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  ای کینوشتھ طراوت فراھان| یرمان انتقام بھ سبک جنس
 

 ی بودم ھم از خودم ھم از مربی عصبکردمی می رو طرستانی دبی راھروداشتم
 از اونجا دور رمی بگدهی کردم حرفشو نادی کھ سعی و در حالدمی کشیپوف...ورزشمون 

 کردی ممی عصب حرفا رو بشنومنی ای از ھر کسنکھی ای شده بود ولیبرام عاد. بشم 
 بغلش و ماچش دنیپری مفشیتعر  من بودن از ذوقی جاگھی دی اگھ دخترادیشا
 لحظھ ھی نظرم چندشم شد و برا ی اومد جلوبشی چاق و بد ترکی افھی تا قی ولکردنیم

 ی حسابتی پی آقای اول صبحی داشتھ باشم ولی کرده بودم روز خوبیسع. لبخند زدم 
  مرد قد بلند اما چاق اونم از اون شکم گنده ھا باھی ورزشمون بود یحالمو گرفت مرب

 ی کھ ھر چی و چشم آبی جو گندمی کچلش با موھامھی پر از کک مک و کلھ نصورت
 نکردم دای پافشی از قیری دندون گزی چچی کردم جز قد بلندش و رنگ چشمش ھیسع

 گفت شھی و مکنمی میاز بسکتبال بمی تیتو...  زدی مرتری پی سن داشت ول٤٠حدود 
 بزنم و اون دامن پی رابرت تیا امروز برخواستمی سرم مری ھم ھستم  خیحرفھ ا

 رستانمی کنھ با فرم دبیی خودنماشتری خوش تراشم بی تا پاھادمیخوشگل کوتاھمو پوش
 البتھ کوتاه تر و دمیپوشی دامن فرمم می بھ جانوی ای گاھنی فرق نداشت برا ھمادیز

  نبودمتی پی آقازی ھی امروز و چشم ھای تو فکر بازدمیپوشیتنگ تر بود صبح کھ م
 بازم فکر نی نکردم و مجبور شدم با ھمون لباس برم وسط زمدای کمدمو پدی ھم کلیوقت
 نشستھ بود برده نی کنار زممکتی نی نبودم چون کل حواسمو رابرت کھ روتی پیآقا

 کردم تمام ی کھ شروع شد نگاه ازش گرفتم و سعیباز... بھ من چشم دوختھ بود 
 رو داشتھ ی بازنی بھترکنھیرابرت داره نگام م  حاال کھخواستمیحرکاتم با ناز باشھ م

 کھ ی ھوس آلود کسی دست من بود غافل از نگاه ھاشتریباشم کھ خوشبختانھ توپ ھم ب
 و رفتی من نگاھش کجا میھا زوم من شده بود کھ مطمئنم با پرش نیاون طرف زم

 بده تذکر  کھ اومد تا ھمتی پی مشغول بودم سوت خطا کھ زده شد و آقاشدی میچھ حال
 بده از کنارم کھ رد شد آروم خودشو بھم ادیھم بھ چند نفر نحوه درست پاس دادن رو 

 کھ زد تعجب کردم کنار گوشم زمزمھ ی با لبخندی بود ولیزد اول شک کردم کھ عمد
 و رفت ھنگ کردم خوب منظورشو ی گم کنتوی کمد لباس ورزشدی کلشھیکرد کاش ھم

 نیی پرش ھام باال و پای کھ توکردی کوتاھم اشاره مامن داشت بھ دمیگرفتھ بودم مستق
 یادآوری با ی شدم ولمونی دامن پشدنی لحظھ از پوشھی بردنی و آقا لذت مرفتھیم

 کھ گھی اون می باشم وقتالیخی بدیبرت خودمو قانع کردم کھ برا اون مردک نبوده بارا
کرده بھش نگاه کردم  دای حس رو پنی باشم حتما رابرت ھم ھمی جورنی اخوادیدلش م

 و فوق العاده یی طالی بود موھای پسر دوست داشتنزدی حرف ملشیکھ داشت با موبا
 دیرقصی انگار مخوردی موھاش ھم تکون مزدی حرف می داشت کھ وقتیخوش حالت
 در دی در کل بور بود اما جذاب شای داشت با پوست نسبتا روشنی روشنیچشم ابرو

 و ھانس کھ تریمخصوصا با وجود  دو تا نخالھ کالس پ  بھش نرهیوھلھ اول نظر کس
  بودن اونم با اونی و خواستنبای چون واقعا زکردنی می دخترا براشون خودکشبایتقر
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 رابرت برا من جذاب تر بود آروم بود و من ی ولشدنی مدال مھی شبشتری کھ بییلباسا
 تابع مد بودن شتری بھ پسرا کھی برعکس بقدیپوشی آرامشش رو دوست داشتم ساده منیا

 شتری سنش ھم بنی برا ھمکردی و مردونھ استفاده منی سر سنگیاون فقط از لباس ھا
 ی شدم ولی نتونستم نگاھشو متوجھ خودم کنم مشغول ادامھ بازنکھیکالفھ از ا. زدیم

 تا بھ دمی نفھمیچی ھی تا آخر بازرهی ور مشی و مدام بھ گوشھیحواسم بود کھ عصب
 نگاه کردم بازم مکتی بودن و مشغول حرف زدن بھ نی دور مربھمھ خودم اومدم

 من ی بازدنیھ برا د رفتادشی انگار یپس من چ... اه ...  زدی حرف مشیداشت با گوش
 شی زودتر برم پخواستمی کھ بھم اشاره کرد برم طرفش میاومده رفتم سمت مرب
 ....  خشک شدمتی پیقا بپرسم کھ با حرف آشوی توجھی و بشویرابرت تا علت ناراحت

 ی مطمئنم کسیکنی آدمو محو خودت مکلتی ھنی با ایدختر تو فوق العاده ا....  انایل_
 ... وشھی ارضا میداشتھ باشھ حساب... س...ک...کھ با تو س

 ی برا اون عاددی شادی بھش نگاه کردم کھ حرف تو دھنش ماسی با بھت و عصبچنان
 اگھ دی بشنوم شای حرف رو از دھن مربنی برا من نھ حداقل دوست نداشتم ایبود ول

نھ ... کھ روبھ رومھ نھ ی مردنی ای ولکردمیرابرت بود منم ذوق زده ماچش م
 : زدمداد بای تقریکنترلمو از دست دادم و بھ فارس...
 ...خفھ شو کثافت_ 

 خر کھ نبود ی بھش بفھمونم ولی جورھی ای گفتم منتظر بود ترجمھ کنم ی نشد چمتوجھ
 زدم بدون در نظر ی حرف بددهی کھ زدم حتما فھمی من و دادی عصبافھی قنیبا ا

 خارج شدم و رفتم رختکن کولمو برداشتم و نیه بچھ ھا زود از زم بھت زدافھیگرفتن ق
 بھ خودم آرامش داشتمی قدم برمی عصبتانرسی راھرو دبیبا سرعت خارج شدم تو

 افھی مدام قی رو فراموش کنم ولتی پی آقای کردم حرف ھای سعکردمی مقیتزر
 جلو نظرم و خودمو باھاش رو تخت خواب فرض ومدینکرش با اون شکم گندش م

 :  کردم کھ بلند گفتم
 ....اووووووغ....  باال آوردن از خودم در آوردمیو صدا.... اه_ 

  نگھرفتمی تند راه می داشت منو کھ عصبی از پشت سعی شد کسدهی بند کولم کشھوی
 

 واریتم خورد بھ د پشواری کھ ھلم داد کنار درفتمی توجھ بھش داشتم راھمو می بداره
 و نگران رابرت جلوم ظاھر شد دستشو ی عصبافھی قرمیدردم گرفت تا اومدم جبھھ بگ

 ... کرد آروم باشھی گذاشت سعواری دیدو طرف صورتم رو
 ؟یرفتی عجلھ منی کجا با اکنمی دو ساعتھ دارم صدات مانا؟ی شده لیچ_ 
 گفتم چون ی چتی پی بھ آقادهین بوده حتما شنی افتاد کھ رابرت ھم کنار زمادمیتازه  

 دهی فھمی کرده و از وقتی زندگرانی ای چند سالی بچگی بلد بود اون تویرابرت فارس
 حرف ی بلدم اکثرا باھام فارسی ھستم و فارسییکای آمریرونی دو رگھ اھیبود من 

 تو راه رو یکس....  ھا متوجھ حرفامون بشن ھ بچخواستی نمی مخصوصا وقتزدیم
 :  بھشدمی و اخمو توپینبود از رابرت ھم ناراحت بودم متوجھ حرفم نشدم و عصب
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 یبھ تو چھ ؟ تو برو با تلفنت حرف بزن ظاھرا مخاطبت از من مھم تره کھ کل باز_ 
 ... حواست بھ اون بود

  باور کن اتفاقی ناراحتت کردم ولدونمی من متاسفم مزمیاوه عز.... انای لیگی میچ_ 
 ...  بھم خبر دادن منم بھ کل حواسم پرت شدی افتاده وسط بازیبد

 : کم کنھ با نگاه مظلومش بھم چشم دوختھ بود  زمزمھ کردمی کرد از ناراحتیسع
 ی بشی حد عصبنی تا اکردمی فک نمخوامی درکم کن عذر مانایازم ناراحت نباش ل_ 
... 

 نشده منم تی پیجھ من و آقا و حرف زدن بوده کھ متوی اون قدر مشغول گوشظاھرا
 و حرفشھ نھ اون تی پی بودن من سر آقای کھ اصل عصبانارمی کردم بھ روم نیسع

 زدم تو نگاھش غرق بودم ی اخممو باز کردم و لبخند کمرنگکردمیمنتظر نگاھم م.... 
 بھ خودم ھوی...  لبام زد ی روی ابوسھ  لباش رو حس کردم آروم و کوتاهیکھ گرم

 ی کھ بھش حس داشتم توی پسر اونم رابرت کسھی بوسھ عمرم از طرف نیاومدم اول
 یرگھای رو بھ تمام موی حس قشنگشدی بارش بود باورم نمنی اولنی امونیمدت دوست

 ینیری کرده بود محو چشمام بود غرق شده بود تھ نگاه من ھنوز داشتم شقیبدنم تزر
 مدرسھ اونم انگار تازه بھ یراه رو افتادم وسط تمی موقعادی ھوی کھ کردمی مزه موسشوب

 با اکراه ازم فاصلھ دمی کالس از جا پریلی زنگ تعطیخودش اومده بود کھ با صدا
 : گرفت و گفت

 ...انای لمی حرف بزندیبا_ 
 بوسھ آغازش بود آغاز نی اینی شستنی مدرسھ تو دلم رخت ماطی راه افتاد بھ سمت حو
 از عالقش بھم بگھ لبخند رو لبم نشست و دنبالش راه خوادی عشق حتما االن ھم مھی

 بعد گفتن عالقش بھم دی رو کھ بای خودم عکس العملشیافتادم استرس گرفتم و داشتم پ
 ی جادمی داطی حی توی چمنایکردم کھ خودمو روی منینشون بدم رو تو ذھنم تمر

 و میدادی مھی درخت تنومند بود کھ بھش تکھی نبود فقط ی خاصیجا...  مونیشگیھم
 ...  بود اونم با وجود رابرتای دنی جانی برا من دنج تری ولمیزدیحرف م

من و ...  میری از کانادا ممیراستش ما دار....  چطور بھت بگم دونمی من نمانای لنیبب_ 
 کھ پدرم بھ خاطر یدونیم...  آلمان میکنی مھاجرت ممیخانوادم بھ خاطر شغل پدرم دار

 .... کارش کھ
  از گفتی داشت باز در مورد شغل پدرش مدمیشنی از حرفاشو نمیچی ھگھی رفتم دوا

.... کجا بره !!!!  کشور بره؟؟؟؟نیاز ا...  اومدم تازه متوجھ حرفش شدم رونیفکر ب
 : وسط و گفتمدمی پرزدی کھ میی توجھ بھ حرفایب...  ؟یپس من چ

  شھ؟ی ؟ از کانادا؟ برا ھمی ؟ بریچ_ 
 :   گفتی عادیلی کرد و خ بھم نگاهمتعجب

 ... کھ حواست کجاست ؟ بھ خاطر شغل پدرم کھگمیخب آره دارم م_ 
 :  و گفتمدمی کالفھ وسط حرفش پرزدی داشت حرف خودش رو مبازم

 !!!؟؟؟؟یپس من چ_ 
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 :   کم تو چھرم دقت کرد و گفتھی... تعجب کرد  
 وسط منظورت نیتو ا....  گمی من دارم در مورد خودم و خانوادم مانا؟یحالت خوبھ ل_ 
 !!!؟؟؟ی پس من چیگی کھ مھیچ
 از دوست داشتن ی تا حاال نھ اون نھ من حرفدمی کھ داده بودم خجالت کشیاز سوت 

 دیمن نبا.... نھ ...  نھی دوسش دارم، وانکھیا....  بھش گفتمی می چدی حاال بامینزده بود
 :دستپاچھ گفتم...تونمی نھ من نمشکنھی ردم کنھ غرورم مترسمیم... بگم 

 من ی تو برشھی می چمی کھ با ھم برداشتیقی کھ پس تحقنھیمنظورم ا... زهیچ.... عھ_ 
   تمومش کنم؟یچجور

 کردم نگاھش کردم دای پمی سوتی برا ماست مالیزی چھی لو نرفتم و نکھی از اخوشحال
 :  مکث تو چھرم گفتی با کمچوندمشی پدیانگار فھم

 برم مادرم بود کھ دیخب من با....ی تمومش کنیتونیودت ھم ماون کھ آخراشھ خ_ 
 .... انایل....  برم دی و من بامی بھم زنگ زد امشب پرواز داریوسط باز

 بودم فقط نگاش کردم متوجھ حالم شد زود از جی من گی جلو آورد برا خداحافظدستشو
 کرد و رفت من ی خداحافظکردی متی موفقی کھ برام آرزویجاش بلند شد و در حال

 بھ انقالب یھنوز سر جام خشک شده بودم وفقط با حرکت سر جوابش رو دادم اونم پ
 ی نرفتھ بود کھ برگشت طورشتری چند قدم برهدرونم برده بود کھ زود ازم جدا شد تا ب

 : داشت نگام نکنھ آروم گفتی رخش بھم بود سعمیکھ ن
 عشق نای امی ما ھنوز بچھ اانای لیفک نکن از دلت خبر ندارم دل من ھم مث تو ول_ 
 یلی االن خی تجربش کنی بزرگ تر شدی و زود گذر بزار وقتھی ھوسسی نی واقعیھا

 ندارم و نانی چون بھ حسم اطمشھی برا ھمرمیسختھ ازت دل کندن اما م....زوده برات
 .... فراموش کن  تو ھمکنمیمجبورم برم پس فراموش م

 
 داشتم بھ رفتنش نگاه یبا بھت و ناباور...  شھیبرا ھم.... رابرت من رفت ......  رفت

تازه !!!!!!!  پس از دلم خبر داشت پس اونم بھم حس داشت خب چرا رفت؟؟؟؟کردمیم
اشکام دونھ دونھ رو صورتم ....  تو بچھ ھا گمش کردم دمشی ندگھیبھ خودم اومدم د
 .... ختنی چمن ریسر خوردن و رو

 
 فرودگاھھ ھنوز باورم ی حتما االن توکردمی اتاقم نشستھ بودم و بھ ساعت نگاه میتو

ھنوز چشام ...  منھ احمق رو بگو فکر کردم عاشقمھ رهی داره می زودنینشده بھ ا
 چھ راحت کردمی بھ خاطرات خودم و رابرت فکر مکردمی نمھی گری بود ولسیخ

 حق با رابرت باشھ دی شارفتنی رژه مم جلو چشمادمیخاطرات کم و ز... گذاشت رفت 
 رابرت خودمو ی کردم با حرفایسع.... اه ...  بچمیلی خیمن ھنوز برا عشق و عاشق

 و از اتاق اومدم دمی کشی نشد کھ نشد کالفھ پوفی ولرونی بامیگول بزنم و از فکرش ب
 کنمی می از رابرت خداحافظھی سره تو اتاقم و با گرھی از ظھر کھ اومدم خونھ رونیب

 چراغ آشپزخونھ ی بود ول١٢ کی ساعت نزدنییتشنم بود آروم پلھ ھا رو رفتم پا
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 نکھی توجھ بھ ای بدارنی بنای حدس زدم مامان اومدی ھم می آرومیروشن بود صداھا
 ھوی ھنوز متوجھ من نشده بودن خچالی ممکنھ باشن رفتم تو رفتم سر یتیتو چھ وضع

 نشستھ بود و زی میمامان رو...  کارانی و اآشپزخونھ وسط... بھ بھ ...چشام گرد شد 
 تو ھم گم شده بودن سرشون تو ھم بود و مشغول بای بود کھ تقرستادهی ایبابا طور

 مامان خجالت نکھی با اگرفتمی نبود مچشون رو می گل کرد دفعھ اولطنتمی شھوی....
 و یالیخی زدم بھ بدموخو...  گفتی نمیزی و چدیخندی بابا فقط مکردی و دعوام مدیکشیم
 کھ چشمشون بھ من افتاد مامان دمی آب تو دستمو سر کشوانی و لی نشستم رو صندلھوی

 خندشو نگھ داره منم کردی می بابا ھم سعنیی پادی و زود پردی کشیفی خفغیاز ھولش ج
 :  بود ھم خجالت زده گفتمی بھ مامان کھ ھم عصبالیخیبا چھره ب

   مامان؟یزنی مغی شده چرا جیچ_ 
 : پاشدم و گفتمھوی بگھ یزی رفت و تا خواست چی چشم غره امامان

 شما راحت شمی مزاحم نمدی ببخشگھی دنای خرمگس و اھی ھمون قضدیآھان ببخش_ 
 مامان ی خنده بابا بلند شد و ھمراھش غرغرایصدا...  رونی زدم بمی و زود جدیباش

 فقط الیخ یبابا ھم ب...  کارو کرده نی داده بود چرا  تو آشپزخونھ اریکھ بھش گ
 ای کننی می  بازم کارنمی ببخواستمی تو اتاق متم رفی ، راه پلھ رو گرفتم و زوردیخندیم

...  شدن ی اساسیری جاش ھم حالگنی تا ھمنمی بد بد ببی صحنھ ھادمینھ کھ ترس
برت بود  پتو و زود خوابم برد ، انگار حق با راری کھ کردم رفتم زیخوشحال از کار

 ....  کھ تو خواب فراموشم شدیچھ عشق زود گذر
 چشمم بھ عکس ھوی سر حال پاشدم و زود آماده شدم برا رفتن بھ مدرسھ یلی خصبح

 کنم رفتم کاری خب من چی دمغ شدم ولھوی اتاقم بود افتاد ی پاتختیرابرت کھ رو
رفتم ... امی با دلم کنار ب بھتره تانجایفعال ا: عکسشو برداشتم و گذاشتم تو  کشو  و گفتم 

 و بابا حتما خوابھ احتماال بھ مرادشون  کردی آماده مانھ مامان تنھا داشت صبحنییپا
 آروم بھ طرفتم برگشت و با ناز یلیمامان خ...   گفتم ری زدم و صبح بخی لبخنددنیرس

صبحانمو ... شبھی دی ھنوز تو حال و  ھوای جدینھ انگار  جد. ،.جوابم رو داد،
 دهی پف و قرمزم فھمیا حتما از چشمکردی نگام می چشمریخوردم مامان تمام مدت ز

 برگشتم طرفش ھوی کھ کردی پا اون پا منی ای ازم بپرسھ ھخواستی کردم مھی گرشبید
 :و گفتم

 ...رابرت رفت_ 
 :  نگام کرد کھ گفتممتعجب

 از شھی با خانوادش برا ھمشبی چم شده؟؟؟ رابرت رفت دنی بپرسنیخواستیمگھ نم_ 
 ... ھم تموم شدیھمھ چ.... کانادا رفت

 گفتمی بھش موی من و رابرت خبر داشت مث دوست بود برام ھمھ چھی از قضمامان
 مواظب خودم باشم گفتی و مرتب مدیخندیاونم فقط م...  مزاحم رو ی متلک پسرایحت

 سال ازم بزرگتره و ١٧ فقط می داری کمی برامھ اختالف سنی خوبیلیمادر خ... 
 برا ی داشت ولی ساده ایچشم و ابرو...   و جذاببایز...  مثل دوستھ تا مادر شتریب
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 کھ ی و خود عکسگرانی مادربزرگم بودم البتھ بھ گفتھ دھی شبافھی بود از نظر قبایمن ز
و  ناز ھی حرکاتم ناخواستھ ی بھ مادرم شباھت داشت چون اکثرا توی رفتارم کمدمید

 ھی شبکمان نی بھ رنگشتری البتھ بھی چشمام خاکسترکردی بود کھ آدمو جذب میلطافت
 رنگ چشمام فوق العاده اثر داره و نسبت بھ رنگ یچون انعکاس نور اطراف تو

 جذبھ من بود لی تنھا دلنی اکردی مریی رنگ چشم من ھم تغطیلباسم و رنگ مح
 ھیی قلوی با لبای مشکی مو و ابروردکی خودش مخی کھ ھمھ رو تو وھلھ اول مییچشما

 صورت خوش ھی دماغ متوسط و شدی مشتریب قرمز قرمز البتھ تو سرما شدت رنگش
 بھ لطف ورزش دیکشی مری منو بھ تصوییبای قاب زھی نی عمی مشکیفرم کھ موھا

در کل ....  پوش کی و شلیخوش است...  قد بلند یلیدلخواھم بسکتبال قدم بلند بود خ
 لی چون دلستمی نی راضمییبای ھم از زادی از خود نباشھ چون زفیالبتھ تعر... جذاب 

 ....دارم حاال تا بعد
  رونی منو از افکار آورد بمامان

 ؟ی کردھی گرنیواسھ ھم_ 
 !!! نکنم؟؟؟_ 
 ...نھ_ 
 ...مامان دوسش داشتم...عھ_ 
 ... سالتھ و١٨الن  ای تو ھنوز زوده کھ عاشق بشی ولدونمیم_ 
 با بابا ازدواج ی سالگ١٥اصن خود شما تو ... مگھ دل ندارم...  داره یچھ ربط_ 

   و زود؟نی اون موقع نگفت بچھ ای پس چرا کسنیکرد
 ...  اما تومی منو پدرت ھر دو عاشق بودکردیاون فرق م_ 

  دونستی مامان مزدمی حدس مدی قطع کرد و مردد نگام کرد پس باحرفشو
 ! ؟دونمی ھست کھ من نمیزیمامان چ_ 

 من من 
 

 :  گفتکنان
 نی ایشی ھم بزرگ تر می و ھر چی ھستییبایتو دختر فوق العاده ز...  انای لنیبب_ 
 کردن ی حرمتی بھت بتییبای زنی بارھا شده کھ سر ھمکنھی میی خودنماشتری بییبایز

 زی برات دندون تشتری ھوس باز بی و آدمارهی کنن سنت باالتر میو خواستن کار
 میرونی زن اھی اجتماع من ی توی بردی بااالخره خونھ نگھت دارم بی توتونمی نمکننیم

 نجای ای دخترم پاک باشھ پاک ازدواج کنھ از سبک زندگخوادی دلم میرونیبا فرھنگ ا
 بھ ی رو ندارگھی دی دخترای تو ھستم تو اگر آزادندهی چون نگران آکنمی میدور

 ھی قضنیا  چونی درک نکندی شاادی سرت بیی بالنکھی از اترسمیخاطر ظاھرتھ چون م
 کنھ اما برا ی چطور زندگای باشھ ی کھ دخترشون با کسی اصال مھم نانتیبرا اطراف

 و میرانی سختھ چون من اکنمی می کانادا زندگی سالھ دارم تو٢٠ کیمن کھ االن نزد
 ...   من مھمھ کھی اومدم و بزرگ شدم پس براایاونجا دن
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 کردم آرومش کنم حق  با ی گرفت دستش رو گرفتم و سعشی ادامھ بده و گرنتونست
 نھی خونھ ما عنی اومدم و بزرگ شدم اما فرھنگ و قوانایمن تو کانادا دن... مامان بود 

 اونم بھی مرد غر ارتباط بای ولمی و حجاب نباشنی بھ دبندی پادی شارانھی تو ایزندگ
 بھ کردمی می و سعرفتمی می آبری زیبد بود گاھ  ازدواج برا ماطھیخارج از ح

 گفتی کھ مامان مییزای با چی جواب مثبت بدم ولشدی کھ بھم می دوستیدرخواست ھا
 اون دی مورد توجھ بودم شای برا من سخت شده از بچگیزندگ....  شدمیمنصرف م

 ی چر بودم و ھمھ عاشقم بودن اما ھی و دوست داشتن دختر بچھ نازھیموقع بھ چشم 
 دادی خودشو بھ ھوس و شھوت می و جاشدی رنگ نگاه ھا عوض مشدمیبزرگ تر م

 بد یشنھادھای بد از حرفھا و پی کنم از نگاه ھای زنگ خطر بود تا دورھی برا من نیا
 شنھادی آرزو بود پسرا بھ چشم خواستن نگاھشون کنن و دادن پیی کانادایبرا دخترا... 

داشتن رابطھ ...  اما من نھ دادنینبود و راحت تن م س براشون مھم...ک.. و سیدوست
 سمتم و بمونھ برام ادی کھ دوسم داشتھ باشھ و با عشق بی کردن کسدای پکردیمنو منع نم

 و شی چند روز عایچند ساعت  برا ی خواستنیبای زھیسخت بود منو فقط بھ چشم 
 یلی سن خنی بھ امدی و رسدمی کھ قد کشی چند سالنی و بس ، تو اخواستنینوششون م

 نی ھنوز متوجھ حرف مامان از زدن ادمی کشیآھ....  داشتم ی مدلنی ای ھاشنھادیپ
نکنھ رابرت ھم ...  بھ رفتن رابرت داشت؟؟؟ اوه نھ ی نشده بودم خب چھ ربطھیقض

....  من کھ باھاش رابطھ نداشتم یول....  و بسخواستی مدت کوتاه منی ھمیمنو برا
 : دمی کردم پرسکردیاشکشو پاک م  بھ مامان کھینگاھ

 ،...  ماجراست؟ نکنھ اونم از رو ھوسنی ایخب رابرت کجا_ 
 :  وسط حرفم و گفتدیپر
 خوشم  ازشدمی کھ رابرت رو دی چند باری ، راستش توسی ننی اھی قضزمینھ عز_ 

 دمی فروشگاه دی مادرشو توی اتفاقشیاومد رنگ نگاھش بھ تو ھوس نبود ، اما ھفتھ پ
 تونھی نمنکھی رابرت از اگفتیم... ، بحث رفتنشون شد و در آخر بحث تو و رابرت

 من ترس دارم از ی ولھییبایانا دختر خوب و زیداشتھ باشدت ناراحتھ بھ مادرش گفتھ ل
 باشم کھ ھر روز ترس ی با دخترتونمی و من نمسی دردسر نی اون بییبایز... داشتنش 

 در خطر و نگھ ادی زشییبای کھ بھ خاطر زیاز دست دادنش رو داشتھ باشم دختر
 یمعمول  دخترھی با دهی محیاون گفتھ ترج..... مشکالت خودشو داره بایداشتن زن ز

 ،...ازدواج کنھ
 یلی رابرت منو ول کرد چون خینی مامان مث پتک تو سرم فرود اومد ی ھاحرف

 اونم با اون ناز و زدمی دامن مشتری ترسش بنی زدم منھ احمق ھم بھ ایپوزخند... بامیز
 خب حق داشت جلو چشم خودش بھم درخواست ومدمی کھ تو مدرسھ براش مییاداھا

 موندن نداشتم زود از خونھ زدم حوصلھ گھید... تحمل کنھ تونستی نمنوی و ادادنیم
 ھیدنبال .....  نکردمی داشت نگھم داره و آرومم کنھ توجھیو بھ مامان کھ سع رونیب

 مخمصھ ، مدرسھ نرفتم و فقط عرض و طول نی از اییواسھ رھا.... راه حل بودم 
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 شک, دی کھ بھ ذھنم رسیزیبھ چ...  و فکر کردم بھ راه چاره کردمی می رو طابونایخ
 ....  بھشون بگمدی بایداشتم مامان بابا قبول کنن ول

 
 نزده بود و گذاشت تا ی حرفگھی ، مامان دمیخوردی و ساکت غذا ممی شام بودزی مسر

 اونم آروم و شھی ظاھرا بھ بابا ھم گفتھ بود چون برعکس ھمامیخودم باھاش کنار ب
از سکوت خستھ شدم ... کردی نگام می چشمری زی و گھگاھخوردیساکت فقط غذاشو م

 : تا نگاه مامان و بابا بھم افتاد گفتمحکم میذاشتم البتھ کم بشقاب گیقاشقمو تو
 نکھیدوست دارم قبل ا... گرفتم ،کل امروز ھم روش فکر کردم ی جدمی تصمھیمن  _ 
 ...  برمنجای از اخوامیم... من... ، من نی خوب روش فکر کننی بگیزیچ

ظر ادامھ حرفم بودن  منتنمی سرمو باال آوردم تا عکس العمل مامان و بابا رو ببعیسر
 . تعجب کرده بودنیاما از االن ھم حساب

 چند ماه دمی رسی بزرگ شدم و بھ سن قانونگھی ، من دنی کردی چھ فکردونمیم_ 
 نی کھ بخواستمی کوچولو نانای اون لگھی ، دشمی درسم تمومھ و وارد دانشگاه مگھید

 ھی گرفتم برا ورودمی تصمنیبرا ھم.... امی خودم از پس خودم بر منیمواظبم باش
 :دی وسط حرفم پرنماما... برم گھی کشور دھیدانشگاھم بھ 

 ی عشق زود گذر بچگانھ کھ بھ زودھی... افتادهی کھ نی اتفاقزم؟یآخھ چرا عز_ 
 !!! ؟ی چرا برگھی دیکنیفراموش م

 ھم بھش فک کردم اما شی وقت پیلی کھ خھیزی چنی بھ رابرت نداره ، اینھ ربط_ 
 رفتن ی کھ آرزونی حرف زدی از کشورشھیاالن مصمم شدم کھ اجراش کنم، شما ھم

 خوامی ، حاال من ممیتونی شد حسرت کھ نممی رو اونجا نداریبھش رو داشتم چون کس
 کھ ھمھ جور یتو کشور....  محدودم د آزاھیمن ...  خستھ شدم نجای از اگھیبرم د

 ی اونم از ترس آدماستمیخودم ن.... محصورمنجایواقع من ا در ی دارم ولیآزاد
 ...  منو مصمم کردهشتری شما ھم بی ھایاطرافم نگران

 کردم واضح تر ی سعنی برا ھمکردنی نگاھم مجی گفتادهی ھنوز براشون جا نانگار
 ...  بدمحیتوض

قھ مند  کھ من رو بھ اونجا عالییزای چرانی از ای از کشورت گفتشھیمامان شما ھم_ 
 بودم کھ اگھ دهی خوب فھمش،ی از سبک زندگی از مردمش و فرھنگش گفتشھیکرده ھم

خب حاال من .  وقت امکانش براتون فراھم نشد چی ، اما ھرانی انیگشتی برمدیتونستیم
 ی مدت تا با خودم و آدماھیحداقل برا .... رانیا رمیم... حرف دلتونو بزنم خوامیم

 برام ی اون مھمونی کھ ممکن بود توی سر اتفاقشی دو سال پادتونھی.  امیاطرافم کنار ب
 نی شد پس؟ االن ھم ھمی برا من امن تره ، چرانی انی  خودتون بھ بابا گفتادی بشیپ

 رمی خب منی دارلی فامجامامان شما کھ اون...  رانی انی و منو بفرستنیحرف رو بزن
 ... ششونیپ

 ی بابا رفت تودمی فکر کنند و جوابم رو بدن کھ با کمال تعجب دی شدم تا کممنتظر
 .اتاقش و مامان ھم خودشو مشغول جمع کردن ظرفا کرد
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 ن؟ی بگیزی چنیخواینم.... مامان _ 
 .بزار بابات خوب فکر کنھ بعد_ 
 ھ؟ینظر خودتون چ_ 
 .می ، فعال برو بخواب تا فکرامونو بکندونمینم_ 
 .ریچشم، شب بخ_ 

 انجام دادم نتونستم بخوابم ، کالفھ بودم دنی کھ برا خوابی اتاقم و با تمام تالشیو ترفتم
 بودم سخت بود دل ریو بدن درد گرفتم ، تو اتاق قدم زدم و بازم فکر کردم ھنوز درگ

 ی اومدم و بزرگ شدم اما انگار الزم بود حتای کھ توش دنیطیکندن از دوستام و مح
 .  صبح بود کھ خوابم بردیدم دما...برم  دی بایبرا مدت کوتاھ

............. 
 ...  مدرسھیساعت ده شد امروز ھم مدرسھ ب... اه _ 

 از امروز کھ خواب نمی کھ نرفتم اروزی اون از دنیی غر کنان از تخت اومدم پاغر
 ، تعجب کردم دمی سالن دی کھ بابا و مامان رو توزدمی با خودم حرف منطوریموندم ھم

رفتم کنارشون و ...زدی نمضاشی وقت از مرچی مطب باشھ اون ھدیقت روز با ونیبابا ا
 :دمیدادم پرسی مبل جا می کھ خودمو رویدرحال

   شده؟یزی چر،یصبح بخ_ 
 نگام ی نزدن بھ جاش زل زدن تو چشام و با حال نگرانی حرفی جوابمو دادن ولآروم

 : لحظھ شک کردمھی کردن،یم
  بھم؟نی شده بگیزیخب اگھ چ_ 
 : شروع کردلکسی ریلی خبابا
 ھی تو ی برمی بزارمی بخوانکھی و ایی ، تنھا دختر مای ما بودشی پشھیتو ھم...  انایل_ 

 بر یری بگمی خودت تصمخوامی برامون سختھ ، اما من می کنی تنھا زندگگھیکشور د
 رانی تا حاال انکھی و با ای بھ کانادا نداری تو عالقھ اکردمی کھ فکر میزیخالف اون چ

 تنھا یتونی می کنی زندگرانی ای تویتونی کرده کھ متتیترب ی مادرت طوری ولینرفت
 موضوع فکر نی سال ھاست کھ دارم راجع بھ ایعنی فکر کردم یلی خشبی ، دیباش

 ، خب من و رانی امی اگھ بھ خاطر شغلم و پدربزرگت نبود تا حاال رفتھ بودکنمیم
 برات نجای ای زندگیشی بزرگ تر می تو ھم داریز طرف امی ندارطشویمادرت شرا
 خودت از پس مشکالتت ی کھ بتونی خانوم شدی اونقدرکنمی ، فکر مشھیسخت تر م

 ...  ھنوزی ولی کنی و تنھا زندگیایبر ب
 : گمی می چنھی کرد تا ببنگام

 تونمی مواظب خودم باشم من مدمی قول می ولنیمتوجھ شدم بابا شما نگران من ھست_ 
 .  رو بگذرونمی دور از شما مدتتونمی می کنم سختھ ولیتنھا زندگ

 ..  گرفتشی لحظھ ساکت بود کم کم گرنی کھ تا امامان
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فقط برا دانشگاه ...  گردمی نداره کھ ، برمھی قربونت برم مامان خوشگلم ، گریالھ_ 
 و حس نمی بب خودمنی کردفی رو کھ برام تعرییزای اون چخوادیدلم م...  اونجا رمیم

  از کنارتون جمشھی برا ھمشتونی پامیکنم ، درسم تموم شد م
 
 گھی من برم ددی مدت بدون سر خر عشق و حال کنھی نیخوای ، اصال شما نمخورمینم

 ...  نیشیراحت م
 ی کھ خنده دمی بھ قھقھھ شد اون قدر خندلی کردم کھ با چشم غره مامان تبدیزی رخنده

 ...  بابا و مامان ھم بلند شد
 ی جدی انگار جدمیدی و خندمی روز بابا سر کار نرفت و کل روز رو کنار ھم گفتاون
 . شدمیرفتن
 کنمی می دورتی پی آقادنی ھنوز ھم از درمی بسکتبالم رو نمی کھ کالس ھاھی روزچند
 ی تولمویتحص و زای وی سپرده کارالی وکھی بابا بھ رهی مشی داره خوب پیھمھ چ... 

 طرفم ، انگار راه انی میادی زی رابرت رفتھ پسرایاز وقت...  درست کنھ رانیا
 شھی مزاحم نداشتم ھمنقدریچقدر خوب بود حداقل ا  بودنشفھممیبراشون باز شده حاال م

 ...  کنھتمی اذی کسزاشتیھوامو داشت و نم
 ، دمیترسی انگار مرفتمی خلوت نمی جاھاکردمی پوششم دقت می کھ رابرت نبود توحاال

 ی کنن حتتمی سد راھم بشن و اذیی مزاحم ھاابونی کوچھ و خیبارھا شده بود کھ تو
 . کردنی متمی اذزدنی کھ میی مدرسھ با حرفایتو
 نگاه ھاشون منو نمیبی رو مانمی رفتار اطرافشتری شده بی رفتنم جدھی قضی وقتاز
 دخترا ھم خودشون رو کنار نمکی میتو مدرسھ چون از پسرا دور...  ترسونھیم
 و خودمو شمی حرفشون ناراحت منی شده با کوچکتری عادری رفتار ھام غکشنیم
 کھ با تعجب بھ کنمی متی شکارید مشی پی و حتکنمی دعوا می کنترل کنم گاھتونمینم

 شده بود االن ی کھ قبال برام عادییزای چی شده بودم حتریسخت گ.... کنھیمن نگاه م
 ی با موھازهی مزهی دختر رھی بود کای،تنھا دوستم جس... تحمل بود ریبرام سخت و غ

 شنیمی انھی شبشتری بانمکھ بی ولسیخوشگل ن... قرمز و صورت پر از کک مک 
  خونشونرمی ھم من می گاھشمی پادی اوقات می گاھکای مونھ ، جسی میارتون کیھا

.... 
 سنگ بھ پنجره اتاقش زدم اطشونی ، طبق معمول از تو حششی قرار بود برم پامروز

 خونشون آروم رفتم طبقھ باال ی از در پشتدمی چھره خندونش رو پشت پنجره دیوقت
 برا ھی گند دماغ و دائم الخمرد،مردیخدا رو شکر پدرش منو ند....  تو اتاقشدمیپر
 . نشمودررو باھاش رکنمی می سعامی ھر وقت منیھم
 تختش یاتاقش بود خوشحال از اومدن من دستمو گرفت و نشستم رو ی توکایجس

 . اومده کھ اونقدر ذوق دارهشی براش پی اتفاق خوبھی دونستمیم
 .... ی چھ خوب کھ اومدانای لیوا_ 
 ؟ی ذوق کردنقدریچھ خبره حاال ا... اوووو _ 
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  تابلوعھ؟افمی قنقدری اینی_ 
 ...  آره_ 
 ...و بست خواست پس بزنھ جلوشو گرفتم رششی دست زدم پس کلش کھ نبا

  دیخب باشھ ببخش_ 
 .. کنممی باھات تقسموی من خوشحالیاگھ گذاشت_ 
  شده؟ی چنمیباشھ بابا بگو بب_ 

 اومده باشھ دوباره ذوق زده بھ طرفم برگشت و شروع کرد با آب و ادشیانگار تازه  
 باھاش مچ ی پارتی توی کھ بھ تازگی پوستاهی ،پسر ستیتاب راجع بھ رابطش با اسم

 دهی گفت کھ من ھم ندتی اسمکیاونقدر از احساسات رمانت....شده بود حرف بزنھ 
 ... عاشقش شدم

 .نی تا باھم آشنا بشای ، تو ھم بنمشیامشب قراره بب_ 
 ی جاای جور پارتنی ادونھی میشناسی مامانم رو کھ می ولی جسخوادی دلم میلیخ_ 

 دهینم اجازه ستی برا من نیمناسب
 ،خب یاصال مگھ تو با رابرت تموم نکرد...  یریگی بچھ ھا اجازه منیع....  انایاه ل_ 

 ی ھستییبای ، تو دختر زانی میی چھ پسرای کن اگھ بدوندای و جفتت رو پی مھمونایب
 .اری سمتت پس بھونھ نانی ھمھ می بھ راحتدونمیم

 رمی مرونی ندارم کمتر بی بود من االن چون دوستکای فکر کردم حق با جسیکم
 . سر تنھا بودن کنار گذاشتمحاتموی از تفریلی خی و حترمی نمیمھمون

   مونمی مشتی شب پگمی برم خونھ کھ مامانم بفھمھ بھش مدی نبای ولامیباشھ م_ 
 .می شد پس زود زنگ بزن تا بری عالیلیآره خ_ 
 ام؟ی لباس بنیفقط من با ا_ 
 خب مگھ چش؟_ 
 ...خوامی می مناسب مھمونزی چھی....  سادس یلیخ_ 
 . دست لباس بھت بدمھیخب بابا از اول بگو _ 
 منم برم بھ مامانم زنگ اری دونھ بھیآره دمت گرم پس تو از اون لباس خوشگالت _ 

 ...بزنم
دو .... بوق ھی.....ی بالکن اتاق جسی بھ دست رفتم توی و سر خوش گوشخوشحال

 ...  یلو مامانعھ ا..سھ بو.... بوق 
  ؟زمی شده عزیچ.... انای لییتو _ 
  عشقم؟ی زنگ زدم حالتو بپرسم خوبیچیھ_ 
 ؟ی راه انداختزمی عشقم و عزینجوری ایخوای می چیگیتو کھ راست م_ 
 . بمونمکای امشب خونھ جسخوامیخب راستش م.....  ؟؟؟؟ نیدیعھ فھم_ 
  شده؟یزیچرا چ_ 
  ؟گھی بمونم دشھیم....  ادی مرینھ فقط امشب باباش د_ 
 . دنبالتفرستمیباشھ پس آخر شب بابات رو م_ 
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   ، باشھ؟میخوابی مونم زود می مخوادینھ مامان نم_ 
 .  خب پس مواظب خودت باشیلیخ _ 
 یباشھ قربونت برم ، با_ 

 روشن با دو تا بند نازک رو سرشونھ ی لباس آبھی کای تو اتاق ، جسدمی کردم و پرقطع
 ی تر بود بھم داد ساده ولرهی کمر لباس کھ تی کمربند پھن توھی و کوتاه و نیو دامن چ

 زدنی اسپرت مپی تای مھموننی ای  بود تعجب کردم آخھ اکثرا توکیفوق العاده ش
 :کردیھنوز داشت بھم نگاه م

 
 ومد؟ی نکنھ خوشت نھیچ_ 
  ؟ی چرا اسپرت ندادی قشنگھ ولیلیچرا خ_ 
 تو شتری بینجوری نباش اھی مث بقی خوب بدرخشدیتو با.... فرق داره ی مھموننیا_ 
 یدید

  کای جسی مرسیوا_ 
 یلی خی شد جسدنی برداشت و مشغول پوشنی ست جھی ھم خودش

 
 نھ واقعا ھم دمی بود انگار نھ انگار منم تو اتاقم پشتمو بھش کردم و لباس رو پوشراحت
 باسنم بود رو ی تا روشی کھ بلندموی لخت و مشکی کل موھای بھ کمک جسومدیبھم م

 محو کردم در کل اھل شی آراھی سرم ی بزرگ ھم گذاشتم روی تل آبھی ختمیدورم ر
 ذره خوب ھی ی مھمونی برای ولکننی مشی آرااره بدکی زنانجای نبودم چون اشیآرا

  انداختمنھی تو آیبود نگاھ
 انای لیچقدر ناز شد.....واوو_ 
  نطوریتو ھم ھم_ 
  دست منھی ددنی ماشمیبر_ 
 میدی خندی و کلمی در آوردی مسخره بازی حسابنی ماشی تومی راه افتادی جسبا

 از  بدو ی بود ولی طرف کدونمی کلوپ بود اصال نمھی تو ی مھمونمیدی رسباالخره
 داغونھ اکثر دختر پسرا تو دل ھم مشغول بودن خب یلی اوضاع خدمیورودمون فھم

 چشم چرخوند و ی داشت جسی بازم برام تازگی ولومدمی ھا منجایدفعھ اولم نبود کھ ا
 .  کشون برد اون طرفشون شل شد و منو کششی جا ثابت شد نھی یرو

 رو ی نرم دست جسیلی شد خکمونی بود نزدپی کھ فوق العاده خوش تی پوستاهی سپسر
 ھم با لبخند خودشو تو آغوشش ی زد جسکشی انگشت کوچی رویگرفت و بوسھ ا

 : کردیانداخت رو کرد سمت من و منو بھ اون پسر معرف
   دوستمھنی تریمی صمانایل_ 

 : دست منو فشرد و گفتی بھ آرومپسر
   ھستمتی من اسمبای زی خوشبختم بانویلیخ_ 
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 فوق ی پوست بود ولاهی سنکھی تکون دادم حقا الل شدم با ای زدم و فقط سریلبخند
 زنھی با آب و تاب ازش حرف می کھ جسستی نخودیده جذاب و خوش پوش بود بالعا

 ھم کھ رسما ازش ی کرد جستی بار ھدازیدستشو پشت کمر من گذاشت و بھ طرف م
 مشغول رقص ، ی بود چند نفرپخش  تو فضای کر کننده ایقی موسی بود، صدازونیآو

 دفعھ اول ادمھی و دستمون داد قبال ھم  خورده بودم ختی سھ جام مشروب رتیاسم
 خوش بگذره ی امشب حسابخواستیدلم م...  بھتر بودم یحالم بد شد کھ تو دفعات بعد

 افتاد کھ تی و اسمکای زدن بودم چشمم بھ جسدیمشروبمو مزه مزه کردم در حال د
قانھ رو  عاشی شد و دلم اون بوسھ ھامی لحظھ حسودھیگھ شده بودن یغرق ھمد

 نظر ری کھ منو زی نگاھینی حسرت نخورم سنگنی از اشیخواست ، پاشدم برم کھ ب
 از پشت ی دستھویپشتمو بھش کردم کھ برم ...آروم اومد سمتم....داشت و حس کردم

 : و زمزمھ کرددی کشیقی موھام و نفس عمی سرشو برد الدیاومد و منو تو آغوش کش
  پرنسس؟یدیافتخار م_ 

 زشی چشمام نگاه کرد محو نگاھم بود و من داشتم آنالی روم و تواومد روبھ 
 شی تھ ری آبی پوست روشن و چشمای پرپشت مشکیھم قد من بود موھا.....کردمیم

 بود ھنوز نگام ی و صورتکی لبش نگاه کردم کھ باری صورتش بود روی ھم رویکم
 بھ خودم اومدم بھ پسر رو زدم  رو لبم نشست چند بار پلکی لبش بود کھ بوسھ ایرو

 کردم و خودمو یزی نگاه کردم اخم رکردیبروم کھ با لبخند دستشو دور کمرم حلقھ م
 : من شدی کار رو کرد متوجھ ناراحتنی اجازه ای ناراحت بودم چون بدمیعقب کش

   نیشی ناراحت مدونستمیمتاسفم نم_ 
 شی حتما پومدی دنبالم نگھی رفتم دی اگھی حرف بھ سمت دی پر رنگ تر شد و باخمم

 ی بکنم اما پسرای رقص حسابھی برم وسط و خواستمیم....خودش گفتھ دختره کم داره 
 دنیخندی بود و متیتو آغوش اسم.... کای اون وسط نبودن کالفھ رفتم سمت جسینرمال

 بھ من بود و تی شد و اومد سمت من ، نگاه اسما جددی ببخشھیچشمش بھ من افتاد با 
 . کردیسر تا پامو برانداز  م

 ؟ی شده کالفھ ای چانایل_ 
 !!!؟یترکونی الو متی تو دل اسمی خودت رفتنجای ایمنو آورد_ 
 . طرفتانی کم قر بده پسرا مھیخب برو .  شدهیحاال گفتم چ.....اوووو_ 
 حد منن؟ در نای نگاه بنداز اھی نایآخھ خودت بھ ا..... یگیعھ نھ بابا راست م_ 
  بدم بھت؟توی اسمیخوایاصال م.... ی رو قبول نداریشکیتو ھم کھ ھ_ 
 ..... ایگیبد ھم نم_ 

  اومد کنارمونتی گفت کھ اسمیی زد تو سرم و پرروآروم
  ن؟یدی افتخار مبای زیخب خانوما_ 
 تیس بود ، خندم گرفت اسم...ک... اشاره کرد کھ مخصوص سی با دست بھ اتاقو
 زدم و خواستم تنھاشون بزارم تا برن بھ ی بود لبخندی تازه اول مھمون ھول بودیلیخ

 :  دستشو دور کمرم حلقھ کرد و بھ اتاق اشاره کردتیکارشون برسن اسم
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 ....کجا اونطرفھ_ 
 ھم لبخند بھ لب با چشم بھ اتاق اشاره ی منم باھاشون برم جسخواستی کردم متعجب

 آروم ھلم دادن سمت اتاق در کھ باز شد چشمم بھ کنمی نمی حرکتدنی دیکرد ، وقت
حداقل االن ..... تجربش کنم خواستمینھ من نم....تخت دو نفره افتاد تازه بھ خودم اومدم 

 ... نھ.... نھ معشوقش  اونم با دوستم وینجوریو ا
 .. نھ_ 
  انا؟ی شده لیچ_ 
 ....  تونمیمن نم_ 

 کردی کھ مدام صدام میت در و بھ جس سمدمی دوکای و جستی چشم متعجب اسمیجلو
   نکردم ، خودشو بھم رسوند و مانعم شدیتوجھ

  انا؟ی لیکنی مکاریمعلوم ھست چ_ 
 ... تونمینھ من نم_ 
  ی بتوندی بای باشی فراریخوای می تا کانایچرا ؟ ل_ 
  تونمینھ کھ نخوام ، نم_ 
 االن ھم ،یای ترست کنار بنی با ادی پزشک تو باھی شی چقدر بھت گفتم برو پنیبب_ 

 .  ھواتو دارمشتمی من پایدنبالم ب
   ندارمشوی شو من آمادگالیخی بکنمی خواھش مکایجس_ 
 ؟ی کنکاری چیخوای ؟ خب می چینی_ 
 ...ی جسکنمی برم خونھ ، خواھش مخوامیاالن فقط م_ 

 روی ازش جدا شدم از کلوپ اومدم بی حرفچی ھیب
 
 برم ی دادم با تاکسحی کھ تنم بود ترجی با لباسیول قدم بزنم خواستی ، دلم من

 ،......خونھ
 
 حرف زدن  از یصدا... ننی لباس ببنی منو با اخواستمی رفتم تو خونھ نمواشی واشی

 ھم جز مامان و بابا حضور داشت کھ با ی شخص سومھی انگار ومدی سالن میتو
 ... سادمی گوش وای صداش مطمئن شدم خودمو نشون ندادم و از حس فضولدنیشن
 ای ری باالخره دشمی شما از دخترتون نمی پنھان کارنی اندرسون من متوجھ ایآقا_ 

 برا ھر سھ شما بھتره ، من ینطوری انی پس چھ بھتر کھ خودتون بھش بگفھمھیزود م
 ی جادمی واحد براش خرھی مجتمع خوب و امن ھی یھمھ کاراش رو انجام دادم تو

 ھم آمادست فقط زای وشھی درست مامتحاناتش  ھم بعد از اتمام دانشگاھشی کاراھیخوب
 رو تی اگھ واقعدی شادی ، از االن بھش بگرمیگی مدی کھ ھر وقت اراده کنطیمونده بل

 . بدونھ از رفتن منصرف بشھ
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  خودشو میخواستی نممی ازش پنھان کردنوی اگھ تا االن امیمن و مادرش فقط نگرانش_ 
 ی آمادست من بھ زودی و ھمھ چدیگی منطوری اگھ شما ای ماجراھا بکنھ ولنی اریدرگ

 . کنمیباھاش صحبت م
 . دی رو بگم تا بعدا بھ مشکل نخورنای من بود کھ افھیدر ھر حال وظ_ 
  نی اومدنجای تا انیممنون کھ لطف کرد_ 
 یبابا برا کھ داخل راه رو بود مامان و ی اتاقی رفتم توعی بودن سری حال خداحافظدر

 طبقھ باال دمی دوعی و سردمی تا دم در رفتن ، فرصت رو مناسب دلی وکیبدرقھ آقا
 نی کردن ، تو ھمی رو از من مخفی چینی کردمیبھ حرفاشون فکر م... تو اتاقم دمیچپ

 ... شد و خوابم بردنیگافکار بودم کھ کم کم پلکام سن
 

 اون شب بھم بگن اما ھنوز کھ مھر ھی مامان راجع بھ قضای منتظرم تا بابا ھی روزچند
 زود ای ری و روز رفتن من دشمی مکیکم کم بھ امتحاناتم نزد... سکوتشونو نشکستن 

 ی خبرچی شده اما ھادی زبتاشی بود غی تعجبدمی رو ندکای جسی  ، از شب مھمونرسھیم
 ...خونشون  بعد از کالس برمدیندارم با
 و گفتنیکالس دختر و پسرا دستھ دستھ م نشستھ بودم تا برم سر ی گوشھ امنتظر

 وقت نتونستم با چی نداشتم ناراحت بودم ھی دوستکای کھ بھ جز جسنی ، از ادنیخندیم
 بھ دی شادونستمی نملشوی داشتھ باشم دلی مدرسھ رابطھ خوبی بچھ ھاھی بقای امیھم کالس
 اونا باشم مثل اونا رفتار کنم ، اما بار ھا شده بود کھ ل مثتونستمی بود کھ نمنیخاطر ا

 ھستم و خودمو از ھمھ باالتر ی من دختر مغرورگفتنی تمسخر بھم میبچھ ھا از رو
 .... شدی ما از ھم می اونا از من بود کھ باعث دورری تفسنی ادونمیم

را  ظاھی قبلری برامون اومده دبیاضی درس ری برایدی جدری ھست دبی روزچند
 ی سالھ با چشم و ابرو٣٥ حدودا ی کرده مرددی داشتھ کھ کال خودشو باز خریمشکل

 ی ولزننی و اخالقش حرف مافھی و قپی دخترا از تشتری جذاب ، بیی جوراھیبور اما 
 و ھمھ حواسم بھ مسئلھ می بودسش بھ بحث در موردش ندارم سر کالیمن عالقھ ا

 گرفتمی می نمرات خوبیاضی درس ری قبل بھمون داده بود توقھی بود کھ چند دقیسخت
 بار نی و اکردمی مدای زودتر از ھمھ جواب رو پشھی بودم ھمدهیچیو عاشق حل مسائل پ

 یاضی رری دبزی ، خوشحال از حل مسئلھ برگھ بھ دست رفتم سمت منطوریھم ھم
 قھیختھ باشم چند دق رو جا نندایی جادی ھنوز ھم سرم تو برگھ بود شاکردمیمنگاھش ن

 بود سرمو کھ بلند کردم چشم تو چشم گھی دی ظاھرا حواسش جای منتظر شدم ولیا
 چرا نی اایوا خدا... کردی چونش زده بود بھ من نگاه مریشدم باھاش دستش رو ز

 برگھ رو گرفت و آروم کنمی ماش دارم متعجب نگدی دی ، وقتکنھی نگام مینجوریا
 تکون دادم و سر جام نشستم ھنوز یگفت بعد از کالس بمونم باھام کار داره سر

 رھا شم زشی از شر نگاه تنکھی ای براشدمی می داشتم عصبگھی من بود دینگاھش رو
 بای تقردمی کھ ددمی نفھمیزی چگھی کارش دست برداره دنی گذاشتم تا از ازیسرمو رو م

 شدن از لشونی وسای بودن کھ مشغول جمع آورگھیشده چند نفر د ی خالسکل کال
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 ھم یاضی رری لندو دبی متعجب بودن ظاھرا آقاکنمی نمی من راحت نشستم و کارنکھیا
 ی بودم بعضدهیشن...  تو دلم افتاد از تنھا بودن باھاش یمنتظر بود زودتر برن ، ترس

 از مردود کردنشون یحت کردن رض کالس بھ دانش آموزاشون تعی تورھایاز دب
 رفت رسما ترس افتاد بھ رونی نفر کھ بنی ، آخرکردنیجھت ساکت موندن استفاده م

 بھ من انداخت و با لبخند رفت و در کالس رو بست اومد ی لندو نگاھیآقا.... جونم 
 ی بود کمنیی جلو پام گذاشت و نشست از ترس سرم پاقی رو دقیروبھ روم و صندل

 : شدرهیبعد آروم چونمو گرفت و سرمو آورد باال و تو چشمام خ مکث کرد
 ...انای لی دارییبای زیچشما_ 

 ی و اخم کردم وقتدمی عقب کشعی سردمیترس.....  لباسم ی دستشو برد سمت دکمھ آروم
 : آروم عقب نشست و گفتدیحرکت منو د

نمرات دفترمو بدم  دی و من امروز باشھی امتحانات شروع مگھی دی کھ ھفتھ یدونیم_ 
 داشتم نمره می من تصمی ھمش خوب بود منتھدمیدی ، خب من داشتم نمراتت  رو مریمد

 کھ بھ فھی و حی ھستی ترم رد کنم ، تو دختر خوبانیمسئلھ امروز رو بھ عنوان م
 ی ھم نخواھی من اگھ نخوام امتحان خوبیدونی می رو رد بشیاضی مسئلھ رھیخاطر 

 ... ی و صفر شدیداشت مسئلھ امروز ھم غلط حل کرد
 کھ داشت نطوری مطمئنم ، ھمنوی ممکن بود من اونو درست حل کردم اری کردم غھنگ

  باز دستشو برد سمت لباسم تا دکمدادیادامھ م
 
   ھامو باز کنھه

 ......  نمره قبول کنمنی تو رو با بھترتونمی می اصال نگران نباش من حتیول_ 
 برم دی خودم گفتم من باشی پکردی کارو منی آروم ایلی اول و دوم رو باز کرد خھدکم

 بھ خواستی بودم اون فقط مری رفتنم ھم فعال کنسلھ درگرانی قبول نشم ایاضیاگھ ر
 ی رو بکنھ نھ اون دروغگونکاری بزارم ادی کنھ نبایخواستھ شومش برسھ و منو قربان

 ی دستمو زدم رویسوم رو خواست باز کنھ فور مھ بھ خواستش برسھ دکدی نبافیکث
 بکنھ کولمو برداشتم و از کالس زدم ی کارنکھی قبل از ادمیدستش و خودمو عقب کش

 کردنی کھ متعجب نگام مھی توجھ بھ بقی بی داشتم ولگھی کالس دھی دمیدوی فقط مرونیب
...  چرا من ایخدا ،  و دکمھ ھامو تند تند بستم اشک کل صورتمو پوشونده بوددمیدویم

 و بلند بلند بھ کردمی مھیگر....  فتمی ھوس باز بی آدمانی تو دام ادیچرا ھمش من با
 ، بھم بگو تونمی خستھ شدم ، نمگھید...  کردمی متی شکازدمی با خدا حرف میفارس

 ، کاش یدی آفری ، کاش منو زشت مخوامی رو نمی لعنتییبای زنیمن ا...  کنم کاریچ
.... متنفر.... کھ ھستم متنفرم ینی از اخورهیحالم از خودم بھم م... کردینم  نگامیشکیھ

 نداشتم فقط خودمو رسوندم خونھ االن فقط آغوش مادرم منو آروم ی کس توجھچیبھ ھ
 دی دودی منو با اون حال خراب دی نشستھ بود وقتونیزی تلویمامان پا.....  کردیم

 ....سمتم
    شده؟ی چانایل....  من یخدا_ 
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 :  کردم خودمو انداختم تو آغوششھی ھق زدم و گرفقط
 ...،. یمامان...خوادیدلم بغل م..... مامان _ 

 موقع ھا بھتره فقط بغلم کنھ و نوازشم کنھ نی تو ادونستی مشناختی منو خوب ممامان
 آروم قھی کردم بعد چند دقھیسرمو تو بغلش گذاشتم و گر.... نگھ تا آروم شم یچیو ھ
 تو خودم نگھ دارم تونستمی رو گفتم نمھیم و تو ھمون حالت ھق ھق کنان قضشد

 اونقدر آروم کھ کم کردیبا نوازشاش منو آروم م  بود کھزمی ھمدم من مادر عزنیبھتر
 .....کم خوابم برد

داشتم موھامو کھ ....  شدم غروب بود تا االن خواب بودم داری جام زدم و بی تویغلت
 ادی کھ تنم بود افتاد  بازم ی کھ نگام بھ فرم مدرسھ اکردمی شده بود مرتب مشونیپر

 اون شی کھ چند ساعت  پیی لباسم گذاشتم جای دکمھ ھایصبح افتادم دستمو رو
 از اتاق زدم رهی نگمی باز گرنکھیواسھ ا  لمسش کرده بود بازم بغض کردمیعوض

 برام کردی مفی رو براش تعری چ مامان داشت ھمھومدی مامان و بابا می صدارونیب
 بود یرفتم جلو و خودمو نشون دادم بابا عصب....  بفھمھ نویمھم نبود کھ پدرم ھم ا

 :  بغلشیو تدی کنم منو کشی حرکتنکھی قبل اشمی اومد پعی چشمش بھ من افتاد سریوقت
 رو درست ی نکن ، خودم ھمھ چتی خودتو اذگھید.... فھممتیم.... زمیدختر عز_ 
 .... کنمیم

 ...  حاال مامان و بابا پشتم بودننکھی بودم از اخوشحال
 مشکل انجام نی حل ای برای کارھی صحبت کرد و ازش خواست تا لشی شب با وکبابا
 ... بده

 مدرسھ ھماھنگ شده بود ری با مدی مونده رو مدرسھ نرفتم ھمھ چی چند روز باقنیا
 دفتر ی مدرسھ اونم ھمراه بابا ، تورمی امتحانم میامتحاناتم شروع شده و من فقط برا

 ....  دارمی خوبنی بھ ای بابانکھیخوشحالم از ا.... دمی امتحان مریمد
 
 ی ولومدهی بفھمم کجاست و چرا نخواستی دلم میلی خومدی نکای کل امتحانات جسیتو 

سخره و  امتحان میوقت نکردم تا امروز کھ باالخره تموم شد راحت شدم از شر ھر چ
 اومدم رونی از دفتر کھ بامی مدرسھ شوم بنی بھ اخواستمی نمگھیمزخرفھ خالص شدم د

 کنم ی ھم نداشتم کھ ازش خداحافظی دوسترونیپشت سرم ھم نگاه نکردم زود زدم ب
 .... کای استراحت کوچولو برم خونھ جسھی داشتم بعد میتصم

 
 ....مامان.... کھ گل دخترت چھ کردهنی ببای ؟ بیی جونم ، کجایمامان....  یمامان_ 
 ...خونھی ؟ کبکت خروس مانایچھ خبرتھ ل_ 
 ....  کھ نگوکنھی قوقول می ھم قوقولنی ، ھمچخونھیبعلھ کھ خروس م_ 
 ...  ماچ آبدار از لپش کردمھی خنده رفتم با

 .زکمی عزنمتی خندون ببشھیھم_ 
 ؟یمامان_ 
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 جانم؟_ 
 ران؟ی تا من زودتر برم ادیده با بابا صحبت کن حاال کھ امتحانام تموم ششھیم_ 
 ...ادهی حاال تا باز شدن دانشگاه ھا وقت ز؟یعجلھ دار_ 
 ذوق رفتن یلی خی چرا ولدونمی زودتر برم نمخوادی فقط دلم مگمینھ بھ اون خاطر نم_ 

 ھی آشنا بشم و التونی با فامنمی ببرانوی ای قبل شروع دانشگاه برم ھمھ جاخوامیدارم ، م
 . گھی دارمیخو وقت کم م...  گھیعالمھ کار د

  شد کھ لبخند از لب مامان محو شد و خودشو مشغول کارش کردی چدونمینم
 . شھی نمریحاال د... گمیباشھ بھش م_ 
  ن؟ی زدم؟ چرا ناراحت شدی شد مامان ؟ حرف بدیچ_ 
 ...ی خستھ ایلی کم کار دارم برو استراحت کن حتما خھی زمینھ عز_ 
 .رهی دلگیزی کامال مشخص بود از چی کنھ ولی مخفشوی داشت ناراحتی سعنکھی ابا
 و بعد از نییرفتم پا...  شھی مث ھمکی مرتب و شدمی دنھی آی خودمو توگھی بار دھی

 ...کای جسی خونھ ی بھ سوشی از مامان پیخداحافظ
 نی قدم زدن کرده بود انگار از االن دلتنگ ای دلم ھوابی رفتم عجادهی رو پری مسکل
 االن جز ی از خاطرات خوبمھ ولشتری من بی خاطرات بد زندگنکھی با اشدمی مابونایخ
چقدر امروز رو ...  ی عالی ھوادمی کشیقینفس عم....  نداشتم یچی حس خوب ھھی

 ... دوست دارم
 با شھی ھمستی خونھ نکای جسنکھی مث ارینخ.... اول ، سنگ دوم، سنگ سوم، سنگ

 با ی ساعتمی نبود نی اما االن خبرشھی جلو شدیپریزدن سنگ اولم بھ پنجره اتاقش م
 ی اقھیچند دق...  دم و باز دم کوتاه زنگ خونشونو زدم ھیخودم کلنجار رفتم تا آخر با 

 ... پس کجانیچ ینی نشد، یمنتظر شدم اما خبر
 و چند قدم دمی باباش جلو پام ترمز کرد ترسنی سوال کنم کھ ماششونی از ھمساخواستم

 بودم پس بھ خودم جرات دادم تا از پدرش سوال کای نگران جسیلی خیرفتم عقب ول
 ، دمیدی بود اون زن رو می شد دفعھ اولادهی پنی از ماشی پوشکیھمراه زن ش... کنم 

 . فقط منتظر نگام کردنشونھر دو... جلو رفتم و سالم کردم 
 ومدهی مدرسھ ھم نی ازش ندارم حتی خبرھیچند وقت...  یھستم ، دوست جس انایمن ل_ 
  ن؟یشما ازش خبر ندار...  سی ظاھرا ننجایاومدم ا... 

 کھ دستشو دور شونھ زن ی پدرش خوش اخالق برخورد کرد در حالشھی ھمبرعکس
 :  گفتکردیحلقھ م

 .نھ من خبر ندارم_ 
 ...نیشما پدرش ھست...  ؟ی چینی_ 

 : ھ زن گفترو ب 
 . امی خونھ منم االن می برو توزمیعز_ 
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 خونھ، حالت صورتش ی جدا شد و رفت توی از پدر جسی چندش آوری با عشوه زن
 اون زن خودشو نگھ داشتھ ی گند دماغ ، انگار جلویعوض شد باز ھمون مرد اخمو

 ...بود
 ؟یداری چرا دست از سرمون بر نمھیچ_ 
 !کامی ندارم فقط نگران جسیمن کھ کار_ 
 .ای ننجای اگھی پس دسی ننجای اگھی دکایجس_ 
  خب کجاست؟_ 

 :دی موھاش کشی توی دستکالفھ
اونم ...  ادی کنار بی با جستونستی ازدواج کردم ھمسرم ھم نمی ، من بھ تازگدونمینم_ 

 . رفتنجای از انی ھمی براادیاونقدر بزرگ شده کھ خودش از پس مشکالتش برب
  کردهرونی شدم مردک خودخواه بھ خاطر اون زن دخترشو از خونھ بیعصب

 ن؟ی کردرونشی بای رفت نجایاز ا_ 
 : داد زدبای صورتم تقریبا اخم تو 

 نمتی ببنجای اخوامی نمگھی برو ، دنجای ما دخالت نکن ، حاال ھم از ای تو زندگنقدریا_ 
  ؟یدیفھم.... 

 .... جوابشو بدم از اونجا دور شدمنکھی ابدون
 و نوش  خودشھ ، شی کھ فقط بھ فکر منافع و عی مرد خودخواه و عوضشناختمش یم
حاال ھم بھ خاطر اون زن از دختر خودش گذشتھ ...  کردی توجھ نمکای وقت بھ جسچیھ

  من ؟ دخترشی پومدیچرا ن.... االن کجاست ینی.... کرده رونی رو بکایمطمئنم جس... 
 . خودت کمکش کنایخدا.... نمی ببنشو خرد شدخواستھی بود حتما نمیمغرور

 کھ یزی فکر کردم تنھا چکای کردنش نداشتم کل شب فقط بھ جسدای برا پی راھچیھ
 فردا دیبا...  پوست باشھ اهی ھمون پسر ستی اسمشی بود کھ پنی حدس بزنم اتونستمیم
 ازش خبر داره تی رفتم بزنم حتما اسمکای بار با جسنی سر بھ اون کلوپ کھ آخرھی

 ....اونجا پاتوق اون پسر بود
 گفتنش ی برادونمی فقط مھی چدمی ھستن کھ ھنوز نفھمی مسئلھ اھی ری و بابا درگمامان

مامان در مورد عجلھ .... شھی مانع میزی چھی ظاھرا کننی پا اون پا منی ایلیبھ من خ
 تا شروع دانشگاه منو خوانیخالفت کرده و م بھ چھ علت ، سخت میمن بھ بابا گفتھ ول

 و نھ علتشو دادی نداشت نھ اجازه می ادهی من گفتم فاھم  نگھ دارن ھر چقدرنجایا
 .... گفتیم

  وقت نشده بچی استرس زا بود ھشھی کلوپ برا من ھمی تواومدن
 

 رو بھ ی ترس بدنی اکثرا اراذل بودن و انمی ببی درست درمونی جاھا آدمانجوری اود
 ھا یلی کنم خدای آشنا پھی چشم چرخوندم بلکھ امی کھ تنھا مھی دفعھ اولکردیمن وارد م

 تو چشم یلی انگار خی تنم بود ولی ادهی لباس ساده و پوشنکھیحواسشون بھ من بود با ا
 کھ امی برونی بپرسم خواستم بی نکردم تا ازش سوالدای رو پیکس نکھی از ادیبودم نا ام
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 و تی ، اونقدر از بودنش احساس امندمی ذوق زده بھ طرفش دوتیم اسدنیبا د
 :  صداش کردمیادی زی و شادجانی کردم کھ ناخواستھ با ھیخوشحال

 ....تیییییاسم_ 
 : دی حرکتم متعجب شد کھ اومد جلو و پرسنی از ااونقدر

  ؟انای شده لیچ_ 
 ی بازعی کھ چھ ضای رفتار اون شبم افتادم واادی ، تازه ادشھیخب خدا رو شکر منو  

 من چھ عطر ی خدای شد واکی بھم نزدنییدر آورده بودم خجالت زده سرمو انداختم پا
 ....  ییخوشبو

   تو حالت خوبھ؟انایل_ 
 ...  کنمدای پنجای شما رو ادی بودم کھ اومدم شاکای نگران جسنقدری ، ادیببخش_ 
 ...  تعجبشو گرفتیض شد و غم جا حالتش عوکای اسم جسدنی شنبا

 ؟ی خبر داریتو از جس...  تیاسم_ 
 ... ایدنبالم ب_ 
 رو ی ، نکنھ بخواد کار اون شب مھمونرهی افتاد بھ سمت طبقھ باال ، کجا داره مراه

 ومدی نمنجای ایی کھ تنھاخواستی دختره اگھ نمنی خودش گفتھ اشیانجام بده ، البد پ
 دمیاصال نفھم...  کردم افکار مزاحمو از خودم دور کنم ی ، سعیبازم استرس لعنت....

 آروم وارد شد و با یلی مکث کرد و بعد خی کمی در اتاقیو جلتی اومدم باال ، اسمیک
 کھ روبھ روم یزی چدنی اتاق و با دی حرف رفتم تویدست اشاره کرد دنبالش برم ب

 ....بود در جا خشک شدم
 ......  منیخدا.......

 !!!!!!!!کاست؟؟؟؟؟ی جسیعنی نیا
  سرش اومده؟یی چھ بالتیاسم_ 

 رو تو کای جسھی و زخمفی نحی بزنھ ھمون جا کنارش نشستم و دستای حرفنکھیقبل ا 
 .دستم گرفتم ظاھرا خواب بود

 ....  بال رو سرش آوردهنیپدرش ا_ 
 نگاه منتظرم رو ی وقتسی ندی بعی کارنی بھش چشم دوختم از اون پدر ھمچی ناراحتبا
 : ادامھ داددید

 کای ، جسی کھ تو ھم حضور داشتی بود درست ھمون شب مھمونشی ماه پکیحدود _ 
 بھم زنگ میرو بردم خونشون و رفتم ھنوز دو ساعت نشده بود کھ از ھم جدا شده بود

 چطور خودمو رسوندم دم دمی و داغون بود کھ نفھمفیزد اونقدر صداش ضع
 مارستانی بود رسوندمش به افتاداطشونی غرق خون کنار در حاکیجس..... خونشون

 بھوش اومد برام گفت ظاھرا پدرش اون ی بود ، وقتی بستری دو سھ ھفتھ اکینزد...
 کای اون زن چشمش بھ جسی بوده وقتششی ھم پی زنھی مست کرده بوده و یشب حساب

 ی کھ با کمربند حسابکنھی مکی رو تحری گفتن و پدر جسراهی بد و بکنھی شروع مفتھیم
 پھلوش و از خونھ ی توزنھی شکستھ مشروب مشھی ھم با شی عالم مستو و تزنتشیم
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 یلیحالش خ.... با اون حالش فقط تونست بھم زنگ بزنھ کایجس.... رونی بکنھیپرتش م
 ھم شی ھم تو کما بود و بعد بھوش اومدنش حال روحی ھفتھ اھیبد بود عملش کردن 

 بھ خانوادم تونستمی نمتشیوضع نی چون با انجایمنم آوردمش ا....د  داغون بویلیخ
 رو کایمن جس...  کنھ تشی اذزارمی نمگھی خونھ ، دبرمشینشونش بدم بھتر کھ شد م

 ...  اون ھمسرم بشھ ، مادر بچھ ھامون بشھخوامیم.... دوست دارم 
 ستادی پنجره ایو نتونست ادامھ بده پشتشو بھ من کرد و رفت جلگھی کرده بود دبغض
..... 
فقط بھ حالش ...  ھم الغر شدهیلی صورتش کبود شده بود دستش بستھ بود و خکل

 بودم منو خبری ھمھ مدت ازش بنی نتونستھ بودم کمکش کنم و انکھی اختمیاشک ر
 و یی اوج تنھایچقدر خوبھ کھ تو....  دهی کشی من چزی عزیجس..... دادیعذاب م

 .... زارهی پشتشھ و تنھاش نمتی اسمشیبدبخت
 خواستھ بوده سراغ تی از اسمنی ھمی برانمشی ببطی اون شرای توخواستھی نمظاھرا
 از پدرش شھی من بره ھمی آبروش جلوخواستھی نمدادمی خب بھش حق مادیمن ن

 ی پدرش بودم ولزی خشونت آمی و رفتارھای بارھا شاھد بددھنی ولکردی میطرفدار
 ی نسبت بھ قولخواستی نمتیاسم  نموندم چونیلیخ....  بدونم یزی من چخواست ینم

 اعتنا باشھ و منو از اونجا برد  شمارشو گرفتم کھ دورادور ی داده بکایکھ بھ جس
 .  باشمی حال جسیایجو

 دادم تا آخر حی ترجی آزاد باشم ولی ھوای توخواستمی نداشتم و می حال خوبنکھی ابا
 ........ شب نشده خونھ باشم و با اکراه برگشتم خونھ

............. 
 

 تا کنمیمدام بھ جون مامان و بابا غر غر م... خونم یاکثرا تو...  شده ی مزخرفیروزا
 باھاش ی حالش بھتر شده و فقط تلفنکایجس.... کنن اما کو گوش شنوا یزودتر منو راھ

 رفتنم رو بھش گفتم  و انی جرگھی شھر دھی از تورنتو بره یدر تماسم قراره برا مدت
 خستھ شدم از خوادی مجانیدلم ھ....  کنم ی خداحافظزشقرار شده شب قبل رفتنم ا

 .... نمی جا بشکی کھ ستمی نیمن آدم... یکنواختی
 ؟؟؟؟؟یمامان.....مامان ؟ _ 
 ...انایآشپزخونم ل_ 
 ومده؟یبابا ھنوز ن_ 
 ھ؟ی خبر،ی دنبال باباتیای و میری بند مھی از سرشب ھینھ ، چ_ 
 . تا خبر خوب بھم بدهادی ، منتظرم بلشی وکشیقرار بود امروز بره پ_ 
  گذره؟ی بھت بد منجای انقدریا_ 
 کھ من خبر دارم بھ یی من کھ بھتره ، بعدشم تا اونجای و عالفیکاری از بینھ ول_ 
 برم دیخب با.... آغاز ترم اول مونده ینیمھر  بھ گھی ماه دھی کمتر از رانی اخیتار

 .....کارامو بکنم
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 ....  بابات انجام داده تو اصال نگران نباشلی نمونده ، ھمشو وکیکار_ 
  آشنا بشمطی برم با محدیعھ مامان خب باالخره کھ با_ 
 اومد بھ جون اون غر نی باباتھ برو ببنی ماشیفک کنم صدا... شھی نمرید...باشھ _ 

 ... از صبح تا حاالیبزن کالفم کرد
 .. بغلشدمی ناخوداگاه پرجانی رفتم سمت در کھ ھمزمان بابا ھم اومد تو از ھبدو
 ... کمرم جا بھ جا شدیکل مھره ھا... دختر چھ خبرتھ واشی_ 
 ....ی بابا جونیخستھ نباش.... دیببخش_ 
  رو آدم؟یپری مینجوریا کھ ی تا حاال منتظریاز ک...ممنون _ 
 .  غرغرامو بھ جون شما بزنمھی بقامیاالن ھم مامان گفت ب....صبح تا حاال _ 
 شربت وانی لھی مبل نشست مامان ھم طبق معمول با ی کرد رفت روی خنده ابابا

 رو دارم جی موقع ھا نقش ھونجوری اشھیخنک اومد استقبال عشقش ، منم کھ ھم
 گنده بی سھی.... تا اونام راحت بھ عشقوالنھ ھاشون برسن تو آشپزخونھرمی محایترج

 ....  خدا داندنمیش بنجای ادی بایبرداشتم و گاز زدم حاال تا ک
 ...ی پس ؟ تو کھ اونقدر ھول بودی کجا رفتانایل_ 

 بابا ی صدادنی دخترشون ھم افتادن با شنادی ساعت آقا و خانم می باالخره بعد نخب
 ...  تو سالندمیپر
 خب چھ خبر بابا جون ؟.... اومدم _ 

 در آورد منتظر یزی کرد و چبشی جی آرامش کتشو در آورد و دست تویبابا با کل 
 زدم کھ بنده خداھا از ترس  یغی چنان جمای ھواپطی بلدنی بزنھ کھ با دیبودم حرف

 از دمی پرنیی و گرفتم و باال پاطیبل....  بود سکتھ کنن البتھ دور از جونشون کینزد
 من دستش رو قلبش غی کھ ھنوز تو شوک جمان ماکردمی مغی جغی جی الکیخوشحال

 ھم بھ بابا جونم ی ماچ شکالتھی کھ از لپش کردم بھ خودش اومد یبود با ماچ آبدار
رو پام بند .... گھی خدا سھ روز دیوا.... دمی و ساعت حرکت رو دخی تارعیکردم و سر
 .....دن من بویابا ھم با لبخند تماشاگر شاد ، مامان و بدمیخندینبودم فقط م

 خوش گذشت اونقدر مامان و بابا رو خندوندم کھ اشکشون در اومد ی شب حساباون
 ی تھران و دانشگاه و دوستای سره خودمو توھی و بردیآخرشب ھم اصال خوابم نم

 ... کردمیتصور م...  ودیجد
 بودم چند تا دی سره خرھی سھ روز مث برق و باد اومد و رفت نی اکردمی ھم نمفکرش

 کردمی ھم فکر می ھر چمتی مارک و گرون قی اونم لباس ھادمیچمدون فقط لباس خر
 مامان نھی زمنی ھم گذاشتم تا از خود تھران بخرم تو الی وسای سرھیالزمھ برداشتم 

 قبال ھم ھمھ نکھی با ادمیسپری ازش مرانی از ایی سره سوال ھاھی.... کمک کرد یلیخ
 رو در ی شب اومد و ھمھ چھی بابا ھم لی ھم سفارش کرد وکی کلی رو گفتھ بود ولیچ

 از دوستاش قرار یکیمورد رفتنم برا دانشگاه گفت ظاھرا ھمھ کارا رو انجام داده و 
 روز اول ھم در چند  ودنی کھ برام خری فرودگاه دنبالم و منو ببره خونھ اادیبود ب
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 اونقدر ھا گھیخب خدا رو شکر د....  کنم دای پیی منھ تا بھ ھمھ جا آشنااریبست در اخت
 ... آمادستی ھمھ چدونستمیھم استرس نداشتم م

 ی و فقط براکنھی می زندگایفرنی کالی کانادا نداشتم پدربزرگم کھ توی تویلیفام
 و کردی می با ما زندگشیا سھ سال پ با ما بود البتھ تی و مدتشمونی پومدی مسمسیکر

مطمئنم از رفتن من .... ایفرنی بزرگ رفت کالی گذارھی سرماھیدر آخر بھ خاطر 
 کردم از ی باھاش گپ زدم و خداحافظی حسابی خب چاره نبود تلفنی ولشھیناراحت م

 ازدواج تی با اسمی بھ زودخوادی کھ بھم گفت میینجای کردم تا ای ھم خداحافظکایجس
 رو نداشتم ھم ی ھم کسگھی گفتم دکی براش ذوق کردم و از االن تبریکنھ منم حساب

 نھ ی خالھ اھ نمی کدوم رابطھ نداشتچی دور داشتن کھ با ھیالیمامان ھم بابا فقط فام
 ..... یچی ھیعمھ ا

............... 
 مامان و بابا  رفت و ھمراهادمی دلتنگ شدم کل شوق و ذوقم رو ی فرودگاه حسابیتو

 مفصل ی خداحافظھی دادن برم تی سفارش و ماچ و بغل رضای بعد کلمی کردھیفقط گر
 ...... ی بایو با

 ریمس... می فرودگاه تھرانی توگھی دقھی چند دقدمی خستم از مھماندار شنی خستھ
 ی حسابامی برانی دو تا پرواز داشتھ باشم تا بھ امی بود و چون مجبور شدیطوالن

 .خوادی می خواب حسابھی دوش آب گرم و ھیداغونم فقط دلم 
 دای کھ گفتھ بود تنشھ پیی بابا گرفتھ بودم با ھمون لباسالی مھام کھ عکسشو از وکیآقا

 کردم ھنوز متوجھ من نشده ب
 

 با کت شلوار ی سالھ کامل کچل و قد نسبتا کوتاه و تپل٥٠ مرد مسن حدودا ھی ود
 شدم و سالم کردم انگار تازه متوجھ کشیمنتظرم بود نزد و مرتب کی شیلیروشن خ

 : من شد
  مھام؟یآقا_ 

 : شل شد و با انگشت بھم اشاره کردششیخوشحال شد و ن 
 ...  ی خوش اومدتی مادرنیبھ سرزم.... دخترم یخوش اومد.... انایل_ 

 بنز  ھی کھ نشی زدم و چرخ حمل بار کھ پر از ساک بود رو گرفت و منو تا ماشلبخند
 شب ١٢ ساعت از خواستی بود برد اونقدر خستھ بودم و دلم خواب می مشکیکوپھ 

 تا ابونای خی تماشای دادم بھ جاحی ترجی کھ داشتم ولیگذشتھ بود با تمام شوق و ذوق
 مھام کھ صدام ی آقایچقدر گذشت کھ با صدا دونمی بھ مقصد فقط بخوابم نمدنیرس

 : شدمداری بکردیم
 و دمی آپارتمانت رو نشونت مبرمتی االن می خستھ ادونمی شو مادهیپ....  انای لمیدیرس_ 

 ... راحت بخواب
 طبقھ ی واحد توھی آسانسور ی تومی زدم و کمکش کردم تا چمدون ھا رو ببریلبخند

 بود کھ ھر ی طبقھ ا١٢ مجتمع ھی زدم دی خواب آلود ھمھ جا رو دیسوم بود با چشما
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 قی آالچھی کھ ی سبز قشنگی و فضااطی بود با حکیالعاده شطبقھ سھ واحد داشت فوق 
وارد واحد خودم کھ شدم چشمام باز شد ھمھ ...  تاب کنار ھم قرار داشتھیبزرگ و 

 و پارکتا و قاب عکس ھا و واری رنگ دی و فرش و حتی بود از مبل و صندلدی سفیچ
 ی بود تنھا رنگ متضادش من بودم و آقادی فقط سفچرخوندمیکل آشپزخونھ تا چشم م

 اشم داشتھ بی خونھ انی ھمچھی آرزو داشتم شھیخندم گرفتھ بود چون ھم....مھام 
 ی بودنجایمطمئنم بابا ھمھ رو ھماھنگ کرده چقدر عاشقش بودم آخ بابا جون اگھ ا

 شرکت قھی و خوشگل بودن واقعا سلکی شلیھمھ وسا... کردمی متی ماچ مالیحساب
 ی کھ کنار پنجره یدی سفیانوی بود پرتری کھ از ھمھ چشم گیزی بود چی عالنیازید

 ھم بای بودم و تقرانوی من عاشق نواختن پردکی مییبالکن قرار داشت واقعا خودنما
 نرفتھ بودم اما انوی بود کھ تو خونھ خودمون سمت پی سالھی شده بودم البتھ یحرفھ ا

 ھم نجای فوق العاده از ایوی وھی داشت و ی کردم بالکن بزرگدای ذوقشو پدنشیحاال با د
 یبا صدا....ھی تر از بقکی شی بود حتنجای بالکن مجتمع انیمشخص بود بزرگ تر

 :  مھام بھ سمتش برگشتمیآقا
 خچالی رو برات فراھم کردم یھمھ چ...  دخترمی دارادی زدن زدی دیحاال وقت برا_ 

ھ پدرت انجام شده از برق چشمات و لبخندت مشخصھ  بھ گفتنجای ایھم پره ، ھمھ 
 .خوشت اومده

 . ممنونم ازتون.... مھام ی آقاھی عالیوا_ 
 . نجانی ادمانی ھست بچھ ھا مشغول چیخوشحالم کھ خوشت اومده چند ماھ_ 

 مھام رفت و قرار ی انداخت ، آقای مقی اومدنم رو بھ تعوی بود کھ بابا ھنی برا ھمپس
 ھی خونھ ھی ، اتاق خواب ھم مث بقمی شھر بزنی توی دورھی می تا برادیشد فردا عصر ب

 کھ بھ زحمت ی نا نداشتم شالگھی و قفسھ ھا ھم پر شده بود دزی بود و کل مدیدست سف
 گوشھ و با تاپ ھیدر آوردم و مانتو و شلوارمو ھم انداختم  تا االن تحمل کرده بودم

 ی فعال حال باز کردن چمدونو ندارم واالیخی پتو شلوار ھم بری کھ تنم بود رفتم زیبند
 ..... خوابم برددهی نکشقھیبھ دق....چقدر خستم 

 
 رو کنار ی تنبلگھی گذشتھ و من ھنوز تو رختخوابم د١ رفتم ساعت از ی خواب حسابھی

کل چمدونا رو باز .... دوش آب گرم بود ھی داشتم اجی کھ احتیزی چنیگذاشتم و اول
 بود ی حمام ھم کھ ھمھ چی کردم ، تودای خوشگلمو پیم تا باالخره حولھ خرگوشکرد

 ی آب بازھیتو چمدون بود استفاده کردم بعد   خودم کھی طبق عادتم از شامپویول
 کھ با حولھ تو کندی بود کلمو منجای حولھ بھ تن رفتم تو آشپزخونھ ، اگھ مامان ایحساب

 نداشتم ، خب خدا دنیه بودم کھ حال لباس پوش اونقدر ضعف کردیخونھ راه نرم ول
 ی کنم کھ صدااده آمیزی چھیخواستم برا ناھار ... بود ی ھم ھمھ چخچالیرو شکر تو 

 ... دمی رو شنفنیزنگ آ
 بلھ؟_ 
  خانم اندرسون؟_ 
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 ...خودم ھستم_ 
  غذاتونو آوردم_ 

 گشنمھ یول... دونستی کردم من غذا سفارش نداده بودم پس اسم منو از کجا متعجب
 ی بنده خدا چدونمینم.... باال ادی از ھمھ مھم تره؛ زنگ در رو زدم و منتظر شدم بنیا

 غذا رو داد دستم خواستم نیی و سرشو انداخت پادیشد تا چشمش بھ من افتاد لبشو گز
 خوامی گفتھ من غذا می صبر نکرد بپرسم کاصال حساب کنم کھ گفت حساب شده و

 ...  اصال نبود رفت کھ انگاریطور
 حولھ ھی... کھ نگام بھ حولھ تنم افتاد نمی غذا رو آوردم تو و خواستم بشیالیخی ببا

 خودم تا آرنج زده بودم ناشمی تر از زانو بود و آستنیی کھ قدش تا پای صورتیخرگوش
 دهی بگو صحنھ دچارهیپسره ب... خاک عالم یوا.... تا نافم باز بود بای ھم کھ تقرقمیباال 

 دونھ زدم تو ھی جلو در واستاده بودم یده منم چقدر پررو اونجوریونقدر خجالت کشا
 یچقدر مامان سفارش کرد حواسم بھ پوششم تو.... نثار خودم کردم یسرم و فحش

 دونھ برنج نی حاال کھ گذشت نشستم و تا آخرالیخیب... نبود کجام ادمی باشھ انگار رانیا
 با اونا کھ تو رستوران نجای ادهیوبھم از تھ ظرف در آوردم واقعا خوشمزه بود طعم ک

 کھ پر شده بود دمی کشنی بھ شکم نازنیدست... فرق داشت میخوردی کانادا میرانی ایھا
 یک...وا ... نوشابھ رو ھم نداشت زنگ تلفن خونھ بلند شد وانی نصف لھی یو جا

 :  با من کار دارهیاصال ک...ره  رو دانجایشماره ا
 ... الو _ 
 ؟ی معرفت شدی ھنوز نرفتھ بانایل_ 
 ... بھتون زنگ بزنمخواستمی تا االن خواب بودم مدیببخش.... جونم یآخ مامان_ 
 یدی باھامون تماس گرفت و گفت کھ رسشبی مھام ھمون دیآقا... دخترم دونمیم_ 
  خوبھ؟یخب خونت چطوره ؟ ھمھ چ...
 بھتر از اون ی رو ھم ماچش کن ، ھمھ چییاز طرف من بابا... مامان ھی عالیوا_ 
 . کردمی کھ تصورشو مھیزیچ
 ؟ی کھ الزم نداریزیچ_ 
 . ھستی ھمھ چنجایا...فعال کھ نھ _ 
  مھام بگوی بھ آقای الزم داشتیزی چای ی داشتیاگھ کار_ 
  باشھ مامان جون_ 
  مواظب خودت باش_ 

 رو نذاشتھ بودم باز زنگ ی بوس صدا دار براش فرستادم و قطع کردم ھنوز گوشھی
 ھ؟ی کنباریخورد ا

 بلھ؟_ 
   مرتبھ؟ی ھمھ چانایل_ 
   مھام ممنونمیبلھ آقا_ 
  ی دوست داشتھ باشدهی کوبدوارمی امیناھارتو خورد_ 
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 نی لحظھ شک کردم نکنھ با رستوران ھم قرارداد بستھیپس کار شما بود ، _ 
 : کرد و گفتی بلندی خنده

 کی ، در ھر حال آماده شو تا ی و حال آماده کردن غذا نداری خستھ ادونستمیم_ 
 .ی بخری الزم داشتیزی و اگھ چی بزنی گشتھی می دنبالت برامی مگھیساعت د

 .باشھ منتظرتونم_ 
 چمدونم ی طرف و دنبال لباس مناسب توھی تو اتاق حولھ رو پرت کردم دمی دویجنگ

 ...نھیبی نمی کساموی شلختھ بازنی تنھام انجای انھی اشیگشتم خوب
 طی کدوم مناسب محچی ھی ھمھ لباس با خودم آوردم ولنی بپوشم ای حاال چای خدایوا
 نی از بلندتریکی برداشتم کوتاه و تنگ و جلف بود بھ زحمت ی ھر چسی نرونیب
 با تو یتش ھم تنم کردم االن چھ فرق و شلوار و کفش سدمی برداشتم و پوشورھامویپل

 نکردم دای در خور لباس پیزی چچیرفت ھی مادمی داشت یکانادا کردم آھان روسر
 ی رو موھام اون خوشگل موھادمی رو تا آخر بستم و کالھشو کشوریدست آخر دکمھ پل

 ھی سر نکردم ی روسرسی مشخص نادی کاله خب باز بھتر شد زری ھم موند زسمیخ
  بوسھی ور اون ور کردم تا با نی انھی جلو آی کلدمی خوشگل با کفش اسپرتام پوشیکول

 فنی مھام از پشت آی زنگ در ھم اومد آقای رفتم کنار کھ ھمزمان صدانھیبھ خودم تو آ
 کھ نی تو ماشدمی چپنھی خودش بشنکھی منم با سرعت رفتم و قبل انییخواست تا برم پا

 : کارم خندش گرفتنیبا ا
 ... یتر تو چقدر ھولدخ_ 
  تابلو بودم؟نقدریا_ 

 .... خنده و راه افتادریدوباره زد ز 
 دانشگاه تا خونھ رو ھم ری جاھا رو بھم نشون داد مسیلی و خمی رو گشتابونای خکل

 جالب زی و ذوق داشتم بھ نظرم ھمھ چجانی ھیلیدوبار برام مرور کرد و نشونم داد خ
 کھ مامان گفتھ یاونجور... پاشونی بھ تکردمی از ھمھ بھ آدما نگاه مشتریو قشنگ بود ب

 از ی وضعشون دست کمدمیدی کھ میی از دخترایلی خباشم دهی نبود پوشیازیبود ھم ن
 مھام متوجھ شد ی افتاد و آقاورمی کاله پلی خارج از کشور نداشت چند باری ھاپیت

.... می بھ پاساژ رو بھ رو بر نگھ داشت و خواست تاابونی ندارم گوشھ خیروسر
مغازه ھا رو ...  هخوری نمنجای ھم بھ درد اشیکی کھ آوردم ی بود اون ھمھ لباسدهیفھم

  بوددهی پوشابونی تو خی از اونا کھ دختراکی کھ چند تا لباس شزدمی مدید
 
 ....  داخل و خواستم پرو کنممی نظرمو جلب کرد رفتن
 خوشگل بودن در حال ی نگی و بگپی حال خوش تنی تا فروشنده جوون کھ در عدو
 ست کردن ی فروشنده براقھیلباسا رو انتخاب کردم و از سل...  من بودن پی زدن تدید

 ی بھم کمک کرد توادی زیلی مناسب کمک خواستم کھ با تعجب خدهی لباس پوشھیبا 
 گل شونیول فضارهی مھام در بی از آقامنو  داشت آماری سعشونیکیاتاق پرو بودم کھ 

 ی باالخره بعد کلستمی نیرونی ازدمی داد مافمی و قپی تنیکرده بود لھجھ داشتم و با ا
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 و اون دو تا جوون دمی ست خری چند تا مانتو شلوار و شال و روسراریبپوش در ب
 .... ارنی از من دربیزی چھی تا ی ھم تا آخر موندن تو خمارچارهیب

 با ھم گپ یکل... می مھام خوردی ھمون پاساژ ھم رستوران داشت و شام رو با آقایتو
 زای چیلی و از خودش ھم خدونستی می اون در مورد من ھمھ چمیدی و خندمیزد

 ...  کردفیتعر
 و خودش تنھا بود کردنی می زندگسی انگلی بود زن و بچش تولی مھام ھم وکیآقا

 خانوادش با شی قرار بود برگرده پیاشتھ و بھ زود کار درانی ای تویالبتھ برا مدت
 ھم بچھ ری ازدواج کرده و دری داشت بھ گفتھ خودش دی دل جوونی مسن بود ولنکھیا

 فی تعریاز خانومش ھم حساب...سالھ داره  ١٤ و ١٠ دو تا دختر نیدار شده برا ھم
 ھی کھ صاحب کل مجتمع بود مرد خوبی صمدیبعد ھم از مجتمع گفت از آقا...کرد

 حرف ی از دختری ولھی ندارم اکثر واحد ھا خالیادی زھی مھام ھمسایالبتھ بھ گفتھ آقا
 با یدور  ھمون ساختمونھ و نسبتی کھ احتماال ھم سن و سال منھ و توایزد بھ اسم مح

 .... شمی ھم آشنا مای با محی مھام داره بھ زودیآقا
 بگم ایاز مح... رونی بمیری مای مھام و محی اکثرا با آقانجامیکھ ا ی ھفتھ اھی نی ایتو

 ی دست دوستیی جوراھی و شمی اومد پمی ھمون شب کھ در موردش حرف زدیکھ فردا
 یخالصھ حساب.... ی و دوست داشتنبایز... فعال شیداد ، دختر فوق العاده خونگرم و ب

 کنھی میبا پدرش زندگ.... رونی بادی مھام می من و آقابا باھاش جور شدم و اکثر وقتا
 خودم نی عوونھی دونھ خل و دھی یکی نی از دست داده و ھمشی سال پیلیمادرشو خ

 .... چلھ ست
 ای و راه رفتم البتھ با محطی با محیی آشنای برای دانشگاھم انجام شده دو باریکارا

 ...... بابت خوشحالمنی و از ارهی مشی و خوب پی عالیھمھ چ...
 استرس دی جدی آدمادنی رفتن بھ اونجا و دی روز اول دانشگاست و از االن برادافر

 ..  دارمیفراوون
 
 ی پای از روز اول روخواستمی من تنھا اومدم می مھام ولی آقای وجود اصرارھابا

 بای اومدم امروز تقری دانشگاه از قبل آشنا شده بودم دو سھ بارطیبا مح...ستمیخودم با
 و دستھ دستھ بودن ی ھمھ آدم کھ اکثرا ھم گروھنی انی سخت بود بییشلوغھ ، تنھا

 ی جاھی ھمھ سرکالس بودن دنبال بای کالسم گشتم تقربال با اعتماد بھ نفس باال دنیول
 ی با بچھ ھا آشنا بشم ولخواستی دلم میلیخ... آخر فی گشتم و آخر سر رفتم ردیخال

 منوال نی بھ ھمی اقھیچند دق... نمیا بش جھی ساکت دمیاونقدر ھمھمھ بود کھ بھتر د
 کالس یکردم تعداد پسرا زیگذشت منم از فرصت استفاده کردم و ھمھ رو از اول آنال

 ی و عالپی ھمھ خوشتبای دست دخترا بود تقرشتری جو کالس بی بود ولشتریتا االن ب
استاد وارد کالس ... بود میرستانی دبیای ھاشونم بھ نظرم بھتر از ھم کالسافھیبودن ق

 بھ ی آموزش و امتحاناش و نمرات بود کھ تقھ ای در مورد نحوه حیشد و مشغول توض
 اول نکھی با اننی نفره پسر وارد شدن و از استاد خواستن بش٤ گروه ھی ، رددر خو
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 کل کالس فقط ی توننی فرستادشون بشدنی خط و نشون کشی بعد کلیکالس بود ول
 من دوتاش اون طرف من نطرفی داشت منتھا دوتاش ای خالیصندل تا ٤ آخر فیرد
 منگوال نی و من عننیش بود خواستم برم اونطرف تر تا ھمشون کنار ھم بیخال

 نکھیاستاد بعد ا...ی حرفای ی اعتراضچی اومدن و نشستن بدون ھھوی کھ فتمیوسطشون ن
 از شانس من ھم جز  تموم شد دفترشو برداشت تا با بچھ ھا آشنا بشھ خبشیسخنران

 :ستی اسم لنی تو حروف الف نبود و اولی من کسلیفام
  اندرسونانایخانوم ل_ 
  و فقط سرمو تکون دادم استاد ستادمی اکردنی نگاه مگھی کالس ساکت شد و بھ ھم دکل

 و نفر ی ھمھ بچھ ھا زوم من شده بودن تا اسم بعدی چھرم کرد ولی رویمکث کوتاھ
 چندتا از بچھ لی چقدر سخت بود تحمل نگاه ھاشون ، اسم و فامی شد و نشستم وایبعد

 قھی بودم کھ استاد چند دقی کردم مشغول نوشتن نکاتر ذھنم مروی گرفتم و توادیھا رو 
 کھ تا االن ی رو حس کردم بھ سمت چپ نگاه کردم و پسری نگاھینیقبل گفت کھ سنگ

 من داد و یاسشو بھ پسر کنار کردم حوری و تا نگاھشو غافل گزدی مدیداشت منو د
 فقط س کم چرت و پرت گفت ، تا آخر کالھی نشھ صداش زد و عی ضانکھی ایبرا

 اگھ دونستمی پسره رو مخم بود منی ای ولکردنی نگاه مایلی من بود البتھ خینگاھش رو
 حرص دادن من با نفر ی آخر سر ھم براشمی معی بھش بکنم خودم ضایاعتراض

خدا رو شکر ....  وسط فقط شاھد مکالمشون بودم اه نی منم اکردی من صحبت میکنار
 و بھ زدمی دانشگاه برا خودم قدم ماطی حی  تودم شمی شد زود از کالس جلیکالس تعط
 از دستم خارج شد اونقدر ی زمان کدمی اصال نفھمکردمی سرخوش نگاه میدختر پسرا

 بستھ بود پس حتما استاد  کالسم رفت بدو رفتم سمت کالس درادیغرق اطراف بودم 
 فوق ھرش پسر جوون بود و برخالف ظاھی در زدم و رفتم تو استاد ھیاومده چاره چ

 : پاچھ منھ بدبختو گرفتومدهیالعاده خشن و اخمو ، ن
  رهی سر کالس اومدن دی برادیکنیفکر نم_ 
 دنخنی کنم حرف بزنم مکاری لھجمو چرمی بگیچی بگم اونش ھم کھ ھی خدا حاال چیوا

  زنمی حرف مظیاز بس اشتباه و غل
   ؟ھی چلتی اسم و فام؟یگی نمیچی خانوم ؟ چرا ھیزبون ندار_ 

 ... خوادیفک کنم مامانشو م:  از تھ کالس داد زد یکی ھوی
   حرفش کل کالس منفجر شدنی ابا

 با اعتماد بھ نفس دی لوس منتظر نگام کرد ، چاره نبود بای با اخم بھ اون پسره استاد
 : برمشیپ

 .  متوجھ گذر زمان نشدمزدمی قدم مرونیب... اندرسون ھستم انایل_ 
 من کھ تا االن ومد،ی بچھ ھا می پچ پچ و خنده بعضی صدای نظرم خوب گفتم ولبھ

 ... استاد بھ خودم اومدمی نگاه نکرده بودم با صدای بود و بھ کسنییسرم پا
 ن؟یت خارج از کشور ھسیشما تبعھ ...خانوم اندرسون _
 :خواستم بگم بلھ کھ جملشو ادامھ داد 
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  از کشور افغانستان_ 
 شد بمب خنده تو کالس بلند شد من کھ متوجھ خندھاشون نشدم آروم سرمو ی چدونمینم

 ی چشم تو چشم شدم تو نگاھم ھر چکردی پوزخند نگام مھیبلند کردم و بھ استاد کھ با 
 :   و آروم گفتملکسی ریلی پوزخندش محو شد و با بھت نگام کرد منم خدید

  ، کاناداریخ_ 
 ...  کھ گفتم کالس آروم شد و پچ پچاشون شروع شدنویا

 :  افسونگرم برداشت و گفتی تک سرفھ نگاه از چشماھی شد با عی کھ خودش ضااستاد
 .دینی تکرار نشھ بشگھی ، دنیدر ھر حال خوش اومد_ 
 پسرا نیعھ چرا ا... بود ی خالمی قبلی ھا چشم چرخوندم باز ھم ھمون جای صندلیرو

 نگاه ھا رو ینی منگوال وسطشون نشستم سنگنی نشستن ؟ رفتم و باز عیھمونجور
 لشی دخترا ھم زوم من شده بودند استاد بداخالق ھم کھ فامی حتدادمی مصیخوب تشخ

 ی جمع بندھی کالس رو گفت و با رات از مقری بگم کلتونستمیسخت بود و من نم
 رو ییزایکوچولو از درسش کالس رو تموم کرد تمام وقت ساکت بودم و بھ زحمت چ

 اونقدر دمیفھمی من نمنوشتی کھ می با خوش خطی لعنتخوندمیکھ رو تابلو نوشتھ بود م
 ی لحظھ فراموش کردم کجام عصبھی بچھ ھا ھم متوجھ شده بودن بایکالفھ شدم کھ تقر

 : و بلند گفتمنی رو زدم زمکارخود
   منم بتونم بخونمسی بنوی جورھی...اه_ 
  بھ گشتن دنبال صداازی کھ من داشتم نی سرھا بھ طرفم برگشت با اون لھجھ اکل
 

   دادمی چھ سوتدمی تازه فھمنبود
  خانم اندرسون کھ بھ دلخواه شما ننوشتمدیببخش_ 
 ھم اجازه می غرور لعنتنی ای چطور درستش کنم ولدونستمی نمکردی اخم نگام مبا

 نگاش نکردم دنبال گھی شد دشتری اخمش بکنمی خواھش مھی نداد و با گفتن یعذرخواھ
 گرفتھ شد جلوم بھ ی کھ خودکارگشتمی پرت کرده بودم منیخودکارم کھ رو زم

 صاحب صدا نگاه کردم
  ری بگیکنی نمداشی بچھ ھا پنی بی شلوغنیتو ا_ 

 بود و افھی خوش قنمی سره تو نخ من بود رو ببھی ی کھ از کالس قبلی تونستم پسرتازه
 نگاھش ادی زخواستمی داشت نمی با پوست گندمی قھوه ای چشم و ابروایرانیمث اکثر ا

 گرفتم و خودم ی تعارفچی ھی من غرق شده بود خودکار بی چشمایکنم ھرچند اون تو
 دوباره بھ پسر نگاه فھممی نمیزی من کھ چسمینو بیرو مشغول نوشتن کردم حاال چ

   سمتم و بھ برگم نگاه کرددی خودشو کشعی بگم سریزیکردم کھ انگار منتظر بود چ
 دست خطت و نوشتن و خوندنت ی ولیزنی حرف می نسبتا خوب فارسنکھیبا ا_ 

 فھیضع
د باز ھم  تموم شنکھی بعد اسمی نکردم برگھ خودشو جلو آورد و برام خوند تا بنونگاش

 تشکر کنم ھر چند اونم مشغول کار خودش شد کالس کھ تموم شد ومدی دھنم نیتو
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 چند ساعتشون نی کردن کار ای اول شروع بھ مسخره بازی ھافی پسر تو ردییچندتا
 چون من ومدنی و ادا مزدنی حرف منبود مشخص بود منو دست انداختن و مثل م

 دست آخر ھم دمی از کاراشون فھمنوی ناخواستھ ناز داشتم اشھی رفتار و حرکاتم ھمیتو
 متوجھ دمی رو کھ شنی فقط اسم دختر کابلاوردمی کھ سر درنخوندنی می شعرھی

 چند تا کردمی ساکت نشستھ بودم نگاھشون مکردنیمنظورشون شدم بازم منو مسخره م
   دست دادنیکی یکیبھ طرفم اومدن و  دختر

  گلم؟یچرا تنھا نشست_ 
  بود نگاه کردمدهی سوالو پرسنی از دخترا کھ ایکیبا تعجب بھ  

  تنھامنکھی ایبرا_ 
 و مسخرت ارنی لوده اداتو در بی پسرانی ما ، نزار اپی تو اکای ما اصال بشی پایب_ 

  کنن
 بوفھ ی تورونی داده بود باھاشون رفتم بی خوبشنھادی پیلی لبخند نگاش کردم خبا

 بھ نظر ی خوبی کردن دخترای و خودشونو فقط در حد اسم معرفمیدانشگاه نشست
  مونا رو کرد طرفمدنی خندی بعد کلطونی و شی پر انرژومدنیم

 ؟ی از کانادا اومدی جان از خودت بگو ، گفتانایخب ل_ 
 اومدم و بزرگ شدم ای کانادا دنی ، تویرونی زن اھی و مادرم ھییکای مرد آمرھیپدرم _ 

 موی دانشگاھالتی اومدم تحصنی ھمی از خانوادم جدا شم برایا مدت گرفتم برمیتصم
   بگذرونمرانی ایتو
  گھی ھمھ کشور دنی ؟ ارانیحاال چرا ا_ 
 نجای از فرھنگ و آداب و رسوم اگفتی برام منجای از اشھیخب وطن مادرمھ ، ھم_ 

 نمی رو ببنجای اکی از نزدامی بخواستیدلم م
  ی بھت خوش بگذره ، حاال کجا ھستدوارمیام_ 

 از دخترا بھ اسم یکی ھوی گفتم کھ کردموی می کھ توش زندگیابونی مجتمع و خاسم
 :ساناز گفت

   بھ ھممیکی نزدابونھیعھ خونھ ما ھم تو ھمون خ_ 
 دوباره اون میدی خندی با بچھ ھا مچ شدم و کلی حسابی تا شروع کالس بعدخالصھ

 نمی خودمو عوض کنم من ھمتونمی وقت نمچی کردم من ھدایپ رو طونی شاد و شھیروح
 .......... طونی و شی دختر پرانرژھی انایل

 
 کم شده بود مخصوصا کھ حاال یلی شد از استرسم خی طی اول دانشگاه بھ خوبروز

 بود یکی با ساناز رمی نداشتم و مسنی کردم چون ماشدایچھار تا دوست خوب ھم پ
 : خونھ نگھ داشتیباھاش ھمراه شدم جلو

 ؟ی قھوه دعوت کنھی منو بھ یخوای نمانایل_ 
 ... توای و بنتویچرا کھ نھ پارک کن ماش_ 
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 تو ھنوز دکمھ آسانسور می با ھم رفتکردی منو جذب منشی بود ھمی رک و راحتدختر
 : اومدای محطونی شوخ و شیرو نزده بودم کھ صدا

 ... کنمی صدات مابونیاعتھ دارم تو خ دو سامی صبر کن منم بدی دختر چشم سفیآھا_ 
 ؟ی تو کجا بوددمی نشنزمی عزایمح_ 
   ، خو منم کالس بودمیری فقط خودت دانشگاه مینکنھ فک کرد_ 
   دست دادنگھی ساناز رو کرد و بعد سالم بھم دبھ
 مونی ھمساای محنمی امھ،یساناز ھمکالس_ 
 ساناز می ھم باھامون اومد ، وارد خونھ کھ شدای و البتھ تعارف ساناز محیی آشنابعد
 :دی کشیفی خفغیج
  انای قشنگھ ، کوفتت بشھ لنجای چقدر ایوا_ 
  جواب دادای من محی جابھ
 یزیری زبونا نداره کھ تو منی اون از انای نکنتی دوست جون منو اذیھو_ 
   گفتمای خب بابا ، حاال انگار چیلیخ_ 
 مانتو و مقنعھ یزخونھ تا براشون قھوه آماده کنم ، جنگ آشپی زدم و رفتم تویلبخند 

   بلند شدای خنده ساناز و محی بلند گفتم کھ صداشی آخھیدر آوردم و 
   گرمی ھوانی ای خوب ھنوز عادت نکردم سختھ تحملش اونم توھیچ_ 

  یپوشونی خودتو میلی تو ھم خی ولسی کانادا ننجای ای عادت کندی بازمیعز: ساناز
 مانتو ساده بلند ھی من گفتی کردم راست مای خودم و ساناز و محی نگاه بھ لباساھی

 ھر ای بود اما ساناز و محدای از موھام پفی ردھی مقنعھ تنگ کھ فقط ھی بودم با دهیپوش
 داشت از گھی گشاد کھ دی سھ ربع داشت با مقنعھ ھانی کوتاه کھ آستیدو مانتو ھا
 بھ خودم نقدری مامان بود کھ ای بھ خاطر گفتھ ھادیشا  بودندهی پوشفتادیسرشون م

 ....  ھم بھ خاطردی شاگرفتمیسخت م
   من شدنی متوجھ ناراحتھردوشون

 ؟ی ناراحت شدانایل:  ایمح 
  ھوی کھ نزدم چت شد یحرف بد: ساناز 
 مبل ی رومی با ھم نشسترونی و بردم بختمی فنجونا رو برداشتم و قھوه ری حرفچی ھیب

 :کھ ساناز گفت
  یشی ناراحت مدونستمی ، نمزمی نداشتم عزیقصد بد_ 
 نھ اصال از حرف تو ناراحت نشدم_ 
  ؟ی دمغ شدھوی شد یپس چ_ 
  بھ خاطر گذشتھ ھا بود_ 
  شده ؟یگذشتھ ھا ؟؟؟؟ مگھ چ: ایمح

 تونستمی مینی نھ ای دو دل بودم براشون بگم کردنیھر دوشون کنجکاو بھم نگاه م 
 رو از ی و ھمھ چای اومدنم رو بگم دل رو زدم بھ دری اصللیھشون اعتماد کنم و دلب

 با جنس ی ھوس باز از ترس دوستی مردایاول براشون گفتم از نگاه ھا و حرفا
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 کھ بارھا شده یاز محدود بودنم از اتفاقات  از تنھا بودنمامی ھمکالسیمخالف از دور
 مدرسھ کھ بھ یرای بود از دباری برم و ھر بار شانس باھام شیبود تا دم تجاوز بھم پ

 نی سر ای کردن حتتی و چقدر منو ھم اذکردنیخاطر نمره بھ دانش آموزا تعرض م
 نی شر از و بسکتبالم رو رھا کردم تا اانوی مث کالس رقص و کالس پحاتمی تفرھیقض

 یفی کثی نداشتم پسراتی برم من امنرونی شب تنھا از خونھ بدمیترسیآدما راحت بشم م
 ی توشونوی مست کھ ھرزگی دخترا بودن اکثرا آدمانی کمابونی کوچھ خیکھ تو

 شده تی بود تربیرانی زن اکی من توسط مادرم کھ دادنی ملت انجام می جلوابونیخ
 ی معاشقھ دختر پسرا تودنی بود دی برام عاددی شاودم برانی با فرھنگ اشتریبودم و ب

 وفق بدم من مال اونجا طی خودمو با اون محتونستمی نمی ولابونیکافھ و رستوران و خ
 رانی کھ با اومدنم بھ ادنیفھمی مکردنی درک می پدر و مادرم بھ خوبنوینبودم ا
 در کانادا اقم اتی توی کھ حتیزی اون چکنمی رو حس متی نکردن من امنیمخالفت

 رابطھ ی و حتزیگفتم و گفتم از ھمھ چ... دارم نجای ایابونای خینداشتم اما االن تو
 ی ولزمی فراموشش کردم تمام مدت تالش کردم اشک نرھیکوتاه مدتم با رابرت کھ مدت

 گھی گونھ ھام سر خورد دی داستان خودم و رابرت اشکم روفیناخوداگاه با تعر
 دیکھ شا رو زدم یی و ساناز حرفاایدارم امروز در برابر مح  خودمو نگھتونستمینم

 .... کردی مینی رو دلم سنگزای چنی انقدری اینی داشت ی خودم ھم تازگیبرا
 بھ بعد نی از اگھی من آروم بودم دی در آروم کردن من داشتن ولی سعای و محساناز
 ... آرومم

 یکی کانادا فقط دو تا دوست داشتم ی تولی و تحصی ھمھ سال زندگنیمن بعد ا_ 
 ی ماه دوستاکی حاال در عرض کمتر از یول... کای ھم جسیکیرابرت کھ رفت و 

 ... مث شماھا دارمیخوب
 بھم ی کسخواستمی نمنکھی و ساناز موھامو نوازش کرد با ادی منو تو آغوش کشایمح

 حس نی از آغوش پدر و مادرم دورم و اھی داشتم مدتازی محبت رو ننی ایترحم کنھ ول
 ... گرفتمی و ساناز مایخوب رو از مح

 بدن ازشون می دلدارخواستنی مشتری حرف زدن در مورد من و گذشتم کھ بی کلبعد
 ... خودمون سھ تا بمونھنی نگن و اونا ھم قول دادن بی مسائل رو بھ کسنیخواستم ا

 ی منظورم دختره اگھ با پسرا مشکل داشتی نداشتی وقت دوستچیخب چرا ھ: ساناز 
  ی کنی کھ از دخترا دورشھی نملیدل

 در واقع اونا از من دور بودن اونجا ھمھ کردم ی نمی وقت از دخترا دورچیمن ھ_ 
  ارتباط با پسرا رو ندارم دخترایی کھ تواناکردنی نگاه مضی آدم مرھیمنو بھ چشم 

 
 من با بچھ ھاشون رابطھ داشتھ باشم ذاشتنی نمھی قضنی اکثرا خانوادھاشون سر او
 ھی با رابرت ی حتمارمی من بکردنی و فکر مستندونی من از مردا رو نمی دورلیدل

  رفتشھی ھمی کنم کھ براکی خودمو بھش نزدخواستمی ساده داشتم تازه میلی خیدوست
... 
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 ؟ی ؟ با اون چطور دوست شدی چکایپس جس: ایمح 
 ی دست پاچلفتیی جوراھی و زهی مزهی چون رکردنی رو اکثر بچھ ھا مسخره مکایجس_ 

 ی دوستم بود حتنی من بھتری برایو تنبل کالس بود اونم مث من تنھا بود خنده داره ول
 ھی کرد بھم کمک کنھ تا با جنس مخالفم راحت تر ارتباط داشتھ باشم اون یبارھا سع

 ...  من نتونستمی ولمی ھم رابطھ داشتھ باشا کرد تا بیبار دوس پسرشو راض
  ؟یکن... س..ک..دوستت س نی با دوس پسر بھتریعنی:  ساناز

 ...ھی عادزای چنیخب آره اونجا ا_ 
 باھاشون ی با جنس مخالف رابطھ داشتھ باشھ کمتر کسی اگھ دخترنجایجالبھ ا: ایمح

 ....  جور دخترا نگردننی دختراشون با اکننی می و خانواده ھاشون سعشھیدوست م
  برام گفتھادی مورد زنی مادرم در ارانی اامی بود کھ مصر شدم بزای چنیبھ خاطر ھم_ 
.... 
 ومدن؟یچرا اونا باھات ن: ایمح
 مرد ھی رو نداره اون رانی اومدن بھ اطی پزشکھ و شراھیبھ خاطر شغل پدرم کھ _ 

 با یی جوراھی پدربزرگم ھم ی تو کشور خودش باشھ از طرفدهی محی و ترجھییکایآمر
 اگھ بھ حرف مادرم باشھ اون ی ولری سھ سال اخنی البتھ بھ جز اکنھی میما زندگ

 .سی نی کنھ کھ البتھ شدنی زندگرانی اخوادیم
 کانادا طی در مورد خودم و شرای موندن و من کلشمی شام پی و ساناز براای شب محاون

 بزنم و انوی ازم خواست تا براشون پری وصف ناپذیگفتم آخر سر ھم ساناز با ذوق
بعد رفتنشون بھ مامان زنگ زدم و از اتفاقات امروز ..... کردن فیچقدر ھردوشون ک

شب .... ستمی تنھا نگھی دنجای انکھی شد از اوشحال خی خوبم گفتم اونم حسابیو دوستا
 ......شییییییی بود آخیخوب

 
 دارم و ھمھ جوره ھوامو ی خوبی دوستاگذرهی داره می دانشگاه ھم بھ خوبیروزا

 کردن البتھ با وجود اوناس کھ بھ دی منو رو سفی حساب پسرایدارن مخصوصا جلو
با ...  تو پرشونزنمی لوس کالس زبون باز کردم و خودم می از پسرایکی دیقول فرش

 ی ھاطنتی و ھمھ جا از شمیرو چزوند  دانشگاهیی جوراھی و میگذرونیبچھ ھا خوش م
 کھ پسرا سنگر گرفتن از دست ما و کال آروم شدن و می فعال شدشی اونقدر بگنیما م

 ...  تو دھنمومدی نملشی وقت فامچی من ھمیسر کالس استاد بداخالقھ بود....کم آوردن 
  ؟انایل: سارا

 ...ھوم_ 
 !!!ادنایماشاال خاطرخواھات ز_ 
 ؟؟؟؟... !!!!ھاااان_ 

 .  تو نخ من بودبی بھ استاد کرد خودم ھم متوجھ شده بودم امروز عجیاشاره ا 
 ھی خاطرخواھات کھ انگار اومده ابراز احساسات کرده بعدشم استاد یگی جور مھی_ 

 ...نفره نھ چند نفر
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   خوب خوبیای اونم معندهی می معنھی نگاه ھاش فقط نیخنگھ ا_ 
 گذرا بھ ی کھ از روز اول باھاش آشنا شدم کرد نگاھی اشاره بھ فرزاد پسرھی ھم بعد

 پشت ی مواقعنی ھمچھی گرفتھ بودم ادی از مونا کردیونم داشت نگام مفرزاد کردم ا
 ی تاھی کارو کردم نی تا اکردمی می دلبرشتری چشمام بنیچشم نازک کنم البتھ من با ا

 شنقال نی انی چشمک زد منم عھی آروم یلی و خشد  شلششیابروشو داد باال و ن
ھمھ ... پسره ھم خل از آب در اومد نیوا ا.... خنده ری زد زھوی دادم کھ نیدماغمو چ

 تابلو نشھ رومو کردم سمت استاد کھ باھاش چشم نکھی منم واسھ اکردنیداشتن نگاش م
 مشغول یالیخیبا ب.... دی فھمینی ھم روبھ رو شدم یتو چشم شدم اوه اوه با چھ اخم

 می حالیچی خوش خط بودن من ھم ھاری استاد گرام بسنی شدم چون ایجزوه بردار
 گفتی مدمیفھمی کھ نمشوی بامرام کالس تند تند برام جاھای از دخترایکی نسترن شھیمن

 ی دوباره خم شدم طرف فرزاد کھ داشت جزوه بردارنمی صاف بشذاشتی نممیفضول... 
 فیاستاد جان تشر... عھ .... شد اهی جلو چشمام سھوی کھ دم نگاش کرکمی کردیم

 ... یآوردن کنار من عجب افتخار
 ... نمیخانم اندرسون جزوتونو بب_ 
 جزوه نوشتھ ی حفظ کنم و بگم  صد جالشوی فامتونستمی رسما بدبخت شدم ازبس نمیوا

 بود و اسم منم کنارش نوشتھ دهی خل و چل ھم دورش قلب و الو کشی سارانیبودم و ا
 کنھیم راجع بھ من ی چھ فکرنھی ببنوی بشھ ، حاال االیخیدست دست کردم بلکھ ب...بود 

 معطلش یلیظاھرا خ....  بھم فھموند کلم کندسعالمت ، سارا کھ متوجھ شده بود با
 ، سارا ھم در عرض زشی و برد سمت مدی دستم کشریکردم کھ خودش جزوه رو از ز

 ساناز و مونا و نسترن گفت حاال ی جزوه رو برای قلب و الو توھی کل قضھیچند ثان
 رو باز ه جزولکسی ریلیخ... ھی کھ عکس العمل استاد چمی چشم شدمونییھر پنج تا

 حی لبخند ملھی و بعد ومدی چشماش داشت از حدقھ در مدیکرد و تا صفحھ اول رو د
 کرد ری نگاھمو غافل گکردی می کھ داشت وارسنطوریدختر کش نشست رو لبش ھم

کھ استاد  دخترا دست گرفتھ بودن نی ، حاال انییمنم سرخ شدم و سرمو انداختم پا
تا آخر کالس لبخند ....  اخم بود  شھی بزنھ ھمندخوشش اومده ، آخھ سابقھ نداشت لبخ

 لبخند رو ازش نی کھ چند تا پسرا بھ روش آوردن و علت ایبھ لب داشت طور
 کاری جزوه رو ھم بھم نداد و من بکردی نگاه بھ من فقط سکوت ممی نھی اونم با دنیپرس

و کتش رو  فی و بعد کسھینوی جزوه می تویزی داره چدمید کالس بود کھ یبودم آخرا
 نی عھوی و از کالس رفت می صندلیبرداشت و اومد سمت من ، جزوه رو گذاشت رو

 پاره بشھ رو باز کردن نای بود از دست اکی کھ نزدچارهی سرم و جزوه بختنیمغوال ر
 :  سارا زد تو سرش و گفتھویو ورق زدن صفحھ اول جزوم نبود 

 ...  برگھ جرم رو برده بھ حراستمیبچھ ھا بدبخت شد_ 
  گفتنی میزی چھی ھا وا رفتن و ھر کدوم بچھ

  سھینوی جملھ عاشقانھ مھیمنو باش فکر کردم حاال عاشق شده و کنارش : مونا 
 گھ؟ی بود دیپس اون لبخند دختر کشش چ: نسترن
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 ...دهی گزارش مرهی االن میوا: ساناز 
 کھ می نکردی از دانشجوھام عاشقم شده ، کاریکی نکھی بگھ ، ا برهیخب چ: مونا 
   نکنھی فضولخواستیم

 ھوی بچھ ھا جزومو ورق زدم بدجور حالم گرفتھ شده بود کھ ی توجھ بھ حرفای بمنم
 ارسالن رو نوشتھ بود و شکل ریچشمم خورد بھ صفحھ آخر کھ با خط خوشش اسم ام

 ... زننیمھ امروز چشمک موا چرا ھ.... زدی صورتک کھ چشمک مھی
 من بھ ی گردشون گرم شده بود با خنده زی می ھا کھ در مورد منو استاد حساببچھ

 :سمتم برگشتن ، ھمون صفحھ رو نشونشون دادم و گفتم
  دیزود قضاوت نکن_ 

 سرم و جزوه بدبخت من باز در خطر پاره شدن قرار گرفت ختنی مغوال رنی عدوباره
 از نباری گرد گرفتن و ازیدوباره م....  کالسو برداشتھ بود شونی و خوشحالغی جیصدا

 ... عشق و عالقھ استاد گفتن
 خوش گذشت اونقدر بچھ ھا اصرار کردن کھ دست آخر بعد دانشگاه ی روز حساباون

 ...  مھمون کردمیھمھ رو بستن
 

فتھ و  گادی شب برم خونشون ، از من بھ خانوادش زھی کنھی مونا اصرار مھی روزچند
 چرت کوتاه ھی خستم یاز دانشگاه برگشتم و حساب....اونا ھم رسما منو دعوت کردن 

 از ی تخت ولو شدم و در کسری رورونی با لباس بی ھمونطورکنھی در ممویخستگ
 ..... خوابم بردھیثان
 بھ بدنم دادم و حولھ بھ دست رفتم ی داشتم کش و قوساجی خواب احتنی کھ چقدر بھ اآخ
 دنبالم تا ببرتم خونشون ادی م٧ ساعت ی آماده بشم مونا برادی کم کم بارمیوش بگ دھیتا 

 ...  حفظ کنم و تنھا راه خونھ تا دانشگاه رو از برمی رو بھ خوبابونای، ھنوز نتونستم خ
 گفتھ یرانی ای خانوادشون و اکثر خانواده ھای مونا در مورد آداب معاشرت تونکھی ابا

 ی خانواده گفتی نوع پوشش استفاده کردم مونا می مادرم برایبازم بھ حرفا
 مثل نوع شھی خونشون انجام نمی ھا تویرانی ادی از عقای سرکی داره و یروشنفکر

 ھم با ی از وقترمی بھ خودم سخت بگواستمخینم...  وشونی خانوادگیپوشش و جشن ھا
 البتھ ارمیخودم فشار نم انتخاب لباس بھ ی توکنمی دانشگاه رفت و آمد می تویدخترا

 ی کاربنی بلوز چسبون آبھی... کنمی تحمل می مشکل دارم و بھ سختیھنوز با روسر
 اول رخورد بی توخواستی بود و دلم می ادهی بلوز نسبتا پوشدمی روشنم پوشی آبنیبا ج
 گل سر بافت مانند رنگ بلوزم ھم بھ موھام زدم و ھی تر لباس بپوشم ی رسمیکم

 ی ساعتمین.... رفتیخودمو آماده کردم منتظر مونا بودم و  کم کم حوصلم داشت سر م
 منتظرمھ ، شال و مانتو رو نیی زنگ زد برم پامی منوال گذشت کھ بھ گوشنیبھ ھم

 کھ ی بھ پسر جوون با کمال تعجبی تنھاست ولکردمیفکر م... نیی و بدو رفتم پادمیپوش
 و فی نگاه کردم ، جلو رفتم و بعد تعرزدی بود و با مونا حرف مستادهیسمت در راننده ا

 ھی و ساناز تونستھ بودم مث ای محادی زاری کھ البتھ با زحمات بسپمی مونا از تدیتمج
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 مونا کردیمنتظر نگاھمون م  بزنم ، رو کردم سمت اون پسر کھپی تیرونیدختر ا
 :  کردشی اومده باشھ رو بھ من معرفادشیه انگار تاز

 ...  کردمفی کھ قبال برات تعرارهی برادرم مازینیبی کھ میپی خوش تی آقانیا_ 
 برام گفتھ من تا شوی زندگی کردم حاال انگار دل و روده فی برات تعرگفتی جور مھی

 . نی داره ھماری برادر بھ اسم مازھی فقط بھم گفتھ بود ادمھیاونجا کھ 
 بھم دست رانی ای کھ توھی مردنی اولنی دستشو سمتم دراز کرد ادی اومد و با تردجلو

 چون از نظر من مرد و دی کردم شادای حرکتش پنی از ای چرا حس خوبدونمی و نمدهیم
 با اری حس خوب مازنی و اکننی مانی از احساس خوبشون بگھیزن با دست دادن بھم د

گذاشتم بھم منتقل شد انگار اونم حس منو حس   دستشی توی کھ بھ آرومیجواب دست
 .   کردی باھام احوال پرسیکرد و با لبخند گرم

 کسرهی سرسام آور تھران ، مونا کی ساعتھ البتھ بھ لطف تراف١ ری طول مسیتو
 ری مسھی ھم کالفھ شد و ازش خواست تا سکوت کنھ و بقاریحرف زد اونقدر کھ ماز

 .   گذاشتیمی مالیقیو موس آخر بود رقھیکھ البتھ چند دق
 و بای گفت باغ بود پر از گل و درخت واقعا زشھی کھ نماطی بود و حییالی وخونشون

 آشنا بودم یرانی ای با معمارشی داشت من کم و بیمی ، عمارت خونھ سبک قدنیدلنش
 رفت داخل تا ادی بود مونا کھ از عجلھ زری نظی بافت ساختمان در نوع خودش بنیو ا

 ادکلن ی اون عمارت بودم بوییبای اما من محو زهوادش از اومدن ما اطالع بدبھ خان
 کھ با کھی بود اما برنگشتم حتم داشتم اونقدر بھم نزدادشی زیکیتلخش نشان از نزد

 ی جلوتر قدم برداشتم فک کردم اونم معطل منھ ولی کمکنمیبرگشتم باھاش برخورد م
 :ھییبای کھ زد متوجھ شدم اونم محو اون زیبا حرف

 ی کھ ھر کسنجاستی ای شکوه و عظمت معمارنی اده،ی بھ آدم دست میحس خوب_ 
 ... دارهی خودش وا میرو بھ تماشا

 قبال نمیبی میرانی با سبک ارانی ای کھ توییبای زی بنانی اولنی انطورهیبلھ قطعا ھم_ 
 . رسھی اصل خودش نمیھ بھ پا کدمی دیری بودم و تصاودهیدر موردش شن

 ھر ی رو بکوبھ و بجاش برج بسازه ولیمی عمارت قدنی اخواستیپدرم بارھا م_ 
 بھ یادی زی روبھ شده اونم مث من عالقھ کمیدفعھ با مخالفت منو مھتاب خواھر کوچ

 ...  بنا دارهنیا
 بھ گفتی کھ بھم خوش آمد می زنی کھ با صدامی درموردش حرف بزنشتری بخواستم

 ھی اندازه شبی مادر و دختر بنی برابر اصل ایسمتش رفتم بھ گمانم مادر مونا بود کپ
 زن چقدر نی بھ گونم زد ای و بوسھ ادی منو تو آغوش کشیبھ گرم... بودن گھیھمد

 بار ھم اون دستشو جلو آورد نی مونا بود ار پدیمھربون و خوش برخورد بود نفر بعد
 نازکش ی با اون صدای ازهی مزهیآمد گفت کھ دختر رو باھاش دست دادم بھم خوش 

 : خودشو انداخت تو بغلم
 ومدهی کرده کھ نفیچقدر مونا ازت تعر... داری مشتاق دزمی جون ، عزانایسالم ل_ 

  ھمھ عاشقت شدن
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 زی از من چخواستی داخل ظاھرا دلشون ممی منتظر بودم تا بری ممنون خالھی گفتن با
 تر از اونا فقط تماشاگر بودم کھ جی منم گکردنی نگام مینطوری بشنون کھ ای اگھید

 :مونا بھ کمکم اومد
 ممنون ھی اصوال با دهی آشنا نشده و مثل ما جواب نمایرانی ھنوز با تعارفات ما اانایل  _ 

 . دهی مصلھی رو فھی قضیخشک و خال
 : جون گرفتن کھ پدرش گفتانگار

  کھ معختنیھ زبون ر ھمنی اھی چکنھی میاتفاقا کار خوب_ 
 
 نی از ادی ما بامی ھدر بدی انرژیخودی کلمھ ھمون ممنون خودمونھ چرا بکی شین

 . میتعارفات دست بردار
 دکور شده یمیداخل خونھ ھم بھ سبک قد.... کرد تی گفت و ھمھ رو بھ داخل ھدانویا

 اون خونھ وقت دنی واقعا دومدی گوشھ گوشھ خونھ بھ چشم میادی جات زقھیبود و عت
 کسرهی خانوم مادر مونا میمر.  خونھ بودم ی و من ھم غرق در تماشابردی میادیز

 اصرار کھ بھ گفتھ مونا تعارف بود رو ھ ھمنی ای و من واقعا معنکردیتعارف م
 سال ١٥ ی دختر نوجوون حدوداھیمھتاب .... گھی ددارمی خب اگھ بخوام بر مدمیفھمینم

 بود بر خالف اریبھ مونا شباھت نداشت در عوض مثل ماز ی ذره ایسن داشت و حت
 ھاش ھمھ طنتی چھرش داشت از شی توی ابھت خاصاری مثل ماززشی مزهی رکلیھ

 البتھ کل کردی ھم بھم می داشت و توجھ خاصی اندازه انرژی کرده بود بالفھرو ک
 و آلبوم گفتی پدر مونا از خاطرات گذشتش می محبی بھم لطف داشتن آقایلیخانواده خ

 خانوم می خانواده داشتم ، مرنی با ای بھم نشون دادن چقدر احساس راحتشونویخانوادگ
 خارج از کشور بھ نکھی خوشش اومد ادنمیپوش  کرد و چقدر از لباسفی ازم تعریلیخ
 . کنمی مراعات مرانی ای اومدم و بزرگ شدم و توایدن

 ی رو برایرونی ای از غذاھایکسری بودن و من طعم دهی ھم تدارک دی مفصلشام
 طعم رو نی و اپختی میرانی ای خونھ کمتر غذای بار تجربھ کردم مادرم تونیاول

 لذت یلی کردم خفی با اشتھا غذا خوردم و ازش تعرنکھی خانوم ھم از امینداشت ، مر
 کمتر اری گذروندم با مازی محبانواده خشی رو پی خوباریبرده بود ، خالصھ شب بس

 ی از رونوی ااری کھ مازگشتی بھ ترسم از رابطھ با مردا بر منی و اشدمیھم کالم م
 بھم ی لحظھ آخر خداحافظی خودش کھ توی برداشت کرد البتھ بھ گفتھ اینجابت و ح

 رایموقع برگشت ھم ماز...ھیرانی ای بانوکی از شتری من بیایگفتھ بود نجابت و ح
 .  رسوندن و رفتنھمراه من و مونا اومد و منو 

........... 
 انداخت ھر چند بچھ جانی اولمون فوق العاده کسل کننده بود و منو از شور و ھکالس

 و ختنیری برنامھ مسی نادمی لشی کھ با استاد اخموھھ کھ فامی کالس بعدیھا داشتند برا
 بھش نداشتم با ی حسچی من ھی شور و ذوق رو بھم منتقل کنند ولنی داشتند ایسع

 ی سعیلی ، فرزاد خنمیبی داشتنو از عمق چشماش مست دوکنھی بھم نگاه می وقتنکھیا
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 ی وسطھ اونم از صدقھ سربی رقھی ی مطمئنھ پاگھی بشھ چون االن دکیکرده بھم نزد
 وجھ بھش رو چی بھ ھی استاده کھ ھمھ بچھ ھا متوجھش شدن ولینگاه ھا و لبخندا

 نی از ایبھانھ ا ھی و من ھر بار با می و حرف بزنرونی بمیتھ بر بارھا ازم خواسدمینم
 ابی استاد رو درگنی و مادیکار سر باز زدم ساناز و نسترن ھم از فرزاد خوششون نم

 ....ھی مسخره ازی چدمی چند خندییلوی کنی چند ، و من چقدر بھ اییلویفرزاد ک
 برگھ ھاست ی و سرش توکنھی نمی کارچی ھی اومده سر کالس ولشھی می اقھی دقچند

 البتھ دنی استاد رو نسبت بھ من دی توجھی بی افتادن وقتاقیبچھ ھا ھم از اون اشت
 کھ ھی اون برگھ چدونمی نمھی عصبی نگاه ھم نکرد بھ نظرم کمی کس حتچیاستاد بھ ھ

 شھی سرخ تر مشتری با ھر بار خوندنش بد رنگ و رخ استایھمھ کنجکاوش شدن ول
 نگاه بھم کرد کھ منو تا مرز سکتھ برد ، ھی میدیفھمی رو متیح عصبانحاال بھ وضو

 از ھوی شد و رهی باز بھ برگھ خدنی کھ از نگاھش ترسومدی سارا و مونا ھم میزمزمھ 
 ھجاش پا شد چند قدم اومد سمت من بعد منصرف شد برگشت برگھ تو دستشو مچال

 :  گفترفتی کھ سمت در می برداشت ھمونطورفشویکرد و ک
 .  دانشگاه منتظرتونمسی دفتر رئگھی دقھیخانم اندرسون چند دق......لھیکالس تعط _ 

 مونا و ساناز و کردمی گفت و رفت من کھ از شوک فقط داشتم در رو نگاه منویا
 :گفتنی میزی چھینسترن و سارا ، ھر کدوم 

 .  دستش بودی توی بود از اون برگھ یھر چ: نسترن
  باشھ؟انای برگھ جزوه لنکنھ ھمون: مونا

 !! افتادهادشی ماه تازه کی بعد یعنینھ بابا : سارا 
 .  نشھی عصبشتری پاشو برو تا بسی نیزی نترس چانایل: ساناز 

 دونستمی نملشوی بگم دلی از حس و حالم چدی بادونمی کردن ، نمدیی ھا ھم حرفشو تابچھ
 کی ی کھ چطور خودمو رسوندم دفتر بماند ولنی ازدمی مجی گزی از ھمھ چشتریو ب
 و زدی راھرو قدم می رفتار فرزاد بود مثل مرغ پرکنده توگھی دزی تعجب بر انگزیچ

 یعنی.... و با سرعت از راھرو خارج شد دی پرش شد رنگشتری من استرسش بدنیبا د
  چھ خبره؟؟؟؟؟؟نجای شده ، ایچ
 

 .  تا تقھ زدم دوقی و با چند تا نفس عمستادمی در اپشت
 . دییبفرما_ 

 یی رضای دانشگاه و استاد گرام داخل بودند ، آقاسی رئیی رضای رفتم تو ، آقاآروم
تک سرفھ . کردی ھمون برگھ مجھول بود و استاد ھم با اخم داشت نگام میسرش تو

 : کردم و گفتمیا
 نجا؟ی اامی بنی خواستی چی اومده؟ براشی پیمشکل_ 

 : زودتر از اون گفتیی رضایده کھ آقااستاد خواست جواب ب 
 . ھی چھی قضنمی تا ببدینیخانوم اندرسون لطفا بش_ 

 : رو بھ استاد گفتیی رضای نشستم آقای صندلنی اولی حرف رویب
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 .کنھی رو ثابت نمیزی چیی نامھ بھ تنھانی ، ای خلسگانیخب آقا_ 
 و دمی دانشگاه زحمت کشنی ای سالم تونی چندی آبروی من برایی رضای آقادینیبب_ 

 . رنی بگی منو بھ بازینطوری ھا ای سال اولنی استمیحاال حاضر ن
  بھ خانوم اندرسون ندارهی بوده ربطی نامھ ھر کسسندهی نویبلھ کامال متوجھم ول_ 
  خانوم و من حرف زده شده ؟نی از ایچطور ربط نداره وقت_ 
 ... دیلطفا آروم باش_ 
 ...ھھ!!!!  کردن آروم باشمدی منو تھدیی رضایآقا_ 
 د؟ی داریحی نامھ توضنیخانوم اندرسون شما راجع بھ ا_ 
 : گفتمکردمی و منگ نگاشون مجی بودم و گاوردهیمن کھ از حرفاشون سر در ن 

 !!!!شمیکدوم نامھ؟ من اصال متوجھ منظورتون نم_ 
 دستشو بھ سمتم ی نامھ تویی  رضای زد و روشو ازم برگردوند ، آقایاستاد پوزخند 

 نامھ نوشتھ شده بود چشمام ی کھ تویزیگرفتم و از چ. گرفت و ازم خواست تا بخونم 
 !!!!  ؟؟؟؟ی چیعنی... رونیاز حدقھ زد ب

 
  ی خلسگاناستاد

 مواظب رفتار و کردار شتری ؟؟؟ بھتره بی دست گذاشتی کی ھست کھ روحواست
 استاد بھ نام کیبروتون بره شما  دانشگاه آی تونیخوای ، مطمئنا نمدیخودتون باش

 اون متعلق بھ دی شانای لالیخی ، پس بنیدی کشادی زحمت زگاهی جانی ای و برانیھست
 ارهی بھ بار بیمونی کنم کھ پشی نشم کارجبور تا مدی رفتارتونو  اصالح کنھی اگھیکس د
...... 

 
 نیا!!!!  نامھ نوشتھ شده منم؟؟؟؟ی کھ توانای اون لیعنی نامھ رو خوندم گھی بار دچند
 ھ؟؟؟ی چی برادیتھد
 ن؟؟؟ی آوردنجای و چرا منو اھی نامھ چنی افھممی من اصال نمیی رضایآقا_ 
 . نی شما مقصر ھستکننی ادعا می خلسگانیآقا_ 
 ... بھ من ندارهی ربطچی نامھ ھنیمن؟؟؟ چرا من ؟ ا_ 
 ..... ی گفتم ولی حرف رو بھ استاد خلسگاننیبلھ منم ھم_ 

 : و گفتدی وسط حرفش پراستاد
 . ھا بھ خاطر شماستدی تھدنیا.... خانوم اندرسون دی پاسخگو باشدیشما با_ 

 شده بود تا دست خطش پی نامھ تای نگاه بھ نامھ انداختم بدون اسم و رسم بود و حتھی
 :مشخص نشھ کامال خونسرد بھ استاد نگاه کردم و گفتم

اصال از کجا معلوم !!!  من مقصرم؟؟؟نیگی نامھ ھست میچون اسم من تو_ 
چرا از ... باشھ منم ی شاکدی کھ بایدر ضمن اون.... انای ھمھ لنیمنظورش من باشم ا

 از ری غیعنی دی ؟؟؟ مگھ شما بھ رفتار خودتون با من شک دارنیدی نامھ ترسنی ادیتھد
 د؟؟؟یی لو بردیترسین کھ حاال می استاد با دانشجوش انجام دادکیرفتار 
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 دی فکر کرده بای بگھ، حقش بود راجع بھ من چی چدونستیاز حرفم جا خورد نم 
 ...  تفاوت بودمی کالس بیبفھمھ من نسبت بھ حرکاتش تو

 کنھ و از ما خواست ھمھ ی رو ماست مالھی قضنی کرد کھ اشوی تمام سعیی رضایآقا
 ....  نزدی حرفگھی و نامھ رو پاره کرد استاد ھم دمی رو فراموش کنیچ
 ی داشتن از فضولدمی راھرو دی اومدم بچھ ھا رو منتظر تورونی دفتر کھ باز
 ی واو ھمھ چھی من ھم بدون جا انداختن دنی رو پرسھی سرم و قضختنی ، ردنیترکیم

 از برخورد خوبم حرف یرو گفتم بچھ ھا کھ از حرف من خوششون اومده بود و کل
 .....  شاپی کافمی توپ رفتیقھوه  ھی ی برای و ھمگمیچوندیکالس آخر رو پ....زدن 

 
 دمغ بودن حق یبچھ ھا کم.... ارنی و منتظر کھ قھوه ھامونو بمی شاپ بودی کافیتو

 خب ی ھم نبود ولی آش دھن سوزنکھی خود من ھم سرحال نبودم با ایھم داشتن حت
 منحرف کرده ی نگاه ھا و لبخنداش منو کلنیھم... گای جذبھ داشت در حد اللشییخدا

 .کردمی اشتباه فکر مھرا از سر عالقس اما ظاکردمیبود و فکر م
 !!!  شدی چمیکردی فکر میچ: مونا

 ....ششششییییا....شعوری اصال آدم نبود، بالیخیب: ساناز 
 کھی داده مرتری گانای سر کالس حاال بھ لدادی اون ھمھ نخ ممی باشالیخیچطور ب: مونا

 ....  سھ نقطھ
  بشھعی ھم خوب جوابشو داده حقش بود کھ ضاانایعوضش ل: سارا

  می بھ نسترن نگاه کردمنتظر
 د؟؟؟یکنی نگام مینجوری چرا اھیچ: نسترن

   بحثشون داغ شدهی بچھ ھا حسابی بگیزی چھی تو ھم میمنتظر_ 
 .می رو بار گذاشتبتی غگی دگھی کھ مامانم منجاستیا: مونا

  ؟؟؟؟کنمی فکر می دارم بھ چدیدونیم: نسترن
 ؟یچ_ 
 ؟؟!!!! بودهی نامھ کسندهی اون نونی اصال نگفتی ولنی ھمھ حرف زدنیا: نسترن 
 ...گھیعھ آره راست م: بچھ ھا با ھم گفتند 

 .زنمی میی حدساھیمن _ 
 ؟ی شک داریخب بھ ک: مونا
 ...فرزاد _ 

 ؟؟؟...!!!!فرزااااد:  گفتندادیدوباره با ھم و تعجب ز 
  گردهی دور و بر من مادی کھ تو کالس زھیآره اون تنھا کس_ 

 !! کار اون باشھنی اادی باشھ ، بھش نمی اگھی کس ددیخب شا: ساناز
 ... ادی نچسب ، اه اه چقدر ھم ازش بدم می پسره ادی ھم بھش میلیاتفاقا خ: نسترن

(  ھم گذاشتھ یسی کھ دست رو خوب کینیبی م ھم جذابھیلیوا کجاش نچسبھ ، خ: سارا
 ) با دست بھ من اشاره کرد
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 یگی کھ مھی چلتی دلانایل....  بچسب و نچسب و تفلون و چدنو نی ادیخب ول کن: مونا  
 کار فرزاده؟؟؟

 کرد لی استاد رفت و کالس رو تعطنکھی بود ، بعد از ازیرفتار امروزش شک برانگ_ 
 و دی استرس داره و تا چشمش بھ من افتاد رنگش پر مشخص بوددمشی راھرو دیتو

 فرزاده، حاال رهی کھ حدسم بھش می کسنی اولی ولستمیزود از من دور شد ، مطمئن ن
 ن؟ی بگنی رو سراغ داریشما اگھ کس

 .... دنی من رسی جھی فکر کردن و اونا ھم فقط بھ نتیبچھ ھا کم 
 . پررو شدهیلی خی کنیچی دمشو قدیبا: مونا
 .یگفتی میی رضای بھ آقادیاصال با: سارا

 زبونش ری از زی جورھی فردا دی بای کھ بدون مدرک بگم کار اونھ ولتونستمینم_ 
 .... بکشم

 ....  خونھمی دادن برتی مورد باالخره بچھ ھا رضانی بحث در ای کلبعد
 و از نبود دهی بابا جواب مای ستندی نای زنمی بھ خونمون زنگ می وقتشھی می شبچند

 ؟ چرا بابا دهی چرا مامان جواب منو نمینی نگرانم کمی ، رهی طفره می طورھیمامان 
   ؟گھی از من می صداشو دوری ناراحتلیدل
 .... برنامھ داشتمی فردا حسابی ، برادمی افکار خوابنی ابا
 
 ساعت قبل شروع کی شھی فرزاد ھمدونستمی دانشگاه ، ممی مونا زودتر رفتھ بودبا

 کار شدمی مطمئن مدی بامی نکردداشی پمی گشتی ھر چی دانشگاه پالسھ ، ولیکالس تو
 .....  نھایاون بوده 

 شدم از اومدنش دی شد کم کم نا امی کالس اولمون بدون حضورش طی حتومدی نفرزاد
 :شمیکھ سارا بدو بدو اومد پ

 ....رهیبدو کھ االن فرزاد م... انایل_ 
 کجاست؟_ 
 ... بوفھ دانشگاھھی تورهی جزوه بگیکیاومده از _ 
 یکینشستھ بود و با ... ھی عادی کھ ھمھ چمی رفتار کردی اونجا و طورمی بچھ ھا رفتبا
 ینی سنگمشیدی و انگار ندمی روبروش نشستزی مکردی صحبت مامونی از ھم کالسگھید

  راهی بحثھی یبا بچھ ھا الک... نقشھ بود ی حاال وقت اجراکردمینگاھشو حس م
 چشم تو ی ھوا برگشتم سمت فرزاد وقتیمن ب  ودنی بھ خندمی و شروع کردمیانداخت

 ھست بھش لبخند زدم جا ی ترس و استرسھی چھرش ی متوجھ شدم ھنوز تومیچشم شد
 رفتم سمتش دوستش کھ ی با لبخند جوابمو داد پاشدم و با ھمون لبخند ساختگیخورد ول

 ...ود چھرش بی نشستم ھنوز ترس تومی پاشد و رفت کھ ما تنھا باشششونی پرمی مدید
 )   فرزادلیفام(  پاکزاد؟ی آقادیخوب_ 
 د؟یشما چطور...ممنونم _ 
 )امی حرف بزنم کھ خوشحال بنظر بی کردم طوریسع...(  ییییییبھ لطف شما عااال_ 
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  شده؟یزیچ... خدا رو شکر _ 
  حالتونو بپرسم؟امی بشھ کھ بیزی چدینھ مگھ با_ 
 !!اد؟ی شما از من خوشتون نمکردمینھ خب فکر م_ 
 ی ھم داشتم بھ خاطر وجود مزاحمی پاکزاد ، من اگھ رفتار بدی آقاھی چھ حرفنیا_ 

 انتخابم دودل کرده بود خوشبختانھ بھ کمک شما تونستم شرشو کم کنم یبود کھ منو تو
 .  بھ شما فکر کنمشتریو ب

 : ودشو لو داد و لبخند زد زود خی کرد ولتعجب
 سردت بھ خاطر دودل بودن ی و رفتارااتی توجھی بنی ای ھمھ یعنی ؟یگی میجد_ 

  بود؟یسر انتخاب منو و استاد خلسگان
 کردمی مطلب رو واضح تر مدی بای ولدمیرسیداشتم بھ ھدفم م 

 اون حاال حاال ھا دست از یدادی رو بھ استاد نمزی آمدیخب آره ، اگھ تو اون نامھ تھد_ 
  ازت ممنونم...داشتیسرم برنم

 کردمی منکاروی زودتر اشھی مالیخی بی راحتنی بھ ھمدونستمی نکردم کھ، اگھ میکار_ 
... 
 !!!ی کھ اون نامھ رو نوشتی دل و جرأت داریلی خیول_ 
 ھی حتما اخراج رو شاخش بود دیفھمی میی رضای بودم اگھ آقادهی ترسیلیراستش خ_ 

 ...  از دور خارج شدی زود اثر کرد استاد خلسگانیکم تند رفتم ول
 خاموش کردم لبخند موی گوشکروفنی آروم مدمی پر رنگ تر شد بھ ھدفم رسلبخندش

 ... باشمدی کھ بای تو نقش خودم ھمونرمی لبم نشست حاال می رویثیخب
 اون نامھ رو ی حق من متعلق بھ شما ھستم؟ بھ چھی پاکزاد ، چرا فکر کردیخب آقا_ 

 انی کھ اطرافی طورزدمی داد مبای شده بودم و تقریعصب( ن؟ی دادی و منو بازنینوشت
 ) ھم متوجھ شدن

  حالت خوبھ؟انا؟ی لیگی میچ_ 
 ی ضبط شده رو بدم آقای صدانی ای وقتیمن خوبم ول....انایخانوم اندرسون نھ ل_ 

 ... شمی خوب تر ھم مییرضا
   کردیعصب خنده دی از رخش پررنگ

 ....  ھھ؟ی مدرک جمع کنیخواستی ؟ میپس منو سرکار گذاشت_ 
 ی تو چخورهی بھ اھدافشون برسن بھم مخوانی مینطوری کھ ایفی ضعیحالم از آدما_ 

 گھیواقعا برات متاسفم ، د! ؟ی کار زدنی کھ دست بھ ایراجع بھ من و استاد فکر کرد
 ... یی رضای آقاشی مدرک برم پنی با اشمیھم دور و بر من نپلک وگرنھ مجبور م

 ی رودی شد کھ محکم کوبی اونقدر عصبی گفتم و مجال حرف زدن بھش ندادم ولنویا
 ... زیم
 فرزاد رو گوش کردن و حرفامو ی سر کالس و تا اومدن استاد صدامی بچھ ھا رفتبا

 ..... حالش گرفتھ شدی پررو حسابی پسره میدی خندیگفتم کل
 ...  کال دانشگاه نموند و رفتیعنی ومدی کالس نسر
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 امتحانات ترم اول شروع شد کھ جمال آقا منور گشت می بودخبری ازش بی ھفتھ اھی
 کھ شک کردم فرزاد باشھ ی اصال ھم نگاھم نکرد طوررفتیچقدر ھم مغرورانھ راه م

 بی ھم داشت حاال اون دو تا رقی رفتار رو استاد خلسگاننی ھمقایجالب بود کھ دق
 دوتا خاطر خواه ھم کھ داشتم نی ھمسارا بھ قول.... ی شدن دو تا دشمن خونیعشق

 ....پروندم
 شتری کھ با مامان حرف زدم بی بارنیآخر.... پشت سر گذاشتم ی رو بھ خوبامتحانات

 ھست کھ بھ ی کردم مشکلدای پنیقی گھی دارهی می ماه شده و ھر دفعھ بابا بھانھ اکیاز 
 بودم دی جواب نداد ناامی کسیغروب تا حاال چند بار تماس گرفتم ولاز ...  گنیمن نم

 :  بفھممیزی بتونم از اون چدی شام مھام رو گرفتیشماره آقا
 . ھستمانایل...  مھام یسالم آقا_ 
  خوبھ؟ی ؟ ھمھ چی کھ نداریمشکل...سالم دخترم ، شناختم _ 
 ...  خودم واستم البتھ بھ کمک شمای تونستم رو پاگھیبلھ ممنون د_ 
  شده؟یزی ، چشنومی منویخوبھ خوشحالم ا_ 
 بھانھ ھی ی کارش ھر سرنی ای و پدرم برادهیراستش چند وقتھ مادرم جوابمو نم_ 
 ھ؟ی چھی قضدیدونیشما م....  نگرانمی تو خونمون چھ خبره ولدونمی ، نمارهیم

 و اوضاعتو چک زنھی پدرت ھر ھفتھ زنگ مشنومی رو از تو مناینھ من دارم ا_ 
 ... نزدهی تا حاال حرفی ولکنھیم

 پس من چطور بفھمم اونجا چھ خبره؟_ 
  باشھ ؟انی در جردی پدرتو بھت بدم اون شالی شماره وکیخوایم_ 
 ... سمینوی مدیآره حتما  بگ_ 

 ....  مھام گرفتم و بھش زنگ زدمی رو از آقاشماره
 

  رو قتماس
 بھ حرفاش خوامی نمکنھی بابا حرف زدم سرم درد ملی ساعت با وک١ کینزد کردم طع

 حرفاشو نداشتم ی فکر کردن رویی واقعا توانادمیفکر کنم دو تا مسکن خوردم و خواب
 .... نھ...تونمینھ من نم.... باور کنم؟؟؟ یعنی.... ایخدا....
ھنوز ...  دمی چقدر خوابی ظھر گذشتھ بود وا١٢ زور چشمامو باز کردم ساعت از بھ
 تونستمی می بھ راحتگھید...  بابا افتادملی وکشبی دی حرفاادی سردرد داشتم تازه یکم
 رو از من ی مھمنی کنم، چرا بابا و مامان موضوع بھ الشی و تحلھی ذھنم تجزیتو

 کلوپ برگشتم خونھ و ی توی کھ از مھمونی شبن اوادی مادمیپنھان کردن ، حاال 
 ی مورد حرف زدن حتنی بشنوم در ھملشوی بابا و وکین ندادم تا حرفاخودمو نشو

 بگھ و من تمام طول ھفتھ منتظر بودم تا خود انوی کرد بھم جرھی بھ بابا توصلی وکیآقا
من حق داشتم ...  چرا ازم پنھان کردن.... بابا بھم بگھ اما نگفت و منم فراموش کردم 

 ... رو بدونمی مھمنیموضوع بھ ا



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 45 

 بابا لی وکشبی پاسخ ، دی بودم باز ھم شماره بابا رو گرفتم و باز ھم تماس بکالفھ
 خودش بھم بگھ ، من ی کرد منو آروم کنھ و ازم خواست بھ بابا نگم تا وقتی سعیلیخ

 .... کنمکاری چای خدازمی خودم بری توتونستمیتحمل نداشتم نم
 ھی شد منم از خدا خواستھ دنبال ری گی پدی منو کھ دی حوصلگی بشمی اومده بود پایمح

از ...  و گفتم ختمی اشک رنباری رو گفتم ای ھمھ چگشتمی کردن خودم می خالینفر برا
 مادرم شده و تمام ری کھ چند سالھ دامن گیماری دوستم ، از بنیمادرم گفتم ، از بھتر

آخھ چرا مادر ....  کنمکاری چدی من باایخدا..... سرطان.... ن کردی مدت از من مخفنیا
 و ختی من اشک ری ھم پا بھ پاایمح...خودت کمکش کن ... جوونھ یلیاون خ....من

 .... کنمی متی فقط خودمو اذنجای برگردم با  موندنم ادی نا نداشتم باگھیمنو آروم کرد د
 ا؟یمح_ 
 جونم؟_ 
 ... برم کاناداخوامیم_ 
 تو رو دور کردن تا راحت تر بھ درمان  ، اونای بردی نبای ولانای لدمیبھت حق م_ 

مگھ ....  تو رو ھم بخورن ی ناراحتی غصھ دی اونجا بایمادرت برسن ، حاال بر
پس گوش کن و عجوالنھ ...  ی خبر نشون بدی بابات نگفتھ خودتو از ماجرا بلیوک

 .ری نگمیتصم
 ... باھام صحبت کنھی حال مادرم چقدر بده کھ نتونستھ تلفننیبب_ 
 ی استرس و تنشدی و تحت درمان نباھی بسترمارستانی بی جان ، اون االن توانایل_ 

 پس ی بفھمترسھیداشتھ باشھ حرف زدن با تو براش استرس زاست چون م
 ، مطمئن باش حال مادرت یستی نانی درک کن بزار فکر کنند تو در جرطشونویشرا

 . دارو و درمان ھستر االن ھزار جوسی نی نگرانی و جاشھی خوب میھم بھ زود
 حرف زد تا منو از اون حال و ھوا ی از ھر درای آروم شدم محی کمای محی حرفابا

 ی مھم بود از من مخفیلیخارج کنھ منم تمام تالشمو کردم تا بھش فکر نکنم اگھ خ
 .... سی نی خاصزی حتما چکردنینم

و شلوغ کنھ  بوده خواستھ دورم رای بچھ ھا اومدن خونھ و مطمئنم کار محغروب
 بچھ ھا ی و کلمی نشستاطی حی تویبای و زکی شقی آالچری و زمی سفارش دادتزایپ....

 ھا در اومد از بس مونا ھی ھمسای ، کم کم صدامیدی در آوردن چقدر خندیمسخره باز
 ....میدی خندلند در آوردن و بلند بیو ساناز دلقک باز

 بچھ ھا ی حال و حوصلھ قبل رو ندارم ھر چند جلوگھی شروع شده من ددی جدترم
 سخت شده ھوا یرفت و آمدم کم.... دمی و خودمو شاد نشون مکنمی میظاھر ساز

بعد از ....  وقت برا دانشگاه دچار مشکل شدمی ھوا و وقت و بنی ایسرده و من تو
 اونم  بھش نزدمی حرفی کردم ولبت مامان دو بار تا حاال با بابا صحھی قضدنیفھم

 گرفتم در می معطل شدم و تصمی حسابی آوردن تاکسریامروز سر گ....  نگفت یزیچ
 ....  اوضاع باھاش حرف بزنمنیمورد ا
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 تا راحت رمی بگنی ماشھی کنم ی حرف زدن و کلنجار رفتن با بابا تونستم راضی کلبعد
 نفر برم ، فک ھی با دی حسابمھ بایتر  رفت و آمد داشتھ باشم ، فردا اول وقت پول تو

 ..... مھام باشھی آقانھی گزنیکنم بھتر
 کدومشو انتخاب دونستمی بود کھ نمشگاهی نمای توی و مختلفکی شی ھانی ماشاونقدر
 اونقدر کردی انتخابم می تویادی آشنا بود و کمک زشگاهی مھام با صاحب نمایکنم آقا

 بود کھ ی از اونشتری بیلی خمتشی قی کردم ولدای پخواستمی کھ میگشتم تا باالخره اون
 شگاهی کھ گوشھ نمای خوشگل زرد رنگی چشم از مازراتدمن داشتم حداقل دو برابر بو

 دنی ھم فھمشگاهی مھام و صاحب نمای کھ آقای بر نداشتم اونقدرزدیداشت چشمک م
 .... ھیمن انتخابم مازرات

 ...ی شدنی ماشنی مات اانایل_ 
 ... ندارمدشی خری برای پول کاففیح...  مھام ، من عاشقش شدم یآقا_ 
 دست فرمونت چطوره؟_ 
 ھمھ رمی بگنامھی گواھنکھی قبل اکردمی منی بابا تمرنی با ماشیمن از بچگ... یعال_ 
 ...  نی از خود بابام بپرسدیتونی مگمی می گرفتھ بودم جدادی رو یچ

 نی شد ھمی و اگھ راضکنمی پدرت صحبت مبا....  خب دختر باشھ قبول دارم یلیخ_ 
 .میخریرو م
 شی مھامو بکشم ماچ مالی چاق آقای بپرم لپ ھاخواستی خوشحال شدم دلم میحساب

 مھام یبا آقا.... شھی می بابا راضیعنی ی خودمو نگھ دارم وادی نھ بایکنم ول
 رو قدم ری مسھی شدم و بقادهی پابونیسر خ...  کردم و رفتم بھ سمت خونھ یخداحافظ

 دمی اول ترسادی من می کم کرده و پا بھ پاو سرعتش رینی  متوجھ شدم ماشرفتمیزنان م
 ارهی مازنکھیعھ ا....  شد ادهی و راننده پستادی، دو تا بوق زد نگاه نکردم رفت جلوتر ا

 .....برادر مونا
  ازم خواست تا ھمراھش برم و ناھار رمی کھ کردی گرمی رفتم بعد احوال پرسجلو

 
 ....  خوشحال بودم کھ قبول کردمنی ماشدی اونقدر از خرمی کنلی با ھم مو
 کرده بود وونھی عطرش منو دی گذاشت بوی و عاشقانھ امی مالیلی آھنگ خری مسیتو

 کھ حد و مرز اجازه یی بود مغرور نبود و تا اونجای پسر جذاب و دوست داشتناریماز
 کھ دل رو بزنھ کال تعادل رو ی نھ اونجوری بود ولی کال آدم شادکردی می شوخدادیم

 ھی بود ییبای فوق العاده زیجا...  بود ی عالقشیل ، سکی رستوران شھی....کردیحفظ م
 پا اون نی بعد از سفارش غذا مدام امی رستوران گرفت و نشستی جانی بھتری توزیم

 زدمی حرف نمیباھاش رسم....  شدی مانعش میزی چھی ی رو بزنھ ولی تا حرفکردیپا م
 باھاشون ودم شدم کھ مث خانواده خیمیھمون شب اول اونقدر با خانواده مونا صم

 .  ھم اونجا رفتھ بودمگھی بار دنی البتھ چندکردمیرفتار م
 :  کمکش کنم تا راحت تر حرفشو بزنھخواستم

 ار؟؟؟؟ی شده مازیزیچ_ 
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 بھت دی بای چطوردونمی ھست کھ نمی مسئلھ اھی آره ، خب چطور بگم یعنینھ ، _ 
 .... بگم
 ؟یزنی حرف می ، از چھ مسئلھ ایکنی نگرانم میدار_ 
.... و ....من .....  می در مورد خودمون حرف بزنخواستمینھ نگران نشو ، راستش م_ 
 .... تو

 نبود کھ ی شده بودم آدمرای اول متوجھ نوع نگاه مازداری زده بودم ، از ھمون دحدس
 از ی چرا ولدونمی استرس گرفتم نمکردی جلب توجھ می ولارهی در بیبخواد چسب باز

 شدن بھ مردا کی ، من از نزددمیترسی کم مھی بخواد در مورد عالقش حرف بزنھ نکھیا
 .......  بودمومدهیکاش ن....  امی باھاش بمترس داشتم ، اصال چرا قبول کرد

 انا؟یحالت خوبھ ل_ 
 . خوبم...آره ...ھا _ 
با من .... با من.... انایل..... ی گفتنش برام سختھ ولنکھی و با استمی رفتن نھیاھل حاش_ 

 ؟یکنیازدواج م
 تونستمینم....  نھ در خواست ازدواج یھنگ کردم انتظار داشتم ابراز عالقھ کنھ ول 

 عمر از ھمھ ھی...  بفھمھدی دلم ببره اون نبای بھ غوغای پخوامی برم نمدیاونجا بمونم با
 ی کھ سعاری و بھ مازرونیاز رستوران زدم ب....  بفھمھ ی االن کسدی کردم ، نبایمخف

 دربست گرفتم ھی عی نکردم سری توجھکردی و مدام صدام مونھداشت خودشو بھم برس
 کردم موی سعیھمھ .. ..ترس افتاده بود بھ جونم ....  پتو ریرفتم ز.... و برگشتم خونھ 

 ..... تا خودمو آروم کنم
 ازش ندارم و ی گذشتھ ، خبراری برخورد من با مازنی از آخرشھی می روزدو

 نگفتم یزی نزد منم چی نبود اگھ بود ھم کھ بھ من حرفانیخوشبختانھ مونا ھم در جر
 دادن جواب رد بھش ی بھش فکر کنم و حتخواستمی کردم نمی خالاریفکرمو از ماز.... 

 داشتم بھش بدم ، با چھ ی من چھ جوابو دیپرسی ملشویبرام سخت بود چون حتما دل
 ... فعال سکوت بھتره....  کردمی ردش میبھانھ ا

 حرف زده و با کمال تعجب پدرم بدون چون و چرا نی مھام با پدرم در مورد ماشیآقا
...  شگاهی محضر و بعد ھم نمارمی منی ماشلی سند و تحومی تنظیقبول کرد فردا ھم برا

 ای کنھی ناراحتم میلی خای ستی من کھ اصال معتدل نی از حال و ھوانمیا...خوشحالم 
 .... با خودم دارمی اساسیریرگ خوددھی کنھی خوشحالم میلیخ

 یبعد کل...  دادی حال نمیی رفتم چون تنھاای رفتھ بودم فروشگاه با محدی خری براامشب
 تا شام می رو انتخاب کردی فست فودنی ترکی نزدمی خستھ شدی کردن حسابدیخر

 یطونی از بس دختر شوخ و شدمیخندی فقط مرفتمی مرونی ھر وقت بایبا مح....  میبخور
 رو ھم داشتھ ای کل غم دننداختی آدمو بھ خنده میدخوی بزی چنی با کوچکتریبود و حت

 رفت دست ھاشو ای کھ محمی برگردمیت خواسیکنی ھمھ رو فراموش مای با محیباش
 ، کردمی می بازمیتنھا نشستھ بودم و با گوش.... کلشیبشوره از بس سس زده بود بھ ھ
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 ی آشنایبو  بای ولاستی نفر نشست فکر کردم محھی شد و دهی جلو کشمیی جلویصندل
 کرد؟ی مکاری چنجای سرمو باال آوردم و باھاش چشم تو چشم شدم ، ایعطرش فور

 !!!!!اریماز_ 
 خاطر بود کھ نی سراغت بھ اومدمی دو روز ننی ای مزاحمت بشم ، اگھ توخوامینم_ 
 ی چرا اون روز اونجوردونمینم.... ی و فکراتو بکنیای با خودت کنار بخواستمیم

 خودمو ی بھم جواب بدی بخوانکھی قبل اخوامی فرصت مھی ازت ی ولی و رفتیکرد
 سالھ ١٨ پسر ھی من انای لنیبب.... باشھ  ی اگھ االن ھم جوابت منفیبھت ثابت کنم حت

 من واقعا دوستت دارم و دلم یول... باشھ ی نگاه عاشق بشم و عشقم گذرھی کھ با ستمین
 از یلی مثل ختونمی سقف تجربھ کنم مھی ری دوست داشتن رو باھات زنی اخوادیم

 و ھیعاد  مسئلھ براتنی ادونمیو م برقرار کنم ی رابطھ دوستھی باھات گھی دیپسرا
 با خودم ی زندگی باشھ من تو رو براینجوری اخوامی من نمی ولیکنیحتما قبول ھم م

 دای کھ ازت پی کم و شناختیدارھای دنی ایانتخاب کردم اون قدر تجربھ دارم کھ تو
 تتی کنھ بشم و اذای وادارت کنم خوامی انتخاب کنم و نمی ھمسریکردم بتونم تو رو برا
 مدت کوتاه خودمو بھت ثابت ھی ی برایکنیقبول م....  نی ھمدهکنم فقط بھم فرصت ب

 ... کنم
 واقعا اری گوش کنم خوشم اومد ، مازخواستی کھ فقط دلم مزدی خوب حرف ماونقدر

 فاصلھ بتونم با خودم کنار نی ای منم تودی بزنم شانی روشو زمدی بود ، نبایپسر خوب
 ....  بتونھ منو خوشبخت کنھاری ماز وامیب

 ... نخواهی فقط االن ازم جوابکنمیباشھ ، قبول م_ 
 : زدی شد و چشماش برقخوشحال

 من برم ی فرصت رو بھم دادنی کھ اانای ، ازت ممنونم لی بگیزی چخوامینھ االن نم_ 
 ... معطل شدهیلیظاھرا دوستت خ

 ی بره اخماری معطل شده تا مازی از کسی معلوم نچارهی بای کرد و رفت محیخداحافظ
 ...شمی رفت اومد پاری بود و تا مازشیشونی پیرو
 ... ھم بود دلم ضعف رفتیگریاوه اوه چھ ج.... بھ بھ ، خانوم دوست پسر دارن _ 
 !!!دوست پسرم کجا بود؟؟؟....  جمع کن خودتودهیپسر ند_ 
  بود؟ی پسره کنیپس ا_ 
 ...  ، برادر مونااریماز_ 
 ت؟یھم کالس.... خودمونی مونانیھم _

 ...گھیآره د_ 
 کرد؟ی مکاری چنجایخب ا_ 
 ...یاومده بود خواستگار_ 
  داشت؟کارتی چدمی پرسیعھ لوس مسخره ، جد_ 
 ... کردی ازم خواستگارگمی میدارم جد... وا _ 
 !!!؟؟؟؟یگیجون من راست م.... ییییییچ_ 
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  شده؟یآره حاال مگھ چ_ 
 ؟ی بھش گفتیتو چ_ 
 ...  فعال ازم فرصت خواستھ تا خودشو بھم نشون بدهیچیھ_ 
 ....انای خاک دو عالم بر سرت لیا_ 
 ... چھ طرز حرف زدنھ بر سر خودتنی اشعوریب_ 
من اگھ بودم با کلھ ....  فکر کنھ روش زارهی رو میی ھلونیآخھ آدم جوابھ پسر بھ ا_ 

 ...کردمیقبول م
 ... و بسنی فکر کنم ھمخوامیمنم فعال م....  یستیحاال کھ تو ن_ 
 و تا خونھ فقط سرزنشم کرد کھ چرا جواب می کل کل کردھی قضنی سر ای حسابای محبا

 ....مثبت ندادم
 خودمو آماده کنم در برابر خانواده دی و من باگھی رو مھی بھ خانوادش قضاری مازحتما

 ...سی معلوم نیزیمونا خوب برخورد کنم ھرچند ھنوز چ
 گفتم و نمی دانشگاھم زود تموم بشھ بھ بچھ ھا در مورد ماشی کالس ھاخواستی مدلم

 ی برادی شام مھمونشون کنم باھی از خودم ذوق کردن و مجبورم کردن شتریاونا ب
 ...  غروب برم دنبالشون

 ی آقارونی گفت سر کالس بدو رفتم بی استاد چدمی تموم شدن کالسم کھ اصال نفھمبعد
 بھ محضر میخوردی مکی نمونده بود و اگھ بھ ترافیزیمھام اومده بود دنبالم تا ظھر چ

 نای و ای سند و امضا و ورق بازمی و بعد تنظمیدیخدا رو شکر زود رس....  میدیرسینم
 ی کھ داشتم از خوشحالی وامیری بگلی رو تحونیماش شگاهی نمامی دادن برتیرضا

 ....دمیترکیم
 ی آقای خودمو کردم جلوی سعی بپرم ماچش کنم ولخواستمیھ افتاد م بھ جمالش کچشمم

  برخورد کنی عادشگاهیمھام و صاحب نما
 
....  تنھا برم نمی نازننی خودش بره و من خودم با ماشنی مھام مجبور بود با ماشی آقام
 ....نی بھتر از ایچ

 تنھا برم گازشو گرفتم و تونستمی شدم و مادی زنای ماشنجوری رو شکر قبال سوار اخدا
 ...   عشق و حالمیبرو بر...... ووووووھووووووی
 ی پشت چراغ قرمز اونطوردادی می دادم چھ حالنموی گشتم و پز ماشابونای خی کم توھی

 ....  ی کالس بزارھیبرا بق
 در ی خستگی و حسابدمی تا غروب خوابدیچسبی حاال می خواب مشتھی خونھ و رفتم
 ..... کردم

 کمد لباسام انداختم ی توی گشتھی بزنم پی امشب تدی دوش آب گرم حالمو جا آورد باھی
 کردم امشب قصد داشتم دای زرد خوشگل و اسپرت پنمی لباس توووووپ ست ماشھیو 
  ھم بکنمشیآرا
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 نھی بوس برا خودم تو آھی....  اندرسونانای از لی اثررانی بار در انی اولیبرا..... 
 ی کلخوردی بھم مپمی شال سرم نکنم اصال تشدی کاش می شده بودم فقط ایفرستادم عال

 کالھش زرد بود ی افتاد کھ لبھ ھای شنل کوتاه مشکھی ور اونور کردم تا چشمم بھ نیا
 لباسم تنم کردم ی روعی بود سری عالنی اخوردی کمرش میتو  ھمیو بند پھن زرد رنگ

 ..... بھتر....  بھ شال نداشتم یزای نگھی تر شد کاله شنل رو سرم کردم دکیش
خوشگل کرده بود ...  ادی قرار بود اونم بنای اای برداشتم رفتم دم واحد محلموی وساعیسر

 : و گفتدی کشی ھم زده بود چشمش کھ بھ من افتاد سوتیپیو چھ ت
 ھمھ رو یخوایامشب م....  پیخوش ت.... بابا خوشگل .... خوامتی مانایجوووون ل_ 
 ...  خودمو نگھ دارمی بتونم جلودمی ، من کھ قول نمای کنوونھید

  ماچ گنده بھ لپم کردھی اومد جلو و عیسر
 ...  بھ منیدی کل رژ لبت رو مالیکنی مکاری چایمح....اه _ 
 :  انگشت آروم صورتمو پاک کردبا

 ... شدری کھ دمی برایب.... خودمو نگھ دارم تونمیگفتم نم...  دیببخش_ 
 .... رفتمی دنبال ھمھ بچھ ھا مدی بامی راه افتادای محبا

 دور دور ھی راه انداختن بعد از غی جغی جی کلپی و من با اون تنی ماشدنی ھا بعد دبچھ
 کھ بچھ ھا انتخاب کرده ی سمت رستورانمی رفتمیدادی پز منای کھ بھ ھمھ ماشیحساب

 ھی اومده بودند نجای بچھ ھا ظاھرا قبال ھم ای ولومدمی منجایبودن من دفعھ اولم بود کھ ا
 ی بود اونقدر ھم شلوغ بود کھ جای سنتیشتر مثل رستوران ھایباغ بزرگ بود و ب

 کنھ منم بچھ ھا رو دم در دای جا پھی شد تا بره ادهی آخر سر مونا پمی نکرددایپارک پ
 مونا از نکھی تا امروندی کردم تا برن داخل و سفارش بدن آھستھ آھستھ مادهیرستوران پ

 رو پارک نی رفتم و ماشعی بود سرده کردای جا پھیدور برام دست تکون داد ظاھرا 
ِ خوشگل ھم از قبل  اومدن من اونجا واستاده بود ظاھرا یمشک BMW ھیکردم 

 منم پررو تر رفتم و پارک کردم راننده کنھی می دستشی پارک کنھ کھ مونا پخواستھیم
 شدن و بھ مونا ادهی نفر از سمت شاگرد و دو نفر از عقب پھی ی نبود ولنیماش

 حوصلھ دادی می جوابشونو با تندغوی جغی جی مونا ھم از اون دختراکردن اعتراض
 یی کاله شنل رو تا جاومدی برداشتم چون باد مفمویک.... جر و بحث ھا رو نداشتم نیا

 : دمش و بردمی و رفتم کنار مونا بازوشو کشدمی جلو کششدیکھ م
 ...  پرروانیلی خرمی بزار حالشونو بگانایعھ ل_ 
 پارک برا اونا بود منم اگھ پارک کردم یبسھ مونا کار تو اشتباه بوده اون جا_ 

 ....  شدری کھ دمی برای بالیخی حاال ھم بی نشعیخواستم تو ضا
 نی با صفا و دنج تری تخت توھی می کھ گفت نشستن گشتیی زدم سارا و دنبال جازنگ
 ...  کرده بودن غذا ھم سفارش دادندایجا پ
...  کشھی نفر خط و نشون مھی مونا داره با چشم و ابرو برا دمی بگو بخند دی کلبعد

 داشت دی دگھی دی بھ تخت ھاھی زاوکی قرار داشت کھ فقط از ییتخت ما درست جا
 نمی کردم تخت اون طرف رو ببی شاخھ درختا سعنی کھ مونا نشستھ بود از بییاونم جا
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 بودن کھ سر جا پارک یی تعجب ھمون پسرامال دعواش شده با کیکھ مونا باز با ک
 بھ ی پسره چدمی نفھمنھی زدم پس کلھ مونا کھ بس کنھ و مث آدم بشیکی کردنیدعوا م

 نای بره باز با ادمیترس... گردمی شد پا شد و گفت االن برمی حرصیمونا گفت کھ حساب
 .... رونی از رستوران رفت بیا کنھ ولدعو
   بھم نگفتدمی پرسی لبش بود کھ ھر چی روی اروزمندانھی لبخند پھی اومد یوقت
 انداخت ی خط اعتبارھی آخر سر ھم ساناز می بچھ ھا خوردی رو با مسخره بازشام
 : و گفتشی گوشیرو
 ... جلوانی ھاش بھیپا_ 
 ؟ی چی ھیپا_ 

 .... ششونی رفتن و دور ساناز حلقھ نشستن من رفتم پدنی نگفت و بچھ ھا خندیچیھ 
 ... و وجدانت االن گل نکنھ خواھشاتی فقط مثبت بازانایل:  ساناز

 !!!د؟؟؟ی کنکاری چنیخوایمگھ م_ 
 ...یمردم آزار: مونا  
 و فقط بھشون نگاه کردم مونا اوردمی خنده ، من کھ سر در نری ھمشون زدن زھوی

 رو ی ما نسترن صداش زنونھ تر بود گوشنیشماره گرفت ب ھی رو گرفت و یگوش
دو تا بوق خورد ...  با طرف پشت خط صحبت کنھ خواستی نسترن مکر،یزدن رو اسپ

 :  از اون طرف خط اومدی زنیو صدا
 ...دیییبفرما... الو _ 
 ...رمیگی تماس ممارستانی بد موقع زنگ زدم از بدیببخش...سالم خانوم  _ 
 !!مارستان؟؟؟یب_ 
 نتونست صحبت کنھ ظاھرا سی حالش اصال خوب ننجای رو آوردن ای جوونھیبلھ _ 

 د؟ی  ، شما مادرش ھستمی  کرددای پشی گوشیتصادف کرده ما ھم شماره شما رو از تو
  تنشھ؟ی آبنی و شلوار جی آبراھنشی پسر جوونھ ؟؟؟ پھی_  
 پسر شماست؟... بلھ ، بلھ درستھ _ 
  سرش  اومده؟ییچھ بال.... بلھ خانوم پسر منھ .... زھرا فاطمھ ای_ 
 نیای بده زودتر بیلی بدم فقط حالش خحی توضتونمی نمنی از اشتریخانوم من ب_ 

 (.....) مارستانیب
 .... خانوم ممنونامیاالن م_ 
 : شدم و گفتمیعصب...  خنده ریبچھ ھا زدن ز...  ممتد بوق ی صداو

 ...   بود ؟ بنده خدا سکتھ کردی چھ کارنیا_ 
  می ، بزار حال کنایاری در بی قرار نشد مثبت بازانایل: سارا

 ھی مخاطب نباری گرفت اگھی شماره دھی بزنم مونا دوباره ی اگھی خواستم حرف دتا
 .... مرد بود

 شی ھم تا مرز سکتھ پچارهیاون مرد ب...  بگن بھش ی وری ھم شروع کردن درباز
....  گفت و رفتم ی حساب کنم با سر باشھ ارمی گفتم مایآروم دم گوش مح....بردن 
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 حساب الیخی بکننی صندوقدار رفتم حس کردم چند نفر دارن بدجور نگام مکینزد
 خودم گرفتھ ی و ناھار فرداای محیا شام بابی اضافھ کھ برایکردم و دو پرس غذا
 ....نی ماشیبودمو بردم بزارم تو

 نفر از پشت شنلمو ھی باز کردم غذا رو گذاشتم خواستم قفل رو بزنم کھ نوی ماشدر
 نھی بھ سنھی بود کھ سیشعوری کدوم آدم بنمی برگشتم تا ببفتھی و باعث شد کالھم بدیکش

 دردم گرفتھ بود سرمو آوردم باال نا ی حسابنی آدم گنده شدم بھ شدت خوردم زمھی
 ھی و ی ورزشکارکلی ھھیسالھ قد بلند و چھارشونھ با  ٣٠ پسر حدوداھینداشتم بلند شم 

 دمی درست ندافشوی قی روشنکی تاری بود توستادهی جلوم ای دست مشکھی اسپرت پیت
 بود ی عصبیلی خکردی گرگ داشت بھم نگاه مھی درست مثل زدی چشماش برق میول
 : گارد گرفتم و گفتمعی سریول
 !!؟ی روانتی شخصیود ب بی چھ حرکتنی آقا چھ خبرتھ ؟ ایھ_ 

 ای خدای وانی باال محکم زدم بھ ماشدمی گرفت و کشقموی شد ی عصبیانگار حساب 
 کمرم خورد شد ا

 
 :دمی درد خم شده بودم کھ صداشو شنز

 ؟؟ی عوضی دختره ی بکننکاروی پارک اونقدر ارزش داشت کھ ای جاھی_ 
 چطور رفتار کنم کھ دونستمی مومدی و با ھمھ دعواش مکردی می بس مونا قلدراز

 :مثل مونا گفتم... طرف دور بر نداره 
 !!! وسط جرت بدمنی کار نکن ھمھی حرف دھنتو بفھم ، کھی مرتیھوووو_ 

 جوابشو بدم عی سرخواستمی کردن واژه دقت نکرده بودم فقط مدای پیاصال تو 
 :  گفتی گوشھ لبش نشست و با حالت چندشیپوزخند

  نشونت بدم؟یخوای منھ کوچولو ، مجر دادن کھ مخصوص_ 
 ی جاھی ؟ بھ قول خودت یریگی پاچھ مینجوری کھ ای کم آوردھیخفھ شو آشغال ، چ_ 

 ...ی وجوده روانی بدهیزورت بھ من رس...  ارزش دارهنقدریپارک ا
 :  گرفتقموی اومد جلو و باز شدی منفجر متی از عصبانداشت

  بگو غلط کردم تا نزدم شل و پلت کنم_ 
 یغلط کرد_ 
   خسارت بدم زود باش بگو غلط کردمی کلدی احمق ، بھ خاطر کار تو بایدختره _ 
 ... کردم ، ولم کن کثافتیاتفاقا خوب کار_ 

 بود اومدن بی کھ فک کنم ھمون راننده غاکھی مرتنی ای بچھ ھا و دوستاھمزمان
 سمتمون ما رو از ھم جدا دنی دوعی سردنی دتیاون وضع ی ما رو توی و وقترونیب

 پسره ھم بد و یکردن و باز مونا گارد گرفت و شروع کرد بھ فحش دادن حاال دوستا
 افتاده بودن ی بچھ ھا با اون پسرا حسابردم و لباسمو مرتب کی رفتم کنارگفتنی مراهیب

 و بد جور زدی مدید داشت منو ی عوضینگاه کردم پسره ....  دور جر و بحث یرو
 آروم کنار گوشم زمزمھ یلی خی ولرهی بگقموی باز بخواد دمی جلو اومد ترسکردینگام م
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 و با تمام نم نتونستم خودمو کنترل کگھی ددمی کھ شنیزی با چیکرد اول متوجھ نشدم ول
 گوشش اونقدر محکم کھ از دماغش خون راه افتاد و گوشھ لبش از یتوانم زدم تو

 من با نفرت و خشم و کردنیانگشترم زخم شد ھمھ ساکت شدن و داشتن بھ ما نگاه م
 سرم و ی کاله شنل رو انداختم روعی سرمیپسره با بھت و تعجب بھم چشم دوختھ بود

 من نگاه ی خالیسره داشت بھ جاپ... باال دنی اومدن و پرندرفتم سوار شدم بچھ ھا ھم ت
 ما بود پامو ی نگاه دوستاش روی کھ بھش زدم بود ولیلی شوک سی ھنوز توکردیم

 ....می از اونجا دور شدکای الستغی جی گاز و با سرعت و صدایگذاشتم رو
 .....اه.... رونی شد بدهی امروز از دماغم کشی بودم کل خوشیعصب
 مونا بلند شد ی ھی ھق ھق و بعد گری صداھوی زدنی نمی ھا ساکت بودن و حرفبچھ

 ادهی زدم کنار و پکردی مھی داشت گری نگاھش کردم بدجورنھی آیتعجب کردم از تو
 برداشتم تا صورتشو ی آبشھی شنی از تو ماشنییشدم بچھ ھا ھم مونا رو آوردن پا

 : شد گفتروم کھ آکمی چشھ میبشوره مدام ازش سوال کرد
 ... کردتتی من بود کھ اون پسره اذریخش ھمش تقصمنو بب...  انایل_ 
 کھ نشده اوال یزیچ...  پاشو جمع کن خودتو دختر؟یکنی مھی گری خاطر دارنیبھ ا_ 

 شلوغش کرد ی خودم ھم بود کھ اونجا پارک کردم دوما اون پسره الکریکھ تقص
 ...  نبود کھی مھمزیوگرنھ چ

 اون رمی من اون موقع کھ اومدم جا بگراستش... نگرفتقتوی پارک ینھ بھ خاطر جا_ 
 تا نیی شد اومد پاقھی پارک کنھ ھمون پسره کھ باھات دست بھ خواستی منھیماش
...  تو پارک نخوره بھش زارهی رو منی کھ کج شده بود رو صاف کنھ تا ماشییتابلو

 ازش خواست تابلو رو ببره بده بھش تا دید تابلو کنده شد نگھبان رستوران از دور
 بعد ھم کھ اون پسرا ی رفتم واستادم اونجا و بھت گفتم پارک کنعیرفت منم سر

 تخت ھم کھ ی بود روومدهی ھنوز ننی اون صاحب ماشمیاعتراض کردن و ما رفت
 من بود اخم کرد و منم اخم کردم بعد شروع کرد با دی دی از اون پسرا تویکی مینشست

* ک*  با دست عالمت سشونیکی ھوی کردن منم جوابشو دادم کھ دیو ابرو تھد شمچ
 رونی کنم رفتم بی خودمو خالنکھی بگم برا ایزیس کردن رو نشون داد منم نتونستم چ

 کھ ی ھمون عالمتنوی درھا و کاپوت ماشی رودمی کردم و با دستھ کلدای پنشونویو ماش
 ی تو رفتی شدم کھ شکل خودش شد وقتشحال چقدر ھم خودمیپسره نشون داد رو کش

 ی ولگفتنی مییزای چھی و دادنی تو رو نشون منی اونا داشتن بھ صاحب ماشدمی درونیب
 .... سر تو خراب بشھی ھمھ چکردمیفکرش ھم نم

 گفتی بود و می عصباننقدری بود پسره انی ھمی کردن، پس براھی شروع کرد گرباز
 کھ گھید.... ھم از خودش نبودهنیحتما ماش.....ط کردم  بده و  بگو غلدی خسارت بایکل

 وجدان درد نی لبخند زدم تا از ای نداره و الکیبیگذشت مونا رو آروم کردم و گفتم ع
 ...... رھاش کنم

 ....  بودیاوووووف عجب شب...... ھا رو رسوندم و برگشتم خونھبچھ
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 ھم شبی انجام بدم اتفاق د ندارم کھی کارچی کسل کننده ھی جمعھ ھی جمعس ، امروز
 : جواب دادمشھی حوصلھ تر از ھمی زنگ خورد منم بمیذوقمو کور کرد ، گوش

 بلھ؟_ 
 ؟ی ناراحتشبینکنھ از د.... انایل_ 
 ... نھ بابا حوصلم سر رفتھ... مونا ییتو_ 
 خونمون ، ناھار ایپاشو زود آماده شو ب...  ی تو اون خونھ کھ چی نشستییخب تنھا_ 

 ...ایزود اومد... یدعوت
 .گھی روز دھی ینھ مونا باور کن اصال حوصلھ ندارم باشھ برا_ 
 شبی دانی از جرتی بھ حساب ناراحتذارمی میای اگھ نانایل_ 
  ستمی تموم شد ناراحت ھم نھی اون قضگمی بابا من میا_ 
   باشنجای اگھی ساعت دھیپس تا _ 

 مونا ناراحت بودم شبیز از کار د جوابشو بدم و قطع کرد ، دروغ چرا ھنونذاشت
 .... کنھی متی خودشو اذیلی بفھمھ چون خخواستمی خب نمیول

 کردم و راه کی و پکی شی حسابنی ھمی ھم ھست برااری مازدونستمی شدم مآماده
 دارم یادی افتاد انگار زنمیباز چشمم بھ ماش....  نایافتادم بھ سمت خونھ مونا ا

 الیخی نکردم ناراحت باشم عذاب وجدان داشتھ باشم بی من کھ کارکنمی میخودخور
 .... شدم و رفتم

 از مونا بھم محبت شتری پدر مونا واقعا مھربون و مھمون نواز بودن و چھ بسا بمادر
 خانوم مادر مونا زن فوق می در کنارشون احساس آرامش داشتم مخصوصا مرکردنیم

 ...ھیالعاده ا
 من نشست و ی ناھار ھم روبھ روزین بود سر م ھم بود و ھمھ حواسش بھ ماریماز

 کردی اونقدر تابلو کار مگھی دستم ددادی و مداشتی زودتر برمخواستمی کھ میزیھر چ
  بھ ما چشم دوختھ بود و باعث شد خجالت بکشمی خانوم با لبخند و نگاه خاصمیکھ مر

.... 
 اجرا می پانتومنجای اکثرا امی کنی بازمی نشستاری مازی ھای از ناھار و خوش خدمتبعد

 شرکت ی بازنی ای ھم توی محبی خانوم و آقامی مری حتزدنی حدس مھی و بقمیکردیم
 اجرا کرد و از بس ساده بود زود می پانتومھیداشتن اول از ھمھ مھتاب خواھر مونا 

 کھ اشکمون در میدی خانوم شد اونقدر خندمی مربعد  بعد ھم نوبت مونا ومیحدس زد
 شد اری خانوم کھ از ھمھ خنده دار تر بود نوبت مازمی مرمیبود مخصوصا پانتوماومده 

 حدس زد ھمھ حواسشونو جمع کردن و شدی و اصال نمکردی سخت اجرا مشھیھم
 بعد ننکی پسر و دختر رو نشون داد کھ با ھم برخورد مھی اول از ھمھ میمنتظر شد

 نجای کرد تا ادنی و قلب پسره شروع بھ تپکنھی دختره رو نشون داد کھ جادو میچشما
ھنوز .....  داشت بگھ پسره خودشھ و دخترهیآسون بود در مورد عاشق شدنھ حاال سع

 بھم ابراز عالقھ می اون داشت با پانتومدمی فھمھی نگفتھ بود و من زودتر از بقیکس
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در مونا  خودم اجرا کرد کھ ھمھ رو منحرف کرد اونقی جاھ اسم منو بی و معنکردیم
 :و مھتاب اشتباه حدس زدن کھ آخر سر مونا کالفھ گفت

 میتونیخودت جواب بده ما نم... ی موضوع سخت انتخاب کردھی ، تو باز اریاه ماز_ 
... 

 منو نشون نداده بود یعنی کھ ھنوز اون دختر یی نگاه بھ من کرد من تا جاھی اریماز
 ی شدم وقتمشیتوجھ موضوع پانتوم من مدهی و بعد ساکت شدم حتما فھمدادمیجواب م

 : گفتدینگاه منو د
   ندارهدهی من بگم کھ فادی خودتون حدس بزندی باگھینھ د_ 

 ... گھی بگو دمیدی خب ما نفھمیداداش: مھتاب
 ... تا بھ وقتششی خماری تودیبمون.... نچ _ 

 ...  نزدی حرفاری مازی اصرار کردن ولیلی و مھتاب خمونا
 بود تمام مدت بھ ی رو گذروندم واقعا عالی خوبیلی بودم و روز خششونی عصر پتا

 .  گذشتاری مازی ھاطنتی مونا و مھتاب و گاه شی ھایمسخره باز
 دانشگاه رو بھونھ کردم تا ی درس ھای اصرار کرد شام ھم بمونم ولیلی خانوم خمیمر

 ی واقعا تو کرد و منی ازم خداحافظی ھم با لبخند دختر کشاریزود برم خونھ ماز
 .... کنمدای بھش پی ھنوز نتونستم حسی ولدمیچشماش عشق رو د

 داره ینی حس کردم ماشری خونھ تمام طول مسدمی شده بود کھ رسکی تاربای تقرھوا
 .... گرفتھ بودمی کاش جدیکھ ا... نھی بھ خودم گفتم تلقی ولکنھی مبمیتعق

........ 
 ی تومیای و ممیری با ھم مھیکی رمونیچون مس...  ساناز ی کھ شدم راننده شخصفعال

 بود ی البتھ بھانھ ابردی و ماوردی اکثرا مونا رو ماری کھ گذشت مازی ھفتھ اھی نیا
 و فقط از خودش گفت از گذشتھ تا حال از رونی بمی ھم شام رفتی من دوباردنی دیبرا

 ھم درس خونده و مدرک نھی زمنی ھمی و توکنھی مکار یغاتی شرکت تبلھی ی تونکھیا
 داره و از ھمھ نی ھم شغل خوب و ھم خونھ و ماشازهی نی ھم بایگرفتھ از مال دن

 از ادی کھ من بھش دل بستھ بودم زیزی داره تنھا چی خوب و عالی خانواده ھیمھمتر 
 براش از خودم  از اون کھ بخواد از من سوال کنھ توقع داشتشتری و بگفتیخودش م

 مادرم یماری بی کھ گفتم از پدر و مادرم و شغلشون و حتیزی بگم من ھم تنھا چمیزندگ
 رو بعد از اون روز ھیقض.....  بود انی کھ با مونا بودم و درجرلمی تحصتیگفتم وضع

 مادرش گفت کھ چقدر آرزو یجمعھ بھ خانوادش گفتھ بود و مونا برام از خوشحال
 و با وجود مخالفت میرد کھ چرا زودتر نگفت البتھ ازم گلھ کبشم داشتھ من عروسشون

 نی و من چقدر از اکنھی صدام کنھ منو زن داداش خطاب مخوادی می من وقتیھا
 از من ی رسمی خواستگارھی خانوم خواستھ بود میمر....  خورمیکارش حرص م

 ی مناسبطیرا خاطر کھ پدر مادر من در شنیداشتھ باشن کھ مخالفت کردم اول بھ ا
 خاطر نی ان ، دوم ھم بھ اگھی کشور دی اونا تونکھی مادرم و ایماری بھ خاطر بستنین

 تا با مشکلم کنار خواستمی رو بھتر بشناسم و فرصت ماری خودم و مازخواستمیکھ م
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 اری مورد با مازنیبارھا خواستم در ا...  قبول کنم می زندگی رو توی و بتونم مردامیب
 کانادا دوستام و ھم ی کھ تویزی ام چوونھینھ من د کھ فک کدمیترسیم یصحبت کنم ول

  کنمدای گفتن شدم تا بھتر بتونم خودمو پالیخی فعال بکردنی راجع بھ من فکر مامیکالس
..... 
 نی اون ماشنمی جرات نکردم ببی ولکنھی مبمی تعقینی ماشکنمی حس مشھی می روزچند

 ....  حس باشھھی فقط دیشا.... ھیک
 و سمسھی کرگھی مادر پدرم باشم چند روز دشی پسمسی جشن کری براخواستی مدلم

 ...نجامی من ای اونجاست ولی مدتی خونمون برارهیپدر بزرگم م
 بھانھ بودم ھی دنبال سمسی خاطر درس و دانشگاه نتونستم برم ھرچند کھ جدا از کربھ

فتھ از  پدرم ھر ھی بزنم ھنوز نتونستم باھاش صحبت کنم ولی سرمارمیتا بھ مادر ب
 ....  حالش خوبھنکھی و اگھی ماتشییجز
 من تا کنار ھم ی خونھ انی مشتری رفتن بچھ ھا برونی بی سرد شده و بھ جایلی خھوا

 البتھ بماند کھ چقدر بچھ ھا میختی برنامھ ری و کللھیامروز ھم تعط....  میخوش بگذرون
 خواستی دلم نمی مسئلھ مشکل نداشتم ولنیاصرار کردن تا من قبول کردم خودم با ا

 ی منتھا با حضور بومی دوستانھ داشتھ باشی دور ھمھی ود بشن قرار بی ھا شاکھیھمسا
سارا با دوستش بھ اسم مھراد و نسترن بھ اتفاق خواھر و نامزد ....  بچھ ھا یفرندھا

وستش بود  کرده کھ البتھ قبال دی از نسترن خواستگاری کھ بھ تازگیخواھرش و پسر
 بھ خاطر حضور ی ولهاری دوست پسرشو بخواستی دلش میلی کھ خاری، مونا با ماز

 دخترش و پسر عموش ، ی کارو نکرد ، ساناز ھم ھمراه دو تا از دوستانی ااریماز
 معارفھ کوتاه بگو و ھی ھمھ جمع شدن و بعد می و من ھم فقط خودمون بودچارهی بایمح

 رو از قبل آماده کرده ی شده بودن ھمھ چیمیا ھم صم زود بیلیبخندشون شروع شد خ
 ھی برامون تھکی مشروب درجھ شھی از دوستاش چند تا شیکی قیطر  مونا ازمیبود

 تزای شام ھم پی برامی انواع و اقسام مزه ھا رو ھم گذاشتمی بوددهی بار رو چزیکرد و م
سارا بھ سمت ضبط رفت و آھنگ .... ارنی ب١٠سفارش داده بودم کھ راس ساعت 

 منم دنی وسط و رقصفتن کھ ھمون اول مست کرده بودن ری گذاشت و چند نفریشاد
 تا االن باھم اوردهی مونا کھ ناراحت بود چرا دوستشو نیکنار مونا نشستم و بھ غر غرا

باز  ی باز ھمھ حواسش بھ من بود لباسم کماری مازدمیخندی و مدادمیبرن قر بدن گوش م
 شده ، یرتی کھ گفت داداشش غدمی از مونا فھمنوی ناراحتھ ااریبود و حس کردم ماز

 مونا دمیخندی و من فقط مکردنی می جمع داشتن وسط مسخره بازی از پسرایی تادچن
 : نشست آروم سرشو آورد جلو و گفتاریاز کنارم پاشد رفت و ماز

 ؟یشی چقدر جذاب میخندی میوقت_ 
 اومد سر ی ترس لعنتنی ، باز اسی حال خودش نی تودونستمی مدادی الکل مینفسش بو 

 ... سینھ االن وقتش ن... وقتم 
 : ھاش بردھی و عطرمو بھ ردی کشیقی عمنفس

 ...ی شدبای لباس ھم فوق العاده زنی ، با ای کننده ارهیخ...  انای لیتو محشر_ 
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 اری از مازتمی ذھنخواستمی بشھ نمدهی کشگھی دی حرف ھاش بھ جاھانکھی از ادمیترسیم
 کنھ حس فی من تعرییبای مرد از زھی نکھی از ای جنبھ نبودم ولیخراب بشھ من ب

 ھوس باز و شھوت پرست تنھا ی آدماشدی ھا برام بد مفی تعرنی اشھی نداشتم ھمیخوب
 نکھیقبل از ا....  سی حال خودش نی تواریماز ی ھا بود ولفی تعرنی من از اریتعب

 ی خودمو خالدی پاشدم و رفتم سمت بالکن باادی پوست بدنم بھ حرکت در بیدستش رو
 بالکن ی رفتم توی مجلس گرم شده بود بھ سختی ھمھ وسط بودن و حساببایتقر.... کنم 

 بالکن ی توی اصال حواسم بھ لباس بازم نبود کھ اونطوردمی کشقیو چند تا نفس عم
  کھ میی تا اونجا کردمی بودم دستامو باز کردم و سعستادهیا

 
 باد بھ رقص ی بازم توی و موھادی وزی داشت می ھام باد خنکھی ری ھوا بدم توشھی

 از اون گھی بود چشمامو بستم و خودمو بھ باد سپردم دیدر اومده بود چھ حس خوب
 ھوا رو حس ی مثبت شدم کم کم سرمایحال و ھوا خارج شده بودم باز ھم پر از انرژ

 ھی قی آالچی از تودمی دھی ساھی ی داخل ولرمکردم لرزم گرفت چشمامو باز کردم کھ ب
 کی تاراطی اش مشخص بود اون قسمت از حھی من نشستھ بود فقط ساینفر بھ تماشا

 یب.... ھاس ھی از ھمسایکی دیشا....  باال انداختم ی شون اھی اون کدمیبود و اصال نفھم
 نبستھ بودم از رو امشب از بس مھمون داشتم در....  رفتم داخل اطیحتوجھ بھ در باز 

 کار رو نی کاش ای کھ افنی نخوام برم پشت آیبچھ ھا خواستم در رو باز بزارن تا ھ
 .... نکرده بودم

 :ختی جفتمون مشروب ری بار و برازی سمت مدی دستمو کشمونا
  کنھی گل مرتشی باز غاری کوفت کن تا منم بتونم بخورم وگرنھ مازریبگ_ 
 امشب خواستمی نفس مشروب رو خوردم مھی حرص خوردن مونا خندم گرفت و از
 کھ پسرا برا یی ھاشنھادی با پمیدی رقصای خوش بگذرونم اول با مونا و بعد با محیکم

 رقص ھی ازم تقاضا کرد و با اصرار مونا اری مازنکھی نداشتم تا ایرقص دادن ھم کار
 .....  میتتانگو با ھم رف

   کرد و رفتی دستشی پاری کھ مازرمی بگنیی رو آوردن خواستم برم پاتزاھایپ
 انوی بچھ ھا اصرار کردن تا پمیدیخندی بچھ ھا کھ فقط مطنتی از خوردن شام و شبعد

 رفتم و نشستم ھمھ ساکت شدن و من ییبزنم خودم ھم ھوس کرده بودم بدون چون چرا
 سر شب تا حاال فقط سر و صدا بود خندم گرفت خود  کھ ازشونییھوی سکوت نیاز ا

 .... دنیبچھ ھا ھم متوجھ شدن و خند
 ھوی حس رفتن ی ھمھ تودمی دی زدم و ھمھ رو بردم تو حس وقتتی قطعھ الھی اول

 .....  خندهریشروع کردم بھ زدن قطعھ ترسناک کھ بچھ ھا زدن ز
 ھر ومدی از کارش خوشم نادی ھم متوجھ شده بود زاری گذشت مازی شب بھ خوباون

   کرد و رفتی نکرده بود آخر سر ازم معذرت خواھی کارچارهیچند ب
 ای نفر محنی شماره رد و بدل کردن رفتن آخریی ھا ھمھ تشکر کردن و بعد چندتابچھ
 کمکم کرد تا خونھ رو جمع و جور کنم و ازش خواستم بره خونھ تا پدرش کمیبود 
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 داره کھ اکثرا ی شرکت تجارھی ھی مرد خوبای پدر محیی موالیآقا.... خونھ باشھ ومدهین
 ھی مثل رونی بمیری مای مھربونھ و ھر وقت با محیلی خونھ با من ھم خادی وقت مرید

 کھ رفت ایمح.....  حواسم بھش باشھ گھی سپره می رو دست من مایخواھر بزرگتر مح
 افتاد زی می مشروب روی ھاشھی خستھ بودم چشمم بھ شیلی دادم فقط بخوابم خحیترج
 ی روادهی زتم داشگھید....  کی سھ پکی دو پکی پھی ھوس کردم دوباره بخورم بیعج

 .........دمی کاناپھ خوابی باز اومد سراغم و ھمونجا روی حالت مستکردمیم
 کردم چشمامو باز ی سعومدی مییصداھا...  نی خواب بودم سرم پر بود و سنگغرق

 کھ کردم فقط تونستم ی اومد با تمام تالشیزی شکستن چیتم صدا توان نداشیکنم ول
.....  برقا رو خاموش کردمیمن ک....دمی ندیچی ھیکی باز کنم جز تارمھیچشمامو ن

 ...رد نتونستم خودمو نگھ دارم و خوابم بگھید
 

 باز کردن چشمامو یی برام سختھ ، توانادنی درد ھمھ وجودمو گرفتھ ، نفس کشحس
 ....  تکون بخورمتونمیندارم ، نم

 ھی...  مطلق ھمھ جاست یاھی چشمامو باز کنم سکنمی می زمان چقدر گذشتھ سعدونمینم
 بستھ شده ، پاھام ھم یی سرم بھ جای ، باالکنھی چشمامھ ، دستام درد می رویزیچ

 زدن ھم ادی فرییا توانکنمی دھنم حس میطعم خون رو تو... سوزهیگلوم م.... بستس
 .....  کمکم کنایخدا....  شدم ینجوریچرا ا... من کجام ....ندارم 

 
 شکستن یصدا...  شالق زدن یصدا...  دختر ھی غی جی ، صداادی میبی عجیصداھا

 یبو...  شھی صداھا تموم نمنی چرا اشمی موونھیدارم د...  مبھم یصداھا...  شھیش
 قشی عمی نفس ھای صداشدی مکی رو حس کردم لحظھ بھ لحظھ بھم نزدیعطر تلخ

...   نجامی ، چھ مدتھ من ازدی نمی حرفی ولزدی دور و اطرافم قدم مخوردیبھ گوشم م
 ............... دردهکنمی کھ االن حس میزیدرد دارم تنھا چ

 
 کنھی چرا رھام نمرمیمیدارم از درد م...  ادی و مرهی ، مدام مدهی آزار مموینی بعطرش

بھم خوردن در و ....  باد یھو ھو.... ترسونھی پارس سگھا منو میصدا.... ھیاون ک... 
 فک کنم شھی داره مورمورم مخورهی پوست بدنم وول می رویزی چھی.... پنجره 

 گھید.... نداره انی دست و پام جری ندارم خون تون توان تکون خوردیحشره باشھ ول
 ی باز عطر تلخش باز قدم ھاکنمی ، با ھمھ توانم نالھ متونمی نمگھید... نھ ...  تونمینم

 باال اونقدر کشھی کھ دستمو باھاش بستھ میطناب...  نفس ھاش یمحکمش باز ھم صدا
 کار رو چند بار نی ای ولگرفت  دردشتری بودم تکونم داد بدنم بزونی آوبایباال کھ تقر

 صورتم ی بھ سرفھ افتاده بودم دودشو توکردی متمیذ اگارشی سیبو... تکرار کرد 
 .....  دمی نفھمیزی چگھید.... دی حالت تھوع گرفتم سردرد شددادیم
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آروم ....  دستامو پشتم بستھ و دھنم و چشمام باز بود نباری منو بستھ بود ای صندلیرو
 یباز ھم بو...  از روبھ رو باعث شد دوباره ببندم یدی نور شدیچشمامو باز کردم ول

 محکم ی من گذاشت و نشست سرمو خم کردم ولی جلوی صندلھیعطر تلخش اومد 
 نمی نتونستم چھرشو ببی چشامو باز کردم ولروم چونمو گرفت و سرمو آورد باال آریز

د عقب و سرمو محکم ھل دا...  برام آشنا بود زدی صورتم ، چشماش برق میخم شد تو
 : بھ حرف اومدنباری صورتم خم شد ای باز تودیکشی مریموھامو از پشت گرفت سرم ت

 ... کوچولوادی مادتیمنو _ 
   کالفھ سرمو بھ دو طرف تکون دادم...  صدا برام آشنا بود نی اچقدر

 ... می کم باھم کار دارھی فقط قبلش یاری بادی منو بھ کنمیکمکت م...  یآخ_ 
چند .... ھمھ وجودم درد گرفت ... آخ... نی خوردم زمید کھ با صندل ھولم دامحکم

 ....ی اومد سمتم و بلندم کرد و کشون کشون منو برد طرفدی طول کشی اقھیدق
 نشست نفسم بند اومد نمی قفسھ سیرو...  تخت کل استخونام خورد شد ی زدم رومحکم
 تخت بست پاھامو ھم ی حرکت دستامو باالھی با شکستی بود دنده ھام داشت منیسنگ

 نی با اولدمیلرزی شالق برداشت از ترس بھ خودم مھی تخت پاشد و نییبست بھ پا
...  چقدر درد داشت تمام بدنم سوخت ایا ھوا رفت خدغمی کھ بھ بدنم زد جیضربھ ا

 فقط دمی نفھمگھی دی و بعدی شد ضربات بعدبی ترغشتری من بغی  جیانگار با صدا
   کھ کل بدنمو گرفتھ بود و حس کردم چشمامو بستم وی خونیرمگ

 : ای زبان محاز
 
 بپزم بابا قول داده امشب یزی چھی شام ی برادیبا.... از دانشگاه برگشتم خستھ بودم  

 شی پادی امشب بخواستمی ھم مانای از لشدیکاش م....  استراحت شدم الیخی پس بادیزود ب
امروز کالس نداشت ، چند بار .... انایسوار آسانسور شدم و رفتم دم واحد ل.... ما 

 خستھ شده بود یلی کھ خشبی ، درونی رفتھ بیعنی...  نداد ب جوای کسیزنگ زدم ول
 خواب دی عصر گذشتھ بود نبا٥ انداختم از می نگاه بھ ساعت مچھی...  ھم خوابھ دیشا

 ، برگشتم باال و بھ تلفن رونیپس حتما رفتھ ب... م  ھم زنگ زدگھیباشھ چند بار د
 اری ھم با مازدی شاگردهیمھر جا باشھ تا شب بر... ھمراھش زنگ زدم خاموش بود 

 .... رونیرفتھ ب
 ....  کردمی مشغول آشپزخودمو

 نگاه بھ ساعت کردم ھی...  حتما خونس ١٠ بھش زنگ زدم و گفت تا ومدهی ھنوز نبابا
 ..........  خاموش بودانایحوصلم سر رفت ، بازم زنگ زدم ل....  گھی ساعت دکی... 

 زنگ زدم جواب نداد ی ھر چانای صبح زود کالس داشتم بدو بدو رفتم دم واحد لامروز
 ....سابقھ نداشت...  خونھ ومدهی نشبی دیعنی بابا پس کجاست ، یا... 

 نی چشمم بھ ماشھوی تا ھمراه بابا برم دانشگاه نگی پارکی رفتم توعی شده بود سررمید
 .....  خونھ بود پس چرا جواب ندادینیعھ ...  افتاد انایل
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بھ ...  شده رشی عجلھ کنم دینی بازم برم در واحدش کھ بابا برام بوق زد کھ خواستم
 جواب ی بی زنگ زدم ولانای لی راه چند بار بھ خونھ و گوشنیناچار سوار شدم ب

 .... موندم
 
 نبود نکنھ ی ھنوز ازش خبری ولشدی مکی شدم ھوا داشت تارانای واقعا نگران لگھید

 زنگ ی کنم بھ ککاری چدی بازدمی خونھ قدم می افتاده کالفھ توی خونھ براش اتفاقیتو
 ..........  باشھتونھی می منو بھ خودم آورد کفونی زنگ آیصدا... بزنم 

 
با ھم ....  زنگ زده نگران شده اومده سراغ من انای بھ لی بود ظاھرا چند بارساناز

 دست آخر می ، منو ساناز واقعا نگران شدمی جواب موندی در واحدش باز ھم بمیرفت
 رو انای واحد لیدکی دی کلمیازش خواست....  صاحب مجتمع ی صمدی دم واحد آقامیرفت

 یدو روزه ازش ب نکھی و ادی منو ساناز رو دیران نگی قبول نکرد اما وقتیبده ول
 ... می بندازی و نگاھمی قبول کرد ھمراه خودش برمیخبر

 چراغا رو عی بود ساناز سرکی آروم در رو باز کرد ھمھ جا تاریلی خی صمدیآقا
 مشروب و ی ھاشھی و شی شب مھمونیختگی نبود ، ھنوز بھم ریروشن کرد خبر

 جام ھم کنار کاناپھ شکستھ بود ھمھ جا رو یی سر جاش بود چندتاتزای پی جعبھ ھایحت
 امی پاسخ و پی تماس بیبود و کل زی می روشی نبود گوشانای از لی خبری ولمیگشت

  کجاست ؟؟؟؟؟انایبراش اومده بود ، پس ل
 ی سعنکھی گرفت ساناز ھم کنارم نشست با امی نتونستم خودمو نگھ دارم و گرگھیمن د 

 حال ی وقتی صمدی آقاختنیروع کرد بھ اشک ر خودش ھم شیداشت آرومم کنھ ول
 ی بودم آقادهی شنانایاما از ل....  مھام زنگ زد شمارشو داشت ی بھ آقادیخراب ما رو د

 ی صمدی خانوادش باشھ بھ آقاشی پخواستھی ممسسی کری رفتھ و برارانیمھام از ا
 ......  زنگ زدسیگفتم اونم بھ ناچار بھ پل

 
 ور اون ور نی خونھ ای کھ تویی و آروم بھ مامورامیتھ بود نشسی ساناز گوشھ امنو

 و ری ساعت کھ کل خونھ رو زکیبعد ...  میکردی نگاه مگرفتنی و اثر انگشت مرفتنیم
 چی رفتن ، ھنوز ھدنی سوال پرسی کلی صمدیرو کردن و از من و ساناز و آقا

 ....  ھمھ جا رو دنبالش بگردناده سرگرد قول دی بدن ولتونستنی نمیاحتمال
 مادر یماری بانی من و ساناز کھ در جری ولمی ما خواست بھ خانوادش اطالع بداز
 مینی ببگھی تا چند روز دمی نگیزی فعال چمی دادحی ترجمی پدرش بودی ھایری و درگانایل

 ...... شھی میچ
 
 دای ازش پی ھا ھم اثرسی پلمی خبری و ما ھنوز بگذرهی مانای ھفتھ از گم شدن لکی 

....  بھ مونا و نسترن و سارا ی حتمی نگفتچکسی رو بھ ھھینکردن بھ گفتھ سرگرد قض
 رفتھ می بھ دروغ بگمی رو گرفت و منو ساناز مجبور شدانای سراغ لیمونا چند بار
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 ی خبر رفتھ ولی ناراحت شدن کھ بانای از لیلیخ بچھ ھا خصوصا مونا.... مسافرت 
 .... میقط سکوت کردمنو ساناز ف

 در ومدی ھر روز ماری مازی رو بھ خانوادش گفتھ بود ولانای سفر لھی مونا قضنکھی ابا
 چقدر راجع بھ سوزهی مچارهی باری مازی دلم برارفتی زنگ زدن میخونھ و بعد کل

 .....  بھ اون نگفتھ حتما براش سختھی حتنکھی فکر بد کرده اانایل
 
 ھفتھ سر کار نرفتھ ھی نی ای و اصال توھی کالفھ و عصبیلی خاری کھ مازدمی مونا شناز

 خواستھ بھش ینجوری بوده و ای منفانایبھ مادر پدرش گفتھ احتماال جواب ل.... 
 ....رفتی خبر نمی نداره کھ اگھ داشت باری بھ مازیبفھمونھ کھ عالقھ ا

 خوامی داره نم رو دوستانای رو بگم اون واقعا لھی قضاری بھ مازتونستمی کاش میا
 ..... عشقشون کم رنگ بشھ

 
 ھر جور شده بھ خواستمیاز دانشگاه برگشتم م....  می نداری روز گذشتھ ھنوز خبرده

 زنگ تلفن اومد ، یصدا... خانوادش اطالع بدم تا حاال حتما اونا ھم نگران شدن 
 مارستانھی بیتو.. .اما...  شده دای پانای ، لدمیشنی می چایخدا.... جواب دادم سرگرد بود 
 ، ھر مارستانی بمی خبر دادم و رفتم دنبالش تا باھم برساناز ، زود آماده شدم و بھ

 عنی ، میدومون دلھره و اضطراب داشت
 
  سرش اومده؟یی مدت کجا بوده ؟ چھ بالنی ای
 

 شده ، چھ ینجوریچرا ا.... اناستی لنی اینی من ی بودم ، حالم بد بود ، خداشوکھ
 ی ولختیری بود و آروم اشک مستادهی اوی ی سی آشھی سرش اومده ساناز پشت شییبال

تمام ...  چشم دوختھ بودم انای درب و داغون لی بھ چھره ی عکس العملچی ھیمن ب
 نتونستم تحمل گھی بود سرش شکستھ بود ، دگچ یبدنش کبود بود، ھر دو تا پاھاش تو

 ی شوک بدتونستمی اما نمکردمی مھی گردیا زانو نشستم نفسم بند اومده بود بیکنم رو
 ی کنم تا خالھی گرخواستی و ازم مدادیبود ، ساناز متوجھ حال خرابم شد مدام تکونم م

 ی محکمیلیبا س.....   چشمم بودی جلوانای فقط صورت لدمیفھمی نمیچی من ھیبشم ول
 شد خودمو ی گونم جاری گوشم زد بھ خودم اومدم کم کم اشکام رویکھ ساناز تو

 ...... کردم کھ از حال رفتمھی بغل ساناز و از تھ دلم زار زدم اونقدر گریانداختم تو
 
 دستم انداختم خواستم از جام بلندشم کھ ساناز مانعم شد بابا ھم یُ نگاه بھ سرم توھی

 حالم بھتر شده بود فقط سردرد داشتم آروم لب باز کردی نگام میاومده بود و با نگران
 :کردم

  شد؟ی چانایل_ 
 ...ھی ، ھمونطوریچیھنوز ھ: ساناز
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  سرش اومده؟ییچھ بال_ 
 کردن ، ھنوز دای پل پھی ری جونشو زمھی جسم نگفتی ، سرگرد مدونھی کس نمچیھ_ 

تا االن سھ بار عملش ... فقط داغونش کردن...  بال رو سرش آورده نی ای کسیمعلوم ن
 .... سی حالش اصال خوب نگنیدکترا م.... کردن 
 از شتری بخواستمی نمدمی سرم کشی کردن مالفھ رو رودای اشکام راه خودشونو پدوباره

 .....نمی نگران بابامو ببی چشمانیا
 
 کردن دای پی برای مدرکچی ھم ھسیپل...ومدهی بھوش نانایھنوز ل...  ھفتھ گذشتھ کی

 پدربزرگش دو می داد خبرانایبھ ناچار بھ خانواده ل...  اوردهی کار بھ دست ننیعامل ا
 میمنو ساناز مھر سکوت رو نشکست...  مارستانھی بی توکسرهی و رانی اومد اشیروز پ

 ھی ی ھم بود و چون پاانای البتھ خواست پدربزرگ لمیت باره نگفنی در ایو بھ کس
 .... راز بردارهنی پرده از اانای تا خود لمی نزدی وسط بود حرفیی آبرویتجاوز و ب

 چند نی ھمی کرده و قصد داره توھی تھطی بلانای نکرده پدربزرگ لی فرقچی ھحالش
 مادرش طی بھ خاطر شرای نگرانھ ولیلیپدرش خ...  رو با خودش ببره کاناداانایروز ل

 ....برنی رو مانای لنی ھمی برارانی اادینتونستھ ب
   

 تمام و کمال  ھم قبول کرد وی صمدی قرار داد خونھ رو فسخ کرد آقاانای بزرگ لپدر
 ی خونھ تا مدتلی وسای نگھداری رو نگھ داشت تا برای مبلغیپول خونھ رو پس داد ول

 .... ادی نشی پیکھ ھمھ رو بفروشن مشکل
 گرفتن کھ ماری براش تخت بمی رو بردن فرودگاه منو ساناز ھم رفتانای آمبوالنس لبا
 ی بوسھ رو رونی آخرمی بودانای نگران حال لیلی نداشتھ باشھ خی مشکلری مسیتو

 ....  کردمی ھوشش خداحافظی از جسم بونی گذاشتم و گرانای کبود لیگونھ 
 .... نمشی ببتونمی نمگھی دی تا کدونمیو نم.....  رفت انای لو

 انای لمی و گفتمی شک کرده بود و ما بھ دروغ فوت پدربزرگشو بھانھ کردگھی دمونا
خود پدربزرگش بھمون گفتھ بود اگھ حالش ... . برنگرده گھیبرگشتھ کانادا و ممکنھ د

 انای لی معرفتی سره از بھیمونا ھم ....  برگردهانای لدهی ھرگز اجازه نمگھیخوب بشھ د
 ...می جز سکوت نداشتیو ما چاره ا گفتی ماریو حال خراب ماز

 ......دمیدی رو نمانای لگھی واقعا دیعنی
 ...  سال بعدسھ
 
 انای زبان لاز

 رو ی مرخص شدنمو امضا کرد ، دلم گرفتھ چون کسی باالخره دکتر برگھ امروز
 کھ پدربزرگ برام یلیھمھ کارامو کردم و اندک وسا...  ادی بصمی ترخیندارم برا

 ھی...  اتاق نی ای توادی قراره بیبعد از من ک...  اتاقم جمع کردم یآورده بود رو از تو
سھ ...  گذاشتم خاطرات سھ سال از عمرمھامییتنھا  اتاقیعالم خاطره دارم ھمھ رو تو
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 نی از گذشتھ رو با خودم از ایچیدکتر ازم خواستھ ھ...  برباد رفتم یسال از جوون
...  گھی دیانای لھی...  دمی آدم جدھی کنج اتاق چال کردم من حاال یاتاق نبرم ھمھ رو تو

 و خروار خروار تنبسی کھ گاه دست و پاشو بھ تخت می اوونھینھ اون دختر د
 ... دادنیآرامبخش بھ خوردش م

...  آدما نیاز ا...  محروم شدم ی تا خونھ قدم بزنم ، سھ سالھ از ھمھ چخواستی مدلم
 صورتم ی توشدی کھ میی داره ، کالھمو تا جای برام تازگیھمھ چ...  ابونایخ...  نایماش
 ینی... ه آدما ھراس دارم چرا از نگا... کنمی می مخفگرانی من چرا خودمو از ددمیکش

 ... کردی بود کھ دکتر مرخصم نمنطوری اھھنوز خوب نشدم ، اگ
 کھ دینبا...  ترسمی نمیچی از ھگھی کردم ترس و دلھرمو کنار بزارم من دیسع

 ....  بترسم
 گھی تفاوت کھ دنی نکرده با ای فرقچی بود ھشی سال پ٣ کھ ھی ھنوز ھمونطورخونھ

 ....   سی ، پدربزرگم نسی ، پدرم نسیمادرم ن
 رو حس ی زندگی کردم بوی ، ھمھ اتاقا رو بررستونمی اما نمزمی اشک برخوادی مدلم
 ی افتاد چقدر دلم ھواشونینگاھم بھ عکس عروس...  مادرم ی پدرم بوی بوکنمیم

 درست وسط تخت کشمی تختشون میآغوش و بوسھ ھاشونو کرده  ، آروم خودمو رو
 نشونی و بششونی پومدمی مق رعد و بریدم از ترس صدا بچھ بوی کھ وقتییجا
 پدر ھی چھ حس خوبشیآخ...  دنی االن ھم دو طرف من خوابکنمی ، تصور مدمیخوابیم

 دلم بندمی وار پلکامو مینی و جنکنمی شکمم جمع میپاھامو تو... داشتن ، مادر داشتن 
 ..... بھ خوابم کاشانی کاش بنمی خوابشونو ببخوادیم
 

 خونھ گذروندم با ھمھ ی مرخص شدم رو توشگاهی کھ از آسای دو روزنی اتموم
 خونھ ی داشتم اما حاال دلم فقط و فقط بودن تورونی بی و ھوای آزادی کھ برایاقیاشت
 .... خوادی ھام و خاطرات مادر و پدرم رو می بچگی

 یا....  اریآه ماز.... اریماز...مونا.... ساناز...  ای فکر کنم بھ محرانی بھ اخوادی مدلم
 ی برای سھ سال راھنی تموم ای کاش توی کنم ای ازش خداحافظتونستمیکاش م
   ؟کنھی ؟ ھنوز ھم بھ من فکر مکنھی مکاری االن چینی تماس باھاش داشتم یبرقرار

 ترسمیم....  اما رمی و دوستام تماس بگرانی برم و با اتونمی االن کھ مخوادی دلم مچقدر
...  ترسمی مرانیاز رفتن بھ ا...  ترسمی مشی تلخ سھ سال پیاز زنده شدن خاطره ... 

 دارم تا بتونم ازیزمان ن...  تونمیفعال نم... نھ ... ترسمی با اون آدما مییاز روبھ رو
 .....  بودنی سھ سال کار ھر روز و ھرشبم ھمنیھر چند تموم ا... م کندایخودمو پ

 
 

بعد از سھ سال ...  دارم ازی کھ ندونمی ، مدمی ھنوز ادامھ مموین مشاوره درماجلسات
 بھ ی نگفتم حتی عمر گذشت رو بھ کسھیھنوز خاطرات اون ده شب کھ برام اندازه 

 شییھنوز کھ ھنوزه از بازگو...  پدربزرگمی و حتسی پلیپزشک مخصوصم حت
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 ی بفھمن بھ من چیقی از ھر طرونن کردن تا بتشونوی سعیدکترا ھمھ ...  ترسمیم
 براشون دی اگھ بدونن ھم شادونمی نداشت ، مدهی فایگذشتھ کھ بھم جنون دست داده ول

 توننی وقت نمچی ، ھادی سرشون اومده و می بدتری بالھاایلی خنجای مھم نباشھ اادیز
 ت سکونی ، برا ھمتوننینھ ھرگز نم...  کھ بھ من گذشتھ رو بفھمن یعمق فاجعھ ا

 .... زش نگفتم ایچیکردم و ھ
لعنت بھ من ، ...  ، اه ترسمی می بشھ ولدای من پی بدبختنی مسبب اخواستی دلم مچقدر

 ترس مثل نی ھنوز ای از دست دادم ولموی زندگی کسانیزتری ترس ، عزنیلعنت بھ ا
 ..... کھ سھ سالھ نتونستم بگمیزی بازگو کنم چزارهی و نمدهیکنھ بھ من چسب

 روانکاوم بودم شیامروز پ....  رمی و من ھمچنان با خودم درگشھی می داره طروزا
 ی رو تویکس... برم رو در رو باھاش بجنگم دی با ترسم مقابلھ کنم بادیبھم گفتھ با

 نفر بھم فکر کنھ ھی ی کھ فک کنم شده حتییتنھا جا...  ندارم گھی دیعنیکانادا ندارم 
 کھ ادیر دلتنگ ھمشون شدم اونقدر  ز بود ، چقدییروزا  ، چھری بخادشی...  رانھیا

 میتصم....  دارم منیچھ دل خجستھ ا....ھھ... کنمی ھم فکر می بھ اون فرزاد گالبیحت
 ی ترس لعنتنی اشھی ھمی بار براکی و رانی برم ادی برام سختھ روانکاوم گفتھ بایریگ

 ...  کنمان خودمو درمتونمی خاطره نمنیبا ا...  ببرم نیرو از ب
 راحت بای و تقرنمیبی کابوس نمگھی دشھی میچند وقت...  قرصامو کم کردم مصرف

 رمی تماس بگرانی ای از بچھ ھا تویکیامروز با خودم عھد بستم کھ حتما با ... خوابمیم
 ...  با رفتنم فراموشم کردنای ھست ادشونی اصال منو نمیو بب
سھ سالھ کھ خاموشھ ، ... دم  کردای پموی گوشمیمی قدلی وسای گشتن باالخره توی کلبعد

 .... زنمی از دخترا رو بردارم امروز حتما زنگ میکیروشنش کردم تا بتونم شماره 
 اسم زمی عزی دوستای شماره ھاکنمی تنھا بھ چند شماره برخورد منمی مخاطبستی لیتو

.... اما نھ ...  بھش زنگ بزنم کنھیوسوسم م...  زنھی و شمارش بھم چشمک ماریماز
 نی ای من توی و ساناز تنھا رازدار ھاایمح...  رمی از اوضاع اونجا خبر بگدیاول با

 نیاول... چند بار گرفتم و ظاھرا خطشو عوض کردهرو ایشماره مح.... سالھا ھستن 
اب  خویبا چند تا بوق صدا...شماره ساناز رو فورا گرفتم ...   کرد دمینفر کھ ناام

 : دهیمطمئنم اونقدر غرق خواب بوده کھ شماره منو ند... دیچی پی گوشیآلودش تو
 ....الوووووو: ساناز 

 .سالم_ 
 ھاااان؟؟؟... کیعل_ 
  ؟؟؟؟یخوب_ 
 ..... مردم آزار؟ی حالمو بپرسی وقت شب زنگ زدنیا_ 

 : گفتمعیسر قطع کنم نکھی قبل از ایول.... نصفھ شبھ رانی رفتھ بود االن اادمی ی وایا
 ...انامیل_ 
  کنم؟؟؟کاریحاال چ.... خوشبختم منم سانازم_ 



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 65 

 ی آخش بلند شد حتما از روی مکث کوتاه صداھیسکوت کردم تا حرفمو بفھمھ بعد  
 ... نیتخت خورده زم

 انا؟؟؟یکدوم ل.... ھااااان_ 
 بھ دست آورده بود شویاریانگار ھوش... جغد شده ھی شبافشی االن قدونمی مدمیفقط خند 

 :  و گفتدی کشی بنفشغی خندم جدنیکھ با شن
  دختر؟یخودت..... اناااااااااایل....  یواااااااا_ 

  و مطمئن شدهدهی بلند شد حتما شمارمو دغشی جیبازم صدا 
 ...ی کردداری ھمھ رو بی نکش نصف شبغیآره، اونقدر ج_ 
 ؟ییکجا. .. شھی باورم نمانای لیوا....نھ بابا تنھام _ 
 کانادا_ 
 شده چند ماه بعد ی چدمی ، از پدربزرگت شنمی چقدر نگرانت بودیدونی م؟یخوب_ 

 ....رفتنت بھت زنگ زدم اون جواب داد
 مرخص شدم شھی میمن خوبم دو ھفتھ ا... آروم باش ...  واشی خب بابا ، یلیخ_ 

 !!!نی منو فراموش نکرده باشنمیزنگ زدم بب
 سال بعد کی تا می خبر موندی ازت بشھی می دو سالکینزد...  انای لھی چھ حرفنیا_ 

 توی گوشگھی شد دی چدونمی نمی ولذاشتی مانیرفتنت پدربزرگت ما رو در جر
 سرت اومده یی بالمی بوددهیترس...  خونتونو ھم جواب نداد ی کسیخاموش کرد و حت

 ... حالت خوبھ نکھی و اشنومیخوشحالم کھ صداتو م... باشھ
 ... کنمی اومدنمو می دارم کارارانی اامی بخوامیم....  شو الیخی حرفا رو بنیساناز ا_ 
 ؟یای میک.... چقدر خوب !!  ؟؟؟یجد_ 
   از اومدنم خبر دار بشھی کسخوامیفقط نم... امی بگھیاحتماال تا دو ھفتھ د_ 
 ؟ی چایبھ مح.... حتما _ 
  خونھ شما؟امی بی چند روزتونمیم...  گمیفعال نھ بزار اومدم بعد بھش م_ 
 ماه ھی تا یسفر کار...  رفتن سفر ھیپدر مادرم مدت...اتفاقا تنھام ... آره چرا کھ نھ _ 
 ... انی ھم نمگھید

 ... گمی گرفتم روز و ساعت پروازمو بھت مطیباشھ پس بل_ 
 مواظب خودت باش...  صبرانھ منتظرتمیب_ 
 ........... ممنون_ 

ھر چھ .... رفتنم مصمم ترم یحاال برا....  ساناز ی صدادنی خوشحال شدم از شنچقدر
 ....جنگمی و باھاش مرمیمن م.... کنمیزودتر کارامو م

 
 کھ پروازم نشستھ شھی می ساعتمین....  گذاشتن بھ فرودگاه تھران برام سخت بود قدم
 لرزهی کھ کردم اما پاھام می و تالشی با وجود تموم سعرمی من ھنوز با خودم درگیول

 شده ، حالت تھوع دارم و فک کنم نی چمدون برام سنگنی راحت راه برم اتونمی، نم
 نوک ی رودمی کھ دستش بود دی رو با دستھ گل خوشگلزباالخره سانا... فشارم افتاده
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 دی پرنیی چشمش کھ بھم افتاد مثل بچھ ھا باال پاکردی بود و بھ مسافرا نگاه مستادهیپا ا
 جون گرفتم و خودمو بھش رسوندم ی ساناز کمدنیبا د.... و برام دست تکون داد 

 نی از االیخی بیول نی زممی بغلم انداخت کھ ھر دومون افتادی خودش رو تویطور
 کردم آرومش کنم و یسع...  ھی گرری زد زھوی بود و دهی خوردن منو محکم چسبنیزم

 بود ی اگھی اگھ ھر وقت ددیشا...  میلند بش بنی متعجب مردم از زمیدر برابر چشما
 .....  وقتھ کھ چشمھ اشکم خشک شدهیلی خی ولختمیریمنم باھاش اشک م

  ھی سمتھ رونی بمی چمدونمو گرفت و با ھم رفتی و ابراز دلتنگتی گلھ و شکای کلبعد
 ...   رنگدی سف٣مزدا

 ...  رخش مننمیبفرما ا: ساناز
  خودتھ؟نیماش_ 
 نی تا اولنیحاال بش... دهی کردم تا برام خری باباجونو راضشھی میآره چند ماھ_ 

 ....  رو من بھت بدمیسوار
 یلی خیعنی رخش گھی مدل منی بھ ای و وقتھی سوارنی ساناز عاشق ماشدونستمیم

 .... می نخواستم بزنم تو حالش سوار شدزهیبراش عز
 کھ یری مسنی گذر و رو گذراضافھ شده البتھ اری کھ بوده ، فقط چند تا زھی ھمونتھران

 نی کردم از  بودن بدای پی حس خوبیبا وجود ترسم ول.... بود ی کھ ھمونطورمیرفت
 ھنوز ھم رمی عاشقشون بودم و البتھ اگھ اون ماجرا رو فاکتور بگی زمانھی کھ یمردم
 ... ھستم

 .... راحت باشانایکالھتو بردار ل _ 
 ....  خوبھینجورینھ ھم_ 
 ... نمی ببافتوی بده باال قکمیوا خب _ 
  نی خونھ ببیتو_ 
 حالت خوبھ؟_ 
 ....نھی چھرمو ببی کسخوامیآره ، فقط نم_ 
  شده؟یزیچرا؟ مگھ صورتت چ_ 
 ... ننی صورتمو ببخوامی ، نمترسمی از نگاه مردم مینھ ول_ 

ساکت شد و ...  مھیماری بکیستری از حاالت ھنمی ادی ساناز غم گرفت ، انگار فھمنگاه
 ..... نزدیتا خونھ حرف

 راحت لباسمو الیبا خ....  بود و بھ گفتھ خودش پدر و مادرش رفتھ بودن مسافرت تنھا
 پرواز ی من از خستگارهی بوهی تخت ساناز ولو شدم تا رفت برام آبمیدر آوردم و رو

 ..... خوابم برد
 

 زدی میقلبم بدجور...  دمی دشویسا.... عطر تلخشو حس کردم یبو... دمیشنی مصداشو
 و کمک زدمی مادی فری ھر چشدمی ازش دور نمدمیدوینفسم بند اومده بود ھر چقدر م

 یاز پشت سر موھامو گرفت و منو پرت کرد رو.... دیشنی صدامو نمی کسخواستمیم
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تقال ..... کمک ....  پاھامو قطع کنھ خوادی مای خدایوا.... اره دستش بود ھی...  نیزم
جفت پاھام از زانو قطع شد و .... زورش چند برابر من بود ....  بود دهی فایکردنم ب

 ،.... ودمی کشی بلندغیج....  صورتم یخون فواره زد تو
 

 نی از ایک.... باز ھم اومد سراغم ...  یچھ کابوس وحشتناک....  دمیاز خواب پر.....
 .... شمیخواب ھا رھا م

 روبروم نشست سرمو تو دهی بود و رنگ پردهی ترسی من بدجورغی کھ از جساناز
 ...  کرد آرومم کنھیآغوش گرفت و سع

 .....یدینترس خواب د...  زمی عزسی نیزیچ_ 
 ....  عادت کردمگھید.... من خوبم ساناز _ 
 چند وقتھ مگھ؟؟؟_ 
 .........سھ سالھ_ 
 مگھ مشکلت حل نشده ؟_ 
 ... دوباره شروع شدهنکھی مث ای ولدمیدی کابوس نمگھی کھ دشدی می ماھکی_ 
 .... میکنی بخواب بعدا صحبت مری خب االن بگیلیخ_ 

 کردم با ی و سعدمیدراز کش...  شب بود مھین٢ انداختم زی نگاه بھ ساعت رومھی
 ......  کابوس دوباره بخوابمیفراموش

 
 

 نشست مای ھواپی شروع شده ، از وقتدنمیدوباره خواب د....  شبی بود دی شب گندچھ
 سره صحنھ ھاش ھی گذشتھ رو فراموش کنم تونمی فرودگاه ھمش استرس دارم ، نمیتو
 نگاه بھ ھی شدم ، خوابی صبح ب٦ سر ساعت میشگیطبق عادت ھم....  جلو چشممادیم

...  تختشو اشغال کردم شبی دچارهیبود کردم ب دهی کاناپھ تو اتاق خوابیساناز کھ رو
....  تر ھم شده یش خانومانھ تر شده بود احساساتغرق خواب بود ، چقدر چھر

 آدم شھیمگھ م....پووووف ...  دمی خونھ دور خودم چرخی توکمی کنم کاری چدونستمینم
 صداش دم خودی شدن نداره ، باداری ساناز ھم قصد بنی حوصلھ باشھ ، ای بیاول صبح

 ...کنم
 : و صداش کردمسادمی سرش واباال
 ... ساناز_ 
 ....انساناز ج_ 
 ....  سانازیییییییھو_ 
 ....گھیبا توام خرس گنده پاشو د_ 

 ... سی نادشی باز کرد و با تعجب نگام کرد انگار منو چشماشو
 ....  انایل_ 
 ...حوصلھ ندارم....  دارمی دو ساعتھ بگھی ؟ پاشو دھیچ_ 
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 ........  بخواب من عادت ندارمری بگ،ی زود پاشدنقدریچرا ا_ 
 ؟ی کنم ، تو مگھ دانشگاه نداریمنم عادت ندارم تنبل...  خودیب_ 
 .... یاگھ گذاشت... اه _ 

  رفت آشپزخونھدشی ژولی کنان پاشد و با اون موھاغرغر
 .....  و گرفتم و خالصسانسیل... درسم تموم شده _ 
 ؟یدی ادامھ نمگھید_ 
 ؟یخوری میصبحونھ چ....نچ _ 
 آب بھ سر و ھی برو کنمی مفی ، خودم ردینیحانھ بچ صبزی مافھی قنی با اخوادیتو نم_ 

 ... روت بزن آدم اشتھاش کور نشھ
 ....  تو ذوق آدمیزنی کھ ھنوز مانای لیریبم_ 
 ... ختمی رری شوانی لھی و دمی صبحانھ رو چزی رفت بھ خودش برسھ متا

 ؟یخوری ھم مری شانایل_ 
 ! وا چرا نخورم؟_ 
 .... یقبال دوس نداشت_ 
 ... دی بھش کشلمی بخورم کم کم مری شکردنی وادارم مشگاهی تو آسانقدریا_ 
  ؟کردنی ھم متتی ، اذرمی بمیالھ_ 
 ... روز اوناھی کردمی متی روز من اذھیخونھ خالھ کھ نبود ، _ 
 :  کھ گفتمشدی مزونی لب و لوچش داشت آوباز
 ...کنمای لھت مزنمی برندار کھ می احساسپیساناز تر_ 
 ...من بھ خاطر تو ناراحتم... فھ  عاطیب_ 
  ادی از اونجا نگم از ترحم بدم میزی چگھی کار نکن دھی_ 
 ... یخب بابا ، ھنوزم مغرور_ 
   قرار نبود کال عوض بشم کھگھید_ 
 سھ نی کن از افی کال تعر؟یکردی مکاریاونجا چھ خبر بود؟ چ... از خودت بگو _ 

 .... سال
 :  سھ سال رو براش گفتمنی ای کردم و ماجرایپوف
 

 بدنم خوب نشده ی بودم ھنوز زخم ھای بسترمارستانی کھ چشم باز کردم بیروز_  
 آوردن ھوشیو منو ب...  کما بودم ی ھست توی کھ سھ ماھدمیبود از پدربزرگم شن
 زدنی سره بھم آرامبخش مھی اومد تشنج کردم و بعد از اون ادمیکانادا ، خاطراتم کھ 

 ی حالت عادگھید... کھ مبادا باز تشنج کنم  و بھ گذشتھ نحسم فکر نکنمکھ بخوابم 
 و بھ کردمی ، با پرخاش رفتار مسی حرکاتم دست خودم ندمیفھمینداشتم خودم ھم م

 و از ھمھ کندمی موھامو مزدمی مغی و فقط جدمیدی ، شبھا کابوس مگفتمیپرستارا ناسزا م
 فقط ومدی مدنمیکھ د  بابامشدی و بدتر مادتری حالت ھام روز بھ روز زنیا...  دمیترسیم

 از پا یماری کھ بدی نکشیی بھ جای از حال من خبر نداشت ولچارمی مادر بکردی مھیگر
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 ی خودمو کنترل کنم و ھرچتونستمی نمگھی ددمی خبر مرگ مادرمو شنیدرش آورد وقت
 دمیدی وحشتناک می شبا کابوس ھا وختمیری روزا اشک مکردمیدم دستم بود پرت م

 ھی کھ برام افتاد از ی اتفاقومدی مدنمی دری بھ دری خوب نبود و دصال پدرم ایحال روح
 ... داغونش کردی حسابگھیطرف و مرگ مادرم از طرف د

 و شدمی مگھی دی ھاضی مزاحم مرشتری سخت بود و من بمارستانی بی داشتنم تونگھ
 درمانم ی تا بلکھ بتونن از نظر روحمارستانی بردن تی مدتی پزشکم منو براشنھادیبا پ

 اونقدر بد می روحطی از پدرم نبود منم شرای بودم و خبرشگاهی آسایکنن چند ماه تو
 پا چارمی پدربزرگ بشدمی و نبود پدرمو متوجھ نماشتم بھ اطرافم ندیشده بود کھ توجھ

 بدتر شد تا میماری ، بنھیبب اون حال ی ، براش سخت بود منو توسوختی من میبھ پا
 و خروار خروار آرامبخش بھم بستنی کنترلم دست و پامو بھ تخت می کھ براییجا
 .... نھمی خوب شد اما روحمی جسمی زخم ھادادنیم

 چرا پدرم بھ دمی سال بعد ھم پدربزرگم فوت کرد و اون موقع بود کھ تازه فھمدو
 .....ومدهیمالقاتم نم

 داغ نیتحمل ا....  کنھی می از مرگ مادرم ، پدرم ھم خودکشدهی ماه نکشکیبھ ........
 ....کنھی کھ سر من اومده بود براش دشوار بوده و خودشو خالص مییو بال
 ....  خبر باز حالمو بد کردنی کھ اشدمی داشتم بھتر متازه

خص کنھ ،  تا تونستم دکترمو متقاعد کنم منو مردمی جنگمیماری با خودم و بی کلخالصھ
 ھم بود خواب ی مدتکنمی ندارم و تشنج نمی حملھ عصبگھی دیکامل خوب نشدم ول

....  و مصرف قرصامو کم کرده بودم کھ البتھ بھ لطف بازگشتم باز شروع شد دمیدینم
 زخم خوردم نجای انکھی بودن با ابھی آدما برام غرار بود انگھودهی کانادا بیموندنم تو

 نجای رو ادی جدی زندگھیم و با ترسم مقابلھ کنم و اگھ بشھ  دادم برگردحی ترجیول
 .... مشوقم  بودیلیشروع کنم ، دکترم کھ خ

 
 بھش اعتراض نکردم اگھ خودم ھم بودم کردی نگام می مدت ساناز با چشم اشکتمام

 ....ختمیریاالن اشک م
 درد.... صبحانتو بخور ساناز _ 
 

 ...زی دارم تو ھم تا دلت خواست بعدا برام اشک برادی زدل
 ...انایل_ 
 ھووووم ؟_ 
  سرت آورده؟یی چھ بالی اون عوضی بگیخوایھنوز ھم نم_ 
 ...  واھمھ دارمشیادآوریاز ...  بھش فکر کنم خوامی ، نمتونمینم_ 
 ما ی برگردزارهی نمگھی و پدربزرگت گفت دی رفترانی از ای ؟ وقتیباالخره کھ چ_ 

 اون اتفاق ھم بستھ شد ی از عامالتی ، پرونده شکامی شددیھم کال از بازگشتتت نا ام
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 انی و دوباره پرونده رو بھ جرتتی شکای دنبال کارای بردی بای حاال کھ برگشتیول
 ... کار رو  کردهنی و چرا اه بودی اون کی بفھمدی بایبنداز

 
 فراموش شده ی ھمھ چگھی سھ سال گذشتھ دھی ، از اون قضستمینھ ، دنبال دردسر ن_ 
 طرف دونمی چون مسی ھم بھ گشتن نیازین....  باز خاطراتم برام زنده بشھ خوامینم
 ...  رو بندازم تو دردسرھی بقخوامی بود و نمیک

 ....  از تعجب گرد شدچشماش
 ش؟؟ی بدسی پللی تحویریپس چرا نم!!!!!  ھ؟؟ی طرف کیدونی م؟؟؟؟یچ _ 
 ....  فکرامو بکنمدی ، باسیح نفعال صال_ 
  ھست؟ی اصال اون طرف ک؟؟؟؟ی چیعنی سیصالح ن_ 
  بودم؟دهی خرنی کھ تازه ماشی اون شبادتھی_ 
 خب؟؟؟_ 
 ....  رستوران تا شام مھمونتون کنممیبا ھم رفت_ 
 خب؟_ 
 ...  پارک و دستھ گل مونا خانومیسر جا... چند تا پسر سربھ سرمون گذاشتن _ 
  ھیبرو سر اصل قض....  ، مو بھ مو ادمھی من کل اون شب رو انایاه ل_ 
 ... شدمری گرفت و باھاش درگقمویاون پسره کھ _ 
  تر بود ؟؟؟پیاون کھ از ھمشون خوشگل تر و خوش ت _ 
 ..... ذھنمھی فقط چشماش و صداش توافشی قیحت....  سی نادمی زاشی چنی اگھید_ 
 نی ھمچیچیآخھ سر ھ...  شھیون بود ؟؟؟ باورم نم کار ایعنی.... نھھھھھھھھھھھ_ 
 !!!!   سرت آوردییبال
 جا پارک رو گرفت و بدتر از اون ھم کھ ی نبود مونا کھ با نامردیچی ھم ھیلیخ _ 
 ....  اون بدبختو داغون کرد ونیماش
   مونا بودهری بھ تو داشتھ ، تقصیچھ ربط....  نمیصبر کن بب_ 
 ھم من بودم و زودتر از شما ھم نیمونا بوده ، صاحب ماش کار دونستیاون کھ نم_ 

 .... من بودھی ھمھ شواھد علرونیاومدم ب
  ؟؟؟یخب چرا بھش نگفت_ 
 کار از کار گذشتھ کنھی داره بدبختم می سر چدمیاون موقع کھ من شناختمش و فھم_ 

 ومدی تازه مگفتمیم.... کھ ازم گرفت و اونقدر منو شکنجھ داده بود مویبود ، دخترانگ
 ....کردی مچارهیسر وقت مونا و اونم ب

 ؟ ی سکوت در برابر چی کار بود تو کردنیآخھ ا...  تو حلقم تی فداکارانای لیوا_ 
 داغون شده نشیبعدشم ھر چقدر ھم ماش!!!!  ، کار نکرده؟؟؟ی رو پس دادیتقاص چ

 ... ارهیباشھ حق نداشت اون بال رو سرت ب
 ... مشکل داشت....  ی روانھی بود ، ماری بھیاون .... ساناز _ 
 ...شیدی مسی پللی دنبالش ، تحوی بردی ، باشھی نممی حالزای چنیمن ا_ 
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 .... شھی برا مونا ھم دردسر مالیخیگفتم کھ ب_ 
 ی کنی کارخوادی تو نمکنمی ، اصال خودم درستش می غصھ مونا رو بخورخوادینم_ 
.... 
 !!!!  مثال؟؟؟یکنی درستش می ؟ چطوری چیعنی_ 
 ....  خواست جواب بده تلفن زنگ خوردتا
 من برگشتم نکھی بعد از گفتن ای ولدمی سمت تلفن رفت ظاھرا مادرش بود نفھمبھ

 یزی چکردیمن من م.... شمیدست از پا دراز تر اومد پ....  کردیداشت باھاش کل کل م
 !!!!!  شده؟؟؟؟؟؟ی چیعنی.... رو بگھ 

 
 
 .... کنھی پا اون پا منی انقدری گفتھ کھ ای بھ ساناز چدونمینم
  شده ساناز؟یچ_ 
  بگم آخھ؟؟؟یچطور... راستش ...  زهیچ...ھان _ 
 !!!ی شده نگرانم کردیعھ خب بگو چ_ 
 ... یشیناراحت م... آخھ_ 

 ... شمیبگو نم.....سانااااااز:  گفتم کالفھ
 رفتی مدی بھ پدرش نگفت و شبھا باای اتفاق برات افتاد محنی کھ ایخب ، اون روز_ 

 کھ برات افتاده ی تو و اتفاقھی موندم و مجبور شدم بھ خانوادم قضی مشتیخونھ ، من پ
 ....  ھم اومدن و از حرفم مطمئن شدندنتی دیرو بگم حت

 ... کردشھی نمشی کارگھی دی ؟ گفتھیحاال مشکل چ_ 
 ھی روابطم و ی توکردی میری سختگیلی کھ بعد رفتنت مادرم خنھینھ آخھ مشکل ا_ 

 کردم اونا ی سعیلی و من خدونستنی کھ برات افتاد رو خودت می مقصر اتفاقییجورا
......  یینجای االن ھم کھ گفتم ازدنی اونا حرف خودشون رو میرو متوجھ کنم ول

 ... چطور بگم...  زهیچ... یعنی ، ی باشدینبا نجایناراحت شد و گفت کھ ا.... راستش 
 با من در ارتباط خوانی خانوادت نمی بدحی توضشتری بسیمتوجھ شدم ساناز ، الزم ن_ 
 ....  برم خونھ خودمدی تو باشی درستھ؟ اصال من اشتباه کردم اومدم پیباش
   طرز فکرشونھ واقعا متاسفمنی چرا ادونمی اصال نمخوامیمن معذرت م_ 
  رمی نداره من تا عصر میرادیا_ 
 ؟یریکجا آخھ م_ 
 ...  اونجاگردمی خونھ دارم برمنجای رفتھ من اادتی نکھیمثل ا_ 
  ؟یدونیمگھ تو نم_ 
  رو ؟یچ_ 
پدربزرگت اون روز قرارداد رو بھم زد و خونھ رو برگردوند بھ صاحب خونت _ 

 رو از اونجا لتی پول رو بھ عنوان رھن نگھ داشت تا وساکمیاونم قبول کرد و فقط 
 کھ ھر سال دمی فھمرفتمی مای محشی پیزتون نشد منم گاھ ای ھم خبرگھی ، دیببر
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 با ارزش بود و مبلغ رھن باال بود ھم لتی چون وساکردهی مدیقرارداد رو خودش تمد
 ی بری رو بردارلتی وسادی بای االن برگردیتا االن خونھ رو برات نگھ داشتھ ول

 ....  ، صاحب خونت ھم عوض شدهیری خونھ بگگھی دیجا
 ... گردمی میی جاھی اونجا بعد دنبال رمی می ، خب چند روزدونستمینھ من نم_ 
  ؟ی بپرساری از مازیخوای نمیراست...  کنمیباشھ منم کمکت م_ 

 جلومو یزی چھی ی بپرسم ولاری از مازخواستمیانگار حرف دلم رو زد تمام مدت م 
 : د کنم برخوری عادیلی کردم بھ ظاھر مشتاق نباشم و خی سعگرفتیم

 منظورت برادر موناست؟_ 
 ؟ی داشتتی تو زندگاری مگھ چند تا مازگھیآره د_ 
 خب ؟؟؟_ 
  االن بگم؟یعنی  نیا_ 

 کنم شی حالدی اعصاب ، چطور بای رورهی ساناز ھم منی اوقات ای خدا  گاھیوا 
 ... نرهھی حاشنقدریا

  بھ من چھ مربوطھنکھی ایعنی_ 
 کنھ؟ی مکاری کجاست و چاری االن مازی بدونیخوای؟؟ پس نم!!!یجد_ 
 گھی و بھم مارهی خودش طاقت نمدونستمی از حس من خبردار بشھ مخوادیمطمئنم م 

 .....  اتاقی نھ گفتم و رفتم توھی در جوابش نی ھمیبرا
 برگشت من بھ خونھ خودم اری اومد بحث رو عوض کردم فعال مھم تر از مازدنبالم

 ...ره تلخ دارم خاطھی کھ ازش فقط ییبود جا
  کنم؟کاریچ...  ساناز کالفمیوا_ 
 !!!ار؟؟؟یچرا؟؟؟ بھ خاطر ماز_ 
  ترسم،یم.... نھ بابا ، بھ خاطر خونھ، من استرس دارم ، سختھ برام برگردم اونجا _ 

 ....ندازهی گذشتھ مادیمنو 
  ھست؟ادتی خونت ی از اون اتفاق تویزیچ_ 
 و شھی شکستن شی و جز صدادمی نفھمیچینھ ، من اونقدر مست کرده بودم کھ ھ_ 

 ...  شدمھوشی ببای و تقردمی نفھمگھی نفر دھیحس حضور 
  ھتل؟ی بریخوای ، میای باھاش کنار بدیبا_ 
 ... کنمی اول کار شونھ خالنکھینھ ، من اومدم تا با ترسام بجنگم نھ ا_ 
 ... ھم ھستای بمونم، تازه محشتی اونجا پامی بیخوایم_ 
 ... شمی بھتر باشھ، ممنون مینجوریافک کنم _ 
 یگی بھش می کدونھی ھنوز نمای محیراست...  نکن ی اونجورافتوی خب بابا ، قیلیخ_ 

 ؟؟؟یبرگشت
 ....میکنی مرشی اونجا غافل گمیریم_ 
 ...می کم خونھ رو جمع و جور کنم و با ھم برھی تا منم ری دوش بگھی ، پس برو ولیا_ 
 ....... باشھ_ 
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 ی تمام تالشمو کردم تا بھ جانباری نکرده ، ای فرقچی ھھی مجتمع ھمونجوریرونی بینما

 ی بود مھمونی خوبی خوبمو مرور کنم چھ روزای خاطره تلخ ، خاطره ھایادآوری
 ، آه مونا گذشتیم.... مونا ... و...  و ساناز و نسترن و سارا وای کھ با حضور محییھا

 ی جورچی برگ از کتاب سرنوشت من کھ ھنی ا بھعنت فراموش کرد لشھی، انگار نم
 ..... ستیقابل حذف ن

 نھی فاصلھ گرفتم تا منو نبفنی رو زد و من از آای نداشت زنگ واحد محدی چون کلساناز
 چشمک اطی من ھنوز کنج حی دوست داشتنقیآالچ....  تو میدر باز شد و با ھم رفت

 بود کھ یی ھانیتنھا تفاوت مدل ماش....  ھی ھنوز ھمونطورراتیی تغی البتھ با کمزدیم
 بودن و دهی روش کشی کھ چادر نقره اینی و ماشکردنی می بھم دھن کجنگی پارکیتو

ھوس .......  زرد ی خودمھ ، مازراتنی پارک من بود آره ماشی جانگی پارکیانتھا
 .... ستی فعال نھ وقتش نیکردم سوارش بشم ول

 ، ٥ زدن دکمھ طبقھ یھ خودم تنھا باشم و بھ جا خونی االن توخواستی دلم مچقدر
 ..... زدمی رو م٣طبقھ 

 نبود ساناز جلوتر رفت و ازم خواست فعال خودمو ای از محی واحد باز بود و اثردر
  کھ ساناز نبستھ بودی در بودن و من پشت درکی نزددمیشنیصداشونو م....نشون ندم 

.... 
  ؟یچطور... جون گلم ایسالم مح_ 
  طرفا؟نیچھ عجب از ا... سالم _ 
 .... بودمنجای اشی نکن من کھ دو ھفتھ پینامرد_ 
 ... ساناز ول کن حوصلھ ندارم_ 
  شده ؟یچ_ 
 ....  دانشگاه ھم برام شده قوز باال قوزنی ادهی امونمو بریی تنھایچیھ_ 
  ؟؟؟یشی خوشحال می چارمی درت بییخب من اگھ از تنھا!!! ؟؟یی تنھانھیدردت ھم_ 
 ....  خوشحال نشدمینیبی میینجایتو کھ االن ا_ 
  من مزاحمت شدم ؟؟؟؟یعنی...  یشعوری بیلیخ_ 
 .... یزنی بھم می سرھی ھر بھ چند ھفتھ یستی ننجای کھ اشھی خب ھمینھ ول_ 
 .... ارهی درت بی کسلنی برات دارم کھ از ازی سورپرھیحاال ... باشھ بابا _ 
 ....  گل کردتیباز مسخره باز_ 
 ... صبر کن....  اینھ بھ جون مح_ 
   منو صدا کردی بلند تری با صدابعد
 ....  رو متحول کنای و محایب...  فرشتھ معجزه گر ی تو اایب_ 

 درشت شده زل زده بود بھ ی شده بود با چشمایدنی دای محافھی در رو باز کردم قآروم
  شاره کردمن شوکھ بود ساناز محکم زد پشتش و بھ من ا

 .... منزی سورپرنمیبفرما ا_ 
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   شدکمی تازه بھ خودش اومد نزدایمح
 .....انایل_ 

 دوباره بغلم کردی نگاه بھ صورتم مھی ی منو بغل کرد انگار باورش نشده بود ھمحکم
   مطمئن شد سالمم زبون باز کردی و رو کرد وقتری زکلموی کل ھکردیم

 ... یسالم... حالت خوبھ ...  ی واقعا خودتانایل...  شھیباورم نم_ 
 ؟ی نکنھ شک دارھیچ_ 
   خودشو انداخت تو بغل منھی گرری زد زدیصدامو کھ شن 

 ھنوز یوا....  می چقدر نگرانت بودیدونی آخھ دختر؟؟؟ میتو کجا بود....  من یخدا_ 
ون کارو  ایک...  سرت اومد ییچھ بال...  شھی اون روزا حالم بد میادآوریھم با 

 .... ی خبر گذاشتیچرا سھ سال ما رو ب... باھات کرد 
 شتری اون بی کردم آرومش کنم ولی سعزدی و حرف مکردی مھی داشت گرنطوریھم

 ازم دیترسی انگار مدی دستمو چسبی رو از من جدا کرد ولای ساناز محختیریاشک م
 دختر فوق العاده ای آب قند آورد محوانی لھیجدا بشھ کنارش نشستم ساناز ھم براش 

 کردم چقدر بزرگ شده چقدر نوازش چقدر دلتنگش بودم صورتشو....  ھیاحساسات
 حالش جا یعوض شده خوشگل تر و جذاب تر شده بود بھ زور آب قند رو خورد کم

 ھی از خودم تونستمی کاش می بغلش کردم دلم سوخت ادیلرزیاومد ھنوز چونش م
 گذشت اونقدر بغلش کردم تا آروم شد انگار خودم  چقدر زماندونمی بھش بدم نمیخبر

 ..... مھم آرامش گرفت
 فی تعرای محی رو برای اون ھم از جانب ساناز ھمھ چی فنجان چاھی خوردن بعد

 باز ھم اشکش در اومد و باھام ی نکنھ ولھی گرگھیکردم ھرچند ازش قول گرفتم د
 ھم اول اصرار ای محدونھینم ی منو کسی ھنوز درد اصلنکھی کرد با ایابراز ھمدرد

 ......  شدالیخی بستی مساعد نادی حالم زدی دی وقتیکرد از اتفاقات اون ده روز بگم ول
 :  ی گفت از ھمھ چی سھ سال دورنی از اای محنباریا

 برام سخت بود از درس و دانشگاه ھم افتاده بودم پدرم یلی خی کھ تو رفتلیاوا _ 
 از تو رو بھش ی فقط دوردی حال خراب منو دی و وقتدونستی تو نمھی از قضیزیچ

 گھی کانادا و دی پدربزرگت رفتیگفتم ھمھ فکر کردن بھ خاطر مرگ ناگھان
 ی جدی دروغ ما جدنی با ارگت پدربزمیدونستی البتھ ما اون موقع نمیگردیبرنم

 مونا  بد بود بدتر از ھمھیلیخالصھ خ.... می و خبر نداشتمی بودیاھی چھ سق سرهیمیم
 چارهی باری و ازت ناراحت بود و بدتر از ھمھ مازی خبر رفتی داده بود کھ چرا بریگ

 .... کھ
 بحث ی چاری نگفت تا خواستم بپرسم مازیزی چگھی دای بھش اشاره کرد و محساناز

 ... رو عوض کرد
 ھی بابام ھم قرار شده با خونمی می رشتمو عوض کردم و االن دارم معماریراست_ 

 و ده سال از پدرم ھیزن خوب...  سی معلوم نیزی ازدواج کنھ البتھ ھنوز چیخانوم
 مشی من فعال پدرم تسلی با اصرار ھاکنھی برخورد میمی صمیلی با منم خکترهیکوچ
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 دخترش ی ھمدم داشت من کھ فقط جاھیاز بھ ی تنھا بود بعد مرگ مادرم نچارهیشده ب
  ھمگھی دیازھای نی سرھی باالخره شتریرو داشتم نھ ب

 
   رفعش کنمتونمی کھ من نمداشت

 .... میدی زد و ھر سھ مون خندچشمک
 ی ماھ٦ ھی رفت رانی ھم کل مجتمع رو فروخت بھ خواھرزادش و از ای صمدیآقا_ 
 نداره ھمھ واحدا رو ی مستاجرچی ھم رفتن جز ما ، االن ھم ھنیھمھ ساکن.... شھیم

 دی صاحب خونھ جدنی امیدی رو خرنجایما ھم ا... ھیفروختھ البتھ ھنوز چندتا واحد خال
 ھی خوشگل و جذابھ در کل ی اخمو مغرور ولقبداخال...  نچسبھ یھم از اون آدما

 مجتمع جز من دختر نی ای و توادیاز ھمھ دخترا بدش م....  برا خودش داره یمقرارت
 چون چند می برانجی از پدرم خواستھ بھ خاطر من از ای کھ البتھ چندبارستی نی اگھید

 فقط ای ندارن بچھ ای ھم خانواده ھستن کھ یی مجرد داده چندتایتا واحدا رو بھ پسرا
 ی صمدی از آقاشی سال پیلی رو خنجایپدرم ھم قبول نکرد چون ما ا....پسر دارن 

واحد تو ....  رهی بھ خواھرزادش نداره کال بابام حرف زور تو کتش نمی و ربطمیدیخر
 ھر سال قرارداد رو با ھمون مبلغ رھن ی صمدی روز اولشھ آقانیھم دست نخورده ع

 نگی پارکی ھم تونتی ھم تو خونھ بود و ماشلتی بود وساادی زمبلغ  چونکردی مدیتمد
 بھت بدم انگار خواھرزادشو ی خونتو داد بھ من کھ اگھ برگشتدیقبل رفتنش ھم کل.... 

 ..... ی برنجای از ادی بایبھت بگم برگشت کھ گفت شناختیم
 واحد خودم در رو کھ باز کردم جا خوردم ھنوز بھم می رو برام آورد و با ھم رفتدیکل
 سرجاش بود و البتھ خونھ پر از گرد و خاک و تار عنکبوت ی شب مھمونیختگیر

 .... شده بود
 ھ؟؟ینجوری انجایچرا ا_ 

 ....گھی دھی کھ رفتی ھمون روزنیع: ساناز
 صحنھ دی ھا گفتن نباسی بعد ھم پلنجای امیای ما بدادی اجازه نمی صمدیآخھ آقا: ایمح

 و ھر می کردی خالخچالوی فقط ی بعد از رفتنت زورمی و دست بزنمیجرم رو عوض کن
 .... نی ھمرونی بمی بردرهیگی و بو مشھی خراب ممی کھ احتمال دادیچ

 جمع کنم یک...  بشھ یزکاری تمدی سال فقط باھی اندازه نجایپس کارم در اومد ا_ 
 ....لمویوسا

  ؟؟؟ی رو جمع کنلتی وسایبرا چ: ساناز 
 ....سی مال من نگھی دنجای ادی برم خودتون گفتنجای از ادیخوب مگھ نبا_ 
 دی چون از تمدی بموننجای ایتونی مگھی تو فعال تا چھار ماه دی زودنینھ بھ ا: ایمح

 ...  مونده تا تموم بشھگھی و چھار ماه دگذرهی ھشت ماه مکسالتیقرارداد 
  نکنھ؟رونمی ب؟ی چی صمدیپس خواھرزاده آقا_ 
 میستی ھم زد جلوش وامی اگھ حرفھی مگھ الکنی قرارداد دارشھینھ بابا ، مگھ م:  ایمح

 ... برگردهی کسیتازه االن ھم مسافرتھ معلوم ن
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 .... نجایار داره ا کیلی خیریبھتره چندتا کارگر بگ: ساناز
 ... سر کنمنجای ای جورھی دی فعال امشب بای ولانی زنگ بزنم بدیآره برا فردا با_ 
 شد برگرد راھت ھم زی خودم فردا ھم کھ ھمھ جا تمشی پایب... مگھ من مردم :  ایمح

  سیکھ دور ن
 شام ھم یبرا... ساناز ھم رفت ....  نای اای نداشتم قبول کردم و رفتم خونھ محی اچاره

 می دور ھم باشادی کردم بھ پدرش خبر برگشت منو داد و خواست زودتر بایکمک مح
 ......  خبرهی بی از ھمھ چایچقدر خوبھ کھ پدر مح

 ..............  بود و خوش گذشتی کل شب خوبدر
 

 شماره شرکت دمی از بس خستھ بودم راحت خوابشبی شدم دداری زود از خواب بصبح
 یامروز کل....   کل روز گرفتم یفتم و چند تا کارگر زن و مرد برا رو گریخدمات

 بتونم دی بھ رفتن فکر کنم چھار ماه از قرارداد مونده و شاخوامیکار دارم فعال نم
 .....  بمونمنجای کنم ایصاحب خونھ رو راض

 خونھ نبود ی تویچی ھدی خرمی رفتای کل کارا رو بھ کارگرا سپردم با محنکھی ابعد
 گرفتم ھرچند رانی بعد ھم چند دست لباس مناسب امی کردی کل فروشگاھو خالبایتقر

 ....   عالمھ لباس تن نخورده دارم از قبلھیھنوز 
 ایمح...  ھم خستھ ی خونھ و حسابمی غروب بود کھ برگشتکی بودم نزدای با محناھار

 ی جاچی سرم کھ ھزاشتمی می آخھ طوردی کھ سرم بود پرسی در مورد کالھیچندبار
 و منتظر می بودنگی پارکیتو....  کردمی نبود و من فقط بحث رو عوض مدایچھرم پ

 : آسانسور
 ...می ، امروز ھم کھ با آژانس رفترونی بشی ببرنتوی ماشیخوای نمانایل_ 
   رو نداشتمکی ترافنی ای توی اونقدر خستھ شدم کھ حال رانندگمیبھتر کھ نبرد_ 
 ...  نگاه بھش بندازھیحداقل برو _ 
 ..  از خود من حواست بھش بوده و ھستشتری نشده تو بشیچی ھدونمیم_ 
 چادرش خاک ی ھم رونقدری نداشت ای کاری کسزدمیخب آره من ھمش سر م_ 

 ...  رهی طرفش نمینشستھ کس
 و  اومدنرونی باز شدن در آسانسور ما رو بھ خودمون آورد چند تا خانوم بیصدا
 شتری کھ بی ساختمان بودن خانمنی شروع کرد بھ حال و احوال ظاھرا از ساکنایمح

 بھش ایمح...  بودمستادهی انیی بود رو کرد بھ من کھ ھنوز با کاله و سر پاایمخاطب مح
 .... ی امزه بالیچھ فام...  ی خانوم گلگفتیم

 ؟؟؟یکنی نمی جون معرفای ؟ محری دخترم ، چقدر سر بھ زیخوب: ی گلخانوم
  ساکن طبقھ سوم...  اناستیدوستم ل:  ایمح 

  تازه اومدن ؟می داردی جدھیعھ پس ھمسا: ی گلخانوم
 ساکن بود و رفت خارج و نجای اشی سھ سال پانای ، لمھی کھ نھ قددی جدھیھمسا:  ایمح 

 ... تازه دو روزه برگشتھ
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 مھلت ای البتھ محدادنیم با وجود حضور خودم منو مخاطب قرار ننکھی شدم از اکالفھ
 دستشو سمتم دراز کرد من ھم از ی خانوم گلنکھیتا ا...  خودم جواب بدم دادینم

 کردم فقط یفرصت استفاده کردم با ھمھ دست دادم و آشنا شدم ھرچند ھمھ رو قاط
 شدن برن و ما ھم ی پاره کردن راضکھی ترف تعای ذھنم موند بعد کلی تویخانوم گل

 ی کل راھرو رو برداشتھ بود تویزی و تمتکسی وای باز بود و بومھیدر ن ... باال میرفت
 داده بودن البتھ بھ خواست ریی و مرتب شده بود دکور خونھ رو تغزیخونھ ھم کامال تم

 دی خریا بستھ ھای بھتر شده بود کارشون تموم شده و منتظر من بودن محیخودم و کل
 تشکر ی کردم و بعد کلھی کرد و منم با کارگرا تسوی جا سازخچالی و نتی کابیرو تو

 ....  باالخره رفتننایو ا
 ....  بخوابمخوامیحاال فقط م...  شیآخ_ 
 انا؟ی لیخوریشام نم_ 
 ... خوامینھ خستم فقط خواب م_ 
 ... ادی اتاق منم برم باال کارامو بکنم بابام میپس برو تو_ 
   برو استراحت کنی کمکم بودیلی ، امروز خایدستت درد نکنھ مح_ 
  ؟شتی پامی شب بیخوای نکردم  ، میکار_ 
  خوابمی منم خستم تا خود صبح می کار داری برو خونھ ھم کلزمینھ عز_ 
 باشھ پس خدافظ_ 
 ... ریشب بخ_ 
 

 آب بودم و ھر لحظھ آب باالتر ی حس کرده بود تا گردن توی آب کل بدنمو بیسرد
 شدمیداشتم خفھ م...  زدمی مغی کمک خواستن بھ کار بردم و جی تمام توانمو براومدیم

 ری و سرم رفت زدمی کشغموی جنیآخر...  کمکم کن ایخدا...  نبود بھم کمک کنھ ی، کس
 ...... آب
...  زنھی میقلبم بدجور....  عرق شدم سیخ....  گذشتھ مھیشب از ن....  دمی خواب پراز

باز ھم .... لعنت بھ گذشتھ .... لعنت ....ه گلوم خشک شد...  کشمیبھ زحمت نفس م
 ، سھ سال گذشتھ  و من ھنوز خواب اون شمی راحت میک...  شروع شد دنامیخواب د

....  تا تونستم آب خوردم نکی سی آب توری و از شخونھ رفتم آشپز...  نمیبیروزا رو م
 ھوا ومدیم خنک می بالکن نسی گرمم بود و کالفھ بودم رفتم توشدیعطشم برطرف نم

....  بدنم بود سردم شد ی کھ روی بھ خاطر عرقیخوب بود لباس خواب تنم بود ول
 نجایھم...  یلعنت....  دمی دیچشماش اومد جلو...  دمی کشقیچشم بستم و نفس عم

 کھ فقط ی و من چھ ساده گذشتم از کسی بود اون شب مھمونقی آالچی تودمشید
 تختم و تا خود ی ندونستم و برگشتم توزی بالکن رو جایموندن تو.... ادمھیچشماش 

 ....... کردمی مشگاهی آسای توشھی کھ ھمی شدم کاررهیصبح فقط بھ سقف خ
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 کھ پدربزرگم یلی با وسادیشا....  ستی کھ نستی نی و رو کردم ولری لباسامو زکمد
با ....  ستای زنگ در اومد حتما محیسردرگم بودم کھ صدا...  دونمیبرده بوده نم

در رو ....  رفتم جلو در استی محنکھی ای افشونم بھ ھوایھمون لباس خواب و موھا
 باھاش آشنا شدم نگی پارکی توروزی ھمون کھ دد بویکھ باز کردم جا خوردم خانوم گل

 : بھ صورت متعجب من لبخند زد و گفت
 ..یبد موقع کھ مزاحم نشدم ، ظاھرا خواب بود...  زمیسالم عز_ 

 رسم و رسومات بلد نبودم در نی از اادی حرف زدن من و تعارفم بود من کھ زمنتظر
 تو و با دست تعارف کردم و در جوابش فقط گفتم صبح ادی باز گذاشتم تا بشتریرو ب

 نگاه بھ سر و وضع ھیاز خدا خواستھ اومد داخل و اول ... ھنوز ھنگ بودم ....  ریبخ
  کھ اومده خونھ رو بخرهی کرد درست مثل کسیمن کرد بعد ھم کل خونھ رو وارس

.... 
  کردی رو مفتی تعریلیخ...  دمی در موردت شنادی زیی موالیاز دختر آقا_ 
  ؟؟؟ایمح_ 
 ...  ھم دوستت دارهیلیآره ، خ_ 

 بز جلو در واستاده نی نشست و بھ من کھ ھنوز عزدی مدی کھ دور و بر رو دھمونطور
  بودم نگاه کرد

 ...  مزاحمت شدمی صبحگفتم اول_ 
 :  کردم و گفتمدادی رو نشون م٨ نگاه بھ ساعت کھ ھی 

 ... دارمی وقتھ بیلینھ خ_ 
 ھی دادم با ی سوتی بدجوردمی نگاه کرد و فقط لبخند زد فھمافمی و قختی لباسم و ربھ

 ی رفتم توعی ساز رو بھ برق زدم خودم ھم سری آشپز خونھ و چای رفتم تودیببخش
 عوض کردم موھامو شونھ زدم ی مشکنی و شلوار جدی سفشرتی تھیاتاق و لباسمو با 

 ھنوز رونی با کش بستم خوب شدم رفتم بسرم یاز بس بلند شده بود بھ زحمت باال
 رو کھ جلوش یی و بردم فنجون چاختمی ری چاعی سرکردی میداشت خونھ رو بررس

 ی رو تونی برق تحسنباری کرد امدی جدپی نگاه بھ تھیگذاشتم بھ خودش اومد و 
 ... دمیچشماش د

  ؟یدی چرا زحمت کشنمیفقط اومدم خودتو بب... ممنون دخترم _ 
 !!!!   خونھ روای ینی ببمنو

 دی ناامی در جوابش بگم وقتیزیانگار منتظر بود چ....  لبخند ھی نداشتم بگم جز یزیچ
 :شد ادامھ داد

  بود درستھ ؟انایاسمت ل_ 
  بلھ_ 
چند سالتھ ...  ھیکی و اسمم لی فامیی جوراھی ی خانوم گلگنیھمھ بھم م...  ام یمنم گل_ 
 ؟
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 .... سالمھ ٢١_ 
  ؟یکنی می پدر مادرت کجان ؟ تنھا زندگکنمی می فضولی من ھدیببخش_ 
 ...  ھر دو فوت شدنکنمی میبلھ تنھا زندگ_ 

...  پدر و مادر بزرگ شدن ی چقدر سختھ بی الھرمیبم... خدا رحمتشون کنھ  _ 
 نی دختر جوون بھ اھی ؟ باالخره ی نداریلی فامیکس و کار...  یی از تنھایترسینم

 ....   تنھا باشھشھی نمیخوشگل
  کردی من دخالت می زندگی رسما داشت تودیپرسی کھ مییکالفھ شدم از سوال ھا 

 ی کھ انگار جلسھ محاکمھ ست ، براکردی نگاھم می طوری جوابشو بدم ولخواستمینم
 :  از ھمھ سواالتش گفتمییرھا
  سرد شد ، برم عوضش کنم ؟تونییچا_ 
 بحث رو عوض کردم نکھی قلپ خورد از اھی کرد و کیبا اکراه فنجان رو بھ لبش نزد 

 ...  بودیناراض
 ... نھ خوبھ ھنوز گرمھ_ 
 دنیبا د....  یومدیدتر م ، کاش زواستی حتما محنباری زنگ در اومد ای صداباز

  نفھمھ گفتمی کھ خانوم گلی در اومدم و عاجزانھ طوری خندانش منم از گرفتگیچھره 
 : 
   رھا کنسی ابلنی از دست ای جورھی ، منو یدی کھ بھ موقع رسایب_ 
 :  باز شدششی نی خانوم گلدنی زد و با ددی متعجب پشت سر منو دایمح
  کرده ؟چتی ، سوال پفھممتیم_ 
 .... بد جور_ 
 ... ادی ننجای اگھی دکنمی میبسپرش بھ من کار_ 

 یی ازم خواست براش چایبعد حال و احوال با خانوم گل...  زد و اومد تو یچشمک
 ی ھمھ وجودم گوش شد تا بشنوم چی داشت بھ آشپزخونھ رفتم ولی ظاھرا نقشھ اارمیب
 .... بھش بگھخوادیم

 ...  ی ورا خانوم گلنیاز ا_ 
 ...  پدر مادر ندارهدمی تنھاست ازش شنیلی خچارهی دختر بزنم بنی سر بھ اھیاومدم _ 
  ھم جون سالم بھ در بردهانای دو سھ سالھ ، لنی ھمیآره ھر دوشون فوت کردن تو_ 
 ... 
 ....  شدهیعجب دوره زمونھ ا_ 
 !!! ؟نی ندارکی شما مگھ بچھ کوچیخانوم گل_ 
 چطور ؟؟...  بود سپردمش دست اون  خونھدی مجزمیچرا عز_ 
 ... نی بودومدهی ننجایکاش ا_ 
 چرا ؟؟؟_ 
 ھی زننی سر و کلھ موونی اونجا از بس با حھییکای دختر آمرھی سی نیرونی کھ اانایل_ 
 ناقل ییکای آمری تازه گربھ ھاشنی مبتال مکای کھ فقط بچھ کوچرنیگی مییایضیمر
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...  اتاق خوابشھ ی گربھ داره توھی ھم انای البتھ فقط برا بچھ ھا لنی خطرناکیماریب
 من ی وقت ولھی نی نزنیبھش حرف...  اثر بزاره رتونی شی رونیریممکنھ شما ھم بگ

   بود بھتون بگمفمیوظ
 ھم خوردم نکنھ ی چانی خدا مرگم بده ، بھش دست دادم از ای ؟ وایگیراست م_ 
 ....  حساسھیلی رو بچھ خدی شھ مجضی و بچم مررمیبگ
 بھ بعد نی شما ھم بھتره از اادی نمشی پی برخورد اول مشکلی تودینگران نباش_ 

 ... دیمراعات کن
  ، االن رمی دختر نمنی سمت اگھی بزارم اصال دنجای غلط کنم پامو اگھی من کھ دیوا_ 

 ....  کار دارمیھم برم کل
 :  کھ منو خطاب قرار داددمی شنصداشو

   برم بچم تنھاستدی جان من باانایل_ 
 ی خداحافظعیسر...  و مضطربش نگاه کردم دهی رنگ پری و بھ چھره رونی برفتم

 .... کرد و رفت
 .... می ولو شدییرای و وسط پذمی از خنده غش کردای رفتنش منو محبا

 ..  رنگ بھ رو نداشتچارهیب....  ی داری ، چھ ذھن خالقای از دست تو محیوا_ 
 ی از دستش راحت شدگھی دارهی آمار ھمھ رو در بدیحقش بود فضول ساختمونھ با_ 

 ....شینیعمرا از دور ھم بب
 !!! شنی می بگھ ، ھمھ از من فرارینره بھ کس_ 
 ... می سرکارش گذاشتفھمنی بگھ می نداره بھ ھر کیسواد درست حساب_ 
 ... کھگنیخب بدتر ، بھش م_ 
 از سر خودش باز نوی ای روشھی بھ ی ھر کسھیھ آدم فضول چدوننینھ بابا ، ھمھ م_ 
 .... ینجوریما ھم ا.... کنھیم
 ....  راحت شدالمیخ

 و ساناز ای محرونی بودم بختھی کمد لباسام بود و ھمھ رو ریسرم تو...  ھم اومد ساناز
 خندم گرفتھ داشتنی و ھر کدوم اندازشون بود برمکردنی منو تن میھم مدام لباس ھا

 ....  کردن بودننی ھمھ لباس برداشتن باز ھم مشغول گلچنیبود ا
 ... دی کم ھم کمک من کنھی گھیبچھ ھا بسھ د_ 
 ؟یچھ کمک: ایمح
 .... گردمی از لباسام میکیدنبال  _ 

 کدوم؟: ساناز  
 ادتونھ؟ی بود ، ی زرد و مشکرونی بمی و رفتدمی گرفتم پوشنی ماشیھمون کھ وقت_ 
  ؟؟؟کاری چیخوای مادمھی.... ھان آره اون خوشگلھ :  ازسان
 لمی پدربزرگم ھمراه وساادی مادتونیشما ....  سی نگردمی می ھر چیالزمش دارم ول_ 

 لباس برده باشھ ؟؟؟
 ....  گذاشتم ، اون توش نبودیمن خودم چمدونت رو بستم فقط چند دست راحت: ایمح 
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 لباست؟ بھ اون ی دادریحاال چرا گ:  ساناز
 .... دمی لباسمو اونجا دکنمی ھمش حس می ولدونمینم_ 
 ؟؟؟ کجا؟؟؟!!!اونجا:  ایمح
 ...  کھ اون منو بردییمنظورم ھمون جا_ 

 ؟یزنی حرف مینطوری ؟ چرا اھیاون ک:  ساناز
 تی واقعای دمی خواب ددونمی و برد خونش ، نمدی کھ منو دزداروی بابا ، ھمون یا_ 

 ... دمی من لباسمو اونجا دیداشت ول
 کھ بود ی حاال ھر چالیخی ، بی بھش فکر نکنگھی جان ، مگھ قرار نشد دانایل: ایمح

 ...  نکنری فکرتو درگیخودیب....  سیگذشتھ مھم ن
  سی نی تو ذھنم انگار فراموش شدنادی بگم خودش میچ_ 

  ، ھان ؟؟؟می عوض کنیی حال و ھوارونی بمی بردیاصال پاش: ساناز
 
 گھی کالھمو سرم گذاشتم مطمئنم امروز درونی بمی تا برمی ساناز آماده شدشنھادی پبھ

 ....  ناچارم بھشون بگمکننی کاله من شک مھیبچھ ھا بھ قض
  اصرار کرد خودم ھم حرایمح
 
 رونی چادر پر از گرد و خاک بری خوشگلمو از زی نداشتم و بعد سھ سال مازراتیف

 ...  می خوش بگذرونمیخوای امروز مھیآوردم 
 ی مدل لباس تا آخر کل کل کردن توھی سر ای ساناز و محی رو ساکت بودم ولری مسکل

 بھم ی ھم چند بارایرستوران چون شلوغ بود باز ھم نتونستم کاله از سرم بردارم مح
ساناز وسط غذا ...  اما با حرکت ساناز مجبور شدم بگم دی نپرسیزی چیگفت ول

 صورتم و باعث ی تودمی و شالمو کشکردم  ھوا کالھمو برداشت منم ھولیردن بخو
 شد شک کنن و علت کارمو بپرسن

  ؟یکنی مینجوری چت شده چرا اانایل:  ایمح
  شده؟شیزی مگھ صورتت چیترسی میاز چ: ساناز  

از نگاه آدما ...  ، چطور بگم امیمن ھنوز نتونستم با خودم کنار ب...من .... نھ _ 
 ی کسنکھی متوجھ من باشھ از ای نگاه کسخوامی چشم تو چشم بشم نمخوامینم...  ترسمیم

....  نظرمھ ی مدام جلوی اون عوضیچشما....  ترسمی بشھ مرهی بھم خلی دلی بیحت
 .... بترسونھ  شباھت اون چشما منوخوامینم

 !!! ؟؟؟یزاری کاله سرت مینیو بب اونی وقت مثل چشماھی نکھیاز ا:  ایمح
 .....اوھوم_ 

 ؟یبھ دکترت ھم گفت:  ساناز
 .... من نتونستمی کھ کرد ولیآره با ھمھ تالش _ 
 یدی خودتو عذاب می الکیچرا زودتر نگفت...  قربونت بشم یالھ: ایمح

 .... یری ھم تحت درمان قرار بگنجای ادی نداره بادهی فاینطوریا: ساناز  
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 ...  خونھ بسم نبود کھ باز منو بفرستن اونجاوونھی اون دیسھ سال تو_ 
  ی پزشک باشھی نظر ری زدیبا....  نبود نیمنظورم ا: ساناز

 ھی ، فعال بھ خورهی حالم بھم مھی افسردگی روانپزشک و روانکاو و دارویاز ھر چ_ 
 ...  دارمازیمدت استراحت ن

 سیودن بھ خاطر حال خراب من کھ معلوم ن و ساناز سکوت کردن ، ناراحت بایمح
 !!!  نھای ھستم یخوب شدن

 آوردم رونشونی بی غم و ناراحتی خودمو کردم و از حال و ھوایبعد از ناھار سع 
 و حیکل روز بھ تفر....  کردن طنتی و شیاونا ھم کم نذاشتن و تا تونستن مسخره باز

 و می گرفترونی شب بود شام از ب٩گردش گذشت واقعا بھ ھممون خوش گذشت ساعت 
  میبخور  خونھی تومی دادحی ترجمیچون خستھ بود

 
 یشگی ھمی رو طبق معمول جانی تو ماشمی رو باز کردم و رفتنگی در پارکموتی ربا

کھ بھ  چشمشون کردنی بودن و با ھم صحبت ماطی حیپارک کردم چند تا پسر ھم تو
 درست نھی آی شدن منم کالھمو توادهیما افتاد صاف واستادن زل زدن بھ ما ، بچھ ھا پ

 یخواستن برن سوار آسانسور بشن حدس زدم عمدی مدنی تا ما رو دنییکردم و رفتم پا
 ساناز و می سوار کھ شدنگی توجھ بھ اونا رفتم سمت آسانسور تھ پارکی بنیبود برا ھم

    خندهری زدن زایمح
   بھشونی زدی عجب ضد حالانایدمت گرم ل:  ساناز

 ...  کردنتی چقدر منو اذیحقشون بود ، اگھ بدون: ایمح
 !!؟؟ی پسرا ؟؟؟ برا چنیا_ 

 تا کننی می تو چند تا واحد زندگی آخرن ھمشون مجردی طبقھ ھانیآره ، ساکن: ایمح 
 ...  کردنعمی چند بار ھم بدجور ضاکننی متلک بار من منقدری افتھیچشمشون بھ من م

 ... انی طرفت نگھی دکنمی می کارھی برا جبران کار صبحت ی غم نداریتا منو دار_ 
 ... میری کدوم طبقھ مننیمطمئنم االن جلو آسانسور واستادن تا بب:  ساناز

 . شناسمی رو من منایشک نکن ، ا: ایمح
 
 

 سر ھی ی و من فقط گاھانی مشمی و ساناز پای محشتریب...  نجامی کھ اشھی می روزچند
 ی ھمھ تودمی شنای از محی خوشبختانھ برخورد نداشتم ولی با کسزنمی مایبھ مح

 از فرنگ اومده و ی دختر تنھا و مجرد کھ بھ تازگھی کننیساختمون از من صحبت م
 ھمھ رو ای ھم وجود داره کھ محعاتی شایر سھیالبتھ ...  کنھی میطبقھ سوم زندگ

....  نھ مردم کنمی می خودم زندگی چون براسی من کھ مھم نی براکنھیسانسور م
 طبقھ سوم کھ من ھستم جفت یتو...  واحد داره ٣ طبقھ داره کھ ھر طبقھ ١٢مجتمع 

 اونم ه واحد پرھی فقط نیی و طبقھ پاھی طبقھ باال ھم بھ کل خالھی ھم خالگھی دیواحدا
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 ان و از ی بھ باال ھمھ مجرد١٠ واحدا ھمھ پرن طبقھ ھی خود صاحب خونس و بقیبرا
 .... ھیکال مجتمع شلوغ...   ی صمدی خواھرزاده آقایدوستا

 ی و البتھ با سارا ھم تلفنشمی پادی کھ من اومدم قراره امشب بدی از ساناز شنی تلفننسترن
ت مونا ھنوز از برگش....  کنھی میصحبت کردم کھ ازدواج کرده و شھرستان زندگ

 ... اری بھ خاطر مازشتری ازش بدونم بیزی چخوادی نمای خبره و محیمن ب
 خبر رفتنم و ابراز ی از بتی گلھ و شکای و ساناز اومد بعد کلای زودتر از محنسترن
 :  رو دونستم کھ از مونا بپرسمتی موقعنی بھتریدلتنگ

 از مونا چھ خبر؟....  نسترن یراست_ 
 اول ی برگشتدمی امروز کھ فھمدهی منم جواب نمیلفن ھا سرش شلوغھ تنقدریاونکھ ا_ 

 ؟؟یخودت بھش نگفت... بھ مونا زنگ زدم خبر بدم کھ جواب نداد
 ...ومدهی نشی پتشیھنوز موقع... نھ _ 
 ، البتھ حق ھم یدی فک کردم اول بھ اون خبر می بودیمی صمیلیتو کھ با مونا خ_ 
 ...دی با ھم در ارتباط باشادی زسی صالح نگھی داری بعد ازدواج مازیدار

 و ساناز ای محنیپس برا ھم!!!  ازدواج کردهاری روم ، مازختنی رخی آب انگار
 من کھ جواب رد بھش ندادم ی خبر رفتم ولیدرستھ ب....  بدونم یزی من چخواستنینم
 ... می نامزد بودیی جوراھیما 
 !!! ازدواج کرده؟؟؟اریماز_ 
 ... شیال پ ، دو سیدونستیآره مگھ نم_ 
   خبر بودمینھ من از ھمھ جا ب_ 
 شھ؟؟ی عروسی مونا ھم نامزد کرده و بھ زودیدونیپس حتما نم_ 
 !!؟؟یگی مینھ ، جد_ 
 جشن شی ماه پھی بھت نگفت یزی ، ساناز چی خبریتو کھ کال از ھمھ جا ب... آره _ 

 ...  خوش گذشتی خالیلی مونا بود جات ھم خینامزد
  ؟گسی چند وقت دشیعروس... مبارکش باشھ _ 
 نی ھمو دوست داشتیلی کھ خاری تو و مازدمی من آخر نفھمی ھفتھ ، راست٢احتماال _ 

 د؟؟؟ی رو بھم زدتونیچرا نامزد
 ...  بودمجی جواب نسترن بدم ھنوز گیمونده بودم چ 

 ... گھیخب د_ 
 سال بعد رفتنت ھی کھ تا چارهیب اری شما دوتا نبود مازفی حی چیعنی!!  گھیوا خب د_ 
 ...  در خونت من کھ دلم براش کباب بودومدی داشت ھر روز مدیام

 تونستمی کاش می کرده بود ، ای وسط چھ گناھنی ااریماز... عالم نشست بھ دلم غم
 من یوا!!!  در خونھ ومدهی سال بھ خاطر من مکیتا ....  کنم یازش خداحافظ

 ...   کردمکاریناخواستھ باھاش چ
 آورد ، ساناز اومد و جو رو دست خودش رونی خودم بیای زنگ در منو از دنیصدا

 من تا آخر شب ی ھم اومد شام درست کرده بود و آورد ولایگرفت بعد از اون مح
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سر شام ....  بود اری مازشی  تمام فکرم پدمی بچھ ھا نفھمی و خنده ی از شوخیچیھ
 شده بود با اشاره از ساناز و نسترن مجھ حال خراب متواینتونستم غذا بخورم و مح

 :  باال انداختندی خبر شونھ ای اونا ھم بدیپرس
 ؟؟؟ی پکرنقدری شده چرا ایچ...  انایل:  ایمح 

 .... یچیھ_ 
 !!  ھستتیزی چھی کھ نھ مطمئنا یچیھ:  ساناز

  ؟؟؟ی ازدواج کرده ناراحت شدارینکنھ بھت گفتم ماز: نسترن  
 :  بلند گفتندای حرف نسترن ساناز و محنیبا ا 

 !!!؟؟؟؟ی ؟؟؟ بھش گفتیییییییییییچ_ 
  ؟؟گفتمی مدیخب آره ، مگھ نبا: نسترن 
 ی راست اومدھی نفھمھ تو میکنی می خودکشمیما چند روزه دار.... واقعا کھ : ساناز  

 !! کفھ دستش ؟یگذاشت
 د؟؟یفھمی مدیحاال چرا نبا....  دونستمیآخھ من کھ نم: نسترن 

 ...  اهرسھی نمزای چنی عقلت بھ انکھی ایبرا: ایمح
 شده حاال ی ؟؟؟ مگھ چدمیفھمی مدیچتونھ ؟؟ حق با نسترنھ ، من چرا نبا...  گھیبسھ د_ 

 ، بعد نی کھ نگرفت ھمگرفتی داشت شکل ماری من و مازنی بی رابطھ کمرنگھی... 
 نیمنم کھ ا....  کھ ازدواج کرده و فراموش کرد اریماز...  تموم شده زیسھ سال ھمھ چ

 .... اری جز مازدم فکر کریزیسھ سال بھ ھر چ
  ؟؟؟یپس چرا ناراحت:  ایمح
 چارهی باری رفتم ، مازی خداحافظی خبر و بیمن ب....  گستی دزی من از چیناراحت_ 

 ...  ناراحتمنیمن واسھ ا...  من نشستھ  ی سال پاھی
 می اومد نتونستشی کھ برات پی بھ خاطر مسئلھ ای ولمیحت بودما ھم نارا:  ساناز
 ... می بگاری رو بھ مازتیواقع

  ؟؟؟ی چتیکدوم مسئلھ؟؟؟ واقع: نسترن
 بود بعد از اون ھم کھ انایمنظورمون فوت پدربزرگ ل:  گفت عی ھول شد و سرایمح 

 واسھ برگشت نداشت االن بھتر ی مساعدی اوضاع روحانایپدر مادرش فوت شدن ل
 ... شده و برگشتھ

 دی نداره ، بذاری شما دو تا نبوده ناراحتنی بیزیاگھ چ...  یخب حاال ھر چ:  نسترن
 ....  از دھن افتادمیشاممون بخور

 از دل ای و بھ اصرار بچھ ھا منم چند لقمھ خوردم فقط ساناز و محمی نزدی حرفگھید
 .... من خبر دارن

  کلنجار رفید کل بعساناز
 ھم ایمح...  می بخورقی آالچی تومای قدادی رو بھ یی تا چااطی حی با نسترن رفتن توتن

 :  می در نبود نسترن صحبت کنکمیمنو نگھ داشت تا 
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 اگھ االن ھم ازم ی ، حتستمی ناراحت ناری ازدواج مازی ، من واقعا براای محنیبب_ 
 ھنوز یدونی ازدواج باھاش رو نداشتم تو کھ مشکل منو مطی شراکردی میخواستگار

 ... بھ طور کامل خوب نشدم
 ؟؟؟ی ، تو ھنوز بھش عالقھ دارگھی نمنوی چشمات ایول...  زمی عزدونمیم_ 
 تونمی می دارم ولازی بشھ فراموشش کرد بھ زمان نی کھ بھ راحتستی نیزیعالقھ چ_ 

 ...شدی تموم مدیبا... . ی روحماریچون االن اون متاھلھ و من ب
 ... شھی ، بزار کم کم خودش فراموش مری بھ خودت سخت نگنقدری اانایل_ 
   فکر کنماری بھ مازخوامی نمگھیمن د_ 
اون با ...  کنھی کھ نسترن شک ممی رو بردار بریی درستھ ، حاال اون چانی ھمنیآفر_ 

 ...  ھمھ رو بھش بگھستی ندی جوره بعیلیمونا خ
 

 قی ھراس داشتم گوشھ آالچاطی حی توی از رفت و آمد ھای سرم بود ولی روکاله
 دور کنم با اری کردم فکرمو از مازی بودم سعدی با تمام تالشم باز ھم تو دینشستم ول

 منو با ی بود ولای خندم گرفت درست برعکس محگھی نسترن دی مزه ی بی ھایشوخ
 ی مونا و سارا خالیشتھ بود جارو بردا اطی خندمون کل حیصدا... خندوندیکاراش م

 ....میگذروندی خوش منجایچقدر ا
 نی چند تا ماشی اومد من ساکت شدم و حواسم رفت پنگی در پارکلی باز شدن ریصدا

 و داشتنی بچھ ھا دست از خنده برنمنگی پارکی توومدنی کھ پشت سر ھم مییمدل باال
 ی تودمی کششتری و جلب ما شدن، کاله رو بادهی پی جوونیپسرا... کردنی بدتر میھ

 : دمی شنشونویکی ی صدانکھیا تا... خودمو مشغول کردم ... صورتم 
 ھ؟؟؟یبھ بھ ، چھ خبره مھمون_ 
   شروع کردن بھ چرند گفتنشونی حرفش بقبا

  ھی کوروش خالیجا_ 
 .... نجانی اای کنھی ببادیب_ 
 .... ھلللللللو_ 

 من خواستنی انگار مکردنیاکت بودن و بھ من نگاه م خنده ، بچھ ھا سری ززدن
 خاطره ادی پسرا انی و از لحن بدمیلرزی بودم داشتم مدهی واقعا ترسیجوابشونو بدم ول

....  نمونده بود ھمون وسط غش کنم  یزی زودتر برن چکردمی تلخم افتادم دعا دعا می
 با دمی نشنیزی چگھی من دی ولنداختنیچند متلک م  رفتن ھرمیدی نمی جوابدنی دیوقت

   دستمو گرفتایرفتنشون مح
 !!! چقدر دستات سردهانایل_ 

 یبرا....  باال می کمکم کردن بردنی حال خرابمو کھ دکمینسترن و ساناز اومدن نزد 
 ... می رو بھانھ کردیدست بھ سر کردن نسترن سرما خوردگ

   تخت و قرصامو بھم دادی آروم منو خوابوند روایمح
 !!! ، رنگ بھ روت نموندهھویچت شد ...  ی الھرمیبم_ 
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 ...  نفھمھیزی نسترن چشی برو پایمن خوبم مح_ 
 ھی سرماخوردگی برامی راحت گفتالتینھ خ_ 
  شمی بخوابم خوب منیبھتره شماھا بر_ 
 .... بچھ ھا برنگمی ، االن مشتمیامشب خودم پ....  حالتنیقربونت برم کجا برم با ا_ 

 ای محدادی در نشون از رفتن بچھ ھا می صدارونی مخالفت نداد و از اتاق رفت باجازه
 .....میدی تخت انداخت و خوابنییھم جاشو پا

 
 

 ظھر خواب بودم ، چشم باز کردم و کیتا نزد...  خواب آوره و مسکن شتری بقرصام
 ... ومدی نفر مھی با ی صحبتش ظاھرا تلفنیصدا...  گشتم ای اتاق دنبال محیتو
 : اتاقی نخورد کھ تماس رو قطع کرد و اومد تویی جابھ
 ! تنبل خانومیداری تو کھ بانایعھ ل_ 
 ...  شدمداری تازه بریصبح بخ_ 
  صبحانھ آمادستی بھ سر و روت بزنی آبھی یتا پاش...  ریصبح نھ و ظھر بخ_ 
 ؟یکردی بود باھاش صحبت میک.... خورمینم_ 
 تا مطمئن بشھ نجایمروز صبح بھش خبر داده ، زنگ زد امونا بود ، ظاھرا نسترن ا_ 

...  بود غش کنھ ھم خوشحال بود و ھم ناراحت کی نزدی اومددی شنیوقت... 
 ھم گھی ساعت دھی قطع کرد تا عی اونم سری باھات حرف بزنھ کھ گفتم خوابخواستیم
 ... نجاستیا

  بھش بگم ؟یمن حاال چ!!!  ؟؟؟نجای اادیداره م_ 
 تازه مونا از مرگ پدر مادرت خبر ی تکراری ھمون حرفازمیخونسرد باش عز_ 

 ؟ی نداری برم کالس دارم ، تو کاردیفقط من با...  شھینداره بفھمھ حتما قانع م
 ...  ، برو بھ کالست برسشبینھ ممنون بابت د_ 
 . فعال فدات شم_ 

 ھی دوش گرفتم و ھی عی مونا خوب باشھ سری ظاھرم جلوخواستمی کرده بودم مھول
 ...  و منتظر مونا شدمدمی بھ خودم رسکمی دمیلباس مناسب پوش

 .  دری بود رفتم جلوی با ھر زحمتی کھ اومد استرس داشتم ولخوردمی موهی آب مداشتم
 کرده بود ریی تغیلی از اون خشتری شوک بود من ھم بی من ھنوز تودنیمونا کھ با د 
 ھق ی درجھ عوض شده بود بغلش کردم و گرم فشردمش صدا١٨٠ پشی و تافشیق

 کنم ھی منم گرخواستی آوردمش تو و در رو بستم چقدر دلم مدیچی راھرو پیھقش تو
 :ن شروع کرد بھ گلھ کردیبدون سالم و احوال پرس

 چیھ....  چقدر دلتنگت بودم یاگھ بدون...  تو دختریکجا بود....  ی بدیلی خانایل_ 
....  یچرا بھم زنگ نزد...  ی خبر رفتیچرا ب.... نگرانت بودم ... ت نداشتم  ازیخبر

 ....  از دست تو... یری کجا میچرا نگفت
 ...  گفت کھ خستھ شدنقدری ، اگفتی و مکردی مھی گرنطوریھم
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  ؟ی خب ، آروم شدیلیخ_ 
 ؟؟؟یگی نمیچی چرا ھانایل.... آره _ 
 ی کھ واسھ من افتاده بی ، از اتفاقاتینیبی رو مھی طرف قضھی بگم آخھ ، تو فقط یچ_ 

 تونستمی نبود نمی چاره ای ، منم مث تو نگران و ناراحت و دلتنگ بودم ولیخبر
 ...بھتون خبر بدم

 چرا ؟_ 
ھمشون رفتن ...  سھ سال خانوادمو از دست دادم مادرم پدرم پدربزرگم نی ایمن تو_ 

 ... خبرت کنمتونستمی داشتم نمی بدی روحطیو منو تنھا گذاشتن ، شرا
من فکر کردم فقط !!! پدر و مادرت ھم فوت شدن ؟؟؟!!!  انای لیگی میچ_ 

 .... پدربزرگت فوت کرده
 ...  سال ھمشونو از دست دادمکیآره بھ فاصلھ _ 
   منو ببخش ناراحتت کردم...  دونستمی ، نمزمیواقعا متاسفم عز_ 
   گفتملشوی فقط دلیباش ی از من عصباندمینھ ، بھت حق م_ 
 .... فقط...  خوشحالم ای دنھی قد شتمیاالن کھ پ...  باشم یمن غلط بکنم از تو عصبان_ 
 ؟؟یفقط چ_ 
 کھ ینجوری جواب تو بھش رد بوده و اکنھیاون فک م... راستش ....  اریفقط ماز_ 

 رو تی واقعدونمی ازت نبود مطمئنش کرد نمی خبرچی ھگھی و دی رفتی خبر گذاشتیب
 ... البتھ اون االن زن داره و دوستش ھم داره...  ھیبفھمھ واکنشش چ

 فکر کردم بعد رفتنم منو راحت شھی مینجوری ادونستمی شرمندم ، نماریمن بابت ماز_ 
 ... سال دنبالم باشھھی تا نکھیفراموش کرده نھ ا

 بفھمھ کھ ی وقت ھم بھ دل گرفتھ باشھ ازت ،یزیاگھ چ...  گذشتھ گھیاشکال نداره د_ 
 ... کنھی و فراموش مبخشتتی برات افتاده حتما میی و چھ اتفاقایچرا رفت

 ...یشی عروس می داردمی شنیراست....  دوارمیام_ 
تازه ...  انھیاسمش شا... عاشقشم ...  ھی چھ پسر خوبی ، اگھ بدونانای آره لیوا_ 

 ...  ھم ھستتیھمسا
  من ؟؟؟ھیھمسا_ 
 چون با دوستاشھ فقط ازش اوردهی کھ منو تا حاال ننجاستی اشیآره البتھ خونھ مجرد_ 
 اونم خوشحال ی واحد داره ، از تو بھش گفتم اگھ بفھمھ اومدھی اون باال باال ھا دمیشن
 ... شھیم

 شناسھ؟؟؟یوا، مگھ منو م_ 
 دو ی ھم اومد شده ، چھ بھ موقعداری رو کردم اونم مشتاق دفتی از بس تعرینھ ول_ 

 ... مھی جشن عروسگھیھفتھ د
 ... زمیمبارکھ عز_ 
  ھی عالقتی سلینی بچدی ، سفره عقدمم تو بادمای واست برنامھ چیکل... خوشگلم یمرس_ 
  دمی ندکی من کھ تجربھ ندارم تا حاال ھم از نزدیول_ 
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 ... ی ساقدوشم ھم بشدی تازه بادمی مادتی اونو خودم قتھیمھم سل_ 
 ...  ھاتدهی انی بس کن تو ھم با امونا_ 
 ..... من گشنمھی داریباشھ حاال گوشت تلخ نشو ، ناھار چ_ 
 

 گفت و شی عروسی ھاش برادهی تا عصر سرمو خورد بس کھ حرف زد و از امونا
 ستی پمی جمعھ بردی کفش کھ باھی بره خونش آخر سر ھم پاشو کرد تو شدی ھم نمیراض

 ....  و سانازایتا با شوھرش آشنا بشم البتھ با حضور مح
 
 

 ...  ھاشھی مری زود باش دانایل: ایمح
  شھی ھم مری دیگی تازه می کرددارمی وقت صبح بنیاه ا_ 
 ! ی رو آماده کردلتی کھ وساشبی؟ د!!! یکنی می مگھ دارکاریچ_ 
 با نامزدش یی ھم جا بود ما رو ببره واسھ آشنانجایاز دست مونا ، ا...  ادیخوابم م_ 
 ...  تو خونھ آشنا شدشدینم
 ... دمی اگھ بھت خوش نگذشت اون وقت بھت حق مای ، بانای لیزنیچقدر غر م_ 
 

 منم ای محشوی ساعت اول رو من نشستم بقمی من گذشت البتھ نی با غرغراری مسکل
 و قرار بود راس ساعت ھم مونا با نامزدش می و ساناز با ھم رفتایمنو مح....  دمیخواب

 شونیکی ھم ھستن کھ ظاھرا انی شای چندتا از دوستادمی شنای راه از محی البتھ توادیب
 رفتن و نرفتن نداشت ی توی شدن و مخالفت منم سودرما ففیتازه از سفر خارجھ تشر

 .....فقط غر زدم و بس
 ی البتھ کھ بھ پاومدمی منجایھ اولم بود ادفع...  سرد بود اری وقت سال اونجا بسنی اھوا

 بچھ ھا نی اما خب ارسھی نمحاتی کانادا با اون ھمھ برف و امکانات و تفری ھاستیپ
 ی از رستوران ھایکی ی باال تومی قرار شد برمی شدادهیپ...  خوشھ نجایدلشون بھ ھم

 : میشتباال با مونا قرار دا
 ...  باالمی ھمھ راه رو برنی ادی کھ حاال بانینگ_ 

 !ی امروز چتھ ؟ چقدر غر زدانای لیوا: ساناز
  نیی پاانی اونا بشھینم... ادیآخھ خوابم م_ 
 ....... حاالای بیکنی باال ، ضرر نممی کھ برمیدختر خوب اومد:  ایمح
 

 کھ از جانب ساناز نوش ی با گولھ برفی حوصلھ و خواب آلود بودم ولی چقدر ھم بھر
 دنبالش دی زد خواب از چشام پرخی ھوا زد و کل صورتم ی بدیکردم ھمش پرجان 

 ایمح....  ، حاال ول کن من نبود اون بدو من بدو قشی تو ختمی برف ریکردم و کل
...  قمی گولھ انداخت تو ھی سر ھم منو گرفت و رآخ....  دیدوی ما می ھم پا بھ پاچارهیب

 برف ی زدم تمام تالشمو کردم تا ذره ھاخی یقی حقیبھ معنا... اوه بد جا ھم انداخت 



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 89 

 زدم رھنموی در صحنھ شدم و پشھی ملت ھمالیخی آخر سر ھم بارمیرو از لباسم در ب
  رونی بزهیباال تا بر

 !!! رتمونیگیاالن منکرات م!  ؟یکنی مکاری چی دارانایل:  ساناز
  کننیھ دارن نگاه م زشتانایل...  سرما و برف نیمنکرات کجا بود وسط ا:  ایمح 

 ...  دست بزن بھ بدنمایب...  کردم خیبابا _ 
 تو گرم میری رستوران منمیا...  راھنتوی پنییبکش پا... باشھ من غلط کردم : ساناز  
 خوبھ؟؟؟... یشیم
 
 :  خودشو بھم رسوندایاز خدا خواستھ زودتر رفتم تو مح 

 ؟؟؟ی از سرت بردارنجای اشھینم...  یگی می مونا از کالھت بپرسھ چانای لگمیم_ 
 ...  کن تا منم راحت باشمدای پدی کم دی جاھی_ 
  ومدهی مونا ھنوز ننکھی اون تھ مث امی برایباشھ پس ب_ 
 نشستم کامال پشت بھ ھمھ بودم و راحت پالتومو در ی بود منم طوری دنج و خوبیجا

 :آوردم خواستم کالھمو بردارم کھ ساناز گفت
  ؟؟؟انای لیلھ اومدخونھ خا_ 
  شمی گرمھ خفھ منجای ای دادریباز تو گ_ 
 .... میستی ندی دی تویشانس آورد_ 

 دی بارونی اومدم بیی نداشت امروز خواب آلودهی فادمی شالم کشری زی بھ موھایدست
 گفتم و زود رفتم تا ای بھ محیی برداشتم برم دستشوفمویبرم بھ سر و وضعم برسم ک

 ...  درست کنمافموی قومدهیمونا ن
 گولھ ی صدقھ سری کردم دماغم قرمز شده بود ولیی دستشونھی آی نگاه بھ خودم توھی

 بھ سر و صورتم زدم و موھامو درست ی بود آبدهی چشمم ھم خوابریبرف ساناز پف ز
 پسر جوون و خوش ھی دمیمونا رو از دور د....  خانومانھ رفتم سر جام یلیکردم و خ

 چشام چھارتا شد دمی کھ دیزی از چیول... ھ نامزدش باشدیود باپوش ھم کنارش ب
 !!!!! ؟؟؟؟؟کنھی مکاری چنجایا........  اریماز......
 کردم یعجب غلط...  کنم برم نرم کاری مونده بودم چسادمی کردم ھمونجا واھنگ

کھ از ...  دنبال راه چاره بودم کردمیدرمونده بھ دور و برم نگاه م....  نجایاومدم ا
 رفتم اون بدبخت ھم دست ای دننی چشم تو چشم شدم من کھ از ااریشانس بد من با ماز

 دنی چرخکردی کھ نگاه میی بھ جاھی کارش بقنیبا ا  از من نداشت از جاش پاشد ویکم
 یم وا دنبال کالھم گشتزشونی بھ ناچار رفتم سمت مستادمی بز انی تابلوعھ عیلی خدمید

 کنار بچھ قی با چند تا نفس عمنی ھمی جا گذاشتم زشت بود برگردم برایی دستشویتو
 ... ھا رفتم

  می دو ساعت منتظرتییسالااام خانوم ، کجا:  مونا
   جانیسالم ، ھم_ 

   نامزد گرام بندهانی شانمی اایب:  مونا
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   ندهای دست بھ پسر جوون کنارش اشاره کرد کھ مونده بود دست بده با
   از خودمونھانای ، لانیراحت باش شا:  مونا
   بودن خودم بردمخی بھ ی پانی دست شای انگشتاشو فقط لمس کردم از گرمسر
 ...  ھستمانایخوشبختم ل_ 
 ...  نطوریمنم ھم:  انیشا 

   من بود فقط سالم کردم کھ دستشو جلو آوردی چشماخی ماری کردم سمت مازرو
 ....  ریسالم ، صبح بخ:  اریماز

 :  لب گفتری دستم تعجب کرد و زی کامل دستمو گرفت از سردنباریا
  ؟یخوب_ 
 البتھ نسبت بھ من ی ازهی مزهیتازه متوجھ دختر ر... فقط چشمامو باز و بستھ کردم  

 یادی زتی جذابی داشت ولی مظلومی بود ، چھره زونی آواری مازیشدم کھ از بازو
  اون دستشو جلو آورد....  نی ھمباستی گفت زشدی منداشت ھر چند

  دمی شنادی شما رو زفی ، تعراری ھستم ھمسر مازثیمن حد.... سالم _ 
  گرم فشردم و بادستشو

 
 :  گفتملبخند

 ....  خوشبختم_ 
 ذوق زده چارهی دختر بی نگفت ولیزی چاری گفتم مازکی ھم رو بھ ھردوشون تبربعد

 ....جوابمو داد
 :  دم گوشم گفتای محمینشست

 بھ ی خوش شانسای و زنش اری مازییھوی بھ خاطر حضور ی بگم بدشانسدونمینم_ 
 .... انی شای دوستاومدنیخاطر ن

  ؟ومدنیاونا چرا ن.... ھمون بدشانس بھتره _ 
 ظاھرا آقا کوروش از دخترا کننی پسر حال می مجردستنی ما نپی با اکیاومدن ول_ 

 ... ضور در جمع ما رو ندادن و افتخار حادیبدش م
 ھ؟؟؟ی کگھیآقا کوروش د_ 
در ضمن ....  گھی کھ تازه از سفر خارجھ اومده دانیدوست شا... نگفتم بھت؟؟ _ 

اووووف چھ .....  دی جدیصاحب خونھ ....  ھم ھست ی صمدیخواھر زاده آقا
 .......  ھم ھست کوه غروووووووووریصاحب خونھ ا

 ....  کنم مثالکاری من چی رو گفتنایحاال ا_ 
 .... ی باشانیگفتم در جر!!  یستی بلد نی ذوق ، تو فضولی بیانایاه ل_ 
 زشتھ دوباره برم اری کاله منو بیی دستشوی زحمت بکش برو توھی رو ول کن نایا_ 

 ... میی کردم ھمش تو دستشوکاری چکنھی نامزد مونا فک منیاونوقت ا
بعد ...  خودت بس نبود ی منو بدنام کنمی نخوردیچی ھنوز ھیخوای مانای لیریبم_ 

 ...  رفتھ تو نختی بدجوراری آقا مازداستی کھ پنجوری ایراست....  رمیصبحانھ م
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 ھم فقط داشت حنجرشو جر چارشی کردم زل زده بود بھ من زن باری نگاه بھ مازھی
 .....   ھم بھ اون بندازهی نگاھمی تا ندادیم

 جمع ی بود کھ توی تنھا کسمی مونا خوردیای ھاو  پرحرفی رو فقط با شوخصبحانھ
 ... گفتی مدیرسی بھ ذھنش میمعذب نبود ھر چرت

 ایمح....  دادن منم از خدا خواستھ قبول کردم نی تلھ کابشنھادی بچھ ھا پیی چابعد
 بود مینی کاله تا نوک بدنی کشی برای و بھانھ خوبومدی میکالھمو آورد ، سوز سرد

 .... دمیدی جلو پامو میھم زورخودم .... 
 و مونا رفتن سوار شدن من انی و ساناز و شاای شدن محمی بچھ ھا تقسنی تلھ کابدم

 ی جا باشم اونم با نگاه ھاھی نای من عمرا با ایاریعجب بد ب...  و زنش اریموندم با ماز
 حالت تھوع نی تلھ کابی  سردرد رو بھانھ کردم و گفتم توعی ، سراری مازی رهیخ
 امان از ی گفتن ولی باشھ ادنی کھ منظورمو نفھمایح ساناز و منی شما بررمیگیم

 : اریماز
 مونم تا حالش بھتر ی مانای لشی من پشھی تو با بچھ ھا برو جاتون مثیحد:  اریماز 

 ... بشھ
 بودن با منو سی نشی حالینی نی ؟؟؟؟ اھی از بنده ھات چی خلقت بعضلیدل...  خدا یوا

 دی باکردی بھ من نگاه می با چھ حسرت و حسادتثی حدچارهیب....  نده حیبھ زنش ترج
 :  ندارهدهی فاینطوریجمعش کنم ا

 ....   رستورانی تورمی بھ مراقبت ندارم مازیمن ن... نھ ممنون _ 
   نشنون ادامھ دادمھی کھ بقی طورآروم

 ....  نکننی از اشتری زنتو بتیحساس_ 
     رو گرفت و سوار شدنثی فقط نگاھم کرد و دست حدشھی حالیزی چھیھ انگار ن 

حسرت سوار شدن موند بھ دلم ....  کھ حرکت کرد منم راه افتادم سمت رستوران نیکاب
 نمی سرم تا اومدم جلومو ببی کاله رونی در باز شد منم با اھویاز پلھ کھ رفتم باال .... 

 برفا باسن برام نموند داغون شدم  خوبھ ی شدم روپرت....  یکیمحکم خوردم بھ 
 اون بدبخت بدتر از من با ی ولستادهیکردم طرف  جلو در ا فکر... ھمش سھ تا پلھ بود

 خورد زی خودش لفتمی نرهیاومده بود منو بگ... کنارم افتاده بود نیکلھ اومده بود رو زم
 رفتم ی حرفچی ھیدوستاش اومدن جمعش کردن منم کھ تنھا خودم پاشدم و ب... و افتاد 

 دورش جمع شده بودن و حالشو اش دوستی طوری کنم ولی عذرخواھخواستمیم.... تو 
 پالتو و کال و چکمھ و نباری بود ای خالی قبلیجا.....  من نموند ی مجال برادنیپرسیم

 کم کھ ھی لباسم ری نداشتم برف رفتھ بود زیھم بھ نگاه کس یھمھ رو در آوردم کار
 کھ ستادمی چقدر گذشتھ بود حوصلم سر رفت جلو پنجره ادونمی نمدمیخشک شد پوش

 کھ واستادن بھ چند تا پسر جوون دست بدن و حال و ومدنی داشتن مدمی ھا رو دچھب
 کم نویھم....  شونیکی در کھ خوردم بھ ی جلوپیھمون اک..... بلھ ..... احوال کنند 

مونا ھم داشت گولھ ....  اومد سمت رستوران حتما اومده دنبالم ای محانیداشتم آشنا در ب
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 ھم با اون پسر اری و مازانی گرم حرف بودن شاثی حدو  و سانازکردیبرف درست م
 .....  واری مازشی دومانی گولھ برف رو زد بھ شانیمونا اول.... مشغول بودن 

   بچھ ھاشی پمی برایب....  انایل_ 
 :  بچھ ھا برداشتمی از صحنھ بازچشم

  ؟؟؟ایمح_ 
 جانم ؟_ 
  ؟امی من نشھیم_ 
 !!!!وا چرا؟؟؟؟؟؟_ 
 ...   رو تحمل کنماری مازی نگاه ھاتونمینم_ 
 ور دیچسبی با زنش اومده وگرنھ میتازه شانس آورد....  امروزه ھی ری سخت نگانایل_ 

 ....  دلت
 . ستیم ن ھدیبع_ 
  دهی حال می برف بازمی برای حرفا رو بنیول کن ا_ 

 ....  ندارمطشویشرا.... نھ ، منو معاف کن  _ 
  ری بگلمی از ما فایخب ب..... لوووووووس _ 
 . رمیگی ملمی فقط فی ، ولمی برایب....  یشیدست بردار من کھ نم_ 
 
 ھم تو جمع بودن کھ گھی بچھ ھا ھوا بود ھمھ مشغول بودن چندتا پسر دی و داداغیج

 !!!!!!   بودانی شاقیبھ بھ پس اون کھ بھش خوردم رف.....  اننی شای گفت دوستاایمح
 ھی نبود ی خود پسره تو بازی گرفتن شانسلمی گرفتم و شروع کردم فای از محنویدورب

  پشتش بھزدی حرف میگوشھ داشت با گوش
 

.....  تونستمی نمانی شای و دوستااری با وجود مازی ولخواستی میدلم باز....  بود من
 بردار بودم لمی منم چون فگرفتی پشت من سنگر مزد،ی گولھ برف مشمیساناز اومد پ

 صورت ساناز خندم گرفت ی زد تویکی کرد و ی زرنگانی بھم نداشت شای کاریکس
 بھش بخوره نکھی قبل اانی کرد سمت شاپرت  گولھ بزرگ گرفت وھی عیساناز ھم سر

 داد و گولھ محکم خورد تو صورت ی جاخالانیشا....  کجا رفت دمیدر رفت و نفھم
 کم داشت بشھ آدم جی ھوھی منم از خنده غش کردم کل صورتش برف بود شیپشت سر

  کھ ھموننی ایوا.....  بھم زل زد نیصورتشو با اکراه پاک کرد و خشمگ.....  یبرف
 ھیحتما فکر کرده کار منھ ، .....  کنمی برخورد منیچرا ھمش من با ا.....  پسرست

 کار منھ بخت برگشتھ بودم تا نینگاه بھ بچھ ھا کردم کھ مشغول بودن تنھا مظنون ا
..... بداخالق .....  مزمن داشت انگار ھیریخوددرگ.....خواستم بگم کار من نبود رفت 

 ی گرفتن نشستم رولمی فالیخی ذوقم بیمنم بد خورد تو اون کھ رفت.....  واه واه 
 .....  بچھ ھاکی نزدیسکو
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 ایمنو ساناز و مح.....  گرفتن برگردن می خستھ شدن و تصمی بازی بعد کلخالصھ
 ارمی از پارک بنوی تا برم ماشسادنی بچھ ھا وانیی پامی و رفتمی کردیزودتر خداحافظ

 ھی پسره واقعا نیا....  بھم کرد ی ابوالھول از جلوم رد شد و نگاه بدشدمیداشتم سوار م
 ...... شھی مشیزیچ
...  دمی فقط رفتم خوابدمی و ساناز چرت زدن منم خوابم گرفت و تا رسای خونھ ھم محتا

 ..........خستم ناجور
 
 

 بود بھ زحمت کی ھوا کامال تاردمی از جا پرمی گوشی خواب بودم کھ با صداغرق
 خوردنم نی داشتم مخصوصا لگنم فک کنم بھ خاطر زمی برداشتم بدن درد بدویگوش

 : باشھ ، خواب آلود جواب دادم
 الووووو؟؟؟_ 
 ... سالم_ 
 شب بود ٨ نگاه بھ ساعت کردم ھی شد ، اری بدنم ھوشی صداش تمام سلول ھادنی شنبا

   زنگ زده؟؟؟ی واسھ چینی... 
  سالم_ 
 ...انای لنمتی ببدیبا_ 
 و ی ازدواج کردگھی وجود داشتھ باشھ تو دداری واسھ دیلی دلکنمی فک نماری مازنیبب_ 

 ... یزن دار
 فقط می کھ قبال با ھم داشتی خوش و خوبیبھ خاطر من کھ نھ ، بھ خاطر روزا_ 
 ...   باھات صحبت کنمخوامیم

 !!در مورده؟؟_ 
 ...  درمی چون جلوامی بیاگھ خونھ ا_ 
 . کنمیآره االن در رو باز م_ 
 

 دمی ھم بھ موھام کشی بھ سر و صورتم زدم لباسمو مرتب کردم و دستی رفتم آببدو
   رو زدم و منتظر شدمفنیآ...  رفت از بس ھول کردم ادمیانگار درد بدنم 

 و در رو باز دمی کشقینفس عم...  ھولھ شتری اومد انگار اون از من بدی نکشقھی دقبھ
 :  گرفتھ بود بھ سمتم گرفتمی دستھ گل بزرگکردم ،

 ... احترام... ع ...ع ....   با عشمیتقد_ 
 ... خندم گرفت...  مای قدادی بگھ عشق ، بھ خواستیم

 ... یخوش اومد_ 
 وهی گلدون آب و دو تا آبمی بھ اطراف کرد و نشست منم گل رو گذاشتم توینگاھ

 ...  عاشق آب پرتقالھدونستمی و بردم مختمیر
 ... ادتھی من یآب پرتقال ، پس ھنوز دوست داشتنا... بھ بھ _ 



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 94 

 !!  ؟؟ینھ ، مگھ آب پرتقال دوست دار_ 
 ...  آره_ 

 ... دی بفھمھ کھ انگار فھمخواستمی ، نمی خر خودتینی نگاھم کرد کھ یطور
 نی ادنیفھم بھ خاطر نجامی درصد ھم اھی بھت گذشتھ ، اگھ ی چدمیاز مونا شن_ 

 .... ی تو منو قال گذاشتکردمیماجراست وگرنھ من فک م
 ناراحت شدم ، واقعا متاسفم ، من اصال یلیخ...  یدی کشی تو چدمی شنیمنم وقت_ 

 ....  بودختھی بھم رمی برگشتن و خبر دادن نداشتم اوضاع روحطیشرا
 ....  از دست دادن پدر و مادر واقعا سختھفھممیم_ 

 .... ھی من چی درد اصلیدونی تو چھ ماریماز
 نجا؟ی ای شد اومدی چیخب نگفت_ 
 حرفا رو بزنم چون از نی نتونستم اثی حدی بشھ؟ صبح جلویزی چدیمگھ حتما با_ 

 ...می حرف بزننجای خبره اومدم ای ما بنی بیماجرا
 ...ی خوشحالم کھ ازدواج کردیلیخ_ 
  واقعا؟؟؟_ 
 ... ھیدختر خوب...آره _ 
 ... رسھی تو نمی بھ پایخوب کھ ھست ول_ 
 گمی نم،ی و در قبال زنت مسئولیتو االن متاھل...  حرفو نزن نی اگھی داریماز_ 

 دارم فراموشت ی ازدواج کرددمی شنی از وقتی ولکنمیدوستت ندارم و بھت فکر نم
 کھ ی ھر چثی حدی منو فراموش کندیخودت ھم با...  ی چون تو االن زن دارکنمیم

 .... گھیپس تمومش کن د شھی محسوب مانتی حرفات خنیباشھ زنتھ و ا
...  ستمی نثی من عاشق حدانایباور کن ل..  کردمی ھم صبر مگھی کاش دو سال دیا_ 

... ازدواج کردم سر رفتن تو ، خواستم بھ ھمھ ثابت کنم رفتنت منو داغون نکرده 
 بفھم دوست نوی اثین عاشق توام نھ حدم...  انایل....  ستمی عاشقش نیدوسش دارم ول

 متی اگھ شده بھ قی فراموشت کنم حتتونمی ، نمه فرق داریلیداشتن و عاشق بودن خ
 ... ثیطالق دادن حد

 چھ یتو چھ زن داشتھ باش...  ی حرفا رو تکرار کننی اگھی بسھ ، نشنوم داریماز_ 
 ...   تموم شدشی رابطھ تموم شدس سھ سال پنی من ای براینداشتھ باش

 : دی موھاش کشی توی بود و کالفھ چند بار نفسشو فوت کرد و دستیعصب
   باشھ چھ نباشھثی چھ حدنجاستی اشھی بدون جات ھمیباشھ ، ول_ 

 در نی مابرونیبعد ھم عقب گرد کرد و رفت ب.... قلبش گذاشتھ بود ی رودستشو
 :ستادیا

 . کردمداتی چون تازه پیر کن فراای ی نکن خودتو از من دور کنی سعیراست_ 
 ....رفت

 فراموشش شھی مرد رو دوست نداشت  مگھ منی اشھیمگھ م....  رفتم منتھا وا رفتم منم
 کرد؟؟؟؟؟
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 دکتر آورد خونھ ای کھ محی کرد طورنی ھفتھ تمام خونھ نشکی منو ی درد لعنتلگن
 بود و شی عروسی کاراری درگیمونا حساب....  داشتم دی شدی نبود فقط کوفتگمیزیچ

 دنمیپدر مادر مونا بھ د...  تا من بھ محض خوب شدنم برم خونشون زدیمدام زنگ م
 نامزد ی روزھی من اوردنی خودشون نی حالم شدن و اصال بھ رویایاومدن و جو

 نی تزئی مونا ھم باعث شد برایاصرارھا....  خبر گذاشتم رفتم یپسرشون بودم و ب
 ھی چون نجانی مخالف بودن من اایلی ساختمون خی توگھیم ایمح.... سفره عقدش برم  

 اون دمیم ھم فھیاز وقت....  دنیدختر تنھا و مجرد ھستم و جالبھ کھ اکثرا منو ھنوز ند
 شتری رفتن برونی بی کوروش صاحب خونس  ، برادمی دی اسکستی پی کھ تویپسر

 .  کردمدایھراس پ
 ای کرده بودم بھ محدی ھوس خریتم ول مونا ھم لباس داشی عروسی ندارم براحوصلھ

 گرفتم خودم می بودن ، تصمی کھ دانشگاه داشت و ساناز ھم با خانوادش مھمونادیگفتم ب
 نکھیا... زرشک ....  زدم و رفتم سمت آسانسور کھ ییانای در خور لپی تھی... برم 

 ی کردم پامو گذاشتم طبقھ دوم درست رو بھ روی رو طھناچارا راه پل... خرابھ ، اه 
 خشکش زد دی بود و اونم متقابال تا منو دستادهیجلو در ا...واحد کوروش خشکم زد 

 دمی از عطرش فھمنیی توجھ بھش رفتم پایب...  ساختمونم نی من تو ادونستھیحتما نم
شو از پشت سر  صدارده رو باز نکنیدر ماش...  فاصلھ ی البتھ با کمادیداره پشتم م

 :دمیشن
 ... میدوباره ما با ھم برخورد کرد...  یچھ اتفاق جالب_ 

 : آوردم و برگشتم سمتشنیی کالھمو تا حد ممکن پادمی کشقی نفس عمھی
 ..سی نندی چون برام خوشاسی بھ نظر من اصال جالب نیول_ 

 : ابروشو داد باالی تاھی
 یدختر آقا...  ، آھان حتما ھمون دختر لوسھ ی اومدنجای ای کدنی دی برادونمینم_ 

 نی خونھ خودم بھم توھی توادی مالھ منھ و اصال خوشم نمنجای بدون ایول... ییموال
 ... بشھ
 ایدوما دختر لوسھ نھ و مح...  نجاستی چون خونم اومدمی نی کسدنی دیاوال برا_ 

 ...  رو گفتمقتیقط حق بھتون نکردم فینیسوما توھ....  دی کنتیخانوم ، ادب رو رعا
 : گفتھوی برگردوندم کھ برم رومو

 !!!  ؟؟؟نجاستیخونتون ا....  نمیصبر کن بب...  خانوم یھ_ 
 ... طبقھ سوم... بلھ _ 
 )  زدیپوزخند(  ھیاونجا کھ خال_ 
 :  متقابال پوزخند زدم و گفتممنم
 ... چون من توشم...  سیاما حاال ن.... بود _ 
  ؟؟؟یبا اجازه ک_ 
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 ... دارمارشوی بھ اجازه نبود خونمھ اختیاجیاحت_ 
 گفتم صاحب ی چیدی نفھمنکھی خانوم کوچولو مث انیبب... ھاھاھا ....خونمھ... ھھ _ 

 !! ؟؟دونمی من نمی وقتیکنی می زندگنجای ایچطور...  مجتمع منم نیا
 ... ی نبودنجای صاحب ای جنابعالدمی خونھ رو خرنی کھ من ایاون موقع_ 
 ؟؟یدی خرمیی رو از دانجایا_ 
 ...  واحد ھشتم رو بھ من فروختنی صمدی آقاشیسھ سال پ... بلھ _ 
 ی و رفتی کھ بعد ھم خونھ رو پس دادیستی نی اومد تو ھمونادمیحاال ... آھان _ 

 خارج از کشور ؟
 ... چرا خودشم_ 
 ...ی بری زود جمع کندیبا... ی خونھ رو فروختگھی تو د؟؟یکنی مکاری چنجایخب ا_ 
 و ی کتبنی در حال حاضر مستاجر اون واحدم و ایدرستھ کھ خونھ رو پس دادم ول_ 

 ... دی بپرستونیی از دادیتونی موجوده میقانون
 ی ھمھ مستاجرابای تقردمی رو کامل خرنجای ماھھ ا٦من ...  پرسمیاون کھ حتما م_ 
 .... سی دختر جماعت نی جانجایا کنمی روشن می تو رو ھم بھ زودفی رفتن تکلیقبل
 سی الزم نگھی دینجوری مشخص بشھ افمی زودتر تکلخوادی دلم میلیاتفاقا منم خ_ 

 ...  داشتھ باشمیباھات برخورد
 سوار شدم و راه افتادم اونم وانستاد و عیسر....  یاز خودراض... اه ... تفلون ی پسره
 .... رفت

 حس خوب بود ی کھ حضرت آقا زد تو ھر چدی خرمی بھ دل خوش برمی امروز اومدھی
 کوروش ی و بھ حرفاستادمی گوشھ اھی آخر ھم کردمی می رو طابونای خیخودیب... 

 نجای کنم اشی راضتونستمی باھاش داشتم می اگھ از اول برخورد خوبدیشا... فکر کردم 
....  برم دید با زوای ری نکنھ درونمیو اگھ زودتر ب  نموندهشتری ماه از قرارداد ب٤بمونم 

 ...... حاال کجا دنبال خونھ بگردم
 کھ با کوروش خان مغول داشتم ھر لحظھ منتظر یبعد برخورد نھ چندان محترمانھ ا 

 و ساناز در مورد کوروش و ایبھ مح...  فردا جمع کن برو نی و بھم بگھ ھمادیبودم ب
 مث یر تنھا و مجرد کدوم بھ دختچیخونھ گفتم ساناز چند جا برام سراغ گرفت کھ ھ

 یکارت ھا....  آوردن کارت اومد خونھ یراامشب مونا ب...  دادنیمن خونھ نم
 ....  انی از شاری نظی بی طراحھی فوق العاده قشنگ شده بود یعروس

 ... خوشگلنیلی مونا خیوا_ 
 ...  ماه وقت گذاشت روشکی...  آقامونھ یطراح...  گھیبعلھ د_ 
 ومد؟ی نانی چرا شایراست_ 
 جھازمو روزیتازه د...  کار ی و کلمیاومده رفت باال تا کارت دوستاشم بده وقت ندار_ 
 ... ینی و ببیای بدی کردم بالی خونھ تکمیتو

 : گل کردمی کوروش افتادم فضولادی کھ اومد باز انی شای دوستااسم
  دوستھ؟انی پسره کوروش با شانیا...  مونا گمیم_ 
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 چطور؟؟؟...  گنی ھمدیمی صمیدوستااز ...کوروش ؟؟ آره _ 
 بداخالق و مغرور و یلی خگفتی مایآخھ مح...  ھی بدونم چطور آدمخواستمی میچیھ_ 

 ...خودپسنده
 ا...  سی ھا ھم بد ننقدرینھ بابا ا.... اوووو _ 
 
 ھم با ھم جفت بودن تا ی و حسابشھی می عاشق دخترشی سال پیلی خدمی شنانی شاز
 ادی اونم بعد اون دختره از ھمھ زن ھا بدش مرهی و مکنھی مانتی دختره بش خنکھیا

 ننیبی بھتر از طرفشون میکی اعتماد کنھ بھ گفتھ کوروش دخترا تا تونھی نمشتریالبتھ ب
 بود وگرنھ ھمھ کھ نی پسره ھم انیقسمت ا...  یعد سراغ برنی شده و می قبلالیخیب

 ی کھ ساکن قبلای جز محیختر ساختمون دنی ای تونی ھمیبرا...  ستنیمث ھم ن
 ... سی نی اگھی دختر دیفیساختمون بوده و تو کھ بالتکل

 !!!ادی کرده از ھمھ بدش مانتی چون دوس دخترش بش خھیچھ آدم نفھم... وا _ 
 اونجا گفتی مادی شد بی راضی عروسی برایتازه زور...  ھینطوری انمی اگھیخب د_ 

 ... کدومشونو ندارمچی منم حوصلھ ھادهیدختر ز
  ؟؟؟تی عروسادیمگھ قراره اونم ب!! ؟؟؟یچ_ 
 .... ادی ھم بدی باانھی دوست شانی تریمیصم...  حالت خوبھ ؟؟ خب معلومھ انایوا ل_ 
 ... امیپس من نم... اه _ 
 ھااااان یای نیخوای می ؟؟؟ واسھ چی عروسیای نیکنی مخودی ؟؟؟ بیکنیتو غلط م_ 

 ؟؟؟
 ...ادی خوشم نمتی خاصی مغول بنیخب من از ا...  یزنیچتھ م_ 
 کجاش مغولھ؟؟!!! مغول_ 
 کوروش خان مغول کردهی میزی جنگ و خون ررانی اخی تاریمگھ اون کھ تو_ 

 نبود؟؟؟
  ؟؟؟یکنی اضافھ مخی آدم بھ تارھ؟؟؟ی کگھیکوروش خان مغول د!! جاااااان؟؟؟_ 
 ... من خودم خوندم_ 
 نی خان مغول دوما آخھ ازی بود و چنگری اوال اون کوروش کبای کردیقاط.... آھان _ 

 ...  روان شناسھچارهی بھھ؟؟؟ی شبزی جنگجو و خونریکجاش بھ آدما
 ...  خودشو درمان کنھدی بایکی!!!  ؟؟ روانشناسیچ_ 

  سفره عقدم؟؟دنی چی برایای میخب حاال ک.... از دست تو  _ 
 کو تا پنج شنبھ؟؟؟... تو یچقدر ھول_ 
  خب استرس دارم_ 
 د؟ی عقد کنیخوایکجا م_ 
 ادنی جشن کھ مھمونا زی برای ولستنی نادی چون مھمونا زمیریگیعقد رو خونمون م_ 
 ...  باغمیریم

 ...دنی چی براامیخب اگھ عقد خونتونھ من ھمون روز م_ 
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 ... یاریوقت کم م..  انای نھ لیوا_ 
   وقت دارم از صبحیکل...  سینمگھ مراسم عصر _ 
  ؟؟یشی آماده میخودت ک_ 
 ...  ھمونجا آماده شمارمی لباس بتونمی کار ندارم مادیمن ز_ 
 ... ھمھ رو سپردم دستت....  یدونیھر طور م_ 
 .  راحتالتیباشھ خ_ 
 ؟ی نداری ، با من کارمی پخش کنمی کارت داریخب من برم کل_ 
 ....... نھ برو بھ سالمت_ 
 دنی شده بودن مدل از بس لباس آوردن پوشای مونده ساناز و محی چند روز باقنی ایتو

 خودم نکھیبا ا....  من ی براشتری البتھ بگذشتیو من نظر دادم روزا بھ سرعت م
 ، شگاھشونی و ساناز ، نوبت زدن آراای لباس محدی خری برادی نداشتم اما بایکار

 ....داشتم ی مضور ناخن ھاشون ھم حکوریرنگ مو و مان
 می بود ، روز قبل از مراسم با مھتاب خواھر مونا رفتیاسی عقد مونا بھ رنگ لباس

...  می گرفتدی و سفی و بادمجونیاسی ی سفره الزم بود با رنگ ھای برایبازار و ھر چ
 ... کردی سررشتھ نداشتم و مھتاب انتخاب مادیمن ز
اده کردم از قبل تو فکرشون بودم لباس  مراسم خونھ و باغ آمی دو دست لباس براشب

 بھ رنگ کی کت و شلوار دخترونھ فوق العاده شھی...  ی رسمیلی و خدهیعقدکنون پوش
 دکلتھ نقره ھیلباس باغ ھم برعکس ، باز بود ...  بود یتن خورش عال....  بود یزرشک

 تر از لباس رهی شنل بلند تھی زانو با یکوتاه تا رو...   تررهی تی ھای با سنگ دوزیا
 و ایتا االن نذاشتم مح...  مواقع خاص ی براپوشوندی از حد لباس رو مشی بیکھ باز

 ....شنی حتما شگفت زده مننیساناز لباسامو بب
 

 قبل رفتن بھ خواستی شده بود و مونا مرمی ، دنی ماشی تودمی رو چلی ھمھ وساعیسر
 گاز ینشستم پشت فرمون ، پامو رو....  خونھ بزنھ ی ساعت حضور منو توشگاهیآرا

 کورش مغول نیباز ا....  شد انیفشار نداده بودم کھ قامت آقا ھرکولھ روبھ روم نما
 ششی بشم برم پادهی بود منتظر بود پستادهی انھی بھ سدست...   شدداشیپ....  ریکب...نھ ..

 .....ھھ... سرورم من در خدمتم دیو بگم امر بفرمائ
 عجلھ نکھی با ادمی رو خوابوندم و راحت دراز کشنی ماشی کردنش صندلعی ضاواسھ

 .... ارمی ھوس کردم حرصشو در بیداشتم ول
 رو شھی نشستم و ششھی زد بھ شنی باالخره اومد سمت ماشی ولدی طول کشی اقھی دقچند

 : نییدادم پا
 ؟؟؟ی داری ؟؟؟ کارھیچ_ 
 ) زدیھم پوزخند مسخره اباز (  مزاحم خوابتون شدم دیببخش_ 
 . کارت رو بگو...  یحاال کھ مزاحم شد_ 

 .... رونی بود ناجور کم مونده بود دود از گوشاش بزنھ بیعصب
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 ماه ٤ دیسرکار خانوم با... در مورد خونھ ... حوصلھ کل انداختن باھات رو ندارم _ 
 ٤ نی کرد بھت اجازه بدم امی حرف زدم و راضمیی با دای کلشبید....  دی کنھی تخلگھید

 اجازه رو نیمنم چون دلم برات سوخت ا...  ی مونده از قرارداد رو ھم بمونیماه باق
 .... مینی رو ببگھی مدت کمتر ھمدنی ایبھتره تو....  دمیبھت م
 خوب خوب ی اگھ بمونھ جوابادونستیم....  نکرد جوابشو بدم و زود رفت صبر

 ..... بھ درک......براش دارم
 

 کرد ی ازم خداحافظشگاهی رفتن بھ آرای تا ظھر کمکم کرد و بعد از اون برامھتاب
 خدا رو ومدی من نشی کس جز مھتاب کھ تازه رفت پچی ھی شلوغ بود ولبایخونھ تقر
 .....  نبوداری از مازیشکر خبر

 .... شدتموم
 .... شیآخ

 ....  قشنگ شدچقدر
  دست کار خبھ
 
 و
 دوش گرفتم تا آماده ھی اتاق مونا و ی رفتم توعی نداشتم سریادیزوقت ... گفتم نی آفردم

 ..... بشم
 بود کل موھامو باال دهی چون لباسم پوشومدمی و مدل موھا بر مشی از پس آراخودم

 ھم پشت موھام زدم بھ کی گل سر کوچھیبستم و بھ صورت گل کامل جمعش کردم ، 
 ھمھ بای تقررونیآخر سر حاضر و آماده رفتم ب....  کردم ی محوشیرنگ لباسم و آرا

 جوون کنار سفره ی بودن  اکثر دخترادمھمونا اومده بودن و منتظر عروس و داما
 افتمی تی جمعی و ساناز رو توایمح....  گفتنی مشی و ھمھ از قشنگنداختنیعکس م

 : ششونیرفتم پ
 !!! ی شدیگری چھ جانای لیوا: ساناز  

  ؟ی و خوشگل بشپی خوشتیخوای منقدری ای چرا زودتر نگفتشعوریب: ایمح
 حاال خوب شدم؟....  میباشھ بابا تسل_ 
 ...سی اون کاله رو سرت نگھیمخصوصا کھ د....  یعال:  ایمح
 ..کننی نگام مایلی ھم خینطوری ھمتی جمعی اومدم توی ، زوراری نادمی یوا _ 

 ...  تحمل کنگھی شبھ دھی...  ھا فھمھی مونا مری سخت نگنقدری اانایل: ساناز
 ... تی وسط جمعامی نمادی زی ولسی نیفعال چاره ا_ 

 دست و سوت و کل یبا اومدن عروس داماد صدا....  موند ای دھن محی توحرف
پشت سرشون ...  ستادمی گوشھ اھی و ساناز جدا شدم و ایاز مح....  بلند شددنیکش

 ھم بودن از قضا انیخانواده شا.....  اومدنثی و حداریمھتاب و مامان باباش و ماز
 ....  تنھا فرزند خانواده بود
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 گفتن بودن با حسرت بھ جمع کی مشغول معارفھ و تبرشتری و بومدهی عاقد نھنوز
 خانواده بودم پدر و مادر ھی منم عضو خواستی چقدر دلم مکردمی نگاه مشونیخانوادگ

 نگاھش بھ ی و وقتگشتی می دنبال کستی جمعیو داشت تاریماز... ، خواھر و برادر
 ...   منشیپ  باز اومدیوا.... من افتاد اومد سمتم 

 ....انایسالم ل _ 
  سالم_ 
 ؟یخوب_ 
 ...گمی مکیتبر.... ممنون _ 
 یلیخ....  یدی سفره عقد رو تو چدمیاز مھتاب شن..... بگو ای رو بھ اصلھ کارکیتبر_ 

 .... کمکتامی زودتر بتونستمیقشنگ شده ، کاش م
 .... ومدمی از پسش بر مییممنون ، خودم بھ تنھا_ 
  ؟انای لیکنی سرد برخورد منقدریچرا ا_ 
 . نمیبی شدن نمیمی از حد صمشی بی برایلیدل_ 
  ؟می خوش باشمای مث قدای امروز رو بھی_ 
 ...  خوشمشمینجوریمن ھم_ 
 ما ی بھ دستارهی کھ خثی تا چشمم بھ حدی مقاومت نکردم ولرهی کرد دستمو بگیسع

..  دلش بکارم ی رو تونھی تخم کنی از اشی بخواستمی نمدمی پس کشعیشده بود افتاد سر
 کی خودمو بھ عروس و داماد رسوندم و تبرفتھی دنبالم راه ناری باز مازنکھی ایبرا

 : و ذوق زده شده بودی از سفره عقدش راضی حسابو مونا ول کن من نبود.... گفتم 
 ...  عاشقتمیوا.... انای لگنی بھ تو مقیرف_ 
 ...ی برا آخر شب چقدر ھولدنیآرومتر ھمھ فھم_ 
   بھ پھلومدی آرنج کوببا

  باز استرس گرفتم....  انای لیرینم_ 
 !!! آخر شب؟یاسترس چ_ 
 .. دنی ھمھ فھمی تو کھ بدتر از منواشی سیھ_ 
 ....  گھی آخر شبھ دی بپاش و مھمونا ھمھ برازی مراسم و برنیخب کل ا_ 
 ... باشھ بابا من غلط کردم گفتم استرس دارم_ 
 ؟؟؟یحاال مگھ تا حاال تجربھ نداشت_ 
 مگھ یزنی راحت حرف منقدریآبروم رفت ،تو چرا ا.... خدا خفت نکنھاناااااااااایل_ 
 ...  خوب باشھشونی لب خونھیکاف...  ما شدنخی ملت مینیبینم
  زدم ؟؟ی مگھ حرف بدیریگیچقدر سخت م _

 ..نھ پس حرفت خوب بود_ 
  ھی عادیلی کانادا خی از ازدواج توشیرابطھ پ_ 
 ...رانی ای اسالمی تھران است جمھورنجایا...  کانادا یگیخودت م_ 
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 قرار گرفتن تمام گاهی جایعروس و داماد تو....  بزنم عاقد اومد یتا خواستم حرف 
 رو ی مراسمنی چننی داشت اتی و جذابیحرکاتشون و رسم و رسومات برام تازگ

 ...دمی دی بار بود کھ منیاول
 باز موج دنی دست و سوت و کل کشی از بلھ دادن عروس و داماد و سر و صدابعد

 نفر بودم نیفک کنم آخر....  گفتن بھ سمت عروس داماد رفت کی تبری براتیجمع
 ھم ی بود بھ مونا دادم کلدی گردنبند مروارھی خودمو کھ ی گفتم و کادوکی تبرکھ

 :شمی پومد اای نشستم محیخستھ گوشھ ا... میعکس انداخت
 ... ؟ چقدر دنبالت گشتمزنھی مبتی غھویکجا _ 
  شده؟یچ_ 
  شتی پامی تنھا بودم گفتم بیچیھ_ 
 !س؟ی ھامون نھی از ھمسای خبری راست،یخوب کرد_ 
 ھم تک و توک ھستن ھیبق... ادیامشب ھم نم.... ومدهیاگھ منظورت کوروشھ کھ ن_ 

 .... انی شایالبتھ فقط دوستا
 ... باغ ، منم برم لباسمو عوض کنمرنی خب ، مھمونا دارن میلیخ_

 ....  امیمنم م_ 
  تاشی ھم کمکم کرد موھامو کھ بلندای اتاق مونا ، محمی لباس رفتضی تعوی براای محبا
 یلی قدم خنکھی و با ادمی اتو زد لباس پوشی بود باز کرد و لخت شالقدهی باسنم رسریز

 صورتم کار ی روای محنباریا...  نگذشتم می پاشنھ دار نقره ای از کفش ھایبلند بود ول
 زده بود کھ یغی دو تا شاخ در آوردم رژ لب قرمز جدمی دنھی آیو خودمو تیکرد و وقت

 کرده بود و با ی اونو نقره ای و انتھای چشمم رو مشکھی سادادیلبام دو برابر نشون م
 تر کرد رژ گونھ ھمرنگ رژ ھم حالت چھرمو جذاب کرده دهیخط چشم ، چشمامو کش

 مخالف ظی غلشی بود با آرای سختر خودم کاافھی شده بودم دل کندن از قبایبود واقعا ز
 درشت ی با سنگ ھای گل سر بزرگ نقره اھی...  رو دوست داشتمریی تغنی ایبودم ول
  شدلی موھام زدم و تکمیھم رو

 
  م

..... 
 .... باغمی و رفتمی کرددای ھمھ رفتھ بودن ساناز رو پبای تقررونی بمی رفتای محبا
 
 نگی پارکیبھ زحمت تو....  دیرسی بھ گوش میادی زی باغ سر و صدارونی ھمون باز

 داخل می باغ چند برابر خونھ بود رفتتیجمع...  از بس شلوغ بود می کرددایجا پ
 شنھادی بھ پرونی بمی و رفتدمی شنلمو پوشمی کردضی لباسمونو تعوی اتاقیعمارت و تو

 دی سفھیمونا ھم لباسشو با ..  می و نشستمیرد نباشھ انتخاب کدی دی کھ تویزیمن م
 ...  ناز شده بودیلیخ... عوض کرده بود 
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 می برخواستنی و ساناز کھ مای رد کردن محی و بکوب ادامھ داشت و من برابزن
 و ساناز وسط بودن برقا رو قطع کردن و ایمح....  آوردم ی ھر بار بھانھ امیبرقص

 ی سوءاستفاده کنیرقص نور گذاشتن حاال نوبت پسرا بود کھ برن وسط ، عجب آدما
 ھم بھ ی خوردن شدم ھر از گاھغول پوست گرفتم و مشوهی خودم میبرا... ھستن 

 حال ی ، توکردمی مزشی برام جذاب بود کامل آنالی و ھر ککردمی می نظرھیاطراف 
 کنارم نشست اول ی شد و شخصدهی کنارم عقب کشی خودم بودم کھ صندلیو ھوا

 :  راحت شدالمی خدمی رو داری درھم مازی چھره ی وقتی ولدمیترس
 ار؟یاز شده میچ_ 
 ... دونمینم_ 
 ؟ی چینی_ 
 ... دمی دارم تقاص مینجوری اشتباه کردم کھ امی زندگی کجادونمینم_ 
  شده؟یخب مگھ چ_ 
 بھت بفھمونم کھ دوستت دارم ، عاشقتم ی شده؟؟؟ من چطوری چیپرسی میتازه دار_ 

 بھ من ی چی رفتی خبر گذاشتی بی وقتیدونیتو کھ نم...  کنمی ازت خواھش مانای؟؟؟ ل
 ی کھ با من نباشی ، رفتی دوستم نداشتگفتنی ، می منو قال گذاشتگفتنیھمھ م... گذشت 

 تو باشم ی بتونمی نمنمتیبی بوده ، حاال کھ می رفتنت چلی دلدمی، چرا ؟؟؟ حاال کھ فھم
از ... عذاب وجدان دارم ....  تونمیمن بدون تو نم...  یکنیچرا خودتو ازم دور م... 

 باھاش کردم ، از برگشتن تو ، ی کھ سر لجبازی ، از ازدواجمی زندگیتو ثیبودن حد
 نیاما تو ،با ا...  خوادیدلم تو رو م...   کنمکاری چدی بادونمینم.... از دودل بودن خودم 

 . .. یکنی ھر دومون رو خراب مندهی آاتیلجباز
 شکل نمونی بی کردم؟ مثال قراره چی من چھ لجبازدیببخش!!!  من؟؟؟ی ھایلجباز_ 
  ؟؟رهیبگ
...  می با ھم خوشبخت بشمیتونی سر خونھ اول ؟ من و تو میباز رفت....  انای بابا لیا_ 

 ... ما با ھم
 زنت فیتکل...  یتو زن دار!! ی رو فراموش کردتتی موقعنکھی مث ا؟یبا ھم چ_ 
 شھ؟؟؟ی میچ
 ؟؟ من و ھی زندگنی عشق و عالقھ وسط نباشھ  ، بھ نظرت ایوقت...  قراره بشھ یچ_ 
 ....  ازدواج از اول اشتباه بودنی ، امیخوری بھ درد ھم نمثیحد
 ؟ی طالقش بدیخوایم_ 
 ادی کنار بمی زندگی با وجود تو ، توتونھی داره ، اگھ مثی بھ خود حدیخب اون بستگ_ 

 کنمی مزی بھ حسابش واری پولھی ماه بھ ماه ھم رمیگی خونھ جدا مھی ندارم ی، منم مشکل
 ...  میکنی می خودمون زندگی، ما ھم برا

 اون دختر ی راحتنی بھ ھمتونستی بدم ، چطور ماری بھ مازی چھ جوابدونستمی نمواقعا
 اری شدم و حاال مازاری متوجھ عالقش بھ مازثیرو خرد کنھ ، از تمام حرکات حد
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ظاھرا  ... می کنیمن و خودش خوشبخت زندگ...  ی کارو بکنھ کھ چنی باھاش اخوادیم
 .....  بدم کھ دست از سرم بردارهیواب جھی دیبا... فکر ھمھ جا رو کرده 

 ھی ی زندگی خودمو روی زندگخوامی ، من نمکنمی ، من اصال درکت نماری مازنیبب_ 
    قبول کنمتونمیمن نم...  بسازم گھینفر د

  بھتره؟؟ینجوری ادمی رو طالق مثی باشھ تو بمون من حدثھ؟؟؟یمشکل تو حد_ 
 ... تمومش کن... خراب بشھ تونی باعث بشم  زندگخوامیمن نم...  اریبسھ ماز_ 
 

...  نباشھ رفتم دی دی کھ تویی باغ جای از جام پاشدم و بھ انتھااری توجھ بھ مازبدون
 اریمن ماز...  بشھ ینجوری ادیچرا با...  ، من چقدر بدبختم سوخت ی خودم میدلم برا

 مطرح میماری وسط نبود اگھ بثی حدی بھ خودم دروغ بگم اگھ پاتونمیرو دوس دارم نم
 امی کنار بمیماری اگھ بتونم با بی حتی حاال چی ولدادمی متنبود حتما بھش جواب مثب

 کھ ی بگم از اتفاقاتاری از گذشتم بھ مازتونستمیمن م...  وجود نداشت ثی اگھ حدیحت
 ھی چاریعکس العمل ماز....  گناه ازم گرفتھ شد ی ام کھ بیبرام افتاده ، از دخترانگ

من ھست ؟؟ باز ھم منو دوست خواھد  ُ بفھمھ باز ھم مصر بھ ازدواج بای وقتینی؟؟؟ 
 بھ سراغم اومده بود ناخودآگاه رفتم داخل امارت و لباس یبیداشت؟ سر درد عج

...  کردی متی منو اذثی و حداری اونجا بمونم وجود مازتونستمی نمگھی ددمیپوش
 ی گرفتم بمی تصمنی ھمی بدم برای و ساناز رو چای محی جواب مونا و حتدونستمینم

 عی سرستمی جمع نی من تودنیفھم یاونقدر سر گرم بودن کھ مطمئنا نم...  مخبر بر
 تونستمی شھر نمرونی وقت شب و بنی ای برام دشوار بود ولی شدم رانندگنیسوار ماش

 گرفتم و قدرت ھر یبی چھ مدتھ حرکت کردم سردرد عجدونمینم....  برم یبا تاکس
 فقط خودمو رسوندم کنمی می رانندگم داری با چھ تواندونمی رو ازم گرفتھ نمیکار

...  دعوت بودن ی خلوت بود انگار کل ساختمون عروسیلی خنگی پارکیتو.... خونھ 
مگھ ... بود  تعجب داشت آسانسور طبقھ سوم یبرام جا...  رفتم سمت آسانسور یزور

 !!!   بودی ؟؟؟ اون دوتا واحد کھ خالکنھی می اون طبقھ زندگی تویجز من کس
 شنل رو باز کردم شالمو برداشتم ھنوز چراغ ی انداختم و در رو باز کردم گره دیکل

 واری از دیفی ضعیلیروشن نکرده بودم نور خ
 

 ی از خستگقی نفس عمھی نی کھ گذاشتم زمفموی خونھ رو گرفتھ بود کی ھا فضاکوب
 کھ بھ مشامم خورد تمام تنم رو ییبو... انگار برق سھ فاز بھم وصل کردن ...  دمیکش

 حبس شد چشمامو بستم و بھ نمی سی نتونستم سرم رو برگردونم نفس تویلرزوند حت
 داشتم خودم رو ی تا در ورودی فاصلھ نسبتا کمد کھ فکر کردم راه فرار بویزیتنھا  چ

حاال و .... سھ ..... دو.....  کی... تا سھ شمردم ...م کھ بھ سمت در بدوم آماده کرد
 عطرشو حس ی شده بود حاال بھ راحتری دیلی خروجم خی برایول...  سمت در دمیدو
استشمام  ی کھ وقتیعطر...  جز خاطراتم شد شی کھ سھ سال پیعطر...  کردمیم
 ....... بعد سھ سال برگشتھ. .. نجاستیاون ا... ...  لرزهی تموم تنم مکنمیم
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 بھ سمت خودش ، تنھا دی ھمزمان از پشت سر موھامو کشی ولدی رسرهی بھ دستگدستم
 رو کلشی بھ شدت بھ عقب پرت شدم کنار مبل افتادم قد و ھیتونستم در رو باز کنم ول

 نور کم مشخص نبود بھ سمتم قدم برداشت از ترس ی صورتش توی ولدمیدی میبھ خوب
 چند لحظھ چشمامو بستم و بھ تنھا ی براستادی اپشتوان حرکت نداشتم ، انگار قلبم از ت

 کھ فکر کردم راه فرار بود بھ سرعت گلدون کنار مبل رو برداشتم و قبل از ھر یزیچ
 دنبالم بود و من  بھ سمتش پرت کردم و بدو بھ سمت پشت مبل ھا رفتمیعکس العمل

 حس کردم ونم خودمو بھ در برستونستمی نمی ولدمیچرخی مزھایدور تا دور مبل و م
 خونھ کمتر بود لی اگھ وسادمی تر دوعی و سردمی کشغینوک انگشتاش بھ بدنم خورد ج

 دم دستم بود بھ سمتش ی ھر چفتھی از من عقب بنکھی ایمطمئنا منو گرفتھ بود ، برا
 ی اگھ ھم باشند صداسی ساختمون نی توی کھ کسدونستمی مزدمی مغی و جکردمیپرت م
 از مبل ھا رو یکی رهی منو بگتونھی نمدی دی وقتزدمی مغی جوداگاه ناخی ولشنوندیمنو نم

 برم از پشت منو گرفت و گھیبھ عقب ھل داد و راه منو بست تا خواستم بھ سمت د
انگار ...  زور من کجا و زور اون کجا ی شدم ولزی باھاش گالونی زمیپرتم کرد رو

 ی داشت جلویزدم و اون سعی مغی پشت سر ھم جنباری ابردیاز تقال کردن من لذت م
 از دستاشو دور گردنم حلقھ کرد و قصد داشت خفم کنھ گردنم کھ یکی رهیدھنمو بگ

 چنگ دیرسی کھ دستم میزی تا شکستن نداشت نفسم بھ شماره افتاد بھ ھر چیزیچ
 حصار دستاش باز شد و انگار ھوی کھ شدی بود چشمام داشت بستھ مدهی فای بی ولمزدیم

   متوجھ زد و خورد دو نفر شدمیشد من کھ بھ سرفھ افتادم ول دهیبھ عقب کش
 :   زبان کوروشاز

 رفتھ انی شای عروسی رو نداشتم بچھ ھا ھمھ برای کارچی حال و حوصلھ ھامشب
 حال بھ نی با  ای ولشھی ازم دلخور میلی خانی کھ شادونستمیم... بودن و من تنھا بودم 

 نمی دخترا رو ببنی ای ھا و ناز و اداھای مدام نگاه ھا و دلبرنکھی نرفتم ، از اشیعروس
 شونی پاکی ھمشون مثل ھمن ، ادعازارمیزن و دختره ب ی از ھر چخوردیحالم بھم م

 باھام ی عوضی اون دختره یت و دلشون خبر داره از وقتی فقط خدا از نی ولشھیم
پاکت ...  نسبت بھ ھم جنساش عوض کنم دموی نتونستم دگھیاون کار رو کرد د

 در  بالکن ھنوز نخ اول رو روشن نکرده بودم کھی برداشتم و رفتم توگارمویس
 اعصاب ی دختره نی شد باز انگی زرد رنگ وارد پارکی باز شد و مازراتنگیپارک

 و بی چھ عسی معلوم نذارهی  سرش مشھی کھ ھمیخورد کنھ ، با اون کاله مسخره ا
 ی کنھ بعد اون وقت با چھ غروری داره اونو مخفی صورتش ھست کھ سعی تویرادیا

 افتی بھش بگھ تو کھ خودت از قسی نیکی انگار دختر عالالدولھ است آخھ رهیراه م
...  یشی مدل باال سوار منی و ماشیپوشیم مارک ی چرا ھمش لباس ھایوحشت دار

 خواستی دلم میلیخ...  دختره زاخار بزنھ نی مث انکھی ست باشھ نھ اافشی با قدیآدم با
 رو شی کارت عروسانی کھ شاشی بوده چند روز پی ذوقش حتما عروسیبرم بزنم تو
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 نی ھمی خانومشھ و برای و ھم دانشگاھمی قدی دختره از دوستانی گفت کھ اوردآ
 نگاه بھ ھی....  جشن مسخره مصر تر کرد نی نرفتن بھ ای امر منو تونیدعوتھ و ھم

 زود اومده نقدری چرا انی شام سرو کرده باشن ادی االن کھ تازه بابھیساعت کردم عج
 آسانسور چند ی تورمی من ھم منگی بره پارکانسوررفتم سمت در و گفتم حاال تا آس.... 
 کردم و تا دستم سمت دکمھ یثی کوفتش بشھ خنده خبیعروس تا کنمی بارش مکھیتا ت

 دمی رسری رفت طبقھ سوم  ، دی با چھ سرعتنی باطل االی خی زھدمیآسانسور رفت د
 بھ گوشم ال از طبقھ بایزی افتادن چی شدم و خواستم برگردم تو کھ صداالیخیب.... 

 کاناپھ ی روالیخیو برفتم تو ....  گرفتھ یخورد انگار ھنوز برنگشتھ با خودش کشت
 از طبقھ یزی شکستن چی کھ صداکردمی فردا فکر می داشتم بھ برنامھ ھادمیدراز کش
 شکنھیانگار داره ھمھ رو م...  ی و بعدی بعدی صدادیبھ چند لحظھ نکش... باال اومد 
انگار دو نفر ....  ومدی ھم مدنی پا و دوی بود صدابیعج... شده  ی عصبیزیالبد از چ
 گل کرد و می فضولنباریا....  دختره کھ تنھا اومد ی  گرگم بھ ھوا کردن ولیھوس باز

 کھ در رو نی کنم ھمعشی بدم و ضاری بود تا برم بھش گیبھانھ خوب... رفتم سمت در 
از راه پلھ رفتم باال حاال مدام و پشت  عی از طبقھ باال اومد سرغشی جیباز کردم صدا

 افتاده ھول کردم و تا خودمو بھ در رسوندم صداش ی انگار اتفاقدیکشی مغیم جسر ھ
 واقعا نگران شده بودم ، نباری در رو باز کردم ایقطع شد در واحدش باز بود آروم ال

خفھ   شده بود و داشت دختره روزی خمی ننی زمی شدم کھ روی متوجھ مردھویکھ 
....  خفھ نشده چارهی تا دختر بدمشی شد فقط از پشت سر کشی چدمی نفھمگھی دکردیم

 ی داشت و مشت ھایی قوی زور و بازویافتادم روش و شروع کردم بھ مشت زدن ول
 شد خستھ دهی بدنم کشی از من نداشت اونقدر زدم و خوردم کھ نایاون ھم دست کم

 ی توی من و مشت محکمی خم شد روھ لحظھی ی دست بردار نبودم تویشدم ول
 تا بھ خودم اومدم از در ی بود ولی چند لحظھ ھنگ کردم ضربھ بدی برادیصورتم کوب

 خ..... فرار کرد و رفت 
 

 ی بھ سختکردی حال دختره خوب نبود نشستم کنارش سرفھ می برم دنبالش ولواستم
 آغوشم رھا کرد از ی بھ لباسم چنگ انداخت و خودش رو تودی تا منو ددیکشینفس م

 آرومش کنم من ھم ناخوداگاه دستامو دورش ی چطوردونستمی نمدیلرزیمشدت ترس 
 پنھان کرد و چند لحظھ بعد نمیس ی کردم آرومش کنم سرش رو تویحلقھ کردم و سع

 عقب بردم ظاھرا خوابش یلرزش بدنش و نفس نفس زدنش قطع شد سرش رو کم
 تی درست نبود و امنگھی اون خونھ دیموندن تو....  شده ھوشی ھم بدیبرده و شا
 نی زمی بمونم آروم از رونجای اتونستمی تنھاش بذارم و خودم ھم نمتونستمینداشت نم

 افتاده نی زمیشنلش رو....  خودم شی پنیی گرفتم ببرمش طبقھ پامیتصم بلندش کردم و
 اوضاع ناجور نباشھ دی آسانسور دی ما رو توی روش تا اگھ کسدمیبود برداشتم و کش

 تخت خوابوندمش لباسم رو محکم یپا در اتاق خواب خودمو باز کردم و روبا .... 
رفتم شنل رو برداشتم تا پتو   بود بھ زحمت انگشتاش رو باز کردم و عقبدهیچسب
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 لباسش شدم چھرش بھ ی چراغ اتاق رو کھ روشن کردم تازه متوجھ بازارمیبراش ب
 یرادی و ابی عچیه کردم ھ رفتم و کل صورتش رو نگاکشی بود نزددنی قابل دیخوب

 ییبای برھنش قفل شد جذب زمھی بدن نینگاھم رو.... بود بایکھ نداشت فوق العاده ھم ز
 بدم چارهی دختر بنی دست خودم و ای کارنکھی بودم ، بھ خودم اومدم و قبل اهھاش شد
 چی ھگھی من نبودم کھ با خودم گفتم دنی شدم ، مگھ اینجوریچرا من ا...  رونیاومدم ب

 !!!  شد ؟یپس چ...  دهی قرار نمری منو تحت تاثیدختر
 دونستمی شکستھ بود ، نملی بود ، اکثر وساختھیخونھ کامال بھم ر...  طبقھ باال رفتم

 بود؟ دزد بود؟ قاتل بود؟ داشت ی نھ؟ اصال اون مرد کای خبر بدم سی کنم بھ پلکاریچ
... وجھ نشدم وارد ساختمون بشھ آشنا بود ؟؟؟ چطور من مت!!!  کردیدختره رو خفھ م

 افتاده نی زمی روفشیک....  نکردم دای دست پیزی بھ چی کردم ولیھمھ جا رو بررس
 چند بستھ لشی وسایخم شدم و البھ ال...  بود رونی پخش باتشیبود و تمام محتو

 بود اونم از نوع حاد ی افسردگیداروھا...  رو برداشتم کردی میی کھ خودنمایقرص
 ی روانمارانی بی براوھا دارنیا...  ھی روانماری بھی مال اون دختره؟ اون نای اینی... 
 !!! چطور ممکنھ؟؟؟...  شھی مزیتجو
 واحد رو برداشتم در دیکل...  فشی داروھا رو بھ خاطر سپردم و گذاشتمش داخل کاسم

 خبر سیل و بعد بھ پپرسمی بھوش اومد از خودش میبھتره وقت...  نییرو بستم و رفتم پا
 ..... دمیم
 دیشا...  دمی برداشتم و روش کشییپتو....  بود ومدهی سر بھش زدم ھنوز بھوش نھی
 خواستیدلم م....  شدم باشیباز ھم غرق صورت ز....  کمتر وسوسھ بشم ینطوریا

 بشم ی دلبستھ دختردی نباگھیمن د....  نھ ی کنم ولشی و تماشانمیساعت ھا کنارش بش
 ازش ندارم ی شناختچیمن ھ.... ھی روانماری بھی صد دختر کھ بھ احتمال نود درنیاونم ا

   نباشھ ؟؟؟یاز کجا معلوم اونم مثل کت... 
  کاناپھ بخوابمی خودم برداشتم حاال کھ تختم اشغال شده بود بھتره برم روی پتو براھی

..... 
 اتاق خوابم بود ی تو نداشت تمام فکرمدهی فای کردم ولدنی خوابی تالشم رو براتمام

....  آروم بشم ی کمدی شادمی کشگاری بالکن و چند نخ سیرفتم تو...  اون دخترشیپ
بچھ ھا ھم ....  شد دای مجتمع پی اھالیساعت از سھ گذشتھ بود کھ کم کم سر و کلھ 

 برم دی وارد شد ، بامھیچقدر آشفتھ و سراس....  یی موالیاومدن و بعد از اونا دختر آقا
 ...  دوست گرامش بپرسمنی و از اششیپ
  و دیکوبیمرتب بھ در م....من ھم رفتم اونجا   ....  راست رفتھ بود طبقھ سوم کی

 :   من جا خورددنیبا د...  زدی لب با خودش حرف مریز
 .... س سالم_ 
 د؟یکنی مکاری چنجای وقت شب انیا...  ییسالم خانوم موال_ 
 ....ی ، حاال خوبھ بھم بگھ بھ تو چھ مگھ تو مفتشدمی پرسیعجب سوال مسخره ا 

 ....  زودتر برگشت خونھ نگرانش شدمانای لیول....  دوستم بودم یعروس_ 
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 !! اناستیپس اسمش ل...  ھول کرده بود دادی جوابم رو مادی استرس زاز
 د؟ی نگران دوستتون شدری کم دھی دیکنیفکر نم_ 
ھر چقدر بھش اصرار کردم با ما باشھ قبول  مراسم ی چطور ؟؟؟ آخھ من تو؟؟یچ_ 

 انای لدمی جشن تموم شد تازه فھمی شدم بھ کل فراموش کردم وقتھینکرد منم سرگرم بق
 ....  زود برگشتھیلی گفت خدمی از خدمتکار کھ پرسسین

 : کنمتشی اذنی از اشی بومدی دلم نگرفتی مشی کم داشت گرکم
 .... منھی خونھ یاون االن تو_ 
 !؟ی چیاونجا برا!!! ؟؟؟یچ_ 
....  اون برگشتھ قصد جونش رو کرده بود ی نفر وارد خونش شده و وقتھیظاھرا _ 

 ...  دوستتون زنده نبودگھی بودم االن ددهیاگھ بھ موقع نرس
 کردن ، از حرف خودم ناراحت ھی و شروع کرد بھ گردی حرف رنگش پرنی گفتن ابا

 اتاق خواب و ی رفت توکراستی....  آروم کردنش بردمش واحد خودم یشدم برا
دستشو گرفتم و آوردمش .....  کردنھی شروع کرد بلند بلند گردی دوستش رو دیوقت

 :رونیب
 داره فعال استراحت کنھ حالش ازی و نھوشھی اون االن ب؟ییچھ خبره خانوم موال_ 

 .... اصال خوب نبود
  کنارش باشم ؟شھیم دست خودم نبود دیببخش_ 
 ..دی نکنجادی ایی سر و صدانکھیبھ شرط ا_ 
 ...  چشم_ 

 :دیآروم پرس....  دادم ھی اتاق تکواری تخت نشست من ھم بھ دکنار
  بویاون مرد ک_ 
 
 د
  االن کجاست؟؟

 مرد داشت اون دختر رو خفھ ھی دمی متوجھ سر و صدا شدم رفتم باال کھ دیمن وقت_ 
حال دوستتون خوب نبود ...  اون موفق شد فرار کنھ ی شدم ولزی باھاش گالوکردیم

 ی دادم وقتحی ترجی زنگ بزنم ولسی بھ پلخواستمیم.... نجای آوردمش انی ھمیبرا
 ....رمیو بعد تماس بگ  رو بفھممھیخودشون بھوش اومدن اصل قض

رو  رنگ آرامش خوادی می من کی چارهی بیانایل.... گردنش کبود شده رمی بمیالھ_ 
 !!!نھ؟؟؟یبب
بعد ....  اوردمی سر در نیی موالی دختر آقای از حرفاکردمیبا تعجب بھ اونا نگاه م 

 شدم ، اول ی بمونھ و بھ ناچار راضششی خواھش کردن از من خواست کھ پیکل
 اومده تنھاشون شی اوضاع پنی صالح ندونستم با ای بچھ ھا ولشیخواستم برم باال پ

 ..... بذارم
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 :  انای زبان لاز
 اتاق خواب یوارای رنگ ددمی کھ فھمیزی چنی  ، چشم باز کردم و اولکردی درد مسرم

 کجاست ؟ نجایمن کجام؟؟؟ ا...  دمیاز جاپر... جا خوردم ...  بود ونشیو بعد دکوراس
 ای ؟؟؟ خواستم از جام پاشم کھ چشمم بھ محنجای افتادم نکنھ اون منو آورده اشبی دادی

 چھ خبره نجایا...  تخت ، خوابش برده بود ی و سرش رود نشستھ بونی زمیافتاد رو
...  ومدی مرونی از بیی کل سرم پر از عالمت سوال بود صداھاکنھ؟ی چھ منجای اایمح

 نی در اتاق خواب رو کھ باز کردم چشمم بھ ای آب بدم الیآروم پا شدم تا سر و گوش
 کنم داری رو بای محبرگشتم کنھ؟؟؟ی مکاری چنجای اگھیاون د...  تفلون افتاد یپسره 

 اتاق نجایپس ا...  فتھی خودشیبھ بھ آقا...  افتاد واری دی رویچشمم بھ قاب عکس ھا
  س؟؟؟ی نادمی اومدم کھ یک...  کنمی مکاری چنی ایمن تو خونھ ... اون پسره ست 

 باعث شد مینجکاوک... حتما اون بوده ....  نفر اومد کمک من ھی...  افتادم شبی دادی
 ی نگاه کردم براھی زیبھ م...  خوردی نشستھ بود و صبحانھ مزیپشت م...  رونیبرم ب

 ...   بوددهی رو چزیسھ نفر م
 کنم؟ی مکاری چنجایمن ا_ 

 من چند لحظھ مکث کرد بعد دوباره دنیسرشو آورد باال و با د...  دمی مقدمھ پرسیب 
 :  و گفتنییسرشو انداخت پا

  سالمت کو ؟؟؟_ 
 ... ومدی خوشم نشییاز پررو 

 ؟یدیجوابمو نم_ 
 ...  صبحانھ آماده کردمنیبش_ 

  ؟کنمی مکاری چنجایمن حوصلھ صبحانھ خوردن با تو رو ندارم گفتم ا _ 
 تا با ھم صحبت ینی بشخوامی ، فقط مستمیاتفاقا منم مشتاق صبحانھ خوردن با تو ن_ 
 ...ی بھم بددی باشبی بابت داتحی توضی سرھی ایگو...  میکن
 ...  نھ منیی بده شماحی توضدی کھ االن بای محترم اونی آقانیبب_ 
 !!! بھت بدم ؟؟؟دی بایحیچھ توض_ 
  من چطور از خونھ شما سر در آوردم؟؟نکھیا_ 

 بھم کنھی می دستاشھ و مدام چشماش در چرخشھ و سعی لرزش تویمتوجھ شدم کم 
 ... نگاه نکنھ

 ...  تا بگمنیبش_ 
 دوش من و نشست ی پاشد و گرمکنش رو در آورد و انداخت روعی اونم سرنشستم

 ...سرجاش
 ..سیسردم ن_ 
 ...یدی مطلب ھنوز نرسنیظاھرا بھ درک ا...  الزمھ یول...  دونمیم_ 
 ھ؟یمنظورت چ_ 
  من ؟؟؟ای یگی ، خب حاال اول تو میچیھ_ 
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 ... شد چشمام ی تورهی چونش و خریدستاشو زد ز 
 ... شما بگو_ 
 رفتم اونجا و با شما و اون مرد دمی کھ از طبقھ باال شنیی بعد سر و صداشبید_ 

 اون فرار کرد حالتون خوب نبود مجبور شدم ی شدم ولقھیمواجھ شدم باھاش دست بھ 
 خبر بدم منتظر شدم تا االن سیخواستم بھ پل... دوستتون ھم اومد ...  نجای اارمتونیب

 خب حاال شما؟...   و زنگ بزنمنی بدحیتوضخودتون 
 اون اومد و منو نجات گفتیراست م....  افتاد ادمی ھوی کھ گفت فکر کردم ییزای چبھ

 سیبھ پل...  راجع بھ اون مرد و گذشتھ بدم یحیچھ توض...  بھش بگم یحاال چ...داد 
 ... نھ... خبر بده؟؟ نھ 

 سی نسی ھم بھ پلیازی ننی بود ھمی خانوادگی مشکل و دعواھی...  نبود ی خاصزیچ_ 
 ...  دمیاگھ الزم بود خودم خبر م

 کنم اونقدر داری رو بای اتاق تا محی دوشم برداشتم و رفتم توی گرمکن رو از روپاشدم
 کھ جلوم ظاھر ی منصرف شدم برگشتم سمت در ورودومدی بود کھ دلم ندهی خوابقیعم
 : شد
 !!!ن؟؟؟ی رو بفھمزایچ نی انیخوای میشما دخترا ک_ 
 :شنلمو داد دستم و گفت 

 ... ی لجبازیلیخ_ 
 ....  رو ازش گرفتم رفتم باالدی از حرفاش شنل رو انداختم و کلمتعجب

 ...  منیخدا
 ...  خونسنجایا
 ...  جنگ بوددونی مھی شبشتریب

 ....  زنگ در اومدیصدا...  ھا رو جمع کردم شھی آوردم و خرده شجارو
 ...  بودایمح
 ....   از دست توانایل_ 
  چھ خبره ؟_ 
 ... پسرهنی رفت جلو ا؟؟آبرومیپرسیاز من م_ 
  شده مگھ؟یچ_ 
 پررو یپسره ... ھان .... امی بی نکردداریچرا منو ب...  بشھ یخواستی می چگھید_ 

 .... لھی خوابگاه تعطگھیاومده بھم م
 جواب تونستی وقت نمچیھ...  ای محتی کوروش و مظلومیی گرفتھ بود از پرروخندم

 ...پسرا رو بده
 ...  رسھی منم مینوبت خنده ھا...  خانوم انایآره بخند ل_ 
 :  خونھ افتادی ختھی نطق کردن تازه چشمش بھ اوضاع بھم ری کلبعد
  شده؟؟؟ینجوری چرا انجایا...  یوا_ 
 ا؟؟یمح_ 
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 جانم؟؟_ 
 ...اون برگشتھ_ 
 ارو؟؟؟یھمون _ 
 کھ سر و کلھ کردیداشت خفم م... اومده بود منو بکشھ شبید... خودش بود ... آره _ 
 ... اگھ اون نبود منم االن مرده بودم...  شد دای کوروش پی
  خودش بود؟یتو مطمئن... خدا نکنھ ...  دورت بگردم یالھ_ 
 ...آره مطمئن مطمئنم_ 
  ی خبر بدسی بھ پلدیبا_ 
 ... کنھی باز بشھ اون بدتر مھی قضنی بھ اسی پلی پاامخوینم...  نھ سینھ پل_ 
 ؟ی کنکاری چیخوای ؟؟ باالخره میخب پس چ_ 
 ... برگردم کانادادیفک کنم دوباره با...  دونمینم_ 
 بشھ و ری دستگدی ؟؟ اون بای باشی ازش فراریخوای می ؟؟ بازم کانادا ؟؟ تا کیچ_ 

 ...  عملش برسھیبھ سزا
 ... ترسمی میلی من خی ولدونمیم_ 
 ...  کنھداشی پسی بھت صدمھ بزنھ تا پلتونھی نمینجوریا...  من شی باال پای مدت بھی_ 
 ؟؟ی آورد چری منو گی روز اتفاقھی نکردن ؟؟ اگھ داشیچھ مدت ؟؟ اگھ پ_ 
  تو رو بکشھ؟؟؟ اونم بعد سھ سال ؟؟؟خوادی میآخھ اصال برا چ_ 
  منو بکشھ خب سھ سااستخویاون اگھ م...  دونمیخودم ھم نم_ 
 
 ...  چرا االن اومدهکردی کارو منی اشی پل

 ...میری درست بگمی تصمھی دیبا...  میآروم باش بذار فکر کن_ 
 

 : ھم دنبالم اومدای اتاق، محی لباس رفتم توضی دوش گرفتن و تعویبرا
  خونھ؟ی زد و اومدبتی غھوی شبی چرا دیراست_ 
 ... رونی زدم بدمی مخم منم نکشی اومد باز رفت رواری مازنیحوصلھ نداشتم ا_ 
 کھ چرا زود مراسمش رو کندی وگرنھ االن کلتو مدی مونا نفھمیشانس آورد... وا _ 

 ... یترک کرد
 ...خوبھ_ 
  خونش؟؟؟ی کوروش تو رو برد توافھی و قپی تنی با ھمگمیم_ 

 زد یسم ھم کھ باز بود تو محو شده بود لباشمی آراکمی کردم نھی آی نگاه بھ خودم توھی
...  یلعنت...  گردنم افتاد ی روینگاھم بھ کبود...  باز تر ھم شده بود شبیو خورد د

 داره؟؟؟ی گذشتھ دست از سرم بر نمنیچرا ا
  ؟؟؟انایبا توام ل_ 
  لباس نبودم حاال مگھ مھمھ؟؟ضی فکر تعوطی اون شرایتو...  بگم یچ_ 
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 یمطمئن... چطور تا صبح دووم آوردهچارهیفقط موندم ب...  سینھ برا تو کھ مھم ن_ 
  نکرده؟؟؟یکار
  وقت کرده آخھ؟؟یخب معلومھ ک...  وونھید_ 
 ... وقت داشتھ ھای سھ ساعتھی امی خونھ تا من بیاون موقع کھ تو اومد_ 
 بود نمرده بودم کھ باالخره میمنم حال...  سی نیتی شخصی ھم آدم بنقدرھای اگھید_ 

 ...کردمیمحس 
 ...  زدهدی دی ھم نکرده باشھ حسابیکار_ 
  کنم؟؟کاریحاال چ... خب زده باشھ ...  ی ھستیی چھ فکرایتو ھم تو_ 
 ... ی از مرحلھ پرتیلی دختر تو خولیا_ 
 و رمی بذار برم دوش بگدمی نمتی مسائل اھمنیمن بھ ا...  بحث ھا رو نیول کن ا_ 

 ... امیب
 ... باشھ برو_ 
 

ساناز ...  می کندای پی راه حلھی ھم ھی و با ھم فکرادی با ساناز تماس گرفتھ بود تا بایمح
 :  فکر کردنیھم اومد و بعد کل

 ... دمی نرسیزیمن کھ بھ چ: ایمح 
 ...سیبھ نظر من فقط پل:  ساناز

من دارم فکر ... ی صد بار گفتیاز اون موقع کھ اومد...  سیباز گفت پل....  بابا یا_ 
 !!! شده کھ باز اومده سر وقت من اونم بھ قصد کشتنم؟؟ی چمکنیم

 داره لو دهی و رو کرده فھمری پاتوقاشو زسی پلیاز وقت...  معلومھ نکھیخب ا:  ساناز
 ... اومده تو رو خالص کنھ راحت بشھرهیم

 ...  نکردهدای کھ مدرک پسیپل_ 
 کرد و چند تا از پاتوقاشو ادی مدارک پیلی بھ عموم گفتم خیچرا اتفاقا من وقت: ساناز 
 ... و رو کردنریز

 سھ؟؟ی ساناز؟؟؟ عموت؟؟ مگھ پلیگی میچ_ 
 آره مگھ بھت نگفتھ بودم؟: ساناز  

 ؟ی بھ عموت گفتیاونوقت تو ک... نھ _ 
 شی کارھی خونھ ما بھت گفتم خودم ی اون روز کھ اومدادتھی...  شیچند وقت پ_ 
 ....  بھ عموم بگمخواستمی مکنمیم

 !!!!  ساناز؟؟؟ی کردکاریتو چ... تو _ 
  شده مگھ؟؟یچرا ؟؟ چ _ 
 ؟ی بھ من بھ عموت گفتی بدون ھماھنگیواسھ چ_ 
 ی ھا کارسی بوده پلی کار کی بگی ونتونستی بودھوشی کھ تو بشیآخھ سھ سال پ_ 

 پارک ی کار اون پسره بوده کھ سر جای کھ بھم گفتشی چند وقت پینتونستن بکنن ، ول
 ... انی مدرک بود تا بھ عموم بگم دوباره پروندتو بندازه در جرنیون شده بھتردعوات
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 بود منو بھ کی کارت نزدنی با ایدونیدختر تو م.... ساناز ... ساناز ....  ساناز یوا_ 
  ؟یکشتن بد

 من؟؟؟ چرا؟؟؟: ساناز
... اونم اومده سر وقت من ...  افتاده دنبالش سی و پلی تو بھ عموت گفتیاز وقت_ 
 ...  منو بکشھخوادیم

 ،.. انای بعد سھ سال باز افتاده دنبال لنی ھمیبرا...  گھیراست م: ایمح
 پروندت دوباره باز شده و در گھیحاال کھ د...  شھی مینجوری ادونستمیمن نم:   ساناز

 ... ی مطلب رو بگنی و ای بردیبا...  انھیجر
 داشتم ازین...  ھچل ی کارش منو بدجور انداخت تونیساناز با ا...  درد گرفتھ بود سرم

 .... استراحت کنم و فکر کنم
 ن؟؟ی خواھش کنم فعال تنھام بذارشھیبچھ ھا م_ 

 ...آره حتما:  ایمح 
 ...  نداشتمی باور کن قصد بدانایل:  ساناز

 ....  بھش فکر نکنزمی عزدونمیم_ 
 

اونقدر کھ کم کم ..... فکر فکر فکر ... ھ ھا قرص خوردم و فکر کردم  از رفتن بچبعد
 ..... خوابم برد

 
 
 :   زبان کوروشاز
 

مطمئنم ...  نگفت شبی کلمھ ھم از موضوع دھی یحت....  ی دختر پررو و خودخواھچھ
... منم خرم ...  بود ی مشکل خانوادگگفتیم... ھھ ...  کنھ ی مخفخوادی رو میزیچ
...  دختر مرموزه نی خبر بدم ، چقدر اسیچرا نخواست بھ پل...  کشتشی داشت ماروی

 چقدر دی از خواب پرچارهی کردم بی خالییوال میاز حرص اون ھمھ رو سر دختر آقا
 ...   تند رفتمیلیوحشت کرد فک کنم خ

 دختره نیحوصلشونو نداشتم ، اعصابم از ا...  من شی پنیی اومدن پادی و سعفرزاد
 :  من شدیبچھ ھا ھم متوجھ آشفتگ... د بود خور

  شده باز ؟یچتھ تو ؟؟ اخالقت سگ:  دیسع
 ... ھم سگ گازش گرفتھ ھار شدهدیشا: فرزاد  

 ... ھر دو خفھ_ 
 ) بعد ھم بھ لباس من اشاره کرد( فرزاد، سگھ ماده بوده ... اوه ... اوه :  دیسع

 ف دعوات شده؟؟ ، با طریگفتیداداش نوکرتم خب زودتر م: فرزاد
  ؟ی شد حاال وا دادیچ... فی زن ھا ھمھ اه و پیگفتیتو کھ م:  دیسع 

  ؟نیکنی زر زر منقدری شما دوتا انیگی میچ_ 



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 113 

 ... یکردی ؟ خب حداقل مدرک جرم رو پاک میزنیحاال چتھ م:  دیسع
  ؟یگی میمدرک جرم؟؟؟ معلوم ھست چ_ 

 : زوم کرد بعد گفتراھنمی پی رویکم...  پاشد اومد سمت من دیسع 
 ... ناجوریگاز گرفتھ ھار شد... سگھ ماده بوده ... نھ درستھ خود خودشھ _ 

 دهی مالنجای ای چطورنیا...  یوا... نگاه کردم ...  کرد راھنمی اشاره بھ سمت چپ پھی
 ھی با شھیعکس لبش ھم کامل مشخصھ نم...  بدم نای آتو دست اخواستمینم... اه ... شده 

 رژ لبش نجا،ی اارمشی کھ بغلش کردم بشبیحتما د... ع و جورش کرد  جمیدروغ
 ... راھنمی بھ پدهیمال
  حاال؟؟؟یخب کھ چ_ 
  ؟یری چرا می آبری زمی بگمی داداش فقط خواستیچیھ: فرزاد 

 ... اتفاق بودھی...  نرفتم ی آبریز_ 
 ی نبودلی تو کھ بخفتھی باال واسھ ما ھم باری اتفاق ھا رو بنیا...  حیآھان صح. : دیسع
... 
 اون دختر رو ببرم بچھ ھا دست بھ نکھی بدم اومد، ادی حرف سعنی چرا از ادونمینم

 :   شدم و داد زدمی عصبھوی قابل تصور بود ریدست کنن برام غ
 ....   ھم نخوریادیه ز* گ...  دیخفھ شو سع_ 

 !! گفت؟ی چدی مگھ سعیکنیچتھ تو کوروش چرا رم م: فرزاد
 .. دفعھ آخرتون باشھ... دی حرفا رو بزننی پشت سر اون دختر اخوادی دلم نمچیھ_ 
 ....  دادمی ایعجب سوت...  من چم شده ای خدایوا

 !!! دختر وسطھھی ی ، پامیپس درست حدس زد:  دیسع
  دختر خانوم؟؟؟نی ھست ای ، حاال کزهیچقدر ھم خاطرش عز: فرزاد 

 ...  کھ حوصلتونو ندارمدی بردی ھم نکنیفضول...  کس چیھ_ 
 ...  بودهی طرف کمیفھمی ما کھ میول... باشھ ، نگو : فرزاد

 نفر ھی میدر ھر حال ما کھ خوشحال...  مونھ کوروش خان یماه پشت ابر نم:  دیسع
 ....  مرغای قاطیری زود تو ھم مای رید... باالخره دلت رو برده 

 ...  کپھ مرگمو بذارمخوامی مدیبر...  نی شر و ور نگنقدری اگھیبسھ د_ 
 

 باھاشون بد ادی امروز زی من عادت دارند ولی ھای بدخلقنی و فرزاد بھ ادی چند سعھر
 اخالقم بھ قول دمی دختره رو دنی ایاز وقت...  شدم ینجوریمن چرا ا... حرف زدم 
رفتم ...  فتھی تھ دلم داره اتفاق میزی چھی. ... می جورھی دونمینم...  شده یبچھ ھا سگ

 بود ، ھوس کردم دهی خوابانای لشی افتاد کھ چند ساعت پییجا  اتاق خواب چشمم بھیتو
 در آوردم بھ عکس لب ھا و رژ قرمزش نگاه راھنمویپ...  اون بخوابم یبرم و جا

 کارام؟ من دارم نی ای چینی کردم ، نکارویچرا ا....  دمی اونو بوسیکردم ناخوداگاه جا
 کھ از ھمھ ی ؟؟؟ اونم من؟؟ منم مدت کنی ایتو...  ممکنھ ری ؟؟؟ نھ ، غشمیعاشق م

 .... ذارمینم...  فتھی اتفاق بنی اذارمینم.... نھ ... نھ ... نھ .....    زن ھا متنفرمی
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تمام ...  ی خوبیچھ بو...  نوازش کرد موینی بالشت گذاشتم عطرش بی کھ روسرمو
 .....  بھ خواب رفتمانای رفت و با استشمام عطر لادمی شمی چند لحظھ پیحرف ھا

 
 :  انای زبان لاز
 ای بشھ ھر چند محدای داشتم باز سر و کلش پنوی اصال خوابم نبرد ھمش ترس اشبید
 پدرش بھ موضوع خواستمی نمی ولشمی پادی اون بای بھم اصرار کرد برم اونجا یلیخ

 جور ھی تونھی سوء قصد ناموفقش منیا...  کنم کاری فکر کردم کھ چیلیشک کنھ ، خ
 نقل مکان ی برم ولنجای از ادی ، باکشتی منو راحت تر میلیھشدار ھم باشھ وگرنھ خ

خانواده ....  امن باشم ی جاھی بھ فکر دی فاصلھ بانی ای و توبرهیکردن ھم زمان م
 نکھی ساناز بدون ای من برم اونجا و حتخوانی من خبر دارن و نمھیساناز کھ از قض

 سی و درست نکرده تازه ازدواج...  شھی ، خونھ مونا ھم کھ نمادی من مشیاونا بفھمن پ
 کھ آخھ چند طبقھ کنھی ھم برم پدرش شک مای محشیپ... اول کار مزاحمش بشم 

  پس کجا برم؟؟!!  چرا شبانھ روز اونجا تلپم می ندارشتریفاصلھ ب
 نی ای تنھا توتونمینم...  نھ گھی امشب دی ھم بھ زحمت تونستم تحمل کنم ولشبید

 :   برام ناھار آوردایمح... خونھ سر کنم 
 ... ی فکر درست درمون بکنھی ی تا بتونیریجون بگ...  انای بخور لایب_ 
 ... سی ھم بھ غذا نلمی فکرامو کردم ، مگھیمن د_ 

 ی کردی چھ فکرنمی ناھارتو بخور تا ببای بیکنی می بابا ، چرا با خودت لجبازیا _ 
 ... ی برات فسنجون درست کردم کھ دوس داردمی زحمت کشیکل... 
 ... دمی از بس فکرم مشغول بود زود عقب کشی خوردم ولی چند قاشقای زور محبھ
  ؟ایمح_ 
 ...ایجانھ مح_ 
 .... بدمتی و رضارمی پس بگتموی برم شکاخوامیم_ 
   ؟ی شدوونھی د؟؟؟؟؟؟؟یچ_ 
 ... ادی دنبالم نمگھی صرف نظر کنم دتمی ، اگھ از شکاسیاون دست بردار ن_ 
 وسط باشھ سی پلیچھ پا...  سی ماجرا ننی مشخصھ کھ ول کن اشبیاتفاقا با کار پر_ 

 ... چھ نباشھ
 .... بھ من ندارهی کھ کارفتنی دنبالش نگھی ھا دسی پلیخب وقت_ 
 ینی اون ی افتاده ، براانی بعد سھ سال پروندت بھ جریوقت...  اشتباه نکن زمینھ عز_ 

 دوباره چند خوادیاون االن احساس خطر کرده ، و نم...  سی نی تموم شدنی بازنیا
 ھا سی پلدی سر وقتت باومدهیپس تا دوباره ن...  کنھ دای ادامھ پھی قضنی اگھیسال د

 ...  کننداشیپ
  کنم ؟کاری کنھ من چداشی پسیآخھ تا پل_ 
 ؟ی نکرددای رو پیی جاچیھ_ 
 ...  ندارمنجای رو ایمن کھ کس... نھ _ 
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 ... منم بدجور افتادم تو ھچل_ 
  شده؟یچ_ 
 ی و چند روزمی بردی شھرستان فوت کرده و امشب بای از بستگان پدرم تویکی_ 

 دی بمونم قبول نکرد و گفت باشتی تا بتونم پامی ، ھر چقدر ھم بھ پدرم گفتم نممیستین
 ... بوده و زشتھ کھ نرملی فام مراسم شرکت کنم بزرگیحتما تو

 خونھ پدر مادر رمی مسی نیچاره ا...  شمی ھم تنھا منجای اگھیپس من د...  بابا یا_ 
 .... مونا
 ؟ی چیاونجا برا _ 
 مشتاقن حتما یلی شب اونجا بمونم خھی نکھی ای برادونمی موندس ، می باقیتنھا جا_ 

 ... شھی می چنمی مونم تا ببی منم مکننیتعارف م
 داشت چند روز ازی نری ساختمون تعمی لولھ کشی بھانھ کنیتونیم...  ھیفکر خوب_ 

 ... اونجا بمون
 ...  نشھدای اونجا پاری مازی سر و کلھ دوارمیفقط ام...  گمینھ دروغ نم_ 
 حتما ادی ھم با زنش مادی ازدواج کرده اگھ بگھیاونکھ د...  نبودم اری مازادیاوه اوه _ 

 ... ارهی در نمی پررو بازادیادش ز خانویجلو
 ... دونمینم_ 
 
 لیچند دست لباس و وسا...  نھ ، ھر چھ باداباد ای با خودم لباس ھم ببرم دونستمینم

آماده شدم و قبل رفتنم بھ مھتاب خواھر ...  کولم ی توختمی چند روز ری برایضرور
 ھوی...  رونیز کردم برم بدر رو کھ با...  اونجا رمیمونا زنگ زدم و اطالع دادم کھ م

 در خواستھیستاده بود و دستش تو ھوا مونده بود ظاھرا می پشت در ادمیکوروش رو د
 من از می شده بودرهی ھم خی ھر دومون تو چشمای چقدر گذشت ولدونمینم... بزنھ 

 من زل زده ی چشمای توینجوری اون چرا ای ولکنھی مکاری چنجایتعجب و شوک کھ ا
 عیکردم و اونم سر ی نبود، زودتر بھ خودم اومدم تک سرفھ اای دننی ایانگار تو... 

 :  رو حفظ کردتشیموقع
 فتون؟ی شرلی؟؟؟ فام...  ی آقادی داشتیکار_ 
 ... ایکوروش ک....  ایک_ 
 خب ؟؟...  ای کیاوه بلھ آقا_ 
  ؟یخب چ_ 
 .... کامال مشخص بود ھول کرده 

  ؟نجای انی اومدی چی ؟ براگھیکارتون د_ 
 ...  فراموش کردمخوامیمعذرت م... یبرا...  یاوممممم برا... آھان _ 

 عوض شده یلی امروز خبھیعج...  چش بود نیا....  نیی گرد کرد و رفت طبقھ پاعقب
 ...  رفتادشی بگھ کھ خواستی میچ.... وا ...  ی اکھی نھ تیبود نھ اخم
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 نمیرفتم سمت ماش...  کالفھ بود کردی بود انگار داشت فکر منگی پارکی تونیی پارفتم
 :  افتادم جلو رفتم و گفتمی مطلبادی ھویکولھ رو گذاشتم و 

 ...  ایجناب ک_ 
 ... بلھ_ 
 درست نبود ادی زروزمی ازتون تشکر کنم ھرچند برخورد دشبی بابت پرخواستمیم_ 
 .... خوامی ممنون و عذر میول
 در ھر حال ی بود ولی چھی قضدیالبتھ شما کھ نگفت...  نکردم ی کارکنمیخواھش م_ 
 ...  بھتون کمک کنمطی اون شرای توکردی حکم می انسانفھیوظ
 ....  ستمی و تا اون موقع ھم نکنمی نقل مکان میدر ضمن بابت خونھ ھم من بھ زود_ 
 چرا؟؟!!! ن؟؟؟ی برنجای از انیخوایم_ 
 د؟ی فراموش کرددیخودتون گفت_ 
  قرار دادانی تا پادی وقت داری زود چند ماھنقدری حاال چرا انھیمنظورم ا... نھ _ 
 

 ...  بمونمنجای اومده اشی با اوضاع پسی صالح نیبلھ ول_ 
 .... دیھر طور راحت....  خب اریبس_ 

 ھیمطمئنم امروز ....  رونی شدم و زدم بنی سوار ماشعی کردم و سری لبری زتشکر
البتھ منم باھاش خوب حرف ... پسره خورده اخالقش عوض شده  نی تو سر ایزیچ

 ....  روزگاریھ.... پووووووف ... زدم 
 

 ی ساعتکی...  تر یمی بلکم صمکننی پدر مونا ھنوز ھم مث قبل با من برخورد ممادر
 داد زد مونا فونیمھتاب از پشت آ....  زنگ در اومد ی کھ صداگذشتیاز اومدنم م
 .... اومده مامان

 نی ایتو...  وستنی ھم بھ جمع ما پانیمونا و شا...  من راحت ترم ینجوری خوب اچھ
 شگوناشی جرات نداشتم بھش بگم وگرنھ با نی کم تپل شده بود ولھیچند روز مونا 

  زنگ در اومدی مھتاب تموم نشده بود کھ باز صداییرایھنوز پذ.... کردیبدنمو کبود م
 :  گفتنا خانوم مادر مومی مرنباریا... 
 اونا رو ھم خبر کردم ادی جان مانای امشب لدمی فھمیوقت....  ان ثی و حداریحتما ماز_ 

 ... کھ جمعمون جمع باشھ
 سرخر نیحاال با ا...  ذوقم ی خورد تویمن کھ حساب...  گفت و بھ سمت در رفت نویا

 .....  خدایا....  کنمکاریچ
 ایبا ادکلن ھم گو...  ھم زده بود یپیعجب ت....  و مرتب اومد تو کی شیلی خاریماز

 رو ھم کھ نگاه کرد من بودم و جالب کھ بھ سمت من ی کسنیاول.... حمام کرده بود 
دستمو گرم و مردونھ ...  و مونا قبل از من بودن انی کھ شایاومد تا دست بده در حال

چشم ...  کرد یالم داد و احوال پرس بھ من سییفشرد و با لبخند مکش مرگ ما
 تعجب کرده اری حرکت مازنی ھر چند ھمھ بھ انمی رو ببثیچرخوندم تا واکنش حد
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 سوال رو نی کھ ھمدی کو ؟؟؟ انگار حرف دل منو مونا شنثیحد... وا .... بودن 
 :دیپرس

  کو پس؟؟؟ثیحد....  اریماز: مونا  
 ... کردی عذرخواھادی ب کم سردرد داشت نتونستھی ومدین:  اریماز 

 .... کھ زنگ زدم دعوت کردم کھ حالش خوب بودیعصر:  خانوممیمر
 ... رهیگی مھوی مادر جان  ، گھیسردرده د: اریماز
 ھم متوجھ شدن کھ حالت چھرشون ھم ھی دروغ گفت و انگار بقاری کردم مازحس

 .... ھم تاسفیتعجب بود ھم سوال
 و گفتی خنده دار می گرفتھ بود دستش و از خاطرات و جوک ھااری جمع رو مازجو

 یول...  انگار فقط من مخاطبش بودمکردی مفی و تعرکردیجالب کھ اکثرا بھ من نگاه م
 از نبود زنش سواستفاده کرده بود اری مازنکھی از ازدمی می زورکیمن لبخند ھا

و با چنگال داد دستم و  پوست گرفت وهیم بدتر از ھمھ کھ برام.... ناراحت بودم 
 ی ولدمی ، منکھ خجالت کشگھی خانوم ، کھ انگار داره بھ زنش مدی گفت بفرمائیطور

 ی باری مازی ھای شام ھم از خوش خدمتزیسر م....  حرفا بود نیاون پرروتر از ا
 خودم یحت...  انگار نھ انگار کھ االن زن داره...  مای قدنی نموندم، شده بود عبینص

 کارا رو نی خانوم و مونا بھ طور نامحسوس بھش گفتن امی متوجھ شدم مرچند بار
 و صحبت میبعد از شام دور ھم جمع شده بود...  گوشش بدھکار نبود اری مازینکنھ ول

 قھی اتاق و پشت سرش پدرش رفت چند دقی بھ اشاره مادرش رفت تواری مازمیکردیم
 گفت و بھ بھانھ آب خوردن رفت آشپزخونھ یزی چنای گذشت کھ مونا دم گوش شایا

 ی جورھی کرد ی من و سعکی اومد نزدانیشا...  اتاق ی و رفت توچوندیکھ بعد ھم پ
 ....  اتاق پرت کنھی تویحواس منو از سر وصدا ھا

  در حال حاضر ؟؟؟دیکنی مکاری چدیاز خودتون بگ....  خانوم انایخب ل_ 
 و بھ سوال ھاش انی داخل اتاق رو کردم بھ شایبا اکراه از گوش دادن بھ پچ پچا 

 وانمود ینطوری ادی نگفتھ بود و شاانی از من بھ شایچی انگار مونا ھدادمیجواب م
 اری مازی صداھوی نکھی منو در آورد تا ای زندگی کھ بود دل و روده ی ، ھر چکردیم

 : بلند شد
 ...  دی ، دست از سرم بردارخوامشی نمگھیاصال د_ 

 بردی تن صداشو می و ھدی رو پرسی باز سوال بعدانی چون شادمی حرفشو نشنادامھ
 اری امشب مازی ھست سر رفتارایھر چند مطمئنم ھر چ....  نشنوم یزیباال تا من چ

 ..... ثھیبا من و نبود حد
 رفت ی حرفچی ھی کتش رو برداشت و بی کالفھ و عصباری ساعت مازمی بعد نباالخره

 ....  از اتاقرونی آوردن بفی تشرھی دونھ بق خونھ و دونھرونیب
 نشست و طبق عادت گذشتش ازم خواست شب اونجا بمونم منم از خدا شمی پمھتاب

 ی کردن کھ سر و کلھ ی بچھ ھا خوشحالنیمھتاب شروع کرد ع...خواستھ قبول کردم 
 : باز  ھم خندان وارد شد و رو بھ مھتاب گفت...  شد دای پاریماز
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  ؟؟؟لھی ، برف اومده مدرسھ ھا تعطی شنگولنقدری اھیچ_ 
 ....  بمونھشمی جونم امشب پانایقراره ل...  مزه ی برینخ_ 

 کرد و ھوا خوردن رو بھانھ ی نشست ، عذرخواھی حرفی زد ، بی برقاری مازیچشما
 ....   رفتنش کردرونی بی

.... می کردشونیھ تا دم در ھمرای عزم رفتن کردن ، ھمگانی شب بود و مونا و شاآخر
 :کنھی داره صحبت می تلفناریمن زودتر برگشتم تو کھ متوجھ شدم ماز

 .... امیبھت گفتم امشب نم_ 
 _............................. 
 ...... سوال جواب نکن منونقدریا_ 
_.............................. 

 .... امی امشب نمبسھ ، تمومش کن گفتم....اه ....... نھ ..... نھ... نھ _ 
 _............................. 
   اون خرابی پامو توگھی ، دکنمی مکاریاصال بھ تو چھ مربوطھ من چ_ 

 اومدن تو و ھی بزنھ کھ بقی جلو حرفادیخواست ب.... منم رفتم داخل ....  کرد قطع
 ..... منصرف شد

 ن؟ی نکردیمامان ، اتاق خواب منو کھ انبار: اریماز
 چطور؟... نھ ھنوز مث قبلھ دست بھش نزدم :  خانوممیمر 
 ....  بمونمنجای امشب اخوامیآخھ م: اریماز 

...  اتاق خوابشی ازش بپرسھ چرا، رفت توی کسنکھی تعجب کردن ، و قبل از اھمھ
 :مھتاب رو کرد سمت من

 ... می اتاق من بخوابی امشب تومی برای جون بانایل_ 
 :جواب داد خانوم می من ، مری جابھ
 فسقل جا کھ ھر دوتون ھی اون یتو....  و مرتبھ زیالزم نکرده ، اتاق مونا ھست تم_ 
 .... دی بخوابدیتونینم

 ازدواج گھیاون کھ د....  بھ مندیدیآخھ مامان ، شما کھ اتاق مونا رو نم: مھتاب
 ......کرده

وھرش خواست  شب با شھی وقت ھی دست بزنم تازشم لشی بھ اتاقش و وساخوامینم_ 
 ..... تو اتاق توانی بمونھ بنجایا

 خانوم منو بھ اتاق مونا برد و می گفت و رفت ، مرری با اخم و تخم شب بخمھتاب
 ... خودش ھم رفت بخوابھ

 در آوردم و شلوارم ھم پرت راھنموی من گرمم شده بود پی ھوا گرم نبود ولنکھی ابا
 و دمی گردنم باال کشری راحت بخوابم ملحفھ رو تا زخوامی امشب مھیکردم گوشھ اتاق ، 

 .... دمیخواب
 ی توکمی ، خورهی بازوم وول می داره رویزی چھی خواب بودم کھ حس کردم غرق

 رو حس کردی نفر کھ با صورتم برخورد مھی نفس ی گرمانباری ایجام غلت زدم ول
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 دهی بھ مرز سکتھ رس دھنمو گرفت،ی بزنم کھ جلوغیکردم چشم باز کردم و خواستم ج
 ........ بودم

 
 : گوشم زمزمھ کردکنار

 .... اریآروم باش ، منم ماز...  سیھ_ 
 نور کم ی رو تواری مازی بھ سمت آباژور برد و روشنش کرد ، حاال چھره دستشو

 اونم از حضور دمیاول ترس...  من خم شده بود یکنار تخت نشستھ بود و رو...  دمیدیم
...  آروم شدم دمی دشوی اشکی چشمای من ، اما وقتشی اتاق پی وقت شب تونی ااریماز

 :  نشستمزی خمی و من ھم نستعقب نش...  زدی چھرش موج میغم تو
 ؟یکنی مکاری چنجای وقت شب انی ؟ ااری شده مازیچ_ 
 ... نمیاومدم تو رو بب_ 
  ؟ینطوری موقع ؟ انی ؟ انجایمنو ؟ ا_ 
 دی تا شانجای ، اومدم اسیحالم خوب ن....  باز شروع نکن کنمیخواھش م.... انایل_ 

 بمونم نجای ای بذارکنمیازت خواھش م...  رمیگیمن در کنار تو آرامش م... آروم بشم 
 ...  ری حس خوب رو از من نگنی، ا

 ھی داشت گراریماز...  تعجب کرده بودم یلیخ...  کردن دنی ھاش شروع بھ چکاشک
 ...  کردیم

  ؟یکنی مھی گریچرا دار_ 
 نیاما تو با ا...  رو در کنار تو باشم ی شبنی چنھی چقدر آرزو داشتم یدونیم_ 

 ...یختی رو بھم ری ھمھ چاتیلجباز
 ....  و مایبھت گفتم کھ تو االن زن دار...  می ما قبال حرفامونو زداری مازنیبب_ 
 کھ با ھم جر و نجای ادمومی ، منم نی حرفا رو تکرار کننی دوباره اخوامینم...  سیھ_ 

...  ی آرامش رو بھ من بدنی ای تونی دارم و تو مازیمن االن بھ آرامش ن...  میبحث کن
 ... انای لکنمیخواھش م

 متاسف یلی منظره خنی ادنیسکوت کردم و از د...  شد ی ھم قطرات اشکش جارباز
 شیگر...  من گذاشت ی شونھ یآروم آروم خم شد و سرش رو رو... و ناراحت شدم 

دستم ...  من بھ رقص در اومده بودن ی بازویحاال قطرات اشک رو... شدت گرفت 
...  فقط آروم کردنش بود و بس ن سرشونھ ھاش گذاشتم قصد میرو باال آوردم و رو

 کھ ی از آرامشاری ھم من منظور مازدیشا...  بھ اشتباه برداشت کرد اری انگار مازیول
 و منو در دی تخت کشیخودش رو رو... شتباه برداشت کرده بودم  داشت رو اازین

 موھاشو نوازش کردم کم کم یھنوز از قصدش خبر نداشتم و بھ آروم... آغوش برد 
 و گرمش کھ با گردنم برخورد قی عمی نفس ھایول... آروم شد ... اش بند اومد  ھیگر
 کید خودش رو بھ من نزد از حشیحس کردم ب...  دادی نمی خبر از اتفاق خوشکردیم
 مغزم بھ صدا در اومد ی لباش رو کھ با گردنم حس کردم زنگ خطر توی گرمکنھیم

 ریباز تصاو...  من نھ ی باشھ ولیختر ھر دی آرزواری شب بودن با مازھی دیشا... 
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 بھ نفس رفتیضربان قلبم باال و باالتر م...  چشمم رژه رفتن یخاطرات گذشتھ جلو
 بردم و بھ نشیدستمو بھ سمت س...  اندامم افتاد ی تویفیلرزش خف... نفس افتاده بودم 
 شد بم کھ متوجھ حال خرااریماز...  دمیلرز ی بھ وضوح مگھید... عقب ھلش دادم 

 ...  نشستعیسر
  ؟ھوی حالت خوبھ ؟ چت شد انایل_ 

 عی سراریماز...  بد بود یلیلم خ شکمم جمع کردم حای جوابشو بدم پاھامو توتونستمینم 
 آب قند اومد کنارم وانی لھی با دی نکشقھی رفت بھ دقرونی و بدی من کشیپتو آورد و رو

 کم بھتر شدم ھی...  و جرعھ جرعھ آب قند رو بھ خوردم داد نمینشست کمکم کرد بش
 : کردی مگاھم نی با نگراناری مازیول
 ... دی بشھ ، دست خودم نبود ، ببخشینجوری اخواستمینم...  انایمنو ببخش ل_ 
 اومده شی پطی من فقط سکوت کردم و بھ عکس العمل ناخوداگاه خودم نسبت بھ شراو

 ...   شدمینجوریفکر کردم ، چرا ا
 ومدمی مدی نبادونمیم... غلط کردم ...  دی ، ببخشی با من حرف بزنیخواینم...  انایل_ 

 کار بھ دونستمی خوش نبود اومدم فقط آروم بشم نمحالم...  خوامیمعذرت م...  نجایا
 ...   کشھی منجایا

 ...  تنھا باشمخوامیم_ 
 ... فقط تو حالت خوبھ...  رمیباشھ باشھ من االن م_ 
 ... آره ، لطفا برو_ 
    ؟ی شب رو کال فراموش کننی اتفاق و انی اشھیم...  رمیم_ 
 ی من ھم تشنھ دونستی کھ از درون من خبر نداشت نماری بگم ، مازتونستمی میچ

 تکون دادم یسر...  کنھی کھ فکر مسی نی کھ مانع من شد اونیزیوجودش بودم و چ
تازه متوجھ پوششم شدم ...  دمیدراز کش...  رفت رونی از اتاق بدی تردیاون ھم با کم

 و بھ دمی خودم کشیرو پتو نباریا... خود بشھ  ی حق داشت از خود باری مازچارهیب... 
 ...   بودمداری شدم و تا خود صبح برهیسقف خ

 
 مشخص رونی بی از سرو صدا ھای نرم ولرونی صبحانھ بی براخواستی دلم میلیخ

 ...  صرف صبحانھ انی منتظر من براای و گودارنیبود ھمھ ب
 کمد ی توی از لباسانی ھمی بود برانی ماشی و وضعم رو مرتب کردم کولم توسر

 رونیب...  خدا رو شکر اندازم بود دمی کردم و پوشدای  پیخی نی با جشرتی تھیمونا 
 گفتن ریبعد از صبح بخ...  نبود اری صبحانھ نشستھ بودن البتھ ماززیرفتم ھمھ پشت م

 : می شدخوردن  مشغول،یو حال و احوالھ اول صبح
 د؟یکنی نمداری رو باریمامان ماز: مھتاب  
من از صبح ... رونی رفتھ بی کدونمی اتاقش نبود ، نمی کھ تواریماز : خانوممیمر 

 ... دمی رو نداری مازی ولدارمی زود بیلیخ
 !!!  کجا رفتھ؟؟؟ییھوی... وا : مھتاب  
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و ...  رونی ھمون موقع از خونھ زده بدی بود ، شاشبی کھ فکر کردم دیزی تنھا چبھ
 ارینبود ماز...  کھ بود بھ نفع من شد ی ھم از روبھ رو نشدن با من رفتھ ، ھر چدیشا

 ....  من خوب بودی برانجایا
 

  منو سرگی حسابمھتاب
 

 کھ بنده خدا مجبور شد از می خانوم گذاشتمی سر بھ سر مرگھی با ھمدنقدری کرده بود ارم
دم ...  خودشو نگھ داره تونستی نمگھی کھ دادی زیالبتھ از خنده ...  رونیخونھ بره ب

 نباریا...  ناھار رو قبول کردم ی تعارف دعوت موندن برایو من ب... عصر بود یدما
 و منو دیپدر مادر مونا رفتھ بودن خر...  بتونم شب رو ھم بمونم تا  بھانھ بودمھیدنبال 

 فکر بودم ، یسخت تو...  می بودیبی غربی عجی فکری اتاقش مشغول بازیمھتاب تو
 ...  کم کم پلکاش بستھ شد و خروپفش رفت ھوادیمھتاب خستھ شد و دراز کش

 ی قفل اومد بھ ھوای تودی کلدنی چرخیصدا...  آب بخورم وانی لھی تا رونی برفتم
 ... :  روبھ رو شدماری مازی خانوم باشھ رفتم جلو بھ استقبال کھ با چھره می مرنکھیا

 ... سالم_ 
 . سالم_ 
 انا؟ی لیھترب_ 
 . خوبم_ 
 ... کنمی می باز ھم عذرخواھشبیبابت اتفاق د_ 
 .ی فراموشش کنگھیبھتره د_ 
 ... ی کار رو بکننیآره حتما ، اگھ تو ھم ھم_ 
 .  بھش فکر کنمخوامی نمگھیمن کھ د_ 
 ...  رو بھت بگمی تا مطلبنجایواقعا متاسفم ، در ھر حال اومدم ا_ 
  ؟یچ _ 
 کردنات ی دورنی ای برای ھم بھانھ اگھی ، دمیشی از ھم جدا میود بھ زثیمنو حد_ 

 ... یندار
بھ ...  ، متعجب فقط نگاھش کردم گھی داره دروغ مینی بگم ، ی مونده بودم چواقعا

...  شدم بردی و مدیکشی کھ با خودش میسمت اتاق خوابش رفت تازه متوجھ چمدون
 !!! نھ...  جدا بشھ خوادی واقعا میعنی

 با من ازدواج کنھ ، نھ تونھی رو طالق بده مثی فکر کرده اگھ حداری بودم ، مازیعصب
...  رهی من و اون شکل بگنی بی رابطھ اسی وقت قرار نچی مسلما ھفتھی اتفاق بنی ادینبا

 رفتم و آماده شدم عی سرسی نزی جاگھیموندم د...  اومدنم کار رو بدتر کردم نجایمن با ا
 و ی برگردم خونھ و بعد از عذرخواھدی نوشتم کھ بایادداشتید بو مھتاب ھنوز خواب

 باالتر ابونی خھی...  متوجھ بشھ اری مازنکھیاز اون خونھ رفتم بدون ا... تشکر ، رفتم 
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خواستم ...  نسی گزنیدر حال حاضر بھتر... ھتل ... نگھ داشتم و فکر کردم کجا برم 
 ....   و مجبور شدم برم خونھسی نم اومد شناسنامم دنبالادمی کھ فتمیراه ب

 
 : زبان کوروشاز

 بود و بھ جمع ما کی ھم نزدانیمحل کار شا...  رونی بمی ناھار با بچھ ھا اومدامروز
 ....نھی ھر چند کھ گفت اگھ خانومش بفھمھ حسابش با کرام الکاتبوستیپ

 انیشا...  کردمی بچھ ھا شرکت می و خنده ی شوخی توی خوب بود و ھر از گاھحالم
 :کردنی و بچھ ھا دست گرفتھ بودن و مسخرش مدیکشی مازهیمدام خم
 ... ای بودداری بشبی ، معلومھ دیکشی مازهی خمیلی امروز خانیشا: مھرداد
 ؟ی کردی ھفتھ رو ھم قاطیآخھ پسر خوب روزا: فرزاد

 ... از عوارض ازدواج نابھنگامھ:  ثمیم 
  کنم؟ی قاطدی ھفتھ رو چرا بای شماھا؟ روزانیگی منی داریچ:  انیشا

 ... کھ شب جمعھ نبودهشبیآخھ د: فرزاد 
 ...یدادی انجام مشبی تو اعمال شب جمعھ رو دایاما گو: دیسع
 ھر شب شب جمعس... اوال برا ما تازه دومادا ...  نیگیچرت و پرت چرا م: انیشا
 ...  بھ بھ: ثمیم

 نی بعد ھم با خانومم سر امیرگشت بری دمی خونھ پدر خانومم بودشبیدوما د:  انیشا
 ...میکردی کلھ پوک بحث ماریماز
  ھمون برادر خانومت؟اریماز: دیسع

 ... آره: انیشا 
  شده مگھ؟یحاال چ: مھرداد

 ی و عشق و عاشقشی مربوط بھ سھ سال پھیقض...  فتادهی نیاتفاق تازه ا:  انیشا 
 ...  و دوست خانوممھاریماز

  شده ؟یخب چ: ثمیم
 ...  از خارج برگشتھ و مجنون ازدواج کردهیلیبعد سھ سال ل: انیشا 

 ؟؟؟ی و چرا ازدواج کردیری منو بگیای بدی داده باریالبد دختره ھم گ: دیسع
 ... کھ زنش بشھانای داده بھ لری گاریماز... اتفاقا برعکس :  انیشا 
شاخکام تکون  انای اسم لدنی با شنی بحثشون نداشتم ولی بھ شرکت تویلی االن متا

 :خوردن و گفتم
  مجتمع خودمونھ؟ی دختره کھ تونینکنھ ھم!!! انا؟؟؟یل_ 

 ...گھیآره د: انیشا 
 ھ؟ی کانایکدوم دختره ؟ ل: مھرداد

 ن؟یگی رو میی موالیدختر آقا:  دیسع 
 ...  اومدهشی ماه پھی کھ طبقھ سوم نشستھ ی دخترنی ھمانایل... نھ :  انیشا 

 ...عھیآھان خانوم شا: فرزاد
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 ؟ی چینی عھیخانوم شا_ 
 میگی از بس ھم حرف پشت سرشھ ما بش مدونستی اسمشو نمیشکیآخھ ھ: فرزاد 

 ...عھیخانوم شا
 ...کوه غروره... کنھی نمی توجھیشکیبھ ھ...  ادی بھش مشتری خانوم بیقرت: ثمیم

 ...  بار تو آسانسور خفتش کنمھی خوادی دلم منقدریا: دیسع
 :  شدمی عصبدمی حرفا رو شننی پشت سرش انکھی ااز
 ن؟؟؟ی بھ کار اون دختر دارکاری ، چگھیبسھ د_ 

 نقدری کھ ادهی دختر دنی ای توی چاری من موندم مازی کھ ، ولمی ندارشیکار: انیشا 
 ... شدهفتشیش

 ...  خوب خوبیزایمسلما چ: مھرداد
 ..... مھردااااادددد_ 

 .... شمیچشم خفھ م: مھرداد
  ھست؟ چرا با ھم ازدواج نکردن؟ی چھیحاال قض_ 
...  رانی اادی و دانشگاھش ملی ادامھ تحصی دختره برانی اشیسھ سال پ:  انیشا 

بعد ھم با خانوم ...  ھیرانیالبتھ مادرش ا...  کانادا بزرگ شده ی و توھییکایاصالتا آمر
 کھ نجوریا...  شھی عاشقش ماری و رفت و آمد داشتن کھ مازشھی دانشگاه آشنا میمن تو

 بھ یچند ماھ...  کننی نامزد میی جوراھی و ادی خوشش ماریخانومم گفت اونم از ماز
 ی اثرگردنیھر چقدر ھم دنبالش م...  زنھی مبشی دختره غھوی کھ گذرهی منوال منیھم

 پدربزرگش انای لگھی بھ خانوم من میی موالی دختر آقانی ھمای کھ محکننی نمدایازش پ
 ی و چند بارکنھی ھم شک ماریماز...  برگرده کانادا ییھویفوت کرده و مجبور شده 

 مونھ و ی سال منتظرش مھی تا چارهی بسی ازش نی واقعا خبرنھیبی دنبالش کھ مرهیم
...  شھی مدی ناامگھی و دشھی ازش نمی خبرچی ھنکھیتا ا...  جلو خونش رفتھیمدام م

...  خورده و فالن ی کھ بچمون شکست عشقکردنی می دلسوزخانواده ھم مدام براش
 و حاال بعد سھ کنھی ازدواج کنھ خالصھ ازدواج مخوادی مگھی مھوی و فتھی ملج سرنمیا

 باز عاشقش شد دشی دوباره دی ھم وقتاریماز... سال خانوم از خارج برگشتھ 
 نی بھ ایما ھم ھر چ...  نھ گھیاما حاال دختره م...  ھم مجرد بوده انایمخصوصا کھ ل

 انای ھم لشبید...  سیفراموش کن ول کن ن  دختر رونی ای بابا تو زن دارمیگیپسر م
 شبی ھم از خدا خواستھ تنھا اومد اونجا چقدر ھم داریاومده بود خونھ پدرخانومم ، ماز

اعتراض پدرمادرش ...  گشتیمثل پروانھ دورش م...  برا خانوم کردی میخوش خدمت
 ی شب اونجا ماانی لدهی دی وقتنکھی مث ادمیصبح ھم از خانومم شن...  نداشت دهیم فاھ

 ...  مونھ اونم مونده
 خواد؟ی رو ماری ، حاال دختره ، مازنطوریکھ ا_ 

 حرف زده کھ فراموشش کنھ و چون متاھلھ اری با مازی کلگھینھ ، خانومم م: انیشا 
 دختره ی ولدمی شق ھم گفتھ طالقش م کلھاری مازشھی محسوب مانتی کاراش خنیا

 ...شھیگفتھ چھ طالق بده چھ نده عمرا زنش نم
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 ... نای ای رو زندگفتادی بود مث بختک می اگھیھر کس د...  دخترهولیا: دیسع
 کھ عشق گذشتشو فراموش کنھ بھ خاطر شھی مدای دخترا کم پنجوری اگھید: مھرداد

 ...  خراب نشھشی زندگنکھیا
 کھ فکر یزی  و من بھ تنھا چزدنی حرف مانایبچھ ھا مدام در مورد کار درست ل 

...  اومده ھوی ازش نبوده و ی اثرچی خبر رفتھ و سھ سال ھی بود کھ چطور بنیکردم ا
 دیشا...  دهی ماری جواب رد بھ مازشیماری بھ خاطر بدی داره؟ شاشیماری بھ بی ربطینی

 ...... ھم
 ی جاھی دختر ، ھرچند ھنوز ھم بھش شک دارم و مطمئنم نی داره ای قصھ اعجب
  دارهرادیکار ا

 
خب اگھ ...  بره اونجاخواستھی مسی تا زمان نقل مکان نگفتی مدت کھ منیپس  ا.... 
 ھم کھ داشت روزید...  بشھ یی اونجا  کھ پسره ھوارهی چرا مخوادی رو نماریماز

 اتفاق شب گذشتش ینی نباشھ ، نجای ا اومده مجبورهشی پطی گفت بھ خاطر شرارفتیم
 جز رفتن بھ اونجا ی اگھی کھ اون راه دھست  ھمی اگھی دزی چای... منظورش بود 

 نداشتھ ؟
 .... ذھنمھیچقدر سوال تو... کالفم  

 دادم برم حی کردن و من چون حوصلھ نداشتم ترجنگی از ناھار بچھ ھا ھوس بولبعد
 شب بود کھ یدم دما...  پرسھ زدم و فکر کردم ابونی خی توی دو ساعتیکی... خونھ 

 .... دمی از پشت در شنیی صداھوی بودم کھ نگی پارکی خونھ تودمیرس
 
 
 : انای زبان لاز
 از پشت سر برام چراغ زد فک کردم قصد رد شدن داره ینی بودم کھ ماشری مسیتو 

...  دنبالمھ ھیکم کم متوجھ شدم مدت....  زدم کنار اون ھم باز افتاد پشت من ی وقتیول
 خودش دی مطمئن شدم کھ باگھی ھمچنان پشت سرم بود دی کردم ولشتریسرعتمو ب

 رفتمی بودم و تند مدهیترس...  مشخص نبود نده بود و رانی دودنی ماشی ھاشھیباشھ ش
 یجا.... سی باشھ ندی االن کھ بای نبود لعنتیل در گشتم وموتیتا بھ خونھ برسم دنبال ر

...  سمت در دمی شدم و دوادهی در پارک کنم پی پل جلویپارک ھم نبود مجبور شدم رو
 درست پشت سر شکوک منی کھ متوجھ شدم ماشنی ماشیخواستم برگردم تو...  دیاه کل
 شد ادهی کھ پنیاز ماش... کجا برم ...  کنم کاری چدونستمینم...  من پارک کرد نیماش
 زدم بھ یبا مشت چند بار...  نگی خودشھ عقب عقب رفتم خوردم بھ در پارکدمیفھم

 باز نگی در پارکھوی سمتم خواستم جھتمو عوض کنم کھ ادی داره مدمی دی وقتیدر ول
ود و بھ من  بستادهیکوروش با تعجب ا...  تو دمینکھ دستش بھم برسھ دویشد قبل از ا

 پشتش پنھان شدم عی لحظھ حس کردم فرشتھ نجات منھ سرھی چرا دونمی نمکردینگاه م
 : و التماس گونھ گفتمدمی کشراھنشویاز پشت پ
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 ... کن... کمکم ....کمک ... خدا ... رو .. تو .. ت _ 
  شده؟یچ_ 
 : با دست بھ سمت در اشاره کردم 

 ...  منو بکشھ... منو اومده...  نجاستیا.... اووون ...او _ 
 ... ندازمی نگاه مھی خب تو آروم باش من االن یلیخ_ 
باز ...  دمی لرزیم... سردم شده بود ...  نشستم نگی سمت در رفت منم گوشھ پارکبھ

 ...   چشمام رژه رفتنیخاطرات گذشتھ جلو
 
 :  زبان کوروشاز
 

 با با انای لھ؟ی کنمی رو زدم تا در باز بشھ ببموتی رزنھی نفر داره بھ در مھی کردم حس
 یچ... پشت من پناه گرفت ...  بود دهیرنگش پر... سرعت خودشو انداخت داخل 

 ھی گفت اون اومده منو بکشھ ، حدس زدم  ھمون مردیوقت...  بترسھ نقدریباعث شده ا
تا پامو ....  رونھی بی کنمی رفتم تا ببعیسر...  خونش ی اومده بود توشیکھ چند شب پ

 شد و رفت نی شدم کھ بھ سرعت سوار ماشی مردھی متوجھ سارونیاز در گذاشتم ب
 پل ی روانای لنیماش...  نمی رو ببنی نتونستم پالک ماشیکی تاری توی ولدمیدنبالش دو

 ی گوشھ دمیگشتم کھ د دنبالش...  نگی پارکیسوار شدم و بردم تو... بود و درش باز 
کنارش نشستم دستمو ...  دیلرزیداشت م....  خودش جمع شده ی نشستھ و تونگیپارک

 ....  دی کشغی شونش ، جیکھ گذاشتم رو
 .... منم کوروش.... آروم _ 

 ریز...  زدی چشماش موج می ھنوز ترس توی راحت شد ولالشی خدی منو دیوقت 
 طبقھ سوم رو  آسانسور ، اول خواستم دکمھی تومیبازوشو گرفتم و کمکش کردم بر

 یرو...  بردمش واحد خودم نی ھمیبرا...  دیترسیم... بزنم کھ با سر اشاره کرد نھ 
 ...  ، دورش گرفتمدیلرزیم براش پتو آوردم ھنوز ھم... کاناپھ نشست 

 ... ی دراز بکشکمیبھتره _ 
 ؟یاری برام بنی ماشی از توفموی کشھیم_ 
 ...امیتو راحت باش منم االن م... باشھ _ 
 آشپزخونھ بودم کھ ی آب کرد ، تووانی لھی ی آوردم ازم تقاضافشوی کنی ماشی تواز

 ، ظاھرا فشی کی چند بستھ قرص درآورد و بعد ھم گذاشت توعیمتوجھ شدم سر
 حواسش بھ من بود ، ی چشمریآب بردم و قرص ھاشو خورد ز...  نمی من ببخواستینم

 گرفتم ھر جور شده ازش می تصماشم تفاوت بی بتونستمی نمگھی امروز دیبا ماجرا
   چرا قصد جونش رو کرده؟ھ؟ی بفھمم اون مرد کدیبپرسم ، با

 
 :دمی کھ بھتر شد پرسکمی

  ھ؟ی چانی جردی بھ من بگنیخوایباالخره نم... خب _ 
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 دی نباشانی شما در جردمی محی ترجی ولدی کھ بھم کردیمن ازتون ممنونم بابت کمک_ 
.... 
 بدونم ، دیبا...  ماجرا قرار گرفتم نی ای من ھم تونی چھ نخوانی شما چھ بخوایول_ 

 ...دمی حدس زدم و فھمییزای چھیھر چند خودم 
 د؟ی دونی از من میشما چ_ 
 یماری بیو برا...  ھی افسردگی ، داروھانی خوردیواشکی کھ یی اون قرص ھانکھیا_ 
 ... شھی حاد استفاده میھا

 ...  من بدونمکردی ھم نم ، فکرشدی پررنگش
 د؟ی منو نگاه کردفی کیشما تو_ 
 و نھی زمینھ ، اون شب کھ رفتم در واحد رو ببندم متوجھ شدم چند بستھ قرص رو_ 

 ... ھی چی برادمیخوندم و د
 :  گفتمنانی اطمیبرا...  ، شک داشت کردی نگاھم مدی تردبا

 ، و قرص ھا رو کیستری حاالت ھنی خوب ایلیو خ....  خوندم یمن روانشناس_ 
من ...  ی کنی رو از من مخفیزی چیتونی ، نمیبھتره با من رو راست باش...  شناسمیم
 ... پس بھم بگو...  کمکت کنم تونمیم

 .....  من من کردن لب باز کرد تا برام از خودش بگھی ، بعد کلکردی فکر مداشت
 
 
 : انای زبان لاز
 
 من دونستنی ھم نمای ساناز و محی ، حتدونھیسم داروھامو م ادمی فھمیشوکھ شدم وقت 
 ی گفت روانشناسی بھشون گفتھ بودم مسکنھ، وقتخورمی می چی داروھا رو برانیا

 مرد بخواد پشتت باشھ ، کمکت ھی نکھی کمکم کنھ دلم آروم گرفت ، اتونھیخونده و م
 نھ ، اصال ای بھش بگم دونستمی نمیول....  دهیم  و آرامشتیکنھ ، بھ آدم احساس امن

پدرم ... از مادرم ... از رابرت ...  میاز بچگ... از کجا شروع کنم ... چطور بھش بگم 
...  ، نسترن و سارا ای با مونا ، ساناز ، محییآشنا...   رانیدانشگاه ا... پدربزرگم ... 

 پارک و یر جا سیاز دعوا... رون ی تا اون شب کھ بچھ ھا رو بردم بنی ماشدیاز خر
 نجایبھ ا... و اون اتفاق شوم ...  خونم ی تویتا شب مھمون... دستھ گل مونا ھم گفتم 

...  شدی برام دردناک بود حالم داشت بد مشیادآوری...  نھ ای بگم دونستمی نمدیکھ رس
 : کوروش متوجھ حالم شد و گفت

 ی در مورد اون اتفاقمیتونیبعدا ھم م...  یاالن بھتره آروم باش...  ھی خب ، کافیلیخ_ 
 .... میکھ برات افتاده صحبت کن

 ...  از اون اتفاقات خبر ندارهچکسیسختھ گفتنش ھنوز ھ_ 
  ؟یبعد از اون چ_ 
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 و ساناز ایمح...  کما بودم ی پل خارج از شھر رھا کرده بود چند ماه توھی ریمنو ز_ 
سھ ...  درمان ی خارج کرد و برد کانادا برارانیبھ پدربزرگم گفتن اون ھم منو از ا

 ....  بودمی بستری روانشگاهی آسایسال تو
 ران؟ی ای برگردی گرفتمی شد کھ تصمیچ_ 
پدرم ھم از ...  اونو از پا در آورد یماری بنی بود سرطان داشت و ھمماریمادرم ب_ 
 تی اون وضعیو منو تشگاهی آساومدی کھ سرم اومده بود داغون بود و ھر وقت مییبال
 و ارهی نتونست طاقت بنکھی کھ داغ مادرم ھم بدترش کرد تا اشدی حالش بد مدیدیم

 کھ مرخص شدم شگاهیاز آسا...  بعدش فوت کرد لپدربزرگم ھم سا....  کرد یخودکش
 رو نداشتم و ھنوز خوب نشده بودم، پزشک ی کسی کنم از طرفکاری چدونستمینم

مجبور ....  مقابلھ کنم تا بتونم خوب بشم امی ترس ھام کنار ب بادیمعالجم بھم گفتھ بود با
 ...   برام بھترهنجای ، ارانی اامیشدم ب

 ... بعد از سھ سال برگشتھ تا منو بکشھی تموم شده ولی ھمھ چکردمی مفک
  رو بکنھ؟نکاری اتونستیچرا بعد از سھ سال برگشتھ؟ مگھ قبال نم_ 
 بھ یوقت...   بود ی نگفتم اون مرد کی بھ کسرانی کھ دوباره برگشتم ایمن تا روز_ 

 بھ نکھی ای پارک با ھم دعوامون شد بی کھ سر جاھیساناز دوستم گفتم کھ ھمون کس
 انداختن با انی منو بھ جری گفتھ و اونا پرونده مختومھ سھیمن بگھ بھ عموش کھ پل

طر کرده و  دنبالش بگردن اونم احساس خییجا  کردن تونستن چنددای کھ پیمدرک
 .... برگشتھ تا منو بکشھ

  ؟ی گفتسیبھ پل...  بابا یا_ 
 .... رمیگی پس متموی شکارمی بشھ ، منی بدتر از اخوامینھ نم_ 
 شدن کی بھش نزدیلی معلومھ خکننی مداشی کار خودشو بلده ، پسیپل....  سیالزم ن_ 

 فکر نکن بھتره بھ فکر زای چنیتو بھ ا...  رنشیگی زود مای ریکھ اومده سر وقت تو ، د
 ... کنمیمن کمکت م... یدرمان خودت باش

  آخھ؟یچطور_ 
 ...  راحتالتی خبرمتی امن می جاھی کردنش دایتا پ_ 
 

...  رمی پس نگتموی کرد کھ شکای باھام حرف زد و دست  آخر منو راضیلی خکوروش
 ..... کنھ خوشحالمتمی حماخوادی منکھیاز ا

 
 ....  خواب آوره ، بعد از صحبت با کوروش خوابم بردی کمداروھام

 کوروشم ، چشم باز ی ، بھ کل فراموش کرده بودم خونھ دمی قاشق چنگال شنیصدا 
 شب ١٠ کیساعت نزد...  شده ی اومد چادمی آشپزخونھ ی کوروش تودنیکردم و با د

 زی ، داشت مپاشدم و رفتم بھ سمت آشپزخونھ...  کرد کی کباب اشتھامو تحریبود بو
 : دیچیشام رو م

 ....ی کنم کھ از خواب نپردارتی چطور بکردمی ، االن داشتم فک می شدداریعھ ، ب_ 
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 ....  اگھ قرص خورده باشمی حتسی ننی سنگادیخوابم ز_ 
...  ، وقتھ شامھ ی بھ صورتت بزن سرحال شی آبھی اونجاست ، برو و ییدستشو_ 

 ... یالبتھ اگھ کباب دوس داشتھ باش
 رفتم چقدر یی زدم و بھ سمت دستشوی طرز مھربون حرف زدن کوروش لبخندنی ابھ

االن ... زنھی ، طلبکارانھ حرف نمسی اخم نداره ، خشن نگھیاخالقش متفاوت شده ، د
 ...  کنھی باھام رفتار میمرتب با نگاه خاص و لبخند دختر کش

...  بودم ، ضعف داشتم دهی روحم نگاه کردم ، ھنوز رنگ پری بھ صورت بنھی آیتو
 ...  بھ صورتم زدمی و آبدمی بھ موھام کشی مبل جا مونده بود دستیشالم رو
 زدم کھ ی بود لبخند صدا داردهی چقھی شام رو با سلزی منتظر من بود ، مکوروش

 :  نگاھم کردیسوال
 ...  داشتھ باشنقھی سلنقدری غذا ازی مدنی چی مردھا ھم توکردمیفک نم_ 
 ی ، البتھ بستگمیدی بھ خرج مقھی بھتر از شما خانوما ھم سلمیاتفاقا ما مردا اگھ بخوا_ 

 ھم داره ؟
 ؟یبھ چ_ 
 .... مینیچی می کی رو برازی اون منکھیا_ 

 ....  بھ خرج دادهقھی سلنقدری بھ خاطر من اینی
 ؟یکباب کھ دوس دار_ 
 ...  رو دوس دارمیرونی ای غذاھایآره ، من ھمھ _ 
 پختھ؟ی میرونی ای غذاادی بوده ، حتما زیرونی مادرت ایگفت_ 
 ی رستوران ھای توی بپزه ، ولومدی مشی کم پیلیبھ خاطر پدرم خ...  ادینھ ز_ 

 ...  رو ندارهنجایھر چند طعم ا... کباب خور بودم ادی زرفتمی کھ کانادا میرونیا
  شد ؟ی دانشگاھت چیراست.... خوبھ _

 ...  نشدگھی ترم فقط خوندم ، بعد از اون ھم کھ دکی ، یچیھ_ 
 ... ی روانکاو برھی شی پدی قبلش بای ، ولی بھ فکر اون ھم باشدیبا_ 
 ی برم و خاطراتمو براخوامی نمگھی شدم دتی اذی سھ سال بھ اندازه کافنی اینھ ، تو_ 

 ... روانکاو مرور کنم
 ازی کارش خوبھ ، در ضمن تو نونمدیم...  دوستامھ نی از بھتریکی راحت ، التیخ_ 
 ....  اومدهشی پطی شرانی مخصوصا با ایدار
 ...  ، پس چرانی خوندیشما خودتون ھم روانشناس_ 
 .. رمی مطب نمگھی دینی کنمی کار نمگھی دھی خب من مدتگم؟یچرا بھ دوستم م_ 
 !!!چرا؟؟؟_ 

 .... شامت رو بخور تا بعد بگم... داستانش مفصلھ  _ 
 اصال سرم رو ی ولشدمی کوروش می نگاه ھاینیمتوجھ سنگ...  می آخر سکوت کردتا

 ....  بلند نکردم و با آرامش شامم رو خوردم
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 ظرف ھا شدم ھر چند خود کوروش الیخی بی شام رو جمع کنھ ولزی کردم تا مکمکش
 آشپزخونھ نشستم و بھش کی مبل نزدیرو...  کرد یی راھنمارونی منو بھ بعیھم سر

قد بلند و ...  کنمی مشی با دقت بررسنطوری باشھ کھ ای بارنی اولنی ادیشا... نگاه کردم 
 ی بلندی ،  موھادمی جذبش فھمشرتی از تنویا...  ھی ورزشکارکلشیھ... چھارشونھ 
برعکس ھمھ ...  ھی قھوه الشی و سبشی ، رنگ مو و ربندهی قشنگ میلیداره کھ خ

در کل بھ ...  ، رنگ چشماش ھم روشنھ ذارهی مشی ردمی کھ تا حاال دی جوونیپسرا
 بود چونم ریدستم ز....  سال سن داشتھ باشھ ی از سشتری فک کنم بینظر من جذاب ول

....  خانوم خونھ ھی نیدرست ع...  اونم مشغول شستن ظرف ھا بود کردمیو نگاھش م
 ی جلوی دستھوی...  فکر خودم بودم و لبخند بھ لب داشتم یتو...  ومدیچقدر ھم بھش م

 : دمی خودم دی تکون خورد ، بھ خودم اومدم و کوروش رو روبھ رودمید
 .... ستای ، حواست نیکنی مری سیکجاھا دار_ 
 ...  بامزه بودیلی آخھ خکردمینھ داشتم نگاھتون م_ 

   ابروشو داد باالی تاھی
  بامزه بود؟یلی خیچ_ 
 ... ظرف شستنتون_ 
  ظرف بشوره؟ی مردیدیمگھ تا حاال ند_ 
 ی بعضی و حتکردی ظرف شستن بھ مادرم کمک می توشھیچرا ، اتفاقا پدرم ھم_ 

 ... گرفتی نظافت خونھ رو بھ عھده متیوقتا اون کامل مسئول
 اونوقت چرا ظرف شستن من با مزه ست؟...  ی خوبیچھ بابا!!!  یجد_ 
 کار ندارن ، از ظرف  خونھ سر وی با کاراادی زیرونی ای مردادمیاز ساناز شن_ 

 واژه ھم ھی بھ اجبار خانومشون و دنی ھم کھ انجام میی ، اونارنیشستن ھم طفره م
 ... ز ، داشت اولش... ز ... اووووم ...  گفتیم

 ... لیھمون زن ذل....  ی ذیز_ 
 ... لیزن ذل... آھان آره خودشھ _ 
 ... میستی ھم بد ننقدرھای کردن ، ما ای انصافی کم بھی ساناز خانوم ھم نیا_ 
 ھم کھ ی دوتا خانواده ایکی رابطھ نداشتم ، یرانی ای با خانواده ھاادی من زدونمینم_ 
 ....  کھ گفتم ھستنی سبکنی ھمشناسمیم

 ، کنھی پدرم ھم کمک میبا وجود خدمتکار ول...  سی نزای چنی ما ای خانواده یتو_ 
 و بھش ھیمی صمیلی خدمتکار خونمون خمادرم ھم با...  زنھ فھی وظگھیاصال ھم نم

 خانوم خونھ می بشدی ما مردا ھم بای گرفتم گاھادیمنم از پدرم ...  کنھیکمک م
 خونھ بشھ انجام داد ، ی کھ تویھر کار.....   وی ، شست و شو ، آشپزیریگردگ....

 ... کنمی جدا شدم ھمھ کارامو خودم میمنم از وقت
  ؟دی از خانوادتون جدا شدی چیبرا_  
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 و چون پدر و مادرم می داریلی خلی ، فامادهی ما رفت و آمد زی خونھ ی ، توییتنھا_ 
 رفت و آمد ھا نی ای ، منم حوصلھ زننی بھمون سر مادی ھستن اقوام زلیبزرگ فام

  تنھانکھی سود کردم ھم ایی جوراھی ھم دمی خرمیی رو از دانجای شد کھ انیرو نداشتم ا
 ....  انی اونا مای بچھ ھا ، شی باال پرمی مرهھستم ھر وقت ھم حوصلم سر ب

 خونھ رو بھ نی کال انی ھمی برادی کھ شما از ھمھ زن ھا متنفردمیراستش من شن_ 
 خب چرا؟؟؟...  نی دختر دادی بی خانواده ھاایپسر مجرد 

 روانشناسم ھی کھ خودم ی منی بھم بخنددی اتفاق مسخره شروع شد ، شاھیھمش از _ 
 کشھی نمگھی و دارهی کم می زندگی توی گاھزادهی خب آدمی مشکل شدم ولنیدچار ا

 کار برج ی درمان کنم در مطبم رو تختھ کردم و افتادم توتونمی خودمو نمدمی دیوقت....
 ... یساز
 !!! براتون افتاده؟؟؟یمگھ چھ اتفاق_ 
...  کھ مدرکم رو گرفتم و مطب زدم یقت وشی بھ پنج سال پگردهی بر مھی قضنیا_ 
 سرم شلوغ شد کھ خستھ نقدری کم کم ای کارم شوق و ذوق داشتم ولی برایلی خلیاوا

 بود از ی آشنا شده بودم ، دختر خوبونی بھ اسم کتای بود با دختریمدت.... شده بودم  
 مدت رفت و آمد بھش عالقمند شدم ، اون تازه ھی بعد...  بود ی سرشناسیخانواده 

 روزا ی من ھم بود ، بعضی رشتھ ی ادامھ بده توخواستی رو گرفتھ بود و مسانسشیل
 کردی مشاوره ھا شرکت می ھم کمک دستم بود و توی مطب بھم سر بزنھ و گاھومدیم

 ، ادی بھ مطب می رو در ساعت مقرری خاصی روزاھی دمی گذشت کھ دیمدت... 
 کردی بھانھ کنسل مھی بھ ی رفتنامونو  ھر سررونیفتارش با من عوض شده بود و بر

 ی با کتی از مراجعھ کننده ھام رفتار خاصیکی،بھش شک کرده بودم تا متوجھ شدم 
 ، بھشون شک کردی برخورد مگرانی ھم نسبت بھش متفاوت از دی کتنطوریداره ، ھم

 ادی می روز و ساعتی توشھی ھمی کتمدیم رو چک کردم فھی دفتر منشیکردم و وقت
 ی ماھکی شک رو از خودم دور کنم ، نی کردم ایسع...  ومدیمطبم کھ اون شخص م

 اون ی ازدواج دادم ولشنھادی پیگذشت و تنھا راه چاره رو ازدواج دونستم ، بھ کت
 دمی از دوستام فھمیکی قی تا از طردمشی ھم ندگھید...  راحت جواب رد داد یلیخ
 ی کھ بھش شک داشتم ، اون مشکل داشت ولی من ھمونماری کرده اونم با بزدواجا

 می خوردم ، تصمیشکست بد....  رفت سمت اون ادشی بھ خاطر مال و اموال زیکت
 رو مارانی درمان بیی تواناگھی در مطب رو بستم دستمی خودم بای پایگرفتم خودم رو

 زن ھا شک ی موقع بود کھ بھ ھمھ ن کرده بودم اودای پینداشتم خودم مشکل بزرگ
 ی خودخورنقدری اگھ متاھل باشن ای حتننی زنا دنبال بھترکردمیکردم ھمش فکر م

 کمکم یلی خمیی ، دای کار برج سازیافتادم تو... کردم تا از ھمھ زن ھا متنفر شدم 
  کھ عازم خارج ازمیی بھ پول پدرم نداشتم ، دایازی خوب شد و نمی مالتیکرد ، وضع
 کھ رفتن ھمھ واحد ھا رو ی قبلی ، مستاجر ھادمی مجتمع رو ازش خرنیکشور شد ا

 .... فروختم اونم بھ اکثر دوستام و خانواده ھاشون کھ دختر نداشتن
 فقط بھ خاطر اون دختر؟؟؟_ 
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 باورم ینی کردم دای و زمان مشکل پنی شد، با زمینطوری چرا ادونمیخودمم نم_ 
 داشتم مانی دوسش داشتم بھش اعتماد کردم ایلیر رو بکنھ ، خ کانی با من ای کتشدینم
اون غرور منو شکست ...  اون سوءاستفاده کرد از من ، از احساسم ، از اعتمادمیول

 ...  بشمسابق  نتونستم مثگھیبعد از اون د... 
 ... ناراحتتون کنمخواستمیواقعا متاسفم ، نم_ 
 ...  م باھاش کنار اومدگھینھ ناراحت نشدم د_ 
 

 متفاوت بودنش شده نی باعث ایزی چھی و بھی آدم عجھی کوروش کردمی حس مشھیھم
 ... دمیبھش حق م...  ھی علتش چفھممیحاال م
اون ...  دی خوابرونی کاناپھ بی ھم تخت کوروش از آن من شد ، خودش ھم روامشب

 کوروش فکر ی زده بود بھ سرم ، مدام بھ حرفھای خوابیشب اصال خوابم نبرد ب
رفتاراش و حرفاش ...  رسھی بھ نظر نمنطوری ای از من ھم متنفره ، ولینی ، کردمیم

 ھ؟؟؟ی و اون چسی نت وسط درسنی ایزی چھی...  تناقض داره یکم
 
 :  زبان کوروشاز
 

 کھ یاتفاق...  دهی کشیی دختر چھ رنج ھانی زد واقعا تاسف باره ، اانای کھ لییحرفا
 ماجرا چقدر بوده؟ کھ باعث نی بوده اما شدت ای حدس بزنم چتونمیبراش افتاده رو م

 داره کھ یزی چھی مطلب نی کما بوده و ای بکشھ ، چند ماه تومارستانیشده کارش بھ ت
 رنج یلی بودن اونو خزانشی پدر و مادرش کھ تنھا عزگ مریاز طرف...  دونمیمن نم
 خوش نشون نداده ، اون ی بھش روی حاال ھم زندگی حتسوزهیدلم بھ حالش م... داده 

 ....   سی اصال خوب ننیمرد دنبالشھ و ا
 ، اطی حی شد نشنوه رفتم توداری اگھ بانای لنکھی ای زود با مادرم تماس گرفتم براصبح

 :  نشستم کھ تماس وصل شدقیگوشھ آالچ
 بلھ ؟؟؟_ 
 داره؟؟یمادرم ب... سالم ، کوروشم _ 
 ... کننی ملیارن صبحانھ م ؟ بلھ دنیسالم آقا خوب ھست_ 
   رو بھش بدهیکار واجب دارم لطفا گوش_ 
 ... چشم آقا_ 
 

 ... کوروش جان... الو _ 
 ... ریسالم مامان ، صبحتون بخ_ 
 ؟ی از ما کردیادی پسرم ؟ چھ عجب ی ، خوبری صبح تو ھم بخزمیسالم عز_ 
 ... امی گرفتارم نتونستم بیخوبم ، شرمنده کم_ 
  ؟ی وقت صبح تماس گرفتنی شده ایزیچ_ 
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 .... دی ھست کھ اگھ شما کمک کنی مشکلھی بگم ، ی چطوردونمیراستش نم_ 
 ...ی شده ؟ نگرانم کردیچ!! مشکل ؟؟؟_ 
 مجتمع رو بھ دختر و نی ھستانیشما کھ در جر...  سی نی نگرانینھ ،نھ  ، جا_ 

 ھیروش کردم و حاال  فشی من ھمھ واحدا رو پفروشمیخانواده دختر دار نفروختم و نم
 نذاشتھ بود انی منو در جریی از واحد ھاست ، خب دایکی مالک گھی اومده میخانوم

 خانوم بعد  چند سال برگشتھ و نیا.... کردم   فروششی اطالع اون واحد رو پیو من ب
 از واحد ھا رو بدم بھش و یکی تونمی کنم ، چون مجرد و تنھاست نمکاری چدونستمینم
 کنھ دای رو پیی فعال ھم تا جامیاما خب قرار داد دار...  خودش ھم فروختم  واحدنکھیا

 چاره رو فقط از شما راه  نداشتھ باشھ ، منم تنھای جا بره کھ براش مشکلھی دی بایمدت
 .... خوامیم

 ؟ی جا براش باشھی دنبال دیحاال چرا تو با_ 
 جا ھی دی بمونھ خودم بانجای بذارم اتونمیخب چون قرار داد ما تموم نشده و من نم_ 

 .... بمونھدی کنم وگرنھ بادایبراش پ
  کنھ ؟دای جا پھی بمونھ تا ی بذاری استثنا قائل بشھی شھیحاال نم_ 
 ھم پر پسر مجرده نجایواحدشو فروختم ، ا...  ھی اگھی دزیمادر من ، مشکل من چ_ 

 ...  باشھنجای اسیاصال درست ن
  ما ؟شی پنجای اادی بیخوای مھینطوریخب اگھ ا_ 
  نداره؟یاز نظر شما اشکال_ 
 نینھ چھ اشکال داره ، خونھ بھ ا...  ھی آدم درستیدونی میاگھ بھش اعتماد دار_ 

 ...  کنھدای پیی جاھی تا میدی اتاق بھش مھی ، یبزرگ
 ... نداختمی ، وگرنھ بھ شما رو نمھی راحت از ھمھ نظر اوکالتونیخ _ 
 ، خب از اول نجای اشیاری تا بی بافتسمونی ھمھ آسمون رنی کلک ، پس ایا _ 

 .... امی ھم در میی باشھ از تنھانجای ایکی ، من کھ از خدامھ یگفتیم
 ... یی تنھانیگی اونجا باز شما مانی ملی ھمھ فک و فامنیا_ 
 ... ستنی ، دائم نرنی ساعت ھستن و مھی انی کھ منای ازمیچھ کنم عز_ 
  بابا مخالفت نکنھ؟ی اونجا ، راستارمشی مگھی دو ساعت دیکی یباشھ من برا_ 
 ...کنمی می اونم راضی برا محکم کاری بھ حرف منھ ، ولشھیپدرت کھ ھم_ 
 ...نمتونیبیممنون مادر ، م_ 
 .... کھ منتظرتونمای پسر گلم بشم بیفدا_ 
 

 دادم رشیی کم تغھی رو قطع کردم ، خب ھمش کھ دروغ نبود ؟؟؟ نھ نبود فقط تماس
 ....   شدی اونجا معذب مانای خود لای بھتره وگرنھ ممکن بود مادر قبول نکنھ ینجوریا

 بودم ، خوبھ دهی رو چزی قبل رفتنم مخوردی شده بود و داشت صبحانھ مداری باال برفتم
 :گرفتی خودش لقمھ می نداره ، راحت داشت برایستیکھ رودربا

 ؟یدی ، خوب خوابریصبح بخ_ 
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 ... خوابم بردکمی صبح ی بد نبود دم دمای ، ھریصبح بخ_ 
 ... احتماال چون جاتون عوض شده_ 
 ...  سرکارنی فک کردم رفتنیستی ندمی ؟ دنی شما کجا رفتھ بودیراست...  دیشا_ 
 ... میصبحانت ھم زود بخور تا بر...  بودم نیینھ ، پا_ 
 کجا؟!!! م؟؟یبر_ 
 ...  دوماه برداریکی حدود ی برای الزم داری امن ، فقط ھرچی جاھی_ 
  امن کجاست؟؟؟ی بپرسم اون جاتونمیم_ 
 ... رمی دوش بگھی رمیمن م....  یفھمیبعدا م_ 
 ...  دادم االن بھش نگمحی ترجی بود ولی سمت اتاق رفتم ، متعجب و سوالبھ

 سی نیمعلومھ دختر شلختھ ا...  کرده بود زونی رو مرتب و مانتو و شالش رو آوتخت
.... 
 کوچولو ادداشتی ھی صبحانھ رو ھم جمع کرده بود زیم...  حمام کھ برگشتم نبود از
 ) می تا برنیی پاامی و مدارمی برملمویوسا:(  کانتر بود یرو

 از پسرا ی بد خطتھ حتنقدری کھ اھی دخترنی داشت اولی گرفت چھ دست خط زشتخندم
 لھجھ داره نکھیبا ا... داشت  چند کلمھ ساده نی ای تویی غلط امالیھم بدتر بود و کل

 ....اما دستخطش داغونھ...  زنھی حرف می خوب فارسیول
 کھ زنگ در رو زدن فک کردم ادی آماده بشھ و بانای تا لنمی و خواستم بشدمی پوشلباس

 ھم کی چمدون کوچھی آماده و حاضر متعجب شدم انای لدنی با دی از بچھ ھاس ولیکی
 ری سرعت آماده بشھ ، نھ غنیدختر بھ ا...  می مگھ دارشھی مگھ مایخدا.... کنارش بود 

 ....  نمیبیممکنھ حتما دارم خواب م
  ؟نیکنی نگام مینجوری شده ؟ چرا ایزیچ_ 
  شوکیھنوز تو 
 

 : بودم
 ... نی زود آماده شدنقدری اشھی باورم نمینی....  ینیآره ، _ 

 : تفاوت گفتی بیلیاناخیل
 بای کھ تقری ضرورلی بردارم و وساخواستمی نداشتم چند دست لباس میخب کار_ 

 ...  آماده بود خودم کھ حاضرم
با ...  دردسر راحتھنی از اندشی واقعا خوش بھ حال ھمسر آیول...  نداشتم بزنم یحرف 

 نزدم ی بھ مقصد حرفدنی تا رسحایسکوت کرده بود منم ترج...  می شدنیھم سوار ماش
 خونھ نگھ کینزد...  لذت بردم یقی کردم و از موسادی زی ضبط رو کمیفقط صدا
 ی نزد و انگار با نقشھ ی نده ، حرفی گفتم تا سوتم بھ مادری چگفتمی بھش مدیداشتم با

 نکھیبعد ا...  خانوادست ھی شی جا فعال پنی بھترکنھیمن موافق بود ، حتما درک م
چند تا بوق زدم ...  رفتم سمت خونھ  دادمحی رو براش توضی کردم و ھمھ چھشیتوج

 ..... تا اسد در رو باز کنھ
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 :  انای زبان لاز
 

 شی منو پنکھی کھ برام افتاده نزنم ، از ای از اتفاقاتی ازم خواست حرفکوروش
 راحتھ کھ دست المی اونا باشم خشیاگھ پ...  ھم خوشحالم ھم ناراحت برهیخانوادش م
 اومدن من بھ ی اصللی اگھ خانواده کوروش بفھمن دلی ولرسھی بھم نمیاون عوض

 وقت ھیخوب حواسمو جمع کنم کھ   ؟؟ بھترهکننی می ، چھ برخوردھیخونشون چ
 ...   ندمیسوت

 در رو باز کرد و ی نگھ داشت و چند تا بوق زد ، مرد مسنی پشت در خونھ اکوروش
 : برامون دست تکون داد

دلمون براتون تنگ شده ...  متونی بوددهی بود ند وقتیلی ، خنیسالم آقا خوش اومد_ 
 ... بود
 چھ خبر ؟؟...  اسد  یخستھ نباش... سالم _ 
 باغ و خودشونو با ی توانی خانوم دائم دل نگرونن ، منیستی آقا ، شما کھ نیسالمت_ 

 باشھ ی ھر چادی خدا رو خوش نمدی سر بزنشتریشما ھم ب...  کننی گال سرگرم منیا
 .... مش بھ درمادره و چش

 حال خانومت چطوره ؟...  امی زود بھ زود بکنمی میگرفتارم اسد ، سع_ 
 ...  دهی پا درد امونشو برنیفقط ا... شکر خدا بھترن _ 
 ...   نگران نباششھیخوب م_ 
 ... نی بھ ازدواج گرفتمی تصمی آقا بھ سالمتیراست...  بھ خدا دیام_ 
 ازدواج ؟؟؟_ 
  ؟؟؟گھی خونھ ھستن دنی اندهیخانوم آ...  گھیبلھ د_ 

 ی کوروش نگاھم کنھ حواسمو دادم بھ منظره نکھیبا سر بھ من اشاره کرد قبل از ا 
 اونم آھستھ ی بھ اسد گفت ولی با اشاره چدمینفھم...  کھ رو بھ روم بود یباغ سرسبز

 باغ روبھ ھی با اطی حی االن بھ جای مشخص نبود ولرونیاز ب...  گفت و رفت یزیچ
 اون اصال ی از باغ پر از درخت بود کھ انتھای اشھگو...  بایبزرگ و ز... رو شدم 

 ھی ھم استخر و گھیسمت د...  پر از گل از ھمھ رنگ گھیطرف د... مشخص نبود 
 تا از پشت درختا می رفتنی رو با ماشیمسافت...  با صفا بود یلیکال خ...  بزرگ قیآالچ

 ی و منحصراص خی طراحنکھیبا ا...  بود بایفوق العاده ز... عمارت مشخص شد 
 و شکوه شده بودم و اصال ییبایمن کھ محو اون ھمھ ز...  قدمت دار بود یداشت ول

در سمت منو باز کرد بھ خودم اومدم و ...  شد ادهی توقف کرد و پی کوروش کدمینفھم
 :  شدمادهیپ

  ماتت برده؟ینجوری اھیچ_ 
 ...  سابقسی بی شاھکار معمارھی نیا...  رهی نظیب... فوق العادس _ 
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 آشنا یرانی ای مونده تا با معماریلیھنوز خ...  سی نیگی ھا ھم کھ تو منقدریاوووو ا_ 
 برده ی بازسازی برای گزافی ھانھی بھ صد سال قدمت داره ، ھزکی بنا نزدنی ، ایبش
 و بنا ی معماراقی با سبک و سشتریببرمت تا ب دوره ھی دیبا...  ارزشش رو داره یول

 .... یھا آشنا بش
 ...  دوس دارمیلیآره حتما ، خ_ 

 بھ در دنیقبل رس...  زدمی مدی جلو افتاد و من پشت سرش از ھمھ جا دکوروش
 :  نسبتا مسن جلو اومدی ، در باز شد و خانومیورود

 ... نیسالم آقا ، خوش اومد_ 
  ؟ی برگشتیک... سالم طاھره خانوم _ 
 ... نیومدی ننجای وقتھ ایلی آقا ، شما کھ ظاھرا خشھی میدو ھفتھ ا_ 
 مادرم کجاست ؟... آره وقت نکردم _ 
 ...دیداخل ھستن ، بفرمائ_ 

 چشم از من می کھ وارد عمارت شدی بھم کرد و تا لحظھ ای خانوم نگاه خاصطاھره
 ی و مجسمھ ھاقجاتی بود ، پر از عتبای فوق العاده ز عمارت ھمیتو... برنداشت 

 سالن بزرگ داشت کھ از ھی بود ، ی ھم سلطنتونشی بود ، دکوراسکیبزرگ و کوچ
 دوبلکس ی و بھ نماستادمیسالن ا  وسطرفتی باال می و بھ طبقھ خوردیوسط پلھ م

 یی و طالی بھ رنگ سدرلی وسای کرده بود نگاه کردم ھمھ جادی کھ راه پلھ ھا اییبایز
کوروش کھ کنار من ...  دادن ی مھمونی برادادی بزرگ جون می فضانیا... بود 

 بھ طرف ما اومدن من ھم جلو یزن و مرد مسن...  بود بھ سمت راست رفت ستادهیا
 محترمانھ خم شد و دست یلیکوروش خ...  ستادمی قدم عقب تر از کوروش اھی و رفتم

گرم ...  مادرش رو بوسھ زد یشونی بعد ھم پدیش کرد رو بوساون مرد کھ پدر خطاب
 ی ، منتظر بودم حرفدنی رو ندگھی وقتھ ھمدیلیمشخص بود خ... حال و احوال بودن 

 کھ انگار کوروش ذھنمو خوند و امی در بن نشددهی حس بده، دنیاز من زده بشھ تا از ا
 : کنار رفت و با دست بھ من اشاره کرد

 ...  ھستن کھ بھتون گفتھ بودمی ھمون خانومشونیا_ 
 و پدر کوروش با تعجب بھ من نگاه کردن ، جلوتر رفتم و دستمو بھ سمت مادر

 : مادرش دراز کردم
 ...   ھستمانایل_ 

 مادر کوروش از تعجبش بود کھ با اشاره کوروش بھ خودش اومد و با ی طوالنمکث
 : من دست داد

 ی ماه چھره صدام کنیتونی مادر کوروش جان ھستم م منمزمی عزی خوش اومدیلیخ_ 
... 
 : با پدرش ھم دست دادم کھ گفت 

 ...  رو ھم مث خونھ خودت بدوننجایا...  دخترم یخوش اومد_ 
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 ی با ھم رفتن توییسھ تا...  برگشتم و نشستم ییرای تعارف مادر کوروش بھ سمت پذبا
 ی بھ موندن من ندارن ولیلی ، حس کردم چندان ھم تمانیی طبقھ پای از اتاق ھایکی

 ی بود تابلوھابایمحو شکوه و جمال عمارت بودم واقعا ھمھ جا ز... حفظ ظاھر کردن 
 یادی وقت زنجای زدن ادنید...  بود واری دی ھم رویا  و ھنرمندانھبای زاری بسینقاش

 گذاشت و زی مید ، رو شربت اومینی سالھ با س٢٥ حدود یدختر جوان....  خواستیم
 باھاش ی ارنھی دی و رفت فقط بدجور نگاھم کرد کھ حس کردم دشمنی حرفچیبدون ھ

  شربت رو تا تھ سر کوانیاز خدا خواستھ ل... دارم 
 
 رونی کھ اومدن بشدمی ، کم کم داشتم خستھ مدی طول کشیلیاومدن کوروش خ...  دمیش

 :  من نشستنیکوروش از عمارت خارج شد و مادر و پدرش اومدن و روبھ رو.... 
 چند سالتھ ؟!  ی جوون باشنقدری اکردمی ؟ فکر نمزمی عزیخوب:  کوروش مادر

 ....  سالمھ٢١ممنون ، _ 
 ... یدی کھ نشون می ھستیزیبازم جوون تر از اون چ:  کوروش مادر
 حرفاست ، بھتره اتاقشون رو بھشون نشون نیخانوم االن چھ وقت ا:  کوروش پدر
 ....  ، فکر کنم خستھ شدننیبد

 ...   گپ و گفت سادسھی گفتم ؟؟؟ ی بابا مگھ چیا:  کوروشمادر
 کھ ھمون دختر جوان دی نکشھیبھ ثان...  بھ اسم سمانھ رو صدا زد ی ھم شخصبعد

مادر ... پاچھ بود  ھم دستی ، کمستادهی شد ، بھ نظرم اومد پشت در اییرایوارد پذ
 بھم کرد و جلو ی نچسب نگاه بدیکوروش ازش خواست منو بھ اتاقم ببره ، دختره 

طبقھ باال ھم بھ ... رفتی ھا رو با عشوه باال ملھپ... افتاد ، منم پشت سرش راه افتادم 
 اهی و سدی تر و بھ رنگ سفی طبقھ باال امروزدمانی تفاوت کھ چنی بود با انیی پایبزرگ
 و طلبکارانھ دست بھ ستادی اتاق اھی یدور تا دور ھم اتاق بود ، سمانھ جلو... بود 

 :  بھم گفتنھیس
 ...  ی ارزشش رو داشتھ باشدوارمی خونس امنی اتاق انیبھتر....  اتااااااقت نمیا_ 
   چھ طرز حرف زدنھ ؟نیا_ 
 آدم حسابت کردم  ھمیلی کھ ھست تازه خنھیھم....  ی ناراحت شدومدهی ھنوز نھیچ_ 

 ... یوگرنھ سگھ ک
 زد ، شوکھ شدم برگشتم یلی محکم بھ صورتش سی حرفش تموم بشھ دستنکھی از اقبل

 بود ، سمانھ با نفرت بھم نگاه کرد ستادهی انانھیبھ پشت سرم نگاه کردم کوروش خشمگ
 :  دی بگھ کھ چشمش بھ کوروش افتاد ، رنگ از رخش پریزیخواست چ

 ...خو...نککردم ...ن...یکار..من..م..آقا..آ:  سمانھ
 حاال زود از جلو چشام دور دمی رو شنزی خودم ھمھ چسی نحیالزم بھ توض:  کوروش

 ...شو ، زووووود
 کنان از پلھ ھا ھی ، گرکردی میی صورت سمانھ خودنمای کوروش روی انگشتایجا

 ...  دلم بھ حالش سوختی بود ولیی دختر پررونکھی ، با انییرفت پا
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 ن؟ی زدیلیچرا بھش س_ 
 ...  در موردش بکنمگھی فکر دھی دیبا...  از حد گستاخھ شیحقش بود ، ب_ 
 ... رهیگی بھ دل منھی ، اون االن از من کسی زدن نیلی با سی جواب گستاخیول_ 
 ...  کار کنھنجای اگھی دسینگران نباش قرار ن_ 
 ...  حرفھیبھ خاطر _ 
 دختر قرار نی بود ای مرخصی موضوع نداره ، طاھره خانوم مدتنی بھ ایبطنھ ر_ 

 یازی نگھی االن ھم کھ برگشتن دشونی ای جاادی بگردهی برمی کھ از مرخصیشد تا مدت
 ... سی دختر ننیبھ ا
حق با سمانھ ...  نیی کرد و رفت پایی نداشتم بزنم ، کوروش منو بھ اتاقم راھنمایحرف

 بھ رنگ یونیفوق العاده بزرگ با دکوراس...  عمارتھ نی اتاق انی شک بھتریبود ب
 شدم پرده رو کشی داشت نزدیعی فوق العاده بزرگ و وسی ، پنجره یی و طالیریش

 کل باغ شدی منجای عمارت بود از انی در وسط اقایدق... کنار زدم و داخل بالکن شدم 
...  داره محشرهییبای زیووی و نبود ، چھدی درختھا ھم مانع دی بلندی زد حتدیرو د

 دست ھی شده بود دهی پوشری حری تخت دونفره بزرگ کھ دورتادورش با پرده ھیداخل 
 اتاق ھم نصف  و حمام داخل اتاق بودی بھداشتسی ھم کنار اتاق بود سروکیمبل ش

 لی پر از وسانیتری وھی ی شده بود حتدهی توالتش ھم بزرگ و چزی کمد بود مبایتقر
 کھ بھ نظر نطوری ابھی اتاق عروس و داماد بود عجھی شبزیھمھ چ....  داشت قھیعت
 دمی تخت دراز کشیرو....  کنھی اتاق استفاده منی ھستم کھ از ای نفرنی من اولومدیم

 ...  بخوابمکمی دادم حی بود ترجه نموندیزیتا ظھر چ
 
 :  زبان کوروشاز
 
 شی پخواستمی کھ من می اون طورزیچ چی بھ پدر و مادرم بدم ، ھی چھ جوابدونمینم

 طاھره خانوم ھم دستھ ینرفت ، اسد کھ با بدو ورودمون حرف ازدواج زد نگاه ھا
 شوکھ شد کھ انگار ی ، طورانای لدنی ازش نداشت بعد ھم رفتار مادرم با دیکم
 نی ادی کھ پرسیزی چنی اتاق ھم اولی تومیت رفیوقت...  خانومھ ھی ھمراه من دونستینم

 خانوم ، ھی گمی بھ مادرم می ھم مقصر خود من ھستم وقتدی ؟ شاھیبود کھ اون دختر ک
 خانوم مسن بھ ھیاونا فکر کردن من با ...  دیسنش رو نگفتم ، اصال مادر چرا نپرس

دادم   بھشون اطالعی تلفنی ، ھر چند خودم ھم تعجب کردم وقترمیاون خونھ م
 . .. رفتنی راحت پذیلی خنجای اارمشیم

 و موضع کنھی حسادت مانای اون ھم بھ لی کرد ، حتی سمانھ ھم منو عصبحرکت
 نجای اانای اگھ لی زدن نبود ولیلی واقعا ھم حقش سدیشا...  دهیخودش رو در خطر د

...  کنم ی پدر و مادر رو راضی جورھی دیفعال با...  عذرش رو بخوام دی شد بایموندن
پدر متفکرانھ ...  رفتم نیی بھ طبقھ پای فورش اتاقی استراحت رفت توی براانایتا ل
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 من ، گارد گرفتن تا دوباره در دنیبا د...  مادر ھم روبھ روش ییرای پذینشستھ بود تو
 :  بگن گفتمیزی چنکھی نشستم و قبل از ایگوشھ ا...  بحث رو شروع کنن انایمورد ل

 ...  کنمیقبول م نی گفتی بدم بعد شما ھر چیحی توضھی ، من نیاجازه بد_ 
 :ناچارم باز ھم دروغ بگم...  کمکم کن ای بھ من چشم دوختن ، خدامنتظر

 ینی سنگتی دختر جوونھ و مسئولھی چون اون دی قبول نکندمیخب ، من بھتون حق م_ 
 و تنھا کردمی موندنش می جای برای فکرھی دی نداشتم ، بای من ھم چاره ایداره ول

 بود ، متاسفانھ واحد آپارتمانش رو نجای ادی کھ در حال حاضر بھ ذھنم رسییجا
ازتون خواھش ...  کنھ و منو بندازه زندان تیا از من شکتونھی االن میفروختم اون حت

اصال زنگ ...  و بره رمی خونھ براش بگھی بمونھ تا بتونم نجای ای مدتدی قبول کنکنمیم
 ...   خبر دارهزیھ چ اون از ھمدی بپرسیی از دادیبزن

...  کارت اصال درست نبود گمی بازم می ولکنمی ھم بھ موقع صحبت متییبا دا:  مادر
 ... ی عمل انجام شده قرار دادیبا حرکتت ما رو تو

 رو گفتم ، شما زی کھ بھتون ھمھ چیعھ ، قربونتون برم ، مادر من ، آخھ تلفن_ 
 ...  طرف چند سالشھدیدیخودتون نپرس

 نی از اشتری بیلی خانوم ، من گمان کردم سنش خھی ی کھ تو گفتیجور اون:  مادر
 .... حرفاست

 حاال شما مشکلتون با سنشھ؟_ 
  قبولش کردی بھ راحتشھی رو نممشیشناسی دختر جوون کھ نمھیخب باالخره : مادر  

... 
 ...  راحتالتونی ، خدمی منیمن تضم_ 

 ... باشھ ی راضدی بگم ، پدرت ھم بایچ:  مادر
 ، رو دونمی سکوتش رو نمنی الی کھ دلزدی نمی کھ تا االن ساکت نشستھ بود و حرفپدر

 ...  بزنھیکردم بھش تا اونم حرف
 ...  ندارهیرادیباشھ ، از نظر من ا: پدر  

 اطی پدر بھ حی تا پدر مخالفت کنھ ولادی کرد چشم و ابرو بی کھ متعجب شد سعمادر
 دونمیم...  آشپزخونھ یمادر شکست خورده رفت تو...  نی بمونھ ھمیعنی نیرفت و ا

 ....  انی با ھم کنار بتوننی و مشھی آشنا مانای کم کم با لی نشده ولیکھ ھنوز راض
 آوردم خواستم داخل عمارت بشم کھ پدر صدام رونی بنی ماشی رو از توانای لچمدون

 : کرد
 .... جانم_ 

 نی نزدم بھ ایت رو باور کردم ، اگھ حرففکر نکن من ھم مث مادرت داستان:  پدر
 ...   بشھتی مادرت اذنی از اشتریخاطر بود کھ نخواستم ب

  پدر؟ھیمنظورتون چ_ 
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 ، نجای ای اون دختر رو آوردیلیبھ ھر دل...  یدی خوب ھم منظور منو فھمیلیخ: پدر  
 رو زیدر ھر حال خواستم بگم من ھمھ چ...  نقشت لو نره ی حواست رو جمع کندیبا

 .... دمیفھم
 پدر  نکھیا...  زده رونی از حدقھ بیمن موندم با چشما...  گفت و رفت داخل نویا

 زی بود کھ گفت من ھمھ چی منظورش چی ولکنمیدروغ منو باور نکرده رو قبول م
 !!! ده؟؟؟ی رو فھمی چینی ، دمیرو فھم

منتظر موندم ...  و دو تقھ بھ در زدم ستادمی پلھ ھا رو باال رفتم پشت در اتاق اآروم
 دمی رو کشرهی ، آروم دستگدمی نشنیی باز صدای جواب نداد مجددا در زدم ولی کسیول

...  ومدی می خنکمیدر بالکن باز بود و نس...  اتاق گشتم ی توانایو داخل شدم دنبال ل
 یرگردم ول ، اول خواستم بدهی خوابانایخورد متوجھ شدم ل  تخت کھ تکونیپرده ھا

 ی نبود کھ تویبار اول...  بود دهی آروم خوابیلیخ...  منو بھ سمت تخت کشوند ییروین
 و نمی ساعت ھا بشخواستی حالت بود دلم منی ای ھر وقت توی ولدمشیدیخواب م

 خواب چقدر یتو ی وحشی گربھ نی کنم ، معصومانھ خوابش برده بود اشیتماشا
 ی فکر کنھ بخواستمی از اتاق خارج شدم نمعی زد کھ سریغلت...  شھی تر میخواستن

 ...  اجازه رفتم داخل اتاق
 دادم طاھره خانوم رو بفرستم تا حی نمونده بود ترجیزی تا ناھار چنیی طبقھ پابرگشتم

 ...  کنھدارشیب
 
 :  انای زبان لاز
 

 و منگ بھ اطرافم نگاه کردم جی ، گنیی کھ زدم تلپ افتادم پای خواب بودم با غلتغرق
 وارد شد ، ی کجاست ؟؟ ھنوز ھنگ بودم کھ در اتاق زده شد و کسگھی دنجایا... 

 : طاھره خانوم با لبخند نگاھم کرد
  خانوم جان ؟؟نی بوددهی خوابنیرو زم_ 
 ھا ؟؟_ 
 ... نیی پادیاری بفی ناھار ، لطفا تشریاومدم صداتون کنم برا_ 

 ... رفت
 نیینگاه بھ خودم کردم پا...  بود ی چھ خواب خوبکردمی منگال داشتم فکر منی عمنم

...  دهی تو دلش بھ من خندی داشتم طاھره خانوم ھم کلی بدتیتخت افتاده بودم و وضع
لباسام چروک شده بود تو فکر بودم ...  بھ صورتم زدم ی آبھی و یی سر رفتم دستشوھی

 یک!!  چمدون منھ نکھیعھ ا...  گوشھ تخت افتاد  چمدونھ کنم حاال ؟ کھ چشمم بکاریچ
 !!   البد طاھره خانومنجا؟؟یآورد ا

 خونھ آشنا شدم راحت ھر نی تا سر فرصت کھ با جو ادمی دست لباس مناسب پوشھی
 بھ ی خدا چھ حس خوبیوا...  نیی و مرتب رفتم پاکیآماده ش...  خواستم بپوشم یچ
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حس شاھزاده ھا رو داشتم بھ لباس تو ...  رمی منییپا پلھ ھا نی از ای وقتدهیآدم دست م
 ...  یعجب شاھزاده ا  نگاه کردم و خندم گرفتمیخونھ ا

 اونجا قرار ی بزرگی غذا خورزی از سالن با چند تا پلھ باالتر جدا شده بود و میقسمت
 از حد بزرگ بود و فضا رو شی چون بشدی ھا استفاده می مھمانیداشت ظاھرا برا

 نشستھ بود و مادرش سمت راست ، زی میپدر کوروش باال... اشغال کرده بود 
 رو دور بزنم و کنار مادر زی مستعی ضایلی خدمید... کوروش ھم سمت چپ بود 

 ...   نشستن انتخاب کردمی کنار کوروش رو برای صندلنی ھمی برانمیکوروش بش
 ؟ی نداری ؟ مشکلی ؟ راحتزمیبود عزاتاقت چطور :  کوروش مادر

 ...   خوبھیلیممنون خ_ 
 ... نی بھ طاھره خانوم بگنی داشتاجی احتیزیدر ھر حال اگھ چ:  کوروش

 از ای ھم نبود چون گوی کسل کننده بود و چاره امی رو در سکوت کامل خوردناھار
 ی رو باز کنم ولیبارھا خواستم سر حرف...  خانواده بود نی ای وضع شده تونیقوان
 نگاه یپدر کوروش گاھ...  سکوت من نباشم نی ای دادم شکننده حی شدم و ترجمونیپش
 ... نشستمی منجای ادی فک کنم نباردکی بھ من و کوروش می مرموزانھ ایھا
 

 ھم از سمانھ ی اثرچی رو جمع کرد خدا رو شکر ھزی کل میی خانوم بھ تنھاطاھره
 ...  نبود

 
 و با زدی حرف مسرهی بود برعکس مادرش کھ یبنظرم مرد کم حرفپدر کوروش     

 حواسش بھ ما بود کھ مبادا ی چشمریسواالتش منو سرگرم کرده بود ، کوروش ھم ز
 گفتمی ھم می و ھر چھیزن شوخ طبع...  بپرسھ و من نتونم جواب بدم یمادرش سوال

 مدام بھ مادرش تذکر  کوروشی ولنشدم  ناراحتنکھی با ادیخندی و مگرفتی میبھ شوخ
 یھمگ...  می رو گذروندیدر کل بعد از ظھر خوب....  من ناراحت بشم دی کھ شادادیم

 بھم اجازه می خواب و استراحت روزانھ بھ اتاقاشون رفتن منم حس کنجکاویبرا
 ...  باغیاستراحت نداد و راه افتادم تو

 نگاه کردم نتونستم یھر چ...  کردی ھمھ درخت حال آدمو خوب منی انی بدنی کشنفس
 خونھ داشت کھ دورتادورش ی تا در ورودچی پمھی نری مسھی ، نمی باغ رو ببیانتھا

 چراغ بود ، جلوتر یی درختا ھم چند تای وجود داشت البھ البای بزرگ و زیچراغ ھا
 رو اختصاص داده بودن بھ یمحوطھ ا  داشت وی از باغ درخت کمیرفتم قسمت

 ی بی شده بود ، طراحیبھ روش استخر بود و اطرافش فقط گل کار کھ روقیآالچ
 شی آب سرد فرو بردم ، آخیلب استخر نشستم و پاھامو آروم تو...  داشت یرینظ

 ی خنکدمی چمن ھا دراز کشی ھمون حالت رویچقدر دلم ھوس شنا کرده ، از پشت تو
 ی سرم ، ابرھایاال بیآسمون آب...  لذت بخش بود ی حس کرده بود ولیآب پاھامو ب

 سرم افتاد و ی باالی اھی بود ، محو تماشا بودم کھ سای شکلھی کھ ھر کدوم بھ دیسف
 :  شددیمانع د
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  ؟نیدی خوابنجایچرا ا_ 
 رونی پامو از آب بعی ، سردمیدی می کوروش رو بھ خوبیصاف نشستم حاال چھره  

 دمی ، خجالت کشنیی پادمی شلوارم کھ تا زانو باال زده بودم کشیآوردم و پاچھ ھا
 کوروش بلند بلند زد عمی حرکت سرنیبا ا...  نجای اادی بییھوی کوروش کردمیفکرشم نم

 بود سرش ستادهی ای و بھ حالت خاصبشی جیتو جفت دستاشو کرده بود...  خنده ریز
 ...  پسره ھم مشکل دارهنی ، ازدیکج بود و بھم لبخند م

 خشک کردن شلوارم و گرم شدن پاھام ی آفتاب برای تا از گرماقی سمت آالچرفتم
 ... استفاده کنم

 حرکت شما نی با نمک شده بود ، اافتونی نداشتم فقط قی قصد بدن؟؟؟یناراحت شد_ 
 ...  بودبیواقعا عج

  بود ؟بی عجی ؟ چنیدی خندی بھ چدونمیناراحت نشدم ، فقط نم_ 
 ... دمتونی دی مدلنی ، دفعھ اول بود انی باشی خجالتکردمیخب فک نم_ 
 اونوقت خندش کجا بود ؟_ 
 ...  منظور بودی بدی ، باور کننی ناراحت شدای گوخوامیاوووه ، معذرت م_ 

 بھ ی حس خاصھی گفتن نداشتم کوروش با حرکاتش ، رفتاراش و حرفاش ی برایحرف
دام  مخوادی حس خوب دارم ، دلم مشمھی پی وقتبی خود آرامشھ ، عجی ، انگاردهیآدم م

 ... کنارم باشھ
   ؟نی ھستی راضنجایاز ا_ 
 ... کنمی متی احساس امننجای بود ، ایآره ، بھ نظرم فکر خوب_ 
 ، سواالش ھمھ از سر ری زد بھ دل نگی ، اگھ حرفرهی کم سخت گھیمادرم _ 

  خلق ونی با ای بتوندوارمی ، امکنھی مادی ھم زی ، شوخھیکنجکاو
 

 شتری و بھی کس نداره ، مرد آرومچی بھ ھی ، پدرم ھم اصوال کاریای اون کنار بیخو
 ، رونی برنی عمدتا با دوستاش مای گذرونھی کتابخونش میاوقاتش رو با مطالعھ تو

 خونھ سرگرم ی ، مادرم ھم کال خودشو توسی ھم ننی مرد خونھ نشی ولسی باز نقیرف
 دنی ھم اون بھ دی گاھانی خودشون مای کنھیم  خونمون دعوتادی مھمون ھم زکنھیم

 ی فرارنجای نکنھ ، منو کھ از اتتی رفت و آمد ھا اذنی ادوارمی ، امرهی ملیفک و فام
 کنن ، بھتره کمتر جواب چتی سوال پادی ، ممکنھ زی تحمل کنی بتوندی تو شایداد ، ول

 چون گمیاالن م  رو ازنایا....  ی توجھ باشی نسبت بھ حرفاشون بی کنی و سعیبد
 زود بھ زود بھت سر کنمی می سعرمیمن امشب م...  ادی بشی پیکنھ برات مشکلمم

 رو لمی بھم زنگ بزن شماره خونھ و موبای داشتی کارای ی داشتیبزنم ، اگھ مشکل
 ...  براتذارمیم

 ... ممنون... باشھ _ 
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ھمش ھم با لبخند بھ ما ...  بھ عنوان عصرانھ آورد کی خانوم برامون قھوه و کطاھره
 ...  بگھ کھ منصرف شد و رفتیزی ھم خواست چی چند بارکردینگاه م

 
موقع رفتن ھم ...  ھی چاره چیاز رفتنش ناراحت بودم ول...  ھم سر شب رفت کوروش

  مدت رفت و آمد با دوستاموھی نرم و رونی بھم سفارش کرد کھ تنھا از خونھ بیکل
 ....  شدمنھی قرنطنجای رسما اینیکنار بذارم ، 

 
 کردم ، تا ی رو سپری خوبی ، روزاگذرهی عمارت منی از اومدن من بھ ای ھفتھ اھی

 ، گفتھ بود زود بھ زود ومدی مدنمی نداشتم ، کوروش ھر روز بھ دیبھ حال ھم مشکل
 نکھیاز ا منظورش ھر روز باشھ ، مادر کوروش ھم کردمی فکرش ھم نمی ولادیم

 باھاش جور شدم و منو مسبب یلی ، خلھ خوشحایلی خنھی ھر روز ببتونھیپسرش رو م
 ی ھفتھ چند خانومھی نی ای کوروش تولیاز فک و فام...  دونھی خودش می خوشحالنیا

 یلی من بھ اونا خی معرفی اتاقم بودم البتھ مادر کوروش برای توحایاومدن کھ من ترج
 ھم یرچند با...  کردمی مدای جمعشون حضور پی داشت و فقط در حد معارفھ توجانیھ

 کھ بھم کرد تا ھمراھش باشم خونھ یی رفت و برخالف اصرارھایخودش بھ مھمون
پدر ...  پدرش با من بودن ای ساعات اصوال کوروش نی ایموندم ، تنھا نبودم و تو

 بزرگش ی و از کتابخونھ برمیاکثرا من براش قھوه م...  ھیکوروش مرد مھربون
 گھی میرانی قھرمانان ای و از داستان ھاخونھی برام شاھنامھ میگاھ...  کنمیاستفاده م
 نھیبی مشتاق بودن منو می ، پدر کوروش ھم وقتدمی داره و تا آخر گوش متیبرام جذاب

طاھره ...  کنھ فی تعریری اساطی از داستان ھایزی تا برام چشھی مبی ترغشتریب
 ، بارھا ھطونی ھم شیلی مظلومش خی و برعکس چھره ھیخانوم زن فوق العاده مھربون

 خدمتکار ھی از شتری بیلی و خھیمی ھاش بودم با مادر کوروش ھم صمطنتیشاھد ش
 ی غذایی و چندتارمی مششی اصوال پی ، موقع آشپزذارنی خونھ بھش احترام میتو

 باغ منو ی تونکھی مگھ انمشیبی کمتر مھی خوبرمردی ھم پاسد...  گرفتم ادیساده رو 
 کھ مواظب باشم گل ھا رو دهی و مدام تذکر مشھی مشدای پعی سرنھیسرگرم گل ھا بب

 باغھ و ھر ی توی گل ھای روتشیخالصھ کل حساس...  دست نزنمنمیلگد نکنم نچ
در کل با ھمھ احساس ...  گل ھا ی سمت باغچھ رمیوقت بخوام سر بھ سرش بذارم م

 ھمھ ا من بکردی کھ  فکر می زودتر از اونیلی کوروش خی و بھ گفتھ کنمی متیمیصم
 و آزادانھ پوشمی ، راحت لباس مکنمی بخوام میطنتی ھر شی بھ راحتگھید... جور شدم 

 ...  گردمی باغ و عمارت میتو
 کوروشم از تعجب شاخ یخونھ  دی شنی تلفنی باالخره از مسافرت برگشت و وقتایمح

 ای نزنھ ، دلتنگش بودم و چون محیدر آورد بھش گفتم فعال بھ ساناز و مونا حرف
 رو ای بردارم و ھم محلی وسای قرار شد کوروش منو ببره تا ھم کمنجای اادی بتونستینم
 .... نمیبب
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 ی ھر چند طاھره خانوم نگاه ھامی رو بھانھ کرددی شک نکنن خرادی زھی بقنکھی ایبرا
 ... کردی بھمون میمرموز

 :  بھ خودموندی رسنکھی کوروش از ھمھ جا حرف زد تا اری مسیتو
 بھ من و ی کھ خوردی بود ، اون موقعستی پی تودمتی کھ دی اولیدفعھ :  کوروش
بل  قی ولرمتی بود کھ بگنی کھ مغزم دستور داد ایزی چنی پلھ ھا ، اولنیی پایپرت شد

 برام یمشکل...  و منم تعادلم رو از دست دادم و افتادم ی دستم بھت برسھ افتادنکھیاز ا
 ، اما تو نی زمی خوردی نشده باشھ چون بدجورتیزی چھ حواسم بھت بود کومدی نشیپ
 بدون دمی دی وقتی وھلھ اول نگرانت بودم ولی تو ، توی توجھ بھ من و اطرافت رفتیب
بعد ھم ...  ی مغروری ناراحت شدم و فک کردم از اون دستھ دخترای رفتی حرفچیھ

 دمی فھمانی شااز  ودمتی و گولھ برف زدن کھ دوباره دیبچھ ھا شروع کردن بھ باز
 بھ ی صورت من و شروع کردی توی ھم گولھ برف رو زدیوقت...  ییھمراه اونا

 انی خانوم شایدوستا چون از ادی لجم گرفت و احساس کردم ازت بدم می حسابدنیخند
 بود ی دعوا و لج و لجبازی ماجرا رونی ما بعد از ایبرخورد ھا...  نزدم ی حرفیبود
 مجتمع من ی تودمی ھم فھمی وقتیومدم چون تو حضور داشتی ھم نانی شای عروسیحت

 نکھیتا ا...  کردنت بودم رونی بی بھانھ براھی داغ کردم و دنبال گھی دیکنی میزندگ
 نی کرد کل نفرتم از بریی نسبت بھت تغدمی اون اتفاق برات افتاد ، کال دیشب عروس

 نکھی شده ، نھ ای چدمی فھمھنکی تا اارمی کنجکاو بودم سر از کارت در بشتریرفت و ب
 برام  مھم ی مث خودم زخم خورده بودنکھی از سر ترحم باشھ نھ اصال ، ایفک کن

 تو مقصر دمی تازه فھمدمی رو دستی پلمی فی و وقتدنمی روز اومد دھی ھم انی ، شایشد
 دخترا ھی با بقتتی ، کال اخالق و شخصی و جالب کھ اصال از خودت دفاع نکردینبود
 ...  تفاوتت منو جذب خودت کردنی ، اکردیم فرق
 و تونھی نمی رو بزنھ ولی حرفخوادی کوروش برام مفھوم نبود ، حس کردم میحرفا

 حرفا نی ، از من خوشش اومده بود و من براش مھم بودم ، اکنھی میمدام با کلمات باز
 نھ ، ای ابراز عالقھ داره ی حرفاش معنانی ادمی اصال نفھمنکھی بھ دلم نشست ، با ایلیخ
 ...    دختر مواظب باشیھ...  زدیتلنگر م  داشت بھمیزی چھی باز یول
 
 کھ کوروش می بود ھنوز کامل وارد نشدهم،ی شدنگی در رو زد و وارد پارکموتیر

 : گفت
 ...  بدمحی توضنای واسھ ای کم داشتم ، حاال چطورنویھم_ 
 مشغول صحبت بودن اطی حی کوروش توی کھ اشاره کرد نگاه کردم دوستای سمتبھ

 ... ما ھمھ خشکشون زددنیکھ با د
 ...  دنبالتامی دوستت منم بعدا مشی برو باال پمیشما مستق:  کوروش

  ؟ادی نشی پیباشھ ، فقط االن مشکل_ 
 ی ھر چدونمی ممی آماده کندی بزرگ بای عھی شاھی ی خودمونو براینھ ، ول: کوروش  

 ... شنیبگم قانع نم



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 144 

  میبرا
 باال ی ھم ، شونھ ای رفتھ بود توی مھم نبود اما کوروش اخم ھاش بدجورادی کھ زن

بھ محض ... رفتم سمت آسانسور  راست کی کوروش ی شدم بھ گفتھ ادهیانداختم و پ
 ...  شدی چدمیسوار شدنم ھجوم آوردن سر کوروش کھ در بستھ شد و نفھم

 شده و قصد جون منو داره ، دای پاروی اون ی سر و کلھ نکھی نگران بود از ایلی خایمح
 ی خانوادش گفتم کمتیمی براش از صمی بھ کوروش ھم اعتماد نداشت و وقتیاز طرف

 مساعد نشده طی کھ شرای  حرف زدن قرار شد تا موقعیبعد کل...  آسوده شد الشیخ
 یزیباز در مورد مونا و ساناز سفارش کنم کھ چ  اول خواستممینی رو ببگھیکمتر ھمد
 و گنی ھم مانی و حتما بھ شادنی کوروش ما رو با ھم دی افتاد دوستاادمی ینفھمن ول

خودم ...  چرا بھشون نگفتم کننی از من گلھ م و بعد ھمفھمنیدر آخر مونا و ساناز م
 اون خونھ خبر ھ من واسھ رفتن بلی بھشون بدم اونا کھ از دلی بودم چھ جوابجیگ

 شدی رو نمی دروغچی بزرگ چون ھی عھینداشتن پس کوروش حق داشت بگھ شا
 گرفتم می و دست آخر تصممی فک کردی ھم کلایبا مح...  مسئلھ مطرح کرد نی ایبرا

 خواست بھ دوستاش بگھ من ھم ی خود کوروش بذارم تا ھر چی رو بھ عھده یھمھ چ
 .... بھ ساناز و مونا بگم

 دم در واحد نیی با خودم برداشتم و رفتم پاگھی دلی وسای سرھی واحد خودم رفتم و بھ
 از دوستاش در رو باز کرد و منو با یکی من ی در زدم کھ بد شانسستادمیکوروش ا

 دوستاش اومدن جلو در ، واقعا یکی یکیپشت سرش ...  دین چمدون بھ دست داو
 کرد رونی حرکت کل دوستاشو بھی و با دیرس  بگم ، کھ کوروش بھ دادمی چدونستمینم

 شد ی چدمی حرکت کوروش جا خوردم و نفھمنیاز ا.... و دست منو گرفت و برد تو 
 دست پاچھ نقدری شده ، چرا ای چینی ... بود دهی کوروش درھم و رنگ پری افھیق... 
 .... شده

 
 :   زبان کوروشاز
 
 خوادی خودم مدام سرگردونم و دلم می خونھ امی چھ مرگم شده ، ھر وقت مدونمینم

 من ی رسما متوجھ عالقھ گھیپدر د...  بزنم انای سر بھ لھیزودتر فردا برسھ تا برم 
 دی پرسانای رو بردم خونھ باغ ، اسد در مورد ازدواج من با لانایشده ، اون روز کھ ل

 با اشاره بھ اسد گفتم آره ی نفھمھ کھ اشتباھیزی چانایل  اون لحظھ ھول کردمیمنم تو
 حواسش بھ ما نقدری انی ھمیحتم دارم کار خود اسد باشھ ، اون بھ پدر گفتھ برا... 

 و من االن متوجھ شدم منظور دهی رو فھمیھست ، ھمون روز اول بھم گفت ھمھ چ
 کھ ی حسنی عالقھ دارم ، اناای واقعا من بھ لینی یول...  اناستی من بھ لیپدر از عالقھ 

 و جی خودم ھم گدونمی ؟؟؟ نمانای عشقھ ؟؟ اونم بھ لینی دوانده شھی دلم ریچند وقتھ تو
 کردم بھ پدر بفھمونم یھر چند بارھا سع!!!  عاشق شدم ی راستیراست... کالفھ ام 
 خودم...  سی عالقھ ننی در ای اون اصرار داره کھ بگھ مطمئنھ و شکی ولکنھیاشتباه م
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 نگھ نجای رو اانای لیشتری بھانھ مدت بنی بشھ بھ ادی شای از طرفکنمیھم دارم قبول م
 ی چند بارمی مستقری مادر بھ طور غی ھمھ متوجھ شدن حتبای خونھ تقریتو... داشت 

...  نھ ؟ و من فقط لبخند زدم و سکوت کردم ای دارم انای بھ لی بود حسدهی پرسازم
از اون طرف مادر ...  مجتمع ، ھمھ شک کردن ارمشی تا برفتم انایامروز کھ دنبال ل

 از ما گفتنی باور نکردن و ممیری مدی خرھی ی گفتم برایو طاھره خانوم کھ ھر چ
 رو ی واقعلی دلی بگم وقتتونستمی میچ...  دی خوش بگذروننیری منی نکن ، داریمخف

 انای لنکھی زبون آوردم با اھ ھم ناخوداگاه حرف دلم رو بنی ماشیتو....  گفت شدیھم نم
از ...  نکردم دوسش دارم انی ھم من واضح بدی تفاوت بود ، شای خونسرد و بیلیخ

 رو انای ، ل قوز شدی قوز باالگھی ددنی بچھ ھا ما رو با ھم دیاون طرف ھم وقت
 واحد من تا می بود کھ برنی کھ تونستم بھ بچھ ھا بدم ایفرستادم باال ، و تنھا جواب

 ی توانای چند وقت لنی کرده بودن ، حق داشتن چون اچمی سوال پیحساب...  بدم حیتوض
 دمیدی مدام خونمون بودم و کمتر بچھ ھا رو مشھیساختمون نبود و من ھم برعکس ھم

 لحظھ ھی و مھرداد با من کار داشتن کھ اومده بودن خونھ باغ و دی دوبار ھم سعیکی
 دنی االن کھ ما رو با ھم دی ولچوندمشونی پقع بودن ھر چند اون مودهی رو دانایل

 ی اصللی دلتونستمی ، نمومدی خواستم بگم با عقل جور در نمیھر چ... مطمئن شدن 
چقدر بچھ ھا خوشحال ...  باھاش ازدواج کنم رو بگم و بھ ناچار گفتم کھ قصد دارم

 من بشنون ز انوی انگار منتظر بودن فقط ھمرفتنی راحت پذیلی حرف منو خنیشدن و ا
 و مھرداد و فرزاد ھم دی در و پشت سرش سعی جلودی پرثمیدر زدن ، قبل از من م... 

 انای بزنن و بھ لی بچھ ھا گندنکھی در بود قبل از ای جلوانایشک نداشتم کھ ل... رفتن 
 نکردن ھنوز ی بچھ ھا اعتراضرونی از ازدواج بزنن رفتم و ھمھ رو ھل دادم بیحرف

 تعجب کرده بود دستشو گرفتم و آروم آوردمش ی حسابانای لی ولن شوک بودیھم تو
 یمونده بودم چ...  ی سوالافشی بود و قجیچشماش گرد شده بود گ... تو و در رو بستم 

 بھش ینی...  دادی نشون می بھ بچھ ھا گفتم چھ عکس العملی چدیفھمیبھش بگم اگھ م
 ای دل رو زدم بھ درشھی دستم دلخورتر مز و بعدا افھمھیاگھ نگم باالخره م...  نھ ایبگم 

 :   کھ کردم آروم باشم گفتمیو با ھمھ تالش
 یراض عنوان چیبھ ھ... چون ....  بھ بچھ ھا بگم ی دروغھیمن ناچار شدم ... من _ 
 ...  نداشتمیچاره ا.... دیببخش...  شدنینم
 :   کج کرد و گفتی بود سرشو کمجی ھنوز گانایل

   شده ؟یچ!!!  چھ خبره نجای افھممی من اصال نمیول_ 
ازدواج ...از ... از ... شما ... با ...  خوامیم...  خوامیراستش من بھ بچھ ھا گفتم م_ 
 ... کنم

 برام جالب بود منتظر ھی چطورانای لی عصبی افھی قنکھی تصور انیی انداختم پاسرمو
سرمو آوردم باال و بھش نگاه کردم ...  سکوت کرده بود ی بزنھ ولیبودم حرف
 ... کردیکامال خونسرد نگاھم م...  زدی نمی حرفچی بود و ھستادهی ایھمونطور

  شده ؟؟؟ی چنیآخر نگفت_ 
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 ازدواج رو تا حاال ی ھم کلمھ دی گفتم ازدواج ؟؟؟ شادی نفھمینی!!!  متوجھ نشد ؟؟ینی 
 :  گفتیمجبور شدم دوباره جملم رو تکرار کنم کھ در کمال ناباور!!!  دهینشن
  ؟؟؟نی مضطرب ھستنقدری شده کھ ای چدمی من پرسیول...  نی بار گفتھی نویا_ 
 
 ی بزیبت بھ ھمھ چ قدر نسنی دختر انی چرا ادونمی مھم نبود نمانای لیانگار اصال برا 

 انایالبتھ کھ ل...  گھی دروغ بود دھی شلوغش کردم ، خب یادی ھم من زدیشا... تفاوتھ 
  ھم مھمھیلی کنھ خدای پقتی دروغ حقنی اخوامی من کھ می برای بکنھ ولی فکرنیھمچ
 .... 
 رو بھ بچھ ھا یزی چنی من چندی باشانی نشده ، فقط گفتم در جری خاصزی ، چیچیھ_ 

 ...  گفتم
 ... نی کردی فکر خوبمیدی نرسی اجھی بھ نتمی فکر کردیلی ھم خایمن و مح... باشھ _ 

 .... بھی عجیلی دختر واقعا خنیا
 

 بچھ ھا پشت می اومدرونی بی صالح ندونستم مخصوصا کھ وقتگھی اونجا رو دموندن
 مسخره ی نشست و بچھ ھا بعد کلنی ماشی توجھ بھ اونا رفت و توی بانایل... در بودن 

 ...  شدن کھ برمی و دست انداختن من راضیباز
  رو رسوندم خونھ باغ و زود برگشتمانایل

 
 ، کاش بھش زدمی مانای دلم رو بھ لیکاش امروز حرف اصل...  چم شده بود دونمینم... 

 .... کاش... دوسش دارم گفتمی کنھ ، کاش مدای پقتی دروغ حقنی اخوادی دلم مگفتمیم
 ...   قبول نکنھی وقت منو بھ عنوان ھمسرچی ھانای کھ  لنھی از اترسم

 
 : انای زبان لاز
 
...  دوستاش رو متقاعد کنھ گفتھ بود قراره با من ازدواج کنھ نکھی ایکوروش برا 

 ھی گفتی دروغ ، کاش مگفتی کاش نمیا...  ناراحت ای خوشحال باشم دونستمینم
 ازم ی کاش واقعنیا...  کوروش منو دوس داشتھ باشھ خواستیدلم م...  قتیحق

 اون گفت مجبور شده دروغ بگھ یول...  دادمی حتما جواب مثبت مکردی میخواستگار
حق داره ، من ...  با من ازدواج کنھ خوادی بھ من نداره و نمی عالقھ اچی ھینی نیا... 

 کوروش من ی شده ، براریخ آشغال تسھی ھستم کھ روح و جسمم قبال توسط ی دخترھی
ھر چند اگھ کوروش ھم از من ...  نداره یتی دختر دست خورده ام کھ جذابھی

 من ھنوز حل یمشکل روح...  جواب مثبت بدم تونستمی ، من نمکردی میستگارخوا
 کس نگفتم چی ھیو ھنوز اون اتفاقات شوم رو برا...  خورمینشده ، ھنوز قرص م

 شدن بھ کوروش منع کی کھ منو از نزدھیزی چنیگم و ا بدی کوروش بایحداقل برا
 کنم مدام بھم تلنگر دای حس پی کھ ھر وقت خواستم بھ پسرھی ھمون حسنیا...  کنھیم
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 اونا یھمھ ...  ی کندای بھ مرد ھا عالقھ پدیتو نبا...  انای لیتونیتو نم.... نھ ...  زدیم
 یاونم ارضا...  ھدف از بھ دست آوردن دخترا دارن ھیھمشون ...  ھستن یعوض

 نیا ،  رابطھ داشتھ باشمی با مردتونمی وقت نمچیمن ھ...  درونشون یشھوت نھفتھ 
 وقت چیمن ھ...  کنمیو چند سالھ دارم با خودم مرور م...  کھ دکتر بھم گفت ھیزیچ
 .... ی زندگنیھ العنت ب.... نھ ...  وقت چیھ...  تونمی وقت نمچیھ...  تونمینم

 واقعا ھم ای کنمی حس منطوری من ادونمینم...  کوروش منو رسوند رفت نکھی از ابعد
 خاص اسد از بدو ورودم و بعد ھم طاھره خانوم و پدر و ینگاه ھا...  شده نطوریھم

 نمھ مشکوک ھی کردنی با من برخورد می جور با محبت ترھیھمھ ... مادر کوروش 
  ؟؟؟ینی شده ی ، چزدنیم
 
 عمارت گرفتن ، از صبح طاھره خانوم در تکاپوعھ ی زنونھ تویامروز ھم دورھم  

 ھی ، پدر کوروش ھم رفت تا جمع خانوما راحت تر باشن فک کنم ادی می ھرهی می، ھ
 ی کتاب برداشتم برایی کتابخونھ و چندتایرفتم تو...  باشھ شھیکم شلوغ تر از ھم

 :  گفت ودیمادر کوروش رس... مطالعھ 
 

  ؟؟؟ی آماده بشیخوای نمزمی جان ، عزانایل_ 
  نداره ؟ی مونم ، اگھ اشکالی اتاقم می توشھیمن ؟؟ خب مث ھم_ 
 ھی ، چند وقتنجای اانی ملی فامی و اکثر خانوماھی خانوادگھی مھمونھی نیراستش ا_ 
 تو ھم خوامی ازت منی ھمی ، براننتی کھ مشتاقن ببنھی ای مھمان ما ھستنجای تو ادنیشن

 ...  ما باششی و پای بی مدت کمی حداقل برایشرکت کن
 ھا ندارم ی جور مھماننی بھ ایلی مادی زدیشناسیشما کھ منو م... ماه چھره جون _ 

 پچ ی و در گوشکردنی میبی عجی نگاه ھایلی ھم کھ جمع دوستانتون بود خشیدفعھ پ
 ... کنھی منو ناراحت منی اکردنیپچ م

 خاطر بود نی کردن بھ ای ادبی ، اونا اگر ھم بی بگردم ، چرا زودتر بھم نگفتیالھ_ 
 ی اعضانای ، اکنھی دفعھ فرق منی اما ای بودن چرا مھمان ما شددهی نفھمیی جوراھیکھ 
 ...  دنی فھمبای ھستن و تقرلیفام

   ؟؟دنی فھمگھی کھ مھی بھم زد ، منظورش چی خاصلبخند
  اونم فقط بھ خاطر شماشمی جمع حاضر می توی کوتاھ مدتی خوب من برااریبس_ 
... 
 داشونی االنھ پرهی ، فقط زود برو آماده شو کھ دزمی دل مھربونت بشم عزنیقربون ا_ 
 ... شھیم

  کردی بگھ و من من میزی افتاد بره کھ چند بار برگشت چراه
  ماه چھره جون ؟؟نی بگنیخوای میزیچ_ 
 ھی اگھ ممکنھ ی ولزمی جسارت کنم عزخوامی ظاھرت مرتب بوده نمشھیراستش ، ھم_ 

 ... یالبتھ ھر طور خودت راحت تر...  جمع ی توایکم متفاوت تر ب
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 لباس شھی و ھمکردمی نمشی وقت آراچی ، ھدمی فھمی ماه چھره رو بھ خوبمنظور
 فیر ظی لباس ھای منو توخوادی دلش میلی بارھا بھم گفتھ بود خدمیپوشیاسپرت م

 راحت شد رفت تا خودش ھم آماده الشی خی گفتم و وقتیچشم...  نھی ببیزنانھ و مجلس
 ...  اتاقمی تومکتاب ھا رو سر جاش گذاشتم و رفت... بشھ 

 می بزنم کھ مورد قبول ماه چھره جون باشھ ؟؟؟ باالخره تصمیپی حاال چھ تاووووم
 ....  گرفتم و رفتم حماممویینھا
 
 رفتن استرس دارم ، طاھره خانوم در نیی پای برای کارم تموم شده ولشھی می اقھی دقده

 : زد و وارد شد
  مھمونا ھمھ اومدن و منتظر شما ھستننیی پانیاری بفی جون ، خانوم گفتن تشرانایل_ 
... 

 خانوم گفتی بھم منکھی صدا کنھ از اانای از طاھره خانوم خواستھ بودم منو لخودم
 :  خانوم منو برانداز کرد و گفتطاھره...  ومدیخوشم نم

 !!!  نیچقدر خوب شد_ 
 کار پوری لباس با گنھی قسمت سی ژوپ قرمز کھ توینی مھی کردم ، نھی آی توینگاھ

 شده بود بھ دهی بھ ھمون رنگ پوشپوری با گی پشت لباس تا کمرم بود ولیشده بود باز
 و ای بار ھمراه محھی نوی لباس سخت پسند بودم و ای بود اصوال توباینظر خودم ھم ز

 بودم کھ بعدا منصرف شدم و دهی خرمی رفتھ بودا مونی عروسدی خریساناز کھ برا
 ختھی بلندمو لخت شونھ کردم و دورم ریموھا...  تر باشھ دهی دادم لباسم پوشحیترج

 شیآرا...  تل با گل بزرگ بھ رنگ لباسم زدم کھ صورتمو جذاب تر کرده بود ھیبودم 
 بسنده کردم ملیر  بھ رنگ لباسم وغی رژ لب جھی بھ نی ھمی وارد نبودم براادیھم ز

 یکفشا...  عوض شده بودم ی ھم کلینطوریھر چند ھم
 

 قد دراز منو محروم نی مدل کفشا بودم اما انی در حسرت اشھی ھمدمی دارمو پوشپاشنھ
د و زودتر رفت جلو افتا...  رونی ، آماده بودم و ھمراه طاھره خانوم اومدم بکردیم
 ی ھمراه خنده ھایمی مالکی موزیمنم آروم آروم تا دم پلھ ھا رفتم ، صدا...  نییپا

 دارن ، راه افتادم و پلھ ھا ی بود مشخص بود جمع شلوغهدیچی زنان در ھم پیمستانھ 
 ھمھ رو ی بود و حاال بھ خوبییرای وسط پذقایراه پلھ دق...  نیی رفتم پایکی یکیرو 

 سنگ مرمر پلھ ھا باعث شد ھمھ بھ طرف ی کفش ھام روکی تکی تی ، صدادمیدیم
 خوبھ کردی متیاذ  منوزشونی تی کھ استرسم شروع شد ، نگاه ھایوا... من برگردن 

جون کندم ...  شدمیھمشون خانوم ھستن اگھ مرد ھم حضور داشت ھمون وسط ولو م
 دی منو کامل دنیی ھمون باال تا پا راه پلھ ھم باعث شد ازنی ، ادمی رسنییتا بھ پلھ پا

 و جذاب شده کی چھ قدر شدیھمھ ساکت بودن ، ماه چھره جون بھ دادم رس... بزنن 
 کت و دامن نی ای ولگشتی خونھ می توکی و شی رسمیشھ با لباسایبود ھر چند ھم

 ....  واقعا جذاب ترش کرده بود خوش بھ حال پدر کوروش
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 :  زد ، رو بھ جمع خانوما گفتی لبخند جون دارپمی گرفت و بھ تدستمو
 ....  زمی عزیانای از لنمیا_ 

 ی کرد با ھمھ دست دادم و بھ لبخندی خانوما رو معرفیکی یکی برد جلوتر و منو
 کدوم در خاطرم نموند ، باالخره قسمت چی تعداد باال بود اسم ھنقدریا... بسنده کردم 
 ی بھی بقی کردم بھ نگاه ھای چھره جون نشستم و سع ، کنار ماهدی رسانیمعارفھ بھ پا

 و خنده و ی عادیکم کم حرف ھا...  شروع شد شونتفاوت باشم دوباره پچ پچ ھا
 کردمی جمع رو تحمل می من فوق العاده کسل کننده بود زوریاوووف برا...  یشوخ
اونم بدجور !!!  دختره نیبازم ا...  چشمم بھ جمال سمانھ روشن شد ییرایموقع پذ... 

 من یلو شربت رو جینی ، بھ زور سھی از دستم عصبانینگاھم کرد معلومھ حساب
 ...   برنداشتم کھ بھش برخوردنی ھمیگرفت برا

 بھ سمت من اومد و کنارم نشست کل ی بازیلی رنگ شده و لباس خی با موھایدختر
 زد و دستشو بھ سمتم دراز ی بود لبخنددهی بھ خودش رسی بود و حسابشیصورتش آرا

 : دمشی معارفھ ندیکرد تو
 ... انایل... نی معروف باشی اون دختر غربدیشما ھم با... ھستم لوفرین_ 

 رفتار ی طورشناختی گفت انگار کھ از قبل منو می کلمات رو با حالت خاصنی اتمام
 ...  منھی عاشق دلخستھ کنھی ندونھ فکر می ھر ککردیم

 ...  ھستمانایلھ لب... خوشبختم _ 
  باشھری تو گوشھ گییبای بھ زی دخترسی ، اصال خوب نزمی عزیکنی مری سییتنھا_ 
... 
 ...  تنھا باشمدمی محی ترجادی خوشم نمی از جو مھمونادیراستش ز_ 
 ...  کھ پسر توش نباشھ کسل کنندسی مھمونکنمی دلم ، درکت مزیاوه عز_ 
 ...  آروم نشستمستمی آشنا نی نبود چون با کسنینھ منظورم ا_ 

 رو داد وانی شربت اومد طرف ما و لوانی با لگھی دختر دھی بزنھ کھ ی حرفخواست
 : دستم

 با ھمھ ریبخور گلم ، از دور حواسم بھ تو  و سمانھ بود ، رفتارش رو بھ دل نگ_ 
 .... ارهی مییرای و پذای مھمونی برانوی چرا زن عمو ھمش ادونمیمشکل داره فقط نم

 کھ لوفری نی کردم چقدر چشماش آرامش داشت برخالف چشمای اسپرتش نگاھپی تبھ
 نداشت و رنگ چشم و موھاش ی چندانشی ، آراکردی بھ آدم منتقل می حس خاصھی

طرف ...  چھره ھا رو دوست داشتم نی ھا ، چقدر ایرانی بود مث اکثر ارهی تیقھوه ا
 : ن شروع بھ صحبت کردلوفری من نشست و با نگھید
  ؟یدی پوشھی چھ لباسنی اایمیک:  لوفرین 
 ... ی قشنگنیبھ ا!! چشھ مگھ :  ایمیک 
 ... ی مامان بزرگ شدنی کھ عنی نھ ایدیپوشی لباس بازتر و جذاب تر مھی:  لوفرین
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 کھ ی و حواسمو بھ شربت خنکاوردمی سر در نیزی اونا چنی بی گفت و گواز
 بود کھ اون دختر اسمش نی ادمی کھ فھمیزی حرفاشون تنھا چنیاز ب...  دادم خوردمیم
 رو با لوفری کوروشھ ، اما ھنوز نسبت نی و از قرار معلوم دختر عمواستیمیک

 ... دونستمیکوروش نم
 بھ ایمی از اون جمع برم کھ متوجھ حرف کخواستی ، دلم می تکراریبازم حرفا 
 :  شدملوفرین
 .. ی کارات جمع کننی حواستو بھ اشتری بدی باھیاسیتو کھ بابات س:  ایمیک 
 ، شمی و منکرات راحت مسی راحت از شر پلیلی خیاتفاقا بھ خاطر شغل دد:  لوفرین

 ...  رو بھشون بگمی اسم ددھیفقط کاف
 کھ بھ ی رفتار کنی و طوری پدرت رو بفھمتی موقعدی ، تو بالوی نی خریلیخ:  ایمیک

 ... یکنیت سوءاستفاده ھم م اونوقیکار پدرت لطمھ نزن
 ...  رو ببرمای لذت دنخوادی بسھ ، دلم مدی ھات ترکحتی سرم از نصایمی کیوا:  لوفرین
 ... برات متاسفم:  ایمیک

 :  تکون داد و دست منو گرفت و گفتیسر
 ...  آشنات کنمشتری با مادرم بخوامی ، ممی برایب_ 

 ...  جا نشستن بودھی ، بھتر از ومدی خوشش نادی زلوفری نی کردم ولشیھمراھ
 بود من کنار نی نسبتا مسن سپرد و رفت ، انگار قصدش ای منو دست خانمایمیک
   نباشم چرا ؟؟؟لوفرین
 و خوشبختانھ دی از کانادا  پرسشتری بود ھم صحبت شدم و بایمی اون خانوم کھ مادر کبا
 داد و ھم صحبت تیباالخره رضا...  نکرد ی سوالای ی دخالتمی شخصی زندگیتو

 زدن نشستھ بودم ، فرصت رو مناسب می جی برای مناسبی شد ، جای اگھیخانوم د
  اتاقم و استراحت کنی برم توخواستمیم یلی ، خرونی از عمارت زدم بعی و سردمید
 
 م
 .... شدنی و ھمھ متوجھ رفتنم مشدمی رد مییرای از وسط پذدی بایول 

 ماه صورت و بھشتی خنک اردمی بود و نس غروبکی ، نزدزدمی باغ قدم میتو
 ھوا رو زودتر بھ بدنم رسوند سردم شد و ی لباس بازم خنکادادیموھامو نوازش م

 کھ ھنوز آفتاب داشت کنار گلھا بود ی تنھا ضلعگشتمی باغ میدنبال تھ مانده آفتاب تو
دم اسد ھم  بودم و احتمال دای در ورودکیزدن.... خودمو بھ اونجا رسوندم تا گرم بشم 

 ی رو کنار گلھا قدم زدم کھ صدایمدت....  ازش نبود ی خبری بشھ ولدایسر و کلش پ
 یچی اسد دست بھ کمر دوان دوان با قدی نکشقھیبھ دق... بوق ممتد از پشت در اومد 

 ی راننده ی اومد در رو باز کرد و برارونی درختا بی دستش از البھ الی تویباغبان
 نیاسد در رو بست بھ طرف ماش...  وارد باغ شد نی تکون داد و ماشی دستنی ماشیتو

 اسپرت پی شد ، تانی نمایقامت پسر قد بلند و چھارشونھ ا.... رفت و در رو باز کرد 



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 151 

 بھ ی سرش زد و کمی باالنکشوی بود عانی نمای بھ خوبشی ورزشکارکلیزده بود و ھ
 : دمیصداشونو شن... ودم  مشخص نبادی و زمی داشتصلھجلو قدم برداشت ، فا

  ھنوز تموم نشده اسد ؟؟؟یمھمون_ 
 ....  نمیبی مرمی آقا االنھ مدونمینم_ 

 افھیق....  ذاشتی پسر احترام منی از کوروش و پدرش بھ اشتری بیلی بود اسد خبیعج
 ... اوردمی فکر کردم بھ خاطر نی ھر چی ولزدی برام آشنا میلیپسره خ

 :  گالکی خواست بھ طرف عمارت بره کھ چشمش بھ من افتاد ، اونم نزداسد
 

 ، باغ بھ ای گلھا ننی دختر ، چقدر بگم سمت انجای ایعھ عھ عھ ، تو باز اومد:   اسد
 ....   برو اونطرفاالی ، نجای ایای چرا ھمش می بزرگنیا

 ...   اسدنی کرد و رفت خندم گرفتھ بود از دست ای لب غرغرری ھم زبعد
 کردی باشھ با تعجب و بھت نگاھم مدهی ترسیزیچشمم بھ اون پسره افتاد انگار از چ    

 بدو بھ لوفری تفاوت بھ سمت عمارت رفتم کھ نی چشھ بگھی دنیوا ا... خشکش زده بود 
 سمت اون دی کرد عجلھ داشت و دوی سرسریسمتم اومد باھام دست داد و خداحافظ

 با من رفتن ی جون ھم اومدن و بعد از  خداحافظه و ماه چھری اگھیخانم د... پسر 
 ییحرفا...  زد شیشونی بھ پیماه چھره پسره رو بغل کرد و بوسھ ا... سمت پسره 
 در رو باز کرد دی بوق ، اسد دوی ، راه افتادم سمت عمارت ، باز صدادمیزدن کھ نشن

 :  گفتیلند بی آورد و با صدارونی کھ جلو نشستھ بود سرشو بلوفرین
 ....  دخترنمتیبیبعدا م.....  ، خدافظ انایل_ 

 توجھ بھ ی ، بکردی زدم پسره ھنوز با تعجب نگاھم می دست تکون دادم و لبخندبراش
 ... اونا رفتم داخل عمارت

 ، نجای اومدی اتاقم ، امشب کوروش می راحت رفتم توالی کم مھمونا رفتن و با خکم
 ......  دادم استراحت کنمحی تا اومدنش ترجنی ھمیبرا
 
 :   زبان کوروشاز
 

 دلم ی از دوستانم بودن ولیلی البتھ خگشتمی روانکاو معتمد مھی بود دنبال ی روزچند
 گرفتم با دکتر سام صحبت کنم ، میباالخره تصم...  رو بدونن انای مسئلھ لخواستینم
 ی خارج از کشور بود و بھ تازگی اون دوره بود مدتی دانشجوھا تونی از بھتریکی

 دیشا...  شلوغھ ی حاذقھ  و مطبش ھم حسابیلیکارش خ ی کھ تودمیشن...  رانیاومده ا
 انای با لدی اول بایول...   رمی بگانای لی وقت براھی ییبتونم رو حساب دوران دانشجو

 ...  کنمشی راضدی مورد حرف بزنم بانیدر ا
 ...  بھ غروب نمونده بودیزی آماده شدم چرمی مدنشی گفتھ بودم امشب بھ دبھش
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 دیرسی کھ بھ نظر منطوری شلوغھ ، ای متوجھ شدم دم در حسابدمی خونھ کھ رسکینزد
 ...  دوره داشتھیامروز ھم مامان مھمون

 خالھ ی دادم صبر کنم ھمھ برن و بعد داخل خونھ بشم اصال حوصلھ حرف ھاحیترج
 ... زنکشون رو نداشتم

 معمول اسد دست بھ کمر در رو باز کرد مطمئنم امروز از بس در رو باز و طبق
 ...  خستھ شده و کمر درد گرفتھیبستھ کرده حساب

 ھا بره پارک با رفقاش ی جور دورھمنی عادت داشت موقع اومدهی ھنوز خونھ نپدر
  حال ویکنارش نشستم و کم...  بود ییرای پذیمادر ھم خستھ گوشھ ... قدم بزنھ 

 ... احوال کردم
  مادر جان ؟نی داشتیبازم مھمون_ 
 ...  ماه نوبت من بودنی ایدونیخودت کھ م... طبق معمول _ 
  نکرده ؟ریپدر د_ 
 ...  راھھیتماس گرفت ، تو_ 
  کجاست ؟انایل_ 

 :  بھ باال اشاره کردی زد و با حالت خاصیلبخند 
 ...  اتاقشھ ، انگار منتظر اومدنت بودیباال تو_ 
 . امیبھش گفتھ بودم م_ 

 از یی آشنایخواستم برم باال کھ صدا...  بود ییرای پذی خانوم مشغول جمع آورطاھره
 !! نجاستی کھ باز انیپشت سرم سالم کرد برگشتم کھ با سمانھ روبھ رو شدم ، ا

  ؟یکنی مکاری چنجایتو ا_ 
 :  گفتیشگی ھمیی باز با ھمون پرروی لباش محو شد ولیلبخند رو 

 ... سالم کردم کوروش خان_ 
 ... جواب سوال منو بده_ 

 :  کرد و گفتی بھ گردنش داد با سر بھ مادر اشاره ای کرد و قریزی راخم
 ...  کمک طاھره خانومامی داشتن ، تماس گرفتن بیامروز مھمون_ 
  ؟؟ی نذارنجای پاتو اگھیمگھ قرار نشد د_ 
 ... اما خود مادرتون_ 
 گھی برو دنجای ، زود از اکنمی مھی ، خودم مادر رو توجی بدحی توضخوادی ، نمھیکاف_ 

  ؟؟؟یدی ، فھمیای نمنجای ایطی شراچیھم تحت ھ
 نجای اخواستمی نمگھی داشتم دی االن کھ بھانھ خوبی چشماش حلقھ زد ولیاشک تو 

 قصد دمی دیوقت...  رو کنار نذاشتھ شی چشمام بود ھنوز ھم گستاخی تورهیخ... بمونھ 
 .... نداره بره راه پلھ رو بھ سمت باال رفتم

 در رو باز کردم ، یآروم ال...  نداد ، حدس زدم باز ھم خوابھ ی در زدم ، جوابآروم
 بود آھستھ رفتم تو و در رو باز گذاشتم کھ دهیحدسم درست بود ، خواب...  دمیسرک کش

 ... رونی بامی شد زود بداریاگھ ب
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 خواب ییای روی صحنھ دنی دالی خی بتونستمی نمی ولسی کارم درست ندونستمیم
 ومدی رنگ بھش منی بھ تن داشت چقدر اییبایلباس قرمز ز...  بشم انای لیمعصومانھ 

 خفتھ بودم کھ از پشت یبای زیغرق چھره ...  گل سرش ھم باز نکرده بود یحت... 
 :  شدمریسر غافلگ

  ؟؟؟یکشیمخجالت ن...  ، بچھ پررو یآھا_ 
 ابروشو ی تاھی...  بود نگاه کردم ستادهیوحشت زده برگشتم و بھ مادر کھ پشت سرم ا 

 ...  کردی نگاھم میباال داده بود لبخند بھ لب داشت و با حالت قشنگ
  ؟دیکنی مکاری چنجایشما ا... مادر _ 
 ...  کارت دارمرونی بای تو ؟ زود بایمن _ 

 ....  جمعش کنمی چطورنوی ، حاال ادییگاوم زا...  رونی برفت
 ...  بود ، خوش بھ حالشدهی خبر راحت خوابی ھم از ھمھ جا بانایل

 ی برای جوابھی بود ، ھزار جور فکر کردم تا نییمادر طبقھ پا...  رونی رفتم بآروم
 ... کنارش نشستم... دی نرسییعقلم بھ جا...  کارم بدم نیا

 چند وقتھ ؟_ 
 : نگاه کردمبا تعجب بھ مادر  

 ؟؟؟!! چند وقتھ یچ_ 
 ی از من مخفیتونی رو نمیزیچ...   کوروش جان ، من مادرتم ، بزرگت کردم نیبب_ 
 ... کنمیکمکت م...  ، پس باھام رو راست باش و بگو یکن
  مادر جان ؟؟شمیمتوجھ منظورتون نم_ 
  ؟؟یچند وقتھ عاشقش شد_  

 :  گفتمیبا کالفگ...  بود یسوال چھ گھی دنیا... چشمام از تعجب گرد شد  
 ... شمیمادر ، اصال متوجھ نم_ 
 رفتار نی استمیمنم بچھ ن...  رو بھم گفت زی ، پدرت ھمھ چی گول بزنیتونیمنو نم_ 
 رو نایا...  رفتناتون رونی ، بتونی خصوصی تو ، زود بھ زود اومدنت ، حرف ھایھا

 خانوم حرف دیو از ھمھ مھم تر امروز صبح کھ با ناھ...  ی کنی مخفیتونیھم نم
 ... منو مطمئن کردزدمیم

 دارم ی سعی چرا ھدونمینم....  ھمھ خبر از دل عاشق من داشتن جز خودم انگار
منھ احمق اون ...  دوست مادره نی تریمی و صمدی خانوم مادر سعدیناھ... انکار کنم 

 مسئلھ نبود کھ نیھا دروغ گفتم اصال حواسم بھ ا کھ در مورد ازدواجم بھ بچھ یموقع
 تونستمی نمی نداشتم بدم حتی جوابچیحاال من ھ....  گھی بفھمھ بھ مادر مدیمادر سع

 عی افتادم سرانای لادی ھوی...  سکوت کردم حای انداختم و ترجنییسرمو پا... انکار کنم 
 : دمیپرس

  ؟؟؟نی نزدی کھ حرفانایبھ ل_ 
 چطور ؟_ 
 ...   بفھمھینطوری اخوامینم...  خبره ی بزیآخھ اون از ھمھ چ_ 
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 نی بھتره ای نگفتم ولیزینھ چ_ 
 
 ... نی نامزد ھستبای تقرانای تو و لدوننی ملی االن ھمھ فامی ھم بدونو

  ؟؟ی چینی نامزد بای ؟؟ تقردوننی ؟؟؟؟؟ اونا از کجا میچ_ 
مدام از من ...  بوده زی ھمھ شک برانگی اومده ، برانجای اانای کھ لی چند وقتنیا_ 

مسلما ...  رو گفتم ی کھ برام آوردیلی و من ھم دلدنیپرس ی مبی غربی عجیسوال ھا
 جمع ی معارفھ اومد و توی براانای لای از مھمونیکی یتو...  کس باور نکرد چیکھ ھ

 چون عتای کرد و منم طبانای از لفی شروع بھ تعرا از خانومیکینموند ، ھمونجا 
 تا بھ گوش کل دی چرخنقدری حرف انیا... دوسش دارم گفتم آرزومھ عروسم بشھ 

 منم ناچار می کردی و ما از ھمھ مخفنی نامزدانای شده بود کھ تو و لعھی شادی رسلیفام
 انای خود لی حتشده  و پسرم فقط بھش عالقمندسی خبرا ننی بستن دھنشون ، گفتم ایبرا

 ...  خبرهیب
 ؟؟ اگھ بفھمھ ی قبول نکنھ چانای حرفش کار منو سخت تر کرد ، حاال اگھ لنی با امادر

 بعد از دیبا...  دهی نشون می چھ واکنشدونستمی ؟؟؟ نمیھمھ خبر دارن جز خودش چ
 نمیپوووووف ا....  شوکھ نشھ دی شنی حرفیی باھاش صحبت کنم کھ اگھ از جایشام کم

 .... از گند امروز
  رو صدا کنھانای و بھ طبقھ باال رفت تا لدی شام رو چزی خانوم مطاھره...  ھم اومد پدر
.... 

 
 : انای زبان لاز
 
 بھ ناچار از جام پا شدم و بھ طاھره خانوم کھ منتظر بود با ھم ی ولومدی خوابم میلیخ

 :  گفتممی برنییبھ طبقھ پا
 ... امی و مکنمی ، منم لباس عوض مدیشما بر_ 
 
...   لباسامو عوض کردم ی حوصلگی ، با برونی بدمید کش کمی از توی دست راحتھی

 نیی نرم پاشدیکاش م... چقدر حالم بده ...  انداختم ی نگاھنھی آی پکر خودم توافھیبھ ق
 ... نییمرتب و آماده رفتم پا...  حالمو جا آورد یچند مشت آب سرد کم...

 نگاھم یکوروش با نگران...  کردم و نشستم ی نشستھ بودن ، آروم سالمزی مدور
... طبق معمول شام در سکوت خورده شد ...    من شده ی حتما متوجھ کسلکردیم

 ... می رفتییرای ھمھ غذاشونو تموم کردن بھ پذی عقب نشستم و وقتھیزودتر از بق
 یلی افتاده ، خی اتفاقھی ، انگار کردی روبھ روم نشستھ بود و مدام نگاھم مکوروش

 ... دیرسینگران بھ نظر م
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 فی تعرزی امروز سوال کرد و ماه چھره جون ھم از ھمھ چی کوروش از دور ھمپدر
 بابت نی منو بھ ھمھ نشون بده و از اخواستھی دلش میلی از من ھم گفت کھ خیکرد حت

 :  دفعھ رو کرد بھ کوروش و گفتھیخوشحال بود 
 ... دمی دوی حدس بزن امروز کیراست_ 

 :  خونسردانھ گفتیلی خکوروش
 ... ی مشت خالھ خان باجھی...  نیدی رو دیک_ 
 ... مانینر...  اتی بچگھیھم باز...  نمکدون رمینخ_ 
 !!!  خالھ ماه لقا ؟؟؟مانھینر...  مانی ؟؟؟ نریچ_ 
 ... رانی اومده اشی دو روز پنکھیمث ا...  لوفریاومده بود دنبال ماه لقا و ن... آره _ 
  ھمھ سال برگشتھ ؟نی شده بعد از ایال چحا_ 
 نی ازشون قول گرفتم تو ایامروز کھ وقت نداشت ول... خب درسش تموم شده مادر _ 

 ... شھی خوشحال میلی خایتو ھم ب...  شب دعوتشون کنم ھیھفتھ 
  بھ دست آورده ؟ی چی خبری ھمھ سال بنی بعد از انمی ببخوامیم... آره حتما _ 
 ومدی نرانی چند سال انی ای بھش حق بده ، اگھ تویول...  ی از دستش دلخوردونمیم_ 

اتفاقا خودش ھم ...  بوده لشی تحصتی کس در ارتباط نبوده بھ خاطر وضعچیو با ھ
 ... گھی رو می کرد گفت سر فرصت ھمھ چیشرمنده بود و عذر خواھ

  ھم اومده بود؟لوی ننیگفت_ 
 ما ی خونھ ی ھم گفتم چھ عجب باالخره پا توآره منم اول تعجب کردم ، بھش_ 

  اومده بودانای لدنیفک کنم بھ خاطر د...  حرفا بود نی تر از االیخی بیول...  یگذاشت
... 

 لوفری کھ نی چینی...  کرد ی کوروش شروع کرد بھ سرفھ کردن و با ابرو اشاره اھوی
 !!!  ؟؟؟شناختیمگھ منو م...  من اومده بوده دنیبرا د

جلو ...  باغ ی تومی بھم کرد تا بری بحث رو عوض کرد و بعد ھم اشاره اکوروش
 نگاھم یماه چھره جون ھم با لبخند خاص...  گفتم و دنبالش رفتم یافتاد و منم با اجازه ا

 ... کرد
دستمو دورم حلقھ کردم ، کھ ...  خنک بود یلیھوا امشب خ...  می نشستقی آالچریز

... عطرشو استشمام کردم ...  کتشو در آورد و رو دوش من انداخت عیکوروش سر
 ...  داشتی خوبیچھ بو

 سختھ کمی افتاده کھ گفتنش ی چند روز اتفاقاتنی ایتو...  از کجا شروع کنم دونمینم_ 
 ...   بشمتی باعث ناراحتخوامی نمیو از طرف

   شده ؟یچ...  دارم شوی ، من آمادگنیبگ_ 
 ... می باشدی بزرگ باعھی شاھی ی آماده بھت گفتم کھ_  
 خب ؟؟؟_ 
 ھمھ دی سعنکھیغافل از ا...  مجتمع ناچار شدم بھ بچھ ھا دروغ بگم یاون روز تو_ 
 ی وقتعتای مادرمھ و طبی از دوستادی خانوم مادر سعدیناھ...  رو بھ مادرش گفتھ یچ
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 یمادر از ھمھ جا ب...  گھی مکی و تبرزنھی کھ قراره عروس دار بشھ ، زنگ مدهیشن
 از ی بخشھی تازه نیا...  گھی مدهی شندی از سعیھر چ  کھ اونمپرسھی رو مھیخبر ، قض
 می ما نامزد ھستکننی خبر دار شدن و االن فک میی جوراھی ھم لیفام... ماجراست 

.... 
منو باش فکر کردم حاال ...  چند جملھ رو بگھ نیجون کند تا ا...  دی کشیقی عمنفس

 ...  خب بھتر...  شده یچ
  ؟؟؟می کنکاری االن چنیگیخب م_ 

 من ی چشمای توی دنبال چدونمیسکوت کرده بود ، نم...  بھم کرد ی نگاھکوروش
 ... می نگاه ھم غرق بودیھر دو تو...  گشتیم
 

  ؟ی کنیبا من ازدواج م_ 
  

کوروش از ازدواج حرف زد؟؟؟ اونم با من ...  کنمی اشتباه مای دمی درست شندونمینم
 اون واقعا از من درخواست ازدواج کرد ؟؟؟ چند بار پلک زدم ینیھنگ کردم ، ... 
...  نظر داشت ری منو زی ،  عکس العمل ھاکردی بھ من نگاه منطوریکوروش ھم... 
اگھ بگم نھ از ...  تونمینم... اما من ...  بود اما دهحرف دل منو ز...  بگم ی چدونستمینم

 زی چھی قلب گفتی مزی چھیعقل ... اگھ بگم آره مشکلمو چطور حل کنم ...  دمیدستش م
 ...   فرصت رو از دست بدمنی ادینبا... احساسم بر منطقم غلبھ کرد ...  گھید

 کنمیقبول م...  ، منم بھتون عالقمند شدم شمیمنکرش نم...  نی منتظره گفتری غیلیخ_ 
 ... 

 نتونستم اونجا بمونم گھی بھم زد ، دی کوروش از ھم باز شد و لبخند جون داری چھره
 یپامو داخل نذاشتھ بودم کھ صدا...  بھ طرف عمارت برگشتم یو قبل از ھر حرکت

 بود دهیپر...  کوروشھ دمیبرگشتم و د...  استخر افتاد ی تویزیشلپ آب اومد ، انگار چ
داخل رفتم و  بھ طاھره ...  شھی خوشحال منقدری ادونستمینم...  دمیخند...  استخر یتو

 :  ماه چھره جون خم شده بود گفتمی بھ دست جلوینیخانوم کھ س
  حولھھی زحمت یطاھره خانوم ، ب_ 
 

 ...  دی کوروش ببریبرا
 :  چھره جون و طاھره خانوم با تعجب بھ من نگاه کردنماه

  ؟؟ی چیحولھ برا: طاھره خانوم  
 ...  استخرنیتو...  کرده بودن ی تنھوس آب_ 
 !!!  وقت شب ؟؟نی ھوا ؟ انی ای ؟ توی ؟؟؟ آب تنیچ:  چھره ماه
 رینتونستم خندمو کنترل کنم و بلند زدم ز...  دو نگران بھ سمت در عمارت رفتن ھر

 ...  خنده
   ؟یخندیتو چت شده ؟؟ چرا م... وا :  چھره ماه
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 لباش بود آب از سر یکوروش وارد شد خنده روبھ سمت در اشاره کردم ھمون موقع  
 ... دی کوروش ھم خندنباری ادمیبازم خند...  موھاش پخش صورتش بود دیو بدنش مچک

بھشون حق ...  کردنی چھره جون و طاھره خانوم ھاج و واج بھ ما دو تا نگاه مماه
 ...   چھ مرگم شده بوددونمی خودم ھم بھ عقلم شک کرده بودم ، اصال نمدمیم

 ...  خودمو نگھ دارمنی از اشتری بتونستمی اتاقم، نمی رفتم طبقھ باال توعیسر
 

 فکر کردم قی آالچی توی بغلم گرفتم و بھ لحظھ ی تخت ولو شدم ، بالشت رو تویرو
 ...   کھ عاشقتھی بشی عاشق کسھیچھ حس خوب... 

 
 ھمھ جا ی کردم بھش نگاه کنم ولیسع...  گرفتھ بود دموی دی داشتم ، خون جلودرد
 یبو...  دیچی پی گوشم می  توشیطانی شیخنده ھا...  دمشیدینم...  بود کیتار

 ی خوای از جونم میچ...  زدم ادیفر...  زدی داشت حالمو بھم مگارشیعطرش و س
برق ...  صورتم خم شد ی و تودیشدت کش موھامو با... دست از سرم بردار ...  یلعنت

 خواستیم...   دستش بود یپتک بزرگ...  گرگ گرسنھ بود ھی نیچشماش درست ع
 کمینزد...  بود زی میپاھام رو...  شکنجھ بستھ بود یمحکم منو بھ صندل... کنھ کاریچ

 کن ولم...  تحمل نداشتم گھید...  شدیاعصابم داشت خورد م...  دیچرخیشد ، دورم م
 چپم ی زانوی سرش برد و محکم رویفم تموم نشده بود کھ پتک رو باالحر... کثافت 

 ...  دمی کشغیج....  دیکوب
چرا دست ...  ی لعنتیکابوس ھا... باز ھم شروع شد ...  من یخدا...  دمی خواب پراز

حالم اصال ...  بالکن یکالفھ رفتم تو...  زدمینفس نفس م...  نیداریاز سر من برنم
...  رفتی مجیسرم گ...  نگاه کردم نوییپا...  بالکن شدم ی نرده ھاکیزدن... خوب نبود 

خودمو ....  بود نی کابوس ھا ھمنی از ایتنھا راه خالص...  نم تحمل کتونستمی نمگھید
برو بھ درک ....  یلعنت....  یلعنت....  دمی دیباز ھم چشماش اومد جلو...  نیی پاندازمیم

 ...  دمی نفھمیزی چگھی خورد ، دیی رفت و محکم بھ جاجیسرم گ.... 
 
 

 ی ، سردزدینور آفتاب چشممو م...  بدنم بھ خصوص سرم حس کردم ی تویدی شددرد
 ...  کردی متی کھ روش بودم منو اذییجا

 من کجام ؟؟؟...  اطرافم بود جی باز کردم گچشم
صحنھ ...  افتاده بودم نیم بالکن بودم ، کف زیتو...  دیکشی مریآروم نشستم سرم ت 

رفتم تو ...  ولو شدم نجای رفت ھمجیفکر کنم سرم گ...  چشمم اومد ی جلوشبی دیھا
 ی انداختم ، رد خون رویی روشوی توی نھی بھ آینگاھ... کل بدنم کوفتھ شده ... 

حالم اصال خوب ...  نشده بود یزی کردم ، چی خشک شده بود ، خوب بررسمیشونیپ
 شبمی ددنی بد جا خوابیوان رو پر از آب داغ کردم و رفتم توش ، عالج کوفتگ... نبود 
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 ، رفتم رونی اومدم بشدی کم کم داشت سرد می آب بودم وقتی توی ساعتمین...  نھیھم
 ... م بخوابنجای ساعت اھی بھتره حداقل دمی تخت دراز کشی پتو و روریز
 

 نگاھم یطاھره خانوم با نگران... ند بار تکونم داد بھ زحمت چشم باز کردم  چیدست
 : کردیم

  شده ؟ی چتیشونی ؟ پی تب دارنقدری دختر جون ؟ چرا ایخوب_ 
طاھره خانوم کھ ...  بزنم دھن باز کردم کھ گلوم بھ شدت درد گرفت ی حرفخواستم

 ...  تا بھ ماه چھره جون بگھرونی رفت بعی سردیحال خرابمو د
لباس تنم نبود پتو رو تا حد ...  کوروش و ماه چھره جون اومدن تو دی نکشقھی دقبھ

 فقط دمی نفھمیچی کھ ھدی ازم پرسیی سواالیبا نگران...  گلوم ری زدمیامکان کش
 ...  ومدی خوابم میلیچشمامو بستم خ

 اتاق بود و ی تویمرد مسن. .. دستم ، چشم باز کردم ی تویزی احساس سوزش چبا
 : کردی منمیداشت معا

   خانوم خوش خواب ؟ی شدداریب_ 
 بھ خودم کردم ینگاھ...  تخت بودم سرم بھ دستم بود ی و برم رو نگاه کردم ، تودور

مرد مسن ...  دمی خدا چقدر خوابیوا...  بود کی تاررونی بیھوا... لباس ھم تنم بود 
 :  گفتدی منو دیجیکھ گ

 کھ از ھی سرم دومنیا...  یگفتی مانی خواب ھم مدام ھذیتو...  ی داشتدیب شدت_ 
  ؟یدرد ندار...  زنمیصبح تا حاال بھت م

 :  دھنم بچرخونمی تونستم زبونم رو توی سختبھ
 ...  آب_ 

 ...  ختی گلوم ری توی دھنم آورد و کمکی نزدی آبوانی لعی سردکتر
  ؟ی نداریمشکل_ 
 ... نھ_ 
  تب ؟؟؟نی الی ؟ دلی گفتن چی برایحرف_ 
 ...  نھ_ 
 ای کی بھ آقادمی دارو نوشتم کھ می سرھی...  ی خب ، ھر طور خودت راحتاریبس_ 

 ....  نیشی زود خوب میلی خنی کنھ اگھ سر موقع بخورھیبراتون تھ
 
 : زدی حرف می با کسدمیدر رو کھ باز کرد صداشو شن...  رو برداشت و رفت فشیک

 استرس ای اتفاق بد خبر بد و ھی...  رو گذرونده یاحتماال شب بد...  ی شوک عصبھی_ 
 ی ارتباط با اون شوک عصبی بزدی خواب می کھ توییحرف ھا... زا بھش وارد شده 

 ...  سین
 ...  دمی نشنیزی دور و دور تر شد و چصداش
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قامت کوروش ... بھ زحمت جواب دادم ...  بھ سقف بودم کھ در اتاق زده شد رهیخ
 تخت اومد ، نھ کیچھرش گرفتھ و نگران بود نزد...  شد انی چھارچوب در نمایتو

 ی گفتم ولی خواب چی تودونمی ؟ نمدهی فھمینیچش شده ؟ ...  نھ من زدی میاون حرف
 ...   من باشھی ھاانی ھذلشیاحتماال دل

 
 :  اتاقی اومد توعی چھره جون سرماه
   ؟؟ی شده خوشگل من ؟؟ بھتری دورت برگردم ، چیالھ_ 
 ماه یحرفھا...  بود ستادهی بھ من ارهی سر جوابشو دادم ، کوروش ھنوز ساکت خبا

 کھ ھمھ حواس منو بھ خودش جلب کرده بود حلقھ یزی تنھا چدمیشنیچھره جون رو نم
 در برابر تونمیمن نم... نھ ...  تونستمینم...  کوروش بود ی چشمایاشک جمع شده تو

 بھ تو تونمی نمنی ، من ھرگز ازمیکوروش عز...  میتسل...  ھمھ احساس قد علم کنم نیا
 ...  نھ بگم

 طبق زدی بود و مدام بھم سر منجای سره اھی ماجرا گذشت ، کوروش نی روز از ادو
 کوروش و ماه چھره جون بودم یحبت ھا مونی دکتر زود خوب شدم اونم مدیگفتھ 

 ی ، ولدی شوک اون شب رو پرسلیبارھا کوروش ازم دل...  دنیرسی سره بھم مھیکھ 
ماه چھره ...  واقعا کم آورده بودم وش کوریھر بار طفره رفتم ، در برابر محبت ھا

زود جواب مثبت دادنم باعث شد  تدارکات ...  کردی منو عروسم صدا مگھیجون د
 ... ننیواج ھم بچازد
 کھ بھ ی ضربھ ارونی برمی ماطی بھتر شدم اما ھنوز با احتیلیخ...  تختم بودم یتو

 از اون اتفاق خبر ی داشتھ باشم چون کسجھیسرم خورده بود باعث شد مدام سرگ
کوروش در زد و ...  کردمی مراعات مشتری رو پنھان کردم و بجھی سرگھینداشت قض

 : لبھ تخت نشست...وارد شد 
 امروز حالت چطوره خانوم خانوما ؟_ 
 ...  رفتن ندارمرونی دو روز تنبلم کرده حس و حال بنیاما ا... بھترم _ 
  ؟یگی منوی ای باشمونی عروسی و دنبال کارای پاشدیحاال کھ با...  تنبل یا_ 
 ھی سی ، بھتر نھی، بعد ھم حاال چھ عجلھ ا کامل خوب نشدم کنمیحس م... نھ اصال _ 

 ... میمدت نامزد باش
 حاال عقدت نیمن طاقت ندارم ، اگھ بھ من باشھ ھم...  نزن یاصال حرف از نامزد_ 
 ...  خونھ خودمبرمتی و مکنمیم

 ... شھی کھ نمیھول ھولک... عھ کوروش _ 
 نی صبر کنھ ، دوس داره زودتر اتونھی جدا از من مادر ھم نمی ولدونمیمنم م_ 

 ...  عروس گلش سند دار بشھ
 



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 160 

 بھ من فرصت بده ، ھنوز با مسئلھ ی کوروش رو قانع کنم تا کمدی چطور بادونستمینم
 ، کاش مث اکثر می ازدواج کندی سرعت بانی بھ ای حاال چطورومدمیگذشتم کنار ن

 تونستی میرونی ایدخترا
 
 ...  زود جوابشو دادمیلی ، خرمیزدواجش وقت بگ فکر کردن بھ درخواست ای برام
 بھ کوروش تونمی نمی ولدونمی ھم خوب ملشی ، دلنمیبی چند روز مدام کابوس منیا

 ...   از دستش بدمخوامینم...  ترسمی بزنم ، میحرف
 

...  نجای اانی شام بی ماه چھره جون گفت کھ قراره خواھرش و خانوادش براامروز
 ...  منظورش بودلوفریپدر و مادر ن دمی کھ فھمنطوریا

 چون قرار امی امشب خوب بھ نظر بخواستمی شب انتخاب کردم می برای مناسبلباس
 طبق دمیحمام کردم و لباس پوش...  من با کوروش مطرح بشھ ی نامزدھیبود قض

 ...  بسنده کردمی و تنھا بھ رژ لبختمیمعمول موھامو ساده دورم ر
 بحث میری رو چطور بگی عروسنکھی و در مورد امیزدی باغ قدم می کوروش توبا
 ...  میکردیم

 ..  جشن سادهھی کھ گفتم نیھم...  گھی نکن دتیکوروش اذ_  
 مراسمھا چند نی مگھ ارمی رو بگای مراسم دننی خانوم گلم بھتری براخوامینھ ، من م_ 

 ... دهی آدم رخ می زندگیبار تو
 ... و جمع و جور ، ساده میریخب منم نگفتم کھ نگ_ 
 ھی ی کنم تا برای ، مادرمو چطور راضیچیحاال من ھ... دارم دهی اینچ ، من کل_ 

 ... رهی نگیدونھ پسرش عروس
 ی ولمیری بگی عروسگمیم...  یصدامو دار...   آقا پسر یآھا... ستایحواست ن_ 

 ...  و جمع و جورکیکوچ
 نی برات بھترتونمی می وقتمینی ، ما کھ از ھمھ نظر تامی چرا اصرار داردونمینم_ 

 ... میری چرا ساده بگرمیجشن رو بگ
 دختر نی اگنی شما نملیخب فام....  ندارم تنھا چند تا دوست دارم یلیآخھ من کھ فام_ 

 ... کس و کار نداره
 ی کسکنھیغلط م...  ھی حرفا چنیا...  دختر کوچولو بشم زونی آوافھیقربون اون ق_ 

 ...   بزنھیحرف
 می من بھ ساده تر راضیری بگیخوای برا من اگھ می بکن ، عروسشی کارھیحاال _ 
.... 
 ... میبذار با مادر ھم صحبت کن... از دست تو موش کوچولو _ 
 

 ...   منو خوشبخت کنھتونھی کھ مھی ھمون مردنیا...  من ی دوست داشتنکوروش
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 پدر خانواده ، یاری اسفندیآقا...  مرتب کی شیلیخ...  خالھ ماه لقا ھم اومدن خانواده

 ...   مانینر...  وارد شد ھی کھ پشت سر بقی و پسرلوفریخالھ ماه لقا ، ن
 کانادا یحتم دارم تو...  دمشی دیی جاھیمطمئنم ...  دمیدی چھرشو می بھ خوبحاال

 چرا دونمی دستشو دراز کرد ، نمدی با تردجلو اومد و...  چھره آشنا نیا...  دمشید
 دونمینم...  ، دلھره ی نگاھش بود ، مث ترس ، نگرانی تویزی چھی حس کردم نطوریا

 ... دادم و با لبخند بھش خوش آمد گفتم باھاش دست...  بود ی جورھی یول
 یاری اسفندیکوروش کنارم نشست و رو بھ آقا...  آشنا شده بودم لوی قبل با خالھ و ناز

 . : کردی منو معرفمانیو نر
 ...  جان ھستناناینامزدم ل_ 
 ظاھرا از قبل در ی گفتن ولکی تبرلویخالھ و ن...  بھ ما کرد ی نگاه خاصمانینر

 ...  برخورد کردنیعی طبیلی بودن چون خانیجر
  پسر ؟ییمعلوم ھست تو کجا...  یمیدوست قد...  ی فرارمانیخب نر:  کوروش

 ...  بھ دانشگاه و کار گرم بودیسرم حساب...  گرفتن مدرکم ریبگم ، درگ یچ:  مانینر 
  ؟ی شده برگشتیحاال چ:  کوروش

 در رابطھ با ی کارتی موقعھی نکھی بودم ، ھم ارانیھم دلتنگ خانواده و ا:  مانینر
 ...   شدهشنھادی پرانی ای بھم تولمیرشتھ تحص

 ...  طرفدار دارهشتری ھوا فضا ، اون طرف بکردمیفکر م:  کوروش
 ...  نداشتکای از امری ھم دستھ کمنجای ای کارتی موقعیآره ول: مانینر
 جون انای با لتییکوروش از آشنا...  بحث کار و دانشگاه رو دی بابا ، ول کنیا:  لوفرین

 ...  کردهدای چطور جا پتی اون دل سنگی مشتاقم بدونم تویلیخ... بگو 
 مورد شتری حرکتش بنی ، کھ ادیحلقھ کرد و بھم چسب دستشو دور کمر من کوروش
 ..  قرار گرفتمانیتوجھ نر
 رو کھ پرت کردم ، یریگیقالب ماھ...  یریگی روز رفتھ بودم ماھھیخب :  کوروش

 ی افتاد روییای دری پرھی ھوی کھ دمی و کشدمی و کشدمیکش...  بھ دام افتاد دی صدمی دھوی
 ی صدام کنانای لیتونی ؟ اونم جواب داد بلھ می ھستییای دریگفتم تو پر...  من یدستا

... 
 ...  دمی منو باش منتظر نشستم دارم گوش می مسخره ایلیاه کوروش خ:  لوفرین

 ...   خندشون گرفتھ بودھمھ
 کنار ما لوفرین...  و پدر کوروش جو جمع رو بھ دست گرفتھ بودن یاری اسفندیآقا

 : وش گفتاومد و دست منو گرفت و رو بھ کور
 ... رمی نامزدتو قرض بگنی اخوامی میاگھ اجازه بد_ 
و ...  ھم ی کوروش بدجور اخماش رفت توی نزد ولی کھ حرف بدلوی شد نی چدونمینم

 : با اخم گفت
 ... شھینم...  رینخ_ 
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 اصال بھش برنخورد برعکس با خنده خودشو کنار من جا داد و با دست لوفری ناما
 دست ی نده وللوی کرد جاشو بھ نی سعیلیکوروش خ...  گھیکوروشو ھل داد طرف د

 ...  اونشی صداش کرد بھ ناچار پاشد و رفت پمانی نریآخر وقت
چرت  ...  منو کوروش یی و آشنای شروع کرد بھ حرف زدن از عشق و عاشقلوفرین 

حواسم بھ کوروش ھم بود ...  دمیفھمی حرفاشو اصال نمی و برخگفتی مادیو پرت ھم ز
 سره ھی مانی و جالب کھ نرزدی نشستھ بود باھاش حرف ممانیکھ با اخم کنار نر
 بھم میھر دو داشت...  شدم رهی خمانینر ی چشمایناخوداگاه تو... نگاھش بھ من بود 

 نیمن ا...  نگاه نیا...  لوفری نھ اون حواسش بھ کوروش بود و نھ من بھ نمیکردینگاه م
 از لوفرین...  کھ با حس لمس بدنم بھ خودم اومدم ومدی مادمیداشت ...  شناسمینگاه رو م
...  چسبوندی بھم مو داشت خودشی من استفاده کرده بود بھ طور نامحسوسیحواس پرت

 یکم...  کنھی مینجوری چرا انیا...  باسنم گذاشتھ بود یدستشو از پشت سرم رو
نگاھش ...  ھم بھم داد یفی فشار خفنباریو بھم چسبوند ا تر نشستم کھ باز خودشنطرفیا

حس ...  کم داشتم نویھم...  خمارش روبھ رو شدم یکردم تا اعتراض کنم  کھ با چشما
)  ھم جنس باز(  نھی دختر لسبھی کھ اون دونستمی نمی ولھی جورھی لوفری ننیا کرده بودم

 آزادانھ مشکلش رو مطرح تونھی نمرانی ای تونی دختر لسبھی... خندم گرفتھ بود ... 
 کھ من کردی تمام تالشش رو مچارهی بلوفریحاال ن...  خودش باشھ ازیکنھ و دنبال رفع ن

 دیدی مشکل رو داشت ھر وقت ھم منو منی اونم ھمدم افتاکای جسادی... متوجھ نشم 
 ین ھم اون روز مھموایمیحدس زدم ک...  ومدی من اصال خوشم نمی ولدادیدرخواست م

 لوفری نخواستی کھ نمدونھی کوروش ھم می برد ، حتلوی نشی مسئلھ منو از پنی ھمیبرا
 مبل ی رومانی و نرشکورو...  نکردم کشی تحرنی از اشتریپاشدم تا ب...  نھیکنارم بش

 پام گذاشت یسھ نفره نشستھ بودن کنار کوروش نشستم کھ اخماش باز شد دستشو رو
 لوفرین...  از گوشھ چشم حواسش بھ ما بود مانینر... منم دستمو قفل انگشتاش کردم 

 ...  یی رو برداشت و رفت دستشوفشی ذوق خورده بود کیھم بد تو
...  زدنی در مورد کار حرف مشتری بشم بمانی وارد بحث کوروش و نرنخواستم

 از دی ببخشھی کرد و با ی نگاھ ھمراه کوروش زنگ خورد بھ شماره با تعجبیگوش
اونطرف ھمھ با ھم صحبت ...  می کنار ھم بودمانیحاال منو نر...  خارج شد ییرایپذ
 ی  تا سوالمانیکرد رو کردم سمت نر  گلمیفضول...  و حواسشون بھ ما نبود کردنیم

نکنھ مث ...  داره ی مشکلھی پسره نی من شده بود ، ارهی خیبدجور... بپرسم 
  ھ؟؟؟خواھرش

  اومده راجع بھ شماشی برام پی سوالھی ، دیببخش_ 
 

 ... دمی جا دھی شما رو کنمیحس م... 
 :  من من کرد و گفتیکم...  دی پرمانی وضوح رنگ از چھره نربھ
 ... کنمی من گمان نمیول_ 
  ؟نی کدوم کشور بودیشما تو_ 
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 ... کانادا_ 
 تورنتو؟؟؟_ 
  بلھ چطور ؟؟؟_ 
 ...  کردمی می منم تورنتو زندگدمیمن شما رو اونجا د... پس درست حدس زدم _ 
 ...  دونمینم...  ادهی زیلیعھ چھ جالب ، احتمالش خ_ 

 ھم صحبت بشم شتری باھاش بخواستی دلم میلی ، خکردی می رو از من مخفیزی چھی
...  رفت  ھمیاخماش بدجور تو...  گفت مانی دم گوش نریزی اومد و چلوفریکھ ن

 نی متفاوت شد انقدریچرا نگاھش ا...  شدم جیگ...  گرفت ی اگھیچشماش رنگ د
 میشونی پیعرق رو....  کنمی نمفراموش  نگاه رونیھرگز ا... خودشھ ... آره ... چشما 

 متوجھ مانی خودشھ ؟؟؟ نرینی...  مانی نرنیا...  کرد خینشستھ بود ، تپش قلب ، بدنم 
 :  اخمشو باز کرد و رو بھم گفتعی حالت من شد سررییتغ
   شده ؟؟ حالتون خوبھ ؟یزیچ_ 
 تونمی کار نمچی من نشستھ و ھی اون االن روبھ روینی ایخدا...  بزنم ی حرفتونستمینم

 چند روز یضیفکر کرد بھ خاطر مر...  دیکوروش بھ داد حال خرابم رس... بکنم 
 بھ دیبا...  استراحت ی کمکم کرد برم باال برادستشو دورم حلقھ کرد و...  شمھیپ

 ... کوروش بگم
 :  زد و گفتمیشونی بھ پی تخت خوابوند بوسھ ای رومنو
 زود ی خستھ شدیدی ، ھر وقت دیکنی متی خودتو اذنقدریخانوم گلم ، چرا ا_ 

 ...  دنبالتامیحاال راحت باش موقع شام م...  ی باال استراحت کنیومدیم
 :  کھ دستشو گرفتمرونی از اتاق بره بخواست

 ... کوروش_ 
 ... جانھ کوروش_ 
 ...  رو بھت بگمیزی چھی دیبا_ 
  ؟؟؟زمی رو عزیچ_ 
 ... ھمونھ... خودشھ ...  مانی نرنیا_ 
 ... شمی ؟؟ ھمونھ ؟؟ متوجھ نمیک_ 
 ...  نابود کردموی کھ ھمھ زندگزی ھمھ چیخود اون کثافت ب_ 
بر چھ اساس ...  ممکنھ ریغ...  مانی ؟؟؟ نرانای لیگی میر دایمعلوم ھست چ_ 

 ؟یگیم
 ... کنمیفراموشش نم...  تو ذھن من حک شده ی عصبیاون چشما... من مطمئنم _ 
 ی نفر اونو گناھکار خطاب کنھی بر اساس چشم یتونیتو کھ نم...  جان انای لزمیعز_ 

 رفت تا رانی از اشی ده سال پمانی نریدر ثان...  گسی ھمدھی چشماشون شبایلیخ... 
 ...  درس بخونھ و کار کنھ

 ... من مطمئنم خودشھ... نھ _ 
 .... میکنی بعدا صحبت میاالن خستھ ا...  ی بھتره استراحت کنزمی خب عزیلیخ_ 
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 ... ھی خود اون عوضمانینر...  گمی میکوروش ، دارم جد_ 
 نشنوم یزی مورد چنی در اگھید...  ی موضوع رو فراموش کننی حاال انیبھتره ھم_ 
 باشھ ؟؟... 
 ... اما آخھ اون_ 
 ... گردمیبرم... فقط استراحت کن ...  زمی آروم عزشییییییھ_ 
 

 ھم حق با کوروش باشھ من دیشا...  ثابت کنم خودشھ دیچطور با...  یلعنت...  یلعنت
 ...  رو متھم کنمی جفت چشم کسھی بھ خاطر شباھت تونمینم

  کجا ؟؟؟یول...  دمشی دگھی دی جادیشا... م فشار آوردم  بھ مغزبازم
 

 بتمی غلی ماه چھره جون دلایگو...  بودن زیھمھ سر م...  شام کوروش دنبالم اومد موقع
 ... ی گفتھ بود البتھ مثال سرماخوردگشی چند روز پگھیرو سرماخورد

 
بر ...   واھمھ داشتم بھ زور چند قاشق غذا خوردم مانی واقعا از نگاه کردن بھ نرنباریا

 ی آقادمی کھ فھمنطوری بود ایاسیبحث س...  زدنی شام حرف مزی ،سر مشھیعکس ھم
 بھ ی شغل و سمتقای دقتونمیدوستان متاسفانھ نم(  کشوره ونیاسی از سیکی یاریاسفند

 )   ، فاتحھدیدونی خودتون مگھیو د ھیاسی بدم چون سمانیپدر نر
 حساس شدم تمام مانیکوروش متوجھ شد کھ بدجور نسبت بھ نر...  خوب نبود حالم

 .... تالشش رو کرد تا ذھن منو منحرف کنھ
 بود متوجھ تموم شدن شام و رفتن خانواده ری بود ، اونقدر فکرم درگی گندشب

 ...   نشدمیاریاسفند
 ... مین و ھم صحبت کمی باغ ھم قدم بزنی تومی ازم خواست تا برکوروش

 
 راحت ی ، و حاال ھم نتونستی داشتی بدیلی خطی ، شراکنمی ، من درکت مانای لنیبب_ 
آخھ قشنگ من ...  یکنی متیفقط خودتو اذ...  فکر اون مرد ھمش با تو ھمراھھ یباش

 رو ی موضوعخوامی مھیمدت...  ذاشتی نمنجای اگھ ھمون مرد بود کھ پاشو امانی، نر
 روانکاو ھی نظر ری زدی تو بازمیاما قبول کن عز ، یراحت بش ناخواستمیبھت بگم نم

 از ی من بھ تازگھیمی از دوستان قدیکی...  گردهی برمیماریوگرنھ باز اون ب...  یباش
 و یبھتره کھ بر... نتتی ببدی گفتم ، باییزای چھیخارج برگشتھ ، در مورد تو سر بستھ 

 ... یبھ فکر درمان خودت باش
 

نھ من ...  نھیب ی می روانماری بھی کوروش منو داغون کرد ، اون ھنوز منو یحرفا
 ...  ھرگزرمی روانکاو نمشیھرگز پ...  قبول کنم دینبا
 ... نھ_ 
 چرا ؟؟!! نھ ؟؟؟_ 
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 ی لعنتشگاهی موضوع باھات حرف زدم سھ سال تو اون آسانیمن قبال در مورد ا_ 
 جلوه وونھیروانکاو ھا آدمو د...  کنمیش نم رو فراموشدمی کھ اونجا میی ھاتیبودم اذ

 ...  بشم نھی باز ھم بسترخوامی ، من نمدنیم
 ی جلسھ با دکتر سام صحبت کن اگھ نخواستھی ، فتھی بی اتفاقنی چنسیاصال قرار ن _ 

 ...  نروگھید
 ...  برمی اصرار دارنی ھمیبرا...  وونمی دھی من یکنیتو ھم فکر م_ 
 داشتم ی فکرنی درصد ھم چنھیآخھ خانوم خوشکل من ...  ھی چھ حرفنیا....  انایل_ 

  ادی بایول...  از من ی حتیتو سالم...  دادمی ازدواج نمشنھادیبھت پ
 
 ی
 ... ی مالقات رو داشتھ باشن

 ...  کھ برمتونمینم....  رمی نمشناسمی خودمو می نزدم ، ولیحرف
 
 :   زبان کوروشاز
 
 ی تویترس بد...  می صبرانھ منتظر روز عروسی بھم جواب مثبت داده بانای لی وقتاز

ھر ...  شده اون مالھ منھ یمتیبھ ھر ق...  رو از دست بدم انای لخوامینم... دلم افتاده 
 ؟؟؟ اون ی بفھمھ چانای اگھ لیول...  رهی اونو از من بگی کسذارمی نمفتھی ھم بیاتفاق

 ... بر دارم از ماجرا خمن  بدونھدیھرگز نبا
 شوک ھی دکتر گفتھ بود بھ خاطر کنمی ماطی احتشتری بد شد بانای حال لنکھی از ابعد

 ی چدمیپرس ی ازش می باشھ چون ھر چدهی رو فھمی ھمھ چدمی بوده ، اول ترسیعصب
 خواب چھ ی تودهی خودش ھم نفھمای گویول...  رفتی و طفره مزدی نمیشده حرف

 فکرش از من منحرف ینطوری ادی ، شامانینر  بدجور رفتھ تو نخانایل...  زده ییحرفا
 سرهی وسط اومده سی پلی پای بزرگ رو بکنم ، از وقتسکی رنی اتونمی نمیبشھ ول

نھ ، ھرگز ...  شھی می من چفیاون وقت تکل...  لو بره یاسترس دارم کھ ھمھ چ
 دا شدم و ختشی شکایرا کاریگی شک نکنھ پنکھی ایبرا...  بفھمھ یزی چانای لذارمینم

 مدت ھیبھتره ...  سی نی کردن گناھکار کافدای پی داره براسی کھ پلیرو شکر مدرک
بچھ ھا بدجور رفتن ...  رهی رو پس بگتشیاز ازدواجمون کھ گذشت ازش بخوام شکا

 بچھ ی خونھ باغ بمونم ، فعال تا موقع عروسی مدت نامزدنیتو نخ من ، مجبور شدم ا
 ...  نمی ببدیھا رو نبا

 نی ھاش ای مھمونی براگھی دور کردم با مادر ھم حرف زدم کھ دنجای رو از اسمانھ
 زود خبر ای ری شدم و دانای من عاشق لدهی ، اما مطمئنم سمانھ فھمارهیدختره رو ن

 ... فتمی دردسر می توی و اون وقتھ کھ بدجورفھمھیازدواج ما رو ھم م
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 از دی اون باتی بھتره ، ذھنششی بره پانایھ زودتر ل با دکتر سام صحبت کنم ھرچدیبا
 کردن دکتر ی اما راضسپرمی کارو بھ دکتر سام منی پاک بشھ ، اشیاتفاقات چندسال پ

 ...   ببرهی ممکنھ اون ھم بھ اصل ماجرا پھیھم کار سخت
 
 ھی ای گوی کنم ولشی کردم راضی زمان خواستھ ، ھر چقدر ھم سعی عروسی براانایل

 خوادی مانای و بھ مادر ھم گفتم لکنھیبھش گفتم مادر اصرار م...  کنھی متشی اذیمسئلھ ا
 کمھ ، بھ یلیھزارتا کار دارم و زمان خ... کال گرفتارم ...  تموم بشھ یزودتر ھمھ چ

 کنم خصوصا بچھ ھا کھ بھم شک کردن و اگھ بشنون بھ اد اعتمتونمی کس ھم نمچیھ
 ...   رو خراب کننی و ھمھ چانی ممکنھ بکنمی ازدواج مانای با لیزود
 یرونی بکی شینما...  رفتم دنشی از دکتر سام وقت مالقات گرفتم ، بھ دیتلفن

 نوبت مطب بودن ی تویآخر وقت بود و تعداد کم...  بود بایساختمان مطب جذاب و ز
چون ...   خودم خواستم بھ دکتر خبر بده کھ اومدمی رفتم و بعد از معرفی منششیپ... 

 ...  نشستم  بود ناچار منتظرششیمراجعھ کننده پ
 رو ی ھمھ چی عوضونیافسوس کھ اون کتا...  داشتم ی مطبنی من ھم چنی زمانھی

خدا رو شکر ...  کار کنم تونمی ھرگز نمگھیپرونده طبابتم لغو شده و د... خراب کرد 
 موضوع خبر نداره وگرنھ بھ دنبال کشف علت نی کس از اچی و سمانھ ھونیجز کتا

 ... شدی بر مال می ھمھ چمیلغو پروانھ کار
کتمو ... ظاھرا نوبت من بود ...  چند بار صدام کرد ی افکار خودم بودم کھ منشیتو

 رفتار کنم کھ دکتر سام ی طوردیبا...  متشخص وارد اتاق شدم یلیصاف کردم و خ
 فراموشش ی دارم ھمھ چی سعنی ھمی ھستم برااانی لی روحتیفک کنھ نگران وضع

 ... بشھ
 ... ای دکتر کی خوش اومدیلیخ_ 

 ...  منو دکتر صدا نکردهی وقتھ کسیلیخ... ھھ ... ای کدکتر
 ، دی مورد ھم کار کننی ای رونی شدیخوشحالم کھ باالخره راض... ممنون _ 

 موضوع رو نی اخواستمی و نممی ما با ھم نامزد کرددیانیھمونطور کھ خودتون در جر
 کار کردن یی تواناکمی خودم ھم چون بھش نزدی متوجھ بشن از طرفکمی نزدیدوستا

 ...  بود کھ مزاحم شما شدمنی ذھنشو ندارم ایرو
 ھی ی شده ولی کھ چدمی فھمبای تقردی کھ دادیحیطبق مختصر توض...  کنمیخواھش م_ 

 کھ حالش خوب یادا مرخص شده در حال کانی توشگاهیمسئلھ مبھمھ ، چطور از آسا
 نبوده ؟؟؟

 ی خودش تصوراتی داره و برایلی ذھن تخھی انایمتاسفانھ ل...  ، قبال ھم گفتم دینیبب_ 
 کھ دکترا ھم شک کنھی می نقش ھاش خوب بازی تویاونقدر ھم گاھ...  کنھیرو م

 کھ اون ی درحالزنھی حرف مشی خاطره از سھ سال پھیھمش از ...  مارهی اون بکننیم
 دادگاه و ھی تا دست از سر قضمی تالش کردیلیخ...  ه رخ ندادی اتفاقاتنیمدت اصال چن

 ذھن خودشھ و وجود ی کھ ساختھ ی از شخصخوادیم...  نداد جھی نتی برداره ولسیپل
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 یلی تخی ھم پسر خالھ منو مسبب اون ماجرایبھ تازگ...  کنھ تی نداره شکایخارج
خواھش ...  برنگرده گاهشی تا اون دوباره بھ آسادمیتالشمو دارم انجام مھمھ ...  دونھیم
بھ نظر من بھتره ...  تموم شده زی تا بتونم نامزدمو متقاعد کنم ھمھ چدی کمکم کنکنمیم

  فراموش کنھ تا خوب بشھدی و بامی رو قبول دارزنھی کھ میی حرفامی وانمود کنیطور
... 
 

 متوجھ دروغم دوارمی مکث کرد ، امیکم...  سام با دقت بھ ھمھ حرفام گوش داد دکتر
 ... نشده باشھ

 موضوع تمرکز ی روشتری تا بدی کھ کانادا بوده رو بھ دستم برسونشیپرونده پزشک_ 
 ... نمشی ببکی مطب تا از نزدنشیاری فرصت ھم بنیدر اول... کنم 

 
  جا رو قبولنیدکتر سام تا ا ... از مرحلھ اول نی راحت شد االمیخ
 

 کھ ی درست کنم و تنھا کسی پرونده ساختگھی دیبا...  حاال مونده مسئلھ پرونده کرد
 ... زی عزیپسر عمھ ...  کمکم کنھ حسامھ تونھیم
 

 انای مراسم ازدواج رو بھ پدر و مادر سپردم خودم بدجور گرفتار حل مشکل لیکارا
 ...  مالھ خودمھانای لگھی ماه دھیتر از  کمرهی مشی کھ پنطوریا... ھستم 

 
 :  مانی زبان نراز
 
بھ چشمام ...  من بود ی شوک بزرگ براھی خالھ ماه چھره ی خونھ ی اونم توانای لدنید

 داغون تر از یلی خدمی دشگاهی آسای کھ من تویاون دختر... شک داشتم خودش باشھ 
 یول...  نمشیدل تو دلم نبود کھ دوباره بب...  سر پا بشھ ی زودنی حرفا بود کھ بھ انیا

...  بود یشب مزخرف...  خودش خطاب کرد جا خوردم مزد رو ناانای کوروش لیوقت
 مخصوصا کھ اون نمیبی رو مانای خوشحال بودم کھ دوباره لیلیقبل رفتن بھ اونجا خ

 نکھی ادنیتحمل د...  بھم زد ی کوروش ضد حال بدیول...  باغ نشناخت یروز منو تو
 حرکاتشون رو ی ھمھ...  رو نداشتم نھی بشکشی ، نزدرهی رو بگانایکوروش دست ل

 ...  مخم بود
 رو انای تا برم خونھ خالھ ماه چھره و دوباره لگشتمی بھانھ مھی چند روز دنبال نی ایتو
 کھ کردی مکمی ھمش تحرلوفرین...  سره خونھ بود ھی اما از شانس بد من کوروش نمیبب

 طاقت لویآخر سر ھم ن...  ببره ی کوروش بھ حس من پخواستمی نمی اونجا ولمیبر
 ...  و رفت خونھ خالھاوردین

 ... لوی از نامی پھی...  اومد می گوشجی مسی ساعت نگذشت کھ صداھی بھ
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 تنھان ، از اون سر خر انایخالھ و ل...  نجای ایرسونی زود خودتو میاگھ زرنگ باش_ 
 ... سی نیھم خبر

 ... دمی فرصت مناسبھ از دستش نمنی بھترنی آماده شدم اعی سرامی خوندن پبعد
 

 من چھ دنی با دانای لدونمینم... تپش قلب داشتم ... رفتم تو ...  در رو برام باز کرد اسد
 کجا نکھی ای ولدهی کانادا دیاون شب اشاره کرد کھ منو تو...  دهی نشون میعکس العمل

 ی تودونمیاما نم...  بھ خاطر نداشت یچیخدا رو شکر از قبل ھم ھ...  نبود ادشی
 حالش بد شد بعد ھم ھمش تو فکر بود و با ترس بھم نگاه نقدر کھ اودی دینگاھم چ

 ... کردیم
...  من یاھایدختر رو...  کی و شبای زشھیمث ھم...  زدنی باغ قدم می تولوی و نانایل

 باز چش نی ، ادی پرانای لیرنگ از چھره ... تم و سالم کردم جلو رف...  دمشیباز ھم د
 : دمی پرسلویاز ن...  رفت داخل عمارت یاجازه حال و احوال نداد و فور!!!  شد ؟؟؟

  کرد ؟؟؟ینجوری چرا انیا_ 
 یکھ جنابعال...  می باغ قدم بزنی توادی واال ، بھ زور ھم حاضر شد با من بدونمینم_ 

 ... دی و مرغ از قفس پری آوردفیتشر
 ... ی ھم بھ فکر خودتتی موقعنی ایتو...  لوفری نی ھستی کگھیتو د_ 
 ...  یومدی تو بھ خاطر خودت نسین_ 
 ...  نشدهدای تا سر و کلھ کوروش پمی برفتی خب راه بیلیخ_ 
 
 ... دهی فھمییزای چھی انای شک ندارم لگھی از ضد حال امروز ، دنمیا

..................... 
 :  انای زبان لاز
 

 خودمو یامروز نتونستم جلو...  نمی رو ببلوی و نمانی تا رفتن نرستادمی پنجره اپشت
 ترس نی ایول...  بذارم بفھمھ کھ من شناختمش دی باشھ نبامانیاگھ کار نر...  رمیبگ
 ...   خونسرد باشمذارهینم

از من ھم خواست تا ھمراھش برم اما حوصلھ ...  رونی بره بخواستی چھره جون مماه
 ...  خونھ موندم...  رفتن نداشتم رونیب
 اتاق قدم یتو...  کجا رفتھ ینی کرده بود ری اتاق مطالعھ کردم ، کوروش دی توکمی

 بالکن ، یرفتم تو...  کھ امروز دارم ھی چھ حسنی ادونمینم...  زدیزدم ، دلم شور م
حس ...  دور کنھ مانی فکر منو از نردی منظره باغ شادنید...  مدی کشقیچند تا نفس عم

 الیبھ خ...  ھم اسد باشھ دی ، شادمی درختا دکی نزدھی ساھی...   باغھیکردم کوروش تو
...  باغ ی دوتا کردم و خودمو رسوندم تویکی پلھ ھا رو عی کوروش برگشتھ سرنکھیا

 ی بود پس کجا رفت ؟؟؟  چند بارستادهی انجای االن انیعھ ھم...  نبود یدنبالش گشتم ول
 از رفتمی اون قسمت از باغ نموقت چیھ...  دمی از پشت درختا شنییصداش کردم صدا
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 دی شاای... انگار خودش بود ...  جلو تر رفتم یکم...  دی دشدیبس درخت بود تھشو نم
کردم دوباره صداش ...  خش خش برگھا رفتم یدنبال صدا...  گسی نفر دھیھم 

  کوروش ؟؟؟
... خشکم زد ...  دی ادکلن بھ مشامم رسی اشتباه کردم خواستم برگردم کھ بواحتماال

 دھنمو گرفت از پشت سر منو ی جلوھوی... اون برگشتھ ... خودشھ ... عطر معروف 
 زدم اما اونقدر غی با تمام توانم جدمی دستش دیمحکم گرفتھ بود ، برق چاقو رو کھ تو

 ھی شکمش ری زدمیبا آرنجم کوب...  دیرسی نمی کسبھ فتھ بود کھ صداممحکم منو گر
 باز منو نکھی بھش از درد خم شد و قبل از ادمیلحظھ دستاش شل شد با پا محکم تر کوب

 رفتی میاھیچشمام س...  افتاد  یقلبم داشت از کار م...  دمی بھ سمت عمارت دورهیبگ
 ی کھ با جسم سختنمی ببوبرگشتم پشت سرم...  دمی تندتر دودمی قدم ھاشو کھ شنیصدا

 شخص رو بھ روم از دنیسرمو باال آوردم کھ با د...  یلعنت... برخورد کردم و افتادم 
 .... حال رفتم

 
 
 :   زبان کوروشاز
 
 راه یتو...  باھاش حرف بزنم انای خونھ تا راجع بھ پرونده لادی حسام زنگ زدم کھ ببھ

 ...  دمی قول دادم رسانای کھ بھ لی تر از اونری بود ، دنی سنگکیتراف
 دیدوی درختا داشت می البھ الی ، انگار کسدمی پا شنی صدادمی عمارت کھ رسکینزد

تا چشمش بھ من افتاد ...  محکم خورد بھ من و افتاد انای لھوی ، ھی کنمی، جلو رفتم کھ بب
 نی زمی از روعیسر...  شد آخھ ینطوری چرا انیدستپاچھ شدم ، ا... از حال رفت 

 مبل خوابوندمش ، ی نبود روی کسییرای پذیتو...  بلندش کردم و بردمش داخل
 آشپزخونھ ی آب از تووانی لھی عیطاھره خانوم رو چند بار صدا زدم انگار نبود سر

...  دی کھ گفت از جا پری بلندنیی کھ با ھدمی صورتش پاشی توکمی...  آوردم انای لیبرا
 : کرده بودخیگ بھ رو نداشت ، بدنش رن
  حالت خوبھ ؟...  زمی عزانایل_ 
 ... نجاستیاااون ا... اوووون _ 
  ؟؟یک_ 
 .... مانین ن نر_ 

 ... رهی بھ زور چند قلپ آب بھش دادم تا آروم بگکرد،ی ھق مھق
  ؟؟؟ کجاست ؟؟مانینر_ 
 ... منو بکشھ...  خواستی میم....  درختا یاونجا ال_ 
  ؟ی چی ؟ تو رو بکشھ ؟ برازمی عزیگی میچ_ 
 ... یحرفمو باور نکرد...  ھمون مرده مانینر... بھت گفتھ بودم _ 
  ؟یدیتو اونو د_ 
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 ...  مطمئنم خودشھیول...  دمینھ چھرشو ند_ 
  ؟؟؟یآخھ از کجا مطمئن_ 
 ... لوفری ربع قبلش اومده بود دنبال نھیچون _ 
 
 رو مانی در آوردم و شماره نربمی از جمویگوش...  ماوردی سر در نانای لی حرفااز

 :بوق دوم جواب داد... گرفتم 
 بلھ ؟؟؟_ 
 ... سالم ، کوروشم_ 
  داداش ؟یخوب... بھ بھ ، کوروش جان _ 
 ؟ی بودنجایتو امروز ا_ 
 ... لوفریآره اومده بودم دنبال ن_ 
 ؟ییاالن کجا_ 
 چطور ؟... خونھ _ 
  شمیباشھ مزاحمت نم... نجای ای کھ اومدیر داشت فکر کردم با من کایچیھ_ 
 ... بھ خالھ سالم برسون... قربونت _ 
 ... حتما_ 
 

 ...   انداختمکردی کھ وحشت زده نشستھ بود و بھ حرفامون گوش مانای بھ لینگاھ
 ... االن خونشونھ_ 
 ...  دروغ گفتھدیشا_ 
 ...  کار اون بودهشھی نملی دللوفری ربع قبل اومده بوده دنبال نھی ، چون زمی عزانایل_ 
 ... کنمی من چشماشو ھرگز فراموش نممانھی کار نردونمی آخھ من میول_ 
 

 نی ای ھم توگھی نفر دھی محاسباتم اشتباه در اومده ، مطمئنم ی جاھی شدم جی گواقعا
 ...  دست دارهھیقض

 ...  مسکن بھش دادم تا بخوابھھی...  شدی جور آروم نمچی ھانایل
 ...کوروش _
 جانھ کوروش ؟؟؟_ 
  نھ؟؟؟؟یکنی منو باور نمیتو حرفا_ 
 ، شناسمشی بزرگ شدم ، خوب ممانی با نری ، من از بچگزمی عزسی ننطوریا_ 
 ... یبھتره فراموشش کن...  ھودستی بمانیشک تو بھ نر...  ھی چطور آدمدونمیم

 ... نمیبی مدام خوابشو مکنھی متمی داره اذشتری روزا بنی ، اتونمینم_ 
 ... برات وقت گرفتم...  دکتر سام شی پمیریفردا با ھم م_ 

 ... امی بتونمی نھ ، نمکنمیکوروش خواھش م _ 
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 روانکاو ، ھی شی پی بردی بای موضوع راحت بشنی از شر ایخوای اگھ مزمیعز_ 
 ... استی قضانی تمام ایتنھا راه حلش ھم فراموش... مطمئن باش بھ نفع خودتھ 

 ...  کھ از ذھنم پاک بشھسی نیزیاون چ... سھ سالھ نتونستم فراموش کنم _ 
 ... مونیزندگ... من ... بھ خاطر خودت ...  ی بتوندیبا _ 

محکم ... سکوت کرد و آروم چشماشو بست ...  قانع تر شد انای حرف من لنی با اانگار
 دهی کھ مطمئن شدم خوابیتا موقع...  دلش بود ی بود ھنوز ترس تودهیدست منو چسب
 شده ی ادهیچی پیناخواستھ وارد ماجرا...  سوختی مانایدلم بھ حال ل.... کنارش موندم 

 ی رو از اون عوضانای مونده باشھ انتقام لیعمرم باق  روز ازھی ی اگھ حتیول... 
 راحت از یلی خارمذی نمی کنم ولینی االن مجبورم بھ ظاھر عقب نشدیشا...  رمیگیم
 ...  مجازات بشندی اتفاق بگذره اونا بانیا

 تونمیم...  ھست ی سھم من از زندگانای واقعا لینی...  آروم موھاشو نوازش کردم یلیخ
 یتیواقع... چھیپی گوشم میھنوز حرفاش تو...  کنم ی زندگی عمر کنارش بھ خوشھی

... ترسھیاون از ازدواج م...  دمیشنی ھرگز از خودش نمدی خواب گفت کھ شایرو تو
 ی رویبوسھ ا...  برگرده یکمکش کنم تا بھ زندگ دیبا...  شده زاریاز ھمھ مردا ب

 ... مالھ من...  انای لیتو مال من... گونش زدم 
 

 ...  با حسام تماس گرفتمدوباره
  ؟ی کردری پسر دییکجا_ 
 ... امیم دم در من تو نای بشھی ، فقط اگھ مرسمی االن مکمینزد_ 
 چرا ؟؟_ 
 ... گمیبعد بھت م_ 
 
 ... کتمو برداشتم تا برم دم در...  انداختم انای لی پتو از اتاق آوردم و روھی

 : زدی لنگ مکمی...  ومدی مضطرب بھ نظر میلی بود خستادهی پشت در احسام
  ؟؟؟یلنگی پسر ؟ چرا میچطور_ 
 ... نی خوردم زمسی نیزیخوبم ، چ_ 
  تو ؟؟یایخب چرا نم_ 
  تو ؟؟نی ماشی تومی براوردمی ننیماش...  بھتره می باشرونیب_ 
 ... ایآره حتما ب_ 
 

 ...  جا داد ، انگار درد داشتنی ماشی صندلی بھ زحمت خودشو روحسام
 چتھ تو امروز ؟؟_ 
 ؟ ی جعل کنیخوای رو می ؟ چھی چھیحاال قض...  خوردم نی گفتم کھ زمسی نیچیھ_ 

  ؟؟؟ومدیا خوشت نم کارنیتو کھ از ا
 ... رهیکارم بدجور گ...  ، اما ناچارم ادیھنوزم خوشم نم_ 
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  ھست حاال؟یخب چ_ 
 تیم...  فقط دنبال مھر و امضام کنمی آماده مشوی ، خودم ھمھ چی پرونده پزشکھی_ 
 
  نھ ؟؟ای یون
 ... کنمی ساعتھ مھر و امضاش مھی مدارک رو بھم برسون سی نیزی کھ چنیآره ا_ 
 از اون پرونده رو یزی چخوامی خودمون بمونھ ، در ضمن نمنی بدیفقط با.... خوبھ _ 

 ... ضامھی مرھی محرمانس ، مالھ کمی یبخون
 ھم لھی تھی و مااریتو فقط مدارک و ب...  دارم زای چنی بھ اکاریمن چ...  بابا یا_ 

 ... فراموشت نشھ
  ؟؟ی بدلی بھم تحویتونی کنم تا فردا مفشیامشب رد_ 
 ...  راحتالتی خاریتو فقط ب_ 
 

 ھم بھ ی سرھی کاغذ و فرم از قبل داشتم ، و یسری سر مطب رفتم ھی مدارک یبرا    
...  متوجھ بشھ داخل شدم ی کسنکھی رو داشتم ، بدون اانای واحد لدیکل... مجتمع زدم 

 دور ھی...   کردمدای کشو پیخدا رو شکر پروندشو  تو...  گشتم اطیھمھ جا رو با احت
 زنگ بھ حسام زدم تا پرونده رو ھی...  و امضا الزم داشتم ر مھھیفقط ... مرور کردم 

 ... ببرم اونجا
 
 نگاه بھ ھی...  مطب ادی کنم بشیباالخره تونستم راض...  بودم انای منتظر لنی ماشیتو

 ھمونطور کھ زیھمھ چ...  کھ صبح زود حسام برام آورده بود کردم یپرونده ا
 بفھمھ یزی چی از وجود پرونده جعلانای لخواستمی گذاشتم نمفمی کیتو...  شده خواستمیم

...  دنی شروع کرد بھ بو کشھوی... استرس داشت ...  اومد و کنار دستم نشست.... 
 :  ھمی بدجور رفت توافشیق...  بو کرد شویبرگشت و روکش صندل

 ده؟؟ی بد می شده ؟؟ بویچ_ 
 :  صورتم کنکاش کردی توکمی 

 ... می برسی نیزینھ ، چ_ 
 
 دکتر شی مطب ھم زودتر پیتو...  آروم شد ی باھاش حرف زدم و کمی راه کلنیب

 ....  نفھمھ اونم قبول کردانایرفتم پرونده رو بھش دادم و ازش خواستم ل
 ....  دکترشی رو فرستادم پانای و لرونی راحت رفتم بالی خبا
 
 : انای زبان لاز
 
 داشتم  دیترد...  انداختم ، با سر اشاره کرد کھ برم داخل یبا دلھره بھ کوروش نگاھ 
 ...  و داخل شدمدمی کشقی نفس عمھی
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 :  ورود من دکتر از جاش بلند شد و بھ طرف من اومدبا
  دییبفرما... سالم خانوم اندرسون _ 
  ممنون... سالم _ 
 یاز چھره ... نشستم و اون ھم مقابل من نشست ...  اشاره کرد ی دست بھ مبل راحتبا

 ...  کھ داشت منم حس آرامش کردمیآروم
 با ھم آشناتر خوامی ممی بھ معارفھ اختصاص بدشتری جلسھ رو بنیبھتره ا... خب _ 
 ... می شروع کننی اگھ موافقمیبش
 ... حتما... بلھ _ 
 شباھت یلی خلمیم ھستم و چون اسم و فامسامان سا....  گمی خوب اول من ماریبس_ 

پدر ...  کنمی می سالمھ و مجردم ، با خانوادم زندگ٣٤...  کننیداره منو سام ھم صدا م
 بودم و بعد از رانی ای توسانسمیتا فوق ل...   خواھر دارم کی، مادر ، دو برادر ، 

م ، مطب زدم و در  کھ برگشتشھی میچند ماھ...  رفتم آلمان  گرفتن دکترا بھیاون برا
حاال ...  باشھ ی کافنی کار ھمی ابتدایخب فک کنم برا...  حال حاضر ھم مشغولم 

 ... لطفا راحت باش...  ی کنی کھ تو ھم خودتو مث من معرفخوامیم
 :  خوشحال بودمکردی باھام خوب رفتار منقدری دکتر سام انکھی ااز
 لی ترم از دانشگاه تونستم تحصکیفقط ...  سالمھ ٢١...  اندرسون انایل...  ھستم انایل_ 

ھر دو ...  بودن یرانی و مادرم اییکایکانادا متولد و بزرگ شدم ، پدرم آمر... کنم 
 کوروش ھستم ، باھاش نامزد ی البتھ االن خونھ پدرکنمی میتنھا زندگ... فوت شدن 

  ؟؟؟ھگیاوووم و د... کردم 
 ...   ھیف کانیخوبھ ، ھم_ 
 
 تا من ھم از دادی و بعد اجازه مگفتی ، اول از خودش ممی صحبت کردیلی دکتر خبا

 ...  دی از غذا و رنگ مورد عالقھ من ھم پرسیحت... خودم بگم 
از دکتر ...  دهی رسانی جلسھ اولم بھ پامی کھ متوجھ نشدم تامی گرم حرف زدن بوداونقدر

بھ نظرم کھ فوق ...  از جلسھ بعد نزد یم حرف ، اصال ھرونیتشکر کردم و اومدم ب
 یلی خمی بکنھ ، با ھم آشنا شدمیماری بھ بی اشاره انی کوچکترنکھیبدون ا... العاده بود 

 ھی دارم با کردمی احساس مشتری استرس نداشتم ، بگھیبودم د ششی پیوقت...  ادیز
 ...  دکترھی تا کنمیدوست صحبت م

با ...  انتظار نشستھ بود ی ھای از صندلیکی یرو...  منتظرم بود رونی بکوروش
 :  پا شد و اومد سمتمعی من سردنید

  ؟؟انای شد لیچ_ 
   بشھ ؟یزیمگھ قرار بود چ...  یچیھ_ 
 حالت خوبھ کھ ؟...  نبود نینھ ، منظورم ا_ 
 ... میآره ، بھتره بر_ 
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 :  حرکت کنھ گفتمنکھی قبل از انی ماشیتو
 ... روشکو_ 
  ؟؟؟زمیجانم عز_ 
  خونھ ؟؟؟می برشھیم_ 
 ... میکنی کار رو منی ھممیاالن ھم دار_ 
 شھی مدنمی دادی بتونھیاونکھ نم...  تنگ شده ای محینھ منظورم خونھ خودتھ ، دلم برا_ 

 ... من برم
 ...  چرا کھ نشھ خوشگل خانوم_ 
 
 دنمونیبھ محض رس...  نمی رو ببایدل تو دلم نبود کھ مح...  می ھم بھ مجتمع رفتبا

 :  نشده بود گفتادهی پنیکوروش کھ ھنوز از ماش...  سمت آسانسور دمیدو
  عجلھ ؟؟نیکجا با ا_ 
 ...  گھی دای محشیپ_ 
 ...  استراحت کن بعدکمی می برای خب ، اول بیلیخ_ 
 ... من رفتم...  ستمینھ خستھ ن_ 

 ...  آسانسور و رفتم باالی تودمی بزنھ پری اگھی کوروش حرف دنکھی اقبل
...  منتظر موندم کھ باالخره در باز شد گھی دکمی...  نبود یاما انگار کس...  زدم در
 دی پری زده شد کھ فورجانی من اونقدر ھدنی و با درونی سرشو آورد بچی حولھ پایمح

 : بغلم کرد
 ...  تو کھ دلتنگتمییکجا...  قربونت بشم یالھ....  انای لیواااااا_ 

   بغلش کردممحکم
 .... رمی اونجا اسیدونیخودت کھ م_ 
 تلفن بھ دست گرفت و بھ  ساناز عی و سرنمی خونھ ، تعارفم کرد بشی خنده منو برد توبا

 ... نجای اانیو مونا زنگ زد تا ب
 ... می دور ھم باشانی بچھ ھا ھم مدمیناھار سفارش م_ 
 ...  تنھاستنییآخھ کوروش پا_ 

 ... رونی از تعجب زد بای محیچشما
   ؟؟؟ی بھ اون دارکاری ، تو چانایوا ل_ 

 دادم اونا حیھنوز بھ بچھ ھا نگفتھ بودم کھ با کوروش نامزد کردم ترج...  نزدم یحرف
 اوردی سر در نیزی چی کنجکاوانھ نگام کرد وقتکمی ایمح...  بعد بھشون بگم انیھم ب

 ... رفت تا لباس بپوشھ
 :  دادمامی در آوردم و بھ کوروش پبمی از جمویگوش

 شتی پتونمی کھ نمدیببخش...  انی ناھار نگھم داشت ، قراره ساناز و مونا ھم بایمح( 
 )  باشم

 :  جواب داددی نکشقھی دقھی
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امروز با دوستات ...  بچھ ھا شی باال پرمیمنم در عوض م...  زمیاشکال نداره عز( 
خوش ...  دی بھم خبر بده و مواظب خودتون باشنی ھم برنروی بنیباش اگھ خواست

 )  یبگذره عروسک چشم رنگ
 منو تونھی کھ مھی مردنی ھمھ محبت کوروش واقعا خوشحال بودم اون بھترنی ااز

 ... خوشبخت کنھ
 

 برا من آوردن زی مھمون ناخونده بھ عنوان سورپرھی نباریا...  و مونا ھم اومدن ساناز
 یمی دوست قدھی دنی ھمھ سال دنیبعد ا...  کھ چقدر دلتنگش بودم یوا... نسترن ... 

 مونا برعکس نباری ایول...  می خنده بودیمشغول شوخ...  دارهیحس و حال خاص
 ...   قبال نبودی داشت بھ شادابی مشکلھی م ساکت تر بود بھ نظریلی خشھیھم
 ی تومی رفتمای قدادی بھ میبا بچھ ھا بساط رو برداشت...  ناھار سفارش داده بود ایمح

  ایچھ خاطرات...  قیآالچ
 
 ... ری بخادشی می داشتنجای
 ومدی ما بند نمدنی خندی ولمی ھا نشھی باعث مزاحمت ھمسامی کھ کردی تالشی ھمھ با

 ازش نداشتن من ی و ساناز ھم دستھ کمای و محاوردی در مینسترن مدام دلقک باز... 
 ی ولدیخندیمونا ھم م... فقط نظاره گر اونا بودم و از خنده روده بر شده بودم 

 ...  شدهیفرصت ازش بپرسم چ  سردیبا...  بود ی زورکدناشیخند
...................... 

 
 :   زبان کوروشاز
 

 برمال یزی چنکھیاز ا...  اتاق دکتر بود استرس و دلھره داشتم ی توانای کھ لی مدتتمام
...  راحت شد المی خدمی خندونش رو دی چھره ی کھ اومد وقترونیب...  دمیترسیبشھ م

 ی براکردمی دکتر سام دخالت می کارای تودی نباینی بپرسم ، یزی ازش چخواستمینم
 ... دمی نپرسیزی از گفت و گوھاشون چنیھم

 و دهی وقت بود کھ دوستاشو ندیلیخ...  مجتمع ، قبول کردم می ازم خواست برانایل
 شدم ھرچند مونی بچھ ھا افتادم و پشادی راه باز نیاما ب...  شدی ھم می تنوعھیبراش 

 یاونقدر ذوق زده بود کھ صبر نکرد کم...  رمی حرفمو پس بگتونستمی نمگھید
 یتو...  نمیبی شاد منقدری رو اانایالم کھ لخوشح...  ای محشی رفت پعیاستراحت کنھ سر

 انایل...  اومد می گوشجی مسی ، صدادمی دوش مختصر دراز کشھیواحد خودم بودم بعد 
 کنار ھم ی فرصت برانی بھترنی انکھیبا ا...  دوستاش باشھ شی پخواستیبود و م

دوستاشھ بھتره  شیحاال کھ امروز پ...  دادم خودش انتخاب کنھ حی ترجیبودن بود ول
 ....  بھ بچھ ھا بزنمی سرھیمنم 
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 وقتھ یلیحق ھم دارن خ...  من تعجب کردن دنیاز د...  و فرزاد خونھ بودن مھرداد
 .... ومدمی ننجایا

 بودم خودش نی سر سنگدیبا سع...  شد دای ھم پثمی و مدی سعی شده بود سر و کلھ ظھر
 :  گفتھی سر چدونستی و مدیھم فھم

 مادر دونستمی واقعا نمی کارم ولری تقصی ازم دلخوردونمیم... داداش شرمنده :  دیسع 
 ... و پدرت خبر ندارن

 ھ؟ی چھی شده ؟؟؟ قضیچ:  ثمیم 
...  نی کف دست ھمھ بذارعی سردی کھ نباگمی بھ شما ھا میزی چھی من یآخھ وقت_ 

 ... ادیممکن بود فاجعھ بھ بار ب
  ؟؟؟ھی چھی قضنیخب بھ ما ھم بگ: مھرداد

 ازدواج کنھ بھ انای با لخوادیاون روز کھ کوروش گفت م...  منھ ریھمش تقص:  دیسع 
...  رو لو داده بود یاونم زنگ زده بود بھ مادر کوروش و ھمھ چ... مادرم گفتم 

 ... ظاھرا اونا خبر نداشتن
  کھ نشده ؟؟؟یزیچ...  گذشتھ گھیخب حاال د:  فرزاد

 ...  با شماھادونستمی من مکردی قبول نماانی اگھ لیول....  رینخ_ 
 !!!قبول کرد ؟؟؟:  مھرداد

 ...  مرغای قاطری میپس دار:  ثمیم 
 ...  میکنی می ھم عروسیبا اجازه شما بھ زود... بلھ _ 
  خبر دارن ؟؟؟یاونوقت عروس خانوم از گذشتھ جنابعال:  ثمیم

 ...   بابا ، بھ تو چھ آخھیا _ 
 ... ی بھتره بش بگی نداره ولیبھ من کھ ربط:  ثمیم

  براتھ؟؟؟ی مناسبسی کیحاال مطمئن:  مھرداد
 ... می رو دوس دارگھیما ھمد... معلومھ  _ 

  ؟یکنی فکر نمی بھ کتگھی دینی: مھرداد
 .... کنمی بھش فکر ھم نمی حتگھی ، داری من نشی رو پکھیاسم اون زن_ 

  سرد شده ؟؟؟گھی دنیواقعا ؟؟؟ پس اون عشق آتش:  مھرداد
 ...  و دوسش دارمکنمی فکر مانای فقط بھ لگمیم...  بھ من ی دادیریتو چھ گ_ 

  ؟؟؟ھی سوال جوابا واسھ چنیا... زدی مشکوک میلی مھرداد خنیا
 
 ی اگھیاگھ ھر کس د...  و دوستاش کل مجتمع رو برداشتھ بود انای لی خنده یصدا 

  منیانایل...  عشق منھ خندهی می کھ داره با سرخوشی اونی ولگرفتمیبود االن حالشو م
.... 

 بھ اخالقم کھ ی بچھ ھا شرکت کردم ، چندباری شلوغ بازی توشھی برعکس ھمنباریا
 ....  گھیعوض شده اشاره کردن ، عاشق بودم د
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 وادارم کردن شام مھمونشون کنم اونم بھ ی ناھار دادن بھ بچھ ھا در رفتم ولری زاز
 .... انای منو لیمناسبت نامزد

    
 : انای زبان لاز
 
 ولو شدن ییبچھ ھا ھر جا...  می استراحت کنکمی واحد من تا میبعد از ناھار ھمھ رفت 

 بود تا باھاش تی موقعنیبھتر...  بخوابھ ، سر درد داشت کمی اتاق یمونا رفت تو... 
 ...  چشھنمیببحرف بزنم و 

 مونا ؟؟؟_ 
 بلھ ؟  _ 
  ؟ی ازت بپرسم ، راستشو بھم بگیزی چھی شھیم_ 
 ...  باشھیتا چ_ 
 فقط سردرد رو بھانھ دنیامروز چت بود ؟؟؟ بچھ ھا چند بار پرس...  گھیلوس نشو د_ 

 ...  شدهیزی چھی دونمی من میول...  یکرد
 ... سی نیچیھ... نھ _ 
 ... خب بگو... مونا _ 
 ... کنھی سرم درد میلی بخوابم ، االن خشھیم_ 
 ... ارمی من امروز سر از کار تو در می ، ولیباشھ ھر طور راحت_ 
 

 ھمھ دمی کھ دخورنی ، خواستم از بچھ ھا بپرسم قھوه مرونی گذاشتم و اومدم بتنھاش
 ...   بودم کھداریفقط من ب... در حال چرت زدنن 

... جا نبود ، کاناپھ و تخت اشغال بود ... لو شدم  ونی زمی کوسن برداشتم و روھی
 : کوروش بود...  اومد می گوشامی پی کھ صداشدی منیپلکام داشت سنگ

 )عشق من کجاست ؟؟؟( 
 : براش نوشتم 

 ) در آستانھ چرت زدن...  نیرو زم( 
 )  چرا ؟؟؟نی دورت بگردم رو زمیالھ( 
 )  بچھ ھا ھمھ جا رو اشغال کردن( 
 ١...  خودم شی پای بشمارمی بخوابھ، تا سھ منی زمیمرده باشم عروسکم رومگھ من ( 
 ...)  شھیبدو االن سھ م... ٢...
 
منم ... بچھ ھا کھ خواب بودن ...  تنم کردم و رفتم سمت در یزی چھی ی خوشحالبا
کوروش داشت در رو باز ...  نییبدو پلھ ھا رو رفتم طبقھ پا...  امی و زود مرمیم
 ... نیی دوستاش بود و بھ خاطر من اومد پاشی ، پکردیم

 ... امیبدو برو تو اتاق منم االن م...  خانومم یعھ اومد_ 
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لباسمو ...  اتاق  ی نشون بده رفتم توی بخواد عکس العملنکھی و قبل از ادمی بوسگونشو
 ... ی نرمیچھ جا...  شیییییآخ...  تخت ی رودمیدر آوردم و راحت خواب

 پوستم چشم باز کردم ی رویزی چھی خوابم برد ، با احساس قلقلک ی کدمی نفھماصال
 سرش گذاشتھ ری دار زھی بود و دستش رو زاودهیکوروش کنارم بھ پھلو دراز کش... 

 شد و رهیبا محبت بھ چشمام خ...  کردی پوست صورتمو نوازش مگشیبود با دست د
 : گفت

 ....  کردم خوشگل مندارتی بدیببخش_ 
 کردیدستش کھ نوازشم م...  پشت بھ کوروش دمی و بھ پھلو خوابدمی کشی اازهیخم

بعد ھم دستاشو ...  مکث آروم خودشو از پشت چسبوند بھم یثابت موند ، بعد از کم
 گردنم و موھام فرو برد و نفس یسرشو تو...  بھم داد یفیدورم حلقھ کرد فشار خف

 : دی کشیقیعم
 ...  دهی می خوبیبدنت چھ بو  _ 
 گوشم رو نرم یاللھ ...  دادی بھش داشتم آغوش گرم کوروش بھم آرامش می خوبحس
 آغوشش وول یتو... کارشو چند بار تکرار کرد ...  شدم ی جور خاصھی...  دیبوس

نتونستم تحمل کنم بھ اللھ گوشم حساس ...  کردمی مکی تحرشتری و اونو بخوردمیم
 دمیدی عمق چشماش می رو توازین...   کردم خمارش نگاهیبودم  برگشتم و بھ چشما

 ی از من مطمئن بشھ ، براخواستی انگار مداشتی داشت خودشو نگھ میلی خیول... 
 من و لب ی رودیخودشو کش...  ، انگار بھش برق وصل کردن دمی لبھاشو بوسنیھم

فقط بھ کوروش ...  کردمی فکر نمیچی اون لحظھ بھ ھیتو...  ھم قفل شد یھامون تو
 با سرعت نباری برھنم کرد امھی بھ بدن نیآروم بلوزمو در آورد نگاھ...   داشتم ازین
 ناز یخواستم کم... دستشو برد سمت شلوارم ...  ارهی کرد لباسامو در بی سعیشتریب

پاھامو قفل کرد ...  کارشو بکنھ تونستی نمدادمی کھ بھ بدنم میکنم با حرکات نرم
 ھویکالفھ شده بود ...  و قلقلکش دادم نشی سمت سمالش کرد با خنده دست برددوباره ت

 گشیبا دست د....  سرم محکم نگھ داشت ی دست گرفت و برد باالھیجفت دستامو با 
 کرد و خی بدنم کبارهی شد بھ ی تداعدمی دی جلوییصحنھ ھا...  شلوارمو باز کرد پیز

 از معدم بھ یعیما  شد و ھجوماهی چشمام سدنیشروع کردم بھ لرز... بھ رعشھ افتاد 
 برام دنی کرده بود نفس کشری گلوم گی تویزی چھیانگار ... سمت دھانمو حس کردم 

...  کردی و صدام مدادی تکونم مدیسخت شد کوروش کھ متوجھ حال خرابم شد از جا پر
 .... از ھوش رفتم

... ..................... 
 :   زبان کوروشاز
 
 خوابش برده دمی و بردم کھ دختمی روهیخودم ھم دو تا آبم...  اتاق ی رو فرستادم توانایل

....  دنشمیعاشق لحظات خواب...  شدم رهی و بھش خی رو گذاشتم گوشھ اینیس.... 
 کردم بخوابم یسع...  دمی عوض کردم و کنارش دراز کشی دست راحتھیلباسامو با 
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 عشق آدم کنارش خواب باشھ و خودت ھم راحت شدی مگھم...  بود دهی فای تالشم بیول
 لباش ثابت ی کردم و رویجزء جزء صورتشو بررس... بھ پھلو شدم ...  یبخواب

... با دستم موھاشو نوازش کردم ...  لب رو بچشم نی من طعم اشھی میک.... موندم 
 کھ ی بھ خاطر کاری روزھی...  من ی خفتھ یبایز....  دمی گونش انگشت کشیرو

 رو ازت قتیمنو ببخش کھ حق... ھمش بھ خاطر خودتھ ...  یشیکردم ازم ممنون م
 ... کنمیپنھان م

 ...   چشم باز کردانایل
 ...  کردم خوشگل مندارتی بدیببخش _ 

فکر ...  حرکتش تعجب کردم نیبا ا...  دی و پشت بھم خوابدی کشی اازهی نزد خمیحرف
 دیخودمو بھش چسبوندم ترد...  دمیھ کنارش خواب کشھی می االن از دستم شاککردمیم

  شدم و محکمکیتحر...  ھم آروم بود انای لیداشتم ول
 

 یبرگشت و تو... لذت بخش بود ...  دادی می خوبیبدنش بو...  آغوش گرفتمش در
 مسئلھ نی با اانای لکردمیفکرشم  نم...  لبام گذاشت ی لباشو روھوی... چشمام نگاه کرد 

ھمھ تالشمو کردم کھ ...  دمیفھمی حال و کار خودمو نمگھید....  ادیراحت کنار ب
 ھاشو طنتی شتونستمیتحمل نداشتم و نم....  بود گرفتھ شی انگار بازارمیشلوارشو در ب

 باز پشویجفت دستاشو گرفتم باال سرش ، ھنوز ز...  کردی مکی تحرشتری منو بنمیبب
 یچشماش رفت تو... بدنش سرد سرد بود ...  دنید بھ لرزنکرده بودم کھ شروع کر

... صداش کردم  چند بار...  تشنج کرده انای من لیخدا... دھنش کف کرد ... سرش 
 ی مواقعنیھول کرده بودم و بھ کل فراموش کردم در چن...  کنم کاری چدونستمینم
رفتھ بود و بھ  تشک نرم تخت فرو یتو....  خودت کمک کن ایخدا....  کنم کاریچ

...  چپ ی خوابوندمش بھ پھلونی زمی بلندش کردم و روعی سردیکشی نفس میسخت
 صحنھ برام سخت نی ادنید...  ساعت نگاه کردم ھ سرش گذاشتم و بریبالشت رو ز

لرزش بدنش متوقف شد و کامل از ... با دستمال دور دھنش رو پاک کردم ... بود 
 سابقھ صرع برمیگمان نم... خدا رو شکر کوتاه بود ...  شد قھی دو دقمیتا... ھوش رفت 

...  ساعتم دوختم ی منتظر چشم بھ عقربھ...  تشنج از شوک باشھ نی ادیداشتھ باشھ شا
 کھ یمتوجھ اتفاق...  حال و خستھ بود یب...  بعد آروم چشماشو باز کرد قھیپنج دق

...  روش دمیذاشتمش پتو رو کش تخت گیبراش افتاد نشده بود آروم بلندش کردم و رو
 :  آب بھش دادموانی لھی

  ؟؟؟یبھتر_ 
 : چشماشو باز و بستھ کرده 

  افتاد ؟؟؟یچھ اتفاق_ 
  ؟یسابقھ صرع دار...  یتشنج کرد_ 
 ... نھ صرع ندارم!!! تشنج  ؟؟؟_ 
  شد؟؟؟تی باعث ناراحتیزیچ_ 
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 ... اومد لحظھ چندتا صحنھ بد از خاطرات گذشتم جلو چشمم ھیفقط _ 
 یبرا....  و نرمان بود یعینگران نباش کامال طب... حدس زدم کھ از شوک باشھ _ 

 ... یاالن بھتره فقط استراحت کن...  برمتی متخصص مشی سر پھی فردا نانیاطم
 نوازشش کردم آروم چشماش بستھ شد و بھ خواب فرو رفت یکم...  نزد ی حرفانایل

 ....  موھاش زدمی رویبوسھ ا... 
 تی حساسیاون بھ رابطھ جنس...  اتفاق افتاد دمیترسی کھ میزیاز چ...  خراب بود حالم

 صرف دی رو بایادی درمانش زمان زیبرا...  فاجعھ بزرگ ھی ینی نیو ا... نشون داد 
 ... کنم
 ... دنبال راه چاره باشم دیبا...  دود کردم گاری پشت سگاری و سستادمی بالکن ایتو
 .....  زجر بکشھانای لخوامینم
 
 : انای زبان لاز
 
ساعت ...  اتاق نبود ی کوروش توی شدم ولداریاز خواب ب... بدنم کرخت شده بود  

 ، بچھ ھا نجامی تا حاال ای من از کیوا...  دادی عصر رو نشون م٥ ی پاتختیرو
 ... نگران شدن حتما

 دی وحشت زده پرھوی...  داشتم ، کوروش رو صدا زدم جھی سرگی پاشدم ، کمعیسر
 ... بھ گمانم خواب بوده... موھاش آشفتھ بود و چشماش قرمز ...  اتاق یتو
  ؟زمی شده عزیچ_ 
  ؟؟یدیترس... فقط صدات کردم ...  یچیھ_ 
  االن ؟یبھتر... فکر کردم باز حالت بد شده _ 
 ...  برم ، بچھ ھا باال منتظرندیبا... آره خوبم _ 
 ... زمی عزیکردی کم استراحت مھیکاش _ 
  برم؟شھیباور کن حالم خوبھ کوروش ، م_ 
 ... فقط مواظب خودت باش... آره _ 
 
 اطی احتیلیخ...  انداختم و رفتم تو دیآروم کل...  کردم و رفتم باال ی کوروش خدافظاز

 ی عصبانیستم و برگشتم با چھار تا چھره تا در رو ب...  نشھ داری بیکردم کھ کس
 بودن و بھ سر تا پام نگاه ستادهی ایبچھ ھا بھ حالت طلبکارانھ ا... روبھ رو شدم 

 ... کردنیم
 ... ی ؟؟؟ رفتھ بودم سوپرھیچ_ 

  خفن ؟؟؟پی تنیبا ا:  ساناز
 موھام  بودم شالم کھ کال دورم افتاده بود ویبا لباس راحت...  نگاه بھ خودم کردم ھی

 ...   ھم بھ پا داشتمییدمپا...  شونیپر
  مگھ ؟؟؟ھیخب چ_ 
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 نی ؟؟ اونم ایراستشو بگو کجا بود...  نکن ی بازلمی فنقدریبسھ ا...  خانوم انایل:  ایمح 
 ...  ھمھ ساعت

 ییرایرفتم سمت پذ...  کوروش بودم شی وقت پیلیخ...  نداشتم بزنم حق داشتن یحرف
 ...  و بچھ ھا ھم اومدن

 ھیمھمون...  مھمون من رونی بمی برمیخوای منی آماده بشنیفعال بر...  گمیباشھ م_ 
 ... یمناسبت
  ؟؟؟یچھ مناسبت:  نسترن

 ... گمی بھتون مرونی بنیآماده بش_ 
 ی دو ساعتھی کنن شی بچھ ھا تا بخوان آرادونستمیم...  اتاقم ی ھم رفتم توخودم

 ....   و بدن درد رھا بشمی خستگنی رفتم حمام تا از انی ھمیرامعطلشونم ، ب
خندم گرفتھ ...  خونھ بود بچھ ھا جلوش بودن ی تونھی آیھر چ...  و حاضر بودم آماده

 ... بود ھنوز آماده نشدن
 ... می برنیزود باش...  شھی االن شب مگھیبچھ ھا بسھ د_ 

 :  و گفتدی بھ طرف در دوساناز
 ...  جلو مالھ منیصندل...  نییمنکھ حاضرم رفتم پا_ 
 ...   و بدو رفت دنبالشفشی کی حرف ساناز ، نسترن رژش رو انداخت تونی ابا

 ... نمیشیمن جلو م... صبر کن ساناز نامرد :  نسترن
 کم کم شک کردم گھیمونا ھم نسبت بھ صبح حالش بھتر بود د...  خانومانھ رفت ایمح
 ...  واقعا سردرد داشتھدی بوده شایزیچ

... در واحد کوروش رو زدم ...  بودن نگی پارکیبچھ ھا ھمھ تو...  رو قفل کردم در
 ...  دریحولھ بھ تن اومد جلو

  ؟؟؟یحمام بود_ 
  ؟؟؟ی زدپی ، تیکجا بھ سالمت... آره عشقم _ 
  با تو رو بگممی نامزدھی شام مھمونشون کنم و قضخوامیم...  رونی بمیریبا بچھ ھا م_ 
... 
  ؟؟؟می جا برھیچطوره ... اتفاقا منم قراره شام بدم بھ رفقا ... چھ خوب _ 
 کجا اونوقت ؟؟؟... موافقم _ 
 اونجا میری اکثرا با بچھ ھا مھی دنج و خوبی جاشناسمی رستوران مھی.... اووومممم _ 
خوبھ ...  شما شی پمیای مگھی ساعت دھی ، ما ھم تا دی ، شماھا برارمی آدرس بسایوا... 
 ؟؟؟
 ... شھی نمنیبھتر از ا...  ھیعال_ 
 

 ی بھ سمت نشونمی و با بچھ ھا راه افتادنییرفتم پا...  آدرس رستوران رو داد کوروش
 .... رستوران
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با تعجب و بھت بھ ساناز کھ کنارم نشستھ نگاه ...  رستوران نگھ داشتم کینزد    
چطور متوجھ نشدم ...  من یخدا...  دی ھم فھمای محیحت... کردم اونم تعجب کرده بود 

 !!!  ؟؟؟نجای ھمھ رستوران چرا انی آدرس کجاست ؟؟؟ انیا
  ؟؟؟نجای ای ، چرا اومدانایل:  ساناز

 ... میای می ھم گاھانیمنو شا...  ی خوبنیجا بھ ا... چشھ مگھ : مونا  
 ی ما رو آوردی گرفتنی ماشی کھ وقتسی نی ھمون رستوراننی ایراست... عھ :  نسترن

 ... نجایا
 ... انای مونده لادتیچطور ... خودشھ ... عھ آره :  مونا
 میرفتی مدی نبود بای گفتن نداشتم ، بھ زحمت آب دھنمو قورت دادم ، چاره ای برایحرف
 نجای اانی بھ عالوه کوروش با دوستاش ھم دارن مکردنیمونا و نسترن شک م... تو 
... 

 :  دم گوشم گفتایمح...  می شدادهیپ
   ؟؟؟گھی دی جامی بریخوایم_ 
 ... شنی ، بچھ ھا متوجھ مالیخیب... نھ _ 
 

 نشستن انتخاب کردم ی برایتخت...  بود یھنوز ھم ھمونطور...  داخل رستوران میرفت
 : کھ نسترن گفت

 ...  گذشتھ ھاادی...  مونی قبلی جامی برایب...  انای لیوا_ 
 ...  ھم ھستیآره ، اونھاش خال:  مونا
 باال ی شونھ اایساناز و مح...  بزنم ھر دو بھ طرف اون تخت رفتن ی حرفنکھی اقبل

ھمھ تالشمو کردم کھ ...  بھ خودم مسلط باشم دیبا... من حالم خوبھ ... انداختن و رفتن 
 ...  برخورد کنمیعاد

 
سرم ...  از خاطره اون شب فی مونا و نسترن شروع کردن بھ تعرمی نشستی وقتاز

 تی اذنی از اشتری متوجھ حالم شد و بحث رو عوض کرد تا بای ، محشدیداشت منفجر م
 :  سفارش غذا بدن کھ گفتمخواستنیبچھ ھا م... نشم
 ...   ، قراره چند نفر بھ جمعمون اضافھ بشندیصبر کن_ 

 ، دنبال ما دمی کھ کوروش رو از دور دکردنی نگاه مگھی ھا با تعجب بھ ھمدبچھ
 دنیبچھ ھا بھ اون سمت نگاه کردن و با د... براش دست تکون دادم ...  گشتیم

  بکیکوروش و ھمراھانش نزد
 

 .... وفتنی پس بود
 ؟؟!!  بھ من نگفتیزی ھم کھ ھست ، چرا چانیشا... عھ عھ عھ :  مونا
 !!! ؟؟؟میام بخور شنای رو ول کن ، ما قراره با اانیشا:  ایمح
 ...دونستنی نملشوی ھا تو شوک بودن و دلبچھ
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 ...  بھ ما دادی سالم دستھ جمعھی جلو اومد و کوروش
 ...  بزرگتر اونطرفھی خانوادگی تخت ھامی برنی ؟؟ پاشنی نشستنجایچرا ا... سالم   _ 

 ... کردنیھاج و واج نگاه ما م...  و منتظر بچھ ھا بودم پاشدم
  ھنوز بھشون ؟؟؟ینکنھ نگفت:  کوروش

 ... نھ فرصت نشد_ 
 ... نینطوری انای چرا اگمیم:  کوروش

 کھ یی اونجامی رفتیھمگ...  متوجھ بشھ یزی چھی تا ازش انی رفت سمت شامونا
 نطرفیا...  ھم قرار داشت یدو تا تخت نسبتا بزرگ روبھ رو... کوروش گفتھ بود 

منو کوروش و رو بھ رومون مونا و ...  میدخترا نشستن اونطرف پسرا گرد نشست
 ...  نشستھ بودنانیشا

 کرد ، بعد ھم من ی اول از ھمھ خودش و دوستاشو بھ من و دوستام معرفکوروش
 جور ھی کھ اسمش مھرداد بود یپسر....  کردم ی معرفھیخودمو و دوستامھ بھ بق

بچھ ھا ...  آوردم ی چشماش بود کھ سر در نمی تویزی چھی...  بھم نگاه کرد یخاص
 ھم نسترن و مونا کھ بھ کل شتری بدن بوی سوالمی منو کوروش کنار ھم نشستنکھیاز ا

 ....  کوروش ھم نبودنی رفتن من بھ خونھ پدرانیدر جر
 

 از ی جورھی داشت ی بغل دستم نشستھ بود و سعای سفارش داد ، محیزی چھی ی کسھر
...  جمع شدنمون رو بگھ نی الیاز کوروش خواستم تا خودش دل...  ارهی سر در بھیقض

 : کوروش آھستھ دم گوشم گفت
 ...  رنیمی می دوستات دارن از فضولنی اادی خوشم منقدریا... بذار بعد از شام _ 
  ؟؟؟ادی کوروش دلت می بدیلیخ_ 
 ... ادی ھم دلم میلیاتفاقا خ_ 

...  کس نموند چیدور از چشم ھ....  داد لمی تحویدونھ ا مری کردم کھ خنده یاخم
 ....  کنجکاو شدنشتریب

 میدیاونقدر خند....  ی و خنده و مسخره بازیشوخ....  باالخره زبون باز کردن پسرا
 در عوض ساناز و ی آروم بود ولیلی خایمح...  رفت ادشونیکھ بھ کل بچھ ھا منو 

کل کل ...  میدیخندیمنو کوروش ھم فقط م... ن  پسرا رو گرفتھ بودینسترن دنبالھ 
 ....   دار بودده خنثمی و مدیساناز و نسترن با سع

 بچھ کردمی فکرشم نمگذشتیواقعا خوش م...  می آوردن و ما ھمچنان مشغول بودشام
 از ای وسط فرزاد و محنیا...  و باھم جور بشن انی کوروش کنار بیھا بتونن با دوستا

 ....   ھستیی خبراھی دمی ھر دوشون فھمی چشمری زیھمھ آروم تر بودن کھ با نگاه ھا
 :  اومدن ما رو بگھلیکوروش باالخره لب باز کرد تا دل...  می نشستکنار

 
 ی شام دوران مجردنی آخرنیاحتماال ا...  باشھ دهی کھ بھتون چسبدوارمیام... خب _ 

قابل ...  جان انی البتھ جز شااننی خودم در جریدوستاھر چند ...  دمیباشھ کھ بھتون م
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 ی عروسی و بھ زودمی با ھم نامزد کردزمی عزیانایمنو ل...  جمع یتوجھ خانوما
 ...میکنیم

 :  گوشم گفتری برده بود زیی بوھاھی کھ ایمح....  جالب بود یلی بچھ ھا خواکنش
 .... یپس بگو بعداز ظھر کجا بود...  ناقال یا_ 

نسترن در ...  بود خفھ بشھ کی گلوش و نزددی پرخوردی کھ داشت دوغ مچارهی بساناز
 نجات بده ، با ی پشت ساناز اونو از خطر خفگی داشت با مشت توی کھ سعیحال

بھ مونا نگاه کردم ...  کردی نگاه بھ کوروش مھی نگاه بھ من ھی گرد شده شوکھ یچشما
 گفتی میزی دم گوشش چانیشا...  زده بود ھ چشماش حلقیاشک تو.... کھ جا خوردم 

 : ستادی جلوش اانیپاشد بره کھ شا....  داشت آرومش کنھ یو سع
  مونا ؟؟؟یری میکجا دار:  انیشا

 ....بذار برم...  انیولم کن شا: مونا  
  ؟؟؟ی بریخوایکجا م....  ھوی شد یمونااااا چ_ 

 :  داد زدبای تقرتینتونست خودشو نگھ داره ، با عصبان...  بھم کرد ی بدنگاه
 تو کھ یبرا...  ی باشدمیبا....  نھ یشی عروس می داریخوشحال...  ھیچ... ھاااان _ 

 دهی کھ داره جووون مسیمھم ن...  کشھی می من داره چھ زجرچارهی برادر بسیمھم ن
....  خوش بگذرون دتی برو با عشق جدتو...  ھا شده وونھی دنی کھ عسیمھم ن.... 

 یکی نی با انمی ببخوامیم...  یارزش دوست داشتنو ندار تو...  انایواقعا برات متاسفم ل
 ....  یکنیچند وقت سر م

 .... رفت...  اون ھمھ حرفشو زد ی ھمھ تالشش رو کرد تا مونا ساکت بشھ ولانیشا
 ....  مونای موندم ھاج و واج بھ حرفامن
 یکی یکی کوروش یدوستا...  کردنی رستوران داشتن بھ ما نگاه می مردم توکل

 ... من موندم و کوروش...  و نسترن ھم رفتن ایساناز و مح...  رونیرفتن ب
   ؟؟؟ حالت خوبھ ؟؟؟انایل:  کوروش
 ...  بگویزی چھی...  زمیعز:  کوروش

 ....  خونھمیبر_ 
 

 کھ ای دادم بھ محنوی ماشچیسو... ارج شدم  ادامھ بده و زود از رستوران خنذاشتم
 ...   کوروش شدمنیخودم ھم سوار ماش...  بودن ستادهی اھی با بقرونیب

 می نزدی حرفچی راه ھنیب....  می بعد کوروش اومد و با ھم بھ خونھ باغ برگشتقھی دقچند
 ... خودمو بھ خواب زدم تا کوروش ھم ساکت باشھ

 اتاقم خدا رو شکر ماه چھره جون و پدر کوروش ی رفتم باال توکراستی میدی رسیوقت
 .... ھم نبودن

 ......  داشتمیسردرد بد....  دمی مسکن خوردم و خوابھی
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 دادمیبھ مونا حق م...  بودم اری سره تو فکر مازھی...  بھ زحمت چشم باز کردم صبح
خودم قبول دارم ...  نمیب رو باری حتما برم و مازدیبا...  باشھ یاونقدر از من عصب

 ... مقصرم
 صبحانھ در شھی گفتم و طبق عادت ھمیریسالم صبح بخ...  نیی شدم و رفتم پاآماده

 ... کوروش حواسش بھم بود...  میسکوت خورد
  ؟؟؟زمی عزیری مرونی بیبھ سالمت:  چھره جون ماه
 ... رمی مدنشی احوال شده ، بھ دضی مرای ، گویمی از دوستان قدیکی... بلھ _ 
 :  حرفم کوروش نگاھم کرد و گفتنی ابا

 ...  آماده بشم برسونمترمیپس من م_ 
 ...  کردی اعتراضشدی پدر مادر کوروش نمی جلوی تنھا برم ولخواستمیم

 ...  میرفتی و بھ مقصد نامعلوم ممی نشستھ بودنی ماشیتو
  کوروش ؟میری میکجا دار_ 
 ...  ی بشنھی معاروزتی بھ خاطر تشنج ددیبا...  مارستانیاول از ھمھ ب_ 
 ...  باشھی مھمزی چکنمیفک نم_ 
 بود سکتھ کنم کی فقط من نزدی داری چھ حالی متوجھ نبودی شدھوشیخودت کھ ب_ 
 ...دمیبخشی برات ، من ھرگز خودمو نمفتادی می اتفاقھی نکرده یاگھ خدا... 
 ... کوروش_ 
  ؟زمیجانھ دلم عز_ 
 ...  شدم و توی اونجورھویوسط کار ...  خوامیت م معذرروزیبابت د_ 
 ... بردمی خشونت بھ کار مدیمقصر خودم بودم نبا...  زمیحرفشم نزن عز_ 
 
 ...ھیکوروش واقعا مرد مھربون...  سکوت کردم مارستانی بھ بدنی رستا

 سوال و ی سرھی و ی طوالننھی معاھیبعد ...  اسکن نوشت یتی و سشی برام آزمادکتر
 :  بعد ھم کوروش اومدقھی چند دقرونیاز اتاق اومدم ب... پرس 

 ... زمی عزمیبر_ 
  گفت ؟ی شد ؟ دکتر چیچ_ 
 ... ی نداریخدا رو شکر گفت مشکل...  یچیھ_ 
 .... کنھی می از من مخفیزی چھی نظرم اومد کوروش بھ
 

  ، کجا برم ؟دیدستور بفرمائ... خب خانوم گلم  _ 
 ... نمی رو بباریرم ماز بخوامیم_ 

...  بزنھ یرنگ و روش عوض شد و خواست حرف...  دی از جا پرکبارهی بھ کوروش
 ... میمنصرف شد ، آدرس گرفت و راه افتاد

 ، کردی می  ساکت بود و با اخم رانندگریتمام طول مس...  ناراحت شده یلی خدمیفھم
 ... دمیدی رو ماری حتما مازدی نبود ، بایچاره ا
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 ...   در خونشون نگھ داشتیجلو
  ؟امی منم باھات بیخوایم _ 
 ...  ممکنھ عکس العمل نشون بدهیای تو بیکنیآخھ فکر نم_ 
 ... ی بذارم تنھا برتونمی نمیول_ 
 ... خانوادش ھم ھستن...  ارهی مازی خونھ پدرنجایا_ 
 ...  کننتتی اذترسمیم_ 
 .... شھی نممیزیمن چ... نگران نباش _ 
 
بدون ...  کردی منتظر نگاھم منی ماشیکوروش تو...  دلھره زنگ خونھ رو زدم با
 ...  کوروش دست تکون دادم و رفتم تویبرا...  در باز شد ی حرفچیھ

 ھی گرریچشمش کھ بھم افتاد زد ز...  در رو بھ روم باز کرد اری خانوم مادر مازمیمر
 :  کردم آرومش کنمیسع... و منو در آغوش گرفت 

 بھ ی چھ خاکنی ببایب...  اومده نمی چھ بھ سر پسر نازننی و ببای جان ؟؟ بانای لییکجا_ 
 ...  سرمون شده

 من دنی در اتاقشو باز کرد و با دی کرد ، مھتاب الیی راھنمااری بھ سمت اتاق مازمنو
 ...  اونم از دستم دلخورهنکھی بست ، مث اعیسر
 دوننیالبد ھنوز نم...  اری اتاق مازیفرستاد تو خانوم رفت آشپزخونھ و منو تنھا میمر

 سرش آورده بود ی بود و پتو رو تا باالدهی تخت دراز کشی رواریماز... نامزد کردم 
 ...  کنار تخت نشستم... 
 ... اریماز...  اریماز_ 
 ...  تکون خورد انگار خواب بودیکم
 ... اریماز_ 

 قلبم بھ درد اری داغون مازی چھره دنیبا د...  پتو رو زد کنار و سر جاش نشست ھوی 
 بود یصورتش اصالح نکرده بود و موھا آشفتھ بود ، چشماش قرمز و اشک... اومد 

 من اونجا کنارش نشستم شک نکھیانگار بھ ا...  نامرتب بود یلیسر و وضعش خ... 
 یپوستمو آروم لمس کرد وقت...  دیلرزیم کرد دستشو بھ طرف صورتم دراز... داشت 

 :  ھستم گفتیمطمئن شد واقع
  ؟؟؟یواقعا خودت...  شھیباورم نم...  انایل_ 
  ؟؟ی کردکاری تو با خودت چاریماز... خودمم _ 
 کھ من ی وقت باور نکردچیتو ھ...  مھی تازه اوضاع جسمنیا...  ینیبیم... ھھ _ 

 ... ینی ببموی خفت و خوارنجای ایحاال اومد... دوستت دارم 
  حالت چطوره ؟؟؟نمینگرانت شدم اومدم بب...  ھی چھ حرفنی ، ااریماز_ 
 ...  کھی بمونیاگھ اومد....  ی برنجای بھتره کھ از ایول_ 
 ...  نظرم عوض شدهی کھ فکر کنومدمین...  میما قبال با ھم حرفامونو زد... نھ _ 
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 .... بروووو...  کنم ی احترامی بھت بخوامینم... برو ....  انایل_ 
 
 ناراحت شدم از اتاق ی ولدادمی کھ بھش می دلم شکست ، با ھمھ حقاری لحن مازنی ااز
 اری چون مازدهی در اتاق بود حتما حرفامونو شنکی خانوم نزدمیمر...  اومدم رونیب

 ... زدی بلند حرف میلیخ
  ؟ی ؟ باھاش حرف زدزمی شد عزیچ:  خانوم میمر
 ....  کردرونمی ، محترمانھ بدهینھ ، اجازه نم_ 
 تو رو نکھیبعد از ا...  بده یلی خشیاز پسرم ناراحت نشو ، اوضاع روح:  خانوم میمر

 ی ھای شد مدام کم توجھتی اذیلی وسط خنی اچارهی بثی اومد سمتت ، حددیدوباره د
 نرفت ثی سراغ حدگھی و دنجای اومد ااری مازنکھیتا ا...  زدی و لب نمدیدی رو ماریماز
 شیچند روز پ... از تو کھ سرد شد بدجور افسرده شد ...  شدیبچم داشت داغون م... 

 ی ااریحاال ماز...  درخواست طالق داده ثیحد...  دادگاه اومد در خونھ ھیھم احضار
 
 ....  رو داره نھ اونطرفنطرفینھ ا... وسط مونده ن
 ...  منھریھمش تقص... من واقعا متاسفم _ 

 زور ی ؟ خب پسرمونو نخواستی کردیتو چھ گناھ...  حرف رو نزن دخترم نیا _ 
 ، تو ما رو ببخش زدی باز فکر تو بھ سرش مثی با وجود حددی ھم نبااریکھ نبود ، ماز

 ... ی شدتی وسط اذنیاگھ ا
 از دست ی کارچی ھیناراحت بودم ول...  زن مھربون نی در برابر اگفتمی مدی بایچ

 ازدواج کرده اونم دمی کھ فھمی رو فراموش کرده بودم از وقتاریماز...  ومدیمن برنم
 ....  کنھیحتما بعد از ازدواج من ، فراموشم م

 ، کردی داده بود و بھ ساعتش نگاه مھی تکنشیکوروش بھ ماش...  رونی خونھ زدم باز
 :  شدمکشینزد
 ... میبر_ 
 :  تعجب بھم نگاه کردبا

 !! ی شد ؟؟ چقدر زود برگشتیچ_ 
 ... نخواست باھاش حرف بزنم_ 
...  سکوت کرد دی منو کھ دی حوصلگی نگفتم و سوار شدم ، کوروش بی اگھی دزیچ

 .... منو برد خونھ باغ و رفت
 ، زدمی باغ کالفھ قدم میتو...  کنم ی داشتم خودمو خالاجی پر شده بود ، احتتمیظرف

کنار استخر رفتم و ...  دیچیپی سرم می چشمم بود حرفاش توی مدام جلواری مازی افھیق
 راه ھی...  کنم کاریچ...  خودت کمکم کن ایخدا...  آب سرد فرو بردم یسرمو تو

 وقتھ کھ یلی اشکم خیاما چشمھ ...  ھیداشتم بھ گر ازین...  پام یدرست بذار جلو
 .... خشک شده

 



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 188 

 :  زبان کوروشاز
 
 ازم خواست تا با روانپزشک مشورت کنم ، دی رو فھمناای علت تشنج لیدکتر وقت 

 ... پووووف....  ی مشکل روحی نداره ولی راحت کرد کھ مشکل جسمالمویخ
 ...  باھاش مشورت کنمدیبا...  دکتر سام شی رو رسوندم خونھ رفتم پانای لنکھی از ابعد

 
 ...  وقت داد و رفتم توضای مری رو شکر بھم البھ الخدا
 خودمو ھی کردم ، حدسم درست بود دکتر سام ھم نظرفی تشنج رو مو بھ مو تعرھیقض

اشتباه من خشونت ...  رابطھ داشتھ باشھ ی وقت نتونھ با مردچیاون ممکنھ ھ... داشت 
 آورد و ادی  رو بھ انھی اون تجاوز وحشیلحظھ ھا...  بود کھ بھ کار بردم یکوچک

 :  مورد دکتر سام بھم گفتنی در ات صحبیبعد از کل...موجب تشنجش شد 
 انای از ازدواجتون لشیبھتره پ...  نی مسئلھ ازدواج رو عقب بندازدیبھ نظر من با_ 

 ...   بھترهینطوریدرمان بشھ ا
امروز ھم ...  از دستش بدم ترسمیم...  صبر کنم تونمی نمگھی ، من درممکنھی غنی ، انھ

 کردم دو دل شده و ممکنھ باز بره سمت الی خنھی رو بباری مازخوادی مدمی فھمیوقت
 نزدم و اومدم یحرف...  دمی رو از دست مانای کنھ ، لدای کش پھی قضنیاگھ ا...  اریماز

  زودتر اونو از آن خودم بکنمدیبا...  ازدواج کنم انایزودتر با ل  ھر چھدیبا...  رونیب
... 
 :   بودم کھ حسام باھام تماس گرفتی حال رانندگدر
 جانم ؟؟؟_ 
  کوروش ؟؟ییکجا_ 
  چطور ؟؟؟ابونیتو خ_ 
  کجا ؟؟؟قایدق_ 
 ...  مجتمعمکینزد_ 
 ...  اونجاامیم... کارت دارم _ 
 ... باشھ_ 
 

 ھم نداشتم رفتم مجتمع و ی چاره ای سرم بود ولی دکتر توی نداشتم حرفاحوصلھ
 ... ادیمنتظر شدم تا حسام ب

.................... 
 
 :  سام زبان حاز
 
 

 ...  رو قطع کردم و نگاش کردمیگوش
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  گفت ؟؟یچ_ 
 ...  مجتمع ، منتظرمھرهیحلھ ، گفت م_ 
 ...  بروشیطبق نقشھ پ_ 
 ... زمی کردم عزی تا حاال خودسریمن ک... چششششم _ 
 ...  عجلھ دارمنییبرو پا...  زمیبھ من نگو عز_ 
 .... حاال قھر نکن بانوووو... چشم _ 
 

 نگی پارکیکوروش در رو برام باز کرد ، تو...  کرد و رفت ادهیتمع پ جلو مجمنو
 یی در سمت شاگرد رو باز کردم و تا جادکی چیی با سوعیسر...  گشتم نشیدنبال ماش

 ی کسنکھی در رو بستم و قبل اعیسر...  زدم ی بھ صندلبمی از ادکلن داخل جشدیکھ م
 ...  رفتم باالنھیمنو بب

سرشو گرم کردم و بھ بھانھ قھوه فرستادمش ...  کوروش مشغول حرف شدم با
 و ی اتاق و از ادکلن بھ بالشت و روتختی کھ متوجھ نشھ رفتم تویطور... آشپزخونھ 
 ...   کمد لباساش زدمیبعد ھم تو

 رونیرفتم ب...   باشھ دی دی کھ توی توالت طورزی می رو گذاشتم روشھی مونده شتھ
 : قھوه ھا رو آورد...  نشد بتمیکوروش متوجھ غ

  ؟؟؟نجای ای شد کھ اومدیخب چ_ 
 ...  ، دلم برات تنگ شده بودیچیھ_ 
  ؟؟؟ی داشتکاریچ... لوس نشو حسام  _ 
  ؟؟ومدی نشی کھ پی حل شد ؟؟ مشکلمارتی اون بھیخواستم بپرسم ، قض_ 
 ...  دستت طال...  خوب بود زینھ ھمھ چ_ 
 !!  نھ ؟؟؟ای درست کنم گفتم اول از تو بپرسم خوب بوده یکی برا تمخواسیم_ 
 ... نطوریکھ ا_ 
 

 کم گپ و گفت از ھی شک کرد ، بحث رو عوض کردم و بعد کمی کنم کوروش فک
...  نمی ببنشویچشم چرخوندم تا ماش... بالفاصھ رفتم سر کوچھ ...  رونیخونھ زدم ب

 :  جلو پام ترمز کردھوی
 ... بپر باال آقا پسر_ 
 ... زمی عزیمرس_ 
  رفت ؟؟؟شیچطور پ_ 
 ... خوب بود...  نی کھ خواستھ بودنطوریھم_ 
 .... میکنی آماده می مرحلھ بعدی خوب خودمونو برااریبس_ 
 
 :  انای زبان لاز
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 باغ یسرگردون تو...  انجام بدم تونستمی ھم نمی کارچی بود ، ھری درگی بدجورفکرم
 ...  تنھا بود...  دمی دلوفریبرگشتم و ن...  اومد نی بوق ماشی ، صدازدمیقدم م

  ؟زمی عزیخوب...  جون انایسالم ل_ 
 ... سالم ، خوبم_ 
 ...  کھ چقدر دلم برات تنگ شده بودیوا_ 

 ...  جلو اومد و محکم بغلم کرد 
  ؟؟یزنی باغ قدم می توییچرا تنھا_ 
  قدم بزنم ؟یخب با ک_ 
  ؟خورهیپس نامزدت بھ چھ درد م... کوروش _ 
 ... سین...  کار داشت ییجا_ 
 ... ششی پمی ما برای بابا خب حاال بیا_ 
  کجا ؟؟؟_ 
 ... بدو آماده شو کھ منتظرتم...  میکنی مداشیپ_ 
 

 :  بزنم رفت سمت عمارت و ماه چھره جونو صدا کردی حرفنکھی از اقبل
 .... خالھ جونم... خالھ _ 
 ...  خالھیخوش اومد...  خانوم لوفرین... بھ بھ :  چھره جون ماه
  ؟؟؟نیایشما نم...  رونی بمی برکمی میخوایم...  انایراستش اومدم دنبال ل... قربونت _ 

 ...  خوش بگذرهدیبر...  دلم زینھ عز: ماه چھره جون  
شخصا دعوتتون مامان منو فرستاده ...  نی شب خونھ ما دعوتنی بگایپس بھ عمو ک_ 
 ... کنم
 ...میای ، حتما مزمیباشھ عز:  چھره جون ماه

  
 ...  سمت منبرگشت

 ... میبدو آماده شو بر...  انای لیینجایتو کھ ھنوز ا  _ 
 
 و حرکت می شدلوی ننیآماده و حاضر سوار ماش...  شدم لوفری رفتار امروز نجیگ

 :  بحث کوروش شد و گفتنکھی تا امی صحبت کردیلی خلوی راه با ننیب...  میکرد
 می بودی اون روزا کھ با کوروش ھم بازادی مادمی...  بود یچھ دوران...  ری بخادشی_ 

 ی ، برازدی و کتکشون ماوردی مرشونی جا گھی وقتا یھمش با دخترا لج بود ، گاھ
 چی کوروش با ھکردمی فکر مشھیھم...  رفتمی و کمتر طرفش مدمیترسی ازش منیھم

 دلم گفتی مشھیھم...  ادی از ھمھ زنھا بدش ماون  نتونھ رابطھ برقرار کنھ آخھیدختر
 تو دمی فھمیاما وقت...  داشت ی افکار خاصھی...  بکشم نوی زمی روی کل زناخوادیم

 فک دمی اون اوال کھ شننکھیبا ا... رو دوست داره نظرم نسبت بھ کوروش عوض شد 
 دوستت یلی خاون  نھدمی حاال فھمی ولارهیرت ب سیی ممکنھ بعد از ازدواج بالکردمیم
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 من ی حرفانی وقت از اھی...  دی و خوشبخت بشدی زودتر ازدواج کندوارمیام... داره 
 ... کشھیمنو م...  ھا یبھ کوروش نگ

 
 نی واقعا کوروش ھمچینی...  زدی ملوفری بود نی حرفا چنیا...  خنده ری ھم زد زبعد
 ...   بودهیآدم
 

 : با تعجب بھش نگاه کردم و گفتم...  مجتمع پارک کرد یجلو
  ؟؟نجای ایچرا اومد_ 
 ... گھی کوروش دشی پمیایخب قرار بود ب_ 
  ؟نجاستی ایدونیتو از کجا م_ 

 : دی از رخش پررنگ
 ...  نھای ھست نجای امینی ببمی برایب... خب حدس زدم .. عھ ...  زهیچ_ 
 
 ...  شدی مشیزی چھی لوفری ننیا

 ....  در رو زدم و با کمال تعجب کوروش در رو باز کردزنگ
 ... حدسم درست بود...  گفتم یدید_ 

 ...  ما جا خورددنیکوروش از د...  تو میرفت
  ؟؟؟دیکنی مکاری چنجایشماھا ا_ 
 تک و تنھا تو اون باغ ، اونوقت ینامزد خوشگلتو ول کرد... خوبھ واال :  لوین 

 !! نجای ایخودت اومد
  ؟؟؟نجامی من ادیدونستیاز کجا م...  اومد شی برام پیکار:  کوروش

 ادتی...  نایامشب خونھ ما دعوت...  سیحاال ولش کن مھم ن...  ھی قواتمیمن حدس:  لوین 
 ...  نیای باناینره با ل

 بھ چھ مناسبت ؟؟؟:  کوروش
من ...  شما لی تحوناای لنمی اای ؟؟ بخوادی ، مناسبت مشھیآدم خونھ خالش دعوت م:  لوین 
 ...  کار دارم خونھی برم کلدی باگھید

 ... کردمیھاج و واج بھ رفتنش نگاه م...  و رفت دی منو بوسی گونھ
  دختره چش بود ؟؟؟نیا:  کوروش

 !!!  دمیمنم نفھم...  دونمینم_ 
 

 .... رونی بمی شمرد رفت آماده بشھ کھ برمتی کھ فرصت رو غنکوروش
 یدر کمدشو کھ باز کرد ، بو...  اتاق رو تخت نشستم و آماده شدنشو تماشا کردم یتو

 ... دادی اون ادکلن رو میبو...  دمی بو کشیکم...  رو حس کردم یادکلن خاص
 ...  توھمھافتی ؟ قدمی ؟؟ بو بد مانایچتھ ل_ 
 ...  منتظرتمنی تو ماشنییپا...  سی نیزینھ چ_ 
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 ی تند ادکلن زد توی کھ نشستم بونی ماشیتو...  نییرفتم پا رو گرفتم و نی ماشچییسو
 معدمو اتی شدم و گوشھ باغچھ محتوادهی پعینتونستم خودمو نگھ دارم سر... دماغم 

...  فکر کنم خورهی کھ داره اطراف ذھنم وول میزی بھ اون چخواستمینم... برگردوندم 
 .... نی شباھتھ ھمھی فقط نیا...  نھ ، من کوروش رو دوس دارم

.................... 
 :   زبان حساماز
 

 ... گھیبرو د_ 
 ...  کوروش سر برسھترسمیم_ 
... کوروش االن تو مجتمع خودشھ ...  ی ، تو کھ ترسو نبودھی چای بچھ بازنیاه ا_ 

 ...  برو توسی خونھ نیفرصت رو از دست نده تا کس
   ؟ننی منو ببای کیاگھ خانوم و آقا_ 
 ... سی خونھ نی کسی کھ رفتن مھمونیدیزودتر برو د... رو مخما یری میدار_ 
 ... شھی منیزبی رادیطاھره خانوم ز_ 
 ... یکنی کھ ازت خواستم می و کاریری حاال منیھم_ 
 ... چشم_ 
 
 : نی معطلش شدم تا بدو اومد سمت ماشی ساعتمین...  شد و رفت سمت باغ ادهیپ

  شد ؟؟؟یچ_ 
 ...   نیھمونطور کھ خواستھ بود... حلھ _ 

 ...  رو داد بھمدی دراز کرد و پاکت سفدستشو
  برم ؟؟؟تونمی مگھیمن د_ 
 ...  کارت خوب بود... آره برو _ 
 

 زود گوش...  شد یعال...  پاکت کردم ی توی بھ عکس ھاینگاھ
 
 :  دادمامی در آوردم پبمی رو از جی
 )   منھشیعکسھا االن پ....  رفت شی طبق نقشھ پیھمھ چ( 

 : بعد جواب دادقھی دقچند
 )  منتظر مرحلھ بعد باش( 
 

 .....  داشبورد و حرکت کردمی رو انداختم رویگوش
 
 :   زبان کوروشاز
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 بھ خاطر اون ومدی وقت از من خوشش نمچی نبود ، اون ھلی دلی بنجای الوفری ناومدن
 اومد انای لنکھی تا ارفتیخونھ باغ ھم نم ی منو نابود کرد حتی کھ زندگشیدوست عوض

 با اون نجای خونھ باغ و حاال ھم کھ اومده بود ارهی مادی زیبھ تازگ...  می زندگیتو
 قشھی سر اون رفری زی شک ھمھ چیب...  داشتھ ینقشھ ا ھیرفتار مشکوکش حتم دارم 

... 
 چند بار شدی متی اذیزی چھیانگار از ...  حالش چندان خوب نباشھ ومدی بھ نظر مانایل

 ...  نداشت بدهی سکوت کرد و جوابی ولدمیھم پرس
 ی مالقاتھی شاپ کھ دکتر سام باھام تماس گرفت و ازم خواست تا ی کافمیرفتی ممیداشت
 ، آدرس گرفت و ادی شاپ ، قرار شد اون ھم بی کافمیری مدی شنی داشتھ باشھ وقتانایبا ل

 ...  قطع کرد
 

  ؟؟یخوری میچ_ 
 ... یچیھ_ 
 ... امی ، صبر کن االن مشھی کھ نمیچیعھ ھ_ 
...  تنھا باشھ انایبا سر اشاره کرد کھ با ل...  رفتم سفارش بدم ، دکتر سام ھم اومد تا

 ی رو برای اگھی دزی منی ھمی برابھی غربی درمانش عجی بودم روش ھادهیشن
 ... نشستن انتخاب کردم و منتظر شدم

................... 
 : انایزبان ل از
 
 ی تا جلسھ بعدنجای اادی بخواد بکردمی من نشست ، فکرشم نمیدکتر سام رو بھ رو 

 : میمشاورمونو داشتھ باش
 ... دی مزاحمت منو ببخشنی ادوارمیام... خب خانوم اندرسون _ 
  اومده دکتر ؟؟شی پیمشکل...  کنمیخواھش م_ 
...  بھتره ینطوری ، امی از مطب مالقات داشتھ باشرونیفقط خواستم ب... نھ اصال _ 
 ...نمتونی ببنجای گرفتم ھممی تصمدیای منجای ادمی شنیوقت
 زی حرفاش و سواالتش چند تا نکتھ ریالبھ ال...  اوردمی سر درنیزی دکتر چی حرفااز

 کانادا ی کھ تویشگاھیاول اسم آسا...  دونستی دکتر از کجا مدمیمتوجھ شدم کھ نفھم
 پس دونستی کوروش ھم نمی حتادمھی کھ ییتا اونجا...  بودم و دوم شغل پدرم یبستر

...  شدم مونی ھربار پشی خواستم ازش بپرسم ولیچندبار...  دهیدکتر سام از کجا فھم
 شتری بلمیاز قدرت تخ...  شدم و بھ کل فراموش کردم جیآخر سر ھم با سواالت دکتر گ

...  کنم فی رو تجسم کنم و بعد براش تعریزی چھی خواستی مسوال کرد و مدام ازم
 ....  بودفی ضعیلی من خلی نداشتم ، قدرت تخشوییاصال توانا
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دکتر ...  اوردمی گذشت ، من کھ سر در ندهیچی منوال و سواالت پنی بھ ھمی ساعتمین
شماره تماس خودش رو بھم داد و شماره من ھم گرفت تا در صورت لزوم شخصا 

 ...  می کننیی رو تعی بعدیوقت مالقات ھا
 اخماش در ھم بود و حتما بھ ی رفتن دکتر ، کوروش اومد و کنارم نشست کمبعد

 ...  خاطر حضور دکتر بوده
 : ھ خالھ ماه لقا خونمی قرار شد بری حرف زدن از ھر دری از کلبعد
 ... امی من نشھیم... کوروش _ 
 چرا ؟؟_ 
 ...  اونجاستمانینر... آخھ ... آخھ _ 
 و با میریبا ھم م...  سی ، لولو خورخوره کھ نی اون بدبختریتو ھنوز گ...  بابا یا_ 

 ... رونی بایچند بار تا حاال بھت گفتم از فکرش ب...  میگردیھم برم
 ... ترسمی منمیبیاشو کھ م ، چشمسیدست خودم ن_ 
 ی ، االن ھم بھ جای کھ اونو مقصر بدونشھی نملی جفت چشم دلھی جان ، شباھت انایل_ 

 ... شھی مرید...  می حرفا قھوتو بخور تا برنیا
 
 رو در رو بشم برام مانی امشب قراره باز با نرنکھیتصور ا...  می راه افتادیدی نا امبا

 ... ھیاما چاره چ... سخت بود 
     

 کھ در وھلھ اول یزیچ...  نای از خونھ کوروش ای بود حتی فوق العاده بزرگخونھ
 یگوشھ گوشھ ...  محوطھ باغ بود ی توگاردینظرمو جلب کرد وجود نگھبان و باد

 و حتما ھی چیاری اسفندی شغل آقادونستمیم...  کار گذاشتھ بودن نیھمھ جا رو دورب
 کھ بھ نظر خدمتکار بود منو ی خانومییراھنما با... وده  بنی ھمھ محافظت ھمنی الیدل

 قبال خانواده نکھی بودم با ادهی کوروشو چسبیمحکم بازو...  داخل میکوروش رفت
 خونھ حس نی نسبت بھ ای بودم وللوفری با نشی بودم و چند ساعت پدهی رو دیاریاسفند
گرم ...  بودن ممادر پدر کوروش ھ... با ورودمون ھمھ از جا پاشدن ...  نداشتم یخوب

 یفی لرز خفھی افتاد ، مانی بودم کھ چشمم بھ جمال نرلویحال و احوال با پدر و مادر ن
 کوروش دستشو دور کمرم حلقھ کرد و منو بھ خودش نباریا...  بدنم حس کردم یتو

 سالم کی بھ تنھا مانیبا نر...  کردیھ منو دلگرم م اون پشتمنکھیحس ا... فشار داد 
 ماه شی بزنھ از کنارش رد شدم و پی بخواد حرف اضافھ انکھی قبل از او بسنده کردم

 ... چھره جون نشستم
 حرف زد بھ نظرم اومد بھش برخورده بود و کوروش داشت مانی با نری کمکوروش

 ... کردی می منو ماست مالی کم محلی جورھی
 یتو...  ی اگھی باز اومد سر وقت من ، دستمو گرفت و بھ زور برد سمت دفرلوین

 یگوشھ ا...  گرفتمی حالشو می بگم وگرنھ اساسیزی چتونستمی ھم نمیستیرودربا
 کردمی ماطی احتشتری بنھی لسبلوی ندونستمیحاال کھ م...  ی و شروع کرد بھ وراجمینشست
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 مسخره ی ھای شوخای من ی پای روزدی مدام حرفاش ھم منیب... دستش بھم نخوره 
عاجزانھ بھ کوروش نگاه کردم ، بدجور ...  دیکوبی منمی سی و با آرنج توکردی میا

 بفھمم خواستیدلم م...  کردنی بحث می سر موضوعمانی ھم بود و با نریاخماش تو
تو چشم   باھام چشممانی کنم ، نریکنجکاو شدم تا بتونم لب خون...  گنی مگھی بھم دیچ

 سر... شد 
 
متوجھ شدم ...  زد ی بھ کوروش زد اونم نگاھم کرد و اخماشو باز کرد لبخندی حرفعی
 دمیفھمی اصال نمگفتی می چلوفری ننکھیا... کنن ی رو از من مخفیزی چھی خواستنیم

...  بچرخونم ی اگھی دادم چشممو بھ سمت دحی بھ کوروش نگاه نکردم و ترجگھید... 
 ...   شدالمیخی ندارم و بششی پنشستن  بھیلی متوجھ بشھ ملوفری ندیشا
 

...  از کنارم پاشد رفت ی کلوفری ندمی حواسمو پرت اطراف کرده بودم کھ نفھماونقدر
 من رهی مبل فرو رفتھ بود و خی بدجور تومانینر...  سی کوروش ھم ندمیبرگشتم د

 با پدر کوروش آخر یاری اسفندیآقا...  ومدی نگاھش اصال خوشم ننیاز ا... بود 
 یماه چھره جون و خالھ ماه لقا ھم سرشون تو...   شطرنج بودنی مشغول بازییرایپذ

 نشستھ بودم ی اونجورنکھیاز ا...  کردنی بود کھ داشتن انگار لباس انتخاب میژورنال
 یپاشدم حداقل برم تو...  داشتم ی من شده بود حس بدخی تمام میی با پررومانیو نر
 ...  بشر نباشھنیا چشمم بھ اباغ ت
ازش ...  سمتم دی دوعی از عمارت رسوندم سررونیتا خودمو بھ ب...  سر من اومد پشت

 :  باھاش تنھا باشمخواستمی و اصال نمدمیترسیم
  ؟نیری منی کجا دارییتنھا_ 
 ... تنھا....  قدم بزنم خوامیم_ 
 ...  خانوم کوچولوی گم بشیترسینم_ 

 :  کنھمی داشت عصبانقصد
 ھستن ، گم نجای مراقبت از گم شدن خودتون ای کھ برای ھمھ آدمنیفک نکنم با ا_ 

 ... بشم
 ... ییمعلومھ از اون حاضر جوابا... خوشم اومد ازت ... خوبھ _ 
 ...  عوض کردمی اگھی رو بھ سمت درمی بھش کردم و مسی نفرت نگاھبا

  باھات ھم قدم بشم مادموازل ؟؟؟یدیافتخار نم_ 
 و قصد ستمی نزهی من دوشدونستی کلمھ مادموازل رو تلفظ کرد کھ انگار میطور 

 ...  داشتھیکنا
 : باز مقابل من قرار گرفت...  توجھ بھ حرفش راه خودمو رفتم یب

  ؟؟؟ادی از من بدتون منقدری بپرسم چرا اتونمیم_ 
 ... آره بپرس_ 
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مسلما اگھ ...  عمارت ی برگشتم توعی سرنی ھمیجھ نشده بود برا نگاھم کرد متوجیگ
 کھ بھش شک کردمی وانمود می طوردی و من نبادادمی حتما جوابشو مکردیتکرار م

 نرم پشتمو لمس ی دستھوی بود خواستم برم کنارش کھ ییرای پذیکوروش تو... دارم 
قبل از ... چندش یپسره ...  مواجھ شدم انمی خندان نریبرگشتم با چھره ... کرد  

 :  ماشی کوروش اومد پرمی ازش فاصلھ بگنکھیا
  ؟؟زمی عزیکجا بود: کوروش  
 :  وسط و گفتدی پرمانینر 

 ...  باغ حال و ھواش عوض بشھیدلش ھوس قدم زدن کرده بود بردمش تو:  مانینر
 جواب یمونده بودم چ...  بھم زد کھ دور از چشم کوروش نموندی حرفش چشمکنی ابا
 ...  پررو رو بدمی دروغگونیا

 ...  زمی عزایب: کوروش
 ...  و تا آخر از کنارش تکون نخوردممی کوروش کنار ھم نشستبا
 

 :  شام خالھ ماه لقا گفتزی مسر
 سراغ ی مزون عالھی من ی جان ، لباس عروست رو اگھ انتخاب نکردانای لیراست_ 

 .... دارم
 ...   بھ سرفھ افتادمدی گلوم پری تولقمھ
 ...  نگو عروسم ھول کردینجوریعھ خواھر ا:  چھره جون ماه

 دونھ؟؟؟یمگھ نم:  ماه لقا خالھ
 بھم کرد یکوروش با لبخند نگاھ...  دادمی دو خواھر گوش منی ای بھ گفت و گوجیگ 

 : گفت
 ...   بشھزیقرار بود سورپر... نھ _ 

  ھست ؟؟یحاال مراسم ک...  نی کردزیشما کھ منم سورپر...  بابا یا:  لوفرین
 می انداختمی ھم نداری کارسی بزرگ نادیچون مراسم ز...  ھفتھ نیآخر ھم: کوروش  
 ...  ھفتھنیا

 
ھنوز ...  شدمی آخر ھفتھ عروس می جدیجد...  دمیشنی رو نمھی بقی صحبت ھاگھید

 ..... برام سخت شده بودیری گمی واقعا تصمری اتفاقات اخنیبا ا...  داشتم دیترد
 
 

 اتفاق ییھوی یھمھ چ...  شدی می متوجھ گذر زمان نشدم ، روزا پشت سر ھم طاصال
 کی جشن کوچھی شد نیقرار بر ا...  رو داده بود یپدر کوروش تدارک ھمھ چ... افتاد 

 نداشتم یلیمن کھ فام...  دعوت بشن کی و دوستان نزدکی درجھ لی و فقط فاممیریبگ
 کجا دونستمی نمی ھستن ولرانی ای تویکھ چند نفر  بودمدهی، ھرچند از مادر قبال شن

 آشنا می مادرلی من با فامدادی اگھ عمرش کفاف مدیشا...  ھستن یھستن و اصال ک
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 رو ی کسدونستمی کھ میی ھم تا جای پدرلیاز فام...  تنھا نبودم نقدری و االن اشدمیم
 جشن ازدواجم یکھ تو  بودنزمی عزیتنھا دوستا... بودن خبر نداشتم نداشتم و اگر ھم 

 ایمح...  انی کرده بود کھ پدر و مادرش نمیساناز از قبل عذرخواھ...  کردنیشرکت م
...  تھران ادی مراسم با شوھرش بینسترن ھم قول داده بود حتما برا... با پدرش بود 
  بھانی فقط شادیشا...  کنم کاری چدونستمینم... مونا ھم کھ ...  نداشتم یاز سارا خبر

...  پدر و مادر مونا بفرستم ی جرات نداشتم کارت برایحت...  ادی کوروش بخاطر
با وجود مخالفت کوروش ، بعد از ...  میری خونھ باغ بگی شد جشن رو تونیقرار بر ا
 ازش خواستم ھمون جا ی ولمی ساکن بشگھی دی جاخواستیم...  مجتمع میرفتیمراسم م

 ...   تنھا نبودم  ودمیدی رو ھم مای محینطوری امیباش
 اون ھمھ لباس دست آخر نیاز ب...  می بھ ھمون مزون کھ گفتھ بود رفتلوفری مادر نبا
 داشت کھ بھ یادی زیدنبالھ ...  بود بایفوق العاده ز...  برام آورد ی سفارشی نمونھ ھی

 با یی شده بود و گل ھای کل لباس سنگ دوزیرو...  داشتم اجیکمک ساقدوش احت
 بود کھ البتھ دهی تا حد ممکن پوشی شده بود ، دکلتھ ولر دنبالھ کایجنس خود لباس رو

 کار شده داشت با پوری تا آرنج از جنس گییدستکش ھا...  خود کوروش خواستھ بود 
دامن لباس ...  اون کار شده بود ی و گل رز رودیچند پر سف کھ بای زیلی کاله خھی

 بھ حالت کلوش مانند ن مدل ھا پف نداشت تا باسن تنگ بود و بعد از اوھیبرعکس بق
 بود و پشت لباس ھم تا کمرم باز پوری پھلو گی قسمت ھایرو... تا دنبالھ ادامھ داشت 

 و قصد داشتم با دیبھ نظر رس دلخور یھر چند کوروش از باز بودن لباس کم... بود 
 ... مدل موھام اونو پوشش بدم

 خوشم ادیاز طال و جواھرات ز...  حلقھ بود می ازدواج انجام دادی کھ برایدی خرتنھا
 بھم وقت داده بود و ماه چھره جون از دست کارش ایمی ھم کشگاهی آرایبرا...  ومدینم
...  کنار دمید منم بھ کل خودمو کش کارا بھ عھده کوروش بوھیبق...  کرد فی تعریلیخ

 فکر کنم ، ھنوز ھم ندمی بھ آشتری و بنمی مونده رو بشی باقز چند رونی اخواستیدلم م
 عجوالنم می تصمنی با انکھیاز ا...  دمیترسیم...  نبودم نی ازدواج خوش بنیبھ ا
 ی پشتوانھ بودنم منو برای و بری اتفاقات اخنیتنھا بودم و ا...  خراب کنم مویزندگ

 من بود ی رو داشتم و حامیکس  اگھدیشا...  کردی مبی ترغشتریازدواج با کوروش ب
 قوز ی ھم شده قوز باالمیماری بیاز طرف...  گرفتمی بھ ازدواج نممی سرعت تصمنیبھ ا
 یری نداشتم تاثنانی رو ادامھ بدم اما اطمی قبول کردم تا جلسات روانکاونکھیبا ا... 
 ... ھدونی رو مزی مورد ھمھ چنی خوشبختانھ کوروش در ای درمانم داشتھ باشھ ولیتو
 

 چند نی ای ، تودادنی جشن می براشنھادی پی و کلشمی پومدنی سره مھی و ساناز ایمح
 لوفری ھم نیچند بار...  از اخالقش خوشم اومده یلی آشنا شدم و خایمی با کشتریروز ب

 بی و غربی خانواده عجنیکال رفتار ا... ھاش برخورد کرد  بای بدجورایمیاومد کھ ک
 ... ن جور مسائل عادت داده بودمی خودمو بھ انی ھمیبود برا
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 از ی جدای کوروش آورده بود ولی رویادی زمان کم و حجم کار، فشار زدونستمیم
 آزرده خاطره ، یزی از چای نداره و گوی روزا حال و روز خوشنی اکردمیاون حس م

 ھی اصال شبایمی تو خودمم و بھ قول کنقدری چھ مرگم شده ادونمیدرست مثل من کھ نم
 ...  ستمی کھ قراره عروس بشن نییدخترا
 برم ، دنشی کنم و بھ دنی رو معی دکتر سام باھام تماس گرفت و خواست زمانامروز

 :  شدی عصبدی شنیکوروش وقت
 شماره تو رو از کجا آورده ؟_ 
 ...  شاپ بھش دادمی کافیاون روز تو_ 
 ... کردمی ؟؟ من خودم باھاش ھماھنگ می کارو کردنی ایواسھ چ_ 
 !! شده ؟؟یحاال مگھ چ... خودش خواست _ 
 ...یکردی کارو منی ایگفتی بھم منکھی بدون ادینبا_ 
  کنم ؟کاریخب حاال کھ شده چ_ 
بھتره ...  بھ مراسم نمونده شتری ، دو روز بکنمی قرارتونو کنسل مزنمیخودم زنگ م_ 

 ...  یبھ جشن فکر کن
  نرم ؟؟گھی دینی_ 
 ...  اما االن نھی بریتونیبعد از ازدواجمون م_ 
 دی بھ نظرم رسنطوری ھراس داشت و ایزی چھیاز ...  کوروش چش شده بود دونمینم
ازش خواستم  ی دکتر سام از ازدواجمون خبر دار بشھ مخصوصا کھ وقتخواستینم

 ...  مخالفت کردمیاونو ھم دعوت کن
 ینجوری ھمھ قبل ازدواج اینی...  چم شده ایخدا...  ، کالفم ، خستم ، سرگردونم جمیگ
 فھممیخودمم حال خودمو نم... بدجور داغونم ... اضطراب ، دلھره ، ترس ...  شنیم

 فقط ی چند روزمتونستیکاش م...  ، مشکوک، مرموز کننی رفتار می جورھیھمھ ... 
 ... استراحت کنم

 و منو ادیصبح زود م...  شمی پادی شب آخر ھم نتونست بنی کھ ارهی اونقدر درگکوروش
 . شگاهی آرابرهیم
 

ماه چھره جون چند ... ھمھ مشغولن ... حوصلھ خودمم ندارم ... کارامو انجام دادم .. 
 و دنی تدارک دی حسابی ولکھیتا خدمتکار از امروز آورده بود ، درستھ جشن کوچ

 ...   الزمھروی کار ھست کھ بازم ننقدریا
 خدمھ یی باغ در سکوت فرو رفتھ ھر چند ھنوز ھم چند تابایتقر...  گذشتھ مھی از نشب

 اونقدر بھم سفارش ایمیک...  زده بود بھ سرم ی خوابیب...  عمارت مشغول بودن یتو
 ھی... نباشم اما من حالم خوب نبود  حال یکرد کھ شب خوب بخوابم تا فردا کسل و ب

...  تا خود صبح فکر کنم خوامیم...  آخر عمرم باشھ فردا انگار قراره...  میجور خاص
 منو خوشبخت تونھی کھ مھی ؟؟؟ کوروش ھمون کسخوامی کھ من مھی اندهی ھمون آنیا
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ال انگار اص...  دوسش دارم ؟؟ ھنوز نتونستم بھش ابراز عالقھ کنم ینیکنھ ؟؟؟ 
 ....  ترس لعنتنیلعنت بھ ا...  تونمینم
 
 کلمو نھی داغون منو ببافھی قنی اایمیک...  کردم ی پف کردم نگاھی بھ چشمانھی آیتو
 اونوقت من با ذارهی من می پوست و شادابی ھفتھ تمام داره وقتشو روھی...  کنھیم
...  دوش گرفتم یھول ھولک...  شده بود رمید...  ، گند زدم بھ ھمش شبی موندم دداریب

 و دی بوسمویشونیماه چھره جون برام لقمھ گرفتھ بود پ... ن یی پادمی و پردمیلباس پوش
...  میکاور لباس عروسمو دادم دست کوروش و راه افتاد...  شگاهی آراادیقول داد ب

 :  کوروش انداختم و با تعجب گفتمنی بھ ماشینگاھ
  گل بزنن ؟؟یفرست بیخواستیمگھ نم_ 
 ...  امشب در نظر دارمی برای اگھی دنیماش....  نھ نویا_ 
  ؟کنھی میخب چھ فرق_ 
 ... گھیحاال د_ 
  نھ ؟ای ادی مانی شایدونی تو نمیراست_ 
 ...   ظاھرا تابع حرف خانومشھیکارت رو بھش دادم ول... نھ _ 
 ... کاش با مونا حرف زده بودم_ 
 ... ی و شاد باشی فقط بخنددیامروز با...  زمیخودتو ناراحت نکن عز_ 

 ی کرد ، آھنگ شادادی پخش رو زی صداشدی و تا اونجا کھ مستمی برد سمت سدستشو
 یخندم گرفتھ بود بعد چند روز خستگ...  دادی آھنگ بدنشو تکون متمیگذاشت و با ر

مجبورم کرد تا ... ار بود  خنده دتی وضعنی ای کوروش تودنی ، دیکار و کسل
 :  گونم زدی روی نرمیبوسھ ...  رد خستم کی حسابشگاهی کنم تا خود آراشیھمراھ

 ...تا خانوم خوشگلم ، خوشگل تر کنھ منم اومدم دنبالش_ 
 ...  کردمی عقب برداشتم و با لبخند ازش خدافظی لباس رو از صندلکاور

 
 :  زبان کوروشاز
 
...  بودم اناینگران ل...  ترس بھ دلم افتاد ی بود ، بدجوردهی رو فھمزی ھمھ چمانینر 

 ازم خواست تا لوفرین...  بود دهی فای دور کنم بانایھر چقدر تالش کردم ذھنشو از ل
...  طبقھ باال می اونقدر سرگرم بود کھ متوجھ ما نشد ، رفتانایباھام صحبت کنھ ، ل

 :  خودش رفتجلد ی باالخره تولوفرین
 .... ی حرفا بودنی تر از ایقبال قو...  یبدجور وا داد_ 

 حرف نزن کھ منم مقصر جلوه ی ، طوررونی کارا اومدم بنی وقتھ از ایلیمن خ  _ 
 ... یبد
 مشکوک شده ما مانی بھ نرانایحاال ل...  تو وسط ھست ی ، پای ، چھ نخوایچھ بخوا_ 
 ...یدونیخودت کھ قانون ما رو م ... می و راحتش بذارمی رو کنسکی رنی امیتونینم
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 دی کننی رو نسبت بھ من بدبانای لدیتونی کاراتون ھرگز نمنیشماھا با ا...  لوفری نھیکاف_ 
... 
 ...  احمق ھم باز ھوس کرده کھمانینر...  ی دل بستیبھ بد کس_ 
 ...  حرفا رو بشنومنی اخوامینم... اون االن نامزد منھ ... خفھ شو _ 
 ی دست رویوقت...  یشناسی رو بھتر ممانی ، خودت کھ نرقتھی حقنیا... آروم باش _ 
 ... سی تا مال خودش نکنھ ول کن نذارهی میزیچ

 تشی رو فراموش کنھ ، شکامانی نری چشماری تصوانای تا لکنمیتمام تالشمو دارم م_ 
ست از سرش پس بھتره د...  ، کال اون ماجرا رو از ذھنش پاک کنھ رهیرو پس بگ

 ... دیبردار
 ... ی در حق ما بکنی لطفنی ھمچکردمیفکرشم نم...  ی کھ راه افتادنمیبیم... خوبھ _ 
...  اناستی فقط بھ خاطر لدمی کردم و انجام میمن اگھ کار... خوب گوش کن ...  یھ_ 

 ...  دور برتون ندارهخودیب...  مانینھ تو ونھ نر
 دی شازنمی حرف ممانیبا نر...  می شدتی بزرگوارنیدر ھر حال کھ ما ھم شامل ا _ 

 ھنوز نتونستھ طعم دختر مورد انای ، بعد از لیدونیم...  برداشت انایدست از سر ل
 ... عالقشو بچشھ

 از مانی نرگفتی خودم داشت می ، کثافت جلوخوردی بھم ملوفری نی از حرفاحالم
با ... د از ده سال خودشو نشون بده  بعکردمی فکرشم نمچیھ...  نشده ری سانایرابطھ با ل

 لی زد ھمھ فک کردن رفتھ خارج تا تحصچارهی سر اون دختر بشی کھ ده سال پیگند
...  فتھی بابی خودش پنھان شد تا آب از آسی ونھ لی موش توھیاما اون مث ... کنھ 

 ... دهی خودشو انجام میایھنوز ھم کثافت کار
 آب از سرش مانی نردیشا...  ی رو جمع کنھی قضی جورھیبھتره خودت ...  لوفرین_ 

 بدونن چھ ادی تو خوشت نمدونمیاما م...  نکنھ آبروش بره یگذشتھ باشھ و براش فرق
 ...  قائلھ رو ختم کننیپس ا...  ی ھستیجور آدم

 ی کارچی ، تو ھی نبردی پمانیھنوز ھم بھ قدرت نر...  نکن کوروش دیمنو تھد_ 
 ... ی انجام بدیتونینم
 ...  بشنومخوامی نمگھید_ 
  ؟؟؟یریکجا م_ 
 ...  نامزدمشیپ_ 

 ھم مانی نبود ، نرییرای پذی توانایل...  کنن کاری چدوننی خوب مای کرد ، لعنتمیعصب
 با سرعت وارد انایل...  ذاشتمیکاش تنھاشون نم...  دلم افتاد ی ، ترس تونطوریھم
 ھوا ی اونو برامانی نردمی شنیوقت... جلو رفتم ...  مانی شد و پشت سرش نرییرایپذ

معلوم بود کھ بھ زور ھمراھش ...  شدم مونی پشلویبا ن  برده از رفتنمرونی بیخور
 ... تا آخر تنھاش نذاشتمگھید...  بود دهی پرانایرفتھ رنگ ل
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 کھ فرستادی مغامی مدام پی عوضمانی نرنیاما ا...  رفتی مشی پی مراسم بھ خوبیکارا
 مشی تقدی ھم خوابی اونو باز برادیواگر ھم ازدواج کردم با...  ازدواج کنم انای با لدینبا

 بگم تونستمی نمیچی بودن ھرتی رگ و غی بنی ھمھ پست بودن انیدر برابر ا... کنم 
 خودم یاز طرف...  ارنی سرش بییاونا خطرناکن ممکنھ ھر بال...  م بوداناینگران ل... 

 ...  کنھی دارم حتما ترکتم می نکبتی بفھمھ چھ گذشتھ انای ماجرام و اگھ لنی اریھم درگ
 می حال روحنی تا مبادا متوجھ ارفتمی مانای لدنیکمتر بھ د...  گذشتی با سرعت مروزا
 ھفتھ ازدواج نی امی بفھمھ دارخواستمی قرار گذاشتھ بود ، نمانایدکتر سام ھم با ل... بشھ 

 قرار رو نی ھمیبرا...  کردی رو خراب می و ھمھ چکردی چون مطمئنا شک مکنمیم
 ... ازدواجمون انداختم کنسل کردم و بھ بعد از

 
...  بار آخر منو منصرف کنھ ی باز آدم فرستاد تا برامانی ،نری قبل از عروسشب

 رو بھش دادم و از یشگی ، جواب ھمخورهیحالم از ھمشون بھم م...  ی تکراریحرفا
 رفتم جلو در تیبا عصبان...  باز در زدن دی نکشقھیبھ دق...  کردم رونشیخونھ ب

 : حسام منصرف شدمدنی دا صورتش کھ بی با مشت بکوبم توخواستمیم
  ؟ی گارد گرفتینجوری ایواسھ ک... اوووو چھ خبرتھ شاه داماد _ 
 ...  توای زبون نفھم مزاحمم شده بود ، بھی بابا ، یچیھ...  ییتو_ 
  ؟رهی مشیچھ خبر ؟  کارا خوب پ...  نکن فی خودتو کثحاال خون_ 
 و بعد ھم شگاهی رو ببرم آراانای برم لدیفقط صبح با...  تمومھ ی ھمھ چبایآره ، تقر_ 

 .... نیی تزی رو بدم برانیماش
  ؟؟؟ی بدیخوای خودتو منیماش_ 
 چطور ؟... آره _ 
 نی ماشھیمن ... یاریبعد ھم وقت کم م...  تونی تنوع داشتھ باشھ شب عروسھیبھتره _ 

 شگاهی در آراارمی و مزنمی برات گل مبرمیخودم ھم صبح م...  کنمی مفیتوپ برات رد
 ... خودت

 ...  سرعت چندتا کار رو انجام بدمنیخودم مونده بودم چطور بھ ا... دمت گرم _ 
  بگوی ھم داری اگھیجونھ داداش اگھ کار د... مگھ من مرده باشم _ 
 

 ... تا شب بازم الزمت دارم...  نیفعال ھم_ 
 
 نداشتم و ازم یبا بچھ ھا برخورد خوب...  دی خوشحال شدم کھ حسام بھ دادم رسیلیخ

 ....  حسام حکم داداش خودمو دارهی نخواستم بھ اونا رو بندازم ولحایدلخور بودن ترج
 

 یلیخ...  شگاهی و بردمش آرااانیاول از ھمھ رفتم دنبال ل...  روز جشن اومد باالخره
 شبی پوف کردش مشخص بود دی و چشمادشی پریدرھم بود ، از رنگ و رو

 در ظاھر دارم بھش ظلم دیشا...  ھی دردش چدونستمی ماوردمی ، بھ روش ندهینخواب
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ھر چند ...  بھ خاطر خودشھ کنمی مار ھر کیول...  ی ازدواج ھول ھولکنی با اکنمیم
  ، فقط دنبال ھوا و ھوس خودشھسی نشی پست فطرت ، زن شوھردار حالمانیاون نر

.... 
در ... بھ نظرم بھتر شده بود ...  اومد انای لی لبای تالشمو کردم تا باالخره خنده روتمام
 ...  کردم و رفتمادشی پشگاهیآرا
 
 :  انای زبان لاز
 
 کھ یتا بشھ ھمون بردی من کار می افھی قنیا...  بھم غر غر کرد ی حسابایمیک
...  نکنھادهی صورتم پی روظی غلشی کردم کھ آرایاز قبل باھاش ط...  خواستیم

 ومدی بستھ خوشم نی کھ خودم خواستم اصال از مدل ھایزی چختیموھامو باز دورم ر
 حی ملشی آراھی...  رو پوشش بده باس پشت لی موھام ھم اونقدر بود کھ بازی، بلند

ماه چھره جون و ...  کرده بودم ریی تغیلی ختشی با وجود کمی صورتم نشوند ولیرو
...  شد دای با خالھ ماه لقا ھم پلوی نیسر و کلھ ...  شمی و ساناز ھم اومده بودن پایمح
 نگاه ھی...   موھام گذاشتی و کالھمو رودمی لباسمو پوشای و محایمی با کمک کعیسر

 ... میراض...  کردم نھی آیبھ خودم تو
ماه چھره جون اول از ھمھ منو بغل کرد ... ِ کف و کل خانوما بھ خودم اومدم ی صدابا

بعد از ...  کرد ی خوشبختی چشماش جمع شده بود و برام آرزویاشک تو...  دیو بوس
 خودشو بھم چسبوند و بھ زور لوفریدر آخر ھم ن...  و ساناز ایاون خالھ ماه لقا و مح
 باال ، ظاھرا چند ادی جون بھ کوروش زنگ زد تا بچھره ماه... باھام عکس انداخت 

 کاله رو ی سالن و لبھ گھی منو بردن سمت دایمی و کایمح...  اومده بود شدی می اقھیدق
 بود کھ نی نشون از اکی دست و تبریصدا...  ادیمنتظر شدم تا ب...  نیی دادن پایکم

 ی ھاکی سرامی رووارش استی قدم ھایصدا...  شده شگاهیکوروش وارد سالن آرا
 چشمام ی توشی ورنیبرق کفش ھا...  بود نیی ، سرم پادادیکف سالن بھم آرامش م

 ھر چھ زودتر خواستی زده بود ، دلم میی ، عطر خوشبوستادیروبھ روم ا...  زدیم
 کاله ری بود آروم خم شد و زستادهی روبھ روم ای با کمال خونسردیبھش نگاه کنم ول

 بغلم کرد ، محکم فشارم ھوی و اوردی طاقت ندی خندون منو دی لبای وقتدیرو سرک کش
...  چرخ دور سالن داد ھی شد منو ی پام خالری بود لھ بشم ، حس کردم زکینزد... داد 
 کوروش ی ولدمیمنکھ خجالت کش...  باعث شد متوقف بشھ ھی بقی خنده یصدا

 :  رفت سمتشون و گفتدیخندی کھ منطوریھم
 ...  با عشقم خلوت کنمقھی دقھی خوامی ؟ منیخندی میبھ چ_ 
 کوروش یی پررونی و در رو بست ، بھ ارونی کرد بشونیی ھم با دست راھنمابعد

 : آروم بھ سمتم قدم برداشت... لبخند زدم 
 ... نمی ببنجای اای ، زود باش بمی تنھا شدگھیحاال د...خب _ 



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 203 

 پاش ی مبل نشست و منو رونی ترکی نزدیرو...  بھ آغوش گرمش سپردم خودمو
...  شد بھ صورتم رهی موھام برداشت و خی از روادی زاطیکاله رو با احت... نشوند 

 : کردی چشمام نگاھیتو...  دی موھام کشی رویدست
 ...  یچقدر خوشگل و ناز شد_ 

 یحس...  دی و نرم لبامو بوسی لبام ثابت موند ، چشماشو بست و طوالنی رونگاھش
 موھاش فرو بردم و دوباره سرشو ی بھم منتقل کرد ، دستمو تویسرشار از انرژ

 می ھمھ حس خوب و عاشقانھ بودنیغرق ا...  دمی من لبھاشو بوسنباری آوردم و اکینزد
 :  گفتو  در آورد توی سرشو از الایمی کھویکھ 
 آخر شب نی رو بذاری خاک بر سری کارانیا...  ادی ، زنگ بزنم منکرات بیآھا_ 
   ، تموم نشد ؟می معطلنی کردرونی ساعتھ ما رو بمیبابا ن...  نی خونتون انجام بدیتو

 دست بھ کمر و ایمی پاش بلند شدم و کی سر داد ، از روی بلندی خنده کوروش
 :  صورتم کرد و گفتشی بھ آرای نگاھستادیطلبکارانھ اومد رو بھ روم ا

 ...  ؟ کل رژ لبش پاک شدی کردکاری چنیعھ کوروش بب_ 
 ... زنھ خودمھ دوس دارم_ 
 ... حاال بذار اول جواب بلھ رو بده بھت تا بعد زنم زنم کن_ 
لباسمو صاف ...  سرم ی کرد و کاله رو مرتب گذاشت رودی حرص  رژ لبم رو تمدبا

 و ساناز ای رفتن محرونیموقع ب... کوروش دستھ گل رز قرمز رو داد دستم ... کردم 
...  رونی بمی کوروش حلقھ کردم و رفتی لباسمو گرفتن ، دستمو دور بازوینبالھ د
 کوروش رو شناختم ی اونا فقط دوستانیاز ب...  دن بردن ما بھ باغ اومده بوی براایلیخ

 یلی خیمشک  BMW ھی...  عروس نی کھ امشب شده ماشمی رفتینیبھ سمت ماش... 
 ی ھارموننی ماشی کھ با رنگ مشکدی سفی شده بود پر از گل ھانییخوشگل تز

 ...   بھش داده بودیخاص
 :  نشست گفتیوقت...  در رو برام باز کرد و سوار شدم کوروش

  ؟؟؟ھینظرت چ_ 
 ... یدیخر BMW ینگفتھ بود...  قشنگ شده یلی ، خھیعال_ 
 ...  بودزی سورپرگھیخب د... خوشحالم کھ خوشت اومده _ 
 

 کس چی ھشییخدا... و با سرعت بھ سمت باغ حرکت کرد  کرد ادی پخش رو زیصدا
 شوق و ذوق دنبال ما راه ی ھا با کلچارهی ، اون بدیرسیبھ دست فرمون کوروش نم

 ...   ھمھ رو قال گذاشتی رحمی کوروش با بیافتاده بودن ول
 

 لی فامکردمی اومده بود ، فکر متی جمعیلی خکردمی کھ تصور میزی بھ اون چنسبت
 یآروم با کوروش ھم قدم شدم و تو...  حرفا باشھ نی کوروش کمتر از اکیدرجھ 

 یی و آشناکی تبری برایکی یکیمھمون ھا ...  می عروس و داماد قرار گرفتگاهیجا
 ھم اومد و بعد از خوندن خطبھ عقد و بلھ قدکم کم عا...  شناختمی ھا رو میلیاومدن ، خ
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کالفھ ...  ھا ھجوم آوردن ھی عکس انداختن و دادن ھدی براتی جمعلیگفتن من ، س
 نی کھ بخوردنی ھم وول می تونقدریا...  شلوغ بشھ نقدری اکردمیبودم فکرشم نم

 ھ کنار گوشم زمزمیی آشنایصدا...  دمشی ندگھی از کوروش جدا افتادم و دتیجمع
 : کرد
 .. سالم خانوم کوچولو_ 
 
 ... یچھ خوشگل شد. 

 ...   بودمانی نریمطمئنم کھ صدا!!!  توھم زدم ینی... د  نبوی ولبرگشتم
 مشتم گذاشت و رفت ی توی ھوا بھم تنھ زد و موقع رد شدن از کنارم کاغذی نفر بھی

 ...  بودی کنمی نگاه کردم نتونستم ببیھر چ... 
 ی توی مخصوص رفتم و نشستم کاغذ مچالھ شده رو باز کردم و نوشتھ گاهی جایتو

 ...  شدشتری و بشتریبا خوندن ھر کلمھ از اون متن تعجبم ب... اونو خوندم 
 
 :  زبان کوروشاز
 
 رو نی ماشچییسو...  یمشک BMW ھی ، انای رو آورد تا برم دنبال لنیحسام ماش 

 :  دستم و گفتیگذاشت تو
 چطوره؟...  عروس نی ماشنمیبفرما ، ا_ 
  ؟ھی برا کنی ، ایدی خودتو منیفک کردم ماش.... خوبھ _ 
 شھی اگھ میراست...  دنبال جفتت ی و بری کھ سوارش بشنھی ، مھم اکنھی میچھ فرق_ 

 ...  اصال بگو واسھ خودت بوده... ھی از کنی ماشنیبھ خانومت نگو ا
  از توعھ؟نی بدونھ ماشیخوایچرا نم_ 
 وقت بھ ھی بفھمھ از منھ ، انای رو فروختم و اگھ لنیآخھ من بھ مادرم گفتھ بودم ماش_ 

 ....  بار کردی خر آورد و باقالدی و اونوقت باگھیمامان م
 ... خودمھنی ماشگمی خب ، باشھ بھش میلیخ_ 
 
 چرا حسام ی خوشحال شدم ولمانی ، از نبود نردمی و حسام رو ندمانی باغ نریتو 

   بود ؟؟؟بیغا
 مالھ خودم بود و انای لگھی د رفت ، حاالشی کھ خواستھ بودم پی ھمونطورزی چھمھ
 وسط برام مبھم بود و حس نی ازی چھیفقط ...  انجام بده تونستی نمی کارچی ھمانینر
 انای دنبال لتی جمعیالبھ ال...  ماجرا دخالت داره نی ای ھم توگھی نفر دھی کردمیم

 ...کردیو فکر م  نشستھ بودگاهی جایگشتم ، تو
 :  رفتمکنارش

  ؟یکنی فکر می بھ چزمیعز...  انایل_ 
 :  گذرا بھم کرد و گفتینگاھ 
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 ...  ، فقط خستمسی نی خاصزیچ_ 
  ؟؟ی خستھ شدی زودنیبھ ا... تازه اول مراسمھ !! خستھ ؟؟_ 
 ...  کھ وسط مشغول رقص بودند نگاه کردیی زد و بھ دختر پسرایلبخند کمرنگ 

  وسط ، حال و ھوات عوض بشھ ؟؟می بریخوایم_ 
 ...  نھنھ ، فعال_ 
 اومدن دی و سعثمیم...  ناراحت بود یزی چھی نظرم اومد حالش خوب نبود انگار از بھ

 و در گوشش ششی رفت پانای با اشاره لایمح...  رقص ستیو منو بھ زور بردن وسط پ
 ... چشم برداشتمانایبچھ ھا دورمو گرفتن و از ل...  گفت یزیچ

.................... 
 
 : زبان مھرداداز
 
 شمردم متی کوروش ، فرصت رو غنشیبچھ ھا کھ رفتن پ... گوشھ باغ نشستھ بودم  

 : و بھش زنگ زدم
  شده ؟؟؟یباز چ_ 
 ...  مراسمشونمیاالن تو_ 
  ؟؟؟یخب کھ چ_ 
 .... شرعا و قانونا...  زن و شوھرن گھیاونا د_ 
  ؟ی کنتی ؟ منو اذی برسی حرفا بھ چنی با ایخوایم_ 
پس ...  گسی نفر دھی مالھ گھی اون دی ولیدرستھ کھ دوسش داشت...  وجھ چینھ بھ ھ_ 

 ... ی فکر کنی کھ بھم داده بودیبھتره بھ قول
 .... میکنیبعدا صحبت م... حوصلھ ندارم مھرداد _ 
 

...  رفتی مشی پی عالیھمھ چ...  نگاه کردم تیبا لبخند بھ جمع...  رو قطع کرد تماس
بھ سمانھ قول دادم کھ ازش محافظت ...  سراغ سمانھ رهی ، مدهیمطمئنا حاال کھ فھم

 ...  مدت از تھران دورش کنمھی دی ، باکنمیم
................. 

 
 :  ای زبان محاز
 
 : حالش خوب نبود...  ششی بھم اشاره کرد برم پانایل

  شده ؟ی چزمیجانم عز_ 
  ؟یدی برام انجام می کارھی ایمح_ 
  ؟سی افتاده ؟ انگار حالت خوب نیاتفاق... آره حتما _ 
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 ی روی مشخص نباشھ گل ھاادی کھ زی جورھی عروس ، نی ماششی پی برخوامیم_ 
  ھست ؟یزی ، چی ، شکلی خط و خشنی ماشی رونیکاپوت رو جابھ جا کن ، بب

   شده ؟ی خب چانایل_ 
 ...  ، خوب دقت کننیفقط برو و بب...  ای محکنمیخواھش م_ 
 ... کنمیخودمو م یسع... باشھ _ 
 
 رو خراب انای بود حال لیفقط ھر چ...  ھی چھی قضدونمی عمل کردم ، نمانای لی گفتھ بھ

 شدم و کینزد...  کرد شی بررسشدی نمیبھ راحت...  عروس بد جا بود نیماش... کرده 
 ی روی گل ھا ری حواسش نبود ، بھ سرعت زیکس... دور و اطرافمو نگاه کردم 

 نفر از ھی گل ھا کھ ی گھی ، دستمو بردم سمت دد نبویزیچ... کاپوت رو نگاه کردم 
...  ھی آدم احمق کنی انمی برگشتم تا ببادیبا درد ز....  چوندیپشت سر دستمو گرفت و پ

 :  با پوزخند زل زده بود بھمیپسر جوان
 ....  ؟ دستم شکستی عوضیکنی می دارکاریچ_ 
  تو ؟؟ ای کنمی مکاریمن چ_ 
 ... آخ آخ دستم... ولم کن ... بھ تو چھ _ 
  ؟؟؟یکنی می چھ غلطنجایآروم باش ، فقط بگو ا_ 

 از کنارم اونو ییصدا...  بود ی قویلی خی تالشمو کردم تا دستمو رھا کنم ولیھمھ  
 : متوقف کرد

  چھ خبر شده ؟_ 
 :  فاصلھ گرفتی دستمو آزاد کرد و کمی فورپسره

 ... نجای اومدن ای خانوم اشتباھنی فقط ایچیھ_ 
 جا خوردم دنشیاز د... فرزاد بود ، دوست کوروش ...  طرف صاحب صدا برگشتم بھ
 :  بھم کرد و رو بھ اون پسره گفتینگاھ...  بود ستادهی خونسردانھ ایلی اون خیول
 ...  کنمی مشونیی مجتمع ھستن ، آشنان ، خودم راھنمای از اھالشونیحسام جان ا_ 
 دستمو می اون پسره خارج شددی از دیوقت...  ی اگھی دستمو گرفت و برد طرف دومآر

 ... ستادمی و ادمی کشرونیاز دستش ب
  خانوم ؟؟؟ای شده محیزیچ_ 
 ...  برگردمدیبا_ 
  کجا ؟؟_ 
 ...  مطمئن بشمیزی چھی از خوامیم...  نی ماششیپ_ 
 ... دیبھتره کھ نر_ 
 !! چرا ؟؟_ 
 ... دی با اون پسر داشتھ باشیفکر نکنم باز ھم برخورد خوب_ 

 !!  بھ اون پسره نگفت ؟؟یزی ما گذشت ، پس چرا چنی بی کھ چدهی فھمپس
  ؟؟؟دیشناختیشما اونو م_ 
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 ...   کوروشھیپسر عمھ ... بلھ ، دورادور _ 
 ...  ادبھیواقعا کھ چقدر ھم ب_ 

 :  سر داد و گفتی بلندیخنده  
 ...  دی نذاشتم اونجا بمونی چی پس برادیردفکر ک_ 
 ...  برگردمدی من بایول_ 
  ؟ادی از دست من بر میکمک_ 

  ، فکر کردمکمی
 
 ھی قصدش چانای لدونمیفقط نم...  برم اونجا تونستمی نمیی نبود ، مسلما تنھای بدشنھادیپ

 شی کنم ، فرزاد کھ متوجھ شد من بکاریمونده بودم چ...  بفھمھ ی نخواد کھ کسدیشا... 
 :  ، دستمو گرفت و گفترمیاز حد با خودم درگ

 ...   باشھیفک کنم مسئلھ مھم...  ایب_ 
 : دی کشیفرزاد سرک...  می پنھان شدی و پشت درختمی رفتباھم

 ...  نگھ داشتھنجای ھست کھ اونو ایزی چھی...  نھی حواسش بھ ماشیلیحسام خ_ 
 :  کرد و گفتکنجکاوانھ نگاھم 

 ... کنمی ، حتما کمکت می ھستی دنبال چیاگھ بھم بگ_ 
 ...  مطمئن بشمیزی چھی از دیخب راستش من با_ 
  ؟یاز چ_ 
 یدگی خراشنی کاپوت ماشی رونمی ازم خواستھ برم و ببانای ، فقط لدونمیخودمم نم_ 

 ...  نھایھست 
  ؟ی چیبرا_ 
 ...  مھمھیلی ظاھرا کھ خی ، ولدونمیگفتم کھ نم_ 
 فاصلھ برو و نی ایتو ھم تو...  حواس حسام رو  پرت کنم ی جورھی دیبا... باشھ _ 

 ...  رو انجام بدهیخوای کھ میاون کار
 ....  خب ، باشھیلیخ_ 

 نی از ماشی گفت و کمیزی درختا رفت سمت اون پسره ، بھش چگھی از طرف دفرزاد
 ستادی انی و حسام پشت بھ ماشدیاد چرخفرز...  بودن کی باز ھم نزدیفاصلھ گرفتن ول

 مونده رو ی اون قسمت باقاطی با احتیلی رفتم و خعیگرم حرف زدن شدن ، منم سر... 
 ھی کھ یی درست جانی کاپوت ماشی زده بود رودس حانایھمونطور کھ ل... نگاه کردم 

 یزی کھ چومدی بھ نظر منطوری بزرگ بود ایدگی خراشھیسبد گل بزرگ قرار داشت 
فرزاد با ھزار جون ...  قصد داشتن پاکش کنن ینجوری بودن و ادهی کشنی ماشیرو

...  میدعقب گرد کردم و رفتم ھمونجا کھ بو...  کرد کھ از اونجا برم یکندن بھم حال
 :  فرزاد ھم اومدقھیبعد از چند دق

  شد ؟یخب چ_ 
 ...  ود بنی کاپوت ماشی رویدگی خراشھی گفتھ بود انای کھ لیھمونطور_ 
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  ؟؟؟یدگی خراشنی ھست ای چقدر مھمھ ؟ اصال مگھ چیگی کھ مینیحاال ا_ 
 ....   بگمانای برم و بھ لدی ، بادونمیخودمم نم_ 
 ی فکر بود وقتی توی بدجورانایل...  می و از ھم جدا شدمی رفتتی جمعیکی ھم تا نزدبا

 : شمی اومد پعیچشمش بھم افتاد سر
  ؟ینی ببی بری ، تونستای شد محیچ_ 
 ...   کاپوت بودی بزرگ رویدگی خراشھی ی کھ خودت گفتھ بودیھمونطور... آره _ 
  ؟یزی چی شکلھی ؟ مثل یدی ھم دی اگھی دزیچ_ 
 نی مشخص نبود ، حاال ایزی بودن کھ چدهی اونو تراشینھ ، اگر ھم بوده اونقدر رو_ 

  ھست ؟ی چیگیکھ م
 کھ ی بغلش رو گرفتم ، چند نفرری زعید سر نموند ، پاھاش سست شانای لی بھ رورنگ

 متوجھ نشھ ، ازم ی تمام توانشو جمع کرد تا کسانایل... دور ما بودن متوجھ شدن 
 عی ، سرکردنی ھا نگاھمون میلیکمکش کردم ، خ... خواست تا ببرمش داخل عمارت 

 ... ارمی تا براش آب قند بم نشست ، رفتی مبلیرو...  داخل میرفت
 :  رو بھ دستش دادم چند قلپ خوردوانیل

  ؟یگی بھم نمیزی شده ، چرا چی ؟؟ چانایحالت خوبھ ل_ 
 ... لطفا... فقط تنھام بذار _  
 ...  انایاما ل_ 
 ی موضوع رو بھ کسنی بفھمھ ایزی چی کسخوامینم...  نپرس یزی چکنمیخواھش م_ 

 ... نگو
 ...   شدهی چیگیتو کھ نم_ 
 ... استراحت کنمخوامیم...  اتاقم یوکمکم کن برم باال ت_ 
 
 نیی اتاقش و رفتم پایبردمش تو...  بودم جیکامال گ...  اوردمی سر در نمانای لی کارااز

  با فرزاد حرف بزنمدی نفھمھ ، بایزی چی افتادم ، ازم خواستھ بود کسانای حرف لادی... 
.... 

فرزاد ...  سره مشغول رقص بودن ھی کردنی لحظھ ھم رھاش نمھی کوروش یدوستا
 ...   و بھ سمتم اومدستادی از حرکت ادیبھ طرفش رفتم ، تا منو د... ھم وسط بود 

 ... نیایشما حالتون خوبھ ؟ بھ نظر آشفتھ م_ 
  چند لحظھ باھاتون صحبت کنم ؟شھیم_ 
 ... حتما_ 

 : یزی دور ممینشست...  کرد تی ھدای بھ سمتمنو
  خانوم ؟؟؟ای محھی چانیخب جر_ 
 ...   دارمیراستش ازتون درخواست_ 
 ...دیی ، بفرماکنمیخواھش م_ 
 ...دی نگیزی چی امشب بھ کسانی راجع بھ جرشھیاگھ م_ 
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 نھ؟ی ماشھیمنظورتون قض_ 
 ... بلھ_ 
  بود ؟؟ی چھی ، فقط قضگمی نمیباشھ من بھ کس_ 
 ... دونمی چون خودمم نمدی نپرسیزی چکنمیخواھش م_ 

 :  فاصلھ پوست گرفتھ بود بھ سمتم گرفتنی ای کھ توی اوهی مبشقاب
 ... وهی مدیبفرمائ_ 

 ھی زدم و ی مھربونش کردم ، لبخند بھ لب داشت ، در جواب لبخندی بھ چشماینگاھ
فرزاد از ھر ...  می گرم صحبت شدیحساب...  بشقاب رو برداشتم یتکھ از پرتغال تو

 .... دی پرسیی حرف زد ، از منم سواالیدر
 
 : انای زبان لاز
 
...  دمی حال خودمو نفھمگھی ھست ، دیدگی خراشنی ماشی کھ رودمی شنای از محیوقت 

 ...   داشتقتی نامھ بود حقی کھ تویزی اون چینی...  شدیباورم نم
 بفھمھ یزی چی تا مطمئن نشدم کسخواستمینم...  و فکر کردم دمی تخت دراز کشیرو
 نفر ھی دیشا...  نداشتھ باشھ تیممکنھ اصال واقع...  ھم نگفتم ای بھ محی حتنی ھمیبرا

اون منو دوست داره ، ... نھ ، محالھ کار کوروش باشھ ...  کنھ تی منو اذخوادیم
اگھ کار کوروش ھم بوده، ...  ھی چانی جردمیفھمی نماصال ، کالفھ شده بودم... عاشقمھ 

 کردم بھ یسع...  خبر داره یاز ھمھ چچطور ...  ھی نامھ رو نوشتھ پس کنی کھ ایاون
 باغ ی کھ من توفھمنی زود ھمھ مای ری بمونم ، دنجای اادی زتونمینم... خودم مسلط باشم 

 با دوستاش دنیتمام مشغول رقص یکوروش با سرخوش... رفتم کنار پنجره ...  ستمین
 ی ھمھ ی مرد مھربون من باعث و باننی ممکنھ اینی... چقدر خوشحالھ ... بود 
  باشھ ؟؟؟امیبدبخت

 
 : از زبان کوروش 
 
 گشتم انایدنبال ل... باالخره تونستم از دستشون در برم ...  خستم کردن یبچھ ھا حساب 

 دوستاش نشستھ ، رفتم کنارش و شی کھ پدمی کجا رفتھ ؟؟؟ مادر رو دینی...  نبود یول
 : دمیپرس

  ؟؟نیدی رو ندانایشما ل... مادر _ 
 ...  از دوستاش رفت داخل عمارتیکی ، با مزیچرا عز_ 
 

 ھم کھ اونطرف با فرزاد ای بودن ، محدنی مشغول رقصایمی ساناز با کدمی کردم دنگاه
 ...  رفتھ توی با کانایپس ل... نشستھ بود و بگو بخند 
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 کردنی شام رو آماده مزیداشتن م...  رونی بومدنی داخل و مرفتنی تند تند مخدمتکارا
 : دمی پرسشونیکیاز ... 
 عروس داخلھ ؟؟_ 
 ... بلھ آقا رفتن طبقھ باال_ 

 تخت نشستھ بود با ی روانایل...  شده ؟؟؟ آروم در اتاقش رو زدم و رفتم تو ی چینی
 :  زد و گفتی لبخندستادی من ادنید

 ...  اومدم تا از سر و صدا دور باشمکردی سرم درد مکمی ، دیببخش_ 
  ؟؟؟یحاال بھتر... اشکال نداره خوشگل من _ 
 ... آره خوبم_ 
  ؟؟نیی پایای بیتونی ، مکننیدارن شامو سرو م_ 
 ... میآره بر_ 

 ، البد زدی میلبخند زورک...  حالش خوب نبود گفتی اونقدر ھم کھ خودش مانگار
 ...  من نگران نشمخوادیم

 فوق العاده ی فضاھی.... رده بودن  سرو شام عروس و داماد آماده کی رو براقیآالچ
و ھمھ ...  پوشونده بودن دی و ساتن سفری رو با حرقیدوتا دور آالچ...  بایشاعرانھ و ز

 ...  جا رو شمع و گل گذاشتھ بودن
 راحت نبود یلی ھم خانای ھم تا آخر شام خوردن ولمون نکرد ، فکر کنم للمبرداریف

 ... چون فقط چند قاشق غذا خورد
 درخواست ی آورده بود حتی ھر بار بھانھ ای برقصم ولانای با لخواستی دلم میلیخ

 زده شده ، نور فضا کم شد، تی آھنگ الھیباالخره ... مادر و دوستاشو ھم رد کرد
 دستشو گرفتم و نی ھمی براکنھی اگھ بھش بگم قبول نمدونستمی بود می خوبتیموقع

 شد و خودشو با میدست آخر تسل...  گرفت  عمل انجام شده قراریبردمش وسط و تو
 ھی باعث شده بود مورد توجھ بقنی فقط بود ، ھمستینور وسط پ... من ھمراه کرد 

کامل حواسم بھش پرت شده بود ، ...  دیرقصی مبای نرم و زیلی خانایل...  میریقرار بگ
 مدی دست و سوت رو کھ شنی آھنگ تموم شد ، صدای کدمی کھ اصال نفھمیاونقدر

مادر و خالھ و ...  عروسم شده بودم ی بودم و محو تماشاستادهی چقدر تابلو ادمیزه فھمتا
با ...  باھاش برقصم گھی اومدن دورشو گرفتن و مھلت بھم ندادن تا بار دانای لیدوستا

 من ھم مورد محاصره نباری بودن نگاه کردم ، اانای خانوما کھ دور لیحسرت بھ حلقھ 
 .... مردھا قرار گرفتم

 باغ خلوت شده بای صبح گذشتھ و تقر٣ساعت از ...  برگزار شده بود ی بھ خوبجشن
...  نداشت با مادر رفتن داخل تا استراحت کنھ ی کھ اصال حال مساعدانایل... بود 

مادر ...  مربوطھ رو بھ خدمتکارا بگم ی بھ ناچار موندم تا کارای خستھ بودم ولیلیخ
 : شمیاومد پ

 انایخودت ھم بھتره دست ل...  فردا ی برانی رو بذارھیبق...  ھی امشب کافیپسرم برا_ 
 ...خوابھی ھم نمنجای ، اسی حالش خوب نادیز...  ی و بریریرو بگ
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 ... ادی بدی زحمت صداش کنیپس ب... چشم مادر جان _ 
 ...  و ببرشری تو و خودت دستشو بگایب_ 
 
 :  من پاشددنی نشستھ بود ، با دییرای پذی توانایل

  ؟می بریآماده ا_ 
 کجا ؟_ 
 ... زمی عزگھیخونمون د_ 
  خونمون ؟؟؟_ 
 تو حالت خوبھ ؟... آره _ 
  ؟می بموننجای اشھیفقط م... خوبم _ 
 ... یستی راحت نادی زنجای ، فکر کردم ازمیچرا عز_ 
 ... ی ، بھتره امشب رو استراحت کنیخب خستھ ا...  سی ننطورینھ اصال ا_ 
 ...   نگران من نباش ، من خوبھ خوبمتو_ 

بھ ...  دادی وسط اونو آزار منی ایزی چھی...  بھم بگھ یزی چھی کردی دست مدست
 ... ھیگمانم بدونم مسئلھ چ

از پدر و مادر ...  نزد ی حرفیستی رودربای ھم توانای کرد ، لی اومد و ما رو راھمادر
 کردن و ما رو فرستادن سر خونھ و ی خوشبختیبرامون آرزو....  می کردیخدافظ
خب مادره ....  لحظھ آخر نتونست اشکاشو از ما پنھان کنھ یمادر تو...  مونیزندگ

 ....  پسرش باشھکدونھی ی ندهی نگران آدمی بھش حق مگھید
 

 ...  مبلی دستھ یکتمو کندم و انداختم رو...  رفت تو انای واحد رو باز کردم و لدر
 موم شد تگھید...  شیآخ_ 
 

 ...  تازه اولشھیول_ 
 ...  چھ شود... منو تو ...  دونفره دی جدی زندگھی... اون کھ بلھ _ 
 ...  بخوابمرمیمن خستم م_ 

...  شھی سرد حرف زدنش نشونھ از ناراحتنطوری از چشمام دور نموند ، اانای لپوزخند
  ؟؟ی از چیول
 با ھمون انایل...  شدیاشت روشن مھوا کم کم د...  خودم درست کردم ی نسکافھ براھی 

...  و بھش نگاه کردم ستادمی چھار چوب در ایتو...  بود دهی تخت خوابیلباس رو
 ....  برگردهی بھ روال عادی ھر چھ زودتر ھمھ چدوارمیام
 : انای زبان لاز
 



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 212 

 پوست بدنم جا انداختھ ی لباس روی گل ھانی بودم ھم ادهی ھم بد خوابکردیبدنم درد م 
 صورتم پخش ی روشیآرا... بود ، بھ زحمت پا شدم و اول از ھمھ لباسمو در آوردم 

 ... رمی دوش مختصر بگھیشده بود ، حولھ برداشتم تا 
با ...  بود دهی مبل خوابیکوروش رو...  رونی حمام کھ اومدم با ھمون حولھ رفتم باز
 ...  کنمکاری چدی بادونمینم... م  افتادشبی اتفاق دادی دوباره دنشید
 دمی از کمد لباس کشی دست لباس راحتھی اتاق ی و رفتم تودمی صبحانھ رو چزیم
 سی گل سر بستمش باال تا سرشونھ ھام خھی ، نم موھامو گرفتم و با دمی و پوشرونیب

 ... نشھ
 ...  بود١١ کی ساعت نزدی خستس ولدونستمی کوروش رو صدا کردم مآروم
 :  من اول تعجب کرد کم کم لبخند جاشو پر کرددنیاز کرد و با د بچشم

 ...  خوش خوابی آقاریصبح بخ_ 
 ... زی خانوم سحر خریصبح شما ھم بخ_ 
 ... می آب بھ صورتت بزن تا صبحانھ بخورھیپاشو ...  نشدم داریاونقدر ھا زود ب_ 
 ...  بھترنی از ایبھ بھ چ_ 

 نشستم کھ اومد زیپشت م...  یی دستشوی رفت تودیکوبی کھ دستاشو بھ ھم مھمونطور
 ... با حولھ صورتشو خشک کرد... 
 ...  من چھ کردهی بانونیبب_ 
 ... زی رو منمیلوس ، کره مربا ھم کار داشت کھ بچ_ 
 ھی برام ی و صبحانھ آماده کردی کھ زودتر از من پاشدنیھم... بلھ کھ کار داشت _ 
 ...   ی چینی ی متاھلکنمیباور م دارم گھید...  ارزه ی مایدن
 

کوروش پشت ...  بمونم نجای اتونستمی اتاق تا آماده بشم، نمی از صبحانھ رفتم توبعد
 :  اتاقیسرم اومد تو

  خانوم خانوما ؟؟؟یکجا بھ سالمت_ 
 ... ای محشی پرمیم_ 
 چرا ؟_ 
 ... ینجوریھم_ 
 ... می ھم باششی امروز روز اول ازدواجمونھ و بھتره پیکنیاونوقت فکر نم_ 
 ...  خونھ بمونمی توتونمی نمرهیحوصلم سر م_ 
 ...  نجای اانی شام منایآخھ مامان ا_

 ... گردمی برمی تا عصررمیم_ 
 

 ھی قضفھمھی منھی منو ببای محدونستمیم...  بزنھ رفتم باال ی اگھی حرف دنکھی از اقبل
 .... دمیدر رو از تو بستم و راحت خواب...  واحد خودم یم تو رفتنی ھمی براھیچ

...................... 



  ای کینوشتھ طراوت فراھان                                       یرمان انتقام بھ سبک جنس

 213 

 :  زبان کوروشاز
 
.... برام صبحانھ آماده کرده بود ...  داشتم ی کرد حس خوبداری منو بانایصبح کھ ل 

 ....    زن و شوھرمی شدی راستیراست
 کھ بدون توجھ بھ شبیاون از د...  ، دلم گرفت ای محشی خواست بره پانای لی وقتاما

 رفت ی کھ بھش گفتم بمونھ ولی از االن  با وجودنمی و ادی من رفت خوابازیاحساس و ن
 ازدواج ی تودی نبادونمیخودمو مقصر م...  تر شده ادی زی تازگانای سرد بودن لنیا... 

 ...   بھش زمان بدمشتریب بھتره...  کردمیعجلھ م
 

 : م زنگ زد بھحسام
  ؟؟گذرهیخوش م... بھ بھ ، شاه داماد _ 
  ؟ی مراسم نبودی چرا توشبی ؟؟ دییپسر معلوم ھست کجا...  شما یبھ خوش_ 
 چقدر یدونی اومد ناچارا برگشتم وگرنھ خودت کھ مشی پی کارییھویشرمنده ، _ 

 ... کنمیحاال حتما جبران م...  باشم تی مراسم عروسیمشتاق بودم تو
  ؟؟ی شده زنگ زدیحاال چ...  بابا یا_ 
  ببرم ؟امیاونجاست ب...  زنگ زدم نی ماشیراستش برا_ 
 .... می خودمون اومدنی خونھ باغ گذاشتمش با ماششبید... نھ _ 
 ...  اونجا ببرمشرمیباشھ پس من م_ 
 ... نیبازم ممنون بابت ماش... دمت گرم _ 
 ...  نکردمیکار...  کنمیخواھش م_ 
 

 دوستش ، شی کھ رفت پانای کنم ، لکاریخب حاال امروز چ... رو قطع کردم  تماس
  کنم ؟؟؟کاریاونوقت من چ...  گردهی کھ خودش گفت عصر برمنطوریا
 بودم بھتره ری دلگانای از لکمی...  خونھ رو نداشتم ی ، حوصلھ موندن تودمیلباس پوش 

 ....  تا حال و ھوام عوض بشھرونیبرم ب
....................... 

 :  زبان مھرداداز
 

  ؟؟؟یکنی مھی گریحاال چرا دار_ 
اگھ بفھمھ من نگفتم حسابمو ... چقدر بھت گفتم بذار بھش بگم ...  توعھ ریھمش تقص_ 
 ... رسھیم

 .... ی ازش بترسدی ، نباکنمی متیمنم ھزار دفعھ بھت گفتم ، ازت حما_ 
 ارمی اون خونھ تا آمار کوروش رو در بی ؟؟؟ اون منو فرستاده بود تویآخھ چطور_ 
حاال ...  بھ اونم بگم ی نذاشتیول...  شد بھت گفتم دای اون دختره پی سر و کلھ یوقت... 
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 نی من اگھیاون وقت نم...  کننی دارن ازدواج می و بھش گفتی زنگ زدشبیخودت د
 ... کردمی میمدت اونجا چھ غلط

 ی جاھی...  شھرستان فرستمتی حاال منی ،ھمپاشو... بسھ سرم رفت ...  سمانھ یوا_ 
 ...  راحت باشھالتیامن ، تا خ

 
 از تھران دور باشھ تا ی مدتی کردم برای با ھزار جون کندن سمانھ رو راضباالخره

 ....  نوبت منھ کھ خودمو نشونش بدمگھیحاال د...  فتھی بابیآبا از آس
 
 :   زبان کوروشاز
 

...  کنھی ھمچنان با من سرد برخورد مانای لی ولرهگذی از ازدواجمون می روزچند
 رهی و اکثرا مسی نشمی روزا ھم پیحت...  کنارش بخوابم و اتاقمونو جدا کرده ذارهینم

 می دادم برشنھادی حال و ھواش عوض بشھ بھش پنکھی ایبرا....  ای دوستش محیخونھ 
 اول ازدواجمون رو سر کار ی ھفتھ نی خواستم اش ازی مخالفت کرد حتیماه عسل ول

 ی مونھ کھ الاقل چند ساعتیخونھ ھم نم...  اما قبول نکرد می با ھم باششترینرم و ب
...  می تا حاال کھ مثال زن و شوھرمی با ھم بودشتری بمیازدواج نکرده بود...  باشم ششیپ

ش کنار  داره تا با خودازین یشتریاون فرصت ب...  دمی و بھش حق مکنمیالبتھ درکش م
ما قبل از ازدواجمون ...  سی وسط درست ننی ایزی چھی کنمی باز ھم حس می ولادیب
 نیا...  بغلش کنم و ببوسمش ذارهی نمی حاال حتی ولمی ھم داشتمھی رابطھ نصفھ نھی

 چونھیپی می بھانھ اھی طرفش با رمی منکھیبھ محض ا...  کرده شتری بیلیتعجب منو خ
 شروع کنھ انگار داره بدتر ھم شوی باز جلسات روانکاودی نداره بادهی فاینطوریا... 

 می اگھ بشنوه ما ازدواج کرددونمینم...  امروز وقت گرفتم یاز دکتر سام برا...  شھیم
 ...  دهی نشون میچھ واکنش

......................... 
 : انایاز زبان ل 
 
...  رو تحمل کردم یادی چند روز فشار زنی برام سختھ ، ایلیبودن کنار کوروش خ 

 ماجراس نی ای کوروش کجانکھی و اکنمیمدام بھ گذشتھ فکر م...  رهی درگسرهیفکرم 
 و شک ندارم کار اون بوده کنمی رو فراموش نممانی نری؟؟؟ من ھرگز صدا و چشما

 ی اون پسرخالھ یاز طرف... کار کوروشھ   کھدهی نشون منطوری شواھد ای ھمھ یول
 کھ عاشقانھ دوسش دارم حاال شده یمرد...  ربط باشھ ی بتونھی ھم نمیلی و خمانھینر

 یفی آدم کثنی چنتونھیچطور م... کوروش مرد من ... قبولش برام سختھ ... مقصر 
...  کردم  من مخالفتی ماه عسل ولمی برخواستی می با چھ شوق و ذوقچارهیب... باشھ 

 چند روز مدام بھ نی ایحت... دمو خوب نشون بدم  کنار کوروش باشم و خوتونمینم
 بھ حال خرابم ی کنارش باشم و پشتری واحد خودم تا مبادا بامی مای محی خونھ یبھانھ 
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 ی باشم خوب باشم و حتششی پتونمی گناھھ نمیتا مطمئن نشدم کھ کوروش ب... ببره 
 ... مباھاش رابطھ داشتھ باش

 مطبش می رفتگھیآماده شدم و ھمراه ھمد... امروز برام از دکتر سام وقت گرفتھ بود  
 رفت ازم خواست ھر وقت مشاورم تموم شد بھش زنگ ی کاریمنو رسوند و برا... 

 ...  دنبالمادیبزنم و ب
 ... در زدم و رفتم تو...  خواستم تا برم داخل یاز خانوم منش 
 پرونده عی من ھول کرد و سردنیبا د...  بود ی پرونده ایدکتر سام متفکرانھ سرش تو 

 متوجھ رنگ متفاوت اون پرونده شدم...  پرونده ھا ی ھی بقیرو بست و گذاشت البھ ال
 ... 
 ... دییبفرما...  خانوم اندرسون نی خوش اومدیلیخ_ 
 :  کھ اشاره کرده بود نشستمی مبلیرو 

 ...  دکتریممنون آقا_ 
  بود ؟ی چتونی جلسات روانکاوری تاخنی الیدل... ظرتونم  وقتھ منتیلیخ_ 
 ...  مراسم ازدواجم بودمریدرگ... بلھ واقعا متاسفم _ 
 !! ازدواج ؟؟؟_ 
 مگھ کوروش بھتون نگفت ؟؟؟... بلھ _ 
 ... ریخ_ 
 ...  شدییھوی ی ، البتھ اونقدر کوروش عجلھ داشت کھ ھمھ چشھی می ھفتھ اھی_ 
 .... نطوریکھ ا_ 

 کوتاه ی مکالمھ ھی رفت سمت تلفن و بعد از دی ببخشھی تلفن زنگ زد ، دکتر با یگوش 
 اومدن دمی دی منتظر شدم و وقتی اقھیچند دق...  گردهی و گفت زود بر مرونیرفت ب

بھ سمت پرونده ھا رفتم و ...  نمی جا بشھی اجازه نداد می حس کنجکاودیدکتر طول کش
 داشیباالخره پ...  کھ جلدش متفاوت بود گشتم ی پرونده اون پرونده ھا دنبال ایالبھ ال
 کھ یزمان...  منھ ی کھ پرونده نی صفحھ جا خوردم ، انیبا باز کردن اول... کردم 

 !!! کنھ؟؟؟؟ی مکاری چنجای انیا...  کانادا ی بودم توی بستری روانشگاهیآسا
...  نشست شیشونی پی رویفی پرونده دست من اخم ظردنی سام اومد تو و با ددکتر

 .....  پرونده از دستم افتاداری اختیب...  بگم ی چدونستمیھنگ کرده بودم و نم
 
 

 :  بھم کردی سام خم شد و پرونده رو برداشت ، نگاھدکتر
 ...  خانم اندرسوننی نکردیکار درست_ 
   ؟؟؟کنھی چھ منجایا!!!  پرونده منھ نیا_ 

 : داخت بھ شک انشتریسکوت دکتر سام منو ب 
 نی ؟ اصال از کجا آوردنجاستی ای چی من برایپرونده ...  دکتر با شما ھستم یآقا_ 

 ؟؟؟
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 ... دمی محی براتون توضدیآروم باش_ 
 ... شنوم یم... بلھ حتما _ 

 :  دست دست کرد و آخر سر گفتیکم...  مبل نشستم و منتظر نگاھش کردم یرو 
 خودتون اصرار ی شما داشتھ باشم ولی شخصی زندگی توی دخالتخوامیمن اصال نم_ 

 ... دیدار
 ... شمیمتوجھ نم_ 
 ...  برام آوردنای کی پرونده رو آقانیا_ 
...  خودم شی واحد خودم بوده ، پی پرونده تونیا...  ممکنھ ریغ!!! کوروش ؟؟؟_ 

 اره؟یاون چطور تونستھ براتون ب
 ای کی خواستم ، آقاتونیماری در مورد بیاتیی جزشونیمن فقط از ا...  دونمی رو نمنایا_ 

 ...   رو برام آوردنتونیھم پرونده پزشک
 انھی داشتھ کھ مخفیلیچھ دل...  اوردمی من حتما براتون من؟؟؟یخب چرا بھ خودم نگفت_ 

  کار رو بکنھ ؟؟؟نیا
...  شما دخالت کنم ی شخصی زندگیخدمتتون عرض کردم ، من قصد ندارم تو_ 

 ... دین بپرسبھتره از خودشو
 دی بھم کمک کندی باستمی نی مناسبطی شرایمن تو...  کنمی دکتر ازتون خواھش میآقا_ 

ھمش شک و ... رمشی نتونستم ھنوز بپذمونی اول زندگی ھفتھ ھی نی ایمتاسفانھ تو... 
 ...   از کوروش ندارمی شناختچیمن ھ...  دی کمکم کنکنمیخواھش م...  دیترد
  ؟؟؟نیچطور بدون شناخت باھاش ازدواج کرد_ 
بھ کوروش اعتماد کردم و ...  دختر تنھا ھستم ھی رو نداشتم ، من ی کسچیچون ھ_ 

نمونش ...  بھیرفتار و کاراش عج... بھم کمک کرد اما حاال متاسفانھ بھش شک کردم 
 ...   منی پرونده پزشکنیھم
 از من خواستن شونیخود ا... شک داشتم  ای کی آقایخب البتھ خود من ھم بھ کارا_ 

 کھ یزمان...  بھبود شما رو داشتن یفقط قصد کمک کردن تو...  دی اطالع باشیشما ب
 ھم برام آوردن یبی عجلی دلھی...  نگم یزیپرونده رو آوردن از من خواستن بھ شما چ

 ... ھی بھ چی چدمیکھ اصال نفھم
  ؟؟؟یلیچھ دل_ 
 ... بگم یزی چتونمیمتاسفم نم_ 
من در حال حاضر فقط بھ شما اعتماد دارم چون شما ...  کنمی دکتر خواھش میآقا_ 

...  دی بھم بگدیدونی میزی اگھ چکنمیخواھش م...  نیپزشک من و محرم اسرارم ھست
 ... دیکمکم کن...  کشم یمن دارم عذاب م

چون خودم ھم بھ کاراش شک دارم کمکتون ...  دی بھش نگیزیفقط چ...  خب اریبس_ 
 ... کنمیم

 ... گمی بھش نمیزیچ...  دمیقول م_ 
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 دی نباشانی و بھتره کھ خودتون در جردی ، بھ ھمھ شک دارتونیماریگفتن بھ خاطر ب_ 
 شی ابھامات برام پی سرکی ی شما بھشون حق دادم ولیمن بعد از مطالعھ پرونده 

 ...   نشدهتونیماری بلی بھ دلیاره ا اشچی اصال ھنکھیآمده ا
  ؟؟؟بود ی مدی بایزی ھم چلیواضح تر از اون دل...  شمیمتوجھ نم_ 
 ...  نوشتھ نشدهیزی چچیھ_ 
  ؟؟؟نمی پرونده رو ببشھیم_ 
 ... البتھ_ 

 اول و دوم کھ در مورد مشخصات خودم و یصفحھ ... پرونده رو بھ دستم داد  
 اسم داروھا ھم نوشتھ ی شدنم بود حتی بستریخانوادم بود ، صفحھ سوم ھم تمام روزا

 چشمام چھار حاتیبا خوندن قسمت توض...  صفحھ بود نیشده بود صفحھ چھارم آخر
 ید ول پرونده خودم بونکھیا...  دمیرو د برگشتم و دوباره صفحھ اول و دوم... تا شد 

  نوشتھ شده ؟؟؟نجای اھی چنایا
  پرونده کجاست ؟؟نی اھی دکتر بقیآقا_ 
 ...  بودنیفقط ھم_ 
 نی نوشتن ؟؟؟ انجای اھی چنایبعد ھم ا...  از صفحات پروندم حذف شده یمی نیول_ 

  ؟؟؟گھی دھیتوھم چ
 ... نیای کنار بتونیماری با بدیبا...  دیبھتره آروم باش... خانوم اندرسون _ 
 داره بھم بفھمونھ کھ یدکتر ھم سع...  ھی چاتی چرندنی امیدیفھمی شدم واقعا نمیعصب 

 ...   ھستمی توھمضی مرھیمن واقعا 
 آخر بھش اضافھ شده و چند ی صفحھ ی پرونده مالھ منھ ولنیا...  دکتر سام یآقا_ 

 فھممی نمینی ، کنمی میسھ سال از عمرم رو دارم باھاش زندگ... صفحھ ھم حذف شده 
 ...  دروغھ محضھھی اتی چرندنیا

 ...  کھ خوندمییزای با توجھ بھ چیول...  نبود نیمنظور من ا_ 
 کھ برام افتاده رو خودم ساختم ی اتفاقاتنی من تمام اینی رو ؟؟؟ نای ؟؟ انی خوندیچ_ 

  سرم اومده ؟؟؟یی؟؟؟ توھم زدم کھ چھ بال
 دهی فاینجوری بھش ثابت کنم ادیبا...  تکون داد ، اون ھم کالفھ شده بود یدکتر سر 

 :  پاشدم و رفتم سمت در... نداره 
 کجا خانوم اندرسون ؟؟_ 
فقط خواھشا در مورد گفت ...  نداره دهی فانجای موندنم ادی منو باور نداری حرفایوقت_ 

 ... دی نزنی امروزمون با کوروش حرفیو گو
کوروش داره با ....  و کالفم یعصب...  رونی بگھ از در اومدم بیزی چکھنیقبل از ا 

 گذشتھ رو فراموش ی من ھمھ خوادیم...  گھی مدرک دھی ھم نی ؟؟ اکنھی مکاریمن چ
 بھش دادم کھ امی پھی...  بودن من جلوه بده ی رو توھمیماری بنیکنم و در واقع علت ا

  ندارهدهی فاینجوری بکنم ای کارھی دیبا...   و رفتمرفتمدربست گ...  خونھ رمیخودم م
.... 
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 ی کھ توی پس اونبھی کردم عجدای رو کردم  تا باالخره پروندمو پریکل واحد رو ز 
جز بھ جز ...  صفحاتش رو با دقت خوندم یھمھ !!  بود ؟؟؟؟یمطب دکتر سام بود چ
 ی کم و کاستچینوشتھ شده بود بدون ھ

 
 اسم و مھر و یچون حت...  جعل کرده نی ایاحتماال کوروش اون پرونده رو از رو... 

 گذاشتم گھی دیپرونده رو برداشتم و جا....  بود اتی دکترم ھم داخل اون چرندیامضا
 ....  دکتر سام برمدنی فرصت بھ دنی در اولدیبا
 

 بھانھ ھیدنبال  ... ی پرونده جعلنیمخصوصا با ا...  کوروش رو نداشتم ی حوصلھ
 دی نداره بادهی فاینطوریا...  دمی رسجھی نتھی فکر کردن بھ یبعد کل...  نمشیبودم کھ نب

 ...   زودتر بفھممدی سر کوروش باشھ ، باریاگھ واقعا ز... برم و کار رو تموم کنم 
 ساعت خانوم میبعد ن...  خونھ خودم ادی ساناز رو گرفتم و ازش خواستم زود بشماره

 ....  نشھیزی متوجھ چدی واحد خودم کھ اگھ کوروش سر رسادیخواستم ب....  شد داشیپ
 ی ھول ھولکنقدری اھی ھزار تا فکر کردم کھ مسئلھ چنجای اامی ؟؟؟ تا بانای شده لیچ_ 
 ... امی بیگفت
 ...  چند تا سوال ازت بپرسمخوامیم_ 
 در چھ مورد ؟؟؟_ 
...  کرده دای پاروی از اون یی سره نخ ھاھی...   منھی کھ عموت ، دنبال پرونده یگفت_ 
  ؟؟؟دنی فھمای بدونم چخوامیم

 منم بھ عموم یفتی بھی قضنی دنبال ایخوای نمیخودت گفت...  ستمی نانشیمن در جر_ 
 و کنھی میریگیعموم ھم گفت خودش پ...  ی کندای اونو پیستیگفتم تو ظاھرا راغب ن

 ... ی باشانی تو در جرسی نیازین
  ؟؟دهی از اون فھمی بدونم عموت چدی ، بای قبال ھم بھم گفتنویا_ 
  ؟؟؟یپرس ی می چیحاال برا...  دونمیگفتم کھ من نم_ 
  ؟؟؟نمی عموت رو ببشھیم...  ینطوریھم_ 
  ؟؟؟ی کالنترمی بریخوایم... آره _  
 ...  شمیاالن آماده م_ 
 ی راه باقھی خودمو کردم ، تنھا  فکرری مسیتو...  عموش شی پی کالنترمی ساناز رفتبا

 ... کنمیدرستش م...  ادی ماجرا فقط از دست خودم بر منیخاتمھ دادن بھ ا... مونده 
 من ھمون دی فھمیوقت...  خوش برخورد بود ی ساناز بر خالف تصوراتم مردیعمو 

 :  ھستم کھ پروندش دستشھ گفتیدختر بخت برگشتھ ا
 ...  منتظرت بودم دخترمنایزودتر از ا_ 

 ... ومدمی منای زودتر از ادیمنم با... ھھ ... دخترم  
 ...   پرونده باز بشھنی باز اخواستمینم_ 
  نظرت عوض شده ؟؟یحاال چ...  رو بھم گفتھ ی ساناز ھمھ چدونمیم_ 
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 نی بشکی کھ بھ اون نزدیزی ؟؟؟ چنی کرددای پییاومدم ازتون بپرسم چھ سرنخ ھا_ 
 ؟؟؟

  ؟؟؟ی اومدنای دونستن ایبرا _
  ؟؟؟نیدی فھمای بدونم چخوامی اول میول... اومدم ی اگھی کار دیخب نھ در واقع برا_ 
 ی کاملجھیچون ھنوز بھ نت...  از روند پرونده رو بھت بگم یزی چتونمیمتاسفم من نم_ 

 ... می بذاری شاکاری اطالعات بھ دست اومده رو در اختمیتونی نممی نکرددایدست پ
  تمومش کنمدیبا...  نکردن دای پیری دندون گزیپس حتما چ...  بگھ نوی ازدمیحدس م 

... 
 ...  رمی رو پس بگتمیمن در اصل اومده بودم تا شکا...  خب اریبس_ 

 آخھ چرا ؟؟؟!!  ؟؟؟یچ:  ساناز
 کش نی از اشتری مسئلھ بنی انمیبی نمیازی نگھی خودم رو دارم و دی شخصلیمن دال _ 

 ...  دی و تمومش کندیجناب سرگرد لطف کن...  کنھ دایپ
 :  بھم کرد و گفتی ساناز متفکرانھ نگاھیعمو

   ؟ی صرف نظر کنتتی کرده و خواستھ از شکادتی تھدیکس_ 
 نداشتم یتیدر ضمن من از اول ھم شکا...  خوامی ، خودم مسی ننطوریاصال ا... نھ _ 

 ... نی بندازانی ساناز بود کھ سر خود بھ شما گفت تا پرونده رو بھ جرنیا
باالخره ...  عموش قصر در رفت ی انداخت و از چشم غره نییساناز سرش رو پا 

 راه نیساناز ب...  ، پرونده بستھ شد تمی فک زدن در مورد پس گرفتن شکایبعد کل
 ...   من فقط سکوت کردمی کرد ولچمی سوال پیبرگشت حساب

 رفتار کنم ی جورھی تا رفتمی وقت داشتم با خودم کلنجار می ساعتھی اومدن کوروش تا
 ممکنھ ری کار کوروشھ ، تحملش برام غدمیکھ کوروش متوجھ نشھ ، سختھ حاال کھ فھم

 ....   صبر کنم ھنوز زودهدیفعال با... 
 
 :  زبان کوروشاز
 
بر خالف تصورم ...  کنمی فکر منطوریا ھم من دیشا...  شده بی عجیلی خانای لیکارا 

 اتاق بود و سر یکل شب رو تو... انگار بعد از مشاوره با دکتر حالش بدتر ھم شده 
...  صبور باشم یبھ دکتر سام ھم کھ گفتم ازم خواست تا کم... درد و بھانھ کرد 

 ...   شدمجی خودمم گدونمینم
 :  دارهکاری چدونستمیتعجب کردم نم...  بھم زنگ زد مانینر
 بلھ ؟؟؟_ 
 ... مانمینر_ 
 ش؟؟؟یفرما...  دونمیم_ 
 ...  باشیمی صمکمی پسرخالتم ، یناسالمت...  کوروش یبد عنق شد_ 
  قطع کنم ؟؟؟ای یگیم... کار دارم _ 
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 ... نمتی ببخوامیم...  اری خب بابا جوش نیلیخ_ 
  ؟؟؟یواسھ چ_ 
 یشگی ھمی جاای بگھی ساعت دھیتا . .. سیپشت گوش ننداز کھ بھ نفعت ن... مھمھ _ 
... 
 باھام حرف بزنھ خوادی ممانی شده کھ نری چینی...  بزنم قطع کرد ی حرفنکھیقبل ا 

 !!!  ؟؟ اونم پاتوق
...  بود دهی تخت دراز کشیرو...  دمی کشانای اتاق لی توی سرکھی برداشتم و کتمو

 ... مانیآروم در رو بستم و رفتم سر قرار با نر... ظاھرا خواب بود 
......................... 

 : لوفریاز زبان ن 
 
 ھی مخاطبش کدمینفھم...  دادی فحش می گاھدیخندی میگاھ...  بود ری درگی تلفنمانینر 

 : ششی بعد از قطع تماسش ازم خواست برم پیول
  شده ؟؟؟یچ_ 
 ... میباالخره راحت شد...  لوین_ 
  ؟؟؟یزنی حرف میاز چ_ 
...  از رفقا خبر داد یکی حاال نیھم...  پس گرفتھ تشوی کلھ خر رفتھ شکایدختره _ 
 ... نی بھتر از ای چگھید

  پس گرفتھ ؟؟تشوی شکایاصال برا چ...  بھت شک کرده انای من مطمئنم لیول_ 
 ... حداقل االن دستمون بازه...  سیمھمم ن...  دونمینم_ 
 ... ری بعد دوباره دنبالشو بگفتھی بابی آبا از آسکمیبذار _ 
 ...  کنھ بدجور تو کفمفی رو ردیکیبھ حسام بگو ...  بابا الیخیب_ 
 ... باشھ_ 
 ...  بھترهینطوریا...  با کوروش حرف بزنم دیبا_ 

 خوانی مدمی صحبتاشون فھمنی برداشت و شماره کوروش رو گرفت ، از بشویگوش 
 دادم بره امی بھ حسام پعیسر...  نقشھ بود ی فرصت برا اجرانیبھتر... برن پاتوق 

 ...  زنگ زدمی اتاقم و بھ کتیرفتم تو... پاتوق و طبق نقشھ عمل کنھ 
 :  کھ تماس وصل شددمی رو دمانیاز پشت پرده رفتن نر 

  ؟؟؟زمیجانم عز_ 
 ...  جونیخبر خوش کت_ 
  شده ؟؟؟یچ_ 
 ...  پس گرفتھتشویدختره شکا... نونت تو روغنھ _ 
 ... مھرداد ھم بھم زنگ زد... آره قبل از تو خبر رو بھم رسوندن _ 
 خب ؟؟؟_ 
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کارتون حرف نداشت ظاھرا بھ کوروش ...  ندارن ی خوبی ونھی با ھم میلیگفت خ_ 
 ... شک کرده

...  پاتوق رنی دارن ممانیاالن ھم کوروش با نر...  کنھی باالخره باور مدونستمیم_ 
 ... حسام رو فرستادم اونجای کھ گفتیھمونطور

 ...  نفھمھمانی نردی کناطی خوبھ فقط احتیلیخ_ 
  پسره مھرداد برامون شر نشھ ؟؟؟نی ایراست... فھی ردی راحت ھمھ چالتیخ_ 
 منو جذب تونھی میگزار و خبرینیریفک کرده با خودش...  سینھ اصال تو باغ ن_ 

 ... ارهیبھتر از اون دختره برام خبر م...  سی نشی ھم حالیچیھ... خودش کنھ 
  کجا ھست ؟؟ چند روزه ازش خبر ندارم ؟؟؟یراست_ 
 از دست من خوادیم...  رفتھ شھرستاندمی کھ فھمنطوریا... حسام رو بفرست دنبالش _ 

 ...در بره
 کرد؟ی کار می برا کیدیفھم_ 
 ...ارتشی کنھ بداشیبھ حسام بگو پ...  فھممی میول... نھ _ 
 ...  باز افتاده رو دور قبلمانی نرنی اگمیم... باشھ _ 
چقدر گفتم اون موقع کھ رفت ...  میکنی پاک مشوی گندکارمیتازه دار... غلط کرده _ 

 ...  سره کنھکی دختره رو نیکانادا کار ا
 ... فھیح...  دوسش دارم گھیم...  بگم یچ_ 
...  بخوابھ ششی براش تا آتفرستمی چندتا دختر مھی... ھھ ...  نشده ریپس ازش س_ 

  وقت ؟؟؟؟ھی ی ندیسوت
 ...  ھم برا من بفرستیکی جون ؟؟؟ ی کتیمنو دست کم گرفت_ 
 ھفتھ صبر کن تا وقتشون آزاد ھیحداقل ...  ؟؟؟ فعال دختر لز ندارم طی شرانیتو ا_ 
 ... ھبش
  ؟؟ھی چیدونی منو کھ مقھیباشھ فقط سل_ 
 ....  و قد بلنددی ، سفی ، چشم رنگیمو مشک....  شھیآره بابا مث ھم_ 
 ..... دمت گرم_ 
 
 :  زبان حساماز
 
 بھ کوروش ی چمانی بفھمم نرخواستی دلم میلیخ...  رفتم پاتوق لوفری نشیطبق فرما 
 ھی در آوردم و از چند زاونویدورب...  کرد کھ حد نداشت شی اونقدر عصبانی ولگھیم

 داره بھ نفع زیچھ ھمھ چ...  باشھ دای پشتری بطی کردم محیسع... ازشون عکس گرفتم 
 ... شھیما تموم م

 کنم حاال دای برم سمانھ رو پدیبا...  فرستادم لوفری نیعکس ھا رو آماده کردم و برا 
 ..... ستان برم شھردی باای گرفتارنی ایتو
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 :   زبان کوروشاز
 

کالفھ ... کاش بتونم زود برگردم ...  انامی کرده بود نگران لری دکمی بودم مانی نرمنتظر
 :  شددای آقا پی کھ سر و کلھ زدمیقدم م

 ...  ساعتھ عالفتممی نییمعلوم ھست تو کجا_ 
 ...  کردمری گکیتو تراف...  ساعت کھ ده ساعت نشده میخب بابا چھ خبره ؟ ن_ 
 ...  برمخوامی حاال ؟ بگو می داشتکارمیچ_ 
  ؟زی عزی پسر خالھ یبد اخالق شد_ 
 ...  مث تو ندارمی و پستفی کثیمن پسر خالھ ... بھ من نگو پسر خالھ _ 
 ... یاوه اوه چھ عصب_ 
  ؟؟ جا قحط بود ؟نجای ای منو آوردیواسھ چ_ 
 و می لو بری کھ تو باعث شدیاز روز... میومدی ننجای وقتھ ایلیخ... نترس جانھ من _ 

 ... میدی دنجای رو اگھیبعد از سالھا باز ھمد...  ومدی ننجای ای کسگھی پلمپ شد دنجایا
  ؟ھی حرفا رو ندارم بگو کارت چنی ادنیحوصلھ شن_ 
 ... می مرور خاطرات کنی کمخواستمیم...  بابا یا_ 
 ... کنمی ھرگز فراموش نمی کھ تو سر من آوردییالزم نکرده بال_ 
  جونت ؟ی کتایمن ... ھھ _ 
 ... ی عوضیتو... تو _ 
 دونستمیم... فقط خواستم تشکر کنم ازت ...  نجای ااوردمتی خب برا نبش قبر نیلیخ_ 

 ... ممنون ازت...  ی ذره بھ فکر پسر خالت ھستھیھنوز ھم 
 فھمم؟؟؟ی ؟ نمیبابت چ_ 
 ...می زحمات تو ھستونی کار اونو مدنیا...  رو پس گرفتھ تشی شکاانایل_ 

 اتفاق نی اخواستمی کرده ؟؟ درستھ کھ خودم ھم می کارنی واقعا چنانای لشھیباورم نم 
 ...  خبر برهی بنکھی نھ ای ولفتھیب

 ؟؟؟یتو مطمئن_ 
 ...  بھم خبر دادنی عصر از کالنترنیھم_ 
 ؟؟؟یکالنتر_ 
 ...  دارمادی کھ آشنا زیدونیم_ 

....  اون پوزخند مسخرشو نداشتن دنیطاقت د...  نثارش کردم و رفتم ی لب کثافتریز 
 ، تمام خاطرات گذشتھ جلو چشمم رژه ی لعنتی رفتن از اون باغ متروکھ رونیموقع ب

 ... رفت
 
 ادمھی یھنوز اون روز رو بھ خوب...  اومد مطب من ی کاری برالوفری نشیده سال پ[ 

...  ونی و فوق العاده لوند بھ اسم کتابای زیدختر...  از دوستاش اومده بود یکیبا ... 
 ی کنھ ولی قصد داره خارج از کشور زندگگفتیم...  مشاوره اومده بود یبرا
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 حداقل من از ای بود ی اون زمان دختر خوبلوفرین...  د افسرده بوکمی...  داره یمشکالت
...  زدی حرف مونی خونھ باغ و مدام از کتاومدی مادیز... جنس خرابش خبر نداشتم 

 میگفت ی مشاوره می کھ ساعت ھا بھ جای طورشدی برگزار میجلسات مشاوره بھ خوب
 ی متوجھ عالقھ یوقت ونیکتا...  شدم ونیکم کم متوجھ شدم عاشق کتا...  میدیخندیو م

قبول ...  دمی رو فھملشیمن بھ خودش شد اول متعجب و وحشت زده شد کھ بعد ھا دل
 یچند ماھ...  کنھ قبول کرد ی کھ اونو راضلوفری من بھ نینکرد و با اصرار ھا
...  داشتم دی تردی کمانشی بی برای دارم بھش ولازی نکردمیگذشتھ بود و حس م

 ونیھمونجا بود کھ کتا...  شب منو دعوت کرد خونش ھی...  م از دستش بدخواستمینم
 نبود قبال می جنسی رابطھ نیاول...  رفتمی پذلی کمال م داد و من باشنھادیخودش بھم پ

اونجا ...  رابطھ داشتم اوردنی خونشون می توثمی و مدی کھ سعییھم با چند تا از دخترا
 ی خاصالتی مسئلھ تمانی از ایجدا...  سی بار اولش نونیبود کھ متوجھ شدم کتا

 متوجھ شدم گھی دی چند رابطھ ی طی ولکنمی اشتباه مدیاول فکر کردم شا... داشت 
 چی روابطم ھیمن تو...  سکس کتک بخوره نیدوس داره در ح... سمھیاون مازوخ

 واقعا ونی در مورد کتای خشونت داشتم ولی نبودم و اکثرا کممتیوقت با مال
 شدی مزی رفتار خشونت آمنی مانع از اونی من بھ کتایعالقھ ... تش کنم ی اذتونستمینم

کم کم داشت نسبت بھم ...  خودش سوق بده لی تا منو بھ مکردی می سعیلیخ ونیکتا... 
 از دستش ندم خواستم صبر کنھ تا نکھی ایبرا...  کھ ازش فرصت خواستم شدیسرد م

 اون فکر کرد ی درمان کنم ولونوی کھ کتاتمقصد داش...  امی مسئلھ کنار بنیبتونم با ا
 دونستمینم...  یی روز ازم خواست تا منو ببره جاھی...  مث خودش بشم خوامیم

 شک کردم البتھ اون موقع میدی باغ متروکھ رسنی بھ ایوقت.... کجاست و کنجکاو بودم 
و مردم   پرت دور از شھری جاھی بود نیاطراف باغ فقط زم...  نبود ی خرابگنیبھ ا
 ھی اونجا چھ مکانستمدونی ھنوز ھم نمدمی دخترا رو شنغی جی باغ صداھیاز ورود.... 
 .....  جلو چشمانم تار شدای زجر آور دنی اون صحنھ ھادنیبا ورودم و د... 

...  خوردنی بستھ شده بودن و شالق مبی مثل صلی الواری کھ برھنھ روییدخترھا 
 ی اونا رویبعض...  نداختنی اون می کھ پر از کثافت بود و دخترا رو توییگودال ھا

 غی جخوردی کھ بھشون می و با مشت و لگدکردنی پخش بودن و از درد نالھ منیزم
 قفس کرده بودن ی رو توچارهی بیرھا سگھاشون دختی ارضای برایحت....  زدنیم

....  معدم بود برگردوندمی توی دماغم خورد برگشتم و ھر چی خون کھ تویبو... 
...  داخل ساختمان باغ میت تا بر ازم خواسدی حال بدم رو دی اومد طرفم و وقتونیکتا

 ی لھیاونجا ھمھ جور وس...  از اون صحنھ ھا رفتم تو ی خالصیبھ ناچار و برا
 یزی چی بود نشون دھنده ختھی رنی کھ کف زمیخون...  نبود ی بود فقط دخترنجھشک

...  و قفل ریشالق و زنج...  ی خونیچند تخت دو نفره و مالفھ ھا...  فاجعھ بود ھیمث 
 ھی...  شکستھ و سالم ی ھایصندل
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سرم درد گرفتھ بود و ...  بود ی تخت جراحھی شبشتری ھم اون وسط بود کھ بتخت
 در مورد اونجا برام یلیخ...  آورد ی آبوانی برام لونیکتا...  نشستم ی صندلنی اولیرو

.... ن اومدن  خودشولی تمام اون دخترا بھ مگفتی قانع کردن من میصحبت کرد و برا
 ی عوضی اون پسرھای دخترا و خنده غی جی صدادام و مدمیفھمی رو نمونی کتایحرفا
...  اونا چند تا دختر ھم شکنجھ گر بودن نی بیجالب بود کھ حت...  دمیشنیرو م

طاقت ماندن اونجا رو ...  زدنی کھ با لذت شالق بھ ھم جنس خودشون مییدخترھا
...  رونیب از اون زندان ساواک اومدم... بھم فرصت بده  خواستم ونینداشتم و از کتا

 گزارش کی یط...  دمی رسجھی نتکی مسئلھ فکر کردم و تنھا بھ نی بھ ایشب کل
بعد از اون روز باغ پلمپ شد و ھمھ ...  مکان اون باغ رو لو دادم سیناشناس بھ پل

...  ھم لوش نداد ی بود کھ اون روز اونجا نبود و کسونیشانس با کتا...  شدن ریدستگ
 اومد شمی بھ اسم سمانھ پی چند روز بعد دخترنکھی اتا  نداشتمی خبرونیاز کتا

رفتم سر قرار ....  نھی منو ببخوادی مونی بود و برام خبر آورد کھ کتاونیخدمتکار کتا
 باغ کار من بوده یا تو ھسی پلختنی ردونستی شده نممیمعلوم بود از ترس لو رفتن قا

 بھش گفتم کمکش یبمونھ و حت  اصرار کردمیلیخ... رهی مرانیبھم گفت داره از ا... 
ازم خواست تا سمانھ خدمتکارش رو ....  اون قبول نکرد  ی تا درمان بشھ ولکنمیم

 اون یقبول کردم و خودم پا...  داره ازی و نرهی کھ  فقگفتی کار ببرم خونمون میبرا
 حال و روز....  ھم رفت ونیباالخره کتا...  رو بھ خونمون باز کردم تھی عفریدختره 

 نفر از اون ھی دمیفھم...  کردن ری مطب و منو دستگختنی روز رھی نداشتم کھ یخوب
 یکل...  دادم ی رو من فرارونی ادعا کرده من ھم دست داشتم و کتافی کثیآدمھا

 دادی رو نشون مونیو آمد من و کتا مطب کھ رفت ی ھالمیمدرک داشتن خصوصا ف
 تونستم آزاد بشم کھ بعدا مھی مبلغ جررداخت منو باور نکردن و تنھا با پیحرف ھا.... 

متوجھ شدم مطب رو پلمپ کردن و پروانھ کارمو بھ جرم اغفال دخترا باطل کردن 
 ادی ب باعث شد ازش بدمنی شک داشتم و ھمونیاول بھ کتا....  ھی کار کدونستمینم.... 
 سیی ریعوض مانی اون نردمی شدم و فھمونی با کتالوفری نیکم کم متوجھ رابطھ ... 

 ھم بازداشت لوفری و نمانینر....  کردنی براش کار مونی و کتالوفری باند بوده و ننیا
 یاری اسفندی آقای اونا بچھ ھادنی فھمنکھیشده بودن فقط در حد دو ساعت و بعد از ا

 بھ خاطر شغل پدرش از مانینر....  و احترام آزادشون کردن یھستن با عذرخواھ
 ی کالنتری توی داشت حتادی زیاون آشنا و پارت...  شده بود رھا اشی کثافت کاریلیخ

 رفتھ لی ادامھ تحصی برامانی نرکردنیاز اون ماجرا ده سال گذشت و ھمھ فکر م.... 
 یطھ داشتھ باشم و از ھمھ  رابی نتونستم با دخترھیمن بعد از اون قض... خارج 
 ی باطل بھ بھانھ شکست عشقممطب کھ بستھ شد و پروانھ کار...  بودم زاریدخترا ب
 و شش دمی خرمیی ھم مجتمع رو از داشی سال پکی...  ی کار ساختمان سازیرفتم تو

 ی کھ برای اتفاقدونستمی نملیاوا....  انایعاشق ل... ماه بعدش تونستم دوباره عاشق بشم 
بعدا  یول...  باشھ تشیازش خواستم دنبال کار شکا....  بوده مانی افتاده کار نرانایل

 یی چھ باالدونستمی مگھید...  ماجرا دست داشتھ نی ای توی عوضمانیمتوجھ شدم نر
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 دونستمی مرهی رو پس بگتشی رو وادار کنم شکاانای گرفتم تا لمیتصم...  آوردن انایسر ل
 بزنھ مخصوصا کھ دوبار سوء قصد کرده بود بھش ی کار ممکنھ دست بھ ھرمانینر

 استمداری سیاری اسفندی از قانون فرار کنھ چون پسر آقاستتونی می بھ راحتمانینر... 
پرونده ...  نداختی فقط خودشو بھ دردسر متشی با شکاانایمعروف کشور بود پس ل

 خواستمیم...  گذشتھ رھا کنم ی و ماجرامانی رو از شر نرانای درست کردم تا لیجعل
 از ترس ی ھولکولبعد ھم ازدواج ھ....  ادی نشی پیفراموش کنھ تا براش مشکل

...  حتما تو فکرشھ دهی رو بعد از سھ سال دانای لمانی حاال کھ نردونستمیم....  مانینر
 .] ...  نجاتش بدممانی تا مواظبش باشم و از دست نرکردمی ازدواج مانای زود با لدیبا
 
 فکر مشغولم تصادف نیخدا رحم کرده با ا....  مجتمع بودم یبھ خودم اومدم روبھ رو 

 سھ صبح بود منم رفتم اتاقم کی خواب بود ساعت نزدانایل.... زود رفتم تو .... نکردم 
  تا بخوابم

 : انای زبان لاز
  

مطب دکتر سام صبح زود پاشدم تا برم ...  چھ مرگم شده دونمینم...  تھوع داشتم حالت
 کجا دمی نفھمشبیکوروش ھنوز خواب بود ، د...  اونقدر حالم بد بود کھ نتونستم یول

 دنیبا د...  اومد فونی آی کھ صداکردمی گرم مریداشتم ش... ومدیرفت کھ تا آخر شب ن
 و در واحد دمیروبدوشامبرم رو پوش...  باال ادی زدم تا برو در... مھتاب تعجب کردم 

 ی من خودشو انداخت تودنیبا د...  اومد تو ی اشکیمھتاب با چشما... رو باز کردم 
 آب وانی لھی کردی پاک مشوینیمدام با دستمال ب... آرومش کردم و بردمش تو ... بغلم 

 : براش آوردم
 ... زمیبخور عز_ 
 ... ممنون_ 
  ؟ی وقت صبح اومدنی شده ایچ_ 
 ....   بود٧ کی سالن انداخت نزدیرگ گوشھ  نگاه بھ ساعت بزھی 

 ...  چطور خودمو رسوندمدمیشرمنده ، اونقدر ھول کردم نفھم_ 
  شده مگھ ؟یچ _ 

 ...  شدریاشکاش باز سراز 
 ... مونا_ 
   ؟؟؟یمونا چ_ 
 ...  کردهیخودکش... خود ... مونا _ 

 : اونقدر کھ مھتاب وحشت زده اومد طرفم...  مبل وا رفتم یرو 
 ... انایل...  گفتم ینجوری ادی حالت خوبھ ؟ ببخشانایل_ 

 : بھ زحمت زبون باز کردم 
 حالش چطوره ؟_ 
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 ... مشیبھ موقع رسوند...  مارستانھیاالن ب... خوبھ _ 
 ... کمکم کن آماده شم _ 

 ازهی رفتن کوروش خمرونیب آماده شدم موقع ببا کمک مھتا... نگران نگاھم کرد  
 بھ سمتمون ان،ی من و مھتاب گری دهی رنگ پردنیبا د...  اومد رونیکشان از اتاقش ب

 : دیدو
  حالت بده ؟؟انای شده ؟؟؟ لیچ_ 
  ؟؟مارستانی برم بدیبا... من خوبم _ 
  ؟ی چی برامارستانیب_ 
 ...  کردهیمونا خودکش_ 

کوروش ھاج و واج بھ من و مھتاب نگاه ...  ھی گرری حرفم مھتاب بلند بلند زد زنیبا ا 
 ...کردیم

 ... خودم برسونمتوندیصبر کن_ 
 ... میری خودمون مخوادینم_ 
 ... نی حالت و اوضاع مھتاب برنیالزم نکرده با ا_ 

 و  راھرو مادر پدر مونایتو...  مارستانی آماده شد و ما رو برد بعیکوروش سر 
 من دنی خانوم مادر مونا با دمیمر...  نشستھ بودن ونیھمھ با حالھ گر...  بودن انیشا

 :خودشو بھم رسوند
 جون مارستانیداره رو تخت ب...  دلم زیدخترم ، عز...  بھ سرم شد ی چھ خاکیدید_ 
 ... دهیم
 ی بود صدایاوضاع بد...  نداشتم یتوان دلدار...  کردی متمی ھاش اذھی گریصدا 

 مونا با دنید... بردم  I.c.u ی پنجره کی گوشم بود خودمو نزدی خانوم مدام تومیمر
نتونستم ...  شکستھ برام سخت بود ی و صورت کبود و پایچی باند پیسر و کلھ 

 ....  پخش شدمنی زمیخودمو نگھ دارم و رو
ر تختم کوروش کنا...  داشتم و حالت تھوع جھیسرگ...  اورژانس چشم باز کردم یتو 

 :  گفتدنمینشستھ بود با د
  ؟؟؟یبھتر...  انایل_ 
  شد؟یمونا چ... مونا ... خوبم _ 
 ... مونا ھم خوبھ...  زمیآروم باش عز_ 

جلو اومد و ...  ھم بود انی بود شاستادهی اتاق ایمھتاب گوشھ ... بھ زحمت نشستم  
 : دیحالمو پرس

 ...  کردهی شده ؟ چرا مونا خودکشیمھتاب چ_ 
 : شرم زده نگاھم کرد...  مھتاب رو نوازش کردن یقطرات اشک گونھ ھا 

 ... میدر حقت بد کرد...  انای لی ما رو ببخشدیتو با_ 
  شده ؟؟؟ی چنمیدرست حرف بزن بب_ 
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 کھ برات افتاده بوده و ی اتفاقیاون ھمھ ...  مونا دنی دوستت ساناز رفتھ دشبید_ 
ھمون موقع از خونھ ... مونا شوکھ شده بود ... مقصرش مونا بوده رو بھش گفتھ 

 کھ کنار شھی می چدونمینم... ساناز ھم دنبالش بوده ...  تو شی پادی تا برونی بزنھیم
 بچش یول...  مارستانی برسوننشی معیسر...  رونی بزهندای منیاتوبان خودشو از ماش

 ...  کماستی خودشم توشھیسقط م
 فی لطھیمن از روح...  کرده ی کار احمقانھ انی ھمچی چیساناز برا...  شھی نمباورم

 و حاال بھ خاطر اون اتفاق کردی مھی گریزی چنی کوچکتری براشھیمونا خبر داشتم ھم
 مونا اون شب باعث شد دیشا...  منو ببخش ایخدا!!!  نیی انداختھ پانیخودشو از ماش

 گھی دیممکن بود ھر جا...  اون نبود ری کھ تقصمش ھی جلب من بشھ ولمانیکھ نر
 ...  فتھی اتفاق بنیا

 ساناز کجاست ؟_ 
 وجود تا نی باھاش بد حرف زدن اونم با ایلیمادر پدرم خ...  بد بود یلیاونم حالش خ_ 

 ...  داغون بودیلیخ...  آخر سر رفت یصبح موند ول
 ...  احمقیدختره _ 
 ی از وقتاریماز...  گفتی بھ ما منای زودتر از ادیاون با...  دمینھ من بھ ساناز حق م_ 
 ... مونھیاونم از رفتارش پش...  رفتھ خونھ و برنگشتھ دهیشن

 اون زدی افتاد کھ کوروش باھاش حرف مانیچشمم بھ شا...  گفتن نداشتم ی برایحرف 
 ...  ھر مث ھمن زن و شوکردی مھیھم گر

 باھام یمادر مونا ھم کل...  نکرده بود ی فرقتشیوضع...  مونا رفتم دنی ھم بھ دباز
 مونا رو ببخشم تا گفتی و مدونستیھمش دخترشو مقصر م...  کرد ھیحرف زد و گر

حالم ...   وقت نسبت بھ مونا نفرت نداشتم چیھر چند من ھ... ادی فالکت در بنیاز ا
...  خانوم و کوروش اجازه ندادن می مری ولبمونم مارستانی بخواستمیمساعد نبود م

 ...  باشھانی شاشی تا پمارستانیکوروش منو رسوند خونھ و خودش برگشت ب
 ی در افتاد جلویبھ زحمت در واحد رو باز کردم ھنوز داخل نشده بودم کھ پاکت ال 

فقط با ...  نداشت ی نشونھ اچی ھیول...  ھیفکر کردم بستھ پست... برش داشتم ... پام 
 )... انای لیبرا(  نوشتھ شده بود کیماژ

 بازش کر 
 
 دی و اسدمی دویی داخلش نتونستم خودمو نگھ دارم بھ سمت دستشوی محتوادنی و با ددم

 .... معدمو برگردوندم
 ... مانینر... کوروش ... اون باغ ... اون عکسا ... شد یباورم نم 
 ....  چشمم رژه رفتنی جلوباز ھم خاطرات گذشتھ 

 :  زبان کوروشاز
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 کھ ھنوز منو قبول انایل...  فشار روم بود یلیخ...  ھم گذشت گھی شوم دی ھفتھ ھی 
 گھی کرده کھ دی ھم کھ مونا خودکشیاز روز...  شھینکرده و ھر روز داره بدتر م

 دونمینم...  واحد خودش یرفتھ تو...  دمشیاالن دو روزه ند...  سمتش رفت شھینم
 انگار ی بھش فرصت بدم کھ خوب بشھ ولستمخوایم...  دلخور ای باشم یازش عصب

 ھم انای ، البتھ خبر دارم لدهی جوابمو نمگھیدکتر سام ھم د...  بدتر شد کردمیاشتباه م
...  نداره ی حالھ خوبانیشا...  مارستانمی سره بکی...  نرفتھ شوی جلسات روانکاوگھید
 سختھ یلی براش خش از دست دادن بچیرستھ کھ مونا بھتر شده و االن تو بخشھ ولد

 بھوش اومده یاز وقت...  مارستانی رو نبردم بانای لگھی مونا دیبھ خاطر اصرار ھا... 
 ی خواھر و مادرش بارھا معذرت خواھقیاز طر...  نھی رو ببانای منو لکشھ یخجالت م

 کھ مسببش مونا ی بھ اتفاقیتی اھمچی مھربون من فقط نگران حالشھ و ھیانایل... کرده 
 ی رو توانای لی دوباریکی...  شده نی خوش بکمی ھم نسبت بھ من اریماز...  دهینم بود

 عشق انی جریخانومش ھم وقت...  خودش رو نگھ داشت ی جلویلی و خدی دمارستانیب
 ازدواج کرده انای مطمئن شد لی و وقتستانماری اومد بدی رو شنانای و لاری مازیگذشتھ 

ھر چند ھنوز ھم ...  اری برگشت طرف مازسی نانای شوھرش و لنی بی عالقھ اگھیو د
 ی آشتی مقدمھ نی ادوارمی امی ولنمیب ی عشق بھ ھمسرش رو نماری مازی چشمایتو

 ....   آغاز عشقشون مؤثر باشھیکردن برا
...  دادم قدم بزنم حیاونقدر حالم دگرگون بود کھ ترج...  رونی زدم بمارستانی باز

 مدام نی ماشھی ھست کھ حس کردم ی ، چند روزرفتمی رو برا خودم مادهی پیگوشھ 
 مشکوک نگاه نی و بھ ماشابونیرفتم سمت خ...  رمیگی حالشو مگھی دنباریا... دنبالمھ 
در جلو ...  باشھ تونھی می کینی... برام چراغ زد ...   بودی ھاش دودشھیش... کردم 

 کھ پشت فرمون بود تعجب ی زندنیبا د...  نی ماشینشستم تو... رو برام باز کرد 
 ظی غلشی بلوند و آرایموھا...  یشگی ھمپیھمون ت...  نکرده بود ریی تغچیھ... کردم 

 جا دنشیاز د... نکرده  یریی تغچی زن ھنی ایده سال گذشتھ ول...  شھیباورم نم... 
 بھ من کرد و ینگاه خاص...  لباش بود ی روشیشگیلبخند افسونگر ھم... خورده بودم 
 .....  حرکت کرد

.................................. 
 : لوفری زبان ناز
 
 دماغش یھر از گاھ...  دهی بود و رنگ پردهیترس...  نگاه کردم شی اشکیبھ چشما 

 دختر با ھی...  ھاش نگاه کنم ییبای کردم بھ زیسع ... کردی و التماس مدیکشیرو باال م
... کلشیزل زدم بھ ھ... نشدرمی دستگیزی چھرش کھ چیتو...  ی معمولی افھیق

 یباسن خوش فرم... اوووم بد نبود ...  رخھ و دور خودش بچستھیمجبورش کردم با
حسام کھ ...  ارمشی نداره خودم رو مبیع....  بود کی ھاش اما کوچنھیس... داشت 

 :  گفتکردیکنجکاو نگاھم م
  باھاش ؟ی کنکاری چیخوایباالخره م_ 
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 ... الزمش دارم_ 
  داره ؟؟؟افھی قنمیآخھ ا_ 
 ....  مھمترهکلشیبرا من ھ...  یفھمی رو نمزای چنی ایتو پسر_ 
 ...  با توونمیجواب کتا...  یدونیخودت م... بھ درک _ 
 یفقط اول بفھم برا ک...  کنم شی چطور راضدونمی م ؟ خودمی داری بھ کتکاریتو چ_ 

  ؟کردهیکار م
...  کردهیبرا مھرداد کار م...  تھران حساب کار رو دستش دادم ارمشیخودم تا ب_ 

 ... دادهی بھش می پول خوبنکھیمث ا
 .... شھی پسره برامون کارساز منی گفتم ایچقدر بھ کت!!! مھرداد _ 
 ...  شدهیانگار عاشق کت...  دونھی از ما و کارمون نمیچی ، اون ھسی مھم نالیخیب_ 
 ...  چھ خوش اشتھا_ 
  کنم ؟؟؟کاریحاال من چ_ 
 ...  بفرستانای رو برا لی قبلیعکس ھا...  برو دنبال مرحلھ بعد گھی دیچیھ_ 
 کدوم عکسا؟_ 
 ... ھمونا کھ سمانھ از خونھ کوروش بلند کرد_ 
  ؟ کارنی برا اسیزود ن.... آھا _ 
 دوتا از دور نی ھر چھ زودتر اخوامیم...  ھم رفتھ سر وقت کوروش یکت... نھ _ 

 ... خارج بشن
 ...میری تند ممی دارادیز_ 
 ...  زود تا کوروش سرش گرمھ... تو عکسا رو ببر _ 

 چند شھیم...  سیاونقدر ھا ھم بد ن...  کردم رفتم سر وقت سمانھ ی کھ راھحسامو
  ...  باھاش بودیساعت

 
 :  انای زبان لاز
 

 فکر کنم و دنبال شتری بخوامی میھر چ... اتفاق پشت اتفاق ...  خودمم ندارم حوصلھ
...  کنھی کھ ذھن منو منحرف مشھی میزی چھیباز ...  نداره دهیراه چاره باشم انگار فا

 برا ی اتفاقنکھیالبتھ کھ ساناز از ترس ا...  راحتھ المی خی مونا کھ حل شد کمی ھیقض
از ...  کارش رو بفھمم لی دلخواستی دلم میلیخ... ھ رفتھ مسافرت ی چند وقتفتھیمونا ب

 من براش تی پس گرفتن شکادیشا...  رفتھ اونجا می برگشتی از کالنترنکھیقرار بعد ا
 ازم ناراحتھ ایمح...  نداشتھ ی ساناز قصد بددونمی ھست میھر چ... گرون تموم شده 

...  دمی نمیتی کوروشم و بھ اون اھما شوھر کردم ھمش بی از وقتکنھیچون فکر م... 
 رفتم از دلش در یچند بار...  واحد خودم و خلوت خودمم ی کھ من اکثرا تودونھینم
فرزاد دوست کوروش ...  سرش گرم شده ی کھ خدا رو شکر متوجھ شدم بدجورارمیب

 ده مردایاما مح...  کرده ی خواستگاریی جوراھی رو بھ دست آورده و ایباالخره دلھ مح
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 کھ االن نیھم... اون فقط منو داره  ...  ازدواج کنم و بابام تنھا بشھ ترسمی مگھیم... 

 ندارم ی خوبی ھیروح...  ارزه ی مای دنھی کرد برا من دای و باالخره جفتشو پسیتنھا ن
 .... کنمی باشم و حاال کھ با فرزاده کمتر خودمو سرزنش مششیتا بتونم پ

 بھش یھر چ...  کنم کاری چدونمینم...  خودم و کوروشم ھیفی بالتکلری ھم درگھنوز
 برام فرستاده بودن منو شی پی کھ ھفتھ ییعکس ھا...  رسمی نمی اجھی بھ نتکنمیفکر م

 یحت...  خدا یوا...  شده نی اون باغ نفری تومانی کوروش با نردنید...  کرده جیگ
از ...  دمی افکار بودم کھ زنگ آپارتمان رو شننیھم یتو.... تصورش ھم برام سختھ 

 ی پستیدر رو باز کردم باز ھم بستھ ...   راھرو نبود ی توی در نگاه کردم کسیچشم
 ...  برش داشتمنی زمیبا استرس از رو.... 

... کوروش ...  دیکنی رو منکاریچرا با من ا...  یوا... آروم در پاکت رو باز کردم  
 رھا شدن از نی زمیرو...  عکسھا رو نداشتم ھی بقدنیتحمل د...  خدا یا... کوروش 

چقدر ساده بودم ... ھھ ...  کردی میدختر مو بلوند کنار کوروش بھم دھن کج... دستم 
خب البتھ از آدم ... مونھ یدوست داره و بھم وفادار م  کوروش منوکردمیکھ فکر م

 کھ منو یزیاما چ...  سی ھم ندی بعارهی سر دخترا نمیی کھ چھ بالھا مث اونیفیکث
 یی چھ بالدونھی کھ مھیاون ک...  فرستھی عکس ھا رو منی کھ داره اھی کسکنھیمتعجب م

 ی عکس ھانیو حاال ا... ھشناسی رو ممانینر... اون باغ رو بلده ... سر من اومده 
 !!!!  ؟؟؟ھی کار کینی...  دختر نی کوروش با ایعاشقانھ 

 
 

 از کوروش خودمو یتا ک...  نداره دهی فاینجوریا...  خوردم تا بتونم سر پا باشم مسکن
 بدونھ کھ دیاون با...  باھاش حرف بزنم دیبا...  رو لو ندم یزی وقت چھیپنھان کنم تا 

ساعت ...  ادیمنتظرش بودم ب...  واحد کوروش یرفتم تو...  دمی رو فھمزیمن ھمھ چ
 یب...  نگرانش شدم کمی...  ازش ندارم ی خبرچی ھنوز ھی شب گذشتھ ول١٢از 
 سالن دور یتو...  یلعنت... خاموش ...  رفتم سراغ تلفن ، شمارشو گرفتم اریاخت

کوروش ... کجاست ؟ ... سھ ... دو ...  کی...  ساعتھ یچشمم بھ عقربھ ھا...  رفتمیم
کوروش بود کھ ...   در منو بھ طرف در کشوندی تودی کلدنی چرخی ؟؟؟  صداییکجا

عرق کرده بود ... چشماش قرمز قرمز بود ...  اوردی واحد میبھ زحمت خودشو تو
 :  شدمکشینزد...  یحساب

 ...  ؟؟ کوروش با توامییمعلوم ھست کجا_ 
 گند الکل رو کھ یبو...  زدی قھقھھ می الکخوردیتلو تلو م...  بود بیراه رفتنش عج 

  مبل ولو کردیخودشو رو... معلومھ تا خرخره خورده ...  چش شده دمیردم فھمحس ک
... 
  کوروش ؟ ھان ؟؟؟ی کردکاریبا خودت چ_ 
 : زدی و کشدار حرف محالی سست و بیلیخ  
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 ... مربوطھ... چھ .. تو .. بھ ... کن ... ولم _ 
  ؟ی شدینجوری چرا ایکوروش کجا بود_ 
 .. . بودم... عشقم ...  شیپ_ 
  ؟؟؟ھیعشقت ؟؟؟ عشقت ک_ 
 ... اون عشق منھ... شیشناسینم... تو _ 
  ؟؟؟یگی میکوروش معلوم ھست چ_ 
... خستھ .. کردم ..  یباز.. عشق ... از بس ... بخوابم ...  خوامیم... بذار ... تنھام _ 

 ... شدم
اول ... بدون در نظر گرفتن حالش پاشدم برم ...  خوردی حالم ازش داشت بھم مگھید 

 لباس و گردن ی کھ اثرش روی رژ لبی ولگھیفکر کردم از بس مست کرده چرت م
...  نمشی ببتونستمی نمگھید... رفتم واحد خودم ...  کرد قیکوروش بود حرفاشو تصد
 یدنبال عشق باز... یکوروش عوض...   کردم بخوابمیبازم مسکن خوردم و سع

 .... دمی ؟؟ بھت نشون میبود
................................ 

 :  مانی زبان نراز
 

 رنی می آبریدارن ز...  و حسام شدم لوفری مشکوک نی متوجھ رفتاراشھی می وقتچند
 سھی چون رئکردی مدت برامون شاخ شده بود و فکر مھی یدرستھ کھ کت... شک ندارم 

 ما رو لو داد ی کوروش ھمھ ی نرفتھ کھ وقتادمیھنوز  ... ھر کار خواست بکنھ تونھیم
درستھ کھ زودتر از اون ...  راحت در بره تونست  چطوری ھا گرفتنمون ، کتسیو پل

 چند ماه بعد یکت...  بازم برام گرون تموم شد ی ولمی آزاد شدمیکردی کھ فکر میزیچ
 کردم با استفاده از شھرت و قدرتم جاشو ی سعیلیخ...  ما سیبرگشت و دوباره شد رئ

 شک ی کارم ولھ کھ من ھمکننی وانمود میدر ظاھر بچھ ھا طور...  نشد ی ولرمیبگ
 ھوس کردم دمی رو دانای رستوران لی کھ تویوقت...  ھیندارم کھ ھمش ظاھر ساز

چند ...  وسوسھ کرد شتریباھاش رابطھ داشتھ باشم مخصوصا کھ با اون کارش منو ب
 ونیبا بچھ ھا در م...  کنھی می زندگیی مجتمع دای تودمیوز دنبالش بودم و فھمر

 لوفریمخصوصا کھ ن...  کنم شونی تونستم راضی ولی کتتبا وجود مخالف... گذاشتم 
تمام ... با کمک حسام آوردمش باغ ...  شد فتشی بد جور شدی رو دانای لییبای زیوقت

 فقط انایبھ بچھ ھا راه ندادم و ل...  می گروه ھستھی کھ متوجھ نشھ ما میتالشمون رو کرد
 دختر ھی... ده روز کامل ...  نھ بھش دست بزلوفری نذاشتم نیحت...  خودم بود یبرا

... خودم افتتاحش کردم ...  جذاب و بکر و دست نخورده کلی با ھبایفوق العاده ز
زود از پا در اومد ...  بود انایداشتم فقط با ل سالھ نی چندنی ای کھ توی رابطھ انیبھتر
م گرفتم ی تصمادی بھوش نمدمی بعد از دو روز کھ داوردی من طاقت نی شکنجھ ھاریو ز
 بکشمش مخصوصا کھ خالف قانون کار عمل کرده دی باگفتی میکت...  ولش کنم ییجا

بھ عھده گرفتن کل آخر سر با ...  تونستمی بودم و نمانای لی فتھی من واقعا شیبودم ول
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زود بھ دادش ...  پل رھاش کردم ھی ریز...  کنم ی تونستم اونا رو راضتشیمسئول
 بردنش کانادا ھوشی بیوقت...  مدت از دور دنبالش بودم مامت...  و زنده موند دنیرس

تا ... لحظھ بھ لحظھ ...  کانادا اونجا بودم ی توشی تمام دوران بستریتو... منم رفتم 
 خواستم یم...  رانی نموندم و برگشتم اگھید...  ارهی بھ دست بشویاری تونست ھوشنکھیا

 یاما درست وقت...  انای لشیکانادا ، پ  انجام بدم و برگردمرانی ایتمام کارامو تو
اول فکر کردم منو ...  دمی دنای خونھ باغ خالھ ای رو توانایل... تونستم خودمو آماده کنم 

 اون ده روز یتو...  مونده بود ادشی منو یس بدم ، اون چشما از شانینشناختھ ول
 از چشمام نواما اون راحت تونست م...  پوشوندمی خودمو مای صورت اونو شھیھم

 خوامی وانمود کردم کھ ھنوز میطور...  ھی قانون کارمون چدونستمیم...  کنھ ییشناسا
 من عاشقش شدم زندش دنیفھمیاگھ م...  ارمی ھوسم بھ دست بی رو براانایل

...  خودش کنھ ی زود تونست اونو برایلیکوروش خ...  قانون بود ھی نیا... ذاشتنینم
حاال کھ ...  شھی من می براانای روز باالخره لھی دونمیم...  م نشددیاما من ھنوز ناام

 دونمیم...  خودمو اجرا کنم ی نقشھ دی داره اونا از دور خارج کنھ ، منم بای سعیکت
 .... مالھ من...  مالھ منھ انایل.....  چونمشونی بپدیطور باچ
 
 :  زبان کوروشاز
 
...  کردم انتی خانایعذاب وجدان داشتم کھ بھ ل...  بھم حال دادی حسابیلی خی کتشبید 

حس کردم ھنوز ...  بودمش دهیبعد سالھا د...  خودمو نگھ دارم تونستمیاما واقعا نم
...  تالش کردم تا جلوش وا ندم یلیخ...  ببرم ادی رو از یمی قدنینتونستم اون عشق آتش

 ی مستھیبعد از ...  منو مغلوب خودش کرد ونی کتای و لوندوهعش...  نتونستم یول
 میشد...  بھم سخت گرفتھ بود یلی خانایل...  باھاش رابطھ داشتم مای قدادی بھ یحساب

ھر ...  خودمو نگھ دارم تونستمینم... دارم  ازین... مثال اون زنھ منھ... خواھر و برادر 
 دی فھمنکھی با وجود ایاما کت...  نداشت دهی بھتر بشھ فاانایچقدر ھم صبر کردم تا ل

 ونیکاش کتا...  من بذاره تا ازش لذت ببرم اریازدواج کردم قبول کرد خودشو در اخت
 ...  االن اون ھمسر من بوددیشا...  رفتی نمرانی وقت از اچیھ

 نجای اانایخوبھ کھ ل...  اومدم خونھ ی کومدی نمادمی...  شدم داری بدی با سردرد شدبحص
 ی مقوی صبحانھ ھیبعد ھم ...  گرفتم ی دوش حسابھیرفتم ...  رفتمیوگرنھ لو م...  سین

 بودم و مست کردنم باعث یساعت ھا با کت...  کمرم درد گرفتھ بود شبید... خوردم 
 دادم امیبھش پ....  افتادمی کتادیباز ھم ... رابطھ داشتھ باشم   از حدمادیشده بود ز

 ....... چھ زود دلم براش تنگ شد...  یشگی ھمی کافھ ادیخواستم ب... حالش چطوره
 
 :  یاز زبان کت 
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 زودتر از تصورم وا داد یلیخ...  تونستم کوروش رو بھ سمت خودم بکشونم باالخره
 نی داشت بھ اانای کھ ظاھرا بھ لی با عالقھ اکردم یشم نمفکر...  اراده ی بیپسره ... 

...  گربھ رو دم حجلھ کشتھ انایل...  تو تنگنا بوده یلیانگار خ...  سمت من ادیسرعت ب
 یلیخ... ھھ ...  ده سال کجا بودم نی ادی ازم نپرسی بود کھ حته بھش فشار اومدنقدریا

 خالص رو بزنم ری تدیبا...  شاپ یقبول کردم برم کاف...  برام اومد امشیپ... احمقھ 
 شکل ممکن نی داشتم بھ بھترمیتصم...  نھی خودش ما رو ببی با چشمادی باانایل... 

 .... خودمو آماده کنم
 
 : انای زبان لاز
 
 ھم ھی ثانھی کوروش شبیفکر کار د...  گشتمی خودم تو خونھ می ھدف داشتم برایب 

تلفن بھ ...  شک داشتم ی انجامش کمی کھ توکردمی فکر میزیبھ چ...  کردیم نمرھا
 : شماره از خارج کشور بود ، جواب دادم... صدا در اومد 

 _yes , please... 
 ... دیبلھ ، بفرمائ_ 
 _Hi Mrs Anderson , in?  
 سالم ، خانوم اندرسون ؟_ 
_myself , I am .... you ?  

 شما ؟... خودم ھستم _ 
 

 _lawyer , legal , grandfather , I am to you , too looking for you I.. 
 
 ...   دنبالتون گشتمیلی پدربزرگ شما ھستم ، خی حقوقلیوک_
 

 _for what something?  
  ؟ی چھ کاریبرا_ 
 

 _Tasks probate... 
 ... انحصار وراثتیکارھا_ 
 

 _so? 
 خب ؟_ 
 

 _you have to complete a series of documents must be comes to 
Canada.... 
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 ... دیای بھ کانادا بدی مدارک بای سرکی لی تکمیشما برا_ 
 

 _you should come in?  
 

  ؟امی بدیحتما با_ 
 

 _yes , if the inheritance your will need .... a mount a little not... 
 ... ستی نیمبلغ کم...  دی دارازیبلھ اگر ارث خودتون رو ن_ 
 ...   تلفن رو قطع کردملی حرف زدن با وکیبعد کم...  بھ سرم زد ی اون لحظھ فکرتو

 :  ناشناس بودی شماره ھیاز ...  بلند شد می گوشجی مسی موقع صداھمون
 خانوم ھی جونت با کوروش...  ری ، برو بھ آدرس زی حفظ کنتوی زندگیخوایاگھ م(  

 ...)  ترکوننی دارن الو مگھید
...  باشھ ی سرکارتونھی ؟؟؟ نمی چینی...  شاپ ی کافھی تا شکلک خنده و آدرس چند

 کوروش منو کنجکاو کرد شبیکار د...  کھ عکسا رو برام فرستاده ھیحتما ھمون کس
 ... حتما برم اونجا

 آماده شدم از پشت پنجره رفتن کوروش عیسر...  بود گھی ساعت دکیساعت مالقات  
پشت چراغ قرمز گمش کردم ...  شدم و راه افتادم نمیبھ سرعت سوار ماش...  دمیرو د

... دور تر از کافھ نگھ داشتم ...  کردم دای آدرس رو پی ساعت عالفمیباالخره بعد ن... 
رم و رفتم سمت کافھ  سدمیکاله مانتو رو کش...  نھی منو ببود تابلو ممکن بنی ماشنیبا ا
 و از ستادمی ایگوشھ ا...  دی داخل رو دی بھ راحتشدی مرونیخدا رو شکر از ب... 

...  کنم دای تونستم کوروش رو پی شلوغ نبود و بھ راحتادیز...  زدم دی داخل رو دشھیش
 کھ روبھ روش نشستھ یبھ دختر چشم چرخوندم و...  شناختمش یپشتش بھ من بود ول

لباسش ھم ...  کرده بود یظی غلشیآرا...  بلوند ی دختر با موھاھی... ردم بود نگاه ک
 کھ دقت یکم...  کانادا بود ی خراب توی دخترھاھیبھ نظرم شب...  زننده بود یلیخ

آره ...  عکس ھاش با کوروش برام فرستاده بودن روزی بود کھ دیکردم ھمون دختر
 انی کھ اطرافدادی سر می بلندی و گاه قھقھھ زدیبا عشوه و ناز لبخند م...  بود دشخو

 ینگاه از دستھا...  فروخت ی آدمنیپس کوروش منو بھ ھمچ... ھھ ...  شدنیجذبش م
 ی کاری براگھید...  حرکت کردم نمیبھ سمت ماش...  ھم گرفتم یگره خوردشون تو

 ...  دارماجیفقط چند روز زمان احت...  مصر شدم تم داشدی انجام بدم و تردخواستمیکھ م
.................. 

 مدارک ی سرکی با موی پزشکیپرونده ...  کارھامو کردم ی چند روز ھمھ نی ایتو 
 ھی...  دادم تا در روز موعود بھ دست دکتر سام برسونھ کی آماده کردم و بھ پگھید

...  گذاشتم کھ بعدا بخونن ییاون ھم جا...  مونا نوشتم ی و حتای ساناز و محینامھ برا
 منو دوارمیام...  شونیبرگشتن سر خونھ زندگ...  اشتم رو ھم داریدورادور خبر ماز
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حاال کھ مونا ھم مرخص شده ...  برگرده ی بھ روال عادشونیفراموش کنھ و زندگ
 ...   راحتھ راحتھالمیخ
 ی ھالمی چند روز عکس و فنی ایتو...  نداشتم یادی نگاه بھ ساعت کردم وقت زھی

تحمل ...  بکنم تونستمی نمی کارچی کھ ھدی از کوروش با اون دختر بھ دستم رسیادیز
 مای ھواپطیبل...  رو باز کردم دی کھ امروز بھ دستم رسی پستیبستھ ... کردم تا امروز 

  نگاه بھ واحدھی...  بدون برگشت طیبل...  گھی ددارک می سرکیبھ مقصد کانادا با 
...  رونیچمدونم رو بستم و اومدم ب...  کھ الزم داشتم برداشتم یلیوسا... خودم کردم 

 نیباتری و زنیبھتر...  دمی بھ خودم رسیحساب...  دوش گرفتم ھی... رفتم واحد کوروش 
 یصدا... عطر محبوبم ھم زدم ...   کردم و موھامو مدل بستمشیآرا...  دمیلباسمو پوش

 زیھمھ چ...  یدنینوش... دسر ... چند نوع غذا ... از رستوران بود ... زنگ در اومد 
 کی...  دوباره بھ ساعت انداختم ینگاھ...  دمی چکی شیلی رو خزیم... آماده بود 

و    گذاشتم ، شمع روشن کردممی مالکیموز...  ساعت مونده کیفقط ...  گھیساعتھ د
 ....منتظر کوروش شدم

 
 : مانیبان نراز ز 
 
ھمون ساعت و ھمون ...  خودم کردم طی بھ بلینگاھ...  داشت طی امروز بلی براانایل 

... کرد ی نمنجاشوی فکر اونیکتا...  رفتی مشی طبق برنامھ خودم پیھمھ چ... پرواز 
 از یکی جمع کرده بودم سپردم دست ونی کتاھی بر عللمی مدارک و عکس و فی سرکی

درستھ ...  سوزهی ملوفریدلم بھ حال ن...  برسونھ ی آگاھهدوستام تا بعد از رفتنم بھ ادار
...  سیجرم اون ھم کم ن...  رو گرفت ی طرف کتی رحمی اون با بیخواھرمھ ول

...  رهی حاال حاالھا گونی کتای پای بابا زود آزاد بشھ ولقیاحتمال داره بتونھ از طر
 فقط

 
 خوادی مینی...  کوروش اطالع نداره ی بره کانادا وقتی چطورخوادیم انای عجبم لدر
   کنھ ؟؟؟کاریچ
 بودن شھیحاال بھ ھمشون ثابت م...  اعضا ھم ساختس ھی کار بقفتھی بری کھ گونیکتا 

 ... ستنی نیچیاونا بدونھ من ھ... من چقدر مھم بوده 
 : تلفنم زنگ زد ، خودشھ 

 بلھ ؟_ 
 ... یاری اسفندیسالم آقا_ 
  ؟رهی مشی کارا خوب پ؟یسالم چطور_ 
 خانوم ی و مدارک الزم رو براطیامروز بل...  خودتون یطبق نقشھ ... بلھ آقا _ 

 .... اندرسون فرستادم
  شک نکرده ؟راثی ارث و مھی بودن قضیھنوز کھ بھ ساختگ... خوبھ _ 
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 ... کارا با ظرافت تمام انجام شده... نھ قربان _ 
 ...نمتیبیصبح م...  میامشب پرواز دار... باشھ _ 
 ... حتما آقا خدافظ_ 
تا ... چمدونمو آماده کردم ...  رفتھ شی خوب پزی ھمھ چھیعال...  رو قطع کردم یگوش 

 .... پرواز چند ساعت فقط مونده
 
 : از زبان کوروش 
 
 ی جلویزی چھی انایھر وقت خواستم برم سراغ ل...  بودم ونی چند روز با کتانی ایتو 

 ب...  بگذرم ونی از کتاتونمی واقعا نمی کارم درست نباشھ ولدیشا...  گرفت یمنو م
 میازم خواستھ بود شام رو با ھم بخور...  اومد امی پھی برام انای کمال تعجب امروز از لا

 دمشیچند روزه ند...  خوب شده باشھ گھی ممکنھ دینی... کار واجب باھام داشتھ ... 
 اونوقت دونمیھر چند نم...  درست بشھ زی ھمھ چدوارمیام... ھمش واحد خودشھ ... 

 ... کنم کاری چونی با کتادیبا
...  شھی داره درست مزی ھمھ چکنمیکم کم دارم حس م...  نشد ی خبرگھی دمانیاز نر 

...  فتنی قانون نری بزنن و گی دست بھ ھر خالفتوننی راحت میلی مث اون خییآدما
 دارن کھ با استفاده از قدرتش یی باباھی چون ادی نمشی پی مشکلچی ھفتنیاگھ ھم ب

 .... ھھ... خوش گذرون  یآقا زاده ھا...  رونی بارتشونیب
 آدم احمق پارک کرده ھی پل ھم ی پارک نبود و رویجا...  مجتمع  نگھ داشتم کینزد 

با ... در رو برام باز کرد ... ن بود  واحد مانایل...  شدم و رفتم داخل ادهیپ... بود 
 دهی ندپی تنی وقت با اچیھ...  شده بودبایفوق العاده ز...  بود کپ کنم کی نزددنشید

 بھ گونم یبوسھ ا...  کرد وونمی عطرش دیبو...  استقبال کرد ازم با لبخند... بودمش 
 : زد و گفت

 ... یخوش اومد...  یخستھ نباش...  زمیسالم عز_ 
 ... تی مھربونیفدا... سالم خانوم خوشگل من _ 
...  کیموز... شمع ... چند نوع غذا ...  بود دهی چیکی شام رمانتزیم...  داخل میرفت 

 زی و پشت مدی رو برام عقب کشیصندل...  بود ی عالھی عالزیھمھ چ...  عود یبو
با ... عجب آور بود  تانای لیکارا...  یدنی نوشوانی لھی و ختیبرام سوپ ر... نشستم 

  شدرهی بھم خی روبھ روم نشست و با لبخند جذابانایل....  اشتھا شروع کردم بھ خوردن
: 

 ... ی بدیراتیی تغمونی روال زندگی توی گرفتمی کھ باالخره تصمنمیبیم_ 
...  خوامیمعذرت م...  چم شده بود دونمیخودمم نم...  بد شده بودم یلی خیمدت... بلھ _ 
 ... ی شدتی اذیلیخ

 رو ی و دوران سختی نداشتی مناسبطی تو ھم شرادونمیم...  زمی عزھی حرفا چنیا_ 
 ...  درست شدهزی ھمھ چنمیبیخوشحالم کھ م... االن رو بچسب ...  یگذروند
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 : کردی چونش گذاشتھ بود و تماشام مریدستشو ز... بازم لبخند زد  
  ؟؟؟یخوریچرا نم_ 
 ...  نگاھت کنمخوامیم_ 
 ...  نگاھم کننیخب شامتو بخور بعد تا صبح بش_ 
 ...  شدهری االن ھم دنیھم...  شھیتا صبح نم... نھ _ 
  شده ؟؟؟ری دیچ_ 
 مویدنیچند قلوپ از نوش...  مشکوکھ حرفاش کمی...  ختیسکوت کرد و برام برنج ر 

... بدنم سست شد ...  شدی چشمم تار می جلوانای لریتصو...  شد ی چدونمینم... خوردم 
چشام ...  نی پرت شدم زمی صندلینتونستم خودمو نگھ دارم از رو...  نیسرم سنگ

 ....   سرمی شمرده اومد باالیی با قدم ھاانایل...  رفتی میاھیس
............................ 

 : انایاز زبان ل 
  

کشنده ...  برنج یقرص ھا...  کھ انتظار داشتم قرص ھا زود اثر کردن ھمونطور
 یھمشو تو... حسابش از دستم در رفت ...  تا ستی ھم بدی شاایده تا ...  قرص نیتر

 قرص رو ی استفاده کردم کھ طعم گسش بتونھ تلخیدنیاز نوش...  حل کردم شیدنینوش
... ھنوز چشماش باز بود ...  سرش ی رفتم باالمآرو...  نی زمیافتاد رو.... بپوشونھ 

 :  باز بودنمھی کھ نییزل زدم بھ چشما... نشستم کنارش 
 ی کارو کردنیچرا با من ا... من دوست داشتم ...  زمی خودت بود عزریھمش تقص_ 

 کمکم ای دننی کھ تو ایتنھا کس...  برام ی گاھھی تکنی تو بھترکردمی فکر مشھیھم... 
 ی آدمنیتو پست تر...  کردمی اشتباه میول... حواسش بھم ھست . ..مواظبمھ ...  کنھیم

تو بھ من ، ...  کوروش یبد کرد...  بخشمتی وقت نمچیھ...  دمی کھ تا بھ عمرم دیھست
 خبر داشتم زی از ھمھ چکردمی می کھ باھات زندگیتمام مدت...  یبد کرد... بھ خودت 

من از آدم ھوس ...  رمیممو ازت بگگذاشتم بھ وقتش انتقا...  سکوت کردم یول... 
 در یپ...  دمی مشت کوبنشیبھ س....  یلعنت...   یلعنت... متنفر ...  مث تو متنفرمیباز

 یبگو کھ باعث بدبخت... یبگو کھ مقصر.... پاشو جواب بده کثافت ... پاشو ....  یپ
 االید ... با توام ... ھان ...  یدیچرا جواب نم... آره تو ...  ی عوضیتو....  یمن شد

 قشوی... حرف بزن 
 

 ی از گوشھ یتنھا قطره اشک...  دیکشی نفس نمگھید....  و چند بار تکون دادم گرفتم
... بھم زل زده بود ... دھنش کف کرده بود ...  و دست منو نوازش کرد دیچشمش لغز

  ... تموم شد... سرد سرد بود ...  باز مھی نیبا ھمون چشما
.................. 

 کھ از در یدرحال...  دمیلباس پوش... چمدان ... مدارک ...  رو برداشتم زیھمھ چ 
 ... خداحافظ مرد من...  جون کوروش انداختم ی بھ جسم بی نگاھشدمیخارج م
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................. 
  کھ اومدمیبھ روز...  نحس خودم فکر کردم یبھ گذشتھ ....  نشستم مای ھواپیتو 
استاد .... ساناز ، مونا ، سارا ، نسترن...  دانشگاھمیدوستا...  ای با محمییآشنا...  رانیا

....  اری با مازمییآشنا... مادر پدر مونا ...  میجلوتر اومد....  فرزاد یحت... یخلسگان
...  کھ بھ بچھ ھا دادم یشام....  زرد رنگم یمازرات...  نمی ماشدیرخ... مھتاب 

...  یاون ده روز لعنت....  یاون شب مھمون.... بعد از اون ... دعوامون... رستوران 
دست و پا و چشمام بستھ ....  منو بردن بھ اون باغ یوقت....  ذھنمھ یلحظھ بھ لحظھ تو

 بارھا و بارھا بھم.... بود 
 دارم ادیخوب بھ ..... جم کردن شکن... مشت و لگد... بھم شالق زدن ....  شد تجاوز

...  کھ بھم تجاوز کردن دهی آموزش دیسگھا... نداختنی قفس می منو تووونیمث ح... 
بارھا ... زادی پر از کثافت آدمییچالھ ھا.... خود اونا از سگ ھم بدتر بودن... ھھ سگ

 ی رودنی با پتک کوبی وقتادمھیھنوز ...  نگھم داشتن عتھامنو انداختن اون تو و سا
....  کنم ھی بزنم ، التماس کنم ، گرغی جنکھی ایفقط برا... زانوھام و ھر دو پام شکست 

....  نبرده بودنیی بوتیاز انسان....  نبود شونی حالیچی ھی عوضی ھایسمیاون ساد
 یگاھ....  کردنی ادرار مورتم سر و صی کھ توان رابطھ نداشتن و روییچھ وقت ھا

 .....  با سگ برام نبودیزجر آورتر از ھمخوابگ... داشتنی سگھاشون نگھ مشیمنو پ
باالخره بعد از سھ ....  دمیخند....  کرده بود سیاشکام صورتمو خ.... بھ خودم اومدم  

.... آره تونستم .... تونستم بھ خاطراتم فکر کنم و حالم بد نشھ ...  کنم ھیسال تونستم گر
 .... د بھ حرکت در اوممایھواپ

 ....  تمام خاطرات با ھم بودن را خاک کنمرومیدارم م 
 ...  کجادانمی نمیول 
 ....ی لعنتنی زمنیا....  خاک نیا 
 .....کنندی میادآوریھمھ تو را بھ من  
 
 : از زبان سوم شخص 
 
 ی منتظره اری از خونھ بھ مقصد فرودگاه حرکت کرد بھ طور غنکھی بعد از امانینر 

 نی بھ اونی آنطرف تر کتایکم...  گرفتھ شد و در جا تموم کردری زینیتوسط ماش
 کھ قانون یکس....  بود مانی رفتن نرانیاو در جر....  زد  و رفت یصحنھ زھرخند

.... ختھی براش ری چھ برنامھ امانی نرنکھی ااز غافل... نھی پا بذاره جزاش ھمریرو ز
 .... گروه ھستنی ای اعضای  در انتظار او و ھمھینی بشی پرقابلی غییفردا

 آمد و ای کھ بھ دنییجا... شی پدریبھ خانھ .... او بھ کانادا برگشت ...  انایو اما ل 
 در انتظار اوست ی خوبی ندهیآ....  کھ متعلق بھ آن است ییھمان جا.... بزرگ شد 

و ھرگز بھ ازدواج فکر .... او حاال آزاد است ....  کنار آمدشیماریباالخره با ب.... 
 ....تپد ی او می نھی بھ کوروش ھنوز در سق عشدیشا....  کندینم
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 ....! ستی او نگرید [ 
  

 .....ستی در کار نیبازگشت
  
 !   عمر رفتھ استی ھمھ ی بار کھ برود براکی
 

 ....! ]ستی او نگری اگر برگردد باز ھم دیحت
 
  انیپا 

+++Taravat farahani kia+++ 


