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  یخواهد کنارش بروم. زبان یکش آمد و با اخم م لبخندش 

رمق جلو رفتم.با  یُشل و ب ییو با قدم ها دمیبر لبم کش

رنگ و  رهیابرو به بغل دستش اشاره کرد. نفوذ نگاه ت

  یکه بکند ی م یاش کار دهیو در هم تن دهیکش یابروها 

و اجازه دهم دست مردانه اش دور   نمیبنش  یحرف چیه

 .شودکمرم حلقه 

 زد:آورد و کنار گوشم پچ کی را نزد سرش

 دلبر؟  یخوب -

 دهم. یدهان قورت م آب

 خوبم.  -

عطر تنم را نفس   قیکارد و عم  یمگردنم  یرو  یا بوسه

 .دیکش

 خوبه... -



 خوابگاه؟ من برگردم شهیم -

 یبازم م یدر موها ین یشانه ام گذاشت و ب یرا رو  سرش

 :دیلرزان به گوشم رس یآرام تر و کم نباری ا شیبرد. صدا

 !ستیخوب نحالم شم؛ینه... بمون پ -

انداختم. خشونت چهره   یهگوشه چشم به صورتش نگا از

آمد و راحت  یبا چشمان بسته کمتر به چشم م یاش اندک

 تر توانستم حرفم را بزنم:

 .شمیم  تیاذ نجایاما من ا -

که به   ییبوسه ها نی من چقدر از اآمد و  کی باز نزد سرش

 زند متنفرم!  یگردنم م

 ؟ یتنهام بذار ادی پس؟ دلت م یمن چ  -

 اخه... -

به چشمانم  مینگاهش را مستق نبار ینشست و ا راست

 دوخت. 

 اخه؟ چته دلبر؟  یچ -

 انداختم.  نیی پا سر

 لطفا... -

و حالم   یباش دی. چون باستمیچون خوب ن یمون ینه. م -

 هی ی. امشب گند زدن به حالم و تو اگه نباشیو خوب کن

 !ارمیگند بدتر باال م 



برند و رقص نور را از سر    یرا باز باال م کیموز  یصدا

  نجایها و غربت ا یمهمان نی روز با ا نی. از اولرندیگ یم

 نیغربت مرا به او رسانده... هم نی مخالف بودم. اما هم

 غربت مرا دلبرش کرده بود نه؟! 
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شود لج   یباعث م نی داشت! هم یادیکه دلبران زاو   البته

 زمزمه کنم: یکنم و با اخم و دلخور 

 هیدلبرات باش؛ اونا امشب آرومت کنن. چ هی با بق -

تو   ام؟یب  دیمن با یهست  یکه عصبان  ییوقتا شهیهم

 ات؟  گه ید یدلبرا  اتیخوش



شکمم رد   یرا از رو  گرشیصورتم خم شد و دست د یرو 

به  ثیکند. خب یقفل م گرشیکرد و در انگشتان دست د

و   چهره تیجذاب یکه دلم برا یزند. جور یلبخند م میرو 

 . رمیو نگاه بگ  وفتدی کج شدن لبانش به تکاپو ب

 گوشم پچ زد: دم

- Innamorato del diavolo? 

 . ستمیدلبرت ن  گهی. دستمین -

 ؟یفهمیم ندارمدنیام امشب حال ناز کش یعصب -

 نه... -

را پس زد و با اخم و غضب از جا بلند شد. فورا  تنم

خفه رو به  ییرا قطع کنند و با صدا کیکند موز یاشاره م

 :دیمن توپ

 بدرک.. حاضر شو برسونمت. -

دسته مبل چنگ  یرا رو   میرا قورت دادم و پالتو  بغضم

 شوم.  یزدم. از جا بلند م

 .میبر -

 میمبل برداشت و بدون حرف روبه رو  یرا از رو  کالهم

 یو خشمش را م تی گرفت. امشب انگار واقعا دلم عصبان 

 خواهد.

 ممنونم. ستین ی ازین -



جلو آمد و کاله   یکند. قدم یم یزد و تک خنده ا پوزخند

 خاص سرم کرد.  یام را با خشونت  یبافتن  ی صورت

 ... داینشونت بدم اون سرش نا پ یازین هی -

  ییرا فرو خوردم. مچ دستم را گرفت و با قدم ها لبخندم

  رونی از خانه ب شی محکم بدون توجه به نگاه مهمان ها

 زند. یم

 هاآ! یا یچشمام نم جلو  یچند روز -

 چشم.  -

 دلبر حرف گوش کنم.  نیافر -

 .ستمیدلبرت ن گهی من د -

داد و   یجامن فیانگشتان سرد و ظر نیرا ب  انگشتانش

 به دستم واردکرد. یفشار

 !ستیدست خودت ن -

 و خفه لب زدم: دیاز چشمم چک یاشک قطره

 .نهی هم یبدبخت -

 فشارد. یرا سخت م دستم

 خفه شو فعال خب؟ -

اگر  ی. البته، حت میگو   ینم یزیچ گریتکان دادم و د یسر

 یم نیششد. بالخره به ما  یبخواهم هم، بغض مانع م

 .میحرف سوار شد یهر دو بو  میرس



را روشن کرد.   یبخار یزند و اول از هرکار یم استارت 

سرما  نیو تنها آرامشش را ا ستی ن  ییدانم آدم سرما یم

 دنیدانم حواسش به لرز یهم م یکرد. و به خوب یمفراهم 

 !من از سرما است
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از دلبر  یکی زنگ زد و  مانیکه حرکت کرد، به ا نیهم

توجه به او شروع کردم به  یرا درخواست کرد. ب  شیها

 کردن.   هیگر



  یاندک غرور هم ارزان نی را گرفته بود، هم زمیچ همه

 اش... 

 برد و در همان حال به حرف آمد. یرا باال م سرعتش

 .رمیمسافرت م ستم،یهفته ن هی -

 زنم: یم طعنه

 !یخوش گذرون یریبا دلبرت م دمیشن -

 رحمانه جواب داد: یب

 ...قایدق -

 . دمیباال کش ین یب

 چکارکنم؟   ی گیم -

 مواظب خط قرمزام و دلبرم باش! ی چیه -

 ؟یبعدش چ -

 .یریمن خونه امم نم ابیتو غ -

 روان شدند. شتر یب میاشکها

 خب؟ -

خوابگاه پارک   یرا جلو  نیروانه ام کرد و ماش ینگاه مین

 کرد. سمتم برگشت و گفت:

 نکن تا بگم. هیگر -



حس و سردش  یرا سمتش بر گرداندم و به چشمان ب سرم

 چشم دوختم. 

 برات مهمه؟ -

 دهد: یدرنگ جواب م یب

 بزنم.نه. فقط برام سخته حرف  -

 تکان دادم.  سر

 تونم برم؟  یحرفا و قانونات و از بََرم، م -

 .ینکرد_نه. هنوز که آرومم

 زدم.  پوزخند

 آماده است!  زیخونه همه چ یدلبرات اقدام کردن، تا برس  -

 آمد. سرش جلو بست و  چشم

 . ستنیاونا بلد ن -

 اش گذاشتم. نهیس یرو  دست

 از من بهترن مسلما...  -

 صورتم باز شد.  یوجب کیخمارش در  چشمان 

 حرف رو حرفم؟ -

و سرم را جلو بردم، خودم ادامه  دمیرا عقب کش دستم

 کنم: یلب زمزمه م ریحرفش را ز

 .ارمینم -



 لبان گرمش نشست.   یلبانم رو  آرام

 

 *** 

 

 رهیدر چشمانم خ قیدستم را گرفت و عم یخداحافظ  هنگام

 شد. 

برام!  یا یناز و ادا نم گهید یبخشم، ول یمامشب و  -

 .می زن یبرگشتم از سفر حرف م

 لب زدم:  یو پر از دلتنگ دمیبه صورتش کش یدست

 زود برگرد...  -

 . دینگاه گرفت و صورتش را پس کش ی تند به

 خدانگهدار -

تکان دادم. با چشم و   شیبرا یرا بستم و دست نیماش در

  کهنیابرو اشاره کرد داخل بروم. زود اطاعت کردم و هم

کف  یرا رو  نشیماش یکهایالست غیج  یدر را بستم، صدا

صورتم روانه شد و بدون    یرو  می. اشکهادمیکوچه شن

نگهبان داخل اپارتمان رفتم. پله ها را  رهیتوجه به نگاه خ

ام  هیکنم و زود به تختم پناه بردم. گر یم یبا عجله ط

 را کنترل کنم.   میگزم تا صدا  یشدت گرفته و لب م
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 نیو من در ا ادیگذرد از به سفر رفتن مه  یم یروز چند

اجازه خبر گرفتن    یعنیاز او نداشتم؛  یخبر  چی مدت ه

بگذارم و   ش یتنها  دیدور شده، با یدانم وقت ینداشتم! م

  یعاشِق ب یبرا  نی. و ارمیتماس کوتاه هم نگ  کی  یحت

و  یقرار یاوج ب یعنی همچو من  یمنطق  یمغز و ب

 یکه با من حرف م یتنها همکالس  ی راب ی... دستیدلتنگ 

روز مهربان   نیبود از اول یزد تکان دادم. پسر خوب

کرد.  یابراز خوشحال  یلیبودنم خ یران یبرخورد کرد و از ا

 یداشت، بر زبان فارس رانی به اکه  یبخاطر عالقه فاخر

ارتباط مرا با او آسان تر  نیهم تسلط کامل داشت و هم

 کرده بود.



رفتم و شروع کردم قدم  رونیاز محوطه دانشگاه ب زود

 شیکشور تنها بخاطر آب و هوا نیزدن... عشق من به ا

 بود. 

همراهم زنگ خورد و پس از پاک کردن قطرات  تلفن

کس اشک  چیشده بود و ه ین قاطاشکم که با قطرات بارا

داد،   ینم صیامان تشخ یباران ب  نیا یبودنشان را جلو 

 بدون توجه به اسم و شماره طرف جوابش را دادم:

 بله؟  -

 سالم دلبر... -

 ضربان تند کرده و ناباور لب زدم: قلبم

 اد؟یمه  -

 ه؟ی نجوریصدات چرا ا ؟ییکجا -

 بر لبانم نشست و زمزمه کردم: ی لبخند

 سرما خوردم. -

 ! ؟یپا گذاشت ریو ز نمیسه روز نبودم! قوان -

دلرحم تر برخورد   یاز روزها زنگ زده و کاش کم بعد

خودم مهم   یمن برا  ستم،یمن مهم ن ردیبگ  ادیکند. کاش 

 او مواظبم باشد. دی! باستمین



 انیغدر درونم ت یزد و حس میصدا انو یهمان لحظه مار در

بر لبم  ی! زبانرمیکند؛ من هم حال او را بلد بودم بگ یم

 اخطار گونه برخاست: ش ی. صدادمیکش

 صدات زد؟  یکس -

 اره...  -

 بره. یکه مخفف اسمتم به کار م هیاونوقت؟ ک یک -

 دوستم. -

 من اجازه دادم دوستات پسر باشن؟! -

 گهی د ستم؛ی دلبرت ن  ی! وقتادیاز تو اجازه نخواستم مه  -

 رو...  یحق دخالت چیه

 و کالمم را قطع کرد: دیکش نعره

خودم  یبا دستا دمیفردا که رس ایخودت  یشیخفه م -

 نفست و بِبُرم؟

 را قورت دادم. بغضم

 برم. روز خوش... دیدوستم منتظره با -
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. دمیبخش انیمجال ندادم حرف بزند و تماس را پا گرید

از  دم،یتند و کشدارش ترس ینفسها  یدروغ چرا؟ از صدا

  نی توانستم ا یمن نم یسکوتش وحشت زده شدم، ول

من نبودنش،   یبودنش و برا نی وضع را تحمل کنم. ا

آب خوردن  یرا داشت و من برا یاو حق هر کار نکهیا

ادامه  ی مرا برا گرید  زیچ زارانهو   رم،یاجازه بگ  دیهم با

 کرد. یراهم مصمم م

 انو یمار  یهمراهم را خاموش کردم و با لبخند به سو  تلفن

 رفتم.

رفتن و گشت  رونیب یکردم و گفتم حالم برا یخواه عذر

 یم  رونیباهم به ب  یگریو وقت د ستیو گذار خوب ن

خوب شدن   یآرزو یمحترمانه و با مهربان  یلی. خمیرو 

 حالم را کرد و دور شد. 

 نگونهیا یاز جهان کس یدر گوشه ا یخوب که گاه چه

 بدون چون و چرا آدم را درک کند!



بود به  دهیرا شن ادیحاال که خبر آمدن مه  نیاز هم دلم

درست و  هی تنب کیمنتظر  دیتکاپو افتاده بود. البته با

 بودم! یهم م یحساب

 

* 

 

 برگشتم. انو یمت ماررا بستم و با لبخند س در

 سالم.  -

 تکان داد. یدست

 ؟یخوب شد -

 پلک زدم. یطوالن

 ممنونم خوبم.  -

ترمز وحشتناک   یباز کرد که جواب دهد اما صدا لب

آمد.   رونیب نیکه از ماش ادیمه  بتیو به دنبالش ه  نیماش

نبود و   یچهره اش اصال قاصد اتفاقات خوب یاخم رو

بالفاصله ترس در دلم نشست. جلو آمد و بدون انکه 

 را بدهد، روبه من لب زد: انو یجواب سالم مار

 _ سوار شو... 

 برگشتم. انو یتکان دادم و سمت مار یسر

 برم، تا بعد...  دیمن فعال با دیببخش -



 زند. یاش برق م یزد و چشمان مشک لبخند

 . تا بعد... ستین یمشکل -

برد. سوار   نشیشده و سمت ماش دهیکش  ادیتوسط مه  دستم

 میروانه ن ینگاه  میشود. ن یبا سرعت دور م م،یکه شد

 گفتم: یلب به ارام  ریرخش کردم و ز

 سالم.  -

 دمیبرد. پوف کش ینگفت و تنها سرعتش را باال م  یزیچ

 کنم. یو نفس حبس شده ام را رها م

 ؟یدیرس ی... کریبخ دنیرس -

نداره...  یریتو خ ی! حداقل براستین  ریبخ دنمیاصال رس -

 عقل!  یسِر ب رِ یخ یِ دختر

 جوشد. یاشکم م چشمه

 چکار کردم مگه؟  -

 بهت...  گمیم میبرس -

 

 

 

 #Part6 

  



 

 

 

نگاه به خون نشسته و صورت بر افروخته از خشمش  از

 یگوشه لبش را م  ی. سرعتش باال بود و عصبدمیترس یم

توانستم محکم بغلش کنم؛  ی شد و م ی. کاش آرام مدیجو 

 عطر تنش را نفس بکشم. قی و عم میبگو  می ها  یاز دلتنگ

 

* 

 

سرم دست  ی . باالنمیبنش یصندل  یابرو اشاره کرد رو با

 . تادسیا نه یبه س

 خب؟ -

 حفظ ظاهر کنم. یکردم با خونسرد یزدم و سع لبخند

 جانم؟ -

 بگو دلبرم! ابمیمدت غ نی اضافه ا یاز غلطا -

 بخدا...  یگ یم یدونم چ ی! نماد؟یمن مه  -

پسره  نیدلبر! ا ال یخی ب ؟یخوریقسم خدا م  طانیش  شیپ -

 من؟ یداره وسط زندگ یچه نقش



 زدم.  پوزخند

 ...ادیبه تو نداره مه  یربط چیه انو یمار -

مبل   یدسته ها یآمد و هر دو دستش رو  کی نزد صورتش

 شوم.  ریاس ادیمبل و تن مه  نیکه ب ی نشست. جور

به تو ربط داره،  ینداره؟ وقت یبه من ربط  ؟یگفت یچ -

دلبر من بودن و   نیبه منم ربط داره... فکر کنم قوان یعنی

 خانم!  ارای یبرد ادیاز 

گونه ام نشست و تا کنار گوشم   یو بستم. لبانش ر چشم

 لخزاند.

 پلکه؟  یچرا دور و برت م -

 دهان قورت دادم. آب

 دوستمه خب... -

 .ردیگ یخش م ش یصدا

 ست؟ یبا پسرا ممنوع ن یمگه دوست -

 ...دیببخش -

 .ستمی بلد ن -

 ؟ یکن ی چ...چکار م -

 .دیخند آرام

 !یشیم  هیتنب -



 ..زتینه جوِن عز -

 لب زد: ثیرا باال انداخت و خب شیابرو  یتا  کی

 به خاطرات؟!  م یدانشگاه رفتن و بسپار هینظرت چ -

باِر  کمیروزا  نیکه ا  یی... تنها جاادیرو خدا مه نه تو  -

 دانشگاه رفتنه...  نیکنه هم یهام و کم م  یناراحتو  یدلتنگ 

 ؟ یهست یدلتنگ ک -

 گونه روانه شدند.  یرو  میو اشکها دیلرز امچانه

 خانواده ام. دلتنگ خونه و  -

 !یش  یدلتنگ م یبجز من واسه کس  یکن یتو غلط م -

 و با دستانم صورتش را قاب گرفتم. دمیخند

 ...یستی وقت کنارم ن چی تو هم که ه -

 .دیرا پس کش سرش

 !یدلتنگم بش ادیخوشم م -

 بلند شدم. میو از جا دمیکش یآه

 من برم؟ -

 کجا؟ -

 عت اشاره کردم. سا به

 وقته، فردام صبح زود کالس دارم. رید -



برمت دانشگاه  ی.. از فردا خودم میر یجا نم چینه، ه  -

 یگ یم ه،یک نیسوال کرد اام  یدنبالت! هرک امیخودم م 

 صاحبم. 

 که... ستمیسگ ن -

 . یدلبر من که هست ینه، ول -

 کاش نبودم! -

برگشت و چشمان قرمز شده اش را به چشمان   سمتم

 من دوخت. قدم به قدم جلو آمد و خفه لب زد: نیغمگ
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حواست هست؟ خودتم  دایجد  یر یرو مخم راه م یلیخ -

نکن که ازش  یآدم عالمم! کار نیمخ تر یکه ب  یانیدر جر

 در هر حال...  یبش مونیپش

 جرمه نخوامت؟!  اد؟یچکار کردم مگه مه  -

 کشد:  یم نعره

  ؟یفهمیم یدوسم ندار یکن یغلط م یآره جرمه... لعنت -

 منو... یخوا ینم  یکن یغلط م

شد و صورتش از شدت  یم نیی باال و پا یاش به تند نهیس

و تنها  میگو  ی نم چیه قرمز شده بود. تیحرص و عصبان

شد،  نیخشمگ نگونهیکشم. عادت کرده ام هروقت ا یآه م

تند  شتریسکوت کنم. چون حرف زدن من مصادف بود با ب

 شدن آتش خشم او! 

 به تنم داد. یرا در دست گرفت. تکان  میشد و بازو   کمینزد

 بگو غلط کردم...  -

 زدم.  پوزخند

 !ادیواقعا پره مه  تمیظرف -

 یرا به خوب شیآورد که نفسها یم ک یرا انقدر نزد سرش

 کنم. یپوست صورتم حس م یرو 

 به درک... -



_دستم را از حصار دست مردانه اش خارج کردم. دوباره 

 زند: یم  ادیفر

 چرا دلبِر من بودن برات سخته؟ -

... چون دلبِر تو بودن  یدار گهیچون تو هزارتا دلبِر د -

 و زد! یزندگ دیق دی با یعنی

 دیمنه... من با یمن باشه، فقط برا  یکه برا یهرچ -

 و کنترل کنم.  انمیاطراف

دارن. قرار  ی... حق زندگادیهم آدمن مه   انتیاطراف -

به روت   یچیه انت یو اطراف یبکن  یتو هر کار ستین

متوجه  ،یگ یبه من زور م یخوب باشه! تو دار ارنین

 ؟ یهست

 وقته. رینه... برو بخواب د -

 اد؟یمه  -

 نگاهم کرد. یسوال

 من برم خونه ام راحت ترم. -

جاست.. زود باش برو، کار  نیبه بعد هم نی خونه تو از ا -

 دارم.

گفتم و زود خودم را به طبقه باال رساندم.  یریبخ شب

تخت  یتعلل رو یمرتب بود. ب یگریاتاقم مثل هر زمان د



  یبه بغض یدگیو چشم بستم. فعال عصاب رس دمیدراز کش

 بود را نداشتم. دهیچسب میگلو  خیکه به ب

 

 ** 

 

کنم. چشم که باز کردم، با   یصورتم حس م یرا رو  یدست

اتاق مواجه شدم.  یو روشن یکی در تار ادیصورت مه 

  یبند می تکان خوردم. لبخند ن میدر جا یو کم دمیکش ین یه

 لبان خوش فرمش را در بر گرفت.

 دلبر؟ یدیترس -

تند   یآورد که بو  نییدهان قورت دادم. سرش را پا آب

 شود. یم  شتریو ترسم ب  دیچیام پ  ینیالکل در ب
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 :دیآرام جنب لبانش

 مدت! نیا یدلبر، خسته ام کردخسته ام  -

 کردم و چشم بستم. بغض

که برام  ینکبت یزندگ نیمنم از ا اد،یمنم خسته شدم مه  -

محکومم   نکهیبودنم و ا ریخسته ام... منم از اس یساخت

 باشه؟ می تمومش کن ایدلبرت باشم خسته ام. ب

 زد. پوزخند

خودم    یو برا یکس یتو! من وقت ی دار یچه دل خوش  -

 یبار انتخاب م کیولش کنم؟ من فقط  ی، چطور خواستم 

وسالم. من از تو خسته  شهیکنم، و تا آخرش سهمم م

قبول   ی... وقتیشیخسته م  یکن یجا م یو تو هم ب ستمین

فکر دور شدن و تموم  دیبا ،یمن باش یبا من و برا یکرد

. نه حال و حوصله یپاک کن یکل هشدن رو از ذهنت ب

ام سر  گهیو دارم نه وقتش رو، د یو بچه باز یلوس باز

دم،  یبهت تذکر نم یکه االن گفت یچرند ی حرف ها نیا

 ! یفتیکنم قشنگ به غلط کردن ب یم یکار هیفقط 

 دید یباز کنم تا دراز بکشد. وقت  شی کرد که جا برا اشاره

 گفت: یخفه ا یکنم، با صدا  ینم یکار چیه

 ر...برو اونو  کمیخوام دراز بکشم  یم -

 ؟!من  شیپ -



 توجه به لحن معترض و عاجزم جواب داد: بدون

 آره... زود باش. -

 .دمیخواب ادی. پشت به مه دمیو گوشه تخت خز دمیکش آه

 ارا؟ ی -

 جواب دادم: یدهانم را قورت داده و به سخت آب

 بله؟  -

 ...رانیرم ا یهفته م هیفردا واسه  -

 مرتبه سمتش برگشتم. کیذوق و  با

 جوِن من؟ -

رفتم و بدون آنکه  کشیآره تکان داد. نزد یبه معن یسر

  نهیس  یرا رو  میحرکاتم داشته باشم دستها یرو   یکنترل

 اش گذاشتم. یستبر و عضالن

 ؟ یبر یمنم م -

 کرد. اخم

 نه... -

 کشد.  یباره پر م کیام به  یو شاد ذوق

 چرا اخه؟؟ -

 ازت... دمید ادیز یگر یاغیو  یمدت نافرمان نیچون ا -

 !گهیبد نشو د ادیمه  -



 زند. یاش برق م رهیو ت ک یتار چشمان 

 من بد بودم دلبرم. -

کردم از راه ناز کردن و  یخم کردم و سع یرا به طرف سرم

 وارد شوم. 

 جون من...  ادیمه  -

 اش برداشت. نهیس یرا از رو  دستانم

 ...ارای ادیخوابم م -

و  دیچ یپ یهر کلمه اش در مشامم مالکل با  یبو  هنوز

 بمانم.   کیمجبور بودم نزد یزد، ول یحالم را بهم م

 ...گهیبار و ببخش د نی فقط ا ادیمه  -

 !یندار ینه تو جنبه خوب -

 کنم. ینم یکسم، کار نی زترینه به جون عز -

 ! م یکه رفت یآره مثل دفعه قبل -

 نه بخدا مواظبم. -

 زیاون نره خر و همه چ شی پ  یمواظب؟! تو خودت رفت -

سگم باال   یتا اون رو   ارای... بخواب یو کف دستش گذاشت

 !ومدهین

 ..یزن  یرفتنم دیگه نم رانیا حرف



. با آرامش رمیرا بگ میاشکها زشیتا جلو ر دمیرا گز لبم

شروع   میچشمها دم،یدراز کش نکهی برگشتم. هم میسر جا

بود، اصال انگار  نی. سهم هر شب من همدنیکردن به بار

 بخوابم! هیناراحتم کند و با گر ادیرسم هرشب بود که مه 

 

* 

 

 مقابلم ظاهر شد.   انو یآمدم، مار رونیدانشگاه که ب اطیح از

 سالم بد قول... -

 زدم. لبخند

 ؟یخوب انو یسالم مار -

 ممنونم نه اصال! -

 شده؟ یزیچ -

 .دیبر لبش کش  یزبان

 من...  ارای -

شنوم و   یرا از پشت سر م  ادیه م نیبوق ماش یصدا

 را قطع کنم. انو یشوم حرف مار یمجبور م

 یشرمنده ام بعدا صحبت م انو،یبرم مار دیمن فعال با -

 .میکن



 لبخند زد. میاش به رو  یشگی هم  یمهربان با

 .یبرو برو.. با -

 ادیخودم را به مه   یبلند ی تکان دادم و با قدم ها یدست

 :دیغر تینشستم و سالم دادم، با عصبان نکهیرساندم. هم

 خاره!  ی واقعا تنت م -
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 اد؟ یمه  یچ  یعنی -

 دلبرم! یزن یچپ م یکه خودت و به عل نیهم  یعنی -

 بخدا من و....  ادیمه  -

به  هی. امروز بقم یکن یبعدا صحبت م ارا،یفعال خفه باش  -

 نه!  گهیکردن، تو د یعصابم و خط خط یاندازه کاف

 شده؟ یزیچ -



 و بُُکَشم. یکیشدم  مجبور  ینه ول -

خورده سمتش برگشتم.  کهیو  دمیکش نیبلند ه یصدا  با

 یداشتن نم یبه مسخره کردن و شوخ چ یحالت صورتش ه

بود. زبانم قاصر  یعصبان  یو تاحد یخورد و کامال جد

شده بود و خودم از شدت تعجب مات مانده بودم. به 

 شک کردم...  می گوشها

 اد؟ یمه  یچ -

 جواب داد:  یعصب گوشه چشم نگاهم کرد و با خنده از

و ِخفت  یک ی! دیرنگ و روت پر تی  مَ  نیگفتم ع یچ -

 دراز شده بود!   شتریب ش یمیپاش از گل کردم،

آدم  ادینداشتم که بزنم.. مه یحرف چیکردم. ه سکوت

  یدانستم، پس تعجب یم یرا به خوب نینبود و ا  یخوب

 آمد... یبر م طانیش نیاز دست ا ینداشت. هر کار

 

 *** 

 

با اخم داخل   ادیباز شد و مه  یپرسش چیون هاتاق بد در

 :دیبه من توپ د،یآمد. نگاه اخم آلود من را که د

 ...ارایکارت دارم  -



مطالعه ام را از چشم   نکیها را کنار گذاشتم و ع جزوه

 کندم.

 جان؟ -

 اشاره کرد.  گاهمیاخم به جا با

 !ز یاز پشت اون م رونی ب ایب -

آرام خودم را مقابلش  یی تکان دادم و با قدم ها یسر

 وار گرفت. دیرساندم.  انگشت اشاره اش را سمتم تهد

 زهیزنم که بهتره خوب آو  یچندتا حرف م هی دلبر،  نیبب -

هفته   هی .. ادیب شیگوشات بشه! دوست ندارم بعدا مشکل پ

 جهینت نیپرواز دارم، امروز به ا رانیمن واسه ا گهید

 یرگت! چون م با م شهیتنها گذاشتنت مصادف م دمیرس

مدته خوب بهم   هیتو نبودم.  یدار یدونم کج قدم بر م

 ثابت شده...  

 .ستی از اشک ن یخبر ینشست ول میدر گلو  بغض

 خب؟  -

 یبر یشب و حق دار کیفقط  یبرمت، ول یبا خودم م -

مسافر خونه  هیبرمت  یخونه ننه بابات! بعدش خودم م

کار عقد  رمیم  م،یبمون ستی قرار ن ادی... زیی جا یهتل  ،یا

و بر   کنمیم ستیخواهرم و راست و ر یو عروس

 .گردمیم



  نمی قرار است خانواده ام را بب نکهیا یدانم از خوشحال ینم

 یاز کم بودن فرصتم ها   ایبکشم و خوشحال باشم  غیج

 کنم؟! هیگر  یها
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به شانه   یشانه ام گذاشت و فشار کم یرا رو  دستش

 وارد کرد. فمینح

  ،یشش ُدنگ حواسم بهت جمعه، پات و کج بذار ارای -

داداشت  ستیپسره ام برام مهم ن نیکنم! ا یقلمش م

قطع  م،یندار نامیو ا یدوسِت اجتماع شه،یمحسوب م

کنم جون سالم  ینم ن یباهاش... چون تضم  یکن یرابطه م

 به در ببره!

 نکن! ینجوری لطفا ا ادیمه  -



 چکار کردم؟ -

و منطق نزن، خب  ل یدل ی ب یحرفها تیزیجاِن عز -

 داره؟  یچه گناه  گهید انو یمار

 !؟ یزن یم نهیچرا سنگش و به س -

زنم، سنگ خوِد فلک زده  ینم  نهیمن سنگ اون و به س -

 دیکه سالم هستن، چرا با  یزنم. روابط یم نهیام و به س

 تموم بشن آخه؟؟ 

 . شناسمیچون من همجنس خودم و م -

 ...ادیمه ستی ن یباور کن آدم بد -

من کال در مورد خوب و بد بودن    ه،یمنم نگفتم آدم بد -

نگاهش به تو، به مزاج من   یدم دلبر! ول ینظر نم یکس

گم، فقط چشم   یم یزیچ هی ی... وسالم. وقتومدهیخوش ن

 منبعد... یگیم

 !ستمیبرده ات ن -

 بفهم. یتو دلبر من -

همان لحظه چند تقه به در خورد و خدمتکار گفت  در

نگاه کردم.   یواریآمده است. به ساعت د ادیمهمان مه 

تواند به مالقات  یدختر م کیوقت شب فقط  نیمسلما ا

 !دیای ب ادیمه 

 و بغضم را قورت دادم. دمیکش آه



 از دلبراتون اومدن!   یکی  ایگو  اد،یشبت خوش آقا مه  -

رفت.  رونیحرف ب یروانه صورتم کرد و ب ینیسنگ نگاه

و صد البته حسادتم  یتوانم جلودار حس کنجکاو  ینم

آرام آرام و با   اد،یبعد از رفتن مه  یا قهیبشوم، چند دق

به  یصحبت کردن دختر  یاز اتاقم خارج شدم. صدا اطیاحت

 باعث شد اخم کنم. ،یزبان فارس

در ارتباط بود،  ادی با مه  ای تال یکه در ا ی*تنها دختر فارس

که  ییکه اطالع داشتم. باالخره جا ییمن بودم.* البته تا جا

پله ها نشستم و  یندارد رو دید یی رایدانستم به پذ یم

 کردم.  زیگوش ت

 .دیچی پ میپر ناز دخترک دوباره در گوشها یصدا

 ...یکنارم باش تیموقع  نیدارم تو ا ازیواقعا ن ادیمه  -

 کنارت باشم بانو  نمی ب ینم  یلیدل -

 ؟ یدوسم دار  نکهیاز ا شتریب ل یدل -

را  ادیمه  یپوزخند عصب ی شوند. صدا یمشت م دستانم

 .دمیشن

خبرم؟! لطفا  یخوردم و خودم ب  یگه  نی همچ یمن ک  -

چند روز   رانیگردم ا یحرف مفت نزن ملک بانو، من برم

... یسر و سامان بد ت یتو هم بهتره خودت به زندگ گه،ید

 دختر! یبار مشکالتت و رفع کن  هیخودت  ری بگ ادی

 دارم. ازیتا چند وقت صبر کن توروخدا... بهت ن ادیمه  -



تپد و دهانم خشک شده بود. کنجکاو  یم  یبه تند قلبم

. از نمی ناز و زنانه را بب یصدا نیبودم تا صورت صاحب ا

که  یو بعد از قورت دادن آب دهانم، در حال  بلند شدم میجا

 بلند گفتم:  یآمدم، با صدا یم نییاز پله ها پا  یالی خیبا ب

 ...ادیمه  -

 را باال گرفت. سرش

 ...ارای نجام یا -

بزرگ خانه رفتم. با  ییرای پذ  ییهمان گوشه باال  کینزد

 به دخترک سالم دادم.  یی ایتال یلبخند و عمدا ا

- Ciao benvenuto 

 *دی*سالم خوش اومد

 

 بلند شد و با لبخند جوابم را داد: شیجا از

 سالم ممنونم. فارس هستم گلم. -
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چشمانش  دوختم.  ادینگاهم را به مه  یساختگ یتعجب  با

داند   یبود که از نقشه ام آگاه است و م نیا یایگو 

 ک یام. با دست به مبل تک نفره نزد دهیرا شن شانیحرفها

 به خودش اشاره کرد. 

 جان...  ارای نیبش -

 زدم. لبخند

بهتره رفع زحمت کنم. ممکنه  گهید یممنونم ول -

 مهمونت هم معذب باشه.

که نامش ملک بانو بود  ینگاهم را به دختر دوباره

اش بر خالف چشمان من، آرام  یدوختم. چشمان خاکستر

و نگاه او روشن بود. پوستش  رهیمن ت یبود. خاکستر ها

خاص داشت و لبان درشت و بدون رژ لب اش   یزرد کی

متناسب...  ی نیو ب ی قهوه ا یوهانداشت. م  یجلوه چندان

از  ادیبود! مه  تیصورتش فاقد جذاب یدر کل بد نبود، ول

 بلند شد و روبه بانو لب زد: شیجا

 گردم االن... یکار دارم، بر م  ارایبا  قه یمن چند دق -



 زد. لبخند

 منتظرم. -

 میمانع شد و بازو  ادیکنم که مه  یبا بانو خداحافظ خواستم 

رفت  رونی. از خانه بدمیکش ی را گرفت و سمت در خروج

 برد. یم اطیو من را به ح

 دلبر! یفرصت طلب شد -

دختر، هر شب  هیهرشب  ادی_ نه فقط حقارت بستمه... مه

بستم  د،یآدم جد هیهر روز    ،یکیهربار با   ،یمهمون هی

 تحملم تموم شده؟  یکن یحس نم  ست؟ین

که گوش من   فیح ی! ولیگرفت ادیقلمبه سلمبه  یحرفها  -

شورش و در  یدار  ارای! ستین  اتیچرند نیبدهکار ا

 دونم چه مرگت شده!  ی... نمیاریم

و با چانه لرزان به زور   زندیر یگونه ام م  یرو  میاشکها

 جواب دادم:

من   ادی بشم! من.... مه  کیشر یخوام تو رو با کس ینم/-

قسمت  یسخته تو رو با کس ؟یفهمیو م نی دوست دارم ا

 کنم.

 انیم یحرف  چی ه یکند. ب یو آغوشش را باز م دیکش پوف

. سرش را کنار رمیگ یم یبازوان مردانه و محکمش جا

 گوشم آورد و زمزمه کرد:

 روابط ادامه بدم! نی اما من مجبورم به ا -



بودن و بلد  ندبی... پایبد باش یگرفت ادیتو  یگ یدروغ م -

 . یستین

 را محکم تر در بر گرفت. تنم

 !س یه -

و حلقه دست او هر لحظه  ردیگ یام هر لحظه شدت م هیگر

شوم که بانو از پشت پنجره  یشود. متوجه م  یمحکم تر م

 کند. ینگاهمان م

 کنه! یولم کن دختره نگامون م -

 خفه زمزمه کرد:  یگونه ام نشست و با صدا یرو  لبانش

 به درک.. -
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نرم بر گونه ام زد و  یام آرام شده بود. بوسه ا هیگر

دست راستش پشت سرم نشست. چشمانش را به نگاهم  

 دوخت. 

 !عیآروم و مط ارا،یمثل قبل باش  -

فقط  ای! ی.. عشق تو، من و شجاع کرده لعنتتونم. ینم -

 برو با اونا.. من تو رو...  ایمن، 

کشاند. مسخره   یکند. تنم را به آتش م یرا خفه م  میصدا

 خوشحالم... ند یب یصحنه را م نیبانو ا نکهیاست اما از ا

کرد و بدون آنکه نگاهم کند، به داخل خانه اشاره  میرها

 کرد.

 .امیبرو تو منم م -

 راه افتادم. یآرام یزدم و با قدم ها   یبند می ن لبخند

 

 *** 

 

انداخت و کالفه از من   یاش نگاه یبه ساعت مچ بانو 

 سوال کرد:

 ؟ کجا رفت ادیمه  دیدون ینم -

حال به  قهوه ام را از لبانم جدا کردم و در همان فنجان

 نگاه کردم. یواریساعت د



 گرده...  یبر م گهیساعت د م یتا ن -

 ...ینداشتم ول مانیکه زده بودم ا یبه حرف ادیهم ز خودم

دانم! با لبخند  یم شتری خواستم نشان دهم از او ب یم

بار شماره  نیچندم یتکان داد. برا یتنها سر ی اجبار

 ماند.  یجواب م یرا گرفت و ب ادیمه 

 ؟ده یجواب نم -

 نه.. نگران شدم!  -

 .دمیخند

 .رمی تماس بگ هیمنم  دیصبر کن -

را با   ادیبرداشتم و شماره مه  یعسل یام را از رو  یگوش

نشوم و   عی هزار سالم و  صلوات گرفتم. فقط خدا کند ضا

بانو  نیزد و نگاه سنگ یجواب دهد. قلبم به شدت تند م 

  دیکه ناام یحظه ال قایحکم طناب دار را داشت. دق میبرا

در  شیزد، صدا ی چنگ م میشده بودم و بغض به گلو 

 :دیچیگوشم پ 

 دلبر؟  -

 بلند شدم. میجا از

 اد؟ یشده مه  یزیچ -

 نشستم! اهیبه خاک س -

 زند. یشور م دلم



 شده توروخدا؟! یچ -

چمدون خودم و خودت و آماده کن   امیفقط تا م ی چیه -

 ...رانیا میگرد یفردا صبح بر م

 ...ادیمه  -

 ...گهیساعت د  هیگردم تا  یحرف نزن فعال، بر م -

 .زمیباشه عز -

را قطع کردم و به چشمان پر حسادت بانو چشم  تماس

 دوختم. 

 گرده.. یبر م گهیساعت د هیتا  -

 تکان داد.  سر

 مونم. یمنتظرش م -

 بلند شدم. میزدم و از جا پوزخند

  قهیخوام، چند دق یبرم باال کار دارم معذرت م دیمن با -

 گردم. یبر م گهید

 ...دیراحت باش -

بکشم و   غیج  یزدم. دوست داشتم از شدت خوش لبخند

 یبپرم! چقدر حسادت نگاهش برا  نیی بچه ها باال و پا نیع

 به همراه شد.  یو شاد یروزیمن پ
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خسته   افهیبا ق ادی. مه دمیدر اتاق، سمت در چرخ یصدا  با

بلند   میاز جا یو چشمان سرخ شده داخل آمد. با نگران

 شدم. 

 ؟ یبرگشت -

 حرفم تکان داده و آرام لب زد:  دییبه تا یسر

خسته بود، بعدا  دیرفت خواب ادی_ برو به بانو بگو مه 

 ..رهیگیباهات تماس م  خودش

 را پنهان کردم. لبخندم

 وقته منتظرته.  یلیخ شش؟یپ ی نرفت -

 . شمیحوصله ندارم دلبر، برو بگو بهش و زود برگرد پ -

اش نهگو  یرو  یبوسه ا نکهیزدم و بعد از ا یگرم لبخند

 رفتم. رونیکاشتم، از اتاق ب



همان مبل خوابش  یبانو رو  دمیشدم، د ییرایوارد پذ یوقت

و جلو رفتم.  دمیسوخت! پوف کش  شیدلم برا یبرده. کم

 تکانش دادم. یکم

 بانو خانم.. -

 را آرام باز کرد. چشمانش

 بله؟  -

 برگشت... ادیمه  -

 زد. لبخند

 کجاست؟  -

حالش خوب نبود. گفت بگم بعدا خودش  کم ی رفت باال،  -

 .می... فردا صبح زود هم پرواز داررهیگ یباهاتون تماس م

 بلند شد. شیحفظ کرد و از جا یرا به سخت لبخندش 

 باشه ممنونم. فعال با اجازه...  -

 .زمیعز ریشبتون بخ -

گرفت.   شیرا پ رونیراه ب یبلند  یو با قدم ها  دیکش یآه

 ادیمه  شیکردم و با عجله پ اش  یدر همراه یتا جلو 

 یو ساعدش را رو  دهیتخت دراز کش  یبرگشتم. رو 

 نکهی تا ا دهیاش گذاشته بود. اول فکر کردم خواب   یشانیپ

 آرام گفت:

 وقته.. ریبخواب د ایب -



 .امیاالن م -

 یعوض کنم، رو  یرا با لباس راحت م یلباس ها نکهیا بدون

.  دمیدراز کش ادیخیلي دور از مه  شبیو مثل د دمیتخت خز

 سمتم برگشت.

 رفت؟ -

 ...ادیسوال بپرسم مه  هیبانو؟ آره رفت...  -

 بپرس  -

 ه؟ یبانو ک -

 را از چشمانم گرفت و آرام لب جنباند: نگاهش 

که مثل آدم باهاش رفتار کردم و مردونه  یتنها کس -

 ارزش نداشت و قدر ندونست! یول سادمیپشتش وا

 ...یعنی -

 ام دلبر!ستهخ -

 باشه شبت خوش. -

و به من پشت کرد.    دیبست و در همان حال چرخ چشم

رود...   یقبل دود شده و به هوا م قهیچند دق یتمام خوش

از او دانسته  شتریکه من را ب دمی بال یم در دلم به خودم

لحظه   نیانگار فقط حرصش را در آورده... از اول یول

 دارد! ییفرق ها   هیبا بق  دمیورود دخترک فهم
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اتاق مجلل و بازهم   کیهتل بزرگ در وسط شهر،  کی

رفتن هم که نداشتم... به شدت دلتنگ   رونی! حق بییتنها

را  ی دلتنگ ن یبودم ا کشانیام بودم و حاال که نزدخانواده

و در همان حال   دیکردم. بغضم ترک یحس م شیاز پ شیب

صدا   یکه خودم را در آغوش گرفته بودم، شروع کردم ب

آرام شده   یکه کم یبعد زمان قه یکردن... چند دق هیگر

 میآورد. از جا رونمیام از فکر ب یگوش یبودم، زنگ ناگهان

 شیآرا زیم یرا از رو   یبرخاستم و گوش یبه سخت

 برداشتم.

که خودش  یجز او شماره ا یاست. کس ادیمه  مسلما

 را ندارد! دهیامروز خر

 بله؟  -

 ؟ یجواب داد ریسالم. چرا د -



 برد. یداشت خوابم م -

 صدات چرا گرفته؟  -

 گفتم که داشتم...  -

 نداد حرفم تمام شود.  اجازه

هم  یکیتو  ست، ی! دلبر حال خودم خوش ن؟یکرد هیگر -

 ...یکن یم یریبهونه گ یدار

 توروخدا...  ادیام مه خانواده ش یبذار برم پ -

 نه، فعال نه..  -

 شم! یم  وونهی د نجایا گهیهفته د کیآخه من تا  -

 واسه خواب... شتیپ امیم -

 !شه؟یم یدر طول روز چکار کنم؟ برم خونه چ ادیمه  -

 برم.  دینه.. با -

 باشه.. خداحافظ -

 یلی. خدمیبه شکمم کش یحرف تماس را قطع کرد. دست یب

 یگرسنه بودم. همان لحظه چند تقه به در اتاق خورد. آه

ام را درست کردم و در   یو سمت در رفتم. روسر دمیکش

شام  زیسالم داد و م ییاز خدمه با خوشرو یکیرا گشودم. 

 گذاشت. میرا جلو 

بشه و   یدگیکردن به شما خوب رس دیتاک ی ساالر یآقا -

 ... دییای ن  نییپا



 یتکان دادم و تشکر کردم. خدا به آقا یلبخند سر با

 زیرحم کند و هرچه زودتر عقلش را باز گرداند! م ی ساالر

پسرک   یها یو چرب زبان  دمیچرخ دار را داخل اتاق کش

را با چند کلمه کوتاه جواب دادم. در را که بستم، نفس 

 .دمیکش یراحت

 !ادیام مه  یکه حس کنم زندان  یکن یم یکار شهیهم

 

 *** 

 

به  برخورد کردم. عطرش را ادیخوردم که با تن مه  یتکان 

که اوهم  دمیچشم باز کردم، د یشناختم. وقت یم یخوب

 یفکر م قایحواسش اصال جمع نبود و عم یاست. ول  داریب

 زدم:  ش یصدا یآرام یکرد. با صدا

 ...ادیمه  -
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 گوشه چشم نگاهم کرد. از

 ها؟  -

 ...یتو فکر ی لیخ شبیشده؟ از د یزیچ -

 خوبم.  -

 افتاده؟  ی! اتفاق یکن یمن و نگران م ادیمه  -

 .شهیدرست م -

 ؟ یبه من بگ یخوا ینم -

 .ستین یزیچ شهیگفتم که درست م -

 کردم. بغلش

تو  ینجوری... اهیبگو بهم چ یول شه،یباشه درست م -

 عزیِزمن.. زیخودت نر

 کند. یمرا بغل م اوهم

 فعال... میبخواب -

 یزد... م ینگفتم. دلم شور م  یزیچ گریو د دمیکش آه

 در حال رخ دادن است. یاتفاق کیدانستم 

 :دیآرامش به گوشم رس یصدا

 ارا؟ ی -



 جانم؟ -

 مادربزرگ ده باشه؟  ش یبرمت پ یفردا م -

 اد؟ یچرا مه  -

 سوال نپرس فقط چشم...  -

 ه چرا نرم پیش مامان بابام؟ خب آخ -

 با اونا کار دارم. -

 .زدیر یم یهر دلم

 ! ؟یبکن  یخوا یچکار م ادیمه  -

 ..یفهم یبعدا م -

 سوال کردم.  ی آمدم و با نگران  رونی آغوشش ب از

مدت لج  هی  نیا ؟یبگو چکارشون دار زتیجون عز -

 غلط کردم..  ،یکردم، حق دار

 هم گذاشت. یرو  چشم

 ندارم دلبرم... شونیکار -

 .دیام از زور بغض لرز چانه

 برم؟ یفرستیپس چرا من و م -

تا همه  یبهتره تو نباش ست،یمدت اوضاع خوب ن هی -

 کنم. یو درست م زیچ

 لطفا.. ادیمه  -



 یفهم یتونم بهت سر بزنم تا چند هفته م یمن نم ارای -

 یهوا برت م نام یپدرت ا شی پ ،یخوام تنها باش ینم  نو؟؟یا

تا  ستمیپلکه و من ن  یداره... اون نکبت مدام بهت م

 ببرم! خیتا ب خیگوشاش و ب

 ذارم... ینم -

نکن که مجبور  یکار هیشنوم ازت!  یفقط چشم م  -

 بشم...

 باشه باشه. چشم.  -

 اشاره کرد.  شیابرو به بازو  با

 .نم ی بخواب بب -

اخم و  ختندیر می گونه ها یرو  میکه زدم، اشکها پلک

 یو سر بر بازو  دمیشد. آرام در آغوشش خز شتری ب ادیمه 

صورتم خم   یو مردانه اش گذاشتم. سرش رو  یعضالن

 شد. 

 ؟ یدلبر من -

 تکان دادم.  سر

 !طانمی اره، دلبر ش -

 .دیخند  کج

 من تاوان داره... ی برا یدل منو بردن و دلبر -
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 زدم.  پوزخند

 من که دلت و نبردم! -

 یتر م قیو نگاهش را دق دیاش کش ین ییبر لب پا   یزبان

 کند.

 پس؟  یچ -

. زندی نر گرید میتا اشکها دمیباال انداختم و لب گز شانه

 یصورتم بخش م یداغش رو  یچشم تنگ کرد. نفسها

 شدند. 

 ...ارای -

 بستم. چشم

 جان؟ -

 گم؟ یم یچ یفهمیخسته م یلیخسته ام خ -



کردم. دستانم را دورش  نیی اره باال و پا یبه معن یسر

 حلقه کردم.

 ده...  رم ینم اد،یتونم دور از تو بمونم مه  یمن نم -

 .دینفس کش قیرفته و عم شانمی پر یدر موها سرش

 تونم کنارت باشم. یمن نم ،یبر دیبا -

 بستمه... یا یساعتم ب هی یروز  -

 .یکش یعذاب م یباش ، یبر دی با  ارایدلبر قانِع من!  -

 تو که...  ،یعذابم داد شهیتو که هم -

 زند.  یرا چنگ م میبازو 

 خفه باش دلبر باشه؟ -

 .دمیکش آه

 شده..  یچ یگفت  یکاش م -

 خودت. یفهم یم -

 م؟ یگرد یبر م یک ادیمه  -

 اصال... میاومد یکاش نم -

 !ی شد شونیشده آخه انقدر پر یچ -

 بر گونه ام زد.  یزیر  بوسه

 جز تو فکر نکنم! یزیچ چیدارم االن به ه ازیدلبر ن -



. سرش را در گردنم فرو  دن یکند تندتر تپ  یشروع م قلبم

مدام بر گردنم را  یبوسه زدن ها نیکاش ا یکرده و ا

که خوابش ببرد،   یدانم تا وقت یم یادامه ندهد. ول گرید

 بوسه ها ادامه دارند! نیا

 

 *** 

 

  قهیچند دق ینبود. ول  ادیاز مه  یشدم، اثر  داریکه ب صبح

 بعد اس ام اس داد.

 دنبالت..(  امیآماده باش بعد از ظهر م ارای)

  دیرا ندارم. با ادیکردم. من طاقت دور ماندن از مه  بغض

 کی کند. مطمئنم  یبفهمم چرا دارد از خودش دورم م

 شده...  یزیچ

 

 

 

 #Part17 

 

 



 

 

 

را  میچمدان گوشه اتاق نگاه کردم. هنوز لباس ها به

از   یدست لباس راحت کیبودم و فقط  اوردهین رونیب

چمدان خارج شده بود. حوصله نداشتم آن را در کمد 

بروم و بهتر که حوصله نداشتم. آه   د یبا گری . البته دنمیبچ

تخت انداختم. معلوم   یو دمغ خودم را رو  دمیکش  یقیعم

لب  ری! چشم بستم و زدیا یقرار است ب یک ادینبود مه 

 را خواندن.  یشروع کردم آهنگ

بم و  یو صدا  دیچرخدر در   دیکشد که کل ینم یطول

 : دیچیدر اتاق پ ادیمردانه مه 

 ارا؟ ی -

 نخوردم.  تکان

 جان؟ -

 دلبرم؟  یآماده شد -

 ...یآماده شدم ول  -

اخم   اد،یکنار مه  یدختر جوان دنیبلند شدم، با د یوقت

 کردم. 

 سالم.  -



سرد در جوابم تنها  یلیتکان داد و دخترک خ یسر ادیمه 

 .دیگو  یسالم م 

بماند؟!  نجایدخترک ا نیاست من را به ده ببرد و ا قرار

حواس دخترک پرت شد، با چشم و ابرو اشاره کرد   یوقت

 جلو بروم. آرام دم گوشم زمزمه کرد:

گفتم هماهنگ باش! سرم و به   یبرنامه عوض شد، هرچ -

 ...  ی باد ند

گفتم. لبخند زد و سمت  چشم  یزدم و با پلک طوالن لبخند

 دخترک برگشت.

 من!  یِ ارایاز  نمیا -

دخترک به من دوخته شد. کج   یرایو گ یمشک چشمان 

 . دستش را جلو آورد. دیخند

 ...یهستم، مهر ادیخوشبختم.. من خواهر مه  -

 زدم و دستش را گرم فشردم.   یمتعحب لبخند

 خانم. یخوشبختم مهر -

 لب زد: یتکان داد و با آه یسر

 اد؟ یمه  میبر -

 دهد. یمرا مخاطب قرار م ادیمه 

 ارا؟ی یآماده ا -



و آماده کردم. فقط  لمیشدم، وسا داریاره من صبح که ب -

 مونده لباس بپوشم. 

 زد. یطوالن پاک

 خوبه.  -

اتاق را ترک   یزنگ خورده و با عذر خواه یمهر تلفن

 رفتم. ادیمه  کی کرد. فورا نزد

 ه؟یچ ه یقض -

 .دیکش پوف

 گند زدم! -

 شده مگه؟ یچرا؟! چ -

 گم. یبعدا م -

که برگشت،   یگفتم. مهر یرا کش ندادم و باشه ا بحث

رفتند. بعد  نییپا یچمدان من را برداشت و با مهر ادیمه 

و باهم به  وستمیمنهم به آنها پ م یلباس ها ضیاز تعو 

 .می دانستم کجاست به راه افتاد یکه من نم ییطرف جا

 

 *** 

 

کنن  یاالن خانواده من فکر م م،یبمون نجایا  دیمدت با هی -

 .می کن یخانواده ات تا اونارو راض شی پ میکه من و تو رفت
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را متوجه نشده   شی حرف ها یهم درست و حساب هنور

 بودم و هنگ بودم. 

 ؟ یچکار کن یخوا یاالن م ادیمه  -

 ی نامزد نیمدت اونارو سرگرم ا هی دی فقط با ی چیه -

  رونیام بتا از فکر ازدواج من با دختر عمه میبکن یصور

مدت  هیمن تا  م،یرو بهم زد ی... بعدش هم که نامزدانیب

دختر عمه ام هم تا اون   گهید شمیم یافسرده و منزو

کنه وخانواده   یخواد ازدواج م یکه م یزمان با اون کس

 ..  شدن یاش راض

خواهد من را  یزند. چه راحت م یچنگ م میبه گلو  بغض

 یشدم. ول ادهیپ نیاز ماش  یگریحرف د ی کند! ب  چهیباز

 آمد.  نییلبم بودم. خودش هم پا دن یمشغول جو   یعصب



 ستن؟یدنبالمون ن لتونیفام یکاراگاه ها  یحاال مطمئن -

 کنم؟!  یخانواده ام و راض یبعدش هم من چطور 

 نداره. ی.. منت یکن  شونی راض فتهیتو که وظ -

 ! ؟یتو ام آخه لعنت ی شب باز مهیمگه من عروسک خ -

 ..یدلبرم  ینه ول -

تا آخر عمر تاوان   د یکردم دلبرت شدم، با یغلط هیمن  -

 سوال بره؟ ریو غرورم ز تیشخص شهی هم دیبدم؟! با 

 تمومه.. تمیظرف گه یواقعا امشب د ارا،یبسه  -

 چی! هیبود ینجوریهم شهیمن هم یحرفا یاره تو برا -

 ..ینداشت دنیوقت حوصله شن

 کرد. اخم

 تو  میبر -

 حاال؟! هیخراب شده مال ک  نیا -

 ه؟یچ ی سواال برا نیداخل اخونه عمومه.. برو   ارا،یاه  -

 شما فقط نزن منو.. ی چیه -

 زنمت! یالزم باشه م -

 و از کنارش گذشتم. دمیخند تلخ



بود را باز  مانیکه روبه رو  یاطیآمد و در بزرگ ح جلو 

 یکم یخانه مجلل و بزرگ نیروستا همچ کیکرد. در 

 نبود؟! دنبالش راه افتادم. بیعج

 م؟ یینجای عموت خبر داره ما ا ادیمه  -

 اره...  -

 ه؟یچ ه یدونه قض یمگه م -

 ..یتا حد -

کوتاهش خسته ام   یو سکوت کردم. جواب ها دمیکش آه

 ی حوصله بوده برا یکالفه و ب  ینجوریا شهیکرده بود! هم

خانه دو طبقه که حالت  کیمن. نگاهم را به خانه دوختم.  

ر و درخت بود. بزرگش پر از دا اطیخانه باغ داشت و خ

شده    نیتزئ دیدست سف کی  کیخانه کامال با سرام ینما

 بود. 

 

 *** 

 

 ادیمه  یبود که در همان روستا و در خانه عمو یروز  دو 

در هتل  یی. بد نبود، بهتر از شهر و تنهامیکرد یم یزندگ

. البته  میخورد یم  ییو هوا میرفت  یم رونیب  یبود. گاه

 آمد. یبه اصرار و زور من م  ادیمه 
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 یکه فارغ از اطرافش و ب ادیبلند شدم و رو به مه  میجا از

 خواند لب زدم: ی من، داشت کتاب م یتوجه به کالفگ

 اد؟یمه  -

 آنکه نگاهم کند، جواب داد. بدون

 هوم؟ -

 من حوصله ام سر رفته. رونی ب میبر شهیم -

هم  ون یزیکتاب هست تو کتابخونه، بردار بخون... تلو  -

 .ینگاه کن یتون  یم

 ندارم.  نارو یحوصله ا گهید -

 !ارای میبود رونیب روز ید -



که ظهر   روزی! دم؟یداره امروز هم بر یخب چه اشکال -

 میدیو د ی. نه کسمیاطراف خونه چرخ زد هقیدو دق میرفت

 !یکه قول داده بود یاون دشت می نه رفت

 گشت و گذار که... میومدین  ارای -

 من حوصلم سر رفته. ادیتو رو خدا مه -

 باشه فعال ولم کن.  -

 واقعا که... ادیمه  -

چند  ن یمن تو و ا میگشت و گذار بود شهیانگار هم  ارای -

 حوصلمون سر رفته! گهید یلیروزه خ 

رفتم و االن هم تو خونه  یم رونیب یلیمن خ یتو نه، ول -

انجام دادن  ی برا یندارم و کار  یمردم واقعا احساس خوب

 . ستین

گذاشت و سرش را باالخره  شیجلو  یعسل  یرا رو  کتاب

 بلند کرد.

 ری! گگهیحوصله ندارم د ؟یکنیم نیچرا همچ ارای -

 .. یداد

 باشه. -

 ریام مانع شد. برگشتم و ز یبروم که زنگ گوش خواستم 

 را جواب دادم. یگوش  ادیمه  نینگاه سنگ

 بله؟  -



 :دیچیدر گوشم پ یگرم و مردانه ا  یصدا

 ؟ یخوب هست ارایسالم،  -

 ؟ی.. خوبانو یسالم مار یوا -

 جا خوش کرد. ادیمه  یابروها یاخم رو عایسر

 ؟ یران یممنون، ا -

 اره چطور مگه؟  -

 م آمدم آخه.. _من ه

داشته باشم،   میصدا یرو  یتعجب و بدون آنکه کنترل  با

 بلند گفتم:

  ارا؟ یبگو جون  ران؟ی ا یتو اومد -

 ..ارایبه جون  -

 چه خوب! یوا -

 ارا؟ ی -

 بله؟  -

 تو رو؟ نمیتونم بب یم -

بعدا که برگشتم، خبرت  ا،یمار ستمیفعال که من شهر ن -

 کنم. یم

 ام؟یمن ب ییکجا -



راه  اطیکردم، به سمت ح یکه با تلفن صحبت م همانگونه

 افتادم. 

 انقدر؟   یعنی -

 اره، انقدر دلتنگت هستم. -

 منم دلم برات تنگ شده دوسِت من. -

  میدوست هست  یکن یآور  ادی قه یدم به دق ستیالزم ن ارای -

ذارم مطمئن باش. راحت  یفقط! من خودم پام و فراتر نم 

 .ستمیجنبه ن  ی باهام صحبت کن، ب
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 طیکه شرا یدون یخودت م یول انو،یواقعا مار دیببخش -

 ...کمیمن 



که بهت  یمن حس یخوام بدون یجان، فقط م ارایباشه  -

 دور کردم. میاز زندگ یداشتم و فراموش نه، ول

 ممنونم. -

 مادر و پدرت؟  شی پ  ی... رفتگهیخب د  -

 نه هنوز!  -

آرام و شمرده مشغول   یبودم و با قدم ها دهیرس اطیح به

 اطیسبزش بودم. چه خوب که ح نیقدم زدن بر زم

قدم زدن   یبرا یگرید یباشد نه؟ آدم حال و هوا ینجوریا

 دارد..

 ارا؟ ی-

 بله؟  -

 کنه. یبه فکر خودت باش لطفا! اون پسر تو رو نابود م -

 و دوس دارم. ادیمن مه ا، یمار -

 دختر... ی دوست داشته باش شتریب  دیاما خودت و با -

 تونم. من بدون اون...  ینم -

در  ییها زیچند روزه چ نیا ارا ی طانه،یش هی اون  -

  یدر موردش صحبت کنم، نم  یکه.. چطور دمیموردش شن

 دونم واقعا...

 دونم.  یو م زیمن همه چ -

 چکاره است؟ یدون یم -



 اره.. -

 ؟ یپس چطور  -

 چنگ زد. میبه گلو  بغض

 گفتم که، دوسش دارم. -

 فقط حماقت است! ست،یاسمش دوست داشتن ن نی_ ا

 خواد باشه. یکه م یاسمش هرچ ست،ی_مهم ن 

 ! یزن  یخودت رو گول م ی_تو دار

 در هر صورت دوسش دارم. ی... ولدی_شا

 ! اونم دوستت داره؟؟ی_اون چ

معلوم است که  ندارم. چون یکنم چون جواب یم سکوت

 گونه ام نشستند. یرو میمرا دوست ندارد... اشکها ادیمه 

 زنن.  یصدام م انو،یبرم مار دی_من با

 . ی_باشه، خوشحال شدم. با

 .ی_با

حق به   افهیبرگشتم، با ق نکهی هم یدادم. ول   انیرا پا تماس

بود و با  ستادهی ا نهیروبه رو شدم. دست به س ادیجانب مه 

 .دمیکرد. آه کش یاخم نگاهم م

 شده؟ یزیچ -

 که منم دوست دارم؟ یچرا نگفت -



 باال انداختم. شانه

 نیوقت همچ چیه  ،یچون فکر نکردم دوسم داشته باش  -

 رو نشون نداده! یزیچ نیرفتارت چن ای یبهم نگفت  یزیچ

 ...یکرد یجلو اون سکوت م د ینبا ،یهرچ -

 دروغ بگم! ستم یمجبور ن -

 ..ی گفت یم  دیبا -

 من..!   یخدا کندیدوستم ندارد را انکار نم نکهیا

از کنارش بگذرم که محکم تنم را سمت خودش  خواستم 

 کند. یو در آغوشش حبسم م  دیکش

نکن، چموش و گستاخ نباش دختر! برات   ی لجباز  ارا،ی -

  یعوض نی.. هزار بار گفتم رابطه ات و با اشهیبد تموم م

روش دیگه هم تو و هم اون مردک و   هیقطع کن.. نذار با 

 سر جاتون بشونم... باشه دلبرم؟

  ینجوریچرا ا گهید ، یدیحرفامون که شن اد،یولم کن مه  -

 ؟ی کن یم

 یالبته تو هم غلط م   ات کنه! و   ییخواد هوا یاون م  -

شناسم،  یمن جنس خودم و م ی.. ولیشی م ییهوا یکن

 چند بار بگم بهت؟!
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 یشناس ی.. جنس خودت مش ییخدا  یزن یم  ییچه حرفا -

 داره؟ انو یبه مار ی! چه ربط؟یشناس یکه م

... ارایکه اون کثافت تو رو دوست داره  نهیربطش به ا  -

!  دیو نبا شهیداره روت حساس م یادیکه ز  نهیربطش به ا

 چپ...  یبه عل یداره و تو خودت زد ادیربط که ز

 حوصله جواب دادم. یب

 زایچ نیرفاقت و ا یرو  یلی! اون خ ادیبسه تو روخدا مه  -

از اون   یقول داده حرف یکنه. وقت یحساسه و حساب م

 یزیدر اون باره چ گهیمطمئنم د اد،ین شی دوباره پ هیقض

 ...گهینم

 کرد. اخم

 ! ه؟یکدوم قض -



 .دمیداده ام! لب گز یچه سوت  دمیفهم تازه

 جان؟ -

 تو و اون لندهوره؟ نیب یا  هیچه قض -

 گفتم.  یبابا، کل  ی چیه -

 کرده... یغلط اضافه ا  هینه معلومه  -

 را گرفتم. ادیترس دست مه  اب

 یشک دار یزیچاره؟ چرا به هرچ یب ینه وال چه غلط -

 !ادیمه   شییخدا یبد ی الک ریگ یآخه؟ فقط دوس دار

 زد. پوزخند

خورده پدر  یاره، از هول کردنت کامال معلومه چه گوه  -

ارتباط و  نیا گهیدارم براش.. تو هم د میسگ! حاال برگرد

صحبت    انو یبا مار گهی بار د ک ی نمیحله؟ اگه بب  یدی م انیپا

دونم و تو... فکر کنم واقعا  یمن م ،ی هرچ ای یکرد

! ادیاز دستم برم یی ام و چه کارا یفراموشت شده من ک

که  شهینم نیا ل ی دل ردمیمرغم سر نب ینکه جلو تو حتیا

من هم به گوشت  یرحم یآوازه ب یمنو نه؟ حت ی نشناس

 ،یشناسیو بهتر منو م  شتریاز همه ب ارا، ینخورده؟! 

که عصابم بده و اوضاع  یمدت هی نیو ا یریبهتره آروم بگ

چون با پدرمم خوب    یکن تی کمتر اذ خته،یبهم ر میزندگ

 یکار و اشتباه هرکس نیو واسه کوچک تر مکن یرفتار نم

 جواب دارم.



 من! به جان  یشلوغش کرد  یالک ادیمه  -

 زند.  یم ادیفر  بایتقر نباریا

تو واقعا رابطته  یشلوغ کردم.. ول  یآره اصال من الک -

 ! ی کن یپسر قطع م نیات و با ا

 ..ادیباشه مه  -

 به داخل خانه کرد.  یا اشاره

باد به کله ات  یبزن یدور هیبرو حاضر شو ببرمت  -

 ام. یمن ک  ادی ب ادتیبخوره  

 یعیسر یقورت دادم و با قدم ها  یدهانم را به سخت آب

به  یرا برداشتم و تن زدم. حت میداخل رفتم. شال و پالتو 

ننداختم. فعال تنها   ینگاه   میگوشه هال هم ن یقد  نهیا

 رفتم. یم رونیبود که ب نیکه مهم بود، ا یزیچ

حرف زدن بود. با  یبرگشتم، مشغول تلفن ادیمه  شی پ یوقت

 د جلو بروم.دست اشاره کر

 و بدم بهش؟! نه آخه... باشه. یبله خانم جان، گوش  -

 را سمت من گرفت و آرام لب زد:  یگوش

 خواد باهات حرف بزنه.. یمادرم م -

 که با تعجب گشاد شد، اخم کرد و تشر زد:  چشمانم

 زود منتظره ها!  -



را گرفتم. چند بار آب  یلرزانم را جلو بردم و گوش دست

 دهان قورت دادم.

 سالم.  -

 در گوشم نشست.  یمهربان   یصدا

 ؟یسالم دخترم خوب -

 د؟ یممنونم شما خوب یلیخ -

 شنوه مادر؟ یمن م یصدا  ادیممنونم گلم. االن مه  -

 .میگو  یرا م  قتیحق

 .دی نه شما راحت باش -

 ؟ یو دوست دار ادیخب خوبه. گل دخترم واقعا مه  -
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نگاه کردم. قلبم ضربانش باال رفته  ادیبه مه  یچشم ریز

 بود.

 من... راستش... -

خوام مطئن بشم از حس شما  یراحت باش دخترم، من م -

 . نی تالش کنم هم دریکردن اقا ح  یراض یو برا

 چند قدم فاصله گرفتم. ادیو از مه  دمیبر لبم کش  یزبان

 یبدم ول حیتوض یدونم چطور ی.. واقعا نمادیمن و مه  -

 .ه یقصدمون جد

 کشد.  یم آه

 د؟یهست دیاالن شما خونه حم -

 جانم؟! -

 د؟ یروستا هست یتو  ادیمه   یخونه عمو  -

 !  د؟یشما هم خبر دار-

دونم که  ی! م شناسمیم یو بهتر از هرکس ادیمن مه  -

 ...زینقشه است همه چ

 من گفتم خانم. دی تو روخدا نگ -

اونجا باهات   امیفردا م یگم ول ینم یزینه دخترم من چ -

من و تنها تو   ادِ یدارم. مه  ازی به کمکت ن یعنیحرف دارم. 

 ..ینجات بد یتون  یم

 اومده؟!   شیپ یمشکل اد؟ یاز دستم بر م یمن کمک -



زده   هیقض نی از ا یبهتره تا فردا حرف.. فعال ادیبله که م -

 .م ینشه و رو در رو صحبت کن

 بله چشم.  -

  نکهیسوال کرد، بگو در مورد رابطه تون و ا  ادیاگه مه  -

سوال کردم   کمی نه  ای د یرو واقعا دوست دار گه یهمد

 باشه؟ 

 بله حتما.. -

 دخترم. ر یروزت بخ -

 خوشحال شدم.   ر،یروز شماهم بخ -

اش  یقبل یبرگشتم. سرجا ادیسمت مه   یقینفس عم با

 بود.

به  یحرف  چی ه یرا به دستش دادم. ب یرفتم و گوش جلو 

کردم با او همقدم شوم.   یرفت و منهم سع اطیطرف در ح

اش انداختم و آرام دستش را  یرخ جد  میبه ن  ینگاه 

 گرفتم. بدون آنکه نگاهم کند، دستم را محکم گرفت.

عاشقش بودم و قلبم با  وار وانهیمسخره بود که د  یلیخ

هم ضربان تند کرده بود؟! کاش  زیکار کوچک و ناچ نیهم

آدم  کیآدم ها بود... کاش عاشق   هیهم مثل بق ادیمه 

شدم و هر لحظه ترس از دست دادنش و  یمهربان م

کردم  یو سع دمیکند در جانم نباشد! آه کش میرها نکهیا

 افکارم را مرتب کنم.



 

 *** 

 

آب بردم و چشم بستم. با آرامش لبخند  یرا در جو دستم

 ین یسنگ یکنارم نشست. حت ادیزدم. حس کردم که مه

 کردم. یصورتم حس م ینگاهش را هم رو 

 ارا؟ ی -

 و به صورت گرفته اش نگاه کردم.  برگشتم

 جان؟ -

 ؟یخسته شد -

 ؟ یاز چ  -

 توهم؟! یمن... از من خسته شد -

 زدم. لبخند

 !وونهید هیچه حرف نیا -

 تو سوال من و جواب بده.. خسته ات کردم؟ -
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 یسوال و م  نیتو چرا ا ایزدم  یحرف  نی همچ یمن ک  -

 ؟ یکن

 بگو...سوال و با سوال جواب نده!  -

 مگه؟ شهیآدم از عشقش خسته م -

 نه؟  ای یکالم، خسته شد کیسوال نکن، جواب بده..  -

اگه خسته بشم اجازه  یعنی نه.. خسته بشم؟  اد،ینه مه -

 ادامه بدم؟ میعاد یکه برم و به زندگ یدیم

 نیاتفاقات و ا نیمسلمه که نه! دلت و خوش نکن. ا -

مدت که  هیه. بعد بد  رییرو تغ یزیچ ستی قرار ن ی نامزد

. البته میگرد یبر م یبازم به روال قبل مش،یختیبهم ر

و    ییظاهر نما کمیدر اصل، فقط  میکن ی هم نم  یرییتغ

 خانواده ام. یکردن جلو ینقش باز

بود. تنها سر  شکسته بود و دردش نفسم را تنگ کرده دلم

 ی لیروستا را خ ن ی. امیرفت رونی ب اطیتکان دادم. از ح

 ی جا یلینسبتا کوچک بود، خ نکه ی دوست داشتم، با ا

ده  یِ و آباد یبود. سر سبز ییو خوش آب و هوا نیدلنش



 یقدم بر م یکه به آرام یآورد. در حال یآدم را به وجد م

کوچک که  ی اهم را اطرفم چرخاندم. خانه هانگ م، یداشت

هر کدام جلوه   یاز آنها هنوز کهنه ساخت بودند ول یبعض

که تن  یمحل یبه خود داشتند. لباس ها یی بایخاص و ز

به  یدر یجلو  یکه گاه ییافراد بود.. سگ و گربه ها

  یکه سمت و سو  ییخوردند. مرغ و خروس ها یچشم م 

و صورت  یگل ی لباس ها باشدند. بچه ها  یم دهیده د

روستا را در  شانیکردند و قهقه ها  یم یسوخته که باز

ور به آن   نیکه با عجله از ا  یبر گرفته بود. زنان و مردان

 ریدارند... تصو  یرفتند و معلوم بود که کار مهم یور م

 را درست کرده بودند. ییبای ز یها

 دستم را فشرد. ادیمه 

 !اراینگاه نکن  ینجوریزشته ا -

  قهیچند دق یبدون توجه به دلخور یلبخند ذوق زده ا با

 گفتم: ش،یپ

 نگاه کن چه خوشگلن... ادیآخه مه  -

از  یکیهمان لحظه چند پسر جوان از کنارمان گذشتند.  در

 .ستادن یهم ا هیآمد و بق ک ینزد ، ی آنها با مکث کوتاه

 اد؟یمه  -

 زد. یو سمتشان برگشت. لبخند کم رنگ ستادیهم ا ادیمه 

 ؟ ی... خوب ال یبه، آقا دان -



 ادیزد و جلوتر آمد. دستش را به طرف مه  یبشاش لبخند

 دراز کرد.

 خبر! یقربونت برم. چه ب -

 ..گهینشد د یول یحق دار -

انداخت و با متانت سالم داد. با احترام  یمن نگاه کوتاه به

مشغول گپ زدن شدند.  دوباره ادیجوابش را دادم. با مه 

 گریوادارم کرد تا به طرف چند پسر د ی نگاه  ی نیسنگ

از آنها به من بود.  یکی یبرگردم، نگاه سبز و وحش

به   شتریکرده بود که چشمانش ب یاش کار رهیصورت ت

  کینگاهش   یچشم بخورد. اخم کردم و نگاه گرفتم. ول

 در دلم نشاند!  بیترس عج

و به راهمان  میکرد یخداحافظ ال یاز دان قهیاز چند دق بعد

که دستم توسط   می. هنوز چند قدم نرفته بودمیادامه داد

 سخت فشرده شد.  ادیمه 

 ابله، ابروم و نبر!  ی! گفتم زنم ؟یری میم ینخ ند -

  اد؟یتو مه  یگیم  یچ -

را باال   شیآبرو  یتا  کیکرد.  ریام را غافل گ  رهی خ نگاه

 داد. 

 !ینگاه کرد یوربه اون پسر چط  دمید -

 بود. ینگاه کامال عاد  هینگاه نکردم،   یجور چیه -



نگاه  نی ا ست،ی ن یخوب ادیدارا، آدم ز اله،یاون داداش دان -

 به دنبال داشته باشه. یاد یز یتونه حرفا یاون م یتو برا

 به انگشتانم وارد کرد.  یگرید فشار

 دلبرم!جمع کن خودت و خالصه تا نزدم لت و پارت کنم  -
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 حیسکوت را ترج شهینگفتم. مثل هم یزی و چ دمیکش آه

 ادیسر و ته... اخالق مه یو ب ی الک یدادم به بحث ها 

 دی شد و حرف فقط با یدستم آمده بود، منطق سرش نم

 من هستند.. یهم خطا ها پا شهیحرف خودش باشد. هم

که همه به  میقدم آن ور تر با چند زن برخورد کرد چند

حجم   نی ا میکردند. برا یسالم و احوال پرس ادیبا مه  یگرم



 دمید یم شهی بود. هم بیعج یکم ادیمه  ییاز خوش رو 

کند و   یرفتار نم یو مهربان یبه خوب انشیبا اطراف ادیز

خوب برخورد   یلیخ نجا یا یها با آدم یول رد، یگ یگرم نم

داد. البته عزت  یمهربان م ی لیو جواب همه را خ کرد یم

 هم کم نبود. ادیمه  یو احترام مردم برا

 آرام به حرف امد. م،یکه از روستا دور شد یکم

 نه؟  انیر یو ب  شیآال یب  یلیخ نجایمردم ا -

 باال انداختم. شانه

از حرف زدن هاشون ساده  یندارم، ول یمن که شناخت -

 بودنشون معلومه..

 مردم بدهکارن.. نیبه ا  یلیخانواده ما خ ،یدون یم -

 ؟ یسر چ  -

مردم  نیاومد که هم شیمشکالت برامون پ یسر هی -

آرامش  هی نجایا امیکه م شهیدستمون و گرفتن. من هم

 .رمیگ یخاص م

گرفت. کاش  یآرامش را از من م نی. کاش ادمیکش آه

توانستم آرامش  یمردم مهم بودم و م نیمنهم به اندازه ا

 آوردم.  یبه ارمغان م  شیبرا

 که گفتم.. یاز دشت نمیا -



 میآمد یفکرم مشغول بود که متوجه نشدم از چه راه انقدر

. لبخند میهمه درخت و آن رودخانه بر خورد نی که به ا

 بر لب نشاندم.  یقیعم

 !ادیمه  یاو  -

که چشم   نمیب یرا رها کرد و چند قدم جلو رفت. م دستم

و کنارش  دمیکشد. لب گز ی م قیبندد و چند نفس عم یم

رفتم. نگاهم با ذوق اطراف چرخ خورد. سر سبز بود، 

 اهیگل و گ یکرد یکه حس م ی سر سبز، انقدر یلیخ

امواج رود   یزنند و صدا یدارند با تو حرف م شیها

 .دی سرا یم  تیبرا یشعر

 یبه آرام شانیچمن نشستم و انگشتانم را رو یرو 

 بر صورتم خورد که چشم بستم. ی. باد خنک دمیکش

 ...یآروم بش نجایبا اومدن ا  یحق دار -

 شدم که کنارم نشست.   متوجه

 ارا؟ ی -

 چشم دوختم. نشیباز کردم و به چشمان غمگ چشم

نباشم،  یقبل  ادیمن مه  دی شا میینجایچند روز که ا نیا -

 انتظار نداشته باش که...  م،یبرگشت یول

 را باال آوردم. دستم



! فعال اجازه بده خوشحال باشم. بعد از چند ادیلطفا مه  -

اطرافم  یاهو ی خوام که از ه یچند روز م یسال، فقط برا

  میفارغ باشم و ترس و استرس و به دوش نکشم، همراه

 .. نهیکن؛ تنها خواهشم ا

 کرد. نییباال و پا دیی و سر تا دیکش پوف

 اد؟یمه  -

 هآ؟ -

 اصال؟ میگرد یبر م یک ه؟یبرنامه چ م،یکه برگرد یوقت -

 باشه؟  میفعال حرفش و نزن -

 باشه. -

 چیه یبلند شد و دستش را سمتم دراز کرد. ب شیجا از

 محکم دستش را گرفتم و برخاستم. یحرف
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انقدر فارغ و در آرامش کنار هم  شهیشد هم یچه خوب م 

 .میبود یم

شوم   یهم قدم م ادیبا مه  نگونهیبار است که ا نیاول یبرا

 دانمش.. یدلهره و ترس سهِم خودم م یو ب

 

 *** 

 

  دیگذرانم، با یروز خوب را پشت سر م  کی  یوقت مسلما

 نیماش کی  م،یبرگشت ی.. وقتفتدی ب یاتفاق ناگهان کی

کالفه به صورتش   ادیدر پارک بود. مه  یبلند جلو  یشاس

 .دیدست کش

 مامانم اومده!  -

 خودشون خبر دادن؟ ؟ی نگو! مطمئن -

 اونه... نیماش نی نه ا -

مانده بود که از دهنم در برود مادرت قرار بود که فردا  کم

 ! دییایب

 ای! م؟یینجایاومدن؟ متوجه شدن ما ا یچ یخب برا -

 ..ینجوریهم



 که اومده... دهیفهم یزینه بابا، حتما چ -

 دستم را گرفت. دوباره

 عاشقانه رفتار کن خب؟   یها، ول لمهیتمومش ف ارای -

 کان دادم. صدا تنها سر ت یشکست و ب قلبم

 !گهید میمجبور می . چکار کنامیادا م کمی منم  ن،یآفر -

دوست داشتنم  ی بد که به قول خودش مجبور است ادا چه

 ! ادعا دارد دلبرش هستم و...  اوردی را در ب

 .میرا قورت دادم و باهم داخل رفت بغضم

در خانه باز شد و زن  م، یگذاشت اطیقدم در ح نکه یهم

 بر لبانش نشست. یآمد. لبخند مهربان رونیب یخوش پوش

 جان؟ ادیمه  -

 زند. یهم لبخند م ادیمه 

 ...یسالم مامان جان، خوش اومد -

 احتیسفر و س  یایتنها م دایقربونت برم که... جد -

 نامرد؟ 

 من را فشرد و بعد باال آورد.  دست

 که مادِر من...  ستمیتنها ن  -

 سمت من برگشت. نگاهش 

 به به عروسم؟ -



 لبخند زدم.  محجوبانه

 سالم خانم. -

 . نمیباال بب دییایهللا زود ب ایسالم دخترم...  -

 را گفت و خودش داخل رفت. نیا

مهربون و دلرحمه، اگه  یل یمواظب باش مامانم خ ارای -

 خوره.  ی غصه م یلیبفهمه خ

 باشه چشم.  -

 یرا دوا نم یبود چشم گفتن من هم درد دهیکه فهم او 

 کرد!  

عالمه قربان صدقه اش رفت   کی ادیمادر مه  نکهیاز ا بعد

کرد، باالخره   یحساب یسالم و احوال پرس کیو با من 

 گفت: ادینشستم، مه  نکهی. اما هممینیداد بنش ت یرضا

 ..دهیدم کن مادرم تازه رس ییچا ارای -

برخاستم و به طرف  یف حر چیو بدون ه یلبخند کم رنگ با

مرا  ن یبود و ا یدستور یلیخ ادیآشپرخانه رفتم. لحن مه 

آمد با من خوب  یهنوز هم زورش م نکهیداد. ا یآزار م

 رفتار کند عذاب آور بود!
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  نتیکه غرق فکر بودم، به کاب یدم کردم و در حال ییچا

 گریرا تحمل کنم. د  تیوضع نیتوانستم ا یدادم. نم هیتک

 یفکر م ل یشدم! اوا یم وانهیبه کله ام زده بود و داشتم د

کند،   یمدت خسته شده و ولم م  کیبعد از  ادیکردم که مه 

ش  یها تیحاال بعد از چند سال هنوز هم به آزار و اذ یول

دهد و بعد از اون اتفاق هم کال رابطه من و   یامه ماد

 خانواده ام را قطع کرده!

دوستش  نگونهیاست که من ا یکردم.. ناحق یم یتالف  دیبا

نباشد من مجبور به تعهد  الشیخ نیع ادیداشته باشم و مه 

واقعا صبرم به  گریباشد.. د یباشم و او هر روز با کس

خسته  ایعاشق و متعهد به من شود،  دیبا ایسر آمده بود. 

 و دلزده شود از من... 

  رونیبه داخل آشپزخانه، از فکر ب ادیورود مادر مه  با

لبخند زدم. متقابال لبخند زد و کنارم  شیآمدم و به رو 

  نییسماور پا  یرا از رو  ی. اول دست برد و قور ستادیا

 آورد. 



 ه فکر کنم نه؟ بستش باش -

 بله حواسم پرت شد من...  -

 نه؟  میقرار بود من و تو حرف بزن -

 بله.. -

 دختر؟ یآروم نقدریهم شهیتو هم -

 .دمیخند

 وهللا چه عرض کنم. -

 به شانه ام زد. یدست

حرفا  یلی. من خزمیعز  یاز من خجالت بکش ستیالزم ن -

دم کوزه آبش و   میخجالت و بذار دیباهات دارم که کال با

 !میبخور

 .دمیخند دوباره

 چشم در خدمتم. -

 جانم! یا -

 دنبال حرفش بغلم کرد. به

 ..ادیحق داره که عاشقت بشه مه  -

 اون که... -

 حرفم آمد.  انیم



و  ییزایچ دیحرف دارم. شا یل یخ ارا،ی حرف دارم باهات  -

  دنش،یمشتاقانه منتظر شن  ای یهست یبگم که ازش فرار

 که فعال به فکرت نزدن...  قی حقا یسر کی یدونم ول ینم

 د ییبفرما  -

 .میکن  یرفت بخوابه صحبت م ادینه، فعال نه..بعدا که مه  -

 آماده ام. دیباشه من هروقت که شما بخوا -

 و با اخم داخل آشپزخانه شد.  یدفعه ا کی ادیمه 

رو   ارا ی یساعته منتظر شمام که! مامان خانم  اومد هی -

 ؟یخودت هم موندگار شد یبرگردون

 گفت: ادیبه شانه من زد و روبه مه  یدست

 ..میبر -

 .امیم زمی بر  ییمن چا -

 باشه دخترم. -

به   میکه نگاهش مستق یدر حال ادیرفت، اما مه  ادیمه  کنار

 من بود، آرام لب زد:

 .مامان.. امیبرو االن م -

جلو آمد. اخم   عیمادرش رفت. با چند قدم سر نکه یهم

 را دوست نداشتم!  شیها



  یام که در دستانش بود، را باال آورد و جلو  یگوش

کرد. بدون آنکه اجازه  نک یچشمان منتظرم، روانه س

 آب راهم باز کرد. ری به من بدهد، ش ل یتحل هیتجز

 ..ی! سوخت لعنت می گوش -

 کلمه جوابم را داد: کیفک قفل شده تنها با  با

 بهتر... -

رفت. پوف کالفه  رونی از آشپزخانه ب رمیچشمان متح جلو 

ام   یبه گوش یآب را بستم. با نارحت ریو ش  دمیکش یا

داند چرا دوباره  یانداختم و زود پشت کردم. خدا م  ینگاه 

و به هال برگشتم.  ختمیر ییبه کله اش زده! دو فنجان چا 

 ینم  نییپا میاز گلو  یزیودم انقدر ناراحت بودم که چخ

را  دنمیبود و قصد در یهنوز شکار ادیرفت. چشمان مه 

 !؟ یعنیشده  یداشت انگار! چ
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اش را خورد با اخم و تخم باال رفت.  ییچا  نکهیهم ادیمه 

 کرد.  یمادرش با لبخند به من مغموم نگاه 

 چرا ناراحت بود؟ یدون یم -

 منم سوزوند! ینه وهللا.. تازه گوش  -

 تعجب کرد و بعد قهقه سر داد. اول 

 و سوزوند؟ یگوش  -

 .دیاره تکان دادم. خند یکرد سرم را به معن بغض

 یبود ول یونم از طرف ک د  یاومد، نم یغام یپ هیبرات  -

لب به طرف فحش  ریشروع کرد ز ادیهمون لحظه مه 

 ! دنیتو خط و نشون کش یدادن و برا

 تعجب سوال کردم:  با

 بود؟ ی چ امیمتن پ دیدون یشما نم -

 و آشفته کرد... ادیمه  یلیخ یدخترم، ول دمیند -

دوست و آشنا  ادیباشد. ز انو یزدم از طرف مار یم حدس

  یها تیهم که جزو حساس انو ی.. مارادیندارم به لطف مه 

و حرف   دنیبه بعد حق د نیشود و از ا یمحسوب م ادیمه 

 زدن با او را هم ندارم.

 ارا؟ ی -

 آمدم. رونیفکر ب از



 بله؟  -

. من  گمیمقدمه دارم بهت م یدوست داره... ب ادیمه  -

شناسم، اگه دوست هم نداشته باشه، انقدر  یو م ادیمه 

 ی داره که بتونه عاشقت بشه.. که بتون تیروت حس مالک

و ندارم،  ادیمه  یآمار کارا دای.. دخترم من جدی عاشقش کن

  یادیدونم داره ز ی.. مرهیرو نم یدونم راه خوب یم یول

حال و   نی کنه. ا یم شی و خشم خرج زندگ یرحم یب

ش و ها   یالیخ یب نیو ا یربند و با ی ب نیروزش، ا

هم  یزی... تنها چادیخوام به خودش ب یدوست ندارم! م

هم  یکار و باهاش بکنه، عشقه! تنها کس نی تونه ا یکه م

 تونه عاشقش کنه، تو... یکه م

 زدم.  پوزخند

خانم! اون قبال عاشق شده    فتهیبار اتفاق م کیعشق  -

 دل سنگ شده.  ینجوریکه ا نهیواسه هم

 چپ و راست کرد. سر

 خودش گفت که عاشق شده؟ -

تو  ینقش مهم دمیاون دختره که اومد، فهم ینه ول -

داشته. خودش هم انکار نکرد براش مهم   ادیگذشته مه 

 بوده..  

 کدوم دختر؟ -

 ..دیشما نشناس دیآخه شا -



 بگو دخترم. -

 ملک بانو اسمش بود. -

!؟ نه یعنی ستین ادیمه آهان، ملک هنوز دست بردار  -

اجبار بود   هیحس عاشقانه باشه، اون  هیتونه  یاون نم

 نیدلش به ا ادیبهش دلبسته بودن! اگه مه  نیکه طرف 

به  نکه یکرد نه ا یهم قبول م  نباری اجبار ها خوش بود، ا

وصلت سر  نیبند بشه تا ا یسمونیهر آسمون و ر 

  هی یعنیگفته و ازت کمک خواسته،  تو به  ی... وقترهینگ

زن، قدرت عاشق   کیتو به عنوان   ی عنی.. ارای دیام

 !یکردنش و دار 

 حرفاست. نی دل سنگ تر از ا ادیفکر نکنم بتونم.. مه -

و زود   ریکنه، د یحسه که همه رو مبتال م کیعشق،  -

به  دیبا  ادیسوخت و سوز اصال... دخترم مه  یداره، ول

هات    ییبایاز همه ز دیکار با نیا یاو تو بر ادیخودش ب

 . یریکمک بگ

 . دیبگ گهید یبه کسا دیتون یچرا من خانم؟! م -

تو  ارایانتخابت کرده!  ادیمن تو رو انتخاب نکردم، مه  -

 ...یدار ازین ادیخودت هم به عشق مه 
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 چکار کنم خانم. دیدونم با یمن نم -

خوب  یلیدختِر خوب؟ تا االن و که خ یتا االن چکار کرد -

 ..یاومد

 ینجوریا نکهیهستم و ا ادیکه با مه  شهیمن دوسال م  -

و از سر عشق و  هیعیداشته باشه کامال طب تیروم حساس

و به  تیحس مالک نیکه ا دیدون ی! خودتون مستیعالقه ن

 یداره و فقط از سر خودخواه  شیزندگ یآدما شتریب

 هستش..

تو  یاگه خودت و آدم مهم  ارا، ی نهی اشتباه تو هم -

 !یاون و عاشق کن یتون ی نم ،یندون شی زندگ

خوام آزادم  یمن اصال نخواستم که عاشقم بشه.. من م -

 بذاره..

شنام،  دونم و با نگاهت آ  یدروغ نگو! دخترم حست و م -

 .م یبزن یحرفارو بدون رو در واست نی بهتره ا

 .دمیکش آه



و دوسش   ادیام از وضع االنم. درسته مهمن واقعا خسته -

 شه. یدلبسته نم یدونم اون هرگز به کس ی... میدارم، ول

اون دوست داره. قبال هم گفتم  ینخوا یشده، تو بخوا -

 یشناسه.. حت یو نم ادیکس اندازه من مه  چ یه ارا،یبهت 

تونم  یخبرم، از همه بهتر م  یاالن که از نصف کاراش ب

 !هیبفهمم حال و روزش چ

 نکنم که دست از سرم برداره؟ یچرا کار -

 خندد.  یم

که  یی.. کساادیکنه مه  ینم  یکار نیوقت همچ چیه - 

 خواد. یخودش م  یدن و مطلقا برا یبهش آرامش م

من چطور مجبور به  که دیدون یاما من... خانم شما نم -

 موندنم. ادیکنار مه 

 ل یم  یدونم دلت ب یم یدخترم، ول نایندارم به ا یکار -

 . ستین

و داره   نیواقعا دلم ارزش ا  ؟ییبه چه بها یدرسته، ول -

 هیکنم؟! به نظر خودم نه.. بعد  شی و قربان  میتمام زندگ

بگذره،  امگهیعمر د کی یول ام،یمدت با نبودش کنار م

من نداره! تو دوسال   یبرا یزیجز آزار و عذاب چ ادیمه 

تونه  یام فرصت داشته باشه نم گهیسال د  100نداشته، 

 خواد..  یمو ن

 ... یتو مجبور  ارا،ی -



 چکار کنم؟! دیمن با -

بلند شد. دستش را به  شی. از جادیآ یکش م لبخندش 

له  سمتم دراز کرد. مردد دستم را به دستش سپردم. سمت پ

 طبقه باال رفت و من هم به اجبار همراهش شدم.  یها

مرد تو  ه ی  ارا،یحالش شو   یا یاالن برو جو  ن، یبب -

االن نه!  یداره تنها باشه ها، ول ازی ن تی و عصبان ی ناراحت

حالش و بپرسه و هواش و داشته  یداره کس ازین یول

 باشه.. برو دخترم.

 ! دیمن حال پسرتون و خوب کن لهیبه وس دیخوا یشما م -

 دی.. شای کن یخودت هم ضرر نم یشم، ول ی _منکرش نم

انتخاب  تیزندگ یاگه عاشقت شد، اجازه داد خودت برا

 یزیهرکس و هرچ یپ  یبر یو ول کن ادیمه  یو بتون یکن

 .یخوا یکه خودت م

کار ها   نیزن قصدش از ا نیتوانستم بفهمم ا یم کاش

 ! ست؟یواقعا چ
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رفتم. واقعا چه  ایپله ها باال رفتم. مردد سمت اتاق مه  از

شدم؟ پوف   یاش م یناراحت یایگفتم االن؟! جو  ی م دیبا

 در بزنم داخل شدم. نکهی. بدون ادمیکش

 ادیمه  -

چشمانش   یبود و دستش را رو دهیتخت دراز کش یرو 

 گذاشته بود.

 هوم؟ -

 . میحرف بزن شهیم -

 بگو... -

 دارد. یدستش را هم بر نم یحت

 .گمیو م یگوش ؟یکرد نیچرا همچ -

.. من نگفتم ارتباطت و  ارایبهت اس داد  ی_اون عوض

 قطع کن؟باهاش  

برم تا به  یمن که فرصت نکردم اصال سمت گوش -

بهم زنگ نزنه و ارتباط و به قول  گهی بگم د انو یمار

 خودت تموم کنم.  

 ! دیام داشت ی میرابطه محکم و صم یلیانگار خ -



بوده  یگفته آخه تا بگم در مورد چ  یدونم چ یمن که نم -

 ؟ یختیگفت که انقدر بهم ر یو چرا اس داده... اصال چ

 نشست. شیدفعه در جا  کی

 ؟ یریگ ی! چرا انقدر پگهیخورده د یگه هی -

خوام   ی... من نمادیمه  یتو ناراحت نباش خوامیمن فقط م -

 ..یو تو به من مشکوک باش اد یب شی پ  یسوءتفاهم

که من و به   یبکن  یو کار یباش یبا کس یکن یتو غلط م -

. تموم شد در هر حال...  ستین یزی! خوبم چاندازه یشک ب

گم و همون لحظه  یم یتو هم درس شد برات تا هرچ 

 .یو کار و به بعد موکول نکن یانجام بد 

 مادرش، چند قدم جلو رفتم. ی فکر دوباره به حرف ها با

 نارحت نباش خب؟ -

 برام... ستیمهم ن  -

جلو رفتم.   شتریدم نزدم و با لبخند ب یشکند ول ی م قلبم

! ی ساالر ادیمه  اورمینبودم اگر دمار از روزگارت در ن ارای

را با عشق به خودم پس  تیسرد بودن ها نیتقاص تمام ا

 یمطمئن باش... کنارش نشستم و دسم را رو  یده  یم

گذاشتم. سرم را به طرف شانه راستم خم کردم و   شی بازو 

 کنم. یلحنم م یچاشن از ن یکم

اخم و بهم   نی و ا تیعصبان  نیا یول  ست،یتو مهم ن یبرا -

 واسه من مهمه.. یختگ یر



 یاجزا قی دق یلیزیرینش را به دندان گرفت و خ لب

کند. دسم را گرفت و به طرف تنش   یصورتم را تماشا م

 دیتخت دوباره دراز کش ی. در همان حال خودش رو دیکش

 تنش خواباند.  یخودش رو   تیو من راهم با هدا

 ؟ یگفت مهمه -

 بستم. چشم

 مهمه! -

 خشم و غضب و تموم کن.  نیخوبش کن.. ا -

 یرا به نگاه خمارش دوختم و با لبخند سر رو  چشمانم

 اش گذاشتم. نهیس

 ترسم...  یم اد،یمه  -

 ؟ یاز چ  -

برات بودم و   شهیهم  نکهیتوجه بودنت! از ا یب نیاز ا -

 ...ینداد  تیوقت اهم چی هستم و تو ه

 بس کن دلبرم. -

 یبر یکلمه رو به کار م ن یا یخرم کن یهر وقت بخوا -

 نه؟! 
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 کرد. اخم

 ی عنیندارم.  زایچ نیبه ا  یازی_من واسه خر کردنت ن

ازم  دم طرف یم  حیترج شتری کنم، ب یو خر نم یکس

 حساب ببره!

همه رو بنده و برده خودت   یکن یم یسع شتری_حساب! ب

 ..یبدون

خوام  یروش بذار، من م یکه دوس دار ی_هر اسم

 من باشن..  عیمط انمیاطراف

 مگه؟ یهست  ی_چرا اون وقت تو ک

از  یی ام و چه کارا یره ک یم ادتیزود به زود  دای_جد

 !ادیدستم بر م

! ؟یرس یبه کجا م  ینجوری_نه فراموش نکردم. فقط ا

  یدون یتو م ادیمه  ؟یو ثابت کن یزیچه چ یخوا یم  قایدق

بجز  یراه چیبهت متعهد ام و ه یدون یمن دوست دارم، م

چرا  ؟یکن یم تمی کارات اذ نیتو برام نمونده! چرا با ا



مرد  ریزن و پ ریاون پ نم؟یخانواده ام و بب ید یاجازه نم

دل   یلیرسونن آخه؟؟ اونا االن خ یبه تو م یررچه ض

چن شب و   یاگه اجازه بد نطور،یتنگ من هستن، منم هم

 شه؟یم یچ   ششونیبرم پ

 ؟ی من بمون شیپ  یتون ی نم نه؟ی_االن دردت فقط هم

 ی_نصف عمرم و به پات گذاشتم و شب و روز کنارتم، چ

 اد؟ یمه  یگیم

... چند روز  یفعال بر یشدم! حق ندار وونهید یچی_ه

رو هم بهشون   ینامزد هیو قض یر یم میگرد یبر م گهید

 ...یگ یم

 _باشه.

 بلند شدم و به طرف در اتاق رفتم. میجا از

 ارا؟ ی_ 

 توقف کردم.  میجا در

 _بله؟ 

کردن از دست   داینجات پ یداره تو رو برا یدونم ک ی_نم

 ال یهردوتاتون تو وهم و خ  یکنه، ول یم قیمن تشو 

 دارم. ینم.. من دست از سرت بر دیهست

 نیکنم واقعا روش فکر کن و چند یسوال م هی... ادی_مه 

 !ت؟یاز زندگ یخوا یم یو چند بار از خودت بپرس، چ



 یشدم. بغض کرده بودم. حت رونیدنبال حرفم از اتاق ب به

دل بسته بودم که   یعاشق شدنم هم مثل آدم نبود! به کس 

  یوجه نم چی دل نداشت و ارزش احساسم را به ه

 دانست...
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از  یکیاتاق خواب نشسته بودم و مشغول خواندن  در

 ادیبود و به قول مه  یبودم. کتاب جالب ادیمه  یها کتاب 

و گذر زمان از   یشو  ی غرقش م یچند کلمه بخوان نکه یهم

چند تقه به در اتاق خورد... مطمئن   رود. یدستت در م

 صاف کردم. یی! کتاب را بستم و گلو ستین ادیبودم که مه 

 ...دیی_بفرما

 بود. با لبخند داخل آمد. مادرش

 جان ارای_ 



 بلند شدم. میجا از

 خانم، جانم؟  هی_سالم مار

من حوصلم سر رفته تو  رون؟یب میبر  یای_سالم دخترم. م

 باهم. میحرف بزن کم ی رونیب میخونه. بر

 را کنار گذاشتم. کتاب

ره...  یواقعا حوصله آدم سر م شم،ی_منم خوشحال م

 .امیحاضر شم م

 زد. لبخند

 دختر!  مونیمنتظرم نکار  نیی_پا

 . دمیخند

 . شمی _چشم زود حاضر م

 تکان داد و رفت. یسر

 

 *** 

 

 نه ام گذاشت.شا یو دستش را رو دیخند

 _عروسمه حاج محمد...

نشسته بودم   ریمحمد دوباره به من که سر به ز حاج

 خانم را داد. هی انداخت و با لبخند جواب مار  ینگاه 



باور نکردم. خوبه، ماشاهلل  ی زن گرفته، ول ادیمه  دمی_شن

هستش، ان شاء هللا  یدختر بر و رو دار و معقول

 خوشبخت بشن دخترم.

خودتون هم  یجان، خدا نصبت پسرا ی_ممنونم حاج

 بکنه... 

 .یحاج د یکش آه

 ؟ یبه کل گهیبرگشته د ادی_ان شاء هللا... مه 

که اون  ی تا وقت ،یبده حاج یلیخ دری _وهللا فعال که حال ح

 بچم.   ایتالیتونه برگرده ا یباشه که نم ینجوریا

 رم.دخت شهی_خوب م

 _خدا از زبون شما بشنوه! 

 سمت من برگشت. ینگاه حاج دوباره

 ؟ی کن یم ی_دخترم تو کجا زندگ

 جواب دادم. یلبخند کم رنگ و محجوب با

کردم بخاطر درس و دانشگاهم، پدر  یم یزندگ ای تالی_منم ا

 هستن. رانیو مادرم ا

 !؟ ی_پس فرنگ رفته ا

 _بله...

 باباجان! یو از دست نداد اتی_خوبه که حجب و ح



 رو اوناهم دارن..  ایحجب و ح یول دی_ممنونم لطف دار

نشده  فی واسه ماها تعر  کمی یآزاد یدونم دخترم، ول ی_م

گرفتن دو کلوم حرف  ادی  یبجا م یریگ یاست، اشتباه م

 مید یو از دست م اتمونیبا ارزش و اخالق یزایحساب، چ

 گم؟ یم یچ یشی اون ور آب، متوجه م میر یم یوقت

 _بله متوجه منظورتون هستم.

 یبلند م شیخورد از جا ی زنگ م شیخانم گوش هیمار

 شود. 

 _با اجازتون... 

 ام اشاره کرد. ییبه چا یرفت. حاج رونیب

 باباجان.. شهی_بخور که سرد م

 _چشم. 

 ام را کامل نخورده بودم که برگشت. ییچا هنوز

 جلو در منتظره... ادی_پاشو دخترم مه 

 افتاده!  یچشمانش معلوم بود اتفاق  از
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از  یگذاشتم و بعد از تشکر از حاج ینیرا در س استکان

و   امدهیدنبالمان ن ل یدل  یب ادیمه  دانستمیبلند شدم. م میجا

اما   م،ی کرد که بمان یادیاصرار ز یشده! حاج  یزیحتما چ

خانه  یخداحافظ  کیزود با  یل یخانم قبول نکرد و خ هیمار

 ستادهیدر ا یجلو  تیبا اخم و جد ادی. مه میرا ترک کرد

 هیاربود. سالمم را جواب نداد و جلوتر از ما راه افتاد. م 

خانم با چشم و ابرو فهماند که جلو بروم و دستش را 

در  یکس چ یه دمید یو وقت دمیبر لبم کش  ی. زبانرمیبگ

را  ادیجلو دفتم و دست مه  یبه آرام ست،یاطرافمان ن

لب  ریگرفتم. با تعجب برگشت و به چشمانم نگاه کرد. ز

 گفت: امآر

 _آخ دلبر آخ از دست تو! 

 اد؟ یشده مه  یزی_چ

 را سخت فشرد. دستم

 بهت حاال... گمی_م

 _اخمات و وا کن فعال. 



 آخه! یو ندار اقتشی_ل

بکشم که  رونیکردم. خواستم دستم را از دستش ب  سکوت

 محکم تر گرفت.

 یبا ادا اطوار هات ازم نم نی جو ابروه واسم مونده بب هی_ 

 !ش یریگ

داره؟! مگه چکار  یحرفات چه معن ن یا یبگ شهیم ادی_مه 

 کردم آخه؟

 ...یچی_ه

 .دمی کش یبستم و آه چشم

هات با من و ناز  یلجباز نیتقاص تموم ا میبرگرد ارای_ 

. من هنوز همون  رمیگ یرو ازت م هی هات واسه بق ختنیر

 ... یایبهتره راه ب ارا،یام و توهم همون  یقبل ادیمه 

  رییرخم را نگاه کرد. لحنش تغ مین قیبرگشت و عم بعد

 کند. یم

 ! یخواب یخودم م شی_امشب و پ

 کنه. یدر باره ام م یمادرت چه فکر ادی_نه مه

 بکنه. یفکر  ی_مادر من عادت نداره در مورد کس 

خوام اصال...   یتونم، نم ینکن. نم تمیتوروخدا اذ ادی_مه 

حس گناه به من   ه ی ،یکن یبغلم م  نکهیو ا یتو نامحرم

 !دهیم



 زد. پوزخند

 افتاده؟ ادتی_تازه 

 خوامیمن م ادیشدم. مه  یم  تیاذ شهیبود و هم ادمی_نه 

. میاز هم جدا ش نا،یو ا یصور ینامزد هی قض نیبعد از ا

 تونم تحمل کنم. ینم ینجوریمن ا

 هی. مارمیبود دهیشد. به خانه رس  دایپ می در صدا بغض

قدم  ادیجلوتر از ما داخل رفت. مه  یحرف  چیخانم بدون ه

 کرده بود.  واشیرا   شیها

 ارای! ده؟یم ادیحرف و رفتار هارو  نیداره به تو ا ی_ک

 واست ها! شهیگرون تموم م

  هیدر را بست و من را به در تک م،ید یرس اطیبه ح نکه یهم

 . دمیبستم و نال خواهد چکار کند. چشم یدانستم م یداد. م

 جوِن من...  ادی_مه 
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من و دور   ی چرا ه ؟ارا ی یخوایم  ی! چ؟ی_جون تو چ

بهتره  ای..یچ یو بذارم پا ریی تغ نهمهی از خودت؟ ا ی کن یم

 ؟ یک یبگم پا 

 ینجوریا  یخوا ی... تو فقط مهی معن یحرفات ب  نی_ا

من از  ادی! مه یخودت بنداز ریغ یکیهارو گردن  ریتقص 

ورزم که   یعشق م یدارم به کس نکهیتو خسته شدم، از ا

کنه! من دوست داشته و دارم،  یواسم تره ام خورد نم

 یجورنیتونم ا ینم گهید ی... ولگمیام گفتم و م شهیهم

 باشم. فی بالتکل

 زد. پوزخند

به دلت نشسته؟ خوشت   ینامزد باز  هیقض ن ینکنه ا هی_چ

 اومده؟

 تر شد.  کینزد

  ارمیدرت ب یف یهوم!؟ از بالتکل م؟یتر ادامه اش بد  ی_جد

  ؟نیهم یعنی

 ... اریدر ن یلطفا مسخره باز ادی_مه 

 !ی... نه مسخره بازی_گفتم که دلبرم، نامزد باز



 . میصحبت کن ریفاصله بگ  کمی ادی_مه 

 دور شد.  یسر تکان داد و کم کالفه

 ... نمی_بگو بب

.. یولم کن گهی د نا،یو ا ینامزد نیخوام بعد از ا ی_من م 

خوام،   ینم نامی.. مدرک و اا یتال یگردم ا یمن باهات بر نم

خانواده ام و وطنم و   شیخوام. بودن پ یو م  میفقط آزاد

 خوام! یساده و دور از تو رو م  یزندگ هیخوام.  یم

 !شه؟یم  دهیچیبا من پ ی_زندگ

و برام  یواسم. عشق و عاشق یاش کرد دهیچی_آره، پ

 !یاندازه مرگ وهم ناک کرد

 _من دوست ندارم که!

 شکند دوباره و هزار باره!  یم دلم

سر و   یرابطه ب نی ا میمن دارم. بهتره تمومش کن ی_ول

حس مسخره  هیو تو   ... من دوست دارمادیته رو مه 

 ی نگاه م تیشخص ل ی بهم.. من و مثل وسا یدار ت یمالک

 !یکن

 ...ی_دلبرم

 خوام باشم.  ی_نم

 شه؟ی م تیحال ستی_دست خودت ن



دوست داشتن  نیمن ا ادی... مه شهینم میحال گهی_نه نه.. د

خوام.   یزجر و عذاب بکشم و نم دیمسخره که فقط من با

بمونم کنارت؟ بود  یخوا ی.. چرا میتو من و دوست ندار 

 داره؟! یو نبودم چه فرق

 .رمیگ ی_قبال هم گفتم بهت، آرامشم و از تو م

 _مسخره است.

چند  نی! تو اارا؟ی هیو بگو! دردت چ یکلمه کوفت نی_کم ا

 آخه؟ یخوایم یتو... چ یروز پدر من و در آورد

 خوام تو رو!  یاالن... نم نی ! گفتم بهت هم؟یدون ی_نم

 ...یکن ی_ده غلط م
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 باش.. یبار منطق ه یو  ایب ادی_مه 



 یبودن خارج م یرو از صور ینامزد نی _خب باشه، ا

 . واقعا زنم شو.. میکن

 کنم. یخواهش م ادی_مه 

سرت بلند   ریتو ز ست،یتو دردت من و داشتن ن  ن،ی_بب

 شده.. 

 توروخدا! ادی... مه ادی_مه 

 . میزن یتو، باال حرف م میبر  ای_ب

 دمیجلو تر راه افتاد و سمت ساختمان رفت. آه کش  خودش

اون داخل اتاقش رفته  دم،یو دنبالش روانه شدم. تا من رس

 خانم اشاره کرد جلو بروم.  هیبود. مار

 _جانم؟

 دخترم. نیبش  ای_ب

 . میحرف بزن دیگفت برم باال با  ادی_آخه مه 

 .دیخند

با خودش  کمیگذار بودن، ولش کن  ریتاث ای_حرفات گو 

 سراغش بهتره... یخلوت کنه. االن نر

 ؟داشته ریحرفام تاث دیگ یگفت که شما م یزی_چشم. چ

 د،یسرم داد کش یحرف چیاومد تو، بدون ه نکهی_هم

رو راه بندازه   ارایمن و  ینامزد نی''مامان هرچه زودتر ا



انقدر   یزیواسه چ ادیمه  ادیم  شیپدر ما در اومد! ''  کم پ

 قرار بشه... یب

مدت  هیخواد واسه  یخانم! اون فقط م یقرار  ی_چه ب 

و   دیواسه تهد ل یدل  هیمن و به خودش بند کنه تا  گهید

 بکنه نتونم ولش کنم! یکار  هی ای ادی دوباره دستش ب تیاذ

و نگاه کن دختِر  ادیبا چشم باز تر رفتار و اخالق مه  کمی_ 

 دوست داره.. ادیخوبم... مه 

 االن گفت نداره! نی_هم

روان شد. دستم را  میو اشک بر گونه ها دهیترک بغضم

 گرفت.

  رییبخاطرت تغ دیاون اگه به تو بگه دوست داره با ارای_ 

 نیگرفته با ا ادی ادیکنه.. مه  رییخواد تغ یکنه و اون نم

 یکنه! دخترم من م یکننده اش زندگ رانیخراب و و  یخو 

 شهیکه درونش ر  یحس نیهم لهیو به وس ادیخوام مه 

 یکه م یهست یتو تنها کس ارای. میاریبه خودش ب کرده

 ..ی نجات بدو  ونا یتون

  رییشما تغ یبرا  دیکن ی_اون شما رو دوست داره، کار

  یو براش مهم. نه من دیکنه. بخاطر شما که مادرش هست

 که دختر مردمم و... 

 نکن تا واست بگم. هی_گر

 را پاک کردم. میاشکها



 .دیی_بفرما

من و دوست داره چون مادرش هستم و   ادیمه  ارا،ی  نی_بب

حس   هی ست،ین یقابل باور ریجالب و غ ادیز زیچ نیا

که همه به مادرشون دارن.. اگه متفاوت بود که  هیعاد

بد انجام  یهمه کارا نیشد و ا  یبخاطر منم شده، خراب نم

 ..یتو فرق دار یرفت. ول ینم  راههیداد و به ب ینم

 ندا...آخه؟ اون اصال دوسم  ی_چه فرق

 حرفم امد. انیم

 دخترم. ی! خودت و نزن به نفهمگهید ارای_بسه 
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خانم، اتفاقا سر عقل   هینزدم مار ی_من خودم و به نفهم

چند  ن یو عاشق کنم، تا هم ادیاومدم. منم اول خواستم مه 

بهتره خودم و   یتونم، ول یکردم م  یهم فکر م شیروز پ

 گول نزنم!

 !  ؟یعنیخوام گولت بزنم  یمن م یکن ی_تو فکر م

قابل تحمل شده!   ریمن غ یبرا  تیوضع  نی خانم ا هی_مار

چقدر من و عذاب داده... اگه شما  ادیمه  دیدون یشما نم

. من دیکرد یدوست داشتنش و باور نم د،یمن بود یهم جا

 گهید زیهرچ ایو  دی زن یمن و گول م دیگم شما دار ینم

از اونچه که  یلیدلش خ ادیخوام بگم مه  ی... من فقط میا

سنگ تر و سخت تره.. عاشق هم بشه،  دیکن یم فکرشما 

 نم.و مطمئ نیا ست ین هی مثل بق

 و مطمئنم... نیکنه منم ا یم  رییتغ ی_ول

 خوره من!  ی_چشمم آب نم

 هیپس؟ واقعا برام سوال شده.. از  یچکار کن  یخوا ی_م

طرف  هیکنه و از   یاون ولت نم یدون یم یگ یطرف م 

 یخوایم ی.. چیکن یبه دست آوردنش تالش نم یهم برا 

 !ارا؟یواقعا 

و دارم. من  یزندان هی... من چند ساله حس مو ی_آزاد

کنه  یازم دوا نم یدرد چیکه ه یعشق ی! ولادمیعاشق مه 

خوام   یبرام حکم طناب دار و داره رو م شهیو هم



واقعا...  دی کن یخانم شما من و درک نم هی! مارکار؟ یچ

 ادیکنه اصال! من آرزومه مه یمن و درک نم یکس چیه

خامه! بهتره به  الِ یخ ینه، ولک رییدوسم داشته باشه و تغ

 ..ادیعاشق کردن مه  یایباشم تا تو رو  یفکر راه خالص

!   رهی تاث یدونم ب یم ی_برو باال باهاش حرف بزن.. ول

 یاون تا االن تونسته تو رو نگه داره، از االن به بعد هم م

 تونه.

 .دی _شما کمکم کن

برو باهاش صحبت کن فعال.. بعدش هم   ارا،ی_برو باال 

و عاقالنه  یو خوب فکر کن. همه جوانب و به درست نیبش

اون   دیکشه دخترم. تو با یاز تو دست نم ادینگاه کن... مه

 یعشقت، کس یبرا  ی.. تالش کنیکن بندیو متعهد و پا

 خب؟ می معامله کن هی ا ی. اصال بزمیکنه عز  یمحکومت نم

 ؟ی _چه معامله ا

به  یبرا ، یهست ادیمدت که به ظاهر نامزد مه  هی نی_ا

دست آوردن دلش تالش کن، اگه شد که شد، اگه نشد، 

 ...ارایبکنم دست از سرت برداره  یخورم که کار یقسم م

 آخه؟ دیکن  یاالن کمکم نم نی_چرا هم

تا االن هم شده و   شه،یعاشقت م ادیدونم مه  ی_چون م

نکردم  دیکه سف ابیموها رو تو آس نیخبره! ا یخودش ب

 اومده دستم. یاز زندگ یزیچ هیدخترم، 



  رییتغ ادیمه   نکهیخواستم، هم یرا م نیکه از خدا هم من

من    یتنها برا نکهی دست بردارد، هم شیکند و از کارها 

مادرش  نی من! کاش خدا از زبان هم ری باشد و دلش گ

 درست شود.  زیبشنود و همه چ
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و راه اتاقش را  دمی کش یخانم، آه هیاشاره دوباره مار با

 گرفتم. چند تقه به در زدم.  ش یدر پ

 ...ارایتو  ای_ب

 یداخل رفتم. پشت به من جلو  یتند تر زد و به آرام قلبم

 بود. ستادهیپنجره ا

 .می حرف بزن_اومدم که 

 جلو تر کارت دارم. ای_ب



 را بستم و جلو رفتم. در

 _جان؟ 

آنکه نگاهم کند و به عقب برگردد، مچ دستم را  بدون

. تنش را مماس با تنم کرد و  دیگرفت و جلو خودش کش

 چشمانش را به چشمان درشت شده من دوخت.

بهت  دیچند بار با  یروز ،یدلبر من  ، یمال من نکهیا  ارا،ی_ 

 کنم؟! یآور ادی

...  ندیخواستم شدت عشقم را از نگاهم بب یبستم، نم  چشم

 لب گفتم: ریز

 ...ادی_مه 

 زند. یگونه ام نشست. آرام آرام بوسه م  یرو  لبش

 چی.. هیاز دستم خالص بش یتون ینم ارا،ی ی_دلبر من

ذارم. تو   یموضوع نم نیهم سر ا یمعامله و قول قرار

  یم ادیمه  یو فقط و فقط برا... ت یمن بمون یبرا دی با  د،یبا

 شد؟!   تیحال  ،یمون

 را دور گردنش حلقه کردم و چشم گشودم.  دستانم

 ...ادی_مه 

 یپوست گردنم م یو کم ستیآرام ن گرید نباریاش ا بوسه

 را چنگ زدم. شی سوزد. موها

 ... نکهینه ا می_اومدم حرف بزن



 یکند. جا یکه بر لبانم زد، خفه ام م یدفعه ا کیبوسه  با

خواهد به هر  یبوسد. انگار فقط م یصورتم را م یبه جا

را ثابت   تشی نحو شده مانع صحبت کردنم بشود و مالک

 کند! تنش را پس زدم.

 ! بستش کن گهی لطفا د ادی_مه 

 شیرا گفتم و زود خودم را به تخت خواب رساندم. رو  نیا

 .دمیدراز کش

و   ید ی چقدر عذابم م یترکه، کاش بفهم ی_سرم داره م

 رومه...  یو روح یچقدر فشاِر روان

 تی... من کارید ی_بسته دلبر! خودت خودت و عذاب م

محال بودنش   یکه به خوب ی زیچ ،یدون یندارم خودتم م

 ن،ی! بب گه؟ی د یکن یبرات معلومه، چرا روش اصرار م

... کمتر یاریخودت به وجود م  یعذاب و برا یخودت دار

 رانی که ا یمدت نیکن خب... لذت ببر از ا ریذهنت و درگ

مدت فقط با  هی نیآروم! لذت ببر که ا  درو من انق  میهست

 تو هستم. 

االن؟!  کردمیچکار م دیزدم و چشم بستم. من با پوزخند

 دو سر را عاشق کنم من! و ید نیآخر چگونه ا

شنوم که پوف  یلحظه تلفن همراهش زنگ خورد. م همان

 کشد. یم

 _بله؟ 



 ....._ 

 گرده.. ی_سالم. مادرم فردا بر م

 ...._ 

 . میصحبت نکرد ارای_هنوز با خانواده 

به  شی که صدا دیگو  یدانم شخص پشت خط چه م ینم

 اوج گرفت.  کبارهی

 ؟ یمهر یمن  یِ _آخه فضوِل زندگ
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توجه به من دوباره سر   یتعجب به ستمش برگشتم. ب با

 زند: یم ادیخواهرش فر



بشو قوز باال قوز!   ایدارم تو هم ب ی_کم مشکل و گرفتار

. دختِر من و دوست ستمیقلم و من ن هی نی جان، ا یمهر

دونه  یبده و م  یزندگ ل یهست که باهاش تشک یکی نداره، 

 نیمن ا  دیچرا با گهیپس د شه،یکه باهاش خوشبخت هم م

کنم؟! مادرم که برگشت باهاش حرف بزن  لهیوسط بهش پ

 ...اراست ی یزندگ ی گفتم که تنها انتخابم برا نخودت...م

چشمانش را به چشمانم دوخت،  یزند و وقت  یتند م قلبم

را با   یشود. جواب مهر یم شتریو ب شتریضربان ب نیا

 هنوز لحنش دعوا گونه است. یدهد، ول یم یولوم کمتر

که  ی! مگه فقط خودت آدمیکن  ی_خب بدرک که باور نم

 از سنگن؟ هیو بق یدل بد

 ...._ 

خوام از  یبرام فرق داره. نم ارای ی ول ستم،ی_آره خوب ن

.. روز هیقض نی هم به غزل نداره ا یربط  چی بدم. هدستش 

 خوش. 

 را تمام کرد و کنار من نشست.  تماس

 _دلبر؟

 .دمیکش آه

 _جان؟ 



  یم یاکنه من، تو هم خسته و کالفه یدرد م یلی_سرم خ

تو و   ی ها  یبدون لگد پرون م؟یبخواب  کمیدونم، باهم 

 سر و ته!  یب یو بحث ها  یالک یحرفا

شکمش  یرا دور کمرش حلقه کردم و سرم را رو دستم

 گذاشتم.

  هیتو هم مثل بق شدیم یچ ؟ یکن رییشد تغ یم یچ ادی_مه 

 هی ه ی... مثل بقیدوسم داشت ای یشد یمن م بندی مردا پا

شد االن واقعا باهم   یم ی. چمیعشق دو طرفه و آروم داشت

و  یخوشبخت اقتیاگه منم ل شدیم ی! چم؟یکرد ینامزد م

 عشق و داشتم؟ 

 و...  می _قرار بود حرف نزن

کنم و   یم  دایبار فکر کنم در عمرم جرات پ نیاول یبرا

 حرفش را قطع کردم. 

 دارم حرف بزنم. ازی_ن

 و تنم را در بر گرفت. دیدراز کش کامل 

 _بعدا بگو دلبر! فعال فقط بخواب...

  یکه سرم رو  یدهم و در حال یحرفش گوش م به

نوازد، به   یگوشم م  ریز قایلبش دقاست و ق اشنهیس

 روم، آنهم در کمال آرامش...  یخواب م

 *** 



 

که شدم، با گرگ  داریاست، فقط ب  یچه وقت  قایدانم دق ینم

کنارم نبود. بلند شدم و از  ادیهوا مواجه شدم. مه  شیو م

  دایو آشپزخانه پ ییرایرا در پذ یرفتم. کس رونی اتاق ب 

بلند صدا  یخانم را چند بار با صدا هیو مار ادینکردم. مه 

.  کردکس جواب نداد... ترس در دلم رخنه   چیه یزدم، ول

 شدند؟! بیکجا غ

 

 

 

 #Part39 

 

 

 

 

 میرفتم و در همان حال به صدا زدن ها یدر خروج سمت

نبود! از ترس   یهم کس اطیادامه دادم. نبودن، در ح

به شماره  میباال رفته بود و نفس ها می سرعت قدم ها

 یحسش م یزد که به خوب یافتاده بود. قلبم انقدر تند م

از پشت ساختمان من را به اون   یخنده کس  یکردم. صدا



که   دمیکش غی بودن انجا هم، ج یخال دنیدسمت کشاند. با 

وزد و   یبلند مرد همراه شد. باد م یبا خنده ها میصدا

باد ترس  یهوهو  زد،یر یبهم م شتریرا ب شانم یپر یموها

 کند... یرا در جانم گسترده م

دفعه از خواب  کیکه به گونه ام خورد،  یضربه ا با

نبود، خدا را  تیو واقع  دمیکه د یخواب  یلب برا ری. زدمیپر

ام  یدر آغوش منج یحرف  چی ه  یشکر کردم و خودم را ب

 انداختم. 

 ! ارا؟ی_چت شد 

شناسم و دستم را محکم تر دورش  یرا م ادیمه   یصدا

 حلقه کردم.

 یآشفته م یدونم از بس که فکرم مشغوله، خوابا ی_نم

 . نمیب

نکن! حاال چه خواب  ریذهنت و فکر خودت و درگ ی_الک

 ! ؟یدید

خوام بهش فکر کنم... تو کنارم خواب  ینم یحت یچی_ه

 ؟یبود نییپا ا ی یبود

 بودم.  نیی_پا

 د؟ی_مادرت صدام و شن

 _مادرم رفت.



 _کجا؟!

و  لشیکه حرف زد، زود بار و بند یدونم با مهر ی_نم

 جمع کرد و رفت.

 اد؟ی_مه 

 _ها؟ 

 ؟ ی_مادرت و دوس دار

 ...گهی_مادرمه د

 !یدوسش دار یلیکنم خ ی_آخه احساس م

 معلومه برام مهمه... ارای_مادرمه 

 _خدا حفظش کنه.

 آمدم. رونی آغوشش ب از

وحشتناک  یلیخوابم خ یکرد، ول  تتیصدام اذ دی_ببخش

ترسم، تو خوابم تنها بودم،  ی م یلیخ ییبود. من از تنها

 دهی! ترسدیوز یم یدیبود و باد شد شیهوا گرگ و م

 بودم واقعا... 

 زد. لبخند

  ،یباهام باش د یگم تا آخرش با ی_واسه همینم هست که م

 دلبرم.  یخوام تنها باش ینم

برم  دهیشانه ام انداخت و دوباره به حالت خواب یرو  دست

 تنش را که حس کردم، چشم بستم. ی نیگرداند. سنگ



 ست؟ یبهتر ن یکن تیفاصله رعا کمی ادی_مه 

 به صورتم خورد.  شی نفسها

 _نه!

 بده... یلی_حالم خ

 .دیام را بوس گونه

 کنم. ی_خوبش م

 کن لطفا.. یحالم خوب بشه، دور یخوا ی_اگه م

 !یش یکه خوب نم ی_آخه اونجور 
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 نکن خب... تی_اذ

 و برخاست. دیکش پوف



 ام سر رفته. رون،حوصلهی رم ب ی_من م 

 دارم هوا بخورم. ازین ام؟یمنم ب  شهی_م

حاضر  یا قهیمونم، ده دق ی.. زود فقط منتظر نمای_ب

 رفتم من... ،ینش

 _باشه.

 

 *** 

 

 لتونه؟یحاج محمد فام نی_ا

 _نه، دوست عمومه.. 

 د؟ یروستا هست نی_شما اصالتا اهل ا

 . میستی! نه ن یپرس ی_چقدر سوال م 

 .._خب سوال دارم

 حالت قهر رو بر گرداندم. به

به  دیپرس یزیام چ یزنم اصال، هرک یحرف نم گهی_د

 من جواب بده بگو زبونش و موش خورده!  یجا

 را فشرد و سرش را کنار گوشم آورد. دستم

 گم خودم خوردم.. ی م گه،ی_نه د



 یانداختم.  چه خوب م ریشرم سرخ شدم و سر به ز از

با   ینجوریهم شهیآرام باشد، هم نقدریهم شهیشد که هم

لب  ریاش که ز  یعصب  یصدا دنی. با شندییایدلم راه ب

 ینگاهش را ط ریداد، با تعجب مس یرا فحش م یکس

بود که آن روز به من زل زده بود! از  یکردم. همان پسر

 دهنم در رفت.

 بود؟ یپسره اسمش چ نی_ا

 خشم آلودش سمت چشمانم برگشت. نگاه

حروم زاده  نیا یبدون یا کنجکاو شد _به تو چه؟! چر

 بوده؟! یاسمش چ

 .دمیخند

 سوال کردم.  ینجوریبابا، هم ی_چه کنجکاو 

در مورد پسر   یکن یام سوال نکن! تو غلط م  ینجوری_هم

دلبر گفته باشم!  یکن ی اصال... نگاش نم یمردم سوال بکن

جفت چشات و    ،ینگاهم سمتش رونه کن مین  هی یچون حت

تونم و انجامش هم  یکه م یدون یم ارم،یاز کاسه در م

 دم.  یم

 _چشم. 

 ن ی_آفر

 ...ششی_خب نرو پ



تونم که نرم.  ینم ششی دادم برم پ قول  ی_من به حاج

 یاغیافسار نگات دستت باشه تا  ی تون یبعدش هم، نم 

 نشه؟

 نیا هیچ ،ی.. حاجزهیکه عصابت بهم نر گمی م زم،ی_نه عز 

هم به اون   یاومده، ربط شیبخدا فقط سوال پ ه؟شیآقا م

 نداره.

 _پدرشه.

 _نگو!

 _چرا نگم؟ 

 آخه... هیمرد خوب  یلیخ ی _حاج

 ؟_خب
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 هی... ادیبنظر نم یپسره آدم خوب نی ا گه،ید نی_خب هم

 خوره.  یبه بچه اون مرد نم ییجورا

پسِر حاج  فهیح  یبگم، ول یدونم چ  ی_خوب و بدیش و نم

 محمد باشه! 

 ادی_مه 

 شده بود. شتریب شی ها اخم

 _ها؟ 

 چقدر دوست دارم اخمو؟ یدون ی_م

 دیخند  کج

 نکن فعال تا... ی_دلبر

حرفش را قطع کرد و   ادیاز کنارمان رد شد که مه  یزن

با آن زن شد. من هم آرام سالم   کیمشغول سالم و عل

 و خوش رنگ زن به من دوخته شد. یدادم. چشمان آب

 .زمیعز  ی_سالم دخترم. خوش اومد

 ممنونم. یلی_خ

 دستم را فشرد.  ادیکرد و رفت. مه  یخداحافظ زن

به حرمت  اد،یداخل، دارا هم دنبالمون م می_االن که بر

تو باهاش اصال حرف  یگم من، ول ینم یزیچ یحاج

 نزن... فقط سالم. 

 ؟ یچ  دیپرس یزیچ ی_چشم. اگه سوال



 مونه، خودم هستم. یجواب نم ی_ب

 . دمیرا بوس شی بازو 

 _قربون خودت برم من...

 یدر برابر ابراز عالقه ها شهی. مثل همدیگو  ینم یزیچ

 یب نی از ا ردیگ یکند و قلبم درد م یمن سکوت م

 و سرد بودنش!  یاحساس 

 

 *** 

 

شد که باعث خوشحال  یجور  ادیمه  دنی محمد با د حاج

گفت و حال و احوال   یتعجب همه شد.  مدام خوش آمد م

 یهم با لبخند و طاقت جواب م ادی. مه دیپرس یرا م ادیمه 

 داد.

 اشاره کرد. ال ید به دانمحم حاج

 جان..  ادیدم کن واسه مه  ییچا هی_پاشو پسرم 

 م،یو باهم باش یاومدم چند ساعت نهیولش کن بش ی _حاج

 خورم. ینم یزیچ

 ..یینجایامشب و ا ،یمرد حساب هی_چند ساعت چ

 .دیخند آرام



 یخونه بهتره، بازم بهت سر م میبر ی_قربون محبتت ول

 ...ال یدان نی. بشمیزن

 به من نگاه کرد. یحاج

 عروس خانم؟ ی _خوب

 شکر خدا.. ،ی_ممنونم حاج

تا االن هم صبر کرده بود  نکهیدفعه داخل آمد. هم کی  دارا

و جواب سالمش را  دیکش یآه یبود! حاج بیفکر کنم عج

 ادیبه من و مه یداد. با لبخند بزرگ یبا سر تکان دادن

داد...  یانداخت. نگاهش آدم را بدجور آزار م  ینگاه 

دستش را  کیتر شدم.  کینزد ادیبه مه  یناخودآگاه کم

 از پشت حلقه کرد. مدور کمر

 یباالخره حرف یبه دارا نگاه کرد. حاج یچشم ریز  ال یدان

 زند. یبه وجود آمده را بهم م نیزند و جو سنگ یم

 ؟ یبسالمت دیکن یم یعروس  یجان ک ادی_مه 

 ادیو حاال بابا ز  ستیکه فعال مشخص ن تی وضع_وهللا

 . می.. زمان خاص و در نظر نگرفتیحاج ستیخوب ن

پدرت آرزوش سر و سامان گرفتن تو   ؟ی_خوب که چ

پسر! خودم فردا  یدست بجنبون کمیبوده و هست. بهتره 

 زنم. ی بهش زنگ م
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 با عجله به حرف آمد.  ادیمه 

بعد از   ارا،یخانواده  ش یپ میبر  دیجان! فعال با ی_نه حاج

 . میزن  یاون خودمون بهش زنگ م

من جلوترش با بابات حرف بزنم پسرم؟  شهیم ی_خب چ 

 نکنه... 

 د یخند ادیمه 

خودت باهاش  بگم به دمیصبر کن قول م کمی ی _حاج

 . یحرف بزن

 ن؟یگرد یبر م ی_باشه باباجان.. ک

 .می افت ی_فردا بعد از ظهر راه م

 _بسالمت پسرم.



بلند روبه  یبا صدا   ال یکرد که دان ال یاشاره به دان یحاج

 آشپزخانه گفت:

 شد؟ یچ ییچا نی_خاله بابام کچلم کرد، ا

 .دیاز آشپزخانه به گوش رس یو زنانه ا فیضع  یصدا

 ..یاالن حاج ارمی_م

گفتن نداشتم واقعا  یبرا  یحرف چیه نکه یبودم و از ا معذب

 .میگشت یشدم. کاش زودتر به خانه بر م یحوصله م  یب

 

 *** 

 

شد شب  یراض ادیانقدر اصرار کرد که مه  یحاج باالخره 

که مانده  نی از ا ادیخودش هم ز نکه ی . با امیرا آنجا بمان

 یکرده بود به رو  دیتاک ی خوشحال نبود، چند بار میبود

حال  نی... با انجای معذب و ناراحت هستم ا اورمیخودم ن

چهره ام درهم بود. دارا از بعد شام رفته بود و تا  یکم

شب برنگشته بود.  12به   کیهم که ساعت نزد االن

بار ساعت را نگاه    کی قهیهر چند دق یمتوجه بودم حاج

 کشد.  ی م یقیکند و آه عم  یم

کردن بودن و منهم  یمشغول تخته نرد باز ادیو مه  ال یدان

را  ادینشسته بودم. تلفن همراه مه  یحوصله گوشه ا یب



برداشتم. روبه من نشسته بود و فورا متوجه شد. منتظر 

 گفت: یبودم تذکر بدهد، اما به آرام

 _دو صفر دوازده..

 _جان؟ 

 _پسوردش..

نبودم که  نی زدم و با ذوق رمز را زدم. به فکر ا ی لبخند

اش  یمجاز یرسان ها امی در پ ای  شیو زنگ ها  امیدر پ

 ینبودم، به هر حال م یریسرک بکشم و دنبال مچ گ

اش هستند   یهم در زندگ یگریدانستم غیر از من کسان د

 ...  یهرچ ایباشد  انتیحاال خ

دارد،  ادیو برنامه سرگرم کننده ز یفکر یدانم باز یم

 همان ها گشتم.  یپس پ

دارا،   یدفعه ا کی دنیهم کردم، اما با سر رس  شی دایپ

 م یبلند شوم. در همان لحظه گوش میمجبور شدم از جا

 زنگ خورد. به اسمش نگاه کردم. ادیمه 

Malek 

را  یحرف گوش یرفتم. ب کشیو نزد دمیبر لبم کش  یزبان

رفت. دارا از  رونیب یگفتن با اجازه ا از دستم گرفت و با

 فرصت سو استفاده کرده و من را مخاطب قرار داد.

 و داده بود دستت که باورش سخته!  شی_نگو گوش



 زدم.  پوزخند

 _شوهرمه..

کنه! امروز نباشه، فردا با    یکار که ترک نم انتی_آدم خ 

 دلت و بهش خوش نکن. ادیرو هم، ز زهیری م یکی

 خود پندارت! ش ی_کافر همه را به ک

 ادیرا گفتم و فاصله گرفتم. اما متوجه شدم که مه  نیا

 یلیپشتمان بوده.. نگاهش سرخ بود و معلوم بود خ

شده که به حرفش گوش ندادم و با دارا هم  یعصبان 

 صحبت شدم. 
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 بستم. چشم

 . میجون من بخواب-

 

 گفت و فاصله گرفت.  یآرام باشه

 

 ***' 

 

و استرس تمام  یزد و از شدت خوشحال ی تند تند م قلبم

پدر  نم،ی را بب م یها نیزتریقرار بود عز نکهی. ا دیلرز  یتنم م

را  ادیرا داشتند! دست مه  یحکم زندگ میکه برا یو مادر

 محکم فشردم. 

 ..ادیمه  -

 ها؟  -

 خوشحالم!  یلیخ یوا -

تونم  ی... بخوام مارای زیبسته! کم عصابم و بهم بر -

 االن برت گردونم. نیهم

 . زدیر یمنهم بهم م یعصا

 به خانواده ات؟  یکن یم میپس پدر و مادر نداشته معرف -



  ابون،یکار تو کوچه خ یعالف و ب ادهیکه ز ینه.. اون -

مدت ادا پدر و مادرت و در  هیواسه  انیم دمیپول م

 که خودتم باورت بشه!   یجور هی... ارنیم

 کردم. بغض

 !یرحم یب شهیمثل هم -

 ...یندادم. بهتره کمتر سر و صدا کن رییمن قول تغ -

 خب؟ ییچه سر و صدا -

 میر ی م گم؟یم یچ ی فهمیدارم م یمحله آلرژ نیمن به ا/-

 .یپدر و مادرت و قانع کن  دیساعته با 1

 اخم و تخم تو اونوقت؟! ن یبا ا -

 ...ای  یکن یبستش م ارای -

 باشه. -

 یپرستاره درو باز کنه زود، نم نیخوبه. زنگ بزن به ا -

  دایخوام بمونم پشته در و سروکله بچه فضول محلتون پ

 بشه!

 مال منو. یو بده زنگ بزنم، شکوند تی گوش -

حرف تلفنش را دستم داد. شماره هلن را حفظ بودم.   یب

کند.  یاالن در را باز م  نیگفت هم یخبر دادم و با خوشحال

خواست از ته دل زار  یدلم م م،یدیدر رس یجلو  یوقت

لبخند  ی حت ادیاز ترس مه  یبزنم، بعدش قهقه سر دهم. ول



کردم بغضم را آشکار نکنم.   یا مر امیهم نزدم. تمام سع

سالم داد  یی. هلن با خوشرودمیگذشتم. لبم را گز اطیحاز 

فقط سر تکان داد.   ادیو منهم با محبت جواب دادم. اما مه 

 .ستادیا اطیگوشه ح

 منم صدا کن. ،یکه سر بحث و باز کرد کمی_برو 

 .زمی_باشه عز

زود بر گونه ام  یلیخ می. اشکهامیهلن داخل شد با

لرزان به طرف اتاق خواب پدر و مادرم  ینشستند. با پاها 

باز کردم. پدرم چشمانش را به  یرفتم. در را با دو دل

ام شدت  هیخواب بود. گر قیسقف دوخته بود و مادرم عم 

  یضیگرفت که توجه پدرم به طرف من جلب شد. لبخند عر

 .ستبر لبانش نش

 ارا؟ ی_ 

رساندم و تنش را محکم در آغوش دو خودم را تختش   با

 یفرستادم و درحال هی به ر یتنش را با تشنگ  یگرفتم. بو 

و    دمیرا بوس شیکردم صورت و دستها یم هیکه هنوز گر

قلبش را  یخواستم صدا یقلبش گذاشتم. م یسرم را رو 

و   دارمیب دارهی! که بستیبشنوم و کامال باور کنم خواب ن

 هستم.  نمیزتریزدر آغوش ع

 

 



 

 #Part44 

 

 

 

 

رفت.  یو قربان صدقه ام م دمیبوس یهم مدام م پدرم

شد. اول تعجب  داریمن و بابا ب  یمادرم از سر و صدا ها

کردن. به آغوش او پناه بردم  هیکرد و بعد شروع کرد گر

 ینم  نکهی. ادمیاو راهم بغل کردم و بوس ریدل س کیو 

داد. البته   یآزارم م یلیبلند شوند خ شانیتوانستند از جا

و  شی بابا فقط دست ها ی. ولندیتوانست بنش یم نماما

حال مادرم بهتر  نکهیتوانست تکان دهد. ا یگردنش را م

 یبهتر م یبابا هم کم شده بود خوشحال ترم کرد، کاش

 کمیبود که  نیاگر کم هم بود مهم نبود، مهم ا یشد.. حت

 کند. شرفتیحالش پ 

 با لبخند داخل اتاق آمد.  هلن

 خانم؟  ارای_ 

 را پاک کردم و خوشحال جواب دادم. میاشکها

 _جانم؟



 برن..  دیبا  د،یعجله کن کمیگفتن که بهتون بگم  ادی_آقا مه

منتظر است. سر تکان  اطیدر ح ادیآمد که مه  ادمی تازه

کردند  یدادم و به سمت پدر و مادرم که منتظر نگاهم م

 نگاه انداختم.

 دهینباشه و نرس یاالن وقت مناسب دی _خب مامان، بابا، شا

شد. من...   یواقعا عجله ا یشروع کنم. ول دینبا

 راستش...

 انداختم. نییرا پا سرم

باهاتون حرف بزنم.  ید موضوعتا در مور رانی_برگشتم ا

که باهاش   ییبودم با همون آقا  ای تالی که ا یچند سال نیتو ا

آدم متشخص  یلیخ دمیدر ارتباط بودم و فهم میتصادف کرد

هستند... االن هم حدودا   یو خانواده دار و با اصل و نسب

 گفتم ازدواج دادن، من هم  شنهادیبه من پ شی دو سه ماه پ

منتظر  اطیبا خانواده ام حرف بزنم. راستش االن تو ح دیبا

 ..انینظر شما هستند تا بعد با خانواده ب

 اخم کرد.  پدرم

 که جور کرده بودم تعجب کردم!   یی دروغ ها از

که بره، با بزرگترش که اومد، حرفامون و   ی_بهتره بگ

 !می زن یم

 تو؟ ادی باباجان االن ن یعنی_ 



تر و خانواده بهتر سر و  با وجود بزرگ یزی_نه.. هرچ

 .رهیگ یسامان م

 تکان دادم. یسر

 _باشه چشم. 

 !دمیترس یم ادیواکنش مه  از

 رفتم. کشیزد. نزد یقدم م اطیدر ح داشت

 با خانواده.. انیجان با بابام حرف زدم گفتش ب ادی_مه 

 ه؟ی_خب جوابش چ

 آخه!  ه یکه بپرسم جوابت چ شهی_نم

 ! ارایکنم  یکه خفتت م یدون ی_اگه نه باشه چي؟! م

نداره  یلیدل اد،یمه  گهید هی .. خواستگارهیچه حرف نی_ا

 باشه. ی جوابشون منف

 !ارنی که بخوان نه هم ب یباشه. مگه تحفه ا یمنف  دی_نبا
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 سکوت کردم. یشکست ول دلم

 کنن.. ینه مخالفت نم  -

  یبرات گوش رونیب ای ب یبهانه ا هیدنبالت، به  امیشب م -

 تا ازت خبر داشته باشم. ارمیم

 ؟ یمن از کجا بدونم اومد -

 زنم.  یپرستاره زنگ م نی به ا -

 که خودم هستم. یچند روز نی خوام بفرستم که بره ا یم -

 ش.برم یفعال بگو باشه، شب با خودم م -

بود، نکند چشمش را گرفته  بایکشد. هلن ز یم ر یت قلبم

 رفته؟!  ی دختر باز یباشد؟! نکند دلش باز پ

 تکان دادم و بدون حرف پشت کردم. یسر

بلد   یخداحافظ هیحداقل  یر یم نییپا یسرت و انداخت -

 ؟ یبکن یستین

 . نمتیب  یم اد،یبسالمت مه  -

 شهی هم به طرفش هم برنگشتم. چقدر سخت بود که یحت

من   ی وقت برا چیترس از دست دادنش را داشتم. البته ه

دانستم که  یرا م نیبود. من ا ل یدل ینبود و ترسم کال ب

زود از  ای ریمن نبوده و نخواهد شد! او د ی وقت برا چیه



اندک وقت  نیحوصله ا یشد و حت یمن هم خسته م

دهد و فقط من را کنارش  یز دست ما مها را ه   یگذران

خوش   گرشی د یچگونه با دلبر ها نمی دارد که بب ی نگه م

 گذراند. یاست و وقت م

 یو آزار دادن من نم تیاذ ال یخیوقت ب چیدانم ه یم  چون

 شود!  

 

 *** 

 

سال نشستم و به پدر و مادرم غذا   کیبه  کیاز نزد بعد

ام گفتند.  یو از کودک  میدادم، باهم بحث گذشته ها را کرد

بغلشان کردم. حس  ریدل س کی و  دمیعالمه خند کی

خانواده داشتن محشر بود... چقدر خوب بود بودن در 

 ادیو گرم بودند. کنار مه  ی میصم  نگونهیکه ا  ییجمع ها 

 نبودم. موقت خود  چیه

 میشد، اخر شب بود و داشت یام کامل م یخوش داشت تازه

که هلن اشاره کرد کارم دارد. با خنده  میخورد یم وهیم

 بلند شدم و به آشپرخانه رفتم.

 در منتظر شما هستن. یزنگ زدن، گفتن جلو  ادیآقا مه -

و برو   یو جمع کن چند روز لتیتو هم وسا م،یبر  ایب -

 استراحت گلم.



 ممنونم.باشه االن،  -

 زدم. یهال برگشتم. لبخند به

... بدرقه یمرخص رهیو م  یرم با هلن، چند روز یمن م  -

 اش کنم. 

از مامان بابا  مانهیصم یلیلبخند زدند. هلن خ هردو 

همراه با  ییبرنامه غذا ک یکرد و به منهم  یخداحافظ

یادداشت کرد و دستم  یرا در کاغذ شانیساعت قرص ها

وقت  چیاش کردم. من ه ی کر راهعالمه تش کی داد. با 

 کرد. یم یدگیرس ادیبه حقوقش نداشتم، مه  یکار

که با  یبا عجله جلو آمد و در حال ادیمه  م،ی که رفت رونیب

اخم جواب سالم هلن را داد، دست من راهم به طرف 

  یبرا یخداحافظ ی. دست آزادم را به معندیکش نشیماش

  یبا صدا ادیهلن تکان دادم که با لبخند سر تکان داد. مه 

 بلند به هلن گفت:

هلن،  یمنتظره تا تو بر ستادهیکه سر کوچه ا ینیماش -

 رسونتت خونه.  یوقته م رید

 یهم م دیشا ایام شد.  یحسود  یکرد و رفت. کم تشکر

 کند! ینم یخوب یبه کس ل یدل یب ادیدانستم مه 
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 گفت:  یعصب  م،یکه رفت نیماش داخل 

ثابت  یخوا ی! م؟یبرس یکه به چ یساعته منو کاشت هی_ 

مامان   شی پ یاومد یآزاد شد یل یخ ؟یزرنگ  یل یخ یکن

هم بکنم  ستتیسر به ن نجایبابات؟ بدبخت اونا که االن ا

که  ییزایو چ یی! به کساستی از دستشون ساخته ن یکار

  ای یبکنن دلخوش نباش! گرفت یکار چیتونن ه یبرات نم 

 کنم؟  تیحال

 منتظر بودم هلن حاضر بشه.. اد،ی_بسته مه 

فقط من... دلت به   ،یفقط من و دار یگفتم که بدون ی_کل

زنن خوش   یبارم بهت زنگ نم هی یسال  یکه حت یا  فهیطا

 یگشتی هم که تو دانشگاه باهاش م  ینباشه. اون بچه قرت

هم  رتیبا غ یآقا ن یتونه بکنه، ا  یبرات نم یکار چیه

راحت   التیخ نیتونه بخوره ا ینم یگه  چیهم ه  یا یمحل

چون   ، یایو ب یباشه. پس بهتره کمتر رو عصابم راه بر

 فقط من کنارتم!



نبود که   تیداشت. اگر واقع تیعا واقعواق دیکردم. شا  بغض

توانست از من سو استفاده کند و    یآنقدر راحت نم ادیمه 

 انداختم.  نیی! سرم را پادیایهم در ن یکس چیه  یصدا

  یچکار کنم من؟ اصال چکار کردم که اومد یگی_االن م

 !؟ یزن یحرفارو م نیا

 .نیفقط حواست باشه هم ،یچی_ه

 _برم؟

 بغلم انداخت. ی لیموبا

 االن بهم زنگ بزن کارت دارم.  نیبرو هم ا،ی_ب

 _باشه. شب خوش.

 را گرفت. دستم

کنم  یم اهی! روزگارت و سارای ارنی_مامان بابات نه ن

 ها...

 غمت نباشه. شهیتر نم  اهیس نیاز ا ی_باشه، ول

از دست دادنش  یو ندار یکس چی_نه چرا نشه! تو ه

 ؟ یعنیبرات سخت باشه 

 بود! یجد یلیتعجب برگشتم. صورتش خ با

 ؟یچ یعنی_ 



 یلیهمونه که فکرت رفت براش... من خ  گه،ید ی_گرفت

رحم تر و نامرد ترم. حاال  یب   یکه فکرش و بکن ی از اون

 ...یبر یتون  یم

 شدم.  اده یحرف پ یب

 

 *** 

 

م. ظرف ها را بابا را خواباندم و هال را جمع کرد مامان

افتاد  ادمی کوفته به رخت خواب رفتم. تازه  یشستم و با بدن 

را  ی! با عجله رفتم و گوش زنگ بزنم  ادیقرار بود به مه 

 آوردم. اس داده بود. 

که  یزنگ زد 1! تا نیحاال بب ارمی)من پدر تو رو در م

اون خراب شده رو، رو سرتون خراب  امیم ینزد ،یزد

 کنم.( یم

فرصت مانده بود.   قه یدق 10ساعت نگاه کردم. هنوز  به

 فورا زنگ زدم.
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 .دمیاش را شن  یعصب  یصدا

 مگه؟! یقرار نبود بهم زنگ بزن ؟ی_کجا گم و گور شد

 حواسمان نبود. د،ی_ببخش

 ه من نباشه! حواست ب ی_غلط کرد

   م؟یبحث نکن شهیخوام، م یمعذرت م ادی_مه 

   شیشد صدا خسته

 ام. یجور  هی  ارا،ی_ 

 زم؟ یعز ی_چه جور

 تونم کپه مرگم و بذارم.  ینم یستین یول یدونم لعنت  ی_نم

 لبخند زدم. 

! یراه انداخت ی مونده، خودت باز نامیو ا ی_فعال نامزد باز

 یهم از دوست دخترا یخبر یران یمدت که ا هی نیا

 نه؟  ستی رنگارنگت ن

 _ببند دهنو! 

 باشه. اد،ی_باشه مه 



که روز اول آورده بودمت، کارت  ی همون هتل ای_فردا ب

 دارم.

تونم   ینم ستیچون هلن هم ن ؟یبگ نطوریهم  یتون ی_نم

 تنهاشون بذارم.

 اومدم دنبالت..  یوقت ارمیو م یکی_ 

 . زمی_باشه عز

دوباره دراز  دمیحرف تماس را تمام کرد. پوف کش یب

  چی . انقدر خسته بودم که حوصله فکر کردن به هدمیکش

 را نداشتم. زیچ چیکس و ه

 

* 

 

 یبا مشت در را م ینشده بودم که کس داریهنوز ب صبح

زد. زود رفتم تا   ی. مرض که نداشت چرا زنگ را نمدیکوب

 بود.. ادیم.  مه نشوند در را باز کرد دار یمامان بابا ب 

 هولم داد. اطیداخل ح به

 ؟ یتر تنت کن  یلخت نی_نبود از ا

 _خواب بودم. 

نذار! برو زود حاضر  شیمال و منال منو به نما ،ی_هرچ

 .میشو بر



 ؟ی_پرستار چ

 _آوردم.

گفت آورده، مطمئنا آورده بود. زود حاضر شدم   یم یوقت

 رفتم.  ادیو با مه

 

* 

 

 دلبرم! ی_خوش اومد

 ریز ینداشت. معلوم بود نقشه ا  میبرا  یحس خوب ش یصدا

اصال هم قرار  دمیسرش است. به تخت که نگاه کردم، فهم

داشته باشد. لباس خواب  یوجه خوب چ ینقشه اش ه ستین

  میرا برا ایدن یلحظه ا یتخت بود، برا یکه رو یقرمز

 کرد.  کیتار
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من نباشد و مال زن   یبار دعا کردم لباس برا نیاول یبرا

 آمد. کی کنم، نزد یبه لباس نگاه م د ید یباشد. وقت  یگرید

و  تیلعنت  یچشما اد،یدونستم. بهتم م ی_خوشت اومد؟ م

 کنه رنگ قرمز... بپوشش! یتر م رایگ

 _ها؟ نه ممنون.. 

 دستور بود. بپوش... ارا،ینبود  شنهادی_پ

 . از پشت بغلم کرد. دمیبر کمرم نشست و لرز عرق

 که خودم تنت کنم؟! یکن یناز م هی_چ

 بستش کن.  ادی_مه 

 یهرچ دیبا  یعنی ،یمال من یاصال وقت ،یدلبرم ،ی_نامزدم

کنم مال  تیحال  یجور هیخوام  یچشم. امروز م یبگ گمیم

 که کامل باورت بشه. ،یمون یمن م یو فقط برا یمن

را از سرم برداشت. همانگونه که ازپشت در  یروسر 

را باز کرد و از   میمانتو   یآغوشش بودم دانه دانه دکمه ها

 یکار چیبودم و ه ستادهیا ی تنم درش آورد. مثل آدم آهن

که با  اوردی که تنم بود را خواست در ب یکردم. تاپ  ینم

 بغض گفتم:



 _نکن توروخدا...

را نشنیده، با سرعت  میاصال انگار صدا نمیب یم یوقت

تخت پرتم کرد.   یفاصله گرفتم. مچ دستم را گرفت و رو 

 زد. مهیخ میرو  خودش بالفاصله

 !دمتینکش نجای ا یکنم، الک ی من کارم و م ی_اونم نپوش

. من دوستش داشتم دیبستم که لبانم را به دندان کش چشم

 خواستمش... ینم نگونهیا یول

 را در پنجه فشرد. میبازو 

 !هیچ اتیتاوان لجباز دمی_نشونت م

 دیزنگ خورد. پوف کش بشیاش در ج یلحظه گوش همان

دستش دست من را گرفت و تلفنش را   کی با  یو در حال

دهد،  رشیگفت، خدا خ یبود و هرچ  یجواب داد. هرکس

با عجله من را ول کرد و سمت در رفت. به  ادیچون مه 

 منهم اشاره کرد دنبالش روانه شوم. 

 .دمیرا پوش میبلند شدم و مانتو  یلبخند بزرگ با

نشسته بود. تا سوار شدم   تی و عصبان با اخم  نیماش یتو 

نگفت...   یچیبه خانه ه  دنیبه سرعت راه افتاد. تا رس

 که گفتم، دستم را گرفت. یخداحافظ

ولت کردم، امروز  یکرد ی_فکر نکن چون التماس م

 یروز هینشد، فردا، فردا نشد پس فردا! خالصه بدون که 



مواظب خودتم باش، برس  نم،ی. برو ببرمیگ  یبد حالت و م

 برس... یل یبه خودت، خ

و سر تکان دادم. هزار بار خدا را شکر کردم.   دمیکش آه

 یکنم چطور ی... هنوز هم باور نمایخدا یچقدر بزرگ

در از داخل باز شد.  دم،یر که رسد ی! جلو ینجاتم داد

  ییبایکه گرفته بود زنگ زده.. دختر ز یبه پرستار دمیفهم

بود و باعث شد دستم مشت شود. با لبخند سر تکان دادم  

سوار   ادیو تشکر کردم. برگشتم و متوجه شدم مه 

از دختر گرفت و با  ینکرد، فقط شماره کارت نشیماش

 سرعت دور شد.

 گذشته بود.  ریو وارد خانه شدم. امروز هم بخ دمیکش آه
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آماده کردن ناهار بودم که تلفن خانه زنگ خورد.   مشغول

باشد و از برگشتنم با خبر  عادیم دمیترس  یم یهنوز گاه

مادر  ی گفتم و جواب دادم. اما صدا یشده باشد. بسم الله 

 کرد.  رمیغافل گ ادیمه 

 جان..  ارای_سالم  

 د؟ یخانم خوب هی_سالم مار

 مادرت؟  یتلفن و بد  یتون ی_ممنونم دخترم. م

 _بله حتما..

. ندیبش لچریو یتوانست رو  یبه طرف مادرم رفتم. م زود

. مادرم را زود به کنار تلفن رساندم. با  بابا خواب بود

 کرد. یتعجب نگاهم م 

 _کارتون دارن...

تلفن را برداشت. نفس   یکرد و خودش دست برد گوش اخم

 یاسترس م دمیشن یو دور شدم. اگر م دمیکش  یقیعم

خودم   ی لب برا ریمشغول شدم. ز می گرفتم. به ادامه کارها

 شروع کردم آهنگ خواندن

 کنه برده یمرده... اون االن فکر م هی_روح من چند وقت

سوزم که دلم آخرش از عشق خودش  ی م ینیاز ا من

 خورده 



 یکنم من اصن نم ی درد و بهت حال نیصدا رفتم که ا یب

 کنم. یتونم با تو خدافظ

 کنه یدردا فروکش م نیگذره ا یروزا م نیا

 کنن! یشلوغش م ی لکخوبم چشام ا االنم

 مامان بلند شد.  ی. صدادمیکش آه

 دختر! ای ب ارای_ 

 کنارش رفتم. زود

 _جونوم؟

کنم واسه   دارشیبابات ب  ش یببرم پ ایکوکه ها! ب فتی_ک

 یچه خانم محترم ارا ی یدخترش خواستگار اومده.. وا

 بود.

 هستن. یخوب و با احترام یلی_آره خب کال خانواده خ

 لبخند چشمک زد. با

 _تو هم که دلت رفته انگار!

 یکه خوب شهیخوبن. نم گمیدارم م ینجوری_نه مامان هم

 و حاشا کرد. 

 دونم. ی_بله م

 .دمیخند



 یگم، دوست دارم با پسرشون ازدواج کنم. م ی_دروغ نم

هم که داره،  یکار و کاسب ه،یخوب یلیمامان؟ آدم خ یدون

عالقه اش و ثابت   یعنیبه من لطف داشته  یل یبعدش هم خ

هوام و داشته..  بیتو کشور غر یلیسالها خ نیکرده. تو ا

 اوقت  یلیبد بودم و نجاتم داده، خ طیبارها بوده که تو شرا

 دست تنگ بودم و.. 

انقدر   گه یمیگم به بابات دلت با پسره است د ارا،ی_باشه 

 فک نزن دخترم.

 _نه مامان جان! 

 بابات زود...  شی_ببر منو پ

 _چشم. 

 ن ی_آفر

بابا بردم و خودم زود برگشتم تا ادامه کارام  شیو پ مامان

بکنن.. مطمئن    یکه مخالفت دمیترس ی م یلیو انجام بدم. خ 

 کشت!  یشد و منم م یم وونهید ایبودم مه 
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بابا زود به آشپزخانه برگشتم و   شی از بردن مامان پ بعد

بعد  قهی. چند دقدمیبزرگ چ ینی س کی یسفره را رو 

 زدند و منهم ناهار را به اتاق بردم.   میصدا

 

دادم که  یگذشته بود و داشتم نهار بابا را م  قهیدق چند

نگفتم و  یزیدستش را به عالمت صبر کن تکان داد. چ

غذا   شتریمامان بابا ب یقاشق را در کاسه برگرداندم. برا

 کردم.  یدرست م یآبک یها

  ادیخواد ب یخان قبال به تو گفته که م ادیمه  نی_ا

 ؟ یخواستگار

 _بله بابا..

 _خب؟

 _جان؟ 

ترم دلش ! رو تخت افتادم دخهیبه چ یچ نمی _بگو برام بب

 افتاده؟  ییچه اتفاقا گهیخبر بوده! د  یرفته باباش ب



و انتخاب کرده..   ادی_باباجان دلش رفته نه، عقلم آقا مه 

هستن، اول با خودم حرف زدم و بعد   یخوب یلیخانواده خ

 کردن.  شیهم رسم

 جون عمه ام، عقلم. چه مسخره بود.   آره

 ؟ ی_قبال با خانواده اشم حرف زد

 مادرشون._بله 

 . مینی بب انی_خوبه... ب

... آه  ی! ولیگفتم بابا مخالفت نکن  یجرئت داشتم م کاش

 . میو به ادامه ناهار خوردن مشغول شد دمیکش

 

* 

 

 لبم آورد.  یخواب آلود آخر شبش لبخند رو   یصدا

 تو؟  یشد  یچ اد،ی_جان؟ مه 

 _هستم بگو.. 

 _تو که خوابت گرفته بود. 

 گوش دادم.  ارای_بگو 

 .. یکارم دار یگفت  یتو زنگ زد زم،یبگم عز یچ_ 

 _خب آره، مامانم زنگ زد؟ 



 ادی_آره.. مه 

 _ها؟ 

 ..یچی_ه

 گه؟ ید ی_با خانواده ات حرف زد

 آره.  ی_تا حد

که  نیبچ ینقشه ا هیکن،   شونی_تا فردا شب کامل راض

مارمولک! دوتا  یکارا رو خوب بلد نیشن، تو که ا  یراض

 حله.  یکن  ییمظلوم نما

 نگفتم عادت داشت طعنه بزند.  یچیه

 کنم. یم یفکر هی_ 

 قطع نکن! یخوابم ول ی_باش. من م

 _چشم. 

گوش دادم.  شینفسها ینداد. چشم بستم و به صدا یجواب

. فقط خدا دمیترس یآرامشش هم م نیاز ا یحت دم،یترس یم

آدم نبود! انقدر  بگذراند. عشقم هم مثل بچه  ریبه خ

دوستش داشتم که حاضر بودن هر روز را با شکنجه و  

فقط  یشوم و شب ها از درد خوابم نبرد، ول داری کتک ب

جز   ی هم راه دیعشق؟ شا ایبود  تیمن باشد! خر یبرا

 عاشق بودنش نداشتم. 

 



 *** 

 

 ..ارای_ 

 رفتم. رونیبابا باعث تعجبم شد. با عجله ب  یعصب  یصدا

 _بله؟ 

 . نمیتو اتاق من بب ای_ب

 عجله رفتم داخل با

 _بله بابا؟ 

  نیزنگ زد االن... راسته حرفاش در مورد ا عادی_م

 پسر؟! 

 . بدبخت شدم! زدیر ی م قلبم
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 کردم مسلط باشم. یدهانم را قورت دادم و سع  آب

 _کدوم پسر؟!

.. یکنیو م فشیتعر یدار یاومد یکه از وقت ی نی_هم

 ...ت یکه اومده خواستگار  ین یهم

 اصال اون از کجا خبر داره؟! عاد؟یگفته م ی_چ

  یگیم یپسره چه کاره ست که تو ه نی_تو به من بگو ا

 داره؟ یکاسب

 _خب...

رفتم.  رونیلحظه زنگ خانه به صدا در آمد. زود ب همان

 !؟یدیچطور به دادم رس ااا،یخدا یوا

 ستم،ی هم خوش شانس ن ادیز دمیرا که باز کردم، فهم در

 !ختیر یخونم را م ادیروبه رو شدم. مه  عادیچون با م

 فدات؟   یچرا خبرم نکرد ؟یبرگشت یک ؟ی.. خوبارای_سالم  

 ! ست؟ین یآدم خوب ادیمه  ی_چرا به بابام گفت

 _هست؟

بر خورد که جواب سالم و احوال    تشیدانم به شخص یم

کردن از  تیاش را ندادم و فورا رفتم سراغ حما یپرس

 ...ادیمه 

 من هست. ی_آره برا



 ...یستی_دروغ گفتن و بلد ن

به  میشود که زانوها  یباعث م عادیاز پشت سر م  ییصدا

 . ندی ایلرزه در ب

مشکل خودته  گه،ی داره دروغ م ی کن یتو فکر م  نکهی_ا

 آقا پسر!

 سمتش برگشت. عادیم

دارا  هیشما ما پی تر یمحله برا نی! اخان ادی_به... مه 

 کم نباشه؟   کمی

 _اومدم خونه پدرزنم.

 ...یحرفارو بزن ن یزوده ا کمی_ 

 دهان قورت دادم. آب

ها رو بس کن.. االنم بگو  یمسخره باز نی لطفا ا عادی_م

 شده بوده.  ی اشتباه  هیبه بابا که 

پسر  نیا  یها یکه از کثافت کار یتو نبود ؟ی _چه اشتباه 

 یهاش رو بهم خبر م تیو ازارو اذ یگفت یمن م یبرا

 شده؟! مهربون شده؟ یحاال چ  ؟یداد

خوام باهاش    ینداره.. فقط دوسش دارم و م ی_به تو ربط

با من  ینسبت چیه چون یمانع بش ی تون یازدواج کنم، نم 

 یبابا  شی پ  یرفت یکاره من! چکار دار چیه  یعنی... یندار

 من آخه...  



 رفت. عادی_باشه، بگو به بابات م

که   یخودت باهاش حرف بزن خواهشا، گند ایب عادی_م

 و خودت جمع کن.  یزد

کنار بروم. وارد  تکان داد و اشاره کرد از سر راهش سر

را بست.  اطیهم زود داخل آمد و در ح ادیشد. مه خانه 

حرکت  کی یبرد. ط اطیدستم را گرفت و من را به ته ح

منتظره محکم بغلم کرد. سرش را در گردنم برد و بعد  ریغ

 زد، آرام زمزمه کرد. قیچند بوسه عم نکهیاز ا

که کرده رو راست و   یغلط  نی _فقط دعا کن بتونه ا

شونمت... خودت   یم اهیکنه، وگرنه به خاک س ستیر

 ؟ی بهش خبر داد

 زد. ی تند تند م قلبم

 من برگشتم. دهی_نه بخدا... من اصال خبر نداشتم که فهم

 من باورت ندارم. یول یگی_تو م

 ادی_مه 

 که در بغلش جمع شدم. دیکش یقیعم نفس

 _ها؟! 
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 زشته... رونیب ادیم عادیاالن م ریفاصله بگ  کمی_ 

 نهی بب خوامیم  رم،ی! نخ؟یمال من نهیبب  یدوست ندار هی_چ

 ..یو بدونه فقط واسه من

 .دمیکش آه

 ...ادی_بابام در مورد کارت سوال کرد مه 

 حواس جواب داد.  یشانه ام گذاشت. ب یرا رو  سرش

 _خب؟

 بهش؟ گفتمیم  ی_چ

 _بگو تاجره... 

 ش ناموس مردم!_آره فرو 

 حاال... ی_هرچ

 حاال؟  یبگم تاجر چ ادی_باشه مه 

 دونم بگو فرش... ی_چه م 



 مگه؟   هی_مسخره باز

 دم.  یخودم و اون کاره نشون م ، ی بگ یهرچ ی_نه ول

 ؟ی_خانواده ات چ

 کنم.  ی_هماهنگ م

 ...یعنی_ 

 یکن یخبرن، فکر م یمن ب ی_اونا که از کار و زندگ

 ...گهیکنترلم کنن د رم؟یخوان زن بگ یم یواسه چ 

من را در آغوشش  شتریب ادیدر خانه که آمد مه   یصدا

  نکهیشود. هم یخورد م شیاز کارها  شتری. عصابم بدیکش

 رفت، ازم فاصله گرفت. رونی از خانه ب عادیم

 رم. ی_منم م

 _بسالمت..

دنبال حرفم پشت کردم و وارد خانه شدم. حوصله جر و   به

  ییحرف و سر و صدا چیه  یبحث با بابا را نداشتم پس ب

. سرم داشت دمیدراز کش نیزم یبه اتاق خودم رفتم. رو 

 .دیترک یم

شدم. حالم از خودم   ی م یداشتم روان گرید ادیدست مه  از

  میخورد! از ناتوان یداشتم بهم م ادیکه به مه  یو عالقه ا

زار بودم. کال دلم   یبدهکارش بودم هم به شدت ب نکه یو ا



و هر لحظه منتظرم که   ستیخوش ن یبه زندگ گرید

 !رمیبم

 

 *** 

 

صبح انقدر رفت و امد کرده بودم که مامان به تنگ  از

 ی. ول رمی تذکر داده بود آرام بگ یآمده بود و چند بار

جا  کیتوانستم  یبود و نم  ادیز یلیکه داشتم خ یاسترس

 یفرق داشت، من م هیبا بق یلی. استرس من خستمیبا

و  دیا یخوش ن ادیبزند که به مزاج مه  یپدرم حرف دمیترس

زنگ در خانه   یرا بهم بزند. صدا یتگارمراسم خواس

و به  دمی. پوف کش دیلرز یبه شدت م می آمد. دست و پا

لب زمزمه  ریزور سمت در رفتم. چند بار اسم خدا را ز

 هیفرد صورت خندان مار نیکردم و در را باز کردم. اول

به  یبود. شباهت  ستادهیا یخانم بود، کنارش هم مرد جد 

 سالش معلوم بود پدرش است.  و نداشت، اما از سن  ادیمه 
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جواب داد اما  ییسالم دادم. مادرش با خوش رو آرام

با  ادیسرد... خود مه  یکم یو حت یعاد یلیپدرش خ

 ی بد خلق  یبا کم  یبود. مهر ستادهیا یخواهرش مهر

در  یجواب داد و خودش تنها سرش را تکان داد. از جلو

. انقدر استرس داشتم ندی ایکنار رفتم و تعارف کردم داخل ب

 دقت خوب معلوم بود.  ی کمکه لرزش بدنم با 

 

 

 *** 

 

استرس  یبا کل یشب باالخره امد. مراسم خواستگار آخر

خوب   زیهمه چ یو ترس تمام شد و به طرز باور نکردن

از امشب گفت که ببرمش  یب بابا بدون حرف جلو رفت. ش

 لچریو  یبابام رو تخت بود و مامانم رو  نکهیتو اتاقش.. ا

خجالت بکشم نه، از  نکهیکرد، نه بخاطر ا یم تمیاذ کمی

معذب بودم و غصه  دندید یم فی را ضع  دشانخو  نکهیا

 یدر زندگ یخودم هم ناراحت نبودم، هرکس یداشتم. برا



ام  یبه اتاقم رفتم، گوش نکهیل! همدارد به هر حا یمشکل

 داشتم. ادیاز طرف مه  ام یپ کیرا برداشتم. 

 کارت دارم.* یبخواب یزنگ بزن هروقت خواست هی*

که عاشقشم بشم  یآرزو داشتم زن کس  شهیزدم. هم زنگ

 زیهمه چ قایافتاد دق یاتفاق م  نیو حاال که داشت ا

 . مینداشت برا  یخوش چیبرعکس بود و ه

 گفت  یعصب یجواب داد با صدا  نکهیهم ادیمه 

 !؟یبتمرگ ی_تازه خواست

 ؟؟ یزن یحرف م ینجوری... چرا اادی_مه 

 ..یآبروم و برد  ی_چته؟ چرا امشب انقدر ناراحت بود

 !یخوشحال بود یلیخودت خ ستی_ن

 کرد. ی_فرق م

 ! ه؟یغمت چ  گهی_تو که کارت راه افتاد د

هرچه زودتر برسم به عذاب دادن  خوامیفقط م ،یچی_ه

 تو!

 ؟. برم بتمرگم یدیاالنش هم رس نی_نگران نباش هم

دنبالت بعد از ظهر حاضر  ادی_برو فقط فردا مامانم م

 باش. 

 _باشه.



و پوچ و   چیرا قطع کرد. پوزخند زدم چه رابطه ه تماس

 .میداشت یسر و ته  یب

 ! آخرش که چه؟م؟یبود واقعا به کجا ختم شو قرار

 چه بود واقعا؟  فیتکل
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معذب  یادیآمده بودم ز رونیخانم ب هیبا مار  نکهیا از

 ژیپرست نیهم یبود، ول یو با وقار کیزن ش یلیبودم. خ 

 کرد آدم حس کم بودن بکند! یم یخوبش کار  یادیز

 یهم از من نظر م یلباس انتخاب کردن بود و گاه مشغول

کردم که بتوانم خوب جواب  یام را م یخواست. تمام سع

فکر  یام را در رفتارم نشان ندهم، ول یرغبت  یدهم و ب

 موفق نبودم. اد یکنم ز

که  دیمنهم برداشت. خر یهم به زور چند لباس برا  آخرش

که  یبا حرف یول میگرد یتمام شد فکر کردم به خانه بر م



ها را  زیچ ی لیآورده تا خ رونیامروز من را ب دمیزد فهم

 .دیبگو 

 هی میخور ینهار م میر یتموم شد، م دمونی_االن که خر

  کمیو البته،  می زن یقدم م میر یخوب و بعدش هم م یجا

 باهات حرف دارم.

خانم چون مامان و   هیمار میزود برگرد کمی شهی_اگه م

 بابام... 

 حرفم را تمام کنم. نذاشت

  ینگران گهیپرستار فرستاده تا غروب اونجاست د ادی_مه 

 خواد دخترم. ینم

بود و فقط با لبخند تشکر کردم. از حرف زدن با   یمنطق

 داشت! یادیز  یبودم، توقع ها یخانم فرار هیمار

 م،ی رستوران مجلل خورد کیناهار را در  نکهیاز ا بعد

 .میآمد رونیب

 جان... ارای_خب 

 _جانم؟

 ،یباش ینجوریتو! دوست ندارم ا ی_دخترم چقدر کم حرف

 گفته باشم. یاریکم م فهیتو طا ی لیخ ینجوریا

 موندگار باشم. ستی_من قرار ن

 .ستیکه دست خودتت ن نی_ا



 متاسفانه... ستیدست من ن یچی_آره ه 

رو   نجای بود که تا ا نیبرداشت نکن، منظورم ا_نه اشتباه 

و  تی زندگ ؟ی کن یتالش نم ادیمه  ریی تغ یچرا برا ،یاومد

 کن.  داریپا

 است. جهینت  ی_هه.. آخه تالش هم بکنم ب

  یعنیدارم  دینباش.. دختر من بهت ام  ینجوریلطفا ا ارای_ 

 . یتون یمطمئنم که م

 د؟ یقولتون هست ی_هنوز رو 

کنم دست از سرت برداره،  یم یکار_آره، اگه نشد من 

 . یتالشت و بکن تینها  دیتو با یول

عوض   ادیدونم مه  یمن م یخانم حتما.. ول هی_باشه مار

 .شهینم

اون و   ستی _حاال تو تالشت و بکن، تازه ما که قرار ن

 میگردون یبر م شیاون و به خود واقع م،یعوض کن

 ...نیهم

 چکار کنم؟ دی_من با

 االن بهش زنگ بزن. نی_هم

 بگم؟  ی_چ

 دنبالمون.  ادی_بگو ب

 .شهی_خب آخه روم نم



 _تو زنگ بزن بگو من گفتم.

زودتر از  یلیرا گرفتم. خ ادیتکان دادم و شماره مه  سر

 انتظارم جواب داد

 _بله؟ 

 زم؟یعز یجان خوب  ادی_سالم مه 

 ؟ یکه انقدر مهربون نهیهنوز واسه ا یمادرم شی_ها؟! پ 

دنبالمون اگه  یایمادرت گفت زنگ بزنم ب زم،ی_آره عز

 .یندار یکار

 االن.  امی_نه آدرس بده م

 کنم. ی _باشه اس م

 _خوبه دلبر...

خانم  هیبه صورت خندان مار یکردم بعد با گنگ یحافط خدا

 نگاه کردم.

 _االن چکار کنم؟ 

 _آدرس و براش بفرست، بعدش هم خودت برو...

 _کجا برم؟

 البته  سای_وا
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 برگشتم. سمتش

 _بله؟ 

 اومد برو..  یوقت سای_وا

 ! ییذاره برم تنها ینم ینجوری_ا

 ذارم اصرار کنه. ی_نگران نباش نم

داشت و  استیس یلیزن خ نی. استادمیتکان دادم و ا سر

خواست من را  یاست و م یجد یلیمعلوم بود قصدش خ

 ببندد... ادیمه  شی به ر

خانم گفت بدون   هی. ماردیرس ادیکه مه دیطول نکش ادیز

 یخانم خداحافظ هیبروم. از مار ادیبا مه  کیسالم و عل

را در گوشم انداختم و   میها  یکردم و دور شدم. هندزفر

 ام فکر کردم.  یرفتم به زندگ یکه آرام آرام راه م یدرحال

 کردم. یپل  ینیاسی یاز عل  یآهنگ



 است نهیاست، پِر وصله پ دهی_دِل من ضربه د

 ی گاِه ناب هیتک هیواسش  تو 

همه جا تو فقط  کهی تار  یوقت ،یمثل مهتاب یخوِد نور تو 

 یتاب  یم

 یتا کیشد که  دهیاز عقب کش یدفعه شانه ام جور  کی

 ادیمه  یاز گوشم افتاد. نگاهم به چشمان عصبان  یهندزفر 

 افتاد. آب دهان قورت دادم.

 _سالم. 

 زنم؟  یساعته واسه بابام بوق م هی _زهِر مار و سالم! 

 هندزف...   دی_ببخش

تو  نییپا یگاو سرت و انداخت  نیع ی_خفه! راه افتاد

دنبالتون؟ خودت  امی ب یتو مگه نگفت ؟یکه چ ابونیخ

که انقدر واسش  ی نیو بب یها؟! قراره ک  یکن یچکار م

 اصال؟  یر یکجا م ؟یخودت و خوشگل کرد 

تو؟ گفتم مادرت خسته است زود بره خونه  یگیم  ی_چ

 کمیباهاتون... دلم گرفته بود خواستم  ومدمیمن ن گهید

 قدم بزنم.

 نیتو ا یفت یراه ب رهیگ یوقت روز دلت م نی ا ی_غلط کرد

 مکان شلوغ! 

 ...گهیمامانت منتظره برو د ادی_باشه مه 



رسونم بعدش  ی _سوار شو عصاب ندارم. اول مامان و م

 تو رو.. 

که داشتم سوار  یتکان دادم و تند پشت کردم. زمان سر

خانم و چشمکش باعث شد  هیشدم لبخند مار یم نیماش

 لبخند بزنم.

 

 *** 

 

 دستم را گرفت. ادیخانم وارد خانه شد، مه  هیمار نکه یهم

 _امروز خوش گذشت؟

 ل یاست. دل یعصبان  یلیدانم خ یطعنه داشت و م لحنش

 !جوش زده بود ینجوریدانم چرا ا ینداشت نم  یخاص

 خوب نبود. ادمیز یبد نگذشت ول گه،یبود د  دی_خر

 !یشیهار م ومده،یتو ن یرفتن برا رونی_نه انگار ب

 _چکار کردم آخه؟!؟؟ 

 بهت. گمی_م

 سرعت از آنجا دور شد.  با
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 خونه تون که؟ ومدین گهیاون پسره د نم،ی_خب بگو بب

 فقط...  ومده،ی_نه ن

 یرفت و واقعا م یتند م یلیسمتم برگشت. خ  فورا

 .دمیترس

 ؟؟؟ ی_فقط چ 

 بار به خونه زنگ زد. هی_ 

 ؟ ی_تو جواب داد

 .عادهیدونستم م ی_آره خب.. من که نم

 گفت؟  ی_حله، چ

 ...اینگفت مه  یمهم زی_چ

 پرسم مثل آدم جواب بده. یسوال م  ی! وقت_خر فرض کن



 _گفت هروقت...

 ارای_ 

 من هستم کمکت کنم. ی شد مونی_گفت هروقت پش

 دفعه بحث عوض کرد.   کی  یلیخ

 امی_فردا شب مامان خانواده ات و شام دعوت کرده، م

 دنبالتون. 

 ... نمیبگم بهشون بب دی_اول من با

 د یحرفم پر امیم

 . انی_مامانت گفته م

  اد؟ی_خوبه. مه 

  ؟ی_چ

   ا؟یقضا نیا شهیتموم م ی_ک

 دونم.  ی_فعال نم

   م؟یعقد هم بکن دی_با

 _اگه الزم باشه. 

 _نه تو روخدا! 

 واست داره؟  ینه چه فرق ای_چته؟! عقدت کنم 

 _آخه... 



و ادا  نتیکارت د نیبعد ا یکرد ال ینکنه خ ؟ی_آخه چ 

بدون وجود من   ینکنه فکر کرد ؟ یبر یتون یو م یکرد

 ی تا حاال رفت ؟ی از مامان بابات مواظبت کن یتون  یم

من  یدارو هاشون دستته؟! تو ب متیداروخانه سر ماه؟ ق

 ... ای یتون  ینم

 و مشکوک نگاهم کرد برگشت

اون خرج و  یبهت قول داده من و ول کن ی_نکنه کس

 بازم موش دونده؟!  عادیاون م ده؟یمخارج و م

حاال  رم،یخوام ازت فاصله بگ ینه بخدا... من م ادی_نه مه

 که شده.   یمتیبه هر ق 

 !یتون ی_نم

 خودخواه نباش لطفا.. ادی_مه 

 . یتو حق من ستم،ی_ن

 !؟ی_بچه شد

 _نه اتفاقا..

. خسته بودم  میدیزود به خانه رس یلیتند رفت که خ انقدر

  شیها  یقرار نبود از کثافت کار ی... وقتش یاز رفتارها

دست بکشد پس چرا کنارش بمانم؟ بهتر که زود خودم را  

 نجات بدم.

 



* 

 

به خودم کردم.   یبار آخر نگاه یرا برداشتم و برا فمیک

خانم کل   هیکردم که مار یاسترس داشتم و دعا م  یلیخ

 را دعوت نکرده باشد و فقط!  شانیها ل یفام

  کیپرستار هم آورده بود. بابا  کیهمراه خودش  ادیمه 

 قهیغم خاص در چشمانش داشت و مامان هم هر چند دق

دانستم خودشان   ی. مختیر  یبار چند قطره اشک م کی

بودم که اجازه  ریدانستند و چقدر احمق و حق یرا کمتر م

 شوند.  تیدادم انقدر اذ یم

 

* 

 

 خانم مجلس را به هیبود. مار ن ییشام، سرم کال پا زیم سر

خانم  هیدست گرفته بود. مادرم هم کم کم داشت با مار

کرد.   ینگاهم م یتیهنوز با نارضا  ی شد. مهر یم ی میصم

از  یزدند. ضربه آرام یبا بابا حرف م یهم گاه ادیپدر مه 

دانستم  یخورد، جلب توجه نکردم چون م میی به پا ز یم ریز

 می. با ابرو به غذادمیاست. آرام نگاهم را باال کش ادیمه 

 اشاره کرد.
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کردم لبخند بزنم. به زور چند قاشق غذا خوردم.  یسع

همه  ن یبود و ا ادیز یلیخ ادیما با خانواده مه  یتفاوت ها

که  یکرد کامال معلوم بود. تنها کسان یمرا ناراحت 

خانم بودند، آنها هم بخاطر    هیو مار ادیخوشحال بودند مه 

 یکه از شر ازدواج خالص م ادیمنفعت خودشان بود. مه 

تواند  یمن م لهیکرد به وس یشد و مادرش هم فکر م

 را سر عقل آورد. ادیمه 

از شام، خدمتکاران سفره را جمع کرد و همه به  بعد

چقدر  دمید  یداشتند و م ی. خانه بزرگمی برگشت یی رایپذ

اختالف معذب بودند. خود منهم که   نهمهی مامان بابا از ا 

همه  گر ید ینبودم. مخصوصا قرار بود مدت یاصال راض

 .زدیبهم بر زیچ



را   شانه ام گذاشت. با لبخند حواسم یخانم دست رو هیمار

 یکم ادیبه او دادم. از بابا اجازه گرفت و گفت که من و مه 

 . میقدم بزن اطیدر ح

نبودم، لبخند زدم  یراض نکهیزود بلند شد. با ا یلیخ ادیمه 

خوب   یلیقدم زدن. هوا خ میو همراهش رفتم. شروع کرد 

 بود.

 اد؟ی_مه 

 ه؟ی_چ

 اونجا؟ یندار یکار  چیه یعن ی ا؟یتال یا یگرد یبر م ی_ک

ندارم،  یسر بزنم. کار مهم هیبرم  گهیهفته د هی دی_شا

 دیبا  یشم. ول یالزم نم ادیبچه ها هستن اونجا... من ز

 هیخالف قانون من انجام نداده باشه و  یکار یکس نمی بب

 بکنم.  یچک

 ... یاعتماد یبه همه ب شهی_هم

 . ستیقابل اعتماد ن یکس چ ی_آره.. چون واقعا ه

داره انقدر شکاک  یلیچه دل ؟ یهست ینجوری_چرا ا

در عذابه به نظر  شهیکه اعتماد نکنه هم ی! آدم؟یباش

 من...  

خوام، همون بهتر که عذاب   ینم یآرامش ظاهر ه ی_من 

 بکشم. 



   م؟یو بهم بزن یقراره نامزد ی_ک

 . می_فعال که اصال نامزد نشد

 واسه جدا شدن؟   میاریب  یلیچه دل یخوا ی_م

 دونم. ی_نم

مشکوک  یلیبرد. نگاهش خ یرا گرفت و گوشه ا دستم

 بود.

 ؟یزود جدا ش ی_چرا انقدر عجله دار

دارن   یلیکردن، خانواده ام خ یباز لمیاز ف ادی_خوشم نم

 . شنی م تیاذ

 .ستی ن یدونن نقشه است و واقع ی_اونا که نم

پولدارن و ما در حد   ی لیدونن که خانواده شما خ یم ی_ول

 فهیتو طا امیدونن من ب یم ستن، ی. نفهم که نمیستی شما ن

 .شمیم ت یشما چقدر اذ

 نکن حاال... شیهند لمی_ف

 .گمیم تارو ی_دارم واقع

 یهرچه زودتر از من فرار کن یخوا ی_الزم نکرده. تو م

 بازیه؟  عی ضا یلیخ یچ یدون ی. منیهم

 ؟ی_چ

 ...یشیم  ییهوا رانیا ی ای_هر وقت م



خوام   ینشدم، سر عقل اومدم. من تو رو نم یی_من هوا

 ؟شدنه یهوای  نیا  اد،یمه 

 مگه دست خودته نفهم؟ یکن ی_تو غلط م
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 ..ریبار من و هم در نظر بگ هی ادی_مه 

 گمیم یکرد ال یواقعا خ ارایچکار کنم؟  یخوا ی_خب؟ م

به  یکار گهیخواد بکن و من د ی دلت م یبرو هر کار

 یم یو که مال خودمه به کس یزیکارت ندارم؟ مگه من چ

   ؟یدنبال عشق و عاشق  یبر یخوا ی؟ نکنه مدم

تا مال  ستمی! من که شئ نیکن یم نیبه من توه ی_تو دار

 و انتخاب دارم. یتو باشم. آدمم، حق زندگ

 .میشو. االن نامزد هم ال یخیحرفا رو ب نی_فعال ا



 !  یصور ینامزد هی_ 

که قراره زنم  نهیمهم ا ،یذار یکه اسمش و م ی_هرچ

 .یبش

 زنت بشم. ستی قرار ن  گهید ،یصور گمیم ی_وقت

 جوابم فقط پوزخند زد. در

 لطفا.. ادی_مه 

 ؟ی_چ

 تو به راه خودت منم به راه خودم. ،ینامزد نی_بعد ا

و   مونی قبل یو زندگ ای تالیا میگرد یباهم بر م ی_بعد نامزد

 .مید یادامه م

 باشم؟ رتیو من اس یبرس ی_آهان، تو به خوش گذرون

 قا ی_دق

 میمن برم به زندگ یبذار دی.. چرا نبایرحمیب  یلی_واقعا خ

خانواده  نکهیخوام. بعد ا ینم  یچیاز تو ه گهی؟ من دبرسم

 رم. یمن م ،یخوا یزن نم یات و قانع کرد 

 _کم زر بزن!

کرد که تمام عشق  ی م یدانم آخرش کار یکردم. م  بغض

 و عالقه که بهش دارم فراموشم شود.

 داخل می_بر



 بمون.  نجای_امشب و ا

بشه؟ که خانواده تو  یبمونم که چ نجای_حالت خوبه تو؟ ا

 هرزه است؟ هیبگن 

 فهمه. ینم ینه خب کس_ 

 بمونم. نجایندارم ا یلیدل چیمن ه ادی_مه 

 .یخوام بمون یمن م ی_ول

 یکردن هات... چجور  تیاذ نی با ا ی_شورش و در آورد 

 !؟یبمونم؟ بمونم که چ

 ..شتریب یی_آشنا

 خنده جمله اش را گفت. با

 ؟ یکن ی_مسخره ام م

 خونه شما؟ امی_من ب

 ! ؟یای_چرا ب

 .امی_دوس دارم ب

 .شهینم یزیچ نی_اصال همچ

 بلند گفت  یو از کنارم گذشت. با صدا دیخند

 . میخب، قدم بزن ای_ب

 قدم زدن.  می شدم و شروع  کرد کشیشده بودم. نزد کالفه



بار که سوال   نیم100 نیا ؟ یزن یو بهم م  ینامزد ی_ک

 کردم! 

 دفعه؟ 100 نی_جوابم دادم ا

 و باز سوال کنم. ی_نه، مرض ندارم جواب بد

 شنوم. یخوام جواب بدم وگرنه م  ینم ن،ی_هم

 ..ی_فکر کردم کر 
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 ؟ یگفت ی_چ

 نده  جواب ،یدون یگفتم هر جور خودت صالح م ،یچی_ه

من جور  انگار گوشم مشکل داره چون  ی_آهان، اره ول

 .دمیشن گهید

 ...گهید یشد ری _حتما داره، پ



 .ی_بامزه شد

 . گردمیبا تو م ادیز ستی_ن

 .دیخند

 خوبه. یلیخ یخور یحرص م  نکهی_ا

 تو خوبه.  ی_آره برا

 مهمه.  نم ی_هم

 نیخوام که ا ی من واقعا خسته شدم، واقعا م ادیمه  نی_بب

 و پوچ تموم بشه. چیرابطه ه

 ؟ یدفعه ا کیشده  یچ  ؟یگیم  ی.. تو چارای_بسته 

 یو مدت هاست من بهش فکر م ستین یدفعه ا کی_ 

بهت بدهکارم؟  ؟یکه چ یکرد ریکنم، چند ساله من و اس

 کنم. یو صاف م تی کنم، بده  یخب کار م

دنبال  یرفت یسالها، تو اگه م نی_من مواظبت بودم تو ا

و چه  ییچه کسا  ریجامعه داغون گ نیکار، معلوم نبود تو ا

 !ی افتاد ی نم ییها  یکثافت کار

 .ستین ینجوری_اصال ا

 ولت کنم؟  یگی_االن م

 _آره 

 بشه؟ ی_چ



 و پس بدم. تی_که برم کار کنم و بده

 ؟ یبکن  یخوا ی_باشه.. چکار م

 کنم. یم  دایگردم کار پ ی_حاال فردا م

 مژگان کار کن.  شی_نگرد، برو پ

 ه؟ ی_مژگان ک

 _عمه ام.

 کنه؟ ی_چکار م

 .شگرهی_آرا

  ؟ی بهش بگ یتون ی_خوبه. ممنونم. م

 _آره.  

 بود که انقدر زود قبول کرد!  بیتکان دادم. عج سر

 

 *** 

 

 ؟ یچ یعن یحرفت  نی_مامان ا

با ما فرق دارن، بهتره هرچه  یلیخانواده خ نی ا ارای_ 

 دخترم. میو بهم بزن یزودتر نامزد

 به بابا نگاه کردم. خسته



 افتاد؟ یبودم اتفاق نرو یشد؟ من ب یزی_امشب چ

 جواب داد یمامان با لحن تند یسکوت کرد ول بابا

باز، کند  ایگفتن کبوتر با کبوتر باز  میبسته! از قد ارای_ 

باال   ستن،یدر سطح ما ن نایهم نوع با هم نوع پرواز... ا

 ترن دختر باالتر...

 پوله مگه؟ زی_همه چ

 خانواده آره! نیا  یبرا-

 شده خب؟ ی_چ

شدم.    یبحث نکن، اگه خوب بودن مانع نم ارای_ 

 میتا عقد نکرد گمیم نیتو آرزو منه واسه هم یخوشبخت

 تمومش کن. 
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 چیتا قانع بشم، من ه دیهم به من بد یحیتوض  هی  شهی_م

 با اون خانواده ندارم. یمشکل

 زد. یباالخره حرف  بابا

 درسته؟ یتو اون پسر و دوست دار ارای_ 

 انداختم. نیی پا سر

خوب   یزندگ هیقراره  نکهیدارم، به ا دی_بابا من بهش ام

 دارم.  دیو کنارش داشته باشم ام

دک و پزشون   یلیدخترم. اون خانواده خ  هیالک دتی_ام

ن. بهتره زودتر تموم بشه خور  یباالست و به درد ما نم

  ینامزد نیا

 _اما من....  

 که گفتم.  نی_هم

سمت آشپزخانه رفتم. خداروشکر پرستار برگشته  ناراحت 

باعث شد بعد از  نیاون خانه بود و ا میبود. شب تا برگشت

حرف داخل اتاقم بروم. واقعا  یآب ب وانی ل کیخوردن 

از   دیدانستم با یبودم و نم جیهم گ یقهر الزم بود. از طرف

وضع  نیا گری نه، چون مطمئن بودم د ایکنم  تیحما ادیمه 

 شد به هر حال..  یم جادیا یریی تغ کی  دیخواهم. با  ینم را

 

 *** 



شدم.  داریاز خواب ب یزود با زنگ خوردن گوش صبح

 بدون باز کردن چشمم جواب دادم. 

 _بله؟  

 _سالم دخترم. 

 میگفتم و راست سر جا ین ینم هخا هی مار یصدا دنیشن با

 نشستم. 

   د؟ی_س... سالم خوب هست

 ممنونم.  ر ی_هول نشو جانم، صبحت بخ

 _چشم. انتظار نداشتم فقط.. 

 . دیخند

 شد؟  یچ شبی_د

 شد؟  یچ  یچ د، یگ یم  یمتوجه نشدم چ ؟یچ یعنی_ 

 گفتن؟  ی_مامان بابات چ

  رونی ب ادیمن و مه  یافتاد وقت یاتفاق شبیخانم د هی_مار

  م؟یبود

 گفتن دختر!  ی_تو بگو خانواده ات چ

 .  میو بهم بزن ی نامزد  دی_گفتن که با

 _چه جالب! 



 نیخانواده من چون شما پولدار تر هست  د؟ی_نارحت شد

 زدن.   یحرف نیهمچ

درخواست و داشت از  نیهم هم دیحم  شبیدونم. د ی_م

 .  ادیمه 

   شب؟یشد د یچ دیبگ  شهی_م

پدرت با پدر وفا حرف  کمی... فتادی ن یخاص ادی_اتفاق ز

زد و مادرت هم با من، بعدش نظر همه عوض شد بجز 

 من. 

 _من با خانواه ام موافق هستم. 

 شبیازش؟ چون د یذاره انقدر راحت جدا بش یم ادی_مه 

 یو انتخاب اون به کس یشخص یدعوا راه انداخت زندگ

 . یخابش هست ربط نداره و تا آخرش تو تنها انت

بود   تیواقع ایکند  یخواست با احساساتم باز یم

 !ش؟یحرفها

 ...  لمهی_اونا همش ف

که گم و گور   یانقدر واقع د،یرس یبه نظر م یواقع ی_ول

ازش خبر نداشته باشه. تو  یبشه از بعد او حرفا و کس

  ارا؟ ی یندار  یازش خبر ؟یچ

 بلند شدم.  میشدم و از جا نگران

 من... نه خبر ندارم. ؟ست ین ادی_مه 
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 زنگ بزن و بهم خبر بده دخترم. هی_بهش 

 _باشه چشم. 

زنگ زدم. چند بوق  ادیرا زود تمام کردم و به مه  تماس

 خورد که جواب داد:

 _بله؟ 

 زم؟ی عز یجان، خوب ادی_سالم مه 

بگو حال و حوصله نداره  ؟ی_مامانم گفت زنگ بزن 

 برگرده خونه.. 

 شده؟ یزی_چ

 رون؟یب  میدنبالت بر امی _نه. ب



اش را هم  یبودم، ناراحت دهیند ادیاز مه  یخوب نکه ی ا با

 توانستم تحمل کنم. ینم

 .زمیعز ای_ب

 یحالش خوب بود جا نکهیحرف قطع کرد. ا یرا ب  یگوش

خانم تماس گرفتم و گفتم  هی شکر داشت. بالفاصله با مار

. تشکر میرو  یم رونیباهم ب میحالش خوب است و دار

را عاشق کنم  ادیتوانم مه  یکرد م هیتوص  یکرد و بازهم کل 

نشانه   ستی ن یز من فراراش ا یبا وجود ناراحت نکه یو ا

 است. یخوب یلیخ

 

 *** 

 

 تنگ شده!  ایتال یا ی_دلم برا

بود. با تعجب برگشتم و   نیسنگ ادیمه  یبرا یحرف کم نیا

 کردم.رخش نگاه  میبه ن

 _تو؟!

واسه  یگشتم. حت یبابام نبود، عمرا بر م یعنی_آره..  

 .شهیگردم حالم گرفته م یمسافرت هم بر م

 خانواده امم. شیمن خوشحالم که پ ی_ول

 دونم. ی_م



 کنه؟ یمن خوشحالت نم ی_خوشحال

 خوشحالم.  ینطوریا ،یخوام مال من باش ی_نه، من م

 دمیخند

 ستم؟ ی_مگه مال تو ن

و بهم  زیخوان همه چ یاالن م یول ،یمال من باش دی_با

 بزنن.

 ؟ ی_چطور 

 _همه اش نقشه بابامه.

 خانواده منم اون پر کرده؟ یعنی_ 

 _صد درصد..

 _چرا؟!

قرار عقد  گهیخودش. من سه روز د یالک یها ل ی_دل

 گرفتم، محضر گرفتم.

 _نگو!

 _ها، واسه تو بد شد آره؟!

 .ستی ن یکس راض چیه ادی_مه 

 بلند شد  شیجا از

 _به درک

 م؟ ی_چکار کن



االنم ازدواج  م،ی. از اول قرار بود ازدواج کنمیکن ی_عقد م 

 .م یکن یم

 ان االن.  ی_همه ناراض

 شه،ی آوردن. حل م یخودشون نم ی_از اولم بودن به رو 

 کنه. یم یبابام خودش باز خانواده تو رو راض

 کنه؟  یم یراض  ی_خودش و ک 

 _تو... 

 _من؟! 

 _آره 

 _چطور؟!

 زد. یث یخب لبخند

 .ی_بگو حامله ا

 ؟ یکن ی_مسخره م

با   یدار یکردم و تو االن مجبور_نه.. بگو بهت تجاوز 

 ایو فقط واسه آبروت، چون اگه عمو  یکن یمن ازدواج م

 مزخرفات!  نیکشنت و ا یات بدونن م ییدا

 بنظرت؟ دهی_جواب م

 .دیخند

 _آره. 
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خواست  یواقعا دلم م ی نگفتم. گاه یز یو چ دمیهم خند من

 . میایداشتم راه ب ادیکه به مه  یبا حس

 

* 

 

 ''ملک بانو" 

 

کردم. آدرس خونه خودش  دایو پ ادی_خانم، شماره آقا مه 

 هم هنوز همونه.

 تکان دادم.  سر



 ممنونم.  یبر یتون ی_خوبه. م

 زد و رفت. لبخند

 بود.  دیکاغذ نگاه کردم. شماره اش جد به

 یام را برداشتم و شماره را گرفتم. وقت یوشگ یمعطل یب

 شده بودم، باالخره جواب داد. دیکه از جواب دادنش نا ام

 _بله؟ 

 ؟ یجان خوب  ادی_سالم مه 

 سکوت جواب داد.  هیچند ثان بعد

 ؟ ی_سالم بانو، برگشت

 .دمیخند

منم  ،یتو بمونم. برگشتم، تا هروقت تو باش ی_نتونستم ب

 . نجامیا

 نگفت.  یچیه

 اد؟ی_مه 

 _هستم.

 ؟ یمون ی_خونه خودت م

 مونم. یمامان بابا م  شی _نه پ

 خونه من... ای_امشب ب

 ! رهی_خ



 _دلم برات تنگ شده.

 .ستیخوب ن ادیتونم ملک، حال بابام ز ی_نم

 چند ساعته خب... هی_ 

 .شهیم یچ  نمی_بب

 . پس تا شبزمی_باشه عز

 . نمتی ب ی_م

کرد عذاب  یسرد رفتار م  ادیمه  نکهیرا قطع کردم. ا تماس

  یبکنم وقت یتوانستم گلگ ی حق داشت. نم یآور بود ول

 خودم بود.  ریتقص 

شب حاضر کنم.  یلبخند سمت اتاقم رفتم تا لباس برا  با

 کرد.  یحالم را خوب م ادیمه  دنیبعد از چند روز د

 

* 

 

 شدم.  رهیقادر ختعجب به دهان  با

 قادر؟! یگفت ی_چ

 نامزد کردن خانم. ادی_آقا مه

 ؟ی_با ک

 !هیدونم ک ینم اراستی_اسمش 



که خانه اش بودم رفت.  یروز نیفکرم به آخر فورا

 بود و...  بایز یلیبود. خ ارایکه انجا بود اسمش  یدختر

 شد.  یجار میبستم که اشکها چشم

 قادر... ی بر یتون ی_م

داشته  ادیمه  یدر زندگ ییبود آن دختر قرار است جا معلوم

 برگشته؟! رانیا  نیا یبرا  یعنیباشد. 

 من چرا نگفته بود؟! به

 ادی مه  شهی هم یقرار بود برا نکه یکرده بودم و فکر ا بغض

 کرد.  یام م وانهیرا از دست بدهم داشت د
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 ادیبلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم به مه  زود

و  یباعث ناراحت  شتریب نیداد و ا  ینم زنگ زدم. جواب

  د،یا یتوانستم منتظر باشم تا شب ب یشد. نم یام م هیگر

 رفتم. یم دنشی به د دیخودم با 

پدرش  خانه یوقت روز خانه است پس راه نیدانستم ا یم

 شدم. 

 

 *** 

 

تعجب کرد، اما زود خودش را  یلیمن خ دنیبا د خدمتکار

 جمع و جور کرد و خوش آمد گفت.

 هستش؟  ادی_ممنون..مه 

 _باال هستن.

خانم  هیمار ی تکان دادم و پله ها را باال رفتم. دلم برا سر

بحث بود.  یبرا یفعال موضوع مهم تر یتنگ شده بود ول

 رفتم و بدون در زدن داخل رفتم. ادیسمت اتاق مه 

 نهیدست به س ادیصحنه مقابلم، دهانم باز ماند. مه  دنید با

مشغول نگاه کردن به  قیداده بود و عم   هیبه پنجره تک

خواب بود. با باز کردن   ادیتخِت مه   یبود که آرام رو  ارای

خورد و به من نگاه کرد. چانه ام  یدر تکان  یدفعه ا کی

 .دیلرز



 کرد و جلو آمد.  اخم

 ؟ یکن یچکار م نجای_تو ا

و   رمیم یتو م یمن ب یدون یتو م ادی! مه ؟ی_زن گرفت

 !!؟یزن گرفت یرفت

 .دیکش پوف

 داره. انیجر ی_آره زن گرفتم، ول

 .دمیشن ادیرا از پشت سر مه  ارای یلحظه صدا همان

 هستم فقط! یمن زن صور  ،یمی_آره معشوقه قد

 شیبازو  یدندان قرچه کرد. دستم را رو  ادیمه دمید

 گذاشتم.

واقعا  زیهمه چ  ایکنه  یداره مسخره ام م اد؟ی_مه 

 ؟ یازدواج کن یصور دیاصال چرا با ه؟ی ساختگ

 دمی کش ی. آهنمیاتاق را بست و اشاره کرد بروم بش در

 یتخت نشسته بود. موها یرو  ارایوقدم جلو گذاشتم. 

 افهیبودند و ق ختهی ر شیشانه ها   یرو  ش ی بایلخت و ز

 تر کرده بودند.خسته اش را جذاب

 میبه رو   یهم رو  ادیمبل گوشه اتاق نشستم و مه  یرو من

 او انتخابش است؟  یعنی نی... اارایکنار 

 زد یضیلبخند عر ارای



کاره  چیمن؟! باور کن ه ه؟ ی_خب دختر خانم مشکلت چ

بازیه که تا چند وقت  هیحرفام  نیمنم. زن و ا ادیمه  یزندگ

 .شهیتموم م گهید

 به صورتم کرد.  یا اشاره

 هیکن، من  تیاذ ال یکن، نه خودت و با فکر و خ هی_نه گر

 یپ رمیکنم م یمدت نامزد عشقتم، بعدش گورم و گم م

 هام!   یبدبخت

کردو دستم مشت شد.  یبا خشم نگاهش م  ادیمه دمید

 دوستش دارد! ادیمه 
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 دهانم را قورت دادم. آب

 !ادیتو که مه  یندار یازدواج صور یبرا  یلی_دل



نداره  یکه بهت ربط یزیچ یکنم تو  ی_ملک خواهش م

 یداشت یازدواج کردم. کار دخالت نکن. الزم بوده که

 . امیمن که گفتم شب م  نجا؟یا یاومد

 . قلبم تند تر زد.دی باال پر  ارا ی یابرو  کیحرفش   نیا با

 شدم. بلند

 دلم تنگ شده بود گفتم که... من برم. ،یچی_ه

 آمد. نییاز تخت پا ارایفقط سر تکان داد.  ادیمه 

 _بسالمت

 یو خودم م  دییایب  نییپا ستیزدم و گفتم الزم ن ی لبخند

  ارایبه  ادیگرفته بود چون مطمئن بودم مه  یلیروم. دلم خ

 نبوده. یانقدر ها هم صور ینامزد نیو ا ستین ل یم یب

 

* 

 

 " ارا ی"

 

 اتاق برگشتم. داخل 

 ؟یبود زد یمسخره چ یحرفا نی_ا

 تخت ول کردم.  یرا رو  خودم



 _کدوم؟ 

 ؟ یچرا بهش گفت  ، یبودن نامزد یصور نی_هم

داره، خب منم کامل   انیازدواجت جر  ی_تو خودت گفت 

 نیخواستم دلش بشکنه بعد آه و نفر یترش و گفتم. نم

 بدبخت بشم. نی از ا شتریب رهیعاشق هم دامنم و بگ

 دنبال حرفم قهقه زدم. به

 دیدراز کش کنارم

من   ...ارای می ندار یوقته رابطه ا یلی_من و ملک بانو خ

 ندادم. یقول چیبهش ه 

 آخه؟! زهیدختره انقدر بهم بر یچیسر ه شهی_مگه م

 هنوز دوسش دارم. کنهی_فکر م

 ؟ی_ندار

از اشتباهات گذشته است  یمن بخش ی_ندارم. اون برا

 .نیهم

 نیارتباط داشتن هات، اون و به ا نیبگم، تو با ا ی_چ

 .یکه دوسش دار یباور رسوند

 یحالش و نم ای زنم  یوقت بهش زنگ نم  چی_من ه

اون زنگ بزنه   یوقت یرم، ول ینم شش یپرسم، اصال هم پ

 دم، فقط..  یجوابش و م ادیو ب

 خونش.  یر یامشب م ی_تو گفت



 _اصرار کرد. 

 زدم و چشم بستم. پوزخند

 به من چه!  یدون ی_خودت م

 مژگان؟ شیپ ی_رفت

 چشم باز کنم جوابش را دادم. نکهیا بدون

 ..ششی رم پ یم گهی_آره، از هفته د

 _خوبه. 

نزد چشمان من هم کم کم گرم شد و خواب  یحرف گرید

 رفتم.

 

 ** 

 

شدم. چشم باز نکردم و   داریاز خواب ب یپچ پچ یصدا  با

 بود. اد یو مه  یمهر  یکردم. صدا زیگوش ت

 ود.لطفا، ملک بانو زنگ زد اصال حالش خوب نب ادی_مه 

 نداره. یچکار کنم؟! به من ربط یگی_م

 خونش؟  یر ی_امشب م

 _نه، اومد خودش...

 _دلش برات تنگ شده آخه. 



 ؟ یستی چرا تو دست بردار ن ینداره. مهر  یلی_دل
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دوست داره  یلیاون دختر خ ستم؟ ین ی_من دست بردار چ

چقدر بهت وابسته است،   یدون یخودتم خوب م  اد،یمه 

 ؟ی کن یچرا براش ناز م

بار قدر  هیکه  ی_دوسش ندارم، حوصله اش و ندارم. کس 

کرد و کِل احساسم   انتیعشق و عالقه من و ندونست و خ

 نباشه. میهمون بهتر که اصال تو زندگ د،یو به گند کش

و باهاش  ینگفت  یز یچ نیسال همچ چند نیا یتو  ی_ول

 ز؟یهمه چ  ریز یدفعه بزن  کی ستین ینامرد ، یساخت

بوده نه عشق و   یآخه؟! نه قول و قرار یچ ری_بزنم ز

 شهیمثل من هم یکی.. بابا ملک بانو عادت کرده یرابطه ا

هاش و براش درست کنه،   یکنه و خراب کار تشیحما



کنم و مشکالتش و براش حل   تشیمن حما نکهیاون به ا

عالقه اش  یگم دوسم نداره، ول یکنم عادت کرده.. حاال نم

که من دوسش داشتم  یخوره، زمان یبه دردم نم گهید

 ی. من خودم ممیتموم کن نجایبحث و هم نی اون... بهتره ا

 کنم. یدونم دارم چکار م

 سر بهش بزن. هیامشب  یبگم، ول ی_چ

 .شهیم ی چ نمی_حاال بب

 ! ؟یدختره چ  نی_ا

 دانستم منظورش به من است. یم

 اون دخترم نامزدمه. ،یچی_ه

 .شهی... تموم می_صور 

با   یاصال چه مشکل ؟ یزن ی_تو چرا امروز ساز مخالف م

داداشت سر و سامون   یکن یکار نکهیا یجا ؟یدار  ارای

 یکن یتالش م یو ازدواجش بهم نخوره، دار  رهیبگ

و من و از نامزدم دل    یجلب کن میمینظرمو سمت عشق قد

 ...یسرد کن

 ست؟ ین یمگه صور ینامزد نی_ا

 !یکن ینجوریتو ا شهی نم ل یدل ی_هست، ول

 یبه کس ،ی_چکار کردم مگه؟ دوس دارم به عشقت برس

 که در شان خانواده ماست. یو داره. کس  اقتتیکه ل



 .دیکش ر یت قلبم

تا من را   ینشستم. مهر میدر جا یجیخوردم و با گ یتکان 

 .دیکش یهم پوف ادیرفت. مه  رونیبدون حرف ب د،ید

 .یتو... انگار حامله ا یخواب ی_چقدر م

 در آوردم.  ادا

 _بامزه! آره از عمه ات حمله ام.

 تو...  یی_چقدر پرو 

 .یش یاز دستم راحت م گه یراحت چند وقت د التی_خ

 گفته؟  ی_ک

تازه، خواهرت هم داره ماشاهلل سخت تالش  گن،ی_همه م

همه   یزودتر تموم بشه. راست یهرچ ینامزد نیکنه ا یم

 که! هیدونن صور  یم

 ننداز...   کهیدونه، ت یم ی_فقط مهر

به باباتم   یخوا یاصال به من چه، م یدون ی_خودت م

 بگو من هرچه زودتر خالص بشم.
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 یآمد، کنارم نشست. نگاهش را م کمیو نزد دیکش یپوف

 یاصال نشان دهنده حالت خوب شی نگاه ها نیشناختم، ا

  میها یزبان دراز یگریخواهد جور د یدانم م ینبود و م

 کند! یرا تالف

را گرفت و کامل به خودش چسباند.   میرفتم که بازو  عقب

 آورد. میبه بازو  یفشار

تو  یدونستم پا ی... من میشد  یاغی ،یکرد رییتغ یلی_خ

هامون   یموش و گربه باز  دیباز بشه باز با رانیبه ا

 شروع بشه.

 _چکار کردم االن؟ 

  کیتخت با  یدفعه تنم را رو  کیشد، اما  میمال نگاهش 

به شانه ام، کامل دراز کرد وخودش زود    یضربه ناگهان

 زد. مهیخ  میرو 

 مواظب رفتارت باش! ارای  رمی_بلدم حالت و بگ



مثال؟! من گفتم که  یچکار کن یخوا یم  یبگ  شهی_م

مسخره   یباز نیگردونم و تا آخر ا یو بهت بر م  تیبده

 ؟یخوا یم یچ گهیهستم، د نام یو ا ی نامزد

 .دیخند  کج

 ..مونهیهفته بعدش عروس کیو  میکن ی_فردا عقد م

و بهم   ی مگه قرار نبود نامزد ؟یکن ی_مسخره ام م

 وسط!  نیا  گهیم یچ گهی!؟ عقد دمیبزن

  نیتونم تو ا ی_خب برنامه عوض شد، بابام حالش بده نم

 ناراحتش کنم. تیوضع

 من...  ادی_مه 

 گونه ام زد. یدهنم گذاشت و چند بوسه رو  یرو  دست

! مثل یار یحرفم حرف ب یرو  یحق ندار ارا،ی_خفه شو 

 و حرف گوش کن... عیقبل باش، مط

 کردم. بغض

 ...ادی_مه 

را برداشت و نگاهش را به لبم که بخاطر بغض  دستش

 جمع شده بود دوخت. 

 خودت؟ یش یساکت م ایو ادامه بدم   هی_تنب

دفعه باز شد و   کی بزنم که در اتاق  یباز کردم حرف لب

 پسر به گوشم خورد.  کیبهت زده  یصدا



 ...ییخانم گفت تنها یداداش شرمنده ام، مهر ی_وا

  یپسر مخف دیکامل تنش را مماس تنم کرد تا از د ادیمه 

 باشم. 

 االن.. امی م رونی_برو ب

 شی ب  یکی. تمام بدنم از نزددمیبسه شدن در را شن یصدا

و   دمیترس یم ادی. واقعا از مه دیلرز یم اد یاز حدم با مه 

 یکه در دلم داشتم ربط یدیترس اصال به عالقه شد  نیا

دانم   یبود. م  ی نبود و ترسم منطق یآدم خوب  ادینداشت. مه 

راحت  یلیتواند خ یباشم، م زیهم عز شی اگر برا یحت

 کند. تمیبرساند و اذ بیآس

 کنار.. یبر  شهی_م

 و بلند شد. تکان داد سر

 _حاضرشو ببرمت خونه

 شه ممنون. _با

رفت، با عجله مانتو و شلوارم را تن   رونیاتاق که ب از

مزه   یب یدعوت نیرفتم. هنوز هم از ا  رونیکردم و منم ب

 هیمعذب بودم و مار ادیخانواده مه  شیبودم. من پ یعاص

  یکرد. مرض که ندار یخانم هم راه به راه من را دعوت م

 !دوست ندارم  ین یب یم  ،یزن حساب
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بود و مدام  مانیشد که خانه یم یخانم دو ساعت هیمار

کرد. بغض  یصحبت م ادیداشت در مورد ازدواج من و مه 

سقف   کی ریز ادیکرده بودم، واقعا دوست نداشتم با مه 

جدا  دیبا  یدانم بعد از مدت یبروم، آنهم به عنوان زنش! م

من  دندید یکه لطمه م یهم تنها کسان ییبعد از جدا م،یشو 

 و خانواده ام. دمبو 

 یخانم قصد رفتن کرد و بعد از خداحافظ هیمار باالخره 

  نکهیبا مامان بابا، بلند شد که برود. با ا یمختصر

 یشد و کل  یهمه و همه به ضرر من تمام م شیحرفها



بلند شدم و همراهش رفتم تا بدرقه  میدلخور بودم، از جا

 اش کنم.

 گفتم یکه با لحن ناراحت میبود اطیح یتو 

بدبخت شدنش  یبرا ینجوری_اگه دختر خودتونم بود ا

 دیخانم شما دار هی ! مارد؟یزد یقلمبه سلمبه م  یحرفا

و   ادی. خودتون مه دیکن یمن و بدبخت م یدست یدست

  د؟یعجله دار یازدواج و عروس  یو انقدر برا دیشناسیم

 !دهیرس بیبهم آس یهم که به عقدش در اومدم کل  نجا ی تا ا

 ...ارا ی یو دوس دار ادی_تو مه

بخاطر خودمه که دوسش دارم، دوسش دارم  ی_ آره، ول

اون آدم  شهینم ل ی دل نیاصال بهتره بگم عاشقشم، ا ای

من دوسش دارم اون    نکهیباشه و بهم لطمه نزنه، ا یخوب

 کنه!  ینم بند یو پا

 زد لبخند

 هم تو رو دوس داره. ادی_مه 

 ریی و بخاطر منم تغ ستین یآدم خوب ادیخانم مه  هی_مار

که  یمدت نیا یکنه، تو   رییر بود تغکنه، اگه قرا ینم

 کرد.    یم رییبودن تغ  ششیپ

 یخانواده آدم و عوض نم ل یمثل ازدواج و تشک یچی_ه

و   نیده ا  یم رییمرد و تغ  یلیخ ت یباِر مسئول ارا،یکنه 

 نره...  ادت یوقت  چیه



دونه، چه  یو موقت م یزن صور هی من و  ی_وقت

 آخه!  یت یمسئول

در  یخونه ما، درست و حساب نییایبابات ب _شب با مامان 

معامله با من  هیدختر... تو  می زن یحرف م زیمورِد همه چ

 .... ی ول یکن یتمام تالشت و م یرفته؟ گفت  ادتی ،یکرد

 میکنم و انقدر زندگ سکیتونم ر یمنم نم یول دی_حق دار

جمع و جور   دیخودم و با  یبدم، بعدش چطور رییو تغ

 کنم؟!

 یده، ول ی_خدا بزرگه دخترم، خودش راه و چاه نشون م

ازدواج  نیده ا یوقت اجازه نم چیه ادیگم، مه  یمن بازم م

مونه  ی اگه الزم باشه، متعهد م یبشه، حت دهیبه طالق کش

 بهت! 

 قولم هستم.  یرو  یخوره ول ی_چشمم آب نم

 یاحافظو بعد از خد  دیکش یزد و بغلم کرد. آه لبخند

مشغول به خانه  ی رفت. در را بستم و با فکر ی کوتاه

 برگشتم. 

 

* 

 

 اش گذاشتم و به عقب هولش دادم.  نهیس  یرا رو  دستم



 تو روخدا...  ادی_مه 

 سرخ و خمارش به نگاه ملتمسم دوخته شد.  چشمان 

 عِ یباش، مط عیو تمومش کن، مط  یچموش باز  ارا،ی_ 

 من...  

 تر شد و دستش را پشت کمرم گذاشت.  کینزد
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 خوام بغلت کنم. ی_چته؟ شوهرتم االن م

 دور شانه اش حلقه کردم. دست

 _حالت خوبه؟

 ملک بودم، حال اون خوب نبود. شی_آره. پ 

 کردم. بغض



 ؟ ی_واسه ملک ناراحت

 _نه.

 اونم؟ ش یپ یمست بود ینجوری_ا

 .م ی_باهم خورد

 ادی کردم و مه  یبار بود که من پشت هم سوال م نیاول

شدم   یکاش اصال الل م  یول داد،یجواب م یدرست و حساب 

 .دمیپرس  ینم یز یو چ

 زشته. ن،ییبرم پا دی_من با

 تکان داد و فاصله گرفت. سر

 باال کارش دارم. اد یب ی_برو.. بگو مهر

 _باشه.

 میگفتم و بعد سر جا  یرفتم. اول از همه به مهر نیی پا  تند

که  ی خانم با لبخند رو کرد به من و جور هینشستم. مار

 نشنود گفت  یکس

 ش گذشت؟_باال خو 

 ادیخانم مه  هی مار ن؟یکرد افتیو در نیدمغ من ا افهی_از ق

 هیبانو سرما یهنوز بانو رو دوست داره، بهتره رو

 نه من...  دیکن یگذار

کار  ادیچیزي شده؟ امشب مه  ؟یزن یم هیحرفا چ نی_ا

 .ومدیداشت که خونه ن



بره و با بانو تا  نکهی ملک بانو رفتن بوده؟ ا شی_کارش پ

خر خره مشروب بخوره و مست کنه کار مهمه نامزدمه و 

 کنم که عاشق من بشه!  یانه دارم تالش ممن چه احمق

 تو رو دوست داره باور کن.  ادیمه   ارا،ی_ 

آخه؟ اگه من و دوست  نیدیرس  جهینت ن ی_از کجا به ا

مامان بابام  شیموند خونه و من و پ یداشت امشب م

من و از   د،یدل و رحم دار کمیکرد. شمام اگه  یشرمنده نم

 ن یا شیمن و تو آت  شتری ب  نکهینه ا نیدستش نجات بد

 .دیبسوزون یعشق اجبار

 .یو خوب کن ادیمه  یتو قول داد ارای_ 

 !؟یدوسم نداره چجور ی_وقت

شد و دست من هم گرفت و بلندم کرد. با لبخند و   بلند

 بلند گفت  یصدا

 یتو اتاقم بر م میکار کوچولو دار هیجان  ارای_من و  

 االن... میگرد

 مانیبدرقه  یبا لبخند کم رنگ و سر تکان دادن همه

 کردند.

 م؟ یر ی_کجا م 

 شوهرت.. شی_پ

 !ستیکه دلش با من ن ی_هه.. شوهر
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 ...ارای یکن  یو خراب م زیهمه چ ی_خودت دار

 مگه؟!_چکار کردم 

 یو به زندگ ادیخوب شدن مه  ی برا ی_تو اصال تالش 

 .یکن ی برگشتنش نم یعاد

 یزیچ ینه افسردگ ضهینه مر ادیخانم مه  هی_آخه مار

 برش گردونم! یداره که من بخوام به زندگ

هست انقدر هم تو و هم  نمی_اون کمبود داره، واسه هم

انقدر برخورد  شهی که هم نه یواسه ا کنه،یم تیمارو اذ

  کنهیاحساس م ادیمه  ارایداره و با همه دعوا داره.  یتند



ذاره،  یره و تنهاش م یذاره م یخوب باشه م یبا هرک 

و به زور کنار خودش نگه داشته. تو مدام   زیاون همه چ

 یبگو کنارش م نی ا یبه جا ،یریکه م  یکن یم دیتهد

تش  داره پش ازیخودت و آزاد کن دختر... اون ن  ،یمون

 ششی. االنم برو پیر یم یو بگ ینه مدام طعنه بزن یباش

 بوده. ختهیکه چرا بهم ر یبگو نگرانش شد

 ... ششهی خانم پ ی _مهر

 تیمن کار شیمادرت کارت داره، بفرستش پ  ی_بگو مهر

 نباشه. 

 _چشم. 

دفعه استرس گرفتم. چند تقه به در زدم   کیدانم چرا  ینم

  یام رو  یبود و مهر دهیو وارد اتاق شدم. مهیاد دراز کش

نشسته بود. مهیاد به زور چشمانش   ادیتخت کنار سر مه 

 فورا اخم کرد. یرا باز کرد و نگاهم کرد. مهر

 مادرتون کارتون دارن. نییخانم پا  ی _مهر

از  یتوجه چیحرف بلند شد. بدون ه یتکان داد و ب سر

رفت. در اتاق راکه بست، سمت مهیاد  رونیکنارم گذشت ب

 رفتم.

 _حالت خوبه؟

 بست. چشم

 _نه اصال! 



 ؟ یشده؟ بخاطر بانو ناراحت  یزی_چرا چ 

دیگه  زیبانو عادت کردم، واسه چ ی_نه، من به غُرُغرا

 نگرانم. 

 ..ی_حالت بد بود، نخواستم تنها باش

متوجه تعجب نگاهش شدم.  یباز کرد و به خوب چشم

کنارش نشستم و دستش که کنارش دراز شده بود را 

 طرف صورتش گذاشتم.  کیگرفتم. دست آزادم را هم 

 کرد و او هم دستم را گرفت. اخم

 !؟یشد ی_جن

 _نه دلم برات تنگ شده...

 .دیخند  کج

  ،یبهونه هم ندار گهی د کم،یبغلم بخواب  ای_خب ب

 محرمتم!

 دادم. یو خودم را در آغوشش جا دمی. داراز کشدمیخند

 ادی_مه 

 _ها؟ 

که عاشق تو ام؟  بهیعج یلیام؟! خ یریآدم حق یلی_من خ 

 حس؟ نیکنه ا یخارم م یعنی
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آخه!؟ مگه من چمه که  یاریحرفارو از کجا م  نی_ا

 عاشقت بهم خارت کنه؟

 کردم. بغض

 ...نیاز ا شتریب  ل یو دل ی_دوسم ندار

 _بستش کن. 

. اولش به دیتر بغلم کرد و آرام گونه ام را بوس محکم

که کنارش   یاز لحظه ا یخانم آمده بودم ول هیاصرار مار

بودند که  ییزهایچ می نشسته بودم، همه حرف ها و کارها

خواست. صورتش را قاب گرفتم و جلو صورتم  یدلم م

 نگه داشتم.



 ریی تغ  ایبرم،  شهی هم یولم کن برا اینجاتم بده،  ادی_مه 

 من بمون.  یکن و فقط برا

را درست متوجه   مینصف حرفها  دانمیاست و م مست

صورتم  یجا یکند جا یشروع م توجه به من، ینشده. ب

 بوسه زدن. 

 

* 

 

 خانم دو ساعت باهات چکار داشت اون باال؟  هی_مار

 .میزد یحرف م می_داشت

 دادم.  یمادرم م ل یبه من که انقدر آسان دروغ تحو لعنت

 ؟ی_در مورد چ

 به مامان طعنه زد  بابا

 ...گهی_بسته زن، مادر شوهرِش باهاش کار داشته د

 ینم ت یاذ ینبود مطمئن بودم، ول یهم مثل مامان راض  بابا

داد چقدر ناراحت و  یکرد و مدام با رفتارش نشان نم

است. سمت اتاقم رفتم و به پرستار هم گفتم  ی ناراض 

 مامان بابا را به اتاقشان ببرد.

به خودم انداختم. خودمم خوشحال   ینگاه  نهییآ  یجلو 

ازدواج  نیا ادیمه که   یاز روز دمیترس ینبودم! خودمم م



بارم   یواقع یها  هیطعنه و کنا نباریرا تمام کند و ا یصور

 یرا هم تحمل م ادیاز مه  یدور یدلتنگ  دی با  نباریشوند. ا

 کردم. 

امشب  ادیرا که برداشتم چشمم به گردنم خورد و  شالم

. میشد برا  ینم یبود که معن یزیچ ادیافتادم. عمق نگاه مه 

را متفاوت کرده   شینگاه ها  یبد، ول ایدانم خوب بود  ینم

 بود!

مهم   ریی تغ کی از درون انگار  ینبود، آرام بود ول قبل  مثل 

 تر کرده بود.

 همراهم زنگ خورد. برش داشتم. تلفن

 _بله؟ 

 دمیباهات حرف بزنم، آدرس م د ی_بانو هستم، فردا با

 اونجا باش. گمیکه م یراس ساعت

 دادم جواب یخودش جد مثل 

 !ل؟ی_به چه دل

با نعش کش  یای. ن میبه زندگ یگند زد نکه یا ل ی_به دل

 ...ارهیدختره پت ارمت یم

 .امیم نی لطفا، آدرس بد  دی_درست صحبت کن

 شده؟! یزیچ یعن یکرد. دلم به تب و تاب افتاد،  قطع

 



* 

 

زد. مدام به ساعت  یصبح که بلند شده بودم دلم شور م  از

دادم از استرس  یعصر که من جان م 4کردم. تا  ینگاه م 

 ...یو نگران 

 یزنگ زده بود که جواب نداده بودم، م ادیمه  یبار چند

را   میهم اگر صدا یاز طرف یدانم خونم حالل است! ول

 یرا در نم هیقض یشده و تا ته و تو  یزیداند چ یبشنود م

 آورد دست بردار نبود.
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 به ساعت نگاه کردم.  گرید بار



 بلند شدم.  میو از جا دمیظهر بود. پوف کش 12 هنوز

از   یکی گردم با  یتا عصر بر نم رونیب رمی_مامان، من م

 دوستام قرار دارم.

جواب بده  تمی_باشه دخترم مراقب خودت باش، گوش

 نگران نشم. 

 _چشم. 

کردم   د یبود را صدا زدم و چند بار تاک اطیکه در ح  پرستار

غصه بخورد   اد یحواسش به مادر و پدرم باشد و نگذارد ز

 هر جور شده سرگرمشان کند.

  ینم یمانده بود ول  یلیوقت قرارم با ملک بانو خ تا

 . آرام و قرار نداشتم.نمی خانه بش یتوانستم تو 

کردم بانو چکار  یکردم قدم زدن و با خودم فکر م  شروع

 تواند داشته باشد؟! یبا من م یمهم

 یم بمیدارد تعق یکیکردم  یاحساس م یطور مسخره ا به

 کند.

 

 *** 

 

سر قرار دلم را  دنمیقبل از رس ادیاز طرف مه  امیپ  کی

 لرزاند. 



 !!( رمیگ یخونتون حالت و م امی)شب م

گذاشتم. انقدر  فم یک بیرا در ج   یو گوش دمیکش پوف

 ادیخواستم به مه  یبخاطر بانو استرس داشتم که فعال نم

 فکر کنم.

با   یبلند مشک یشاس نیماش کی قه یدق 10از حدود  بعد

در و باز  شد ادهیو راننده پ ستادیچند قدم فاصله از من ا

شد، آب دهانم را پر قدرت  ادهیملک بانو که پ دنیکرد. با د

 قورت دادم.

اش را از چشم کند و از دور با لبخند پر  یآفتاب  نکیع

 سمتم آمد. ی غرور

 !می_به، چه آن تا

 زدم. یزورک لبخند

 _کنجکاو بودم. 

. دستش را با ناز سمتم دراز دی. باالخره به من رسدیخند

اش حالم را گرفت! دستش را  یسرد و خاکسترکرد. نگاه 

 فشردم. 

 ن یو روم و زم یجان خوشحالم که اومد ارای_سالم  

 ...ی ننداخت

 ندارد! یکردم اصال رفتار عاد یم احساس

 ن؟ی_سالم بانو خانم ممنونم. کارم داشت



 .میصحبت کن میقدم بزن می_آره آره... بر

 . میارک قدم بزنتا در پ  میتکان دادم و کنار هم راه افتاد سر

دونم بخاطر پول   یم ستم، ین ی نیاهل مقدمه چ ارا،ی  نی_بب

من    ،یاریو در ب  ادینامزد مه  یمدت ادا هی یقبول کرد

که تا آخر عمر خودت و مامان باباتم   دمیبهت انقدر پول م

 ریی تغ یتو اومد یاز وقت ادیکنه، فقط برو... مه  نیتام

دلسرد بشه و رابطه اش باهام  خوام از من  یکرده، من نم

 یزیمنم به چ ،یرسیم یخوایکه م یزیبشه. تو به چ تموم

خارج  یبر دمیکه بهت م یبا پول یتونی. اصال مخوامیکه م

 شد و خوب یفرج هی دیشا  ،یو مامان بابات و عمل کن

 شدن ها؟

 !یبهم فشردم. چه انتخاب سخت لب
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 گفتم آرام

 کنه... ی م دامیپ ادی_من هرجا برم مه 

کنه. من تا چند سال هوات و دارم و بعدش  ی_نترس، نم

. به رهی گ یو دنبال تو رو نم شهیبه من وابسته م ادیهم مه 

  تیه گفتن کل زندگآر ه یبا  یتون یشانس خودت لگد نزن، م

 نیکنن از ا  یم دایمادر و پدرت هم نجات پ  ،یبد رییو تغ

 عذاب و ضعف...

بر لبم  یبود. زبان  ادیام زنگ خورد. مه  یلحظه گوش همان

 و جواب دادم دمیکش

 _بله؟ 

هردوتا تون و   امیم ، یکنار ملک بمون شمارم،ی_تا سه م

 کنم! یساقط م یاز هست 

 کردم به طرف بانو  رو 

 فعال...   دم،ی_من بعدا بهتون خبر م

است، اوهم  ادیبود مه  دهیفهم ایاز بانو دور شدم. گو  زود

 نگفت و فقط سر تکان داد. یزیچ

 

 *** 

 



 یبا پدرم حرف م تینگاه کردم. با جد ادیبه مه  یچشم ریز

 می از کار امروزم دلخور است که ن یلیزد. معلوم بود خ

 .نداختیهم سمتم ن  ینگاه 

 ادیمه   یرا جلو  ییچا  ینیگذاشتم و س ییبابا چا یبرا اول 

 گرفتم. بدون آنکه نگاهم کند آرام گفت

 خورم.  ی_ممنون نم

 نگفتم و به آشپرخانه برگشتم. یزیچ

 هلن اشاره کردم. به

 یدرد م یلیبابام و بده بهش لطفا، من سرم خ یی_برو چا

 کنه.

 زد لبخند

 قرص مسکن هست. خچال ی ی_چشم خانوم، تو 

 خورم.  ی_ممنونم م

  قهیرفت. قرص خوردم و چند دق رونیتکان داد و ب سر

در آشپزخانه چرخ خوردم. دستم را شستم و به هال   یالک

 برگشتم.

 جب کنم.باعث شد که تع نی آنجا نبود و ا ادیجز مه  یکس

 صاف کرد. ییگلو 

 واسه جواب ندادن امروزت؟ یدار یحی_توض

 ترس نگاهش کردم. با



 یول ،یکه جوابت و ندم حساس نیا یدونم رو  ی_من م 

 بخدا....

که  ی_خفه شو! گفتم فقط حساسم؟ من گفتم تنها وقت

 .ید یجواب من و نم  یمرد

 حالم خوب نبود. ادی_مه 

مثل آدم   گهی و د نو یبانو؟! ا شیپ  ی_به درک! چرا رفت

 جواب بده.

 گرفتم. یقیعم نفس

 .نمت ی بب ا ی_بهم زنگ زد گفت ب

اون دختره..   شیپ یبدون اجازه من رفت ی_تو غلط کرد 

 گفت بهت؟ یچ

 ؟گفتم یم ی . چدمی گز لب

کردم خونسرد خودم را نشان دهم.، شانه باال انداختم  یسع

 نشستم. یمبل تک نفره ا یرو 

 وست داره._گفت تو رو د 

 _بعدش؟!

 و چشمان مشکافش نگاه کردم. یجد افه یق به
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گفت دست از سرت  نیقراره باشه؟! خب هم ی_بعدش چ

 یخودت، من م ی.. منم گفتم ارزوناتیچرند نیبردارم و ا

 و تو باهاش ازدواج کن.  گهیمدت د هیرم 

 یم یدونم چطور ی... نمیلیخ ارا، ی یرو دار یلی_خ

 .یر یم یو بگ یسیانقدر راحت تو روم وا یتون

 مژگان خانم؟ شی پ یبر یمنو م ی_ک

بانو هم بگو، من خودم زغال   یحرفا  هی_صبح... بق

 شم گلم! ینم  اهیفروشم واسه تو س

 ی ایو گفت... فردا م نی هم گمینکردم، دارم م  اهتی_من س 

 دنبالم؟ 

به حالت  یوا ینه، ول ای یگیکه م ستی_آره. برام مهم ن

حرفاش  یبذاره و بخوا  ریاون جادوگر روت تاث یاگه حرفا

 ...ای . االنم بیکن یو عمل



از هم باز کرد. از  دنمیرا به منظور در آغوش کش دستش

 بغلش خودم را جا کردم.  یجا بلند شدم و تو 

 ...ارای_ 

 ان؟ _ج

مواظب باش قدم کج   ا،ی تالی رم ا یمن م  گهی_چند روز د

 بشه. میدوس ندارم رفتارم مثل قد یبرندار 

 .دمیگذشته اش لرز  ی با فکر به کارها یحت

 _نه مواظبم.

 دونم و تو.. یمن م ی باز دور و بر بانو بود نمی_بب

 _چشم. 

 تر بغلم کرد. محکم

 _خوبه. 

 

 *** 

 

 "ملک بانو" 

 

مشروب را باال آوردم و چند قلوپ  یحاو وانیل آرام

 خوردم. 



 گرفته؟   طیبل یک  یبرا ادی_مه 

 _شنبه خانم.

 گردم، با همون پرواز...  ی_منم بر م

 _چشم. 

  ره؟یتنها م ایبره  ی_دختره رو هم با خودش م

 _تنها خانوم.  

 خوبه.   یلی_خ

به ادامه مشروب خوردنم  یزدم و با خوشحال لبخند

 ک یبه خودم نزد کمیرا  ادیبود مه  یپرداختم. فرصت خوب

  شیدختره نقشه بکشم تا برگرده پ یکنم و از طرف هم برا 

 !عادیاون پسره م

را  عادیشماره م درنگ یهمراهم را برداشتم و ب  یگوش

 آورده بود. رشی گ میبود که صادق برا روزید نیگرفتم. هم

صبرانه منتظر ماندم. چند بوق خورد که   یو ب دمی گز لب

 دیرفته و بمش به گوشم رسگ  یصدا
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 دیی _سالم بفرما

 عاد؟ ی_سالم. آقا م

 _خودم هستم.

 هستم. ادیمن نامزِد مه د؟ی_خوب

 داره؟؟؟  ارایجز   ی! نامزداد؟ی_مه 

دارم و خانواده اش _بله. من چند ساله که باهاش رابطه 

 هم اطالع دارن.

 ناباور گفت یاز سکوت طوالن بعد

 یآخه؟ اون بچه سوسول داره با زندگ  دی هست ی_شما ک 

از  نمتونیبب دیمن با دییایکنه! خانم لطفا ب یچکار م ارای

 . کینزد

 فعال نه. ی_حتما، ول

بگم که اون   ارایبه   دیمن با کنم،ی_خانم خواهش م

 کنه.  ی م انتیداره بهش خ یعوض



را مظلوم و بغض دار   میبر لبم نشست و صدا یقیعم لبخند

 کردم

جور  هی د،ینگ یز ی_نه نه... تو روخدا بهش از من چ

بفهمه من به  ادی. مه دیاون و از ازدواج منصرف کن گهید

 .رهیگ یکنه، بچه ام و ازم م یشما زنگ زدم نابودم م

 _بچه؟!

من  یکس، اصال حرفا  چیبه ه دیتو رو خدا نگ یوا ی_ا

 .د یو فراموش کن

 لمیچه خوب ف یخودم سوخت. لعنت  یهم دلم برا خودم

 کردم! یم  یباز

 .نمیشمارو بب دی_من با

 .دینگ  یزیچ  یبه کس ی_باشه ول

 . نمتونیبب دی امروز عصر با یگم، ول ی_باشه نم

 .نجایا  دییای ب دمی_آدرس م

 . دی_اس کن

 را گفت و تماس را تمام کرد. قهقه زدم.  نیا

! من آدم ادیزنم مه  یو بهم م زیهمه چ یچطور نی_فقط بب

و   یکنارم باش شهیهم دیهستم چون تو با ی عرضه ا یب

از دست دادن تو وسط   یپا ی وقت یحواست بهم باشه، ول

 .شمیم ایآدم دن نیباشه، هفت خط تر



 اوردیرا ب به صادق زنگ زدم و گفتم زن و بچه اش  زود

آنها  دوارمیدادم. ام حیتوض شی را برا زیخانه من و همه چ

 کنند.  یهم بلد باشند نقش باز 

 

 *** 

 

با  یمبل نشسته بودم و مشغول باز یرو  ریبه ز سر

 مظلوم نشان دادم.  یانگشتانم بودم. خودم را ناراحت و کم

سرد شده بود،  ادیمدت بود مه  هی_من عصباني بودم، 

اشتباه کردم و به شما  نیعوض شده بود واسه هم یلیخ

 زنگ زدم.

من روزگار اون  ن،یو کار و کرد نی_اتفاقا شما بهتر

 کنم! یم اهیو س ادیمه 

 زدم. هیگر ریرا فرو خوردم و ز لبخندم

فهمن   ی. مد یو فراموش کن زی_آقا تو روخدا نه، همه چ

 کنن. ی و زهرم م میزندگازم،  رنیگ ی من گفتم، بچه ام و م

شما و  نیکه ب یزیهرچ دی کنن آخه... لطفا بگ ی_غلط م 

  هی ارایبدبخت بشه...  ارایخوام  یبوده رو، من نم ادیمه 

که  ییکنه تنها جا یاعتماد داره و حس م ادیعالمه به مه 

 !ادهیتونه خوشبخت بشه، کنار مه  یم
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 دمیو لب برچ دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 کشه منو آقا... یم ادی_مه 

 د؟ ی_شما زنش هست

 هول و دستپاچه نشان دادم.  یرا الک خودم

 _ن... نه.. نه.

 کرد  اخم

و از هم جدا  ادیو مه  ارایخودم  د،ی_به من راستش و بگ

دم. اصال مگه من   یالزم باشه انجام م یکنم. هر کار یم

ازدواج کنه!  یعوض یِ القبا  هیبا اون  ارایاجازه بدم  رمیبم

 و جوِن بچه تون خانم. زیچبه من همه دیبگ



تونم به شما  یمن نم دیبخش ی. مدی _من و ملک صدا کن

تونم  یخودم مشکل درست کنم. من نم یبگم و بعدش برا

 .ادیمه  رهی کنم، ممکنه بچه ام و ازم بگ سکیر

. ملک خانم نیبد  نو یفقط جواب ا د؟ی_شما زنش هست

آخه...   شمیم وونهیدارم د د،یمن بذار یخودتون و جا 

و بر باد   شیخودش زندگ یداره با دستا  زمیعشقم، همه چ

 نجاتش بدم.   یبدونم چطور دیمن با ده،یم

 ینه، چه فرق ای! زنش باشم ن؟ید ینجاتش م ی_چطور 

 داره. 

  ارایفرق داره، من شناسنامه شمارو به  یلی_داره خانم خ

 کنه.  ینشون بدم، خودش رابطه اش و تموم م

 تا پشت لبم آمد و برش گرداندم.  لبخند

 _زنشم. 

 کردم.  یدروغم م یبرا  یفکر دیبا

 بلند شد.  شیاز جا آشفته

 یرذل و م ادِ یکشمش، من اون مه  یکثافت! م کهی_مرت

 کشم! 

 لبانم نبود. یبه من بود و متوجه لبخند بزرگ رو   پشتش

 کردم و گفتم نیصورتم را غمگ باز

 هست. یمشکل هی_فقط 



 برگشت. تند

 رو مجبور کرده تا باهاش باشه؟ اراینکنه  ؟ی_چ

 .ادهیمه  شی_نه، شناسنامه من پ

 .نیری_خب ازش بگ 

و بهم بزنم. شما  شی خوام نامزد یدونه که م یم ده، ی_نم

 .نیکن یخانم و راض ارای گهید  جورِ ی

 تکان داد سر

 د؟ ی_چن ساله زنش هست 

 سال4_ 

 ی لیخ یل ی! ممنونم ملک خانم، خادی_تف به شرفت مه 

  التونیمسئله رو... شما خ نیا نیممنونم که به من گفت

رو هر جور   ارایخودم.  کنمیراحت باشه، از هم جداشون م 

 رونم. یم ادیشده از مه که 

 شمیم  ونتونی_من واقعا از شما ممنونم، تا آخر عمر مد

 من و بچه اش...  شیبرگرده پ ادیکه مه   دیکن یاگه کار

 زد و سمت در رفت یکج و زورک لبخند

 میصحبت کن  دیبازم با دمی. بهتون خبر مرمیم گهی _من د

االن مغزم کال انقدر که بهش شوک وارد شده، هنگه.. 

 فعال.  



داخل برگشتم. به بچه   یاش کردم و با خوشحال بدرقه

از مبل ها خواب بود  یکی یصادق که گوشه هال رو 

 شدم.   کینزد
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 دمیپشت دستم را به گونه اش کش ینرم  به

 ..یکرد ی _نقش بچه من و خوب باز

 زدم قهقه

 _صادق

 خودش را رساند. قهیعرض چند دق در

 _جانم؟

و هر جور   ضه یمر یلیبگو خانم خ ادی_زنگ بزن به مه 

 .. نجایشده بکشونش ا



 _چرا خانم؟  

 االن! عادهینظر م ری_چون خونه ز 

 زد. یز یبرانگ نیتحس لبخند

 .رمیگ یس م _چشم تما

 یباز  نیشروع کرده بود و من بازنده ا ادیرا مه  یباز

 نخواهم بود، چون تمام کردنش با من است.

 

* 

 " ارا ی"

 

زنگ زد و گفت  ادیشده بودم که مه  داریاز خواب ب تازه

 .دیآیدنبالم م 

 ادیشدم و بعد از دادن صبحانه به مامان بابا، به مه  حاضر

 نیکه کنارش در ماش شدیم ی ا قهیزنگ زدم. حاالهم ده دق

 دیکرد و شد یم یرانندگ یحرف  چینشسته بودم. بدون ه

 اخم کرده بود. 

ملک  یدنده بود بردم. صدا یرا سمت دستش که رو دستم

زش آن رو  یبانو همان لحظه در سرم پژواک شد و حرفها

 دوباره و صد باره به ذهنم آمد.



را گرفتم و سرم را چپ و راست کردم تا  ادیمه  دست

 رونیدستم ب ری برود. دستش را از ز ادمیملک از  یحرفها

 آورد. 

داشت که  اقت یل ادیاز درونم سوال کرد، واقعا مه   ییصدا

بمانم؟! چرا شانسم را امتحان نکنم و به ملک بانو   ششیپ

 واقعا مادر و پدرم خوب شدند.  دیفرصت ندهم؟ شا

 

* 

 

را بستم و به زور خودم را داخل  اطیدر ح یخستگ با

 یمژگان خانم کار م شیبود که پ یرساندم. چند روز

 کردم.  

نبود. زن   ادیکدام از افراد خانواده مه  چیه  هیشب اصال

بود. کنارش شاد بودم و از کار  یخودمان یلیشوخ و خ

 بودم. یراض یلیخ  شگاهشیکردن در آرا

 کنار مامان بابا، با تعجب سالم کردم.  عادیم دنید با

 بلند شد. عادیم

 .رمیوقتت و بگ قهیتونم چند دق یم  ارا،ی_سالم  

 .ی... خوش اومدهیچه حرف نی_ا

 _ممنونم.



آمد. دنبالش  رونیرو به بابا گفت و از اتاق ب یاجازه ا با

 راه افتادم.

 باهات حرف بزنم. ادیخواستم در مورد مه  ی_م

 لطفا، اون االن شوهِرمنه. عادی! دست بردار ماد؟ی_مه 

تونم  یکه نم دمیفهم یزیچ هی شی. چند روز پدونمی_م

و در مورد اون مرد    قیهمه حقا دیبهت نگم. تو با

 ...یبدون

 دونم. ی_م

 زن و بچه داره؟ یدون ی_م

 درشت شد.  چشمانم

 _ها؟! زن و بچه؟

 زدم. قهقه

 یروش و انتخاب کرد نیا نباریزده؟ ا یحرف نیهمچ ی_ک

بسته  ؟یو از چشم مامان بابام بنداز  ادیمه  نکهیواسه ا

 .میهم و دوس دار ادیمن و مه  عاد،ی لطفا م

 ! ؟ی_ملک خانم چ

 ! ؟یشناسی_ملک؟ تو ملک و از کجا م 

 ش؟؟ یشناس ی_مگه تو هم م

 ... ادهی_آره، نامزد سابق مه 



 زنش؟  ا ی_نامزد سابق 
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 دمیخند

 حرفارو به تو زده؟ نیا ی_باشه ک

 _خوِد ملک خانم.

 ریناخودآگاه باال رفت. ز میابرو  یتا کیبسته شد و  دهانم

 لب زمزمه کردم

 ملک بانو! باشه اشکال  یراه بنداز ی باز یخوا ی_پس م

 یکه فکر م نهیبلدم... اشتباه همتون ا ینداره، منم باز 

راه   یدونم. حاال که باز ینم یزی من ساده ام و چ دیکن



و از چنگ من  ادیشده مه  یهرجور یخوا  یو م ی انداخت

 منم... ، یدرار

 صاف کردم.  ییصدا

منم تازه ! رمی تونم که طالق بگ ی_خب االن چکار کنم؟ نم

 یبردم ول  یو ملک بانو پ ادیبودن رابطه مه  قیبه عم

 .ستیاز دستم ساخته ن یکار

 کردم. بغض

تونه  ی ازدواج کنم، اون پولداره، م اد ی_من مجبورم با مه 

 کمکم کنه مامان بابا رو عمل کنم.

 ؟ یدوسش ندار یعنی_ 

 نخواهم داشت. یداریپا یدونم زندگ یخب... م ی_چرا ول

 مانده بود.  مات

تا ازش جدا  یکرد  ی_تو فعال به ملک بگو من و راض

 عادیبده م بهم فرصت  یشم ول یبشم، من واقعا جدا م

 باشه؟ 

داره از تو سو  یبدم دختر؟! اون عوض ی_فرصت چ

 شو.  الشیخی کنه... لطفا ب یاستفاده م

ماه به من فرصت بده.  کیفعال نه. تو  یول عادی_باشه م

هم  یبذار اون طفل ،یکرد  یبرو به بانو بگو من و راض

 .رهیدلش آروم بگ



 ینجوریتونستم خودم خرج عمل و بدم و تو ا ی_کاش م

 .یعذاب نکش

 گذاشتم. شیبازو  یرو  دست

و بگو بهش و  نیزنم. فعال هم ی_برو لطفا، بهت زنگ م

کال   ارا ی.... بگو یکن یخودت کارا رو درست م یبگو دار

 داشته. ییدل سرد شده و خودش هم قصد جدا ادیاز مه 

 باشه.  ارا،ی_باشه 

 ؟یشده بود عادیرا بدرقه کردم. پس دست به دامان م عادیم

خواستم،  یرا نم ادیدروغ و دغل! تا امروز مه  یآنهم با کل

 یخواستمش، از امروز م ینم ی دوستش داشتم، ول

 یبه دست آوردنش منهم باز یخواهمش! از امروز برا

 دانم بازنده نخواهم بود.  یاندازم و م یراه م

 

 *** 

 

 ادیرفتن مه  نیدانم ا  یآمده بود. نم یخداحافظ یبرا ادیمه 

 نیزد و از هم یبه ضررم، فقط دلم شور م ایبه نفعم بود 

 االن دلتنگ بودم. 

 کرد.  اخم



اون توله سگ  دیبه گوشم رس  روزید ارا،یمنو  نی_بب

و   ینظر من ریدونم! تو کامال ز یبوده... فکر نکن نم نجایا

 .یاز من ندار یراه فرار چیه

 فقط اومده بود که به بابام سر بزنه.   عادی_م

 ارایبود  نی موش بدوونه! بابات باهام سر سنگ کم ی_و 

 متوجه هستم. 

ون من  ناراحتن، چ یذار یمن و تنها م یدار نکهی_از ا

 کردم.  هیتا صبح گر شبید

 نگاهم کرد.  قیعم

 ؟ یکرد هی_چرا گر

 لحظه بغض کردم. همان

حس  یمن به بودنت عادت کردم، نباش ادی_من... مه 

 ندارم. تیامن کنمیم

 آمد و هر دو شانه ام را گرفت.  کینزد

 ؟ ی_فقط عادت کرد

 چشمانش نگاه کردم. به

 _نه..
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 ! ؟ی_پس چ

 شدم.   کشینزد یکم

 _دوست دارم.

 .دیرا جلو آورد و نرم لبم را بوس سرش

 _خب؟

 کردم اخم

 ؟خرم نه یلیخ گه، ی_خب نداره دوست دارم د

 دیخند

مثل  یتونه کس ی! آدم سالم نمیستینرمال ن ی_خر نه ول

 من و دوس داشته باشه.

 ...یبرگرد یتا وقت امی_برو، منم سر عقل م

 .گهیحرفارو د نی_نشنوم ا



ندارم، مشغول  یکار ییمنم تنها ،یری.. تو مگمی_م

 .شمیفراموش کردنت م

 زد. پوزخند

 اتاقت، کارت دارم. یتو  می_بر

که داخل   نیباال انداختم و آرام سمت اتاقم رفتم. هم  شانه

 .دیتخت دراز کش یکتش را در آورد و رو  م،یرفت

 ؟ یمگه پرواز ندار ،یکن ی_چکار م

 _من گفتم شب پرواز دارم؟ 

 ..یاومده بود ی_خب واسه خداحافظ

 فردا پرواز دارم. 9_ساعت 

 اون وقت؟ یبمون نجایا یخوا ی_م

 ه؟ یبمونم مشکل_خونه نامزدم 

 .شهیبابام بفهمه ناراحت م اد ی_صد البته... پاشو برو مه 

که محرم   یاونم زمان یکرد یم یمن زندگ شیتو پ ارای_ 

 من! یبرا یایادا م یاالن دار م، ینبود

ام  یام تمام سع  شهینکردم و هم یوقت کار بد چی_من ه

کردم   یم یباهات زندگ نکهی. ارمیو کردم تا ازت فاصله بگ

 االن... یخبر نداشت ول هیاز اون قض یکرد، کس یق مفر

 باز کرد.  آغوش



 ...ارا ی ایخبر دار بشه. ب یکس ستی_االنم قرار ن

 لطفا. ادی_مه 

قراره بفهمه آخه؟ پرستار رفته خونه   یخب، ک ای_ب

پدر و   مام،یتو هواپ کننیخودش، خانواده من فکر م

تونن   یاونا نم ششونیپ یمادرتم که خوابن و تا تو نر

 یخواب آروم م  ه ی ست،یحالم خوش ن  ایب نجا،ی ا انیب

 خوام. 

گرمم   یو چشم بستم. اشکها دمیجلو رفتم. بغلش خز آرام

 . دیام را بوس ی شانیگونه ام نشستند. پ یرو 

 یباشن، نم یشوخ دیشا ،یکه زد ییاون حرفا ارا،ی_ 

  لشونیتبد تیبه واقع یشوخ یشوخ یخواست دمیدونم شا 

نه بهش فکر کن، نه حرفش   گهیکه هست، د یهرچ ،یکن

 .یدیو بزن چون بد تاوان م

 .دمی گز لب

 _زود برگرد.  

   ارا؟ی_ 

 _بله؟  

 _دلبرم. 

 زدم.  لبخند

 ! ی کن یدلبر صدام نم گهی د ستم،ی وقته دلبرت ن یلی_خ



 شانه ام گذاشت.  یرا رو  سرش

ازم که  یانقدر فاصله گرفت گهید ، یکن ینم  ی_آخه دلبر

 .یدلبر نموند

 دلت و زدم؟! یعنی_ 
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 خسته ام. ارای_ 

 .ادی_مه 

 باز کرد.  چشم

 _ها؟ 

 که.  می بار مثل آدم جواب بده! دعوا ندار هی_خب 

 را جلو آورد. انقدر جلو که نفسم گرفت. سرش



 ..._جانم

و   ق یدق یرود. چشم بستم تا از چشمها  یم ادمی حرفم

 گرمش فرار کنم.

 رفت! ادمی_ 

 دلبرم. یجنبه ندار ،یدی_د

 ...یمهربون نهمهیبود ا دی_خب از تو بع

 فاصله گرفت. دوباره

 بهت گفت؟ یاون روز بانو چ ارا،ی_ 

 ترسم.  یدر مورد بانو حرف نزن، م گهی لطفا د ادی_مه 

 کرد. اخم

 شده؟ یزیترسي؟! چ ی_م

 شدم. هول 

 _نه نه..

 نشست. شیجا سر

 .نمی _پاشو بب

هم فشردم و بلند شدم. هردو شانه ام را گرفت و  یرو  لب

 من دوخت.  یچشمانش را به نگاه اشک یجد

 _حرف بزن.

 ه؟بگم آخ ی_چ



 که اخطار دادند، آرام به حرف آمدم. چشمانش

بگم  یزیاگه چ ادیترسم... ول کن مه  ی_خب... راستش م

 ارزش کردم. یخودم و ب

 نشاندم. شی پا یدور کمرم گذاشت و رو دست

 _بگو دلبر، حرف بزن.

 باز روانه شدند. کنار گوشم زمزمه کرد میاشکها

من و   نکهی. ا رهیتونه تو رو از من بگ ینم یکس چی_ه

 کنه. یارزشت نم  یب یدوس دار

 کنه. یارزشم م یب  یتو من و دوس ندار نکهیا ی_ول

 لبم گذاشت. یرو  دست

 نزن.   ی! حرف الکشی_ه

 

 *** 

 

رفتن و تو هم  ا،یتالیگفتم زنشه، باهم برگشتن ا یدی_د

و نگاه   شونیعکس کوفت یو دار ینشست ت یم نیع نجایا

 . ی کن یم

در  ادیبه عکس نگاه کردم. ملک بانو در کنار مه  گرید بار

 . دمی.. لب گزما یهواپ



 گذاشته بود؟  ادیعکس و مه  نی_ا

 نه، ملک گذاشته بود. -

   دا؟یجد ی_تو با ملک حرف زد

بره و  ادینگفت قراره اونم با مه  یحرف زدم ول  روز ی_د

گله  ادیدوباره رابطه شون خوب شده. اون زن فقط از مه 

   ؟یچکار کن یخوایداشت. م

 شدم.   رهینگاه خندان ملک بانو خ به

 راحتم بذار...  عادی_م

را بغلش پرت کردم. با  عادیم یبلند شدم و گوش میجا از

 را نشان دادم.  یدستم راه خروج 

 . یبربرم سرکار، تو هم بهتره  دیشده با رمی_د

توانستم  یبود. نم ادیام زنگ خورد. مه  یلحظه گوش همان

 جوابش را ندهم، حوصله بحث و دعوا نداشتم.

 _بله؟ 

 ؟یی_سالم. کجا

 _سالم. خونه. 

 ؟ _چرا صدات گرفته

 شدم.  داری_ساعت و نگاه کن، تازه ب



 یدیکرده؟ چشم من و دور د ر یی_چته؟ باز چرا رفتارت تغ

 !؟یکرد یچه غلط 

 تو؟! ای_من 

 رد شد.   میرو   یاز جلو  عادیلحظه م همان

 جان.  ارای_فعال 

 خش دار شد.  ادیمه  یتکان دادم. صدا شیبرا یسر

 بود نه؟!  یاون عوض ی_اون صدا

از گوشم فاصله دادم. دوباره  یرا کم  یبستم و گوش چشم

 زد.  ادیفر

 _با تو ام دلبر!

 

 

 

 #Part81 

 

 

 

 

 جواب دادم. سرد



 بود. نجایا عادی _آره م

 کشدار و پر صدا شدند. شی نفسها

 ؟_رفت

 _االن...

 _چرا اومده بود؟

 _کارم داشت.

 درست. با تو کار داشت؟ دمینشن ؟ی_چ

 هست؟  ی_آره خب مشکل

در  یگریزن د  یپا  یوقت شهیگستاخ شده بودم! هم باز

 شوم.  یپروا م یگستاخ و ب ینجوریوسط باشد ا

 باز؟!  یگفته بهت که دور برداشت یشده؟ چ ی_باز چ

جزو انگشت شمار  عادی... مادی_درست صحبت کن مه 

کنارمون بود و پا  مونیزندگ تیوضع نیکه تو بدتر هییکسا

دوسش دارن و   یلیبه پامون غصه خورد، بابا مامانم خ

 یمانع چیبه خانواده ما دلبسته است، ه  نطوریاونم هم

 و بره.. ادی نداره ب

که اون پسِر   ییجا گم ی_خفه شو لطفا..من شوهرتم، م

 .یباش د یهست، تو نبا

 کنه. یمامانم صدام م ادیبرم مه  دی_فعال با



زنم  ی ا، مادرم گفت،بهت بگم، زنگ م_شب برو خونه م

 دنبالت بچه ها. انیب

 _حوصله ندارم.

 یخودمم بر م گهیهفته د کی دنبالت.  انی_حاضر باش م 

 گردم. 

. او در بغل  دیرا خودش تمام کرد. چانه ام لرز تماس

 ...ینداشت ول یاش بود اشکال معشوقه

و بعد از  دمیگفتم و سمت اتاقم رفتم. لباس پوش یدرک به

نبودم اگر  ارایرفتم.  رونیخبر دادن به مامان بابا و هلن، ب

خودم شروع   یرفتم. برا  یم یامشب به آن خانه کوفت

به سرم زد. با لبخند راه  یقدم زدن. فکر ابانیکردم در خ

 دهگرفتم. خودش قبال آدرس دا شیخانه ملک بانو را در پ

 بود.

زدم تا فکر نکند من هم  یچپ م یخودم را به عل دیبا

 دیاست خبر دارم. با ادیمه  شی پ نکهیدارم و از ا ینقشه ا 

 وسوسه ام کرده. شنهادشیفکر کند پ

 

 *** 

 

. قلبم دمیمرد را باال سرم د کی  هیسا  یداریخواب و ب انیم

 نیچشمانم را کامل باز کنم. ا دمیترس یزد و م یتند تند م



! ؟یک یسر من است توب تار یباال  یوقت شب چه کس

تواند  ی. بابا هست که نمستیخانه ما ن یمرد  چی اصال ه

 بلند شود.

که عطرش  نیگونه ام نشست و هم یرو  یگرم کس  دست

 ادیمه  دنیمتعجب چشم باز کردم. با د دیچی ام پ ین یب ریز

 شانه ام گذاشت یدست رو . دمیپر میو در جا دمیکش نیه

 _بخواب دلبر...

 ؟ یپرواز نداشت گهیروز د 3مگه  ؟یاومد ی_تو.. تو ک

 و غضبش بودم.  تیهم متوجه عصبان یکیتار یتو 

 زود اومدم؟! ی_ناراحت 

 بلند شم؟ یدستت و بردار شهی . مهیچه حرف نی_نه ا

 تنم خم شد. یرو 

 خوابم. ی_بلند نشو، منم م
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 ادی_مه 

 داد. هیام تک یشانیاش را به پ  یشانیپ

 ادیم ادمی یبهتره، االن آرومم... حرف بزن  ی_حرف نزن

 زنم به آرامش خودم و تو هم. یگند م یکرد  ییچه غلطا

 را دور شانه اش حلقه کردم. دستم

 ت تنگ شده بود!_دلم برا

 شد. یم دی_با

 اش گرفت. یاز خودخواه قلبم

 _خوش گذشت؟

 _آره. 

 !؟یدی_دلبراتم د

 . نمینب  شهی_مگه م

 را پس زدم. تنش

 بهت خوش گذشته. یلیخب، معلومه خ یگشت ی_بر نم

 شد. بلند



 تو! ش یبرگشتم پ گهیخرم د ،یلی_آره خ 

 .دندیچک میاشکها

 ...یگشت ی_بر نم

 کشید. سم یگونه خ ی. پشت دستش را رو دیدراز کش کنارم

 ؟ یکن ی م هی_چرا گر

 _چون عقل ندارم.

 کرد. بغلم

 عقل باشه. یب د یخوره، با ی_زن عاقلش به درد نم

 یکن رش یتحق ،یکن  انتیعقل باشه که بهش خ ی_آره ب 

  طانیو ش یآدم عوض یو... زن خرش خوبه آره؟! آره برا

عقل خوبه که خوب ازش سو   یمثل تو، زن ب  یصفت

نباشه  یکس یار یباال ب یخواست یو هر گند  یاستفاده کن

 سد راهت بشه.

 ملک هم باهام بود؟  نکهی! از ا؟یناراحت ی_از چ 

 _به من چه! 

 خونه ملک؟ ی_چرا رفت

 گفت. ی_بهت گفت، خب کامل م

 _آره گفت. خب؟

 .گهید یدی پرس ی! از معشوقه ات ماد؟یمه  ی_چ



 . یچقدر رو عصابم ارای_آخ 

 گونه اش کاشتم. یرو  یو بوسه ا دمیخند

 عصابته؟ یرو  تی_واقع

 را جلو آورد.  سرش

 !ادی_مه 

 _ها؟ 

 داخل؟! یاومد یچطور ی_راست

 انداختم. دی_کل

 گفتم. ی_مسخره نکن، جد

 داشتم. دیکل گمی! مانا یهستم اح ی_آدم شوخ و مسخره ا 

 _آخه از کجا؟!

 خونه ما... یگذاشته بود_خودتجا 

 ...یلی_خ

 دهنم گذاشت. یرو  دست

 .ادی_خوابم م

بستم و محکم بغلش کردم. محکم تر بغلم کرد و   چشم

 یلیبود خ ریمنظم شد. فکرم درگ شیزود نفسها یلیخ

 !ریدرگ

 



 *** 

 

 ملک بانو جان. ی_خوش اومد

 زد. لبخند

 خونه ام؟ یاومده بود ابمیغ یجانم. تو   ارای_ممنونم 
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 شدم. لبخند

 فکر کردم. شنهادتیپ یرو  کمی_بله... 

 را باال داد. شیابرو  کی

 _خب؟



 ؟قهوه ای یی_چا

 کرد.  یقرچه ا دندان

 _قهوه. 

 تکان دادم و سمت آشپزخانه رفتم. سر

خودم دم کردم و   ی برا ییچا کی او و  ی برا یا  قهوه

 برگشتم.

 ...ا ی تالیا نی _گفتن که شمام برگشته بود

 زد.  یطانیش لبخند

 ارا؟ی یدون یبره، م ییتونه جا یبدون من نم ادی_مه 

هرچقدر هم که فرار کنه، خونه آخرش کنار منه.  ادیمه 

بودم. بهتره  شهیمن هم یفتن، ولها اومدن و ر یلیخ

 .یو قبول کن شنهادمیپ

 زدم. لبخند

 . کنمی_قبول م

 و ناباور لب زد دی درخش نگاهش 

 .یو گرفت میتصم نی_مطمئن باش به نفعته و بهتر

 _فقط االن نه.

 کرد  اخم

 !؟ی_چ



 رم. یم گهی_دو ماه د

 _چرا دو ماه؟

زودتر برم  یرم، ول  یم ادیمه ی_من به هر حال از زندگ

 شما بهتره نه؟  یبرا

 _چرا خب.

و   ادی_من قبول کردم که پول و قبول کنم و در ازاش مه 

 جا بذارم.

 .دینما خند دندان

ام  گهیعشق صبر کردم، دو ماه د نیا  یبرا نهمهی_ا

 امروز حاضره. نیروش. پولت از هم

 دراز کرد. میرا سو  دستش

 گه؟ ید می_معامله کرد

 زدم و دستش را فشردم. لبخند

 ! ادو یدارم و تو مه  ازیمن پول ن م،ی_معامله کرد

 نیا روزیکند پ یخوشحال است و حس م یلیبود خ معلوم

 ام! دهی د شیبرا ییداند چه خوابها یماجراست.. هنوز نم

 

 *** 

 



شده ام  زیتم یبه ابرو ها یرفتم. دست نهییآ  یلبخند جلو  با

  یثیلبان سرخم را نگاه کردم. من آدم خب قی و عم دمیکش

 یم یزیچ شهی وسط باشد، هم ادیمه   یپا یوقت ینبودم، ول

 .ستمیشوم که ن

 مامان بابا رفتم. شیدل کندم و پ نه ییآ از

 لبخند زد. بابا

 دخترم. ی_خوشگل شد 

 .دمیشدم و گونه اش را بوس کشینزد

 _فدات بشم.

و خانواده اش به  ادیاخم داشت. هنوز هم با مه  مامان

 یو خداحافظ  دمیشدت مشکل داشت. گونه او را هم بوس

 بودم. دهیشن  قهیدق 5در  حت یو نص هیتوص یکردم. کل

سوار  ییمنتظر بود. با لبخند دندان نما ادیدر مه  یجلو 

 شدم. نشیماش
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 خان. ادی_سالم مه 

 کرده بود.  اخم

 به لب و دهنت؟! ی... چه خبره انقدر مالوندکی_عل

 زدم.  چشمک

 _بد شدم؟

 شد.   شتریب اخمش

 _نه.

 دستش گذاشتم. یرا رو  دستم

 زم؟ی! چرا اخمات تو همه عز؟ی_پس چ

 و کن.  شتیآرا م،یدار ادی_مهمون ز

 زنت خوشگل باشه؟ یخوا ینم  گه،ی_نه د

 _نه!

  دمیخند

 _چته تو؟



 قرمزه...  یلی_پاک کن دلبر خ

را نگاه کردم.  رونیب ال یخیرا نوازش کردم و ب دستش

طرفم  یرا پارک کرد و جد  نی ماش م،یدیدر رس یجلو  یوقت

 برگشت.

 _پاکش کن. 

 شد.  نیماش  کیآمد و نزد رونیب مادرش

 .هیفور یلیمادر کارت دارم. خ یایپسرم م ادی_مه 

بر لب  یحیشد. لبخند مل ادهیپ نیو از ماش دیکش پوف

گرم خوش  یلیخانم خ هیآمدم. مار نیینشاندم و منهم پا

کرد و همراه خودش من را به داخل برد. البته   ییآمد گو 

 ادی... مه یز یگفت و فرستادش دنبال چ ادیبه مه  یزی اول چ

 .دیکش یخط و نشان م میبرا شیلحظه با چشمها نیتا آخر

 یمواجه شدم. کم  شیاز قوم و خو  یادیدفعه با حجم ز کی

کرد.  یم  تمیاذ شانی رهیو خ ق یدق یمعذب بودم و نگاه ها 

 میبه رو  یملک بانو متعجب نگاهش کردم. زورک دنیبا د

 خانم نشستم. هیلبخند زد. متقابال لبخند زدم و کنار مار

 ادش؟یم یک ادیم مه خان هی_مار

 سحر...   شیبرو پ ای. بزمیاالن عز ادی م ؟یکن یم یبی_غر

بلند چند بار سحر را صدا کرد. سحر دختر  یبا صدا بعد

بود که تا  یخوش بر و رو و مهربون و صد البته پر نشاط

. دختر میزود با هم مچ شد یلیبودمش. خ دهیبه االن ند



نداشت.  یخوب انهی م ادیز ل یبا فام  ایبود و گو  ادیخاله مه 

 البته حق هم داشت.

 بردم. اطیرا گرفت و سمت ح دستم

 آقاتون اومد.  میبر  ای_ب

 زشته!  ی_وا

 .دیزد و خند چشمک

 .می بر  ایآخه بابا... ب ی_چه زشت

حرف  یداشت تلفن  ادیتکان دادم و همراهش رفتم. مه  سر

 زد. با اخم زمزمه کرد. یم

 ربکا... میزن ی_بعدا حرف م

اش  یمی قد یاز دوست دختر ها یکیمشت شد. ربکا  دستم

گذاشت. سالم سحر را جواب داد و   بشیبود. تلفن را در ج

 :دیروبه من توپ یجد

 ؟!تو  شهینم تی_حرف حساب حال

 _چکار کردم مگه؟!

 که دستش بود را به سحر داد. یا جعبه

 داخل... نو ی _ببر ا

خشم نگاهم کرد و سر   با ادیسر تکان داد و رفت. مه  سحر

 چپ و راست کرد.
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 جلو آمد.  ادیمه 

  یتون یم نکهیکارات؟! ا نیبا ا  یثابت کن و یچ یخوا ی_م

 یلیکه خ ی بگ یخوا یم  ؟یکن یاز من حرف نشنو 

 ؟ی زرنگ

 .دمیمژگان خانم را از پشت سرم شن  یصدا

 بچه ها...  میخور یغذا م نیدار نییایب  ارا،ی اد،ی_مه 

بدون توجه به من داخل رفت. بغض کرده بودم.  ادیمه 

 مژگان کنارم امد.

 !؟ چرا رم کرده بود؟!شده ی_چ

 .دمیخند



 ی_بهم گفت رژ لبتو پاک کن، پاکش نکردم. خب با کل

 ؟پاک کنم زده بودم چرا  قهیذوق و سل

 به شانه ام زد. یدست

  دیبا ،ی گفته! تو شاگرد خودم یگفتم حاال چ ال یخی _بابا ب 

 ؟ نه یمثل خودم خوشگل باش

 .دمیزد. بازهم خند یچشمک 

 .هیحرف نمی_ا

 ...ینباش عشیبذار تو مط  ارا،یرو نده  ادیبه مه  ادی_ز

زد. اصال عادت  ی م یبار بود مژگان همچین حرف نیاول

در باره  ینظر ایکند  ل یتحل هیرا تجز ینداشت روابط کس

 یدانم از سر عالقه و دلسوز  یبدهد، و م یزیچ نیهمچ

و  یوقت ها بساط شوخ  شتریحرف را زده. مژگان ب نیا

  دیهشدار داده نبا یانقدر جد نکهیانداخت و ا یخنده راه م

 درس بزرگ!  کی یعن یاد باشم، یمه  عیمط

 

 *** 

 

 یبا اخم ها ادیگرفت. بعد شام مه یام م هیداشت گر واقعا

و من هم تنها ماندم. البته مژگان و  دی اتاقش چپ یدرهم تو 

  یبیکردند خوشحالم کنند و حس غر یتالش م یلیسحر خ 



دلم گرفته  اد،یبه هر حال از نبود مه  ینداشته باشم، ول

 .ردک  یم تمیاذ  یلیم خمعنا دار ملک بانو ه  یبود. نگاه ها

بلند شدم   میزد. آرام از جا میخانم با اشاره چشم صدا هیمار

 و به آشپزخانه رفتم.

 خانم؟ هی_بله مار

 .. ینیب یدر و م نی_ا

دِر گوشه آشپزخانه اشاره کرده بود. سر تکان دادم.  به

 آرام تر گفت.

 یآب کیکوچ یلیدر خ هیبرو، پشت آشپزخونه  نجای_از ا

 ششی کنه. برو پ یبرات بازش م  ادیهست، اونو بزن، مه 

 حالش خوب نبود. 

 هم دستم داد. یآب وانیقرِص مسکن و ل بسته

 ببر براش دخترم. نمی_ا

 تکان دادم.  سر

 دونه؟ یم_خودش 

 برم.. یمن براش م  کنهی__نه نه فکر م

زد و   یزدم به حرفش گوش کردم. قلبم تند تند م لبخند

 استرس داشتم. یکم
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خواستم در بزنم،  کهنیکردم. اما هم دایدر را پ باالخره 

 از طرف راستم مانع شد. یمردانه ا  یصدا

 ! اد؟یهمون دلبِر معروف مه یی_تو 

 بود. لبخند زدم. ادیمه   یطرف صدا برگشتم. پسر عمو  به

 _چه عرض کنم.

 ...یوار دوسش دار وانهیبودم د  دهی_شن

 _عاشقشم. 

 جان.. اراینداره   اقتی_ل

 ا حرص گفتمبه دلم ننشسته بود. ب ی همان اول مهمان از

 نه؟! ایداره  اقتیکه ل  دیکن یم نیی _و اونوقت شما تع

 باور کن.  شناسهیو نم ادیکس مثل من مه  چی_ ه



 به در زدم.  یا تقه

 .دی خارج کن متیاز صم کمیلحنتون و  شم ی_ممنون م

 زد. قهقه

 زهیزِن پاستور نی همچ ادیمه  یروز هیکردم  ی_فکر نم

 چش خوشگل!  یباحال یلی... خ رهی بگ یا

گرفتم. در به شدت  زشیکردم و نگاهم را از چشمان ه اخم

 شد. دایپ میجلو  ادیمه  دهیورز کل یباز شد و ه

 زدم. لبخند

 .زمی_سالم عز

 پشت کمرم گذاشت. دست

 تو دلبرم. ای_ب

که با  میداخل برو یتوجه به آن پسرک عوض یب میخواست

 تمسخر گفت:

مرد باش بابا، عشقت تو خونه تک و تنها  کمی ادی_مه 

 اتاقت؟! یتو  یدلبرت و ببر یخوا ینشسته تو م

 پوزخند زد. ادیمه 

زنمه،    ارا،ینداشته و ندارم.  یبندازم من عشق ادتی دی_با

زن و    یو از رو  زتیهرزه و ه یزنم. بهتره چشما

وگرنه خوب بلدم از کاسه درشون   یناموس من بردار



ام، پس   یفیرحم و کث یچقدر آدم ب یندو  ی! خودت مارمیب

 . فتیباهام در ن

 را همراه خودش داخل کشاند و در را محکم بست. من

 !؟یدر اومد  نی_چرا مثل دزدا از ا

 کنم. رتیغافل گ ینجوریخانم گفتن، گفتن ا هی_مار

 و بسته قرص را سمتش گرفتم. وانیل

 سرم و ماساژ بده.  کم ی ایبعدش هم ب نارو،ی_بده ا

. شالم را در آوردم  دیتخت دراز کش  یرا خورد و رو  قرص

رانم گذاشت.  یسرش نشستم. خودش سر رو ی و باال

 شروع کردم آرام آرام سرش را ماساژ دادن. 

 .شهیم نیهم ی زیریعصابم و بهم م   ن،ی_بب

 ادی مه  ؟یهست  ی؟! هنوزم سر اون رژ لب عصبان _من

 نبود. ادیز ییخدا

 زد. یحرف نم ینبود، االن اون کثافت اونجور ادیز_اگه 

اون منم؟ رنگ رژ لب من باعث شد  یمقصر حرفا یعنی_ 

 اون حرفارو بزنه؟! 
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 چشمانم زل زد و خفه زمزمه کرد: به

  ریتقص زی_رنگ رژت باعث شده نگات کنه، آره همه چ

 ! شهیم ینجوریکنه و ا یتوه که جلب توجه م هیخوشگل 

 !ادیتو مه  یگیم  ی_چ

 را به دستم رساند و محکم دستم را فشرد. دستش

 .ی کن شیآرا یمن، حق ندار  یمن و برا شی بجز پ گهی_د

 کردم. اخم

 گه؟ید یکنی م ی_شوخ 

 باال انداخته. ابرو 

 جلو خودم رژت و پاک کنم.  ای_نه. حاالم ب

 .دمیرا کش شی موها

 ..یکن یم ینجوری_چرا ا

 .دیپشت گردنم گذاشت و سرم را به طرف سرش کش دست



 خب! ی_زنم

 ..ی_نامزدت، نامزد صور

 .د یکش نیی گردنم را فشرد و به زور پا پشت

 گوشت کن.  زهیو آو  نیدر هر صورت ا ی_ماِل من

دستم را  ادیتقه به در خورد. زود کمر راست کردم. مه  چند

 طرف صورتش گذاشت. کی یگرفت و رو 

 ...اتو ی_ب

 باز شد و ملک بانو همراه سحر داخل آمدند. در

 با لبخند گفت. سحر

 . میسر بهتون بزن هی  مییایدوباره.. خاله گفت ب ی_سالم 

 به من نگاه کرد و با طعنه گفت. ملک

 .میانگار خلوتشون و بهم زد ی_ول

 تند گفت ادیمه 

 دخترا... دی ملک، بر  یگفت ی_آ

 آمد. کینزد سحر

 !ادیتو مه  ی_چه پروو هست

 به من نگاه کرد و چشمک زد. ادیمه 

 !؟یچ یعنی_ببوسمت بفهمن پروو 



به ملک بانو نگاه کردم. فکش  یچشم  ری شدم و ز سرخ

 سفت شده بود و دست مشت کرده بود.

از انگشتم  یسرش را در بغلم جا به جا کرد. گاز ادیمه 

 گرفت تا حواسم به طرفش جلب شود.

خودتم  ی_تو به کارت ادامه بده، درد و به جونم انداخت 

 درمونش کن. 

 زدم و دوباره به ماساژ دادن ادامه دادم. یزورک لبخند

مبل کنار سحر نشست. سحر    یآمد و رو  کیهم نزد ملک

 با خنده زمزمه کرد

 کنه. ی م تمیاذ ی_حس مزاحم بودن بدجور

 من جوابش را دادم. نباریا

 مام حوصله مون سر رفته بود. هیچه حرف نی_ا

 همانطور که چشم بسته بود گفت ادیمه 

 .میبود دهیخوبش رس  یبه جاها تازه  گه،ی_دروغ م

 

 

 

 #Part86 

 



 

 

 

 کردم.  ش یو اخطار گونه صدا دمیخند

 باز کرد.  چشم

 _ها؟! دروغ که نگفتم. تازه...

کردم با چشم و ابرو آمدن   یلبش گذاشت و سع یرو  دست

به نگاهم دوخته شد.   یساکتش کنم. چشمانش جور خاص

و گوشه لبم را ناخودآگاه به دندان  ختیکه دلم ر  یجور

 گرفتم.

 بلند ملک بانو باعث شد نگاهم به او داده شود.  یصدا

 ؟ یاز بابام دار یخبر ادی_مه 

 هنوز به من بود. سرد و کوتاه جواب داد. ادیمه  نگاه

 _اره... 

 خب؟ گردهیبر م ی_ک

 شی ته ر یرا گرفت و کنار گونه اش گذاشت. دلم برا دستم

 اش ضعف رفت. یمشک

 .گهیهفته د  ک ی_تا 



فشرد و وادار به   میبلند شوم که سرش را پا خواستم 

 نشستنم کرد. 

 د.با اخم نگاهش کر ادیخنده زد. مه  ریدفعه ز کی سحر

 ؟ ی_جن زده شد 

 افتادم. یزیچ هی ادی ادیمه   ی_وا

 ؟ی_چ

 !یباحال یلیخ ی... وای_بچه بود

 !؟ی_زهرمار بچه بودِن من خنده دار

 یرفت جواب لحن جد  یم سهیکه از خنده ر همانگونه

 را داد: ادیمه 

به مامان بابات  ،یروز از مدرسه اومد هی_نه بابا... 

آخه  یگفت دن،یبرات، بعدش که خند یبرن خواستگار یگفت

 .می دیچقدر خند یحامله است! وا هیهان 

 افتاد.  ادیمه  یمن هم بلند شد و نگاهم به صورت جد قهقه

 ه؟ یک هیهان  ادی_مه 

به سحر   یبلند شد. نگاه سر زنش بار میپا یرو  از

 انداخت و جواب من را داد.

 .ه ی_دختر همسا

 هم فشردم.  یرو  لب



 واقعا؟! یحامله اش کرده بود_اون وقت 

شد.   شتر یخنده زدم و خنده سحر هم ب ریدنبال حرفم ز به

 ریحرکت غ کی یرا باال داد و ط شیابرو  کی ادیمه 

تخت   یگذاشت و رو   میشانه ها یمنتظره دست رو 

 انداختم. 

تو  ی اون اومده بودم و رو  یکه برا یحرکات یخوا ی_م

 تو، اون که نشد! یشی واقعا حامله م  مینی هم امتحان کنم، بب

شدم. چشم بستم. مطمئن بودم   یخجالت داشتم آب م از

 صورتم سرخ شده بود.

 .دمیملک را شن ی دفعه سکوت شد. صدا کیجا  همه

 راحت باش. اد،ی_خجالت نکش مه 

که بلند شد،  ادی. مه دمیباز م بسته شدن در را شن یصدا

 زدم. هیگر ریدفعه ز کی آرام چشم گشودم. 
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 یکنن... اصال وقت یم یاالن چه فکر اد،یمه  یبد یلی_خ

 ! ؟یکن یم ینجوریملک حساسه چرا ا یدون یم

آمد   کمینشستم. نزد می. در جادمیخنده سحر را شن  یصدا

 به شانه ام زد.   یدست یو با مهربان

 نداره که ناراحت بشه! یحق چی _ملک بانو ه

 هم با اخم بلند شد. ادیمه 

 لطفا سحر..  یتنهامون بذار  شهی_م

 .دیکش  ادیبه شانه مه  یزد و دست لبخند

 یادیخانومت ز نی_حتما.. شمام حرص نخور آقا داداشم، ا

به  ینجوریا  فهیو طا ل یا نی ا یبده تو  ادشیساده است، 

 خوره! یدرد نم

 ادیرفت، مه  رونیسحر ب  نکه یهم فشردم. هم یرو  لب

را گرفت و تنم را با خشونت بلند کرد. چشمانش   میبازو 

 خورد.  یقرمز و شده بود و خشم درونش وول م

 ، ی. تو ماِل منی کن یم  ینجوریچته دلبر؟ چرا ا ارا؟ی_چته 

 نیبودن ا ی... فکر صورنو یبدونن ا دیو همه با یزِن من

 کن.  رونشیکن نفسم ب رونیعقد و از سرت ب



 بستم. چشم

 ...ی _تو هنوز با ملک در ارتباط

 آخه؟! ی_ک

هفته  هیو  ایتال یا نیباهم برگشت  شیچن روز پ نی_هم

 .نیموند

باشم با ملک بانو  دهیهفت جد و آبادم خند شی_من به ر

 اون مثل کنه دنبالم اومد. ا،ی تالی برگشته باشم ا

 سر باز کرد. بغضم

 ن؟یباهم نبود یعنی_خب... خب 

طرف صورتم گذاشت و لبخند زد. صورتش   کیرا  دستش

 زوم و خاصش!  یرا جلو آورد. بازهم همان نگاه ها

 نگام نکن.. ینجوری_ا

 داد. هیام تک  یشان یبه پ یشانیبست. پ چشم

دست دادن   ترس از نیباش. ا ینجوریا شهی_دلبر، هم

 نگه دار... شهیحسادت معصومانه رو هم نی من، ا

 خوام تو رو نگه دارم! ی_من م 

 وسعت گرفت و چشم گشود.  لبخندش 

بودن و   یو صور  یی_پس نگهم دار.. کمتر دم از جدا

 کوفت و زهِرمار بزن.



 بغلش کردم. تند

 

 *** 

 

 ادیشب شده بود و همه مهمان ها رفته بودند. مه   نصف

 بلند شد.

 _پاشو برسونمت دلبر..

کرد! آب  یخطابم نم ینجوریخانواده اش کاش ا  یجلو 

 دهان قورت دادم و بلند شدم. 
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 .میرفت رونیاز خانه ب یکردم و بعد از خداحافظ تشکر



 دفعه دستم را گرفت. کی ادیمه  نیماش یتو 

 شدم!   ی_دلبر، امشب از رفتارت به شدت عصبان 

 دادم. یم حق

 اتاق هست هنوز... یدونستم که سحر تو  ی_من نم 

 چیمن ه یزندگ یکه ملک بانو تو  یریبگ ادی دی_تو با

 تو! ینداره، چه با تو چه ب ینقش

 تکان دادم.  سر

 .شهی_تکرار نم

نبوده ام  عیوقت بود انقدر مط یلینگاهم کرد. خ متعجب

 نه؟! 

که  یاو کار نباریرا گرفت. در کمال تعجِب من، ا دستم

 دهد. یاست را انجام م دیبع  تشیاز شخص بای تقر

 .دیرا بوس دستم

هست و خراب  نمونیکه ب یحس آرامش نیکن ا  ی_سع

 ...ارای  ینکن

 زد! یدانم چرا دلم شور م یزدم. نم ی جان یب  لبخند

 یدفعه رو   کی ادیکه مه  میاز خانه دور نشده بود یلیخ

 ترمز زد.

 را بلند کردم. سرم



 شد؟ یزی_چ

 اخم به جلو اشاره کرد. با

 !ابونیجون افتاده گوشه خ یب  یکی_ 

 رفتم. نییدنبالش پا  یشد و منهم با نگران ادهیپ  خودش

صورت  دنیجسم مرد را برگرداند. با د ادیکه مه  نیهم

 کرد. ینچ نچ ادی. مه دمیکش نیه ش یآشنا

ام گم شد،  یدر زندگ ش یکه سالها پ یممکن بود! مرد ریغ

 شب سرد و گرفته چرا سر راهم قرار گرفته؟  نیدر ا

 جان لب زدم. یو برق زد. ب رعد

 .شهیدردسر م ادی_ول کن مه 

کمک کن  ایولش کنم! ب یچطور ارای_همه جاش زخمه 

 .ادیبارون داره م م،یکن نش یسوار ماش

تکان دادم و کمکش کردم. هنوز هم باور نکرده بودم.  سر

  ینطوریا ستی شباهت مسخره باشد! الزم ن  کی دیاصال شا

 .زمیبهم بر

 یکدوم از حرفها چی ه نمارستایتا ب دنیرس ریمس تمام

 را متوجه نشدم. ادیمه 

رمق دنبالشان رفتم.  یفرزام را داخل برد و منهم ب اد،یمه 

از  یحرف ادیمه  شیو پ دییایب  ادشیاگر فرزام من را 

 گذشته بزند؟!



 د؟ ییاین  ادشیشود که من را   یمگر م اصال

 

 *** 

 

 میخداروشکر اون پسره حالش خوبه، خودمون بر ادی_مه 

 ...گهید

 کرد. اخم

 ؟ یدار ی_چه عجله ا

 _نگران مامان بابامم. من برم خودم؟

.. ینصف شب تنها بفرستمت بر رتمیغ  ی_نه. مگه ب

 ! نیساعت و بب

 کنارش نشستم.  دیام نا

 

 

 

 #Part89 

 

 

  



 

 

 میحالش داره، بر  یتو  ی_واقعا بود و نبود ما چه فرق

  یترسم اتفاق یزنه م یخسته ام. دلم شور م ادیخونه مه 

 واسه مامان بابا افتاده باشه!

 نشده. یزی_چ

 یشانه ام گذاشت. کم یرا گرفت و سرش را رو  دستم

همان شال،  یکرد و از رو ل یدماغش را به طرف گردنم ما

 .دینفس کش قیعطر تنم را عم 

 ...ادی_مه 

 _ها؟ 

بوده که  میزندگ یتو  یگذشته، شخص یتو  ی_اگه بدون

 وار عاشقش بودم...  وانهید

 .دی حرفم پر انیم

 ! یکن ی_تو غلط م

 گذشته. گم یم نده،ی_نگفتم که آ

از من دوست نداشته و  ریو غ یکس چی... تو هی_هرچ

 ! یندار

 اگه... ی_االن ندارم ول

 _اما و اگر نداره!



قرار است  یفرزام را بداند چه اتفاق هی قض  یروان نیا

 ! فتد؟یب

 آمد.  رونیدفعه پرستار ب کی

 ؟ ی خانیفرزام عال ی_همراه آقا

 بلند شد. ادیمه 

 _بله؟ 

 _بیمارتون به هوش اومد آقا. 

 سمت من دراز کرد.سر تکان داد و دستش را  ادیمه 

 .می _پاشو دلبر بر

 خونه؟ می_بر

 توجه به ذوق من، گفت: یب

 پسره. نیا  شیپ می _نه بر

 .دمی گز لب

 .امیمن نم زمی_تو برو عز

و دستم را گرفت. بلندم کرد. به اجبار مجبور   دیکش پوف

 شدم همراهش بروم. 

 

 بود. دهیتخت با صورت جمع شده خواب یرو 

 _سالم. 



خورد،  کهیو بعد من نگاه کرد.  ادیگشود. اول به مه  چشم

 گرد شد. ش یرایو گ یچشمان آب

 ...اری_ 

 .دمیکالمش پر انیلبخند م با

 ! یخانیعل ینگرانتون بودن آقا یلی_شوهرم خ

که با اخم  ادیبه مه  ی بند می. با لبخند ن دیباال پر شی ابروها

 بود نگاه کرد. ستاده یا

 ! نیاز مرگ نجات داد _سالم. واقعا ممنونم، من و 

 شد.  کش یچند قدم نزد ادیمه 

 ساده نبوده.   یدعوا هی ایبود آقا فرزام؟ گو  یچ هی_قض

پهنش  نهیکه به س یباند  یکرد و دستش را رو  یا سرفه

 بسته بودند گذاشت.

 یکار یاز رقبا  ی کیساده نبود، از طرف  ی_نه دعوا

سرم  ییبودن! به لطف شما و خانمتون نتونستن بال

 . ارنیب

به  ینجوریاومده ا شی برام پ یلی_خوشحال شدم. خودم خ

 ابون،ی عده نامرد کتک بخورم و ولم کنن گوشه خ هیدست 

 رد شم. ال یخینتونستم ب

و   نیریش شیمثل چند ساِل پ شی خنده ها یلعنت  د،یخند

 جذاب بود. 



 مگه؟ دیچه کاره هست_من کارخانه دارم، شما 

 انگار واقعا از فرزام خوشش آمده بود.  ادیمه 

 کارخونه دارم. ی_منم تا حد

 قهقه سر داد.. فرزام

 _از اوناش؟! 

 _از هموناش.
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 حوصله دور شدم.  یب

هرچه زودتر  دوارمیو ام نیاومد_خوشحال شدم به هوش 

 جان.  ادیمنتظرتم مه  رونیحالتون خوب بشه. من ب



 

 محترمانه تشکر کرد.  یلیسر تکان داد و فرزام خ ادیمه 

گوشه    یها یاز صندل  یکی یرمق رو  یرفتم و ب رونیب

 سالن نشستم. 

 شهی شد که از هم ت ی دایپ ی زمان قای... فرزام... دقفرزام

 خورد. اشک در چشمم النه کرد. یکمتر نبودت به چشم م 

آشنا شده بودم کنارم  ادیکه تازه با مه  یی روزها کاش

شد و من را از چنگال  یم ت ی دایکاش ان روزها پ ،یبود

 ریکه من ز  یی! کاش روزهایداد  ینجات م طانیش نیا

شدم، سر  ینابود  م ادیمه  یها  هیکتک ها و طعنه کنا

 ...یآمد یراهم م

از دستت  یکار گریحاال که د ،یکه فراموش شده ا حاال

 !؟گم شده دلم یشد دا یچرا پ  ست،یساخته ن

را پاک کردم و   میاشکها یباز شدن در اتاق، تند یصدا  با

 برگشتم. اشاره کرد بلند شوم. ادیبا لبخند به طرف مه 

 با فرزام باشد.  دارمید نی آخر نی ا کاش

دلشوره چند روزه کار دستم  نیدانستم ا ی خودم م اصال

 دهد! یم

 

* 



 

درد و   نهمهی ا انیشماره ملک بانو، اخم کردم. م دنید با

 ! یفقط تو کم بود یگرفتار 

 _بله؟ 

 کارت دارم. ارا،ی_سالم  

 .. دیی_سالم ملک خانم. بفرما

 .یشگی همون پارک هم ایب شه، ینم  ینجوری_نه ا

 نمتون؟یبب  شهی_فردا نم

 برام نمونده.. یدختر! طاقت و حوصله ا هی_ضرور

 اونجام. گهی_باشه. تا دو ساعت د

 ادیمه  یشده... اصال بگو وقت یکفر شبیدانم بخاطر د یم

 !یحتما زنش شو یدار ی خواهد چه اصرار یتو را نم

حوصله  گریحرص بلند شدم و خودم را حاضر کردم. د با

د بهتر مسخره را نداشتم. هرچه زودتر تمام شو  یباز  نیا

 است.

 

* 

 

 ؟ یبر  ی_قرار شد ک



 نگاه کردم. عادیچشمان مشتاق و خوشحال م به

 _پس فردا...

  کهیاز دست اون مرت یخوشحال.. دار یلی_خوشحالم، خ

 باالخره! یشیخالص م

 بود.  ادیام زنگ خورد. مه  یزدم. گوش ی کم رنگ لبخند

 اد؟ ی_جانم مه 

 ؟ یی_سالم دلبر کجا

 _خونه ام.

 بلند شد و به طرف اتاق مامان بابا رفت. عادیم

 .یمهمون میری_حاضر باش شب م

  مینیبش ییباهم تنها  نجایا ای تو ب م؟ی نر شهی! نم ؟ی_مهمون

 دلتنگت شدم. 
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  دیو حتما با یمهمون  نیا یخوابم، ول یاونجا م امی_شب م 

 . میبر

 _چرا اخه؟!

 . به دلم نشسته یلی_چون صاحب خونه خ 

 _دختره حتما! 

 . دیلحن حسودانه ام خند به

و   می که اون شب نجاتش داد یخانیعل ی_نه دلبرم. آقا

   ادته؟ی

 ادمیممکن است او را   ری. غدمیاسمش از جا پر دنیشن با

 !  یخانیفرزام عل نیرود ا یآدم م ادیمگر از   ینباشد!  لعنت

 دهان قدرت دادم  آب

 _خب؟ 

خواسته تشکر کنه، شام دعوتمون کرده خونه  ،یچی_ه

 اش... 

 یکند. من فرزام را بهتر از هرکس یکارهارا م نیا عمدا

 را راه انداخته!  یباز نیدانم عمدا ا یشناسم، م یم

کن  یمنم معذرت خواه یتو برو و به جا ام؟یمن ن  شهی_م

 .ادیکسالت داشت نتونست ب کمیبگو 



حرف رو حرفمم   ،یا یب  دیبا رمی! نخارای_واقعا که 

 ...یارینم

 لطفا.  زدلم،یعز ادی_مه 

بپوش، مثل  نیرنگ نیسنگ زیچ  هی نمت،یب ی_شب م 

الزم  شینکن، آرا یاونشب خونه ماهم خودت و نقاش

 . میریننه من که نم یعروس   ست،ین

 _باشه.

 ؟ یگفت ی_ها؟! چ

 چشم.  ادی_چشم مه 

.. مردم زن دارن منم زن  یمثل آدم حرف بزن  ریبگ  ادی_ 

 دارم، انگار ارث پدرش و خوردم! 

 .دمیخند

خوب راه  شهی_مردمم شوهر دارن، منم شوهر دارم. هم

 . روز خوش. هینامرد  یل یخ گهیاومدم، منت گذاشتنت د

 یداشتم برا جواب بدهد تماس را قطع کرد. نکهیا بدون

 کردم؟! یتالش م یماندن با چه کس

 . میایب رونیباعث شد از فکر ب عادیم  یصدا

 کنه. ی_مادرت صدات م

 تکان دادم و به طرف اتاق رفتم. سر

 _جانم مامان؟ 



 از ظهر حالش بد شده..  اری _دخترم قرص معده بابات و ب

 را قورت دادم. بغضم

 _چشم. 

ملک بانو را   شنهادیارزش ماندن داشت؟ چرا واقعا پ ادیمه 

 قبول نکنم و نروم دنبال درمان پدر و مادرم؟

بود. از صبح مژگان هم هزار  ی. چه انتخاب سختدمیکش آه

 یزد، وقت  یبار زنگ زده بود و حاال دوباره داشت زنگ م

 خواهم خب! ینم یعنیدهم  یجواب نم

  وانیل کیه قرص و همراهم را خاموش کردم و همرا تلفن

پسر چه   نیلبخند زد. ا میبه رو  عادیآب به اتاق برگشتم. م

 من شده بود!؟ رِ یداشت که اس یگناه
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از اتاق   یگرفت. زود قرص را به پدرم دادم و تند بغضم

رفتم.  اطیخفه بود. به ح می خانه برا  یرفتم. فضا رونیب

روانه شدند  میفرستادم. اشکها هیآزاد را با ولع به ر یهوا

 .دیکش ریو دلم ت

درد و رنج   نهمهی با ا ییحداقل تک فرزند نبودم. تنها کاش

 سخت است! یلیو پنجه نرم کردن خدست

 عادیرا کنارم حس کردم. برگشتم و متوجه م یکس  ضورح

 کرد شدم.  یکه با غم نگاهم م

 لب گفت: ر یرفت ز یکه سمت در م یو درحال د یکش آه

ملک بانو اعتماد نکن، حرفاش راست  که، یزن نی_به ا

ازش  ، یفت یخوام تو دردسر ب  ینم یزینبود! چون برام عز

 ش. کن. روز خو  یدور

 . رمیگیعذاب وجدان م   شتریب

 

 *** 

 

خواستم خوب متوجه شود که   یبود، م اهیکال س  می لباسها

ندارم و چقدر ناراحت  دارشید یبرا  یو رغبت ل ی م چیه

 هستم.



ام مثل مرده است  افهیطعنه زده بودد که ق ی چند بار ادیمه 

 ام مثل عزادار ها شده. افهیو ق پیو ت

 جوابش را دادم: یسر هم با لحن تند اخر

 یکرد ی_گفتم که، حال و حوصله ندارم. خودت اصرار الک

 !ادیمه 

خانه فرزام. آب دهانم را به   یجلو  میبود دهیکرد. رس اخم

  نی دوباره اش وهم داشتم، ا دنیقورت دادم. از د یسخت

را  زیبدجور همه چ یباشد، گاه یمرد هرچقدر هم آدم خوب

 زند! یبهم م

 .میداخل رفت ادیلرزان و دست در دست مه یقدم ها با

و بزرگش مبهوت کننده بود و جالب تر از  ییالیو  خانه

دانستم همه را خودش به دست  یبود که م نی همه ا

 آورده...

 بود.  ستادهی پله ها ا یرو  یلبخند جذاب با

 ..نی_خوش اومد

دوستانه جوابش را  یلیخ ادیزدم و مه  یلبخند کم رنگ من

با پدر و مادر خودش هم  ادیاز شانِس من، مه نهمیداد. ا

فرزام به   یچطور نیوقت بب زند آن یبه زور حرف م 

 دلش نشسته!

  یکردند. چشمان آب یهم دستت دادند و احوال پرس با

 رنگش من را نشانه گرفت.



 . یخانِم ساالر نی_خوش اومد

 . نیلطف کرد ،یخان یعل ی_ممنونم آقا

خانم، لطف اون بود که شما با نجات دادن  هیچه حرف نی_ا

 .نیداخل سر پا وا نَست می. خب، برنیجون من کرد

 شهی هم دیآ یم ادمی. میدستم را فشرد و داخل شد ادیمه 

زد،  یکرش حرف م یدر و پ یفرزام از خانه بزرگ و ب

 شوم!  یگفت که خانم خانه اش من م یم

که  یمن  یو گذشته برا زهایچ نیدن به ا. فکر کردمیکش آه

فرد  ادیمتاهل بودم اصال درست نبود، حاال هرچقدر هم مه 

 باشد! یبند و بار یب
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کردم به خودم مسلط باشم.   یو سع دمیکش یقیعم نفس

 نداشتم. یچاره ا ی سخت بود ول
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 سیبه سرو  میشستن دستها  یکه تمام شد، برا شام

به  نهیآمدم، با فرزام س رونیب نکهیبهداشتي رفتم. هم

را  شیابرو  ی تا کی زد و  یشدم. چشمانش برق م نهیس

 باال داده بود.

 خانم؟ ی_چطور 

 .دهانم را با استرس قورت دادم آب

 کنار من رد شم.  دیبر  شهی_م

باشد، طعنه  دهیراهم نشن  میزد. انگار که اصال صدا پوزخند

 آلود ادامه داد:

آدم با  نیهمچ ه یشوهرت  ؟یبد باش ی تون ی_اصال مگه م

هوات و داشته باشه،  نهمهیباشه، ا ینفوذ و کله گنده ا

 آدم ناراحت بشه؟! شهیمگه م

 کردم. اخم

 خوشحالم. ادیواقعا کنار مه  ی_آره حق دار



و با خنده  دیبر لبش کش یزدم. زبان یدر دل پوزخند خودم

 زمزمه کرد:

 یباهات نداشته باشم، ول ی_به خودم قول داده بودم کار

سرنوشت سر راهم  ،یکه سر راهم اومد یتو بود نیا

 خوام دست بردار بشم.  یقرارت داد و حاال نم

 خب؟! ،یخان یعل یآقا می_هم من و هم سرنوشت غلط کرد

 . هیپسره آدم خطر ناک نیا ارای! هیچه حرف نیا زمی_نه عز 

 نداره. یمن خطر  یبرا ادی_مه 

 آخِر حماقته دختر! یآدم  نیبا همچ  ی_زندگ

باشم، تموم شد   ادی_من دوس دارم احمقانه عاشق مه

 حتت؟ ینص

 زنم. یحرف م   ی_جد

 ندارم. ی_منم شوخ

که چشمانش را محکم بست  یرا وقت نیشود، ا یم  کالفه

را هنوز  شیهمه حالت ها نکهیفهمم. از ا یم دیو لب گز

 شناسم، متنفرم! یهم م

..  ریفاصله بگ ی ساالر ادیاز مه  زت یجاِن عز   ارا،ی_ 

 .کنمیخواهش م

برات  نیو دوسش دارم، شوهرمه، درک ا ادی_من مه 

 سخته؟!



  ارایبرام سخته!   یآدم کش شد هیزِن  نکهی_آره درک ا

 ...ایلطفا به خودت ب

 ای  دیتشکر کن نی! دعوت کرده؟ ی_االن مشکل شما چ

 ما؟! یشخص یزندگ یتو  دیسرک بکش

 .کنمیحرف نزن خواهش م ی_اینجور

 ؟ ی_چجور 

 کرد و بعد مردد لب زد:  یکوتاه مکث

 ها... بهی_مثل غر

 .میا بهی_ما واقعا غر

 .د یکش آه

عشق و همدمم  یروز هی  بود! تو  میو نخواه م،ی ستی_ن

 ..یبش ی تون یو االنم م  یبود

 رو به فرزام کردم و با لبخند گفتم: یاخم اد،یمه  دنید با

 .دی_خودشم اومد آقا فرزام، از خودش بپرس

 '' تکان داد.هی'' چ یبه معن یسر ادیمه 

 کردم.  دیرا تشد لبخندم

  یگفتن که چجور کردن،یو م رتی_آقا فرزام داشتن ذکر خ

سخته به قلبش نفوذ  یمرد نیهمچ ه یتونستم دلت و ببرم، 

 کرد!



 .دیخند  کج

 _لطف دارن... دلبر مادرم زنگ زد، کارت داره.

 تکان دادم و از کنار چهره کالفه فرزام گذشتم. سر
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 زدم.  ادیمه  یبه رو  ی لبخند

 _جان؟ 

 همراهش را سمتم گرفت تلفن

 _پشِت خطه.. 

 تکان دادم و از دستش گرفتمش. سر

 رفتم. اطیح  سمت

 _الو 



 ؟ی_سالم دخترم خوب

خوب  دریآقا ح د؟یخانم ممنونم شما خوب هی_سالم مار

 هستن؟ 

 ن؟ یهست یمهمون ادی. با مه زمی_ممنونم عز

 _بله..

 .. ارایبوده  یعال کارت یلیخ یلی_خ

نکند طعنه بزند و از گذشته من و فرزام با خبر  دمیترس

 باشد! مردد گفتم:

 !؟ی_چه کار

روزا به  نیا ادی! مه میکه سرش معامله کرد ی_همون کار

 عشقت شده دختر... ریشدت درگ

 دمیخند

 چیدونم ه یخانم!؟ م هیمار دیکن یمسخره ام م دی_دار

انقدر عذابم داده که باور  دیباور کن ینکردم، ول یتالش

 ندهیدر آ ای وقت منو دوسم داشته بوده و  چیکنم ه ینم

 داشته باشه.

دوست داره   ی! دوست داره، انقدریکن ی_اشتباه فکر م

 نیا یتا آسمون فرق کرده. من برا نیکه بخاطرت از زم

 .م یبحث و ول کن نیزنگ نزدم، فعال ا

 _چشم. جانم؟



مسافرت، هر سال ما اواخر   میریم یخانوادگ_پس فردا 

... ایامسال تو هم باهامون ب م،یریسفر م هیزمستان 

 کی هم نزد ادیبه مه  شتریتا ب شهی م یخوب یلیفرصت خ

 یبه بعد تالش م نیخب از ا ؟ی. تا االن تالش نکردیبش

 دخترم. یکن

تونم پدر و مادرم و تنها بذارم. بابام  ی_خب... من نم

 خانم. هیمار  ضهیمر یلیخ

و مادرت هم  یخصوص مارستانی ب هی میبری_پدرت و م

  کنمیبریم کنارش باشه. نگران اونا نباش، خواهش م یم

 ...ارا یباش  ادیبه فکر مه 

 خانم ممنونم. هیمار دمی_بهتون خبر م

نتونستم صبر کنم تا  دیدفعه به ذهنم رس کی_االن 

 برو دخترم. شبت خوش.  ن،ی برگرد

 . خدانگهدارتون. نی _همچن

 نهیدست به س ادی. برگشتم مه دمیبه صورتم دست کش کالفه

 .دمیپاش شیبه رو  ی رمق یبود. لبخند ب  ستادهیپشت سرم ا

 زمزمه کرد: آرام

 !ه؟ یک یخانی_فرزام عل

 دهانم را با ترس قورت دادم. آب

 ؟یچ یعنی_ 



باال داد. چشمان  را شیابرو  کیزد و جلو آمد.  پوزخند

 اش برق زد. یمشک
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 !؟هیک یدون ینم یعنی_ 

 . دمشونی_خب.. من از کجا بدونم؟ قبال ند

 تکان داد.  سر

 !بهی_برام عج

 کردم.   ی. قلبم را در دهنم حس مدهیبودم رنگم پر  مطمئن

 به؟ یبرات عج ی_چ

 .یشناسی فرزام و نم یگیم  نکهی_ا

 بشناسم؟!  دی_با



 ی شگاهی اون نما ینقاش ها ن یاز برجسته تر یکی_فرزام 

ذوق و بر  یبا کل  ایتالیا یتو  مونییبود که سال اوِل آشنا

 باشه.  ادتیکردم  ی! فکر میمن رفت  تیخالف رضا

آن وقت ها هنوز  گفت،ی. راست مدمیکش یآسوده ا  نفس

آن   رفتن به یبرا لمیفرزام بود و تنها دل شی دلم پ

 هم فرزام بود. یکوفت شگاهینما

 زدم. لبخند

شباهت   هیکردم  یبود فکر م یم ادممینمونده بود،  ادمی_ 

 .هیاسم

 داخل؟ می_بر

دوباره فرزام نداشتم،  دنید یبرا یرغبت چیه نکه ی ا با

 تکان دادم. تی به رضا یتر کردم و سر قیلبخندم را عم

 

* 

 

 ''ملک بانو''

 

 نیرفتم. انتظار همچن  نییرا برداشتم و پا فمیحرص ک با

 شیرو   اراینداشتم! انگار واقعا  ادیرا از مه  یبرخورد زشت



ام را برداشتم و به صادق زنگ   یگذاشته بود. گوش  ریتاث

 زدم.  

جواب داد و خواست سالم کند، وسط حرفش  ه نکیهم

 :دمیپر

 سفر؟   ادین ارایکه  یکن  یکار یتو؟! تونست ی_چکار کرد

بهش   یعنی ،ی_خانم پرستارشون و فرستادم بره مرخص

 پول دادم بگه مشکل دارم و عمه ام فوت شده.

 زدم.  لبخند

تونه تا فردا پرستار جور کنه و  ینم  یشد، اینجور ی_عال

 خودش بمونه. فعال صادق  شهیمجبور م

 _خدانگهدار خانم.

ختم  ادیکه به اتاق مه  ییبه پله ها  ینگاه میزدم. ن قهقه

 لب گفتم: ریشد کردم و با خودم ز یم

با   یخان! تو الزمه که بمون ادی_نقشه ها دارم برات مه 

 من... 

سفر آماده  ی ودم را براخ د یرفتم. با رونی از خانه ب زود

در مشت  یشانس مانده بود برا نیکردم، تنها هم یم

فرصت   نکهیدوباره دلش را ببرم. ا   نکهیو ا ادیگرفتن مه 

 یچشمانش جوالن دهم عال یخوب جلو  یداشتم چند روز

 بود!



 

* 

 

 یخانه را وجب م یبودم و با خوشحال داریصبح زود ب از

! چند دمیگنج ینمکردم. به قول معروف در پوست خودم 

 ...ارای ابیباشم، آنهم در غ ادیروز قرار بود کنار مه 

و به ساعت نگاه کردم. بهتر بود هرچه زودتر  دمی گز لب

 رفتم. یآقا م دریسمت خانه ح

کردم که در عرض  ی خلوت بود و انقدر تند رانندگ ابانیخ

و با  دمیدرشان حاضر بودم. لب گز ی جلو  قهیدق 20

 آمد.  رونیب ادیرفتم. همان لحظه مه  نیی پا  یخوشحال
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 ذوق گفتم: با

 ...ریصبحت بخ ادی_سالم مه 

 کرده سر تکان داد.  اخم

 _سالم ملک 

 رفت. نشیطرف ماش به

 ؟ یریکجا م ی_دار

 سفر؟ میر ی_مگه نم

 م؟ یهمه حاضر شن باهم بر یکن  ی_خب... صبر نم

 کار دارم. کمی _من 

شد و   نش یسوار ماش  یگریحرف د  ایو  یخداحافظ بدون

کن،  یمحل ی. فعال بدمیبا سرعت باال دور شد. پوف کش

 !نیشود حاال بب  یادامه دارد، نوبت من هم م یباز

س ک چیشدم. ه اطیافکارم تکان دادم و وارد ح یبرا یسر

 یتوانست حاِل خوبم را خراب کند، حت ینم زیچ چیو ه

 ...شیگرفتن ها  دهیو ناد ادیمه 

 

* 

 

 ''ارای''



 

گوشه سالن  ی صندل یاتاق را بستم و خسته رو  در

 ینشستم. حال بابا اصال خوب نبود. اشکها مارستانیب

 راه گرفتند.   میگونه ها یداغم رو 

بود که با چهره   ادیباعث شد سر بلند کنم. مه  ییپا یصدا

 آمد.  یگرفته داشت به طرفم م یو کم یجد

 را پاک کردم و بلند شدم. صورتم

 _سالم. 

 ؟ ی_سالم دلبر.. حاضر

 ام؟ین شهی نم ست،یبابام اصال خوب ن تیوضع ادی_مه 

 کرد. اخم

انقدر   شم،یم وونهی.. من دارم دیایب  دیبا شه،ی_اه... نه نم

منم  یاین ،ی ایب د ی! بایشد  یاغیو  یمدت فاصله گرفت نیا

 .شمیمونم شب و روز خونه تون پالس م یم

 کنم. یاز مامان بابام خداحافظ رمی_م

 تکان داد سر

 منتظرم. مارستانیدر ب ی _جلو 

بار   کی  یکرد، کاش برا یبار هم شده درکم م  کی  کاش

 هم که شده خودخواه نبود!
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 نه ام گذاشت و آرام زمزمه کردگو  یرو  دستش

 آروم دوس دارم، نگفتم بهت؟! ی_من دخترا

 ...ی_گفت

چرا مثل قبال آروم و    ؟یاریدر م یباز طهی_پس چرا سل

  ونیدر م گهیزن د یکه پا ی! قبال فقط وقت؟یستی ن عیمط

االن هروقت که بهت  یول ،ی ختیر یبهم م  ینجوریبود ا

 ! یکن یم انیطغ شمیم  کینزد

. لبانم را از هم فاصله دادم دیکردم که چانه ام لرز بغض

 .میبگو  یزیاما بخاطر شدت بغضم نتوانستم چ

 یبه چانه ام بند شد و انگشت شستش را رو  ادیمه  دست

 .دیام کش ین ییلب پا

آروِم خودم تنگه، واسه دلبر ِ  یارای ی_من دلم برا

 حسودم!

او را  می ها یسرد نیمرد را عاشق کنم، ا نیقرار بود ا من

 شدم. چشمانش برق زد. کشیراند. نزد یم

به  یبستم و سرم را جلو بردم، بغلش کردم. دست چشم

شانه ام کشید و شروع کرد آرام   یرها شده رو  یموها

 آرام نوازش کردنشان. 



 ،یچه نخوا یچه بخوا ،یستیتو بدون من آروم ن  ن،ی_بب

 ...یفقط کنار من آروم

 .را در گردنش پنهان کردم  سرم

خسته ام. من دوست داشتم و دارم، اصال  یلیخ ادی_مه 

 تا کجا خودم و خار کنم؟! ،یمن تا ک ؟یتو چ یعاشقتم، ول
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 و من راهم کنار خودش انداخت. دیتخت دراز کش یرو 

 را بست. چشمانش

 ...ارای_ 

 _جان؟ 

 خوام؟یم  یاالن چ یدون ی_م



 ! شمی خواب آروم حتما باشه ساکت م هی_ 

 باز کرد و دستش را حلقه کرد دور کمرم. چشم

 خوام.  ی_نه، دلبرمو م

 را جلو آورد که سر عقب بردم. سرش

 حاال؟  یخوایکدوم و م  ،یدار ادی_تو دلبر ز

 را چنگ زد. رمکم

 ییتنها تو  یدون یگم، خودتم م ینفر دلبر م کی_فقط به 

 دلبرم!

 آلود گفتم: طعنه

 _بر منکرش لعنت...

 کرد و با اخم چشم بست. ولم

کند  یاش را نداشتم، هرچقدر هم بد یقهر و دلخور طاقت

 .ستیاش رضا ن  یدر حقم دلم به ناراحت

. دمیرا دور گردنش حلقه کردم و چشمش را بوس دستم

گونه  ی چشم گشود و ناراحت نگاهم کرد. شروع کردم رو 

 یعکس العمل چی و گوش و چشمش نرم بوسه زدن، ه

 داد. ینشان نم

لبش نشست اوهم   یلبم رو  ی. وقتدمیرا جلو کش سرش

 قرار شد که دستش دور شانه ام حلقه شد.  یانگار ب 

 



 *** 

 

ملک بانو صبحانه ام را خوردم و به  نینگاه سنگ ریز

. شروع کردم میصبحانه را جمع کرد زیکمک سحر م

 بلند گفت: یشستن ظرف ها که سحر با خنده و صدا

زن   هیهرچقدر خودش به درد نخور بود، آخرش  ادی_مه 

 ابو ی نیاومد، عدالتت کجاست آخه نوکرتم؟! ا رشیخانم گ

   ؟یو گل بیع ی دختر ب نیگفتن همچ  یرو ک

نگاه کردم. نگاهم را که به  ادیمه  یو به چهره جد  دمیخند

 شبیکه د ی. چشمک زد. هنوز بخاطر کاردیخودش د

  شیوقت نشده بود که پ  چیکرده بودم خجالت زده بودم! ه

... زود نگاهم را گرفتم. شتی آغوش هم باشم و د ک یقدم 

به  یآمد، ضربه ا  یکه سمت من م یبلند شد و در حال

 شانه سحر زد 

با زنم   ییرایپذ یتو  ه یبق شی_کم فَک بَِزن دخترم، برو پ

 کار دارم. 

 رفت.  رونیحرف ب یرا در آورد و ب ادیمه  یادا

 نشست.  میبازو  یرو ادیمه  دست

_چند روزه زبونت باز شده، نگو فقط زبونت نبوده، کال 

 روتم باز شده انگار!  



و سرش را کنار  دیهم از شدت شرم قرمز شدم. خند باز

 گوشم آورد.  

بندم  یکه دوس دارم م ی _خوبه هردوش، زبونت به روش

 . هیکه عال یکرد شرفتیپ کمی ام  نهی اون زم یتو  نکه یو ا

که دستم بود نشان   یبشقاب یرا مشغول شست و شو  خودم

 ینشان م  توجهی خودم را ب ینجوریدانم هروقت ا یدادم. م

 !ردیگ یدهم تا حِد مرگ حرصش م 

 را فشرد. میبازو 

 ! رتتی_دوباره فاز نگ

 فاز نگرفتم... کشمیبرو خجالت م زتی_جاِن عز

بانو وارد آشپزخانه شد. باالخره نتوانست خودش را  ملک

 و به حرف آمد.  ردیگب
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 تو دل همه! یخانم خوب جا باز کرد ارای_ 

را از دست  میبرگشت و با اخم نگاهش کرد. بازو  ادیمه 

آغشته  تیبه عصبان یکه کم یبا لحن ادی. مه دمیکش ادیمه 

 بود گفت:

 شده؟! یزی_چ

_نه... خانومت انگار خوب بلده! نه تنها تو رو خوب خر 

 هیام رفتن تو نَِخش..  فهیکل طا  ،یکرده و واسش وا داد

انگار  گنیو خوبش و م کننیم فی همه ازش تعر  یجور

 هست! یک

 زد. پوزخند

جا پاش و سفت کنه...   یکه خوب بلده کجا و ک یآدم  هی_ 

 خوبه! 

 ب را بستم.آ ریش

 هیبا طعنه و کنا ینجوریا دیدونم چرا دار ی_ملک خانم نم

 کرده باشم!  یفکر نکنم کار بد یول د،یکن یصحبت م

 . دیتمسخر خند  پر

دونه تو معشوقه   یم ی ک ؟یکرد ی_کاره بد! نه کجا کار بد

  ؟ یدیمن و دزد



دستم را  ادیو خواستم بروم که مه  دمیبه صورتم کش یدست

 گرفت. 

 یزیچ  چیملک بانو؟ ه یزنیم هیمسخره چ یحرفا نی_ا

و   زیمن و تو نبوده و نخواهد بود.. بهتره همه چ نیب

 . ی فراموش کن

  شه؟؟ی! عشق مگه فراموش ماد؟یفراموش کنم مه و ی_چ

 من دوست دارم نامرد...

 کردم. بعض

 هیصور ینامزد نی ا  گم،یبار هزارم بهتون م  ی_من برا

 ...یملک خانم صور

 را از نظر گذراندم. ادیمه  یرخ عصب میو ن برگشتم

. اون روز شما میشیزود از هم جدا م  ای رید ادی_من و مه 

صبر  کمی. لطفا دیکه عاشقش هست  یادیو مه دیمون یم

 .رمیزود م یلیمن خ د،یکن

  یرفت. زبان رونیاز آشپزخانه ب عیسر ییبا قدم ها ادیمه 

ملک بانو  نهیاهم را به چشمان پر کو نگ دمیبر لبم کش

 دوختم. 

 باشه. ادتونیشمام  دوارمیقولم هستم، ام ی_من رو 

 گذشتم آرام گفت: یکه از کنارش م ی هنگام 



تو هم  کنم،یم فی_من از خدامه دختر، زود کارا رو رد 

 زودتر کارات و بکن.

تند به اتاق خودم که طبقه باال   یینگفتم و با قدم ها یزیچ

صورتم نشستند و هق هق   یرو  میبود برگشتم. اشکها

 ام بلند شد. هیگر

 کوتاه است! می ها یدل خوش شهیهم

 

 *** 

 

طرف صورتم حس کردم و نوازشش  کی یرا رو  یدست

متورم و   هیاز شدت گر میدانم پلک ها ی. مم یپلک ها یرو 

 قرمز شده... 

 :دیرس به گوشم  ادیبم مه  یصدا

شام   می با خودش چکار کرده! پاشو دلبرم بر نی_بب

 .میبخور

ناخودآگاه   دم،یرا د ادیچشم باز کردم. تا صورت مه  آرام

 .دیچشمانم لباب اشک شد. خند

 .می_خرس گنده! زشته پاشو بر
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 تخت نشستم و با بغض نگاهش کردم. اخم کرد. یرو 

 _چته؟!

   دم؟یخواب یلیخوبم. خ ستین یزی_چ

 به حال و روزم نکرد. یتوجه چندان شهیهم مثل 

 _آره.. پاشو همه منتظر تو نشستن سر سفره زشته خب!

واقعا  اد؟یبود و نتونست ب ضیکه مر یلطفا بگ   شهی_م

 خوره. یسر و وضعم به درد نم

دانم  یکه م یو صورت ختهیبهم ر یبه لباس ها  ینگاه مین

 حرف بلند شد.  یسرخ شده بود، کرد و ب

 لحظه قبل از خروجش از اتاق، آرام گفت: نیآخر

 _حله. 

بار  نی هزارم ی برا میو اشکها دمیدراز کش میدر جا دوباره

 شد.  ریروز سراز کیدر 



مهر   زیناقص، کم و ناچ شهی هم اد،ید مه بو  نیهم شهیهم

 !دیورز یم

 

 *** 

 

  شیآرا ریدل س کیاتاق خواب، نشستم و  نهییآ  یجلو 

نبود، با   شیآرا نیکردم. به قول مژگان جان، ما زنها اگر ا

گلگون شده از تب   یو گونه ها  هیچشمان پف کرده از گر

 مان ی!!؟ چطور غرور زنانه میکرد یچه م  مانیشبانه  یها

آب نبود،   دیسرخاب و سف نی! اگر ام؟یداد یرا نجات م

و غصه  میداد ی جال م  یرا اندک نمانیچشمان غمگ یچجور 

 !م؟یکرد یرا پنهان م  شیها

 رفتم. رونیو از اتاق ب دمیبر لبان رژ زده ام کش  یزبان

 معذب بودم!  شبمید ابیبخاطر غ یکم

به طرفم   یخانم با لبخند بزرگ هیرفتم، مار  نییپا نکه یهم

جواب  ییآمدم. به همه سالم دادم و همه با خوش رو

 بود! نیسر سنگ شهیمثل هم دریدادند. البته آقا ح

زد و اشاره کرد به  یخانم دور از چشم همه چشمک  هیمار

در  ی باز عی ضا نکهیآشپرخانه بروم. با لبخند و بدون ا

 سمت آشپزخانه رفتم و او هم به طبقه باال رفت. اورم، یب

 کرد. یصبحانه آماده م روزی هر صبح سحر د مثل 



 _سالم سحر جان.

 به طرفم. برگشت

 . حالت خوبه؟زدلمی_سالم عز

 کمکت؟   امی.. بییدست تنها ی_قربونت بهترم. وا

 لبخند زد.  نیر یو ش مهربان

 تمومه عروس خانم! یکه خوب باش نی_تو هم

 جلو آمد.  جانی چشمک زد و با ه بعد

 ...شبیشد د ایچ یدون ی_نم

 .دمیکردم و به چهره با نمکش خند اخم

 شده؟ ی_چ

 و زمزمه وارد کنار گوشم گفت: آرام

ناراحت اومد سر سفره گفت که تو حالت خوش  ادی_مه 

نگرانت شدن... بعد ملک بانو هم خواست  یهمه کل  ست،ین

 ضه؟یمر فهیکرده طا زیزده باشه، گفت'' عز یمثال حرف

بهش رو   ینجوریتحفه انقدر براتون جذابه که ا نیا هیچ

 هی شد و  وونهید ادیو گفت مه  نیا نکهی! '' همن؟یدیم

. حاال از  رونی کرد. خودش هم رفت ب رشعالمه حرف با

ازش  یکه خبر ادمیو مه  دهیاون موقع ملک تو اتاقش چپ

 . ستین
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 لب زدم: ینگران  با

 کجا رفته؟  ادیمه  یدون ی_نم

 .دیخند

که آقاشون گم  د یو فهم نیحرف فقط ا نهمهیا ونیم نی_بب

 و گور شده! 

 کجاست؟ یدون  ینم یسحر... جد  ینجوری_نگو ا

 او رفتم. کیمن نزد نباریباال انداخت. ا شانه

 ؟ یدون ینم زتی_جاِن عز

 _چرا...

 _خب بگو... 

 در آورد.  ادا



خانم! از صبح ملک  یمفت یمفت ینجوری که هم شهی_نم

کنه جوابش و   یبانو با اس ام اس ازم خواهش و تمنا م

 ندادم،حاال جواب تو رو بدم؟

 . دمیاش را بوس گونه

 دونم. یم یهست ی_دختر خوب

 زد. قهقه

 ..دینگم ببخش ی_گفت به کس

 _سحر واقعا که!

 _منت بکش فعال، دوس دارم.

ازم دلخور شد،  شبیدلبندم، بگو جاِن من! د ی_مرض دار

 . ارمیبرم از دلش در ب

 برق زد طنتیبا ش چشمانش

 !؟ی_چجور 

 اصال! دیسحر.. باشه نگو، ببخش  ی_وا

 بغلم کرد. یو تند دیخند

 .گمیبهت م نمی عروس خانم، ا گمی_بهت م

 محکم بغلش کردم. منهم

 _فدات شم. 

 



 *** 

 

و درن   بیشهر غر نیدر ا ادیرا نداشتم که مه  نیا  انتظار

گفته  که به یداشته باشد! خانه ا یدشت خانه مجرد

 دانستند.  یآن را م یسحر، فقط سحر و مژگان جا 

آدم مشهور  کیاسترس داشتم که انگار قرار بود با  انقدر

روبه رو شوم! دستان لرزانم را باال بردم و زنگ در را 

 فشردم. 

 گریو بار د دمیو در را باز نکرد. لب گزجواب نداد  یکس

 زنگ را زدم. 

پشت کردم و  یهم رفته بود. با ناراحت   نجایاز ا انگار

 باز شد. ادیبروم که در واحد مه  نییخواستم پا

و   دهیژول یکردم و به طرفش برگشتم. با موها یمکث

در   یجلو  یرنگ یطوس یو شلوار ورزش یمشکل یرکاب

و خوش  یمشکل یهم ابرو ها  یقیآمده بود. اخم عم

 حالتش را در بر گرفته بود. لبخند زدم.

 .زمی_سالم عز

 تکان داد.  سر

 ؟ یکن یچکار م نجای_تو ا

 کردم حفظ ظاهر کنم. یگرفت، اما سع دلم



 برم؟ دنمیاز د یشد_ناراحت 

 تو.. ا ی_لوس نشو ب

خانه اصال به خانه  نی زایو دنبالش داخل رفتم.  د دمیکش آه

خانه بزرگ و  کینبود. آنجا  هیشت شبدا ا یتال یا که در یا

  کی نجا یا یول  ،یمیو قد یسلطنت دمانیداشت با چ ییالیو 

خانه متشکل  ل یبود. تمام وسا کیشو  کیآپارتمان کالس 

با   ادیو کرم بودند. مه  یو قهوه ا دیسف یاز رنگها

رنگش  یمبل دونفره شکالت یخودش را رو ی ال یخیب

 انداخت. 

 گل کرد؟ شی مژگان فاز مهربون ایکرد  ی_سحر دهن لق

 کدوم، من نگرانت بودم. چی_ه

 زد. پوزخند
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 نیو ا یای! مادرم گفت ب؟ی_نگران! تو نگران من بود

 ؟ی بد لمیدروغا رو تحو

من و  یک یکن یسوال م ی! هادیتو مه  یگیم  ی_چ

 فرستاده، خودم اومدم، دلم فرستاده اتم.

 داد. چشم بست. هیمبل تک یکشید و سرش را به پشت پوف

  یمثل زمان ،یکرد ریی تو تغ ارا یباورت کنم؟  ی_انتظار دار

 ینم نگاهم حرفم و هی! مثل قبال با یستین میبود ای تال یکه ا

راحت از  یلی.. خیکرد یو زود حرفام و گوش نم یریگ

! یزن یگذشتن از من و کنار گذاشتن رابطه مون حرف م

 ؟چت شده تو 

 شانه پهنش گذاشتم. ینشستم. دستم را رو   کنارش

 فقط خسته ام. اد،ینکردم مه  ریی_من تغ 

 _از؟!

داشتم و به   ازی شانه اش گذاشتم. آرامش ن  یرا رو  سرم

پر تنش   یروزها نیکه در ا ییتنها جا یطور مسخره ا 

 رحم بود!  یمرد ب نیشدم، آغوش ا یام آرام م یزندگ

اش  نهیس یرا دور کمرم انداخت و سرم را رو  دستش

 گذاشت.



که  یشناسی! تو من و نم؟ی_چته؟ از من خسته شد

از دستم بر   ییچه کارا یدون ینم ؟یشد ی اغی ینجوریا

 ! اد؟یم

 .ستیبرام مهم ن یزیچ چیه ی_چرا... ول

 مامان بابات؟! ی_حت

 ؟ ی ریکه اونارو ازم بگ یرحم ی_تو انقدر ب

اگه قرار باشه خودت و   ،یر ی_اگه قراره دلبرم و ازم بگ

 ادتیو  نیا شمیم ایآدم دن نیرحم تر یب  ،یکن غیازم در

 بمونه!

 .دمیکش آه

 تونم برم. یم ی خودت گفت رم،یمن م ی_ول

 بشه! یهمه اش عمل ست یزنم، قرار ن یم ادی_من حرف ز

 ...ادی_مه 

 _آ؟

جز تو حق ندارم  یگی م ،ی_تو من و به خودت وصل کرد

 ایتو باشم  شی پ ایتا آخر عمر   دیباشم، با یمرد  چی کنار ه

تا حاال   ؟یمامان بابام، خودت چ  شیر خی فوق فوقش ب

با   اد،یمن دوست دارم مه  ؟یمن گذاشت  یخودت و جا

که سالها عذاب بکشم، دوست دارم  یکرد یکار نکهیا

 ،یمن هزار نفر در ارتباط بود چشم ی! تو جلو ؟ی فهمیم



و من رو   یگشت گهید یمن، با دخترا یبارها بوده که جلو 

 بمونم؟! بندتیمن پا یانتظار دار ، یحساب نکرد  یچیه

 را فشرد. میبازو 

 . یاشبه من متعهد ب دی_تو با

 _مسخره است!

 ..دی_شا

 یمن متعهد باشم و خودت هر غلط  یخوا ی_تو م

 !ی بکن  یخواست

 ..قای_دق

 آمدم. رونی زدم و از آغوشش ب پوزخند

 . ستمیپناه ن یکس و ب ی ب ارایاون  گهی _من د

 کرد. اخم

نکنه دلت به اون کره خر   ؟ی! پناه دار؟یزد ی_چه زر

 !نمی بنال بب ارایخوشه؟! 
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 من منظورم مامان بابام بود.  اد؟یتو مه  یگیم  ی_چ

 ! ه؟ی_پشت گوشام مخمل

مثال، اومدم  میکن یحرف نزن. اومدم آشت ینجوری_لطفا ا

 و کدورت هارو برطرف کنم! یدلخور 

 !یخسته نباش  یزود اقدام کرد یلی_خ

 .رمی_باشه م

 شدم که بروم، دستم را گرفت و مانع شد. بلند

 _ملک هنوز برنگشته؟

 _مگه قرار بود برگرده؟

 برگرده.  دی_آره گفتم بهش با

بکن، به   یدوس دار یهرکار اد،یمه  یدون ی_خودت م

 نینگه داشتن ا یمن بودم که برا نجاینداره. تا ا یمن ربط 

عشق گسسته و من   نیرابطه تالش کردم، هزار بار بند ا

بشم و مثل تو   الشیخیو ب نباریبهم وصلش کردم، بهتره ا

 !سمیوا نهیدست به س

 ؟ یشد یی_چرا هوا



مسخره رو بپرس چون همون جواب  یسواال نی_کم ا

خسته  دم،یم لتیهستش و تحو  تیکه اِنِد واقع یشگ یهم

عشق  نیا یمن برا نکهیا یحِس نابه ول هیشدم. عشق 

  ،یکن  ینم یچکاریو تو ه زنمیم شیخودم و به آب و آت

منم  یبرا ینداره، رغبت یفرق چیبود و نبودم برات ه  نکهیا

 !ذاره ینم

 ند شد. بل شیکشید و از جا پوف

 سفارش بدم؟ ی_ناهار چ

 . کنمی_خودم درست م

 .ست یتو خونه ن یزی_چ

 خب! ری_برو بگ

 .دیگلو خند ته

 _نوکرتم؟!

بشم بد  کیکه هروقت خواستم بهت نزد نهی _اشتباه تو هم

... باشه غذا سفارش بده، یستی! نوکرم نیبرداشت کرد

 نخر.  یزیچ

 .ارنیبگم بخرن ب یالزم دار  ی_حاال فلسفه نباف! بگو چ

 تکان دادم.  سر

 _حوصله ندارم، غذا سفارش بده.

 برگشت. دستش دور شانه ام حلقه شد. کنارم



 ؟ی_مثال قهر

 _نه قهر چرا...

 گونه ام زد.  یرو  یا بوسه

 کن! یدلبر ینجوریا ن،ی_آفر

را باز کرد و شروع   میبرد و شالم را برداشت. موها دست

 کرد نوازش کردنشان.

کردم از  ریی چقدر تغ یدون یخودتم م ارا،ی_االن آرومم 

 آروم شدم، خرابش نکن. یو چطور میبرگشت یوقت

 خراب بشه که بخوام خرابش کنم. یزی_من دوس ندارم چ

 چشم بست. ادی. مه دیآ یخانه به صدا در م زنگ

 و کنسل کنم! نی نبود ا ادمیتف  ی_اِ 

 شده؟ یزی_چ

پر عشوه   یا باز کند. صداباال انداخت و رفت تا در ر سر

 دارد. یقلبم را به سقوط وا م  یدختر

 ...یجون ادی_هلو مه 

 وقت! چیکند ه ینم ر ییوقت تغ چیه ادیمشت شد. مه  دستم

 بلند شدم. میجا از

کرد که برود.   یدخترک را قانع م یآرام یداشت با صدا  

 به شانه اش زدم.  یضربه ا 



 رفتم. یمن خودم م یگفتی_نه کنسل نکن، م

 سمت دخترک برگشت.  نگاهم
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داشت، همه  یجلف  افهیو ق پیت ایزشت بود  میبگو  اگر

داشت و   ینیو دلنش بایچهره ز یلیدروغ بود! برعکس خ

 یبه معن یبود. سر کی ساده و ش یل یو پوشش هم خ پیت

 سالم تکان داد.

 .دمیبر لبم کش  یزبان

 _سالم. 

 دستم را گرفت و رو به دخترک آرام گفت: ادیمه 

 زیمن به شما زحمت دادم، پول و وار ی_خانم محسن

 ..دیحتما بازم ببخش  کنمیم



 لبخند زد. نیریش یلیخ

 جان، فعال..  ادیمه  هیچه حرف نی_نه ا

 _روز خوش. 

  رونیب ادیم را با حرص از دست مه که رفت، دست  دخترک

 .دمیکش

و حال   فیاومدم، ک  یخبر نم یب ینجوریخب، ا یگفت ی_م

 کردم!   یرو هم خراب نم یجناب عال

 را محکم بست. در

 حرف نزن که عصاب ندارم. ی_الک

زنم؟ نکنه اومده بود باهم قرآن و   یدارم حرف م ی_الک

 ! استغفرهللا!د؟یختم کن

باهاش    یچجور یدیهاتو! د  یمسخره باز نی_جمع کن ا

حرف زدم، اگه اون کاره بود انقدر با احترام باهاش 

 یم یکردم، دوسِت سحره، ماساژوره.. حت یصحبت نم

 . ادشیم شهیهم  یاز سحرم بپرس یتون

 باال انداختم. یا شانه

 ه من چه! _اصال ب

 .یجورش و بکش  دیخودت با ،یاون و دک کرد ی_وقت

 _دلت خوشه ها...



 یم تم یاذ یل یدلبر گردنم گرفته، خ  میبر ای... ب یلی_آره خ 

 کنه.

 را در آوردم. لبخند زد. میتکان دادم و مانتو  سر

 !ی_کال عاقل شد 

 _آره جون عمه ام.

رود   یخنده مردانه اش ضعف م یصدا  یزد. دلم برا قهقه

شوم. کاش دلت انقدر سنگ  ینقصش م یو محو چهره ب 

عشقت  یدارم به پا  یچطور یدیدی! کاش مادینبود مه 

 سوزم.. یم

 .دیتخت دراز کش  یبه اتاقش رفتم. رو   دنبالش

کمد هست، اون و بردار و   نی ا یاول  یکشو  یپماد تو  هی_ 

 . ایب

و پماد را برداشتم. با  کنار تختش را باز کردم یاول  یکشو 

  ریعکس دو نفره از خودش و ملک بانو، قلبم ت کی دنید

 و کشو را با حرص بستم. دیکش

پشتش را  یو کنارش نشستم. پماد را آرام رو دمی گز لب

نکنم، اما موفق  هیکردم تا گر یام را م ی. تمام سعدمیمال

 صدا ریختند.  یب میهانشدم و اشک

لبانش بود. او  یرو  یبسته بود و لبخند کم رنگ چشم

 دادم! یسرش داشتم جان م یآرامش داشت و من باال



 که با اخم چشم باز کرد. ختیپشتش ر یرو  یاشک قطره

 ...ارای_ 

 ؟_هوم
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 ؟ یکنیم هیگر ی_دار

 _نه خوبم.

 نه یس ی. دستم رودیچرخ یدفعه ا کیحرکت  کی در

به چشم   شتریب  یاز هر زمان ش یاش افتاد. اخم ها یعضالن

 خورد. یم

 !؟یشد ی_چ

 خوبم.  یچی_ه

 بلند شوم که محکم مچ دستم را گرفت. خواستم 



به سحر زنگ بزن،  ای ب ؟ی_واسه اون دختره ناراحت شد 

 . گمیمطمئن شو راست م شناسه،یاونم م

اگرم  ستی بارت ن نیاول ستم، یاون ناراحت ن ی_نه برا

 باشه. یزیچ

 و آغوش باز کرد. چشمک زد. دیکش پوف

 .نم یبب نجای ا ای_ب

 باال انداختم. سر

 _نه.

 خب.. ای_ناز کردنت کم بود! ب

 خونه رو دوس ندارم. نیمن ا ادیمه  می_بر

خونه رو دوس  نی! چرا ا؟هیها چ یمسخره باز نی_ا

 مثال؟  یندار

 لطفا. می_بر

 بلند شد.  یخستگ با

 شد؟ ی_چ

 .ستیبرام قابل تحمل ن نجا یا ینشد فقط فضا  یخاص  زی_چ

 تکان داد.  سر

 . میریم  م،یریگ یدوش م هی_ 



رفتم. همان لحظه  رونیگفتم و از اتاقش ب ی'' ا"" باشه

تلفن همراهم زنگ خورد. شماره ناشناس بود. مردد 

 جواب دادم:

 _بله؟ 

  ایلحظه دن کی  یبرا  د،یچیکه در گوشم پ یمردانه ا  یصدا

 کرد!  ک یتار م یرا برا

 ؟ یخوب ارای_سالم  

 _سالم.. تو؟!

به بودنم  دی نفسم، با یعادت کن دیمن... با زمی_آره عز

 االن؟ یی. کجایعادت کن

 لطفا، با شوهرم مسافرت هستم.  دیست صحبت کن_در

 زد. قهقه

و دوس  ی ساالر ادیدوس دارم که باور کنم مه  یلی_خ

رحم و   یآدم ب نیهمچ شناسمت،یمتاسفانه م یول  ،یدار

 . یدوس داشته باش یتون  یوقت نم چیرو ه  یوحش

 _دوسش دارم، عاشقشم باور کن. 

 منه!  ِش یبا من صادق باش، دلت هنوز پ ارای_ 

 .دی... لطفا فرزام اقا دست از سرم برداراالتهی_همه اش خ



_گفتم که تو رو سرنوشت سر راهم قرار داده من دنبالت 

سرنوشتم   یکه تو  ییکه از کسا ستمین ی. من آدم ومدمین

 . کنمیهستن فرار کنم، دنبالشون م 

 دنبال نکن!! ؟یاری_خودتم سر از حرفات در م

 .نمتیبب خوامیم ؟یگردیاز سفر برم ی_ک

 ! نمتونی خوام بب ی_من نم 

 . میحرف بزن د یبا  نمت،یبب دیبستش کن... با ارای_ 

 . دمیکش ی قیبفهمد؟! نفس عم ادی. اگر مه دمیکش پوف

 .دمیبر لبم کش ی .. زباندمشیدی م دیبا 

 _باشه.

 

 

 

 #Part_105 

 

 

 

 

 



 و تماس را قطع کردم. دمیکش یآه

که من قبال عاشق و دلداده فرزام  دیفهم یاگر م ادیمه 

 یدانست چقدر دوستش داشتم، حتما م یبودم، اگر م

 کشتم!

 دادم. امیاسترس به فرزام پ با

برگردم خودم  یوقت د،یری با من تماس نگ گهی'' لطفا د

 زیو هم چ میکه گذاشت یقرار نیزنم. ا یبهتون زنگ م 

 تا سوتفاهم هارو برطرف کنم. '' امیم  د،یبرداشت نکن یبد

که سر   یام را بالفاصله خاموش کردم. از روز اول یگوش

 !دمیشد ترس دای و کله فرزام پ

دوش  ادیمبل نشستم تا مه  یو رو  دمیبر لبم کش  یزبان

 مسافرت هم کوفتم شد!  نیا ایب گرفتنش تمام شود.

 

 *** 

 

 گذاشت. میپا یسرش را رو  سحر

 ..ارا ی_خوشحال باش 

 زدم.  پوزخند

 ؟ یکنی_مسخره ام م

 .ختیر نیی از گوشه چشمش پا یاشک قطره



 ی هرچند سخت و با عذاب، ول  ،ی_تو عشقت و کنارت دار

 نعمته! نیبزرگتر نیماِل توه و کنارته.. باور کن هم

 بوده. گهی د یها یلیجز من با خ ادی_سحر مه 

 _االنم هست؟ 

  یادیز یبا دخترا میبود ای تالی که ا یزمان  یدونم ول  ی_نم

 در ارتباط بود. 

که دوسش داشتم کنارم بود، حاال  ی_کاش منم کس

 که باشه!  یهرجور

 !؟ی_عاشق شد

 .دیآلود خند درد

 درمونمه...  ی_عشِق من درِد ب

 _کجاست االن؟ 

 .د یکش آه

که   ییکه خوشحاله، جا ییخواد، جا یکه دلش م یی_جا

 من نباشم. 

 .شهیداره با عشقش امتحان م یبه نحو  ی_هرکس

خودش به  نیو ا یتو شانس داشتن عشقت و دار ارای_ 

 ها بسه. یتحمل تمام سخت یبرا  ییتنها

 ؟ یبپرسم عشقت و چرا کنارت ندار  تونمی_م



دوس   ، شهیکه به زور نم یزی تنها چ  ارا،ی هیچ یدون ی_م

 یداشتنه، دوسم نداشت... گذاشت رفت، من موندم و عشق

داد،  ادمی که عشق و  ی. کس دهیکه سالهاست عذابم م

 !دیخودش کنار کش

بهتر از بودن   یلیرفتنا خ   یبعض  ستم،ی_منم خوشحال ن

 و پوچه!  یتو خال یها

 ...ید ینکش  ی_همه اش شعاره، درد دور

من و دوس  ادمیعشقت دوست نداشت، خب مه  یگی_تو م

 نداره!

ام  یفقط واسه خودش... کاش کس خوادی_کنارته، تو رو م

 که من عاشقش هستمم انقدر َمرد بود. 

تو  یو سرحال ی به شلوغ یکردم آدم یوقت فکر نم چی_ه

 از درون درد بکشه! ینجوریا

 یدارن، زخما یبزرگتر ی که لبخندها ییاونا شهی_هم

که غم   خندنیز درون خوردن، بزرگ ما ی شتریب

 نشه. دهیچشماشون د

 برم. خوامی_سحر من م

 کرد و سرش را سمتم برگرداند. اخم

 _کجا؟

 برم.  ادیمه یاز زندگ خوامی_م



 دفعه بلند شد.  کی

 ؟یشد وونهی_د
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و دوسش دارم  ادیزنم. من مه  یدارم حرف م یجد یلی_خ

 عشقم کنم.  یتونم خانواده ام و قربان ینم یول

 شم.   ی_متوجه حرفات نم

بگذرم، به دو   ادیکه از مه  یتونم در صورت ی_من م 

 مادر و پدرم و نجات بدم. قیطر

 بده. حی_کامل توض

 را با ضرب رها کردم.  نفسم

 ملک و واقعا قبول کنم... شنهادیکه پ نهی راهش ا  کی_ 

 !ش؟ی _دوم



شده سحر گرفتم و به آسمان  قیرا از چشمان دق  نگاهم

 و ستاره باران دوختم.   کیتار

دوسم داره که بتونه به شرط   ی.. اونقدریخانی_فرزام عل

 بودن باهاش پدر و مادرم و ببره خارج تا عمل کنن.

 :زند یآرام لب م ه یماند. بعد از چند ثان  ی م مات

 ! ؟یگینم ادی! خب چرا به مه ی_عقلت و از دست داد

 زدم.  پوزخند

 ی_چند ساله بخاطر پول قرص و دوا هاشون منت سرم م

تحمل کنم! سحر   دیمن با اره،یکه باال م یذاره و هر گند 

و به اندازه من دوس نداره و نخواهد  ادیمه  یکس چیه

 بستمه. یخفت و خار یداشت، ول

 .دیکش پوف

 .یشی م مونیروز پش هی_ 

 یبار اون قدم  هی؟! چرا بشه مونیپش دینبا  ادی_چرا مه 

 یداره؟ سحر من ظلم و زورش و نم یسمت من بر نم

بار هم به من نگفته   کی یباورت نشه ول دیخوام! شا

واقعا دوسم نداره.  اون اگه من و   دیدوسم داره! خب.. شا

پدر و  تونم  یکرد. من نم یم  رییدوس داشت، بخاطرم تغ

. من  نمیبش نهیو دست به س نمی حال بب نیا  یمادرم رو تو 

 ینم  طیشرا نیدوسم داشته باشه، با ا ادمیاگه مه  یحت

 تونم کنارش بمونم.



! ؟یشیخوشحال و خوشبخت م یکنیفرزام فکر م شی_پ

اون انقدر آدم   ؟یآرامش باش یتو  ی تون یم  یکنی فکر م

و  یخانیفرزام عل میریگ  ای اره؟یبه روت ن یچیکه ه هیخوب

فکر  ؛یملک بانو رو قبول کرد شنهادیو پ یشد  ال یخیب

قولش  یهست که رو یملک انقدر آدم حساب  یکنیم

بعنوان زنش ازش کمک   ارا،یبگو  ادیبمونه؟! به مه 

 بخواه..

 بلند شدم. میجا از

 یخوبه چ ی و منگ موندم. چ جی_خسته شدم سحر، گ

 یو که انتخاب م یدونه. هر راه یدرسته رو فقط خدا م

 !رهیراهه م یکنم به ب 

از خانه شدم. با اخم به  ادیلحظه متوجه خروج مه  همان

 آمد. میبود ستادهیا اطیطرف من و سحر که گوشه ح

 ؟ ینصف شب دی کن ی_چکار م

به پتو و   یفورا لبخند بر لبانش نشست. اشاره ا سحر

 کرد. میکه گذاشته بود  یبالشت

 .میباهم گپ بزن  کمی و  میبخواب اطی_دلمون خواست تو ح

 ارا؟ ی! نی_غلط کرد
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 _بله؟ 

 باهاش کار دارم.  کمیاالن...  ادشی_برو تو سحر هم م

حوصله راه خانه را در  یب ی تکان دادم و با قدم ها یسر

گرفتم. خداروشکر ملک بانو رفته بود و عصابم از  شیپ

 آرام بود. کمیآن لحاظ 

 

 *** 

 

 ''سحر'' 

 

 .دیپوف کش  یعصب ادیمه 

 اورد؟ی ! دلت طاقت نارو؟یسراغ  ی_باز رفت



 نرفتم. ی_من سراغ کس 

امروز زنگ زد و حاِل تو  ی الک یالک  ینجوریهم یعنی_ 

 د؟ یرو پرس 

 . دستم را مشت کردم.دنی شروع کرد تند تپ  قلبم

دارم  یباهاش زدم نه ازش خبر ینه حرف دمش،ی_من نه د

 افتاده. ادشیدفعه   کی ینجوری! همیحت

رفته دنبال آرزو و   شیکه ولت کرده و سالها پ  ی_کس

سحر... بهتره  فتهیم ادتیکنه  یخواسته هاش، غلط م

 تا من دست به کار نشدم.  ی کن سی خودت دهنش و سرو 

 با من نداره. ی_اون کار

 یکار یو از سر ب ی الک یَمرد  چی _من خودم َمردم، ه

 !شهیدختر نم هی   ریگیپ

وقت دوس نداشته و   چیشده... من و ه رمیگ یپ یالک ی_ول

فکر که بهش بگم  سراغم و   نید هم داشت، بهتره انخواه

 .یکن رونیاز ذهنت ب نا،یو ا  رهینگ

 .هیآدم خطر ناک یشی نم کشی_سحر نزد

 زدم.  پوزخند

 _خطرناک تر از تو؟!



و   ستمین یحق داره از من دلخور باشه. من آدم خوب ارای_ 

اون پسر رو همه دوس   یخوب بودن هم ندارم، ول یادعا

 . هیآدم حساب کننیدارن همه فکر م

 یبگم آدم خوب هینامرد ینشد، ول اری_واسه من که 

 .ستیبر بد بودنش ن ل ی. چون من و دوس نداشت دلستین

 .دیکش شی به موها یدست

 _سحر فراموشش کن. 

 خوام. یتونم و نم ی_نم

! اون آدم هرچقدر هم خوب  فیح یلیدختِر خوب خ یفی_ح

 تورو نداره. یانتها  یعشِق پاک و ب نیا اقتیه لباش

 .دمیکش آه

 یول دی بلد  یخوب یشعارا د،یبیعج یلی_شما مردا خ

  ،یبلد ییتو اگه الال ادی! مه د یکن یخودتون بهش عمل نم

عشق    اقتیتو ل یکنی! فکر مره؟یگ ی چرا خودت خوابت نم

و  یب یبه نج یواقعا خودت و در حد دختر  ؟یرو دار ارای

اشتباه  یآدما  نه،ی! اشتباِه ما زنها هم؟ین یبی م ارای یخانوم

 !میدار س و دو 

 کنه. یفرق م ارای من و  هی_قض

 .ن یهم یخودت و تبرئه کن  یخوا ی_م

 ادامه دهم که دستش را بلند کرد. خواستم 
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کالم اجازه نده اون مرد  کیسحر،  کنهی_سرم درد م

 و خراب کنه.  زیبرگرده و همه چ تیدوباره به زندگ

 دهان قورت دادم. آب

 یازی که دلش هست، پس ن هیگرده. اون جائ ی_بر نم

 من برگرده.  ینداره به زندگ

 به شانه ام زد. یدست

 داخل سرده هوا... می_بر

 زدم و پتو و بالشت را برداشتم. ی لبخند

ساده  یاحوال پرس کیبکنم و  یپرداز ال یخواستم خ ینم

را در ذهنم پر و بال ببخشم، او سالهاست که گذشته و  

 رفته.  شی دنبال آرزو ها



که گوشه چشمم نشسته بود را با پشت دست پاک   یاشک

 .  میداخل رفت اد یکردم و با مه 

 

* 

 

و   دمیشود، لباس پوش داریب یکس نکهیزود قبل از ا صبح

 شانیپر یالیبا خ شبیکنم. د ی رو  ادهیپ یرفتم تا کم

 . دمیبودم و  صبح هم از خواب پر دهیخواب

 زد! ینم رطاهایاز ام یحرف ادیمه  کاش

 اهم را برداشتم و شماره نغمه را گرفتم.همر تلفن 

 زود جواب داد. یلیخ

  ی_به به دوست با مرام! دستت خورد شماره مارو گرفت

 وقت صبح خواهر؟ نیا

 بر لبم نشست. ی لبخند

   ؟یخواهر ی_سالم نغمه جونم خوب

 دمی. فدات شم صدات و شنیبا من دار یکار هی نی_وااا بب 

 .زمیخوب شدم عز

 ؟ یکنی چکار م ییدختر! کجا یزیریم ی_چه زبون

 د؟ی... خبرش بهت رسیزنگ زد ی دونم واسه چ ی_م



 ؟ی_خبر چ

 .خندید

 !ی_بگو خبر ک

 نغمه؟ یگیم  ی_چ

 کوکه.  فشی_حالش خوبه، ک

 . یگیم ی شم چ ی_متوجه نم

سحر،  یتون یواسه من نم  یکن یباز  لمیف  ی_واسه هرک

 یمدته ول هی. اره برگشته یدونم بخاطر طاها زنگ زد یم

 کنه. ریی تغ یزیچ ستی قرار ن

 ..یبسالمت ؟ی_جد

 _سحر جان.. 

برم نغمه  دیزنگ نزده بودم، به هرحال با نی_من واسه ا

 . میزن یبعدا حرف م

  یبه نغمه ندادم و تماس را قطع کردم. لعنت یحرف اجازه

 دانند دوستم ندارد! ی همه م

 

* 

 

 ''ارای''



 

که وارد اتاق شده بود نگاه کردم.   ادیبه مه  نهییداخل آ از

 چقدر نگاهش دلخور بود! 
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 گفتم: آرام

 _حاِل بابات خوبه؟ 

 .دیکش پوف

 .مارستانی_بردنش ب

 ؟ی _تو چرا نرفت

  یب یآمد با صدا  یکه سمتم م یباال انداخت. در حال شانه

 جوابم را داد: یرمق

 .کنهی_سرم درد م



 ؟ ی_واسه سحر نارحت

 _اونم هست.

 ! ه؟یچ شیکی _اون 

 و با فک قفل شده گفت: پرحرص

 .یچی_ه

را به  شیقدم ها ریزدم و به طرفش برگشتم. مس لبخند

 داد. رییسمت پنجره تغ

 اد؟ی_مه 

 جوابم تنها سر تکان داد.  در

 گردم باشه؟  ی_من فردا بر م

 _برگرد.

 سوال بپرسم.  هی_ 

 _بگو 

که سحر دوسش داره، چکار کرده که تو انقدر  ی_اون کس

 ؟ یختیبهم ر

 سحر!  یگند زده به زندگ ینکرده، ول یکار چی_ه

 زدم.  پوزخند

 _مثِل تو! 



دِر گوشت بخونم دوست   ی_من انقدر نامرد نبودم که الک

 هستم!  یو کثافت یارم. مثِل مرد اولش گفتم چه آدم عوضد

 ...یول ی در حقم نکرد ی _خوب

هم بکنم. فردا برگرد و دور باش ازم.  ی_قرار نبوده خوب

 ...ی ختیانگار واقعا بهم ر

 گرفتم.  دهیتندش را ناد لحن

 مارستان؟ی _سحرم رفت ب

 . رونی_نه با مادرش رفتن ب

. چشم بستم که دمیتخت دراز کش یو رو  دمیکش یآه

 مانع شد. شیبخوابم اما صدا 

  دیگرفت بهم بگو، نبا یخبر رطاهای اگه سحر از ام ارای_ 

 بشه. کشیاون مرد دوباره نزد

 زدم. لبخند

 ... یانقدر نگران یکیواسه  نمیب یباره م نی_اول

 ارا؟ ی. زترهیمن عز یهم برا  یاز مهر ی_سحر حت

 _بله؟ 

 یل یزنگ زد، گفت حالش خ شیپ قهی_دکتِر بابات چند دق

 .شهیم صیخوبه و فردا ترخ

 زنم. یاز ته دل لبخند م نباریا



 .یخوش خبر باش شهی_هم

آمد و گوشه تخت نشست. با هردو دستش سرش   کمینزد

 حائل کرد.  شیرا گرفت و دستش را به کمک زانو ها

 کنه؟یدرد م یلی_سرت خ

 _طاها دوباره زنگ زد عصابم خورد شد! 

 شانه اش گذاشتم. یتخت نشستم. دستم را رو  یهم رو  من

 من با طاها حرف بزنم؟  شهی_م

 اخم به طرفم برگشت. با

 _تو چرا؟! 

اجازه بده حرف بزنم  یول ،یگوش کن یتون ی_خودتم م

 باهاش. 
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طاها رو  ارو ی  نیمن عصاب ا ارا؟؟ی  یچکار کن یخوا ی_م

تماس نگرفته، بهتره نباشه   گهیندارم. جوابش و ندادم د

 . مونیتو زندگ

 .دمیکش پوف

 سرت و ماساژ بدم. کم یدراز بکش رو پام  ای_ب

. به دیبه چشمان نگرانم نگاه کرد و آرام دراز کش مردد

 .دمیو لختش دست کش یپر کالغ  یموها

  اد؟ی_مه 

 _بگو دلبر...

دلبر گفتنش جان تازه  نیا یول دیگو  یزدم. جان نم لبخند

 بخشد...   یبه من م

 . فتهیکه ب ینره چقدر دوست دارم، هر اتفاق ادتی_ 

زد و چشم بست. شروع کردم ماساژ دادن   یکج لبخند

 سرش.

 یعاشقانه ام جواب یحرفها یوقت برا چی. هدمیکش آه

 نداشت!

بار   ییزن بودن و عاشق بودن و تنها نی ها، ا  میخودمان

 عجب سخت است! دنیعشق را به دوش کش

. آب دهانش را با  دمیبوس قیاش را عم یشانیشدم و پ خم

 صدا قورت داد و خفه لب زد:



 _نکن دلبرم!

چپ و راست کرد و کالفه نفسش را رها  ی. سردمیخند

 کرد.

 ته ریشش گذاشتم که چشم گشود.  یدستم را رو  کی

 و رو شد.  ریزد که دلم ز یچشمک 

 ؟یتر شد ی_چته دلبر

 باال انداختم. شانه

ساعت ها   مینشست یکه باهم م یی_آخه دلم واسه وقتا

 یزدم تو  یبدون جر و بحث و فقط من برات حرف م

 تنگ شده. یدادیآرامش گوش م

 را قاب گرفت. صورتم

 نی. تو ادمیبا آرامش گوش م شهی_حرف بزن، من هم

 ! یشد  یاغیمدت 

 .دمی گز لب

 _حق بده.

 خسته و سرخش برق زد. چشمان 

 _تو هم حقم و بده.

اش گونه یرو  یاو بوسه دمیمقصودش را گرفتم. خند زود

 زدم.



 : یمهر  یتقه به در اتاق خورد و به دنبالش صدا چند

 ؟یی نجایا ادی_مه 

 مت در رفت.بلند شد و س شیتعلل از جا یب ادیمه 

 ؟ی_بله مهر

روانه من کرد و با  ینگاه یشگی با همان اخم هم یمهر

 :گفت ادیبه مه  تیجد

 زنگ زده بود، کارت داشت. ایتال یاز دوستات از ا  یکی_ 

 لب زد: یبا لحن تند ادیمه 

 !نیمن و جواب ند یهزار بار، گوش  نی_ا

داخل آمد و در را  یرفت. مهر  نییپا یتند ی با قدم ها بعد

 بست.

 _خب عروس خانم، چه خبر؟

 زدم. لبخند

 خانم. یمهر ی_سالمت 

کردم نقشه  یشد. حس م کم یو نزد دیبر لبش کش  یزبان

 در سر دارد!  یشوم
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و   ادیدوس دارم باور کنم که مه  ارا،یبرام   یبی_عح

 تونم. ینم یول یدوسش دار

 زدم. لبخند

 کردم. ی_اگه دوسش نداشتم باهاش ازدواج نم

 زد. پوزخند

 بشه؟! کیملک بهش نزد یذار ی_چرا نم

شوهر منه،   ادیمه  ن؟ی_خودتون متوجه حرفاتون هست

 بشه!؟ ک یبهش نزد یا  گهیاجازه بدم زن د

 .یو دوس ندار ادی_تو مه

 گفته؟!  یک_ 

 _من... 

 اد؟ ی_چرا از من خوشتون نم

 ؟ ی!؟ دختر تو در حد ما هستستیمعلوم ن لش ی_دل

 ستم؟ یپول ندارم در حدتتون ن نکهی_فقط واسه ا



سر و وضعت و نگاه کن. حرف زدن  یول شه،یبخش نمی_ا

 تا حاال!  یدیخودت و د

هم روانه   یانداختم و نگاه  یخودم را نگاه یتا پا سر

 کردم. یلباس ها و به قول خودش به سر و وضع مهر

حرف   نم، یب یلباس و سر و وضعم نم یتو  یبیع چی_ه

 زدنمم فکر نکنم خراب باشه!

واسه ما کم  یول  ،یکنیاحساس م ینجوری_خودت ا

 . یهست

خانم قبول   ی. مهرنیهاتون و تموم کن یاحترام ی_بهتره ب

فکر نکنم از  ی ول م،یهست از شما کمتر  یدارم از لحاظ مال

. من نه به میکم داشته باش یزیلحاظ فرهنگ و شعور چ

نکردم  ی احترام یکدوم از خانواده تون ب چی شما و نه به ه

 و درشت رفتار و کارام بوده. زیحواسم به ر شهیو هم

 خورن دختر! ی_خانواده ات به ما نم

شد و سحر با هوا باز  یجواب دهم که در اتاق ب خواستم 

 خنده وارد شد. 

 _سالم جماعت...

 انداخت. یبه مهر یرا باال داد و نگاه  شی ابروها

 ؟ یینجای_تو هم ا

 تکان داد و سمت در رفت. یسر یمهر



 _کم سر و صدا کن لطفا سحر...

آورد که ناخودآگاه  یرا در م شیپشت سرش ادا  سحر

محکم در را  یو مهر  دیقهقه ام به هوا رفت. سحر لب گز

 به طرفم آمد.  یبست. با لبخند بزرگ

نجاتت   یاز دست مهر امیگفت ب ادیمه  دمیکه رس نی_هم

 هی یبدم. خدارو صد هزار مرتبه شکر با من آبش تو 

 !رهیجوب نم

 .دمیخند

 خوب بود؟ دری_حاِل آقا ح

شماره ناشناس از صبح  هی ارای یخداروشکر... وا_خوبه  

 ترسم طاها باشه جواب ندادم. یم  زنه،یداره بهم زنگ م

 چشمان نگرانش نگاه کردم.  به
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 ! ؟یترسیم یهنوز؟ از چ ی_مگه دوسش ندار

 خیهم بفهمه، هم سر منو و ب ادیباشه و مه   _خب اگه اون

 . کنهیرو خوب ادب م رطاهای بره هم ام یم  خیتا ب

و بلده که انتظار   ی! خودش راه و رسم عاشق_غلط کرده

چه اصال؟ نگرانته، براش   ادیبه مه   د؟؟یداره شما بلد باش

خودت    یکه اجازه نده برا ستیقرار ن یول ،یزیعز

 . یریبگ  میتصم

طاها بشم.    کینزد  دیهم بخواد، من نبا ادیاگه مه  ی_حت

من عاشق  یهارو برطرف کنه، ول یخواد دلخور  یطاها م 

دوست بشه  هیخواد دوباره  ی، اون مدوباره شمیتر م

 !شمیعشقش غرق م یتو  شتریمن ب یبرام، ول

 !؟ستی که اونم عاشقت ن یدون ی_از کجا م

د دوباره وارد _اون من و قبال ول کرده، اگه االن بخوا

که دوسش دارم و   یبشه، مسلما به عنوان شخص میزندگ

 . شهی دلداده اش هستم وارد نم

 .دمیکش پوف

اون تماس  یبدم. ول یکه بخوام نظر دمیو ند  ری_من آقا ام

 بهتره.. یو جواب بد

 خورد.  ی لحظه تلفن همراهش دوباره زنگ م همان



 _خودشه، همون شماره ناشناس. 

 شدم.  قی چهره گرفته و مرددش دق به

 _جواب بده.

 تماس را وصل کرد. یادیتکان داد و پس از مکِث ز سر

که گفتم را   یبلندگو بگذارد. زود کار  یاشاره کردم که رو  

 :دیچ یدر اتاق پ یمردانه و گرم یانجام داد و صدا

 ...ی_سالم خانم ساالر

همانگونه محکم  شیسحر پر از اشک شد اما صدا  چشمان 

 بود.

 د؟ ی_سالم استاد خوب هست

 .دیخند نیآرام و سنگ پسرک

روزا حاِل خوب همه مون گم شده!  نیا  ستم،ی_خوب ن

 ؟ ی کنیچکار م

مدت  نهمهیباشه بعد از ا ریو عالف! خ کاری . بدی_حق دار

 !؟نیاز ما کرد یادی

 .د یکش آه

 ؟ یینایا ادیبودم نامرد! با مه   ادتیبه  شهی_من هم

 .شهی_مثل هم

 هارت و پورت کرد! کمیزنگ زد  روز ی_د



در موردش حرف   ینجوریلطفا ا زه،یبرام عز دیدون ی_م

 . دینزن

 ن؟یگرد یبر م ی_باشه سحر... ک

 !ن؟ی ریمارو بگ یآمار زندگ نی_زنگ زد

 به دنبال حرفش قهقه سر داد. سحر

 _خوش خنده، کارت دارم.
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 !؟رهی_خ

کارت دارم.  یول ده،ی نرس یریبه تو خ نجای_از من که تا ا

 .یمعلوم کن دیو شر بودنش و خودت با ریخ

 .میگرد یبر نم گهی هفته د  کی_فعال که 

 آقا بد نشده؟! دری _مگه حاِل ح



 نه. ادیمن و مه  یگردن ول  ی_همه بر م

که قرار است همه بجز  نیاخم کردم. منهم از ا ناخودآگاه

 و سحر بر نگردند خبر نداشتم! ادیمه 

 .م یایکرد که از فکر در ب یکار رطاهایام یصدا

 خونه تون.  امیخبرم کن، م ی_هروقت برگشت

 _حتما. فعال آقا طاها...

 صدات و شن.... _خوشحال شدم 

از پشت در  ادیحرف طاها تمام نشده بود که نعره مه  هنوز

 بلند شد.

 !کنمی و خفه اش م زیهمه چ یب نی_من ا

 .دیرا از دست سحر کش یتند داخل آمد و گوش یلیخ

صد بار گفتم بهت، دور و بر سحر نباش!   رطاهایام نی_بب

ال که حا یبهت نداره. کم عذابش نداد ی ازینباش آقا ن

 .شیبه زندگ یباز ُگه بزن ی برگشت

 سحر و خراب کنم. یزندگ ستی_من قرار ن

  کنه،یم دای. تازه داره خودش و پیکنیخراب م یدار ی_ول

 !ادیتازه داره با نبود حضوِر نحست کنار م

 یمن کار ،یحرص و جوش بخور ینجوری ا ستی_الزم ن

حرف و اتفاق و   یسر ک ی  دیسحر ندارم، با یبا زندگ 

 کنم. فیکه بوده تعر  یبراش اونجور 



 !؟خورهیمدت به چه درد م  نهمهیخواد... بعد ا ی_نم

گذاشت. تازه  ادیشانه مه   یبلند شد و دست رو  سحر

به صورت قرمز شده   یشدم. دست انشیمتوجه چشمان گر

 . دیقاپ  شیپنجه ها انی را از م  یو گوش دیکش ادیمه 

 را بغل کرد.  ادیمحکم مه  نباریرا قطع کرد و ا تماس

من و دوباره  ستی راحت... قرار ن التی_دورم ازش خ

 .ین یبب یو منزو  نیغمگ

 سحر.. کنهی_اون مرد نابودت م

 دم. ی_من بهش اجازه نم

 هی قض نیرفتم. انگار ا  رونیبلند شدم و از اتاق ب کالفه

حر هم از س یمهم بود، حت یلیخ ادیمه  ی طاها برا ریام

 بود. رشیدرگ شتریب

زدم و به اتاق   یلبخند د،یکه به ذهنم رس یفکر  با

 ستادهیرفته بود و سحر هم کنار پنجره ا ادیبرگشتم. مه 

 بود. آرام لب زدم:

 زنگ بزنم؟ خودم شارژ ندارم. هیبا تلفنت  تونمی_سحر م

 زد. ی کم رنگ لبخند

 .زمی_آره عز



دوباره به هال  یکردم و بعد از برداشتن گوش  یتشکر

خودم   یرا برداشتم و در گوش رطاهایبرگشتم. شماره ام

 کردم. و یسِ 
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از  ینه! ول ای رمی تماس بگ رطاهایبودم که با ام مردد

که ته و  کردی م یکار ادیاز حد مه  ش یب تیحساس یطرف

رفتم و در   رونی. آرام از خانه باورمیرا در ب هیقض یتو 

 طاها را گرفتم. ریهمان حال شماره ام

 زود جواب داد: یلیخ

 _بله؟ 



گرفته بود. آب دهانم را قورت دادم و بعد از نگاه  ش یصدا

 آرام شروع کردم به حرف زدن. یبه اطرافم با صدا

 ..ادیهستم نامزد مه   ارای_سالم آقا طاها، 

اومده؟! حاِل سحر  شی پ یمشکل د؟ی_سالم خانم خوب هست

 خوبه؟!

 .فتادهین یحالش خوبه اتفاق د،ینگران باش ستی_الزم ن

 .دیکش یآسوده ا  نفس

 ن؟یداشت ی_کار

سحر  یبپرسم چرا دوباره وارد زندگ تونمی_بله. آقا طاها م

ازتون ضربه   دیدون یخودتونم م ه،یاون دختر خوب ن؟یشد

اون دختر  دیدون یم ن؟یخورده،چرا دوباره اومد یبد

 ناراحت شده. 

_من قصد ناراحت کردن سحر و ندارم فقط برگشتم تا 

 اشتباهاتم و جبران کنم.

که بعد از  هیچه دوس داشتن نیا  د؟یدوسش دار یعنی_ 

 افتاده! ادتونیسالها 

 یتو  یتونه من و مقصر بدونه، چون کس ینم  ی_کس

که انقدر  هیآدم خوب یلیخودش خ ادی من نبوده. مه  طیشرا

! خانم کشه؟یمن خط و نشون م  یدمش گرمه و داره برا 

که سحر و   ومدمیمن ن د،یدون یاز گذشته نم یچی شما ه



و از   زیحت کنم، اتفاقا اومدم خوشحالش کنم و همه چنارا

 نو بسازم.

و سحر و   ادیحاِل مه یدونم، ول ینم یزی_آره واقعا من چ

 اومده! شیگذشته پ یتو  یبد  یلیاتفاق خ دمیفهم دمیکه د

آره سحر حق داره.  ده،یحرص م یخودش و الک ادی_مه 

 و شکستم که...  یبه سحر بد کردم، دل کس یلیمن خ

 .د یکش آه

 خانم؟   ارای نیتماس گرفت یچ ی_شما برا

_من فقط نگران سحر هستم و دروغ چرا، کنجکاو شدم  

 ! ختنیبهم ر ینجوریشده که ا یبدونم چ

مثل خواهر و برادر بودن و   یاز بچگ اد ی_سحر و مه 

دونم بخاطر  یهم داشتن... م  یرو   یخاص  یها تیحساس

 نهمهیبوده ا بی و براتون عج دیدلخور شد کمی ادیرفتار مه 

شده، منم  یبخاطر سحر حرص و جوش خورده و عصب

 بودم. ینجوریبا سحر هم ییآشنا یاوال
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 واقعا نگران سحر هم هستم. اد،ی_عالوه بر رفتار مه 

  یبیبه سحر آس ستی من قرار ن دیباور کن یدونم ول  ی_م

برسونم. من سحر و دوسش دارم، دوسش نداشتم بعد از 

 گشتم که جبران کنم. یچند سال بر نم

 ! زنهیاز شما حرف م گهیجور د هیکال  ادی_آخه مه 

 یدر حق سحر کردم، ول یجبران نشدن ی_من گفتم که، بد

 یآدم خوب و سالم ادیهم حق نداره دخالت کنه. مه  ادیمه 

داشته  یاشتباهات من قضاوت  یتونه رو  یو نم ستین

و سحر هم  کنمیباشه! من خودم به خطاهام اعتراف م

تونه ازم دلخور باشه و تا هرجا که   یهرچقدر که بخواد م

 یشم. من نمکه زود کنار بک ومدمیرم. من نی بشه دنبالش م

 بهم فرصت بده. تونهیسحر م یول شه،یگم کارم جبران م

 ! م؟یما زنها بهتون فرصت بد  دیانتظار دار شهی_چرا هم

 دونم واقعا... ی_نم

 یول هیاشتباهتون جبران نشدن دیگی_شما خودتون م

 که سحر شمارو ببخشه! دیخوایم

 .د یکش آه



دونم   یشده... م رید کمی_من سحر و دوسش دارم، فقط 

ممکن  گهیکه زخمهاش کهنه شدن و درمان کردنشون د

 یمونه، ول یم شهی اون زخما هم یدونم جا یم  ست،ین

 تونم ازش بگذرم. ینم

 .دمیکش آه

 نکهی قدرت ا یزِن عاشق چی آقا طاها؟ ه هیچ دیدون ی_م

 دیمعشوقه اش و از خودش برونه رو نداره.. مردها شا

هم  میاگه به بخوا یما زنها حت ما زنها نه. یبتونن، ول

  یها یو بد یخوب یپا  م،یمون  یم م؛یبگذر  میتون  ینم

صبور  ی لیعشق خ یما زنها تو  م،یمون یعشقمون م

از عشقمون دل   میکه قصد کن یروز زامان ا یول  م،یشیم

مطمئن بشم   دی تونم بهتون کمک کنم، فقط با ی! من ممیبکن

 .هیحستون به سحر واقع

 ن؟یگردیبر م ی. شما ککنمی_بهتون ثابت م 

 .گردمیهستن امشب برم ضی_پدرم مر

 نیری باهام تماس بگ نیبرگشت ی_خدا شفاشون بده، وقت

 مالقاتتون کنم اگه ممکنه. کی از نزد خوامیم

 زدم. لبخند

 ممنونم. بله حتما... فعال یلی_خ

 _روزتون خوش.

 



 *** 
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 بلند شدم.  میاز جا آرام

 برگشته؟  ارایکه  ی_گفت

 برگشتن. شبی_بله خانم د

 .دمیبر لبم کش  یزبان

 .د یکن بشی تعق هیبه سا هی سا د،ی_دنبالش باش

 _چشم خانم.

 ادیصادق رفت، تلفن همراهم را برداشتم و با مه نکه یهم

 زود جواب داد: یلیتماس گرفتم. در کمال تعجب خ

 _بله؟ 
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 لبخند به لبم نشست. شیصدا دنیشن با

 ؟ یجان خوب  ادی_سالم مه 

 ؟ یداشت ی_ممنونم. کار

 ن؟ی_برگشت

 برگشتن.  شبی د هی. بقمی_من و سحر هنوز برنگشت

 هم هنوز اونجاست؟  ارای_ 

 برنامه روزانه دستت بدم؟! ی_نه. زنگ زد

 .دمیخند

! زنگ زدم چون دلم برات تنگ  هیچه حرف نیا زمی_نه عز 

 .شتمشده بود، چون آرامش صدات و کم دا

 .دیکش پوف

 ؟ یبکن  یکار هی یتون  ی_ملک م

 داشت، دلخوش شدم. یازم درخواست ادیمه  نکهیا از

 ؟ حتما..._جانم

 برگشته. رطاها،یام شی_برو پ



 ؟!شده یزی_چ

 _آره دوباره تورش و دور و ور سحر انداخته پدرسوخته! 

 _برم باهاش حرف بزنم؟

  کمی ار،یگذشته رو جلو چشماش ب کمی_آره.. برو 

 گهیبکن که د یکار هی... خالصه یهرچ  ایکن،  دشیتهد

 واقعا عصابش و ندارم. ادیسمت سحر ن

 چشم.  زمی_باشه عز

که طاها زنگ زده  یبرم فعال سحر از وقت  دی_ممنونم، با

و شروع  فتهیگذشته م ادیفورا  شهیتو خودشه و تنها که م

 کردن.  هیگر کنهیم

حرف  رطاهای_برو برو مواظبش باش من تا شب با ام

 .دمیو بهت خبر م زنمیم

 دمیگز یحرف تماس را قطع کرد. لبم را با خوشحال بدون

 و به طرف طبقه باال رفتم تا حاضر شوم. 

 

 *** 

 

 " ارا ی"

 



بودن و مرتب بودن   قهینداشت اما خوش سل یبزرگ خانه

از  شتر یخانه معلوم بود. خودش هم ب افهی از ق یبه خوب

  افهیکردم خوش چهره و خوش ق یاونچه که فکرش و م

 مرد کامل و تا دلت بخواهد متشخص... کی بود، 

 کل ی و پوست نسبتا برنزه، قد بلند و ه رهی سبزت چشمان 

اش را مرتب شانه زده بود و   یپر کالغ یموها  ده،یورز

اش چهره اش را جا افتاده و مردانه تر   یمشک شی ته ر

 داد. ینشان م

 آمدم. رونیاز فکر ب ش،ی صدا  با

 خانم. ارای نی_خوش اومد

 زدم. یدوستانه ا لبخند

 !نیدار  ییبایممنونم. خونه ز یلی_خ

در همان حال نگاهم را دوباره دور خانه چرخاندم.  و 

 بود. کیو ش ینقل ینبود، ول یآپارتمان 

 زشتش کرده! یی_تنها

 با جدیت نگاهش کردم.  نباریا

ماهم دخترمون و   ن،یچند مرده حالج نی_شما نشون بد 

 .نیکه تنها نباش میسپریدستتون م

 .د یکش آه

 .دمی_نشون م
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 را در هم حلقه کردم.  انگشتانم

 یزیمن منتظرم که از گذشته و عالقه و هرچ د،یی_بفرما

 . دیکه الزمه صحبت کن

بر لب   یزبان  یو با ژست خاص دیبه ته ریشش کش یدست

 .دیاش کش ینیی پا

دوسش دارم  گمیسپر کردم و م  نه یمردونه س نکهی_هم

 یزیچ چی! من سحر و دوسش دارم و ههی خانم کاف هیکاف

 .ستیمهم ن نیجز ا

 به دلم نشسته بود! یلیپسر خ  نیزدم. ا لبخند

 تکان داد.  یبا خوشحال یسر



زن و سر   هی تونهیحرف من م نی خانم، هم ارای دین ی_بب

هم  ادیحداقل مثل مه  یول ستمین ی! من آدم خوبارهیشوق ب

 کنم،یم یمن واسه دلم هرکار  ستم،یسرد و خودخواه ن

 ...یهرکار 

 بغض لبخند زدم. با

 چیبخاطر من ه ادیدونن مه یهمه م نکهی ا د،یدون ی_م

 شی چند مدت پ ری! آقا امدهیعذابم م یلینکرده خ  یکار

 نیدر مورد ا ینجوریزدم، هم یداشتم با سحر حرف م 

 گفت؟  یم یچ دیدون یم  ،نایعشق و عالقه و ا

آوردن اسم سحر، متوجه برق چشمان خوش رنگش   با

 سر تکان داد. یشدم. با کنجکاو 

 _خب؟

 یم زیبه همه چ یعشقت و کنارت دار نکهیگفت هم ی_م

 تونهی م یا وونهیآدم عاشق و د نیارزه... بنظرتون همچ

دِل زن جماعت زود   د،یتالش کن کمیشمارو نبخشه؟! شما 

 .شهی نرم م

 .د ینُچ کش کالفه

 و چکارش کنم! ادی_من مه 

سحر کنار شما خوشحاله، اگه واقعا  نهیبب  ی_اونم وقت

 .ادیکنار م تیوضع نیدلسوز سحر باشه با ا



واسه من  دینی سحر برم. بب کینزد ذارهیکه نم نهی_مسئله ا

 خودم، شیپ ارمش یب یو حت  نمینداره که سحر و بب یکار

 یفقط نم سه،یجلوم وا تونهیدارم نه م یترس ادینه از مه 

 مثل آدم جلو برم. نباریا خوامیباشه.. م ینجوریخوام ا

 . کنمی_من کمکتون م

 چهره اش چند برابر شد.  تیزد که جذاب لبخند

سر راهم قرار  نیبود ی _زبونم بند اومده! انگار فرشته اله 

 .نیگرفت

 شیابرو  کیزنگ در بلند شد.  ی. همان لحظه صدادمیخند

 را باال داد.

 داشته باشم؟ تونمیم  یخواهش هی_ 

 .د یی_حتما بفرما

 د یاحساس کن ا ی دیکن ر یتعب یخوام حرفم و جور بد  ی_نم

من و    انیاطراف یول شه،یبد م نهی بب نجایشمارو ا یاگه کس

اتاق   یتو  دیبر شهیهستن، اگه م ک یبهم نزد یلیخ ادیمه 

 . زنهیدر م یک  نمیطبقه باال بب 
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 زدم. لبخند

 . بله حتما...دیگیدونم چي م ی_م

تکان داد و خودش جلو تر راه افتاد و به منهم اشاره  سر

 کرد دنبالش روانه شوم.

 

 *** 

 

 بانو" "ملک 

 

 ریام دنیخواستم برگردم که در خانه باز شد. با د کالفه

بر لب  یطاها، ناخودآگاه لبخند زدم. متقابال لبخند کم رنگ

 نشاند.

 . نی_سالم خوش اومد

 ؟ ی_سالم طاها جان خوب 

 در کنار رفت. یجلو  از



 باشه!  ری_بفرما داخل، خ

کنم از  تیاومدم حال یدونم ول یشر بودنش و نم ای ری_خ

 .یریحر فاصله بگ س

 میباز خودش و پشت خاطرخواهاش قا  ادیشد مه  ی_چ

 کرد؟!

 !نتت ی _نه فقط دوس نداشت بب

 زد. پوزخند

مثال؟!  یخط و نشون بکش یاالن؟ اومد یخوایم  ی_چ

 د؟یبترسون یاز ک  ای ،یمن و از چ یخوایواقعا م

. ارمیب  ادتیترسونت، اومدم گذشته رو  ینم یزی_از چ

نامرد   یو تو  دیسحر چند بار تو رو بخشاومدم بهت بگم 

 !یدلش و شکوند یهربار بد تر زد

  یهست یآدم صادق و دلرحم یلیخ ؟یخوب یلی_خودت خ

 نامرد! یگیکه به من م

 ینامرد  یتو درحق آدم خوب یول میگم آدم خوب ی_من نم 

 ..یکرد

 ...ادی! تو هم از مه؟ی واسه من فلسفه نباف  شهی_م

 .دیکش پوف

مثل گذشته آدم   ؟یمتقاعد کن  یمن و چجور یخوای_االن م

که با دوتا عشوه اومدن و ولو شدن تو   ستمیهم ن یعوض



تو  نجایاومد ا یم  یملک، هرک نیبغلم برات وا بدم! بب

 کیبرو دختر! انقدر خودت و واسم کوچ ،یاومد یم  دینبا

کن   یسع ه،یزیخوب چ ایکه بتونم دهنت و ببندم.. ح یکرد

 .ی کن ایح

 آمدم!  یم  نجایا  دیهم فشردم. واقعا من نبا یرو  دندان

 خانه را دوباره باز کرد. در

من و قانع   یا ی ب نکهی ا یحال و حوصله ندارم. بجا رون ی_ب

سحر خوشحال باش و بدون اومدم  یخوشبخت یبرا ،یکن

 ...  رونی. بارم یمردونه دلش و به دست ب

حرف از خانه اش خارج  یاشاره کرد. ب رونیابرو به ب با

داشت. تلفن  یام دست از سرم بر نم یشدم. گذشته لعنت

 همراهم زنگ خورد. 

 جواب دادم: تیاسم صادق، با عصبان  دنید با

زنگ زدن  یبازم رو  نیکه زد ی_ها صادق؟ بعد گند

 ! ؟یدار

 خان هستن. رطاهایخانم خونه ام ارای_خانم، 

 .دیباال پر می ابروها

 ! ؟ی_مطمئن

 نم._بله خا



 یطرف در برگشتم. با خوشحال یرا تمام کردم و تند تماس

 چند بار در زدم.
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مقابلم ظاهر  رطاهایام  یبه شدت باز شد و چهره عصب در

 شد. 

 ملک؟!  هی_چ

را کنار زدم و داخل رفتم. شروع کردم دور و اطرف  تنش

 .دنیخانه سرک کش

بر  یکه لبخند کج یرا با کمال آرامش بست و درحال در

 لبانش بود به طرفم آمد.

 ؟ یگردیم ی_دنبال چ

 زدم.  پوزخند



بدونه قشقرق  ادیاگه مه  یدون ی! میکرد لم یکه قا ی_اون

 کنه؟ ی به پا م

 بفهمه آخه!؟ حالت خوبه ملک؟ و یچ ادی_مه 

 کردم. یط یکیطبقه باال رفتم و پله ها را دوتا  سمت

طبقه باال را   یبه جا  یکردم گوشه به گوشه و جا  شروع

 گشتن. 

 قهقه زد. رطاهایام

من خودم بگم بهت چرا خودت   یهست ی_بابا بگو دنبال چ

 ! یکنیم تیو اذ

 رفت. میآبرو  یصادق اشتباه کرده!؟ لعنت  یعنی

 ریپر تمسخر ام  افهیق یحرص و دست به کمر جلو  با

 .ستادم یا

 ؟یکرد میرو کجا قا ارای_بگو 

شما...   نیخفن و زرنگ فرض کرد یلیخ گهی _بابا من و د

 دارم ملک! ادیمن چکار با نامزد مه 

 _بهم گفتن خونه توه!

. من انقدر َخَرم  یدقبلنا باهوش تر بو  ،ی_مثل قبل نموند

 خونه خودم قرار بذارم؟ ی تو  ادیکه با نامزد مه

 ؟یباهاش در ارتباط یعنی_ 



چکار دارم؟! من   ادی_دلت خوشه ملک! من با نامزد مه 

اومدم   رم،یو بگ ادیحاِل مه ومدمین خوام،یفقط سحر و م 

 ی. االنم تا عصابم آرومه بهتره بررمیعشقم و پس بگ

 ملک...

منم بذارم   فته،یتو ب ریذارم سحر باز گ یمن نم ی_ول

 .دهیاجازه نم ادیمه 

که با  دمی رفتم شن یم نیی که داشتم از پله ها پا  یزمان

 لب زد:  یالیخیب  یصدا

 !دی_خِر کجا باش

. رمیخودم را بگ یکردم جلو  یرا مشت کردم و سع دستم

 کردم!  یمن صادق را حتما خفه م

 

 *** 

 

 " رطاهای"ام

 

و وارد   دمیکش یکه کرده بودم، سرخوش سوت یکار ادی با

را   ارایآشپرخانه شدم. تلفن همراهم را برداشتم و شماره 

 زود جواب داد: یلیگرفتم. خ

 _بله؟ 



 ؟ خانم  ارای ومدین شی که پ ی_مشکل

 کرد. یآرام خنده

بودنتون آقا طاها...  زیخوشم اومد از ت یلینه خ ی_وا

 بود!  یملک بانو هم رو دست خورد عال نکهیا

از  شتریب  یلی، خوقت چی ه  نیخودت نب بی_ملک و رق

برم،    دیخانم با ارای. جه یو گ فیضع دهیاونچه که نشون م

 فعال روزتون خوش. رم،یگی بعدا باهاتون تماس م

 ... ممنونم روز شماهم خوش.ری _ باشه آقا ام

و شماره مادرم را  ختمیخودم ر یآب پرتقال برا یوانیل

 گرفتم.
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 گرم و پر نشاطش در گوشم نشست:   یصدا

 مادر؟ ی_سالم پسرم خوب

 ؟ ی_سالم مادرم قربونت برم خودت خوب

 دورت بگردم؟ نجایا  یایم یپسرم خوبم. ک ی_ا

 مادرم. امیصبح م_خدانکنه... 

 ؟ی_طاها، چکار کرد

تالشم جواب  نیدونم که ا یدونم مامان واقعا نم ی_نم

قلب و  ی تو  ییجا چیه  کنمیفکر م ینه! گاه   ای دهیم

 ندارم. شی زندگ

 یخودتم نم یحت یکه اشتباه کرد ی انقدر ،ی_اشتباه کرد

.. طاها انتطار نداشته باش که سحر  یخودت و ببخش یتون

دل  یراحت از خطا هات بگذره دوباره به راحتبتونه 

 ببنده... بهش فرصت بده.

 دادم. هیو به اپن تک دمیبر لبم کش  یزبان

که پا پس   ومدمیراحت، من ن  التیمادرم خ شمی_خسته نم

 دمی بکشم و شروع نکرده تموم کنم، بهش فرصت م

 فراموش کنه. 

 داداشم مانع شد.   یبزند که صدا یحرف خواست 

 منم باهاش حرف بزنم؟  یدی_مادر م

 کرد و تلفن را دست آراز داد.  یخداحافظ مادرم



 _سالم داداش.

 بود.   نیاو اما خشمگ یصدا

طاها؟! آخه   ریام ی انقدر پست بش یوقت کرد ی_تو ک

  یچرا حرومزاده باز  ،یآدم باش ،یخوب باش یتونی م یوقت

 پسر!؟  یاریدر م

 _داداش قضاوت نکن.  

 . دیداد کش سرم

 . ستیکس مجبور به بد بودن ن چی_ه

 _هست داداش هست. 

 ... ریام یتو نبود ی_ول

 بستم.  چشم

 . کنمیجبران م ی_آره من بد، من حرومزاده، ول

بده... تو   نیو تسک یتونه درد ی وقت نم چی_جبران ه

کامل  یو با پست یدل شکوند ،ینارو زد ،یکرد  انتیخ

فراموشت   یبهتره اجازه بد ،یاون دختر و از خودت روند

راحت کنارت باشه و   ال یبا خ تونه یوقت نم چیکنه؛ چون ه

 از ته دل بهت اعتماد کنه. 

ام  شهیو هم یزیعز یلی_داداش احترامت واجبه، برام خ

تونم از  یشرمنده ام واقعا نم یحرفات برام حکم بوده ول

 سحر دست بکشم.  



و   یعشق و حالت و کرد ،یدور دورات و کرد  ی_تو رفت

حاال   ست،یدختر پاک و عاشق ن نیمثل ا یچکسیه  یدید

 !  ؟ یار یبه دست ب نمیدل ا ی برگشت

کرده باشم، االن دوسش  یبوده باشم، هرکار ی_هرچ

 دارم. 

 ! ؟ییتو  اقتشیآخه... اون دختر ل یکن ی_ده غلط م

 . دمیبه صورتم دست کش کالفه

دست بذارم و نگاه  یدست رو  یگ یولش کنم؟ م یگی_م

  شه؟یدلش کم رنگ تر م یکنم که هر روز عشقم تو 

  یکیدنبال  یو بر یبگذر دی ... بایکه بمون ی_حق ندار

و داره  اقتش یکه ل یکیمثل خودت! بذار اون دختر با 

 ازدواج کنه و خوشبخت بشه. 

 .کنمی_منم خوشبختش م
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 ؟ ی تونیم  یکنی_فکر م

تموم گذشته  دمیقول م کنم،ی_چرا نتونم؟! خودم درست م

لحظه ام به اون وقتا  کی یکنم حت یرو جبران کنم و کار

 فکر نکنه.

سال، نه دو  کی زندان بودم، نه  یطاها... من تو ری_ام

 یعمرم تو  یروزا نیسال، ده سال زندان بودم. بهتر

  دایها پ لهیو اون ور م میقفس بودم، من آزاد یسلول و تو 

 ی عدالت یقانون و ب یچه زندان ب ایدن دمیکردم و فهم

  رونی که ب یینا یکه تو زندانن، نصف ا ییهستش... اونا

 گناه نکردن. رنیراه م ی و خوش ندهدارن با خ

 گناه کارم؟ یگی_م

 ؟ی ستی_ن

 تقاص پس دادم باور کن.  ی_هستم ول

  ت،یخوشبخت خوام،یداداشم، من بِد تو رو نم نی_بب

مرد  ریآرزومه... فقط اون دختر گناه داره.. ام تیخوشحال

سفت بچسب بهش و نذار آب تو  هیولش کن،  ا یباش،  



از عشق   یکیهر روز با  یدار نکهیدلش تکون بخوره. ا 

و  تیشخص ،یر یم یکی و قربون صدقه  یزنیحرف م 

 ...برهیسوال م ریخودت و ز یمردانگ 

 _بخدا ترک کردم داداش..

حرف دارم باهات خوشگل   نجایا  ای. فردا بیترک کن دی_با

 پسر!

 .دمیخند

 _چشم. فعال 

 _فعال...

سرم چنگ  یرا در مو  میرا قطع کردم و دستها تماس

 زمزمه کردم: یخسته ا ی لب با صدا ریکردم. ز 

 نباریا کنمی کشم سحر، به همه ثابت م ی_ازت دست نم

 دلت و بشکونم. ست یمردونه برگشتم و قرار ن

 

 *** 

 

 " ارا ی"

 

  رفتمیکه داشتم سمت در م یدستم را شستم و درحال  کالفه

 لب غر زدم: ریز



 انگار سر آورده!  هی_ک

ر را د نکهیکردم. هم یرا ط  اطیتند کردم و زود عرض ح پا

مواجه  ادیمه  یعصب  یو تا حد   یگشودم، با چهره جد

 شدم. 

 بلندش مانع شد: یباز کردم که سالم کنم اما صدا لب

 !؟یدرو باز کرد ریکه انقدر د یکردیم یچه غلط ی_داشت

 ...ریبخ دن ی. سالم، رسشستمی_داشتم ظرف م

 توجه به من خودش داخل رفت. یتکان داد و ب سر

 کارت دارم. ای_ب

دارد و   دیبرنامه جد کی. معلوم است دوباره دمیکش پوف

 از من شکار است! ینجوریافتاده که ا یاتفاق 
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 را بستم و منهم دنبالش روانه شدم. اطیح در

 اد؟ یمه  نیبرگشت ی_ک

 .شی ساعت پ هی_ 

 _حال سحر بهتره؟

 یچه گه نجایا روزید عادیم نمی ول کن... بگو بب نارو ی_ا

 یحت ایماه  ه ی میریروز، دو روز، اصال گ هی! خورد؟یم

 هی یبا اون توله سگ تو  ییتنها  دیسال هم نباشم، نبا کی

 .یخونه باش

 که، مامانمم خونه بود. االنم هست. می_تنها نبود

مقدمه بغلم کرد شالم را از  یب یلیزد و جلو آمد. خ پوزخند

 قیسرم برداشت. لبش را به گونه ام چسباند و چند بار عم

 کردم. ی. متعجب نگاهش مدیبوس

 کرد لب زدم: یشرو یکه پ دستش

 اد؟ ی_چته مه 

 زدم. اخم کرد.  پسش

 یزن ی کردم تو منو پس نم یمن هر غلط_هزار بار گفتم 

! دوما هم خواستم بهت بگم اون حرومزاده هر ک ی نیا

 یمامانت کار دیهم باهم بخور یهم بکنه، هر غلط یکار



که خونه  مونهیم نیمثل ا قایو دق ستی ازش ساخته ن

 نباشه. 

 را باز کردم و شروع کردم از اول بستنشان. میموها

تو... من   ادیمه  یتو نامزد من که... بابا یام کرد وونهی_د

خانواده من   یبرا عادی. ممیدوست هست هیفقط  عادیو م

 نکهیو پدرم اون و اندازه پسرش دوس داره. ا زهیعز

مامانم اومده  دنیبه من نداره، د  یبوده ربط نجای ا عادیم

 .دیبود و حاِل بابا رو پرس

 کرد.  میبه موها یرا گرفت و اشاره ا دستم

 باشه._بذار باز 

را کامل باز کردم.  میرا با ضرب رها کردم موها نفسم

 مبل نشست. یرو 

که دوست   یبا کس یحق ندار  ست،ی ن میحال زایچ نی_من ا

و تو خونه تون   یتنها باش شتهیداشته و هنوزم دلش پ

 . یراهش بد

 گهی... دیتو شوهرم زم،یعز یجان؟ تو نامزِد من ادی_مه 

  م؟یبحث کن یالک یزایچرا سر چ

 باز کرد.   آغوش

 .. نجای ا ای_ب



اش  نهیس یبه طرفش رفتم. سرم را رو  یدلخور با

 را نوازش کردن.  میگذاشتم. شروع کرد آرام آرام موها

 خونه طاها... یرفت گهی_ملک م

 ؟ ی_باورش کرد

 .دمی پرس ی_اگه باور کرده بودم از تو نم

 ؟ یشی_اگه رفته باشم ناراحت م

 یاز هر آدم کهی! اون مرتکنمیخفه ات م ی_اگه رفته باش 

 من منفور تره. یبرا

که  یمن؟ عشقت و گذاشت ی _آهان... ملک بانو شده بپا

 حواسش بهم باشه؟ 

گذاشت  میبازو  یکشدار شده بود. دستش را رو  شی نفسها

 و فشار داد.

 .نی_ملک فقط دختر خاله منه هم 

 دوباره. یشیم  یباهاش صمیم یدار ی_ول

 یمی وقت صم چیبهم نارو زده ه کبار یکه  ی_من با آدم

 .شمینم

اش شدم.  یرخ جد میرا چرخاندم و مشغول نگاه به ن سرم

  یب نهیوار در س  وانهی نگاه اوهم سمت من برگشت. قلبم د

 یچه مضحک بود دوست داشتن آدم ایکرد. خدا یم  یتاب

حاال هم دلش را  نیدر حقم کرده بود و هم یبد نهمهیکه ا



اش را به   یشانیآمد. پ نیی به دلم نداده بود. سرش پا

طرف صورتم  کیداد و دست آزادش را  ه یتک ام  یشانیپ

 گذاشت.
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تندش با  یگرفت. نفسها یقیبست و دم و باز دم عم چشم

به  یشد و آرامش فراتصور یم یآراِم من قاط ینفسها

 .ختیر یجانم م

را نوازش  میو دوباره موها دیلغز میبازو  یاز رو  دستش

 خشونت.  یبا کم نباریکرد، البته ا

خونه  یکه نرفت یتو هم نگفت  ادمهی ادمه،ی_حرف ملک 

 طاها...



مبل خواباند. چشم باز کرد. نگاهش سرخِ  یرا رو  تنم

 سرخ بود. 

 بعد.. یبمونه برا هیقض نیفعال ا ی_ول

 ام دروغ است! دهینترس  میبگو  اگر

بلند شد  یتند ادیزنگ خوردن تلفن همراهم، مه  یصدا  با

 ی اپن برش داشت. با اخم به شماره نگاه  یو از رو

زند و فقط با اخم   ی نم یحرف چیانداخت و جواب داد. ه

که پشت  یطرف یکه نگاهش به من بود، به حرفها یدرحال

فقط فرزام نباشد! از صبح  ایخط بود گوش سپرده بود. خدا 

 زده بود. گ هزار بار زن

شوم. با فک قفل  یبزند، بدبخت م یفرزام باشد و حرف  اگر

 شده تنها لب زد:

 زنگ نزن.   ارایبه  گهی_د

 را به من دوخت. نش یخشمگرا قطع کرد و نگاه  تماس

 .شنیتر م  ادیو ز ادیغلطات هر روز دارن ز   ن،ی_بب

 بود؟! ی_ک

 زد. پوزخند

 یخوای ! مارا؟ی  یبکن یچه غلط یخوای_ملک بانو... تو م

! م یده برو که رفت زیهمه چ ریز یو بزن  یریپول بگ هی

 یلیخودت و ملک رو خ ؟یفکر کرد یخودت چ  شیپ



اسکول؟ سحر گفت  یلیبا من و خ  یزرنگ فرض کرد

 مواظبت باشم، گفت هوا برت داشته.

بهتر از  یلی. خدا را در دل شکر کردم. ملک خدمی گز لب

 بود.  رطاهایام یحت ا یفرزام 

افتاد و با  نیزم یپرت کرد که رو یام را عصب یگوش

 شکست. یبد یصدا

 ارا؟ ی یریکجا م ؟ی واسه چ ؟یک ش ی! پ؟ی بر یخوا ی_م

و   زی. همه چشهیم داریمادرم ب ادیروم باش مه _توروخدا آ

 .دمیم حیبرات توض

 را باز کرد. راهنشیاول پ دکمه

 _بنال!

از  یاگه قرار باشه روز ی_بخدا مجبور بودم. باور کن حت

 نیوجه به کمک ملک بانو ا چیتو جدا بشم و برم، به ه

 . کنمیکار و نم

 یباهاش حرف م ی_دروغ نباف... پس مرض داشت

 ... یبزن بیپولش و به ج یخواستی ! نکنه م؟یزد

 نگاهش کردم. هی و مات چند ثان  دلخور

 ! اد؟یمه  یشناخت ینجوری_من و ا

پست هم  نقدری هم یتون  یم ،یخورد یگه  ن یهمچن ی_وقت

 !یباش
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زمزمه  یو با دلخور  ختندیر میگونه ها  یرو  میاشکها

 کردم: 

ندارم  یمن دروغ ادی! مه ؟ یعنیحده  نی_شناختت تا هم

اگه واقعا قصد داشتم  ،یاز سحر هم بپرس ی تون یبگم. م

رفته  شیماه پ کی ملک بانو ازت جدا بشم،  قیاز طر

 بودم.

 یبر میسر و صدا از زندگ ی ب یخوایم نکهی _پس منکر ا

 ! یشینم

 گرفتم. یقیعم دم

 _نه...



 .دی گز لب

. فکر رفتن و من و قال  میکنیم یعروس گهیهفته د کی_ 

 ...ارای رونیب زیگذاشتنو هم به کل از کله ات بر

  ینی. قرار شد من مدت معمیما معامله کرد ن،یبب ادی_مه 

از  یکنم و بعدش تو اجازه بد ینقش نامزدت و باز

 برم. ت یزندگ

 .مونهی عروس گهیهفته د کی گفتم؟!  یچ یدی_نشن

 ؟ی_من و مسخره کرد

 ! یتو من و مسخره کرد زم،ی_نه عز 

 طرف در رفت. به

  ی... جلو یشناسیمن و نشناسه، تو م یهرک ارا،ی  نی_بب

آروم و ول   ادیمه  نی چشم خودت چند بار آدم ُکشتم؟ تو ا

خودت هزار نفر و  یچشما یجلو  ایتالیا یکه تو  یکن، من

 ...اریب  ادتیشکنجه کردم و 

 آن روزها با اخم و صورت در هم لب زدم: یادآوری با

 !ادی_بسته مه 

اونم  ،یاز من جدا ش یخواست یبسته؟! با چه جرات ی_چ

  یتونیم ی! اصال فکر کرد؟یبر بدبه من خ نکهیبدون ا

زرنگ فرض  یلیخودت و خ ارای  ؟یکن میخودت و قا



جواب   ی! ندید؟یمن چ ی... ولیباشه اصال زرنگ ،یکرد

 دم؟یم ینارو زدن هارو چجور 

 بستم. چشم

 نرفتم. ییمن جا ادی_مه 

 ...یبر یخواستیم ی_ول

و  کی و االن  مینداره بمونم. من و تو معامله کرد  یلی_دل

. تموم کنمیم یمن نقش نامزِد تو رو باز مهیماه و ن

مدت برم و َشَرم و    کینشد؟! مگه قرار نبود من بعد از 

تا دست از   یاریافسرده هارو در ب یکم کنم، تو هم ادا

 سرت بردارن؟ 

  یاش را رگه ها یمشت شده بود و نگاه مشک دستش

و   تیامد. با جد کمیز احاطه کرده بود. دوباره نزدقرم

بودم. هردو شانه ام را گرفت و صورتش را   ستادهیمحکم ا

 صورتم آورد.  یوجب  کیبه 

 . کنمیم ی... بسته. دارم خوددارارای_زر نزن 

  نی نخورد، هم شی رایکردم نگاهم به چشمان گ یسع

 کشانده بود! نجایحاِل و روز من را به ا   یچشمان لعنت

 !شه؟یم یچ ینکن  ی_مثال خوددار 

 را فشرد. میبازو 

 _چته تو؟!!



 بستم. چشم

ام خوبه. دارم عاقل   یلیحالم خ اد،یمه  ستین میچی_ه

  ییاعتنا یدارم و به قلبم ب یدارم با عقلم قدم بر م شم،یم

فکر  دم؟یسالها کم عذاب کش نیا یبنظرت تو  ادی. مه کنمیم

 ! ؟یتو چ یول ادیبستمه؟! من دوست دارم مه  یکن  ینم

 یحرف  چی دوختم. نگاهش ه  شی چشم در چشمها نباریا

 ...یچینداشت، ه

 

 

 

 #Part_125 

 

 

 

 

 

 ...ارای_جمع کن خودت و 



  یمن چه نقش  ؟یمن و دوس دار ؟یام! تو چ با تو  ادی_مه 

ولم کن برم، اگه دوسمم  یاگه دوسم ندار ت؟یدارم تو زندگ

 . میو درست کن مون یمثل مرد بمون و بذار زندگ یدار

 کرد و دوباره به طرف در رفت.  ولم

از بچه هارو فرستادم  یکیبا بابات حرف بزنم.  امی_شب م 

 صیزنگ زدن واسه ترخ مارستانیاز ب روزیدنبالش، د

 شدنش. 

 _باشه ممنونم. 

رفت.  رونیب انمیتوجه به چشمان گر یتکان داد و ب یسر

افتادم. دوستم نداشت...   ییرایو با زانو وسط پذ دمی لب گز

 وقت دوستم نداشت! چیه

 

 *** 

 

 یبا چه جرأت اد یه ترس و لرز داخل کافه شدم. به قول م با

 آمده بودم؟!  نجایا

فرزام به طرفش رفتم. هنوز هم  دنیچرخاندم و با د چشم

  دیدر هر صورت با ینه! ول ایدانم کارم درست است  ینم

همه   دیکردم، با یو رو در رو صحبت م یی با فرزام تنها

 کردم. یروشن م  شیرا برا زیچ



 بلند شد و با لبخند نگاهم کرد. شیجا از

 عشقم.  ی_خوش اومد

 کردم. اخم

 ...یخانیعل ی_سالم آقا

 شخدمتیبه پ ی. اشاره امیهم اخم کرد. هم زمان نشست او 

 کرد.

 لب زدم: تیبا قاطع ند،یبگو  یزیچ  نکهیاز ا قبل 

 ندارم ممنونم. ل ی م یزی_من چ 

اش را به  یآب سفارش داد و نگاه عاص وانیل کیهم  او 

 نگاهم دوخت. 

که به خودت   ی ا افهیچه ق  نی ا  م،یحرف بزن میاومد ارای_ 

 !؟ یگرفت

کنم  یاومدم تا بهتون حال  نجایندارم. ا ی_من با شما حرف

 .دیمن ندار یزندگ ی تو  ییجا چیه

 چقدر دوست دارم. یدون یخودت م ارای_من... 

 زدم.  پوزخند

که تنهام  یکه رفته، کس یبدونم؟! کس_من از کجا 

 بدونم دوسم داشته؟!  د یگذاشته، من از کجا با

تنهات   ت یاز زندگ یبرهه سخت ی_من قبول دارم تو 

رفتم  یبدون گفتن حرف و خبر  نکهیگذاشتم، قبول دارم ا



 یزدم ول یبد تموم شد و بهت ضربه بد یلیبرات خ

 بودم. یبد طیشرا یخداشاهده تو 

در  ستیدونم و اصال برامم مهم ن یرو نم زایچ نی_من ا

  ،یرفت  شیکه چند سال پ  یواقع، فقط لطف کن و همونجور

برو فرزام  میصدا از زندگ یحرف و ب یخبر، ب یبرو... ب

 .یخان یعل

 .د یکش آه

 !؟یشناسیو م ادی_مه 

... من دوسش دارم فرزام. تو بهم  یاز هرکس شتری_ب

خودم و بهت ثابت کنم و نشونت بدم عشق و  یاجازه نداد

 کنارم بوده...  شهیهم ادیمه  ی! ولهی چ یعالقه واقع

 !خوره؟یبه چه درد م مهی_بودن نصف و ن

و دوس  یهمه الفه، همه شعاره... کس  نای_بودن بودنه! ا

 !یدیم  تیبودنش هم رضا مهیبه نصف و ن ،یداشته باش
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 ! ؟یزنی _چرا خودت و گول م

  مهیزدم! نصف و ن  یگفت، خودم را گول م یم راست

اگر خوب بود، دل    ست،یوقت خوب نبوده و ن چیبودن ه

 کرد. یمن حاال هوس رفتن نم

ام، من با تو؟ فرز نینه... بب ای ،ی خانیعل یآقا دین ی_بب

 ادیکه مه  گمیخودت م  یاصال فکرش و نکن! دارم تو رو 

من و   ؟یفهمیم نو یشوهر منه ا ادیو دوسش دارم. مه 

و قبول   شنهادتیو پ نجا یا امی که ب یانقدر هرزه فرض کرد

 ؟ی زنیحرفارو م نیبه من ا یدار  یکنم!؟ اصال به چه جرأت

که چند  ییهات، حرفا  امیپ یحرمت نگه داشتم، ول  نتا اال

همه  یکه االن زد ییو حرفا  یپشت تلفن زد شیساعت پ

هم  یآدم بد ادیکرد! مه  نیمن توه  تیبه نجابت و شخص

من بد نبوده. شوهرمه، دوسش دارم، بهتره  یباشه، برا

 بحثم تموم بشه. نیا

از من   یبرخورد  نیمانده بود. انگار انتظار همچ مات

 بود و حاال... دهیمن را آرام د شهینداشت. هم

 گرفتم و ادامه دادم: ینفس

بر کش  یو سع یزنگ نزن ادیبه مه  گهید شم ی_ممنون م

ظالم افتادم.  ری . من نه بچه ام، نه گی رابطه نکن نیدادن ا



  یکه رفت ییسالها به تو  نی ا یمن تو  یانتطار دار نکهیا

 یداشته باشم، خودتم م یباشم و هنوز بهت حس  بندیپا

.... ایسر راهم ن  گهید  کنمی. خواهش مستی درست ن یدون

 . وشروزت خ

محکم کافه را ترک کردم.   یدنبال حرفم با قدم ها  به

 یشخص دنیگرفتم، اما با د یقیرفتم، دم عم رونیب نکه یهم

 .امد یبود، نفسم باال ن ستادهیا نه یکه مقابلم دست به س

 بر لب نشاند و به طرفم آمد. یکج لبخند

 _سالم دلبر...

 دهان قورت دادم. آب

 !ادی_م... مه 

 برد.  نشیرا گرفت و به طرف ماش دستم

 . میحرف بزن  دیبا میبر  ای_ب

آرامش قبل از طوفان   ایبود  یکه داشت، واقع یآرامش نیا

 بود؟!

فرزام هم از کافه خارج  م،ینشست نیکه ما داخل ماش  یزمان

پرش  یشد. صورتش گرفته بود و معلوم بود بد تو 

به فرزام انداخت و لبش را  ینگاه مین ادیخورده... مه 

 .دیگز  یعصب

 عرق کرده بود. از شدت استرس میدستها کف



 لکسیر یلیو خ یشروع کرد به رانندگ  یبه آرام ادیمه 

 سوال کرد:

 !ه؟ یک یخانیعل_فرزام 

 ...ادیمه  زهی_قبال... خب چ

 _راحت باش. دوس پسرت بوده؟

 بغضم گرفته بود. یدانم چرا ول ینم

 _آره. 

 ؟ ی_دوسش داشت

.. من اومدم ادیمه  یاالن تو شوهر من ی_دوسش داشتم ول

من  یزندگ یتو   یگاهیو چه جا هیتا بهش بفهمونم ک نجایا

 داره.

 هم داره!؟ گاهیجا تیزندگ ی_پس تو 
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! یکنیم رشیتعب گهیجور د هیتو  زنمیم ی_چرا هر حرف

 یو حس ستیرفتم بهش بگم که برام مهم ن نهیمنظورم ا

 بهش ندارم.

 ؟ ی _چرا به من نگفت

 .دمیترس ادی_مه 

 خورخوره ام؟!_مگه لولو 

 .دمی... به هرحال من ترسوونهی د هیچه حرف نی_ نه ا

 یاالن که پنهون کار ،ی بترس د ینداره. االن با  یلی_دل

دور از چشم من با دوس پسر   ی.. حاال که رفتیکرد

 !یبترس  دیبا  یقرار گذاشت  تیمیقد

 آپارتمان خودش بود. ریجلو نگاه کردم. مس به

 مامان بابام خونه تنهان...   ادی_مه 

داشبورد برداشت.   یاش را از رو   یتکان داد و گوش سر

 گرفت. یشماره ا

به  یبدون آنکه اجازه ا ادیزود طرف جواب داد. مه  یلیخ

 لب زد: تینفر پشت خط بدهد، با جد

 آپارتمانم کارت دارم؟  یایب یتون یم قهید هی... ی_سالم مژ



  ....._ 

 _حله پس...

  یرا همان لحظه جلو  نیو ماش دیتمام بخشرا ا تماس

روانه صورت پر استرسم  ینگاه  میآپارتمان پارک کرد. ن

 بروم. نیی کرد و با ابرو اشاره کرد پا

  میبرا ادیرفتار مه  نیخشک شده بود و اصال ا دهانم

و به  ستیدر انتظار ن یخوب زیدانم چ ینبود. م ندیخوشا

نداشتم.  یدادن الک ریجا و گ یوجه حوصله بحِث ب چیه

پله ها، آنقدر که فکرم   ی. رو میحرف کنار هم داخل رفت یب

 .دیلخز  مییدفعه پا کیمشغول بود، 

دور کمرم حلقه شد و تنم را باال   ادیقدرتمند مه  دست

که باعث خراب شدن آسانسور شده  یلب به کس ری. زدیکش

از من جدا شد. کم کم  داد و با اخم یکیبود، فحش رک

 شد!  یم انینما  تشی داشت عصبان 

 

 *** 

 

که هردو در سکوت مطلق نشسته  شدی م یا قهیدق 20

 نعره زد: ادیزنگ، مه  ی. با بلند شدن صدامیبود

 !یمژ هیادا ها چ نیهمراهت هست ا دیکل ی_وقت



و ناخودآگاه  دیخنده مژگان از پشت در به گوشم رس   یصدا

که البته از چشم   ندیبر لبم بنش  یباعث شد لبخند کم رنگ

 دور نماند.  ادی مه  زِ یت

 وارد شد. یبا لبخند بزرگ مژگان

 د؟ یمن خوب ی_سالم عشقا

 اخم کرد. د،یگرفته ما را د افهی ق یوقت

 ! چتونه؟ن؟یغمبرک گرفت ینجوری_مژگان مرده که ا

 بلند شد.  شیاز جا ادیمه 

 عمه خانم. یاومد_خوش 

 جمع کرد. یاش را با حالت با مزه ا ینیب مژگان

و هفت جد و   ی_نگو بچه فحش بارم نکن، عمه خودت

 شده؟ یآبادت... چ

 سر داد. یخنده بلند  ادیمه 

 ارایتا شب مراقب پدرو مادر  یتونیم دم،یبهت م دی_کل

 ؟یشبا 

 فکر کند لب زد: یلحظه ا نکهیا بدون

 که بده! هیبخواه، ک_تو جون 

 .دیبازهم خند ادیمه 

 خانم. یمژ خورمتیم یشی_بامزه م
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 را سمتش گرفت. دیکل

 هیدونم  یچه م ای تو مغازه تو کار داشته،  ارای_بگو 

 منه.  ش یبگو که فکر نکنن پ یزیچ

که سمت در  یو در حال دی را از دستش قاب دیکل مژگان

 با خنده گفت: رفت، یم

 ...  ن یچرا ناراحت نی _آخرشم نگفت

 زد. چشمک

 _خوش بگذره! 



کرد  یداشت مژگان... فکر م یزدم. چه دل خوش لبخند

دانست دورمان را   ینم میداد ل یخلوت دو نفره تشک کی

 !میراحت دعوا کن ال یبا خ  تا میخلوت کرد

 بلند گفت:  یبا لبخند و صدا ادیمژگان رفت، مه  نکه یهم

 _خب... دلبرم؟ 

سرم برداشتم. شروع کردم  یو شالم را از رو دمیکش یآه

 یخشدار یبا صدا  ادیکه مه  میمانتو  یباز کردن دکمه ها

 گفت:

 بره؟ ادمیکارات و  یخوا ی_م

 نگاهش کردم.  خسته

 کردم؟! مگه چکار ؟ی_چ

 به لباسم کرد. یا اشاره

 تو تنت! کنهیم ی_بدجور دلبر

تنگ بود که به قول   یتاپ مشک کیلباسم نگاه کردم.  به

 .دمیخند حال یکرد. ب یم یخوب دلبر ادیمه 

 _نه، حواسم نبود. 

 نگاهش را از من گرفت. یو به سخت دیبر لبش کش  یزبان

 یعاد من انقد خرم که نفهمم نگاهت به فرزام ی_فکر کرد

 ی!؟ فکر کردیبود ینبود و از همون شب اول ازش فرار

 جیپخمه و گ یلیمتوجه ترس و استرست نشدم؟ من و خ



بگم از همون شب اول   دیبا یول یذهنت تصور کرد  یتو 

 یدار  کهیبه اون مرت  یربط هی نکهیبیمارستان متوجه ا

 !دمیهمه حرفاتون و شن م،یبود  اشخونه  یشدم. وقت

 .دمیکش آه

 .میکن یبحث م یالک میدار ادی_مه 

 هنوز! می_بحث نکرد

.. من فرزام و سالها رهیصورت نگ ی که بحث گمی_قبلش م

حرفامون و    یگیحذف کردم،خودتم که م میاز زندگ شیپ

 شناختمیبهت نگفتم اون و از قبل م نکهی. درسته ایدیشن

بوده، اشتباه بود،  میاز افراد مهم زندگ یکی یروز هیو 

کرد. من رفتم باهاش  یو دوا نم یگفتنش هم درد یول

 حل شد. زیحرف زدم و همه چ

 زد. پوزخند

که به ناموس من چشم داشته رو انقدر   یکس ی_فکر کرد

 دمیمن اجازه م ینه واقعا فکر کرد کنم؟یراحت ول م

  یخوش و خرم بره پ  ینجوری هم یخان یفرزام عل

 !؟شی زندگ

 ند شدم.بل میجا از

 تو؟ ی_چکار کرد

  نیبا ا یخواستیم ؟یکرد شیچرا ازم مخف  ارا،ی_ 

تخمه سگ نقشه  نی !؟ نکنه با ا یو بر یحرومزاده بذار



بگو تا  یزیچ هی... ارایجواب بده  ؟یبود دهیفرار کش

 قبرستون نکردم. یخودم و تو رو راه
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من  یحرفا یگ یلطفا به حرفام گوش کن، خودت م ادی_مه 

آره   ؟ یهست ی انقدر عصب یاز چ گهید ،یدیو فرزام و شن

گورم و گم کنم  تیاز زندگ صدایب خوامیبرم، م خوامیمن م

 یچاه نم  ی! من از چاله خودم و تو ینجورینه ا یول

من تموم شده، چه تو   یاندازم غمت نباشه. فرزام برا 

 یبا تو بمونم چه نمونم، فرزام نقش ... چهیچه نباش  یباش

 من نداره. یزندگ یتو 

 ؟ یکرد یرو چرا از من مخف  هیقض نی_تو ا



 تی چرا حال ادیکرد مه  یو دوا نم ی_چون گفتنش درد

 !گمیم یچ شهینم

 شه؟ینم می_حاال من شدم نفهم؟! من حرف حال

 بلند شدم و به طرفش رفتم. کالفه

با فرزام برم، مرض نداشتم  خواستمیمن اگه م ادی_مه 

 باهاش قرار بذارم.

 !زیبه همه چ ی_گند زد

 ی_چکار کردم مگه؟! من فقط نخواستم عصاب خورد 

دونستم  یم  شناختمت،ی. ممیبحث کن یو الک ادیب  شیپ

 .یکرد ی جنجال به پا م

 !؟ومدهی ن  شیپ ی _االن عصاب خورد

 یواقعا. باشه قبول دارم نگفتنم کار غلط لهی دل ی_خب... ب

 خوب نبود.  ادیگفتنمم ز یبود ول

 .ختهیو بهم ر زی_درحال حاضر نگفتمت همه چ

 به من کرد. یاشاره ا ادیزنگ در بلند شد. مه  یصدا

لباسات بازه ممکنه از دوستام  امیاتاقم االن م ی_برو تو 

 باشن.

 ی حال یحرف سمت اتاقش رفتم. با ب  یبتکان دادم و  یسر

 تخت انداختم و چشمان خسته ام را بستم. یخودم را رو 



. خدا کند دمیرا شن ادیبا مه  یحرف زدن مرد   یصدا

وار کم کم به  نیکه هست. جن یکارشان طول بکشد هرکس

 خواب رفتم.

 

 

 *** 

 

  دایپ اد ی. خودم را بغل مه دمیاز خواب پر ی شدت تشنگ از

بود و    دهیچیمحکم و مردانه اش دور تنم پ یکردم. بازوها

حاصل  یبه خودم دادم که ب یسرش در گردنم بود. تکان

 بود.

 تشنمه لطفا دستت و بردار. یلیخ ادی... مه ادی_مه 

را نگاه  رونیهم تکان نخورد. از پنجره ب یذره ا یحت

و هوا روشن   دیبخش یکردم. هنوز آفتاب با سخاوت نور م

به خواب رفته بود  قایکه عم ادیبه مه  یبا درماندگبود. 

 نگاه کردم.

 !ادی_مه 

 _هوم؟

 را تکان دادم. سرم

 ! ی_خب ولم کن برم هالک شدم از تشنگ



 باز کرد.  چشم

 ؟ یبر یخوای_کجا م 

 آب بخورم و بعدش هم برم خونه. وانیل هی_برم 

 بست و دستش را باز کرد. چشم

 برمت خونه.  ی_برو شام حاضر کن بعد از شام م

 ستیخوب ن اد یبخدا... حالش هم ز شهیم ی_بابام عصبان 

 کردن.  تیو اذ یاالن مژ

 .دیکش پوف

 .می زن یحرف م ایبرو فعال آبت و بخور ب ارای_ 
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را در  شی به دنبال حرفش دوباره به خواب رفت. ادا  

از آشپزخانه  نکهیرفتم. بعد از ا رونیآوردم و از اتاق ب

خبر بروم،  ی . خواستم بدمیرا پوش میآب خوردم، لباسها

شدم. حوصله دعوا و جر و بحث نداشتم.  مانیاما زود پش

به اتاق خواب برگشتم. کنارش نشستم و دستم را در 

 . آرام نوازشش کردم.دمبر شی موها

 جان... چشمات و باز کن خب! ادی... مه ادی_مه 

 باز کرد. ی اجبار گوشه چشم به

 .ینگو انقدر زود غذا آماده کرد   ارا؟ی یخوایم  ی_چ

 _نه خودم آماده شدم. 

 .دیآلود خند  خواب

 خودت و بخورم؟ یعنی_جوووون! 

 زدم. شیبه بازو  یا  ضربه

 خونه. می... حاضر شدم ببرشعوری _نه ب

 بخورمت! ی_نه حاضر شد

 نکن. تیاذ ادی_مه 

 رانم گذاشت. یرو سر

 ...ارایخسته ام  یلی_خ

 !؟ ی_کوه کند



 زد. یگونه اش بود را گرفت و گاز  یکه رو  دستم

 .ی_بامزه شد

 خم کردم و در صورتش لب زدم: سر

 _بودم. 

گونه ام آورد و دست پشت گردنم گذاشت  ک یرا نزد لبش

 .رمیتا فاصله نگ

 مزه ات کنم که مطمئن بشم.  دی_با

به من امان دهد گونه ام را  نکهیدنبال حرفش بدون ا  به

 گاز گرفت.

 نامرد! ی... آییی_آ

 را کنار گوشم برد. لبش

 نیفقط بدون که حوصله ندارم. ا ارا،ینرفته  ادمی یچی_ه

که  یخانیتازه شروع شد! فرزام عل بحث امروز تموم نشد،

 ده،یهاش و داره م یکه کرده و اضافه خور  یجواِب غلط

 .یهفته ثابت کن کی  نیا یخودت و تو دیتو هم با

 _من چند ساله به تو ثابت نشدم؟

 بر گونه ام زد.  یقیبوسه عم نباریا

دلبرم، حاالم برو شام درست  یهفته فرصت دار کی_گفتم 

 کن. 

 !ادی زوده مه  یلی_هنوز خ



 شام هم باهات کار دارم._گشنمه، بعد 

به چشمان خمار شده و جذابش نگاه   یگرفتم و جد  فاصله

 کردم. 

 _چکار؟

 زد. چشمک

 مزه مزه ات نکنم.  یکم ی ادی دلم نم ی_خودت و حاضر کرد

 بستم. چشم

 نبود. نی_من منظورم ا

 کرد و خفه لب زد: را نوازش دستم

و تو فقط بگو   یداشت یمنظور  نیهمچ گمیمن م ی_ول

 چشم! 

 ..ی_روان

 یام خال نهیس یدور کمرم حلقه کرد و نفسش را رو  دست

 کرد.

 ام. یروان  یدونیخوبه که م ن،ی_آفر

 ..ادی_مه 

 _ها؟! 

 . می_بلند شو باهم شام درست کن

 .دیخند



 .ستم ی_من بلد ن

 _خب کنارم باش.

 .میدلبرم، پاشو بر خارهی_تنت م

 ...ایح ی_ب

 لب و آرام گفته بودم. ریز

 ؟ یگفت یزی_چ

 .می_نه گفتم بر

که همقدم باهم به   یدور شانه ام حلقه کرد و درحال  دست

 دم گوشم پچ زد:  م،یرفت یآشپزخانه م

 ای تالی که ا یبازم برات، مثل زمان ذارمی_از فردا قانون م

 ! ادته؟ی م؛یبود
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 مونده... ی_نه من برده توام، نه اصال دوره برده دار

 به سرم زد. یسرش ضربه ا با

 ؟ی _تعجب نکرد

 .دمیکش آه

 ؟ ی_از چ 

کنار  ایقضا نیخوب با ا ی کن ی_از رفتارم، احساس نم

 اومدم!؟

  یو منم کارم ب یرس یحساب پسره رو م  یگیم  نکهی_ا

 کنار اومدن؟ ی عنیمونه،  یجواب نم

 _قبال انقدر آروم بودم؟؟

 جواب دادم: صادقانه

 _نه واقعا.

و   دمیجه  رونی ب رانهیحرکت غافل گ  کیدستش با  ریز از

 رفتم. خچال یسمت 

 حاال؟ میدرست کن ی_چ

برگشتم. دست به  ادینگرفتم به طرف مه  یجواب یوقت

 داده بود.  هیتک واریبه د نهیس

 با تو بودم. ادی_مه 



خونه هست به درد درست  یکه تو  یمواد نی_بگرد بب

 .خورهیم یکردن چ 

. چقدر دمیچرخ  خچال یتکان دادم و دوباره به طرف  سر

را داشتم که از ته دلم  یشیرین بود نقش خانم خانه مرد

 ندهیآ چی مرد ه  نیدانستم با ا ی م نکهی عاشقش بودم. اما ا

اش بروم، تمام لحظه   یاز زندگ دیزود با ای ر یندارم و د یا

 کرد! یرا زهرم م میها

 

 *** 

 

ام به هوا رفت، اما با زنگ خوردن تلفن همراهم،   قهقه

 یخندلب نکهیبدون ا ادیبلند شوم. مه  میشدم از جامجبور 

نگاهش را به من   یجد  یلبش باشد، با چشمها یهم رو 

 جواب دادم: یدوخته بود. شماره سحر بود. با خوشحال

 _جانم؟

 جان.  ارای_سالم  

 ؟یخوب زمی_سالم عز

 ؟ی هست ادیمه  شی . االن پزمیعز تی_ممنونم به خوب

 _قربونت.. آره خوشگلم.

 شنوه؟ی_صدام و م



 _نه نه...

 ریکن اون نفهمه. امروز ام یسع گم یم یزیچ هی_خب 

َمردم  یاز همکارا یکیمن و با   نجا،یطاها اومده بود ا

 دعوا شد.  د،ید

 باشد. یام را کردم که صورتم عاد یو تمام سع دمی گز لب

 _چه جالب! خب؟ 

 .دیخند سحر

  یعنیمعلومه کنارته... طاها االن تو خونه منه،   ی_وا

بره.  یجورنیبذارم هم ومدیشده بود دلم ن یصورتش زخم

هروقت ازش جدا  ایخونه من،  ادیخواست ب ادیاگه مه 

 زحمت. ی بده ب ج یمس هیبه من  یشد

 امی م ایزنم،  یحتما... بعدا بهت زنگ م زمی_باشه عز

 . شتیپ

 ادیشام برگشتم. مه  زیکردم و سر م یسحر خداحافظ از

 کرد. ابرو باال انداختم.  ی طلب کارانه نگاهم م

 !؟_هوم

_زهِر مار و هوم! مثل آدم با من حرف بزن، انگار زورت  

 یذاشتیم زمیعز هیبود پشت خط فرت و فرت  یکردن! ک

 تنگ حرفات؟ 
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 که باشه.  ی_هرک

ام را برداشت. خنده ام گرفته  یجلو آورد و گوش  دست

 بود.

 _چرا زنگ زده بود سحر؟

 ..ششی_خب دلتنگ شده بود، قراره برم پ

  ی_بخور و غذات و برسونمت خونه، هروقت هم خواست

 برمت. یسحر بگو خودم م  شی پ یبر

 شش؟یپ ی ری_امشب نم

 .می ریباهم م گمی_نه حوصله ندارم، صبح بهت م

 زدم. لبخند

 .یعال میلی_خ



 

 *** 

 

 "سحر"

 

قورت دادم و به طرف آشپزخانه  یدهانم را به سخت آب

 کینشسته بود و با  زیطاها با اخم پشت م ریرفتم.  ام

اش دلم را  یضربه گرفته بود. چهره جد  زیم یدستش رو 

 کند. یو رو م ریز

 _حالت خوبه؟

 بلند کرد.  سر

 پسِر چکاره بود؟ نی_ا

 طاها... می _گفتم که همکار هست

 _خب چرا اومده بود خونه ات؟

 به تو بدهکارم؟  یحی_من توض

 ؟_آره... خب

 . یبر یتون  ی_فکر کنم حالت خوبه، م



و اون بچه ننه هارو تو خونه راه  ینداز یم رونی_من و ب

چکار داشت!؟ تو  نجای بود و ا یاون پسره ک گمی! م؟یدیم

 کرد؟ یم یدختر مجرد چه غلط هیخونه 

 یزندگ یدم تو  یاجازه نم یاحد چی_بسته لطفا. من ه

همکار من   یمیکر یو روابطم دخالت کنه. آقا یخصوص

... الزم نجایاومده بودن ا یمسئله کار  کیبودن و بخاطر 

به   ضتیخوام با ذهِن مر ی نم یبدم ول حی توض نمی ب ینم

 !یپر و بال بد هیقض

 بلند شد.  شیجا از

بال و پر ندادم، در موردت هم  یزیمن به چ  نی_سحر بب

دونم  یو م شناسمتیم یاز هرکس شتریفکر بد نکردم. ب

 ...یهست یکه چجور آدم

 پس!؟ یگیم  ی_چ

. چشمان سبز رنگش را رگه دیدست کش شی به موها کالفه

ندش و بل اهی س یسرخ احاطه کرده بودند و مژه ها یها

 یمرد هنور هم با نگاهش م نیکردند. ا یم  یدلبر شتریب

و  دیبر لبش کش یرا متحول کند. زبان میایتوانست تمام دن 

 صورتم با دقت چرخاند. ینگاهش را رو

  یگیم یبگم ببخش منو، چ مونم،ی_غلط کردم! بگم پش

 سحر؟

 از چشمانش گرفتم. یرا به تند  نگاهم



  دمیتو رو بخش  یکه رفت ی. من همون وقتدمتی_من بخش

 طاها... ریام

 ی. ولیدونم، دلت انقدر بزرگ هست که راحت ببخش ی_م

جبران کنم   یاجازه بد خوامی خوام، م یمن ازت فرصت م

 برات. 

االن هم  نیهم  زه،یبهم بر میخوام دوباره زندگ ی_من نم 

واسم. تو   یدردسر درست کرد یو کل یختیو بهم ر  میزندگ

همون چند  یطاها، اگه مردش بود ریام  یستی مرد موندن ن

شده که  یدونم چ  ی... نمیموند یم دمتیکه بخش یبار اول 

و مرد باش و   نباریا یول  ،یافتاد ادمیبعد از چند سال 

 برو...  ونهمرد

 شد.  کم یقدم نزد چند
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. انقدر  دمیمن بهت حق م یبکن یهرکار ،یبگ  یزی_هرچ

 یاز طرف یشرمنده هستم که نتونم از خودم دفاع کنم ول

 و بزنم! دتیهم انقدر عاشق هستم که نتونم ق

 زدم.  پوزخند

دور دورات و  یتو رفت یول  گم،یم  ینجوری_ببخش که ا

و دوست نداره،   ستیمثل من عاشقت ن  یکس یدید ،یکرد

 !ستیاسمش عشق ن نی طاها ا ری... امی برگشت

 _سحر بخدا دوست دارم، به قرآن عاشقتم.

. تو بارها دل من  شنومیم ست یبار ن نیحرفا رو اول نی_ا

کجاش عشقه  نیا ،یراحت ازم گذشت یلیو خ یو شکوند

من  ل یحرفارو تحو  نیو ا یا برگشتطاها تو باره ریآخه؟ ام

بار  نی. آخریرفت یو بعد از چند ماه بازم گذاشت یداد

 هم...

 قورت دادم. یرا به سخت بغضم

 ستمین یآدم یدون یخودتم م ر،یمن شو ام ال یخی_لطفا ب

 یدون ی م ام،یهام کنار ب  یکه راحت با مشکالت و ناراحت

و  ختهیبا هر بار رفتن و ضربه زدنت بهم ر میچقدر زندگ

 نابود شدم.  یچجور 

قدم فاصله  کینزدیک شد. حاال فقط به اندازه  دوباره

با هر قدم  رد،یفاصله بگ یکم می. کاش بتوانم بگو میدار



شود   یم ل یعقلم زا شتریشدنش من ب کیجلو آمدن و نزد

 و ممکن است کار دست خودم بدهم.

 _سحر به من نگاه کن.

 دادم. شیدلربا یحرف نگاهم را به سبزه ها یب

دونم   یدونم، م ی_دوست دارم و اومدم که جبران کنم. م

دونم دلت و شکستم و ناراحتت   یم ،یدیکه عذاب کش

کامل و در کمال وقاحت اون کار   یدونم با نامرد  یکردم، م

. دورت بگردم حق  کنمیجبران م یو انجام دادم و رفتم، ول

 فرصت بده. ی ول یباورم نکن یدار

گونه ام  یرو  میتوانم خود دار باشم و اشکها ینم  گرید

 .رندیگ یراه م

آخه!؟ با   یزنیاز کدوم جبران کردن حرف م  ؟ی _چه جبران

اها دِل منو، عشقمو، ط ریام ؟ ی کنیجبران م  یچجور ،یچ

من دوست  ؟یگردون یبر م یاعتماد و باورم و چجور

 داشتم، مِن احمق فقط با تو بودم و تو...

 .دمی گز لب

 فیتعر یتو  یول ه،یدونم چ یتو از عشق نم فی_تعر

تعهد و صداقت حرف اول و   دم،یکه من ازش شن ییها

من تمام و کمال خودم و   ،ی ! تو به من تعهد نداشتزننیم

 لهیوس هیگذاشتم و تو من و  ارتیو در اخت میدلم و زندگ

! چند سال گذشته؟ یدید یخوش گذرون هیو  یسرگرم 



مهمه مگه؟! مهمه که من چند   صالسه سال؟ ا ایدوسال؟ 

  یدلقک م نیقهرم! اصال مهمه که ع ایساله با خودم و دن

  یها  یها دیبا هر شب تا صبح  یول ارمیخندم و ادا در م

با  رهیگی م شیآت قهیکنم!؟ مهمه که دلم دم به دق هیگر

 !؟ ادتی

. نگاهش سرخ فتمی کنارم گرفتم تا پس ن واریرا به د دستم

 کرد. یبه حاِل خرابم نگاه م  یشده بود و با شرمندگ
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 زمزمه کردم: یحالی ب با

که بهم   یدرد یفراموش کردم؟ فکر کرد یکنی_فکر م

 رفته!؟  ادمیاز  یداد



 .دیکش یقیبست و آه عم چشم

 ! یشیم ت یاذ ینجوریتو ا  نهینب  رهی_طاها بم

کنه. بودنت هم  یو دوا نم ی ُمردن تو درد  ر،ی_نم

 کنه. یو دوا نم یوجودت درد نطور،یهم

 ماه. کی_فرصت بده، فقط 

روز،  کیهمون  یچون تو  هیادیروز هم ز  کی_واسه تو 

 .میبه زندگ یگند بزن یتون یساعت م 24در عرض همون 

 و از نو بسازم. زیکه گند بزنم، اومدم همه چ ومدمی_ن

... یو نابود کرد زیهمه چ ،یکرد  رونیو و  زی_تو همه چ

 .شیاز نو بساز ینمونده که بخوا یزیچ

  ییزا یچ هی  یعنی ،ی فراموش نکرد یگی_نمونده!؟ تو م

 مونده.

 یو مثل االن خواست یبرگشت ی_من فراموش نکردم تا وقت

 بتونم بگم نه! ،یمن خورد کن گهیبا دروغ و دغل دفعه د

کن و   تمیاذ ی تونی_باشه نبخش، فرصت نده... اصال تا م

 دنبال خودت بکشونم. 

  خوامیکنم. من م تتی_من عقده ندارم که بخوام اذ

بدون تو و تمام  یو اجازه بد یبر میمحترمانه از زندگ

که با وجودت هست، ادامه  ییها و استرس ها ی ناراحت

 بدم.



... هرچقدر من و  یحق دار  گمیم ،ی_نگفتم که عقده دار

به دست  یاتا بر یکن یو کار یدنبال خودت بکشون

 آوردنت تالش کنم کمه.

 تالش نکن. گمی_م

 سمیبه چشمان خ  یرا باال آورد. نگاهش جور دستش

از من ربوده شده   یدوخته شده بود که قدرت انجام هرکار

 بود.

نجوا   یو با صدا دیپشت دستش را به گونه ام کش آرام

 لب زد: یگونه ا

 یگی. مشهیبرام تو نم یچکسی_دوست دارم سحر... ه

اره  ست،یمثل تو ن یکس دم یرفتم دور دورام و کردم و د

و   یدیکه تو بهم م یتونه آرامش ینم یکس دمی.. دقایدق

معصوم و   یمثل چشما  ینگاه چیقلبم و ه دمیبهم بده؛ د

من  ستم،ین یکنه! سحر من آدم خوب یو رو نم ریپاک تو ز

به لجن  میبودم و تموم زندگ یو الش  یعوض دتا دلت بخوا

برگشتم که تو رو خوشبخت کنم. تو   یشده... ول هدیکش

دِم خدا   یکردم ول یدونم کم خوب یم ، یمن یهایجواب خوب

 بهم لطف کرده و تو رو بهم داده. یگرم عوضش کل 

دلم را به  شیهنوز هم بلد است را حرفها ی. لعنتدمی گز لب

 تاراج ببرد!

 .کنمی_سحر دوست دارم، باور نکن باشه، بهت ثابت م



و    دیهوا ماند. آه کش یعقب رفتم که دستش تو  یقدم

 چنگ کرد. شیدستش را در مو 
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هنوزم قلق دلم دستته؛   ،یخوب حرف بزن  ی_هنوزم بلد

 که گوشم از حرفات پره!  فیح ر،یام فیح یول

 یکه بفهم مونمیپات م یجور یندارم ول یدی_حرف جد

 فهمونمیچقدر دوست دارم. عجله ندارم، کم کم بهت م

 عاشقتم.

در  یقرار شده بود. دهانم خشک بود و حس خاص  یب قلبم

 یم ریعشق چقدر آدم را حق  گم،یخورد. م  یجانم وول م

 کند!



طاها سکوت کرد. هنوز   ری زنگ تلفن خانه، ام  یصدا  با

 یگرومپ گرومپ نواختن قلبم در سرم پژواک م یهم صدا 

 شد. 

 دادم: جواب

 _بله؟ 

 دخترم؟  یدار یخبر ادی_سالم سحر جان... از مه 

  نی ندارم. آخر ینه من ازش خبر ؟ی_سالم خاله جان خوب 

حرف زدم  ارایبود با  شیساعت پ  کیبار که که حدود 

 بود.  اون شیپ

اش دونم چرا دلم همه یپسر... نم نیخدا از دست ا ی_ا

 .اراستی شی هنوز پ نمی زنگ بزنم بب هی! برم زنهی شور م

از  یادی گذرهیبهش خوش م ارا ی شی حتما پ ستین یزی_چ

 خوبه؟ دریخاله حاِل آقا ح یکنه. راست  یما نم

 .دیدو  شی در صدا بغض

 میمجبور شد شیچن ساعت پ نی دخترم هم ی_چه خوب

زنگ   ادیبه مه  نی.. واسه هممارستانیب مشیاریدوباره ب

 موندم. نجای زنم، دست تنها ا یم

 خاله جان.  امی... من االن مرمی_بم

 _دورت بگردم دخترم.



 یعجله ا یخداحافظ  کیگفتم و تماس را به  یا خدانکنه

تلفن را  نکهیکرد. هم ینگاهم م تیبا جد ریتمام کردم. ام

 :دیگذاشتم، پرس

 ؟ یریافتاده؟ کجا م ی _اتفاق

جز خاله  یکردن کس ی و باز بستر دری... آقا حمارستانی_ب

ناخوش  کمیدست تنها مونده خودشم  ی. طفلستین  ششیپ

 اون.  شیپ رمیاحواله، م

 تکان داد.  سر

 _خدا بزرگه! حاضر شو برسونمت.

 ...یازی_نه ممنونم ن

 :دیکالمم پر انیم  کالفه

 ات منتظره.! خالهستی_االن وقت تعارف و ناز و ادا ن

 و رفتم تا حاضر بشم. دمیکش یپوف

 

 

 *** 

 

 " ارا ی"

 



را  ادیشماره مه  گریپنجره رفتم و بار د یجلو  ینگران  با

 گرفتم.

 باشد، تماس شما...'  ی 'مشترک مورد نظر در دسترس نم

پس!؟  ییمبل پرت کردم.  کجا یرا رو  یحرص گوش با

من را  ینداشتن.. از وقت یمادرش و سحر هم خبر یحت

ازش نشده بود و تلفنش هم در   یرسانده بود خانه خبر

مژگان بازهم به   ادیزد! با  یدسترس نبود. دلم شور م

 داشته باشد. یام رفتم. امیدوارم او خبر یطرف گوش
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 خالف همه مژگان زود جواب داد: بر

 _جونم؟ 

 ؟ یدار ادیاز مه  یخبر ؟یخوب ی_سالم مژ



 دارم. ادیاز مه  ی_نه گلم نه خوبم و نه خبر

 .دمی گز لب

بره..  خبریبذاره و ب ینجوریوقت نشده ا چیه  ی_وا

 ؟ یآپارتمان خودشم رفت

 نیدونم کال محو شده ا  ی... نمارای_همه جا رو گشتم 

حال داداشم خوب  ینگرانه، از طرف یلی خ هیبشر! مار

 ستین یزیچ ی. ولادهیهم دلواپس مه  یو از طرف ستین

خودش بعد از  رهیو م ذارهیم خبری ب  ینجوریا  یگاه ادیمه 

 گرده. یچند روز بر م

 زیمن ان شاء هللا که زود خوب بشن. همه چ یخدا ی_ا

  یو کرده نم نکاریهم چرا ا ادی. مه ختیبهم ر یدفعه ا کی

 یبره... من م  خبریکه بذاره و ب فتادهی ن  یدونم، اتفاق

 سرش اومده باشه!  ییترسم زبونم الل بال

 فرستمیده رو  م_نه دختر چون نگران نباش. االن رانن

 بهتره.. میدور هم باش نجا ی ا ایدنبالت با مامان بابات ب 

 ممنونم. ی_باشه آبج

را قطع کردم و با عجله به اتاق مامان بابا رفتم.  تماس

دادم و شروع کردم عوض   حیتوض شانیرا برا  زیهمه چ

داشت  ادیکه از مه  ی. مادرم با تمام تنفر شانیکردن لباسها

 نزد. یحرف چیپدرم ه ی نگرانش شده بود ول یلیخ

 



 *** 

 

همه دمغ بود و   افهیآقا جمع شده بودند. ق دریخانه ح همه

بد است. آرام کنار مادرم  یلیخ دریمعلوم بود حاِل آقا ح

با گوشه شالم بودم. فکرم  ینشسته بودم و مشغول باز

 اش بود. یدفعه ا کیشدن  بیو غ ادیمه  ریدرگ

شانه ام حس کردم. سر بلند کردم   یرا رو  یگرم دست

 لبخند زد. میخانم بود. با وجود غم چهره اش به رو  هیمار

 ی. چند بار صدات زدن ولمی_پاشو گل دختر، شام بخور

 .یتو فکر بود یلیخ

 ندارم. ل یممنونم اما م یلی_خ

 داشیپ ادی_پاشو مامان بابات بدجور نگرانت شدن، مه

.. هیماشاهللا واسه خودش َمرد ست،ی. پسربچه که نشهیم

 و با خودش تنها باشه. یحتما خواسته چند ساعت

بلند شدم. کنار سحر نشستم. سرم را  میو از جا دمیکش یآه

 دم گوشش بردم و آرام پچ زدم:

 _امروز خوش گذشت؟

 غل و غش. یو ب نیریش شهیمثل هم  د،یخند

 به ما اومده! یک ی _نه بابا خوش

 افتاد؟!  ی _اتفاق



 جواب داد: یخودم به آرام مثل 

 یی جابه ه؟ یچ یدون یخوشحال هم نشدم. م ی_نه ول

که نه رفتنش برام خوشحال کننده است، نه بودنش  دمیرس

 کنه. یو برام دوا م یدرد
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 را فشردم. دستش

 ..یشی_خوب م

 به غذا کرد. یزد و اشاره ا لبخند

 ینجوری ا نهیبب  شهیم  دای_بخور شوهرت سر و کله اش پ

 !ارهیپدرمون و در م میرس یبهت م

دل نگاه   یکردم هر جور که شده برا یکردم و سع بغض

 هم که به من دوخته شده بود چند لقمه بخورم.  ییها



 

 *** 

 

 "سحر"

 

ممکن  ری. غمیخبر بود یب ادیبود که از مه  یشب ن یسوم

مژگان  ایبزند و به من  بشیساعت غ 72 ادیبود که مه 

 ندهد! یخبر

 یرا گرفته بودم؛ کس ممیتلفن همراهم رفتم، تصم  سمت

 دواریتوانست کمکم کند. ام ینم طیشرا نیبجز او در ا

بار زنگ   20به   کینزد روزیبودم که جواب دهد، چون د

 جواب گذاشته بودمش. یزد و من ب

 خالف انتظارم زود جواب داد: بر

 _جان؟ 

به کمکت  یمزاحم شدم ول دیطاها... ببخش ری_سالم ام

 دارم. ازین

 قربونت برم. جانم؟  ی... مراحمری_سالم عشِق ام

 گرم شد.   شیرا حرفها قلبم



شده، ازش  بیغ  یعنیگم شده،  ادی_جانت سالمت.. مه 

دونه کجاست،  ینم  یترسم. کس یم یلی! خستین یخبر

 .ستی هم ازش ن یرد و نشون و خبر چیه

 بیغ نی اصال ا دهیکه اون انجام م ییکارا نی_اوه! خب با ا 

 باشیرق ایو ممکنه به دست دشمناش  ستیشدن خوب ن

 شده باشه. دهیدزد

 .ردیگ یام م هیگر

 کن..  یکار هی_تو روخدا 

 .دیکش پوف

 هی رمی! باشه حتما االن مزهیرینکن عصابم بهم م هی_گر

 . کنمیم ییپرس و جو 

 _ممنونم. پس بهم خبر بده.

 .زمی_حتما عز

ام شدت  هیکردم، گر یطاها خداحافظ ر یاز ام نکه یهم

رحم دور و برش نبود، کم   یوجدان و ب یگرفت. کم آدم ب 

که باهاش   ییاز آدمها  یکیآدم دنبالش نبودند، مطمئنم کار 

 خصومت داشتند است.

و با عجله از  دمیشن نییمژگان را از طبقه پا غیج  یصدا

 رفتم. رونی اتاق ب 



کرد. صورتش عرق کرده بود و   یصحبت م  یتلفن داشت

 چشمانش به اشک نشسته بود. 

 یفتم. تلفن را قطع کرد وللرزان جلو ر یقدم ها با

 بود.  ستادهیهمانگونه مسخ شده ا

 ؟ یشده مژ  یزی_چ... چ

 رمق و سردش به من دوخته شد.  ی ب نگاه

 _داداشم... 

 یحرف هیشده؟! اون که خوب بود صبح.. مژگان  یزی_چ

 بزن.

 شده!  دا ی_باز سر کله جابر پ

کرده؟ نکنه گم  یکار دریخاک به سرم. با آقا ح  ی_وا

ربط داشته  که یمرت نیهم به ا ادیمه  یدفعه ا کی شدن 

 باشه؟! 

 آرام نشست. مژگان

_رفته دم خونه و انقدر حرف زده تا حاِل داداشم بد شده، 

 .هیبستر ژهیو  یهااالن بخش مراقبت 

 !؟ادی_مه 
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نگفت.. پاشو حاضر شو  یز یدونم در مورد اون چ ی_نم

 . مارستانی ب میبر

 .نجای ا ادیاالن م ام،ی م ارای_تو برو من با 

 استراحت کنه. کمی فرستمیزن داداشم و م رمی_باشه من م

 کردم. دییزدم و حرفش را تا لبخند

 

* 

 

 " ارا ی"

 

را مقابلش  ییچا ینیخانم زدم و س هی مار یبه رو  ی لبخند

 گذاشتم.

 نشد هنوز؟  ی_دستت درد نکنه دخترم. خبر



رمق. آرام جواب  یگرفته بود و نگاه سرخش ب ش یصدا

 دادم:

 _نه متاسفانه.

 کرد. اخم

 سحر کجاست دخترم؟ ی_راست

 دونم باهاش تماس گرفتن با عجله رفت. ی_نم

 هم نگفت؟  یزی_چ

 کممیعجله داشت و  یلیخ یول دمینپرس  یزی_من که چ

 بود.  شونیپر

 زمزمه کرد:  دیکش یآه م قیکه عم یلب در حال ریز

 ان شاء هللا...  رهی_خ

شدن تکان دادم. با بلند   دییبه تا یزدم و سر ی لبخند

خانم  هیتلفن خانه از جا بلند شدم. مردد رو به مار یصدا

 سوال کردم:

 ست؟یزشته خودش خونه ن ای _بنظرتون جواب بدم 

 _جواب بده دخترم.

 گفتم و سمت تلفن رفتم. ی'چشم' 

 _بله؟ 

 دادم. صیزود تشخ یلیطاها را خ ریام یصدا



 _سحر راه افتاد!؟

 .د یلرز یم  شیبود و صدا هول 

 . بایتقر ش ی پ یساعت کی_بله. 

 خدا...   ی_وا

خانم با   هی دنبال حرفش تماس را قطع کرد. نگاه مار به

 به من بود.  یکنجکاو 

 و آرام لب زدم: دیباال پر می ابروها

سحر راه افتاده؟ منم گفتم حدودا   دیبودن پرس ییآقا هی_ 

 دونم چرا هول کردن. ینم  ش،ی ساعت پ کی

 گذاشت و از جا بلند شد.  یعسل یاش را رو  ییچا

کِل خانواده و   یشد که زندگ  دایبشر پ نی_باز سر و کله ا

 خترم.د  ری! شماره سحر و برام بگزهیو بهم بر زانمونیعز

 تکان دادم و شماره را گرفتم. سر

 کالفه تلفن را سمتم گرفت. هی از چند ثان بعد

 _خاموشه.

 ماساژ داد. یاش گذاشت و کم نهیس یرا رو  دستش

خونه خودمون   می! برجوشهیو سرکه م ریس نی_دلم ع 

 بهتره...

 . ارمیمانتوتون و م رمی_االن م



 نشست.  شیسر جا یحال یکرد و با ب یتشکر

 

* 

 

 "سحر"

 

خانه بزرگ و مجلل که   کیترس اطرافم را نگاه کردم.  با

ترساند. دستم را  یم شی از پ ش یاش آدم را ب یخلوت

شد و به  دهیپوستم خراش یدادم که طناب رو  یتکان 

 وضوح زخم شدنش را حس کردم.

از پشت سرم بلند شد و به  یمحکم ی قدم ها یصدا

 زن: کی نازک  یدنبالش صدا

 !ادیکرده آقا مه  زیاینجاست، عز یک نی_به به.... بب

 شانه ام حس کردم.  یرا رو  دستش

 دردونه!؟  ی_چطور 

 زد. یم  میصدا نگونهیا ادیمه  میبستم. بچه که بود چشم
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 به شانه ام داد: یاندک فشار

 حرکت بزنه! هی تیتا داداش می_خب خانم گل منتظر بمون

تواند باشد!؟ اگر از طرف  یم یچه کس یعنی. دمی گز لب

به من نداشت... طرف حساب جابر آقا  یجابر بود، کار

معلوم است با   دهیکه من را دزد یکس یاست، ول دریح

 خصومت دارد! ادیمه 

 دوباره بلند شد و کم کم صدا محو شد.  شی قدم ها یصدا

که هست،  ی. کاش هرکسختندیگونه ام ر یرو  میها اشک

 نیا ینداشته باشد، اصال بزند مرا بکشد ول  یبا کس یکار

 مسخره را تمام کند. یباز

 

* 

 



 " ارا ی"

 

خبر را داده  نی ا یبد بود و از وقت یلیحالش خ دریح آقا

  یآمد. صدا ی بند نملحظه هم  کیخانم  هیمار هیبودند گر

زنگ گذاشته  یدستش را رو   یزنگ در خانه بلند شد. کس

و با  دمیکش سمیبه گونه خ یداشت. دست یبود و بر نم

بلند شدم. اول در را باز کردم و بعد هم به  میعجله از جا

 رفتم. اطیداخل ح یتند

 اطیالشه انسان را داخل ح کیدر را باز کرد و  یکس

 انداخت. 

که  یبه طرف شخص یو انگار کس دیلرز یجانم م تمام

 یخبر یداد. بعد از چند روز ب یافتاده هولم م نیزم یرو 

 !نمشیبب  نگونهیروا نبود ا

زانو افتادم و   یاش، رو  یخون نهیس  دنیکه رفتم با د جلو 

 تکانش دادم.

 زدم: غیو پرصدا ج کی ستریه

 ...ادی_مه 

  کیمانند   زیچرخید؛ همه چ یدور سرم م ایکِل دن انگار

 ماند! یکابوس م



  یم غیکه ج یاش را در آغوش گرفتم و در حال یخون  تن

 ی کردنش داشتم. ال داریدر ب یسع ختم،یر یزدم و اشک م

 چشمانش را آرام گشود و نجوا کرد:

 _بابام...

 یچه کس نمیب یکند. نم یجدا م ادیمردانه مرا از مه  یدست

 یم  رونیرا ب  ادیشوم با عجله مه یاست فقط متوجه م

روم.   یاز حال م اطیحال شده و آرام کِف ح یبرد. تنم ب

 مطلق! یاهیدر مغزم و س یسوت آزار دهنده ا

 

* 

 

که تمام صورتم را اشک  یدکتر را گرفتم و در حال شانه

 در برگرفته بود با عجز سوال کرد:

 مونه!؟ ی_زنده م

 .د یکش آه

 خدا..  دی ام_به 

 هیآوار شدم. نگاهم به مار نیزم یدکتر رفت، رو  نکه یهم

گوشه  شانیو پر انیخانم و مژگان افتاد که با صورت گر

 بغلم را گرفت. ریز ینشسته بودند. کس  یا

 _بلند شو دختِر خوب.



 طاها دوختم.  ریرا به ام   نگاهم

 نه؟ شهی_خوب م
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 پلک زد. یآرامش و طوالن با

مطمئن باش. خودت و جمع و جور کن،  شهی_خوب م

 شتریب  یلیخ ادی! مه ی ختیبهم ر ینجوریکه ا فتادهین  یاتفاق 

بازم سر زنده و قبراق   ده،یزخم خورده و درد کش نام یاز ا

 نیبشه ا یزیچ ستی ادامه داده... االنم قرار ن شیبه زندگ

 کباریمدت  هیهر  ب یرق ه؟یچ یدون یو مطمئن باش! م



  ای اره،یو از پا درت م دهیشکستت م ایحاال  زنه،یآدم و م 

 .یدیادامه م ی شتریب یو با قوا یشی بلند م

که همه ازش حرف  بیرق نیا  هی!؟ کی بی_آخه چه رق

 !زننیم

  یمشغول قاچاق اسلحه و اعضا ادیمه  ی_خودت خبر دار

بوده و هست، خب  یبدن و مواد و هر کوفت و زهرمار

 یچه م  ایخالف کارا باشه،  نیهم ونیاز م  تونهیم  بشیرق

 .یکار بیرق هیدونم 

 ؟ هیکه تازه برگشته چ  ییاون آقا هی قض دیدون یشما م _ 

 کرد. اخم

 _کدوم آقا!؟

 دونم، اسمش... فکر کنم جبار، نه نه جابر بود. ی_نم

 زمزمه کرد: متعجب

 _جابر برگشته!؟

 گفتن.  ینجوری_بله ا

 .دیبه صورتش کش یدست

 تارا هم برگشته. یعنی جابر برگشته،  ی_وقت

 ه؟ ی_تارا ک

 برداشت. یصندل  یعجله کتش را از رو  با



اگه   ،یبرم، شماره ام و که دار دی. من فعال باگمی_بهت م

 از سحر شد حتما بهم خبر بده. یخبر

شوم!  یم وانهیتکان دادم. آخرش من از دستشان د یسر

کس هم  چی تازه، ه  بتیمص کیو  دیاسم جد کیهر دم 

 دهد.  ینم حیتوض یزیچ

 

 *** 

 

 "سحر"

 

را باز کرده بودند  می حال سمت پنجره رفتم. دست و پا یب

 یواریبودم. به ساعت د ی کوچک زندان اتاق  کی اما در 

 نگاه کردم.

و پنجره را باز کردم. پنجره  دمیکش یبامداد بود. آه 3:20

 دِر النه موش بود! ه یشب شتریکه چه عرض کنم ب

 یم اطیو متوجه شدم پنجره داخل ح دمیرا باال کش خودم

فرار   نجایتوانستم از هم یالغر بودم و م یرود. کاش کم

همان   یآشنا یخواستم پنجره را ببندم که صدا دیکنم. ناام

 زن مانع شد.



باشه،    نجایخوام ا یگرده بابام. من نم ی*فردا بر م

 مواظبش باش لطفا.*

 کردم.  زیت گوش

 نجایطاها ا  ریامروز ام شه،یبگم باورت نم یزی چ هی*

 بود.*

 نیشد. منظورش هم یکه زد، انگار ته دلم خال یحرف با

 یشود که! چه ربط  یخودمان است!؟ اما نم یطاها ریام

 به او دارد.

 شود.  یم ل یتبد نی قیاش شکم به  یحرف بعد با

دونه  ینم یافتاده دنبال سحر! طفل ای*اونم تازه برگشته گو

 منه.. * یسحر تو دستا

 دنبال حرفش قهقه زد. به
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زن   نیتخت نشستم. ا یزده پنجره را بستم و رو شوک

 من دارد؟ زانی به خانواده و عز ی!؟ چه ربطستیک

را بستم. سرم به شدت درد  انمیو چشمان گر دمیکش دراز

 برد. یکرد و انقدر ذهنم آشفته بود که خوابم نم یم

 

 

* 

 

 "تارا" 

 

قلبم تند   دنشیرفتم. با د نییمحکم از پله ها پا  یقدم ها با

 ناراحت بود. یزیزند. اخم داشت و انگار از چ  یتند م

 را به من دوخت.  زشیرا بلند کرد و نگاه تند و ت سرش

 _عموت بازم شروع کرد؟

 .دمیخند

 ؟شده ی! چیعصب یسالم آقا کی_عل

 شروع کرد تارا!؟  ومدهی!؟ عموت نیکیچه عل ی_چه سالم



 به شانه راستش زدم. یرفتم. دست جلو 

  یافتاده من ازش ب ی و شروع کرده؟ اتفاق  ی_چته تو! چ

 .میآروم نشسته بود یبود نجایا روزید نیخبرم!؟ هم

 مارستانه؟ی ب ادیمه   یتو خبر ندار یعنی_ 

 لب زدم: متعجب

 شده!؟ ی_مگه چ

شده بود،  بیبا چاقو بهش ضربه زده.. چند روز غ یکی_ 

 !اطیح یو انداختن تو  شیالشه زخم روزید

 دارم. ادیچکار کنم؟ من چکار به مه  یگی_م

 _تو نه، عموت باهاش کار داره!

دنبال   فتنیکه ب کارنیعموم و بابام انقدر ب یکنی_فکر م

 نهمهیبعد ا یو زن و بچه هاش!؟ فکر کرد یساالر دریح

 واسه انتقام؟  میسال برگشت

 !؟یبخاطر چ ؟یبخاطر ک ن؟ی_پس چرا برگشت

 دوختم. شی رایجلو رفتم. نگاهم را به چشمان گ دوباره

 و آرام ته ریشش را نوازش کردم. دمیبر لبم کش  یزبان

 !یمی_اومدم کابوست بشم عشِق قد

 کرد که قهقه ام به هوا رفت. اخم



که سرتون اومده رو   یی بالها دییخوای.. چرا می_وا

 اد یآخه! بابا مه   دیکن یرو جنجال هیگردن ما و قض ن یبنداز

اون   زانیاز عز یکی دیمدام مشغول ُکشت و ُکشتاره، شا

 انتقام. یآدما اومده برا

 را با ضرب دور کرد. صورتش

 !یبامزه شد یلی_خ

 زدم.  چشمک

خب  . م یستین خانواده نیا ریما درگ ی_بودم عشقم. نه جد

 .میبخور ییچا هی نیبش

زد و بدون حرف از خانه خارج شد. چشم بستم  یپوزخند

 و نفسم را آرام رها کردم.

 میهم نبود، اصال برگشته بود ل یدل یو ب میبود برگشته

 !میکابوس تک به تکشان بشو 

 

* 

 

 " ارا ی"

 

 یرنگ و رو  یام زنگ خورد. نگاه از صورت ب یگوش

رفتم  رونیبلند شدم و زود از اتاق ب میگرفتم و از جا ادیمه 



بود  یدینکند. پرستار جد تشیام اذ  یزنگ گوش یتا صدا 

 .میمامان بابا گرفته بود یکه برا

 خانم؟  هی_بله آس

 ؟ی_سالم دخترم خوب

 افتاده؟  ی _ممنونم اتفاق

_مادر پدرت نگران نامزدت بودن، زنگ زدم حالشون و  

 بپرسم.

 .دمیکش آه

_بهتره شکر خدا... مامان بابا خوبن؟ بابا که معده اش 

 کنه؟ ینم  تشیاذ
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 ؟ی مارستانیخوبن خداروشکر... ب زمی_نه عز 

 .مونمی م نجای_بله امشب و ا 

 م شب خوش._باشه دختر

 کیرا قطع کردم و داخل اتاق برگشتم. همان لحظه  تماس

 کردم. افتیدر رطاهایاز ام امیپ

 از سحر نشد؟ * یخبر د؟یخانم خوب ارای*سالم 

نشستم.  شیو رو  دمیکش رونیرا ب  ادیکنار مه   یصندل

را  شی ها و آرام پشت پلک  دمیکش ادیمه  یشان یبه پ یدست

آرامش باعث شد لبخند بزنم و  ی. نفسهادمیبه نوبت بوس

ام را   یزنده ماندنش شکر کنم. گوش یلب خدا را برا ریز

 طاها را دادم. ریام  امیبرداشتم و جواب پ

 د؟ یشما خوبممنونم   ری*سالم آقا ام

 میاطالع داد س ینشده. به پل یخبر چیمتاسفانه هنوز ه نه

شد  یخدا خبر دی... اگه به امکننیم  یریگیامشب، دارن پ

 حتما.*  گمیهتون مب

دادم.  هی تک واری کامل نشستم و سرم را به د  یصندل یرو 

طاها   ریام روشن شد. نگاهش کردم ام یصفحه گوش

 جواب داده بود.

 ممنونم.خدابزرگه... مزاحم شدم شبتون خوش.*  یلی*خ

 کردم. پیتا  شیبرا



 . شبتون خوش..*دی*مراحم

و تلفن همراهم را کنار گذاشتم. دکتر گفته بود  دمیکش یآه

 نیدر ا دیممکن است بد بشود و با ادیروز حال مه  3تا 

 .میمواظبش باش یلیساعت خ 62

... چقدر دلم شی آرام شروع کردم نوازش کردن موها آرام

 تنگ بود.  شیها یاخم و بد خلق یبرا

 

 *** 

 

 "ملک بانو" 

 

 

قهوه را به  وانیلبان سرخش نگاه کردم. با آرامش ل به

 کرد. کیلبش نزد

 ملک! ی_چه خوب که خبرم کرد

 !؟ می_اگه نقشه جواب نده چکار کن

 شانه باال انداخت.  ال یخیب



اش بهترم  هیرفته، بق ش یخوب پ نجای_چرا جواب نده؟ تا ا 

 یبهتره بگم از ک ای  ؟یترسیم ی. از چرهی م شیپ

 !؟ یترسیم

 .دمی گز لب

 تیبا جد  نباریدوس داره، ا  یلیطاها... سحر و خ ری_از ام

کامل جلو اومده. ممکنه از کارمون سر در  یو مردانگ

 .  ارهیب

 به ما داره! ی_چه ربط

 .مید یاالن ما سحر و دزد نه ی_ربطش ا

 .دیخند

. میدی کنه که من و تو سحر و دزد ی شک نم یکس چی_ه

 مشکل نداره.  یچکسیسحر با ه

همه   یبا همه مشکل دارن! سحر برا انشیاطراف ی_ول

 . کننیشون شک مو به همه دشمنها و بد خواها زهیعز

و   دمیملک من چند سال زجر نکش نی. ببستی ن امینجوری_ا

برگشتم با ترس برم  ینذاشتم که وقت گریج  یدندون رو 

  م،یریم شی باهم پ  میجلو... من اومدم نابودشون کنم. دار

 دادن.  یبدون ترس و جا خال

 رفته؟ ادتی! یتو نارو زد ی_ول
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 .دیکوب زیم یرا رو  وانشیل کالفه

خبر بودم  یب ادیمن از مه  گمیم شهی نم تی_چرا حرف حال

 و عموم اون و نفله کرده.

 _درست صحبت کن تارا!

ندارم، در آخر تو به خواسته  ادیبا مه  ی_من گفتم کار

و منم به خواسته خودم. من و تو فقط   یرسیخودت م

نرفته قولم، منم  ادمی . من میمنفعت باهم معامله کرد یبرا

اومده، منم به اندازه تو  ادیسر مه  یینارو نزدم. اگه بال

. ومدهین شیپ  یبودم. حاالم که زنده است و مشکل خبری ب

 کنه. ی به تو شک نم یکس  ینجوریا ازهت

 !؟رهی گیداره انتقام م ییاونم خودش تنها ؟ ی_عموت چ



ما  یملک بانو! تو گفت ی نره تو به ما خبر داد ادتی_ 

گدار به  یکردنه! دختر خوب، من ب یکه وقت تالف میبرگرد

انجامش  قیبکنم حساب شده و دق  یزنم، اگه کار ی آب نم

 .دمیم

 !؟ی_عموت چ

 نداره. یکار  گهی_اونم د 

 .مارستانیب رمی_خوبه. من االن م

 ؟ ی _اصال نرفت

 _نه.

 شتری! برو و خودت و بیو خراب کن زیهمه چ یخوا ی_م

 یزیچ هیناراحت و نگران نشون بده. آهان  شهی از هم

 ملک. 

 !؟ی_چ

 . اریب ریطاها، شماره اش و برام گ ری_ام

 _چرا!؟

 .گم یبهت م اری_تو شماره رو برام ب

 تکان دادم و بلند شدم.  سر

 . فعال. زنمی_بعدا بهت زنگ م



 یخداحافظ یمعنبه یولو شد و با لبخند سر   یصندل یرو 

پشت فرمان نشستم شماره صادق را  هنکیتکان داد. هم

 گرفتم.

 _جانم خانم؟ 

 ؟ یطاها رو دار ری_سالم صادق.. شماره ام

 _آره خانم. بفرستم براتون؟

 صادق. خوامیهم م گهید زیچ هی _آره. 

 _جان؟ 

 کنه.  بیکن که تارا رو تعق دایو برام پ یکی_ 

 _چشم خانوم.

 لبم را در برگرفت و تماس را تمام کردم. یبشاش لبخند

 

 *** 

 

 " رطاهای"ام

 

 .دمیکوب زیم  یرا رو  دستم

 ممکنه! ریغ  نی_ا

 انداخت. نییگرفته و ناراحت سر پا ی با صورت یعل



 داداش. ستی ن ی_واقعا رد

 کی یمن، چجور شیپ اد ی_سحر اون روز قرار بود ب

 ن؟یکرد یابیدفعه محو شد آخه! شماره اش و رد

 ..ریخاموشه ام  شی _گوش

 پدرشه.  ی_کار خوِد ب

 جابر؟  ؟ی_ک

 _نه... تارا! 

 _اون چرا؟

  نجا،یبکشونمش ا خوامیبهت چرا... امشب م گمی_م

و بعدش هم خونه   یکن  بشی رفت تعق نجایاز ا یوقت  یتونیم

 ؟ ی رینظر بگ ریاش و ز

 _آره داداشم حتما. 

به شانه اش  یلبخند زدم و دست شیشناسانه به رو  قدر

کارم بود   زیم ی. نگاهم به عکس سحر که رو دمیکش

براقش باعث شد  یخورد. لبان خندان و چشمان مشک

و قلبم شروع کند تند تند    ندیبر لبم بنش ی لبخند کم رنگ

 نواختن.
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 و با خودم زمزمه کردم:  دمیکش یآه

 دورت بگردم. کنمی م داتی_زود پ 

 سمت در رفت. یعل

کنم در مورد اون پسره...   قیتحق گهید کمی رمی _من م

 توهم نقشه ات و واسه امشب جمع و جور کن. 

زنگ تلفن  یام نشستم. صدا   یصندل  یتکان دادم. رو  سر

آوردم و   رونشیب بمیهمراهم بلند شد. با چشم بسته از ج

 چشماره را نگاه کنم جواب دادم: نکهیبدون ا

 _بله؟ 

 بلند شدم.  میدفعه از جا کیسحر،  یصدا دنیشن با

نکن حرف بزن سحر،  هی گر ؟یخودت زدلمی_سحرم؟ عز

 فدات شم؟ ییبگو کجا

 لب زد: دهیبر دهیبر

 دونه. یجاش و نم یمواظب مامانم باش، کس ری_ام



 داتیبگو که بتونم پ یزیچ هیتو...  یی_سحر بگو کجا

 کنم.

 ی.. کس اری برو اونجا مامانم و ب ، ی_خونه باغ و که بلد

 دونه اونجاست، حالش بده. ینم

چش  یینکن تو... بگو کجا هی_باشه چشم چشم. فقط گر

 اونجاست!؟ یقشنگم؟ ک

ام را به طرف  یو گوش دمیکش یقطع شد. نعره ا تماس

 مقابلم پرت کردم. وارید

باز   یام به تند   ینیب ی و پره ها دیلرز یتنم از خشم م تمام

را مشت کردم و از اتاق خارج  میشدند. دستها یو بسته م

هم به  یشدم. بهتر بود فعال برم دنبال مادرش، بعدا فکر

کار خواسته سر   نی با ا دیکردم. اصال شا یحال خودش م

 خودش به من بدهد. یدر باره جا ینخ

 

 *** 

 

 " ارا ی"

 

 زد. یلبخند کم رنگ ادیمه 

 _دلت خنک شد!؟



 کردم. اخم

 دلم خنک بشه؟ دی! چرا باوونهی_د

 خب.  مارستانی من افتادم رو تخت ب_ 

 .دمیبرچ لب

 نیمن ا هیو گر یو دلتنگ  ینگران نهمهی _واقعا که! جواب ا

 شد نامرد؟

 قهر رو برگرداندم که دستم را گرفت. با

 من خوشحالم. ی_ول

 . چشمک زد.دیخند ثینگاهش کردم. خب متعجب

 دارم چرا خوشحال نباشم. یگریج نی _پرستار به ا

 شد. شتریب تعجبم

 نخورده!؟ ییبا چاقو خوردنت سرت هم جا گمی_م

 باال انداخت. صورتش را بلند کرد و چشم بست. ابرو 

 و رفع کن.  تیدلتنگ ای_ب

که  یجور  اطی تنش خم شدم. با احت یزدم و آرام رو  لبخند

ش را گونه ا یو طوالن قیتنم را تنش برخورد نکند، عم

 . سرش را کنار گوشم آورد و پچ زد:دمیبوس

 !مارستانیکه افتادم رو تخت ب  فی_ح

 بشه!؟ یقرار بود چ  ینبود مارستانی_مثال رو تخت ب



 از گونه ام گرفت که مجبور شدم عقب بروم. یگاز

 واقعا... یا وونهی_د

 چشم بست. یالی خیب با

 ..ارای ادی_خوابم م

 بخونم واست پسرم؟ یی _الال

 .دیخند  کج

 دیخوام سرخ و سف  ینم یول  ی_جواب دارم واست مامان

 کن زود خوابم ببره. یکار هی ی. نه ولیبش

 ؟ یعنی رونی_برم ب

 چشم باز کرد. یکالفگ با
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 کنارم. نیبش ایب  ؟؟ی_کجا بر

تکان دادم و کنارش نشستم. آرام آرام شروع کردم   یسر

 .ش ینوازش کردن موها

 بست. چشم

  ادی_مه 

 _بله؟  

 . میو تموم کن زیهرچه زودتر همه چ  شهی_م

 قراره تموم بشه مگه!؟  یزی_چ

 دهان قورت دارم.  آب

 ! ی_خودت گفت

 دستم گذاشت.  یرا رو  دستش

تموم  یزیچ ستیحرف من حساب نکن! قرار ن یرو  ادی_ز

 و تو کله آن فرو کن.  نی بشه ا

 

 *** 

 

 "سحر"

 



چند روز   نیپنجره رفتم. ا یبلند شدم و جلو میاز جا آرام

 یرفتم و کم یپنجره م یگرفت جلو  یهروقت که دلم م

کوچک بود،  یلیکردم. البته پنجره خ یرا نگاه م رونیب

 یدلم روشن م کمیافتاد  یم رونیچشمم به ب نکهیهم یول

 شد. 

 ام فرستادم. هیرا باز کردم و با ولع هوا را به ر پنجره

 یا و به دنبالش صد دمیباز شدن در اتاق را شن یصدا

 همان زِن منفور! یآشنا

 از اونجا! ینده راه فرار ندار ریبه اون پنجره گ ادی_ز

 زدم.  پوزخند

و   هی چ هیبدونم قض خوامی. من مستمی_دنبال فرار کردن ن

 .دیبا من چکار دار

 فقط!  یمهره هست هیندارم، تو  ی_با تو کار

 اصال؟!  دیریانتقام چطو گ دیدار یاز ک ؟؟ی_مهره چ

 را کنارم حس کردم. حضورش

 به وقتش. ی.. ولیفهمیم نمی_ا

انتقام  د یتون یبودن من م  نجای با ا  دیکنی_اگه حس م

  نجایبا ا یمشکل چیمن ه د،ی ندار یبا کس یو کار  دیریبگ

 موندن ندارم.



رخش سمت من   میدنبال حرفم به طرفش برگشتم. ن به

 بود.

 کرد. نیلبش را مز یطعنه آلود لبخند

 . زننیکه همه ازش دم م یواقعا همون فرشته هست_انگار  

 به طرفم برگشت. کامل 

 !یار یفرشته هارو در ب یادا  ینه، خوب بلد ای_ 

 بستم. چشم

به  یربط نیو ا ننیصدمه بب  زانمیخوام عز ی_من فقط نم

 نیرحم تر یو ب نیتر فیو فرشته بودن نداره، کث  طانیش

و   یندگرو دارن که حاضرن بخاطرش ز ییآدم هام کسا

 جونشون و بدن! 

 تکان داد. نیتحس سر

 یدختر خانم من کار نی! ببکنهی_نه زبونتم که خوب کار م

 ...یکه بر فرستمتی فردا پس فردا م نیبا تو ندارم و هم

 !یتون ی_نم

 تونم!؟ ینم و ی_چ

 ...یبرسون بیآس زانمی به خانواده و عز یتون ی_نم

 بلند قهقه زد. یحرف از دهانم خارج شد با صدا نکه یهم

 ریگ یحق داره انقدر پ رطاهایدختر، ام یبامزه ا  یلی_خ

 ...یواسه سرگرم یخوب یلیباشه! خ
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تخت  یهم فشردم و از کنارش گذشتم. رو  یرو  دندان

 .دمیدراز کش

پاشنه    یهابلند شد و تق تق کردن کفش شی قدم ها یصدا

 اندازد! یبلندش روح و روانم را خط م 

 نیپشت ا یندارم، ول یشکو  یساده هست یلیخ  نکهی_ا

نهفته باشه. دختر جون من   یی خباثت ها هیممکنه  یسادگ

 نجای تو رو ا  یبکن ی تون یفکرشم نم یکه حت یکیبخاطر 

 ال یبعدش با خ ،یتحمل کن گهیآوردم. بهتره چند روز د

 .یو بر یبذار ی تون یراحت م

چند روز و به زور خونه   یچ یدونم برا ی نم ی_من وقت

کردن   تیبخاطر اذ گهیکه م ی ا بهیبودم، اونم غر بهیغر هی



بتونم راحت  ینگه داشته، چجور  نجایمن و ا  زانمیعز

 برم؟!

 ماجرا نکن.  نیا ری _خودت و درگ

رفت. چشم بستم و لب  رونیدنبال حرفش از اتاق ب به

  یعنیربط داشت؟؟  یزن به ک نی. ارد یام نگ هیتا گر دمیگز

 شود؟ یمربوط م ادیبه مه 

 

 *** 

 

 " ارا ی"

 

 یرا بستم و به لبخند به چشمان ب راهنش یدکمه پ  نیآخر

 فروغش نگاه کردم. 

 ون خوبه؟_حالت

 .د یکش آه

 . _خوبم بابا جان

 .دمیبوس قیشدم و گونه اش را عم خم

  میری. فردا باهم میاله  دیخوب باش شهی_خداروشکر... هم

 دکتر وقت گرفتم.



آخه!؟ خارج  یاری_دخترم پول دکتر و دوا رو از کجا م

حاال  یشد ول  ی م ادیز نجایبه پول ا ،یفرستادیپول م یبود

که  یکاسب بش یتونیچقدر م شگاهی ارا یبا کار کردن تو

 دخترم. یمن کن یو خرج دکتر و دوا یایب

 انداختم. نییرا پا سرم

که حاِل   نهی. مهم ادیپولش و نگران نباش کنمی_جور م

 .نیشما خوب باشه هم

بود که با    یانقدر  شیلبخند زدم. اما اخم ها شیرو  به

 نکند.   ینیلبخند من عقب نش

 دونم؟ یهست که من نم یزی_دخترم چ

 _نه بابا جان. 

 بلند شوم که مچ دستم را گرفت. خواستم 

انقدرا هم  یشدم، ول ریگ نی. درسته زممیحرف بزن  نی_بش

  میریکه نفهمم هربار م ستمین جیدست و پا و گ یب

چقدر  یریگ یهر دوره که دارو هامون و م ای مارستانیب

 ارا؟ ی دهیپول و م نیا یخرج داره! ک

 لبخند زدم. هول 

 .دمی! خودم مهیچه حرف نی_ا

 ..یا یبر نم نهمهی_خودت از پس ا

 طرف مادرم برگشتم. آرام کنار پدرم نشستم. به



 ...ادی_مه 

 دختر!؟ دهی_خرج من و نامزدت م

 _بله.

 جان دارد تکان خورد.  یکه کم یدست همان

 در گوشم خواباند و با حرص لب زد: یلیس

و غرورم و    یو مردانگ تیبمونه! شخص ادتی_امروز و 

 ...ارای یسوال برد ریز
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 را به دندان گرفتم. نمیر یز لب

 که نداده... شوهرمه. بهی_بابا آدم غر



 ...ارای رونی_برو ب

 .نی_بابا جان لطفا گوش بد

از پس خرج و   یکه نتونست نیگوش بدم!؟ به ا ی_به چ 

دوش شوهرت؟ اصال نکنه   یو انداخت یایمخارجمون بر ب

 !یپسره پولداره باهاش ازدواج کرد نکهیواسه ا

 بستم. چشم

و آشنا هامون   ل ی ! تمام فاممیو ندار یچکسیه _بابا ما 

 دن. یجواب سالممون و هم نم یبهمون پشت کردن و حت

 کرد.  یقرچه ا دندان

 عادیخرجمون و شوهرت بده، چرا با م یخواستی_تو اگه م

 ؟ی ازدواج نکرد

 هیآشنا و  هی  ،یدوست خانوادگ هیو مثل   عادی_بابا من م

اولش که  ه؟یچ ادیدوست دارم. مشکل شما با مه  قیرف

 دیکه نبا یز یزده؟ چرا سر چ یحرف ی. کسنیبود یراض

 !؟ دیش یناراحت م

  یکه رو  یدرشت یرا از عرق ها نیبد بود، ا حالش

. مادرم چشم غره رفت. با  دمیاش نشسته بود فهم  یشانیپ

آب   وانیل کی رفتم و از آشپرخانه  رونیعجله از اتاق ب

تخت  یحال رو  یبه اتاق برگشتم، پدرم ب ی. وقتختمیر

 افتاده بود. لعنت به من! 



 ادیو به مه  دمیکش رونی شلوارم ب بیام را از ج یگوش

 زنگ زدم.

 

 *** 

 

 یبا سرعت رو میشانه اش گذاشتم. اشکها  یرا رو  سرم

 گونه ام راه گرفته بودند.

 را فشرد.  دستم

 نکن دلبرم. هی_گر

 من بود. باهاش جر و بحث کردم.  ری _تقص

 گونه ام گذاشت. یدستش را رو  کی

 نکن. هی_گر

رخش نگاه کردم. سرش را به  میرا چرخاندم و به ن سرم

 ینگاه مشک یزد. دلم برا  یطرفم برگرداند و لبخند کج

 رنگش رفت.

 پانسمان شکمش گذاشتم. یرا رو  دستم

 _حاِل خودت خوبه؟

 .دیام بوس  یشانیپ

 نکن. هی_گر



 .دمیخند

 حالت خوبه؟ ی . جدوونهی_د

 _خوبم خوبم. 

 دنبال حرفش بلند شد. به

 .روقتهی_پاشو برسونمت خونه د

 ذارم. ی_نه من بابام و تنها نم 

 کرد. اخم

 !گهیمونم پاشو د ی_باشه من م

 .دمیبرچ لب

 .امی_نم

حرکت بلندم کرد. با   کی. با دیو دستم را کش دیکش پوف

رفت و من راهم دنبال   رونیبلند به طرف ب یقدم ها 

 خودش کشاند.

 مونم. یبابام م شیتو روخدا من شب و پ ادی_مه 

 عقب نشاند. یصندل  یرا باز کرد و من را رو نشیماش در

 .کمی_کارت دارم 

متوجه شدم  دمیبه طرفش برگشتم و چشمانش را د یوقت

 زدم.! لبخند دیگو  یچه م
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 تو؟ یخوایم  ی_چ

. متوجه شدم زخمش دی باال انداخت. اخم کرد و لب گز شانه

 کند. با حرص گفتم: یم  تشیاذ

...  نجایحالت کشوندمت ا نی خدا منو مرگ بده با ا  ی_وا

 فقط تو رو داشتم بهت زنگ بزنم. یول دیببخش

چرت و پرتم از  یحرفا نیا  گهی_مگه حاِل من چشه!؟ د

 دهنت نشنوم! 

 سوال کردم: متعجب

 ؟ ی_چه حرف

 مزخرفات!  نی_خدا مرگم بده و ا

 زدم. لبخند

 ذارم. یبابام و تنها نم ادیخونه؟ مه  یبر ی_االن منو م



 من هستم. ست،ی_تنها ن

 شانه اش گذاشتم.  یرا رو  دستم

_آخه دورت بگردم تو خودت زخمت هنوز خوب نشده  

 . ادیب عایزنم م ی . زنگ میباش گهید ی کیمواظب  یچجور 

که  یاعتراف کنم از خشم  دیدفعه به طرفم برگشت. با کی

 .دمیترس یدر  چشمانش جان گرفته بود تا سر حد مرگ م

!؟ مِن یکنیپسره حساب باز م نی_تو چرا انقدر رو ا

 ستم؟یاحمق شوهرت ن

 ..نی_من نگرانتم هم

 یچ یعنی نگرانم نباش.  ه،یاسمش نگران نیش! اگه ا_نبا 

بابام باش تو  شیشب و پ ا ی ب بهیبه پسر غر یزنگ بزن

 ؟ی دار ی!؟ با من انقدر رو در واستمارستانیب

 تیخوام اذ یمن فقط نم اد،یمه  ستین زایچ نی_بحث ا

از  شتریمواظب خانواده ما بوده و ب شهیهم عادی... میبش

 ل یهمه نگران بابام بوده. اگه االن بهش بگم، با کمال م 

 شهیهم خوشحال م یلیخ شه،ینم تیو اصال هم اذ ادیم

 باشه.  ششیپ

 خواد.  ی_نم

 آخه... یشی م تیاذ ادی_مه 

 جوابم را نداد. گریرا روشن کرد و د نیماش



 گفت: تیبزنم که با قاطع یحرف خواستم 

 .می_بهتره بحث و کش ند

 و سر تکان دادم.  دمیکش یآه

 

 *** 

 

 طاها"   ری"ام

 

زود   یلیام را برداشتم و با ملک تماس گرفتم. خ یگوش

 جواب داد:

 _بله؟ 

 ؟ی_سالم خوب

 ؟ یتو خوب ی_مرس 

 نشده ملک؟  ی_از سحر خبر 

 .زمی_نه عز 

 ؟ی_خب... امشب و چه کاره ا

 شود.  یم دایباهم در صدایش هو  یو خوشحال تعجب

 ؟ یدار ی شده؟ کار یزی. چکارمی_ب



 زدم. یرو به عل یچشمک 

 بی ترت یدور هم هیبود، بچه ها  ختهی_عصابم بهم ر 

 دادن، گفتم به تو هم بگم.

 خته؟ یبهم ر یشده عصابت از چ ی_من؟ چ

 دونم خلوت بودن دور و برم. ینبود سحر و چه م نی_هم
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 منم.  امی_خب م 

 .ستی ن  یهم مانع یار یو همراهت ب یکس ی_اگه خواست

 دنبالم؟  یای.. خودت می_باشه مرس

 _آره آره.



 .میو تماس را قطع کرد میکرد یخداحافظ

 با خنده شروع کرد کف زدن.  یعل

غش  ی_نه بابا، خوشمون اومد! دختره داشت از خوشحال 

 کرد. یم

 لبخند زدم.  کج

فقط  کنه،ینم  رییآدما ذاتشون تغ ؟یعل هیچ یدون ی_م

نه  شه،یادا در آوردن. نه ذات خوب بد م کننیشروع م

  یعنیخوب...  ایبد بشه  رهیگ یم ادیذات بد خوب؛ فقط آدم  

دختر از اول ذاتش بد بود،  ن یدر واقع! ا ارهیاداش و در ب

تونه  یو نم ستین یآدم خوب یوقت یول ادهیعاشق مه 

 کرد. شهینم شیمتعهد و پاک باشه، کار

 ؟ یکن  رییتغ  یتونی!؟ تو می_تو چ 

کردم از نو  رانیکردم، من خودم و و  ر یی_آره. من تغ

کردم، خودم   یساختم! من چن سال تالش کردم، خود خور 

 سحر باشم. قیو روح و روانم و رنجوندم که بتونم ال

 داداشم.  شهیدرست م زی_ان شاء هللا که همه چ

به شانه اش زدم.   یزدم و به منظور تشکر ضربه ا  لبخند

به طرف اتاق سارا خانم راه افتادم. دستم امانت بود، آنهم 

 !نمیزتریمانت عزا

به من ربط   ایسحر  یدفعه ا کیشدن  دهیدزد نیدانم ا یم

 کردم. یم یهرچه زودتر کار دیو با ادیبه مه  ایدارد 



 

 *** 

 

 " ارا ی"

 

. دمیبه زخم کنار لبم کش یرا پاک کردم و دست  میاشکها

و رفتارش  ادیکه بخاطر مه  ییها ی در اوج خوش شهیهم

 گوشم!  ریزند ز یم یلیس ا یشود، دن یم ریدر دلم سراز

و چشم بستم. تمام  دمیباز راه گرفتند. لب گز میاشکها

 شود.  یدوباره و صد باره در گوشم اکو م شیحرفها

از   فتهیپاش که ب ،یار یفرشته هارو در ب یادا ی_فقط بلد

همه  ز،یبه همه چ ی! گند زدیتر  طانیهزارتا شیطان ش

 یاالن من چه غلط  ی... انتظار داریدیو به گه کش زیچ

 یکثافت  هیننه به خطا  نیدونستم قراره با ا یبکنم!؟ من م

 !(یار یباال ب 

 

زد که گوشه    یتو دهن یاجازه نداد لب باز کنم، جور یحت

کرده ام را  شیچشمان آرا نهییلبم کامل پاره شده بود. در آ

 یزنگ در خانه بلند شد. به آرام ی از نظر گذراندم. صدا

رفتم. در را که باز کردم   اطیبلند شدم و به طرف ح میاز جا



با صورت نگران مژگان رو به رو شدم. تا چشمش به من 

 .دیافتاد رنگ از رخش پر

 پسِراحمق باهات چکار کرده؟ نی_خاک به سرم ا

 و خش دار زمزمه کردم:  آرام

 اش کرد، حق داشت. وونهید دیکه د یزی_چ
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 :دیآرام پرس یل یآمد و خ داخل 

 مگه؟ دید ی_چ

 .دمیکش آه

 بود.  نجای_فرزام ا

بعدش دعوتتون کرد  نی _همون پسره که نجاتش داد

 نا؟ یاش و اخونه



 _آره همون. 

 مگه؟  هیپسره ک نی!؟ اهی_خب اشکالش چ

 کردم.   تشیپشت کمرش گذاشتم و به طرف خانه هدا دست

 .دمیم حیو برات توض زیهمه چ می_بر

را   ازیتا پ ری. سمیچپ و راست کرد و باهم داخل رفت یسر

 به امروز! میدیکردم و آخرش رس فیمژگان تعر یبرا

 .دیبر لبش کش  یزبان

 افتاد؟ ی_امروز چه اتفاق

 انداختم. ن ییو سر پا دمی گز لب

دونم آدرس خونه مون و از کجا  ی... نمنجای_فرزام اومد ا

کرده بود. اومده بود حرف بزنه و متقاعدم کنه بهش  دایپ

کنم  شی کردم با حرف زدن راض یفرصت بدم. اولش سع

لحنم و   ستین  شیحرف حساب حال دم ید یوقت یره، ولکه ب

... بهم حمله کرد، ختیبهم ر زیدفعه همه چ کیتند کردم! 

 ...اشتقصد د

 شانه ام گذاشت. یکه دستش را رو  دمیپوف کش  کالفه

 باهات کرده؟ ی_کار

 اجازه نداد!  ادیمه  یعنی_نه نه. 

 .ختندیر میاشکها



 ادیوگرنه به مه  زنه یدونستم فرزامه که در م ی_من نم 

خداشاهده... اصال خودم و حاضر کرده بودم  دادمیخبر م

 ! ادیم ادیدونستم مه  یچون م 

 .دیکش پوف

 با پسره؟ دتید ی_تو حالت بد

کردم تا بهم  یمن داشتم مقابله م یوقت ی _چه حالت بد

منم که   یول زهی! آره حق داشت بهم برینشه مژ  کینزد

 نداشتم. یر یتقص 

 ..مشی_پاشو لب و دهنت خونه بشور

 باال انداختم. سر

زد تو دهنم  ایشد   یعصبان  نکهیخوام! باشه از ا ی_نم

 داد حرف بزنم. یکاش اجازه م یول ستم، یناراحت ن

 شد؟ ی_فرزام چ

 .دمی گز لب

به آب و  ادیخودت و ز گهیم ادی_احمق! برگشته به مه 

 تو بغل من، مثل امروز... گردهینزن آخرش برم شیآت

 بلند شدم. میجا از

 !ارهیفرزام ن ایسر خودش  ییمژگان بال  ی_وا

که شماره  یاش را از سرش در آورد و درحال یروسر 

گرفت اوهم شروع کرد در خانه قدم زدن.   یرا م ادیمه 



کردم که سر تکان داد و تماس را  یبه گوش یاشاره ا

 گذاشت.  کریاسپ یرو 

 انداخت. نیدر خانه طن ادیدار مه گرفته و خش  یصدا

 ه؟ی_چ

 !؟یدختر آورد نیسر ا  هییچه بال نیپسر؟ ا یی_کجا

کاسه داغ تر از  گهیخوردم تو د یدونم چه گه  ی_خودم م

مدافعش   ل یآش نشو! گفتم برو مواظبش باش نه وک

 ...یبش

 ؟یی_کجا

افتاده؟ اون تخمه سگ برنگشته  ی_خارج شهرم. اتفاق 

 که؟

شده  یبده، چ  یلیخ ارایحال  ادی. مه ستین نجا یا ی_نه کس 

 کرده با فرزام؟! انتیآخه؟ بهت خ

  انتیآخه... نکرده، خ  کنهی_ببند اون دهنتو مژگان! غلط م

زده  یعنیراهش داده تو خونه اش  نکهیهم ینکرده ول

 همه حرفام. ریز

 بگه!  یچ یه ی_تو اجازه نداد

گفتن نداشت. دور از چشم من رفت  یبرا  ی_آخه حرف

گذاشتم و دم نزدم،  گریج یباهاش قرار گذاشت، دندون رو 

اون حال خونم به جوش اومد!  یتو   دنشیامروز با د یول



باشه؟ آخه چه   رتیغ یتو خونه مِن ب دیاصال االن چرا نبا

  فتهیب ارایپا بشه و دلش و بده به  یداره هرک یمعن

 دنبالش!

 حقته؟  ی کن یفکر نم_ 

 امیندارم. برو شب م  حتی_مژگان فعال حال و حوصله نص

 . میزن یحرف م 

 _باشه.

 نیاز زم یو تماس را قطع کرد. آرام گوشه ا  دیکش یآه

 دادم. هیتک  وارینشستم و سرم را درمانده به د

 ستن؟ی_مامان بابات خونه ن

 باال انداختم. سر

 .میپدر یروستا رنی_هر سال چند روز و م

 !؟ی_چجور 

و بر  موننیم یبرنشون. چند روز یو پرستار م عادی_م

 گردن.  یم

 !؟یندادن بر  ریگ ؟ی_تو چ 

 دادن. ریام گ  یلی_چرا خ 

 . کنارم نشست.ختندیر میاشکها دوباره

 . نتتی نب  ینجوری ا ادیم ادی_پاشو دختر جون شب مه 



باشم؟ خوشحال باشم که داشتم مورد   دیبا  ی_پس چجور

دفعه نامزدم و   کیگرفتم و  یقرار م میمیتعرض عشق قد

 !؟ دیسر رس 

 . فتادهین  یکه اتفاق  یخوشحال باش دی_آره با
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و   زیهمه چ یبتون  دیدر هر صورت، با یباش یقو  دی_تو با

 .یتا هردوتاتون و آروم کن یبد حیبراش توض

بستم. سرم از شدت درد در مرز انفجار بود و لبم  چشم

قابل تحمل شده بود. و اما قلبم، انگار که  ریسوزشش غ

زده بود، آتش گرفته بود و کم کم    یدست به خود سوز

 کشاند! یداشت تمامم را به آتش م



 

 *** 

 

و   چدی پ یام م  ینیآشنا در ب  یعطر  یداریخواب و ب انیم

طرف صورتم. خواب   کی یبه دنبالش دست گرمش رو 

 گردد!  ی ها بر نم یزود نیبه ا ادیدانم، مه  یاست م

است که آرامش در دلم  یدستانش انقدر واقع نوازش

لبم را در بر گرفت.  یجان یشود و لبخند ب یم ریسراز

 نیریخلسه ش نیدر هم شهیشود و کاش هم یتر م  کینزد

گرمش دلم را   یگونه ام نشست و صدا یبمانم. لبانش رو 

 کند. یو رو م ریز

 _چشمات و باز کن. 

به همان  زیترسم چشم باز کنم و همه چ یترسم، م یم

که در آن چشم بسته بودم ختم شود!    یکیاتاق خلوت و تار

 ریدوباره همان جمله را ز  شیرایگرم و گ   یصدا یوقت

گوشم زمزمه کرد، ناخودآگاه چشم گشودم. در کمال 

رو به رو شدم. قلبم فرو   ادیبا صورت در هم مه  ی ناباور

گاه  ه یدستش را تک کیکردم.  نگاهشو ترسیده  ختیر

بدنش کرده بود و چشمانش با دقت جز به جز صورتم را 

گونه ام  یکرد. چشمم سوخت و اشک رو  یم یوارس

 ماند.  یجا م زخم لبم ینشست. نگاهش رو 



 :دیگونه ام را نوازش کرد و زخمم را بوس آرام

 !ذارمی زخمارو من مرهم م نیتک به تک ا ی_جا

 : لب زدم آرام

 ؟ ی_قلبم چ

 را دوباره کنار گوشم کشاند. لبش

 کردم؟ ی_اونم زخم

و  یپ  ایقلبم را پ یتعلل خم شد و رو یتکان دادم. ب سر

چه  نیا ایند. خداما یام م نهی. نفس در سدیبوس قیعم

که درد را  یکه فقط به دست کس یبده یاست؟ درد  یعدالت

 ام گذاشت.  نهیس یدرمان شود! سرش را رو  دهیبخش

 . مونهیدنبال مادر و پدرت، پس فردا عروس رمی_فردا م

 سر و شکلم عروس بشم!؟  نی_با ا

لبان ورم کرده ام را نگاه کرد.  گریبلند کرد و بار د سر

 دوخت.    سمینگاهش را به چشمان خ

 _آره.  

 اش گذاشت.  یقبل یبزنم که سرش را جا یحرف خواستم 

 _بخواب فعال... 

چه خوب با همه  ادی روزها مه  نیو چشم بستم. ا دمیکش آه

! ستین یخوب زیدانم پشتش چ یآمد. البته م یکنار م زیچ

 باشم! د،یآ یآرامش م نیکه به دنبال ا یمنتظر طوفان دیبا
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 "امیر طاها" 

 

 

 را پشت تارا گذاشتم و دم گوشش پچ زدم: دستم

 !؟یبریدوباره دل م یدار ،ی_بعد چند سال اومد

 یروزمندیدستم حس کردم و لبخند پ  ریتنش را ز لرزش

 یانداخت. اهل خجالت نبود و م نیی بر لب نشاندم. سر پا

 کند! یخواهد عشوه گر یدانستم فقط م

 یشدم. چند بار دهانش را باز کرد حرف کش ینزد شتریب

 کرد. یشد و مردد نگاهم م یم مانیبزند اما پش

 زدم.  ی لبخند



 _حرفت و بزن. 

 _سحر...

 .دمیکش پوف

دونم  یبه عشق و حالم! من چه م یزنی_خب چرا گند م

باشه  ادیسحر کجاست آخه... فکر کنم نقشه خودش و مه 

 منو از سرشون باز کنن. نکهیبخاطر ا

 زد. لبخند

 !؟یشد الشیخی ب یعنی_ 

و دوباره لبم را به گوشش  دمیمشروب را سر کش جام

 چسباندم.

 ادهیکه ز ی باشم؟ اون یام که انقدر دنبال کس یآدم _من

 دختر...

. دمیخودش را در بغلم ول کرد. لب گز یحرفم کم  نیا با

 نیا شیکردم و سحر پ یکاش همانگونه باشد که فکر م

وقت خودم را بخاطر امشب  چی ، وگرنه هدوتا عجوزه باشد

 ! دمیبخش یبا تارا نم یک ینزد نهمهیو ا

 

 *** 

 

 



 بلند شدم و رو به تارا لب زدم: میاز جا آرام

 !یخودت و زرنگ فرض کرد یلی_خ

 _چکار کردم مگه؟!

 زدم و تلفن همراهم را برداشتم. پوزخند

 ...یچی_ه

 ! یزنیطعنه تشر م یواسه چ   نمی. ببگهی_نه بگو د

حرفم   دیبه دستم رس یکه از طرف عل یاس ام اس دنید با

 شانس!  یرا پس گرفتم. به خشک 

 هی م یکردم خوشگله... برو حاضر شو باهم بر تت یذ_ا

 .میصبحانه بخور

را بالفاصله   یرفت. شماره عل رونیزد و از اتاق ب لبخند

 گرفتم.

 یاحمق! وا ی نجاتش بد ی!؟ نتونست یعل ینوشت ی_چ

 هیتحمل کنم. دلم داره واسه  نو یا یتا ک دیمن با ،یعل

 !  کنهیسحر دق م دنیلحظه د 

 بردن.  نجایلطفا... سحر و از ا_آروم باش 

زد گفت  یبا تلفن حرف م دمیشن شبی _من خودم د

 اونجاست.

 .ستیداداش، االن ن  ستی_ن

 چنگ کردم. میرا در موها دستم



  مونیاحمقا بد جور دارن  باز نی ... ای_زود برگرد عل

 !دنیم

 متوجه حضور من نشده.  ی_نه نگران نباش کس

 .دوارمی_ام

و با لبخند از اتاق   دمیکش یقیفس عمرا قطع کردم. ن تماس

بود و   ستادهیا اطیخارج شدم. تارا کنار پنجره روبه ح

 یزمزمه م یزیلب چ ریدر فکر بود، ز قایکه عم یدرحال

 .ستادمیکرد. آرام کنارش ا

 شده؟ یزی_چ

 را بلند کرد. شیرخم دوخت و صدا میرا به ن  نگاهش 
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 ؟ یکمکم کن یتون ی_م



 ؟ ی_کمک؟! چه کمک

که  ستین یز ینشون بدم اون چ ادیبه مه  خوامی_آره.. م

 ! کنهیدر مورد خودش فکر م

 شده!؟ یزی_چ

کمکم   یتونیاگه م ینه، ول ایشده  یخاص زیدونم چ ی_نم

 عذابش بدم، بسم هللا. کمیو  رمیتا حالش و بگ یکن

 زدم. میبه موها  یو دست دمیکش پوف

 _چکار کنم؟

  نی از هم نه یا شیخوب یول میری_قدم به قدم باهم جلو م 

 .میشروع کن می تون یامروز م

 !یومدیواسه انتقام ن  ی_تو گفت

 _نظرم عوض شد.. 

 _منم..

 ..ینخورد  ادینه؟ تو خودت کم از مه  ای ی کن ی_کمکم م

 .کنمی _حله کمک م

 تکان داد و لبخند زد.  یسر

 ...ری ام یبش کینزد ادیکن به نامزد مه   ی_سع

با   یباشم ول یو عوض یآدم الش دی! شا؟ی_مسخره کرد

 ندارم. یزن متاهل کار



شو،  کیبهش نزد ز،ی_نگفتم که برو باهاش رو هم بر

 هیمثل  ار،یو به دست ب شو و اعتمادش ی میباهاش صم

 .یکه سحر و دوسش ندار  دونهیم ادیدوست.  االن مه 

 _از کجا؟!

 بودن من خبر داره. نجای_از ا

 به نقشه هام! ی! گند زد؟ی_تو بهش گفت 

 یالک یزای نکن سر چ ی_نه من نگفتم. خودت و عصبان

 ادیکه مه  یبرخورد یبودم واسه انتقام ول  ومدهیلطفا. من ن

باهام داشت من و به طرف انتقام هول داد. تو خودت  

و در  یبکار  گهیزخم د هیکه  یشیم  کیبهشون نزد یدار

 ...یبر

 !زیبه همه چ یگند بزن یحق ندار  ی_باشه ول

 .خوامیندارم، ازت کمک م زایچ نیبا ا  ی_من کار

 _باشه گفتم که قبوله.

از سحر خبر  ی_امروز برو خونه شون، بگو اومد

  دونیم ادیبه مه  شتریب یو نر یبش ال یخی . اگه بیریبگ

 منحرف کنه. گهیذهن سحر و به طرف د  یدیم

 ! اون گم شده. ستیدر کار ن  ی_اصال سحر



مثل  یکیشد  دا یپ  ی. حداقل بذار وقتشهیم دایروز که پ هی_ 

هات براش  یو نگران یقرار  یاز ب  ارایملک بانو و 

 کنن. فیتعر

 تکان دادم.  سر

 

 *** 

 

 ینشسته بودم و با چهره دمغ ارای ییمبل روبه رو  یرو 

 زل زده بودم. ملک بانو با طعنه لب زد: نی به زم

 یبه کارا یدوباره رو برد یامشب از شدت ناراحت  دمی_شن

 .یمنکرات 

 داد: گوشه چشم نگاهش کردم که با خنده ادامه از

 باز!؟ یسراغ مشروب و مهمون ی_رفت

 خبرم؟  یداره و من ب ی_به تو ربط

 !ی_خب مسلمه... قراره با دختر خالم ازدواج کن
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از  یبا کالفگ ارایزدم.  شخندیبه لحن پر تمسخرش ن 

. ملک ستادیا نه یست به سپنجره د یبلند شد و جلو شیجا

اش   یبانو با ناز نگاهش را از من گرفت و مشغول گوش 

 ک یبود،  یدوختم. دختر خوشگل ارایشد. نگاهم را به 

 خاص داشت.  تیجذاب

 بلند گفت: یو صدا یدفعه با خوشحال کی

 اومد..  ادی_مه 

رفت. انگار واقعا از بودن   اطیدنبال حرفش به طرف ح به

 ادیمه دنیدر جمع من و ملک خسته شده بود که با رس

 ی قبل یو منهم برخاستم. جا دمیکش یذوق کرد. آه نگونه یا

زل زدم. صحنه مقابلم باعث شد   اطیو به ح ستادمیا ارای

 دهانم باز شود و با لکنک لب زدم: 

 _ب... برگشت.

 کرد. متعجب به چهره مات مانده من نگاه ملک

 فرزنده ام؟ ی_جن زده شد 



داده بود.  ه یتک ادیدهانم را قورت دادم. به شانه مه  آب

بود و الغر شده بود. قلبم شروع   دهیچهره اش رنگ پر

 کند تند نواختن. یم

باز شدن در و به دنبالش  یتنگ شد. صدا نهیدر س نفسم

 :ادیبلند مه  یصدا

 استراحت کنه. کمی_ملک بانو اتاِق منو حاضر کن سحر 

! حاال چطور  زیمشت شد. گند خورده بود به همه چ دستم

 شدم. کی به تارا نزد شبیکه چرا د دادمیم حی به سحر توض

 یخانه شدند، جلو رفتم و آرام سالم کردم. سحر حت وارد

 با اخم سر تکان داد. ادی. مه نداختی هم به ن ینگاه مین

 یگلها انی م ییمن زوم سحر بود و نگاه دلخور او جا نگاه

رفتم  کی نزد یگریکرد. قدم د یم  ری س یقال دیسرخ و سف

 گرفت. میدستش را جلو  ادیکه مه 

 !یش  کیبه سحر نزد ی_حق ندار

باعث شد به سمت  ینگاه  ین ی. سنگدمیو آه کش دمی گز لب

کرد.   ینگاهم م یجی بود که با اخم و گ ارایچپم برگردم. 

 .دمیپوف کش

 با سحر حرف بزنم. قهیچن دق خوامیم ادی_مه 

 باز! ینمونده، شروع کرد  ی_حرف

 .زنمیحرف م قهیدق هی_با خودش 



وقت  هی! ستی_حال و روزش و نگاه کن، اصال خوب ن

 هم آماده کن تا اونوقت. یبهتر یدروغا ا،ی ب گهید

 یم رونیب ادیکه از بغلش مه  یپوزخند زد و درحال سحر

 لب زد: یمد به آرامآ

 ...ادی_بذار حرف بزنه مه 

  مانمیپش  یها دهیفروغش را د یبلند کرد و چشمان ب سر

 دوخت. 

 _بگو...
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 کرد به طرف طبقه باال قدم گذاشتن.  شروع

 .یبگ یچ یخوایم نمی طاها، بب ری ام ای_ب



کردم و دنبالش روانه  ادیبه صورت کالفه مه  ینگاه مین

 شدم. 

گوشه اتاقش  یاز مبل ها  یکی یرفت و رو  ادیاتاق مه  به

 پا انداخت.  ینشست و پا رو

چون   ستیهم مهم ن  یکنه، تو حرف نزن ی_سرم درد م

 یگند زد ومدهیکه ن ست یاولین بار ن نیحرفات و از بََرم. ا

 !زیبه همه چ

 شدم. کی کردن تو به تارا نزد دای پ  یبرا  نباری_ا

و تا خرخره مست  یرفت یکردن من مهمون دایپ ی_برا

! ؟یدوباره دوست شد تی بعدم با دوس دختر قبل یکرد

سه وا یکار و کرده باش نیاگه بخاطر من هم ا یاصال حت

 نداره. یمن ارزش

 مقابلش نشستم.  مغموم

 و درست کنم. زیمدت برگشته بودم همه چ نهمهی_بعد ا

 .دیخند تلخ

 .یزد یجالب م یلیحرف خ هی شهی_خودت هم

 چشمانش نگاه کرد که ادامه داد: به

 یروز هیهم بکنن،  ر ییاگه تغ یکنن! حت ینم  ریی_آدما تغ

 دوباره. دنیو نشونت م شون یخود واقع

 کنه بخدا! یفرق م یگفتم، ول ی_آره م 



تونم تو رو  یوقت نم چیطاها من ه ری! ام ؟ی_چه فرق

 ام، یکه در نبودت خوردم کنار ب یبا شکست ایفراموش کنم 

با شروع همه  هیفرصت دوباره دادن به تو مساو  یول

 دردام از دم! 

 فرصت بده دورت بگردم. یول ی_سحر حق دار

 داد. هیمبل تک یبه پشت بست و سرش را چشم

 لطفا ول کن.  ر ی_خسته ام ام

 شدم و کنارش نشستم. بلند

 .یزیچ  هیفقط  رمی_باشه م

 ینگاهش م ت یمعصوم یرا نرم باز کرد. دلم برا چشمش

 رود. 

 فشردم.  یدستش گذاشتم و کم یرا رو  دستم

 یکنم، وقت  کیخودم و کوچ نکهی ندارم به ا یازی_من ن

 که دلم خواسته. نهیا  یفقط برا ستادم،یجلوت ا نجایاالن ا

 !ریام دمیحرفارو شن نی_قبال ا

 بلند شد. شیو از جا دی کش رونیرا از دستم ب دستش

 برو...  شهیهم  یاستراحت کنم برو، برا خوامی_م

 انداختم. نیی پا سر

 ؟ ید یبودت و د دهیکه دزد یکس افهی_ق



 _اره.

 بود خب؟! ی_ک

 !یعنی به تو نداره  یتو... ربط  یشناسی_نم

.  هیلیخودش خ  یینجایسالم ا  نکهی_باشه قربونت برم، هم

 فعال... 

اتاق   عیسر ی تکان داد و به در اشاره کرد. با قدم ها سر

 را ترک کردم. 

 

 *** 

 

 " ارا ی"

 

 عروس زدم. و با ذوق گفتم:  یسنجاق را هم به مو   نیآخر

 دختر... ی_چه ناز شد

بر لبش نقش بست که گونه چپش چال افتاد.  ین یریش لبخند

 آرام زمزمه کرد:

 _فدات شم. 

 شیکه آرا یجلو آمد و با دقت نگاهش را به عروس مژگان

 کامل با من بود دوخت.  شیصورت و موها
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 یکردم و با لبخند پر افتخار میسرش تنظ یرا رو  تورش

 تکان داد. نیبه مژگان نگاه کردم. سر تحس

 _به به! مبارکت باشه گل دختر داماد منتظرته.

  یکی ی بلند شد. با صدا شیاز جا نهی با شرم و تمان عروس 

 عروس چشم گرفتم. ی بایمژگان از چهره ز ی از شاگرد ها

 . خورهیزنگ م تیخانم گوش ارای_ 

کردم و با عجله به آن طرف سالن  یعروس خداحافظ از

  شیصفحه نما  یکه رو  ادیاسم مه  دنیرفتم. با د شگاهیآرا

 شد، با عجله جواب دادم: یخاموش و روشن م

 _جانم؟



 دلبر؟  یی_سالم کجا

 .شگاهی_سالم. ارا

 دنبالت. امی_حاضر شو ب

 شده؟ یزی_چ

 مادرت صحبت کردم._رفتم با پدر 

 نوازد! یدر حلقم م قلبم

 ؟ی_درمورد چ

 . مونی...در مورد عروسیجی_خودت و نزن به گ

 خشک شد. دهانم

 زوده.  ادی_مه 

. فردا شب میو ندار طشیو شرا ستیالزم ن ی_گفتن عروس 

به کل   گهیو با اجازه مامان بابات د  مییایبا پدر و مادرم م

 ها... یعروس ساالر یشیم

 بستم. چشم

 سرمون شلوغه.  میدار یمشتر ادیبرم مه  دی_فعال با

ساعت  هیزنگ زدم باهاش هماهنگ کردم تا  ی_به مژ

 ... د،فعالیخر میدنبالت باهم بر امی م گهید

 به من نداد و تماس را قطع کرد.  یحرف  چی اجازه ه گرید

 به طرف مژگان رفتم. ی حوصلگ یب با



 رفتارم شد.  یایاخم جو  با

داره  یخب چه عجله ا ؟یمژ  کنهیم  ینجوریچرا ا ادی_مه 

  ؟یواسه عروس

 گفته؟ یبد زی_چ

برسه، چرا  ییبه جا ست یازدواج قرار ن نیدونه که ا ی_م

 کنه؟ یبه خودش وابسته م شتری منو ب

ازدواج خوشه و   نیهم دلش بابت ا ی لیخ ادی _بنظر من مه 

 .یدیکه دل به دلش نم ییهستش، تو  دواریام  یلیخ

اونم از حسهاش با من حرف بزنه.   تونهیبگه، م تونهی_م

  نهمهی. استمی ن ادیسرد باشم، با مه   یهرک شیمن پ یآبج

شدم سر  کیمن کوچ نهمهیام گفتم، امن از عشق و عالقه

بار دهن باز کنه. اگه واقعا نگران  هیدوس داشتنش، اونم 

  تونهیکنه، م یموندنم تالش م یاز دست دادنمه و داره برا

 ...ارهیزبون ب به

 !دهی_خب داره با رفتارش نشون م

واقعا الزمه  یگاه شن،ی آدما به رفتار دلخوش نم شهی_هم

 آدم.  ارهیکه به زبون ب
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 . نهیمدلش هم  ادی_خب مه 

که دوسشون داره بد رفتار کنه؟  ییکه با کسا نهی_مدلش ا

کنم! باشه اصال حرف  یو درک نم نیواقعا ا نیبب  یمژ

بار   هیبار،  هی یمن و دوس داره. ول ادیشما درسته مه

 و حس کنم؟  نیمن ا دینبا

 تو خودت... م،ید ید م،ی_ما که حس کرد

 :دمیکالمش پر انیم

من تو رفتارش   یمن حس نکردم، وقت یوقت ،یمژ نی_بب

  یمن و راض دی! اون باستی ن یعنی  دم،یعشق و عالقه ند

 نگه داره نه تو رو... 

 .یکمکش کن  دیتو با شه،ی_خوب م

 از رابطه امون خبر  ادیبه اندازه من و مه یچکسی_ه

چکارا که  ادیدونه من چکارا کردم و مه  ینداره و نم



که بتونه من و پابند   یرییتغ یکرده، ول ریی نکرده! آره تغ

 کنه نه.

 ه؟ی_تو االن مشکلت چ

شروع کنه به  ادیکه فردا پس فردا مه  نهی_مشکل من ا

قاچاق  یرنگا وا رنگ و بره پ یعوض کردن دوس دخترا

 دوباره! یو آدم کش

 .رهینم ی دلبسته اش کن یزندگ_اگه تو به 

قدم برداره خب. من با چه  هیمن؟! اونم  شهی_چرا هم

بجنگم؟! تو   یزندگ نیا ایعشق و  نی ا یبرا دیو ام  زهیانگ

دوس داشتنش و نشون بده، چرا فقط  ستیبلد ن یگیم

 ست؟ی من بلد ن یبرا

 !م؟یبلد بوده و ما خب نداشت یک ی_برا

 ادیدونم رابطه اش با مه  ی_من سحر و دوسش دارم و م

 ادیمه  یاز تک به تک رفتارها یهستش، ول یچجور 

 یباره! باهم بزرگ شدن و همه م یو عالقه م یدلبستگ 

که  نهیمن ا یبحث اصل  یهم و دوس دارن، ول یلیخ میدون

خواد نشون بده من و دوس داره وسالم. چون   ینم ادیمه 

 ن بده. . وگرنه بلده عالقه نشو رهدوسم ندا تیدر واقع

 بگم... ی_چ



 هیمونه. من خودم بارها خواستم به قض  ینم ی_حرف

 نیهم که خوشب یزمان ی. حتشهینم یباشم، ول نیخوشب

 !دیلنگ یکار م یجا هیبودم 

 ؟ یازش جدا بش یخوا ی_م

ازش جدا  کنهیروز من و مجبور م هیدونم   یم ی_نه...ول

 شم.  

 .دی تکان داد و آه کش سر

 دنبالت.  ادیاالن م_برو حاضر شو 

 زدم و از مژگان دور شدم.  ی لبخند

 

 

 *** 

 

که اطرافم  یناشناخته ا یبه مهمان ها یچشم ریغم و ز با

 هیمار ینباشد ول یمراسم چی بودند نگاه کردم. قرار بود ه

هم  کیکوچ یدور هم کیشود و شده   یخانم گفت نم

 است. یچیباشد، بهتر از ه
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گرم و    یدستم نشست و به دنبالش صدا یرو  یدست

 سحر دم گوشم: ی میصم

 .کنهیم تتیپات اذ ادیهمراه مه  زمی_پاشو برو باال عز

 بلند شدم.  میزدم و از جا لبخند

 ؟ ی_مامان بابام چ 

 زد. لبخند

 . یکن یازشون خداحافظ یمنتظرن بر  اطنیح ی_تو 

لب گشودم و بعد از  یافتد. به سخت یم میبه جان گلو  بغض

 رفتم. اطیبا احترام از جمع اجازه گرفتم، به ح  نکهیا

 

به طرف   میپا یعجله و بدون توجه به درد طاقت فرسا با

 یمادر و پدرم رفتم. پرستار چند قدم دور شد. محکم تن ب



راه گرفته  میجان پدرم و سپس مادرم را بغل کردم. اشکها

 شدند. یبودند و کم کم داشتند به هق هق بدل م

  ینیو پدرم تنها با نگاه غمگ ختیر  یآرام اشک م مادرم

کرد. انگار خبر داشتند دل دخترشان خون است  ینگاهم م

  ی!  اصال انگار دل آنها هم خون بود. صداوصلت نیاز ا

نفر باعث شد به پشت سرم  ک یمحکم و استوار  یقدم ها 

 یبه طرف ما م تیبود که داشت با جد ادینگاه کنم. مه 

 پاک کردم.   ی را تند میهاآمد. اشک

 د؟ یریم دی_دار

 :آرام جوابش را داد پدرم

 _آره پسرم. 

 مهربان لبخند بزند. ادیکه مه  نم یب یبار م نیاول یبرا

 .ارمیو م نیماش چی سو  رمی _باشه االن م

 دنبالمون.  انیب می زنگ زد ستی_الزم ن

 رسونمتون. ی! خودم مینجوریآخه ا شهی_نم

تشکر کرد  مانهی صم یلی! پدرم خشیرود برا یضعف م دلم

 دوباره به حرف آمد:  ی و پس از مکث

گوشه و براش خط و   هیو بکشونم  ادیخوام مه  ی_نم

بگم دخترم و با خون دل بزرگ کردم و.   اینشون بکشم و  

 هردوتون.  یزنم برا  یحرفا! حرف م نیدونم از ا یچه م



 شد.   کیبه من نزد یقدم ادیتکان دادم. مه  سر

 .دیی_بفرما

بله   یزود گذر، وقت زیچ هیو نه  هینه مسخره باز ی_زندگ

 یلیخ  یدر و رو  یعنیاونم سر سفره عقد،  ،یداد ی کیبه 

! یهات بست حی ها و تفر یخوش یحت ا یها  یاز کثافت کار

 نیاز ا یزندگ دیکه بفهم گمیم د،یگم که بترس ینم نارو یا

 رو افزون کرده...  تهاتونیبه بعد مسئول

 یتر آمد و آرام دستم را گرفت. دلم هر کینزد ادیمه 

را فشرد. پدرم لبخند  و نفسم تنگ شد. محکم دستم ختیر

 زد.

 تونیزندگ ینجوریهم بالغ، ا دیهم عاشق باش دیکن  ی_سع

قانون  د،یندار یگم ناراحت یداره. نم یروال آروم شهیهم

حداقل همو   ینجوریا یول دن،یچش ین یریو ش یتلخ هیزندگ

 .دیتا آروم باش دیدار
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. همان لحظه در خانه به صدا در آمد. دیآه کش مادرم

تند دستم را  ادیخواستم دوباره پدرم را بغل کنم که مه

خواهد پدر و    یدانم نم یو چشم غّره رفت. م دیعقب کش

 یه اهم فشردم و گوش یمادرم را ناراحت کنم. لب رو 

بردند.  رونیپدر و مادرم را ب ادی. پرستار همراه مه ستادم یا

 یرو یبه اشکها یبا اخم داخل آمد و با اشاره ا ادیمه 

 صورتم لب زد:

 _چته انگار من مردم! 

 واسه مامان بابام. شهی.. دلم تنگ م وونهی_خدانکنه د

 .نیشهر هست هیتو  نهی ا شیخوب ؟یری_مگه کجا م

 . هیاونا چجور طیشرا یدون یخودت م ست،ی ن  نای_مسئله ا

 ! ی_تو دوسال ازشون دور بود 

 .دیام از زور بغض لرز چانه

 _مجبور بودم. 

 داخل... م ی. بری_االنم مجبور

 ترکه. یسرم داره م اد،ی_حوصله ندارم مه 



 تکان داد و به باغ پشت خانه اشاره کرد. سر

 از اونجا تو اتاقم پس... می_بر

 .می تکان دادم و باهم به طرف اتاقش رفت سر

رفتم و مشغول باز کردن سنجاق  نهییآ یجلو  یخستگ با

زده بودند شدم. آرام از پشت بغلم کرد و   میبه موها ییها

فاصله گرفتم و به طرفش  یسرش را در گردنم برد. به تند

 . دم یچرخ

 بغض لب زدم: با

 بشه! دهیکش نجای_قرار نبود کار به ا

عروِس من  نکه ی؟! چته تو؟ از امگه دهی_کار به کجا کش

 دلبرم؟  یناراحت یشد

 کهنیاشم، نه انامزدد ب یمدت صور هی_من فقط قرار بود 

 زنت بشم!

جلو آمد.  یکراواتش را شل کرد و با لبخند کج   ال یخیب

برق خباثت نگاهش   نیزند و ا یچشمان جذابش برق م

 !ستیاصال خوب ن

 دست دور کمرم انداخت. دوباره

 ! یریگ ی_عروس خانم پاچه م

 گردنم زد. یرو  یدنبال حرفش خم شد و بوسه ا به



 هیکه قراره فقط  یخوام به کس یلطفا... من نم ادی_مه 

 بشم.   کیمدت زنش باشم انقدر نزد

 دهانم گذاشت. نگاهش قرمز شده بود. یرو  دست

مدت  هی یخوا ی! نکنه م؟یمدت زِن من هیگفته فقط  ی_ک

 سراغ اون بچه ننه؟!  یطالقت بدم بر گهید

 و کامل تنم را به تنش چسباند.  دی را محکم باال کش کمرم

 ...یتو ماِل من ارای_ 

 الماِل! تیباشم که خودش ب یخوام مال کس ی_من نم 

که زدم آتش در انبار باروت انداختم. تند  یبا حرف انگار

 تخت پرتم کرد. کتش را با حرص از تنش در آورد.  یرو 

 ! یاالن زنم اقتی ل یب یتو  نهی_احمق مهم ا

وارد اتاق  ی تقه به در خورد و سحر با لبخند به تند چند

 یم هیگر ندیچشمم گذاشتم تا نب  یدستم را رو کیشد. 

 زد:  ادیفر ادیکنم. مه

 است؟! لهی_مگه طو 

کارش  ارا ی شیاومدم پ نن،یهنوز مهمونا پا ادی_زشته مه 

 دارم.

 . رونیبعد، برو ب  ی_کارت و بذار برا

کارمو... مواظبش  گم یبه درک نم ،یعصاِب روان ی_ب

 حالش خوبه. نمی باش، پاش زخمه اومدم بب
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 _حله برو... 

 یرا رو ادی. دست گرم مه دمیبسته شدن در را شن یصدا

برهنه ام حس کردم و متوجه شدم دامن لباس را  یمچ پا

 باال داده.

 _نکن درد داره! 

 .نمی_بلند شو بب

نگاهش کردم. نگاهش را با لبخند   دهیو با لبان برچ نشستم

 به لبانم دوخت. 

که ماِل منه  یزیشده؟ نگفتم مواظب چ ینجوری_پات چرا ا

 باش؟!  



 قیو عم دینشست. پشت دستش را به گونه ام کش  کنارم

 نگاهم کرد. آرام زمزمه کرد: 

 _دلبرم؟

چشمانش پناه برد. کالفه چشم   یبه مشک انمیگر نگاه

 بست.

 ارا؟ ی_چرا باهات خودمم 

 کردم. اخم

 ! اد؟یمه  یخودت یچ یعنی_ 

. مستأصل چند دیدست کش  شیبلند شد و در موها شیجا از

 قدم راه رفت.

تونم مثل گذشته  یتونم بد باشم، نم  ینم یدونم ول  ی_نم

که سالها  ییخوام رفتار ها و اخالق ها یمن نمها باشم. 

 نیخوام از ا یبره! نم نیروش کار کردم با وجودت از ب 

 ! امیب رونیپوسته ب

 !؟یرحم بودن و مغرور بودن تالش کرد یب ی_برا

نگفت. پوزخند زدم که بحث را عوض   یز یو چ د یکش آه

 کرد.  

 اره ینبات ب ییچا هیسحر برات  گمیم  ر،یدوش بگ هی_برو 

 ش یپ نییپا رمیحالت خوب بشه. من م  کمی ،یبخور

 مهمونا راحت باش.



 را پاک کردم.  میلبخند تشکر کردم و اشکها با

 

 *** 

 "سحر" 

 

گذشت و همه  یم  ارایو  ادیمه   یهفته از عروس کی  بای تقر

آرام بود. به خانه خودم برگشته بودم و مادرم  یلیخ زیچ

لش را  یروال عاد یخودم آورده بودم، زندگ شیرا هم پ 

 از سر گرفته بود.  

ام را  ییآمدم و چا رونیزنگ در خانه از فکر ب یصدا  با

را کم کردم و بلند شدم.   زونی تلو  یگذاشتم. صدا زیم یرو 

بودم حتما  ادیدر را بدون پرس و جو باز کردم. منتظر مه

که وارد شد، باعث شد  یکس یخودش است. در باز شد ول

 چشمانم درشت شود. لبخند زد.

 .زدلمی_سالم عز

 _تو؟!

 .د یکش آه

 سحر... میحرف بزن دی_با

 ! ؟یحرف زدن گذاشت یبرا ییهست؟ جا ی_حرف

 _لطفا...



 بستم. چشم

 ؟ یدار  یطاها! چرا دست بر نم ری نکن ام تمی_اذ

 دارم._چون دوست  

شدنش را که حس کردم، فورا چشم گشودم.    کینزد

 نکهیا یآور ادی. با دیام با شور چرخ افهیق ینگاهش رو 

نشسته بودم با عجله و دو بدون   شرتیبا شلوارک و ت

 به طرف اتاقم رفتم. یحرف چیه

و هزار بار بر خودم لعنت   دمیقهقه اش را شن یصدا

 فرستادم!

را بستم. با  شانم یپر یالباسم را عوض کردم و موه زود

 ستادهیدر ا یرفتم. هنوز جلو  رونیاز اتاق ب تی عصبان 

 بود.

 !ه؟یقصدت چ ریام  ی_جد

 بلند کرد.  سر

دوست دارم. دوست  یبفهم نهی_دوست دارم نفهم! قصدم ا

 ؟؟ یفهمیدارم م

 آبرو دارم! نجایمن ا یروان واشی_ 
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کنم، اومدم باهات حرف   یزیآبرو ر ومدمی_قربونت برم ن 

 .نیبزنم هم 

 تکان دادم.  سر

 ...یکالفه ام کرد نیبش  ای_ب

 و پشت سرم آمد. مقابلم نشست. د یکش آه

که  یگفتن ندارم. تنها حرف یبرا یادیسحر، حرف ز  نی_بب

  یبدون خوامیکه چقدر دوست دارم. م نهی بزنم ا تونمیم

 دادم. رییبخاطر خودم و تغ

 .دمیخند تلخ

 !یکرد ر یی_آره هفته قبل معلوم شد چقدر تغ

 _سحر لطفا... بخدا بخاطر تو بود.

 _بخاطر من... 

 را پس گرفتم. حرفم



 تونم باورت کنم. ی_طاها، نم

ندارم، انقد   یمن عجله ا ی. ولیدار دونم و حقم ی_م

کنم،   یکه االن پا پس بکشم و برم. تالش م دمینکش یسخت

 .ارمیو از اول به دست م زیاعتمادت و قلبت و همه چ

و دلم تند تر  دینقصش چرخ یصورت ب  یرو  چشمانم

 داند هنوز قلبم را دارد! ینم ینواخت. لعنت

  ،یخوام باهام خوب باش ی_سحر بهم فرصت بده. اصال نم

 .نیهم  یرینگ  دهیفقط قول بده کارام و ناد

 ..ی_تو اگه من و دوس داشت

 :دی حرفم پر انیم

شده عالقه   شتریب یل ی_داشتم بخدا دوست داشتم و االنم خ

 ام.

 تنگ شد و نگاهم را از صورتش گرفتم. نفسم

 طاها... ریبگم ام  یدونم چ ی_نم

کن اون   ی. سعنیهم نزن فدات شم، فقط صبر کن ی_حرف

پاک   ،ی احمق و کثافت چه تو ذهنت هست و پاک کن  یطاها

تو  قی ال نکهیکن چون عوض شدم. بخاطر تو، بخاطر ا

 باشم.

 را با دو دستم پوشاندم. صورتم

 ! زی... ذهنم و بهم نرری_لطفا برو ام



  ،یبنداز  رونمیاگه از خونه اتم ب ی که برم، حت ومدمی_ن

 تو دل و ذهنت لونه کنم. کنمیم یکار

طاها،   ریخودم ام ی! ولم کن، تنهام بذار... نمی_نکن لعنت

 بشم.  زاریب یخوام دوباره بشکنم و از زندگ ینم

نگاه  انمیبه چشمان. گر یبلند شد و با نگران  شیجا از

 کرد.

 .رمینکن م هی_قربون چشمات برم، گر

دهد  ی نم اجازه یگرفتم. لعنت ریو نگاهم را از ام دمی گز لب

 خواهمیلحظه هم از ذهنم دور بشود، هر بار که م کی

 تواند عشقش! یم شهیدر دل و جانم ر شتری حذفش کنم، ب

 :ادیمه   یدر خانه بلند شد و به دنبالش صدا  یصدا

 ؟ ی_سحر جان هست

 ریشد. ام دهیطاها هم زمان سمت هم کش ریمن و ام نگاه

 : دمیکش غیسمت در رفت که ج

 !ریام_بدبختم نکن 

 کنم قشنگم. تیخوشبخت خوامی_م

تصور به  یدنبال حرفش در را باز کرد. چشم بستم، حت به

 هم ترسناک بود! ادیعکس العمل مه 
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وارد خانه شد  یحرف  چیبدون ه ادیبر خالف انتظارم مه  اما

اش به  یو در را بست. با ترس نگاهش کردم. نگاه جد

 طاها بود. ریام

 سر تکان داد. ریام

 ...ادی_سالم مه 

لب  ریتکان داد و نگاهش را به من دوخت. ز یسر ادیمه 

 دیکش ی طاها آه ریآرام جوابم را داد. ام یلیسالم دادم که خ 

 رف آمد.و به ح 

حرف زدن   یبرا ییدونم به قول سحر خودم جا ی_نم

بکنم باورتون   یهرکار ه،یبگم تکرار ینذاشتم، واقعا هرچ

ضربه    کباریکه  یدونم. آدم یم نارو یخودم همه ا شه؛ ینم

و بهش فرصت داد،  دیباز بخش شهیزده و رفته رو م

 ی کنه، ول ریبزنه که دِل طرفش و بازم تسخ یی حرفا  تونهیم

 یدل و روح سحر و در هم شکستم، هرچ اکه باره یمن



 یبد یدونم در حق هرکس یم ادیاست! مه  دهیفا  یبگم ب

 یهارو براش م نیو بهتر یهست نی سحر بهتر یبرا ،یکن

خودم و ثابت  دیبذار گهیبار د کی بار فقط،  کی ،یخوا

که دوباره وارد  یازه بددونم سخته برات اج یکنم. م

  سمیپاش وا دمی قول م ونهمرد یبشم، ول نتیزتریعز یزندگ

 که بهش زدم.  ییو خودم بشم مرهم تمام زخمها

 زد. ریبه شانه ام یآرام دست یلیخ ادیمه 

 باهات حرف بزنم. دی_با

به من   ینگاه  مینبود!؟ ن بیعج یکم ادیرفتار مه  نیا

 طاها را مخاطب قرار داد. ریانداخت و دوباره ام

 .می مرد و مردونه دو کلوم حرف بزن رونیب میبر  ای_ب

 دمیدر را شن یو سرم را با دو دست گرفتم. صدا دمی گز لب

انقدر   د،یترک یحرکت ماندم. سرم داشت م یو همانگونه ب

  ب،یشهر غر کینقطه  نیآشفته بود که انگار در شلوغ تر

... چند  د یچیپ یبلند چند دس فروش در گوشم م  یصدا با 

واضح نبود.   میکدامشان برا چیدس فروش که حرف ه

زبانشان را هم  یکه حت یشده بودم در شهر مانگار که گ

 ! انگار...دمیفهم ینم

شانه ام سر بلند کردم. صورت  یرو  ینشستن دست  با

 وانیل کیتارم ظاهر شد.  دگانِ ید یطاها جلو  رینگران ام

 دستم داد. یآب و بسته قرص



 و بخور دورت بگردم بعدش برو استراحت کن.  نی_ا

. لبخند رمی آب و قرص را از دستش بگ وانی توانستم ل فقط

 گفت:  دیرفت. قبل از خروجش با تاک اطیزد و به طرف ح

 .میری_بخور حتما، بعدشم برو بخواب ما خودمون م

  رونیب یرمقم قرص یو با دستان ب زدم  یبند می ن لبخند

که  یزبانم گذاشتم، تلخ است... تلخ یآوردم. قرص را رو 

نفس سر   ک ی! آب را ردیرا از من بگ یقرار است درد

اش زود   یمسکن نبود. تلخ  یاز تلخ یخبر گری. ددمیکش

برد،   یزمان م یساعت میگذشت، درمان کردنش هم تنها ن

افکار  یبرا  ی.  سرردیگ یرا از من م یاما درد بزرگ

سر و ته ام تکان دادم و به طرف اتاق مادرم  یمسخره و ب

تواند حالم را خوب  یرفتم. تنها آغوش گرم و امن او م

 کند.

 

 

 

 #Part_163 

 

 

 



 

 ارای# 

 

 

 اش نگاه کردم.  یبه صورت زخم ینگران  با

 اد؟ یشده مه  یچ یبگ  شهی_م

 .می زن یعصابم خورده فعال، بعدا حرف م ارای_ 

دنبال حرفش از جا بلند شد و به طرف اتاق خواب  به

 رفت.

 بعد بخواب. ادیمه  ریدوش بگ هی_برو 

و به طرف   دمیسرش را در جوابم تکان داد. پوف کش فقط

 یدم کنم. معلوم بود زخم و کبود ییآشپزخانه رفتم تا چا

اجازه نداد به  یصورتش بخاطر دعوا است! اما حت یها

 مرهم بگذارم!  شیدست هم بزنم چه برسد برا شیزخم ها

 

 *** 

 

 نیو به طرف اتاق رفتم، دستم بند بود به هم ختمیر ییچا

 چند ضربه به در زدم. میر با پاخاط



 دستام بنده. یکن یدر و باز م ادی_مه 

که حرف از دهانم خارج شد، در اتاق باز شد و   نیهم

که مشغول خشک کردم   یبا باال تنه لخت و در حال ادیمه 

زدم و داخل رفتم.  یظاهر شد. لبخند میبود جلو  شی موها

 انداخت و در را بست. ییچا ینیبه س ینگاه مین

راه  یمهمون یایاستراحت کنم، نگفتم ب  خوامی_گفتم م

 ! یبنداز

 راه انداخته؟؟  یمهمون  خورهیم ییچا ی_هرک

 نصف شب! 2االن وقتش نبود، ساعت  ی_نه ول

بتونه ذهنت و آروم   کم ی دیگفتم شا ، ی_خب تو االن برگشت

و   یرم تنها باش  یم ،یخوا یدونم! نم یکنه، چه م

 . یاحت کناستر

کرد با  یرا خشک م شیکه داشت با آن موها یا حوله

 تخت خواب پرت کرد.  یحرص رو 

 کم زر بزن!   نی_بش

 یراهم رو  ینیتخت نشستم. س یو آرام رو  دمی گز لب

  یو نگاه ب دیمن دراز کش یکنار تخت گذاشتم. جلو یعسل

 حالش را به سقف دوخت.

 اران؟ی_ 



 یکس چیزد! اصال ه یبار بود اسم کاملم را صدا م نیاول

 عادت ندارد مرا به اسم کاملم صدا بزند!

 کردم طپش قلبم را مهار کنم و آرام جواب دادم. یسع

 _ج... جانم؟ 

 به طرفم برگشت. سرش

 ام؟! یآدم بد یلی_من خ 

 دونم...  ی_نم

 که ناراحت نشم.  یگ ینم یول یدون ی_م

 و ادامه داد. دیشک ینگفتم که خودش آه یزیچ

 واقعا چرا...  کنمیدونم. دارم فکر م ی_آره بدم، خودم م

 گذاشتم. شیبازو  یرفتم و دستم را رو کشینزد

 اد؟ یشده مه  یزی_چ

غم و    یو با کل قیرا به چشمانم دوخته شد، عم نگاهش 

 .ی ناراحت

دوسم   ای یترس یازم م ؟یباهام خوب بود شهی_چرا هم

 ؟ یدار

من دوستش داشتم. منکر  یزدم، احمقانه بود ول لبخند

که دلش بند نباشد، هر   یزن یشوم، ول ینم ادیترسم از مه 

 یکه پا یرود! زن یکند و م یم  دایپ یجور شده راه خالص

 شک عاشق است. ی مرد مانده، ب ک یخوب و بد 



بعدش به  یول  دمیترس یازت م ل ی_دوست دارم. اون اوا

 شقت شدم. عا ی طور کامال احمقانه ا

 زد. پوزخند

 _واقعا هم احمقانه! 

 شیبازو  یاز رو  یاز حرفش گرفت و دستم را به آرام دلم

افتاده؟ نکند حاال همان اندک   ییبرداشتم. نکند به فکر جدا

هم که به من داشت را ندارد! مچ دستم را  یت یحس مالک

 محکم گرفت که با تعجب نگاهش کردم. کج لبخند زد.
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دفعه در آغوشش پرت شدم و محکم دستانش دور تنم  کی

 قیبرد و چند نفس عم میبا عطش سر در موها چفت شد.

 .دیکش

 وقت! هی  یدست از حماقت هات برندار ارای_ 

 اد؟؟ یمه  یگیم  ی_چ

 را تکان داد و آرام زمزمه کرد. سرش

 دونم خودمم...  ی_نم

خواهد من   یکند. حماقت؟! م یحمله م میبه گلو  بغض

بمانم  یکس یخواهد تا ابد به پا یعاشقش باشم؟ م شهیهم

 !؟دهیبه من نبخش یعشق چیکه ه

 که اجازه نداد. مییایب رونیاز بغلش ب خواستم 

 _بمون...

 و ببرم آشپزخانه و بعدش... ینی_س

 نداد حرفم را تمام کنم. امان

 _گفتم بمون! 

 نگفتم.  یزیبستم و چ چشم

 

 *** 

 



 .دمیبه شانه اش کش یدست آرام

 جبران کنم واقعا.. یدونم چجور ی_نم

 زد. لبخند

 جبران کنه. تونهیم نی_بمون.. ا

 کنه.  یو درست نم یزیتونم سحر! موندن من چ ی_نم

  راتشیی خودت شاهد تغ ؟یو دوسش ندار  ادی_تو مگه مه 

رو به هردو تاتون تلخ  یو زندگ  یمون ی! چرا نم؟ینشد

 خواهر!  یکنیم

با   یکس چیه  ست،یمن ن یجا یکس چیسحر، ه شهی_نم

که پشت سر گذاشتم آشنا   ییو عذاب ها دمیکه کش ییدردها

بد... خودمم که به  یخوبه و چ  یدونم چ ی! خودم م ستین

چیزي و عوض   ای یکس  ستی دونم موندنم قرار ن یم یخوب

 کنه.

از  یلیخ زیو همه چ  ادیدنبالت ب ادیممکنه مه  ،ی_اگه بر

 االن بدتره بشه!

 زدم.  پوزخند

االنه سحر... سحر واقعا  نیحالت ممکن هم نی _بدتر

و دوسش دارم که بتونم  ادیمه  یبرام نمونده، انقدر  یصبر

درصد  کی یتمام عمرم و کنارش باشم، ناراحت باشم ول

 چیباور کن سحر ه یبذارم، ول شیزندگ یمثبت تو  ریتاث

 نداشتم. شیزندگ یچه بد چه خوب تو  ، یر یتاث



 کرده.  ریی تغ یلیاطر تو خحس کامال اشتباهه! اون بخ هی_ 
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 کرده زمزمه کردم: بغض

 _از کجا معلوم بخاطر من بوده آخه!؟ 

 باشه؟   تونهیم ی_بجز تو، بخاطر ک

 ی ر یتاث چیبودم و ه ادیمه_خانواده اش... من چن سال با 

شد. حاال  یروش نداشتم، روز به روز بد و بدترم م

 یمادرش چجور  دهید ضه،یپدرش مر  دهیو د رانیبرگشته ا

به خودش اومده و    کنه،یم یهر کار شیخوشبخت یبرا

 .نیبهتر شده هم کمی

! من  ؟ یو نسبت به خودت باور ندار ادی_تو چرا عشق مه 

 عشق و حس کردن...  نیمه اکامال، اصال فقط من نه، ه



  میگونه ها یشروع کردند آرام رو میو اشکها دمی گز لب

 شدن.  یجار

کنم! سحر   یحس کنم، که نم دی_من... این عشق و من با

وقت   چی ه یممنونم بابت تموم کمک هات واقعا، اگه نبود

 . رمیو بگ یمهم میتصم نیتونستم همچن ینم

 لب زد. یکالفگ با

 حواست هست؟   ارای یادیمه  یو رسم  ی_تو االن زن عقد

 .دمیخند تلخ

 کنه. یو عوض نم یزیچ چیه نی_ا

 سوال بپرسم. هی  ارای_ 

 .زمی_بپرس عز

 ؟ یمصمم شد تیدفعه واسه تصم کیافتاده که  ی _اتفاق

برنامه و   یجوابت و بدم که کارم ب تونمیحد م نی_در هم

 یممنونم، زندگ یلی. بازم بابت کمکت خستیخودسرانه ن

 .یهام و نجات داد نیزتریعز

  یکه کمک اصل ی_خدا برات نگهشون داره قشنگم. از کس

 ...ارای لطفا براش دعا کن  نکه یکرد و ا دیو کرده تشکر با

 زدم. لبخند

 !شی_بهتره توهم ببخش

 شود. یاوهم کدر م نگاه



  ،یو کنارش بمون یو ببخش ادیمه  ی_هروقت تو تونست

 طاها رو ببخشم.  ریام تونمیمنم م

االنم   نیو ببخشم، اصال هم ادیمه  تونمی_من م 

که من حس اون و باور ندارم،  نهی ... مسئله ادمشیبخش

 طرفه است.  کیدر واقع عشق من  یعنی

و  ریام  انتیو چند بار خ نیمن بعد از چند ی_انتطار دار

 باور داشته باشم؟!

 رهیخ یهرچ دوارمیتو... ولش کن اصال. ام کنهی_فرق م

 و به صالحته قسمتت بشه.
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 بلند شدم. میجا از

 .نیشب که خونه ما دعوت ؟ ی ای.. تو هم نمگهی_من برم د



 کار دارم. یکمیمن..  امی_قربونت برم نه فعال نم

کافه را ترک  یلبخند سر تکان دادم و بعد از خداحافظ با

  ،یخانیاسم فرزام عل دنیام زنگ خورد با د یکردم. گوش

 ام یپ کی در هم رفت و رد تماس زدم. به دنبالش  میاخمها

 فرستاد.

 به نفع خودته!( ی)جواب بد

ام را خاموش کردم. واقعا تاب و    یو گوش دمیکش وفپ

 نداشتم. دیحادثه و مشکل جد کیتحمل 

 

 *** 

 ''مژگان''

 

 از فکر خارج شدم. ایبلند پر یصدا  با

 به مژگان خانم خبر بدم. دی_لطفا صبر کن 

بلند شدم، همان لحظه   میو از جا دمیبه صورتم کش یدست

 شد.   دایپ ادیعبوس مه  افهی در اتاقم به شدت باز شد و ق

 حرص لب زد: یآرام و با کم ایپر

! ن ییپا ارنی_مژگان خانم کم مونده بود بزنن فکم و ب

 ... نیخوایامروز و م نیخودتون گفت

  دمیکالمش پر انیو م دمیکش پوف



بابت   خوامیجان من معذرت م ایپر  یبر یتونی_م

 رفتارش...

 تکان داد و در را بست. یسر

 ادیکه  یباال آورد یشده؟ باز چه گند یزیچ ادی_خب مه 

 ؟ یعمه خانمت افتاد

  یقیبرداشتم و آتش زدم. پک عم یگاریدنبال حرفم س به

  یبلند و رنگا رنگم رو  یزدم و در همان حال با ناخون ها

 .دیدست کش  شیضرب گرفتم. کالفه به موها زمیم

 خسته شدم. یلیخ ی_مژ

 دادم. رونیرا در کمال آرامش ب گاری س دود

 !ی_تو عالوه بر خودت همه رو خسته کرد

 مقابلم نشست و درمانده زمزمه کرد:  یصندل یرو 

 و...   ایتال یبرم ا خوامی. مدونمی_م

 اد؟یمه  ی _و چ

 و جمع کنم. می_کال کار و کاسب

 زدم.  پوزخند

روزا  نی و کشت و کشتار ا ی و حروم خور ی_کاله بردار

 خان!؟ ادیمه  میخبر یو ما ب یو کاسب اسمش شده کار

 تو سرم کمکم کن.  یکارام و بزن یه نکهیا ی_به جا



حقته،   ی. ولکنمیکمک م نبارمیکمکت کردم، ا شهی_من هم

 کمه واست! خب؟ نامیا ش ییخدا

 خب!؟ ی_چ

 ه؟ یکارت چ نیا ل ی_دل

 ! کنم؟یدارم م ی_کار بد

  پرسمی! سوال مخبرم؟یزدم و خودم ب یزر نی_من همچ

 فقط.

  تشیاذ گهیخوام د یخوام از دستش بدم. نم ی... نمارانی_ 

 کنم.

 ؟یشد_پس عاشقش 

 ! ه؟یعشق چجور یدونم.. مژ ی_نم
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 زدم.  لبخند

خوب    کنهیکه آدم و وادار م  هیخوبه... حس یلی_خوبه، خ

 . کنهیکه آدم و اصالح م یباشه. حس

 تی ها هدا  یعشِق که من و داره به سمت خوب یعنی_ 

 کنه؟ یم

گم جنون به  یگم عشق نجات دهنده است، نم ی_من نم 

حِس جهانه، اصال هم  نیمنطق تر یگم ب یهمراه داره، نم 

 نهارو یزنم، تمام ا  یها و رنج هاش دم نم یاز خوش 

 کنه!   یخودش به تو ثابت م

  ؟ی_عاشق شد

که عشق و لمس نکرده باشه، عشق و حس نکرده   ی_آدم

 زنه.  یوقت انقدر با غم ازش حرف نم چیباشه، ه

 ! ستیکنه خوب ن نیکه آدم و غمگ  ی_حس

 . ستین یبشه، آدم خوب نیکه با عشق غمگ یکس دی_شا

 ! ستین ی_منطق

 مانیبودن عشق ا  یبه منطق یکس چ یه ست،ین ی_مشکل

 نداره...

 یگم بده ها، ول یدارم. نم قی غم عم هیحسم  نی_منم با ا

  کنهیم من و شرمنده یعنیکه االن هست بده..  ینجوریا

 ...ارا ی شیخودم، پ شیپ



 خاموش کردم.  یگاریرا با حرص در جا س گارمیس

 ؟ یدوسش دار ی_به خودش گفت 

 _نگفتم. 

 . نهی _اشتباه تو هم

 با کارام بهش ثابت کنم.  خوامی _من م

داره دوست دارم و بشنوه!  ازیزن ن هی... یکن ی_تو غلط م

 نی... اخورهیبه چشم نم یهم بکن  یهرکار ،ینگ ادیمه 

داره به روش  ازیزن ن هیزنه که انکار کنه،  کیخصلت 

داره بشنوه  ازیزن ن ه ی ،یکنی م یبخاطرش هرکار  یاریب

 که برات مهمه...

 تونم.  ی_نم

 ! یبدهکار   ارایچقدر دوست دارم به  یدون ی_چرا؟! م

بگم  ادیانقدر شرمنده اش هستم که عارم م  یدونم ول  ی_م

 دوسش دارم. 

 _چرته حرفات! 

 .ی_مژگان اومدم که کمکم کن

 کردم.  ادیبه مه  یخورد. اخم  یهمراهم زنگ م تلفن

  میزن یسحر چکارم داره بعدش حرف م نمی_صبر کن بب

 باهم.  میکنیحلش م

 را جواب دادم. تماس



 ؟ی _جونم سحر

 ؟ یخوب ی_سالم مژ

 سرم شلوغه قشنگم. یکمی_قربونت... کارت و بگو 

 خواد بره. یم ارایهستش..  ارایو  ادی_در مورد مه 

 بلند و متعجب گفتم: یصدا  با

 بره؟؟  خوادی! کجا م؟ی_چ

و ترک کنه. بخدا از صبح  ادیمه  خوادیم یدونم ول  ی_نم

 .کنمی دارم سکته م

 سحر...  شگاهیآرا ای_ب

 .امی_االن م

نگاه کنم.  ادیجرات نداشتم به مه  یرا قطع کردم ول  تماس

 اخم کرد.

 افتاده؟  ی _اتفاق

 ؟ یخبر دار ارای_از 

 یزیازش ندارم.. چ یخبر گهید دمشی_نه، صبح خونه د

 ؟ یشده مژ 

  ادیفعال! بذار سحر ب ی عنی فتاده،ین یاتفاق  چی _نه ه

 . میزنیدرموردش حرف م



 ادیواقعا بخواهد مه   ارایدر جانم رخنه کرد، نکند  استرس 

 را ترک کند؟!
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 "یارا" 

آرام پتوی را رویش کشیدم و در حالی که عقب گرد می 

 کردم، زیر لب زمزمه کردم: 

 _کاش می تونستم تا آخر عمرم کنارت باشم.

با بلند شدن صدای تلفن همراهم زود از اتاق بیرون رفتم 

و گوشی را برداشتم. انقد با عجله این کار را کردم که 

 اسم و شماره توجه نکردم.اصال به 

 _بله؟ 

 _سالم یارا خوبی؟لعنتی بر شیطان فرستادم.



 _سالم. امرتون!؟

 _امر چیه خوشگله، خواهش دارم.

 میشه حرفتون و بزنید!  _ 

 _یارا جدی میخوام باهات یه شروع تازه داشته باشم.

_حالت خوبه فرزام؟ من متاهلم! یه شروع تازه؟! کجا 

ازت بی خبر بودم، کجا بودی وقتایی  بودی وقتی که من 

که از دلتنگیت داشتم می مردم، کجا بودی شبایی که با 

خیالت تا صبح بیدار موندم! شروع تازه لعنتی آخه چه  

 شروعی... گند خورده به زندگیم.

اشکهایم روی گونه ام می ریزند و صدایم با حقارت بلند  

 می شود.

ن برای اولین _فرزام عوضی ترین آدم زندگیم بودی چو 

بار احساساتم و برات خرج کردم، چون واسه خودم باهات 

یه دنیا ساخته بودم، چون... فرزام اگه تو اون زمانی که 

باید، می بودی، من االن اینجا نبودم! اگه تو می موندی، 

من تو خونه این شیطان نبودم! احمق اگه تو بودی من  

ام، دور از تو، دلبر یه شیطان نبودم! من دور از خانواده 

تو کشور غریب، میون اون همه آدم گرگ صفت، تو یه 

گله الشخور و بی صفت، کنار هزارتا خالف کار و الابالی 

دو سال زندگی کردم، دوسال هرچی که برام کابوس بود و  

 لمس کردم!



 _آروم باش لطفا یارا خواهش میکنم.

 سرش داد کشیدم.

 _آرومم...

 ادم.نفس عمیقی کشیدم و ادامه د

_میشه گم شی از زندگیم؟! میشه اجازه بدی خودم و پیدا 

 کنم؟ 

 _نه.. چون میخوام جبران کنم.

_فرزام چیو جبران می کنی؟ من االن زن یکی از  

بزرگترین قاچاق چیای مواد مخدر و انسان هستم! من االن  

عاشق یکی از بی رحمترین و بی احساس ترین آدمای 

من و کم میکنه، هر عمرم شدم و هر لحظه این عشق 

لحظه نابودم می کنه، داره مثل خوره غرور و شخصیتم و 

می خوره... تو مقصری، چون من پشتم به تو گرم بود، 

چون وقتی تو بودی قوی بودن و یاد نگرفتم و وقتی رفتی  

 یه آدم ضعیف بودم با یه خروار مشکل های الینحل!

 _یارا من نمیخواستم حالت و بد کنم.

، حالم و بد کردی فرزام علیخانی.. کاری _ولی کردی

کردی از خودم و تو و هر الشخوری که توی این حالم 

 دست داشته بیزار بشم!

 میکنیم.  _فردا صحبت  



 _دیگه بهم زنگ نمی زنی احمق!

به دنبال حرفم تماس را پایان دادم و گوشی ام را روی 

 مبل پرت کردم.
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 هین کشیدم و با تعجب سمتش برگشتم.با صدای مهیاد، 

_قضیه این پدر سگ و همین امشب کامل برام توضیح 

 میدی...

آب دهانم را با صدا قورت دادم و به قیافه اخمو و جدی 

اش بار دیگر نگاه کردم. دست به سینه و جدی نگاهم می 

 کرد.

 _خب... قضیه نداره. می دونی خودت.

، کیه؟! چرا انقدری _نه نمی دونم. توضیح کامل میخوام

 برات مهمه که زار زار گریه کنی براش؟؟ 

 _من برای فرزام گریه نکردم.

 اخمش شدت گرفت.



_یه بار دیگه اسمش و به زبون بیاری زبونت و بیخ تا 

 بیخ می برم، می دونی که میکنم!

 سر تکان دادم. 

 _واضحه همه چیز توضیح نمی خواد.

 _می خواد.

طرفم آمد و مبل مقابلم نشست. اشاره به دنبال حرفش به 

کرد من هم بنشینم. آرام نشستم و با ترس نگاهش کردم.  

 دندان قرچه ای کرد و خفه لب زد

 _من شیطانم؟ 

 _خودت می گفتی...

 _هستم. نه یعنی، بودم. بخاطر توه احمق تغییر کردم.

 پوزخند زدم. 

 _بخاطرمن نبوده.

یزنی به _پس بخاطر کی بوده آخه!؟ چرا خودت و م 

 نفهمی!

 _چون کاری نکردی که بفهمم.

_فعال این بچه بازی هارو بیخیال، بگو فرزام علیخانی 

 کیه.

 کالفه پوف کشیدم.



_اولین پسری که تونست قلبم و به دست بیاره، اولین 

 آدمی که به حریم دلم راه پیدا کرد. 

صورتش روبه قرمزی می زند و چشمانش خمار می شود.  

 و بازوانش ترس در دلم زنده می کند.رگ برجسته گردن 

 _مهیاد، فرزام آدمیه که تو گذشته من بوده. 

 _ولی االنم هست.

_نیست مهیاد، خودش هیچ نقشی تو زندگیم نداره، آدمی 

که به من و احساساتم پشت کرده هیچ ارزشی واسه من  

 نداره.

 پوزخند زد و تلخ و با طعنه لب زد

پشت کنه و بره و هیچ  _منم باید برای آدمی که می خواد

 ارزشی قائل نشم؟؟ 

 _یعنی چی؟

موهایش را چنگ زد و یک دفعه صدای بلندش در خانه 

 پیچید. 

 _میخوای بری یارا، میخوای پشت کنی و ولم کنی!

 مات می مانم، سرم گیج می رود و دلم پیچ می خورد.
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 انیاز م  ییکنم اما آوا یبار دهانم را باز و بسته م چند

سرم    یباال قایبلند و دق شیشود. از جا ی لبانم خارج نم

 . ستادیا

 _حرف بزن.

 یو لب م زندیر یگونه ام م یبدون فرمان رو  میاشکها

 گزم.

 _من... 

؟ من  شده ی! بگو چ؟یبر یخوایچرا م ارا؟ ی ی_تو چ 

 یبرداشتم، من حداقل از گند کار یقدم هی یزندگ نیواسه ا

شرط و   ی ه رم،ی م یگفت  ی! هیتو چ یهام گذشتم ول

 ...یبر میروز اجازه بدم از زندگ هی یشروط گذاشت

 گرفت.  ینفس 

 یواسه موندنت ندارم. ول  یاصرار چی ه  ارا،ی_باشه 

حاال با تو  ره،یم ذارهیخوب بشم م یهر وقت با کس  ،یدید



 یبرداشتم دلتو زدم. برو ول یقدم نکهی هم یخوبم نبودم ول 

سوال   ریو اون و غرور من و ز نیبا گرفتن کمک از ا

 یبر یخوایم ینبر! فردا بهم بگو برنامه ات رو که چطور 

 یندارم، فقط نم ت یبه زندگ ینترس کار ،یریم و کجا 

 جز خودم کمکت کنه.  یخوام کس

 یاضافه م میو تنها به شدت اشکها میتوانم بگو  ینم  چیه

خانه را ترک کرد. انقدر تند در  یبلند  یشود. با قدم ها

 خوردم. میدر جا یخانه را بست که تکان سخت

  چی بودم، ه دهیکردم واقعا! به ته خط رس یچکار م دیبا

 نکهیتوانست حالم را خوب کند! ا ینم زیچ چیکس و ه

حوصله   یفرارم از همه بود، چون حت یبروم، فقط برا

  یحتحس بودم،  یراهم نداشتم! ب یو عاشق یخوشحال

درونم  یحس خوب چیاز مهم بودنم گفت هم ه  ادیمه  یوقت

 کیآدم از   دیدان یشدم. م   تیاذ شتریب یمتولد نشد، حت

خود   نیو ا دیآ یسر شلوق نم زیچ چیبه بعد با ه ییجا

و عذاب آور... به قول   یجی مرگ تدر کی مرگ است، 

و همان لحظه اگر  باست یدر وقتش ز یزیمعروف هر چ

 یبرا یلذت بخش است، وقتش که نباشد، رمق فتدی اتفاق ب

عشق   نیماند. من انقدر در ا یخوشحال شدن هم نم یحت

داد  می پس زده شده بودم، انقدر در جواب قربان صدقه ها

بارم شده بود که حاال مهم بودن و نبودنم  ریو هوار و تحق

 کرد. یبه حالم نم یفرق
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 جواب داد حیصر

سحر و دوس  ایچون به اندازه تموم دن شهی_آره روم م

تونم فکر نبودش  یدارم، چون جونم به جونش بنده و نم 

درکم   ادیلحظه هم بکنم. مه   کی یبرا  یو نداشتنش و حت

 فرصت بده خودم و ثابت کنم. زتیکن، تو رو جون عز

 !گهیم یخود سحر چ نمیبب  دییای_باشه ب

 .میش ی_فدات شم مخلصتم ممنونم. حتما مزاحم م

 .دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 _خدا حافظ

 _خدانگهدار

 صورت گرفته مژگان نگاه کردم.  به



 _تو چته؟

خوبتون و با  یروزا دیدر آسون دارچق کنمی_دارم فکر م

به سن من   ی! وقتدیگذرون یاز هم م یوناراحت یدلخور 

بشه و  رتونیگ بانیگر یمشکالت زندگ یوقت  د،یبرس

 یم  د،یدغدغه هاتون گم کن ونیخودتون و عالقه هاتونو م

 . دیگرفت  دهیو ناد یناب و با ارزش یچقدر لحظه ها دیفهم

بد  یلیخونه پدرم حالش خ رمینکن فعال... من م حتی_نص

 بود صبح. 

 تکان داد.  سر

 . امی_منم شب م

 رفتم. رونیب یکردم و از خانه مژ یخداحافظ

چشمان به خون نشسته ام  ر یتصو  ستم، یا ی م نهییآ  یجلو 

فشارد و   یرا م میگلو  یدهد. کس یاوج حقارتم را نشان م

دهند! عشق  یر مقلبم را مورد هجوم قرا زی ت ییچنگال ها

  نیرحم من طعم ا یمعشوق ب ایرحم است!؟  یآنقدر ب 

 عشق را آنقدر تلخ و گزنده کرده!

 میقدرت هجوم اشکها یکشم ول یبه صورتم م یدست

 یم سیرا خ میزود دوباره گونه ها یلیاست و خ شتریب

 ینم  شیعشق و درد جان فرصا نیا فی کنند. من حر

 شوم! 

 



 

 

 #Part_172 

 

 

 

 

حرف جواب  یتوانم ب یخورد و تنها م  یزنگ م تلفنم

 یم نیطاها در گوشم طن ر یگرم و مردانه ام یدهم. صدا

 اندازد. 

 خانوم.  ارا یباهاتون حرف بزنم  دی_با

پسر بغضم  نیا شی هستم که پ ریگزم و چقدر حق  یم لب

 کند. یسر باز م

 .د یکش آه

من تا   د،ییایهروقت حالتون خوب شد ب فرستمی_آدرس و م

 ...ری شب اونجا هستم. روزتون بخ

 یسکوتم ب دیفهم بهیغر نیو چه خوب که ا میگو  ینم  چیه

و درک کرد ادامه دادن مکالمه تنها حالم  ستین یاحترام 

 دنیخورد و با د یام زنگ م یکرد. گوش یدتر م را بد و ب

سکوت گذاشتم و به طرف  یرا رو   یخانم گوش هیاسم مار



  یبی در وجودم شکسته بود! حال عج یزیاتاقم رفتم. چ

 چیخوب شدن ه یتوانستم برا ینم یکه حت  یرداشتم، جو 

 کنم.   دایپ یراه حل

درمان شود،  تیتواند برا ی کس نم چیوقت ها ه  یبعض

 یکه جانت به جانشان بند است، حت ییهمان آدم ها یحت

از غم و   یتواند با بودنش اندک یهم نم نتیزتریعز

من در این برزخ مانده ام، همه  نکهی اندوهت را بکاهد، ا

است،   شیاست که تمام قلب و روحم برا یکس ریتقص 

دلم را نداشته...  یبار هم هوا کی یکه حت یکس ریتقص 

 یوجود خودش هم نم یکه حت نجاست یمسئله ا یسخت

 تواند حالم را خوب کند!

 

 *** 

 

  نانیبه طرف دستم آورد و با اطم زیم یرا رو  دستش

 فشرد.

خوب شدن    یبرا ن،یخواهر نداشتم هست ی_شما هم جا

 .کنمیم یحالتون هر کار

 شرمنده شما هستم آقا طاها.. ی_من به اندازه کاف

 به شما نکردم. یکمک چی_شرمنده چرا! من ه

 _اما اون پول...



 نداد حرفم را کامل کنم.  اجازه
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که  ریزن و مرد پ  هی_من اون پول و به شما ندادم، به 

 چیشده بودند دادم. من به شما ه ریگ نیتصادف زم یتو 

 نکردم. یکمک

من هستن. اما من  ی_اما اون زن و مرد تموم زندگ 

بمونن   نکهیسالهاست بخاطر اون زن و مرد، فقط واسه ا 

عذابه تحمل کردم! من... شما من و   یو نفس بکشن هرچ

 یدوباره م یبه من جون و زندگ  نی شما دار ن،ینجات داد

 .نیبخش

خوام دوستانه باهم حرف   یچون م  ارا ی گمی م ارا،ی  نی_بب

وابسته بشه، آدم  یسحر به کس ادیم  شیکم پ یلی. خمیبزن

تا  نکهیبنده، ا  ی دل م ریدر اصل د یول هیدلحرم و مهربون



تو رو خوشحال   باهاش حرف زدم ازم خواسته حاال هر بار

 رهب نی از ب ادیخواسته اجازه ندم عشقت به مه  نکهی کنم، ا

کال   اد، یبتونه با حسش کنار ب ادیبکنم تا مه  یهرکار ای

رسونه انسان  یباور م نیو من و به ا بهیبرام عج

 ...یهست یفوقالعاده ا

 !رهی نظ ی_سحر خودش ب

تونم اجازه  یمن نم یبشه، ول نیتونه منکر ا ینم  ی_کس

تا  کنمیم یسوال بره، پس هر کار ریبدم حرف سحرم ز

 یول ستم، ین یمهم ادیو از نو برات بسازم. آدم ز ت یزندگ

  چی کنم ه ش یحرف بزنم و حال ادیمردونه با مه  تونمیم

ارزش نداره که بخاطرش عشقش و از دست بده.  یزیچ

 .دهکر رییتغ ادیمه 

 ر ییکه تغ ینکرده آقا طاها.. کس رییتغ ادیکردن، مه  ریی_تغ

به دست آوردن   یبرا دیکه دار دییشما  د،ییکرده شما

 !دی زن یم  شیدوباره دل سحر خودتون و به آب و آت

بودم که زود با خودم و احساسم کنار  ی _من کال آدم

 شتریاز تو هم ب ادینه. من و مه  ادیمه  یاومدم، ول

و   ادیازش داشتم. فعال مه  نه یریتنفر د هیچون  شناسم،یم

 بهتره، خودت و خوب کن.  میبش  ال یخیب
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. دیممنونم که به فکرم هست  یلی_من حالم خوبه اقا طاها خ

نگرانم نباشه و بذاره برم دنبال  د یبهتره به سحر هم بگ

 غرور بر باد رفتم!

 ....اراینرو  یول ،یبر دمی_من حق م

 _چرا؟!

 !یشی_چون خودت نابود م

 وقته نابود شدم.  یلی_من خ 

 اخه!؟ ی کنی_عشقت و چرا نابود م

... باشم اقا طاها یزیچ چیتونم به فکر ه ی_من نم 

 .دیدرکم کن کنمیخواهش م



جان، به فکر خودت باش. مثل بردارت به من   ارای_باشه 

. بدون  دمیو برات انجام م یکه بخوا یزینگاه کن، هرچ

 ...یخوایم  یبگو چ یرو در واست چیه

خوام دور باشم از همه! خسته ام،  یخوام. م  ی_آرامش م

 بودن دارم. بیمن همه جا حس غر

که از همه کس و  یی االن پاشو، ببرمت جا نی_باشه هم

 .یبه دور باش زیهمه چ

 گفت: ینگاهش کردم که با لبخند مهربان متعجب

 .گمی_پاشو م

 نگاه مهربانش ارام بلند شدم.  عیمط

 

 

 **** 

 

 

 یطوفان به پا م  ،ادیمه  یدفعه ا کیبا حضور  شهیهم

شود.  یباد هوا م یا قهیدق کیشود! آرامش چند روزه ام 

ش را به خون نشسته ا یزند و چشمان مشک یعربده م

 کند. یدرشت م م یوار برا دیتهد

 !ی_غلط کرد



جلو رفتم. خواستم  یو قدم  دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 دیلب باز کنم که دوباره سرم داد کش

 یپاشد رتیغ ی ب نی_خفه شو تا نزدم خفه ات کنم. تو با ا

!؟ بگو یبخور یخراب شده چه گه  یالیو  نیتو ا یاومد

چکار  رتیغ یحروِم ب   هینمک  نیبه من زن من تو خونه ا

 اران؟ یکنه  یم

 خوردم.  یسخت تکان

 خواهش م... ادی_مه 

 وانه صورتم.ر یلیس

 زنمت! یم  ی_حرف بزن

اش با   یدوباره صورت زخم دنیطاها جلو امد. با د ریام

 اندازم. یم  نییسر پا یشرمندگ

 گذاشت. ادیشانه مه  یرو  دست

و تو اون کله پوکت فرو کن! من اگه   نینبودم ا نجای_من ا

اومدم   یچشمم به عشقت بود نم ایبکنم  یخواستم غلط یم

که سحرم داره بهم اعتماد  یزمان  قایبه سحر بگم! اونم دق

 !یبودنت و نشون بد رتیغ یکمتر ب  شهیکنه. م یم

 زیر دست امیر طاها زد.

 _تو یکی خفه!

 امیر طاها هم مثل خودش داد می زند.



_چته هار شدی؟ دور برداشتی هی سِر یارا داد میکشی 

دوسش داری؟ که چی؟! میخوای با این کارات بفهمه 

مهیاد من این راه و رفتم داداش، آخرش غلط خوریه! 

همین االن بهتره مثل آدم بگی دوسش داری و برای 

 جبران اشتباهاتت قدمی برداری. 

من انقدر بی شرف و به قول خودت نمک به حروم نیستم،  

آره تا دلت بخواد بخاطر موقعیتم با دخترای رنگا وا رنگ  

زن متاهل کار نداشتم. من مثل بودم، ولی هیچ وقت به 

میکنم یه کارم   سگ پشیمونم، دارم شب و روز تالش 

به چشم سحر بیاد و نگاهش مثل روزای اول پر از اعتماد 

و آرامش باشه. من هیچ اشتباهی نکردم و فقط یارا رو  

دور کردم تا ارزش بودنش و بفهمی همین. من خواستم به 

و دل شکستن گند بزنی   خودت بیای نه بازم با داد و هوار

به همه چیز برادر من! مهیاد سکوت کرد و چند قدم عقب 

رفت. دستی به موهایش کشید و با صدای گرفته ای ارام 

 گفت:

 _یارا حاضر شو بریم خونه. 

سر تکان دادم و به داخل ویال رفتم. به دنبالم سحر هم 

 امد.

 اشکهایم تند تر روانه شده بودند و دستم از عصبانیت و 

 ناراحتی می لرزید.

 _مهیاد خیلی نگرانت شده بود.



 پوزخند زدم. _معلومه! 

_خودت می دونی ادم بی منطق و بی درکیه، لطفا ناراحت 

 نشو.. 

 با بغض و صدای لرزان بریده بریده لب زدم:

 _اون... من... و زد... سحر، زد منو..

 چشم بست.

 _می خوای چکار کنی؟ 

هنم خیلی آروم شده بود، _نمی دونم، تو این چند روز ذ 

میچیدم، ولی   داشتم... داشتم برای هرچیزی برنامه 

همش و مهیاد بهم ریخت! تمام آرامشی که توی این چند 

روز به دست آورده بودم و ازم گرفت. میرم، همین.. لب 

 گزید و کمک کرد که وسایلم را بردارم. *** 

بی از وقتی رسیده بودیم مهیاد گوشه ای نشسته بود و 

صدا به زمین نگاه دوخته بود. نه نگاهم می کرد و نه 

 چیزی می گفت. خسته از جایم بلند شدم که ارام گفت:

 _کجا؟ 

 _خوابم میاد... 

 _کی میخوای بری؟ 

_نمی دونم، فردا برم ببینم حال پدر و مادرم چجوریه، 

 بعدش میرم بلیط بخرم. سر تکان داد. 



 _خوبه. 

ادامه نداد. دلخور بودم و نمی  چیزی نگفتم و او هم دیگر

دانم چرا انتظار معذرت خواهی از مهیاد داشتم! در جایم 

دراز کشیدمو باز هم اشکهایم روانه شدند. چقدر از 

 ضعیف بودنم در برابر مهیاد بیزار بودم. 

میان خواب و بیداری بودم که حضور مهیاد و بعد دستان 

 را حس کردم.  نیرومندش که تنم را در اغوش کشیده بودند

 عطرش را عمیق نفس کشیدم که سر کنار گوشم برد.

 _بیداری دلبرم؟ 

چشم نگشودم و ارام با دهان بسته '' هوم'' ی زمزمه 

 کردم. گردنم را بوسید. _من بی تو نمی تونم یارا... 

قلبم روی دور تند می افتد و گوشم تیز می شود. منتظر 

م از این مرد ادامه حرفش می مانم ولی سهم دل عاشق

همیشه یک جمله پر ابهام می شود!  دست بزرگش روی 

قلبم می نشیند و من از ضربان بی تابش چقدر دلخورم که 

 حالم را لو می دهد. 

توی گلو خندید و بازهم بوسه های عمیقش را روی گردنم 

 ادامه داد. آرام نامش را خواندم:

 _مهیاد

 لب به گوشم چسپاند 



 _دلبرم؟ 

_من و از خودت خیلی دور کردی، خیلی زیاد... محکم تر 

 تنم را در بر گرفت. 

 _تو دیگه دور نشو... یبار دیگه هم نادیده بگیر و بمون.  

ریخت که بوسیدش. من برای همین  اشکم روی گونه ام

حرفهای نصفه نیمه و محبت های اندک این مرد حاضرم 

 جان بدهم... *** 

 "تارا" 

_چته واقعا ملک؟ تا کی میخوای مثل احمقا بشینی و  

کاری نکنی؟! عرضه نداری از هم جداشون کنی بگو  

 خودم یه غلطی بکنم. 

 _فرزام...

 _خب؟

 ه._اون می تونه خیلی بهمون کمک بکن

 _شماره ای چیزی ازش داری؟لبخند خبیثی زد.

 _باهاش حرف زدم. از فردا شب قراره ورق برگرده!

 _نقشتون چیه؟

_صبور باش تارا جونم، حاال که من و احمق می دونی،  

 دخالت نکن.

 _تکلیف سحر و طاها چیه پس؟ 



 _اونم به وقتش، سحر یکم خوش باشه.

 سخت بود! *** کالفه سر تکان دادم. صبر برای من چقدر 

 "سحر"

چشمانم با صدای اس ام اس گوشی ام از هم باز شد و با 

لبخند گوشی را برداشتم. یک پیامک از طرف امیر طاها 

 به رسم هر روز...

 )سالم خوشگلم، صبحت بخیر...( 

لبخندم عمق گرفت و بی جواب رهایش کردم. برخالف  

برنداشت و اینبار زنگ زد. لب روزهای دیگر، دست 

 گزیدم و نفسم را حبس کردم. جواب دادم.

 _سالم. 

 _سالم زندگیم. خوبی؟

 _اهوم.

 _ناز کشیدن بلدم ها ولی ناز بسته دیگه...

 تنها ارام خندیدم.

خنده های نازت برم تو بخند من همش منت _قربونت 

 کشی می کنم.

 لبم را گزیدم و دستم را روی قلب بی قرارم مشت کردم.

 _نفس طاها چرا حرف نمی زنی؟آب دهان قورت دادم.



 _چی بگم؟ 

 _هرچی دلت می خواد بگو..

 _گشنمه.

 قهقه اش به هوا رفت.

 _دیگه انقدر بی احساس نشو شکمو!

 من هم قهقه زدم.

 _سحر 

 انقدر ارام صدا زد که نتوانستم چیزی غیر از جان بگویم.

 _جانم؟

 _بیام دنبالت بریم صبحانه بخوریم باهم؟ 

 _نمی دونم.

_میای میای... جون امیر طاهات نه نگو دیگه... ببین سر 

صبحی یه عالمه مقدمه چیدم مخت و بزنم بریم بیرون  

 باهم. 

ده ام او برای قانع کردنم هی حرف می زند و من مان

چگونه وقتی جان خودش را قسم داده، نه بگویم؟؟ او هی 

دلیل می آورد و من می دانم جان هم بدهم وقتی پای جان  

 او در میدان باشد، باید بشود.

 _بیا...



 _اخ که عشق منی. 

 چیزی نمی گویم.

 _برو خوشگل کن تا نیم ساعت دیگه دم درم.

 _فعال امیرطاها..

 _فعال نفس امیر

 زیر لب زمزمه کردم   چشم بستم و 

_خدا جونم خودت هوای این حال خوبمون و داشته 

 باش... 

می دانید ادم های عاشق، آنهایی که حالشان باهم خوب 

است، همیشه زود چشم می خورند، همیشه زود خوشی 

هایشان به تلخی بدل می شود. من می ترسیدم که همین 

ا اندک دلخوشی که داشتم، همین حس اطمینان و عشق ر

 کسی چشم بزند! *** 

 "یارا" 

هوای اواخر اسفند شده بود حال دل من، گاهی آفتابی و پر 

از حس زندگی، ولی ناگه سرد و طوفانی می شد! یک 

لحظه آفتابی بودن به قیمت چندین ساعت سرد و یخ زده 

 بودن... اه کشیدم و نفس عمیقی کشیدم. 

معذرت امروز صبح به امیر طاها زنگ زدم و بعد از کلی 

خواهی و البته تشکر، قبول کردم بازهم کمکم کند. با حس 



دستی روی شانه ام از فکر بیرون آمدم. با دیدن فرزام 

اخم کردم و از روی نیمکت بلند شدم. _تو اینجا چکار 

 میکنی؟ 

خندید و اینبار جلو امد و مقابلم ایستاد. _دلم برات تنگ  

 شده بود. 

 _عصاب تو یکی و ندارم!

 _دلت میاد بیب؟ 

هنوز هم حرف زدنش روی مخ بود در این مواقع!  من  

نمی دانم خوشحالی و خباثت عمق چشمانش بخاطر چی 

 بود ولی عجیب مرا می ترساند. 

 کالفه پوف کشیدم و از جایم بلند شدم.

 _چی می خوای از جونم؟لبخندش عمق گرفت.

 _خوبه. میخوام دعوت شام فردا شبم و قبول کنی.

 _شنیدی دارم از مهیاد جدا میشم اینجوری َرم کردی!

_اوی اوی! دختر خوبی باش... نه من کاری به مهیاد 

 باهات شام بخورم. ندارم، فقط دوس دارم برای آخرین بار 

 پر حرص خندیدم.

 _به امید خدا بعد اون شام میمیری؟قهقه زد. 

_آدمی که یه روزی گوشم و از حرف عاشقانه پر می کرد 

 ببین چجوری باهام حرف می زنه!



_بستش کن لطفا... چی می خوای از من؟؟ گیر افتادم 

میون یه عالمه بدبختی تو دیگه چی میگی! باشه گندش 

میام. ولی گورت و گم نکنی از زندگیم به قرآن  بزنن میام 

قسم به جون مادرم قسم با همین دستام خفت می کنم 

 فرزام علیخانی...

ترس را در چشمانش می بینم و به سرعت از کنارش می 

گذرم. ته خط رسیده ای؟! گاهی ادم کم می اورد واقعا می 

رسد ته خط... خطی که هیچ امتدادی ندارد، پایانش است 

 ایان! پ

*** 

رژ لب قرمزم را محکم روی لبم کشیدم. چشمان رنگی ام  

با ان ارایش غلیظ گیرایی اش باال رفته بود. دستی به 

موهایم کشیدم و سمت مهیاد که توی پذیرایی بود رفتم. 

خدا بیامرزه مادر بزرگ مادری ام را همیشه می گفت 

 عشق محدود که شد !فاتحه دارد

 امشب عشقم و محدود نکنم .می خوام یه    

 .با دیدنم اخمش باز شد چی شده؟_ 

بغض می کنم و اشکهای سمجم روی گونه می ریزند. قدم  

به قدم نزیکش می روم و چشمان خمارش لبخند غریبی  

 میان.بغضمهایم به لبم مهمان می کند

**** 



بعضی روزها را خدا نحس آفریده، از همان کله سحر که  

غض غریبی در گلویش النه می کند و  ادم بیدار می شود ب

کسی قلبش را چنگ می زند. نمی دانم گاهی دلت بی 

منطق ترین می شود و سر هرچیزی به شادی هایت  

پیشخوان می زند. ولی گاهی هزاران دلیل به این بی 

 حوصلگی دامن می زنند و غم عالم در دلت زنده می شود. 

یه سر  سرم را روی پای مادرم گذاشتم و های های گر

دادم. مادرم پا به پای هر قطره اشکم بغض می کند و پدرم  

 برای هر قطره اشکم بارها نفسش تنگ می شود. 

 کسی بی رحمانه در خانه را می زند و نعره می کشد. 

 _به جون مادرم خونت حالله یارا... 

لب می گزم و کاش زمین کمی عدالت سرش می شد. به 

 و ناله می کنم.  چشمان غمگین پدرم نگاه می دوزم 

 _بخدا خیانت نکردم، بابا دارم خفه میشم!  

دستم سمت یقه ام می رود و عمیق گردنم را چنگ می 

اندازم. چشم می بندم. وحشتناک است، حریم شخصی 

دخترانه ام زیر سوال رفته، غیرت شوهر و پدرم خشه دار 

 شده..  

سقف در حیاط را باالخره می شکند. نگاه بارانی ام را به 

 خانه می دوزم.

 _خدایا بستمه.



در اتاق راهم همانگونه وحشیانه باز می کند. با چشم و  

 ابرو به بیرون اشاره کرد.

 _زود باش نمی خوام پدر مادرت شاهد جون دادنت باشن. 

 بی حرف از جایم بلند می شوم.

 _من کاری نکردم مهیاد!

  سکوت مامان بابا عذابم می دهد. چرا کسی پشت این حجم 

 از بی پناهی ام نیست؟؟!

بازویم را گرفت و دنبال خودش کشاند. خدا لعنتت کند 

 فرزام خدا لعنتت کند.

من را داخل ماشین پرت کرد و خودش هم پشت فرمان 

 نشست.

 میشنوم.  _ 

 _چیو؟

 _هر اتفاقی که افتاد رو...

 _هزار بار گفتم نشنیدی، دیگه ارزش نداره.

 کوبید. موهایش را چنگ زد و روی فرمان

 _بنال یارا، بنال.... یه زری بزن که خفت نکنم!

 _خفه کن. 



از ماشین پیاده شد و در را قدری محکم بست که 

 اتوماتیک وار هق هق ام دوباره بلند شد. 

چشمانم تار می شود و به پشتی تکیه می دهم. گوشهایم 

سوت می کشند انگار کسی محکم پشت سرم می کوبد.  

تاریک است و سکوت... چشمانم همه چیز قطع می شود، 

 می سوزد ولی ذهنم آرام است. 
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شده ام، خواب    داریب ی خواب زمستان  کیکنم از  یم حس

 نبود خواب نبود، کابوس بود!

که ماه هاست ادامه دارد. چشمانم  یکابوس طوالن کی

هر   یآنقدر به در مانده که خشک شده... چشمه اشکم ول 

من و   یبرا  شتریشود و هر روز ب یروز پر بار تر م

 کند. یخرج م هیبر باد رفته ام گر یآبرو 



بلند شدم. شروع   میو از جا  دمیبر لبان خشکم کش  یزبان

که  یمترکردم در خانه راه رفتن. همان آپارتمان چند  

به  امدهی ن چیچند ماه ه نیخانه مشترکمان بود. در ا یروز

 یهر ماه سر وقتش اجاره را حساب م یمن سر بزند، ول

 کی کند و هر هفته  یم هیکند، قبض آب و برق را تسو 

 .فرستدیخانه م ره بهیعالمه ذخ

در  د،یرفتم. باد که وز رونیو ب دمیلباس پوش یکالفگ با

 روز چندم بود؟؟ اصال برج چند است؟خوردم جمع شدم. ام

خودم را در آغوش گرفتم و آرام آرام به طرف   شتریب

نم گرفته  ی سبزه ها یپارک کنار ساختمان رفتم. رو 

 ینشستم و سرم را رو به آسمان گرفتم. باز هم اشکها

رو به  یتازند. لبخند یسردم م یگونه ها  یمزاحمم رو 

 لب زمزمه کردم: ر یآسمان زدم و ز یآب

 مرغ مهاجر دارد! کیاست که  یبیحس غر ی_زندگ

 یسپهر#سهراب

 

زده سر بلند شدم. با چند قدم  رتیآشنا و ح یصدا  با

زد. لبخند زدم  یبود و مدام نامم را صدا م ستادهیفاصله ا 

 و به طرفش رفتم. در آغوشش گرفتم.

 ...ی_سالم سحر

 در آغوشم گرفت. گرم



 لباسا؟! نیاونم با ا ؟ ی کنیچکار م نجای.. ازدلمی_سالم عز

 _چشه مگه؟ حوصله ام سر رفته بود.

 .یشیم ضیلطفا مر میبر  ای_ب

وارد   نکهیخودم را گرفتم که پوزخند نزنم. هم یجلو  یلیخ

 شروع کرد مثل همیشه شماتت کردنم. میخانه شد

 .دمیکش پوف

 یزی! سحر چ؟یشگی هم یاز تکرار حرفا ی_خسته نشد

 خوام. ینم

 . رانیگرده ا یبر م ادی_فردا مه 

 ادیمدت از مه  نهمهینبود؟! ا رانیکردم. اصال مگر ا بغض

نداد! حاال چرا خودشان به  یکس جواب چیو ه دمیپرس

مهم  میکس برا چیحرف آمده اند؟ حاال که من بود و نبود ه

 ! ستین

 _به من چه... 

! دختر زده به سرا ارا؟ ی یکن یم ینجوری_چرا با خودت ا

 بقران...

 اد،یب ای مونده بچه ام به دن یلیماه نشده، هنوز خ 9_هنوز 

اومدن بچه   ایگرده؟! اصال بر گرده هم تا به دن  یچرا برم

 !ادیمن نم شیپ



شنبه عقد من و طاهاست،   ارا،ی نی... ببادیب دیبا  ارای_ 

 ..نطوریهم هم ادی. مه هیتو حضورت الزلم  یعنی

 رو به رو بشم سحر!  ادیخوام با مه  ی_من نم 

! مگه اده؟یبچه مال مه  یگی _دردت به جونم تو مگه نم

باهات  یکار تتیاذ کمیاون شب بجز  ی مطمئن  یگینم

واسه درست کردن   یکن ی نداشتن؟ خب چرا تالش نم

 .اد یدوباره رابطه خودت و مه 

  خورنیم میبه درد چ زایچ نیباورم نداره ا ادیمه  ی_وقت

گه هزار بار قسم نخوردم بچه اونه؟! سحر آخه! من م

اگه کامل به من تجاوز   یباورم نداره، نداره... اصال حت

رفتار کنه!  ینجوریحق نداره ا ادیشده باشه اون شب، مه 

. فقط دمیام... بخدا برداشتم؟! سحر خسته یمن چه گناه

 هیبچه است تا االن خودم و نکشتم. سحر  نیا ربخاط

بهم   ادیکه مه  یبعد از اونهمه عذابمن باش،   یلحظه جا

 یداد، به حد یخوش نشون م یرو  کمیداد، تازه داشت 

شدم،  یو خسته بودم که ازش داشتم جدا م ریازش دلگ

 دیشد، از شانس گند من با دایپ یعوض نیسر و کله ا

کنه.  یک یدست به  یخان یو با عل ادی ب ادمیمه  یمیدشمن قد

خواستم فرزام و از خودم دور کنم، خواستم دست سرم  

 ی دید یاومد! ول  یازش بر م یبرداره چون هر کثافت کار

 شد؟! یچ

 



عاجزانه هق هق  یکه صدا یمانده نشستم و در حال در

 بود ادامه دادم: دهیچیام در خانه پ هیگر

بعد از  بت، ی_بعد از اون شب، بعد از اونهمه ترس و مص

بهم پشت کرد. سحر   ادمیشدن روح و جسمم، مه خشه دار 

 اگه اون شب طاها نبود من االن... 

 .دمیخند تلخ

بشه  نکهیا یباورم نداره! االنم بجا ادی _البته االنم مه 

مرحم واسه زخمام، بهم پشت کرده و رفته. مبارک باشه 

مهربونم. آقا طاها  یان شاء هللا خوشبخت بش زدلم،یعز

سال   انیسال دارم یخداروشکر، امدوست داره  یلیخ یلیخ

 شمی. ممنون مدیکن یزندگ یدر کنار هم با عشق و دلخوش 

 ...یتنهام بزار

 

 کالمش رفتم. انیبزند که م یحرف خواست 

دارم اصرار  تیبرات اهم یگلم. اگه کم امی_سحر من نم

 نکن.

 .د یکش آه

 روانشناس.. ش یپ یقول بده بر ی_باشه فدات بشم. ول 

 .دمیقول م رمی_م

 زد. لبخند



واسه  خوادیم یمامان کوچولو دلش چ نمی_خب بگو بب

 شام بپزم براش.

 .دمیکش آه

 خودت. یدوس دار ی_هرچ

 فیبرادر زاده من ضع ،یچقد الغر شد نی_نشد خب، بب 

 خانم خانما... کشمتیباشه م

  یکه دارد ب ی. بچه ادمیبر لبم نشست و آه کش یتلخ لبخند

 هم باشد؟! یتواند قو  یمگر م کند، یپدر رشد م
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با مادرم داشتم شروع   یمکالمه طوالن کی  نکهیاز ا بعد

زدم،  یکردن خانه. هر هفته به آنها هم سر م زیکردم تم

باشم را نداشتم.  ششانیپ شهیهم نکهی ا ییواقعا توانا  یول

نوبت عملشان بود و چون من حامله بودم قرار  گری هفته د

سحر و   یلب چند بار برا  ریشد طاها همراهشان کند. ز

 ر طاها دعا کردم. یام

مشکالت بود، برخالف تمام  ریامروز روز عقد سحر و ام

خوشحال بودم. از صبح  یلیخودم، خ ی ها  یو ناراحت

پسرم هم امروز جنب و  یدر جانم بود. حت یکاذب  یانرژ

 زیکه م یو در حال دمیبه شکمم کش یجوش داشت!  دست

کودکم   یشروع کردم برا دمیکش یرا دستمال م ونیزیتلو 

 شعر خواندن.

 دونهی_دکتر چه مهربونه درد منو م

 

 و با خنده یبا شوخ بندهیمنو م زخم

 

 کوچولو کوچولو و کوچولو ضیمر گهیم

 

 نهیتو هم یبخواب تو خونه دوا برو 

 



 سالمت خوشحال و شاد و راحت..  یکه بش تا

 

 . دمیخند

دکتر با  شی بره پ دیپسر کوچولوم امروز با یدون ی_م

   ش؟ی مامان

 هیبق دنیبلند شدم و مشغول دستمال کش میاز جا یسخت به

خانه تمام  یبود که کارها  11شدم. حدودا ساعت   زهایچ

شد. به آشپزخانه رفتم. سر قابلمه را برداشتم و با ولع 

. بازهم بچه ام وول خورد.  دمیکش هیخورشتم را به ر یبو 

 شد.    نشیگزیجا یلبخند بر لبم نشست و بالفاصله آه 

 زنگ در بلند شد.   یصدا

 ادیمه  دنیدر را باز کردم با د نکهیدر رفتم. هم سمت

 ناخودآگاه چند قدم عقب رفتم.

و مرتب  پیخوشت ادینکرده بود، همان مه  یرییتغ چیه

کاش  یبا اقتدار... ول شهیهمان آدم آراسته و هم شه، یهم

چند ماه چقدر شکسته شده ام،  نیکه من در ا دید یم

 چقدر ناتوانم و عاجز مانده ام.

در صحنه ام سر کله نا  شهیهم یکرد. اشکها سالم

 کنند. یم سیرا خ  میشود و گونه ها یم دایمبارکشان پ

 نکن. اومدم باهات حرف بزنم.  ینجوریلطفا ا ارای_ 



 بستم. چشم

 . میتو حرف بزن ایب ،ی_سالم خوش اومد

تعارف نشست.  یبسته شدن در چشم گشودم. ب یصدا  با

 سمت آشپزخانه رفتم که آرام لب زد:

 خورم.  ینم یزی_چ

 .ام یغذا رو خاموش کنم م ری_باشه. ز

درونم را  یتا کم دمینفس سر کش کیآب سرد  وانیل کی

و  یآرام کند. چقدر دلتنگ آن دو جفت چشمان مشک

 من! ینافذش بودم خدا

غذا را خاموش کردم و به هال برگشتم. مبل روبه  ریز

 گرفتم. یاش جا ییرو 

 _خب؟

دونم هنوزم خودت و  یم ست، یدونم حالت خوب ن ی_م

 یول  ه،یدونم درخواستم آخر خودخواه ی... مینکرد دایپ

از بابت   دی... من بایان ا یتست د یبرا میکه بر خوامیم

 راحت بشه!   المیبچه خ نیا

 شوم.   یبغضم نم فی. حردمی گز لب

من اون شب، هزار بار مردم و زنده شدم،  ادی_من... مه 

مردم بقران  ادی هزار بار مردم و زنده شدم نامرد! مه 

مرد! من لحظه به لحظه اون شب و از   ارانیهمون شب 



حفظم، من لحظه به لحظه اون شب هر روز و شب کابوس 

 شنیو خواب اون صحنه ها مرور م  یداریتو ب نم،یب یم

 ایبچه نطفه اون شبه  نیا فهممینم نواسم، اون وقت م

  ی. بدیدرجه نرس نیبه ا ینه؟؟ کثافت به من تجاوز شد، ول

تا صبح  نکهی ا یکه اون شبم جا ادی! تف به شرفت برتیغ

طاها بود که برادرانه پا به پام  نیتو بغل تو آروم بشم ا

 هر زخمم مرحم شد.  یو برا دیدرد کش 

 

 بلند شدم و دستم را سمت در دراز کردم.   میجا از

واسه  گمیگورت و گم کن. امروز به دکتر م نجای_از ا

اگه بچه   یندارم، حت ی... من از خودم ترسیان ا یتست د

حاال،   رونیتو هم نباشه، بچه من هست در هر حال... ب

 . نمی بب ختتو یخوام ر یسحر بهت خبر بده. من نم گمیم

 

کرد. با  یم تی اذ شیاز پ  شیمن را ب نیگفت و ا ینم  چیه

 رفت. رونی بلند شد و از خانه ب یکالفگ
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خوردم و هق هق  نیدر خانه را بست با زانو زم نکه یهم

 . دیچیپ  میها ییام در خانه تنها هیگر

 

 **** 

 

 چیتواند در برابر ه ینفر باشد، نم کی ونیکه مد ادیز آدم

طاها آمد و   ری. امروز اماوردینه ب  شیکدام از خواسته ها

  چی بروم. اصال دوس نداشتم ه ششانیخواهش کرد شب پ

خانواده اش داشته باشم!   ایو  ادیبا مه  ی گونه برخورد

 یامیر بودم، حت ی و پشتوانگ یبرادر ونیچون مد یول

. به مادر و پدرم هم سر زدم.  مینتوانستم نه بگو  هم  کباری

را هم   نهایبهتر بود و من تمام ا یلیحالشان خداراشکر خ 

 طاها بودم. ریام ونیمد

هم رنگش   ریبا شال حر یساده بادمجان یماکس کی

 برداشتم و به تن کردم.

تا  دمیام را برداشتم دور چشمانم کش یچشم مشک مداد

بر لبان  یبه رخ بکشم. زبان شتری نگاهم را ب یخاکستر

هم براق کننده به  یکم ،یظی و همراه آه غل دمیخشکم کش

بلند شده بودند و   یادیام ز یلخت مشک یلبم زدم. موها



زدند و تا  رونیشال ب ریکردم، آخرش هم از ز یهرکار 

شکم  دنیو با د دمیچرخ نه ییختند. جلو آیکمرم ر یرو 

چقدر چاق شده ام، لبخند بر لبم   نکهیبرجسته ام و ا

را  میو مانتو  فی زنگ خانه بلند شد. ک  ینشست. صدا

 برداشتم و در را باز کردم.

ظاهر شد. لبخند   دگانمید  یطاها جلو  ری خندان ام چهره

 زدم.

 _سالم داداش...

 ؟ ی_سالم گل... حاضر

که  یها را از همان کنار در خاموش کردم و درحال المپ

 کردم لب زدم. یرا پا م می ها کفش

 _حاضرم.

... لطفا ی اریهم هست، دوس ندارم کم ب ادیمه   ارا،ی_ 

 خوشحال باش لطفا. 

 باال انداختم.  اَبرو 

 _خوشحالم.

 به شانه ام زد.  یدست

 _خوبه مامان کوچولو... 

 زدم.  قهقه

 _نه تپول شدم. 



 . دیهم خند او 

 تپول چن درجه کمتره!  ،ی_اصال چاق شد

 _چقدر نامرد! 

 یمردانه اش را در راهرو آپارتمان رها کرد و درحال قهقه

 کرد راه بروم زمزمه کرد.  یکه کمکم م

 . نمی دوره بب نیخواد سحر و تو ا ی_دلم م 

 منم...  ی_وا

 کرد.  اخم

 _فقط خودم آقا. 

و خنده ها به  یشوخ  نی در آوردم. با هم شیبرا  یزبان

 . میدی طاها رس ریخانه سحر و ام

 گفت : یو جد  دیبه صورتش کش یدست ریام

  یتو هست یاز وقت یکه ندارم ول یخواهر خون ارا،ی  نی_بب

به خودمم بگم خواهر ندارم. من   یاصال اجازه ندادم حت

 شهیبخاطر سحر هم یوقت، ول چیم هو دوس نداشت ادیمه 

  ه،یرفتارش با تو چجور دمیکه د یتحملش کردم. از وقت

االن  ی... من حتشتری ب یلیشده، خ شتر یحس نفرتم ب نیا

  یکنه، راض یهم معذرت خواه ادیو مه یبخوا متو خودت

! شتره یب ی لیخ اقتتی. چون لیلحظه کنارش باش کی  ستمین



پس الزم   ،یی ها نیبهتر ق یو ملکه ذهنت کن، تو ال نیا

 ... یغصه بخور  یاقت ی ل یآدم ب نیبخاطر نبود همچ  ستین

 . دمیکش آه

 _دوسش دارم. 

 دی... اون بایات و آزار بدخودت و بچه شهینم ل ی_دل

.  یخوشحال و خوشبخت باش یتونیبفهمه بدون اونم م

 محسن هم هست امشب.   یراست

نگاهش کردم. کالفه و با خنده لب  یجیکردم و با گ اخم

 زد:

 ! ستی ن ادتی_نگو 

 .دمیخند

 . ستی ن ادمی_واقعا  

 شوم.   اده یتاسف تکان داد اشاره کرد پ سر

 دفعه گفتم.  کی زدم و  لبخند

   ش؟یکرد ازم دو هفته پ  ی_آهان اونکه خواستگار

 . دیخند

 _آره آره.. 

خوشحال جلوه   یلیخ خواستیچرا امشب دلم م دانم ینم

 توانمینشان دهم که م ادیطاها به مه  ریکنم و به قول ام

 بدون حضور اوهم شاد باشم.



سمتم آمد و بغلم  یداخل رفتم سحر با خوشحال نکه یهم

 کرد.

 ...یاومد یمهمون یبعد عمر  ی_وا

 .دیپشت دستش کوب یرو  بعد

 اومد!  ریهفته گفتم آخرش هم به حرف ام ه ی_من 

 قهقه زد. ریام

 نفر و بهش دادم. هی_آخه خبر حضور 

 را دادم و به طاها اخم کردم. ادیسر جواب سالم مه  با

 طاها...  ری_زشته ام

 کنجکاو لب زد: سحر

 اون عاشق دلخسته؟ یاون وقت؟! وا ی_حضور ک

 را به کمرم گرفتم. دستم

 . نم یبش دی _کمرم درد گرفت بذار

  یاخم کرده بود و مشغول کار با لب تاپش بود. رو  ادیمه 

 نشستم.  ییرایپذ نییتک مبل پا

 دعوتن امشب؟  ای_ک

 شانه ام زد.   یرو  یبا خوشحال سحر

   ؟یخوایم یچ گهید یو گرفت دیکه با ی_خبر اومدن اون



شانه   یالیخیاشاره کردم. سحر با ب ادیو به مه  دمی گز لب

 یبا تاسف چپ و راست کردم. زبان  یباال انداخت. سر

 نشست.   ادیدر آورد و کنار مه  میبرا

 طالق؟  یکارا یبرا  دیریم ی_ک

وحشتناک به سحر خندان نگاه  یبا همان اخم ها ادیمه 

 کرد.  

   ره؟یگیطالق م ی_ک

 یکه داشت با حوله دستش را خشک م یطاها درحال ریام

 کرد وارد شد و محکم گفت:

 . رهیخواد طالق بگ یم ارا ی_خواهرم، 

برگشت. نگاه  ادیخشک شد و چشمانم سمت مه  حلقم

 خونبار اوهم در چشمانم النه کرد. آرام لب زد:

  اران؟ی_آره 

 ! اوردیاسمم را کامل کاش بر لب ن یلعنت

 دهان قورت دادم.  آب

باشم.  فی تکلبال خوامی... من نمینجوریا  یعنی_فکر... 

 بهتره.  ینجوریا

 . میزن یدرموردش حرف م  ادیب یان ا ی_آهان. جواب د

نداره  یارزش شیواسه من بعد جواب آزما ی_ول

 !متیتصم



 توجه دوباره نگاهش را به صفحه لب تاپ دوخت. یب

 

 

 

در  یلبخند زد. صدا نانینگاه کردم که با اطم ریبه ام کالفه

  یو سحر همزمان بلند شدند و برا رطاهایخانه بلند شد. ام

 مهمان ها رفتند. شوازیپ

 به گوشم خورد.   ادیخش گرفته مه   یصدا

 خواستگار دوره ات کردن!  دمی_شن

 _فقط چند نفر بودن.  

 ! ؟یشوهر دار یبگ  ی_اون وقت عرضه نذاشت

 زدم.   پوزخند

 نبود که ازش حرف بزنم!!   ی_شوهر 

 یدور و برت م  ایلیکه خ دمیآپارتمان شن یتو  روز ی_د

خودت و نگه دار،  کمی اد یب  یکوفت نیپلکن، تا جواب ا

بچه  ، یکج قدم بردار یکنیبعدش بچه من بود که غلط م

 هات!  یمنم نبود برو دنبال هرزه باز

اش گرفتم. همان  یکردم و نگاهم را از صورت جد بغض

فقط   انشانیطاها و چند تا پسر جوان که از م ریلحظه ام

 شدند.   ییرایشناختم وارد پذ یمحسن را م



 تا چشمش به من افتاد سمتم آمد.   محسن

  د؟یخانم خوب ارای_سالم  

 بلند شدم.  میجا از

 ممنونم.  یل ی_سالم آقا محسن خ

 به شکمم کرد.   ینامحسوس اشاره

 _ماشاهلل انگار ساخته بهتون.  

 . دمیخند آرام

 بگم.  ی_چ

با   ادی هم سالم دادم. مه  گهیخشک به سه تا پسر د یلیخ

هم   شیاز جا یحت نکهیبدون ا یشگیهم  تیهمان اخم و جد

 یبلند شود سالم داد. عالوه بر غرور کاذبش، انگار ب 

 شعور هم شده! 

دوباره خوش  مانهیصم یلیدختر وارد شد و خ کیبا  رسح

 طاها آرام گفت: ر یآمد گفت. ام

 کنم. ی_آقا معرف

 از همه دستش را سمت دراز کرد. اول 

 جان...  ارا ی_خواهرم، 

 نگاه کرد. ادیمه  به

 جان پسر خاله سحر...  ادی_مه 



 محسن نگاه کرد. به

 _محسن هم دوست دانشگاه من

 یبدون معرف یکه نگاهش به من بود را ول یبور پسر

 گذاشت.

 جان و خانمشون ساناز خانم. مای هم ن شونی_ا

مسخره   نیخوشبختم و ا  هی و بق یزدم و بعد معرف لبخند

 ها نشستم. یباز

و دستم را  دمیبا اخم به من نگاه دوخته بود. لب گز ادیمه 

 . کنمیم نگونهیبرو سوال کرد که چرا ابه کمرم گرفتم. با ا

 گرفتم. ادیرا از مه   نگاهم

 .دیاز خوردن شام واقعا کمر درد امانم را بر  بعد

خوب بشم  کمی  کنهیدرد م یلیباال کمرم خ رمی_سحر من م

 .امیم

 سوال کرد.  یبا نگران   محسن

 دکتر؟؟  م یبر دییخوا ی_م

 _ممنونم خوبم. 

 گفت: تیبا جد ادیبزند که مه  یخواست دوباره حرف  محسن

 ...ارای_برو باال استراحت کن 



از پله ها باال رفتم. وارد اتاق   یتکان دادم و به آرام سر

  کیتخت  یاتاق خواب خودشان شدم و رو  ییروبه رو 

. شروع کردم آرام آرام دمیکه آنجا بود دراز کش ی نفره ا

 شکمم را ماساژ دادن. 

چرا انقد وول    ؟ی_چته دورت بگردم؟ چته خوشگل مامان

 امشب؟! یخوریم

درد کمرم آرام گرفته بود که در اتاق باز شد.   یکم تازه

 یتوانستم از بو  یم یبرق اتاق را روشن نکرده بودم. ول 

 است. ادیدهم مه  صیعطرش هم تشخ

 سوال کرد. ارام

 ؟ی _خوب

 .دمیکردم و چرخ ناله

 _خوبم. 

شدنش را حس کردم.  کی نزد ینبود ول ادیبه مه   نگاهم

شتم قرار گرفت. تنومندش پ کل یشد و ه نیی تخت باال و پا

خودم را جمع کنم تا جا بشود. دستش   یمجبور شدم کم 

  میتنم را در بر گرفت. موها یدورم حلقه شد که لرز اندک

 را باز کرد و سرش در گردنم رفت.

 شد. نییکمرم باال و پا یرو  یبا خشونت خاص دستش

 کنه؟ ی_درد م 



ندادم گردنم را گاز گرفت. خودم را باال   یجواب یوقت

 .دمیکش

 _آره. 

 پشتم نشست. یرا باز کرد و لبانش رو  یماکس پیز آرام

 ؟ یکن یچکار م ادی_مه 

پسر عادت داشت  نیاز گردنم گرفت. ا یزیهم گاز ر باز

 نشان دهد! یادیبه گردنم توجه ز شهیهم

 لطفا... ادی_مه 

 .دیرا بوس گوشم

 ؟ یشد دوس ندار ی_چ

خورد و باز  یکند. بچه تکان م یدستش سستم م  حرکت

 یگرید زیبه چ ادیکردم که مه  یزی. ناله ردیکش ریکمرم ت

بلند شد و   شیسر داد. از جا ییبرداشت کرد و خنده ته گلو 

 آورد.  رونیرا ب  راهنشیپ

 نامش را خواندم.  آرام

 ...ادی_مه 

 اهش یو برق چشمان س یاتاق خمار یو روشن کی تار در

دارد. دوباره کنارم دراز  یوا م دن یقلبم را به تند تر تپ

 .دیکش

 ! ؟یکن ی چکار م یدار ادی_مه 



  دیکه با  یو، اون نسبت ی گفت یم  دیبا ن ییکه پا یزی_اون چ

 میارم! ادتی یعمل نجایو من ا یکرد یم یادآوری

 لب زد. یخمار  یو با صدا دیلباس خز ریز دستش

 لباس؟!. نیا  ریز یدی_چرا شلوار نپوش

 نداره.   یبود. گفتم اشکال رهیت  کنه، پارچه لباس یم تمی_اذ

  یتنم انداخت و دوباره بوسه و گاز ها یرا رو  شی پا  کی

 گردنم را از سر گرفت. یرو  زشیر

 ! ی_تو غلط کرد 

نگاهم    بانهیکه غر یادیاز مه  یخبر چیمست بود. ه انگار

افتاد.   نییکرد نبود! به طرفش برگشتم که از تخت پا یم

و منهم  دیدفعه دستم را کش  کیکه نخندم. اما  دمی لب گز

 تنش افتادم. یرو 

 بستم. چشم

 من و تو چند.... ادی_مه 

لبانم   دنیبزنم و با عطش شروع به بوس ینداد حرف اجازه

 کرد.

دلتنگ بودم، منهم مثل او تشنه تنش بودم. ناخودآگاه  منهم

 کردم.  اشی چنگ شد و همراه شیدستانم در موها

 

 **** 



 

گردنم   یها یشرم نگاهم را از سحر گرفتم که به کبود با

 اشاره کرد. 

 شد؟!  ینم یداد  ی_حاال امشب فورا وا نم

 

 

 

 . دمی گز لب

 _دلم براش تنگ شده بود.  

 لب زد.  نیخشمگ

هفته خودت و    کیهفته  کی  ارایآخه!  ی_تو غلط کرد 

 گرفتي احمق... 

 قیزد سحر. چند نفس عم یحرف م  نگونهیبار بود ا نیاول

 . دیکش

 ادیو جلو آورد، مه  یمحسن باز بحث خواستگار  نیی_پا

فحش و کتک تو دست و بالش داشت خرج  یرم کرد! هرچ

کال آبرومون رفت. بعد آقا اومده باال با   یعنیپسره کرد. 

 خانم...  ارای

 



 

 

 گونه اش زد. یرو 

 از دست تو! یوا ارای ی_وا

 اد؟ یم یان ا یجواب د ی_ک

 کند. یتعجب نگاهم م با

 _حالت خوبه دخترم؟ با دوتا بوس و بغل باز مخت و زد؟! 

همراهم همان لحظه به صدا در آمد. کالفه از تمام  تلفن

و با غر  دیسحر اشاره کردم سکوت کند. پوف کش یحرفها

 غر رو برگرداند.

 درنگ جواب دادم: یب یناشناس بود ول  شماره

 _بله؟ 

 .ادمی... مه ارای_سالم  

 ادیمه  یکند مگر؟! صدا  یبود خودش را معرف یازی ن اصال

 !میآ یرا نشناسم به چه کار م

 _سالم. 

 ؟ ی_خونه خودمون 

 یو حت  میدر صدا یول دیآ یم فیاز لفظ خودمان سر ک قلبم

 دهم.  یبروز نم یزیصورتم چ



 . رمی_نه. خونه داداش ام

ندارم   حتیکارت دارم. نگو بهشون منم حوصله نص ای_ب

 .یاالن بغلم باشخواد  یفقط دلم م

 شوند.  ی تند م جانیاز زور ه مینفسها

 .امی_االن م

  تمیسحر اذ  قیرا قطع کردم. نگاه موشکافانه و دق تماس

 زدم. یکرد. لبخند یم

 برم خونه. دی_با

 بود؟ ادی_مه 

 _نه.

حرص آلود و محکم  یبزند با قدم ها یحرف نکهیا بدون

و  دمیبه شکمم کش یگرفت. دست شی راه طبقه باال را در پ

 رفتم تا حاضر شوم. 

 

 

 **** 

 

گونه ام را با پشت دست پاک کرد و   ینشسته رو  یاشکها

لب  یبم شده ا یرخم بود، با صدا  مین رهیهمانگونه که خ

 زد:



 نکن دلبرم، حرف بزن. هی_گر

 شود.  یم شتر یب می ها هیگر شدت

 !ینبود دیکه با یوقت اد،یمه  ید_نبو 

دوست و دشمنم و   نکهیدنبال خودم بودم، دنبال ا ارای_ 

 بیکه بهت آس ییتمام کسا ا،یبشناسم. رفتم تا ته تمام قضا

 کارشون رسوندم. یرسونده بودن و دونه دونه به جزا

 .دمی گز لب

 خواستمیبرام، من م یخودت مرحم باش خواستم ی _من م

و اجازه  یتو تا صبح بغلم کن دمید یکه کابوس م  ییشبا

تمام اون   خواستمیترس به دلم غلبه کنه، من... من م یند

 یزیکه چ ییکه سکوت کرده بودم، تمام اون روزا  ییروزا

ها رو   یحوصلگ یو ب یخوردم، تمام اون افسردگ ینم

 از سر بگذرونم. یکن  کمکتو  خواستمیم

 نگاه کردم.  اهشیطرفش برگشتم و به چشمان س به

 !یتو داغ نبودنت رو هم رو دلم گذاشت ی_ول

کرد.  کیپشت گردنم انداخت و لبانش را به لبانم نزد دست

 سر عقب بردم.

 اومد؟! یان ا ی_جواب د

 بست و خفه لب زد. چشم

 _نه.



 ؟ ی_اگه بچه تو نباشه چ

 درهم به چشمانم زل زد.  یاخم ها با

 ؟ ی_شک دار

 _نه.

  یمن نم یتکان داد و بوسه اش را شروع کرد. ول یسر

 یراحت نیتوانستم به ا یببخشم! نم یآسان نیخواستم به ا

 فراموش کنم.

 را کنار گوشم برد. سرش

 دلبر؟  یکن  ینم  ی_چرا همراه

 ..دیکش یرا کم میموها

 !ارا؟ی_چته 

 تونم انقد راحت ببخشمت! ی_من نم 

رانم گذاشت و آرام آرام به طرف شکمم  یرا رو  دستش

 زد. یکنم که لبخند کج یبرد. خودم را جمع م

شکمم  یکرد. رو سیاش را با زبان خ  ینیی لب پا آرام

 کرد. شترینوازشش را ب 

 !یببخش  دیبچه هم شده با نی_بخاطر ا

 .ستمی_من مجبور به بخشش ن

 م دوخت و آرام لب زد.را به چشمان نگاهش 



 کنم. ی_جبران م

 .دیام از روز بغض لرز چانه

 ...شهی_نم

 کشید. آه

 . میکن ی_دوباره از اول شروع م

 دهان قورت دادم. آب

 ...شهی_نم

وار   چکیانداخت و دستانش پ میپاها یرا رو  شی پا  کی

 تنم را در بر گرفتند. سرش را در گردنم برد.

 ...ارایدم کر رییکنم برات، تغ ی_جبران م

 آمدم. رونیزدم و از آغوشش ب پسش

 لطفا... ادی_مه 

 زد. چشمک

همش لطفا بود  یکه تا راه اومد شبمید اد؟ی_جون مه 

 بعدش... یخانما خانما ول 

 شرم و خجالت حرفش را قطع کردم. با

 گم. یو نم نی_ا

 را باز کرد. آغوشش

 ؟ یگیم یچ نمی ب ای_ب



 مغرورش نگاه کردم. شهی چشمان هم به

 !ادیخواد مه  ی_مادرت منو نم

 .خوامتی _من م

 ...ی_جواب د

 .دی گز لب

 بغلم حرف نزن.  ای ب ارای_ 

 کنارش نشستم. دوباره

  یتاب ی هامو، دردهامو، ب یپناه  یب  تونمیمن، نم ادی_مه 

که تجربه  یا گهیهامو، و هزاران هزار حس وحشتناک د

 ببرم. ادیکردمو از 

 شد. بلند  شیجا از

قراره همش و به  یدونم ول یدونم فدات بشم، م ی_م

هم.  شی دنبال جواب ازما رمی ... اصال نمیبسپر  یفراموش

 کردم؟ رییکه تغ یکن یباور نم ارای

 دونم. ی_نم

 نشست و هردو دستم را در دستانش گرفت.  نییپا یجلو 

 قفل کرده و آرام زمزمه کرد: انمیرا در نگاه گر چشمانش

 ... یخوایکه تو م یاون  شمی_م



ملتمس شده   نگونه یمغرور ا شهینگاه هم نی چند بار ا مگر

رنگ اشک  یمشک یدو گو ن ی! مگر چند بار ام؟یاست برا

ام را  یطوفان شهیاند؟ چند بار من مرد هم دهیبه خود د

ش ا نهیو دست رد به س م ییایام که ب دهیآرام د نگونه یا

 بشود!؟  خواهمیکه من م  یبزنم! چندبار خواسته همان

 هیاز شدت گر شیگذاشت و شانه ها  میپا یرا رو  سرش

غرور   یتوانستم برا یخورند. کاش م یسخت تکان م

من هم دلم شکسته بود، من   یبکنم. ول یمردانه اش کار

 هم روحم خورد شده بود!   

 سرش گذاشتم.  یرا آرام رو  دستم

 بهم حق بده نتونم.  ادی_مه 

  ت؟یبرم از زندگ یخوایم یعنی_ 

خواستم  یاندازد! واقعا م یرعشه به جانم م سؤالش

 نباشد؟  

که  ی سرخ ی رگه ها یبارها برا خواهمیبلند کرد. م  سر

چشمانش را احاطه کرده اند جان بدهم... دوباره  یمشک

پرش چقد حاال که  یلرزد و مژه ها یاشک در نگاهش م

 هستند دلربا تر شده اند!  سیخ

 نجوا کردم.   اری اخت یب

 خوام.   ی_نم



را  میقلبم و نفسها زند. برق چشمانش ضربان  یم لبخند

 برد. ی همزمان باال م

 

 *** 

 

 

 

بشقاب را هم در آب چکان گذاشتم و همراه آه  نیآخر

فاصله گرفتم. همان لحظه    نکیاز س دم،یکه کش  یقیعم

چند  اد،یشماره مادر مه  دنیتلفن خانه به صدا در آمد. با د

  هیو کنا شی قدم از تلفن ناخودآگاه دور شدم. حوصله ن

 را نداشتم.   شیها

 یزند و من به ناچار مجبور م  یخانم دوباره زنگ م هیمار

 جواب دهم.  نباریشوم ا

 _بله؟  

 ؟ یجان خوب  ارای_سالم  

 از مدت ها لحن مهربانش سهمم شده انگار!  بعد

   د؟یخانم، ممنونم شما خوب هی_سالم مار

 خونه است؟  ادینونم دخترم. مه _مم



 . دمیکش آه

 پدرم تنگ شده.   یاالن رفت سر خاک، گفت دلم برا نی_هم

 بهم لطفا. یدیو م ادی_باشه ممنونم. شماره مه 

خواندم. بعد از  شی گفتم و شماره را برا ی''چشم'' آرام

 تماس را قطع کرد. شانه باال انداختم.  یتشکر کوتاه

 یدلخور بودم. م ادیوز هم از مهبودم، ته دلم هن ناراحت 

 دیاش هم شده، با ینجات زندگ یآدم برا یگاه د؟یدان

همان روز که  یبزند! مثال من فردا یخودش را به نفهم

 یدیکند و آدم جد رییفرصت بدهم تا تغ  ادیقبول کردم به مه 

را جبران  زیهمان روز که قسم خورد همه چ یشود، فردا

  دایرا پ یان ا یشلوارش، جواب تست د بیکند، در ج

 نزدم! یحرف یکردم ول 

که  ی رود دنبال جوابش در صورت یگفت اصال نم ادیمه 

بود بچه از خودش  دهیفهم یوقت ادی بود. مه  ششیجواب پ

 نزدم... یحرف ی؛ ولاست، به من برگشته بود

عمق دلم ناراحت شدم و دلم شکست، غرورم لگد مال   از

را  ادیمه  نکهیا ینزدم. نه فقط برا یفباز هم حر یشد ول

 یحت  زیچ چی اگر نباشد، ه نکهیا یدوست دارم، برا  یلیخ

 نیتا آخر عمرم سر ا دیشود. شا یبه االن هم نم هیشب

 نیبهتر است هم من هم او، سر ا یبشوم، ول تیاذ هیقض

 . میکن اهرمسئله تظ



 کنند، بهتر است.  دایهرچه زوتر خاتمه پ  زهایچ  یبعض

 

نباشد، نه من و نه کودکم هرگز کامال احساس  ادیمه  اگر

. امروز فقط من هستم که شک و  میکن ی نم یخوشبخت

را به  هیقض نی اگر ا ی کند، ول یم تمی اذ ادیمه  یشبهه نابجا

 ! میشو  یم تی همه اذ اورم،یب دانیم

 

  یباور است که فرصت نیهنوز هم قهر است و بر ا سحر

 دیدانم شا ی. نمستیداده ام درست نبوده و ن ادیکه به مه 

 بشوم.  مانیپش یواقعا روز

 

در قفل در، مرا از افکارم دور کرد.   دیکل دنیچرخ  یصدا

در آرام  یگرفته داخل آمد. همان جلو یبا صورت ادیمه 

 گفت:

 جنازه پدرم باشم. عییمراسم تش ینتونستم تو  ی_حت

 ادیبود که پدرش به رحمت خدا رفت و مه  شیماه پ کی

از  ادی. من زدییای نبود، چند روز بعدش توانست ب رانیا

 نه، خبر نداشتم. یبود و ک ران یا یک  نکهیا

 _سالم. 

 لبخند زد. میبه رو  خسته



 _سالم دلبرم.

 هم لبخند زدم. من

 خانم زنگ زدند. هی_مار

 ارا؟ ی_ 

و منتظر   بزنم، با دقت نگاهش کردم یحرف نکهیا بدون

 ادامه حرفش شدم.

 . ایتال یا میگرد ی_بر م

 زدم.  پوزخند

 هفته بود؟! هیفقط واسه  راتتیی_تغ

پول تو   یمن کال خالف و بخاطر تو ول کردم، هرچ ارای_ 

  نیراه به دست اومده بود و دادم رفت! اون وقت ا نیا

 حرفته؟ 

 ا؟ یتال یا میبر گرد یخوایم ی_واسه چ

االن  ارای. میبعد برگرد میو بساز مونیزندگ نکهی_واسه ا

... فکر نجایا میریگ یهم من هم تو تحت فشار قرار م

وقت   چیموندم ه یم نجایرفتم؟ چون ا یچ یمن برا  یکنیم

تونستم  ی وقت نم چیتونستم ذهنم و آروم کنم. ه ینم

بردارم.  یخودم و جبران گذشته قدم  رییتغ یبرگردم و برا

ملک بانو گرفته تا فرزام دونه دونه، از  یول ممن رفت

من رفتم و گذشته  اراینشوندم.  اهیرو، به خاک س یخان یعل



 یوقت یکه حت شمینم نیخودم بردم. من منکر ا رو همراه

 ست،یکردم اون بچه مال من ن یهم که برگشتم، حس م

تونستم تو رو از  یاگه بچه من هم نبود، نم یحت یول

 دست بدم.

 بچه توه اون وقت؟ یدون ی_از کجا م

 . دیبست و آه کش چشم

واقعا  ارایتونستم  یرو آوردم. نم یان ا ی_من جواب د

 .خوامیمعذرت م

 زدم. لبخند

 . ی_ممنونم که بهم گفت

آمد و مردد دستانش را دورم حلقه کرد.   ک یقدم نزد چند

 ش انداختم.محکم دست دور شانه پهن و مردانه ا

 .. یکن رییتغ ی_قول داد

 رفت.  راهنمیپ ریز دستش

 قولم هستم.   ی_رو 

بار بود که فرزندم مهر   نیشکمم را نوازش کرد. اول آرام

 شده بود!   بشینس یپدر
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 پسش زدم. یدهد که به تند یادامه م دنشیبوس به

 _بچه ام هالک شد! 

 .دیتخت دراز کش یرو  یکالفگ ای

 ست؟ی_پدر بچه ات مهم ن

تختش    یرفتم. بچه را از رو  رونیو از اتاق ب دمیکش پوف

 یدر آغوشم تکانش م یکه به آرام یبلند کردم و در حال

 دادن به بچه شدم. ریدادم، مشغول ش

ام شد.   نهیس دنیو با ولع مشغول مک ردیگ یآرام م زود

نوازش  یدستان کوچکش را با سر انگشتانم به آرام

 کردم. 

است که تکرارش ممکن  ییمادر شدن جزو آن حسها اصال

هم وجود ندارد که بشود با حس مادر  یحس یحت  ست،ین

  کیموجود پاک،  کی   یبدان  نکهیاش کرد. ا سهیشدن مقا

موجود از خودت در جانت رشد کرده و بزرگ شده است، 

خواهد و من   یم اقتیاست که واقعا ل یحس فرا تصور

با چهره گرفته  ادیهستند. مه   قشیال کنم تمام زنها یفکر م

 .ستادیهمان دم در ا یداخل آمد ول یا

 ران؟ یا میبر گرد گهی_هفته د

 

 



 

 کردم. بغض

 تونم برگردم. یکه پدر و مادرم منو نبخشن نم ی_تا وقت

  یجز خوشبخت ی... گفتم چارای_من باهاشون حرف زدم 

 یکه االن من به اشتباهاتم پ  نهیگفتم مهم ا خوان؟یتو م

زنه  یدور و برم پرسه نم یدشمن گهیکه د نهیبردم، مهم ا

  دییا ی... گفتم اگه االن شما بیو مهم تر از همه تو خوشحال 

  دنمون،یتاوان بهم رس دیبش ،یخوشبخت نیداغ ا دیو بش

  م،یحرف زد یلینداره! خ یارزش  چیه مونیخوشحال نیا

حق داشتن ناراحت و دلخور باشن، ما سالها بهشون  

. البته می که همو دوس دار می ادا در آورد یه   م،یدروغ گفت

که تو محکوم به ابرازش  یعشق یول میواقعا دوس داشت

 و من فارغ از وجودش اصال! یبود

 گفتن؟  ی_چ

 رییباور کنن من واقعا تغ دیگفتن با ی_قبول کردن.. ول

 .رمیسمت قاچاق و خالف نم گهیکردم و د

 را بستم. چشمانم

 واقعا؟! یآدم بکش یتونست یم یچجور  ادی_مه 

 .دیو مردانه خند آرام

 یخوام که بتونم. االنم م ینم  گهید یتونم، ول ی_االنم م

 ! شناختنشیم  طانیکه همه به ش یادیتونم بشم همون مه 



 کردم. اخم

 حرف نزن. ینجوری_ا

را به پسرکم که آرام در آغوشم به خواب رفته  نگاهش 

 لب زمزمه کرد:  ریبود دوخت و ز

 .ارایداده  رییو تغ زی_مهرام... همه چ

 نکردم همش مهرام بود؟ یغلط  چیوسط ه  نیمن ا یعنی_ 

 شه؟یم ی_بگم آره چ

 در آوردم. شیبرا  یزبان

گردم خونه   یمنم بر م دیمون یخودت و مهرام م یچی_ه

 کنم. یهم کردم دعوتتون م یبابام... عروس 

 باشد.  رحم برگشته یب ادیکند. انگار همان مه  یم اخم

 .دمی گز لب

 _غلط کردم.

 تاسف تکان داد.  سر

 

 

 

 .میبخواب ایجاش ب یبذار تو بچه رو   نی_ا

 زدم.  چشمک



 .میکه بخواب امی_االن م

 زد. قهقه

 شده! ضی_خواب... ذهنت مر

 .ضهی_خب خواب چشمک نداره؟ ذهن خودت مر

رفتم.  رونیگذاشتم و از اتاقش ب شیآرام مهرام را در جا 

بستم دستان  یدر اتاقش را م یکه داشتم به آرام یدر حال

 بلندم کرد. نیو از زم دی چیدور کمرم پ ادیمه  رومند ین

 

 ** 

که جنس نگاهت   ییتو  یکردن برا  یتو بودن، دلبر دلبر

از تبار خشم بودن و   یبود، دلبر مرد یاز هر حس یته 

که سنگ شده بود، تمام من را در هم  یدل  یبرا یعاشق

ات   یطانیش ی خو  یبرا  ی! من را همان دلبرختیفرو ر

فرشته بود،  طانیش یه روز همانگونه ک ینابود کرد! ول 

علت  یفرشته شده ا کی مانندهم که حاال ه ییتو 

  طانیش  کی یمن، روز  تینها یب یو خوشحال  یخوشبخت

 ...یبود

 



قلم  ی انیعاشقانه پا ی داستان ها یبرا ستمی ن بلد من و  ♡

بزنم! عشق با هر دم و باز دم و با هر تبش قلب من و تو  

 ♡است... ختهیآم

 

 ان•°•ی•°•پا

 ...قیتوف هللا من و       

 

 


