیاومد و پر یسنا امروز شرکت نم...برد نگاه کردم يبرنامه امروزمونو رو...میبود

 .موندنیشرکت م رضایعمال امروز سامان و عل...زدیدوتا ساختمون سر م
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تو آشپخونه ..ستین شهیرها مثل هم دیبه محض ورودش به شرکت فهم...نرگسش اومد يبا دسته گال رضایعل

 ...که اومد ختمیریم ییچا

 چشه رها؟_

 ...رو جلوش گذاشتم و ظرف قندو نگه داشتم تا برداره ییچا وانیل

 ...شهیخوب م_

 ن؟یددعوا که نکر_

 راحت التیخ...نه_

 ..کت شلوار پوش جلوم ظاهر شد...سامان به گوشم خورد یسالم و احوالپرس يکه صدا رفتمیسمت اتاقم م به

 ؟یاول صبح يریم يخواستگار_

 و آروم جواب داد نییپا يمرتب کرد و با صدا متشویکت گرون ق ي قهی

 !امروز با بانو قرار دارم_

 گفتم یواشکیو  دمیخند

 ..دیو چهار ساعته که ور دل هم ستیب د؟ینیبینکه کم همو م_

 .. جاده میبرم دنبالش بزن رمیبگ یمرخص رضایاومدم از عل...امروز تولدشه_دیخند مردونه

 ...خوش بگذره...بگو کیاز قول من بهش تبر...نبود ادمی_

 ...نداختا نییلحظه حس کردم سامان شرمزده سرپا هیبود اما  هیو کنا شیبدون ن لحنم

 !؟...سامان_

 منظور گفتم یو ب لیدل ینگاهم کرد و ب رهیخ

 !نیهم...تنهاست یلیسنا خ_

سرش ...رها رو جابجا کردم ینقشه کش يوارد اتاقم شدم و برگه ها...زده بشه  یو صحبت ینموندم تا حرف منتظر

 ...اشکش خشک نشده يکه هنوزم چشمه  دادینشون م نشیف نیف...بود که صداش زدم زیم يرو

ازش خواهش کرده بودم که آه و ناله راه نندازه اما  یبه اندازه کاف...و به کارم مشغول شدم دمیسرشو بوس يرو

 ...خودش دست بردار نبود

 ار؟یخونه کوه میامروز بر_
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 ؟یکنیم هیحاال چرا گر_

به خاطر من چشم هاش سرخ  مدیدیم یوقت گرفتیبغضم م...بلند کرد و با دستمال اشک هاشو پاك کرد سرشو

 ...لرزهیاز اشکه و لب هاش م

 ...رونیب میبر خوادیدلم م...امشب حوصله خونه رو ندارم_

 دربند خوبه؟...میگردیم میریم ییخب خودمون دوتا_

 تکون داد و گفت سر

 ...باهامون  ادیخب ب...تنهاس ارمیکوه_

 ...واسه امروزش نداره؟ يبرنامه ا نیخودت زنگ بزن بب_

چند ساعت از فکر  يرها رو برا دیشا یو سرگرم حیتفر...ام نبود يفکر بد...برداره نیزم ياز رو فشویشد تا ک دال

 ...اوردیدر م الیو خ

مواجه شد اما  رضایبا عل دمید رفتیم رونیاز اتاق که ب...برام آورد و خواست خودم زنگ بزنم لشویموبا یگوش

 ...آورد ختناشیاشک ر يبرا یلیچه دل دیو بست نفهمچون در اتاق

 بروزش ندم صحبت کردم کردمیم یکه سع یزود جواب داد و با خوشحال مویزنگ گوش تک

 ...ریصبح بخ_

 رها خوبه؟ ؟یخوب! سالم خانوم_

ومده تر ا نییتبم داشت اما خداروشکر صبح تبش پا شبید...کنهیم هیمنکه خوبم رهام هنوز داره گر....اوهوم_

 ...بود

 ؟یمراقبش هست_

 ...آره_

 یلیخ نمیهم يکنه برا ریگ یستیتو رودربا خواستمینم...نه اینپرسم که امروز عصر هست  میگرفتم مستق میتصم

 دمیپرس يعاد

 خونه توئه هنوز؟ رارسالنیام_

 ببرمش چطور؟ يفکر کنم عصر_

 !چه خبر گهید...دمیپرس ينطوریهم_
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 ...يایم یک يریم یک دمیازش نپرس چوقتیچون ه...دیحرف زدن از من بع نجوریا دونستمیم

بعد چند وقت برگشته ...نمیبب ممویقد ياز دوستا یکی دیبا...نتونستم به کارام برسم ریامروز به خاطر ام_

 !ینیشب نش میبه رسم قد...زنمیسر به اونا م هیشبم  ادیبه احتمال ز..رانیا

 ...مطبتو يخواینم...رهیتو خونه حوصله ات سر م...یکنیم یکار خوب_

 حرفم اومد وسط

 !درست انجام بدمو شروع نکنم تونمیرو که نم يکنم اما کار یحاضرم مسافر کش...!! نه_

 ...کردم یصحبتمو کوتاه مردم و زود خداحافظ ییجورا هیاومدن رها به اتاق  با

 شد؟ یچ_

 ...خودش برنامه داشت! نگفتم _

 ...هم گذاشت يداد و چشماشو رو هیتک زشیه به محوصل یب

 مگه نه؟...دهیخونه اش مثل خودش به آدم آرامش م...ششیپ میرفتیاصال کاش خونه بود م..ترکهیسرم داره م_

 !!توام آب و هواش خوب باشه يبرا دیشا...من پنج سال تو همون خونه موندم و آروم شدم_

 !!خونه اشو داشتم دیمن کل...لب هام نشست يرو يزیآم طنتیش لبخند

اما منکه با خونه  میریم میدعوت دار یغر زد که زشته ب نیرها تو ماش...میدر خونه اش بود يجلو شیش ساعت

هروقت دلم  یعنیداده  دویکل نیبهم ا اریخود کوه یدارم و وقت دیبهش گفتم کل! خودم تعارف نداشتم يو آقا

 ...امیبرم و ب تونمیخواست م

از آذوقه  یخال خچالیتا احتماال با  میام گرفت وهیم یو حت یخوراک نباریا میرفته بود یبار قبل دست خال چون

 ...زدیم دیرها مثل دزدا دائم دور و بر خودشو د اطیتو ح...میمواجه نش

 ؟یترسیم یاز چ...ستین گمیم یروان_

 ...رهیو دستش بگ ارهیاومد کفش هاشم درب یتو بغلش گرفته بود و شک نداشتم بدش نم فشویک

 ... میبرگرد ایب...زشته آوا _

 ...میگرفتم و باهم وارد خونه شد دستشو

 ...مونهیبچه مثل گل م...داره يزیچه خونه تم يوا_

هامو  دیبه کمد کفش هاش زدم و خر يلگد...گرفتیبودنش حرصم م زهیپاک يو آقا يزیتم نیوقتا از ا یگاه

 ...گذاشتم یجاکفش يرو
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 ينجوریعمه ام ا گهیم...کنهیم يریهر روز گردگ...خورهیآقا بهش برم یگیباور کن وسواس داره اما بهش م_

 ...بارم آورده

 و گفت دیبا ذوق خند رها

 ..يهر روز آب و جارو راه بنداز دیبا...کشهیبعد ازدواج رستو م_

برادر نداشته  يتا اخر عمر جا گفتیم اریفکر کردم کاش کوه نیرو برداشتم و تا آشپزخونه به ا وهیم يمشمباها

که هرشب کنارش بخوابم و چشم و  يمرد هی...شوهر هی...همسر هی ينه جا...دوست هی يجا یحت..مونمیات م

 ...بس فهممویفقط من م دیعالمه فرق هست که شا هیکلمات  نیهمه ا نیب! باز کنم

آب شده بود و لباس  سیپارکت آشپزخونه خ...میام کرد ينشون آب بازشست نیو در ح میشست ییهارو دوتا وهیم

 ...جفتمون بدتر

 ...آوا میزد يچه گند_

 ...کردیاش جدا کرده بود و به کف آشپزخونه نگاه م نهیس يپرهنشو از رو ي قهی

هست مال  یاون تو هرچ...ياز کشو بردار يبر دیفقط لباس با کنمیم زشیسرت االن با دستمال تم يفدا_

 ...دروغ گفت واسه خواهرشه...منه

 ...رها بند دلمو پاره کرد يها هیگر يباز صدا...دمیکش نیاپن دستمال برداشتم و کف زم ریکشو ز يتو از

 ...آخرا مینکن بزنم به س يکار هیرها  ؟یکنیم هیگر یچ يبرا_

 دیترس اشکاشو پاك کرد و نگاهشو ازم دزد با

 !سوزهیدلم برات م_

 ...فرستادم رونیمشت کردم و نفسمو با صدا ب ودستام

خواهرم  هیاحمداهللا ...زنده ام ینیبیفعال که م...کرد یسالش بود خودکش جدهیواسه عمه ات دلت بسوزه که ه_

شده که تنها آرزوش  دایاحمق تر از خواهرمم پ هی...شهیچشماش پر اشک م دنمیدارم که دم به دم نگرانمه و با د

 داره به نظرت؟ يآدم دلسوز نیا حاال...خوشبخت باشم و آب تو دلم تکون نخوره شهیکه من هم نهیا

 ".. .نجابت...ییبایشک...صبر"...گرفت و من با خودم زمزمه کردم شیکنان راه اتاقو پ هیگر

که کنارش  یرستوران سنت هی يشماره ...گذاشتم و سراغ دفترچه تلفن خونه اش رفتم خچالی يهارو تو وهیم

 ونشیآنتن تلوز...دادم یزعفرون دهیخودم و رها سفارش سه پرس کوب ياره گذاشته بود و گرفتم و براست هی
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تنش کرده  مویصورت کیونبرگشتم رها ت یوقت...سرم به پشت بوم بزنم هیخراب شده بود و مجبور شدم 

 ...شدم کوتاه و کمر تنگ لباسش از خنده روده بر نیاست دنیبود و منم با د کیبهش کوچ...بود

 ...يچه الغر بود نیآوا بب_

 ...لباستو بنداز رو شوفاژ خشک بشه...يآخر خنده شد_

 ...مبل گذاشت يو پاهاشو رو دیدراز کش نیزم يرو

 ماهواره نداره؟_

اصرار کرد  یلیخودمونم خ يخونه  يبرا...ماهواره يپا شستیخونه سنا بست م میرفتیتا م...يعقده ا ي بچه

 !ادیخوشم نم لیدل یب نجوریهم...اما من نذاشتم میریبگ

 ...گهیم یتو جواب بهت چ نیجلو خودش بگو بب_

 ...سرش قالب کرد و کنارش نشستم ریز دستشو

 !مثل ما...عقبه ایاز دن_

 !خودم بود ياز حرفا يحرفاش تکرار. دمیمحکم بوس صورتشو

تو سرم  یالک...گفتنیم لماشیآخه تو مدرسه بچه ها همه از ماهواره و شو و ف..گفتم نویبار بهش هم هیمنم _

عوضش به آخرتم ...عقبم ایآره از دن "گفت  یعقب ایبهش گفتم از دن یوقت...میافتاده بود که کاش ماهم داشت

 ...ستین زایچ نجوریکال تو فاز ا...اش ِ دهیعق..."!ترم کینزد

 ...و اخرتشو باهم داشته باشه ایدن تونهیوگرنه آدم م...پس اخالق توام به اون رفته_

 ونش؟یبکشم به تلوز میس هی یبغل هیاز ماهواره همسا يخوایم...ولش کن حرفا رو _

 !رها چشممو زد يچشم ها برق

وصل کنم و از  یبه چ ویچ دیتا عقلم فرمون بده که با دیساختن طول کش وریسیر هیمراحل  يبه اندازه  دیشا

خنده امون تو پشت بوم باعث شد خانوم  يصدا...کنم دایدراز پ میس هیهمه مهمتر کدوم قسمت خونه اش بتونم 

 . میکنیم یفرهنگ يدزد میدار دیخوبه ند...بکشه یسرک هیباال و  ادیب هیهمسا

ام که تازه اومده بودن اون منطقه با  هیخانوم همسا...و تازه از خارج اومده ارهیگفت خواهر کوه یدروغک رها

 ...کرد و رفت  یاحساس خوشحال یحساب هیهمسا يدو خواهر دو قلو دنید

و  کردیام رها شرم م یو گاه میمبتذل ماهواره پرداخت يبرنامه ها يراحت به تماشا الیبا خ دیکه رس شاممون

تونسته بودم حال و هواشو عوض  ییاجور هی...تا بشه سر شام تماشاش کرد کردیخودمو سرچ م يکانال ها
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و رها  شدیکه پخش م ییچند تا از آهنگ ها...دیکشیآه نم یو هراز گاه کردینم هیگر گهید نکهیحداقلش ا...کنم

آهنگ شاد  هینشون بدم حالم خوبه با  نکهیدادن به خواهرم و ا هیروح يبرا یحت...خوندیاز حفظ بود و برام م

 ....و سر ذوق اوردمش دمیواسش رقص

 "دار؟یب ای یخواب"دادم  امیپ اریکوه ینه بود که به گوش ساعت

 "؟يدار يکار...ام  یمهمون "جواب داد  باالفاصله

 "ریشبت بخ...نه خوش بگذره "نوشتم  براش

 تخت يلحاف رو...سرش ریآورد و گذاشت ز ذاشتیپاش م ریو که اصوال موقع خواب ز اریبالش بزرگه کوه رها

 يبا هم رو به رو...اومد با خودش برداشته بود و اورده بود یکه به نظرش هم گرم و هم خوش رنگ م ارمیکوه

جناب  میکردیو دعا دعا م ونیلوزو صفحه ت میزل زده بود دیبد دیند يو مثل بچه ها میدیدراز کش ونیتلوز

اومد  یخوشمون م ییشو هیاز شانسمون تا از ... میبش ذیتا مستف نهیو بب نهیبرنامه مورد عالقه مارم بش هیهمسا

 ...شدیکه آخر آهنگه و ذوقمون کور م میشدیمتوجه م قهیدق هیدر عرض 

 ینیسنگ یام بود و حساب نهیس يسرش رو...بود ختهیبود و موهاشو باز دورش ر دهیلباس خودشو پوش رها

 ...کردیم

 ...هبارو کن اون نرم تر...سرتو بذار رو بالش...بچه جون_

 و گفت دیقلبمو بوس يرو

تلخ  نقدریگذشته ات ا کردمیفکر نم چوقتیباور کن ه...کردم تتیمدت اذ نیاگه ا دیببخش...دوست دارم یلیخ_

که بهت  یبشکنه اون دست...یتو همه جونم...ندارم شتریخواهر که ب هی...جبران کنم خوامیحاالهم م...بوده باشه

 ..دست زده

 دینبا..رمیخواننده مورد عالقه اش نگاهشو از چشم هام بگ دنیو نشونش دادم تا با د ونیانگشت دستم تلوز با

 ...زنهیقلبم م يرو ياون مرد چه خنجر يادآوریکه  دیدیم

 خونه اش؟  ادینم اریکوه_

 ...ادیب دیبا...چرا_

 ...کنهیاالن درو باز کنه سنگکوب م..میینجایا یگفتیکاش بهش م_

 ...زدم یچشمک طنتیو با ش دمیخند زیر

 ...شهینم شیچیه_
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 ياصال فضا...شهیحالم خوب م نمیبیو م اطیتو ح يها خیگل  نیباور کن ا...نجا؟یا میایچند روز ب شهیم گمیم_

باور کن ...شنیو اون پارت ونیتلوز زیم نیا یحت...خونه اش يمدل پرده ها...دمانشیچ...خونه اش آرامش محضِ

 مگه نه؟...زننیبا ادم حرف م

خاموش کردم و تو  ونویتلوز.لمسش کرده بودم نهیبه ع شیبود که من سال ها پ دهیرس يزیبه اون چ تازه

 ...دمیدستشو گرفتم و بوس یکیتار

 !اصال خونه هامون عوض...رونیب مشیندازیم_

 ...خنده و منم به خنده افتادم ریزد ز یپق

 ؟يِآوا مگه خاله باز_

 ...شدم خیسرجام س دیکه به گوشم رس ییسر و صدا با

 اد؟ینم دیکل يصدا...رها فکر کنم اومد_

 به در خونه  وارکوبینور د ریخونه اش و ز ییرایپذ یکیتار يشده بود و نگاه هر دومون تو زیجفتمون ت گوش

 ...بود

 ...کنهیاالن سکته م_

 رهیبه در خ خشوننیکه منتظر حکم توب يخطاکار يو مثل بچه ها میسر جامون دو زانو نشسته بود جفتمون

 ...میشد

که  میبود دهیترس يجور...خونه اش شده بود چون در خونه رو با مکث باز کرد  يتو یمتوجه حضور کس انگار

 !!يدزد میانگار اومد

 ...بلند شدم و چراغ باالسرمونو روشن کردم عیسر

 !سالم_

هرکدممون  ياش رورو با دستش نگه داشته بود و هاج و واج مردمک چشم ه يدر ورود اریکوه

 !!مطلق ياز کما اریدرآوردن کوه يشد برا شقدمیرها پ نکهیخنده ام گرفته بود تا ا...چرخوندیم

 ...شرمنده ترو خدا...زمیسالم عز_

 ...رها تو پهلوم نشست و از درد خم شدم يسرم انداختم که سقلمبه  يرو ریتاخ یامو با کل نهیس يرو شال

 ؟یزنیچرا م یوحش_

!بچه کپ کرده؟_
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 یمردونه اش بلند شد دزدک يقهقه ها يجفتمون صدا ي افهیق دنیاما کم کم با د دیاولش آروم خند اریکوه

 ...بود خنده هاش يمسر..لبم به خنده باز شد

نگو ...دختر امروز دو بار باهام تماس داشته نیشده که ا یگفتم چ.همه فکرم بهت بود یتو مهمون...!! آوا یعنی_

 !مزاحمم برگردم؟...دیخودتون برنامه داشت واسه

 گفت یبا شرمندگ نیتو همون ح...لبخند بسنده کرده بودم که رها رفت سمتش و بغلش کرد به

شرمنده ...تو منو آورد خونه ات ياجازه  یب نمیدوست دارم ا ارویکوه يگفتم خونه ...من شد ریتقص_

 ...میکمر به قتلت بست دو تا خواهر! از امشب نیا شبیاون از د...تروخدا

 نگاهم کرد و گفت یاز رها فاصله گرفت و با خنده پر معن اریکوه

 ...!رها یآخ گفت_

 گفت یلبم پهن تر شد وقت يرو يخنده ...شد رهیاز تنش درآورد و باز نگاهش بهم خ کتشو

 برم؟...دیتا شما راحت باش رمیاالنم بگه م...خود آواست يخونه  نجایا_

منم هرچقدر با خودم کلنجار رفتم ...بزنم یحرف هیکه  کردیبود و مدام چشم هاشو برام گرد م ستادهیکنارش ا رها

 !باشم نینتونستم مهربون تر از ا

 .زمیر یاالن م...تازه دمه مونییچا_

روم ..یباعث زحمت شدم نصفه شب...دیکنیلطف م"وخنده گفت  یکتشو گرفت و اونم با شوخ رها

 "...!خواهرتون چه بد اخالقه یراست...میسر بزن هی ینیشب نش میگفت...استیس

 ...دادیو رها هم با خنده جوابشو م گفتیم

اما ...نباشه مانتو تنم کنم يازیو ن ادیب نترییپا دیتا شا دمیکوتاهمو کش نیلباس آست نییپا ختنیر ییچا موقع

 ...شدینشستن و بلند شدن کمرم معلوم م هیبا ..کوتاه بود

 ییبرگشتم تو آشپزخونه تا چا یدور نموند چون وقت اریاز چشم کوه...اتاق برداشتم و تنم کردم ياز تو مانتومو

 مخصوص خودش گفت طنتیهارو ببرم اومد و با همون ش

 برم؟ يخوایم! نگفتم مزاحم شدم_

 دیفهم...قدم به عقب برداشتم هیناخود آگاه ...اومد کتریاپن گذاشت و نزد يرو...رو از دستم گرفت  ییچا ینیس

 ...رو پر کرد یخال يو باز جا نستادیاما سرجاش وا

 ؟...یچونیپیبچه پرو منو م_
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 گفتم يکنترل شده ا يام قفل کردم و با خنده  نهیس ریز دستامو

 ! یدک يکردیشک م دیبا..يایم یک ییمن عادت ندارم بپرسم کجا يدیکه نفهم یهست یتو چه روانشناس_

 ...موند و با اخم نگاهشو ازم گرفت جهینت یچون ب! گشتیم يزیچ یخاشاک يچشم هام دنبال خار تو

 !روش نمیا..نتونستم بشناسمت چوقتیمن ه...ستین میحال یچیکه ه اریبه روم ن_

بدون . ساده بود یشوخ هی...ام نداشتم  ياصال منظور..بد حرف نزدم که بهش بربخوره..دلخور شده بود لحنش

 !نه؟ ایکه بد حرف زدم  رفتمیبا خودم کلنجار م...رفت رونیرو برداشت و از آشپزخونه ب ییچا ینیس یحرف چیه

خودشو حفظ کرده  يها یرها همون شوخ يباز جلو اریکوه...نشستم نیزم يو کنار رها رو ییرایتو پذ برگشتم

 بود

 باال دییبفرما...نشسته من رو مبل نیصاحب خونه رو زم...که بده نجوریا_

 مبل گرفت و بلند شد يدستشو به لبه ...رنگ و رو شده بود یب یحساب رها

نه به ..آوا یختیر یِ خوش رنگ ییعجب چا...مهمونمون راحت باشه میخوایم...مییایما از اون صاحبخونه خاک_

 نه؟ يبود اریمنتظر کوه...نیکه گفتن نداره نه به ا یِقبل

 يرو اریکوه يکنار رها و روبه رو...گفت نطوریادامه داره که ا ارمیکوه يجلو طنتمیرها فکر کرده بود ش دیشا

 سرد و خشک جواب دادم یلیخ نمیهم يشده بودم برا یشاک اریاز رفتار کوه.مبل نشستم 

 .نیهم...ماها کم رنگ...خورهیپررنگ م ییچا اریکوه_

 ! خودش شروع کرد... ستیکرد نشون بده لحنم درست ن یبرداشت سع شوییچا وانیل یوقت دمید

  د؟یاومد یحاال از ک_

 گفت دادیبود و سرحال تر نشون م دهیکه خواب از سرش پر رها

 ؟يتو شام خورد یراست...میگرفت رونیشامم از ب یجات خال..میبود نجایا شیش_

 رها حرف زدبهم نگاه کنه با  نکهیخورد و بدون ا شییکم از چا هی...پام انداختم و دستامو بغل کردم يرو پامو

 ...ندارم لینه اما م_

 ستیمثل قبل ن اریچرا کوه نکهیمن به ا...میغرق بود يفکر هی يهر کدوممون تو دیشا...شده بود نیسنگ جو

 کردمیم يو هرکار گفتمیم یاون روزا هرچ...موننیشکل نم هی شهیآدم ها هم دمیرس جهینت نیفکر کردم و به ا

 ...عوض شده یو حت ستیقبل ن مثل گهید.. اما حاال کردیمثل بچه ها قهر نم چوقتمیو ه شدیباز دلخور نم

 ..شده بود نیسنگ...ناله ام در اومد يرها از جلوم رد شد صدا نکهیهم
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 ...گوساله! گنده يپامو لگ کرد_

 گفت اریو رو به کوه دیغش خند غش

 ...!بود نطوریهم دیواال دست ما رس! نه؟ يریبگ ینتونست نیرو از ا یدهن فحش نیا_

 ...دینوش يشد و چا زیبه م رهیلبخند زد و دوباره خ...نکرد گامیبازم ن اریکوه

 گفت اریکه رو به کوه رفتیم ونیسمت تلوز رها

 چطور بود؟ يکه خورد یهمون دو سه قاشق یراست...کنم یتالف یحساب دمیقول م...شرمنده ام شبیبابت د_

حتما ...البد از دستم خسته شده..دوسم نداره گهینکنه د...کردیو نگاهم نم کردمینگاهش م یوقت گرفتیم حرصم

 ...ناراحته که دست خواهرمو گرفتم و آوردم خونه اش

خونه و  ارمیب خواستیدلم م یلیخ..بود یعال...خوردم رویکفگ هیحداقل ...کرده یکه بهت امار داده بدجنس یاون_

 ...امروز نهارم بخورم

 گفت یناراحت يادیمثل مادرا زد پشت دستشو با لحن ز رها

 ..يکه انگشتاتم بخور ذارمیم ییغذا هیخونه ات واست  میفردا شبم که اومد...برات رمیبم یاله_

حرفشو پس  عیکه براش اومدم سر ییرو به رها کردم و با چشم و ابرو ادیدر ب اریکوه يخنده  نکهیاز ا قبل

 گرفت

 !بود به خدا نیمنظورم ا...رمیم پزمیچند روزت غذا م يبرا امیم يهر وقت بخوا یعنی...نه_

که مسلما از  يآهنگ شاد يزل زدنمون به هم با صدا...چشم تو چشم شدم  اریکه برگردوندم با کوه سرمو

 !قطع شد شدیماهواره داشت پخش م

 گفت ونیبه صفحه تلوز رهیشده بود و خ زیر اریکوه يها چشم

 ؟یِچ نیا_

 بشگن زنون اومد کنارم نشست و گفت رها

 !ماهواره یبرنامه مفرح و فرهنگ_

 نگاش کردم و گفتم يمرموز يبا خنده ...نگاه کرد قتریشد و دق زیخ مین

رها رو  گهید! از ماهواره باشه يتو خونه ات خبر کردمیفکر نم! يدیکه انگار تا حاال ند یکنیجور نگاه م هی_

 ...داره واسش يچون بد آموز ارمینم

...رهیمنفجر شدن خودشو بگ يبه رها زدم تا جلو يزیر چشمک
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 ...سر و وضع نیآخه با ا یِچ نیا...به خدا من ماهواره نداشتم_

 !یِمنظورش از سر و وضع چ مینیتا بب میگفت منو رها سرمونو چرخوند نویا تا

 ...!بده؟ تا روز زانو باالشم دکلته نایلباس ا يکجا_

 ...بودم اریگل کرده بود و من منتظر جواب کوه شییایح یرها ب...گرفتم تا نخندمگاز  لبمو

 ...کنترلو بده من کانال و عوض کنم_

 !خودتو عوض کن...کانالو عوض نکن_

 يچشمم لرزش شونه ها ياز گوشه ...بشه به چشم هام و دوباره قسم بخوره رهیخ نباریتندم باعث شد ا لحن

 ... دمیدیرها رو م

 ...یشناسیجان تو که منو م آوا_

 باال فرستادم و سرمو چپ و راست کردم ابروهامو

 شوما؟! نه_

 ...و منگو سوژه کنه جیگ ارِیبود تا رها از خنده ولو بشه و کوه یدو کلمه کاف نیهم

 !کار آوا بود_

 ... کردیبهمون نگاه م یبه کمرش زده بود و با اخم ساختگ دستاشو

 د؟یآورد ریمظلوم گ...کردمیبه خودم شک م دیاومد یم افهیق گهیکم د هی...دیبدجنس یلیخ_

خاموش  ونویاما اول تلوز...به خنده افتاده بود ارمیکوه...شونه ام گذاشت يو رها سرشو رو دمیخند یخوشحال با

 ...من اومد ي چارهیکرد و بعد سراغ گوش ب

 ...شیکنیم يبه خدا دار اریکوه...ول کن گوشمو...يآ..يآ_

 دیمحکمتر کش...بود دهیفا یدستش فشار دادم اما ب ينداشته امو رو يها ناخن

 ؟یکنیم یطونیش...واسه من؟ يندازیم میرو س میس...پشت بوم نه؟؟ یرفت_

 ...جوابشو دادم شهیو من لجباز تر از هم دیخندیم رها

 ...خواستیدلم م...خوب کردم_

 ...دستش بزنم و گوشمو نجات بدم بلند شدم و جلوش واستادم ریز نکهیا يبرا

 ...!!آوا دادیم يچه قر ینیبب يتازه نبود_

 ...دستش زدم جا خورد ریز نکهیهم...استفاده کردم شیریگرد شد و از غافلگ اریکوه يها چشم
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 نیبب...ارمیشاخم درم یشاهکار رو کن گهیذره د هی...شده آوا زتیچ هیتو ...بسم اهللا_

لبم  يو خنده از رو گشتمیم دشیسف يمن دنبال موها...دادیخم کرده بود و کف سرشو نشونمون م سرشو

 ... دیخندیاما رها باز م...برداشته شده بود

 ار؟یکوه ادیمگه شاخ کف سر درم يوا_

 بلند کرد و با خنده گفت سرشو

 ...کردم یواال قاط_

  ؟يشد ریپ نقدریا یک...! لبم جمع شده بود ياز رو خنده

 گوشت درد گرفت؟! آوا؟ یخوب_

و رها دم  ارینگران کوه ينگاه ها يپسشون زدم و جلو...دندیاشک هام نم کش...رها به خودم اومدم  يصدا با

 ...نزدم

 چقدر زور داره؟ ینیبینم..که درد گرفت یپس چ_

 يو خنده ها اریکوه نیسنگنگاه ...دیکوب اریکوه يبه بازو یسبک يمشت ها یبا خنده گفتم و رها به شوخ من

 ...و بلند شدم اوردمیرو تاب ن شیمصلحت

چرا ...از من داغونتره؟ اریکوه کنمیچرا فکر م...دفعه هیچم شد ...زدمیو با خودم حرف م رفتمیراه م یاتاق الک تو

 ...رمیگیچرا آروم نم...ارمیکوه يشده  دیسف يمن مقصر موها کنمیفکر م

حدس بزنم  تونستمیحرفاشون باشم چون م ينخواستم شنونده ...حرف زد  اریکه رها با کوه دمیتا صبح د شب

محمد اومده بود و بچه ها دستش ...شرکت اوضاع بهتر از روز قبل بود يصبح تو...زنندیحرف م یچ يدرباره 

 ينظر یو گاه شستیم ونمونیهمچنان ساکت و معصوم م رضایعل...بابت جشن آخر هفته اشون نداختنیم

 ...دادیم

 عادویم تونستمیو منم نم شگاهیرها رفته بود آرا...ازم خواست باهام حرف بزنه عادیخونه م دمیکه رس يعصر

 ریز دمید یوقت...ساختمون اطیتو ح ادیب گهید قهیبهش گفتم ده دق نمیهم يخونه برا يتو ادیدعوت کنم تا ب

 ...نشسته با تک سرفه ام متوجهش کردم قیآالچ

 ...سالم آوا خانوم_

 !نه رها زنهیمطمئن کردن خودشه که داره با آوا حرف م ياسمم برا يرو دشیتاک دونستمیم

 ؟یداشت يکار...سالم_
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 سر تکون داد و گفت یحالت معذب با

 ...رمیوقتتونو بگ يا قهیچند دق هی شهیاما اگه م دیخسته ا دونمیم_

قالب کرده بود و بدون  زیم يدستاشو رو...رو به روش نشستمدرخواستشو قبول کردم و  دمیشد یوجود خستگ با

 ...زود به حرف اومد یلینگاهم کنه خ نکهیا

در  سبوكیبا ف ای یکه با رها خانوم تلفن شهیم یآخه راستش چند ماه...ستیرها االن باهاتون ن دونستمیمن م_

سر اصل مطلب  هیحاش یب! که من رها خانومو دوست دارم نهیامر ا تیاما واقع! جسارت کردم دونمیم...ارتباطم

 ...میرفتم که زودتر بهش برس

 ؟...خواستیمنو م يرها...با حرفاش کنهیکردم قلبمو داره از جا م احساس

و براش مهم بود در روز  دیپرسیحالمو م...یو هرچ بریوا ای سبوكیبا ف ایخودش  لیاوا...یرها دختر دل پاک_

حق ...نبوده نطوریباهام ا يدختر چیه لمونمیتو فام یحت یراستش من ِ بچه شهرستان...ا رفتمکردم کجاه کاریچ

 نیکم کم متوجه شدم که رها نسبت به همه چه دختر چه پسر ا...گرفتم يجنبه شدم و به منظور یاگه ب دیبد

که قرار بود فالن روز انجام  يکار يو درباره  دیرو تو راهرو د ینییپا هیدختر همسا دمیبار د هیمثال ...حسو داره

حسو داشته باشه اما  نیدوست داشتم فقط نسبت به من ا قتایاما حق دمید ادینمونه اشو ز...دیبده ازش پرس

خنده اش  يتا صدا موندمیتمام غروبا منتظر م...ساختمون رها برام مهم شد نیهفته بعد اومدنم تو ا هی! نداشت

 ...سر درسام نمیراحت بش الیه گوشم برسه و با خبا ذوق و شور حرف زدنش ب يصدا ای

کاش حرفاش تموم بشه و ...سه...دو... کی...بشماره افتادمو شمردم يکردم و نفس ها یدستام مخف نیب سرمو

کاش نخواد که دست خواهرمو ...و خداحافظ ختم بشه یمعذرت خواه هیکاش تهش به ...جا نرسه چیتهش به ه

 ...رهیبگ

رو  یکس نجایدو ماهه به خانواده ام گفتم که ا...ستمیحرفا ن نیو ا يباز قیو مذهبم اهل رف نیمن به رسم د_

پا داره و  هیاما مرغش . میو با خانواده ات حرف بزن امیبذار ب گمیدو ماهه هر روز و شب به رها م...دوست دارم

پدرتونم ...به مامانم باشه از خداشه که ازدواج کنم...پدر و مادرم آواست گهیم...ارهیفقط اسم شما رو به زبون م

دوست داشتن  يپا...من با خانواده ام تعارف ندارم...کردم قیدرباره اشون تحق شدیکه بهم مربوط م يدر حد...که

دوست دارم هرچه ...مثل قبل تحمل کنم تونمینم گهیکه د نهیبحثم سر ا...جلودارم باشه تونهینم يزیچ چیباشه ه

 نیا...بهش گفتم که به شما بگه اما بازم یحت...کنهیاما رها قبول نم...بدم تیساده رسم یدوست نیبه ا زودتر

نظر شما رو  خوامیحاالم م...مثل امروز ...کلمه کیکوتاه در حد  یلیخ...دهیدوتا جوابمو م یکی امیآخر
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و به  نمیهمه درس و کار بش نیبا ا تمهبه خدا سخ...دیمنو معلوم کن فیتکل يجور هی...مخالف ای دیموافق...بدونم

 دیباور کن...دیبهم بد یجواب درست و قطع هیو  دیحال منو درك کن دوارمیام...شهینم ای شهیفکر کنم که م نیا

 يپر اشتباه ادامه بدم رها خانومو دارم از شما خواستگار يرابطه  هیسرانجام و  یب یبه دوست خوامیچون نم

 !کنمیم

طرف اگه  هیها  نیا...شدمیمن تنها تر م رفتیرها م...به خودش گرفته بود هیم حالت گرگر گرفته ا صورت

 ؟یاز من دوست داره چ شتریو ب عادیبفهمم م

 ؟يخواستگار دیایب ذارهیرها چرا نم_

 ...زده باشم یتا فقط حرف دمیدو سه کلمه حرفو کنارهم چ نیزور هم به

 ...کنمیهروقت آوا ازدواج کنه منم قبول م گهیم_

 ناقابل کنارهم يچند کلمه  دنیچ يتالش کردم برا دوباره

 !پس دوست داره_

 انداخت نییزود سرپا یلیشد و خ رهیچشم هام خ به

 ...نهیسرباز زدن هم نیا يبرا لشیتنها دل_

 زده؟ یبهت حرف اریکوه يدرباره _

 گفت برجسته و مردونه اش ياز سرخ شدن گونه ها یناش یکرد و با شرمندگ نگاهم

 !نیهم...داداش گهیرهام بهش م...دیدوست بود گهیفقط بهم گفت که شماهم چند سال باهم د_

 خواستیکالفه بودم و دلم دوش آب سرد م...بسته بود خیصورتم دست هام  برعکس

 عاد؟یکنم م کاریچ دیحاال من با_

 !میبهم محرم بش ذارهینم یحت دیکه شما ازدواج نکن یشرط گذاشته تا وقت_

 ...بلند شد عادمیبلند شدم و همزمان م یصندل يرو از

 ...دیباهاش حرف بزن کنمیآوا خانوم خواهش م_

و قصدت  ياگه واقعا دوسش دار...حرف رها رو پشت گوش بنداز یول...هنگم یعنی...دونمینم یچیمن ه_

 ...نه ک یرها رو راض تونهیاون م...شماره ازش دارم هی...یبا مامانم حرف بزن دیازدواجه با

 یسع یچند سال گاه نیا دیچند روز و شا نیکه ا يبه خواهر...گوشه نشستم و به رها فکر کردم هیخونه  تو

نکرده بدبخت شدن  ییخدا ایخوشبخت شدن  يحاال همون خواهر برا...مامانمو جبران کنه يکمبو ها کردیم
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رها  یآرامش زندگ تونهیم...کنه بخترها رو خوش تونهیبازم برام حرف زد و گفت که م عادیم...منو آورده يبهونه 

به نظرش احترام  شهیاز پدر و مادرش که هم...و سهامش و سهم مغازه اش گفت نیاز زم...رو فراهم کنه

از  دونهیحرفاش گفت که از گذشته امون م ونیم...نقش داشت شیکه تو زندگ یگذاشتن و خواهراش و هر کس

 ...پدرم ادیادرم از اعتاز ازدواج م..طالق پدر و مادرم

باهاش حرف  دیبا...آرامش صداشو...خواستیدلم آرامش نگاهشو م... اریکوه يبرگردم خونه  خواستیم دلم

 ...دمیکه امروز جز صداقت تو کالمش ند يعروس مرد...شهیکه خواهرم داره عروس م دادمیو خبر م زدمیم

 ...کرده بودم ریو هوا گ نیوسط زمآخه ...جواب سالمش هم ندادم یاومد خونه و من حت رها

محل و  شگاهیآرا یاز گرون...زدیبذاره حرف م خوادیکه م يدیرنگ مو و مدل جد يغذا داشت درباره  سر

 يحرفا ریحدس بزنم حال خوشش تاث تونستمیم...روزیو پر روزیشاد بود و بهتر از د...ناخن يسه بعد کوریمان

 ...ارهیکوه

 باهام حرف زد عادیم_

به ...آبو دستش دادم و از سفره فاصله گرفتم وانیل...خشکش دراومد يو سرفه ها دیگلوش پر يغذا تو لقمه

 يبرنج رو از رو يرنگ عوض کرده بود و دستپاچه دونه ها.دادم و صورتش رو واضح تر نگاه کردم هیتک وارید

 ....کردیجمع م نیزم

 ؟يباهاش دوست شد یچرا نگفت_

 !یدونیتو که م...اس هیمثل بق اونم واسم...ستمیدوست ن_

 .دیآبشو سرکش وانیل.تا نگاهم کنه کردیبلند نم سرشو

 هیآس...خوبه شیوضع مال...به نظر من به بخت خودت لگد نزن...رها فهممیمن از نگاهت م...يتو دوسش دار_

تو که آرزوت ...دو پله از تو باالتره مانشمیا...لکردهیهم مودبه هم تحص عادیم.... میشناسیوقته م یلیخانومم که خ

 ؟یکنیشده که ردش م یحاال چ..یبود ازدواج کن

 ...از همونجاهم جوابمو داد...آشپزخونه يغذاشو برداشت و برد تو بشقاب

 يفکر هیمنم  تیسر خونه زندگ یرفت اریهروقت تو با کوه...ستیکه ن يزور! ازدواج کنم خوامینم_

 ...گهید یکینشد  نیا! که ستین یقحط...کنمیم

 بهش گفتم يجد یلیچارچوب آشپزخونه واستادم و خ تو
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ازدواج خودتو از دست  تیموقع یچ يبرا...ومدیاز خانواده اش خوشت ن دیشا انیبذار ب ؟يدار کاریتو به من چ_

 ؟يدیم

 ...انداخت نکیبشقاب هارو تو س تیعصبان دیآبو باز کرد و کامال با استرس و شا ریش

 . زننیبار حرف م هیبه آدم ...به کارم نداشته باشه يبهش گفته بودم کار...غلط کرده با تو حرف زده_

 زدیلب غر م ریز يو گه کدار دیکشیبشقاب ها م يو با خشونت اسکاج بدون کفو رو خوردیحرص م نکهیهم

گل  طنتشیشم و رها نخنده و شاومد تا حاال حرف خواستگار زده با ینم ادمی...رهیخنده ام بگ لیدل یباعث شد ب

 ...کردنیم گرشینکنه اما حاال انگار داشتن خون به ج

 ؟يخندیم یبه چ_

 ...شونه اش گذاشتم يدور کمرش حلقه کردم و سرمو رو دستامو

 !شهیدلم برات تنگ م_

 ...جوابمو داد غلدر

 !برم کجا؟ خوامیمگه م_

 گفتم یخودمو نگه داشتم و با ناراحت ي خنده

 !رشت میریفت زنم بشه مگ عادیم_

 ...فحش حواله کرد چارهیب عادیبه م هیو رها با گر دمیخند من

 ...دیهق هقم خواب يو پشت هر قهقه ام صدا دمیخند من

 ...ذارهیتنهام نم چوقتیگفت ه هیو رها با گر دمیخند من

 ...کهیته دلم وعده داد رفتن خواهرم نزد يو چراغ روشن شده  دمیخند من

بهم گفت ...بودم دهیرو که شن یتلخ قتیکردم حق فیکنان تعر هیمن گر نباریزنگ زدم و ا اریبه کوه آخرشب

 چکسیداد که ه نانیبهم اطم...زنهیحرف م عادیو با م ادیبهم گفت م...یحق خوشبخت...داره یرها حق زندگ

 ...رهیمنو توقلب رها بگ يجا تونهینم

 دادیو شک قلبمو آزار م دیترد...کرد قرارمونو اداوریدوباره  یو با لحن خوشحال دیاز شرط رها حرف زدم خند یوق

 .نبود ياما انگار چاره ا

 نیخانوم اول هیکه آس لیدل نیبه ا دمیشا..میشدیخانوم روضه دعوت م نهیبار بود که به اصرار آس نیاول يبرا

 شستیگوشه م هیاومد و بق کرده  یسرکار مرها دو روز بود که از ..گرفتیساختمون روضه م يبود که تو يبار
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خانوم و  هیآس يخانواده ...میبش حالشونتا کمک  میشب قبلش به اصرار من رفت هی! ادیروضه نم گفتیو مدام م

با وجود اخم و تخم ...دنیرسیبنظر م یخوش برخورد و کامال خون گرم يخانواده ...خواهراش هم اومده بودند

 عادیم يحواسم به خانواده  يروز سفره همه ..شدمیکه من شرمنده م کردنیبرخورد م يجور هیرها بازم  يها

افتاد و رها  یرها جان رها جان از دهنشون نم...دو روز اونم بودم نیا يرفتار ها هچون متوج عادیم گمیم...!! بود

ارم نشست و بعد کن عادینشسته بود که خواهر م رغضبیسر سفره مثل م...دادیخوش نشون نم يهم اصال رو

با ...دهیوابخ يو قصد تیکه انگار پشت هر سوال و جوابش ن زدیحرف م ییجورا هی...اتمام دعا سر حرفو باز کرد

و  شدیم رهیرها مدام به چشم هام خ...از رها برن خونه اش يخواستگار يمادرم قرار گذاشته بودند تا جمعه برا

 يکه هم برا یاما به قول خودش طبق شرط رهیصورت بگ یتکه دوست داره وصل بردمیم یپ شتریمن هربار ب

 ...عادیم يمن گذاشته بود هم برا

سوخته  مین یزندگ يشب ها نیبهتر بگم شب تر دیو شا نیتر یو طوالن نیاز تلخ تر یکیشب دوباره شد  اون

 !من ي

بود و  منیخوش  شهیبارون اول اسفند هم...از برف دوست داشتم شتریبارون و ب... میزد رونیدو از خونه ب هر

باز اون بود که شد سنگ صبور ...دیخبر داده بودم و بازم اون به دادم رس اریبه کوه... من يها هیهمدرد گر نباریا

 ...من يشده  کهیت کهیتباز اون بود که شد آرامش محض قلب ...تنها شهیدله هم نیا

گفت ...من تنها بمونم خوادیدوست داره اما نم عادویگفت که م...گفت اریکوه ياره از اول براتمام حرفاشو دوب رها

 قیتحق اریکوه میکه وقت داشت يهفته ا هیتو ...گهیاون بله م میکه هروقت من ازدواج کنم و برم سر خونه زندگ

 ییجورا هی...تا شمالم رفته بود  چارهیب...و هم از خانواده اش خوشش اومده بود عادیکرده بود و بدجور هم از م

 ...در حقمون کرد يبرادر

ته دلم غم رخنه  "مبارکه"اومد و گفت  اریکوه یهمه موافق بودنم به سرو سامون گرفتن رها بازم وقت با

رها  يعالقه ..دمیگزیو لب م شدمیمسخ م کردینگاهم م شتریو هرچقدر ب زدیحرف م شتریبازم هرچقدر ب...کرد

دست به دست هم داده  یهمه چ انگار...کردیمنو محزون م شتریب نیاثبات شده بوده و ا اریکوه يابر عادیبه م

 شیخونه موندم و رها رفت پ يمن تو يجمعه روز خواستگار...محرم بشه عادیبود تا رها زودتر به م

دلم بدجور گرفته ...ختمیکه کنارش بودم اشک ر یخوب يخواهرم و روزا ادیخونه موندم و به  يمن تو...مادرمون

ساعت  میهر ن...دیپرسیو حالمو م زدیساعت زنگ م میساعت به ن میهر ن...ذاشتیلحظه تنهام نم هیبود و رهام 

 ...شمردمیو نفس هاشو م زدیساعت زنگ م میبه ن
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 عیسر یلیو خ رمیخودمو بگ ينتونستم جلو شهیدنبالم برعکس هم ادیبهم زنگ زد و گفت داره م اریکوه یوقت

 ...ییبود ترس من از تنها قتیحق...ستادمیدر خونه ا ياضر و آماده جلوح

دو هفته قبل از مراسم ...که بهش داده بودم یقول نداختیم ادمیو اون هر روز  گذشتیماه از عقد رها م سه

 ...ازدواجم  يباهاش مواجه بشم رفت محضر و وکالت نامه داد برا نکهیرها بابام بدون ا یعروس

 موندمیو من هرشب منتظر م رفتیهارو بامامانم م دیخر يرها همه ...چشم بهم زدن بود هیمثل ... شدینم باورم

 ... چهیتا صداش تو راه پله بپ

 ؟يشام که نخورد_

 ...ستیاما گشنه ام ن...نه_

 ....مرد بودنش...نوع صحبت کردنش...رفتارش...نشستیبه دلم م عادیم تیمیصم

 .رها جان سفره رو بنداز آواهم شام نخورده_

 ...عادیو نق به جون م زدیغر م یخانوم ه...محکم تر بستم و کمک رها کردم تا سفره بندازه مویروسر ي گره

 !امیمن نم دیخر ادیاون خواهرت پاشه ب گهیبه خدا دفعه د_

 "شما حرص نخور " گفتیو م دشیم يجد یلیخ شدیو هربار با رها چشم تو چشم م دیخندیم یواشکی عادیم

 "لیزن ذل" گفتمیو بهش م دمیخندیم

نه ...برام مهم نبود...نتشیکه مامان بهش زنگ زده تا بب گفتیم اریاز کوه یو حت زدیغذا رها باهام حرف م سر

! بخره هیزیبرام جه خوادیدوسش نداشتم و حاال به رها گفته بود م چوقتیه...! مامانم...مهم نباشه اریکوه نکهیا

تنها ...بود دهیرها خر يبرا میتو خونه نداشت نکه خودمو يزیهرچ...حقا که واسه رها سنگ تموم گذاشته بود

شده بود به  نیو پالکش که مز میدیبراش خر اریبود که با کوه ییطال ریکه به رها دادم زنج يسر عقد هیهد

 ...اسم اهللا

 

 "اریکوه"

که بهش  ییروزا شتریب...بشه ریاز قبل گوشه گ شتریق افتاد که آوا بدتر و باتفا عیزود و سر يرها به قدر ازدواج

باهام حرف  یو آوا به اندازه دوسه جمله کوتاه شدیمن ختم م يتمام مکالمه امون به حرف ها دیشا زدمیزنگ م

 ریکه تمام مس کردیاونقدر تو شرکت کار م یاهوقتمو باهاش بگذرونم اما خودش گ شتریب کردمیم یسع...زدیم

که درباره  ياز روز دیشا... کردیرفتار نم نطوریرها ا يجلو...شدیختم م دنشیبه خواب نیگشت و گذارمون تو ماش
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خود ...شهیخوشبخت م عادیباهاش حرف زدم و تا حد شعور و برداشت خودم بهش فهموندم رها با م عادیم ي

 دهیو شناخته بود و هم از خانواده اش فهم عادیمهم  یبه اندازه کاف شونیرهاهم تو اون مدت زمان دوست

 یبه حساب م یو با شرافت لیاص يتو شهرستان خودشون جزو آدم ها عادیم يپدر و مادر و خانواده ...بود

 ...دستم اومد که چند مرده حالجه عادمیبعد چند بار حرف زدن با م...اومدن

دلش بود کنار خواهرش  دونستمیم...رها رو همراهش نرفت يها دیکدوم از خر چیبه خاطر حضور مادرش ه آوا

بود که مادرشون  دهیبه گوشم رس "نه" گفتیو هربار بعد اصرار رها بازم م گرفتیخودشو م يباشه اما جلو

ساله اش دل نسوزونده حاال هم  دهدواز يبچه  يبرا چوقتیکه ه یباهام حرف بزنه اما تو نظرم اومد زن خوادیم

به رهام گفتم اما آوا اصال دوست نداشت و ...نمشیبازم قبول کردم بب...داشته باشه ییبه جا يزدلسو تونهینم

 ...منصرفم کرد

 !کنمیدارم ازدواج م...یدر سن چهل سالگ...زدپناهیا اریکوه...حاال من...میرها عقد کن یگفت قبل عروس خودش

غر  فتهیتا چشمش بهم ب دونستمیم! زنگ بزنم دشیروم نم...سراغ تنها عمه ام اومدم یچند ماه تماس تلفن بعد

برداشتم و جلوش خم  مویدود نکیع...در خونه رو به روم باز کرد یوقت...شهیشروع م شیدوست داشتن يغرا

در بغلم کرد و  يجلو همونجا...دیلرزیاشک شده بود لب هاش م شیسرمو که بلند کردم چشم هاش خ...شدم

 اهمیس يایدوباره ام با آوا اونقدر تو خودم و دن داریقبل از د یوقتا حت یگاه...بودم یاز دست خودم شاک...ستیگر

کوتاه باهاش همکالم  یکم و حت یلیخ زدیاومد خونه و بهم سر م یکه عمه ام م ییغرق بودم که روزا

خودش قول  نداشت و عمه ام به برادر بزرگتر از تیبدون زن خوب لهو چند سا یمرد س لیبه رسم فام...شدمیم

 ...منو داده بود یخوشبخت

و بچه  دمیاز خودش پرس...سرد و ساکت...روح یخشک و ب...نبود شهیخونه اش مثل هم يبا صفا اطیح

عمه  يها هیبه حرف ها و گر نیتا اومدن طن...خودش یهم دنبال روزمرگ نیو طن هیطاها رفته بود عسلو...هاش

دوبار  یکی یماه گفتیم! و گله نکرد چون بچه هاش بدتر از من تیشکا...بغض کردم یگوش دادم و گاه امیثر

تو خانواده  ادمهی...ادیبود که ب نیاون روز نوبت طن...زننیکدومشون بهش سر م هیو هربار  کننیباهم هماهنگ م

خودشو  یراه زندگ یمن خط شکن بود و بعد من هرک نکهیکنه اما مثل ا یدختر تنها زندگ میامون رسم نداشت

...گرفت شیپ
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بگم که پسر برادرش داره ...بهش گفتم اومد خبر خوب بدم...مهربونش آرامش حالم شد شهیو هم دیسف صورت

آوا رو ازم  یچشم هاش برق افتاد و همه زندگ یمثل همه زنا از خوشحال...رسهیو اونم به آرزوش م کنهیازدواج م

 ...نیخانواده اش چطور...دمشیته دچند وق...عاشقش شدم یک...دمشید یو خواست که بگم ک دیپرس

چند  "دمشیبود که د میصم ياز دوستا یکیپسر  رارسالنیپرستار ام "...!همه ينه همه ...!! رو گفتم همه

پدرشم ...ندشیکه بب خوادینم یگفتم که مادرشو قبول نداره و حت... و ازش خوشم اومده نمشیبیم شهیم یماه

گفتم  التشیاز تحص...رو ساخته یندگز نیو ا ستادهیخودش ا يمثل مادرشو داشته و آوا تا االنش رو پا یطیشرا

 ..نداشته یرو به سامان يخانواده ...و اخالقش

خوش نشون نداده بودن  يرو ادیز ادیطالق و اعت دنیاونم با شن يخانواده ...مشکلو منو داشت يتا حدود عادمیم

اولش ...نشون نداد يعمه اونقدرام کنجکاو...به خواسته اش دنیرس يمصمم بود برا...مندرست مثل  عادمیاما م

 شویمیقرآن قد یباز کرد و از توش پارچه و طال و حت شوییرایگوشه پذ يصندوقچه  دمید یتعجب کردم اما وقت

 ...نهیو خودش عروسشو بب ادیب خوادیدرآورد به دلم افتاد که م

 چوقتیگردنبند مادرش که ه...و ارزشمند متهیفالن جنس و فالن ق گفتیپارچه لباس که م...يچادر پارچه

 هی يهمه رو تو...به قول خودش به عروس تازه اش بده خواستیبده و حاال م نیبه عروسش و طن ومدیدلش ن

 ...و بعد نمازش چادربه سر آماده شد دیچیبقچه پ

 يجبهه ا...میمحضر و عقد کن میبهش گفتم قراره فقط بر نیتو ماش...ادیزنگ زد و گفت که امروز ن نیطن به

رو  یعروس نهیگفتم که هز...باالجبار دروغ گفتم! ترسناك بشه تونهیکه عمه ام م دمیبار اول فهم يگرفت که برا

 شتریب عمه...میریگیمراسم م هیکه دستم اومد  لپو شاالیا میکن یو باهم زندگ میچند ماه عقد کن هی...ندارم بدم

حرف بزنم و  یپول یزنم از ب يجلو دینبا یسفارش کرد که اول زندگ یکل...هامو داشت ییاز خودم حساب دارا

فروش و الزم باشه به عمو سهراب  يبذاره برا نمویزم کنهیگفت به آقا قاسم سفارش م...کنم یته دلشو خال

بنده خدا فکر ...راه بندازم يبده و بتونم کار دیخود عموم باال کش ییجورا هیپدرم که  هسهممو از مغاز سپارهیم

 .مطب بزنم تونمینم گهیباطل شده و د یسر و ته یب يماجرا هیبه خاطر  میپروانه پزشک کنهیم

چند بارم به آوا زنگ زدم اما جواب ...دادم  حیتوض ویو مفصل تر همه چ میباهم حرف زد رویساعت مس سه

 .ستیخونه ن دونستمیرها رو نگران کنم چون م خواستمیم نمطرف هینگرانش شده بودم و از ...نداد

 بیصداش قطع شد و باالخره تو ج... کردمینم داشیو پ گشتمیدنبالش م...زنگ خورد میپنج بود که گوش ساعت

 ...کردم داشیکتم پ
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 ...بوق جواب داد نیباهاش تماس گرفتم و بعد اول...آوا افتاده بود شماره

 ...سالم_

 بگه خوادیم یچ یداره و حت یچه حال دیفهم شدیحالش م یب يصدا از

 ...يزنگ زد دمیبود نشن فمیام تو ک یگوش...شلوغ بود یلیامروز تو شرکت سرم خ_

 رسهیم یحرفاش به چ يادامه  نمینگفتم تا بب یچیه بازم

فردا ...اونجابره  خوادیم عادهیم يالیاز فک و فام یکی یعروس رهیداره م یعنی...ادیرها امشب خونه نم_

 ...گردهیبرم

 ..زدیتر حرف م میکه لحنش کامال عوض شده بود و مال خوردیاز سرخشمم به گوشش م ينفس ها يصدا

 رون؟یب میامروز بر يخوایم...که منم باشم دیروز بر هیهرچند رها گفت  د؟یخر میبر يامروز وقت دار گمیم_

 ؟یِنظرت چ یعنیهووم؟ نه ...ادیتا رها ب میکنینم دیحاال خر

 ...دیرسیفرستادن نفس هامم کمتر به گوش م رونیب يفروکش کرده بود و صدا تمیعصبان

 !ار؟یکوه_

 یکن مونیو منو تا سرحد مرگ پش ياریرو با خواهش به زبون ب یاسم لعنت نیکنم که تو ا يکار دیهربار با چرا

 از رفتارم؟

 !جانم؟_

 حرفامو؟ يدیشن...يفکر کردم قطع کرد_

 ...عرقمو با دستمال خشک کردم سیخ یشونیمبل نشستم و پ يرو

 !يشب خونه باش مهمون دار...دمیشن_

 ؟یگیمهمون؟ خودتو م_

 ؟يدار شویآمادگ...دنتید ادیب خوادیعمه خانوم م...نه_

همو  میاگه نتونست میماه باهم باش شیمگه قرار نبود ش ؟یاصال چرا بهش گفت اد؟یب خوادیم یواسه چ...نه يوا_

 ؟یهمه چ ریز میبزن میتحمل کن

 ...نمتیبیشب م...تمومش کن آوا_

بغلش گرفته بود و لنگ لنگان خودشو بهم  ریچادر تو خونه اشو ز...دیبلندم به گوش عمه خانومم رس يصدا

 رسوند
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 شده؟ يقربون پسرم برم طور ؟یزنیمادر چرا داد م_

 گفتیم...خواستن و نخواستنش کالفه ام کرده بود...بود ختهیروزا بهمم ر نیآوا ا...رو قطع کرده بودم یگوش

 شه؟یمگه م! نباشم خواستیبودنم ازم م نیباش اما در ع

 ...کردم یزور لبخند زدم و عذرخواه به

 ...دست خودم نبود.شرمنده صدام باال رفت..عمه خانوم دیببخش_

 رو محکم تر زد يبعد يو گره بلندشو باز کرد  يروسر...به مبل رسوند و با آه و ناله نشست خودشو

 اریکوه نیا! ایکم طاقت شد...شده قهیدست به  یبچه تو خونه با ک نیگفتم ا يداد زد يطور هیمادرجان واال _

 ...!شناختمیکه من م ستین ياریاون کوه

 !که رنگ باختم  اوردیهمه مدت به روم م نیشده بودم که عمه خانومم بعد ا یچ

 ...آوا يخونه  میریامشب م...نبود دست خودم...دیبازم ببخش_

 گفت طنتیلبش نشست و با ش يرو ینیپهن و دلنش لبخند

 !عمه  يچاق شد یکاف يبه اندازه ...رهیبه اون صورتت بزن بچه مردم ترسش نگ یدست هیپاشو _

 ...دمیشکمم دست کش يو رو دمیخند...نگاهش به شکمم ختم شد رد

 .منه يِریشکم نشون پ نیا! ضهیکه شکم نداشته باشه حتما مر يمرد..یِنشونه سالمت نیعمه خانوم ا_

 به چشم هام رسوند و متفکرانه گفت نگاهشو

چه  شنیبعد ازدواج چاق م یکاف يمردا به اندازه ...رونیو از دهنت بنداز ب يخودیب فیتعر نیا...نه مادرجون_

حظ  نهیبیآدم م...االت بره عمه اتقربون قد و ب...یستین ریبعدم تو اصال پ! برسه قبلشم مثل تو باشن

 ماشاال...کنهیم

قد  گهید...بعدم من قدم بلنده...کنهیم یچاق و الغر چه فرق...ستیشدم و با خودم گفتم واسه آوا که مهم ن بلند

 !خوادیرو که م لویوزن هشتاد و پنج ک 190

 چطوره؟ کلشیآوا قد و ه_

 گفتم يادآوریحموم واستادم و بدون فکر و  يجلو

 !ستین ادمی قیالبته وزنشو دق...وزنش پنجاه و هفت...کیقدش صد و شصت و _

 نوچ نوچ کرد و با آروم پشت دستش زد شرمزده اعتراف کردم یوقت

 !دمیفهم میبد شیآزما میکه رفت يروز دیباور کن_
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 ...میقد يپسرم پسرا_

دکتر بابازاده ..بد ایروزام با آوا خوبه  نیکه رفتار ا کردمیفکر م نیو به ا دمیخندیم...دادیو سر تکون م دیخندیم

و باهاش حرف  رفتمیبه مطبش م یمدام باهاش در تماس بودم و حت...من يروزا نیشده بود مشاور ا

 هیبهم گفت از خودم تو ذهنش ...کردمیم یدگاون روزا که با آوا زن...نه االن..کردم يرو ادهیبهم گفت ز...زدمیم

غول بودنم به مرد بودنم ختم شد و رفتار ساده و به قول دکتر ! تنشه دیشاخ و دم ساختم که لباس سف یقول ب

درست و غلط  يکه با برآورده کردن هرخواسته  يبهم گفت مثل پدر مادر...دیسف رهنیپر از حماقتم به پ

بهش  يگه گدار دیبا...ردمک لیدختر لوس و به ظاهر سخت تبد هیآوا رو به  نممحبت دارن م يفرزندشون ادعا

 یبعض یحت...بهش محبت کنم ذارهیهرچند آوا اصال نم...به محبت و توجه داره ازین ستیبفهمونم که فقط اون ن

 !!ترسمیبا محبت نسبت بهش م يمواقع از بکار بردن جمله ها

 رهیوشته بود که سرراهش ماول ن امیتو پ...بهم داده اممیبار زنگ زده و دوتا پ هی دمیاومدم د رونیحموم که ب از

 !نه ای میمونیدومم نوشته بود که شام م امیتو پ...برسه خونه رتریو ممکنه د دیخر

 ".مونمیم نیمن تو ماش.ادیخودش ب خوادیعمه خانوم م.میمون یشامم نم"...دومشو دادم امیپ جواب

 .نداد و منم تونستم مقاومت کنم و بهش زنگ نزنم یجواب

و هروقت که حرفاشون تموم شد  رهیعمه خانوم گفت خودش م..در خونه اشون پارك کردم يهشت جلو ساعت

رو سپردم  یچیو ق شینزدم و ر یرو حرفش حرف...میو زود بلند ش نمیخوردن بش ییچا هیمنم حد  زنهیزنگ م

 .دست خودش

 "آوا"

جمع شده داشت به  ونیپاپ هی اش نهیس ریکه ز دمیکوتاه سف نیآست رهنیپ...رفتم  نهیآئ يبار آخر جلو يبرا

چون تموم شلوار خودم کوتاه بود و حکم شلوارکو  دمیشلوار رها رو پوش...اومد ینبود اما بهم م کیش یلیظاهر خ

رها رو دستم کردم و باز به  يسورمه ا شترانگ...موهامو شونه کردم بودم و پشت گوشم انداخته بودم...داشت

خونه و  دمیرس رینبود د ياما چاره ا...امو بدتر جهیهم سرگ کردیم تیعطر هم گلومو اذ يبو...خودم عطر زدم

 ...رمیوقت نکردم دوش بگ

کرم سربلند کرد  يو بلند قهوه ا یمیقد يو روسر یبا چادر طرح دار مشک یبودم که زن ستادهیدر خونه ا يجلو

لبش نقش بست و نفس نفس  يرو یقیبخند عمل...هول شدم و دستپاچه سالم کردم...موند رهیو نگاهش بهم خ

 زنون گفت
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 مادر؟... یی...تو... آوا_

 يگرمش و بو ينفس ها..باال اومد و کنارم قرار گرفت واریدست به د...کردم تا مطمئنش کنم نییباال پا سرمو

 يبو..دمهربون بو...دست هام فشردمش ونیمشتاقانه بغلش کردم و آروم م..و رو کرد ریمعطر لباسش دلمو ز

 نیمنو ا يکه بغل کردنش فاتحه  ياریکوه هیکامال شب...خوش خنده و خوش رو...دادیروزامو م نیا یدلتنگ

 ...خوندیقلبمو با هم م

 یینگاهم کرد و از چا دارانهیخر..ختیبغض کرد و چند قطره اشک ر...عروس برادرش رفت يصدقه  قربون

لحن صدا زدنم رو دوست  گفتیو م کردیم نیگلچ ارویحرفام اسم کوه ونیموشکافانه م..کرد فیخوش رنگم تعر

 يرو نکهیهم...داشتم اشباه ياز اندازه ا شیب متیاحساس صم...ارمیداره هربار که اسم پسر برادرش رو م

که به پارچه زد کل  یچیق نیسرم اندازه زد و با اول يرو رو يهمون اول پارچه چادر نکهیهم..نشست نیزم

 ...ن از شرم گر گرفتمو م دیکش

از پدر و مادر ...مانشیاز محبتش و ا...شیو مردونگ اریاز کوه..دمیشنیو م گفتیم...دوم رو با ولع خورد ییچا

از دوماد ...باهم ندارن یخوب ي ونهیم دونستمیو خواهرش که چند سال باهم قهرن و من همون روزا م اریکوه

سکوت و  نکهیا...گفت ارمیبد کوه اتیاز اخالق یحت...ادیقبولش نداره و کوتاهم نم یارزن اریکه کوه شونیفرنگ

 ... یصبرش حوصله سر بره گاه

به نگاهش تمام حرف هاشو  یگاه نکهیداره هم یدل پرتالطم چه آرامش نیمن و ا يبرا دونستیخانوم نم عمه

 ...شنومیو من م گهیم

 !!ستیمناسب ن نیو ا میدار یاختالف سن گفت

 ياما برا..مثل من ییداشتن زن جوون و خوش برو رو ستین یکم نعمت اریکوه يو پوست کنده گفت برا رك

 یسیعمه خانوم بابت خس... شهیکسل کننده م اریبا کوه یزندگ یو شورم حتما گاه طنتیمن که تو سن ش

بود که من مخالف  تهراستشو نگف دمیشا یعنی...بهش دروغ گفته بود اریکوه...! کرد یپسربرادرش عذرخواه

 ! تن دختر بشه نه زن فرار کردم دیکه با یمن از لباس عروس...هستم یگرفتن جشن عروس

 ...خودم حرف اولو بزنم مویزندگ هیبق خوامیاگه م! پنج سال اول بشنوم و بگم چشم یکه تو زندگ گفت

زن ادعاش  مشونیباالفاصله بعد هر تصم ایه زنشون بهشون دستور بد کنندیتا ازدواج م ادیمردا بدشون م گفت

دوساعت  یکیمخالفم بذارم بعد  اریگفت اگرم با نظر کوه...و حرفش اشتباست فهمهیاز مرد م شتریگل کنه که ب

درباره اش حرف  دیبا شوییجاها هی نمیبیم کنمیروز بهش بگم نظرت درسته ها اما حاال که فکر م هی یحت ای
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جلوش واستادم و بگم  ومدهیدرن اریکه حرف از دهن کوه نهیبهتر از ا یلیخ نیگفت ا...یعوض کن ای میبزن

 !من مخالفم اینظرت اشتباهه 

 ...شده بوده سیو خونه شوهرش خس کردهیو پاش م ختیخونه باباش ر نکهیخنده از خودش گفت و ا با

گفته که دماغتو بذار خونه  نمیودش طنبه دختر خ گفتیم...ينه به طور کامل اما تاحدود...اشتباهه نیا گفتیم

 ! بهت بگم که نذار دست مرد جماعت پول بمونه دیبچه برادرمه ها اما با گفتیو م دیخندیم! شوهرت عمل کن

خرج  ای کننیاون پول و خرج پدر و مادر خودشون م ای...شنیمردا اگه پول دستشون بمونه سه عده م گفتیم

 !!کنندیخودشونو دوتا مو از همه مهمتر تنبون  ریخ يکارا

پول طلب کنم و پس انداز کنم  اریکنم از کوه یباز سع خوامینم يزیو پاش نداشته باشم اگرم چ ختیر گفت

 ...روز مبادا يبرا

لباس بودم و کار کردم و غذا پختم  هیمثال اگه از صبح با ...کرد که تو خونه مثل االن به خودم برسم حتمینص

 ...حتما لباسمو عوض کنم و به خودم عطر بزنم اریموقع اومدن کوه

از خجالت سرخ شدم و لب  کردیو عمه خانوم فکر م دیلرز یتن و بدنم م دنشیکه من با شن ییحرف ها و

 ...گزمیم

قشنگ قشنگ بپوشم  يبه خودم برسم و لباس خوابا يادیدوبار ز يباشم اما هفته ا زیتر و تم شهیهم گفت

 ... میکن يصبور دیکه با مییاما زن نیا!..واسه شوهرم

 دیخندیم...کنه سیتدر اریروانشناس کوه يبره دانشگاه و به دوستا دیبا گفتیو م دیخندیحرفاش م ونیم یگاه

 دید یبنده خدا وقت...لحظه اسم شوهرشو با بغض به زبون آورد نیو آخر گفتیخودش م یو از شب اول عروس

 نیکرد که ا یعذرخواه...آب آورد وانیعرق شده به زحمت بلند شد و برام ل سیو دست هام خ دهیرنگ و روم پر

که چند ساله با مادرم  دهیشن اریمادرم بهم بزنه و چون از کوه دیحرفارو با نیگفت ا...حرفارو به زبون آورده

 ...جسارت کرده و خودش به زبون آورده دمشیو ند کنمینم یزندگ

و  ذارهیخودش گفت که نم...رهینگ یعروس اریشدم کوه یام دعوام کرد که چرا راض یو عوض کرد و حساب بحث

معضل  نیفکر خودمو از بزرگتر نکهیا يو منم برا دیاز رها پرس...تو خونه برپا کنند کیجشن کوچ هی دیحتما با

 ...جدا کنم حرف زدم میزندگ

 ...رها به مادرم رفته و من به  گفتمیو م زدمیلبخند م...ریبگ ادیاز خواهرت  گفتیاومد و م یحرفام م ونیم
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سخته گفتنش اما ...میکن یوکالت بده عروس ادیافتادم که رها اومد و گفت مامان با بابا حرف زده تا ب يروز ادی

 ...نبود یاون زندگ يهنوزم سر حرفم هستم که مادرم از اول دلش رضا! بابام سوخت یبیغر يدلم برا

و  میشستیخونه دور هم م يو تو دیخریکه هر پنجشنبه شب بابام م ییوکباباچل رهینم ادمیمن  وگرنه

زود  الیع " گفتیو م اوردیباال م میاومد دستاشو به نشونه تسل یهروقت از سرکار م رهینم ادمی...میخوردیم

 "کردم و بوم همه جارو برداشته فیغر نزن که خونه اتو کث..رمیگیدوش م

 يمن سرد...دیبوسیو گونه اشو م کردیم ریموقع سفره انداختن مامانمو غافلگ یواشکیوقتا  یکه بعض دمیدیم

دود  گاریو س شستیم اطیو تو ح رونیاومد ب یاز اتاق م يشبا کفر یکه بابام بعض ییوقتا ادمهیمامانمو 

اول بد نبود بابام از ...کردیخطور م هنمبابا با برهان و علتش به ذ يهمه کارا لیدل کنمیاالن که فکر م...کردیم

ازدواج کرده  يسوپر لیطالق گرفته بود و با آقا اسماع..نداشت یمادرش تو محل اسم و رسم خوب...اما مامانم

آخر فحش دادناش به  شهیمادر بابام هم ادمهی! زنش شهیتو خونه اش بود که مادربزرگم م لیزن آقا اسماع...بود

سر و گوششون ...ستنین یبه زندگ بندیپا نایا...بچه همون زنه نیا گفتیم...شدیم ختمحرفا  نیمامانم به هم

 ...جنبهیم

 ...!یچ یعنیکه  دمیفهم میتو اوج دوازده سالگ یحت ای...اما حاال...شدینم میحال منکه

 سرتو درآوردم نه مادرجون؟_

تو ...اباممادر ب...مادربزرگم...مهربونش حس کردم يدستا ونیگرممو م يو دستا دمیبوس شویخواستن صورت

زنو  نیاومد و حاال چقدر ا یچقدر ازش بدم م...کردیم تیکه بهش پناه برده بودم چقدر اذ یماه هیهمون 

 ...دوست داشتم

 ...میمثل شما دار يفرشته ا هی اریخوشحالم که منو کوه یلیخ...دیدار اریاخت_

 شونه ام گذاشت و با چشم هاش به ساعت اشاره کرد يزنون دستشو رو خنده

خوشگلتو  يها ییچا نیدونه از ا هی يخوایمنتظره؟ نم نییپا دیدو ساعت شازده سوار براسب سف یدونستیم_

 ؟يبهش بد

زن  نیا يو با خودم درباره  ختمیریم يتو آشپزخونه آب تو کتر...ادیدادم که ب امیپ اریکوه یو به گوش دمیخند

از  یحرف اریکوه کردمیدعا دعا م...کنمینم یپدرم زندگ چرا با...یِمشکلم با مادرم چ دینپرس نکهیا..کردمیفکر م

که  کردمیفکر م ياریبه کوه...ها رفته باشه نیشتر از اینداشته ام ب يآبرو دمیترسیم...گذشته ام بهش نزده باشه

مثل قبل باشه اما  خوادیکه م نمیبیته نگاهش م...کردمیحس نم شویروزا بدعنق شده بود و مثل قبل مهربون نیا



wWw.98iA.Com ٣٢٠ 

بشم که  شمونیکه تا سه ساعت بعد حرف زدن پ زنهیحرف م يجور هیکه هربار  دهیشن یشده و چ یچ دونمینم

 ...که بد بوده و بهش زدم یبگردم و کشف کنم حرف یحت ایحرف زدم و  نطوریجا باهاش ا فالنچرا فالن روز 

نکنم از دستم دلخور  يکار ندفعهیکه ا کردمیو تالش م گرفتمیعذاب وجدان م شدمیکه باهاش مواجه م هربار

 ...بشه

 اریعمه کوه...اومد یاصال قشنگ به نظر نم يبا شلوار سورمه ا...دمیرها رو پوش ياتاق و مانتو قهوه ا يتو رفتم

 !همه لباس هاش باهم ست بود اونوقت من

چطور دگمه هاشو بستم  دمینفهم...دمیداشت برداشتم و به هول پوش ییطال يکه دگمه ها مویسورمه ا يمانتو

عروس "گفت  يبامزه ا يکه عمه خانوم با عشوه  بستمیم مویگره روسر...همرنگشو سرم انداختم يو روسر

 "زننیخانوم در م

و به قول رها  دهیبا صورت تراش اریکوه...دستپاچه به عمه خانوم لبخند زدم و درو باز کردم دمیدر که رس پشت

از من سرتره؟ ...اومد یبه رنگ پوست و موهاش م یو شلوار خوش رنگ طوسکت ...برق انداخته پشت در بود

 از رها بپرسم دیبا..دونمینم

 !سالم! خانوم؟ یکنیم گاهین یبه چ_

 ...لب هاش قفل شد يرو دیچشم هام لرز مردمک

 يخوش اومد...سالم_

 یوانیو هر ل دیلرزیدستام م...مبا عمه خانوم خوش و بش کرد و من به آشپزخونه پناه برد...رفتم و داخل شد کنار

 ... فتهیتا از دستم ن کردمیتمرکز م داشتمیکه برم

 ؟يچطور_

شلوارش فرو کرده  بیبود و دست هاشو تو ج ستادهیپشت سرم با فاصله ا...گفتم و برگشتم "ینیه"

 د؟یخندیبود که هول شدم و بهم م دهیفهم...بود

 !خوبم_

مهربون ...خورد و نتونستم عقب تر برم نتیپشتم به کاب....تر شد کیبهم نزد یپامو از نگاه گذروند و قدم سرتا

اخالقشو دوست  نیمن هم...هرچند خداروشکر...پشت تلفنش نه به االنش ینه به بدعنق...شده بود امروز

 ...شهیم یو پشتم خال لرزهیدلم م کنهیاخم م یوقت...دارم
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چهارم و پنجم مانتو  يدگمه  يشد و رو کمیدست هاش که نزدافتاد و بعد به  زشیآم طنتیبه لبخند ش نگاهم

 ...خشک شد

 ...به زحمت نبودم یراض..خانوم یجابجا بست_

 ...مانتوم شکمم با دستش برخورد نکنه ينگه داشتم تا موقع باز و بسته کردن دگمه  نفسمو

 !نفس بکش ...خانوم یکنیم تیچرا خودتو اذ_

 ...زهیبر وانیل يرو برداشت تا تو ییچا يو قور دیخند.فرستادم نرویقدم ازم دور شد و نفسمو ب هی

 گرمته؟_

 ...گونه ام گذاشتم يدست رو نشینگاه سنگ ریز ناخواسته

 چطور؟...نه_

 راستم زد و گفت ينوك انگشتش به گونه  با

 ...يلبو شد_

 باز کرد  مویروسر يگره ...رفت میهوا دستش به سمت روسر یآشپزخونه رو باز کرد و ب ي پنجره

 !یشیاز شرم راحت م...تحملم کن قهیپنج دق.بخورم رفتم ییچا_

تا راحت  يگفتم بر یمن ک.زنهیم رمیدل بهونه گ نیبه ا یحرف زدنش چه چنگ نطوریا دونستیم کاش

که عادت  یمن...يزیبهم بر شتریکه منو ب یکنیچرا اخه همه تالشتو م...من راحتم یاصال هروقت تو هست...باشم

 ..هات یتلخ يگه دار نیرم به اندا

 بیعلم غ...رمیمیچقدر دوست دارم بهت بگم بدون تو م یدونیآخ که نم..تا بهت بگم دوست دارم کنمیدل م دل

 ...دل دلواپس نیمن و ا يبرا یشیتلخ نم نقدریو ا یفهمیم یاگر داشته باش

 !نگفتم يزیمنکه چ_

 نگاهم کنه گفت نکهیبرداشت و بدون ا نتیکاب يرو از رو ییچا ینیس

 ...یدروغ بگ یتونیبه منکه نم گهید...اما از خداته زودتر برم ینگفت يزیچ_

 ...رفت رونیو از آشپزخونه ب گفت

 "دوستت دارم"...و من گفت

؟  یترس ینم یخواب زن چپ ِ، تو باش دمیشن! خدا هست  دمیترسم ، خواب د یگم ، من فقط م یکفر نم من

، دل من از  زهیر یلرزه ، دل من م یِ ، دل من م مانیا يگفته شک ابتدا یده هر ککر خودی؟ ب یکن یشک نم
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 یچشمم باش ، اما تو گم م يجلوگم  یم!  ییخدا یبرم از ب یبه تو پناه م! داره  ی، هول برش م یفیبالتکل

زنه  یما گرگ داره ، من دلم شور م يایدن! من  یشگیعشق هم يریمه فرو م يو تو یش یگم م!  یش

چقدر دلتنگ تو و  نیبب! ، خدا کنه خواب زن چپ نباشه  ییتو یبرم از ب یمستأصل و ناچار ، به خدا پناه م

 !من  یتنگدل يشب ها يشعر ها يچشماتم ، قهرمان مه گرفته 

کنار عمه خانوم نشسته بودند و آروم  اریکوه...به صورتم آب زدم و برگشتم...تو گلوم نشسته بود ینیسنگ بغض

 رو به روشون نشستم هر دو ساکت شدند نکهیبه محض ا زدنیرف مح

 ؟یگیم یتو چ...عروسم بمونم شیمن دلم بخواد امشب پ دیاصال پسر جون شا...زنهیاومده غرم م یدست خال_

 ...دمیگزیلب م يشرمزده ا يو من با خنده  کردیبه عمه اش نگاه م اریکوه

 .رمیبگ رمیاالن م..دعوا نداره ینیریجعبه ش هی گهیعمه خانوم د_

 گفت يبه گردنش داد و با دلخور یخانوم تاب عمه

 !میرفع زحمت کن...بجه خسته اس نیبخور که ا توییچا...الزم نکرده_

 !يِنجوریام هم افهیق شهیبه خدا من هم نطوریا دینگ...دیشما مراحم_

 شد و عمه خانوم با خنده گفت رهیبهم خ اریحرفم کوه نیا با

ماشاال از همه ...بلِ ایام الِ  افهیق یشوهرت بگ يمونده جلو نمیهم..گمیبهت م یادر جون دوساعته دارم چم_

 !ار؟یمگه نه کوه... ییلحاظ سرتر از دکتر ما

 ..اما دلچسب عمه خانوم لذت بردم زیاغراق آم فیتوص از

 یچه جواب نمیمنتظر موندم تا بب.لبش جمع کنه ياز رو کردیم یکه سع يافتاد و خنده ا اریبه صورت کوه نگاهم

 ... دهیم

 که گفت دادمیفرش خونه رو با ناخن هام فشار م لبه

 !باشه ادتونی دیبودم شما که با قهیخوش سل یمن از بچگ...بر منکرش لعنت عمه خانوم_

 با عمه خانوم منم به خنده افتادم همزمان

 گفتمیدوست داشت بهش م هیهمون موقعش ...نداشت قهیبچه اصال سل نیواال آوا جان از شما چه پنهون ا_

بود  دهیخر یجوجه و اردک هی...حاال اون که بنده خدا بود به کنار....چقدر زشت بود یاگه بدون يوا...یذغال ایس

 ...شهیافتم حالم بد م یم ادشی...الغر اهویس
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همزمان تلفن خونه که زنگ خورد ... دنیکه با من مشترك نبود خند يخاطره ا ادیو عمه خانوم با  اریکوه

جواب بدم اما انگار اون هام منتظر  خواستمینم...شماره ناشناس بود...تلفن رفتم زیکردم و به سمت م یعذرخواه

 ...بودند تا جواب بدم 

 ..دییالو بفرما_

_... 

 الو؟؟_

 آوا؟...آ_

 خودم هستم شما؟_

 !بابات...منم _

 .بود به دست خشک شده ام دهیتلفن چسب یگوش...دیحظه حس کردم تمام خونه دور سرم چرخل هی

 صدامو؟ يشنویم...آوا یهست_

 .دادمیپدرم گوش م ياکو شده  يچشم هام گشاد شده بودن و با بهت به صدا مردمک

 آوا؟ یک_

ازم گرفت و خودش حرف رو  یگوش. و من توان لب زدن هم نداشتم شدیذوب م اریدست گرم کوه ونیم بازوم

 .کردمینبود بازم سقوط رو تجربه م اریکوه يو اگه دست ها دیچرخیدور سرم م ایدن...زد

 ...دیریتماس نگ گهید دیلطف کن...حرف بزنن آقا تونینم_

 ...دیتلفن رو کوب یو با لحن سرد با پدرم حرف زد و گوش يجد اریکوه

 آوا؟ یخوب_

 دیدستمو کش اریکوه.کنارم بمونه خواستیو از همه مهمتر دلم م رمیمیبگم دارم م خواستمیم...بگم نه خواستمیم

 .دادم و زانوهامو به سمت شکمم خم کردم هیتک واریبه د...اتاق ببره  يتا تو

بهش داد که برام آب  یچه جواب اریکوه دمینفهم...بوده یشده و ک یرو صدا زد تا بپرسه چ اریخانوم کوه عمه

 .لبم گذاشت يرو وانُیقند اورد و ل

 دستات سرده فشارت افتاده...قلپ بخور هیآوا _

کشو  ينماز خوندن جانمازم رو از تو يعمه خانوم به هوا. کردمینگاه م ارینگران کوه يزده به چشم ها بهت

 .رفت رونیبرداشت و از اتاق ب
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 ...د شده بودبازم همه تنم سرد و منجم...دوتا پاهامو گرفت و آروم زانوهامو صاف کرد مچ

 ؟یخوب گمیم...؟يجواب منو بد يخوایآوا خانوم نم_

 تا به حرف اومدم چرخوندمیدهنم م يزبونم رو تو...خشک شده بود انگار گلوم

 ...!بابام بودا_

 .ابروهاش اومد و کتش رو با خشونت از تنش درآورد نیب اخم

 ...تیعصبان ياز رو دیشا دیلرزیم صداش

 !شما؟ پرسهیتازه از من م...گفت_

عرق شده بودم و  سیخ...شونه هام انداخت يحرکت از سرم برداشت و رو هیو با  میبرد سمت روسر دست

که انگار قصدم رو  بردمیم میشونیانگشت هامو سمت پ...بود دهیچسب جگاهمیو گ یشونیکنار صورتم به پ يموها

 ...زد کوتاهمو باال يها يو چتر دیکش میشونیپ يو با کف دستش رو دیفهم

 ...ترسمیم_

 ..با همه ترسم به زبون آوردم...با همه تنها بودنم..همه ضعفم با

 ...اریکوه ترسمیم_

شصتشو کف دستم آروم فشار  يدستش گرفت و انگشت ها ونیزانو رو به روم نشسته بود که دست هامو م دو

 .داد

 ؟یبترس يخوایم یاز چ...نجامیمن ا_

تازه  یو خون کردیبدنم رخنه م يتو یبیعج يگرما کردیگرمش با پشت دستم برخورد م يکه انگشت ها هربار

 .برام اثبات شده بود شیسال پ یلیدست ها خ نیا يمعجزه ...بود یجبیع يخلسه ...شدیم يتو رگ هام جار

 ارم؟یب ياسپر يخوایم شه؟یم نییآوا نفست خوب باال و پا_

که با هق  یسکوت...دل به سکوت وادارش کرد نیود و نه دست انه دست من ب ختنشیکه ر ییاشک ها هجوم

 ...هق خودم شکست

 .یکه تو باش ییوقتا یحت...ترسمیمن از خدام م_

 ...و افسرده مارهیدختر ب نیتا مبادا عمه خانوم بشنوه و با خودش بگه ا ختمیریو آروم اشک م زدمیحرف م آروم

دست هام تنها شدن و قلبم باز به تپش افتاد تا ...ختمیریمهابا اشک م یشونه هام خم کرده بودم و ب ونیم سرمو

 .دیسهم من از دستاش به صورتم رس نباریا نکهیا
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 ...صورتم بود يپاك کردن اشک ها يبند انگشتش در تالش برا بند

کارا بلد  نیخورده قهر از ا هی دادیجز داد و ب يبا ما بود. اشک هات ندارم نیمن عادت به ا...بسه خانوم_

 پس رفت؟ ای يکرد شرفتیپ.ينبود

خودش رو  يجلو تونستیاز من نداشت اما چقدر خوب بود که م یخودش هم دست کم يچشم ها یسرخ

 ...رهیبگ

که انگار دلش واسشون  ییگونه هام گذاشته بود که صورتمو عقب بردم و با همون اخم ها يدستاشو رو کف

 تنگ شده بود گفتم

 !میما نامحرمحواست باشه ...آقا_

 ... دیخند هویکه  کردیم نییانگار تو ذهنش داشت جمله امو باال و پا...رو هوا مونده بود دستاش

 است؟ینجوریا_

 لبم جا خوش کرد يرو يخسته ا يخنده .سوختیگونه ام م يدستاش رو يجا هنوز

 !اوهوم_

گشاد  يچشم ها يراستش سمت صورتم اومد و با پشت انگشت اشاره اش گونه ام رو نوازش کرد و جلو دست

 شده ام از فرط خنده گفت

 ... خوامیآروم کردنت م يدکتر محرمه؟ من االن برا یدونینم_

 ...و پخش و پال کرد ختیحرفشو نزد و با همون دست معجزه گرش تمام موهامو بهم ر ي ادامه

 من يخونه  میبر...یامشب مهمون خودم پاشو که_

 سرم انداختم يرو مویمرتب کردم و روسر موهامو

 .تا صبح خوابمیم خورمیآرامبخش م هیمن حالم خوبه االن ...عمه خانوم زشته يجلو...نه_

 شد یدوست داشتن يبه صورتم بود و لب هاش دوباره دو خط مواز نگاهش

 ؟يدوست دار تویروسر نیا یلیخ_

 م هامو به سمت باال فرستادمچش لهیت

 چطور؟_

 گفت يمرموز يبرداشت و با خنده  نیزم ياز رو کتشو

 !پاره اش کنم ایبزنم  ششیآت ای ادیبدم نم_
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 اومد گفت یکه بهشم م یبه سمتم دراز کرد و با اخم ساختگ دستشو

 ...یعل ایپاشو ...بار گفتم دکتر محرمه هی_

عمه خانوم نمازش که تموم شد منتظر موند تا پسر برادرش فشارمو ...کمکم کرد تا بلند بشم.ام گرفته بود خنده

عمه  الیفشار خوب بود خ...شد نمیهم...خودشون يو در صورت رو به راه بودن حال و اوضام برن خونه  رهیبگ

 .خانوم راحت شد

حالم خوب بود اما ته ...نکنم يرو يادیو تو مصرفش ز نخورم شتریقرص ب هیبهم گفت که  دییرفتن با تاک موقع

به  اریبا رفتن مهمونا به رها زنگ زدم و خبر دادم که عمه کوه.کردیم ییناجور خودنما يدلشوره  هیدلم باز 

خونه  انیو بعدشم شام ب دیخر میبگم فردا عصر بر اریذوق زده شد و اصرار کرد که به کوه یحساب...اومده دنمید

 .دعوت بودم اما اصال حوصله سر و صدا نداشتم  یمنم عروس نکهیبا ا. خودمون ي

 .دمیقطع کردم و بعد از خوردن قرص آرامبخش خواب اریخونه رو به دستور کوه تلفن

دو تا قرارداد بسته بودند و محمد و ...صورت گرفت يادیز يشلوغ بود و رفت و آمد ها یشرکت حساب صبح

و  دادیبه کمرش م يقر یاومد تو اتاقم و با خوشحال یم یسناهم هرازگاه...بودند خوشحال یحساب رضایعل

که واسه قرار داد اومده بودند تازه  ییبعد از رفتن آدم ها...کنهیم نیرها تمر یاز االن داره واسه عروس گفتیم

 ...میبد لیو گزارش کار تحو مینیفرصت شد موقع نهار خوردن همو بب

تا معده اش قفل  خوردیقلپ آبم م هی ذاشتیکه تو دهنش م یچنگال هیو با هر  خوردیا مبا چنگال غذ سانیپر

 یحساب...اومد کنارم نشست عیبرداشت و سر نتیکاب يظرف غذاشو از رو رضایعل...زهیبهم نر کلشیکنه و ه

داره سر  سانیپر دمید یوقت فتخنده ام گر.قاشق پر غذاشو تو دهنش گذاشت نیزود اول یلیگشنه اش بود و خ

 ...کنهینگاه م رضایعل يو با تاسف به لپ باد کرده  دهیتکون م

 اصال غذات کو؟...بخور آوا_

 با دهن پر گفت سامان

 .به خدا غذا نداد من داغ کنم_

 به زور غذاشو قورت داد و گفت رضایعل

 ؟يروزه ا_

 شد و زودتر از من جواب داد رهیبهم خ سانیپر

 مِیالبد رژ.مخودم واسه اش نسکافه برد_



wWw.98iA.Com ٣٢٧ 

 رو به همشون گفتم! بروز داده شد ممیمورد الغر هی نیتو هم سانیپر حسادت

 ...ستیگشنه ام ن ادیاالنم ز...میرها خونه نبود شام نداشت_

 در ظاهر شد و گفت يام بتونن راحت غذا بخورن که محمد جلو هیبلند شدم تا بق یصندل يرو از

 ...ارهیه ممن دو پرس غذا سفارش دادم االنم دار_

 ندارم لیممنون باور کن م_

ساختمون دست  هیسر  میبر دیتازه بعد نهار با...ستیجالب ن ادیرنگ و روت ز...يبخور دیبا ینداشته باش لمیم_

 ...ینیخل و چالرو بب نیا يپرورده 

 ییمحمد چشم و ابرو يبرا سانیکه پر دمیکه بهشون بر نخورد اما د رضایسامان و عل...و از کنارم رد شد گفت

 ...اومد عمال پشتشو بهش کرد

به روم  یبه شوخ یباز شده بود و محمد حت یاشتهام حساب...برداشتم و چند قاشق غذا خوردم کیبشقاب کوچ هی

 "نداشتم لیمثال م"آورد که 

هم من ...دیخر میکه بر انیم عادیبا م شیرها بهم زنگ زد و گفت واسه ساعت ش...زدمینم یو حرف دمیخندیم

وقت بود که به لطف حضور مستمر مامان تموم  یلیرها خ يها دیخر...جشن عقدم لباس نداشتم هم رها  يبرا

 ...شده بود

شام دعوتمون کرده و خودشم به  يگفت که عمه خانوم برا...دم شرکت باشه یخبر دادم که چه ساعت اریکوه به

 ..کنهینم مونیخاطر پادردش همراه

 عادمیته دلم آرزو کردم رها و م...میکه تازه تمومش کرده بودند رفت يدیو محمد به ساختمون جد رضایعل با

 ...بخرن يخونه ا نیبتونن همچ

 نه؟ ایشد  یخواستیکه م یچطوره؟ همون _محمد

 محمد رو شناخته يها يریبه هرحال سختگ...کننده بود یراض...و با دقت نگاه کردم دمیتا دور خونه رو چرخ دور

 ...بودم

 !سانیمخصوصا پر...دست بچه ها درد نکنه.میریگیم جهیهممون بهتر نت گذرهیهرچقدر م...خوبه محمد_

 ...همزمان بهم نگاه کردن و سر تکون دادن رضایکه محمد و عل دمید

 بود؟ یعکس العمل واسه چ نیاالن ا_

 از دستش رو محکم خاروند کهیت هیجذبشو باال زد و  يلباس مردونه  نیآست رضایعل
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بس که سرت ...يداده بود لیتحو دیطرحم مال خودته قبل ع نیا...اومده نجایچند بار ا سانیپر يتو فکر کرد_

 .رفته ارتیشلوغه 

 ...يکالمشو درمورد خودم گرفتم هم درمورد پر کهیت هم

 با حرص گفتم نداختیبهم م یساسنگاه ا میموقع رد شدن ن يکه گه گدار یبغل کردم و به کارگر افغان دستامو

 ؟يدار يهان؟ کار_

اپن  يخونه رو بست و محمدم رو يدر ورود رضایعل...جواب داد و زود گم و گور شد مهیترسش نصفه و ن از

 ...نشست

 !واسه عسل بخرم؟ نویبه نظرت ا_

 ...خنده ام گرفت لیدل یب

 آوا؟ يخندیم یبه چ_

 .دیبلند خند يمن با صدا يبه جا رضایعل. دمیلبم کش يدستمو رو يها انگشت

 ؟يپول دار یلیخ یبگ یخواستیم_

 هول شد و بدون فکر زود جواب داد محمد

 ست؟یخوشگل ن...کنه زشیسورپرا دیگفتم شا_

 ...نثارش کرد یلب فحش ریو محمد ز دیبازم خند رضایعل

واقعا تو موقع زن ...باشه شیفکل يکه در شان اسمش و اون بابا اورونیعسلتو ببر برج ن يخوایتو م نیبب_

 ؟يدیگرفتن باباشو ند

 ...بود شیتیت یلیخ یعروس يبابا گفتیجشن نرفته بودم اما رهام م منکه

 ...مینیبیمسخره بذار زن گرفتن تورم م_

 که مخاطبش فقط خودم بودم گفت یداد و با لحن نییپا رهشنویپ نیآست رضایعل

 ...يدیرس نجاشیباز خوبه تو تا ا...شانس نداشتم چوقتیمنکه ه_

کردم و از جمع دو نفره اشون جدا  یعذرخواه...بود اریکوه...شکسته شد لمیزنگ موبا يبا صدا نمونیب سکوت

 جواب دادم لمویتو راهرو موبا.شدم

 ...الو_

 باشه؟ تیمگه نگفتم حواست به گوش...آوا ییکجا_
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 ؟یتداش يکار...دمیاصال نشن دیببخش_

 .میکه بر يدم شرکت گفتم بهت خبر بدم زودتر کاراتو انجام بد امیمن کارم زود تموم شد دارم م...از دست تو_

 ...رسهیم میکه قرار داشت یتازه رهام همون ساعت...ستمیمنکه شرکت ن_

 ؟ییکجا ؟یستیشرکت ن_

 .ها رو باال ببرند نتیتا کارگر ها راحت بتونن کاب ستادمیپله ها ا گوشه

 .گردمیزود برم...ساختمون  هیسر  میاومد_

 اونوقت؟ یبا ک_

 ...تعجب جمله اشو تکرار کردم با

 چطور؟...و محمد رضایبا عل...اونوقت؟ یبا ک_

 ...فوت کرد یگوش يواضح بود که تمام بازدم نفسشو تو کامال

 ..!رضایاونم با عل.شرکت  رونیب يریم يدار ینگفت_

 رضایو عل زدمیاز شرکت م یهربار حرف...دادیواکنش نشون م رضاینسبت به عل یحساب اریچند وقت کوه نیا تو

کارش  نیا دونستمیم...شناختمشیمنکه م...یِچ شیلیفام دیپرسیاز قصد ازم م کردمیخطاب م کیرو با اسم کوچ

 ...خطاب کنم لشیمنظوره که بهتره با اسم فام نیبه ا

 باز؟ يبدعنق شد...اریکوه_

 بود؟ یپسره چ نیا یلیفام_

 و گفتم دمیخند سانهیخب

 رضا؟یعل یگیم ویک_

 امیبرت گردونن م گهیساعت د میبهشون بگو تا ن.بهت بدم یدرست و حساب یگوشمال هیواجب شد امشب _

 .فتهیبه رهام بگو زودتر راه ب...دنبالت

 امیزود م...چشم آقا_

 ...بود دهیچیساختمون پ يتو راهرو یکاف يخنده هام به اندازه  يصدا

 خدافظ.امیمراقب خودت باش تا ب...! زهرمار_
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تو راه برگشت عسل خانوم آقا ...میبه جز چند مورد سفارش که به کارگرها و مسئولشون گفت مینداشت یخاص کار

 قهیهر چند دق رضامیعل...پرسهیرو ازش م ویمحمد چند بار زنگ زد و کامال مشخص بود داره گزارش همه چ

 .کردینثارش م "یلیزن ذل"محمد و  يه پس کل زدیم کباری

 هیزودتر از بق...شد و اومد سمتمون ادهیپ نیاز ماش...افتاد اریکه چشمم به کوه کردیدر شرکت پارك م يجلو

 ...و سالم کردم دمیرو بهش رس ادهیتو پ...شدم  ادهیپ

 نگاهم کنه گفت نکهیاومد از چشمش برداشت و بدون ا یبهش م یروزا حساب نیکه ا شویدود نکیع

 ...!ایمگه نگفتم زودتر ب...ریبخ دنیرس_

 .کنه تیحساس شده بود و من دوست نداشتم خودشو اذ لیدل یب...دیرسیمحمد م نیبه ماش قینگاهش دق رد

 !دوسش دارم...ادیلباس بهت م نیچقدر ا_

 ...مشتاقم ثابت موند يمردمک ها يرو ریبا تاخ نگاهش

  "اریکوه"

 !؟...جدا_

 هاشو با خنده باز و بسته کرد چشم

 ..ادیبهت م یلیخ...آره به خدا_

 ...کرده بود خکوبمیخوش رنگ چشم هاش م يها لهیت

 م؟یبر...نهیبیچشمات قشنگ م_

همونو  یرلبیز رضایاول محمد سالم کرد و بعد عل...رضایشدن محمد و عل کیگفتنم همزمان شد با نزد میبر

 با محمد دست دادم ...تکرار کرد

 .هستم زدپناهیا...سالم_

 فشرد و با احترام گفت دستمو

 .میدر خدمت باش ینیریش ییچا هیداخل  دییبفرما...منم محمدم دوست و همکار آوا...دکتر يخوشبختم آقا_

 ...!دور نموند چکدومشونیاز نگاه ه...دستم گرفتم يدست آوا رو تو نباریرها کردم و ا دستشو

 !فعال...گهیدفعه د هی شاالیممنون ا_

 .میرفت نیکرد و با هم به سمت ماش یباهاشون خدافظ آوا

 ...رسهیم گهیساعت د هیرها _
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 .براش باز نگه داشتم تا سوار بشه نویماش در

 !انیتا پت و متم ب نمیبیدوتا مغازه م میریما م_

 گفت طنتیخنده و با ش ریاز جناب باجناق آوا زد ز دمیجد ریتعب بابت

 .يایاز پس کدومشون برم نمیبب..گمیبهش م ادیب_

 ...دادیم نییرو پا شهیو ش دیخندیمرموز م...زدم  نیماش شهیبستم و به ش نویماش در

 !؟...جانم_

 .گاز گرفتم تا نخندم و بتونم حرفم و بزنم لپمو

 !تو یحت.شهیمن نم فیحر یشکیبدون ه يزیچ هی...بال یجونت ب_

 .تا اومدم دستمو ببرم سمت گونه اش سرشو عقب برد.دیخندیصدا م یو ب دادیهم فشار م يهاشو رو لب

 مگه نه؟..زنمیمورد من حرف اولو م هی نیآقا بزن بهادر تو ا...یاوهوک_

 زدم و زود جوابشو گرفتم یچشمک...کننده بود دواریمطرح کرد ام شویزندگ يموضوع جد یبه شوخ نکهیهم

 ...!یمنم منم کن یتونیمن نم يجلو يدیپس د_

 یو من ب میشده بود رهیبدون لبخند بهم خ...شدم رهیخسته اما خوش رنگش خ يبه چشم ها قیشدم و عم خم

 اغراق و از ته دلم اعتراف کردم

 .دوست دارم یلیخ... چون...ستمیمنم ن میتو ن شیمن پ_

 همراهم بود شهیهم دنشیکه حسرت به آغوش کش يته چشم هاش شدن همون دختر بچه ا يها لهیت

 .یگیم ونیمدام هذ يخورده تو سرت دار یچ هیسوار شو امروز  ایب_

 ....و روشن کردم نیشدم و ضبط ماش نیسوار ماش...لب هاش جا خوش کرد يرو ینیاما دلنش نیسنگ لبخند

مغرور و  ينقش پسر بچه  يهرچند برام سخت بود گه گدار...از رفتارم داشتم تیبار حس رضا نیاول يبرا

بهش نگاه  یواشکی.بودم یواکنش آوا ختم شده بود و من راض نیرفتار ها به ا نیردن اما همک يخودخواه رو باز

 ...لب هاش پاك نشد يخنده از رو ریتو طول مس...کردمیم

! نابود بشم  نکهیاز پا ،قبل از ا فتمی، که ن يو بردار میی، که کوله بار تلخ تنها یزنیبه شونه ام م يروز هی بالخره

دونم ، مرد  یم... آرزوهام يتا لبه  يآیپله پله باال م ،یکنیو رو م ریرو ز ایدونم ، دن یم یزن یبه شونه ام م

،  یامن يجا يذاریمخمل ، م يال یچیپ یم يدار یدلم رو بر م.  يگذر ی، م یفهم ی، م یبخش یبودنم رو م
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که انتظارش و ندارم ، آغوشت رو  ي، و درست لحظه ا یزن یآخر به شونه ام م. که مبادا بشکنه ، که مبادا بلرزه 

 !دونم  یم... کنمیتجربه م

 ...میگشتیخودمون پاساژ هارو م يو برا میدیرس عادیاز رها و م زودتر

رنگش "که  اوردیتازه م يو هربار بهونه ا کردیبه لباس ها نگاه م يحوصله و سرسر یکامال ب آوا

 "خسته شدم"..."رسیرنگش ت".."بلنده"..."کوتاهه""جلفه

و به آوا نشون  داشتمیرو برم اومدیو هر کدوم که خوشم م زدمیرگال هارو کنار م شهیمن با حوصله تر از هم یول

جشن  يبرا...رو دارم ایدن ي قهیسل نیمزخرفتر کردیکه حس م کردیم يطور هیاشو  افهیوقتا ق یبعض...دادمیم

دست  هیآخر سر ...اوردیبهونه هارو م نیاما بازم هم خواستیخودمون کت و دامن م یو خودمون کیعقد کوچ

که جذاب  یمن يو برا میساعت فقط چشم چرخونده بود مین...انتخاب کردم و به زور فرستادمش تو اتاق پرو

 ...مدل ها خسته شده بودم یبودن بعض ينبود تک به تک لباس ها تو ذهنم ثبت شده بود و از تکرار

 ...به در زدم آروم

 ؟يدیپوش_

 ...!دمیشنیموش از اتاق پرو م يخنده  ياومد و برعکس صدا یدر نم صداش

 یبه حالت تنت نکرده باش يوا...باز کن درو_

تا بناگوشش باز بود و  ششین...شهیفکر کردم آوا کت دامن پوش جلوم ظاهر م الیباز کرد و من خوش خ درو

 دستاشو بغل کرده بود

 ...دمشینپوش_

 دمیواضحش فهم يخنده ها یکه فروشنده بود و ط یبه خانوم...بستم مهیوهام انداختم و درو نچنگ به م کالفه

 خانومم شده گفتم یکه متوجه مشکل کم حوصلگ

 ...دارن ازیبرم داخل ؟ فکر کنم خانوم به کمک ن تونمیم_

 .شد و به طبقه باال اشاره کرد شتریاش ب خنده

 نجااو دییبفرما...باال اتاق پروش بزرگتره_

 !..تا بناگوشم باز بود شمیباز کردم و حاال من کامال ن درو

 !دمیقول م...پوشمیم_
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خنده  يو صدا کشوندمشیبا خودم م...برداشتم و دستشو گرفتم زیحرفش گوش ندادم و کت و دامن رو از آو به

جفتمون وسط ...به قول آوا لباس شبم داشت...دونمیچه م ای یباال لباس مجلس...بود دهیچیفروشنده تو مغازه پ ي

  دیشک رونیکه آوا دستشو از دستم ب میواستاده بود یبزرگ بایسالن تقر

 .ایایتو ن...پوشمیم اریبه جون کوه_

کنم  یشوخ خواستمیمن فقط م...دمیرو د دهیکز کرده و ترس يته نگاهش اون دختر بچه  یچرا ول دونمینم

 .نیهم

 باشه؟...یبپوش ارمیبرات ب ادیلباسا از کدوم خوشم م نیا نیب نمینم ببپس م...زمیباشه عز_

 به چشمم اومد شترینگاهش ب يبغل کرده بود و واهمه  دستاشو

 ...باشه_

 دنیپوش يبرا دشیمثال حواسم به لباس ها بود اما متوجه ترد...و دامن رو دستش دادم و ازش فاصله گرفتم کت

 ...رفت تو اتاق پرو ریکه چقدر با تاخ اوردمیخودم ن يبه رو...لباس شدم

 !اونم با آوا..مزه بود یب یشوخ...شدم یدست خودم عصبان از

البد ..اومد یم لیحرف زدنش با موبا يصدا...شدم رهیدرب و داغون نشستم و به در اتاق پرو خ یصندل هی يرو

 لعنت...لعنت به من  يا...بردیبود و داشت به خواهرش پناه م دهیازم ترس

 ...از همونجا جواب دادم...گذشت تا صدام زد يا قهیدق چند

 جانم خانوم؟_

 ...نمیتا ادامه تنشو نب کردیآورد و تالش م رونیدر ب ياز ال ياشو با حالت خنده دار کله

 .افته یدامنش از تنم م...گشاده_

 ...ودها ب یکینزد نیبه خاطر خواهرش که البد هم دیشا..اوضاع بهتر شده بود انگار

 ...ارمیب کترشویکوچ زیسا هی رمیم_

 آورد و گفت رونیدست برهنه اشو ب. برگشتم باال و به در زدم.رفتم و به فروشنده گفتم نییپله پا از

 ...بدش_

لبخند  هی يبرا یلیحالم گرفته شده بود و دل.خنده اش در اومد يانداختم و صدا فشیرو دور مچ ظر زیآو قالب

 .نکردم دایام پ یخشک و خال

 ...اومد رونیدر اتاق پرو باز شد و آوا کت و دامن پوش از اتاق ب نباریمنتظر موندم تا ا دوباره
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 يبرا...تر نگاه کردم يگرفتم و عاد دهیرنگ بدنش رو ناد...اومد یم نترییدو وجب از زانوش پا یکیاندازه  دامنش

 ياز فرم لباس تو تنش گذر کردم و به چشم ها...رو به روم شده بودم ریمات تصو یبار تو سن چهل سالگ نیاول

 ...به ظاهر خندون اما 

همه خواستن نخواستن  نیدر حقت نکردم؟ ا گهیکه جز ناز و نوازش کار د یاز من؟ من...تو؟  یترسیم یک از

 ...ادیبا آفتاب و بارونم رو نم گهیسوخته د شهیر...امو سوزونده شهیر

 خوبه؟_

ام  نهیس يمشتم رو...پا انداختم و دست هامو بغل کردم  ياما پارو...م کنارشداشتم بلند شدم و بر دوست

 ...شدن یبه رنگ باختن و متالش...به از تپش افتادن..به سکوت کردینشسته بود و وادارش م

 ؟يخودت دوسش دار...آره_

 مانیروحش ا يبه بهبود شتریب کردمیکه نگاش م شتریب...دیانداخت و به لباسش دست کش نییپا سرشو

 ...بود یفرار کنه نشون خوب کردینم یلباس جلوم ظاهر شده بود و سع نیبدون خواست من با ا نکهیهم...اوردمیم

 ...یحال منو داشت کمیکاش ...سخته دست از پا خطا نکردن چقدر

 اد؟یبهم م یاصال نبات...رنگشم دوست دارم...خوشگله_

دل کم دست و پا  نیآوا و ا شتریب یکشف زنانگ يبرا زدنیو مچشم هام دو د...محض گرفته بودم یرنگ کور

 !افتنیدست  يبرا زدینم

 .پولش و حساب کنم نییبرم پا...آره خوبه_

 دهیکه آوا به رخم کش يبار از حس مردونه ا نیاول يامروز برا... نشه نکهینه ا...نخوام نکهینه ا..نکردم نگاهش

 ...!دمیبود ترس

تا اومدن ...ستادمیمغازه منتظر آوا ا رونیو ب دمیکارت کش...میدیرفتم و به فروشنده گفتم که لباس رو پسند نییپا

چه مرگم شد  دمینفهم..کالفه بودم....نخ آرامش دود کنم هیاعصاب منحل  نیآروم کردن ا يدادم برا حیآوا ترج

 ...کردمینوك کفشهامو برانداز م و گرفتمیانگشتم کام م يال گاریپشت سرهم از س...و چرا نموندم

 ؟يکرد يباز تک خور_

بزرگ رو از  چیجعبه کادوپ.ازم نداشت یحال خودشم دست کم...و به صورت بر افروخته اش نگاه کردم برگشتم

 .انداختم ابونیرو تو جوب آب وسط خ گارمیدستش گرفتم و ته س

 .اومد یبهت م...مبارکه_
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 ...دستت درد نکنه_

 ...کنهیدرد نم_

 ...میهم راه افتاد يلبش نقش بست و شونه به شونه  يرو يخسته ا لبخند

 چوندن؟یپ عادیرها و م_

که براش  مونیکرد تا به مرد کنار دست کمینزد شتریجواب سوالمو بده بازومو گرفت و خودش رو ب نکهیاز ا قبل

 ...مراعات کنه نخوره دیخانوم با هیمهم نبود موقع رد شدن از کنار 

 .انیخونه تو م...انینم دیخر یعنی...انیاومده نم شیواسش پ يکار هی عادیم_

 دفعه؟ هیشد  یچ.دیخر میخودشون اصرار داشتن باهم بر_

 ...رو حفظ کرد و آروم جواب داد یشگیفاصله هم همون

 !دعواشون شده_

حدس  تونستمیسته مندون.خنده آور بود دادیدر مقابل همون چهره و داد و ب عادیآروم و ساکت م يچهره  تصور

و شناخته بودم محال بود دعوا کنه و تهش به  دهیکه من د يعادیوگرنه م...دعوا رها بوده و بس یبزنم سر اصل

 !کنارش خواهرش دیخر ارهیبرسه که رها رو ن نیا

 دوست نداره؟ عادویمگه م...بشه ادهیپ طونیباهاش حرف بزن از خر ش! ام هست يماد...نِیرها دهن ب_

 .شد رهیخ بیوغر بیبا مدل عج یو به لباس ستادیمغازه ا هی يجلو

 لباسو بخره و بپوشه؟ نیهست ا یکس_

 چشه مگه؟_

 مگه نه؟...متر پارچه کمتر برده هی...بازه یلیخ_

جواب  گفتیآوا م...رو گرفتم  عادیم لیشماره موبا...ستین یاطیکردم که شغلم خ ادآوریو با خنده  دمیکش دستشو

 ...دهیمئن بودم جواب مو من مط دهینم

 ...سالم داداش_

 بابا؟ ییکجا ؟یچونیپیداداشتو م...یسالم مرد حساب_

 يمن برم ازش طرفدار گهیبعد م کنهیم لهیبه خدا خودش به خواهرم پ...شورشو درآورده گهیرها د نیا_

 "؟يندازیدعوا راه م يآورد ریخانوم من اعصاب مفت گ"بگه  ستین یکیآخه ..بکنم
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 يکنار زیو نگاهش معطوف به دختر بچه م زدیهم م جشیتو آب هو شویآوا بستن...شده بود یشاک یحساب

 دختربچه داره يبلند و بافته شده  يچشم به موها زدمیحدس م...بود

نداشته  يتو کار...انیخودشون از پس خودشون برم...نطورنیهم اش هم نایا...زنا ننداز نیا يخودتو تو دعوا_

 ؟یکنیچرا اعصاب خودتو خرد م گهید...هم طرف اونو ریبگ نویهم طرف ا.باش

 .آوا شیپ ادیدوست داشت ب...کنهیباز نم زنمیام در م یحاالم رفته خونه خودشون هرچ...بگم آخه یچ_

 برگردوند و با لبخند گفت ریصورتشو با تاخ...رو دست آوا زدم آروم

 چقدم بلنده...ییموهاش خرما...بچشون خوشگله_

 ...بردم شیشونه ام گذاشتم و سرمو نزدک يرو رو یگوش

 گهیچشم و ابروش به من بره قد و قواره اشم به من بره که د یکاف.رسهیما که نم ي ندهیبچه آ یبه خوشگل_

 ...فبها

 تا باهاش حرف بزنم دیرس عادیآماده به پرخاشش خنده ام گرفت و نوبت به م افهیق از

فعال درو به روت باز کنه  زیزبون بر...یکشیشاخ شونه م یکنیم خودیب يندار تو که دل دعوا و قهر...پسر خوب_

 .دهیتدارك د یعمه خانوم حساب...دیایب دیفتیراه ب...ياشم خودت بهتر بلد هیبق

 ....بود دهیو به مرز ناله رس بردیحد ازش حساب م نیبهش گفته که پسر مردم تا ا ینبود رها چ معلوم

 ...!ام استاد یشاگرد خوب...اش حله هیدرو باز کنه بق نیتو دعا کن ا_

 ...به رها ییدادم و چه مشاوره ها عادیبه م يمونده بود آوا بفهمه چه دستور کار نمیهم

 .فعال...يریگیچند م ستیاز ب نمیبب_

 .کردیام م وونهیستار داشت د يقهوه و صدا يبو...بذاره فشیک يبه رها دادم تا تو لویموبا

 ؟گفت یچ_

 اخالقش؟ نیرفته ا یبه ک. شده قهیدست به  عادیرها باز با خواهر م...انیم_

خنده اشو گرفت و خودشو به خوردن  يجلو...کنمیکدوم روز اشاره م یدارم به کدوم سال و حت دونستیم خوب

 ارهیدووم نم ادیو ز دهیبروز م شویتو دار نیا دونستمیبازم خوب م...مشغول کرد جشیآب هو

 !الشیبیبا اون س مونیم...زدمشیم شترمیجا داشت ب..اون دختره حقش بود_

 ..اوردیاز اون روز و اون ماجرا به زبون م يادآوریبود که هربار بعد  یکلمات و عبارات قایتک جمله هاش دق تک

 .بلند اعتراض کرد يخنده هام اونم با صدا به
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 بخنده که دندوناش معلوم نشه؟ يطور دیآدم با گنیم يدیمگه نشن ؟يدیخند ينجوریباز تو ا_

 همه دخترها به پسرا یشگیحس هم...هام تیبه من و عدم محدود کردیم يحسود

 ...قد و قواره ام نینه من با ا...اون جمله رو نسبت به دخترا گفتن زمیعز_

 ...شدن دوندوناشو نشونم داد دهییو آوا با حرص سا دمیخند بازم

 !که چقدر معتقدم یدونیم.کنمیم ایاما ح...مثل تو بخندما تونمیمنم م_

 داشتیبرم گهید کهیت هیزود  یلیو دوباره خ ذاشتیتو دهنش م شویحرص قاشق بستن با

 .يبلند بخند يجاها با صدا نجوریالخصوص ا یاصال دوست ندارم تو کوچه و عل یدونیکه م دونمیم...آره _

 ...یگرفت ادیوجود رها  منیکه به  يو ابرو اومدن بلد نبود چشم

 خسته شدم...خونه میبر_

 کردم زیچشمامو واسش ر دیتکون دادم و با تهد سر

 !يدیرسیخسته به نظر نم يراد فرد بود نیتو ماش. خسته شدم یبگ گهیبار د هیبه حالت اگه  يوا نیبب_

 .بود تا عکس العمل نشون بده و اعتراض کنه یجمله کاف هی نیهم

 ...!!اریکوه_

 .دمیآخر قهوه تلخمو نوش يکردم و جرئه  یظیغل اخم

 بهت بفهمونم؟ يچجور...ياونور بر نوریمردت ا يبا همکارا ادیخوشم نم...و  اریکوه_

 زدیبه چشم هام تنها پلک م رهیو خ کردیدستشو خرد م يتو يکاغذ دستمال

 ...ام هس گهیاز اون دو نفر د ریغتو اون شرکت ب...ینگرانش باش ينبوده که تو بخوا يزیچ رضایمن و عل نیب_

 شدم ادآوریقطع کردم و با تحکم  حرفشو

 ...!ازدواج ندادن شنهادیعاشق تو نبودن بهتم پ چکدومشونیاما ه_

 گذاشت و آروم گفت زیم يسرشو رو...ادینگاهم مجابش کرد که کوتاه ب ینینگاهم کرد و سنگ رهیلحظه خ چند

 ...بد اخالق _

 ...آروم تر زمزمه کرد یلیبعد خ و

 .ادیخوابم م_

 .مینشه امروز تمومش کن يلباستم بخر که دوباره کار یکیاون  میپاشو بر_
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 نگاه ازم گرفت سیسرخ و خ يبلند کرد و با چشم ها سرشو

 باشه_

اومد اونم تنها به  یخوشم نم رضایهرچند از عل...چون بد اخالق شده بودم و حق داشت اوردمیخودم ن يرو به

 یمشکل هیرو انتخاب کرده بود اما با کار کردنش کنار بق یبود و خوب کس قهیخوش سل نکهیخاطر ا

بود که بفهمه برام مهمِ  نیا يبرا هاحرفا تن نیبه رفتارش اعتماد کامل داشتم و ا...من به آوا و اخالقش....نداشتم

بگذرونه که قبال دوسش  یرو با کسساعت شبانه روزش  شتریاز مردا دوست ندارم زنم ب یلیمنم مثل خ....

حاال که  گفتیم...حس و تناقض هاش نیبردن ا نیکرد به از ب دییو تاک دیبه دکتر بابازاده که گفتم خند... داشته

 شتریب...من بد دلش نکنم رفتهیو با مردها همکار بودن و کنار اومدن رو پذ رفتهیآوا حضور در اجتماعو پذ

من سر حرفم ...خودش گفت يدکتر برا...اما...بهبود روابطش یتو همون موسسه و حت يکنم به همکار بشیترغ

 !هستم

بشه  یتا اتاق پرو خال میلباسو انتخاب کرد و منتظر موند هیمغازه به اون مغازه شدن  نیبعد چند بار از ا باالخره

 ...و بپوشدش

 ... یآسمان یآب لباس

 اشو نداره؟ گهیرنگ د_

لباس رو از دستش گرفتم و به سمت . شونه باال انداخت .مقنعه اشو صاف کرد نییداد و پا هیتک وارید به

 ...مرد مغازه رفتم يفروشنده 

 داره؟ ییلباس چه رنگا نیآقا ا_

 حوصله ژورنالو جلوم گذاشت و گفت یب

 ...نیبب نیتو ا_

کنه و از طرز  دیاومده ازش خر که تو مغازه اش يبراش مهم نبود مشتر...رندیها شکم س یکه بعض گنیم راست

 ...باشه یبرخوردش راض

 .نیاریب نیزردش رو اگه دار یطوس_

دوباره صداش ...زدیم دیبود که چند قدم اونورتر داشت لباس ها رو د یخانوم ِ به ظاهر متشخص يتماشا محو

 حوصله تر از قبل گفت یب نباریزدم و ا

 ...آقا میندار_
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 ...دستم انداختم و برگشتم سمت آوا ریز نیتریو ي شهیش يرو رو لباس

 .دادمیبهش م یحساب یگوشمال هیمردك حوصله کتک خوردنم نداره وگرنه  نیا...میبر_

 ...میرفت يمغازه کنار سراغ

و زرد مورد  یطوس بیترک...ادیم تینها یرنگش به آوا ب بیافتاد که مطمئن بودم ترک یچشمم به لباس باالخره

 ...راستش باز بود اشاره کردم يزانو يتا رو نییکه از پا يو به لباس بلند میرد شد ابونیخ با هم از....پسندم بود

 ش؟یبپوش میبر.دوست دارم یلیدوتا رنگو خ نیمن ا...هاش نهیا_

لباس رو  متیداره ق دمیفهم نکهیهم...به لباس نگاه کرد و جلوتر رفت يشتریبا دقت ب..ومدیانگار بدش ن خودشم

 ...به بازوش زدم و در مغازه رو باز کردم خونهیلب م ریز

ازم فاصله گرفت  یموقع وارد شدن به مغازه حساب نباریا...بود دیو نگاهش پر از ترد کردیم دادیتو وجودش ب ترس

 ....پهنم نخورد  ي نهیتنه اشم به س یو حت

لوار ست به تن داشتند و به مغازه که مانتو ش نیا ينه به فروشنده ها یمغازه حرص درآر قبل يبه فروشنده  نه

 !ژورنال ها شربت به خوردمون بدن دنیکه موقع د کردندیشدتم اصرار م

 !؟...آوا_

 از ژورنال رو عوض کرد يا گهید ورق

 ...هووم_

سالها فکر کردم گم و گور  نیکه ا ییو رو يرو به اون رو کرد نیکنه که امروز منو از ا کارتیخدا بگم چ يا

 ...یدر گوش يبغل کردنت و زمزمه ها يدلم لک زده بود برا... يدیکشبه رخم  یشده حساب

از  دیسرکوب حس بودنش سال ها همراهم بود و نبا...کردم که حاال دلم براش تنگ شده بود؟ نکارویا یک اصال

 ...داشتمیم شیکودك غرق در دوازده سالگ نیاز ا یبه بعدم توقع نیا

 .خوشمزس...شربت بخور ایب_

 !شربتم یخال وانیتو دستم افتاد و ل تیسکوئیبه ب نگاهش

خاك تو  ؟يخوریم تیسکوئیب ياالنم دار يبعد تو شربت خورد مینکن دیازشون خر دیشا...زشته اریکوه يوا_

 !سرم

 !خانوم؟....ارهیام واسم ب گهید یکیبگم  خوامیتازه االن م..داره یچه زشت_

 دهنم آورد و با التماس گفت کینزد دستشو
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 صداش نزن آبرومون رفت...يده ساله شد يمثل پسر بچه ها...تو سرت خورده يزیچ هیامروز  به خدا_

 .کردنش به سرم افتاده بود تیاذ الیخ یشده بودم و حساب سرتق

 .نکردم يزیآبرور نیاز ا شتریو هفتو بپوش تا ب یلباسو با کد س نیپاشو برو ا_

شربت خنک آوا رم .از خانوم ها رفت یکیکرد و سمت  ياخم جد هیمن  يخنده ها يبلند شد و جلو زود

 ...و منتظر موندم دمیسرکش

بودم  ینیاز ا گهید نمیتو تنش بب خواستمیلباسو م نیمسلما اگه ا...سمتش رفتم عیخورده باز کرد و سر هی درو

 از همون پشت گفتم...شدمیبدتر م

 ...خوبه_

 نیطن...ادیبه لبش ب يا گهیکس د يدارم جز خودم جلوکه دوست ن ییاز همون خنده ها... دیخند سرخوشانه

 ...خوش رنگ صداش به گوشم خورد

 ...خوشگله یلیخ_

 ...یلباس نمون یب...دارن ادیرسم و رسوم ز عادیم لیفک و فام نیام بپوش ا یکیخب اون _

 .ادیاز من م شتریحتما به اون ب...بهش دمیم ادیخوشش ب...شهیعاشقش م نهیبب نویرها ا اریکوه يوا_

 !عمرا اگه بذارم...لباسو انتخاب کردم بعد سهم رها بشه من

 .و بپوش بچه یکیاون ...واسش بخره ادیداره ب قهیاونم شوهرش سل..مال شماست...رینخ_

 به در زدم.طولش داد یاز قبل شتریب...پشت در منتظر موندم نباریبست و ا درو

 شد؟ یچ_

 .دستم افتاد...داره پشتش پیز نیا...کمکم ادیاز اون خانوما بگو ب یکیبه _

 عوض کردن جو خودم و خودش گفتم يبرا یگل کرد و به شوخ طنتمیش

 چرا؟ هیکمکت؟ تا نقد هست نس امیمن ب_

 تا خنده اش معلوم نشه گفت کردیکه تالش م ییبه در و با صدا زد

 ...ارمایدرش م_

شده بود که با خودش  یچ دونمینم...برداره شویکی خواستیبود و برخالف اصرار من م دهیدوتا لباس رو پسند هر

خودم براش  فمیک هیو  دیهر دو دست لباسش کفش هم خر ياز همون مغازه برا...فکر کرده بود پول کم دارم

 ....انتخاب کردم
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 ... کردمیرو عوض م ویموج راد کیتو تراف...خونه ام دنیزنگ زد و گفت که رس عادیم نیماش تو

 !یچیاونم واسه ه...خرج رو دستت گذاشتم یلیز خامرو گمیم_

 ...میگوش بد ویسرخوشانه راد يتا به برنامه ها میدادم حرف بزن حیترج

 .ادیکفش درب نیحداقل پول ا یمسافرکش رمیدور م هیامشب حتما ...یپرخرج یلیخ...خدا ازت نگذره...آره واقعا_

 ...حالش رو بهم اخم کرد یب يپهلو نشسته بود و با چشم ها به

 ...دیببخش. کنمینم یشوخ_

به باد رفته ام بازم از خدا  ياز آرزوها یلیشده بود و من مثل خ شهیتر از هم یخواستن نینور المپ ماش ریز

 .من بود يایکه همه دن يدختر دنیبه آغوش کش يسپر کنم برا نهیبهم بده تا س گهیفرجه د هیخواستم 

عمه  نیشمال وگرنه ا میریم ییبعشدم جفتمون دوتا میخوریرستوران نهار م میریم عقد متازه فردا بعد مراس_

 ...هزار جور نقشه تو سرش داره يدیو تو د شناسمیکه من م یخانوم

 ها معطوف کردم که گفت نیبه ماش نگاهمو

 بنده خدا به خاطر ما اومده.میبر میبذار خوردهیبهش برم ؟ینقشه چ...نقشه؟؟_

 ...!اما گفتم گفتیم دینبا

 دروغ؟ یحت ایمن راست بگم  يخوایتو که نم! مهمه یلیواسشون شب زفاف و صبحونه فرداش خ ایمیقد_

که چند  ياز قلب مرد چهل ساله ا...گذر کردم از حجم بودن و خواستنش...انداخت نییکردم و سر پا نگاهش

 ...زدیو دم نم دیکشیبه دوش م ینیسنگ يسال آرزو

 ...نکنه به خاطر عمه ات_

 چرخهیتو سرش م یکنجکاو شدم بدونم چ.نزد حرفشو

 ...؟یبه خاطر عمه ام چ_

نبرد تا  ییمن راه به جا ينگاه موشکافه ...لبم گذاشتم يدستم رو رو يدادم و انگشت ها هیتک شهیبه ش آرنجمو

 گفت نکهیا

 ؟یزنیتو که به من دست نم_

برسه که  ينزنم که بعدا روز یتا حرف زدمیگزیو من لب م خوردیداغم به پشت انگشتام م ينفس ها يگرما

 تونهینم چکسیه...ستین چکسیه يگفتن برا چوقتیه...!! شدیدروغ م "چوقتیه" گفتمیاگه م...بشم مونیپش
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جذب کنه و  رو به سمتم طانیبا غرور حرف زدنم ش خوامینم...هیمثل بق میآدم هیبه خودش مطمئن باشه و من 

 ...کنه دایپ خیکارم ب

 لیروز که تعط هیشمال؟  میبر گمیم یچ ياصال برا...یپرسیم یپس واسه چ م؟یمگه ما باهم حرف نزد_

منم با عرفان حرف زدم چند وقت برم ...سرکار يبر یشنبه بتون میایم يجور هی...دو روزم پنجشنبه جمعه یِرسم

 دیتمد دیداد انتشاراتم با قرار...تو ترجمه کمک کنم انیکه از فرانسه م شونیخارج يشرکتش به خاطر مهمونا

 یمثل قبل دونمیم...نکنه به کتاب آخرم اونم وقت چاپشه لهیفقط اگه ارشاد باز پ...کنم تا مجوز چاپ دوباره بدن

 ...شهیموفق م

 ...باشه هدیو توقع نداشتم آوا همه رو شن اوردمیرو به زبون م یربط یحرف با ربط و ب هر

 ...تو که بهم...جواب منو بده_

 بم و خش دارم دست خودم نبود يشدم و باز شدن صدا يکفر

 خوب شد؟...امی...ینم...تو...من سمت...زنمیدست نم...به تو...من...زنمینم_

 يپسر بچه  هیتنب يو من برا ختیریاشک م....کرده بود لیصورتش حا يو کف دستاشو رو ختیریم اشک

 ازیحسود و پرن يآروم کردن بچه  يو من برا ختیریاشک م... دمیتخس و احمق وجودم به فرمون مشت کوب

 ...دمیکشینفس م قیو عم زدمیرو به صورتم م ابونیسرد خ يهوا

کنم اما مجبور  دارشیاومد ب یدلم نم...اش خوابش برد هیکردن دل پر گال ینزدم و آوا بعد خال یخونه حرف تا

ساعت قبلش  کیاومد  یباهم خوش و خرم بودند که اصال بهشون نم يبه اندازه ا عادیخونه رها و متو ...شدم

 يحس هم زبون دراز نیتو وجودم ا داحسادت هم نداشتم که به شکر خ...و تاپ هم زدن و دعوا کردن پیبه ت

 ...تیکرد و اعالم موجود

وضو ...تو اتاق رفتیو م کردیعمه ام مدام اسفند دود م...رو بپوشه دهیکه خر ییآوا رو مجبور کرد تا لباس ها رها

 ...از اتاق مشغول خوندن نماز شدم یکی يگرفتم و تو

نمازم که تموم شد رو تخت ...باهام حرف بزنه خوادیکه م دمیفهم...اومد تو اتاق عادیکه م خوندمیدوم و م نماز

 نشست

 !باجناق...آقا..دکتر...قبول باشه استاد_

 ...دمیحضرت زهرا رو گفتم و به روش خند حاتیلب تسب ریز

نه؟...خونهیکبکت خروس م_
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 ...کردمیکه داشتم جانمازمو جمع م ینگاه به من هینگاه به در انداخت و  هی

 تونستمیشده بودم نم شونیکه همسا لیاوا...همه هیاخالقاشون شب یلیدونه باشنا اما خ هی...دوتا خواهر نیا_

االن که با رها عقد ...دمیکه رو کردن فهم ییرها اما کم کم با اخالق ها ایه آواست که جلوم ینیبدم ا صیتشخ

 ...اخالقش بهتره یکنیرها ظاهرش گول زنکه فکر م یمنته..دوتا کپ همه ان نیا نمیبیم میکرد

درد  یپام حساب ينداشتم و انگشت ها ادیعادت به راه رفتن ز...تا زدم نمویشلوار ج ينشستم و پاچه ها نیزم رو

 ...کردیم

 اخالق زنه من بده؟ یبگ یخواستیاالن م_

 ...!میو راض دهیبهم م یحس خوب! برندیکه همه ازم حساب م خوبه

 ؟یکنیبا آوا سر م يکه تو چجور نهیمنظورم ا...نه_

 به تو چه؟ _

 به مذاقم خوش اومده بود یِ که حساب ییموضوع ها گریمظلومم از د باجناق

 دمیقول م.مشاوره واستون بذارم هی يخوایدعواتون شده استاد؟ م...یتو خودت ياومد یاز وقت...تو چته...بابا يا_

 چطوره؟..یاصال صلوات...رمیپول نگ ادیز

شده بودند دست  نیسنگ یحساب یخواب یبه سمت شکمم خم کردم و به چشم هام که از فرط ب زانوهامو

 .دمیکش

 !کنمیم تیاونموقع حال...گهید يریمشاوره بگ یزنیتو زنگ م...افته ها یگذر پوست به دباغ خونه م عادیم_

 ...باال آورد میو دستاشو به نشونه تسل دیخند

 کتریگردن من از مو بار...غلط کردم دکتر_

 ...زدم  لبخند

از  ای زنهیمدام به آوا زنگ م میرونیکه باهم ب ییروزا.رهیگیآوا رو م يبهونه  شترمیب...شده ریبهونه گ یلیرها خ_

راستش خواهرم پشت سر آوا ..و عالقه یدلتنگ گمیم...بکنار نایا...هر چهار کلمه حرفش سه تاش خواهرشه

 !الم شنگه برپا شد نیو ا دیزده بود که به گوش رها رس یحرف

 دمیو مزاح بود پرس یاز هرگونه شوخ یکه خال یشدم و با لحن زیخ مین...دیلبم ماس يرو خنده

 گفته؟ یخواهرت چ_

 ...بود دایکامال از ظاهرش پ یدستپاچگ...نییجمع و جور کرد و آب دهنشو به زور فرستاد پا خودشو
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آخه ...کنهینم یباباش زندگ ایو چرا با مامان  کنهیم یچرا تنها زندگ ستیفقط برگشته گفته آوا معلوم ن...یچیه_

خودشم خرج رها رو ...منم گفتم خواست آوا بوده نکنیم یبراشون سوال بود چرا آوا و رها تنها زندگ لمیهمون اوا

 ...دادهیم

دوتا خواهر و  نیا يچطور...یهمون قدرم واسه آوا ارزش قائل بش دیبا يرها رو دوست دار شهیتو که ادعات م_

 هان؟...که خواهر تو به خودش اجازه داده پشت سر آوا حرف بزنه يخانوادت نشون داد يجلو

اما .شدم یمنم اندازه تو شاک...رها خواهرمو شست انداخت رو بند تا خشک شه...ایوتاه بتو ک اریکوه...بابا يا_

ربط  یاحدالناس چیوگرنه به ه...ادیتو کارم ب "نه"خانواده ام باز بشه و  يروم تو رو خوامینم یتاقبل جشن عروس

که مادرشون هرجا  نجاستیمشکل من ا...ندکن یزندگ یو با ک ينداره زنم و خواهرش دوست دارن چجور

 يدعوا هینذاشتم رها بفهمه وگرنه با مامانشم ...ستیاون که دست من ن! زنهیاز نااهل بودن آوا دم م نهیشیم

 ...نداختیراه م گهید

بوجود  هیقض نیتو ا يریتوف کلمیقد و ه...ندارن یباور کن زن و مرد فرق...بود خدا یامروز و امشبم کاف يبرا

بندازن  زمینذار بنده هات ه...دهیرس گهید رسهیبه مو م مانشیا یکی یوقت...برهیم گهید برهیم یکی یوقت...ارهینم

من کم ...تونمینم گهیمن د...یکنینگاه م طحکمتت فق يو تو از رو کنندیکه خودشون برپا م یشیتو آت

 نیو حرف مفت و نگاه سنگ هیو کنا شین خوامینم گهید...بگم يبابا چجور...ندارم یستادگیمن توان ا...آوردم

 یتو کَرم...کن يکار هیتو ...ستیو بنده هات کوتاه ن ایتو که دستت از دن..تو که دستت بازه...آوا بشه يحواله 

 ...رهینم يراه دور...کن

 یتالف يخوایم..یِچ...کنمیفقط چند ساله به بنده هات خدمت نم..نشدم فیکث..چرك نشدم..کن گامین...منم

و اون  مارستانیبرگردم به اون ت تونمینم...مسجد بهم زد يخواب آخرم حرفاتو قار ریتو تعب...ياریبکارمو سرم در

تو  يشفا ي لهیوس خوامیمن نم...کنم نرو درمو یضیکنم مر یو فقط با حرف زدن سع نمیبش تونمینم...مرکز

پاشم  يحاال از من توقع دار...يخوبش نکرد...يشفا نداد مویکس زندگ نیتر زیتو عز...؟یکنیچرا زور م..باشم

آوا و حال اون  ادیکه هرکدومشون منو  ییکه خوب کنم زن و مردا مارستانیبرم ب...مثل روز اول برم مطب

کائنات به دستور و امر  نیو همه ا ایدن نیاصال همه ا...يتو قدرت دار...یتو خوب...میتسل...قبول...ندازنیروزاش م

 ...منو به خودم ببخش...بردار یکین دست از سر م...شنیم تیتو هدا

 هی يفردا قرار بود برا.تحملم کنه تونهیم اریکوه يو چه روز یکه تا ک کردمیفکر م نیراه برگشت مدام به ا تو

 به شناسنامه و امضا؟ يازیچه ن..به دفتر و دستک يازیچه ن م؟یمگه نبود...میعمر محرم هم بش
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موقع شام دو سه قاشق  اریکوه...شدم و به سمت خونه رفتم ادهیکه زودتر پ بردیم نگیو تو پارک نشیماش عادیم

 .فردا حرف زد يبا عمه خانوم درباره  یاز سر واکن یلیدوبارم خ یکی یحت.نخورد شتریب

 ...بود اریکوه.زنگ خورد میکه گوش کردمیهامو عوض م لباس

 ...سالم_

 د؟یدیسالم رس_

 .از عمه خانوم تشکر کنبازم .کنمیدارم لباسامو عوض م.آره_

 .دادم عادیآدرس محضرم به م.دنبالت  امیخودم م ازدهیفردا ساعت .باشه_

 ؟يندار يکار.خب یلیخ_

 ...یاگه خوابت برد خوب بخواب...نه_

 و با خنده گفتم دمیدراز کش نیرو زم...خواب خوش داره هیانگار که خودشم حسرت  "اگه"گفت  يجور هی

 !يبهونه دستم داد یبهونه دستم نبود چشم هام مثل جغد باز بود چه برسه به امشب که تو حساب گهید يشبا_

جواب سالمم  گهیکردن تو رو داشتم تا االن د تیمن اگه دل اذ...یکنیبهونه؟ تو همه اش با من بدتا م_

 .يدادینم

 ...زده بودم من از اول باهاش حرف! حق نداشت باشه...دلخور بود ینبود اما حساب یعصبان

 من بود؟ نِیهووم؟ به خاطر حرف تو ماش ؟يخونه ات بداخالق شد میچرا رفت_

 قورت دادم و دوباره گفتم بغضمو

 نگفتم؟...يریگیو م یچه زن خل و چل يمنکه از اول گفتم دار_

گذاشته به  عادیرها که حتم داشتم بازم سر به سر م يخنده ها يآرومشم همزمان با صدا يخنده ها يصدا

 ...گوشم خورد

خونه توام خانوم  يکه من شدم آقا یوقت يما بمونه برا ییمسائل زناشو.نکن یباز منو عصبان...بچه جون_

 ...!یمادرت با رها حرف بزن يدرباره  دیراستش با...خونه

 ...شدم و با پام در اتاقو بستم ریخ مین سرجام

 شده مگه؟ یچ_
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 يبرا...گذاشته  ریرها تاث يتو رو يرفتارها.رها ازش دور بشه يگفته که تو باعث شد عادیم يتو خانواده _

 .شهیدعواش م عادیرها با خواهر م نمیهم

و شکر  یهمه خوشبخت نیخنده دار نبود ا...رهارم نابود کنه یمامانم قصد کرده بود زندگ ریو رویه نیا تو

 نکردن؟

 بچه؟ يخندیم_

 گرفتم يگذاشتم و با دست آزادم موهامو به باز سرم ریاتاقمو ز يگوشه  فیک

قراره که ...و مثل گذشته هر روز به پدر و مادرم فکر کنم نمیبش خوامینم! مثل تلفن بابام...ستیبرام مهم ن_

و  یبرام تو مهم...آرزوش و داره يکه هر دختر يخانوم خونه ا شمیدارم م...داشته باشم یخودم زندگ يبرا گهید

 ...!رتمیغ یب يمادر نداشته ام و بابا يگور بابا! کم خودم هی

_... 

 ؟يتو که از دستم خسته نشد! ؟...اریکوه_

و باد به غبغبم  یزنیحرف م ينجوریبدونم که ا ادیم شیپ نمونیکه ب ییبحث کوچولو هیاگه هربار بعد _

 ؟يمگه تو از دستم خسته شد! چوقتینه ه...يندازیم

 یببرم ک ادیکه از  يبه اندازه ا...خوشبخت باشم دمیجد یاشکم سر خورد و از ته قلبم آرزو کردم تو زندگ قطره

 يبنداز ادمیکاش ...آدم ها فیکث يایدوازده سالم بود قل خوردم تو دن یببره که وقت ادمیاز ...دمیکش یبود و چ

 ...سختم يمرد روزها نیرت ردبا نام یهربار بعد هم آغوش دمیکش یبار برات بگم که چ هی

 ؟يدیخواب...با توام خانوم_

 ؟یِهمون خونه جنگل میریفردا م گمیم...نه_

 فرق داشت گفت ششیکه کامال با چند لحظه پ ینه اما با لحن دمیبغض دارم شا دیفهم دیشا

 چطوره؟...استیکه رو به روش در ییالیو هی میریم ندفعهیا...الزمه یتنوع توزندگ_

 !باشه بهشته ییبا تو هرجا_

 يایشب دن نیآخر يبرا یحساب...مخصوص به خودش يها طنتیبامزه و ش يها یشوخ...خنده هاش ي قهقه

 ...بود نیام دلنش يمجرد
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. شه یجز تو پر نم يا گهیمرد د چیبا دست ه نـشونیب يساخته که فاصله  يجوریمنو خدا  يانگشتا اصال

حتا  ایمحکم فشارش بدهه  یبدجنس يکه از رو یناش يبچه  کیدن به  یانگار قلبم و م یکن یسالم که م

 ...گذرهیبودم م تکه باها ییروزا ادیبه جونِ خودت هنوز که هنوزه روز و شبام به ! روش  نهیبش

 ناییبه تو که اون پا بیصل نیا يباال، از رو نیهر روز تا شب، از ا. و زن تر از خودم سراغ ندارم یکن کس باور

 .ادیز نجایمثل من ا. کنم یکنم و نگاه م ینگاه م یتر شدنمشغولِ تنها

 يبایصل يخودم اومدم باال ي، خودم با پا. خودشون شدند يعزادارِ فرزند نداشته  یکه اشتباه ییها میمر

 ....یائسگی

 دوست دارم منتظر باشم؟ شهیچرا هم يدیبارم ازمن پرس هی

دور موندن و از دور به آدمها نگاه کردنه. ستیانتظار ن حرف جنونِ ب. حرف کیمنه که اگر نزد ياندازه  یحرف 

 !گمیبه جون تو راست م...لباس هاتو...خونه رو...سوزونه یم زویتو بشه همه چ

 .به شارژ زدم و درو به روش باز کردم لمویموبا یگوش...خوندیو برام شعر م زدیبه در م تمیبا ر رها

 طون؟یش هیچ_

 ...دیشد و لپمو محکم بوس زونمیآو

 ...!ها طونهیش.میدیچقدر خند اریکه با عمه کوه يوا...یشیعروس م يفردا دار شهیباور نم_

 ...شونه ام گذاشت يدور کمرم حلقه کرد و سرشو رو دستاشو

 .فکر کنم سرماخوردم.از حموم اومدم خودمو خوب نپوشوندم...آوا کنهیپهلوم در م_

 ...دادیرنگ م يموهاش بو...دمیپهلوش کش يدستمو رو آروم

 ... شهیخوب م.برات با شال ببندمش ایب_

 .نباشه گهیکه قراره د ییوقتا شدیدلم براش تنگ م.شد رهیشونه ام برداشت و به چشم هام خ ياز رو سرشو

 ...یستین شمیپ گهیاز فردا شب د_

 ...هاش هیباز با خودش قرار گذاشته بود دل منو خون کنه با گر رها

 ..نارویا زینر...چشمات حالت گرفته يکرد هیبه خدا از بس گر...که مینیهمو نب گهید ستیقرار ن_

صورت مثل ماهشو  خواستمیم...میدیکنار هم دراز کش ییدوتا...سرشو باز کرد پسیو کل دیخند هیگر ونیم

اشک بود و مدام به گلوش دست  سیچشم هاش خ...چونه ام گذاشتم ریو دستمو ز دمیببه پهلو خوا.نمیبب

 .بغضش باز بشه خواستینم...دیکشیم



wWw.98iA.Com ٣٤٨ 

 اتو کامل گرفت؟ هیزیجه! از مامان چه خبر گمیم_

حالم ازش بهم ...دهیلوکس واسه دخترش خر ي هیکه جهز نهیا عادیم لیفام يادعاش جلو يهمه _

بزنم هرچند خودشم دوست  غشیحقشه ت...ستمیمن مثل تو ن...بگذره میتا عروس کنمیفقط دارم مدارا م...خورهیم

معلوم  عادیور دل خواهر انتر م نهیشیم ادیم شهینکبت پا م.شوهرم سربلند کنه لیفام يو افاده جلو سیداره با ف

برنامه ...رسهیه از فردا دستمون بهم نمک میخودمون حرف بزن يدرباره  ایب...ولش کن...کنهیزر زر م یچ ستین

 فرداتون چطور شد؟

 نیاز هم یدلم براش تنگ شده حت...اشکاشو پاك کردم و جاشون بوسه زدم ينوك انگشتام دونه دونه  با

 ...االن

 ...ایقراره توام عروس بش گهیروز د شیپنج ش نکهیمثل ا...نکن هیگر ينجوریا...مهربون من يِخواهر_

 هم گذاشت يو چشماشو رو دیبه زور خند...حال یبود و ب خسته

 شمال؟ دیریفردا بعد محضر م_

 ؟یدونیتو از کجا م...آره_

واست  یروز مرخص هیاتفاقا به محمدم اس دادم گفتم ...سر سفره گفت يایتو ب نکهیسر شام قبل از ا اریکوه_

 ؟یکنیسنا رو واسه عقد دعوت نم.رد کنه

 .ادیبگو ب يخوایم...دونمیچه م_

 گه؟ید ادیبگم با سامان ب...فرستمیآدرس دفترخونه ام براش م دمیپس صبح بهش خبر م_

 گلوشو قلقلک دادم ریو ز دمیلپشو کش...کردیدعوت شده ها اضافه م یبه اسام زیبه ر زیر داشت

 ...انینم ممیبگ! نه هیاما بق..وروجک اونم بگو_

 !راحت شد چون هم سامان و دعوت کرده بودم هم سنا المیخب خ_

 ...و لبخند زدم دیغش خند غش

 ای...میشده بود وونهیبه قول رها د...میو گفت میو گفت میتا صبح حرف زد میکه باهم بود يشب آخر يبرا

 یاحساس دلتنگ شتریب شدمیم کیمتاهل شدن نزد يهر لحظه که به فردا...میکردیم هیگر ای میدیخندیم

 ...کردمیم

هم به خودش  ملیرنگ ر شدیم یکه چند وقت یکردن صورت شیاز ساعت هشت رها شروع کرد به آرا صبح

فکر کرده بود ...رسهیم یتا بپرسه ک زدیسنا زنگ م یکرده بود و مدام به گوش ادیآهنگ رو ز يصدا...بود دهیند
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چون  زدیغر نم.بردیدست م ورتمرها بود و اونم با آرامش کامل به ص يساعت هشت تا نه سرم رو پا...چه خبره 

 ...از زن بودن ترسمیکه چقدر م ارمیخودم ب يبه رو خواستمینم...خوشحال باشم خواستمیم

 ...سامانم باهاشه...سناست_

 ....بود دهیزده ام بهم چسب ملیر يپلک ها...کردم چشم هامو باز کنم یشدم و سع زیخ مین

 جلوشون امیب شهیروم نم...تو اتاق مریمن م_

سرم انداخت  يو رو نیشال گوشه زم...بهش اخم کردم اوردیخودش ن يتو سرم و اصال به رو دیدستشو کوب کف

 کرد گفت گامین رفتیکه به سمت در م نطوریو هم

 ...میبعدم ما که با سامان راحت...زشته به خاطر تو اومدن_

 کردیکوتاه و جذب داشت درو باز م نیلباس آست هیاز ما خودش بود که با  منظورش

 گمیم عادیبه خدا به م..توش معلوم نباشه رتیلباس تنت کن که لباس ز هیبرو ...ينکبت تو شوهر دار_

لباس مردونه و گل و  يها نیآست...مجبور شدم خودم برم سمت در...تو اتاق دیینگاه به لباسش انداخت و دو هی

 ...سرخوشانه صدا اومد يصداکه  دادمیم نییگشادمو پا

 !جوون...علوس خانوم...خوشگل خانوم...به به_

 زود نگاهشو ازم گرفت و با خنده گفت...بهش سالم کردم...شدمیو من تو بغل سنا آبلمو م دیخندیم سامان

 کنهیکه داره خفه ات م دهیخل عروس ند نیقسمت منو ا شاالیا...مبارکا باشه_

 و گفت دیخند يدم گوشم نخود سنا

 !اومدن خونه ام نایبا مامانش ا_

اطالع دادم  عادیرها به م ياومدن تو خونه و من به جا...رفت رونیو از بغلم ب دیسنا رو کش يپشت مانتو سامان

 ...و بهتره اونم باشم میکه مهمون دار

همون اول رفت تو اتاق و با لپ تاپش به کارش مشغول  شناختیکه اخالق گند منو م ي چارهیب سامان

سه نفر آدم تو خونه ...سامان و با خودش برد خونه اش میما راحت تر باش نکهیا ياومد برا یوقت عادمیم...شد

 ...اتوبوس آدم بود هی يکه ازمون بلند شده بود برا ياما همهمه ا میبود

با  کردمیم یو سع زدمیمنم داد م دنیرقصیو م خوندنیونا شعر ما...! از من بود شتریسنا و رها ب يو صدا سر

 ...موند دهیفا یهرچند ب...ببرم شیخشونت حرفمو پ

 ...دیکمش کن...ترکهیسرم داره م_
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 قهیدق هیرژ لب سرخش رو پررنگ تر از  کردیم یسع نهیآئ يو رهام جلو رفتیبا اون تاپ کوتاهش ور م سنا

 ...کنه ششیپ

از .رونیب ندازتتیم پایت هیجناب دکتر با  نیهم يزود از کوره در بر...یکن ادیصبرتو ز دیبا...یشیم يعروس دار_

 من گفتن بود

 ...شمایسگ م رهیبه خدا سرم درد بگ...سنا جون آوا اونو کمش کن_

 ضبطو کم کرد و گفت يصدا

 ؟ياالن پس حکم توله سگو دار_

بدعادت ...امیپ هی یحت ایزنگ  هیچقدر سخته دلتنگ ...کردم نگاه میبار به گوش نیهزارم يو من برا دیخند رها

 !شدم

 ای گرفتنیم لمیف ای...ول کنم نبودن گهیو رها و سنا د دمیبود که کت و دامنم رو پوش ازدهیربع به  هی ساعت

 ...کردندیبغض م یحت ای دنیکشیکل م ای...عکس

 ینشست رو به روم ه رنیگیدخترشون غم باد م یکه روز عروس ییزود کم آورد و دوباره مثل مادرها یلیخ رها

 ...دمیدلم بار يتو یبغض کرد و ه یه...دلمو خون کرد یه...نگاه کرد

نازك بود و هرچقدر  یلیخ دمیجوراب سف...سرم انداختم يو شالم و رو دمیلباسام پوش يرو رو دمیسف يمانتو

 ...نشد که نشد دایپ میتر گشت میدنبال جوراب ضخ

 ...منتظره نییپا اریاومد تو اتاق و گفت کوه یع گذشته بود که زنگ خونه زده شد و رها با خوشحالو رب ازدهی

 اریلحظه ها کوه نیو تو تمام ا...عادیسامان شد و رهام با م نیسنا سوار ماش...اومدن نییبا من همه پا همزمان

 یو شوخ دیخندیم...دادینشون نم نطوریدلخور اما ظاهرش ا دمیشا...یِعصبان دیفکر کردم شا! نگاهم نکرد

 ...دادیم سنارم يها یخوب برخورد کرد و جواب شوخ یلیبا سامان هم خ یحت...کردیم

و  خواستیم خیپارچ آب  هیگر گرفته بودم و دلم ...چشم هام کنار زدم يهامو از رو يشدم و چتر نیماش سوار

 ...راحت  الیخ هی

و خوش دوختش انگار الغرش کرده  یکت و شلوار مشک...به مذاقم خوش اومد یحساب دشیعطر جد يبو

رو درك کنم نه  یآشفتگ نیدوست دارم ا...به ظاهر مرتب و از دورن آشفته شیمرتب شده و ته ر يموها...بود

 ؟یکنیکمکم م...ترك

 ...!یام بهم ننداخت ینگاه میچقدر نگاهت کردم و تو ن نیبب
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 ....شم یم یدلیآدمِ ب یلیشه خ یدلم تنگ م یوقت من

 .رندیگینونِ خشک سفره رو م يبو... شنیم ریدارند زود پ. من زود مادر شدند يدستا نیکن ا باور

 یکه تا دوازده سالگ گمیم يدرباره پدر....دوست دارم بخدا شتریمن تو را از بابام هم ب یول یدون یخودت نم تو

 .دهیبه صبح نرس. ب ِمن ش يهات هنوز برا شیتو ته ر... عشق دختر بچه اش بود و بس

تو خودت . رهیراحت بشه و پاهاش قوت بگ الشیتا خ شدیمست م دینه مثل پدرم که با... یمحکم... یکوه تو

 ...عصا زود و جوونند يبرا یلیمن خ يدست ها نیباور کن ا...یمن ي دهیدل شور نیا يعصا

 خوابت برد خانوم؟ یک شبید_

 ...زدندیساکتمون بوق م نیو بچه ها پشت ماش کردیم یحوصله رانندگ با

 خوابت برد؟ ؟یتو چ..میتا صبح با رها حرف زد..دمینخواب_

بعدشم رفتم امامزاده ...صبح يمنم با اون مشغول حرف شدم تا دم دما گهینصفه شب پسر عمه ام اومد د...نه_

 ...یشیاما گفتم خسته م میتا باهم بر امیدنبال توام ب خواستمیم...صالح

 اد؟یعمه با پسرش م...قبول ارتیز_

 ...دنیعرفان و نگار که رس...باشن دهیتا االن رس دیبا...آره_

 ...اما...دمیترسیچون از جواب سوالم م دیشا...دل کردم که نپرسم دل

 ...یکنینگام نم یوقت یکنینگرانم م ار؟یکوه یناراحت يزیتو از چ_

 ...ازم گرفت شدیم نییخودش باال و پا يکه به هوا يا مهینگرانم نفس نصفه ن يها لهینگاهش با ت یتالق

 ...!یراحت باش هیبق يجلو ينطوریا کردمیفکر نم_

 تر گفت یعصبان یکم نباریداد و ا نییکه باالسرم قرار داشت پا نویماش ریگ آفتاب

 ...دامنتم که گفتن نداره..یبشظاهر  شیهمه آرا نینامحرم با ا يدوست ندارم جلو...ظیغل یلیخ شتیآرا_

 يرو ادهیز کمیو خط چشم پهنم  يدود ي هیفقط سا...اومد یبهم م...صورتمو برانداز کردم ریآفتابگ ي نهیآئ تو

 ...نتمیبب ينجوریا تونهیبس که جلوش صاف و ساده گشتم نم...بود

 گفتم؟ یچ يدیخانوم شن_

 ...نازك شده ام و فرستادم رو هوا يچرخوندم سمتش و ابرو سرمو

 !شمیهم لباسم هم آرا...ام خوشگله یلیخ_

 چشم هاشو با تعجب گرد کرد...جوابشو بدم الیخ یراحت و ب نقدریاصال توقع نداشت ا مطمئنم
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 ؟يدوست دار شتویجدا؟ پس آرا...اه_

 کردم نییباز سرمو باال و پا شیو با ن دمیپهلو چرخ به

 ...اوهوووم_

و در مقابل  دیچشم و صورتم کش يکه کف دستشو رو کردمیم فیتعر يبا چشم و ابروم براش قصه غلدر داشتم

 ...دیو خط و نشون کش دیبنفشم خند غیج

گفته ...کنمایبرخورد نم یمدل نیا گهیدفعه د...ینکن شیدل من آرا يو اون به هوا نیچشم ا يجلو یتا تو باش_

 .باشم

درآوردم  مویسنت نهیآئ فمیک يبودند از تو دهیرنگ و رو کش یصورت ب نیکه واسه ا یترس رها و سنا و زحمت از

 ...کردم یو صورتمو وارس

اون ...ام پخش شده بود هیخط چشمم سرجاش مونده بود فقط سا...نشده بود اما مثل اولشم نبود افتضاح

 ...تا رو به راهش کنم دمیکشیدور چشمم م قیو با حرص دستمال و دق دیخندیم

 ...يکار کرد یچ نیبب...اریکوه يبد یلیخ_

 ...سرم انداخت يسرم افتاده بود رو يخنده شالمو که از رو با

 ...رژتو پاك کنم خوامیاالنم م_

 ...دستش زدم يلبم گرفتم و محکم رو يشد که شالمو رو یآن

 ...یزنیچرا م...يآ_

 گفته باشم.امیم عادیم نیبا ماش شمیم ادهیپ یبه صورتم دست بزن گهیبار د هیبه خدا _

 ...لحظه نگاهش رنگ التماس به خودش گرفت هیخنده نگاهم کرد و واسه  با

 خواهش...منم راحت الیخودت رژتو کمرنگ تر کن خ_

 .لبم گذاشتم يکه جلوم گرفته بود و از دستش گرفتم و آروم رو یدستمال

 خوب شد؟_

 ...حواسم به دامنتم بود دیکاش موقع خر...! شد یعال_

 .لباس نداد يدرباره  ينظر چیاومدم فقط به صورتم نگاه کرد و ه رونیکه از اتاق پرو ب یاومد که موقع ادمی

 "؟يخودت دوسش دار"یفقط بگ نییپا يسرتو ننداز یخواستیم_

 تر از قبل نگام کنم یکه صدامو کلفت کردم و اداشو دراوردم باعث شد حرص نیهم
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 ؟ یاد امروز بگ یگذاشت یگذاشت...ایهست یعجب آدم_

 یتو حرفا بهم گفت شوکه شده بود وقت یحت...میدیو خند میو خنده بحث کرد یشوخ ونیخود محضر باهم م تا

 ونیو م دمیخندیم...کنهیم کاریو چ گهیم یداره چ فهمهیلباس اون روز جلوش ظاهر شدم و از هولش نم نیبا ا

بخندم که  يطور هیخودش  يلوحواسم باشه فقط ج دیخنده هام بلنده و با يکه صدا کردیم دمیحرفاش تهد

 دیرو که با یدوستاش لباس هیبق یحت ایاومد خونمون  یهروقت فرهاد م ادمهیاون روزام ...بشه فیدوندونام رد

 ...دمیپوشیمنم م یاعتراض چیو بدون ه ذاشتیتخت م يرو دمیپوشیم

 ...دمیهرچند باخودش بودم که خر..بابت دامنم اعتراض کرد یبهم برنخورد وقت...مثل همون روزا امروزم

بار  نیاول يعرفان و زنش که برا...هام پارك شد نیماش هیمحضر نگه داشت و پشت سرمون بق يجلو

کردم و به عمه خانوم و اون خنده  کیباهاشون سالم و عل...خودش منتظر مونده بودند نیتو ماش دمشیدیم

 ...پناه بردم نشیریش يها

از ته دل بود و من خوشحال  کاتشیتبر..ستیکرد که تنها اومده و همسرش همراهش ن یعمه عذرخواه پسر

 ...که کنار خودم داشتم یکم يآدم ها نیبودم از داشتن هم

 که برام دوخته بود رو سرم انداخت و کنار گوشم گفت يدیعقد عمه خانوم به خاطر پسر برادرش چادر سف سر

 ...بپوشون خودتو تا دلش آب نشده...یِرتیغ یلیبچه ام خ...رفتهبه باباش  اریکوه_

و عرفانم  گرفتندیم لمینگار و سنا هردو ف...سر سفره عقد نشستم اریچادرو تو دستم گرفتم و کنار کوه شرمزده

 ...کردیو مسخره م اریو کوه پروندیم کهیمدام ت

سند  يپا يامضا بنداز ییچهل پنجاه تا هی دیسقف با هی ریز دیبر نکهیفقط تا قبل ا...داداش هول نکن_

 ...تیبندگ

 ...به حرف اومد عادیم نباریو ا دنیخندیمثل من م همه

 ...یدک میستیول کنت ن...ینهار مهمون کن هی يمارو ببر دیتازه بعدشم با_

 يزید چشدن عق ياز حس موقع عقد و جار...دیخندیهاشون م طنتیبود و به ش ستادهیا هیدور تر از بق سامان

 ...و روم کرد ریرها ز يها هیگر يبس که صدا...! ستین ادمی

 ...خوب..خوبِ...که کنارش حالم خوب بود دادمیگوش م یکس يو به هرم نفس ها خوندمیدعا م رلبیز

 یلفظ ریز...نوبت من و بله گفتنم بود..شونه ام نشست به خودم اومدم  يرو یگرم عمه خانوم وقت يها دست

 "لم؟یوک"دیدستم کرد و عاقد دوباره پرس يرو تو ییطال فیظر ياما عمه خانوم النگو خواستمینم
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من ...کلمه کیگفتن  يبرا دیلرزیچونه ام م...دیرها رو د يچهره  شدیهمون چادر ساده و نازك هم م ریز از

من بعد سال ها دست و پا زدن به ...؟یچ اریاما کوه دمیرسیمن به آرامش م...؟یچ اریاما کوه شدیخوشبخت م

 ؟یچ اریاما کوه دمیرسیساحل م

 .شدیدستم مشت م يتو دمیو چادر سف دیلرزیم دستم

 ...؟ بگو راحتم کن...آوا يسکته ام بد يخوایم_

 و قلبش به حرف اومدم اریکوه يبرا...دامنم افتاد  يها بود رو يکه سمج تر از بعد یاشک قطره

 "...بله"

رو که در حقم سنگ تموم گذاشته  یاما نداشتم کس...پدر و مادرم و  يمثل همه عروسا بگم با اجازه  خواستمیم

 "اریکوه"...سختم يناب روزها يخودش و تنها بنده !...باشه جز خودش

لبم نشست و اجازه  يرو یلبخند پهن هیسوت و دست بق يعمه خانوم و با صدا ي "مبارك باشه " يصدا با

 ....بشه يجار رهیبگ شیکه دوست داره راه گونه ام رو پ یاشک دادم هر قطره

 الیگفت و من با خ یآروم "بله"دلنواز صداش که با اجازه عمه خانوم  نیو طن دیرس اریاز من نوبت به کوه بعد

 .گفتم کیداشتنش تبر يهم گذاشتم و به خودم برا يراحت از بودنش چشم رو

 ختمیاشک ر دمیرها رو به آغوش کش یخوشحال بودم اما وقت...بچه ها و عمه خانوم رد و بدل شد يایهدا

 کرد و گفت یشوخ میکه ما دوتا خواهر باعثش بود ینیعوض کردن جو سنگ يبرا عادیم.

 ...دو...کی...تمومش کن شمارمیتا سه م...ایزیمثل بچه ها اشک بر قهیهر دق يبخوا دمیطالقت م_

از اشکش بهمون  سیخ يو با چشم ها ستادیما ا يشد و سنا هم پابه پا شتریکه هق هق رها ب دیسسه نر به

 ...لبخند زد

سنا با ....بود ختهیکامل ر ششیشده بود و آرا اهیچشمش س ریز...کرد و رها رو آروم کرد يدار ونهیخانوم م عمه

عرفان و ...گفت کینگار جلو اومد و باز بهم تبر...نشستم یصندل يرفتند و من دوباره رو رونیرها از اتاق عقد ب

 ...کردیبود صحبت م ستادهیا رشیو سربه ز کتسا يکنار پسر عمه  اریسامان باهم گرم گرفته بودند و کوه

 یو من هر لحظه که فرصت میکرج نهار خورد یسنت يرستوران ها نیاز بهتر یکیتو  یساعت بعدش همگ مین

که  ییو بازم همون گرما شدمیم رهیدستم کرده بود خ اریکه کوه ینیو تک نگ باینگشتر زبه ا دادیبهم دست م

 ...شدیپوستم احساس م ریدستم تو وجودم رخنه کرده بود ز دنیموقع بوس
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کرد و چقدر سامان باهاش کل  یچقدر شوخ!  میکردیم يبه قول عرفان مردم دار...میرستوران کنار هم نشست تو

 يحال و هوا یزبون حساب نیریعمه خانوم ش..کردندیرو مسخره م شیدستپاچگ ارویوقتام کوه یبعض...انداخت

 ...بودند یخوب ينگار هم مثل سنا هم صحبت ها...رها رو عوض کرده بود

و  کردمینگاه م اریچقدر عذاب وجدان دارم هربار که به کوه...! آوردم که چقدر دلشوره دارم یخودم نم يرو به

 ...به کم بودنم دماوریم مانیا

 ...اما باور کن دوستت دارم...هم هست یلیخ...زن تر از من هست...رمیگیو پس م حرف

 ...ستندینصفه تو هم ن یحت...ستندیمن تو ن يشهر برا نیا يازمردا چکدومیه...خوادیدلم تو رو م من

 یو از همونجا راه میکرد یظباشن خداحاف کیشر مونیشاد يکه اومده بودند تا تو ییدر رستوران با کسا يجلو

 ییهرغذا کردیسفارش م ارمیبه کوه.که مراقب خودم باشم کردیرها مدام مثل مادرها سفارش م...میشمال شد

 ادآوریو راحت کنه بهش  الشیخ نکهیا يبرا ارمیکوه...نباشه نمیو سنگ زهینر تونیتوش روغن ز کنهیدرست م

 ...میکرد یکنارهم زندگ نهمیچند سال قبل از ا شدیم

 ادیکه هست شب ها ب ییبهش سپردم هرجا.تنها بمونه دیاز امشب با گفتیو م ذاشتیسر به سر رها م عادیم

 ...تنها نبوده چوقتیخواهرم ه دونمیرها چون م شیپ

 شیگوش يکه رو يشماره ا...درآوردمش و دستش دادم فمیک ياز تو...زنگ خورد نیتو ماش اریکوه لیموبا

 .دور تر مشغول حرف زدن شد یلیشد و خ ادهیپ نیاز ماش.کنار جاده پارك کرد نیافتاده بود و نگاه کرد و ماش

و  سوختیچشم هام م شتریب...خسته نبودم...هم گذاشتم يدادم و چشم هامو رو هیتک یصندل یبه پشت سرمو

 ...یگشنه امم بود حت یکم

 بیخنک جاده به صورتم خورد و ترغ يدرو باز و بسته کرد هوا نکهیهم...برگشت اریگذشت تا کوه قهیدق چند

 .بدم نییسمت خودم رو پا شهیشدم تا ش

 هوا خنکه يادیز...يخوریسرما م_

 ..!دوست دارم_

 .شونه ام نشست يرو اریسر سبز رو به روم بود که دست کوه يبه درخت ها نگاهم

 ؟یخونه جنگل میبر يخوایم_

 باال انداختم يونه اش...هنوز به درخت بود نگاهم

 ...کنهینم یفرق_
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 ...حرکت کرد نیشونه ام برداشت و ماش يگرمشو از رو دست

 قیاما اون دق.اومد ینم ادمیجاهاشو  یبعض...امروز از اول برام گفت يلحظه به لحظه ...کرد به حرف زدن شروع

نبوده  لیدل یب نکهیخودش گفت و ا یاز دستپاچگ...دیکرد و خند فیتعر...بوده زیو موبه مو حواسش به همه چ

 هیبدجنس من و خواهرمم ...دشیعطر جد یو حت دیکت و شلوارش پرس ينظرمو درباره ...تمسخر عرفان

 ...مثال دیبزرگ شد...اون ای یکنیتو بغض م ای دیرسیتا بهم م یگفت چ! کوچولو مسخره کرد

من نباشم اما  نکهینه ا! شتریرها ب دیو شا میبود چند سالم هردو بهم وابسته شده نیدادم که تو هم حیتوض براش

جمله امو سوژه کرده  نیهم...تو دلم چه خبره کنمیرو نم ییجورا هیو  کنمیخب من ظاهرمو بهتر از رها حفظ م

 "االن تو دلت چه خبره؟" گفتیم یبود و ه

 ...نکن جناب دکتر تیاذ_

 ضبط و کم کرد و گفت يبا خنده صدا.تر باشه کینشسته بود که بهم نزد يطور هی نیماش یصندل يرو

 !اریجون کوه...بدونم تو دلت چه خبره خوامیم...نشد گهینه د_

 .و باز لبخند زد دیفهم...چسبوندم نیشدم و خودمو به در ماش يکفر

 تو چه خبره؟ نیکالم بگو ا هی...یکنیچرا فرار م_

 ...؟یبدون يخوایم ییخدا_

 کرد نییباال و پا سرشو

 .دوست دارم بدونم یلیآره خ_

 ...گشنمه! قار و قور شکمم يجز صدا ستین يخبر چیدل ه نیاالن تو ا_

 ....زدم یربط یبهم زل زد که با خودم فکر کردم حرف ب يجور هی

 !گمیبه جون تو راست م_

متوجه شدم لبخندش پهن  نداختمیصورتش م يکه رو یقیخورده که گذشت با نگاه دق هی...فقط لبخند زد اولش

 ...دل خوش اشتها نیانفجار خنده هاش و مسخره کردن من و ا...چند لحظه بعدم...تر شده

 ..يخورد یچ هیخوب شد نگه داشتم ...واقعا گشنه ات بودا_

خسته  يرو خوابوندم و با پلک ها نیماش یصندل کردمیدهنم حس م يرو تو یهمبرگر ذغال يهنوز مزه  منکه

 ...رفتم ام کلنجار

.نتونستم غذا بخورم ادیبه خدا تو رستورانم ز.بگم شدیروم نم...دستت درد نکنه...آره واقعا_
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 چشم هام انداختم يهم گذاشتم و شالم رو رو يهامو رو چشم

 ...يبرنجم که نخورد...کباب کهیت هی يجوجه خورد کهیسه تا ت دمید_

 بودم و گفتم خوابالود

 آب؟ ایبا غذام نوشابه خوردم _

 ارهینفسم و بند ب شینیصورتم گذاشت تا با سنگ يکف دستشو رو...ندازمیدارم دستش م دیفهم

 ...دو قلپ یکی هیاونم ...يآب خورد. منو بگو همه حواسم به تو بود...يبلبل زبون شد_

 .برداشت و من راحت به قه قه خنده هام اضافه کردم دستشو

درصد حواس تو به  هیکه من حواسم به توئه  نقدریا...خانوم يِزیانصاف خوب چ...گهید نهیخوشت اومد نه؟ هم_

 ...ستیمن ن

 ؟یگرفت ادیزبون تازه ...جمله آخرشو بفهمم یتا معن دیطول کش يلحظه ا چند

 خیس هیخدمتتون عرض کنم شما نصفه بشقاب برنجتو با  دیآهان اگه منظورت به شمردن لقمه هاست با_

نوش  زمیسرم ي چهینبود حتما از چلو ماه عادیعرفان و م يکه اگه مسخره کردنا يکرد نوش جون گیشلیش

 ؟خوب شد...يکرد لیام م ییاستوا ریکنم که ماء الشع اداوری نمیآهان ا...يکردیجان م

 ...جاده بود يتو يها نیماش کیبوق و الست يجفتمون بلندتر از صدا يخنده ها يصدا

 !چقدر غذا خوردم خودم خبر نداشتم...پس حواست بهم بود...ییناقال یلیخ_

چشم هام برداشتم و مجبور شدم با  يشالم رو از رو...دادمیم حیرو ترج اریبا کوه یاومد اما هم صحبت یم خوابم

 .لبخند بزنم کنهیم رمیکه با چشم هاش غافلگ یخوابالود نگاهش کنم و هرازگاه

 !فقط امروز که دقت کردم گفتم خوبه قدت بلنده. البته نوش جونته...اشتهات خوبه_

 ...شدیعقب جلو م نیماش یصندل يو رو دیخندیم مردونه

 وسط؟ یکشیقد درازمو م يچرا پا.گهیدفعه بگو من چاقم د هی...یبدجنس یلیخ...عمه خانومم بهم گفت _

 .تو خلسه فرو نبرتم نیاز ا شتریرو به حالت اولش برگردوندم تا ب یصندل

ام که  یماه شیش نیتو ا ستمیبلد ن يمنکه آشپز...اونم به خاطر برنجِ يکوچولو شکم دار هی...یستیچاق که ن_

 مگه نه؟...ینزنم و توام الغر بش يفرصته که من دست به آشپز نیبهتر میباهم قرار گذاشت

 ...ابروش نشست ونیم ینیپاك شد و چ اریلب کوه يخنده از رو یآن

 ؟یماهت روزمونو خراب نکن شیش نیبا ا شهیم_
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از  هوی...نداشتم يمن اصال منظور...بشه یکنه و زود عصبان رییتغ یناگهان نقدریاومد رفتارش ا یم شیپ کم

 .ماهو به زبون آوردم شیمنظور اون ش یکامال ب دیشا...دهنم دراومد

که بادش رو  یصورتم برداشت و من مثل بادکنک ياز رو ریبا تاخ نشوینگاه سنگ...نداشت یزدنش تموم زل

 ...ولو شدم نیماش یصندل يخوابونده باشند رو

 ؟يناراحت شد_

 گفت زدیتوش موج م يکه کامال دلخور یادامه داد و با لحن شینگاهم کنه به رانندگ نکهیا بدون

 مهمه مگه؟_

 صاحابم لعنت فرستادم یزبون ب نیبه خودم و ا زونیلب و لوچه آو با

 ...!يبداخالقم شد_

 ای یتموم کن ویهمه چ يروز بخوا هیفکرشم نکن که ...رونیسال و از ذهنت بنداز ب هیماهو  شیش نیا...آوا_

 ریاالنم بگ...یموضوع حرف بزن نیا يدرباره  گهیبار د هی یمن دوست ندارم حت. يو بر يبذار شیمثل دفعه پ

 .ادیبخواب چشمات داره هم م

 ریاما من از ز...صورتم انداخت يام برداشت و رو نهیس يدستش بهم بخوره از رو نکهیشالم رو بدون ا نییپا

 گفتمیکاش نم يکه ا فرستادمیو به خودم لعنت م کردمیشال نازکم همچنان به صورت خسته و درهمش نگاه م

.... 

 .رض کردمچشم بهم زدن ف هیو به  ریکه تمم مس یو طوالن قیاونقدر عم...برد خوابم

 !میدیچه زود رس_

 ...یفتیکم مونده بود به خروپف ب نیتو ماش...يخسته ا یلیکه خ نییبپر پا...جاده خلوت بود منم تند اومدم_

 قایدق يها يچتر.سرم انداختم يکامل رو يسرجام نشستم و شالم رو...رو باز کنه الیشد تا در و ادهیپ نیماش از

 ...پارك کرد اطیح يرو تو نیسوار که شد ماش.کردیم میو عصبان دیرسیتا پلک هام م

و  شدیمال تو م ایدر یگفت بطور اختصاص شهیفاصله داشت و رو به روش م ایقدم با در ستیب قایکه دق ییالیو

 .رفتیگیقرار نم دتید يدر راستا یکس

 ...میکردم تا وسائل رو داخل ببر اریشدم و کمک کوه ادهیپ نیماش از

به  یکه مال عرفان بود حساب یلوکس و بزرگ يالیدرو باز کرد و نکهیهم...کتش درآورد  بیرو از ج الیو دیکل

 .ستادیا نهیگذاشت و دست به س ییرایچمدونارو گوشه پذ...چشمم اومد
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 ؟يخواینم يزیتو چ...کنم  دیخر رمیم_

 نیهم...مسواك برام بخر هیفقط ...نه_

 گفت و رفت يجانانه ا "چشم"هاشو باز و بسته کرد و  چشم

 دمیشا...کسل بودم.نشستم دادیام نم یخوب يکه بو یمبل چرم نیتر کینزد يپشت سرم بسته شد و رو در

 فقط بهم سر درد داده بود و بس نیتو ماش دنمیخواب...کالفه

 ...برداشتم و به رها زنگ زدم لمویموبا

 ..زمیسالم عز_

 د؟یدیرس...سالم_

 ...االن نیآره هم_

 ؟یت خوبخود...خداروشکر_

 ؟ییآره تو کجا_

 !نکرده از دستور تو سرباز نزنه ییبه من که خدا دهینرفته فقط چب چجایبه دستور تو ه...عادیم شیپ_

 .و منم لبخند زدم دندیدو خند هر

 ...کنهیم یکار خوب_

 شته؟یپ اریکوه...گمایم_

 چطور؟...دینه رفت خر_

 معطل نگهم داشت يلحظه ا چند

 ...!تو ساك واست گذاشتما یهمه چ گمیم...میحرف بزن میاومدم تو اتاق راحت بتون_

 شتریخونه ب نیتو ا اریکوه يکه عکس ها بردمیم یپ شتریب کردمینگاه م شتریو هربار که ب رفتمیخونه راه م تو

 ...از عرفانه

 دستت درد نکنه...یخوب که چ_

 که؟ تهیحال...یبا لباس تو خونه بخواب يور ندار...واست گذاشتمکه لباس خواب خوشگلم  نهیبابا منظورم به ا_

 زده شده بود زل زدم واریبزرگ به د يکه تو اندازه  اریکوه ریو به تصو ستادمیا سرجام

 !دمیاصال از االن پوش...باشه_
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 ...خنده مطمئنم رها تو شوك مونده بود رینزده بودم ز تا

 ها تهیسرت شب عروس ریخ...یکنیمسخره م_

 ؟يندار يا گهیکار د...باشه رها_

 !؟؟...آوا_

زن و شوهرا  هیما مثل بق ستیقرار ن ؟یبه نفهم يخودتو زد ای یفهمینم...آوا و درد!...آوا و مرض_

باز  یحساب چیرو من ه...کنه یبره هرجور که دلش خواست خودشو خال تونهیداره م يازیاگه ن اریکوه...میباش

 !زن شدم ینکن واسه چ ادآوریمن به  نقدریتوام ا...دینکن

 به التماس افتاد دیلرزیکه م ییزدم اما رها با صدا داد

 ...آوا دیببخش..تو خودتو ناراحت نکن.غلط کردم گفتم...اصال ولش کن...دیتروخدا ببخش_

رو قطع کردم و با تمام حرصم به  یگوش! باز کنم کندم نکهیدگمه مانتومو بدون ا نیرو برداشتم و اول شالم

 ...نیزم يخورد و افتاد رو یقاب عکسش تکون...دمیکوب اریعکس کوه

 ...داشته باشم خوامیدارم و نم دونمیکه خودم م یهمه زنانگ نیاز ا...گرفته بود و از خودم متنفر بودم دلم

که معمارش داده بود دو تا اتاق  یپرت يراهرو هیتو همون سالن بعد ...اتاق گشتم هیو برداشتم دنبال  ساك

 ...یکیقفل بود اما اون  شیکیدر .هم قرار داشت يخواب رو به رو

 يکه طرح ها دیروشن سف يپرده ها...گذاشته شده بود ییمویتختخواب دو نفره ل هیکه وسطش  یبزرگ اتاق

مسخره  يلوارك و لباس خوابااز تاپ و ش ریبغ...باز کردم پشویچمدونم و گوشه اتاق گذاشتم و ز...داشت ییمویل

 ....شدینم دایتوش پ یچیکه رها گذاشته بود ه يا

رفتم و از توش  اریسراغ چمدون کوه...کرده بود میعصبان یحساب! بزنم  شیتک تک لباسا رو آت خواستیم دلم

از حموم اتاق ...زانو بود ریکه داشتم تا ز یشلوارک نیبلندتر...کوتاهش و برداشت  نیآست يها شرتیاز ت یکی

 ...دمیاستفاده کردم و لباس هامو پوش

 ...به در خورد يکه تقه ا کردمیو با سشوار خشک م سمیخ يموها

 ...يدزدیمنم که م يلباسا...باشه تیآف_

 ریداده بود و دستاشو ز هیباال تنه اشو به در تک.ارمین اریکوه يرها به رو يبابت حرف ها تمویکردم عصبان یسع

جذب  یبه خودش که حساب...که تنشه رو برداشته بودم یشرتیبا خودم گفتم کاش ت...اش جمع کرده بود نهیس

 شدیبود البد تو تن منم بهتر م
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 !گشاده یلیلباست خ_

به چشم هام نگاه کرد و  نهیاشو به تاج تخت داد و از تو آئ هیتک...تخت نشست يو درست پشت سرم رو اومد

 که به تن داشت اشاره کرد و گفت یبه لباس...دیخند

 ...ام خوبه یلیاتفاقا خ...یگیم نویا_

 ...اوردیرو درم دهیتازه به دوران رس يپسرها گوریخودش ف يو برا دیکشیبازوش دست م یبرآمدگ يرو داشت

 ؟يبازو دار یخوشحال_

 .کردمیم یحرف زدنم حرصمو خال نطوریبا ا یشوخ یشوخ حداقل

 !داشته باشه یکلیه نیدارن شوهرشون همچ نویمثل تو حسرت ا ياز خانوما یلی؟ خ...يتو دوست ندار_

و  بردمیموهام فرو م ونیو من با حرص شونه رو م...دیخندیبغلش گذاشته بود م ریکه ز ییاز هندونه ها سرخوش

 ...دمیکشیم

شوهر منو داشته  کلیمردم گه خوردن حسرت ه يزنا.تنگه تو رو جو گرفته نیا...پاشو لباسامون عوض...بامزه_

 ...!باشن

 !دمیو تمج فیمشعوف شده بود از تعر...جمعش کرد شدینم گهید...کردم جمله آخرو گفتم خودیب

بلند شد و عمال برام ناز ...روبه روش واستادم و دستمو دراز کردم...گذاشتم زیم يرو خاموش کردم و رو سشوار

 ...کردیم

 کلیبعدم شوهر خوش ه! که تن خودمه دوست دارم یلباس نیا...یحواستو جمع کن دنیموقع دزد یخواستیم_

 !بودم چقدر شماره گرفتم رونیاالن که ب یاگه بدون..گهید شهیم نمیهم يریگیم

 ...بالفاصله ادامو درآورد...فرستادم رونیبا حرص ب نفسمو

 ؟یگیو به من نم يدیسبز خر دنتیآدامس تر_

 و گفت دیدندوناشو به رخم کش يدیسف

 ...يدیتو همون ساك بود خودت ند زیدزد عز_

 درآورد یکیو از بسته سبزش  بشیکرد تو ج دست

 ...نکن هیحاال گر ایب_

 ...دمیانگشتش کش يدهنم گرفت و از قصد موقع خوردنش دندونامو رو کیرو نزد آدامس

 گردونمیبرت م یباش يدختر بد...گهید ریگاز نگ...زمیعز_
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 جوه؟یعقبش نم يداره آدامس و با دندونا لیچه دل...کردیم میبدتر حرص دنشیجو آدامس

 !دارم يگشاده حس بد یلیخ نیا...لباسامون عوض ایب_

 ...که به چشمم اومده بود يا نهیبود و بازو و س اریحس بدم بخاطر لباس جذب کوه...! گفتم برعکس

 ...زیبه نشونه فکر کردم جمع کرد و چشم هاشو ر لباشو

 نکن هیتو فقط گر...باشه_

و  دیخندیم زیر زیر...کله امو بکوبم به طاق خواستینکن دلم م هیگر گفتیو م کردیمدام مسخره ام م نکهیا از

 ...ارهیمن لباسشو درب يجلو کردمیفکرشم نم...قدم ازش فاصله گرفتم  هی....بردیدست به لباسش م

 ...تنمه  یچ هی رشینترس بابا ز_

 ...ه چشم هاش دوختمگرفتم و ب دشیسف یاز رکاب نگاهمو

 کنه؟یزنش لباسشو عوض م يآدم جلو...تیترب یب_

 دیشونه اش و به رخم کش یاش قفل کرد و پهن نهیس ریدستاشو ز دوباره

 که عکس شوهرشو بزنه بترکونه؟ یدوما کدوم زن...لباسشو عوض کنه تونهیزنش م يجلو ياوال هر مرد_

 جواب دادم شهیو من غلدر تر از هم. خوردیمزه اش تکون م یب ياش بابت خنده ها شونه

 يفکر کرد ؟يعکس دار نقدریخونه مردم ا يدوما چرا تو تو...يبگرد ينجوریمن ا يجلو ادیاوال خوشم نم_

 ژستات قشنگه؟ یلیخ

 کرد شتریقدم فاصله رو پر کرد و زل نگاهشو ب هی همون

 هیخونده  یعرفان عکاس نیدوما ا! رونیندازم بامو ب نهیسر و س خوادیدلم م یاوال خونه خودمه توام زن خودم_

 خوش عکسم؟ نقدریا شهیم تیحسود...مدت ذوق عکس گرفتن داشت

 شتریتازه اعتماد به نفسشم ب چیه اوردیکم که نم...بود دهیفا یکل کل کردن باهاش ب...آمپر چسبوندم رسما

 شدیم

 .بنداز رو تخت نمیلباسمو عوض کنم ا رونیبرو ب_

 گفت الیخ یچشم هاش گذاشت و ب يساعد دستشو رو...دیتخت دراز کش يباال فرستاد و رو ابروهاشو

 !دمیقول م...کنمینم گایتو عوض کن من ن_

بود که  عیتند و سر نقدریضربه هام ا...کردم یپهنش خال ي نهیهمون سر و س يبالش رو دنیبا کوب مویکالفگ

 ...رهیدستمو بگ تونستینم



wWw.98iA.Com ٣٦٣ 

 رونیب برو...اعتماد به سقف_

 دیخندیبه صورتش زدم و باز م گهیضربه د هی

 ...کتک زدنت مثل نوازش کردنه...بزن گهیخورده د هی...شیآخ_

 گهیاما د...بالش خفه اش کنم نیداشتم با هم میلبه تخت نشسته بودم و هنوز تصم...نفس نفس افتاده بودم به

 ...شدم رهیلبش خ يشکمش گذاشتم و به لبخند گل و گشاد رو يبالش و رو...برام نمونده بود یینا

 ؟يریگیسالح دست م يکه بازنده ا یتو جنگ یچ ي؟ برا...نه يخسته شد_

 اومدم بلندشم که ساعد دستمو گرفت...انگار قلقلکش داده باشم...به پهلوش دمیکوب مشتمو

 کجا؟_

 رفتمیداشتم وا م...ناخواسته از دست داده بودم مویانرژ تمام

 يخسته ام کرد...برم بخوابم خوامیم_

تعجب نگاهمو ...که هنوز ساعد دستمو نگه داشته بود کنار خودش برام جا باز کرد نطوریو هم دیخند روزمندانهیپ

بخواد بغلم کنه تو  نکهیفکر ا...دیکنم دو تا دستامو گرفت و آروم به سمت خودش کش یاما تا اومدم مخالفت دید

 !! اما شد...شدیم یسرم تداع

شد و دستشو پشت زانوهام گذاشت و پاهامم صاف کرد  زیخ میاش جا خوش کرده بود که ن نهیس يرو سرم

 ...کنار گوشم زمزمه کرد...

 !نکن میطونیش...باش یبچه خوب_

به رگ هام  يخون تازه ا! که داشتم و دوست داشتم یبودم اما حال دهیترس...ام قفل شدند نهیس يرو دستام

چهار انگشت صورتش رو به روم  دیبه فاصله شا...بالش گذاشت يو سرم و رو دیبوس مویشونیپ یشدند وقت يجار

 ...قرار گرفت

راستمو از  يآروم پا...کنارش باشم خواستمینم...کردیحالم رو منقلب م خوردینفس هاش به صورتم م نکهیهم

که چشم  دیرسیچپم م ينوبت به پا...ودچشم هاش هنوزم بسته ب...گذاشتم نیزم يتخت برداشتم و رو يرو

 ...هاشو باز کرد

 ...!ها خورهیبهم برم ؟یکنیفرار م يدار_

 !دمینفهم یچیحرف بود که من ه ییایچرا ته نگاهش دن دونمینم...نیتخت و زم ونیلنگه پا مونده بودم م هی

ییبرم دستشو خوامیم_
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 ...چشم هاش رفت يساعد دستش رو...هم فشار داد يهاشو محکم رو پلک

! و دوست داره یکیهر دو نفر اون  يبه اندازه  یکیخوره که  یآب م نجایاز هم شهیالکردار، هم يدردا نیا_

 يعشق و از وسط نصف کنه و نصفه  نیباشه که ا دیبا یعشق و قسمت کنه؛ کس نیباشه که ا دیبا یکس

 ...!و تو دل تو بکاره تا بلکه من خوابم ببره شبا گرشید

 ..زدیمن الل شده بودم و اون مدام حرف م...صورتم قرار گرفت  کیصورتش درست نزد یشد و وقت زیخ مین

 يو ترس از حرومزاده ها تیکن به جز موضوع دوازده سالگ دایخوب پ حیتوج هیبگرد  نکارتیبابت ا...رمیمن م_

 !دور و برت

شونه  يو که دستم رو رفتیم نییتخت پا گهیداشت از طرف د...دیچرخیسرم م يتک کلماتش مثل اکو تو تک

بگم  يزیچ نکهیچنگ به موهاش انداخت و قبل از ا...تخت نشسته بود يپشت بهم هنوز رو...اش نشست

 خودش گفت

 .بخوابم ییرایتو پذ رمیم...شدم یمورد عصبان یب...دیببخش_

د و همزمان با بلند شدنش تخت بلند ش...دیبه زبونم نرس یعالم حرف داشتم اما دهنم قفل شده بود و حرف هی

 ...تکون خورد

 .شهیدرست م یهمه چ...اشکال نداره_

 ...ختمیصدا اشک ر یتخت ب يو من رو رفت

سوم و چهارم شد  يبارها يبرا دیکه توش غرق بودم و شا یبه کثافت...کردمینکبتم عادت م یبه زندگ داشتم

هربار اما بازم زنده  کردمیم یشدم ،خودکش یم داریو ب دمیخواب یخوردم و م یاومدم ، م یرفتم و م یعادتم ، م

 ...دیبه جسمم رس...کم کم روحم خسته شد..متو ماتم خودم فرو رفته بود شهیتنها بودم و هم یلیخ...  موندمیم

و هر بار  ياز آسمان اومد نکهیتا ا...شکنجه شده بود شیدوازده سالگ يکه تو يدختر نیو شدم افسرده تر دمیبر

بمونه  _زحمت تا ابد کش بده  یلحظه رو ب نیبه خدا گفتم ا يدی، هر بار که خند ختیدل من ر يدیکه خند

 وفتهیکردم االنِ که دلم ب الیبشم ، خ وونهیکردم االنِ که د الیخ يدی، هر بار که خند _که حواسش پرت بود 

شعله بکشه و  ییتنها ينجوریو ، دل من هم رنیبم دونخبنی يببنده و ، تموم آدم ها تو خی ای، بعد دن شیتو آت

 یلیخ...دمیبه تو رس ریکه ، د یلعنت به من: گفتم يدیهر بار که خند!  نییپا زهی، بسوزه و ، خاکستر بشه و ، بر

 ! رید
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 يداره برا دیکه شا دمیرس نیکه از کنارم رد شد و ته دلم به ا یدلم براش رفت وقت...کنم داشیرفتم تا پ دنبالش

 ...خورهیبا من افسوس م شیخودش و زندگ

اش  نهیخارج بشم به س يخواستم از راهرو نکهیاما هم...گرفته بودم يدیضعف شد هی...دیلرزیو پام م دست

 !خوردم 

 اومد؟ یمگه خوابت نم_

 !کردیرو پر م یخال يجا نیکه ا یبود؟ کاش بود کس یام کاف فاصله

 ..ییدستشو يبر یخواستیآهان م_

 !بستم خیو  دمیمن فقط لحن سردشو چش...دمیاشاره کرد که ند ییراهم کنار رفت و به جا يجلو از

 ...!دروغ گفتم اونو_

پدرش  ایکردن مادرش  یراض يشده بودم که برا يمثل بچه ا...رفت گهیور د هیحوصله  یتکون داد و ب سر

 .نداختیبه چشم هام نم یاما نگاه...کنهیافته و با نگاهش التماس م یدنبالشون راه م

 !خسته شدم ؟يریو اونور م نوریا یچرا ه اریکوه_

 .رو برداشت ورق زد یو کتاب ستادیگوشه هال ا يکمد کتاب ها يبهم کنه جلو یتوجه نکهیا بدون

حق همه آرامش  نیا..کردیام م وونهیرفتارش داشت د...که دستش بود نگاه کردم یو به کتاب ستادمیا کنارش

 ...بود ختهیمرد ر نیانگار خدا تمام و کمال تو وجود ا...منم بود

 ؟یِفلسف ؟یِکتاب چ_

 ش؟یشناسیم...اش راندا برن سندهیاسم کتاب رازِ نو...نه_

 ست؟ین...یِنخوندم کاف يزیچ میدرس يکه به عمرم جز کتاب ها کنهیباز داره مسخره ام م نکهیهم...خداروشکر

 گه؟ید یِروانشناس...شناسمشینم...نه_

 ...آره_

 هم هست؟ یعرفان کتاب روانشناس يچطور تو کتابخونه _

 زور جوابمو داد به

 ...نجایا امیاز خودش م شتریچون ب_

رو از قفسه برداشت  يا گهیاما کتاب د...و هنوزم منتظر بودم تا نگاهم کنه...کمرم قالب کرده بودم نییپا دستامو

 ...و کتاب راز و سرجاش گذاشت
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 بودم و پرو پرو دوباره گفتم سادهیبسته کنارش وا یدو ساله که موهاشو دنب موش يدختر بچه ها مثل

 ؟یِچ نیا_

 گفت يجد یلیخ

 !کتاب_

 ...سوختیته گلوم م.. دمیکشینفس م آروم

 ؟یِمال ک...دونمیاونو که م_

 !خورهیبه تو نم...کیهم رمانت یخیهم تار...اندروز يدرمانگر نوشته اند_

باال زده و داره  خیس خیکه موهاشو س ییاونم مثل پسر بچه ها.لج کرده بود...و کتاب و گذاشت سرجاش گفت

 .جوهیناجور آدامس م

 یِسیتر انیاش برا سندهینو يروز انجامش داد هی دیشا...بخون نویتو ا... ایب_

 لبم نشسته بود يرو یخوشحال يخنده ...تا بخونم دادیرو بهم م یکتاب نکهیشدم بابت ا خوشحال

 هست؟ یچ يدرباره  ؟یِاسمش چ_

نگاهم  خواستمیشدم که کاش نم مونیآن پش هیبرعکس اون لحظه ...ستادیو درست رو به روم ا دیچرخ

 ...!فقط فشارم افتاده بود...کنه

 هی يهر روز برو جلو ،یشکستتو بدون ای يروزیپ ،یو ناراحت یخوشحال لیدل يخوایاگر م گهیبهت م_

 يچجور دهیکتابه نشون م...تصور کن يکه دوست دار يا ندهیخودت آ يبرا...باخودت حرف بزن...نهیآ

و  نیآدم خوشب هیبه  يچجور کنهیکمکت م.  یباش نیخوشب یطیتو هر شرا ،يو کنار بذار یمنف ياحساسا

 !رهیم یکیو از اون  ادیگوشت م نیمن از ا يتو که حرفا...بخونش...یبش لیمثبت تبد

 ...بودم خکوبشیو م نیدستم داد اما من هنوز مات نگاه سنگ و کتاب

 !خونمیم...باشه_

 شتریهر لحظه که ب...امیب رونیچشم هاش ب زمیپنوتیدستم بود و من هنوز نتونسته بودم از ه يتو کتاب

من فقط از ...حرفا بودم  نیمن نفهم تر از ا...ستین ينگاهش به اون سرد گهید کردمیاحساس م گذشتیم

 ...که رنگ نگاهش عوض شده دمیوجودم فهم يگرما

 ؟یِکتاب چ نیاسم ا یبدون يخوایم_

 ...!يریگیم ادینشنوه خوب  يزیگوشات چ یسخته اما وقت یخون لب
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 ...اهووم_

 ...چشم هاش و دوباره گر گرفتن من دوباره

 ...!!قورباغه را ببوس...نهیاسمش ا_

 "اریکوه"

 یکتابخونه رو وارس يبازم کتاب ها...از مبل ها نشست و کتاب و از صفحه اول شروع کرد به خوندن یکی يرو

 ...که صداش دراومد کردمیم

 به خودش داره یاسمش چه ربط_

 به کار خودم ادامه دادم و گفتم...توجه براش الزم بود نیِ در ع یتوجه یب نیا

 ...یفهمیخودت بخون م_

 .خونمیصبح م...ادیمن خوابم م_

بسته  يصدا.ساده ریشب بخ هینگفت جز  یچیاما ه.بزنه یمنتظر موندم تا حرف...و برداشت و بلند شد کتاب

به دکتر بابازاده ام گفتم ...نتونستم دل رحمش کنم...! دیشدن در که اومد مطمئن شدم گام اولم به شکست رس

منو مثل  نکهیآوا بفهمه ناراحتم از ا کهوانمود کنم  يورط دیگفت با...کنم اما باور نکرد ينقش باز ستمیبلد ن

 شناختمیکه من م ییآوا...موند جهینت یامم کردم اما ب یسع...ترسهیو همون قدر ازم م کنهیهمون مرد تصور م

 ...کردیحرفا اعتماد نم نیبا ا

 يمنم مثل پسر بچه ها بار بگم کنارش بخوابم و اونم رد کنه و هی نکهیا خوردیحل دکتر به درد آوا نم راه

 دهیفا یدلش بسوزه و فقط بذاره کنارش باشم ب نکهیا دیمبل بخوابم به ام يساله قهر کنم و هر شب رو جدهیه

 ...بود

باهاش نداشته  يافتاد که کنارش باشم اما کار یاتفاق م یکار زمان نیو ا کردمیاعتماد آوا رو جلب م دیبا

 خوامیِ من باشه اما نم یخودخواه دیشا...کردیم دایمنوال ادامه پ نیمنم فرار کنم از بودن باهاش هم نکهیا...باشم

 ...ادامه بدم مویبا شرط آوا زندگ

آوا که ...! زدمیدست و پا م خودیب دیشا.کردمینگاه م نهیآ يمغموم تو ينشسته بودم و به چهره  ونیتلوز يجلو

 دیشا...تونستهیبه بعدم م نیکنار اومده البد از ا طیشرا نیتا االن با ا یوقت...از اول خواسته اشو بهم گفته بود

القل نشون ... شدیم شقدمیوسط بود خودش پ ازین يااگه پ...نهیاصالهم! نداره ازیفقط ن...ستین ضیاصال مر
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 یاز دستم برنم يکار چوقتیه.ادیاز دست من برنم يکار...تونهیو نم خوادیآوا نم...ستین لیم یکه ب دادیم

 ...اومد

روح ...زودتر سپر انداختم یلیخ نبارمیا...ادیسرم ب خوادیم ییتا هربال ستادمیمترسک ا هیمثل  میتو زندگ شهیهم

مثل آوا آرامش  یکس يبرا تونمیخودم به آرامش محتاجم نم یوقت...عالج درد آوا باشه تونهیمن نم یزخم

که  ارمیوقتشه به زبون ب دیشا...دونمینم یچیمن ه...دونمینم...مشکل من هزار برابر بدتر از آوا باشه دیشا...ارمیب

 ...خوادیکه آوا م يبشم همون مرد کنمیم یو سع رمیگیخواسته هامو دست کم م...شناسمیخودمم نم گهید

آوا  یوقت ستیشدن ن یکیبه  يازین...صه بشه و بسنگاه و کالمش خال يکه همه دوست داشتنش تو يمرد

رو  ییبکنم چه روزا یتداع نکهیا يبرا...حالش و بدتر کنم نکهیا يبرا...؟یچ يبرا کنمیم هودهیتالش ب...نخواد

که  نمیبیم نیکه خوب شدنشو تو ا...! واکردم به آ لهیمنم که پ ضیبا من بگذورنه؟ اصال مر دیگذرونده و حاال با

 ...داشته يچه گذشته ا رهیم ادمیکه  ضمیمر...ادیمثل همه زن و شوهرها باهام کنار ب

مشاوره خانواده و حضور دکتر بابازاده  دنیبا د...به کانال هفت دیکه رس کردمیو عوض م ونیتلوز يها کانال

 ...رونیشدم و از خونه زدم ب يبدتر کفر

خروشان آب نشستم و پاهامو دراز  يموج ها کینزد...داشتخودشو  يشن ها راه رفتن صفا يبرهنه رو پا

سرم  رینمکمو ز یب يو دست ها دمیهمونجا دراز کش... شدیبا هر رفت و برگشت آب کف پاهام گرم م...کردم

 ...قفل کردم

اومد  یخوابم م...کردمیو حس م دمیدیخودم م يبود که با چشم ها يلحظه ا نیزتریهوا دل انگ یشیو م گرگ

بلند ...گرفتیرو ازم م يو مجال هر فکر دیچیپیخروشان آب مدام تو گوشم م يموج ها يصدا...بردیوابم نماما خ

 شنیم یکه به موقع خوب طوفان ییهابه آرامش موج ...بشیعج تیبه خاص...چشم دوختم ایشدم و دوباره به در

قبل از ...شیدرست مثل چند ساعت پ...استیهمون در نیا یکنیکه فکر نم شنیروت ظاهر م شیپ يو طور

دل تو دلش ...اما االن...حالت خلسه داشت انگار...سر و صدا یآروم و ب...خروشان نبود نقدریاومدنمون ا

برمال کردن راز  يبرا ادشیداد و فر...ساحل و به آغوش بکشه شتریتا ب کنهیم شویهمه سع...ستین

 ...کشهیکنارشو به آغوش م شهیو با خشونت ساحل هم زنهیم ادیرف..زنهیم ادیو فر یاز همه چ دهیبر..درونشه

مردونه بغض کردم و ...با خودم حرف زدم! قدم منو زد...قدم زدم..شدم نمیسنگ يخواب و پلک ها الیخ یب

 ...آرزوهام ياز همه ...شهیمثل هم...فاصله گرفتم...! منم غرق کنه ایکه در دمیترس

 ....منم و حسرت با تو ما شدن_
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آروم درو ...باز بود مهیدر اتاقش ن...اونقدر دور شده بودم از خونه که نگران آوا شدم...صبح برگشتم خونه يدما دم

به  دمیشا...نداختیبه موهاش چنگ م...زانوش گذاشته بود يلب تخت نشسته بود و آرنج دستاشو رو.باز کردم 

 ....دل من

 ؟يشد داریب_

 ...چشم هاش سرخ شده بود و گونه هاش بدتر...بلند شد عیخورد و سر يدیاومد اما آوا تکون شد یدر نم صدام

 شده آوا؟ يزیچ_

 دیپرس يبه چشم هام با لحن تند و جد رهیو خ ستادیبه روم ا رو

  ؟يتا االن کجا بود_

احتمال  دیدرصد با هی..تاسف خوردم میفکر یخودم و ب يسر تکون داد و برا...بود ستادهیبه کمر منتظر ا دست

 .بشه و بابت نبودنم نگران بشه داریکه آوا ب دادمیم

 .ينگران شد دیببخش...ایرفتم لب در _

 .زدیلباس گشادم تو تنش زار م...دیگردنش فهم ياز رگ برجسته  شدیم نویا...بود یعصبان هنوز

 ؟ينماز خوند_

گوشه  هی. نمازم تموم شد نکهیتا بعد ا ومدین...رفتم  رونیاز اتاق ب...نداد و منم منتظر دعوا و قهر نموندم یجواب

نگاهش ...کردیم ییقرمز پاش لبه مبل خودنما يزانوهاش و بغل کرده بود و انگشت ها.مبل نشست يرو

لباسش شل  ي قهی...بود و نامرتب بود دهموهاش توهم گره خور...نهیبینگاهمو م ینیو مطمئن بودم سنگ کردمیم

 .شدیکشیبود و مدام به سمت باال م

و هربار که  تیکبر...گاز گذاشتم يرو پر آب کردم و رو ییچا يکتر.چمدون گذاشتم يجمع کردم و تو جانمازمو

فندك گاز خراب شده بود و زدنش ...!دونمینه نم ایداشت  یبه اعصاب نداشته ام ربط...شدیروشن نم دمیکشیم

 ...بود دهیفا یب

 ...یروشن کن نویا یتونیم نیبب ایآوا ب_

 ...جواب نداد دوباره صداش زدم دمید یوقت

 !آوا؟...آوا خانوم_

 ... دمیبلندم و شن يصدا

 هان؟_
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آشپزخونه که  کمیمبل بلند شد و نزد ياز رو...ادیاُپن گذاشتم و نگاهش کردم تا به خودش ب يدستامو رو کف

 گفتم دیرس

 ...کنهیداره اعصابمو خورد م..گازو روشن کن نیا ایب_

 هیتک واریبه د نهیدست به س...تونست گاز و روشن کنه تیچوب کبر نیبرداشت و با اول اپن يو از رو تیکبر

 دمیکه ند يو باز کرد و به اندازه ا زیرو م ییچا يکرد و بسته  دایپ نتیکاب يو از تو یکیکوچ يقور...دادم 

 .ختیتوش ر

 هووم؟...استراحت کن تا من صبحونه رو آماده کنم کمیبرو  يخوایتو م_

لبخند خسته امو خسته تر ...زدم شینیهاش هنوز سرخ بود که جلو رفتم و با خنده انگشت اشاره مو نوك ب چشم

 ....جواب داد

 .گشنه امه یلیچون خ یکن دارمیقول بده که ب_

 بخرم؟ رهنیپ هیمن  میفقط بعد صبحونه بر...باشه_

 بودبهش گشاد  نمیا یحت...عوض کرده بود...حواسم به لباسش افتاد تازه

که تن من بود؟ چطور تو تن من تنگ بود تو تن تو  ستین یهمون نیمگه ا...! خودته ها کلیاشکال از ه نیبب_

 زنه؟یداره زار م

جو  نیتا از ا میزدیباهم حرف م دیبا...وقته خواب نبود...و برداشتم و نشستم ينهارخور زیم يها یاز صندل یکی

 نشستن گفت نیح...نهیتا بش دمیها رو عقب کش یاز صندل یکی.میایب رونیب نیسنگ

 ينه با اونا راحتم نه با لباسا.مورد عالقه خودشو برام گذاشته يخل و چل لباسا يرها نیا...ارینکن کوه تیاذ_

 ...تو

 يدستشو به باز يدستاش گذاشتم و انگشتا يناغافل دستامو رو...دیلرزیبود م زیم يکه رو دستاش

 و به چشمم بدوزه رهیتا باعث بشه نگاهشو از دستامون بگ دمیخند يطور...گرفتم

 واست گذاشته ایچ نمیحال بگو بب...بار خواهرت کن يخوایم یهرچ...نکن نیمن توه يبه لباسا_

از  یدستشو لمس کردم و دعا دعا کردم کم يآروم انگشت ها...اش نه دهیورچ ياما لب ها دیخندیم چشماش

 وجودم تو بند بند انگشتش رخنه کنه يگرما

 ...پوشهیکه خودش م ییپاره ها کهیت_

 ...خوش نشون داد يلبخند زدنم رو با
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 !کنمینم گاتین میمن پسر خوب...همونا رو بپوش_

... گذاشت زیم يگوشه لبشو خاروند و دوباره دستشو رو نکهیدلخور شدم اما به محض ا! دستشو نجات داد هی

 ....مکرد نیخودمو تحس

 ...!ینگام نکن خوامینم...نهیمشکل هم_

 یفشار محسوس.انداخت نییو سرشو پا دیلبشو گز...صورتش رو از نظر گذروندم يتک تک اجزا...کردم نگاهش

 ...به دستاش آوردم تا دوباره نگاهم کرد

 .نگاهت نکنم خوامیفقط ازم نترس چون منم نم...بپوش _

بلند کردم و پشت لبم  زیم يبزنه دستشو از رو رونیو چشمش باشک ت نکهیکج کرد و قبل ا یکم سرشو

 ...چون لبخند زد  دیبه نظر رس یراض...بوسه نرمم ناراحتش نکرد...گذاشتم

 يتازه گلسر و کش مو...يدیخریهر ماه دو دست لباس تو خونه رو واسم م...ينبود سیاون روزا خس ادمهی_

 !ستیحواسم ن یفکر نکن...کم شده ها تمیشده از مهربون یگرون...يدیخریهمرنگشم م

حرفا  نیدم از ا دیباشه نبا سیمرد جماعت هرچقدرم که خس يهرچند جلو...به دلم نشست فشیظر طنتیش

 !خورهیبهمون برم...زد

انگار نه ! شمیمعذب م یکنیم یبعدش از بس عذرخواه یمنته...خرمیبرات م يبخوا یاالنم هرچ...بچه جون_

 ؟...یگفت یچ نیرها تو ماش یعروس يواسه لباسا ستین ادتی...انگار من شوهرتم

 لبش نشست يرو یپهن يچسبوند و خنده  زیتنه اشو به م باال

 ادهیگرفتم ز ادی کردیم تمیاز بس که رها اذ...یفتیتو خرج ب ادیدلم نم ییخب خدا یول...تعارف بود هیاونکه _

به  شدمیمجبور م...عوض کنن پیبود دوستامون ت یکاف...خواستیم دیدیم یهرچ یول شهیباورت نم...نکنم يرو

 تیتو بخاطر من اذ خوامیمن نم...ارمیدرببمونم تا پول  شتریب یدوندون پزشک یحت ایخاطر رها تو مهد کودك 

 نیهم...یبش

وجودم ...ستیهوس ن يخواسته از رو نیا دیفهمیکاش م...اون لحظه به آغوش بکشمش خواستیدلم م چقدر

 ...من برنجوندش یخودخواه خوامینم...نانشمیاطم...داشتن آرامش نگاهشم زیلبر شتریب...خواستنه اشه اما زیلبر

 ؟یبخواب یخواستیمگه نم_

 چقدر خسته ام اما گفتم دادیچهره ام کامال نشون م نکهیا با

!که چقدر حرف گوش کنم؟ یدونیم...برو استراحت کن منم گفتم چشم یتو گفت...نه_
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به دستم  یفشار محسوس.روح دستش به حرکت افتادند یسرد و ب يحس کنم انگشت ها تونستمیال مکام حاال

 آورد و گفت

 ؟یفقط هنوزم سرحرفت هست! بازار میببر دیبا...دربره تیبرو بخواب خستگ_

 دیلبخندش به لب هام رس ینیچشمم آوردم و دلنش کیدستمو نزد هی

 فقط کدوم حرف؟...رو چشم_

 ... دیته چشماش فهم ياز دختر بچه  شدیرو فقط م طنتشیش

 یستین سیخس نکهیا_

 درضمن مرد و قولش...یمنو بشناس دیبا گهیبچه جون تو که د نیبب..آهان_

 خودشم خسته بود...گذاشت و کف دستاشو کنار صورتش گذاشت زیم يدستاشو رو ساعد

 عصر؟ ایواسه ظهر  میو بذار دیخر یبخواب شتریب يخوایم ؟یشیساعت خواب سرحال م میبا ن_

 بلند شدم و همزمان سرشو بلند کرد یصندل يرو از

 .بود صدام کن يکار...یِکاف قیساعت خواب عم میواسه من ن..رفته ادتی زارویچ یلیخ نکهیمثل ا_

 .به خودم ینبودم حت دوارمیهرچند بازم ام. آسوده تر شد المیخ..رفتم رونیداد و از آشپزخونه ب سرتکون

 نکهیهم...تماشا کنه ونیکه اومد صدام زد و گفت برم تو اتاق بخواب تا راحت بتونه تلوز دمیمبل دراز کش يور

 دیچیسرمو رو بالشش گذاشتم عطر موهاش تو مشامم پ

ازم  يچه دمار یدونینم...یذاشتیکاش از خودت جا نم...عطر يبو نیمثال هم...شدیحداقل از بودنت کم م کاش

من با اون  یکنینم نویفکر ا! خورهیبهت برم يفکر یب گمیبهت م.يکه تنت کرد یراهنیهمون پ ای...ارهیدرم

 ...زنهیسرم م يلمس تنه ات بوده مثل پتک تو قیال نکهیکنم؟ هم کاریلباس چ

چرا  یدونیو نم کنهیپوستت زق زق م ریز ییجورا ي...گفتنش سخته..دارم یحال نیهمچ هیمنم ...فهممیم حالتو

 ....چراشو یحت...یدونیکجاشو نم...یفرار کن يخوایهمه اش م یول

 ...يکرد دایکه پ یاون یِچ یدونینم یول يکرد دایپ گمونت

 !؟؟یک...یِبشه که بگم تو دلم چه آشوب یک...شهیقلبم تلمبار م يحرفا رو..ازت شمیکه م دور

که سراغم اومده  ییطاقت فرسا یگبهم مزه کرد و از اون خست یساعت خواب حساب مین...شد که گفتم یهمون

همه چک و چونه زد  نیا...میکه آوا آماده کرده بود به بازار رفت یبعد از خوردن صبحونه مفصل.بود راحت شدم

برام جالب بود که ...بود يفانتز دیخر یهرچ یشلوار مشک هیکردن به جز دو دست لباس تو خونه و  دیخر يبرا
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و  زیم يرو ینییوسائل تز.که مسلما رها بوجودش آورده بود یراتییتغ...کرد ریینظرش نسبت به گذشته تغ

ام که من سراغ چمدون  یهر از گاه...کرد و گذاشت تو چمدونش چیخونه روزنامه پ میدیو تا رس شنیپارت

 ...شکونمیکه آخرسر وسائل مورد عالقه اشو م زدیو غر م داوم یحمومو بردارم م يتا لباس ها رفتمیم

 زنگ بزن  هیبه رها ...رفتم حموممن _

 ...لباس هامو پشت در حموم گذاشتم و رفتم سراغش...کردیاتاق بودم و آوا تو آشپزخونه سر و صدا م تو

 ...کردیم ادداشتیپاش  يکاغذ رو ياپن نشسته بود و تو يرو

 ؟یکنیم کاریچ_

 .نیید پااپن اوم ياز رو عیترسونده بودش تکون خورد و سر یکه صدام حساب انگار

 حموم؟ يریم يدار یتو مگه نگفت يواا_

 ؟ینوشتیم یچ...اومد سراغت ينداد یگفتم به رها زنگ بزن جواب_

 کرد  میپشتش قا ییو به طرز تابلو کاغذ

 ...یچیه_

 کنجکاوم کرده بود...نگاه کردم که بفهمه متوجه شدم يطور

 ...خانوم دمیمنکه د_

 .منو بذار که فعال گشنمه حوصله حرف زدن ندارم يغذا نیا ایب...حاال تو برو حموم_

 ...کنهیلب باز نم یو بزنه زورشم کن ینخواد حرف یآوا وقت دونستمیم...به کمر شدنم افاقه نکرد دست

 ...ینوشتیم یاون تو چ فهممیمنکه م...باشه_

 ...و من شکست خورده برگشتم دیخند

 دمیشن نکهیواضح فقط در حد ا یلیالبته نه خ...دمیشنیحرف زدنشو با رها م يخشک کردن موهام صدا موقع

 ..ستین میو عصبان دهیم حیبه رها توض دهیکه خر یوسائل يداره درباره 

 ...سشوار آوا رو برداشتم و به برق زدم.... شل بشه دیتا شا دمشیکشیسفت بود و مدام م یلیشلوارم خ کش

اندازه  هی رهنمیپ يجلو! امیکه من از پس خشک کردن خودمم برنم دمیرس جهینت نیبه ا ستادمیکه ا نهیآ يجلو

 ...سشوار نزده بودم که آوا به در اتاق زد و داخل اومد يدگمه ..شده بود سیکف دست خ

 ...باشه تیعاف_

 و رو هوا تکون دادم و گفتم سشوار
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 اجازه هست؟_

 .صادر شد دنیداد و با تکون دادن سرش مجوز سشوار کش هیبه در تک نهیبه س دست

 ناراحت بود یلیرها خ م؟یصبح زود برگرد ایامشب  شهیم گمیم_

 ...کردمیدورش م سوختیاز سرم م کهیت هی نکهیهم...موهام آوردم کینزد انهیو روشن کردم و کامال ناش سشوار

 !سوختم...میگردیزودتر برم...یتو بگ یهرچ_

 شدم سشوار خاموش و از دستم گرفت مونیپش...اومد کمیو نزد دیخند

 !من موهاتو سشوار بکشم یصندل نیرو ا نیبش_

 ؟یگیم يجد_

 دارم؟ یمن با تو شوخ_

 .نگران بودم دامیخودمو دست آوا م نکهیاز ا...نمیتا بش دیو عقب کش زیم یصندل

 ؟يبلد_

 .امال حس کردمک زمویعز يکه کنده شدن حداقل دو مورد از موها دیرو سرم کش يجور هیرو  شونه

 .ریتو چشماتو ببند سرتم باال بگ..کنمیم کاریاالن چ نیبب_

مثل بار  گهیشونه رو د...راحت تر تونستم تحمل کنم یلیخ نباریسشوار و ا يدستورش اطاعت کردم و گرما به

معلوم نبود داشت چه ...کردیوقتا با دست خودش سرمو کج و راست م یبعض... دیاول محکم تو موهام نکش

 ...با قطع شدن سشوار چشم هامو باز کردم .دیخندیکه همه اش م اوردیسرم م ییبال

 .چه خوب شد نیبب_

بهم  یجوگندم يبار اول احساس کردم موها يبود که برا دهیموهامو مرتب سشوار کش يطور هی...گفتیم راست

 !ادیم

 .یشیق مسراغش موف يبعنوان شغل دوم بر...نیآفــــــر_

 و گفت دیو از برق کش سشوار

 !يآشپز...کنمیم دایشغل سومم پ هیامروز _

 ...باز گذاشتش مهیبلند شدم که به سمت در اتاق رفت و ن یصندل يرو از

 !دهن من شوره ایشده  ادینمک ز دونمیفقط نم...گذاشتم یچه برنج نیبب ایب_
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 یاومده که دست به کار بشه و حت یم شیتو نبود رها پ گفتیخودش م نکهیبا ا...برنج گذاشته باشه شدینم باورم

از خونه  رونیزدم و ب خیجوجه هارو به س...که با خودم بود یگذاشتن نهار اصل...املت خوشمزه ام بذاره تونهیم

 ...و راه انداختم شیآت

داره تو سرش  دیپل يبهش زل زده بود که گمون کردم باز فکرا يجور هیبود و  ستادهیا شیآت يرو به رو درست

 رهیرژه م

 ...یروشن کن گاریس شیآت نیبذارم با ا يکرد الیخ...خانومِ آوا نیبب_

 ...دلرحمم کنه کردیم یسع زونیآو يلب و لوچه  با

 چسبه؟یم یچ لیدانه ریبغ ایلب در...هوا نیتو ا ییخب خدا...يتو که بدجنس نبود...اریکوه_

 رفتهیپذ لیدل یبکنه ب خوادیکه م يو هرکار خوادیم یحالت تمنا صدا بزنه تا هرچ نیبود فقط اسممو با ا یکاف

 ...کردیفرق م نباریاما ا...بشه

 ذارمینم...حرف نزن ينجوریا خودیب_

 .بکشم خوادیدلم م! رم؟یگیاصال چرا از تو اجازه م_

 نشیشلوار ج بیاز ج گارشویمن س يجلو چشما...پا داشت هیمرغش فقط  ییوقتا هیکه  یهمون بچه تخس شد

 ...شد شیآت کیدرآورد و نزد

لبش  کیخواست نزد نکهیاما هم...روشن کرد گارشویس شیو با آت اوردیخودش ن ياما به رو کردمیم نگاهش

 غیشد که فقط تونست ج یو آن عیحرکتم سر نقدریا...دمیاز دستش کش گاریببره انبرك ذغال و برداشتم و س

 ...بکشه

 ...گارمویبده به من س_

 .پام لهش کردم ریناراحتش ز يچشم ها يانداختم و جلو نیزم يو رو گاریس

 !یکنیمثل بچه رفتار م ستیتو که دوازده سالت ن...یِزشت یلیزدن کار خ غیخانوم به سن و سال تو ج هیواسه _

 کشیکه حاال نزد یشیآت يشعله ها ونیم. جمعش کرد چجوریه شدیزود متوجه شدم اما نم یلیو خ اشتباهم

 ...دیپر حرفش و د يچشم ها شدیبود م دهیرس

 یشوخ خواستمیفقط م...دمیکشینم يدادیاگه توام بهم اجازه م! زن بودم...دوازده سالم بود بچه نبودم یمن وقت_

 ...کنم
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 که هم اسم من ییرفتنش نگاه کردم به خودم و هفت جدم لعنت فرستادم بابت مردها ریو مبهوت به مس مات

همه روز و ماه و سال دوازده به دهنم  نیا نیبه خودم لعنت فرستادم چون ب...زبون زد يبودن و تو نامرد

 ...آوا بود يکه نحس تر از هرسال برا یدوازده...اومد

پرت کردم و  نیزم يانبرك و رو...برافروخته رو پشت دستم داغ بذارم  ياز ذغال ها یکی خواستیم دلم

 ...برگشتم داخل خونه

 ...دمیبسته شدن در اتاق و شن يصداش زدم و صدا...دمیکش یتو آشپزخونه ام سرک...و هال نبود ییرایپذ تو

 باز کن درو...دیاشتباه کردم ببخش...آوا در اتاقو باز کن_

 راحتم بذار...بخوابم خوامیم_

پشت  يخودم پل ها يمن مقصر بودم که دارم با دست ها...من مقصر بودم که باز گند زدم... دیلرزیم صداش

 .کنمیسرمو خراب م

 گفتم؟ یچ يدیشن...نه من نه تو گهید ای یکنیاالن درو باز م ایآوا _

 ؟...يذاریچرا تنهام نم...خــــــــوامینم_

 ...اوردندیام و به درد م نهیپر حرصم س ينفس ها.بلند آوا ساکت شد يمحکمم به در خورد و صدا مشت

 ...میگردیجمع کن برم...گذاشته ریرو مخ من تاث یِشرج نجایا يهوا...میگردیوسائلتو جمع کن برم_

ام طول  قهیتازه شعله ور شده و برگردوندن جوجه کباب ها داخل خونه خونه پنج دق شیکردن آت خاموش

 دونمیآوا نم اینبود  یخدا از کارم راض...کردم یگاز و خاموش کردم و برنج و کامل پشت پنجره خال ریز...دینکش

 ...به ظرف برنج و سوخت دیاما دستم چسب

 ادمیام از  يبودم که راه رفتن عاد یاونقدر عصبان...برداشتم زیآو يو برق خونه رو قطع کردم و کتمو از رو گاز

که تمام حرص  يبه قدر...بزنم ادیو فر ایبرم لب در خواستیدلم م...کردیرفته بود و پاهام به مبل و در برخورد م

 ...زمیبر رونیند وقتو از دلم بچ نیو حسرت ا

به مشکل  دمیافسارم و از دست م نطوریقهر کردن ا هیکه به خاطر  یو من کنهیحرف قهر م هیکه به خاطر  آوا

 ...! میخوریم

 طرفه هی يعالقه  نینبره ا ییراه به جا ترسمیم
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نگاهش و  گهید...گنیچشم هاش بهم دروغ م...بدم دارمش دیکه به خودم ام ینشون دمیند...طرفه هی...آره

نه  میدغدغه باش یآروم و ب دیحاال که با...میاریکنار هم دووم ب میتونستیرفته اون روزا چطور م ادمی...خونمینم

 ...من تحمل دارم نه آوا صبر

 ...صداش بزنم خواستمینم یحت...ادیبوق زدم تا زودتر ب...گذاشتم نیخودمو برداشتم و صندوق عقب ماش چمدون

 .رندینفس ها آروم بگ نیمنتظر بودم تا قرص آرامبخش اثر کنه و ا...چشم دوختم ایدادم و به در هیتک نیماش به

خشمم ...نگاهش کنم خواستمینم...رونینگه داشتم تا چمدون به دست اومد ب نیبوق ماش يدستم و رو نباریا

دستش و عقب .لجاجت نکرد .گرفتن چمدون به سمتش رفتم  ياوصاف برا نیبا ا.هنوز فروکش نکرده بود

 ...نشسته نیعقب ماش یصندل يکه آوا رو دمیدر صندوق عقب و بستم و د...و چمدونو بلند کردم  دیکش

 . بزنم ادیو حق نداشتم فر دمیکشیروزا م نیکه ا یمثل عذاب...دمیبلع! نفرستادم رونیکالفه امو ب يها نفس

 ...شده بود رهیاشک بود اما باز مغرورانه به روبه روش خ سیچشم هاش خ...باز کردم و دال شدم نویماش در

من مثل  ياگه فکر کرد.خوردیزودم بهت برنم...يکردیقهر نم ينجوریپونزده سالتم بود ا...نیشو جلو بش ادهیپ_

کنار تو به آرامش برسم اما تو  مخوایم...ینیبیکه م نمیمن هم...ياون روزا صبر و حوصله دارم اشتباه فکر کرد

 کنمیفکر م...یکنینگامم نم گهیمنظور من د یحرف ب هیکه با  يتلخ شد نقدریتو ا...يدیبدتر عذابم م يدار

حال منو بد ...ياریو بهم پناه م يایم تیزندگ طیشرا نیتر یتو فقط هربار تو بحران...یدوسم نداشت چوقتیه

 !شهینگو نه که باورم نم...يریم یکشیتشکر راتو م یب ایبعدم با تشکر ...و حال خودتو خوب یکنیم

تو خسته ...يکردیبازم تحملم م ياریب ادمیبه  يکه مدام عالقه دار ییاگه واست مهم بودم مثل همون روزا_

 شیش میاما ما نتونست ماه بود شیقرارمون به ش ؟؟یواسه چ يمنو بهونه کرد...يکردن ندار یزندگ ينا...يشد

 ...میساعت همو تحمل کن

 ...لبش جا خوش کرد يرو یبه چشم هام رسوند و لبخند تلخ نگاهشو

 شیش يبذار جا...ستمیمن اهل موندن ن.اومدم که دوباره تنهات کنم...یگیتو راست م...میخودمونو مسخره کرد_

که هر  نهیبهتر از ا...تموم یاونوقت همه چ.رهیسر و سامون بگ شیتا رها زندگ میماه کنار هم باش هیماه فقط 

 هووم؟...یساعت آشت هیو  میساعت قهر باش هیروز با هم 

 یاز وقت...! شدم...نطورینبودم ا...دهیخشم تازه به وجودم رس نیفروکش کن ا دیو محکم بستم تا شا نیماش در

 چکسیمرد متعادل ه خوامیمن نم...یفتکف دستم و ر یجواب همه زحمتامو گذاشت خبریکه ب یاز وقت...یکه رفت

.باشم
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 يجاده ا يبه سو شیپ.کردم میچشم هاش تنظ يو رو نیماش نهیکه کردم آ يکار نیشدم و اول نیماش سوار

 ...یراحت نیبه هم...میکه نرفته برگشت میشد

اگه قرار بود خواب ها رو خودم انتخاب کنم ، خواب ! شنیم یاما همشون به تو منته ست،یدو تا ن یکیمن  درد

گردم و تو آروم تن  یکردم و دنبال جواب سوال ها و عالج دردام م یجراح یدل و مغزت و با ظرافت دمید یم

 ،یتیشکا چیه یبه من ب يداد

 بار؛  کی نیهم يبرا فقط

و زمان دروغ  نیاعتماد ندارم، به زمتو  يمن به حرف ها ،يندار ای يدوستم دار ایراحت بشه که  المیخ که

دستگاه "اسمش و بذارم .اختراع کنم  يزیچ کیدست به کار بشم و  دیبا. خودم دست به کار بشم دیبا ،یگیم

 ! "یدرخواست يخواب ها

 یم! ِ یخدا شدن کاف یکم هی يبرا یهمه عاشق نیا رم؛یبگ میخدا تصم يبارم که شده من جا هی يبرا دیبا

کله دل به  یبدونم کجاست که ب نکهیببرم بدون ا ییخوام راه به جا یم ،يببرم که تو نبرد ییخوام راه به جا

نداشتن مهمتر از کشف الکل و  وستدوست داشتن و د نیثابت کنم کشف مرز ب خیخوام به تار یزدم، م اشیدر

 !خواص بابونه و سنجد ِ

 شهیم یبرادر خوب عادیم...يتو رها رو دار...من تنها تر از توام! فقط از خودم...از تو نه...خسته شدم آوا_

 ..همکارات...برات

 يمنم که حالت عاد نیا...یستین ضیمر گهیکه تو د رسمیم جهینت نیبه ا شتریب گذرهیهرچقدر که م...دوستات

جمع  تویپنج سال زندگ نکهیهم...یتو خوب! مارستانیبه ت یحت.دارم ازیمن به دکتر ن...ستیمن حالم خوش ن.ندارم

و خرج و  یو به فکر زندگ کنندیکه با وجود زن و بچه مثل تو کار نم ییهستن مردا...نشون سالم بودنته يکرد

کو  ؟یاما من چ...یو نگه داشت يکرد دایو دور و بر خودت پ يادیز يپنج سال دوستا نکهیهم...ستنیبرجش ن

 یتا بفهم ارمیبه روت ب دیاما با...من بماند ایاونا نخواستن ...برام نموندن چکدومیه...م؟یمر اوش؟یفرهاد؟ س

وقت همو  قهیبار ده دق هیچند ماه ...اونا برنگشتن یتو که رفت...خلوت کردم دورمو یواسه داشتن تو شلوغ

 ینیاما سنگ یتو رفت.یشاد باش یتونیکنار خواهرت م...اما تو...شهیم دمونیعا یمعمول یو فقط احوالپرس میریگیم

همه اش تو  ریگوشه گ يدمامثل آ...دنبال کار نرفتم...دل و دماغ مطب رفتن و نداشتم...مینبودنت افتاد تو زندگ

 دادشویکه غر و داد و ب..که بچه اشو نگه دارم! من هستم...ستیاون ن...عرفان سه ساله که هست...خونه بودم
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مال منم ...ستیذشته تو فقط مال تو نگ... يتو منو داغون کرد! بهش مشاوره بدم یکه حت...گوش کن

 !مال منم شد...هست

حوصله فکر کردن .دیدراز کش نیماش یصندل يرو...هم به حرفام نشون نداد یعکس العمل یحت...زدینم یحرف

 "وصل بشم به قانون  دیبه قول عرفان با دیشا...نطوریحوصله ناراحت شدن و افسوس خوردن هم هم...نداشتم

 ...کنهیواست اما آروم مپر یب..."به درك 

 خواستمیشده بودند و نم نیپلک هام سنگ...خوندمیخومون و م يفاتحه  چیو سر هرپ میرفتیو با سرعت م ریمس

 .فتهیاتفاق ب یبود تصادف وحشتناک کیو نزد شدیداشت از کنترلم خارج م نیبار ماش نیآخر.کنم  داریآوا رو ب

 شونه ام نشست يدست آوا رو نکهیهم گذاشتم تا ا يچشم هامو رو قهیچند دق يجاده نگه داشتم و برا کنار

 کنم؟ یمن رانندگ يخوایم_

 میکه رانندگ دیفهم شدیصداش م یبا نگران...بود دهیترس دمیشده بودم شا مونیانگار پش... دیلرزیم صداش

 ترسونده بودش

 اد؟یخوابت م_

درد ..دیپریخواب ازسرم م دیبا...کردم یکه صندوق عقب داشتم رو سرم خال یآب يشدم و بطر ادهیپ نیماش از

 .کردیم تمیگردنم شروع شده بود و مدام اذ

 فرمون نشستم و کمربندمو بستم پشت

 ار؟یکوه یخوب_

 ...ندادم جوابشو

 میدیرسغروب بود که ...قیخواب عم هیو  خواستیم خیپارچ آب  هیدلم ...خونه میهرچه زودتر برس خواستمیم

چمدون ها رو زدم و در خونه رو  دیق...شد ادهیپ نیاما صداش زدم اونم از ماش دونمیخواب نم ایبود  داریآوا ب.خونه

جلوتر از وارد خونه شد و ...بود دوباره پاش کنه ردهتا آوا کفش هاشو که از پاش درآو ستادمیمنتظر ا...باز کردم

 .نشست اطیتخت کنج ح يرو

 قهیچند دق...دمیپوش یکت و شلوارم و از تنم کندم و لباس راحت...ندادم و به اتاقم پناه بردمبه حضورش  یتیاهم

 ریمدام گردنم ت ریتو مس...آرامبخش معتاد شده بودم يبه قرص ها...بود دهیفا یاما ب دمیتخت دراز کش يرو

که انگار آب شده بود رفته بود تو  گشتمیم ییتو آشپزخونه دنبال قرص ها...و قرص هام همرام نبود دیکشیم

 ...نیزم
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بلند  يشدم و با صدا يکفر...لنگا پا واستاده بود هیدر  يجلو...و محکم بستم که چشمم به آوا افتاد نتیکاب در

 دمیبهش توپ

 !گهیتو د ایب ؟يخواینکنه اجازه م_

 الل شده بود؟...دمیمحل درد کش يکف دست و درست رو...شونه اش افتاد ياز رو فشیک بند

برو تو اتاقت تا گورم و گم ...خورهینه نوك انگشتم بهت م...امینترس نه سمتت م...ندیتو اون درم بب ایب_

 نه؟ یشیراحت م ينجوریا...کنم

کردنش و  نیف نیف يصدا...هم گشتم نتیکاب ریو دنبال قرص ها تا ز گفتمیاومد م یبه دهنم م یهرچ

 يمرد پپه  هیکه نقش  نهیبه روش خودم باهاش برخورد کنم بهتر از ا...اوردمیخودم نم ياما باز به رو دمیشنیم

 ...کنم ياحمقو باز

 .یرو اعصابم رفت یبه اندازه کاف...آوا مگه نگفتم برو تو اتاقت_

چند  يبرا...حس شده بود یب دادمیراستمو از بس باال گرفته بودم و انگشت هاشو به محل درد فشار م دست

 ...کنه دایپ انیانداختمش تا خون بهش جر نییپا لحظه

 ...داده بود هیتک واریو چشم بسته به د کردیم هیداشت گر آوا

بار باشه اما بالفاصله دوباره همه بدنم منقبض  نیآخر کردمیبه خدا التماس م دیکشیم ریکه گردنم ت هربار

تحمل  تونستمینم گهیبود د یفقط هرچ...دونمینم...دتریدرد شد نیا ایتحمل دردم کم شده بود ...شدیم

 ...نبود ماا رشیافتاده باشه ز دیگفتم شا...نشست و هل دادم عقب زیم يمشتم رو...کنم

 زیپارچه تم...روشن کردم رشوینه ز ایآب داغ هست  يکتر يبدونم تو نکهیگذاشتم و بدون ا نیزم يرو زانوهامو

 گرفتمیدوش م دیبا...داشتمیگرم نگهش م دیبا...انداختم يکتر يدسته  يبرداشتم و رو يکنار نتیکاب يو از تو

 ...و بسته بودم ریاما فلکه ش

 قرصات کجاست_

خالص  يجرئت نداشتم وگرنه برا...خوردیاز سر ترحمش به دردم نم يها يدلسوز نیکردن حاالش و ا هیگر

 ...بود یآشپزخونه کاف يکارد ها نیاز هم یکیدرد  نیشدن از ا

به روم زانو  يگرفت و رو دیچشم هام و ند يخشم تو...شونه ام نشست سرمو بلند کرد يدستش رو نکهیهم

 .کردیشالش از سرش افتاده بود و با گوشه اش اشک هاشو پاك م...زد

 ...به خدا...خدا منو بکشه تو رو راحت کنه...من شد ریتقص_



wWw.98iA.Com ٣٨١ 

 يبرداشتم و رو ینیدسته س يپارچه رو از رو...ساکت شد و بلند شد...و به سنگ اپن گرفتم و بلند شدم دستم

 ...گردنم انداختم

 ...صبحم که يدیخوب نخواب شبید.بذار کمکت کنم_

 من برم؟ ایتو اتاق  يریم..تنها باشم خوامیآوا م_

 .زهیپلک نزدم تا از ابهت نگاهم نر..شده بود رهیزده به چشم هام خ بهت

 امیتو اتاقم م يبر.کنارت باشم خوامیم_

بدو بدو به سمت اتاق رفت و چند ...دمیمبل سه نفره خونه رسوندم و روش دراز کش نیتر کیبه نزد موخود

 ...پارچه برگشت هیلحظه بعد با لحاف نازك و اتو و 

 ...تا داغ شدن اتو کنار مبل نشست...و روم انداخت و اتو رو به برق زد لحاف

 ؟یذاشتیکجا م شهیهم.بشه دایقرص هات پ دیشا..اتاق و بگردم يخوایم_

 ...!دار بود خنده

 ذاشتم؟یکجا م شهیهم_

 ...رفته بود ادشیکه از  يخاطره ا دنیفهم يبرا زدیچشم هاش دو دو م مردمک

 !ستین یالبته اگه زحمت...اریبرو برام دو تا پروفن ب_

 ...بلند شد ریکرد و با تاخ سرخم

خالص  یدرد لعنت نیتا از ا میمه تالشمونو کردساعت با خودم کلنجار رفتم و با حوله و پارچه داغ ه مین

 يبودم که دست ها دهیمبل خواب يبه پهلو رو...به شدت اولش نبود...دردم قطع نشده بود اما کم شده بود...بشم

 ...دمینخودم صداشو ش یحالیتو ب...آوا حوله رو از پشت گردنم برداشت فیظر

 باشه؟...ایاز جات تکون نخور...برات بخرم رونیاز ب رمیم_

 ...تارش از جلوش چشم هام رد شد ریهامو باز و بسته کردم و تصو پلک

 "آوا"

دنده عقب گرفتم و با سرعت از ...استارت خورد  رید نیماش...زدم رونیمانتومو بستم و ب يدگمه ها اطیح تو

رفتار  یحت...بهم زد نیتو ماش اریکه کوه ییحرف ها شدیباورم نم...عذاب وجدان گرفته بودم.کوچه خارج شدم

 ...کنمیم دشیدارم ناام...افتم یم مشلحظه احساس کردم دارم از چش هی یچرا ول دونمینم...ششیپ قهیچند دق
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پزشک دارو رو  زیاومد گفتند بدون تجو ادمیبعدشم که ...محض ورودم به داروخونه اسم دارو از ذهنم رفت به

 ...دنینم

کم کردن درد همون پروفن و مصرف  يکردن برا شنهادیزدم و پ حرفو یام هم يبعد يتا داروخونه  دو

 .که دست از پا درازتر برگشتم گذشتیساعت از رفتنم م کی...کنه

 يهنوز رو اریکوه...سر و صدا باز کردم یدر خونه رو ب.گذاشتم يو گوشه ا اطیح يها رو آوردم تو چمدون

که از  یکنار زدم و لباس يلحاف و از رو...پشت گردنش قرمز شده بود و عرق کرده بود...بود دهیهمون مبل خواب

روشو  نیا...دمیترسیاما ازش م رفتیمدلم براش ضعف ...انداخته بود برداشتم نیزم يتنش درآورده بود و رو

تو  شهیهم...م قهر کرده باشهباها اریاومد کوه ینم ادمی...من بود يدنده و لجباز شدن فقط برا هی...بودم دهیند

کاش ...زدمینم یو حرف ذاشتمیم گریکاش زبون سرج...کردیکه داشتم تحملم م یحال نیبا بدتر...روزام نیبدتر

 .و که قرار بود خاطره بشن ییخراب کردم روزا...میموندینه و م گفتمیم میگفت برگرد یوقت

 يآب نشده بود بره تو..باالخره تو خونه بود.کنم داشیتا پ گشتمیهمه جا رو م دیبا...رو برگردوندم تو اتاق  اتو

 ...که نیزم

از  ریبغ دیبا..بالکن يتو یحت...مردونه اش يها رهنیکت و پ بیج...کمد لباس هاش...تختشو گشتم يو رو ریز

که من  شدیم دایپ يزیچ یسیو چنتا مقاله انگل یبیتو ج کیکوچ يو کتاب ها گاریس یخال يپاکت ها نیا

 .دیرسیکه به ذهنم م ییهرجا..گشتم...نبود...نشد دایپ.خواستمیم

دفتر  یحت...کتاب شازده کوچولو...فروغ...کتاب شاملو...و نشستم دمیبالکن رو عقب کش يخاك گرفته  یصندل

تا ...تر کیتار...ساعت ها نشستم تا شب تر شد..همه رو ورق زدم...که با خط خودش نوشته شده بود يشعر

 ...شد شتریها ب نیبوق ماش يصدا

در تنش  راهنشیکه هرشب سنجاق پ یکودک..حالم "رو که اول هرکدوم نوشته بود ییکتاب ها کردمیم مرور

 ".اورمیدردم را به زبان ب توانمینم! رودیفرو م

 بود  یاعتراف تلخ...خودش گفت...که با بود و نبودم تنهاش کردم یمن ریتقص...من بود ریبدش تقص حال

ما از سرِ خودمونم ... عاشقت نباشم؟ ينجوریاز خودمون کمتره که ا مونیمگه من و تو چ! من دوست دارم...اام

 .رفت عشقمون فدات شم یکه سر م میبود ادیاگه از سرِ هم ز. ها؟؟ از سرِ خودمون گهینه از سرِ همد.. میادیز

 ...ت هیتو و سا. نیوقت از سرم کم نَش هیکه  نه،یمنم از هم ترسِ
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که  نهیآ يجلو. یدون یهس که نم ییزایچ یعنی شه،یشروع م ".. یدونست یاگه م"نصف حسرتام با  یوقت

 ...و چقدر هنوز دوستت دارم گذرهیچقد از دوست داشتنت م ادیم ادمی نم،یب یموهامو که م ستم،یوام

 حالش بهتر بود؟...نفس هاشو شمردم دمیباالسرش که رس...بود دهیکه خواب شدیساعت م چند

 هوشیب دمیترسیم...کنم دارشیب خواستیدلم م..زدمیو با خودم حرف م رفتمیتو خونه راه م...شده بودم سردرگم

 ...شده باشه

چرم  يدسته  يرو يگردنش با حالت بد...خوردینفس هاش به صورتم م...بود نشستم دهیکه خواب یمبل کنار

بچرخونمش تا  خواستمیم...اتاق و برداشتم و پشت گردنش گذاشتم ياز بالش ها یکی...مبل قرار گرفته بود

 ...بالش يرو فتهیسرش ب

خدا هم  يمحض رضا...خوردیتکون نم...دادم یشونه اش گذاشتم و فشار محسوس يآروم رو...دیلرزیهام م دست

 ...کردیشده چشم هاشو باز نم

بکشم تا چشم  غیج خواستیافتاده بودم و دلم م هیبه گر...با التماس صداش زدم...به ترسم غلبه کنم نتونستم

 ...وقت بود که چشم هاشو بسته بود یلیخ...هاشو باز کنه

دستم و به شونه اش فشار  يشونه اش گذاشتم و همزمان با صدا زدنش انگشت ها يدست هامو رو نباریا

 ...دادمیم

 ...ادیتا اسمش به زبون ب دیجونم به لبم رس...ش تکون خوردپلک ها باالخره

 ...اریکوه_

شونه ام گذاشت تا  يگردنش و صاف کرد و دست راستشو رو.چشم هاش به زور باز شدن نیسنگ يها پلک

چشم هاش  يدستشو جلو.کرد  تشینور اذ.چراغ باال سرشو روشن کردم...مبل بود يهنوز پاهاش رو...بلند بشه

 گذاشت 

 .خاموشش کن_

من ...من تنهاش کرده بودم...قلبم و به درد آورد زدیکه به موهاش م یگذاشت و با هرچنگ نیزم يرو پاهاش

 ...نابود کرده بودم شویزندگ

 قربونت برم؟ یخوب_

و  يبرخورد نیداد که انتظار همچ صیتشخ وارکوبینور د ریز شدیم..شد رهیخم کرد و با تعجب بهم خ گردنشو

 ...نداشته
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 .کمکم کن برم تو اتاق ...يقربون من بر خوادینم_

 سیخ يدست ها يسردش و تو يدستا نکهیهم...سمتش رفتم ...کالمش و به دل نگرفتم يلحن و تند يسرد

 ...دمیاز عرقم گرفتم از خودم خجالت کش

 ییدوتا کنمیدرست م یچ هیمنم  يریدوش آبگرم بگ هی ياالن بر...من شد ریتقص...برات رمیبم یاله_

 نه؟ گهیخوبه د...میبخور

 ...ازم فاصله گرفت و در اتاقو بازکرد.لبش نشست يرو یتلخ پوزخند

 !تنها باشم خوامیم...ستیخوب ن یچیه گهید_

 ...کردم و رو به روم در اتاق بسته شد بغض

شونه  يرو... زبونم  ریز... موهام  يال به ال.... قلبم  يتو... سرم  يتو... روزا  نیمن رخنه کرده ا يتو يزیچ هی

 ...  دونمیم...  ستیبختک ن... ام 

و  میپا يخوام ناخنا یِ که هر وقت م یحس هیخاطرات ؟ ...  ستین ییتنها... اسم هم نداره ...و کشنده اس یسم

 یم نشگویگشاد و مادرونه بپوشم از دست هام ن يها راهنیخوام پ یم یوقت... تنم  يتو چهیپیالك بزنم م

 .رو گونه ام زهیر یچشمم م ياز تو.  رهیگ

تونند دور  یاونقدر دراز که م...  شنیو دراز م انیکش م یتوهماتم ه... باشن  ختهیر تزایپ ریسرم پن يتو انگار

 ...و خفه ام کنند چنیتنم بپ

 ختهیآخر سفره رو ر يدهن زده رو دارم که توش خرده نون ها یخال وانیل کیحس ... روزا  نیکشم ا یم درد

 ...چند روز يمعطل مونده باشه برا ییظرفشو نکیس يباشن و رو

 ...روزها نیکشم ا یم درد

نگفته  یلیخ دیبا دیشا! چرا اشتباهه دونمیکه نم یبه اشتباهات...ساعت تو اتاقم راه رفتم و به رفتارم فکر کردم مین

نداده  ادیبهم  يزیبابام چ...و نداشتم یاما منکه کس...گرفتمیم ادیو  دمیشنیبزرگتر مثل مادرم م هیها رو از زبون 

باهام بهتر شد که از رازم بهش  یزمان...گرفتمینم یجواب کردمیبه خواهرم محبت م یوقت...بود جز سنگ بودن

بهم  چکسیاما ه.شمیم مونیزودم پش زنمیو م یحرف...رمیزبونمو بگ يجلو تونمینم...ستیدست خودم ن...گفتم

مثل اونا باشه  ارمیاگه کوه...کنندیو اونهام فراموشم م رنجونمیدوستام و از خودم م...دهیفرصت جبران کردن نم

برام  یک...شیسرخونه زندگ رهیرها داره م...و ندارم یکس گهیترکم کنه؟ منکه د...ارهیکم ب...اگه خسته بشه ؟یچ

 لجاجت بردارم؟ نیتونم دست از ا یچرا نم شه؟ینم یکیچرا حرف دل و زبونم باهم ...ار؟یجز کوه مونهیم
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اسم عرفان روش افتاده ...برداشتمش زیم ياز رو...دیچیچند بار تو سکوت خونه پ لشیزنگ موبا يصدا

 دیرسیپله ها آوردم اما زورم نم يتا لبه ...رفتم اطیح يگذاشتم و سراغ چمدون ها لنتیسا يرو رو یگوش.بود

 ...بلندش کنم

 ...کردمیصرف م يشتریب يانرژ دیبا یدوم يبود و برا ادیپله ها ز يفاصله ...اول و به زور رد کردم يها پله

 ...بذار کمکت کنم_

چه  ارمیبه روم ن خواستمیم...که کشونده بودمش افتاد میپله ا هیاز همون .دمیخش دارش ترس يصدا با

 ...کردم يخرابکار

 ؟يبهتر شد...نهیسنگ یلیچمدونت خ_

 یکیکه سراغ اون  بردشیداشت از پله ها باال م.دال شد و چمدون و از کنار پام برداشت..اهمم نکردنگ یحت

 ...در يتا جلو دمشیرفتم و کش

 وسائلت تو کدوم بود؟_

 .بودم دهیافتادم که خر ییها یعروسک چوب ادی

 .فتهیمراقب باش از دستت ن...تو نیا_

 ...رهیگیلبش و گاز م یکه گاه دمیدیو م دادیهم فشار م يچشم هاشو محکم رو...هنوز درد داشت انگار

 يچمدون منو تو اتاقم گذاشت و مال خودش و برد تو.هام و درآوردم و پشت سرش وارد خونه شدم کفش

 ...اتاقش

 بذارم؟ ییچا اریکوه_

 .تکون داد و در اتاقشو بست سر

حاال چه اشکال ...از دلم...از غرورم! خودم بگذرماز  دیبا یبدست آوردن همه چ يگرفتم برا ادیمن ...نداره اشکال

 ...کنهیاز من کم نم يزیبشم؟ چ کیتو کوچ يرو شیداره پ

 ...و بازش کردم اطیتو ح دمییدو...میافتاد قبل رفتم فلکه آب و بست ادمی...آب و باز کردم ریو برداشتم و ش يکتر

خوب  رهنمیپ یآسمون یرنگ آب...دمیبودم پوش دهیکه خر يشرت و شلوار یدوش گرفتم و ت ییچا دمیدم کش تا

 ..چشم بازار و درآورده بودم.دنمیلباس خر نیواقعا با ا...ستادیمیوا یفرم هیاش  قهی...بود اما دوسش نداشتم
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حوصله خشک کردن موهامو ...خورده اشو تا زدم  هی نیهم يبرا.به کوتاه کردن داشت ازیشلوارمم ن نییپا

زده بود و  رونیلپ هام ب..رو پشت سرم سفت بستم يروسر نییسرم کردم و پا مویکوتاه صورت يروسر...نداشتم

 .کرده بودم دایپ يبامزه ا افهیق

که خودش  يبرنز يدادم کرم ما حیاما ترج یکرم بزن دینبا يایم رونیاز حموم ب گفتیم شهیرها هم نکهیا با

 .بود و به صورتم بزنم  دهیبرام خر

 يعادت داشتم موقع فکر کردن بهش ور برم و گه گدار...بود نطوریاز قبل هم ا...بود ختهیاز ابروهام ر کهیت هی

 .دونه اشو بکنم هیموقع خاتمه دادن به فکر هام 

 يلب ها..اوردمیم مانیبه ناقص بودن صورتم ا شتریب کردمیم يهرکار.و پر کرده ام یخال کهیابرو ت هیسا با

 ...لب هام مشهود شده بود یخشک...دمیلبم کش يبدمزه رو رو یِرژ لب صورت...زدیحالتم تو زق م یصاف و ب

سوسک  يبه مژه هام بکشمش تا مثل شاخک ها نقدریا یعنی...بزنم ملیر هیدوست داشتم مثل بق شهیهم

اندازه که  نیمن به هم يبرا.اوردیزن با حسرت به زبون م ملیرها بود که هربار موقع ر يجمله  نیالبته ا...بشه

 ...بود یکنه کاف اهیچشم هامو س

 نجایکاش رها االن ا...شدمیسوژه خنده م نیگل انداخته بهتر يو لپ ها یو رژ لب صورت یصورت يروسر با

 ...کردیهاش جومون و عوض م یحداقل با شوخ...بود

خوشحال از ...شاد و سرخوش بود...و بهش زنگ زدم دمیتختم دراز کش يرو...بود دهیفا یخوردنم ب افسوس

 يو جواب ها عادیخواهر م يریاز حالگ...شگرشیاز آرا..از لباسش گفت...پس فرداش و حنابندون فرداش یعروس

عوض  یحساب هوامکه باهاش حرف زدم حال و  یکوتاه ي قهیحداقل تو چند دق...دندون شکن خودش

 .گل و بلبلِ نمونیب یتهران و همه چ میبهش گفتم اومد...خراب کنم شویخوش خواستمینم...شد

صحبت کردنمون که .پا تو خونه مامانم بذارم خواستمیبه هرحال نم...امیحنابندون نم دیفهم یشد وقت ناراحت

 ...موهام برداشتم يو از رو يتموم شد روسر

که هنوز مونده بود چهارتا برداشتم و  یناپلئون ینیریاز ش.ختمیر ییچا وانیدو تا ل يو برداشتم و تو ییچا ینیس

 ایمطمئن نبودم خواب باشه .گذاشتم ینیس ي گهید يقند و خرماهم گوشه .گذاشتم يخور وهیظرف م هی يتو

 ...در اتاقشو باز کردم اطیاما باز با احت داریب

 ...شده بود رهیکامل باز به سقف اتاق خ يبود و با چشم ها دهیتخت دراز کش يرو

 !تنهام باشم وامخیگفتم م_
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تازه متوجه هدفون .گذاشتم و همونجا نشستم نیزم يتخت رو کیرو نزد ییچا ینیس.قبل نبود يبه تند لحنش

 داد؟یآهنگ گوش م...گوشش شدم يتو

 تازه دمِ...ییچا ایب_

 .زود نگاهشو ازم گرفت یلیچشمش بهم نگاه کرد و خ نییپا از

 ...خوامینم_

 .پام گذاشتم يمشتشون کردم و رو...عرق شده بود سیدست هام خ کف

 ؟یکوتاهش کن يبلد...فقط پاچه شلوارش بهم بلنده...مایدیکه شمال خر ییلباسا_

 نگاهم کرد و گفت یبعد با مکث نسبتا طوالن...کنار تختش گذاشت یعسل يشد و هدفون و رو زیخ مین

 ! شلوارتوزبون تو رو کوتاه کنم چه برسه به پاچه  ستمیمن بلد ن_

 ...برداشتم ینیس يرو از تو ییچا وانیانداختم و ل نییسرمو پا نیهم يبرا...ادیحرصش درب دنمیبود با خند ممکن

 ها شهیسرد م_

 .نگاهش معذب شدم ریز...آروم آروم سرمو آوردم باال...گذاشت نیزم يکه رو دمید پاهاشو

 ! رژ لبت نه یمنته...ادیرنگ م نیبهت ا_

 .برداشتم زیم يو باالفاصله دستمال و از رو دمیلبم کش يجمله اش تموم شد زبونمو رو نکهیهم

 .برات مهم باشه نقدرینظرم ا کردمیفکر نم_

 فرستادم رونینشستم و نفس کالفه امو ب سرجام

 نیبش نییپا ایحاال ب...مهمِ_

 تخت انداخت يرو شویونه دودمرد رهنیآورد و پ رونیدست کت شلوار ب هی...شد و در کمدشو باز کرد بلند

 رون؟یب يریلباسامو عوض کنم م خوامیم...خورمیگفتم نم_

 .بزنه بدم اومد نمیروزا با خودش عهد کرده بود تا زم نیگلوم نشسته بود و ا يکه تو یبغض از

 نکارویاون ا امیمن باهاش راه م یانتظار نداشتم وقت..بهم برخورد...رفتم رونیاز اتاق ب ییچا ینیس بدون

 .داشته باشم یتوقع اریاز کوه دیگرفته بودم و حاالم نبا شیرو پ هیرو نیهرچند خودمم هم...بکنه

تو دهنم  ینیریش هیکاش حداقل .دیرسیبه گوشم م بیو غر بیعج ياز معده ام صداها...ام شده بود گشنه

 ...ذاشتمیم

 .تخت چهارزانو نشستم يکه به در خورد رو يتقه ا با
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 ...تا بناگوشم باز شد شمین اریتو دست کوه ییچا ینیس دنید با

 ...خوردم موییمن چا_

رو تخت که  ذاشتیرو م ینیداشت س.ها لب نزده بود ینیریبه ش یحت.شد وا رفتم یکه بادش خال یبادکنک مثل

 که تحت کنترل خودم نبود گفت يبلند يبا صدا

 .يخوردیم ینیریش هیخب ...یستیکه قهر ن کمتیبا ش يبا من قهر_

 .بهم انداخت زیبا چشم هاش نگاه تند و ت یبلندم تو نطفه خفه شد وقت يصدا

 ؟يتو ظرف گذاشته بود ینیریچنتا ش_

 ...شد دهیها کش ینیریکرده نگاهم به بشقاب ش بق

 ...چهارتا بود_

 دیپرس یها گذاشت و با لحن به ظاهر آروم ینیریاز ش یکی کیاشاره اشو نزد انگشت

 االن چنتاست؟_

 بودم شرمنده شدم دهیکه سرش کش یغیبلند و ج يصدا بابت

 ...سه تا_

 .لبش و گاز گرفت و به سمت در رفت گوشه

 ...اومدم نییتخت پا ياز رو ینگران با

 ام؟یمنم ب ؟يریکجا م_

سمتم  نهیآروم و با طمائن...پهن و مردونه اش حواسم و به خودش جلب کرده بود يشونه ها...بهم بود پشتش

 گفت بردیشلوارش فرو م بیاز دستاشو تو ج یکیکه  یبرگشت و در حال

 !برم مسجد نماز بخونم خوامیم_

 ...رمیلبم نشسته بود رو بگ يکه رو یلبخند پت و پهن ينتونستم جلو...خنده دار بود حرفش

 مسجد نماز؟ يریلباسا م نیبا ا_

 دیبه خودش انداخت و با تعجب پرس یینگاه سرتاپا هی

 داره؟ یاشکال_

 مسجد نماز؟ رهیم یخب با کت و شلوار ک! مورد یمن ب یبود و شوخ يجد

بپوشم؟ ینه حاال من چ_
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 شد رهیآورد و به ساعتش خ رونیب بشیاز ج دستشو

 گردمیزود برم...! يایقرار دارم که بهتره تو ن یآوا من با کس_

 نمش؟یبب دیقرار داشت که من نبا یمگه با ک...رفت و دنبالش رفتم رونیاتاق ب از

 ..!يهو ؟يقرار دار یبا ک_

 زود ازش فاصله گرفتم ...برگشتنش باعث شد محکم بخورم بهش هوی

 گه؟ید زمیعز یعنی يهو ؟یچ یعنی يهو_

 خوردیمن نم اریبه کوه...اومد یحرف زدن بهش نم نجوریا...التماس افتادم به

 مسجد؟ يریم یدروغ گفت ؟يقرار دار یحاال بگو با ک.از دهنم در رفت...دیببخش_

 ...و پر کرد  نمونیب ي فاصله

 ...با عرفان قرار دارم...االن وقته نمازِ؟؟_

 دیرسیبه نظر نم يا گهید زیچ چیکه از توش جز احترام ه یاما با لحن...کردم بهش لهیپ

 !زم؟یعز...خب...يایتا ب نمیشیم نیتو ماش...زهیباور کن حوصله ام سر م ام؟یخب چرا من ن_

 ...لبش نشست دلمو رنجوند يکه رو يپوزخند

برات غذا .اون حرفارو نزدم که دلت به حالم بسوزه...نکن تیخودتو اذ...گفتنت آخر خنده اس  زمیعز نیا_

 خدافظ.برگردم رید دیتو غذاتو بخور شا...سفارش دادم

اتفاق  نیاما ا...شهیفراموش م رمیکه بم یهم فراموش نشه وقت یاز تو زندگ...اریکوه شهیاتفاق ها فراموش م نیا

که  ستیدست خودش ن ییجاها هیآدم  دمیفهم.داشت یبزرگ يمن درس ها يکه نداشته باشه برا يزیهرچ

 کنهیم ریدستش گ...شهیم یزندگ میتسل ییجاها هیآدم ...میبر نوریاز ا ایبگه ب یو به زندگ رهیو بگ یدست زندگ

 ...یزندگ يتو دست ها

دلم  گهید..سرکوچه يخرابه  يکور زدم و انداختم تو يگره  هیسرش و .بقچه هی يتو ذارمیاتفاق و م نیا حاالم

و از اول شروع  ذارمینقطه م هیجا  نیهم.اتفاق بشم نیمسبب ا خوامینم گهید.اتفاق فکر کنم نیبه ا خوادینم

 کنمیم

به گذشته فکر کنم  خوامینم گهید کهیهم یفقط کاش بهم بگ...یبزنبا من حرف  يخواینم گهیکه د تو

واژه هات  يبدونم کجا نکهیهم ؟یلحنم و عوض کنم چ نکهیخوبه؟ هم ستمیباهات قهر ن نکهیخوبه؟هم

 خوبه نه؟ ریواژه هات دلگ يهستن و کجا یعصبان
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و دوباره با هرقدمم خونه رو متر  خچالی يگذاشتمش تو.که واسم سفارش داده بود نزدم ییبه غذا لب

صبح که پاشدم ...زود خوابم ببره رفتیکه تو سرم رژه م یالیاونقدر خسته بودم که بعد اون همه فکر و خ...کردم

 ...اول رفتم دست و صورتم و شستم...خونه بود اریکوه

 ...سالم کردم رلبیز.نشسته بود که متوجهم شد ونیتلوز يجلو

 !ریظهرت بخ...سالم_

 ظهره؟ میو ن ازدهی...شد دهیبه ساعت کش نگاهم

حداقل اون اخم ...انگار حالش بهتر بود.بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت اریمبل نشستم و همزمان کوه يرو

 .کردینم ییرو صورتش خودنما

 !یستیکه قهر ن کمتیبا ش يبا من قهر ؟يغذا نخورد شبید_

 هیسرمو به مبل تک.خوردیحرفاش به چشم م ونیام م یشوخ ي هیته ما گردوندیحرف خودمو به خودم برم داشت

 دادم و نگاش کردم

 مگه نه؟...عوضش فکر کنم به تو خوش گذشت.نرفت نییاز گلوم پا ییتنها_

 بلند شدم تا کمکش کنم.انداخت نیزم يآورد و رو ییرایرو با خودش به پذ سفره

 .کنم دارتیب ومدیدلم ن يخواب بود یمنته...زود برگشتم شبیاتفاقا د__

 ...برام مهم بود! دعا کردم بدون من صبحونه نخورده باشه...خامه و عسل و رو به روم گذاشت ظرف

 ؟يتو صبحونه خورد_

 گذاشت و رو به روم نشست مییچا وانیشکر و کنار ل ظرف

 .میبا هم صبحونه بخور یدارشیگفتم ب_

 يشده بود بهونه واسه نخود اریازه دهن کوههم اند بایتقر يمن دربرابر لقمه ها کیکوچ يها لقمه

 ...درآوردن اریاز دل کوه ينشونه بود برا هی نیا دیشا...دنمیخند

 ؟يخندیم یبه چ_

 شدیم دایبه زور از تهش پ تیمیلحنش مثل قبل بداخالق نبود اما بازم احساس صم نکهیا با

 .ختهیبذارم تو دهنم نصف دندونام ر يلقمه ا نیمن همچ! بزنم به تخته دندونات سالمن_

 مونده بود که گفت رهیبه لقمه نون رو به روش خ...و لبخند زد دمیخند

 .يلحظه ام دستمو ول نکرد هیواسه ...يکرد هیچقدر اون روز گر...یبردمت دندونپزشک ادتهی_
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 ...میو پر کردن دندونم رفت یعصب کش يکه برا ياومد دو جلسه ا ادمی

 !هفته باهات قهر بودم هیبعدشم تا _

 !زلش پلک هامو خم کرد يچشم ها ینیسنگ

 کنم؟ یهارو تالف یاون قهر و آشت ستیحاال نوبت من ن_

 ؟يدیمن و نبخش...هنوز سر خونه اولش بود پس

و  روزید يو جون آوا ماجرا ایب...کار دست خودم بودم ترسمیم...خودمم هیمن فقط شب...ستمیمن مثل تو صبور ن_

! بود یشد و ک یچ ارمین ادمیکه  کنمیم نیمدام دارم تمر...فراموش کردم ویمن همه چ!...مثل من...فراموش کن

 ...که ییوگرنه تورم به چوب اون مردا...دمیبخشیوگرنه رهارم مثل مادرم نم...گرفتم ادی میاز اول زندگ

 .ز اون اتفاق هولناك بزنما یروش حرف شیدوست نداشت پ. نگاهش لب هامو بهم دوخت نیسنگ قفل

فراموش کردن  نیا ؟يندازیدعوا راه م گمیکه من م يو چهار ساعت با هر کلمه ا ستیو هر ب یکنیفراموش م_

اگه فراموش ...شهیم يادآوریواسم  یگیچون م يدیتو به خودت فرصت زن بودن نم...يادآوریبدتر ....ستین

اما  يتو بچه دوست دار...دیجد سح هی...دیاتفاق جد هی شدیم...شدیگذشته نم یرابطمون برات تداع يکرده بود

با خودم  ییوقتا هی. يبهم دار یچه حس یگیکالم نم هیو  یستین یمیبا من صم...يقدمش کم آورد نیتو اول

 یمیتو همون روزام باهام صم نمیبیم کنمیفکر م نمیشیبعد که م...میواست بشم همون دوست و دکتر قد گمیم

با گذشته ...! گهید میازدواج کرد...مثال االن..یکن یکنارم زندگ يجورچ یادگرفتیکه رفت تو فقط  میمر...ينبود

 یگفت یپنج ماه هرچ نیتو ا...دمتیپنج ماهه د...زتریعوض شده؟ فقط تو زبون تلخ تر شده و من صبرم لبر یچ

 مکارم اعتمادتو به نیفکر کردم با ا...يریفاصله بگ خواستمینم...یازم دور ش خواستمینم.جلوت سرخم کردم

جواب  يبا تند شویبه بعد تند نیبا خودم گفتم از ا...دونمینخواستن تو نم ایمن بود  یعرضگ یاز ب...کنمیجلب م

منم ...حق با توئه...یکنار من باش يخوایتو نم...نشد نمیکه ا يدید یول...یو با مهربون شیاحترام و مهربون...دمیم

 ...بمالم رهیدکتر و زدم تا سرتو رو ش هی بفقط نقا...کنمینم یفرق چیه کهیبا هرمز و اون مرت

 ذاشتیحرف تو دهنم م...آخرش اصال نظر من نبود جمله

 ؟يدوزیو م يبریزدم؟ چرا از جانب خودت م یحرف نیهمچ یمن ک_

 ...بلند تر شده بود ششیته ر...دیتش کشتمام صور يداد و کف دستشو رو واریاشو به د هیتک

 هیواسه  نمیبیم یوقت.کنم یکمک مونمیبه زندگ تونمیمن اگه خودم آرامش نداشته باشم نم...من زیعز نیبب_

از وجود  یچه آرامش یکنیبرات مهم باشه ترکم م نکهیو بدون ا یشیدست به دروغ م دنیمن نخواب شیشب پ
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ته خنده  یترس هی نمیبیم یوقت ستیاز ته دل ن نمیبیم یاما وقت کنهیخنده هات آرومم م...آره رم؟یبگ تونمیتو م

 گمیروزا با خودم م نیا...ترجمه اش کنم خوامیکه نم ییپر از حرف ها...نگاهت...ادیهات هست از خودم بدم م

که کنار هم  یپاك و سالم یزندگآوا اگه بود به احترام اون پنج سال !...آوا؟...! که رو به روم نشسته یک نیا

حماقت کردم فکر کردم شوهر ...برات نبودم یدکتر خوب! از منه...ستایاشکال از تو ن...کردیرفتار نم نطوریا میداشت

 !شمیبرات م یخوب

بلند بشم مچ دستمو گرفت  شییخواستم به بهونه عوض کردن چا نکهیهم...کنم هینداشتم باز جلوش گر دوست

 ...مو نشوندم سرجا

 حنابندون؟ يریامروز م یراست...صبحونه اتو بخور_

 ...دور نموند دشیپشت پلکم از د يها رو پس زدم اما اشک ها فکر

 .خونه مامانمه ...نه_

 .به خاطر خواهرت...يکردیچند ساعتم که شده تحملش م يبرا...شهیرها ناراحت م_

سنگ تو گلوم جا خوش کرده بود و مانع از  کهیت هیانگار ...دمیتر کردم و جو ییدهنمو با چا يتو کیکوچ لقمه

 شدیخوردنم م

 چشم تو چشم بشم کهیبا اون زن تونمینم دونهیم...شهیناراحت نم_

 .مدت نگاهم به سفره بود تمام

 ؟يدیم ییبه من چه فحشا...نشو تیترب یب_

 .هنم ببرهحرفاشو از ذ یتلخ خواستیم دیشا.به زبون آورد طنتیو ش یشوخ یدومشو با کم جمله

داشته  استیمثل مامانم س.به خاطر من خودتو بده نکن...اریکوه ادیاصال بهت نم...بداخالق گمیبه تو فقط م_

 !بگو اشکال از منه...باش

 تکون داد و گفت يخنده سر با

 .صبحونه اتو بخور...مینکن بتیغ ایب_

 .شدمیزود از سر سفره بلند م یلینبود خ اریو اگر اصرار کوه رفتندیم نییسخت تر پا يبعد يها لقمه

گرفتم  میو تصم دمیپوش رونیلباس ب...حوصله ام سر رفته بود...اتاقش يرفت تو اریدوازده بود که کوه ساعت

 .باشه مینکرد و فقط بهم سپرد که حواسم به گوش یمخالفت ارمیکوه.خورده قدم بزنم هیبرم 
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 يو رابطه  یفحش و ناسزا از شب عروس یبعد کل...که سنا بهم زنگ زد یتا وقت زدمیکوچه ها پرسه م تو

اونقدر خشک و سرد برخورد کردم که به همون ناسزاها ادامه داد و آخر سر ازم ...دیپرس ارینداشته ام با کوه

 ...نه ایگرفتم  شگاهیفردا وقت آرا يکه برا دیپرس

 یوقت...همه سال به اخالقش عادت نکرده بودم نیبعد ا...ناراحت بودم شدیمدام دهنش به فحش باز م نکهیا از

 یداشت شوخ!!! خواهر عروس از خود عروس مهم تره یکرد که تو عروس ادآورینگرفتم  شگاهیوقت آرا دیفهم

نشون  يمنم وسوسه شدم تا خود ترنگ موش بهم گف راتییخودم و تغ شیاز وقت آرا یاما وقت...شتریب کردیم

 يتو...کردن با سنا زنگشو زدم  یبعد خداحافظ...خورد شگاهیآرا هیحرف زدن باهاش چشمم به اسم  ونیم...بدم

با ظاهر خودشون  ییجورا هیبود و  دهیبه خودشون رس یکه اونجا بودن حساب یساده بود اما دوتا خانوم شگاهیآرا

 يژورنال برام آوردن و نظرها یکل... خوامیخواهرمه و وقت م یفردا عروس مبهشون گفت...کردنیم يجلب مشتر

 !!امروز نیهم...روشن کنن يگرفتند موها میتصم...دندیرنگ لباسم و اندازه اشو ازم پرس یحت...مختلف دادن

 ؟ينسکافه ا ادیخانوم بهت م_

 و گفت دیبه موهام کش دستشو

 هیکه  میباز و بسته بکن ونینیش دیجشن با يفقط برا.گلم شهیصورتت باز م.یشیم یعال...ادیچرا ن...زمیآره عز_

 !کنمیعروست م...زمیعز شهیکوتاه اصال جالب نم يبا مو یماکس...میاستفاده کن یمصنوع ياز موها ییها کهیت

 دمیحلقه ام کش يو انگشت اشاره امو رو دمیخند

 زم؟یعز يازدواج کرد يوا_

 !ستین شتریچند روز ب_

همون موقع بهم گفتند که آماده بشم تا موهامو ...کنند میگفتند و بهم قول دادن که همه جوره راض یتبرک بهم

 ..شانس آوردم چون موهام کوتاه بود پنجاه تومن شد..دمیاشو پرس نهیهز...نبود يفکر بد...رنگ بذاره

 .گرفتم دهیپچ پچ کردنشونو ناد..زدم يرفتم و اسپر فمیسراغ ک...سرمو رنگ گذاشت گلوم سوخت کنهیهم

 يسرفه  قهیبهم دست داد که بابتش چند دق یشوک هیماه و روز و فال روز  يحرف زدنشون درباره  وسط

 ...شد بمیخشک نص

 ...امروز نیهم یعنی!! بود اریو پنج خرداد تولد کوه ستیب

 ردمکیآرزو م.شدمیم وونهیداشتم د...بود و برام آب آورد دهیترس یاز خانوما حساب یکی...واریشده بود گچ د رنگم

 .فتهیب ادمی نطورینود ا ي قهیدق قیبره و دق ادمی شدیباورم نم...باشم اما درست بود دهیو اشتباه شن خیتار
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بعدشم ..تا موهامو بشوره دیطول کش قهیچهل دق.بکنم يکارم زودتر تموم بشه تا بتونم کار کردمیدعا م دعا

اونقدر هول .زود تموم شد یلیبود و کارم خ زیتم بایصورتم تقر...اصرار کرد که اصالح صورتم و امروز انجام بدم

 !ادیبهم نم کردمینه فکر م ادیبهم م دونستمینه م...نبردم دمیجد ياز رنگ موها یلذت چیشده بودم که ه

 دایعابر بانک پ هی...فقط نود و پنج تومن داشتم...و چک کردم فمیک يو پول تو رونیزدم ب شگاهیزود از آرا یلیخ

بود  یگردش آخر حسابم صد تومن...تومن پس اندازم بود و صد تومن اضافه ستیدو..و چک کردمکردم و حسابم

بذارم چون حقوقم و تمام و کمال  یعروس يبه حساب کادو تونستمیفقط م...کرده بود زیکه محمد به حسابم وار

 ...و خوشحال کردنش اریفکر نکردم جز کوه یچیاون لحظه به ه.گرفته بودم

و کراوات  رهنیلباس و پ یکاف يتو کمدش به اندازه ...رفتم دیمرکز خر نیتر کیگرفتم و به نزد یتاکس عیسر

 دمیترس..دمیبا اکراه براش عطر خر...گذاشته بود یخال مهیعطر ن هیکه  شدیچند وقت م زشیم يرو...داشت

 !خواستینم ییدلم جدا...بذاره ریتاث میخرافات رها رو زندگ

چشممو  یلیخ..گذاشته بود نیتریپشت و یجذاب يزانو کیتا نزد رهنیپ هی یکنار عطر فروش مغازه

بودم عذاب  دهیکه خر یدو دست لباس يداشت اما به هوا یمناسب متیق نکهیبا ا..دمیو پرس متشیق...گرفت

 !امشب و جشن دو نفره امون واجب بود ياما برا... وجدان داشتم

 ...شدم اریکال کوه سیزنگ خورد و تازه متوجه پنج م میاومدم که گوش یم رونیمغازه ب از

 جانم؟_

 ...تو سرم افتاد الیمن گوشتو بکنم بذارم کف دستت که هزار جور فکر و خ ایب...یبگ خوادی؟؟ جانم نم...آوا_

 دیدم خونمون کارم طول کش شگاهیاومدم آرا_

 تعجب گفت با

 ؟يه کردموهاتو کوتا...يتو که خوب بود...یواسه چ شگاهیآرا_

 گردمیدارم برم گهید..رمیرها اومدم وقت بگ یواسه عروس..نه_

 ؟یچند ساعته رفت یدونیم...دنبالت امیب_

 .گردمیاالن برم.زدمیقدم م ابونایهمه اش داشتم تو خ..شگاهیساعته اومدم آرا میتازه ن دیببخش_

 ... ایزود ب...مراقب خودت باش_

 فعال..باشه اومدم_

.دهیسرم به فرقم چسب يمطمئن بودم موها...عرق شده بود سیبودم تموم بدنم خ دهییبس دو از
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 هی...تولد داشت اما همه عجق وجق بود يها کیک...خونه کینزد یفروش ینیریدربست گرفتم تا ش یتاکس

و که روز عقد  مونییبزرگ بود اما دوست داشتم عکس دوتا نکهیانتخاب کردم با ا ییلویچهارگوش دوک کیک

منتظر بمونم  قهیدق ستیببلوتوث کردم و مجبور شدم  نیاز کارکن یکی یعکس و به گوش...روش بندازم میفتگر

 ...جلوتر کشهیساعت و م يداره عقربه ها یکی کردمیعجله داشتم و مدام احساس م...تا آماده بشه

 سم؟یبنو نشییپا يزیچ دیکه آماده شد ازم پرس کیک

 ...به زبون آوردم يفکر چیبدون ه دیشا

 "مبارك الدتیتلخ من م يروزها حیمس " دیسیبنو

 يحواسم به پنجره ...قفل چرخوندم يو تو دیبا عجله کل.گرفتم یتاکس یفروش ینیریش ياز همون جلو دوباره

وارد خونه شدم و نگاهم و دور تا دور  نیپاورچ نیپاورچ.صدا بستم یدر خونه رو کامال ب...بود اریاتاق کوه

و به سمت آشپزخونه  دمیکش يانفس آسوده  زدیصداش که انگار داشت با تلفن حرف م دنیبا شن.خوندمچر

گاز افتاد  يبرم چشمم به قابالمه رو رونیگذاشتم و خواستم از آشپزخونه ب خچالیو داخل  کیک نکهیهم.رفتم

 ...روشن بود رشیکه ز

و جلوتر  میروسر...که به مرغش زده بود دلم و ضعف داد يا هیو ادو ازیفلفل سبز و پ ذیلذ يبرداشتم و بو درشو

 بلند گفت يدر اتاقشو که زدم با صدا.رنگ شده ام معلوم نشه يتا موها دمیکش

 چه عجب_

 لبش بود و من آرامش گرفتم يلبخند رو.بلند شد یصندل يو باز کردم و از رو در

 يزدیام زنگ م گهیصد بار د...رونایب میروز ما رفت هیحاال _

 ؟یشد ؟ وقت گرفت یچ.تو کوچه ها دنبالت امیکم مونده بود ب.يچقدرم جواب داد_

 ستادیدادم و رو به روم دست به کمر ا هیدر تک به

 حاال به نظرت رفتنم واجبه؟. اونجا باشم دیبا کیفردا ساعت .آره_

 دیچپشو ماهرانه باال داد و با تعجب پرس يابرو

 رفتنو؟ شگاهیآرا ای یگیخواهرت و م یعروس_

 کردیکالفه ام م نمیبش شگریدست آرا ریبخوام چند ساعت ز نکهیا فکر

 کنسلش کنم؟ يخوایم...رفتن شگاهیآرا_

 .دمیبه در چسب شتریتر اومد و من ب کینزد
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 !يرفتن ندار شگاهیبه آرا يازیتو ن...نرو يایدوستت سنا برم یکیاگه از پس رها و اون _

 تا بناگوش باز شده ام به خنده وادارش کرد شِین...بروز ندم مویپوست ریز يخنده  نتونستم

 کردم؟ فیازت تعر يخوشحال شد_

 !اهووم_

 .بره که دستمو رو بازوش گذاشتم رونیداد و خواست از اتاق ب سرتکون

 کجا؟_

 گفت ياز بازوش گرفت و با لحن عاد نگاهشو

 .برم به غذا سربزنم_

 گرفتدر و  ي رهیو دستگ ستادمیبه روش ا رو

 راحت التیخ.تو به کارت برس.من حواسم هست...خوادینم_

 خونسرد تر نشون دادم اریمتعجب کوه يهامو پشت سرم گفتم و در مقابل چشم ها جمله

 خوب شد؟...شهیغذاتون خراب نم...بلدم برنج بذارم_

 گشنه امه...بذارا مونهیبرنج سه پ.پس منم به کارم برسم...باشه_

 ...باشه_

از در فاصله  ریتاخ یفرستاد و با کم رونینفسشو با صدا ب...اتاقشو بستم و گوشم و به در اتاقش چسبوندم در

 .گرفت

 ...گرفتم اول غذامو رو به راه کنم  میتصم...يزیو برنامه ر کردمیفکر م قهیچند دق دیبا

دونه نمک دون  هیبشقاب و چنگال و ...رو روش گذاشتم وهیکردم و کادو و ظرف م زیوسط هال و تم زیم شهیش

هم  وانیپارچ شربت و دو تا ل...امتحان کردم شوینیریدرست کردم و ش مویشربت آبل.قرار گرفت زیهم گوشه م

 ...جا مونده بود کیک يفقط برا...گذاشتم زیم يرو

با ...به ظاهرم نداشتم یس خوبح...و با عجله تنم کردم دمیکش رونیب کشیو پ کیش سهیک يو از تو لباسم

 ...لباسم قشنگ تر بود تا حاال نیتریخودم فکر کردم تو تن مانکن پشت و

از  شینشستم پ نهیآئ يجلو.لباس و بپوشم نیشد که هم نیبرا میو رو کردم اما بازم تصم ریلباس هامو ز کمد

 يو چشم ها يکوتاه نسکافه ا يبا موها نهیآئ يدخترك رو به رو ریرو به صورتم بزنم تصو يکرم ما نکهیا

 شد؟یم دایرنگ و رو تر از من هم پ یب! و خسته تو ذوقم زد يخاکستر
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 ...خوش یالک دیسرحال باشم و شا اریامروز به خاطر کوه هیتا  ختمیر رونیسرم و ب يتو یمنف يها يانرژ

مجعد و  يبه تن کرده و موها ییبایز یبگردم که لباس شکالت يکردم دنبال دختر یسع نباریا نهیآئ يجلو

اش  رهیقلم ت اهیس يبرق جادو یچشم هاش قشنگ تر شدند وقت...خوش حالتش رو پشت گوشش انداخته

 ...کردیم

اومد و بهتر به نظر  یکه زده بود اونقدرهام به چشم نم يلریگود رفته اش با کمک کانس يچشم ها ریز

لب هاش گرفته شدند و  یخشک نباریا...دندیرسیلب ها خشک و ترك خورده اش رنگ باخته به نظر م...دیرسیم

 ...افتندیرنگ  رییتغ یحت

صورتش به  يرژ گونه اش رو يقلمو انهیناش...داشت يشتریبه رنگ و لعاب ب ازیو الغرش ن یاستخوان صورت

 ...حرکت افتاد

 ...در اومد اریکوه ياتاق چشم دوخته بودم که صدا ي نهیآئ به

 ...نسوزه...برنجت دراومد يآوا بو_

آشپزخونه به  ياز تو.دمیبود بسوزه اما به موقع به دادش رس کینزد.دمیسمت آشپزخونه و به داد برنج رس دمییدو

 گفتم  اریکوه

 ...دم کردم_

 ...اریب ییآوا بازم چا_

 ...رفتیتو اتاقش نقشه ام لو م رفتمیاگه م...اما نگاهم به لباسم افتاد زمیرو برداشتم تا دوباره براش بر ییچا وانیل

 .ارمیغذا م گهیساعت د مین...يخورد ییسه تا چا اریکوه_

 يبلند کردم و رو یو به سخت زیم يبزرگ رو ي نهیآئ...اتاقم ينکردم و برگشتم تو یغرغر کردنش توجه به

 ...شتریلباسم ب...اومد یرنگ موهام بهم م...وب شده بودمخ...دمیدیتمام قد خودم و م دیبا.گذاشتم نیزم

اضطراب  نهمهیندارم که ا ادیتا حاال خودم و به ...داشت یناهمخون پمیبه شدت با ت میابر ییوسط فقط دمپا نیا

رنگ ...بودم بپوشم دهیرها خر یعروس يکه برا ییاز کفش ها یکیمجبور شدم .و وسواس به خرج داده باشم

 .دبو میابر ییدمپا يکمون رو نیبهتر از رنگ یلیخ میکفش هفت سانت یمشک

اونقدر اعتماد به نفس گرفته بودم که حسرت خوردم کاش روز ..صورتم خوشم اومد شیبار از آرا نیاول يبرا

 ...رها ییدراکوال ياون نقش و نگار ها يجا شدیعقدم خودم دست به کار م
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که  يو کار جانیاز شدت ه...گذاشتم کیک يرو دندیکشیو به رخ مر کیرو که عدد چهل و  کشیک يها شمع

 ...دیلرزیانجام نداده بودم دست هام م یکس يتا حاال برا

گذاشتم تا به  زیم ياش نصب کردم و روبه رو هیپا يو رو اریکوه کیکوچ نیگذاشتم و دورب زیم يو رو کیک

 .میثبت کن میخاطراتمون رو بتون نیاز بهتر یکی دیکنه و شا يبردار لمیمحض شروع جشنمون ف

چونه ام قرار  نییسرم گذاشتم و کش سفتش رو پا يبودم رو دهیخر یفروش ینیریکه از ش يبامزه ا کاله

 یرو نداشتم نعمت چکسیخوشحال کردن ه ییعرضه که توانا یمن ب يخنده دار شده بودم اما بازم برا...دادم

 .بود

مبل  يرو يچند لحظه ا يبرا...رونیب ادیصداش بزنم و خودش ب ایکنم  رشیبودم برم تو اتاقش و غافلگ مونده

 "اگه خوشحال نشد؟ "با خودم گفتم دانهینشستم و ناام یتک

 هودهیکه ب یشیتا اضطراب و تشو دمیکش قیچند بار پشت سرهم نفس عم...افتاد کیک يبه عکس رو چشمم

 .سراغم اومده بود دست از سرم برداره

 يو تو کیک ینیو محکم س دیلرزیدستام کامال م...برداشتمش زیم يو روشن کردم و از رو کیک يها شمع

 ...با پام آروم به در اتاقش زدم...دادمیانگشتام فشار م

 ؟يآورد ییچا_

 فرستادم و آروم در و با پام باز کردم نییپا یدر و به سخت رهیبا آرنجم دستگ...ام گرفت خنده

 ...زدیو ورق م زشیم ينشسته بود و کتاب رو وترشیپشت کامپ هنوز

 ...تولدت مبارك_

 دوباره گفتم دیدستم د يرو تو کیسرش رو برگردوند و ک نکهیهم

 نه؟...باشه ادمی يکردیفکرشم نم_

موهام فکر  دیبه رنگ جد دیشا یسرم گذاشته بودم حت يکه رو یو کاله دیچرخیلباسم م يرو شتریب نگاهش

و با دقت  دیبه سمتم چرخ شتریب...خوشحال نشده بود ادیز ایخشکش زده بود  ای...نه؟ ای ادیکه بهم م کردیم

 ...نگاهم کرد شتریب

 ؟یگفت یچ_

 !یمنو تحمل کن یالبته اگه تونست یصد سال عمر کن.مبارك باشه...روز تولدت...و پنج خرداد ستیب_
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 نیمن از اول هم هم يچشم و ابرو کرد؟ینگاه نم کیچرا رو عکس ک.ستادیرو به روم ا دیشد و با ترد بلند

 شده باشم؟ ختیر ینکنه ب...بود یشکل

 رون؟یب یرفت نمیمونده بود؟ واسه هم ادتی يچجور...يعوض شد_

 که گفتم یشد بابت دروغ دهیلبم ماس يرو خنده

 نه؟ يجاخورد...دو نشون بزنم ریت هیگفتم برم با _

و  خوردیکه به صورتم م ییهرم نفس ها...و زمزمه کرد کیک يتر شد و متن رو قیتولد دق کیبه ک نگاهش

 ...دوست داشتم اما

 ...یعنی...کیک يمتن رو...آوا_

 حرفش اومدم ونیم

 ساعت کجا بودم نیمعلوم نبود من امروز و ا يتو نبود...ارمیهم کوه يمن بود حیتو هم مس_

به موهام ...که زد یبا هر پلک ختیبم رقل...و ورق زد دمیو سف اهیس یاز زندگ يبرگه تازه ا نشیدلنش لبخند

 ...دیدست کش

 يایبزرگ م کیک هیبا ..کاله تولد هیبا ...دیجد لیشکل و شما نیبا ا یکنیتو فکر قلب منو نم...نیموهاشو بب_

 مهربون شدنات؟ نیعادت ندارم به ا یگیتو اتاق؟ نم

 يو نتونستم جلو دادیداشت قلقلکم م...دیچونه ام برد و کش کالهو آروم با سرانگشتش جلو کش ریز دستشو

 ...رمیخنده ام رو بگ

 .ریو از دستم بگ کیبه جاش ک...نکن تیاذ_

 ...ستادیافتاد و درست کنارم ا کیتازه چشمش به ک...سر خودش گذاشت يو برداشت و رو کاله

صاف شد و  هوی کمرم...به عکس العمل وادارم کرد شهیدور کمرم حلقه شد و ناخوداگاه بدنم مثل هم دستش

 ...ذوبم کنه تونستیلباس هم م ياز رو یدست پهنش حت يگرما...به پهلوم فشار داد شتریدستشو ب اریکوه

 ...واقعا ممنونم.باشه ادتیاحتمالشو بدم که  تونستمیدرصدم نم هی...يکرد رمیغافلگ_

اتفاق ساده برام  کیشدم و  دهیمن فقط بوس...ستین ادمی قیدق! سرخ شده ام يگونه  ایسوخت  قلبم

 جلوه بده؟ یجانیبزرگ و ه نقدریموضوع معمول و ممکن رو ا نیبود که قلبم ا يچه اصرار دونمینم...افتاد

 "اریکوه"

 دستش رو لمس کردم يسرما...نسبتا بزرگ و از دستش گرفتم کیک
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 تو؟ ایو من بخورم  کیهمه ک نیا_

 لبش گفت يقدم برداشت و با لبخند محو رو کنارم

 .نداختنیعکس نم کایرو اون کوچ آخه_

 يجا باز کرد و رو کیک يآوا برا...افتاد زیم يرو چیکادو پ يچشمم به جعبه  میدیکه رس ییرایوسط پذ زیم به

 گذاشت زیم

 دیشرمنده فرمود...خانوم میبه زحمت نبود یمنه؟ راض يکادو_

مبل نشسته بودم و تک تک حرکاتش رو از نظر  يرو...کردن ییرایو روشن کرد و شروع کرد به پذ نیدورب

 دایمور مور شده اش پ ياز پوست بازو یحت...بود  انیاز قدم برداشتنش نما یکه داشت حت یاضطراب...گذروندمیم

 ...بود

 ؟يدیامروز خر...شتریاما لباست ب ادیموهات بهت م_

زانو  ریلباسش رو تا ز نییبل نشستو پام يکردم رو فیاز لباسش تعر نکهیاما هم.نشستنش نبود هویبه  یلزوم

 .دیکش

 .خورده کوتاهه فقط هی. دمیآره امروز خر_

 گفتیآخرش و انگار داشت با خودش م جمله

 ...ام خوبه یلیاندازه اش خ...نه اتفاقا_

دستم و دوباره دور .شده بود که از سرجام بلند شدم و کنارش نشستم رهینامعلوم خ يهاش به نقطه ا چشم

 .کمرش حلقه کردم و شونه به شونه اش شدم

 فوتش کنم؟...شمع ها آب شدن_

 ...دیرو جلو کش کیظرف ک...آوردش رونیکه صدام از فکر ب انگار

 اول آرزو کن_

 .فرو بردم کجایو من تمام احساسم رو  کردیم نگاهم

 دمینفهم.شده ام یکیآنکه بدانم در اعماق درونم با تو  یآنکه بخواهم ب یب...یآنکه بخواه یب...ینآنکه بدا یب

 یکیو باز با من  یو رفت يبود...يتو نبود...تو اتفاق افتاد ابیدرغ یتو باش نکهیبدون ا...اتفاق افتاد نیچطور ا

 ییجا هی...کشمیکه من م یهست ین نفستو هما اصالنه  یکشیتو در من نفس م...يتو در من حضور دار...يشد

 ...میکنیم یبا آرامش کنار هم زندگ میو حاال دار میشد یکیقلبم ما  ينقطه  نیتو اعماق وجودم در بهتر
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 یسال گذشته باشه و کشت انیتو وجودم غرق شده باشه انگار سال نیسرنش یب یانگار کشت....یمن هاتیاز بد تو

در خودش غرق کرده که من  يعشق تو من رو طور...شده باشند یکی ایو در یشده باشه و کشت ایاز در ییجز

 .میشد یکیما با هم ...دیرس "ما  "کار ما به ...ستمیمن ن گهید

 ...کنمیبه تو فکر م یوقت تپدیگلو م يقلبم تو...فهممینم...فهممینم

 آرزو کنم؟ یبگو چ_

 ..آوا جان کنهیپلک نزدن ها داره کارم و تموم م نیا

 ...!به باباش بره شیپسر که همه چ هی...بچه بده هیدعا کن خدا بهمون _

 .حرف هاش سر دلش بمونه ینیسنگ خواستمینم...که گفت از بر بودم ییتک تک جمله ها یمعن

 ...نوازش کردم موهاشو...سرش گذاشتم يشونه ام قرار گرفت و آروم دستم و رو يرو سرش

کور  ره؟یقلبت بگ يمنو تو يکه جا ؟یدوسم نداشته باش گهین بره که دات به م چهی...خانوم خانوما نیبب_

 ...يخوند

 :گفت... سرباز نکرده دیبغض کهنه و شا هیاز  دیلرزیکه م ییو با صدا دیخند

 ...تو دعا کن من مادر بشم_

 ...نشوندم یطوالن يسرش بوسه ا يرو

 ...یدوست داشته باش شتریو از من باون جغله بچه ر يمادر شد ياز االن بگم حق ندار...حاال شد_

 ...اشاره کرد کینمناکش به ک يشونه ام برداشت و با چشم ها يو از رو سرش

 ...فوت کن_

 ... خواستیکه آوا م یکردم هرچ آرزو

 ...کردیاز قبل محبت ها و نوازش هامو تحمل م شتریخاموشم ب يآوا...آوردن چاقو از کنارم بلند شد يبرا

رو پشت  یمشکالت سخت یمدت طوالن يگذشته و برا يمثل آواکه تو يافراد...کرده بود  ادآوریهم بهم  دکتر

که  یاما درست وقت...ستندیخودشون با يپا يچند سال بعد از اون روزها بتونند رو يبرا دیسر گذاشتند شا

 يها یتلخبه  شتریب یحت...ادیگذشته سراغشون م يها یافسردگ رسهیسکان آرامش م هیبه  شونیزندگ

 ...گذشته شیو عادت کردند به اضطراب و تشو ارنیانگار آرامش االنشون و تاب نم...کنندیقبل فکر م يروزها

و کمک کرد که به  دیکش رونیب زنندیکه توش دست و پا م یاون ها رو از منجالب دیشوك با هیزمانه که با  اون

 ...حالشون برگردند یزندگ
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قرار بدم که به خاطر من  یتیآوا رو تو موقع خواستمیمن نم...با من متفاوت بود یشوك عصب يدکتر درباره  نظر

کنم خواسته و  ادآوریبه آوا  خواستیدکتر مدام ازم م..بزنه که دوست نداره يمن دست به کار ییو مظلوم نما

کوتاه و  يزدن هابا حرف  یحت...يریو گوشه گ یبا کم صحبت...میو دلخور یبهم گفت با بروز ناراحت...رو ازمین

 ...ارمیدلش و به رحم ب یتلپات

مدام ..و خنده یشوخ نیب...آخر شب...اول صبح یروبوس...ابراز کنم يا گهیداد محبتم رو طور د شنهادیپ بهم

 يبه هوا دیشا! روش و متد و قبول نداشتم نیاما من ا...محبتم رو با نوزاش عاشقانه و کنار هم بودن بروز بدم

 ...!به خاطر خودم تنها دیو شا. که دوست نداشتم بهم داشته باشه یترحم یخود آوا و حت

ده ساله  يکه سرکه  یمن...منِ يحال ممکن برا نیهربار تا لب چشمه برم و تشنه برگردم عذاب آور تر نکهیا

 ...ارمیو تاب نم نمیبیروم م شیرو پ يا

با ...اون روز خودش بهونه دستم داد و منم زود از کوره در رفتم نکهیباهاش بدتا کنم تا ا خواستمیرقمه نم چیه

دو روز دندون  یکی ياما بازم برا کنمیکه چرا دارم ناراحتش م فرستادمیهرلحظه اش به خودم لعنت م نکهیا

ه درکنار من آرامش داشته باشه ن دیآوا با...نهکه شکستم  یام اما از دل یاش راض جهیاز نت...گذاشتم گریج يرو

 ...مدام دست و دلش بلرزه که نکنه من بازم از کوره دربرم نکهیا

 ...دلم ضعف رفت ایب ؟يچاقو بساز یآوا رفت_

 برگشت دادیرو نشون م ششیچند لحظه پ ي هیکه کامال گر ییبه دست با چشم ها چاقو

 .منم گشنه امه_

خودم  يبزرگ برا کهیت هیو  دمیتولد و بر کیک...و باز فرار نکنه نهیچاقو دستش و گرفتم تا کنارم بش يجا به

 ...بشقاب گذاشتم يتو

 ...ادهیز نیا_

 گذاشتم گهیبشقاب د يآوا تو يو برا دمیبر کتریکوچ کهیت هی

 مال شما نیا...اون واسه خودم بود_

 ...!اهان_

 و دستش دادم بشقاب

 م؟یبخور میتونیم نویمن و تو مگه چقدر ا..ها یگرفت ادیز گمیم_

 ...آوا فینح يبه بازو شتریب دیدادم و شا هیا انداخت و منهم به مبل تکپ يرو پا
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 م؟یعرفان و زنشو واسه شام دعوت کن يخوایم_

 ...دهنم چپوندم يو تو یبزرگ ي کهیفرو بردم و ت کیک يو تو چنگال

 !کنمیدرباره اش فکر م...ستین يفکر بد_

 .نکن ریخودتو س...مایناهارم دار اریکوه_

 هی..شربت و جلوم گرفت وانیل...شده بود دهیکه گوشه لبم مال يبه لپ باد کرده ام بود و حتما خامه ا نگاهش

 ...نییبفرستم پا کویقلپ ازش خوردم تا ک

 ؟یگفت یچ_

 ...مشغول کرد کیو خودشو به خوردن ک دیخند ينخود

دست و  ینیبینم...ام دهیخامه ند من اصال...نخورده ام کیمن ک...زمیآره عز ؟يخندیم یبه چ...با توام جوجه_

 ...لرزهیپام داره م

 ...با چنگالش برداشت و سمت دهنم آورد کشویک يرو يو خامه  دیتر خند بلند

 ...يبریآبرومو م ینیبیخامه م یمهمون هی میریپس فردا م ینش يبخور عقده ا..زمیعز ایب_

بود که  یتیاما واقع کردیداشت مسخره ام م نکهیبا ا...دیخندیچنگالو به دهنم چسبونده بود و غش غش م نوك

 ...دادیم مویطعم بچگ.اونم خوردم کیک يدستشو رد نکردم و خامه ...من صادقانه به زبون آورده بودم

 .و به بازوم زد دیدستمال گوشه لبم و پاك کرد و دوباره غش غش خند با

 .يدوست دار یلیام خ گهید ياز خامه غذاها ریمن فکر کنم تو بغ_

 ...کردم یگذاشتم و اخم ساختگ زیم يو رو بشقاب

 خوبه منم تو رو مسخره کنم؟.خورمینم گهید_

 گفت خوردیم یکه الک یگرد کرد و با حرص يهاشو به طرز ماهرانه ا چشم

 ...مسخره کن يجرئت دار_

 !بهتره نمتیتمام قد بب...اشکاالتتو بهت بگم زیبه ر زیپاشو واستا تا ر. که جرئت دارم یپس چ_

 رهیشده اش خ یوحش يها لهیکردم و به ت زیچشم هامو ر... ستادیبلند شد و دست به کمر رو به روم ا عیسر

شده بود و با چشم  رهیمغرورانه بهم خ... کردم تا از فرق سر تا نوك پاشو نگاه کنم  دایپلک زد و فرصت پ...شدم

 يانگشت ها تمیبه ر...کردیم يزبون دراز دشه نحو خوابروها باال انداخته بود و ب...دیکشیهاش خط و نشون م

 ...شکستیتق تق کفش هاش سکوت و م يو صدا کردیم نییپاشو باال و پا
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 ...!مرده بودم نیاز ا شیپ دونستیکشتن داشت و نم قصد

 ...باال آوردم  میهامو به نشونه تسل دست

 .حق با تو بود...میتسل_

 ...دل اتمام حجت کرد و رفت نیمن و ا يبرا... دیخند روزمندانهیپ

 کجا؟_

 .نهارو آماده کنم_

 زیم ياز رو...قرمز وسوسه ام کرد یمشک چیجعبه کادو پ! نبود زیجا نیاز ا شتریب...ازش گرفتم نگاهمو

 که از آشپزخونه صدام زد کردمیدر جعبه عطر و باز م...روش و باز کردم ونیبرداشتمش و پاپ

 خوبه؟..راستشو بگو.اشتم دوست د یلیمن بوش و خ اریکوه_

مارك  نیکه تا حاال از ا یمن يحداقلش برا...داشت یخوب یلیبو خ.گلوم زدم ریز شیعطر و برداشتم و دو تا پ در

 ...عطر نزده بودم دلچسب بود

 ؟يدیچند خر..آوا یِعال_

 ...داد  لمیکش تحو اریکوه ياز همون چشم و ابروها دوباره

 ...رمیگیم دهیسوالتو نشن_

 مبل بلند شدم و با خنده به سمتش رفتم يرو از

 حاال چرا لپات گل انداخته؟...ریبگ دهینشن_

و منتظر جواب  ستادمیرو به روش ا...کردیخرد م قیهارو دق ینیبود و کاهو چ ستادهیاپن ا ي گهید طرف

 نزد یحرف...موندم

 ...جوجه با توام_

 عطرت خوبه يبو...یچیه_

بزنه گونه اش و  یحرف نکهیاز ا شیاز رفتارم جا خورد و پ...صورتش بردم کیاپن خم شدم و صورتم و نزد سمت

 .دمیبوس

 .شدیعطرم داشت تموم م.دست خانومم درد نکنه_

 .گرفتم و همزمان چاقو رو از دستش گرفتم فاصله

 .دهیخورده رنگ و روت پر هی...يفکر کنم خسته شد.کنمیمن خرد م_
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 زد و گفت یلحظه احساس کردم االنه که سرم داد بزنه اما لبخند زورک هی يسرخ شده بود و برا صورت

 م؟یپوست بکنم باهم بخور وهیبرم م_

 ...تا آسمون عوض شده بود نیکه حداقل رفتارش نسبت به من زم ییآوا ایکنم  نیبودم خودم و تحس مونده

 .نتونم نهار بخورم ترسمیم دمیکه بلع يپوست بکن که من با اون همه خامه ا ادیز...یِفکر خوب_

 یاز احوالپرس.که تلفن زنگ خورد میمشغول کار خودمون بود. پهن تر شد و اپن آشپزخونه رو دور زد لبخندش

 دیخندیبزنه م یحرف نکهیاز ا شتریخوش زبون بود که آوا ب نقدریا...که عمه خانوم پشت خط دمیآوا فهم يها

عمه خانوم تولد پسر برادرش و  تماشد که با خودم گفتم ح یطوالن يمدت زمان حرف زدنشون به اندازه ا...

 .گذاشت و گفت که نوبت منه با عمه خانوم حرف بزنم نیو زم یآوا گوش نکهیتا ا...رفته  ادشی

 .شدمیم دیکم کم داشتم نا ام...دیمنم کرد ادیچه عجب .سالم عمه خانوم_

مادر؟ تولدت  یخوب... یو فراموش يریدرسته پ...يبر ادمیتو از  شهیمگه م.م قربون شاخ شمشادم برمسال_

 ...یکن یبه دل خوش زندگ...یصد سال سالم و تندرست باش...مبارك

 ...!کنهیم تمیهمه اش اذ.من صد سال عمر کنم ذارهیآوا م نیعمه خانوم مگه ا_

 ...بیمنو تکذ يکرد و حرف ها فیعمه خانوم معترضانه از عروسش تعر. شوخم آوا رو به مرز خنده کشوند لحن

 ...يبه الالت گذاشته زبون درآورد یل یل. جواهره کهیت هی...پشت سر عروس من حرف نزن خودیب_

 ...کردیکم کم عمه داشت حکم اعداممو صادر م گهید

 .کردم یخدا شوخبه ...میتسل.عمه خانوم غلط کردم_

 ...دیبلند تر خند آوا

تو ...یکن حتشیدائم نص یتونیم يبزرگتر یبیچون از اون بچه خ یفکر نکن...اریبار آخرت باشه ها کوه_

 ...یشیبشه حوصله سر بر م شتریب...یکن حتشیدوست نص هیدر حد  یتونیم...نه دکترش...نه پدرش يشوهر

 خوب شد؟...ادهیاز سرمم ز.و..دونه است هی...اصال آوا ماهه.دیشما بگ یهرچ.غلط کردم...عمه خانوم يوا يا_

 .زد يا روزمندانهیو آوا باز لبخند پ دیخانوم خند عمه

 دهیناد شهیغم پشت چشم هاش و نم.اون دخترو داشته باش يهوا.دیصد سال کنارهم باش شاالیا...باشه مادر_

تر  یمیبذار باهات صم..ادیم رونیاز جلد خودش ب يروز هی یاما هرکس يِدختر تودار...بهش محبت کن...گرفت

قبول کن که ...خورهیدختر نم اوندرسته سنت به سن و سال ...کشهیازت خجالت م کنمیمن هنوزم فکر م...بشه

نذار تو ...دیکن يباز بالیوال اطیتو ح دیبر ...گردش...دیخر...پارك...نمایببرش س...دونمیچه م... یجوونتر بش دیتو با
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اگه توام مدام سرت به کار خودت باشه ...ازدواج کرده که کنار تو باشه.واسش سمه ییتنها.فرو بره الیفکر و خ

 !گفتن نداره اشمیبعض...یدونیکه گفتم و خودت بهتر م یینایا گهید...کنهیم یاون بچه حس پوچ

اطاعت ..چشمم يتک تک حرفاتون رو.من و آواست ينعمت بزرگ برا هی دیشما هست نکهیعمه خانوم ا_

 ...دیکرد يادآوریممنون ...امر

 ...دیکادوت ام بمونه واسه هروقت که با آوا بهم سر زد...برو به سالمت...قربونت بره عمه_

 فرصت نیتو اول...میشیمزاحم م.دستتون درد نکنه_

 ...منتظرم...مادر دیمراحم_

 خدانگهدار_

همه اش تو اتاق ...امروز چقدر باهاش بودم نیمثال هم...گفتیراستم م...عمه فکر کردم يلحظه به حرف ها چند

 ...سمت خودم باشه تا گذشته اش الشیاونقدر کنارش باشم تا تمام فکر و خ دیبا...سرم به کار خودم گرم بود

که  ینبات ییعد چاو ب مینهارمون و خورد اطیتخت ح يساعت پنج رو...خوردنمون به قول آوا شد عصرونه نهار

و قبول  شنهادمیزود پ یلیآوا خ...حق با عمه خانوم بود...میبزن یگشت هیو  رونیب میدادم که بر شنهادیپ میخورد

 ...ستادیدر ا يکرد و حاضر و آماده زودتر از من جلو

و اداشو در  گفتیاالن رها م يآوا از دغدغه ها...میو حرف زد میراه رفت ادهیچهار راه خونه پ کیپارك نزد تا

بودن ...و زد شیشگیبازم حرف هم! نه گفت امروز نه ای یکنارشون باش یبهش که گفتم دوست داشت...ارودیم

 .کردیچند ساعت تحملش م يبرا یشب عروس يبرا دیو با دادیمادرش آزارش م

 دمیفهم یوقت اولش تعجب کردم اما...شاملو رو که حفظ کرده بود و خوند يپارك قدم زنون برام شعرها تو

اون کتاب عالمت زده بود و  يکه تو خوندیرو م ییشعرها قایدق...کتاب منو برداشته و خونده از تعجبم کم کرد

 ...انداختند یم ادشینبودش من و  ییهرکدومشون تو روزا

 دارم یتن ات تو را دوست م يمرز ها يدر فراسو"

 مشتاق را به من بده يها و شب پره ها نهیآ

 آب و شراب را یروشن

 پل یبلند و کمان گشاده آسمان

 ها و قوس و قزح را به من بده پرنده

 را نیراه آخر و
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 مکرّر کن یزن یکه م ییپرده  در

 تن ام يمرزها يفراسو در

 دارم یرا دوست م تو

 دیآن دور دست بع در

 ردیپذ یم انیرسالت اندام ها پا که

 ندینش یفرو م یشعله و شور وتپش ها و خواهش ها به تمام و

 گذارد یهر معنا قالب لفظ را وا م و

 سفر، انیکه جسد را در پا یروح چنان

 وانهد انشیپا يبه هجوم کرکس ها تا

 عشق يفراسوها در

 دارم، یرا دوست م تو

 پرده و رنگ يفراسوها در

 "بده يدارید يبا من وعده  مانیها کریپ يفراسوها در

 نظرت؟...میشب شعرم راه بنداز هی ایب گمیم_

 شونه ام گذاشت و خوابالود گفت يسرش و رو...خسته شده بود یحساب

 م؟یبرگرد.ادیمن خوابم م...الیخ یب! تو پنج تا کتاب...من فقط پنج تا شعر حفظم_

 ...دمیاما دست نکش کردمیبازم منقبض شدن بدنش رو حس م نکهیبا ا...دمیو نوازش وار پشت کمرش کش دستم

 .ام ترجمه کنم گهینامه د هی دیتازه با.گرفتهمنم خوابم ...میبر_

 رمیبهش گفتم که فردا صبح زود م.من حرف زدم تا آوا شتریب گهیتا خونه د...شد و دست هاشو گرفتم بلند

منم قرار شد .و برگرده شگاهیو براش بذارم تا خودش بره آرا نیقرار شد ماش...گردمیشرکت عرفان و عصر برم

 .رمیخونه و دوش بگ امیدو ساعت قبل از حرکتمون ب یکی

موقع رفتن تو اتاقم .گاز گذاشتم يو پر کردم و رو يکتر...اول از همه وضو گرفتم و نماز خوندم میدیرس یوقت

 .خونهیاتاقش نماز م يکه داره تو دمید

 .گذاشت زمیم يآورد و رو ییچاکار ترجمه ام آوا برام  نیح....و روشن کردم و کتابم و کنارم گذاشتم وترمیکامپ

 ؟یبخواب يریم_
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 .صدام کن یداشت يکار...نمیبب ونیتلوز خوامینه م_

 ...مینیباهم بب امیقند پهلو شروع شد منم صدا بزن ب...باشه _

 برهیمن خوابم م...ازدههیاونکه ساعت _

 ...دستوره هی نیا! یمونیم داریب...دنهیسرشب چه وقته خواب_

بلند ...و تا زده بود نشییچشمم به شلوار بلندش افتاد که پا...دیخواب آلودش دست کش يو به چشم ها دیخند

 ...شلوارش و اندازه گرفتم يکه کنار هم قرار داده بودم بلند یشدم و جلوش زانو زدم و با چهار انگشت

 ...گرفتم ادیام نکرده بودم که به لطف داشتن تو  یاطیخ...چهارتا و دو انگشت_

 .وهاشو محکم خاروندو م دیخند

 ...پس خداروشکر کن_

و با حالت با مزه  دیبلکه خند.نگاهم کرد نینه بغض کرد نه شرمگ نباریا.دمیو بوس شیشونیشدم و ناغافل پ بلند

 گفت يا

 .کوتاهش کنن رونیببرم ب یستیبلد ن.يخریواسم م نیمثل هم یکیشمال  يریشلوارم کوتاه بشه م_

 .امیارو از پسش برمک هی نیا گهید.الزم نکرده_

 .از من گفتن بود...یخود دان_

 ... دمیو شن ونیتلوز يصدا. نشستم میصندل يبرگشتم و رو.دادمیقرارش م تیموقع نیا يتو دینبا نیاز ا شتریب

 .ام افتاد که لب نزده بودم ییچشمم به چا...دیها طول کش یاز قبل شتریب یافتیدر ينامه  نیآخر ترجمه

از سرما خودشو ...مبل خوابش برده بود يآوا رو...و روشن کردم  ییرایچراغ پذ.اومد یهنوزم م ونیتلوز يصدا

 .مبل جمع کرده بود و زانوهاش و بغل کرده بود يرو

پلک هاش دست  يصورتش بود کنار زدم و آروم رو يکه رو ییموها.آروم صداش زدم دمیسرش که رس يباال

 ...بود یاز هر وقت یچشم هاش خواستن یسرخ ونینگاهش م يخاکستر...چشم هاشو باز کرد...دمیکش

 ...پاشو برو تو اتاقت بخواب_

 ؟يداریتو چرا ب_

 ...دستش بود يدستم هنوز رو_

 ...پاشو خانوم .کارم تازه تموم شد_
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بسته خوب راه  يبا چشم ها...نخوره واریبه در و د انایبازوشو گرفتم تا اح.زد و به زور بلند شد یغلت

تختش  يباشه آروم رو یمنتظر پاسخ نکهیگفت و بدون ا ریشب بخ.تختش کنار زدم  يلحافشو از رو...رفتیم

 ...ذهنم يتو يکاره  مهین ریدل کندم از تصو...دیخز

چشم هام نگاه کن  يصورتت و برگردوند سمت صورتم و تو...ستیحالم خوش ن یو به من بده وقت حواست

حالم  یسرما و باران و برف و بوران و فراموش کن وقت...و رها کن خواب سر شبت...ستیحالم خوش ن یوقت

من بده  يدست ها بهفقط دستهاتو ... رو ترك کن ایو زمان و دن نیزم ستیحالم خوش ن یوقت... ستیخوش ن

که به  یچندم یقطب شمال آب بشن،بذار جنگ جهان يها خیبشن،  میهرمز تحر يتنگه  يها یبذار کشت... 

 ...به صلح برسهراه افتاده 

حالم خوش  یوقت. ستیحالم خوش ن یها و دست هاتو به من بده وقت نیا يبگو به درك همه ... به درك بگو

. بده تا آشوبم ترکم کنه یبه من وقت کاف...  ریبگو به درك و در آغوشم بگ ایبه دن. بهانه ببوستم یب ست،ین

 ...نیبش نارمبهانه ک یو ب ابونیساعت خوابت و پرت کن وسط خ ستیحالم خوش ن یوقت

 ...!قیرف ستیبفهم که حالم خوش ن ستیحالم خوش ن یوقت

 يشونه ها يشه سر رو ینم. مردونه ام دست ندارن يپاك کردن اشک ها يبرا ابونیخ يکه آسفالت ها بفهم

 ...!قیرف. گذاشت وارید

خوردن  يکه برا میدار هودهیقدر عمر بامروزت و به فردا بنداز؛ باور کن اون  يکارها ستیحالم خوش ن یوقت

سرد  يمن و به دست ها. قیمراقبم باش رف ست،یحالم خوش ن یوقت. و دوش گرفتن سر شب وقت باشه يچا

 !نیهم...آرومم کن ستیحالم خوش ن یوقت. مرگ واگذار نکن

 "آوا"

رو تختم و مرتب کردم و دست و صورتم و ...بود دهیچیعطرش همه جا پ يشدم بو داریکه از خواب ب صبح

 ...ساعت وقت داشتم تا صبحونه بخورم مین.شستم

صبحونه  "کاغذ گذاشته بود و روش نوشته بود هی زیم يرو...سر ذوقم آورد یشده حساب دهیچ يصبحونه  زیم

 یلیکه خودم و خ ییاونجااز ...یدونیرمزشم که م...وترهیکامپ زیم يکارت ملتم رو...یاتو کامل بخور ضعف نکن

نداره تا ساعت دو  یبه منم اگه اشکال...نکن یتند رانندگ يریم يدار....تولد خودم و گذاشتم خیدوست دارم تار

دوست دارم ...خونه بهم خبر بده يدیرس...مراقب خودت باش ...جواب بدم تونمیو نم میزنگ نزن چون گوش

 "...ادیز
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که هنوز جعبه اش  یشکالت مرس اریکمد کوه ياز تو...امو مسواك زدمامو کامل خوردم و دندون ه صبحونه

 فمیک يچهار تا برداشتم و تو.بهشون بزنم یدو روز بود که هوس کرده بودم ناخنک...بازم نشده بود برداشتم

 ...کردم و برداشتم دایاز کتاب هاش پ یکی ریکارت و ز...انداختم

 ..پارك کردم و باهاش حرف زدم يو گوشه ا نیماش...زنگ زد  میراه رها به گوش تو

 خوب و خوش تموم شد؟ یپس همه چ_

دوبار زد تو  سانیکه پر کردیم کاریچ شبید نیبب...به اعصاب من نهیریداره م عادیخواهر م نیا یمنته...آره _

 ...ادیچشماش لوچ بشه از بس واسه من چشم و ابرو م شاالیا...برجکش

 ...ام گرفته بود خنده

 ...شنوهیم عادیرها نگو م_

 حرص گفت با

 حرفه آخه؟ نیا...!! یشیم یخوردن يخوریحرص م گهیم خندهینکبت به من م...همه رو بهش گفتم شبید_

 ...بگم آخه یچ_

فالن  يو اون ننه  عادیاون خواهر م ياگه بود شبیبه خدا د...خورمیمن االن دارم حرص م...آوا؟ يخندیچرا م_

 يمامانو به چه گند يمهمونا خونه  ینیبب ينبود...انیب افهیواسه من ق یه کردمیخودمون جرئت نم

داره حرص  دمیشدم د لخوشحا یکل...خانومم فرشاشو جمع نکرده بود نیهمه با کفش اومدن ا...کشوندن

 خورهیم

و من و باهم خط دور تو  شاالیام ا یکیاون . رهیکه م عادیخواهر م...امشبم تحمل کن هیقربونت برم ...رها جان_

 ؟یاالن در چه حال الیخ یب... کشهیم

 گفت یو با خستگ دیکش یپوف

 !کنهیمنو سوراخ م ي نهیخانومه محترم داره با آرنجش س نیاالن ا_

 بلند شد و رها با همون لحن شوخ خودش بهش گفت شگریآرا يخنده  يصدا

 ...دستتو بذار رو سرمن نیا. يداغونم کرد...یکنینم گهیخوبه کار د... یکشیخط چشم م يخب قربونت دار_

 .خوب به تورش افتاده بود شگریآورده بود آرا یشانس چه

 ؟ییتو کجا...الو آوا_

 ...جون آوا حرص نخور...نمتیبیم امیواسه مراسم م! هستم ...منم_
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 ؟يایواسه مراسم عقد که م...زمیباشه عز_

 هست؟ شتیپ یک.راحت التیخ..امیزودترم م...آره_

 ؟يندار يکار.شمیپ ادیم گهیساعت د مین نینسر...یشکیفعال ه_

 خدافظ...بچه پرو یاز اولم تو کار داشت_

ام بودن که  گهیاز من سه تا خانوم د ریبغ...شگاهیآرا دمیرس ریربع با تاخ کی...و قطع کردم یو گوش دیخند

 ...ها صدام زد شگریاز آرا یکیکه  زدمیو ورق م زیروز م يمجله ...اومده بودند يکار يهرکدومشون برا

 ینگاه نهیو تو آ رمیتا تونستم سرم و باال بگ دیساعت طول کش کی...صورتم و اول انجام داد شیآرا

 ...که خودم دوست داشتم و گفته بودم يزیچ...و ساده حیکامال مل شیآرا...بندازم

خودم  يدرست همرنگ موها یمصنوع يمو کهیکه با اضافه کردن چند ت دیکوتاهم رس يبه موها نوبت

 ...از توش در اومد يباز و بسته ا ونینیش

 ...ها رهیاز سرم؟ آبروم م فتهین_

 و گفت دیشاد و شنگول غش غش خند شگریآرا

 حاال خوشت اومده؟. خورنیاز سرت تکون نم يبپر نییهرچقدر باال و پا...راحت التیخ_

کاش با ...یِسرمه مصنوع يرو یهرچ کردمیاحساس م..اما نگران موهام بودم...خوب شده بود یلیخ ظاهرم

 ...رفتیآبروم م شدنیاگه وا م.کنه يکار تونستیخودم م يموها

 .میما کارمون و بلد گهید.نگران نباش...يخوب شد یلیخ_

 ؟یاما اگه شل شد چ دونمیم_

و من به زور  شدنیم نییمژه هام باال و پا...دیحکم کشچشمم و م يبرداشت و گوشه  زیم يو از رو ملیر

 .چشم هامو باز کنم خواستمیم

 زم؟یعز یاوک.خودت بزن شهیداره از سرت باز م ياگه احساس کرد دمیبهت سنجاق سر م_

 ..خفه شم تا جون سالم به در ببرم دیگفت که انگار با يطور هیآخرش و  "زمیعز"

 يبزرگمو رو يدود نکیبودم و ع دهیکامل جلو کش مویروسر.زدم رونیاومده بودم و ساعت سه ب ازدهی ساعت

عقب  یکم موینشستم پشت فرمون روسر یوقت نمیهم يبرا...میدیخودمم به زور م يپا يجلو...صورتم زده بودم

 .رو پارك کردم نیو ماش دمیرس يا قهیچند دق...نبود يادیتا خونه راه ز...رو برداشتم نکمیدادم و ع
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تشنه ام بود و نصف پارچ و در  یحساب..خوم درست کردم يپارچ شربت پرتقال برا هیخونه که شدم اول  وارد

از شکل و ..رفتمیرژه م نهیآ يخودم جلو يتخت انداختم و را يلباسم و رو...ساعت اول خوردم میعرض ن

ام  يها گه گدار وونهیدو مثل  گرفتمیاز خودم عکس م نیبا دورب...خوشم اومده بود یلیخ دمیجد لیشما

 !بردمیلذت م ییجورا هیو  دمیخندیم

 ست؟یخونه ن یکس_

 .دمیپر رونیاز اتاق ب یبا خوشحال اریکوه يصدا دنیشن با

 ...سالم_

 !راه موند نیکه ب اوردیداشت از تنش در م کتشو

 پاشون؟ یختیر یچ..شدنروزه چقدر بلند  هیموهات ...جلل الخالق...بسم اهللا ای_

مبل ولو  يباز کرد و رو شویشکالت رهنیپ يباال يدگمه ...ارهیرفتم و کمک کردم تا کتشو درب کشیخنده نزد با

 ...شد

 .خسته شدم یلیامروز خ...شیآخ_

 !احساس یب_

 جاان؟_

 !ومدیمبارکه به دهنش ن هیهمه خوشگل شده بودم  نیا...کنارش انداختم  کتشو

 .يدار یچشم ریتو کال پ...دارن یمردا کور رنگ گنیم_

 ...داد هیپا انداخت و سرشو به مبل تک يخنده پا رو با

 از اون لحاظ؟...آهان_

 ...کامال از صورتش مشهود بود یخستگ.غره رفتنم باعث نشد خنده هاش تموم بشه  چشم

 .یبازشون کن یتونیزده که نم یبه چشم و چالت چ نمیبب نجایا نیبش ایب_

 .میفتیراه ب گهیساعت د میبرو لباساتو عوض کن ن...خواد  ینم_

 ..دیاز کنارش رد بشم که دستمو کش خواستم

 .ارهیبدبختو درم عادیاون م ياونوقته بابا شهیرها از تو زشت م يریاالن م...ادیبهت م_

دستشو دور  گهیخوب شدم د نقدریچرا امروز که ا! توقع داشتم دوباره صورتم و ببوسه...و درآورده بود حرصم

 ...نهیکج و معوج بب افهیو ق ختیعادت داره منو با ر کنه؟یکمرم حلقه نم
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 دیرسیچقدرم زورم بهش م...تا بلندش کنم دمیکش دستشو

 ...گهیپاشو د...پاشو تنبل خان_

 م؟یساعت بخوابم بعد بر مین شهینم_

 ...مظلومش مجابم کرد به قبول درخواستش ي افهیق

 .شهیکه نم رید...باشه خب_

 با خنده گفت رفتیکه سمت اتاقش م یشد و در حال بلند

 !آخ که چقدر بخندم... فتهیهات ب یمو مصنوع نیا_

نشم  یگرفتم عصبان میصورتم تصم شیخراب نشدن آرا يو برا دمیکش قینفس عم...کردیم میداشت کفر بدتر

 ... فتهین نیابروهام چ نیتا ب

 نگه خواهر عروس کچله؟ عادیاون خواهر م نیزم فتهیاش ب کهیت هی دنیآوا حاال اگه وسط رقص_

آماده پرخاشم  افهیکه در اتاقشو باز کرد به ق چسبوندمیداشتم آمپر م...دیبه گوشم رس دنشیقاه قاه خند يصدا

 ...دیخند شتریب

 ...گوشه هیردار بنداز ب یواشکیبردار  نیافتاد زم تشینها...ابروهات نیافته ب یحرص نخور چروك م...اشو افهیق_

بتونم حرصمو  کمشیبا مشت زدن تو ش دیبا حرص ستمش رفتم تا شا...از شدت خنده اشک افتاده بود چشماش

 ...کنم یخال

 !فتنیموهات ن ایآروم ب_

حرکت  هیدستمو گرفت و تو ...کمشیمشت دستمو خواستم ببزنم تو ش نکهیهم کنمیم کاریدارم چ دمینفهم گهید

 ...از پشت بغلم کرد یشد و ک یچ دمیچرخوندم که نفهم يطور

 ؟ ذارمیم يفکر کرد ؟یمنو بزن ؟؟یکن کاریچ یخواستیم_

ام  نهیس ریدستم و ز يدرست رو اریدست کوه...سفت شده بود یبدنم مثل چوب رخت...سنگکوب کرده بود قلبم

 ...نشست میشونیپ يرو يعرق سرد...قفل شده بود

 ...یخونیز دور خوب رجز مزبونتو موش خورد؟ ا_

 ...اما...اما...بهش بگم که ولم کنه اما خواستیدلم م.دهنمو قورت دادم و چشم هامو محکم بستم آب

 !؟... اریکوه_



wWw.98iA.Com ٤١٤ 

 شیآت کپارچهیتماس لب هاشو با پشت گردنم حس کردم و ...که نفسم رفت بردیموهام فرو م نیو ب سرش

 ...گرفتم

 ...انداز شد نیگوشم طن يبمش تو يصدا

 !؟...جانم_

 .دمیترسیها م يشرویمن از پ...دستش گذاشتم يرو دستمو

 ؟یبخواب... یخواستینم... مگه_

نفس حبس .دستم سر خورد و کنار رفت ریدستش از ز...شونه ها و پشت کتفم برداشته شد ياز رو ینیسنگ حجم

 .پلک هامو باز کردم دیفرستادم و با ترد رونیب ریشده ام با تاخ

 ؟...آوا_

 ...ندارم که تعارفت کنم یجون..نخوام نکهینه ا..کنمینثارت نم "جانم" من

 .رو نداشتم اهشیس يچشم ها دنیو من طاقت د گردوندیبه سمت خودش برم م...پهلوم نشست يرو دستش

 ؟یانداخت نییسرتو چرا پا...کن گاهیمنو ن_

 .آرومم کرد نشیو باز لبخند دلنشخسته اش و باز و بسته کرد  يو بلند کردم و چشم ها سرم

 ؟يدیترس_

 کیصورتش نزد...و پر کرد نمونیسر تکون دادم و فاصله ب...گفتن داشتم يخشک شده بود و حرف ها برا دهنم

 ...چشم هاش شدم اهیس يمردمک ها خکوبیو من م شدیصورتم م

 .دوست دارم یلیکه خ یدونیم_

راه نوازش دست .هم افتاد يپلک زد و پلک هام رو...گفتن باز شد و با لب هاش بسته شد "آره" يهام برا لب

 دهیبوس...مردانه اش اما نه يها يرو ادهیاز ز دمیمترس...تنم يها یلمس برجستگ ينگرفت برا یشیهاش پ

 يذهنم صدا يوبودند و ت هجونم کنار افتاد یب يدست ها...مرد من بود؟ یشدن نوازش کردن اوج مردانگ

دوست ...يلرزیم يدار نیبب..؟یلباس نو چ...؟يخوایخواب نم يمگه جا "نبود  اریکه کوه شدیاکو م يمرد

 "یکنیعادت م...نترس...ایب...؟یتا گرم بش ینیبش نهیشوم يجلو يندار

 ...و دست هاشو به هول از دور کمرم باز کردم دمیهول سرمو عقب کش به

 !تروخدا...نه اریکوه...نه_
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اون ...دمیترس...قلبم مشت شد يبه نفس نفس افتادم و دستم رو...کردیم ییلب هاش خودنما يرژ لبم رو یسرخ

 بشه؟ ارمیکوه يصدا هیشب تونستیصدا م

 ...شد شتریب شمیشده بود و با پلک نزدنش تشو رهیو مبهوت به چشم هام خ مات

 !نیهم...دمتیمن فقط بوس_

 ...دوباره به جوشش افتادند شدیم دهیبوس شخندیو با ن ختیریبا التماس م يکه روز ییاشک ها دنیغلت

 ...دیفهمینم چکسیترس منو ه...نبود یترسم گفتن...نکردم غیدر اریو از کوه التماسم

 ؟یکن تیمنو اذ يخوا یتو که نم...نگو یچیه...ترو خدا اریکوه_

و با پشت دستش لبش و پاك  ستادیسرجاش ا...به سمتم برداره عقب رفتم یپاشو بلند کرد تا قدم نکهیهم

 یاعتراض چیه...هیو کنا شخندین...از قهر و دعوا يخبر...لبش بود يلبخند مهربونش هنوز رو...کالفه نبود...کرد

 ...نکرد 

االنم .کردم يرو هادیز دیببخش.کنم تیمن غلط بکنم بخوام تو رو اذ...نشد که يزیقربونت برم چ...دلم زیعز_

 ...دهیچرا رنگت پر...فتادهین یاتفاق

 دندیلرزیبدنم م يتک تک سلول ها...شده بودم بستمیم خیو  دمیلرزیبارون و سرما م ریکه ز ییهمون روزا مثل

 ...خوردندیو دندون هام از سرما بهم م

حاالم ! خواستمتیم دیاجازه نبا یب...من شد ریتقص...خانومم شهیخراب م شتیآرا...؟یکنیم هیگر یواسه چ_

 باشه گلم؟...برو اشکات و پاك کن تا صورتت و خراب نکرده...نشده که يزیچ

رختخواب هم مهربون  يحتما تو اریکوه...مهربون بود اریکوه...گرفتم شگونیهامو بغل کردم و از بازوم ن دست

بغلم  یوقت شمیمنکه آروم م...تم دارهاونکه دوس...من که دوسش دارم...ازش فرار کنم دیمن نبا...مونهیم

 چرا؟ گهیمن د...خورهیتنش به تنم م یوقت رهیگیمنکه ضعف همه وجودم و م...کنهیم

و آروم به  دیکش رونیدستمال و از جعبه ب هیخودش ...دنیلرزیدست هام م...دستمال و به سمتم گرفت ي جعبه

 ...رمیمن خودم خواستم که فاصله نگ...بودند دهینچسب نیخشکم به زم يپاها...سمتم اومد

پلک هام باز و بسته . اشک هام ضربه زد يانگشت اشاره اش گذاشت و آروم رو ياز دستمال و رو يا کهیت

با ...با لبخند...که عاشقانه  نمیبب ياز مرد یشفاف ریتصو ذاشتندینم...ختندیریم یشگیهم يو باز مزاحم ها شدندیم

مزاحم دست از  يها یلعنت نیا...کردیاشک هامو پاك م يسرپوش گذاشته اش دونه دونه  زایو ن یاوج مهربون

 ...داشتندیسرم برنم
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 ستیقرار ن...که ادتهی...! نگهشون دار واسه روز مبادا...شهیم اهیچشمات س ریباور کن داره ز...نکن خانوم هیگر_

 ارم؟یهاتو از کاسه درب يخاکستر نیا ای يریگیرو م نهایا يجلو...ما روز مبادا باشه یروز زندگ چیه

 بود برداشت و آورد نیزم گریکه گوشه د يا چهینشستم و قال نیزم يرو...پاهام نمونده بود يتو یقوت

 .دختر خوب نیآفر...نیبش نیا يپاشو رو_

دوباره ..شده بود دهیچیپهن و مردونه اش بود که دور ساعد دستم پ يچشمم به دست ها.کرد تا بلند بشم کمکم

 ...به اتاقم رفت ارینشستم و کوه نیزم يرو

خراب  ویهمه چ...نشد...نشدم! خوب شدم کردمیو من فکر م کردیم دادیاون روزا تو تنم ب يسرد هنوز

من خوب ...من یشده عروسک گردون زندگ...گند زدم به تموم خواستنش...دیام که داشتم پر یحس خوب..کردم

همه درس خوند و به  نیا...ممطب نرفتنش شد یمن باعث و بان...ارهیدرم اریداره دمار از کوه شیدینشدم و ناام

 یکه گرم یلعنت به تن... و گذاشت کنار دیمدرکشو بوس دارهیکه دست از سرم برنم یکیسرد و تار يایخاطر دن

 ...رمیکاش بشه بم...کنهیعشقش و نابود م

 خوبه؟..میو بر رمیوش بگتا منم د...تخت دراز بکش يبرو رو ایب_

 ...دادینگاهش عذابم م دنیدزد...کردیچشم هاشو ازم پنهون م یناراحت

 .ناراحتت کردم...اریکوه دیببخش_

ترس و اضطراب خودم بودم  ریاونقدر درگ...گشتمیم یخوشبخت يهامو به دندون گرفته بودم و دنبال مزه  لب

 ...نبود ادمیلحظه وصالمون  ینیریکه ش

 .دستتو بده به من.پاشو خانومم...زمیپاشو عز...قربونت برم_

 ...شدندیمردونه اش ذوب م يدست ها یگرم ونیاستخوان پوك دستم م...دراز کردم و دستشو گرفت دستمو

دستمو بهم داد و دستمال مرطوب و کنار بالشم  نهیآ دمیتخت دراز کش يرو یکرد و وقت میاتاق همراه تا

من باز به  يریپوست خشک و کو...لرزش لب هاشو حس کردم...دیکوتاه بوس یلیخ نباریاو  میشونیپ. گذاشت

 .التهاب افتاد

 باشه؟...چشمتو پاك کن  ریز یاهیس نیتوام ا...میمثل شما خوشگل کنم بر..رمیدوش بگ هیبرم _

 .حرفش دییهامو باز و بسته کردم به نشون تا چشم

 ...فتر رونیزد و از اتاق ب يتمندیرضا لبخند

 ... ستین چکسیه ریتقص
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من که دلم  ریتقص ست؛ین سیِ خ نیشه کف زم یدلم برات پهن م یرس یتو بارون از راه م یتو که وقت ریتقص

 نیا ریدرد، تقص ریتقص...آره!... درد ِ ریتقص ست؛ین یرس یتو بارون از راه م یوقت سیِ خ نیشه کف زم یپهن م

 ؟!کنم کاریچ. ستین یزن چیه يدردها هیمن که شب ي نهیس يتلمبار شده رو يدردها

اصال ... ؟!دختر نیاست ا وونهید ی؟ که بگ!بشه ی؟ که چ!یکه چ هیدار يرو زمشونیبشکافمشون برات بر نمیبش

 نمی؟ آخه ا!کنم و بگم آرومم کن هیات بذارم و گر نهیس يشعر بخونم و سر رو نمیمثال بش! از کجا شروع کنم؟

 دوست دارم؟  نهمهیچرا ا نکهیا ای؟ !هیِ گر لیشد دل

و دوست  یخواد زن یدلش نم چکسیه ،يا گهیهر مرد د يجا ذارمیتو، خودم و که م يجا ذارمیو م خودم

 یآدما رفتار کن هیچقدر سخت ِ که شب یدون یم! نرفته زادیکدومشون به آدم چیداشته باشه که دغدغه هاش ه

شه که  یلب به لب م اونقدردلم  ییشب ها کیکه  ستین چکسیه ریتقص!.. آدم ها نباشن؟ هیاما دردهات شب

 !... کنم یدل حس م يلمه زدنش و تو

 ختهیهمه احساس و تو وجود من ر نیهم که ا ییفهمم، خود خدا یمن خودم هم خودم و نم زمینفهم؛ عز منو

از  يفقط بغلم کن و دو سه کلمه ا م،یخوام بفهم ی، نم!فهمه یرفته که طاقت تحملشون بده منو نم ادشیو 

دلم لب  یخواست وقت یدلم م هک ییگذشت اون عصرها!... نیهم... خوام بشنوم و بگو یکه م ییزهایهمون چ

 میو بخند میو حرف بزن میراه بر یکم دیو شا مینیساعت بب میشده ن یو حت ییایو هرطور شده ب یبه لب ِبلند ش

از  جیو گ ياگر خسته ا یخوام بشنوم و بگو حت یکه م ییزهایسه کلمه از چ فقط دو... میبخور يقهوه ا دیو شا

شه و  یخوب م... شه حالِ شب و دلم یحرف ها خوب م نیساده تر از ا یحتو  یسادگ نیخواب؛ باور کن به هم

 !...خواد یکه پلنگ از ماه م يِزیتمام چ یگاه نیا

 شبیتو مگه د.رمیساعت ِ حاضر آماده دارم باال سرت رژه م میپاشو ن...جوجه...ها شهیم رمونیآوا خانوم پاشو د_

 ..پاشو! يزیچ هی میشد خوابیما باز و ؟يدیراحت نخواب

برعکس ...تا منظور حرف هاشو بفهمم دیطول کش يچند لحظه ا...پوست دستشو با گونه ام حس کردم تماس

 ...شدم که بازومو گرفت  زیخ مین...رمغم کرده بود یخواب دم غروب ب

 ...به به خانوم خانوما_

 .دیرسیخودش دوخته شده بود و بس باقابل تر به نظر م يکه انگار برا یکت و شلوار مشک تو

 ساعت چنده؟...سالم_

 دستش بود که با خنده گفت يهنوز تو دستم
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پاشو اگه جونتو دوست .یو جا گذاشت تیگوش شگاهیآرا یگفتم رفت...یرها زنگ زد جرئت نکردم بگم خواب_

 .يدار

 .شدم رهیبه مو و صورتم خ نهیآ يتخت بلند شدم و تو يرو از

 .يتکون نخورد...محلمون خوب بوده شگریکار آرا...راحت التیخ_

منتظر مونده بودم تا بره .نشست و موهاشو شونه کرد نهیآ يجلو اریکه کوه داشتمیبرم زیآو يو از رو لباسم

 گفت يمرموز ياما با خنده  رونیب

 زم؟ینه عز...یکنیم دایپ اجیلباست بهم احت پیواسه بستن ز_

 .بودم يِ بعدش فرار یاما من از تلخ...یبود و دوست داشتن نیرینگاهش ش طنتیش

 .کنمیببندم صدات م پشویخواستم ز_

 و گفت زیم يبچه ها سرشو گذاشت رو مثل

 ...شد ریبپوش خانوم د. کنمینم گاین ایب_

 ...شدیم یذهنم تداع ياش تو هیبه ثان هیاما ثان کردمیو فراموش م شیساعت پ مین يماجرا دیبا

 ؟يدیپوش_

 خوردم و به هول گفتم یتکون اریکوه يصدا با

 ...ایتا من نگفتم سرتو بلند نکن_

 کرد؟یداشت مسخره ام م ایدلگرم کردن من بود  يشونه هاش برا لرزش

 .گفته باشم.کنمیتنت م امیخودم م ینپوش.دمیفرصت نم شتریب قهیمن بهت دو دق_

 نییبلند لباسم و پا پیز...تخت انداختم ياما لباس هامو درآوردم و رو کنهینم یکه زده رو عمل یحرف دونستمیم

 .لباسم مجبور شدم از باال لباس و تنم کنم نییپا یو به خاطر تنگ دمیکش

بگم اما  ارینبودم به کوه یراض...موند دهیفا یلباس و باال بکشم اما ب پیکردم که ز یخودم سع يچند بار يبرا

 ...نداشتم يچاره ا

 ...اریکوه_

از دست رفته ام به وجودم  يتمام انرژ...بهم لبخند زد زدیصورتش موج م يکه تو یبلند کرد و با نشاط سرشو

 ...دزیبه چشم هام پلک م رهیاومد و خ یهربار که لبخند به لبش م گشتیبرم

 .بزنه عادیاونوقته که غرشو به جون م...یشیشک نکن تو از رها قشنگتر م...يشد یچ نیبب_



wWw.98iA.Com ٤١٩ 

 ...شدنش فکر نکنم کیبه نزد اریکوه یشوخ يبا حرف زدن درباره  کردمیم یسع

 موهاش دونه دونه کنده بشه؟  عادیم یشیخوشحال م_

امابدون ...تنم حس کنم  يپوست دستش و رو یپشت سرم قرار گرفت و هرلحظه منتظر بودم تا باز گرم یوقت

 ... دیلباسم و باال کش پیبا بدنم داشته باشه ز یتماس نکهیا

 م؟یبر...نیاز ا نمیا_

 ...دلم تازه شد يکه ناتموم موند دوباره تو يبوسه ا ینیو حسرت شر کردمیتر شده اش نگاه م يلب ها به

 که نباشم؟ يخوایم..کنم؟یم تتیمن اذ_

به صورتم خورد دستمو دور گردنش حلقه  یخنک میگرمش مثل نس ينفس ها نکهیهم...م که شد صورت کینزد

که دست  دیاز عاقبت بغل کردنم ترس دیشا...دونمینه نم ایشد  ریغافلگ...اش گذاشتم نهیس يکردم و سرم و رو

 ...هاش دور کمرم حلقه نشد

زمان  یهمه چ...نکن تیاذ نقدریخودتو ا کنمیخواهش م...کنهینم تمیبغض کردنت اذ يبه اندازه  یچیآوا ه_

 نکهیا...تیروزه بشم مرد زندگ هیمنم  ستیقرار ن...یگذشته اتو خاك کن یروزه تو بتون هی ستیقرار ن...خوادیم

 ...کنهیم تمیاذ یکن تیخودتو به خاطر من اذ

 بمینص یخوب يکمرم دل آشوبه  دستاش دور یگرم...کرد جادیا یقیعم يشونه ام حفره  يلب هاش رو یگرم

پر محبت مرد قد  يحالم خوب بود و دلم نوازش دست ها...خواستیم شتریحالم خوب بود و دلم آغوش ب...کرد

 ....کنهیگذشته ام درد م...حالم خوب ِ فقط...خواستیبلندم و م

 ...اومد تو قسمت زنونه حواست به حجابت باشه ها عادیفقط م.ادیبهت م یلیلباسه خ نیجوجه ا_

 ...اما گرفتم رمیدوست نداشتم ازش فاصله بگ.که از پشت کتفم گرفت قلقلکم داد يزیر شگونین

 ؟يدیرفته واسه لباسم کت خر ادتی...حواسم هست_

 ... دیخوشحال کننده ام رو شن خبر

 کوش؟...رفته بود ادمی_

 دیمور مور شدن پوست بدنم و د...دیجلوتر اومد و به پالك گردنبندم دست کش.دمیکمد رفتم و کتم و پوش سمت

 ...دیو دستش و عقب کش

 ییچجور آدما میدونیما که نم...هیرو ابراست اما بق شهیشب عروس عادیم...ات بنداز نهیس يسر عقد شالت و رو_

 مگه نه؟...دعوتن
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 ...م انداختمسر يبهم داد و رو زیآو يتکون دادم و شالم و از رو سر

 ...اومد یداده بودم و نگاهم به خط صاف اتوبان بود که مثل مغز من کش م هیتک شهیسرم و به ش نیماش تو

نگاهش و  ینیسنگ یساکت شده بود و هراز گاه ارمیکوه...زد یبا کس شدیمشت حرف بود که نم هیدلم  تو

 ... کردمیحس م

 يانگار از همه ..یغم لعنت نیا دارهیبا دل ندارم اما چه کنم دست از سرم برنم يکار...با اشک ندارم يکار من

 داشیپ هویاتاقت  یبعد از خونه تکون کباریمونده باشه و هرچند وقت  یباق یمیعروسک قد هیهات  یبچگ

مون اون حس برگشت و من مثل ه...دافته اما افتا ینم یاتفاق خاص کردمیفکر م...مثل حس امروز من...یکن

 ...کردم داشیپ یمیعروسک قد

 ذارمیات م نهیس يسرم و رو.. شه یرسه که زخم هام خوب م یروز م هی.. یدرخش یکه تو م... رسه یروز م هی

به  اریب مانیا.. اریب مانیا.. شه یما جاودانه م تیرسه که حکا یروز م هی.. يبند یرا م تیو با لبخند چشم ها

 يبه آدم ها.. به روزگار سرد.. سرد يها ابونیبه خ.. سرد يبه دوست ها.. سرد يبه نگاه ها.. سرد يدست ها

 ..کنه یمنو از خجالت، آب م يها خیوجودت تمام سردها و  يو گرما.. یدرخش یرسه که تو م یروز م هی.. سرد

م بودند ناخودآگاه دستم به سمت شال ستادهیکه ا يا بهیغر يمردها دنیبا د میدیتاالر که رس يجلو

 ...لبم گذاشتم کیدستم و نزد يتو يشالم فرستادم و دستمال کاغذ ریموهامو ز...رفت

 داره؟ نگیپارک_

 و برم پارك کنم؟ نیمن ماش.داخل يتو بر يخوایم...زمیآره عز_

 که منتظر جوابم بود گفتم اریتاالر انداختم و رو به کوه يبه ورود يا گهید نگاه

 ...رمیبا تو م_

دستمو گرفته بود بهم آرامش  نکهیهم..میتاالر پارك کرد و باهم وارد تاالر شد نگیپارک يو تو نیماش

 ..چشم تو چشم نشم یانداخته بودم تا با کس نییسرم و پا...دادیم

 !سادنیشرکتتم که وا يهمکارا_

و سامان که مشغول حرف زدن  رضایعل دنیبا د...هیمنظور از همکارا ک نمیسرمو بلند کردم تا بب اریحرف کوه با

 انداختم نییبودن دوباره سرمو پا

 .شد یباال خاک ریلباستم بگ...سمت راست يبر دیتو با_

 ام زد ینیب يبا خنده انگشت اشاره اشو رو اریفرستادم و کوه رونیبا صدا ب نفسمو
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 گهید...شیفقط به رها فکر کن و شب خوشحال...نباشه التیبرو خ...؟يریبگ یکشت يبر يخوایبچه مگه م_

با  یرها از همه چ یخوشحال.برات مهم باشه دینبا ادیچشم و ابرو م یهست و ک یتو مهمون یک نکهیا

 مگه نه؟...ارزشتره

 ..پنهون کنم اریاز کوه تونستمیو نم اضطرابم

 ...یدونیم...آخه...باهام حرف بزنه ادیاگه مامانم ب_

 يبار تو مراسم جشن شاد هیو توام  کنهیم یبار عروس هیرها ...قراره بهت خوش بگذره...فکر کن یچگفتم به _

که چرا شاد  يخوریبعدا حسرت م ینیگوشه ساکت بش هیو  يغصه بخور ياگه بخوا...يریخواهرت م

و خواهرش  امانشاالن وقته مامانم و م...يخوریزودم تاسف م یلیخ يدیلحظه ها رو از دست م...ينبود

 ادیبار که فرصت شاد بودن سراغمون م هی ایمن و تو که همه اش غصه اس ب یتو زندگ...يوقته شاد...ستین

 باشه خوشگلم؟...میپسش نزن

 ...طرف هیآخرش  يدهنده  بیفر يکلمه  نیطرف و ا هیخوبش  يحرفا ي همه

  ؟یکنیمسخره م_

 تعجب چشم هاشو گرد کرد  با

 و؟یچ ؟یچ_

 ...يمامانم منو ر...ستمین یپخ چیه دونمیخودم م...خوشگلمت از صدتا فحش بدتر بود نیا...منو_

 گفت یدهنم زد و با اخم ساختگ ياشاره اشو با ضرب رو انگشت

 ...زمیریتو دهنت با فلفل م زنمیبا پشت دست م ای گهیدفعه د ؟يفحش بد دیمگه نگفتم نبا...تیترب یب_

 ...تو دهنما ينذار به رها بگم زد ؟يکردیو رو نم یتو دست بزن داشت_

 ؟  یگیانگشت اشارمو با لبت م کیبرخورد کوچ هی نی؟ شما هم...زمیزدمت عز یمن؟ من ک_

 یخوب يروزا...نذاره باهات بمونم گهیاز امشب د دیشا.که چقدر رو من حساسه یدونیم...گمیبه هرحال به رها م_

 !خدافظ میباهم داشت

 گفت نشیاومد سمتم و با خنده دلنش عیکه سر شدمیر مو دو دادمیدست تکون م براش

نه دروغ  ينه فحش بد گهیتو دهنت تا د زمیریفلفلم م لویک هی...کنمیکوتاه م يزبونتو چجور نیتو بگو بب_

 ...یبگ

 !حاالم از جلو چشمام خفه شو....گمیبه هرحال به خواهرم م_
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 کردمیچپ چپ نگاهش م...دور نموند شدندیکه از کنارمون رد م ییاز چشم دو تا خانوم ناآشنا دنشیقاه خند قاه

 ...توجهمون و جلب کرد نیبوق ماش يکه صدا

 ...عروسم اومد ایب_

صورتش و کامال  يشنل رها رو...میستادیا عادیرها و م يبه تماشا يدستم و گرفت و باهم گوشه ا اریکوه

 نقدریا عادیکه م زنهیلب غر م ریحدس بزنم رها داره ز تمتونسیم..تمام حواسش به رها بود عادیپوشونده بود و م

 ...گردهیدستپاچه داره دور و بر رها م

  ست؟یاون مامانت ن_

 ییخودنما شیکوتاه مشک يمانتو ریزانو چاك داشت ز يو که تا رو شییلباس بلند طال...به مادرم افتاد نگاهم

 يکه رو يبود و با لبخند گل و گشاد ستادهیا عادیم يشونه اش افتاده بود و کنار خواهرها يشالش رو...کردیم

 ...زدیعروس و دوماد دست م يلبش بود برا

 ..اونوقت بابام...شهیروز به روز جوونتر م_

 ...بود جونتر شده مامانم و نابود شدن پدرم تیواقع...! ومدیحرفم به دهنم ن هیبق

 .خانوم یفکر نکن یچیقرار بود به ه_

 مامانم؟ ایمامانم؟ اصن لباس من قشنگتره  ایمن االن بهتر شدم ! مانم؟ما ایمن خوشگلترم _

خوش ...بود بایز یواقع يمامان من به معنا...رفتیمخم م يرو شتریب اریکوه يهرجمله ام صداس خنده  با

 ...خوشش هنوز تو مشامم هست يبو...خوش خنده...پوش

 ...شدیم یشکل نیات هم افهیق شیدیدیم...! اومد خونه امون یکه مهتا م ییوقتا هیشب يباور کن شد_

 نهیبه س نهینگاه کردن به خواهرم و زدم و س دیق.خونمو به جوش آورد اریاونم از زبون کوه "مهتا"اسم  دنیشن

 ستادمیا اریکوه ي

 آره؟...يمنو حرص بد ي؟ دوست دار...ياسم مهتا رو آورد یچ يبرا ؟يخندیم یچ يبرا_

ام  هیمهمونا نبود به گوش بق نیآهنگ ماش ياگه صدا دیبلند گفتم و شا يآخر و با صدا "آره "

 .بالفاصله لبخندش جمع شد.دیرسیم

 ...کردم یمن شوخ...آوا یشیم یچرا عصبان_
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 يخنده ...اسم مهتا دنیشن...مامان دنید...دست خودم نبود...دوندون هام دنییهام به درد اومدند از شدت سا لثه

دست به دست هم داده بود تا منو باز بهم  یهمه زندگ یانگار همه اسام...تمسخرم يبرا اریکوه یپر معن

 ....زهیبر

 کنمیخواهش م...حرف گذشته رو نزن ستیحالم خوب ن یوقت اریکوه_

 گفت کردیترم م یبرعکس کامال عصبان نباریکه ا یهاشو باز و بسته کرد و باز با لبخند مزخرف چشم

 ...خانوم ِ من یزنینفس نفس م يدار...یکنیمن چرا خودتو ناراحت م زیعز_

 .فرستادم رونیبازوم پس زدم و کالفه نفسم و ب ياز رو دستشو

دوباره ...زود جمع کردم و از رها فاصله گرفتم یلیو خ میو احوالپرس یروبوس...سمتم اومد دنمیبه محض د رها

که من از  ییرها وقتا...مثل االن..خوش بود دمیکشیکه من زجر م ییرها روزا...اون روزا سراغم اومدن يفکر ها

 ...اون یِ و زندگ ارمن زهرم یحاال هم زندگ!! کنار مامانم گرم بود دمیلرزیسرما م

امشب و  یمهمون دیاگه دست خودم بود ق.رفتندیو مهمون ها پست سرشون م شدندیو داماد وارد تاالر م عروس

 دندییدویکه رو به رومون دنبال قاصدك م يدختربچه و پسر يداده بودم و باز هیتک واریبه د اریکنار کوه...زدمیم

 .و رو کرد ریلحظه تموم فکر و ذهنم رو ز هیواسه 

وارد تاالر  ادیبخوام تا همراهم ب اریاز کوه نکهینکبتم لعنت فرستادم و بدون ا یلب به خودم و زندگ ریز

از  يسر هی...که اتاق عقد کجاست دمیاز مستخدم تاال پرس...شدیم دهیپاش از پشت سرم شن يصدا...شدم

راهرو مشغول  يکه تو دمیو د عادیم کیمهمونا که دعوت نبودن همون طبقه اول مونده بودند و فقط اقوام نزد

 ...حرف زدن بودن

 !سالم...آوا جان_

 .سالم_

و کامال به اجبار  یرو بوس.اومد یسالش نم نازکش به سن و يصدا...بود و صورتش و خوب به خاطر داشتم خاله

 ..چشمم به دخترخاله هام افتاد.انجام دادم

 ...!ياصلن عوض نشد...ماشاال ماشاال يوا...قربونت برم یخوب_

 ...متنفرم بودم از تک تکشون.کردند دییدخترخاله هام دست دادم و اونهام نظر مادرشون و تا با

 لبم نشوندم و به تک تکشون نگاه کردم و رو به خاله گفتم يرو يپوزخند
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منظورتون نسبت به  دمیشا! خوب مونده باشم نقدریا کردمیفکر نم گه؟ید مهیخاله جان منظورت از دوازده سالگ_

 نه؟ مییچقدر خوبه که ما دوقول...! رهاست يچهره 

برام  يا افهیاز دخترخاله هام ق یکی يناز...داشت یهرکدوم و در پ نیسنگ يکه بهشون زدم نگاه ها یحال ضد

 ناز و ادا گفت یگرفت و با کل

 دختر؟  ییکجا! ینکه هست زمیعز_

 ...جوابشون و دادم آنا

نسبت به من  تونیرها دلتنگ دنیوگرنه شما که با د..نجامیامروزم به خاطر رها ا...نباشن لمیهرجا که فک و فام_

 مگه نه خاله جون؟...شدیکم م

 .شونه ام قرار گرفت يرو یاومد کنارم و دستش به صورت کامال واضح اریکوه یداشت وقت دنیخاله د ي افهیق

 خوشبختم ...همسر آوا...هستم زدپناهیا...سالم_

که به  دادیکامال نشون م اریدست دادن کوه ينحوه ...کرد یدراز کرد و خودشو معرف اریدستشو سمت کوه خاله

 ...فقط چهار انگشتش کف دست خاله رو لمس کرد و بس...اجبار بوده

با اومدن سامان و سالم و .ستمیدختر خاله هام با قیمورد و دق یب ينگاه ها ریز نیاز ا شتریب خواستمینم

ند بود ستادهیکه ا ییهمهمه کسا ونیبلندش م يخنده ها يصدا...چشمم به سنا افتاد  اریبا کوه شیاحوالپرس

 ...دیرسیبه گوش م یحساب

 گفتم رغضبانهیدستمو به پهلوش زدم و م دمیسرش که رس پشت

 !خانوم صدا خنده ات بلنده_

 !بغلش آبلمو شدم يبلند شد و دوباره تو غشیبرگشت و چشمش بهم افتاد ج تا

دراز خان چه ...یبش اریکوفت کوه.موهات ادیچقدر بهت م...يشد زادیچه عجب تو شکل آدم...فدات بشم یاله_

 ...زده یپیت

 .سرم انداختم يو شالم رو که از سرم افتاده بود رو دمیکش رونیبغلش ب ياز تو خودمو

 ...من از اولم خوب بودم.._

 ...ام زد نهیو تخت س دیغش خند غش

 !زده  یپیجلفت چه ت يننه ...مرده شورتو ببرن که ناف تو رو با فحش بستن_

 .گفتیاز قصد م...گفتیبا مامانم مشکل دارم و م دونستیم
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 گم شو...ندارم سنا یحوصله شوخ_

 ...آورد و چشم هاشو گرد کرد کمینزد صورتشو

 نه؟ ای يعروس شد_

 ...سردرگم...کالفه...بودم يکفر

 خوش باش...الیخ یب_

 .هاشون آشنا بودن سالم کردم یمهمون ها که بعض هیکنارش رد شدم و به بق از

شد که با  یتازه فرصت...کردنیم کیسالم و عل ییخانوم و آقا هیبودن و با  ستادهیکنار سفره عقد ا عادیو م رها

 .کنم یسالم و احوالپرس عادیم

 ...سالم_

 مبارك باشه..سالم_

 ...نگاهش بهم افتاد یرها برق زد وقت يها چشم

 عروس خانوم؟ يچطور_

به  يپر حسرت من برا يآغوش گرم و دست ها...اشکش يقطره ...نگاه ترك خورده اش... نشیغمگ لبخند

 ...دنیآغوش کش

 ...دلم گرفته...آوا_

 اریاز گوشه چشم نگاهم به کوه...خواهرم رفتم يبعد مدت ها قربون صدقه  دیشا قهیچند دق يکردم و برا بغلش

 بود؟ یگناه اون چ...زدیحرف م عادیافتاد که با م

 .ولم کن...دختر لوس_

 تو بغلت بمونم؟ گهیخورده د هی شهینم...نگ شده بوددلم برات ت_

کنارمون  اریکه کوه کردمیاشک هاشو پاك م...کرده بود هیگر...بازوم برداشتم و عقب رفتم ياز رو دستاشو

 ...اومد

 !يرها چقدر زشت شد_

 گفت اریو خنده به کوه هیگر ونیسرش جابجا کرد و م يشنلشو رو رها

ام  یلیخ گهیگه م..ادیخط چشم نازك بهم نم گمیبهش م ارهیپت کهیزن...ورتمگند زد به ص شگرهیآرا نیا_

...کنه اما ساده درستش کرده ونیخاك تو سر قرار بود شن...يدیموهامو ند اریتازه کوه...خوبه
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 ...دادیسر تکون م عادیو م دیخندیم اریکوه

 ؟...فحش ندن نقدریدوتا ا نیکه ا رسهیم يروز هیباالخره ... عادیم_

 ....دایالبته آوا خانوم ببخش...دوتا خواهر عمرا نیا یول میشیما دوتا عوض م...نه داداش _

 ...رها رو به حرف آورد  اریو کوه عادیم يها یشوخ.ختیریکه هنوز م ییبه صورت رها بود و اشک ها نگاهم

باهاش حرف  شتریکالم ب هی.الم کنمعقد که شروع شد مامانم سمتم اومد و ازم خواست کادو ها رو اع مراسم

 .اونم راشو گرفت و رفت "نه"فقط گفتم ...بهش نگاهم نکردم یحت...نزدم

داد و همون موقع  اریکادومون و کوه.بود  ستادهیا عادیم يکنار شوهر خواهر ها اریعقد انجام شد و کوه مراسم

متوجه ...دیرسیبه نظر نم يشوهر مادرم مرد بد.هم انگشترشو دستش کرد عادیهم رها ساعتشو دستش بست و م

 ...رفت و خوش و بش کرد اریسمت کوه.اش شدم یدر پ یپ ينگاه ها

قرار بود به مادرم و ...خواهرم شاد بشم دنیقرار بود با د...قرار بود بهم خوش بگذره...چه مرگم بود دونمینم

بود  کینزد...اون ساال تو دلم تازه شد ادی هوی...شد یچ دونمینم...هویما ا...فکر نکنم دمونیاز هم پاش یزندگ

زبون تلخمو  يخودمو کنترل کردم و تونستم بغلش کنم جلو نکهیهم...خواهرم کوفتش کنم یشب عروس

 ...تر و خشک و باهم سوزوندن ستیدست خودم ن....زدمیاونطور حرف نم اریکاش با کوه...گرفت

که  کنمینگاه م ییبه خانوما ضیمر يو مثل آدم ها ستادمیتو قسمت زنونه تو اتاق پرو ا دمیخودم که اومدم د به

 !دور چشمشونه هیو سا ملیدست بودن ر هیهمه تالششون به 

 هیمن .به خودم نگاه کردم نهیبار آخر تو آ يموهامو مرتب کردم و برا...کردم زونیمو درآوردم و با شالم آو مانتو

همه  دیانگار با...چون خودم ناتوانم...نمیچون خودم غمگ...چون خودم ناراحتم!! بودم يعقده ا يدختربچه 

 یبه خواهرم داره؟ من حت یچه ربط...بوده نیخب قسمت ا..ندارن یحق زندگ هیانگار که بق..باشن نطوریهم

رها مثل ...کردیام م وونهیمامانم بودم د شیرها پ ياون روزا من جا نکهیفکر ا! من باشه يدوست نداشتم رها جا

 ...موند مطمئنم تا االن زنده ام نبود یبابا م شیاگه اون پ...من نبود

هم  شیمن آرا هیکه با  ییرنگ و رو یصورت ب...دادمیتعفن م يبو...از خودم بدم اومد..سوخت اریکوه يبرا دلم

عرق سرد نشسته بود و دست هام  میشونیپ يرو...بدتر بهم حالت تهوع داده بود دادینشون م ماریهنوز ب

 ...دیلرزیم

با تعجب سر و شکلم و نگاه کرد و بهم  سانیپر دمیکه رس زیسر م...و سنا شدم سانیو برداشتم و متوجه پر فمیک

 سانیآهنگ بلند شد و سنا و پر يصدا.ها نشستم یاز صندل یکی يحوصله جوابشو دادم و رو یب...سالم کرد
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اگه با رها دو قول نبودم ...کردیم میصبانمهمون ها و پچ پچ هاشون ع نینگاه سنگ.شدندزود از کنارم بلند  یلیخ

 کیتا مجبور نشم به زور سالم و عل...که خواهر عروسم اوردمیخودم نم يبه رو یحت...اومد یبه چشم نم نقدریا

 .کنم

 يافاده  سیپر ف يله هاو دو تا دخترخا سانیمجلس و شلوغ کرده بودند و سنا و پر یحساب عادیم يخواهرها

 ...دن؟یکش دن؟کلیبلدن؟ رقص ویچ...عروسم بلدن يالیو نشون بدن که فام ارنیمنم در تالش بودند تا کم ن

دوبار بهم  اریکوه.روشن شد میکه گوش گشتمیدنبال قرص م فمیک يتو...و صداها سرم و به درد آورده بود سر

 دادم امیبهش پ...زنگ زده بود

 "؟یداشت يکار"

 ...جواب داد زود

 "خانوم؟ یخوب"

از  چکدومیه...مهمون ها نیاز ا چکدومیه...یخودزن یح ت...هیگر...هوار...داد...خواستیم غیدلم ج...نبودم خوب

 ...یِتو دلم چه آشوب دونستنینم...شیقوم و خو نیا

 ارهیودش نمخ يبه رو چکسیه...قصد پاس کردن طلبشو نداره چکسیهمه بهم بدهکارن و ه کردمیم احساس

 یجرم نیبزرگتر...شکوندم اریوسط همه کاسه کوزه هارو سر کوه نیا...دمیکش یاومد و من چ یکه سر من چ

 هیمظلومانه  دمیعقد د سر یکردنش؟وقت تیاذ يمهم تر برا نیاز ا لیدل...ام که مرتکب شده دوست داشتنه منه

تباه کردم و روز به روز  شویزندگ نکهیاز ا...از خودم بدم اومد ادیلبخند به لبش م دنمیو بازم با د ستادهیگوشه ا

من ...صبر و تحمل داره ياندازه ا هی..غرور داره! مرده هینباشه  یاون هرچ.متنفر شدم کنمیخراب تر م ویهمه چ

 ...و باز توقع دارم کنارم باشه کنمیبا تک تک کارهام غرورشو له م

راه انداخته  یکوبیو پا دنیرقصیخودشون م يشدم که برا رهیخ ییزن ها...زددوباره زنگ  نکهیندادم تا ا جوابشو

 ...دنشیرقص یحت...نبود شهیرها اما مثل هم...بودند

 بله؟_

 ؟یخوب...نگران شدم يجواب نداد_

 ...عذاب وجدان گرفتم.ستمیخوب ن...نه_

 ؟يبا رها بد حرف زد ؟يکرد کاریچ ؟یعذاب وجدان واسه چ..چرا؟_

 ...کنهیعذاب وجدان داره خفه ام م! با تو بد حرف زدم_
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 و گفت دیخند

ما به  يمسائل زن و شوهر.ما دخالت نکنه یبشه بعدم تو مسائل خصوص الیخیبه عذاب وجدان بگو زنه منو ب_

 ...خودمون ربط داره

 !ته بفرس نییپاك کردم و فرصت دادم به خودم تا بغضشو پا مویشونیپ يدستمال عرق سرد رو با

 ار؟یکدومشِ کوه....خوب یلیتو خ ایبدم  یلیمن خ ای _

ور  نیحرفم از ا...مونهیبگم به تو؟ گوش هات مثل دروازه م یچ.. یشیرو به اون رو م نیاز ا هوی...دختر خوب_

 کدومش آوا؟...یکنیباهام لج م يدار ای يقبولم ندار ای...رهیاز اون ور م ادیم

 ...راست بود گفتیم یهرچ.رو با دستمال پاك کردم یاهیو س دمیچشمم دست کش ریز به

و به تو  کنمیدهنم و باز م نیتروخدا باور کن هروقت ا. طرف هیطرف تو  هی ایهمه دن...! چکدومیبه خدا ه_

 ...شکونمیهمه کاسه کوزه ها رو سر تو م یتو دم دستم...ستیخودمه از ته دل ن قیکه ال زنمیو م ییحرفا

 !گمیم ییخدا...کنهیرد ماتفاقا االن سرم د_

 .آن دلشوره گرفتم که نکنه باز گردنش درد گرفته باشه هی

 ...نمتیبب رونیب ایاصال ب...میاریخونه ب میبر يخوایم...گردنت درد گرفته؟ قرصات باهاته يوا_

 ...ستین میزیخوبم چ...یگیم يدار یچ...آوا سایوا_

 ..! هست یعنی..ستین میزیچ

 ؟یجون آوا خوب_

 .بذارم ابونیسر به ب دیمن از دست تو با...خدا يوا_

 . نگرانت شدم...ام يمن االن جد...اریکوه يخندیم_

 آره؟...ینشست یحتما االن تک و تنها گرفت...رها شیپاشو برو پ...خوبم خانوم_

 ...!دهیلباشو ورچ.فکر کنم بغضم داره.کنهیم گامیاونم همه اش داره ن...اوهوم_

 !کنه فیو بشون سر جاش خواهر خودت ک عادیخواهر م نیا...پاشو خانومم_

 یافتاد که قدم زنون به سمتم م عادینگاهم به خواهر بزرگه م...به خنده وادارم کرد شیخاله زنک یشوخ

 ...عادیکردن خواهر م يریام نبود حالگ يفکر بد...اومد

 خوبه؟...دمیم لیشب گزارش کار تحو...چشم_
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 خنده گفت با

 هست یحواسم به گوش.زنگ بزن یداشت يکار...مراقب خودت باش_

 فعال...زمیباشه عز_

منتظر بود من سالم ...مش شده اش داد يبه موها یو تاب دیرس زمیکه فرناز به م نداختمیم فمیک يتو ویگوش

 کنم اما اونقدر دست دست کردم که خودش گفت

 !سالم عرض کردم...چشممون به جمال شماهم روشن شد...چه عجب خانوم_

 ...شدیزدنشون شروع م هیو کنا شین دندیرسیبا من داشتند که تا بهم م یتمام مردم چه پدرکشتگ دونمینم من

 لبم نشوندم يرو يقهارانه ا شخندین...شدم و باهاش دست دادم بلند

ه بودم ماه منم رفت...ستیوقت و فرصتت دست خودت ن گهید...یخدا قسمتت کنه ازدواج کن شاالیا..زمیعز_

 ...عسل

 گرد کرد شیهاشو با قر و قم چشم

 ...!ذوق داره یلیآدم خ لیاوا دونمیم..یآخ_

 ؟يریبگ يخوایحال منو م...دارم واست...نامرد...اه

 گمیم...بابا يا...زترهیکه از جونتم برات عز یگذرونیم یروز و شبتو کنار کس نکهیمخصوصا ا...گهیآره د يوا_

 !خدا قسمتت کنه  دیبا

 يبه بهونه ...و من خودم و برنده اعالم کردم دیرس انیبه پا عادیم ي گهیو متلکمون با اومدن خواهر د کهیت

 شیگذاشتم و پ یصندل يو رو فمیک...مبل مخصوص عروس و داماد نشسته بود يرها رو.رفت لشیفک و فام

 .شدیبش پهن تر مل يرو يخنده  شدمیم کتریهر قدم که بهش نزد...رها رفتم

 شد پس؟ یچ...همه اش وسطم میشب عروس یگفتیتو که م...؟ینشست_

 اش هنوز بهم ثابت مونده بود که دستشو گرفتم رهینگاه خ...دور تا دورش و گرفته بود نشیپر نگ لباس

 ؟یرقصیبا من م_

 خوش خنده تر یحت...خوشبخت تر...خوشحال تر...شاداب تر یفقط کم...خود من بودم رها

 .میبر...آخ جون_
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بود که نگاهم به  نیام برا یهمه سع دنیموقع رقص...میرفت دنیرقصیکه م ییکسا نیگرفتم و باهم ب دستشو

نتونستم باهاش  شتریدو تا آهنگ ب...بود شهیکه هم یطونیرها کم کم شد همون دختر ش.فتهیمامانم ن

 ...خودم زیزود کم آوردم و دوباره برگشتم سر م یلیخ.برقصم

 خنده ام گرفت اریکوه ينوشته  دنیباز کردم و با د مویگوش امیپ

 "گمیبه خاطر موهات م...نکن طنتیش ادیآوا جان ز"

 .امن امان بود یبود و همه چ دهیبه آرزوش نرس اریخداروشکر کوه.برداشتم و موهامو مرتب کردم کمویکوچ نهیآ

 "نفس کم آوردم نشستم سرجام...راحت التیخ"نوشتم  براش

 .نمیاومد زودتر بب امیاگه دوباره پ دیگذاشتم تا شا زیم يرو مویگوش

حواسم به پوست کندن  يهمه .هاش خوشمزه نبود  ینیریش.ظرف گذاشتم يبرداشتم و تو وهیخودم م يبرا

 ...دیچیگوشم پ يشد و صداش تو دهیرو به روم کش یدستم بود که صندل يپرتقال تو

 اجازه هست؟_

 .نشست یصندل يمنتظر اجازه نموند و رو.بودم که با وقاحت تمام بهم زل زده بود يچشم مادر يتو چشم

 يزنگ بزنم دعوتش کنم؟ اگه واست کار هیبه مامانم  ینگفت... بهیغر میما شد گهید.مبارکا باشه آوا خانوم_

 ...باالسرت بودم يبود داریکه بشب تا صبح .دادم ریبهت ش...نکردم نه ماه که حملت کردم

 ...دیکشیساله اش و به رخم م نیداشت زحمات چند زیر هی

 .دمیبه روش خند کردمیکه دستم و با دستمال خشک م یبشقاب پرت کردم و در حال يرو تو چاقو

بابت اون  يشرمنده ام کرد...يداد ریواقعا سپاس گذارم که بهم ش...یممنون که نه ماه منو نگه داشت یلیخ_

 بازم بگم؟ ایِ  یکاف...یکه باال سرم نشست یشب تا صبح

 از تمسخر نبود گفت يکه عار یگذاشت و با لحن زیم يدو تا دستاشو رو آرنجش

ام که  یمفنگ کهیاون مرت.دیریگیاگه دستمو تو ظرف عسلم بکنم و بذارم تو دهنتون باز گاز م...یتوام مثل بابات_

فقط خودتونو ...توام صد پله از اون بدتر...شمیزنگ دنیمعتاد شدن و به گه کش یو بانمن باعث  کنهیهنوز فکر م

 ...آوا خانوم یگفتینم ينجوریا ياگه اندازه نوك سوزن هم به فکر من بود...دینیبیم

سر تکون داد و خواست بلند بشه که بهش اشاره کردم و ...دینگران رها رس يسر چرخوندم نگاهم به چشم ها تا

گفت که متوجه  يزیلب چ ریز.و نگران نباشه ستین یبهش بفهمونم که مشکل خواستمیم...لبخند زدم

 ...ومدین شمونیلبم بود که پ يبه خاطر همون لبخند رو دیشا...نشدم
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 نه؟...دکتره  یه همه گفتب یالک...يآورد ریپدر مادر و از کجا گ یب يپسره  نیحاال ا_

 .پوزخند کنج لبش پهن تر شد... دیباریچشم هاش تمسخر م از

 شد؟ حرف حق تلخه نه؟ یچ_

 .دهن خشکم چرخوندم  يزبونم و تو...عرق شده بودن سیسردم خ يدست ها کف

بذار رها خوشبخت .يمن و که به گه کشوند یزندگ.ستیحساب ن هیامشب وقت تسو.تمومش کن...مامان_

 !دهن منم باز نکن...راه ننداز يزیآبرور.هبش

 .نکردم دایپ يحرف خنده دار چیحرفام ه نیب...دنیبلند شروع کرد به خند يبه موهاش داد و با صدا یتاب

 که با خنده گفت دمیکشیو کف دستم م دستمال

 است؟یقالب نیتو رو خوب کنه؟ از ا تونهینه؟ پس چرا نم...دکتره روانشناس ِ_

حس شده بود و کف پاهام گز گز  یبدنم ب.کردیچشماش بند بند وجودم و آب م ياشک تو يو حلقه  دیخندیم

اومد  یگلوم در م يکه به زور از تو ییو با صدا دمیکش يا مهینفس نصفه و ن...دادم  هیتک میبه صندل.کردیم

 گفتم

 !دیکه مادرت به خاطر تو کش یمانیدرد زا فیح_

من و مامانم  نیتنه ام به سنا خورد و نگاهش ب.مزخرفش قطع شد يخنده  يصدا. بلند شدم یصندل يرو از

 ...دیچرخ

 ...دختر يشده؟ رنگ به رخسار ندار يطور_

 شتریو ب دیلرزیتمام بدنم م.به طرفش رفتم زدمینگران و کنجکاو رها لبخند م يکه به رو یزدم و درحال کنارش

 .کردیخس خس گلوم مضطربم م

 آوا؟ گهیم یچ_

پام گذاشت و سرم  يگرمشو رو يدست ها.دیچیمشامم پ يعطرش تو نیدلنش يکنارش نشستم بو نکهیهم

 .شدیاز فردا کمتر و کمتر م دیکه شا یمحبت...محتاج محبتش بودم..شونه اش گذاشتم يرو

 .ولش کن...یچیه_

 ویو همه چ کردینگاه م مینیب ي دهیبهم چسب يبود رها به پره ها یکاف... شدینم نییخوب باال و پا نفسم

 ...دیفهمیم
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از مادرم  يخبر.برگشتم سانیسنا و پر شیبا رها تنهاش گذاشتم و پ شیو هم صحبت عادیاومدن مادر م با

 .ام افتاده بود نهیس يتاالر رو يهوا ینیسنگ...خواستیتازه م يدلم هوا...دمشیچشم چرخوندم و باز ند.نبود

 کردیو سوژه م گرونیسنا همچنان د.کردینگاهم م یرکیز ریو ز دادیدستش و تکون م يبادبزن تو سانیپر

 جهیهرکدومشون و تعداد نوه نت يدرباره .دونستیو ازشون م شناختیو م عادیم لیاز من فک و فام شتریب...

بشم  به خودم مسلط نستمکم کم تو.آمار طالق و ازدواج هر کدوم و گفت نیداد و آخر حیهاشون واسم توض

زدم اما از  يدوبار اسپر...کردمیو خشک م میشونیگلو و پ ریعرق بود و مدام با دستمال ز سیبدنم کامال خ...

 ...دور نموند  سانیچشم پر

 ...صورتت سرخه سرخه ؟يبخور ییهوا هی رونیب میبر يخوایم_

 برقصه زدیکه ارکستر م یآهنگ نیبخواد مثل سنا با آخر دیکردم شا فکر

 ؟یبتکون يخوایتو نم_

 برداشت یصندل يو نگاه کرد و شالشو از رو تیخنده جمع با

 .زده یتیقبل از اومدن تقو ارهیکم نم ینیبیاون سنا رم م.خسته شدم_

 سانیپر.کردیکنار خاله نشسته بود و دم گوشش پچ پچ م...شدم تا برم اتاق پرو که چشمم به مامانم افتاد بلند

که بهش پرده زده بودند منتظر  يدر يجلو.ارهیت که بره و مانتو و شالم و بمتوجه تعللم شدم و خودش خواس

 .بودم که اومد سادهیوا

 میبپوش بر...ایب_

 .دستت درد نکنه_

 .اوردندیتا شام و ن میبر...خواهش_

و بچه  سانیدر معذبم کرده بود که با حرف زدن پر يجلو یتنها شلوغ.بهتر از داخل تاالر بود یلیهوا خ رونیب

 .توجه شدم یدور و اطرافم ب يبود نسبت به مردها نیدلنش شیزبون ینیریکه ش يا

با  تونهیاونوقت نم شهیم ادیز یلیخ شونیاختالف سن...ایاریزود بچه ب دیتو شوهرت سنش باالست با گمیآوا م_

 ...پدرش خوب ارتباط برقرار کنه

 بود گوشیدختر بچه باز طنتیبه ش نگاهم

 ...فقط.دوست دارم یلیمن بچه خ_

 ...یشیگوشت تلخه بد اخالق م يهرچند تو از اون مادرا...اریبچه ب هیسال بگذره  هیبذار  ؟یفقط چ_
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اومد اما  یهرچقدرم از من بدش م.خطابم کنه نطوریدوست نداشتم ا.نگاهم و به چشم هاش کشوندم رغضبانهیم

 ستیقرار ن...بچه امم بکشه دمیکه من کش ییها یسخت ستیقرار ن.باشم يبچه ام مادر بد يقرار نبود من برا

 کنم یعقده هامو سر بچه ام خال

 هیشب شتریب.ياما قبول کن که تو اصال اخالق ندار ادیبه نظر م یمرد مهربون اریکوه...گهید گمیخب راست م_

چشم و ابرو ...یهشیاز رها شب شتریتو ب دمیتازه فهم دمشیکه د یچند وقت نیتو هم...یمامانت

باز  شیداره و با ن استیاون س یمنته.مادرته هیمدل نگاه کردنت و لحن حرف زدنت شب یحت...اخمات...ومدنتا

اخالق بد  هیتازه ...زنهیتو ذوق م تیبودنت با لحن جد حیرك و صر...یستین ينجوریتو ا. زنهیحرفاشو م شهیهم

 ...حرف حرفه توئه شهیاصال انگار همه جا و هم...یسوزونیکه ترو خشک و باهم م نهیاتم ا گهید

و زمان بهم بباره که خداروشکر با  نیامشب قرار بود از زم...بشم یعصبان نکهیخنده ام گرفته بود تا ا شتریب

 .شد لیتکم سانیصراحت پر

 ...!یکنیباز م شتویمنم که ن يجلو..يالم تا کام حرف نزد يجلو مامانت که سنگکوب کرد...يکرد شرفتمیپ_

 .ام بالفاصله جمع شد خنده

 ؟يکجا بود ؟يدیمامانمو شن يمگه تو حرفا_

 باز کرد و بهم تعارف زد گارشویس پاکت

 د؟یتو و مامانت کدومتون مقصر يتو دعوا نمیبب...پشت سرت نشسته بودم_

فندکشو .برداشتم گارشویبرگ از س هیمطمئن شدم  اریاز نبود کوه یدور و برم انداختم و وقت يبه مردها نگاهمو

 .میدور بمون هیتا از چشم بق میتاالر رفت يمحوطه  يگوشه ...دوبار زد تا روشن شد

 نه؟...زبونتو کوتاه کرده اری؟ کوه...يالل شد_

بهش زدم و اثر رژ لبو  یپک کوتاه.بکشم گاریشدت گرفته بود اما بازم نتونستم دست از س مینفس تنگ نکهیا با

 از روش پاك کردم

 ...!کرد چارهیبا گرفتن من خودشو هفت جدشو ب اریکوه_

 و با خنده به سمت صورتم فرستاد گارشیس دود

 ...پسر مردم چارهیب.گفتم نویمنم به بچه ها هم_

 .هام فرستادم هیدودشو با ولع تو ر نباریو ا دمیتر کش قیرو عم يبعد پک

 مامانمم؟ هیشب یلیمن خ_
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 .کوندت گارشویتکون داد و خاکستر س سر

 يا لکردهیدرس خوندم تا مادر تحص.واسه بچه ام باشم یمادر خوب خوامیمن م.اون باشم هیدوست ندارم شب_

 مگه نه؟...شهیاخالقمم کم کم درست م...واسش باشم

 ..باز ادامه دادم...دمیو نگاه ماتش و نفهم سانیپر تعجب

با خودش رها رو برد تا بزرگ .بابام شیمامانم دوازده سالم که بود ولم کرد و گذاشتم پ.. ؟یِچ یدونیآخه م_

خودش  شیکه مامانم سراغم اومد بهش گفتم برم گردونه پ يچند بار.دمیکش یسخت یلیبابام خ شیمن پ...کنه

کرد بهم گفت  دامیپ که يخبریسال ب ندبعد چ.اما اون هربار که التماسش کردم قبول نکرد و باز تنهام گذاشت

باهام لج  یمامانم وقت...خونه بخرم هیداشتم تونسته بودم  اریکه از کوه یاما من با پول...کنم یزندگ ششونیبرم پ

رها منو به  نکهیراه انداخت اما بعدش هم يدادیداد و ب هیهمون روز اول اومد ...خودم شیافتاد که رها رو بردم پ

 یزدن خودش و خال هیو کنا شین نیحاالم دوست داره با ا...از من متنفرش کرد شتریو ب شتریب ددا حیاون ترج

اول  نکهیاما هم شهیخودمو ناراحت کنم؟ باورت نم دیاس چرا با دهیفا یبحث کردن باهاش ب نمیبیم یوقت...کنه

االنم ..سوزونمیو باهم م کبه قول تو تر و خش...بدبختو گرفتم اریکوه يسگ شدم و پاچه  هوی دمشیمراسم د

که مامانم اون حرفارو بهم  زیامشب سر م...شکونمیدم دستمه کاسه کوزه هارو سر اون م اریکه همه اش کوه

ما  دهیبه گه کش لیاونکه تو فام فیح...حرفاست نیارزش اون باالتر از ا...سوخت اریکوه يدلم برا زدیم

 شهیم دایپ ياصال مرد ره؟یازم خسته بشه طالق بگممکنه .. ه؟شده مگه ن فیح اریکوه...بدم؟ یلیمن خ...اومد

 که بتونه اخالق گند منو تحمل کنه؟ به نظرت دوسم داره؟

 و حرفم و قطع کرد اوردیطاقت ن سانیپر رتیو ح بهت

 ایازت سرتره  اریاما نگفتم که کوه يدار رادیو ا بیبابا من گفتم ع...! يتو چقدر عوض شد ؟یخودت...آوا يوا_

باز باشه؟  شتیداره که مدام ن یشوخ یمگه زندگ ؟یخورده بد اخالق هیاصال چه اشکال داره ...کنهیولت م

 ازیمنم اگه پ.اوردیزودتر کم م یلیتو بود خ يجا یهرکس دیشا...کم نبوده يدیکه کش ییها یدرضمن سخت

 ...کنم یگفتم حرصمو خال شدیشامل حالم م شهیهم تیکردم چون اخالق سگ ادیداغشو ز

 ...انگشت هامو گرفت و پک زد يال گاریو بالفاصله س نیزم يانداخت رو رشوگایس

 ..آدامس و بجو نیا! دهنت باشه يحواست به بو...ادیشوهرت داره م_
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 نکهیبه خاطر ا شتریب...دعوام کنه  اریکوه نکهینه ا...دمیبهم داد و جو سانیکه پر یگر گرفتم و آدامس یآن

ِ چند ساعته  ياون دلخور گاریس نیشمال هم سر هم ياون روز تو...نکشم گاریقول داده بودم س.ناراحتش نکنم

 ...دوست نداشتم دوباره اون روز تکرار بشه.اومد شیطاقت فرسا پ ي

 لبش بود  يرو یلبخند پهن...ستادیبهمون ا کینزد اریبرگردوندم و کوه رو

 کنن؟یم کاریچ رونیخانوما ب_

 ؟یتو چ.رونیب میاومد گهید...گفت يپر بعد...گرمم بود ..من یعنی...یچیه_

 يلحظه رو هیکه  یبه چشم هام زل زد و با اخم اریکه کوه یبه خصوص وقت.کامال مشهود بود میدستپاچگ

 دیصورتش نشست پرس

 زم؟یعز یخوب_

 هووم؟_

 زود به خودم اومدم یلیپهلوم نشست و خ يتو سانیپر آرنج

 ...خورده با مامانم حرف زدم که هیفقط .خوبم...من_

 گفت اریحرفمو قطع کرد و رو به کوه سانیپر

زبونشو ...خواهرش تا رو به قبله نشه شیپاشد رفت پ یبعدشم مثل چ...کالم حرف نزد هیگفت  یمامانش هرچ_

 یحاال چ...در امان نبود زشیاز دست زبون تند و ت چکسیه شناختمیکه من م ییواال اون آوا ؟يشما کوتاه کرد

 !میدیشده ما که نفهم ينطوریشده ا

 گفت سانیبه پر دادیدستش آروم فشار م يکه دستم و تو یو در حال دیخند اریکوه

 زارویچ نمیاما آوا که ا..ستیحرفا ن نیا يجا یکه مراسم عروس شنیسن و سال متوجه نم نیاوال مادرشون با ا_

قانون  نیآواهم از ا.از مردش حساب ببره دیبا یهرزن...دوما! شما حرص نخور...سکوت کرده دونهیخوب م

 ...ستین یمستثن

 ...میدیزد که نشن یلب حرف ریابروهاشو باال انداخت و ز سانیبهم زد و پر یآروم ي تنه

 میماهم بشنو دیبلند بگ...دیخانوم راحت باش سانیپر_

 رو بهم گفت يمرموز يو با خنده  ختیر نیزم يرو گارشویخاکستر س سانیپر

 !مودب باشم کنمیم یدارم سع_
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 يمنکه برا.و متلک بارمون کرد کهیاستفاده رو کرد و سر جمع چنتا ت تینها سانیاز معدب بودن پر اریکوه

 تیرعا خواستیکه م یهم به خاطر ادب و احترام سانیبودم سکوت کردم و پر دهیکه کش يگاریبودن س یمخف

 .کردیو مشخص م اریکوه فیبا چشم و ابرو اومدن تکل یو گاه کردیکنه سکوت م

که سنا بهمون زنگ زد و ماهم به قسمت زنونه  یزدن سه نفمون با اومدن سامان چهار نفره شد تا وقت گپ

 ییتو پاسخگو یو به گوش سنا رسوند و اونم به خاطر کوتاه اریکوه يتک تک حرف ها سانیپر...میرفت

 .اض کزداعتر

سرمون به ... گفتیرو بهشون م یمخصوص يادا اصول ها لبردارمیرها اومد و ف شیپ عادیسرو شام م يبرا

 عادیمادر م دندیما رس زیکه به م یموقع...اومدن  زیسر هر م عادیخوردن غذا گرم بود که مامانم و مادر م

ام  گرسوختهیزبون سر ج عادیو م رهااما به احترام  کردیم تمیمامانم اذ نیسنگ ينگاه ها...گل کرد شیاحوالپرس

 ...گذاشتم 

همون  شدیاصرار داشت که تا خونه اش که م.زود مانتومو تنم کردم و سراغ رها رفتم یلیاز خوردن غذا خ بعد

ه ک دونستمیزنگ زده بودم و م اریبه کوه.بود  ادیهم از سرم ز نجایبرم اما تحمل مامان تا هم عادیم یخونه قبل

 .بود و مشغول حرف زدن بود ستادهیا رضایکنار محمد و سامان و عل دمشید یمنتظرمه اما وقت رونیب

 ...متوجهم شد هیمحمد زودتر از بق...و سمتشون رفتم دمیو جلو کش شالم

 !شما منور شد یچه عجب چشممون به جمال نوران...! پارسال دوست امسال برو بابا...به خواهر عروس_

 !گشتیم يزیدنبال چ نیزم يانگار رو..نه به من نگاه کرد نه لبخند زد...بود رضایعل رهیگاه خبه ن حواسم

 ؟یگرفت ادیحرف زدنو  یمدل نیتا حاال تو ا یاز ک...سالم_

 محمد جواب داد يجا سامان

 ..مدل حرف زدنش عوض شده...نومزد کرده یاز وقت_

بود  ستادهیساکت تر از همه ا رضایکه عل یاون جمع يتو.دستشو دور کمرم حلقه کرد و مثل ما لبخند زد اریکوه

 .کامال معذب بودم

 .خسته شدم ار؟یکوه میبر_

 کرد ممیتقد يمعجزه آور يو صداش خلسه  کردیآرومم م نگاهش

 ...االن میریم_
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گرفتن به شدت  یمرخص گهیون سه نفر خانوم دشرکت چون ا دیایراس ساعت ب دیاز فردا با...خانوم مهندس_

 . شهیشما احساس م یخال يجا

کرد و از جمع فاصله گرفت تا  یبگم عذرخواه يزیچ نکهیاز ا شیپ رضایعل...امشب دست بردار من نبود محمد

 شتریبدن و من ب یام بهم مرخص گهیدو روز د یکیتا  کردیداشت وساطتت م اریکوه.بده شویجواب گوش

 .استراحت کنم

 ...ننیچشم ندارن استراحت کردن منو بب نایا...اریولشون کن کوه_

 سامان جواب داد موییهوی یشوخ

قرارداد  هیکه  ایپاشو ب...خورهیبه درد عمه هاشون م یو عل سانیپر يطرح ها...اریدر ن يپرو باز يخاله قز_

 .يایتا توام ب میسور نداد...میتوپ بست

 هست؟ یمال ک ؟یاز مسکونب ایِ  يتجار ؟يجد_

 گفت يکرده بود مرتب کرد و با خنده  ریکتش گ يلباسشو که تو ي قهی محمد

اضافه  يغلطا نیبود وگرنه ما کجا ا رضایعل ياز آشناها.شمال تهران يجا نیتو بهتر...شهیباورت نم...يِتجار_

 ...کجا

 د؟یماکتشم ساخت.امیپس واجب شد فردا حتما ب...چه خوب_

 کرد و زودتر جواب داد یدست شیپ سامان

 .میریگیبه پاسش جشن م میدار یفعال ه...نه_

 .جمعتون کنم امیپس واجب شد ب_

که  شدیدر تاالر داشت شلوغ م يکم کم جلو...و سامان بازم جوابمو داد دیبلند خند يمثل محمد با صدا اریکوه

 .میبرگشت اریو با کوه میکرد یاز بچه ها خداحافظ

از سکوتم ...همه رو براش گفتم...از مادرم شتریو ب دیاز مراسم پرس اریکوه میو راه افتاد میشستکه ن نیماش تو

 ...که به مادرم زده بودم ناراحت یخوشحال بود و از حرف

 خواستیدلم م.کردمینگاه م اریرخ کوه میچشم هام باز بود و به ن...دمیخوابوندم و به پهلو خواب نویماش یصندل

با زبون  دیاصال با...دوسم داره یو حت دهیبگه بازم منو بخش...ستیبهم بگه که از دستم دلخور ن..باهام حرف بزنه

 ...کنه که چقر دوسم داره يادآوریسه چهار بار بهم  يکنم که حداقل روز شیحال یزبون یب

 ؟يجواب مامانتو نداد رهیتن بم نیحاال ا_



wWw.98iA.Com ٤٣٨ 

 دمیزده ام دست کش ملیر ينوك انگشت اشاره ام به مژه هافرستادم و با  رونیکالفه ب نفسمو

 ...کردمیبود بارش م قشیال یهرچ کردمیهرچند حقش بود همونجا دهنمو باز م.فقط همونو بهش گفتم...نه_

 گفت يو با اخم بامزه ا دیسرم کش يرو دستشو

 .يکن به مادرتم حق بد یبهت گفتم سع...یجاده خاک يباز که زد_

 .و عوض کرد نیماش يسرم برداشت و دنده  ياز رو دستشو

 .کنهینم نکارویا يمادر چیه.مامانم منو تنها گذاشت_

 یوقت.بردیوگرنه تو رم مثل رها با خودش م.رهیبگ يعاقالنه ا میتصم تونستهیمسلما نم طیمامانت تو اون شرا_

آوا  شهیم دایاز مادر توام پ بدتر...يفرصتو نداد نیجبران کنه اما تو بهش ا خواستهیم کنهیم داتیام که پ

و  شیاگه االن بهت ن.فروشنیتنشونو م يکه پاره  ییاونا یحت ای...سر راه ذارنیکه بچه هاشون م ییاونا..خانوم

اون هنوزم ...يکردیبهتر بود واسه مراسم عقد دعوتش م...يحذفش کرد تیچون تو کامال از زندگ زنیم هیکنا

 گهیهرکس د...یمعمول خودتو داشت یتو کنار پدرت زندگ کنهیفکر م.سرت اومده ییتو اون سال چه بال دونهینم

از چشماشم از تو  شتریسپرده که ب یتو رو دست کس کردهیبا خودش فکر م دیشا.کنهیفکرو م نیباشه هم میا

 ...اما...کنهیمراقبت م

 چوقتیمن ه...واسه بچه اش یو نگران يام برگشت فقط از سر ترحم بود نه دلسوز یوقت..نکن يازش طرفدار_

گوشه لبت ...اههیناخن هات س ریز...دهیبهم گفت لباسات بود م...رهینم ادمیکه اومد بهم سر زد و  ياون روز

 ! ...یِسس

 ...و تو سکوت نگاهم کرد دمیخند تلخ

م که بوسش کن خواستمیم...زده بود و گوشه لبم پاره شده بود یلیبابام بهم س ششیپ قهیچند دق دونستینم_

 ... اریداشتم کوه يزیمن خونر.گرفت شمینیب..نفسشو حبس کرد ...پسم زد

 ...دیکف دستشو رو تمام صورتش کش اریو کوه ختیاشکم ر...خنده بغضم باز شد ونیم

مرده  یهرچ خوادیدلم م یگیاز اون روزات م یآوا؟ به قرآن قسم وقت يگذشته دست بردار نیاز ا يخوایم یک_

 .بزنم شیبا خودم آت

 کردیپارك م نویدر خونه ماش يجلو...زد نه من یتا خونه نه اون حرف...کردیم یحکمران نمونیب ینیسنگ سکوت

...کشو درآوردم يهامو از تو یتا پامو تو اتاقم گذاشتم لباس راحت.که زودتر وارد خونه شدم
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 یشیبا دستمال آرا.گذاشتم زیم يو رو دمیکش رونیکه به سرم اضافه شده بود و با سنجاقش از سرم ب ییموها

چشمام  يکه برامون گذاشته بودن از رو یمصنوع يچشممو پاك کردم و مژه ها ریز یاهیکه داشتم س

 ...سوختیپوست سرم م کردماز موهام جداشون  یوقت...تو سرم انگار پوستم و کنده بودن يسنجاق ها...برداشتم

نگران شدم که نکنه .دهیمبل دراز کش يپاش انداخته و رو يکتشو رو اریکوه دمیاومدم که د یم رونیاتاقم ب از

 .باز گردنش درد گرفته باشه

 !؟..اریکوه_

 شد زیخ مین

 جانم؟_

 دستم و جابجا کردم يتو يحوله ...رفتم  کترینزد

 ؟یخوب_

 .و مرتبش کرد دیپرش کش يموها ونیم دستشو

 حموم؟ يبر يخوایم.عصرم که نتونستم بخوابم.صبح زود پاشدم.فقط خسته ام...آره_

 .برم محتمایبه خاطر فردا و روز کار دادمیم حیخسته بودم اما ترج نکهیبا ا.دستم افتاد يتو يبه حوله  نگاهم

 .اوهوم_

 باز کرده بود و کامال خسته قدم برداشت رهنشویپ يدگمه ها.دستش انداخت يشد و کتشو رو بلند

 .دنبالم ادیعرفان م.برو شرکت نیصبح با ماش.بخوابم رمیپس منم م_

 لبش نشست گفت يکه رو يو با لبخند خسته ا ستادیبه روم ا رو

 .يتو از مادرتم قشنگتر نمیبیم کنمیم گاتیاالن که ن_

 ...دیو بوساومد و گونه ام  کترینزد دیلبم و که د يپهن رو ي خنده

 یبابت همه چ..یمرس_

 .شدیدار م شهیتو وجودم ر شتریحس خوب داشتنش هر لحظه ب...دیهاشو باز و بسته کرد و باز ته دلم لرز چشم

 ریشب بخ_

 .ریشب توام بخ_

بالکن و باز شاملو  يتو يبر یعنی...یکن هیو گر ینیاون دوش سوراخ سوراخ بش ریتو حموم ز یعنی

سردت بشه و بدون  لتیبا اسپ...یکن هیرو به رو دزد خونه اشونو دنبال کنن و تو گر يها هیهمسا...یبخون
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دار ِ آشنا  شیحجم ته ر هی ینیسنگ...يمرد بخوا...يو بوسه بخوا یکن هیگر...یکن کاریچ یندون...گرمت لتیاسپ

 ...یکن هیکنارت نباشه و گر...يرو کنارت بخوا

 هیتو باشه و ابروهاش شب هیپناه که گونه هاش شب یلزج و بکوچک  هیهوس ...کنه نیدلت هوس جن یعنی

که هنوزم  یاز حس یکنارش اما بترس يدلت بخواد بر...یکن هیو باز گر...شینداشته باش کمتیتو ش...مردت

 ...شیدار

اونقدر که پلک ...یکن هیگر...و نفسش هاش صورتت و نوازش کنه اما یکنارش بخواب یدوست داشته باش یعنی

 ...یغوطه ور بش قیخواب عم يبشن و تو نینمناکت سنگ يها

خودم درست کردم و به زور  يبا عجله چند لقمه برا.دمیصبحانه رو چ زیشدم و م داریب اریزودتر از کوه صبح

 يکه تو گشتمیتو اتاقم دنبال مقنعه ام م.فرستادم  نیینشده ام و با لقمه ها پا نیریِ ش ییچا..دهنم چپوندم يتو

نبود اما قرمز شده بود و  یلیخ یسوختگ دتش...اونقدر با عجله اتوش زدم که دستم سوخت.کردم داشیکمد پ

 .متورم شدن یکامال دو بند انگشت اشاره ام کم

 .شرکت دمیرس ریساعت تاخ میبا ن.زدم رونیبرداشتم و از خونه ب زیم ياز رو نویماش چییخونه و سو دیکل

 يرییتغ چیه شبیبه نسبت د...درو باز کرد رضایعل.تازه کردم و زنگ و فشار دادم ینفس دمیدر که رس پشت

 .همون کت و شلوار تنش بود یحت..نکرده بود

 ریصبح بخ.سالم_

 !هم شده بود هیپف کرده امون شب يچشم ها...لبخند زدم و وارد شدم یزورک

 کجان؟ هیبق.دمیرس رید دیببخش...ریصبح توام بخ_

 ... زدیصورتش موج م يتو یخستگ...دیصورتش کش يستشو روو بست و کف د در

 گفت یچ هیمحمد  ياومد یتوام نم...ومدنیهنوز ن_

سرشو  نهیهم رو به روم نشست و دست به س رضایعل...ها نشستم  یاز صندل یکی يتو اتاقم برم رو نکهیاز ا قبل

 .داد کهیت واریبه د

که چشمات پف  يکرد هیخواهرت گر يتو از دور...هرچقدر با خودم کلنجار رفتم خوابم نبرد شبید.خوابم جیگ_

 داره؟

رها تنگ شده بود و که مثل  يدلم برا دمیشا.اوردمیسر درنم شبمیخودمم از حال د..بگم یچ دیبا دونستمینم

 .کردم هیها ساعت ها گر وونهید
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 ؟یواسم نوشتانجام بدم و  دیکه با ییکارا...تو اتاقم رمیم_

 يبرگه ا زمیم يرو.تکون داد و منم وارد اتاقم شدم يبده سر یجواب یچشم هاشو باز کنه و حت نکهیا بدون

 .و نوشته بود دادمیانجام م دیکه با ییگذاشته بود و توش کارا

 ..همراهم بود  نیشانس آوردم ماش...بود لشیکه روز تحو یساختمون رفتمیم دیبا ازدهیساعت  يبرا

 ؟...آوا_

 !ترسناك شده بود شتریب...بود ستادهیتو همون فاصله ا رضایباز مونده بود و عل مهیاتاق ن در

 ؟یِچ_

 .برم خونه خوامیم...ستیحالم خوب ن_

 .کردم تیبه جلو هدا موینشستم و صندل زمیم پشت

 .دمیکارا رو انجام م..راحت التمیخ..برو به سالمت_

 باز و خوابالوده اش گفت مهین يموهاشو خاروند و با چشم ها.شو بهش دادا هیو با دستش باز کرد و تک در

فکر ...بده لیچکم تحو هیبرگه ها رو امضا کنه  يسر هی ادیب خوادیم یملک...انینه تا ده م يآخه بچه ها_

 .مهیهشت و ن..اونم برسه هشت ..ادیحاال حاالها ب کنمینم

 بدم بابت چک؟ دیبهش رس دیفقط با..تو برو.منکه هستم...باشه_

 زنگ بزن یداشت يکار.زمهیم يتو کشو..نوشتم مهرم زدم دشویرس...آره_

 خدافظ_

و  خواستیم ییدلم چا.آشپزخونه رفتم يبلند شدم و تو زمیاز پشت م دمیبسته شدن در شرکت و که شن يصدا

 ...شدیعطشم با خوردن آب تموم نم

 ياز کار ها برا یکی..تو ذهنم اومد "یملک"که اسم  مکردیچک م شدنیم يدوباره بازساز دیکه با ییها طرح

 ...اون بود دیجد يپروژه 

 یاون مردك خوش نم يمن از نگاه ها...! ادیکاش تا اومدن سامان و محمد ن..به ساعت اتاق افتاد نگاهم

 ...دادیبهم م یبیعج يسرم دلهره  يتاك ساعت باال کیت يسکوت اتاق و صدا.اومد

بهم زنگ زد  اریکوه نکهیمضطرب بودم اما هم..از سامان و محمد نشد يشد و خبر ربع به هشت کی ساعت

 ...آرومم کرد شیآت يصداش مثل آب رو

 !تو شرکت تنهام_
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 چرا؟_

 ...انیمحمد و سامان م..انیم_

 خانوم؟ یتو خوب_

 ... شهیدهنم خشک م یفقط ه...ستین يزیچ...آره_

 .آب خنک بردار بخور وانیل هیبرو _

 شرکت عرفان؟ يریم يتو دار.باشه_

 رسونهیسالم م.مینیاالن تو ماش.اومده دنبالم .زمیآره عز_

 خونه؟ يگردیبرم یک.سالمت باشه_

 خچالیتو غذا تو  يبرا...باشم ششونیشامم مجبورم پ... الدیببره برج م خوادیمهموناشو م.امیم ریامشب د_

 ...امایتا ب ینخواب...هست

 ...دمیشن اریآخر کوه يخره کردن عرفان و بعد جمله غر غر کردن و مس يصدا

 گه؟یزنگ بزنم د تیبه گوش تونمیداشتم م يکار اریکوه...برو تا خفه ات نکرده_

 خنده اش قطع شد و گفت يصدا

 .يشماره عرفانم که دار...بهم زنگ بزن یهروقت کار داشت..زمیآره عز_

 .باشه پس خدافظ...اوهوم_

 مراقب خودت باش_

سامان باشند  ایاول فکر کردم محمد .دمیزنگ درو شن يسرم گرم کارم بود که صدا یحساب اریاز تماس کوه بعد

آثار ..و تا حد ممکن جلو آوردمش دمیبه مقنعه ام کش یدست دمیپشت در که رس. داشتند دیاما هرکدوم از اونا کل

دوباره زنگ دستم و  يو با صدا دمیام کش نهمانتومو به گو نیآست...نازکم پاك کردم يلب ها يرژ لب و از رو

 .گذاشتم رهیدستگ يرو

 .تنم نشست يتو يلرز بد یملک يچهره  دنیباز کردم و با د در

 ..خوشحال و مسرورم بانو اریبس دنتونیاز د...! یمتعال یصبح عال.سالم خانوم_

 .مسرور نشه نیاز ا شتریوارد شدن تنه اش بهم نخوره و ب نیدر کنار رفتم تا ح يجلو از

 ...دیخوش آمد_
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 کرد و گفت یاخم الک...خشک و محکمم به گوشش ناآشنا اومد لحن

 ...یبداخالق نقدریو ا یخانوم اول صبح_

 و از حرص فشار دادم دمیهم کش يزور لب هامو رو به

 .اما من در خدمتم ستنیرادفرد ن يآقا...دییبفرما_

 زد و گفت يرشرکت دو کیبازش شل تر شد و وسط سالن کوچ شین

 !د؟یشما تنها هست...! ستین چکسیچرا ه_

 ...خوشحال شده بود...حرومزاده کهیمرت

 .خدمتتون رسنیم کنیشما رفتن اما بچه ها نزد يپا شیراد فرد حالشون خوب نبود پ يآقا.انیاالن م_

 و محمد اشاره کردم رضایاتاق عل به

 دیداخل اتاق تا برگه ها رو بدم امضا کن دییبفرما_

 زیپشت م..وارد اتاق شدم و با تعلل وارد شد...کردمیخودم احساس م يو کنجکاوشو رو نیمدت نگاه سنگ تمام

برگه .نشست زیم کینزد یصندل يکتشو باز کرد و رو يدکمه .برگه هاشو برداشتم زیم ينشستم و از رو رضایعل

 ها رو سمتش گرفتم

 ...دیامضا کن دیرو با نایا_

 گفت یمزخرف يهوا بود که با خنده  يهنوز رو دستم

 ..!میش يمشتر دیبذار د؟یبه ما بد دیندار يزیچ ينسکافه ا هی ییچا هی...ِ خانوم مهندس يحاال چه عجله ا_

لم داده بود که انگار  یصندل يرو يجور.زدیبه دلش صابون م شترمیب يکردیسرخوش ولش م یعوض مردك

 .جاخوش کنه یهمون صندل يرو یقرار چند ساعت

 .موافقت کردم رضایکه چرا با رفتن عل فرستادمیو به خودم لعنت م گفتمیم راهیبهش بد و ب رلبیز

 ...!آب قطعه_

 دوباره برگه ها رو جلوش گرفتم..باز ده اش و جمع کرد شین زمیتند و ت جواب

 !من عجله دارم...دیامضا کن شهیم_

 لبخند زنون برگه ها رو از دستم گرفت يزجر کننده ابزرگش انداخت و با حالت من يبه قبقبه  يباد

سرتون خلوت  دیشما که با...یِحرف هیمن اگه بگم عجله دارم ...خانوم مهندس نهیکارتون هم د؟یشما عجله دار_

 .تر باشه



wWw.98iA.Com ٤٤٤ 

 ...روشنش موند  يچشم ها يو سردم رو نیسنگ نگاه

 لیبه من تحو دیچکم با هیرادفرد گفتند  يآقا...دارم ادیکار ز لیدل نیگرفته بودم به هم یچند روز مرخص_

 ...دیبد

 برگه ها گذاشت يو رو دیکش رونیکتش ب بیو از ج خودکار

 د؟یدیم لمیتحو یو ک دیفقط رس...بله_

 د؟یچک و بد دیلطف کن شهیم.دمیم لتونیرادفرد گذاشتند من تحو يآقا_

و برداشت  یکه همراهش بود پاکت یفیک ياز تو.رمیو خودم چک و ازش بگ میریکتشو بگ ي قهیمونده بود  کم

 ...گذاشت زیم يو رو

 ؟یِطرح ها با ک...دمیو بفرستند ساختمون جد یکیامروز قرار بود _

و نفسمو با حرص  دمیپام کش يعرق کرده امو رو يدست ها..افتاد يدستمال کاغذ یخال يبه جعبه  نگاهم

مردك  نیاز ا شیامروز ب دیبا نکهیاز ا...شدیم دهیبه گند کش یکنار ملکروز اول هفته ام با بودن ...فرستادم رونیب

 .شدم یخوش خنده رو تحمل کنم شاک يگنده  کمیش

 امیامروز م...منم دتونیطراح کار ساختمون جد_

چک  دیرس.گذاشتم رضایعل زیم يبلند شدم و چک و تو کشو یصندل ياز رو عیسر...چشم ها چشم هامو زد برق

که گذاشته بود  يکوسه ا شیر...قدش از منم کوتاهتر بود...بلند شد یصندل ياز رو.و برداشتم و سمتش رفتم

 چهره اش و منزجرتر از قبل کرده بود

 ...دتونیرس نمیا_

 و از دستم گرفت دیرس...لباسش بود اما اون ي قهیبه  نگاهم

 سر ساختمون؟ دیایساعت چند قراره ب_

 !ازدهی_

 طیساعت دوازده بل يمن برا.سر ساختمون میتا باهم بر ارنیب فیتا همکاراتون تشر مونمیمنتظر م...رهید_

 ...برم فرودگاه امام دیبا..دارم

 يها چهیتمام بدنم گر گرفته بود و ماه...نشسته بود با دستم خشک کردم  میشونیپ يکه رو يسرد عرق

 .رگ گردنمم حس کنم یبرآمدگ تونستمیم...منقبض شده ام بدنم و قفل کرده بود

.اتاقم تا به کارام برسم رمیپس من م...باشه_
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 ...صداش در اومد دمیکه رس رضایدر اتاق عل کینزد

 ؟...آبتون وصل نشد_

 کالم گفتم کیبرگردم و نگاهش کنم فقط  نکهیفرستادم و بدون ا طونیبه ش لعنت

 ...رینخ_

خودش تو اتاق ها  يو برا زدیاحمق بلند بلند با تلفن حرف م ي کهیمرت...اومد یخنده اش تا اتاقم م يصدا

تمرکز  دمیکشیبا نرم افزار م دیکه با ییطرح ها يرو کردمیم یکارم نشسته بودم و سع زیپشت م...گشتیم

پاشنه تخم  يرو با کفش ها هروکه داره طول و عرض را دمشیدیم يباز بود و گه گدار مهیدر اتاقم ن...کنم

 .کنهیم یط شیمرغ

حرف زدنش  ينحوه ...طرحمو از چپ و باال بکشم ریاتاقم بودم فقط تونستم تصو يکه تو يا قهیدق ستیب

 .کارم تمرکز کنم يرو ذاشتینم یو دستپاچگ کردیسکوت نابهنگامش نگرانم م یحت ای...پشت تلفن

 ...رختخوابِ يهمون اول با سالم گفتنش معلوم بود تو...سامان و گرفتم لیموبا شماره

 ؟يتو هنوز خونه ا_

 شه؟یگوشم کر م یزنیداد م یگی؟؟ نم...آوا_

 نشنوه یآروم حرف زدم تا صدامو ملک...و به دهنم چسبونده بودم یبه درز در بود و گوش نگاهم

 ...نجاستیا یملک کهیمرت نیا ؟یباش نجایا میمگه قرار نبود هشت و ن...سامان_

 اونجاست؟ یملک...خب خواب موندم_

 ...آره_

 ؟یزنیدادشو سر من م یتو چرا گر گرفت..کار داره یخب با عل_

چک و ازش ...تنهام کهیکه با اون مرت یعنی پرمیم نییباال و پا شیدارم مثل اسفند رو آت یوقت...شعوریب_

 ...سر ساختمونش میتا باهم بر مونمیم گهیم...وکالتم امضا کرد...گرفتم

 ...هیکدوم گور نیزنگم به محمد بزن بب هی.اونجام گهیربع د هی.امیاالن م...ایعجب پدرسگ_

 رونیو نفسمو با صدا ب دمیکش میشونیپ يعرقم و رو سیخ يدست ها.نداشت ینامنظم قلبم تموم يها تپش

 .فرستادم

 فعال...باشه_

؟...آوا_
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 هوم؟_

 .شهینم داشیاون حاال حاالها پ...يشهردار رفتیم دیمحمد با_

 دستمو مچاله کردم و پرت کردم سمت سطل آشغال ریکاغذ ز..آورده بودم  جوش

 ...همه اتون يتف تو رو_

 يبا تقه ا.دیفهمیحالم و نم چکسیبودم و ه دهیبه مرز سکته رس.گذاشتم زیم يقطع کردم و سرم و رو ویگوش

 .شدم خکوبیکه به در خورد سرجام م

 !سکافه آوردمبراتون ن..دیشما که آب داشت...خانوم مهندس_

برداشتم و  یامو از صندل هیتک.داشتیبرم زمیکه به سمت م يبود و قدم ها یدست ملک يتو ینیبه س نگاهم

آورد و  رونیبود ب زشیرها رو که پشت م یو رو به روم گذاشت و صندل ینیس.برداشتم زیم يدست هامو از رو

 .گذاشت زمیم يجلو

 .و بردارم وانیبا چشم هاش بهم تعارف زد تا منم ل.ازش خورد ینسکافه رو برداشت و قلپ وانیل

 .ندارم لیمن م_

 ...حواسم و پرت کرد زیم يرو وانیگذاشتن ل يصدا

 !جسارت کردم...دیخانوم و پرس هیسن  دیموضوع واقفم که نبا نیالبته بنده کامل به ا..شما چند سالتونه؟_

 .کردمیکوتاه م دیچرب و نرمش و با زبون

 شما چند سالتونه؟.باشم کتریدو سال از شما کوچ یکیو  ستیب کنمیفکر م_

 !جوون موندم گنیالبته همه بهم م...پنجاه و پنج_

 داشت ییهمه اعتماد به نفس کذا نیبود و باز ا شتریاز سنتولدشم ب شیشونیپ يو چروك رو نیچ

 ...دیرفتیراه م دیوگرنه حتما االن با عصا با! دیداشت یخانوم خوب_

 و گفت دیخند مردونه

 !خانوم...که زنمو زود طالق دادم نهیمن اگه جوون موندم به خاطر ا_

 ؟...کجا نیاون کجا و ا...افتادم اریگفتن کوه "خانوم" ادیلحظه  هی

 د؟یشما ازدواج کرد...نسکافتون سرد نشه_

 گفتم يجد یلیتو دستم و نگاه کردم و خ ي حلقه



wWw.98iA.Com ٤٤٧ 

 به کارم برسم؟ شهیم...بله_

 لبش بود گفت يکه رو یتکون داد و با لبخند کج و معوج سر

 ...بله حتما_

به  نیزم يضرب پاش رو يصدا نکهیهم...دمیشنینفس هاشو م يصدا نکهیهم..نشسته بود کمینزد نکهیهم

 ينگاه ها ریز تونستمینم.خاکسترم شعله ور تر بشه ریز شیبود تا آت یها کاف نیهر کدوم از ا... خوردیگوشم م

مقنعه ام  نییپا یبه فکر کوتاه نو م شدیم نییام باال و پا نهیس يقفسه  تیاز شدت عصبان...کار کنم نشیسنگ

 ياون تو يتا بو دمیکشیمدام با دهنم نفس م...حالت تهوعمشده بود قوز باال قوز.مردك بودم نیو نگاه درز ب

 .چهیمشامم نپ

 نیسر زم رفتمیبهتر بود هرچه زودتر م.و خاموش کردم وتریکردم و کامپ ویبودم و س دهیکه کش یتا طرح دو

 ...مردك تا دست از سرم برداره 

 کارتون تموم شد مادام؟_

صورت مردك  يتا مشتم تو کردمیبس که دست هامو مشت م کردندیبلندم کف دستم و زخم م يها ناخن

 نخوابه

 .نشه رتونیشماهم د..سر ساختمون شماتا منم زودتر برگردم میبر..بله_

سر  رمیسامان زنگ زدم تا بگم که م یبه گوش.رفت رونیبلند شدم و اون زودتر از اتاق ب یصندل يرو از

 ...ساختمون

 گفتم؟ یچ يدیشن_

 ؟ نه...هان_

 ...یسر ساختمون ملک رمیدارم م گمیم_

صبر  نیدو م.امیگفت باهات ب...یمونیاحمق اصال حواسش نبوده که تو تنها م يرضایعل نیا...امیمنم ب سایوا_

 دمیرس یکن

 دمیدرب شرکت که رس يجلو.دادم و پس گرفتم رضایکه به عل يا مهینصفه و ن يکردم و فحش ها خداروشکر

چشم  يسر تا پاش بود از رو متیکه حتم دارم دوبرابر ق شویدود نکیداده و ع هیتک واریبه مردك به د دمید

 هاش برداشت

 ...!نمیماش یخانوم؟ من امروز ب دیدار نیشما ماش_
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تا بنا گوشش باز  ششین دنمیبا د نجوریخوش کرده بود که ا یمعلوم نبود دلشو به چ...دیدستم و د يتو چییسو

 شدیم

 ...ادیاز بچه ها ب یکیتا  دیچند لحظه صبر کن _

 به سمتم برداشت یبه صورتش داد و قدم یخبر اخم نیا دنیشن با

 میریآژانس بگ میتونیم دیندار نیاگه شما ماش..دیزحمت بد یبه کس ستیالزم ن_

 فتهیمردمک هام به زحمت ن يدر جستجو نیاز ا شتریبه چشمم زدم تا ب مویهزارتومن یس يدود نکیع

 .ادیام همرامون م یاحیر يآقا_

کرد و با  یبا ملک ینیسنگ یسالم و احوالپرس...راحت شد المیبا اومدن سامان خ... دمیخندیمن بودم که م حاال

مخصوص  يو با چشم و ابرو اومدن ها کردیمدام نگاهم م نشیماش نهیتو راه از آ.ش مارو برد خود نیماش

 یتیکفتار به ن ریپ نیکنم که ا احتو ر الشیلبم نشوندم تا خ يرو يبه زور لبخند...شدیحالم م يایخودش جو

 ...دیکه داشت نرس

 .زودتر از هردومون وارد ساختمون شد یو پارك کرد و ملک نیساختمون ماش يجلو

 .تو گلومون شهیآخرم سنگ م..ستیدرآوردن حالل ن نیا بیبه خدا نون از تو ج...یمردك عوض_

 نمیبیم نمیاز صبح حالت تهوع دارم ا..میبدم زودتر برگرد حیطرح و واسش توض نیبذار من ا...الیخ یب...سامان_

 .شهیبدتر م

 گفت يمرموز يبا خنده  دیرس بهم یزد و وقت نویماش ریدزدگ

 !شم؟یدارم عمو م_

 ..!سامان یحت..رو بدم یاحد الناس چیبه ه دیکه نبا دمیرس جهینت نیا به

 .یتا لذت عمو بودن و از االن حس کن ارمیاون رو تو باال م يبه جا یعمو عمو کن ادیز...ببند شتوین_

 به خودش گرفت یچندش ي افهیجمع کرد و ق شویها لب

 .بابا میبر...یکنیم نیچرا به عموش توه ياریبچه ب يخواینم_

از  يادیز...دیپرسیوسطا فقط سامان سوال م نیا...فهمهیو باز مطمئن بودم خودش نم دادمیکه م یحاتیتوض

پت و  يبدجور کنفش کرده بودم و با لبخند ها...بود یملک يجالب تر از همه اخم ها...طرحم خوشش اومده بود

 .رفتمیاعصابش رژه م يپهنم مدام رو
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موقع خروجمون از ساختمون .آخرو ازش گرفتم يامضا میو کارگر ها داد یکه به ملک یکم حاتیاز توض بعد

فقط بهش  زنهیحرف م لشیسامان داره با موبا دمید یوقت...کارم داره یاز کارگر ها دنبالم اومد و گفت ملک یکی

 .مگردیتو ساختمون و زود برم رمیاشاره کردم که م

 ...بود که صدام زد ستادهیآشپزخونه ا يتو یملک.از سالن ها شدم یکیکارگر ساختمون دوباره وارد  پشت

 ...دمیبسته شدن در سالن و شن يبود که صدا یملک یِپ حواسم

 داشتیکه به سمتم قدم برم یاومد و درحال رونیکه از آشپزخونه ب دمیگزیدندونم م ریلبمو ز...خوردم يبد تکون

 دیکش رونیشلوارش ب بیج ياز تو لشویموبا

 شماره تماس شمارو داشته باشم؟ تونمیم_

 سرد و خشک جواب دادم یلیقدم ها به نوك کفش هام ختم نشه خ نیته ا نکهیا يبرا

 يبه اندازه .برم دیاالنم من با...دیبه شرکت زنگ بزن دیداشت يشما هرکار..محترم يالزم باشه آقا کنمیفکر نم_

 .معطل شما شدمامروز  یکاف

 لب هام قفل شد يرو زشیشد و نگاه ه خکوبیم سرجاش

دستمزدتونم قول ...دیتو شرکت پسرم مشغول به کار بش دیتونیم...! شمام خانوم یمنو بگو به فکر رشد و تعال_

 ...ام براتون قائلند يشتریتازه اونجا عزت و احترام ب...باشه نجایکه دوبرابر ا دمیم

 ...بارش نکنم  راهیتا بد و ب دادمیهم فشار م يلب هامو محکم رو...سوزوندیلبم و مداغم پشت  يها نفس

 .به لطف شما ندارم يازین...دیشما نگران من نباش_

 گذاشت و با خنده سر تکون داد بشیج يتو لشویموبا

باشه در  يکار...اون شرکت سواست يآدما هیبه هرحال شما حسابتون از بق. دیکن شرفتیپ دیخوایکه نم بهیعج_

 .خدمتم خانوم

پا به  خواستیدلم م.کفش جمع کردم يپامو تو يام قفل کرده بودم و نوك انگشت ها نهیس ریهامو ز دست

 بود یکشوندن من کاف شیبه آت يدهن به دهن شدن هم برا نیهم...فرار بذارم

بود با هرکدوم  يهروقت کار.هم شماره منزل...هم خط همراهم و داره...هم شماره شرکت...کارت منه نمیا_

 .دیریتماس بگ دیتونیم

 ...سطل آشغال انداختم  يموقع خروجم از ساختمون کارتو تو.و با حرص تشکر کردم دمیاز دستش کش کارتو
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تمام  کردمیحس م...حوصله حرف زدن نداشتم...داشته کارمیکرد که مردك چ چمیسامان سوال پ نیماش تو

 یسامان سرش به رانندگ.و بغل کردم فمیگذاشتم و ک یصندل یپشت يسرم و رو...شده بود هیبدنم تخل يانرژ

 ...میمن مونده بودم و تهوع لعنت...دیپرسیسوال نم گهیخودش گرم شده بود و د

 ؟يشنوینم لتویموبا يآوا صدا_

و  فمیک پیگذاشتم و ز نیداشبورد ماش يرو ویگوش...که صدا قطع شد گشتمیم لمیدنبال موبا فمیک يتو

 بوق جواب دادم نیبعد اول نباریا...بستم

 بله؟_

 ؟يدیچرا جواب نم...سالم خانوم_

 ...کرد؟یفرق م یچقدر با ملک اریگفتن کوه خانوم

 ؟يدار يکار...دمینشن_

 ...!فقط دلم برات تنگ شده بود..نه_

 ...!طیشرا نیاونم تو ا...بودم زاریمورد و مسخره ب یب يها يلوس باز نیکه چقدر از ا يوا

 رفع شد؟ تیدلتنگ يدیاالن صدامو شن...یآخ_

 .سامان دراومد يصدا اریبا سکوت کوه همزمان

 ...ارهینگو که کوه ؟یزنیحرف م ينجوریپشت خطه که باهاش ا یک تیترب یب_

 ...هنوز ساکت بود اریاما کوه..نثارش کردم " يبه تو چه ا" ریسامان اخم کردم و ز به

 ار؟یکوه یهست_

 ...انداز شد نیگوشم طن يآرومش تو يصدا

مرد ...یکنیم کمیدوستت کوچ يجلو...سنم نیبا ا ستیبرات مهم ن...به تو احترام گذاشتم اما تو  شهیمن هم_

 خدافظ...ينامرد یلیاما خ یستین

سردم درد گرفته بود و چشم هام ...جز همون بوق ممتد دمیشنینم ییصدا گهید... دیچیتو گوشم پ يممتد بوق

 ...!افتاد ادمیبد موقع  اریباز کوه...باز افسار پاره کرده بودم..حالم دست خودم نبود...سوختیم

دلم ...اریکوه يبه حرفا شتریب..به حرفم فکر کردم شتریب...نزد و بدتر تو خودم فرو رفتم یحرف چیه سامان

 ..خوامیم یزندگ نیاز ا یچ دونمیسر خودم که نم شتریب...سر همه...بکشم ادیرف...بزنم غیج خواستیم
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 دیکه با يو تو درست لحظه ا امیسراغت م شهیکم طاقت تر از هم...برمیم..شمیخسته م هوی...ستیمن ن دست

 ...یکنیبغض م یلبخند بزن

 ...برتمیهام م یتلخ يمنو تا عمق فاجعه  یکه هر مرد لبخند به لب ستیمن ن دست

بود و باز من اشتباه  اریحق با کوه...برام مهم نبود سامان حرفامو بشنوه...بعد خودم شمارشو گرفتم قهیدق چند

 ...کرده بودم

 ..تلفن و جواب داد اریبوق نواخته شد تا کوه نیآخر دیشا

 ؟...جانم_

 دیرسیحرف هام به گوش م نیتر زیپشت محبت آم یگرفته اش حت يصدا

 ...دیببخش_

 ...سخاوتمند خالصه شد يکلمه  نیهم يالتماسم تو همه

 بگم؟ یچ دیاالن با_

 ...کردمینگاه م شیاز گوشه چشمم به سامان و لبخند موذ...هنوز مهربون بود لحنش

 باشه؟.دمیم حیخونه واست توض امیب.کرد میاومد که عصبان شیپ یمشکل هیآخه _

 .باشه_

 م؟یکه ببخش دیبگم ببخش دیبا يچجور...يپس دلخور...فقط باشه؟...ن؟یهم

 خدافظ.نمتیبیخونه م...آوا کار دارم_

 .من قطع کرد یخداحافظ یب ویگوش بازم

 کیکوتاه سالم و عل یلیشرکت با محمد خ میدیرس یوقت.ارمیکنم که از دلش درب يتا کار رفتمیخوم کلنجار م با

زبون خودم  ریحرفم هنوز ز یتلخ...ش زنگ بزنمبه دینبا گهیاون لحظه د دونستمیم...کردم و به اتاقم پناه بردم

 ...اریمونده بود چه برسه به کوه

سرخوش مامانم که  يصدا.تونستم باهاش حرف بزنم قهیبه رها زنگ زد و در حد چند دق...انجام دادم کارهامو

 یدر حد احوالپرس.دغدغه با خواهرم حرف بزنم یبتونم راحت و ب ذاشتیدخترش صبحونه آورده بود نم يبرا

 ...معمول باهاش حرف زدم و تمام

دادم تو اتاق بمونم و اونارم تو  حیبودم ترج اوردهیخوردن نهار محمد صدام زد اما چون با خودم غذا ن يبرا

 ...خوردن غذا معذب نکنم
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خسته ام کرده  یحساب يکاریوز ببعد چند ر کردمیم وتریوارد کامپ دیکه با ییکارها و طرح ها ینیسنگ

 زمویاز هرچ یخال فیک..دمیدراز کش نیزم يپهن کردم و رو نیزم يکه داشتم و گوشه  یکیکوچ چهیقال...بود

 .دوختم لمیسرم گذاشتم و چشم به صفحه موبا ریز

زده سرش شلوغ باشه و منم بدموقع زنگ  دیگفتم شا..شدم مونیخواستم دوباره بهش زنگ بزنم اما پش اول

 دادم امیبهش پ نمیهم يبرا..باشم

 "؟یهنوز از دست ناراحت...اریکوه"

 .دراومد میگوش امکیپ يکه صدا فرستادمیصلوات و م نیکمیو  یس! ...دست به دامن صلوات شدم...نداد جواب

 ...و باز کردم امیپ...دیلرزیشصتم م انگشت

 "...ستمیناراحت ن"

 نوشتم براش

 "مگه نه؟...يدلخور یول"

 ...بالفاصله جواب داد ندفعهیا

بهتره به کارمون ..يریعذاب وجدان بگ خوادیاالنم نم...يزدیدوستت باهام بد حرف نم ياگه برات مهم بود جلو"

 "مگه نه؟...میبرس

رمغ بودم  یاونقدر خسته و ب.ارمیتا از دلش درب دیبه دهنم نرس يفکر گهید...که بهم داد مغزمو قفل کرد یجواب

 .نگشتم یآشت يبرا یکردن راه دایردن و پفکر ک يکه نا

خودم و دوباره  يمحمد بردمشون و طرح ها يبرا...رها رفتم يپهلو به پهلو شدن سراغ نقشه ها قهیچند دق بعد

 ...اوردیکه همزمان سراغم اومده بود داشت از پا درم م يو دل درد جهیسرگ...دادم حیواسش توض

بودم که  دهیاونقدر از مخم کار کش...میبا محمد و سامان حرف زد دیجد يپروژه  يساعت تمام درباره  کی

 يمورچه ها یحت..کشدشیام از اونطرف سرم داره م یکیاند و  ختهیر تزایپ ریسرم پن يتو کردمیمدام حس م

 ...کرده بودند ییمایسرم دوباره به راه افتاده بودند و قصد راهپ يتو

 .يشهردار میدفعه بر هیساعت ده که بذار ..يایب خوادیآوا فردا صبح زود نم_

 .دفتر نوشتم يخروجم و تو ساعت

.بهت زنمیدم شرکت زنگ م دمیباشه پس رس_
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در شرکتو قفل کرد و تا .میزدیم رونیکه از شرکت ب میبود ينفر نیهشت شده بود و من و محمد آخر ساعت

 ...در با هام اومد يجلو

 ...سوال هی یراست_

 باز کردم  نویدرماش

 بگو؟_

 گرفت نمیباز ماش مهیدستش و به در ن...سوار شدم  دیکه رس نیدر ماش کینزد

 ؟یخواهرت نرفت یتو چرا پاتخت_

 ؟یبدم که چرا و چ حیمحمد توض يمونده بود برا نمیهم

 ؟ياز دهن من بشنو يخوایم ای یدونیواقعا نم_

 .لبش نشست  يرو يمرموز لبخند

 چرا؟...يبا مامانت مشکل دار گنیبچه ها م_

 .بست نویو خودش در ماش دیبلند خند يبا صدا...سمت خودم دمیگرفتم و آروم کش نویماش رهیدستگ

 به دکتر سالم برسون بهش بگو خدا بهت صبر بده...راحت شد المیخ ياومد...کلک_

و روشن کردم  نیماش.خودش و سوار شد نیرفت سمت ماش عیدادم تا جوابشو بدم اما سر نییو پا نیماش شهیش

 ...و راش انداختم

خوابالودم داشت  يو چشم ها نیسنگ کیتراف.بمونم کمیکه داشتم تو تراف يادیز یمونده بود با خستگ نمیهم

ساعته  مین شهیکه هم يریمس.کرد میها کفر نیبوق ماش يترمز و کالژ گرفتن و تحمل صدا.کردیام م وونهید

 اریاما کوه کردمیچک م مویتو تمام مدت مدام گوش...به اتوبان دمیرس تو راه بودم تازه میساعت و ن کی رفتمیم

 ...دمینرس ای دمیرس نهینداده بود که بب اممیبهم پ یحت

دلم ...چشم هامو هم گذاشتم  يا قهیچند دق يبرا یخونه از فرط خستگ کینزد یاصل ابونیچراغ قرمز خ پشت

گلوم  يو با بغض تو دمیکشیآروم نفس م.با همون لباس ها بخوابم..ابونیتو همون خ..پشت فرمون خواستیم

که من ...خودم برگردوندم صلها به ا بهیها و رفت و آمد غر نیماش يصدا...شب یکیتو تار..رفتمیکلنجار م

 ...چقدر تنهام

 يها نیماش يتماشا. زدند یم یشمیشهر، به  ينوافکن ها ریکه ز ییچمن ها يرو. نشستم ابونیخ کنار

 .امشبم نیآرامش بخش ا یقیها، شده موس لیاتومب يعجول و صدا
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 ! بس ِ.. . تـَـق..تـَـق..تـَـق..تـَـق. فهمم یو نم ریآخر ت يبارونا یمعن

قاتل خودم و  دنیبلع! خواستم قطره خوار بشم یم. ِ چمن ها و دهنم و تا انتها باز کردم یشمی يرو دمیکش دراز

 هیاما من همشونو به . از قطره ایدر ایساخته شده  ایقطره از در دمیکه آخر نفهم فیح. کردم یم یدست شیپ

 . کنم مثل تو و لب هات یچشم نگاه م

 . من، توئه يو هم لب هات برا یمن، تو هست يهم تو برا که

 . استیقرار من و در. دونم یم... زنمیدست و پا م..شمیغرق م. دمید ایبودم مرگم و تو در گفته

 هیاتفاق  نیدونم ا یم. صبر کنم بلند بشن دیبا. فعال که موهام و زدم تا گوش. زنمیروز به آب م هی باالخره

و  ستمیبا ایکه کنار در يروز... افته که موهام بلند، ناخن هام شکسته و لب هام ترك خورده باشه یم يروز

 . شدن خودم و آماده کنم دهیبلع يبرا

 ژیبشه و و یاذان موذن زاده قاط يره تا با صدا یم... شه یتو گوشام آهسته و آهسته تر م ایموج در يصدا

 .ابونیخ نیا ينوافکن ها ریز ونیبشه و از دهن من خارج بشه که نشستم به هذ یکیکنان با تـَـق تـَـق 

 یمبل نیاول يو رو روشن کردم یکی یکیچراغ ها رو ...و سوت و کور کیتار يخونه ...خونه دمیرس ازدهی ساعت

 ریکوسن مبل و ز.دمیکش رونیمانتومو باز کردم و مقنعه امو از سرم ب يدگمه ها...بودم ولو شدم کیکه بهم نزد

 .خاموش کردم مویسرم گذاشتم و آالرم گوش

روشن  يبه زور خودم و از مبل جدا کردم و تک تک چراغ ها...خوردیتخم چشمم م يباال سرم درست تو نور

مطلق  یکیاز تار دمیچراغ ها تازه فهم یبعد خاموش...شده بودم وونهید...کرده رو دوباره خاموش کردم

تر از چشم هام شده  نیسرم سنگ...دمیمبل دراز کش يرو به روم و روشن کردم و رو وارکوبید...ترسمیم

خسته ...و تا ابد بخوابم رمیدر جا بمدوست داشتم ...بسته زاناکس هیاومد دو تا ژلوفن بخورم و  یبدم نم...بود

 ...یلیخ...بودم

که تو نگاهش جستجو کردم  يزیچ نیاول...شدم داریکه بودم ب ياز خواب ناز اریکوه يشب بود که با صدا مهین

 ...امروز عصر بود يقهر و دلخور

 خونه؟ يدیرس یک... لباسات چرا تنته؟...؟يدیچرا خواب نجایا_

مبل  یدستمو به پشت...کنم دایذهنم پ يتا جواب هر سوال و تو دیبار پلک زدن طول کش شیاندازه پنج ش به

ته دلم و  اریکوه يو هرم نفس ها کردمیبه شدت احساس ضعف م...مبل نشست يکنارم رو...گرفتم و بلند شدم

...کردیم یخال
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 کردم؟یم دارتیب دینبا_

 ...خونه گم شده بود یکینگاهش تو تار...نه ایتم دلخوره از رد نگاهش بفهمم هنوز از دس دیچرخونم تا شا سرمو

 ساعت چنده؟_

 گفت رفتیکه به سمت اتاقش م یمبل بلند شد و در حال يرو از

 خونه؟ يدیرس یتو ک...میو ن کی_

 ...!دلخور بود...تو موهام فرو بردم مویحرص يدست هام گرفتم و پنجه ها نیو ب سرم

 .م سرکار بودموقت ریتا د..بود کیتراف..ازدهی_

 ...دیو به سمتم چرخ ستادیام که تموم شد سر جاش ا جمله

 ؟يوقت سرکار بود ریتا د یواسه چ_

 يدوباره رو...که برم ذاشتیچشم هامو باز نگه دارم قطعا تا اتاق خوابمم نم ذاشتینم یکه حت يا جهیسرگ

 ..چشم هام انداختم يبرداشتم و رو نیهمون مبل ولو شدم و مقنعه امو از کف زم

 ...دیکارم طول کش_

 دمیچند لحظه کوتاه ساکت موند تا صداشو از باال سرم شن يبرا

 .برو سر جات بخواب_

 ..که دارم بگذرم یتمام عمر حاضر بودم از هرچ دنیخواب يبرا هنوزم

 ریشبت بخ.يخسته ا..تو برو بخواب...لباسا نیبا هم..خوبه نجایهم_

لبش دلم و  يرو يخنده ...چشم هامو باز کردم  يال.سرم افتاد ياش رو هیسا...دیتم کشصور يامو از رو مقنعه

 ..!باشم داریداشتنش حاضر بودم تمام سال و ب يکه برا يبرد به لحظه ا...برد

 .برو رو تخت خودت بخواب...پاشو لباساتو عوض کن...تنبل خانوم_

آغوشش گم بشم و  ونیخودمم م خواستیدلم م...شد دست مردونه اش گم ونیدستم م...سمتم دراز کرد دستشو

 .نشم دایپ چوقتیه

گونه اش و محکم ...پاهام بلند شدم  يپنجه  يموقع عبور از کنارش رو...اتاقمو برام باز نگه داشته بود در

 ..!آب دار شباهت داره تا لمس کوتاه لب با پوست يبه ماچ ها شتریکه ب ییاز اون بوسه ها...دمیبوس

 ...اومد یبه نظر م کردندیکند پخشش م يکه رو يمستند هیمثل  دیشا
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دست هام پشت ...اش جاخوش کرد  نهیس يسرم رو...شدم دهیآروم به سمتش کش... دور بازوم حلقه شد دستش

 "او" يکام دلم رو از لب ها... نیبعد از ا...عهد کردم...لب هاش...و ناخواسته لب هام ... گردنش قفل شدند

 ...!گاریس يجا..رمیبگ

نگهم داشت تا واسم غذا  داریفقط به زور حرف زدن ب...دعوام نکرد...گفتم که نه شام خوردم نه نهار اریکوه به

موقع حرف زدنش تا ...شرکت عرفان اومدند يکه برا یمهم ياز کار و بار خودش و گفت و مهمون ها...داغ کنه

مست از ...آدم مست و داشتم هی حالت شتریب..کردیاز مگفتنش چشم هامو ب "شیپ شیپ" يصدا گرفتیچرتم م

 ...دونمینم...که لمس کردم یمست از آغوش گرم ای...که گرفته بودم یکام

 يو بغلم کنه و من تو ادیب...و اونطرف بره نطرفیتو آشپزخونه ا نکهیا يبه جا اریکوه خواستیدلم م فقط

تمام تالشش فرو  دیباریکه ازش م یبود که با وجود خستگ يتوقع من از مرد نیکمتر...نیهم...آغوشش بخوابم

 ...!بردن قاشق غذا تو دهنم بود

 .يزدیبهش م ازیخورده پ هی...! دهیبو زخم م نیا...زنمایبه خدا االن عق م اریکوه_

 دیدستشو عقب کش عیو سر دیفهم.رمیکه دستمو بردم جلو تا ازش قاشق و بگ زدیماست م يو تو قاشق

 خودم غذا بخورم؟ يذاریمگه من بچه ام نم..نکن تیاذ_

 ماست زد و با خنده گفت يو تو قاشق

 ...دهنت يجا يکرد یو رو لباست خال یکه خودت برداشت یدو قاشق اول یاز شدت خوابالودگ یول یستیبچه ن_

 .شده بودم رهیبرنج بود و منِ احمق مثل منگوال به لباسم خ يپر دونه ها میشلوار مشک يرو

 شد؟ یچ_

 .دهنم گذاشتم يلباسم برداشتم و تو يبرنج ها رو از رو يباال انداختم و دونه دونه  شونه

 ...!تو سرت خورده آوا یچ هی_

 ...نیزم يبرنج رو يبود و چشمم به دونه ها اریسرخوش کوه يبه خنده ها گوشم

 و هوا گرفت نیو بردارم که دستمو وسط زم نیزم يرو يشدم تا دونه ها دال

 .کنمیمن جمع م...خورد شهیاونا رو نم گهید_

 مبل گذاشتم و زانوهامو تو بغلم گرفتم يدادم و پاهام و رو هیمبل تک به

 یمرس...شدم ریس_

 ...چند لحظه بعد سرشو بلند کرد و مرموزانه نگاهم کرد.و جمع کنه نیزم يشده رو ختهیر يشد تا برنج ها دال
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کنه  رونیرفتار امروز صبحتو از ذهنم ب تونهینم يکرد تیکه عنا ییبوس کوچولو هیمهربون شدنه و اون  نیا_

 !گفته باشم...ها

بشقاب . بلند شد اما باز متوجه خنده اش شدم یصندل يزود از رو یلیخ نکهیبا ا...رهیخنده اشو بگ يجلو نتونست

 ...آب و باز کرد ریگذاشت و ش ییظرفشو نگیس يو تو

 ...!کرده بودم دایو پ یراه آشت...هام و تر کردم لب

 شم؟یم دهیبخش... کنم بگم غلط کردم یحاال من اگه رسما عذرخواه_

 باال فرستاد "نه"تو هوا واسم تکون داد و سرشو به نشونه  شویکف دست

به  یمنم مردونگ یکنیم گرمیخون به ج يتو دار.کشتمیوقت گربه رو دم حجله م یلیاز خ دیمن با...راه نداره_

 گفته باشم...ستاین ایریاز اون تو بم يریتو بم نیا اریجون کوه...گمینم یچیه دمیخرج م

خورده جا خورد اما زود خودشو جمع  هی...! شونه اش يسر خط جمله اش همزمان شد با ضربه دستم رو نقطه

 گرد شده اشو گرفت يچشم ها يکرد و جلو

 !ستیام قبول ن یمنت کش...چونه نزن ینصفه شب_

 بده  یخال يتا جا دیخودشو عقب کش...دادم و بازم با التماس نگاهش کردم هیبه بازوش تک سرمو

 .نمیبدوبب...بوس ال ال شیج..ياصال تو که شامتو خورد...ادیاتو مظلوم نکن که اصال بهت نم افهیق_

 !زنتما نکهیبوس ال ال؟ مثل ا شیج یگیمگه من بچه اتم م_

 ...دیو به سمتم چرخ دیبه محض تموم شدن حرفم دستاشو آب کش..کار خودم و سرم درآوردم یتالف

 گه؟ید یپس زنم_

بچه خطابم کنه و مثل اون روزا بهم دستور بده و بچگونه باهام حرف  اریبود که کوه نیبهتر از ا یلیبودن خ زن

 نطوریدست به سر کردنم باهام ا ياون دختر پونزده شونزده ساله نبودم که برا گهید...من بزرگ شده بودم...بزنه

 حرف بزنه

 .زنتم..آره_

 ...بودم آورد ستادهیکه دست به کمر ا یمن کیخورده دال شد و صورتشو نزد هی

 ...! بوسم کن_

 ...دمیفهمیش و ماما لرزش شونه ا...لبشو به دندون گرفته بود تا نخنده...! زدیچشماش داد م يتو طنتیش

 داره؟ یبعدم چه ربط...ندارم که یشوخ...خودتو مسخره کن_
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 جواب داد عیسر

کنم  یتالف دیامروزتو با يبه هرحال زبون دراز...میباهم بخواب میبوسم کن بر! شوهرتم ...کنمینم یشوخ_

 گه؟ید

 ...یعنی دنیخوابکنار هم ...! دمیترسیتو وجودم شعله ور بود اما م دنیهنوزم عطش بوس نکهیا با

 .کنمیقبول م یدر اتاقت ماچ کن يلپمم مثل همون جلو...اشکال نداره_

امشبم  بیحال عج يلبش خواسته  یحت ای...گونه اش دنیبوس...جذابش دست و دلم و لرزوند شهیرخ هم مین

 ...بود اما

 نینگاه کردن به ا يجد يبه جا اریکردم مثل کوه یهم قالب کردم و سع يزده امو تو خی يها انگشت

 ...درباره اش حرف بزنم یو شوخ طنتیموضوع با ش

 ...به حالت بکنم يفکر هی ایب ياصالح کرد! ارهیات لبمو درد م شهیته ر...شهینم_

دهنم گرفته بودم و به  يدستمو جلو.شده اش به خنده افتادم عیضا ي افهیق دنیکه با د دینکش هیصدم ثان به

 ...دمیخندیحال نذازش م

امروز فردا  نیآخر سرم هم...يکرد عیمنم که ضا..يغذاتم که خورد...بوس ال ال شیتو همون برو ج...بچه پرو_

آدم که از ...بعله خانوم...! يچرا امشب بوسم نکرد يخوریتوام حسرت م...که من تصادف کردم مردم ادیخبر م

 !شبتون خوش...خودش خبر نداره يفردا

و که خبر  يروز ارهیخدا ن.اوردیبه دلم بد م مونیاونم اول داستان زندگ...نحرف رفت...به دلم نَشست حرفش

 ...اون روز باشم خوامیاصال نم...نبودنش و بشنوم

 نکهیهم...و خاموش کرد ونیکنترل و برداشت و تلوز...اومدم رونیکه از آشپزخونه ب ونیسمت تلوز رفتیم داشت

 .خواست برگرده و بره سمت اتاقش سد راهش شدم

 بوس ال ال؟ شیج یمگه نگفت_

 ...پا يپنجه  يآوردن سرش و بلند شدنم رو نییاش همزمان شد با پا روزمندانهیپ ي خنده

 !لب؟ ای يلپ دوست دار_

نبض شکمم به شدت ! بزنه رونیب شیآت مینیگوش و ب يعرق بشم و از تو سیمونده بوس از خجالت خ کم

 ...کردمیو حسش م زدیم
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طرفم دوست نداشتم به روم  هیاحساساتم و مسخره کنه و از  خواستمینم...هم دوست داشتم هم نه طنتشویش

 .شده بودم شقدمیپ دنشیبوس يکه من برا ارهیب

بازوش گذاشتم از کارم  يدست هام و رو.اش خنده دار شده بود افهیق.صورت و کج کرد و لپشو باد کرد خودش

مردونه اش  يگونه  کینزد... دنیلرزیلب هام م.و متوجه بشه لرزش دست خواستمیشدم چون نم مونیپش

 ...دیبرگردوند و لب هام و کوتاه اما با ولع بوس هویکه سرشو  دمیرسیم

 ...آخ که چقدر مزه داد_

 !اصال بهتر...خب منم...سوء استفاده کرده بود اما نارحت نشدم میو سادگ میریاز غافلگ نکهیا با

 گه؟ید يدیاالن بخش_

 و به زور سر تکون داد دیصورتش کش شیبه ته ر دست

 ...ینگ یبگ_

 ؟ینگ یچرا بگ گهید_

 اشاره اشو جلوم تکون داد و گفت انگشت

 ...قبول کن که رفتار امروزت درست نبود! ام دارم گهیشرط د هی_

 شرطتو بگو...یرفتار بد منو به رخم بکش یه ستیالزم ن_

 ...مبل نشست يکه نگاهش درست به چشم هام بود رو یعقب رفت و در حال عقب

 !یمن بخواب شیپ دیامشب با_

که  یتنها راه.ترسمیبفهمه که م خواستمیو نافذش نم نینگاه سنگ ریبخصوص ز...که زد دستپاچه شدم یحرف با

 .و خنده منصرفش کنم یبود که با شوخ نیرد کردن درخواستش انجام بدم ا يبرا تونستمیم

 !از رها بپرس يباور ندار...زنمیو خواب لگد ممن شبا ت_

 .مبل نشسته بود يبودم و اون با لبخند رو ستادهیهال ا وسط

 نیمنو با ا تونهیلگدات م دمیاگه د.ارزه یاما خب به امتحان کردنش م...به رها زنگ بزنم تونمیاالن که نم_

 .کنمیحتما جامو عوض م ارهیاز پا در ب کلیه

و انگشت  کردمیپامو مدام جمع م ينوك انگشت ها.ماجرا رو از دلم برد نیبودن ا يخنده اش ترس جد يصدا

 گرفتمیم يدستمو به باز يها



–
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برم  دیبا یخوردم تا صبح ه ادیباور کن من امشب غذا ز م؟یهم بخواب شیاز فردا پ شهیحاال نم_

 .یشیم خوابیاونوقت تو و...ییدستشو

 ایدن يصدا نیتر یدل دوست داشتن نیمن و ا يمسخره کردن من هم بود باز برا يرااگه ب یحت دنشیخند بلند

 ...بود

 نه؟یرفته که خواب من چقدر سنگ ادتیتو _

 قیشدنش بودم اما اونقدر خوابش عم دارینصفه شبم نگران ب يکردن ها هیبارها سر گر...گفتیکه راست م نویا

و  یچه شب شدیسرخ و پف کرده ام متوجه م يو هر روز صبح از چشم ها شدیبود که اصال متوجه نم نیو سنگ

 .گذروندم

 .امیبعد کارت تو شرکت منتظر بمون تا ب...! میریگیتخت دو نفره م هی میریفردام م...پاشم برم جا بندازم_

 گفت اوردیبه پهلوم م یکه فشار محسوس یدستشو دور کمرم حلقه کرد و در حال دیکه رس بهم

 ؟...میبر_

که انعکاس لبخندش  يدستش گذاشت و با لبخند يدستم و رو.کردمیلباسم احساس م يدستش و از رو يگرما

 بود گفتم

 ..!مسواك نزدم_

 ..اما نبود...دستش دور کمرم حلقه شده کردمیهنوزم حس م...و سمت اتاق رفت دیو کوتاه بوس میشونیپ

 زمیم يمونده بودم که از کرم رو ییو عالف تو دستشو رکایاونقدر ب..تونستم مسواك زدنمو طول دادم هرچقدر

 .اومدم رونیباز کردم و آروم ب واشیدرو ...گرفته بودم یتوت فرنگ يبو.به صورتم زدم و دست هامم چرب کردم

جا انداخته  اریکوه.که رفتم نور چراغ خواب داخل اتاق افتاده بود کترینزد...باز بود و چراغ خاموش مهیاتاق ن در

چشماش گذاشته  يساعد دستش و رو...تشک و کنار تختش انداخته بود و دوتا بالش کنار هم گذاشته بود...بود

 .عقب رفتم عیچشمش برداشت سر يآن که دستشو از رو هی...بود 

 يبردم و از تو به اتاقم پناه...گرفته بودم یبیدلشوره عج...شدیم نییام باال و پا نهیقفسه س...نفس نفس افتادم به

 ...نفس بکشم يدوبار زدم تا تونستم عاد.ام و برداشتم يکشو اسپر

صبح  اریدوست نداشتم کوه...نگاهم به ساعت افتاد.رنگ به رو نداشتم...کردمینگاه م نهیآ يتو ونمیگر افهیق به

 ...دیروز که با هیخره باال...رمیازش فاصله بگ تونستمینم نیاز ا شتریب! شد کنارش نباشم داریاز خواب ب یوقت
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و خواسته اش و به  ذاشتیبهم احترام م اریکوه نکهیهم.شدمیتر م کیشدن بهش نزد یکیفرار از  نیدر ع من

که  ییبا فحش و ناسزاها...با کتک...به زور شهیهرمز هم...کردیآرومم م خواستیازم نم دادیداد و ب یحت ای...زور

 .کردیبهم تجاوز م گفتیبه خودم و بابام م

داد ...گفتیبه خاطرم بود بهم ناسزا نم تشیکه عصبان ییلحظه ها نیتو بد تر.نبود نطوریکه ا اریکوه

اونوقت ...کمکم کرده بود دندیکشیراه افتادن بچه اشون زحمت م يکه برا ياز هر پدر و مادر شتریب...زدینم

 ...کردم تیاذ نقدریاو مرد  نیخدا از سر گناهم بگذره که ا...کردمیم اسیاون و با هرمز ق...من

لباس خوابم و .کش موهامو باز کردم و شونه اشون کردم. و برداشتم  زیم يرو يشونه ...هامو پاك کردم اشک

دختر بچه  هیام رو شب افهیق شتریکوتاه و آزادم ب نیبلند آست راهنیپ...لباسم و عوض کردم...کشو برداشتم ياز تو

 ...!ندارند دنیخواب يکرده بود که از شدت خواب نا ییها

بسته اش زوم  يچشم ها ينگاهم و رو دمیدر اتاقش رس يجلو یکه کرده بودم بازم وقت یهمه تعلل نیا با

هم انداخته  يرو...پاش ریز یپشت يشکمش گذاشته بود و پاهاش و رو يدست هاشو رو...خواب بود...کردم

 .گفتم "بسم اهللا" شدیم دهیکه شن ییلب اما با صدا ریز.بود

دراز  اریو کنار کوه نیزم يسر و صدا رو یکه پتو رو برداشتم و ب یتا وقت کردمیقلبم و حس م تپش

انگار ...که از خودم بدم اومد کردمینگاهش م يطور..بودم دهیقاتل خواب ای یآدم جان هیانگار که کنار ...دمیکش

با ...جون کنارم افتاده بودن یدست هام ب! هرمز هیشب اریهمن و کوه هیخودمم باور شده بود همه مردها شب

برهنه ام  يپاها نکهیهم...اما توان دست دراز کردن و برداشتن پتو رو نداشتم کردمیو حس م یکم يسرما نکهیا

 .بود یپتو گرم شدند کاف ریز

به پهلو ...داشتیم برنمشبم دست از سر يها مهیکه ن یبغض نیاز ا...نه از سرما...نه از ترس...دیلرزیام م چونه

صد فرسنگ ازش دور  یکیبا همه نزد...دادیبهم عذاب وجدان م دنشید...! دمیدیو نم اریو بهتر بود کوه دمیچرخ

 ...دورِ دور...بودم

 يدهنم گذاشتم و رو يکف دستم و رو...و خفه کنم فیضع يهق هق ها نیو ا رمیبالشم و گاز بگ خواستمیم

 .لب هام فشار دادم

اشک هام ...دیبند بند وجودم لرز کبارهیپهلوم نشست  يدستش رو نکهیاما هم کردمیم دارشیام ب هیبا گر دینبا

 ...دشیکش نییلبم پا يدستم قرار گرفت و آروم از رو يدستش رو...موندن انگار یسر دوراه
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اه گونه ام آغوشش فرو رفتم همون قطره اشک سمج ر يتو یوقت... شدنش و احساس کردم  کیآروم نزد آروم

دستمو گرفته بود پهلوم و  یزندگ يلحظه ها نیسخت تر يتو شهیدست پر مهرش که هم...گرفت  شیو پ

 ...نوازش کرد

 دم؟یخواب يفکر کرد_

 که گفتم یسرش بود وقت ریدرست ز سرم

 کردم؟ دارتیمن ب ای يبود داریب...آره_

 .دیگوشم رو بوس کینزد ییموهام زد و لب هاش جا يرو يا بوسه

 ...برهیمن چند ساله که بدون تو خوابم نم_

 ...بودم دهیبودن و منم سال ها به دوش کش اریحسرت کنار کوه...هم محکم فشار دادم  يهامو رو پلک

تنش  يشده بود و دوست نداشتم از گرما زیخ مین..دیگلوم کش ریپاهام بود و برداشت و تا ز يکه هنوز رو یلحاف

 یو ب نیسنگ يدستش گرفت انگار پلک ها يدستم و تو يبغلم کرد و انگشت ها دوباره نکهیهم. دور بمونم

 ...فتندیهم ب يتابم رو مجاب کرد تا رو

 ...و زمزمه کرد دیگوشم رو بوس يبودم که الله  داریخواب و ب نیب

به زبون  تویشگیهم يآرزو يخواینم...یرسیحتما به آرزوت م يبخوا يزیاز خدا چ داریاگه تو خواب و ب گنیم_

 ؟ياریب

 نیهم دیکه به ذهنم رس يزیتنها چ...خشکم و تر کردم يلب ها...باز شدن نداشتند الیخ نمیسنگ يها پلک

 ...بود

 هوووم؟...بودن تو...از خدا بخوام جز داشتن تو یچ_

ته که توش قرار گرف یتیهاج و واج موقع دیسرم کش يلحاف و از رو یوقت...شدم داریب اریکوه يبا صدا صبح

 گهیدست د...چونه اش گذاشته بود ریبود و دستشو ز دهیکنارم رو به شکم دراز کش اریکوه...کردم یبودم و بررس

 ...شونه ام قرار گرفت  ياش رو

 .یدم شرکت باش دیبا گهیساعت د هیپاشو که محمد زنگ زد گفت تا ...ریصبح بخ_

دست هاشو دو طرفم قرار داد و روم  نکهیهم..دکر کمیخودش و نزد نباریشونه ام برداشت و ا ياز رو دستشو

 که گرفته بودم گفتم يزد با دلهره ا مهیخ

 .دمیکنار تو خواب شبید شهیمن هنوزم باورم نم_
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 ...حبس کردم نهیچند لحظه نفسم و تو س يبرا... هاشو خم کرد دست

 !نیهم...ببوسه مویشونیپ خواستیم

 .رفت تازه تونستم به خودم مسلط بشم رونیشد و از اتاق ب بلند

 بلند اما خندون گفت يبا صدا اریاتاق بود که کوه واریبه در و د نگاهم

 ...رونیب میبا هم بزن میپاشو صبحونه بخور_

مانتو و .دست و صورتم و شستم و لباسمو عوض کردم.بلند شدم نیزم يبغل کرده امو رها کردم و از رو يزانوها

 .و مقنعه ام و سرم کردم دمیپوششرکت  یشلوار رسم

 .خوردیم ییمبل نشسته بود و چا يزودتر از من آماده شده بود و کت شلوار پوش رو اریکوه

کردنتو  داریخونه حاال حاالها قصد ب زدیاگه محمد زنگ نم...مزه دادا یلیخ شبید يخواب دو نفره  نیا گمیم_

 .نداشتم

جواب محبت هاش و ...افتاد که برام گرفته بود  يآماده ا يچشمم به لقمه ها...مبل نشستم يبه روش رو رو

 کردمیاز قبل حس م شتریعذاب و ب نیا ینیبدم و هرلحظه سنگ تونستمینم

 .کنمیخودم صبحونه آماده م شمیم داریبه بعد صبح ها زودتر ب نیاز ا. دستت درد نکنه_

 ...ق هم زدکرد و با قاش نیریش موییچا وانیل

 نشده رتیبخور تا د...تییاز چا نمیا.زودتر پاشد یهرک...که کنهینم یفرق_

 يزد و با خنده  زیم ي شهیش يآروم رو. و توش گذاشته بود رینون و پن يبود که لقمه ها یبه بشقاب نگاهم

 لبش بود گفت يکه رو ینیدلنش

 ؟يجات بجوئم تو فقط قورتشون بد يخوایاصال م ایلقمه هارو بذارم تو دهنت؟  امیب يخوایم_

 .دهنم گذاشتم  يدست به کار بشه لقمه رو تو نکهیقبل از ا.حرفش خنده ام گرفت از

 ...دختر خوب نیآفر_

 .کرد  تیبهم سرا شیهاس مسر خنده

 مخواستیچون بار اولم بود که م. دعتمون کرده عادیفردا نهار با رها و م يبهم گفت که عمه خانوم برا نیماش تو

عمه  يکادوام برا هیاز تخت  ریدنبالم تا بغ ادیب اریشرکت کوه يبرم خونه عمه خانوم قرار شد بعد از کارم تو

بودم  ریبار داشتم مات و متح نیاول يبرا دیکه شا یبیو حال عج شبیهنوزم به خاطر د نکهیبا ا. میریخانوم بگ

اونقدر سوال و جواب راه انداخت تا منم به حرف ...متوجه بشه اریبروز ندم که کوه يکردم طور یاما سع
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 شتریب دمیشا...شد یعصبان...هم براش گفتم یاز ملک یحت...دمونیجد ياز شرکت گفتم و پروژه ها...افتادم

از دختر ها رو با اون  چکدومیه یحت ایمن و  گهیصحبت کنم که د رضایعل ایمحمد  ابهم گفت که ب...ناراحت

به منم گفت که توقع نداشته تو شرکت .خودشون باهاش همکالم بشن تونندیکه م ییر رو نکنند و تا جامرد رو د

 نیگفتم که ب نمراحت ک الشویخ نکهیا يبرا...بمونه شمیکه پ گفتمیم رضایبه عل دیتنها بمونم و با یبا ملک

 ...رمعمولهیکه غ یِکه با شرکت رفت و آمد دارند فقط ملک ییکسا

 ...نکنه دستت درد_

تنم  يشب ها دوباره تو نیا بیحال عج دیپشت دستم و بوس نکهیهم...دستش دستمو گرفت يقو يها پنجه

 ...شد داریب

 باشه؟. فتمیساعت قبل تموم شدن کارت زنگ بزن که راه ب مین_

بود که با هر  يدست مرد...دست خودم نبود گهید زدیوقفه م یکه ب ینبض یحت...وجودم يگرما...دستم  يگرما

 .زدمیبهشت رو قدم م يجا يپلک زدن جا

 خدافظ...چشم_

 و باز کردم که دوباره صدام زد نیماش در

 .بهش زنگ بزنم ایباال  امیمن االن ب یگیاگه خودت نم...اینره به محمد بگ ادتیآوا _

 .اومدنش شدم نییزدم و منتظر پا شهیبه ش.شدم و در و بستم ادهیپ نیاز ماش کامل

 مطمئن باش...گمیم_

 یبه زندگ کردیمحکومم م بانهیمردونه اش دلفر يخنده ها...یاتفاق یلیخ دیشا...بهش چشمک زدم ناخودآگاه

 دنیبه نفس کش...به بودن...کردن

 "اریکوه"

با . کرده بودم  رید یحساب.جواب بذارم یکوبنده اشو نتونستم ب يکال عرفان و اس ام اس ها سیم نیپنجم

 ...قرار داده تیحرف بزنه حتم داشتم تا االن جد و آبادمو مورد عنا یسیکه بلد بود انگل يوجود دو سه کلمه ا

 گفتم يکردنش فرانسو تیاذ يبرا...و زود جواب داد یبودم که همون اول يبعد يبوق ها منتظر

 )چه خبر(کل نو وِل؟ ...بن ژوق_

 ؟ییکجا کهیمرت...کوفت و مرض...درد ژوق_

 و پر کرده بود گفتم نیماش يخنده ام فضا يکه صدا یحال در
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 )دیببخش(اکس کوزِ موآ _

 یگیم يدار یحرف بزن بفهمم چ یفارس...خفه شو نکبت_

 نداده؟ ادیمامانت بهت .با بزرگتر از خودت درست صحبت کن تیترب یب_

 زد ادیبلند فر يبا صدا نباریگفت ا نییآروم و با تن پا یلیاول که خ يجمله  برعکس

قربون صدقه ات برم؟ آخه االغ جان منکه  يتوقع دار یتنها گذاشت نایزبون مزخرف ا نیمن و با ا...یعوض_

 ...يایزودتر ب دیبهت گفتم امروز با شبید

 )متشکرم یلیخ(ب کو  یمقس_

 ...شد یشاک

 ..شعور یب يکانال فرانسو يباز که زد_

 فهم شد؟ ریش...تیفرانسو يو مهمونا یمونیاونوقت تو م ادیون روم باال ما يفحش بد گهیبار د هی_

 االن؟ ییکجا.عاشقت بشه شتریب نهیاون روتو بذار زنت بب...باشه بابا_

 مهمونا از هتل اومدن؟. شرکتم گهیساعت د میکمتر از ن...امیدارم م_

 یافتاده که نتونست یچه اتفاق ینصفه شب انایاح ؟يایزودتر م یمگه به من نگفت شبیتو د نمیبب...آره_

 ...!!طونینکنه ش...؟يایب

 سر داد و گفت يا روزمندانهیپ يکشف کرده باشه خنده  يزیکه چ انگار

 ...هر شب هرشب که عیضا...راه ننداز يزیبهت گفتم آبرو ر...خرفت ریپ يا_

 .فرستادم و وسط حرفش اومدم طونیلعنت به ش ریز

_خداحافظ(اُ قُ وواق )...دارید دیبه ام(تو  نیاَ ب( 

 الو؟...بابا حاال بهت برنخوره...نکبت؟ یگیم یچ_

 ...کتم انداختم بیج يو تو لیموبا.و قطع کردم  تماس

 يزود نیبه ا کردمیفکرشم نم...منو به آرزوم رسوند شبید...دیخدا صدامو شن...خوب یلیخ...حالم خوب بود امروز

هربار که باهاش حرف ..دمیکشیکنارش نفس م شتریهر لحظه که ب شبید.رهیو حضورم و بپذ ادیآوا کوتاه ب

کنار  يتالشش برا نیبود ا بیاما عج...هتحمل کنه و از کوره در بر مویکیبودم که نتونه نزد نینگران ا زدمیم

 یتبود که وق نیا ممیقبلش تصم دیشا...اعتراض نکردنش بهم قوت قلب داد و دست هاشو گرفتم...هم بودنمون
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 يصدا یوقت...دیکنارم دراز کش یاما وقت...گفتن تمومش کنم ریشب بخ هیاصال سمتش نرم و با  دیکنارم خواب

اون لحظه با تمام وجود به آغوش بکشمش و از  دادمیم حیترج...مقاومت کنم منتونست دمیاشو شن هیهق هق گر

 .که دارم با خبرش کنم یحال

 .دمیدیبود که بعد چند سال به چشم م يمعجزه ا نیبهتر نیبود و اآوا دور از انتظارم شده  يها برخورد

 دهیلب بهم فحش م ریکه ز دمیدیم...نداختمیآماده به پرخاش عرفان مدام به خنده م ي افهیق دمیکه رس شرکت

بعد از  کیتا ساعت ...کردیم دمیتهد دادیکه نشونم م ییدستش و نشونه ها يلحظه هام با انگشت ها یو بعض

 .ظهر فرصت نشد که با عرفان تنها بشم

 .دیکوبیم نیزم ينشسته بود و با حرص پاهاشو رو زشیم پشت

 !نکن...کنهیم تمیصداش اذ...پاته؟ یکفش ِ پاشنه تخم مرغ_

 ...رو به سمتم پرت کرد  يدستمال کاغذ يرو اعصاب نداشته اش رفتم که جعبه  يتک تک جمله هام طور با

 ؟يجواب آوا رو بد یخواستیم يچجور ردخویاگه بهم م_

 ...شده بود و آماده انفجار یارغوان صورتش

 یمنش نیا.یاز پول درآوردن دنبال سوادم باش ریبغ یتا تو باش.کردم ریهمه اش سه ساعت د...این افهیق خودیب_

حوصله اشون سر  زدیحرف م ناینگار با ا يزدیحداقل زنگ م ست؟یداره زبان بلد ن افهیق هیکه هر روز  کتونیش

 .نره

 .در کمال آرامش نگاهم کرد نباریچونه اش گذاشت و ا ریز دستشو

به ظاهر محترمم فقط بلده مارك لباساشو  یمنش نیا.حرف بزنه یسیانگل نایا يجلو ارمیمونده نگار و ب نمیهم_

 ؟يومدا ریچرا د رهیتن بم نیا یول...بخواد بلغور کنه يچه برسه فرانسو...بگه یسیبه انگل

 !نیهم...خواب موندم! یزنیجوش م یکنیم یخودتو عصبان خودیب...حاال شد_

 ...سمتم پر کرد زشویم يرو يجاخودکار نباریبود که ا ومدهیهنوز از دهنم در ن "نیهم"

خاك تو سرام که  نیا.گنیم یچ نایا دمیفهمیکالمم نم هی یول شهیباورت نم.شمیاز دست تو دارم خل م وزیپاف_

 ختم؟یریتو سر کچلم م یخب من چه خاک... زننیمغرورن فقط به زبون خودشون زر م نقدریا

 .وسط سرش شدم يشدن موها یتازه متوجه خال زیم يو دور زدنش از رو یصندل يبلند شدنش از رو با

 خودم و بهت قرض بدم؟ يخورده از موها هی يخوایم...شده ها یعرفان نگار موهاتو کنده؟ بدجور خال_

 شد رهیچشمش بهم خ يبه روم که نشست از باال رو
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 ؟يبابا که نشد انایاح...ایخندیم يادیتو امروز ز_

 ...اومد یهاش خوشم نم یمورد شوخ نیاصال از ا...کرده  يرو ادهیبا اخم کردنم بهش فهموندم که باز ز درجا

چند روز پوالمون  نیا نکهیا ایبه ما  دنیپول م...یِچ ناینظر ا نمیبگو بب.شهیم سیاخم نکن شلوارم خ...خب بابا_

 تو جوب؟ میختیو ر

 .بشن یفکر کنم راض...خوبه تیباور کردن سودآور نایا يکه تو کرد یو پاش ختیر نیبا ا_

 .شهیم یاگه بشه چ...خدا از دهنت بشنوه_

به  يشرکت آورد بودم که باز عرفان با لحن طلبکارنه ا یکه آبدارچ یو آب پرتقال تیسکوئیخوردن ب مشغول

 حرف اومد

 ...زن گرفتنت نی؟ صبحونه ام بهت نداده؟ با ا...یِچ_

 .نداشتم ییها تیمحدود نیعرفان که همچ شیاما پ رفتمیاز کوره در م دیآوا نبا يجلو

که به غلط  کنمیبرخورد م باهات يطور یزن من حرف بزن يدرباره  یحت ای...پشت سر زن من گهیبار د هی_

پس .تو خرابش کنم يمسخره  يها یبا شوخ خوامینم...من امروز حالم خوبه...گمیم يجد...عرفان...یفتیکردن ب

 افتاد؟...تو حال من ینگند بز یتا مجبور بش اریخودت و سرکار همرات ن یلطف کن مشکالت خانوادگ

بهتر بود وقت با ارزشم .گذاشتم و بلند شدم زیم يشربت و رو وانیل...ستین ایریاز اون تو بم ایریتو بم نیا دیفهم

 .و حرمت و خوب بفهمه میدم که فرق حر کریصرف م یو کنار کس

 .گهیکردم د یشوخ...کجا_

 ساعد دستم انداختم يدسته مبل برداشتم و رو يو از رو کتم

 و امروز عصر رو کن قرار داد.ور اون ورشون نکن نیا نیاز ا شتریتوام ب...مهمونا شیبرم پ_

 گفت کردیفکر م شنهادمیکه به پ یو در حال دیبه موهاش کش یدست...ستادیبه روم ا رو

دوتا شرکت بزرگ وارد  یکیکه با  میبگ یالک ای...میبهشون بد یالک يچند تا وعده  شهینم...اگه قبول نکنند_

 هان؟...میهست يکه واسه خودمون کاره ا شهیباورشون م ينجوریا م؟یخاص و وارد کن يتا داروها میمذاکره شد

 کنندیخواستند قبول م.چند روز در گوششون گفتم نیبود که تو ا یظاهر و باطن همون...گمیمن دروغ نم_

 ...گردهیبه حالت اولش برم ینخواستنم که همه چ

 ییها بخصوص حرف میزدیکه م یمختلف يحرف ها.کردمیگذر زمان رو احساس نم رفتمیمهمون ها که م شیپ

اون ها جالب بود که از فرهنگ و آداب و رسوممون  يبرا...کردیجذبم م شتریب شدیکه مربوط به کار نم
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زود  یلیساعت خ معمولطبق .میکن دیشرکت بازد يبود که از قسمت آرند نیا مونیروز آخر تصم يبرا...بدونند

 ...زنگ زدم لشیاشتم به موباکنم که نهار براش گذ يادآوریبه آوا  نکهیا يموقع نهار برا...گذشت 

 یخسته نباش...سالم خانوم_

 .یممنون توام خسته نباش...سالم_

 رو برام بهمراه داشت یبخش نانیاطم يتمندیسرحال و رو به راهش رضا يصدا

 ؟ينهار خورد_

 !همه برد يمنو جلو يرها آبرو نیا...اریآره کوه يوا_

 حرف هامونو گوش بده یکس خوادیمعلوم بود که نم...آورده بود نییو پا صداش

 شده؟ يطور ؟یواسه چ_

و  یقاشق عدس نیاول شعوریب يرها نیاما ا.گفتم خودم غذا گذاشتم هیبه رها و بق یمن دروغک..یدونیآخه م_

دستم  یسنا و سامانم کل...باور کن مردم از خجالت...یو تو پخت ستیگذاشت دهنش گفت کار من ن

 ...بد شد یلیخ...گه؟ید کنه يریهر روز خونه رو جارو گردگ دیکم جناب دکترم با تازه محمدم گفت کم...انداختن

 گفت يبا دلخور دیخنده هامو که شن يصدا...! دیدیم یچ يشدن و تو بد

 ار؟یخنده دار کوه یچ_

 ؟یکنیافتاده که بابتش خودتو ناراحت م یآخه مگه چه اتفاق مهم...خانوم من_

تازه حال همشون و ...ناراحت شدم "خانوم اریکوه"که به تو گفتن  نیاز ا..من به خاطر خودم ناراحت نشدم_

 !گرفتم

اتاق و باز کردم و سرم و  يپنجره ...از قبل به خنده افتادم  شتریب نباریکه بهم داده بودند ا ییبایلقب ز دنیشن با

 ...نشنوند واریپشت د يهاخنده ام و موش  يفرستادم تا صدا رونیاز پنجره ب

وگرنه دونه دونه برنامه هاشون و ...آتش بس اعالم کرد یازشون گرفتم که آخرسر عل یحال هی...ارینخند کوه_

 ...دنیکشیم وتریاز اول تو کامپ دیبا

 من حاضرم به خاطر خانومم هر روز"اتفاقا از جانب من بهشون بگو ...يدیچرا زحماتشون و به باد م...بابا يا_

 انایفقط اح...نوکر خانومم هستم...نکرده یکار خودم بود االنم فرق روزیتا د...ام بکنم يریخونه رو جارو گرد گ

 شورم؟یشام و نهارم من م يکه ظرفا ینگفت

 ...بلندم سکوت اتاق و شکست يخنده ها دوباره



wWw.98iA.Com ٤٦٩ 

چه ...ذارمیاصال از امشب خودم غذا م.توام دارم يبرا.خونه امیبذار ب...یکنیمسخره ام م ي؟ توام که دار...اریکوه_

اگه نصفش از دستم افتاد و  یحت...شورمیظرفارم خودم م...يخوریخوشمزه بود چه بدمزه تا تهش م

 زم؟یافتاد عز...شکست

 یاما من فقط باهاش شوخ.و خاص خودش رو پنهون کرده بود یخط و نشون مخف يپشت هر جمله ا عمال

 یتیگله و شکا...دادمیآواهم انجام م ياز امروز و هر روز برا دمیخودم انجام م يبرا روزیکه تا د يکار..کردم

خط قرمز هامون و از روز اول  کاش...همه رو دارند یحق دخالت تو زندگ کنندیامان از آدم ها که فکر م...نبود

 بهش پرداخته نشه يجد ای یشوخ يتو یتا حت میکردیم فیهم تعر يبرا یدوست

چه  یبه کس...بزنه دیو سف اهیدوست ندارم زنم تو خونه دست به س.من مخلص شماهم هستم...بانو جان نیبب_

کوچولو رو تو  هیبتونه ...بدنش قوت داشته باشه دیبا...زود مادر بشه یلیخانومِ من قراره که خ..بعدم...داره یربط

از شما تو خونه کار  شتریب دین بام نمیا يبرا...!وجود خودش بزرگ کنه و هر روز با خودش حملش کنه

 ...ام ندارم یواال اعتراض...کنم

که نکنه ...ته چشماتم يمن بازم نگران دختر کوچولو...گهید يجواب آوا بود و هر لحظه منتظر معجزه ا منتظر

که ...رداراز کوره در بره و بگه دست از سرم ب هویکه ...کنه یتنها زندگ خوادیبه سرش بزنه و باز هوار بکشه که م

 ...قول و قرار گذشته رو وسط بکشه ينکرده پا یینکنه خدا

 ...!به دوستام بگم شهیروم نم گهیکه د نارویآخه ا_

فکر کنم کم کم ...خدا و کالمش شک نداشتم يمن به معجزه ...فرستادم  رونیحبس شده ام و با شدت ب نفس

 .مبل نشستم و چشم هامو بستم يراحت رو الیبا خ...! که کرده بودم و ادا کنم ينذر دیبا

بذار واسه خودشون بگن و ..پس ولشون کن...میحواسم نبود من و تو رو خط قرمزهامون حساس...آره خب_

 هووم؟...بخندن

 یکنیم یکوتاه یدر حق زبان فارس يواقعا که تو دار...ياریبه زبون م یِکلمات مبهم چ نیا_

 ...لب هام نشست يهام باز شدند و خنده رو چشم

تا فقط  زدیشاهرگم کالمم رو م دنشیظرف خند يصدا.دادیم لیخودم و به خودم تحو يحرف ها بدجنس

 ...کنهیو مهمونم م خندهیم نکهیاز ا...هست نکهیاز ا...بشنوم و لذت ببرم

 ...دیکهن خودتون منو عفو کن اتیشما به ادب...من واقعا شرمنده ام_

 .دمتیبخش...کنمیقبول م...یکنیم یذرخواهع يهمه دار نیحاال که ا_
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 دنبالت؟ امیب یحاال عصر ک...خداروشکر_

 ...من خسته ام ؟يایب يبخر يخودت بر شهیداره نم یمعطل یلیاگه خ نیبب...ساعت پنج_

و  میکنیمدل انتخاب م هیاز همونجا  میریم...خونه هست کیمغازه نزد هی...یستیخسته تر از منکه ن...نه_

 .میریکادو بگ دیعمه خانوم و رهام با يتازه برا...میایم

 .میهمه خرجش کرد نیواسه رها چرا؟ ا گهید_

 ...يبد هیهد هیبهش  دیباالخره که با ؟یهفته دعوتشون کن نیتو ا يخواینم_

 ؟يندار يکار...نمتیبیم...باشه پس_

 مراقب خودت باش به رها هم سالم برسون...زمینه عز_

 خدافظ...چشم_

قرارداد بسته شد و  نکهیهم.زدم رونیراحت تا عصر کارهامو انجام دادم و زودتر از شرکت عرفان ب الیخ با

پنجشنبه ام به صرف شام دعوتمون کرد  يبرا...یخوشحال هیبرام خبر خوش بود و ما دیعرفان هم به آرزوش رس

 ...پاگشا وربطشو برطرف کنه و به قول خودش عروس و دوماد  یب يحرف ها يتا دلخور

به  نکهیا يطال شده بودم اما برا یآوا به گوشواره و گردنبند و حت يچند وقت متوجه عدم عالقه  نیتو ا نکهیا با

خودش  يِتا تو پا امیبا آوا ب تونمیفروشنده بهم گفت که م...دمیپا بند خر هیکنم براش  کترشیزنانه نزد يایدن

 .تو پاش باشه تونهیو مدامم م شهیباز نم انایاح گهید ياونجور...جوشش بدن

 ...انجام داده ،عاشق بوده یتو جهان ،کار مهم یکه ،هر وقت یهر کس کنمیفکر م من

تونه  ی،جهان هر کدوم از ما م یکشور هر کس ایمرز شهر  ایچهارگوش اتاق  یعنی، یجهان هر کس یعنی جهان

 ...میکشیکه خودمان م یخودمون ،با مرز ها و خطوط یی،با خواست و توانا میکنیباشه که خلق م يزیهمون چ

خلق کرده و اون مخلوق ،خارق العاده از آب در اومده و موندگار شده و  يزیزده ،چ يکه دست به کار یکس هر

 داشته باشه ییبایز نیبه ا یتونست مخلوق یاگر عاشق نبود نم.،عاشق بوده ختهیبرانگ نیتحس

تونه بکشه ،ون گوگ اگه عاشق نبود ،شب  ینفس هم نم هیتونه برداره ، ینمقدم هم  هیاگه عاشق نباشه  آدم

لوتر  نی،مارت زهیبر رونیب یکنیکه ستاره هاش مثل آبشار هر بار که نگاش م دیکش ینم يستاره باران و طور

نبود اگه عاشق  ایرو یحت اشیرو.ارهد ییایگفت که رو یهزار هزار آدم ،محکم نم نیاگه عاشق نبود ،ب نگیک

 ...نبود
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کلمه هم تا به حال  هیاگه عاشق نبود  يهمه غزل نگفته بود ،محمود دولت آباد نیاگه عاشق نبود ا حافظ

 همه دود جون داده بودن ، نیشهر اگه عاشق نبودن تا حاال وسط ا يننوشته بود،درخت ها

و  ختیر یو م شدیز صبرش تموم مرو هیموند و  یهمه سال سر جاش نم نیاگه عاشق نبود ا يپارك و پل

 ... کردیم چارهیهمه رو ب

منو محتاج نفس  نقدرینداشتن ،آوا اگه عاشق نبود ا یسرخ نیبه ا يها وهیانار اگه عاشق نبودن م يها درخت

 ....نبود یخوب نیکه اگه عاشق نبود صداشم به ا کرد،مطمئنمیهاش نم

 ....صبر نبود يبرا یلیدل میعاشق نبود اگر

و  کردمیبهش ابراز م شبیاز اتفاق د مویخوشحال دیبا...بخرم يشتریب يها هیخانومم هد يکرده بودم برا هوس

از  ترسهیکه م فهممیم...زنهیو دم نم کنهیو تحمل م یداره چه جنگ تن به تن دونمیم..اوردمیبه زبون م یحت

 نیکه ا يتحمل و صبر...بودم دهید وآوا ر يروزها نیمن سخت تر...و هست کنهیکنارم بودن و باز اعتماد م

و داد راه  غیج بردمشیم شیآزما يکه برا ییوقت ها یحت...نطورینبود ا...یِکرده ستودن دایروزها پ

 یگاه یحت..فرستادیو لعنت م دادیو زمان فحش م نیبه زم...کردیم يریو بهونه گ کردیمدام قهر م...نداختیم

 ...حاضر نبود صدامو بشنوه یو ظهر حت میخوردیم ونهاومد که صبح کنارم هم صبح یم شیوقتا پ

 نکهیاما هم...کردمیو به امان خدا رهاش م شدمیبارها خسته م...شدیآوا مانع درمانش م یسخت

که داشت  يمتضاد يو با حس ها شدمیاومد دست به کار م یبه چشمم م تشیمظلوم...تشیمعصوم

 ...دمیجنگیم

بلکه دست ..که دست من نبود یدرمان...نشونه درمانشِ نینه تن داد بزرگتراالن به خواسته ام معصوما نکهیهم اما

آوا هنوزم برام قابل  یدو دل...ذاشتیم دیخودش رو با ریتاث یستیوگرنه اون همه سال همز...من بود يخدا

که ...ارمیکه کم ب...بود که کار دست خودم بدم نیتصورم ا کردمیفکر م شبیمثل د یهربار که به شب...لمسه

ورد زبونش  "بسم اهللا"همون  یو حت...لبش ریز يزمزمه ها...نفس هاش يصدا نکهیهم...اما ...کنم یقالب ته

با لمس  یکه گاه يرو که سراغم اومده بود پر داد و جاش حالت سکرآور يهوس جنون آور...موقع ورود به اتاق

تن پر اضطرابش رو  يون لحظه که گرمادرست هم...کرد داریتو وجودم ب رواومد  یآوا سراغم م يدست ها

به ظاهر خفه  يهق هق ها نکهیاما هم...کلنجار رفتم با خودم تا سمتش نرم...حس کردم هوش از سرم رفت

که  يسر...تنه اش یکینزد....لمس دست هاش...دست از لجاجت با عقل برداشتم  دیکش ادیگوشم فر ياش تو



wWw.98iA.Com ٤٧٢ 

 یحت...ها نیتمام ا...منقبض شده اش  يو پهلو فیظر يشت هاانگ یحت...پر سوزم بود ي نهیس به دهیچسب

 ...دنشیبه آغوش کش ياز دست بدم و جرئت کنم برا اریبود تا اخت یاز اون ها کاف یکی

 ...دوست داشتن و خواستن و یکه بفهمه معن...ستیدل ن يجا چوقتیه عقل

 ...و اریلمس  يبفهمه دل دل کردن و رنگ باختن لحظه  که

 ...و اریدخترك ته چشم  يبفهمه وسعت دوست داشتن نگاه معصوم و کودکانه  که

به ...بودن دنیبود و گرم حرف زدن و خند ستادهیدر ا يبا رها جلو...دم در شرکتشون دمیرس قهیچند دق ریتاخ با

زودتر سالم شدم و با اومدن رها و آوا  ادهیپ نیاز ماش...هردو به سمت صدا برگشتند  نیبوق ماش دنیمحض شن

 ...کردم

 احواالت؟...سالم رها خانوم_

 خندون و شاد گفت يبا رو شهیهم مثل

 ...کرده رتیکه خواهرم پ نمیبیم ؟يخوبم تو چطور_

 ...دیدور گردن آوا حلقه کرد و گونه اشو محکم بوس دستشو

 دونستمیاز اولشم م...عادیشدن؟ امان از دست م دایشبه پ هی تیشونیپ يرو يو چروکا نیچ نیا...خوب تر ازتو_

 ...!کنهیشکسته و مچاله ات م

 ...میدیخندیرها م نیبا مزه و غمگ ي افهیکه به ق میمنو آوا بود نیا حاال

 ...يبد یلیخ ار؟یکوه میداشت_

 .نره اتونیفردا شب خونه عمه خانوم .کردم یشوخ...ریحاال به دلت نگ_

 از دور گردن آوا برداشت و رو به خواهرش گفت دستشو

 فر کنم؟ ایبلنده خوبه با ساپورت؟ موهام و سشوار بکشم  رهنیبپوشم؟ اون پ یمن چ_

 گفت ياش قفل کر و با لحن طلبکارانه ا نهیس ریبود دست هاشو ز دایکه از صورتش کامال پ یبا خستگ آوا

 ؟يدیسوال و ازم پرس نیاز صبح چند بار ا_

 ...افتادم یزود به غلط کردن م یلیو خ دمیترسیآوا م يرها بودم از لحن جد يجا منم

 دیببخش...رفته بود ادمیآخ _

ترسناك و به  یگاه! آوا بود تیشخص يها تیاز واقع نمیا.لبمو به دوندون گرفتم تا خنده ام معلوم نشه گوشه

 ...شدت خشن



wWw.98iA.Com ٤٧٣ 

 دستم گرفتم يآوا کردم و بازوش و تو کیخودم و نزد...بگه یآوا چ نینگاه سنگ ریمونده بود ز...رها چارهیب

 .خونه میکه زودترم برگرد میبر...يخسته ا یمگه نگفت...خانوم میبر_

چشم هاش  يسرش برداشت و رو ياز باال شویدود نکیآوا نگاه کنه ع يبه چشم ها نکهیبدون ا رها

 گفت يبا لحن کامال دستپاچه ا...گذاشت

 خدافظ...دیمراقب خودتون باش.شهیم رمیمنم برم د...گهیخب د_

و هنوز  دیحرف هامون هم ته کش یبه قول...بود ینیسنگ کیتراف....میشد نیو سوار ماش میکرد یها خداحافظر با

و خاموش کردم و هربار که  نیماش...مدام پدر پامو درآورده بود يکالژ و ترمز گرفتن ها.میبود دهیبه مقصد نرس

 ... دمیکشیم نییو پا یدست شدیرو به روم جا بجا م نیماش

 .خسته شدم. کمتر بود کشمیتو اتوبان تراف ینداختی؟م...ياومد نوریخب چرا از ا_

 ...که بشه ذاشتمینم یعنی! بدعنق بشه شیخستگ يقرار نبود روزها...دیکوب یصندل یو سرشو به پشت دینال

 باشه؟.میدیرس یام تحمل کن گهیدو تا چراغ قرمز د...برم ریمس نیمجبور بودم از ا...خانوم ِ بد اخالق من_

چند لحظه بعد ...شکمش شدم يرو يقفل شده  يبزنم که متوجه دست ها یخواستم حرف...بود انگار کالفه

 هیو دوباره تک داشتیبرم یاشو از صندل هیتک یگاه...آروم و قرار نداشت...دیشکمش کش يدست هاشو آروم رو

 ...دچار عادت ماهانه شده هبود تا متوجه بشم ک ینظرش گرفتم کاف ریکه ز يا قهیتو همون پنج دق...دادیم

 ... دادیراستشو مدام تکون م يپا...دادم  نییسمت آوا رو پا ي شهیش

 ...داشتم و بردارم نیکه پشت ماش یآوا پتو نازک يزده باشم و هم برا يانبریشدم تا هم م یفرع ابونیخ هی وارد

 ...که میدینرس! ؟یچرا نگه داشت_

در سمتشو باز ...رو برداشتم  یپتو مسافرت نیاز صندوق عقب ماش.شدم ادهیباز کردم و زود پو  نیماش کمربند

 پتو با حرص گفت دنیبا د...کردم

 ؟يگرممه؟ خل شد ینیبینم...؟یِواسه چ نیا_

دو طرف پتو رو دور کمرش ...دستاشو باال نگه داشته بود ...پا و شکمش انداختم يرو باز کردم و رو پتو

 يانگار همه ..دیگونه اش به صورتم چسب... شونه ام قرار گرفت  يسرش درست رو نیح نیتو هم...دمیچیپ

 نیگرمش از کوتاهتر ينفس ها نکهیهم...زدیوقفه م یام ب ینبض دل لعنت...شهر تو سکوت و سکون رفت

 ...قلب دوباره شروع شد نیلرزش و کوبش ا...خوردیبه صورتم م نمونیب يفاصله 

 گوش و شونه ام بلند شد نِیش از جایی بمحزون صداي
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 .شدم يباز دختر بد....دل دردم زده به اعصابم...دیببخش_

 ...نشد که يطور...مهم نیست:و چرخونم و از سر شونه نیم نگاهی به صورت سرخش انداختم  سرم

پشت دستم و آروم ....مظلومش تر شده بودن يها یطوس..بغض نگاهش ناخودآگاه ازش فاصله گرفتم دنید با

 ...کنار چشمش رو پاك کردم یسیو با سر انگشت سبابه ام خ دمیگونه اش کش يرو

  رم؟یواست از داروخونه قرص بگ يخوایم_

 ...تنها سر تکون داد...هم قفل کرده بود يرو لبهاشو

 د؟یخرواسه  میایب گهیروز د هیخونه  میبرگرد يخوایم...؟يخواینم يزیچ_

 ادمی چوقتیه...درد معمول نبود هی يها فقط برا نیا...صورتش يسرد...چشم هاش یسیخ...چونه اش لرزش

 دیترد نیداشت ا يا گهید لیدل دیبا...رو متحمل شده باشه يادیاومد که آوا به خاطر عادت ماهانه درد ز ینم

 ...یاپیپ يها

آوا رهام  يفکر اشک ها...موهامو چنگ زدم .و بستم نیدر ماش... دمیکش رونیب نیتنه ام و از ماش باال

 شیدلواپس...درست مثل االن...کردیتو سکوت محض نگاهم م...با بغض یوقت شدیهمه قلبم مچاله م...کردینم

از برگ ...که تنش یمن يبرا...نکرده بودم يکه جز محبت در حقش کار یبا من...با من بود؟ یهمخوابگ يبرا

 ده بود؟گل هم نازك تر تصور ش

من ...منکه از تمام ترس ها کابوس هاش خبر داشتم...کرده بودم؟ کاریمن چ...فکر آغوشش...اشک هاش فکر

حرف ...امروز یحت...کردم؟ يرو ادهیز شبیچرا د...؟...گوشش حرف زدم ریمدام ز شبیچرا د...کرده بودم؟ کاریچ

 ...همه و همه...بود هآوا شد نختیمن باعث بهم ر يتلفن که جز تصور احمقانه  يپا ياحمقانه 

که به  یمن از حق....دمیبخشیخودم رو نم يرو ادهیگناه و ز نیمن بابت ا...عضالت بدنم منقبض شده بودند تمام

و خنده حرفشون و  یکه با شوخ ییآدم ها هیشده بودم شب...دمیبخشیتصاحبش کنم خودم رو نم خواستمیزور م

جسم آوا رو  تونمیاحمقانه م يها ینیریمسخره و خودش يها یفکر کردم با شوخ...رسندیو به هدفشون م زنندیم

 ...مال خودم کنم

 نکهیا يبرا..چند ساعته؟ ای يا قهیلذت چهارده دق يبرا...؟یچ يبرا میتن به تن بش...؟یخودم بشه که چ مال

 ونیم...ذهنش يهر لحظه تو...رو که تحمل کرده؟ يهر شکنجه ا ادیب ادشی...من لذت ببرم و آوا درد بکشه؟

 خوام؟یم نویمن هم!...آره؟...هرمز؟ هیبشم شب...نفس نفس زدنام
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تو  یخوب شدن و لذت بخش بودن زندگ...زنده کنم؟ شویهم مرگ زندگ يکه تک تک لحظه ها خوامیم

 یشونیپ يبوسه ها نیبه هم...گرم و لذت بهش یهم نفس نیپس چرا من به هم...شه؟یس خالصه نم.ك.س

 من چم شده خدا؟ کنم؟؟ینابهنگام بسنده نم يها یکینزد نیبه هم یحت...آرامبخش

 ...دستم فشردمشون يپنجه ها ونیدرد گرفته بود بس که م شهیاز ر موهام

اما چشم ...ندارم  یو همخوابگ یکیقصد نزد...خواستم به آوا بگم که قصد آزارش رو ندارم...شدم نیماش سوار

 ...الل شدم باز...به دهنم زد یقفل محکم...اش دهیمنظم و صورت رنگ پر ينفس ها...بسته شده اش يها

 قیبه گمانم عم...دیپلک هاش نلرز...رو با دستمال پاك کردم شیشونیپ یسیخ...و باال دادم  نیماش شهیش

به مغازه تخت  شمیساعت پ مین ینیشبیزودتر از پ...راه خلوت تر شده بود...و حرکت دادم نیماش...بود دهیخواب

 ...میدیرس یفروش

که بهتر از اون  یهرچ...بخرم دیجد ينفره  هیتخت  هیگرفتم براش  میاما تصم...کنم داریاومد آوا رو ب ینم دلم

 ...و پر سر و صدا باشه یمیمدل قد

 يها یپر از دوراه من یزندگ...سردرگم...کالفه بودم...شونه اش بردم و دوباره برگردوندم کیو تا نزد دستم

 مگه نه؟...من از چشم خدا افتادم...دیرسیم گهید یدوراه هیبازم به  کردمیهر کدوم و انتخاب م...تموم نشده بود

شب شده بود و من دو ساعت به  میساعت هشت و ن...شدن هوا و پهلو به پهلو شدن آوا به خودم اومدم کیتار با

 ..شده بودم رهیلب داشتند خ هاش خنده به يکه اغلب مشتر يدر مغازه ا

 ...ينکرد دارمیچرا ب...م؟یدیرس_

 نییرو پا نیماش ریآفتاب گ...و پتو رو از دور کمرش باز کرد دیکش یبه مقنعه اش دست...کردمیصدا نگاهش م یب

 ...دیخوابالو اما متعادل پرس یبا لحن...نگاهش به ساعت افتاد...کرد زیچشم هاشو تم يداد و گوشه 

 م؟یبود کیتا االن تو تراف_

 ...لب زدم تنها

 ...آره_

 .تا نبسته میبر...یپس چرا نشست_

سرش به ...و دستش و دور بازوم حلقه کرد دیجوب پر ي گهیاز طرف د...و قفل کردم  نیدر ماش...میشد ادهیپ

 ...بود دهیپشت آرنجم چسب
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و با  شدندیتخت ها رد م نیتا خانوم جوون از ب از ما دو ریخلوت بود و غ...میمغازه بزرگ و دو دهنه شد وارد

حرف از کنار هم  یافتاد و ب یم...یچوب...ساده...یسلطنت ينگاه هردومون به تخت ها...زدندیفروشنده حرف م

تخت  يرو به رو...به ستمش رفتم و آوا همراهم اومد...به چشمم اومد ينفره ا هیتخت ...میشدیکدوم رد م

 ..شد دهیآوا از پشت سرم شن يبزنم صدا یاما تا خواستم حرف...بودم ستادهیا

 نیا...ام نباشه رهیرنگ ت.ادیخوشم نم یسلطنت ياز تختا...تاجم نداره...تخته که پشت سرمونه خوشگله نیا_

 خوبه؟ نیکن بب گاشین..نباشه بهتره رهیت..رمیگیروشن م مونمیرو تخت...روشنه

اما ...آوا رو متوجه نشدم ياولش عدم عالقه ...مختلف يبا مدل و طرح ها...شتندمغازه تاج دا يتخت ها اکثر

ذهنم دنبال  يعروس مقاوت کرد تو يبر مد بودن اون مدل تخت ها برا یاصرار فروشنده مبن يکه جلو یوقت

 ...!تاجِ تخت...! گذشته اش افتادم يرد پا

 ...حواست کجاست...جان اریکوه_

بابت خواسته معقول و نا معقولت بازخواستت  شیلم تشر زدم که مگه چند ساعت پبه د...کش اومد لبخندم

 ؟یشیم یجانم پر و خال هیبا ...نگاه هینکردم که باز با 

 ...دیجونم؟ ببخش_

 ...چشمم چرخوند يمردمک ها ونیلرزونش و م يها یاومد و دلواپس طوس کمینزد

 ... یتو خودت...شده؟ يطور_

فکر و  ی؟آدم ب...ام نداشتم يمن حق خاطره باز...لب هام بود يداغ بوسه هاش هنوز رو...تنگ شد نفسم

 ...نداشت زیچ چیخودخواه حق ه

 کدوم پسند شد؟...نشده يزیچ...نه خانوم_

 و گفت ستادیدست به فروشنده اشاره کرد و دستپاچه رو به روم ا با

و دوست  یکیاما من اون ...ا واسه عروس داماد قشنگ ترناون...تاجدارمون مدن يتخت ها گنیآقا م نیا_

 ...خب یول...خورده ام گرونتر هی نکهیمثل ا...دارم

 ...دیچرخیصورتم م ياعضا يمتعجبش رو يچشم ها...دمیلب هاش کش ياشاره ام و نوازش وار رو دست

 ... يهرکدوم که تو دوست دار...يتو بخوا یهرچ...ششیه_



wWw.98iA.Com ٤٧٧ 

بود و  ستادهیکه دور تر ا ياز کنارش رد شدم و سمت فروشنده ا...و از نظر گذروندم گنگ و ماتش ر يها چشم

که آوا  ویرنگ یاسی یرو تخت...تخت و تشکش...سفارش هامو دادم...بود رفتم لیمشغول حرف زدن با موبا

 ...ارنیقرار شد فردا عصر برامون ب... انتخاب کرده بودم سفارش دادم

به  يرو ادهیپ الیخ...آوا گرم شده بودن يدست ها...نم نم بارون به صورتمون خورد میزد رونیاز مغازه ب یوقت

 ...مخالفت کردم شیجسمان تیاما به خاطر وضع...سرش زده بود

باال سرش نگه داشته بود تا بارون  فشویتر شده بود و آوا ک دیبارون شد...و پارك کردم نیدرب خونه ماش يجلو

و مکث  نهیاما من با طمان...چرخوندم و آوا زودتر وارد خونه شد اطیو تو قفل در ح دیکل عیسر...به صورتش نخوره

 ...کردیترم م وونهیهوا هم داشت د اام...بشم  سیبارون خ ریز خواستیانگار دلم م..رفتمیراه م

و حس  خوردیکه به صورتم م يتماس هر قطره ا...سرم و رو به آسمون گرفتم ...تخت کنار پله ها نشستم يرو

 تونستمیو م زدیبه صورتم م یآروم یلیبارون و که س يتعداد هر قطره ...با وجود شدت بارش یحت...کردمیم

 يقطره ها...به تنم نشست یمحسوسسردم نبود اما لرز ...و ببلعم زیدل انگ يهوا نیدوست داشتم ا...بشمارم

 ...! دادمیم حیبا آوا ترج یبارون و به هم نفس ریشدن ز سیو من باز خ دیچکیبارون از سر و صورتم م

نه  يمژه ها...در اومده بود یو مشک رهیروشنم حاال به رنگ ت یشلوار طوس...بود دهیمردونه ام به تن چسب رهنیپ

 ...کردندیم ینیچندان پرپشتم احساس سنگ

 ...آوا به گوشم خورد يکه سراغم اومده بود غرق بودم که صدا يحالت خلسه ا تو

 ...اریکوه يخوریسرما م...يشد سیخ...تو؟ يایچرا نم_

همون چند لحظه  يبرا...ستادیوسط پله ها ا...تخت بلند شدم يتق تق کفشش که به گوشم خورد از رو يصدا

اون زودتر از من حرکت کرد ...فاصله امون دو پله بود...بودن دهیاش چسب یشونیپ يصورتش رو يها يام چتر

روشنش رو  ينگاه به چشم ها...بود یچشم هاش دوست داشتن یدلواپس... ستادیام ا نهیبه س نهیس...اومد نییو پا

اعتراف کنم که دلم آرام و قرار  خواستمیم...بازوم يدست هاش نشست رو نکهیتا ا...اوردمیتاب نم

 ...اما...اعتراف کنم که کاش آرومم کنه خواستمیم...نداره

بود که دو سه ساعت  نیشدم واسه ا یاگه عصبان نمیتو ماش...شده؟ منکه حالم خوبه يطور اریکوه_

 ...دلم...قبلش

 ...که تموم کردن جمله براش سخته دمیفهم
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انگار که مشت و ...خواستیدلم اتاق خودم و م...میاز پله ها باال رفت یحرف چیه یدستش و گرفتم و ب فیظر مچ

دست آوا رها شد و دستم  یک دمیونقدر خسته که نفهما...خسته بودم...عقلم دمار دلم و درآورده بود يلگد ها

 ...دیدر و چسب رهیدستگ

 ار؟یکوه یخوب_

اگر شب ...اگر آوا نبود! آغوش مادرم تنگ شده بود يدلم برا...سال عمرم کیبا تمام چهل و ...تمام مرد بودنم با

مادرم  يشبه برا کیچند سال رو  نیا يها هیحتما گر...کردمیحتما شب رو کنار قبر مادرم صبح م...نشده بود

 ...دادمیسرم

 ...دادیعذابم م شتریب...لب هاش يدیسف...آوا ي دهیپر يو رو رنگ

 رم؟یدوش بگ_

لباس هامو درآوردم و به حمام  يهمه ...تکون داد و وارد اتاقم شدم يسر...بود از حال دگرگونم متعجب

کف دست ...میشونیپ...تنم کردم مویسورمه ا يوله ح...داد امیآب تن خسته و مجروحم رو الت یگرم...رفتم

به  اجیآوا احت...رفتمیم رونیب دیتنم مونده بود اما با يسوزش سرما تو...شکمم داغ شده بود يرو یحت...هام

 .بود ختهیبهمش ر یکاف يو امروزم به اندازه  شبیرفتار د...صورتش ییرنگ و رو یب...داشت تیتقو

کمد برداشتم اما تا خواستم بپوشم آوا به در اتاق زد و  ياز تو مویدونه برف رِیکت ج... دمیو سشوار کش موهام

 ...واردشد

اشو  یرنگ و روش تمام سع یبا وجود لبخند ب...به محض ورودش به مشامم خورد شینیدارچ ییچا يبو

 ...ادیبه نظر ب ریکه باورپذ کردمیم

 ؟يبر يخوایکجا م_

 .امیم کنم زود دیخر...رونیبرم ب_

رو به ...اومد یپوست بدنش م یکه با شلوار اسپرتش ست شده بود به صورت و حت شیذغال يحلقه ا نیآست تاپ

 ینیس يرو از تو ییچا وانیو ل دمیتن داغم رو عقب کش...شد رهیپر ابهام به چشم هام خ ستادمیروش که ا

 ياگر برا یکیهمه نزد نیا... ادیب شبه خود دیشا...بهش زدم یفیظر يرفتن از اتاق تنه  رونیموقع ب...برداشتم

 ...کننده بود وانهیمن د ياون خوب نبود برا
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تازه دم و خوش  ییچا...کردیکالفه بودم و سرم درد م...نشستم که آوا کنارم نشست ونیمبل مقابل تلوز يرو

 ختهیر ییچا يتو نیخوشم اومد دارچ نکهیاز ا...امتحانش کنم گهیآوا وسوسه ام کرد که دوبار د يعطر و بو

 ...لبش به چشمم اومد يرو يخنده  یخوشحال شده بود و پهن

 صیتشخ تونستمیبود که نم ریاما اونقدر ذهن و فکرم درگ...خوردیبه مشامم م ذاشتیکه آوا داشت م ییغذا يبو

قبل ...زودتر دیبا...هم گذاشتم يچشم هامو رو يا قهیچند دق يسراغ غذاش رفت و برا...پزهیم یبدم داره چ

 .رفتمیم رونیها ب ابونیبرداشتن خ لیقبل س...بسته شدن مغازه 

 .شدم رهیخ جیموقع پوست کندن هو شیاپن آشپزخونه گذاشتم و به ظرافت کار يدست هامو رو آرنج

هنوزم که ...خوب شدن و روحت ریتنت د يزخم ها...ادمهیاما من ...ستین ادتیتو ...یبدزخم ؟يهاتو نبر دست

جهل خودم دست و پا  يمن تو...من ناتوانم...تا درمونت کنه؟ از عهده من خارجه میبر یک شیپ...ههنوز

 ...گشتمیدکتر خوب و کارکشته برات م هی یِپ دیاز اول هم با...زنمیم

 !!زهیت یلیاون چاقو خ...دمیآوا من خودم انجام م_

 خندونش گفت يلب ها ونیاز م آروم

 ...اریکوه ستمیبچه که ن_

 ...اوردیپوست دستش م یکیرو تا نزد زیت يشده بود و چاقو رهیچشم هام خ به

واسه  شهینم رید...امیزود م رونیبرم ب...دمیاصال خودم انجامش م.زهیت یلیاون خ...یچاقوتو عوض کن شهیآوا م_

 ...غذا درست کردن

 يلبخند ها نیهم...برداشت يا گهید يچاقو شیکنار دست نتیاز کاب یوقت دمیکش يآسوده ا نفس

 ...بود یدل سالخورده کاف نیبه فنا رفتن من و ا يبرا طونیش یمظلوم و گاه یگاه يچشم ها نیهم...نیدلنش

دستور پخت سه نوع غذا رو رها برام ...کنم يخودم آشپز خوامیم...هفت پشتم بسه يامروز برا يزیآبرور_

تو نبود مامانم واسه بابام غذا  شهیهم...اونموقع ها که خونه بابام بودم...نکرده باشما ينکه اصال آشپز...نوشته

 کردیآخه از بس تن و بدنش درد م! نجونفس یحت...خوراك جوجه...چلوگوشت...بود يکه مقو یهرچ...ذاشتمیم

 دمیون چند ماه فهمالبته هم...تا درس بخونم نیرزمیتو ز رفتمیم...!درس بخونم ذاشتیناله اش نم يشبا صدا

 ...چدهیپیکه از نبود مادرم به خودش م
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که بهش  ینامعلوم ينقطه ... دنیمرداب غلت يمردمک چشم هاش تو...حرکت موند یدستش ب يتو يچاقو

با  نباریا...ها افتاد جیدوباره به جون هو...دیپشت دستشو به چشم هاش کش....! زود گم شد یلیشده بود خ رهیخ

 ...نبود يخبر گهیکه داشت د یاز آرامش...با خشونت...حرص

  ؟يخواینم رونیاز ب يزیچ_

 نه_

سرش  يآشپزخونه گذاشتم و باال يپاتو...اپن رو دور زدم ...جواب داد یو الک دینشن یچیداشتم ه حتم

 زیآو يتوجه گوشواره خم شدم م یتازه وقت... زیم يام رو گهیبود و دست د شیدستم به پشت صندل هی...ستادمیا

 ...!بود دیجد...دارش شدم

از سرانگشت هام به قلبم  یبیحس عج...که سرش و به سمتم برگردوند دمیکشیگوشواره اش دست م به

 ...گوشواره و گردنش زمزمه کردم زیآو نیب ییجا... ختیر

 ده؟یواست خر یک...مبارکه_

 ...لبخند زدن نداشت یو حت دنیخند ينا دیشا...از ته دل نبود...از سر اجبار بود لبخندش

 خوشگله؟...دهیرها خر_

به دلم ربط داشت نه به عقل ...گوش آوا رو کرد يالله  دنیکه اون لحظه هوس بوس شدیدلم مربوط م به

کرده  ریعقل و دل گ نیمن ب...نبودم يمن کاره ا...زود اعتراض خودش رو نشون داد یلیکه خ کتاتورمید

که با ...به نفع دلم چیه کی...موبار طرف دل کیو  گرفتمیطرف عقلمو م دیبار با هی...ده نشمب نکهیا يبرا...بودم

 ...آوا نشوند يرو لب ها یقیعم يبارش خنده  طنتیش يخواسته 

خانوم خوش خنده مربوط  نیکه به دل درد ا يزیچ...ییدوا...یقرص ؟يخواینم یچیه رونیاز ب یمطمئن_

 ؟يالزم ندار...بشه

بس که ...دستش گذاشتم يبرداشتم و رو زیم ي؟ دستم و از رو...سوال ایبوسه بود  يگونه اش به هوا یسرخ

انگشت شصتمو ..انگشت هاش فرو رفته بود يجا قایاز شلوارش دق یپاش فشار داده بود قسمت يناخن هاشو رو

 ...بودبه دستم هام  رهیخ قیآوا نگاهش دق...  دمیآروم و نوازش وار پشت دستش کش

 تو خونه؟ يدار یهمه چ_

 ...از جنجال درونم رو آروم کرد یناش ياهویه...صداش آرامش

چ يبرا رونیب يبر يخوایفقط تو م...بودم دهیخودمم خر...هست یتو کمد همه چ دمیاومدم د...آره_
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شدن  يهرلحظه احتمال مساو...!ستین نانیاش قابل اطم جهیچون نت...نداره یعاقبت خوش چیه کی يباز

 ...!هست

 .نیهم...نود ادامه بده قهیتا دق شیراحت به باز الیتا فقط دلم با خ دمیکوتاه بوس یلیرو خ شیشونیپ

 .گردمیزود برم..میراه بنداز اطیتو ح یدرست و حساب شیآت هی...هوا نیتو ا...بخرم گریبرم ج_

گذاشتم و  نیفرمون ماش يم و روسر يچند لحظه ا يبرا...پرت کردم نیماش یصندل يخسته و داغم رو رو تن

 رو روشن کردم نیبعد ماش

 نیماش يبخار گرفته  ي شهیش يبارون قطع شده بود و تنها آثارش رو دمیرس یگرفروشیبه مغازه ج تا

 مینیاز ب...به تنم انداخت يسرد و سوز پس از بارون لرز بد يشدم هوا ادهیکه پ نیاز ماش...کردیم ییخودنما

 .و پشت لبم داغ شده بود زدیم رونیحرارت ب

آوا  اطیکنج ح شیتا آماده کردن آت.و برگشتم دمیتازه از مغازه خر یلیو دوتا نون سنگک نه خ گرخامیو ج نوشابه

 زیول زیجل يصدا...چوب گر گرفته يبو...خونه يتو گشتیغذاش زود برم يچند بار اومد بهم سر زد و به هوا

آب رو همراه خودش آورد و قرار شد  يکه آوا کتر یبه خصوص وقت..کردیم قیتوامان بهم تزر یلذت...شیآت

 ...میبخور یذغال ییچا

آوا داره با  شدیباورم نم...شدن تخت حواسم و پرت کرد دهیکش يبودم که صدا گریج دنیکش خیبه س مشغول

 ناخودآگاه صدام باال رفت...رهیتخت کلنجار م

  ؟یکنیم کاریچ يمعلومه دار...آوا_

اش به تخت بود که با بلند شدنم و حرکتم به سمتش  هیتک...به سمتم برگشت عیسر یلیجا خشکش زد و خ در

 ...ستهیتخت رو دور زد تا دورتر با

 بود؟ يچه کار نیا...کنه؟یمگه دل و کمرت درد نم...ست؟یمگه روز اولت ن_

با  دمیکه لب باغچه رس یو وقتگرفت  يرو به باز دشیشالش سف يگوشه ...دیباریاز سر و روش م یدستپاچگ

 به چشم هام نگاه کرد و گفت دیترد

 ...تو رنگ و روت از من بدتره ها.ستین میمن طور...بزرگش نکن_

 ...زدیدنده بهم زل م هیتخس و  کردمیسرزنشش م يبابت کار یکه وقت ییهمون دختر کوچولو هیبود شب شده

 ...رووبچه پ! پلک بزن فکر نکنم با روبات طرفم يخوایم_

 دیاما مغرورانه خند طنتیباال انداخت و با ش ابروهاشو
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 .تا منم برم شامو بکشم شیآت کیپس خودت تخت و ببر نزد_

به خاطر  یرو فرش...گذاشتم  اطیح ي گهیتخت و طرف د...گفتم يجانانه ا "چشم"غالم حلقه به گوش  مثل

نکنه خودمم کمکش  نییپله ها رو باال و پا ادیآوا ز نکهیا يبرا...عوضش کردم ...بود سیخ سیبارون خ

 ...دستم زد شتداغ پ ریناخنکم بزنم که با کفگ خواستمیم...خوب بود یلیغذاش که خ يبو...رفتم

 يتو خواستمیقاشق غذا رو که م نیاول...اشم مجبور شدم خودم بخورم هیخورد و بق گریبه زور چند لقمه ج آوا

غذاش بد مزه باشه و نتونم عکس  دمیترسیم...نهیعکس العملم و بب خواستیم...دهنم بذارم متوجه نگاه آوا شدم

اونقدر نگران بودم که با ...دهنم فرو بردم يوقاشق رو ت دیبا ترد...نشون بدم يو خوشحال کننده ا یالعمل واقع

 ...زبونم نرفت ریز يمزه ا چیغذا ه دنیجو يبار نیاول

 ؟يپلو دوست ندار نیریش_

آوا با  دمیتا به خودم اومدم د...گونه اش از سرما یسرخ یِمن پ يحواس پرت شده ...نگران آوا يها چشم

 ...داده  هیبه تخت تک یناراحت

 یِواقعا عال...غذارو نخورده بودم نیمن تا حاال ا...خوشمزه اس یلیخ_

زبونم  ریز جیهو ذیلذ يمزه ...اشو از تخت برداشت و بالفاصله با قاشق خودش غذارو امتحان کرد هیتک

 ... دیعطر غذاش تازه به مشام از کار افتاده ام رس...بود

 ...به نظر خودمم خوشمزه اس_

 نشیریشور و ش...یبزن ادیکم و ز هیادو یو بدمزه بشه؟ مگه مثل من یشما غذا درست کن شهیاصال مگه م_

از اول اول خودت  دیبا.رو سر خودم گذاشتم یدست یدست یچه کاله نمیبیم کنمیاصال االن که فکر م...یکن

 .يکردیم يآشپز

 یعقلم تالف.باز عقل و دلم به جون هم افتادن...دنشیخند ينخود یحت...چشم هاش يبرق تو...پهنش لبخند

 .چشمم به دستورش از قاب صورتش گذشتند يمردمک ها.کنه یسر دلم خال خواستیخورده رو م يگل ها

حواس  نیو ا خوردمیداشتم سرما م...متوجه شدم رید نقدریچرا مزه و طعم غذا رو ا دمیتازه فهم...ام گرفت خنده

 ....افتاد یکم کم داشت از کار م...دونگ به اسم آوا زده بودم شیکه ش يپنج گانه ا

 .کردیو لبخند به صورتم نگاه م اقیآوا با اشت نباریدهنم فرو بردم و ا يرو تو يا گهید قاشق

بابت  یجنبگ یاز ب یحت.دیاز زمان معمولش طول کش شتریب میزدیم نشیکه ب ییبت حرف هاخوردنمون با غذا

 ...که دستپخت آوا بود دچار دل درد هم شده بودم ییخوردن غذا
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اصال هر روز که تو غذا درست .شورمیخودمم م...کنمیخودم ظرف هارو جمع م...يایب يبر خوادینم گهیتو د_

 ...بوسنیهر روزم که من غذا پختم ظرفا دست شمارو م...شستن ظرفا بامن يکرد

 ...دستم گذاشت و مانع شد يبردارم که دستشو رو خواستمیم بشقابشو

 ...انگار يخسته ا.برمیخودم م اریکوه_

 بزنم دوباره گفت یحرف نکهیاز ا شیتعجب نگاهش کردم اما پ با

 ؟ينکنه تب کرد...یداغ_

رها کرده بود و فقط من و نگاه  ارویانگار خدا تمام دن...با وجود درد و غم هام...اون شب يوا...دونمینم خودمم

 یاز ب يکه با بغض و دلخور یمن بودم و زن...کردیآوا که نواشم م يمن بودم و دست ها...غم هام رفتند...کردیم

که تو اوج مرد  يبودم و پسر بچه ا من..دیکشیبارون موندن آه م ریبابت ز شمیچند ساعت پ یحواس

نوازش پرستارش رو بدست  یحت...محبت.. یبزنه تا دلواپس تیدوست داشت اونقدر خودش رو به مظلوم...بودن

 ...حالم اونقدرهام بد نبود...کردمیم یبدجنس...ارهیب

مت ظرفها برم آوا تا خواستم س...خونه يتو میو برگشت میجمع کرد ییدوتا قهیوسائل و در عرض چند دق تمام

 وانیبرگردوندم و منتظر موندم تا آوا ل خچالی يرو تو موندهیباق يغذا.مانع شد و گفت بهتره که استراحت کنم

 . دستم اشاره کرد يتو وانیبه ل... تلب هام گذاش نیب...قرص هم...آب وانینه فقط ل...آب رو دستم بده 

 .کنمرو جمع و جور  نجاهایبرو بخواب منم ا گهیخب د_

دکترارو  يادا...گونه ام گذاشت شیته ر يچند لحظه بعد پشت دستشو رو...گذاشت میشونیپ يدستشو رو دوباره

 ...اوردیدرم

 شم؟یخانوم دکتر خوب م_

 به بازوم زد  يآروم ضربه ا دیلبم و د يرو يخنده  تا

 ...!به خدا باشه دتیام_

  ؟يپس جوابم کرد..دستت درد نکنه_

 ...به صورتم انداخت یقیبغل کرد و نگاه دق دستاشو

 شهیناراحت م يسرما خورد نهیعمه خانوم بب...یاستراحت کن يحاالم بهتره بر...من از اولم جوابت کرده بودم_

 ها

 ...و دیبه من رس يلقب دکتر یمنته...يبود دهیچیتو از اول نسخه منو پ_
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 .اما آوا خودش کاملش کرد...نبود يحرفم زد ادامه

 ! شدم من مارمیب_

 ...کردمیبه زبون آورده بودم رو جبران م یقصد و غرض چیه یب..لیدل یکه ب یحرف دیبا

 شم؟یخوب م یک...! و تو دکتر ضیمن شدم مر...اما حاال_

 ! بلند بلند برام فاتحه فرستاد...زد میشونیباال انداخت و دو انگشت اشاره اشو به پ يخنده شونه ا با

 ...بوده یخوب یلیمرد خ...خدا رحمتت کنه_

 ادیفر غیو با ج يدیام کوب نهیبه س تیصفت زندگ یب يخوندم که تو از ترس مردها یدلم رو وقت ي فاتحه

 ..."ازت متنفرم مرد قد بلند"...يزد

 ...همه رو با هم خوندم...حواسم...عقلم...دلم يهمون روز فاتحه  من

 ...باهر خنده ات...گرفته اند يرا به باز ایدن...اند وانهیتو د يها دندان

 شود یبه نفع تو تمام م جهان

 دلم از دستت...برد یجان سالم به در نم و

 "آوا"

برداشتم  شبمینهار شرکت هم از دستپخت د يصبحانه آماده کردم و برا...شدم  داریب اریزودتراز کوه صبح

 هیبهش گفتم  نکهیبا ا.بازم تب داشت نبود اما خب شبید یبه داغ...شد تبشو چک کردم داریکه ب اریکوه...

دوستاش سر بزنه و به چندتا کارش  زا یکیبه  دیامروزو خونه بمونه تا حالش بهتر بشه قبول نکردو گفت که با

 .مینر یبخره تا دسته خال هیعمه خانوم هد يقرار شد خودش برا..برسه

 گشنه نمون...خونه غذا هستا یاگه نهار و رفت اریکوه_

 .ناقال یغذا بود واسه خودت برداشت یتو که هرچ_

 .بدم هیبرداشتم تا پزِشو به رها و بق ادیز.بازم مونده...بدجنس_

 م؟یدار یپس فرداشب چ!! تا شب گشنه بمونم خورمینهار نم_

ذا از همه مهمتر موقع غ...ومدیاما خب دلم ن.هرشب بذارم شهیشب گذاشتم قرار نم هیحاال  یبگم چه توقع اومده

 .دادیم زهیدستپختم و بخوره و لذت ببره بهم انگ اریقرار بود کوه نکهیهم..داشتم یحس خوب هیدرست کردن 

 ...!کو تا پس فرداشب_

!!ستیراستش دستپخت عمه خانوم اصال خوب ن..تو سر کنم يغذا دیشب و به ام هی نیا خوامیم_
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 !وب باشهخ دیدستپخت عمه خانوم با کردمیاحساس م یول..چرا دونمینم

 ؟یکنیم یشوخ ای ؟یگیواقعا م_

 .به خودش گرفته بود یمغموم ي افهیق

 .بده یلیها اما خ کشهیام زحمت م یلیبنده خدا خ...اما دستپختش..خودمون باشه ها نیب_

 .بده دختر عمه ات درست کنه دیخب شا_

به زور ماست  میتو راه ماست بخر دیامشب با.رازیدانشگاش شروع شده رفته ش...ستین ادیاون به احتمال ز_

 ...نییپا میغذارو بفرست

عق  ادیبه مشامم م یسرخ کردن يتا بو شمیکه عادت ماهانه م ییوقتا...! حال بد خودم افتادم ادیآن  هی

 ...!دهنم باشه که حتما شکوفه زدن رو شاخشه يتو يطعم بد ای...بد غذا يبو یحت ای...زنمیم

 ...بگم؟ یچ هی...اریکوه يوا_

 خنده گفت با

 ؟یچ_

 ارم؟یباال ن هویمن _

که با  ییو گذر رهگذرها نیماش نییپا ي شهیشدن من بابت ش دیو سرخ و سف اریکوه یتموم نشدن يها قهقه

 ...بود یتموم نشدن...کردندیو نگاه م نمونیماش يتعجب تو

عمه خانوم  ترسمیم.شهیدست به عق زدنم خوب م مینجوریا یوقت...ستیباور کن دست خودم ن...ارینخند کوه_

 .!!دیشما زحمت نکش..میایم میریگیما خودمون جوجه م یگفتیم یدونستیتوکه م.ناراحت بشه

 ...پشت سرهمش سرخ شده بود يبابت خنده ها صورتش

برنج و بشقاب خورشت و  سیکه من دارم تا کل د يعمه ا...یبه حال خودت بکن يفکر هیکن  یسع نیبب_

 !از من دوست داره شتریتو رو ب...! ستیتو نکنه دست بردار ن يوارد معده 

 !...نداشته باشه اهیصد سال س خوامیم

مواد الزمشو بخر که اومدم واست  يدوست دار یهرچ.کنمیخوشمزه درست م يعوضش پس فردا غذا_

 هووم؟.بشه شبیبهتر از د دمیقول م.بپزم

 یسرخ یحت...دیباریاز چشم هاش م یحال یب...ازش گرفته بود شویکننده اش تمام انرژ وونهید ياخنده ه انگار

...برجسته و مردونه اش هم يگونه ها
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 ؟يدار لیم یشما چ.میکنیم ونشیشب درم هی یفتیفعال تا راه ب..پس فرداشب نوبت منه_

 .دیبهم چسب یلیخورده معده ام درد گرفت اما خب خ هی شبید نکهیبا ا...! خوامیم گرمیج...زرشک پلو با مرغ_

 ؟يدیمن نخواب شیپ شبید_

 ذارمش؟یچطور فکر کرده بود با اون حالش به امان خدا م...شدم رهیتعجب به صورتش خ با

 .شدم جامو جمع کردم داریصبح زودتر ب.دمیخودت خواب شیپ...چرا_

 گفت یباال انداخت و با لحن شوخ ییابرو

 ؟...یگین دروغ نمتو که به م_

 اما قبل از بسته شدن در بهش گفتم...شدم ادهیو باز کردم و پ نیماش در

 .تا صبح...کنارت بودم شبید...! چوقتیه_

خواب ناله  يتو...بغل کرده غمبرك زده بودم يبا زانوها...واریبه د هیتک...رو کنارش نشسته بودم شبید تمام

 ...کردیم

مردم و زنده ...شده بود دیسف شیشونیگذاشته بودم پ شیشونیپ ياز آب خنک رو رو سیخ يبس که پارچه  از

 داریب اریخداروشکر کردم که باز زودتر از کوه...صبح بود که خوابم برد يدم دما..اومد نییشدم تا تبش پا

و پاك فراموش حال خودم .بودم مونده داریکه ب دیفهمیآب و پارچه نمدار م ي الهیپ دنیباد دیوگرنه شا...شدم

 ادیاز ته دلم فر شتریب...کردمیبه صورتش نگاه م شتریهرلحظه که ب...برام مهم شده بود اریکرده بودم و کوه

 ! که دوستش داشتم...که دوستش دارم دمیشنیم

با ...بلندش يقد و قواره  دنیبا د..حالم نیکه با بدتر ییتو همون روزا دیشا...! عاشق شدم اریزودتر از کوه من

که مرد  ذاشتمیپلک م يو پلک رو شدیراحت م المیبا استشمام عطرش خ یحت...بم و مردونه اش يصدا دنیشن

شب راحت ...گهیکه من د...ادینم شیپ یکه مشکل...رسهیدستش به تو نم یکس گهید...شگاسیآسا يقد بلند تو

 ...خوابمیم

 یشده بود و من به خوب داریهمون حس اعتماد دوباره تو وجودم ب...دوباره همون آرامش...بعد چند سال حاال

 .کردمیحسش م

 روزیبچه ها از د.گذاشتم زیم يرو رو لمیاتاق برداشتم و موبا زیآو يرو رو فمیک.دمیرس هیزودتر از بق شهیهم مثل

باز  ششین ادیاس ام اس که براش م...تلفنِ ياش پاهمه ...به دست شده یسوژه ام کرده بودن که آوا گوش
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 یتیبرام اهم..ندم روزب تونستمیکه داشتم و نم يدیبابت حس جد کردنیمسخره ام م...شهیم

 .گذروندنیم دیبا ایدوره رو گذرونده بودن  نیا ایهرکدومشون ...نداشت

شرکت  يبه دست تو راهرو وانیل.خودم نسکافه درست کردم يکه کردم برا يکار نیاول شبید یخوابیب بابت

 .دمیکه زنگ درو شن رفتمیراه م

مشغول حرف زدن با  رضایپشت سرش عل...چشمم ظاهر شد يپکر و خسته سامان جلو ي افهیباز شدن در ق با

 يتو دیراست به اتاقش رفت و سامان چپ هی رضایعل..به هرکدوم سالم کردم و اونهام جواب دادن...تلفن بود

 ...آشپزخونه

 ؟یسامان خوب_

بسته شده اش  نییباال و پا ياش و دگمه ها ختهیبهم ر يموها.لم داد یصندل يپرت کرد و رو زیم يرو فشویک

 !زدیمشکوك م

 ؟يدعوا کرد_

 .کرد زیدست هاشو پشت سرش قفل کرد و چشم هاشو ر.پا انداختم يبه روش نشستم و پا رو رو

 ...!ينبود ایفضول نیتو اهل ا! رمتیگیکم کم با رها دارم اشتباه م گهید_

بلند شدم اما هنوز قدم اول و برنداشته بودم  یصندل يتعلل از رو نیدومش با کمتر يجمله  دنیمحض شن به

 .دست هاشو دور مچ دستم احساس کردم يکه سرد

 ..!تو نرو.ستیحالم خوب ن...آوا نیبش_

 رهینسکافه ام رو خوردم و با تعجب بهش خاز  يا گهیقلپ د...نشستم دستم و رها کرد  یصندل يرو یوقت

 ...و پارچ نشد وانیبه آشپزخونه و سر و صداش بابت برداشتن ل رضایاونقدر که متوجه ورود عل...تو فکر بود..شدم

که از  گفتمیم دیبا "!میندار ریش"گفت ریو پر آب کرد و ز وانیخودش ل يبرا...دیچرخ رضایسمت عل نگاهم

 ...ام  ختهینسکافه ام ر يتو رشیآخر پاکت ش يقطره ها

 برم برات بخرم؟ يخوایم...تو نسکافه ام ختمیمن ر یعل_

 ...داد و دست آزادشو تو جوب شلوارش فرو برد هیتک نتیکاب به

 ...نوش جونت_

 دیدرحد لب زدن به سامان اشاره کرد و پرس دیآروم و شا يبا صدا بعد

 چشه؟ نیا_
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 ...دستش کینزد ییجا..گذاشتم  زیم يدستمو رو.شدم رهیبه صورت سامان خهامو باال انداختم و دوباره  شونه

 !اینگرامون کرد...يا ختهیبهم ر یلیشده؟ خ يسامان طور_

اسم  نینفس حبس شده اش رو با آوردن ا...که حاال کنارم نشسته بود نگاه کرد  ییرضایبه من و عل همزمان

 فرستاد رونیب

 سنا_

 !رو دوست نداشتم رضایتلخ عل پوزخند

 شده مگه؟ یخب؟ چ_

 گفت زدیصداش موج م يصورتش و هم تو يکه هم تو یهم قالب کرد و با ناراحت يدستشو تو يها انگشت

اخالق ...تحملش کنم تونمیام نم هیثان هی يوقتا برا یبعض...میموردم تفاهم ندار هیتو ...میخوریما بهم نم_

با مامان من  ستیاما بلد ن...ارهیو درب يامروز يدخترا يفقط بلده ادا...محترمانه حرف بزنه ستیبلد ن...نداره

 !چطور حرف بزنه

 زودتر از من به حرف اومد رضایعل...! افتاد یاز چشمم م شتریب اوردیکه به زبون م ییتک جمله ها تک

بهترم  یلیخ شده به نظرم اخالقش يرابطه اش با تو جد یاتفاقا از وقت...بود نیسنا که از روز اول هم_

 کرده؟ کاریحاال مگه چ...شده

 .ختم شد رضایبه عل مینگاهش مستق...بود دهیاز نگاه کردم به من ترس انگار

من دوست ...مامان بابات باشن دیمامانم به کالم بهش گفت واسه مراسم عقد با...ما ياومده خونه  شبید_

 .!رونیاز دهنش در اومد به من گفت و از خونه زد ب یسناهم هرچ...ادیب شیپ یثیحرف و حد لمونیندارم تو فام

 بلند گفتم بایتقر يبا صدا ندفعهیا

 ...نداره یبا پدرشم مشکل...سنا که با مامانش رفت و آمدشو داره...میباور کرد! میخر میمن و عل...نیهم_

 به من من افتاد بایتقر سامان

که من  یهم لباس. میبود با هم رفت الیاز فام یکی یمهمون شیچند روز پ...اخالقش...که ستین نینه فقط ا_

 گمیبهش م...دهیمن گوش نم يکالم به حرفا هی...بود هم از خونه مست کرده بود  دهیگفته بودم نپوش و پوش

 زنهیکه کوك م کنمیکم دارم شک م کم...خانوم مسته دمیرفتم خونه اش د ییهویهربار ...و نخور يزهرمار نیا

 هیبه گر کنهیشروع م..شاد شاد لمهیف...نمایس میرفت...کنهیم هیگر يخودیب...خندهیتو جمع م يخودیب! نه ای

خنده اش تا هفتا کوچه  يکه صدا ییمثل وقتا...کننیم گامونیکه همه چپ چپ ن يطور هی...نه آروم...کردن
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براش مهم نبود منِ چنار  اصال...دیبا همه رقص...دم خونه اشون میرفت...رها یشب عروس نیهم...رهیاونورتر م

با خودم فکر  یلیخ...ارهیلج منو درب خوادیم خورهیم یبه توق یمثل بچه ها تا تق...کنمیم گاشیاونجا واستادم ن

تنها  شهیهم...! پدر و مادرش بزرگ نشده يسر سفره  چوقتیچون ه دیشا.خورهینم یسنا به درد زندگ...کردم 

 يخونه مجرد یسالگ جدهیکه از ه يبار با خودم نگفتم دختر هیمنه احمق ...يمجرد...مستقل...کرده یزندگ

 اشیواسه همه بود اما منِ احمق فکر کردم دلبر طنتاشیش...!بس که خرم! نه ایکنه  یسالم زندگ تونهیداشته م

 ...یکس...قبل من کنمیکه داره احساس م یخونه اش از حال رمیکه م ییوقتا هی...فقط واسه منه

از آشپزخونه  شهیساکت تر از هم...یحرف چیه یب...بلند شد یصندل يفرستاد و از رو "یطونیلعنت به ش"ضاریعل

 .رفت رونیب

 ...سامان يموندم و تهمت ها من

 شیتو زندگ ییحتما قبل منم کسا...کردمیبه خودم وابسته اش م دینبا...دادمیبهش قول ازدواج م دیاز اولم نبا_

خودم جنگ اعصاب  يکه هر روز و هرشب برا نهیبهتر از ا...مثل همونا یکیخب منم ...بودم که تنهاش گذاشتن

 ...مامانم و بشنوم يو متلک ها کهیهر روز و هرشب ت...! درست کنم

که با کارد  ییو حرف ها دمیدیسامان رو م يفقط لب ها...انگار که مغزم هنگ کرده بود...کردیکار نم فکرم

من به ...اما...! ستمیمنم مثل سنا دختر ن...کردم یمنم مثل سنا تنها زندگ...ختنیریم رونیاز دهنش ب ینخو

که دست خودم  یهم من...رونندیچوپ م هیحاال هم جفتمون رو با ...عشق و عالقه اش ياز رو..سنا یول...اجبار

پس  انهیسپرده بود و چقدر وحش چقدر صادقانه خودش رو دست سامان...که دست خودش بود یینبود هم سنا

رابطه  چینفر بوده اما با همون شخص ه هیبا  دونمیدوست بوده که م یاگه قبل از سامانم با کس...زده شده بود

 شیپ...سامان ؟یاما حاال چ...دوست نداشت...سامان قبول نداشت ي ندازهو به ا یچکسیچون ه...نداشته يا

 !بهتره منم برم دیکجا رفت؟ شا رضایعل...زدیم شیعفت یو ب يبند و بار یدو تا از دوستاش دم از ب يرو

دستش بود وارد  يکه تو ییبا برگه ها رضایعل...به در خورد يگذاشته بودم که تقه ا زیم يسرم و رو...اتاقم يتو

 ...اتاقم شد

 ر ساختمونببرم س دیچکشون کن امروز با هی..نداره یطرح ها اندازه اش با هم همخون نیا نیبب_

 گذاشتم زیم يها رو گرفتم و رو برگه

 ...باشه_

 ... دیدرجا به سمتم چرخ...که صداش زدم رفتیم رونیاز اتاقم ب يحرف اضافه ا چیبدون ه دوباره
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 ؟یِسامان چ ينظرت راجع به حرف ها_

 ...بره رونیتکون داد و خواست دوباره از اتاق ب يسر

 ؟یِتو نظرت چ گمیم...زنمیدارم باهات حرف م...رضایعل_

 اتاقم بود گفت واریکه دستش به د یدرحال...به من پشت

االنم با حرفاش .رو به راه کنه ویهمه چ تونستیبود م یسامان اگه مرد زندگ...فقط تنهاس...یِسنا دختر خوب_

 برم؟ تونمیحاال م...عذاب وجدان خودش و کم کنه خوادیفقط م

 ...آره_

 یاحوالپرس يبعد سر و صدا قهیچند دق...دمیکه شن ییال بودم بابت حرف هاخوشح...اتاقو پشت سرش بست در

اول رها بغلم کرد و  شهیمثل هم.رفتم رونیبلند شدم و ب زمیاز پشت م عیسر...رها و سنا به گوشم خورد

شده  فیرد دشیسف يها وندند...باز بود شهیمثل هم ششین...دینوبت به سنا رس...معمول يها یاحوالپرس

 ...تنها تر! من بود هیسنا شب دیشا...بند دلم و پاره کرد دیگوشم کش ریکه ز یبغلم کرد آه یوقت...بودن

 ؟يبود یطونیمشغول ش.يجواب نداد لتیزنگ زدم موبا شبید..دلم برات تنگ شده بود...عشقم يچطور_

 دست هامو دور کمرش حلقه کردم و کنار گوشش زمزمه کردم.تو ذوقش بزنم ومدیبار دلم ن نیاول يبرا

 اصن دمینخواب...تب داشت...نشسته بود اریتا صبح باال سر کوه_

 ..دیشونه ام فشار داد و نال ياش رو رو چونه

 !منم_

 دیشا یلبه قو...دنیکردن و بلند بلند خند یشروع کرد شوخ رضایعل دنیاومد با د رونیاز آغوشم ب یوقت

 ...کردیبه سنا نگاه م نهیداده بود و دست به س هیکه به در اتاقش تک ارهیلج سامان و در ب خواستیم

که  یرها سراغ سامان رفته بود و در حال...دادیسنا رو م يها یو تک و توك جواب شوخ زدیلبخند م رضایعل

 "مهندس مهربون ياخمالو شد" گفتیسامان و مرتب کنه مدام م ي ختهیبهم ر يقصد داشت موها

 يراست رفت تو هی...به سامان سالمم نکرد! کردن سنا تموم بشه و فوران کنه يموندم تا نقش باز منتظر

 يلباس ها...به سرش زده بود یقصد سامان کش...اومد رونیکه تنش بود ب يزود با بلوز و شلوار یلیاتاقش و خ

 ...و محمد آروم اهویه یب يرضایعل ياما نه برا..بود بندهیتنگ و جذبش فر
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باسن  نییبلندش که تا پا نیشرت آزاد و آست یت...کرد نکارویخودش و همرنگ دوسش بکنه هم نکهیا يبرا رها

دوباره به اتاقش پناه برد و سامان هم  رضایعل...که جذب هم نبود يراسته ا یاومد و شلوار مشک یم کشیکوچ

... 

 رو به سنا و رها گفتم یشوخ به

 ...دایتعارف نکن ارم؟یمنم درب دیخوایم_

تا اومدن محمد و ...میکرد يرو سپر یو خنده هاشون لحظات یباز با شوخ...و رها دباره بغلم کرد دیخند سنا

 ...به کارها دنیرس يدستورش برا

سالم ...دیصورتش و کامل د شدیدهنش زده بود اصال نم يکه رو یخورده بود و با ماسک دیشد يسرما سانیپر

حرف زدنش با  يبود صدا ختهیر ییهمه چا يرها برا...ام کرد اما مشخص بود که اونم پکر و دمغه یو احوالپرس

 يماسکشو از رو...میطرح ها باهم حرف بزن يتو اتاقم موند تا درباره  یساعت مین سانیپر...اومد یم هیبق

و  میکرد میخودمون تقس نیکارها رو ب...گوش خراش بود ییجورا هیگرفته اش  يصورتش برنداشت و صدا

و اومدن  سانیبا رفتن پر.کارهارو خودم به گردن گرفتم شتریب ادیفشار ن ادیبا اون حالش ز سانیبه پر نکهیا يبرا

 ..بود انشیرها از اطراف يها فیشتر توجهم به تعریب...اومدم رونیرها از فکر سنا ب

 ...میندار نیماکه ماش.اونجا ادیاز دفتر م عادمیم...شماها يخونه  امیامروز م_

 گهید دیشبم بمون.بهتر ...دیکرد یکار خوب_

تو ...بگو اریاز کوه.همه اش من حرف زدم..کن فیتو تعر یراست.منکه از خدامه..میبمون...ستیام ن يفکر بد_

 مهربونه؟حرف گوش کن هست؟ ییزناشو یزندگ

من اگه بخوام محبتم بکنم بلد ...کنهیشرمنده ام م شتریب اشیخب مهربون...از اون موقع ام بهتر شده اریکوه_

 ...خوبه خداروشکر یخب همه چ یول...ستمین

 خداروشکر...خب پس_

 

مشغول کار شده بودم که ...نگفت يزیبپرسه اما چ يا گهید يبازم سواال خوادیحس کردم م یچرا ول دونمینم

پهلو  تونمیراه نرم و تا م ادیسفارش کرد که ز یخجالت زده شدم وقت...زنگ زد تا حالمو بپرسه میبه گوش اریکوه

چونه اش گذاشته بود و با لذت  ریدست ز اتمام باهاش حرف زدم و ره قهیدق ستیب...و کمرم رو گرم نگه دارم

و من کوتاه جواب  زدیحرف م اریکوه شتریب...دمیکشیاز خواهرمم خجالت م...شده بود رهیتمام بهم خ
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من از هم  یدلواپس يبرا دیشا...زود بحثو عوض کرد یلیخ..بهم خبر داد که تختخوابمون و آوردن...دادمیم

 ...یآغوش

 يو حوصله ندار یستیدونه خوب ن یکه م ییکه تو رو به وقت ها ستیدلش ن يدل تو ینیباشه که بب یکی دیبا

هست که  ییجا هی یکیاما ... که هرچقدر اوضاع بد ارهیب ادتیکنه و حواست و پرت کنه و به  دواریبخندونه و ام

باشه که  یکی دیبا... بهتر و بدتر شدنات ذرهی نیکه چقدر براش مهمِ هم ینیباشه که بب یکی دیبا.. دوستت داره

که دو  ستیدلش ن يدل تو ینیبب باشه که یکی دیبا...  ینسپاردت به امون زمان که بلکه خود به خود خوب بش

و چقدر بلد  یکن یچقدر براش فرق م ینیباشه که بب یکی دیبا... نهیزودتر خوب شدن حالِ دلت و بب یحت قهیدق

 ... به تو جمعِ اسشتو رو و چقدر حو

 ؛یکی يفرق داشته باشه، فقط برا یکی يآدم برا دیبا. يفرق دار یکی يکه برا ارهیب ادتیباشه که به  یکی دیبا

مشت تو  کیما  يکنم همه  ینگاه م نیو اگرنه از باال که به زم...! همه اش ترس و وحشت ایو اگرنه دن

 ...ادیهم که سرمون ب ییخوره هر بال یجهان برنم يکجا چیکه به ه میرهاشده ا تیاهم یپناه و ب یب یشلوغ

چقدر  ،یکی يفقط برا ،یکی يکه هنوز برا ارهیب ادمونیود ما رو به بود و نب تیاهم ،یکیفقط  ،یکی دیبا

 ...دلتو ارهیکه به دست ب ستیدلش ن يدل تو ینیباشه که بب یکی دیبا!... میمهم

بلند اعالم کردم که امروز  يبه محض ورودم با صدا...میخوردن نهار همه تو آشپزخونه جمع شده بود يبرا

 ...قاشق بخورن هی تونندیدستپخت خودم و آوردم و همه م

 صورتم و محکم ماچ کرد  هیبق يجلو...بود که تست کرد ينفر نیاول رها

 !شد اما خب کوفتش بشه میحسود اریهرچند به کوه...خوشمزه اس یلیخ...نیآفر_

 با دهن پر به رها گفت...تو بشقابم فرو برد و از غذام خورد شویبود که قاشق دهن ينفر نیدوم محمد

 ؟یکنیم يچرا حسود...ه دستپختت خوبهتوام ک_

 محمد اومد و گفت يبرا ییسناهم از غذا تست کنه رها چشم و ابرو تا

 ذارهیپلو م نیریحاال که خونه شوهر رفته واسه آقاشون ش...گردن من بود يآشپز میباهم که بود_

 گفت يجد یلیخ یصندل يبه محض نشستنش رو رضایبود اما عل یحرف رها شوخ نکهیا با

 !کنه ریتو رو س کمیش کردیآواهم کار م يکریم ياگه تو آشپز_
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 رضاهمیعل...نزنه یبهش اشاره کردم تا حرف...جا خورد و سردرگم نگام کرد رضایبابت لحن سرد و خشک عل رها

 خورد و کنار گهیچند قاشق د یحرف چیه یسنا ب...يبود تا جد یشوخ شتریاما خب حرف رها ب...گفتینم راهیپر ب

 ...نشست یصندل يرو رضایعل

 يبه خاطر بو...و تشکر کرد ختیبشقاب خودش ر يچند قاشق گوشه ...هم گرفتم سانیو به طرفم پر بشقابم

 ...فتهیتو اتاق خودش غذا بخوره تا به سرفه ن رهیام که راه افتاده بود گفت م ییغذا

 ...دمیجویکه خودم درست کرده بودم رو م ییسنا نشستم و با ولع غذا يبه رو رو

 ؟ياوردیتو غذا ن_

 نگاهش کنه سرتکون داد و گفت نکهیسنا بدون ا...دمیسامان رو شن يکه صدا میبود رضایفقط من و عل دیشا

 ...!به تو چه_

جفت قاشق  هی زیم يخودش و سنا گذاشت و از ظرف رو نیفقط بشقابشو ب...اوردیخودش ن يبه رو رضایعل

اش  نهیس يشدن قفسه  نییبود و با باالپا ستادهیسامان هنوز باالسر سنا ا...سنا گذاشت يال برداشت و جلوچنگ

 ..هیکه چقدر عصبان دیفهم شدیکامال م

 گفت يکننده ا خیکه سرش درست کنار گوش سنا قرار گرفت با لحن توب یخم شد و وقت سامان

 ...کنمیامروز معلوم م فتویتکل_

 نینگاه سنگ ریاما ز...تو گوش سامان بزنه یلیس هیبلند شد که حس کردم االنه  یصندل ياز رو يطور سنا

 یسنا کس یوقت...حرفا بود نیاوضاع بدتر از ا...رفت رونیلبش نشوند و از آشپزخونه ب يرو یسامان لبخند تلخ

 ...بهش نداشته باشه یلیم گهیکه د زدیپس م نطوریرو ا

 الهیپ هی...ختمیهمون بشقاب ر يو منم ازغذام تو ختیر يا گهیبشقاب د نصف غذاشو تو چارهیب يرضایعل

گذاشت و رو  ینیس يبا وجود غرولند کردن محمد فلفل و نمک هم تو...ختیبرداشت و توش ماست ر کیکوچ

 به سامان گفت

 ...ببر براش_

خبر از همه جا با رفتن  یباخبر باشه اما محمد ب دیمطمئن بودم رها با..دنیرو شن رضایعل يو رها هم صدا محمد

...شده یسامان پرس و جو کرد که چ
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 نکهیا يمحمد برا...اومده و دعواشون شده شیبحث پ نشونیفقط گفت که ب..نداد حیبراش توض ادیز رضایعل

رم شد قرا...غذاشو نصفه ول کرد و زحمت شستن ظرف هارو انداخت گردن رها يشهردار رفتیم دیزودتر با

 ...خالم رو ظرفا نمونه هی نکهیبه شرط ا...رها به حقوقش ده هزار تومن اضافه کنه يسرماه بابت ظرف شستن ها

 ...رفت رونیهم از آشپزخونه ب رضایهمزمان عل...زیم يبشقاب سوپشو آورد و گذاشت رو سانیپر

 سامان کو؟_

 ...!!سنا شیپ_

 ...دیآب کش نکویس ي گهیطرف د یکف يرها واستاد و ظرف ها کنار

 و گفت دیخودش و عقب کش يبا حالت بامزه ا رها

 منو؟ يسرما ند_

 گرفته اش گفت يتکون داد و با صدا يسر سانیپر

 کنهینم تیبه تو سرا گهیاونم که د...کنهینترس فقط گلوم درد م_

از اتاق هر سه تامون تکون  یکیبلند بسته شدن در  يشروع شده بود که با صدا سانیرها و پر يها یشوخ

 ...میخورد

 بود؟ یچ يوا_

سامان . رونیب دمییبه هول دو...ساختمون و شکست نیداد سامان سکوت سنگ يکه صدا دیطول نکش یلیخ

رها و ...اومد  رونیاز اشک از اتاق ب سیکه سنا با صورت خ دینکش قهیبه چند دق...بود ستادهیوسط راهرو ا

سرش  يببنده شالش رو رو شودگمه ها نکهیسنا مانتوشو تنش کرد و بدون ا..بودن  هستادیهم کنارم ا سانیپر

 ...که سر راهش سد شدم رونیب رفتیداشت از شرکت م...انداخت

 حالت؟ نیکجا با ا_

 بازوم گذاشت و با بغض گفت يرو دستشو

 ...! رهیمن عذاب وجدان نگ دنیآقا با د نیبرم تا ا خوامیم...برم خوامیم...برو کنار_

 سنا خفه شو_

بلند حرفشو  يکرد با صدا یسع اوردنیکم ن يبرا دیو شا فتهیبلند سامان باعث شد سنا هم به تکاپو ب يصدا

 ...بزنه

  ؟يدار یعذاب وجدان چ گم؟یمگه بد م ؟یِچ_
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 ..دمیرو شن رضایباز شدن در اتاق عل يصدا ستادیاش ا نهیبه س نهیس یسمت سامان و وقت برگشت

شو که مامانت بهت  يراحت شوهر هر خر الیبرو با خ...میباهم نداشت يگذشته ا چیر کن منو تو هفک...برو_

راحت  الیدور ور شما کجا؟ برو با خ ي دهیآفتاب مهتاب ند يمن دائم الخمر کجا و دخترا...دهیدستور م

سکه ...یهست ینگران چ تبدبدخ...سکه بده چند ماه حال و حول کن هی...کن غهیص یهرکدومشون و خواست

 ...مثل روزِ دوزمیم رمیم فروشمیهاتو م

 يافتادنش رو یحت...اش خورد نهیکه به س یمشت...که صورت سرخ سنا رو نوازش کرد  یمحکم یلیس

 .قدم از قدم بردارم و جداشون کنم هینتونستم مثل بق یکرده بود که حت خکوبمیم يطور...نیزم

و به خودش  زدیزجه م..اومد  یلبش خون م يسنا از گوشه ...کار گذشته بودکار از ...دیبه داد سنا رس رید رضایعل

 چوقتیاونهم مثل من ه دیشا...دو زانو نشسته بود نیزم يهم ازش فاصله گرفته بود و رو سانیپر...دیچیپیم

 ...سنا رو به اون حال و روز بندازه کهبود  نیسنگ يضربه دستش به قدر...سامان هم...يروز کردیفکر نم

آروم به سمت سنا و رها قدم ...اومد یاتاقشون م ياز تو رضایعل يها ادیفر یسامان و حت دادیداد و ب يصدا

لب هاشو مثل بچه ها جمع کرد تا مانع ..شونه رها برداشت و نگاهش بهم افتاد يسرشو از رو یوقت...برداشتم

که  ییهاش به خاطر اشک ها چشم ریز...داد هیتک واریصله گرفت و به درها ازش فا...شکستن بغضش بشه

 ...شده بود اهیبود س ختهیر

اش نشسته  نهیس يمشت محکم سامان درست تو قفسه ...بلند کنم نیزم يکردم تا سنا رو از رو کمک

که داشتم  یکیکوچ ي چهیتو اتاقم براش قال...اش برنداشت نهیس يلحظه ام از رو کیدستشو  نمیهم يبرا...بود

آب  وانیبا ل سانیبه در خورد و پر يتقه ا...دیچیاتاق پ ياش تو هیگر ينشست دوباره صدا یوقت...و پهن کردم

 ...رمیبگ سانیو از دست پر وانیسنا نشسته بودم که بلند شدم تا ل يرو به رو...قند وارد شد

 مطمئن شدم که گفت یرو وقت نیا...نبود ينگاه دلسوز نگاهش

 !من گفته بودم...اشتباه بود تونیاز اولم دوست_

که با  يا بندهیدختر به ظاهر فر يدلم برا...دلم براش سوخت...و بلند تر ناله کرد دیچیبه خودش پ شتریب سنا

 ...دیخورده بود لرز نیزم شیتمام زرنگ

 تیاون به سنا هم سرا يها هیگر...تو اتاقش ادینذاشتم رها ب...سنا لب به آب قند نزد...از اتاق رفت سانیپر

رو به روش دو زانو ...اش تکون نداد نهیس يسنا زانوهاشو بغل کرده بود و باز دستشو از رو... کردیم

 ...دستش گذاشتم يدستمو رو..نشستم
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 بغلت کنم يخوایم...ببرمت دکتر؟ يخوایم...نه؟یدستش سنگ...؟يدرد دار_

از ...یچکسیه...چوقتیسوالو ه نیا...شد یخال کبارهیپر شد و ...چشم هام پر اشک شد یآن یول...چرا دونمینم

 ...که هرمز یوقت یحت...دمینالیو م شدمیبابام له م يدست و پا ریخونه ز يتو یوقت...! دیمن نپرس

ض با بغض نگاهم کرد و به مح کننیکه دارن خودشون و لوس م ییمثل بچه ها...هامو براش باز کردم دست

 يچونه ام رو رو کردمیکه کمرشو نوازش م یدادم و در حال واریامو به د هیتک..دیلبخندم تو آغوشم خز دنید

 ...سرش گذاشتم

 کرد؟ یقاط یبهش گفت یچ...بودم دهیند یعصبان نقدریتا حاال سامان و ا_

کرده بود اما  تیدرد ماهانه ام به تمام بدنم سرا نکهیبا ا...ام فشار داد نهیبه س شتریکرد و سرش رو ب نیف نیف

 ...صدا بغضش رو دوباره بشکنه یو گذاشتم ب دمیلبم رو گز..نزدم یحرف

کردم تو دلشون جا باز کنم  یسع یلیباور کن خ...قبولم ندارن آوا...نه خانواده اش...نه خودش_

وگرنه کم از دست مادرشون ..بولم داشته باشهخورده ق هی ینیبیکه م یسانیپر نیهم دیشا...پدرش..مادرش...اما

مگه  دم؟؟یپوشیلباس باز نم ایدورهمو  ایمگه من از اول تو مهمون...متلکاش افتاده تو دهن سامان کهیت...دمینکش

سر و  یلیخ...لیاون اوا...شونیلیفام يایباور کن مهمون...گشتم؟؟ینم نطوریام که با سامان دوست بودم هم یوقت

 هی...داد ریاز فرداش به رنگ موهام گ...ارهیمادرش داره بهونه م...همه اش بهونه اس دمیاما د...رفتم نیسنگ

از بس بهم  میبود رونیب سانیکه با پر شیچند روز پ...سامانم حساس کرده...دنمیمدت بعد به راه رفتنم و خند

سخت ...ازش دل بکنم تونمیم...کنمیتمومش م...خب...زونشمیآو کنهیفکر م...از کوره در رفت يداد پر ریگ

 مگه نه؟! شهیم یول....هست

 ایدرد داره  نمیاش برش دارم و بب نهیس يمچ دستشو گرفتم تا از رو...دستش سرد سرد بودن يها انگشت

باز شده  بستیبه دستش م شهیکه هم یدست بند پهن! نفسم رفت...تا نگاهم به مچ دستش افتاد...آن هیاما ...نه

رو  يگوشت اضافه ...بود انگار هتاز...داشت یوحشتناک يکبود...بود غیت يمچ دستش پر زخم ها يور....بود

 ...که بار اولش نبوده دادیرگش نشون م

 ...ام برداشت و دستشو برد پشتش نهیس يبه هول سرشو از رو...دمیزخم هاش کش يشصتمو رو انگشت

 آوا؟ یکنیم هیگر_

 .....قطره اشک رو با سرزانوم پاك کردم هیهمون ...دمیبه طرف شکمم کش زانوهامو

؟يچند بار رگتو زد_
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 آورد نییصداشو پا...شد دهیبه سمت در کش نگاهش

 ...!نترییپا ادیم سکشیباالتر قدرت ر رهیسن آدم م یهرچ گنیراست م...جرئت نکردم شبید...شیوقت پ یلیخ_

چال گونه اش هنوز ...و به دستش بست دیکش رونیبپام  ریدستبندشو از ز...لبش نشست يرو یکمرنگ ي خنده

 ...!مشخص بود

 خل و چل؟ يخندیم_

 و گفت دیگونه اش کش يدستشو رو يانگشت ها...پهنتر شد لبخندش

 ...سوزهیصورتم هنوز م...! بود نیدستش چقدر سنگ_

که پر از اشک شده بود بازم لبخند  ییو با چشم ها دیکش یقیآه عم...اش گذاشت  نهیس يدستش و رو همون

 ...زد

 !دیبوسیزد که هرشب م ییدرست جا...سوزهیام م نهیس_

که تازه مداوا شده  یبه من...چه برسه به منه زخم خورده...کردیدل سنگم آب م ختیریکه م ییها اشک

م زخم يآخرش نمک رو يتک جمله  نیهم دیو شا...کتک خوردن سنا يصحنه  دنیانگار د...بودم

 يدلم برا...خوردمیم انهیو هم تاز شدمیم دهیکه هم بوس ییروز و شب ها...اومد ادمیاونقدر خوب که ...دیپاش

 ...گرفت شیآورد آت ادمیبه  شویمادر یکه ب یوقت يدلم برا...حماقت کودکانه اش سوخت

راست  هیاومد و ...راه نندازه يو زار هیقبلش بهش سفارش کرده بودم که گر...کنان اومد تو اتاق نیف نیف رها

که  گذشتیم دادیساعت از دعوا و داد و ب کی...بود  دهیدراز کش نیزم يسنا همچنان رو...زشیرفت پشت م

 ...رفتم رضایبردن طرحم به اتاق عل يبرا

ض هوا به مح ینیو سنگ گاریس يبو...بود  دهیدراز کش رضایمبل اتاق بزرگ عل يرو...! سامان بدتر بود اوضاع

 يد یبرگه و س...گذاشت نیزم يشد و پاهاشو رو زیخ میبا وارد شدنم تو اتاق سامان ن...ورودم گلوم رو سوزوند

 ...گذاشتم زیم يرو رو

 کامله؟ نیچک کن بب...امروز ياز کارا نمیا_

حاال درست روبه ...نمیاشاره کرد تا بش یبا دست به صندل...دستگاه گذاشت يرو تو يد یتاپشو باز کرد و س لپ

 ...سامان بودم يرو

 آروم نشده بود؟...رگ گردنش هنوزم برجسته بود...راستش هنوزم مشت بود دست

 !خودتو ينکرد یفکر کنم هنوز خال ؟یحواله اش کن گهیچنتا مشت د هی ادیبگم سنا ب يخوایسامان م_
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 .کشوند رضایازم گرفت و به عل نشویسنگ نگاه

 .کنمیشرکت کارارو م امیب مش...خونه رمیمن م یعل_

 بلند شد و رو بهم گفت زشیاز پشت م رضایعل

 ...بذار مشکلشونو خودشون حل کنند...ادامه اش نده...آوا خانوم...ارمیب سانمیپر يبرم طرح ها_

 .شدم رهیرفت خ رونیکه از اتاق ب رضایتکون دادم و به عل يسر

 اوردیخوش نم يبود و به رو دهیباشه؟ د دهیکه ند شدیم...دست سنا افتادم يزخم ها ادیآن  هیبلند بشه که  اومد

 ده؟یکه دوست دخترش تا چه حد ناام

 ؟يدیسامان دست سنا رو که د_

 ..صورتش بود جمله امو دوباره تکرار کرد يکه رو یبا اخم...مبل نشست يبود که دوباره رو زیخ مین

 ؟یچ یعنی..دم؟یدستشو د_

 ...مچ دستشو...! دست راستش_

 ...!گشتیم ریانگار تو ذهنش دنبال تصو..کرد زیتکون داد و چشم هاشو ر يتعجب سر با

 آره؟؟...داره؟ دستبند پهنه یدستبند مشک شهیکه هم یهمون دست_

 درد من کجا و حال سنا کجا؟...شتریدلم ب ریز...کردیکمرم درد م...دادم هیتک یتکون دادم و به صندل سر

 نهمهیاون دستبند دور مچشِ؟ بازش کرده جلوت؟ ا شهیچرا هم يدینه؟ اصال تا حاال از خودت پرس ای يدید_

مچ دستشم ...ینیبیبلندشو م يلباس کوتاه و خنده ها...ینیبیتنشو م...ینیبیم شویمست...يایم يریتو خونه اش م

 ؟يدید

 ..همزمان باهاش بلند شدم...بلند شد یصندل يبا حرص از رو...دیبه موهاش انداخت و لب گز یچنگ

تو که همه جاشو  ؟يکرد کاریکه با دختر مردم چ ارمیبه روت ن یخواستیبهت برخورد؟ م ؟يکرد یقاط...چته؟_

 ؟...یستیکور که ن...ینداختینگاه به دستش م هی يکردیچشمتو باز م...يدید

 گفت يبلند بایتقر يو با صدا دیبه کف دستش کوب مشتشو

 ؟یبگ یچ يخوایم نمیبگو بب...به دو نکن کهیبا من ..عصابم خوردها..آوا_

 ...شدم و سمت در رفتم بلند

 ...!ایب_

 دمیلباسش رو کش نیآست يگوشه ...اونقدر مکث کرد که خودم سمتش رفتم ...نگاهم کرد متعجب
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 يباز شده  مهیدر ن.بلند شد و پشت سرم راه افتاد..شده بودم یعصبان...بدنم گرگرفت..به شماره افتاده بود نفسم

نشسته بودن و مشغول حرف زدن بودن با تعجب به سمتمون  زیم هیسنا و رها که پشت ...اتاقم رو با پا باز کردم

 ..بود دهیرنگش پر...گرفتم بازوشوسمت سنا رفتم و ...ستادیسامان تو چارچوب در ا...برگشتند

 ...قهیدق هیپاشو _

دستمو سمت دستبندش ...بود افتاد زیم ينگاهم به مچ دستش که رو...سفت کرده بود یصندل يو رو خودش

 ...دیدستشو عقب کش عیو سر دیکه منظورم و فهم بردمیم

 !نکن تمیاذ...آوا یکنیم کاریچ_

بازوم و گرفت و به عقب هلم ...صورت سنا افتاد يسامان رو ي هیکه سا کردیهاج و واج بهمون نگاه م رها

رها از ترس ...دیسنارو به از دو دسته اش گرفت و به سمت خودش کش یها صندل وونهیخم شد و مثل د...داد

 ...بهش نخوره یتا صندل دیچسب واریبلند شد و به د

 د؟یدار کارمیچ...یولم کن روان_

و مدام دستشو پشتش پنهون  ذاشتیسنا نم...رهیدستشو بگتا  کردیسنا خم شده بود و تالش م يرو سامان

 ...کردیم

 چه اشکال داره! نهیمچ دستتم بب..دهیاونکه همه جاتو د...خجالت نکش...نهیبذار شاهکارشو بب_

که رها  دیکوب زیم يسنا رو فشار داد و مشتشو رو يبازو يطور...تر کرد یکه زدم سامان رو عصبان ییها حرف

 ..فت و پشت سرم پناه گرفتازشون فاصله گر

اتاق رو  يسنا فضا هیگر يحرکت دستبندشو از دور مچش باز کرد صدا هیمچ دست سنارو گرفت و با  نکهیهم

سامان  ي نهیمحکمش رو تو س يحاال سنا بود که مشت ها...سامان تو همون حالت خشکش زده بود...پر کرد

 ...دیکوبیم

 برو به درك...خوامتیاصال نم...يذاریچرا راحتم نم...گم شو برو کنار ...ادیازت بدم م_

 ...اشک هاشو پاك کرد دیرو به روم که رس...ادیب رونیسامان رد بشه و ب يدست و شونه ها ریزور تونست از ز به

 چرا آخه؟...بود نذاشتم بفهمه یمن چند ماه با هرجون کندن ؟یبهش گفت یچ يبرا_

انگار تو کف حماقتش مونده ...دیخوریسامان تکون نم...شدم سانیرفت و تازه متوجه حضور پر رونیاز اتاق ب سنا

زخم هاش تا فرسنگ ها فاصله ام به مشام  یخون مردگ يبو...سنا یروح يوگرنه زخم ها...کور بود...بود

بود چه  دهیو نددست سنا ر قیعم یو حت یچنتا زخم سطح یکیهمه مدت و نزد نیکه بعد ا یاز کس...دیرسیم
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دختر  نیکه چرا ا ومدین شیسوال پ چوقتیدوست ه هیبه عنوان ...خودم من يبرا یحت رفت؟؟یم يانتظار

 هی ایبه گوشواره  چوقتیکه ه یاونم کس...بندهیرو به دستش م گهیپهن د يدستبند و دستبند ها نیا شهیهم

 گردنبند هم ننداخته؟

 نویبود و ا یروز مزخرف...مونمیمنتظرش م نییو برداشتم و به رها گفتم که پا فمیک...امروزم تموم شده بود کار

 ...دونستینشسته بود بهتر م یصندل يکه دم در اتاق رو ییرضایعل

 دهیدست خودش م يکار هیدختر  نیا...برو دنبالش آوا_

 ...بود یدنید سانیو نگاه نمدار پر رضایمغموم عل ي چهره

تا دستم و دور .خودم و بهش رسوندم...حال شده بود که نتونه تت سرکوچه ام بره یجون و ب یب يبه قدر سنا

 ...دربست گرفتم تا خونه یبا اومدن رها تاکس...کرد هیآغوشم انداخت و باز گر يبازوش حلقه کردم خودش و تو

رها گذاشته  يهاو سرشو رو پا دیدراز کش نیعقب ماش...سنا فشارش افتاده بود ...نشستم و سنا و رها عقب جلو

 ...بود

 ...شماره اش و گرفتم...میکه مهمون ناخونده دار دادمیو خبر م زدمیزنگ م اریبه کوه دیبا

 جانم؟...سالم خانوم_

 ...آوردم نییپا تونستمیکه م يتا حد صدامو

 ادیتم بگف.سنا حالش خوب نبود نذاشتم تنها بره...! خونه میایم میزنگ زدم بگم من و سنا و رها دار..سالم_

 که نداره؟ یاشکال...راحت تره المیخودمون خ شیپ

 ...لبش رو تجسم کنم يلبخند رو تونستیم

 .دیدیبذارم رس ییپس من تا چا. گنیدوست خوب به تو م...يکرد يخوب کار...ینه چه اشکال_

آروم و لحن  يفقط صدا...شده بود يوحشتناك سپر یکاف يامروز به اندازه ...لبم نشست يرو یجون یب لبخند

 ...و برام رو به راه کنه یهمه چ تونستیم اریکوه یدوست داشتن

 !خونه عمه خانوم؟ گناه داره مشیشبم ببر شهیم...ممنون_

 خانوم؟ یهست ینگران چ...مهمون شما رو چشم من جا داره...راحت التیخ...شه؟یچرا نم_

 ...هم انداختم يدادم و پلک هامو رو هیتک یصندل یو به پشت سرم

 ...یچینگران ِه...یتا تو هست_

 ..میشد ادهیرو پرداخت کردم و پ هیکرا...ستادیدر خونه ا يجلو یتاکس
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 ...!امیخونه ات نم یمن دست خال_

 ...تا قدم برداره اشاره کردم کردیچرخوندم و به رها که سنا رو کمک م اطیو تو قفل ح دیکل

 .گهیم ونیخل شده داره هذ نیا...ارشیب_

 .و دستشو از تو دست رها آزاد کرد ستادیا سرجاش

ماهم ...اریب ریبرو از سرکوچه اتون از اون شکالت باراکاها که دوست دارم بگ...امینم یبه جون آوا دست خال_

 ...پله ها نیرو هم مینیشیم

و  ستادمیباالسر جفتشون ا...بالفاصله رها هم کنارش نشست..نشست هیهمسا يخونه  يپله ها يو رو گفت

 هر دو دستم و به فرق سرشون زدم کف

 .خدا شفاتون بده_

شانس آوردم از همون مدل و مارك شکالت ...بهم پول داد و منم بدو بدو تا مغازه رفتم  فشیک ياز تو سنا

 محل هم سرك بکشم يمغازه ها هیکه به بق کردیمجبورم م شناختمیکه م ییداشت وگرنه سنا

 ..که شدم سرشو بلند کرد کیفکر کردم خوابه اما نزد...رها گذاشته  يسنا سرشو رو شونه  دمیبرگشتم د یوقت

 ؟يدیخر_

 م؟یبر...اوهوم_

سالم و ..دمیرو شن اریسالم گفتن کوه يبه محض بستن در صدا...میبلند شدند و باهم وارد خونه شد هردو

 با سنا کرد و رو به رها گفت یگرم یاحوالپرس

 افتاده؟ یاتفاق! دیکه سه تاتون رو به قبله شد نمیبیم_

 گفت شیشگیبا لحن شوخ و هم...داشت خودشو سرحال نشون بده یسع سنا

 م؟یبرقص یکه واست عرب يانتظار ندار... میخسته کوفته از سرکار اومد...رمینخ_

 هم پشت بندش گفت رها

 تو يدار یچه توقعات...گهیراست م_

 گفت باال آورد و رو به دخترا میدستاشو به نشونه تسل اریکوه

 داخل دییبفرما..شدم هیکامال توج..ممیمن تسل_

 .به سمتم اومد اریازمون که دور شدن کوه...رها به سنا کمک کرد ...مثل بچه ها لبخند زدم منم

 ایشده  یچ یگیم...ییرنگ و رو یب..خانوم ما چطوره؟_
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 نیبزرگتر دنیخند قیعم نیا...ببره نیاز ب...بود کنهنا تونستیهر روزم رو م يلبش تمام دغدغه ها يرو لبخند

 به من بود اریلطف کوه

 ...تو شرکت سنا و سامان دعواشون شد...خوبم_

 نمونیب یحرف پنهون چیاما گفتم تا ه...به جون سنا افتاد و کتکش زد انهیبود واسم که بگم سامان وحش سخت

 ...نمونه

 .هم قالب کردم يحس دستم رو تو یب يبا اضطراب انگشت ها...دیام که رس یقدم کی

 ...!ما يهمه  يجلو...سامان کتکش زد_

 یو طوالن قیشد به اخم عم لیصورتش تبد يرو نیدلنش لبخند

 کرده بود واسه کتک زدن سنا؟ دایپ یموجه لیچه دل. داشته باشه یاخالق نیاومد همچ یبه سامان نم_

 ا تاسف سر تکون دادمباال انداختم وب يا شونه

سناهم که باطنش مثل ! کنه دایبچه هاش مامان چشم و گوش بسته پ يبرا خوادیم...خوادیدوستمو نم_

 با سنا تفاهم نداره دهیشدن تازه فهم داریو ب دنیبعد چند شب خواب نکهیمثل ا...ظاهرشِ

 آوردش رونیبگه که صدا رها از فکر ب یمونده بود چ...شلوار اسپرتش فرو برد بیهاشو تو ج دست

 ؟یزنیام م یتیآمپول تقو...جناب دکتر_

 بار گف طنتیسرشو تکون داد و ش يکه با حالت بامزه ا کردمیتعجب به رها نگاه م با

 ...!تو دستم بزنه بابا خوامیم_

 ..سناهم بلند شد يخنده ها يصدا

با ...داده بود هیمبل تک یل نشسته بود و سرش رو به پشتمب يسنا با بلوز و شلوارش رو...میوارد خونه شد باهم

 گفت یدوباره بلند شد و با احترام و البته به شوخ دنمونید

 ..میکنیرفع زحمت م دیآمپول مارو بزن...میمزاحم شد دیجناب دکتر ببخش_

 ...انداختم زیآو يکه مانتوم و درآوردم و رو شستیمبل تک نفره م يرو اریکوه

و  دیاه کش یبیبا حالت دلفر وستیبود به جمعشون پ ختهیکه ر یخوشرنگ يها ییبا چا...به دست ینیس رها

 گفت

 میدم کرده بود منم آوردم تازه دم بخور اریکوه...ییبفرما چا_

 ...بخورم و بعد برم حموم موییدادم اول چا حیترج.مانتوم انداختم يام و درآوردم و رو مقنعه
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کار  یگفت تلخ شهیم اریکوه یدرجا و آن يجواب ها یرها و حت يو خنده ها یچهار نفره امون با شوخ جمع

و راحت با سنا برخورد  یمیصم یلیکه خ اریبه کوه یحت..حواسم اما کامل به سنا بود...ظهرمون رو از خاطر برد

 ...تا راحت باشه کردیم

 

سرخوشانه اش  ياما خنده ها...دیکشیسخت نفس م یو حت گذاشتیاش م نهیس يدستشو رو يگه گدار سنا

 یبهشم گفتم اما گفت کس...ادیداره م فشیاز ک لشیزنگ موبا يکه صدا دمیشن...خونه رو پر کرده بود يفضا

بعد از گرفتن فشار سنا به اتاق خودم بردمش تا  اریکوه زیبه تجو...ستیباهاش کار واجب نداره و مهم ن

مبل دراز  يشمارد و رو متیرو غن عادیساعته تا اومدن م میرها هم فرصت ن...بخوابه حایاستراحت کنه و ترج

 .بزنه یتا چرت کوتاه دیکش

وارد اتاق که شدم ..گذاشته بود مهیدر اتاقشو ن اریکوه...اومدم رونیکشوم برداشتم و از اتاق ب يهامو از تو لباس

رنگ روشنش ..روشنش عوض شده بود ییتخت و رو هیاتاق کامال با همون ...تازه متوجه تخت دو نفره شدم

تو کمد دنبال ...بود اریحواسم به کوه...درو کامل بستم و آروم به سمت تخت رفتم...چشم هامو برق انداخت

 ...انگار گشتیم يزیچ

که سفارش  یخوش رنگ يمالفه  يدستم و رو...به تشک فشار دادم یتخت نشستم و خودم رو کم يرو آروم

 ...و به هول برگشتم دمیتخت از جا پر یاومدن ناگهان نییبا پا...دمیکش داده بودم

 ...!نترس_

 ...متوجه نشده بودم شویکیبا فاصله کنارم نشسته بود و من اصال نزد اریکوه

 ...!دمینترس_

نفس ..هم پر کرد نمونیب یخال يجا یحت...دیاما دستشو پس نکش دمیلرز نکهیبا ا..پشت کمرم گذاشت دستشو

آروم و لحن گرمش  يدستش گرفت و با صدا يدستم رو تو...دیلرزیو دست و دلم م خوردیهاش به صورتم م

 گفت

 نبات درست کنم؟ ییبرات چا يخوایم...ستیرنگ و روت خوب ن_

 ...امو تکون دادم دهیزور فک بهم چسب به

 ؟یتو خوب...من خوبم...نه_

 ...لبخند جواب دادرو با  خودمیخنده دار و ب سوال
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 ...کنار توام خوبم_

همه  نیا دیفهمیم دیبا...حرکت متوقف شده بودند یو ب کردندیدست هاشو حس م یسردم گرم يها انگشت

 ونیم یحت...دستش دور کمرم يگرما يمقدمه ا چیه یب...ناغافل نکهیا...اندازه ینفسم رو به شماره م یکینزد

 ...ندازهینفس وابسته به نفس هاشو به شماره م نیا شندیدستم حلقه م يپنجه ها

 م؟یفتیکه زودتر راه ب رمیبرم دوش بگ_

اش گذاشتم و  نهیس يتا سرم رو رو دیطول نکش یلیخ...بازوم نشوند يرو از دور کمرم برداشت و رو دستش

 ...کنار گوشم زمزمه کرد اریکوه

 ..يخندینم یوقت رهیگیدلم م...يپکر یلیخ ياومد یاز وقت_

 ...او يخنده ها ینینه به دلنش..لبخند زدم...چشم هاش نگاه کردم ياش برداشتم و تو نهیس يو از رو سرم

 خوب شد؟_

 ...! ساعت شارژم هیواسه _

 گرفت يزیر شگونیگونه ام از پهلوم ن دنیموقع بوس اریکه کوه یبلندم رو گرفتم وقت يخنده ها يجلو

 ...میفتیراه ب دیاومد با عادیم...نشه رمونیپاشو برو که د_

 .باش به تختمم دست نزن یبچه خوب...امیزود م...باشه_

 .دیتخت دراز کش يچپ نگاهم کرد و رو چپ

 باشه بچه پرو؟...اومد صدام کن عادیم خوابمیم...شمیم هوشیمن دارم ب_

 تو لباسات اتو داره؟ یراست...خوابمیم نیپس منم تو ماش_

 پهلو شد و دست هاشو بغل کرد به

 آره چطور؟_

 بهش اخم کرد رغضبانهیم

 . اتو شده رو تخت باشه رونیمانتو و شال سبزم اومدم ب! من اتو نداره يلباسا یول_

 گشاد شده اش بهم زل زده بود که گفت يچشم ها با

 ...؟يخواهش کرد_

 رو بهش گفتم يجد یلیخ دمیدر حموم که رس يجلو
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 !دستوره هی نیا...خواهش نکردم_

 رمونیبه تاخ شتریساعت ب میهرچند آماده شدنش ن...ادیتا همراهمون ب میکن یبا رها سنارو راض میزور تونست به

بودم و از  دهیبودم و خودم هم تازه نپوش دهیاز مانتو و شلوارهامو که تازه خر یکی...اضافه کرد اما ارزششو داشت

 ینکرده امو خوردم اما خب به خاطر خوشحال نلباس نو ت يخورده غصه  هی...دیکمدم برداشت و پوش يتو

 .زود برطرف شد میدوست چند ساله ام دلخور

جومون  یدست از سر رها برنداشت حساب عادیم يکه پا به پا اریکوه یو حت عادیمکرر م يها یشوخ نیماش تو

 دونیبا مزه اش م يسناهم به کل کل ها یحت...مدت خنده به لب داشتم شتریمنم ب یرو عوض کرده بود و حت

 ...وستیداد و به جمعشون پ

کز کرده  نیماش يگوشه ...برام آماده کرده بود چروك بشه اریکه کوه ياتو شده ا يلباس ها خواستینم دلم

 ...باسنش چروك بشه ریکه دوست نداشتم ز ییسنا بود و مانتو يها دنیپر نییبودم و دائم حواسم به باال و پا

و من تو سکوت  زدیمهربونش باهام حرف م يو با چشم ها کردیبهم نگاه م نیماش نهیاز آ اریکوه یهرازگاه

 ...دادمیجوابش رو م

تا  میجوابشو نداده بود چکدوممونیناخودآگاه ه...که به رهام زنگ زده دمیفهم...زنگ زده بود  میبه گوش سامان

 ..دیرسداد و حال سنا رو پ امیبهم پ رضایکه عل یوقت

اش رو داشت اما  یشگیشر و شور هم یحت...زشیر يها طنتیش...بلندش يخنده ها...به ظاهر خوب بود حالش

 میرفتیکه م یبه احترام مهمون...به احترام ما دیشا...فتهیمن مطمئن بودم فوارن آتشفشان درونش هنوز اتفاق ن

 ...خوشحال نشون بده کردیم یسع

رها باز کرد و مثل نوکر  يدرو برا عادیم نیشدن از ماش ادهیموقع پ...میدیتا رس میدو ساعت تو راه بود کینزد

 ...چاکرا جلوش ظاهر شد

 !بشه شیسنگ نخوره به پاتون دل من ر...به من دیخانوم دستتون و بد_

و  نرویپرت شد ب نیاز ماش بایبه باسنش زد و اونم تقر ینشده بود که سنا لگد محکم ادهیپ نیهنوز از ماش رها

 عادیخورد به م

 ...نمیبب نییگم شو پا_

سنا رو به بدن  ياومد تا محل اصابت پا یبدش نم دیاز خدا خواسته رها رو تو کوچه بغل کرده بود و شا عادیم

 !رها نوازش کنه
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 موهاتو دونه دونه بکنم؟ امیب ؟يچرا خانومم و زد_

 زد غیج رها

 شاالیا يریبم...يداغونم کرد...یوحش_

رو که با رها  يسنا هوس نکنه کار انایشدم تا اح ادهیپ عیسر...برام باز کرد  گهیو از سمت د نیدر ماش اریکوه

 ...کرد با منم بکنه

انداخته  رونیاشو که از شالش ب دهیاتو کش يحرکت رفت طرف سنا و موها هیشد رها تو  ادهیپ نیاز ماش یوقت

 دیبود محکم کش

 ...شعوریِ ب یعوض_

 ...بود دهیهم کم از سنا نترس عادیکه م یپناه گرفته بود در حال عادیرها پشت م...هوا رفت غشیج سنا

 ...يگر یونجیم انیها ب هیکنه همسا دایادامه پ گهیخورده د هیبرم جداشون کنم؟ فکر کنم دعواشون  يخوایم_

 صیتشخ میبه خنده افتاده بود اما اوضاع رو وخ ارمیکوه نکهیبا ا...افتاد هیهمسا يباز شده  يبه پنجره  نگاهم

 داده بود

 .عمه خانوم نرفته يبرو تا آبرو_

 بعدش رو به سنا با لبخند گفت...جداش کنه عادیاز م نکاریتا با ا دیشال رها رو کش اریکوه

 کنم خانوم؟ تونیتا دم در خونه همراه دیدیافتخار م_

 دهنم گرفتم يو دستم رو جلو دمیاونقدر که لبم رو گز...ام گرفته بود خنده

 کرد و گفت میتعظ...که کرده بود به سرفه افتاده بود یغیج غیکه تازه بابت ج سنا

نشون بدم که به داشتنم افتخار  ییرو هیعمه خانوم  ياالن جلو...نوکرتم...رومانست منو کشته دکتر نیا_

 ...!دیکن

 ..شده بود رهیو با تعجب به سنا خ تکوندیداشت مانتوشو م رها

مانتوشو بست و شالش رو  ينبسته  يدگمه ها...بافتشون عیحرکت موهاشو با دست جمع کرد و سر هیتو  سنا

 ...دیجلو کش

 خوب شدم دکتر؟_

 رو به سنا گفت ستادیکنارم ا یسمتم اومد و وقت اریکوه...تو کالمش هممون رو به خنده انداخت ي عشوه

 بزنم زنگو؟...تره نیسنگ یلیورژن خ نیا نجایا يبرا یمنته...ام خوب بود یورژن قبل_
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 يلبخند رو نکهیبا ا...حواسم به سنا بود...اومدن  کمونیاونهام نزد...گفت عادمیآخرشو رو به رها و م ي جمله

گونه اشو  یواشکیالغرش حلقه کردم و  يدستم رو دور بازو...لبش جا خوش کرده بود اما تو فکر فرو رفته بود

 ...دیگونه ام رو بوس ارکامال با صدا و صد البته آبد میواشکیکار  یتالفبه ...دمیبوس

 ...عاشقتم آوا_

 زدم  چشمک

 !دونمیم_

 ...استقبالمون ادیتا اسفندش و دود کنه و ب میدر منتظر بمون يجلو دیرو جواب داد اما گفت با فونیخانم آ عمه

خودش رو  ياما جلو...صورتش آماده منفجر شدن از خنده رو داشت...دیو کش عادیکت تنگ م نییپا اریکوه

 ...گرفته بود

 ؟يدیپوش کتویتوش؟ مال داداش کوچ یشیخفه نم_

 ...و همون قسمت رو با دستش صاف کرد دیکش اریمثل پسر بچه ها کتشو از دست کوه عادیم

 ...دهیشلوار توئه که هندونه رو قاچ م ياتو بهتر از اون خط...نده ریبه کت من گ نقدریتوام ا..من داداش ندارم_

 ...دیخوشحال شد و خند عادیکه رها بابت جواب رك و تند م دمید

 رو تو دستش گرفت و گفت عادیدو طرف کت م اریکوه

 !شهیدگمه هات بسته م نمیبذار بب_

 اریبه کمک کوه عادیکت م يبستن دگمه ها يسناهم برا یحت...تنگه عادیاز حد به م شیبود که کت ب معلوم

 رفت اما افاقه نکرد

 دمیشا! دوست نداشته دهیخر یکت نیکه واست همچ یمطمئن باش اون ده؟یواست خر یک...تنگه يدید_

 !ریبگ میرژ یترکیم يبهت بگه دار خواستهیم...داشته

 گفت اریخنده و با ذوق رو به کوه ریزد ز یپق رها

 

و  عادیم گمیمنم م...حال کردم با حرفت...به خرج داده گرفته قهیاش سل قهیخواهر عت نیا...اریکوه یآخ گفت_

 ..شهیدوست نداره آقا باورش نم

 ...شروع کرد به غر غر کردن عادیم
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واسه منه بدبخت فلک زده  يبخر کتیش يکت شلوارا نیاز ا یکه خواست ينسریجناب دکتر ؟ ا سوزهیدلت م_

 ...!دانشجوام بخر ي

 گرفت يبامزه ا ي افهیق عادیم يو برا دیکش یخودش دست یبه کت خوش دوخت مشک اریکوه

من و تو که ...میست بش خرمیمال خودم م هیدست شب هیبرات  ينسریا...یگفتیم نویهم دیاز اولم با...! شد نیا_

 .که میهم لباس بپوش هیشب میتونیم یول...! خانوما نیمثل ا میستیدو قول ن

 دیلبش کش يدرآورد و رو فشیک ياز تو يدستمال کاغذ...دوباره برگشت کنارم سنا

 ؟یکنیچرا پاکش م_

 ...قرمزه ادیز_

 ...معذب نکن خودتو...رژ رها هم قرمزه_

 ...که حرصش بدم ستیبعدم سامان ن...راحت ترم ينجوریا_

و منو به آغوش  دیبوس ارویکوه یشونیپ...به دست درو برامون باز کرد ینیخواست جواب بده عمه خانوم س تا

 يخودش و خانومش از تو يبرا عادیم...رها و سنا هم آغوش گرم و پر مهر عمه خانوم و لمس کردن...دیکش

اونقدر که مدام ...خوشش اومد  نکارشیاز ا یعمه خانوم حساب...اسفند برداشت و دور سر خودشون گردوند ینیس

  ...!رهیبگ ادیاشاره کرد تا  اریبه کوه

چند ساله که منو  شیبا لبخند و اوج دل رحم...اندازه اش یبا محبت ب...حدش یبا لطف ب اریکوه دونستینم

 ...محبتش بودم و بس يمن اشباع شده ...خودش کرده رینمک گ

خونه  اطیشام سفره رو تو ح يبود که کاش برا نیکه خوردم ا یحسرت نیاول مینشست نیزم يتو خونه رو یوقت

 ...کاشته شده بود يها يبزرگ و سبز اطیحسرتم به خاطر داشتن ح...نداختیاش م

عمه ...رو شروع کرد ییرایخودش باشه پذ يانگار که خونه  اریکوه...معمول انجام شد يها یو احوالپرس سالم

 هیسنا ...بود دهیها رو چ وهیرو با برگ کاهو پوشونده بود و روش انواع و اقسام م ییرایپذ يگوشه  یخانوم چوب

 یسر عقدم باهاش شوخ يها طنتیعمه خانوم سر به سرش گذاشت و بابت ش نکهیخورده معذب نشسته بود تا ا

همراهش  گهید"داشت پنهونش کنه گفت  یکه سع یسنا با ناراحت...دیکه از همراهش پرس یاما وقت...کرد

 "!ستین
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با ...سنا رو تو دستش گرفت و بهش لبخند زدبعد دست  "!مادر جون رهیخ یهرچ "لب گفت ریخانومم ز عمه

داشت با  عادمیبود و م ستادهیا ونیزیتلو يجلو اریکوه...میبرگشت ییرایعوض کردن لباس هامون دوباره به پذ

 ...رفتیور م ونیپشت تلوز

 د؟یکنیم کاریچ_

 جواب داد اریکوه يجا عادیم

 برم پشت بوم؟ اریکوه...که امشب فوتبال داره میراش بنداز...رهیگیکانال ها رو نم_

 با حوصله به کار خودش مشغول شده بود اریکوه

 ؟يعجله دار نقدریا ياومد ایماهه به دن شیبچه تو مگه ش...کنمیم داشیاالن پ خوادینم...نه_

 گذاشت و با خنده گفت عادیکنترل و رو سر م اریداد کوه شینما ونیسه رو که تلوز کانال

 ادیصدات درن نیفوتبالتو بب...ایب _

چشمم ...رونیاز تو دماغش بزنه ب ینیریکم مونده بود ش..که سرش و آورد باال تازه متوجه دهن پرش شدم عادیم

 ...ظرفش پرِ پر بود.. تو اتاق میرفتیم میما داشت...زیم يرو يها ینیریافتاد به ش

 ...بود رفتم ستادهیکه حاال ا عادیو م اریکوه نیب

 خورده؟ یها رو ک ینیریش نیا_

 يو چشم ها عادیسمت آشپزخونه نگاهم رو به م رفتیکه داشت م نطوریازم فاصله گرفت و هم اریجا کوه در

 ...دمیگشادش کش

 دهن پر گفت با

 ...!خورد...اونم_

 ییتا چا کنهیو داره کمکش م ستادهیکه آقا کنار عمه خانومش ا دمید رمیو بگ اریخواستم مچ کوه تا

 م؟؟؟یرو کامل خورده بود میبود دهیکه خودمون خر ییها ینیریکه ش نیاز ا شتریب يزیآبرور...زهیبر

 ...قربون اون چشمات برم نیبرو بش...يمادر تو چرا اومد_

 ...زدمیلبخند م يو من از شدت حرص زور دادیهم فشار م يلب هاشو از شدت خنده رو اریکوه

واسه  دیپسر بزرگ کرد! دیهمه به خودتون زحمت بد نیپاتون ا نیبا ا خوادیشما نم...قربونت برم عمه جون_

 ...کشهیم شونیزحمتشو ا...!! گهیروزا د نیا
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خنده و رو به پسر برادرش که حکم پسر خودش رو  ریزد ز اریخانوم بابت لحن طلبکارنه ام نسبت به کوه عمه

 هم داشت گفت

 ز دستت شکاره؟که عروسم ا يکرد کاریچ...عمه قربونت بره یاله_

 خودشو واسه عمه اش لوس کرد و گفت اریکوه

بهم گفت  میاز خونه راه افتاد! دعوام کنه خوادیکه خوردم م ینیریبابت پنج تا ش..گهید دونمیم...به خدا یچیه_

 ...رهینخور آبروم م ینیریش ادیز یتو مهمون

 گفت قشیاز ته دل و عم يخانوم با اون خنده ها عمه

که تو  ییمن غذا! يبخور یتونیشام نم يبخور ینیریاالن ش...آوا گهیخب راست م...نوش جانت...جونم عمه_

 ...درست کردم واست يدوست دار یلیخ

 !اریمن موندم و کوه...داشت که عمه خانوم از آشپزخونه رفت کاریرها عمه رو چ دونمینم

 ...يشد عیضا يدید...؟ياریمنو بدست ب يعمه  دل يخوایم...؟یکنیِ منو به عمه ام م یکه حاال چغول_

 بزنم گفت یتا اومدم حرف...حرصم رو درآورد دنشیغش خند غش

 .کن ریکنم؟ به نظرم توام خودتو س ریس ینیریخودم و با ش دیبا...ستیمنکه گفتم دستپختش خوب ن_

باهم از آشپزخونه .کردمیم ریخودم و س ییو چا ینیریبهتر بود منم با ش...نخورده بودم ادینهارم ز...گفتیم راستم

خوردم و اصرار کردم که سنا و رها  ینیریبود دو تا ش ختهیر اریکه کوه یدبش ییبا چا يسر نیا...میاومد رونیب

 ...گناه داشتند گشنه بمونند...هم بخورند

بار  نیاول يرو برا خودم يهوو نیاول...! جذب فوتبال شد ونیآقا يشروع شدن فوتبال تمام حواس پنج گانه  با

فوتبال بود  ياونقدر حواسش غرق باز...اومد یشوهرم م يبرا یبدجور عشوه االغ...دمید کیکردم و از نزد دایپ

درست کردن ساالد  ياگه برا...شدم یخورده عصبان هی...ام بهم ننداخت ینگاه میدوبار صداش زدم و ن یکه حت

 ...کندمیم یو قلفت اریکوه يحتما کله  رفتمیبه کمک عمه خانوم نم

انگار فقط ...نداشتند ونیاز آقا یهم صحبت هامم دست کم...خوردمیرها و سنا غصه م یبه خاطر همراه شتریب

 ...شدم يجماعت فوتبال دوست فرار نیمن بودم که از ا

م عمه خانو کیآشپزخونه کوچ نیزم يرو نکهیهم...سبد بود برداشتم  يکه تو يزیتر و تم يها یچیپ کاهو

که  يقرمز زیر يبا گل ها دشیبلند سف يروسر...بغلش جمع کرده بود  ریچادرش رو ز...نشستم اومد داخل

 ...کرده بود انیرو مثل فرشته ها نما دشیسف يداشت چهره 
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 نیکننده توام که زحمت ا رایشد پذ اریبچه ها که نبودن کوه...ایشب مهمونم بود هی...آوا جان ببخش مادر_

 ...شرمنده مادر...افتاد گردنت

 ...کردیلب ناله م ریو ز دادیزانوهاشو با دست فشار م...نهیرو گرفتم و کمک کردم تا کنارم بش دستش

که پسر و دخترتونم  گهیشب د هیواسه  دیذاشتیم..شماهم که دست تنها...میبه زحمت نبود یبه خدا راض_

 .عمه خانوم گمیواسه خودتون م...بودن

داشت  یسع شیروسر يبا تکون دادن گوشه ها...بلندش زده بود رو باز کرد  يکه به روسر يزیر پسیکل

 ...خسته اش کرده یسخت حساب يراه رفتن ها نیمعلوم بود هم...خودش رو خنک کنه

کردم روم  يمنم تا االن براش کم کار..رو نداره یبچه ام که کس نیا...شده ریاالنشم د...قربونت برم مادر_

 ...کنم به خدا گاشین هشینم

 کردمیم دیبا ییدلجو..زانوش گذاشتم يدستم رو رو...صداش دلم رو به لرزه انداخت بغض

بابت داشتنش حاضره  دونمیکه م ینعمت...نعمته اریکوه يبرا دیکشیام که م ینفس نیشما هم...دیحرفو نزن نیا_

 ...بده اشویتمام دن

 ...دیچشمش غلت يبود که از گوشه  یاشک يبه قطره  نگاهم

مشکالت و  يپا اریکوه...ادیاز خودم شرمم م نمشیبیکه م دهیکش یسخت شیتو زندگ يبچه به قدر نیا_

خودم  يفقط به فکر بچه ها..اما درست اون روزهام من کنارش نبودم...ستادیمثل کوه ا شیزندگ يها یسخت

قربونت برم که ...دراومد ییبچه ام از تنها...بکنم باز کمه ياالنم هرکار.پسرو فراموش کرده بودم نیپاك ا...بودم

 شیپ رمیو م دارمیبخواد کوله بارم و برم ییحاال هروقت اون باال...يراحت کرد المویخ...يمنو به آرزوم رسوند

 ...پدر و مادرم شیپ...برادرم و زنش شیپ..آقام

 يکه برام مادر خوامیم...دمیاشتن مادرو نچشمنکه طعم د...ییشما بزرگتره ما...عمه خانوم یِچه حرف نیا_

 ...اتون باالسر ما باشه هیصد سال سا شاالیا...زوده واسه رفتن...دیکن

 .اشک هاشو پاك کرد  شیروسر نییبا پا...به عمه اش رفته بود اریکوه نشیدلنش لبخند

پسر منم که حرفاش .شهیشاداب تر مماشاال رها روز به روز ...شوهرتو...خدا نگه دار خواهرتو...مادر قربونت بره_

 ایراز توئه ! دونمیهست که من نم يزیچ هی کنمیاحساس م...بچه ام حالش خوبه فقط...زهیریاز نگاهش م

 ازم؟ یشیدلخور م...ستین هرو به را یکه همه چ دمیبگم عروس خانوم؟ اگه بگم فهم یچ...اریکوه

 ...که تو دستم فرو رفت ناله ام رو بلند کرد ییچاقو يزیت
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 شد مادر؟ یچ_

عمه خانوم تو  یوقت دمیخجالت کش...روش انداخته بود یقیبود که با چاقو خط عم يبه انگشت اشاره ا نگاهم

 ...چاقو رو تو دستم فرو بردم هویشد که  یچ دمیاصال نفهم...و صدا زد اریصورتش زد و با وحشت کوه

کردم و  مینگرانشون نکنم دستم رو پشتم قا نیاز ا شتریب نکهیا يوارد آشپزخونه شدن برا هیو بق اریکوه یوقت

 ...ستادمیا

 ...دینیفوتبالتون و بب دیبر...یِخراش سطح هی...نشده يزیچ_

 ...سردرگم چشم هام بود يبود و نگاهش درست به مردمک ها ستادهیتو چارچوب آشپزخونه ا اریکوه

 !نجایا ختهیر یچه خون نیبب...دیدستش و بر...نه مادرجون_

سمت  دمییبه هول دو...بود دهیچیخون تو مشمامم پ يبو...افتاد عق زدم ینیس يتو يکه به کاهو ها چشمم

 ...عمه خانوم و یمهمون...ویهمه چ...خراب کرده بودم...ییدستشو

درو ببندم اما با  خواستمیم...دلم نگه داشته بودم يدلم درد گرفته بود که دست هام و محکم رو ریز يقدر به

 ...کامل باز شد ییبه در داد در دستشو اریکه کوه یهول

انگشت اشاره  دنید...شده بود دهینداشت بر شتریهمون دستم که دو بند ب...بهش کردم و دوباره عق زدم پشتمو

 شده بود یخون خال چه برسه االن که...کردیاون روز حالم رو بد م ادیبه  شهیام هم

 ...دیصورتم کش يکرد و رو سیدستش رو خ..آب سرد و برام باز کرد  ریش

 حواست کجا بود؟...ست؟؟ین يزیچ نیا_

 ...عمه اش ناراحت شده بود یبه خاطر بهم خوردن مهمون دیشا..کننده بود خیصداش توب لحن

 ...چه مرگم شد هوی دونمینم_

شونه  نیب یوقت...و رو کرد ریکه به چشمم اومد دوباره دلم رو ز یرنگ خون...آب برد  ریش ریدستم و ز انگشت

 !شتریاما دلم ب سوختیانگشتم م...دادم هیاش تک نهیپهنش قرار گرفتم سرم رو به س يها

 ...يسرخودت آورد ییچه بال نیاالنم بب...ستیکه حواست ن دمیبهت بگم آوا؟ اون روزم تو خونه د یآخه چ_

 شمیرها پ میکه اومد رونیب. زهینر نیانگشتم رو محکم تو دستش گرفته بود تا خونش زم...آب و بست ریش

 ...دو تا باند دستش بود...اومد

 آوا؟ یخوب_

 ...دمیبا دهن نفس کش..خون هنوز تو مشامم بود يبو



wWw.98iA.Com ٥١٣ 

 خوبم_

چرخوند و برام صدقه کنار  یعمه خانوم دور سرم ده هزارتومن...کرد یچیباند پ یدستم و ضدعفون اریکوه

 ...شتریاز همه ب اریکوه...همه دمغ شده بودن.گذاشت

کاهو هارو خورد کن  هیپاشو بچه برو بق...دیکنیلوسش م نقدرینشده که ا يدستش طور...خب حاال حاج خانوم_

 !گشنمونه

 دیبود که سنا بغلم کرد و شونه ام رو بوس اریکوه یشونیپ يهنوز به اخم رو نگاهم

 !بوس کنه تا خوب شه اریبده دستتو کوه...فدات بشم یهال_

رها آب قند به دست دوباره .عمه خانوم بلند شد ي بانهینج يو رها هم مثل خنده ها عادیم يخنده  يصدا

از آب  یچند قلپ.شد رهیخ ونینشست و به صفحه تلوز عادیکنار م...کردینگاهمم نم گهید اریکوه...سراغم اومد

 .رها به کمکش رفت ندفعهیا...راحت بشه الشیه خانوم خقند خوردم تا عم

 کردیموهامو نوازش م...پاهاش گذاشتم يو سرم و رو دمیدراز کش نیرو زم...میسنا به تنها اتاق عمه خانوم رفت با

 ...دیکشیتخس م يمثل دختر بچه ها یو گاه

 آوا؟ يحامله ا_

 ...يچه فکر احمقانه ا...ام گرفت خنده

 خون حالمو بد کرد يبو.زهیریمزاجم بهم م شمیعادت م یوقت...نه_

 ...بهتر یلیخ...بهتر شد...گلوم زد ریرو درآورد و ز متشیعطر گرون ق فشیک يتو از

 سامان بهم زنگ زده_

خونه  ؟اومدمییکجا"براش نوشته بود...سامان رو باز کرد يها امکیاز پ یکیسمتم گرفت و  لشویموبا یگوش

 "زنگ بزن نگرانتم هیبهم ...ينبود

 یالبد اونم جواب سامان و نداده که دوباره ازت پرس...یبه من اس داد گفتم که بامن رضایعل_

 انداخت  فشیک يرو تو یگوش

اما ..ها هیمرد خوب...تحمل کنم يشوهرشو بگو چجور يوا...مامانم يمدت برم خونه  هیواسه  دیاز فردا با_

بهتره جلو چشمه سامان ..ستین يخب چاره ا یول...بگردم يپسرشم با مانتو و روسر يجلو دیبا...مومنه يادیز

 ...نباشم

 ساما هیهد...دستش بود يتو يو نگاهش به انگشتر ساده  زدیحرف م ازسامان
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 مگه نه... يدوسش دار_

 به خنده وادار کردم شیزبون دراز...تو چشمام زل زد يآورد و با حالت بامزه ا نییپا سرشو

بابت خودم  مونمیاالنم اگه از کارم پش.کردمیخودم و بدبخت نم یدست یدوسش نداشتم که دست...یس چپ_

 ! مونیکه سامان گرفته ناراحتم و پش یبابت عذاب وجدان..ستین

 ...دیکش یقیداد و نفس عم هیتک واریبه د سرشو

عمر از پدر و مادرش زخم  هیبه خاطر من  خوامینم...به خاطر من چند وقته با خانواده اش جنگ اعصاب داره_

...! گناه داره آوا...چندوقتم تالش خودم و کردم تا هرطور شده خودم و از چشمش بندازم نیتموم ا...زبون بشنوه

رقمه مادرش و  چیکه ه دمیمدت فهم نیتو ا...از من گردنش حق دارن شتریاونا ب...مامان باباشو دوست داره

که تو اوج  يانگار...اخالقش عوض شده بود یلیخ...وان عروس و زن سامان قبول ندارنمنو به عن سانیپر یحت

اونقدر ...شییجشن دختردا...رها یعروس...خالصو زدم ریخودم ت نکهیتا ا...کنه تمیاومد اذ یدلش نم تشیعصبان

باور ...میاومد ینمبهم ...نداشتم یمن از اول با سامان همخون..جانانه بهم زد یلیس هیکردم که شبش  شیکفر

با سامان  يمن برا!..ازدواج یحت...داد یدوست شنهادیدلش به حالم سوخت که بهم پ شتریکن مطمئنم سامان ب

 یلیخ...داد شنهادیخودش پ...اش بمونم غهیص نطوریحاضر بودم چند سال هم...نذاشته بودم یشرط چیبودن ه

 یمامانم ب شیمدت برم پ هی يبرا خوامیم...که تو جلدش رفتم خسته شدم یحاالم از نقش! شد شمونیزودم پ

 ...کنم یزندگ يدغدغه ا چیه

 رهیکه کمتر عذاب وجدان بگ ؟یفتیکه از چشکش ب يخودتو بده کرد...يا وونهیتو د_

 رو بلد بودم دنیخند نطوریمنم ا...رهیاش نگ هیگر خواستیم...دیو لپم و کش دیغش خند غش

 دارم ییدستشوپاشو آوا _

مطمئن بودم اگه باهاش حرف بزنم و ...برداشت نیزم يبلند شدم بغضش رو فرو فرستاد و شالش رو از رو یوقت

 .نگفتم تا رفت یچیه نمیهم يبرا...هیگر ریز زنهیادامه بدم م

ازش  یشرمنده بودم و حساب...خوش وارد اتاق شد يعمه خانوم با رو..شدم  زیخ میکه به در خورد ن يتقه ا با

از چشم و ابروم  یوقت شدمیمثل بچه ها ذوق زده م..کردیقربون صدقه رفتناش دلم و آب م...کردم یعذرخواه

 .کردیم فیتعر

 مادر يبهتر_

 ...حالم بد شد شرمنده هوی..نبود يزیچ..آره_
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 کردمیدخالت م دینبا دیاش...شدم مونیکه زدم پش یاز حرف...دخترم یچه حرف نیا_

 به صورت مهربونش نگاه کردم شرمزده

 ...حلش کنه تونهیم اریکه کوه دونمیاگه ام هست م..عمه خانوم ستین یمشکل_

 خودش حل کنه؟ دیمشکل خودشه که با یعنیحل کنه؟  تونهیم_

 ..که داشتم فرار کنم یتیبه دادم برسه تا از موقع یکیداشتم  دوست

 !شکل منهم..نه عمه خانوم_

 حلش کنه تونهیم اریکوه یکنیچطور فکر م...یخودت حلش کن دیپس با_

 بدم ینتونستم جواب...کرد خکوبمیم يجور هی دیکه پرس یکه زد و سوال یحرف

خودت و کمک  دیکه با ییتو نیا...تونهینم ییبه تنها اریکوه...یبش شقدمیحل مشکلتون پ يخودتم برا دیبا_

مشکلت رو خودت  دیبا! درکمون کنند انمونیاطراف میو توقع دار میرسیوقتا ماها به داد خودمون نم یبعض...یکن

رو  یهمه چ یکه زن ییتو دیبا ادیجور نم ماگه اخالقتون باه...مرده و احساسه تو رو نداره اریکوه...یحل کن

بخواد مشکالتو حل کنه تو بهش وابسته  اریکوه یتا وقت...يریتو مشت خودت بگ تویزندگ...یعوض کن

اون باشه تا تو قدرت  دیهمه جا و هر لحظه با یکنیکم کم فکر م گهید...شهیاعتماد به نفست کم م...یمونیم

 ...یانتخاب داشته باش

بغلم کنه و  خواستیدلم م...کردینگاه مهربونش به سکوت وادارم م...دستش گرفت و نوازش کرد يرو تو دستم

 ...بخونه ییم ال البرا یحت

باال  رهینکنه چون سنش داره م...کنه؟یم تتیپسر من اذ...تو اون دلته ؟ یچ یبگ يخواینم...دختر خوشگلم_

 آره مادر؟ ست؟یبخش ن تیبرات رضا تونییزناشو يرابطه  دمیشا ای...؟يخوایو تو نم خوادیازت بچه م

بگذره از  گهیخورده د هی کردمیحس م...م گذاشتمصورت ياونقدر که کف دست هامو رو...گر گرفته بود صورتم

 ...شده بود شتریدل دردمم ب...خوردیداغم پشت لبم م ينفس ها...زنهیم رونیب شیگوشام آت يتو

 ...یستین یراض تونییتو از رابطه زناشو...! دمیحاال فهم_

و مهربونش  دیبا بغض به صورت سف...بشکونم اریاومد کاسه کوزه ها رو سر کوه یدلم نم...ادامه بده نخواستم

 و سر بغضم باز شد دیبه صورتم کش یدست...نگاه کردم

 یول... یلیخ..دوسش دارم! کردم یمثل خواهر و برادر زندگ اریتا االنم با کوه..به رابطه ندارم یلیمن م_

 !نهیمشکل ما هم...به رابطه ندارم ياونقدر که عالقه ا...ترسمیم
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 يبرا...و رو کرد ریدلم رو ز...شد دهیگونه ام کش يپاك کردن اشک هام رو يکه برا یدست...نشیدلنش لبخند

 ...داشتنش خداروشکر کردم

 لب داشت گفت يکه رو یپهن يبا خنده ..هاشو برام باز کرد  دست

 .يزیکه تو اشک بر نمیو نب رمیبم...بغلم مادر ایب_

 .که داشت نوازشم کرد یبا عشق و محبت...رو تو آغوشش انداختم خودم

 ادیتو اون دانشگاه  یچیپسر من ه نیپس ا...یکنیچرا بابتش خودتو ناراحت م...ستین یمشکل بزرگ نکهیا_

 نگرفته

و از دلم گفتم و  دمیدست از خجالت کش...و خنده هاش حال و هوام رو عوض کرد یشوخ... دیام رو بوس گونه

از نوازش هاش که  یحت...دمیخواب اریبار کنار کوه نیاول يبرا گفتم که یاز شب...شمیدچارش م یکه گاه یحس

 چیه یبرخورد کرد که ب شیآال یو ب تاونقدر راح...کردیم شتریو کوبش قلبم رو ب نداختینفسم رو به شماره م

 ..بذارم ونیتونستم حرف هامو باهاش در م یستیرودربا

صبح ها ...بخورم ییبا چا زیو مو ریکرد که انج شنهادیبهم پ...دیپرس خوردمیدوست دارم و م شتریکه ب ییغذا از

پرتقال  لیهلو و موز و نارگ شتریجات ب وهیم نیب...و خرما مصرف کنم ریش ایبا صبحونه ام گردو عسل

 ..و درست کنم نکه گوشت قرمز دار ییاونا یحت ای...گریج...یمثل ماه ییغذاها...بخورم

از رابطه داشته باشم بازم بهم  يبد ریتصو دیکه من شا دیرسیهنش نمبه ذ چوقتیعمه خانوم مسلما ه نکهیا با

حرفاش گفت  ونیم...متفاوته يگریبا د يو اصوال هر مرد کنهیاز مردها فرق م یلیبا خ اریسفارش کرد که کوه

هم  هیهمه مردا شب ستیگفت قرار ن...با همسرش با خشونت رابطه داره  یکه فالن دمیشن یمن از کس دیشا

 ...ازم دور بشه و به آرامش برسم یو دل نگران یدلواپس نیبدم تا حداقل ا اریبه کوه دیفرصت و با نیا...باشند

 يا نهیعمه خانوم تو هر زم...راه افتاد یگرون یبحث لباس و پارچه و حت یاتاق حساب ياومدن سنا و رها تو با

بهش گفت و اونم ...شده بود هیقض نیسناهم متوجه ا...و الحق که حرفاش درست و به روز بود کردیاظهار نظر م

فکر  يو به روز نگه داره و امروز خودش دیجواب داد که با داشتن دختر هم سن و سال ما و عروس جوون با

 ...کنه

برامون آروده بود پشت درو برداشت و شروع کرد به زدن و  اریکه کوه ییچا ینیس هویشد که  یچ دونمینم

 يصدا...به خودشون داد  یسنا تکون یرها و حت...قشنگش برامون خوند يرو با صدا یمیقد يشعرها...خوندن

 ...به نشانه اعتراض به در اتاق زد و خانومشو احضار کرد عادیخنده هامون اونقدر بلند شده بود که م
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شام و  يتا سفره  میکمک کرد یهمگ...خوندیداشت نماز م ییرایگوشه پذ اریکوه میرفت رونیاز اتاق ب یوقت

جرئت نکردم  شمیساعت پ کی يخوب بود اما بابت عق زدن ها یلیعمه خانوم خ يغذا يبو...میپهن کن

 ...به غذا بزنم یناخنک

جانمازشو جمع کرد و به ستم  عیسر...نمازش تموم شد اریکه کوه گذاشتمیسفره با فاصله م يها رو رو بشقاب

 ...اومد

 ...و دال نشوت..ذارمیبده بشقابارو من م_

بشقاب هارو از دستم .کرده بودم و خودم خبر نداشتم يکاره بد يانگار..گشتمیصداش م يمحبت تو دنبال

 ...کردمیبذاره باهاش حرکت م نیزم يرو رو یتا بشقاب شدیهر بار که ازم دور م...گرفت

 کردم؟ يمن کار بد اریکوه_

 ...بذاره نیزم يشد تا بشقاب آخر رو رو دال

 !!یلیخ...آره_

کرده بودم که خودم خبر  يچه کار بد...زل زدم کردیم یکه ط يریو به مس ستادمیتعجب سر جام ا با

 يکه عمه خانوم برا ياون لحظه ا دیشا...از دست دلخور شده بود میخرابکار ای..بابت عق زدنام دیشا...نداشتم؟

تعارف  ینیریکه بهم ش يموقع ا اون دیشا ای..شده ریبار سوم خواست صورتم رو ببوسه و من تعلل کردم ازم دلگ

 ...کرد و بهش اخم کردم

 رونیکنارم نشست و نفسشو با صدا ب...و به همراه عمه خانوم برگشت ریبا تاخ اریسفره که نشستم کوه سر

 دست و پامو گم کردم دینگاهش که به چشم هام رس.فرستاد

 هووم؟_

 .کم یلیخ...شده بود یانداژ دور انگشتم خونب...کرد یدور انگشت دستم رو وارس باند

 يدرد دار_

 ...سرمو به چپ و راست تکون دادم باالفاصله

 نه به خدا_

 که نفس هاش به گونه ام خورد يطور...آورد کمینزد صورتشو
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 یب یوقت...یمال من گهیتو د...يبه خودت تعلق ندار گهیتو د...! یستیاز دستت ناراحتم چون مراقب خودت ن_

فکر من  یستیفکر خودت ن...شمیم یعصبان ستین تیحواست به خودت و سالمت نمیبیم یوقت...نمیبیم اتویحواس

 !باش

حواس  نیا یحواس یب يبرا...بودم دهیکه بر یدست يبرا!! من بود يبرا...اخمش یحت...دغدغه اش...شیدلواپس

 ..ياجاره ا

کوفتم  یاخماتو باز کن مهمون نیحاالم ا. گرم صحبت با عمه خانوم بودم حواسم پرت شد...دیببخش_

 !بداخالق...شد

 ...دیلبش خند ي گوشه

 من بد اخالقم؟_

 يادیشده بود و صد البته ز کیبهم نزد يادیز اریکوه...دهنم گذاشتم يسفره برداشتم و تو يرو از تو ینون کهیت

 ...فرو کنم شیگندم يدستم رو تو موها يدلم خواست بغلش کنم و انگشت ها! جذاب

 ...یام خوب یلیشما خ_

 ...بود که دلم هواشو کرده بود ییلبخندش از همون ها طنتیش

 ...داشته باشه شهیدوست داشتم هم که

 ...قلب سرد و آب کنه نیا خی تونستیم که

 .نگاهش و ازم گرفت و من هنوز چشم انتظار بودم...ونهبرنج و دستش برس سیازش خواست د عادیم

 يزیدعا دعا کردم سنا آبرور...و جلوش گذاشت دیبشقاب پر برنج براش کش هیخانوم کنار سنا نشسته بود و  عمه

 .نزنه ینکنه و موقع خوردن دستپخت عمه خانوم حرف

که با تعجب  بردیپر و تو دهنش فرو م يشق هااونقدر با اشتها قا...زودتر از همه شروع به خوردن غذا کرد عادیم

 ..شدم رهیخ اریبه کوه

 دم گوشش گفتم نهینب یکه کس يطور... یواشکی

 کدومش خوشمزه تره؟_

 ... ختیبادمجون برام ر مهیخورشت ق از

 ...!يآبرومو ببر یعق نزن_
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...! و حماقتم رو به روم آورد یبا ترس و لرز تو دهنم گذاشتم سادگ...ارینگاه موشکافانه کوه ریکه ز یقاشق نیاول

و باور کردم و قبل  اریکه به خودم لعنت فرستادم که چرا حرف کوه يبه قدر...بود رینظ یدستپخت عمه خانوم ب

که  میغذا و دستپخت عمه خانوم شده بود وهمه مح يطور...کردم ریخودم و س ینیریاز شام با خوردن ش

 گمیکه به عمه خانوم م کردیم دمیو تهد دیخندیم یواشکی اریکوه...جز خود عمه سر سفره حرف نزد یچکسیه

رو  يا قهیچند دق يدلشوره  هیبود اما خب عوضش  يبامزه ا یشوخ...یکن ریتا خودتو س يخورد ینیریش

خودش کرده بود که نکنه سر سفره حالم بد  ریهمون روز فکرم و درگ زچقدر ا...بهم عرضه کرده بود مایمستق

 ...بره اریکوه يبشه و آبرو

 یتوت فرنگ يتا ژله  کردمیباد شده آرزو م يقسمت فکر نکرده بودم که با لپ ها نیاون لحظه به ا مسلما

 !سفره تموم نشه نییپا

به مبل پناه شام همون اول اعالم انصراف کردم و  يجمع کردن سفره  يخورده بودم که برا يقدر به

 ...عرق نعنا متوجه شده بودند وانیعمه خانوم و ل نویبعدش منفجر بشم و ا ي قهیتا چند دق تونستمیم...آوردم

 ..يریو سر بکش که دل درد نگ وانیل نیا...مادر جون ایب_

 معترض عمه خانوم گفت يچشم ها يو جلو دیتو سرم کوب یها دو دست ینیاز س یکیموقع برداشتن  سنا

 ...زنندیتو خونه اشون نون سق م نایا گهیاالن عمه خانوم م..آبرومون رفت...نخورده یبترک_

مسخره کردنم مدام سر تکون  يو برا شدیرد م یکه ه ارمیاون کوه یحت...حق داشت سنا...دمیکش خجالت

 ...خوردیتاسف م یو الک دادیم

 ..هم کاه واسه خودشه هم کاهدون...بخورهغذا  ادیدلش خواسته ز...يبه عروس من دار کاریمادر جون چ_

 برام زبون باز کرده بود عادمیم...اومد رونیب عادیو م دیآشپزخونه رس کینزد سنا

 !دمت گرم..يبودم با اشتها غذا بخور دهیتا حاال ند ییآوا خدا_

 سر راهش سبز شد اریدفعه کوه نیا

 !غذا بخوره ادیدلش خواسته ز ؟یگیم ينطوریکه االن ا يدیتو مگه چند بار غذا خوردن آوا رو د_

 کرد تشیباالآورد اما زنش از تو آشپزخونه حما میدستشو به نشونه تسل عادیم

اشتها  نقدهیمنم هاج و واج مونده بودم آوا چرا ا...گهید گهیبده شوهرم نگران زنته؟خب راست م..خان اریکوه_

 ...داره

 گفت يبلند تر يبا صدا بعدم
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مونده  ادیغذا ز ؟يخوایتوام م اریکوه!! دارمیو سنا و آوا غذا برم عادیفردا نهار خودم و م يعمه خانوم من برا_

 ..یاز شر دستپخت آوا خالص بش یتونیهفته م هیتا ...ها

به رفتار و نگاه ...نکرد غیازم در يکه لحظه ا یبه محبت...عمه خانوم بودم يراه برگشت دائم به فکر حرف ها تو

به بلگه و لواشک و ...پام افتاد يرو ينگاهم به مشبا...شدیم قیبهم تزر یبیآرامش عج نشدیمهربونش که با د

 ...و بهم داد دکه برام کنار گذاشته بو يجورواجور يها یو انواع خوراک زیمو

که  اریبرعکس من و کوه...اما رها و سنا همچنان مشغول حرف زدن بودن...خوابش برده بود نیتو ماش عادیم

من ...کردیفرق م هیحرف زدن هامون هم با بق... نهیآ ينگاه تو یکارمون شده بود همون چند بار و هرازگاه

 ...کنهیفکر م یدرست االن داره به چ دمیفهمیم...خوندمینگاهشو م

موقع اومدنم رك گفت ...که براش داشته یتیو جذاب گفتیاز عالقه اش به عمه خانوم م شتریسنا ب يها حرف

 نیا خواستیعمه که م چارهیب...بمونه ششیپ يعمه خانوم تا چند روز شیپ ادیم ییآخر هفته خودش تنها که

 ...دخترو تحمل کنه

 یکه انگار درونش فرو رفته بودم و هرچ يبه خلسه ا...شدیپخش م نیماش يبود که تو یحواسم به آهنگ شتریب

که  یبود حال بیعج...بردیاومد اما خوابم نم یخوابم م نکهیبا ا...رفتمیفرو م شتریب زدمیدست و پا م شتریب

 ...!داشتم

شونه ام  يکه رو يآرامشش شد سر...با رفتن رها سناهم ساکت شد... میکرد ادهیرو درخونه اشون پ عادیو م رها

 ....انگار دیخواب...گذاشت

شده بود  رهیکه بهش چ یالودگدست سنا رو گرفته بودم تا با خواب...خونه میدیچه مدت گذشت تا رس ستین ادمی

اتاق رو  يازم خواست پنجره  دیتختم که دراز کش يرو...بپوشه یکمکش کردم تا لباس راحت...کار دستمون نده

 رییدستبند رنگ پوستش رو تغ یاهیس...دمدست بندش رو از دور مچش باز کر...باز بذارم و پرده رو کنار بکشم

 ...م مرطوب کردم و سنا خوابِ خواب بودهمون قسمت دستش رو با کر...داده بود

دادم  حیترج...تن کنم مویحلقه ا نیبودن سنا روم نشد تاپ آست يبه هوا...خودم هم عوض کردم يها لباس

 ...و عوض کردم دمیکش رونیبرمودام و از ته کشو ب یشلوار مشک...کوتاه روشنم رو بپوشم  نیلباس آست

 ...صورتم خسته شده بود ینداشتم و حساب شیعادت به آرا...و صورتم رو با آب و صابون شستم دست

که عمه خانوم برامون پر کرده بود  ییغذا يمشمبا و ظرف ها...داخل خونه شد اریاومدم تازه کوه رونیب یوقت

خودش درست  يبراکه  ییکه دعوتمون کرده هر وعده غذا يعمه خانوم گفت از روز...گذاشت زیم يرو رو
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غذاها رو ...گذاشته بود مختلف يظرف ها يمدل غذا برامون تو شیحداقل ش...ماهم کنار گذاشته يکرده رو برا

از بلگه و ...بشقاب گذاشتم يبرش دادم و تو کیکوچ يبه اندازه ها یچیلواشک هارو با ق...گذاشتم  زریفر يتو

 ... ختمیهم تو همون ظرف ر زیمو

 د؟یسنا خواب_

 ...لواشک تو دهنش گذاشت کهیت هیداد و  هیبا ظاهر کامال خسته به اپن تک اریهکو

 ...آره_

که همون لحظه وسوسه شدم تا  اوردیدرم بیو غر بیعج يو صداها چرخونیلواشک رو تو دهنش م يطور

 ...من هم طعمش رو امتحان کنم

 ...کنهیگفت خودش درست م...خوشمزه اس_

 باز و بسته کرد و با لبخند گفت چشماشو

بعدشم که ...رفتمیکش م کهیت هی اطیخونه اش ازته ح رفتمیم يمن هرسر...همه لواشک داده نیبه خاطر تو ا_

 ...شدم یاالن پسر خوب...بودا ایمال بچگ نیالبته ا...گفتمیبهش م زدمیزنگ م گرفتمیعذاب وجدان م

 برداشتم نتیکاب يآب رو از تو وانیکه ل کردیلباس چهارخونه اش رو باز م يها دگمه

 !ریشبت بخ..بخوابم رمیم...خوابم جیگ _

لباسش  ریافتاد که ز يحلقه ا نیآست رپوشینگاهم به ز...رو از تنش درآورد رهنشیپ دیاتاق که رس کینزد

 ...بود دهیپوش

 ...بزن نیماش هیتو حموم فردا به زحمت  ذارمیم نارویآوا ا_

نگاهم کنه وارد اتاق شد و من تمام مدت سرپا با  نکهیبدون ا...حموم رو باز کرد و لباسش رو انداخت تو حموم در

 ...بودم ستادهیآشپزخونه ا يدستم جلو يتو وانیل هی

رو  لشیشده بود و داشت موبا زیخ میرو تخت ن...دستم برداشتم و وارد اتاق شدم يتو وانیآب رو با همون ل پارچ

 ...ردکیچک م

 !میاینگفتم باهم ب نیواسه هم یاالن بخواب ينخوا دیگفتم شا_

 حیبگم خودش توض نکهیاومد قبل از ا یم شیپ يدلخور یو هرچ موندیتو دلم م یخوب بود که هرچ یلیخ نیا

 ییجورا هیفاصله گرفت و  یکم اریکوه...کنار تخت گذاشتم  زیپارچ رو م...کردیرو رفع م يو اون دلخور دادیم

 ...دیگوشه تخت طاق باز دراز کش
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 ...!اشکال نداره_

 سرمون اشاره کرد و گفت يتخت دراز بکشم که به باال يرو خواستمیم

 دستت درد نکنه...سرمونم خاموش کن يباال وارکوبید نیا_

امروز به وسائل اتاقمون اضافه شده بود اتاق  نیو آباژور کنار تخت که اونهم هم وارکوبیخاموش شدن د با

تخت دراز  يرو عیتونستم به خودم غلبه کنم و سر ریاونقدر که با تاخ...وهم آور شد ییجورا هیو  کیکامال تار

 ...بکشم

که  یدرخت هیاما تا چشمم افتاد به سا...کرد یلبم نقاش يلبخند رو رو...سرم ریبالش ز ینرم...رمیتشک ز یخنک

 ...به سکسکه افتادم هوی کردیم ییپرده اتاق خودنما يرو آثارش

پلک هاش بسته بود اما به ...دوختم اریدهنم گذاشتم و چشمم رو از پرده اتاق گرفتم و به کوه يرو جلو دستم

 ...دیخند یآروم يمحض سکسکه دومم چشم هاشو باز کرد و با صدا

 دختر؟ يشد یچ_

 ...دهنم برداشتم يرو از رو دستم

 ...ییهوی دونمینم_

 ..اومدم جمله ام رو کامل کنم دوباره سکسکه زدم تا

 دیفکر کردم شا...کف دستش رو گوشش بود...گاه سرش کرد هیو دستش رو تک دیبه پهلو به سمتم چرخ اریکوه

 ...پرونهیسکسکه ام خواب رو از سرش م يصدا

 ...تو راحت بخواب..رونیب رمیاالن م_

 دستشو دراز کرد و بازوم رو گرفت اریتخت کوه نییخواستم پاهامو بذارم پانشده بودم اما تا  ناراحت

 ...!اما راحت نه...خوابم ببره دیشا يتو بر_

 يرو...ساکت شده بودم انگار يا قهیچند دق يبرا...قلپ قلپ آب خوردم...ختیآب ر وانیل يپارچ تو ياز تو برام

 یبالش گذاشت و ابراز خوشحال يتموم شد سکسکه هام سرشو رو نکهیا الیبه خ اریو کوه میدیتخت دراز کش

 ...کرد

 !خداروشکر قطع شد_

سرمون رو  يباال وارکوبید...خنده ریموقع جواب دادن بابت سکسکه ها شونه هام باال رفتند زد ز نکهیهم اما

 ...ه بودلبش جاخوش کرد يلبخند رو...شد رهیشرمزده ام خ ینگران و حت يچشم ها يتو...روشن کرد



wWw.98iA.Com ٥٢٣ 

 ينفس ها...اریکوه کینزد يفاصله ...اش کمرم رو  گهیو با دست د دیرو به سمت خودش کش دستم

غم به  يکه با هربار بسته شدن درها نشییپلک باال و پا...زدیسرم بود و م ریکه ز یینبض بازو یحت...گرمش

 ...شدندیبهشت آرزوهام گشوده م يو با هربار باز شدن درها شدندیروم باز م

 ...دهنم بذارم يرو دیرفته بود دستم رو با ادمی...بلندتر از قبل شد میبعد ي سکسه

 چرا آخه؟_

 ...شد رهیو با خنده به صورتم خ دیکش نییلبم پا يدستم رو از رو...هم برسه رونیخنده اش به ب يصدا دمیترس

 اد؟یتو بند ب يسکسکه  نیا میکن کاریچ_

 کردیتمام بدنم رو منقبض م کباری هیکه سراغم اومده بود و هر چند ثان يحرف بزنم اما با سکسکه ا خواستم

 ...باال انداختم يتنها شونه ا

 ...لپات سرخ شده...کن گاشین_

خودش تنگ  يکرده بود و جا کیحاال که منو به خودش نزد...بود اریکوه يبه خاطر گرما دیگونه ام شا یسرخ

که من االن  یینجایدرست هم شیکه چند لحظه پ... کردیمس متنش رو ل يبدنم درست گرما...تر شده بود

 ...حرارت تنم رو باال برده بود اریکوه يتخت بود و گرما يشکمم رو...بود دهیبودم دراز کش دهیخواب

به منو  نکهیاز ا...انداختشیسکسکه هام به خنده م...شدیم دهیکمرم کش يدستش نوازش وار رو يها انگشت

بازوش  يدستم رو کنار سرم و رو...خوشحال بودم شهیاز هم شتریدلخور نبودم بلکه ب دیخندیحال نزارم م

دستم حسادت  يده شده یبوس يبه انگشت ها...مقدمه بلند کرد و به لب هاش رسوند یگذاشته بودم رو ب

 ...کردم

 يبرا کردمیدل مدل ...دل منو یدل ب کردیو آب م دیخندیباز نرم نرمک م اریشده بود و کوه شتریام ب سکسکه

 ایاونم حال منو داره  نمیقلبش که بب يصدا دنیشن يبرا کردمیدل دل م...پهن و امنش ي نهیدادن به س هیتک

 ...نه؟ ای زنهیقلب اونم مثل محکم و ممتد م يتپش ها...نه

اخم پر  نیا یهرچ...کردیصورتم جا خوش م ياخم رو کردیم نییام رو باال و پا نهیهام هربار که س سکسکه

 ...شدیتر م قیهم عم اریکوه يمسخ کننده  يرنگ تر خنده ها

 ...اوردیپشت سرهم نفس رو داشت بند م يها سکسکه

 ...تو يخنده  ياز صدا ای شهیمن بلند م يسکسکه  ياز صدا ایاالن سنا ...ارینخند کوه_

 ...دیلرزیصداش م یب يشونه هاش به خاطر خنده ها... دیسرم بود که طاق باز خواب ریهنوز ز دستش
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باز و بسته  ییهویچشمات  یکنیسکسکه که م...رهیگیخنده ام م نمیبیاتو م افهیق...ستیخب دست خودم ن_

 !به خدا آخر خنده اس...شهیچشمت گشاد م يمردمکا عیبعدم سر...شهیم

 ...شدم رهیبازوش بلند کردم و صاف تو چشماش خ يسرمو از رو...خونم به جوش اومد گهید

 ؟یکنیم...مسخره....منو_

 ...به خنده وادارش کرد شتریکوتاه ب يجمله  نیهم ونیسکسکه م دوبار

 ...تو يمن هم سکسکه ها يهم خنده ها...شهیبدترم م یزنیحرف م...ایب_

شدن  دهیزدم و باز با کش مهیروش خ یبه خواست خودم نبود وقت...شدم دهیدستش بود که کش يبازوم تو دو

 ...اش قرار گرفت نهیس يودست هام سرم ر

واضح قلبش به گوشم  يتپش ها ياما صدا...صورتش رو دمیدینم...از خنده هاش نبود يچند لحظه خبر يبرا

 يحواسم رو پرت کرده بود گوشه ...نبودم ایدن نیا يانگار تو...دستم دو طرفش قرار گرفته بودند ...دیرسیم

 ...!تخت يرو يزیناچ يبا فاصله  دیشا...اتاق

روحم بود تا نوازش  یب يماساژ دادن انگشت ها هیشب شتریب...گرفته بود يهر دو دستم رو به باز يها انگشت

 اریاما بازم سکسکه کردم و کوه...ادیسراغم ن يدوست داشتم ساعت ها تو همون خلسه فرو برم و سکسکه ا...

 ...دیکمرم کش يدستش رو رو

 زم؟یبرات آب بر_

و  اردتیب رونیبخواد که از اون حال ب یکیو  یحسو حال باش نیکه تو بهتر يلحظه ا درست ایاتفاق دن نیبدتر

 !جز نجابت ینداشته باش يتو چاره ا

 ...باشه_

 نطوریمن ا دیاگر مرز لباس ها نبود شا...محکمتر فشرده شدم...دور کمرم حلقه شد شتریباشه اما دستش ب گفتم

 ...سپردم یآسوده تن به تنش نم

بهم  يموها...سرم رو بلند کردم...شونه ام نشست يکه دستش بالفاصله رو دمیکش یآه يبعد يسکسکه  با

شد  زیخ مین...کنارش زد...چشم هام جاخوش کرده بود يهنوز رو يبودن و طره ا ختهیام سر شونه هام ر ختهیر

 ...گرفتیبه خاطر بلند کردن گردنش م دیشدم که شا يو نگران درد

 اد؟یبند ب خوادینم_

...فتمیب هیبه گر... زده بود تا حالم...که  يکم مونده بود از دست سکسکه ا...به چپ و راست تکون دادم سرمو
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 ...ام درد گرفت از بس که سکسکه کردم نهیس يقفسه _

 ...اش فرو بردم نهیس يبالش رها کرد و من چونه ام رو رو يلبش بود سرش رو رو يرو يلبخند با

 اد؟یاگه بند ن_

 ياز سکسکه و صدا يخبر گهید...تنم کنارش ولو شدم و تا به پهلو شدم یبه پهلو شد از فرط لخت نکهیهم

 ...نابهنجارش نبود

 يبابت هرم نفس ها رفتیتنم باالتر م يگرما...اش نشست نهیس يدستم رو...بود اریکوه يحرکت لب ها تنها

دستش قاب گرفته  يصورتم رو با پنجه ها...کردیلبم نفوذ م کینزد ییکننده اش که مدام جا وونهید

تا ...تا نفس بکشم دادیم صتفر...به شماره افتاده بود یکیهمه نزد نیبودم به تنش و نفسم از ا دهیچسب...بود

 وارکوبید فینور ضع يچشم هاش تو...طبق براش کنار گذاشته بودم يکه رو تو یدوست داشتن ي رهیبکشه ش

 ...کردمیرها نم...کردیرها نم...تنم رو گرفته بودو همون برق تمام  زدیبرق م

راحت بازدم  الیو من با خ کردیصورتم رها م يهربار که نفس هاشو تو کردیعطرش تمام مشامم رو پر م يبو

 تیلباس هم به تنم سرا ياز رو یدستش حت يگرما...بازوهام نشستند يدست هاش رو...دمیبلعینفس هاشو م

 یبدنم به حرکت م يهربار که دست هاش نوازش وار رو شدیم قیآرامش کم کم به وجودم ترز...کردیم

 ...کنار گوشم زمزمه کرد دیآخر که دستم رو گرفت و بوس يلحظه ...حالم دست خودم نبود یدگرگون....افتادند

 ...بگو آوا يزیچ هی_

با باز ...بودن دهیپلک هام بهم چسب...دوست داشتمحالم رو  یکیاما من نزد اوردیاش به تنم فشار م نهیس ینیسنگ

حبس  نهیس يکه تو ینفس...لمس لب هاش داغ بود يهنوز جا...رو حس کردم ینمناک یسیشدن هر چشمم خ

 ...نگاهم کرد رهیخو  دیکش یقیدم عم...ام فاصله گرفت نهیاز س...فرستادم رونیکرده بودم ب

 ...اریخوبم کوه_

دوست  هیکه سراغم اومده بود هد ینفس تنگ...فرستاده شد رونیزور از دهانم ب دو کالم حرف هم به نیهم

 ...نبودم هیمن آدمِ پس دادن هد...داشتنش بود

که کنارم دراز  یتا وقت...زدمیو نم زدیپلک نم...انگار شدیم کترینگاهش اما هربار نزد...ازم فاصله گرفت  شتریب

تند ...یلعنت زدیم...قلبم بود يدستم رو...لبش بود يدستش رو...فرستاد رونیب شویو بازدم طوالن دیکش

 ...محکمِ محکم...تند
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روم  شیلحظه به لحظه اش پ...شدم دهیبار بوس نیسوم!! درست وسط آسمان سوم ییجا دیشا...خوب بود حالم

 ...دمنمون بینص یب نباریعطرش رو دارند و من ا يتمام تنم بو کردمیاحساس م...بستینقش م

نگاه کردن هم به  نطوریا..شده بود  طونینگاهش ش...به پهلو شد و به روم لبخند زد گوشه لبم کش اومد  یوقت

 ...لب هام...و بعد دیبه گونه ام رس...چشم هام سر خورد ياز رو....اومد یمرد من م

من مبهوت و مات ...دیلبهام کش ينوازش وار رو...لبم آورد کیانگشت اشاره اش رو نزد...رو به دندون گرفتم لبم

 خلع سالح شده بودم

 ..و رو شده ام زمزمه کردم ریدل ز با

 ؟یکنیم گامین ينطوریچرا ا_

 ...دندیپرسشگرم رس يمهربونش به چشم ها نگاه

 ...!سکسکه ات بند اومد_

 ...اتاق يکه رها اومد تو کردمیرو جمع م نیزم يشده رو ختهیر يشرکت برگه ها تو

 اد؟یسنا نم_

 ...نه_

ول کرده  شتریزلزله تو اتاق من چند ر روزید دونمینم...رو مرتب کنم زمیم ي ختهیکرد تا وسائل بهم ر کمکم

 !بود

 تو؟ يپس کجائه؟ تنها خونه _

مادرش اما مامانش صبح بهش زنگ زد  شیبره پ خواستیم...! نگو یالل بمون خواهشا به کس یول گمیم_

وجود  ییسنا دوننیکدوم نم چیاونهام ه...شمال رنیشوهرش دارن م يبا همکارااومده  شیبراشون پ يگفت کار

 ....ما بمون يخالصه منم گفتم اگه قرار به تنها بودنته خونه ...داره

 ...شدم رهیو زدم و به صورت متعجب رها خ وتریکامپ ي دگمه

 چته بچه؟_

 ؟یتنهاش گذاشت اریبا کوه_

 ...نشستم یصندل يرو نکهیاما هم...جمله اش رو متوجه نشدم یمعن قهیدق نیاول

 ار؟یبه کوه ای ي؟؟ تو به سنا شک دار...رها_

 گرد شده اش رو باز و بسته کرد و من من کنان گفت يها چشم
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 !گفتم ينطوریهم...چکدومیه_

 ...گذاشتم  وتریموس کامپ يرو رو دستم

 ؟يمگه کار ندار_

 ...کرد نییتند باال و پا سرشو

 .رمیاالن م...چرا اتفاقا_

 "عمه خانوم شیسنا حالش خوب نبود بردمش پ "بود نیکردم ا افتیدر اریکه از کوه یامیپ نیآخر

مونده بودم عمه و سنا ...کنه تا خودم بهش زنگ بزنم یتشکر کردم و بهش گفتم که از عمه عذرخواه ازش

 دییو روشن فکر برخورد کنه بازم رفتار سنا مورد تا يهرچقدر عمه ام امروز...نه ای انیبا هم کنار ب توننیم

 ...قائل بودند حرمتخودشون  یزنانگ يکه برا میچه برسه عمه خانوم و نسل قد...ستین چکسیه

سامان ...نشیو سکوت و نگاه سنگ رضایعل...و خفقان بار شرکت و تحمل کردم نیجو سنگ يساعت کار انیپا تا

اش به نقاط نامعلوم شرکت  رهیمحمد و نگاه خ یحت...ف زدن باهامکالم حر کی يو دل دل کردنش برا

شرکت  يتو دنمونیخند دیشا ایحرف زدن  يصدا یکه گاه میتنها من و رها بود...نبود سانیاز پر يخبر...

 ...دیچیپیم

 یو تو شوخ گرفتیرو م یحرف زدنمون سنا مدام گوش يوسطا...راه برگشت به خونه به عمه خانوم زنگ زدم تو

خوش  شهیعمه ام مثل هم...کنه یباهاش زندگ گهیعمه خانوم بشه و د يقراره همخونه  گفتیخنده بهم م

 ...خونه دمیبا سنا حرف زدم تا رس يو با عمه خانوم و گه گدار ریکل مس...برخورد و خوش خنده

 یخستگ نکهیبا ا...بهم خبر داد که عرفان و زنش دعوتمون کردن اریغذا بذارم اما کوه خواستمیشام م يبرا

 ...رو از سر پروندم یخستگ رارسالنیام يگل رو دنیشده بود اما به خاطر د رهیبهم چ یشرکت حساب

چند بار پشت سرهم صورتش ...سمتم و خاله خاله گفتنش دلم رو آب کرد دییدو رارسالنیمحض ورودمون ام به

و  اوردیلبم م کیممکن بود درد گرفته باشه بازم صورتش رو نزد یلپاش قرمز شده بود و حت نکهیبا ا...دمیرو بوس

خودش و خودم دست  يو برا دیخندیمغش غش  "!!!چه مزه داد"گفتمیو با خنده م دمشیبوسیبا هربار که م

 ...زدیم

رو به  ونیبا آقا ینیبودم که نگار هم همنش دنیحرف زدن و کارتون د یو حت يمشغول باز رارسالنیبا ام اونقدر

 ...اتاقش درد و دل کنم يهم تو ریراحت با ام تونستمیم گهید...بهترم شد...داد حیمن ترج

 ...ریام_
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 ...گوشه خونه پارك کرد يکارتون جاساز شده  ریز شویاسبابت باز نیماش

 !بگو...؟یِچ_

 ...کردم تیدومو من تا محل پارك هدا نیماش

 .زهینل نشیبنز ایآلوم ب_

 .شدم رهیخ فشیصورت ظر ي مهیرو دستش سپردم و به ن نیماش.رو کمتر کردم سرعتم

 ؟یبگ نیمن دعا کنم تو آم شهیم_

 دیفهم...گرفت و به چشم هام رسوند نینگاهش و از ماش...نیزم ياش رو گهید يزانوش تو بغش بود و زانو هی

 ...به جفت چشم هام نگاه کرد کیبغلم انداخت و از نزد يزود خودش و تو...کنمیم هیدارم گر

 ؟یِچ نیخوشگلم آم_

 ...بشه دهیدوست داشت بوس...لبم آورد کیلپش رو نزد یوقت دمیتلخ خند...دمیاش رو بوس چونه

از خدا  یهرچ...دلت پاکه يچون گناه نکرد...يتو چون بچه ا...که من به آروزم برسم یعنیبعد دعا  نیآم_

 باشه؟...دعا کن خدا منو به آروزم برسونه ندفعهیا...دهیت مبه يبخوا

کنار  یکینزد نیاز ا خواستیو دلم نم رفتنیشکمم فرو م يزانوهاش تو...شونه ام گذاشت يرو رو سرش

 جانیکرده بودم و با ه ياز بس باهاش باز...دیلباس فهم يرو هم از رو کشیقلب کوچ يتپش ها شدیم...بکشم

 ...هارو جابجا کرده بود تپش قلب گرفته بود نیماش

 !من گناه کردم یول_

بد بود که  یلیاما انگار کار بدش خ نمیسرم رو کج کردم تا صورتش رو بب...دیچیبغض آلودش تو گوشم پ يصدا

 ...شونه ام فشار داد ينگاهش ازم گرفت و سرشو رو

 ر؟یام يکرد کاریچ_

 ...شونه ام تکون داد يگردنم حلقه بشه رو کامل دور تونستیکه نم کشویکوچ يدستا

 ...دمیعلفان لفتم استخل کنالش لونه مولچه هالو د يبا بابا روزیمن د_

پشتش و نوازش کردم تا دوباره به حرف ... دمیموهاش و بوس يرو.قطع کرد تا آب دهنش رو قورت بده حرفشو

 ...اومد

 یهلچ...پام لیلفتن ز...بکشمشون خواستمینم!..شونو کشتمبابا که لفت باال منم دنبال مولچه ها کلدم چهالتا_

دیعلفانم بهم خند...کلدم هیگل یلیاومدم باال خ...اله نلفتن گهیتکونشون دادم د
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خوابوندمش رو ...صورتشو غرق بوسه کردم شیهمه خوب نیشونه ام بلند کردم و به خاطر ا يرو از رو سرش

 ...هنوز ناراحت بود...دیخندیآروم م...دمیو بازم صورتش و بوس نیزم

 من قاتلم؟_

 ...گذاشتم و بدنم رو با فاصله ازش نگه داشتم نیزم ياما آرنج دست هامو رو...شدم زیخ میسمتش ن به

خودت بود  ریتقص نکهیا...يکردیم تشونیاذ دیخب نبا...حواست نبوده و پات رفته روشون یگیم يخودت دار_

مورچه ها دوست دارن ...یکن تشونیکه اذ یخواستینم...گه؟ید یکن يزباهاشون با یخواستیاما توام فقط م

 يواسه خودت مرد گهید کهتو ام ...ترسنیدرشتمون م کلیقد و ه نیاز ما و ا...کنند يخودشون باهم باز

از خدا معذرت ...يناراحت شد یتوام که حساب...پات ریز رنیبودن حواسشون نبوده م دهیمعلومه ازت ترس...يشد

 باشه؟..دتیبخشیمطمئنم م...یخواستیم

 ...دمیدستش و بوس...که دلم براش سوخت دادیبه حرفام گوش م يطور

 !دهیبخش...لفتم بالکن با خدا حلف زدم بلدیشب خوابم نم_

 ... خوردیتندش به صورتم م يها نفس

 ...بگو نیتو آم گویدلم م يپس من دعامو تو_

 ادیبهش  یک نکارویا دونمینم...دعا کنند  خوانیکه م ییکسا هیشب...هم قفل کرد يبست و دستاشو تو چشماشو

 "ریخوبو ازم نگ يروزا نیا ایخدا"...لب آرزو کردم ریزدم و ز يبوسه ا شیشونیپ يرو...داده بود

 ن؟یبگم آم_

 کنار زدم شویشونیپ يلخت رو يموها

 ...بگو_

 رگاه؟یتعم میحاال بل! ـــــــــــــنیآم_

نگار با چشم و ابرو اومدنش ...هوش شد  یب اریقبل از خودن شام به قول کوه ریکه ام میکرد يباهم باز اونقدر

منم رك به عرفان گفتم از اون ...تا قبل از شام خوابش ببره کردمشیاونقدر خسته م دیکرد که نبا یبهم حال

 !ستیرشده اصال خوب نچون بچه تو سن  والغر شده  لویکه من پرستارش بودم تا االن حداقل دو سه ک یموقع

شدن اخالق  هیعرفان کامال موافق شب...! و چشمک هم زد دیبابت حرف رك و لحن تندم به روم خند اریکوه

کنه و  حتشیو چهار ساعته نص ستیام ب گهیبه نفره د اریکوه ریمونده بغ نشیهم گفتیم...بود اریمن و کوه

...کنه ادآوریخوب و بد و بهش 
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 یحت دهیفهمیفرق خوب و بد رو نم چوقتینگار بهش بگه که ه يبود که جلو یمیصم اونقدر باهاش اریکوه

 .شهیعمرش م یو چند سالگ یاالن که وارد س

 کهیمدام تو حرفاش بهش ت...الخصوص عرفان یعل...دلخور بود يزیانگار از چ...کم حرف بود نگار

رو اطاعت  وهیبشقاب م هیدادن  ایآب  وانیل هیآوردن  یعرفان و حت يحرف ها کتریکوچ...نداختیم

و  ندبر يو شرکت ها ونیدکوراس دیجد يحرف من و نگارم معطوف شده بود به طرح ها شتریب...کردینم

 شتریب!...دهیعرفان اجازه کار کردن و بهش نم...یکه بعد برگشتن دوباره اش به زندگ دمیتو حرفا فهم...معروف

خودشون ...همن هیمردا شب يهمه "بار بهم گفت  هی ادمهیه ام خند یتو شوخ...نظر عرفانه ریرفت و آمدش ز

که مبادا خدا بذاره تو کاسه اشون و زنشون  ونبه زناش چسبنیو بعدم مثل کنه م کنندیم خوادیدلشون م يهرکار

 "!هم مثل خودشون همون کارو بکنه

و  ستندیهم ن هیبشم که همه مرد ها شب ادآوریمثل عمه خانوم  یحت ای...بدم يبهش دلدار کردمیم یسع شتریب

به هرحال اوضاع خونه اشون مساعد ...بودم دهیو عرفان رو د اریفرق کوه نهیحداقلش به ع...غلطه فیتعر هی نیا

ِ  یمدت! ...عرفان شیاومده بوده خونه پ منگفت امشب نگار به خاطر  اریمطمئن شدم که کوه یوقت نویا...نبود

 ...باز متارکه کرده اند

و حق  فهمهیم شتریپدر و مادرش از همه ب یکه تو اوج نفهم يبچه ا يبرا...سوخت رارسالنیام يدلم برا باز

 ...داره یزندگ

کم  یلیخ...شدیاتاق خورده م ينهار هاهم تو یحت...تو شرکت همه سرشون به کار خودشون گرم بود يروز چند

انتخاب نوع و  يتو شویآشفتگ شدیبود که م ختهیسامان اونقدر بهم ر...میاومد باهم چشم تو چشم بش یم شیپ

 يمحمد به خاطر اشتباهش تو دمیشن یحت...یکارش شده بود فقط سالم و خداحافظ...دیرنگ لباسش هم فهم

از  شتریساعت ب کیرها هر روز ...تر شده بود نیتو نبود سنا کارشون سنگ رضایرها و عل...کار مواخذه اش کرد

 زدیباهاش حرف م يطور زدیبهش زنگ م عادیکه م ییوقتا...زدیام غر م ییوقتا هی...موند یشرکت م يتو من

 ..کندمیم یکه اگه من بودم کله اش رو قلفت

حالم روز  اریکنار کوه...شدیم يسپر...اضطراب  يلحظه ا چیه یب...دغدغه یآروم و ب...شهیهامون مثل هم شب

 ...!!گذاشتندیاگر م شدیبه روز بهتر م

نهار  دمیرسیاومد که نم یم شیپ یگاه...هر روزمون يشدن حجم کار شتریب...محمد یدر پ یپ يدادها قرار

 يو تو ریاز کار که تمام مس شدیرها اونقدر خسته م...ما موندن يچند شب خونه  عادیرها و م...میبخور



 

wWw.98iA.Com ٥٣١ 

 شتریب...شده بود یروانشناس دیجد ابدو کت يترجمه سرگرم  اریکوه...رفتیو شب هام زود به خواب م دیخوابیم

 ...ذاشتیهم نم يصبح چشم رو يکایکه تا نزد دمیدیو م وندیم داریشب ها ب

نگران !! کردمیچک م لشویموبا یاونقدر حساس شده بودم که گاه...شدیم شتریبه روز عالقه و محبتم بهش ب روز

 خواستمینم! ذاشتیو قرار مالقات م زدیزنگ م گاهیو گاه و ب کردمیبودم که تو انتشارات کار م یخانوم جوون

روز به روز بهتر  اریرفتار کوه...دادمیم وشو به حرفاشون گ ستادمیمیوقتا گوش وا یمتوجه بشه اما بعض اریکوه

خونه برم  ادیعادت کرده بودم هر روز غروب که م...هرشب عادت کرده بودم ببوسمش و بخوابم گهید...شدیم

اما هنوز ...شب مهیحرف زدن تا ن یاش و گاه نهیس يعادتم داده بود به سر گذاشتن رو...الشو بغلش کنماستقب

 ...مشکل ما پابرجا بود نیبزرگتر

 یوقت شدیدلخور نم...ترسمیباهاش م یکیاز نزد شدیمتوجه م اریکوه یباز گاه کردمیم یهم که سع هرچقدر

 هی...! هام طنتیبا ش کردمیم کارشیروزها از کار ب یبعض یحت ای...دمیخوابیشب ها با فاصله ازش م یبعض

 يکفر یبا قلقک دادن هام که گاه...موهاش ختنیبا بهم ر...رفتمیبند نبودم و مدام سراغش م نمیرو زم ییروزا

هامون  یشوخ...نکنم تشیاذ گهیبه خودم که د دادمیکه هربار وعده م کردیم یخال يطور شویو تالف کردیاش م

بغلم  نکهیهم...کرده بود داینقطه ضعفم رو پ...هامون از خطر قرمز خارج شده بود دیتهد یحت...شده بود رشتیب

کرده بود و خودش رو  ریلب هامو اس نکهیهم...چرخوندیتنم م يدست هاشو نوازش وار رو نکهیهم...کردیم

 ...!تنها مشکل ما همبستر شدن شبانه بود...مینداشت یبه ظاهر مشکل...دونستیلحظه هام م یشکارچ نیبهتر

خونه ...عمه خانوم مونده بود و بعد سراغ مادرش رفت يهفته تمام خونه  هی...در ارتباط بودم شیسنا کم و ب با

رو  سانیسامان پر...رو رهن کنه گهید يجا هیمادرش  يخونه  کیاش رو پس داده بود و قرار شده بود نزد

 گفتمیفقط م...زدمینم یحرف چیه...بکشه که سنا در چه حاله رونیزبون من ب ریزمامور کرده بود تا از 

 ...کنهیم یزندگ...کشهینفس م...هست...خوبه

 ...دیپرسینم شتریب سانیو پر گفتمینم شتریب

 يمحمد از شهردار ای رضایبا عل شتریب...دمیدیشرکت هم رها رو نم يتو یاومد که حت یم شیپ ییروزها

شرکت به اون شرکت  نیبستن قرار داد و نشون دادن طرح ها از ا يدائم برا ایسر ساختمون و  میرفتیم

 ...میرفتیم

تخت باز  يو صبح چشم هامو رو بردیمبل خوابم م يرو که بعد شام رو ییاومد شب ها یم شیپ

از ...بود نطوریهم خودش هم..عادتم داده بود تا گزارش کامل روز هامو بهش بگم ییجورا هی اریکوه...کردمیم
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اما ...گفتیخانومش م يرااز همکا...بود دهیکه ترجمه کرده بود و به چاپ چهارم رس یاز کتاب..گفتیم شگاهینما

 ..زدینم یاز تاهلشون حرف...از سنشون

دفتر انتشارات و  رفتمیم میکار یکه با وجود خستگ کردیتو وجودم رخنه م يحس حسادت طور یگاه

پر  يداشت حساب کار دست خانوم ها یچه اشکال!! همه بدونن زن جوون داره خواستمیم...کردمیم رشیغافلگ

نازك و  يصداخونه امون بابت  زدنیکه هربار زنگ م ییخانوم ها! اومد؟ یمحل کارش م يو افاده  سیف

دفتر  يکه تو یبارها خواستم بهش بگم بهتره اتاق...دمیجویو ناخن م يگوشه ا رفتمیپشت تلفن م يعشوه 

 رهیگفت تو خونه تو نبود من حوصله اش سر م یاما وقت...خونه انجام بده يبهش دادند و پس بده و کارهاشو تو

 ..نزدم یحرف گهید

 يجشن تولد مفصل برا هیکرده بودند و  یکیدسته به  عادیبا م...برمیکه برام گرفت و از خاطر نم يتولد جشن

 کماهینامزد محمد که ...دعوت شده بودند یبودند که به مهمون ییکساسنا و محمد هم تنها ...من و رها گرفتند

عمه خانوم و ...به شدت خونگرم و گشاده رو يدختر...هم جزو مهمونامون بود گذشتیم شونیاز عروس شدیم

رو فسخ  نشونیب ي غهیکه مجادله اشون با عرفان باال گرفته بود و ص ينگار...ریعرفان و ام...دختر و پسرش

کرده  غهیعقد دوباره فقط ص ينداشت که جا یآنچنان دیام شیانگار خودش هم به بازگشته به زندگ...کرده بود

کامال  یِدور هم...گفت کیاکتفا کرد و بهم تولد رو تبر یتماس تلفن هی بهفقط ... بودند و بعد هم که فسخ

به  هیشب يلباس ها...شلوغ پلوغ شده بود یمن حساب یارسالن و حت ریام يها طنتیکه با ش یدوست داشتن

جز  نجش ي قهیبه دق قهیدق...بامزه کرده بود یلیبودند چهره هامون رو خ دهیبرامون خر اریو کوه عادیکه م یهم

برام خوشحال کننده تموم  یحساب ادیز يو پاش ها ختیدو طبقه و ر کیک...گذشتیو خنده نم یشوخ

بود که  یسه ماه زندگ نیدستاورد ا نیبزرگتر...نشست میشونیپ يرو يبوسه ا...گرفتم  هیکه هد يانگشتر...شد

 ...شد ممیشبه تقد کی

 عادیم یسکوت عرفان که با پر حرف یحت...باهم اخت شده بودند یعمه خانوم و سنا که حساب يها یزبون نیریش

به جمه دو  یو سناهم گاه دندیرقصین مخودشو يبلند آهنگ برا يبا صدا رارسالنیرها و ام...شکسته شده بود

 ...وستیپ ینفره اشون م

پاش  يشربت رو وانیهاش دستش به ل طنتیش ونیم...کنار سنا نشسته بود رارسالنیخوردن ام کیک موقع

از  هویاما عرفان ...دیخندیارسالن بلند بلند م ریسنا مثل ام...شد یلباس سنا خال يهم رو وانیل اتیخورد و محتو

 "درد"و  نیکه اگه نگاه سنگ دمش ياون لحظه کفر يبه قدر...داد زد ریهمه سر ام يکوره در رفت و جلو
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پجشنبه و جمعه  رارسالنیام...خوابوندمیعرفان م ي نهیدرست وسط س ییسنا به عرفان نبود حتما مشتم رو جا

کرد و من  هیخونه اشون چقدر تو بغلم گر مشیبذار میخواستیم یآخرشب جمعه وقت ادمهی...ما موند ياش خونه 

 ...ختمیپا به پاش اشک ر

رو با اون  یو چند ساعت رفتیبعد از کارش اول سراغ عرفان م...اومد یخونه م ریچند وقت شب ها د اریکوه

 گشتیشب ها که برم...کردمیچند ساعته اش دق م ينبود از دور شمیاگه همون روزام عمه خانوم پ...زدیحرف م

بود که عرفان  نیا يتالشش برا تمام...دهیکه شن ییاز حرف ها یحت...که به عرفان زده گفتیبرام از حرفاش م

پدر و  تیداشت به بهبود وضع دیام...مردونه...از عرفان قول گرفته بود...بچه اش باشه يبرا یپدر خوب

 ...کنه یحت زندگبتونه با پدرش خوشبخت و را رارسالنیام نکهیکرد به ا دوارمیام...پسر

 يبابت اون همه ترگل و برگل تو اریکه خونه امون موند به کوه يتمام اون دو سه روز یرکیخانوم با ز عمه

که  اوردیرو درم ییحرف زدن خانوم ها يادا یوقت کردیازم خنک م يگریآخ که ج...انداخت کهیدفتر انتشارات ت

و باز  یدفتر کنارشون ياز صبح تو یتود که چه خبره وقب یاونهم مثل من شاک...زدندیعصرها به خونه زنگ م

 !!زننیخونه بهت زنگ م يایعصر به عصر م

دلشوره  یمنم به تالف...همون لحظه سرشو برگردوند و بهم نگاه کرد اریکوه یکه چقدر خوشحال شدم وقت آخ

 ...هام نگاهمو ازش گرفتم تا بفهمه حرف عمه حرفه منم هست

توجه بهش  یآشپزخونه ب يتا نگاهش کنم و من تو زدیصدام م یمخصوصا وقت...با خنده شتریب...کرد هیتوج

گفت که قول ...شدیم یکه عمه خانوم هم شاک دیخندیاونقدر وسط حرف زدنش م یگاه...رفتمیو اونور م نوریا

به عمه ...هو تماس مشوش نکن گخونه و آرامشش رو با زن..به بعد کارهاشو پشت در خونه بذاره نیاز ا دهیم

رو سرش  یدرسته تو انتشارات به قول...خانوم که قول داد تازه تونستم بعد چند روز دغدغه نفس راحت بکشم

بهش گفتم ناراحت  یاما وقت...رو قائل بود يادیانتشارات هم براش ارزش و احترام ز ریو مد خوردندیقسم م

دفتر کم کرد و هر روز خودش  يتو شویساعات کار کرده تشیو فعال ارک ریخودش رو درگ نقدریا نکهیاز ا شمیم

 ...خونه میدیرسیاومد دم شرکت دنبالم و باهم م یم

 ؟يدیخواب اریکوه_

_... 

...دادیم یمنظمش نشون از خواب و راحت ينفس ها...بردم کتریسرم رو نزد...بازوش گذاشتم يرو رو دستم
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کشو  يرو از تو لمیموبا...بلند شدم  یتخت به آروم ياز رو...سراغم اومد یشب ک مهین يدلشوره  نیا دونمینم

و تازه  یرفته بودند مهمون عادیزود جوابم رو داد و گفت که با م یلیخ...بود داریب...دادم امیبرداشتم و به رها پ

بهم ...کرده بودم سرم غر نزد دارشیو از خواب ب ودخواب ب نکهیبا ا..به سناهم زنگ زدم یحت...خونه دندیرس

نصفه شب زنگ بزنم به عمه  خواستمیاونقدر دلشوره داشتم که م...رو به راهه و حالشم خوبه یکه همه چ گفت

 ...براش افتاده باشه ینکرده اتفاق ییخدا دمیترسیم...خانوم

فکر همه تو سرم ...لرزش دست هام شدیباورم نم...دمیجویناخن هامو م...مبل نشسته بودم يرو

رو که دوست داشتم رو  یفوت هرکس...رسهیاتفاق بد به گوشم م هیمطمئن بودم صبح نشده خبر ...دیچرخیم

 ونیم...گذروندمیرو از نظر م يزیتو تصور خودم مرگ عز...هم رحم نکردم رکوچولویبه ام یحت...کردمیتصور م

 نیکه آنال گشتمیم ییهادنبال اسم  میگوش بریتو وا...بهم زخم دل زده بودند يکه روز ییبودن کسا زامیعز

 یراحت شد که همه چ المیبا بودن عرفان خ...سامانم نبود...نبود رضایعل...راحت بشه المیباشن و با بودنشون خ

 ...کردم خوابشیکه و دمیبا آن شدن سناهم فهم...رو به راهه

 ؟يدیآوا تو چرا نخواب_

متوجه ...بود ستادهیا ییرایوسط پذ ختهیبهم ر يابا موه اریکوه...مبل بلند شدم يگفتم و به هول از رو "ینیه"

 ..موهاشو مرتب...چراغو روشن کرد...ترسم شد

 لممویمنم ف ینذاشت! ادیخوابم م یگفت يدیکش ازهیاز بس خم يسر شام که کچلم کرد...؟يداریتو چرا ب_

 ...نمیبب

 !نیبب...اصال دلم داغ شده...دلم آشوب شد ینصفه شب...استرس گرفتم_

 رهیبه چشم هام خ...شکمم گذاشت يرو...برد رهنمیپ ریدستش رو ز ستادیرو به روم که ا...اومد کترینزد

 !پلک زد و بند دلم پاره شد...بود

از دست  خواستیدلم م...شونه اش گذاشتم يسرم و رو...پاش نشوندم يمبل نشست و رو يرو...رو گرفت دستم

 ..بکشم غیکه سراغم اومده بود ج يدلشوره ا

 !رسهیصبح خبرش به ما م...شده يحتما طور...رمیگیدلشوره نم یمن الک...شده يکنه طورن_

 رهیبه چشم هام خ...با تعلل...با مکث یوقت اوردمیکم م...انداختم ینگاه کردنش به لکنت م کیفاصله نزد از

 ..شدیم
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 دارتیشب از خواب ب نیسوم...یشیبهت نگفتم چون فکر کردم بهتر م! یکنیچند شبه تو خواب ناله م_

 !ختم شده نجایکه به ا ياز همه فکر کرد شتریب یچند روز به چ نیتو ا نمیبگو بب...کرده

 رارسالنیام...رضایعل یختگیگرفته تا سامان و بهم ر عادیاز رها و م...فکر کرده بودم یچند وقت به همه چ نیا

 ...بهش گفتم...هیاز بق شتریب

قرار ...خودشو بگذرونه یموظف زندگ یهرک...خودشو داره یزندگ یهرک...یسوزونیدل م هیبق يبرا يادیز يدار_

 هست که من ندونم؟ يزیبازم چ...نایاز ا ریبغ...یاونارو داشته باش یشدن زندگ نییباال پا يتو دلشوره  ستین

و سرم با  دیپاش بلند بشم که دستمو کش يخواستم از رو...زبونم قفل شد نشینگاه سنگ ریز یول...چرا دونمینم

که تو  يعطر ياز بو دمیآن ترس هیاونقدر که ...دستش محکمتر دورم حلقه شد...اش خورد نهیضرب به س

که ...بغلم کنه نطوریدوست داره ا هبودم ک دهیبارها فهم...منو تو وجود خودش حل کنه خواستیم...دیچیمشامم پ

 نیکه تو هم يدوبار یکی یحت...دوست داشتنشو لمس کرده بودم نطوریارها اب...منو محکم به خودش فشار بده

که  يلحظه بابت کار هی...اما امشب...میشده بود تریمیصم یلیخ...بغل کردنش قلنج کمرم رو هم شکونده بود

 ..دمیو فشار ترس یکیهمه نزد نیبفهمه از ا دمیترسیکرده بودم و م

به ...گوشم فوت کرد ينفسش رو تو...اش جمع شدند نهیس يدست هام رو...هاش پشت کرم قفل شدند دست

 ..تنم افتاد يکه تو ياز لرز دمیچیخودم پ

 ؟يتو به من اعتماد ندار_

 ...از دست بدم روز مرگه منه اریکه اعتمادم رو نسبت به کوه يروز...حرفو بشنوم نیدوست نداشتم ا اصال

 ...اش جا بجا کنم نهیس يو بغلش نگهم داشته بودم که نتونستم سرم رو رومحکم ت اونقدر

 ...جواب منو بده...وول نخور_

بهش سالم کردم صدامو  یموقع اومدن از شرکت وقت...بردمیم یتازه داشتم بهش پ...شبم تو خودش بود سر

سرشو  دمیتا دم گوشش نخند...وردنخ یدرم بستم تکون یدر نشسته بود اما وقت کیرو مبل نزد نکهیبا ا...دینشن

وقتا فالگوش  یبود بعض دهیفهم دیاش...زنهیحرف م اطیبا تلفن داره تو ح دمیغروبم د يدم دما...بلند نکرد

 ...زدیبا تلفن حرف م اطیتو ح يکه عصر ستمیمیوا

 ..دیتر از قبل سوالش و پرس يجد نباریا...دیبوس مویبند تاپ مشک يرو درست

 ؟یکنیفکر م نیچرا همچ_
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 يگوشم تو يشدن الله  دهیبعد از بوس نباریصداش ا...دهنم چرخوندم يزبونم رو تو...خشک شده بود دهنم

 ...دیچیسرم پ

 آوا؟ يمنو مثل خودم قبول ندار گهیتوام د_

 گفتیم یچ...لب هاشو...چشم هاشو...نمشیبب خواستمیم...زده ام به تالطم افتاد خی تن

 ..یاعتراف کن یتونیراحت تر م ينجوریا...یتو چشمام نگاه نکن خوامیم...گفتم تکون نخور_

چرا ...دمیچرا نفهم...نبود  شهیامروز اصال مثل هم اریکوه...شیچند ساعت پ يتو...گشتم تو گذشته دوباره

لحظه فرصت ندادم حرف  هیچرا ..حرف زدم زیر هیچرا ...غذا نخورد؟ شتریدو قاشق ب یچشه وقت دمینپرس

 یو ه خورهیداره قرص م دمیچرا نپرس...دیاز ظهر چند بار دستش رو پشت گردنش کش ستین ادمیچرا ...بزنه

که  ياریکوه يدلشوره برا نیا دمینفهم دمش؟چرایامشب چه مرگم بود که ند...کنهیگردنش و کج و راست م

 نبود؟؟ شهیمثل هم

 ...یکنیناراحتم م يدار...؟یپرسیچرا ازم م...قبولت دارم...من بهت اعتماد دارم_

بهش  دهینکنه فهم...از تپش قلبش...نفس هاش يلحظه وحشت کردم از صدا هی...گوشم چسبوند يرو رو لبش

 کردم؟ انتیخ

 ...رسوندیتپش قلبم رو به صد م شدیانداز م نیگوشم طن ينفس هاش تو يکه صدا ییها لحظه

و زار  نمیبش دیرسیکه صداش به گوش م یبارون ریز خواستیدلم م...گر گرفته بودند کپارچهیوجودم  تمام

 ...کرده بودم انتیمن خ...بزنم

 نهایتمام ا...فرودش رو گم کرده يکه نقطه  یداغ يلب ها نیا...وار وانهید ينفس ها نیا...اریکوه حرارت

 ...یعنی

تو وجودم برمال شده  کبارهیها  نیهمه ا...و درنگ ییعتناا یب...و شک دیترد...شده بودم یمرتکب گناه بزرگ من

 ...بود

کاسه ...فرق سرم فرود آمدند يرو...مورچه ها يمرکز مورد حمله  يدرست رو...هاش از گوشم فاصله گرفتند لب

 ...بوسه اش سوخت یسرم از هرم داغ ي

 ؟يریم ششیچند وقته پ_

دور کمرم فشار  يکه دست حلقه شده  خوردمیم زیاش ل نهیس يداشتم رو...رفت و گردنم شل شد نفسم

 ...شده بودم اریاخت یب...تو صورتش نگاه کنم تونستمینم خواستیاگه اونم م گهید...ام رو بازگردوند ختهیفرور
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مگه خودش نگفت که با نگاه کردن به چشم هاش ...سرم رو بلند کنه خواستیم...چونه ام گرفت ریرو ز دستش

 ...حس شده بود که با حرکت دستش سرم رو باال گرفت و  یاونقدر بدنم ب شه؟یاعتراف برام سخت م

 ...فقط به خاطر خودش بود...بد کردم ...دیلرزیلب هام م...چشم هام...هاش چشم

 شش؟یپ يریچند وقته م ؟يشنویصدامو م_

 هیگال...همثل هروقت که دوستم دار...مثل هروقت که حالش خوبه... شهیمثل هم...صداش آروم بود لحن

 ...من چنگ انداخت يکه کرده بود به گلو یفقط بغض...نداشت یتیشکا...نداشت

 ...صورتم به دستورم اطاعت نکردند يکدوم از اعضا چیه

حجمش به تک تک سلول هام فشار  يبودند که رخنه  ینینگاه سنگ خکوبیم...بودند دهیهام ترس چشم

 ...اوردیم

 ...و بس چرخوندیسرم م يرو تو اریکوه ياکو شده  يتنها صدا... گوش هام یحت

 ...نزنه ادیفر دیتا شا دیگزیم!...لب هاش...لب ها نیامان از دست ا... اما

 ؟....من از اون کمتر بودم...؟یاون قبول نداشت يمن و اندازه  _

 .رفتبلند و رگ برجسته اش هوش از سرم  يکه با صدا گشتمیم یو ماتم دنبال جواب جیذهن گ يتو

 !!ستمیمگه من شوهرت ن...آخه _

 ...بغض شکسته ام رو دیشا...نگاهم رو يترس تو... دیلرز تنم رو د...صورتم يتو...بلند...زد ادیفر

 یشدن کاف میتسل يهمه شکنجه برا نیا...! کردمیبه گناهم اعتراف م هیو با گر شدمیآغوشش فشرده م يتو

 !اشتباه...اشتباه کرده بودم...بود

 ...ششیتو رفتم پ... من به خاطر...ناراحتت کنم خواستمینم... به خدا...اریکوه_

بفهمه که نقش ...اشک هام و لمس کنه یسیتا خ دادمیبرافروخته ام رو محکم به گونه اش فشار م صورت

 ...ستیدروغ ن نباریا...ستین الیخ...ستین

 ؟يقبولم ندار گهیخوردم که توام د نیزم نقدریا یعنی_

 دیشا...دور يجا هی ندازهیو م کنهیکه تمام قلبت رو مچاله م ییامان از حرف ها...حرف ها نیمان از اا....يوا

 قیهرچقدر عم...یآه بکش دیاونوقته که با...يرو هم ندار دشیکل یکه تو حت يمتروکه ا يخونه  يگوشه 

 يشکسته  مهین يتو رو از پنجره ها قلو ال ادیدلش به رحم ب...صاحبخونه دیتا شا...هرچقدر سوزناك تر...تر

 ...خونه راهت بده
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 بیاز ع تونمیآخه چطور م...شمیم میقدم رابطه تسل نیتو اول یوقت شکنمیم....منم زنم...منم غرور دارم...اریکوه_

 تو حرف بزنم؟ يو نقص خودم جلو

 ...دیزلریرو که م ییبا نگاه کردن به چشم هام ببره صدا خواستیم...دیرو عقب کش صورتش

 مگه نه؟..بهتر شده یلیماه مشاوره حالم خ هی نیبه خدا تو ا...اریناراحتت کنم کوه خواستمیمن نم_

که  دادمیم بیخودم رو فر یتنها گاه...در کار نبود يبهبود...من خوب نشده بودم...نه نداشت مگه

همه  نیکه بعد ا یکس گفتم؟یدروغ م یبه ک...کنمیِ که مصرف م يبابت درمان و قرص ها...نوازشم...لبخندم

 ...ییتا ته هر ماجرا خونهیم...از نگاه کردنم یحت...از راه رفتنم یمدت حت

التماسش کنم اما اونقدر با  خواستمیم...بره  خواستیم...پاهاش بلند شم يو با دست بهم اشاره کرد تا از رو گفتم

ام تو پنهون  یتمام سع...دونمیبود نم دهیفهم از کجا...نشستم نیزم يپاهام رو یتحکم قدم برداشت که از لخت

مشاور فقط فشارم رو  يشنهادیپ يخوردن قرص ها...من حالم بهتر نشده بود...موند دهیفا یماجرا ب نیکردن ا

با ...با محبت اریکه کوه شدیم جادیا ییحالم وقتا يبهبود تو...کرده بود شتریباال برده بود و درد معده ام رو ب

بود تا نبض هر  یکوتاهش کاف يهمون بوسه ...دیبوسیلب هامو م طنتیش یبا کم یتانت و حتبا م...نوازش

 ...وقفه بزنه یباز بدنم  ينقطه ا

برم که  يمشاور شیگرفتم پ میرها تصم یعمه خانوم و حت يها هیکردم که با وجود توص یحماقت چه

 مین يو اونم تو کردمیم فیام رو براش تعر مهینصفه و ن یکینزد رفتمیم ششیکه پ يتنها هربار...شناختمشینم

 اریبا کوه یکینزد يمن تمام احساسم روبرا...کردیم ادداشتیبرام دارو  شیپنجاه هزار تومن يساعت مشاوره 

دختر بچه  يها غیج يصدا دنیتنها درد من شن...رابطه نداشتم نیبا ا یمن مشکل جسم...کردمیداشتم و حس م

 ...زنهیم ادیوقفه فر یباز ب یبسته و دهان يبا چشم ها شهیم دهیتنم کش يرو یدستکه تا  يِدوازده ساله ا ي

درمانت  نیبهتر يدار یکه تو زندگ یکس نیزتریعز یوقت...کردم نیتوه اریبه کوه...خراب کردم ویچ همه

رنگ و وارنگ  يتا قرص ها شهیفقط دست به قلم م یحوصلگ یکه از فرط ب یسراغ کس يبر دیچرا با...باشه

 کنه؟ ادداشتیبرات 

 ...بافته بودم  سمونیبود و من احمق آسمون ر کماهی نیتمام ا يدلشوره  هیامشب شب ي دلشوره

 .."غرور"اسمشو گذاشت  شهیم دیبود که شا ياحساس زنانه ا يدرد و دل کردم برا اریکوه ریغ یاگه با کس من

 یبلکه تاسف به حال زن..."غرور"نه  دیشا...گردوندمیو رو برم دمیکشیهربار که از ترس عقب م شدمیشکسته م.

نسبت به دگمه  "همسر"لقب دنیادا بشه و من بعد چند ماه کش دیبا شیاش درست شب عروس فهیوظ نیکه اول
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کوتاه  يبه پاچه ها یحت...زمیبل يرفته  نییپا ي قهینسبت به !! لباسم هم واهمه داشتم يباز شده  يها

که بعد از هربار  یمن يبرا...دونمیخوب م نویو من ا شهیخالصه نم دنیوست داشتن تنها با بوسد...! شلوارم

 ییو تا صبح با چشم ها گذاشتمیبالش م يسر رو ریدرگ يمنقبض شده و سلول ها یبا تن مهینصفه و ن یِکینزد

با ...کردنش تیاذ نقدریا ستیانصاف ن دونمیبود که م ياریاز کوه کمتر یسخت... شدمیم رهیباز به سقف اتاق خ

 یمثل همه باشه و همه ام حت دیبا فهممیبازم منکه م...ازشین يسرپوش گذاشتن رو ياش برا یوجود تمام سع

 ...دارند ازیمثل من ن

که فکر نکنه من ...که زود ترکم نکنه!! فراتر بره کنهیبغلم م یکه خواستم بگم که منم دوست دارم وقت هربار

 یرفتار شب قبلم رو به روم نم یصبح چیخاطر که ه نیبه ا دیشا...دمیاما خجالت کش...خوامیو نم ترسمیم

کوتاه همون لحظه کات  ياون عشق باز گاران...زدیافتاده بود حرف نم نمونیکه ب یوقت از اتفاق چیه ای...آورد

 نباریشد ا شقدمیکه خودش پ يبوسه ا نیبگم مثل اول خواستمیم...حرف بزنم خواستمیمن م!!...داده شده و تمام

 ...فراتر رفتن هم خودش يبرا

 تلنگر بردارم؟ هیبا  نمونهیرو که ب یکوتاه وارید تونمینم...چرا

که از آشپزخونه اومد حواسم رو  ییصدا...که گذشت فکر کردم يخودم مچاله شده بودم و به لحظه لحظه ا يتو

 ...خودش یِپرت کرد پ

 ...من بازم گردنت درد گرفتهبه خاطر  نمیو نب رمیبم کاش

 ؟يخوایم يزیچ اریکوه_

 برداره؟ خواستینم رهیخ ينگاه ها نیدست از ا...اپن گذاشت يدستاشو رو کف

 ...و بده من يخوریکه م ییقرصا ایپاشو ب_

و دائم دستش رو پشت  شدیم یارغوان ينجوریکه ا یوقت...نه لحن حرف زدنش...نه صداش...بود یعصبان

 ...یکالفگ...یناراحت...بود ينشون دلخور دیکشیگردنش م

 ...قدم هام کند شد دمیرس کشینزد یبلند شدم و اما وقت عیسر

 ؟يسادیچرا وا_

 ؟يخوایم یواسه چ...حالم خوب شه...با خوردن قرصا دیشا_
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به من  دیکه رس کمینزد...و عقب رفتم دمیاومدن از آشپزخونه پا پس کش رونیبه ب عشیلحظه بابت اقدام سر هی

سرم و رو باال نگه ...وارید يرو...کمرم ينه رو...دست هاشو دو طرف کمرم گذاشت...بودم دهیهال رس وارید

 ...بهت ستیقرار ن...کتکت بزنه ستینقرار ...ارهیهمون کوه نیتن لرزون بفهمونم ا نیداشته بودم تا به ا

 شهیکه هم ییاونم تو...ستیرت مثل قبل نچرا فشا دمیماهه نفهم هیمنه احمق ...اون قرصا فشارتو برده باال_

دنبال  نتیکاب يتو تو ییغذا يبعد هروعده  دمیچرا نفهم!! بود خی نتییکف پاهات به خاطر فشار پا...دستات 

منه احمق ...خوردنات یج ومینیآلم...ناتترش کرد...اته؟ نهیس ریچرا مدام دستت ز دمیچرا نپرس ؟يگردیم یچ

 ؟...آره ؟یدرمونت سراغ از ما بهترون رفت يکه برا يدیفهم نویتوام هم...که بفهممت نمینفهم تر از ا

همه  نیا! جز خوب شدن حالم نداشتم يقصد چیه...گلوم حس شد ریتا ز شیزهر آلود شد و تلخ...تلخش لبخند

 ؟یچ ياتهام برا

با ...مچ دستم رو گرفت زیهرچند ناچ یپلک زد و با خشونت!...اشک صاف يقطره  ختنیو با ر شدیتار م نگاهم

 ...اولو باز کرد نتیکاب...خودش به آشپزخونه بردتم

 نجاست؟یا_

 ...دادمیسر تکون م کردیتنم رخنه م يتو نتیسمت هرکاب دنشیکه موقع کش یبا درد دست...بغض  با

 ...نه_

 نجاست؟یا_

 !گردن کوتاه نیچپ و راست کردن ا بازم

 ...نه_

 نجاست؟یا_

 ...شدم  خکوبیسرجام م...گهید يها نتیوسط آشپزخونه دور بزنه و ببرتم سمت کاب زیتا از م دیکش رو دستم

 ...اریکوه_

من دعوا ...خواستیم یدر گوش يعاشقانه  يدلم حرف ها...خواستیدلم آغوش م...بود  ستادهیفاصله از من ا با

که باز از ...ادیتن خسته به حرکت درب نیا يگرمش بودم که باز نوازش وار رو يمن محتاج دست ها...نداشتم

 ...خودم حل يداغش آب بشم و تو يحرارت نگاه و بوسه ها

 دیبا...خودم رو غرق آغوشش فرو بردم...لحظه پر کردم نیکوتاه تر يتو...هیصدم ثان يرو تو نمونیب ي فاصله

 ...کم طاقت تر از من بود...شدیم میاونم تسل
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 چرا؟...؟یکنیم تیمنو اذ نقدریچرا ا_

و به خودم  دمیدم گوشم رو شن زیر يناله ...درد داشت انگار...دمیزده ام رو پشت گردنش کش خی يها انگشت

 .لعنت فرستادم

 ! شهیکه نم شهیخب نم.تو باشم يتمام و کمال برا خوامیمن م...نرفتم شتریجلسه ب شیبه جون آوا پنج ش_

 ...اما دور شد...با تعلل...فاصله گرفت...شونه اش برداشت يهامو از رو دست

بشه؟ که  یکه چ...دکتر روانشناس شیپ یرفت...يکرد ریکارت منو تحق نیتو با ا...؟یکنیم یبگیچرا با من غر_

عرضه و  یمن اونقدر ب...تو؟ ایکه من آروم بشم ...بشه؟ یتو حلقومت ؟ آخرش که چ زهیچنتا چنتا قرص بر

از امشب جدا ...! من شد ریتقص...اشتباه از من بود...!! کنم کیناتوان نشده ام که نتونم خودم و به تو نزد

تو هنوزم ...! بوسمتیام هرشب و هربار نم زهیبابت غر...خوابمیهوس کنارت نم یِکه من پ یبفهم دیبا...میخوابیم

 ....که  یکنیر مفک نیبه ا یو نشست يول کرد تویتمام زندگ...يبچه ا

نگاهش به من ...شد دهیهمون دست چند لحظه بعد پشت گردنش کش...دیلب هاش کش يبا حرص رو دستشو

 ...سمیخ يکه زل زد به پلک ها نینبود تا ا

 ...سرخم کنارم زد و رفت يچشم ها يرو شیفرستاد و پ رونیرو با خشونت ب نفسش

 نرفتن؟ يهمه التماس برا نیبس نبود ا...دن؟یشبخ يبرا هیهمه گر نیبس نبود ا...کم آوردم نفس

رفت که من  رونیاونقدر با عجله از در خونه ب...اومد رونینشسته بودم که از اتاق ب ينهارخور زیم یصندل يرو

 ..دمیجون بهش نرس یب يپاها نیبا ا

 نقدریاونشب هم هم...افتادم که پشت در خونه هرمز رها شده بودم يروز ادی...یبارون شالق ریز...اطیح وسط

 ...تنها يتنها...تنها بودم

قدم  نیبعد اول...برگشتم یوقت...! کردیدر نگاهم م يو اون مرد از ال شدمیم سیبرف خ يبارون و دونه ها ریز

 ...در خونه اش چهار طاق برام باز شد...

 ...صاحاب یدل ب نیبا دلشوره ا...شب ي مهین...غلط تنها شدم ایست بود در دونمیکه نم يبه خاطر کار...امشب

من نگران  یگینم...؟یرفت يکجا پاشد ینصفه شب...دلواپسمو يدیتو که شن...بال بال زدنمو يدیکه د تو

...شمیمن دلواپس م...شمیم
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انگشت ...کردم  یوجب به وجب خونه رو با پاهام ط...شدیاشکم خشک نم يچشمه ...گذشتیاز رفتنش م یمدت

شده بودند و اگر  پیام ک ینیب يپره ها...کردیرو گرفته بودند گز گز م لشیموبا يدستم بس که شماره  يها

 !دمیرسیبه آرزوم م دیشا کردمینم دایو پ ژنمیماسک اکس

تو کوچه ها دنبال  نیداشتم و با ماشمانتو و شالم رو بر...چهار صبح شد کیساعت نزد یوقت اوردمین طاقت

 یب نیبزرگتر نیا...ام همچنان مشغول شماره گرفتن گهیبود و دست د نیدستم به فرمون ماش هی...گشتم اریکوه

رو از حرکت نگه داره و نفسم رو  مقلب تونستیکه م یاتفاق نیبدتر...خاموش یگوش!! در حق من بود یانصاف

 ...قطع کنه

سکوت وهم آور شب رو  فمیظر يهمراه هق هق ها نیبرف پاك کن ماش يتر شده بود و صدا دیشد بارون

 يهق هق ها صورتم رو به مرز کبود نیاما ا...رو تا حد ممکن باز کرده بودم  ژنمیکپسول اکس ریش...شکوندیم

 ...نمیآشنامو بب ي هبیتا غر چرخوندمیفقط چشم م...رمیکجا دارم م دونستمینم...کجام دونستمینم...رسونده بود

دونم دوست داشتن از کجا  ینم. کنه یدونم دوست داشتن چه ها م یاما م ادیدونم دوست داشتن از کجا م ینم

 یم ادمیبا آدما،  ذاشتمیمن قرار م!... یشه همه چ یچطور عوض م يو دوست دار یکس یدونم وقت یاما م آدیم

 ینگاه م نیماش ي نهیتو آ هوی دنمیرس بهرفتم، چند متر مونده  یبا آدما، م ذاشتمیمن قرار م ای!... رفت برم

گشتم و جواب تلفن هم  یزدم و برم یکه حوصله ندارم و دور م دمیرس یم جهینت نیساده به ا یلیکردم و خ

من ِ خودخواه، من ِ به شدت لجباز، من ِ ...و برگشتم دیگفتم اومدم اما حسم پر یدادم و م یجواب م ای! دادمینم

 شهیچطور عوض م يو دوست دار یکس یفهمم وقت یها م یمن ِ آوا، تازگ ال،یخ یتفاوت و ب یحوصله و ب یب

 يانگار برا يآریم ادیکه از خودت به  يریچطور تصو... هر لحظه از ناراحت شدنش یترسیو چطور م ز،یهمه چ

 "چرا"؟ من !از من نپرس چرا دوست دارم. ادیدونم دوست داشتن از کجا م یمن نم!... شِیده ها و صدها سال پ

 !رو چرا "چطور"دونم اما  یرو نم

زدم و شماره  ایدلمو به در...رفته باشه عرفان بود ششیموقع شب پ نیا اریکوه دادمیکه احتمال م یتنها کس به

 ...دیرس امیبهم پ اریکوه یاز گوش رمیبار تا خواستم شماره اش رو بگ نیبار اول جواب نداد اما دوم...اش و گرفتم

 "...بخواب ریدرو قفل کن بگ...عرفان ياومدم خونه "

 ن؟یهم...ن؟یهم



wWw.98iA.Com ٥٤٣ 

چرا مثل بچه ها قهر ...؟یاگه تو نباش شمینم خوابیمن و...ترسم؟ینم ییمن از تنها...ستم؟یمن مهم ن"

راه  کیدلم هزار و  رونیب یزنیاز خونه م یگینم...یشد و نصفه شب چ یسرشب حالم چ يدیتو که د...يکرد

 "...یاالن با چه حال ستیبرات مهم ن...اد؟یو م رهیم یینرفته رو تنها

ننوشتم که صورتم کبود شده و ...کنم داشیزدم تا پ رونیوقت سحر از خونه ب نیا...ها  وونهیکه مثل د ننوشتم

 يموژه ها ینیو سنگ چشم هام... بده امیبهش پ خواستیکه م یننوشتم از لرزش دستم وقت...سوزهیگلوم م

 ...!بماند سیخ

خورد که  یسرش وول م يتو یه یمرض هیاگه از آب بترسه،  یحت ،یکشت يعرشه  يرو ای ایکنار در زادیآدم

 !... بپر

رعب  يوسوسه  هی کنه،یاگه بدونه که بال از کتف هاش رشد نم یبوم بلند، حت ایپرتگاه  هی يلبه  زادیآدم

پشت فرمون اگه نشسته باشه و با  یخلوت يتو اتوبان و جاده  زادیآدم!... افته که بپر یبه جونش م يزیانگ

راستش رو کم کم  يکه پا یحس ونتر بشه، هم کینزد یهرچ ییجلو نیدور ماش يسرعت اگه برونه، به چراغا

 ...!!تمــام....میفشارش بده و بره و بره و مستق شتریب نکهیا يبرا دهیداره جون م کنهیبه پدال گاز شُل م

 !!زنده موندن همزمان در کشاکش ِ ي زهیو غر یخودکش ي زهیکه با غر زادیآدم يبرا رمیبم

رو خوابوندم و دراز  نیماش یصندل...حالم اصال خوب نبود...پارك کردم شناختمیکه نم یابونیرو کنار خ نیماش

 ...تکون دادن نداشتم يکوفته بود که نا يبدنم به قدر...دمیکش

به  یخنک مینس نیماش يرفته  نییپا ي شهیاز ش...دمیهمراهم رو شن یتک زنگ گوش يصدا یخصوص وقت به

 ...خواب راحت هیو  خواستیم قینفس عم هیدلم ..صورتم خورد

 !داشت شدیو نه خواب راحت م دیکش شدیم قینه نفس عم اما

پلک  يبدون اون پلک رو تونستمیامشب چطور م يحاال بعد از ماجرا...اریکنار کوه دنیکرده بودم به خواب عادت

 راحت؟ الیاونم با خ...بگذارم

رو که خودم به تنم  يدیتا فروکش کنه درد جد دادمیشکمم فشار م يو کف دستم رو رو کردیام درد م معده

 ...اضافه کرده بودم

از پنجره  یو گاه زدیم شهیش يکه رو یبارون يقطره ها يصدا یحت...آسمون یدگیرنگ پر...هوا یشیو م گرگ

 ...دیرسیو به صورت پر التهاب من م کردیعبور م
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لرزش دست هام باعث ...برداشتم یصندل یپشت يشده ام رو از رو نیسر سنگ میزنگ گوش يبلند شدن صدا با

 که یکم...بشه برام یگاه هیتا تک...رو به حالت اولش برگردوندنم یصندل یپشت نباریا...فتهیاز دستم ب یشد گوش

 ..دیرس یصندل ریز یدال شدم دستم به گوش

 ..."اریکوه"زنگ خورد و اسم  دوباره

 ...رخه اش میاما ن ستمین ناراحت

 ...دهنم برداشتم يماسکم رو از رو..گذشتیکه بهش داده بودم م یامیساعت از پ مین

که به  کردمیوانمود م يطور دیبا...نگرانش کنم خواستمینم...با سوزش و درد...قیعم...دمینفس کش یاپیپ چندبار

 ...حالم خوبه ادینظر ب

 ...الو_

 ؟يدیچرا تلفن خونه رو جواب نم_

 ...مردانه اش رو بتیه... له کردم تمام قد...ِ من اریکوه...مرد من...دیلرزیهنوزم م صداش

تن کرم خورده  نیبه ا...به روحم...به زخمم...دیپاشیبلکه نمک م...کردیاز دردم کم نم يدرد...آروم صداش لحن

 ...چهیپیام م ینیب يتعفنش هنوزم تو يکه بو

 دیببخش...دمیتو اتاق بودم نشن_

 ...افتادم یو من از نفس م کشدینفس م او

 ...حالت خوبه آوا؟_

 ...اوهوم_

همه سال و  نیکنم که بعد ا کیمن نتونستم خودم و به تو نزد دیشا...حق با تو باشه دیشا! کردم يرو ادهیباز ز_

 ...با من یکنیم یبگیچند ماه بازم غر نیا

اون  گفتمیوگرنه م...بودم ینفس لعنت نینگران بند اومدن ا...حرف بزنم تونستمینم...داشتم...نداشتم بدم یجواب

هست و حس ...زانوهام يرو...پلک هام يرو...شونه هام يبلکه رو...گلوم ينه تنها تو شینیو که سنگ یحرف

 ...شهیم

 ...سخت بود اما شد...تادمرو فرو فرس بغضم

 م؟یفردا حرف بزن_

...چند لحظه مکث به حرف اومد بعد
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 !يسرما نخور...هوام سرد شده قبل از خواب لباساتو عوض کن...در خونه رو قفل کن...باشه_

ضجه زدن  دینبا...کردمیدهانم خفه م يرو با فشردن شالم تو فمیضع يهق هق ها...صدا شکست  یب بغضم

روش مردم و زنده  شیکردم از بس که پ رشیپ...شدیم ضینگران منه داغون و مر دینبا...دیشنیهامو م

 ...به خودم مسلط باشم تونستمینم نیاز ا شتریب...شدم

 یقیموس...من يقطره اشک ها يبارون و صدا يصدا...گذاشتم نیفرمون ماش يرو قطع کردم و سرم رو تلفن

 ...ام دهیبهم چسب يها هینفوذ هوا به ر يکنم برا دایپ یراه تا کردمیتالش م...لحظه هام بود نیدلنش

مبتال باشه  ریغ ياز هرجا که به بو... چه خونه، چه وطن، چه بدن . کوچ کرد دیباشن با یگرونیاز هرکجا که د"

آزار دادم اون خود . بودم ریخودم غ يوقتا برا یلیمن خ... تونه خود آدم باشه حتا یم ریغ نیا. رخت بست دیبا

از  نمیچرخدار بش یصندل يخواد رو یدلم م یلیمن خ نکهیا. خواست خودش باشه یکه دلش م یاون...گموید

 .هم مراقبت کنه اشیاز خستگ دیالبته آدم با. ِ یاز خستگ ست،ین يناشکر

 .شه یببرن آدم شجاع م انیو ب یخستگ. شه یببرن آدم خطرناك م انیو ب یخستگ

آدم  ستیهم خوب ن یلیکه خ ارهیب ادیبه  یه دیچرخدار خسته است با یصندل يهم که از نشستن رو یناو

سوز  شهیر يها شیپاهات آت ریز یه. زنند یتونند تبرت م یتا م ،يستادیکه ا یتا زمان. ستهیدو پاش با يرو

 یباال سر درخت آنیم. شن یم ریشن، دستگ یهمه مهربون م ،یافت یاز پا م نکهیاما به محض ا. کنند یروشن م

باشده  ریاز هرجا که غ. گم یاند که م ریهمان غ نایا. شن با چشم هاشون یزدن بارون م شهیکه خودشون از ر

 "...ختیگر دیبا

 ...که خودش اولش کتاب مورد عالقه اش نوشته بود رو براش نوشتم و ارسال کردم ییاز متن ها یکی

تنهام گذاشت و  یبذار بخونه و بفهمه که تو چه حال...دل منه ينش حرف هامت يکه تو ییباشه جمله ها دیشا

نبودم که با مظلوم  نیدنبال ا چوقتیه...خواستمیمن ترحم نم...خواستمینم يمن دلسوز...گشتیبرم یتو چه حال

بذار بدونه منم عزت ...بکشم ودمو به سمت خ یدست نوازش...رو جلب کنم یو تنها نشون دادن خودم محبت

 یکه وقت...ارهیمشکلمو به روم ن خوادیکه م یوقت کنمیحسش م...اما هنوزم هست...له شده...خرد شده...نفس دارم

 ...که آرومش کنه شهیم دایپ یاز من کس ریو غ پاچهیاز هم م ينجوریا

 يچراغ ها...زدمیو کوچه ها پرسه م ابونایخ يخودم تو يبرا لمیتوجه به زنگ موبا یو راه انداختم و ب نیماش

...هیگر ونیگه گاهم م يخنده ها یحت...شده بود یقاط یهمه چ...سبز متوقف کننده يقرمز رد شده چراغ ها



مرد قد بلند 
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با جمعه نداره  یفرق چیکه ه يو دچار پنجشنبه ا میدرد دلتنگ زیسر ر... زد  یبه پنجره م يزیر هیبارونِ  زیر زیر

 !آفتاب شدن  يامسال دوست دخترها زییپا يهفته جمعه شدن ، تمام بارون ها ي، تمام روزها

شهر  نیا زیاز هرچ یخال يها ابونیخ يتو کنهینم دایکه مسافرش رو پ یمن مثل مسافرکش. ها گذشت  ساعت

 !!شده بود يا گهید نیقبل من سوار ماش دیشا...نبود...گشتم و گشتم

 يبو...تعفن يبو...کهنه تر...کهنه شده بود...نبود بهیبودم که اصال برام غر يخونه ا يرو به رو...خودم اومدم به

 یک...با من داشت یلیصاحبخونه نسبت فام...ختیریخونه م واریتجاوز از درو د يبو...مرده يگربه 

 !!...بابام...آهان...بود؟

االن گنده شدم ...نیبب...در نیپشت هم شستمیم...شده یشکل نیزنگ زده ا....همونه...نه ...دره عوض شده؟ نیا

 ...!نجایا شستمیم ينطوریاون روزا ا یول...شمیرو تک پله هاش جا نم

آدماش خونه ...رفتم ایکه از دن...اومدم ایکه به دن...که من بزرگ شدم یینجایهم...گه؟یخونه بود د نیهم

 ...زنده اس مگه؟...خونه اس؟...اون مرده که بابام بود...اند؟

پشت ...چراغ نینور هم ریز نوشتمیم دیکه با ییواسه انشا! بهتر از من...چه سالم مونده...ام هستدرخته  نیا

 ...نشستم و نوشتم...درخت نیهم

 ...مقنعه اش پاك کرد ياشک هاشو با گوشه ...کرد هیمعلممون گر ادمهی...ست؟یب...شدم اون انشاء رو؟ چند

 ....ادیم ادمیداره ...نوشته بودم؟؟ یچ

 ...از اوست میکشیکه هرچه م ییخدا نام "

 نجات سراغ نداره ، قیغر یشم و کس یغرق م هیگر يدارم تو من

 ! ستمی، من خوب ن دیو بپرس حالم

 ! ستمی، من خوب ن دیدست من فرار کن از

 ! ستمیخوب ن ییمنظور و معنا چیبه ه من

کنم  الیخوام اولش خ یشادم کنه ، م يا قهیدو دق یکیتونه  یم هی، هد دیبخر هیهد یچوب يجعبه  کی میبرا

 برام ، دیو گذاشت دیدیتوش چند تا ستاره چ... يوا يا نمی، بعد بازش کنم بب یِنییتز

قصه ها  يایدن يجعبه ، تو يشم تو دهیستاره ستاره بشه دور تنم ، کش هویو بردارم که  شیکیکنم که  دست

 ... !بابا يآواز بخونم ، عاشق تو بشم باز ، و تو تنهام نذار
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ام ،  یکارتون يمن عاشق لباس ها!  ییشم به خدا ، به هر منظور و معنا یقصه ها برم خوب م يایدن يتو

کنند خدا دوستم نداره  یم الیکنند و خ ی، همه با تاسف نگام م رونیپرم ب یجعبه م يپوشم از تو یو م شیکی

 ! میزن یبه هم چشمک م یواشکی، من و خدا 

 یظهر م یکنیم رونمیکه از خونه ب ییبعد از ظهر نداره ، زمستونا يکه دوسم ندار ییزمستونا! ؟یدونیم... بابا

تو . من همش شبِ  يهمش شبِ ، زمستونا برا شهیم داریکه ظهر از خواب ب یکس يچسبه به شب، زمستونا برا

 گامیکه ن...کنمیبازم شکرشو م فرستهیممن  يکه خدا بارون هاش و سرماشو فقط برا یلعنت ریزمستون دلگ نیا

 ...زنهیو بهم چشمک م خندهیکه م...ذارهیو دست رو دست م کنهیم

بابامو مثل روز ...پر ستاره يجعبه  نیا یحت...برف و بوران نیا...بارون و سرما نیا يبه جا شهیم...ایخدا حاال

 "؟؟یو بهم برگردون یاولش کن

 شیروح خونه پ یب اطیباز شد و ح مهیدر تا ن یوقت شدیباورم نم...دمیو کش دمیاومده از کنار در و د رونیب طناب

دونه از  هیاون روزا  دیچرا عقلم نرس...نداره درو براش باز کنه دیکل یبود که وقت نیکار طناب ا...روم ظاهر شد

 طناب درست کنم و ببندم به در؟ نیهم

برگه ...کامل معلوم شد اطیح...سمت در نیحاال اومده بودم ا...به زور تکونشون دادم...رفتن نداشت يقوا پاهام

 نیا شیبا هر وزش باد تعداد...دادنیافتاده بودند و جولون م اطیح يسال انگار رو هم روهم تو نیچند يها

 ...رفتندیسمت و اون سمت م

 شهیشکسته شده و خورده ش يها شهیش...دید شدیفاصله ام م نیهماز ...بود یفیو کث یاهیپر س...خونه واریو د در

 ...چسبونده بود و پاره شده بود شهیش یکه به برهنگ ییمشمبا یحت...نیزم يولو شده رو يها

اون ظرف  ای...نیکه چند بار خوردم زم یینجایمثال هم...اومدند یم ادمیکوتاه از به  لمیف هیتک روزام مثل  تک

 ینیزم بیدرست کردم توش س شیبار آت هی اطمیح ياون گوشه ...کردمیبابارو پهن م يکه لباسا

 ...آخرشم خودم نتونستم بخورم...انداختم

با ...میکردیپهن م کیکوچ يسفره ا ریز هی! يخاله باز...میکردیم يکه همه اش با رها باز ییهمونجا نجایا يوا

 يو هم خاله باز میخوندیهم درس م...یو خوراک و قاشق و آب وانیمشت وسادل خرت و پرت مثل ل هی

اصال باهم ...میخوندیدرس نم اطیتو ح گهید...میاومد یچشم بابام نم يجلو گهید میبزرگتر که شد...میکردیم

و  بستمیاومد درشو م یدر اتاقمون م يتا صدا...تو کمد شستمیمن م...تخت ریز رفتیرها م...میخوندیدرس نم

 ...گرفتمیخفه خون م
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 داشت؟ یخونه چه وضع يتو...شده بود نیخونه ا رونیب

 یلیخ...هوا سرد بود...به تنم انداخت یمحکم يدر بسته شد و صداش رعشه  دیکه وز يدیهجوم باد شد با

گرفتن از بازوهام افاقه  شگونین...و دست هام همو بغل کرده بودند خوردنیدندون هام بهم م...سرد

 ...کردیگرمم نم اطینج حگرم ک شیتصور آت یحت...کردینم

گردنش درد ...شهینگران م اریکوه...بپرسم برگردم خونه...چنتا سوال دارم...دمیدیخونه رو م نیا يآدم تو دیبا

 ؟...برم تو خونه...نگرانش کنم دینبا...کشهیم ریساعد دستشم ت دمیفهم ایتازگ...گزهیلب هاشو م...رهیگیم

 ...!کردیرو نگاه م اطیچشم هام از ترس مدام دور تا دور ح...با درنگ...با تعلل..شدیم دهیکش نیزم يرو پاهام

شد که  یروز دادگاه چ...خونه اش پناهم داد نیرزمیچقدر تو ز...ساختنش...طبقه بود هی...! هیمرد همسا ي خونه

 حرفشو پس گرفت؟

خونه  هیشب شتریب...و درشت شده بود زیر يپر سوارخ سوارخ ها...درو کرم خورده بود يچوبا...به در خونه دمیرس

 ...دیچیگوشم پ يتو یوحشتناک يصدا...درو با دستم هل دادم...متروك بود ي

 خونه؟؟ گنیم نیبه ا...خونه

 یاسک يبا مورچه و سوسک ها...سقف يرو يبا تارعنکبوت ها...يخاکستر يوارهایبا د...زیاز هرچ یخال

 هی يناله  يصدا...ته تهش...بهم خورده يدرو پنجره ها يبا صدا...نرفته رونیب يتعفن آشغال ها يبا بو...سوار

 ....!کردیخودش خم شده بود و ناله م يتا کمر تو..مرد که گوشه اتاق

 ؟یچه مرگته که نگرانش نکن یگفتیبهتر نبود بهش م رون؟یب ياز خونه زد ينطوریحاال چرا ا_

 دیکه با ییو ورزش ها خوردمیم دیکه با ییچند وقته قرصا...کردیاز صبح تو دفتر انتشارات گردنم درد م_

ام که  یوقت...دادیکه چهل ستون بدنم و تکون م دیکشیم ییرایامشبم سر شب از اون ت...دمیو انجام نم کردمیم

بود بهش  یکاف...دیلرزیداشت م...فانحال اونم خوب نبود عر...شکستیبا آوا بحثم شد گردنم داشت از درد م

 !که چند هفته اس که دکتر جوابم کرده گفتمیم

که امشب به قول  نهیبهتر از ا...یگفتیبهش م دیبا...یهست یتیچه وضع يحق داره بدونه تو تو...اون زنته_

 ...يکه داشته رهاش کرد یخودت تو اون حال

 !وقت حرکت کرد یب...یلعنت يگلوله  نیا...رفتیم شیاز درد تا مرز منفجر شدن پ سرم

 ...خسته بودم...هم انداختم يبالش فشردم و پلک هامو رو يورو ر سرم



wWw.98iA.Com ٥٤٩

که فکر  ریو رویه نیتو ا...نبود ندیخوشا چکدومشیسرو ته که ه یب يفکر ها...بود یدر پ یپ يپر فکر ها سرم

که گفت وقت  یخانوم منش يبعد از اون تلفن و صدا کدفعهی شهیرابطه ام با آوا داره بهتر و بهتر م کردمیم

 ...ختیبهم ر یافتاده همه چ ریآوا به تاخ يمشاوره 

 !از من مطرح کنه ریغ یمهم رو با کس يمسئله  نیآوا تونسته باشه ا کردمینم باور

 ...گذشته اش بگه و خاطرات تلخش ياما نه اونقدر که از رابطه ها...با عمه خانوم راحته دونستمیم

کمک خواستن  يکه برا دمیشن یهمه هم آغوش نیا...یکیهمه نزد نیا بعد یمردانه ام گل کرد وقت حسادت

 ...ستین شیمدارك پزشک يتو یسابقه درخشان چیرفته که ه یکس شیپ

 ... ختمیریبهم نم نطوریا دیشا...تا بهم بگه سپردیاگه حداقل به عمه خانوم م...بهم گفته بود اگه

 یبراش بگم همه چ شاتمیگردنم و جواب آزما میاوضاع وخ يگرفتم درباره  میامشب که تصم نیدرست هم اما

 ...اشتباه کردم که باهاش تند حرف زدم...دمیخود سرش داد کش یب..ختیبهم ر

بشه سر من داد  دایپ یکی دیبا...کمکش کنم؟ تونمیکه من نم یِعرضه ام؟ گناه اون چ یکه من ب یِاون چ گناه

 ...یبه همه چ زنمیگند ممنم که دارم  نیا...منو کتک بزنه...بکشه

 يبه آوا خبر بدم که با اون تلفن تمام پال تمیوضع يکه چطور درباره  میبود دهیروز رو با عرفان نقشه کش تمام

 !...خراب کردم...پشت سرم و خراب کردم

داد بزنه که زنش مثل  يطور...موضوع نه چندان مهم هیسر ...که سر عشقش يمرد...کنهیبهم اعتماد نم گهید

 ...مرد روزگارِ نینامرد تر...اما...بشه اسمشو مرد گذاشت دیشا...گنجشک تو آغوشش بلرزه

 !چوقتیه...نتونستم کمک کنم چوقتیه..حاللم کن آوا...شهیاضافه م ازاتمیبه روز به امت روز

 ؟یترسینکنه از مردن م...هیگر ریز یکم مونده بزن...مرد گنده_

 ...ش لبخند زدمبه رو غمزده

 ...!ترسمیآوا م ییاز تنها...ترسمیاز مردن نم_

 ...شونه ام متوقف شد يبازوم حرکت کرد و رو يدستش رو...تخت نشسته بود يرو کنارم

از دست ...زنندیم ادیدکترا زر ز نیا...یدک شهینم تیچیه...يدیتو چرا ادامه اش م...زدم يزر هیحاال من _

نگو ...خواهرتم دنبال کاراته...دکتر تاج شیمدارکتو فرستادم پ...به خدا کنندیواگذار م طرفو ادیبرنم يخودشون کار

به  دیتو با...کنه یتو رو راض تونهیم...یکت یول...گمب تونستمیبه آوا که نم! که دلم خواسته يچرا بهش خبر داد

...یخاطر آوا هم که شده زنده بمون
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 يبه بهبود يدیام.تکون بدم تونستمینم یگردنم رو حت...ام عبور کرد ینخ شرتیت يدستش از منفذ ها يگرما

حرف پشرك ...امینم رونیاز اون اتاق زنده ب دونمیم نکهیا يبرا شمیبه عمل نم یاگه دو ماهه راض...حالم نداشتم

 ..بودن ندارم يبرا يادیعمل فرصت ز یچه ب...من چه با عمل...نهیمعالجم هم يها

 !!تا هروقت که نمردم زنده باشم خوامیم...کنمیمن عمل نم_

 ...قرمزش رو محکم باز و بسته کرد و بهم تشر زد يها چشم

 .واسه زنده موندن تالش کنه دیآدم با...یزنیحرف م کیش يشد لسوفیف...گم شو بابا_

سر منه کار دستم  يکه تو یترکش نیا.دمیخودمو به کشتن م یدست یدست...عمل کنم خوامینم نمیهم يبرا_

 چرا حاال عرفان؟...چرا حاال دونمیاما نم...از اولم اومده بود که کار دستم بده...دهیم

ترکش  نیبشه و بگه که مثل قبل بودن ا دایدکتر پ هیدرو اون در زد تا  نیمدت مدام به ا نیمثل من ا اونم

 رونیگردنم ب يهرچه زودتر از تو دیه باکله سر حرفشون واستادن ک هیاما همه اشون ...کنهینم جادیا یمشکل

 ...عمل از دست بدم نیجونمم تو ا دیکه شا... يدیبا ناام...دییبا تاک...گفتند...بکشمش

 یکتش گوش بیج ياز تو...زدیلب با خودش حرف م ریو ز داشتیبلندش برم يطول اتاق رو با گام ها عرفان

 ...شد رهیرو برداشت و به صفحه اش خ لمیموبا

 ده؟یجواب نم_

 ...رو چپ و راست کرد سرش

 .نگران نباش...دهیالبد خواب...نه_

حق آوا نبود ...خونه گشتمیبه محض تموم شدنش برم دیبا.سرم رو نگاه کردم يتو عیچشمام حجم ما يباال از

از االن  شتریاونوقت آوا خودش و ب...شدیتو خونه حتما حالم بد م موندمیاما مطمئن بودم اگه م...که تنها بذارمش

 ...دونستیمقصر م

 .زودتر برگردم بهتره یهرچ...کنه یآمپول دومم تو سرم خال ادیب...برم خوامیبرو به پرستار بگو م_

از چند  شتریتا ب دادیشده بود مهلت نم قیکه بهم تزر یآرامبخش...به اصرارم حرف گوش کرد و رفت...نبود یراض

 .پلک هامو جدا از هم نگه دارم هیثان

 ...و بده لمیموبا_

 ...بهش زحمت داده بودم شرمنده شدم نکهیاز ا...اش رو با دست مرتب کرد  ختهیبهم ر يموها

 .کنمیجبران م...يکرد داریاز خواب ب رمیام ینصفه شب..عرفان شرمنده_
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 ...زدندیم ادیصورتش فر يرو تمام اجزا یخستگ...کف دستم گذاشت  لویموبا

 امیم يبه خدا نذار..دو ماهه زبونم مو درآورد بس که التماستو کردم...بردار تیلجباز نیتو فعال دست از سر ا_

 ...گمیبه آوا م ویهمه چ

 که بهش گفتم گرفتمیآوا رو م ي شماره

 ...آوا تحملشو نداره...خودیب_

 ...دادیجواب نم...کردمیآوا نفسم رو حبس م يصدا دنیبه انتظار شن دمیشنیکه م یبوق يهر صدا پشت

 ؟...نکنه حالش بد شده باشه..کنهیآوا با من قهر نم...عرفان شمیدارم نگران م_

 ...داد  هیاتاق تک وارید به

 ...!دهیافتاده که جواب نم یپس حتما اتفاق کنهیقهر نم یگیاگه تو م...بگم؟ یچ_

 !!قلبم درد گرفته بود يگوشه  هی..آوا شیپ رفتمیزودتر م دیبا... دمیکش رونیسرُم و از دستم ب...اوردمین طاقت

ام نتونست جاشو  یکس..ندادم یجاشو به کس...اومد و نشست سر جاش...که از اولم مال آوا بود ییجا درست

 ...غصب کنه

تمام ...ناکوك شده بود...بود ختهیبهم ر...قلب آروم و قرار نداشت نیا دیخوابیم ریکه دلگ ییبعد امشب و شبا حاال

 ...اهامتنم سر لج افتاده بودند ب

کنار  دنیبه نفس کش...به آغوشِ آوا میعادت کرده بود... تن نیمن و تمام ا!...خوانیاشون رو م شهیهم يدوا

 ...آوا يهرم نفس ها

 ...شهیعمرم کاسته م یاونم حاال که هر روز از ساعت شن...ازش دور بمونم تونمیچطور م حاال

که امروز عصر بعد اون  کردمیم قیتزر یمسکن یهر روز سر ساعت مشخص دیپزشک معالجم با زیتجو طبق

نه تازه  ایکه درمونگاه رفتم  دیام که عرفان بهم زنگ زد و تو حرفا ازم پرس یوقت...تلفن کامل از ذهنم پاك شد

 ...افتاد ادمی

 ینیسوخته ام احساس سنگ ي نهیس نیا یحت...شونه هام یحت..تمام سرم...رو کامل خوابوندم  نیماش یصندل

 يایگو...آخرش رو خوندم امیبار پ نیچندم يبرا...دادیکه نم دادیجواب نم..آوا رو دوباره گرفتم  يشماره ...کردیم

 ...خبر خوش نبود

 ...شدمیغلط کارهامو متوجه نم ایدرست  گهیبودم که د دهیاز هم پاش يبه قدر...کوچ کردن...از رفتن خبر

.خواب باشه دیشا...یزنگ بزن خوادینم...میرسیم میدار گهید_
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 ...حسم کرده بودند یمسکن ها کامال ب...اومد یاز ته چاق در م صدام

 .دست به دست هم داد تا خراب کنم یامشب همه چ...نگرانم عرفان_

 نکهیا...خورده رفته هوا برم جمعش کنم يادیباز ز یگفتیم...ياوردیمنو م يبهونه ...رونیب يزدیاز خونه م دینبا_

 ...کنهیآوا باشه ناراحت م يو که جا یهرک رونیب ياز خونه زد یچیه یب

منم از پا در  نهیسخته براش بب...آوا يچشما يفقط دوست نداشتم جلو...دادیقد نم ییاون لحظه عقلم به جا_

 !اومدم

 یآوا سوخت وقت يته چشم ها يدلم به حال دختر بچه ...بسته شدن ياطاعت امر کردن برا نمیسنگ يها پلک

چقدر ...گونه اش رو به صورتم مماس کرد تا منو با اشک هاش شرمنده کنه یوقت...کردیا التماس نگاهم مب

 ...سنگدل رفتار کردم تا از هم نپاشم

با من  شویناتوان ایدوست نداره ضعف ...آدما غرور داره  يمورد که اونم مثل همه  نیدر ا...حق با آوا بود دیشا

 ...درموردش با من حرف بزنه یحت ایبذاره  ونیدرم

تو ...زنانه است که فرصت بر مال شدن رو از خودش گرفته يخفته  يآوا سرشار از حس ها نجاستیمسئله ا اما

 ...با من داره یکینزد يرو برا یو روح یجسم یبرده بودم که آوا آمادگ یموضوع پ نیمدت کامال به ا نیا

گذشته  انیمن دوست ندارم با ب...اما...مسئله توسط منه نیگو شدن امورد منتظر باز نیتو ا کردمیاحساس م یحت

براش گفته  ویهمه چ ازیتا پ ریاز س یعنیروانشناس رفته  شیپ یوقت...بشه یاش دوباره اون خاطرات براش تداع

 ...دنیزخم پاش ينمک رو یعنی نیو ا

 دیبا ییتنها يم که خودشو برابگ...باهاش حرف بزنم شنهادشیحرف پزشک و پ يامشب درباره  خواستمیم

و زمان دست به دست هم دادند تا هم  نیدفعه با اون تلفن زم هیاما ...یِحداقل بدونم نظر اون چ ای...آماده کنه

 ...من سکوت کنم هم خود آوا

 ...شانسو نیا رنیگه بگ...سراغ تو ادیهست م یچرا هر مشکل و مرض دونمیآخه من نم_

 ...هرچند کم رنگ...بسته به روش لبخند زدم يچشما با

 ...یهمه اش امتحان اله نایا_

 ...عرفان سخت نبود يبرافروخته  يهمه مدت تصور چهره  نیا بعد

 ...یِامتحان اله...یِامتحان اله...گم شو بابا_

 ...دیکش ادیبلند سرم فر يکردنش که تموم شد با صدا مسخره
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آقا ...دهنت پارکته گهیاونجا د! زهوشانیت برنتیدارن م يباال قبول شد يه بدبخت از بس تو امتحانا با نمر_

تو ...غلط کردم...گه خوردم...میتسل ایبگو خدا...باال ریدرازتو بگ يدستا...! ینکن یالپوشون ينجوریاگه ا يریمینم

 !یخوب

 يپسر بچه  نیتو مخ ا يزیبا زبون نرم و گرم چ...فتمیکه من به جوش و خروش ب شهیآروم م یزمان دونستمیم

 ...رفتیمردنما نم

 یکه برامون م ییو عقل ناقصمون که از اتفاقا مییما نیا..کار خدا درسته...کنمیصد بار خداروشکر م يمن روز_

 ...میکنیافته اشتباه برداشت م

 ...آروم بشه خواستیپر بود و انگار نم توپش

بدبخت ..کنهیزت خوشش اومده زرت و زورت امتحانت مکه ا یگفت نارویهم...چرت و پرتاتو بذار واسه خودت_

 ...!خندهیم شتیداره به ر

اگه باور ..اس دهیفا یبحث کردن با تو ب...واقعا ممنون یکنیمراعات حال منو م نکهیاز ا...تموش کن عرفان_

 ...یاعتقاداتمو مسخره کن ينداره اما حق ندار یاشکال يمنو قبول ندار يها

 ؟یکنیباز شکرشو م کشتتیم تیخوب زندگ يتو روزا یدست یتداره دس...برو بابا_

خالق خودشون هم  يبرا یحرمت تشیعرفان و عصبان...بحث اوضاع خودم رو بدتر نکنم يباادامه  دادمیم حیترج

 ... شدمیم ادهیپ نیبهتر بود از ماش...چه برسه به من...قائل نبودند

 ...دار گهین االی...بهتر از بحث کردن با توئه کله پوکه. رمیراهو خودم م هیبق...نگه دار_

 يرخ برافروخته  میبود و نگاه پر خشمم به ن نیماش رهیدستم به دستگ...رو به حالت اولش برگردوندم یصندل

 ...عرفان

 ...يسرجات تا کار دستمون نداد نیتوام بش...دارمینگه نم_

 ...سرم انداختم يتو شد و صدام و دهیکوب نیداشبورد ماش يرو مشتم

 ....نگه دار گمیاحمق بهت م_

 ...خوردیم شهیترمز زد که اگه دستم به داشبور نبود حتما صورتم به ش يچنان رو نیماش يوجود سرعت باال با

ام  یاما تمام سع...دمیباز و بسته شدن در سمت خودش رو شن يصدا...شدم ادهیدرو باز کردم و زودتر پ بالفاصله

 نیا يکنار اتوبان شده بودند راهنما ينرده ها....با سرعت قدم بردارم و دور بشم دمید يبود که با وجود تار نیا

 ...لرزان يقدم ها نیتارو ا يچشم ها
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 ...! غلط...اریغلط کردم کوه_

که  یتا فروکش کنه خشم دادمیهم فشار م يپلک هامو محکم رو...هوارو شکوند یشیبلندش گرگ و م يصدا

 ...شدیپوست تنم هم حس م ریز یحت

 نمیعذاب خدا بدتر از ا..گمیم یدارم چ ستین میحال...نمیبیم ينجوریتو رو ا یوقت شمیم وونهیمنه احمق دارم د_

 ...داره...که مثل داداشمه داره قمیرف...چشمم يجلو..هست؟

 ...هم بغل کردنش...کردنش هیهم گر...پدرش بود هیبهتر بگم پسرش شب دیشا...موندیپسرش م مثل

 ...یکنیم هیگر ينطوریهنوز نمردم که ا...مرد گنده_

 ...کردیم شتریپهنش وسعت اندوهم رو ب يلرزش شونه ها...میدیهمو به آغوش کش مردونه

 ...اما تو...اونور آب میکه بر رمیدو ماهه دارم باهات کلنجار م_

 ...!نگران آوام...خونه میبر_

ناله  یگاه دیرسیکه به گوش م ییتنها صدا...رد و بدل شد نمونیب یزده شد نه نگاه یرفنه ح گهیخونه د تا

 ....عرفان ي نهیس يحبس شده  ينفس ها يصدا یمن از سر درد بود و گاه يها

 !بود نیکه متوجه شدم نبود ماش يزیچ نیاول...شدم ادهیبه کمک عرفان پ نیماش از

 !ستین نمیماش_

 دن؟یدزد یعنی...؟یچ_

 ...باشنش دهیدعا کن دزد_

درد وسعت گرفته ام اجازه  یحت... دمید يتار...باشه فتادهیذهنم بود اتفاق ن يکه تو يزیاون چ کردمیم دعا

کردم و با  یپله ها رو ط ریبه محض باز شدن در مس...هارو ازم گرفت  دیعرفان کل نکهیدرو باز کنم تا ا دادینم

 ...بلند آوا رو صدا زدم يصدا

منکه ...صداش زدم...دمیخونه رس ییرایبودم که به پذ اوردهیکفش هام و درن...شد دهیونه بهم کوبخ در

عرفانم هم مثل من صداش ...اما نبود...اونجا نشسته باشه دمیبه کنج خونه رس یوقت کردمیدل دل م...دمیدینم

 ...بلند تر صداش زدم...نبود...آشپزخونه رفت و وارد اتاق شدم يتو...زدیم

 ...!ترو خدا جواب بده...آوا_

و دنبالش  زدمیم واریخودم رو به درو د...کنه  داشیزود پ یلیخ دیو با گردهیم يکه دنبال گمشده ا یآدم مثل

 ...گشتمیم
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 ...از فرود آمدنم عرفان دستم رو گرفت شیخورد و پ زیبه م پام

 ياومده دم خونه  دیشا ای...سنا؟...رها؟ شیکجا ممکنه رفته باشه؟ پ...دقه هی نیبش...با خودت نکاروینکن ا_

 ..حتما اونجاست...بره دم خونه ام قهیدق هیبذار زنگ بزنم مامانم ...من

که از همه جا  ییکجا یشده بودم ب...کم آورده بودم...فتمیداشت به هق هق ب یچه اشکال!! کنم هیگر خواستمیم

 ...درمونده شده

عشق و  ایدن هیبا  یوقت دمیکش یمن چ یدونیتو نم...یرفت یگذاشت یچیه یب...خبر یبار قبل هم ب...؟ییکجا آوا

 ...يمحبت برگشتم و تو نبود

 گهیتحمل کنم که باشم و تو د تونمینم...تو آوا!...جز تو...خوامینم ایاز دن یسهم گهید...خوامیحاال نم..

شدم مرد ...اریشدم کوه!...کوه ساختمکه از قوز پشتم  نیبب...دیتمام تنم اندوه نبودنت رو به دوش کش...ینباش

رفتنت خونه رو  يکه بو یکجا رفت...اومد یبر نم تاز یجز خوب يتو که کار...من بد کردم...گاه تو هیشدم تک...تو

 برداشته؟

من باشم و تو  ای...و من نباشم یمحال بود تو باش...يروز کامل به تنم بود هی...راهنیمثل پ...روزا اون

 هیبه ثان هیثان...قهیبه دق قهیدق...امون کنار هم بودلحظه ه...ینباش

 ؟یو رفت يسقط جنونم کرد...آخر يلحظه ...وضع نیبا ا...حال نیتو ا...روزا نیا اما

 "آوا"

و دست  زدیمدام پلک م...داشت دیترد...به چشم هام بود و دست هاش به منتقل و کافور رو به روش نگاهش

 ...دیکشیچشم هاش م يرو رو فشیکث يها

سردم نبود اما ...بارون شده بودم  سیخ...دیچکیآب از سر و روم م...شدیم نییام به شدت باال و پا نهیس قفسه

بلند شدن  يفروکش کرد که برا یزمان تمیتمام عصبان...دادمیهم فشار م يدندون هامو با خشم رو...دمیلرزیم

 هی...الغر شده بود یلیخ...خوردیتلو تلو م...شد بلندوباره و د دینال...نیخورد زم...نتونست پاشه...شد واریدست به د

 ...لباس  ياز رو یحت...دید شدیبدنش رو م يرگ ها...استخون يپوست رو کهیت

 ؟یکنیم... کاریچ...یچ...نجایا...يا...موقع شب نیآوا؟ ا...آ...؟ییتو...تو_

 يمثل بو! دادیم يبد يچه بو...کوتاه و بلند يها شیر...نامرتب يموها...بود و نبود ونیدرم یکیهاش  دندون

 شدیم ختهیبدنم ر يکه آشغال تن هرمز رو یوقت...من
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دستم  يانگشت ها ونیبا ولع م...دادیو م اریکوه يهنوز تنم بو...ام رو جمع کرد و دستم رو روش گذاشتم ینیب

 .دمییرو بو

 !دستام تو رو کشتم نیمن با هم...واست نبودم یخوب يبابا...ادیاز من بدت ب يحق دار_

 يپهنا...نبود یو چروک یاهیس نیمنو بزنه به ا خواستیاون وقتا که م...دست هاش بود يها نهیبه پ نگاهم

 ..بود فیصورت ظر يبزرگتر از پهنا یلیدستش خ

تمام بدنم رو به لرزه  دشیم زیخ میبه سمتم ن یبزرگ و مردونه اش وقت بتیه...داشتند یلیبدن  نیتن و ا نیا

 ..نیانداختمش زم یمن با بازدم نفسم هم م...اما حاال...انداخت یم

 بابا یافتخار من...یرها گفت مهندس...يخانوم شد...يچقدر خوشگل شد_

 ..دورِ دور...دورم يبا روز ها کردمشیم اسیق...به رفتارشم رهیخ...اندازم یبه صورتم م ینه اخم...زنمیلبخند م نه

گذشته ام  يدنده  کیآدمک لجباز و  هیاصال شب...نمونده بود یتنش باق ياز مرد گذشته تو يرد چیه

 .پناه یو ب دهیخم...رنگ و رو یو ب اهیس...شکسته بود...خرد شده بود...نبود

 يآدم کش و اخم ها ياز اون نگاه ها يخبر...پهن نبود يپر زور و کف دست ها ياز اون دست ها يخبر

پدر  ستادهیام ا یقدم کی يکه حاال درست در فاصله  یکس نیا دیشا...مرده بود انگار...اش نبود رغضبانهیم

 !دیشا...! من نبود يبداخالق و نامرد گذشته 

 ؟يعروس شد_

کنار  يو چروك ها نیحواسم به چ...کرم خورده اش رو نگرفتم يدندون ها یدهن باز شده اش پ ونیم...دیخند

 ...چشمم بود ریز یاهیو س يگود یحت ای...یچشم

 ؟یهست یراض تیدخترم از زندگ...باهات؟ ومدهیموقع شب ن نیا کنه؟یکه نم تتیاذ...؟یِشوهرت مرد خوب_

 هستم واقعا...بود واقعا؟...من دخترش بودم و اون پدرم؟...دخترم؟؟

ه خاطر من سوخت و بس که ب...بهش به اون اندازه ظلم نکرده یچکسیکردم ه تیرو اونقدر که من اذ اریکوه

 !شد ریپ...و دم نزد دیشن...ساخت

 ...خواست به آغوشم بکشه که فاصله گرفتم...هاشو باز کرد دست

شده بود و وسط سرش کامال  دیموهاش کامال سف...خم کرد نییبسته شد و سرشو رو به سمت پا ششین

 ...دیباریمرد هم م نیتعفن از ا يبو...زدپاره و پوره اش حالم رو بهم  یرهنیرپیز يعبور مورچه ها از رو...یخال
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فکر ! رام ندادن...اومدم دم تاالر...رها یشب عروس یحت...بهت زنگ زدم بابا...نمتیبب خوامیوقته م یلیمن خ_

 !رفتند داماد و صدا بزنن که منم در رفتم...دخترمه باورشون نشد یگفتم عروس یهرچ...کردن گدام

دو زانو نشست  نیزم يرو...نداختیمن رو به راه نم ياش دلسوز یالغر و استخون يبا دست و پا...کرده بغض

 ...پر غم ادامه داد یرون پاش گذاشت و با لحن يکف دستاشو رو...

تو  ذاشتیچنتا ظرف غذا م...زدیقبل ازدواجش بهم سر م!..عروسم يبگم من بابا ادیدوماد م یروم نشد وقت_

به زور جواب سالمم و  ییوقتا هی..! رفتیو م ذاشتیم...ذاشتیو تو خونه ام نمپاش یحت...خرده پول هیبا  اطیح

 !دوسم نداره گهیشد که د یچ دونمینم...نبود ينطوریا..دادیم

بودم باهاش قطع رابطه  دهیبابا و رفتارش با من فهم يکه رها درباره  يالبد از روز...شده یکه چ دونستمیم من

از در ...یهمه چ...بود  زینفرت انگ...دندیرسیبه زانوش م یکه از افتادگ ییبرام مهم نبود لرزش شونه ها... کنهیم

محلو  نیا یدنینوش نیلباس و بهتر نیبهتر يروز هک ياتاق کهنه و داغون گرفته تا سر و وضع مرد واریو د

 داشت

باال و ...يکردیم طنتیش...يدیخندیغش غش م یداشت...يحوض نشسته بود هیلب ...دمیخوابتو د شبید_

که دم  یبا سنگ...يدیکش غیج...اومدم سمتت نکهیاما هم...کردمیم گاتیمن از پشت درختا ن...يدیپریم نییپا

دوباره غش ...يخوشحال شد...کمینزد ياومد...افتادم هوشیب یوقت...يبه سرم و فرار کرد يدیدستت بود کوب

به سر و صورتم  اطیح يتو يو تو با برفا دادمیمن جون م...يدیرقصیو م يدیچرخیدورم م...يدیغش خند

که به تن  یو تو با لباس نازک دمیلرزیمن از سرما م...! سر تو نه ياما رو دیباریسر من بارون م يرو...يزدیم

 ...ياومد یبه نظر م یراض یاز همه چ یداشت

 ...عوض شده اش منو خر کنهظاهر  نیبا ا خواستیم...بده بیهاش منو فر هیبا گر خواستیم

 ...از محبت نبرده بود ییرنگ و بو...شناختمیآدمو م نیخوب ا من

 نمونیکم ب يشده بودم که به فاصله  خکوبیخودم م يسرجا...قفل نگاهم شد سشیخ يشد و چشم ها بلند

 ...دمیکش غیبه محض اصابت دستش به تنم ج...تجاوز کرد

 ...نشو کیبه من نزد_

 ...باز فاصله گرفت یگرد شده و دهان يچشم ها با

 ...!من عوض شدم آوا...ندارم تیکار...نترس_

 ...دیپدر من شن يحرف ها ونیاز م شدیجک سال رو م نیبامزه تر...دار بود خنده
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 ...خنده براش سر تکون دادم با

 يافتاد یشب م که هر روز و یهست یوونیتو همون ح...دیمنو به گند کش یکه زندگ یهست یتو همون آشغال_

آدم  هیتو ...که مادرت لقبتو به من و خواهرم نسبت داد یهست يتو همون حرومزاده ا...يزدیبه جونم و کتکم م

 بازم بگم؟...یکشب شیبه آت ناتویتر زیعز یزندگ يخودت حاضر اجیکه از سر احت یپس فطرت

دست هام اما مشت مشت ...شده بود دهیبر دهینفسم بر...صدام اما صاف صاف بود...دیلرزیچشم هام م مردمک

 ...بود

 ...یبابت همه چ...! من و حالل کن_

 ...اومدند یهم کش م يلب هام رو...دیخندیچشم هام نم...دمیخند بازم

 کنه؟یدهنت عادت م دمیکه کش يبه اندازه اون ده بار زجر نمیبگو بب...بگو...؟یبابت چ_

 ..نشست نیزم يو رو دینه اونقدر محکم که بناله اما نال...خورد به شوفاژ...عقب رفت عقب

 !!هرمز و من کشتم_

سوزش ...چشم هام یبهت نگاهش و گرم...!بابا يمدادمم برا يدست زدن ها يصدا...بلندم يخنده ها يصدا

 ..!.خنده دار و بامزه...! پدرم بود يدروغ ها يبرا نهایا يهمه ...ام یزنانگ

 ...!من کشتمش...؟يخندیکه بهم م یکنیباور نم_

 ...اش نگاه کردم دهیحرص به صورت تک با

اون  یوقت یجرئت نداشت یاحمق تو حت...دم درآوردم؟...گوشام دراز شده؟...زنمیدارم واست دست م نمیهم يبرا_

 کاریاتاق چ يبا من تو یکنیفکر م...اومد تو اتاق من یم ادتهی...! یاومد خونه امون منو صدا بزن یم

 هوووم؟...داشت

دستم رو نجس کردم و به ...انداخته بود نییسرش رو پا...زانو زدم...اش یقدم کیتو ...بودم کشیمن نزد حاال

 ...نهیسرش رو باال آوردم تا چشم هامو بب...چونه اش زدم

خونه  نیا يستونا يدیکشیتو که عربده م...يبود ریتو که ش...؟یکنیم هیچرا گر...د...يچرا الل شد_

 نه؟ ای کردیم کاریبا من چ ادتهی گمیم...؟يحاال چرا موش شد...دیلرزیم

اشکش  یسیخ...دنیلرزیپوست پوست شده اش م يلب ها...ها یلعنت شدنیزود بسته م...زدیهاش دو دو م چشم

...انگشت رو با مانتوم پاك کردم یسیبا نفرت خ...و چونه اش رو رها کردم دیبه دستم رس
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 يدادگاه پشت اون مرد جوون قائم شده بود يننداز که تو ییاون صحنه ها ادیمنو ..ام ننداز یرتیغ یب ادیمنو _

روز زنگ  هی ادتهی...گفتم که کشتمش...ذره ذره آب شدم نیبب...گذشته ات ننداز بابا ادیمنو ...يدیلرزیو از ترس م

زنگ زدم ...خبرو بدم نیزنگ زده بودم بهت ا...گمیم جوکر...يکردیم یکه با رها زندگ ییجااون...زدم خونه ات؟

 ...ينداد...ياما تو جواب نداد! لحظه زنده موندن هیواسه  زنهیکه چطور داره دست و پا م ینیبب يایب

 هیاومدم کمک  یم یگفتیتنها تنها؟ م...ش؟یکشت يچجور...باال یبکش یتونیتو که دماغتم نم...ش؟یتو کشت_

 ...وقت النگوهات نشکنه

 ...؟یِرخ ک مین...شونه اش معلوم بود يرو یخالکوب

 ایخونه هاشم داده بود رهن ...نیآب شده بود رفته بود تو زم...نبود داشیکه پ شدیم یچند سال...من و ناصر_

 شیچند ماه پ نکهیتا ا...تگرفیسراغ منو نم گهید...وضعش توپ شده...زده تو کار ساخت و ساز گفتنیم...اجاره

چند هفته ...اونجا براهه شیبساط کثافت کار جشنبههر پن...داره تو دماوند الیو هی...دتشیناصر بهم خبر داد که د

منو ...سراغش میتنهاست رفت دمیصبحش که فهم...شب که مهموناش رفتن هی...میاوردیو آمار در م میرفتیم

اول ناصر با گلدون زد تو ...آخه طلبکارش بود...شناخت یناصرو ول...منم شدیباورش نم...ناموس ینشناخت ب

جون ...مثل گاو شده بود...یلعنت مردینم...با ناصر چاقو رو فرو کردم تو پهلوش عواشوسط د...بعدم من...سرش

 ...هرفت که دنبال چک و سفته هاش تو خونه اش بگرد...بست زیم هیناصر دستاشو به پا...سگ ازش کمتر بود

شوفاژ  يبهمنش رو از رو گاریس...خودش يمچاله شده بود تو...هم دنینفس کش ينا...حرف زدن نداشت ينا

 ...تعفنش بود يبهتر از بو گاریس يبو...با منقل سرخش روشنش کرد و کام گرفت...برداشت

 نیتن و ا نیا...بودم دهیشناسم هرمز رو ...کم نبود که...رو نداشت هیبه شماره افتاده بود و پاهام قوت اول نفسم

 ي هیکه سا یاز اسم یحت...واهمه داشتند...همه و همه...قلب نیگردن و ا نیا...پا نیدست و ا نیا...بدن

 ....انداخت یم فمیاندام نح يرو رو نشیسنگ

همه  یاز منه ب...رتیغ یاز من ب...یاز همه چ...از تو گفت...اسم تو رو آورد...ارمیبا چاقو دخلشو ب خوامیم دیفهم_

 دمینفهم...که باهات کرده بودم ياز خودش گفت و کار...یکثافت ما آدما پا گذاشت ينایاز تو که زود به د...زیچ

که هر لحظه اش رو  یاز شب...اوردیو اسم تو رو م دیخندیمبازم ...قلبش فرو بردم يچاقو رو تو هویگفت که  یچ

بار دوم تمام زورم  يو برا دمیکش رونیچاقو رو ب ياما با تمام قوا...ده بودتنم نمون يتو یجون...کردیبرام باز گو م

از گوشه دهنش خون ...چشم هاش بسته شد...نفسش رفت ...قلبش رفت يچاقو تا دسته تو...کردم یرو خال

 ویه چهم...اثرانگشتمونو...خونه رو ينایشده دورب یکه چ دیبرگشت و د یوقت...ناصر حواسش جمع بود...زد رونیب
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 اریشهر میبا ناصر رفته بود شهیم یدو سه ماه...نبودم...که برگشتم خونه یشب نیامشب دوم...مثل قبل کرد

 ...رید یلیخ...بود رید...انتقام گرفتم از هرمز...من به خاطر تو ...تازه برگشتم...

 هیگر...زانوهاش و بغل کرد...شده بود  دهیقد بلندش خم...گذاشت نیزم يسرش رو رو...خم تر...خم...شد خم

 ...!هیگر...کردیم

مرد گنده به مادرم ناسزا ...زدیو زار م شستیتخت م نییپا...نجایهم...افتادم که تو نبود مادرم ییشب ها ادی

 ییپدرم خودنما يبازو ياش رو یبود که خالکوب یزن نیرخ هم مین هیمادرم شب...کردیم یو اظهار دلتنگ گفتیم

 !دکریم

 ...رمیکه بم خوامیم یعنی...رمیمیمنم دارم م_

 بابا؟ یگیتو که دروغ نم_

 ...رخ اون زن افتاد مینگاهم باز به ن...رو بلند کرد سرش

 ...!پرستمیو من م یپرستیکه تو م یبه هرچ_

 ...و من تمام رخ خدامو دیپرستیزن و م نیرخ ا میبابا ن...دیاش کش یخالکوب يرو رو دستش

رفته  رانیاز ا...رفتم دنبالش اما نبود...بعد از اون دادگاه و اعترافاتت...یستیبردنت بهز دمیفهم نکهیبعد از ا_

 ...دیناصر به دادم رس...جا بند نبود چیدستم به ه...بود

 ...انگار دیکشینفس نم...اش بند اومد هیآن گر هی...تموم شد حرفش

 ...دعا کن...آوا رمیدعا کن بم_

تن رو گرفته  نیانتقام من و ا...نفسش رو گرفته بود...هرمز رو گشته بود...زنگ نگاهش به چشمم اومد تازه

رو جستجو  فمیک اتیمحتو...دینالیباز م...کردیم هیباز گر...پلک هاش بسته شد ...رید یلیخ...ریهرچند د...بود

دستم و ببوسه که دستم رو عقب  خواستیم...و چشم هاش برق زد دید...رو با پول دادم نکارشیمزد ا...کردم

 ...شدمیخونه و وهمش دور م نیاز ا دیبا...رفتمیم دیبا...دمیکش

 ...به التماس مرد پشت پنجره...دمیرس اطیح به

 ...حاللم کن دختر_

که  يتنها جشن تولد...!میجشن تولد هشت سالگ يبه اندازه ...خوشحال بودم...!! هم کش اومدند يهام رو لب

 ...که با محبت به گونه ام زد يبوسه ا نیآخر يبه اندازه ...خونه گرفت نیا يرام توبابا ب
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با چشم  يدختر بچه ا هیگر يصدا...اذان موذن زاده يصدا...بارون يقطره ها يصدا...رو روشن کردم نیماش

 ...به راه افتاده بود يدلنواز یقیشده بودند و موس یهمه با هم قاط...! که تازه متولد شده بود يخاکستر يها

بهم ...دیبه آغوشم کش...کردمیگونه ام لمس م ينوازشش رو رو...کردمیشونه ام حس م يخدا رو رو دست

ام  یراض...به دست بابام...کشته شده بود...میمرده بود مرد نامرد زندگ...ستمیو گر دمیخند...میچشمک زد

 ...ادش...شادم خدا...خوشحال...خوشحالم خدا...یراض...خدا

 ...اما

 ... دیارز یم

 ...دیارز یم اریتلخم به داشتن کوه يروزا تمام

 ...دیارز یم ارینگاه کوه ینیریتلخم به ش يلحظه ها تمام

 ...دیارز یم اریکوه يمرگم به زنده شدنم با نفس ها يلحظه ها تمام

و اون حرف حال و  دمیکشیم شیحرف گذشته رو پ...کردمیبه درگاهش م یتیچه شکا...از خدا؟ خواستمیم یچ

 ...دیکشیو وسط م اریو اون حرف کوه دمیکشیم شیحرف هرمز و پ...! زدیم

 گهیهرمز د...مرده ها مردن و رفتند...اما گذشته ها گذشته...آره...بگم سخت گذشت...داشتم که بگم؟ یچ

 ...که نفسم به نفسش بنده ارهیکوه...که االن کنارمه ارهیکوه...ستین

اگه بگم ...گذشتیو تلخ نم فیگله کنم که کاش اون روزا اونطور کث...کنم تیکه به خدا شکاباشم  یک من

هرچند ...گذشته ام هرچند تلخ...گهیم...گهیم...بهت دادم و عشقشو؟ ارویاون گذشته کوه يبه ازا گهینم

 ...شتاما گذ...هرچند تعفن بار...هرچند گس آلود...هرچند تار...رهیهرچند ت...سخت

تنم  يایدارم که وسعت دوست داشتنش تمام جغراف يمرد...آروم ِ آروم...خوبِ خوب...و حاال در چه حالم؟ امروز

 ....وجود پر درد و نیبه استعمار گرفته بند بند ا...رو محاصره کرده

قلبم  یدلواپس...و بس گرفتیآروم م اریکوه دنیقلب فقط با د نیا یتاب یب...به رگ هام برگشته بود خون

دلم ...خواستیدلم آرامش م...از چراغ قرمز هم رد شدم یبود که حت ادیز يبه قدر نیسرعت ماش...نداشت یتموم

 …اومدم یدل برنم نیاز پس ا چوقتیمن ه...خواستیبا محبتش رو م يدلم نوازش ها...خواستیکوه صبرو م

که چند ساله  یبابت آرامش...دادن پدرم بابت تاوان پس...ریبابت مردن کفتار پ...خوشحال بودم یهمه چ بابت

قلبم  یحت...دلم...تنم شیآت اریکالم کوه هیکه با  یوقت دمیعدالت خدارو د نهیمن به ع...دارم و خودم خبر ندارم

شاد  اریرو که با کوه ییخاطرم گذشت روزها زهزاربار ا يکه روز دمید یمن عدالت خدارو وقت... شهیسرد م
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که مزد  دمید یمن عدالت خدارو وقت...که دستمو گرفت و برام کار جور کرد دمید یمن عدالت خدارو وقت! بودم

 !دارشیو د اریشد کوه رارسالنیام از ام يدو روز پرستار

 ...جز حکمتش...بزنم جز شکرش تونستمیم یحرف یچ

 یحت...نباشه نیهق هقم بلندتر از ا يا صدات دمیگزیکه مدام م ییلب ها یسرخ...گونه ام يرو ياشک ها یداغ

لمس  اریداشتن کوه يبود که برا یحس نهایتمام ا...زنده بودند...اما جون داشتند دندیلرزیکه م ییدست ها

 ...و شاکر بودم کردمیم

با کف دستم به ...کردمینم داشیپ...گشتمیم دیدنبال کل فمیک يتو...پارك کردم انهیدر کامال ناش يو جلو نیماش

 ادمیبه کل ...در زودتر باز بشه نیبکوبم و از خدا طلب کنم تا ا نیزم يکم مونده بود پا رو...چند بار...دمیدر کوب

 ...ستیخونه ن اریرفته بود کوه

 ...امروز صبح...امشب که نه...دمشیدیامشب م نیهم دیبا...دمشیدیم دیبا

 ریافتاده بود ز لمیموبا یگوش...برگشتم نیبه سمت ماش نکنانیف نیف...به تنم رخنه کرده بود  بیعج سرما

 ...دیپاسخ مخم سوت کش یب يتماس ها دنیبرداشتم و با د...یصندل

 يپامو تو يانگشت ها...شده ام رو مشت کرده بود دیسف يو از سرما دست ها دمیلرزیم...گرفتم ارویکوه شماره

 ...دادمیو پاهامو تند تکون م کردمیکفش جمع م

 ؟ییمعلوم هست تو کجا...الو_

 پسر بد؟ يپس هنوز باهام قهر! نه...عرفان

 !اریو بده کوه یگوش...من االن خونه ام! سالم_

 !یباهاش حرف بزن يکه تو بخوا مونهیزنده م ینیبب يایبهتره ب...ار؟؟ی؟ کوه یچ_

هوا  يکوتاهم رو يها يچتر...کرد خکوبمیکه به صورتم خورد تمام قد م ییبلند عرفان و سوز سرما يصدا

 ...!نبود یکه زد باور کردن یلحن تند عرفان و حرف...دادنیجوالن م

بگرد  ارویتو کمد کوه ایتخت  ریبرو ز نیبب...دم خونه اتون رسمیم گهید قهیمن تا دو سه دق...صدامو؟ يشنویم_

 ...یکن دایپ یتونیآخرشو م شیدفترچه و جواب آزما نیبب

چشم ها  نیبه ا یحت...شل نشدن يدست ها برا نیبه ا...خم نشدن يپاها برا نیبه ا دادینم یفرمان چیه مغزم

 ...بسته نشدن يبرا
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به هوش بودم و ...بند اومدن نداشت رو حس کنم الیکه خ یبارون يقطره قطره  تونستمیهوش بودم و م به

 یخون کردمیبه هوش بودم و حس م...عرفان رو بفهمم يکلمه به کلمه حرف ها...جمله به جمله یمعن تونستمیم

پاها رو احساس  نیدست ها و ا نیبه هوش بودم لمس بودن ا...کردیو گرماش پاهامو داغ م رفتیرو که از تنم م

 ....کردمیم

 میاونهم از همون پونزده سالگ...گرفتیگردنش درد م...یفقط گاه...نبود شیزیاونکه چ...شیجواب آزما...! اریکوه

 ..."بزرگش کردم که تو رو نگران کنم...گردن درد ساده هی...يِمادر زاد " گفتیم دمیپرسیکه ازش م

 يتا حوله ا...تنو نیا دمیکوبیم واریبه در و د یکه من از شدت دستپاچگ یوقت شدیجمله ها ادا م نیتک ا تک

 ...داغ کنم و براش ببرم

 شینکنه موقع اومدن پ...بره ییقرار نبود جا...خونه عرفان بود ینصفه شب...اما نه...هم تصادف کرده باشه دیشا

 من تصادف کرده باشه؟

 شتریپلک هامو ب ینیماش ي انهیترمز وحش يگذشت تا با صدا یمدت...تر بود هیشب دنیبه ناله کش دنیکش نفس

 ...تنم افتاده بودند يکنار الشه  یحرکت چیه یدست هام ب...بهم فشردم

 ...آوا_

بلندم کنه اما  کردیم یرو که سع ییدست ها يسرد یحت...کردمیم خورد و حس مکه به صورت یآروم يها ضربه

 ...طاقت تر از من بود یانگار خودش هم ب

 ...؟ چرا؟.چرا آخه...خدا يا_

 ...انگار بختک روم انداخته بودند نیاز ا شیاما پ...صورتم افتاد ياش رو هیسا...دیام رو شن ناله

دو ماهه کم ...من کم آوردم...پاشو کمکم کن...ستیتروخدا االن وقت غش کردن ن...آوا چشمات باز کن_

تو ...دوتا پا راه برم نیا تونمینم گهیمن د یپرستیکه م ییبه همون خدا...تونمینم! اصال من زن...من نامرد...آوردم

 ...ستیشوهرت ن اریتو پاشو مگه کوه...پاشو

داغ و  ياشک ها...چدیپیگوشم م يبود تو " رارسالنیپدر ام"تنها لقبش  روزیه تا دک يمرد ي هیگر يصدا

داشتن  يبرا دیبا...زدمیبختک رو کنار م نیا دیبا...دندیرسیو به گونه ام م خوردندیکه از چشم هام سر م یسوزان

 نکهیا...خورهیبه درد نم ينطوریعشق ا!....سا دهیفا یقبل از دق کردن ب...رو به قبله شدن...دمیجنگیم اریکوه

 ...دمیجنگیسرپا شدنش م يبرا...برگشتنش يبرا دیبا! و من زودتر برم رهیداره م نمیبب
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اون االن حس کنه که حالت ...غلط کردم بهت خبر دادم...منو راحت کن الیباز کن خ...باز کن چشمتو دختر_

 ...شک ندارم به دوست داشتنش! رهیمیم ستیخوب ن

 ...بازم عبور کرد مهین يپلک ها يبه الآفتاب از ال نور

 ...دستتو بده من...! نیآفر_

 ...دمیکه از گوشه چشمش پاك کرد و د یقطره اشک نیآخر یحت...چشم ها و گونه اش یسرخ...عرفان ي چهره

 ...حسم...ح یب_

سرم به شونه اش خورد و دست آزادش ...برداشت واریام رو از د هیتک...دست دراز کرد و دستمو گرفت خودش

بودم اما باز دستمو محکم گرفته  ستادهیدوتا پام ا يرو نکهیبا ا...بلندم کرد یبه راحت...دور کمرم رو گرفت

 ...داشت دیکل...بود

 دونستیام به تنش باشه اما انگار اون بهتر م هیتک خواستمینم...رو باز کرد و با کمکش وارد خونه شدم اطیح در

 ...افته یاتفاق از پا در م نیا هیشب يا عهیشا یزن با حت نیکه ا

 ...دییدو اریکرد و به هول سمت اتاق کوه میمبل همراه کیتا نزد...میهم وارد خونه شد با

 ...زدیاتاق باهام حرف م يتو از

مال سال ...ستین روزشیحال امروزش مال امروز و د..چطور بگم...یعنی...یستیتو مقصر ن...آوا براش دعا کن_

 خورهیاز اون ترکشا م یکیکه با پدرش رفته بود  ارمیکوه... زنهیزمان جنگ مسجد محلشونو موشک م...شهیها پ

دو ...کنهیگردنش داره حرکت م يکه تو يریت یمدت...یبهتر بدون دیتو که با...دردو داره نیسال هاس ا...بهش

...! رهیبم ای...قطع نخاع بشه ای دیترسیم...کردیهرچه زودتر عمل کنه اما قبول نم دیماهه دکترا بهش گفتند که با

 ...دیترسیاز تنها شدن تو م...دیترسیکه نم نایاز ا

صدا  یب...دل نیا...اما من...انداخت یکردنش به قلبم چنگ م هیبلند بلند گر...مردونه اش باز سرباز کرد بغض

تا  دادیفرصت نم چوقتیکه ه يمرد يبرا... کشهیدرد م دمیدیکه م ییهاروز يادآوری يبرا...میختیریاشک م

 ...بشناسمش

من تو تمام !...دمیاصال بهت دستور م...؟یگردونیبهم برش م...پس چرا؟...یاگه قرار بود ازم جداش کن...ایخدا

 یگروکش خوامیحاال م...تو باشه ينکردم که خالف خواسته ها يبه خواست خودم کار...به دست خودم میزندگ

 ...بخوام؟ ارمویازت کوه...کارام يحقو دارم که بابت همه  نیا...کنم
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 يروزا نیکه تو سخت تر یهست یباز تو تنها کس...چه بمونه چه بره...یمن نهیباز تو بهتر...چه نباشه..باشه چه

 یهمون...داده ادیبهم خودش  نمیا! کنمیباز شکرتو م...يچه نخوا يچه بخوا...يفرشته اتو برام فرستاد میزندگ

 !کنم ارتشیز...یتا حت...کنم لمسشتا ...تا داشته باشمش يبهم بد گهیفرصت د هی خوامیکه ازت م

دست هاش  نیعالمه کاغذ و دفتر نشسته بود و سرشو ب هیعرفان وسط ...گرفتم و تا اتاق رفتم واریبه د دست

 ...به کاغذ ها اشاره کرد...به التماس نگاهش رو بهم رسوند دمیباال سرش رس یوقت... گرفته بود

 گهید یکی...ستیاش ن یدکتر لعنت...دفترچه و قرصاشو ببرم گهیساعت د میتا ن دیمن با...ستین یچیه...ستین_

 ...میکن دایپ شاشویهمه آزما دیبا...عملش کنه خوادیم

اونهم دچار سردرد شده ...تخت نشست يشد و رو بلند...کردیکم نم شیاز مردونگ ختیریکه م یاشک يها قطره

 ...بود انگار

 دایپ یچ هیاون ته مها  دیبا...انداختم رونیو باز کردم و دونه دونه لباس هاشو ب اریکوه يلباس ها کمد

ساعت فرصتمون  میاز ن...! اما نبود...گشتیو م اریکوه يکشو لباس ها...عرفان هم دوباره به تکاپو افتاد...شدیم

 ...مونده بود یوقت باق قهیفقط ده دق

 اریکه کوه شدیم دایپ ییجا دیبا...گهیطرف اتاق نشسته بود و من طرف د هیاون ...میدومون خسته شده بود هر

 ..امن دونسته باشدش

نداشتم  دیرفت ام یوقت...گذاشته باشه يزیچ یپشت بوم کیتو آلونک کوچ دیعرفان بود که حدس زد شا نیا

 ...میبا لبخند بهم نگاه کرد يلحظه ا يجفتمون برا...دست پر برگرده اما برگشت

با  يعرفان به قدر...که داشتم هم برداشتم یکم يطالها یحت ای...دست چک...عجله در خونه رو قفل کردم با

 ....تحمل کردم...میدیرسیزودتر م دیاما با...بهم استرس داد شتریکه ب کردیم یسرعت رانندگ

 ...یترسیم_

 ...يریتند م یلیآخه خ...آره _

 ...نباشه کیاتوبان تراف میاریشانس ب...میرسیاالن م_

 گفتم يدواریام با

 ...میرسیم...ستین_

 !تا زنده بمونم کردمیاسمش رو زمزمه م...زدمیلب با خدا حرف م ریز
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 نییباال و پا مارستانویب يداشتند تا پله ها يترشیاون جون ب يپاها...عرفان بود که رفت نیا میدیرس یوقت

 ...کنند

دلم !...و با دست به عقب هلم داد دیبهم توپ!...شد یداده بودم که شاک یام رو به خانوم هیآسانسور تک يتو

 ...دمیخجالت کش کردندینگاهم م رهیبودند و خ ستادهیکه ا ییآدم ها نیفقط ب...نشکست

راه  نهیبا طمان...انداخت یکه همراهم آورده بودم چنگ م يام به اسپر گهیدستم مشت شده بود و دست د هی

به خودم آرامش بدم که قرار  خواستمیم! خل شده بودم...شمردمیپامو م ریز يها یکاش...دادیرفتنم بهم تمرکز م

 ...خبر بره یبد بشه و ب اریکوه ستیقرار ن...من تنها شدم ستیقرار ن...فتهیب ياتفاق بد ستین

 ...هامو بروز دادم یشدنش دلواپس کیبا نزد...دمیکه به صورتش داشت نفسم رو بلع یتیعرفان و رضا دنید با

 ...برگه رو من امضاء کردم...بردنش اتاق عمل_

 مونه؟یزنده م_

 ...!بند دلم پاره شد...پلک نزد یطوالن یمدت کم يبرا

 ...فلج ...ممکنه...هست ینخاع ي عهیاحتمال ضا گهیدکتر م_

 ...مونهیپس زنده م_

من  دونهیم...گردهیاون برم...بهم داد یآرامبخش دیحلقه اشک هام نو یحت...لبخند کمرنگش...تمیرضا ي خنده

چه  نهیبیخودش م...چقدر سخت و تلخه يچشم انتظار دونهیخودش م...چشم انتظارش نشستم...پشت در نیا

کوتاه و از سر  ينفس ها نیا شمارهیخودش داره م...رونیب ادیو م کنهیدرو باز م نیا یکیدارم هربار که  یحال

ام حس  نهیس يتو شیخال يکه جا یقلب نیتو دستشه ا...ازم برده یچه دل دونهیخودش بهتر م...اجبارو

 مگه نه خدا؟...گردهیبرم...شهیم

که تمام چند ساعت  يبه قدر...تاب نبودم یاما من مثل عرفان ب...گفت آرامشم داشتم شدینم...نداشتم اضطراب

بود چون توکل کرده  شتریآرامش من ب...! گردهیبر م اریگذشته رو مدام قدم بزنم و با خودم زمزمه کنم که کوه

 ...شدیرنگ تر مکه داشتم و هر روز و هر لحظه پر  یمانیبه ا...به باورم...به اعتقادم...بودم به خدا

اونکه خودش از دل من خبر ...از خواست من باالتر و ارجح تره يباشه خواست اون باال سر یهرچ دونستمیم

که ...يدست اون باال سر...سپردم دست خودش...شکونهیکه دل بنده اشو نم ییداشتم به خدا مانیا...داشت

 ؟...آغوش یب شهیمگه م...؟یخداحافظ یب شهیمگه م...که برگرده...ادیب
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 يمن به دونه ها...دمیکشیقلبم م يکه رو یو دست اوردمیلب م يکه رو یداشتم به ذکر هر معصوم مانیا

 ...شک نداشتم دیغلتیم نییبه پا هیکه هر ثان حمیتسب

 ...شک نداشتم کردیو توکل م گفتیکه مدام ذکر م ییلب ها یبه خشک من

به ....موییواگذار کرده بودم خودم و تنها دارا...و چند ساله ام رو ستیب یزندگ يبودم دستش خودش همه  سپرده

 ..یِو درمانش ک یِدرد من چ دونهیکه خوب م ياون باال سر

با سوال  شدیم رهیدرست مثل صورت من که هربار عرفان بهم خ...باختندیها با گذر زمان رنگ م یدلواپس

 "حالت خوبه؟" شدمیمواجه م يتکرار

و  ستیدردم چند ساعته که کنارم ن يدوا...کنهیتموم تنم درد م...ستمیخوب ن...نه"بگم  شتذاینم ایو ح شرم

 "....کنارم نباشه گهیممکنه د

 امیخواب موندم و نم"من که  یدروغ يمدام رها و پاسخ ها يتلفن ها...پرستار و دکتر...و آمد ها رفت

 ...دیبه اتمام رس یمنوال گذشت تا باالخره جراح نیسه ساعت هم به هم..."سرکار

 رونیتا ب...حرف دل منو...دیپرس...دیاومد عرفان زودتر از من بهش رس رونیجراحش که از اتاق عمل ب دکتر

 ...بخشش جونم برگشت تیجراح نفسم رفت و با لبخند رضا يلب ها ونیکالم از م کیاومدن 

از دکتر جراح تشکر  یاما من با خوشحال...ولو شد یصندل نیتر کینزد يبر عکس من سست شد و رو عرفان

 گفتیعرفان م...بازم دلواپس نبودم...حرف ها رو بهم بزنه يسر کیبه اتاقش برم تا  دیبهم گفت که با...کردم 

 ...دیشا ای...ممکنه قطع نخاع بشه اریبگه که کوه خوادیدکتر م دیشا

 دهیتخت خواب يبود که چند قدم دور تر از من رو يمهم اون مرد...برام مهم نبود گهیها و اما و اگر ها د دیشا

 ...داریب دارِیب...بشه داریزود ب یلیو قرار بود خ...بود

 اریاز توان و صبر کوه یحت! از ترکش و عوارض جنگ...عمل گفت و معجزه اش یدکتر که رفتم از سخت شیپ

مقاومت بود و  يمن اسطوره  يکه برا کردیرو م يمرد شیستا...دادیم شیستا يحرف هاش بو...در مقابل درد

صد پله مهمتر و باالتر  کهبعد عمل  يمربوط شد به مراقبت ها یاصل يحرف ها... صبر يدکتر اسطوره  يبرا

 ...بوده و هست یاز خود جراح

 یو نگران شیتشو کهنیاز ا...هم حرف زد یاز آرامش روح کردیسر ساعت مصرف م دیکه با ییقرص و دوا نیب

چند روز  يگفت که برا يدیاز درد شد...داشتن استراحت مطلقش فراهم کنم يرو برا طیشرا...نکنم جادیبراش ا

 گفتیو م دیخندیم...دارند ردآوردن د نییدر پا یآرامبخش سع يمدت با قرص ها نیتحمل کنه و تو ا دیبا
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لب من  يرو يکه لبخند ها دونستیاما انگار خود دکتر هم م...یعصبان یحت...طاقت بشه و کالفه یممکنه ب

 ...کرده بود ینیب شیرو که دکتر پ يهر رفتار کردمیمحتاج نگاهش بودم که تحمل م يبه قدر...یِچ يبرا

 !دیساعتمون با اومدن عرفان به اتمام رس مین يها حرف

 ...!دیشد تا من اومدم حرفاتونو ته کش یچ_

 ...رو از آب سردکن برداشتم یبار مصرف هی وانیفرستادم و ل ونرینفسم رو ب کالفه

 ...!بپرس تا بگم يدار یاگه سوال_

 .شد رهیکه با اخم جاخوش کرده صورتش بهم خ فرستادمیم نییخنک رو پا آب

اونم بدون ..باهاش یرفت یچ يپشمم؟ تو برا نجایمن ا...؟یباهاشون حرف بزن ياصال چرا فقط به تو گفت بر_

 !مرد

 نمیهم يبرا..نداشتم میاعصاب خورد کن يبرا یلیدل.گفتیم ونیبه مغزش فشار آورده بود و بدجور هذ یخواب یب

 کنج لبم گفتم یبا لبخند زورک

 !یکنیم يغلدر يمثل بچه ات دار رسهیخون به مغزت نم..یاستراحت کن يبهتره بر_

 !شد دهیحرف هام به خشونت کش يانتها دونمیشد اما نم انیب یجمله ام با مهربون يابتدا نکهیا با

. شد بهم زنگ بزن يهر خبر.بزنم یچرت هینماز خونه  رمیمن م...! باال يبریصداتو م یچ يبرا...خب حاال_

 ؟یاوک

 ...برو...باشه_

چند قدم رفت و دوباره ... دمیفهمیداشت و من م یحال هی...هم خوشحال بود هم ناراحت...سردرگم...بود کالفه

 ...که ازم دور شد کردمینگاهش م نهیدست به س...برگشت

 ؟...مجد يآقا_

 صورت خسته اش پر ابهام شد.برگشت ریو با تاخ ستادیا

 ؟یِچ_

 !من االن سرپا نبودم دیشما نبود...ممنون شبیبابت امروز و د_

 ...بخش بود تیخنده اش رضا ياما محو دیکم خند...کرد تیهام بهش سرا لبخند

و زمان  نیداشتنش زم يبرا. ارهیاونم کوه...داشتم یدوست درست و حساب هیو چند ساله ام فقط  یتو عمرِ س_

 .کردم به خاطر خودم بود يهرکار...دوزمیو بهم م
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بهش زنگ بزنم و باخبرش  یدرخواست ایشد که به محض کار  ادآوریتو هوا واسم تکون داد و دوباره  دستشو

 .کنم

نه ...خبر دادم...بهش دروغ بگم خواستمینم نیاز ا شتریبهم ربط داشت و ب مونیواپسدل...زدیمدام بهم زنگ م رها

کم کم تلفن ها شروع ...خودش رو بهم رسوند نهایا ياما اون با هردو...ينه با زار...هیبا گر

 ...رضایعل یحت..يپر...سنا...محمد...شد

و  هیرها دست از گر...خوندمیهوش بود و من باال سرش مدام قرآن م یهنوز ب...به بخش منتقل کردند ارویکوه

کامال مشخص بود ...کردیم لهیبه من و رها پ یحت...واریبه در و د يعرفان هم گه گدار...داشتیهاش برنم يزار

 ...نداره يکرده احساس خرسند هیمن گر يجلو نکهیحس کردم از ا دیشا یول دونمینم...کنهیم يریبهونه گ

 ..ذاشتیباهاش دهن به دهنش م یو گاه دادینگفتم اما رها جواب غرغراشو م یچیبهش ه همنک

 یکه ب دیشا...بود میزندگ نیریش يجزو لحظه ها دیشا...اریبه هوش اومدن کوه ي لحظه

 ...عمرم بود يلحظه ها نیو بهتر نیتر نیریجزو ش...قطعا...بگم حتما دیبا...يِناشکر...یِانصاف

 ...اسمم رو به زبون آورد یقد به وجد اومدم وقت تمام

دستم گرفتم و فشار کم دست هاشو لمس  يدستشو تو یبه سمتم هجوم آوردند وقت کپارچهیاحساسم به  تمام

 ...کردم

 ...زدم شیشونیکه به پ يبوسه ا نیو کوتاه تر نیکتریکوچ ينجابتم خالصه شد تو تمام

 ...دوباره بسته شدش يلبخند محوش و چشم ها يدلم رفت برا تمام

 ...فتمیبه هق هق ن هیبق يشد که به جاش لبخند زدم تا جلو یوجودم پر از بغض تلخ تمام

 !دکتر گفت...و محکم باشم يقو دیبا

به ...و مرسومشون برگشتند يبه حالت عاد يحرف ها...راحت شده بود اریبا به هوش اومدن کوه هیبق الیخ

 نیاما تمام دلم ب...دادمیبودم و به ظاهر به حرف هاشون گوش م ستادهیبچه ها ا نیب...هم اشاره شدحکمت خدا 

 ...دادمینم هانمج ياسارت رو به آزاد نیشده بود و من ا ریاس اریکوه يبسته  يپلک ها

مغزت  یِو کاف يوقت ها به اون عادت کرد شتریتُنِ صداش که ب. وجود معشوق داره یتو همه شهیر یدلبستگ

. دلخواهش یِقیانگشتاشو به وقت گوش دادنِ موس فیحرکت ظر. یسکوت کنه تا اوج و فرودهاش و لمس کن

از  ریتصو نیاول. از اون فاجعه ریتصو نیآخر. تحملِ شونه هاش. کنه یم باتریجهان ز ينگاهش که تو رو تو

 .یشکلِ مهربونِ آرزو کردن به وقت سرخوش. دارید نینخست
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و بد  یدلبستگ. شه یم داریتو پاهات ب فتادنیرفتن و ن شیرسه، شورِ باز پ یکه به جهان م یدلبستگ ي شهیر

 کینام کردند وگرنه دوست داشتن و دوست داشته شدن به حتم فاصله ها رو پر نکنه انسان ها رو به هم نزد

 .کنه یم

 شهیفاصلهها هم تنگ م يدلش برا یآدم یکه نه گاه شهیهم

 یِ دلتنگ هیکه شب يو هر فاصلها گرید يخنده تا خندها یچشمها تا لب فاصله یفاصله

 ..که هنوز هست  دهیرو م يزیشدن چ ستیِ ن حس

پلک  يپلک رو یبودم و حت دهیکه نخواب شدیساعت م نیچند...داشته باشم یاصرار داشت که منهم استراحت رها

راحت  الشیو همون دو سه کلمه حرف به قول خودش خ اریوهعرفان بعد از به هوش اومدن ک...نگذاشته بودم

از ساعت مالقات رفتند و رها با  عدمحمد و سنا هم ب...من موندم و رها ...استراحت کردن رفت خونه يشد و برا

 ...من هنوزم کنارم مونده بود يوجود اصرار ها

فقط چند ساعت استراحت فرستادنم  يو برا امینتونستم از پس خودش و زنش برب عادیعصر با اومدن م يکاینزد

 ...خونه

کنار من  یتا چند وقت ارهیبره کرج و وسائل چند روزه اشو ب خواستیم...رها هم تا مترو همراهم اومد البته

مبل  يبره و رو ادشی ارویکوه یاز فرط خستگ دمیترسیم...کردم عادیبه م یتمام سفارش ها رو بازم تلفن...بمونند

 ...بخوابه الیخ یتخت ب کنار یراحت

 يزود نیبه ا شدیباورم نم...شدیم دتریبغض گلو سوز هم شد نیا...و تنها تر شدمیدور تر م مارستانیاز ب یهرچ

 ...هیگر ریبزنم ز يدوباره از فرط دور

 يبا همه ظاهرساز...! افتاده بود هیبه گر نینچنیقلب بود که ا نیا یمانیا یاز فرط ب...نبود ياز فرط دور دیشا

آشوب ...بود...یِدلم چه آشوب يآوردم که تو یخودم نم يبه رو...! من به خدا و لطفش شک کرده بودم...ام

 ...ام یک يبنده  منکنم  ادآوریبه خودم  کردمیم یاما مدام سع...بود یدلواپس..بود

همه  يحاال که انگار...اما مطمئن نه...بود و دل خوشته دلم روشن !...نه دیبگم شک داشتم اما ترد دیبا...آره

 ...رهیاشو ازم پس بگ هیکنم هد يگذشته تازه اون ترس و دلهره سراغم اومده که نکنه کار ریبه خ یچ

 ...چند ساعت رو نیکردم بغض ا یخال...انسالیم يراننده  ينگاه ها ریز...یتاکس يتو

 مارستانیچند ساعت موندنش تو اون ب یوهم چند روز و حت...دنشوهم نبو! بدتر شد یهمه چ...به خونه دمیرس

فقط تازه  ییچا"نبود که بگه ...روز قبل رو داغ کردم ي دهیجوش ییچا...به قلبم هجوم آورد کدفعهیانگار که 
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به دست و  یآب هیپاشو ...شهیمشت آب خنک رفع م هیصورت با  نیا یخستگ"نبود که بگه ..."دمش خوبه 

نگاه  رویمصرف ش خیباشه تار ادتیو عسل  ریقبل خوردن ش"نبود که بگه ..."صورتت بزن خانوم کوچولو

 ..."ایشیم شیمثل دفعه پ...یکن

 !تا دق نکنم کردمیو من حرف هاشو با خودم تکرار م نبود

و  رفتمیونه راه معروسکش رو ازش گرفته باشند دور تا دور خ نیتر یکه دوست داشتن ییدختربچه ها مثل

 یکوتاه یلیخ..اشتباه کردم یلیخ اریقبول داشتم که درمورد کوه... دمیکوبیم نیپا به زم هیگر ونیم یگاه

 ...کردم

و برگردم  رمیگرفتم زودتر دوش بگ میتصم...زنگ زدم عادیبودم فقط دوبار به م دهیکه به خونه رس یساعت مین تو

 ...و نداشتم اریکوه يخسته بود هم من تحمل دور عادیهم م...مارستانیب

سرخوشش  يصدا...بهم زنگ زد عادیکه م کردمیلباس هامو عوض م...دیطول کش یگرفتنم مدت کم دوش

 ...بغضم رو شکوند اریکوه يتک خنده  يصدا یحت

بدتر ...ستیکه حواست ن ینکن لهیبه من پ نقدریا يشاخ شمشادو بشنو يزنگ زدم صدا...! یکنیم هیچرا گر_

 !شد که

 ...باهاش حرف نزن جون نداره جواب بده...کنمیم هینگو دارم گر اریکوه يجلو_

 ...و نگه دار یلحظه گوش هی_

به عرفان بگم  خواستمیم..."شده یچ" گفتیکه م ارویکم و آروم کوه يصدا یحت...دمیگفتنش و شن "داداش"

 "...خودتو ناراحت نکن...دخترك پاره شده نیفقط بند دل ا...نشده آقا يزیچ...که بهش بگه

 ؟یهست یتو نگران چ...به خدا حالش خوبه...آوا جان_

نه آغوش ...خواستیرو م یدلم آغوش کس...کردمیم هیبلند گر يو من با صدا ختندیریهام م اشک

 ...رهیقراره آروم بگ یدل ک نیکه آرومم کنه و بگه که ا...که نوازشم کنه...که بغلم کنه...مادر هیآغوش !...اریکوه

 ؟...عادیم_

 جانم؟_

 ...دیاشک هام لغز... حیتسب يمثل دونه ها...باز هم قطره قطره...ختیرو بهم ر یهمه چ عادیم يصدا بغض

 باشه؟...اونجام گهیساعت د میفوقش ن شمیاالن حاضر م...امیتو رو خدا حواست بهش باشه تا من ب_
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تا  تینها...یبخش مردونه باش يتو تو ذازهینم مارستانیب...که بمونه ادیآوا عرفان بهم زنگ زد گفت خودش م_

 گردمیمنم برم...تا فردا صبح..یبهتره امشبو استراحت کن...يایتا باال ب ذارنینم يایب...االنم که شبه...یتونیعصر م

 ...رو به راهه یهمه چ...رها شیکرج پ

سرم  تونهیم ییچه باال ارینبودن کوه دمیاصال االن اومدم خونه تازه فهم...عادیم شمیم وونهیمن د...نه يوا_

 ...نمیشیم مارستانیتو اورژانس ب امیم...ارهیب

دنبالت  امیب يخوایم...ستیاصرارم نکن که دست من ن...ذارنینم...؟یگیم یچ هیتو  گمیم یمن هرچ...بابا يا_

 ؟...میکرج صبح برگرد میباهم بر

 !امیصبح م...خب منم...تو برو...نه_

 فعال...توام استراحت کن...ادیتا عرفان ب مونمیم...باشه_

 ...که به محض قطع شدن تماس دوباره تلفنم زنگ خورد دادمیم هیمبل تک یپشت يو رو سرم

 بله؟_

 ؟یخوب...عرفانم...الو_

 کنان بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم نیف نیف

 ؟یتداش يکار...خوبم_

از صدات معلومه چقدر ...کرده تیترب نشیدروغ نگو بعد مار تو آست گهیزرت و زرت به من م اریکوه نیا_

 ...!یخوب

 ...اوردمیفشار م وانیدستم به ل يشده  دیسف يبا انگشت ها...بغضم رو فرو فرستادم_

 ار؟یکوه شیپ يریم يدار_

همه اش  گهیم عادیاونم که م...دارمیا صبح باالسرش بمن خوابمم کردم ت...يایب خوادیزنگ زدم بگم نم...آره_

سه سوته طالقت  نهیامروزتو بب ي افهیو ق ختیر...یتو بمون خونه استراحت کن که فردا سرحال باش...هوشیب

 ...!رمیگیطالقت نده خودم طالقشو ازت م یعنی...دهیم

و  ينهارخور زیم یصندل...سرپا باشم نکهیتا ا نمیجون شده بود که همه اش دوست داشتم بش یب يبه قدر بدنم

 ...فرستادم رونینفسم رو با صدا ب...و نشستم دمیعقب کش

ام؟ین یگیم یعنی_
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 ؟يندار يکار...هروقت دلت خواست...ایفردا صبح ب...نه_

 .مراقبش باش...نه_

 !چشم_

و  رهیرد بد موقع آروم بگدل د نیخوردم تا ا یمسکن...به غذا نداشتم یلیکه خوردم م یو عسل ریجز همون ش به

 ...پلک بگذارم يبتونم چند ساعت پلک رو

که من  یهمه اشک نیتوئه ا ریتقص! بازم چنگ انداخت دست هات به گلوم...اتاق خوابمون رو که باز کردم در

 ...جمعش کنه ستین یو کس زمیریم

 ...دمیخوابیبا آرامش م...که هرشب کنارش ییدرست جا...دمیتخت دراز کش يرو

 ...هم آغوشم...هم کنارم...هم قلبم...بود یخال

 ...با تو دنمیخواب یِخال يبه جا برهینم خوابم

 ...دمیام کش نهیس يلحاف نازك رو تا رو...و زانوهامو بغل کردم واریام رو دادم به د هیتک...نشستم

همه  نیبا ا..ون فقراتست گنیدکترها م...بود ختهیکه تو وجود من فرو ر ياریبه کوه...فکر کردم اریکوه به

 يبه پنجره  دیموقع رس یچه ب...رمیگیو از ماه چشم م لرزمیمن م...کنهیها باز نم یراحت نیمشتشو به ا ریتقد

 يو من تو...زنهیپنجره سوز م نیاز درز ا...منم بزرگه يتخت برا نیحاال که ا...ستین چکسیحاال که ه...اتاق

 ...که با تو از من رفتند کنمیو به پاهام فکر م چمیپیخودم م

 ...اند یکه هنوز خال ییسال ها...قبل يبه سال ها رسهیم...من با تو یهم آغوش نیاول

دست و ...شدنم همزمان شد با طلوع آفتاب داریب...پهلو به اون پهلو شدم تا چند ساعت خوابم برد  نیاز ا اونقدر

 ...رسوندم مارستانیسر راه از بانک پول گرفتم و خودم رو به ب...خوردم يصورتم رو شستم و صبحونه مختصر

رو جواب  شیاما گوش..ورود رو به من بده يو برگه  نییپا ادیتا ب زدمیبه عرفان زنگ م دیبا...دادندینم رام

 !!شد داریاونقدر گرفتمش تا از خواب ب...دادینم

 ...نییپا ادیغر غر کرد و گفت که م...نبوده اریکه حواسش به کوه...دهیشدم که خواب یشاک

متوجه  يزیبعدش هم چ ياز حرف ها...کردم یچطور ازش خداحافظ دمینفهم...دارهیب اریو گفت که کوه اومد

با عجله از پله ها باال ...کنم هیگر يها ياش بذارم و ها نهیس يسرم رو رو...نمشیبب خواستمیفقط م...نشدم

 ...خودم نبود یجسمانو حواستم به ضعف  رفتمیم

....!خدارو حفظ کنم دیبا...حفظ تو يبرا
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 ...!برنگرده...يکه اومد یاگه طاقت چشمات از راه....یرسیبعد از انتظاره که م تنها

برگه همراه و نشونش  نکهیتا ا دادیاجازه ورود بهم نم...پرستار سر راهمو گرفت ...ورود به بخش هنگام

 یحت...شدندیکم تر و کمتر م ازیپر ن يتپش ها نیا شدیم کیو اتاقش نزد اریوههرچقدر قدم هام به ک...دادم

دوست نداشتم ...دمیکشیم انتومعرق کرده امو به م يکف دست ها..بود انیقلبم رو به پا ياکو شده  يصدا

 دهیزرد و رنگ پر روزیدوست نداشتم رنگ و روم مثل د...باشه سیموقع دست دادن باهاش کف دستم خ

به مراتب  دیدرد بعد عمل شا گفتیم...زهیانگ یحت...خوادیم دیام....خوادیم يانرژ اریکوه گفتیدکتر م...باشه

 ...به اتمام برسه و درد فروکش کنه شیماندر يکه دوره  یتا زمان...از قبل باشه شتریب

شل  مویساتن صورت يروسر يگره ...دمیکش قیو نفس عم ستادمیا کیو  ستیاتاق صد و ب يجلو

سرم گذاشتم تا  يافتاد که همزمان با باز کردن در اتاق کف دستم رو رو یداشت از سرم م يروسر...کردم

 ...نگهش دارم

 هیبا ...ساکت مظلوم شهیمثل هم...دمید ارویاتاق کوه ییابتدا يباز شد و بعد از چند قدم گذروندن راهرو در

 ...نگاه گرم و با محبت هیبا ...یلبخند دوست داشتن

 ...سالم خانوم_

نداشتم و  چوقتیکه من ه...چشم دل الزم بود اریمحبت کوه دنید يبرا...پر اشکم رو الزم نداشتم يها چشم

 !...حاال داشتم

 ...ایب...يچرا سرجات واستاد_

قلبم  يغم ها شدیاما هربار که لبخند کنج لبش پهن تر م...دلم گذاشت يرو ینیغم سنگ...گرفته اش يصدا

 نکهیهم...من بود و بس يبرداشتم غم ها يمرد برا نیانگار قصد خلقت ا...شدندیگذاشته م نیزم يوتک تک ر

 ...معجزه یعنی...شدم یو چ مبود یکه چ بردیم ادمیکردن تن صداش از  نییباال و پا هیبا ...نگاه هیبا 

ازش  یهنوز کم...بود دهیپشت گردنش به پهلو خواب یبه خاطر جراح...پلک هاش پف کرده بود...رفتم کترینزد

 ...فاصله داشتم که دست چپشو به سمتم آورد

 ...!يخبر نر یب گهیمردونه دست بده که د ایب_

دست لرزون دستور  نیا يبه انگشت ها...دمیو حالش خند اریاما به خاطر کوه...هیهم گر...خنده ام گرفته بود هم

 ...دستمو رها نکرد...مردونه باهاش دست دادم...شدیم مو آرو دیدیمحکم بودن منو م دیبا...دادم که امون بدن

 خوبه؟...خ...حالت...حال_
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که من  یمگه اون همه مدت...ستیو سست بودن ن دنیاالن وقته لرز فهمهیکه نم!! من نیصدا و ا نیبه ا لعنت

که  دیرسیحال به نظر م یو ب نیغمگ اریکوه... کردمیم هیهر روز و هرشب گر...اریتو خونه کوه ماریو ب ضیمر

 دادم؟؟یسست و خسته م نقدریحاال من جواب تمام زحماتش و ا

 عرفانم شد پرستار؟ خواد؟یپرستارِ خودشو م ماریب یدونیخانوم شما نم...بهتر شدم دمیاالن که تو رو د_

 ...ش کنمبزنه و زود با نوك انگشتم پاک رونیخنده ام فرصت داد تا با جمع شدن پلک ها قطره اشکم ب تک

 .کنارت باشم خوامیمنم روم نشد بگم م...ادیخودش گفت م_

که ...دل نیامان از ا...کردندیم دایتماس پ وانهیمرد د نیا يبا لب ها یوقت کردمیبه دست هام حسادت م هنوزم

 ...زادیحرف آدم فهمهینم

چشم باز  گفتیم...! داد بهم يدیو به دشمنات م يکه توام بلد ییصبح موقع رفتنش دو سه تا از اون فحشا_

 !آقا بهش برخورده بوده...اوردمیو اسم تو رو م کردمیم

حرفاش به دوستت دارم اشاره  ونیم یوقت کشمیخجالت م...یگاه...هنوزم ...دمیخند يو نخود دیخند

 یب....وقفه یب شهیقلب من که تا از معشوقش دور م نیا یعنیدوست داشتن ...نیهم یعنیدوست داشتن ...کنهیم

 ...منو يگونه ها یسرخ کنهیو نظاره م نهیشیم...تن نیکنج ا...ساکت...آروم...شهیم کیو تا نزد تپهیم...درنگ

 ذارن؟یم...شتیبمونم پ تونمیمن م_

مثل اون ...که دوباره...خواستیبا انگشتامو م يدلم باز...کردیسردم رو همدما م يدست ها...دست هاش یگرم

و  رهیبگ يدستم و به باز يانگشت ها...بحث و جدل يغذا به جا زیو سر م ادیب که تو شمال دعوامون شد يروز

 ...منو خلع سالح کنه

 !خرده عرفان بمونه آدم شه هیبذار ...واسه خودت سخت_

دل ...حال لبخند بزنه نیو با ا طیشرا نیتو ا تونستیبازم م...سخت من يخوب بود که مرد روزها چقدر

 نیچه برسه به ا...کنهیذوبم م...دستاش يگرما...کنهیتن و آب م نیا خیداره ...آره! ...آب کنه ...آروم کنه...ببره

 ...به پشت دستم گاهشیبوسه گاه و ب

 کمرم صاف کردم و...ادیبه گردنش ب يفشار دمیترس...آروم و کوتاه...دمیشدم و ناغافل گونه اش رو بوس دال

 يباال زونیآو يکه سرم ها ییدست ها يبرا...دلم سوخت براش...کردیاز گوشه چشمش نگاهم م اریکوه

چشم  يبرا یحت...بود دایرخ هم پ میپشت گردنش که از ن ي دهیتراش يموها يبرا...کردندیم ییسرشون خودنما

...بسته شدن دارن و اما الیخ دونستمیحالش که م یب يها
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 !یشیم مونیتو پش رمیمیافتم م یروز بهت گفتم م هی ادتهی...يمهربون شد_

 ...دل نیامان از دست ا...اومد یبه دلم بد م...زدیحرف رفتن م دینبا...لبش گذاشتم يدستم رو رو انگشت

 ...یحرفتو تکرار کن نیا گهیبار د هی_

 ...حرفم رو قطع کرد و زمزمه کرد...بود کار من يمسر

 !...تو دهنم یزنیبا پشت دست م_

من ...دمیکش رونیدستش ب يدستم رو از تو...عقب رفتم!...هشدار داد...ادا شدن کلمات ونیم...نفسش يگرما

رو  يکار...سرموقع چوقتیه...بودم اصال دنیفهم ریمن آدم د...رفتم رید یحت...برگشتم رید...دمیفهم رید شهیهم

و اعتراف  دمیشن نقدریچرا ا...دوسش دارم؟ رنگفتم که چقد...به زمانش...چرا به موقع...نکردم کردمیم دیکه با

 ...نکردم

 ؟يدرد دار_

 ...چشم هاش يدیدرست مثل سف...زدندیم یپلک هاش به سرخ...مچاله شده اش باز شد صورت

 ...کم هی_

 ...یقرص...یمسکن دیشا...برم به پرستار بگم؟_

 ...لبخند زد...شیشونیپ يرو يبا اخم ها...بسته  يچشم ها با

 ....یاعصاب يتو بهتر از قرصا...ستیمن گفتم و دکتر موافق ن_

که عاشق  يو من مثل پرنده ا شدیرو بهم باز م...که هرشب سخاوتمندانه ییاز همونها...خواستیآغوش م دلم

شهر  يهمه  نیکه او گنیراست م...کردمیآغوشش مچاله م يخودم رو تو...بازش شده يقفس و درها

 ....یخودت باش شهینم یوقت...شهیم

 ؟يبر يخوایم_

 چطور؟...نه_

 ...نیبرو رو اون مبل بش...سرپا یشیخسته م_

 ...بودم ستادهیکه االن ا ییپنج قدم دورتر از جا..دور یلیخ...دور بود...دیمبل چرخ یپ نگاهم

 ...اریو ب یخب اون صندل_

رفت و برگشتم رو با  ریتمام مس...تکون بده تونستیسرش و نم...گذاشتم اریرو برداشتم و کنار تخت کوه یصندل

 ...چشم هاش دنبال کرد



wWw.98iA.Com ٥٧٧ 

 !دوسش ندارم...اون مبل از تو دوره_

کف دست هام صورتم رو قاب ...پام گذاشتم  يآرنج دست هامو رو اریکوه يرو به رو...یصندل يرو نشستم

 ...لبخندش یحت!...مرد نیامان از تمام ا...مرد نیاما ا..شهیبداخالق م گفتیدکتر م...گرفتند

 نیبا ا...ینیشیکه جلوم م ينجوریمخصوصا ا...شهیمن حالم خوبِ خوب م یباش ينجوریدو روز هم یکی_

 ...! خسته اما سرپا يچشما نیبا ا...لبخند

 ...تو از من خسته تره يچشما...نگه ندار داریبه خاطر من خودتو ب...؟یبخواب يخوایم_

 ؟يکجا رفته بود!...از تنم بره شبید یخستگ...که رهیدر م یوقت میخستگ_

 لب زدم...پلک هاشو باز و بسته کرد...دمیکش ینفس راحت...به چشم هام منتظر جواب بود رهیخ

قبول کن زخم ...اما خب...اون گذشته بودم ریدرسته تحت تاث...امو خراب کنه ندهینتونست آ...من يگذشته _

رفته بودم به ...خورهیزخم هام زود جوش م...بشه دایمثل تو پ یکی یاما وقت...ذارنیگذشته رو تنِ آدم رد م يها

 ...و درحقم تموم کردند ينامرد میکه تو زندگ دمیو د ییعاقبت مردا...حق نشسته يکه خدا جا...خودم اثبات کنم

 ...تا سربچرخونه اوردیبه خودش فشار م...شد شتریهاش ب اخم

 ؟یکجا رفت...تو_

 ...!میخونه بچگ...بابام يخونه _

سکوت  ادشیفر يبالش برداره که صدا يخواست سرشو از رو...حواسش نبو انگار...شد  یچ...ییهوی دونمینم

 ...اتاق رو منفجر کرد

 رونیوحشت زده از اتاق ب...دیچیپیکه از درد به خودش م کردمینگاه م ياریفقط به کوه...شده بودم دستپاچه

 ...رفتم و پرستار صدا کردم

تمام تنم ...شدیم دهیاز پشت درهم شن اریکوه يها ادیفر يصدا...ورود بهم ندادند يپزشک اجازه  هیاومدن  با

 يبه ناله ها اریکوه يتا صدا...چند لحظه گذشت...شده بود دهیباز تمام بند بند وجودم از هم پاچ... دیلرزیم

 ...من يناله ها هیشب دیشا...شد لیتبد یآروم

 دیبا یباز ک دمیبه خاطر حرف اشتباه من بود که نفهم اریحال بد کوه!! شدم خیتوب...اومدند رونیو دکتر ب پرستار

 ...رو بزنم یچه حرف

 ...گفت بهتره بذارم تا خوابش ببره و اگه خواستم برم داخل اتاق...برگردم تو اتاق که دکتر بهم اجازه نداد خواستم
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و به دلم  دیرسیناله هاش به گوش م يهنوز صدا...پشت در اتاق نشسته بودم...ریدلگ...نیغمگ...خورده شکست

 ...انداخت یچنگ م

از دست خودم خسته شدم که ...بازم من مقصر بودم...سته بودمتنها نش...یاشک چیه یب...یحرف چیه یب...ساکت

 يسرم تو هیبود با چنتا آمپول و  اریکه جوون تر از کوه يپرستار مرد...کنمیو خراب م زنمیم ویهمه چ شهیهم

 ...کنارش ستمیدستش وارد اتاق شد و من حسرت خوردم که االن ن

مثل ...قبل از ورود بغضم شکست نباریا..."زنهیصداتون م"پرستار اومد و گفت  نکهیتا ا...يا قهیچند دق...گذشت

باز  مهیبود تا چشم هاشو ن یکردنم کاف نیف نیف يصدا...ستادمیا اریبا فاصله از تخت کوه...کار ریتقص يبچه ها

 ...شده بود رمو رگ گردنش متو زدیم یاز شدت درد صورتش به ارغوان...کنه

 ...نمتیبب خوامیم...ام تارِچشم...جلوتر ایب_

تنها دو ...قدم برداشتم ...دنشیاز د دمیمنم درد کش...درد داشت...کردیادا م هیتک کلماتش رو با تک تک

 ...درد داشت...و نازك پنهون کرد دیلحاف سف ریدستش مشت شد و ز دمید...قدم

 ...دیببخش_

 ...دنشیاز درد کش کشمیمنم دارم درد م دیفهم...دیناله کرد اما زود لب گز...هاشو بسته بود چشم

 ...اگه...اومد یم...سرت ... ییاگه بال..؟یچ...واسه ... یرفت_

 !! مرده...هرمز...گفت که...دمیبابامو د...فتادین یاتفاق...نجامیحاال که ا_

 ...هاشو ازهم فاصله داد پلک

 ...ستمیمگه من آدم ن...؟يمگه دوسم ندار...؟یکنیم تیچرا منو اذ...دارم بگم؟ یچ...بگم بهت؟ یچ_

کنارشم اما چشم باز  دیفهم...رفتم کشینزد...دستش خالصه شد ریتو مچاله شدن لحاف ز تشیعصبان

 ...دلخور بود...اما چشم باز نکرد دمیگونه اش رو بوس...نکرد

 ...اخم نکن گهیتو د...تمومِ شهرو بغض کردم_

 ...اعتراف يبود برا یکاف...چشمش يگوشه  یسیخ یحت...چشم هاش يدیسف یسرخ...هاش که باز شد پلک

 يریخودم و به رفتن زدم تا تو دستمو بگ...دوستت دارم_

 ...و مرخص شد دیبه اتمام رس مارستانیب يتو اریکوه يچهار هفته ا درمان

 ..مبل هارم عوض کردم دمانیمدل چ یحت...و رو کردم ریخونه رو ز یحساب شیقبل از مرخص روز

 ...تا بشورند رونیفقط فرصت نشد فرش هارو بدم ب...و اتاق خواب ها رو شستم ییرایپذ يها پرده
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 ...کشهیم یخواهرم از دستش چ دمیتازه فهم...غر زد یسرپاك کردنشون کل...بود عادیکردن لوستر ها با م زیتم

 هیمدت  نیاصال ا...داشتیپاشم برنم يبود رو از جلوکه خورده  یآب وانیل یحت... زدینم دیسف اهیبه س دست

 ...بدونم ارویقدر کوه شتریو ب شتریشد تا من ب یفرصت

! اما چشم منو زد..اومد یبه چشم رها نم دیهام داشت که شا يبد يسر هی ازاتشیها و امت یدر کنار خوب عادیم

 ...اومد یهاش به چشم م یخوب یهاش گاه يبد نیمثل عرفان که در ع

 اریکوه دیرسیبه نظر م رنرمالیکه غ یوسط همه نرمال بودند و تنها کس نیبهتره بگم ا دیشا

به تفاوت ها فکر  شتریب موندیخونه م عادیم ونیروز درم هیچهار هفته که رها و  نیتو هم...اریکوه...آره!بود

 ...کردم

آدم ها ...عادیم یحت...مردها هیبا بق اریتفاوت کوه...هرمبا خوا یحت...زن ها هیتفاوت من با بق...آدم ها با هم تفاوت

 نیاز ا شتریب...مجازه که فرق داشته باشند يحد هیتا ...فرق داشته باشند تونندیم يحد هیاما تا ...باهم فرق دارند

سرد و  یلیدربرابر خواهرش خ...من يهمه محبتش به من و همه  اب...! اریکوه يمثل رفتارها...ادیبه چشم م

 !خشک بود

 خواستیم اریکوه یاما وقت...و راحت یمیصم یلیخ...خوب حرف زد یلیبه خونه امون زنگ زد با من خ یوقت

خواهرش مسبب برق  يصدا دنیکه شن دمیفهمیم...کرد نمیغمگ اریکالم کوه يسرد...باهاش حرف بزنه

 ...کالمشو يو سرد یتلخ لیدل دمیفهمیاما نم...نگاهشه

 ریاسم آدم رو خودم آدم تاث گنیها م یبعض...يِقو...محکمه...ارهیکم نم چوقتیه...از تفاوت هاشه نمیا

فرقشو  فهممیم...نه...اش باال سرمه هیچون سا نکهینه ا...چون مرد منه نکهینه ا...اسمش برآزنده اشه....ذارهیم

 یحت...همکاراش نیب...چشمم رد شدند ياز جلو دو هفته مدام نیکه تو ا ییهمه آدم ها نیب...تفاوتشو نمیبیم...

 !! فرهاد

 .دتمید.دمشید

من  دنیگفت د یم..خوشحال بود! اریمثل کوه...دیخندیتو تمام مدت م....اومد و باهام حرف زد...شناختمش

 يرکه من چرا تو اون مرکز بست ادیب ادشیلحظه ام به  هی نکهیاز ا...دمیکشیخجالت م!...خدا بوده هیهد نیبهتر

از بچه ...گفت میبرام از مر...کردم یتباهاش احساس راح یکه بعد از مدت کم کردمیرفتار م ياما طور...شدم

به نظر  نطوریحرف زد که ا يمن طور يبهم گفته بود که با زنش مشکل داره اما جلو اریکوه نکهیبا ا...اشون

 ...اومد ینم
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موقع  گهید دید نکهیا! سپر کردم و گفتم خوب شدم نهیس نکهیا! منو یحت...و خوشحال کرد اریکوه...فرهاد دنید

 کیمرد هم دارم که به اسم کوچ يهمکارا دید نکهیا...جومیاز ترس ناخن هامو نم بهیحرف زدن با مرد غر

 ...خورهیو آب از آب تکون نم کنندیخطابم م

 ..ها یعضآره همون ب...رسوندیها م یو به گوش بعض دیدیرو م میبودم که بهبود خوشحال

 ؟یوسط انداخت نیچرا ا نارویآوا ا_

 .اتو زده از دستم افتاده بود يلباس ها...شده ام گشاد شدند زیر يسنا چشم ها غیج يصدا با

 ...! دمینفهم_

 ...برداشت نیزم يها رو با عجله از رو لباس

 ...اومد اریبدو کوه_

 ...زل زدم واریخونه به در و د ییرایهول شده بودم که هاج و واج وسط پذ اونقدر

 گمیبدو م...یروان يهو_

اسفند به دست رفته بود تو  شیساعت پ میرها که از ن یحت ای...برعکس سنا...بهم داد یسنا تکون يصدا نباریا

 !من آروم بودم...اطیح

موهامو  سرم انداختم و يروشنم رو رو یشال طوس...اتاق برانداز کردم نهیآ يام رو از تو یاسی کیتون

 يبه گونه  یدست...رها فرصت نشد عوضش کنم یسنا و حت يبا سر و صدا...جذب بود یشلوارم کم...پوشوندم

 یکم...کنند دایپ ییرها یسرخ نیلب هامو به دندون گرفتم تا از ا...کنم شیفرصت نبود آرا...دمیرنگم کش یب

چهار هفته که  نیا يبه اندازه ...که مدام سرپا بودم يچهار هفته ا نیا يبه اندازه ...خورده هیفقط ...خسته بودم

 ادیبه ...کردم يکه شب تا صبح خاطره باز يچهار هفته ا هی نیا يبه اندازه ...شب و روز مردم و زنده شدم

 ...!نبش قبره گذشته ابتب ختمیسرم ر يکه رو ییخاك ها

 ...گرفته بودند و به خدا رسونده بودند که دستمو یباز چهارده معصوم...باز سالم و صلوات...خدا ادی باز

باز به خونه نگاه ...پر سوزش يها هیگر یرها و حت يصلوات ها يصدا...اسفند يبو...اتاق رو باز کردم در

 ...!خونه نیمثل ا..من عوض شده بودم...مثل من...عوض شده بود...کردم

به شالم بردم و به سمت در  یباز دست...دمیکش نییکار خونه باال زده بودم پا يلباسم رو که برا يها نیآست

 کشیکوچ يدست ها ونیو م اریشلوار کوه يپاچه  رارسالنیام...شلوغ بود بایتقر اطیح يتو...رفتم
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که  بستیرو م اطیسنا در ح...چرخوندیاسفند دور سر زنش خودش م عادیبود و م اریعرفان حواسش به کوه...بود

 ...میچشم هم شد يچشم تو

چهار  نیتو ا نکهینه ا...دمیکشیخجالت م...اریبهم اشاره کرد تا برم سمت کوه...لبش نشست يرو یکمرنگ لبخند

 ...شیبه زندگ...برگشته بود به خونه اش يبعد هفته ها دور...اما خب االن...هفته سمتش نرفته باشم

دست گرمش رو پشت کمرم گذاشت و ...رهب ریام شیسنا از کنارم رد شد تا پ..نییسر و صدا پله هارو اومدم پا یب

آب رو  لنگیرفت که ش یرارسالنیعرفان مثل سنا دنبال ام...ذاشتیسر به سر رها م عادیم...به جلو هلم داد یکم

 ...دیخندیهر جفتشون م يبه رو یخودش گرفته بود و موش آبکش يرو

از  يهمه خوددار نیا شدیباورم نم...نگاهش کردم اریموقع سالم کردن به کوه یحت...گرفتم رینگاهم رو از ام تا

 !...یکینزد

دور و برشو گرفته بودند که فرصت  عادیاما اونقدر عرفان و م..با محبت شهیمثل هم...جوابم رو داد شهیهم مثل

 "خونه برات تنگ شده بود نیدل من و ا "اش بذارم و بگم نهیس يسرم رو رو يلحظه ا شدینم

 ییچا ختنیآشپزخونه مشغول ر ياتفاق افتاد که تا چشم باز کردم تو عیتند و سر مونیپرسسالم و احوال اونقدر

 ...!بودم

اونم  ونیروز درم هیچند وقت من فقط  نیتو ا...کمک کرده بود تا لباس هاشو عوض کنه اریبه کوه عرفان

 دیرو که با ییز ها و شب هاکرده بودند رو میبا هم تقس عادیعرفان و م...رفتمیم ششیاندازه چهار پنج ساعت پ

 ....موندندیم اریکنار کوه

 یحت ایعرفان ..رفتمیم اریهروقت که مالقات کوه...میشگیداشت و من به همراه هم اجیبه همراه مرد احت اریکوه

 یدل پرده پوش نیاز راز ا...نگرانش نکنم نکهیا ياما برا...گذاشتندیاون مدت زمان تنهامون م يبرا عادیم

 هی...حرف کتاب و پول کاغذ...کیو تراف یحرف آلودگ...و امروز بود روزید يحرف هامون حرف هوا...کردمیم

هم  گرفتیخودشو م يهم اون جلو....چرا دونمینم...!حرف دلمونو...میحرف بزن میخواستیجفتمون نم ییجورا

 ...من

 يسه هفته ا یدلتنگ...! نگش بودم دلت...نگاهش کنم خوامیو نم کنهیداره نگاهم م دونمیمثل االن که م درست

چند هفته محبتش بهم کم شد و محبتم بهش  نیتو ا دیفهمیم دیبا...! شهیگفتن رفع نم زمیبا لبخند و عز

آخه ...! دهیتازه به بلوغ رس يبچه ها هیشب...غرغرو...لوس...بدجنس شدم...کم گذاشت واسم یکم نذاشتم ول...ادیز

...!بودم دهیبه بلوغ رس...ها یتازگ...
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مدت چقدر به جون خونه افتادم و چقدر کار  نیتو ا گفتیداشت به همه م...! رو سنا رو هوا ازم زد ییچا ینیس

همهمه ..زدندیهمه باهم حرف م...شکل درآوردم اما گفت نیخونه رو به ا ییبدونه تنها اریکوه خواستمینم..کردم

هربار ...کنهیداره نگاهم م دمیسر برگردوندم د هربار...نشد نمشیکردم نب یهربار که سع...خونه راه افتاده بود يتو

 ...نشد...نشد...نشدند نشد دهیلرزون به سمتش کش يها لهیت نیتالش کردم ا

 "؟یخوب"صدا لب زد  یب...بزنم ومدیپلک نزد و دلم ن...یطوالن...کرد نگاهم

بسته  یگردن بند طب...پلک هاشو کوتاه باز و بسته کرد ...شدند دهیهم کش يلب هام رو...تکون دادم سر

 ...دمیکشیاون درد م يمن جا...طاقت شده بودم یب...سوزهیزخمش م گفتیگرمش بود و م...بود

 يبا پلک ها گاهشیگاه و ب يها هیرها هنوز بابت گر...همه نگاهش کردند  کدفعهیمبل بلند شد  ياز رو یوقت

 باال انداخت و گفت ییپف کرده اش ابرو

 کجا؟_

 ...کرد انیدندون هاشو نما بشیدلفر يبا خنده ها اریکوه

بهم  ییچا کیکمربار يوانایل نیرفته من تو ا ادشیدو روز نبودم آوا خانوم ...زمیبر یوانیل ییخودم چا يبرم برا_

 ...چسبهینم

 ...و هشت روز ستیب... دو روز نه_

تا ...سماور و باز کردم ریش...رو برداشتم یبزرگ وانیل نتیکاب ياز تو...شدم و به آشپزخونه رفتم بلند

 گهید يعاشقشون شد فهمندیکه مردها تا م...جمله رو نیهم...گفتیم یک...نطورندیمردها هم...دیفهمینم...انتها

 ...دیشا...شمیباعث سرافکندگ دیشا...ماز چشمش افتاد دیشا...عوض شده بود ارمیکوه...شندیمثل روز اول نم

 ...بود دهیشده بود و به دستم رس ریسراز وانیل يآب داغ از تو...دستم ناله ام رو بلند کرد دیشد سوزش

 ...يشد یباز که تو قربون...من ي چارهیب ياشاره  انگشت

 ؟یسوخت_

پلک هامو ...شد دهیناقصم کشانگشت  يانگشت سالم اشاره اش رو....گرفته اش کنار گوشم فرو اومد يصدا

 ...هم گذاشتم يرو

 ...!نشده يزیچ_

 ...گرفت ریش ریآب سرد و باز کرد و انگشت دستم رو ز ریش...کنارم راه اومد...رفتم کنار

 ...چرا؟ یکنینم گامین_
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 ...ستین يزیگفتم که چ_

 ...بود؟ یچ يبرا تیحواس یب_

نگاهم به ...دستش گرفت يبازومو تو...و بستم ریعقب رفتم و ش...ادیبه گردنش فشار ب دمیترس...شده بود خم

 ...يفاصله ا چیبدون ه...اومد  کمینزد...حواسش به ما نبود چکسیه...خونه رفت ییرایپذ

 بود خانوم؟ یچ يبرا تیحواس یب_

چشم  يرو...نداختیصورتم رد م ياجزا ينگاهش رو...کرد دیتقل...و موشکافانه قیدق...نگاهش کردم رهیخ

 ...لب هام...گونه هام...هام

 ...ستین يزیگفتم که چ...نیهم...که تو نظر تو فقط دو روز اومد يچهار هفته ا يبرا_

بزنه که  یخواست حرف...شد رهیبه چشم هام خ یسردرگم يتو...ینیسنگ يتو...سکوت يتو یمدت کوتاه يبرا

 ...توجه جفتمون رو جلب کرد ریام يصدا

 ...کالت دالم ایآوا ب_

به ...که نثارم کرد "یمعرفت یب"! دلش رو شکونده بودم دیشا...دیقلبم لرز...بازوم شل شدند يهاش از رو دست

 ...دست هام فشردم يو تو ریکوچک ام يتنها دست ها...نمشیبرنگشتم تا بب...دیگوشم رس

 ...دستم...آوا يآ_

گوشه لباسم رو ...دیکشیدستمو مدام م رارسالنیام...نبود آشپزخونه يتو اریکوه...سرچرخوندم...خودم اومدم به

مرد  نیبه ا نطوریشده بود که ا میزیچ هی...کنم يو خواست باهاش باز دیگونه ام رو آبدار بوس...دال شدم...هم

 ...دمیتوپ

موهاش تو چنگ ...دست هاش ونیسرش م...تخت نشسته بود ياتاقمون رو يتو...دمشید...رو چرخوندم نگاهم

 اش رو باز کرده بود؟ یگردن بند طب..پنجه هاش

خسته ...فرستادم رونیکالفه ام رو با شدت ب ينفس ها...در اتاق هم بسته شد...رفتن عرفان به اتاقش با

ن تو حاال م...دمیلحظه اخمشو ند هیاون همه سال نگهم داشت و واسه ...کم آوردم يزود نیبه هم...خسته...بودم

ثابت کنم دلتنگش ...؟یکه چ...ختمیبهمش ر...کرده بودم؟ ناراحتش کردم کاریروز برگشتنش به خونه چ نیاول

 ...اش نبود شهیهم يجواب لطف ها نیا...جواب کارهاش نبود نیا...سرم بخوره يتو یدلتنگ نیا...بودم؟

صدا زدنش  يبرا یحت...اتاق نرفتم يتو...دهیخواب اریاومد و گفت که کوه رونیبعد از اتاق ب قهیچند دق عرفان

 چیه یب...يلبخند چیه یب...سکوت يتو...غذا کنارم نشست يسر سفره ! کارم رو گرفتم ي مهیجر...واسه نهار
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 يا قهیچند دق...کوتاه یلیخ...تشکر کرد مهاز ه...گفت که خسته اش...فقط دو قاشق غذا خورد و بلند شد ییصدا

 ...دیو عرفان هر کدوم رو به آغوش کش عادیم يزحمت ها یبه تالف

غروب بود که  يهم دم دما عادیرها و م...سنا قبل از خوردن غذا رفته بود...کرد یحالش ازشون عذرخواه بابت

 ...براشون آژانس گرفتم و رفتند

 رونیدرست کردن شام از اتاق ب يبرا...تخت يکنار من رو رارسالنیمبل خوابش برده بود و ام يرو عرفان

 داریکه ب دادمیجا م نتیکاب يو تو کردمینهار و دونه دونه خشک م يظرف ها...عرفان همچنان خواب بود...رفتم

 ...شد

تازه دم  ییازم چا...بودم رفتهیبه نسبت حضورش رو پذ...کردمیم یباهاش احساس راحت بایمدت تقر نیا تو

آماده بشه به خاطر  ییچا نکهیاما قبل از ا...کنه داریو به بهونه اش ب اریخواست تا هم خودش بخوره هم کوه

 ...و برداشته و رفت ریکه بهش زده شد ام یتماس تلفن

باز به سقف اتاق  يبا چشم ها...بود دهیتخت دراز کش يرو...کارم به اتاقمون رفتم یِبرداشتن تخته شاس يبرا

 ..از گوشه چشمش نگاهم کرد...سالم کردم ...زل زده بود

 بچه ها رفتن؟_

 ...کمد رو باز کردم در

 ارم؟یبرات ب يخوایم يزیچ...آره_

_... 

 ...کردینگاهم م...آوردم رونیسرم و از کمد ب...شد یطوالن اریکه سکوت کوه دمیکشیکمد سرك م يتو

دستمو گرفت و ...کمک به سمتش رفتم يبالفاصله برا...بلند بشه خواستیم...تخت عمود کرد يرو رو دستش

 ...گذاشت و بلند شد نیزم يپاهاشو رو...امو پشت کمرش گذاشتم گهید دست

 .یستین شهیافتاده؟ مثل هم یامروز اتفاق_

 ...!رنگ یب...کردم نگاهش

 ...زمیبر ییبرات چا رمیم...ستین يزیچ_

 .ختمیر ییگذاشت و من چا ینیس يتو وانیدوتا ل...رو برداشت ییچا ینیس...و پشت سرم اومد رفتم

پاك  یراحت نیمگه به ا يچند هفته ا یخاك خوردگ! مینشست ينهارخور زیم يخاك خورده  يها یصندل يرو

 شد؟یم
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 يفقط چا...میکردیاز حرف بهم نگاه م ينشانه ا چیه یب...اهیس دیو شا کیتار...مبهم و ساکت...یحرف چیه یب

 !میدینوشیم

 تونهینم ضیآدم مر...ضمیمن هنوزم مر...! ستمیبلد ن يپرستار...طاقت ندارم گفتمیم دیبا..شدیسر حرف باز م دیبا

 بگم و خودم و راحت کنم؟ نیراحت تر از ا...والسالم!! ناز کنم خوامیمن م...باشه يگریپرستار د

 ...!دارم ازین...طیشرا نیبا ا یآره حت...اونم االن...دارم به توجه ازین

 .کردم يمن کار بد...يامروز بداخالق شد_

 ...!تنم رو لرزوند قشینفس عم....دییدستم رو ناغافل گرفت و بو.فرستادم ونریرو ب نفسم

 !عطر تنت تنگ شده بود يدلم برا_

 شیپ يهرلحظه و هربار منو تا مرز نابود تونستیم...با گذشتش..با عطوفتش...با نگاهش...کردیام م شرمنده

 ...ببره

 ....سرخ بود انگار...شد دهیچشم هاش به گردنش کش يجا نگاهم

 . دیعقب کش یکم.لباسش بردم قهیرو سمت  دستم

 مزخرفم که تمام گل و گردنمو زخم کرده نیو ا یزخم لعنت نیا...عرق کردم...لباسم گرمه_

 ...لباسش کلنجار رفت قهی با

کمد تا کرده بودم  ياشو تو ینخ يلباسها...گرم بود يادیآب و هوا ز نیا يکه عرفان تنش کرده بود برا یلباس

و زخمش  کردیعرق م دینبا..اوردمیاز بالکن هم پنکه رو م دیبا...سوم گذاشته بودم يقفسه  يو تو

هرلحظه  يبرا اریکه کوه يهمون درد...زخمش عرق کنه دینبا...خوادیدکتر گفته بود مراقبت م...سوختیم

خوب  نویمنکه ا...شندیخوب م رید یلیزخم ها خ یبعض...مراقب زخم باشم دیبا...یِکاف کنهیتحمل م

 کنمیم یپس چرا کوتاه...دونمیم

 کترینزد...دیدستم د يبودم لباس رو تو ستادهیدم در که ا... ادیصداش زدم تا ب...اتاق يشدم و رفتم تو بلند

 ...یلبخند دوست داشتن...یشگیعطر هم...اومد

 جانم؟_

 !عوضش کن...لباست گرمه_

 ...چشم_
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و با پشت پاش درو  میداخل اتاق اومد...دیدستش گرفت و کش يلباس رو تو نیآست...رو از دستم نگرفت لباس

 ...!صورتش انفجار مرز ها بود يآشفته  شیته ر...آروم بست

 میتو خونه نداشت يا بهیغر...بود یکاف شیحلقه ا نیآست رهنیپ ریز...ارهیکردم تا لباسش رو از تنش درب کمکش

 ...کردیکه مراعات م

 ...لباسو بده_

 ...خوبه نیهم...خوادینم_

چهار ...گونه اش دست دلمو رو کردم شیته ر يکوتاه رو يزود با بوسه ا یلیپا بلند شدم و خ يپنجه  يرو

 ...!بودمش دهیهفته نبوس

 ؟ياالن مهربون شد_

 ...دیلبخند کنج لبم دست کش به

 .دمیشن معرفتیب یتو آشپزخونه گفت_

 ...منو ییتنها يها خی کردیدلگرمش ذوب م يخنده ها.دیصورتش کش يآشفته  شیبه ته ر یدست

 ...!من سر حرفم هستم...راستش_

با ولع عطر تنش رو ...شدن کینزد يبرا داشتمیبود که خودم قدم برم يبار نیاول نیا..برام باز شد آغوشش

 ...نوازش کرد دست هاش آروم کمرم رو....بودنش يدلتنگ ذره ا...دلتنگ بودم...دمییبو

 تو ام؟...لحظه تنگ شده بود نیا يدلم برا_

 ...اما تالش کردم تا حس کنه...شدندیهام دور کمرش قفل نم دست

 ...لحظه نیآغوش و تمام ا نیدلتنگ ا...دلتنگش شده بودم منم

 ...دست هاش دور کرم سفت تر شد...دیسرم رو بوس فرق

 نیحواسش به من و ا...فتمیبه بازوش چنگ انداختم تا ن..بلندم کرد نیزم ياز رو یکم...دیرو به تنش کش تنم

 ...زد يلبخند معنادار...قلب گنجشک وار بود

 ...دیکش قینفس عم یاپیموهام فرو برد و چند بار پ ونیسرش رو م...بودنش جانیبستم از ه چشم

که  یینفس ها ياز صدا دمیترسینم..عوض شده بودم...آره...رهیتن آروم بگ نیبود تا ا ینفس هاش کاف يصدا

 ...گرفته بودند شیگوشم رو پ يکه راه الله  ییاز لب ها دمیترسینم...دیچیپیگوشم م يتو

 ...!!تخت ياما فقط رو...بودمش دهیچند هفته د نیا تو
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 شیتا ازش عکس و آزما کردنشیاتاق به اون اتاق م نیتمام مدت از ا یگاه...هوش بود یتمام مدت ب یگاه

تمام ...بود دهیوار به آغوشم نکش وانهید نطوریا..نشده بود رهیفاصله به چشم هام خ نیا يتو...کنارم نبود...رندیبگ

 نبود؟ یدلتنگ شدن کاف يها برا نیا

 .مرد ظلم کرده بودم نیبه ا یبه اندازه کاف...بشه تیاذ خواستمینم...رسوندم نیبه زم پاهامو

 "اریکوه"

 ...يچه بالها به سرم آورد...دل يلعنت به تو ا...داده بود تنش شامه ام رو قلقلک يبو

 !بوسه بارانم...بهار نیا...از تخت جمع کرده ام...بذار لبانت را...ام یببوس ستین الزم

 يبا بوسه ها...رنگش یلرزون و ب يلب ها...نمناکش  يچشم ها...همه محبت رو از دست بدم نیا دمیترسیم

تمام  یاومد وقت یاز دستم بر نم يکار...کم گذاشته بودم براش؟...دندیرسینظر م رنگ و روح به یمن همچنان ب

هوش شدنم دست من  یموقع بسته شدن چشم هام و ب یب...بود مارستانیجسمم محتاج به تخت اون ب

 ...!کردیدرك م یطوس يچشم ها نیکاش صاحب ا...نبود

از  یمن هنوز به سهم...از ابتدا یحت...از من بود یخواستنش جزئ...دیکوبیام م نهیمحکم خودش رو به س قلبم

 ...نکرده بودم دایوجودش دست پ

چرا اما لرزش دخترك  دونمینم...دور شه خواستیم...ام فشار داد نهیچونه اش رو به س...آغوشم فشردمش ونیم

 ...داشتم اجیآغوشم رو احت ونیم یچشم طوس

 !؟...اریکوه_

 ياز حد تو شیب...کردم یکه همراهم بود رو سر آوا خال يدرد...م اومدمفشار دست هاش به بازوم به خود با

 ...ته چشماش يبود دختربچه  دهیدرد کش...آغوشم فشردمش

 ...لحظه درد گردنم هی...دیببخش_

 ستادیو با فاصله ا دیعقب کش...تنش رو ازم گرفت یهنوز کامل از دهنم خارج نشده بود که مماس حرف

 ...من شد ریتقص_

اون  ایقراره فعال باهاش دست و پنجه نرم کنم که ...به حال االنم نداره یدرد ربط نیبدم ا حینداد تا توض فرصت

اش رو به  گهیکه نصفه د یتنش جا موند و قلب يتنها بو...فرار کرد...رد شد عیاز کنارم سر! من ایبزنه  نیمنو زم

 ...تاراج برده بود
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درد ...درد نبود نیاز زخم و ا یسرخ نیاما ا...تمام گردنم سرخ شده بود...تمخیزخمم رو دور گردنم ر یخشک پماد

 !به جونم افتاده بود يگرید

دست نخورده  يچا يها وانینگاهم به ل...حتما به اتاقش پناه برده بود! نبود..رفتن رونیب يکردم برا تعلل

 !حرف زدن يراه بود برا نیبهتر...افتاد

نگاهم رو از ...باز کرد ریبا تاخ...در اتاقش رو زدم...گذاشتم ینیریبشقاب چنتا ش هی يتو...ها رو عوض کردم ییچا

 ...گونه هاشو...چشم هاشو یسرخ دمیراحت باشه که ند الشیچشم هاش گرفتم تا خ

 !مینخورد ییچا_

 دستتم درد نکنه...امیتو برو من االن م_

اونقدر حواسم ...بود دهیپوش یراحت يلباس ها...ادیمنتظر موندم تا ب.و بست و با تعجب ابروهامو باال انداختم در

 ...بلند شدم تا کمکش کنم...پنکه بزرگ رو با خودش آورده دمیدست هاش بود که ند يدیپرت سپ

 !امروز گرمه فردا سرد...یِدمدم زییپا يهوا_

 ...رو روشن کرد پنکه

 .کنهیزخمت عرق نم گهید...ب شدحاال خو_

 .دستت درد نکنه_

تن دوخته نشده  نیا يلباس برا نیا دیشا...دونمینم...لباسش شل بود ي قهی...دیهاشو به لباسش کش دست

 ...!من دوخته شده بود يفقط برا...تن نیا دمیشا...بود

قد بلندم خوب ...بدم هیمبل تک یتا گردنم رو به پشت دمیکش نییخودم رو پا یکم...مبل تک نفره نشستم يرو

 ...یکنینم یمواقع احساس راحت نجوریا...نبود

 !!لبش سوخت...قلپشو خورد هیبا سر و صدا ...برداشت شوییچا وانینشست و ل کنارم

 ...!يچرا عوضش کرد...اریکوه_

 خودم رو برداشتم يچا وانیخنده ل با

 ...داغش خوشمزه اس ییچا یمگفت شهیتو که هم_

 !بد سوخته بود..دیلبش کش يرو رو دستش

 ...يکه تو آشپزخونه بود و آورد ییِخب من فکر کردم همونا_
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 يشد و رفت تو يکفر...واقعا خنده دار بود دمیدیکه م يریتصو...زدیآورد و با دستش بادش م رونیو ب زبونش

 ...دیآب رو چند بار سر کش وانیل...آشپزخونه

 ؟يخندیم...بدجنس_

 ...هصورتت سرخ شد_

بعد چند  نباریو برداشت و ا وانیبازم ل...کرد و برگشت سر جاش یاخم...گونه اش گذاشت يدست هاشو رو کف

 ...دیرو سرکش يچا وانیل يبار فوت کردن تو

 .يریاز رو نم ادیخوشم م_

 اغرار کرد يباال انداخت و با حالت بامزه ا ابروهاشو

 .یشما آورده باش یاونم وقت...دوست دارم یلیخ ییچا_

مثل االن که وقت خوردن ...خوردیزنگش به گوشم م يروزها مدام صدا نیا...اش بلند شد  یزنگ گوش يصدا

 ...کرده بود میزمان خوردن قرص هام تنظ يرو برا لشیساعت موبا...قرص هام بود 

 ...آهم بلند شد دیسف کیقرص کوچ دنید با

 هووم؟...میکنیروزش م هیدو بار در روز  يولش کن بجا...خواب آورِ نیآوا ا_

 ...دهنم فشار داد يرو قرص

 !قرصتم بخور حرف نزن...و وارد فرهنگ لغت نکن فیکلمات سخ نیا_

 ناچارا قرص رو خوردم...شد  شتریبه لب هام ب فشارش

 !روزه که به من محبت نکرده هیپسره دو هفته و  نیا یپس اگه باز خوابم برد نگ_

 نیهم يبرا...بود نیهم يهاش برا يریبهونه گ...که درست حدس زنم دادیگرد شده اش نشون م يها چشم

 يدلخور شده بود و دلخور..از حالش با خبر بشم ینکردم تا کم دایپ یفرصت یکه حت يچند هفته ا يفاصله 

 ...شد دهیبه رخ کش نطوریهاش ا

 .نکردم يفکر نیمن اصال همچ!...گفته یک_

اما از ظاهرش کامال ...خواستم بحثمون رو ادامه بدم..دیبه چشم هام رس مینگاهش مستق...مدیسمتش چرخ به

 ...ارمیرفتارش رو به روش ب خوادیبود که نم دایپ

 ؟یچند وقت شرکت رفت نیا_

 کنج لبش گفت يشده  یبا لبخند نقاش مونیاز بحث انحراف خوشحال
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 .کار بچه ها لنگ بمونه ذارمینم.خونه اوردمیکارهامم م هیبق...رفتمیو م يتو هفته دو سه روز...آره_

 ...نشو نیبه خاطر من خونه نش...شرکت يریاز صبح م شهیپس از فرداهم مثل هم_

 ...منم راحت شه الیخ...کَت و پهنو از دور گردنت باز کنند یگردن بند طب نیا یتا وقت...مونمیم!...نه_

 ...باز شد یو گردن بند طب دمیپشت گردنم رو کش چسب

 نییپا ادیسرمو ز خواستیبستم چون دکتر م نمیاگه ا...ندارم آوا یمشکل گهیمنم د...باز شد ایب_

 ...ستین یمشکل خاص گهید...نیهم...رمینگ

به سمتم خم شد تا پشت گردنم رو ...زانو نشست يمبل جمع کرد و رو يپاهاشو رو...دستم گرفتش از

 ...فتهیکمرش رو گرفتم تا ن...نهیبب

 ...ینیبب يخوایم يِمگه شهرباز...بچه نیبش_

 شد دهیگوشم شن کیصداش نزد...کردمیدست هاشو حس م لمس

 کشند؟یم یهاتو ک هیبخ_

 ...هروقت جوش بخوره_

 ؟يدرد دار_

 ...ام گرفت خنده

 ؟ینیبش يخوایم_

 ...زانوهاشو بغل کرد نباریمبل و ا يرو نشست

 یبه پسرشم نگفتم چ یمن حت...زنگ از تلفن خونه بهش بزن هی..چونمیپیعمه خانوم و چند هفته اس دارم م_

 ...شده

 .زنمیاالن زنگ م...يکرد يخوب کار_

 ...رو برام بست  یطب گردنبند

 .زنگ بزن هی يدیپاشو تا نخواب...کنم  يپس منم برم آشپز_

 يپلک ها تونستندیقرص ها فقط م نیتموم ا..بود دهیفا یفروکش دردم ب يقرص ها برا ریتاث...گفتیم راست

 ...منو باز و بسته کنند

 ...باهاش یاز همکالم بردمیلذت م...داشت یصحبت هاش رنگ زندگ...حرف زدن با عمه گذشت یِپ یساعت

 ..زدیو حرف م گرفتیرو از دستم م یمنو به عمه خانوم بکنه گوش یچغول نکهیا يبرا یگاه آواهم
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 .دمیخوابیم دیبخوابم و با خواستمینم...به اتاق رفتم یاستراحت کوتاه يتماس فقط برا انیاز پا بعد

فرصت نوشتن  شدیم یچند وقت...نوشتن هم از سرم افتاده بود یگردنبند لعنت نیبا ا...دمیتخت دراز کش يرو

 ...گفتن بود ریذهن مدام درگ نینداشتم اما ا

 ...کرد مشیمت تخت تنظبه س قیروشنش کرد و دق...پنکه به دست اومد تو اتاق آوا

 ...چشمات گود افتاده ریز...یاستراحت کن يخوایتو نم_

 ...فکر کرد یکم..سرش رو خاروند يموها...که چقدر خسته اس بردمیم یپ شتریب...کردمیکه نگاه م شتریب

 ...آخه _

 !میهم نبود شیچند وقته پ...ایب_

نفسم  دیکنارم که خواب..منصرف بشه مشینگران بودم که هرلحظه از تصم..کردیراه رفتنش جون به سرم م آروم

 ...قلبم يرو رو فشیام گذاشت و دست ظر نهیس يسرش رو رو...نگاهم کرد ... دیفهم...فرستادم رونیرو ب

 "رسهیبه ما نم چوقتیکه ه...تا ابد...ات کنارم بخواب یزنانگ يبا همه "داشتم کنار گوشش زمزمه کنم  دوست

 ...آوا_

 ...ام فشار داد نهیرو به س سرش

 هووم؟_

 یمخف يها یدلتنگ تمام زنانگ...موها نیا...لب ها نیا...چشم ها نیدلتنگ ا...موهاش بردم ونیدستم رو م آروم

 ...اش بودم

 !حاللم کن....کردم تتیچند هفته اذ نیا_

 ...دستم از موهاش دور شد...گذشت نیزم يآرنجش رو رو...رو بلند کرد سرش

و من فقط  يتو فقط دکترم بود...يتو عاشقم نبود ضیبودم و مر مارتیمن اگه اون روزا ب...! کنمیحاللت نم_

تو قد من زجر ...اریکوه شهیبه اون در نم نیا!...به پرستار من عاشق توام يدار ازیاما حاال که تو ن..بودم ضتیمر

 !قد تمام عمرم کوتاه شدم...هفتهسه  نیمن تو ا...يدینکش

 ...حد نیدل پر تا ا...داشته باشه از نبودم يدل پر کردمینم فکر

منو  ي قهی یچ يبرا...خار به پات بره خوامیاگه به من باشه نم...مگه دست من بود ؟...یشیحاال چرا ازم دور م_

رو ازم  یچ يحاال برا...میمتحانا پاس نکردا نیکم از ا مونیمنو تو که تو زندگ...جور امتحانه هی نمیا ؟يریگیم

؟یگردونیبرم
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داشت امانم و  یگردن درد لعنت نیا...رو پر کردم مونیادیفاصله نچندان ز...شدیم دهیشونه هاش د لرزش

 ...دیبریم

با اومدن تو از دستم فرار  دمیسه هفته از بس به سنا و رها توپ نیا...چه مرگمه دونمینم...بد شدم باز_

 ...خوب باشم تونمیلعنت به من که نم...کردند

دست به بازوش بردم و نوازش کردم دخترك ته ...کردیم یبالش مخف يسرش رو تو...دمیاش رو بوس گونه

بودم که اوج  یتو سن و سال...از حال من تو اون روزا دونستیم یاون چ...شده بود ریچشماشو که بهونه گ

بودم و دم  يگرد وازشن يبودم که محتاج داشتن دست ها یتو سن و سال...زدمیبودم و دم نم ازیه نخواست

تر از  نییعشق پا...خطابم کرد عاشقش شدم "مرد قد بلند"که  ياز همون روز دیشا...من از روز اول...زدمینم

و  دیام کوب نهیکه به س یت هر مشتپش...از همون روز...پس من دوسش داشتم...نترییپا...تر نییپا...دوست داشتنه

بذار ...بذار خودشو سبک کنه...نبودم تیاما من اهل گله و شکا...کرد داریمنو خودش ب يحس خفته ..دیکش ادیفر

 ...رهیبذار اون آروم بگ...اون راحت باشه

دوستاتم فردا ..خوامیمن ازت معذرت م...برو دست و صورتت و بشور..پاشو آوا...ادیاز خودم بدم م یکنیم هیگر_

 يزیبه خاطر تشکر چ عادمیعرفان و م يبرا دیهرچند با...بخر هیهد هیبرو براشونم ...دعوت کن خونمون

 چطوره؟ ..میریاصال امروز باهم م...میبخر

و از درد گردن کمر صاف  دمیاش رو بوس یشونیپ...صورتش غوطه ور بودند ياشک هاش رو...به سمتم دیچرخ

 ...کردم

 ...برهیباشم تو خوابت نم نجایا...رونیب رمیمن اصال م_

 ...هم اون کباری دمیهمه من به آغوشش کش نیا...زده ام رو شل تر کردم مهیخ يها دست

 ...با تو بخوابم خوامیم_

 یلحظه که قلبش ب نیاونم ا...رفتیم دینبا...به دامش انداختم تا نره...تخت انداختم يرو شتریتنم رو ب ینیسنگ

 ...تپهیامان م

 يما امشب رو...کشمیمن از لبانت حرفت را بو م...يشعر يادیز یهمه زنانگ نیا ریتفس يتو برا...نگو يزیچ

 ...نگاهت رو ازم برندار...میدیخواب نیم

 "اریکوه"
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سرم ...شدم داریخسته تر از قبل ب یحوصله تر از قبل و حت یب...نداشت یدر پ يزیچ یخواب ها جز خستگ نیا

 رونیاز اتاق ب یبدون بستن گردنبند طب... ستیزخمم ملتهب ن ياز خداروشکر کردم که جاب...کردیدرد م

بزرگ از نون کندم و  يا کهیت...نون تازه هتازه و صد البت يبا سبز...کباب یشام...بود دهیشام رو چ زیآوا م...اومدم

 ...زخم نداشت يبه جا یربط...کردیپشت سرم درد م بیعج...دهنم گذاشتم يتو

 ...که اونجاست دمیاومد و فهم یم اطیح يشرشر آب از تو يصدا...دمیکش یاتاقش سرک يتو...ام بود گشنه

 نگاهم کرد بشیکرد و با لبخند دلفر یدست شیرفتنم زودتر از من پ با

 ...سراغ آقا امیگالرو آب بدم بعد ب نیگفتم اول ا.صدات کنم خواستمیم گهید...سالم_

 ...شدیاحساس م یمطلوب یخنک...هام فرستادم هینم خاك و آب رو با ولع به ر يبو...م اول نشست يپله ها ي لبه

 ...يکردیم دارمیکاش ب...دمیخواب یلیخ_

  دیشال عقب رفته اش رو جلو کش...گذاشت اطیح يآب رو جمع کرد و گوشه  لنگیش

 .گشنمه یلیکه خ میبر.يشدینم داریب کردمیمن روز تخت بپر بپرم م...نهیشما خوابت سنگ_

دستم رو گرفت ...دشیبه پوست سپ یحت...خوش رنگش يبه چشم ها...به صورت گردش...اومد یبهش م دیسف

 و با صدا بلند گفت

 ...یعل ای_

 ...دستم فشردم يرو تو کشیکوچ يو انگشت ها دمیخند

 ...!میفرصت نداد تا باهم شروع کن...کامال مشخص بود که گشنه اشه...دمیآوا غذا کش يبرا اول

 ...یشیبچه دهنتو پر نکن خفه م_

 بم شده اش گفت يدهن پر و با صدا با

 .پرش کنم خوامیبزرگ دهن خودمه م_

همه مدت خوردن  نیبعد از ا...کبابش فوق العاده بود یطعم شام.باال انداخت و نگاهش رو ازم گرفت ییابرو

 ...اتفاق بود نیاونم با دستپخت آوا بهتر یخونگ يغذا

 دستت طال...شده یعال_

 ...هوا برام تکون داد يو دست هاشو تو دیخند

 آقا شهیخواهش م_

 دمیدست راستش رو د یبود که سرخ طنتشیش یپ نگاهم
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 شده دستت؟ یچ_

 ادیتا دوباره به خودش ب دیطول کش...کردن داشت  یانگار قصد مخف...از دستش افتاد  قاشق

 !اطیح يتو يکرد به شاخه و درختا ریگ...نشده يزیچ_

 دمیتر پرس کنجکاو

 به کدومشون خورده؟..ستین شتریچنتا گل و گلدون ب...میدرخت ندار اطیما که تو ح ؟یمطمئن_

 دهنش گذاشت يتو يباال انداخت و قاشق پر يتفاوت شونه ا یب

 !بخور سرد شد...ستین ادمی_

 ...جاش نمونه رو دستت...يزدیکرم م_

روزها زحمت  نیآوا ا یکاف يبه اندازه ...شام رو خودم شستم يطرف ها...دیآب رو سر کش وانیتکون داد و ل سر

 ...دو هفته زجرش داده بودم...حاال نوبت من بود که جبران کنم...بود دهیاضافه کش

 يجعبه  يکمد آخر تو...برداشتن کتاب مورد عالقه ام به اتاق آوا رفتم يبرا...هوس نوشتنش کرده بود دلم

 ...یکوچک چوب

تخت جا داده شده بود  ریکه شلخته ز یژنیاما موقع بستن درب کمد کپسول اکس..کمد برداشتم يرو از تو کتاب

 لعنت...لعنت به من...کرده بود دایپ اجیبهش احت ریچند وقت اخ نیا يحتما برا...خودش برد یِحواسم رو پ

 پس؟ يکجا موند_

 ؟یچ_

 شروع شده بالیوال..گهید ایب...يکجا موند گمیم_

 ...شد دهیدستم کش يبه کپسول تو هشنگا

 کنه؟یم کاریدست تو چ_

 . شیتخت انداخته بود ریز_

 بود؟ یچ يبه رنگ شدنش برا رنگ

 ...بعدم پرت کرده..رونیب دهیحتما رها موقع برداشتن ساکش اونو کش...بابا يا_

شدن وقت خوردن قرص ها  کیانگار به محض نزد..شدیدرد گردنم باز داشت شروع م...دیرسیبه نظر م دستپاچه

 ...کردیم ییخودنما شتریدرد ب نیا

 ...رفت از اتاق رونیزودتر از من ب...تخت گذاشت ریرو از دستم گرفت و ز کپسول
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 .میدیند بالیوال هیست تموم شد ما باهم  هی...گهید ایب_

همه ...بود دهیکوب روایمنو به د يجمجمه  نیا یکیانگار ...کوسن مبل رو پشت سرم گذاشت...نشستم  کنارش

 ...رفته بود ادمیاونقدر که گردن درد از ...کردیسرم درد م

 یساعت ده بود که تونستم آوا رو راض...عوض کرد یساعت يحال و هوامون رو برا زیانگ جانیه بالیوال يتماشا

 ...اتفاق امروز بود نیبهتر يزییبارون پا ریز يرو ادهیپ...رونیب میکنم تا از خونه بزن

و  کردمیم تشیاذ...راه رفتن داشت ياز من انرژ شتریب...بود تا پاهاش دهیبه چشم هاش رس شتریاش ب یخستگ

 ...یسرحال نقدریخوبه به زور آوردمت و ا گفتمیبهش م

 تیاز شدت فعال یگاه...کردیو امتحانش م ستادیا یپارك گذاشته شده بود م يکه تو یورزش ي لهیهر وس سر

 ...از شدت خنده  یاد و گاهافت یبه نفس نفس م

دو  شتریب...دونمینم...يشرط کرده بود و چه نذر یباز با خودش چ...نداشت یصبح و شبش باهم همخون رفتار

 يمثل بچه ها...بند نشد یصندل يلحظه ام رو کیسرد پارك نشسته بود و آوا  مکتین يساعت رو رو

 !!يریلپشون رو گاز بگ دیکه با ییاز اون بچه ها...شده بود گوشیباز

 ؟يخسته نشد_

 !من هنوز جوونم...يشد ریتو پ...نه_

 ...من واقعا شرمنده ام_

 کنار تخت داد و با خنده گفت واریاشو به د هیتک

شما ! ساده نباش...تو نیتو زم ندازمیاالنم دارم توپو م...ستین تیخودمو بهت انداختم حال...دشمنتون شرمنده_

 بهتر از تو؟ کردمیم دایکجا پ...مرد تر...آقا تر...با وقار تر...جذاب تر...ز خوشگل ترروز به رو...یمرد من

 ...!گونه اش بود دنینوازش بوس نیکه ازم کرد کمتر يدیو تمج فیهمه تعر نیا با

 ! نبود...اما خب...کنم دایپ هتویگشتم تا حداقل شب یلیمن بعد تو خ...من نوکر شمام_

 به سمتم برداشت یوار گرد کرد و قدم طنتیهاشو ش چشم

 نه؟...یکن دایتا پ يپس گشته بود...ناقال يا_

 ...!خانوم ها ینکته سنج نیاز ا امان

 ...گفتم يکم آوردم اونطور يلحظه تو جمله بند هیبه جون آوا _
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پر  يزل زدن به چشم ها تیخاص...دندیچرخیچشم هام م ياش رو یطوس يمردمک ها...ستادیروم ا شیپ

 ...! یِسیحرف خ

 ...شده بودم میتسل شیمدت ها پ...ثابتش کار من نبود ينگاه ها دنیکاو

 که دوست دارم؟ یدونیم_

 ...با نوك انگشت اشاره ام پاکشون کردم...چشم هاش تر شد يگوشه ...هاشو با تعلل باز و بسته کرد پلک

 ...شد دهیکش نتریینگاهش پا...رو مرتب کرد ورمیپل هیقی...دراز کرد دستشو

 ...دونمیم_

 کنه؟یدوست داشتن من خوشحالت نم...؟یکنیم هیپس چرا گر_

 شد رهیکوتاه نگاهم کرد و به نوك کفش هام خ...اشک هاشو با کف دستش پاك کرد عیسر یلیخ

 ...یلیخ...خوشحالم_

 ...اش زدم یعروسک يراستم رو جلوتر بردم و به نوك کفش ها يپا

 ...گایمنو ن_

لبخند زدم تا مهمونم ...سرش رو باال آورد...به کفشش زدم گهیبار د...دیخندیداشت م...پهن شد یکم صورتش

 ...کنه به لبخندش

عاقب کارام  کردمیفکرشم نم چوقتیاما ه...کردم ادیکار خوب ز میتو زندگ...خوشبختم که تو رو دارم یلیمن خ_

صد بار خداروشکر  يروز يهام قبول دار یمن و با کم و کاست نکهیهم...یهست نکهیهم...به تو ختم شه

رفته ...انداختتم مایقد ادی هاتیزوروجک با...تو پارك چشمت زدم..نکن گامیبا بغض ن ينجوریاالنم ا...کنمیم

 هست؟ ادتی...بار نیبار و آخر نیهمون اول...پارك ارم میبود

صدبار به ...چقدر اون روز منو حرص داد...دیچیپ اطیخنده اش تو سکوت ح يصدا...پهن و پهن تر شد لبخندش

 ...غلط کردن افتادم

باز کردم؟ چقدر  رشویتاپ سوار شدم زنج ادتهی...از دستم یکم مونده بود دونه دونه موهاتو بکن اریکوه يوا_

با مرده دعوا ...رفتم ترن چوندمتیاصال اون موقع که پ يوا...کردم يچقدر بهت زبون دراز...يسرم داد زد

اصال اون لحظه که تو  يوا...گرفت دعوااما پسره که ازم خوشش اومده بود با تو ...دستگاهو نگه داره یگرفت

 ...دادنیبهم م ارویانگار دن يخوردیحرص م یداشت

 ...نکنه یبابت حرص خوردن من احساس خوشحال نیاز ا شتریاخم کردم تا ب بهش
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 ...از دستت حرص نخوردم گهید یمنته...مثل امشب...يدشده بو گهیجور د هیاون شب ...اصال خنده نداره آوا_

 خورد و حواسش رو بهم داد یتکون...دستم گرفتم يبازوشو تو...اون روزا غرق شده بود يتو حال و هوا انگار

 ...لپات سرخ شده...سرده...تو خونه میبر_

دعا ...بذارم ییدستور داد تا مدت زمان دوش گرفتنش چا...میباهم وارد خونه شد...کرد دییتکون داد و تا سرشو

به  دیبلندش اعالم کرد که بازم با ياما در حمومو باز کرد و با صدا...نباشه ادشیساعت قرصم  کردمیدعا م

 ...خواب برم

ون دو رو برام قدغن کرده بود اما دوست نداشتم مثل تمام ا ادینشستن ز یو حت ادیدکتر راه رفتن ز نکهیا يبا

باوجود سردرد و گردن درد و تما مدرد و مرض ...برعکس امروز ... شدمیکسل م...هفته فقط بخورم و بخوابم

 ..خوب...پنهونم حالم خوبه يها

 ...کاملم از عمل يماه بعد از بهبود کیدرست ...بهمن هفدهم

کتاب رو تموم کردم و  شیرایوآخر  يروزا نکهیبا ا...سال بود یکتاب ادب نیمراسم انتخاب بهتر يبرگزار روز

 زهیهمه کتاب شرکت کننده بتونم برنده جا نیا نینبودم که ب دواریام ادیمسابقه برسونم بازم ز نیتونستم به ا

 ...بشم

 ...ادامه راه نوشتن يبود برا یخوب يشدن کتابم نشونه  دیکاند هرچند

 گهیپر حرفش بود و نگاه د ينگاهم به سن و مجر هی...همراهم اومده بود شیرایبخش و ریطرف انتشارات مد از

 ...تاالر يام به درب ورود

 ...فتیبهش گفتم از شرکت زود راه ب شبید خوبه

از حد به برنده شدنم  شیآوا ب...همراهم باشه خوادیخودش اصرار کرد که م...ادینبود ب يازیاصال ن هرچند

 .همراهش رو گرفتم يشماره ...بود دوارمیام

 ....خم شدم  یبه محض جواب دادن تلفن کم.

 دختر؟ ییکجا_

 ؟يچند فیرد...دلم زیعز امیدارم م_

 ...دوم فیرد_

 یاوک_

 ...فرستادم رونیکتم انداختم و نفسم رو با صدا ب بیج يو تو یگوش
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 شدیبخش اول جشن مربوط م...! نکنه ریزخمم گ يبه گوشت اضافه  نیاز ا شتریکتکم رو باال دادم تا ب ي قهی

 ...ریاخ يدهه  کیانتشارات  نیبه بهتر

 ...میبدون استرس زمان رو گذروند مانیسابقه نداشت به قول نر شتریکه انتشارات ما پنج سال ب ییاونجا از

 !پیسالم خوشت_

 ...کرد فروکش میکنارم دلواپس یصندل يموقع نشستن رو نشیدلنش يسرحال آوا و خنده  يصدا با

 ...خانوم يکرد رید_

 دست به صورتش اشاره کرد و گفت با

 ...!کار داشتم_

 ...نازك پشت چشمش افتاد يبه خط چشم ها نگاهم

 ...هم شیآرا نیبا ا...! چشم بود يچهره اش تو یکاف يبه اندازه  آوا

 !همه زحمت نبودم نیبه ا یراض_

 ...میزدیحرف م یواشکیو  میرو بهم چسبونده بود سرهامون

 عطرم چطوره؟ يبو...همه اش دو قلم جنس زدم به صورتم...کمه هی ستویهمه ن نیا_

 !به معطر بودن  يِچه اصرار...هیبد نده کاف يبو نکهیزن هم...هاش هیاز دست رها و هد امان

 !باور کن...تنت خوشبو تره يبو یمنته...داره یخوب يبو_

 پس مشفق کو؟...وونهید_

 و آروم گفتم دمیصورتم کش شیبه ته ر یبا خنده دست...افتادم مانیموقع نر یاسهال گرفتن ب ادی

 ادیداره م...ییدستشو_

 ...من و آوا هم ساکت شد يپچ پچ ها مانیاومدن نر با

فر  يمژه ها...آوا همه حواسش به سن و اتفاق هاش بود کردمیحوصله به ادامه برنامه توجه م یمنکه ب برعکس

 ...تر کرده بود بیرخورده اش چشم هاشو دلف

 ...حواس من به آوا بود و حواس آوا...ارهیتا من رو از پا درب کردیتالش م بیدختر عج نیا

 !خانوم؟_

 ...بود يمجر يمزه  یب یلبش به خاطر شوخ يرو لبخند

 هووم؟_
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 هووم؟...داشته باشه يکه دوست دار ییبغل هست که فکر کنم از اون دوناتا نیشاپ ا یکاف هی...رون؟یب میبر_

 ...نگاهم کنه شونه هاشو باال انداخت نکهیا بدون

 ...االن قراره اسم تو رو بگن...رینخ_

 "!چه دلخوش"دلم گفتم  يدادم و تو یامو به صندل هیتک

 دم گوشش گفتم...نداره یمعلوم بود حال خوش...دادیمدام پاهاشو تکون م مانینر

 ؟يتو بر يخوایم_

 و با صورت سرخ شده اش گفت دیدون کشهاشو به دن لیبیس

 هی گذرهیم یهفته از عروس هیکه  زهیریم یتو غذاش چ ستیمعلوم ن...ستمیزنه رو طالق ندم مشفق زاده ن نیا_

 !هفته اس اسهال دارم

 جمع کردم مانیام رو از تصور اسهال نر افهیق

 .کنه يآشپز یخواستیبار ازش م هی يتو دوران نامزد دیبا...حالم و بهم نزن_

 ...دیشکمش کش يدستش رو رو کف

 ...؟یگیم یچ ياگه دستپخت مامانشو بخور يوا_

 ...خم شدم از درد...آوا تو پهلوم نشست آرنج

 د؟یزنیحرف م دیدوم نشست فیرد...کالسا یب...سسیه_

 چپ چپ به آوا نگاه کرد و رو به من گفت مانینر

 ...! یکشیم یچ_

واقعا ...!! کردمیدستش فرو م يناخن هامو تو ای...دمیکشیمانتوشو م نیآست ای...آواکردن  تیشده بود اذ میسرگرم

 ...حوصله سر بر بود

 ...آوا همه حواسش رو ازم گرفت...سال یکتاب ادب نیاعالم بخش بهتر با

 ...کردیو دست هاشو مدام مشت م دیگزیلب هاشو م...باز نگاه من به رفتاره مضطربش بود اما

 شدم لیسمتش متما به

 ...ستین یهمه دلواپس نیبه ا يازین_

 ...شد رهیدوباره بهم خ هویاما ...کوتاه یلیخ...کرد نگاهم

...يریرو بگ زهینذر کردم تو جا_
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 ...میداد هیتک یبخش مسابقه هردومون به صندل يها دیاعالم کاند با

 ...کردیاضطرابش رو با فشار دادن دستم کنترل م...دست آوا رو گرفتم یک دمینفهم

و به خاطر ...انیبه خاطر ظرافت و صراحت ب یمجموعه شعر و متن ادب نهیسال در زم یکتاب ادب نیبهتر زهیجا"

 ردیگیتعلق م زهیو انگ دیام جیدر ترو سندهینو زیو الهامات تامل برانگ...استعاره نینو يژرف در خلق گونه  ریتاث

 "...به

 ...!کم خودمم هم دچار ضربان قلب شدم کم

 ...برنامه دوخته بودم يکرده بودم و مثل آوا کنجکاوانه نگاهم رو به مجر زیهامو ت گوش

 ...چند قدم برداشت يمجر

 بود که اعالم کرد ستادهیسن ا يما رو يگفت درست رو به رو شدیم

 "...زدپناهیا اریدکتر کوه ينوشته  "دردار يها نهیآ" يبایکتاب ز "

 ...آوا از دستم جدا شد دست

 ...روشنش بودم يچشم ها یسیخ یِو من پ دیکوبیدست هاشو بهم م یخوشحال با

 ...هاش از هم فاصله گرفتند لب

 ...ستین ادمیرو  مانینر يحرف ها...گفت کیبود بهم تبر دایکه از چشم هاش پ یذوق با

 ...کردندیکه مشتاقانه نگاهم م ییچشم ها دمویفقط لبخند آوا رو د من

 ...بلند شدم یصندل يتعلل از رو یکم با

 ..تا رد شم دیخودش رو عقب کش آوا

 ...دمیعبور شونه اش رو بوس نیخم شدم و ح.

 ...کردندیم یچشم ها امشب بد مست نیا

 ...!میدیکشیگرگ گونه زوزه م یبد مست نیا یِتن پ نیو ا من

 ...دست ها بلند تر شد يصدا...به سن اجرا گذاشتم پا

 ...شهیاز کدوم دهان خارج م نستمدویکه نم ییصدات سوت ها یحت

 نمیگفتند و تحس کیهرکدومشون موقع دست دادن بهم تبر...کردم افتیرو از داورها در سیو تند ریتقد لوح

 ...کردند

 ...بزنم یکه حضور داشتند حرف یکتاب و مردم نیا يهوادارها يبرنامه ازم درخواست کرد تا برا يمجر
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که از ازل بهم  یخدا شروع کردم و لطف ادیبا ...دمیکش یقیبرسم نفس عم کروفنیبه پشت م نکهیاز ا شیپ

 ...داشت

 ...دیچرخینم بهیغر ينگاه ها نیب نگاهم

به وجودش  کشمیکه م یهر نفس کردمیکه احساس م کردیو آشنا نگاهم م یآدم ها دو جفت چشم باروون ونیم

بند... 

 ...روزها بود نیا دیام نیکه بهتر یکس يبرا...که به زبونم اومد رو بازگو کردم یحرف نیبهتر

 ...!چقدر دوستش دارم کم آوردم نکهیتو نوشتن ا کنمیکه اعتراف م یکس يبرا

 مانیبه اعتقاداتت ا گریبار د ستیتنها کاف...را بشنوم تیحرف ها توانمیهنوز هم م...غم به دلت راه نده "

 نیو من بهتر...تو لبان تو هستند يچشم ها...یرا احساس کن تیپلک ها انیم يفاصله  ستیکاف...ياوریب

 "چشم ها نیمترجم ا

 ...از لب هاش برام فرستاد یواشکی يپلک هاشو باز و بسته کرد و بوسه ا...دیحرف هامو فهم آوا

 ...اش دهانم رو پر کرد ینیریشدم که ش يلبخند غرق

 ...نو بهم داد يها دهینوشتن ا يگرفتم که برا يجشنواره رو از مرد ي زهیجا

 ...دیفشرد و مردونه به آغوشم کش یرو به گرم دستم

 ياز چشم ها يخبر گهیآوا که برگشتم د شیپ...کرد دایها ادامه پ قیسن تشو ياومدن از رو نییموقع پا باز

 ...نبود سیخ

که بعنوان  يجعبه ا مانینر...خوندن متن لوح بود ریدرگ...و ازم گرفت ریلوح تقد...به لب داشت  نیدلنش لبخند

 ...شدم لیبه سمت آوا متما یصندل يرو...هوا زد يبهم اعطا شده بود رو رو زهیجا

 ...نذرت قبول_

 !یخوب یلیخ...اریکوه کنمیمن بهت افتخار م_

 ...دارم اول ازخدا دارم بعد از تو یمن هرچ_

 ...به زور زنانه اش فشرد...گرفت دستمو

حس ...رندیامروز بگ نیازم قول گرفت که همراهش برم انتشارات تا جشنشون رو هم مانیمراسم نر انیپا با

 ... میریبگ يبه قول خودش جشن دو نفره ا...کردم آوا دوست دارم کنارش باشم

 ...ومدیخودش همراهمون ن...من قبول کرد يآوا جا نکهیتا ا ومدمیکوتاه ن مانینر يمقابل اصرار ها در
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 ...جشنواره که سه سکه کامل بود بهش دادم تا ببره خونه ي زهیجا...که بهتره بره خونه چون خسته اس گفت

 ...کنهیبه خونه خرجش م دهیکه تا نرس گذاشتیبه سرم م سر

دوست داره با اون سه تا سکه ناقابل انجام  يهرکار...نفره اونم خودش هیبهش گفتم که دارو ندارم مال  منهم

 ...بده

 ...داشتم اجیاحت دایاونم امروز و امشب که به بودنش شد..دوست نداشتم آوا تنها بره خونه اصال

 ...جشن کنارم باشه يتا تو ادیگفتم که ب...باهاش تماس گرفتم...انتشارات دمیرس یوقت

ها بوده سال از انتشارات اون یکتاب ادب نیبهتر نکهیبه هرحال ا...به خاطر من باشه نکهیبچه ها نه ا یخوشحال

انتشارات نوپا اما با  نجوریبه سمت ا...مجرب تر ...به نام تر يها سندهینو...مرکز رو روشن کنه ي ندهیآ تونستیم

 ...انیتجربه ب

رنگ شالش روشنتر شده ...برگشت يدیگذشته بود که آوا با رنگ و لعاب جد یجشن بچه ها کم از

 يامروز يدخترها و زن ها هیخودش رو شب نکهینه ا...اومد یم ادیبه چشم من ز دیشا...شتریهم ب ششیآرا...بود

عادت ...کنند ییخودنما هاشچشم  نییباال و پا يدو خط مواز نکهیاما من عادت نداشتم به ا...نه...کرده باشه

 ...نگاه کنم دنیبوس يعادت نداشتم خط گونه اش رو بدون لحظه ا...تا خورده اش رو بشمردم ينداشتم مژه ها

امروز  گریاتفاق د نیخرسندتر نیتر ظاهر شده بود و ا شیآال یمن ب يجشن بودند آوا يکه تو ییوم هاخان نیب

 میجشن رو کنار هم باش يآوا رو به حرف گرفته بود که فرصت نشد ادامه  نقدریخانوم صدر ا...رفتیبه شمار م

 ...میبه حرف بگذرون يلحظه ا میبتون ای

 ي افهیبا ق مانینر یدستپختش افتادم وقت ادی...اما شادمون شرکت کرد کیمراسم کوچ يهم تو مانینر خانوم

جرئت  دیعبوس عروس جد يطرف چهره  هیطرف خنده ام گرفته بود و از  هیاز ...کرد یناالن همسرشو معرف

 ...!به همسرش اعطا کنه دهیرو که خر يکتاب آشپز تونهینم مانینر دمیتازه فهم..رو ازم گرفت دنیخند

 رونیشده بود که از انتشارات ب کیهوا تار...نداشتم یآنچنان لیبود اما م ینیریو ش کیجشن ک يتو کهنیا با

 دهیرو که به پنج سکه رس مونییانتشارات رو هم به آوا دادم تا با ذوق بامزه اش تعداد دارا سیرئ يکادو...میزد

 ...بود اعالم کنه

گشنه  ینخورده و حساب یچیجشن انتشارات ه يکه آوا گفت به خاطر معذب بودنش تو میچراغ قرمز بود پشت

...مورد انتخاب واقع شد شناختمیرو که م ییرستوران ها نیاز بهتر یکیو صد البته  نیتر کینزد...اشه
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بخوره رو به گارسون سفارش داد و ازش خواست  خواستیکه م ییزود غذا یلیرستوران خ میدیرس یوقت

 خواستیکه دلم م کردیبغل نگاه م يزایبه م يطور...خنده ام گرفته بود از کارهاش...ارندیدش رو زودتر بساال

من  يلقمه ام دست آوا هیخواهش کنم تا آماده شدن غذا  گهید يزهایخجالت و عرف رو کنار بذارم و از م

 ...!بدن

 ياز جعبه  یحت...ه کتاب من اول شدهک هیاز ذوقش موقع خبر دادن به بق...دیگفت و خند...زد واسم حرف

براش  کردمیفکر نم چوقتیه...کوچه پخش کرده يتو دنشیبوده و به محض رس دهیراه خر يکه تو ینیریش

 يبدون لحظه ا...ِ تمام عتسا مین نکهیاما نه در حد ا کنهیخوشحالش م دونستمیم..داشته باشه تیجذاب نقدریا

 ...که همون لحظه کرده برام بگه یینذرها یو حت جهیاز حس و حالش موقع اعالم نت...مکث

بود که  يهمون جمله ا نیا...! برهیاز خانوم ها رو سر م یلیخ يکم حرف که حوصله  يبود از اون مردها شده

 دیشا...اوردمیکه منه پر حرف روانپزشک کم م زدیقشنگ حرف م نقدریواال ا...آوا در مقابل سکوتم اعالم کرد

مشتاقش به  يکه با چشم ها دمبو يدیدر حال رصد کردن موجود جد گذشتیبه سکوتم م که یمدت شتریب

 دهیعمرم د ياومد که تو یبه حساب م يافراد نیآدم جزو محکم تر نیا...شده بودم رهیمتعجبم خ يمردمک ها

 ...بودم

 یحت...غم..یاز دلزگ ینشون کردمیم یسع یحت...چشم هاشم گم شده بود يمراقبت از من از تو یخستگ یحت

به  يا گهیآوا زنگ د...کنم اما نبود دایپ شیانتخاب يواژه ها يتو...لحن صداش يتو...صورتش يتو دیترد

 ...!یبلوط...که به سر داشت یهمرنگ شال دیشا...خودش گرفته بود

ز سکوت لبخند زدم و با میدر مقابل غر غرهاش از کم حرف یته چشماش باهام قهر کرد وقت يبچه  دختر

 ...کردم

 ...!گفتمیتن م نیا یاز دلتنگ کردمیاگه لب باز م من

 ...تن نیا يهوس خفته  از

 ...!روح نیامان ا یب يها دنیزوزه کش يصدا از

 !کردن من بود تیموقع اذ...آوردن غذاها آواهم از آب و تاب حرف زدنش کم شد با

 ارن؟یبگم ب يندار لیم يزیخانوم چ_

 ...کنهیم نییدهن پر فقط سرشو باال پا با

 !يگشنه ا یلیخ ادیبه نظر م...ارنیواست ب گهیجوجه و بال د هیبذار بگم  ؟یکنینه؟ تعارف م_
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با دست به لپ باد ...داخل دهنش معلوم نشه خودش رو نگه داشت اتیمحتو نکهیا يبخنده اما برا خواستیم

 ...دیخندیچشم هاش م...کرده اش اشاره کرد

 .نداره دهیکه فا یجوجه خال...یبش ریحداقل با برنج بخور س_

 ...داد نییرو پا اتیبه زور محتو...نوشابه اش رو دست گرفت  وانیل

 خورم؟یدارم بد غذا م یلیخ اریکوه_

 ...يریممکنه دل درد بگ...گمیبه خاطر خودت م...یگشنه بمون نقدرینذار تو شرکت ا یمنت...وجه چیبه ه...نه_

 ...جوجه با چنگال برداشت  يا گهید ي کهیت

 .شب دوباره گشنه ام شد خواستم جوجه بخورم دیشا میغذامم ببر هیبق...شهیآخر نیبه جون آوا ا_

 ...!شام دو نفره امون حساب ي نهیدستور آوا اطاعت شد و هز...رو صدا زدم  گارسون

پلک  نمیتا بب شدمیم رهیفر خورده اش خ يبه مژه ها یاونقدر ساکت که هر ازگاه...ساکت شده بود نیماش تو

 ...بسته ایهاش بازند 

حواسش ...از زمان و مکان جدا شده بود انگار یمنته...یهرچ ایمشغول فکر بود ...خلسه فرو رفته بود يتو انگار

 ...نبود میگوش يصدا یحت ای شیگوش يبه صدا

ها به  نیو ماش ابونیزل زدن به خ يبه جا نباریو ا دیبه پهلو چرخ...مونده تا خونه گذشت یباق ریاز مس یمدت

 ...شد رهیصورتم خ

 سر زده؟ ییاز من خطا!...خانوم؟ یکنیم گایبد ن_

 گذاشت و زانوهاشو بغل کرد نیماش یصندل يکف پاهاشو رو...هاشو درآورده بود کفش

 ؟يکرد ییخطا يکه تو فکر کرد کنمیمگه من چطور نگاه م_

 ...به صورتش نگاه کردم دوباره

 ...نگاهش برام لذت بخش بود ینیسنگ چقدر

 ...!يشد بیغر بیامروز عج...بگم؟ یچ_

 ...حال من بشه یمسکن حال ب تونستیخنده ها م نیامروز و امشب ا...و چشم هاشو بست دیعشوه خند یب

 یآخه مثل بعض...آن دلم خواست برم برات صدقه بذارم کنار هی یرفتیاز خونه م یامروز صبح که داشت...یدونیم_

فقط چهار بار بهت گفتم که لباس مردونه ات و عوض ...يدیصبحم که د...يبه چشمم اومد یلیروزا خ

نخند بهم !...يایب یکس چشممن به  ریتو بغ ستیقرار ن...يتو اون لباسا خوب شد يادیاحساس کردم ز...کن
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 ای...نگاه مهتا...اومد یمثل اون وقتا که تو خونه ات بودم و مهمون برات م...کردم دایپ ییحسا هی دایجد...بدجنس

 نیبه ا ادیز لیاوا...االن بد تر شدم...اونا حس حسادت داشتم ينسبت به نگاه ها...مونگلش ياون دختر عمه 

مثال امروز واجب بود کراوات ! ...خورده مراعات منم بکن هی! شمیم تیاذ...راستش...اما کم کم ...رو ندادم هیقض

مجبور شدم  شیمنم به تالف...بود خب؟ يچه کار...نات؟یسر آست ياونم ست دستمال کتت و دگمه ها...یبزن

 !خط چشمامو صاف کنم نهیآ يامروز دو ساعت جلو

اتاق  نهیاز آ یوقت شدمیکه من غرق لذت م ییمثل وقتا...مثل گذشته...شده بودند داریآوا ب يزنانه  يها حس

کردن حرصش  یخال يبار برا هی یحت...کنهیزلش نگاهم م يو با چشم ها ستادهیدم در ا یمیکه قا دمیدیم

امان از ...روزهاش نیرفتار اون روزهاش متناسب سنش بود و رفتار ا...کرد یلباسم خال يشربت مسکنش رو رو

 ...!دست زن ها

من ننداز  ریتقص! یکنیات اجرا م چارهیب يپلک ها يروخط چشم و  يمدال يدار شهیم يهفته ا هیواال شما _

!... 

 ...دیرو به بازوم کوب فشیو مشت ظر دیحرص خند با

 ...يشما که دکتر یحت دیما زنا رو درك کن دیتونینم چوقتیشما مردا ه_

 گفتم يا انهیبا لحن صلح جو ارمیدرش ب ياز دلخور نکهیا يبرا

خودت حرص و جوش  يبرا خودیب...چشم یگیاما چون شما م...! نکردم يرو ادهیبه نظر منکه ز_

 ...زمیعز ستمیساله که ن جدهیپسر ه...ازم گذشته یسن گهیمن د...بعدم...نتراش

 ...اوجِ رسنیمردا که به چهل م...گهیرها م_

 ...حرفش اومدم تا ادامه نده وسط

 يکه به شور ریماتم زده به خودت نگ افهیق نیف بشحاالم صا...حرفا نیا دهیاز تو بع...یشناسیتو که منو م_

 ...نیصاف بش االی...رفت به تخته بزنم ادمیباز  يکرد طنتیش یتو رستوران ه...ارمیم مانیچشمام ا

کرواتم رو شل  طنتیکتم رو برام صاف کرد و با ش ي قهی...رو پر کرد نیماش يفضا بشیپر فر يخنده  يصدا

 ...کرد

 ...چشمش يتنها با نگاه گوشه ...دندیخند یبه راحت جانیدر اوج ه...قلب نیا یحت...ها و لب هام چشم

 ...شکرت ایخدا

 !؟يکادو بخر هیمن  يبرا يخوایتو نم...گمایم_
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 ...شده بود طنتشیپرت ش حواسم

 ؟یکادو واسه چ_

به زن و  دنیو وقت رس شهیمشلوغ  يادیهروقت که سرش ز دیبا يهر مرد...ينجوریخب هم...! یواسه قشنگ_

 !رفته ادتیعمه خانوم  ينگو که حرفا...گهیمحبتشو ابراز کنه د زایچ نجورینداره با ا شویزندگ

 !اما نسبت به خودت نه...مونده ادتیکه تذکرات عمه خانوم و نسبت به من  نمیبیم_

 دیهاشو گرد کرد و با حرص بهم توپ چشم

 ...جواب زحمتام نهیا...یچشم داشت چیه یکردم ب يمدت ازت پرستار نیتو ا نهمهیمن ا...بدجنس يهو_

 اش به پشت دستش زد و رو به آسمون گفت گهیمتعجب منبا دست د يچشم ها يجلو

چه  نیبب دنیکادو خر هیاونوقت واسه  دمیهمه واسش زحمت کش نیا.دست که نمک نداره  نیبشکنه ا ایخدا_

 ...ارنیم يعذر و بهونه ا

 ...!! شیشونیبه پ دیکف دستش و محکم کوب بالفاصله

 ...!یشونیمنو کجا م یشونیگفتن پ میاز قد_

و با دست بهم اشاره  دنیو هوا مونده بودم که خودش غش غش شروع کرد به خند نیو واج وسط زم هاج

 ....کردن

 .کردم يباز یعجب نقش...يکردیسکته م یداشت_

 ...کنم یآوا رو معن يجمالت کوبنده  گهید کباریتازه کنم هم  یرو نگه داشتم تا هم نفس نیماش ابونیخ کنار

جون  یمنته...خرمیواست م يبخوا یهرچ برمتیم...میمن تسل...من و تو رو با امشبو...بگذرونه ریخدا بخ_

 دایو پ ییایمیبگردم شماره مسعود ک...يواقعا دور از انتظار ظاهر شد..نکن يجا جلوم باز هینقشارو  نیا اریکوه

 !بلوط ينقش اول شد شیبعد لمیف يبرا دیکنم شا

 ...برداشت زیکشف کرده باشه به سمتم خ يزیچ نکهیاش جمع شد و به حالت ا خنده

 به من؟ یگفت یچ_

 کینوك انگشتش رو گاز کوچ یامروز و همه چ یتالف يکه برا دادیلبم فشار م ياشاره اش رو رو انگشت

 ...گرفتم

 ...دستم يآ_

 ...حقته_
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 ...کردیناله م يخودیو ب دادیدستش رو فشار م انگشت

 ...يکرد کاریدستم و چ نیبب_

 ...بود  کیگاز کوچ هی...لوس نشو...خب بابا_

 ابروهاشو باال انداخت و با تحکم گفت...مثل بچه تخسا نگاهم کرد...دیو صداش خواب سر

 .ببخشمتاالنم دستمو ببوس تا ...ادیدر نم کتمیج يخریبخوام واسم م یامشب هرچ_

لب هامو ...دهنم گرفت يدستشو جلو...چشمش کنار بره  يرو يصورتش فوت کردم تا طره مو يرو تو نفسم

اما دستش رو جلوتر آورد تا پشت دستش ...بود یکاف کیبوس کوچ...سرخ شده اش گذاشتم یانگشت کم يرو

 ...لب هام قرار گرفت يجلو

کاش ...بردن به کشف زن بودنش یپ يبرا دادیقلقلکم م...مشامم رو پر کرده بود...تنش يبو...دستاش يبو

 ...کشهیو کنار گوشم نفس م بوسهیگونه ام رو ناغافل م یوقت شمیم یچه حال دونستیم

 !یِدور اول کاف يلوس که برا یشوخ هی...بود یشوخ...دستمم اصال درد نگرفته بود..دمتیبخش_

 ؟یچ_

 تو هوا واسم تکون داد دستشو

 ولش کن آقا یچیه_

 اشاره کرد نیبعد به ساعت ماش و

 بندهیاالن پاساژ م میبر_

 نیامشب از دست ا...دنیباز افتاد رو دورِ حرف زدن و خند...دمیفرستادم و لب گز رونیداغ شده ام رو ب نفس

 ...نکوبم شانس آوردم ییدختر سرم رو به جا

 ...رسوندتمیاما داشت به اوج م دیخندیبا عشوه نم...زدیبا عشوه حرف نم نکهیا با

 ...!مرد يطاقت شد کم

چشمش به  یفقط به قول خودش ظهر هول هول...بود دهیو پسند دهیخانوما از قبل لباس دلخواهش رو د خانوم

 ...لباس افتاده بود و وقت نکرده بود پروش کنه و بخره

 لباس عجله کنه دنیپوش يچون فروشنده گفت که برا دمیشا...نمشیاما نذاشت بب...دیرو پوش لباس

...اومد رونیمورد عالقه اشون رو پرو کنند با عجله ب يهام بتونند لباس ها يمشتر هیبق تا
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لباسش رو بغل کرده بود و  يجعبه ...خوابش برد نیماش یصندل يصدا رو یرو کرد و آروم و ب دشیخر

چند وقت  نیحرفاش بگه که ا ونیم...حق داشت...دمیترسیحالش م یاز دگرگون یکم...معصومانه چشم بسته بود

 ...کنه يحق داشت نقش باز...و خنده حرف دلشو بزنه یحق داشت تو شوخ...دمشیکم د

با  نشیریخواب ش يبرا دونستینم "میدیچه زود رس"چشم باز کرد و با تعجب گفت ...و صداش زدم میدیرس

 ...کرده بودم یسرعت مسافت رو ط نیکمتر

که  دمیکفش هامو درآوردم د یوقت...ساعت باز سرحال آورده بودش میانگار چرت کوتاه ن...وارد خونه شد زودتر

 ...کنهیرو پر م يچا يو کتر خونهیلب شعر م ریخودش داره ز يبرا

دوش ...و قطع کردخونه آواز خوندنش ر ياومدم تو دیاما تا فهم..خونهیداره م یکردم تا بشنوم چ زیهامو ت گوش

به  شیته ر نیا دونستمیخودم هم م! کنم تیهامو نزدم چون دوست داشتم آوا رو اذ شیته ر...گرفتم یکوتاه

 تیصورتش اذ دنشیخالصش کنم تا موقع بوس نایصبح خودش گفت زودتر از شر ا...ادیصورت مردونه ام م

که صبح مدام مجبورم  ییزد به حساب لباس ها دیحرفشو با نیراست باشه ا نشیتو ماش ياگه حرفا...نشه

 ...تا عوضش کنم کردیم

 يرنگ شده رو يتار مو دنیآوا شونه کردم تا باز با د يموهامو با شونه ...گلو و پشت گوشم زدم ریعطرم ز از

 ...کنم تشیسرم اذ

حساسه خوشحال  درنقیبهم ا نمیبیم یکنم وقت کاریچ...دارمیدست از سر به سر گذاشتنش برنم...شدم بدجنس

 !درسته...هاش  يامشب و دلبر یتالف ياما برا...کردنش تیغلطه اذ...شمیم

 "آوا"

به نظر  یخودمون...یرسم یلیبود نه خ نیسنگ یلینه خ...دمیرو پوش دمینسبتا باز با لگ سف قهی یبلوط زیشوم

 ...دیرسیم

 يخط ها نیصاف بودن ا نیوقت و با وقت تمر یروزها ب نیاز بس ا...کردم ادهیصورتم پ يرو يساده ا شیآرا

رژ ...کردند دایچشم هام قاب پ دنیبار کش هیبا ...شده بودم  يپا حرفه ا هیرو کرده بودم واسه خودم  یجنجال

رو پام کردم  دمیسف يصندل ها...دمیرو به لب هام کش ادیبهم م یلیبودم خ دهیروزها تازه فهم نیکه ا ییآلبالو

 ...دیرسیخوب به نظر م یهمه چ...انداختم یبه خودم نگاه نهیآ يو باز تو

 ...لب هام نشست يرو يتمندیرضا لبخند

 ...مهربون؟ ییکجا...همسر؟ ییکجا...خانوم خونه؟ ییکجا_
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 یچ يدستپاچه شدن ها برا نیا...پشت در و پناه گرفتم دمییدو...به جونم افتاد ییهول و بال اریکوه يصدا با

 ...! موقع نیاونم ا...بود؟

 ...امی...م... االن_

 ...خورمیم موییپس من چا_

 ...!زمیعز...باشه _

از  ستیمگه شماها قرار ن...کنار مردم باشم خوامیم...دیریاروم بگ...لعنت به من...اه...دست هامم...دیلرزیم صدام

منو  شتریب...اتپش ه نیا...شدنا دیسرخ و سف نیا...دیدیپس چرا حرف منو گوش نم...دیریمن فرمان بگ

 ... يدختر چیه...! ستین يا بچهدختر  چیمال ه یزنیتو گوشم م يکه دار یغیج يصدا نیا...ترسونهیم

منم به آرامش  دیبذار...دینذار یشک و دودل يمن و تو نقدریا...دیسد راه من نش...دمیرو به خالقتون قسم م تو

 ...دیکنیم دیخسته ام دار..برسم

 ...صورتم گرفتم يهامو جلو دست

 يدار ينجوریکرد که ا يا گهیکار د دنیهربار که دستتو گرفت جز با محبت فشردن و بوس...يلرزیم یچ واسه

 ... يلرزیم

 قلبم نشست يرو دستم

تو که ...فاصله؟ يبرا یکنیحاال که اومده دل دل م...بودنش يبرا يکردیدل دل م...انصاف یب یکوبیکم نم توام

 چرا؟ گهیآخه تو د...يآروم شد دینوازش وار بهت دست کش یتو که هربار وقت...یچنگ من ياالن تو

 ...گوش هام گذاشتم يدو دستم رو رو هر

 ارویکوه يعاشقانه  ينجواها....ممتد دختربچه  غیج يصدا نیا يجا شهینم...دیکار بردار نیدست از ا دیخواینم

پشت هر دوست ...گوشم يمنکه با بوسه الله ...دیخوایاز جونم م یچ...د؟یبرام هر روز و هر لحظه پخش کن

به حال ...رسهیپس چرا به منکه م...هرشبش ياز زمزمه ها دیشما که گر گرفت...تا آسمون رفتم و برگشتم...دارم

 ...دیزنیم یحال یدست به ب...رسهیمن که م

خفته ام  يها یبه زنانگ یحت...شدم رهیخ...دهیو نپوش دهیپوش...تنم يبه تمام اجزا...تمام قد...ستادمیا نهیآ يجلو

 ...!و امشب دستپاچه کردندیروزها مدام وسوسه ام م نیکه ا

که ...درخواست هی نیهم...کنمیِ که ازتون درخواست م يبار نیآخر...لحظه نیا...دمیشما دستور م يبه همه  من

به سازم ...دیساز مخالف نزن...دیبه فرمانم باش...دیدست تو دستم بذار...دیکن میهمراه...دیایباهام راه ب
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 يا گهیشما االن صاحب د...دیستین الهدوازده س يمال اون دختربچه  گهیشما د...دیخودتون باش...دیبرقص

صاحبتونه  دیکنیکه شما هنوزم فکر م يدوازده ساله ا يدختربچه ...و هفت سالمه ستیب...آوا...! اونم منم...دیدار

لحظه ام  هیواسه ...دیکه به دستور من اطاعت کن دیدار فهیحاالم شماها وظ...مدیمن شماها رو ازش خر...مرده

هنوزم بعد از بلوغ  شویکه بهار زندگ يو هفت ساله ا ستیدست و دل دختر ب يجا دیرخودتون و بذا...شده

 ...دهیند

 خانوم ؟ يکجا موند...آوا جان_

امروز سنگ ...رنگ غم نداشتند...دندیبارینم...! زودتر از همه به حرفم گوش دادند...چشم ها نیاز دست ا امان

خوش رنگ ...دییامروزم شماها يبرگ برنده ...نینه غمگ دندیرسینه خسته به نظر م...تموم گذاشته بودند واسم

 حرف زد؟ کروفنیپشت م...همه شیدرباره اتون پ اریکه کوه دیخوشحال شد...ها

از اتاق پامو ...پس دست هام مثل پاهام راه اومدند...دمیزده ام رو کش رونیب يگونه ها...ام کش اومدنده لب

اتاق  نیمردم به ستون ب دمیدلم آب شد تا د يکه قلبم کنج دلم ساکت نشست و قند تو دمیگذاشتم و د رونیب

 ...!داده منتظر هیتک يرایو پذ

 ...سکوتت يامروز از بس حرف زد...ينگرانم کرد_

 ...چشمش رو به پوشش باز لباسم رسوندم يو مردمک ها... دمیبه لباسم دست کش یمنقطع شد وقت کالمش

 اد؟یبهم م_

 ...خانوم ِ وجودم رو ياش به وجد آورد تک تک اجزا دانهیخر نگاه

 چه خوب بود که در کمال آرامش دست هاشو بغل...کمرم نشست يزدم و نگاهش به گود یروش چرخ شیپ

 !دمیصورتش رو د یهرچند من سرخ...زدیکرده بود و به روم لبخند م

 ...کردمیم يدست هامو قالب کرده بودم و مثل دختر بچه ها با سر انگشتم باز...دمیبهش رس نیپاورچ نیپاورچ

 ؟ینگفت_

تر از عطرش زود يبو...خودم رو به آغوشش سپردم ...و دست هاشو برام باز کرد دیگونه ام رو بوس...شد خم

 بود دهیخودش بهم رس

 ...ستمیبه زحمت ن یراض..منکه ظهرم گفتم....ادیبهت م یبپوش یهرچ..یتو خوشگل هست_

 نیزم يچشمش رو شیو پ دمیکش رونیکوتاه اما پرش ب يموها يسر خودم رو از البه ال يمو

...باز سر به سرم بگذاره خواستیم...انداختم
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 هی...به مزاج بزاق دهنم خوش اومده بود انگار يزیچ هی...چشم هاش نگاه کردم و آب دهنم رو قورت دادم به

 ...یطعم مست هی...یخواستن يوسوسه  هی...طعم آشنا

 ...تا بخونه حرف دلم و بستمیپلک هامو نم...کردیباز و بسته م ریهاشو با تاخ پلک

 یپنجه بلند شدن ب يرو ياما من برا رفتیسرم رژه م يتو یالنبوسه طو يوسوسه ...دمیهاشو کوتاه بوس لب

 ...دمیلرزیهوا م

 ...!يدیزجرم م يچند روزه دار_

خودم رو  شتریو ب دمیلختم تنم رو لرزوند اما عقب نکش يتماس دستش به بازو...نگاه تبدارش سوخت يبرا دلم

 ...به تنش مماس کردم

 ؟یکن یتالف يخوایم_

 ...اخم کرد یکم...کمرنگش پاك شد لبخند

 ...کنم تتیاذ ادیدلم نم_

 ...سوخته بودم نیاز ا شینگاهش ب شیمن از آت...دیدستش به گونه ام رس يگرما

 ...!شدنو دوست دارم تیاذ نیا...من یول_

 گهیسرم گرفت و دست د ریدستش رو ز... گشتیچشم هام م يحرفم تو دییاز تا يدنبال رد دیشا...کرد مکث

 ...!ایستبرش فشار دادم از شرم و ح ي نهیسرم رو به س...بلندم کرد نیزم ياز رو...اش رو پشت زانوهام

در اتاق رو با نوك ...گاز رو يرو يبه جوش آمده  يکتر یحت...میخاموش کرد یکی یکیو  ییرایپذ يها چراغ

 نیاز ب یخنک مینس...اتاق رو پر کرده بود يعطرش فضا يبو...میباهم وارد اتاقمون شد...انگشت هام باز کردم 

 ...دندیرقصیاتاق با وزش باد م دیسف يپرده ها...باز اتاق عبور کرد يپنجره 

 ...ساختند بایاتاق ساده ام رو ز يفضا...روح نیمثل من و ا...دل نیمثل من و ا...بودند خوشحال

سرم از ...دست هاشو دور کمرم حلقه کرد...دمستایگذاشت و باز مقابلش ا نیزم يپاهامو رو...تخت نذاشتم يرو

 ...نمیلحظه ها خوب بب نیرو تو ا یدوست داشتن يچشم ها نیا خواستمیم...اش فاصله داشت نهیس

 ...رنگ آرامش...دادیبهم حس اعتماد م...دیبوس یام رو طوالن یشونیپ...و خم کرد سرش

 که گفت یفاصله نگرفته بود وقت ازم

 ...لحظه رو داشتم نیا يآرزو...دنتیبا د...تمام امروز _

 ...دیسرم چرخ يتو...از آغاز  یحت...گذشته اش ينجواها يصدا...دیگوشم رو بوس يالله  یوقت
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 ...دندیتازیتنم به فرمان من م ياجزا

 فقط امروز؟_

واکنش دست من  نیا...دمیموهام حس کردم گردنم رو به سمت باال کش ونیدستش رو م يگرما یوقت

 ..رندیاز هم سبقت بگ خواستندیم..نوازش شدن يتن برا نیانگار تمام ا...نبود

 ...!يهر لحظه که کنارم بود...هر روزم_

 ...موهام ونیم...هاش به گوشم خورد نفس

سرم  يتمام صداها تو...سر شونه هام یحت...گونه ام يرو...چشم هام يرو...صورتم يرو...بوسه هاش يصدا

 ...دیخچریم

 ...و کوپال الی یب...طاقتم یب...از دست خودم ارمیکم م...یکنیقرارم م یب_

 ...بازوم نشست يپهن و مردونه اش رو يکف دست ها...دستم مور مور شده بودند پوست

 ییآرامشم تو...آشوبم آوا_

 ...کردمیدهنم حس م يقلبم رو تو يتپش ها...دمیگلوشو بوس ریز...زد شمیصداش آت يگرما

 يعرق از البه ال يدونه ها...دیوقفه دوباره لب هاش بهم رس هیبا ...نیکوتاه و دلنش...دیاش به لب هام رس بوسه

 ...از نفس داغش يوا...گر گرفته بودم...ختیریم میشونیپ يموهام رو

 کنم؟یم تتیدارم اذ_

 ...نفس هاش يمثل گرما...ازم دور شد صداش

 ...هامو ازهم باز کردم پلک

 ...دمیدو رگه ام نال يصدا با

 ...نه...ارینه کوه_

 ...و هر لحظه شهیتر از هم یدوست داشتن...تخس چند ساله شده بود يپسر بچه ها هیلبش شب يلبخند رو با

 ...ستیخوش ن حالم

 ...دارم از درون تب

 ...سقوط ياشاره بودند برا هیمنتظر ...شونه ام افتادند يرو...رو با سرانگشت هاش کنار زد زمیشوم يها بند

 ...لکنت به زبون آورد با

 ...!یبه آروزم برسون... منو... يخوایم_
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کلمه خالصه  هیتو  ازمیتمام ناز و ن...دستم مشت شد يلباسش تو قهی...شدم رهیبه چشم هاش خ یدرماندگ با

 ...شد

 ...اریکوه_

 ...دمیتاه کنار گوشم شننفس کو هیصداشو به فاصله ...دمیاز بوسه پر حرارتش لرز باز

 ...ازت بگذرم تونمینم...کرده آوا تابمیخواستنت ب_

 ...تخت قرار گرفتم يآروم تر رو نباریا....بلندم کرد نیزم يو با دست هاش فشار داد و از رو پهلوم

رو از چشم هاش  دنمیدوست داشتم حرارت به آغوش کش..موند یاز نظرم پنهان نم يلحظه ا يبرا صورتش

 ...مبخون

 ...!ازم نگذر_

خواستنش  کردیزمزمه م نیدلنش...من باور کردم...دمیشنیمن م...زدندیمردانه اش با من حرف م يها چشم

 ...رو ازشین...رو

 ...شدم رهیخ اریو باز به کوه دمیپر لذت کش ینفس

و پر لذت  قیعم يرابطه  هیصبر کرده بود تا  یکاف يکه به اندازه  يبه مرد...شدم رهیسرخش خ يچشم ها به

 ...ارهیرو به وجود ب

 ...مرد نیبه اوج رسوندن تمام ا يبرا کردمیم ناز

چشم  يعضالتش تو یسخت...اش رو رهیلباس ت دمیکش رونیب...دست هام مشت شدند يلباسش تو ي قهی

 ...زدیم

 ...دوست دارم یلیخ...آوا...دوست دارم_

 ...داشت انگار شیوك انگشت هاش آتن...دوختیتنم رو با مهارت به تنش م يتکه ها تکه

تا در آغوشش  دمیکشیاراده خودم رو جلو م یب...کردمیانداخت حس نم یکه لرز به اندامم م یجز لذت يزیچ من

بودم که تا به امروز تجربه  یغرق احساس خوش...بکشم "آه"تا در آغوشش از لذت بودنش ...نفس نفس بزنم

 ...نکرده بودم

با ...ام گذشت نهیس يدستش پشت کمرم بود و دست آزادش از انحنا هی...هامو دور گردنش حلقه کردم دست

 ...دمینالیو م دمشیبوسیکه سراغم اومده بود بابت خواستنش م يریناپذ يریعطش س
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د نشون اما خونسر...نگاهش پر از آتش بود...مرد در رختخواب هم مودب بود نیا...تنم کنار زد يرو از رو لباسم

 ...زنانه ام يبه ظرافت ها دیکشینگاهش شعله م...و آروم دادیم

من  يقدرت دست ها شدیدور که م...موهاش فرو بردم و مشت کردم ونیدست هامو م...شرم  یب...خجالت یب

 ...اوردمیدر هجوم اندام مردانه اش خم به ابرو ن.. شدیچنگ انداختن به لذت سکرآور موهاش کمتر م يبرا

دوستت  "پر حرارت بگم که يمعاشقه  نیا ونیبزنم و م ادیتا فر دادیبهم نم یفرصت...اقیاشت...خواستن... کشش

 "دارم

 يریسپرده بودم که جز دست گ يمرد يخودم رو به دست ها...دادیکنکاش نم يبرا یبودم که فرصت یلذت غرق

 ...نکرده بود قمیخالف عال يو محبت کار

لمس ...کردیتکه تکه تنم رو با حجم احساسش اندازه م...پر از حجم خواستن..تاب بودم از لمس شدن یب

 ...کردیم

 ....شدیم نییباال و پا یبا ناآروم یکیام از حس پر شور نزد نهیس

پر ...زانداغ سو يپر از شعله ها...ناب پنهان يپر از عشوه ها...پر از خواستن یمن...بود گرید یمن...من نیا انگار

 ...از عطش ناب خواستن

 ...زنده شدم...زد و من بعد از سالها مردن وندیاش پ شهیام را به ر شهیر

 زیر زیر نیا يتو...و رو شدن ریز نیا يکوبش قلب مردانه اش رو تو...کردیخواسته اش رو خواهش م دلم

 ...احساس کردم...پر التهاب یهم آغوش نیا يتو...کمرم  يانگشتش در انحنا يکوفتن ها

که تا به امروز  یهوس...آغوش گرم و پرلذت بود هی...ها يماریغم ها و ب...ها ییتنها...ها یکس یتموم ب ي جهینت

 ...تر بود نیریلحظه از عسل هم ش نیا يتو...بودم و االن دهینچش

حرف زدن  يبه حرف زدن داشتم و نا لیم...نگفته يپر از دوستت دارم ها...عاشقانه بود يپر از نجواها اریکوه

 ...دادمیپاسخ م...شده ام  هیاراده به ناله شب یب يبا صدا...از بودنش...من تمام لذت رو از حرف هاش...نه

 ...دیکشیم اریمن رو پر کشش به سمت کوه...بوجود اومده بود مثل دو قطب ناهمنام آهن ربا يا جاذبه

از عطر ...هم افتادند يپلک هام رو...پشت سرم رو به بالش فشار دادم...تر شد ادیکمرم ز يدست هاش رو فشار

 ...نفس هاش دوباره زنده شدم ياز صدا...زنده شدن به او محتاج بودم يبرا...دمیتنش نفس کش

حجم بودنش از ...ناگهان فروکش کرد...جانیبا سراسر آرامش در اوج ه يدرد...با لذت متحمل شده بودم يدرد

 ...ام برداشته شد یگزنان
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 ...دیلبم رو بوس يگوشه ...برگشتن به آغوشش لبخند زدم یگردنم پخش شد و من از خوشحال يهاش رو نفس

منهم ...زدیپلک نم...افتمیشده اش  کینزد يپلک ها ونیپر حرفش رو م يباز کردم و چشم ها چشم

 ...نه ایچشم ها باشم  نیمترجم ا تونمیمنهم م نمیبب خواستمیم...زدمینم

 ...زد و خط کالمش رو گم کردم پلک

و  کردیاز من بابت به آرزو رسوندنش تشکر م...شدند دهیبازهم بوس...لب هام...گونه ام...چشم هام...میشونیپ

 ...من رو او به آرزوم رسوند دونستینم

 ...قلبش يصدا دنیگوشم هالك شد بابت شن يپرده ...اش گذاشتم نهیس يسرم رو رو... دیکه دراز کش کنارم

 ...تنگ شد آغوشش

 ...دیچیگوشم پ يصدا تو نیا

 "...يآرزوم بود شهیهم "

لذت  چیبا ه...صبح شدن نداشت را الیشب را که خ نیا...آرامش را نیا...لبم نشست يرو...تیرضا لبخند

 ...کجا چیه...چوقتیه...کردمیعوض نم يگرید

 نییباال و پا یلذت با ناآروم ي ندهیام از حس زا نهیهنوز س...فرو رفته بود قیبه خواب عم...تخت يرو اریکوه

 ...شدیم

 ...پوست تنم هنوز سرخ بود...سوختیتنم م يهمه ...تب داشتم هنوز...بودم انگار ملتهب

 داریب کردیرو که باال سرم نشسته بود و نگاهم م یساعت میتمام اون ن دیفهمیاگه م...تخت بلند شدم يرو آروم

 !شدیبودم دلخور م

به پوست دون ...بود ارینگاهم به کوه...کردیکم نم میاز گرگرفتگ شیخنک...پارکت اتاق گذاشتم يپاهامو رو کف

نگران  یحت...هاش ینگران دلواپس...شدنش بودم دارینگران ب...نفسش منظم بود...ستبرش ي نهیس يدون شده 

 ...!اش یمعذرت خواه

 ...حال دگرگون دورم کنه نیاز ا یکم تونستیم دیش آب سرد شادو...تخت بلند شدم  يصدا از رو یو ب آروم

که  يبه دختر بچه ا...رو به روم افتاد يقد ي نهینگاهم به آ...فرستادم رونیاتاق رو بستم و نفسم رو پر صدا ب در

 ...دخترك دلم رو سوزوند يگونه ها یسرخ نباریو ا دمیلبم رو گز...دادیبا لبخند از ته چشمام بهم دست تکون م

 يابرها يتن رو نیتمام ا کردیلمسم م اریکه کوه یوقت...کنهیدست با دست فرق م...دمیگردنم دست کش يرو

 ...!بازم چشم انتظار بودند...و حاال انگار کردندیم ریآسمون س
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 ...!!دیعب...بود دیبع...برق چشم ها نیا...خنده ها نیا...شرم رو گرفتم  یب يدختر بچه ها دست

 ...قطع شد يلحظه ا ينفسم برا...آب سرد رو باز کردم دوش

 ینیب يپره ها...پوست تنم به طور کامل مور مور شده بود...آب فاصله گرفتم ياز قطره ها...لحظه کی دمیترس

 ...دمیدر حموم رو باز نگه داشتم و نفس کش يبود که ال دهیام بهم چسب

به  یآدم ها وقت...که دختر زشته دمیبه خودم توپ...خنده ها نیامان از دست ا...دمینفس کش یاپیپ...بند اومد کهوی

 ؟يخندیتو م...کنندیم هیگر...ذارندیم دیجد يایپا به دن یوقت...انیم ایدن

 ...لبم رو يرو يبماسونه خونده  تونستینم زیچ چیه

که به فرمان من بودند و من  کردمینگاه م ییبه دست و پا...باز با خنده...دمیدوش آروم نفس کش ریز نباریا

 ...ارباب

 !...نه

 ...!ارباب من نبودم...نشد

 ...مرد من بود ارباب

 ...گرفتم یکوتاه دوش

تاپ و شلوار به تن کردم و از ...خشک کردم یموهامو کم کمیبا حوله کوچ...دمیچیحموم رو دور تنم پ ي حوله

 ...اومدم رونیاتاق ب

 ...تازه دم کرده بود ییهوس چا دلم

لبم  يرو یپوزخند نمک...آب داغ سرد شده بود يکتر...رو روشن کردم و وارد آشپزخونه شدم ییرایپذ چراغ

 ییچند وقت چا نیمردم از بس نذاشت ا...داغ لب دوز و جگر سوز خورد ییچا شدیخواب بود و م اریکوه...نشست

شد پول درست کردنشو خودم  بکه اگه خرا ذاشتمیو سر به سرش م خوردیمنو م يغصه دندونا...داغ نذارم

 ...دمیم

 ...يوااا يا

 شدیهنوزم باورم نم...که از خوان اول رد شده باشم يانگار...!! گذشت...نبود يزیچ...به خودم بگم خوامیم هنوزم

 ...!راحت الیسپرده بود با خ اریخودش رو به دست کوه...من نیا...من
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از هم  دمیترسیچقدر م...مهربون بود اریکوه...هر لحظه رو از خاطرم گذروندم...زخونه نشستمآشپ یصندل يرو

اشتباه ...کردیفرق م شیتا آسمون با اتفاق چند ساعت پ نیتصورم زم...اریبا کوه یاز هم آغوش یحت...یآغوش

 ...کردمیفکر م

تمام ...بود و امشب ومدهیاش به مزاجم خوش ن ینیریمحروم کرده بودم که تا به امروز ش یرو از لذت خودم

 ...شکل حل شده بود نینحو و بهتر نیکودکانه ام به بهتر يمعادله ها

 ..انگار دنیسابیدلم قند م يتو...زدیوجودم موج م يتو طنتیش...دمیگزیلبم رو م يرو يلبخند ها سرخوشانه

 ...مطلق یسرخوش نیا...حال خوش نیاز دست ا امان

 !نه...نه...نکنه هنوزم اون دختربچه...کنمیم الیو خ خوابم نکنه

 ...کنهیداده و نگاهت م هیکه با لبخند به مبل تک نیبب...که چقدر آرومه نیبب...خندهیداره م نیبب

 ...دهیتازه به زن بودن رس...با هم بودن رو کشف کرده یتازه معن...دهیدختر تازه به آرامش رس نیا

 ...دادیعطر اربابش و م يهنوزم تنش بو...ارباب مهربونش بود یِفکرش پ هنوزم

 ...داشت يا گهیکه رنگ د ینگاه...باهم بودنمون نگاه کشدار و پر التهابش بود يلذت لحظه ها اوج

 ...یهست رنگ

 ...رنگ سرودن...بودن رنگ

 ...به حرف زدن یکنیگوشم شروع م کینزد ییجا یوقت کنهیو روم م ریکه ز...بم ات ياز دست صدا امان

 ...گذرونهیرو از نظر م میزنانگ یوقت کنهیکه ذوبم م...از دست نگاه گرم ات امان

 ...دیکشیاز تنم رو که دست م ییحس کرد هرجا یکه لمس و ب...پهن و مردانه ات ياز دست دست ها امان

 ...و رو کرد ریقلب رو باالخره ز نیکه ا...تو ياز دست تمام داشته ها امان

 ...ِ من یدوست داشتن باربا

 "اریکوه"

 !دمیخواب دارم آهنگ گوش م يتو کردمیم الیخ...دمیرو بعد از دوبار به طور واضح شن میآالرم گوش يصدا

 یاهیس هیچند ثان يبرا...سرجام نشستم عیآوا افتادم و سر ادیلحظه  هی...دمیکش زیم يرو دراز کردم و رو دستم

تا  دادمیفشار م يهر دکمه ا يانگشت دستم رو رو...برداشتم زیم يرو از رو میرفت و گوش نیچشم هام از ب

 ...نشده داریصداشو قطع کنم تا آوا ب

 ...افتاد یچه اتفاق شبیبا خودم مرور کردم که د گهیبار د هی...زدمیم جیگ
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 ...دمیمژه هام درد گرفت بس که کش...دمیچشم هام کش يدستم رو رو يها انگشت

چپ  نکهیهم...کشدیم ریت یگردنم کم...خواستیدلم خواب ممتد م...بدنم هنوز کرخت بود...شدیهام باز نم چشم

 ...آوا شوکه ام کرد یخال يو راستش کردم جا

 کجا رفته بود؟...دور تا دور اتاق رو نگاه کردم...به خودم دادم یتکون

 !!؟؟...ها یوقت خواب رفتن بود لعنت...کردیگز گز م پاهام

 ...!منم یلعنت

چپم  يبا پا نکارویهم...بلند کردم و چند بار تکون دادم نیزم يراستم رو از رو يپا...فرستادم نییدهنم رو پا آب

 ...کردم

 ...شب خوب بود يها مهیآوا ن...آوا لذت برد...بود یآوا راض...دادمیبه دلم بد راه م دینبا..کردمیفکر بد م دینبا

 ...دمیکش نییاتاق باشه پا نیاز ا رونیآوا ب نکهیا دیامدر اتاق رو به  ي رهیدستگ

زده ام رو مشت  خی يهمون چند لحظه دستها يبرا...فرستادم رونیبه شدت ب دنشیحبس شده ام رو با د نفس

 ...کردم

 ...یاز بد گمان مردم

 ...خدا

آروم مالفه رو روش ...تخت برداشتم و لنگ لنگان خودم رو بهش رسوندم يرو از رو دیسف ي مالفه

 ...دیحرکت خواب یاش دوباره ب ینیخورد و بعد از خاروندن ب یفیتکون ظر...انداختم

 ...دیرسیکوچه باالتر به گوش م هیاذان موذن زاده از مسجد  يصدا

 ...چشم ازش بردارم تونمینم...ایخدا

 ...نمازم و اول وقت نخونم؟ نباریا هی شهینم...باشه شهیاز هم تر یاذان طوالن نیا کاش

 ...نم؟یو صورت ماهشو بب نمیبش نجایهم...قهیچند دق شهینم

 ...عطر تنش رو بو کنم؟ قهیچند دق يبرا شهینم

 رمیغل و زنج...دختر نیاما ا...به لطفت...حواسم به محبتت هست...نه...غافل شده باشما ادتیاز  نکهیا نه

 ...يشدن رو دوست دار ریغل و زنج نیتو ا دونمیم...کرده

 ... دمیگردنش کش ریرو تا ز مالفه

 ...!کردم دایکه آوا رو از صدقه سرش پ کردمیرو م یشکر کس دیبا



wWw.98iA.Com ٦١٩ 

بود که  یارادتم نسبت به کس نینماز شکر کمتر....گرفتم و جانمازم رو گوشه هال پهن کردم یکوتاه دوش

بهم ...مراعات کردم...بهم گفت مراعات کن...صبر کردم...بهم گفت صبر کن...برگردوند میآرامش رو به زندگ

 ...!شدم...گفت دلرحم باش

و  رمیسرمو باال بگ...مبرم به کمکش داشتم اجیاحت...يکنم که اگه روز یزندگ يکردم طور یسع...ها سال

 ...بهم عطا کن...هام يفرمانبر يبه پاس همه ..بگم

 ...!شد همونم

نه ...رهیبگ يرنگ تازه ا میتوکل کردم به خودش تا زندگ...صبر و حوصله به خرج دادم...و تالشم رو کردم یسع

 !چشم بسته...آوا بهم اعتماد کنه نکهیا...نه...آرامش بهم برگرده ها نیدلنش یهم آغوش نیبا ا نکهیا

جبران شد و شب  شیگفت از چند ماه پ شهیم دیشا...نکردن آوا يبا دور...با اعتماد آوا...تمام زحمتام جواب

 ...چهل و چند ساله ام رقم خورد یزندگ قیدقا نیبهتر...شیپ

 ...دونمیاش رو م هیبه ثان هیقدر ثان من

 ...اش لذت بردم هیبه ثان هیثان من

 ...که تا به حال حس نکرده بودم دمیرس یاش به اوج هیبه ثان هیثان من

 !!مرد شدم...سال يندبعد از چهل و ا...خودم يبرا تازه

 ...با برگ گل یمثل حس هم آغوش یحس...گاه بودن هیمثل حس تک یحس...مثل حس بودن یحس...یخوب حس

 ...کردمیبسته اش نگاه م يبه چشم ها...چشم يو از گوشه  کردمینخ سبزش جابجا م يرو رو حیتسب يها دونه

 ...دهیجدا از من خواب نکهیا...از کنارم بلند شده نکهیا...! رفتارش بود يچرا ریدرگ ذهنم

 ...زودگذر محو بشه  يدلهره  نیذکر گفتم که ا اونقدر

 ...نکرده بودم لیخودم رو بهش تحم منکه

 مگه نه؟...خواستیم خودش

 ...که ادامه دادم دمیدینم یمخالفت...ادینم ادمی يزیچ...جز نگاهش...چرا جز صداش...کردم که  يکار...نکنه

 ...بذاره و ...نکنه دوباره...بشه ریاز دستم دلگ نکنه

 ...نشده بود که چشم هاشو باز کرد یهنوز تو ذهنم تداع يبعد فعل

 ...شد زیخ میپلک زد و ن ریبا تاخ چندبار

ساعت چنده؟_
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 ...کردمیصدا نشسته بودم و نگاهش م یمثل کوه سرجام خشک و ب...خشک شده بود گلوم

 گفت یدستشو تو هوا تکون داد و با لبخند کوتاه...تعللم شد متوجه

 ؟ییکجا اریکوه_

 ...دمیصورتم محکم دست کش شیته ر به

 ...مِیساعت پنج و ن..ریصبحت بخ_

 ... دیکش یکوتاه ي ازهیخم...لبش بود يلبخند رو...به تنش داد یو قوس کش

 ...توجه نشهموقع رو م یب یگرگرفتگ نیرو ازش گرفتم تا ا نگاهم

 ...گذاشتم زیم يرو جمع کردم و تو کشو جانمازم

 ...نیزم يبلندش کردم از رو...قدم برنداشته بغلش کردم هی...مبل بلند شد يرو از

 ...شونه ام جابجا کرد يو سرش رو رو دیکش یکوتاه غیج

 نجا؟یا ياومد شبیچرا د_

ام  نهیس يسرش رو...بغلم جمع کرد يمثل بچه ها خودش رو تو...دیو باز به رخم کش میکشدارش مردونگ نفس

 ...قرار گرفت

 ...خوابم برد نجایبعدشم ا...داغم خوردم ییدوتا چا...رفتم دوش گرفتم...خوابم نبرد_

 ...یستیرودربا یو ب یلحن خودمون هیبا ...گفتیم یبیهاشو با آرامش عج جمله

 گفت یبیپر فر يبود به چشم هام که با خنده  زل زده...پام نشست يمبل نشستم و رو يرو

 تک و تنها بخوابم؟ نجایا امیوگرنه من مگه خلم تو رو ول کنم ب_

 ...دمیکش رونیب قیعم یخنده اش از شوک يچشم هاش و صدا برق

 !؟...آره_

 ...بغلم افتاد زمزمه کرد يکه دوباره تو یکرد و وقت ننیباال و پا دییبه نشونه تا سرشو

 ...آره_

 ...ام فشرد نهیکه خودش رو به س کردمیرو نوازش م کمرش

 !؟...اریکوه_

 ...در آغوش گرفتمش تنگ

 ؟...جانم_
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 ...کردمیقلبش رو حس م يها تپش

 دمیرس یبا تو به حال...کردم تیبار از زن بودن خودم احساس رضا نیاول يبرا....شبید...اعتراف کنم خوامیم_

 ...که گذشته ام فراموشم شد

 ...بودمش  دهییو بو دهیکه بارها و بارها ، بوس  ییبه جا...  دمیپوست گردنش کش يبه رو یدست

 ... دیکش ينفس سرشار...   پوست گردن خودش ، غرق لذت شد  از

 ...!از اعتراف من نمیا...حال خوبم و از تو دارم_

کنار گوشش زمزمه ...دمیسگوشش رو بو يسرم رو خم کردم و الله ...کرده بود یآغوشم مخف يرو تو خودش

 ...کردم

 ...!يبه طالع من خوش اومد_

 ...ملموس باشه یخوشبخت نقدریکه ا کردمیفکرشم نم یحت..چشم هامو بستم یلحظات يبرا

 "پنج سال بعد"

  "آوا"

 رم؟یبگ لیتحو امیآماده است ب کیاالن ک نمیتماس گرفتم بب...هستم زدپناهیا...الو سالم_

 ...دیچند لحظه صبر کن...سالم خانوم دکتر_

 ..رو صدا زدم اریشونه ام گذاشتم و کوه يرو رو یگوش

 الو خانوم دکتر؟_

 ...بعله_

 اول شناسنامه قرار بود باشه؟ يعکس صفحه  کیک يفقط رو..دیاریب فیتشر_

 امیاالن م...ممنون...بعله بعله_

 فعال...باشه_

 ...صدا زدم ارویشپزخونه کوهگذاشتم و از آ زیم يرو رو لیموبا

 جانم خانوم؟_

 ..جلوم ظاهر شد شیو شلوارك ماست یرکاب با

 ...!کرد یموهاتم که ماست_
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 جلوم زد و با خنده گفت یچرخ...شد فیصورتشو بخارونه که اونم کث خواست

 ...کرد کاریبا من چ نیبب...! شهینم نیمن و تو بهتر از ا يبچه _

 برداشتم و به سمتش رفتم زیامو از م هیتک یناراحت با

 ها شهیم ضیبچه ام مر...خورهیغذا نم یچیه نیا...دکتر؟ مشینبر اریکوه_

 به خودش گرفت یمغموم ي افهیق

 ؟يدیم ینهار منو ک...شهیم ضیمر یبچه داره از گشنگ يفعال که بابا_

بچه امون به مادرش رفته تا  گهیموقع ها م نجوریا...دنده هیتخس و ...بچه اش شده بود ياش لنگه  افهیق

 ...باباش

 ...رمیو بگ کیبرم ک خوامیم_

به هول در  اریو کوه دیکوبیقلبم داشت تو دهنم م...میجفتمون به سمت اتاق هجوم برد يزیافتادن چ يصدا با

 ...اتاق رو باز کرد

 مامان؟ يشد یچ_

 نفسم رفت زیو افتادن گلدون کنار م یصندل يپسرمون باال دنید با

 ...بچه ام يوا_

هر ..کردمیداشتم سکته م...درآوردن بیغر بیعج يو صدا دنیپر نییجفتمون شروع کرد به باال پا دنید با

 ...نییپا فتهیب یصندل يلحظه ممکن بود از رو

 ...قلبم گذاشته بودم يرو رو دستم

 ...پسرش رفت يقربون صدقه  اریکوه

 ..پسرم یافت یم... ورج و ورجه نکن قربونت برم...ییبابا_

 ...اوردیاز خودش در م ییآشنا يو صداها دادیهوا تکون م يرو دستاشو

 ...گنگستار...گنگس...گن...گ_

 اریبغل کوه يتپلش رو تو يپاها...دیبغلش کرد و گردنش رو بوس اریبپر باال کوه يبار بعد يخواست برا تا

 تکون داد

 ...ییبابا_

 ...!ختیبه صورتم رلبخندش رو  اریکوه...رفته ام برگشت نفس
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 ...پسر خوب شیترسوند...شد یمامانت چه حال نیبب_

بغلم  يخودش رو تو اریبه کمک کوه...کردیبغض م دیدیبغضم رو که م...به سمتم دراز کرد دستاشو

 ..جونم به جونش بند بود...دمییعطر تنش رو بو...دمشیمحکم در آغوش کش...انداخت

 .زدیکه دست هاشو بغل کرده بود به صورتم لبخند م یکه در حال کردمینگاه م اریکرده به کوه بغض

 ..و چهار ساعته کنترلش کرد ستیب شهینم...بچه است...یکنیم تیخودتو اذ يدار_

 یدرشتش خبر از خوابالودگ يچشم ها...دمیرو بوس گوشمیپسر باز یشونیپ...هامو باز و بسته کردم چشم

 ...!نبود ياعتماد اریبه کوه...ندمشخوابویبهتر بود قبل رفتن م...دادندیم

 يو انگشت ها چسبوندیام م نهیسرش رو به س دنیخواب يبرا شهیمثل هم... دمیتخت دراز کش يرو کنارش

 يدستمون باز ياونقدر با انگشت ها...اومد یخوشش م...گفتمیبراش قصه م...ذاشتیدستم م يرو تو کشیکوچ

 ...رفتیتا به خواب م شمردشونیو م کردیم

تو به  گفتیم...کردیوقتا مثل بچه ها قهر م یمرد گنده بعض...که گشنشه زدیغر م...رهیفرستادم دوش بگ ارویکوه

روز بدون  هیتا  ای...شدمیغافل م اریروز از کوه هیتا ...اومد یدلم نم...نبود نطوریاما ا...یکنیتوجه م شتریپسرمون ب

 گهید يپدر بود و نصفه  يقلبم برا ينصفه ...گرفتیممطب تا شب عذاب وجدانش گلوم و  فرستادمشینهار م

 دوست داشت؟ یکیاز اون  شتریکدوم و ب هی شدیمگه م...پسر يبرا

پسرمون  یشب قرار بود تولد سه سالگ...و کمکم کنه ادیرها رو گرفتم تا زودتر ب يشماره ...رو راه انداختم نیماش

 ..کار نکرده داشتم یو من کل میریرو کنار بچه ها جشن بگ

 یتا برداشتم تا هرک شیش...بامزه افتاد ينگاهم به کاله ها...بودم کیمنتظر آوردن ک یفروش ینیریش يتو

 هیرو انجام داده بود اما با نبود بادکنک انگار  ییرایپذ نییتز اریکوه شبید نکهیبا ا...بذاره سرش شهیروش م

 ...!با خودم شباد کردن...دمینک خربادک ییبسته دوازده تا هی...زدیلنگ م يزیچ

 د؟ینیروشو بب دیخوایخانوم م_

 ...رفتم زیفروشنده سمت م يصدا با

 ...بود کیک ياول شناسنامه پسرمون رو صفحه

 ...صادره از تهران....و نود  صدیهزار و س نیفرورد کمیو  ستیمتولد ب...زدپناهیا زدانی"

 "...نام مادر آوا مشکات...پناه زدیا اریپدر کوه نام

 ...بود میپنهون کردن بغض خوشحال يلبم برا يرو لبخند
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 ...ممنون آقا_

به  یواشکیشده باشه و  داریب زدانی دمیترس..تماس گرفتم اریبا کوه...گذاشتم  نیماش يرو تو ینیریش ي جعبه

 ...خبر بمونه یب ارمیبرسه و کوه طنتشیش

 ...گفت پسرش هنوز خوابه یراحت کرد وقت المویخ

و چهار ساعته دنبالش تو خونه راه  ستیب دادمیم حیکه ترج کردیم طنتیش يبه قدر زدانی ریچند وقت اخ نیا

 ...فتمیب

 ...!دیبارش که کارم به درمونگاه و سرم رس هی

به  زدانی ي هیگر يصدا هویمهمونا بود که  یحواسم پ...خانوم و خانواده اش اومده بودند خونه امون عمه

 ...دیگوشمون رس

 يموها يقرمز شده بود کامال از البه ال کشیسر کوچ...نرده ها رد کرده بود يبود تو بالکن و سرش و ازال رفته

 ...بود دایبورش پ

سانت بود رو از هم باز  زدهیدوازده س يتونستند نرده ها رو که به فاصله  یو پسر عمه خانوم به سخت اریکوه

 ...ارندیرو از البه الش درب زدانیسر نگه دارند و 

 ...از ترس...مردم از وحشت...کردم هیشبش گر چقدر

آرومم ...صداش...نگاهش...شهیاما مثل هم اریکوه...کرد هیصدا گر یگوشه و ب هیبغ کرد  دیکه حالم رو د زدانمی

 ...کرد

هاشو چپه کرده  نیعروس و ماش يکرده بودند و کمد دو طبقه ا طنتیش رارسالنیبا ام...قبلش خونه عرفان بار

پاش و  يکمد افتاده بود رو...ارسالنم مثل پسر خودم ریاما خب ام ومدین زدانمیسر  ییبال نکهیبا ا...بودند

 ...انگشتش پر خون شده بود

دو هفته قبلش ...مانیز قبل زاا یحت...زدیبهمون سر م شتریب...اومد ایبه دن زدانیکه  یسه سال نیخانوم تو ا عمه

 ...دندیچرخیمدام مثل پروانه دورم م اریخودش و کوه...تکون بخورم ذاشتینم گهیاومد خونمون و د

نفس  یشده بودم که به سخت نیسنگ نقدریآخر ا يروزها...داشتمیو اجازه دوتاشون برنم زیقدمم بدون تجو هی

 ..دادمیگوش م شتریب..زدمیکمتر حرف م...به دهنم بود ژنمیو مدام ماسک اکس دمیکشیم

بهبود ...بابت رو به راه شدن کارش خوشحال بودم...زدیباهام حرف م یساعت هیهر شب موقع خواب  اریکوه

مطبش  يکه ساعت ها تو يخودش شده بود همون دکتر يدوباره برا...کردیهردومون رو خوشحال م ماراشیب
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مطبش  يمارهایکه ب ییاروزه یحت...دیرسیخسته به نظر نم...خسته نبود چوقتیه...موندنیمنتظر م مارهایب

 ...ختندیریبهمش م

 گهید...باردارم دیفهم یاما وقت...زدیباهام حرف م مارهاشیب ياز همون روز اول درباره ...میاز باردار قبل

 ...اومد خونه یم ینیریجعبه ش هیبا  شدیکدومشون حاصل م هی يبرا يهر وقت بهبود...گفتینم

 ..!میگرفتیجشن م مارهاشیخوب شدن ب يبرا کباریهر چند وقت  ما

رو "خوب شدن  "یما خوب معن..! میبزرگ شده بود...غم...يماریب...یما با افسردگ....چون دیشا

هر  ياما پا...میگرفتیمورد تمسخر قرار م دیشا...دیخندیبه حالمون م دیدیمارو م یکس رونیاز ب دیشا...میدیفهمیم

و خانواده  شدندیم يبستر مارستانیت..مارستانیب يکه تو ییها ضیمر يبرا...میخوندیجشنمون نماز شکر م

 ..به خوب شدن حالشون نداشتند يدیچون ام کردندیتمام رهاشون م یمتیو نامال يدیهاشون با ناام

 ...!شدندیخوب م اما

 ...!مرخص شدند نبود مارستانیکه از ت يروز هیروز اولشون شب..دمید مارهاشویاز ب چنتا

 ...شندیهات خوب م ضیمعلومه که مر...حرفات شفاست...تو نگاهت شفاست گفتمیم اریبه کوه ییوقتا هی

من فقط  گفتیم...هرچه زودتر خوب بشند نایا خوادیکه م ییاون باال گفتیم...اوردیفقط اسم خدارو م...اون  اما

 ...رندیبگ ادیکردن و  یکه قراره به آدم ها کمک کنم تا زندگ يا لهیوس هی...ام لهیوس هی

 هی شهیهم...دادمیو مناجات گوش م گفتمیذکر م...خوندمیبودم و قرآن م داریشب ها رو ب شتریب...آخر يها ماه

اظهار  نکهیبدون ا گشتیکه از مطب برم اریکوه...رفتمیراه م اطیو دور تا دور ح گرفتمیسبز دستم م حیتسب

 ...نبود يروز تکرار چیتو ه حرفاشاز  چکدومیه...زدیاومد و حرف م یپا به پام راه م یکنه گاه یگخست

 ..دنیواسه شن میگوش داشت..واسه گفتن میسال حرف داشت يسال ها يبرا ما

 میگرفتیباز به هربهانه جشن م...خونمون کردیبچه ها رو جمع م شدمیو مغموم م رفتمیکه تو خودم م ییوقتا هی

شرکت  ياول باردار يروزها...فکر کنم یتو خودم فرو برم و به هرچ يلحظه ا ذاشتینم...میرفتیم یو مهمون

مدام دراز  ای رفتمیمدام راه م...کردمیدهنم حس م يرو تو زدانیقلب  يتپش ها...اما دو ماه آخر...رفتمیم

نکنه دلش درد ...نکنه حال بچه ام بده گفتمیباخودم م...خوردیتکون م ادیز...دمیترسیم ییوقتا هی...دمیکشیم

شکمم و  يدستم رو بذارم رو زدانی یطاقت یداده بود وقت ب ادیبهم ...گفتمیدرد و دالمو به عمه خانوم م...کنهیم

 ...حرف بزنم اهاشب...آروم نوازشش کنم
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درد و دل مادرانه ...زدیبا پسرم حرف م...اومد خونه تنها باشم یم شیکه پ ییروزها وقتا شتریب...کردم نکارویهم

 ...یپر از نگران...پر از شوق...یپر از دلتنگ...گهیبود د

 انیپا
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