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#۱ 

 

 که جوری.دویدم می وار دیوانه و آور سرسام

 وابستگی، این تمام از را خود خواستم می انگار

 لعنتیِ خاطرات این عاشقی،تمامی دیوانگی،

 می که سریع آنقدر. سازم رها.. داشتنی دوست

 شترک م ی چندساله این خاطرات تمام خواستم

 ی دقیقه چند همین که حاال، تا کودکی از او، با

 چشمانم جلو بلند سینمایی فیلم یک مثل پیش

 جا من از کردند می وجود اظهار و رفتند می رژه



 شد؟ رها خاطرات این از شد می مگر اما. بمانند

 می ختم داشتنی دوست اویِ به که خاطراتی از

 زمین پخش بود نزدیک و زدم تنه مردی شد؟به

 . شوم

 

 بری؟ می سر داری مگه خانوم؟ خبرته چه-

 

 حفظ تعادلم تا کردم کنترل را خود سختی به

 باز اما ، کردم نگاهش عذرخواهی قصد به.شود

 تلو.کردند تار را چشمانم جلو لعنتی خاطرات این

 رها آن روی را خود و یافتم نیمکتی خوران تلو

 من.  نگریستم را روبرویم  خیره و مات و کردم

 دوستت برای قلبم که من!  داشتم دوستش که



 که من.بود رفته ضعف و غش گفتنش دارم

 را ای لعنتی شیرینِ خاطراتِ او با سال اینهمه

 حتی ، لحظه یک که خاطراتی.بودم کرده تجربه

 نمی کنار ام بارانی چشمان جلو از لحظه یک

 پس. کردند می اندام عرض سماجت با و رفتند

 تاب را اش بوسه...  نتوانستم که شد چطور

 دیوانه مثل نشست لبانم بر که لبانش بیاورم؟چرا

 شکل آن به را حضورش نتوانستم چرا ؟ شدم ها

 و دیدن کنم؟چرا تحمل بازی عشق برای و

 اینکه از بیشتر جذابش و برهنه ی سینه نوازش

 خواستنش از مرا کند تشدید را ام زنانه تمایالت

 بود خودش او.بود شده مرگم چه! خدایا کرد؟ منع

 که مردی همان! من زندگی جذابِ مردِ همان.

 مگر.داشت را ام زندگی روزهای تمام اول نقش



 خواستنی هر داشتنی،اوج دوست هر اوج اینکه نه

 مگر بود؟ تن و جان وصال تمنای و بازی عشق ،

 درآمدن رقص به فکر از باید االن من اینکه نه

 در و کمرم گودی عمیق انحنای بر سرانگشتانش

 هیجانی از ای لرزه شکمم تخت سرین آن پی

 اینکه نه افتاد؟مگر می تنم تمام بر آلود هوس

 برای که گرمی و نرم لبهای آن فکر از باید االن

 می لبهایم روی بر عمرم تمام در بار اولین

 سلول تک تک به را وجودش گرمای و نشست

 نه مگر شدم؟ می دیوانه کرد می منتقل هایم

 که آتشین خواستنی و خواهش فکر از االن اینکه

 می خودنمایی رنگش میشی درشت چشمان در

 مرگم چه من پس رفت؟ می ضعف دلم باید کرد

 کنم؟ تحمل نتوانستم چرا شدم؟ دیوانه چرا شد؟



 قلبم و ذهن جای جای در تنفر ، لذت جای به چرا

 فرار داشتنی دوست اویّ از چرا کرد؟ رسوب

 تمنای چه!  چشمهایش!  آخ!  چشمهایش کردم؟

 چقدر!  آلود تب و خمار چقدر. داشت ای عاشقانه

 از لبریز چقدر!  عاشقانه شهوتی و هوس از پر

 با کردم چه من!  مردانه های خواستن و خواهش

 من وای! قلب این با کردم چه من!  ها چشم این

 !؟ کردم چه ام زندگی مهربان مرد غرورِ با

 

 در خانه. رساندم خانه به را خودم چطور نفهمیدم

 مثل. مطلق تاریک.  بود رفته فرو محض سکوتی

 ! من قلب االنِ حالِ

 



 می پناه اتاقم به چراغی هیچ کردن روشن بدون

 می. گیرم می بغل را بالش و کشم می دراز. برم

 ذهنم. کنم عزاداری قلبم االنِ حالِ برای خواهم

 کودکی به. ها تر قدیم به. ها دوردست به رود می

 کشتی به را خود و بندم می را چشمهایم. ام

 دست و سپارم می ام گذشته شیرین خاطرات

 و کودکی شیرین دنیای در و گیرم می را خیالم

 .زنم می پرسه ام نوجوانی

 

  

 دو#

 

 



 

#۲ 

 

 ی همه ی سرکرده ، "منش آریا ماهان"

 رئیس ؛ محله پسر ترین قلدر محله؛ نوجوانان

 و دخترانه محافل نقل محله؛ شرور نوجوانان گروه

.  بود ما راهنمایی ی مدرسه دختران اول حرف

 با. نشستند می ما ی خانه تر ور آن کوچه چند

 صاحب پدرش. خواهرش و برادر و مادر و پدر

 برادرش. بود مکانیکی بزرگ تعمیرگاه یک

 ماهان.  بود کرده عقد تازه خواهرش و دانشجو

 الغراندام و بلند قد پسری.  داشت فرق باهمه اما

 و صاف موهایی با. چهره خوش و پوش خوش. 



.  زد می شانه وَری یک را آن که بلند و مشکی

 اگر وای. داشت غیرت محله دختران ی همه روی

 و آمد می ما محله به دیگر ی محله از پسری

 دختران از یکی مزاحم اگر وای و کرد می شیطنت

 بالیی چنان گروهش و ماهان. شد می محله

 زار حالش به آسمان مرغان که آوردند می سرش

 قابل ، بود غیرتی که حال عین در.  زدند می

 رویش ما سال و سن هم دختران.  بود هم اعتماد

 در او با را مشکالتشان حتی. کردند می حساب

 برای عمد به اوقات گاهی و گذاشتند می میان

 دیدار او با تا تراشیدند می صوری مشکالت خود

 از داشتم دوست خیلی اینکه با اما من. کنند

 داد نمی اجازه غرورم گاه هیچ ، ببینمش نزدیک

 دیدن ی بهانه به کنم هم سر هایی دروغ همچین



 پدرم که بود این دالیلش از یکی هم شاید. او

 از نه و او از نه.آمد نمی خوشش او از گاه هیچ

 دانشگاه در شاغل هردو مادرم و پدر.  پدرش

 و دادند می اهمیت بسیار خواندن درس به. بودند

 تمام.  بودم فشار تحت نظر این از همیشه من

 و خواندن درس در شد می خالصه من شب و روز

 مارال من خوشی دل تنها.   تقویتی های کالس

 ما روبرویی ی همسایه که بود ام کالسی هم

 چند او با بازی ی بهانه به من و شد می محسوب

. گذراندم می خواندن درس از فارغ را ساعتی

 زندگی مادربزرگش و مادر و پدر و برادر با مارال

 تنها. بود رها و آزاد کامال ، من برعکس و کرد می

 بود این ، بود شده نصیبم روزها آن که شانسی

 مارال خانواده و ما آمد و رفت با مخالفتی پدرم که



 ی اندازه و حد در را ها آن خوشبختانه و نداشت

 .  دید می خودمان

 بود معرفتی با و بامرام پسر مارال برادر مانی

 ماهان همکالسی.  زیر به سر و محجوب و آرام.

 اول و بود بزرگتر مارال از سال چهار.  بود

 مارال مانی، برعکس. گذراند می را دبیرستان

 شوخ.  بازیگوشی و شیطنت از پر بود دختری

 .  باهوش بسیار و شاد و طبع

 

 مدرسه حیاط در همگی. افتاد روز آن به یادم

 و ماهان راجب تاب و آب با ساناز و بودیم جمع

 کلی و کرد می صحبت پیششان روز چند برخورد

 گروه توی سامان برادرش.  فروخت می فخر



 رفت آنها ی خانه به ماهان و بود آریامنش ماهان

 چاپلوسی تحمل دیگر که مارال.  داشت آمد و

 : گفت پرخاشگرانه نداشت را ساناز های

 

 مشت یه!  ساناز میاری در بازی بدید ندید چرا-

 زر واسشون داری کردی جمع خودت دور دختر

 چی؟ که زنی می مفت

 

 زمینی سیب مثل وگرنه. عزیزم توئی بدید ندید -

 ! کردی نمی ولز و جلز شده سرخ

 

 !بده شفات خدا-



 

 .جداشدیم آنها جمع از و گرفت را من دست

 

 .پررو دختر خوره می بهم ازش حالم-

 

 : گفتم و کشیدم آهی

 

 ! دوسته ماهان با. بحالش خوش-

 

 هم واموندت عقل این سرت تو زنم می یکی-

 داره؟ کشیدن آه اینم آخه. ها بشه زایل

 



 :گفتم معترض

 

 !خب ماهانه دوست-

 

 نمی خودت. باشی تونستی می هم تو خب-

 مانی طریق از تونستم می من که وگرنه!  خوای

 که بس از.  برات کنم فراهم رو موقعیت این

 مغرور پاییززمانیِ. دیگه رفتی بابات به.  مغروری

 ! دانشگاه استاد مغرورِ زمانیِ حسام دختر

 

 ! آخه بهش بگم چی بشم روبرو باهاش-

 



.  نخور حسرت اینهمه و نکن فک بهش پس-

 .داده تاب رو مخت زیادی خوندنِ درس!  دیوونه

 

 داره؟ دختر دوست ماهان بنظرت-
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#۳ 

 

 

 اوقات گاهی زیره به سر اینقدر که ما مانیِ واال-

 هم دیگه که ماهان.  جنبه می گوشش و  سر

 این هم نخواد خودش.محبوب هم و معروفه

 همین مثل یکی. ندازن می بهش خودشونو دخترا

 پدرش از ماهان البته! ای عقده خر کره ساناز



 که هم اون ترس از شاید. بره می حساب خیلی

 باخودش و بشه دوست دختری با نخواد باشه

 می. ارزه نمی دردسرش به که کنه سنگین سبک

  اصال!  گیره سخت خیلی آقاسامی که دونی

 تجدید که پدرشه از بردنش حساب سرهمین

 قبول درساشو هست هرسختی به. دیگه نمیشه

. بوده خوندن درس اهل کِی ماهان وگرنه.  میشه

. بگیره دست کتاب ندیدم تاحاال گفت می مانی

  از ما. خواهرشه عقدکنون دیگه هفته!  راستی

 بریم؟ باهم میای. دعوتیم مانی طرف

 

 بابام و بیام اگه تازه. نیستم دعوت که من-

 .کُشَتَم می بفهمه



 

 می حرف باهاش مامانم. من با بابات بیا، تو-

 انگار بیای ما همراه عنوان به که تو تازه.زنه

 دیگه که میشه اینقدشلوع اونجام.دیگه دعوتی

 .نیست کسی به کسی

 

 آن به مارال همراه به خواست می دلم چقدر

. آریامنش ماهان.  ماهان ی خانه به.بروم مهمانی

 !محله محبوب نوجوان

 را باباحسام مارال مادرِ بود که ترفندی هر به

 شروطی و شرط عالمه یک با البته.  کرد راضی

 .گذاشت باباحسام که



 تور صورتی.  پوشیدم را لباسم ترین خوشگل

 کفش و  سفید و صورتی گلدار روسری با توری

 نگرانی و استرس کلی با مادرم.  سفید عروسکی

 : گفت می مارال. کرد ام بدرقه

 

 !جنگ فرستنت می دارن انگار خدا رو تو ببین-

 

 . ساختمان داخل زنانه و بود حیاط توی مردانه

 حوض با سنتی و بود سرسبز و بزرگ شان حیاط

 دوچندان را خانه صفای که حیاط وسط بزرگی

 وارد مادرش و مارال همراه به.  بود کرده

 خبری. نشستیم ها مهمان کنار و شدیم ساختمان

 :گفت گوشم دم مارال. نبود ماهان از



 

 خوشگل خواهرشو،چه ببین. حیاط تو ندیدمش-

 !شده

 

 . بود ماهان پی حواسم ی همه اما من

 

 .اومده هم افاده ساناز ببین-

 

 از افاده و کرد می نگاهمان سالن ی گوشه آن از

 . بود مجلس صاحب که انگار. ریخت می رفتارش

 

 ! کنن نمی حسابش هم خر خوبه-



 

 انگار کن رفتار جوری! مارال اونو کن ولش -

 .نیست

 

 استرس از.کرد نمی رهایم اضطراب و استرس

 .بودم گرفته دلپیچه

 

 نمیخوری؟ هیچی چرا-

 

 وقت چه االن وای! مارال گرفتم دلپیچه کنم فک-

 . دستشویی برم باید.  بود گرفتن دلپیچه

 



 سرویس محل بود پذیرایی مشغول که خانومی از

 .پرسیدیم را بهداشتی

 

 بیام؟ باهات میخوای-

 

 . میام و رم می سریع ، نه-

 

 سرویس و گرفتم پیش در را باال طبقه راه

 سرویس از خروج از بعد.  یافتم را بهداشتی

.  کرد جلب را توجهم اتاقی باز نیمه در بهداشتی

 شده بزرگ عکس اما. شوم رد توجه بی خواستم

 به.  کرد متوقف مرا اتاق دیوار روی ماهان ی

 اتاق وارد.  نبود کسی. انداختم نگاهی اطراف



 را جسارت اینهمه دانم نمی. بستم را  در و شدم

.  ماهان اتاق. بود خودش اتاق. بودم آورده کجا از

 بزرگ عکس مقابل و گذاشتم جلو به قدم آرام

 او نزدیک از اینقدر هیچگاه. ایستادم اش چهره

 بود ایستاده مقابلم خودش انگار. بودم ندیده را

 آن و.  جادوییش لبِ گوشه لبخند باهمان.

 وری یه لخت موهای آن و. رنگش میشی چشمان

 .  اش

 

 

#۳ 

 

#۴ 



 

.  گذراندم نظر از را اتاق و نشستم تختش روی

 و تحریر میز ، ،گیتارش اش ورزشی وسایل

 سمت به کنجکاو.  وکمدش … کتابهایش

 هایش لباس. کردم باز را در و رفتم کمدش

 کفش و بود شده چیده کمد در منظم و مرتب

 هم کنار مرتب و منظم کمد پایین طبقه هایش

 بوییدم را میزش روی ادکلن.  بود شده جفت

 این همیشه یعنی.  کننده مسخ و تلخ بویی.

 از حاال تا!  دانستم نمی که من زد؟ می را عطرها

 حتما ساناز اما.  بودم نکرده برخورد او با نزدیک

 آمده اتاق این به تاحاال ساناز یعنی.  دانست می

 بو را ؟ادکلنش بود دیده را لباسش کمد ؟ بود

 ؟ بود کرده تماشا را عکسش ؟ بود کرده



 

 توی قلبم! من خدای وای. شد باز در ناگهان

 ایستاده اتاق وسط شده مسخ همانطور. آمد دهنم

.  شدم اتاق این وارد کردم غلطی عجب. بودم

 شوم؟ قایم ؟کجا کنم چه حاال

 بود ندیده مرا هنوز. شد اتاقش وارد. بود خودش

 نزدیک من به اینقدر کنون تا. بود نزدیک چقدر. 

 را تلخ عطر بوی همان فاصله همان از.  بود نشده

 مسخ منِ و کرد بلند را سرش.  کردم احساس

 دید را اتاق وسط در شده خشک و شده

 و کرد تر درشت را درشتش میشی چشمهای.

 فرو را دهانم آب.  کرد نگاهم باتعجب و خیره

 حرکت توان پاهایم. بودم شده الل. بردم



 را در.  کرد تنگ را درشت چشمان آن.  نداشتند

 این.  برداشت گام سمتم به و بست سرش پشت

 شدت به قلبم. تافتم نمی بر را حضورش از حجم

 می کشی خود داشت قلبم.  کوبید می ام سینه در

 باز حضورم توجیه و زدن حرف برای دهانم. کرد

 شد نمی خارج گلویم از اصواتی اما. بود شده

.  بود هایم عسلی ی خیره ، نفوذ پر چشمانش.

 حرف برای هم توانی نگاه، نفوذِ عمق این با مگر

 !ماند؟ می باقی زدن

 را سرم باید چشمانش دیدن برای.  رسید من به

 . کردم می بلند

 

 !کنی؟ می چیکار اینجا!  هستی؟ کی تو-



 

 چند و آمدم خود به خورد صورتم توی که نفسش

 هایم گام خجالتِ از هم او برداشتم، لقب به گام

 به رو باهرگامِ. گذاشت قدم جایشان و آمد در

 به من که وقتی تا آمد جلو به گام یک من عقبِ

 و بردارد را آخر گام خواست.  چسبیدم دیوار

 ته از صدایم که برساند هیچ به را مان ی فاصله

 سینه جلو و  آمد باال دستانم و جوشید حنجره

 . گرفت قرار اش

 

 ! جلو نیا دیگه-

 



 پر صدای. کرد می نگاه نفوذ پر هنوز.  ایستاد

 . شنیدم را اش جذبه

 

 هستی عسلی چشمِ  طالیی فرفری مو همون تو-

 !؟

 

 می را من. یافت تغییر شگفتی به نگاهم رنگ

 . کرد تایید را خود حرف شناخت؟

 

 ! خودتی آره-

 



 دیوار روی گوشم کنار را چپش دست کف

 . کوبید چشمانم در را نگاهش میخ و گذاشت

 

 کنی؟ می چیکار من اتاق توی بگو-

 

 .بستم کار به زدن حرف برای را تالشم تمام

 

 ! بیرون برم میخوام … میخوام …بروکنار-

 

 موهای روی به صورتم اجزای روی از چشمانش

 روسری زیر از که ام طالیی فرفریِ حریریِ



 مسیر دوباره و خورد سُر بود زده بیرون گلدارم

 . رسید چشمانم به و برگشت را آمده

 

 ! دختر خوشگلی تو چقدر-

 

 من دانست می باباحسام اگر وای. بودم ترسیده

 پسرمحله قلدرترین و شرورترین اتاق توی االن

 دیوارش به شده میخ دستان بین هم آن

 ! ام گیرافتاده

 

 . بیرون برم خوام می.  کنار بکش گفتم-

 



 . زد پوزخندی

 

 داخل؟ اومدی چرا پس بری، خوای می اگه-

 

 …من…من-

 

 اجزای تمام روی مدام بازیگوشش چشمان

 دنباله روی را آزادش دست. کرد می بازی صورتم

 کف.  کشید ام زده بیرون روسری از موهای فرِ ی

 هل را او و کوبیدم اش سینه تخت به را دستانم

 .کردم دور خود از شدت به و دادم

 



 . کنار برو گفتم-

 

 . گذشتم کنارش از و

 

 !پاییز-

 

 ؟ دانست می را نامم. زد خشکم سرجایم

 

 درسته؟! پاییزه اسمت-

 

 من به پشتش هنوز. کردم نگاهش و برگشتم

 چرخید پا ی پاشنه روی سریع حرکت یک با. بود



 نزدیکی اینهمه نشد باورم دوباره.  کرد نگاهم و

 ! را اتاق این  در حضورش حجم

 

 یه ، خوشگلی پاییز مثل و پاییزه اسمت که تو-

 باش خودت مواظب بیشتر!  کنم می بهت توصیه

! 

 

 . بودم شده گیج

 

 آمد و رفت خونشون به دیگه. گم می رو ساناز-

 ! نکن
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 شُکّ در هنوز درحالیکه. زدم بیرون اتاقش از

 و … نگاهش و رفتارش و چشمهایش و دیدنش

 دید مرا که مارال. میزدم پا و دست هایش حرف

 :گفت

 

 شده؟ ؟چی حالیه چه  این -

 

 . گرفتم عمیقی نفس

 



 !دیدمش-

 

 : گفت حیرت با

 

 کجابود؟! میگی دروغ-

 

 برای که را ماجرا! ندیدمش شب آخر تا دیگر

 در را قضیه توی و ته گفت کردم تعریف ماراال

 طبق و داده انجام را کار این بعد دوروز. آورد می

 کرد می تعریف مارال.  بود آمده پر دست معمول

 . افتاد می اندامم بر لرزه من و

 



 از خطری چه دونی نمی. کرد رحم بهمون خدا-

 پسره اون اینکه مثل! پاییز شده رد ات گوش بیخ

 حرف دوستاش با تو درمورد سامان عوضی ی

 همکالسی که هست دختره یه " که بوده زده

 درس باهم خونمون میان وقتا بعضی و خواهرمه

 موفرفری و خوشگل. نگو که لعبتیه یه و بخونن

 بینیش می وقتی که جوری. عسلی چشم و طالیی

 المصب و پاییزه اسمش. میوفته راه دهنت آب

 برسه چه نمیکنه نگاه بهت که مغروره هم اونقد

 دارم فکرایی یه من ولی.  بده پا بخواد اینکه به

 وقت هر دیگه که میارم سرش بالیی. براش

 و نزنه سرش به مخالفت جرئت خواستمش،

 هرزه بیشعور ی پسره. "بده پا بهم راحت خیلی

 و ماهان گوش به رسونه می پسرا از یکی گویا.



 که میده سامان به حسابی درس یه هم ماهان

 اینجوری محله دخترای راجب بکنه غلط دیگه

 تو اتاقش توی ماهان که هم روز اون. بزنه حرف

 از رو تو و افته می سامان حرفای یاد بینه می رو

 بهت همین برای.  شناسه می اون توصیفات روی

 به روز اون بعداز. نکن آمد و رفت ساناز با میگه

 آمد و رفت که باشه حواسش بوده گفته هم مانی

 پسره اون چون ، داره خطر برامون ساناز با

 اصل اینا اما.  میاد بر ازش بگی هرکاری سامان

 بگم بهت خوام می که کاری اصل.  نیست کاری

 . ست دیگه چیز یه

 

 چیه؟ دیگه وای-



 

 از تو راجب ماهان! خوبیه خبر یکی این! نترس-

 و هستی کی اینکه!پرسیده سوال تا چند مانی

 داره گمونم! چندمی کالس و کجاست خونتون

 و روز اون که نکنم غلط. پاییزخانوم میگیره آمارتو

 اومده خوشش ازت و کرده خودشو کار دیدار اون

. 

 

.  شد می آب قند دلم در من و گفت می مارال

 هیچ به که!  منش آریا ماهان داشت؟ امکان یعنی

 را هیچکس آمار و کرد نمی اعتنا دختری

 یک به و بودند برابر برایش همه و  نمیگرفت

 متفاوت برایش من کرد می نگاهشان چشم



 باشد؟ شده جلب من به نسبت باشم؟نظرش

 خوشش من از یعنی کند؟ جو و پرس من راجب

 !بود؟ آمده

 

 از برگشت موقع مارال اتفاق به بعد روز چند

 و زدیم می لیس و بودیم گرفته بستنی مدرسه

 مان ی کوچه پیچ سر دفعه یک که خندیدیم می

 اش پرشی موتور به که بود ماهان. زد خشکمان

 از ای طره و بود پایین سرش.  بود زده تکیه

.  بود ریخته اش پیشانی روی اش مشکی موهای

 قلبم. برداشت گام سمتمان به دید که را ما

.  کوبید می ام سینه ی قفسه به شدت به داشت



 جواب مارال. کرد سالم و ایستاد مقابلمان درست

 :داد

 

 . خوبه حالتون. آقاماهان سالم-

 

.  بودم گرفته مونی الل معمول طبق که هم من

 . دوخت ما به را اش عصبانی های چشم

 

 این و قهقهه این با. دنبالتونم مدرسه دم از-

 باشه هرکی ، خیابون توی خوردنای بستنی

 ! سامان که نه میشه، کار طمع چشمش

 



 :گفت ترسیده مارال

 

 . نبود ماحواسمون! ببخشید-

 

 :گفت بیشتری باآرامش و کرد من به رو ماهان

 

 نکرده؟ که اذیتت وقت یه-

 

 تکان راست و چپ به منفی ی نشانه به را سرم

 و نیاوردم تاب را نفوذش پر و خیره نگاه و دادم

 دست دست ماهان. نگریستم جلوپایم زمین به

 هم من. بگوید چیزی خواست می انگار.  کرد می



 و کشیدم می زمین روی فرضی خطوط پایم با

 متوجه مارال.  داد می کُشتنم به داشت هیجان

 : گفت و شد

 

 دیگه پاییز،. دارم کار روبرویی مغازه اون من -

 .خداحافظ. ماهان آقا بااجازه. اونجا بیا
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 جذابش و آرام صدای آن با ماهان رفت که مارال

 : گفت

 

 روزم اون رفتار از خانوم؟ پاییز نمیکنی نگام -

 با برخوردم و دخالتم از یا ناراحتی؟ اتاق توی



 می فقط من کن باور دلخوری؟ ات مزاحم

!  باشه راحت خیالت. کنم حمایت ازت خواستم

 حتی نمیکنه جرئت دیگه! طاق به کوبوندم سرشو

 این از بیشتر باید بهرحال اما. کنه فکر بهت راجع

 خیلی … تو!  عقله شرط احتیاط. باشی مواظب

 می خودت جذب رو ها خیلی. پاییزخانوم قشنگی

 اینجوری سامان مثل کسایی نیست بعید! کنی

 داشته خودتو هوای بیشتر باید. بشن کار طمع

 ! باشی

 

 فاصله بامن بیشتر قدم نیم.کردم نگاهش

 مرا او. کردم تماشا را جذابش رخ تمام. نداشت

 برایش من. بود کرده خطاب قشنگ مرا. بود دیده



 طاق به را سامان سرِ من بخاطر. بودم مهم

 در چطور  را خوشی از حجم این آه. بود کوبیده

 . زد لبخندی. دادم می جا دلم

 

. پشتتم کوه مثل من. کن اعتماد من به همیشه-

 باشه؟

 

 .دادم تکان تایید نشانه به را سرم

 

 دادی هل منو و کوبیدی سینم تخت که روز اون-

 از منو هم االن. خانوم پاییز زدی می حرف خوب ،

 ! دیگه نکن محروم صدات



 

 چاهی ته از صدای با و بردم فرو را دهانم آب

 : گفتم

 

 !چشم-

 

 .گرفت مقابلم کاغذی.دوید صورتش به شادی

 

 خط از جداست خط یه. منه اتاق ی شماره این-

 … و فابریکم دوستای از چندتا جز. خونه اصلی

 رو شماره این هیچکس دیگه تو، حاال

 برات مشکلی هر داشتی، کاری هر هروقت.نداره



 اگه حتی … حتی. بزن زنگ بهم اومد پیش

 حرف داشتی دوست فقط و نداشتی هم مشکلی

 صداتو ام مشتاق من.  بزن زنگ باز هم بزنی

 .بشنوم

 

 .گرفتم او از را کاغذ باخجالت

 

 خوشش من از زیاد پدرت دونم می. برم باید-

 برای و ببینه تون کوچه توی منو نمیخوام.  نمیاد

 خونتونو شماره.بشه درست دردسر تو

 خونه مادرت و پدر بشم مطمئن هروقت.دارم

 باش خودش مواظب. زنم می زنگ بهت نیستن

 . خدانگهدار.خانوم خوشگل



 

 افتاده کار از قلب.  رفت و شد موتورش سوار و

.  برگشت رفته، نفس و افتاد کار به دوباره ام

 من به را حرفها این که بود ماهان. نمیشد باورم

. بود داده من با را خصوصیش شماره.بود زده

 اینها. بود کرده دعوت کاری مخفی به مرا رسما

.  بود زیاد یکم ، نکرده خطا پا از دست منه برای

 یادم ، اوه. دانست می کجا از را پدرم مخالفت

 .  دارد چشم جا همه او بود رفته

 شکل و شد شروع همانجا از ماهان و من دوستی

 و نکردم تجربه که چیزهایی چه ماهان با.  گرفت

 و شور اوج ماهان. ندادم انجام که کارهایی چه

 منِ. جدید های تجربه و شیطنت آخر. بود نشاط



 ، نکرده خطا پا از دست منِ ، بسته گوش و چشم

 برایم بودن او با چقدر مثبت و پاستوریزه منِ

 اینها ی همه و.  بود هیجان از پر و بخش لذت

 موقعیت و ها نقشه با.  بود پدرم چشم از بدور

 گروه.  کرد می ایجاد برایم مارال که هایی

 قبل از بیشتر روز هر ما ی چهارنفره دوستی

 ما. رسید می کمال و پختگی به و میشد صمیمی

 کردیم می تجربه هم با. شدیم می بزرگ هم با

 را همدیگر. بودیم شاد و شدیم می ناراحت هم با.

 پای ماهان.  بودیم هم پشت و کردیم می درک

 و بود کرده قطع زندگیم از را محله پسرهای تمام

 کس هیچ ، داشت کامل اعتماد او به که مانی بجز

.  کند نگاه مارال و من به نداشت جرئت حتی

 تمام جای به ماهان.  بود بهتر که من برای البته



 من برای باشند دوستم توانستند می که آدمهایی

 می انرژی. کرد می صرف وقت.  گذاشت می مایه

 و گذراند می وقت من با. کرد می درکم. گذاشت

 تمام به دوست یک او. داد می خوبی حس من به

 . بود معنا

 

 شدیم می بزرگتر چه هر ما و گذشت می هرچه

 سینما به گروهی.  شد می تر عمیق دوستی این

 گردش و تفریح. کردیم می خرید. رفتیم می

 در و.  خواندیم می درس هم با حتی.  داشتیم

 ما گروه در ماهان حضور از ام خانواده اینها تمام

 که کرد می را اش سعی تمام ماهان.  بود خبر بی

 درسم به ما همیشگی های گردش و دوستی



 پدرم های مخالفت از شدت به. نکند وارد لطمه

 را پدرم درسهایم در افت اینکه از. ترسید می

 ها برنامه تمام امتحانات موقع. کند مشکوک

 من و بود کمتر دیدارها حتی.  شد می تعطیل

 .دیدنش برای شد می تنگ دلم چقدر

 صحبت بازاری کوچه ما جلو کرد می سعی ماهان

 ، شود عوض ما زدن حرف طرز که مبادا ، نکند

 می که من به بود سختگیر و خشن بقیه با هرچه

 نبود باورکردنی!  شد می آرامش از کوهی رسید

 نداشت امکان. است ماهان همان ماهان این

 بود پر کمدم. نخرد هدیه برایم و باشد مناسبتی

 ام زندگی تمام.  بود گرفته برایم که کادوهایی از

 خنده و ماهان صدای و ماهان حضور از بود پر

 ماهان های تصمیم و ماهان آرامش و ماهان های



. ماهان بود شده ام زندگی و وروز شب همه … و

 اسم موسیقی کالس برای که بود ساله هفده

 خوبی صدای. خواند می برایمان همیشه. نوشت

 خودش برای هم موسیقی نواختن در. داشت

 حرفه بصورت خواهد می گفت می اما. بود استاد

 می تشویق هم مرا.  کند دنبال را پیشه این ای

 . کنم دنبال را آنها و بشناسم را عالیقم که کرد

 های کالس بین در. بودم تیراندازی عاشق من

 تست و حافظه و تقویتی

 

 کالس برای بودم کرده پیدا خالی جای زنی

 را اسمم بودم کرده راضی را پدرم و تیراندازی

.  بود کرده پیدا ماهان را کالس.بنویسد همانجا



 می اینجوری. بود خودش موسیقی کالس نزدیک

 خیلی کالس. بیاییم باهم و برویم هم با توانستیم

 هم باباحسام برای ام بهانه و نبود دور خانه از

 کالس که روزی هر. بود مارال با آمد و رفت

 . آمدم می و رفتم می ماهان با داشتم

 خودش را کالسم ماهان که هایی دلیل از یکی

 کالس آن افراد کل که بود این بود کرده انتخاب

 جانب از وقتی و گذرانده نظر از دور یک را

 من به ، بود نکرده خطر احساس هیچکدامشان

 اتفاقات از. بود داده را آن در شرکت اجازه

 اش پرشی موتور ترک که بود این محبوبم

 .  دهد ویراژ او و بنشینم



 های سال در که هیجاناتی تمام ی اندازه به من و

 تجربه هیجان ، بود شده سرکوب ام زندگی اول

 ! کردم می
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 دیگه و بگیره پسرشو جلو داده قول. نکنه ایجاد

 .بشه آفتابی طرفا این نذاره
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 ما دوستی جریان در بیش و کم اش خانواده

 رفته پدرش بزرگ تعمیرگاه به بار چند.  بودند

 مرا و داشت دوستم ماهان پدر آقاسامی. بودیم

 ماهان گفت می همیشه و کرد می خطاب دخترم

 و شده تر راه به سر شده دوست من با وقتی از

 هم باری سه دو. کند می حماقت و شقی کله کمتر

 که بودیم رفته خواهرش خانه به مارال همراه به

 بیشترِ واقع در. بود شده ما پذیرای گرمی به

 از بعد ماهان های کشیدن شانه و شاخ و دعواها

 که کسانی به شد می مربوط ، من با دوستی

 در یا پراندند می متلکی یا شدند می من مزاحم

 با ماهان و زدند می حرف من راجب خود خلوتِ

 .شد می خبر



 داشت گیری چشم پیشرفت موسیقی در ماهان 

 عاشق خودش.  کرد می پیدا ارتقاء سرعت به و

 های تشویق با هم من.  بود خوانندگی و موسیقی

 تیراندازی در را بهترینم کردم می سعی ماهان

 .  کردم می پیشرفت حسابی البته و بگذارم

 من با برخورد در ماهان شدیم می بزرگتر هرچه

 نزدیکیِ در کمتر. کرد می جمع بیشتر را حواسش

 کمتر.  گرفت می را دستم کمتر. نشست می من

 در و شوم آویزان گردنش از گذاشت می

 می سوارم موتورش ترک کمتر.  بپرم آغوشش

 می دگرگون حالش پریدم می که بغلش.  کرد

 می خون درصورتش ، شد می گرم بدنش ، شد

 می گردنش پشت به دستی برعادت بنا و دوید

 :گفت می و کشید



 

 مو نپر من بغلِ اینجوری دیگه نگفتم مگه -

 !خانوم؟ فرفری

 

 برایم دوری. کردم نمی درک را دلیلش من اما

 قهر میراند خود از اینگونه که مرا. نداشت معنایی

. کردم می لجبازی زدم، نمی حرف او با کردم، می

 می مجبورش سر آخر و! فهمیدم نمی را حالش

 توی که جدیدی های محدودیت ی همه کردم

 مثل و بردارد مجددا بود گذاشته مان ی رابطه

 . کند رفتار من با قبل

 : گفت می هم آخرش 

 



 هم تو. ندارم رو تو قهر و دوری طاقت که من -

 چشم کنی می استفاده سوء من ضعف این از

 که اینه واسه میزارم محدودیت من اگه. عسلی

 حال ، دختر فهمی نمی منو حال تو واجبه، الزمه،

 حال دستامو، التماس حال قلبمو، ی بیچاره

 خطا پا از دست خوام نمی من افکارمو، التهاب

 خوام نمی خوشگله، کنم بد خوام نمی پاییز، کنم

 نمی درک منو چرا!من موفرفریِ بزنم آسیب بهت

 !؟ کنی

 

 من!خان ماهان کنی نمی بدی من به توهیچوقت-

 دراز لنگ بابا دارم اعتماد بهت بیشتر چشامم از

 ! خودم



 

 چشای چه بود گفته بهت درازت لنگ بابا این-

 داری؟ خوشگلی

 

 :گفتم و خندیدم

 

 !بار هزار-

 

 دلش ی بیچاره حال با بود چی؟گفته موهاتو-

 کنه؟ می چیکار

 

 ! گفته بار هزار-



 

 سوزونه؟ می آتیشی چه گفته هاتو عسلی-

 

 : گفتم و کردم بازویش قفل را بازویم

 

 ! گفته هم رو اونا آره-

 

 می دراز بابالنگ این که موتور ترک بپر پس-

 . کنه ولخرجی امروز خواد

 

 امروز؟ مگه خبره چه!اوووووه-

 



 !آشناییمونه رفته؟سالگرد یادت-

 

 قلبم ی خانه مهمان لبخندی روز آن یادآوری از

 :داد ادامه ماهان.  بست نقش لبانم بر و شد

 

 کوچولوی دختر یه که بود پیش سال دو دقیقا-

 ترسیدش عسلی چشمای با ناز طالیی موفرفری

 من و من به بود زده زل و وایساده اتاقم وسط

 و خوشگلی اینهمه مگه ، خدایا گفتم خودم پیش

 رو فرشته این ؟ میشه جمع نفر یک توی جذابیت

 زمین؟ فرستادی من واسه

 



 اش موتور ترک تعریف اینهمه از زده ذوق

 و کردم حلقه کمرش دور را دستانم و نشستم

 : گفتم

 

 .بود فرستاده خودت خودِ ی واسه خدا ، آره-

 

 تضمین من!  خوب دخترِ بشین فاصله با یکم-

 محجوب و آروم اینجوری همیشه که کنم نمی

 !ها خطانکنم و باشم

 

 ! جاست همه از تر امن تو پیش من جای-

 



 :گفت و داد سر دلی ته از ی قهقهه

 

 ! موفرفری خودمی ریش بیخ دنیا آخر تا-

 

 به تبدیل ، روز همان. نیاورد دوام خوشی این اما

 . شد نحس روز یک

 که وای. دید موتور سوار را ما اتفاقی باباحسام

 جنگ . بود غلغله ما ی نهخا در.  بود بدی روز چه

 .بود شده پا به
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 ادامه و کشید آهی.  نگریستم  را مارال ناراحتی با

 :داد



 

 زده همچین. تره قاطی تو بابای  از آقاسامی-

 گفت می مانی که سالش هجده پسر گوش توی

 که جوری شنیده، نمی هیچی روز یک تا ماهان

 ، شده پاره گوشش ی پرده کردن می فکر همه

 شنوایی کم کم روز یک از بعد شکر رو خدا ولی

.  بوده شده ملتهب گوشش انگار برگشته، اش

 از نداره حق دیگه گفته بهش آقاسامی هم بعدش

 رو ها زمانی اسم و  بشه رد اینجا قدمی صد

 ، زده رو آخر حرف کالم یک هم ماهان. بیاره

 دوستی این از دست درصورتی تنها و تنها گفته

 امکان اینصورت غیر در. بخواد پاییز که کشه می

 خواد می حاال برداره، پاییز سر از دست نداره

 هر یا پاییز بابای یا بخواد ازش خودش بابای



 میدون ماهان ی خونه گفت می مانی!  دیگه کس

 مجبور و افتاده فشارش سامی آقا ، بوده جنگ

 .بیمارستان ببرنش شدن

 

 چه!  ماهان بیچاره.  زد حلقه چشمانم در اشک

 بر تقصیرها تمام االن. کرد می تحمل را فشاری

 :داد ادامه مارال.  بود افتاده او گردن

 

 !فرستاده پیغام هم تو برای-

 

 گفت؟ میگی؟چی راست-

 



 کن اطاعت کن، گوش میگه پدرت هرچی گفت-

 رو چی همه خودش گفت.  نکن مخالفت و

 گفت نکن، مخالفت اینا با ولی تو کنه، می درست

 زنه می وگرنه بشی، اذیت خواد نمی دلش اصال

 دیگه و میگیره چشماشو جلو خون و آخر سیم به

 .نیست عقل روی از تصمیماتش

 

 دوش روی ، دوستی این ی همه بارِ که نمیشه-

 من. بکشه زجر اون فقط که نمیشه.باشه اون

 با تونم نمی من. کنم کاری همچین تونم نمی

 .بدم تعهد و کنم موافقت پدرم

 

 : گفت و کشید آهی مارال



 

 نمی درکمون چرا اینجورین؟ بزرگترا چرا واقعا-

 می فرق اونا با ما نسل فهمن نمی کنن؟چرا

 زورگویی ی دوره بفهمن خوان نمی کنه؟چرا

 ؟ شده تموم

 

 ادامه من غذای اعتصاب و گذشت دیگر روز دو

 یخ بدنم و رفت می گیج سرم صبح از. داشت

 و بود شده پریشانم حال متوجه مادرم.  بود کرده

 . کرد می بدو یکی پدر با داشت

 



 روزش به چی ببین. خوره نمی غذا لقمه یه-

 دخترم. حسام نگیر سخت بهش اینقدر. اومده

 .ره می دست از داره

 

 . آمد اتاقم به عصبانی حسام بابا و

 

 ؟ نخوردنت غذا با کنی ثابت خوای می رو چی-

 خودتو که داره ارزش اینقدر جل آسمون اون

 بدی؟ کشتن به بخاطرش

 

 بلند جایم از من و گفت می و گفت می حسام بابا

 رفت گیج سرم اما!  کنم دفاع ماهان از که شدم



 هیچ دیگر و افتادم زمین به پایش مقابل و

 . نفهمیدم

 

 ضعف احساس کردم باز که را چشمهایم

.  چرخید می سرم دور انگار دنیا و داشتم شدیدی

 کنارم لیال مامان و مارال.  بودم بیمارستان در

 . بودند

 

 . نشو بلند.  جون مامان نکن خسته خودتو-

 

 ؟ اینجام شد؟چرا چی-

 



 و انداخت مادرم به شیطنتی از پر نگاه مارال

 : گفت

 

 بگم؟-

 

 :پرسیدم من و خندید مادرم

 

 شده؟ خبره؟چیزی چه اینجا-

 

 : کرد تعریف به شروع تاب و آب با مارال
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 دریافت باباحسام جانب از که محکمی سیلی

 درونش عصبانیت از ای ذره نتوانست هم کردم

 مدام و بود انداخته وسط را خود ماهان. کند کم

 :گفت می

 

 من. منه تقصیر. باشین نداشته پاییز به کاری-

 .مقصرم من. گناهه بی اون. کردم اش هوایی

 

 درهم را ماهان صورت بعدی رعدآسای سیلی

 .نوردید

 



 کردی غلط تو! پا و سر بی جل آسمون شو خفه-

 به. میارم در پدرتو! آبادت و جد پشت هفت با

 . کنم می شکایت ازت دخترم اغفال جرم

 

 بگید هرچی.  تر باریک مو از گردنم. دارم قبول-

 پاییزخانوم یعنی …پاییز به کاری فقط!  قبول

 . نداره تقصیری واقعا اون. باشید نداشته

 

 چیکار دخترم با من که نداره ربطی هیچ تو به-

 ته و سر.  بسوزه خودت حال به دلت تو.  کنم می

 ! پدری همون پسر کنن ات

 



 رگ و دوید ماهان صورت در خون که دیدم

 محکم چه را مشتش و شد متورم چه گردنش

 بود چیزش همه که پدرش به باباحسام.داد فشار

 بخاطر و نگفت هیچ ماهان اما.  بود کرده توهین

 . کرد سکوت من

 

 ی پسره بیرون برو من ی خونه از شو گم-

 ! پاپتی مطرب

 

 لحظه آخرین تا ماهان. کرد بیرونش خانه از

 با که کرد می را پدرم التماس و بود من نگران

 . باشد نداشته کاری من

 



 تا بود گفته. کرد زندانی اتاقم در را من باباحسام

 با کاری دیگر که ندهم تعهد و نخورم قسم

 .دارد ادامه حبس این باشم نداشته ماهان

 

 دوست باهاش خواستم خودم من!  جون بابا-

 ازش اگه خدا به. منه دوست بهترین اون. بشم

 خودم که میگم پلیس به و میرم کنین شکایت

 .باشم باهاش خواستم

 

 اون از هم رو وقاحت و ادبی بی و جسارت این-

 انتظاری هم این از بیشتر! دیگه گرفتی یاد پاپتی

 و کنم می شکایت ازش باش مطمئن. نمیره ازش

 دادی عقلتو نمیشه باورم. زندان اندازمش می



 چشمام مثل. داشتم اعتماد تو به من.  اون دست

 کنی استفاده سوء من اعتماد از تونستی چطور.

 خانوادگیت وجهه و خانوادت به ذره یک پاییز؟

 زمانی حسام دختر!  منی دختر تو نکردی؟ فکر

 مطرب اون مثل باشه یکی صمیمیت دوست باید!

 !؟ پا و سر بی

 

 . کشیدم جیع

 

 توهین اون به اینقدر! نیست پا و سر بی اون-

 دوست ماهان با که سالی دو توی مگه! بابا نکن

 ضعیف ؟درسام رسیده بهم آسیبی چه بودم

 کرده تغییر ؟رفتارم مونده هوا رو شده؟کالسام



 ضرر به اصال ماهان دوستی که کنین قبول ؟باید

 .نیست من

 

 .کرد نگاهم ناباورانه باباحسام

 

 دو نمیشه باورم!دوستی؟ اون با دوساله!دوسال؟-

! مالی می شیره مامانتو و من سر داری ساله

 اگه رو خانوادت به دروغ و ها کاری مخفی همین

 این از قبل تا! گرفتی یاد کی از نگرفتی یاد اون از

 داد می ویراژ جوری گفتی؟ می دروغ ما به تو کی

 سوار رو سال بچه توی نبود مهم براش اصال که

 اینا! ببینی آسیب و بیفتی ممکنه هرلحظه که کرده

 پس نیست گی مالحظه بی و مسئولیتی بی اگه



 این توی شدی حاضر که سالته چند تو مگه!  چیه

 وقاحت و بزنی داد و وایسی من جلو سال و سن

 ناامیدم! پاییز متاسفم برات واقعا! بدی خرج به

 ازت خوام نمی کلمه یک حتی دیگه!  کردی

 تعهد من به وقتی تا و اتاقت تو برو. بشنوم

 !بیای بیرون نداری حق ندادی

 

 رسما.  کشید می سوت زورگویی اینهمه از مغزم

 در هم لیال مامان های صحبت.  بودم شده زندانی

 تاثیری پدرم ی گیرانه سخت گیری تصمیم

 از و بودم زندانی که بود تمام روز سه. نداشت

 سوم روز اینکه تا.  بودم مانده خبر بی ماهان

 . آمد دیدنم به مارال



 

 باهماهنگی!  اینجا اومدم من دونه نمی پدرت-

 بگم پدرت به خوام می من پاییز. اومدم مادرت

 و ها برنامه من و بوده من تقصیر ش همه که

 شاید.  دادم انجام اول همون از رو ها هماهنگی

 هم من ، شما دوستی مسیر توی بدونه اون اگه

 .کنه گیری سخت تو به کمتر داشتم تاثیر

 

 وگرنه!  نزنی حرفو این خدا رو تو!  مارال نه-

 با نمیذاره و کنه می قطع  هم رو من و تو رابطه

 نداری؟ ماهان از خبری!  مارال.  باشیم هم

 



 خیلی. فرستاده برات پیغام کلی. دارم چرا-

 زده باز بابات نکنه ترسید می.  بود نگرانت

 مخالفت باهاش خیلی بگم بهت گفت.  باشدت

 .  بیا راه باهاش گفت هرچی. نکن

 

 ماهان دیگه من خواد می باباحسام میشه؟ مگه-

 بنظرت؟ میشه نبینم؟ رو

 : گفت کنان من من مارال

 

 !شده هم دیگه چیز یه-

 

 : پرسیدم نگران



 

 ؟ کرده شکایت ماهان از  بابام شده؟ چی-

 

 با … ولی ، نکرده رو کار این شکر رو خدا نه،-

 گفته بهش اینکه مثل. کرده صحبت آقاسامی

 با اون نیست راضی گفته کنه، کنترل پسرشو

 باشه،گفته داشته برخاست و نشست دخترش

 حواسمون باید تو و من ندارن عقل جوونن اونا

 . باشه کارهاشون و رفتارها پی

 

 گفته؟ چی آقاسامی!  وای ای-

 



 و حالل اهل خیلی. میشناسی که رو آقاسامی-

 باشه گردنش الناس حق بذاره تونه نمی. حرومه

 و آزار بانی و باعث و بره کسی منت و دین زیر و

 نداشته خبر گفته بابات به. باشه کسی اذیت

 آمد و رفت دخترش با اون ی اجازه بدون ماهان

 فراهم رو اونا مزاحمت اسباب اینهمه و کرده می

 نیست راضی دخترِ  پدر دونسته نمی گفته. کرده

 که پیچونده می رو پسرش گوش همچین گرنه و

 مردم ناموس برای مزاحمت و نشه هوایی
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 تا کن گوش. داد نتیجه اصوالت ادا! قربونت آره-

 افتاده فشارت گشنگی زور از که تو. بگم برات

 وای. بیمارستان رسوندیمت شدی بیهوش و بود

 و عصبی خیلی.  بود حالی چه بابات دونی نمی

.  میری دست از داری کرد می فکر.  بود ناراحت

 و خوردی چیزی دارویی بودیم کرده فکر آخه

. کرد غش دور یه که مامانت! کردی خودکشی



 صدا رو ماهان مدام بیداری و خواب تو اما خودت

 نمی زبونت از ماهان این اسم یعنی.  زدی می

 بیاد بگین برین کیه ماهان این گفت دکتره.  افتاد

 پاییز؟ میشه باورت.  بشه بهتر حالش که شاید

 گذاشت پا بابات. عزیزه چقدر بچه خاطر ببین

 با گفت و سامی آقا به زد زنگ و غرورش روی

 مونده دهن به انگشت که ما! اینجا بیاد پسرش

. بود شده ها دیوونه مثل اومد که ماهان.  بودیم

 جلو خیلی اینکه با. بود عصبانی و پریشون

 منفجر داره بود معلوم اما بود گرفته خودشو

 که ؟ خواستین می همینو" گفت بابات به. میشه

 هم بعدش " شد؟ خوب ؟حاال بدین کشتنش به

 بزنه حرف یا بشنوه دیگه کلمه یک اینکه بدون

 . تو سر باالی اومد



 

 : گفت و کرد ریزی ی خنده مارال

 

 فدات و رفت ات صدقه قربون بابات جلو چقدر-

 به خاک گفتم.  کرد نمی ول دستتو یعنی. شد

 حال تو.  کنه بغلت بابات جلو وقت یه نکنه ، سرم

 می ماهان یه میگم ماهان یه.  که نبود خودش

! ها دیوونه مثل. بودا پریشون میگم. شنوی

 چیکار دونست نمی شرمندگی از آقاسامی بیچاره

 یه ماهان اگه که منتظر و بود گرفته گارد. کنه

 بابا. بگیره جلوشو و بپره زد ناجوری حرکت

 در خونش زدی می کارد! نگو که هم حسامت

 هیچ!  خب اما!  بود عصبانی که بس از اومد نمی



 تو.  بود سکوت به مجبور. بگه تونست نمی چی

 اتاق از مونو همه دکتر شدی تر آروم کم یک که

 گفت آقاسامی و پدرش به رو ماهان.  کرد بیرون

 سرش از مو تار یک اگه.شماست تقصیر همش"

 اون مگه.  بخشم نمی کدومتونو هیچ بشه کم

 رو بال این که خواست می شما از چی دختر

 و دل این دونم نمی پاییز، وای ".آوردین سرش

 دیگه سرش به بود زده.  بود آورده کجا از جرئتو

 دهنشو حرف گفت و  چسبید یقشو هم بابات.

.  کردن شون جدا بزور آقاسامی و مانی. بفهمه

 از تو و نبوده خودکشی بگه و بیاد دکتر تا که وای

  ، بهتره حالت االن و شدی بیهوش گشنگی زور

 هم به جنگ ی آماده های نگاه اون از بار صد

  خط اون برای چشماش با باباحسامت. انداختن



 از پر نگاه هم ماهان و کشید می ونشون

 .کرد می  پدر دوتا این نثار رو شماتتش

 اومد بخودش تازه خان ماهان که بود صبح امروز

 کرد عذرخواهی پدرت از دیروزش رفتار بخاطر و

 جواب بدون عذرخواهیشو زمانی آقای البته و

 . نداد محل بهش و گذاشت

 

 : گفت کنان خنده و آمد جلوتر مادرم

 

. خانوم مارال گفتی بد شوهرم از هرچی بسه-

 .اومده هوش به پاییز بگو بهشون برو

 



 : گفتم رمق بی من و خندید مارال

 

 بیرونه؟ کی مگه-

 

 .ماهان و آقاسامی و پدرت-

 

. زد حلقه چشمانم در اشک دیدم که را ماهان

 و محجوب.  بود شده تر پریده رنگ و الغرتر

 کرد می نگاهم و بود ایستاده گوشه یک مغموم

 لبخند با من و کرد احوالپرسی من با آقاسامی.

 بود سرسنگین انگار ، اما پدرم. دادم را پاسخش

 خود روی به و زد می موج نگرانی نگاهش در. 



 روی و کردم بلند را دستم سختی به. آورد نمی

 : گذاشتم دستش

 

 !زنی؟ نمی حرف باهام!باباحسام-

 

 ! دختر نداری سرت توی عقل تو-

 

 … من ولی. میدونم-

 

 خوای نمی االن.  کنیم می صحبت راجبش بعدا-

 کنی؟ بغل پدرتو

 



 دم و  رفتم فرو آغوشش در و خندیدم حال بی

 : گفتم گوشش

 

 !بابا خوام می معذرت-

 

 بخاطر. آمد نمی جلو. بود معذب انگار ماهان

 تنش بخاطر شاید و پدرم و پدرش حضور

 : گفت همانجا از. دیروزشان

 

 . شدیم زنده و مردیم ؟ دختر رو ما کشتی که تو-

 

 : گفت طعنه با پدرم



 

 و من خجالت از حسابی دیروز خان ماهان! بله-

 .دراومد پدرش

 : گفت و کاوید را زمین زده خجالت ماهان

 

 می معذرت بازم. کردم خواهی معذرت که من-

 حال توی دیروز من. شدم تون شرمنده. خوام

 .بود پریده سرم از عقل. نبودم خودم

 

 :داد ادامه باباحسام و

 



 و ببین زحمت بی اومده سرجاش عقلت که االن-

 پاییز برای چیزی ضرر جز حضورت که بفهم

 . نداره

 

 

#۱۰ 

 

  

 

 (: رسمی کانال) بانو 

   

 چهار#



 

 . 

 

 

 

#۴ 

 

.  گذراندم نظر از را اتاق و نشستم تختش روی

 و تحریر میز ، ،گیتارش اش ورزشی وسایل

 سمت به کنجکاو.  وکمدش … کتابهایش

 هایش لباس. کردم باز را در و رفتم کمدش

 کفش و بود شده چیده کمد در منظم و مرتب



 هم کنار مرتب و منظم کمد پایین طبقه هایش

 بوییدم را میزش روی ادکلن.  بود شده جفت

 این همیشه یعنی.  کننده مسخ و تلخ بویی.

 از حاال تا!  دانستم نمی که من زد؟ می را عطرها

 حتما ساناز اما.  بودم نکرده برخورد او با نزدیک

 آمده اتاق این به تاحاال ساناز یعنی.  دانست می

 بو را ؟ادکلنش بود دیده را لباسش کمد ؟ بود

 ؟ بود کرده تماشا را عکسش ؟ بود کرده

 

 توی قلبم! من خدای وای. شد باز در ناگهان

 ایستاده اتاق وسط شده مسخ همانطور. آمد دهنم

.  شدم اتاق این وارد کردم غلطی عجب. بودم

 شوم؟ قایم ؟کجا کنم چه حاال



 بود ندیده مرا هنوز. شد اتاقش وارد. بود خودش

 نزدیک من به اینقدر کنون تا. بود نزدیک چقدر. 

 را تلخ عطر بوی همان فاصله همان از.  بود نشده

 مسخ منِ و کرد بلند را سرش.  کردم احساس

 دید را اتاق وسط در شده خشک و شده

 و کرد تر درشت را درشتش میشی چشمهای.

 فرو را دهانم آب.  کرد نگاهم باتعجب و خیره

 حرکت توان پاهایم. بودم شده الل. بردم

 را در.  کرد تنگ را درشت چشمان آن.  نداشتند

 این.  برداشت گام سمتم به و بست سرش پشت

 شدت به قلبم. تافتم نمی بر را حضورش از حجم

 می کشی خود داشت قلبم.  کوبید می ام سینه در

 باز حضورم توجیه و زدن حرف برای دهانم. کرد

 شد نمی خارج گلویم از اصواتی اما. بود شده



.  بود هایم عسلی ی خیره ، نفوذ پر چشمانش.

 حرف برای هم توانی نگاه، نفوذِ عمق این با مگر

 !ماند؟ می باقی زدن

 را سرم باید چشمانش دیدن برای.  رسید من به

 . کردم می بلند

 

 !کنی؟ می چیکار اینجا!  هستی؟ کی تو-

 

 چند و آمدم خود به خورد صورتم توی که نفسش

 هایم گام خجالتِ از هم او برداشتم، لقب به گام

 به رو باهرگامِ. گذاشت قدم جایشان و آمد در

 به من که وقتی تا آمد جلو به گام یک من عقبِ

 و بردارد را آخر گام خواست.  چسبیدم دیوار



 ته از صدایم که برساند هیچ به را مان ی فاصله

 سینه جلو و  آمد باال دستانم و جوشید حنجره

 . گرفت قرار اش

 

 ! جلو نیا دیگه-

 

 پر صدای. کرد می نگاه نفوذ پر هنوز.  ایستاد

 . شنیدم را اش جذبه

 

 هستی عسلی چشمِ  طالیی فرفری مو همون تو-

 !؟

 



 می را من. یافت تغییر شگفتی به نگاهم رنگ

 . کرد تایید را خود حرف شناخت؟

 

 ! خودتی آره-

 

 دیوار روی گوشم کنار را چپش دست کف

 . کوبید چشمانم در را نگاهش میخ و گذاشت

 

 کنی؟ می چیکار من اتاق توی بگو-

 

 .بستم کار به زدن حرف برای را تالشم تمام

 



 ! بیرون برم میخوام … میخوام …بروکنار-

 

 موهای روی به صورتم اجزای روی از چشمانش

 روسری زیر از که ام طالیی فرفریِ حریریِ

 مسیر دوباره و خورد سُر بود زده بیرون گلدارم

 . رسید چشمانم به و برگشت را آمده

 

 ! دختر خوشگلی تو چقدر-

 

 من دانست می باباحسام اگر وای. بودم ترسیده

 پسرمحله قلدرترین و شرورترین اتاق توی االن

 دیوارش به شده میخ دستان بین هم آن

 ! ام گیرافتاده



 

 . بیرون برم خوام می.  کنار بکش گفتم-

 

 . زد پوزخندی

 

 داخل؟ اومدی چرا پس بری، خوای می اگه-

 

 …من…من-

 

 اجزای تمام روی مدام بازیگوشش چشمان

 دنباله روی را آزادش دست. کرد می بازی صورتم

 کف.  کشید ام زده بیرون روسری از موهای فرِ ی



 هل را او و کوبیدم اش سینه تخت به را دستانم

 .کردم دور خود از شدت به و دادم

 

 . کنار برو گفتم-

 

 . گذشتم کنارش از و

 

 !پاییز-

 

 ؟ دانست می را نامم. زد خشکم سرجایم

 

 درسته؟! پاییزه اسمت-



 

 من به پشتش هنوز. کردم نگاهش و برگشتم

 چرخید پا ی پاشنه روی سریع حرکت یک با. بود

 نزدیکی اینهمه نشد باورم دوباره.  کرد نگاهم و

 ! را اتاق این  در حضورش حجم

 

 یه ، خوشگلی پاییز مثل و پاییزه اسمت که تو-

 باش خودت مواظب بیشتر!  کنم می بهت توصیه

! 

 

 . بودم شده گیج

 



 آمد و رفت خونشون به دیگه. گم می رو ساناز-

 ! نکن
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 هنوز. شدم مرخص بیمارستان از بعد روز دو

 اما.  بود نیامده سرجایش حسابی و درست حالم

 باباحسام. بود زده چنبره دلم روی غم و غصه

 چند. بیاید دیدنم به ماهان بود نداده اجازه دیگر

 برگردانده بیمارستان اتاق در پشت از را او بار

 روی آدم ترین بدبخت کردم می احساس.  بود

 از هم ساده دوستی یک برای حتی که ، زمینم

 . ندارم اختیار خود



 کالس از هیچکدام. بود نزدیک ها مدرسه شروع

 های کالس حتی. بودم نرفته را ام تقویتی های

 خبر بی.  بود مهم برایم اینقدر که ام تیراندازی

 که کوتاهی و هرازگاهی خبرهای و ماهان از بودن

 گفت می ناراحتش حال از و داد می من به مارال

 شدید نظارت تحت. کرد می نابود مرا داشت

 می وقت سر را داروهایم و غذاها لیال مامان

 و بود روحم بود مرده من در که چیزی اما. خوردم

 قلب بود مانده تشنه و گشنه من در که چیزی

 پنجره جلو روزها. بودم شده افسرده. بود مظلومم

 می همانطور شب تا و زدم می چنبره اتاقم ی

. نداشت معنایی برایم ماهان بدون زندگی. ماندم

. کند درک را این توانست نمی باباحسام چرا

 شرایط این در و. نداشتم جنگیدن توان دیگر



 است شدن ناامید و افسرده راه آسانترین همیشه

. بودم شده شدیدی ناامیدی دچار من و.

 بیاورم خود سر بالیی اینکه از شدت به باباحسام

 کنترل را اتاقم وسایل و من مدام و ترسید می

 .کرد می

 

 انگار ماه؟ یک هفته؟ یک بود؟ گذشته روز چند 

 این و بود نزدیک ها مدرسه بازشدن!  سالها

 وارد داشتم تازه. بود مهم خیلی پدرم برای

 اصال.نبودم آماده اصال!  اما من. میشدم دبیرستان

 را خواندن درس مخصوصا چیز هیچ حوصله

 تا. ناامیدی تسلیم.بودم شده تسلیم. نداشتم

 . افتاد باورنکردنی اتفاق آن اینکه



 

 .نشست کنارم و آمد پدرم که بود غروب

 

 چیکار بزنی؟ حرف باهام خوای نمی بابا؟ پاییز-

 !شه؟ خوب حالت که کنم

 

 ! مایوسانه و ناامید نگاهی. کردم نگاهش

 

 !دخترم بگو-

 

 !برگردون بهم رو ماهان-

 



 !میدی؟ قول تا چند بهم بکنم رو اینکار من اگه-

 

 .کردم نگاهش ناباورانه

 

 بهت رو دنیا های قول تمام!  خورم می قسم-

 .میدم

 

 : گفت و کشید آهی پدرم

 

 و جسمی شرایط بخاطر متاسفانه میلم، برخالف-

 از دست نیستی حاضر اصال تو اینکه و روحیت



 خاص شرایط تحت مجبورم بکشی، پسر این

 .بدم بهت رو اون با آمد و رفت اجازه خودم

 

.  گفت می اینگونه که بود پدرم این.نمیشد باورم

 نگاهم رنگ. گرفت جان دلم در امیدی کورسوی

 خیره دهانش به مشتاق و منتظر. شد شاد کمی

 افسوس از سری دید که را مشتاقم نگاه. شدم

 :داد ادامه و داد تکان

 

 من و باشه شده کنترل آمدتون و رفت باید-

 حق دیگه!  کتاب و حساب بی نه باشم، باخبر

 نداری حق. بشی موتورش سوار نداری

 داشته هات درس توی ضعفی کوچکترین



 رفتارت توی تغییری کوچکترین نداری حق.باشی

 وقت هیچ و وقت وهیچ وقت هیچ. باشی داشته

 مکان جز هرجایی یا اش خونه بری نداری حق

 حق اون با ای خصوصی جای هیچ!  عمومی های

 اون با برخورد در رو رفتارت باید. بری نداری

 بزرگ داری و نیستی بچه دیگه تو. کنی کنترل

 اون با بالغ دختر یک مثل باید و.  پاییز میشی

 تصمیم زندگیت برای نداره حق اون!  کنی رفتار

 های خواسته ی پایه بر زندگیتو نباید تو.  بگیره

 گم می چی فهمی می!  کنی ریزی برنامه اون

 دخترم؟

 :  داد ادامه نمود می ناامید بسیار درحالیکه و

 



 ازت موارد این توی خطایی ترین کوچک پاییز -

.  کنم می روقطع تون رابطه برگرد برو بی ببینم

 مهم های تصمیم توی اون از تاثیری کوچکترین

 زندگیمون از پاشو تاملی هیچ بی ، ببینم زندگیت

 . کنم می قطع

 : گفت و شد خیره نگاهم در بعد

 رو مشترک ای آینده وعید و وعده بفهمم کافیه -

 گردن خونش دیگه وقت اون. باشه داده بهت

 ! خودشه

 

 نکند اینکه ترس از شاید ، شتابزده و هراسان

 :گفتم کند تغییر باباحسام  نظر

 



 ! خورم می قسم!  میدم قول-

 

 عمرم آخر تا. نمیشه صاف باهاش هیچوقت دلم-

 بخاطر فقط و فقط اما. اومد نخواهد خوشم ازش

 ! موقتیه تحمل این هرچند. کنم می تحملش تو

 

 آنقدر لحظه آن در!  بود؟ چه منظورش!  موقتی

 کلمه این درگیر را فکرم که بودم خوشحال

 به کلمه که ببرم خود یاد از کردم سعی و نکردم

 با و شده حساب حسام بابا های حرف ی کلمه

 .بود منظور

 



 باید!  اینجا بیاد بگو و بزن زنگ بهش حاال-

 ! بکنم وا هم اون با سنگامو
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 باورش زدم زنگ اتاقش به خانه تلفن از وقتی

  پدرم گفتم وقتی. باشم خط پشت خودم نمیشد

 ی خانه به باید و دارد کارش که فرستاده پیغام

 سرعتی باچه.  بیفتد پس بود نزدیک ، بیاید ما

 .رساند را خود

 تنگ برایش دلم چقدر. برد مرا تنگ دل آمد وقتی

 گردنش از االن همین خواست می دلم. بود شده

 روزهای این تمام جبران به و شوم آویزان

 داشت حضور پدر اما.  کنم نگاهش ، نبودنش

 گدار بی توانستم نمی. بودم داده هایی قول من.



.  بدهم دست از را ماهان بودن و بزنم آب به

 ساله۱۸ جوان این داد دست پدرم با متشخصانه

 که اش وری یه موهای. بود رابرده دینم و دل که

 به را دلم بود افتاده پیشانیش روی سیاه و لخت

 همیشه رنگ میشی چشمان و.  کشاند ضعف

 دعوت به.  کرد قرص را دلم مصممش و مهربان

 ترین دور در. گرفتند جای سالن گوشه پدرم

 درگاه به.  بود خصوصی حرفشان انگار!  نقطه

 کاش.  نگریستمشان می و بودم داده تکیه اتاقم

 پذیرفت می را او پدرم کاش. بودند خوب باهم

 قول و برهان و دلیل به نیاز بودنش برای کاش.

 . نبود

 نمی.  بگوید خواهد می چه باباحسام نمیدانستم 

. کرد می صحبت شمرده شمرده و آرام.  شنیدم



 دین و دل که حسامی خاص ی جذبه همان با

 .بود برده را لیال مامان

 

 دستی ناراحت و شد بلند جایش از ماهان ناگهان

 کنترل عصبانیتی با و کشید گردنش پشت به

 : گفت شده

 

 !زمانی؟ آقای کردین فکری چه من مورد در شما-

 

 : گفت می که پدرم محکم صدای و

 



 اگه!  نکردم فکر تو مورد در اصال من!  بشین -

 حضور اینجا هم درصد یک که کردم می فکر

 به و گذاشتم عقلم و فکر روی پا من. نداشتی

 اینجا دخترم بخاطر و کردم گوش دلم حرف

 دم می هشدار تو به دارم فقط من.  کردم دعوتت

 حفظ رو فاصله این و بشناسی رو خودت حد که. 

 از پا و داری نگه رو ها حریم حرمت که.  کنی

 . نکنی تر دراز گلیمت

 

 می قسم سرمه باالی که واحدی خدای به-

 کاری همچین فکر هم لحظه یک حتی من خورم

.  احترامه قابل خیلی من برای پاییز. نزده سرم به

 برام اون.  بکنین فکرشو که چیزی اون از بیشتر



 و حس روحیاتش،.  باارزشه الماس یک مثل

 در بخوام نداره امکان!  روانش و روح حالش،

 من.  بزنم دامن مسائل این به اون با رابطه

 و بودم نزدیک پاییز به اینقدر اینکه با تااالن

 ، داشتم رو رفتارها و کارها خیلی انجام فرصت

 تضمین برای همین. نکردم خطا پا از دست اما

 می که پدریم همون پسر من نیست؟ کافی من

 قبول حرومشو و حالل اختالفاتتون حین در دونم

 ! زمانی آقای دارین

 

 دبیرستان وارد داره تازه پاییز و سالته هجده تو-

 من سنی اختالف این! بدی حق من به باید.میشه

 تو االن احوال و حال دونم می من! ترسونه می رو



 سن.  بودم تو سن وقتی یه منم! جوون رو

 مثل دختری درکنار که بخصوص. داری پرخطری

 داشتنی، دوست اینقدر زیبا، اینقدر.باشی پاییز

 ! خواستنی و کوچیک اینقدر!  ساده و پاک اینقدر

 

 می قسم دارین قبولش که قرآنی همون به-

 پاییز وقتی تا نه. کنم نمی خطا پا از دست خورم

 شما حرف.  نخواسته خودش و نشده بزرگ

 جوونا ی همه مثل قاعدتا و جوونم یه من ، درسته

 هستم ام مردانه خصوصیات و سن تاثیر تحت

 قول بهتون.  زمانی آقای نیستم نامرد من اما!

 کی. کنم نگاه ناموسم مثل پاییز به میدم شرف

 خار یه میخواد کنه؟کی اذیت ناموسشو میخواد



 توی اونو بخوام نداره بره؟امکان پاش به کوچیک

 ای بزرگساالنه مسائل همچین درگیر سن این

 حریمش برای.میذارم احترام اون به من. بکنم

 زمانی آقای نمیشکنم حریمو این من.قائلم حرمت

 بتونه که بشه بزرگ اونقدر پاییز که وقتی تا نه! 

 و  بگیره تصمیم مورد این در عاقالنه خودش

 ! کنه انتخاب

 

 شده قرمز صورتش و بود زده بیرون گردنش رگ

 مساله این مورد در که بود سخت برایش.  بود

 بیانش ممکن شکل بهترین به اما. دهد توضیح

. برانگیخت را پدرم  اعتماد که گمانم به و کرد

 و بود قبل گیری سخت همان به پدرم هرچند



 مو موبه را کرد گوشزد من به که مواردی تمام

 و کشید را هایش نشان و خط و گفت برایش

 . پذیرفت جان گوش به تواضع با ماهان

 

 

#۱۲ 

 

  

 سیزده#

 

 .� 

 



 

#۱۳ 

 

 

.  بود شده تر آرام کمی اوضاع.بود گذشته مدتی

 دلم ته من اما.داد نمی گیر ما به قبل مثل پدر

. شناختم می خوب را باباحسامم من.  بود نگران

 آرامش ، سکوت این که بودم نگران شدیدا و

 پشت کردم می احساس.  باشد طوفان از قبل

 که گرفته صورت توافقاتی و افتاده اتفاقاتی پرده،

 ماهان با و باشد آرام اینطور باباحسام شده باعث

 کرد می سعی ماهان. بیاید کنار آمدش و رفت و

.  نیاید دیدنم به است خانه پدرم که ساعاتی



 من اما دیدیم می را همدیگر کمتر قبل به نسبت

 اجازه پدرم که آنجایی از.  بودم قانع هم همین به

 که ماهان ، بود نداده را موتورش به شدن سوار

 با ، بود گرفته را اش رانندگی ی گواهینامه تازه

 اتومبیلی داشت که اندازی پس و پدرش کمک

 خواستم می که هرجا را من و بود کرده خریداری

 حضور عدم شرط به این البته. رساند می

 ماهان ، داشت حضور اگر چون.  بود باباحسام

 و قراربگیرد لفافه در خودش حضور کرد می سعی

 خواست نمی درواقع. کرد نمی وجود اظهار خیلی

 . کند برانگیخته را باباحسام های حساسیت

 کالس و  هایم درس روی قبل از بیشتر ماهان

 گاهی که جوری. بود شده حساس تیراندازیم

 درکش اما.  شد می بدتر هم ها معلم از اوقات



 به که هایی قول نگران.  بود نگران.  کردم می

 کردم می را ام سعی تمام من  و.  بود داده پدرم

 چشم پیشرفت تیراندازی در.باشم بهترین که

 شاگرد و بود عالی هایم درس. داشتم گیری

 . ساخت می خشنود را پدرم این و شدم می ممتاز

 انتخاب را متحرک اهداف ی رشته تیراندازی در

 به که بود این بر ام سعی تمام و و بودم کرده

 برای. یابم راه المللی بین بعد و ملی های رقابت

 و گذاشتم می مایه وجودم تمام با تیراندازی

 نمی هم و داشتم عالقه هم.  کردم می تالش

 به.  سازم شرمنده پدرم جلو را ماهان خواستم

 بهترینم و باشم بهترین خواستم می دلیل همین

 . بگذارم نمایش به را



 

 این به متحرک اهداف ی رشته در اندازی تیر

 و ایستاده حالت به تیرانداز که هست صورت

 می انجام را خود تیراندازی کار پشتیبانی بدون

 و دارد قرار ورزشکار کمر در تفنگ ابتدا در دهد،

 می آورده باال تفنگ شد دیده هدف که زمانی فقط

 . نیست مجاز هم دوربین از استفاده و شود

 تیراندازی های رقابت در که بود سال همان 

 کردم کسب تهران در را اول مقام آموزی دانش

 شدم کشوری های رقابت در شرکت به مجاز و

 .  شناخت نمی پا از سر خوشحالی از ماهان.

 

 !هستی افتخارم باعث!  دختر ای معرکه تو-



 

 و مهربونم خدای لطف بخاطر اول اینا ی همه-

 !ماهان توئه تشویقای هم بعدش

 

 خوام می.  نکن مون زده خجالت.  چاکریم-

 که  بکنیم جدید کار یه امروز پیروزی این بخاطر

 .داری دوست خیلی تو

 

 :کردم نگاهش زده هیجان

 

 ماهان؟ چیکار-

 



 . بدم رانندگی آموزش بهت امروز خوام می-

 

 باباحسامم اگه میگی؟میشه؟ولی االن؟راست-

 تاهجده گفته بهم.میشه شاکی حسابی بفهمه

 .فرمون پشت بشینم ندارم حق نشده سالم

 

 االن. هستی باباحسامت پیش که وقتیه مال این-

 ! میریم پیش من قوانین با منی پیش که

 

 فرمان پشت.  کردیم انتخاب را خلوتی خیابان

 یکی یکی ماهان و نشستم ماهان سمند اتومبیل

. بکنم باید چه امر بدو از که داد می توضیح برایم

.  کردم خاموش ، حرکت شروع موقع اول بار چند



 ، بود سخت گاز و کالچ بین کردن برقرار تعادل

 حرکت به را اتومبیل توانستم باالخره اما

 .دربیاورم

 

 .کرد حرکت. تونستم تونستم،-

 

 : گفت و خندید ام کودکانه شوق از ماهان

 

 و سرعت باهمین فرعی این توی برو آروم-

 از بده گاز کم یک … کن ترمز حاال...دنده همین

 خوبه خیلی آفرین… شو رد ماشین این بغل

 حاال و بگیر کالچ کم یک… نکن زیاد سرعتتو

 … ترمز



 

 فرعی داخل باال سرعت با بزرگی کامیون ناگهان

 کردم گم را پایم و دست و شدم هراسان. پیچید

 . فشردم را گاز پدال کنم ترمز اینکه جای به و

 

 … ترمز رو بزن… ترمز رو بزن-

 

 … خدایا وای … بود کدوم ترمز … تونم نمی-

 

 من حرکت یک با و ندانست جایز را درنگ ماهان

 را من و  نشست سرجایم خودش و کرد بلند را

 کنترل و نشاند پایش روی کوچک بچه یک مثل



 در هایش دست و پاها با سرعت به را  اتومبیل

 داد نجات مهلکه از مارا سختی به و گرفت دست

 لرزیدم می بید مثل.  کرد پارک خیابان کنار. 

 را خودمان داشتم واقعا.  بود نزدیک چقدر حادثه.

 از یکی روی که همانطور. دادم می کشتن به

 با و  زدم چنگ بازویش به بودم نشسته پاهایش

 کردم نگاهش لرزان و نشسته اشک به چشمانی

 دست و بود نشسته پهلوهایم روی دستش یک. 

 باز موهایم گیر.  بود اسیر من دستان در دیگرش

 موهای خرمن و بود افتاده ام روسری و بود شده

  بود شده سرازیر صورتش روی که ام فرفری

 سرم و چرخیدم کمی.  پوشاند می را اش چهره

 دلجویی به نیاز. بودم ترسیده.  دادم تکیه او به را

 شده پنهان گردنم گودی در صورتش.  داشتم



 وار نوازش و نامحسوس حرکت ناگهان.   بود

 دل از را امان گردنم روی وخیس نرم لبهایی

 ضربان صدای فاصله آن از. برد ام ترسیده

 چند دانم نمی. شنیدم می را قلبش ی کوبنده

 صورتش روی از که موهایم اما ، گذشت ثانیه

 رف کنار

 

 دستش.  دیدم را خمارش و تبدار چشمان ت

 و و درآمد رقص به موهایم فرفری حریر روی

 دست و رسید، کمرم گودی تا وار نوازش

 خمارش چشمان.  نشست شکمم روی دیگرش

 منِِ  صورت به را صورتش و ، کرد لبانم قفل را

 و نزدیک و نزدیک  ، حرکت بی و شده مسخ



 را بدنم دوطرف ناگهان … و ساخت تر نزدیک

 صندلی روی و کرد بلند کاه پر مثل مرا و گرفت

.  شد پیاده اتومبیل از سرعت به و نشاند شاگرد

 در را دستانش کشید، گردنش پشت به دستی

 و برگشت و برد فرو موهایش حالت خوش انبوه

 :  زد داد و کوبید ماشین سقف بر محکمی مشت

 

 ! لعنتی ، ،لعنتی لعنتی-

 

 

#۱۳ 

 

 



 

  

 چهارده#

 

 . 

 

#۱۴ 

 

 

.  ماهان نه زدم حرفی من نه مان ی خانه خود تا

 هنگام در. بود ریخته هم به اعصابش و بود کالفه



 درماندگی با ملتهبش صورت به رو خداحافظی

 : گفتم

 

 دونم نمی. کنم تصادف بود نزدیک که ببخشید-

 نمی نشون العمل عکس سریع جوری اون اگه

 هم ماشینت برای امیدوارم.  شد می چی دادی

 سالگیم هجده تا دیگه من.  باشه نیفتاده اتفاقی

 .زنم نمی ماشین فرمون به دست

 

 و دار هرچی موت تار یه فدای.  پاییز میگی چی-

 اتفاق یه با.  نشد چیزی شکر رو خدا! ندارمه

 رانندگی باید تو.  نمیکشه پس پا آدم که ساده

 بود من از اشتباه. بهتر زودتر هرچه. بگیری یاد



 فردا از. بود شلوغی ی کوچه فرعی ی کوچه اون.

 . کنیم می انتخاب رو خلوتی جاهای

 

 : گفتم تعجب حال عین در و خوشحالی با

 

 یاد رانندگی بهم که داری اصرار هنوز یعنی-

 !بدی؟

 

 درونش التهاب از کمی شد باعث که زد لبخنی

 داد فشاری را دماغم انگشتش دو با. کند فروکش

 : گفت و

 



 !من موفرفریِ معلومه-

 

 ؟ نیستی عصبانی دستم از دیگه حاال-

 

 تو دست از میتونم من مگه. نیستم که معلومه-

 !عسلی چشم باشم ناراحت

 

 تحلیل کردم تعریف مارال برای که را ماجرا

 .داد ارائه متفاوتی

 

 قشنگ. پاییز گرفته قرار تاثیرت تحت اون-

 ! معلومه



 

 اینقدر باید چرا.  نیست بدی چیز اینکه خب-

 همینقدر هم قبال ما خب. باشه ناراحتش بابتش

 . بیشتر خیلی حتی. بودیم نزدیک همدیگه به

 

 این وقتی اما. نیست بدی چیز عادی درحالت-

 االن تا که ماجراهایی کنار میزاری رو مساله

 داده ماهان که هایی تعهد هاو قول و افتاده اتفاق

 فشاریه چه تحت پدرش و پدرت طرف از اینکه و

 .کنه می فرق قضیه ،

 قبال تو. کنه می فرق االن با قبال ، درضمن 

 نگاه خودتو االن اما بودی، میزه ریزه و کوچیک

 دختر یه شدی و کردی طی رو بلوغ دوره.  کن



 معنا تمام به ی تیکه یه!  هیکل خوش و خوشگل

 نمیای، چشم تو بگیم که نیستی هم الغر! 

 کم چیزی تنه پایین و باالتنه از و پری تو ماشااهلل

 ! داری هم زیادی که نداری

 

 !!!مارال-

 

 جیگر هیکل این با تو!  کن فک خودت حاال-

 کرده هنر خیلی تازه ، بدبخت اون پای رو افتادی

 نرفته جلو این از بیشتر و کرده کنترل خودشو که

. 

 

 :گفتم باناراحتی



 

 واقعا من. مارال  نیست اینجوری اصال ماهان-

 فاصله اون و من بین مسائل این خوام نمی

 .کنه حذر ازم نمیخوام. بندازه

 

 خودشو هرچقدر و باشه هرچی اون عزیزم-

 غریزه تمام با مَرده یه آخرش و اول ، کنه کنترل

 ! هاش

 

 : گفتم و کشیدم آهی

 



 می بچگی دوران و احوال و حال همون تو کاش-

 .موندیم

 

 ما شدم متوجه که افتاد اتفاقی بعد وقت چند اما

 حس و ایم گرفته فاصله کودکی دنیای از واقعا

 غرایزمان ، فکرمان طرز ، نگاهمان نوع ، حالمان

 از متفاوت آسمان تا زمین هایمان خواسته و ،

 .است شده کودکی دنیای

 

 رانندگی تمرین به دیگر بار چند روز آن از بعد

 بیشتر آرامش با کردم می سعی اینبار. پرداختیم

 شرایط در را او و کنم تمرین بیشتری تمرکز و

 . ندهم قرار بدی



 همکالسی و دوست خواهر عقدکنان هفته آخر

 می هم همسایه که  بود مریم مان ی چندساله

 این برای قبل وقت چند از مارال و من. شدیم

 وقت. بودیم کرده ریزی برنامه بزرگ مراسم

 خیاط به و خریده پارچه. بودیم گرفته آرایشگاه

 خودمان به کلی بود قرار خالصه و بودیم داده

.  بودیم شده بزرگ دیگر ناسالمتی. برسیم

 می دیگری حساب رویمان. بودیم دبیرستانی

 مستقیم آرایشگاه از بود قرار عروسی روز.  کردند

 بپوشیم همانجا را لباسمان و برویم مارال خانه به

 به زودتر همه و نبود شان ی خانه کسی چون.

 ماهان بود قرار. بودیم تنها بودند رفته مراسم

 اتاق در.  برساند تاالر به را ما و بیاید دنبالمان

 لباسم مدل.  بودم لباسم پوشیدن مشغول مارال



 رنگ به ای دکلته. بود کرده انتخاب مارال را

 روی تا که براق ساتن جنس از ای سورمه

 مروارید اش سینه روی و رسید می زانوهایم

 نگاهی خودم به آینه توی. بود شده دوزی

 گفته هم موقع همان.نبودم راضی خیلی. انداختم

 اما. ندارم دوستش و است باز خیلی لباسم بودم

 مدلی این های لباس مد االن که گفت می مارال

 لباس ها بچه مثل گذشته ما از دیگر و است

 فریاد صدای.درآمد صدا به خانه زنگ.  بپوشیم

 .شنیدم پایین طبقه از را مارال

 

 .اومده ماهان! دیگه باش زود پاییز-

 



 

#۱۴ 

 

 

 

 بود کافی!  اش مردانه شدید و عمیق ی

 بپیماید را کمرم تا شانه عمودی طول انگشتانش

 برهنه پاهای بود کافی. ببازم را خودِ تمام من تا

 بزند بغل داشت قرار مقابلش در درست که را ام

 ؛ امشب من؛. سازم رها آغوشش در را خود من تا

 و تبدار چشمان این مقابل در و ؛ اتاق این در

 آماده و حاضر او بوسیدن برای حتی ، آتشین

 پشت که بود مردی تسلیم امشب من قلب. بودم



 می ور لباسم زیپ با داشت و بود زده زانو سرم

 می رویش و سر از ناچاری و کالفگی و رفت

 جلو اش مردانه های خواستن و خواهش و بارید

 با شدت به که مردی.  بودند گرفته را چشمانش

 یک حتی نکند تا جنگید می اش نفسانی هواهای

 نکند تا. بزند ناخنک دبیرستانی دختر این به ذره

.  بزند دید را نباید که جایی و برود هرز چشمانش

 امشب را دیوانگی و بپرد سرش از عقل نکند تا

 تسلیم چشمان آینه توی از!  برساند کمال به

 را او که ام شده رام های عسلی. دید را ام شده

 نرم ترس از.  دزدید را نگاهش. زدند می صدا

!  دزدید را نگاهش ، شدن تسلیم و شدن

.  بود شده بیشتر دستانش لرزش کردم احساس

 : گفت ای خبیثانه لحن با مارال



 

 

#۱۵ 

 

 

 

  

 پانزده#

 

 . 

 

#۱۵ 



 

 

 

 باال کردم می هرکاری و بود کرده گیر لباسم زیپ

 بود زیپ کردن گیر وقت چه االن آخر. رفت نمی

 پایین طبقه از مارال پی در پی های زدن صدا.

 باز را در و آمد باال. رفت می راه اعصابم روی

 .کرد

 

 هم شالم و مانتو. پوشیدم لباسمو من! پاییز وای-

 نشدی؟ حاضر هنوز تو پوشیدم

 



 بیا دقیقه یه کردن جیغ جیغ و زدن غر بجای-

 !کرده گیر لباسم زیپ. نشدم حاضر چرا ببین

 

 . کند درستش نتوانست کرد کاری هر مارال

 

 نشه کنده زیپش!  مارال نکنی خرابش روخدا تو-

 ؟ وقت یه

 

 پایین ماهان. کنیم چیکار حاال!  کرده گیر بدجور-

 .منتظره

 

 .رسید گوش به پایین از ماهان صدای



 

 .شد شب نصف.  دیگه بیاین ؟ دخترا-

 

 انگار ناگهان. کشید ای کالفه پوف و ایستاد مارال

 برقی چشمانش باشد رسیده ذهنش به فکری که

 .زد شیطنت از

 

 .کردم فکری یه-

 

 !!مارال؟ فکری؟ چه-

 



 باال ازهمان و کرد راباز اتاق در سوالم به توجه بی

 .زد صدا را ماهان

 

 میای؟ دقیقه یه. اومده پیش مشکلی یه!  ماهان-

 

 : گفتم حرص از و عصبانی

 

 حاال تا من شدی؟ دیوونه مارال؟ کردی چیکار-

 ؟ زدی صداش چرا. نبودم ماهان جلو اینجوری

 

 بی و دوخت من به را بارش شیطنت چشمان

 :گفت خیال



 

 ! دیگه داریم کمک به نیاز-

 

 !کُشمت می-

 

 .کرد راباز در مارال و زد در ماهان

 

 شده؟ چی-

 

 ناگهان افتاد من به که نگاهش.  شد وارد و

. زد خشکش. شد خفه گلو در صدایش. جاخورد

 ی همه. بیند می اینگونه مرا شد نمی باورش



 محو!  رنگ میشی چشم جفت یک شد وجودش

 می ورانداز را سرتاپایم نگاهش. شد تماشایم

.  رقصید می هیکلم تمام روی نگاهش. کرد

. شد نمی خارج اصوات ولی بود مانده باز دهانش

 هورمون تمام کردم احساس. کشیدم می خجالت

 بارش زیر.  است افتاده کار به اش مردانه های

 عرق. شدم می له داشتم عمیقش و نافذ نگاه

 می قلقلکم و بود گرفته راه کمرم میان از سردی

 از پر صدایم تن و نگاهم رنگ درحالیکه. داد

 : گفتم و کردم پا آن و پا این بود خجالت

 

 می درستش خودم گفتم مارال… به من-

 ! بیای نبود نیازی…کنم



 

 : گفت ای کالفه لحن با مارال

 

 دوساعته. کنی می درستش خودت چیو چی-

 ما از. نمیره باال کرده گیر زیپش. درگیری باهاش

 .کنی درستش نمیتونی تو ببین برنیومد کاری که

 

 یک. کرد می نگاهم شده مسخ هنوز اما ماهان

 موهای از را تبدارش نگاه و برداشت جلو به قدم

 آرایش چشمان تا ام شده وصاف شده افشان

 همانجا چندثانیه و رساند رنگینم لبهای و کرده

 در نگاهش آن از بعد.  شد خیره و کرد مکث

 … به رسید کرد می طی که مسیری امتداد



 چه. دوختم زمین به را نگاهم زده خجالت

 نمایش معرض به را خودم تمامِ سخاوتمندانه

 و سفید پای ساق به که نگاهش.  بودم گذاشته

 مرحله تا برگشت دوباره بود رسیده تراشم خوش

 مسیر ، خاصی ی طمانینه و آرامش با مرحله به

 انگار که آرام آنقدر. چشمانم به برگردد را رفته

 با من امشب که چیزهایی تمام خواست می

 داده قرار دیدگانش معرض در تمام سخاوتِ

 نبود بردار دست مارال. کند حک ذهنش در بودم

 .آمد جلو و انداخت وسط را خود.

 



 تونستی شاید بزن زیپ این به دستی یه بیا-

 اون به بتونیم امشب مابلکه تا ، کنی درستش

 .ایشااهلل برسیم مراسم

 

 پشتم از را صافم موهای خرمن و برگرداند مرا و

 می کمرم گودی تا و بود بلند لباس زیپ. زد کنار

 تمام حاال و بود، کرده گیر اولش همان از و رسید

 چشمان معرض در ام برهنه های شانه و کمر

 زیپم پایین تا باال از دستی مارال.  بود تبدارش

 : گفت  و رسید زیپ ابتدای به تا کشید

 

 .کرده گیر اولش همینجا درست-

 



 نمی را ماهان ی بیچاره روز و حال فکر هیچ و

 ی قفسه داشت که اش کوبنده قلب فکر. کرد

 قدر چه که چشمانش فکر!  درید می را اش سینه

 فکر!  بود شده خواستن و خواهش از پر و خمار

 این فکر!  داشت محسوسی لرزش که دستانش

 این تاثیر تحت شدت به و شده تحریک مرد

 زده بیرون ی دخترانه و ورگل ترگل های قشنگی

 ی آینه توی از. کرد نمی را  گرفته قرار لباس از

 دهان آب. کردم نگاهش ، اتاق آرایش میز

 تمام درحالیکه و برد فرو را اش شده خشک

 جلو بود ام برهنه های شانه و کمر قفل نگاهش

 رفت ور کمی زیپ با و زد زانو من پشت. آمد

 تمام.  لرزد می دستانش کردم می احساس.

 برهنه کمر با انگشتانش که کرد می را اش سعی



 اندک های تماس همان اما.نکند پیدا تماس ام

 تنم تمام به را اش گرفته گُر انگشتان گرمای هم

 دست با طرف یک را بلندم موهای. کرد می منتقل

. کردم می تماشایش آینه از و بودم کرده جمع

. بود نشسته پیشانیش روی عرق ریز های دانه

 دوئلی چه. کشید می تندی های نفس و بود کالفه

 مرز از تر پایین وقت یک که چشمانش با کرد می

 بود چشمانش مقابل در درست که را کمرم گودی

 یک که دستانش با کرد می دوئلی چه و نزند دید

 دختر این سپید و ظریف پوست لمس هوس وقت

 قشنگی تمام بخشش و بذل با که دبیرستانی

 گذاشته اش میشی چشمان معرض در را هایش

 ی گوشه و ابروها بین ظریفی های اخم. نکند بود،

 این از ناشی که اخمی. شد می دیده چشمانش



 از ناشی. بود خودداری و خودخوری و کشمکش

 ها خواهش روی گذاشتن پا
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 اونجا. کنم قفل رو ها در پایین میرم من-

 . منتظرتونم

 

 گفت داری خش لحن با و شد بلند ماهان ناگهان

: 

 

 این!  کافیه همینجا تا هات حماقت!  نکرده الزم-

 . نیست بشو درست هم زیپ

 

 نگاهش ترسیده و برد فرو را دهانش آب مارال

 :گفت مایوسانه. کرد

 



 کنیم؟ چیکار حاال-

 

 این بلکه تا. باشد عصبانی کرد می سعی ماهان

 ی شده فعال های حس تمام جای عصبانیت

 نجات مهلکه این از را او و بگیرد را اش مردانه

 :زد تشر من به.  دهد

 

 این باید بال و اال نداری؟ ای دیگه لباس یعنی-

 بپوشی؟ زدن رو تهش و سر که پارچه متر نیم

 بذاری؟ نمایش معرض به ندارتو و دار تمام باید

 بشه؟ چی که آخه

 

 :گفتم خاطر رنجیده



 

 من با داری وقتی چرا زنی؟ می داد چرا حاال- 

 کنی؟ می نگاه ورو اون زنی می حرف

 

 :داد وادامه کرد نگاهم عصبانیت با ماهان

 

 از یکی کنم نگاه هرجاتو.  کنم نگاه کجارو پس-

 ! بیرون ریختی قشنگیاتو

 

 در دستش از چموشش چشمان مهار هم باز و

 .  پرداخت بازیگوشی به تنم روی و رفت

 



 خجالت حرفش از و انداختم پایین را سرم

 .کشیدم

 

 .زنونست مجلس داره؟ اشکالی چه آخه...  آخه-

 

 هزار نیست؟ماشااهلل نامحرم زنونه مجلس تو-

. داره صدا بلندگو مثل چشماشون که زنا ماشااهلل

 هرکس واسه رو دیدن که چیزی عین و بینن می

 دوستتون همین اش نمونه. میدن شرح ناکسی و

 .ساناز

 

 : گفت و کشید بلندی هین مارال



 

 میاد میبینه ما از هرچی اون افاده؟ ساناز چی؟-

 هم سامان نکنه ؟ کنه می تعریف سامان واسه

 میده؟ گزارش شما گروه واسه

 

 !کاستی و کم هیچ بدون. جزء به جزء مو، به مو-

 

 ! عوضیا ، برادر و خواهر روح تو تف ای-

 

 تا بود الزم عصبانیت هنوز.  کرد نگاهم باز

 بردارند سرش از دست مردانه قوی های هورمون

 :  داد ادامه باز پس. 



 

 داشت عیبی کردی؟چه صاف چرا موهاتو حاال-

 صورت نیومد؟حیف ها؟حیفت فرفری اون

 بزک اینهمه نبود دخترونت و صاف و خوشگل

 ریختی لعاب و رنگ خرمن یه و کردی دوزک

 روش؟

 

 بود شده چه کردم می فکر چه.  بودم کرده بغض

 ماهان و ام شده ها پرنسس مثل کردم می فکر.

 .آید می خوشش کلی راببیند آرایشم اگر

 

 :داد ادامه تشر با ماهان

 



 و بیرون رفتی می اینجوری اگه واحد خدای به-

 می براش توصیفتو یا میدید رو تو نامحرمی

 گردنشو و میاوردم در کاسه از چشماشو کردن

 .زدم می

 

 چه مورد در دانستیم نمی اصال که هم مارال و من

 ! کند می صحبت کسی

 

 هم من جلو ریختی این دیگه! پاییز زودباش-

 عوض ، دور بنداز رو پارچه متر نیم این! واینسا

 از موهاتم. حسابی و درست لباس یه با کن

 .کنی می اولش مثل و میشوری برنگشته عروسی

 



 : گفت و زد پوزخندی مارال

 

 صافی! ماهان مستر شرمنده دیگه رو یکی این-

 بر هاش فر ماه شش تا.ست ماهه شش موهاش

 .نمیگرده

 

 .کرد نگاهم ناباورانه ماهان

 

 !تونستی؟ چطور! پاییز؟ میگه؟ راست-

 

 بود آمده هایم پلک تاپشت هایم اشک درحالیکه

 : گفتم



 

 !میاد خوشت … کردم فکر-

 

 میاد؟ خوشم صاف موهای از بودم گفته کی من -

 نمیشه باورم کردی؟ فکر من جای به چرا

 !کردی کاری همچین

 

 سمت به و کشید گردنش پشت به دستی کالفه

 دارش التیماتوم انگشت رفتن از قبل اما.رفت در

 : گفت و گرفت مارال سوی به را

 



 من که باشه آخرت دفعه!  خانوم مارال خودتی-

 شیطونیت و میدی قرار شرایطی همچین توی رو

 !شد؟ شیرفهم!  کنه می گل

 

 : گفت میشد خارج در از درحالیکه بعد

 

 ! کنم می صبر ساعت نیم فقط-

 

 روی داشتند هایم اشک و نشستم صندلی روی

 :گفت مارال که خوردن می سُر صورتم



 کردی، آرایش دوساعت. ها نکنی گریه توروخدا-

 روی کنی می خراب رو چشم خط و ریمل اینهمه

 .صورتت

 

 باشم خوشحال بزنم؟ بشکن کنم؟ چیکار پس-

 شنیدن؟ حرف اینهمه از

 

 بهت عزا لباس  دست یه پاشو!  پاشو!  نخیر-

 منِ. بشه راضی خان ماهان بلکه بپوشی بدم

 به قراره دونستم می کجا از شکسته گردن

 نمی اصرار سال صد وگرنه بده، گیر هم لباست

 .بدوزه برات مدلی این خیاط کردم

 



 .بیام خواد نمی دلم دیگه-

 

 داشتی ذوق و شوق اینهمه شدی؟ دیوونه!  وا-

 !جشن این برای

 

 می فکر چی. کرد یکسانم خاک با که بینی می-

 انگار. نیومد خوشش اصال اون. شد چی کردم

 .خورد می هم به ازم داشت حالش

 

 ها خنگ مثل باز! خورد؟ می هم به داشت حالش-

 و چهره ماتِ چقدر ندیدی! کردی؟ گیری نتیجه

. خوردِت می باچشماش داشت رسما بود؟ هیکلت

 چشماش از داشت هیکلت و قیافه بابت رضایت



 کالفه گفتم بهت قبال که همونطور. بیرون میزد

 فعال تو که اینه مال خوردیش اعصاب و گی

 قول بابات و باباش به. ای ممنوعه ی میوه براش

 ! قولش و مرده که میدونی و داده

!  کرد می وجبت چشماش با داشت ، خره آخه

 تو منو باشه آخرت دفه میگه من به هم بعد

 !میدی قرار شرایطی همچین

 

 بالتکلیف های اشک میان در. درآورد را ادایش و

 .خندیدم ام مانده
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 هرچقدر مطمئنم! پاییز شده دیوونت رسماً دیگه-

 حوری هرچی و باشه دنیا هرکجای و بگذره که

 فراموش رو امشب نمیتونه هیچوقت ببینه، موری

 کردی سنجاق چشماش پشت امشبو تصویر. کنه

 ! خوشگلم

 

 پوشیده کامال گرفتم مارال از که جدیدی لباس

 تا را آرایشم. ربع سه آستین و مشکی و بلند.  بود

 را ام شده افشان موهای و کردم کم ممکن حد

 نگاهی آینه در خودم به. کردم جمع سرم باالی

 .شد نمی این از تر ساده دیگر.  انداختم

 



 تک مبل روی که دیدمش رفتیم که پایین طبقه به

 گاه تکیه را زانوهایش ، بود نشسته ای نفره

 دستان روی را پیشانیش و بود کرده آرنجش

 :گفت مارال. بود گذاشته اش شده مشت

 

 بریم؟. ایم آماده ما!  بداخالق آقای خب-

 

. کرد نگاهم و برخاست جایش از و کرد بلند سر

 شده تر آرام کمی حاال اش شده دیوانه چشمان

.  بود راضی انگار.  کرد ورانداز را پایم سرتا.   بود

 را شالم و مانتو. رفتم در سمت به او به توجه بی

 دلخور او از. کردم حرکت او از جلوتر و پوشیدم

 عکس ترین عاقالنه دانستم می بااینکه.  بودم



 چیز شاید دلم ته اما است، داده نشان را العمل

 کمی کُرنش، کمی شاید! خواست می دیگری

!  بوسه کمی آغوش، کمی تحسین، کمی تایید،

 اینقدر اگر آمد می زمین به خدا آسمان مگر

 چه ناقابل آغوش یک آخر! ؟ گرفت نمی سخت

 !؟ کرد دریغ من از را آن آنشب که بود

 

 سقلمه مارال. نشستم اتومبیل عقب در مارال کنار

 آینه از ماهان. "جلو صندلی برو" که زد ای

 :کرد نگاهم

 

 جلو؟ نمیای چرا حاال-

 



 ! ترم راحت اینجا-

 

 تاالر دم را ما و افتاد راه به و کشید ای کالفه پوف

 زنگ رسید پایان به مراسم هروقت گفت و رساند

 . دنبالمان بیاید تا بزنیم

 

 !بیاد آژانس زنیم می زنگ.  نیست نیازی-

 

 نشانم سوالم جواب در را اش گرفته گُر صورت

 : گفت و داد

 



 و تیپ این با اونم! ؟ شب نصف اونم! ؟ آژانس-

 امشب خوای می تو! ؟ زدین هم به که ای قیافه

 !؟ کنی دیوونه منو

 

 حال و حس تمام.  شد زهرمار برایم عروسی کل

 بی و کالفه.  بود رفته فنا به شوقم و شور و

 .بودم حوصله

 

 ! رفت سر حوصلم بریم؟ مارال-

 

. نگذشته هم مراسم نصف هنوز.  شده گرم تازه-

 از و بشین جات سر. نکن فکر ماهان به اینقدر

 .ببر لذت مراسم



 

.  نشستم سرجایم  دمق و کشیدم ای کالفه پوف

 ماهان احتماال و بود کرده مارال که اینکاری با

 آن بیم ، ام بوده همدستش هم من کرد می فکر

.  بماند سرسنگین بامن وقت چند تا  که رفت می

 آن از ای دوهفته.  بود درست حدسم که البته و

 پنج چهار فقط سرجمع من و بود گذشته ماجرا

 فقط و تنهایی نه هم آن.  بودم دیده را ماهان بار

 همراه خود با را مانی یا بلکه دوتایی، خودمان

 بود، برداشته تیراندازی کالس از را من و  کرده

 داشتم دیگر.  بود همراهم مارال که بود مواقعی یا

 ماهانِ برای بود زده لک دلم. شدم می کالفه

 با لجبازی و غرور سر از هم خودم اما.  همیشگی



 دلتنگی ذره یک حتی و کردم می برخورد سرد او

 : گفت می مارال. دادم نمی بروز او جلو را هایم

 

 با داره ، نداره تو به ربطی سردش برخورد-

 ! جنگه می خودش

 

 سر هرکی با هرکی و داشت که هرکی به ربطی

 یک برایش دلم که بود این مهم ، داشت جنگ

 .  بود شده ذره

 

 بامن ماهان هنوز و بود گذشته دیگر ی هفته یک

 بود پاییزی سرد روزهای از یکی.  بود سرسنگین

 بود گذاشته ناسازگاری سر صبح از آسمان و



 که بود شده تمام ام تیراندازی کالس تازه.

 اما ، بود غروب نزدیک. شد شروع باران بارش

 شب رسید می نظر به و نمود می تر تیره آسمان

 و بود کرده وزیدن به شروع شدیدی باد.  شده

 می تر سخت آمد و رفت برای را شرایط

 ایستاده ماهان منتظر که بود ای دقیقه بیست.کرد

 خوردم می حرص و بودم عصبانی حسابی.  بودم

 اگر و مانم می منتظرش که دانست نمی یعنی. 

  که ندیده یعنی! ؟ بدهد خبر باید بیاید خواهد نمی

 دارد آمدن قصد اگر و هست نامساعد هوا امروز

 !بیاید؟ زودتر باید

 



 رفته همه و بود شده خالی تقریبا آموزشگاه

! ؟ ماند می هوا این در کسی چه آخر. بودند

  لب زیر درحالیکه و گرفتم رفتن به تصمیم

.  افتادم راه به کردم می ماهان نثار را غرغرهایم

 اگر تا بروم پیاده را راه از قسمتی گرفتم تصمیم

 اذیت و شدن خیس از شدم روبرو باماهان راه در

 می دانم نمی.  بگیرد وجدان عذاب حسابی شدنم

 می تنبیه را خودم یا کنم تنبیه را ماهان خواستم

 او با مسیر در بودم امیدوار چرا دانم نمی.  کردم

 افتادنم راه به از بعد دقیقه چند.  شوم روبرو

.  کرد جلب را توجهم اتومبیلی بوق صدای

 چشمی پشت است ماهان اینکه از سرخوش

 : زد صدایم. دادم ادامه راهم به و کردم نازک

 



 !کن صبر خانوم پاییز ؟ خانوم پاییز-

 

 

#۱۷ 

 

 

 

  

 هجده#

 

 . 

 



#۱۸ 

 

 

 صدا سمت به. نبود ماهان صدای.ایستادم

. گرفت دلم. دیدم خود مقابل را سامان. برگشتم

 بد هوای این در نبود نگران.  بود کجا ماهان پس

 گردم؟ می بر خانه به چطور

 

 پای اونم کنی؟ می چیکار بیرون هوا این توی-

 ! پیاده

 

 .خونه رفتم می داشتم … من … من-



 

 زود. نشدی خیس این از بیشتر تا سوارشو بیا-

 !خوری می سرما باش

 

 .ممنون خیلی. میرم میگیرم تاکسی خودم نه-

 

.  خوب دختر نمیاد گیرت تاکسی هوا این تو-

 چطور نبود معلوم وگرنه دیدمت آوردی شانس

 زودباش. برسونی خونه به خودتو خواستی می

 . نشده بدتر هوا تا شو سوار

 



 هوا و بود شده خلوت خیابان. گفت می راست

 را شرایط هم باد شدید وزش. بارانی و تاریک

 سامان با مرا اگر ماهان اما. بود کرده باالقوز قوزِ

 بهتر! شد؟ می عصبانی. شد می عصبانی دید می

 ! ببیند او با مرا کاش اصال! 

 

 دیگه بیاسوارشو!  کنی می تا چهار تا دو دو چرا-

! 

 

 باز را بود پدرش به متعلق که اتومبیلی عقبِ درِ

 و گرفت جای فرمان پشت. شدم سوار و کردم

 .کرد حرکت به شروع

 



 بیرونی؟ ساعت این چرا نگفتی-

 

 . اومدم می کالس از-

 

 برمیگشتی ماهان با همیشه پس؟ کو ماهان-

 !؟ درسته ، دیگه

 

 در اشک.  بود گذاشته گلویم روی را پایش انگار

 آینه از.سوزاند را گلویم بغض و زد حلقه چشمانم

 .کرد می نگاهم زده بیرون حدقه از چشمان آن با

 

 کردین؟ دعوا باهم-



 

 .نه-

 

 نیست؟ باهات چرا پس-

 

 از کنی می پشیمونم نپرسی؟ سوال اینقدر میشه-

 !شدن سوار

 

 : گفت و خندید و برد باال را دستانش از یکی

 

 ؟ چطوره احوالت و حال!  تسلیم بابا خب خیلی-

 خوبی؟



 

 زهرمارم برج ی قیافه از یعنی! ؟ احوالم و حال

 به! ؟ است چطور واحوالم حال که نبود معلوم

 دیگری سوال اینکه برای و کردم اکتفا خوبم

 اما. ساختم بیرون دیدن سرگرم را خودم نپرسد

 .نبود بردار دست انگار

 

 دنبال. مشغوله فکرم حسابی. نیستم بد منم  -

 اهل که میدونی. بپیچونم رو سربازی تا ام راهی

 کار توی بزنم خوام می. نیستم خوندن درس

 ... موبایل تجارت

 



 های بدبختی به من تا نمیشد ساکت دقیقه یک

 چه او نرفتن و رفتن سربازی آخر.کنم فکر خودم

 .  داشت من به دخلی

 

!  دونی می ولی. هستم هم رفتن فکر به -

  مقوله این از خیلی پدرم یعنی.  نیست شرایطش

 ماهان حال به خوش باز حاال.  کنه نمی استقبال

 و هستن نظرش و رای هم برادرش و پدر که

.  ور اون بفرستنش که کنن می جور کاراشو دارن

 هوا انداختم می کالمو بودم اون جای اگه من واال

. 

 

 . کردم نگاهش شده خشک



 

 !؟ ماهان کدوم-

 

! ؟ داریم ماهان تا چند مگه! ؟ ماهان کدوم -

 .آریامنش ماهان! دیگه خودمون ماهان

 

 تاریک و عمیق چاهی ته به انگار!  من خدای

 خود در مرا و کرد باز دهان زمین.  کردم سقوط

 ماهان! ؟ منش آریا ماهان! ؟ ماهان. برد فرو

 امکان مگر! خارج؟ برود خواست می! ؟ خودمون

 امکان چطور ممکن غیر اتفاق این! ؟ داشت

 !؟ داشت

 



 می فکر چه درموردم سامان نبود مهم برایم دیگر

 درد اش دلتنگی از تمام ی هفته سه که قلبم. کرد

 طاقت دیگر خبر این شنیدن با ، بود کشیده

 هایم اشک و جوشید اشکم ی چشمه. نیاورد

 .شدند روان ناامیدم و گرفته گُر صورت روی

 

 

#۱۸ 

 

 

 

  



 نوزده#

 

 . 

 

 

#۱۹ 

 

 

 .کرد تنظیم صورتم روی را آینه عوضی

 

 خواستم نمی.  خوام می معذرت! دونستی؟ نمی-

 ! داری خبر کردم فکر. کنم ناراحتت



 

 آن پشت که دیدم را اش مسخره نیشخند آن و

 که البته. کرد می خودنمایی مزخرفش ی قیافه

 از که البته.  ام خبری بی از بود شده مرگ ذوق

 و شد می خوشحال همه از بیشتر او ماهان رفتن

 به. گشت می فراهم تازش و تاخت برای میدان

 از خداحافظی بی رسید که مان ی خانه در

 وارد و انداختم را کلید و بیرون پریدم اتومبیل

 . شدم

 

 پدرتو. رفت راه هزار دلم. دخترم تو بودی کجا-

 گریه شده؟ چیزی خوبه؟ حالت. دنبالت فرستادم

 پاییز؟ کنی می



 

 و دادم سر را گریه های های لیال مامان دیدن با

 . ساختم رها آغوشش در را خودم

 

 زهره که تو. مامان شده چی بگو.  بده مرگم خدا-

 کرده؟ اذیتت کسی!  کردی ترکم

 

 نزدیکترینم که کسی.بود کرده اذیتم کسی آری

 هنوز. نمیشد باورم.  بود دوستم بهترین. بود

. باشد کرده اضافه غلط سامان بودم امیدوار

 حالت به حیاط از. بود مارال. آمد در زنگِ صدای

 .رساند ساختمان به را خودش دو

 



 جون؟ لیال نیومد پاییز-

 

 .شد من متوجه لحظه همین در و

 

!  کردی نگرانمون.  دختر بودی مونده کجا تو-

 شده؟ چی کنی؟ می گریه داری

 

 مارال و نشاند مبلها از یکی روی مرا لیال مامان

 : گفت

 

 .شدیم جون نصفه! پاییز؟ شده چی بگو-

 



 …ماهان …ماهان-

 

  … مادر چی ماهان-

 

 میره داره ماهان … که داشتین خبر … شما-

 خارج؟

 

 .کرد نگاهم ناباورانه مارال

 

 چی؟-

 



 را آشپزخانه راه ناراحتی و افسوس با لیال مامان و

 . گرفت پیش در

 

 ؟ گفت خودش! ؟ پاییز میگی چی-

 

 ماجرا سختی به بودم افتاده هق هق به حالیکه در

 .دادم شرح برایش را

 

 اگه حالت به وای.  سامان روحت تو تف ای-

 خشتکت تو کنم می سرتو. باشی گفته دروغ

 ! عوضی

 



 چه آخه … مارال گفت می راست داشت ولی -

 .بگه دروغ بهم داره دلیلی

 

 که میدونی.  بشه خوشحال و کنه ناراحتت تا-

 . خر کره میاره حساب به ماهان رقیب خودشو

 

 چیکار من مارال! ؟ چی باشه راست اگه … اگه-

 !میرم می ماهان بدون من ؟ ماهان بدون کنم

 

 تنها رو تو بخواد ماهان نمیشه باورم که من-

  این درگیر خودش تو، از بیشتر. بره و بذاره

 ! وابستگیه



 

 : گفت و آورد تر پایین را  صدایش و

 

 اون!  عاشقته اون بخورم قسم تونم می پاییز-

 عشق فقط و فقط دیدم شب اون من که چشایی

 و بذاره عشقشو آدم میشه مگه.  میریخت ازشون

 !؟ بره

 

 مامان. درآمد صدا به زنگ دوباره موقع درهمین

 از ، رسید می نظر به ناراحت و مغموم که لیال

 .کرد راباز در و شد سالن وارد آشپزخانه

 



 ! ماهانه-

 

 نگران ماهان. نگریستم را مارال متعجب و گریان

 می چکه رویش و سر از آب درحالیکه هراسان و

 هایش چشم و شد وارد زد می نفس نفس و کرد

 را من.  رسید من به تا چرخاند سالن تمام در را

 .آمد سمتم به و کشید راحتی نفس دید که

 

 گفتم!  شدم زنده و مُردم ؟ پاییز ای خونه تو-

. بگردم دنبالت کجا حاال خراب هوای این توی

 ! بیام تا نکردی صبر چرا

 



 هایم گونه روی را خود راه اشک دوباره درحالیکه

 زدم هق ناباورانه و رفتم سمتش به بود کرده پیدا

 : گفتم و

 

 !؟ میذاری تنها رو من داری تو … تو-

 

 : گفت و کرد نگاهم متعجب

 

 ماشینم بخدا.  بکنم غلط من پاییز؟ میگی چی-

.  نشد روشن کردم هرکاری شد خراب راه توی

 رفته رسیدم تا. اومدم گرفتم تاکسی سریع

 قربونت کنی می گریه داری همین بخاطر. بودی



 اگه بمیرم من نیست؟ ها اشک این حیف برم؟

 .بذارم تنها رو تو بخوام

 

 : گفت زهرخندی با مارال

 

!  خب.  میگه رفتنتو خارج. نمیگه اونو!  کل عقل-

 ؟ ذاری نمی تنهاش بمیری اگه میگی بازم  حاال

 

 همین از من و نگریست را من شده مسخ ماهان

 بود گفته سامان هرچه فهمیدم شده مسخ نگاه

 اشک از ای پرده پس در ناباورانه. دارد حقیقت

 نگاهش و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 : کردم



 

 …نمیشه باورم…نمیشه باورم … نمیشه باورم-

 

 به قدم چند.  کرد نگاهم مستاصل و درمانده

 دو با. بگیرد را دستهایم خواست و جلوبرداشت

 فریاد و زدم اش سینه تخت به دست کف

 : کشیدم

 

 … نامرد نزن دست من به … اینجا از برو-

 

 ! پاییز کن گوش حرفم به کنم می خواهش-

 



 نیمه رفیق یه حرفای به! ؟ نامرد یه حرفای به-

 باهام اینهمه که بود همین برای پس! ؟ راه

 ی قضیه با تر راحت که بودی؟ شده سرسنگین

 بیام؟ کنار رفتنت

 

 چیز یه دلیلش اون!  نه ، خودم جان به نه-

 رو اینا خدا رو تو! دونی می هم خودت ، دیگست

 دیروز و امروز حرف ، رفتنم حرف.نکن قاطی باهم

 .نیست

 

 : کشیدم جیغ

 



 تصمیم وقته خیلی یعنی نیست؟ االن مال-

 به منوبیشتر هربار و هربار و هربار و بری گرفتی

 خواستی می کی دیگه! ؟ کردی وابسته خودت

 رفتنت؟ دم بگی؟ بهم

 

!  ها میشه بد حالت دوباره!  پاییز باش آروم -

 . گم می برات رو چی همه خودم باش آروم

 

 در دستم از مکان و زمان و زدم می داد داشتم

 :  بود رفته

 



 … ببینمت خوام نمی دیگه …چشمم جلو از برو-

 نیست من زندگی توی ماهان اسم به کسی دیگه

 … برو …
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#۲۰ 

 

 

 جیغ و بودم شده دیوانه. سرم به بود زده رسما

 ناگهان که گفتم می بیراه و بد او به و  کشیدم می

 آغوش در مرا تمامِ غافلگیرانه حرکت یک با

 دیگر و فشرد اش سینه به و داد جای بزرگش

 آغوشش در. نداد من به را حرکتی هیچ ی اجازه

 جیغ آنقدر. نکرد رهایم اما ، کردم می تقال

 از را خودم تا کردم تالش و کردم تقال و کشیدم

 ی سینه آن قید از و پرمهرش و گرم آغوش بند



 مرا محکم آنقدر او و سازم رها اش مردانه ستبر

 مردانه صدای آن با گوشم زیر و فشرد خودش به

 آروم" که خواند پچ پچ حالت به آرام جادوییش و

 باش آروم!  من عشق باش آروم!  عزیزم باش

 آروم!  من دنیای باش آروم!  من زندگی ی همه

 "!  قشنگم باش آروم!  من ترین خوشگل باش

 کردن تقال از دست و شدم آرام کم کم که

 بودیم، حالت آن در دقیقه چند دانم نمی. برداشتم

 بود کرده بغل مرا مرد این که بود چقدر دانم نمی

 روح مسکن بود هرچه اما فشرد، می خود به و

 آغوشش از نمیشد!  خدایا. بود من ی خورده زخم

 بمانم جا همان عمر آخر تا شد نمی! ؟ نشوم جدا

 رفتن این ی همه که بگوید کلمه یک نمیشد!  ؟

 !؟ است دروغ ها کردن ترک و ها



 

 :گفت گوشم زیر آرام

 

 تا منو اونشب که!  من هیکل خوش!  خوشگلم-

 چه نکردی فکر و برگردوندی و بردی جنون مرز

 که قشنگیایی همه اون با میاری من روز و حال به

 ابد تا میخوام االن همین کن باور!  دادی نشونم

 و بغلم تو قشنگیات این ی همه با رو تو همینجور

 بدم فشارت دلم روی ابد تا و دارم نگه دلم تنگ

 … اما. درنیای دیگه و توش بری که جوری ،

 ! کنه می نگامون داره بدجور مامانت

 



 رها آمده بوجود ی خلسه از مرا آخر جمله با

 را زمان و مکان شرایط که بود تازه و ساخت

 شدم جدا آغوشش از خجالت با. کردم درک

 بعداً دانستم نمی گرنه و نبود باباحسام شد خوب.

 .کنم نگاه هایش چشم توی چطور

 

  بدم توضیح برات تا بشین کنم می خواهش-

 ! پاییز

 

 دردِ و شد می مچاله داشت دلم هنوز درحالیکه

 بود شده پخش بدنم سرتاسر در شوم اتفاق این

 اتفاق به بشنوم را حرفهایش اینکه برای فقط ،

 آوردن شربت ی بهانه به مادرم و نشستم مارال



 بخورم قسم توانستم می. رفت آشپزخانه به

 مارال رفت که مامان. دارد خبر ماجرا از لیال مامان

 به رو بود داده لم مبل پشتی به که حالیکه در

 : گفت ماهان

 

 بغلش سیر دل یه شد جور بهونه شد خوب-

 عقده اینکه کردی؟ می چیکار نمیدونم اِلّا و کنی،

 تحمل چجوری رو شب اون توی نکردنش بغل ی

 بودی داشته نگه خودت توی االن تا و کردی

 شب اون که بماند حاال.  واال داره سوال جای

 بهتر خداییش ولی کردی، ما بارِ خواستی هرچی

 تنها، من جلو کردی می اینکارو موقع همون نبود



 و درست عقل یه خدا! ؟ مامانش جلو االن نه

 ! که نداده هردوتون به حسابی

 

 شب آن ی دوباره یادآوری و مارال حرف این با

 ادامه ماهان روبه مارال. گزیدم لب زده خجالت

 : داد

 

 از دیگه رفتنت خارج دلدادگی، این وسط آخه-

 ! دراومد کجا

 

 آقای … ی خواسته!  نیست من ی خواسته-

 برای گذاشته موقع همون که شرطی!  زمانیه

 !پاییز با بودنم مجوزِ



 

 گفته پاییز.  زدیم می حدس باید!  من خدای-

 راست. نمیاد کوتاه راحتیا این به پدرت که بودی

 .بودی گفته

 

 : گفتم ناباورانه

 

 بده توضیح بیشتر!  شه نمی باورم  ؟! چی یعنی-

 ! ماهان

 

 دیگه هم با پدرامون وقتی!  خوشگلم ببین-

 یکی که مساله این سر ، کردن صحبت ما راجب



 رسیدن توافق به بشه دور اینجا از باید تا دو ما از

 به پدرم بعد و کرده مطرح پدرت اول یعنی! 

 بیام زد صدام پدرت که روز اون. کرده قبول ناچار

 بدل و رد مون بین که هایی حرف بر عالوه اینجا

 بهم هم دیگه چیز یه ، باخبری اون از تو و شد

 گفت ، بره دوتا ما از یکی باید گفت بهم.  گفت

 جوره همه گفته آقاسامی گفت. خودمه با انتخاب

 حمایتت تحصیلت ادامه و خارج به رفتنت برای

 و بزنی مخالف ساز وقت یه اگه اما. کنه می

 این از. برم می باخودم رو پاییز من بری، نخوای

 !  کشور این شده حتی ، شهر این از محله،

 

 : گفت و گرفت نفسی



 

 چه! ؟ پاییز کردم می چیکار باید من بنظرت -

 برگشتنی رفتی می تو اگه ؟ گرفتم می تصمیمی

 نمی رو همدیگر قیامت تا دیگه ، نبود کار در

 انتخاب رو جایی پدرت دونستم می چون. دیدیم

 هم به تو و من دست نداره امکان که کنه می

 کردم می انتخاب رفتنو من اگه اما. برسه

 موقتی ما جدایی و.   بود خودم دست برگشتنم

 رو راه همین ناچاری روی از منم و.  شد می

 . کردم انتخاب

 

 

#۲۰ 



 

  

 

  

 یک_و_بیست#

 

 . 

 

#۲۱ 

 

 

 



 .دادم تکان را سرم مستاصل و ناامید

 

 زودتر چرا آخه ؟ کنه می اذیتم اینقدر بابام چرا-

 ؟ ماهان نگفتی بهم

 

 بهت که رفتم کلنجار خودم با خیلی کن باور-

 بودم العملت عکس نگران. تونستم نمی اما. بگم

 که دونی می برم قربونت.  خوردنت غصه نگران.

 .  ندارم اشکاتو تحمل

 

 محل بگی؟همه بهم رفتنت موقع بودی گذاشته-

 ! که دارن خبر



 

 کیا؟ یعنی همه همه؟-

 

 و کرد عوض را ما بین بحث پاچه و دست مارال

 : گفت

 

 کردی؟ کاری هم رفتنت برای حاال خب-

 

. متنفرم نحس و شوم سفر این از!  کاری هیچ-

 اما. ام کاسه تو گذاشتن که چیزیه!  اجباری سفر

 .پیگیرن سخت برادرم و ،پدر خب

 



 : گفتم کرده بغض

 

 !بری؟ خوای می کی … یعنی-

 

 . کرد نگاهم درمانده.  لرزید صدایم

 

 طاقت که دونی می. نکن گریه ماهان جون تورو-

 هیچ اینکه بخاطر خودم از متنفرم.  ندارم اشکاتو

 و دست ها بیچاره مثل و بکنم تونم نمی کاری

 حروم رو مرواریدا این خدا رو تو. است بسته پام

 ! عسلی چشم نکن

 



 مارال که بیاید سمتم به و شود بلند وخواست

 : گفت سریع

 

 آشپزخونه از جون لیال!  هم تو جات سر بشین-

 این های محلی کم به نه! کنه می نگامون داره

 کارت تو!  االنت تند آتیش به نه ، وقته چند

 ! بخدا موندم

 

 : گفتم ماهان به رو

 

 کنی؟ ول منو خوای می کی-

 



 : گفت عصبی

 

 نکن شرمندم این از بیشتر! پاییز اینجوری نگو-

 .نزن آتیشم و

 

 !؟ بیارم دووم چجوری من نباشی تو-

 

 ! نکن!  پاییزم-

 

 نباشی؟ و بذاری تنهام خوای می وقت چند-

 

 ! خوام نمی من بخدا! خوام نمی من-



 

 پشت به دستی و شد بلند جایش از عصبی و

 : گفت و کشید گردنش

 

 تونی نمی خودت که رو زندگی این بزنن گندش-

 !بگیری تصمیم خودت واسه

 

 . نزدیکه رفتنت گفت می سامان ولی-

 

 : کرد نگاهم بهت با بود ایستاده که همانطور

 

 گفت؟ می کی-



 

 . شنیدم را مارال صدای

 

 ! کنه کار موقع بی که زبونی به لعنت ای-

 

 گفت؟ کی ام؟ تو با پاییز-

 

 : گفتم لرزان صدایی با و بردم فرو را دهانم آب

 

 ! سامان … سا-

 



 و کرد تر درشت را اش میشی درشت چشمان

 کرد خم را خودش کمی. شد هایم عسلی ی خیره

 حالیکه در شمرده شمرده چشمهایم در زده زل و

 کند کنترل را عصبانیتش کرد می سعی شدت به

 : گفت

 

 زدی؟ حرف باهاش کجا ؟ بود کجا! سامان؟-

 

 … بیام که افتادم راه من کردی دیر … که تو-

 … بود زیاد بارون چون … که دیدم اونو راه سر

 … بشم ماشینش سوار شدم مجبور خب

 



 شدی؟ ماشینش سوار کردی؟ چیکار تو ؟ چی -

 کثافت اون با نداری حق حتی بودم نگفته مگه

 تو برای اون دونستی نمی مگه بزنی؟ حرف

 حریصش چشمای بودم نگفته ؟مگه خطرناکه

 تو اونوقت شی؟ سبز جلوش نباید و پره می هرز

 ؟ پاییز چرا ؟ چرا ؟ شدی ماشینش سوار و رفتی

 کردی؟ خطرناکی کار همچین چرا

 

 بودی نیومده تو. نبود تاکسی. بودم تنها خب -

 خونه میاد داره گفت اونم… نیای … شاید گفتم

 اصرار خیلی بخدا…رسونه می هم منو راه سر ،

 … کرد

 



!  کُشمش می!  عوضی کنن کثافتش روح تو تف-

. بشه رد تو کیلومتری صد از نداره حق بودم گفته

 تر خطرناک اون. کنی اعتماد بهش راحت نباید تو

 می گردنشو بخدا.  رسه می نظر به که چیزیه از

 ! شکنم

 

 

#۲۱ 
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 . 

 

#۲۲ 

 

 

 

 بارونی هوای اون توی خواست فقط بیچاره اون-

 . ماهان کنه کمکم

 



 عصبانیت با.  بود شده بلند ماهان ی کله از دود

 : گفت

 

 چشم!  کرده غلط اون. نکن دفاع اون از من جلو-

 فهمیده اینم البد.  سروقتت اومده دیده دور منو

 . بوده شکرآب بینمون که

. دادم تکان تایید ی نشانه به را سرم ترس با

 : زد فریاد

 رو راه! پاییز کردی چیکار تو … وای … وای-

 !دادی؟ دشمن نشون

 

 ! دیگه بسّه-



 

 میخکوب را ما ی همه پدرم عصبانی فریاد صدای

 : گفت لب زیر مارال. کرد

 

 بابات.  برس دادمون به خودت! بزرگ خدای یا-

 ! ماهان بیچاره!  تو میاد داره سر دو دیو مثل

 

 و من ی خونه توی وایسادی جرئتی چه به -

 ! سرت تو انداختی رو صدات

 

 ! زمانی آقای دم می توضیح … من-

 



. بشنوم کلمه یک حتی خوام نمی! باش ساکت-

 ! بیرون برو من ی خونه از باش زود

 

 :  گفت فضا شدن تر آرام برای مادرم

 

 ! که نشده چیزی باش، آروم جان حسام-

 

 اینجا مگه! خانوم؟ بشه چی خواستی می دیگه-

 . داره حرمت! است خونه اینجا میدونه؟ چاله

 

 :  گفت گوشم زیر مارال

 



 دو شما اگه نرسید، زودتر دقیقه چند شد خوب-

 دید می کیپ تو کیپ و بغل حالتِ تواون رو تا

 !؟ کرد می چیکار

 

 : گفت درمانده ماهان

 

 رو شما ی خونه حرمت بخوام بکنم غلط من -

 .بزنم حرف بدید اجازه. زمانی آقای ندارم نگه

 

 ی خونه توی باشه آخرت دفعه. دم نمی اجازه-

 اینجا کردی فکر!  کنی می بلند صداتو من

 .بیرون برو یاال! ؟ پدرته تعمیرگاه



 

 دار جریحه پدرم حرفهای از غرورش که ماهان

 محکم را اش شده مشت انگشتان و بود شده

 به ، بود زده بیرون گردنش رگ و میداد فشار

 اینکه بدون و کرد آرامی خواهی معذرت سختی

.  زد بیرون خانه از کند نگاه ما از هیچکدام به

 : گفتم باباحسام به رو باعصبانیت

 

 کنی تحقیرش من جلو خوای می دیگه چندبار -

 داره غرور ، جوونه اون کنی نمی فک!  بابا

 میزنی تو که نزده حرف باهاش اینجوری پدرش!

! 

 



 می جفتک و درآورده دم که نزده حرف اینجوری-

 واسه فقط که دونی می خوب خودت!  دیگه اندازه

 اجازه اصال اِلّا و. کنم می تحملش دارم تو خاطر

 . بشه خونه این وارد بار یک حتی نمیدادم

 

 شرط که منه خاطر واسه قدر اون!  دونم می بله-

 ! نباشه اینجا دیگه و بره گذاشتی

 

 حرص با بعد و کرد سکوت چندثانیه حسام بابا

 : گفت

 

 ! دارن تشریف هم لق دهن آقا پس-



 

.  شنیدم محله های بچه از. نگفت من به اون-

 بابا؟ بکنین رو کار این تونستین چطور

 

 . شد سرازیر هایم گونه روی هایم اشک و

 

 ! هردوتون واسه!  بهتره اینجوری-

 

 ! تره راحت شما خیال فقط اینجوری!  نه-

 

 

#۲۲ 
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#۲۳ 

 

 

 ماهان.  بود گذشته حقیقت شدن برمال  از مدتی

 دو  کم کمِ سفر شرایط شدن مهیّا گفت می

 که بود کرده اصرار پدرش ، کشد می طول سالی



 اما ، کند دنبال را مهندسی فنی های رشته از یکی

 که آنها با لج سر از دانم نمی ، بود مخالف ماهان

 بخاطر هم یا بفرستندش زوری خواستند می

 فقط بود گفته داشت موسیقی به که ای عالقه

 موسیقی ی رشته در تحصیل ادامه برای وفقط

  برادرش دلیل همین به. کرد خواهد وطن ترک

 برایش را میالن موسیقی دانشگاه و ایتالیا کشور

 بین اساتید از یکی طریق از و بود کرده انتخاب

 شده دانشگاه این با مزاکره وارد خودش المللیِ

 میالن دانشگاه برای را ماهان مدارک و بود

 برادر مجتبی المللی بین استاد.  بود فرستاده

 بین دارد امکان رایزنی این که بود گفته ماهان

 ی مساله آن از بعد و بکشد طول دوسال تا یک

 مطرح ایتالیا در تحصیل طریق از اقامت و ویزا



 زبان به باید حتما ماهان آن از قبل و.  شود می

 آیلتس بتواند و باشد داشته کامل تسلط انگلیسی

 زبان ی زمینه در و کند اخذ باال نمره با را اش

 برود کالس به ماهی چند است الزم هم ایتالیایی

.  نشود مشکل دچار کشور آن در زندگی برای تا

 را مساله خانواده اعضای همه گفت می ماهان

 نتیجه این به هم خودشان و اند گرفته جدی

 این از بهتر راهی هیچ ماهان برای که اند رسیده

 نیست اش ترقی و پیشرفت برای آمده پیش راه

 آقا مادر و پدر خدا" گفته آقاسامی گفت می.

 توی رو فکری همچین که بیامرزه رو حسام

 نبود راضی خیلی اما ماهان.  " انداخت سرمون

.  بود نیامده کنار مساله این با هنوز خودش.



 دنیا یک با را من بود قرار که وقتی بخصوص

 .برود و کند رها دلتنگی

 

 کاش!  پاییز بیای من با هم تو شد می کاش-

 رضا اصال دلم. برم تو بدون تنهایی نبودم مجبور

 چهار چجوری اونجا تو بدون دونم نمی. نیست

 ذکرم و فکر تمام برم اگه.  بیارم دووم سال

 تمام و ذکرم و فکر تمام. مونه می تو پیش اینجا

 ! میذارم جا پیشت اینجا رو قلبم

 

 که بود گرفته قول مردانه. بود گرفته قول من از

 گفت می. بگذارم تیراندازی برای را تالشم تمام

 عرصه در را من که شود می راحت خیالش وقتی



 هایم غصه تمام با هم من.  ببیند المللی بین های

 را بغضم بود شده تلنبار دلم روی که انبوهی غم و

 میزدم غمگینی لبخند جوابش در و بردم می فرو

 می را اش ناراحتی اوج.  کردم می تایید و

 شد می روبرو من با که هربار هرچند. فهمیدم

 و بود هیجان و شوق و شور از پر بمب یک مثل

 تا بودنمان باهم ی لحظه لحظه خواست می

 من اما ، بگذرد خوشی و شادی به ، رفتنش موقع

 نگاهش در نهفته غم. شناختم می را ماهان

.  کند پنهان من از را آن بتواند که نبود چیزی

 .کرد می تر دار غصه را من که بود عمیق آنقدر

 



 داره دلم" که گفته مانی به ماهان گفت می مارال

 چجوری رو دوری اینهمه ، االن از میشه ریش

 چهار این توی برم اگه! پاییز بدون بیارم تاب

!  کنه می چیکار من بدون پاییزم! میشه چی سال

 بخدا چی؟ بشه باز زندگیش به ای غریبه پای اگه

 از خودمو پاییز زندگی تو بیاد بخواد غریبه یه اگه

 فکر این! کُشمش می میام و کَّنَم می دنیا سر اون

 حمایتش و نباشم اینکه. مانی کشه می منو داره

 ،  کنه استفاده سوء نبودم از کسی و نباشم. نکنم

 و  باشه کشیده ها نقشه براش پدرش و نباشم

.  "بکنم نتونم غلطی هیچ دنیا سر اون از هم من

 هم شاید!  من اندازه به. داشت غصه خیلی ماهان

!  ساله چهار دوری این تمام ی اندازه به!  بیشتر

 بیشتر باهم.  باشیم خوش هم با کردیم می سعی



 بیشتر باهم و بخندیم بیشتر باهم.  بگذرانیم وقت

 این ، دوری تلخ دوران در تا ، کنیم آفرینی خاطره

 تحمل و توان و تاب برای آویزی دست ها خاطره

 اجباری فراقِ این تحمل برای قدرتی و باشد مان

 . کند فراهم

 

 به موسیقی کالس بر عالوه ماهان دیگر حاال

 رفت می هم ایتالیایی و انگلیسی زبان کالس

 هم با وقت از  هیچگاه ،اما بود پر وقتش حسابی.

 اول سال امتحانات هم من.  گذشت نمی بودنمان

 بقیه مثل و بودم گذاشته سر پشت را دبیرستان

 ی تابستانه تعطیلی شوق و شور آموزان دانش ی

 وقت توانستم می اینکه و داشتم را مدارس



 به نفری دو حتی. بگذرانم ماهان با را بیشتری

 کالس به او همراه من که بودیم کرده فکر این

 پر های وقت در اینگونه و. بروم انگلیسی زبان

 هماهنگی با بود قرار. باشم کنارش هم اش شده

 من که را قبلی های بخش ، ماهان زبان استاد

 را من تا کند کار من با ماهان خود داشتم غیبت

 راجب پدرم با.  برساند کالسشان سطح به

 ماهان همراه به هم آن زبان کالس در شرکت

 نکرده مخالفتی اینکه عجیب و بودم کرده صحبت

 : بود گفته فقط ، بود

 

 هرچند ، توئه استراحت و تعطیلی وقت تابستون-

 و تست کالس و نیست آزاد وقتت هم خیلی



 خودت. ری می داری هم رو تیراندازی و تقویتی

 خسته برات دونی می اگه!  دخترم دونی می

 .ندارم حرفی من نمیشه کننده

 

  به که ای مساله با رابطه در سخاوت اینهمه

 خب اما.  بود بعید پدرم از ، شد می مربوط ماهان

 این و ، انگلیسی زبان هم آن بود آموزش بحث ،

 باباحسام که نبود چیزی

 

 .  کند مخالفت آن با راحتی به

 

 



#۲۳ 

 

 @ 
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#۲۴ 

 

 



 رفتن تدارک در مادرم پدرو تابستانی گرم روز آن

 خود دوستان با شبشان تا صبح کوتاه سفر به

 ، بروم که بود کرده اصرار لیال مامان هرچه. بودند

 هم جوان عالمه یک جا آن بود گفته باباحسام و

 ، کنم می پیدا دوست حسابی و هست خودم سن

 ترجیح رفتن به را ماندن و نرفتم بار زیر اما من

 روز یک این برای هایی برنامه که البته. دادم

 هماهنگ ماهان با قبل روز چند از!  داشتم تنهایی

 مهمانی به را او روز آن بود قرار و بودم کرده

 فیلم هم با و بپزم غذا خودم ، کنم دعوت خودم

 . شویم سرگرم عالمه یک شب تا و ببینیم

 ماهان به ، شدند راهی مادرم و پدر که زود صبح 

 هم خودم.  هستم منتظرش ناهار که دادم پیام

 تمام که کارم. پختم را اش عالقه مورد غذای



 باز را ام کمد.  گرفتم دوش سریع خیلی شد

 را رنگی بنفش حریر لباس پوشیدن دلم.  کردم

 به و بود باز هایش سرشانه روی که خواست می

 به توجه با اما. رسید می زانویم باالی تا  زور

 پوشیدن از کذایی، شب آن در ماهان هشدارهای

 از کمد دیگر سمت از و کردم نظر صرف لباس آن

 گلبهی ی ساده شومیز یک مختلف لباسهای میان

 سفید کتان جذب شلوار با و کرده انتخاب را

 پا.  کردم ست بود پایم مچ باالی تا که رنگی

 گلهای طرح و بود گرفته برایم ماهان که بندی

 موهای از قسمتی و بستم پایم مچ دور را بود ریز

 گل با بود نگشته بر هایش فرفری هنوز که صافم

 را موهایم ی بقیه و بستم اسبی دم زیبایی سر

. کردم خفیفی آرایش. کردم رها هایم شانه روی



 و دادم خرج به بیشتری سخاوت لبهایم برای اما

 نگاه آینه در را خودم.زدم براقی جگری قرمز رژ

.  شد براق لبهای این چاشنی لبخندی.  کردم

 من مهمان ماهان امروز که بود بخش لذت برایم

 . بود

 و کردم باز را در. آورد خود به مرا ، زنگ صدای

 منتظرش همانجا و باالرفتم ها پله از دوباره

 و چهارشانه و بلند قد پسر.  شد وارد .ایستادم

 می برایش دلم بود وقت خیلی که اندامی الغر

 چه سفید پوست آن با جذابش ریش ته!  رفت

 و حالت خوش موهای.  بود کرده ایجاد تناسبی

 چشمان آن با اش وری یه مشکیِ پرپشتِ

 و کرده یکی به دست رنگش میشی نافذ و درشت

 پاییز لبخند همان با. بودند بسته من قتل به کمر



 دیده به و ایستاد ها پله پایین اش همیشگی کُش

 و سر روی را گیرایش و نافذ نگاه ، تحسین ی

 صدای و.  درآورد پرواز به تنم و صورت

 من از را هرکاری قدرت که شنیدم را جادوییش

 :کرد می سلب

 

 چشم نکنی خوشگل خیلی بودم گفته بهت-

 !عسلی

 

. آمدم پایین و گذاشتم پله روی قدم طمانینه با

 پشت ، گرفت را دستم. کردم دراز را دستم

 در را هایش میشی درحالیکه و بوسید را دستم

 حرکت یک با آورد می در رقص به هایم عسلی



.  انداخت خود آغوش  به ها پله روی از را من

 و  بود حلقه کمرم دور دستانش دیگر حاال

 خم گردنش روی صورتم دیدن برای صورتش

 به بودم چسبانده را ام چانه هم من. بود شده

 حتی تا بودم باالگرفته را سرم و پهنش ی سینه

.  ندهم دست از را چشمانش دیدن لحظه یک

 می سرم از هوش اش همیشگی تلخ عطر بوی

 : گفتم آرام.  برد

 

 و شومیز یه.  پوشیدم ساده خیلی ایندفه که من-

 ! نداره رو حرفا این که کتان شلوار

 



 حتی ؛ موفرفری بری می دل بپوشی هرچی تو -

 باشه نما بدن نازک ی ساده خیلی شومیز یه اگه

 روشن جذب شلوار یه با باز ی یقه های دکمه با

 . کنه دیوونه منو که

 

 روی بر ساختگی اخمی و زدم اش سینه به مشتی

 چرخید لبهایم روی نگاهش. دادم جای ابروهایم

 . شد قفل و

 

 و دل وگرنه ، کردی صاف هاتو فرفری که حیف-

 براق جیغ لب رژ این!  بردی می باهم رو دینم

 خیلی رسه می بنظر! وسط؟ این میگه چی دیگه

 ! باشه طعم خوش



 

 می سعی درحالیکه و دادم هلش کمی دستهایم با

 : گفتم نشود تبدیل نیش به لبخندم کردم

 

 فقط خوردن برای کردم دعوتت اینجا من! هی-

 !  ناهار

 

 من که اینی از تر مزه خوش ناهار دونم می بعید-

!  پسندم مشکل من که دونی می!  باشه بینم می

 رو خوشمزه چیزای کنم می سعی! خواه خود و

 ! بردارم خودم برای

 



 ناپرهیزی داری امروز!  خان ماهان نکنه زیادیت-

 دستپخت. است خوشمزه هم ناهار!  کنی می

 . کشیدم زحمت کلی! خودمه

 

 ناهار میز طرف به را او و گرفتم را دستش و

 بودم چیده قبال که سالن گوشه بزرگ خوری

 کردیم صرف شاد فضای یک در را ناهار.  بردم

 بیاید خوشش دستپختم از کردم می خدا خدا.

 با پلو باقالی. بودم پخته را محبوبش غذای.

 چون. بود آمده خوشش اینکه مثل. ماهیچه

 می سعی شدت به و زد می حرف من با درحالیکه

 لذت با ، نرود تر پایین گردنم از نگاهش کرد

 . خورد می را غذایش ناپذیری وصف



 

 گری کدبانو و داری خانه آموزش توی مادرم-

 یه پس از من کن باور.  گیره سخت خیلی

 .میام بر هم نفره چهل مهمونی

 

 اون و بده دستم کار ات گری کدبانو نکنه-

 ! کنی پیدا هواخواه نیستم که سالهایی

 

 چیزی که انگار ناگهان. بود غمگین صدایش تن

 : گفت آمیز تهدید. باشد آمده یادش
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 غذا کس هیچ برای نیستم وقتی نداری حق-

 !  موفرفری بپزی

 

 آمده سراغم به دوباره همیشگی بغض درحالیکه

 . دوختم او به را اشکم از پر چشمان بود

 

 !؟ کنم سر چجوری تو بی-

 

 غم از پر سفرش یادآوری با را فضا که شد متوجه

 گرفت را دستم و شد بلند جابش از.  است کرده

 برد تلویزیون جلو راحتی های مبل سمت به مرا و

 : گفت و نشاند خود کنار را من. 



 

 امروز!  ممنوع خوردن غصه و ریختن اشک- 

 . بگذرونیم خوش قراره فقط

 را بود آورده خود همراه که فیلمی دی سی سپس

 :داد نشانم

 

 .  آوردم توپ فیلم یه ببین-

 

 :گفتم باشوق

 

 .دارم دوستش خیلی!  سرد کوهستان وای-

 



 را آستین خودش و کنیم جمع را میز تا کرد کمکم

 مرا و کرد می شوخی حسابی حالیکه در و زد باال

 خشک را ظرفها.  شست را ها ظرف خنداند می

 بودم شده خیره او به ذوق و شوق با و کردم می

 العمل عکس ، حرفهایش ، کارهایش ی همه.

.  برد می را دلم اندامش و ظاهر و تیپ ، هایش

 ماهان بدون را روز حتی و ماه و سال شد می مگر

 !؟ کرد سر

 

 داشتم و گذاشتم چایی کارمان اتمام از بعد

 یک با ناگهان که چیدم می سینی در را ها فنجان

 دو روی و کرد بلندم زمین روی از سریع حرکت

 . نشاند دستش



 

 ! افتما می ماهان خدا تورو وای-

 

 غش غش و  دادم می تکان هوا در را پاهایم و

 . خندیدم می

 

 ببندی رو المصب های دکمه اون خوای نمی تو-

 !؟ نیارم در بازی دیوونه داری انتظار و

 

 : گفت و نشاند کاناپه روی را من

 

 . دیدنه فیلم وقت حاال خب-



 

 به هم من.  کرد پلی دستگاه روی را فیلم

 تنقالت عالمه یک و چایی با و بازگشتم آشپزخانه

 بوی باز. گرفتم جای کنارش و آمدم سالن به

!  قلبم سرکش میل و کشش باز و تلخش عطر

 و کرد نگاهم چپ چپ و کرد تنگ را چشمانش

 : گفت

 

 فیلم من از زیاد ی فاصله این با خوای می-

 اعمال با فیلم دیدن به منو داری! ؟ کنی تماشا

 کنی؟ می مجبور شاقه

 

 : گفتم خنده میان و خندیدم



 

 !؟ دیگه چیه شاقه اعمال با فیلم دیدن-

 

 اینکه! نباشی بغلم تو و باشی کنارم اینکه-

 اون به نه بدوزم تلویزیون به چشامو شم مجبور

 پهلوم اینکه!  شده باز خوشگل ی دکمه دوتا

 تنت عطر بوی با فیلم دیدن من و باشی نشسته

 . بدم دست از رو

 

 .کرد دراز را دستهایش و

 



 از فاصله با دیگه نبینم! من کوچولوی بغلم تو بپر-

 ! ها بشینی من

 

 ترسم می ، بگیرم فاصله ازت گفتی بس از واال-

 !بیام نزدیکت دیگه

 

 : گفت وقتی گرفت خماری رنگ چشمانش

 

 ! نیست یکی عقلم و دل حرف که چکنم-

 

 را خودم حرکت یک با خواسته خدا از هم من

.  گرفتم جای دلش تنگ و بغلش توی انداختم



 روی را سرم و کرد حلقه شکمم دور را دستانش

 ولع با را موهایم درحالیکه و گذاشت اش سینه

 ، گذاشت سرم روی را اش چانه بویید می تمام

 من تمامِ بر باال آن از هایش چشم که جوری

 : گفت کیفور و ، بود مسلط

 

 تماشای میگن این به!  چیزی یه شد این حاال-

 !فیلم حسابی و درست

 

 حلقه دست مچ به مشتی و انداخت گل هایم گونه

 و رمانتیک کامال فیلم.  زدم تنم دور اش شده

 اصال اما ماهان.  بودم تماشا غرق. بود درام

 به حواسش و هوش تمام. نبود فیلم به حواسش



 که ریزی های بوسه از شد می را این.  بود من

 از ، نداشت تمامی و گذاشت می موهایم روی

 بی بوییدن از شکمم، روی شستش آرام نوازش

 از هر کردن تنگ ،از گردنم گاهی و موها ی وقفه

 رقصان نگاه از ، تنم روی دستانش ی حلقه گاهی

 احساسشان دائم که من تمامِ روی اش خیره و

 را موهایم و کرد نوازشم آنقدر.  فهمید ، کردم می

 و آمد چشمانم سراغ به خواب کم کم که بوسید

 به و افتاد اش سینه روی سرم کی دانم نمی

 روی ارزش با شی یک مثل آرام مرا.  رفتم خواب

 عالم در.  برد اتاقم طرف به و کرد بلند دستانش

 : زدم صدایش بیداری و خواب

 



 ! ماهان-
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 : زدم صدایش بیداری و خواب عالم در

 

 ! ماهان-

 

 بیدار صبح از. خوشگلم بخواب!هیشششش-

 .ای خسته. دیدی می تدارک و بودی

 

 … تو اما-

 



 دیگه ساعت نیم خودم! نباش من نگران-

 . کن استراحت راحت خیال با.  کنم می بیدارت

 

 ماند سرم باالی آنقدر.  گذاشت تختم روی مرا و

 هنوز اما.  شد بسته خستگی فرط از چشمانم که

 کردم احساس که بود نرفته حواسم و هوش

 نوازش را گردنم گرمش نفس و شده خم رویم

 ی الله به گرمش های نفس بعد و.  دهد می

 چشم به بعد و ، هایم گونه به بعد و.  خورد گوشم

 عاشقانه و آرام خیلی!  ابروهایم به بعد و ، هایم

 اندکی بعد و!  کرد می طی را صورتم جای همه

 مکث هایم لب متری میلی چند در لبهایش!  مکث

 که شنیدم!  شد بلند من روی از ناگهان و!  کرد



!  "زندگی این به بزنن گند ، لعنتی" گفت لب زیر

 بود پریده سرم از خواب.  کرد ترک را اتاق و

 و مات.  بود آمده جایش سر حواسم و هوش.

 این چقدر من و.  بود زده خشکم سرجایم مبهوت

 گوشه و شدم بلند جایم از!  خواستم می را پسر

 کردم تماشایش و گذاشتم باز کمی را در ی

 را دستهایش.  بود کالفه.  نبود من به حواسش.

 و ایستاد می ای لحظه. کشید می گردنش پشت

 پی در پی و عمیق های نفس.   نشست می باز

 می آب لیوانی و رفت می آشپزخانه به.  کشید می

 و نشست می کاناپه روی و میگشت بر.  خورد

 قدم و شد می بلند دوباره. کرد می پلی را فیلم

 … دوباره و فیلم دوباره و آشپزخانه دوباره و میزد

 چند و کشید هوفی.  نداشت قرار و آرام اصال



 دوباره اما.  برداشت من اتاق طرف به قدم

 و پراند هوا در و کرد مشت را دستهایش. ایستاد

 این با بودم کرده چه من.  کاناپه سمت بازگشت

 را اش مردانه های خواهش تمام ناخواسته. مرد

 کرده خودش بی خود از ناغافل ، بودم کرده بیدار

 می چه واقعا من.  بودم کرده اش دیوانه ، بودم

 من.  اندیشیدم و نشستم تختم ؟روی خواستم

 دیگری چیز عاشقانه آغوش و بوسه و بغل جز

 می کفایت برایم ها همین واقعا ، خواستم نمی

 را هایش حس تمام ، ها احمق مانند اما. کرد

 فکر ماجرا عاقبت به اینکه بدون بودم کرده بیدار

 معرض به برایش سخاوتمندانه را اندامم. کنم

 های قشنگی تمام و بودم گذاشته نمایش

.  بودم داده نشانش سادگی درکمال را ام دخترانه



 بود معلوم.  شد می چه نتیجه که بود معلوم خب

 عوامل تمام ماهان اگر.  شد می آرام نا و قرار بی

 آمد می سمتم به و گذاشت می کنار را بازدارنده

 ماجرا این انتهای به کردن فکر از شد؟ می چه

 یک از بیشتر به توانستم نمی حتی. لرزید تنم

.  نداشت امکان نه.  کنم فکر بوسه و آغوش

 ، خب اما.  بود ها حرف این از تر انسان ماهان

 دوستم و است جوان و است مرد او ، باشد هرچه

 حتی. است نفسانی های خواهش از پر و دارد

 تنم که کاری انجام برای کافیست ها این از یکی

 و اخالق و ماهان مدیون باید چقدر.  لرزاند می را

 های دکمه.  شدم بلند جایم از.  بودم می منشش

.  شدم خارج اتاق از و بستم را شومیزم ی یقه

 بر را صورتش و بود نشسته نفره یک مبل روی



 کالفه.  بود گذاشته زانویش بر داده تکیه دستانِ

 . بود قرار بی و

 

 ! ماهان-

 

 و تبدار. بود خمار و قرمز چشمانش. کرد نگاهم

 ! قرار بی

 

 !؟ ماهان شده چی-

 

 آغوشم در تنگ و آمد سمتم به و شد بلند ناگهان

 : کرد زمزمه گوشم زیر و کشید



 

 کشه نمی طول زیاد داری خویشتن و دوری این-

 خیلی و ها قول خیلی پایبند االن درسته!  پاییزم

 نمی البته و ، بکنم تونم نمی غلطی هیچ و قرارام

 آسیبی کم سن این توی جسمت و روح به خوام

 از که وقتی ، شدی بزرگتر که وقتی اما ، کنم وارد

 یک حتی داشتنت برای ، برگشتم لعنتی سفر اون

 هم ساعت یک حتی.  دم نمی دست از هم رو روز

 بر!  پاییز دم می شرف قول بهت.  کنم نمی تلف

 اونقدر روز اون! کنمت می خودم مال و گردم می

 جبران که بوسمت می قدر اون و کنم می بغلت

 و فراق تمام جبران بشه، هامون نداشتن تمام

 دیگه که کنمت می خودم مال ،جوری مون دوری



 می منتظرم! نشیم جدا هم از ابد تا وقت هیچ

 ؟ پاییزم مونی

 

!  من و.  فشرد می آغوشش در مرا و گفت می

 جز ، دبیرستانی عاشق ی ساله شانزده دختر یک

 !؟ خواستم می چه دنیا از دیگر ، معجزه این

 

 تا شمرم می رو نبودنت روزِ به روز تمام-

 خودت مال رو من … و برگردی! ماهان برگردی

 ! کنی

 

 میان در مرا عاشقانه ، حرف این شنیدن با

 بخش لذت چه و.  کرد حل اش مردانه بازوهای



 تمام که مردی دستان میان در شدن ذوب بود

 که بود مرد آنقدر که مردی!  بود آرزوهایت و آمال

 شدن یکی برای ، تو به رسیدن برای بود حاضر

 تو به مربوط عهدهای به بودن پایبند برای ، تو با

 شد می مگر!  کند صبر وصال به رسیدن تا سالها

 این شد می مگر! ؟ نماند منتظر مرد این برای

 !؟ کرد فراموش را مرد
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 باز صدای که بودیم هایمان عاشقانه دار و گیر در

 وحشت. رسید گوش به درحیاط شدن بسته و

 . نگریستم را ماهان زده



 

 مگه!  ماهان برگشتن مادرم پدرو!  وای ای-

 چیکار حاال. بیان شب بود قرار چنده؟ ساعت

 ؟ کنیم

 

 با پدرم آنقدر. بود شده پاچه و دست هم ماهان

 خواست نمی دلش اصال که کرد می تا بد او

 به داشتند.  شود روبرو اش خانه در او با دوباره

 .  شدند می نزدیک ساختمان

 

 برسه دادمون به خدا.  ماهان اتاقم تو برو فعال-

 . کُشه می منو بابام!

 



 . عزیزم کن حفظ رو خونسردیت و باش آروم-

 

 . شد باز سالن در و رفت اتاق به ماهان

 

 .اومدیم ما. دخترم سالم-

 

 . که اومدین زود.  سالم…س-

 

 خونه تو پاییز که کرد غر غر پدرت بس از-

 ! تنهاست

 

 . ام بچه من مگه بابا!  وا-



 

 مامان ، رفت بهداشتی سرویس به که حسام بابا

 من به مشکوکی نگاه اش قوی ی شامه آن با لیال

 : گفت و انداخت

 

 غذا برات که من پختی؟ غذا. میاد غذا بوی -

 ! یخچال بودم گذاشته

 

 .کردم پلو باقالی هوس ، آره … خب-

 

 یه که تلویزیون جلو میز روی ظرفای این ولی-

 .میگن دیگه چیز



 

 تابلویی سوتی عجب. شد سفید گچ مثل رنگم

 گناهکارانی مثل.  فنجان دو. بشقاب دو. دولیوان!

 می را لیال مامان شود می گرفته مچشان که

 .  نگریستم

 

 بود ساده خوردن ناهار یه فقط بخدا مامان-

 ! همین.

 

 : گفت آرام و  کرد تنگ را چشمانش

 

 !بود؟ اینجا ماهان-



 

 : زدم لب و دادم تکان را سرم مظلوم

 

 ! اتاق تو اونجا!  هست هنوزم-

 

 به را عصبانیتش از شده گرد چشمان لیال مامان

 .دوخت من

 

 چیکارت بگم خدا … پدرت خوای می!  پاییز-

 ! دختر نکنه

 



  آمد بیرون سرویس از باباحسام زمان همین در

 را غضبش میر چشمان لیال مامان شد وباعث

 سر را میز روی پاش و ریخت سریع و کند غالف

 بود زده خُشکم که من.  کند جمع و دهد سامان و

 . نداشتم حرکتی هیچ توانایی و

 

 که ورا این!  بود کوچه تو پسره این ماشین-

 نیومده؟

 

 ماهان  دانستم می و کرد می صحبت بلند پدرم

 . شنود می

 

 ؟ پسره … کدوم-



 

 ! آقاسامی پسر-

 

 . ایناست مانی خونه حتما. نه! آها-

 

 کنه می مطرب خودش مثل هم رو مانی آخرش-

 . اندازه می زندگی و درس از و

 

 از سری مادرم.  کردم نگاه مادر به و گزیدم لب

 به رو و داد تکان برایم تاسف و عصبانیت روی

 : گفت باباحسام

 



 برو! جان حسام پاشو. نزنیم حرف مردم راجب-

 رانندگی طوالنی. کن استراحت و بکش دراز

 . گیره می گردنت دوباره کردی

 

 بیار چایی تا دو زحمت بی!  نیستم خسته من نه-

 کردم می تعریفشو که مستندی فیلم همون االن.

 . کنم نگاه خوام می میشه شروع

 

 از ای شانه لیال مامان. نگریستم را مادرم رفته وا

.  رفت آشپزخانه به و انداخت باال ناچاری سر

 : گفت من به رو پدرم

 

 . دخترم بشین بیا. وایسادی جا اون چرا حاال-



 

 اتاق به را نگاهم و نشستم کنارش مطیعانه

 .  بود باز کمی اتاق در.  دوختم

 

 کردی؟ چکارا صبح از-

 

 و دیدم فیلم و خوندم درس یکم!  هیچی من؟-

 . کردم استراحت

 

 بچه با همکارا همه ، دخترم باهامون نیومدی-

 . بود هم مسلمی آقای پسر. بودن هاشون

 



 : گفت مادرم به بلند صدای با و

 

 خانوم؟ گفتی بهش-

 

 : داد جواب آشپزخانه از مادرم

 

 ؟ رو چی-

 

 ! دیگه رو مسلمی آقای پسر خواستگاری-
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 دست با آرام و کرد من به رو آشپزخانه از مادرم

 را اتاقم درِ مضطرب من و زد اش گونه روی

 بابا.  شنید می داشت ماهان وای ای. نگریستم

 : گفت من به رو حسام

 

 نداره سنی هنوز دخترم گفتم بهشون من البته-

 این در بهیچوجه کنکورش از قبل تا من ، که

 ، میدونی ولی.  نمیذارم قرار کسی با رابطه

 دانشجوی مسلمی پسر حامد! خوبیه موقعیت

 معلومه اش آینده وضعیت ، هست فیزیک دکترای

 .داره شغلی و تحصیلی پرستیژ! 

 

 !!  باباحسام-



 

 ولی! دخترم ندادم قولی بهشون که من خب-

 می صبر دخترت کنکور تا ما گفت خودش مسلمی

 . داره کردن صبر ارزش شما پاییزِ گفت.  کنیم

 

 برداشت که گفتین بهشون چیزی یه البد -

 ! دیگه کنن صبر تونن می کردن

 

 که ؟ دادم می دست از رو موقعیتی همچین باید-

 که ؟ کنی خراب آیندتو کاری ندونم روی از تو

 مطرب ی پسره اون مثل یکی زن بشی آخرش

 ! جماعت

 



 ای. رفت یادم کشیدن نفس و شد سرخ صورتم

 : گفتم عصبانی!  ماهان وای

 

 اینجوری ماهان راجب بودین داده قول بهم-

 .نزنین حرف

 

 عوض را تلویزیون کانال خیالی بی با حسام بابا

 : گفت و کرد

 

 گیری می قول آدم از ارزشی بی چیزای چه سر-

! 

 



 ! مهمه من برای-

 

!  افته می سرت از خارج رفت که دیگه روز چند-

 . کشم می راحت نفس یه منم

 

!  نکنین کل کل اینقدر دختر و پدر دگه بسه-

 زحمتی یه نشده شروع مستند اون تا!  حسام

 ؟ کشی می برام

 

 ! خانومم بخواه جون تو-

 



 الزم وسیله یه خواب اتاق کمد باالی طبقه از-

 ؟ پایین میاری برام دارم

 

 و رفت دنبالش به مادر و شد بلند جایش از پدرم

 بجنبم که کرد اشاره من به دست و چشم و سر با

 و ملتهب صورتی با ماهان. اتاقم توی پریدم. 

 . بود نشسته تخت روی قرمز چشمانی

 

 باش زود.  اتاقشه تو االن بابا.  ماهان بدو بدو-

 .بری باید نیومده تا ، موقعیته بهترین

 

 بلند جایش از و داد تکان افسوس حالت به سری

 . بزند حرفی خواست و شد



 

 فقط االن اما. توئه با حق دونم می برم قربونت-

 . زنیم می حرف هم با فرصت سر.  نیومده تا برو

 

 حسابی درحالیکه رفت صدا و سر بی ماهان

.  گذشت می ماجرا آن از روز چند.  بود ناراحت

 ناراحت و نگران. بود پدر های حرف نگران ماهان

. 

 

 سرت از نهایت در که شده رفتنم باعث خودش-

 من جایگزین قلبت توی رو دیگه یکی و بیفتم

 ! نمیشه باورم ؟ کنه

 



 چجوری من که اینه مهم! پدرمه فکرهای اینا-

 ! کنم می فکر

 

 کنه؟ مجبورت اگه-

 

 ! باش مطمئن. کنه نمی-

 

 ؟ کنی فراموشم رفتنم با اگه-

 

 به ، من به تو. ماهان نزن رو حرفا این اینقدر-

 ؟ داری شک خواستنم

 



 رو تو ترسم می! ترسم می زمونه این از ولی!نه-

 غیر برام زندگی ی ادامه تو بدون! بگیره ازم

 ! ممکنه

 

 ماهانم خورم می قسم! همینطور منم برای-

 روز اون که قولی و برگردی تا مونم می منتظر!

 ! کنی عملی رو دادی بهم خونمون توی
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 تازه.  گذشتند می هم پی از ها ماه و روزها

 رسیده راه از تابستان و بود شده تمام مدارس

.  رسید گوش به ماهان رفتن های زمزمه که بود



 هماهنگی و بود شده انجام کارهایش ی همه

 اخذ بود مانده فقط و بود گرفته انجام الزم های

 که آشنایی فرد با هم آن که.  تحصیلی ویزای

 انجام تقریبا داشت ماهان های فامیل از یکی

 . شد می تلقی شده

 اشک چقدر!  بود تلنبار دلم روی غصه چقدر

 حس چقدر!  بود شده جمع هایم پلک پشت

 ! بود زده چنبره دلم بر روزها این تنهایی

 تمام فهمیدم تازه انگار گرفت که را بلیطش 

.  است واهی رفتنش بودنِ خیالی برای امیدهایم

 شده باورم و بودم شده بیدار خواب از تازه انگار

 یک برای بلیط. است شده صادر رفتنش سند بود

 و!  بودم کرده گریه روز آن چقدر. بود بعد هفته



 زندانی اتاقم در را خودم!  را هفته یک آن تمام

.  زدم نمی حرف کس هیچ با و بودم کرده

 به لب.  بودم دلگیر او از. حسام بابا با مخصوصا

 دوباره که بودند نگران ومادرم پدر.  زدم نمی غذا

 بیمارستان راهی و شود تکرار قبل اتفاق همان

 کرد نمی افاقه کردند می اصرار هرچه اما.  گردم

 داشت ماهانم. بود دلم توی عالم غم بزرگترین. 

 و دوست و کودکی دوران بازی هم!  رفت می

 و هرروز که کسی!  ام نوجوانی دوران عشق

 را ماهانم.  بود گذشته او با هرروزم و هرروز

 خواستند می!  کردند می جدا من از داشتند

 هایی فرسنگ!  کنند اش دور من از ها فرسنگ

 . کشید می طول دوری سالها ی اندازه به که



 تاب را هایم گریه و من ناراحتی شدت باباحسام

 و بیاید تا بود زده صدا را ماهان و بود نیاورده

 ی وعده پدرم حضور در هم ماهان.  کند آرامم

 داده من به را وصال ، آن از بعد و دوباره دیدار

 بمانم منتظرش بود خواسته من از او مقابل و بود

 تحصیالت و فراوان ی تجربه و پر دستِ با تا

 گرفته آغوش در مرا اما تنهایی در. برگردد عالیه

 من همپای و بود جوشیده اشکش ی چشمه و بود

 و فراق این ناراحتی شدت از بود ریخته اشک

 ! دوری

. بروم فرودگاه به بودند نداده اجازه موعود روز

 و باشم نداشته تحمل و تاب بود نگران پدرم

 ماهان از خودمان ی خانه در. کنم غش دوباره

 ، کنم عرض چه که خداحافظی. کردم خداحافظی



 ی بدرقه تا بود عزاداری مراسم شبیه بیشتر

 ! مسافر

 درد بس از زد می بیرون ام سینه از داشت دلم

 ی حوصله.  کرد می را ماهان دلتنگیِ و داشت

 نمی دیگر حتی. نداشتم را چیز هیچ و کس هیچ

 آخر. بروم ام برنامه فوق های کالس به خواستم

 می طی را همیشگی مسیر آن چطور ماهان بدون

 های شوخی و او صدای و او حضور بدون کردم؟

 مدتها تا بساط این.    … او های عاشقانه و او

 شده کارم.  داشت ادامه هم ماهان رفتن از بعد

 اختالف.  ماهان با  صبح تا شب کردن چت بود

 . بود نیم و ساعت دو میالن با ما ساعت



 و حد بی های اصرار و ها تشویق با و رفته رفته

 که احساساتی و قشنگ حرفهای و ماهان حصر

 داد می خرج به کمتری پروای ها آن ابراز در حاال

 صحبت راجبشان بیشتری راحتی با دور راه از و

 برمی روزمره و روتین زندگی به من ، میکرد

.  داشتم افتاده عقب کالس عالمه یک.  گشتم

 ماهان.  بودم کرده رها خود حال به را تیراندازی

 ، دختر دادی قول من به" بود گفته هایش چت در

 و هات کالس و درسها بابت از خیالم اینجا بذار

 همین و.  "باشه راحت ات تیراندازی مخصوصا

 زندگی گرفتن سر از به بود کرده وادار را من

 هم حاال چون. بود خوشحال خیلی پدرم.  قبلیم

 می زندگی ، سابق روال به من هم و نبود ماهان

 می را دلم حال ، بود نگران اما مادرم.  کردم



 می را چشمهایم در کرده النه ی غصه ، فهمید

 این با مدام ام روحی شرایط بخاطر و فهمید

 اما.  کرد می صحبت روانشناس آن و دکتر

 حال. کرد نمی خوب مرا حال ها این از هیچکدام

 ! شد نمی اول مثل هیچگاه ماهان نبود با من
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 آن تمام و بود تجربی دبیرستانم ی رشته اینکه با

 و زنی تست و تقویتی کالس عالمه هایک سال

 پدرم دقیق ریزی برنامه با را بود که کوفتی هر

 ، بودم  گذرانده پزشکی ی رشته در قبولی جهت

 بخاطر انتقام و او با لجبازی بخاطر وفقط فقط اما



 دور من از را ماهان و بود آورده سرم که بالیی

 رشته به ام عالقه عدم علت به البته و بود کرده

 داشتم هنر به که ای عالقه نیمچه و پزشکی های

 روز تا باباحسام.  کردم نام ثبت را هنر کنکور ،

 که موقعی اما. نداشت خبر ماجرا این از امتحان

 و شد مشخص کنکور امتحانات ی حوزه و روز

 نام ثبت حتی تجربی کنکور برای من که فهمید

 حال قدر آن.  کند سکته بود نزدیک ام نکرده

 به که افتاد مبل روی رمق بی و شد بد اش روحی

 می سرزنش را خود و بودم افتاده کردن غلط

 وحشتناکی شرایط همچین در را او چرا که کردم

 چندساله های ریزی برنامه تمام. ام داده قرار

 او با شد نمی باورش.  بود رفته فنا باد بر اش



 آمال تمام شد نمی باورش.  باشم کرده را اینکار

 . باشم کرده فدا ماهان خاطر به را آرزوهایش و

 

 ! خودت با اینجوری نکن خوبی؟ حسام؟ بابا-

 

 و کرد می صحبت سختی به درحالیکه باباحسام

 بریده بریده زد می پس را مادرم قند آب لیوان

 : گفت

 

 … تو … تو …!  زهرمار … و حسام بابا -

! کشیدی؟ گند به … آیندتو پاپتی اون بخاطر

 تربیت … احمقی دختر همچین نمیشه باورم

 بره فرستادم می نباید رو پاپتی اون...  کردم



 بشه محو زندگیت از کامل تا کُشتمش می باید…

 ؟ سرت توی نداری عقل تو!  احمق آخه …

 کشیدی زحمت و گذاشتی وقتتو …  سال اینهمه

 … احمقانه لجبازی یک …خاطر به وقت اون! 

 نمی هیچوقت …دادی؟ فنا به آیندتو و خودتو

 پاپتی ی پسره اون نه رو تو نه!  پاییز بخشمت

 ! چیزو همه بی مطرب

 

 چون!  باباحسام ناراحتی خودت خاطر به تو-

 ! نرسیدی آرزوت به خودت

 

 اون.  شو دور چشمام جلو از … شو خفه-

 به و برگرده کنه می غلط هم جل آسمون عوضی



 ، برگرده اگه حالش به وای!  باشه وصال فکر

 کتابای توی که بدم نشونش وصالی همچین

 که برسونمش وصالی چنان به.  بنویسن تاریخ

 ! بیرون بزنه جاش همه از وصال

 

 فرستادی که اونو داری؟ چیکار بدبخت اون به-

 دیگه! کردی دورش زندگیش و خونه از دنیا ینگه

 بوده خودم تصمیم ؟این خوای می جونش از چی

 هنر کنکور من!  نداره خبر روحشم حتی ماهان ،

 و کنم می پیشرفت و شم می قبول و میدم رو

 عاقالنه و درست تصمیمم کنم می ثابت بهتون

 ! گانه بچه و لجبازی روی از نه ، بوده

 



 تا باشم موفق هنر کنکور در ناچاربودم دیگر حاال

 کمی البته.  کند می اشتباه کنم ثابت پدرم به

 کتابهای از تا چند و بودم گذاشته وقت برایش

 نمی اصال پدرم. بودم خوانده را اش اصلی

 در مدت آن در. بیاید کنار قضیه این با توانست

 انگار. بودند پاشیده مرگ پودر انگار ما ی خانه

 کلمه یک من با پدرم.  بود رفته دست از عزیزی

 آرزوهایش و آمال کشتی انگار.  زد نمی حرف

 .  بود شده غرق

 

 اعالم رشته انتخاب ی نتیجه بود قرار که روزی

 ام رتبه شکر را خدا اما.  نبود دلم توی دل شود

 انتخاب ی نتیجه. کردم رشته انتخاب و شد خوب



 شده قبول تهران دانشگاه عکاسی. آمد هم رشته

 دختر شد نمی باورش درحالیکه حسام بابا.  بودم

 به را هوشش و استعداد پز که اش دانه یک یکی

 میگفت همه مقابل و داد می آدم و عالم ی همه

 عکاسی ی رشته در باید حاال ، "من دکتر خانم"

 بود نشسته مچاله و درمانده ، دهد تحصیل ادامه

 حواله من سمت تهدیدوارش های نگاه آن از و

 : گفت می و کرد می

 

!  بخون عکاسی حاال برو!  سرت توی خاک-

!  کشیدی گند به آیندتو پسر یه بخاطر!   احمق

 کشیده زحمت و بودی کرده کار تو که قدر اون

 دانشگاه پزشکی ، بودی رفته کالس و بودی



  راحتی همین به وقت اون. بود شاخش رو تهران

 ! زندگی این و منو و خودت به زدی گند

 

 . شد نمی اینجوری فرستادی نمی ماهانو اگه-

 

 بیاری من جلو اونو اسم دیگه بار یک! شو خفه-

 برای. شد تموم ماهان دیگه.  شکنم می گردنتو

 ! شد حذف تو زندگی از همیشه

 

 انتخاب موقع خودم. دارم دوست رشتمو من-

 توی من. زدم عکاسی رو انتخابم اولین ، رشته

 !  بینین می حاال. کنم می پیشرفت رشته این



 

 این توی اصال! ؟ برسی چی به که کنی پیشرفت-

 !هست؟ پیشرفتی رشته

 

 یه! هست پیشرفت پزشکی توی فقط البد نه-

!  نیست بد رشته این راجب کنین مطالعه خورده

 ، بکشین رو من کردین قصد وقت هر! ضمن در

 ! کنین حدف من زندگی از رو ماهان
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 برگردد توانست نمی هم تعطیالت برای ماهان

 و کرد می انتخاب فشرده را هایش کالس.  ایران



 هم من و.  شوند تمام زودتر هرچه خواست می

 نمی دلتنگی زیاد نیامدنش بخاطر ، امید همین به

 های رشته به دیرباز از که مارال.  کردم

 عالقه مورد ی رشته در داشت عالقه پیراپزشکی

 از کمتر دلیل همین به و شد قبول پرستاری اش

 ی رشته هم مانی. دیدیم می را همدیگر گذشته

 .  کرد انتخاب را  تاسیسات

 وقت دانشگاه در تحصیل به شدن مشغول از بعد

 این تمام من و داشتم قبل به نسبت بیشتری آزاد

.  دادم می اختصاص تیراندازی به را ها وقت

.  بود شده ام زندگی از جزئی دیگر تیراندازی

 دالیل از یکی که البته.  کردم می کار عاشقانه

 از ماهان ی جانبه همه حمایت ، آن اصلی

 تا و بودم ساله نوزده.  بود زمینه این در پیشرفتم



 در تهران تیم بازیکن عنوان به دوبار  زمان آن

 رشته در آسیایی باشگاهی ی چندجانبه مسابقات

 بودم کرده شرکت پروازی و متحرک هدفهای ی

 تیم به که بود بار اولین حاال و  بودم آورده مدال و

.  شناختم نمی پا از سر.  شدم می دعوت ملی

 شد خوشحال چقدر شنید را خبر این ماهان وقتی

 نه انگار. نبود بند پا روی دیگر که حسام بابا. 

 و منطق تمام و مرا کنکور بابت پارسال که انگار

 . بود کرده یکسان خاک با را استعدادم و عقل

 

 می افتخار بهت! آفرین! خودمی دختر! همینه-

 ! کنم

 



 اش دلخوری که بود باقی شکرش جای باز حاال

 که هایی قساوت تمام با مرا و بود نداده ادامه را

 در.  بود بخشیده ام کرده حقش در داشت عقیده

 تمام از هایی منتخب ابتدا همان از ملی تیم

 نهایی تیم ، تیم این. داشتند حضور ها استان

 محک و تمرین جلسه چند از بعد بور قرار و نبود

 تا باشیم داشته ریزش تعدادی ، ما ی همه زدن

 فرد ترین سال و سن کم.  شود بسته نهایی تیم

 و بودم نشسته روشنک کنار. بودم من جمع این

 می گوش تیم سرپرست و مربی های صحبت به

 اندازی تیر های کالس همین در روشنک با.  دادم

 و بود قوی بازیکن یک هم او. بودم شده آشنا

.  داشت رشته این در گفتن برای زیادی حرفهای

 مربیان از رادان همسرش و بود کرده ازدواج تازه



 رادان واقع در. بود نوجوانان تیراندازی تیم نام به

 نوجوانان استعداد کشف در ای بالقوه مهارت

 از تیراندازی فدراسیون که بود ها سال و داشت

 .  کرد می استفاده زمینه همین در او

 

 را خود که گفت تبریک ما به ابتدا تیم سرپرست

 مرحله این تا رشته این برترِ بانوان عنوان به

 چند این در که داد توضیح ادامه در و ایم رسانده

 نادرشاهی سرگرد نام به شخصی نظر زیر روز

 نهایت در و کنیم می تمرین و بینیم می تعلیم

.  شد خواهیم انتخاب و دهیم می آزمون

 خود نادرشاهی سرگرد که داد توضیح سرپرست



 همچنین و تیراندازی فدراسیون رسمی مدرس

 .  هست پروازی اهداف تیراندازی مسابقات داور

 نظر تحت باشگاهی سطح در  باز دیر از ما همگی

 تعلیم و آموزش ، مختلف نظامیِ های شخصیت

 و خشک افرادی همگی دانستیم می و بودیم دیده

 کار در البته و هستند گیر سخت بسیار و جدی

 دانم نمی اما.  ندارند شوخی احدی هیچ با خود

 از رنگ روشنک آمد سرگرد این اسم وقتی چرا

 . پرید رخسارش

 

 .زایید گاومون!  پاییز وای-

 

 ؟ مگه شناسیش می چرا؟-



 

 ! رادانه دوستای از آره-

 

 ! دیگه خوبه ، دیوونه-

 

 خیلی! ؟وحشتناکه دختر گی می چی خوب؟؟-

 ! گیره سخت و جدی و خشن

 قشنگ روز چند این قراره!  برسه دادمون به خدا

  دلبازی و دست هرچی خدا.   بشیم رد تیغ دم از

 از ، بخشیده آدم این به هیکل و قیافه از  و کرده

 همیشه. نکرده نصیبش نعمتی کوچکترین اخالق

 ! آخه دوستی آدم این با چطور تو گم می رادان به



 

 ؟ انتظامیه نیروی سرگردای از -

 

 نوهد راجب!  نوهد عضو. ارتشه از!  قربونت نه-

 داری؟ اطالعات

 

 . زیاد نه-

 

 وقت در و داد صندلی به را اش تکیه روشنک

 :داد توضیح برایم داشتیم که ای اضافه
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 ویژه نیروهای ۶۵ تیپ" مخفف " ۶۵نوهد" -

 سبزهای کاله" به معروف.  هست "ارتش هوابرد

 ویژه نیروهای ترین زبده از نوهد!  "ایران ارتش

 هفت از یکی و.  جهانه حتی و ایران در ارتش ی

 .هست زمینی نیروی تکاور یگان

 ۶۵نوهد مختلف های گردان به متعلق افراد 

 رو سخت خیلی و تخصصی و ویژه های آموزش

 می نهایت در و کنن می طی خدمتشون طول در

 یا ایران خاک داخل در رو ای ویژه عملیات تونن

 تیپ تکاوران گفت می رادان. بدن انجام خارج

 که ، زمینی نیروی ی ویژه های ماموریت در ۶۵

 آماده با  ، فرساییه طاقت و سخت های ماموریت

 از نظامی مختلف های دوره گذروندن  و سازی

 هرنوع انجام قابلیت  ، طوالنی مدت به اونم ، قبل



 ، چریکی ، تن به تن جنگ جمله از ماموریتی

 ، زمین در آزاد سقوط و بازی چتر ، پرش انجام

 در رزم ، کوهستانی  و  کویری مناطق ، آب ، هوا

  های ماموریت خیلی و  کوهستانی مناطق و برف

 ای دوره در اونا.  دارن رو دیگه سخت و پیچیده

 آموزش حتی ، بینن می آموزش مدت طوالنی

 ، بینن می هم بهداری های دوره و پزشکی های

 انواع ، بمب سازی خنثی ، غریق نجات همچنین

 حتی ، پاراگالیدر ، رنجری و رزمی های ورزش

  هم  مخابرات و الکترونیک تخصصی های دوره

 .  شونه ها آموزش جزو

 های تست از باید ۶۵نوهد های گردان افرادِ

 سالمت و بشن رد روانشناسی و پزشکی سخت

 باید ،چون بشه تایید شون روانی وروحی  جسمی



 رو سخت های ماموریت انجام توانایی نظر هر از

 می انجام که  اصلی کارای جمله از.  باشن داشته

 گروگان با مقابله  ، ها تروریست با مقابله دن

  کشور های مرز توی یا کشوری درون های گیری

 کمک همچنین و ، شهری اغتشاشات با مقابله  ،

  ی بقیه حتی و ارتش دریایی و هوایی نیروهای به

 .  هست کشور نظامی نیروهای

 

 .  کرد تازه نفسی روشنک 

 

 آموزش برای افراد این از تونن می سختی به -

 خیلی همین برای.  بگیرن وقت تیراندازی



 ارزش با دن می که هایی آموزش و اومدنشون

 . هست

 

 گوش و چشم فقط روز چند این برای باید پس-

 . ببریم رو استفاده نهایت آموزش این از و باشیم

 

 ! بذاره سرگرد بداخالقی اگه-

 

 خودش سرگرد این گفت  تورانی آقای خب-

 های روش حتما پس.  فدراسیونه رسمی مدرس

 ! المللیه بین کنن می استفاده که آموزشی

 



 دارن قبولش خیلی رو نادرشاهی سرگرد ، آره-

 تازه. بوده ماموریت کنم فک. نبوده وقته خیلی.

 .کردن دعوت ازش برگشته تا.  برگشته روزه چند

 

 در دوباره همگی استراحت وقت پایان از بعد

 ما به نادرشاهی سرگرد و شدیم جمع سالن

 شصت یا پنجاه مردی با داشتم انتظار. پیوست

 قرار روبرویم که کسی اما. شوم روبرو ساله

 نداشت سال شش پنج و سی از بیشتر داشت

 کسب افتخارات اینهمه کم سن این با چطور.

 جای به.  بود بزرگی سوال خودش بود کرده

 تن به ورزشی کن گرم و تیشرت  نظامی لباس

 با خداوند. گفت می راست روشنک.  داشت



 ، بود دنیا در زیبایی هرچه تمام دلبازی و دست

 و بلند بسیار قدی.  بود نهاده مرد این ظاهر  در

 با ، درشت و هیکل قوی و چهارشانه اندامی

 بود زده قرمزی به سفیدی از که پوستی

 و کشیده ولی درشت چندان نه چشمانی.

 گونه با ، بود ای قهوه که موهایی رنگ و سبزرنگ

 تراش دست با انگار که تراش خوش ای چانه و

 و بلند گردنی ، بودند گرفته قالب و بودند داده

 وری یه لخت پرپشت موهای و کلفت و کشیده

 لحظه یک دلم. انداخت می ماهان یاد مرا که …

 تنگ برایش دلم چقدر.  نبودنش از شد فشرده

 .  شد می احساس روزها این نبودنش چقدر.  بود

 با.  کرد صحبت کالمی چند نادرشاهی سرگرد

 در ظریفی خش که خشن و  رسا و بلند صدایی



 و نرمش کوچکترین بدون صدایی.  بود نهفته آن

 . لطافتی

 ی عهده بر هم تیم روانشناسی مباحث بود قرار

 به توجه با بود هرچه باالخره.  باشد سرگرد

 های زمینه ی همه در که سختی های آموزش

 بهترین توانست می بود، دیده روانی و جسمی

 داشت حضور که حاال و باشد امر این برای گزینه

 همه خواست می تیم سرپرست تورانی آقای

 .  کند استفاده تیم نفع به حضورش از جوره

 در سرگرد بود قرار. شدیم تمرین ی محوطه وارد

 اولیه ارزیابی  کارمان ی نحوه از اول مرحله

 برنامه ما تک تک برای ادامه در تا باشد داشته

 دیسک.  کند طراحی ای جداگانه آموزشی ریزی



 و شد آزاد دستگاه از( ها تراپ)پروازی های

 گیر سخت قدر چه. کردیم اندازی تیر به شروع

 می ترسناک تمرین موقع چقدر و!  مرد این بود

 کرد می سعی و زد می فریاد ها بچه سر بر!  شد

 اولیه سستی و رخوت آن از را آنها اینکار با

 ما به و ، داشت روانی تاثیر فریادهایش.  برهاند

. داد می بیشتری قدرت و بودن جسور احساس

 و خشن انقدر. کرد می ارزیابی را فرد به فرد

 به را ها بچه از بعضی که کرد می عمل سختگیر

 به را ها بعضی تیراندازی.  بود انداخته گریه

 خوب و تمرین و تیم جز و گرفت می سخره

 جمع حواس و عمل دقت و ، کردن تیراندازی

 گفت می.  نبود مهم برایش دیگری چیز هیچ

 خریدار نازتان که نیست پدریتان ی خانه اینجا"



 و بمانید تیم در خواهید می اگر ، باشد داشته

 با قوی و محکم باشید داشته گفتن برای حرفی

 

 "جسمانی آمادگی چه و روحی لحاظ از چه ، شید

 و رفتارتان و اخالقتان باید" گفت می. 

 حق از" گفت می.  "باشد ای حرفه برخوردتان

.  "کنید دفاع من مقابل ، تیم این در بقا برای خود

 خوبِ کار  و جسارت و سرسختی با" گفت می

 فریاد.  "کنم انتخابتان که کنید متقاعد مرا ، خود

 من از مثبت ی نمره گرفتن" گفت می و زد می

 را خود همت تمام پس ، است سختی بسیار کار

 برای افتخار کسب و ملی تیم به رسیدن برای

 از کسی حاال تا" گفت می.  "ببندید کار به کشور



 من به را خودتان. است نگرفته آ ی نمره من

 . "کنید خود آن از را نمره این و کنید ثابت
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 کرد سالم ترس با روشنک ، رسید که روشنک به

 جواب.  نگریستم  زیرچشمی را سرگرد. 

 در تغییری کوچکترین اینکه بدون داد را سالمش

 آشنایی کمی و شود هویدا خشنش ی چهره

.  داشت حق روشنک.  کند خشونت این چاشنی

 . بردم می پی حرفهایش صحّت به داشتم حاال

 به را ها دیسک تمام برسد من به اینکه از قبل تا

 کنارم اینکه محض به اما. بودم رفته نشانه خوبی



 هیبت آن و مانندش غول هیکل آن و گرفت قرار

 با تیرم ،  لرزاند را وجودم تمام ، گیرش نفس

 در و خارج ام اسلحه از تر تمام هرچه فضاحت

 از نگاهی.  شد شلیک دیسک از فاصله دورترین

 : گفت و انداخت من به تحقیر سر

 

 !؟ سالته چند تو -

 

 چرا دانم نمی.  گشت برنمی و بود رفته نفسم

 سوال جواب در.  شد نمی خارج گلویم از اصوات

 :  گفت و زد پوزخندی ، خود

 



 دونم می بعید چون. نیست مهم هرصورت در-

 مرحله این واز بگیری رو من ی تاییدیه بتونی

 این در بود بهتر.  برسی ملی تیم به و بگذری

 می خودت کار به رو حواست ، سخت آزمون

 ! دوستت با من برخورد ی نحوه به نه دادی

 

 فوق احساسات از برهوتی در مرا و!  رفت و

 را حرف این شد نمی باورم.  ساخت رها بد العاده

 من آرزوی تمام ملی تیم به رسیدن.  باشم شنیده

 فقط و فقط حاال و.  بود ام خانواده و ماهان و

 قرارمی سنجش مورد داشتم شلیک یک بخاطر

 بودم مانده مبهوت و مات لحظه چند.  گرفتم

 را خود … اما. آمد هایم پلک پشت تا اشک.



 و جمع را خودم بود کندنی جان هر به. نباختم

 دادم ادامه ها تراپ تیراندازی به و کردم جور

 خوردن هدف به حواسم اصال دیگر ،هرچند

 ، بودم باخته را خود شدت به و نبود هایم شلیک

 مقابل در و ایستادم ، نریختم اشک و ندادم وا اما

 ماهان به من.  کردم مقاومت شدید تخریبِ این

 برای وجودم باتمام و کنم مقاومت بودم داده قول

 .  بجنگم رشته این در پیشرفت

 آزمون اینها ی همه دانستم نمی موقع آن البته

 تا کرد می پیاده ما روی بر که بود روانی های

 های موقعیت در را ما مقاومت و صبر میزان

 غیر یا ای حرفه العمل عکس و بسنجد مختلف

 .  کند کنکاش را ما ای حرفه



 را او. بودم کرده اشتباه که کردم می فکر خودم با

 های آزمون اینهمه از که او. بودم گرفته کم دست

 آموزش اقسام و انواع و جسمانی و روانی سخت

 عادی انسان یک مطمئنا بود گذشته نظامی های

 هم سرش پشت که بود آنهایی از بلکه. نبود

 به زمان هم حواسشان که هایی آن. داشت چشم

 می را تو ندیده که هایی آن. هست جا هزار

!  آری.  کنند می تحلیل را تو بینی ذره و خوانند

 او.  بودم گرفته کم دست را نظامی مرد این من

 معمولی توقعات سطح او. نبود دیگران مثل

 و باال بسیار ، انداز تیر یک از توقعاتش.  نداشت

 در که کردم می ثابت او به باید.  بود ای حرفه

 او به را خودم باید.  است کرده اشتباه موردم

 حضور اینجا دلیل بی من.  کردم می اثبات



 مرحله این و عرصه این در من حضور.  نداشتم

 و وقفه بی تالش سالها دنبال به.  نبود اتفاقی

 که بود لطفی بخاطر.  بود وجود تمام با خواستن

 ثابت او به من.  بود کرده من به مهربانم خدای

 دارم را آ ی نمره حتی گرفتن لیاقت که کردم می

. 

 

 نادرشاهی سرگرد با را بعد ی هفته روزهای تمام

 در اساسی های فاکتور تمام او. کردیم می تمرین

 این از یکی.کرد می تمرین ما با را تیراندازی

 گیری حالت یعنی. بود تکنیکی آمادگی فاکتورها

 ، صحیح تنفس ، سالح نگهداری ، سالح و بدن

 طور به را فاکتور این … و  دید عناصر تطبیق



 تک  با. دیدیم می آموزش او نظر زیر مستقیم

 گیری حالت و حرکات و کرد می تمرین مان تک

 . داد می آموزش بود نظرش مد که طور آن را ها

 نظر از که بود جسمانی فاکتور ، دیگر مهم فاکتور

. آمد می حساب به پیشرفت شرط اولین او

 و.  بود طاهری خانم ما جسمانیِ آمادگی مسئول

 طاهری خانم با و کرد می صرف زیادی زمان او

 ی برنامه آن دقیقا تا نشست می صحبت به

 خواست می و بود مدنظرش که جسمانی آمادگی

 کند تفهیم او به بتواند  را شود اجرا  ما برای

 به را خود آمد نمی بدش هم طاهری خانم انگار.

 و حرکات انتخاب راجب مدام و بزند خنگی

 وقت و کند سوال او از چندبار و چندین ها تمرین

 .  بگذراند جذاب نظامی این با بیشتری



 

 

#۳۳ 

 

 

 

  

 چهار_و_سی#

 

 . 

 

#۳۴ 



 

 

 

 آمادگی برای شده ریزی طرح های برنامه

 که بس. بود آورده در روزگارمان از دمار جسمانی

 را ها تمرین این سرگرد.  بود گیر نفس و سخت

 خانم طریق از و بود کرده تقسیم قسمت چهار به

 ی نتیجه روز هر و کرد می پیاده ما روی طاهری

 این.  پرسید می او از فرد به فرد جزییات با را کار

 و قلبی استقامت تمرین یک شامل قسمت چهار

 دویدن ، شنا ، زنی طناب طریق از که بود تنفسی

 و قدرت تمرین دوم. شد می حاصل کوهنوردی و

 شنای تمرین طریق از که بود عضالنی استقامت



. گرفت می انجام ای زورخانه شنای و سوئدی

 انجام با که بود پذیری انعطاف تمرین سوم

 چهارم و شد می پذیر امکان کششی حرکات

 با که بود دست و چشم هماهنگی و العمل عکس

 های جهت در دیوار به سنگ هفت توپ زدن

 حتی و راکتی های ورزش ، آن گرفتن و مختلف

 و بازی خمیر و رنگی مداد با نقاشی کردن رنگ

.  گشت می فراهم بعدی سه های پازل انجام

 سرگرد مدون ی برنامه اساس بر کردن تمرین

 و عالی بسیار اما ، فرسا طاقت و سخت هرچند

 جوری! جالب و بخش لذت بسیار و.  بود جذاب

 تمام به نسبت خوبی خیلی حس کالس آخر که

  از بعد من!  داشتیم گیرمان نفس و سخت روز

 ساعت و ماندم می باشگاه در ، آموزشی ساعات



.  کردم می تکرار را روز آن های تمرین تمام ، ها

 خواستم نمی و بود ترسانده مرا سرگرد حرفهای

 دهم دست از راحتی به را آمده پیش فرصت این

 اینکه با.  یافتم می راه ملی تیم به باید من. 

 گیر نفس و فشرده و سخت العاده فوق ، کالس

 سخت و سفت های تمرین آن با سرگرد و بود

 ها بچه بقیه و ، آمد می در خجالتمان از حسابی

 و برگردند خانه به کالس از بعد دادند می ترجیح

 و فردا برای دوباره را خود تا کنند استراحت

 نادرشاهی سرگرد گیر نفس های کالس شروع

 و ماندم می باشگاه در من اینحال با ، کنند آماده

 پاسی تا وقتها خیلی.  کردم می تمرین ها ساعت

 باباحسام بعد و ماندم می باشگاه در شب از

 باباحسام منتظر که اوقات گاهی. آمد می دنبالم



 ساعات آن در هم او که دیدم می را سرگرد بودم

 می من به نگاهی نیم. شد می خارج مربی دفتر از

 از یکی من اینکه به توجه بی و انداخت

 می تمام جزئیات با مرا و هستم شاگردانش

 کنار ساعتی چند را روز آن ناسالمتی و شناسد

 به پارکینگ سمت به ، ایم کرده تمرین همدیگر

 .   افتاد می راه

 

 ازشروع قبل ساعت نیم ، عملی آموزش درکنار

 جلسات ، آن اتمام از بعد ساعت نیم و کالس

 مفید مباحث و روان تقویت و اعصاب تمدد

 روانشناس سرگرد اینکه با ، داشتیم روانشناسی

 که مشترکی تجربیات لحاظ به اما ، نبود آکادمیک



 و تیراندازان همچنین و داشت ما با رشته این  در

 درک را رویشان پیش جسمی و روحی مشکالت

 را آن آموزشی دوران خود همچنین و کرد می

.  بود مفید بسیار اما کوتاه جلساتش ، بود گذرانده

.  کرد می صحبت خشک و خشن ژست همان با

 همانطور ، لبخند بی همانطور ، جدی طور همان

 االن اگر کردم می فکر خودم با.  رسمی و خشک

 آن اگر ؟ شد می چطور اش چهره خندید می

 یا وَر یک از آمد می کش مردانه جذاب لبهای

 در و خشن و خشک ی چهره این ، وَر دو از حتی

 تغییر چقدر مردانه جذاب العاده فوق حال عین

 کم ابهتش خندیدن با کرد می فکر مثال کرد؟ می

 تاثیر ، باید که طور آن تواند نمی یا شود؟ می



 اش شغلی موقعیت و کاری کالس یا ؟ باشد گذار

  ؟ افتد می مخاطره به

 طرز آن با دوباره اینکه از قبل کردم سعی

 نصیبم تلخش پوزخند و کند ام مسخره نگاهش

 . بردارم اش چهره به زدن زل از دست شود

 کرد می مطرح روانشناسی در که مباحثی از یکی

 برای روانی آمادگی یعنی.  بود تاکتیکی آمادگی

  های راه و محیطی و جوی شرایط نوع هر

 همچنین و!  تنش پر و سخت شرایط با سازش

 و شناخت که فرد هر فردی های ویژگی راجب

 اهداف پیشبرد در تواند می چقدر ها آن به توجه

 جلسات قراربود راستا همین در.  باشد موثر

 هرکداممان برای روانی و روحی آمادگی انفرادی



 شرایط در سازی آرام ، فکر تمرکز.  کند برگزار

  برقراری توانایی ، بنفس اعتماد حفظ ، فشار

 در که بود دیگری مباحث از مربی با صحیح

 همچنین. کرد می مطرح روانشناسی جلسات

 تقویت های راه و کرد می صحبت تمرکز راجب

 و خود ذهن در صد تا یک شمردن جمله از ؛ آن

 و کردن کم تا سه تا سه  صد از یا و  برعکس

 می ما از و داد می قرار ما جلو را ساعتی.  شمردن

 هم و کنیم توجه آن شمار ثانیه به فقط خواست

 ذهنمان به را دیگری فکر هیچ ورود اجازه زمان

 کناری فرد به خواست می ما از همچنین و. ندهیم

 فکر چیزی هیچ به اینکه بدون بزنیم زل خود

 و آوردم کم یار من که بود تمرین این در. کنیم

 خودش به خواست من از بودم نفر آخرین چون



 شد می مگر اما. نکنم فکر چیز هیچ به و بزنم زل

 آمد می یادم بودنش تلخ گوش او به زدن زل ؟با

 و ، بودنش جدی و خشک و ، بودنش خشن و. 

 و زد، درموردم که حرفایی و ، بودنش لبخند بی

 این تمام و!  بودنش جذاب و ، تخریبش

 ذره و کشید می کار ما از ماشین مثل که روزهایی

 او اما.  شد نمی دیده نگاهش در عطوفت ای

 که بود زده زل من چشمان در راحت جوری

 

 نتوانستم دیگر.  کند می نگاه دیوار به دارد انگار

 معطوف پایین به را نگاهم و بزنم زل نگاهش به

 . کردم

 



 ندادی؟ ادامه چرا-

 

 ! سوخت چشمام-

 

 سبزِ چشمان آن به نگریستن طاقت  واقع در اما

 زندگی از خالی و تهی چشمانی. نداشتم را مرده

 چشمانی!  سرد گور یک مثل!  ترسناک چشمانی!

 چشمانی!  شور و شوق هر از خالی و سرگردان

 تمام به را سرما که. داد می مرگ بوی که سرد

 پس در براستی. کرد می تزریق بدنت های سلول

 در بود؟ نهفته تلخی خاطرات چه چشمها این

 ! سرد و خالی چشمهای این پس

 



 

#۳۴ 

 

 

 

  

 پنج_و_سی#

 

 . 

 

#۳۵ 

 



 

 خواستم نمی. بود شده شروع ما انفرادی جلسات

 .  نداشتم دوست.  بروم جلسات این به

 شده طراحی انفرادی جلسه دو تیرانداز هر برای

 خانم از. بود جلسات اول دور حاضر حال در و بود

 من بودم خواسته بود کننده هماهنگ که طاهری

 : بود گفته تلخی اوقات با. بیاندازد نفر آخرین را

 

 .کنن شرکت باید همه. نداره آخر و اول-

 

 همگی حاال. بود داده رضایت ام خواسته به اما

 من فقط و بودند گذرانده را خود انفرادی کالس

 او با خواستم نمی.  داشتم دلشوره. بودم مانده



 از شد نمی. ترسیدم می چشمانش از. باشم تنها

 !بگذرد؟ یکی من خیر

 میز پشت.شدم وارد و زدم آرام را اتاق در

. بود قطوری کالسور در سرش و بود نشسته

 اما و گفتم ای اجازه با!  ما اعمال ی نامه کالسور

 : گفت کند نگاهم اینکه بدون. ایستادم سرجایم

 

 ! زمانی خانم … بفرمایید-

 

 بودم گفته قبال. کرد اشاره روبرویش صندلی به و

 !؟ دارد چشم سرش جای همه

.  بود گرفته حالم.  نشستم و کشیدم را صندلی

 پی برود و شود تمام زودتر هرچه خواستم می



 و است من به حواسش تمام دانستم می!  کارش

 به.  کند می تحلیل را رفتارهایم تک تک دارد

 سکوت و زد نمی حرف هم فردا تا اگر دلیل همین

 هیچ  ، بسنجد را صبرم خواست می و ، کرد می

 انگار اما.  ماندم می جایم سر آرام و گفتم نمی

 این سوابق ی برگه درحالیکه.  کشید ته او صبر

 : گفت بود دستانش جلو من روزِ چند

 

 که هایی آیتم تمام برای من که دونی می -

 که کسانی.  کردم تعیین نمره کردم کار باهاتون

 این تونن نمی  باشن گرفته رو ها نمره کمترین

 ی نمره خودت بنظر حاال. کنن طی رو مرحله

 آوردی؟ رو قبولی



 کرد نگاهم وحشی و جنگلی سبز چشمان آن با و

 بی حال عین در و گسیخته افسار چشمانی. 

 مرگبار نگاهِ اینهمه حجم زیر بود سخت.  تفاوت

 . کردن صحبت

 

 !کردم تالشمو تمام … که کنم می فکر … من-

 

 . نیست من سوال جواب این اما-

 

 : گفتم و بردم فرو را دهانم آب

 



 آورده رو قبولی ی نمره کنم می فکر … بله-

 .باشم

 

 بلند جایش از و نهاد مقابلم در را اعمالم ی کانامه

 نبود دلم توی دل.   رفت پنجره سمت به و شد

 و عدد و جدول از پر که را برگه لرز و ترس با.

 نشد دستگیرم زیادی چیز.  کردم نگاه بود نمودار

 نه و هشتاد ، صدنمره از که دیدم پایان در اما

.  بود چند قبولی ی نمره دانستم نمی. بودم شده

 طرف به صورتش.  چرخاندم طرفش به را سرم

 را بیرون. دیدم می را رخش نیم من و بود پنجره

 هیکل و درشتی بودم که نزدیکش.  نگریست می

 ، هیکلش. کرد می خودنمایی بیشتر بزرگش



 و هنری دیدگاه از. کشید می رخ به را هیبتش

 آب از خوبی عکس چه. کردم نگاهش عکاسی

 از. بود گرفته که جذابی ژست این با آمد درمی

 برای فرستادی می اگر که هایی عکس آن

 قطعا و قاپیدند می هوا روی تبلیغاتی های شرکت

 برای عکس صاحب با تا گرفتند می تماس

 هیکل و چهره نظر از. ببندند داد قرار تبلیغاتشان

 در تغییری هیچ اینکه بدون. بود مدلینگ واقعا

 : گفت دهد بدنش شکل و نگاه جهت

 

 من کردن تماشا و خریدارانت نگاه اگر! خب؟-

 .هستم ات نمره راجب نظرت منتظر شد تموم

 



 یادم!  زیرکی زیر. گرفت ام خنده. خوردم جا

 : گفتم. دارد چشم سرش جای همه بود رفته

 

 .نیاوردم در سر کاغذ این از زیادی چیز من-

 

 ؟ خندی می خاطر بهمین-

 

 خنده که اومد ذهنم به چیزی یه … من! خب نه-

 .بود دار

 

 چی؟-

 



 !بداند؟ خواست می واقعا

 

 جای همه … شما که رسید ذهنم به من!  خب-

 ! دارین چشم سرتون

 

 ! شغلمه اقتضای!  نیست عجیبی چیز-

 

 ! منه شغل اقتضای هم کردن نگاه خریدارانه-

 

 به بعد و شد خیره زمین به.  دیدم را رخش نیم

 : گفت چشمم در چشم و چرخید من سمت

 



!  توجیهه قابل!  اوهوم!  تهران دانشگاه عکاسی-

 ؟ چیه نظرت نگفتی

 

 … دونم نمی واقعا … من-

 

 .  نشست روبرویم و گرفت نفسی

 

 از!  گرفتی رو نمره باالترین تو ، هفته این توی -

 ! ها بچه ی همه بین

 

 هینی و گذاشتم دهانم روی را دستم شگفتی با

 :گفت جدی همانطور. کشیدم



 

 شبانه تالش اینهمه با اونم کنی؟ می تعجب-

 موندی؟ باشگاه تو که ای اضافه ساعات و روزی

 ! داشتی لیاقتشو تو

 

 من از که تعریفی. کردم می نگاهش تعجب با

 .بود تر شیرین برایم شدن اول نفر از کرد

 

 سخت که همونقدر من.  جون دختر نکن تعجب-

 ها تالش. منصفم هم قدر همون ، هستم خشن و

 !میبینم رو

 



 های چهره داشت.  بست نقش لبم روی لبخندی

 چشم در جسارت با. داد می نشانم را دیگرش

 : گفتم و دوختم چشم ترسناکش های

 

 

#۳۵ 

 

 

 

  

 شش_و_سی#

 



 . 

 

#۳۶ 

 

 

 لیست از که باشم خوشحال االن باید پس-

 ! نخوردم خط نادرشاهی سرگرد ی سختگیرانه

 

 ! جون دختر آره-

 

 . ریخت می هم به را اعصابم کلمه این شنیدن

 



 منو که ست هفته این توی بار چندمین این-

 بقیه درحالیکه.  سرگرد کنین می صدا اینجوری

 مگه!  سالمه نوزده من. زنین می صدا فامیل به رو

 دختر گین می که طرفین ساله پنج دختر یه با

  ؟! جون

 

. شد بیشتر اش جنگلی چشمان وحشی حالت

 قلبم. نشاند ابرو روی اخمی و کرد تنگشان

 بود ترسیده قلبم. کوفت می ام سینه به داشت

 قابل چشمانم ی دروازه از کردم می سعی اما.

 چشمان آن با وقتی مخصوصا.  نباشد مشاهده

 به را اش تکیه. کرد نگاهم وحشی ی مرده سبز

 از.  بود زده زل نگاهم در که همانطور داد صندلی



 ببر ماده همچون هم من.  بودم ناراحت دستش

 خودش مثل ، زدم زل چشمانش به زخمی

!  وحشی و جسور همانطور!  پروا بی همانطور!

.  رفت باال ابرویش تای یک!  مدعی همانطور

 چکار عصبانی دختر این با خواست می حاال!  خب

 !کند؟

 

 آموزشی کالس توی رو زدن زل و تمرکز تمرین-

 اینکه بدون اونم!  اینجا نه ، دادی می انجام باید

 !  سوزه می چشمات بگی و بیاری واهی ی بهونه

 

 کسی نرود یادم تا کردم می تکرار خودم با مدام

 گاهی و خشونت این با االن و نشسته من جلو که



 این سرگرد ، زند می حرف من با دارد نرمش

 دفاع بخاطر را جانش بارها شاید و است مملکت

 اولین احترام پس ، انداخته خطر به کشورم از

 عصبانی او از اما.  دهم انجام باید که کاریست

 کرده سکوت.  کرد پنهان شد نمی را این و بودم

 داشت قرار میز روی که را دستم انگشتان و بودم

 و بود نداده را من حرف جواب او.  نگریستم می

 .زدم می حرف داشتم دوباره من

 

 فقط.  سرگرد جناب نداشتم جسارت قصد من-

 صدازدن ی نحوه این از که بدونید خواستم

 . نمیاد خوشم

 



 هم دخترم بودم کرده ازدواج اگه من!  دونی می-

 ! بود تو سن

 

 از نگاهم و. کردم نگاهش شگفتی و تعجب با

 خورد سر چپش دست انگشت روی به صورتش

 . ماند ثابت اش حلقه روی و

 

.  کردم توروصدا راحت اینقدر همین بخاطر-

 دونستم نمی حال بهر.  منی دختر جای تو چون

 خیلی!  زمانی خانم نمیاد خوشت کلمه این از تو

 ! امروز آموزشی مباحث سراغ بریم بهتره.  خب

 



 اگر.  ساخت رها حیرت و بهت همان در مرا و

 دستش توی ی حلقه این پس ، بود نکرده ازدواج

 من سن هم دختری توانست می ؟ گفت می چه

 نداشت امکان!  نداشت امکان این ؟ باشد داشته

 از صدایش با.  باشد من پدر سن هم سرگرد

 .آمدم بیرون سامانم سرو بی و پراکنده افکار

 

 تمرکز اون روی تو مورد در باید که موضوعی-

 دونی می.ناهمسوییه و همسویی ی مساله کنیم

 و غالب دستاشون مثل هم ها آدم چشمهای که

 راست کسی که همینطور یعنی. هست مغلوب

 راستش چشم تونه می ، دست چپ یا دسته

 ، افراد از باالیی درصد! چپ چشم یا باشه غالب



 دست و غالب چشم یعنی هستن، همسو

 یا چپ حاال ، بدنشون سمت یک در غالبشون

 تو مورد در من که چیزی. داره قرار ، راست

 همسو تو متاسفانه که اینه شدم متوجه

 چشم و هست چپ دست غالبت دست.نیستی

 تو برای رو کار کم یک این و ، راست غالبت

 وجود که ای دیگه مشکل یک و. کنه می مشکل

 باید تیراندازی موقع. هست تو ایستادن طرز داره

 پای روی بیفته وزنت تمام که بایستی ای گونه به

 این چپت پای گرفتن قرار ی نحوه و چپ

 دو روی رو وزنت تو اما.  کنه تحمل رو سنگینی

 خسته زود چپت پای چون میکنی تقسیم پات تا

 برات اختصاصی تمرینات سری یک. میشه

 بر عالوه بعد ی هفته تمام که کردم طراحی



 خودم. دی می انجام هم رو اینها  ، قبل تمرینات

 هر خوام نمی ، تو روی دارم مستقیم نظارت

 خسته یا ، همه بین شدنت اول حاال ، دلیلی

 که بشه باعث ای دیگه ی بهونه هر یا شدنت

 نداشته رو اولیه تالش اون و بشی سستی دچار

 تا روزها خودت خواست به قبل ی هفته.  باشی

 االن ، کردی می تمرین و باشگاه میموندی شب

 ملزمی تو. کنم اجبار رویه این به رو تو خوام می

 برات که ساعتی اون تا رو بعد ی هفته تمام

 من. کنی تمرین و بمونی باشگاه کنم می تعیین

 خاطر بهمین. دم نمی رو نمره این هرکسی به

 امیدوارم. برم سوال زیر بخاطرش خوام نمی

 ! چیه منظورم که کنی درک



 کمی. کردم تایید را صحبتش سر دادن تکان با

 : گفت و آورد تر نزدیک را سرش

 

 

#۳۶ 
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 . 



 

#۳۷ 

 

 

 بهمین ، داری رو قابلیتش کنم می احساس-

 از بیشتر خوام می و کردی جلب منو نظر خاطر

 کن ثابت من به پس ، بکشم کار ازت معمول حد

 ! دخترم نکردم اشتباه انتخابم تو

 

 !چشم … بله-

 

 ! نداری مشکلی دیگه که دخترم ی کلمه با-



 

 ! سرگرد جناب دارم مشکل-

 

 : گفت و کشید پوفی

 

. میاد بنظرم که هست ای کلمه بهترین این-

 رد بسالمتی دور این از اگه چون! بیا کنار باهاش

 همو زیاد قراره و  داریم کار خیلی باهم ما بشی

 .ببینیم

 

 مگر. کرد می امتناع اسمم گفتن از چرا دانم نمی

 ! بود سخت چقدر زمانی پاییز گفتن



 

 مورد در اونم. هست هم دیگه موضوع یه-

 راضی و خوبه تمرکزت اوقات بیشتر.  تمرکزته

 تمرکز بینم می اوقات گاهی اما. است کننده

 تیر روز اون و داره لرزش کمی دستت ،  نداری

 که روزایی.  زنی می خطا به رو بیشتری های

 خوام می. نداری آرامش انگار و ناراحتی کمی

 از کنه؟ می اذیتت چیزی.  باشی روراست باهام

 ناراحتی؟ چیزی

 

 که کسی بود؟ کرده دقت ما رفتار در  اینقدر کِی

 من! ؟ ناراحت!  داشت چشم هم سرش پشت

. بودم ناراحت ماهان دوری از که بود وقت خیلی



 و گرفته پر وجودم از که بود چندسالی آرامش

 تمام از خالی که بود وقتی چند دنیایم. بود رفته

 ! بود ناب های شادی و قشنگ های احساس

 مشکل این بتونم من شاید. نکن سکوت لطفا-

 .  کنم حل رو

 دم می قول.  سرگرد جناب نیست چیزی-ک

 پی حواسم تمام و کنم تقویت تمرکزمو

 .باشه تیراندازی

 هم اصراری دیگر. شد ناامید دادنم جواب از

 : گفت فقط. نکرد

 تمرین باهم اینجا که رو تمرکز تقویت راههای-

 یادت و.  کن تکرار مدام هم خونه توی کردیم

 جلو که نداره اینو ارزش مشکلی هیچ باشه



!  تالش اینهمه از بعد اونم!  بگیره رو تو موفقیت

 ! استعداد اینهمه با اونم

 

 باالخره هم بعدی فرسای طاقت و سخت ی هفته

 جان واقعی معنای به هم هفته این در.  شد تمام

 آخرین هم باز و انفرادی ی جلسه هم باز. کندم

 من بودم نخواسته طاهری خانم از اینبار!  من نفر

 این خودکار. دهد جای لیست در نفر آخرین را

 دلیل این به گویا هم بعد. بود داده انجام را کار

 نکرده تشکر من و داشت تشکر توقع من از که

 قهر حالت به و کرده نازک چشمی پشت بودم

 روشنک و من و بود غروب نزدیک.  بود رفته

 در ها مربی ی جلسه اتمام منتظر سالن در هردو



 منتظر که دلیل این به روشنک. بودیم مربی دفتر

 کالس باید که دلیل این به من و بود رادان

 می برگذار سرگرد با روز همان در ام انفرادی

 .شد

 

 کشه؟ می طول چقدر جلسشون یعنی-

 

 پاییز میمیرم خستگی از دارم وای! دونم نمی-

 می که اونم. بپزم شام رادان برا نمیکشه حوصلم!

. گذاشت جلوش نمیشه نیمرو و املت! شناسی

!  نداری رو دردسرا این!  پاییز بحالت خوش

 می استراحت و تختت رو دی می لم!  خونه میری

 کاری ترین سخت و راهه به که هم غذات.  کنی



 شی بلند تخت اون روی از که اینه بکنی باید که

 ! کنی جان نوش غذاتو و

 

 ات صدقه قربون رادان که موقعی همون ببینم-

 می غر اینقدر هم ضعفی و غش حال در تو و میره

 زنی؟

 

 .کرد شیرینی ی خنده

 

 تمام اصلی منبع زندگیت توی مرد یک حضور-

 یه تونی نمی که چجوریه نمیدونم اما. مشکالته

 و درده یه نبودنش!  کنی تحمل رو نبودنش ثانیه

 !درد هزارتا بودنش



 

 اون ، نداره همسر که سرگرد!  روشنک میگم-

 .میندازه دستش چرا رو حلقه

 

 .کرد نگاهم باتعجب

 

 !؟ نداره زن که گفته کی-

 

 ! خودش-

 

 من به را اش شگفتی از شده درشت چشمان

 .بود دوخته



 

 حرفی همچین چی برای ؟ گفت بهت خودش-

 ! اومده می خوشش ازت نکنه زد؟

 

 جون دختر منو اینقد گفتم گی؟ می چی دیوونه-

 ازدواج اگه من گفت ، نمیاد خوشم نکن صدا

 جای همین برای. بود تو سن بچم بودم کرده

 بعید سالشه؟ چند واقعا. کنم می صدات دخترم

 .باشه پدرم سن هم دونم می

 

 نه!  نمیشه گرم آبی سرگرد این از گفتم!  آها-

 رادانه سن هم.است ساله پنج و سی اون! بابا

 شونزده تقریبا … تون سنی اختالف میشه. دیگه



 میگه بهت دخترجون و دخترم همین واسه! سال

 !  میای سال و سن کم خیلی بنظرش.

 

 ! دیگه بگو انداختنشو حلقه دلیل حاال خب-

 

 .کرد من من کمی روشنک

 

 ! پرسما می خودش از نگی اگه-

 

 می ازم کالس های بچه اول روز از ببین-

 سرگرد گفتم همشون به هم من و پرسیدن



 اما ، خواد می اینجوری خودش آخه ، کرده ازدواج

… 

 

 چی؟ اما-

 

  … ولی بگم بهت اینو نباید که دونم می-
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 و درشت چشمان و سمتم به برگشت زده هیجان

 . دوخت من به را زیبایش

 



 خود وقت یه.  نگی کس هیچ به که بده قول-

 ! ها گفتم بهت من نفهمه سرگرد

 

 نمیگم.دی می حرص آدمو چقدر!  روشنک وای-

 ! دیگه

 

 ولی داشته قبال یعنی!  نداره زن سرگرد-

 .کرده فوت خانومش

 

 ؟ اندازه می حلقه چرا پس خب-

 



 وقت یه!  دونم نمی آخه!  مفصله ماجراش-

 … بگم باشه نداشته اشکال

 

 : گفتم و نگریستم تردید دچار و دودل روشنک به

 

 چه! بگی همشو باید دیگه گفتی اینجاشو تا-

 ! کردن تعریف نیمه نصفه میده معنی

 

 . کشه می طول خب-

 

 هم وقتمون بگو.  نیستن بیا بیرون فعال که اونا-

 .گذره می اینجوری



 

 .کرد اش ضمیمه آهی و کشید عمیقی نفس

 

 از بدبختی کلی با.کرده تعریف برام رادان رو اینا-

 برات خوام می که اینایی. کشیدم زبونش زیر

 گفت می رادان. میگم دارم رادان زبون از رو بگم

 گلستان و گرمابه دوست علی امیر و من ": 

 و ای محله هم راهنمایی دوران از.بودیم همدیگه

 کلکل ، مون ها بازی تمام از.بودیم کالسی هم

. داریم خاطره هامون دورهمی و سفرها ، هامون

 ، دانشگاه و تحصیلی ی رشته انتخاب موعد اما

 دانشکده من ، شد جدا هم از مون تحصیلی راه

 دانشکده اون و کردم انتخاب رو رزمی هنرهای



 پا همچنان دوستیمون وجود این با. افسری ی

 تنها علی امیر. بود باقی خودش قوت به و برجا

 خودش از بزرگتر خواهر دو و بود خانواده پسر

 . داشت

 خیلی فامیالشون با علی امیر ی خانواده ی رابطه 

 های دورهمی. دارن زیاد آمد و رفت و خوبه

 همدیگه ی خونه  دائم و کنن می برگزار زیادی

 خیلی علی امیر هم ها موقع اون یادمه. هستن

 ازدواج که بود فشار تحت فامیل و خانواده توسط

 امیرعلی از که فامیل مجرد پسر آخرین. کنه

 فامیل ی همه حاال و بود کرده ازدواج بود بزرگتر

 سال پنج و بیست فقط. اون روی بودن کرده زوم

 علی امیر. بود زود هنوز ازدواج ما نظر از و داشتیم

 سیل. شد می دیروز از تر کالفه هرروز



. بود شده سرازیر سمتش به خانواده پیشنهادات

 دختر و خانوم کبری خواهر و خانوم شمسی دختر

 زهره عروسی مراسم توی که محمدی آقای

 خانم خواهری ی نوه و بودنش دیده خانوم

 از و اصرار اونا از … خالصه و محل بزرگ ذاکری

 با خواست می دلش علی امیر. انکار علی امیر

 داشته دوستش خودش که کنه ازدواج کسی

 شرایط باشه مطمئن. باشه شده عاشقش.باشه

 با حاضره و کنه می درک حساسشو و سخت

 با البته و.بمونه پاش پابه هم شرایط ترین سخت

 انتظارات این ، داشت که حساسی شغل به توجه

 حساس خیلی علی امیر شغل. نبود درایت از دور

 سختی راه دونست می و بود شده نوهد وارد. بود

 .داره پیش در



 جناب علی امیر که وقتی روز یه و زد اینکه تا

 می رو  گردانشون سرگرد ، حیدری سرگرد

 یک و بینه می دخترشو اتفاقی ، اش خونه رسونه

 بعد به زمان اون از. میشه عاشقش دل صد نه دل

 تیرخورده  قلب یه انگار دیدی می رو علی امیر

 و نشاط و شور اون از دیگه. شد می سبز جلوت

 خبری همیشگی طبعیِ شوخ و شنگولی و شادی

!  عاشقی حال و حس و بود افسردگی فقط. نبود

 من گفت می ، خواستگاری برو خب گفتم می

 جناب که روشنه روز مثل.ام ساده سروان یه هنوز

 به چندماهی خالصه. ده نمی بهم دخترشو سرگرد

 که علی امیر مادر اینکه تا گذشت منوال همین

 قضیه از باالخره بود شده پسرش حال نگران

 سرگرد دختر علی امیر اطالع بدون و سردرآورد



 ی خانواده که هم سرگرد. کرد خواستگاری رو

 حسابی رو ها اون و شناخت می رو علی امیر

 و کرد صادر رو خواستگاری ی اجازه داشت قبول

 .  شد علی امیر نامزد ما ی قصه آناهید باالخره

. شد نمی دور علی امیر لبای از خنده روزا اون

 واقعی عاشق یه.  بود عاشق.  بود ابرا رو انگار

 این نثار که عشقی چه.  بود آناهید ی دیوونه.

 هزارتا گفت می خانومم  یه. کرد نمی دختر

 و بود آناهید یه.  بیرون اومد می بغلش از خانومم

 از خیلی که هم سرگرد. علی امیر برای دنیا یه

 و دخترش دید می وقتی بود راضی دامادش

 .دارن دوست رو همدیگه چقدر دامادش



 ماموریت یه علی امیر که بود دار و گیر این در

 ماموریت. آستارا مرز  توی اومد پیش براش

 به موفقیت با روشکر خدا و کشید طول چندماهی

 ماموریت این توی امیرعلی.  رسید پایان

 شد باعث همین و بود کرده زیادی های فداکاری

.  کنه پیدا ارتقاء باالتر درجه به و بشه تشویق

 رو مخدر مواد باند یه نوهد ، ماموریت این توی

 مرزی کشورهای بین و بودند پا سر سالها که

 علی امیر.  کرد منهدم کردن می جا جابه مواد

 چندتا جمله از. رسوند هالکت به رو هاشون خیلی

 به که محدودی تعداد بجز!  هاشون سرکرده از

 کشته همشون تقریبا بودن کرده فرار کوهها

 قدر اون برگشت خونه به امیرعلی وقتی.  شدن

 بود کرده اذیتش دلتنگی و ماهه چند دوری این



 بعد و شدن دار خونه برای کردن صبر دیگه که

 موافقت با و گرفت نادیده رو عروسی برگزاری

 عروسی بساط  و کردن اجاره  خونه یک آناهید

 مثال عاشقای اون از نفر دو این. کردن برپا رو

 توی فقط رو نمونش که اونایی از. بودن زدنی

 می رو همدیگه قدر اون. کرد پیدا میشه ها کتاب

 که خواستن

 

 بود سال یک مثل براشون دوری دقیقه یک تحمل

 کرد می سعی عروسش تازه بخاطر علی امیر.

 از بعد ماه دو. نره ماموریت به زیاد زندگی اول

 و خرید آناهید برای مناسب ی خونه یه عروسی

 دل و جان از آناهید برای.  کرد عمل قولش به



 گذشته ازدواجشون از چهارماه. ذاشت می مایه

 ی پرنده و بود مراد وفق بر چی همه. بود

  عاشق دوتا این سر روی شو سایه خوشبختی

 . افتاد شوم اتفاق اون اینکه تا. . بود کرده پهن

 

 

#۳۸ 

 

 

 

  

 نه_و_سی#



 

 . 

 

#۳۹ 

 

 

.  خونه بود برنگشته دانشگاه از آناهید روز اون

 مرز به خانواده دو. شد می دیوونه داشت امیرعلی

 فکرشون که هرجایی به. بودن رسیده جنون

 و ها بیمارستان حتی.بودن زده سر بود رسیده

 و بود شده آب آناهید انگار اما. قانونی پزشکی

 روزا اون امیرعلیِ هیچوقت. زمین توی بود رفته

 غیرقابل!  پرخاشگر!  عصبی. برم نمی یاد از رو



 روی کنترل ای ذره اینکه بدون!  بینی پیش

 معنا تمام به ی دیوونه یه!  باشه داشته اعصابش

 و متحرک روح یه.  نبود علی امیر اصال امیرعلی! 

  داغون ذهن و نشسته خون به چشمای با مجنون

 تا. داد نمی قد جا هیچ به دیگه که ذهنی.  بود

 بهش مشکوک تلفن یه هفته یک از بعد اینکه

 رو ما کدوم هیچ علی امیر متاسفانه که تلفنی. شد

 با رو همکاراش حتی. نداد قرار اون جریان در

 تنهایی باید که بودن کرده تهدیدش.   نکرد خبر

 متاسفانه.  کشن می رو آناهید وگرنه قرار سر بره

 هم علی امیر.  بودن گرفته گروگان رو آناهید اونا

 آب لیوان یه و بود داده قورت عقلشو روزا اون که

 سر رفت نفر یک حتی به اطالع بدون ، روش  هم

 دام براش رفت می انتظار که طور همون. قرار



 دنبال همشون و بودن نفر هفت. بودن کرده پهن

 مرز ی شده قمع و قلع گروه اون بقایای.  انتقام

 کوچکتر برادر نفر هفت این از یکی.  بودن آستارا

 سرکرده همون. بود بزرگ گروه اون ی سرکرده

 این تمام اونا. بود کرده هالکش امیرعلی که ای

 و بودن کشیده نقشه ، انتقام پی در رو چندماه

 و. بودن کرده شناسایی رو خانوادش و علی امیر

 !  دزدیدن رو آناهید مناسب فرصت یه توی

 و کردن سالحش خلع.  گرفتن رو علی امیر اونا

 و دست ایستاده ، کاره نیمه ساختمون یه توی

 عالمه یک و بستند شده میخ دیوارِ به پاشو

 نمی حتی که هایی شکنجه. کردن اش شکنجه

 اونا.  انسانی غیر.  وحشتناک. بکنی فکرشو تونی

 مشت یه. بودن کثیفی حیوونای ، نبودن آدم



.  بود ماجرا تمام این کاش ای اما. لجن عوضی

 رو آناهید ، شکنجه شب یک و روز یک از بعد

 کرده اذیتش اونقدر.  امیرعلی چشمای جلو آوردن

 بزور علی امیر که بودن زده کتکش و بودن

 این تمام. شد آوار سرش روی دنیا. شناختش

 می آناهید دیدن از که زجری مقابل در ها شکنجه

 احساس گفت می خودش.  بود هیچ کشید

 اون و بودن نخور درد به و ناتوانی و بیچارگی

 تمام با. کرده می اش خفه داشته لعنتی بغض

 و کنه صحبت آناهید با کرده می سعی توانش

!  خانومش. بده نجات ی وعده بهش

 آخرش و اول عشق!  تنش ی پاره!  عزیزترینش

 زخمی اون دشمنای دست به و اون خاطر به! 

 توان حتی که جوری.  بود دیده زجر و بود شده



 اون ، علی امیر به نگاهش.  نداشت زدن حرف

 رو علی امیر مرگ حکم ، ناامید و غمگین نگاه

 بسنده این به هم باز حیوونا اون اما.  داشت

 رکیکی حرفای علی امیر چشمای جلو.  نکردن

 لجنشون و کریه صدای اون با ، زدن بهش

 علی امیر جلو کارشون این از و زدن می قهقهه

 جلو همونجا رو آناهید. کردن می رضایت ابراز

 دست با علی امیر و ، زدن کتکش علی امیر چشم

 نمی بر دستش از کاری هیچ بسته گردن و پا و

 اون!  زدن نعره و زدن نعره و زدن نعره جز اومد

 هر و دریدن تنش توی رو آناهید لباسای حیوونا

.  کردن حمله بهش زمان هم ، هم با نفر هفت

 امیر.  کردن پارش و تیکه و کردن تجاوز بهش

 و والتماس تهدید و عجز و فریاد جز هم علی



 ی پاره برای تونسته نمی دیگه کار هیچ اشک

 برای ، زنش برای ، آناهیدش برای ، تنش

 حال به روز اون علی امیر.  بده انجام ناموسش

 ضجه و ریخت اشک خودش ناتوانی و بیچارگی

 ، چشماش به آناهید منتظر و ملتمس نگاه و.  زد

 تا که نگاهی.  بست نقش خاطرش توی ابد تا

 می نفس و ست زنده وقتی تا! چشماشه جلو ابد

 ثانیه هر و لحظه هر رو عذاب که نگاهی.  کشه

 در اونا.  کنه می تزریق اش جسم و روح تمام به

 بوده نمونده آناهید تن توی جونی دیگه حالیکه

 طناب با علی امیر ی نشسته خون به چشمای جلو

 و شکم توی گلوله تا سه هم بعد. کردن اعدامش

 فرار اونجا از و کردن خالی علی امیر ی سینه

 . کردن



 ممکنه بوده زده حدس چطور آناهید پدر اینکه

 ردیاب علی امیر موبایل توی و بیفته اتفاق این

 روی از چطور پلیس نیروهای اینکه ، بود گذاشته

 باالخره امیرعلی ی شده خاکشیر و خرد موبایل

 اینکه کنن، پیداش و بگیرن ردشو  بودن تونسته

 و آورد دووم بیمارستان تا چطور ها گلوله اون با

 از بعد اما. بود خدا ی معجزه همش ، موند زنده

 شد.  نشد امیرعلی هیچوقت دیگه علی امیر اون

.  زد نمی حرف کس هیچ با.  متحرک ی مرده یه

 نمی کار سر. کرد نمی نگاه کس هیچ به حتی

 بود نشسته مشترکشون ی خونه کنج فقط.  رفت

 سیگاری. نقطه یه به زد می زل ها دیوونه مثل و

 رو و بود گریزون همه از.  شد الکلی حتی.  شد

 راه اش خونه توی رو کس هیچ.  بود برگردونده



 نداشتیم خبر ازش روز ده که یکبار. داد نمی

 داخل بریم و بشکنیم آپارتمانشو در شدیم مجبور

 قابل دیدیم می چشمامون جلو که چیزی.  خونه

 ی خونه به شباهتی هیچ خونه اون.  نبود باور

 .نداشت اونا عشق
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 چهل#
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#۴۰ 

 

 

 شکسته چیز همه.نبود بیشتر ای ویرانه خونه اون

 تمام حتی.  کابینتا و تخت و کمد حتی.  بود

 رو جا همه کثافت و گند. ها آینه تمام. ها شیشه

 همه از زباله و الکل و سیگار بوی. بود برداشته

 میون رو امیرعلی سختی به.  اومد می خونه جای

 زمین روی. کردیم پیدا ریختگی بهم اونهمه

 کرده روی زیاده نوشیدن توی اونقدر. بود افتاده



 تهدیدش مرگ خطر که بود کشیده سیگار و بود

 این از خودشو خواست می هم شاید.  کرد می

 ، علی امیر این نمیشد باورم.  کنه خالص دنیا

 پسری. باشه همیشگی صالبت با علی امیر همون

 کسی.  داشتن رو اون با دوستی آرزوی همه که

 . بود همکار و آشنا و فامیل و دوست زبانزد که

 پیدا نجات شکر رو خدا.  بیمارستان بردیمش

 بود بستری بیمارستان توی تمام ی دوهفته.  کرد

 بردنش پدرش دستور به شد مرخص وقتی. 

 تاثیری هاش مخالفت دیگه.  پدریش ی خونه

 نظر زیر اونجا.  کرد نمی قبول پدرش.  نداشت

 راحت هممون خیال و بود مادرش و پدر مستقیم

 .  بود تر



 کشید سیگار نه دیگه ماجرا این از بعد علی امیر

 با.  شد سنگ مثل اما. خورد مشروب نه و

 سالم جز ومادرش پدر با. زد نمی حرف هیچکس

 دل خاطر به.  گفت نمی ای دیگه چیز خداحافظ و

 پدرش به احترام بخاطر و خورد می غذا مادرش

 یه دونستم می من.   بود جوری یه اما. بود سرپا

 تونستم نمی اما ، هست پسر این سر توی چیزی

 خونه توی اش اتاق به رو کس هیچ.  چیه بفهمم

 می کارایی یه اونجا داشت. داد نمی راه پدریش

 . کشید می هایی نقشه یه و کرد

 چند.  زد غیبش دفعه یک ها مدت بعداز اینکه تا

 مادرش و پدر به بار یک ای هفته فقط. نبود ماه

.  آورد درمی نگرانی از رو اونا و زد می زنگ



 و بود اشک چشمشون یک! مادرش و پدر بیچاره

 !  خون چشمشون یک

 بودم زده هایی حدس.  بودم امیرعلی نگران من

 اجازه با روز یک.  باشه اشتباه بودم امیدوار اما. 

.  شدم وارد و شکستم رو اتاقش در ، پدرش ی

 به که هم بقایایی اون اما ، نکردم پیدا زیادی چیز

 تبدیل یقین به بیشتر رو من حدس آوردم دست

 . کرد می

 سال چند مثل مون همه برای که ماه چند از بعد

 و روحی بی همون با.  برگشت علی امیر ، گذشت

 ته اینبار اما.  گذشته بودنِ تهی و بودن سرد

 رفتنش از قبل که داشت وجود آرامشی چشماش



 گفت "کردی؟ چیکار رفتی علی امیر" گفتم.  نبود

 "! رسه می خبرها ، کن صبر کم یک"

 دیگری از بعد یکی خبرها که نگذشت خیلی و

 قتل به گروه اون ی باقیمانده نفر هفت هر.  رسید

 کشته ممکن شکل ترین فجیع به. بودن رسیده

 بدترین به قتل از قبل شون همه. بودن شده

 بودن شده سالخی. بودن شده شکنجه شکل

 جدا تنشون از سرشون. بودن شده تیکه تیکه.

 ناخن ، بود شده قطع پاشون و دست. بود شده

 معلوم اینکه بدون.  بود شده کنده موهاشون و ها

 آرامش اون دلیل که بود حاال!  بوده کی کار بشه

 ، علی امیر" گفتم. فهمیدم می رو چشماش ته

 دیگه که بگو گرفتی؟ انتقامتو شد؟ تموم دیگه

 گفت.  "! گرده می بر قبل روال به چی همه



. راضیه ازم آناهید روح کنم می احساس االن"

 قبل دفعات تمام خالف بر و اومد خوابم به دیشب

 شی می پس" گفتم.  "بود شاد و خندید می ،

 علی امیر ، تونم نمی" گفت "؟ سابق علی امیر

 خوام نمی اما. شد دفن و مرد آناهید همراه سابق

 اذیت رو اطرافیانم و عزیزان این از بیشتر هم

 ی لحظه تا ، ام زنده فقط بعد به این از.  کنم

.  کنم می بازی رو بودن زنده نقش برسه، مرگم

 دیگه من.  بشم سابق مثل نخواه من از اما

 چون ، بخندم وجود عمق از تونم نمی هیچوقت

 یک مثل اما ، کنم می زندگی من. مرده روحم

 انتظار من از این از بیشتر!  متحرک ی مرده

 "! باش نداشته

 



 

#۴۰ 
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#۴۱ 

 



 

 حال از و بود شده خیره ای نقطه به روشنک

 و مات.  نشد خبر با ام روحی التهاب و درونی

 می را گلویم بغض و بودم شده مسخ و متحیر

 و فشار و سختی اینهمه. نشد باورم.  سوزاند

 اگر حتی. بود خارج نفر یک توان از روحی زجر

 مگر.  بود نادرشاهی علی امیر سرگرد نفر یک آن

 خودم درد بود؟ چقدر آدم یک تحمل ی آستانه

 مرد این که دردی مقابل در من درد. رفت یادم

 من.  نمود می ناچیز و کوچک چقدر بود کشیده

 و ناراحت اینقدر و داشتم وصال امید حداقل

 ممکن شکل بدترین به که او. بودم پرغصه

 نبود قرار هم هیچگاه و بود داده دست از را یارش

 همچون بغض و درد چه؟ برسد وصالش به



 دور را پایش هشت هر ای زده جنون پای هشت

 کرد می ام خفه داشت و بود کرده چفت گردنم

 نیز نادرشاهی علی امیر درد ، بود کم خودم درد.

 چرا!  دانم نمی!  ؟  چرا. بود شده اضافه آن به

 شاید.  بود مجهول هم خودم برای بود مهم برایم

 غم و داشت درد من چون ، هم او که دلیل این به

 یارش از من چون هم او.  داشت غصه و داشت

 و کردن سالخی!  کجا آن و کجا این اما. بود دور

 چشمان جلو زن یک به نفره هفت تجاوز

 زجر ، او کردن آویز حلق هم بعد و شوهرش

 بودم شنیده حال به تا که بود اتفاقی آورترین

 بر اتفاق این پس از چطور امیرعلی دانم نمی.

 بغض این از شدم می خفه داشتم من ، اما میامد

 ! حس این از!  درد این از! 



 

 رو و گشت خارج دفتر از رادان و شد باز دفتر در

 : گفت شده مسخ منِ به

 

 ! منتظرته دفتر تو سرگرد-

 

 . کرد نگاه گچم عین صورت به تعجب با و

 

 پاییز؟ خوبه حالت-

 

 .خستم کم یک... فقط … خوبم … بله-

 



 و لرزان پاهایی با.  افتادم راه به دفتر سمت به و 

 اش بیچاره ، بغض که گلویی و درد از پر دلی

 معمول طبق و میز پشت بود نشسته. بود کرده

 روی عمیق اخم آن و.  بود کالسور توی سرش

 فهمیده را معنایش تازه که اخمی!  پیشانیش

 دیگر که اخمی. بودم دانسته را علتش. بودم

 چقدر. بود احترام قابل بلکه.  کرد نمی ام عصبی

 بود شده عوض مرد این به نگاهم نوع و نظرم

 عصبی و غدّ مردی را او مقابلم در دیگر اکنون.

 می مقاوم و کشیده زجر مردی بلکه. دیدم نمی

 انتقام مردانگی و غیرت با که مردی. دیدم

 مردی.  بود گرفته را کشید همسرش که دردهایی

 در و بود نکرده تا او با خوب روزگار دست که

 ! دائمی عزادار. بود کرده عزادارش جوانی عنفوان



 نشسته اشک به نگاهی با و بودم نشسته مقابلش

 کن ول لعنتی بغض این و.  نگریستمش خیره

 ! نبود

 

 و گذره می هفته یک جلسه اون از!  خب خیلی-

 داری! ؟ زمانی خانوم! ؟ … تو هفته یک این توی

 !؟ کنی می گریه

 

 را گریه های های من که بود کافی حرف یک این

 اینگونه را قلبم در نشسته دردهای و دهم سر

 ؟ بود چه برای گریستن این دانم نمی.  ببارم

 با حاال که ماهان از دوری و دلتنگی برای احتماال

 از را طاقت و بود شده یکی امیرعلی درد و غم



 اخمش. کرد می نگاهم نگران.  بود ربوده کفم

 . بود شده تر عمیق

 

 ؟ شده چی بگو و نکن گریه!  کن بس لطفا-

 

 را زن یک های گریه دیدن تحمل بود معلوم

 را زن یک های ناراحتی دیدن تحمل.  ندارد

 دار غصه چشمان بودن شاهد توان و تاب. ندارد

 ده ، جا یک را اینها ی همه او. ندارد را زن یک

 بود دیده بود زندگیش تمام که زنی در پیش سال

 هایم گریه.  بود کشیده عذاب و بود کرده لمس و

 جایش از کالفه.  نبود خودم دست.  آمد نمی بند

 باز را پنجره.  رفت پنجره سمت به و شد بلند



 سینه به یکجا را بیرون آزاد هوای تمام و کرد

 و گذاشت پنجره چهارچوب روی را دست.  کشید

 : گفت آرام

 

 عصبی منو زن یک ی گریه صدای مثل چیز هیچ-

 چیز هیچ!  کن بس کنم می خواهش!  کنه نمی

 .کنی گریه اینجوری که نداره اینو ارزش

 

 هق به.  خون دلم تمام و بود اشک صورتم تمام

 :گفتم بریده بریده صدا همان با. بودم افتاده هق

 



 خیلی … خیلی… ها غصه بعضی … بعضی-

 … ها غصه با … چطور… چطور شما … بزرگن

 کنین؟ می مقابله

 

 .زد پوزخندی

 

 باهاشون.  کنم نمی مقابله من! ؟ مقابله! ؟ من-

.  گذرونم می روزگار باهاشون.  کنم می زندگی

 ! میام کنار ها غصه با من

 

 با اگه … انتخابه بدترین این...  آخه...  اما-

 شی می ها غصه شکل...  کنی زندگی ها غصه

 ! ناراحتی و غم و درد شکل …



 

 .شد تر عمیق و تر دردناک پوزخندش

 

 کار! ؟ زمانی پاییز کاری کجای! ؟ ها غصه شکل-

 از!  ها غصه خودِخودِ میشی که رسه می جایی به

 ناراحتی و زجر و درد پود و تار از!  ها غصه جنس

! 

 

 . رفتم سمتش به و شدم بلند

 

. نمیشه کوچیک هیچوقت غصه این که اینجوری-

 ! نمیشه کمرنگ



 

 هایم عسلی به را دارش غصه و جنگلی نگاه

 .دوخت

 

. شن نمی کوچیک هیچوقت ها غصه بعضی-

 باهات. شن می بزرگتر و بزرگ روز هر!  برعکس

 باهات!  بدنت سلول سلول با.  شن می عجین

 و کنن می رشد. گیرن می قد و  کنن می رشد

 میشن سنگین اینقدر نهایت در و.  گیرن می وزن

 بغض گلوت توی و زنن می چنبره دلت روی که

 ! گیرن می نفستو کم کم که.  شن می ابدی

 

 . کردم نگاهش عاجزانه



 

 جوون اینقدر!  بشن بزرگ اینقدر بذاریم نباید-

 ! کنن رشد و بگیرن

 

 می دیده لبانش ی گوشه زجرآور پوزخندی باز

 .شد

 

.  نیست راهی هیچ. کرد نمیشه کاری هیچ-

 ! هیچی

 

 دست به را عقلم!  گرفتم تصمیمی. کردم نگاهش

 ی فاصله. برداشتم گام سمتش به. سپردم دل



 کردم بلند را سرم. رساندم حداقل به را مان بین

 با!  جسارت با.  شدم خیره سبزش نگاه در و

 : گفتم و!  شهامت با!  جرئت

 

 رو ها غصه شه می که هست راهی یه!  چرا-

 ! کرد تر کمرنگ

 

 سینه حجم در را خودم ناگهانی حرکت یک با و

 کمرش دور را دستانم.  کردم حل ستبرش های

 دانم نمی.  کشیدم آغوش به را او و کردم حلقه

 همدرد از.  دواند ریشه من در کجا از جرئت این

 از یا!  داشتم او با که متقابلی درک از!  بودنمان

 و بود اش سینه روی سرم!  او و من درد پر دل



 ترساند می مرا ، گوشم زیر قلبش کوبش صدای

 نمی هم به کمرش دور ام شده حلقه دستان!

 پهنش های سینه حجم و درشتش هیکل.  رسید

 در واقعا من و کرد می خودنمایی همیشه از بیشتر

 دو از را دستانش. بودم ظریف و کوچک او مقابل

 هوا در دستانش. بود داده فاصله بدنش طرف

 این دور همچنان من دستان و.  بودند مانده معلق

 نمی.  بود شده حلقه کشیده درد و بزرگ تن

 که آرامشی ، اما کنم فکر مساله این به خواستم

 .  بود ناشدنی انکار...  بود آغوشش حجم در
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 بوی!  کننده مست و آور سکر و مطبوع آرامشی 

 و. بود العاده فوق بود زده که عطری آن و تنش

 خودم به و کنم فکر اینها به خواستم نمی!  من



 که کنم فکر این به خواستم نمی.  کنم اعتراف

 ، نادرشاهی سرگرد ستبر ی سینه میان در االن

 ده که هستم خشنی و جدی و سخت ارتشی مرد

 های غم به خواستم فقط.  است نخندیده سال

 درد پر و غصه پر و کشیده زجر مرد این

 بودم حالت آن در دقیقه چند دانم نمی.  بیاندیشم

.  بود سرگرد مخالفت عدم دانم می که چیزی اما.

 حرکتی کوچکترین ، اما نکرد همراهیم اینکه با

 بلند را سرم وقتی.  ندیدم او از نارضایتی بر مبنی

 چشمانش جنگل ، شدم خیره نگاهش در و کردم

 می دلیل.  دیدم سوال عالمت از پر و متعجب را

!  وحشی نگاه آن با پرسید می علت.  خواست

.  نبود هرکسی کار ها چشم این در نگریستن

 کسی هر را ها چشم این به زدن زل توان و تاب



 دور از آرام را دستانم.  نداشتم هم من. نداشت

 حجمِ این از گرفته صدایی با و کردم باز کمرش

 : گفتم نزدیکی

 به میشه.  کرد تقسیم رو ها درد میشه اینجوری-

 در رو همدیگه و شد دوست و کرد اعتماد همدیگه

 دونین نمی شما و.  دونست شریک خود غم

 بارش سنگینی از چقدر ، غصه و غم در شراکت

 من شریک شما!  شما شریک من!  کنه می کم

! ؟ قبول!  هم دوستِ!  هم های غم و درد شریک!

 اما خوره نمی هم به مون سال و سن دونم می

 ! سرگرد شناسه نمی سال و سن که دوستی …

 



 ناگهان چشمانش خالی جنگل آن و نگاهش رنگ

 در عمد به که حالتی. گرفت خود به تدافعی حالت

 میان را خود جای اخم.  کرد ایجاد نگاهش

 رنگ صدایش کرد سعی و کرد پیدا پیشانیش

 : بگیرد خشونت

 

  من ی غصه و غم و درد از دونی می چه تو-

 بودنه شبیه ، شدن شریک ی الزمه!  زمانی پاییز

 حتی تو!  نداریم هم به شباهتی هیچ تو و من! 

 کنی درک تونی نمی منو حال و حسِ  هزارم یک

 ! دختر

 



! ؟ میشناسین منو شما مگه! ؟ دونین می کجا از-

 می حالمو و حس! ؟ دونین می هامو دغدغه

 !؟ فهمین

 

 این خرج باید را بیشتری خشونت کرد فکر انگار

 صدایش و نگاه چاشنی را جدیت. کرد می دختر

 .کرد

 

 حرفی خوام نمی مورد این در کلمه یک دیگه-

 رو کار این که هست باری آخرین این.  بشنوم

 ما کالس!  بار آخرین!  زمانی پاییز کنی می

 ! شد تموم همینجا

 



 در مرا و رفت.   رفت و برداشت را کالسورش و

 تنها کارم انجام درستی تردیدِ و شک از برهوتی

 هم که او ، زد ام دوستی به رد دست.  گذاشت

. فهمم می را دردش دانست نمی و بود من درد

.  کنم می لمس را دردش که کرد نمی قبول

 کنم می درک را هایش غصه که شد نمی باورش

 . 

 جوری دیگر روزهای تمام و فرداها و فردا و فردا

 اتفاقی هیچ ما بین انگار که کرد رفتار من با

 ، برخورد این از سرخورده ، من و.  است نیافتاده

 بی این از ناراحت و العمل عکس این از دلگیر

 مردِ این اما. نکردم پافشاری دیگر ، تفاوتی

 ، تصویرش!  بود شده حک من ذهن در پردرد



 اینها!  گرمش آغوش ، اش زندگی داستان

 .  کرد فراموش نمیشد که بود چیزهایی

 از را نمره باالترین ، آموزشی ی دوره مجموعِ در

 او به.  شدم انتخاب ملی تیم برای و گرفتم او

 قبال اینکه با. دادند را ملی تیم با همراهی پیشنهاد

 نمی.  بود نپذیرفته اکنون اما ، داشت رضایت

 و روز آن بخاطر کنم فکر خواستم نمی!  چرا دانم

 تر تفاوت بی چون.  نبود مطمئنا.  هست اتفاق آن

 توانست نمی پس.  کرد می رفتار حرفها این از

 چه.  کرد نمی نگاه من به اصال او.  باشد اینگونه

 بر را تصمیماتش و کند فکر من به اینکه به رسد

 ، اش گیری کناره با.  بگیرد من رفتارهای اساس

 مبنی رفتاری هیچ دیگر اتفاق آن از بعد هم من

 و سکوت در و. بودم نداده نشان خود از اصرار بر



 بر مبنی موکدش دستور نانوشته قرارداد یک طبق

 .  بودم پذیرفته را دوری این

.  ندیدمش دیگر ، تیم از شدنش جدا از بعد

 قبل بیشتر.  کرد می مشغول را ذهنم اوقات گاهی

 افکارم و کردم می پیدا بالی فراغ که خواب از

 االن یعنی گفتم می خود با.  چرخید می جا همه

 بلند ماموریت به باز ؟ تنهاست هنوز کند؟ می چه

 خود برای همدمی هم شاید است؟ رفته مدت

 دارد؟ خاطر به مرا اصال.  است کرده پا و دست

 سال و سن کم دختر این به کند؟ می فکر من به

 های غصه تمام خواهد می که!  بغلی احساساتیِ

 ببرد و بزداید محبت پر آغوشی با را بالغ مرد این

 روز آن یاداوری با ، کند می فکر من به اگر. 

 هم شاید یا کند؟ می اخم یا زند؟ می لبخند



 همه این از کالفه آخر در و زند؟ می پوزخند

 را مرد این من چرا دانستم نمی ، سردرگمی

 توانستم نمی حتی که.  شناختم می کم اینقدر

 رفتارم مورد در العملش عکس بزنم حدس

 . چیست

 حسابی سرش. بودم  در ماهان با کمتر روزها این

 فوق های کالس و درس درگیر.  بود شده شلوع

 به که بزرگی چندان نه کنسرت چند و برنامه

 وارد هم من. بود کرده برگزار دوستانش همراه

 عضو تقریبا دیگر.  شدم می دانشگاه آخر سال

 مهارت کسب.  بودم تیراندازی ملی تیم ثابت

 نادرشاهی سرگرد مدیون زیادی حدود تا را هایم

 و داشتم گفتن برای حرفی هم عکاسی در. بودم

 ب



 

 اشتباهی راه کنم ثابت پدرم به اینکه برای یشتر

 می زمینه این در را تالشم حداکثر ، ام نرفته

 با یا و بودم مارال با یا را آزادم های وقت. کردم

 بی را خواستگارانم.  کردم می چت ماهان

 و کردم می رد شناختی هیچ بدون و بروبرگرد

 های درگیری اصلی دلیل ها روز این ، موضوع این

 من که کند قبول خواست نمی.  بود پدرم و من

 اوقات گاهی!  بس و ماهانم منتظر فقط و فقط

 که کرد می کاری ، توانست می اگر کردم می فکر

 .  کند الورود ممنوع کشور به را ماهان

 بیشتر. هرسال از تر گرم. بود گرمی تابستان

 بیشتر رفتم می بیرون اگر و بودم خانه در روزها



 گفت باباحسام روز که آن تا. بود عکاسی برای

 بوده سیما و صدا در که دوستانش از یکی با

 به کند معرفی را من شده قرار و کرده صحبت

 عنوان به که سیما های شبکه از یکی عکاس

 کار کنارش در عکاس کارآموز و موقت دستیار

 برگزار اصفهان در قراربود رزمایشی گویا.  کنم

 می سفر اصفهان به باید خبر تهیه تیم و شود

 این به را من پای خواست می واقع در پدرم. کرد

 می را تالشش تمام همیشه او.  کند باز جاها جور

 قالب در حاال. بسازد مهمی آدم من از که کرد

 و معروف عکاس یک قالب در نشده پزشک

 قبول نشود بحثمان که دلیل این به فقط!  مشهور

 که پدرم دوست محمود عمو.  بودم کرده

 من البته و اش خبری تیم همراه به بود فیلمبردار



 اصفهان عازم روزه دو رزمایش این برای بزودی

 در و بودم وسایلم کردن جمع مشغول. شدیم می

 .کردم می غر غر حال عین

 

 استراحت تونیم می که داریم تابستون یه-

 .کنه حروم برام باید بابا اونم.کنیم

 

 بهترین این!  مامان باشی خوشحال باید-

 ! عزیزم شده نصیبت که موقعیتیه

 

 نه هست؟ مهم اصال چی؟ نخوام اینو من اگه-

 تصمیم مهم!  بوده مهم حاال تا کی من نظر!  بابا

 ! بس و بوده حسام بابا



 

 یه هم میگیری یاد چیز کلی هم.  نداره که ضرر-

 هم خیالمون.کنی می کسب جدید ی تجربه

 .هست باهات محمود آقا که راحته

 

 از قبل شب.  شد می برگزار روز دو در رزمایش

 اقامت هتل در و رسیدیم اصفهان به رزمایش

 اتاق یک و بودم جمع آن در خانم تنها من.کردیم

 با نبود قرار که شکر را خدا. شد نصیبم نفره تک

 کس هیچ ی حوصله و حال.  باشم اتاق هم کسی

 بی نرسیده تخت به خستگی از.  نداشتم را

 . شدم هوش



 خبر تیم همراه به صبحانه صرف از بعد زود صبح

 ی منطقه یک گویا که رزمایش محل طرف به

 همان از. افتادیم راه به بود شهر از خارج بیابانی

 و مختلف عملیات.  شدم عکاسی مشغول صبح

. بود انجام حال در خطرناک و انگیز هیجان البته

.  بود ارتش زمینی نیروهای به متعلق رزمایش

 دارد امکان یعنی پرسید می دلم.  ۶۵ نوهد

 امکان گفت می عقلم ؟ ببینم اینجا را سرگرد

 توی باید خدا ی همیشه! دیگر بود عقل!  ندارد

 هزار چند جمعیت این در البته!  زد می ذوقت

 هم باشد داشته حضور اگر ارتش نیروهای نفریِ

 تو اگر یعنی.  است غیرممکنی کار کردنش پیدا

 کارِ خب ، تو دنبال هم او و باشی کسی دنبال



 یک یافتن این اگر اما.  شود می آسان یافتن

 . شود می سخت و خورد می گره کار ، باشد طرفه

 نزدیکیهای تا مختلف ی مرحله چند در عملیات

 روز در عملیات اتمام از بعد. داشت ادامه غروب

 قرارگاه سمت به محمود عمو پیشنهاد به ، اول

 به ارتش نیروهای بازگشت از تا کردیم حرکت

 از بعد. کنیم تهیه خبر هم اول روز پایان و قرارگاه

 کار و شدیم قرارگاه وارد شد صادر اجازه اینکه

 و بود نشده تاریک هوا هنوز. گرفتیم پی را خود

 نیروها. بگیرم خوبی های عکس توانستم می

 شدند می خارج نظامی های ماشین از گروه گروه

 پودشان و تار با انگار که ترتیبی و نظم با و

 در.  گشتند بازمی قرارگاه به بود شده عجین

 دنبال به سبزان کاله نیروهای ی همه میان



 هیجان اما حاصل بی گشتنی.  گشتم می سرگرد

 وقتی که کنم پیدایش خواستم می آنقدر!  انگیز

 محوطه در تر طرف آن متر چند از را صدایش

 کردم می فکر و شد نمی باورم باز شنیدم

 کردم نگاهش وقتی اما.  ام شده خیاالتی

!  صالبت همان.  بود خودش خودِ.  شناختمش

 مقابلش در!   خشونت همان!  جدیت همان

 ایستاده احترام با و خبردار جوانتری نیروهای

 دستور احتماال و زد می حرف آنها با او و بودند

 سمتش به و برداشت گام پاهایم. داد می نظامی

 ذوق و زده هیجان. تپید می شدت به قلبم.  رفت

 و بود کرده خانه لبهایم روی لبخند. بودم زده

 و بود شده دود االنم تا صبح های کالفگی تمام

 از حجمی رسیدم که کنارش!  هوا بود رفته



. آوردند حجوم ذهنم به پیش سال یک خاطرات

 آغوشی هم آن!  همدردی آن!  اتفاق آن یادآوری

 ! خوشی اینهمه از کرد سقوط ناگهان انگار دلم! 
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 حایلی و بود من به پشتش. بود ندیده مرا هنوز

 دستورات آنها به. سربازانش و من بین بود شده

  لحنی با!  توبیخی و محکم و جدی. داد می نظامی

 آمد یادم.  مانند فریاد صدایی و خشن و آمرانه

 و.  شد می تر جذاب چقدر تَخم و اخم این با که

 می بانفوذ و ابهت پر چقدر خشن صدای این با

. زد می تشر و توپ انگار و بود عصبانی. گردید

 به حال عین در!  سوخت سربازانش حال به دلم



 روز هر و روز هر و روز هر که خوردم غبطه آنها

 .  بود او با کارشان و سر

 نظامی لباس آن در خوب چه پهنش های شانه

 تر مقتدر و تر درشت را هیکلش.  بود نشسته

 یک ی فاصله این در هم شاید. داد می نشان

 هایی شانه همان این.  بود شده تر درشت ساله

.  بودم کرده حلقه دورش را دستانم که بود

 سینه به که ردی دست و بود نپذیرفته که آغوشی

 را اش نظامی سبزِ کالهِ.  بود زده دوستیمان ی

 متفاوت ، لباس این در.  بود گذاشته سرش روی

 تر خشن کمی! تر زمخت کمی. .رسید می نظر به

!  تر ابهت با و!  تر دسترس قابل غیر کمی! 

 کف از هم من طاقت شد تمام که هایش صحبت

 : زدم صدایش و گرفتم نفسی.  رفت



 

 !نادرشاهی سرگرد جناب-

 

 به تعجب با را جذابش جنگل آن و برگشت

 این و بود گذشته سال یک.  دوخت من چشمان

 این تمام که بود ای مردانه ی چهره همان چهره

 .  بود ساخته مشغول خود به را فکرم سال یک

 می غش داشتم زدگی ذوق شدت از حالیکه در

 و باز نیش با بیفتم پس بود نزدیک و کردم

 ثانیه چند.  کردم سالم ناشدنی وصف خوشحالی

 را ابروهایش تای یک.  کرد مکث ام چهره روی

 اخم.  کرد برانداز را پایم تا سر بعد و برد باال

.  نشست مردانه های ابرو آن بین مخصوصش



 بعد.  کرد خانه چشمانش ی گوشه ریزی چین

 روی نگاهشان که نگریست را سربازانش دوباره

.  را ها آن دوباره و.  را من دوباره بعد و بود من

 آزادشان آوری رعب و فریادمانند صدای با سپس

 از دست ، نشد محو آنجا از نفر آخرین تا و کرد

 بعد.  نداشت بر آنها به اش برزخی کردن نگاه

 و ناباورانه و برگشت من سمت به دوباره

 : گفت خشمگین

 

 !کنی؟ می چیکار اینجا تو-

 

 ذوق مشغول خودم هپروتِ عالم در هنوز که من

 نشده حالش تغییر متوجه و بودم شدن مرگ



 با و گذاشتم هم روی را دستهایم کف بودم

 گفتم کنم نثارش توانستم می که لبخندی نهایت

: 

 

  بینمتون می که خوشحالم چقدر دونین نمی-

 !سرگرد

 

 و فشرده های دندان میان از که صدایی با

 :غرید جهید می بیرون ردیفش

 

 کنی؟ می غلطی چه اینجا گفتم-

 



 ترس و.  کشید پر لبانم از لبخند!  خوردم جا

 . گرفت را جایش

 

 … من … من سرگرد جناب-

 

 سالم سرگرد به و آمد سربازی لحظه همین در

 نگاه دید را من تا اما.ایستاد دار خبر و داد نظامی

 خشم تیر که سرگرد.  شد من ی خیره متعجبش

 زد فریاد بود گرفته نشانه را بیچاره آن غضبش و

: 

 

 قرارگاه توی االن نباید داری؟مگه چیکار اینجا-

 باشی؟



 

 ، بزند خواست می که را حرفی ترسیده سربازِ

. شد غیب چطور دانم نمی و کوبید پا به پا و خورد

 من به را اش عصبانی و قرمز چشمان آن باز

 که بود شده انگیز وهم و ترسناک آنقدر. دوخت

 و بزرگ دست با را بازویم.  کنم گریه بود نزدیک

 فضایی به مرا و گرفت خشونت با قدرتمندش

 نمی کم دستش فشار از.  کشاند ها اتومبیل بین

 می خرد انگشتانش میان در داشت بازویم و کرد

 . شد

 

 گوش!  نظامیه فضای یک اینجا!  ببین رو اینجا-

 !؟ بینی می خانوم یه اینجا.  مَرده از پر گوش تا



 

 در درد آثار که گمانم به و کردم نگاهش عاجزانه

 .گشت هویدا ام چهره

 

 ! دستم-

 

 بین در داشت را ظریفم بازوی که شد متوجه تازه

 دست و کرد رهایم.  کرد می خرد انگشتانش

 ای کالفه و عمیق نفس و زد کمر به را هایش

 اشک.  چرخاند دیگر طرف به را رویش و کشید

 دوباره.  بود شده سرازیر چشمانم از محابا بی

 : گفت غرّان صدای آن با و برگشت ناگهانی

 



 این با!   موهاتو!  آرایشتو! لباستو!  ببین خودتو-

 اینهمه بین جایی؟ همچین میای قیافه و ریخت

 !مرد؟

 

 . کنم صحبت توانستم نمی گریه شدت از

 

 ! نکن گریه گفتم.  کنی می عصبیم.  نکن گریه-

 

.  شد می بیشتر و بیشتر من گریستن شدت اما

 حق برخورد این. بودم ترسیده. بود شکسته دلم

 اینقدر چرا آخر!  سال یک از بعد آنهم.  نبود من

 تر عصبی.  بود سنگی و ناپذیر نفوذ و اخالق بد

.  داشت خود کنترل در سعی سختی به.  بود شده



.  عصبانیست چیزی چه از واقعا دانستم نمی حاال

 یا دیدنم یا ام قیافه و ریخت یا حضورم از

 بیچاره جوانِ سربازان  آن نگاه یا روز آن یادآوری

.  دیدم را خبر گروه اتومبیل ، آن یک … یا من به

 مغناطیسی میدان از که بود فرصت بهترین

 اش شده کشیده آتش به و جنگلی چشمان

 آخرین کلمه یک حتی گفتن بدون.  یابم رهایی

 اتومبیل سمت به و انداختم او به را گریانم نگاه

 العملی عکس. نه یا کرد کاری دانم نمی.  دویدم

.  نه یا بگیرد را ام جلو کرد سعی. نه یا داد نشان

 . شدم سوار و رسیدم اتومبیل به و دویدم فقط

 

 کردی؟ ؟گریه شده چی عمو؟ موندی کجا-



 

 ترسیدم. شدم گم کردم فک...  لحظه یه-

 . بریم. نیست چیزی.

 

 کنترل را خودم سختی به

 

 به را خود بقیه از زودتر.  رسیدیم هتل به تا کردم

 لطفا" اینکه گفتن با و انداختم آسانسور داخل

  به" خستم خیلی چون نباشید  منتظرم شام برای

 سعی تمام سرخورده و مغموم و بردم پناه اتاقم

 دنیای به مرا خواب بلکه. بخوابم که کردم را خود

 با که شدنی تحقیر حس این و ببرد فراموشی

. . برود یادم از ، بود همراه توجهی بی چاشنی



 توانست نمی حاال!  عصبی و بداخالق!  بد سرگردِ

 و خوددارتر کم یک باشد؟ تر مهربان کم یک

 ، سال یک از بعد باید حتما تر؟ آداب مبادی

 برخورد من با عصبانیت و رویی ترش با اینگونه

 !؟ کرد می

 از خواب.  بود آمده سراغم به وحشتناکی سردرد

 ساعت چند دانم نمی.  بود کشیده پر چشمانم

 از پیشخدمتی و آمد زدن در صدای که بود گذشته

 : گفت در پشت

 

 .آوردم شام. کنید باز رو در لطفا-

 



 کالفگی با!  نبود کن گوش حرف هم محمود عمو

 را غذا سینی.  کردم باز را در پریشان ظاهری و

 با حالیکه در و گذاشت میز روی و آورد داخل به

 : گفت کرد می نگاه وضعم و سر به تعجب

 

 ندارین؟ الزم ای دیگه چیز-

 

 . ممنون نه-

 

 لقمه یک.  نگریستم را سینی.  بستم را در و رفت

 بهتر خوردم می درد.  رفت نمی پایین گلویم از

 دمر و کردم پرت تخت روی را خودم.  بود

 قرار نفرت مورد ، شدن طرد احساس.  خوابیدم



 ذهنم و فکر در شدن نداشته دوست ، گرفتن

 ناخواسته یا خواسته سرگرد.  بود کرده رسوخ

 و کرد می درد خیلی بازویم. بود کرده تحقیرم

 .  بود انداخته رد آن روی اش قوی انگشتان جای

 پیشخدمت این خواست می چه. زدند در دوباره

 باز را در حوصله بی و شدم بلند جایم از!  گیج

 میان در که چیزی!  من خدای...  اما.  کردم

.  گنجید نمی باورم در دیدم می در چهارچوب

 بود نادرشاهی علی امیر سرگرد.  نبود پیشخدمت

 دست.  بود کرده پر را چهارچوب فضای تمام که

 در راستش دست و بود چهارچوب روی چپش

 پوشیده شخصی لباس.  اش جین شلوار جیب

 می تر آرام  کمی چشمانش سبز جنگل و بود

 دهانی و تعجب با که منی به.  کرد می نگاه.  نمود



 حواسم که.  نگریستمش می شده کج سری و باز

 باز یقه و گشاد و گل و راحتی شلوار و بلوز با نبود

 های دمپایی آن و عروسکی آستین بدون و

 که بلند طالییِ فرفریِ بازِ موهای آن و روفرشی

 از زده وق چشمان آن و رسید می کمرم گودی تا

 احوالی پریشان آن و کرده ورم صورت آن و گریه

 ورم صورت از نگاهش رد.  بودم ایستاده مقابلش

.  نرفت تر پایین آن از و رسید گردنم به ام کرده

 و رفت انتهایش تا و موهایم به شد کشیده و

 رد از ام شده قرمز و برهنه بازوهای روی برگشت

 پایین را سرش. شد عمیق اخمش!  انگشتانش

 :گفت و انداخت

 



 . منتظرتم اونجا!  البی تو بیا-

 

 و دست کمال در ظرفیت بی و شده هول منِ و

 قیافه و داری خویشتن ای ذره بدون پاچگی

 هراسان.  برداشتم جلو به قدمی ، گرفتن

 : گفت  و گرفت مقابلم در را دستانش

 

 ! نه اینجوری-

 

 وقتی.  نگریست را راهرو انتهای دو نگران و

 نبود راهرو توی کسی اینکه بابت از خیالش

 : گفت آرام.  کرد نگاهم دوباره شد راحت



 

 راهرو توی اینجا. نیا در جلو ریختی این حتی-

 حسابی و درست لباس یه. دارن دوربین هم

 ! پایین بیا بعد ، بپوش

 

 . رفت و بست را در و گرفت را در ی دستگیره و

 لحظات این که داشتم احتیاج زمان ها ساعت به 

 وقت.  نبود فرصت اما.  کنم تحلیل و تجزیه را

 هیجانی و بود شده فراموش سردردم.  نداشتم

 می زور سرگرد. بود گرفته را جایش انگیز شگفت

 می دل به اش زورگویی ، عجیب اما و گفت

 زورگویی به داشتم دوست عجیب و.  نشست

 . کنم عمل اش



 و کشیدم لباسم روی جلوبازی مانتوی  تند تند

 نه اما.  کردم خروج قصد و  انداختم سر به شالی

 بود آمده دستم دیگر االن تا.  نبود درست این ،

 لباس با را لباسم.  پسندد نمی را پوششی اینطور

 موهایم و کردم عوض تری پوشیده و تر رسمی

 شالم زیر و کردم جمع سرم پشت محکم را

 سمت به و زدم رنگی کم لب رژ.  ساختم پنهان

 پی در وار استرس چشمانم.  کردم پرواز البی

 چقدر که وای.  باشد رفته ترسیدم می.  بود اش

. بردم می را خود آبروی داشتم.  بودم هول

 نفس!  یافت را او باالخره هراسانم چشمان

  البته و  باشم آرام کردم سعی و کشیدم عمیقی

 آرام!  دلخور هم کمی و دار خویشتن کمی

 جایش از من رسیدن با.  برداشتم گام بسویش



.  کردم سالم. نشست من با زمان هم و شد بلند

 پشتی به و انداخت هم روی پا و داد تکان سر

 ی خیره نگاه آن حجم زیر مرا و داد تکیه صندلی

 . داد کشتن به سبزش
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 آشوب دلم و بودم کرده زنجیر هم در را انگشتانم

 . زد صدا را پیشخدمت.  کردم نمی نگاهش.  بود

 

 بدم؟ سفارش خوری می چی-

 

 . خورم نمی چیزی … من-



 

 خوردی؟ شام ؟ چرا-

 

 .نبود گرسنم!  نه … من-

 

 : گفت شماتت پر بالحنی

 

 و فرسا طاقت روز این از بعد نبود؟ ات گرسنه-

 ناهار برای اونجا که خوردنی قابل غیر غذای اون

 … پاشو!  دختر گیری می معده زخم ؟ دادن

 .  بخوریم شام جایی یه بریم پاشو



 به مرا. کردم نگاهش شگفتی و تعجب با

 همانی! ؟ کرد می دعوت شام صرف به رستوران

 و خشم شالق زیر پیش ساعت چند که

 چیزهای حق به! ؟ بودم داده جان عصبانیتش

 می سکته شنید می اگر روشنک!  نشنیده و ندیده

 دستم کار تعجبم از بازمانده دهان!  تعجب از کرد

 .کرد رسوایم و داد

 

 پس دعوتمو دیدی وقت یه.  نکن تعجب خیلی-

. کنم نمی دعوت رو زیادی آدمای من. گرفتما

 ! ها خانم مخصوصا

 



 لبانم ی گوشه ای خنده ، گریه همه آن از بعد

 . کرد خانه

 

 خبر محمود عمو به باید قبلش … فقط...  باشه-

 .میشه نگران. بدم

 

 ! حتما-

 

 از یکی با گفتم و گرفتم را محمود عمو شماره

 گیر حاال. روم می بیرون شام صرف به دوستانم

 و است وقت دیر و است شب نصف که بود داده

.  زن یا است مرد اصال و هست کی دوستت



 را سرگرد کالفه. پایین آید می گفت هم آخرش

 : گفتم آویزان لبهایی با و کردم نگاه

 

 بابام چون.  ببینه رو شما نزدیک از بیاد میخواد-

 . سپرده اون به رو من

 

 .کشیدم ای کالفه پوف اش ادامه در و

 

 : گفت 

 

 ! داره حق!  کنه می درستی کار- 

 



 شده تنگ چشمان با.   رسید سر محمود عمو

 ظن سوء با و موشکافانه.  نگریست می را سرگرد

 حسام بابا یاد که بخدا!  وای. کرد می نگاهش

 را اش شناسایی کارت سرگرد وقتی اما.  افتادم

 محمود عمو به احترام با و کشید بیرون داوطلبانه

 احترام و شد عوض عمو نگاه رنگ ، داد نشان

 بخاطر سرگرد.  گرفت را تردید و شک جای

 عمومحمود و عذرخواست او از امشب مزاحمت

 گفت ، بود چشمانش توی خاصی برق درحالیکه

 که دونید می ، سرگرد جناب نیست مشکلی "

.  سالمت به برید!  امانته من دست دختر این

 ". نکنید دیر خیلی فقط

 نشسته نادرشاهی علی امیر سرگرد اتومبیل در

 این ی همه اما ، بود مشکل کردنش باور.  بودم



 کِی. بود افتاده ساعت چند عرض در اتفاقات

 سوار و ببینم اصفهان در را او کردم می را فکرش

 به شام صرف جهت او با و شوم اتومبیلش

 و اخم همان با. بود کرده سکوت ؟ بروم رستوران

 جزء و بود همراهش دائم که جدیتی همان

 . گشودم سخن به لب.  بود شده او الینفک

 

 نمی واقعا من ، کنید باور منو حرفهای امیدوارم -

 ی رشته بخاطر. اینجایید هم شما دونستم

 عمو همراه عکاس دستیار عنوان به ، تحصیلیم

!  خب!  رزمایش این به بودم اومده محمود

 آرزو … اما اینجایین شما دونستم نمی درسته

 . باشین که داشتم



 

 نگریست می را اش جلو فقط و بود کرده سکوت

. 

 

 دیدنتون از واقعا من اما دونم نمی رو شما-

 ! دل ته از. سرگرد شدم خوشحال

 

 مختلف جاهای اینهمه سیما و صدا خبری گروه-

 و تجربه کسب برای فرصت اینهمه ، میره

 بین خانوم یه!  اینجا چرا!  هست شدن مشهور

 . نیست درست اصال مرد اینهمه

 



 من شد قرار وقتی از یعنی. شد اتفاقی راستش -

 تهیه برای که جایی اولین کنم همکاری باهاشون

 . بود اینجا ، اومدن می باید خبر ی

 

 دستم به را مِنو.  برد سنتی رستوران یک به مرا

 و زد صدا را پیشخدمت. دادم سفارش کباب. داد

 دانم نمی.داد سفارش را همان هردویمان برای

 می کردم می احساس اما ، نه یا بود عمدی

 و امروز خشونت خواهد می.  کند دلجویی خواهد

 هرچند. کند جبران را اش گیرانه سخت رفتار

 ! ظریف و زیرکانه خیلی

 



 … که دیدم. خوام می عذر  … دستت بابت-

 پماد برات برگشت موقع.  بود شده قرمز چقدر

 کنه می کم دردشو هم.  کن استفاده. گیرم می

 . میره قرمزیش هم

 آخر.  دوختم دستهایم به را نگاهم زده خجالت

 رنگ به رنگ و کشیدن خجالت وقت چه االن

 ؟ کرد می فکر چه خودش پیش حاال ؟ بود شدن

 رنگ به رنگ اینطور که افتادم چه یاد مثال من که

 برای و بود ای دیده دنیا مرد که او ؟ شدم

 خدا رو تو.   داشت تعبیری حرکتی کوچکترین

 ! زمانی پاییز نکن رفتار احمقانه اینقدر

 و داوطلبانه سرگرد. آورد را غذاها پیشخدمت

 که جوری را مان میز ، تسلط و مهارت با کامال



 به و کرد پر را بشقابم.  چید خواست می خودش

 قرار من نزدیکی در مخلفات ی همه که ای گونه

 و دوغ از را هایم لیوان.  داد ترتیب را میز داشت

 .نهاد بشقابم کنار و کرد پر آب

 

 !  دخترم کن شروع-

 

 . کردم نگاهش دلخور

 

 شش و سی شما و سالمه بیست دیگه االن من-

!  ساله شونزده مون سنی اختالف یعنی. سال

 و پدر یه سن اختالف  تونه می این بنظرتون

 باشه؟ دختر



 

 : گفت جدی و خونسرد

 

 توی که داریم زیادی قدیمی مردای!  نه که چرا-

 .شدن دار بچه سالگی شونزده

 

 : گفتم حرص با

 

 .بودن هولی های آدم چه دیگه اونا-

 



 حرف باز من و کرد نگاهم متعجب چشمانی با

 به را چشمم و گزیدم لب. بودم زده نامربوطی

 . دوختم بشقابم

 

 … که بود این منظورم … منظورم-

 

 نیا-

 

 .بخور غذاتو!  کنی توجیه نیست زی

 

 هم من به و.  کرد خوردن به شروع آرامش با و

 نوش که را اول ی لقمه. بخشید عجیبی آرامش



.  ام گرسنه چقدر شدم متوجه تازه کردم جان

 در را بشقابم ته من و بود گفته درست سرگرد

 می نگاه ام خالی پبشقاب به درحالیکه. آوردم

 : گفت کرد

 

 دادم نمی اجازه وجه بهیچ بود تمرین موقع اگه-

 اومدی. کنه می فرق االن اما!  بخوری اینقدر

 چیزایی امروز.  نمیاد خانمی دختر هیچ که جایی

 هم بعد.  تابه برنمی زن یک لطیف روح که دیدی

 نداره طاقتشو هرکسی که شنیدی درشتی حرفای

 … هم رو بازوت زخم … و

 

 : گفتم سریع. داد تکان افسوس با سری



 

 خوشحالی.  سرگرد جناب نیستم ناراحت بخدا-

 ! ها سختی این ی همه به  ارزید می شما دیدن

 

 ، نبود کردنی باور. داد می خرج به نرمش چقدر

 بداخالقِ خشنِ سرگرد همان. بود خودش خودِ اما

.  بود من ناراحتی نگران اینگونه حاال که نامهربان

 من به کمیاب و مهربان های نگاه همان از

 : گفت و انداخت

 

 اذیت بیشتر بشی نزدیک من به بیشتر هرچی-

 می اذیت خودمو کنار آدمای من!  دختر میشی

 می خطر به.  کنم می ایجاد مشکل براشون.  کنم



 آسیب من به بودن نزدیک از اونا.  اندازمشون

.  آوردم دستت سر بالیی چه ببین. بینن می

 اصال که بودم عصبی قدر اون موقع اون درحالیکه

 .کنم می چیکار دارم نشدم متوجه

 

 می فکر که بود چیزی از بیشتر وجدانش عذاب

 به بخورم قسم توانستم می. بیشتر خیلی. کردم

 او سر خودش بخاطر که اتفاقی آن و آناهید یاد

 می مقصر را خود هنوز انگار. افتاد بود آمده

 بعد آنهم. کرد می خوری خود هنوز انگار. دانست

 پس مرد این زندگی های تلخی. سال یازده ده از

 !؟ شود تمام خواست می کی

 



. میشه خوب زود خیلی. نیست چیزیش دستم -

 هرکسی برای تونید می شما. میگید اینجوری چرا

 و قوی پناه و پشت یک.  باشید امن گاه تکیه یک

 .افتخاره هرکسی برای شما با بودن.  مطمئن

 

 بازشان بعد. کرد زنجیر هم در را دستانش کالفه

 پیشانیش عمیق اخم. زد بغل را بازوهایش و کرد

. بود داده غصه و ناراحتی خطوط به را خود جای

 : گفت که کردم می دنبال را ناآرامش حرکات

 

 ! نداری خبر چی هیچ از تو! پاییز دونی نمی تو-

 



 یک دارم خبر اش گذشته از دانست نمی او اینکه

 "پاییز" که بود این ماجرا دیگر طرف اما ، طرف

 و.  شنیدم می که بود بار اولین برای.  زد صدایم

 اما. کرد آب دلم در قندی چه که نشد متوجه او

 هیچ بدون راحت اینقدر هم آن اسمم زدن صدا

 شود متوجه خودش اینکه بدون هم آن  پیشوندی

 صدایم اینگونه خودم مقابل بار اولین برای که

 معنی یک من برای ، داده انجام عجیبی کار و زده

 میزده حرف من مورد در کسی با دائم یا": داد می

 با ذهنش در و خودش با یا ، گفته می را اسمم و

 کرده می تکرار را اسمم مدام و زده می حرف من

 این تمام هم او دارد امکان یعنی این.  " است

 فهمیدم حاال که.  باشد اندیشیده من به سال یک

 که.  شود می پررنگ اینقدر غیرتش بخاطرم چرا



 دست دارد امکان که.   ام بوده مهم برایش من

 . بفشارد را ام دوستی

 

 اذیت اینقدر رو شما چی … دونم نمی من-

 که نیستین شما فقط این کنین باور اما. میکنه

 منم.  دارم غصه منم. ناراحتم منم.  دارین غصه

.  دارم احتیاج کنه درکم که دوستی و همدم به

 می یاری فراق در و دادم ازدست رو عزیزی منم

 هم غم و درد شریک اگه میشه چی.  سوزم

 . باشیم دوست هم با اگه میشه چی. باشیم

 

 بخاطر دیگه نفر یک به تونم نمی دیگه من-

 .  بزنم آسیب خودم های خودخواهی



 

 ای نارنجی نازک دختر من.  هستم قوی من-

 . نیستم

 

 دختر کردم فراموش رو آدمها با  رسم و راه من -

 ! بردار من سر از دست.

 

 .هست ای دوباره شروع یه چیزی هر برای-

 

 کافیه دیگه.  کنیم تموم رو بحث این بهتره-

 . وقته دیر. بریم باید!  خب خیلی!

 



 به و  شد بلند جایش از من رضایت ابراز بدون و

 پوستین ای ذره اگر.  افتاد راه به پیشخوان طرف

 افتاد می لرزش به بود کشیده خود دور که آهنینی

 که بودم امیدوار من اما. کرد می خطر احساس

 اتومبیل در. باشد کرده جلب را نظرش صحبتم

 کمی. کنم باز او با را صحبت سر دوباره خواستم

 گفتم هایم انتخاب و شرایط و زندگی و خودم از

 از. مادرم و پدر از. وضعیتم و دانشگاه و درس از.

 . کشاندم خودش به را بحث و.  ماهان

 

 پارسال. دارم رو تون شماره من! سرگرد جناب-

 … تونم می.  گرفتم اداری قسمت از

 



 ! نکن هم فکرش اصال-

 

 مقابل وقتی. کرد خفه نطفه در را درخواستم و

.  شد پیاده هم او ، شدم پیاده و رسیدیم هتل

 چشم باز. گرفت قرار درمقابلم و زد دور را ماشین

 : گفت تحکم با. بودند شده نامهربان هایش

 

 عنوان به خوام می … زمانی خانم … پاییز-

 نداری حق. بدم دستور یه بهت مافوقت و مربی

 ! بیای رزمایش محل به فردا

 

 ! نگریستمش رفته وا



 

 … سرگرد جناب … آخه اما-

 

 کنی می بهونه رو چیزی … کسالتی … مریضی-

 آخرین این کنم می فکر!  ضمن در.   نمیای و

 مفهومه.  ببینمت خوام نمی دیگه.  باشه ما دیدار

 ؟

 

 وجود دنیا در هم صدا و لحن این از تر خشن

 ی ریشه به تیشه میشد هم این از بیشتر داشت؟

 شد می هم این از بدتر ؟ زد دختر یک احساسات

 حال مهارتی چه با شکست؟ را دختر یک قلب

 را دلم خوب



 

 تبدیل گرفته غم مردابی به ثانیه یک عرض در

 پلک با و پوشاند را چشمانم تمام اشک.  کرد

.  شد سرازیر  ام گرفته گُر صورت روی آنی زدنی

 و عصبانیت به و نکردم کنترل را خود دیگر

 سمتش به.  کنند فضل اظهار دادم اجازه خشمم

.  کوبیدم اش سینه تخت بر دست دو با و رفتم

 بود شده میخ سرجایش. حرکت ذره یک از دریغ

 و اش همدردی و اش دوستی به که من. 

 داشتم دوباره … حاال بودم امیدوار مهربانیش

 حسرت و اشک سر از فریادی. شدم می طرد

 : کشیدم



 تو! نادرشاهی علی امیر سرگرد ی بد خیلی-

 ! شکستی غرورمو! شکستی قلبمو دوباره

 

 سمتش به دوباره و برداشتم عقب به قدم چند

 .کوبیدم مشت اش سینه بر دستم دو با و رفتم

 ! جهنم به برو!  بخشمت نمی-

 

 مواظب درحالیکه و گرفت ساعد از را دستم دو

 آسیب من به و ندهد خرج به خشونت دوباره بود

 : گفت تری آرام لحن با درمانده نزند

 



 کنترل خودتو کنم می خواهش!  پاییز باش آروم-

.  بفهم اینو. شی اذیت خوام نمی فقط من.  کن

 !  دختر کن بس! لرزی می داری! شدی عصبی تو

 

 با داشتم و نداشتم شدن آرام قصد من اما

 کشیدم می بیرون دستانش از را دستم خشونت

 و ناراحت خیلی. بکوبم مشت اش سینه بر تا

 حتی نمیداد مجال اشک و بودم شده سرخورده

 کردم می شدن تحقیر احساس. ببینمش خوب

 را سرش شکالت با که ای دختربچه احساس.

 او.  نگیرد را مادرش سراغ تا مالند می شیره

 وار هیستیریک حرکات که بود تقال در همچنان



 قدرتم تمام با همچنان من و کند کنترل مرا

 کردم رها چنگالش از را خود داشتم

 

.  زیاده زورت چقدر وجبی نیم توئه! دختر نکن -

 بسه!  باش آروم! ها میره در کتف از دستت نکن

 ! دیگه

 

 ندارد شدنم آرام برای ای چاره هیچ دید وقتی و

 و کشید آغوش به مرا غافلگیرانه حرکت یک در

 نگه دستانش میان در ارزش با شئ یک مثل

 و رفته ام طلبانه جنگ و شدید حرکات. داشت

 آغوش حجم در شگفتی با من و شد کم رفته

 سال یک حس همان تازه و. شدم غرق بزرگش



 بی آرامشی حس.  شد بیدار وجودم در پیش

 مردانه آغوش این در و ها دست این پناه در نظیر

 اخیر ساعت یک این در من و!  مطمئن و گرم ی

 طرد. بودم کرده تجربه را متضادی احساسات چه

 دوباره بعدش و شدن پذیرفته بعدش و ، شدن

 گوشم زیر.  شدن پذیرفته دوباره و شدن طرد

 : کرد نجوا

 

 چرا تو!  آروم!  باش آروم! خوب دختر آفرین-

 تو!  پاییز کنم عمل خودم ی شیوه به نمیذاری

 ! دختر ریختی بهم منو معادالت ی همه

 



 توی نجواگونه که … صدایش وای...  صدایش

 ،نه  خشک نه ، بود خشن نه … خواند می گوشم

.  بود آرامش از پر و آرام صدایش.  عصبانی

 صدایش.  کرد می اغوا را قلبم  و بود کرده زمزمه

 ، صدا این شد نمی باورم.  کرد می جادویم

 حق آناهید.  باشد نادرشاهی علی امیر صدای

 .  بود شده مرد این ی دیوانه اگر داشت

 و باال که اش سینه و کشید می که هایی نفس

 با بود آن روی بر که را ام گونه رفت می پایین

 از مرا نداشت قصد.  داد می حرکت منظمی ریتم

 !؟ بودم شده آرام حاال که من کند؟ جدا آغوشش

 بر در مرا تمام وار حلقه که را دستانش فشار 

 عجله هیچ انگار.  کرد نمی کم ای ذره بود گرفته



 احساس آن یک.  نداشت شدن جدا برای ای

 هر و گشته رها شال بند از که را موهایم کردم

 درآمده رقص به مستقل بطور خود برای  موجش

 می اشتباه کردم فکر بعد ولی. بویید می ، بود

 .کنم

 که وقتی نداشت تمامی ها شگفتی شب آن اما

 بغل مرا حرکت یک با نادرشاهی علی امیر سرگرد

 جنگل و نشاند اتومبیلش صندلی روی و زد

 : گفت و ساخت رها نگاهم در را چشمانش

 

 ! زوده رفتن هتل برای هنوز-
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 چندم بار برای و نشست فرمان پشت و

.  داشت نگه رود زاینده اطراف.  کرد سورپرایزم

 موهایم. کرد نگاهم.  بودیم کرده سکوت دو هر

 .کرد اشاره موهایم به چشمانش با.  بود رها هنوز

 



 !بپوشونشون-

 

 شال زیر به را همه!  دلچسب های زورگویی آن از

 از.  کرد می نگاه را حرکاتم.  کردم هدایت

 را روبرو شد جمع خیالش که موهایم پوشاندن

 : گفت و زد ای درمانده پوزخند.  نگریست

 

 قصد!  دختر من روز و حال با کنی می چیکار تو-

 من ؟ من از خوای می چی آخه کردی؟ منو آبروی

 . توام پدر سن

 

 دوازده. سالشه هفت و چهل من پدر!  نیستین-

 . بزرگتره شما از سال



 

 هیچ من!  دختر  بزرگترم سال شونزده تو از من-

 . خورم نمی تو با دوستی به رقمه

 

 سال و سن که دوستی!  نیست مهم من برای-

 ! خب شناسه نمی

 

 !؟ بیای کوتاه وجه بهیچ نیستی حاضر تو یعنی-

 

 .کردم اعالم را مخالفتم سر با

 



 قرار اگر.  نداره فایده اینجوری!  خب خیلی-

 چندتا باید بگیره شکل هم ای دوستی باشه

 . بذاریم قانون

 

 دور به شب سیاه دل آن در و کشید عمیقی نفس

 . شد هاخیره دست

 

 میون من کار سر وقت هیچ دیگه! اول قانون-

 . نمیشی حاضر مرد اونهمه

 رو موها خرمن این هیچوقت!  دوم قانون

 حراج رو زیباییهات و بیرون نمیریزی اینجوری

 .  کنی نمی چشمی هر



. باش نداشته صمیمیت انتظار من از!  سوم قانون

 هرکسی. کنم قبول رو ریسک این تونم نمی من

 از هر حاال.  بینه می آسیب بشه نزدیک من به

 اما ، بپذیرم بتونم شاید رو  دیدار گاهی چند

 !  نه رو اون از بیشتر

.  نفرست پیام و نزن زنگ من به! چهارم قانون

 .  نمیاد خوشم موبایل از خیلی من

 ، باشم دوست تو با قراره اگر من!  پنجم قانون

 برگرده ماهان پسره اون وقتی یعنی.  دائمیه این

 نمیاد خوشم من. نمیشه عوض قانون این هم

 .بدم تغییر هامو رویه دیگران تاثیر تحت



 هم ماهان حال شامل دوم قانون!  ششم قانون

 وگرنه. بشی محرم بهش … که وقتی تا میشه

 . هم تو میره کالمون

 حرف من ی گذشته راجب هیچوقت ، هفتم قانون

 قرمز خط ، گذشته! پرسی نمی سوال و زنی نمی

 ! منه

 از کن باور. هستم گیری سخت دوست من

 تمام روی من!  میشی پشیمون من با دوستی

 زورگو و خودخواه میشن من به مربوط که چیزایی

 نیاد خوشم و کنم تحمل رو چیزی نتونم اگه. ام

 هرچی. بگذرم کنارش از راحت نداره امکان

 من خاص های اخالق بشی نزدیک من به بیشتر

 دوستی این کنم نمی فکر. کنه می اذیتت بیشتر



 زود کنم می فکر.  باشه داشته دوامی تو طرف از

 امروزی آزاد جوون یه تو.  بکنی دل و بشی خسته

 این!  قبل نسل یک متعصب مرد من و هستی

 ظاهره و صورت! نمیشه جور و جفت هم کنار دوتا

 جورایی یه!  زنه نی آدمو چشم!  نداره زیبایی ی

 نمیاد در جور هم عقل با!  داره نخراشیده ظاهر یه

 اما!  دیده ای دوستی همچین حاال تا کی آخه! 

 نمی قبول تو حاضر درحال بگم هرچی من!  خب

 ! بفهمی تا کنی اش تجربه خودت بذار.  کنی

 

 حرفهای.  باشد کرده قبول شد نمی باورم

 بعد ، لبخند. شنیدم نمی اصال را اش ناامیدکننده



 اینکه ترس از.  چسبید می عجب ها اشک آن از

 : گفتم شود عوض نظرش مبادا

 

. یکیش بجز!  قبول هاتون قانون ی همه باشه-

 ، نداره اشکال کنین می محروم ندیدنتون از منو

 که.  نکنین محروم صداتون شنیدن از لطفا ، اما

 رو اسمش که نباشه هم ها زدن حرف این اگه

 نمی رو چهارم قانون!   دوستی گذاشت نمیشه

 خسته کشم، نمی پس پا من! ضمن در.  پذیرم

 ! نشناختین منو هنوز!  شم نمی

 

 : گفت و کشید آهی

 



!  ریختی اشک من رفتار بخاطر دوبار امشب-

 ! دختر تلخه و سخت همینقدر من با دوستی

 

!  راستی!  آوردین در دلم از هن هردوبار ولی -

 کنین می تلفظ تر قشنگ خیلی رو پاییز!  پاییز

 ! سرگرد

 

 تکان افسوس حالت به را سرش و کرد نگاهم

 .داد

 

 ضرب عجب!  ندیدم دختر تو از تر دنده یک-

 ! داری هم دستی



 

 :وگفتم خندیدم

 

 ، ارتش زمینی نیروی سرگرد که دونم می-

 قبول بازم اما ، میگه من خوشی دل برای اینوفقط

! 

 

 به رو زنی هیچ ورود ی اجازه که ساله ده من-

 گپ حد در حتی. دقیقه یک حتی.  ندادم زندگیم

 بهم خودتو کیاستت و سیاست با بدجور.  گفت و

!  ازگاهی هر دوستِ فقط زمانیِ پاییز انداختی

 ای گریه و طبع نازک خیلی اوال چون پذیرفتمت

 باور دوما ، دی می دستم کار داری دیدم و هستی



 قالب در اونم همدردی فقط و فقط قصدت کردم

 کمک همدیگه به تو قول به شاید تا!  دوستیه

 مطمئن!  فراق این و دردها این تحمل برای کنیم

 جزء و ده نمی رخ این از فراتر چیزی هستم

 دیگه؟ درسته. نیست هم تو های درخواست

 

 چیزی از تر پایبند من!  سرگرد باشید مطمئن-

 . کنید می تصور که هستم

 

 ! نبودیم اینجا االن نبودی اگه ، دختر دونم می-

 

 بگم؟ قانونمو من حاال-



 

 .کشید بلندی سوت

 

 باز که نه بگم! ؟ مگه بذاری خوای می قانونم-

 ! شنوم می بگو! پهنه گریه بساط

 

 : گفتم و خندیدم

 

 ! پاییز فقط و فقط ، نه دختر ، آخر و اول قانون-

 



 همیشه رودِ زاینده کنار و مهتاب نور زیر شب آن

 من برای سال یک از بعد سرگرد ، تشنه اما زنده

 .کرد صادر را خودش با دوستی مجوز

 

 تر آرام همیشه از حاال اش وحشی چشمان جنگل

 مردانه جذابیت مهتاب نور این در رخش نیم. بود

 این دل در من و. کرد می برابر چند را اش

 چقدر ، تنهایی این و غریب شهر این و تاریکی

 .  کردم می امنیت احساس مرد این کنار در

. ماندم هتل در سرماخوردگی ی بهانه به را فردا

 سرگرد حرف روی قیمتی هیچ به نبودم حاضر

 دیشب که او. برنجانم خود از را او و بزنم حرف

 می که او. بود داده نشانم را مهربانش روی آن



 قلبش پستوهای در را خویی نرم و محبت دانستم

 و خشن ظاهر این پس در و  بود کرده پنهان

 بود شده حاضر که او. بود ساخته نهان ، خشک

 ده های کلیشه تمام روی پا من از دلجویی بخاطر

 از بعد که او.  کند بغلم … و بگذارد اش ساله

 و بود نخواسته اش زندگی در را زنی هیچ آناهید

  را اش زندگی حریم به ورود ی اجازه من به حاال

 . بود داده ، دوست قالب در هرچند

 

 که بود ناهار میز سر ، بازگشت از بعد روز چند

 .  کشید پیش را سرگرد حرف باباحسام

 

 شدی؟ آشنا جدیدی آدم با!  پاییز-



 

 محمود عمو مطمئنا. شد فعال هایم شاخک

 .بود داده گزارش

 

 از چرا دیگه ، رسیده کمال و تمام که ها گزارش-

 ؟ پرسین می من

 

 . بشنوم خودت زبون از خوام می-

 

 من زندگی از ماهان مثل هم رو یکی این که-

 !؟ کنین محوش

 



 گفت و گذاشت بشقاب در را قاشقش حسام بابا

: 

 

 حرف بزنیم حرف تو با کالم دو ما شد! اکبر اهلل-

 نکشی؟ پیش رو پسره اون

 

 .انداختم پایین را سرم

 

 . خوام می معذرت-

 

 ! جدید آدم این از نگفتی.  خب خیلی-

 



 مربی عنوان به ملی تیم تمرینات موقع … خب-

 از.  بود شده دعوت فدراسیون توسط موقت

 این توی که هم بعد. شناسمش می اونجا

.  بیرون رفتیم شام شب یه و دیدمش رزمایش

 . هست ارتش زمینی نیروهای از.  همین

 

 : گفت و کرد نگاه برانگیز تحسین پدرم

 

 .بشیم آشنا هم با تا کن دعوتشون شب یه-

 

 ؟ باباحسام فکرتونه توی چی! ؟ دعوت-

 



 گرفته تصمیم درست زندگیت توی بار یه اگه-

 االنه همین ، باشی کرده انتخاب درست و باشی

 ! دخترم

 

 با.  دواند ریشه هایم سلول تمام در عصبانیت

 : گفتم التهاب  پر صورتی و لرزان صدایی

 

 که تو!  منه دوست فقط اون!  خدا رو تو!  بابا-

 ! ماهانه من آخر و اول انتخاب دونی می

 

 ؟ کنی بدبخت خودتو گرفتی تصمیم تو-

 



 ! شم می خوشبخت ماهان با من -

 

 : گفت و کشید ای کالفه پوف پدرم

 

 باز رو همیشگی و کهنه بحث این دوباره بهتره-

 دعوتش دوستت عنوان به!  خب خیلی.  نکنیم

 ! کن

 

 دیدار این از ای دیگه انتظار اگه بخدا ولی! باشه-

 … باشین داشته

 

 ! کن تمومش!  ندارم-



 

 صورتم به را متاسفش و افسوس پر نگاه و

 وطن به ماهان بازگشت موعد به هرچه.  پاشید

 بیشتر و بیشتر ام نگرانی شدیم می تر نزدیک

 ماهان با رابطه در تنها نه حسام بابا.  شد می

 هم تر گیر سخت روز به روز که بود نشده تر نرم

 برخوردی چه ماهان با بود قرار دانم نمی. شد می

 نه یا بشکند را قلبم بود قرار باز آیا و باشد داشته

 ! 
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 با من که کند قبول توانست نمی اصال اما مارال

 شده دوست او با اینکه با و بگذرانم وقت سرگرد

 . بود ماهان به خیانت کار این او نظر از. باشم

 

 تو!  پاییز باشی کرده اینکارو نمیشه باورم-

 فکر کار این تبعات به ذره یه!  دختر ای دیوونه

 دوست رو دیگه یکی آدم میشه مگه آخه نکردی؟

 دوست دیگه یکی با نبودش در و باشه داشته

 به اینو خوای می چجوری نکردی فکر بشه؟

!!  بگی خوای نمی اصال شایدم یا بگی؟ ماهان



 تونستی خوبی این به.  رفته ماهان دوساله االن

 رفتی که بود مرگت چه آخه بیاری، تاب دوریشو

 اونم!  دادی نظامیه یارو اون به دوستی پیشنهاد

 چرا ببینم بگو اصال!  نمیشناسیش اصال که کسی

 بذاره؟ برات رو قوانین و شروط و شرط این باید

 باید ماهان اومدن از بعد حتی بگه بهت باید چرا

 زوم ماهان اومدن روی باید چرا ؟ بمونیم دوست

 توی اونم مختصر توضیح یه فقط که تو کنه؟

 داده ماهان راجب ماشین توی رفتنتون مسیر

 از کنه؟ تاکید اومدنش و اون روی باید چرا. بودی

 نمیاری دوام دوستی این توی گفته تو به طرف یه

 گرفت شکل مون دوستی اگه گفته طرف یه از و

 نقشه برات اگه آخه!  باشه داشته ادامه ابد تا باید

! ؟ کنه فکر ذره یه نباید آدم چی؟ باشه داشته ای



 قبول دوستیتو دست و کنه بغلت باید چرا اصال

 جدیت و مخالفت همه اون از بعد هم اون ، کنه

 ناگهانی ی رویه تغییر این ؟ گیریش تصمیم توی

 تو گریه خب نیست؟ غریب و عجیب بنظرت ،

 تموم و گفتی می بهش وبیراهتو بد و کردی می

 بچه که اون!  دیگه کارش پی رفت می و شد می

 و بیاد درد بهدلش تو آه و اشک دوقطره با نیست

 چیزی یه وسط این.  کنه فواره احساساتش

 اینو ناقصم عقل این با من!  پاییز نیست درست

 نتونستی دانشگاه اول شاگرد توئه اما فهمیدم

 کنی می عمل احساساتی همیشه که بس بفهمی؟

 ها دیوونه مثل که ها موقع اون مثل دقیقا!  دیگه

 برای رو زمان و زمین و بودی شده ماهان عاشق

 درآورده باباتو پدر و بافتی می هم به داشتنش



 آدم اما!  پاییز نیستی بشو عوض تو!  بودی

 ! شده عوض انگار روبروت

 

 به من نداره امکان.  نیست اینجوری اصال-

 قاطی باهم رو عشق و دوستی. کنم خیانت ماهان

 نیستم دوست مانی با االن من مگه!  مارال کردی

  نداریم؟ آمد و رفت و

 

 خودت و بوده ماهان اعتماد مورد مانی که اوال-

 موضوع این با هیچوقت دونی می خوب هم

 بغل رو مانی حاال تا کی دوما.  نکرده مخالفت

 ! ندیدم که من ؟ تورو اون یا کردی

 



 ، بود آنی تصمیمی یک کردم بغل اونو من اینکه-

 که انگیزی غم و سنگین حرفای اثر در شاید

 بود اشتباه که دارم قبول!  خوب و. بودم شنیده

 دونم نمی … خب … کرد بغل منو اون اینکه اما!

 بازی دیوونه داشتم موقع اون چون شاید … چرا

 شایدم. زدم می کتکش کولیا مثل و درمیاوردم

 احساس کردم اینکارو خودم بار اولین برای چون

 .نداره اشکالی انجامش و داره اجازه کرده

 

 راحتی همین به!  دختر دیگه میگم دارم همینو دِ-

 چه نیست معلوم حاال و دادی اجازه بهش

 که هایی غیرت این اصال. بکنه ممکنه غلطایی

 یا خواهرشی تو مگه چی؟ یعنی کنه می خرجت



 برات رو کارها این بخواد که خاصشی مخاطب

 مگه؟ بیکاره. بکنه

 

 دوستی توی شرایطی و رفتار هر با گفت اون-

 تبعش باب چیزی یه وقتی و بیاد کنار تونه نمی

 کن باور!  مارال آخه.  کنه می عنوانش نباشه

 با بخواد و باشه رسیده راه از که نیست اینجوری

 سال یک این مطمئنم من. بشه دوست من

 اون و من اولِ برخورد اون به رو گذشته

 ! کرده فکر دوستیم درخواست حتی و ناپرهیزیم

 



 کردی؟ ازش درخواستی همچین که داشتی کِرم-

 نبودیم؟ کافی برات و بودیم مرده دوستات ما آخه

 ! پاییز کنم درکت تونم نمی اصال

 

 از و داد تکان افسوس حالت به را سرش مارال

 هم روی را چشمهایش حرص و کالفگی شدت

 قیافه به چشمش ای دقیقه چند شاید تا گذاشت

 انجام بدی کار چه من برود یادش و نیفتد ام

 این ، تنهایی این که دانست نمی او اما. ام داده

 دور آدم عالمه یک اینکه وجود با هم آن کسی بی

 که دانست نمی او!  چه یعنی هستند برت و

 او با هرچقدر من و بدهد دلداری من به هرچقدر

 و روح تسکین تواند نمی بازهم ، کنم درددل



 جای هیچوقت چون باشد ام خورده زخم روان

 هیچ و نکرده درک را بزرگ غم این و نبوده من

 دلیل همین به و!  است نکرده تجربه را فراقی

 بی دل تسکین هم هایش همدردی ترین خالص

 غم ومادرم پدر حتی.  نیست ام افسرده و قرار

 تالم و تاثر در و نمیشناسند رسمیت به مرا عظیم

 ها آن نظر از اصال و. کنند نمی همراهی مرا آن

 اتفاق آن!  روز آن اما.  است نیفتاده خاصی اتفاق

 و بود چه دانم نمی!  نادرشاهی امیرعلی سرگرد! 

 را دردش. کردم اعتماد او به من اما ، شد چه

 تمام با و کردم احساس نزدیک خودم به خیلی

. نمودم دوستی این حفظ و ایجاد در سعی وجودم

 نمی اما. میشوم آرام او با که دانستم می من

 شرایط این در تنها و تک که حاال و چرا؟ دانستم



 بعد و بودم شده گرفتار کسی بی و تنهایی سختِ

 من همدرد که بود شده پیدا کسی وقت اینهمه از

 می فواره غم چشمانش از و داشت غصه و بود

 د و کرد

 

 و داشتنش برای نباید چرا ، کرد می رکم

 نمی من. کردم می تالش خودم کنار در حضورش

 شود ختم کجا به بود قرار قصه این پایان دانستم

 با برخوردی چه سرگرد بود قرار دانستم نمی ،

 و خودم از من بود هرچه اما ، باشد داشته من

 عاشق من. بودم مطمئن ماهان به احساسم

 شدنی پاک.  نبود شدنی انکار این. بودم ماهان

 بود احساسی و عشق.  نبود شدنی حذف.  نبود



 اما.  بود دوانده ریشه وجودم در کودکی از که

 ربود می من از را تحمل و تاب ، تنهایی این االن

 سرگرد حضور و کرد می ام بیچاره داشت و.

 خود که او.  شد می قرارم بی دل بر تسکینی

 و فکر در ها سال که داشت دیگر ای معشوقه

 که او.  بود کرده زندگی معشوقه همین با خیالش

 فرازمینی عشق و بود دیگری کس عاشق خود

 خطر بی من برای او از کسی چه. داشت را خود

 هم دل تسکین و مرهم او و من نباید چرا!  تر

 یک من و است مرد یک او صرفا چون ؟ باشیم

 هردو درحالیکه باشد دوستم تواند نمی چرا! ؟ زن

 او از من مگر. هستیم ای جداگانه آدمهای عاشق

 از توقعاتی چه مگر چه؟ من از او و خواهم می چه

 به شبیه اویِ دانم می همینکه داریم؟ همدیگر



 نه ، بزنم حرف او با گاهی از هر که هست منی

 ، معمولی و عادی های حرف حتی ، دل درد صرفا

 برای خود همین ، است من همدرد که کسی با

 .  کافیست  شدنم درک احساس

 آن با هم آن ، کرد قبول براحتی چرا دانم نمی من

 البته که ، اش جدی و خشن و خشک ی روحیه

 بر پوستینی خشن و خشک ی روحیه این مطمئنم

 ذات و اوست ی مهربانانه و لطیف ی روحیه روی

 شرایطی بخاطر فقط و فقط و نیست اینگونه او

 دراین اینگونه آورده، پدید برایش روزگار که

 واقعا من. است رفته فرو خشن و خشک قالب

 روی و گذاشت ماهان روی دست چرا دانم نمی

. دانم نمی را چیزها خیلی واقعا من کرد؟ تاکید او

 ی خواسته ها ندانسته این بخاطر توانم نمی اما



 این و کنم قبول را نگرانم دوستِ ی نگفته

 به دوباره و  گویم ترک نکرده شروع را دوستی

. شوم پرت کسی بی و تنهایی عمیق چاه همان

 از من.  ندارم را شدن تنها دوباره جسارت من

  نشدن درک و شدن کس بی و تنها دوباره

 . ترسم می نداشتن وهمدرد

 اشک دوقطره با که نیست بچه او گوید می مارال

 را ام دوستی دست و بیاید رحم به دلش من

 پیش اتفاقات حلم شدت از که او اما. بفشارد

 این داند نمی که او. ندارد خبر مرد این بر آمده

 ی حادثه چه و کرده تحمل را عمیقی درد چه مرد

 اینطور که است گذاشته سر پشت را ناگواری

 تردید و شک ی دیده به را بودنش احساساتی

 های گریه تحمل و عطوفت و مهربانی. نگرد می



 می دیده وفور به مرد این در نداشتن را زن یک

 و یخی قالب همین زیر!  ام دیده من.  شود

 زیر. است کشیده خود دور که آهنینی پوستین

 تنیده خود قلب روی که فوالدی های تار همین

 .  است

 را مرد این های حساسیت و شکنندگی مرز مارال

 نمی شاید و باید که آنطور هم من حتی. داند نمی

 شاید ، است کرده قبولم چرا دانم نمی واقعا. دانم

 رفتارم خلوص به شاید. هستم آناهیدش شبیه

 پی من چون هم او شاید.  است برده پی

 و باشد فقط که گردد می دردسر بی همدردی

 چرا ، نه اگر.  باشد جمع بودنش به خیالش فقط

 از هر را سال یک این تمام کنم احساس باید

 که است درست! ؟ است اندیشیده من به گاهی



 دست فشردن در اش سریع و آنی گیری تصمیم

 نمی من اما ، است برانگیز شک ، من دوستی

 دلیل اوقات گاهی!  کنم شک مرد این به توانم

 و روی می جلو باز اما دانی نمی را چیزها خیلی

 راه دلت به شک ای ذره حتی و کنی می پیشروی

 جلو باید که میدانی فقط اوقات گاهی ، دهی نمی

 آینده استقبال به و بسپاری حوادث به دل و بروی

 .  کنی پرواز نامعلومت ی

 هم آن ، است الهی موهبت یک این اوقات گاهی

 ی چاره خودش از فقط و ، خودش از که وقتی

 خواسته را قرارت بی دل تسکین و هایت درد

 های گریه جواب و خدا خواست این شاید!  باشی

 قرار راهم سر سرگرد که بوده تنها منِ ی شبانه

 می حضورش برای هردلیلی به من.  است گرفته



 ، باشد که دلیلی هر به اما!  کنم فکر توانم

 هستم قبل از تر آرام االن … ناخواسته و خواسته

! 
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 امیرعلی

 

 



 

 بخوابم توانم نمی هنوز من و رسیده نیمه به شب

 نمی بند یکجا و خورند می چرخ ذهنم در افکار. 

.  کنم می باز را پنجره و شوم می بلند.  شوند

 و وزد می خانه درون به شبانگاهی خنک نسیم

 و ندارد آمدن خیال ، خواب.  کند می تازه را روحم

 به.  کند می سفر ها دست دور به ناخودآگاه ذهنم

 که سمج البته و زیبا دختری به!  قبل سال یک

 است شده من زندگیِ روزهای این اصلی درگیری

 . 

 

 ی جلسه سر بار اولین که وقتی اول روز همان به

 موشکافانه آنطور او و بودم شده حاضر تمرینشان



 دنبال به و کرد می نگاه رادان همسر کنار در مرا

 احتمالی های گیری خرده برای کوچک ای نکته

 با زیبا دختری!  دیدمش می بار اولین برای!  بود

 و فرفری موهایی با دخترانه خاص های ظرافت

 !  عسلی چشمانی و طالیی

 مورد را تیم به شده دعوت اعضای تمام قبل از

 کوشا دختر او دانستم می. بودم داده قرار بررسی

 همیشه.  هست هم آور مدال و است پرتالشی و

 و کردم می گزینش و کرده پیدا را ها استعداد

 و کردم می ریزی برنامه استعدادشان روی

 ها همان از هم دختر این. دادم می پرورششان

 فقط.  باشد آفرین افتخار توانست می که.  بود

 ای روحیه و ، کردم می تقویت را اش روحیه باید

 شرایط در باال تحمل قابلیت با محکم و سخت



 اعتماد و ، کردم می ایجاد او در را نامساعد

 . بردم می باال را بنفسش

 بصورت بداند اینکه بدون تمرین جلسات طول در

 پیاده او روی را  هایم ریزی برنامه نامحسوس

 می. بودم رسیده قبولی قابل نتایج به. کردم می

 خود تا کند می تمرین دیروقت تا شبها که دیدم

 در را حواسش و دقت تمام.  کند ثابت من به را

 می معطوف من به تمرینی و روانشناسی جلسات

 با.  ببرد بکار را بهترینش کند می سعی و کند

 می سعی اما داشت من از پنهانی ترس اینکه

 در کردن نگاه جرئت رفتارم با. ندهد بروز کرد

 که زمانی آن مثل.  بودم گرفته او از را چشمانم

 خیره هم به باید نگاهمان ، تمرکز تمرینِ برای



 و ، کند تحمل را این نتوانست او و بود می

 .دزدید من از را نگاهش

.  کرد می فرق قضیه اما انفرادی جلسات در

 سخت ها بچه ی همه به گروهی بصورت هرچه

 کردم می سعی انفرادی جلسات در ، گرفتم می

 تقویت به بیشتر و کرده کم را گیری سخت این

.  بپردازم تحسین و تایید روش از آنها ی روحیه

 با. نبود مستثنی قائده این از نیز زمانی پاییز و

 در را او بود خواسته طاهری خانم از که شدم خبر

 معرفی انفرادی جلسات آخر نفر عنوان به لیست

 و دارد هراس من از که بود معلوم وضوح به. کند

 گذاشته سن به پا جدیِ و خشن مرد این از

 به لب وقتی دلیل همین به.  آید نمی خوشش

 باالترین که شد متوجه ،وقتی گشودم تحسینش



 البته و تعجب از چشمانش ، است گرفته را نمره

 آمد وقتی روز آن.  درخشید و زد برق شادی

 را موهایش.  نشست مقابلم در آرام و معصوم

 های خرمن ، بودند کرده فرو مقنعه در بزور انگار

 و بود معلوم اش مقنعه زیر از که رهایش

. داد می نشانش زیباتر ، صورتش جلو از همینطور

 روی عادت بنابر تا رفت می داشت دستم

 جلو که!  مقنعه داخل بفرستد و بنشیند موهایش

 چشمانش چقدر.  گرفتم را سرکشم دستان

 ، درشت و عسلی چشمان آن با.  بود درشت

 هرچه و بود کالفه.  داشت هراس. کرد می نگاهم

. شود خالص فضا این از خواست می زودتر

 فهمید وقتی و هست انتظارش در چه نمیدانست



 جای شادی ، است شده من لیست اول نفر

 .گرفت چشمانش در را هراس

 نگاه. بود فردی به منحصر دختر زمانی پاییز 

 می آمد و رفت باشگاه درآن که ها خیلی ی خیره

 بی جز دختر این از اما. دیدم می او روی را کردند

 خیره چشم اینهمه به نسبت توجهی بی و تفاوتی

 به وقتی. بودم ندیده دیگری چیز ، مشتاق و

 را اعتراضش دلیل کرد اعتراض "گفتنم دخترم"

. کردم نمی درک را حساسیتش و فهمیدم نمی

 در مساله این و بود من دختر جای واقعا او خب

 مهم او برای گویا اما.  نداشت چندانی اهمیت کل

 . آمد نمی خوشش و بود

 



 دیگر ، افتاد آناهید برای که اتفاقی از بعد

 را ام خانه ، هایم ماموریت برای مگر نمیتوانستم

 وابسته ام خانه به.  کنم ترک طوالنی مدت به

 و یافتم می را آناهید که بود آنجا فقط. بودم شده

 همیشه مادرم و. کردم می احساس را حضورش

 باید گفت می.  داشت شکایت مساله این از

 اینطور گفت می. کنم زندگی آنها با و برگردم

 احساس ، اما من.  ندارد قرار و آرام دلش اصال

 می دور آناهید از کنم ترک را خانه اگر کردم می

 درد، آن زخم سال اینهمه از بعد هنوز. شوم

 به را خود توانستم نمی هنوز.  بود تازه و عمیق

!  من.  بودم مقصر من. ببخشم اتفاق آن خاطر

 خاطرات به توانستم می چطور پس!  لعنتی منِ

 ! ؟ بکنم دل خانه این از و کنم پشت آناهید



 خانه در را شام ، چهارشنبه هر مثل هم شب آن

. داشتند حضور خانواده ی همه و بودم پدری ی

 اش ساله سه دختر و همسرش اتفاق به الهام

 همراه به ترم کوچک خواهر الناز! دایی نازنینِ

 تازه که ماکان اش بامزه کوچولوی پسر و همسر

 بزرگم برادر امین. بود شده اضافه خانواده این به

 و رامین قلویش دو پسر ودو همسر اتفاق به

 تا که رادین

 

 شدت به دو این.  شد می سبز لبشان پشت زه

 تصمیم هردو.  بودند داده قرار خود الگوی را من

 رفته راه و بروند افسری ی دانشکده به داشتند

 ی نحوه و رفتار حتی آنها. بگیرند سر از را من ی



 و جدیت حتی. کردند می تقلید مرا کردن صحبت

 . بودند داده قرار الگو را رفتارم خشکی

 

 در من و بودند شام میز چیدن مشغول ها خانم 

 داماد های صحبت به و بودم نشسته مردان جمع

 دوقلو که شدم متوجه.  دادم می گوش امین و ها

 حتی و است من جمع حواسشان کامال ها

 چشم ی اشاره با. کنند می تقلید مرا نشستن

 تغییر را نشستنم طرز بعد.  ساختم متوجه را امین

.  انداختم راست پای روی را چپ پای و دادم

 از را موبایلم.  کردند را کار همین دو هر که دیدیم

 آن در بعد و انداختم آن به نگاهی و درآوردم جیب

 تکرار را کار همین دقیقا.  انداختم جیب یکی



 نیاوردم خود بروی اما بود گرفته ام خنده. کردند

 زد لب شوخی به و داد تکان برایم سری امین.

! " هات زاده برادر از ،اینم بگیر تحویل و بیا" که

 به. شد اضافه مان جمع به تازه  جان آقا

 قل دو هر که دیدم. شدم بلند ازجایم احترامش

 :گفت آقاجانم. کردند را کار همین

 

 قبلی ماموریت!  خودت از خبر چه! پسرم بشین-

 .کشید طول خیلی

 

 نمی مدتی دیگه عوض در خب اما!  درسته بله-

 تیم آموزشی کارهای دارم فعال ، ماموریت رم

 .دم می انجام رو انتخابی تیراندازی



 

 بغل را اش تپل و کوچک پسرک حالیکه در الناز

 : گفت سالن طرف آن از بود کرده

 

 نهایی انتخاب توی قراره که گفت می روشنک-

 گفت می.  کنی شرکت ملی تیم برای شون

 طاقت تمرینای با.  گیره سخت خیلی سرگرد

 . آورده در پدرمونو فرساش

 دختر آن به یادم لحظه آن در چرا دانم نمی من و

 .افتاد موفرفری بلوند

 

 :گفت امین



 

 طرفا این بیا بیشتر. هستی مدتی یه پس-

 .کنی نمی ول و خونه اون به چسبیدی. ببینیمت

 

 بر شبا فقط. داداش مشغولم شب تا صبح من-

 .خونه میگردم

 

 هستی؟ متوجه ، نگرانته خیلی جون خانوم-

 دنیا از دستش نکرده خدایی کنه می فکر همش

 . بینه نمی گرفتنتو سامون و سر و میشه کوتاه

 

 !  داداش دارم وسامون سر من-



 

 : گفت آقاجان

 

 دلش تو ازدواجِ با فقط جونت خانوم!  ازدواج-

 .. میشه قرص

 

 دونین می منو وضعیت که شما!  اهلل اال اله ال-

 تکرار گفتنش!  دارین خبر چیز همه از!  آقاجون

 ! مکرراته

 

 سفره سمت به همه داداش زن صدای با

 کرد می نگاهم مشتاقانه مادرم. شدیم فراخوانده



 از بود حواسش مدام.  بود غذاپخته عالمه یک. 

 اش شب چهارشنبه هر کار. کنم امتحان چیز همه

 آشوبش و نگرانی دل باعث اینکه از.بود همین

 به توانستم نمی ، اما شدم می شرمنده بودم

 ی عهده از مجدد ازدواج.  دهم تن اش خواسته

 قربانی نفر یک که یکبار همان. آمد برنمی من

 بود کافی دیگر ، شد خودخواهانه ی خواسته این

 نفر یک که باشم خودخواه آنقدر نمیتوانستم. 

. دهم قرار خطرناک شرایط این در را دیگر

 بود من مجازات عمر آخر تا هم آن مطلق تنهاییِ

 بالینش هم ، همسرش از بود نتوانسته که کسی! 

 برابریک در ، جانش و دل عزیز ، ناموسش ،

 قدر همین باید کند حفاظت عوضی و دزد مشت

 ! بیشتر حتی یا و شد می مجازات



 

 کوچکش دستهای با زمانی پاییز که لحظه آن اما

.  ریخت هم به معادالتم ی همه ، زد بغل  مرا

 زن یک نبود قرار.  بیفتد اتفاقی همچین نبود قرار

 به مرا راحتی به که شود نزدیک من به اینقدر

 در من ، عمر آخر تا نبود قرار ، بکشد آغوش

 کم دختر این اما. بگیرم قرار شرایطی همچین

 آن با سپیدروی ی چهره ظریف و سال و سن

 موهای این با ، عسلی و درشت خیلی چشمهای

 چندان نه هیکل این و مقنعه از فراری و پریشان

. کرد غافلگیر مرا ، توپُر کمی و ریزنقش و الغر

 تا زور به قدش ساله بیست نوزده دختر این

 موازات به دستانم!  رسید می ام سینه ی قفسه

.  کردم می نگاهش زده شگفت و بود باز بدنم



 ازکجا را جسارت این بود؟ کرده جرئت چطور

 و ریخت که اشکی همه آن از بعد بود؟ آورده

 غصه از که حرفهایی و کرد بارانی که چشمانی

 سال و سن کم دختر این آخر.  زد بزرگش های

 ! ؟ چه یعنی غصه و غم دانست می هم

 می عصبی مرا این و بود ریخته بهم را معادالتم

 زایل را ام داری خویشتن کردم می احساس. کرد

 شده هایی حس شدن بیدار باعث و است کرده

 نداشتم شدنشان بیدار به تمایلی چندان که است

 عصبانی و گرفتم گارد مقابلش در دلیل همین به. 

 راندمش خودم از و کشیدم فریاد سرش و شدم

 از چطور آتی روزهای در ، آن از بعد که دیدم و! 

 من از و کرد می فرار هایم چشم به کردن نگاه

 . جست می دوری
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 که ای بیچاره. بودم ترسانده بدجور را بیچاره

 مغزم به کنه مثل و رفت نمی بیرون فکرم از حاال

 دیگر ، آموزشی ی دوره آن از بعد. بود چسبیده

 نمی. کردم می شکر رو خدا این بابت و ندیدمش

 سخت تصمیمیات که باشد کسی او خواستم



. کند متزلزل را  خودم با رابطه در من ی گیرانه

 باورم.  کردم رد را تیراندازی تیم دعوت بار چند

 می فرار تیم از دارم دختر یک بخاطر شد نمی

 زمانی پاییز حضور. بود همینطور اما ، کنم

 داده قرار الشعاع تحت را کارهایم و تصمیمات

.  نداشتم آسایش دستش از هم خانه در. بود

 ده این در من. رفت می رژه اعصابم روی فکرش

 با حتی. بودم روبروشده زیادی دختران با سال

 های نقشه و ها سیاست ی نتیجه که زیادی موارد

 قرار موقعیت و مکان یک در بود جان خانوم

 سیاست و دلبرانه های رفتار بعضاً.  بودم گرفته

 ترین کوچک اما. بودم دیده اینها از ای زنانه های

 را فکرم ثانیه یک حتی و نداشتند برایم اهمیتی

 ،این زمانی پاییز فکر اما. کردند نمی مشغول



 رهایم که بود چطور دانم نمی ساله نوزده دختر

 آن در که عمیقی غم بخاطر شاید. کرد نمی

 روی از که هایی اشک یا و ، بود درشت چشمان

 باورشان لحظه آن من و میریخت غم و درد

 که دختر این تفاوتی بی و غرور یا و ، بودم نکرده

 داد نمی نشان خود از من جذبِ برای تالشی هیچ

 های جذابیت ، زنها از خیلی مانند اینکه یا و ،

 برای را خود خاص صدای و لوندی و جنسی

 من در اینکه یا و ، برد نمی بکار مخاطبش جذب

 جز آغوشش  که داشت وجود اطمینان این

 ها این شاید. نداشت دیگری هدف هیچ همدردی

 می. داد می نشان دیگران از متفاوت را او

 هدفش عنوان به مرا که بخورم قسم توانستم

 به من کردن مجذوب برای تالشی و بیند نمی



 حسی ، بود همدردی بود هرچه.  کند نمی خودش

 ! دیگر چیز نه و بود همدلی.  بود انسانیت از ناب

 شناخته خوب را زن جنس آناهید لطف به من

 از او اما نبودم او با زیادی مدت اینکه با.  بودم

 به را خودش قهار روانشناس یک مثل اول همان

. کرد می معرفی من به خوب ، زن یک عنوان

 و احساساتش و خودش راجب ابایی هیچ بدون

 آموخت می من به و کرد می صحبت نیازهایش

 چگونه زن جنس با متعدد و مختلف موارد در

 چون و شنیدم می مشتاقانه من و. کنم برخورد

 داشته او مقابل در را رفتار بهترین خواستم می

 و کردم می تحلیل را حرفش ی کلمه کلمه ، باشم

 عمل آن به نهایت در و پرسیدم می سوال او از

 و تجربه بی هم همچین دلیل همین به. کردم می



 رفتارهای و. زن یک رفتارهای از نبودم اطالع بی

 اشتباه بودم مطمئن و فهمیدم می را پاییز

 .نمیکنم

 

 با هم آن.  دیدمش قرارگاه در که روز آن از وای

 کوتاه و جذب های لباس آن و قیافه و ریخت آن

 درشت چشمان آن و شده رها موهای آن و

 اینهمه  …  و غلیظ آرایش آن و مشتاق عسلی

 نمی!  مردانه خشن فضای این در هم آن!  زیبایی

 تا عصبانیت و زد بیرون ام کله از دود چرا دانم

 بازویش و شدم دیوانه و کرد نفوذ استخوانم مغز

 بخاطر فقط یعنی. درآوردم روز و حال آن به را

 ؟ بود آورده من پناه من آغوش به قبال که بود این



 دلش روی گفت می که دردی و غم بخاطر آنهم

 تمام سال یک چون یا! ؟ کند می سنگینی

 بی و وقت و کنم بیرونش فکرم از بودم نتوانسته

 او به نسبت شد می وبیداریم  خواب مزاحم وقت

 ها این! ؟ کردم می غیرت و مالکیت احساس

 دخترک و کند باد غیرتم رگ که شد می دلیل

 !بترسانم؟ جنون مرز تا را غریبه ی بیچاره

 نزدیک که دانم می فقط. دانم نمی بود شده چم

 پودر ام قوی های پنجه در اش ظریف بازوی بود

 و ترسیده و گریان را دخترک وقتی.   شود

 بازوهایش دردِ و ترس از که دیدم زده وحشت

 همچون.  آمدم خود به تازه پیچید می خود در

 ای گربه چنگال در که دیده باران گنجشک

.  کرد می نگاهم ، باشد اسیر گرسنه و خشمگین



 مظلوم و معصوم اش درشت های چشم آن چقدر

 تمام ظالمانه و خودخواهانه چه من و.  نمود می

 بازویش. بودم کشیده گند به را اشتیاقش و شور

 و کرد پرواز ای پرنده همچون کردم رها که را

 های چشم آن با.  کرد فرار من از عمالً.  رفت

 !  دیده زخم بازویی و شکسته قلبی و گریان

 که زدم حدس ، گردنش به آویزان دوربین بخاطر

 و کردم جستجو.  باشد آمده خبرنگاران گروه با

 و عجیب های حس با و.  یافتم را اقامتشان محل

 نداشتم سراغ خود در بود وقت خیلی که غریبی

 باز برویم را هتل اتاق درِ وقتی. رفتم سروقتش به

 و شده کج سری و باز دهانی و تعجب با ، کرد

 می نگاهم شده رها موهایی و کرده پف چشمانی

 نه که دخترانه عروسکی راحتی لباس آن با. کرد



!  آستینی نه و داشت حسابی و درست ی یقه

! ؟ شد می مگر هم این از تر مالحت با!  خدایا

 !  لعنتی

 در امشب من که چیزی دانستم می خوب

 و خواب و شب و روز با ، دیدم در آن چهارچوب

 سال یک ی خاطره. کرد خواهد ها چه بیداریم

 تصویر این که بود نکرده رهایم هنوز قبلش

 در روزگارم از دمار و شود اضافه آن به بخواهد

 این به ، دزدیدم چشم خاطر همین به!  بیاورد

 و نشود حک ذهنم در تصویر این بلکه که امید

 ا جای قرمزیِ آن. بگیرند فراموشی چشمانم

 



 خدا. کرد ریش را دلم بازویش روی نگشتانم

 روزی و حال چه به را معصوم دختر!  کند لعنتم

 .بودم انداخته

 شهر آن در حضورم دلیل لحظه آن در چرا اینکه

 گرفتن نظر در بدون و بودم گرفته نادیده را

 و اصول تمام همچنین و  خودم نظامی موقعیت

 هایم قرمز خط همینطور و ام چندساله های باور

 دختر آن روبروی و هتل آن در ، زن یک برابر در

 ، دانستم نمی واقعا را بودم ایستاده ساله نوزده

 آب بر نقش و ام ظالمانه رفتار بخاطر شاید

 به او چون شاید و بود شوقش و ذوق تمام کردن

 که نبود نوازی مهمان رسم این ، بود آمده دیدنم

 هم شاید و ، ندهم را اش نوازی مهمان پاسخ

 خشونت آن بابت را ام عذرخواهی که بودم آمده



 که را خود آدمی!  خب اما.  برسانم گوشش به

 دانستم می خوب!  بزند گول تواند نمی دیگر

 از هیچکدام  هتل آن در من حضور اصلی علت

 پیدا دنبال به شاید.  بود خودش ، علت. نبود اینها

 مشغول ذهن این تا بودم ای بهانه و دلیل کردن

.  کنم آزاد را افکارم و بیاورم در او اِشغال از را

 بقبوالنم خود به او دیدن با خواستم می شاید

 است خورده را مغزم تمام سالِ یک که کسی

 دیگر و!  بس و است خالی تو توهم یک فقط

 هم شاید.  بیرون بیندازمش مغزم از شده وقتش

 ! بس و بود دلتنگی رفع وفقط فقط

 



 قدم زده هول او و البی بیاید خواستم او از وقتی

 ، کسی شاید کردم فکر من و ، گذاشت جلو به

 همانطور را او و باشند راهرو در دوربینی ، چشمی

 بلوغ به تازه پسران مثل ، ببینند دیدم من که

 برای مانعی را دستانم و جلو پریدم رسیده

 آخر!  من خدای.  دادم قرار او بیشتر پیشروی

 از ؟  زد می سر من از که بود یی رفتارها چه این

 چه! ؟ گذاشته سن به پا ی ساله چند و سی منِ

 توانستم نمی که من به لعنت بود؟ شده مرگم

. کنم رفتار عاقالنه و  کنم کنترل را تازه حس این

 و ذهن و نفس کنترل افتخاراتم از یکی که منی

  احساسم

.  آید می سرم دارد بالیی چه دانستم نمی ، بود

 تمام با را دختر واین  بروم گرفتم تصمیم آن یک



 آخر این اما.  کنم رها اش مغناطیسی های جاذبه

 به دوباره و زدم می پسش یکبار.  بود نامردی

 رهایش خواستم می دوباره و رفتم می سمتش

 ! ؟ کنم

 وقتی. نمودم می دیگری وقت هر از تر درمانده

 ورم گریه از چشمانش ، نشست مقابلم و آمد

 خیلی البته و.  نمود می دلخور کمی. بود کرده

 رستوران به شام برای وقتی. داشت اضطراب

 مخالفتی اما. بود کرده تعجب ، کردم دعوتش

 برای خودش انتخاب مشابه غذایی وقتی.  نکرد

 متوجه زیرا.  کرد ذوق ، دادم سفارش هردویمان

 دستش بابت. بود شده نامحسوسم دلجویی

 نمی زدم پماد از حرف وقتی و کردم عذرخواهی

 . شد سرخ چرا دانم



 

. کردم تکرار را مزخرف کار همان دوباره من اما

 خودم با دوستی به را او هتل آن به آمدنم با

 و کشیدم پاپس دوباره آخر در و کردم امیدوار

 آنقدر.  ببینمش خواهم نمی هیچوقت دیگر گفتم

 عصبی ناگهانی موضع تغییر و حال تغیّرِ این از

 من و کوبید می ام سینه بر مشت با که بود شده

 آسیب دستش نکند که بودم نگران لحظه آن در

 می گریه وار هیستیریک و گرفت نمی آرام. ببیند

.  کوبید می مشت با گاهی و زد می حرف و کرد

 آغوشش در اینکه جز نگذاشت برایم راهی

 محکم و کنم حلقه دورش را دستانم و بگیرم

 باز و بگیرد آرام رفته رفته تا دارم نگهش

 از نه باز من و کند غلبه من بر وجودش مغناطیس



 در با و. کنم عمل احساس روی از که ، عقل روی

 که موضوع این به ناخودآگاه گرفتنش آغوش

 رد را دختر این دوستیِ دست توانم می چطور"

 بغلش بگیرم تصمیم آنی و.   کنم فکر "! ؟ کنم

 مثل دوباره تا اتومبیل صندلی روی بگذارم و بزنم

 و بگذارم مدار قرار او با و. نکند فرار ، قرارگاه

 به تایید مهر اینکار با و.  کنم وضع قانون

 هنوز آخر در و.  بزنم اش دوستی درخواست

 . ام داده انجام را اینکار چرا ندانم
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 به ماموریت در بیشتر و ماندم نمی خانه زیاد من

 نقاط در بیشتر هایم ماموریت.  بردم می سر

 یک از بیشتر خاطر بهمین و  بود کشور مرزی

 و رفاهی امکانات که نقاطی.  کشید می طول هفته

 در.  بود ممکن حداقل در آنها در زندگی شرایط

 شرایط با.  گرم خیلی یا و سرد خیلی هوای و آب

 نداشتیم آنتن وقتها خیلی.  حساس و ویژه امنیتی

 این به.  شد می قطع کل به خانه با مان روزها و

 از قبل که بود سال ده. بودم کرده عادت وضع

 قبل از یا و ناگهانی های ماموریت برای هرکسی

 البته. بودم داوطلب اولین حساس و شده تعریف



 زندگی یک برای ای انگیزه حتی که کسی برای

 تنها نه شرایط این ، نداشت معمولی و عادی

 و مادر و پدر. بود هم مطلوب بلکه که سخت

 . بودند کرده عادت وضعیت این به خانوادم

 و تازه که سمج و انگیز شگفت زمانی پاییز اما

 نمی هنوز بود کرده جا ام زندگی در را خود بزور

 برایش اینکه با. بیاید کنار شرایط این با توانست

 می پیام. کرد می تخطی اما بودم گذاشته شرط

 می شعری بیت گاهی. کرد می احوال و حال و داد

 روحی حال و تنگی دل از نشان که فرستاد

 مثل عجیب که شعرهایی. داد می نابسامانش

. کرد می توصیف مرا انگار و بود من احوال و  حال

 : نوشت برایم که وقتی مثل



 

 تن نپنداری ، هرسو کِشم می خود با که این

 است

 !است من آرزوهای ، او در و است گردان گورِ

 (بهبهانی سیمین)

 

 :فرستاد را شعر این که وقتی یا

 

 دیگرش دیدار حسرت گرفت جانم

 کرد انتظار ، نکرد یار هرآنچه ما با

 (شیخی محمد)

 



 شعرش و بود مانده دلم به دیدار ابدی حسرت

 می پاسخ را پیامش گاهی. بود حالی وصف چه

 به نباید.  گذاشتم می پاسخ بی گاهی و دادم

 یک مرا نباید. کرد می عادت ام همیشگی حضور

 در چون. دید می دسترس در همیشه دوست

 پای وابستگی و آورد می وابستگی بودن دسترس

!  توانستم نمی من و!  یکجا به بست می را آدم

 حرکت در همواره من!  نبودم نشینی جا یک آدم

 خاطرات و خودم از فرار برای ها قبال.  بودم

 ، کرد می سوراخ را مغزم مته چون که وحشتناکی

 که سهمی.  بود شده عادت برایم دیگر حاال و

 خیلی گذاشتم می کنار دیدارم از ام خانواده برای

 توانم از این از بیشتر ، اما و دانستم می. بود کم

 می گذشته یاد به مرا که هرچیزی. آمد نمی بر



. کرد می تشدید من در را عذاب انداخت

 و زیبایش خاطرات و آناهید خود بجز هرچیزی

 تنها و تنها که بود ها سال من. مان عشق ی خانه

 همسرش و حیدری سرگرد به سال اول روز در

 دنیا کار ترین سخت برایم اینکار و. زدم می سر

 تلی در مرا شدن آناهید پدر چشم در چشم.  بود

 نتوانسته اینکه. کرد می دفن غیرتی بی خاک از

 ، کنم حمایت دخترش از و کنم عمل قولم به بودم

 آرزو هزاران با و سفید لباس با را دخترش اینکه

 داده تحویلش جوانمرگ و  بودم برده اش خانه از

 مراقبت ناموسش از بودم نتوانسته اینکه ، بودم

 داشت ، بودم کرده خاموش را چشمش نور و کنم

 ای گله هیچ حیدری سرگرد. داد می کشتن به مرا

 و تقدیر را اتفاق این.  نبود دلخور من از.  نداشت



 نمی را فکر این من اما.  دانست می سرنوشت

 مقصر را خودم ، من ی اندازه به کس هیچ. کردم

 لحظه من دیدن برای سرگرد.  دانست نمی

 می دخترش  یاد را او گفت می و کرد می شماری

 لبان از خنده که هایی زمان یاد به. اندازم

 رهایش لحظه یک شادی و رفت نمی دخترش

 ریخت می اشکی ی قطره آناهید مادر و. کرد نمی

 چشم را مان خوشبختی و شادی داشت اعتقاد و

 دیدن چشم و بودند حسود که آنها اند کرده

 این اصلی مقصر گفت نمی کسی چرا. نداشتند

 !  نادرشاهی امیرعلی!  من.  بودم من اتفاق

.  نداشتم را دیدنش روی.  رفتم نمی خاکش سر

 آن به من و بود کرده من به که اعتمادی از ، او از

 من به همیشه که اطمینانی از ، بودم زده گند



 را خوابش ها شب.  کشیدم می خجالت داشت

 نبود خوب ها خواب این وقت هیچ. دیدم می

 سال ده این طول در ها خواب این از کدام هیچ.

 تمام در. کرد نمی تداعی برایم را هایش خنده

 منتظر و تلخ نگاه آن فقط و فقط ها خواب این

 ، کمکش های درخواست و فریادها آن ، آخرش

 در و.  بس و بود اش عذاب پر تلخ های گریه آن

 بودم گر نظاره فقط و فقط من ها خواب این تمام

 نمی او به کمکی هیچ.  کردم نمی کاری هیچ. 

 های آدم همچون. کردم می نگاهش فقط و کردم

 از وقتی و!  لیاقت بی و عرضه بی و بزدل و ترسو

 همچون لحظاتی تا شدم می رها کابوس این

 فراموشم مکان و زمان.  کردم می رفتار ها دیوانه

 آسیب بود اطرافم در که هرچیزی به و شد می



 به را خودم خواستم می ها تر قبل. زدم می

 خودم شرّ از و کنم معرفی روانی بیمارستان

 به و آمدم کنار موضوع این با بعدها. شوم راحت

 ترین وحشتناک به آدمی!  آری. کردم عادت آن

 آدم خاطر به آدمی. کند می عادت هم چیزها

 که چیزها چه و کشد نمی که زجرها چه بودنش

 آدم خاطر به فقط و فقط و کند نمی تجربه

 . است کردن تحمل به محکوم بودنش

 من روزهای این و من روزهای آن روز و حال

 ده تنهای مرد همان من. نداشت هم با تفاوتی

 هیچ. بودم نکرده فرقی هیچ. بودم پیش سال

 ن تغییر برای تالشی

 



 تنهایی.  کنم تغییر خواستم نمی اصال. بودم کرده

 این دانستم نمی من و بود شده عجین من با

 تنهاستیزی به اینقدر چطور ، زمانی پاییز ، دختر

 و من تواند می که داشت اطمینان و بود امیدوار

 بیرون منجالب این و گرداب این از را خودش

 و من از و بود راسخ عزمش اینقدر که بکشد

 بیرون و من کردن راه سربه برای هایش تالش

.  شد نمی خسته تنهایی پوستین این از آوردنم

 دانستم نمی من و بود من صمیمی دوست تنهایی

 دوست این که دارد اصرار اینقدر دختر این چرا

 خود و کند خارج ام زندگی ی دایره از را صمیمی

 می برخورد سردتر من هرچه. بگیرد را جایش

 تا.  دوستی این برای بود تر مشتاق او کردم

 دیدار از بعد ماه یک درست ، شب آن باالخره



 مجلل و شیک چندان نه ای کافه در ، اولمان

 خیلی نگاه آمد وقتی.   کردیم مالقات را همدیگر

 تمام خوبی به و بود زیبا.  کرد همراه خود با را ها

 آنقدر. بود گذاشته نمایش به را هایش زیبایی

 و هیز چشمان برای بود محض دلفریبی که خوب

 و بود کوتاه که جذبی شلوار!  مریض افکاری

 قدمش هر با و کرد می تولید صدا که پابندی

 و حریر مانتویی.  داشت می اعالم را حضورش

 نمایش به را پُرش اندام تمام که باز و روشن

 و زیبا العاده فوق موهایی و بود گذاشته عموم

 و سر گلِ هر بند از که پاییزی رنگ به فرفری

. داد می سر آزادی داد و بود رها مویی کش

 و بود برده کافه جوانان از دل که ملیحی آرایش

 نمایش به را وصفش بی اشتیاق که جذابی لبخند



 را قلبش تمام که او فهمیدم نمی.  گذاشت می

 می اینگونه باید چرا بود گذاشته کنار ماهان برای

. کند خود اسیر و واله را چشم اینهمه که پوشید

 با اما من.  بود راضی البد ، دانم نمی را ماهان

 دوست یک صرفا و نداشتم او با نسبتی هیچ آنکه

 داغ ام کله ، شدم می محسوب خالی و خشک

. گرفت می را آرامشم داشت عصبانیت و بود کرده

 می تر طرف آن خیابان صدتا تا عطرش بوی

 همین!  هیچ دیگر که جوانانش و کافه آن ، رفت

 : گفتم نشست که

 

 ! بریم شو بلند-

 



 من ی خیره را اش درشت چشمان آن تعجب با

 : گفت زنان لبخند و ساخت

 

!  سرگرد جناب اومدیم تازه بریم؟ کجا بریم؟-

 ؟ چیه قضیه

 

 :گفتم و دوختم او به را ام شده تنگ چشمان

 

 ! چیه قضیه بگم بهت تا بریم-

 

 تمام عطرش بوی شدیم که اتومبیلم سوار

 . کرد پر را اتومبیل



 

 گین؟ نمی من به امیر؟ سرگرد شده چی-

 

!  شده چی بدونی خوای می واقعا اینکه مثل-

 شام برای رو تو تونم نمی واقعا من!  دختر ببین

 و سر این با تو وقتی ببرم شهر این جای هیچ به

 باهم قراری ما. شی می حاضر قرار سر وضع

 من.  خانوم پاییز بودم گفته بهت من.  داشتیم

 .آد نمی خوشم اینجوری

.  رفتم نشانه را پایش تا سر چشم ی اشاره با و

 : گفت و آورد کش لبی

 همه دیگه االن!  سرگرد جناب چشه مگه-

 ! اینجورین



 

 با. نشدی دوست االن اهلِ آدم با که نره یادت-

 و نشست داری توئه از تر قبل نسل یک که یکی

 آداب دارم انتظار پس. کنی می برخاست

 احترام عقایدم به و کنی رعایت دوستیمونو

 هرچی هرجا.  بزنیم حرف پرده بی بذار.  بذاری

 ، مربوطه خودت به گردی می هرجور و پوشی می

 تونم نمی من!  نیا اینجوری میای که من پیش اما

 که باشم داشته قرار کسی با که کنم تحمل

 سر از و میان دنبالش ناپاکه و پاک چشم هرچی

 همراه اش قدم به قدم با و کنن می متر پاشو تا

 دوست کسی با کنم تحمل تونم نمی. میشن

 حروم رو زیبایی و ظرافت اینهمه که باشم

 خودم گوشای با که.  کنه غریبه مردای چشمهای



 و آرایشش طرز و اندامش فالن راجب بشنوم

 این وقتی. بدن نظر و بزنن حرف عطرش بوی

 که کردم کنترل خودمو خیلی ، شنیدم رو  حرف

 گفتم بهت.  نیارم پایین رو طرف فک و نشم بلند

 پایبند تونی می اگه. دارم خودمو قانونای من

 من!  بسالمت تونی نمی اگه و اهلل بسم بشی

!  دختر گیرم می سخت خیلی مسائل این توی

 یکی تو جای اگر. نبین رو خوشم زبون و من االن

 .بود خودش پای خونش ، بود خانوادم اعضای از

 

 :گفت کرده بغ و ناراحت

 



 منم خب! ؟ بود خانوادتون اعضای االن اگه-

 . شمام دوست

 

 خودم به.  کردم نگاه ناراحتش ی قیافه به

 نازک ی ساله بیست دختر او که کردم یادآوری

 شیشه مثل اش روح که است مسلکی ظریف طبعِ

 ! من جدی و خشک سربازان از یکی نه ، است

 

 یک مثل پس! ؟ هستی من دوست گی نمی مگه-

 احترام دوستت ی خواسته به و کن رفتار دوست

 . بذار

 



 ظاهرمو کنم می سعی من!  باشه!  خب خیلی-

 ! آقا حاج بشم واقع قبول مورد که کنم اصالح

 

 منظور آقای حاج. بردم باال را ابروهایم تای یک

 . بود گفته داری

 

 ! هستم ات سعی منتظر-

 

 : گفت باتعجب. کردم نگاهش منتظر و

 

 االن؟-

 



 مقابل در. دادم تکان بله ی نشانه به را سرم

 موهایش بود گرفته اش خنده درحالیکه چشمانم

 نازکش مانتوی ی دکمه و برد فرو شال زیر به را

. کرد تر سبک را آرایشش دستمالی با و بست را

 و انداخت نگاهی خود به اتومبیل ی آینه در بعد

 : گفت شوق با

 

 هم ماهان کنم فکر. شدم خوبی دختر دیگه حاال-

 .باشه راضی ازم بیشتر اینجوری

 

 هنوز.  نیست هم خوب اما. نیست بدک هی-

 وضع این با حاال! خب خیلی.  داری کار خیلی



 ای کافه رستورانی بریم تونیم نمی هم هنوز ظاهر

 بگیر جوش آب لیوان تا دو مجبورم.  جایی

 

 مهمونت ماشین توی و ای کیسه چای دوتا و م

 .کنم

 

 .کردم حواله سویش به خبیث های نگاه آن از و

 

 نداره اشکال باشه. کنین می تالفی دارین پس-

 می و کنم می قهر و نه گم می من کردین فک.

 در کامال کردین فکری همچین اگه! ؟ خونمون رم

 و جون با رو ای کیسه چای اون من. اشتباهین

  تمیز چندان نه ساندویچ اون و نوشم می دل



 داره سرتون توی فکرش االن از که جگرکی

 کیف هم خیلی و کنم می تناول رو خوره می چرخ

 . برم می لذت و کنم می

 

 این از تر سمج و تر لجباز بگی خوای می پس-

 ! حرفایی

 

 به را سرش و فشرد هم به را درشتش چشمان

 : گفت و داد تکان من برای افسوسی ی نشانه

 

 ! افتادین سمجی آدم بد گیر-
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 به را سرش و فشرد هم به را درشتش چشمان

 : گفت و داد تکان افسوس ی نشانه

 

 ! افتادین بدآدمی گیر-

 

 نگاهی کردم می روشن را اتومبیل درحالیکه

 : گفتم و کردم اش حواله



 

 میاری دووم کی تا ببینم!  کنیم تعریف و ببینیم-

 ! من سمج دوست

 

 شیک رستوران به را او تصورش برخالف شب آن

 بیشتر.  رفت نمی لبش از لبخند. بردم مجللی و

 از بعد. بودم شنونده من و کرد می صحبت او

 می داد می ارائه کمال و تمام که مبحثی هر اتمام

 اما.   "خوردم سرتونو ببخشید وای ای " گفت

 واقعا.  جدیدتر حرفهای و دیگر مبحثی دوباره باز

 خسته و بزنند حرف توانستند می چقدر ها خانم

 حوصله کم منِ که بودم عجب در این از و. نشوند

 جدیت و کنجکاوی با داشتم ، کالفه همیشه و



 من از وقتی یک. کردم می دنبال را مباحثش تمام

 :پرسید

 

 سرگرد؟ نخوردین غذاتونو چرا-

 

 . حرفات به دادم می گوش داشتم-

 

 : گفت و کرد نگاهم تعجب با

 

 با میدین؟خب گوش دهنتون با شما مگه!  وا-

!  دیگه خورن می غذا دهن با و شنون می گوش



. ببینین منو تازه. داره هم به ربطی چه دوتا این

 . خوردم آخر تا غذامم زدم حرف اینهمه

 

. چسباند حرفهایش تنگ بلندی ی خنده بعد و

 من و.  بود درست کامال دلیلش. گفت می راست

 شاید و هایش صحبت محو چرا دانم نمی

 و بودم شده هایش چشم هم شاید و صدایش

 از خواستم او از. بود شده فراموشم خوردن غذا

 برده را دینش و دل که کسی. بگوید برایم ماهان

 شوق با. بود روزهایش این یک شماره ی غصه و

 چندقطره با هم بار یک و دلتنگی با گاهی و ذوق و

 حرفهایش. کرد می صحبت موردش در اشک

 مذاقم به و زد نمی دلم به چنگی پسر آن راجب



 ابراز که ها قسمت آن مخصوصا.  آمد نمی خوش

 کالمش میان در نامحسوس را او به اش عالقه

 دختر این کردم فکر خودم با من و. گنجاند می

 کسی برای کند می تلف را جوانیش و عمر دارد

 هم بعد.  نه یا دارد را لیاقتش نیست معلوم که

 پیچاندم حسابی و گرفتم را درونم صدای گوش

 بزی دهن به باید علف ، مربوط چه تو به که

 !؟ سننه را تو. بیاید شیرین

 

 من که همش!  خب کنید صحبت کمی شمام-

 . گفتم

 

 بگم؟ چی از-



 

 … کردین قدغن که اون … از … از-

 

 :داد ادامه و دید را ام شده گشاد چشمان

 

 ماموریت از مثال. بگین مُجازا اون از!  خب نَگین-

 . هاتون

 

 ! نیستم خوبی ناطق من-

 

 ناطق خیلی موقع اون!  زورگویی موقع بجز-

 !  شین می قهاری و زبردست و خوب



 

 : زدم پوزخندی

 

 باهاش باید ناچاراً!  منه الینفک جزء زورگویی-

 ! زمانی خانوم پاییز بیای کنار

 

 از منو که ندم دستتون بهونه تا!  میام کنار-

 .کنین وا سرتون

 

.  بگو تیراندازی از کمی.  کنیم تعریف و ببینیم-

 درسته؟. دارین چندجانبه مسابقات

 



 ؟ هستین شمام. آسیایی. بله-

 

 ! شاید-

 

 : گفت آرامی لحن با

 

 و انفرادی ی جلسه اون از بعد … که دفعه اون-

 ! زدین قیدشو کال … اتفاقا اون

 

 موشکافانه و دادم تکیه ام صندلی پشتی به

 . کردم نگاهش

 



 رد درخواستشونو تو بخاطر کردی فکر چرا-

 کردم؟

 

 شما و بودم شده جن من روز اون از بعد چون-

 انگار کردین می رفتار باهام جوری.  اهلل بسم

 .شدم مرتکب رو عالم گناه بدترین

 

 هایم تنهایی از مرا نشدی؟" بگویم خواستم می

 با را مغزم آزگار سال یک نکشیدی؟ بیرون

 مرا ی خفته های نکردی؟حس تسخیر فکرت

 بی دل این چشمهایت آن با نکردی؟ بیدار

 محکم و جدی موضع از و نکردی رام را صاحب

 احساسِ بی خشکِ مرد آن نکشیدی؟ پایین خود



 به ات دوستی درخواست مقابل در آخر را خشن

 گناه بدترین است؟ کم اینها نیاوردی؟ در زانو

 : گفتم جایش به اما.  "نیست؟ عالم

 

 شدی وارد اجازه بدون من حریم به روز اون تو-

 ! پاییز

 

 : گفت و دزدید من از را شرمناکش نگاه

 

 ! نیستم پشیمون اصال اما!  دارم قبول-

 

 برسی؟ خوای می کجا به-



 

 .کرد نگاهم تندی

 

 تنهایی خواستم... فقط... من!  جا هیچ به بخدا-

.  کنه می درکم کردم فکر که کسی با!  کنم پر مو

 درد هم که کسی.  نیست اطرافیانم مثل که کسی

 .کنم پر تنهاییشو تونم می منم که کسی.  منه

 

 ! وقت یه نیاد بدش ماهانِت-

 



 جوری یک. کردم تلفظ جوری یک را مالکیت تای

 او که جوری یک. کردم تعجب خودم از خودم که

 !  فهمید را بودنش ناجور هم

 

 آزاد منو اون.  نیست آدمی همچین...  ماهان-

 .میزاره

 

 .زدم پوزخندی

 

 زیر رو مقابل مرد بودم ماهان جای اگه ولی من-

 .کندم می پوستشو زنده زنده و بردم می تیغ

 



 و ترسیده. کرد می نگاهم شده گشاد چشمانی با

 : دادم ادامه!  بود زده شگفت

 

 رو منه به متعلق که چیزی تونم نمی هرگز من-

 و درست قالب در حتی. کنم قسمت کسی با

 ! اخالقیش

 

 من شامل اینها!  هستین خطرناکی آدم چه شما-

 !؟ میشه هم هستم دوستتون که

 

 ! کن جمع رو حواست پس!  ای اندازه تا-

 



 چه اما!  ترساندمش.  نگفت هیچ و داد تکان سر

 بود حاضر.  رفت نمی و کند نمی دل که فایده

.  کند تحمل مرا سخت و سفت اخالق و بماند

 شدن غیرتی این از بود آمده خوشش هم شاید

 چند و سی مرد این در که هایی گیری سخت و ها

 در زیاد را اش نمونه و بود قبل نسل یک ی ساله

 .دید نمی ساالنش و سن هم بین

 

 این با من بود قرار شود؟ چه بود قرار دانم نمی

 محتاط بخش آن حتی اما برسم؟ کجاها به دختر

 نگرِ منفی و اندیش دور و نگر آینده العاده فوق و

 این شب آن که کند مجابم نتوانست هم من

 این درِ و کنم تمام را نگرفته پا هنوز ی رابطه



 ، اما بود ای دهنده تکان اقرار.  ببندم را دوستی

 ! نبودم میل بی دوستی این به انگار هم من

 

 می تر رنگ پر ام زندگی در حضورش رفته رفته

 این. بود دوستی هر الینفک جزء این و ، شد

 آنقدر!  بود بینی پیش قابل برایم کامال اتفاق

 وقت ، ها روز این ، حاال که بود شده تر پررنگ

 که ، نه روز هر اگر نبودم ماموریت که هایی

 درحد گرفت می کوتاهی تماس شب هر حداقل

 یک اگر که جوری!  خبر چه و علیک و سالم حتی

 نگرانش داد نمی پیام یا زد نمی زنگ شب تا روز

 این در چیز هیچ که ؛ تفاوت بی منِ. شدم می

 ای ذره و کرد نمی نگرانم و نبود مهم برایم دنیا



 که!  شدم می نگرانش ، کرد نمی احوالم پریشان

 کرد می مجبورم درگیر مغزِ این و نگران دلِ این

 خبری امروز ":  دهم پیام مثال و بگیرم خبر او از

 بخندد غش غش و بزند زنگ او و  " نبود؟ ازت

 به هم من و  "شدی نگرانم باالخره ببین" که

 و صبر بی که امیرعلی تو به لعنت" بگویم خود

 نزد زنگ روزی اگر هم باز اما و!  "طاقتی

 حس این. بگیرم خبر او از باز و شوم نگرانش

 از انتظار از دور های رفتار و غریب و عجیب های

 خجالتم.  نبود نواز چشم گذاشته سن به پا منِ

 داشت وجود اما.  بود ام شرمساری مایه. داد می

 .  بکنم توانستم نمی کاریش و

 دل گرفت نمی خبری ازمن ها ماموریت در اگر

 کردم می تالش مذبوحانه من و.  شد می نگرانم



 های نگرانی این برای اشتیاقم و خوشحالی

 و. ندهم بهایی آن به و بگیرم نادیده را کودکانه

 این دلتنگ دلم چقدر که نکنم یادآوری خودم به

 .بود کودکانه های نگرانی دل

 

 زندگی در کوچک چیزهای سری یک دیگر حاال

 نامحسوسی قراری بی مثل.  بود کرده تغییر ام

 البته که داشتم بازگشت برای ها ماموریت در که

 می مصرّانه تفاوتم بی و جدی و خشن قسمتِ آن

 و بگذارد سرپوش ها قراری بی این روی خواست

 کردن روشن یا. بگیرد اش نادیده عمال

 های بهانه به ماموریت در موبایلم هرازگاهی

 تنهاییِ در شبانه های خوابی بی یا!  الکی و واهی



!  بودم شده معتاد هم قهوه به ها تازگی.  ام خانه

 کرده ترک را سابق های عادت از خیلی ها تازگی

 کردم می خطر احساس!  نبود خوب این.  بودم

 شکل سال ده طی در که منی خودِ از شدن دور.

 دختر این اما.  نبود خوبی چیز اصال بود گرفته

 خویشتنِ به کمی خواستم می تا.  گذاشت نمی

 زندگی در را رنگش پر حضور ، بازگردم خویش

 تلفن با ، هایش نگرانی دل با!  کرد می اعالم ام

 با ، اش همیشگی های پیام با ، هایش زدن

 ، او پیشنهاد به فقط نه دیگر حاال که دیدارهایی

 با ، بود هم خودم دلخواه و درخواست به که

 دلربایی و لوندی آن و اش دلچسب های دلبری

 جا همه از خبر بی که اش دخترانه ی ناخواسته

 موهای آن با ، کرد می اش بخشش و بزل برایم



 مدام آن بابت که رهایش همیشه و بلند فرفری

 آن با ، گرفت می قرار عتابم و خطاب مورد

 آن و اش عسلی ی کننده خیره و درشت چشمان

 !  اش خواستنی و جذاب نگاه

 نام به شخصی وجود بابت نگرانی کم کم و

 به تری جدی شکل برایم ، دنیا این در ماهان

 فراموش نباید که دانستم می. گرفت می خود

 از را پاییز قرار بی دل و هست آدمی همچین کنم

 تا گشت بازخواهد زودی به و است کرده خود آن

 و. برسد خود جوانی و نوجوانی دوران عشق به

 نباید!  است باز  همیشه برایش پاییز آغوش

 دختر این درگیر داشتم ، اما و کردم می فراموش

 درگیر این کنم فکر که نبودم بچه من. شدم می

 و  بزنم گول را خودم و دارد، خالصی راه شدن



 و دانستم می را اینها ی همه. شوم غرق بیشتر

 خودم از کردم می سعی هربار و هربار و هربار

 دلم و او گذاشتند نمی.  نمیشد اما.  کنم دورترش

 ! نوپایم های وابستگی و
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 چون.  است کرده اعتماد من به پاییز دانستم می

 اعتماد من به هست آناهید آنِ از دلم تمام میداند

 او.  است شده نزدیک من به اینقدر و کرده



 تاثیر تحت به حواسش. دید نمی مرا تغییرات

 من.  نبود کشیده تنهایی سال ده منِ دادن قرار

 قرار تاثیرش تحت خواستم می که هرچقدر

 و بودم مرد بازهم ، کنم سرکوب را قلبم و نگیرم

 با و بودم مرد. بودم کشیده تنهایی ها سال

 تلی زیر از را ام مردانه های خواستن رفتارهایش

 بودم مرد.  بود کشیده بیرون ساله ده خاکسترِ از

 هم یک!  خانه هم یک.  داشتم نیاز زن یک به و

 وجدان عذاب مدام هرچند!  همدم یک!  بالین

 و آناهید به دارم کردم می احساس و داشتم

 ده من. کنم می خیانت مشترکمان ی گذشته

 نبینم را کسی او جز بودم کرده سعی سال یازده

 داشت زمانی پاییز انگار اما.  بودم شده موفق و

 می پایان به مرا ی ساله ده نشینی عزلت این



 را آناهید به وفاداریم بابت افتخارم تمام و رساند

 تحت داشتم وضوح به من.  برد می قهقرا به

.  گرفتم می قرار سال و سن کم دختر این تاثیر

 که کسی.  است دخترم سن بودم گفته که کسی

 باید.  داشتم سنی اختالف سال شانزده او با

 جرم به را او و پوشیدم می را ام نظامی لباس

 باید هم شاید.  کردم می دستگیر قلبم دزدیدن

 او به کس هیچ دست تا گرفتم می گروگانش

 های گروه انهدام متخصص که من ، نرسد

 بیت این مصداق من حالِ. بودم گیری گروگان

 : گفت می که بود شعر

 

 بود من در تویی انگار ، آمدم خودم به



 بود بستن کسی به دل از بیشتر کمی ، این

 (آذر علیرضا)

 

 می بیشتر داشت روز به روز او روی ام حساسیت

 به بس از کردم می اش خسته اوقات گاهی.  شد

 به دیگر. دادم می گیر اش پوشش و آرایش و مو

 و نیست من کسِ هیچ او که کردم نمی فکر این

 چطور و پوشد می چطور که ندارد ربطی من به

 موهایش روی نگاهی بود کافی.  کند می رفتار

 اندام روی و بزند زل صورتش توی و شود خیره

 سگی من اخالق روز آن دیگر ، کند توقف اش

 ، او از بیشتر. مالقاتمان قرار به زد می گند و بود

 این توانستم نمی که شدم می عصبانی خودم از



 ، کمی را بود شیرین العاده فوق که مالکیتی حس

 پسرک که روز آن مثل.  کنم کنترل ، کمی الاقل

 و تنهاست پاییز بود کرده فکر کافه در جوانِ

 حال در سرش پشت از من که نبود حواسش

 بود گفته و ، هستم ها آن میز به شدن نزدیک

 وای "دارن؟ میل چی طالیی مو خانومِ خوشگل"

 و سن طرف که بود نکرده کار عقلم دیگر که

 های هورمون تاثیر تحت خواسته و ندارد سالی

 و گرفتمش یقه از ، باشد زده حرفی اش جوانی

 و سی منِ بکوبم دهانش بر هم مشتی بود نزدیک

 جدی و خونسرد و تفاوت بی نظامیِ ی ساله چند

 ، است ترسیده پاییز اینکه به توجه بی هم بعد! 

 تمام و کردم زهر کامش به را روز آن تمام

 و انداختم اش پروایی بی و او گردن را ها تقصیر



 از پشیمان هم بعد!  انداختمش گریه به سر آخر

 خواسته ، خشن تعصب و گیری سخت اینهمه

 در دستم که بکشم سرش بر نوازشی دست بودم

 جرئت. نداشت آمدن پایین جرئت.  بود مانده هوا

 سال یک آغوشیِ هم آن بابت خودم.  او لمس

 می حاالچطور ، بودم کرده توبیخش پیش

 دستم. بکشم سرش بر نوازش دست خواستم

 اشک و آمد فرود فرمان روی آرام و شد مشت

 هزار با که ترسیده دختر این صدای بی های

 از پر را قلبم بود آمده دیدارم  به ذوق و شوق

 .کرد داغ سرب

 

 گفتم؟ چی من مگه! دیگه بسه! پاییز خب خیلی-



 

 : گفت بود افتاده هق هق به درحالیکه

 

 … مگه!  بگین … چی خواستین می … دیگه-

 خب … بگه من به بیاد… پسره اون گفتم من

 مگه…موطالیی گفت… اصال گفت چی مگه

 ! دیگه طالییه…سفیده؟ سیاهه؟یا من موهای

 

 کله از دود و بود کرده گشاد را چشمانم توجیهش

 .شد می بلند ام

 



 که هرته شهر مگه!  کرده غلط پسره اون-

!  بیاره زبون به ، بیاد پوسیدش مغز توی هرچی

 تا بودم کرده صورتش ی حواله مشتو اون کاش

 ! کیه دست دنیا بفهمه

 

 هیچوقت آمد نمی یادم. بودم رفته تند دوباره

. باشم کرده برخورد عصبی و طاقت بی اینطور

 آنقدر او چون شاید ، بود آناهید که وقتی حتی

 و سلیقه و نظر مطابق و کرد می رفتار آداب مبادی

 مسائل این اصال که رفت می پیش من اعتقاد

 مساله هم هایم خواهر برای.  آمد نمی پیش

 درگیر ای مساله همچین با وقت هیچ. بود همین

 تکرار را ها ناپرهیزی این مدام پاییز اما. نبودم



 مثل مدام شگفتی کمال در من و کرد می

 و گرفتم می گُر ، رسیده بلوغ به تازه پسرهای

 می سر تحملم و شد می خون ی کاسه چشمانم

 و گرفت می را عقلم جلو خشم و عصبانیت و رفت

 یک از که رفتاری. کردم می رفتار احساسی کامال

 یا پدرم اگر مثال. بود بعید ساله چند و سی مرد

 رفتارها این و روز حال این در مرا حیدری سرگرد

 علی امیر گفتند نمی گفتند؟ می چه دیدند می

!  گفتند می که بخدا است؟ داده ازدست را عقلش

 که فعال. بودم داده دست از را عقلم هم من و

 جلو به و کرد می کنترل مرا داشت احساسات

 نشسته و بود گرفته جا یک عقل و راند می پیش

 می را احساسم و من و. کرد می استراحت و بود

 .خندید می ما به سیر دل یک و دید



 

 ای کالفه پوف

 

 . برهم و درهم احساسات اینهمه از کشیدم

 

 تنش بینمون اینکه برای بودم گفته که من-

 درست ، من با سرقرار میای هروقت نشه ایجاد

 ! بپوش لباس

 

 .کرد نگاهم ناامیدانه

 

 نیست؟ مناسب هم پوشش این-



 

 آرایش.  بود مناسب مانتویش. کردم نگاهش

.  نبود کوتاه و جذب شلوارش. نداشت چندانی

.  بود مخفی زیادی حدود تا هم موهایش و گردن

 این چیز چه به من آخر. سوخت دلم آن یک

  دادم؟ می گیر دختر

 

 :گفتم آرامی و دلجویانه لحنی با

 

 ! مناسبه!  عزیزم مناسبه-

 



! ؟ بودم من ؟ گفت را این کسی چه! ؟ عزیزم

 اشک با آن در شگفتی و تعجب  که باچشمانی

 او از بیشتر من و.  کرد نگاهم بود شده قاطی

 اشک و برد فرو را دهانش آب. شدم زده شگفت

 استرس.  بودم کرده سکوت.  کرد پاک را هایش

 را خود شانس که دبیرستانی پسران مثل.  داشتم

.  کنند می امتحان بار اولین برای و ناخواسته

 برای و کردم روشن را اتومبیل پاچه و دست

 شوم راحت چشمش ی گوشه های نگاه از اینکه

 را شده ایجاد ی کننده خفه و سنگین فضای آن و

 پایین را اتومبیل های شیشه ، ببرم بین از

 ریه در را بیرون هوای از زیادی حجم و کشیدم

 کنم نگاهش اینکه بدون بعد. دادم جای هایم

 ولی ، زوده دونم می.  کن ولش رو کافه" گفتم



 را گاز پدال و " بخوریم شام جا یه بریم بهتره

 و خودم دست از چقدر. افتادم راه به و فشردم

 پاچگی و دست این و گانه بچه رفتارهای این

 بعید و عجیب سکوتی در.  بودم عصبانی آشکار

 نمی.  گفت نمی هیچ.  کردیم صرف را شام

 کنم باز  مجددا را صحبت سر باید چطور دانستم

 . 

 

 . ماموریت میرم دارم فردا من-

 

 و بغض آن تمام انگار و کرد نگاهم ناامیدانه

 را جایش و رفت چشمانش از و کشید پر ناراحتی

 .گرفت ناامیدی



 

 روز؟ چند برای اومدین؟ تازه که شما ؟ دوباره-

 

 . کرمانشاه میرم.  دوهفته-

 

 را درشتش چشمان روی و شد نازکی ی پرده غم

 نمی هم غذا حتی دیگر.  نگفت هیچ. پوشاند

 دستش.  کرد می بازی غذایش با بیشتر.  خورد

 خواستم نمی. بود گذاشته اش چانه زیر را

 اینهمه از نبرد حظ سرکشم قلب تا کنم نگاهش

 قالب این در برویی دل تو و لوندی و زیبایی

 درونم ندای جلو این از بیشتر من و غمگین



 پر تقریبا بشقاب به را چشمانم. نشوم شرمنده

 : گفتم و دوختم اش

 

 نیستی کباب عاشق مگه.  پاییز بخور غذاتو-

 نبودی؟ گرسنه ؟مگه

 

 راه قل دو قل یه بازی غذایش در آن با که قاشقی

 اش تکیه و کرد رها بشقاب در آرام را بود انداخته

 خیره و موشکافانه. کرد نگاهم و داد صندلی به را

 در و کردم رها را قاشق او از تقلید به منم. 

 پرسیدم سر دادن تکان با.  نگریستم چشمانش

 . "شده؟ چی"

 



 ؟ درسته. کنین می اینکارو عمد به-

 

 ؟ پاییز کنم می چیکار-

 

 از شدن راحت بخاطر!  ماموریت رین می بیشتر-

. بازیام سمج دست از درسته؟ منه دست

 خرتون بیخ.  گیردادنام.  شدنام سیریش

 درسته؟. چسبیدنام

 

 طبعِ نازک دختر این به دادم می جواب باید چه

 محافظه و جدی و خشن "منِ".  منظر لطیف

 خود از را او و کن تایید را حرفش گفت می کارم

 کن تر کم و کم ات زندگی در را حضورش و بران



 چطور گفت می تنهایم و احساساتی "منِ" و. 

 جریحه را غرورش و بشکنی را او آید می دلت

 و ات زندگی در شده تلنگری که اویی ، کنی دار

 قشنگ های رابطه روشنایی به تنهایی  از را تو

 را تاریکت دنیای ، لبخندش که اویی. داده سوق

 زندگیت روی از را محنت ی سایه و بخشیده نور

 های "من" و بودم کرده سکوت.  است زده کنار

 که بود نمانده چیزی و بودند درگیر هم با وجودم

 خود روایت به را سکوتم پاییز.  کنند کاری کتک

 .کرد تعبیر

 

 یعنی درسته؟. حرفامه تایید عالمت سکوت-

  عذابتونم؟ باعث اینقدر



 

 و داد تکان راست و چپ به را سرش ناباوری با و

 هستند باریدن ی آماده هایش اشک دانستم می

 باز دوباره حاال. ای گریه احساساتیِ دخترک

 دانستم نمی و بودم کرده گم را پایم و دست

 "منِ".  دارم باز کردن گریه از را او چطور

 از سری و بود ایستاده ای گوشه کارم محافظه

 هول چته" که داد می تکان برایم تاسف روی

 بردی مرده هرچی آبروی. اشک قطره دو با شدی

 من.  "جانم  بگیر خودتو کمی ، رفتارهات این با

 در آبی لیوان گفت می هرچه و او به توجه بی هم

 در سعی سختی به که لحنی با و گرفتم مقابلش

 : گفتم داشت اوضاع دادن نشان آرام



 

 تعیین قبل از ها ماموریت این بیشترِ ی برنامه-

 در که خاص موارد بعضی مگر.  هست شده

 ی رابطه به ربطی.  میاد پیش اضطرار شرایط

 ! پاییز نداره ما بین

 

 : دادم ادامه. کرد می نگاهم تردید و شک با

 

 اگر!  پاییز نیستم رو ها وقت بیشتر واقعا من-

 همیشه چقدر فهمی می بشینی مادرم حرف پای

 شغل این ، نیست ای چاره اما.  داره گله من از

 فقط رو آزادم محدودِ های وقت همین من.  منه

 .کنم ریزی برنامه بودنمون باهم برای تونم می



 

 نصفشم حتی ، محدود آزادِ های وقت این از که-

 اون از که. دین نمی اختصاص دوستتون به

 و اَخم و دعوا به بیشترش نصف باز هم نصفش

 .میشه ختم ، تَخم

 

 چیز چه به را دلش. داشت حق. گفت می راست

 . بود کرده خوش من

.  زد نمی حرف و بود کرده اخم بازگشت راه در

.  بود کرده جمع ای بامزه طرز به را لبهایش

 که جوری.  است ناراحت خیلی یعنی که جوری

 ب تر خوشگل

 



 این!  بابا ای!  تر خوشمزه … و ، رسید می نظر

 را سرم.  زد می سرم به که بود فکرهایی چه

 افکار این خواستم می که انگار ، دادم تکان

 . کنم دور برم و دور از را مزاحم

 

 من از خوای می اینجوری.  رم می دارم فردا-

 کنی؟ خداحافظی

 

 بود مگه اصال ، کنه می هم فرقی شما برای مگه-

 همون داره؟ هم توفیری شما برای من نبود و

 .نکنم سبک خودمو و باشم ساکت که بهتر

 

 .نکرد باز را هایش اخم رفتن موقع تا 



 

 بسه.  خانوم پاییز برداشته رو دنیا کل هات اخم-

 ! دیگه

 

 پشت و انداخت من به چشمی گوشه نگاه

 می پیاده داشت که حالی در و کرد نازک چشمی

 : گفت شد

 

 بینین نمی خودتونو عصبانیت! ؟ من های اخم-

 مواد آتشفشان یک مثل کنه می فوران وقتی که

 ذوب رو همه و کنه می سرازیر هرجایی مذابشو

 ! کنه می

 



 : گفت ببندد را در اینکه از قبل. شد پیاده و

 

 جواب. نذارید خبر بی دفعه این خدا رو تو-

. نیستم مزاحمتون اگه البته.  بدین تلفنامو

 . باشه خدانگهدارتون

 

 و گند اخالق این با. بودم کرده ناراحتش.  رفت و

 باید. کردم می جمع را اوضاع باید. افتضاحم

 ! نبود این دختر این حق.  کردم می کاری
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 پاییز

 

 

 

 به ای هفته دو ماموریتی برای امیر سرگرد

 نمی خیلی کل در. بود رفته کرمانشاه مرزهای

 پیام ، زد نمی حرف زیاد هم تلفنی!  دیدمش

 بیشتر ، داد می جواب میان در تا سه دو را هایم



 را خود. کرد می سپری کارش با را خود وقت

 سال ده باالی ، رویه این از و بود کرده کار غرق

.  نداشت زیادی آزاد وقت. کرد می پیروی که بود

  هم همین مشغول همیشه مردِ این برای!  خب اما

 به رادان که همین.  بود کافی مان دوستی برای

 امیر که شده چی دونم نمی" بود گفته روشنک

 بیشتر ، شده عوض رفتارش کمی وقتیه چند علی

 بی و سردی اون از. کنه می چک موبایلشو قبل از

 ماموریت ، گرفته فاصله خورده یه گذشته تفاوتی

 به بیشتر.  نیست ماه چند ماه چند دیگه هاش

 و فک از دیگه. زنه می سر آقا حاج و خانوم حاج

 جمع توی وقتی.  کنه نمی دوری قبل مثل فامیل

 کنج و خونه به رفتن برای  هستیم دوستامون

 ". کنه نمی قراری بی تنهاییش



 این اصال. بود ای کننده امیدوار عالئم اینها

 ، دوست یک  دانست می وقتی. بود آدمی خصلت

 به حواسش که هست غار یار یک ، همدم یک

  و هست دردش هم و کند می درکش و اوست

 تمام و دهد می عذاب را او هایش تنهایی

 ، باشد او برای قابلی همدم تا کند می را تالشش

. دهد می فاصله قبلی شرایط از کمی را خود هم او

 کمی.  شود می جدا نشینی عزلت آن از کمی

 احساسات بیشتر کمی. گیرد می سخت کمتر

 پر آدم ، همدم این اگر مخصوصا. دهد می بخرج

 با که باشد من مثل ای کنه و سمج و شور و شرّ

 اندازه به غمی ، جوانی شرّ و شور همه این وجود

 ، همین و کند می سنگینی دلش روی قرن یک ی

 .  شود می شان تشابه وجه



 نیاز تنهایی به عادت سال اینهمه  از بعد سرگرد

 بودم امیدوار و داشت کوچک هرچند تلنگری به

 .باشم تلنگر این من

 نه دیگر مرا و بود مانده قولش به پایبند او هرچند

 نمی من ولی زد می صدا "پاییز" که ، "دخترم"

.  کنم خطاب "تو" را او راحتی به توانستم

 با صحبت در.  احترامیست بی کردم می احساس

 او.  بستم می کار به جمع صورت به را ها فعل او

 این بود هرچه.   زدم می صدا "امیر سرگرد" را

 نشان را خود و کرد می را خود کار سنی اختالف

 هایم سال و سن هم مثل گذاشت نمی و داد می

 . کنم برخورد او با



 و بود خاموش موبایلش معموال ها ماموریت در

 و. کرد نمی روشنش محدود مواقعِ بعضی در جز

 ، نداشتم او از خبری که هایی زمان در عجیب من

 کرده عادت حضورش به.  شدم می نگرانش

 تَخم و اخم به.  هایش گیری سخت به.  بودم

 از هر های لبخند به.  هایش زدن غر و ها کردن

 می شانس خوش خیلی باید که کمیابش و گاهی

 شدن غیرتی به. شد می نصیبت روز آن و بودی

 در که بفردی منحصر ی قیافه و دلچسبش های

 می تر تنگ چشمانش.  کرد می پیدا لحظه آن

 تای یک و ، تر عمیق ابروهایش میان اخم و  شد

 چشمانش سبز جنگل و رفت می باال ابروهایش

 همچین در مجموع در.  گردید می قبل از تر تیره

 زمان هر از تر جذاب بسیار اش قیافه ای لحظه



 خواست نمی دلم که جذاب آنقدر.  بود دیگری

 شاید ببیند، را او لحظه این در مونثی جنس هیچ

 . بیاورد در من چنگ از را دوست این که

 ، داشت اش دوستی روی که مالکیتی احساس

 احساس.  کرد می تزریق من به خوبی حس

 برایش مان دوستی و هستم مهم برایش اینکه

 و سرد تمام با که بود خاطر همین به. دارد ارزش

 و هایش شدن دور و نزدیک و هایش شدن گرم

 این آمد نمی دلم ، هایش زدن غر و هایش نبودن

 حرفِ حتی ، گویم ترک ای لحظه حتی را دوستی

 ماموریت بخاطر که قبل شب دو مثل. بزنم رفتن

 می فکر و بود کرده ناراحتم بیگاهش و گاه های

 نتوانسته اما ، کند می فرار دستم از دارد کردم



 را دوستی این خاتمه و کرده پیشه را غرور بودم

 !؟ آمد می دلم مگر. کنم اعالم

 نگاه موبایلم به ناراحت و مغموم داشتم هم حاال

 مشترک" گفت می که زنی صدای و کردم می

 رژه اعصابم روی "باشد می خاموش نظر مورد

 ،  نگذارد خبر بی بودم گفته شد خوب.  رفت می

 همیشه جذابِ خوبِ بدِ نکنِ گوش حرف سرگردِ

 ! دلچسب زیادی غرغرویِ

 که بودم ور غوطه پارادوکسی افکار همین در

 از نیروی تمام و آمد در صدا به ام گوشی زنگ

 شوقی چه با.  بازگشت من ی رفته دست

 سرعتی چه با  … اما و کردم نگاه را مخاطب

 می.  بود روشنک. رفت و کشید پر ام خوشحالی



 صدایم و دمقم و حوصله بی اینقدر چرا گفت

 شوهرت عزیز دوست از برو گفتم.  است گرفته

 .  گذاشته خبرم بی و رفته که بپرس

 

 ی هفته دو!  ماموریته که اون!  میگما!  پاییز-

 یه.  نداری خاصی کار که هم تو. نیست هم تمام

 کنی؟ می موافقت بدم پیشنهاد

 

 چی؟-

 

 سفر یه برای. کیش میریم داریم رادان و من-

 . بیا ما با پاشو هم تو. ای هفته یک



 

 شما سر رو بیام.  روشنک بودا حرفا اون از!  وا-

 خواد نمی.  بشه چی که بشم خراب شوهر و زن

 ریخت بی اوضاعم اینقدر دیگه. بسوزه برام دلت

 .عزیزم بگذرونین خوش و برین شما.  نیست

 

 اصرار او از.  شد می راضی روشنک مگر حاال اما

 . انکار من از و بود

 

 مثل و بزنم بهم رو شما خلوت بیام باید چرا آخه-

 بیف راه دنبالتون تابوت پا زنگوله

 



 تم؟

 

 حرف باهات دیگه. تو نه من نه نیای اگه بخدا-

 .زنم نمی

 

 راضی مرا بزور آخر تا گفت و گفت و گفت آنقدر

 .کرد

 

 داره خبر رادان اصال حاال!  روشنک تو دست از-

 اون شاید خب کنی؟ می دعوت منو داری که

 .بشه مزاحمش کسی باشه نداشته دوست بیچاره

 



 فردا که ببند چمدونتو. نباش اون نظر نگران تو-

 .عازمیم

 

 !!  روشنک فردا؟ چی؟-

 

 . گرفتم هم هواپیمات بلیط!  فردا عزیزم بله-

 

 تصمیم من جای به پس.  کنه چیکارت بگم خدا-

 . که نگفتم بابام به هنوز من اما. گرفتی هم

 

 کنه می مخالفت آقاحسام بگی خوای می یعنی-

 مسخره حرفای اون از مسافرت؟ بیای ما با تو که



 به خودم من.  نکن بهونه باباتو خودی بی.  بودا

 با خوام می گم می بهش زنم می زنگ جون لیال

 عوض هوایی و حال یه تا کیش برم دخترش

 تو تابستونه و نازک های لباس!  راستی. کنیم

 . گرمه هنوز هوا االن اونجا. بردار

 

 و بودی فکرم به که ممنونم!  روشنک ببین-

 کنی می مجبورم داری که حاال اما.  کردی دعوتم

 هرچی اونجا.  کنم می قبول شرط یه به فقط بیام

 .کنیم می حساب دُنگی کرد هزینه رادان

 

 . تو زنی می حرفایی چه!  بابا برو-

 



 . بیام نداره امکان نکنی قبول اگه-

 

 غیب از نفر یه شاید اصال.  بریم بذار تو حاال-

 .کرد مهمون رو تو و رسید

 

 مثال؟ کی-

 

.  زیاده خوشتیپ مسافر اونجا. دونم می چه-

 ! تور توی انداختی رو یکی شاید میگم

 

 چه. کرد خداحافظی و خندید غش غش هم بعد

 !  دختر این بود سرخوش



 هم را خودم ی حوصله حتی حاضر حال در

 برج عین رفتارم و  ام قیافه و اخالقم. نداشتم

.  شد می فراری میدید مرا هرکس.  بود زهرمار

 .  ها بود خوش دلش هم روشنک

 در را سفر این که بودم عصبانی روشنک دست از

 و جمع را وسایلم حرص با و بود انداخته دامنم

 و سرگرد ی دغدغه با را شب کل. کردم می جور

 لحظه تا صبح.  کردم صبح پاسخم بی های تلفن

 می زنگ سرگرد گوشی به فرودگاه به ورودم ی

 عصبانی دستش از چقدر. بود خاموش اما. زدم

 صندلی روی حرص از را کیفم داشتم.  بودم

 : گفت می روشنک و کوبیدم می هواپیما

 



 تونه نمی حتما خب. بگیر ترمز کم یک!  اوه-

 ! دیگه بده جواب

 

 جواب رو گوشی یه تونه نمی تمام روزه سه آدم-

 خوابه؟ نمی روز سه این توی آدم بده؟

 وقت اینا بین خوره؟ نمی غذا نمیره؟ دستشویی

 روشن رو المصب گوشی اون دقیقه یه نمیشه

 !کار؟ و کار و کار همش کنه؟

 

 خوشگلم میشه خراب پوستت نخور حرص حاال-

 روز چند این توی تونی می تا تالفی به هم تو! 

 .بگذرون خوش

 



 نمی خوش بهم اصال که دانستم می من اما

 این ، خبری بی این با که دانستم می.  گذشت

 را دو آن سفر ناخواسته و شد می کوفتم هفته یک

 زمین بر هواپیما اینکه از بعد. کردم می خراب هم

 :گفت روشنک شدیم پیاده و نشست

 

 تا بخوریم نوشیدنی یه بریم!  گرمه چقدر وای-

 . میاره رو چمدونا رادان

 

 شدم خراب سرش روی کافی ی اندازه به-

 ! روشنک که واقعا. بیاره اون چمدونمم دیگه.

 



 صدای با درحالیکه و گرفت را دستم روشنک اما

 بزور داد می رادان به مرا چمدان مشخصات بلند

 آب تا دو و فرودگاه موقت ی کافه برد خود با مرا

 داشتم هنوز. داد سفارش هردویمان برای پرتقال

. کردم روشن را موبایلم که زدم می غر سرش

 خبر و فرستادم پیام لیال مامان برای اول

 ی شماره بالفاصله بعدهم. دادم را رسیدنمان

 حرص از. بود خاموش هنوز.  گرفتم را سرگرد

 صدا پر را نفسم و کردم پرت میز روی را گوشی

 می روشنک. آوردند را پرتقالمان آب. دادم بیرون

 عنفوان در وگرنه نخورم حرص اینقدر" گفت

 آب حرص روی از من و.  "کنم می سکته جوانی

 چند گذشت  از بعد. کشیدم می هورت را پرتقالم

 :گفت و کرد اشاره سرم پشت به روشنک دقیقه



 

 آقا اون! ببین رو جا اون اوه. اومد هم رادان-

 میره؟ راه کنارش داره کیه خوشتیپه

 

 … و کردم دنبال را نگاهش مسیر تعجب با

 علی امیر سرگرد!  شد نمی باورم!  من خدای

 ! ؟ نادرشاهی

 ماموریت در االن نباید کیش؟ در اینجا؟ هم آن

 این با او برد؟ می سر به کرمانشاه های مرز در

 می چه اینجا پسند جوان و شیک ی قیافه و تیپ

  کرد؟

 از.  نگریستم را روشنک زده بهت ها خنگ مثل

 اصل زدنِ حدس اش خبیثانه لب روی لبخندِ آن



 و آمد می باید یکی حاال.  نبود سختی کار ماجرا

 روی از را آور خجالت و پهن و پت لبخند این

 : گفت گوشم در روشنک. کرد می پاک صورتم

 

 خوشتیپ یه شاید نگفتم!  خوشگلم نیفتی بپا-

 خدا!  بیا!  بشه متقبل هاتو هزینه کل که شد پیدا

 خوش و خوشتیپ و خوشگل.  رسوند آسمون از

 ! اخالق خوش ایندفعه کر شیطون گوش و هیکل

 

 را اش مردانه و آرام های قدم و را سرگرد  من و

 داری خویشتن کمی. کردم می تماشا خریدارانه

 جانم و دل گوش مگر ، اما نبود بد لحظات این در

 گوش حرف و چموش قلب این مگر شنید؟ می



 برای را خودم خود بی پس ؟ پذیرفت می نکن

 حالیکه در و نینداختم زحمت به کردنشان قانع

 می فواره چشمانم از داشت شوقم و شور تمام

. ایستادند کنارمان. نگریستم را رسیدنش کرد

 : گفت رادان

 

 و صحیح! سرگرد جناب امانتیت اینم!  بفرما-

 مراقبت ازش چشمامون مثل!  شما تحویل سالم

 ! اینجا تا کردیم

 

 ی جانانه بغل یک از بیشتر چیزی چه االن

 کمیا لبخند همان با چسبید؟ می دوستانه

 



 کوتاه آستین تیشرت.  بود ایستاده مقابلم بش

 مشکی لی شلوار و اش هفتی یقه سفید جذب

 به همیشه از بیشتر را اش ورزیده هیکل ، جذبش

 اش همیشگی ریش ته آن و بود گذاشته نمایش

 سبز جنگل. بود همیشه از تر نازک حاال

 از من و سپرد چشمانم به را چشمانش

 پر عصبانیتم تمام. نبودم بند پا روی خوشحالی

 کردم می فکر که اویی حاال و.  بود رفته و کشیده

 از هیچکدام که ام بوده اهمیت بی برایش آنقدر

 هایم شدن ناراحت آن و ام شب آن حرفهای

 کنسل  را اش مهم ماموریت ، نبوده مهم برایش

 داده ترتیب من خاطر برای را سفر این و کرده

 اگر و.  بود ارزش با برایم خیلی اتفاق این. بود

 گردن از یک با نبودند جا آن روشنک و رادان



.  کردم می تشکر او از جانانه های شدن آویزان

 می کسی چه حاال بگوید من به نفر یک لطفا

 !؟ بگیرد من توقع کم قلب از را خوشحالی تواند

 سرگرد.کردند حرکت جلوتر رادان و روشنک 

 به دو آن سر پشت و گرفت رادان از را چمدانم

 .افتادیم راه

 

 خانوم؟ پاییز چطوری-

 

 از روز سه این منو.  سرگرد شه نمی باورم-

 !؟ کنین سورپرایزم اینجوری که کشتین نگرانی

 



 جانی چه و داشت جانی چه لبش ی گوشه لبخند

 اینهمه از متحیر من و!   ام پی و رگ در دمید می

 در که درونی ناگهانیِ انقالب و قلبی شادیِ

 قرار کردم می احساس ، بود گرفته شکل وجودم

.  کنم تجربه را ام زندگی مسافرت بهترین است

 : خواند گوشم در که وقتی بخصوص

 

 و غم هرچی هفته یک این!  خوبم دوست خوب-

 خوردن حرص و آینده و گذشته و ناراحتی و غصه

.   تعطیله ها این ی همه.  دور بریز رو عصبانیته و

 چی هیچ به دیگه و بگذرون خوش فقط و فقط

 . نکن فکر

 



 انتظار از دور و ناگهانی حرکت یک در را دستم و

 را دستش انگشتان و داد جای بزرگش دست در

 در و.  لغزاند دستم انگشتان میان در آرامی به

 فقط من ی زده شگفت و متعجب نگاه جواب

 . زد لبخند و نگریست را روبرویش
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 سرگرد و رادان. گزیدیم اقامت داریوش هتل در

 عمال و کردند اجاره اتومبیل تا دو سریع خیلی



 و.  شد جدا دو آن از سرگرد و من سفر ی برنامه

 خرید اوقات گاهی و شام مواقع بعضی در جز

 به سرگرد دانستم می. نمیدیدیم را همدیگر زیاد

 پیش من تا است کرده ریزی برنامه اینطور عمد

 از هم عشق مرغ دو آن. نباشم معذب زیاد دو آن

 خود ی نفره دو و خاص های برنامه خواسته خدا

 هفته این در بود گفته سرگرد. کردند تنظیم را

 زود صبح باید. باشد می موقوف تنبلی و کسلی

 آن تمام من و. باشم باش آماده و شوم بیدار

 صبح تا سرگرد رفتارهای شوق از را اول شبِ

 فکر که چیزی برعکس اینکه. بود نبرده خوابم

 دوستی این حفظ برای داشت او بودم کرده

 را نوپا دوستی این دست اینکه ، کرد می تالش

 استوار خود پای بر و رفتن راه داشت و بود گرفته



 اینکه ، داشت را هوایش و میداد یادش را شدن

 را من هوای اندازه بی سفر اولِ ی لحظه همان از

 خود تا من و. کرد می خوشحالم چقدر  داشت،

 تا کردم می فکر رفتارهایش تک تک به صبح

 . رفتم خواب به صبح های دم دم باالخره

 

 

                                 ******* 

 

 

 امیرعلی

 



 ام تابستانه خنک و نخی پیراهن پوشیدن درحال

 چشمانش.  کشید می پر دیروز به فکرم و بودم

 از کرد می ساطع برقی چه. بود شده چلچراغ

 شادی این که بودم بد قدر چه من و.  خوشحالی

 آن با و گرفتم می او از را کودکانه و کوچک های

 می ناراحت همیشه را او افتضاحم و گند اخالق

.  نبود رفتارها آن از خبری هفته این اما.  کردم

 بودم گذاشته جا تهران و بودم بوسیده را تمامش

 بی کمی. باشم تر خیال بی کمی خواستم می. 

 برمی دنیا کجای به.  تر گیر سهل کمی. تر پروا

 می سخت دختر این به کمتر کمی اگر خورد

 . گرفتم

 کیف و سوئیچ و زدم شانه آینه مقابل را موهایم

 اتاق.  شدم خارج اتاق از و برداشته را پول



 منتطر و زدم در. بودم گرفته او برای را کناری

 جواب. گرفتم را موبایلش. نشنیدم جوابی.  ماندم

 صدای که شدم می نگران داشتم کم کم. نداد

 .شنیدم در پشت از را خوابالودش

 

 .کن باز.  پاییز منم-

 

 می روبرو جدیدی ی صحنه با من و کرد باز را در

 موهایش که پریشان و خوابالود دختری. شدم

 عمد به را هایش چشم و بود ریخته دورتادورش

 و بلوز آن با نپرد، سرش از خواب تا کرد نمی باز

 خواب از کرده ورم صورت و عروسکی شرتک

 موجب عادت ترک که آنجا از.  بود ایستاده مقابلم



 با. کرد عود ام همیشگی اخالق باز است مرض

 : گفتم اخم

 

 هتل اتاق در جلو نیا ریختی این بودم نگفته مگه-

 .دارن دوربین اینجا.

 

 .رابستم در و شدم اتاقش وارد و

 

 زود نگفتم مگه گفتم؟ چی دیشب من!  پاییز-

 وضعیه؟ و سر چه این!  دختر شو بیدار

 



 فکر و زد می حرف گونه خمار و بزور درحالیکه

 حتی و بود خواب هنوز نیمه و نصف کنم می

 : گفت کرد نمی باز را چشمانش

 

. برد خوابم دیر دیشب من ببخشید!  گفتین چرا-

 باشه؟ خوابم، می دیگه دقیقه پنج فقط االن

 

 پرت تخت روی دمر را خود ناباوری درکمال و

 های نفس صدای ثانیه از کسری در و کرد

 همانطور من. داد رفتنش خواب از نشان عمیقش

 و بودم ایستاده اتاق وسط برده مات و بالتکلیف

 جذابیت نهایت در که دختری. کردم می نگاه را او

 و پریشان ظاهر این با حاال و بود سادگی و



 طرز این و عروسکی های لباس این و ژولیده

 داشت خواب در عمیقِ های نفس این و خوابیدن

 نمی. کرد می زایل من از را عقل و  دین و دل

 … یا شوم عصبانی یا کنم اخم یا بخندم دانستم

 تر نزدیک!  ناز و مالحت همه این از ببرم لذت

 انگار ، نه. کردم نگاهش دقیق و شدم خم. شدم

 صدا بار چند با که عمیق آنقدر.  بود خواب واقعا

 حال مدام!  پاییز تو دست از آه.  نشد بیدار زدنم

 آخر.  ناجور جور یک.  کنی می جوری یک را دلم

 مالحت اینهمه  برابر در توانم می چقدر من

 دلچسب ی گانه بچه رفتارهای این و کنم مقاوت

 .نکنم خطا پا از دست و بیاورم تاب را

 من. خوابید ظهر لنگ تا دقیقا اما نبود کردنی باور

 از. کردم تماشایش و نشستم کنارش ظهر تا هم



.  شد بلند گشت سیراب حسابی که خوابیدن

 باز را هایش چشم و داد خودش به قوسی و کش

 با.  پرید جایش از دید خود کنار که را من. کرد

 : گفت خواب از گرفته صدای

 

 شده؟ ؟چی سرگرد-

 

 پنج فقط  ی وعده صبح که آمد یادش کم کم بعد

 .بود داده من به را خواب دقیقه

 

 شده؟ دقیقه پنج از بیشتر!  وای ای-

 



 چشمان بعد.  کرد نگاه را موبایلش ساعت و 

 دختر مثل و دوخت من به را اش شده درشت

 کرد زنجیر هم در را انگشتانش خطاکار های بچه

.  دوخت من به را درشت چشمان آن مظلومانه و

 و بودم کرده زنجیر هم در سینه روی را بازوهایم

 می کسی چه و.  نگریستمش می جدی ژستی با

 دوست از غوغایی چه من درون در دانست

 برپا داشتنی دوست و کوچک موجود این داشتن

 .بود

 

 آماده ای دقیقه پنج بخدا!  سرگرد میدم قول-

 .میشم

 



 دیگه چون ، نشه دقیقه پنج از بیشتر نفعته به-

 .بمونم خونسرد اینجوری دم نمی قول

 

 : گفت هراسان

 

 .دم می قول باشه ، باشه-

 

 ام خنده جلو بزور درحالیکه و شدم بلند جایم از

 می را

 

 از و "منتظرتم ماشین تو پایین" گفتم گرفتم

 پنج سر و کرد وفا عهدش به.  رفتم بیرون اتاق



 نه و داشت آرایشی نه. رساند را خودش دقیقه

 حرف دختر آفرین. بود کرده رد را هایم قرمز خط

 ! من کن گوش

 

 ریم می همه از اول. اینه امروز ی برنامه!  خب-

 و  محدوده وقتمون چون هم بعدش.  ناهار برای

 استفاده کیش تفریحات ی همه از تونیم نمی

 .کنیم انتخاب رو چندتا اینهمه بین از باید کنیم

 

 .دادم دستش بروشوری

 

 انتخاب خواستی که هرکدومشونو و ببین رو اینا-

 .کنیم ریزی برنامه براش تا کن



 

 هایش انتخاب شامل که را بروشور ، ناهار از بعد

 .برگرداند من به بود

 

  و تحمل مطمئنی کردی؟ انتخاب رو ها این!  اوه-

 توی!  بابا ای ترسی؟ نمی پاییز؟ داری طاقتشونو

 باید هم خودم که خطرناک تفریحات این ی همه

 خودت دست کار تنهایی ترسم می. بیام باهات

 ! بدی

 

 :گفت و زد پوزخندی

 



 ترسین می شما نکنه!  ترسم نمی که من-

 ! امیر سرگرد

 

 : گفتم و انداختم او به تیزی و تند نگاه

 

 یه وحشت و ترس از وسطش ترسم می!  آره-

 کنم آرومت نتونم که دربیاری بازی دیوونه جوری

 هم رو چیا ببین. کنی تلف هم با رو خودت و من و

 ! کرده انتخاب

 

 انتخاب ی همه کرد مجبورم.  بود گفته راست

 پارک بجز البته.  کنیم امتحان نفری دو را هایش

 گذاشتند و رفتند روشنک با را آن که پالژ و آبی



 سوار وقتی. بکشیم نفس کمی رادان و من

 اما بود ترسیده شدیم( دونفره بالن) پاراسل

 می هم کیف حال عین در و آورد نمی خود بروی

 آنقدر بردم وحشت ی قلعه به را او وقتی اما.  کرد

 موقع که رفت باال کولم و سر از و زد جیغ

 جنگ میدان از کردم می احساس بازگشت

 کف دارای اکواریومی دریایی کشتی.  ام برگشته

 دریا درون را خود انگار که علت این به ای شیشه

. بود خوشایند حسابی برایش کرد می احساس

 می هرطرف به هم را من و شد نمی بند جا یک

 اما.  داد می نشانم دید می جالبی هرچیز و کشاند

 از معموال که شبانه تفریحی های کشتی من بنظر

 ادامه بامداد از پاسی تا و شد می شروع شب ۹

 بود همراه شام صرف و گشت با و کرد می پیدا



 ای دقیقه چند الاقل چون. بود انتخاب بهترین

 من تا گرفت می آرام کنارم چموش دختر این

 از بدور ای دقیقه چند حداقل و بکشم نفسی

 . کنم تماشایش سیر دل یک ای هردغدغه

 هم را بورد فالی حتی او اما کردم نمی فکر

 از باالتر متر ۱۲ ارتفاع در آن در که. کرد امتحان

 از استفاده با ایستاده حالت به دریا سطح

 اسکی جت به متصل شلنگ از که ای نیرومحرکه

 ناباوری کمال در. گرفت می قرار ، شد می فراهم

 بین از و کرد امتحان هم را جامپینگ بانجی

 ۶۰ سکوی ، متری ۶۰ و متری ۴۰ سکوهای

 گچ عین برگشت وقتی.  نمود انتخاب را متری

 دوست باز اما ترسید می آنکه با.  بود شده سفید

 می غلبه ترسش بر همواره و کند امتحان داشت



 ی دیوانه قایق سوار هم با کرد مجبورم. کرد

 آخرش تا و شویم بوت کریزی همان یا تندرو

 از را تیشرتم و زد می جیغ گوشم کنار همانطور

 پاره بود نمانده چیزی و زد می چنگ افتادن ترس

 که را دختر این چرا دانستم نمی من و. کند اش

 دیوانگی تمام با بود کردن دیوانگی ی آماده

 .خواستم می هایش

 اصرار مدام. شدیم سوار هم با هم را اسکی جت 

 می سرعت تا اما و بگیرم سرعت که کرد می

 پهلوهایم در را هایش ناخن تمام ترس از گرفتم

 تندتر دیگه ، بسه که زد می جیع و کرد می فرو

 . بود کرده سوراخ سوراخ را پهلوهایم.  نرو



 هم را غواصی خواهد می که بود خورده را مغزم

 بودم نگران. دادم نمی اجازه ، من و کند امتحان

 می هرچند ، شود وارد لطمه سالمتش به شاید

 اما شود می رعایت ایمنی جوانب تمام دانستم

 و گفت آنقدر دختر این اما. داد نمی رضایت دلم

 همراه به دادم رضایت نهایت در تا گفت و گفت

 مبتدی افراد برای که زیردریایی اسکوتر با خودم

 اما. کند کسب را غواصی ی تجربه بود مناسب

 او به را جایروکوپتر با  پرواز ی اجازه عنوان بهیچ

 .ندادم

 

 ! دیگه بذارین برم؟ دارم دوست چرا؟من آخه-

 



 نفره دو پرواز که میدونی. نزن حرفشم اصال-

 تونه می نفردیگه یک فقط خلبان بجز و ست

 .بفرستمت تنهایی تونم نمی. شه سوار

 

 ! خوام می من آخه-

 

 ! تمام ، نه گفتم-

 

 بود آمده دنبالم به ناراحت و آمده کش لبانی با و

 :گفت می که شنیدم می را زدنش غر صدای و

 



 زیر ی زده فلک بدبخت سربازای اون من انگار-

 ! تمام میگه و میده دستور که هستم دستش

 

 ! ها گی می چی شنوم می دارم-

 

 می دلم. بودم کرده کنترل را ام خنده زور به و

 دل همین ، خب اما و ولزش و جلز برای سوخت

 خودم دست.  بفرستمش تنهایی شد نمی راضی

 . نبود

 شب آخر ، من برای روز هر قسمت بهتریم از

 آرامش و سکوت و سکون به کمی که. بود هایش

 که شد می خسته آنقدر پاییز که. رسیدیم می

 نمی باقی برایش هیجان کسب برای رمقی دیگر



 می قدم ساحل لب هم با که موقع همان.  ماند

 و گرفت می دست در را هایش صندل. زدیم

 من و بود اسیر باد دست در اش تابستانی لباس

 می و زدم می غر جانش به همیشه عادت به

 را موهایش و دارد نگه دست با را لباسش گفتم

 میخندید سرخوشانه او و.   کند فرو شالش توی

 منو کی شب تاریکی این توی آخه" گفت می و

 زیبایی تمام. دیدمش می من ولی.  "بینه می

 قشنگی ، هایش

 

 ، اش توپری ، تناسبش ، هایش ظرافت ، هایش

 هایش لب و چشمها و صورت ، گریبانش و گردن

 دل و ، نازکش و لطیف پوست حتی ،  موهایش ،



 پروا بی من جلو پاییز.  بودم داده فنا به را دینم و

.  کرد می رفتار پروا بی.  پوشید می پروا بی.  بود

 کسی با.  هست طرف قدیس یک با کرد می فکر

 بس از دهد نمی قرارش تاثیر تحت چیز هیچ که

 این دانست نمی.  است وفادار اش گذشته به که

 و سوزد می نداشتن و نزدیکی این از دارد مرد

 میان درگیری خود این از.  شود می خاکستر

 عذاب این از.  شود می نابود حال و گذشته

 کرد می چه دانست نمی.  میرد می لعنتی وجدان

 شدت از که وقتی صدایش لحن آن من با

 شد می تر ظریف و نازکتر خوابالودگی و خستگی

 و رفت می راه کشان کشان شب آخر که وقتی. 

 و کشید می زمین روی بر را خود پای خستگی از

 گاهی وقتی. داد می تکیه من به را خود تن تمام



 دیگه" گفت می شده که هم شوخی سرِ از اوقات

 درک و "کنین؟ بغلم میشه ، بیام راه تونم نمی

 قشنگ ، مرد این برای اش شوخی حتی کرد نمی

 لب باهم که شب آن مثل. دنیاست حرف ترین

 و.  حرفی هیچ بی بودیم نشسته مرجانی ساحل

 ام شانه روی پاییز سر که دیدم لحظه یک من

 آرام. بود رفته خواب به که بود خسته آنقدر. افتاد

 و دادم سُر ام سینه روی از نرمی به را سرش

 روی خواستنم از پر های نگاه.  گذاشتم پایم روی

 های شعله و زد می دو دو صورتش اجزای

 میل و کشید می زبانه وجودم در هوس و وسوسه

.  بود فوران حال در دختر این برای سرکشم

 مقابل از آرام را اش طالیی و فرفری موهای

 صبر. بود خوابیده معصومانه. زدم کنار صورتش



 خوابش تا کردم صبر حرکتی هیچ بی. کردم

 نفس تا کردم تماشایش آنقدر.  شود تر عمیق

 می را بوسیدنش چقدر.  شد عمیق هایش

 و زیبا و صورتی لبهای این بوسیدن.  خواستم

 ! نرم و  باطراوت
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. شکستم می را تابو نباید. بوسیدمش می نباید 

 ی خاطره. شدم می نابود بوسیدم می را او اگر



 را فکرم کردم سعی. کرد می نابودم بوسیدنش

 نوازش را هایش گونه.  کنم منحرف هایش لب از

 و ، را اش نرم های لب و ، را پیشانیش و ، کردم

 را هایش گوش و را هایش چشم و را ابروهایش

 سمت به که وقتی نبود من فرمان به دستم و ،

 نوازشش مشغول و کرد حرکت اش بلورین گردن

 من و بود باز بلوزش ی یقه ی دکمه اولین. شد

 گذاشته جنون به سر سرکش میل این از …

 می شدت به قلبم و بود گرفته گُر وجودم.  بودم

 کنم باز را دومش ی دکمه اگر که فکر این از تپید

 بیدار ام مردانه های حس تمام شود؟ می چه

 باید که کشیدم می زجری چه من و بود شده

  را عقلم دست. کردم می سرکوب را تمامش

 و جسم و فکر بر ریاست صندلی به را او و گرفتم



 جلو تا.  نشاندم شهوتم و هوس و تن و ذهن

 ی دکمه سمت به تا بگیرد را سرکشم دستان

 و نرود است کرده اعتماد من به که دختری بلوز

 شرمنده غیرتم و وجدان مقابل مرا این از بیشتر

 قدرت مصب ال. نبود ساز چاره عقل اما. نسازد

 از بیشتر دختر این مقابل در هوس و وسوسه

 .  بود اینها

 برای حتی. بودم نشده اینگونه وقت هیچ من

 ی اجازه.  داشتم همیشه را آناهید زیرا. آناهید

 شده صادر من برای اش خصوصی حریم به ورود

  به سر نداشتنش و نزدیکی از اینگونه.  بود

 آناهید مقابل من.  بودم نگذاشته جنون و دیوانگی

 و هوس ، دل و عقل میان اینگونه وقت هیچ

 نکرده گیر وجدان و شهوت ، داری خویشتن



 زندگی یک من برای آناهید با زندگی.  بودم

 ، پاییز با اما. بود رویایی و عاشقانه روتینِ

 نکرده تجربه خامی و جوانی دوران در هرآنچه

 داشتم پختگی و سالی میان دوران در بودم

 این در آنقدر بگویم بهتر یا.  کردم می تجربه

 که بودم کرده کسب جدیدی های تجربه مدت

 با بودن.  شوم می پخته دارم تازه گفت شد می

 از ای تازه حس. نبود تکراری. بود جدید پاییز

 تجربه قبال که نوئی حس. بود تازگی و طراوت

 تجدد و شگفتی سراسر پاییز.  بودم نکرده اش

 . بود

 ی سیاره روی پا انگار بودم پاییز با که وقتی 

 ها تکرار تمام و زمین انگار.  گذاشتم می جدیدی

 و ها سورپرایز جز و.  شد می محو مکرراتش و



 نوئی و تازگی و پی در پی و جدید های شگفتی

 .  نبود دیگری چیز هیچ

 این به کارهایی با که دختر این کردم فکر خود با

 به و کرد می خود بی خود از اینگونه مرا سادگی

 ی رابطه در من با روزی یک اگر ، برد می اوج

 که وای  ، شد می همراه تن و جسم ی عاشقانه

. برساند اوج به مرا توانست می نهایتی بی چه تا

 اوج تردیدی هیچ بدون و شک بی که ای رابطه

 و بود عاشقانه ی رابطه یک از مردی هر آرزوی

 مستثنی قاعده این از دیگر مردان چون ، هم من

 .نبودم

 افسار شهوت که بود زمان همین در درست 

 می تسلیمم داشت.  بود گرفته بدست را عقلم



 اش دکمه سمت به رفت می داشت دستم.  کرد

 دیگر که کند خلق چشمانم پیش را ای صحنه تا

 ذهنم و.  نباشد من دست ماجرا ی ادامه کنترل

 عمیقاً ی رابطه یک تخیالتِ سمت به داشت

 را غیرمجازم تصورات و شد می منحرف عاشقانه

 که تخیالتی. نهاد می بنا تخیالت این مبنای بر

 پاییز با دوستی از را انتظارم که.  بود خطرناک

 به را حرکاتم و ها دست کنترل که.  برد می باال

 دستبرد ، نباید که جاهایی به و گرفت می دست

 ی اجازه آن به اگر و بود آور اعتیاد که.  زد می

 آن از رهایی دیگر دادم می بروز و خودنمایی

 من از را پاییز اعتماد بود ممکن که.  نبود ممکن

 . کند سلب



 و گرفتم را دستم مچ بزنگاه سر که بود این

 اینکه از قبل و کردم  ذهنم و دست نثار فحشی

 شگفتی مغلوب باز و کنم فکر دیگری هرچیز به

 ناگهانی تکانی با ، گردم ناب تخیالت این های

 و است دیروقت که زدم غر و کردم بیدار را پاییز

. بیفتیم راه باید و است خوابیدن جای چه اینجا

 با.  کردم هولش و ترساندم را بیچاره دخترک

 می ام دیوانه که ها همان از ، خوابالودی صدای

 : گفت کرد

 

 .کنین صبر! سرگرد دیگه میام دارم خب-

 



 به و کند فروکش شهوتم و هوس اینکه برای

 مشخص صدایم لرزش و بازگردم عادی حالت

 : زدم تشر ، نباشد

 

 تا. کنی می خسته روز طول در خودتو بس از-

 برده خوابش خانوم ، بزنه حرف کلوم دو میاد آدم

! 

 

 : گفت ناراحت و دلخور. رسیدیم اتاقش در به

 

!  دیگه ببخشید بداخالقین؟خب اینقدر چرا حاال-

 . برد خوابم



 

 ساحل میریم زود صبح فردا! بخواب زود امشب-

 . خرید کمی ریم می هم صبحونه بعدِ. روی پیاده

 

 میان؟ هم رادان و روشنک-

 

 .کرد نگاهم

 

 بیان؟ داری دوست-

 

 رادان دانستم می.  نگفت هیچ و کرد سکوت

 و بوسد می پروا بی را روشنک ، ما جلو اینقدر



 که کند می خصوصی های شوخی و زند می بغل

 :گفتم دلجویانه.  شود می زده خجالت پاییز

 

 روز فردا آخه. بیان باهامون گفتم فردا برای-

 اونا با خیلی. داریم پرواز صبح فردا پس و آخره

. نداره خوبی ی ظاهره خیلی این و نبودیم

 . که شی می متوجه رو منظورم

 

 .داد تکان سر

 

 بزنیم دوتایی نشده عصر دم می قول بهت اما-

 یه.  نبردمت تاحاال که جا یه ببرمت.  چاک به

 قشنگ جای



 

. 

 

 چید ستاره ، خستگی همه آن وجود با چشمانش

 کرد خانه فرمش خوش لبهای روی لبخند و

 خودم از را بوسیدنشان شانس که لبهایی همان.

 ی دکمه روی چرخید نگاهم. بودم گرفته

 دکمه و بود رفت کنار شالش حاال که. پیراهنش

 هم در هایم اخم.  بود پیدا اش شده باز اولِ ی

 چشمانش به را آمده راه هایم چشم.  رفت

 اش دکمه به و گرفت را نگاهم رد.  بازگشت

 : گفت آرام و بست را دکمه و گزید لب.  رسید

 



 شده؟ باز کی این-

 

 رو در.  تو برو حاال!  نیستا خودت به حواست -

 .کن قفل تو از هم

 

 الی دلم. بست را در و رفت و گفت بخیری شب

 جدا من از نه و آمد می من با نه!  بود کرده گیر در

 ! نفهم ی مرده صاحب دل این.  شد می

 اتاقم در پشت او اینبار و بود شده بیدار زود صبح

 : گفتم.  بود منتظر

 

 ! سحرخیز خانوم سالم-



 

 .خندید و کرد نگاهم تعجب با

 

 رفع دیشبتون بداخالقی شکر رو خدا. سالم-

 . انگار شده

 

 می چجوری دیگه امروز ببینم ، شکر رو خدا آره-

 ! بگیری حالمو خوای

 

 . شد آویزان بازویم به و خندید دل ته از

 



 با. کنم نمی قبول رشوه من!  لطفا نشو خودمونی-

 ! خوای می چی بگو شجاعت

 

 : گفت  و خندید

 

 از یکی توی رو صبحانه امروز میشه!  سرگرد-

 بخوریم؟ ساحل کنار های رستوران

 

 نداره شدن آویزون دیگه که این! ؟ نمیشه چرا-

 ! خوب دختر

 



 بود رسیده دلش مراد به که حاال کرد رها را دستم

 زنان قدم و کردم پارک ساحل از دور را اتومبیل. 

 و کردیم انتخاب را رستورانی.افتادیم راه به

 از را ساحل و بود نشسته. دادیم صبحانه سفارش

 برقی چشمانش دیدم آن یک که گذراند می نظر

 جدیدی فکر چه نبود معلوم! وای ای. کرد ساطع

 اش خواسته که نکشید دقیقه به.  داشت سر در

 کنار در کشی طناب ی مسابقه.  راند زبان بر را

 بود خواسته دلش پاییز و شد می برگزار ساحل

 به سر دخترک بخواه جان تو.  کند شرکت آن در

 ! جذاب هوای

 گرفته خود به نارضایتی ژست که مرا باالخره 

 راه به مسابقه سمت به هردو و کرد راضی بودم

 ها تیم از یکی اعضای رسیدیم وقتی.  افتادیم



 را او.  شدیم اضافه آنها به. طلبیدند می همراه

 برنده اگر تا گذاشتم طناب ابتدای در درست

 نیفتد، او روی کسی ، افتادیم زمین روی و شدیم

 شروع مسابقه. ایستادم سرش پشت هم خودم

.  کردیم رو داشتیم چنته در زور هرچه ما و شد

 و خواند می کری یکی و زد می فریاد و داد یکی

.  طلبید می مبارزه به را بیشتری افراد دیگری

 مقابل طرف و بود بیشتر ما سمت قدرت باالخره

 طناب ناگهانی کامال و ناجوانمردانه اقدام یک در

 حاال. خوردیم زمین به شدت به ما و کرد رها را

 قضیه دیگر طرف.  بود قضیه طرف یک این

 ، شدت به و محکم ، باسن با او. بود پاییز افتادن

 بودم شده پهن ساحل کف کش دراز که من روی

. کرد اصابت ممکن ی نقطه بدترین به و افتاد



 از او و آمد نمی باال نفسم درد شدت از من حاال

 گاهی تکیه آخر.  شود بلند توانست نمی خجالت

 من روی از را خود تا نداشت دستش برای هم

 من روی از بتواند اینکه برای سر آخر.  کند جدا

 و دست واقعا و بود شده هول درحالیکه شود جدا

 گذاشت ام سینه روی را دستش بود گشته پاچه

 دم در که شد بلند من روی از جوری و چرخید و

 مهلک ی ضربه زانو با اینبار و خورد لیز دستش

 از که گمانم به.  کرد وارد نقطه همان به را دوم

 درد از آنچنان صورتم.  بود کرده ساقطم هستی

 ترسانده که آمد نمی باال نفسم و بود شده قرمز

 هم آن ها خانم از یکی کمک به باالخره.  بودمش

 کرد می عذرخواهی من از داشت دائما حالیکه در

 شد بلند اینکه از بعد کمی.  شد بلند جایش از



 از کمتر دیگر حاال که منی سمت به را دستش

 خواست مثال و کرد دراز پیچیدم می خود به درد

 نگاهش چشم باالی از. شوم بلند تا کند کمکم

 در اصال.  کشید می خجالت چقدر طفلکی.  کردم

 از صبحانه صرف موقع. کرد نمی نگاه هایم چشم

 نجویده و گرفت می لقمه تند تند شرم و خجالت

 .داد می قورت

 

!  حاال خب خیلی!  خبره چه!  دختر تر آروم-

 ! شده که کاریه

 

 بجا اصال کشی طناب برای پیشنهادم!  ببخشید-

 . نبود



 

 چانه زیر را انگشتم. آوردم تر نزدیک را سرم

 باال را اش زده خجالت صورت و گذاشتم اش

 خبیثانه لبخند. زدم زل هایش چشم در و آوردم

 : گفتم و پاشیدم رویش به ای

 

 وگرنه.  داری دوست رو ای دیگه کس که حیف-

 چراغ بهم داری کردم می فکر ، کارات اون با

 ! خوشگله دی می نشون سبز

 

 و دوید صورتش به شرم و شد گشاد چشمانش

 ادامه.  بود کرده گل شیطنتم.  گزید را هایش لب

 : دادم



 

 اونم کردن فنی ضربه دوبار!  که جریانی در-

 در ، حساس ی نقطه یک روی دقیق و درست

 . اندازه می شک به رو آدم هرصورت

 

 دویده صورتش در خون.  بزند جیغ خواست می

 خوردنش حرص به صورت پهنای به من و بود

 از پر و کوبید ام سینه به مشتی. خندیدم می

 : گفت حرص

 

 . دین می خجالت آدمو فقط!  بدین خیلی-

 



 منتظرمان تجاری مجتمع جلو روشنک و رادین

 شروع رادان های تیکه ما دیدن محض به. بودند

 .شد

 

 شد روشن جمالتون به چشممون ما باالخره اوه-

! 

 

 : گفتم درجوابش

 

 همش که ما. زمین توی رفتین و شدین آب شما-

 . بودیم

 



 نصف و بیرون زدید می زود صبح. دیدم می آره-

 بگیر یاد!  واال بده شانس خدا. برمیگشتین شب

 ب. خانوم روشنک

 

 .برن می لذت مسافرت از اینجوری قیه

 

 : گفت معترضانه روشنک

 

 بود شلوغ سرت و کردی می کار همش تو که نه-

 نکردی؟؟ گذار و گشت اصال و

 

 : گفت منظور با رادان



 

.  بود شلوغ دیگه جور یه سرم و داشتم زن من-

 چی؟ مجردا

 

 دست درحالیکه و کشیدم خجالت رادان حرف از

 از و بیفتیم راه جلوتر تا کشیدم می را روشنک

 به که شنیدم را سرگرد صدای شویم جدا آقایان

 : گفت می رادان

 

 خورده یه ؟ رادان زدی بود حرفایی چه این-

 ! همرامونه دختر!  خب کن مراعات
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 پاییز

 

 

 می زیر لباس بوتیک دنبال در به در روشنک

 :زدم می تشر دائم من و گشت

 



 دقیقا بودن؟ گرفته ازت رو وقت اینهمه حاال-

 رو مفتضح خرید این باید باهاتونیم ما که االن

  بدی؟ انجام

 

 چند براش کرده سفارش خواهرم که گفتم بهت-

 سایز هم سایزش. بگیرم خواب لباس دست

 .بیای باهام خواستم همین برا.  توئه

 

 : گفتم زده خجالت

 

 تو.  زدنه حرف طرز چه این!  روشنک بمیری-

. نمیام باهات من اصال. دونی می کجا از منو سایز



 نیستن باهامون آقایون که دیگه وقت یه اصال

 .میریم

 

!  فیلسوف گردیم می بر داریم فردا ؟ دیگه کِی-

 بزرگی این به مجتمع این توی آقایون آخه

 اونا. برم قربونت کنن پیدامون خوان می چجوری

 من به.  هستن خودشون های خرید مشغول االن

 الزم خودتو من!  ضمن در. دارن چیکار تو و

 .برم قربونت دارم الزم سایزتو ، که ندارم

 

.  کشاند می خود دنبال به و کشید می مرا دست و

 غر غر و رفتم می دنبالش یه نارضایتی کمال در

 :کردم می



 

 تو. سایزته هم میگه که میدونه منو سایز انگار-

 سایز برو زنی؟ می حرفو این کشی نمی خجالت

 ! بگیر خودتو

 

 : گفت و خندید دل ته از روشنک

 

 نمی خواهرم به سایزم الغرمردنی این به من-

 گوشتیه و توپر همچین تو مثل خواهرم.  که خوره

. ماشااهلل نداره کم چیزی تنه پایین و تنه باال از و

 ذره یه دارم دوست اینقدر!  واال بحالتون خوش

 و پایین از که من.  بیاد استخونام این رو گوشت



 میبینه من تو چی رادان دونم نمی.  تعطیلم باال

 . دونه می جذاب منو اینقدر که

 

 البد!  خانوم روشنک پسندد می نگاری هردل-

 بحثو هرحال به. داره دوست اینجوری رادان

 رو بخری بخوای هرچی رم نمی من.  نکن عوض

 .باشم گفته االن از!  ها کنم پرو

 

.  نبود بدهکار ها حرف این به روشنک گوش

 به و کرد پیدا زیر لباس بزرگ بوتیک یک باالخره

 که تخفیفی و داشت که مناسبی قیمت علت

 لباس اقسام و انواع انتخاب مشغول ، بود خورده

 .شد خواهرش و خودش برای خواب لباس و زیر



 

 پاییز؟ خودت برا خری نمی تو-

 

 راه از سرگرد نکند داشتم استرس درحالیکه

 مدام و ببیند کوفتی ی مغازه آن در را ما و برسد

 : گفتم نباشم دید در تا کردم می قایم را خودم

 

 تموم خریدتو باش زود. خرم نمی کوفتم من-

 . بیرون بریم تا کن

 



 خرید حال در مرا سرگرد که بود مانده همینم

 این اگر زدم می دار را خود باید.  ببیند زیر لباس

 . افتاد می اتفاق

 

 قیمت. کن انتخاب خودت برای تا چند میگم-

 پاییز؟ شنیدی.  خوبه هم جنسش مناسبه هاش

 خرید تا اصال!  بخرم برات خودم یا خری می

 .ریم نمی بیرون اینجا از نکنی

 

 ، کن تموم زودتر خریداتو تو!  باشه خب خیلی-

 .خرم می چیزی یه منم

 

 ! خوب دختر آفرین-



 

 ! دیگه باش زود-

 

 این دقیقا ، آره ، اینو اینو اینو اینو. خوشگلم بیا-

 انتخاب خواهرم برای رو خواب لباس چهارتا

 فروشنده.  سگکی زیر لباس دوتا این با کردم

  هستن دیگه هم سایز که چهارتا این از داد اجازه

 بپوش رو این قربونت برو. کنیم امتحان شو یکی

 !؟ مناسبه اندازش ببینم

 

 که ، روشنک دست در توری قرمز لباس دیدن با

 و بود باز جایش همه و نمیشد هم متر نیم کال



 روی بر شرم عرق ، نمود می برهنه العاده فوق

 : گفتم او به رو و نشست پیشانیم

 

 چه ، بپوشم نمیشه روم هم خودم جلو اینو من-

 .پوشم نمی اینو من.  تو جلو و اینجا به برسه

 

 و گرفت من مقابل و کرد باز را لباس روشنک

 : گفت

 

 اینارو باید که باالخره!  نپوشی که چیه این آخه-

 برو حاال!  خوشگله بپوشی ، باید که اونی جلو

 .نکن اذیت منو اینقدر کن امتحانش



 

 جلو من بود گرفته را لباس این روشنک که جوری

 دانم نمی مردم، می خجالت از زن ی فروشنده

.  نبود حالیش حیا و شرم کمی دختر این چرا

 این دیگر کرد می ازدواج وقتی آدم هم شاید

 تا من ولی.  شد می عادی برایش مسائل

 روشنک خواستم می و بودم شده سرخ بناگوش

 .  کنم خفه را

.  شد می ختم جا همین به قضیه کاش اما

 آن بخاطر که. افتاد بدتری خیلی اتفاق متاسفانه

 حق بخشیدم نمی عمر آخر تا را روشنک اگر

 تقریبا و  کلکل حال در  روشنک و من.  داشتم

 همانطور را مفتضح لباس آن هنوز او و بودیم دعوا



 عصبانی صدای که بود گذاشته کامل نمایشِ به

 در چهارچوب در. کرد خشک را ما سرگرد

 به.  بود برداشته را دنیا هایش اخم و بود ایستاده

 خشم با درحالیکه و برداشت گام ما سمت

 از را لباس عصبانیت با ، کرد می نگاه را روشنک

 گفت و کرد پرت پیشخوان روی و کشید دستش

: 

 

 ! کنه نمی امتحان رو هیچی پاییز-

 

 حیرت و بهت میان در و کشید مرا دست و

 بیرون. برد بیرون بوتیک از فروشنده و روشنک

 می بنظر کالفه و بود ایستاده که دیدم را رادان



.  بود گذشته چه دوست دو بین دانم نمی. رسید

 که بود این داشت اهمیت که چیزی تنها االن اما

 حالت آن در مارا سرگرد.  نباید که بود شده همان

 می آرزو من و بود دیده ها لباس آن میان در و

 هم یا ، ببلعد را من و کند باز دهان زمین کردم

 سرگرد دست از و کنم پیدا موشی سوراخ

 اما.  کنم قایم آن در عمر آخر تا را خود و بگریزم

 که بود ها حرف این از تر عصبانی او

 

 بمیرم خود خجالت و درد به تا کند رها مرا دست

 جوری. نکرد رها را دستم اتومبیل به رسیدن تا. 

 داشت انگار که کشید می و بود گرفته را دستم



 صدایش با.  برد می زندان به را گناهکاری مجرم

 : گفت که وقتی زد می شالق

 

 ! شو سوار باش زود-

 

 که زدن حرف جرئت.  بود شده ترسناک چقدر

 و باترس. نداشتم هم کشیدن نفس جرئت ، هیچ

 را خشمگینش و کالفه نفس.  شدم سوار لرز

 .فرستاد بیرون

 

 توجه. نداره سرش توی عقل احمق ی دختره-

. بود کرده جلب رو شد می رد اونجا از که هرکسی

 !  لباسه شوِ انگار



 

 و دوخت من به را اش وحشی سبز چشمان بعد

 :زد تشر

 

 هرچی که وایسادی اونجا مجسمه مثل هم تو-

 ناکسی و کس هر هم بعد ؟ بگه بهت بخواد دلش

 می اونو حرفای و بینه می رو تو و میشه رد که

 نمایش به که لباسی اون توی رو تو ، شنوه

 دارم!  وای!  پاییز وای ؟ کنه تصور گذاشته

 تو.  دونی می منو قرمزای خط تو.  شم می دیوونه

 یه حتی کسی اگه سرم به زنه می دونی می

 … تصوری همچین تو مورد در لحظه

 



 : زد فریاد و کوبید فرمان بر و

 

 له االن بود مرد اگه بخدا!  لعنتی!  لعنتی!  لعنتی-

 نمی تنش تو سالم جای. کردم می لوردش و

 .کرد کاریش نمیشه و زنه که حیف!  ذاشتم

 

 خشم تیر و.  بود عصبانی روشنک دست از چقدر

 دانستم می.  بود گرفته نیز مرا دامن غضبش و

 از را سفر تمام که گیرد می را حالم جوری االن

 .آورد می در دماغم

 

 بپوشی؟ لباسو اون داشتی دوست هم تو نکنه-

 بخریش؟ خواستی می چی برای اصال آره؟



 

 من ندیدین مگه!  امیر سرگرد خدا رو تو وای-

 نمی من بخدا ؟ کردم می مخالفت باهاش داشتم

 .بخرم خواستم

 

 بپوشیش؟ خواست می تو از چرا پس-

 

 روشنک اینکه دادم؟ می جواب چه باید حاال

 حاال هستم؟ خواهرش سایز هم من داشت عقیده

 می حرف سرگرد با سایزم مورد در باید دیگر

 این از خفت!  بکش مرا!  من خدای وای زدم؟

 کرد؟ نمی باز دهان زمین چرا پس! ؟ باالتر

 



 . بده سوالمو جواب!  پاییز زودباش-

 

 سکوت. بودم کرده سکوت. نبود کن ول سرگرد

 . بود حل راه بهترین

 

 می خودت برای که شدم مطمئن پس نمیگی؟-

 ! خواستی

 

 : خشکاند مرا آسایش رعد فریاد و

 



 قرمز خواب لباس اون خواستی می چی برای-

 خواستی می کی برای ها؟ بخری رو توری

 ! المصب بده جواب دِ بپوشی؟

 

 بود صورتم سانتی یک در قرمزش چشمهای حاال

.  زد می آتش مرا داشت برزخی چشمان آن با و

 صورتم به و شد می بلند صورتش روی از حرارت

 خم را خودم.  آمد نمی بیرون نفسم. خورد می

 از.  شد تر نزدیک من به. چسباندم در به و کردم

 :غرید هایش دندان میان

 

.  نشدم دیوونه تا بزن حرف! پاییز بزن حرف-

 سرم توی داره که مزخرفی فکر این و بزن حرف



 از و بزن حرف. کن پاکش رو ده می جوالن

 !  المصب بزن حرف. کن دفاع خودت

 

 از!  وحشت از!  ترس از.  بودم شده الل من اما

 داشت همیشه مثل!  خجالت از!  وهراس رعب

.  بزند آسیب باز ترسیدم می من و شد می دیوانه

 می اش آرام باید!  جسمم به!  روحم به!  قلبم به

 کمی را مذاب چون گداخته مرد این باید.  کردم

 داشت.  گرفت می آتش داشت. کردم می سرد

 داشت عصبانیت و خشم اینهمه از.  گداخت می

 گذاشتم بازوهایش روی را دستم دو!  سوخت می

. 

 



 ! باشید آروم … کنم می خواهش-

 

 گلویم انگشتانش با ناگهانی حرکت یک در او اما

 شد خم رویم و چسباند در به را سرم و گرفت را

 را اش برزخی های چشم تحمل و تاب که بخدا. 

 مواد.  بارید می آتش چشمانش از.  نداشتم

 اندک فشار.  بارید می گداخته آهن و مذاب

 سخت برایم را تنفس  گلویم روی بر انگشتانش

 لبان.  گذاشت ام گونه روی را لبانش.  بود کرده

 با و کشید گوشم کنار تا و.  را داغش و حرارت پر

 : زد پچ پرخشم صدای آن

 



 و پوشی می و خری می رو لباسا این … نکنه-

 برای عکستو … و گیری می عکس خودت از... 

 می بخدا!  پاییز فرستی می زاده حروم اون

 لباسا اون توی رو تو اگه کشمت می!  کشمت

 ! باشه دیده

 

 چه این!  من خدای.  گرفت می را نفسم داشت و

 در او ؟ بود گذشته سرش از که بود مزخرفی فکر

 دستانش فشار ؟ بود کرده فکر چه من مورد

 اما.  شدم می خفه داشتم من و شد می بیشتر

 می زودتر را نفسم قلبم درد.  بود بیشتر قلبم درد

 .  گرفت
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 در. بودم افتاده سرفه به.  کرد تر شل را دستش

 دست همان.  بود شده دیوانه. نبود خودش حال

 میان از و!  وار نوازش.  کشید گردنم روی را

 :غرید هایش دندان

 

 دادی؟ نشونش هم اینجاتو-

 



 .کشید دست گریبانم روی و

 

 هم؟ اینجاتو-

 

 … روی!  تر پایین و

 

 هم؟ رو اینجا-

 

 برای.  کنم تحمل نتوانستم.  نکردم تحمل دیگر

 نشان ضعف.  نریختم اشک برابرش در بار اولین

 اش گونه بر محکمی چندان نه سیلی بلکه. ندادم

 : گفتم و زدم زل چشمانش در و نواختم



 

 ! کافیه. کنین تمومش!  دیگه کنید بس-

 

 بود برده ماتش و کرد می نگاهم.  بود نکرده باور

 حواسش.  پراند سرش از برق من آرام سیلی. 

 کدام روی دستش شد متوجه و آمد سرجایش

 از را دستش زده شرم.  است مانده بدنم قسمت

 عصبانیتش از اما.  کرد مشت و برداشت نقطه آن

 : گفت.  نشد کم ای ذره

 

 دیگه تا!  اومد جا حالم!  بود الزم!  شستت ناز-

 !  نیست حرفی! قبول!  آفرین.  نکنم درازی دست

 



 با همانطور ، خشم با همانطور.  کرد نگاهم بعد

 :داد ادامه و  ، حرص با طور همان ، غیظ

 

! بگو.  پاییز بگو. ندادی سوالمو جواب هنوز اما-

 حدسیّات که ام امیدی کورسوی دنبال من که

 رو وامونده مغز این  و بیاد در آب از اشتباه مغزم

 ! سرجاش بنشونمش

 

 کردن پیدا نجات بخاطر کرد می مجبورم داشت

 به را حقیقت گفتن خفّتِ ، بزرگی آن به تهمتی از

 تو چشم از را همه!  روشنک بمیری.  بخرم جان

 ! بینم می



 هوش قرمزش چشمان آن.  کرد می نگاهم منتظر

 و اضطراب مدام و بود گرفته من از را حواس و

 هم بر را چشمانم. ریخت می جانم به استرس

 به لب شدید تمایلی عدم و ناچاری با و  فشردم

 . گشودم سخن

 

 …چون بپوشم لباسو اون خواست من از روشنک-

 ... چون

 

 چی؟ چون-

 

 : گفتم عمیقی غیظ و حرص با و کردم نگاهش



 

 مجبورم اینکه بخاطر بخشمتون نمی هیچوقت-

 ! بگم رو چیزی همچین کردین

 

 دردی کردن نگاه!  نه.  کردم نگاه را روبرویم بعد

 صدای با و بستم را چشمان.  کرد نمی دوا را

 شمرده شرمی از پر حال عین در و عصبانی

 : گفتم شمرده

 

 خواهرش برای … رو لباس روشنک … چون-

 منو سایز … که گفت می … و خواست می

 ! یکیه خواهرش

 



 چه نشد متوجه انگار.  کرد نگاهم تعجب با اول

 می چه بیچاره.  داشت هم حق خب.  گفتم

.   "کرده زندگی تنها سالها مردِ" این دانست

 از قضیه ، بله که افتاد اش دوهزاری کم کم بعد

 سمت رفت نگاهش ناخودآگاه و.  است قرار این

 عالم در پیش ی دقیقه چند همین که چیزی

 دیگر حاال. بود گذاشته دست رویش عصبانیت

 اش مردانه صورت به شرم از محو هایی رگه

 در را خشم قرمزیِ جای شرم قرمزیِ.  بود دویده

 زده خجالت این وسط.  بود گرفته چشمانش

 می هایش کردن نگاه خیره و هایش شدن

 و کنم فرار نگاهش ی خیره ی نقطه از خواستم

 را خجالتم.  کنم قایم پستو هزار در را خودم

 را روبرو چشمانش و چرخاند را سرش.  فهمید



 حرفی هیچ.  بودم شده آب ، اما من و نگریست

 کار بهترین لحظه این در سکوت که مسلماً.  نزد

.  کرد می فکر چه به داشت دانم نمی.  بود ممکن

 و خشم به ، بود کرده تحمیل من به که اجباری به

 ، بود زده من به که تهمتی به ، موردش بی غضب

 … من سایز به یا آمدن در روشنک خجالتِ از به

 آن از خواستم می فقط و فقط من!  وای ای

 چقدر. کنم فرار کننده خفه فضای آن و اتومبیل

 . خوردم می حرص چقدر. کشیدم می خجالت

.  کشید آرام و عمیق نفس چند. گذشت کمی

 باالخره.  بازیابد را اش روحی حال کرد سعی

 آرام و شکست را اتومبیل فضای مرگبار سکوت

 : گفت



 

 !متاسفم-

 

 مرا. بودم فوران ی آماده باروت انبار مثل اما من

 را چیزی ، خجالت از حجم آن با بود کرده مجبور

 راحتی بهمین حاال و کنم اقرار نداشتم دوست که

 و کنم تحمل نمیتوانستم!  "متاسفم" گفت می

 :گفتم عصبی و برآشفته.  کنم پیشه سکوت

 

.  تونه همیشگی کار.  نیست انتظاری از دور چیز-

 زنین می تشر و توپین می کافی ی اندازه به اول

 آدمو هم بعد. گین می خواست دلتون هرچی و

.  بگه رو خواد نمی دلش که چیزی کنین می وادار



.  کنین می پشیمونی اظهار راحت خیلی هم بعد

 ! آخه دوستیه رسم و راه این دنیا کجای

 

 :کرد می نگاهم پشیمان

 

 و بار هر.  نبود خودم دست!  پاییز متاسفم واقعا-

 دست هیچوقت!   نبوده خودم دست هربارش

 ناراحت تورو خوام نمی واقعا من!  نبوده خودم

 !  حساسم تو روی که کنم چه اما. کنم

 

 همین که را گردنم. کرد نگاهم عذرخواهانه بعد

 می له انگشتانش زیر داشت پیش ی دقیقه چند

 رد که نبود آنقدر دستانش فشار.  نگریست شد



.  بود ناجوانمردانه اقدامی!  خب اما ، بیاندازد

 . نگریست مرا شرمنده

 

 . کنم می جبران-

 

 . نمیاد در دلم از ها راحتی همین به چجوری؟من-

 

 .کنم جبرانش چطور دونم می من-

 

 :گفتم دوباره. بود نشده سبک دلم

 



 یعنی کردین؟ فکری همچین من مورد در چطور-

 ام برهنه بدن و تن عکس که ام؟ اینجوری من

 وقت اینهمه بعد چطور بفرستم؟ کسی برای رو

 که وقتی از من!  که واقعا نشناختین؟ منو هنوز

 ی ساده و کوچک عکس یک حتی رفته ماهان

 ! نفرستادم براش خودم از هم پرسنلی

 

 لبش ی گوشه لبخندی

 

 : زد پچ. کرد خانه 

 

 ! خودمی پاییز-



 

 می تعریف برایش هم را اش ادامه اگر دانم نمی

 ماهان به که. نه یا داشت را نظر همین باز کردم

 نمی برایش خودم از عکس یک حتی بودم گفته

 زودتر و شود تنگم بیشتر و بیشتر دلش تا فرستم

 . بازگردد

 ، دردسرساز ی ادامه این گفتن جای به اما

 را خودم و بپرسم ربطی بی سوال گرفتم تصمیم

 : بکشم بیرون دردناک شرایط آن از

 

 ؟ بود عصبانی چی از رادان-

 

 … گفت دید که لباسو-



 

 گفت؟ چی-

 

 : گفت و کشید افسوس سر از آهی

 

 متوجه هنوز!  صاحابش مبارک اوهههه، گفت-

 اما. بود دیده لباسو فقط.  بود نشده دوتا شما

 که تصوری و حرف این از شدم دیوونه من!  خب

 مشت با آورد شانس.  بود حرف این پشت

 که شدم عصبانی جوری!  دهنش توی نکوبیدم

 نیست قرار مگه.  کن ولش اصال … بیچاره

 !  دادم بهت قولشو که همونجا بریم ؟ کنم جبران

 



 با کردم می نازک چشم پشت هنوز درحالیکه من

 ی وامانده دل واقعا اما. دادم تکان سر میلی بی

 سورپرایز بداند خواست می ناپذیرم عبرت

 سورپرایزش هم شاید. چیست انگیزش هیجان

 را خجالت و خفت آن کمی شد می باعث

 . کنم فراموش

 

 روی را پایش و کرد روشن را اتومبیل سرگرد

 داشت سعی او. کند جا از را اتومبیل و فشرد پدال

 شد هم موفق البته و. بکشد بیرون فضا آن از مرا

. 

 کند تغییر تواند می لحظه یک در چیز همه چقدر

 می کوتاه دقایقی عرض در ها آدم بعضی چقدر و



 تنطیم بدترین روی را تو حال ی درجه توانند

 و. دهند تغییر بهترین به بعد ثانیه چند و کنند

 که بود افرادی جمله آن از نادرشاهی امیرعلی

 که وقتی هم آن. داشت را حکم همین من برای

 اجاره نفره دو جایروکوپتر یک ، قبل از فهمیدم

 را پرواز سکان خواهد می خودش و است کرده

 آنچه ی تجربه برای را موقعیت و گرفته دست در

 بخش لذت چقدر.  کند فراهم ، داشتم دوست

 چون دوستی داشتن.  گویم نمی را پرواز!  بود

 سر مرا او داشتن که آنقدر.  گویم می را امیرعلی

 و شعف از سرشار را وجودم و آورد می شوق

 و پرواز این دیگر که آنقدر ، کرد می شادی

 لنگه امیرعلی.  آمد نمی چشم به هیجاناتش

 که نبود خوب حالم اینطور کس هیچ با!  نداشت



 بداخالقی و هایش تخم و اخم تمام با حتی!  او با

 ماهان یاد را من. هایش بودن عصبی و هایش

 حرف نگران باید من لحظه آن در و.  انداخت می

 در وقتی یک نکند اینکه نگران.  بودم می مارال

 اما.  بگیرد را ماهان جای بخواهد رفته رفته دلم

 مهمی این به ی مساله این به تمام حماقتِ با من

 حضور به آدمها اینکه به. کردم نمی هم فکر حتی

 حضور این و.  کنند می عادت دیگر هم همیشگی

 وابستگی به مستمر و مکرر دیدار و همیشگی

 به وابستگی این اگر وای و.  شود می منجر

 ! وای.  شود ختم دلبستگی

 را کالهش ، شدیم که پیاده ، شد تمام که پرواز

 و شدم گردنش آویزان ، کشید بیرون سر از که



 تعجب با.  کاشتم هایش گونه روی ای بوسه

 .کرد نگاهم

 بوسه این به نه!  تشر و توپ و سیلی اون به نه-

 کنم باور رو کدوم!  موقع به و دلچسب ی

 !؟ خانوم موفرفری

 

 !  بود حقتون خودش سرجای هردوش-

 

 :گفتم.خندید

 



 بخاطر فقط ، اما کردم ناپرهیزی دونم می-

 یه!  سرگرد بود عالی خیلی.  بود شما از تشکر

 .بود العاده فوق ی تجربه

 

 کوچک بدون.  واقعی ی خنده یک.  خندید باز

 های احساس از دنیایی با انگار و!  اخمی ترین

 ! قشنگ و رنگارنگ

 

 

 امیرعلی

 

 



 ی خلسه به مرا زد ام گونه بر که ای بوسه

.  شوم خارج آن از خواستم نمی که. برد شیرینی

 بدون.  دوستانه کامال. بود دوستانه ای بوسه

 مرده صاحب دل برای اما.  منظوری ترین کوچک

 می سینه دیوار و در به را خود اینگونه که من ی

 من برای.  نداشت معنایی بودن دوستانه ، کوبید

 خاطره از نو ای تجربه من برای.  بود بخش لذت

 ، من برای.  بود کننده مست و آور سکر ای

 من برای.  داشت پی در دلسپردگی و دیوانگی

 در شدن پین  من برای.  داشت پی در وابستگی

 نمی باورم من و.  داشت همراه به را خاطراتم

 های لب نکند که هستم مساله این نگران که شد

 من ریش ته خشِ از لطیفش و صورتی و نرم

 ! باشد دیده آسیب



 لباس آن و زیر لباس ی مغازه آن به که یادم

 در خون ، افتاد می گذاشته نمایش به خوابِ

 روی را مغازه خواستم می.  جوشید می رگهایم

 در را پاییز و شدند می رد که آنهایی ی همه سر

 می نپوشیدن و پوشیدن بالتکلیفیِ حالت آن

 ها آن از یکی فقط که فکر این.  کنم خراب دیدند

 خرمن به آتش کند تصور لباس این در را او

 او نداشتم جرئت خودم حتی من.  زد می وجودم

 قتل حکم ، تصور این.  کنم تصور لباس این در را

 فانتزی اینهمه تحمل من و کرد می امضا مرا

 و توری قرمز لباس.  نداشتم را نیافتنی دست

...  و بنشیند بلورینش و سفید بدن بر که حریری

 از بیش!  دار نگه دست!  من ساز فانتزی ذهن ای

 دسترسی.  نزن من ی بیچاره قلب بر تیشه این



 پسرهای مثل تو و است محدود من های

 عاقبت فکر و! ؟ بافی می فانتزی دبیرستانی

 !؟ کنی نمی را ماجرا

 

 کنار را شام ، بود گذشته شب نیمه از پاسی

 در پیاده پای با حاال و بودیم کرده صرف ساحل

 . رفتیم می راه ای ماسه ساحل

 

 ! سرگرد-

 

 ! جانم-

 



 بعد سال چند که کردین فکر تاحاال-

 برتونن؟ و دور کیا کنین؟ می کجایین؟چیکار

 

 تکا سری

 

 :گفتم و دادم ن

 

 صاف خط یه همیشه من برای زندگی. هیچوقت-

 .تغییری و هیجان هر از خالی. بوده مستقیم و

 

 خودِ دست.  نکنید فکر اینجوری تونید می خب-

 که ای آینده و ببندین چشماتونو تونید می. آدمه



 سال ده در رو هست سزاوارتون و دارین دوست

 . بشید متصوّر بعد

 

 خودم کنار در را بعد سال ده اویِ ناخودآگاه من و

 گرم و سرد و پخته زنی. کشیدم تصویر به

 و مهربان و جذاب قدر همان هنوز و کشیده

 ! کننده دیوانه
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 کنی؟ می تصور رو چی تو پاییز؟ چی تو-

 

 خندین؟ نمی بهم بگم اگه-

 

 از.  بود آورده کش را لبهایش باز.  کردم نگاهش

 که ها همان از.  دارم دوست من که ها مدل همان

 لبخندی. کنی چپشان ی لقمه یک داری دوست

 .کرد خانه لبهایم روی

 

 .خندم نمی بگو بگی؟ خوای می چی مگه-

 



 دوجین یه با … بعد سال ده خودمو … من خب-

 .کنم می تصور بچه

 

 !؟ چی-

 

 و بشم مادر که اینم عاشق. گم می راست بخدا-

 .  قد نیم و قد.  باشم داشته بچه

 

 ! قشنگیه آرزوی...  خب-

 

 .کرد نگاهم باتعجب

 



 واقعا؟-

 

 مادر از تر مقدس زن یک برای چی!  واقعا بله-

 تو. عزیزم بیفته اتفاق برات امیدوارم.  شدنه

 . داری لیاقتشو

 

 دانم نمی. دوید صورتش اجزای تمام در شادی

 آرزوی بخاطر یا و بود گفتنم عزیزم بخاطر

 .کردم برایش که زیبایی

 

 اتومبیل از خیلی هنوز.کردیم روی پیاده دیگر کمی

 .بودیم دور



 

 زمین بعد به اینجا از!  دیگه بپوش صندلتو پاییز-

 … شاید. نیست ساحل تمیزی به و سنگه از پر

 

 !پام آخ-

 

 نشست زمین روی و شد قرمز درد از صورتش و

 .شتافتم سمتش به. 

 

 پاییز؟ شد چی-

 

 . بود شیشه کنم فک. پام توی رفت چیزی یه-



 

 . ببینم بذار-

 

 ی شیشه تکه.  کردم بررسی را پایش کف

 .بود رفته فرو پایش در بزرگی

 

 .  خطرناکه. بیارم درش باید-

 

 .خدا رو تو. داره درد ، نه ، نه-

 

 .  بود افتاده گریه به

 



 .شه می تموم زود.  عزیزم کن تحمل کم یک-

 

 . کشید عقب را پایش

 

 ! خدا رو تو. داره درد. ندارم تحملشو نه-

 

 .دکتر بریم پس-

 

 .زنه می بخیه پامو. نمیام دکتر نه-

 

 ! دختر کنیم چیکار پس-

 



 : گفت زار حال همان با و کرد فکر کمی

 

 . بیارین در خودتون!  باشه-

 

 و تر جای یه بریم.  نه اینجا اما!  خب خیلی-

 تونی می. ماشین تو بریم.  تر روشن و تر تمیز

 ؟ بگیرم دستتو من که کنی لی لی

 

 . شود بلند کرد سعی

 

 نمی اصال. داره درد خیلی.  سرگرد تونم نمی-

 .بدم تکونش تونم



 

 بغلت خوام می ببین.  نباش نگران.  خب خیلی-

 . گردنم دور بنداز دستتو یه.  کنم

 

 کردم بلندش هایم دست روی من و کرد اطاعت

 کردنش بلند و زدن بغل ی تجربه دومین این.

 در. آورد می وابستگی بدجور که هایی تجربه. بود

 بود حلقه گردنم دور دستهایش حالیکه

 : گفت می و کرد می نگاهم عذرخواهانه

 

 حق. شمام دردسر مایه همش من.  ببخشید-

 هم لباساتون. بخدا بشین خسته دستم از دارین

 .کردم خاکی



 

 کم یک بجاش.  دختر نزن الکی حرفای اینقدر-

 .  کن گوش حرف

 

 جلو صندلی روی را او. رسیدیم اتومبیل به

 .کردم بررسی را پایش روشنایی در و نشاندم

 

 و عفونی ضد وسایل بدون!  پاییز عمیقه برشش-

 ، خطرناکه بکشم بیرون رو شیشه اگه پانسمان

.  هتل برگردیم باید.  کنه می ریزی خون چون

 دردشو تونی می. دارن رو اولیه های کمک اونجا

 اونجا؟ تا کنی تحمل

 



 که بود معلوم.  داد تکان بله ی نشانه به را سرش

 رساندیم هتل به را خودمان سریع.  کشد می درد

 کمک جعبه.  بردم اتاقش به و زدم بغل را او باز. 

 روی را او.  بود شده تعبیه اتاق در اولیه های

. کردم آماده را پانسمان وسایل و خواباندم تخت

.  کشیدم بیرون پایش از آرامی به را شیشه تکه

 مطابق.  کرد می تحمل سختی به و کشید می درد

 ضدعفونی سریع.  داشت ریزی خون انتظارم

 .دادم انجام را پانسمان و کردم

 

 باز دیدیم اگه. بگیره رو ریزی خون جلو کنه خدا-

 نمی قبول رو ای بهونه هیچ دیگه کرد ریزی خون

 .بیمارستان برمت می حتما.  پاییز کنم



 

 ؟ بود عمیق خیلی زخمش-

 

 بیاد بند خونش دم می احتمال.  شکر رو خدا نه-

 رم می من.  باشه جمع حواسمون باید!  خب اما. 

.  بگیرم اضافه پانسمان وسایل پایین از

 می بر االن.  ها نشی بلند جات از. کن استراحت

 .  گردم

 

 و بزنم در برگشت موقع نخواهم اینکه برای

 را اتاق در ، شود بلند جایش از که کنم مجبورش

 .  نبستم کامل



 و کند آماده را نیازم مورد وسایل هتل پذیرش تا

 گذشت از بعد. کشید طول کمی ، دهد تحویلم

 گرفتم تحویل را وسایل دقیقه بیست حدود چیزی

 و بود دستم در وسایلِ به نگاهم حالیکه در و

  شدم وارد نزده در و آرام کردم می شان بررسی

 به که دیدم را پاییز کردم بلند که را سرم … و

 جهت را سالمش پای زانوی و بود ایستاده زحمت

 زخمی پای و بود داده تکیه کمد به تعادل حفظ

. بود گذاشته زمین روی پا ی پنجه از را اش

 بسته و کرده جمع سرش باالی را هایش فرفری

 من حضور از خبر بی و بود من به پشتش.  بود

 می بیرون تن از را اش دخترانه تیشرت داشت

 .  کشید



 یا کرد می حکم آقامنشانه و جوانمردانه رفتار

 سازم خبر با خودم حضور از را او و بزنم صدایش

 هم صدا بی ، بودم آمده صدا بی که همانطور یا ،

 کدام هیچ ، دل دیوانه منِ اما.  بیرون بروم در از

 جا آن همانطور بلکه.  ندادم انجام را کارها این از

.  ایستادم لحظه این زیبایی و شکوه تماشای به

 و صاف تنی از آرام آرام که لباسی تماشای به

 سپیدی و برهنه کمر و شد می کشیده باال صیقلی

 و انگیز دل انحناهای و زیبا های قوس آن با را

 چال خود در  را نگاهم که حصری و حد بی گودی

 متعل که بدنی.  داد می نشانم ، کرد می

 



 مالکیت احساس برایش عجیب و نبود من به ق

 و بود شده بیدار ام مردانه های حس.  کردم می

 و.  ریخت می جانم به شیرینی های وسوسه

 لحظات این در را خود نظیر بی قدرت ، هوس

 فیتیله را انصاف و عقل که جوری ، داد می نشانم

 وسط انحنای خط.  بود زده زمین به و کرده پیچ

 به منتهی نازک بند به راه ی میانه در که کمرش

 شده مزین نازک و دخترانه بندی سینه های قفل

 ی وسوسه و بود داده باد به را ایمانم و دین بود

 می چنگ دلم به پایین تا باال از انحنا آن لمس

 بخاطر که پهلویش طرف دو گودی.  انداخت

 ی تنه پایین و باریک کمر ی اندازه اختالف

 را هایم دست لمس ، بود شده ایجاد درشتش

 فقط و فقط که اش برهنه های شانه و.  طلبید می



 بود اش دخترانه بند سینه نازک های بند گاه تکیه

 بدنش که تضادی این.  بود مقدسی گاه بوسه ،

 دودی حریری و نازک بند سینه این با سپیدش

 من.  برد می کف از طاقتم ، بود آورده بوجود رنگ

 ادعای عالمه یک با ، بودم نادرشاهی علی امیر

 با ، ام ساله چندین داری خویشتن بابت افتخار

 و بیفتد نامحرم به گذاشتم نمی که هایی چشم

 شدن زایل موجبات نکرده خدایی وقت یک

 کمال با حاال و ، نکند فراهم را ام داری خویشتن

 خودم تامِ اختیار با و قلبی ی خواسته با و ، میل

 دختری سپید و ظریف و زیبا بدن تماشای به

 خود آن از را دنیایم تمام داشت که بودم ایستاده

 را دستش جا همه از خبر بی خود که.  کرد می

 خواست می و شلوارش کمری روی بود گذاشته



 هیچ بدون من که. برساند انتها به من در را جنون

 مقاومتی هیچ و صدایی هیچ و العملی عکس

 حال در که ای لحظه تماشای به بودم ایستاده

 طاقت پایش اگر که.  بود گرفتن شکل و رسیدن

 و کرد نمی قرار بی را او و داد نمی دست از

 و کی تا دانم نمی ، داد نمی دست از را تعادلش

 خویشتن از دیگر چقدرِ من و رفتیم می پیش کجا

 هایم چشم و گذاشتم می حراج به را خود داری

.  کردم می آلود هوس ی برهنه تن این شریک را

 به ناخواسته من داد دست از که را تعادلش اما

 جلوگیری زمین به اش سقوط از و دویدم سمتش

 لطیفش پوست روی هایم دست دیگر حاال. کردم

 بند سینه.  بود من مقابل در رخ تمام و خزید می

 ندار و دار تمام اش نیمه و نصفه و نازک و حریر



 نمایش معرض به و ریخته بیرون را بلورینش

 نمی کنده نقطه آن از هایم چشم.  بود گذاشته

 چه را خود و نشست بدنش روی دستهایش.  شد

 خیال به داد جای هایش دست میان در پناه بی

 را برانگیز هوس زیبایی همه این تواند می اینکه

 و زده شرم و پناه بی و.  کند پنهان ها آن زیر

 : گفت ناچاری چاهِ عمق از صدایی با ترسیده

 

 ! بیرون برین لطفا! ؟ اومدین کی!  سرگرد-

 

 تا کندم جانی چه مقابلش در شده مسخ من و

 رصد را هایش چشم جز دیگری جای هایم چشم



 پاچگیم و دست تا بستم کار به توانی چه و نکند

 : گفتم می که وقتی نباشد محرز

 

 نیفتی وقت یه تا بشین تو. میرم. عزیزم باشه-

 بیشتر پات اینجوری. شدی بلند اصال چرا.

 می االن من. آفرین.  بشین. کنه می خونریزی

 .  بیرون رم

 

 مانند!  نرم و آرام.  نشاندم تخت روی را او و

.  رفت می شکستنش احتمال هرلحظه که بلوری

 به و برداشتم زمین روی از را اش تیشرت

 تا و بود زده بغل را خود هنوز. دادم دستش

 به بجز را هایش چشم و بود شده قرمز بناگوش



 حرف بی.  دوخت می جا همه به ، من های چشم

 به دستی.  شدم خارج اتاق از و کردم رهایش

 را خفگی حس خواستم می انگار.  کشیدم گردنم

 شدم می خفه داشتم ، آری. سازم دور خود از

 بسته انگار گلویم و رفت نمی فرو دهانم آب.

 نفس هرچه.  نبود رمقی.  نبود نفسی. بود شده

 تصویر آن پشت ، اتاق در همانجا بود رمق و بود

 ی وسوسه این درگیر چقدر.  بودم گذاشته جا

 خودم از چقدر حال این در و بودم شده شیرین

 پیش موقعیت در را رفتار بدترین.  آمد می بدم

 پست های آدم همچون.  بودم کرده انتخاب آمده

 من.  بودم کرده رفتار رزل و اراده بی و  سست و

 که بودم ایستاده کسی های زیبایی تماشای به

 من های نگاه بارش رگبار زیر نداشت خبر حتی



 طوفانی چه ها انحنا آن با نداشت خبر. دارد قرار

 ی ساله چند و سی منِ.  است کرده پا به دلم در

 خودم قول به نظامیِ ی گذاشته سن به پا

 تر تمام هرچه شدت به امشب ، دار خویشتن

 حالم. بودم برده وجدانم جلو را خودم آبروی

 ، حال عین در اما و خورد می بهم خودم از داشت

 و ریخت می جانم به شیرین ی وسوسه این

 هایش زیبایی تحسین و بخشید می جال را جانم

 خدای.  شد نمی خارج قلبم و مغز از لحظه یک

.  بود جذاب چقدر.  بود زیبا چقدر دختر این!  من

 مرا که داشت مغناطیسی چه.  داشت کششی چه

 از بیشتر هربار و بود داده قرار آن میدان مرکز در

 می نزدیک من به را جذابیتش آهنربای ، پیش

.  ساخت می خود جذب بیشتر و بیشتر مرا و کرد



 ، مهربانیها ، ها زیبایی این ی همه بود قرار اینکه

 ماهان مال ها دلبری ، ها لوندی ، ها جذابیت

 می متنفر پسر آن از را من خود به خود ، باشد

 .کرد

 داشت و نداشت تمامی ذهنی های درگیری این

.  گشتم می باز نزدش به باید. کرد می ام دیوانه

.  کند ریزی خون زخمش دوباره ترسیدم می

 خون شدت از اگر اتفاق این از بعد بودم مطمئن

 خبر با مرا ، خجالت از هم کرد می غش ریزی

 ساخ نمی

 

 . ت



 داشت ها گوشه آن وجدانم.  زدم در اینبار

 . خورد می تاسف روزم و حال به و زد می پوزخند

 کننده مسخ فضای آن در دوباره بود سخت چقدر

 چیزهایی آن ی همه یادآوری دوباره و گرفتن قرار

 فراموشی به و ندیدن به را خود و بودم دیده که

 ی دقیقه چند که انگار نه انگار که جوری ، زدن

 نفس و انگیز هیجان اتفاق چه اتاق این در قبل

 . بود وقوع شرف در گیری

 آن تاج به و بود نشسته تختش روی.  شدم وارد

 بود گذاشته بالش پایش ساق زیر. بود داده تکیه

 کردن عوض از انگار و بود تنش تیشرتش.

 نگاهش من باورود.  بود شده منصرف شلوارش

 را اش دارایی تمام.  داشت حق.  دزدید ازمن را



 به نیمه و نصف و وحریری نازک بند سینه آن زیر

 ظرفیت بی و حریص های چشم نمایش معرض

 را اش برهنه ی تنه باال و بود گذاشته من

.  بود کرده تقسیم هایم چشم با سخاوتمندانه

 راحت  و بود حاال نسل دختران از که بود درست

 می پروا بی و پوشید می روز مد های لباس و بود

 حیا و شرم اما ، کرد می رفتار آزادانه و گشت

 معرض در اینگونه خواست نمی دلش و داشت

 ترین خصوصی نداشت دوست.  بگیرد قرار دید

 .  ببیند کسی را بدنش های قسمت

 معذب هم من.  نشستم تخت ی لبه روی کنارش

 رژه چشمانم جلو تصویر آن مدام هم من. بودم

 من.  بود شده پین هایم پلک به انگار و رفت می

 توانستم نمی انگار و لرزید می دلم و دست هم



 دلم.  بود سنگینی فضای.  کنم نگاهش مستقیم

 همان برای دلم.  باشد معذب اینقدر خواست نمی

. بود شده تنگ پروا بی و شنگ و شوخ پاییز

 کرد می بازی دستش انگشتان با.  کردم نگاهش

 : زدم صدایش. 

 

 ! کن نگاه من به پاییز؟-

 

 : گفت آرام اما. نکرد نگاهم

 

 . بله-

 



 کنی؟ فراموش رو پیش ی دقیقه چند میشه-

 باشه؟ ، نکن اذیت خودتو اینقدر

 

 باشم کرده منحرف را فکرش اینکه برای بعد

 : گفتم

 

 شکر رو خدا نشده؟ کمتر چطوره؟ پات درد-

 . نداره ریزی خون

 

 . سوزه می خیلی. نشده کمتر دردش-

 

 دکتر؟ ببرمت خوای می-



 

 . زنه می بخیه.  نه-

 

 .خندیدم و کردم نگاهش

 

 خطرناک کارای هفته یک این توی اینهمه-

 ترسی؟ می بخیه یه از وقت اون.  کردی

 

 ناز یِ برو دل تو دخترکِ این داد تکان را سرش

 و درشت های چشم این با.  بچه هنوز و کوچک و

 .شرمزده عسلیِ

 



 به حواست بمونی؟ تنهایی رو شب تونی می-

 وقت یه نکنه نکنه؟ ریزی خون که هست پات

 .کنه خونریزی پات و نشی متوجه و ببره خوابت

 

 : گفت آرام

 

 . هست حواسم-

 

 خوابم. بیدارم من باشه؟.  باش تماس در باهام-

 .بزنی زنگ کافیه داشتی کارم اگه. بره نمی

 



 براتون چیزی دردسر جز که ببخشید. ممنونم-

 . ندارم

 

 . پاشیدم رویش به تخسی ی خنده

 

!  شیرین دردسرهای!  دردسری آخر تو آره-

 ! آوردی در یکنواختی از بُن و بیخ از منو زندگی

 

.  گرفتم تماس او با بار چندین صبح تا شب آن

 .بود شده کالفه دیگر صبح های نزدیکی

 



 خوام می. سرگرد نزنین زنگ دیگه خدا رو تو-

 ! که نمیزارین.  بخوابم

 

 برگشت موقع. آورد نمی طاقت دلم باز اما

 . زد می غر مدام روشنک

 

 چرا.  سرگرد بدین گیر من به بلدین فقط-

 چی پدرمادرشو جواب من حاال نبودین؟ مواظب

 .سپردن من به پاییزو اونا بدم؟

 

 و بودم عازم.  شد می تنگ برایش دلم االن از

 ماموریتی همان. کرمانشاه رفتم می هفته دو برای



 عقب به سختی به کیش به سفرمان بخاطر که

 .بودم انداخته

 با او و شدیم می جدا هم از باید فرودگاه در

 خداحافظی.  رفت می خانه به رادان و روشنک

 چشمانم در کشید می خجالت هنوز. بود سخت

 . دیشب اتفاق بابت بود شرمزده هنوز.  کند نگاه

 

 عازمین؟ فردا-

 

 .بود دلتنگ االن از صدایش

 

 ! امروز-



 

 : گفت و کشید آهی

 

 .برگردین زودتر میشه اگه-

 

 .زدم برویش لبخندی

 

 .نمیشه که دونی می-

 

 العاده فوق. ممنون سفر این بابت.  دونم می-

 .گذشت خوش بهم حسابی. بود

 



 منم به. گذشته خوش بهت که خوشحالم-

 کنی؟ نگام خوای نمی.  همینطور

 

 به لبخندی.  دوخت من به را نگاهش شرمزده

 . پاشیدم رویش

 

 فراموش منم. کن فراموش دیشبو که گفتم-

 .کردم

 

 .  " خوبی گوی دروغ چه" گفت می درونم ندای

 ی نشانه به را سرش و دزدید من از چشم دوباره

 از هم آن.  بود سخت کندن دل. داد تکان تایید



 همه کوچولویِ نازنازیِ رویِ خوب دخترک این

 ! تمام چیز
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#۵۸ 

 

 

 پاییز

 

 

 و بود گذشته خوش. بود خوبی سفر ، کیش سفر

 حاال. کرد می تر عمیق را سرگرد و من دوستی



 ورود ی اجازه تر راحت که شدم می متوجه دیگر

 جلد در کمتر. دهد می را اش شخصی حریم به

 می بیشتر و رود می فرو اش جدی و خشک

 و تند می تنهایی تار کمتر ، خود دور دیگر. خندد

 سرگرد.  کند می تحمل را جمع در حضور بیشتر

 این و بود زده رقم برایم شیرینی سفر ی تجربه

 .داد می بیشتری اهمیت مان دوستی به یعنی

 از.  بودم گفته دوستانم و سفرم از ماهان برای

 این راجب کمی. سرگرد و رادان و روشنک

 شده پاپی و بود کرده سوال مجرد تنهای دوست

 وجود حساسیت برای موردی دانست وقتی و بود

 دلم" گفتم. کشید دست کنجکاوی از ، ندارد

 دارد دیگر دوری این" گفتم ، "شده تنگ برایش

 همین هم او" گفت می.  "شود می طوالنی خیلی



 "بیاید تواند نمی متاسفانه اما دارد را حال و حس

 بعد و ببینمت یکبار فقط ، روز چند فقط" گفتم. 

 من و است مانده خیلی هنوز آخر!  برگرد دوباره

.  "بیاورم دوام را مدت این چطور دانم نمی

 بود کرده تاسف اظهار و بود رفته ام صدقه قربان

 .  بیاید تواند نمی که

 می بر دنیا کجای به مگر آخر.  فهمیدم نمی من

 زودی و آمد می را ترم آخر تعطیلی یک اگر خورد

 بود داده قول پدرم به اگر حتی.  گشت برمی هم

 از بیشتر برایش من دلتنگیِ باید هم باز ، نیاید که

 می اهمیت آن به و داشت ارزش دیگری هرچیز

 پدرم. برود و بیاید نامحسوس توانست می. داد

 هزار فهمید می اگر حتی که فهمید؟ می کجا از

 موقتی بازگشت این برای شد می برهان و دلیل



 دوری این ، بود شده وفا بی ماهان. آورد

 گفت.  گفتم هم خودش به.  بود کرده سنگدلش

 گفتم.  دوریست اثرات از این و ام شده حساس

.  "کن رفع دیدارت با را حساسیتم و بیا پس"

 می را خود سعی.  شود می چه ببینم حاال" گفت

. بودم مطمئن.  بود خرمن سر ی وعده اما.  "کنم

 خواست می دانستم می. کردم می درک من

 پدرم مقابل که بخواند درس ، کند پیشرفت

 های تالش تمام ، باشد داشته گفتن برای حرفی

 خب … اما ، کردم می درک را اش روزی شبانه

 فراق که کسی فقط را این و.  بود تنگ دلم

 سرگرد … مثل کسی. فهمید می بود کشیده

 ! نادرشاهی امیرعلی

 



 رفته کرمانشاه ای هفته دو ماموریت به سرگرد

 و نبود خودم دست رفت می که ماموریت به.  بود

 ماموریت معموال که بخصوص. شدم می نگرانش

 جزو هم االن. بود خطرناک و حساس هایش

 بودم داده پیام او به قبل روز دو.  بود مواقع همان

 وقتی. بود نشده داده تحویل هایم پیام هنوز و

.  شدم می سالمتش نگران شد می اینگونه

 تا گذاشت نمی نگرانی این گاهی اما بود عجیب

 می فکر مدام.  بیاید چشمانم به خواب صبح

 … الل زبانم نکند ، باشد شده زخمی نکند کردم

 می دور خود از را تشویش پر افکار این ، بعد اما

 را موبایلش تا ماندم می منتظر امیدوارانه و کردم

 . بدهد خبری خود از و کند روشن



 ، نگرانی اوج در من و بود شب نصف دو ساعت

 بار چند و چندین را ام نشده ارسال های پیام

 ده از بعد باالخره دیدم که کردم می بازخوانی

 و بیست تمام دقیقا و کرد روشن را موبایلش روز

 نمی و بود شب نصف. شد داده تحویل پیامم یک

 اش پیام منتظر پس.  بگیرم تماس توانستم

 :داد پیام.  ماندم

 

 !پاییز؟ پیام یک و بیست-

 

!  خب بودم نگرانتون.  شکر رو خدا. سالم-

. کنید روشن موبایلتونو تا کشید طول خیلی ایندفه

 خوبه؟ احوالتون و حال



 

 نگران!  دختر حرفام این از تر سخت جون من-

 ! آخه هستی چی

 

 :نوشتم وقتی بود کرده گیر گلویم در بغض

 

 پس کنین؟ خاموش موبایلتونو خواین می دوباره-

 ! خب شده تنگ دلم من ؟ گردین می بر کی

 

 :داد را جوابم تا کشید طول کمی

 



 رو پایین خونتون چپ سمت ی پنجره از لطفا-

 . کن نگاه

 

 پنجره از و شدم خارج ازاتاق ؟ بود چه منظورش

 گنجید نمی باورم در.  نگریستم را کوچه راهرو ی

 و باشد ایستاده پنجره پایین اتومبیلش کنار که

 لباس چطور اینکه.  دهد تکان دست من برای

 را خود چطور و گذشتم حیاط از چطور و پوشیدم

 می فقط. نیست یادم اصال را رساندم کوچه به

 کمیاب محو لبخند آن و ایستادم مقابلش در دانم

 و شدم گر نظاره اش مردانه و جذاب لبان روی را

 فرا را وجودم سراسر حصری و حد بی شوق

 . گرفت



 

!  کوچولو خانوم سالمم و صحیح که بینی می-

 سر یه اومدم. گردم برمی کرمانشاه از دارم االن

 ! ام خونه برم بعد و ببینمت

 

 روی تون قدم!   امیر سرگرد اومدین خوش-

 ! چشمام جفت

 

 .  خندیدم اشک میان در و

 



 دیگه حاال!  دوست این با کردی چه بینی می-

 خونه جز به جایی ماموریت  هر از بعد بالفاصله

 . میرم خودم ی

 

 از را خودم شود تمام اش جمله اینکه از قبل

 این های دلتنگی تمام تا کردم آویزان گردنش

 بود باران ستاره صدایش.  کنم تالفی را مدت

 : گفت می که وقتی

 

 ! ایم کوچه تو!  پاییز نکن-

 

 او.  کرد تزریق جانم به را آغوشش مطبوع گرمای

 نصف دو ساعت هم آن!  من پیش. بود اینجا



 طاقت و سنگین ماموریت آن از بعد هم آن!  شب

 شاید و … من دلتنگی رفع برای هم آن!  فرسا

 !  خودش دلتنگی

 ب از باز  ام گسیخته افسار موهای

 

 از کدام هر و بود شده رها ولم و شل شالِ ند

 می جهتی در اش طالیی و فردار های خرمن

 فهمیدم می و بود اش سینه روی سرم.  رقصید

 و کند می مرتب سرم روی را شالم دارد که

 :زند می غر و پوشاند می را موهایم

 دو ساعت. بیرون نریز رو اینا گفتم دفه چند-

 پیدا تو و من مثل بیکار و بیدار آدم هم شب نصف

 حاال.  ببینه رو اینا و بشه رد اینجا از که میشه



 تو بغلم؟ توی پریدی می کوچه وسط باید حتما

 جور هیچ یعنی پاییز؟ بشی بزرگ خوای می کی

 کرد؟ دلتنگی رفع نمیشه دیگه

 عمل برعکس دستانش...  اما و گفت می اینگونه

 می.  فشرد می خود به بیشتر مرا و کرد می

 یکبار ، دوهفته از بعد اما.  نبود درست دانستم

 بر جایی به ، قوانین از تخطی و کردن ناپرهیزی

 خورد؟ می.  خورد نمی

 

 !؟ خبره چه اونجا!! ؟ پاییز-

 

 سرگرد آغوش از را خود و کشیدم بلندی هییین

 با که بود پدرم عصبانی  صدای. ساختم رها



.  نگریست می مارا عصبانی و شده تنگ چشمان

 چشمان.  کردم نگاه را امیرعلی و گزیدم لب

 ماللت نگاه بعد و دوخت پدرم به را اش شرمنده

 و رفت تر جلو شرمزده.  انداخت من به باری

 .برد جلو سالم ی نشانه به را دستش

 

 آقای هستم نادرشاهی علی امیر من. سالم-

 براتون رو چی همه من.  باشید آروم لطفا.  زمانی

 . دم می توضیح

 

 بیاین.  که نموند برامون آبرو کوچه؟ وسط اینجا-

 . حیاط توی

 



 طور آن بحال تا بودم مطمئن.  سرگرد بیچاره

 داخل به پدرم.  بود نشده شرمنده کسی مقابل

 پشت و کرد هدایت داخل به مرا سرگرد.  رفت

 : گفت گوشم در و آمد سرم

 جلو چجوری ببین سن سال هفت وشش سی با-

 باز دهن زمین خواستم می.  شدم شرمنده پدرت

 ما اونطور و دید رو ما ، حالت اون توی وقتی کنه

 چشم به رو مملکت سرگرد.  کرد می نگاه رو

 مثل وقتی.  نوبره خیلی دیگه کنن نگاه مجرم

 از و بغلم توی بگیرمت باید ساله بیست پسرای

 ! دیگه میشه این کنم جورت و جمع طرف هر

 



 حرفهای از و ترسیدم می پدرم عصبانیت از

 .بود گرفته ام خنده سرگرد

 دویمان هر مقابل پدرم بست که را حیاط در

 اش عصبانی صورت روی حیاط چراغ نور. ایستاد

 .داد می نشانش تر ترسناک و بود انداخته سایه

 

 … بخدا حسام بابا-

 

 باید محله این توی بار چند!  باش ساکت-

 ؟ بیفته پایین سرم تو بخاطر

 



 به و باشید آروم دقیقه چند لطفا!  زمانی آقای-

 پاییز تیراندازی مربی من.  کنید گوش حرفام

 علی امیر سرگرد. نادرشاهی علی امیر.  هستم

 ناراحت که دم می حق شما به کامال.  نادرشاهی

 شب وقت این نباید.  بود من از اشتباه.  باشید

 از دارم االن منتها.  شما خونه جلو اومدم می

 دخترتون باید موضوعی بخاطر.  میام ماموریت

 خونه برم اینکه از قبل همین برای دیدم می رو

 نبود ساعت به اصال حواسم راستش! اینجا اومدم

 من … افتاد کوچه توی که هم اتفاقی اون. 

 ازتون چطور دونم نمی.  شرمندم بابتش

 با که هست مدتی … راستش.  کنم عذرخواهی

 باید هرچیز از قبل که دونم می.  شدم آشنا پاییز



 رو من قصور این بخاطر.  گرفتم می اجازه شما از

 .ببخشید

 

 قرار سرگرد تواضع و ادب تاثیر تحت که پدرم

 سرگرد آن بود شده متوجه تازه و بود گرفته

 از کمی ، اوست بود دیدارش مشتاق که معروفی

 : گفت تری آرام لحن با و شد کم عصبانیتش

 

 به رو خودتون قبل از که بود این بهتر!  درسته-

 خب اما. نادرشاهی سرگرد کردید می معرفی ما

 معرفی برای هنوزم بهرحال.  شده که کاریه …

 . نیست دیر

 



 .خدمتم در من بگید که هروقت شما-

 

. شب نصف و وقته دیر که االن خودتون قول به-

 ی وجهه به توجه با شما. کنم می تعجب

 تر دان آداب باید دارید که شغلی نوع و اجتماعی

 .باشید حرفها این از تر شناس وقت و

 

 شرمندگی با سرگرد و کرد اش شرمنده پدرم

 : داد پاسخ

 

 چطور دونم نمی من.  درسته کامال فرمایشتون-

 بزرگی به رو من خطای.  بخوام عذر ازتون باید

 .ببخشید خودتون



 

 حداقل. نشه تکرار شکل این به دیگه امیدوارم-

 و شناسیم نمی هنوز رو شما ما که وقتی تا نه

 .نداریم شناختی هیچ ازتون

 

 برای من کنین اراده وقت هر.  چشم. درسته-

 .خدمتم در خودم ی معارفه

 

 ناهار. بیارید تشریف ظهر فردا!  خب خیلی-

 هم میشیم آشنا بیشتر شما با هم.  منتظرتونیم

 آشنایی از دقیقا قصدتون شه می روشن برامون

 ! چیه دخترم با

 



 بنده افتخار باعث شما با آشنایی!  حتما بله-

 مزاحمت بابت هم باز. دعوتتون از ممنونم.  است

 . تون اجازه با.  کنم می عذرخواهی امشب

 

 کرد کوتاهی خداحافظی و فشرد را پدرم دست و

 . رفت و

 

 قبول رو دعوتتون کردین مجبورش چرا بابا-

 . خواست نمی دلش شاید کنه؟خب

 

 جلو اومده ، دوسته من دخترِ با اون میشه؟ مگه-

 ما با خواد نمی دلش گی می بعد!  من ی خونه در

 بشه؟ آشنا



 

 فقط ما بخدا. نگینا بهش چیزی فردا خدا رو تو-

 .معمولی دوستای.  دوستیم

 

!  ضمن در!  دیگه فهمیدم. گفتی بار صد قبال-

 کنی می کارا این از کوچه توی باشه آخرت دفعه

 !باش من آبروی فکر به ذره یک!  پاییز

 

 دیگه نه نداشت؟ اشکال بود خونه تو اگه یعنی-

 اگه ولی. نداشت اشکال ، امیره سرگرد چون!

 !میاوردی در روزگارش از دمار بود بیچاره ماهان

 



 بودم مطمئن حداقل اما.  داشت اشکال بازم-

 ! حسابیه آدم طرفت

 

 درآور رو سرگرد بم و زیر که تو-

 

 فردا چرا دیگه!  بابا کردی تحقیق راجبش و دی

 ؟ بده توضیح رو چی بیاد آخه.  بیاد خوای می

 

 و شب که نمیشه.  دخترم الزمه آشنایی این-

 حداقل یا نشناسیمش ما بعد باشه اون با روزت

 رو خانوادش و شخصیت که ندونه ملزم خودشو

 میاد کار حساب اینجوری. کنه معرفی ما به

 . هست بهش حواسم که دستش



 

 و کت.  آمد سرگرد که بود یک ساعت حدود فردا

 شیری پیراهن با بود پوشیده رنگی طوسی شلوار

!  شیک و هیکل خوش و خوشتیپ همیشه مثل. 

 توقف لحظه یک دید که مرا.  رفتم استقبالش به

 مهمانی لباس با مرا حاال تا.  شد ام خیره و کرد

 یا بودم پوشیده اسپرت یا همیشه.  بود ندیده

 لباس اینبار همیشه برخالف.  بیرون لباس

 رنگ شیری لباس. بود تر پوشیده ام مجلسی

 شالی با بود کارشده و ساده که جذبی و بلند

 سعی تمام و بود ست موهایم رنگ با که طالیی

 شده جمع موهای عظیم حجم پوشاندن در را ام

 به خریدارانه.  داد می نشان ، سرم پشت در

 : گفت و کرد نگاه سرتاپایم



 

 !خانوم خوشگل سالم -

 

 : گفتم و کردم نثارش شیرینی لبخند

 

 !خان خوشتیپ سالم علیک-

 

 داخل به را او و گرفتم ازدستش را شیرینی جعبه

 استقبال به هردو مادرم و پدر. کردم راهنمایی

 به دست و فشرد گرمی به را پدرم دست.  آمدند

 دو مدتِ تمام در. کرد سالم مادرم به سینه

 رفتار ی شیفته را پدرم بود مهمانمان که ساعتی



 او از حسابی حسام بابا.  بود کرده خود منش و

 که هرچیزی و شغل و زندگی و کار راجب

 سوال مثل دقیقا.  پرسید سوال بود امکانش

 و.  بود آمده خواستگاری به که کسی از پرسیدن

 حفظ البته و شکیبایی و حوصله و صبر با سرگرد

 پاسخ را همه اش همیشگی جدیت ژست همان

 پدرم با شطرنج دست یک هم بعد.  گفت می

 تا خورد شکست تواضع کمال در و کرد بازی

 برای مادرم.  بنشیند پدر دل به بیشتر مِهرش

 به ناهار سرو و بود گذاشته تمام سنگ ناهار

 خیلی سرگرد.  شد برگزار ممکن شکل بهترین

 نگاهش که دیدم یکبار فقط.  کرد نمی نگاهم

 از که چوبی های مهره با دستبدی همان روی

 چشم از دور دیشب و بود آورده  برایم کرمانشاه



 مهره تمام روی و بود نهاده دستم در حسام بابا

 مانده ، بود شده کاری کنده پاییز اسم هایش

 را اش سعی تمام که بودم متوجه کامال.   است

 و دخترانه اندام و جذبم لباس به که کند می

 نگاه بودم گذاشته نمایش به آن در که توپری

 .  نکند

 ی اجازه کرد درخواست پدرم از ماهرانه خیلی او

 هم حسام بابا و ، بدهد را ما گاهیِ از هر دیدار

 باشد او نظر زیر اگر بود گفته او از ماهرتر

 گاهی هراز سرگرد است بهتر و نیست مشکلی

 دنیا مرد ؛ دو این. بیاید ما ی خانه به شده که هم

.  آمدند می بر هم پس از خوب و بودند ای دیده

 ی. نداشت وجود نگرانی جای دو این با رابطه در

 که بود برقرار بینشان ادب کمال در و عادی



 اتفاق ماهان و پدرم بین آن مشابه نداشت امکان

 و داشت دست در را اش حلقه سرگرد!  بیفتد

 پیش سال یازده که داد توضیح پدرم برای

 گذشت از بعد را همسرش و کرده ازدواج

 دست از اتفاق یک در مشترک زندگی از چهارماه

 هنوز او حرمت به را حلقه این و است داده

 باعث مساله این ظاهرا اما. کند می دستش

 حس اینهمه ، برعکس و بود نشده پدرم ناراحتی

 . بود برانگیخته را تحسینش وفاداری

 به تری راحت خیال با سرگرد ، اتفاق این از بعد

 هم آن گردش و شام برای مرا یا آمد می دیدنم

 با چون. برد می بیرون یکبار هفته سه یا دو هر

 روز آن.  بود تر آسوده وجدانش ، بود پدرم اطالع



 به عصرانه صرف برای روشنک دعوت به هم

 . رفتیم می آنها ی خانه
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 دستی کیف در و بودم نشسته سرگرد اتومبیل در

 گشتم می موبایلم شارژر دنبال به در به در بزرگم

. 

 



 رو شارژر کردم فکر.  میشه تموم داره شارژش-

 . نیست که نیست گردم می هرچی اما آوردم

 

 اتومبیل داشبرد روی را کیفم محتویات کل

 کارت ، محتویات این میان از. کردم خالی سرگرد

 و برداشت.  کرد جلب را توجهش رنگی نارنجی

 .  شد عمیق کمی هایش اخم و.  کرد نگاهش

 

 چیه؟ این-

 

 فردا برای!  دیگه سوالریومه کارت … این-

.  نیست جلسه یک فقط البته.  گرفتم نوبت

 هفته در جلسه سه حداقل باید گفت می خانومه



 ی نتیجه اون خوام می اگه ماه چند تا اونم ، برم

 نظرم مد که رنگی اون به و بگیرم رو دلخواه

 .برسم هست

 

 ! کنی برنزه بدنتو خوای می پس-

 

 سوالریوم مدل.  دیدم هم دستگاهشو ، آره-

 می. کنه می دست یه بدنو کل که است ایستاده

 نظرمو مد ی نتیجه میاد ماهان وقتی تا خوام

 .باشه داشته دوست ماهان کنم فک.  بگیرم

 



 گوشه از سرگرد.  شدم مرگ ذوق فکر این از و

 و انداخت من به خشکی و سرد نگاه چشم ی

 . گذاشت جیبش در را کارت

 

 می هم شما نکنه!  وا ؟ جیبتون تو میذارین چرا-

 هاتون پک سیکس تا سوالریوم؟ برین خواین

 ؟ بیاد چشم به بیشتر

 

 همانطور.  خندیدم غش غش خودم حرف از و

 : گفت جدی

 

 ! دیگه نوشته روش که همینه آدرسش-



 

 برین؟ خواین می واقعا!  خودشه آره-

 

 دونی می!  کنم تخته درشو برم خوام می!  آره-

 ! قانونیه غیر اینا فعالیت که

 

 جمع مرا آویزان لبهای و آمد می باید کسی حاال

 کردنی نازک چشم پشت و دلخوری با. کرد می

 :گفتم

 

 ! امیر سرگرد-

 



 خودتو و نکن جوری اون صداتو خودتی بی-

 بری ای دیگه وقت هر یا فردا اگه.  نکن لوس

 دوستام به ، دیگه سوالریوم هر یا سوالریوم این

 و برن تا میدم شونو آدرس انتظامی نیروی توی

 غیر فعالیت هوس دیگه تا بیارن جا حالشونو

 . نزنه سرشون به قانونی

 

 دیدنم با که بود آویزان چقدر لبهایم دانم نمی

 : گفت

 

 دستی دستی خودت به میاد دلت چطور آخه-

 بیاری خودت سر مرض و بال صدتا و بزنی آسیب

 بجز! ؟ خطرناکه چقدر اش اشعه دونی می ؟



 درد صدتا و سرطان  و پوستی های بیماری

 آسیب هم کبد و ها کلیه به حتی ، دیگه پوستی

 سه ای هفته گفته تو به یارو وقت اون!  زنه می

 رنگ حیف اصال!  من خدای ؟! ماه چند تا بار

 مگه چشه کنی؟ برنزه بخوای که نیست پوستت

 ! ؟

 

 ! تره خوشگل برنزه خب-

 

 : گفت افسوسی پر بالحن

 

 غیرقابل وقتا بعضی واقعا امروزی جوونای شما-

 صاف و روشن پوست این حیف!  میشین درک



! ؟ بیاری سرش بال صدتا بخوای که نیست

 ! گفتم که همونه من حرف بهرحال

 

 جزییات این با. کردم می نگاهش تعجب با

 دانستم نمی کرد؟ می صحبت من پوست راجب

 گیری سخت از یا و کنم ذوق هایش تعریف از

 برنزه برای حسابی من اما. شوم ناراحت اش

 بغل را دستانم!  حیف چقدر. داشتم برنامه شدن

 :گفتم و آوردم کش را پایینم لب و زدم

 

 ! زورگو-

 



 مبهم ای خنده ی نشانه به لبهایش طرف دو

 . شد کشیده

 

 دوستی طرح نادرشاهی علی امیر با باشی تو تا-

 ! نریزی

 

 :گفتم تر بلند و کردم بازویش ی حواله مشتی

 ! بدجنس زورگوی-

 

 :گفت و کشید سوتی

 نیم داری دستی ضرب چه بودم گفته بهت-

 ! وجبی



 

 : گفتم!  کشید بازویش روی را ودستش

 ! حقتونه-

 

 باید خواد می رو تو اگه هم ماهان پسره اون-

 بزک این با نه!  بخواد هستی که همینجوری

 می!  ضمن در!  خطرناک و غریب عجیب دوزکای

 کارت اگه.  نمیاد خوشم کاری پنهون از که دونی

 درسته؟.  شدم نمی دار خبر نمیدیدم رو

 

 رفته یادم کنین باور.  نیست اینجوری یعنی!  نه-

 …شما خب بودم گرفته نوبت وقتی یعنی … بود

 ! بودین ماموریت



 

 انجامش گرفتی تصمیم که اونموقع چی؟ قبلش-

 کردی؟ می مشورتی یه نباید ؟! بدی

 

 ی قلدرانه ژست آن با بود رانندگی حال در

 تکیه و بود جلو به نگاهش درحالیکه و ، همیشگی

 پنجره روی چپش آرنج و اتومبیل صندلی به اش

 همچون ، فرمان روی راستش دست و باز ی

 حرصی از پر لحن با. کرد می نهی و امر رئسا

 : گفتم

 

 و امر اینجوری هم زنتون به بدونم خوام می-

 !کردین؟ می نهی



 

 و گزیدم لب. بودم زده حرف نسنجیده باز

 عصبی و رفت درهم هایش اخم.  کردم نگاهش

 داد گاز پدال به که فشاری از  موضوع این و شد،

 : گفتم عذرخواهانه. بود محسوس کامال

 

 ! نداشتم منظوری! خوام می معذرت-

 

 :غرید هایش دندان میان از

 می صحبت همسرم راجب که باشه آخرت دفعه-

 قرمز خط ، گذشتم بودم گفته بهت!  پاییز کنی

 ! منه



 

 … گفتم فقط!  نگفتم چیزی که من-

 

 : زد فریاد

 ؟ مفهومه!  نگو همونم-

 

 را دلم فریادش.  گرفت را گلویم راه بغض

 ، است حساس آناهید روی دانستم می.  شکست

 و نیفتادم تا و تک از.  کند دعوایم نداشت حق اما

 : دادم ادامه

 



 بیچاره اون گفتم فقط من میشید؟ عصبانی چرا -

 می سخت بهش و کردین می اذیت اینقدر هم رو

 که کاری عین! قوطی؟ تو بودینش کرده و گرفتین

 . گفتم همینو فقط من!  کنین می من با دارین

 

 نگه و زد ترمز روی خراشی گوش صدای با

 تصادف اتومبیلش با عقب از بود نزدیک. داشت

 رانند فحش و فریاد و بوق صدای.  کنند

 

 ، رفت و شد رد که آورد شانس و آمد عقبی ه

 می را دامنش سرگرد خشم و غضب تیر وگرنه

 نبود کسی من جز دیگر که فایده چه اما. گرفت

 انگشت.  کند خالی او سر بر را خشمش تا



 به چشمانی با و گرفت مقابلم را دارش التیماتوم

 : گفت نشسته خون

 

 ! کن بس!  زمانی پاییز کن بس-

 

 می بیرون هایش گوش از دود. بود عصبانی چقدر

 در بغض.  نگفتم هیچ دیگر. بود کرده ناراحتم. زد

 او و آمد چشمانم پشت تا اشک و زد چنبره گلویم

 : زد داد و کوبید فرمان روی مشت با

 

 ! لعنتی-

 



 اش گذشته یا خودش به یا گفت من به دانم نمی

 و نبود خبری سر دو اژدهای آن از دیگر فقط! 

ِ  انگشت دو با.  بود گرفته شرمندگی را جایش

 همان بعد و گرفت را اش شقیقه دستش یک

 نگاهم و کشید گردنش و صورت روی را دست

 : گفت قبل از تر آرام و.  کرد

 

 ؟ قبوله ببخشید بگم.  نشو ناراحت خب خیلی-

 گذشته به مربوط هرچی و گذشته از بودم گفته

 از وقتی پاییز!  میشم دیوونه که نزن حرف است

 دیگه ، کنی می قضاوت راجبش و گی می گذشته

 . نیست من دست رفتارم کنترل

 



 به نه ، اژدهاگری آن به نه ، زورگویی آن به نه

 می دل که  اش مردانه آرام و جذاب صدای این

 کدام به دانستم نمی!  پراند می سر از عقل و برد

 ! باشم مستقیم صراطش

 

!  نکنی بغ اینجوری دیگه که کنم چیکار بگو-

 ! پاییز خوام می معذرت

 

 .ندادم را جوابش

 

 دارم ساله هفت و سی ی گنده مرد منه!  ببین-

 قبوله؟!  خوام می معذرت ازت



 

 راحت بعدهم!  کنین می اذیتم اینجوری همیشه-

 بدین خیلی!  مگه اولتونه دفه.  خواین می معذرت

! 

 

 و بود درمانده. چرخاندم شیشه طرف به را رویم و

 لب زیر که شنیدم فقط. کند چه دانست نمی

 : گفت

 

 . داری حق بخدا!  داری حق-

 

 .  نداشتم را کننده خفه فضای آن تحمل



 معطلِ مردم بریم!  کنین نمی حرکت چرا حاال-

 ! مان

 

 روشنک ی خانه تا. کرد حرکت به شروع ناچار

.  بودم قهر او با.  گذاشتم جواب بی گفت هرچه

 الزم اما ، آورد می ذوق سر مرا اش دلجویی البته

 مورد اینگونه بار هر تا باشم سرسنگین کمی بود

 . نگیرم قرار اش مهری بی

 

 رو دنیا که اخماتو اون!  رسیدیم دیگه حاال-

 ! دیگه کن وا برداشته

 

 ! نزنین حرف من با امروز آخر تا لطفا!  کنم نمی-



 

 پوف.  شدم پیاده و کردم نازک چشمی پشت و

 من دیدن با روشنک.  شد پیاده و کشید ای کالفه

 . خورد جا

 

 ناراحتی؟ شده؟ چی پاییز-

 

 جواب در و انداختم سرگرد به غضبی میر نگاه

 :گفتم روشنک

 . نیست هیچی-

 



 به که شنیدم را رادان شنگ و شوخ صدای و

 :گفت می سرگرد

 که!  علی امیر زدی گندی چه بگو راستشو-

 ! شکاره دستت از اینطور

 

 به عذرخواهش چشمان مدام علی امیر روز آن

 از رفتارش با شده هرطور کرد می سعی و بود من

 دلش ، جدیتش و خشونت تمام با.  بیاورد در دلم

 ناراحتی ذره یک طاقت و بود گنجشک یک مثل

 :پرسید روشنک آشپزخانه در.  نداشت را کسی

 

 . بگو راستشو قهری؟ علی امیر با-

 



 .کردم باسرتایید

 

 مگه؟ شد چی چرا؟-

 

.  زدم حرف گذشتش راجب کلمه یک فقط-

 . شد دیوونه دفعه یه.  زنش راجب

 

 ! نگو!  حساسه میدونی داری؟ مرض خب-

 

 بشه رفع نیست قرار که حساسیتیه چه این آخه-

 سال یازده ده!  داده عذاب خودشو هرچی بسه. 

 . نبود بس رفت عمرش



 

 کم رادان وگرنه.  نمیره گوشش تو حرفا این-

 . دارم برات سورپرایز یه!  راستی!  بهش نگفته

 

 ؟ مسابقات راجب چی؟-

 

 . بگم برات تا سالن تو بریم بیا!  بابا نه-

 

 آقایان جمع به و برداشت را میوه طرف روشنک

.  کردم نمی نگاه سرگرد به هنوز. پیوستیم

 : گفت رادان به رو روشنک

 



 بگم؟ من یا میگی تو رادان-

 

 .عزیزم بگو تو -

 

 : گفت من به رو روشنک

 مسئول که همون یادته؟ رو میری آقای -

 اومد ای جلسه دوسه و بود آقایون تیم بدنسازی

 کششی حرکات سری یه و زد حرف برامون و

 .داد آموزش بهمون

 

  هرکوله؟ همون-

 



 : گفت و خنده زیر زد پخی روشنک

 ! زدیم می صداش هرکول که همون آره-

 

 "یعنی که انداخت من به میرغضبی نگاه سرگرد

 اسم ای غریبه مرد برای آدم میدهد معنی چه

 نیاز و بودم قهر او با که شکر را خدا.  "بگذارد

 . باشم پاسخگو نبود

 

 چی؟ اون خب-

 

 می چون!  اومده خوشش ازت اینکه مثل -

 که گفته رادان به ، دوستیم باهم تو و من دونسته



 موافقی اگه که ، کنه مطرح تو با رو پیشنهادش

 شاید.  کنین صحبت باهم و ببینین همو چندباری

 .برسین مطلوبی نتایج به

 

 چی بخاطر نمیدانم سرگرد و ، ماهان بخاطر من

 :گفتیم زمان هم

 ! نه-

 

. کردند می نگاهمان تعجب با روشنک و رادان

 و.  بود عجیب هم من برای سرگرد گفتنِ "نه"

 .  بود انداخته شبهه به هم را دو آن شاید

 



 … ندارم ازدواج قصد … من یعنی-

 

 می نگاه را سرگرد تردید با درحالیکه روشنک

 : گفت من به رو ، کرد

 داره کردن فکر ارزش!  خوبیه جوون!  چرا خب-

! 

 

 :گفت بود عصبی و کالفه درحالیکه سرگرد

 . نکن اصرار!  دیگه نه میگه-

 

 : گفت رادان



 کسی اگر!  شدنه آشنا قصدش فقط پسر اون-

 بهش.  نکن ردش خودی بی نیست زندگیت توی

 امیر حتی. کنم می تضمینش من.  بده فرصت

 ! شناسه می اونو هم علی

 

 : گفت بود شده تر عصبانی که سرگرد

 قصد به که کسی.  کنم نمی تضمینش من-

 دختر روی چشمش ولی ، اونجا بیاد آموزش

 کر تضمین میشه چطور رو باشه مردم

 

 !؟ خان رادان د

 



 دست که آدم دل خب. علی امیر حرفیه چه این -

 ! پسندیده و دیده.  نیست خودش

 

 :زد می فریاد داشت تقریبا سرگرد

 و چشم باید اونجا میاد وقتی!  کرده غلط -

 کور باید ، دختر همه اون بین!  ببنده رو گوشش

 ! کر و بشه

 

 : گفت و داد بیرون پرصدایی نفس بعد

 هم به اصال اینا.  خوره نمی پاییز درد به اون-

 . خورن نمی

 



 می تصمیم اون زندگی برای داری تو!  امیرعلی -

 !؟ گیری

 

 کرد نگاه هردونفرمان به تردید و شک با روشنک

 : گفت و

 !؟ آره هست؟ بینتون چیزی تا دو شما … نکنه-

 

 :گفتم شرمنده و شتابزده

 ! حرفیه چه این!  روشنک گی می چی-

 

 . کردم نگاه را سرگرد زده خجالت و

 



 این مقابل در سرگرد که گاردی این با!  خب-

 کردی تو که مخالفتی و گرفتن ازدواج پیشنهاد

 … شاید گفتم

 

 : گفت رادان به رو حوصله بی سرگرد

 بگو میری به.  کنیم تموم بحثو این بهتره-

 ! منفیه جوابش

 

.  کرد برخورد اینگونه چرا سرگرد دانستم نمی

 چشمانی با رادان.  کنم نمی گمان ماهان؟ بخاطر

 بودم مطمئن و کرد نگاهش سوال عالمت از پر

.  بکشد جواب و سوال به را او خواهد می بعدا

 بود نشسته کنارم زهرمار برج مثل برگشت موقع



!  بودم قهر من مثال حاال.  کرد می رانندگی و

 نمی و ماموریت برود خواست می فردا که حیف

 . شویم جدا هم از بد حال این با خواستم

 

 میرین؟ کی فردا-

 ! زود صبح-

 کشه؟ می طول چقدر-

 . نیست معلوم-

 

 می دوباره!  دین می جوابمو اینجوری چرا-

 کی نیست معلوم و ماموریت برین خواین

 پیام جواب کی نیست معلوم حتی و برگردین



 از بشم هالک قراره اینجا منم!  بدین هامو

 تلگرافی اینجوری وقت اون!  نگرانی و دلتنگی

 دین؟ می جواب

 

 تئوری فقط میری مرتیکه این تمرین جلسات -

 کرد؟ کار باهاتون هم عملی یا!  دیگه بود

 

 تئوری فقط نه اونین؟ فکر تو هنوز!  پوووووف-

 . کرد کار طاهری خانم عملیشو.  بود

 

 کدومتون هیچ روی آزمایشی بصورت یعنی-

 نکرد؟ پیاده رو تمرینی حرکات



 

 درست طاهری خانم چون.  کرد پیاده چرا-

 خواست ازش ، شد نمی تئوریش مطالب متوجه

 که اونم. بده توضیح ما برای هم عملی دور یه

 ما از یکی از ناچارا بود نیاورده خودش با کارآموز

 .کرد استفاده نظرش مد حرکات انجام برای

 

 مچ و برد باال عادت رسم به را ابرویش تای یک

 :پرسید گیرانه

 !کدومتون؟ از-

 

 رو کششی حرکات من معموال چون … خب-

 ! من از … دم می انجام بهتر



 

 با. بود عصبی.  کوبید فرمان روی بر مشت با

 :گفت بلند صدای

 انتخاب رو تو که بودن مُرده بقیه مگه … لعنتی-

 ! کرد

 

 بد داشت هنوز.  بود شده قرمز و ملتهب صورتش

 : گفت می بیراه و

 و بودم اونجا روز همون باید!  عوضی ی مرتیکه-

 !  کُشتمش می

 



 طاهری خانم از.  نکرد انتخاب که بیچاره اون-

 هم طاهری خانم ، کنه انتخاب رو کسی خواست

 .کرد انتخاب منو

 

 گوششو الزمه.  کرد خود بی طاهری خانم-

 .بپیچونم

 

 هیچکدوم که االن. زنین می داد دارین چرا حاال-

 .نیستن اینجا شون

 

 ! اوووف!  پاییز اوف-

 



 یعنی.  خوبیه آدم من بنظر بیچاره اون …خب-

 صرف به … یعنی.  میاد نظر به خوبی آدم درکل

 آدم نمیتونه که کرده خواستگاری من از اینکه

 . باشه بدی

 

 پاییز؟ بگی چی خوای می-

 

 آدم بنظرم که همین برای… راستش … خب-

 مورد در رو پیشنهادش … ، اومد خوبی

 . کردم قبول باشگاهش

 

 پیشنهاد؟ کدوم پیشنهادش؟-



 

 به جنگل آن و نشسته خون به چشمان درحالیکه

 منتظر ، بود دوخته من به را اش کشیده آتش

 :گفتم و گزیدم لب ترسیده.  بود جوابم

 

 بانوان تمرین برای که گفت اون …خب… خب-

 کار چون و داره مربی یه به نیاز باشگاهش توی

 منم. کنم همکاری باهاش خواست ازم خوبه من

 .کردم قبول …

 

 به باید االن کردی؟ چیکار تو!  پاییز وای!  وای-

 بگی؟ من

 



 ! نبودین شما خب-

 

 آب از.  مزخرف ی مرتیکه.  بیام کردی می صبر-

 می استخدام نیرو من برای.  گرفته ماهی آلود گل

 اون بری بدم اجازه نداره امکان!  پاییز ببین.  کنه

 ! لعنتی باشگاه

 

 دارم دوست. سرگرد کنم کار خوام می من ولی-

 وقت از نباید چرا آخه. باشم داشته شغلی یه

 بیارم؟ در پول هام توانایی و آزادم

 

 !  کار اینهمه-



 

 . نداشتم کاری پیشنهاد هیچ حاال تا من خب-

 

 کار خوای می که بودی گفته من به تاحاال-

 به رفتنت بهرحال!  پاییز نگفتی کنی؟هیچوقت

 . منتفیه باشگاه اون

 

 زشته.  کردیم توافق باهم ما. دادم قول من اما-

 . آخه

 

 بهش خودم نباش نگران.  نیست زشت اصال-

 ! تمام. کنی نمی کار اون باشگاه توی تو!  گم می



 

 او با نداشتم دوست. کردم می نگاهش غیض با

 کشید عمیقی نفس دقیقه چند از بعد.  بزنم حرف

 کنترل را اش ریخته هم به اعصاب داشت سعی. 

 :گفت قبل از آرامتر و کرد نگاهم.  کند

 .  نکن اخم حاال خب خیلی-

 

 ندارم؟ اجازه اینم-

 

 بسپارش!  خب خیلی کنی؟ کار خوای نمی مگه-

 کنم پیدا کاری یه برات دم می قول من!  من به

 .باشی داشته دوستش که



 

 . کردم نگاهش تعجب با

 

!  کنه باور رفتارتونو کدوم دونه نمی آدم واال-

 خوام نمی.  خونمون ببرین منو دیگه هم االن

 . خونه برم خوام می.  بیام باهاتون

 

 هفته دو االن.  سینما بریم هم با نبود قرار مگه-

 همون بریم که خوری می منو مخ داری است

 مگه. ببینیم هم با رو داری دوستش که فیلمی

 

 .میدارن برش پرده روی از بزودی نگفتی



 

 . خونه ببرین منو. خوام نمی دیگه-

 

 و زد زل چشمانم توی تخس های پسربچه مثل

 : گفت

 ! برم نمی-

 

 در و کشید بیرون جیبش از را موبایلش هم بعد

 شماره من حرص از پر و متعجب چشمان مقابل

 و کرد صحبت به شروع او با و گرفت را پدرم ی

 .برگرداند دیرتر مرا امشب که گرفت اجازه او از

 



 

#59 

 

https://joinchat/AAAAAES0jCprPCGE

MKBZGw 

 

 :  با 

 

 

  

 شصت#

 



 .دارد_قانونی_پیگرد_است حرام_ممنوع_کپی#

 

#۶۰ 

 

 

 ای قلدرانه و خبیثانه ی خنده خداحافطی از بعد

 را آخر و اول حرف اینجا من یعنی که داد تحویلم

 .خوردم می حرص داشتم چقدر. زنم می

 

 دارین نگه. باشم باهاتون امشب خوام نمی من-

 .میشم پیاده

 



. کرد می رانندگی خیال بی همانطور و نگفت هیچ

 . بود اورده هجوم رگهایم به خون عصبانیت از

 ! دارین نگه!  سرگرد-

 شد فرعی خیابان یک وارد.  نبود خیالش عین اما

.  کنم چکار دانستم نمی.  بود شده تاریک هوا. 

 را عقلم عصبانیت اما و آمد نمی بر دستم از کاری

 را فرمان دستم با. بود داده قرار الشعاع تحت

 :گفتم و دادم تکان راست و چپ به کمی و گرفتم

 

 ! دیگه وایسین-

 

 .کنیم می تصادف دختر نکن-



 

 کردم کاری دست را دنده.  نبودم کن ول اما

 داد حرص با و.  هم را داشبرد روی های دکمه.

 : زدم

 

 ! دارین نگه گم می-

 

 ای ثانیه یک سریع حرکت یک در ناگهان

 از را دستم و کرد پارک خیابان بغل را اتومبیل

 روی از را دیگرم دست و گرفت فرمان روی

 را دستم دو.  کشید کنار داشبرد روی های دکمه

 بیرون داشبرد از دستبندی و برد کمرم پشت

 دستم به واقعا!  من خدای.  زد دستانم به و کشید



 دستان و بود شده خم رویم!!  بود زده دستبند

 و بود دستش توی هنوز ام زده بند دست

 اتومبیل در روی تا بود شده من گاه تکیه بازوانش

 و خورد می صورتم به گرمش های نفس.  نیفتم

 از دستانم.  فهمیدم نمی را خمارش نگاه معنای

 هیچ توان و بود دستانش و دستبند قفلِ پشت

 صورتم به صورتش آنقدر. نداشتم مقاومتی

 چسبیده هم به پیشانیمان انگار که بود نزدیک

 روی که موهایش از ای تره که جوری. بود

 .  رفت می چشمانم توی بود افتاده اش پیشانی

.  کرد می نگاه جوری یک.  بود جوری یک سرگرد

 در مرا جوری یک.  کشید می نفس جوری یک

 شبیه که جوری یک.  بود داده جای دستانش پناه

.  بود کیش داریوش هتل در شب همان



!  باز نیمه و بود قرمز!  چشمانش وای! چشمانش

 داغ بدنش. بود کرده تنگشان عمد از هم شاید یا

 آب.  سوزاند می را دستانم بازویش و بود کرده

 کردم می نگاهش ترسیده.  بردم فرو را دهنم

 می مرا بدنش تب و چشمانش سبز جنگل

 .سوزاند

 

 خوبه؟ حالتون!  سرگرد-

 

 گُر تن روی که بود یخی آب سطل انگار کلماتم

 و فشرد هم روی را چشمانش. پاشید اش گرفته

 بدون.  کرد خالی صورتم توی را اش کالفه نفس

 تکیه صندلی به آرام مرا کند باز را دستبند اینکه



 داشت هایش نفس.  برگشت سرجایش و داد

 مسلط خود بر کرد می سعی انگار. شد می منظم

 احوالش و حال و او نگران خودم از بیشتر.  باشد

 .بودم

 

 و برد فرو را دهانش آب ؟ خوبین!  امیر سرگرد-

 : گفت

 

 تحریک منو و نکنی اذیت اینقدر اگه.  خوبم-

 . خوبم نکنی

 

 بستین؟ چرا رو دستبند-



 

 خودش بر بیشتر تسلط برای و کرد نگاهم

 :گفت و زد لبخندی

 

 کشتنمون به داشتی!  خوشگله نکنی اذیت تا-

 ! دادی می

 

 ! دیگه میگین زور همش خب-

 

 : گفت و کرد نگاهم معنادار

 



 این با ، میگم زور فقط کن شکر تو خدا برو-

 دیگه کار کردنت نگاه طرز این و بستت دستای

 .کنم نمی ای

 

.  رو بند دست این کنید باز. مونده هم کاری مگه-

 . گرفتین مجرم مگه

 

 حرف این از باالتر جرمت.  مجرمی تو ، آره-

 . هاست

 

 و کرد باز را دستبند.  رسیدیم مان ی خانه در به

 : گفت



 

 شدی؟ راضی حاال. خونتون اینم بفرما-

 

 می مالش را ام شده قرمز دست مچ درحالیکه

 خواست نمی دلم دیگر حاال. کردم نگاهش دادم

 . بودم شده دلتنگش االن از.  شوم پیاده

 

 مو اجازه چرا خونه بیارین منو خواستین می اگه-

 گرفتین؟

 

 . خونه برگردی خواستی تو. نخواستم من-

 



 ! بودین زورگو که شما-

 

 رسیدی خواستت به!  دیگه نباشم داری دوست-

. 

 

 را کیفم.  بگیرم پس را حرفم نداد اجازه غرورم

  کردم باز را در اکراه با و برداشتم داشبرد روی از

 :گفت که بودم شده پیاده نیمه و نصف و

 

 !دستاتو؟ ببینم-

 



 و چرخاند آرام و گرفت دست در را دستم دو مچ

 . گفت نچی نچ لب زیر و کرد نگاهشان

 

 ! شده چی دستت ببین! کرد شوخی تو با نمیشه-

 

 الی دستمو همش هم بعدش.زدین دستبند خب-

 . دادین فشار دستبنده اون

 

 دستاتو کشه می منو بابات.  ببند رو در باال بپر-

 . که ببینه اینجوری

 



 او انگار.  بستم را در و شدم سوار خواسته خدا از

 هم من دانست می انگار و بود بهانه دنبال هم

 که وگرنه. ماندن و نرفتن برای ام بهانه دنبال

 . بود شده قرمز فقط. نبود خاصی چیز دستانم

 

 که بگیریم دارویی چه دستت برای حاال خب-

 کنه؟ خوبش

 

 ! سینما داروی-

 

 لبانش به خنده و برد باال را ابرویش تای یک

 .بازگشت



 

 اعالم علنا تو پس!  سینما بریم یعنی این! آها-

 با وقتتو ، ماموریت قبل شب خوای می کنی می

 . بگذرونی من

 

 می خدا تا شه می تنگ دلم فردا از … خب-

 ! روز چند دونه

 

 ! میشی هم من تنگ دل پس-

 

 فراموشم ناراحتیم که نیست این بر دلیل ولی-

 ! ها شده



 

 : گفت وقتی بود خنده از پر لبانش

 

 فرفری مو شه رفع ناراحتیت که کنم چیکار-

 و کوچیک دل اون خواد می چی بگو!  خانوم

 ! تنگت

 

 بگم؟ چی هر-

 

 اون توی کارکردن و سالریوم بجز!  بگی هرچی-

 ! البته مزخرفات این و باشگاه

 



 ! ببینم آپارتمانتونو خوام می-

 

 عجیبی خیلی چیز که انگار. کرد نگاهم تعجب با

 :گفت.  بودم گفته

 

 چرا؟ من؟ آپارتمان-

 

 اش گذشته به خواستم می! ؟ نبود واضح! ؟ چرا

 بشکنم چشمانش در را گذشته تابوئه و کنم نفود

 را او و بشناسم را نبود که آناهیدی خواستم می. 

 اتفاق از ، همسرش از ، اش گذشته از کنم وادار

 ، بگوید برایم بود افتاده برایش که وحشتناکی



 بریزد بیرون را همه اما ، بزند فریاد ، بریزد اشک

 :گفتم فقط اما.  شود خالی و

 

 ! کنجکاوم-

 

 … ولی ، باشه!  خب-

 

 به پا زنی هیچ آناهید از بعد.  بود سخت برایش

 نکند کرد می فکر شاید.  بود نگذاشته آپارتمانش

 ، کند ناراحتش نکند ، بشکند را آناهید حرمت

 آن در را زنی هیچ آناهید جز نداشت دوست شاید

 آن اتاق در!  خانه آن ی آشپزخانه در!  ببیند خانه

 چهارچوب در ، خانه آن های مبل روی ، خانه



 خواست می فقط و فقط ، خانه آن درهای

 اما!  بس و باشد آناهید  ی شده تثبیت خاطرات

 .  شد می شکسته باید ها تابو این ، فکرها این

 که جوری!  را چشمانم ، را صورتم.  کرد نگاهم

 این با توانست نمی هم خواست می اگر انگار

 :گفت آرام.  کند مخالف درخواست

 

 . مناسب وقت یه برای بذار … اما!  باشه-

 

 مورد فیلم و رفتیم سینما به سرگرد با را شب آن

 ، هایش مشغولیت تمام با. دیدیدم را ام عالقه

 بازهم ، ناچیزش و اندک وقت ، هایش ماموریت

 چه ماند می یادش بازهم. گذاشت می وقت برایم



 داشتم دوست و ام کرده او از هایی درخواست

 .  بروم کجاها

 :گفت اتومبیلش در خانه به برگشت موقع

 

 فکر پدرت امیدوارم.  شد دیر حسابی امشب-

 .کردیم استفاده سوء موافقتش از نکنه

 

 سمنان توی همایش یه ، نمیاد خونه امشب بابا-

 ! اونجا رفتن مامانم با ، داشتن

 

 .کرد نگاهم باتعجب

 



 ؟ بود سمنان کردم صحبت باهاش وقتی یعنی -

 ؟ مونی می تنها رو شب… یعنی

 

 تنها که میاد پیش زیاد. دارم عادت من! آره-

 . باشم

 

 ی خانه در دم.  بود نیامده خوشش.  کرد سکوت

 . شد پیاده من با همزمان هم او رسیدیم که مان

 

 ! رسونمت می ساختمون تو تا-

 



 که را ساختمان در.  گذاشت حیاط به قدم من با

 دار پر و بزرگ حیاط به نگاهی کردم باز قفل از

 : گفت و انداخت ودرخت

 

 تنها درندشت ی خونه این توی نیست درست-

 ! بمونی

 

 : گفتم و زدم لبخندی

 

 ! نباشید نگران.  دارم عادت من-

 



 اینجوری نمیگیره قرار دلم!  افته می یکبار اتفاق-

 ! کن قفل تو از رو در و تو برو!  خب خیلی!  که

 

 . دلتنگی از پر نگاهی.  کردم نگاهش

 

 نگران و دلتنگ اینجا من. برگردین زود لطفا -

 .شم می

 

 می سعیمو اما.  که دونی می ، نیست من دست-

 دلتنگم اینجا که اونی بخاطر فقط … البته ، کنم

 ! میشه

 



 :زدم غمگینی لبخند

 

 ! امیر سرگرد سالمت به سفرتون-

 

 راهی نکردم قفل داخل از را در و داخل نرفتم تا و

 رفع و زد زنگ بار دوسه هم بودم بیدار تا.  نشد

 با که بود هفت ساعت حدود صبح.  کرد نگرانی

 سرگرد کردم فکر. پریدم خواب از تلفنم صدای

 .بود مارال اما است

 

 داری؟ چیکار! ؟ مارال زدی زنگ صبح وقت این-

 ! خب بودم خواب من



 

 خواستم فقط. دارم امتحان دانشگاه میرم دارم-

 درس و بودم بیدار صبح تا دیشب من بگم بهت

 ماشین یه که دیدم اتاقم پنجره از ، خوندم می

 پنج ساعتای صبح تا سرگرد ماشین مشخصات با

 و بود ایستاده خونتون در دم شش  ، نیم و

 تو دوری ، شد می پیاده ساعت نیم هر رانندش

 رفت می دوباره و زد می خونتون بر و دور و کوچه

 . ماشینش تو

 

 :گفتم تحیر با

 

 بود؟ خونمون جلو صبح تا سرگرد-



 

 دزدی شاید گفتم شدم نگران منم.  اینکه مثل-

 ! شده پیدا چیزی

 

.  بودم تنها خونه تو دیشب من بود فهمیده!  نه-

 ! نرفته و مونده همین برای حتما

 

 . شد جالب! آدمیه عجب!  اوووووهههه-

 

 .خداحافظ فعال.  مارال بزنم زنگ بهش باید-

 



 ی شماره سریع و کردم خداحافظی مارال از

 هنوز کردم می خداخدا. گرفتم را سرگرد

 . باشد نکرده خاموش را موبایلش

 

 !بله -

 

 کردین؟ حرکت.  سرگرد سالم-

 

 . االن همین آره-

 

 ؟ کنید می رانندگی خودتون-

 



 .همکارام با. گردانم ماشین با.  نه-

 

 دادنش جواب تلگرافی و کردنش صحبت جدی

 . بود خاطر همین به

 

 ، بودین اینجا صبح تا دیشب فهمیدم … فقط -

 ماموریت زود صبح اینکه با اونم!  خونمون دم

 . داشتین

 

 .کرد سکوت

 

 سرگرد؟ چرا-



 

 نشنوند هایش دستی بغل که جوری آرام خیلی

 :گفت

 

 .بذارم تنهات نداد رضا دلم-

 

 که کردم تصور. چسبید دلم به اش جمله شیرینی

 و سبز کاله آن و خشن نظامی لباس آن با االن

 لباس آن با و حالت آن در که ابهتی و جدیت آن

 بین کار موقع که عمیقی اخم آن با ، داشت ها

 روحی بی و خشکی آن و کرد می خانه ابروهایش

 حاال ، بود زدنی مثال همکارانش بین در که

 احساسی و لطافت از پر ی جمله همچین داشت



 لبخند.  گفت می من به نجوا حالت به و آرام را

 دانستم می.  گرفت فرا را صورتم تمام ناخودآگاه

 خویی نرم ، خشک و خشن و سخت مرد این که

 گری مالحظه تمام و رفتارش لطافت ، اش

 همیشه سمجِ دوست این مختص فقط هایش

 . هست احساساتی ایِ گریه ی پاچه دست

 

 ! سرگرد-

 

 .کنم قطع باید-

 

 ! باشین خودتون مواظب!  باشه-



 

 : گفت نجواگونه قبل از تر یواش

 

 و سوالریوم سراغ.  برگردم تا باش خوبی دختر-

 هم مزخرفات این

 

 ! ها نمیری

 

 و خشک سرگرد گفت می کسی چه.  خندیدم

 است؟ خشن و احساس بی ؟ است وغدّ جدی

 نرم روی این من جز کسی چه است؟ ترسناک

 اغوا صدای این بود؟ دیده را مهربانش و خو



 پر و گرم آغوش آن!  را بخشش آرام و کننده

 و حرفها این من مثل کسی چه!  را محبتش

 شناختن با بود؟ شنیده دهانش از را تمجیدها

 از دست شد می مگر سرگرد واقعی شخصیت

 !شد؟ خیال بی را او با دوستی و برداشت سرش

 

. بودم گرفته سر از قبل روال به را ام زندگی

 شبانه های چت و باشگاه و دانشگاه های کالس

 و روشنک با هرازگاهی دیدارهای و ماهان با

 را امانم امیر سرگرد  از خبری بی اما!  مارال

 خودش از خبری که بود روز پانزده.  بود بریده

.  بود نکرده روشن را موبایاش حتی و بود نداده



 را سراغش رادان از. بود شده طاق طاقتم دیگر

 .  بودم گرفته

 

 گروگانگیری عملیات یه توی دونم می فقط-

 خیلی اینکه مثل! پاییز کن دعا براش. هستن

 غصه از خدا بنده مادرش!  خطرناکیه وضعیت

 . شده بستری

 

  دستم. جوشید می سرکه و سیر مثل دلم

 به چشمم صبح تا ها شب.  نبود بند جا هیچ به

 پانزده. برد نمی خوابم و شد می خشک موبایل

 جدیِ اویِ از خبری هنوز و روز بیست شد روز

 تا ها شب دیگر.  نبود مهربانم خشنِ خویِ نرم



 ریختم می اشک گاهی و رفتم می راه فقط صبح

 .بودم بدی خبر منتظر انگار و

 

 من به و دارین خبر چیزی از شما نکنه رادان آقا-

 شده چیزی اگه بخدا! شده چیزی نکنه! گین نمی

 .دارم طاقتشو من. بگین

 

 .بودم سرداده را گریه های های و

 

 بی منم کن باور.  پاییز خودت با اینجوری نکن-

 نمی ما به هیچی و بوده سرّی ماموریت.  خبرم

 و کنه کمکمون تونه می خدا فقط. کن دعا.  گن

 . باشه خوب حالش امیرعلی



 

 رم می خودم. کنم تحمل تونم نمی دیگه من-

 .اونجا

 

 شدی؟ مرز؟دیوونه کجا؟توی-

 

!  شم می دیوونه دارم اینجا!  کنم چیکار پس-

 کنم؟ چیکار من بشه چیزیش … اگه … اگه
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 به موبایلم که بود چهارم و بیست روز صبح دقیقا

 و خوابی بی روز چند از بعد من و آمد در صدا

 را ام گوشی دید نمی درست که چشمانی با گریه

 . داد می سرگرد از خبر و بود رادان. دادم جواب

 بیمارستان به.  شهر همین در. بود همینجا او

 لباس چطور دانم نمی.  بودند کرده منتقلش

 جواب اینکه بدون و پوشیدم چه و پوشیدم

 به را خود چطور بدهم را مادرم نگران سواالت

 می شکر را خدا هم باز.  رساندم بیمارستان

 . است زنده که کردم

 از بود زار حالم و ریختم می اشک درحالیکه

 اتاقش سمت به و پرسیدم را اتاق شماره پرستار

 و سالم هم آن سرگرد دیدن جز. کردم پرواز



.  خواستم نمی خدا از چیز هیچ دیگر ، سالمت

 وارد هراس و هول با و زدن در بدون و ناگهانی

 صورت آن با ، من سرگردِ که دیدم و شدم اتاق

 باند ی سینه ی قفسه و دستان و زخم از پر

 در او دیدن.  بود خوابیده تخت روی شده، پیچی

 در.  کرد بیشتر را ام گریه شدت وضعیت این

 درد از پر و لرزان صدایی با هایم اشک میان

 : گفتم

 

 وقت؟ اینهمه بودی کجا خوبی؟!  علی امیر-

 این خوبه؟ حالت ؟ نگرانی از میرم می نگفتی

 خدا رو تو ؟ چیه ها پیچی باند این چیه؟ ها زخم

 میگردی؟ بر زود بودی نگفته مگه!  بگو چیزی یه



 خودت مونی؟ می خودت مواظب بودی نگفته مگه

 مواظب شده که هم من تنگ دلِ بخاطر گفتی

 من به تو!  گردی برمی زودتر و میشی خودش

 بشه چیزیت اگه نگفتی!  سرگرد بودی داده قول

 تو خاکی چه من تو بدون نگفتی کنم؟ چیکار من

 بر زنده اگه چی؟ میشد چیزیت اگه کنم؟ سرم

 چی؟ گشتی نمی

 

 و بود من به نگاهش یک زده بهت سرگرد اما

 آرام حال این با!  سرش پشت به نگاهش یک

 . زد لب

 

 ! خوبم-



 

 چشم با و داد تکان درماندگی روی از سری بعد

.  کنم نگاه را سرم پشت و برگردم که کرد اشاره

 می زودتر باید که آنچه هر دیدم و برگشتم من و

 بروم و شوم آب خجالت از بود نزدیک و!  دیدم

.  کرد نمی باز دهان زمین چرا پس.  زمین توی

 در را خود من تا شد نمی پیدا موشی سوراخ چرا

 باعث اینقدر همیشه من چرا خدایا.  کنم قایم آن

 همیشه چرا ؟ بودم سرگرد و خودم آبروریزی

 شدم؟ می خجالتش باعث

 حضور اش خانواده اعضای تمام سرم پشت

 و متحیر و بودند شده جمع میز دور که داشتند

 تعجبشان شدت. کردند می نگاه مرا شده خشک



 اظهار این با و وضع و سر آن با من دیدن از

 تحیر از را دهانشان علی امیر به نسبت صمیمیت

 .  بود گذاشته باز

 ها کمپوت و ها شیرینی پاکت داشتند اینکه مثل

 می کنم فکر. دیدند می تدارک  کردندو می باز را

 دیدن با. کنند مهمان را بیمارستان کل خواستند

 شد نمی باورشان.  بود زده خشکشان ، اما من

 قیافه و ریخت این با و من سال و سن به دختری

 دهد سر ناله و بریزد اشک پسرشان برای اینطور

 و کند پرواز اتاق این داخل به گویان علی امیر و

 تکه را خود و کند گذاری گله و کند دلتنگی اظهار

 شان باور.  پسرشان سالمتی برای کند پاره و

 با و باشد کرده عزلت ترک پسرشان شد نمی

 داشته نشر و حشر من سال و سن به دختری



 عالمت هزاران شان ی همه چشمان در. باشد

 کمک نگاه و کردم سالم درمانده.  بود سوال

 وای.  دوختم سرگرد به را ام مفلسانه و خواهانه

 و بدترین به.  شد نمی بدتر این از!  خدایا

 خانواده به داشتم ممکن شکل ترین آور خجالت

 چه لباس نیست یادم اصال. شدم می معرفی اش

 نو از ها ای مدرسه دختر همچون.  بودم پوشیده

 کتان شلوار.  انداختم نگاهی را خودم پای سرتا

 و بود هایم قوزک باالی تا که روشن جذب

 شلوار در شتابزده که ای دخترانه سفید پیراهن

 رنگی کرم و مانند کت مانتوی و  بودم کرده فرو

 سرگرد قول به شالِ با.  بودم پوشیده رویش که

 بود زده جایش همه از موهایم که ولی و شل

 آنقدر سرگرد که چیزی!  موهایم وای.  بیرون



 اش خانواده جلو من حاال و بود حساس رویش

 تمرکزم آخر … دانستم می باید کجا از آخر …

 می چطور پوشیدم می لباس که لحظه آن در

 بو را دستم کف مگر آخر … باشد جمع خواست

 می قرار اسفناک موقعیت این در که بودم کرده

 ؟ گیرم

 ی محجبانه تقریبا پوشش مقابل در پوششم

 .  زد می ذوق توی خیلی ، اش خانواده

 من از کم شدن سفید و سرخ در هم سرگرد

 نکنم فک سال و سن این تا بیچاره.  نداشت

 اش خانواده برای بوده مجبور یکبار حتی

 آن اما ، دهد توضیح و کند توجیح را کارهایش

 علت تا کرد می آماده را خودش داشت لحظه



 اینکه و ، ساله یک و بیست سالِ بچه منِ حضور

 برای را دارم ساله هفت و سی اویِ با صنمی چه

 به نگاهش با آن قبل.  دهد شرح اش خانواده

 دوباره را ها خرمن این" که کرد اشاره موهایم

 .  " چکنم تو دست از من آخر ، بیرون ریختی

 سفید و سرخ و کشیدن خجالت دار و گیر این در

 داد به مادرش که بودیم کردن مِن مِن و شدن

 روی دستی محبت با و آمد جلو.  رسید هردویمان

 :گفت  لبخندی با و گذاشت ام شانه

 

 خوب سرپا!  بشین بفرما!  دخترم اومدی خوش-

 ! نیست

 



 و همش وقتی کشیدم می خجالت چقدر که وای

.  افتادم می اتاق به ورودم ی نحوه یاد به همش

 . شد خارج گلویم ته از صدایی زحمت و بزور

 

 !خوبه ممنونم،-

 

 را دستش

 

 را زیبایش سبز چشمان و گذاشت ام چانه  زیر

 :  گفت و کرد چشمانم ی خیره

 



 قشنگ صورت و خوشگل چشمای این حیف-

 میبینی کنی؟ خرابش ، گریه اینهمه با که نیست

 اونو خودش خدا. شکر رو خدا.  خوبه امیرعلی که

 .برگردوند بهمون

 

 می نگاه را مادرش و من.  نگریستم را سرگرد

 پلک پشت پنهانی ذوق کردم احساس و کرد

 سمت به مرا مادرش... است کرده خانه هایش

 چند عرض در و کرد هدایت اتاق گوشه های مبل

 تخت کنار مردها.  شد مردانه و زنانه اتاق ثانیه

 قرار اتاق ی گوشه مبل روی ها زن و سرگرد

 نشست می کنارم حالیکه در مادرش.  گرفتند

 : گفت



 

 البته. بدیم شیرینی رو بیمارستان کل خوایم می-

 ی شکرانه به بدیم هم خیرات باید اش موقع به

 .کنی کمکمون میشم خوشحال.  امیرعلی سالمتی

 

 به و درآورد قبل دقیقه چند معذوریت از مرا و

 از جزئی و پذیرفت جمعشان در راحتی همین

 و سوال هیچ بدون.  آورد حساب به خودشان

 توضیح درخواست هیچ بدون!  ای اضافه جواب

 ! دیگری

 می مصرف یکبار های بشقاب در را ها شیرینی

 احوالش و حال و سرگرد به حواسم تمام. چیدیم

 او با و باشم پیشش داشتم دوست چقدر. بود



 گاهی از هر.  شد نمی که االن اما. بزنم حرف

 هم با نگاهمان و فرستاد می ما سمت را نگاهش

 پر جنگل با را ام غصه پر نگاه.  کرد می تالقی

 جنگلی چشمان.  گفت می پاسخ نگاهش آرامش

 و زیبایی.  بود برده ارث به مادرش از را اش

 کردنش نگاه طرز اما.  همینطور هم را جذابیتش

 وفقط فقط. نبود دنیا این در کس هیچ مثل

 .بس و بود خودش مختص

 را ها خانم با من آشنایی باب کم کم مادرش

 و ، الناز و المیرا ، خواهرش دو. کرد می فراهم

 چه را خودم دانستم نمی.  ملیحه برادرش همسر

 در هستم سرگرد آموز کار گفتم ، کنم معرفی

 که بودم ممنون چقدر. تیراندازی های کالس

 سواالتش فشار تحت جمع جلو مرا مادرش



 دانم نمی.  بود پذیرفته نشناخته و ، بود نگذاشته

 امیدوار. بود گفته چه آقایان به من راجب سرگرد

 که ها شیرینی چیدن. نشویم "حرف دو" بودم

 زن و خواهرهایش را پخشش کار شد تمام

 شوهر و برادر احتماال که مردی سه و برادرش

 خالی اتاق. گرفتند برعهده بودند خواهرهایش

.  مادرش و پدر و سرگرد و ماندم من و شد

 کنار به همراهش به که خواست من از مادرش

 رو سرگرد.  شدم معذب باز. بروم سرگرد تخت

 : گفت مادرش و پدر به

 

 بهتون رو پاییز باید ها این از زودتر.  ببخشید-

 تیراندازی ملی تیم عضو پاییز. کردم می معرفی



.  تهران دانشگاه عکاسی دانشجوی البته و هست

 ترین آور مدال و ترین استعداد با از یکی

 توی بود قسمت اینکه مثل. داشتم که شاگردایی

 . بشید آشنا هم با شرایط این

 

 آنها و!  دیگری جزییات هیچ. نگفت هیچ دیگر و

 برق چشمانشان در اما.  نخواستند او از هم

 خوشحال شاید. دیدم می را مسرت و خوشحالی

 جمع از نفر یک به پسرشان باالخره اینکه از

 فکر احتماال و.  بود داده نشان خوش روی نسوان

 رها را عزلت و تنهایی کنج است قرار کردند می

 . کند



.  کرد معرفی من به را مادرش و پدر ادامه در

 و زن. زد می صدایشان جون خانوم و آقا حاج

 آداب مبادی بسیار که متشخصی و مسن مرد

 علی امیر که کرد تعریف جان خانوم. بودند

 به  اش زندگی و هست فرزندش کوچکترین

 رود می که ماموریتی هر با و است بسته او زندگی

 سالمتیش نگران چقدر و شود می پاره دلش بند

 سامان و سر دارد دوست چقدر گفت و.  شود می

 کفاف عمرش ترسد می گفت.  ببیند را گرفتنش

 در اشک  و ، کند بغل را امیرعلی ی بچه که ندهد

 از من دانست نمی چون البته.  زد حلقه چشمانش

 حد این در فقط ، نه یا باخبرم سرگرد ی گذشته

 اینطور که بوده پسرش قسمت هم این" که گفت



 بهترین خواهد می خدا از و بماند یار بی و تنها

  ". دهد قرار راهش سر را مونس و همدم

 قصد و رسیدند راه از پرستار دو لحظه همین در

 را سرگرد بازوی و شکم و سینه باند تعویض

 گفتن با و انداختم زیر به را سرم ، داشتند

 راهرو در و شدم خارج اتاق از ببخشیدی

 اتقاقی چه دقیقا دانستم نمی هنوز.  ایستادم

 حالش دانستم نمی.  است افتاده سرگرد برای

 چقدر است قرار اینکه و.  نه یا هست خوب واقعا

 همراه به.  دیدم را رادان.  بماند بیمارستان در

 صمیمیِ دوست فهمیدم بعدا که دیگری مرد

 سمت به ، دارد نام سینامشیری و است سرگرد

 .آمدند می سرگرد اتاق



 

 داخل؟ نرفتی هنوز!  پاییز سالم-

 

 : گفتم و کردم سالم هردو به

 

 می عوض رو پانسمانشون دارن االن.  رفتم چرا-

 .کنن

 

 .بزنم حرف دکترش با بودم رفته منم-

 

 :پرسیدم مضطرب و نگران

 



 رادان؟ آقا افتاده اتفاقی چطوره؟چه حالش-

 

 جواب کردن پا آن و پا این و مکث کمی با رادان

 :داد
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 جواب کردن پا آن و پا این و مکث کمی با رادان

 :داد

 

 ! گیرا گروگان دل به زده خودشو -

 



 :گفتم زده وحشت

 

 !؟ گیرا گروگان-

 

 توی کودک مهد یه کوچیکِ های بچه اینکه مثل-

 از بعد.  بودن گرفته گروگان رو بلوچستان مرز

 ، تیراندازی و خورد و زد طوالنیِ پروسه یک

 بچه ی همه و کنن می دستگیر رو اونا ما نیروهای

 که مونه می باقی دختر یه اما میدن، نجات رو ها

 بیهوش اینکه مثل.  بوده نشده خارج مهد از هنوز

 در اما. ده می نجات اونو و میره علی امیر.  بوده

 فعال قبل از نارنجک یه متاسفانه ، حین این



 دست و صورت به و میشه منفجر کنارش ، نشده

 . زنه می آسیب شکمش و سینه و

 

 .نگریستم را رادان مضطرب و نگران

 خطرناکه؟ … گفت … دکتر-

 

 تونستن که جایی تا رو سطحی های ترکش-

 به ها ترکش دن می احتمال اما.  کردن خارج

 ترکش. باشن رفته هم بدنش تر عمیق مناطق

 زودتر هرچه باید رو مونده بدنش توی که هایی

 بررسی عکساشو و آزمایشات دارن.  بیارن در

 تصمیم دیگه ساعت دو یکی تا احتماال. کنن می

 می احتمال!  نه یا عمل اتاق ببرنمش که بگیرن



. باشه قلبش نزدیک درست ها ترکش از یکی دن

 هم عمل انجام طرف اون از!  خطرناکه اینکه مثل

 .میشه محسوب ریسک

 

 هقم هق صدای تا گذاشتم دهانم جلو را دستانم

 . نیاید در

 

 و پدر اما داره خبر خودش. باش قوی لطفا-

 نباید. نگیم هیچی اونا به گفته. دونن نمی مادرش

 .کنیم ناراحتشون

 

 . شد سوراخ سوراخ دلم و خورد سر هایم اشک



 

 !پاییز کن کنترل خودتو لطفا-

 

.  شدیم اتاق وارد رفتند بیرون که ها پرستار

 به.  بنشیند که کرد می کمکش داشت پدرش

 کرده بغض و مغموم و دادم تکیه در چهارچوب

 توضیح ومادرش پدر برای رادان.  کردم نگاهش

 کوچک جراحی عمل یک به نیاز احتماال که داد

.  نیست خطرناکی چیز گفته دکتر البته و باشد

 و پدر دوش روی غصه و درد از کوهی انگار

.  کرد می نگاهم سرگرد.  نشست مادرش

 سبز جنگل.  داشت حرف هزاران نگاهش

 رویم به.  کرد می ریش ریش را دلم چشمانش



 دانست نمی. بزداید را هایم اشک تا زد لبخند

 می گریه به مرا بیشتر مهربانش و مردانه لبخند

 میان ساختگی اخمی دید که را هایم اشک. اندازد

 اشک ، نکن" که زد اشاره. کاشت ابروهایش

  ". ندارم دوست هاتو گریه که دونی می ، نریز

 با مادرم.  بودند آمده دیدنش به مادرم و پدر

 سعی و کرد می صحبت دخترهایش و جان خانوم

 و دهد تسکین را اضطرابشان و تشویش کرد می

 همه از تر دور ای نقطه در من و.  آقا حاج با پدرم

 نگاهش.  بود غم از کوهی دلم.  بودم ایستاده

 خودش از بیشتر انگار. نداشت تمامی من روی

 آنکه با. کنارش بروم زد اشاره. بود من نگران

 حواس رفتنم با دانستم می نبود کنارش کسی

 دریا به دل اما. کنم می خودمان متوجه را همه



 و آرام صدای با. ایستادم کنارش و رفتم. زدم

 :گفتم لرزانی

 دارین؟ درد-

 

 :داد جواب آرام هم او

 تو کشی طناب سر که موقع اون از بیشتر نه-

 .آوردی سرم رو بال اون کیش

 

 شرمنده و خنده زیر زدم هایم گریه وسط

 . کردم نگاهش

 بیارین؟ یادم مدام باید-

 



 که میشه جوری یه صورتت میارم یادت وقتی-

 .دارم دوست خیلی

 

 !هایم اشک میان. زدم لبخندی

 تخت این.  رو لحظات این کنم تحمل چطور-

 ! دیگه شین بلند.نمیاد بهتون اصال

 

 رنگِ موهای این ببینم بگو حرفا این جای به-

 بودی؟ کرده افشون باز چرا پاییزیتو

 

 خورم می قسم من. شین خوب بدین قول شما-

 .بزنم ته از شو همه که



 

 تمام در اخم و کرد تغییر صورتش رنگ ناگهان

 روی که دستم مچ.  نشست صورتش زوایای

 : گفت و گرفت آرام را بود تخت

 

 نداری حق!  پاییز گی می اینو باشه آخرت بار-

!  بزنی دست منه تملک در که چیزی اون به

 مفهومه؟!  منه اموال جزء موهات

 

 که مالکیتی حس این.  کردم نگاهش باشگفتی

 به ذره به ذره ، بود جمالتش حرف به حرف در

 به را حالوتش و شیرینی و نشست می جانم

 آتش مطبوع گرمای مثل. کرد می تزریق وجودم



 نفوذ جانت در ذره ذره که زمستانی سرد هوای در

 شگفتی همان با. سازد می گرم را تو و کند می

 : گفتم

 

 ! ندارین دوستش کردم می فکر-

 

 وقته خیلی پاییز؟ میگی ؟چی ندارم دوستش-

 .زدم خودم نام به ، تو ی اجازه بی سندشو

 

 !! سرگرد-

 



 واسه بیرون نریزشون گم می اگه!  دلم جان-

 دیدن از ای دیگه کس من جز خوام نمی که اینه

 ! کس هیچ.  ببره لذت هاش خوشگلی

 

 اینکه فکر از و.  کشیدم خجالت. گزیدم لب

 بیمارستان تخت روی اینطور کلمات این صاحب

 آورد هجوم هایم چشم به دوباره اشک بود افتاده

 وقتی شد صدادار ام گریه که نبود خودم دست و

 : گفتم که

 ! سخته خیلی تحملش-

 این از بیشتر که گذاشتم دهانم روی را دستم و

 متوجه را همه نگاه ام گریه. نیاورم بار به رسوایی

 پدرم میرغضب های چشم مخصوصا. ساخت ما



 عتاب های نگاه با چندبار بود آمده وقتی از.  را

 . بود رسیده هایم اشک خدمت آلودش

 به رو شد گرم خودشان کار به که همه سر

 : گفتم سرگرد

 

 ها اشک این با حسابی. کُشه می منو بابام-

 های نگاه اون از چندبار. کردم اش زده خجالت

 .انداخته بهم خودش مخصوص

 

 ک نمی رها.  بود دستش توی هنوز دستم

 



 بود انداخته دستمان روی را مالفه ی گوشه.  رد

 پشت شستش انگشت با. نکند ایجاد شبهه تا

 می خالی من دل ته و کرد می نوازش را دستم

 از داشتم خوبی احساس ، اما خواستم نمی.  شد

 می سقوط دلم ، اما نبود خودم دست.  نوازشش

 مالیمش نوازش با همزمان های نگاه از کرد

 می هایم عسلی توی را سبز جنگل آن که وقتی

 نمی دلم.  بود داشته نگهشان ثابت و ریخت

 و مردانه دستان توی را دستم ، اما خواست

 ماهان به را خود که من و بود گرفته بزرگش

 نمی تالشی نامردی حین در ، دانستم می متعهد

 شستش انگشت. دستها این رهایی برای کردم

 خواستم.  رسید دستم مچ روی به دستم پشت از

 محکم. بکشم دستش زیر از آرام را دستم



 فرو را دهانم آب. " بمونه بذار" زد لب. گرفتش

 پا و دست ناشناخته والیی و هول در که من بردم

 می سقوط داشت هم سر پشت قلبم و زدم می

!  سرگرد نکن" کردم التماسش چشمانم با.  کرد

 آویزان گردن از مثل دیگر این. دارم تعهد من

 که نیست هایت گونه روی های بوسه و ها شدن

 و باشد دوستی جنس از صرفا و صرفا جنسش

 کامال من و دارد فرق نوازش این جنس!  بس

.  دارد فرق هم چشمانت که شوم می متوجه

 در شب همان. هست شب همان مثل چشمانت

 می ها چشم این از من.  کیش داریوش هتل

 نکن.  خواهم می امنیت چشمانت از من.  ترسم

 . " سرگرد

 



 و ناخودگاه دستانمان. شد اتاق وارد برادرش

 نوازش رد.  گشت جدا هم از خودکار بصورت

 تنش گرمای از سوخت می دستم روی انگشتش

 درحالیکه گرفتم فاصله تخت از.  تنم گرمای از ،

 که جایی تا. بود دیگر هم قفل چشمانمان هنوز

 را مان چشم بین اتصال و شد سدی برادرش

 .کرد قطع

 کنار. شد آشوب دلم.  بود درهم برادرش ی چهره

 زمزمه گوشش در چیزی و رفت سرگرد تخت

 کنم خوانی لب تا بود لبهایشان روی نگاهم.  کرد

 ای کلمه چند.نفهمیدم دیگری چیز کلمه چند جز. 

 ، عمل ، دکتر.  بود فاجعه عمق گویای خود که

 از آه.  بود درست دکتر حدس!  قلب ، ترکش

 بود داده عمل فوری دستور دکتر.  برخاست نهادم



 اش آماده عمل برای تا شدیم خارج اتاق از. 

 جوی چون هایم اشک که نبود خودم دست.  کنند

 و کردم می گریه مادرش پای هم. بودند روان آب

 های اشک این بخاطر کشیدم می خجالت چقدر

 غره چشم پدرم.  نبود من دست اما!  نفهم زبان

 بردی را آبرویمان ، کن بس" که رفت من به ای

 داشته هم با صنمی چه دو این گویند می حاال ،

.  "کند می زاری و شیون برایش اینطور که اند

 ام دلداری آرام و بود گرفته را دستهایم اما مادرم

 خواند می ذکر لب زیر چقدر جانش خانم.  داد می

 آقایش حاج و.  طلبید می استمداد خداوند از و

 قوی پسرش جلو تا کرد می را تالشش تمام

 حسابی اش خانواده.  ببخشد قوت او به و باشد



 کردند آماده که را سرگرد. بودند ریخته درهم

 .  یافتیم را اتاقش به ورود ی اجازه

 شنیدن برای دلم.  شد نمی خلوت دورش

 من دل فکر به کس هیچ و بود زده لک صدایش

 مثل دور از. فهمید نمی مرا حال کس هیچ.  نبود

 اما.  کردم می نگاهش و بودم ایستاده ها غریبه

 آشناتر او به آشنایی هر از من که دانست می خدا

 آن در.  چرخید می من روی نگاهش مدام. بودم

.  بود من های خوردن غصه نگران روز و حال

 ی گوشه لبخند بردند می عمل اتاق به را او وقتی

 یعنی که کرد نگاهم ی حواله چشمکی و لبی

 شود می تمام زود ، نیست چی هیچ ، باش آرام"

 . "پیشت گردم برمی زود.



 دخترهایش. بود جان خانم دست در جیبی قرآن

 رادان. نداشتند او از کمی دست خوردن غصه در

 می صحبت سرگرد برادر با مشیری سینا و

 شرایط راجب دو این دانستم می من کردندو

. دانند نمی بقیه که دانند می چیزهایی سرگرد

 آن در من دیدن با.  شد ملحق ما به هم روشنک

 : زد تشر آرام روز و حال

 

 می موردت در فکر هزارتا حاال!  پاییز کن بس-

 .کنن

 



 رادان.  نیست خودم دست! روشنک تونم نمی-

 امکان حتی یعنی.  حساسه خیلی عملش گفت

 … داره

 

 :گفت.  گزیدم را لبم

 به حواسش خودش.  بزرگه خدا. نکنه خدا-

 . هست سرگرد

 

 آن در بیهوش جراحی تیغ زیر سرگرد اینکه فکر

 ام دیوانه داشت ، باشد تخت آن روی سبز اتاق

 بیمارستان ساختمان از روشنک زورِ به.  کرد می

 تازه هوای در خودش قول به تا شدیم خارج

 .بیاید جا حالم و بخورد ام کله به بادی



 

 . آشوبه دلم!  روشنک بیابرگردیم-

 

 برمی شه بهتر حالت کم یک!  حاال گردیم برمی-

 هم رو بقیه حال روزت و حال این با تو.  گردیم

 . کنی می بدتر داری

 

 وزیدن حال در خنکی باد.  نشستیم نیمکتی روی

 : گفت مقدمه بی.  بود

 

 شدی؟ عاشق تو پاییز-

 چی؟-



 سرگرد؟ عاشق شدی؟ عاشق-

 شدی؟ دیوونه ؟ روشنک میگی چی-

 . عاشقاست مثل رفتارت.  عاقلم هم خیلی! نه-

 .روشنک منه دوست فقط اون-

 چه گیری؟ می جبهه و کنی می انکار چرا خب-

 عاشقش اگه. بیفته اتفاق این اگه داره اشکال

 .بشی

 

 شرایطی در من و نداشت خبر ماهان از روشنک

 :داد ادامه.  دهم توضیح برایش بخواهم که نبودم

 

 . شده عاشقت هم سرگرد کنم می فکر حتی-
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 . بود گرفته ام خنده هایم گریه میان

 هالک و دیوونه اون!  روشنک سرت به زده تو-

 اون.  کنه می زندگی هاش خاطره با داره! آناهیده

 . بینه نمی رو دیگه کس هیچ آناهید جز

 

 دارم. خوشبینی زیادی تو.  نزده سرم به من-

 تو آخه.  رسی می حرفم به باالخره.  گم می بهت

.  هیکلی خوش و نازی و خوشگلی این به دختر

 هم میگه هرچی.  خوای می خیلی هم خاطرش



 عاشقت که خواد می چی دیگه. چشم میگی

 نشه؟

 

 داره دلم من.  کن بس!  روشنک بردار دست-

 و عشق از تو.  جوشه می سرکه و سیر مثل

 چیکار من بشه چیزی اگه زنی؟ می حرف عاشقی

 کنم؟

 

 گنده و مُر و سُر. نزن بد نفوس. شه نمی هیچی-

 این از تر قوی اون بابا. بیرون میاد اتاق اون از

 شرایط این که نیست اول دفعه.  حرفاست

 . زاره می سر پشت رو سخت

 



 نداده سرگرد از خبری هنوز بازگشتیم وقتی

 لحظات اینهمه که کسی شد نمی باورم. بودند

 در حاال بود آورده بوجود برایم ناب و قشنگ

 ماندن زنده برای سخت کشمکشی و جدال

 تالش از دست وقتی یک نکند. کرد می تالش

 به امیدی اصال نکند.  شود ناامید نکند.  بردارد

 به دهد ترجیح و باشد نداشته زندگی ی ادامه

 لبخندِ نکند. برگردد نخواهد نکند. بپیوندد آناهید

 از تصویر آخرین ، چشمکش آن و لبش ی گوشه

 زنده برای چیز هیچ یعنی.  باشد من خاطر در او

 دنیا این در چیز هیچ ؟ کند نمی امیدوارش ماندن

 حرف اگر ؟ کند راغب ماندن برای را او که نیست

 حس این حتی ؟ چه باشد درست روشنک های

 زنده برای را او شده ایجاد دلش در که جدیدی



 روشنک تو دست از آه کند؟ نمی ترغیب ماندن

 . کنی می مسموم را آدم فکر که

 سمتش به همگی و آمد بیرون عمل اتاق از دکتر

 تمام ما اینکه گفتن با او و.  بردیم هجوم

 و خدا به بسپریم باید باقیشو ، کردیم تالشمونو

 مارا بهبود، حالت به برگشتن برای خودش تالش

 و باشیم خوشحال باید دانستیم نمی.  کرد ترک

.  باشیم داشته دادن دست از ترس هنوز یا

 باید گفت شد خارج عمل اتاق از که پرستاری

 دقیق توان نمی هنوز.  بیاید بهوش تا کنیم صبر

 .کرد نظر اظهار

 های مراقبت تحت و بردند یو سی آی به را او

 ما ماندن دیگر بود گفته پرستار.  دادند قرار ویژه



 ویژه های مراقبت بخش در او. ندارد ای فایده

. دهند نمی راه آنجا به را کسی و هست نظر تحت

 فردا تا برگردیم خانه به همگی است بهتر پس

 را مادرش و پدر سختی به سرگرد برادر.  صبح

 و روشنک.  کرد خانه راهی ها خواهر همراه به

 راهی نیز مادرم و پدر و مشیری سینا و رادان

 نمی رضا گذاشتنش تنها به دلم اما من.  شدند

 : گفت می باباحسام. داد

 

!  پاییز کنی چیکار خوای می اینجا تنهایی-

 . نداره ای فایده موندنت.  گفتن چی که شنیدی

 



 دیوونم هم موندن خونه توی ولی.  بابا دونم می-

.  بمونم اینجا بذار.  ندارم تحمل من.  کنه می

 . کنم می خواهش

 

 توی باید اینجا.  رفتن همه هم خانوادش آخه-

 ! بمونی صبح تا تنهایی بیمارستان راهرو

 

 مصر قدر این اگه.  زمانی آقای هستم من-

 نگران.  بدین اجازه بهشون ، بمونن که هستن

 . جام همین تاصبح من.  نباشین

 

.  را پدر ملتمسانه و کردم نگاه را امین آمیز تشکر

 و پدر.  بگوید نه نیامد دلش روزم و حال آن با



 و شدند راهی رادان و روشنک همراه به مادرم

 امیر و غم کوه یک و بیمارستان یک و ماندم من

.  بگیرد غذا برایم خواست می برادرش!  علی

 هم او روز و حال.  رود نمی پایین گلویم از گفتم

 را اش قهوه خرید پیشنهاد.  نبود من از بهتر

 .  کنم رد نتوانستم

 درشت به اما ، بود بلند قد سرگرد مثل هم امین

 بود پدرش شبیه بیشتر اش قیافه.  نبود او هیکلی

 جو موهای.  نبود سبز چشمانش و.  مادرش تا

 احتماال. داد می اش میانسالی از خبر اش گندمی

 سال و سن هم.  بود بزرگتر سرگرد از سالی ده

 و.  هست خانواده اول فرزند که دانستم می. پدرم

 روی بیشتری سنگین بار ، خاطر بهمین مطمئنا

 حرفی من اینکه بدون.  کرد می احساس دوشش



 شروع نوشید می را اش قهوه او حالیکه در بزنم

 : کرد صحبت به

 

 که اتفاقاتی. استقامته و صبر نماد ، علی امیر-

 می مردی هر برای ، افتاد اون برای گذشته توی

 استقامت علی امیر اما ، آورد می درش پا از افتاد

 بلند و!  برگشت و رفت شدن نابود مرز تا.  کرد

 مقاومت تونه می هم االن مطمئنم!  ایستاد و شد

 دوران.  کنه عبور سالمت به شرایط این از و کنه

 زود خیلی.  بود کوتاه خیلی امیرعلی خوشبختی

 هرچی اون از بعد و.  دائمی عذادار.  شد عذادار

 غرق کار توی خودشو.  بود تلخی و تنهایی بود

 کردن شادی.  بره یادش کردن زندگی تا.  کرد



 این تا.  بره یادش شدن خوشبخت.  بره یادش

 تا اون.  کنه طی هم رو مونده باقی صباح چند

 برای امیدی ترین کوچک پیش وقت چند همین

 توی خودشو خاطر همین به.  نداشت زندگی

 و دشوارترین و ها ماموریت ترین سخت

 می کارهایی.  داد می قرار شرایط ترین خطرناک

 جوری.  بده انجام نبود حاضر کس هیچ که کرد

 جون این انگار انداخت می خطر به جونشو

 اگر … اگر و.  نداره براش ارزشی ترین کوچک

 قبل مثل و داشت رو هوا و حال همون هنوز االن

 کوچک من ، کرد می فکر

 



 االن اما.  نداشتم بهبودیش به امیدی ترین

 خیلی من خاطر همین به و. کرده فرق اوضاع

 من.   بیاد بر سخت عمل این پس از که امیدوارم

 دلیلشو اما ، بودم دیده اون توی رو تغییرات

 رابطه چه اون با شما دونم نمی.  فهمیدم امروز

.  رفتین پیش رابطه این توی چقدر و ، دارین ای

 یا! ؟ راهین هم و پیاله هم! ؟ همکارین! ؟ دوستین

 اما.  کنم نمی هم دخالتی و! ؟ این همدیگه عاشق

 همین ، عنوانی هر تحت حاال ، هستین همینکه

 با من برای ، کنه می خوب رو حالش بودنتون که

 نگاهش طرز.  خوبه حالش شما با اون.  ارزشه

.  متفاوته زندگی با برخوردش طرز.  کنه می فرق

 به واقعی امید.  گرفته تازه جون یه شما با اون

 و تاریکی از دورنماش.  شده تزریق زندگیش



 بابت ممنونم واقعا من.  دراومده سیاهی

 وقت هیچ.  باشین همیشه لطفا.  حضورتون

 رو دیگه رفتن یک تحمل اون.  نکنین ترکش

 و باشه خوب حالش اگه اون کنین باور.  نداره

 مرد بهترین تونه می ، کنه پیدا التیام روحش

 داره آرزوشو هرکسی که مردی.  باشه زمین روی

 . باشه خوب حالش کافیه فقط. 

 

 : گفت و کرد مکثی بعد

 اینکه شرط به.  کردم صحبت پرستار با من-

 و بره ما از یکی که کرد قبول ، نکشه طول زیاد

 کنم خواهش ازتون خوام می. ببینه رو امیرعلی

 . برید شما که



 

 . کردم می نگاهش باتعجب

 

 با شاید.  هست امیرعلی نفع به این دونم می-

 .  بیاد هوش به زودتر شما صدای شنیدن

 

 سپاسگزار. کرد می حقم در که بود بزرگی لطف

 هدایت داخل به مرا و آمد پرستار.  کردم نگاهش

 را مخصوصی کاله و مخصوص لباس. کرد

 یک با سرگرد که شدم اتاقی وارد و پوشیدم

 داد تذکر پرستار.  بود آنجا دستگاه و دم عالمه

 خوابیده آرام چقدر.  رفت و ، نکشد طول زیاد که

 را اش سینه.  نشستم تخت ی لبه کنارش.  بود



 آرام و گرفتم دست در را دستش.  بودند بسته

 ی همه از. زدم حرف او با و کردم نوازشش

 کارهای تمام از.  کنون تا گذشته خاطرات

 و قهر از.  بودیم داده انجام هم با که مشترکی

 های زورگویی و بودن غد از.  هایمان آشتی

 آغوش از حتی.  هایش مردانگی از.  دلچسبش

 از. بودنش آدم پشت کوه مثل از. مطمئنش و گرم

 کرده عادت او به چقدر اینکه از.  هایش حمایت

 نبودنش و است مهم برایم چقدر اینکه از.  ام

 را اش زخمی پیشانی.  کند می ام دیوانه چقدر

 چیز همه مهربانِ دوستِ این پیشانی.  بوسیدم

 بار انگار ، شدم خارج که اتاقش از!  را تمام

.  بودند برداشته دوشم روی از را سنگینی



 به مضطرب برادرش.  بود کرده آرامم ، آرامشش

 .آمد سمتم

 

 بود؟ چطور-

 

 تا مطمئنم. آروم خیلی. خوب خیلی. بود خوب-

 ! مطمئنم.  کنه می باز چشماشو صبح

 

 ، زود خیلی صبح سرگرد. شد هم همینطور و

 زیبایی لحظات چقدر.  آمد هوش به ، نزده سپیده

 دیشب گیری تصمیم از خوشحال برادرش.  بود

 و دوخت من به را اطمینانش از پر نگاه ، خود

 : گفت



 رو خدا!  بهترینی براش تو که نداشتم شک-

 . نکردم اشتباه که شکر

 

 می و بود بستری بیمارستان در روز چند امیرعلی

 چون.  داد می انجام را تکمیلی آزمایشات بایست

 کنارش نوبت به اش خانواده روز چند آن تمام

 یعنی.  بروم دیدنش به توانستم نمی من ، بودند

 به شدن مرخص از بعد او. کشیدم می خجالت

 دوران و رفته پدری ی خانه به مادرش اصرار

 از حالم.  گذراند می آنجا در را اش استعالجی

 ندیدنش از ، و بود خوب حالش شدن بهتر

 ی خانه اگر حداقل!  گرفته و عصبی و ناراحت

 اما.  ببینمش توانستم می تر راحت بود خودش



 امکان دیدار ، اش پدری شلوغ ی خانه در ، االن

 صحبت او با تلفنی توانستم می فقط.  نداشت

 کنارش کس هیچ که ها شب آخر هم آن.  کنم

 : گفت می تلفن پشت.  نبود

 

 کرده؟ اذیت رو خانوم خوشگل اینقدر چی-

 

 خودتون خونه برین پاشین خب!  بدین خیلی-

 و بند که ندارین زندگی خونه شما مگه!  دیگه

 .  کردین پهن پدرتون ی خونه رو بساطتون

 

 :گفت می بود شیطنت از پر لحنش که حالیکه در



 یک تا.  جونه خانوم دستور.  نیست ای چاره -

 ! کاسه همین و آشه همین ماه

 

 و پریدم می پایین و باال کَنده سر مرغ مثل من و

 : گفتم می

 

 چیکار شما دیدن بدون ماه یک من ماه؟؟؟ یک-

 ماه یه بدم؟ چی رو دلتنگی این جواب کنم؟

 ی خونه هم ماه یه بیمارستان، هفته دو ، ماموریت

 دیگه کنین می محرومم رو سال کل بگین!  پدری

! 

 

 : داشت ادامه شیطنتش پر لحن



 !چی؟ از محروم-

 

 دارد شیطنت قصد نبود حواسم که هم من

 : رفتم می گاز تخته همینطور

 ولی رنگ کم حضور از!  بودنتون از!  دیدنتون از -

 دعوا و همیشگی های اخم اون از!  تون همیشگی

 خندیدنی البته!  شدناتون عصبانی از!  کردناتون

 خنده از بگم نبوده کارتون توی شکر رو خدا که

 ! کردین محرومم هاتون

 

 هایم گوش.  شنیدم را ریزش های خنده صدای

 خجالت.  خندید می واقعا.  شنید نمی اشتباه

 ، بینمت نمی که ندارد اشکالی" بگویم کشیدم



 خوب دلت حال زنم می حرف تو با وقتی که همین

 ارزش دنیا یک من برای ، خندی می و شود می

 ها سال که بود همان سرگرد این. " دارد

 ها سال.  بود نکرده شیطنت سالها.  بود نخندیده

 به ای دغدغه دیگر ، اتفاق آن و درد و غم جز

 بزرگترین االن اما.  بود نداده راه خود قلب

 دختر با زدن کله و سر ، داشت را دنیا ی دغدغه

 ک

 

 موهای خدا ی همیشه که ای کَنه و سمج وچکِ

 هر و بود رها ولش و شل شال بند از اش فرفری

 به  و بود بغلی که!  رقصید می خود حال به خرمن

 و جلز همه این دانست می خوب علی امیر وهلل



 بغل های آن از یکی برای دختر این االنِ ولزِ

 آن از مدتهاست که  است گرم و ناب های کردن

 .  است مانده محروم

 

 به که اینبار خواست من از روشنک که وقتی

 همراهشان هم من روند می امیر سرگرد دیدن

 دانم نمی.  دادند من به را دنیا انگار بروم

 هر پیشنهاد اما.  سرگرد یا بود خودش پیشنهاد

 .بود دنیا پیشنهاد بهترین ، بود کس

 

 از.  کرد باز برویمان را در مهربان جانِ خانوم

 چنان آن و شد خوشحال حسابی من دیدن

 با روشنک که بود انداخته راه دخترمی دخترم



 شان ی خانه. درآمد من خجالت از چشمکی

 بزرگ هایی پنجره با ، بود دلباز و قدیمی و بزرگ

 و الناز خواهرش.  درخت و دار از پر حیاطی و

 گردسر از اما ، کردند پذیرایی ما از مادرش

 : گفت مادرش.  نبود خبری

 

 هر پرستار یه. کنن می عوض پانسمانشو دارن-

 رو خدا. کنه می تمدید پانسمانشو و میاد روز

 هنوز ، خب اما ، شده بهتر خیلی هاش زخم شکر

.  کنه استراحت باید و داره فاصله کامل بهبودی تا

 باهاش شما.  خودش ی خونه بره داره اصرار ولی

 بمونه کن راضیش ، جان رادان کن صحبت



 ، راحته خیالم باشه خودم چشم جلو!  همینجا

 ! بده دستش آب لیوان یه هست کسی اینجا

 

 کند می راضیش که داد خاطر اطمینان او به رادان

 ها پله از احتیاط با و آهسته که دیدم را سرگرد. 

 من روی همانجا از سبزش جنگل و آمد می پایین

 .  بود
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 و پهن و پت های شانه این و بلند قد این با 

 کند تر لب بود کافی ، داشت که جاللی و جمال

 و بروند ضعف و غش برایش دختر هزاران تا



 و فقط.  دربیاید ازدواجش ی غصه از مادرش

.  بیاید کنار اش گذشته با توانست می اگر فقط

. آمد کمکش به راه های نیمه از و شتافت رادان

 شدت از.  نشست احتیاط با و کرد سالم سرگرد

 صورت پهنای به و نداشتم قرار و آرام هیجان

 راحت اینکه برای الناز و مادرش. بودم زده لبخند

 . گذاشتند تنها را ما ، نشوند مزاحممان و باشیم

 

 و صحیح! امانتیت هم این!  خان امیرعلی بیا-

 کار تو کال من!  روشنک ببین!  شما تحویل سالم

 ! ها ندارم خبر خودم و ام امانتی رسوندن

 



 روی به لبخندی سرگرد. خندید غش غش و

 نگاه زده هیجان منِ به و پاشید شفیقش رفیقِ

 .کرد

 

 خوبی؟-

 

 بهتره؟ حالتون.  خوبم-

 

 جون خانوم. بهترم خیلی قبل از!  شکر رو خدا-

 ! چرخه می دورم پروانه مثل

 

 : گفت رادان



 پسر ات خونه برگردی خوای می چی برای پس-

 ؟ خوب

 

 !؟ کنین وساطت گفت هم شما به-

 

 :گفت روشنک

 ! کبابه براتون دلش!  دیگه مادره-

 

 : گفت رادان به رو و انداخت من به نگاهی

 کلی. دارم افتاده عقب کار کلی. خونم برم باید-

 .  شده کنسل قرار

 



 گویا. بود آمده در صدا به شان ی خانه زنگ

 داد جواب را آیفون الناز. داشتند ناخوانده مهمانی

 : گفت خاصی لحن با سرگرد روبه و

 

 .اومده شیدا-

 

 شیطنت ی خنده رادان و داد تکان سری سرگرد

 : گفت پچ حالت به من به رو روشنک و زد آمیزی

 

 ! که نداری هم شانس-

 



 داخل به را او و رفت استقبالش به جان خانم

. بود مالحت با و زیبا که دختری. کرد دعوت

 چادر قاب در زیبایش صورت که محجبه دختری

 ی خاله دختر. کرد می خودنمایی زیبایی گلدار

 به دیوار ی همسایه همچنین و بود سرگرد

 مقابلش در سرگرد و کرد سالم ما به. دیوارشان

 را او سرگرد.  برخاست خود جای از احترام با

 خواهد نمی گفت او اما ، کرد نشستن به دعوت

 ، دارد اش خاله با کوچکی کار و شود مان مزاحم

 به سر با.  کرد ترک را ما جمع ترتیب بدین و

 روشنک. "چیه؟ جریان" که کردم اشاره روشنک

.  نداشتم خوبی حس.  بعدا به داد حواله سر با

 و بود سرگرد ی همسایه زیبایی این به دختر

 گرفته حالم ، نداشت ربطی هیچ من به درحالیکه



 من و زد می چنگ دلم بر پنهانی حسادت.  بود

 چه را مسخره احساس این اسم دانستم نمی

 فقط و فقط سرگرد که نبود قرار خب. بگذارم

 و آشنا عالمه یک او مطمئنا!  باشد من دوست

 نمی را آنها من که داشت هم فامیل و همسایه

 شده مرگش چه ظرفیت بی قلب این.  شناختم

 را واضحی این به ی مساله خواست نمی که بود

 زندگی در دوست یک حد در فقط من! ؟ بفهمد

 از نبود قرار!  بس و همین.  داشتم حق سرگرد

 تمام و کند خبرم با اش قلبی مکنونات تمام

.  کند تعریف برایم را اش روزمره زندگی اتفاقات

 اطرافش آدمهای روی به را قلبش درِ نبود قرار

 کمکش تا بودم آمده اینکه نه مگر اصال. ببندد

 به دوباره بتواند و بپذیرد تر راحت را آدمها کنم



 محبت و بورزد مهر و کند اعتماد آدمها همین

 برای باشم مرهمی بود قرار اینکه نه مگر!  ببیند

 در را کسی حضور دیگر تا اش خورده زخم قلب

 خالف داشتم چرا پس.  نزند پس زندگیش

 هیچ او خواست می دلم و کردم می فکر رسالتم

 داشتنی دوست و زیبا ی خاله دختر این با صنمی

 سربه و محجوب ی خاله دختر ؟ باشد نداشته

 با دیدار از حاصل بخشِ مسرت برق که زیری

 بعدا. دیدم می چشمانش در بوضوح را سرگرد

 جدا همسرش از شیدا که گفت برایم روشنک

 در و داشته خالفکار همسری گویا. است شده

 حواشی و همسرش از شدن جدا ی پروسه طی

 حمایت او از سرگرد ، داشته آن از بعد که زیادی

 دستش کف را نامردش شوهر آن حق و کرده



 اینگونه همه دار و گیر این در.  است گذاشته

 شده نزدیک هم به دو این که بودند کرده تصور

 دو این از بهتر کسی چه بودند گفته ها خاله و اند

 راغب حتی و نبوده میل بی هم شیدا.  هم برای

 سرسختانه وسط این که کسی اما ، بوده هم

 ی گفته به البته. است بوده سرگرد ، کرده مخالف

 شیدا خود حتی و ها خاله هم هنوز گویا روشنک

 این وقتی من و. داشتند وصال این برای امیدی

 سرگرد" که بودم گفته روشنک جواب در را جمله

 حس تلخ طعم " هست تر سَر خیلی

 فقط و فقط را جمله این از گرفته نشاتِ حسادت

 . بس و بودم فهمیده خودم

 و نکنم فکر همسایه زیبای دختر به کردم سعی

 و سرگرد و حال زمان معطوف را حواسم تمام



 کمک نیز رادان های حرف. کنم هایمان صحبت

 : بود فراموشی این حال

 

 اردوی برای درخواستمون!  امیرعلی راستی-

 تایید بانوان تیراندازی تیم برای کشور از خارج

 .شده

 

 زودی این به کردم نمی فکر.  خوبه خیلی-

 .بشه موافقت

 

 : گفت  تعجب با روشنک



 کشور؟ از خارج اردوی ببرین رو ما خواین می -

 رادان؟ بودی نگفته

 

 نشد موافقت آلمان با منتها!  شده موافقت تازه-

 ! علی امیر

 

 هست؟ نظرشون مد ای دیگه جای-

 

 ! میالن شهر. کردن انتخاب رو ایتالیا.  آره-

 



 مبهوت و مات.  شد حبس ام سینه در نفس

 فکر چیزی همان به هم او.  نگریستم را سرگرد

 می فکر من که کرد می

 

 و شد قرمز صورتش که دیدم منتها.  کردم

 . افتاد وال و هول به سبزش چشمان

 

 نه؟ آلمان چرا ایتالیا؟ چرا-

 

 به آلمان مونیخ مورد در ها رایزنی اینکه مثل-

 تونستن میالن با عوض در اما ، نرسیده نتیجه

 .برسن توافق به روزه ده اردوی برگزاری برای



 

.  فهمیدم نمی را دلیلش من و بود عصبی سرگرد

 چون.  کردم نمی فکر دلیلش به اصال هم شاید

 نقش ذهنم در تر پررنگ چیز یک حاضر حال در

 بدون هم آن!  ماهان دیدار به رفتن.  بود گرفته

 رفتن از مرا و بزند مخالف ساز بتواند پدرم اینکه

 وجودم در بیشتر لحظه هر هیجان.  کند منع

 از اینها و.  فشرد می را قلبم و دواند می ریشه

 نگاهش چرا دانم نمی.  ماند نمی دور سرگرد دید

 با!  تهی و سرد و جدی و بود شده خشک دوباره

 :پرسید رادان از!  همیشگی غلیظ اخم همان

 

 شدن؟ مشخص اعزامی نفرات-



 

 تایید ، بستن مدیره هیئت توی که لیستی همون-

 .  شده نهایی

 

 :پرسیدم ناخودآگاه

 ؟ هست لیست جزء هم من اسم-

 

 : گفت عصبی لحنی با سرگرد

 شه؟ نمی شروع دانشگاهت امتحاناتِ مگه-

 

 : گفت رادان



 دیگه ی هفته دو برای ها بلیط!  بیاد تونه می -

 نمی طول بیشتر روز ده که هم اردو.  میشه گرفته

 نیم و ماه یک  کم کمه امتحاناتشون تا. کشه

 پاییز؟ درسته. مونده باقی فرصت

 

 : گفتم شتابزده

 . رسم می امتحانام به!  درسته بله-

 

 :گفت رادان به رو روشنک

 هستین؟ هم خودتون دونفر شما-

 



 کمک عنوان به احتماال امیرعلی ولی ، نه من-

 . بیاد مربی

  

 دیدار!  ماهان دیدار.  کوبید می شدت به قلبم

 من ذهن از که کلماتی تنها!  ماهان دیدار!  ماهان

 بعد ببینمش توانستم می.  بود ها این گذشت می

 از سرگرد تلخ نگاه!  دوری و تنهایی ها سال از

 و کرد می معذبم.  شد نمی کنده صورتم روی

 برای خواست می دلم که آنگونه گذاشت نمی

 به زد می سوزن نگاهش.  بگیرم جشن قلبم

 .  بود غلیظ هایش اخم چقدر.  هایم چشم

 



 نگه شام برای را ما زیاد  اصرار با سرگرد مادر

 و تیز و تند های نگاه زیر از اینکه برای.  داشت

 روشنک همراه به یابم رهایی سرگرد خشم از پر

 عمال.  پیوستم آشپزخانه در جان خانم و الناز به

 با سرگرد مادر.  نبود دادن انجام برای کاری

 داده انجام را کارها ی همه تر تمام هرچه سرعت

 : گفت می الناز.  بود

 

 به و بیایم تا. بکنیم کاری ما نمیزاره هیچوقت-

 انجام خودش رو کارها ی همه بجنبیم خودمون

 . داده

 



 که ماکان نام به داشت ای بامزه پسر الناز

.  کرد نمی جدا خود از اورا و بود عاشقش روشنک

 : گفت روشنک به رو الناز

 می دلت.  روشنک شده وقتش دیگه معلومه-

 . انگار خواد

 

 همش رادان اما.  خواد می خیلی دلم که من-

 خودمونو بیشتر خورده یه بذار ، زوده هنوز میگه

 کی دیگه اون نظر از دونم نمی.  کنیم جور و جمع

 . کردیم ازدواج ساله شش االن ما.  میشه وقتش

 

 عالمه یک اینکه از بعد را الناز پسر روشنک

 و ، گرفتش دوباره و کرد پرت هوا به ، بود چالنده



 پسرک بالفاصله بعد.  کرد خالی را الناز دل ته

.  الناز بیچاره.  انداخت من بغل توی را بیچاره

 کارهای تک تک با بود گرفته استرس چقدر

 که بود چالنده را بچه آنقدر روشنک.   روشنک

 باال من روی را اش معده محتویات تمام پسرک

 .کند چه دانست نمی خجالت از الناز.  آورد

 

 از.  ببخشید خدا رو تو.  بده مرگم خدا وای ای-

 دادی فشار رو بچه این اینقدر.  روشنک تو دست

 .آورد باال بود خورده هرچی که انداختی باال و

 

 : گفت و گرفت بغلم از را پسرش بعد



 هم کنم تمیز رو ماکان من هم ، باال بریم بیا-

 . بکنیم تو لباس بحال فکری

 

 زنم می آب کم یک. عزیزم نکن ناراحت خودتو-

 . میشه درست

 

 : گفت خیالی بی با روشنک

 از تر افتضاح. بشه درست کنم نمی فک!  بابا نه-

 . حرفاست این

 

. بودیم خیالی بی این مبهوتِ و مات الناز و من و 

 : گفت طعنه به الناز



 نمیزاره که دونه می چیزی یه رادان ، عزیزم-

 . شین دار بچه

 

 داشتیم؟!  جون الناز وا-

 

 را روشنک و خنده زیر زدیم زمان هم الناز و من

 گذاشتیم تنها آشپزخانه در اش خیالی بی تمام با

 حالش و دهد انجام تنهایی را شام ساالد کار تا

 الناز که گرفتیم پیش در را ها پله راهِ.  بیاید جا

 : گفت

 



 حمام اتاقش تو اون ، امیرعلی اتاق تو بریم-

 زمان لباسای از ببینم.  تری راحت اونجا ، داره

 .کنم پیدا برات چیزی کمد تو تونم می دختریم

 

 . افتادین زحمت تو ببخشید-

 

 که ببخشی باید تو. عزیزم حرفیه چه این-

 . شد اینجوری

 

 الناز. شدیم اتاقش وارد.  نبود خبری سرگرد از

 : گفت



 این و گیری می سریع دوش یه تا عزیزم-

 ماکان من ، کنی می پاک تنت رو از رو استفراغ

 میارم تمیز لباس و حوله برات و کنم می تمیز رو

. 

 

 بلندم موهای. رفتم حمام به هم من رفت که الناز

 تا بستم و کردم جمع سرم باالی دقت با را

 خشک چون.  بشویم را تنم فقط و نشود خیس

 برد می زمان خیلی و بود مصیبت ها مو این کردن

 تمام را کارم تر سریع هرچه خواستم می من و

 بخصوص ، برگردم پایین ی طبقه به و کرده

 این و بودم سرگرد شخصیِ اتاق در اینکه

 بدن شامپو با را تنم تند تند.  نبود خوشایند



 در پشت از الناز صدای.  شستم سرگرد خوشبوی

 : گفت می که آمد حمام

 

 .  در پشت گذاشتم رو حوله جان پاییز-

 

 در شدن بسته صدای

 

 را خودم و برداشتم در جلو از را حوله ، آمد که

 و پیچیدم خود دور محکم را حوله.  کردم خشک

 جان خانم من با همزمان. آمدم بیرون حمام از

.  بود آورده برایم تمیز لباس.  شد اتاق وارد هم

: گفت می لب زیر.  کرد می نگاهم خریدارانه

 "ماشااهلل.ماشاهلل"



 

 جای به آمدنش کردم احساس. کشیدم خجالت

 . نیست منظور بی الناز

 

 مثل.  نخوری چشم کنم دود برات اسپند دخترم-

 و طراوت با ماشااهلل. مونی می آفتاب ی پنجه

 .اندام خوش و لطیف

 

 :گفتم فقط کشیدم می خجالت درحالیکه

 .لطفتونه نظر-

 



 امیدوارم.  شد خراب لباست که دخترم ببخش-

 . باشه اندازت الناز لباسای

 

 : گفتم آرام خیلی و شرمنده

 . ممنونم-

 

 شانه روی دستی.  پاشید برویم آرامشی پر لبخند

 گفت و دوخت چشم هایم چشم در و گذاشت ام

: 

 

 وقتی از که دارم خبر.  دخترم ممنونم تو از من-

 آسمون تا زمین اخالقش شده آشنا تو با امیرم



 و شده عوض چقدر که بینم می دارم.  کرده فرق

 تو چقدر که دارم خبر.  زنه می سر بهمون بیشتر

 جورایی یه. مهمه برات اون و مهمی براش

 .دخترم هستم تو مدیون امیرعلیمو برگردوندن

 

 . نکردم کاری که من-

 

 . کردی بزرگی کار خیلی تو!  چرا-

 

 صدای و خورد در به ای تقه موقع همین در

 .آمد سرگرد

 



 بیام تونم اینجایین؟می ؟شما جون خانوم-

 مگه خبره چه. بگیرم اجازه اول میگه تو؟الناز

 اونجا؟

 

 . کن صبر.  مادر تو نیا-

 

 ! من مادرِ دارم کار اتاق داخل من-

 

. مادر نمیشه چیزی اینوراونور دقیقه یک حاال-

 .کن صبر

 

 مگه؟ اونجا خبره چه خب-



 

 : گفت و خندید من به رو جان خانوم

 می داریم چیکار اینجا ما بدونه خواد می حاال-

 بپوشی لباس راحت تو تا بیرون میرم من. کنیم

 . آمادست غذا که پایین بیا هم بعد.  عزیزم

 

 .چشم-

 

 با صحبتش صدای و بیرون رفت جان خانم

 را وقع ما شرح برایش حتما. شنیدم را امیرعلی

. نزد در سرگرد دیگر که زیرا ، بود داده توضیح

 نو از را موهایم و پوشیدم را ها لباس سریع

 اتاق از و انداختم سرم روی را شالم و بستم



 روبرویی دیوار به که دیدنش با.  شدم خارج

 روی را دستم و کشیدم بلندی هین بود داده تکیه

 . گذاشتم قلبم

 

 همینجور موقع اون از سرگرد؟ ترسوندین منو-

 . شرمنده ببخشید وایستادین؟ منتظر

 

 گرفت را دستم که شوم رد کنارش از خواستم و

.  کردم نگاهش تعجب با.  شد رفتنم مانع و

 : گفت کند نگاهم اینکه بدون

 .دارم کارت اتاق تو بیا-

 



 داد می گواهی دلم.  رفت اتاقش به خودش و

 به هراس.  بگوید خواهد می ایتالیا سفر راجب

 از را اسمم اگر ؟ ندهد اجازه اگر. بود افتاده دلم

 با که نگذارد دلیل بدون اگر ؟ کند حدف لیست

 بروم؟ تیم

 وارد لرز و ترس با و بردم فرو را دهانم آب

 آمدنم و  بود داده تکیه کنسول به.  شدم اتاقش

 . نگریست می را

 .ببند رو در-

 

 : گفتم و رفتم تر نزدیک و رابستم در

 سرگرد؟ شده چیزی-

 



 .داد تکان هوا در را سالمش دست

 .بری سفر این به که بدم اجازه تونم نمی-

 

 .شد بلند نهادم از آه

 چرا؟ آخه-

 

 فقط. بدم توضیح نباید که رو  چی همه. نپرس-

 .بدارم جریانت در خواستم

 

 اش خشکی از که گفت خشک و جدی آنقدر

 و شود خارج اتاق از تا افتاد راه به.  زد خشکم



 کنارم از.  را سنگدلی اینهمه کردم نمی باور من

 : زدم صدایش گذشت که

 !  سرگرد کنین صبر-

 

 روی دستش و بود من به پشتش حاال. ایستاد

 .در ی دستگیره

 

 من. مهمه برام چقدر سفر این دونین می شما-

 .ببینم رو ماهان سفر این توی تونم می

 

 می که را اش جمله و شنیدم را پوزخندش صدای

 :گفت



 این تو که کنی می صحبت کسی مورد در داری-

 ، یکبار که نشد قائل ارزش برات اینقدر ها سال

 و بیاد شده که هم روز یک برای یکبار فقط

 ! ببینتت

 

 و بودم چسبیده در به حاال. ایستادم مقابلش

 این دانم نمی. بود مقابلم در درست سرگرد

 زدم زل چشمانش در که آوردم کجا از را جسارت

 :گفتم و

 

 نمی دیگه.  شده تنگ دلم من. نیست مهم برام-

 .کنم تحمل دوریشو تونم

 



 می تالشی چه و دوید صورتش رگهای به خون

 و زد زل هایم چشم در.  کند کنترل را خود تا کرد

 : گفت شمرده و آرام

 . نکنه خواهی زیاده بگو دلت به-

 

 از و شدم مانع.  شود خارج در از خواست و

 . نگریستمش ملتمسانه. نخوردم تکان مقابلش

 . کنار رم نمی ، برم نذارین تا!  کنار رم نمی-

 

 جلوتر قدم یک و آورد باال را ابرویش تای یک

 او و بودم چسبیده در به کامال من دیگر حاال. آمد

 کرده بلند را سرم. نداشت ای فاصله هیچ من با

 و کنم نگاه التماس با را هایش جنگلی تا بودم



 که هایی چشم همین. بیاورم رحم به را آنها

 در هایش جنگلی که همانطور. بود شده سنگی

 دستگیره روی را دستش رقصید می هایم عسلی

 روی را دستم.  برود و کند باز را در تا گذاشت

 .شوم در کردن باز مانع تا گذاشتم دستش

 

 .نکنین صادر مجوزمو تا برین نمیزارم بخدا-

 

 گردنش رگ.  کرد می بیداد صورتش در خشم

.  بارید می آتش چشمانش از. بود شده قلنبه

 با. خشمگینش های نگاه طرز از بودم ترسیده

 باالی خشونت با را دستم دو سریع حرکت یک

. چسباند در به محکم مرا و کرد قفل و برد سرم



 دست با. نداشتم حرکتی هیچ توان که جوری

 انگشتانش میان در و گرفت را پهلویم دیگرش

 . رفت باال آخم صدای. فشرد

 

 ! سرگرد. پهلوهام.  دستم آخ-

 

 تما

 

 تا پایش ساق از.  بود چسبانده من به را خود مِ

 گذاشت پیشانیم روی را پیشانیش!  هایش سینه

 :غرید هایش دندان میان از و

 



 بازی من اعصاب با چرا ؟ کنی می اینکارو چرا-

 االن خوبه ؟ پامی و دست تو مدام چرا ؟ کنی می

 سرت بالیی که خوای؟ می همینو ؟ اینجوری

 می فرار ازش شب و روز دارم خودم که بیارم

 کنی می رو شیطونی همون کار داری که تو کنم؟

 می تالش دارم اینهمه من.  رفته جلدم توی که

.  کنی می زایلش مدام تو و نشم سست که کنم

 من پای و دست تو اینقدر.  نکن.  اینکارو نکن

 دلت.  نگو من جلو مرتیکه اون از اینقدر.  نباش

 که کرده خود بی.  شده تنگ که کرده زیادی غلط

 رو تو لیاقت اگه اون.  کنه تحمل تونه نمی دیگه

 فهمی؟ می.  اومد می دیدنت برای خودش داشت

 



 های نفس. خورد می صورتم توی هایش نفس

 بود مرگبار قلبش ضربان تپش. پرحرارتش و داغ

 قرمزش چشمان. بدرد را اش سینه خواست می. 

 اشک اش سنگدلی.  کرد می سالخی مرا داشت

 .  آورد چشمانم به

 بدجور چشمانش با داشت را هایم لب دیگر حاال

 …خواهد می که بود کسی مثل حالتش.  پایید می

 از را فکر این خواستم می.  ببوسد … خواهد می

 کردم می حساب که هرجور ، اما کنم دور خود

 باالی بود کرده قفل را دستهایم.  بود همین انگار

 من به چسبیده پرحرارتش و داغ تن تمام.  سرم

 و بود قفل لبهایم روی قرمزش چشمهای.  بود

 هتل در شب همان مثل حالتش… حالتش

 کن باور" گفت عقلم به قلبم. بود کیش داریوش



 او ، نشو احمق" گفت عقلم.  "کنم نمی اشتباه

 .  "عصبانیست فقط

 و کشید می باال به هم زمان هم را دستهایم آنقدر

 آمده در اشکم دردش از که داد می فشارشان هم

 .  بود

.  بود درست قلبم حدس.  بود نکرده اشتباه قلبم

 ، کرد فرار هایش لب میان از که ای بوسه هدفِ و

 چانه روی هایش لب که همانطور.  شد ام چانه

 : گفت بود ام

 پا و دست توی خودتو اینقدر بذارم تونم نمی-

 نادیده عوضی اون بخاطر غرورتو و بندازی

 .بگیری



.  شد ام گونه روی اشک اش بوسه بعدی هدف و

 ، ظریف و لطیف و نرم ی بوسه دو!  بس و همین

!  خشونت از پر و خشن رفتار این وسط هم آن

 می زمان هم که بود عجیبی پارادوکس چه

 این کردن جمع.  بزند سر نفر یک از توانست

.  بود سختی کار چه نفر یک در متضاد های رفتار

 اضداد این داشت لحظه آن در من ناقص عقل و

 می ها ساعت و روزها باید.  بست می جمع را ها

 به تا کردم می تحلیل را رفتارهایش و نشستم

 . برسم درست ی نتیجه یک

 پایین را دستانم آرام و کرد کم را دستانش فشار

 از و کرد بلند رویم از را خودش کم کم بعد.  آورد

 که داد رضایت نهایت در و.  گرفت فاصله من

 من از قدم یک.  کند جدا من از را پیشانیش



 می درد بدنم تمام. کرد نگاهم و گرفت فاصله

 وای ، ساعدم ، ام شانه ، بازوهایم.  کرد

.  زدم بغل را خودم.  کرد می ذق ذق.  انگشتانم

 صدای با و کردم پاک را هایم گونه روی اشک

 : گفتم لرزانی

 این از منو ذارم نمی!  شده تنگ دلم فقط من-

 .کنین محروم فرصت

 : گفت متاسفی حالت با

 ! نذاری تونی می چجوری ببینم بده نشونم-

 

.  همین. رفت بیرون اتاق از و کرد باز را ودر 

 مرهم. نخرید ناز را جسمم درد.  نکرد دلجویی

 بود ناراحت و عصبانی واقعا.  نشد ام زخمی قلب



!  نفوذ غیرقابل چقدر.  بود شده ترسناک چقدر. 

 . گذارد نمی بودم مطمئن!  دسترس از دور چقدر
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 بیش اصرارهای رغم علی ، سرگرد بعد هفته یک

.  بازگشت خود ی خانه به مادرش و پدر حد از

 بود کرده شروع هم را رانندگی و بود بهتر حالش

 . 

 

 خبر با سفرم از رادان طریق از پدرم که روزی

 آن حتی.  داشتیم بحث و جر هم با شب تا شد

 خانه مهمان شام ها مدت از بعد سرگرد که شب

 سرگرد نداشت خبر اینکه با پدرم ، بود مان ی



 حفظ کرد نمی سعی بازهم اما ، اوست رای هم

 برویم و نگوید چیزی سرگرد مقابل و کند ظاهر

 تمام داشت اش داری خویشتن و تحمل.  نیاورد

 باهم دوباره ماهان و من اینکه فکر.  شد می

.  بود دنیا عذاب بدترین برایش شویم روبرو

 به را مخالفتش و نیاورد طاقت باالخره که جوری

 .  کرد اعالم سرگرد

 

 ی اجازه مسافرت این مگه!  نادرشاهی سرگرد-

 که بدم رضایت من نباید مگه نداره؟ الزم پدر

 ؟ بیاد بتونه پاییز

 

 ! درسته بله-



 

 ولی عنوان به من.  دم نمی رضایت من خب-

 حتی.  سفربیاد این به اون دم نمی اجازه پاییز

 .کنم می الخروجش ممنوع باشه الزم اگه

 

 دفاع او ی عقیده از ، هم سرگرد انتظارم مطابق

 .کرد

 

 تونه نمی اصال پاییز ، ندین رضایت شما اگر-

 . کنه شرکت سفر این توی

 

 :گفتم دلخور و متحیر



 

.  زنین می پدرم به حرفیه چه این!  امیر سرگرد-

 مخالف کافی ی اندازه به خودش االن بابام

 خاکستر؟ روی آتیش شدین شمام. هست

 

 ! دارن حق!   جان پاییز پدرته-

 

 همین و کرد می تایید را او ، پدرم جلو داشت

 من با بیشتری قدرت با تا بود کافی پدرم برای

 : گفتم پدرم به رو.  بجنگد

 



 های حساسیت خاطر به تونین نمی شما-

 به باید من. کنین خراب منو ی آینده ، خودتون

 تالش و کشیدم زحمت اینهمه من.  برم اردو این

 . کردم

 

 :گفت سرگرد باز

 

 به ربطی!  است ساده اردوی یه فقط این-

 !  نداره آینده شرایط

 

 و بودند داده یکدیگر دست به دست مرد دو هر

 در تنها من و ، کردند می تایید را همدیگر داشتند

 با جنگیدن. آوردم می کم داشتم ، دو این مقابل



 ، بودند ام زندگی های بهترین از که مردی دو

 این به کردم سعی.  بود آور عذاب و سخت

 راحتی همین به را قافیه و نکنم فکر قَدَر حریفان

 و بگذارم کنار را احساساتم کردم سعی.  نبازم

 برای جنگیدن در ضعفم باعث آنها به ام عالقه

 .نشود محبوبم دیدار

 

 یک قراره اون. هست هم ایتالیایی مربی ولی-

 خودش رو ما کارِ حتی و بده ها آموزش سری

 سرگرد دونید می بهتر که خودتون.  کنه ارزیابی

 ! امیر

 



 دنیا مرد دو این ناراضی و  درهم ی چهره به بعد

 : گفتم قاطعانه و محکم و کردم نگاه دیده

 

. باشین مطمئن اینو. رم می سفر این به من-

 که من. نداره ماهان به ربطی هیچ هم رفتنم

 اون که بریم کشوری همون دقیقا نکردم تعیین

 . اونجاست هم

 

 :گفت عصبانی پدرم و زد پوزخندی سرگرد

 و نری دیدنش به دی می قول بهم پس-

 نبینیش؟

 



 خونم باباحسام رحمی بی و  یکدندگی اینهمه از

 حضور رعایت حتی دیگر. بود آمده جوش به

 نفس حالیکه در و ایستادم. نکردم هم را سرگرد

 با و عصبی کشیدم می منقطع و کوتاه های

 : گفتم پدرم به رو بلند صدای

 

 داشتین؟ نگه دور هم از رو ما هرچی نیست بس-

 رو ماهان و دادین عذابم سال اینهمه نیست بس

 نیست بس کردین؟ دور زندگیش و خانواده از

 کنین فکرنمی ؟ رحمی بی و خودخواهی اینهمه

 سنگدلی آخه میشه؟ تنگ منم دل ؟ دارم دل منم

 نمی روتون به و گم نمی هیچی اگه من ؟ کجا تا

 حالم که نیست براین دلیل ، شدم خفه و آرم



 با فقط من.  اومدم کنار ماهان دوری با و خوبه

 درونم وگرنه.  داشتم نگه سرخ صورتمو سیلی

 !  دوریش از سوزم می دارم! بابا آتیشه

 

 : گفت نگران اما عصبی پدرم

 ها میشه بد حالت دوباره باش آروم!  پاییز باشه-

! 

 

 صدایم و دیدمشان نمی اشک شدت از حالیکه در

 : دادم ادامه هایم گریه میان لرزید می شدت به

 



 نه کردی دورش من از که سالهایی این تو بابا -

 از بیشتر که ، نشده کمرنگ دلم توی مهرش تنها

 !  عاشقشم هم قبل

 

 گُر امیر سرگرد که ندیدم هایم اشک میان در و

 از و بود کرده مشت را دستانش و بود گرفته

 صورتش که ندیدم. بارید می آتش چشمانش

 دندان سر بر را خشمش تمام و بود ملتهب

 :داد جواب عصبانی پدرم. کرد می خالی هایش

 

 جناب حضور حرمت به حداقل!  دیگه بسه-

 خوردین رو حیا جوونا شما.  کن رعایت سرگرد

 مرتکب گناهی چه دونم نمی.  روش هم آب یه



 زندگی روی جهنم عذاب مثل پسره این که شدم

 .  شده نازل ما

 

 ! داریم دوست رو همدیگه ما-

 

 روی هم رو تو ی جنازه من!  کردین غلط شما-

 ذارم می دلش روی حسرتتو!  نمیذارم اون دوش

 ! ببین حاال! 

 

.  شود حفظ تعادلش تا داد تکیه ستون به پدرم

.  نبود روبراه من های خودکامگی از حالش

 با و داشت پدرم کردن آرام در سعی سرگرد

 یعنی که کرد نگاهم اش برزخی چشمان همان



 ". دار نگه را بزرگترت حرمت و باش ساکت"

 آمد پدرم سراغ به دست به قند آب لیوان مادرم

 : گفت سرگرد به رو و

 

 ! شدیم شما ی شرمنده!  ببخشید خدا رو تو-

 

 : گفت من به رو و

 

 ! دیگه کافیه!  پاییز بگیر دهن به زبون-

 

 ابراز با انگار.  کرد نمی دلجویی من از هیچکس

 دنیا گناه بزرگترین ، ماهان به عشقم



 

 من زندگیِ مردِ دو این.  بودم شده مرتکب را

!  فهمیدند نمی را دلم حال ، دیده دنیا مردِ دو این!

 توی رفتم می نبود سرگرد حضور بخاطر اگر

 که کاری تنها.  کردم می زندانی را خودم و اتاقم

 اما.  آمد می بر دستم از پدر های قساوت برابر در

 می محسوب احترامی بی رفتنم و داشت حضور او

 بلکه تا نگفتم هیچ و نشستم جایم سر پس.  شد

 . برود بهبودی به رو کمی اوضاع

 

 ی پنجره کنار ناراحت و مغموم.  گذشت روز چند

 سفر میالن به تیم شب فردا. بودم ایستاده راهرو

 رفتن از و ماندم می باید بیچاره منِ و کرد می



.  بود نداده رضایت پدرم چون ، شدم می محروم

 بود خدایش از و خواست نمی سرگرد چون و

 بدبختی احساس شدت به.  نباشد راضی پدرم

 و احساساتم بودنِ اهمیت بی احساس. کردم می

 !   ام خواسته گرفتن نادیده

 اتومبیل.  داشت نگه مان خانه جلو اتومبیلی

 ؟ ما ی خانه جلو شب وقت درآن.  بود سرگرد

 به موبایلم زمان همین در!  بگذراند بخیر خدا

 .آمد صدا

 

 می چیکار اینجا شب وقت این. سرگرد سالم-

 کنین؟

 



 بودی؟ بیدار-

 

 . خورم می غصه دارم و ، بیدارم ، آره-

 

 .  دارم کارت پایین بیا-

 

 شده؟ چی.  داخل بفرمایید شما-

 

 . گم می بهت.  بزنیم چرخی یه بریم بیا-

 

 .باشد آمده یادش چیزی انگار بعد

 ! پاییز راستی-



 

 ! بله-

 

 ! موهات-

 

 ! سرگرد چشم-

 

 شالی و کردم جمع سرم پشت را بلندم موهای

 که مادرم به رو و پوشیدم لباس. انداختم رویش

 : گفتم کرد می تماشا تلویزیون

 داره چکارم ببینم رم می!  بیرونه سرگرد! مامان-

 . میام زودی!



 

 و مغموم. کردم سالم و شدم اتومبیلش سوار

 سکوت.  بگوید را کارش بودم منتظر.  بود گرفته

 می جانم به را اضطراب اینگونه و بود کرده

 .  ریخت

 

 افتاده؟ بدی اتفاق سرگرد؟ شده چی-

 

 شد نمی باورم.  کردم بازش. داد دستم به پاکتی

 : گفتم تحیر با و کردم نگاهش منگ و گیج. 

 

 میالنه؟ بلیط! ؟ سفر بلیط!  من خدای-



 

 : گفت جدی

 به البته.  کردم راضیش.  کردم صحبت پدرت با-

 ازت چشم و باشم مواظبت جا همه که شرط این

 ! داد اجازه ، ندارم بر

 

 چقدر شما!  سرگرد. شه نمی باورم من خدای-

 دنیا یک سرگرد!  خداروشکر!  وای.  خوبید

 ! ممنونم

 

 گذشت که کمی. داد تکان میلی بی روی از سری

 :گفتم ، کردم خوشحالی که حسابی و



 

 بازم ، خوب اما گذاشته بپا برام بابام اینکه با-

 ! داره شکر جای خیلی کرده قبول اینکه

 

 !  نکنه درد دستت!  پاییز حرفیه چه این-

 

 :  وگفت کرد مکثی بعد

 

 اعتماد اون به که دونه می چیزی یه بابات حتما-

 ! دیگه نداره

 



 بابام فقط!  سرگرد نداره عیبی هیچ ماهان-

 ! افتاده لج باهاش

 

 بخواد لجبازی و لج بخاطر که نیست بچه پدرت-

.  بفهم لطفا!  کنه ناراحت سال اینهمه دخترشو

 یقین.  کرده پاره تو از بیشتر پیراهن چهارتا اون

 ! بینی نمی تو که بینه می چیزایی باش داشته

 

 . ببینه ماهان به منو عشق تونه نمی فقط اون-

 

 حوصله. نگفت هیچ دیگر و کشید ای کالفه پوف

 . بود کالفه.  نداشت



 

 عالم ی غصه!  کردین پادرمیونی که ممنونم-

 پیش موقعیتی اینکه!  بود شده تلنبار دلم روی

 ببینم ماهانمو و برم تونستم نمی من و بود اومده

 ممنونم دنیا یک ، میگم بازم.  بود آور عذاب خیلی

 ! سرگرد

 

 داشت دیدار شوق اینقدر تو ی اندازه اونم کاش-

 می ایران به ناقابل سفر یک ها سال این توی و

 .کرد

 



 ها واحد داره هم سر پشتِ اون  خب ولی!  داره-

 بتونه زودتر تا کنه می پاس و گیره می شو

 ! برگرده

 

 :گفت و کشید عمیقی نفس سرگرد

 با پدرت و کردم پادرمیونی من!  پاییز ببین-

 من به اون درواقع.  کرد قبول شروط یکسری

 دار خدشه اعتمادشو تونم نمی من و کرد اعتماد

 . کنم

 

 :پرسیدم دلهره با.  کردم نگاهش نگران

 ماهان؟ دیدن برم من نذارین خواسته ازتون-



 

 کردم قانعش من اما. خواست اینو.  آره راستش-

 می چون.  ببینین رو همدیگه خودم نظر تحت که

 اون سراغ که کنم وادار رو تو تونم نمی دونستم

 لیز دستم از ماهی مثل اونجا دونستم می. نری

 ! طرفش میری و خوری می

 

 و داشت غصه چقدر.  بود ناراحت لحنش چقدر

 من.  بود تلخ و ناامید مرد این چقدر.  بود غمگین

 :کردم  نگاهش نشدنی وصف باشوقی ، اما

 

 ! سرگرد این العاده فوق شما-

 



 . زد پوزخندی

 ! احمقم یه من!  نه-

 

 .نگریستمش متعجب

 سرگرد؟ گین می اینجوری چرا-

 

 رو سفر قرمزای خط خوام می االن از!  پاییز-

 . کنم روشن برات

 

 از پر و عصبی. شد می عصبی داشت لحنش

 . خشم



 دیدارتون کردم تعیین من که زمانی از بیشتر-

 نمیذاری.  کنین نمی خلوت باهم.  کشه نمی طول

 ...کنه بغلت  نمیذاری.  بزنه دست بهت …

 

 می له دارد انگشتانش زیر فرمان کردم احساس

 عصبانی.  فشرد می هم بر را هایش دندان.  شود

 صورتش تمام از خشم.  داشت حرص.  بود

 .زد می بیرون

 

 از بیشتر ذاری نمی و کنی می گوش حرفام به-

 راضی پدرتو اینکه از کنم حماقت احساس این

 .کردم سفر این به

 



 .دم می گوش بخدا. میدم گوش-

 

 .کرد نگاهم

 ! پاییز کذایی سفر اون به اومدی نمی کاش-

 

 . زد حلقه چشمانم در اشک

 

 غصه از ترکه می داره دلم.  زده لک براش دلم-

 ام خفه داره چندساله ، بغض این.  ندیدنش ی

 نفر یه مگه.  سرگرد شده تموم طاقتم.  کنه می

 داشته تحمل و کنه صبر تونه می چقدر

 



 تونم نمی ندیدنشو. ندارم تحمل دیگه.  باشه

 ! کنید درکم کنم می خواهش. بیارم تاب

 

 وقتی بود غمگین چشمانش سبز جنگل چقدر

 : گفت و شد خیره جلو به.  شنید را حرفهایم

 

 چرا. نیستیم سرجامون آدما ما از کدوم هیچ چرا-

 چرا.  بشینیم نباید که جایی نشستیم اشتباهی

 چرا.  بخواد نباید که خواد می رو چیزایی دلمون

 چرا.  بده نباید که ده می هایی فرمان مغزمون

 ! نیست سرجاش دنیا این چیِ هیچ

 



 دست. داد می تنگی دل بوی عجیب لحنش

 : گفتم و گرفتم دستم دو در را بزرگش

 

 هیچ دلتنگی!  دونم می.  همسرتونید دلتنگ-

 . کنم می درکتون خوب من!  نداره عالجی

 

 : گفت و زد پوزخندی

 پاک قلب اگه وای!  حرفام این از وفاتر بی من-

 ! وای!  گم می چی من بفهمه تو ی ساده و

 

 .کنم می خواهش!  خودتون به نگین اینجوری-

 



 و او به اینکه جای به من و نگفت هیچ دیگر او

 ، کنم فکر مساعدش چندان نه روز و حال

 ماهان سوی به پرواز و شب فردا به خودخواهانه

 تمام. بود تنگ برایش دلم چقدر!  کردم می فکر

 او به.  کردم مرور را خاطراتمان صبح تا شب

 خواستم می.  آیم می دیدارش به که بودم نگفته

 را رنگش که هایی لباس تمام.  کنم سورپرایزش

 که لبی رژ و.  بودم برداشته خود با پسندید می

 .  داشت دوست

 نگاه مادرم و کرد راهیم نگرانی دل با پدرم

 با.  نمود راهم ی بدرقه را بخشش اطمینان

 از آنجا البته.  رفتیم فرودگاه به سرگرد اتومبیل

.  پیوستیم گروه به جداگانه و شدیم جدا هم

 را دلیلش ، بود کرده نظر صرف آمدن از روشنک



 ، گم می بهت برگشتی وقتی" گفت می.  نگفت

  ". نمیشه االن

 به رسیدن تا اتومبیلش در مدت تمام سرگرد

 پنهانی خشم رفتارش در.  بود کرده اخم فرودگاه

 :زد غر مسیر طول تمام.  بود نهفته

 

 بری خوای می مگه ، داری آرایش چقدر -

 عروسی؟

 

 آرایشم ، زدم کمرنگ لب رژ یه فقط من!  خدایا-

 بود؟ کجا

 



 موهاتو باید حتما خب!  تر پایین بیار مقنعتو-

 موهاتو اگه میاد زمین به آسمون ؟ بیرون بریزی

 بپوشونی؟

 

 جمع موهامم!  سرگرد پوشیدم مقنعه که من-

 ها شدین بد امروز خیلی وای!  سرم پشت کردم

 .گیرین می ایراد ازم دارین همش! 

 

.  کشید هوووفی و برد موهایش توی دستی کالفه

 و.  بود زهرخند شبیه بیشتر که زد پوزخندی بعد

 او متمرکز فکرم.  نکردم اصراری.  نگفت هیچ

 پی حواسم و هوش.  بود ماهان جمع فکرم.  نبود



 و ، بود فهمیده خوب را این سرگرد و.  بود ماهان

 ! بود عصبی بابت این از بدجور
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#۶۶ 

 

 یک ، چرخید می ها گذشته پی فکرم که  یکبار

 و جدی و خشم پر.  کند می نگاهم که دیدم آن

 ! خشک

 

 ؟ زدم صدات چندبار دونی می کجایی؟-

 

 :گفتم پاچه و دست



.  نبود حواسم خوام می معذرت!  ببخشید-

 .بفرمایید

 

 را رویش و افسوس ی نشانه به داد تکان سری

 دختر این گفت می خودش با حاال. برگرداند

 فکر که چکنم.  است ظرفیت بی و هول چقدر

 تمرکزم تمام و بود کرده خودم بی خود از ماهان

 شد می یعنی!  خدایا.  بود ریخته هم به را

 چقدر!  بود شده تنگ برایش دلم چقدر ؟ ببینمش

!  خواستمش می دیگری هروقت از بیشتر االن

 زودتر چه هر کاش!  برسیم زودتر هرچه کاش

 ! است بریده را امانم دیگر دلتنگی!  ببینمش



 حرف من با سرگرد را برسیم تا مسیر طول تمام

.  آمد نمی من بر و دور اصال فرودگاه در.  نزد

 داشت خشم و  بود عصبانی.  کرد نمی هم نگاهم

 بی و سرد ، اول روزهای مثل چشمانش جنگل و

 توانستم نمی که من خب.  نمود می تهی و روح

 در و بنشینم کنارش چشم همه این جلو

 حتی.  بپرسم را حالش و بدوزم چشم چشمانش

 بدش حال دلیل چشمهایم با که کرد نمی نگاهم

 .  شوم جویا را

 در هواپیما ساعت شش به نزدیک گذشت از بعد

.  بود صبح نزدیکیهای. آمد فرود میالن شهر

 های برنامه ، فنی کادر.  بودیم خسته حسابی

 که بود کرده تنظیم فشرده آنقدر را مان تمرینی

 اعمال با اروپا سفر اومدیم" گفتند می ها بچه



 کار ریزی برنامه این که گمانم به.  "شاقه

 نکند که بودم این نگران اما من.  بود سرگرد

 ی برنامه.  بروم ماهان دیدن به نکنم وقت

 شد می شروع فردا ظهر از ما تمرینات ی فشرده

 دیدن به که داشتم وقت را ظهر تا االن از من. 

 گرفته مانی از را دقیقش آدرس.  بروم ماهان

 را وقتم چطور کردم می محاسبه داشتم. بودم

 از سرگرد که بروم دیدارش به تا کنم تنظیم

 و دار خش لحن همان با گوشم در سر پشت

 : گفت ترسناکش

 

 و هتل ریم می فقط االن!  نکن هم فکرش اصال-

 . کنیم می استراحت



 

 اما.  کردم نگاهش آویزان لبهایی با سرخورده

 کُشنده و خشک نگاهش و بود جدی لحنش آنقدر

 و مغموم و شد سلب من از مخالفت جرئت که ،

 از فردی.  افتادم راه به دنبالش به سرخورده

 آمده استقبالمان به ایتالیا تیراندازی فدراسیون

 شخصیت یک ما همراه که دانست می چون و بود

 با و گذاشت احترام بسیار ، هست هم نظامی

 . برد میالن معروف هتل به مارا تشریفات

 

 ساعت تا و شد شروع تمریناتمان فردا ظهر از

 به را جانمان سرگرد.  داشت ادامه شب هشت

 یک.  کرد گیری سخت بس از رساند لبمان



 صحبت وبرایمان آمد ایتالیایی مربی هم ساعت

 یافتیم رهایی باالخره که بود هشت ساعت.  کرد

 صرف برای رفتند هتل سوی به ها بچه اکثر و

. بودم آخر نفر اما من.  استراحت هم بعد و شام

 هوای.  بود ماهان پیش دلم.  نبود دلم توی دل

 چیز هیچ به حواسم و بود زده سرم به ماهان

 .نبود دیگری

 

 تعداد.  نبود حواست اصال تمرین توی امروز-

 حتی ممکنه بره پیش اینجور. بود زیاد خطاهات

 متوجهی؟. باشی اصلی نفرات جزو نتونی

 



 به توجه بی. بود سرگرد خشن و سرد صدای

 :گفتم طاقت بی و تاب بی ، گفت هرچه

 

 ! ماهان پیش برم خوام می من-

 

 …گم می دارم ؟ کنی نمی توجهی-

 

 ! ببینمش باید من. کنم می خواهش-

 

 اینجا امکانات از داری فرصت هفته یک فقط تو-

 ...کنی تقویت خودتو و کنی استفاده

 



 ! ماهان پیش برم خوام می-

 

 ! سپرده من به رو تو پدرت-

 

 هر در من دونست می چون سپرد شما به رو من-

 گفتین خودتون!  ماهان پیش رم می صورت

!  کنم می خواهش ، باشه شما نظر تحت خواست

 باشه؟.  دم می قول.  میام باشما و رم می شما با

 پیش فکرم تمام.  ندارم تمرکز اصال اینجوری

 .اونه

 

 کالفگی سر از آهی و کرد فرو موهایش در دستی

 من و.  بود ما منتظر وَن.  کشید درماندگی و



 هم بر را هایش لب!  او پاسخ منتظر مضطرب

 :داد را دنیا جواب ترین سخت انگار و فشرد

 

 میریم باهم تمرین از بعد شب فردا!  خب خیلی-

! 

 

 بغلش نبود کسی اگر.  دادند من به را دنیا انگار

 دویده صورتم اجزای تمام در شادی.  کردم می

 .کرد نمی رهایم ای لحظه دیگر شادی. بود

 

 ! کنم جبران لطفتونو چطور دونم نمی-

 



  وَن سمت به و برستادم برایش ای بوسه هوا در

 .دویدم

 

 روبرو و فردا به مدام.  بخوابم توانستم نمی شب

 چطور دانم نمی. اندیشیدم می ماهان با شدن

 می را ام سعی تمام اما.  دادم انجام را تمرینات

 بیشتر.  نکنم خطا و باشد جمع حواسم تا کردم

 .  سرگرد بخاطر

.  شدیم هتل راهی ما و شد تمام تمرینات باالخره

 سالن تا را ها آن و خورم نمی شام گفتم بقیه به

 تا بود گفته سرگرد. نکردم همراهی غذاخوری

 اتاق از برگردند غذاخوری سالن از اینکه از قبل

 پس جواب کسی به نباشم مجبور تا بیرون بزنم



 شلوار.  کشید طول شدنم آماده بازهم اما.  دهم

 جذبی اسکی یقه پشمی بلوز و جذب جین

 به را مشکی کوتاه ساق های چکمه و پوشیدم

 به و پوشیدم را بافت کاله و شنل.  کردم پایم

 لب رژ.  بودم کرده آرایش.  بازگشتم هتل سالن

 ماهان دل برای که غلیظی نسبتا آرایش و جگری

 دو و بودم کره باز فرق از کامل را موهایم و.  بود

 

 سینه روی و بسته زیبایی سر گل با سرم طرف

 ی گوشه در ایستاده را سرگرد.  بودم ریخته ام

 و بود تفکر غرق که یافتم دیوار به تکیه سالن

 . زمین محو

 



 ! بریم.  آمادم من-

 

 اما.  گیرد می ایراد ام پوشش از بودم مطمئن

 یک همین لطفا بگویم که بودم کرده آماده را خود

 . روم می محبوبم دیدار به دارم آخر ، بگذرد را بار

. بود نگاهش در عمیقی غم.  آورد باال را سرش

 حرفی هیچ بی بعد و انداخت پایم سرتا به نگاهی

 در مرا و!  نگفت هیچ.  افتاد راه به در سمت به

 .  گذاشت باقی شگفتی از عظیمی حجم

 بسته فضای در وقتی را این. داد می سیگار بوی

.  کردم حس وضوح به نشستیم تاکسی اتاقک ی

 در. بود کشیده سیگار کامل پاکت یک انگار



 و بود نشسته من از ممکن ی نقطه دورترین

 . بود بیرون به نگاهش

 

 کشیدین؟ سیگار!  امیر سرگرد-

 

 از بعد شد نمی باورم. نداد جواب. نکرد نگاه

 .  بزند سیگار به لب دوباره ، سال اینهمه

 

 که شما کشیدین؟ سیگار چرا سرگرد؟ چرا-

 … سال اینهمه

 

 ! بده آدرسشو -



 

 از باارزشی شئ همچون که ای شده تا کاغذ تکه

.  دادم دستش به را بودم کرده داری نگه آن

 را نگاهش دوباره و خواند راننده برای را آدرس

 و بود شده عجیب سرگرد.  ساخت بیرون معطوف

 ماهان و او به اندیشیدن توان حاضر حال در ، من

 پر را فکرم تمام ماهان.  نداشتم همزمان بطور را

 چقدر کرد؟ می چه من دیدن با یعنی.  بود کرده

 خانه نکند.  نباشد خانه نکند شد؟ می سورپرایز

 افکار این … نکند.  باشد کرده عوض را اش

 لبخندش به و.  کردم دور خود از را مزاحم

 به.  اش مردانه جذاب صورت آن به.  اندیشیدم

 و بلند قد به.  کرد می ام دیوانه که ریشش ته

 به. کرد می خم سر باید دیدنم برای که الغرش،



 در که باری آخرین به. اش وری یه لخت موهای

 تا بمان منتظرم گفت و گرفتم قرار اش سینه پناه

 زده هیجان چقدر. کنم خودم مال را تو و بیایم

 به شدت به قلبم.  لرزید می دلم و دست.  بودم

 به رفتم می داشتم.  کوبید می سینه ی قفسه

 . عزیزم ؛ یارم ؛ عشقم دیدار

 نگه ساختمانی جلو راننده بعد دقیقه بیست

 :گفت و داشت

 

 . نه شماره ساختمان. همینجاست -

 

 کند نگاهم اینکه بدون.  کردم نگاه را سرگرد 

 : گفت



 . شو پیاده-

 

 حساب را راننده کرایه.  شد پیاده هم خودش و

 : گفت من روبه و کرد

 

 لطفا.  وایمیستم ساختمون پایین همینجا من-

 باشه؟.  نشه دقیقه ده از بیشتر

 

 . چشم باشه-

 

 . افتادم راه به ساختمان سمت به هیجان با و

 



 ! پاییز-

 

 ! بله-

 

 اینجا که چندساله االن اون … باشه یادت-

 میشن عوض آدمها باشه حواست. کنه می زندگی

 ! نکن اعتماد راحتی به … لطفا. 

 

.  گوید می چه فهمیدم نمی اصال لحظه آن در

 . شدم ساختمان وارد و گفتم ای "باشه"

 به رفتم می باید. بود باز  ساختمان ورودی در

 دل. زدم را آسانسور. دوازده واحد چهارم، طبقه



 می بیرون ام سینه از داشت قلبم.  نبود دلم توی

 اش خانه زنگ ، ایستادم که واحدش جلو.  جهید

 !  ایستاد قلبم ، زدم که را

 … و شد باز.  شد باز در تا کشید طول دقیقه چند

.  کرد کش فرو یکباره به من هیجان تمام

 شکل بدترین به که دیدم را زنی در درچهارچوب

 حریری خوابی لباس ، بود پوشیده لباس ممکن

 می وضوح به را بدنش نقاط ترین خصوصی که

 صدای با ایتالیایی غلیظ ی لهجه همان با.  دیدم

 جوید می آدامس بدجور حالیکه در داری کش

 آمده اشتباه اینکه مثل.  "دارین کار کی با" گفت

 را واحد شاید ، بود اشتباه آدرس شاید.  بودم

 با باید کردم می فکر خود با.  بودم آمده عوضی

 چک او با را آدرس دوباره و بگیرم تماس مانی



 که در جلو ی کننده مشمئز زن از خواستم. کنم

 از و کنم خواهی عذر بود ها فاحشه شبیه بیشتر

 چیزی … ناگهان که شوم خارج ساختمان

 به روح.  شدم خشک.  کرد مسخ مرا که شنیدم

 صدای با زمان هم. کشید پر وجودم از یکباره

 از که شنیدم را او دار اکو صدای آب، شرشر

 نه ایتالیاییِ زبان به که آمد می حمام مثل جایی

 رو وان ، عسلم بیا" گفت می ای حرفه چندان

 و بدم حمامت خودم خوام می که بیا ، کردم آماده

.  بود خودش صدای.  " برسم حسابتو حمام توی

 را زن شده مسخ.  نشد باورم.  بود ماهان صدای

 زیر بود رفته سر اش حوصله که زن.  نگریستم

 … و بست برویم را در و گفت بیراهی و بد لب

 ایستادن یارای پاهایم.  رفتم وا همانجا من



 را بسته در و  نشستم در جلو همانجا.  نداشت

 االن همین داشت که چیزهایی به و نگریستم

 اتفاقاتی و گرفت می انجام بسته در این پشت

 و افتاد می کذایی حمام آن در داشت که

 و اندیشیدم شد می رسیده داشت که حسابهایی

 فرو قلبش در خنجری که کسی مثل!  مُردم…

 به را زندگیش روزهای خاطرات تمام او و کنند

 در ، ام جوانی و نوجوانی و کودکی تمام!  آورد یاد

 بود در که لحظاتی تمام.  آمد یادم به ماهان کنار

 آری.  بود شده سپری او عشق با فقط و او نبود و

!  من دستان در!  حاال همین.  بود همینجا مرگ! 

 ایستاده من مقابل در!  من قلب در!  من روح در

 نفس.  شدم بلند. کرد می کجی دهن من به و بود

 چطور دانم نمی حتی!  نیست یادم کشیدم؟ می



 انگار دیدم که را او.  رساندم سرگرد به را خود

 خواب ، نیست کابوس اینها ی همه فهمیدم

 و.  است گزنده و تلخ واقعیتی.  نیست

 

 های.  بود جوشیده اشکم ی چشمه که بود حاال

 می نگاهم زده وحشت سرگرد.  گریستم های

 توانست می اصال!  شده چه نمیدانست. کرد

 است آمده دختر این سر بالیی چه که بزند حدس

 !؟

 

 بگو کرد؟ اذیتت شده؟ چی بگو پاییزم؟ پاییز؟-

 دستش کف رو عوضی کثافت اون حساب برم تا

 .بذارم



 

.  شد می رسیده داشت ها حساب!  هه! ؟ حساب

 ایتالیایی ی فاحشه کنار!  وان آن توی!  حمام در

! 

 

 ! ببر… جهنم این از … منو-
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 امیرعلی

 

 



 ماهان به را او شب فردا دادم قول که زمانی از

.  داشت نمی بر سرم از دست دیوانگی برسانم

 ساز چاره اما.  کردم می دود سیگار هم سر پشت

 برایم اتاق هوای.  شدم می دیوانه داشتم.  نبود

 مثل و  رساندم آزاد هوای به را خود.  بود خفه

 .  کشیدم نفس دارند تنگی نفس که کسانی

 آن از بعد.  افتاد بیمارستان در روز آن به یادم

 در خطرناک و فرسا طاقت و سخت ماموریت

 به مرا بیهوش نیمه درحالیکه ، بلوچستان

 پیش ذکرم و فکر تمام ، رساندند بیمارستان

 او از و دادم تشخیص کنارم را رادان.  بود پاییز

 دخترک دانستم می. دهد خبر پاییز به خواستم

 .ندارد حالی نگرانی از االن



 وارد حالت آن با که وقتی کنم توصیف توانم نمی

 اشک از صورتش حالیکه در شد بیمارستان اتاق

 شدت به و لرزید می صدایش و بود خیس خیسِ

 که هولکی هول های لباس آن با ، بود حالم نگران

 و شل شال پناه در که بازی موهای و بود پوشیده

 اضطراب از او. شدم حالی چه ، بود رها اش ول

 را کمکش درخواست از پر نگاه ام خانواده حضور

 معذوریت در چه اگر ، من و داد می حواله من به

 ندیدنِ و دلتنگی احساس اما بودم کرده گیر

 کردم می آرزو.  فشرد می را قلبم ، وقتش اینهمه

 دل یک را او تا نبود اتاق این در هیچکس کاش

 دلتنگی رفع که شاید ، کشیدم می آغوش به سیر

 .  گشت می حاصل حدودی تا



 و بود اشک از پر اش عسلی درشت چشمان آن

 عجیبی شُک در ام خانواده. کرد می ریش را دلم

 کم دختری بود عجیب برایشان.  بردند می سر به

 اینگونه را من ، قیافه و تیپ این با و سال و سن

 هایِ های روزم و حال بخاطر و بزند صدا صمیمی

 عمق در را خوشحالی برق. دهد سر را گریه

 افکارش خواندن.  دیدم جانم خانم های چشم

 مختلف طرق به بارها ، آن از بعد.  نبود سخت

 از هربار و بود کرده سوال من از پاییز راجب

 می.  گفتم می چه آخر.  بود مانده ناکام من جانب

 وارد چطور دانم نمی که است دختری پاییز گفتم

 در پایش جای چطور دانم نمی و شده زندگیم

 دختری بگویم است؟ شده ابدی لحظاتم تک تک

 شاهد بزودی و دارد دیگری گرو در دل که است



 با بگویم شد؟ خواهم دیگری کس با وصالش

 ، نیست اینجا دلش که ام شده دوست کسی

! ؟ زند می پر محبوبش پیش و ایتالیا در بلکه

  او نظر از.  گفت جان خانوم به شد نمی را اینها

 ازدواج به بایست می نهایت در پسر و دختر یک

!  من دل ساده مادر بود کار کجای.  شد می ختم

 متزلزل ی رابطه یک در پا پسرش دانست نمی

 اینکه جای به و است گذاشته نامعلوم پایانی با

 کم کم ، کند خارج مثلث این از را خود رفته رفته

 . رود می فرو آن در دارد بیشتر

 

 ایتالیا به سفری هست قرار فهمید پاییز وقتی

 پا از سر.  شد خوشحال چقدر ، باشیم داشته



 به حسادت و حسرت مثل چیزی.  شناخت نمی

 لیست از را اسمش حال این با.  زد می چنگ دلم

 تمام ، کرده صحبت پدرش با و ، نزدم خط سفر

 را پدرش و گرفتم عهده بر را دیدار آن مسئولیت

 .  کردم راضی

 و کردم می گیری بهانه مدام سفر طول در

 بچه مثل دقیقا.  دادم می گیر کرد می هرکاری

 مستقیم صراطی هیچ به که گیری بهانه های

 تمام.  نبود من به حواسش اصال آخر.  نیستند

 این ساله چند و سی منِ و ، بود او پی حواسش

 دختر این طرف از را شدن گرفته نادیده از حجم

 .  کنم تحمل توانستم نمی ، بچه



 هواپیما از شدن پیاده محض به دیدم وقتی

 خون ، میکرد ریزی برنامه دیدنش برای داشت

 جنون مرز به عصبانیت از و دوید رگهایم در

 درشت که کردم کنترل را خودم خیلی ، رسیدم

 در. کنم بسنده جمله یک همان به و نکنم گویی

 تیرهایش مدام.  نبود جمع حواسش تمرینات

 تالشش و کار و زندگی تمام.  رفت می خطا

 خشم. بود گرفته قرار پسر آن الشعاع تحت

 بر که بود سخت چقدر. داد نمی امانم ای لحظه

 سخت چقدر.  نکنم توبیخش و نزنم فریاد سرش

 دادم را محبوبش دیدار و شب فردا قول وقتی بود

 به را او خواستم می خودم دستهای با خودم. 

 را روانم و روح  که انگار.  برسانم محبوبش

 روی دست من و بردند می تاراج به داشتند



 انگار.  بودم کرده سکوت و بودم گذاشته دست

 با من و کندند می را قلبم از ای تکه داشتند که

 داشتند که انگار.  کردم می تماشا غیرتی بی

 هیچ لعنتی منِ و شدند می صاحب را ناموسم

 قبل سال ده مثل درست.  بکنم نمیتوانستم کاری

 ! 

 تکه هزار.  کوبیدم دیوار به را هتل اتاق گلدان

 و کردم پرت را عسلی. نشد خالی حرصم.  شد

 هیچ!  نه!  واژگون را میز و وارونه را خواب تخت

 و نشسته خون به قلب اینها.  نداشت ای فایده

 ور شعله آتش!  کرد نمی آرام را ام گرفته گُر

.  کرد نمی آرامم!  ساخت نمی خاموش را درونم

 و بیست زمانیِ پاییز جز. کرد نمی آرامم چیز هیچ

 آرام مرا دنیا این در چیز هیچ دیگر ، ساله یک



 دود و خریدم سیگاری پاکت دوباره. کرد نمی

 هر با و کردم دود نخ به نخ!  نخ آخرین تا.  کردم

 و ام بیچارگی و خودم از قبل از بیشتر نخ

 .  شدم متنفر ام درماندگی

 خواست می را او پاییز که زمانی تا!  توانستم نمی

 لعنتی ی عرضه بی منِ دستهای ، بود عاشقش و

 . بود بسته

 زیبا آنقدر آمد وقتی

 

 گرفتم تصمیم آن یک که بود شده خواستنی و

 می که چیزی هر و کس هر دست از بدزدمش

 و بود من حقِ پاییز!  بگیرد من از را او خواست

 که حق.  کردم می تقدیمش دستی دو داشتم



 را کسی حق نداشت حق کس هیچ!  نبود دادنی

 نه بود فرستاده من برای را پاییز خدا.  بگیرد

 !  دیگر کس هیچ برای

 موهایش.  بود کرده رد را هایم قرمز خط تمام

 به اینها اگر!  تنش!  لبهایش!  چشمهایش! وای!

 می سرم بر باید خاکی چه من رفت می تاراج

 و بمانم زنده توانستم می دیگر من.  ریختم

 !؟ کنم زندگی

!  کردم می عملی را بودم گرفته که تصمیمی باید

 دیگر!  بودم او با که بود شبی آخرین امشب

 دختر این زندگی در توانستم نمی این از بیشتر

 برای من ماندنِ!  باشم داشته حضور

 به سالمت به که را او!  نبود خوب هیچکداممان



 زندگی از را پایم و دست باید رساندم می پدرش

 دستم که جایی به رفتم می و کردم می جمع او

 دوباره و دیدنش دوباره هوس و نرسد او به

 !  نزند سرم به داشتنش

.  نشستم او از فاصله دورترین در تاکسی در

 نخ به نخ من!  سیگار بوی بابت کرد استنطاقم

 خارج قلبم و ذهن از و  بودم کرده دود را خودش

 هنوز چرا! ؟ نبودم موفق چرا پس!  بودم ساخته

 بر که رفت می دستم هنوز چرا! ؟ میخواستمش

 بر که رفت می چشمم و بنشیند موهایش

 به را او که رفت می تنم و کند خانه صورتش

 این باید!  را وفا بی زیبای اویِ! ؟ بکشد آغوش

 و!  غالف را چشمها این و کردم می قلم را دستها

 می تبعید ایران ی نقطه دورترین به را خودم



 می عادت برایم نداشتنش کمی که شاید!  کردم

 دچار بود نزدیک ، رفت او آپارتمان به وقتی!  شد

 و برود که داشت وقت دقیقه ده.  شوم جنون

 نداده اجازه دقیقه ده از بیشتر!  بیاید و ببیندش

 یک و دقیقه ده شد می دقیقه ده اگر که!  بودم

 به را شهر این کل و آپارتمان و خانه این ، ثانیه

 !  کشیدم می آتش

 کرد می فرصت دقیقه ده در لیاقت بی آن یعنی

 نکند ؟ ببرد لذت دیدنش از ؟ کند نگاه را پاییزم

 بیندازد او به ها نگاه آن از نکند!  بگیرد را دستش

 نکند!  شود نزدیکش و برود هرز دستانش نکند! 

 دارد مغزم!  خدایا!  کند رصد را نبایدها چشمانش

! ؟ گردد نمی باز پاییز چرا پس!  شود می منفجر

 !دقیقه؟ یک فقط! ؟ است گذشته چقدر



 ، نشسته اشک به چشمهای آن با بازگشت وقتی

 روی از ، بود کرده اذیتش اگر وای!  شدم دیوانه

 !  کردم می محوش زمین

 می ، " ببر جهنم این از منو " گفت وقتی

 دور ماهان رس تیر و آنجا از را او جوری خواستم

 آفرینش تهِ تهِ تا ، دنیا این آخر تا ، ابد تا که کنم

 ! نکند پیدایش ،

 

 

 

   **** 

 



 

 پاییز

 

 

 ! ببر… جهنم این از … منو-

 

 االن.  نکن گریه!  پاییزم باشه!  عزیزدلم باشه-

 ! خوب جای یه برمت می!  برمت می اینجا از

 

 ام کله به که باد.  برد ای دریاچه  کنار به مرا و

 را امانم گریه اما.  آمد باال کمی نفسم ، خورد



 به و نشست دریاچه کنار سکوی روی. بود بریده

 .نشاند خود پای روی مرا و داد تکیه آن ی دیواره

 

 تو!  گریه اینقدر بسه!  من کوچولوی اینجا بیا-

 که مگه؟ داری دونت اشک توی اشک چقدر

 .نمیشه تموم هیچوقت

 

 داشت سعی.  کشید دوانگشت با را دماغم بعد

 ام گریه بدتر اما. کند عوض را هوایم و حال

 مثل و کردم جمع شکمم توی را پاهایم.  گرفت

 روی را سرم.  شدم مچاله بغلش در نوزاد یک

 بود گوشش کنار هایم لب.  گذاشتم اش شانه

 : گفتم گوشش در هایم گریه میان.



 

 … نداشت لباس … بود اونجا … زن یه-

 … ماهان صدای و … اومد می حمام آب صدای

 … گفت می و میزد صدا اونو که

 

 مشتهایم در را اش یقه. برید را امانم باز گریه

 می تا و بردم فرو گردنش در را سرم و زدم چنگ

 بدنم تمام دور را دستهایش.  گریستم توانستم

 آغوشش در نوزاد یک مثل مرا و بود کرده حلقه

 هرچه داد اجازه و. فشرد می خود به و بود گرفته

 چند دانم نمی.  بریزم اشک خواهم می که قدر

 مامن آرامشش از پر آغوش. بود گذشته دقیقه

 را سرش شد تر آرام که هقم هق. بود من امن



 هر روی و.  کرد نگاهم حالت همان در و برگرداند

 و زد لبخند و. نهاد ای بوسه چشمانم از کدام

 به من. سپرد چشمانم عسلی به را جذابش جنگل

.  بودم زده غم و برده مات.  نبودم خود حال

 بودم کرده تجربه که غمی.  بودم مستِ هوشیار

 پناه و بود کرده زایل را عقلم که بود عمیق آنقدر

 بود دردم مسکن بهترین سرگرد آغوش به بردن

 او!  اش مردانه جذاب لبهای … البته و ،

 لبهای ماتِ ، من نگاهِ و بوسید را چشمهایم

 متری سانتی یک در که بود جذابی و مردانه

 می چه بوسیدمشان می اگر.  داشت قرار لبهایم

 می تر آرام کرد؟ می فروکش درونم التهاب شد؟

   گرفتم؟ می انتقام ماهان از شدم؟



 ی خیره که دید و گذراند نظر از را صورتم

 اش جنگلی چشمان در وحشت. هستم لبهایش

 کمی را سرش.  فهمید را منظورم وقتی نشست

 اش کننده مسخ و آرام صدای آن با و داد تکان

 :گفت

 

 ! نیست خوبی فکر اصال!  پاییز نه-

 

 چشمانش.  گفت می دیگری چیز چشمانش اما

 چشمانش.  بود کرده تب چشمانش.  طلبید می

 جسارتی با.  گرفتم را تصمیمم. بود خمارشده

 را دستم ، دوختم چشم هایش جنگلی در کمیاب



 روی نرم و آرام را لبهایم و گذاشتم اش گونه زیر

 با چند ، دوبار ، یکبار ، کشیدم لبهایش

 

 چشمانی.  نگریستم چشمانش در دوباره و  ، ر

 های خواستن و خواهش که خمارتر و تبدارتر

. بود شده صادر مجوزم. بارید می ها آن از مردانه

 تکیه و ایستادم زانو دو روی آغوشش میان در

 سرش طرف دو را دستانم. دادم دیوار به را اش

 تابو.  کردم اسیر را جذابش های لب و گذاشتم

!  بار ده!  دوبار!  یکبار!  بوسیدمش.  شد شکسته

 در خسته و  آوردم کم نفس که آنقدر!  صدبار

 همراهیم یکبار حتی.  شدم بیهوش آغوشش

 بوسه آخرین تا داد اجازه!  داد اجازه اما. نکرد



 دلم که هرجور … ببوسمش مخالفتی هیچ بدون

 ! خواست می
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 امیرعلی

 

 



 من و بود دستانم پناه در!  نشاندمش پایم روی

 با را بودم داده خودم به که هایی التیماتوم تمام

 عطر بوی!  کردم فراموش راحتی به نزدیکی این

 بوی و. داد می نوازش را مشامم مالیمش

 تمام!  بود برانگیز هوس موهایش شامپوی

 و حضورش به فقط که کردم می را تالشم

 حس تا ؛ دیگر چیز به نه کنم فکر اخیر اتفاقات

 به پیشش را آبرویم و نشود فعال ام مردانه های

 و باشم اش مرهم خواستم می!  ندهد فنا باد

 می اشک!  اش رنجیده و قرار بی دل درد دوای

 دلش.  شدم می ها اشک این فدای من و ریخت

 بوسه را هایش چشم من و بود رنجیده خیانت از

 زدم بوسه را هایش چشم وقتی . زدم می

 لبهایش بوسیدن مورد در فکری کوچکترین



 را ها آن به کردن فکر جرئت حتی.  نداشتم

 اختیارم و دهم کف از عنان ترسیدم می.  نداشتم

 نگاه لبهایش به حتی ، ترس از.  برود دستم از

 و گرفت نشانه را لبهایم وقتی ، او اما. کردم نمی

 مخالفت ، ترس از ، شدم خبر با قصدش از من

 و  ذهنم ، قلبم … اما و گشت جاری زبانم بر

 می را بوسه این کمال و تمام وجودم تمام

 احساس لبم روی که را لبهایش نرمی.  خواست

 هورمون و ام مردانه احساسات عنان دیگر کردم

 با که کاری تنها!  نبود من دست نافرمانم های

 ، گرفتم را اش جلو ام باقیمانده قدرتِ تمام

 اجازه وگرنه!  بود بوسه این در کردنش همراه

 هرچقدر و بنوشد و ببوسد لحظه آخرین تا دادم

!  کند درگیر لبهایم با را لبهایش خواست دلش



 رها آغوشم در نفس بی که نوشید و بوسید آنقدر

 این از ناشی خستگیِ از بعد دقیقه چند و شد

 که هایی اشک همچنین و نظیر بی ماراتون

 رفت خواب به خمارگونه و رفته رفته بود ریخته

 را موهایش و گذاشتم ام سینه روی را سرش.

.  اندیشیدم قبل ی ثانیه چند به و کردم نوازش

 های حس تمام شد لبهایم مماس که لبهایش

 بود سخت چقدر.  کرد بیدار را ام مردانه ی خفته

 بی و گیر نفس ماراتون این در نکنم همراهیش

 نابودم داشت شرایط این در ، نفس کنترل!  نظیر

 .  کرد می

 ناشیانه آنقدر و داد خوردم به را لبش رژ تمام

 و.  بود کرده کبود را لبهایم گمانم به که بوسید

 دوست را نابلدی و گری ناشی این چقدر من



 بود بار اولین بخورم قسم توانستم می.  داشتم

 امیرعلی سرگرد!  من و!  بوسید می را کسی که

 ابتدای از او ی بوسه مخاطب اولین!  نادرشاهی

 بودن اولین این چقدر!  بودم کنون تا عمرش

 مزه لبهایش چقدر!  داد می مزه و بود دلچسب

 سکو روی را او ، برد خوابش وقتی!  داد می

 های نزدیکی تا و.  زدم خیمه رویش و خواباندم

 تمام و!  کردم تماشایش حالت همان در صبح

 تمام و!  کردم باران بوسه نرم و آرام را صورتش

 تنش تمام  و!  را اش گردن تمام و!  را موهایش

 دانستم می.  است اشتباه کارم دانستم می!  را

 نمی اخالق و عرف و شرع کجای هیچ در کار این

 نباید گذاشته سن به پا منِ دانستم می!  گنجد

 گذشته از بیش کار این با نباید و بکنم را اینکار



 وجودم تمام با!  خواستم می اما!  شوم درگیرش

 می را بارش اولین های شدن بوسیده این

 بدنش جای جای بر را هایش اولین!  خواستم

 شتاب بی و طوالنی!  عمیق و آرام و نرم!  کاشتم

 همه!  بارها و بارها و بارها!  ای عجله هیچ بی! 

 را خودم امضای و کردم فتح لبانم با را تنش جای

 تن این برای نظیر بی فتحی!  زدم جایش همه بر

 و نخورده دست و دخترانه تراشِ خوش و زیبا

 به پا مردِ این مالکیتِ احساس!  حاال و!   بکر

 ، سال و سن کم دختر این قبال در گذاشته سن

 نزدیکی!  بود شده قبل از بیشتر برابر هزار هزار

 کندم تماشایش از دل باالخره که بود صبح های

 هتل به و گرفتم تاکسی و زدم بغلش آرام و نرم و

 که برد می سر به بیداری و خواب در.  بازگشتم



 راهی را او نگران و کردم توصیه عالمه  یک

 های بچه از کسی بودم امیدوار.  نمودم اتاقش

 . نبیند حالت آن در شب وقت آن را ما ، تیم

 

 

* 

 

    پاییز

 

 

.  شدم بیدار خواب از وحشتناکی سردرد با صبح

 به را قبل شب اتفاقات که کشید طول دقیقه چند



 آب به که گلی دست یادآوری با.  بیاورم خاطر

 تنها و نشستم سرجایم شده خشک بودم داده

 و مفلسانه که بود این بکنم توانستم که کاری

 چه من!  من خدای.  بزنم بغل را خودم درمانده

 !  ماهان تو به لعنت!  بودم کرده

 چقدر. بود گذشته ده از.  کردم نگاه را ساعت

 آن از بعد نیست یادم درست.  بودم خوابیده

 هتل به مرا چطور بودم آورده بار به که افتضاحاتی

 به.  بودم خوابیده سرجایم طور چه و بود آورده

 هوشیار نیمه که گمانم به.  آوردم فشار مغزم

 می توصیه و بود آورده اتاقم در دم تا مرا و بودم

 :گفت می آرام.  نکنم چه و کنم چه کرد



 و دست و کنی می عوض لباستو ، داخل ری می-

 آرایشتو!  خوابی می سرجات و شوری می صورتو

 همه ، نمونده دیگه لبی رژ البته.  کنی می پاک هم

 !  دادی من خورد به رو

 

 در چطور حاال!  سرم بر عالم خاک!  وای

 را لبهایش احمق منِ.  کنم نگاه چشمانش

 بودم کرده را اینکار شد نمی باورم.  بودم بوسیده

 کجایم از را کار این جسارت و جرئت دانم نمی. 

 زدم می فکر آن به داشتم که االن.  بودم درآورده

 ق

 

 .  ایستاد می داشت خجالت و ترس از لبم



 در و بود کرده بغلم!  بود خودش تقصیر آخر

 بوسه را چشمهایم و بود داده فشارم آغوشش

 میلی در را اش مردانه جذاب لبهای آن و بود زده

 خواهش هم بعد ، بود داده قرار هایم لب متری

 و بود ریخته چشمانش در را اش مردانه های

 را تبدارش جنگل هم بعد.  بود داده تحویلم

 مخالفتی هیچ بدون هم بعد و بود کرده تقدیمم

 لبهایش با خواست دلم کاری هر بود داده اجازه

 درد ماهان از و برگشته جهنم از منِ!  خب.  بکنم

! ؟ کردم می باید چه ، شده زایل عقل از و کشیده

 آمد یادم!  موهایم وای. کشیدم موهایم در دستی

 موقع ام شده گوشی دو موهای چطور که

.  خورد می تاب و پیچ دستهایش در ، بوسیدن

 و کرد باز نرمی به را سرهایم گل که آمد یادم



 تا و برد می فرو موهایم در را هایش انگشت

 چقدر و!   اول از دوباره و ، داد می سُر پایین

 و حساس نقاط به انگشتش نوک حتی بود مراقب

 !نکند برخورد بدنم ی ممنوعه

 

 :گفت اتاقم در دم که آمد یادم و

 

 موهاتو که باشه آخرت ی دفعه ، ضمن در-

 که بیرون میای و کنی می درست خوشگل اینطور

 ی مرتیکه اون مخصوصا!  بیفته روش همه چشم

 وگرنه!  ندید اینجوری رو تو شد خوب!  لیاقت بی

 ! کردم می چیکار درد این با من

 



 که بودم گذاشته داغم ی گونه روی را دستم

 از.  کرد جلب را توجهم تختم کنار یادداشتی

 .بود ها بچه طرف

 

 میریم ما!  خانوم خواب خوش بخیر صبح-

.  تمرینات محل میریم هم اونجا از.  صبحونه

 خوب حالت که نکنیم بیدارت گفت طاهری خانم

 ! بیا طاهری خانم با شدی بیدار هروقت.  نیست

 

.  رسید گوش به اتاقم در شدن باز صدای

 دیدن با. نگریستم را در پشت فرد زده وحشت

 . کشیدم ای آسوده نفس ، طاهری خانم

 



 تمریناتت که پاشو دخترم؟ شدی بیدار-

 ؟ بهتره حالت. میشه شروع دیگه یکساعت

 مقوی چیز یه کردن توصیه نادرشاهی سرگرد

 دستورشو.  ببینیم تدارک برات صبحونه برای

 پیشخدمت االن. داده پیشخدمت به خودش

 من تا. اتاقم میرم من!  اینجا میاره صبحونتو

 شو حاضر و بخور صبحونتو هم تو میشم حاضر

 .برسیم تمرینات به باید که

 

 مُردم می!  عالم خاک وای ای! ؟ مقوی چیز یک

 چه دیشب من مگر!  بود خجالت اینهمه از بهتر

 حاال!  داشتم نیاز مقوی چیز یک که بودم کرده

!  کردم می چه خجالت و شرم همه این با باید



 امروز کاش.  کردم می نگاه چشمانش در چطور

 می فرار کاش. ماندم می تختخواب در شب تا

 تا مسردم می کاش.  ایران رفتم می و کردم

 . نیفتد چشمش به چشمم

 

 عزم.  شدم حاضر تعلل و فکر هزار با باالخره

 اتفاقات حواشی که بود جالب. کردیم رفتن

 یاد به ای ذره بود نگذاشته سرگرد با دیشب

 محل به.  بیفتم دلم روی سنگین ی غصه

 شده جمع ای گوشه ها بچه رسیدیم که تمرینات

 برایشان تا شد می آماده ایتالیایی مربی و بودند

 را نظرش مد تمرینات ، ادامه در و کند صحبت

 : گفت طاهری خانم. دهد آموزش عملی بصورت



 .برسون گروه به خودتو بجنب-

 دادم تشخیص را سرگرد موقعیت فاصله همان از

 خودم او به نسبت ممکن ی فاصله ترین دور از و

 رس تیر در که ای گونه به.  رساندم گروه به را

.  چپاندم ها بچه بین را خود نگیرم قرار نگاهش

 را طاهری خانم که دیدم چشم ی گوشه از بعد

 خانم و "کو؟ زمانی خانم" که زد لب و دید

 آنجاست" که کرد اشاره ها بچه گروه به طاهری

 سمت به سرگرد نگاه جهت تغییر محض به. "

.  کردم قایم یکی پشت را خودم سریع ، ها بچه

 به نگاهم و ماندم می مخفی همانجا ابد تا کاش

 ایتالیایی مربی های صحبت. افتاد نمی چشمانش

 جمع. کرد عملی آموزش به شروع ، شد تمام که

 گرفتند قرار خود جایگاه در هرکدام و شد پراکنده



 به دزدیده نگاهِ و افتاده زیر به سرِ با هم من و

 بود گذشته تمرینات از پاسی. رفتم خودم جایگاه

 . شنیدم سر پشت از را صدایش که

 

 ! داره لرزش دستات -

 

 و کند باز دهن زمین شود می!  خدایا. گزیدم لب

 تویش؟ بروم من

 

 بدم توضیح برات تا کن نگاه من به و برگرد-

 !کنی چیکار باید

 



 ! بدجنس سرگرد

 بدون ایستادم روبرویش و بازگشتم اکراه با

 . کنم نگاهش اینکه

 فرار ازم داری همش نمیکنی؟چرا نگام چرا حاال-

 کنی؟ می

 

 :گفتم مدعی حالتی با شرمندگی حالت همان در

 !؟ بدم انجام تمریناتمو بذارین میشه-

 

 : گفت و خندید خبیثانه

 ! بندازی بهم نگاه یه نیست بد-

 



 چشم باالی از بیاورم باال را سرم اینکه بدون

.  بود کبود لبهایش!  من خدای. کردم نگاهش

 کمی دیگر های قسمت و بیشتر لبش ی گوشه

 این سر بالیی چه دیشب من مگر!  تر ناحسوس

 ! ؟ بودم آورده ها لب

 رفتم و شدم آب شرم از.  شدم قرمز بناگوش تا

 افتادم بوسه آن لحظات تک تک یاد!  زمین توی

 اعمال تمام یاد ، هایم پروایی بی تک تک. 

 او خورم می قسم.  بودم داده انجام که شنیعی

 نگاه. کرد می مرور را لحظات آن تمام داشت هم

 چرا!  خدایا.  گفت می را این اش خیره و نفوذ پر

 لذت سرگرد انگار!  شد نمی تمام شرمندگی این

 اسباب حسابی!  دهد خجالتم اینکه از برد می

 . بودم کرده فراهم را اش کیفوری



 

 آوردی؟ سرش بالیی چه ببین-

 

!  گریه زیر زنم می همینجا وگرنه!  نگین دیگه-

 ! بسه خدا رو تو

 

 دیشب چقدر … بگم خواستم می فقط!  باشه-

 م تمام و ببوسی نبودی بلد اصال!  بودی ناشی

 

 افتضاح بوسیدنت تو دختر!  گرفتی می گاز دت

 ! بود

 



 پرواسخن بی اینهمه از کشیدم ای خفه جیغ

 . گفتنش

 اون نبودم بلد اینکه از باشم ناراحت باید االن-

 می معذرت! ببخشید خب! ؟ بدم انجام رو کار

 .بدم انجام رو کار اون بخوبی نتونستم که خوام

 

 !کار؟ کدوم-

 

 :گفتم ام فشرده های دندان میان از

 

 !!! سرگرد-

 



 شد خوب حاال.  نکن آرایش بودم نگفته مگه -

 !؟ دادی خوردم به لبتو رژ کل

 

 : گفتم عصبانی

 اتفاق اینقدر میشه!  بسه خدا رو تو!  سرگرد-

 که شما نیارین؟ روم به بودنمو ناشی ، رو دیشب

 می خجالت دیشب اتفاق از دارم چقدر میدونین

 خود از اونقدر دیشب کاش کردم می آرزو. کشم

 .بشم آب خجالت از االن که شدم نمی خود بی

 

 : گفت گرانه نجوا و آرام

 اتفاق این.  کنم نمی آرزویی همچین من اما-

 و هستی ناشی … واقعا تو شم متوجه شد باعث



 چقدر دونی می!  تجربته اولین … بوسه این …

 دونی می!  بودنت؟ ناشی این از شدم خوشحال

 ای حرفه و نبودی ناشی اگه شدم می داغون

 قشنگیه احساس چه دونی می! کردی؟ می عمل

 می شریک زن یک های بوسه اولین توی وقتی

 چقدر و ؛ مبتدی هرچند ؛ ناشی هرچند! ؟ شی

 می تجربه رو ها اولین تو با اون وقتی بخشه لذت

 رابطه یک برقراری از تر بخش لذت حتی! ؟ کنه

 ! کامل ی
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 ی رابطه یک برقراری از تر بخش لذت حتی

 ! کامل

 

.  ببیند را العملم عکس تا گفت را این عمد به

 آن و شد من ی خیره و کرد مکث لحظه چند

 من.  بود لبهایش روی هنوز بارش شیطنت لبخند

 داغ صورتم.  ببلعد مرا زمین خواستم می …اما

 زد می گوشهایم و ها چشم از حرارت و بود شده

 ها رابطه آن با را دیشب اتفاق وقتی بیرون

 . کرد می مقایسه

 



 مورد در هایم فانتزی یاد من و ها اولین گفت

 را چشمهایم اشک و افتادم ماهان با هایم اولین

 وفایی بی!  بود ممکن چطور آخر!  ماهان.  کرد پر

 که بود دنیا این در چیز آخرین ، خیانتش و

 ی فاحشه دختران این مگر.  دادم می احتمال

 خویشتن بود نتوانسته که داشتند چه ایتالیایی

 فرصت تمام با که او.  کند حفظ را خود داری

 تا ، بود نبوسیده مرا یکبار حتی داشت که هایی

 ، بزند قرارش و قول زیر و بشکند عهدش نکند

 آخر ، بود تعهداتش به پایبند اندازه این تا که او

 !؟ توانست چطور

 



 لیاقت بی اون حروم رو ها اشک این اینقدر-

 ! نکن

 

 دیشب اتفاق … بدونین خوام می!  سرگرد-

 ناگهانی زدگی شُک و عمیق ناراحتی یک برآیند

 ریزی برنامه قبل از و ناگهانی اتفاق یک.  بود

 … که  بگم خوام می!  نشده

 

 . پرید هایم حرف میان و زد لبخندی

 نگران.  ام متوجه کامال!  خوب دختر دونم می-

 ما بین چیزی شه نمی باعث اتفاق اون!  نباش

 کامال رو اتفاق اون تونم می من!  بشه عوض



 نظر ، اتفاق اون با باش مطمئن و.  کنم فراموش

 .کنه نمی تغییر تو به نسبت من

 

 .  کردم نگاهش قدرشناسانه

 اعتماد بهتون تونم می هرلحظه توی که ممنونم-

 ! بزنم تکیه بهتون راحت خیال با و کنم

 

 پاک رو کن خورد اعصاب های اشک اون حاال-

 اینجا که روزیه آخرین فردا که دونی می! کن

 فرداشب.  داریم پرواز صبح فردا پس و هستیم

 ! معروف رستوران یه ببرمت خوام می

 



 .کردم نگاهش تعجب با

 ...ها بچه جلو چجوری؟ اما شب؟ فردا-

 

 با خوام می.  هاست بچه آزادِ وقت شب فردا-

 ! بذاری قال رو همه همیشگیت مهارت اون

 

 یکی به بود آورده مرا و کرده وفا خود ی وعده به

 غذای یک!  میالن های رستوران بهترین از

 نمی را اسمش من که ایتالیایی طعم خوش

 می سخن دری هر از و بود داده سفارش دانستم

 نمی اما.  شود فراموشم ماهان ی غصه تا گفت

. میکرد سنگینی دلم روی کوه یک مثل!  شد

 خیس چشمانم اش یادآوری با که بود ناخودآگاه



 اشک هربار.  کرد می درکم او و...  شد می

 روش با داد می اجازه. آورد نمی برویم را ریختنم

 تنهایم اما. بیایم کنار مساله این با خودم های

 را حواسم کرد می سعی مدام و گذاشت نمی

 لب آن مدام ، زد می حرف وقتی اما.  کند پرت

 گزیدم می لب.  بود چشمهایم توی جذابش های

 دادم می فحش خودم به و دزدیدم می چشم و

 کبود اینطور چرا اینها و بود شده چه برود یادم تا

 تا.  شود فراموشم لحظه آن ناب حس تا. بودند

 لب این از خواستم می هرچه لحظه آن برود یادم

 مغناطیسی نیروی یک و شد نمی بکشم دست ها

 آهنربا المصب.  کرد می وصل ها این به مرا

 ! داشت



 من و.  بود شغلش اقتضای.  بود تیز سرگرد

 هایم چشم به نگاه با اینکه از داشتم وحشت

 لحظه همین در.  کنم می فکر چه به االن بفهمد

 زنگ بودم گرفته آنجا که موقتی موبایل خط

 .خورد

 

 زدم حرف ومادرم پدر با پیش دقیقه چند همین-

 باشه؟ تونه می کی یعنی ،

 

.  بود خودش.  دادم جواب.  بود ناشناس شماره

 ! من وفای بی ماهان!  خودش صدای

 



 می عزیزدلم؟ کجایی تو!  شکر رو خدا پاییز؟-

 وقتی گشتم؟ دنبالت چقدر روز دو این دونی

 دم طالیی فرفری موهای با دختری گفت پائوال

 نمی هامو چت جواب.  ریخت یهو دلم ، بوده در

 اومدی که کرد تایید ، گرفتم تماس مانی با. دادی

 دیوونه داشتم. دونست نمی شمارتو و آدرس اما. 

 نبینمت و باشی اینجا تو اینکه از!  پاییز شدم می

 کرده موردم در ای دیگه فکرای اونشب اینکه از! 

 شمارتو.  بدم توضیح برات و ببینمت باید!  باشی

 باید. بود گرفته مادرت از. کرد پیدا برام مارال

 ! پاییزم ببینمت

 



.  ریختم می اشک صورت پهنای به دیگر حاال

 ام گریه صدای تا بودم گرفته دهانم جلو دست

.  بود شده نگران سرگرد که جوری.  نشود بلند

 :گفتم چاهی ته از صدای با زحمت به

 

 رو اینکار نمیشه باورم.  ببینمت خوام نمی من-

 .کنم نمی باور حرفاتو دیگه ماهان؟ باشی کرده

 

. تفاهمه سوء ایناهمش.  کنی می اشتباه بخدا-

 التماس.  بدم توضیح برات و بیام تا کجایی بگو

 . بگو کنم می

 



 دستت از … خیلی من!  پیشم بیای خوام نمی-

 . دلخورم

 

 گوش پس.  باشه. باش آروم.  عزیزم باشه -

 ی خونه ، اومدی اونشب تو که ای خونه اون. کن

 پائوال.  هست روبرتو دوستم و من مشترک

 دارم مادرم جان به!  روبرتوئه دختر دوست

 چی شب اون تو دونم نمی من.  گم می راست

 من شب اون اما.  کردی برداشتی چه و شنیدی

. بدم حمام رو سگم خواستم می و بودم حمام تو

 کنم روبروت روبرتو و پائوال با حاضرم بخوای اگه

 می ببینی رو اونا وقتی نداری باور حرفامو اگه. 



 بهت رو سگم حتی. گم می راستشو دارم فهمی

 . میدم نشون

 

 : زدم فریاد

 من بگی که مزخرفاتی هر کردی فکر تو-

 

 !کنی؟ می باور رو اینا باشی خودت کنم؟ می باور

 

 به هیچوقت من!  من مهربون! خوشگلم! پاییزم-

 این شب اون چرا دونم نمی.  نکردم خیانت تو

 داد هم دست به دست چیز همه چرا و افتاد اتفاقا

 خاک منِ چرا دونم نمی. بکنی رو فکر این تو که



 رو تو باید همیشه که ندارم شانس اینقدر سر بر

 رو چی تقاص دارم دونم نمی بخدا.  بدم دست از

 بهت دستام و دورم ازت اینقدر که دم می پس

.  میرم می دارم نداشتنت از من پاییز.  رسه نمی

.  کنم خیانت بهت بخوام داره امکان چطور آخه

 ، من زندگی زن تنها ، من آخر و اول عشق پاییز

 تو لعنتی زندگیِ این ی ادامه برای امیدم تنها

 بدشانسی یه بخاطر!  من با اینکارو نکن!  هستی

 نداره امکان پاییز.  نرون خودت از منو بیاری بد و

 ترجیح تو به رو ایتالیایی دخترای این بخوام من

 جد به.  بشه باورت که بخورم قسم کی به.  بدم

.  بوده تفاهم سوء همش خورم می قسم آبادم و

.  نبینمت من و باشی اینجا تو میشه مگه پاییز

 همیشه و بود محالم آرزوی بودنت اینجا میدونی



 این جای همه و گرفتم می دستتو رویاهام توی

 منو میاد دلت حاال دادم؟ می نشونت رو شهر

 بگو فقط کنم می خواهش بری؟ و بذاری ندیده

 ! پیشت بیام و کنم پرواز تا کجایی

 

 التماس!  صدایش!  حرفهایش آخ!  حرفهایش

 های خواهش و خواستن!  کلماتش درون

 سست داشت ، نابش های عالقه ابراز!  جمالتش

 عاشق که هست دختر کدام آخر.  کرد می ام

 و نکند اش سست او حرفهای و باشد کسی

 !  ماهان آخ.  نلرزاند را پایش و دست



 نبینم را قلبم های زدن پر پر که بود سخت چقدر

 بی با و کنم له پایم زیر تمام قساوت با را آن و

 : بگویم رحمی

 

 نمی وقت هیچ دیگه.  گردم می بر دارم من-

 فاحشه اون برای هم رو دروغا این.  ببینمت خوام

 ! دار نگه ها

 

 . گریستم های های و کردم خاموش را موبایلم و

 

 بریم؟ اینجا از خوای می-

 



 از.  شوم بلند کرد کمک.  کردم تایید سر با

 خلوت های رو پیاده در و شدیم خارج رستوران

.  کردم گریه سیر دل یک.  رفتیم راه میالن شهر

 که هرچقدر بود داده اجازه و بود کرده سکوت

 گریه دانستم می آنکه با.  کنم گریه دارم دوست

.  گفت نمی هیچ باز اما ، کند می اش عصبی هایم

 : گفتم هقم هق میان

 جان به.  شده تفاهم سوء … میگه … میگه-

 دختر دوست ، دختر اون که خورد قسم مادرش

 دنبالم داره روزه دو گفت.  هست اش خونه هم

 کرد؟ باور میشه مگه … مگه!  گرده می

 



 بزرگش بازوی پناه در و چسپاند خودش  به مرا

 او تایید منتظر داند می که دانستم می. داد قرار

 حرفها این کنم می آرزو احمقانه چه و هستم

 چقدر داند می که دانستم می.  باشد درست

 چون صدایش.  کند تایید را ماهان او دارم احتیاج

 .بود آتش روی آب

 

 … اما ، بگم اینو ندارم دوست اصال اینکه با-

 از خیلی اینجا.  بگه راست که داره احتمال

!  کنن می اجاره خونه نفره چند یا دو دانشجوها

 .باالست ها هزینه چون

 

 سرگرد؟ کنم چیکار … من …من-



 

!  من به بسپرش!  بکنی کاری نیست نیازی تو-

 . بوده چی قضیه بفهمم کنم می سعی

 

 هایم گریه میان و کردم نگاهش قدرشناسانه

 : گفتم

 !؟ کنم جبران چجوری-

 

 ! گازدار های بوسه اون با-

 

 خنده شبیه هم خیلی که ای خنده!  خنده زیر زد و

 ی خنده از نمایی با بود زهرخندی بیشتر.  نبود



 از و.  کوبیدم بازویش به مشت با!  واقعی

 و انداخت گل شرم از هایم گونه شب آن یادآوری

 همین به سرگرد و.  بست نقش لبانم بر خنده

 خوب چقدر.  کرد عوض را هوایم و حال راحتی

 که.  باشد داشته ها دوست این از آدم که هست

 و ، باشد حالت و حس و تو به حواسشان آنقدر

 ته آنقدر و ، کنند خوب را حالت باشند بلد آنقدر

 کنی احساس که باشد قرص بودنشان از دلت

 .دارد را هوایت اینگونه باال آن از خدا

 

 هم بعد و نم نم اول. کرد باریدن به شروع باران

 ! شدید



 کوچه شب نصف خلوت توی بارون!  بارون وای-

 و خشن سرگرد یک با!  ایتالیا های کوچه پس

 ! مهربون

 

 چشمان من و بود من روی ازباال اش خیره جنگل

 نگاه لبها آن به دوباره تا دزدیدم را پروایم بی

 ! نکنم

 

 ! پاییز-

 

 ! بله-

 



 که وقتی بود؟ حد چه در ماهان با ات رابطه-

 ! بود ایران

 

 . کردم نگاهش تعجب با

 ؟ پرسین می چرا-

 

 نداری دوست اگه البته!  کنجکاوی!  همینجوری-

 ! ندی جواب تونی می

 

 .زد چنگ دلم بر ها گذشته و کشیدم آهی

 ماهان.  گذشت می ماهان با روزهام بیشتر-

 بابام بار چند دونین می.  بود شده من از جزئی



 بخاطر اون ولی ؟ بیرون انداخت خونه از ماهانو

 خوندنا درس دلیل ماهان.  گرفت نمی دل به من

 ورزش شروع اصال.  بود من پیشرفت و

 اولین خودش.  بود ماهان اصرار به من تیراندازی

 می و برد می منو خودش. کرد انتخاب کالسمو

 دونید نمی.  نشستم می موتورش ترک اوال. آورد

 چقدر!  ماهان با سواری موتور داشت کیفی چه

 گوش تو زد یکی. دید بابام روز یه اما!  بود عالی

 دیگه گفت بهم!  من گوش توی هم یکی ، اون

 اون از.  بشینم کس هیچ موتور ترک ندارم حق

 کمک به و کرد جمع پوالشو ماهان بعد به روز

 بخاطر کارهاش ی همه.  خرید ماشین یه پدرش

 ترین غیرتی.  چرخید می من محور بر و بود من

 همه و محله جوونای ی سرکرده.  بود محله پسر



 بهشون چشمی گوشه یه داشتن آرزو دخترا ی

 م خیلی.  بندازه

 

. کرد می صدا طالیی فرفری مو منو.  بود غرور

 موسیقی عاشق ماهان!  عسلی چشم وقتام گاهی

 میالن موسیقی دانشگاه توی داره هم اینجا. بود

 .  خونه می درس

 

 همان با. داد می گوش فقط و بود کرده سکوت

 و گرفتم نفسی!  همیشگی اخم و جدی ی قیافه

 : دادم ادامه

 



 و من دوستی از وجه هیچ به اینکه با پدرم-

 منو نمیتونه دید می چون اما ، نبود راضی ماهان

 ماهان از شد ناچار ، نباشم اون با که کنه کنترل

. نذاره فراتر حدش از پاشو که بگیره مردونه قول

 کرد می کنترل خودشو خیلی ماهان همین برای

 یکبار حتی اون. نکنه خطا پا از دست من کنار تا

 تا کنم صبر گفت می بهم.  نشکست قولشو هم

 می خودش مال منو برگشت وقتی که ، برگرده

 کلمه یک حتی گفتن حق کس هیچ دیگه و کنه

 بود فشار تحت خیلی روزا اون.  نداره رو مخالفت

 ترک منو ، خانوادشو ، کشورشو کردن مجبورش. 

 مدتها تا و گرفتم افسردگی من ، رفت وقتی!  کنه

 طول خیلی. بودم کرده زندانی اتاقم توی خودمو

 البته که.  برگردم زندگی عادی روال به که کشید



 هم با شبمون هر های چت و ماهان کمک به اونم

 . بود

 کرده ریزی برنامه من روی تمام سالِ چند پدرم

 و کنکور های کالس اقسام و انواع به منو و بود

 ی رشته اینکه برای بود فرستاده حافظه و تقویتی

 های درس تمام اینکه با.  بشم قبول پزشکی

 هنر کنکور اما بودم آب فوت رو تجربی ی رشته

.  پدرم با لجبازی خاطر به فقط. کردم شرکت

 ازش اینجوری و دادم باد بر آرزوهاشو تمام

 عکاسی به ام عالقه االن البته.  گرفتم انتقام

 . هست بیشتر خیلی

 

 : گفتم و کردم نگاهش



 

 وجودت از جزیی نفر یک وقتی!  دونین می-

!  سخته خیلی کنه خیانت بهت اینکه باور ، میشه

 رو دختر اون خودم چشمای با شب اون اینکه با

 باور قلبم هنوز اما ، دیدم عور و لخت همونطور

 قلبم هنوز.  کنه می خیانت بهم ماهان که نکرده

 تلفن پشت که امشب!  میره داره دیدنش برای

 تا رفت دلم لحظه یک ، ببینمش کرد می التماس

 با من!  دیدنش برا بود زده لک دلم. کنم قبول

 بزرگ ما.  گرفتم بال و پر و شدم بزرگ اون

 هم عاشق ذره ذره و شدیم هم شکل و شدیم

 روز دو و روز یک عشقِ ، عشق این. شدیم

 بتونه اون و کنم پاکش دلم از بتونم که نیست



 دارم آرزو که میگم همین برای!  کنه فراموشش

 ! باشه داشته حقیقت تلفنش پشت حرفای

!  روح بی! سرد!  تلخ. بود جوری یک.  کرد نگاهم

 ! آشنایی اول روزهای همان مثل! تهی
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 سرگرد.  بازگشتم ایران به ماهان دیدن بدون

 قرار.  رفت ای هفته یک ماموریتی به بالفاصله

 با رابطه در را خود تحقیقات بازگشت از بعد بود



 این در.  کند شروع روبرتو دوستش آن و ماهان

 می التماس چقدر. دادم نمی را ماهان جواب مدت

.  بود زده جنون به سر.  بود شده افسرده.  کرد

 بانی و باعث که بخشد نمی را خود گفت می

 اگر میگفت. است شده تفاهمی سوء همچین

 و کند می رها را چیز همه ندهم را جوابش

 کند می را اینکار بود خورده قسم. ایران برمیگردد

 : نوشتم برایش. 

 

 ! بده زمان بهم کم یک-

 

.  بود قرار بی همچنان. گرفت نمی آرام دلش اما

 دوستانش از یکی طریق  از بازگشت که سرگرد



 به اقدام داشت دوری آشنای ایتالیا در که

 جواب خواست می که روزی. نمود تحقیقات

.  نبود دلم توی دل ، بیاورد برایم را تحقیقاتش

 در. زد می چنگ دلم به استرس و اضطراب چقدر

 به منتظر و هراسان و بودم نشسته اتومبیلش

 . بودم دوخته چشم اش جنگلی چشمان

 

 راست ماهان ، که بگم بهت باید میلم برخالف-

 ! گفته

 

 را جایش بهشت و شد خارج جهنم از دنیایم

 . گرفت

 



 دونم نمی من رو افتاده اتفاقی چه اونشب اینکه-

 زندگی توش ماهان که ای خونه دونم می اما ،

 نام به دیگه نفر یک با شریکی بصورت رو میکنه

 این به دختری و. کرده اجارش "آگاتا روبرتو"

 که آدریان پائوال نام به کنه می آمد و رفت خونه

 .  شده دیده روبرتو با عام مال در

 

 . کرد نگاه ام شده چراغانی چشمان به

 

 پابه منِ حرف به اما!  خوشحالی خیلی دونم می-

 رو رابطت!  کن گوش تجربه با ی گذاشته سن

 یکم. نگیر سر از قبل آزادی و راحتی به اون با

 تو که باشه چیزا خیلی شاید.  بمون سرسنگین



 که بهتره ببینی کمتری آسیب اینکه برای.  ندونی

 گفتگوهات مثال!  نباشی  در اون با قبل شکل به

 ها هفته آخر به فقط هرشب و شب هر جای به رو

 ! کن معطوف

 

 این از اینقدر که کردم روی زیاده شاید!  درسته-

.  کنم می امو سعی تمام.  دیدم آسیب اتفاق

 کنین صبر اما. ممنونم. کردین خوشحالم خیلی

 !؟ گذاشته سن پابه گفتین شما. ببینم

 

 ! گذشته ازم سالی و سن! دیگه آره-

 



 شیک و تر خوشتیپ جوونی هر  از که شما-

 مخصوصا!  هستین ها خیلی آرزوی!  ترین پوش

 نگاه طرز اون با!  پلیسی خشونت و جذبه اون با

 آدم قلب که!  تون آتشین و ترسناک های

 !  برین می رو کسی هر دل که شما!  وایمیسته

 

 در را جدیش نگاه.  کرد می گوش و بود جدی

 :گفت و  ریخت صورتم

 

 !کسی؟ هر دل-

 

 دارین؟ شک-



 

 نمی من ، گذشته حرفا این از!  دارم شک!  آره-

 من با زندگی.  بکنم خودم پابند رو کسی تونم

 می آسیب بشه وصل من به هرکس.  داره خطر

 زندگیم توی خودتو بزور هم تو خود همین.  بینه

 خواستم نمی اصال باشه یادت اگه!  کردی جا

 .باشیم دوست باهم

 

 گریه به منو قضیه این سر بار چند! یادمه-

 . انداختین

 

 ! بودی حرفا این از تر سرتق تو ولی! آره-

 



 گُنده و مُر و سُر و سالم هم االن که بینین می-

 ! نیفتاده اتفاقی برام که بینین می.  تونم جلو

 

 ! افته می بار یه اتفاق-

 

 برای کنین؟ ازدواج خواین نمی همین برای-

 کنین؟ نمی فکر حتی زنی هیچ به همین

 

 !کنم؟ نمی فکر که دونی می کجا از تو-

 

 :گفتم و کشیدم هینی

 



  شناسمش؟ می کنین؟من می فکر جدی-

 

 آناهید برای که اتفاقی.  کرد سکوت و خندید

 آنقدر.  بود کرده دگرگون را اش زندگی بود افتاده

 فکر اش زندگی در زنی هیچ به دانستم می که

 . کند نمی

 سنگین سر ماهان با.  کردم عمل اش توصیه به

 ترس و شُک این از بعد او.  کردم رفتار قبل از تر

 هفته آخر های چت به ،حتی من دادن دست از

 : گفت می.  بود راضی هم

 

 ترم یک فقط!  پاییزم نمونده برگشتنم به چیزی-

 این باالخره و میشه تموم!  سال نصف یه!  دیگه



!  پیشت میام و رسه می اتمام به لعنتی سال پنج

 و میام!  نداشتنت و دوریت از شدم خسته دیگه

 تونه نمی کس هیچ دیگه!  کنمت می خودم مال

 ! پدرت حتی!  بگیره من از رو تو

 

.  کردم می شماری لحظه آمدنش برای هم من

 هم با رفتنش از قبل.  بود تنگ برایش دلم چقدر

 باهم را هایمان اولین تمام بودیم گذاشته قرار

. بود مانده قولش سر او اینکه مثل.  کنیم تجربه

 عذاب!  خدایا آه … ام بوسه اولین … اما من

 به خوره مثل.  کشت می مرا داشت وجدانش

 ماهان به کردم می احساس. بود افتاده جانم

 آن یادآوری از اینکه بخصوص.  ام کرده خیانت



 کردم نمی پیدا بدی احساس ها بوسه آن و شب

 احساس و ، هایش لب شیرینی طعم برعکس. 

 ذهنم در بدجور داشتم بوسیدنش با که قشنگی

 چقدر!  کُشت می مرا همین و ، بود شده حک

 همراهیم بوسیدن در شب آن که بودم مدیونش

 کرد درک را هوایم و حال که بود مرد آنقدر.  نکرد

 وا از و فهمید را ام احمقانه و ناشیانه رفتار دلیل و

 که بود مرد کدام وگرنه. نکرد استفاده سوء دادنم

 از توان و تاب و قراربگیرد موقعیتی همچین در

 ورگل ترگل دختری مقابل در هم آن. ندهد دست

 از جوانتر سال شانزده  و سال و سن کم و

!  بود مرد کلمه واقعی معنای به سرگرد!  خودش

 زنی به و!  آناهید به شد ام حسودی لحظه یک

 کنار آینده در بود قرار که



 

 ! بگیرد قرار مرد این

 

 باشگاه مشترک دوستان از یکی برون بله مراسم

 خانه به سرگرد اتفاق به بود قرار.  بود تیراندازی

.  برویم مراسم به باهم همه آنجا از و روشنک ی

 نیامدنش اصلی دلیل و بود حامله دوماهه روشنک

 سرگرد چقدر. بود همین ایتالیا اردوی به

 غارش یار و دوست که شنید وقتی شد خوشحال

 . شود می پدر دارد

 

 ! علی امیر خودت نوبت شااهلل ان-

 !داداش گذشته ما از دیگه-



 پیر شدن پدر برای من بگی خوای می یعنی-

 شدم؟

 

 سرگرد چشمان در برقِ.  بودیم خندیده همگی و

 قالب در اورا.  بود خوشحال.  بود خاصی برق ،

.  کردم تصور چهارساله سه ی بچه دختر یک پدرِ

 مهربانی پدر چه. باشد پدر آمد می او به چقدر

 و کرد می لوس را دخترش وچقدر.  شد می

 می لوس مرا که همانطور!  خرید می را نازش

 . نداشت را ام ناراحتی طاقت و کرد

 امروز ی روزنامه و بود نشسته سالن در سرگرد

 شده اش شرمنده حسابی.  خواند می را صبح

.  باشم حاضر پیش ساعت یک بود قرار.  بودم



 که بودم کرده اصرار هرچه.  بودم مانده خواب اما

 می آژانس خودم من و نماند من منتظر و برود

 : بود گفته و بود نکرده قبول میایم و گیرم

 

 ساعت نیم از بیشتر شدنت حاضر کنم نمی فک-

 درسته؟!  دیگه بکشه طول

 

 چطور دونم نمی اصال. سرگرد جناب ببخشید-

 نیم از بیشتر کنم فک راستش.  موندم خواب

 ! بکشه طول ساعت

 

.  کرد نگاهم و برد باال را ابروهایش تای یک

 . کردم مدعا پر کمی را لحنم



 

 و شرط تا صد!  دیگه خودتونه تقصیر خب-

 بخاطر فقط اونم گذاشتین محدودیت و شروط

 !  مختلطه عروسی اینکه

 

 ! خب-

 

 کنسل رفتین داشتم آرایشگاه قرار خب … خب-

 باید ، ندادین اجازه که چون حاالم!  کردین

.  کنم آرایش خودم و  کنم درست موهامو خودم

 آماده خاطر بهمین.  بکنم باید خودم رو کارا همه

 . کشه می طول شدنم

 



 : گفت و شد تر نزدیک من به

 

 می که بکنی رو اینکارا بود قرار اگه!  من عزیز -

 توی رو خودت نبود نیازی دیگه ، آرایشگاه رفتی

 ! بندازی زحمت

 

 . کردم می نگاهش وری یه

 !؟ چی یعنی-

 

 هیچ ، آرایشگاه بری ندادم اجازه وقتی یعنی-

 فقط یعنی.  بدی انجام نباید رو کارا این از کدوم

 شال یه و سرت پشت کنی می جمع موهاتو



 هم و بیاد مهمونی به هم تا پوشی می شیک

 برای ساده آرایش یه یعنی.  نشن پیدا موهات

 ! کافیه مهمونی این

 

 :گفتم و نشستم صندلی روی دلخور

 ! دیگه زورگویین-

 

 .زد محوی لبخند

 های سختی نادرشاهی سرگرد با دوستی-

 ! داره خودشو

 



 های زورگویی آن از!  واقعی معنای به. بود گو زور

!  رفت می ضعف و غش برایش دلت که دلچسب

 را باال طبقه راه کنان غرغر و نیفتادم تا و تک از

 . گرفتم می پیش در

 

 همه اونجا!  ببین ؟حاال مگه میشه چی آخه-

. رسیدن خودشون به حسابی و کردن خوشگل

 .میام نظر به تر ریخت بی همه از که منم فقط

 

 :گفت که شنیدم را آرامش صدای و

 لعاب و رنگ این به نیازی چه زیبایی این به تو-

 !دختر؟ داری

 



.  شنیدم اشتباهی من یا گفت را همین دانم نمی

 : گفت آن بند پشت

 

 ! خانوم پاییز داری وقت ساعت نیم فقط-

 

 ساعت نیم توی چطور من حاال. بود کرده ام هول

 را بلند موهای این هم و گرفتم می دوش هم

 خوب باز شدم؟ می حاضر هم و کردم می خشک

 موهایم و کنم آرایش خواستم نمی  اجباراً که بود

 دوش و حمام توی پریدم سریع.  دهم حالت را

 را لباسیم ی حوله که بودم هول آنقدر اما.  گرفتم

 زیاد اتاقم تا حمام ی فاصله. گذاشتم جا اتاق در

 حمام در قبل روز چند که کوچکی ی حوله.  نبود



 تا بزور.  کشیدم خود دور به را بودم گذاشته جا

 سرک و کردم باز را در. رسید می رانم باالی

 قدم چند با دویدم می اگر. نبود خبری. کشیدم

 سالن از اینکه بدون رسیدم می اتاقم در به

 را تصمیمم درنگ بی. باشد داشته وجود دیدی

 چکه بدنم و موها از آب درحالیکه و کردم عملی

 دویدن به شروع و گذاشتم راهرو در پا کرد می

 . کردم

 روی پایم ناگهان که بودم رسیده اتاقم در به

 با شدت به و خورد سر راهرو خیس سرامیک

 جیغ ناخودآگاه و کردم برخورد زمین به باسن

 مچ حالیکه در.  شد خارج دهانم از خراشی گوش

 کرد می درد شدت به لگنم و سوخت می پایم

 دنبال به که شنیدم را سرگرد هراسان صدای



 همان در.آمد می باال ی طبقه به جیغم شنیدن

 خود روی بزور را پارچه نیمچه همان زار حالِ

 مخفی را بدنم حساس نقاط حداقل تا کشیدم

 . کند

 

 !؟ بود چی صدای این ؟ شد چی! ؟ پاییز-

 

 آن با هم آن من شدن درازکش ی صحنه با و

 شد روبرو زمین روی حالت آن در برهنه نیمه بدن

 . زمین توی بروم خواستم می خجالت از که وای.

 

 . شم بلند تونم می خودم … من!  نیاین -



 

 بود ام حوله روی دستم یک حالیکه در زمان هم و

 نمایش معرض به را وندارم دار ی همه و نیفتد تا

 گاه تکیه عنوان به را دیگرم دست کف ، نگذارد

 شوم بلند که کردم تالش  و دادم قرار زمین روی

 احساس پایم مچ و لگن در دردی چنان اما ،

 روی دوباره و رفت سیاهی چشمانم که کردم

 در و آمد سمتم به ناچار سرگرد. افتادم سرامیک

 و کشید می پی در پی و کوتاه های نفس حالیکه

 می را تالشش تمام و بود شده سرخ بناگوش تا

 ، شود قفل صورتم روی فقط نگاهش که کرد

 : گفت غرزنان و کشید موهایش در دستی

 



 کسی ؟ وضعشه چه این آخه-

 

 آب رو راهرو کل بیرون؟ میاد حموم از اینجوری

 ؟ کردی می خشک خودتو اول نباید!  برداشته

 نداشتی؟ این از تر بلند حوله یعنی

 

 می گریه دارم درد شدت از من دید که وقتی اما

 :گفت و نشست کنارم دوزانو دلجویانه کنم

 

!  عزیزم باش آروم!   خوام می معذرت  … اوه-

 کنه؟ می درد کجات بگو

 



 : گفتم زار حال همان با

 !لگنم و پام مچ-

 

 دور.  شد بلند دوباره کالفگی و ناچاری روی از

 و کند چکار دانست نمی.  چرخید می خودش

 .کند بلندم چطور اصال

 

 ! دکتر ببرین منو. میرم می دارم سرگرد-

 

 از اول باید!  نکن گریه پاییز … باشه … باشه-

 اون!  کنم بلندت سرد و خیس زمین این روی

 حوله!  تنت روی بکش درست المصبو ی پارچه



 مواظب چرا اومده؟ حوله قحطی کوچیکی؟ این به

 باشه؟ شکسته پات خوبه حاال!  نیستی خودت

 

 و کرد جمع سرم زیر از را بلندم موهای اول بعد

 به را بدنم به دیدش تا کرد پخش تنم روی

 و گردن زیر را دستش یک بعد.  برساند حداقل

 پاهای زیر را دیگرش دست و برد خیسم ی شانه

.  کرد بلندم جا از قدرت با و گذاشت ام برهنه

 دور را دیگرم دست و بود حوله روی دستم یک

 بودم چسبیده سفت را او و بودم انداخته گردنش

 چشمانم فقط. کردم می ناله و آه درد شدت از و

 دستش پوست. بود داغ بدنش.  کرد می نگاه را

 برهنه های شانه و گردن با مستقیم تمام در که



 موهای.  سوزاند می را تنم ، بود زانوهایم و ام

 پر و گرم های نفس.  داد می قلقلکم دستش

 شدت به قلبش.  خورد می صورتم توی حرارتش

 را اش سینه ی قفسه خواست می و کوبید می

 تب. شدم نگرانش آن یک که تند آنقدر. بدرد

 لحن حتی ، چشمانش ، بدنش ؛ بود کرده

 خیس را لباسش تمام!  بود تبدار انگار صدایش

!  مهمانیش تیپ به بودم زده گند و بودم کرده

 گریه با که صدایم و بود کرده قرارم بی درد

 : شد می شنیده سختی به بود همراه

 

 ! دارم درد خیلی سرگرد-

 



 : گفت نجواگونه و آرام

 فقط!  میشه تموم!  عزیزم دکتر برمت می االن-

 ! کن تحمل کم یک

 

 کشید رویم را پتو سریع و خواباند تختم روی مرا

 و قرمز و تبدار نگاه تیررس از بدنم تا

 . بماند دور بازیگوشش

 

 کنه کمکت و بیاد تا مارال دوستت سراغ رم می-

 . کنی تنت لباساتو

 

 . گوشیمه توی شمارش.  بزنین زنگ بهش-



 

 مثل.  رساند را خودش دقیقه پنج زیر مارال

 خیلی سرگرد. نگران و آماده و حاضر همیشه

 کمکم خواست او از و داد توضیح برایش سریع

 و شد می وارد اتاق به مارال حالیکه در بعد.  کند

 به را هایش توصیه بود ایستاده اتاقم در دم او

 :کرد ادا دستوری حالت

 

.  رفته در احتماال. کنه می درد لگنش و پاش مچ-

 تا باشه احتیاط با کنین می تنش لباس وقتی

 تنش حسابی و درست لباس یه. نیاد دردش

 پشت بعد کنین خشک یکم اول موهاشو. کنین

 شال. بپوشونین روسری با و کنین جمع سرش



!  بیفته سرش از مدام و باشه ول و شل که نباشه

 .نکنید معطل زیاد فقط

 

 درشت چشمان زیرک و تیز مارالِ. رابست در و

 : گفت و دوخت من به را اش شده

 

 خودم جان به زنه می مشکوک!  من خدای!  واو-

 اینطور که دیدت روزی و حال چه توی مگه! 

 مرد!  شده قرمز چشماش و لرزه می صداش

!  دختر انداختی روزی و حال چه به رو گنده

 مجبور رو بیچاره و افتادی جلوش لخت همینجور

 هرکی ؟! تخت روی بذارتت کنه بلندت کردی

 !  میشه دیوونه باشه



 

 ذره یه.  بکن گفت که رو کاری زودباش االن -

 چی همه به حواسش! ها نشه ور اون ور این

 . هست

 

 .کشید سوتی و زد کنار را پتو

 حالیه چه االن بدبخت ببین! ؟ دیدتت اینجوری-

 پوست و سپید بدن و تراش خوش لنگای این!

 عطر و صابون و شامپو بوی این و نرم و شفاف

 بخدا … و خیس تن و افشان موهای و بدن

 دوازده ده که کسی اونم!  حرفه خیلی نشه دیوونه

 ! بوده ریاضت توی ساله
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 !  بوده ریاضت توی ساله ده که کسی اونم-

 

 !!!! مارال-

 

 دستورات ، خندید می ریز ریز درحالیکه مارال

 کرد ام آماده وقتی و کرد اجرا مو به مو را سرگرد

 : گفت سرگرد به رو و کرد باز را در

 



 .آمادست دستوراتتون مطابق!  بفرمایید -

 

 وارد زد می قدم اتاق در جلو نگران که سرگرد

 بلندم دستانش روی دوباره و آمد سمتم به و شد

 اش تن و بود شده تر آرام چشمانش جنگل. کرد

 حین در!  تر آهسته قلبش ضربان و تر خنک

 : گفت می گوشم در رفتن

 یه ، نباش نگران.  بیمارستان رسیم می زودی-

 زبون این. میشه خوب سادست دیدگی ضرب

 می!  شی آماده زود کردم ات هول که بشه الل

 یه بشه فدات امیرعلی. عزیزم داری درد دونم

 ! بیار طاقت خورده

 



 شد نمی باورم که بخدا.  بود رفته یادم هایم درد

 یا برم می بسر هپروت در دارم کردم می فکر و

 دارم بیهوشی عالم در و ام شده بیهوش هم

 و قشنگ حرفهای این با را او که بینم می خواب

 کمال در مرد این!  دیدم می احساس از پر

 و قشنگ های احساس از پر ، خشکی و جدیت

 می ام زده شگفت همیشه مرد این!  بود رنگارنگ

 ! بود جنس اصل ، مرد این!   کرد

 

 اتومبیلش جلو صندلی روی تمام احتیاطِ با مرا

 به. خواباند ممکن جای تا را صندلی و گذاشت

 که همانطور. رفتیم بیمارستان به مارال اتفاق

 ولی ، بود رفته در پایم مچ بود زده حدس سرگرد



 یک و بود ندیده جدی آسیب لگنم خوشبختانه

 و پدر.  بود خفیف و ساده خیلی خوردگی ضرب

 داشت درحالیکه مارال و رسیدند راه از هم مادرم

 من کارهای روی قدیم رسم به خودکار بصورت

 کرد تعریف برایشان ، گذاشت می سرپوش

 کمکم و بوده کنارم ام خورده سُر که هنگامی

 بوده منتظرمان در دم که سرگرد هم بعد و کرده

 نگاه سرگرد به. است رسانده بیمارستان به مارا

 حالت به را سرش دروغ اینهمه شنیدن با.  کردم

 به را ناراحتش نگاه و داد تکان تاسف و افسوس

 ناراحت چه از دانستم نمی دقیقا.  دوخت من

 من برای که اتفاقی یا ، ها دروغ این.  است

 یا برهنه نیمه حالت آن در من دیدن یا بود افتاده

 موقعی خیسم بدن با دستش کردن پیدا تماس



 در من ازدیدن بعد کردنش تب یا کرد بلندم که

  … یا حالت آن

 

 سرگرد.  کردم می استراحت باید هفته سه دقیقا

 گاهی از هر مارال.  بود رفته اجباری ماموریتی به

. کردیم می صحبت دری هر از باهم و زد می سر

 ، دانشگاهمان ، ها گذشته ، سرگرد ، ماهان از

 او به من و بود نگران … ، خواستگارانش

 رابطه و کند می فکر اشتباه که بودم داده اطمینان

 . است دوستانه کامال سرگرد و من ی

 

 در حداقل! پاییز کنم نمی فکر اینجوری من ولی-

 ؟ گفتی ماهان به راجبش تو!  اون مورد



 

 . نشدم جزییات وارد خیلی!  بیش و کم آره-

 فکرای دور راه و  فاصله این با خواستم نمی چون

 .کنه خودخوری خودی بی و بزنه سرش به الکی

 

 مشکلی سرگرد حضور با چی؟ برگرده وقتی-

 نداره؟

 

 که بگیره جاشو نیست قرار!  نه که معلومه-

 جای کی هر! باشه داشته مشکل باهاش بخواد

 شوهر میشه هم اون دوسته این!  خودش

 !ایشااهلل

 



 ! بگیر شوخی روبه چیز همه حاال!  تو دست از-

 

 اولین ماموریت از برگشت از بعد ، امیر سرگرد

 را در مادرم.  بود من از عیادت کرد که کاری

 گرفت تحویل او از را گل دسته و کرد باز برویش

 نشستن به را او و رفت استقبالش به پدرم. 

 و بودم نشسته نفره سه مبل روی. کرد دعوت

 را دنیا انگار دیدنش با. بودم کرده دراز را پاهایم

 : گفتم زیادی شوق و ذوق با. دادند من به

 

 دیر چقدر!  اومدین خوش!  امیر سرگرد!  هییییع-

 !  کردین

 



 نگاه آن از و کشید خجالت مادرم و پدر مقابل

 رفتاری چه این" که فرستاد برایم توبیخی های

 "!  باش دار خویشتن کم یک ، دختر هست

 و بار و کار راجب هم با و بود نشسته پدرم کنار

 مردان ی عالقه مورد موضوعات و ماموریت

 صحبتش میان گاهی از هر. کردند می صحبت

 را کرده بغ منِ و فرستاد می من برای هم نگاهی

 حوصله آنها های بحث از کالفه که  نگریست می

 کافی خانه در ماندن هفته دو. بود رفته سر ام

 حرف من با باید و بود آمده سرگرد که حاال ، نبود

 بودم مجبور ، کرد می احوال و حال و زد می

 یک.  کنم تحمل هم را ها حرف این شنیدن

 : گفت پدرم به رو سرگرد گذشت که ساعتی



 

 بیرون ببرم رو پاییز میخوام بدین اجازه اگه-

 حسابی موندن خونه تو کنم فکر.  بزنیم چرخی

 ! برده سر حوصلشو

 

 پاییز برای.  نیست مشکلی.  کنم می خواهش-

 ! خوبه هم

 

 خانه برود شد قرار.  کردم نگاهش خوشحالی با

 . برگردد و کند لباس تعویض و بگیرد دوش و اش

 



 حاضر هم من. آمد دنبالم سرگرد بعد ساعت یک

 و گرفت را بغلم زیر آرام.  بودم منتطرش آماده و

 .شدیم خارج خانه از و کردیم خداحافطی

 

 گیره می درد پام اینجوری کنین؟ نمی بغلم چرا-

! 

 

 نکردیم کارو یکی این پدرت جلو! ؟ چی دیگه-

 . بکنیم اینم که

 

 اتومبیلش سوار سختی به زدم می غر حالیکه در

 . شدم



 

 پام!  شد می چی کردین می بغلم اگه انگار حاال-

 ! خورده پیچ پام مچ ناسالمتی!  خب گرفت درد

 

 .کرد حرکت به شروع و خندید غرغرهایم به

 بریم؟ کجا خب-

 

 ب تونم می کجا پا این با من آخه-

 

 !  خوب پسر یام

 



 انتخاب شو یکی تونی می.  میدم پیشنهاد تا دو-

 . کنی

 

 .شنوم می خب؟بفرمایید-

 

 و بگردیم خیابونا تو ماشین با اینکه یکی-

 !شه شب تا وبگردیم  بگردیم

 

 !خب؟-

 

 ! من آپارتمان بریم … اینکه دوم پیشنهاد و-

 



 :گفتم خوشحالی با

 که این بدین؟ نشونم خونتونو میخواین یعنی-

 ! عالیه

 

 بی و گازدار های بوسه و بغل اونجا رفتیم فقط-

 ! نداریما اینا و خوردن لیز لباس

 

 بازویش به مشت با و کشیدم ای کننده کر جیغ

 . کوبیدم

 ! کردم عمد به رو اینکارا مگه! بدین خیلی خیلی-

 



 من به را آرامش اش خنده. دل ته از.  خندید

 حالش اینکه از ناشی آرامشی.  کرد می تزریق

 .ها قبالً از بهتر حداقل.  است خوب

 

 شوم پیاده کرد کمکم و برد پارکینگ به را اتومبیل

. 

 

 !کنین؟ بغلم نمیشه! نیست بابام دیگه که اینجا-

 

 پشت حرف تا هزار! هستن که من های همسایه-

 ! میارن در سرم

 



 چی؟ مثال-

 

 ! خونه آوردم دختر اینکه مثال-

 

 :گفتم باشیطنت

 !نیاوردین مگه-

 

 :گفت جدی و برد باال را ابروهایش تای یک

 توی خودتو نبینم.  نیست جالب هم اش شوخی-

 !  ها بدی قرار هایی مقایسه همچین

 



 رفتیم می آسانسور سمت به درحالیکه بعد

 : گفت غرزنان

 بد بچسبی من به کمتر کم یک حاال!  بابا ای-

 هم نکنی حلقه کمرم دور دستتو کن باور! نیستا

 ! بیای تونی می

 

 خانه وارد و رفتیم  ششم ی طبقه به آسانسور با

 در!  مرتب و تمیز و شیک آپارتمانی. شدیم اش

 دست دو روی ناگهانی حرکت یک با بست که را

 ترس از جیغم که جوری. کرد بلندم قدرتمندش

 و انداختم گردنش دور را دستم. رفت هوا به

 :گفتم

 



 ! سرگرد نندازین منو-

 

 ! بندازمت حقته-

 

 جلو ی نفره سه های مبل از یکی سمت به

 اما.  بنشاند آن روی مرا خواست و رفت تلویزیون

 : گفتم و چسبیدم سفت را گردنش من

 

 و اینور کشون کشون خودم پا این با میاد دلتون-

 رو خونه اول نمیشه ؟ ببینم خونتونو ور اون

 ؟ بشینیم بعد بدین نشونم

 



 امر!  خانوم پاییز شماست دور ، دور که فعال-

 . کنم اطاعت من تا بفرمایید

 

 از خانه. داد نشانم را خانه کل حال همان در و 

 یک و بزرگ سالن یک.  میزد برق تمیزی

 سرویس و حمام دو و.  خواب یک و  آشپزخانه

 توی دیگری و خواب توی یکی که بهداشتی

 و بود عکسی قاب آرایش میز روی. بود سالن

 نگاهم.  شان عروسی عکس.  هم دیوار روی

 و مهربان و زیبا دختری.  بود خیره آناهید روی

 ! لطیف

 



 جناب ها نخوردین تکون تخته به بزنم ماشااهلل-

 ای چهره و سفید موی تار چند فقط!  سرگرد

 ی نتیجه تر درشت هیکلی البته و تر پخته

 خیلی هم خانومتون!  بوده سال چند این گذشت

 ! خوشگلن

 

 می رضایت بانو پاییز ، اوصاف این از بعد حاال-

 بفرمایند؟ اجالل نزول که دن

 

 :گفتم و خندیدم

 ! حتما بله-

 



 و کش و نشاند مبل روی آرام و احتیاط با را من

 . داد کمرش به قوسی

 ! شدیا سنگین-

 

 برگشت وقتی.  کند عوض را لباسش تا رفت

 شلوار و بود پوشیده طوسی کوتاه آستین تیشرت

 آن در اش ورزیده بازوهای!  مشکی خانگی

 می خودنمایی بیشتر خیلی کوتاه آستین تیشرت

 چند ندرت به که اش پرپشت موهای آن با ، کرد

 آشپزخانه به. شد می دیده آن در سفید موی تار

 روی سلیقه با و آورد خوراکی عالمه یک و رفت

 پلی فیلمی. کرد نزدیک من به را میز و چید میز

 آن.  نشست کنارم ای نفره تک مبل روی و کرد



 و کردیم بازی نرد تخته و دیدیم فیلم شب تا روز

 .  خندیدیم و کردیم تعریف خاطره کلی

 به شروع و بست کمر به پیشبند شام موقع

 اش آشپزخانه اپن روی هم را من. کرد آشپزی

 ای حرفه مثل. شد پاستا پختن مشغول و نشاند

 و کرد می سرخ و کرد می رنده و کرد می خرد ها

 کسی چه.   بود عیار تمام کدبانوی یک خالصه

 آن با نادرشاهی امیرعلی سرگرد کرد می باور

 و ترسناک صدای آن و غرورش و ابهت و جدیت

 اش جدی و خشک و سرد رفتار آن و خشنش

 تام قلبی رضایت با و آشپزخانه پیشبند با حاال

 هم دستپختش کند؟ می آشپزی من برای دارد

 نخورده پاستایی همچین حاال تا.  بود معرکه

 .بودم



 

 ! امیر سرگرد عالیه-

 ! اومده خوشت که خوبه-

 ؟ کنین می آشپزی همیشه-

 

 نمی بیرون غذای زیاد ، ام خونه وقتی من-

 هم. کنم می پز و پخت خودم بیشتر. خورم

 دارم من باالخره.  تره سالم هم لذتبخشیه تفریح

 جوونا شما مثل نمیتونم و ذارم می سن به پا

 ! معدم توی بریزم رسید دستم دم هرچی

 



!  سالتونه هفتاد انگار سن به پا میگین همچین-

 کارای هنوز تازه!  سالتونه هفت و سی فقط شما

 بچه!  بگیرین زن باید!  مونده زندگیتون اصلی

 یه و عسل قند و زبون شیرین دختر یه!  شین دار

 دنیا این به خودتون مثل بامرام و شیطون پسر

 مثل باشه سبز هم شون هردو چشمای!  بیارین

 ! خودتون

 لبی ی گوشه ی خنده.  رفت غنج افکارم از دلم

 :گفت و کرد

 

 ! قشنگیه فانتزی-



 تر لب کافیه!  کنه پیدا واقعیت تونه می خب-

 می براتون شهر این دخترای ی همه!  کنین

 ! میرن

 

 .کرد نگاهم نفوذ پر

 .کنم نمی گمون! ؟ شون همه-

 

 :دادم ادامه و نشدم متوجه را کالمش ی طعنه

 هر آرزوی نهایت شدن شما همسر!  معلومه-

 چشمای!  مرد یه از خوان می چی دیگه!  دختریه

 با وقتی نمیره یادم رو مادرتون نگران و مشتاق

 شما ی بچه شدنش، دار نوه راجب حسرت

 د داره حق اونم خب. کرد می صحبت



 

 ! یگه

 

 نمی!  حرفاست این از تر پیچیده من زندگی-

 از عمر آخر تا و باشم داشته کنارم رو کسی تونم

 ممکنه شغلم و من بخاطر که موضوع این نگرانی

 . ببینم چشمام جلو رو مرگ ، برسه آسیب بهش

 

 سختش درحالیکه انگار بعد و کرد سکوت کمی

 :گفت ، کند سوال بود

 خبر؟ چه  ماهان پسره اون از-

 



 زنم می حرف باهاش یکبار ای هفته راستش-

 ! دیگه معلممه دستور!  براش ژستم توی فعال.

 

 :گفت و زد پوزخندی

 ! کردی می گوش حرفمو چی همه توی کاش-

 

 ؟ نکردم گوش کجا خب-

 

 .کرد اشاره موهایم به

 دست کسی ، بپوشونیشون اگه انگار!  موهات-

 ! گلوت رو گذاشته

 



 . کشید را موهایم همزمان و

 

 . کنم می گی خفه احساس خب! آی-

 

 و طوالنی!  ای خنده هیچ بی!  کرد نگاهم عمیق

 و صورتم روی دائم که چشمانی با!  نفوذ پر

 :گفت و کرد مکثی بعد. رقصید می موهایم

 ؟ بافیشون نمی هیچوقت چرا-
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 بافیشون؟ نمی هیچوقت چرا-

 

 ولی.  بافتشون می برام مامانم بودم که کوچیک-

. افتاد من و اون سر از دیگه شدم که بزرگتر

 ! خب نیستم بلد خودمم

 

 ببافم؟ برات من خوای می-

 

 !بلدین؟ مگه-

 



 ! نداره کاری!  آره-

 

 !بافتین؟ می هم رو آناهید موهای-

 

 راجب نامربوط حرفی و شدم زده هیجان باز

 اش چهره که دیدم. پرید دهنم از اش گذشته

 سریع.  گذاشت بشقاب در را قاشق و شد درهم

 .کنم جورش و جمع تا گرفتنم را حرفم ی دنباله

 

  ، بافتین می قبال واقعا بدونم که صورتی در فقط-

 که راه سر از آخه. دستتون سپرم می موهامو

 ! نیاوردمشون



 

 : گفت و انداخت من به چشمی ی گوشه نگاه

 ! حالجم مرده چند برم نشونت تا بیا-

 

 به شروع ای حرفه خیلی و نشست سرم پشت

 موهایم بود مراقب کامال. کرد موهایم بافتن

 واقعا. گفت می راست. نیاید دردم و نشود کشیده

 از نازکی ی دسته شد تمام که کارش.  بود بلد

 بافت اینگونه و پیچید آخر غالف دور را موهایم

 به رضایت با حالیکه در بعد. بست را موهایم

 غبغب به بادی کرد می نگاه کارش ی نتیجه

 :گفت و انداخت



 اینهمه اینکه با. شد نمی بهتر این از!  بفرمایید-

 ! بود مونده یادم خوب اما ، گذشته سال

 

 : گفتم و کشیدم دست را مویم بافت

 ! ای حرفه و تمیز چقدر! آفرین-

 

 قشنگ.  دیدم را موهایم و آورد ای آینه برایم

 جوری.  شده تماشایم محو که دیدم. بود شده

 متوجه.  کشیدم خجالت که کرد می نگاهم

 به سریع و شد بلند جایش از.  شد معذوریتم

 داخل را دستش درحالیکه و رفت آشپزخانه

 : گفت همانجا از فرستاد می موهایش

 



 . کنم درست قهوه خوام می-

 

 دستش دو  که دیدم و.  زد برق به را ساز وقهوه

 و بود من به پشتش و بود داده تکیه کابینت به را

 ناراحت چیزی از … انگار و.  بود کالفه … انگار

 . نمود می درمانده …وانگار.  بود

 اینهمه سرگرد.  گذشت خوش حسابی شب آن

 را تنهاماندنم خانه در هفته دو و را نبودنش مدت

 مان ی خانه مقابل را اتومبیلش وقتی.  کرد جبران

 دوختم او به را خوابالودم و خسته نگاه داشت نگه

 :گفتم و

 



.  بود خوب خیلی! ممنون امشب و امروز بابت-

 اجازه.  ببینم رو خونتون دادین اجازه که ممنون

 هستم متوجه.  ببینم رو آناهید های عکس دادین

 راه خونه به رو زنی هیچ همسرتون از بعد که

 برام این.  بودم نفر اولین من و  بودین نداده

 ! خیلی. داره ارزش خیلی

 

 بندش پشت که ها همان از.  زد محوی لبخند

 گرمش آغوش از و کنی بغلش داشتی دوست

 از را نفوذش پر نگاه حرفی هیچ بی. ببری بهره

.  شوم پیاده کرد کمکم و شد پیاده و گرفت من

 .  رفت و سپرد مادرم به مرا ساختمان در جلو



 خوبی دوست همچین میتوانست کسی دانم نمی

 هرحال به اما!  نه یا داشتم من که ، باشد داشته

 را خدا زندگیم در حضورش و وجودش بخاطر

 این در من برای بود بهترین او.  کردم شکر

 بودم امیدوار و ، دلتنگی و فراق سخت روزهای

 کمتر را فراقش و دلتنگی غم برایش هم من

!  دیگر هستند همین برای ها دوست. باشم کرده

 باشند کنارت تا.  بدهند تو به بهتری احساس تا

.  بریزند اشک تو با و بخندند تو با و کنند درکت و

 ! کنند تر قشنگ برایت را دنیا تا

 

 



 از بعد ماهان امروز.  بود رسیده فرا موعود روز

 و بیست.  گشت بازمی وطن به دوری سال پنج

 سال شش و بیست حاال و رفت که بود ساله یک

 درد سال پنج.  بود دور من از سال پنج.  داشت

 شب چه و شد ریخته جانم به ذره ذره فراقش

 روزها چه و ریختم اشک او از فراق در که هایی

 کشید پر سویش به و شد تنگ دلم او نبود در که

 حقمان در پدرش و پدرم که ظلمی دانم نمی. 

 آنقدر من اما ، نه یا نوشتند می تاریخ در را کردند

 می سختی به که شدم اذیت اتفاق این بخاطر

 ، آمد می ماهانم امروز. ببخشمشان توانستم

 بخاطر اینکه وجود با.  ام زندگی ادوار تمام عشق

 مگر اما ، بود چرکین هنوز دلم میالن در قضیه آن

 بود قرار وقتی نکرد پرواز خوشحالی از شد می



! ؟ بازگردد سویت به ات چندساله و دیرینه یار

 از و بود گفته را پروازش دقیق ساعت ، قبل روز

 بود گفته.  بروم استقبالش به بود خواسته من

 بدجور آخرها این و ندارد تحمل توان دلش دیگر

 دلتنگی تمام وجود با ، اما من.  کند می قراری بی

 نمی.  نرفتم فرودگاه به ، هایش دلتنگی و هایم

 کرده فراموش را مهم اتفاق آن کند فکر خواستم

 پرواز بود سخت چقدر. ام انگاشته نادیده یا ام

 این بود سخت چقدر!  ماهان سوی به نکردن

 مارال. نرفتم و کردم مقاومت اما!  داری خویشتن

 از یکی ی خانه در جشنی شب فردا برای مانی و

 داده ترتیب ماهان بازگشت برای دوستانمان

. بودند دعوت مشترکمان دوستان تمامی و بودند

 جشن همان به دیدارش برای بودم گرفته تصمیم



 ماهان که نداشت خبر هنوز باباحسام. بروم

 او به داشت جرئت کسی چه. است بازگشته

 فرودگاه از مارال بازگشت منتظر بیصبرانه.  بگوید

 پر مرغ مثل و نبود دلم توی دل صبح از. بودم

 :گفت می مادرم.  رفتم می ور آن و ور این کنده

 

 گردی؟ می چیزی دنبال پاییز؟ شده چیزی-

 

 ! رفته سر حوصلم … فقط!  نه من؟-

 

.  دخترم باشی شغل یه فکر به کم کم باید-

 ش تموم ات درس



 

 شغلی یه یا بدی تحصیل ادامه باید یا حاال ، ده

 !  کنی پا و دست خودت برای

 

 می فکر بهش دارم خودمم. لیال مامان میدونم-

 . کنم

 

 بی من و اتاق توی رفتیم دو هر آمد مارال وقتی

 :گفتم صبرانه

 ! کن تعریف باش زود-

 



 نمیدونم دارم هیجان بس از!  پاییز وای-

 . بگم برات چطوری

 

 اعال ملکوت به دارم که بینی می!  دیگه بگو خب-

 . پیوندم می

 

!  پاییز وای. میگم االن.  نکن هولم باشه باشه-

 چه وای.  بود کرده تغییر چقدر ماهان دونی نمی

 دیگه.  ای قیافه و تیپ چه.  بود زده هم به هیکلی

 حسابی.  نبود خبری الغرمردنی ماهان اون از

 ساخته بهش ایتالیا هوای و آب.  بود شده ورزیده

 اینکه خالصه.  بود شده تر باز روش و رنگ و بود

 پای به هنوز البته!  خودش واسه بود شده مانکنی



 بدجور گمونم!  خب اما ، رسه نمی جونت سرگرد

 وقتی. بود تو دنبال فقط چشاش!  ببره دل ازت

 دمق حسابی.  شد ناراحت بدجور نیومدی فهمید

 میای شب فردا گفتم بهش وقتی ولی. شد

 .گرفت آروم کمی مهمونی،

 

 زد؟ می حرف چی از-

 

 میده رو هاش ویدیو موزیک بزودی گفت می -

 رو  ویدیو موزیک چندتا این جا همون.  بیرون

 و کرده می کاراشو ایران توی برادرش و ساخته

 انگار بوده، ارشاد وزارت مجوز دنبال براش

 .  شده انجام مراحلش بیشتر



 

 زمان هر از تر زده هیجان من و گفت می مارال

 تپش شدت. بودم ماهان دیدار مشتاقِ دیگری

 جا یک و بود گرفته گُر بدنم. شد نمی کم قلبم

 و شب فردا تا چطور حاال.  نداشتم قرار و آرام

 انتظار بود سخت چقدر.  کردم می صبر دیدارش

 ! سال پنج از بعد آنهم ، شب فردا تا دیدارش

 

 

 

                          ******* 

 



 

 امیرعلی

 

 

 می سختی به من دل و است تاریک خانه هنوز

 یادآوری.  فشارد می را گلویم بغض.  تپد

 بلند سختی به.  کند می مچاله را قلبم او برگشتن

 های چراغ.  بنوشم آب ای جرعه تا شوم می

.  روم می آشپزخانه به و کنم می روشن را خانه

 اتفاقات.  گذرد می ماهان برگشتن از وقتی چند

 ساعت چند همین تا را ایران به ورودش ی لحظه

 کند پرواز خواهد می ذهنم باز و کنم می مرور قبل

.  پاییز سمت به.  قبل وقت چند همان به برود  و



 اتفاقات تمام و خورد پیچ پایش مچ که زمانی به

 برهنه و ظریف تن.  پیوست وقوع به که روز آن

 که ناآرامم قلب ، گرفت جای دستانم روی که اش

 ، کرد می قراری بی پایش مچ به آسیب خاطر به

 ، ریخت می شب آن که دردی روی از های اشک

 می را دختر این من که کرد مطمئنم یقین به

 . خواهم

 آپارتمانم به را پاییز خاطر طیب با خودم وقتی

 چرخاندمش خانه دور تا دور دستانم روی  و بردم

 پیشبند و ، کردم تماشا فیلم او با که زمانی و ،

 زیبای موهای و ، پختم غذا برایش و بستم

 می کف از اختیار عنان داشتم ، بافتم را طالییش

  کردم می فکر ، نباید که چیزهایی به داشتم. دادم

 و اختیار کنترل داشت ام مردانه احساسات  و



 در ، شب آن. گرفت می دست به را عملم

 کارهایی از یکی تنها پاییز بود کافی ، آپارتمانم

 سر ازش ، داد انجام میالن ی رودخانه کنار که

 و جرئت با و شوم خود بی خود از من تا زد می

 او ظریف تن بر را مالکیتم مُهر ، تمام جسارتِ

 این قدرت ناخواسته یا خواسته دختر این!  بزنم

 قلب و مرا.  بگیرد خود دستان در مرا که داشت را

 !  را عقلم و احساس و دل و

 و.  بود بخش لذت بسیار برایم موهایش بافتن

 می جادویم طالیی های خرمن آن انگیز دل عطر

 خرمن این و را او توانستم می چطور حال. کرد

 که سپیدش و ظریف تن آن و را اش طالیی های

 قرار دیدگانم معرض در بیش و کم شب آن

 چشمهایش و را مهربانش و زیبا قلب و را گرفت



 می چطور!  بسپارم دیگری به را او تمامِ … و را

 شان فتح هایم بوسه با که هایی اولین توانستم

 چطور.  دهم دیگری کس دست به را بودم کرده

 اتفاق ترین باشکوه و اولین انجام توانستم می

 هم آن. بگذارم دیگری ی عهده به را اش زندگی

 این.  بودم چشیده را هایش اولین طعم که منی

 ! کشاند می جنون به مرا ، سپردن این ، واگذاری

 خودش بخاطر!  داشتمش می نباید دانستم می

 من!  پیش سال ده تکرار از جلوگیری بخاطر!

 که آخ.  داشتم می خود نزدیک نباید را کس هیچ

 و نمود می راحت چه پاییز آمدن از قبل تا کار این

 .  بود کندن جان مانند به … اکنون اما



 می دود داشتم را سیگارم چندمین دانم نمی

 به من و شد می روشن داشت کم کم هوا.  کردم

 خیلی از که تصمیمی باید که کردم می فکر این

 نیمه چمدان. کنم عملی را بودم گرفته پیش وقت

.  کرد می خودنمایی اتاق ی گوشه ام آماده

 و شده نوشته ام ساله سه ماموریت درخواست

 بکنم دل و کنم همّت بود کافی. بود جیبم در آماده

 رو را رفتن این که باشم داشته شجاعت آنقدر و! 

 ! بگذارم میان در پاییز با رو در

 

 

 

                            ****** 



 

 

 پاییز

 

 

 ماهان بود قرار امشب.  نبود دلم توی دل صبح از

 یک قلبم!  سال پنج از بعد!  را محبوبم. ببینم را

 از ماهان دیدن شوق. نداشت قرار و آرام لحظه

 از باباحسام خبری بی استرس و طرف یک

.  داد می عذابم داشت دیگر طرف یک از آمدنش

 سرگرد.  شستند می رخت دلم در داشتند انگار

 چرخ سرم در فکری صبح از.  بود ماموریت امیر

 به ، ماهان مهمانی به رفتن برای اینکه.  زد می



 

 با بگویم مثال. بیاورم را روشنک ی خانه ی انه

 دیگر اینگونه. رویم می  روشنک تولد به امیرعلی

 مراسم اگر حتی. شدند نمی ام پی پا مادرم و پدر

 .کشید می طول دیروقت تا

 از یکی ی خانه در مراسم. بود رسیده راه از شب

 آدم کلی.  بود شده برپا مشترکمان دوستان

 به مهمانی سمت به مارال اتفاق به. بودند دعوت

 .افتادیم راه

 

 ! ناقال کردی خوشگل-

 

 . نیست دلم تو دل! مارال دارم استرس خیلی-



 

 می داری سال پنج از بعد.داری هم حق خب-

 . بخند ذره یه الاقل حاال. بینیش

 

 . دارم دلشوره مدام.  تونم نمی-

 

 بهت کن سعی!  هم تو چی ی دلشوره!  وا-

 دور خودت از رو بد فکرای. عزیزم بگذره خوش

 ی بهانه به پیچوندی باباتو که اینه مهم. کن

 این از نداره خبر هم روحش که بدبخت سرگردِ

 هم خونه برنگردی صبح تا اگه بابات.  مهمونی

 قبول رو امیر سرگرد که بس نمیگیره سراغتو

 .داره



 

 جا از داشت هم من قلب رسیدیم که مهمانی به

 .شد می کنده

 

 تو از داره دلم.  کنم می غش االن!  مارال وای-

 .بیرون پره می سینم

 

 : گفت و خندید مارال

 ! شاخته رو هه سکته ببینیش اگه گمونم پس-

 

 هایشان خیلی. داشتند حضور مهمانی در آدم کلی

 دست به را مهمانی مانی. شناختم نمی من را



 تعدادی. کرد می مهمانداری حسابی و بود گرفته

 جای کنارشان و یافتیم را مشترکمان دوستان از

 :پرسید مارال. گرفتیم

 

 کو؟ ماهان پس-

 

 .  هاست بچه پیش سالن ورِ اون -

 

 ، "چته" گفت لب زیر مارال.  نداشتم قرار و آرام

 آب رم می ، ام جوری یه ، دونم نمی" گفتم

 . " بخورم



 می پر دیدنش برای قلبم.  رفتم آشپزخانه به

. افتادم ام گذشته خاطرات تمام یاد به.  کشید

 در مرا و بودم کرده مهمانش که روزی همان یاد

 یاد.  بمانم برگشتنش منتظر گفت و کشید آغوش

 از مرا است نگران بود گفته مانی به که وقتی

 یاد. کند جدا او از را من دوری این و بدهد دست

 که هایی قرار و قول خاطر به بود گفته که زمانی

 اش دست من، کم سن بخاطر و است بسته

 این تمام تالفی بیاید وقتی اما.  است بسته

 گردنم روی را دستم. میاورد در را دوری روزهای

 دانستم نمی. فشرد می را گلویم بغض.  کشیدم

 او که االن.  خواست می چه االن لعنتی بغض این

 پنج از بعد بود قرار!  بود برگشته!  بود آمده!  بود

 با و بمانیم هم با بود قرار.  ببینیم را همدیگر سال



 ام خفه داشت بغض چرا پس.  دهیم ادامه هم

 سال این برای.  سوخت می دلم شاید.  کرد می

 باشیم هم با توانستیم می که رفته دست از های

 و کرده مان حق در که ظلمی این برای. نبودیم و

 شاید. بودند ساخته جدا یکدیگر از را ما ظالمانه

 مثل کسی با کردم می احساس اینکه بخاطر هم

 وجودم از بخشی و بود من از جزئی که ماهان

 که ای غریبه. ام شده غریبه اینقدر حاال بود شده

 او با مجازی فضای در فقط و فقط تمام سال پنج

 و حس نه. ام شنیده را صدایش نه.  ام بوده

 و ها غم در نه.  ام کرده درک و دیده را حالش

 تنهایی نه و ام بوده شریک هایش ناراحتی

 بخاطر هم حاال.  ام کرده قسمت خود با را هایش

 و است گرفته را وجودم تمام استرس دیدنش



 است کرده ام بیچاره ، او با شدن روبرو اضطراب

. 

 ام کرده آرایش و گرفته گُر صورت روی دست

.  بودم زده برایش را لب رژ همان.  گذاشتم

 همان رنگ به لباسی!  جگری قرمز لب رژ همان

 با گلبهی بافت بلوز.  بودم پوشیده برایش شب

 موهای با.  ریز گلهای پابند همان با سفید شلوار

 شال و سرم پشت در شده جمع فرفری

.  پوشاند می را موهایم بیشتر که سفیدرنگی

 گذاشته تاثیر رویم بدجور سرگرد های التیماتوم

 اجرا به ملزم را خود نبودش  در حتی که بود

 .دانستم می کردنشان



 از تا برگشتم و کشیدم سر جرعه ال را آبم لیوان

 چهارچوب در را او … که بروم بیرون آشپزخانه

 دوست اویِ  ، را برگشته سفر از اویِ.  دیدم در

 ها شده خشک مثل.  را مهربان و داشتنی

!  گچ عین صورتی با شده مسخ. بودم ایستاده

 عزیز!  را وجودم از ای تکه.  دیدم می را ماهانم

 همیشگی لب ی گوشه لبخند همان با!  را دلم

 یه موهای همان با.  کرد می ام دیوانه که اش

 همان با!  برد می را دلم که لختش و وری

 تماشای محو که درشتش و رنگ میشی چشمان

 گم بخش!  ماهانم!  بود خودش. بود شده من

 شد می مچاله داشت دلم!  آه!  وجودم از ای شده

 گونه روی هایم اشک!  دوریش وقت اینهمه از

 غم و دیدارش شوق بخاطر گرفتند راه هایم



 خیلی و ترکید بغضم!  نبودنش سال اینهمه

 دستم دو.  نرود باال ام گریه صدای که بود سخت

 هق کردم سعی و گذاشتم دهانم روی محکم را

 : گفت که وقتی نزنم

 

!  بشم خودم موفرفری های اشک فدای الهی-

 !  من عسلی چشم برم قربونت

 

 را دستانش.  شد تر نزدیک من به گام به گام و

 . ایستاد مقابلم در زده هیجان و کرد باز

 تنت عطر مهمون منو نمیخوای سال پنج از بعد-

 کنی؟

 



.  رفتم فرو آغوشش در و بستم را هایم چشم 

 : خواند گوشم در و کرد حلقه دورم را دستهایش

 

 همیشه برای دیگه!  مهربونم شد تموم دوری-

 خودم مال که اومدم!  خودمی برای دیگه!  دارمت

 شده تنگ برات دلم چقدر دونی می!  کنمت

 که وقتی شدم زنده و مردم دونی می!  پاییزم

! ؟ من موفرفری ندیدمت و میالن بودی اومده

 از بیشتر خیلی خیلی االن من دونی می تو اصال

 خوام می همیشه

 

 داری و شدی تر خوشگل چقدر دونی می! ؟ ت

 !؟ کنی  می زمانی هر از تر دیوونه منو



 

 …بری …و بذاری تنها منو… باز اگه … باز اگه-

 ! ماهان کشمت می

 

 بود زده لک دلم!  بشم گفتنت ماهان قربون-

 دیگه!  من بلوری گفتنات ماهان این برای

 ! عمر آخر تا. بمونم که اومدم.  رم نمی هیچوقت

 

 : گفت و بوسید را گوشم ی الله بعد

 و!  زدی رو نوستالژی لب رژ همون که بینم می-

 یادته شو ذره ذره من مثل هم تو!  لباسا همون

 ؟ درسته!



 

.  بود ها چشم همان. دوخت چشم هایم چشم در

!  شوخ و داشتنی دوست میشی چشمان همان

 : گفت و کرد تنگشان

 

 حسرت سال پنج این تمام تو چقدر دونی می-

 اینکه حسرت ؟ کشیدم رو بوسیدنت و داشتنت

 همون هات بوسه اولین ی خاطره نذاشتم چرا

 دیر هنوزم!  خب اما!  بگیره شکل من با موقع

 بوسیدنت اولین زود بزودی!  اومدم حاال!  نیست

 اون برای.  خوشگلم کنی می تجربه من با رو

 .کنم می شماری ثانیه ، لحظه

 



 که من اما! ؟ ام بوسه اولین. بست یخ تنم تمام

 ! بودم کرده قسمت دیگری کس با را اولینم
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 .کرد نگاهم. کرد نگرانش سکوتم

 کنی؟ اش تجربه من با داری دوست-

 



 شده قفل زبانم. زدم لبخند و دادم تکان را سرم

 عالم در من.  بود برداشته خش قلبم و بود

 حراج دیگری کس برای را اولینم ، غم و ناراحتی

!  کشت می مرا داشت مساله این و.  بودم کرده

 گرفت را دستم روحیاتم و حال تغییر به توجه بی

 می بیشتر که هرلحظه.  برد جمع میان به مرا و

 چقدر که فهمیدم می بیشتر و بیشتر ، گذشت

 آمده ماهان. است شده تنگ پسر این برای دلم

 آمده.  ببرد خود با را ام غصه و غم تمام تا بود

 مرد تا بود آمده.  بماند پیشم عمر یک برای تا بود

 سیر.  کرد می تماشایم چقدر.  شود ام زندگی

 و زیباتر چقدر گفت می مدام. دیدنم از شد نمی

 در مهمانی آخر تا دستم. ام شده تر خواستنی

 روی ای بوسه گاهی از هر و بود اسیر دستانش



 شکار را لبانم خواست یکبار حتی.  کاشت می آن

 غره چشم و کشیدم خجالت جمع جلو من که کند

 به مرا باز.  گرفتم فاصله او از و رفتم او به ای

 این از مراسم آخر تا دیگر اما و چسباند خود

 . نکرد ها ناپرهیزی

 می رفتار قبل سال پنج از متفاوت کمی ماهان

 نگاه شرم آن. بود شده پرواتر بی و تر آزاد.  کرد

 البته.  دیدم نمی چشمانش عمق در را همیشگی

 کمی نگاه این اما ، کرد می نگاهم عشق با که

 مالکیتش حس بخاطر شاید خب.  بود حریص

 یا و دوری سال اینهمه بخاطر شاید یا و بود

 سرگرد با ساله سه مراودات اثر در من هم شاید

 مسائل این به ، اش رفتاری های آموزش و

 چند قضاوتِ بهرحال!  بودم شده تر حساس



 خیلی را خود کردم سعی و نبود درست ساعته

 داشت اهمیت که چیزی. نکنم قضیه این درگیر

 من کنار در حاضر حال در کمالش و تمام بودنِ

 .  بود

 خلوت مهمانی کم کم و بود گذشته نیمه از شب

 گفت و شد خیره چشمهایم در ماهان. شد می تر

: 

 

 هم سیر دل یه.  خوشگلم تنگه برات دلم چقدر-

 . نکردم بغلت

 

 : گفتم و زدم لبخندی



 کردی؟ می چیکار االن تا شب سر از پس-

!  خوب پسر بخورم جُم کنارت از ذره یه نذاشتی

 .همه جلو کشیدم خجالت کلی

 

 خودمی مال بدونن باید همه!  چرا خجالت-

 یه این توی من پاییز.  هامون خانواده مخصوصا!

 نمیذارم دیگه.  ندارم شوخی هیچکس با مورد

 دیگه حاال.  بگیره تصمیم مون زندگی برای کسی

 می خودمون  و شدیم مستقل و بزرگ تو و من

 به دیگه.  بگیریم تصمیم مون زندگی برای تونیم

 . کنه جدا ازم رو تو دم نمی اجازه هیچکس

 



 می تموم ها سختی این تمام!  عزیزم دونم می-

 مون آتیش اگه.  جلو بریم کم کم بذار اما. شه

 بذار.  گیره می رو خودمون دامن اول باشه تند

 بابا.  کنیم شون راضی و بگیم بهشون ذره ذره

 کم کم باید.  اومدی تو دونه نمی هنوز حسامم

 .کنم آمادش و  بگم بهش

 

 که پوزخندی. زد پوزخندی پدرم اسم شنیدن با

 و دوری و غصه و غم آن در سال پنج ی اندازه به

 مرد این با بود کرده چه پدرم.  بود نهفته تنهایی

 به تبعید این هرچند.  بود کرده تبعیدش عمال! 

 بهرحال بود زوری چون ، اما بود اش نفع

 . زد نمی رقم خوبی احساس



 

 سال پنج!  پاییز کنم صبر تونم نمی دیگه من-

 دیگه. شده تموم طاقتم بخدا.  نیست کم دوریت

.  ام مرد یک منم آخه.  باشمت نداشته تونم نمی

 سال پنج که این از بیشتر ظلم!  عاشق مرد یه

 که حاال! ؟ ببینم عشقمو نتونستم حتی تمام

 داشته نباید ، هستم پیشش که حاال ، دیدمش

 صبوری من از این از بیشتر دیگه  ؟ باشمش

 ! پاییز نخواه کردن

 

 . کردم نگاهش نگران



 روبراه کارها که تندی و باعجله!  جان ماهان-

 ماه دو یکی ، کردی صبر اینهمه که تو.  نمیشه

 ! روش هم

 

 همین. نکن دریغ ازم خودتو تو الاقل پس-

 فاصله من از کنی می سعی مدام هم االنش

 قرار و آروم بغلم تو و نمیشینی کنارم و بگیری

 ! گیری نمی

 

 کنم نگاهش اینکه بدون و زدم شرمی پر لبخند

 : گفتم

 کن صبر!  خان ماهان تنده خیلی آتیشت تو خب-

 . کنیم عادت هم حضور به و بگذره وقت چند



 

 و کرد حلقه هایم شانه دور را دستانش و خندید

 گوشه لبخند همان با و  چسپاند من به را خودش

 : گفت لبش ی

 

 انتظارایی چه افتاده دور سال پنج عاشق یه از-

 های بوس اون از بگو حاال خب!  خوشگله داری

 که هایی همون دی؟ می بهم کی ات خوشگل

 ساله پنج هاش فانتزی با و منتظرشم وقته خیلی

 .کنم می زندگی دارم

 

 سعی و زدم اش شده حلقه بازوهای بر مشتی

 . سازم رها او بند از را خودم کردم



 راه از کن صبر!  نه نگو ، تنده آتیشت گم می-

 ! کن خطا پا از دست بعد برسی

 

 او خرج که اولینی فکر از شد می مچاله دلم اما

 !  بودم نکرده

 

 مسلم حق و خودمن مال که چیزایی برای من-

!  عسلی چشم کنم نمی صبر دیگه ، خودم

 و خوشگل اینقدر که ، باشی تو اگه مخصوصا

 داری بدجور و شدی تر برو دل تو و ملوس

 دست و بود تو پیش میشه مگه!  کنی می دیوونم

 !نکرد؟ خطا پا از

 



 : داد ادامه و دوخت چشم لبهایم به و

 خوشگل و جذاب لبهای این از میشه مگه-

 !گذشت؟ خوردنی و جگری

 

 ساختگی اخمی و زدم پهلویش به ای سقلمه

 فدای دل در من و خندید.  نشاندم ابروهایم روی

 این اما ، بود سخت باورش. شدم هایش خنده

 رسیده پایان به واقعا جدایی

 

 . بود

 کم کم که بود گذشته شب نصف سه از ساعت

 او ، ماهان پیشنهاد و اصرار به. کردیم رفتن عزم

 خریده صبح امروز تازه که جدیدی اتومبیل با مرا



 هفته دو یکی ظرف گفت می.  رساند خانه به بود

 خرید خواهد خود برای مستقلی آپارتمان آینده ی

 ی استودیو کردن اجاره شرف در همچنین و ،

 از نفر چند با.  باشد می خود برای کوچکی

 برای کوچکی گروه تشکیل با رابطه در دوستانش

 برای و بود گذاشته صحبت قرار ، اجراهایشان

.  داشت سر در زیادی و بزرگ فکرهای اش آینده

 حداقل.  کرد می خوشحال مرا موضوع این

 وطن از دوری دستاورد اینها کردم می احساس

 . شد می کمتر وجدانم عذاب بار و هست

 

 استودیو ی اجاره و گروه تشکیل با رابطه در -

 با رابطه در اما ، باشه خوبی خیلی فکر بنظرم



 پدر از جدا خوای می تو یعنی خب ، جدا ی خونه

 کنی؟ زندگی مادرت و

 

 گیرم می که ای خونه کنم می سعی ، نه که جدا-

 پیششون بیشتر راستش ، نباشه اونا از دور زیاد ،

 ی خونه برم خواب برای فقط شاید. مونم می

 . خودم

 

 : گفت و کشید آهی رسید که مان ی کوچه به

 محبوب محله این.  دارم خاطره اینجا از چقدر-

 دوران توی بود من برای دنیا مکان ترین

 طالیی های سال چه! پاییز آخ. جوانیم و نوجوانی



 و دوری و تنهایی به محکوم و گرفتن ما از رو ای

 ! کردن جدایی

 

 می دلم نزن کننده ناامید های حرف این از-

 شروع هم با تا اینجایی!  اینجایی که حاال. گیره

 عمر آخر تا کنارهم و بسازیم هم با و کنیم

 .بمونیم

 

 . کرد توقف مان ی خانه جلو و زد لبخندی

 می تر راحت و بیشتر دیگه گرفتم که رو خونه-

 یک تحمل حتی دیگه!  ببینیم رو همدیگر تونیم

 . ندارم ندیدنتو روز

 



 ی خونه ببری منو خوای می یعنی ، اوه-

 !بسته؟ سقف زیر تنهایی پنبه و آتیش! مجردیت؟

 

 ! خوشگله خطرم بی کبریت من-

 

 ! عزیزم خطری بمب االن تو-

 

 متوجه ناگهان که خنده زیر زدیم نفری دو

 از رنگ.  شدم مان ی خانه جلو سرگرد اتومبیل

 . پرید رخسارم

 



 حاال!  اینجاست سرگرد!  سرم به خاک! وای ای-

 خراب چی همه.  کشه می منو بابام کنم؟ چیکار

 ! ماهان شد

 

 :پرسید نگران

 کیه؟! ؟ سرگرد شد؟ خراب چی-

 

 : گفتم دلهره و تشویش با

 به ، مهمونی بیام خواستم می وقتی راستش-

.  ماهان برو!  اومده در گندش ، گفتم دروغ بابام

 . کنم جمعش تونم می چطور ببینم  و برم باید

 



 دوست اصال!  پاییز نذار خبرم بی.  شدم نگران-

 و بشه تکرار پیش سال پنج اتفاقات دیگه ندارم

 ! بترسی پدرت از من دیدن خاطر به اینجوری تو

 

 بگذره زمان کم یک بذار!  عزیزم میشه درست-

. 

 

 دلم.  داد را ام خداحافظی جواب نگران ماهان

 که سرگرد آخر.  جوشید می سرکه و سیر مثل

 مایه او از دروغم برای که هم من.  بود ماموریت

 گذشت می بیشتر هرچه!  اوه.  بودم گذاشته

 با آرام را در.  بردم می پی فاجعه عمق به بیشتر

 چراغ.  گذاشتم حیاط در پا و کردم باز کلیدم



 در جهنمی چه نبود معلوم.  بود روشن خانه

 را ساختمان داخل به رفتن جرئت.  بود انتظارم

 گام و شد می کنده زمین از بزور پاهایم.  نداشتم

 هزار با و بردم فرو را دهانم آب.  داشت می بر

.  شدم وارد و کردم باز را سالن درِ لرز و ترس

 مادرم و پیمود می را سالن طول افروخته بر پدرم

 سرگرد … و شتافت سویم به مضطرب  و نگران

 دستهایش و بود داده تکیه ستون به که دیدم را

 درهم های اخم با و بود کرده زنجیر هم در را

 و بودم ایستاده خطاکارها همچون. کرد می نگاهم

 : گفت لیال مامان.  نداشتم برداشتن قدم جرئت

 



 چیزی نیوفتاده؟ اتفاقی دخترم؟ خوبی-

 آخه؟ تو بودی نشده؟کجا

 

.  کردم راحت را نگرانش خیال و گفتم نه سر با

 :رسید گوش به پدرم عصبانی صدای

 

 سرگرد؟ با گذشت خوش روشنک تولد-

 

 سرگرد جلو.  انداختم پایین را سرم و گزیدم لب

 رسوا اینطور شد نمی باورم.  کشیدم می خجالت

!  او مقابل بود بدی آبروریزی عجب.  باشم شده

 باعث این و برداشت من سوی به گام یک پدرم

 . بردارد قدمی هراسان سرگرد شد



 

 ! زمانی آقای باشید آروم لطفا-

 

 می کنترل را عصبانیتش بزور درحالیکه باباحسام

 : گفت شمرده شمرده کرد

 به بدونم خوام می فقط! آرومم!  سرگرد آرومم-

 و خونه بیاد صبح نزدیک باید دخترم دلیلی چه

 ! بگه دروغ من به میره کجا و کیه با اینکه راجب

 

 :داد ادامه عصبی لحن همان با من به رو بعد

 که بری؟ جایی نمیذارم کنم؟ می منعت من مگه-

 بار آخرین یادمه!  بگی دروغ بهم شدی حاضر



 دروغ بهم مطرب الدنگ ی پسره اون بخاطر

 همچین دیگه ما اون رفتن از بعد.  بودی گفته

 .نداشتیم خونمون توی چیزی

 

 .کردم نگاهش عاجزانه

 !  حسام بابا -

 

 چون اتفاقی خیلی و سرگردی با کردم می فکر-

 خاموش که زدم زنگ گوشیت به داشتم کارِت

 متوجه و زدم زنگ سرگرد گوشی به هم بعد.  بود

 من پاییز.  ماموریته از بازگشت راه توی که شدم

 کم کم. شدم زنده و مردم حاال تا شب سر از

 ها کالنتری و ها بیمارستان به دیگه بود نزدیک



 دوساعته رو ساعته چهار راه سرگرد.  بزنم سر

 و کجایی تو که این نگرانی از برگشته و کرده طی

 کنم می سعی دارم!  افتاده برات اتفاقی چه

 . بشنوم توضیحاتتو و کنم کنترل خودمو

 

.  نگریستم را مادرم بعد و را سرگرد مضطرب

 جست می یاری آنها از سکوت زبان با مفلسانه

 

 نمی کس هیچ ، من پدر خراب حال با اما.  م

  و بردم فرو را دهانم آب.  کند کمکم توانست

 : گفتم بریده بریده

 

 … آخه … خب … من-



 

 درونم آتش روی آبی ، امیر سرگرد آرام صدای

 . ریخت

 

 لیوان یه.  بگیر نفسی بشین کم یک خوای می-

 هم شما زمانی آقای. کن صحبت بعد بخور آب

 این از چی! سالمه که شکر رو خدا! لطفا بشینید

 ! تر مهم

 

 را بود آورده مادرم که آبی لیوان و نشستم

 های چشم آن با هنوز پدرم.  کشیدم سر الجرعه

 . لرزید می دلم. کرد می نگاهم برزخی و منتظر

 



 … راستش … من-

 

 را کار گفتن دروغ دوباره.  بگویم چه دانستم نمی

 را اوضاع دیگر که گفتن ماهان از. کرد می بدتر

 زدم می پا و دست مذبوحانه.  کرد می جهنمی

 . بزند سرم به فکری بلکه

 

 کلمه یک!  شه می تموم داره صبرم من پاییز-

 در افتاده جونم به که فکری این از رو من و بگو

 ! بیار

 



 کردم می نگاهش ترسیده و بودم کرده سکوت

 در میخ چون را نگاهش و نشست روبرویم.

 : گفت و کوبید چشمانم

 

 !اومده؟ ماهان-

 

.  کردم نگاه را سرگرد خجالت با و گزیدم لب

 می درونش بد حال از نشان ملتهبش ی چهره

 چقدر.  ترساند می مرا منتظرش نگاه و داد

 تمام ، آن در که دروغی از کشیدم می خجالت

 بخاطر هم آن. بودم گذاشته مایه او از وکمال

 .لرزاند را دلم پدر فریاد صدای!  ماهان دیدن

 



 ! پاییز بده جواب-

 

 و دادم تکان تایید ی نشانه به را سرم ناچار به

 کدامشان هیچ چشمان به کردن نگاه طاقت دیگر

 جرم به فقط و فقط و گناه بی باز.  نداشتم را

 مثل درست.  شدم می مواخذه داشتم یار دیدار

 ! بود نکرده تغییر چیز هیچ انگار!  پیش سال پنج

 

 : گفت می و پیمود می را سالن طول عصبی پدرم

 باشه میون در اون پای وقتی فقط.  زدم حدس-

 کنی می کاری مخفی و میگی دروغ خانوادت به تو

 اومده؟ کی! 

 



 ! رسیده… دیروز … دی-

 

 سه تا کردی؟ می چیکار اون پیش االن تا تو-

 ! شب نصف

 

 .آوردند هجوم چشمهایم به ها اشک فریادش با

 به بود مهمونی … یه. نبودم تنها بخدا-

.  بودند هم مارال و مانی! برگشتنش مناسبت…

 بابا؟ کنی می اینجوری چرا
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 بابا؟ کنی می اینجوری چرا-

 

 :زد فریاد باز

 قراربود چرا؟ نمیدونی کنم؟ می اینجوری چرا-

 و برنگرده وقت هیچ دیگه و کنه گم گورشو و بره

 دورشو بودم گفته بهت!  نشه زندگیمون مزاحم

 حسرت بودم گفته!  قرمز خط یه!  بکش خط

 ! میذارم دلش روی داشتنتو

 



 در درحالیکه و رفتم سمتش به و شدم بلند

 آخرین مذبوحانه زدم می پا و دست ناامیدی

 . کردم را هایم تالش

 دونین نمی!  بابا ببینش بار یک فقط … لطفا-

 آینده فکر به!  زندگیشه فکر به!  شده آقا  چقدر

 اون!  داره سرش توی بزرگی های نقشه!  اش

 معروف آدم یه قراره.  است کرده تحصیل یه االن

 دونم نمی من آخه.  بشه محبوب و مشهور و

 دارین؟ مشکل اون چیِ با دیگه

 

 اینو!  دختر کرد عوض نمیشه رو آدمی هیچ ذات-

 که خودشو.  دارم مشکل خودش با من!  بفهم

 ! دور بندازه نمیتونه



 

 من احساسات به ذره یک.  کنم می خواهش بابا-

 ! دارم دوست … اونو من.  بده اهمیت هم

 

 تمام با ، زن یک های حرف قدرت اوقات گاهی

 زیاد آنقدر ، بودنش احساسی و ظرافت و لطافت

. شکند می هم در را بزرگ مرد یک حتی که است

 و جمله به جمله داند نمی زن یک اوقات گاهی

 روح تواند می چقدر هایش حرف ی کلمه به کلمه

 پای از و بشکند هم در را مرد یک قوی و محکم

 سرگردی یا باشد پدرش مرد آن حال. بیاورد در

 ! گذاشته سن به پا و تجربه با

 



 نوجوون یه دیگه تو!  کن بس!  پاییز کن بس-

 برات چی بگم بهت من که نیستی ساله چهارده

 مراوده اون با تو خوام نمی من.  بد چی و خوبه

!  پاییز کن گوش خوب فهمی؟ می.  باشی داشته

.  کنم تحمل خوام نمی و تونم نمی دیگه من

 به خوای می اگه. بشینم ساکت خوام نمی دیگه

 جرم به مرتیکه اون از و نشم متوسل قانون

 می تموم باهاش ، نکنم شکایت ناموس مزاحمت

 از بمیری تو این!  پاییز میگم بهت دارم!  کنی

 ! نیست ها بمیری تو اون

 

 رود هایم اشک.  نمود می سنگدل چقدر پدرم

 پیش در را خانه از بیرون راه پاهایم و شدند



 از ، خانه آن از ، فضا آن از خواستم می.  گرفتند

 حالیکه در.  کنم فرار رحم بی و سنگدل پدر آن

 بیرون خانه از صبح ساعت آن در کردم می گریه

 و ظلم اینهمه از بمیرم خواستم می.  زدم

 و جدال هرچه از بودم شده خسته دیگر. زورگویی

 جدال این ها، زورگویی این کاش.  بود جنگ

 کاش.  شد می تمام ها آقاباالسری این ، نابرابر

 برایم اینقدر و نداشت کارم به کاری کسی

 خودم حال به مرا کاش. کرد نمی گیری تصمیم

 .گذاشتند می

 سرگرد.  کرد جلب را توجهم اتومبیلی بوق صدای

 . بود

 



 ! باش زود!  پاییز باال بیا-

 

 را خیسم های گونه دست پشت با و شدم سوار

 . کردم پاک

 

 قیافه و ریخت این با شب نصف کاریه چه این-

 ساله هفده دخترهای مثل بیرون؟ زنی می خونه از

 ؟ ای بچه تو مگه! 

 

 ی اندازه به!  سرگرد نکنین سرزنشم دیگه شما-

 تکمیل ظرفیتم و شده پر پیمونم امشب کافی

 .هست



 

 هق درمانده.  کرد نگاهم و کرد پارک ای گوشه 

 : زدم

 !؟ زورگو پدر این با کنم چیکار باید من … آخه-

 

.  محبت با و مهربان. زد ای حاشیه بی لبخند

 آرامشش پر و سبز نگاه با و کرد باز را دستش

 .کرد نگاهم

 می گریه چقدر بسه ؟ شد پر دونت اشک تو باز-

 همینطور نیست اشکها این حیف.  کوچولو کنی

 نگفته بهت قبال مگه. باریشون می داری گُر و گُرّ

 رو اشکها این ریختن ارزش هیچکس که بودم؟

 !  دختر ببینم اینجا بیا!  ماهان حتی ، نداره



 

 چه.  طلبید آغوش به مرا باز دستهای آن با و

 این از بهتر توانست می شب وقت آن در چیزی

 گرفتم جای محبتش پر و گرم آغوش در! ؟ باشد

 مرد این.  شد سرازیر قلبم به آبشار مثل آرامش و

 ! کرد می خوب را دلم حال راحت چه

 

 همینجوری صبح تا میشه جادوگرین؟ شما-

 !بمونم؟

 

 : داد نوازش را گوشم اش گرانه نجوا صدای

 من!  بمون همینجوری دنیا آخر تا لطفا-

 ! ندارم مخالفتی کوچکترین



 

 و امن ی سینه بر را سرم راحت خیال با من و

 ! جهان جای ترین امن بر.  گذاشتم مطمئنش

 

 

 همان از زود خیلی را خود موسیقی گروه ماهان

 موزیک.  داد تشکیل بود نظرش مد که افرادی

 صدا بمب مثل اش شده آماده قبل از های ویدیو

 فضای در و داشت طرفدار حسابی و بود کرده

 می الیک و گشت می دست به دست مجازی

 ای چهره به داشت ماهان دیگر حاال.  خورد

 بر روز هر و شد می تبدیل محبوب و مشهور

 مد آپارتمان. گشت می افزوده طرفدارانش تعداد



 خیلی آپارتمانش.  بود کرده خریداری را خود نظر

 نسبتا استودیو.  نبود دور پدری ی خانه از

 نیازهای پاسخگوی که بود کرده اجاره کوچکی

 را همدیگر روز هر تقریبا.  بود شان گروه فعلی

 در حتی یا رستوران یا کافه توی. دیدیم می

 .  اتومبیلش

 را سرگرد حاال حتی.  بود سرسنگین من با پدرم

 تعادل راستش. نمیدیدم حسابی و درست هم

 سختی خیلی کار اینها ی همه بین کردن برقرار

 می مارال حرف به داشتم کم کم من و بود

 .  رسیدم

 دیدم نمی را سرگرد و گذشت می روز چند اگر

 پیام با یا تلفنی.  شد می تنگ برایش دلم



 و نیست پیدایش که کردم می گله او از حسابی

 با او ، است شلوغ هردویمان سر" گفت می او

 نهف ی طعنه من و!  "یار با من و کار

 

 به و کردم می درک بدجور را کالمش در ته

 . گذاشتم می دوستش برای دلتنگی حساب

 

 زندگی در سرگرد پررنگ حضور از هنوز ماهان

 یک حد در کرد می فکر و نداشت اطالعی من

 وقتی دانست نمی هنوز. هست خانوادگی آشنای

 می سرگرد با را وقتم بیشتر من نبوده که

 این باید چطور دانستم نمی من و.  گذراندم

 حساس که جوری.  کنم بازگو او برای را قضیه



 و ناراحت که جوری ، ندهد گیر خودی بی و نشود

 به من و.  نکند ربط بی فکرهای و نشود عصبانی

 امیرعلی برای ام بوسه اولین بودم نگفته ماهان

 را اقرار این جرئت نمیدانستم اصال.  بود رفته

 هایش درخواست تمام از کنون تا من.  نه یا دارم

 بودم داده جاخالی و رفته طفره بوسیدنم بر مبنی

 هنوز انگار ؟ بود چطور دانم نمی ؟ چرا دانم نمی. 

.  بود سخت خیلی انگار.  نداشتم را آمادگیش

 و کرد می گله من از مدام او.  بود زود خیلی انگار

 می دیگر سمت به را حرف سر شوخی با … من

 سوخت می من بوسیدن حسرت در او.  کشاندم

. بودم نکرده پیدا را آمادگیش هنوز من و

 خواستن از پر وقتی اش میشی درشت چشمهای

 به را قلبم و کرد می شل را پایم و دست ، شد می



 بین این در که حسی اما.  داشت می وا تپش

.  نبود دلچسبم چرا دانم نمی شد می ایجاد برایم

 به وجدان عذاب جور یک.  نبود قشنگی حس

 جور یک.  گناه احساس جور یک. داشت همراه

 ی مساله اما!  انزجار کمرنگ چاشنی با بد حس

 که چیزی. بود دیگری چیز بد خیلی خیلی و مهم

 آن.   کنم اقرار خود برای را آن حتی ترسیدم می

 شبِ آن در سرگرد بوسیدن با که حسی اینکه هم

 آسمان تا زمین بود شده سرازیر دلم به ، تاریخی

 می فکر این از که حسی و ماهان بوسیدن فکر با

 ، دهنده تکان اقرار این و.  داشت فرق گرفتم

 شدت به مرا و کرد می سرازیر دلم به را وحشت

 !  ترساند می خودم از



 خواسته همان قبل روزهای مثل ماهان نیز روز آن

 . کرد تکرار را همیشگی ی

 ؟ آپارتمانم بریم-

 

 چیکار؟ بریم-

 

 ! خوشگله بگذرونیم وقت باهم کم یک بریم-

 

 چه!  دیگه گذرونیم می وقت داریم االن خب-

 باشه؟ کجا کنه می فرقی

 

 : گفت و کرد نگاهم عمیق.  کشید ای کالفه پوف



 یه آپارتمانم بیای خوام می ازت هربار چرا-

 با شدن تنها از!  بگو راستشو پاییز؟ میاری بهونه

 ترسی؟ می من

 

 !  مصلحتی ای خنده. بخندم کردم سعی

 آخه بترسم باید چرا!  ماهان حرفیه چه این!  وا-

 . شم می تنها باهات که اولمه ی دفعه مگه!

 

 من پاییز!  مطمئنم من!  ترسی می من از تو ولی-

 ماهانی همون.  نکردم فرقی بخدا.  ماهانم همون

!  گرفتی قد و شدی بزرگ باهاش که هستم

 می شریک باهاش رو روزهات تموم که همون

 ! نداشتی دوریشو ذره یه طاقت و شدی



 

 به تا بده زمان کم یک بهم فقط.  ندارم هنوزم-

 ! قشنگ چشم کنم عادت دوبارت حضور

 

 نیست؟ کافی!  گذشته ماه یک تقریبا االن-

 بوسیدنتو؟ عطش دارم؟ داشتنتو عطش نمیبینی

 االن تا اما!  پاییز زده لک کردنت بغل برای دلم

 یک تا باشیم تنها هم با نذاشتی هم بار یک حتی

 که شاید!  بچلونمت دلم تو و کنم بغلت سیر دل

 نگرانم همش!  کنه فروکش عطش این از کمی

 کرده کار ذهنت روی پدرت سال چند این که

 .باشه کرده عوض من به نسبت احساستو و باشه

 



 غنج دلم ، بچالنتم دلش توی گفت وقتی چرا

! ؟ قبالها مثل ؟ نکردم ذوق خوشی از و نرفت

 !؟ بود شده مرگم چه من خدایا

 

 کم یک فقط!  پسرخوب نکن خودی بی فکرای-

 باشه؟.  نذار فشار تحت منو اینقدر.  کن صبوری

 سرجای خود به خود چی همه باش مطمئن

 ! میشه درست و میگیره قرار خودش

 

 برطرف اش نگرانی و نبود مطمئن اصال درحالیکه

 فشردن با و نشاند لب روی لبخندی ، بود نشده

 من اما.  کرد تایید را حرفم ، هم بر چشمهایش



 نمی را االن پاییزِ.  نبودم مطمئن اصال خود

 ! ترساند می مرا این و شناختم

 

 میام شد تموم استودیو تو که کارم ظهر فردا-

 با مشتی ناهار یه بریم.  موفرفری دنبالت باشگاه

 .  بزنیم هم

 

 می کار استودیو اون تو روز و شب اینقد!  عالیه-

 اونجا شبا حتی کنم می فک اوقات گاهی کنین

 . خوابین می

 



 کنسرتم اولین برگزاری تاریخ.  نیست ای چاره-

 کنسرت این. بذاریم تموم سنگ باید.  نزدیکه

 . مهمه برام خیلی

 

 می تو. دارم ایمان تو به من.  نباش نگران-

 کار عالی االن تا که همینطور. ماهان ترکونی

 .کردی

 

 و کاشت آن روی ای بوسه و گرفت را دستم

 : گفت

 که همین.  خوشگلم بشم بخشیت روحیه قربون-

 من!  خوشگله بسه دنیام کل برای دارم رو تو



 ها چشم این بدون چطور سال پنج این دونم نمی

 !؟ آوردم طاقت و کردم سر

 

 شکر را خدا دل در و نگریستمش گرم بالبخندی

 همه دانستم می. است بازگشته ماهانم که کردم

 عوض االنم حال و حس و شود می درست چیز

 بخاطر فقط اینها ی همه دانستم می.  شود می

 روز مثل چیز همه دوباره و هست چندساله دوری

 . باشم داشته صبر باید دانستم می.  شود می اول

 

 را ماهان پیام ، تمرین اتمام از بعد ظهر فردا

 دیگر ی دقیقه ده تا گفت می که کردم دریافت



 رفتم می خروج در سمت به. رسد می باشگاه به

 . رسید گوشم به امیر سرگرد آشنای صدای که

 ! پاییز-

 

 من و آمد سمتم به. شد می خارج باشگاه دفتر از

 ناخوانده حضور از پهنی و پت لبخند و بلند هین با

 . کردم استقبال اش

 

 حا. سرگرد سالم-

 

 بودین؟ اینجا امروز. خوبه لتون

 



 داشتی؟ تمرین امروز.  آره-

 

 .بله-

 

 اگه. گرسنمه حسابی هم من!  نخوردی که ناهار-

 .بخوریم ناهار جا یه بریم باشی موافق

 

 بینی پیش مارال که بود هایی زمان همان از این

 دو بین کنم می گیر بود گفته که.  بود کرده

 :گفتم کنان مِن مِن.  نفرشان

.  دنبالم بیاد ماهان قراره … راستش…راستش-

 .بخوریم هم با رو ناهار امروز گذاشتیم قرار دیروز



 

 :گفت که وقتی شد کمرنگ لبخندش

 خدانگهدار فعال.  بگذره خوش پس.  خب خیلی-

. 

 

.  برود حال و حس همان با همانطور خواستم نمی

 از کمتر ، دوست این برای داشتم که بودم متوجه

 .گذاشتم می وقت همیشه

 

 داشته وقت … اگه خب…کنین صبر!  سرگرد-

 ! بیرون بریم باهم رو شام باشین

 



 قول ازم جون خانوم. پدرم خونه برم باید شب-

 فقط امشب.  باشم پیششون شام امشب گرفته

 بی پسر هوای دلشون.  هستن دوتا خودشون

 . کرده رو وفاشون

 

 مادرتون؟ و پدر ؟ خوبه حالشون-

 

 ! شما های پرسی احوال از-

 

 .آوردم کش را پایینی لبهای

 زنین؟ می طعنه بهم! ؟ میاد دلتون!  سرگرد-

 



 ! روزا این نیستی اصال! ؟ نزنم-

 

 کنم؟ چیکار بگین خب-

 

 گفته خیلی. گیره می خیلی سراغتو جون خانوم-

 .پیشش ببرمت

 

 پدرتون ی خونه مهمون منو امشب پس خب-

 ! کنین

 

 .خندید



 این معذوریت توی یا بیای؟ داری دوست واقعا-

 زنی؟ می رو حرف

 

 .دارم دوست!  بخدا نه-

 

 : گفت و فشرد هم روی را چشمانش

 دعوتت منم داری دوست که حاال!  قبول باشه-

 برو زود ناهار از بعد!  امشب مهمانی به کنم می

 .خداحافظ.  دنبالت میام عصری. خونه

 

 هوا در خداحافظی نشان به را دستهایش و

 عصر ی برنامه راحتی همین به.  رفت و چرخاند



 مخالفتی هیچ هم من و. ریخت را من شب تا

 شده تر مرموز کمی روزها این امیرعلیِ. نکردم

 مغموم کمی. تر دار تو کمی.  تر ساکت کمی.  بود

 موبایلم زنگ صدای که بودم افکار همین در.  تر

 . داد  ماهان آمدن از خبر

 

 

 

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

 

 

 امیرعلی



 

 

 کاش اما!  بود بعید من سال و سن از دانم می

 دهن سنگینی مشت با شده که هم بار یک برای

 در جلوتر متر چند. کردم می مزین را پسر آن

 گوشه ی شده پارک های اتومبیل انبوه میان

. پاییدمشان بغل آینه از و کردم پارک ، خیابان

 را دستش پسر آن و شد سوار پاییز که دیدم

 بی ی مرتیکه.  بوسید را دستش پشت و گرفت

 روی هم ای بوسه و نکرد بسنده همین به!  شرف

 میان در اتومبیل فرمان.  کاشت هایش گونه

 گُر صورتم و شد می خرد داشت هایم مشت

 با. سوزاند می مرا داشت التهابش و بود گرفته



 مشتی و کردم نثارش رکیکی فحش بلند صدای

 اما.  ساختم اتومبیل فرمان ی حواله بود او حق که

 از کثافت!  شد می خنک ، سوزان جگرِ این مگر

 با و بود آمده و بود شده بلند دنیا ی گوشه آن

.  بود برده را پاییز حواس و هوش تمام آمدنش

 هیچ احمق منِ و.  کرد می هم درازی دست تازه

 را بچه الف یه این تا آمد نمی بر دستم از کاری

 . بنشانم سرجایش

 زیادی سیاه و پنهان زوایای بودم مطمئن اینکه با

 که نبودم حرفها این آدم اما دارد اش زندگی در

.  بیاورند جا را حالش که بسپرم و بگیرم آتو او از

 کنترلم از داشت نیز شرایط این تحمل!  خب اما

 گرفته شخصی ی خانه دانستم می. شد می خارج

 و آمدش و رفت های مکان تمام از.  استودیو و



 می حتی.  داشتم خبر هایش فعالیت و دوستانش

 نگذاشته آپارتمانش به پا هنوز پاییز دانستم

 و.  کرد می آرامم کمی ، آخری این البته که. است

 هنوز دختر این که کرد می القا من به را حس این

 مگر اما.  بسپارد او به را خود تمامِ نیست حاضر

 دو هر! ؟ بکشد طول بود قرار چقدر" هنوز" این

 پاییز پدر مخالفت جز و داشتند دوست را یکدیگر

 من اینکه بخصوص. نداشت وجود دیگری مانع

 وجود در که سرکشی میل از مرد یک عنوان به

 و ها نیرنگ از و.  داشتم خبر کرد می بیداد ماهان

 دل کردن آب برای بود ممکن که راهکارهایی

 بگیرد بکار کردنش راضی و پاییز مهربان و ساده

.  افتادم راه به اتومبیلش دنبال به!  بودم مطلع ،

 شخصیت و من از که کارهایی همان از داشتم باز



 وارد. دادم می انجام بود بعید سالم و سن و

 بود قرار. شد باشگاه نزدیک رستوران پارکینگ

 ای بچه الف یک همان کند صرف پاییز با را ناهار

 خواب و بود گرفته من از راحت روزگارِ که

 تمام و روح و فکر که همان!  هم را وخوراکم

 خواستنش که همان.  بود گرفته را پاییز وقت

 بخشیده نظیری بی جسارت او به پاییز توسط

 . کرد می صدبرابر را مالکیتش ادعای و بود
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 خود روی را اتومبیل کولر و کشیدم ای کالفه پوف

 چه دست از باید دانستم نمی دقیقا. کردم تنظیم

 ساله پنج سفر از که ماهان از!  باشم شاکی کسی

 از.  بود خودش جای سر حاال و بود برگشته اش

 درگیر مرا ناخواسته و خواسته اینطور که پاییز

 دانستم می بااینکه که خودم از!  بود کرده خود

 دل که بادختری شدن درگیر و ماجرا این انتهای

 باز ، بود نخواهد این جز ، دارد دیگری درگرو

 و سرنوشت و تقدیر از!  بودم نرفته و رهانکرده

 می فکر که منطقی و درست اما … و روزگار

 اگر سازی خاطره همه این از بعد دیدم می کردم

 می کندن جان سختیِ به هم خواستم می

 جذابیت برایم پاییز. کنم رها را پاییز توانستم



 و ظاهری های جذابیت.  داشت بسیاری های

 ، عاطفی و احساسی ، روحی و جسمی ، باطنی

 برای و بود کرده خود معتاد مرا او.  جنسی و عقلی

 با اما.  نبود دیگری راه ، کردن ترک جز معتاد یک

.  بود سخت کردنش ترک ، دلبستگی همه این

 چیده چمدانم که بود وقت خیلی.  سخت خیلی

 رفتنم پای اما!  آماده  ماموریتم برگ و بود شده

 ! زد می لنگ

 

 می. بود پاییز پدر.  آمد در صدا به موبایلم

 حرف من با خواهد می گفت.  ببیند مرا خواست

 چیزی چه صحبتش موضوع اینکه حدس.  بزند

.  نبود سخت خیلی ، بود کسی چه بگویم بهتر یا



 نشسته هم روبروی ای کافه در بعد ساعت نیم

. مغموم و رنجور.  رسید می بنظر تر تکیده. بودیم

 ، اش دردانه ، دخترش ی غصه. داشت فرزند غم

 قصد به دیدار این دانستم نمی!  فرزندش تنها

 حال ، بهرحال اما ، راهکاری یافتن یا بود دل درد

 این ، سربلند و مغرور همیشه پدرِ این روز و

 .بود خوب اصال روزها

 

 چیزی واقعا.  سرگرد کنم چیکار نمیدونم دیگه-

 و گفتم بس از شدم خسته. نمیرسه ذهنم به

 به بخوای ازم شاید. کنم متقاعد رو پاییز نتونستم

 خودشو بتونه که بلکه بدم فرصت پسر این

 .بده نشون



 

 چیزی همچین ندارد امکان هیچوقت گفتم باخود

 ی سرسختانه مخالفت. بخواهم پاییز پدر از را

 من روزهای این امید کورسوی تنها ، پاییز پدر

 :داد ادامه. است

 

 نیستم حاضر هم دقیقه یک برای حتی من اما-

 برام روز مثل. بدم پاپتی اون به رو فرصت این

 فنا به زندگیش. میشه تباه اون با پاییز که روشنه

 اصال.  دونم نمی اصیلی آدم رو ماهان من.  میره

 به رقمه هیچ. ندارم قبول آبادشو و جد و خانواده

 اجازه همچین بتونم نداره امکان. خورن نمی ما

 .بدم ای



 

 بخواد پاییز ممکنه که کردین فکر این به-

 ی اجازه میتونه حتی اون کنه؟ عمل سرخود

 االن اون.  بگیره دادگاه از رو ماهان با ازدواج

 .سالشه دو و بیست

 

. کردم فکر اینها ی همه به!  دونم می دونم می-

 خط خانوادشو دور بتونه که نیست آدمی پاییز اما

 ! است بسته هم به جونمون و نفس ما. بکشه

 

 ام قهوه درحالیکه و کشیدم جلو به را خودم کمی

 : گفتم زدم می هم را



. دارین درخواستی من از کنم می احساس-

 درسته؟

 

 پای باید من.  کنی کمکم خوام می ازت. درسته-

 .کنم قطع زندگیمون از رو منحوس این

 

 !؟ زمانی آقای خواین می من از چی دقیقا-

 

.  دوخت چشم هایم چشم در. کرد مکث کمی

 :گفت و گرفت عمیقی نفس

 مدت یه و کنی سازی پرونده براش خوام می-

 ! زندان بندازیش



 

 :کردم نگاهش زده شگفت

 گناه؟ بی آدم یه برای سازی؟ پرونده-

 

 ، کرده مختل منو زندگی اون. نیست گناه بی-

 یه.  بلدین چاهشو و راه شما. کرده اغفال دخترمو

 کمک بتونن که دارین دوستانی. هستین نظامی

 .کنن

 

 : گفتم و زدم پوزخندی

 من! زمانی آقای کردین فکر چی من راجب شما-

 االن تا بودم امیدوار!  انسانم یک هرچیز از قبل



 یک برای من نداره امکان.  باشین شناخته منو

 پای بخواین اگر. کنم سازی پرونده گناه بی آدم

 تا هزار قانون خب ، کنین باز قانون به رو ماهان

 حیثیت ی اعاده تونین می.  گذاشته شما برای راه

 . کنین شکایت ازش مزاحمت جرم به یا ، کنین

 

 درگیر هم پاییز اینا ی همه توی چون. تونم نمی-

 جاها اینجور و کالنتری و دادگاه به پاش و میشه

 دلیل میخوام.  خوام نمی اینو اصال من و میشه باز

 پاییز به ربطی کوچکترین که باشه چیزی جلبش

 .باشه نداشته

 



 دادم صندلی به را ام تکیه و کشیدم عمیقی نفس

. 

 جوره همه من باشه داشته وجود دلیلی واقعا اگه-

 این ، گناه بی و دلیل بی اما.  وایمیستم شما پای

 .نمیاد بر من از کار

 

 رو خواستم بذار پس!  قبول باشه!  خب خیلی-

 ازت خوام می.  سرگرد کنم مطرح دیگه جور یه

 کل جزییات.  کنی پیدا رو دلیل این کنم خواهش

 در ازش آتو یه و بگیری دستت توی زندگیشو

 ی نقطه هیچ اون مثل آدمی نداره امکان. بیاری

. نره کج رو جا هیچ و نباشه کارش توی سیاهی

.  میره آبی زیر داره جا یه بخورم قسم تونم می



 و باشه کیلومتر صفر ، آدم یه نیست ممکن وگرنه

 حسابی و درست ی پله و پول به هم ناگهان

 توی شدن مطرح امکان و شهرت به هم برسه

 یا!  گرمه جایی یه از پشتش پسر این.  جامعه

 به عوضش در که کنه می داره غلطی یه هم

 . رسیده موقعیتی همچین

 

 دیدن کردم می احساس. نگریستم را او متفکرانه

 تمام گران برایش کمی آریامنش ماهان پیشرفت

 ا عنوان هیچ به و شده

 

 لیاقتش و تالش از ناشی را او فعلی موقعیت ین

 کاسه واقعا شاید.  داشت حق هم شاید. بیند نمی



 از بیشتر کسی چه بهرحال. بود کاسه نیم زیر ای

 شیشه خورده ماهان اگر شد می خوشحال من

 !داشت؟

 

 می سعی.  زمانی آقای کنم می براتون اینکارو-

 ، رو روابطش. کنم بررسی رو موقعیتش کنم

 زمان کار البته.  رو اطرافیانش ، رو مکالماتش

 کار این زمانی تا بدونین خوام می اما. هست بری

 اگر.  هست پاییز نفع به بدونم که کنم می رو

 و لطیف روح به باشه قرار اینکار ی ادامه

 عهده از انجامش ، بزنه آسیب پاییز احساسات

  پاییز ، هرکس و هرچیز از قبل.  نمیاد بر من ی

 .مهمه من برای



 

. کنی می حقم در بزرگی لطف.  سرگرد ممنونم-

 می رو ها بهترین پاییز برای دونم می که همین

 یه  دلیل همین به دقیقا. میشه راحت خیالم خوای

 .دارم ازت هم دیگه خواهش

 

 .بفرمایید-

 

 به بیشتری وقت کنم درخواست ازت خوام می-

 وقت بیشترِ بگم بهتر یا ، بدی اختصاص پاییز

 میدم ترجیح. بدی اختصاص خودت به رو پاییز

 اون با رو وقتش اینکه بجای باشه تو با بیشتر

 دیگه حداقل. تره راحت خیالم اینجوری.  بگذرونه



 و بکنه تونه نمی خواست غلطی هر عوضی اون

 بزنه گول رو پاییز و کنه خطا پا از دست تونه نمی

 داشته خواست دلش که رفتاری هر پاییز با و

 جسارت بر حمل رو خواسته این امیدوارم. باشه

 در یعنی ، کنم درخواست ازت خوام می اما ندونی

 محافظ عنوان به رو خودت که کنم خواهش واقع

 .کنی معرفی اون به ، پاییز شخصی

 

 .  کرد نگاهم نگران بعد

 کثافت چه نیست معلوم. داره مستقل ی خونه-

 پاییز بخواد اینکه.  انداخته راه اونجا هایی کاری

 … خونش به ببره رو

 



.  کشید صورتش به دستی آشفته و کرد سکوت

.  آبرویش و حیثیت نگران.  بود دخترش نگران

 این در هم من.  داشت حق.  کردم می درکش

.  داشتم زیادی اشتراک های نقطه او با نگرانی

. بودم شرف بی آن درازی دست نگران هم من

 بعید خوردنش گول راحت. بود احساساتی پاییز

 فاجعه وقوع از قبل خواست می زمانی آقای.  نبود

 شرّ قیمتی هر به خواست می.  کند پیشگیری ،

 این آیا. کند کم اش خانواده سر از را پسر آن

 اسرع در خواستم؟ می من که نبود چیزی همان

 یک استخدام. شدم می بکار دست باید وقت

 باید که بود کاری اولین خصوصی بپای و بادیگارد

 .دادم می انجام

 



 ی خانه مقابل و بود ظهر از بعد پنج حدود ساعت

 سوار و آمد پاییز.  بودم منتظر اتومبیلم در پاییز

 .شد

 

 وای خوبه؟ لباسم ببینین ، امیر سرگرد سالم-

. کردم عوض لباس صدبار. دارم استرس چقدر

 نیست؟ بد خونتون بیام اینجوری بنظرتون

 

 نگرانیش به و پاشیدم ماهش روی به لبخندی

 طرز به و آورد کش را پایینی لب. خندیدم

 :گفت جذابی و دلچسب

 

 .بیام نظر به بد نگرانم خب! ؟ خندین می چرا-



 

 .نباش نگران. خوبه لباست-

 

 کنم چیکارشون دونستم چی؟نمی موهام واقعا؟-

 باید.  شدن بلند خیلی.  بستم اسبی دم. 

 .کنم کوتاهشون

 

 ادامه و نشد متوجه او اما. کردم نگاهش چپ چپ

 .داد

 خوشش کوتاه موهای از هم ماهان کنم فک-

 .میاد

 



 من به سریع باشد آمده خود به که انگار بعد

 :گفت مظلومانه و انداخت نگاهی

 اونجوری میگم کل در!  ها ندیده موهامو البته-

 .داره دوست

 

 نگاه را مقابلم درحالیکه و کردم حرکت به شروع

 : گفتم کردم می

 کنم می قلم!  داره دوست جوری اون بیخود-

 و کنه کوتاه رو ها فرفری این بخواد که دستی

 .بندازه بهشون چپ نظر

 

 مورد که کرده گناهی چه آخه!  ماهان بیچاره-

 گرفته؟ قرار پدرم و شما غضب و خشم



 

 ببره؟ دخترمونو خواد می که باالتر این از گناه-

 

 نکنه یا. کنم ازدواج باید من که باالخره خب-

 ! بندازین ترشی منو خواین می دوتا شما

 

 بهت هیچکس دست اینجوری!  خوبیه فکر-

 ! نمیرسه

 

 بمونم؟ تنها من نیست مهم یعنی-

 

 نیست؟ کافی!  هستیم که ما! چرا تنها-



 

 ! داره رو خودش جای هرکسی …خب… خب-

 

 که من ی عهده از که میخوای ماهان از چی مثال-

 !؟ نمیاد بر دوستتم

 

 چقدر!  بود سوالی چه این آخر!  بیچاره دختر

 هم من.  نگفت هیچ و کرد سکوت!  شد معذب

 نمی و بودم او با مدتها از بعد. نزدم حرفی دیگر

 زدن حرف با را  مان شب این از بیشتر خواستم

 .کنم خراب مرتیکه آن مورد در



 حیاط وارد را اتومبیل.  رسیدیم پدرم ی خانه به

 حیاط تماشای محو که درحالیکه پاییز.  کردم

 .شد پیاده بود خانه

 

 شال و یاسی بلند لباس آن در بود شده ماه مثل

 در را او تمامِ و بود تحسین سراسر نگاهم.  سفید

 می را ها بغل همان از یکی االن دلم. نوردید می

 و باریکش کمر دور بیندازم دست که. خواست

 از و!  بفشارم خودم به را ظریفش های شانه

 چشمانم. شوم دیوانه موهایش بوی و تنش عطر

 خیلی لبهایش آن … و رفت می هرز داشت باز

 گوشِ و زدم نهیب خود به دل در. بود چشم توی

 کردم سعی. نپرد هرز دیگر تا گرفتم را چشمانم



 حیاط تماشای محو که او به و شوم مسلط خود بر

 :بگویم بود

 باغبونی عاشق آقا حاج!  پدرمه کار همش-

 شده تزئین و زیبا گیاه و گل این تمام و هست

 . خودشه دست کار

 

 .نشدم متوجه دفه اون.قشنگه خیلی-

 

 . رسید گوش به تراس روی از مادرم صدای

 ! ها بچه تو نمیاین چرا پس-

 



 وارد. نبود بند پا روی خوشحالی از جان خانم

 او های احوالپرسی از بعد و شدیم

 

 برای و گذاشتم تنها را پاییز و مادرم ، لیه

 .  رفتم اتاقم به لباس تعویض

!  من پدری ی خانه در.  بود اینجا االن پاییز

 آورده و گرفته را آناهید دست روزی که جایی

 ماندن و بودن از بود قرص دلم موقع آن اما. بودم

 آرام و بود آشوب دلم … ولی اینبار!  همراهم زنِ

 . نداشت قرار و

. دادم پیشنهاد را سرد آب دوش خودم به

 و آورد می جا حسابی را حالم. نبود بدی پیشنهاد

 غرایزم سرکشی از ناشی سستی و رخوت آن از



 طوسی خانگی شلوار حمام از بعد. داد می نجاتم

 بزنم تن را تیشرتم اینکه از قبل و پوشیدم را ام

. کردم موهایم کردن خشک به شروع سشوار با

 در پاییز و شد باز اتاقم در لحظه همین در

.  دیدمش می آینه از. گشت نمایان آن چهارچوب

 سرش و گزید لب دید که را ام برهنه ی باالتنه

 .انداخت پایین را

 

 عصرانه گفتن جون خانوم بگم اومدم!  ببخشید-

 . است آماده

 



 یاد ناخودآگاه و بست نقش لبانم روی لبخندی

 هایی خجالت آن و افتادم اش ناشیانه های بوسه

 . بود کشیده آن از بعد که

 

 رو ها کبودی اون که شده روز اون مثل قیافت-

 ! دیدی می

 

 انداخت گل هایش گونه و دوید صورتش به خون

 ! گلی لپ دختر این

 

 شب اون یاد منو باید دفعه هر!!!  سرگرد-

 !؟ بندازین



 

 نگاهش… اما و انداخت من به سریع نگاه یک و

 … و ام شانه و ام سینه روی ، شد بدنم قفل

 حاال.  آمد جلوتر قدم چند. کرد می نگاه مبهوت

. بود ایستاده مقابلم و بود من قدمی یک در دیگر

 : گفت لرزانی صدای با

 است؟ گلوله… جای … اینا-

 

 میان عمیق اخمی و بود شده مچاله اش چهره

 .بود گرفته رنگ ابروهایش

 

 وقت خیلی مال اینا.  نیست ناراحتی واسه چیزی-

 ! پیشه



 

 سینه بر گلوله پنج هر جای روی را سرانگشتانش

 و غمگین لحنی با و رقصاند ام شانه و شکم ،

 : گفت پرغم صورتی

 !پیش؟ سال ده یعنی وقت خیلی-

 

 چقدر پیش سال ده از. کردم نگاهش زده شگفت

 اتفاقات آن و آناهید از چیزی اصال دانست؟ می

 به و ریختم چشمانم در را سواالتم ؟ دانست می

 حواسش اما. کردم سرازیر هایش عسلی سمت

 و بود ها گلوله جای درگیر. نبود هایم چشم به

 رقص و پرید می دیگری به هرکدام از نگاهش

 کرد می خود بی خود از داشت!  هم انگشتانش



 مچ!  را دلبسته ی ساله هشت و سی مرد این

 از مانع و گرفتم سریع حرکت یک در را دستش

 در.دوخت چشم نگاهم در. شدم بیشترش حرکت

 :گفتم جدی. شدم حل نگاهش

 

 ! پاییز نکن-

 

 دختر نکن" گفتند می و میزدند فریاد چشمهایم

!  نگیر بازی به را من داری خویشتن!  نکن!

 کار ترین سخت تو مقابل در داری خویشتن

 آن من و بزنی زل هایم چشم در اینکه.  دنیاست

 رفتن از ، نکشم نوش به را لبهایت و نبوسم را ها

 و کنی می نوازش مرا.  است تر سخت جهنم به



 دیگری وقت هر از تر ور شعله من درون آتشِ

 ، آتش این خواهم نمی که نکن.  کشد می زبانه

 . بسوزاند را دامنت
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 آتش دستانش چون. گویم می چه فهمید انگار

 حصار از و کشیدند عقب و کردند اعالم بس



 ، چشمانم قفل اما چشمانش. شدند رها دستم

 : زد لب.  بود ها گلوله جای وبعد  لبانم

 

 این جای در نهفته خاطرات از گی نمی برام چرا-

 ! ها گلوله

 

 روز هر وقتی. نداره گفتن که غیرتی بی خاطرات-

 گوشم ، چشمام توی ها گلوله این جای روز هر و

 حفظ در عرضگیمو بی و زنه می داد وجودم ،

 . کنه می یادآوری بهم ناموسم

 

 پرده اما ، داشت غم چقدر هایم صحبت دانم نمی

 . کشید هایش چشم روی اشکی ی



 خاطرات؟ این با دین  می عذاب خودتونو چقدر-

 غیرقابل اتفاقات مقصر کس هیچ سال؟ چند

 !نیست بینی پیش

 

 یادم باید عمر آخر تا و!  مقصرم من!  هستم من-

 .بدم تاوان و بمونه

 

 بود دوخته نگاهم به را اش اشکی و زیبا چشمان

. 

 . کنه کم تون غم از که کنم چیکار براتون-

 



 را باصداقت و ساده قلبِ این چقدر. زدم لبخندی

 .داشتم دوست

 

 خودت مواظب!  باش شاد!  باش خوب فقط تو-

 که کاریه بهترین ها این!  بدون خودتو قدر!  باش

 ! بکنی من برای تونی می

 

 روی را دستش دو. شد تر نزدیک قدم یک

 و داد قرار گاه تکیه را ها آن و گذاشت بازوهایم

 ی پنجه روی و کشید باال را خود توانست می تا

 دختر این کند چکار خواست می باز.  ایستاد پا

 کنترل دیگر.  کردم نگاهش!  برو دل تو چموشِ

 که گمانم به.  نبود من دست نگاهم حالِ و حس



 روی نگاهم.  بود کرده رسوایم نگاهم حالت

 خاطره بخواهد باز نکند. بود شده قفل چشمانش

 هم ها همان با من.  کند تکرار را شب آن ی

 و جدید خاطرات خلق توان دیگر. ام شده بیچاره

 آن با آمدن کنار توان. ندارم او از دیگری جذاب

 را آن از بعد احساساتِ کردن کوب لگد و ها

.  ندارم را ام مردانه غرایز سرکوب توان. ندارم

.  سریع کامال.  بوسید را ام چانه … اینبار اما

 از را شیطنتش از پر چشمان و.  دوستانه کامال

 تا چرخید پا ی پاشنه روی و دزدید چشمانم

 دختر این حق نباید.  کند فرار اتاق از سریع

 اینطور اوکه ؟ گذاشتم می دستش کف را شیطان

 و گرفت می بازی به را ام مردانه احساسات



 می فرار به پا بعد و شد می درونم غلیان باعث

 !؟ گذاشت

 از حرکت یک کردبا می فرار داشت که همانطور

 و دست. کردم بلندش و گرفتمش هوا توی پشت

 . تکاند می هوا در را پایش

 

 زنم می جیغ االن.  بذارین پایینم خدا رو تو-

 ! ها میره آبروتون ، بیاد جون خانوم

 

 من مگه!  گیره می جلوتو کی ببینم بزن جیغ-

 ! نکن کارا این از دیگه نگفتم

 



 .زمین بذارینم. افتم می االن!  خدا رو تو-

 

 اما.  رسید زمین به پاهایش. آوردم پایین را او

 بود خورده سر سرش از شالش.  نکردم رهایش

 را صورتم تمام ، پشت از موهایش حجم تمام و

 میان اورا.  بوییدم می را آنها عمیق.  بود پوشانده

 می. بودم کرده زندانی ام برهنه بازوان و سینه

 !؟ بماند همانجا ابد تا شد

 کاری داشتم باز. کردم می ناپرهیزی داشتم باز

 در از کندن دل اما. دادم می انجام را نباید که

 نبوییدن بود؟ راحتی کار مگر کشیدنش آغوش

 در را او بود؟ راحتی کار مگر پریشانش موهای

 در حس شیرینی و کشیدن خود دستان حصار



 کردن رهایش بعد و دادن قرار خود کامل تملک

 بود؟ راحتی کار مگر

 بودم سرش پشت که همانطور و چرخاندم را او

 که دید آینه درون از.  داشتم نگه آینه راجلو او

 و است اسیر مرد این ی برهنه آغوش در چطور

.  است فراگرفته را دورش تمام وار حصار دستانم

 و شکم دور دستانم.  کشید خجالت و گزید لب و

 نداشت شدن باز قصد و بود شده حلقه اش شانه

 !  بازوانم میان نمود می کوچک چقدر. 

 بودم شده خیره نگاهش در آینه از که همانطور

 و او ی خاطره یاد به مرا اش انداخته گل ی گونه

 نبود خودم دست و انداخت اتومبیلش در ماهان

 به دیوانگی دوباره و دوید رگهایم در خون که



 ی حلقه که نبود خودم دست.  آمد سراغم

 به را او تمام من حاال و شد تر محکم دستانم

 میان از.  نبود حواسم و بودم چسبانده خودم

 خواندم گوشش در و غریدم خشم با هایم دندان

: 

 

 هایی دقیقه و ها ساعت ، کنم تحمل تونم نمی-

 برای کمال و تمام رو بود من به متعلق که تو از

 ندیدنِ ؟ اینو فهمی می!  کنی صرف دیگه یکی

 می بازی به رو اعصابم داره بدجور روزات این

 ! گیره

 



 پر و گرم نفس. کردم تر فشرده را دستانم گره و

 . خورد می هایش گونه به حرارتم

 

 می!  بدی دیگه یکی به منو  سهم نداری حق-

 ساعت چیه؟ من سهم دونی می ؟ اینو فهمی

 دیگری برای داری االن و بودی من با که هایی

 من برای که نگاهی.  کنی می اش بخشش و بذل

.  کنی می دیگه یکی خرج داری حاال و بود

 بخاطر داری حاال و بود من به همیشه که حواسی

 .کنی می پرتش دیگه یکی

 

 همانطور و کشیدم اش گونه روی را هایم لب بعد

 : زدم پچ اش گونه به چسبیده



 ! عوضی اون نه منه های لب جای که هایی لُپ-

 

 . کردم تر فشرده باز را دستانم گره و

 ! کرده بغلت بفهمم اگه کشمش می-

 

 ! تر فشرده باز و

 هوا توی حتی بفهمم اگه کشمت می بخدا-

 ! فرستادی بوسه براش

 

 کلمه یک اما.  بود هویدا اش چهره در درد آثار

 دستم!  نگاه و نگاه و بود نگاه فقط.  زد نمی حرف

 ر



 

 گره همچنان حالیکه در و.  کشیدم گردنش روی ا

 می تر فشرده را ، بود تختش شکم دور که دستی

 دیگرم دست شصت با را گلویش سیبک کردم

 : گفتم و کردم نوازش

 

 روی منحوسش چشمای اگر گردنشو شکنم می-

 ! من مال!  منه مال ات کمال و تمام!  بیفته اینا

 

!  تبدار!  باز نیمه چشمانی با.  کرد می نگاهم

 که جوری.  کوبید می دستانم زیر قلبش!  خمار

 بدنش.  بدرد را اش سینه ی قفسه خواست می

 فشار زیر داشت ظریف بدن این.  بود گرفته گُر



 له کلفتم و کت و مردانه بازوان دربین و دستانم

 بی.  بودم شده تحریک و بودم مرد من.  شد می

 خاصیت بخاطر و فشردم می خودم به را او هوا

 زمان هر از تر زده خجالت را او ام فیزیولوژیکی

 فقط.  نبود حواسم خودم و کردم می دیگری

 : گفت آرام که وقتی

 

 !؟ نچسبونی خودت به منو اینقدر میشه-

 

 و زمان.  است  قرار چه از قضیه فهمیدم تازه

 آن از را من و برگشت حواسم و هوش و مکان

 به را موجود واقعیت و کشید بیرون خلسه حالت

 از. کردم نگاهش آینه در. کرد یادآوری من



 و بود انداخته گل باز اش گونه شرم و خجالت

 باید که نبود حواسم من و.  کرد نمی نگاهم دیگر

 من از کمی بتواند او تا کنم کم را دستانم فشار

 او گمانم به اما و نبود حواسم من.  بگیرد فاصله

 کنم نمی کم را دستانم فشار عمد به کرد می فکر

 نگاهم ملتمسانه و زده شرم و گزید لب چون. 

 .  کرد

 بود سردی آب چون پایین از جان خانم صدای

 رها ای پرنده مثل او و شد شل دستانم!  من روی

 شالش.  ساخت آزاد را خود ام برهنه تن میان از

 مرتب سرش روی و برداشت زمین روی از را

 بیرون اتاق از سریع کند نگاهم اینکه بدون و کرد

 تا بود الزم بازدم و دم و عمیق نفس چند.  رفت

!  ام آورده بار به فضاحتی چه شوم متوجه



 این از را او رسیده بلوغ به تازه جوانان همچون

 بیچاره.  بودم ترسانده فیزیولوژیکی تغییرات

 اما ، کرد می پروایی بی گاهی که هرچند!  پاییز

 حق!  بسته گوش و چشم و بود پاک گل برگ مثل

 شرایط چه در را او!  شود زده خجالت داشت

 کمر به دست اتاق وسط. بودم داده قرار سختی

.  بکنم چه باید حاال دانستم نمی و بودم ایستاده

 تیز آقا حاج.  بروم سالن به توانستم نمی که االن

 می مرا اوضاع این با اگر!  تر تیز جان خانوم و

 باد بر بودم کرده جمع االن تا آبرو هرچه ، دیدند

 کمی باید عادی روال به برگشتن برای!  رفت می

 چیزهای به را فکرم و کشیدم می عمیق نفس

 جز هرچیزی به باید.  کردم می معطوف دیگر

 .  اندیشیدم می پاییز



 ، فرارش ی صحنه … اما و نشستم کمی

 و دستان میان از ای زده خجالت قرقیِ همچون

 از. شد باز خنده به لبم ناخودآگاه و آمد یادم ، تنم

 و چموش دختر این حق خوب نگذریم حق

 ! بودم گذاشته دستش کف را شیطان

 که رسید گوش به جان خانم صدای دیگر بار یک

 از بعد و شدم بلند. زد می صدایم عصرانه برای

 اتفاقات به بردن پی احتمال هرگونه ردّ  و بررسی

 سالن به و زده تن را تیشرتم ، امروز نامتعارفِ

.  چید می عصرانه برای را میز داشت پاییز. رفتم

 گرفته نادیده را حضورم و کرد نمی نگاهم اصال

 می خجالت هنوز.  بود گُلی هایش لپ هنوز.  بود

 آخر. آمد می او به چقدر دخترانه حیای آن.  کشید



 و بگذرم گُلی لپ دختر این از توانستم می چطور

 .  بروم

 نگاهم تیررس از نقطه دورترین در میز سر

 رشته و دانشگاه و درس راجب آقا حاج.  نشست

 می بود کرده کسب که مقاماتی و اش ورزشی ی

 به.  گفت می پاسخ محجوبانه پاییز و پرسید

 می تماشایش لبخند با و داده تکیه ام صندلی

 همچون.  گرفت را مچم جان خانم که کردم

 نگاهم جان خانوم خندان نگاه میان در خطاکارها

 .نکردم بلند سر دیگر و انداختم بشقابم به را

 

 از جان خانم اما. باشیم خودمان فقط بود قرار

 هم را خانواده  ی بقیه و زد زنگ زیادش شوق



 در تنها را او لحظه یک.  کرد دعوت شام برای

 .یافتم آشپزخانه

 

 معذب بیچاره دختر!  من مادر کاریه چه این آخه-

 .میشه

 

 تو همشونو قبال که پاییز! ؟ بشه معذب چرا-

 ! دیده بیمارستان

 

 بودم گفته بهش من.  شه نمی دلیل که این-

 . تنهایین آقاجون و شما

 



 خیلی که کنم می کاری من.  پسرم نباش نگران-

 ! بگذره خوش بهش

 

 کتابخانه هم مشترک بصورت که اتاقی در را پاییز

 . یافتم مطالعه اتاق هم و بود

 

 جونه خانوم!  پاییز شد اینجوری که متاسفم-

 .کرده دعوت رو همه ذوقش از!  دیگه

 

 ! نداره اشکال. گرفتن اجازه من از اولش-

 



 دو یکی تا. بگذره خوش بهت امشب امیدوارم-

 با امین و المیرا و الناز که است دیگه ساعت

 بذارن رو خونه و بشه پیداشون هاشون وروجک

 .سرشون روی

 

 : گفت و زد لبخندی

 خوندین همشونو شما!  دارین کتاب چقدر اینجا-

 ؟

 

 ما. کنه می زندگی کتاباش با آقا حاج. بیشترشو-

 .آورده بار کتابخون هم رو

 



 اش صفحه. آمد صدا به موبایلش موقع همین در

.  انداخت نگاهی من به مضطرب و کرد نگاه را

 : پرسیدم

 کیه؟-

 

 و بشکنین گردنشو خواستین می … که همونی-

 ! که بدم جواب هست اجازه!  بکُشینش…

 

 رد و گرفتم دستش از حرکت یک با را موبایل

 با. کردم خاموش را اش گوشی و زدم تماس

 .کرد می نگاهم شگفتی

 



 غریب عجیب سرگرد؟ کنین می رو اینکارار چرا-

 ! االن اینم ، اتاق … توی از اون!  شدینا

 

 : گفتم ازخشم پر

 م با تا-

 

 ! باش من با فقط ، نی

 

 ! همین. کنه پرسی احوال خواد می فقط-

 

 احوال ، بوده باهات پیش ساعت دو همین-

 !؟ پرسی



 

 !! سرگرد-

 

 بهت و گذاشتم قانون مون دوستی برای یادته-

 بگیره شکل ای دوستی خوای می که اگر گفتم

 بی هستی؟ قوانین یکسری رعایت به ملزم

 از یکی!  بیار خاطر به رو بندهاش ی همه زحمت

 ای دوستی قراره اگر که بود این قوانین اون

 بهش شرایطی هر تحت هردو باید بگیره شکل

 فرد هر حضور با نیست قرار. باشیم متعهد

 دوستی این ، هرکدوممون زندگیِ توی جدیدی

 جدید فرد اون تاثیر تحت که باشه ضعیف اونقدر

 بار یه روز چند ، تو ، اونوقت که.  بگیره قرار



 تلفنمو جواب میون در یکی و ببینی منو بخوای

 نمی رو نیمه و نصف و ناقص دوستی من. بدی

 قطع … هم یا گذشته مثل یا!  خانوم پاییز خوام

 ! دوستی

 

 :گفت زده وحشت و کشید هینی

 چطور ؟ سرگرد میگین دارین چی دوستی؟ قطع-

 حرفی همچین دوستی سال سه از بعد میتونین

 نه بزنین حرفو این دیگه بار یه اگه بخدا ؟ بزنین

 ! شما نه من

 



 هرکسی نذار.  بذار احترام مون دوستی به پس-

 قرار الشعاع تحت اونو میشه ات زندگی وارد که

 .بده

 

 :گفت و نشست نفره تک مبل روی کالفه

 ایجاد تعادل بتونم باید.  بدین وقت بهم باید-

.  کنم جور و جمع طرفش هر از زندگیمو و کنم

 انگار!  شما از اینم ماهان از اون ، پدرم از اون

 ! نیستین راضی هیچکدومتون

 

 پلیسی شمّ بر بنا.  بردم باال را ابروهایم تای یک

 جنسان هم که آنجا از و ام مردانه حواس و ام

 این از خوبی بوی ، شناختم می خوب را خودم



 خورده تکان هایم شاخک.  شنیدم نمی ماجرا

 :پرسیدم مشکوکانه. بود

 

 ؟ نیست راضی چی برای دیگه اون! ؟ ماهان-

 

 دانستم. کرد نگاهم شده هول. بود داده آب را بند

 و کند مخفی من از خواسته می که بوده چیزی

 سوتی این از کالفه. است شده رو دستش حاال

 : گفت بود داده که ای

 .میگم دارم کال. نیست خاصی چیز-

 



 عقب را خودش کمی. نشستم مقابلش میز روی

 هایش چشم در و کشیدم جلوتر را خودم. کشید

 این. دزدید من از را هایش چشم.  شدم دقیق

 . بود حقیقت کتمان ی نشانه ، حرکت

 

 بهم خوام می!  پاییز کن نگاه چشمام توی-

 و کنم می گیری سخت درسته.  کنی اعتماد

 نتونم شاید ماهان مورد در و  ، گویی درشت

 خوام می ازت بازم اما. کنم برخورد منطقی خیلی

 هست مشکلی اگه و بگی بهم میاد پیش هرچی

 در تونی می باش مطمئن. بذاری درمیون من با

 می. کنی حساب من کمک روی شرایطی هر

. باشی داشته اعتماد بهم صورتی هر در خوام



 ازت معقولی غیر ی خواسته!  بگو بهم حاال

 !داشته؟

 

 جز جایی به را چشمانش و گزید لب عادت طبق

 .دوخت چشمانم

 

 ! پاییز بگو بهم-

 

 . نیست چیزی که گفتم … خب … خب-

 

 .کردم نگاهش منتظر همچنان من اما

 



 و تیزی از یعنی.  سرگرد نکنین نگام اینجوری-

 ! برد بدر سالم جون نمیشه شما گیری مچ

 

 ! بگو پس ، نمیشه که حاال-

 

 بازی دستش انگشتان با حالیکه در و کشید آهی

 : گفت کرد می

 … خواسته ازم بار چندین حاال تا … ماهان-

 دستم از نکردم قبول چون … و آپارتمانش برم

 . ناراحته

 



.  شد بلند ام کله از دود و دوید رگهایم در خون

 دستهای. کردند ساطع آتش ناگهان چشمانم

 از و برخاستم و کوبیدم میز روی را ام شده مشت

 :غرّیدم هایم دندان میان

 ! ناموس بی خر کرّه!  عوضی ی مرتیکه-

 

 :گفت هراسان

 نیست کنین می فکر که جوری اون بخدا-

 ! سرگرد

 

 هر که کیه کرده فکر!  شرف بی روحش تو سگ-

 ! بکنه خواست دلش غلطی



 

 را هایم گفتن بیراه و بد شده گشاد چشمانی با

 ؟ شد می خنک دلم من مگر اما.  نگریست می

 سر بشونمش باید!  سرشه تو چی نیست معلوم-

 ! جاش

 

 خواسته فقط. نکرده بدی فکر اون!  سرگرد-

 ! بگذرونه من با وقتشو کمی

 

 با که نشست لبانم ی گوشه ای مسخره پوزخند

 .شد همراه خوردنم حرص



 یا نیستی متوجه تو ؟ بگذرونه تو با وقتشو-

 قصد دونی نمی تو یعنی!  زدی نفهمی به خودتو

 چیه؟ دعوت این از شومش

 

 :گفت خجالت پر و آرام

 ! نمیکنه کاری بزور … نخوام من اگه … اون-

 

 ماه مثل و نشسته رویم جلو که دختری!  خدایا

 و ، شود می رنگ به رنگ خجالت از دارد زیباست

 نمیشود!  کرده خواستنی را او چقدر خجالتش

 آن دست از اینقدر که االن همین درست ؛ االن

 دلم توی اورا ؛ هستم عصبانی مدعی ی مرتیکه

 !؟ دهم جا



 

 حتی بده اجازه خودش به که مرتیکه کرده غلط-

!  بخوای هم نباید تو.  کنه فکر مساله این به

 شدن رسمی از قبل تا!  بخوای نباید که معلومه

 وقت هیچ ، خانوادت رضایت از قبل تا ، رابطتون

 هیچ االن اون!  بخوای رو چیزی همچین نباید

 تو به انگشتش حتی بذاری نباید!  توئه ی کاره

 ؟ مفهومه. بخوره

 

 چکاره تو پس" گفت می بود پررویی دختر اگر

 برام و کنی می بغل منو راه به راه هی که منی ی

 کرده سکوت فقط اما.  "کشی می نشون و خط

 . بود
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 و فهمید می را حالم و حس خوب دانستم می

 و حال متوجه خوب دانستم می. کرد می درک

 کرده رسوا او پیش را خود دیگر حاال.  بود احوالم

 نمی دلش واقع در.  آورد نمی برویم فقط. بودم

 خواست نمی دلش.  بیاورد برویم خواست

 با بودن ، پاییز.  بدهد دست از را من با دوستی

.  خواست می بودنمان دوست بخاطر را من



 همانطور.  بودیم گذاشته قرار اول از که همانطور

 پایم من منتها.  باشد اینگونه بود قرار اول از که

 که بودم من این. بود رفته خطا قلبم و بود لغزیده

 پسران همچون.  بودم سپرده دل احمقانه

 من دست که کنم چه. احساساتی و دبیرستانی

 با.  بود کرده را کار این من با زمانی پاییز.  نبود

 داری خویشتن.  بودنش زیبا و بودن خوب اینهمه

 نشانه ترین کوچک با حاال و بود کرده زایل را من

 و بیایم کنار توانستم نمی مالکیتم نفی از ای

 .  کردم می رفتار ها دیوانه همچون

 کار مغزم انگار و پیمودم می عصبی را اتاق طول

 شده پررنگ ذهنم  در جمله این فقط و کرد نمی

 !  "آپارتمانم بیا" که داد می قرمز آژیر و بود



 به و شد بلند جایش از دید که را اسفناکم حال

 آرام و گذاشت بازویم روی را دستش.  آمد سمتم

 :گفت

 

 باشین مطمئن.  باشین آروم لطفا!  امیر سرگرد-

 منو خطری هیچ باشم نداشته یقین وقتی تا

 اما. دم نمی خواسته این به تن کنه نمی تهدید

 می ازدواج هم با ما!  زود یا دیر باالخره!  بهرحال

 به اونو من وقتی که کنین درک اینو لطفا. کنیم

 قائدتا پس ، کردم انتخاب زندگیم شریک عنوان

 داشته هم اطمینان بهش مسائل یکسری در باید

 ؟ درسته!  دیگه کنم اعتماد و باشم

 



 و صورتم توی کوبید می ظالمانه چه را حقیقت

 درماندگی و بیچارگی چاه ته به مرا ناخواسته چه

 او که بود کسی ماهان!  آری.  کرد می پرت

 می مرا داشت واقعیت این.  بود کرده انتخاب

 منظورش دقیقا ؟؟ مسائل یکسری گفت.  کُشت

 به مرا داشت که بود ها همان مسائل یکسری از

 :داد ادامه کشاند؟؟ می دیوانگی مرز

 

 اینم از و ، رو شما های نگرانی کنم می درک من-

.  باشین مواظبم خواسته ازتون پدرم که دارم خبر

 عنوان به من به اونقدر دونم می اون بر عالوه

 کوچک خواین نمی که دین می اهمیت دوستتون

 می و.  برسه من به جسمی و روحی آسیب ترین



 همچین اینکه از خوشحالم چقدر بدونین خوام

 قول بهتون.  قرصه بهش دلم و دارم حمایتگری

 پس!  برسه آسیب بهم که نکنم کاری دم می

 باشه؟. نباشین من نگران اینقدر

  

 و.  کرد می تزریق بدنم به را ناامیدی کسی انگار

 لغزش بخاطر مرا داشت سعی ماهرانه چه پاییز

 بیاورد یادم حال عین در و نکند زده خجالت قلبم

 نه و بودم بسته دوستی عهد او با که ام همان من

.  کشیدم موهایم در دستی کالفه!  دیگر عهدی

 و کشیدم بیرون دستش زیر از آرام را بازویم

 از حجم این ، نشستن با که شاید. نشستم



 برمی سرم از دست کمی بیچارگی و ناامیدی

 :گفت طمانینه با و آرام.  نشست کنارم.  داشتند

 

 دو شما.  سرگرد بشین آشنا ماهان با خوام می-

.  هستین من زندگی های آدم ترین مهم از … تا

.  ندارم آرامش منم باشین تنش در هم با وقتی

 دریچه از و پدرم دید از نه.  بشناسینش و بیاین

 خودتون ی منصفانه دید از!  من دید از!  پدرم ی

 عوض راجبش نظرتون مطمئنم!  بشناسینش

 پدرم نظر روی بتونین شاید حتی اینجوری. میشه

 . بذارین تاثیر هم

 



 احساس.  انداختم او به نگاهی چشم ی گوشه از

 جرئت با پس ، بوده گذار تاثیر حرفهایش کرد

 : داد ادامه بیشتری

 

 که کنسرتش اولین.  داره کنسرت ماه ام بیست-

.  اونجام هم من شب اون.  مهمه براش خیلی

 فرصت بهترین میتونه این باشه؟.  بیاین هم شما

 ! باشه آشنایی برای

 

!  نفس تازه و جوان رقیبی!  رقیب با آشنایی

 با!  دنیا با جنگیدن برای حاضر و آماده رقیبی

!  پاییز تام رضایت چون ای برنده برگ داشتن

 توان دنیادیده و کار کهنه و خسته مرد این اصال



 را جوان و نفس تازه رقیب این با رویارویی

 !؟ داشت

 

 

 خوام می که کنم می فکر بعدا مساله این به- 

 اصلی ی مساله هنوز اما!  نه یا ببینمش بیام

 به اون با که بدی قول بهم  باید پاییز.  مونده

 که خوام می معذرت ازت من. ری نمی اش خونه

 اون کن باور ، بری اگه اما ، گم می اینو دارم

 !؟ مفهومه. کنم می خراب سرش روی رو خونه

 



 هم او.  زدم می حرف او با داشتم سربازانم مثل

 با دهد تذکر من به را نکته این اینکه برای

 : گفت آزرده خاطری

 

 ! مفهومه!  قربان بله-

 

 آزرده که بودم آن از تر آشفته و تر پریشان

 بلند جایم از حرف بی. بخرم ناز را اش خاطری

 رفتم اتاقم بالکن به.  کردم ترک را اتاق و شدم

 که حقایقی از قلبم. داشتم تفکر و تنهایی به نیاز.

.  شد فشرده دانستم می هم خودم و گفت پاییز

 به هربار اما. بردم می خود یاد از مدام که حقایقی



 می یادآوری من به را خود ممکن شکل بدترین

 .کردند

 به وقتی اما بودم مانده اتاق در چقدر دانم نمی

. بودند آمده خانواده ی همه ، بازگشتم سالن

 که بود ساعت چند.  گشتم پاییز دنبال به نگران

 ای غره چشم جان خانوم بودم؟ گذاشته تنهایش

 :گفت آرام و کرد نثارم

 

 کنه می ول مهمونشو آدم-

 

 صدات بیام خواستم اتاقش؟ به چسبه می میره

 داری و باشی خسته شاید گفت نذاشت پاییز کنم

 ! کنی می استراحت



 

 والناز  المیرا کنار را پاییز و کردم خواهی معذرت

 می عاشقانه و بود گرفته بغل را ماکان.  یافتم

 از چشم و بود ایستاده مقابلش نازنین.  بوسیدش

 جلو دامادها و وامین آقا حاج.  داشت نمی بر او

 دو از.کردند می صحبت و بودند نشسته تلویزیون

 حیاط در معمول طبق احتماال.  نبود خبری ها قلو

 دادم دست مردها با. کردند می بازی پلیس و دزد

 نگران پاییز.  شدم اضافه ها خانم جمع به و

 دادم تحویلش بخشی آرامش لبخند.  کرد نگاهم

 دو مبل روی پاییز کنار و کردم بغل را نازنین و

 . نشستم نفره

 



 با که تو. برم قربونش چطوره دایی نازنین-

 ! که خوردی رو دایی مهمون خوشگلت چشمای

 

 : گفت کنان خنده المیرا

 پاییز جلو وایساده جوری همین اومدیم وقتی از-

 . کنه می نگاش داره برّ و برّ و

 

 : گفت الناز

 این.  جون پاییز خوشگلی که بس ماشااهلل-

 .شده تماشات محو هم دختر

 



. " لطفتونه نظر" گفت و زد محجوبی لبخند پاییز

 پرسشگرانه و را او خریدارانه خواهرهایم هردو

 به چه جان خانم دانم نمی. کردند می نگاه مرا

 به دختری حضور باالخره اما ، بود گفته آنها

 شک این ها سال از بعد هم آن من مهمانِ عنوان

 نکند که کرد می ایجاد همه ذهن در را شبهه و

 .  هست خبرهایی

 در خودش خاص زبانی شیرین همان با نازنین

 : گفت گوشم

 

 اینقدر چرا خانومه این چشمای ، جون دایی-

 همون!  منه عروسک چشمای قد بزرگه؟



 عین خانومه این اصال!  گلیه اسمش که عروسکم

 ! کمرنگه همونجوری!  گلیه

 

 سر دلی ته از ی قهقهه حرفهایش شنیدن با

. افتاد می ما ی خانه در ندرت به که اتفاقی. دادم

 می ام صدقه قربان آشپزخانه همان از مادرم

. کردند می نگاهم مشتاقانه والمیرا الناز و رفت

 : گفت المیرا

 

 .بخندیم مام بگو!  داداش گفت چی بگو-

 



 نازنین بود نشسته اشک به هایم چشم حالیکه در

 خجالت و گذاشت دهانم جلو را کوچکش دست

 : گفت زده

 !هییییسسس-

 

 . بود داشتنی دوست و شیرین دختر این چقدر

 !  مامانش بگم ندارم اجازه که بینی می-

 

.  شد صرف صمیمی و گرم محیط یک در شام

 همین و نبود معذب ام خانواده میان در پاییز

 .کرد می راحت را خیالم



 و بود نشسته اتومبییلم در ساکت برگشت موقع

 را سرصحبت خواستم می. نگریست می را بیرون

 .کنم باز او با

 

 گذشت؟ خوش بهت-

 

 . آره-

 

 نبودی؟ معذب-

 

.  بودن صمیمی و خوب خیلی خانوادتون. نه-

 . کردم می راحتی احساس هم خیلی اتفاقا



 

 . شد برقرار سکوت باز

 دلخوری؟ دستم از هنوز-

 

 ! نه من؟-

 

 کرد ناراحتت امروزم رفتار اگه خوام می معذرت-

 . نبود خودم دست.  بشم عصبانی خواستم نمی. 

 

 مثل نه.  بگین بهم شد می هم تر آروم-

 .سربازاتون

 



 را اتومبیل.  بود ناراحت دستم از واقعا انگار!  نه

 نگاهش و کردم پارک تاریکی در ای گوشه

 .کردم

 

 !  پاییز-

 

 : گفت کند نگاهم اینکه بدون

 !بله-

 

 خانوم؟ خوشگل کنی نمی نگام-

 

 . نگفت هیچ



  گفت؟ گوشم توی چی نازنین بدونی خوای می-

 

 گفت؟ چی-

 

 بزرگه اینقدر مهمونت چشمای چرا گفت اون-

 عین مهمونت اصال. گلی عروسکم مثل درست!

 !کمرنگ همونطور.عروسکمه

 

 آرام کمی انگار من دل و افتاد خنده به پاییز

 . گرفت

 ؟ گفتم گوشش توی چی من دونی می-

 



 .کرد نگاهم پرسشگرانه

 درشت ها چشم این. موافقم باهات منم گفتم-

 ! دنیاست های چشم زیباترین و ترین

 

 از را طاقت که جوری!  نافذ و عمیق.  کرد نگاهم

 کرد می ام وسوسه داشت و برد می قرارم بی دل

 هایی حرف. بزنم ادامه در دیگری های حرف که

  مثل هایی حرف.  بود شده تلنبار دلم ته که

 اینکه یا. "کند می ام دیوانه هم هایش چشم"

 اینکه یا. "برد می سرم از هوش اش خوشگلی"

 بغل" اینکه یا.  "کند می طاقتم بی بودنش بکر"

 پشت را همه اما.  "کند می ام هوایی کردنش

 .گذاشتم مسکوت لبهایم



 

!  روزه ده ماموریت یه میرم فردا من پاییز-

 نیستم که مدتی این توی کنم می خواهش

 جا تو پیش حواسم و هوش!  باش خودت مواظب

 . مونه می

 

 : کرد نگاهم نگران

 ! زیاده خیلی روز؟ ده-

 

 مونی؟ می خودت مواظب-

 

 : وگفت داد تکان را سرش



 اونجا؟ از زنین می زنگ بهم-

 

 . تونم نمی که دونی می-

 

 . نذارین نگران منو! الاقل بدین جواب پیامهامو-

 

 ماموریت. دم نمی قول بهت اما. کنم می سعی-

 موبایلمو نتونم هم یکبار حتی شاید. حساسیه

 .کنم روشن

 

 . کرد نگاهم نگران



 بیست بعد دوباره نرین.کنین می نگرانم دارین-

 ! برگردین زیلی و زخم دیگه روز چند و

 

 را شصتم انگشت. کردم نگاهش غمگین و عمیق

 . کشیدم اش گونه روی

 نذاری؟ اختیارش در اینو دیگه دی می قول-

 

 … سرگرد-

 

 می ازدواج اون با باالخره که گفتی … دونم می-

 که هنوز!  نکردی ازدواج که هنوز اما!  کنی

 بی تونم نمی موقع آن تا!  نکردی راضی خانوادتو



 غلطی هر بچه الف یه اون بذارم و باشم خیالت

 توجه بی بهت تونم نمی. بکنه خواد می دلش

!  نیستی اون مال نکردی ازدواج اون با تا.  باشم

 .کن فرو مرتیکه اون پوک مغز توی اینو لطفا

 

 صحبت درست پسر آن راجب توانستم نمی اصال

 .ببرم استفاده توهین بدون کلمات از و کنم

 ، بکنه درخواستی ازت ازدواجت از قبل تا اگه-

 سور مغزشو تا بگی بهم کافیه

 

 هیچ ازدواج از قبل تا بفهمون بهش.  کنم اخ

 ، تونی نمی اگر هم یا.  نداره تو با رابطه در حقی

 .کنم حالیش من



 

 این با دیگه کنم ازدواج باهاش اگه واقعا یعنی-

 !؟ ندارین مشکلی مساله

 

!  کرد گله.  پرسید را سوال این چرا دانم نمی

 من دانست نمی اما!  بود درخواست یا!  زد طعنه

 اگر دانست نمی و.  شوم می نابود اتفاق این با

 فرار دنیا تمام از ، او از من بیفتد اتفاق این

 خواهم پناه او از نقطه ترین دور به و. کرد خواهم

 را خود ها سال دادنش دست از سوگ در و برد

 .کرد خواهم تبعید

 

 .کردم نگاهش غمگین باز



 میشه عوض چیزا خیلی کنی ازدواج باهاش اگه-

 دیگه!  اون ناموس!  اون همسر میشی تو!  پاییز

 تو قبال در حقی هیچ ای دیگه هرکس یا من

 قبل های دوستی!  میشه عوض ها رابطه! نداریم

 ! میشه کمرنگ خیلی دیگه ازدواج بعد ، ازدواج

 بدون. کرد می نوازش را اش گونه هنوز شصتم

  کردم نمی کنترلش اگر و!  ای وقفه ترین کوچک

 در.  شد می کشیده لبهایش سوی به داشت

 . زد می موج نگرانی هایش چشم

 از رو شما دوستی کنم ازدواج اگه من یعنی-

 ؟ اینه منظورتون میدم؟ دست

 



 من تونه می چطور ماهان!  پاییز نیست ای چاره-

 تحمل همسرش دوست عنوان به خودش کنار رو

 ؟ تونه می! ؟ کنه

 

 . بود شده میخ هم در نگاهمان

 و روابط برای خودم من!  اونه دست مگه-

 . گیرم می تصمیم هام دوستی

 

 تا روابطت مورد در گیری تصمیم ، ازدواج از بعد-

 شاید االن!  عزیزدلم همسرته دست زیادی حدود

 من تونی نمی تو ، ازدواجت بعد اما ، باشه ممکن

 میشی متوجه!  باشی داشته باهم رو اون و

 عزیزم؟



 

.  دانستم می هم خودم.  بود انگیزی غم اقرار

 چقدر.  رفت می هرز داشت شصتم انگشت

 بود رسیده لبش ی گوشه به.  بود سخت کنترش

 میل باز و پیمود می را اش گونه طول باز و

 به را آن ، جذاب لبهای آن سوی به سرکشش

 و نگران چشمان.  رساند می لبش ی گوشه

 می من از داشت را توان و تاب پاییز غمگین

.  کرد می سلب قرارم بی دل از را طاقت.  گرفت

 این.  بود سخت چقدر او کنار در نفس کنترل

 می عمل عقلم خالف دلم که بود بار چندمین

 !کرد؟

 



 می قسم.  سرگرد بیفته اتفاق این نمیذارم من-

 ی مقوله دو ازدواج و دوستی آخه …آخه!  خورم

 . هستن هم از جدا

 

 . زدم رویش به غمگینی لبخند

 خبر بدترین انگار نکن اینجوری قیافتو حاال-

 اینجوری!  عازمم فردا من.  شنیدی رو عالم

 ! خانوم پاییز کنن نمی بدرقه رو مسافر

 

 ، دوستی کدوم آخه.  ناراحتم دستتون از-

 ! کنه می ول ازدواج از بعد دوستشو

 



 انگشتم … آخ… و بود  غم از پر صدایش

 لبهای.  کرد ناز را لبش روی و رفت هرز باالخره

 ! اش برجسته و نرم و جذاب
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 انگشتم … آخ… و بود  غم از پر صدایش

 لبهای.  کرد ناز را لبش روی و رفت هرز باالخره

 آن قفل چشمانم!  اش برجسته و نرم و جذاب



 و.  کرد نمی رهایشان شصتم انگشت و شد لبها

 نمی رقم هیچ به لعنتی منِ.  گفت نمی هیچ پاییز

 لعنتیِ منِ. کنم کنترل  را خودم او مقابل توانستم

 من مال او کنم قبول خواستم نمی چرا لعنتی

 وابسته بیشتر ها ناپرهیزی این با هربار و نیست

 لعنتی منِ!  لعنتی از تر لعنتی منِ. شدم می اش

 می نزدیک صورتش به داشت صورتم لعنتی از تر

 نمی بخدا!  خواستم نمی را این … من و شد

 عقلم حرف به کاری دلم و خواستم نمی!  خواستم

 نفس.  بود شده تند تند هایش نفس.  نداشت

 متری میلی یک به که لبهایم!  هم من های

 :  کردم نجوا وار زمزمه رسید لبهایش

 



 نمی که هستی بزرگ دنیای این توی نفر تنها تو-

 خودمو و باشم دار خویشتن مقابلش در تونم

 منو ؟ پاییز کنی می چیکار من با تو!  کنم کنترل

 توئه توی چی کنی؟ می طلسم منو کنی؟ می جادو

 می خود بی خود از و تاب بی منو اینقدر که لعنتیه

 ! دختر کنه

 

 به او های نفس و خورد می دهانش به نفسهایم

 تشنه همچون.  بلعیدم می را هایش نفس. دهانم

 در سرش پشت از را دستم!  آب از مانده دور ای

 به را پیشانیش خشونت با و کردم فرو موهایش

 متری میلی یک در هنوز لبانم. چسباندم پیشانیم

 جت موتور یک مثل من قلب و.  بود هایش لب



 در وار زمزمه و آرام. کوبید می و تپید می قوی

 :گفتم صدادارم و عمیق های نفس میان

 

  خوام می…خوام می.  پاییز کردم بد قصدِ یه-

 ! بگیر جلومو لطفا!  ببوسمت

 

 میان در انگشتانم.  بود شده تر تند هایش نفس

 را پیشانیش پیشانیم و رقصید می موهایش

 اینهمه از شدم می دیوانه داشتم. کرد می نوازش

 اختیارم از داشت رفتارم کنترل.  بودنش نزدیک

 برده سرم از هوش خوبش بوی. شد می خارج

 … و سکون و سکوت و خلوت و تاریکی آن.  بود

 بود کافی و بود شده علت بر مزید مان تنهایی



 تا کنم روی پیش متر میلی یک فقط و فقط من

 قلب نصیب ناب ی بوسه یک از تجربه زیباترین

 می انکار مدام اما زبانم.  شود مظلومم و قرار بی

 بازم نیمه لبهای میان از. بود عقلم تابع و کرد

 :کردم نجوا درمانده و ملتمسانه

 

 دیوونه و ببوسمت نذار.  بکنم رو کار این نذار-

 می التماس.  کن دور خودت از منو!  پاییز بشم تر

 ! برون خودت از منو کنم

 

 قتل به کمر دختر این.  کرد نمی کاری هیچ اما

 همین در درست ؛ لحظه همین در!  بود بسته من

 فراتر عالمی در دو هر که کمیاب و بکر ی لحظه



 دستش توی موبایل ، بودیم مکان و زمان این از

. افتاد مخاطب به چشممان همزمان. خورد زنگ

 !  "ماهان"

 میان از شدت به را دستانم.  کشیدم عقب

 موهایش که جوری ، کشیدم بیرون موهایش

.  نشستم جایم سر.  گرفت دردش و آمد کش

 موقعیت به مکان و زمان تا بود کافی اسم همین

 توی شکل بدترین به واقعیت و بازگردد حال

 ! احمق منِ صورت توی.  بزند سیلی صورتم

 چنان آن و فشردم هم بر خشم از را هایم دندان

 کندم جا از را اتومبیل و فشردم گاز پدال روی پا

 جواب.  کردم روح قبض را بیچاره دخترک که

. ندادم حسابی و درست هم را خداحافظیش



 من و انداخت صورتم به را نگرانش نگاه آخرین

 از پر.  شود وارد خانه به تا نماندم منتظر حتی

 و ناامیدی از پر.  حقارت حس از پر.  بودم خشم

 !  عصبانیت و حرص از پر.  ناچاری

 

 کردم که کاری اولین حرکت از قبل صبح فردا

 برگشته خالف از خالفکار. بود حمید فراخواندن

 های ماموریت در بارها و بود معتمدم حاال که ای

 به را او.  بود کرده ثابت را اش وفاداری مختلف

 تاکیدم و بودم کرده انتخاب ماهان بپای عنوان

 سریع شد همراه پاییز با زمان هر که بود این بر

 . دهد خبر من به

 



 و چشم همیشه مثل حمید!  آقا نباشه کاریتون-

 ! تخت خیالتون!  شماست گوش

 

 کنسرت بلیط تهیه ، ماموریت از قبل کارم دومین

 او با تا بود شده وقتش دیگر حاال.  بود ماهان

 !شوم آشنا

 

 این تمام در. کشید طول روز ده دقیقا ماموریتم

 روشن را موبایلم مدام بودم مجبور روز ده

 پاییز. کنم دریافت را حمید گزارشات تا بگذارم

 حد در را جوابش.  بود گذاشته برایم پیام ها ده

 چه او دانم نمی.  "خوبم".دادم می کلمه یک

 و حرص تمام داشتم من که داشت گناهی



 گزارشات. کردم می خالی او سر را عصبانیتم

 بر در غریبی و عجیب و مشکوک چیز هیچ حمید

 برمیگشت و استودیو رفت می ماهان. نداشت

 این در و اش پدری ی خانه رفت می و اش خانه

 رستوران و کافه در پاییز با را روزش هر ، روز ده

 استودیو به نه را او اما. داشت دیدار اتومبیلش و

 بگویم بهتر یا.  بود نبرده اش خانه به نه و اش

 خواسته حمید از حتی. بود نشده موفق احتماال

 می.  بفرستد برایم را هایشان عکس بودم

 و سر چه با پاییز ، نیستم وقتی بدانم خواستم

 روزی هیچ در.  بیند می را او ظاهری و وضع

 های لباس.  بود نکرده افشان را موهایش

 معمولی ظاهری با و بود پوشیده را اش همیشگی

 من.  سرم به بود زده واقعا.  بود رفته دیدارش به



!  پاییدن و کنکاش این از خواستم می چه واقعا

 ب و زیر خواستم می اینکه نه مگر

 

 که بود مرگم چه پس. بکشم بیرون را ماهان م

 . کردم می کنترل را پاییز داشتم

 از که روزی همان شب در دقیقا ماهان کنسرت

 از را پاییز.  شد می برگزار برگشتم ماموریت

 بصورت خواستم می. بودم نکرده مطلع بازگشتم

 ویژه جایگاه بلیط.  بروم کنسرت آن به ناشناس

 نظر زیر و باشم پاییز نزدیک تا.  بودم گرفته را

 کنم ثابت پیش از بیشتر قلبم به تا!  بگیرمش

 مرده ، کند می گریه سرش باالی که قبری این

 .ندارد



 سر را خود فرانسوی(  کج کاله) بِرِت کاله

 نهاده چشمانم روی بزرگ عینکی و بودم گذاشته

 انبوه میان در. نشناسد دید مرا اگر تا. بودم

 داشت فاصله من با صندلی چند. یافتمش جمعیت

 به. نمیدیدمش خوب و بود من ردیف هم. 

 جایم عقب ردیف افراد از یکی با خودم پیشنهاد

 مستقیم خط در دقیق دیگر حاال. کردم عوض را

 خوشگل چقدر.  فاصله نفر چند با ، بود نگاهم

 زیر موهایش.  داشت خفیفی آرایش.  بود شده

 زده هیجان.  بود وفادار پاییزم.  بود پنهان شال

. مانی و مارال کنار.   بود نشسته دوستانش کنار

 .  بود دوخته صحنه به چشم منتظر

 جمال به چشمم باالخره من و آمد او سرانجام

 پر و بود جوان.  شد روشن  "آریامنش ماهان"



.  سرمست و شنگول و شاد.  جوانی شور از

 آهنگی شروع با همزمان. قیافه خوش و خوشتیپ

. ترکید ورودش با سالن و پرید صحنه وسط به

 شوق و شور با و بود زده هیجان پاییز چقدر

 یکی را هایش موزیک ماهان.  زد می کف برایش

 نگاهش مواقع بیشتر و خواند می دیگری از پس

 او از دل قبل ی دفعه از بیشتر هربار.  بود پاییز به

 با کرد می اش زده هیجان بیشتر هربار و برد می

 برای ترانه قالب در که ای عاشقانه جمالت

 جوان دخترِ یک.  خواند می خاصش مخاطب

 ماهان! ؟ خواست می چه دیگر ساله دو و بیست

 و دلدادگی و سرگشتگی و جوانی و شوق و شور

 می تقدیمش یکجا همه را شیدایی و دیوانگی

 و عصبی و حوصله بی مرد نبود الزم دیگر.  کرد



 تحمل را من چون ماموریتی در همیشه و خسته

 را موهایت که بزند تشر او به هی که.  کند

 جدی مدام که. کن درست را ظاهرت و بپوشان

 رفته یادش خندیدن و نباشد بلد شوخی و باشد

.  ببرد سر را اش حوصله و بزند غر سرش و باشد

 می آنجا از و داشتم می بر را خودم باید!  آری

!  دیار آن از و شهر آن از و سالن آن از. رفتم

 می حرف ماهان با نگاه با که دیدم می را پاییزم

 و کرد می بدل و رد او با نگفته حرف هزاران و زد

 نمی اما.  آمد می دلم دست کار حساب باید دیگر

 صاحب صاحبِ بی دل این بود مرگش چه دانم

 و.  شد نمی آدم و کرد نمی گوش حرف که!  مرده

 دست و شوم بلند که  ، کرد می هوایی مرا مدام

 و پریشان جمعیت این میان از و بگیرم را پاییز



 از نقطه دورترین در و بیرون ببرمش دیوانه

 صدای و مرد آن آلود هوس های نگاه تیررس

 چشم و دست تا. دارم نگه اش لودگی سراسر

 ها جسارت چه دلم.  نرسد او به ای جنبنده هیچ

 ماهان جایی یک.  بود خیال خوش چه و. داشت

 میکند عزیزش به تقدیم را اش موزیک این گفت

 بود جا همین.  است تر مهم برایش دنیا کل از که

 می دلم و کرد می بیداد وجودم در خشم که

 جانانه مشت یک با و بشکنم را گردنش خواست

 ، پایین بیاورم را اش شده اصالح صورت تمام

 و عاشقانه نگاه در نگاهش وقتی مخصوصا

.  بود شده قفل ثانیه چند برای پاییز پرهیجان

 ، موزیک دو بین.  بود رسیده انتها به دیگر تحملم



 پیام پاییز به شد برقرار سکوت که وقتی درست

 .دادم

 

 ! ببینمت میخوام کجایی؟-

 

.  نبود دلم توی دل.  شد پیامش متوجه که دیدم

 من دل حالِ به وای.  نگریستمش می مضطرب

 می من به دادن پاسخ از ، توجه بی اگر شد می

 ماهان کنسرت از بعد به را دادنم پاسخ و گذشت

 را خود قلب باید دیگر وقت آن.  کرد می موکول

 !  زدم می دار



 اش چهره و.  شد نگران نگاهش که دیدم

 و لغزید موبایلش روی دستش و.  مضطرب

 .دادم پیام و زدم تماس رد.  گرفت تماس

 

 میام کجایی؟ بگو.  کنم صحبت تونم نمی-

 . دنبالت

 

 .داد پیام

 کی. کردین نگرانم ؟ سرگرد خوبه حالتون-

 ساعت تا.  ماهانم کنسرت توی من برگشتین؟

 .خدمتم در بعدش.  کشه می طول ده

 



 زدن دار برای هنوز.  کردم قلبم مهمان لبخندی

 : دادم پیام.  بود زود

 ! فردا برای باشه پس!  بگذره خوش-

 

 : گفت و فرستاد شدن ناراحت استیکر

 چطور فردا تا هستین که حاال!  نبودین روز ده-

 دیدنتون؟ برای کنم صبر

 

 به شروع ماهان.  شد پهن و پت قلبم لبخند

 به حواسش دیگر … اما پاییز و کرد خواندن

 نگاهش ماهان.  من پیام منتظر و بود موبایلش

 : نوشت می پاییز و کرد می



 سرگرد؟ دین نمی جوابمو-

 

 . نوشتم برایش

 ، بود شده تنگ برات دلم!  پاییز خستم خیلی-

 .کنم می دلتنگی رفع فردا!  همین

 

 جمعیت آن میان و سالن آن در دیگر.  زد لبخند

 راحت خیال با و بود نشسته اتاقش در انگار. نبود

 که دیدم را ماهان.  نوشت می پیام بال فراغ و

 و خواند می همچنان و کرد می نگاهش خیره

 : نوشت برایم پاییز.  بود باخته رنگ لبخندش

 



 صالحم خلع! باشه هستین خسته چون فقط-

 ی اندازه به خودش روزه ده دوری وگرنه. کردین

 شب یه این با نشه که هست سنگینی جرم کافی

 . اومد کنار هم ندیدن

 

 کم چه دلم.  کردم قلبم مهمان دیگری لبخند

 از و گرفت آرام زود چه و بود توقع

 

. ندادم پیامی دیگر.  یافت رهایی تشویش آن

.  بود آمد و رفت در ماهان و گوشی بین حواسش

. بود شده پرت گو یاوه ی مرتیکه آن از حواسش

 تن در حتی. کرد می عصبی را ماهان ، مساله این



 کمی. بود معلوم شدن عصبی این هم صدایش

 .لرزید ام گوشی دوباره بعد

 

 حتی.  بخوابید خوب!  بخیر شب! ؟ برد خوابتون-

 هستین شهر این توی بدونم کافیه ، نبینمتون اگه

 ! بودنتون به باشه قرص دلم تا

 

 بغلش و نروم طرفش به و نشوم بلند بود سخت

 از بود سخت.  نگیرم را برگشتنم مشتلق و نکنم

 و عشق سراسر که دختری.  کند دل دختر این

 و کلفت و کت شال آن با. بود وفاداری و محبت

 در سختی به را موهایش زیاد حجم که بلندش

 بر که لبانم روی بر نه لبخند. بود داده جای آن



 حالم و حس.  بود نشسته روحم و ذهنم و قلبم

 شانزده دخترکِ این حال و حس بخاطر بود خوب

 ! خودم از تر کوچک سال

 : نوشتم جوابش در

 

.  دیروقته.  خونه برو زود کنسرت اتمام از بعد-

 ! بیرون نمونی

 

 : نوشت و نشست لبانش روی نازی لبخند

 با کوچیک جشن یه بعدش خوان می ها بچه-

 . خونه برم زود بعدش میکنم سعی. بگیرن ماهان
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#۷۹ 

 

 

 دیگر.  رفتم و شدم بلند شد راحت او از که خیالم

 حساب.  نبود نیازی دیگر.  نبود جایز ماندن

 . بود آمده کاردستم

 سر سریع.  دید مرا مارال کردم فکر آن یک

 بودم امیدوار.  شدم خارج سالن از و برگرداندم

 سوی آن که دیدم را حمید.  باشد نشناخته مرا

 و دادم تکان دستی برایش.  بود ایستاده خیابان

 .شدم خانه راهی



 

 

 

                         ********* 

 

 

 پاییز

 

 

 ؟ کنسرت نیومد سرگرد!  پاییز-

 

 مگه؟ چطور!  نه-



 

 هیچ دیگر و کرد نگاهم متفکر ای چهره با مارال

 مانی رسید پایان به که ماهان کنسرت.  نگفت

 :گفت

.  بیاد بتونه و بشه فارغ ماهان تا کنیم صبر باید-

 .آپارتمانش ریم می بعدش

 

 فرا را وجودم تمام ناخواسته اضطرابی.جاخوردم

 : گفتم.  گرفت

 ؟ اونجا چرا خب ؟ آپارتمانش-

 



 کوچیکه جشن یه.  دیگه اونجاست مهمونی-

 هرچی باالخره.  گذشته ایام یاد به نفره چهار

 .بودیم همدیگه گلستون و گرمابه رفیقای ما باشه

 

 … بیام تونم نمی … من… آخه … اما-

 

 :گفت مارال

!  گرفتی بابات از که اجازتو چی؟ واسه!  وا-

 تا منتظره باشی نگران که نیستن هم امشب

 .برگردی

 

 … آخه اما-



 

 شب!  دیگه نیار نه اینقدر!  ها کشمت می پاییز-

 چهار میخوایم عمری بعد.  نکن خراب رو مون

 رو ماهان موفقیت و شیم جمع هم دور نفری

 .بگیریم جشن

 

 ی خونه اومدم بفهمه اگه بابام!  مارال اما -

 . کشه می منو ، ماهان

 امشب آخه.  خونه بریم باید زود هم خودمون ما -

 نیم. نمیمونیم زیاد. نبود خوب زیاد عزیز حال

 هممون. میاریم هم رو جشن ته و سر ساعته

 .تر خسته مون همه از ماهان.  ایم خسته

 



 راه از ماهان که بودیم منتظر مانی اتومبیل در

 ماهان ی شانه پشت مردانه دستی مانی. رسید

 : گفت و زد

 

 گم می تبریک.  بود شاهکار!  مرد نباشی خسته-

. 

 

 استقبال. بود خوب خیلی آره!  داداش ممنون-

 پیش خوب چیز همه که شکر رو خدا.  بود عالی

 . رفت

 

 : گفت مارال



 تا کنم فک.  ماهان میشی مشهور داری کم کم-

 بیای راحت همینجوری نتونی دیگه ماه چند

. بگردی و بری جا همه خودت واسه و بیرون

 . مشهور سلبریتی یه میشی دیگه

 

 : گفت مانی بعد

.  نباشه راضی اصال اتفاق این از پاییز گمونم-

 روبرو زیای دخترای با تو دیگه باشه هرچی

 .میشی

 

 

 و زدم برایش لبخندی. کرد نگاه من به ماهان

 : گفتم



 .راحته راحتِ خیالم ماهان بابت از من-

 

 راه سرتون پشت االن منم کنین حرکت شما-

 . افتم می

 

 هم دور ماهان آپارتمان در بعد ی دقیقه بیست

 و بود کرده درست قهوه مارال.  بودیم نشسته

 صحبت امروز کنسرت حواشی از ماهان و مانی

 امیرعلی به. نبود دلم توی دل اما من. کردند می

 بخصوص. خانه رفتم می باید. بودم داده قول

 آن در حضور از خوبی احساس اصال خودم اینکه

 از سراسیمه مارال لحظه همین در.  نداشتم خانه



 اشکی چشمانش درحالیکه. آمد بیرون آشپزخانه

 . کرد می صحبت موبایل با داشت ، بود

 

 االن.  برم قربونش الهی بیمارستان؟ کدوم-

 . رسونیم می خودمونو

 

 . شد بلند هراسان مانی

 عزیز؟-

 

.  بیمارستان بردنش.  شده بد خیلی حالش آره-

 . برسیم دیر ترسم می.  مانی باش زود

 



 . گرفتم دست در را مارال سرد های دست

 نکن گریه. شه نمی هیچی.  مارال باش آروم-

 . باش آروم.  عزیزم

 

 :گفت پوشید می را مانتویش حالیکه در مارال

 من بشه چیزی اگه وای.  کنه خدا. کنه خدا-

 . است بسته عزیزم جون به جونم.  پاییز میمیرم

 

 : گفت ماهان به رو بعد

 پدرش.  خونه برسون االن رو پاییز لطفا ماهان-

 شناسی می که پدرشو.  ما دست سپرده اونو

 !  حساسه چقدر



 

 می حرکت کم کم ماهم.  نباش نگران. باشه-

 . نذارید خبرمون بی.  سالمت به برید شما.  کنیم

 

 و ماهان و ماندم من و رفتند مانی و مارال

 که کرد می را فکرش کی.  اش خالی آپارتمان

 در.  بود شب نیم و یازده ساعت.  شود اینطور

 جایم از بودم استرس و اضطراب سراسر حالیکه

 : گفتم ماهان به رو و شدم بلند

 

 خسته هم خودت.  برسونی منو تا شم آماده منم-

 . کنی استراحت زودتر بهتره ای

 



 .گرفت سر پشت از آرام را دستم

 برای تو!  خوشگله هست ای عجله چه حاال-

 بگم بهتره یا.  خونم اومدی که باره اولین

 ! خونمون

 

 قرار مقابلم و زد دور مرا و شد بلند جایش از بعد

 چشمانش.  دوخت چشم هایم چشم در.  گرفت

 !؟ بود بد من حال چرا پس اما. بود عشق از پر

 

 ! خوشگلم بدم نشونت اتاقمونو بیا-

 

 .کردم مقاومت



 ! عزیزه پیش فکرم.  بعد برای بذارش ماهان-

 

 زنیم می سر بیمارستان به بعدش خوای می اگه-

. 

 

 اتاق به و کشاند خود دنبال به و کشید را دستم و

 . برد خوابش

 کردم سعی داری؟ دوست رو اتاقمون ببین-

 از و بچینم داری دوست تو که اونجوری دکورشو

 .کنم استفاده تو ی عالقه مورد رنگای همون

 



 می در را بدنم های سلول تک تک استرس

 اتاق در نفره دو خواب تخت دیدن با.  نوردید

 که العملی عکس هر از.  ایستاد قلبم ، خوابش

 ، پشت از.  ترسیدم می دهد انجام بود ممکن

 به حرکت یک در مرا و برد کمرم دور را دستش

 :کرد زمزمه گوشم در و چسپاند خود

 

 بود خواهد ما های بازی عشق شاهد اتاق این-

 تا االن از.  عزیزدلم

 

 ! عمرمون آخر

 



 هم را هایم دندان و فشردم هم بر را هایم چشم

 از.  شد می بد هایش زدن پچ از داشت حالم. 

 صدای از. خورد می صورتم توی که هایش نفس

 ؟ بودم شده اینگونه چرا!  خدایا.  اش خمارگونه

.  ام نوجوانی و کودکی دوران عشق.  بود ماهان او

.  بودم درافتاده دنیا تمام با او خاطر به که کسی

 پس حاال.  بودم منتظرش سال اینهمه که کسی

 هراشاره و زد می که ای عاشقانه حرف هر با چرا

 حالم کرد می بازی عشق به که کوچکی ی

  ؟ شد می دگرگون

 

 کرده داغ.  بود حرارت پر و گرم حسابی ماهان

 و معذب مرا و فشرد می خودش به مرا.  بود



 تحریک از نشان صدایش تُن. کرد می منزجر

 گردنم روی گرمش های نفس و. داد می شدنش

 شرایط این از توانستم می چطور.  انداخت می رد

 این من!  بروم خانه این از و کنم فرار وحشتناک

 من.  خواستم نمی را رابطه این و اتاق این و شب

 بوسه من.  خواستم نمی را او با بازی عشق

 .  خواستم نمی را آغوشش ، را هایش

 : خواند گوشم در باز

 

 اختیار بودن تو با!  پاییز کنی می دیوونه منو تو-

 آتیش تو.  کنه می زایل عقلمو و گیره می ازم رو

 کنارت که مردی این.  پاییزم وجودمو زنی می

 مرد این!  خواستنت از میده جون داره وایساده



 که تویی.  زنه می فریاد رو تو نیازش تمام با داره

 سال پنج از تر خوشگل حتی.  خوشگلی اینهمه

  ، نازت هیکل و تن ، بدنت ، صورتت.  پیش

 . کنن می دیوونم دارن همشون

 

 رد و  کشید می گردنم روی را لبهایش همزمان و

 گونه التماس. گذاشت می جای بر را آن خیسیِ

 : گفتم

.  نیست وقتش االن. کنم می خواهش ماهان-

 ! کنی می اذیت منو داری

 

 بود کرده داغ و داشت تب آنقدر.  شنید نمی اصال

 روی که دستش.  سوزاند می داشت هم مرا که



 هولش عقب به هراسان نشست بلوزم ی دکمه

 : زدم فریاد و کردم نگاهش و چرخیدم. دادم

 

 نمی!  نه االن.  ماهان نیست وقتش االن گفتم-

 ! تونم

 

 ها سال مگه نداری؟ دوست منو مگه! ؟ چرا آخه-

 روز اون ی خاطره من نبودی؟ لحظه این منتظر

 چشمات و کردی مهمونم خونتون توی که

 پاییز کنم نمی فراموش رو زد می فریاد خواستنمو

 تر مستقل و شدیم بزرگتر فقط ، همونه هم االن. 

 داشته رو همدیگه تونیم می تر راحت دیگه. 

 ! باشیم



 

 پهلوهایم روی را دستانش. آمد سمتم به باز و

 را صورتش.  داد سُر تر پایین سمت به و گذاشت

 ترسیده و رفتم عقب عقب. کرد نزدیک من به

 : گفتم

 بهم گفتم بهت اما.  ماهان نکردم فراموش منم-

 !؟ صبری بی اینقدر تو آخه چرا. بده وقت

 

 من برای و هستی پیشم.  ندارم طاقت دیگه-

 یه من.  کن درک منو.  پاییز تونم نمی!  نیستی

 صبر وصالت برای سال اینهمه که مردی.  مردم

 بینم می خوابتو هرشب و هرشب من پاییز.  کرده

 در که داشتی نگه دور ازم خودتو اینقدر. 



 عاشقتم من.  زنم می پا و دست دارم حسرتت

 نمی که من. برم قربونت دارم دوستت. عزیزم

 . بزنم آسیب تو به خوام

 

 می صدمه بهم داری االن.  زنی می داری اما-

 ! زنی

 

.  افتادم تخت روی و خورد تخت ی گوشه به پایم

 داشت حالیکه در. بود آمده کمکش به هم تخت

 دادن دست از بدون و خواباند می تخت روی مرا

 من روی را خودش معطلی بی ، لحظه یک حتی

 پر و تبدار چشمانی با نرم و آرام ، کشاند می

 : گفت شده تحریک شدت به و هوس



 

 آروم آروم.  بزنم آسیب بهت بخوام نداره امکان-

 تا!  بخوای تو که هرجور.  عزیزم جلو ریم می

 که چیزی از فراتر میدم قول.  بخوای تو که هرجا

.  خوشگلم کن درک منو. پاییزم نرم خوای می

 بودنمون هم با ی خاطره اولین تا کن همراهیم

 . بشه ساخته قشنگ

 

 را گوشم ی الله آرام و نرم. زد خیمه رویم و

 بوسید و برد فرو گردنم در را سرش بعد و بوسید

 ی دکمه دیگرش دست با همزمان و.  بویید و

 در بیچاره و پناه بی.  کرد می باز را پیراهنش

 را خود راه اشک.  بودم شده اسیر دستانش میان



 نمی باورم.  شد سرازیر چشمانم از و یافت باز

 بعد.  باشم شده گرفتار موقعیتی همچین در شد

 کناری به را آن و درآورد را پیراهنش اینکه از

 باالی دستانش از یکی با را دستانم ، کرد پرت

 پهلوهایم روی را دیگرش دست و کرد قفل سرم

 می صورتم به گردنم بوسیدن از داشت.  کشید

 را بود پهلوهایم روی که دستش آن و رسید

 .  داد می حرکت باالتر سمت به داشت

 بود من موقع آن حال توصیف!!  چندش احساس

.  داشتم وجدان عذاب.  شد می چندشم. 

 کارم کردم می احساس.  کردم می گناه احساس

 با. خورد می هم به داشت حالم.  نیست درست

 : گفتم پناهی بی عین در و اشک از لرزان صدایی



 

 ولم قسم داری اعتقاد هرچی به.  ماهان کن ولم-

 . کن ولم پاییز جون رو تو.  کن

 

 ام درمانده و بیچاره خودِ حال به.  گریستم و

 . گریستم تنهاییم و پناهی بی به. گریستم

 

 از میمیرم دارم.  عاشقتم.  پاییزم دارم دوستت-

 .خواستنت

 

 … من … من.  کنی می اذیتم داری تو-

 . کن ولم.  ندارم آمادگیشو



 

 بشی اذیت نمیذارم.  کنم نمی اذیتت بخدا-

 ! کنه اذیتت ماهان میشه مگه.   خوشگلم

 

 نشست بلوزم ی دکمه روی دوباره که دستش

 ماهان.  ندارد فایده کردن التماس فهمیدم

 خود بی خود از. بود خراب حالش.  بود بد حالش

 فشار او به دوری و تنهایی سال اینهمه.  بود شده

 به باید.  فهمید نمی را خود حال اصال. بود آورده

 خودم کمک

 

 دستش از را خودم ، خودم باید.  شتافتم می

 و داغ لبهای خواست که همین. دادم می نجات



 و پناهی بی از بگذارد لبانم روی را شهوتش از پر

 پرت عقب به را او و گرفتم قدرت ام کسی بی

 گوشش در ای جانانه سیلی توانم تمام با و کردم

 : گفتم و کشیدم داد سرش.  نواختم

 

 اعتماد تو به من!  ماهان شدی عوضی خیلی-

 .بودم کرده

 

 کردم استفاده فرصت از که بود ناباوری و بهت در

 دانم نمی.  کشیدم بیرون را خودم تنش زیرِ از و

 در ، شب وقت آن در. بیرون زدم خانه از چطور

 ریختم می اشک ، وحشت و تنهایی و تاریکی آن

 همچون. دویدم می فقط و. ام کسی بی برای



 حیوان از و ترسناک و تاریک جنگلی از که کسی

 را خود و دویدم می ، کند می فرار ای درنده

 به را وجودم تمام ترس و. . دادم می نجات

 !  بود درآورده خود تسخیر

 

 

                

          ********* 

 

 

 

 امیرعلی



 

 

 خستگی و آورد جا را حالم حسابی گرم آب دوش

 حالیکه در.  کرد خارج تنم از را روز چند این

 یاد.  ایستادم آینه جلو کردم می خشک را موهایم

 به آشنایی سرخوشی بود اینجا پاییز که روز آن

 لبانم روی ناخودآگاه ، لبخند و کرد تزریق وجودم

.  درآمد صدا به موبایلم موقع همین در.  نشست

 کسی چه شب وقت این.  زد چنگ دلم به نگرانی

 شومی اتفاق گواهی قلبم ؟ باشد توانست می

 : دادم جواب هراسان.  بود حمید.  میداد

 

 !؟ شب وقت این شده چی!  باشه خیر!  حمید-



 

 زنگ بهتون دارم ساعته نیم! ؟ کجایین شما آقا-

 . زنم می

 

 ! حمید بزن حرف ؟ شده چی.  بودم حمام-

 

 به دیگه نفر دو و پاییز پیش ساعت نیم آقا-

 .شدن ماهان آپارتمان وارد ماهان خودِ همراه

 

 !  ایستاد هم شاید.  شد فشرده آن یک قلبم

 :داد ادامه



 پاییز و شدن خارج نفر دو اون بعدش دقیقه ده-

 . خونه تو موند تنها خانوم

 

 تپشی بودم مطمئن. نمیزد قلبم.  آمد بند نفسم

 ! پاییز!  پاییز آخ!  نداشت

 

 و هراسون خانوم پاییز پیش ی دقیقه دو حدود-

 می گریه داشت.  اومد بیرون خونه از پریشون

 با من. دوه می داره هم هنوز. دوید می و کرد

.  کنم چیکار. رم می دنبالش دارم فاصله با موتور

 آقا؟ بدم نشون خودمو جلو؟ برم

 



 خدا به!  ماهان کُشمَت می!  پاییزم!  قلبم!  قلبم

 ناموس بی عوضی میریزم را ات خون امشب

 ! خر کره کثافت

 

 ؟ خطین پشت آقا!  آقا-

 

 : گفتم بریده و برگشت رفته نفسِ

 دنبالش ازش بافاصله.  میام دارم. حمید هستم-

 خطری که زمانی تا.  برسونم خودمو تا برو

 چشمات مثل!  حمید.  نرو جلو کنه نمی تهدیدش

 ! منه جون … اون!  باش مواظبش

 



 مثل!  منه ناموس شما ناموس!  آقا چشم-

 ! مواظبم چشمام

 

 سوار باد و برق مثل من و گفت برایم را آدرس

 رد را قرمز چراغ و دادم گاز آنقدر و شدم اتومبیل

 که دیدمش.  رساندم پاییز به را خودم تا کردم

 چقدر.  عزیزدلم.  دوید می هنوز.  دوید می داشت

 خراشی گوش صدای با پایش جلو.  بود ترسیده

 که کرد می گریه آنقدر. پایین پریدم و زدم ترمز

 بود ترسیده. نشناخت مرا اشک ی پرده پشت از

 . زدم صدایش. 

 



 من.  عزیزم نترس.  امیرعلی منم!  پاییز منم-

 ! اینجام

 

 نگاهم و گرفت آرام کمی.  ایستاد شناخت که مرا

 های و انداخت آغوشم در را خودش … و کرد

 ! گریست های

 

 

 بود آپارتمانم در اتاقم تخت روی بعد ساعت یک

 یکی.  بود شده تر آرام کمی و بود گرفته دوش. 

 بود زانوهایش روی تا که مرا بلند های تیشرت از

.  دادم دستش را قهوه ماگ.  بود پوشیده

 کمی هنوز و بود پیچانده خود دور را پتو درحالیکه



 اخم اش تلخی.  برد دهان به را آن لرزید می

 . کاشت ابروهایش بین ظریفی

 

 کنم؟ عوض برات تلخه؟-

 

 دوباره و داد تکان راست و چپ به را سرش

 . شد سرازیر چشمانش از اشک

 ! دختر نمیشه خالی دونت اشک چرا تو-

 

 با. کرد پاک دست پشت با را آمده های اشک

 : گفت گرفته صدایی

 



 این خسته و اومدین ماموریت از تازه!  ببخشید-

 عطسه هم چندبار دیدم.  کردم اذیتتون خیلی. 

 پی اومدین هوا این توی خیس موهای با. کردین

 ! امیر سرگرد شرمندم!  من

 

. پاییز بزنی حرف برام خوام می.  حرفو این نگو-

.  حرفات شنیدنِ برای آمادم و حاضر من که دونی

 من کن باور. بگو برام خواست دلت هروقت

 .ام خوبی صبور سنگ

 

 می مرا این و بود نگفته کلمه یک حتی هنوز

 بین چه دقیقه بیست آن در دانستم نمی.  ترساند

 چقدر دانستم نمی.  بود داده رخ ماهان و او



 گفته!  پاییز آخ!  دانستم نمی.  است کرده اذیتش

 ! نرو بودم

 

 

#79 

 

 : با 

 

 

 :گفتگو و بحث گروه

 

 



  

 هشتاد#

 

. 

 

#۸۰ 

 

 

 .  کنم مجبورش خواستم نمی من و زد نمی حرف

 

 بخوابی؟ راحت که برم من خوای می-

 



 ! رسن می شب نصف!  بابام-

 

 از گفتم.  زدم زنگ بهش.  نباش نگران-

 برسن تا منی پیش حاال و برداشتمت کنسرت

 بمونی تنها تون خونه تو نشد راضی دلم گفتم.

 نگران شد راحت خیالش.  هست ماهان که حاال

 می صبح گفت.  رسن نمی شب نصف.  نباش

 .رسن

 

 شدم بلند جایم از.  کرد تشکر و داد تکان سری

 . برداشتم دیواری کمد از را بالش و پتو و

 



 صدام کافیه داشتی هرکاری.  سالنم تو من-

 سعی.  کن استراحت و بکش دراز یکم.  بزنی

 ؛ شد بهتر که حالت ؛ شدی که بیدار.  بخوابی کن

 باشه؟.  زنیم می حرف هم با

 

 اتاق از بیرون را پا خواستم و کردم باز که را در

 : شنیدم را صدایش بگذارم

 

 بغلم … یا … بزنه دست بهم … اینکه تحمل-

 دونم نمی.  نداشتم رو … ببوستم … یا. … کنه

 حالم … بوسید می گردنمو وقتی … ولی چرا

 باال خواستم می … و خورد می هم به داشت

 حرف بازی عشق از هروقت … وقت هر.  بیارم



 … شم می متنفر. … شم می منزجر … زنه می

 نمی. … من … من … گیرم می وجدان عذاب

 های التیماتوم بخاطر …البته… شده چم دونم

 دیگه چیز یه خاطر به اصل در… اما هست شما

 با وقتی … من … من سرگرد … هست هم

 خیلی … خوبه حالم خیلی...  خوبم خیلی ماهانم

 عشق … از کافیه… اما… اما … دارم دوستش

 … بزنه حرف اون به مربوط هرچیز … یا بازی

...  میشم متنفر ازش دیگه... میشه بد حالم دیگه

 … دیگه

 

 ! گریه زیر زد



!  اینجوریم چرا دونم نمی!  شده چم دونم نمی-

 دونم می … دونم می!  مرگمه چه دونم نمی

 . گرفتم چیزی ای روانی روحی مریضی

 

 اش شانه روی را دستم.  نشستم کنارش

 .  گذاشتم

 کنم می خواهش!  پاییز اومده فشار بهت خیلی-

 حرف صبح مفصل اینها ی همه راجب.  بخواب

 استراحت کافی ی اندازه به که وقتی.  زنیم می

 عزیزم؟ باشه!  شد بهتر حالت و کردی

 

 وقتی تا و کشیدم رویش را پتو و خواباندم را او

 و برد خوابش وقتی. نکردم ترکش نبرد خوابش



 در و آمدم بیرون اتاق از شد منظم هایش نفس

 خواست چیزی اگر تا گذاشتم باز نیمه را اتاق

 خوابم اصال … اما خودم.  بشنوم را صدایش

 چیزهایی … بود پریده سرم از خواب.  برد نمی

 که دختری باید چرا...  بود دهنده تکان گفت که

 لحاظ از مقابلش در دارد دوست را مردی اینقدر

 با باشد؟ پذیر آسیب اندازه این تا جنسی

 اینکه مگر!  آمد نمی در جور منطق و واقعیات

 هنوز که پاییز اما.  باشد نداشته دوستش دیگر…

 پس!  قبل از بیشتر حتی.  داشت دوست را ماهان

 حتی توانست نمی که بود نوعش چه دیگر این

 ؟ کند تحمل را اش معشوقه ی بوسه

 



 کاناپه روی سرجایم و شدم خسته زدن غلت از

 در البته که داشت وجود احتمال یک.  نشستم

 اینکه به توجه با. کردم می رد را این پاییز مورد

 و روحی مختلف دالیل به که کسانی داشتند وجود

 بیزار جنسی های شدن نزدیک هرگونه از روانی

 کرده تجربه را پاییز ی بوسه من!  خب اما ، بودند

 کسی تنها من بگویم توانستم می واقع در.  بودم

 به و بودم کرده تجربه را پاییز ی بوسه که بودم

 بوسه.  نبود بیزار او بگویم توانستم می جرئت

 اتفاقا هایش بوسه.  نبود میلی بی سر از هایش

 شب آن حتی.  بود وسوسه از پر و برانگیز هوس

 هرچه ، ببوسمش خواستم اتومبیلم در که

 ترین کوچک ، بگیرد را ام جلو کردم التماسش

 بوسیده داشت دوست او شب آن. نکرد مقاومتی



 بازی به من توسط لبهایش داشت دوست.  شود

 مرا های لمس حتی او شب آن.  شود گرفته

 شد می رد قطعا احتمال این پس.  داشت دوست

. 

 چیزی یک ؟ بود اینگونه ماهان مقابل در چرا اما

 ! بود مجهول وسط این

 کشیده درد چقدر.  بود شده اذیت چقدر دلم عزیز

 دلم و شدم می مظلومش چشمان فدای.  بود

 لحظه آن.  رفت می اش لحظه آن تنهاییِ برای

 که من به لعنت. بود اسیر گرگ آن چنگال در که

 . خانه آمدم و گذاشتم تنهایش

 حد چه تا ماهان که بود نگفته برایم هنوز

 دلم.  است کرده جسارت کجا تا و کرده پیشروی



 آن چشمهای پای جانانه مشت چند خواست می

 مفصل و حسابی کتک یک و بکارم مرتیکه

 مردک بزنمش سیر دل یک و کنم نصیبش

 !  احمق ظرفیت بی مردک!  متجاوز عوضی

 

 تا کردم درست قهوه خودم برای و شدم بلند

 پریده سرم از خواب.  شود کم عصبانیتم از کمی

 به حواسم هرچند مطالعه به کردم شروع.  بود

 یک ی خانه یک در.  شد نمی جمع عنوان هیچ

 که بودم دختری متری چند در ، کوچک و خوابه

 به قلبم تپش زیاد و کم که.  بود قلبم تپش باعث

 که.  داشت بستگی او به شدن نزدیک و دور

 دل از قرار که بود خوابیده معصوم و آرام آنچنان



 نفس به جانم و دل  که جوری.  برد می قرارم بی

.  بود بسته صدایش بی و عمیق و منظم های

 بدون ، من ی خانه در آرامش این با که همین

 مرا بود رفته خواب به پریشانی و ترس هیچ

 چند از هر.  کرد می تر مشتاق خودش به نسبت

 و ایستادم می اتاق در چهارچوب در گاهی

 راحت و آرام بچه یک مثل.  کردم می نگاهش

 دقیقه یک از بیشتر ، خودم ترسِ از.  بود خوابیده

 من نکند وقتی یک که تا ماندم نمی اتاقش در

 معصوم دخترک این عذاب بانی و باعث هم

 

 بهم حال و عجیب موجود عجب.  شوم گناه بی و

 باز هوس چه اوقات گاهی و!  مردان ما بودیم زنی



 هم لحظه آن در داشتم یقین!  کور و شدیم می

 جز نبود اش حالی چیز هیچ.  بود شده کور ماهان

 احمقیم چقدر مردان ما و!  یار تن و جان وصال

 بخش هوس و شهوت که حاال دانیم نمی که

 به ناچار ناخواه خواه و ماست ناپذیر جدایی

 از باید  پس ، هستیم خصلت این تحمل و داشتن

 مقابل در خود خوشایندِ چندان نه خصلتِ این

 ، ببریم بهره مروّت و جوانمردی  عین در معشوق

 لطافت عین در ، محبت با ، آرامش با ، ذره ذره  و

 نه. کنیم عرضه او به را شهوت این ، مردانگی و

 ! آمادگی بدون و زور به و وحشیانه اینگونه

 



 خاموش و روشن هنوز و بود صدا بی موبایلش

 ماهان شصتم یا پنجاه  تماس کنم فکر.  شد می

 شاید یا و شود می دیوانه دارد دانستم می.  بود

 پیدا سرگردان خیابان و کوچه در االن تا هم

 اینها از بیشتر.  بود اش حق.  است پاییز کردن

 خیابان و کوچه در صبح خود تا باید.  بود اش حق

 جا حالش تا ماند می پاییز کردن پیدا درِ به در

 ! باز هوس صفت وحشی ی مرتیکه.  بیاید

 هوای بامدادی خنک نسیم تا کردم باز را پنجره

 .کند عوض را خانه

 

 نخوابیدین؟ اصال-

 



 جیب در دستانم و بودم ایستاده که همانطور

.  چرخیدم صدا سوی به ، بود ام خانگی شلوار

 و کرده ورم اش عسلی چشمان.  بود شده بیدار

 پیشانیش روی بالش خط قرمز رد.  بود قرمز

 من سفید و بلند و گشاد تیشرت در.  بود نشسته

 را چشمانم.  نمود می کوچک  و خواستنی چقدر

 . کردم غالف

 

 شدی؟ بیدار چرا تو-

 

 عالمه یک!  بار هفت و هفتاد.  زده زنگ ماهان-

 .داده پیام هم

 



 را زانوهایش و نشست کانتر کنار صندلی روی

.  زد بغل را ها آن و کرد جمع شکمش توی

 موهای آن.  بود گذاشته رها و آزاد را موهایش

 مرز ، سال سه از بعد حاال که تابدار فرفریِ و بلند

 بلندی ی اندازه به و کرد می رد را کمرش گودی

 خواستنی خیلی که موهایی.  بود تنش در لباسِ

 . بود کرده اش

 و بانمک دختر این تا بدهد من به دلیل یک کسی

 ی کرده ورم صورت این با که جذابی و کوچک

  ورقلمبیده چشمان این و شده بیدار خواب از تازه

 و سن کم دختر همین. نکنم بغل را کند می نگاهم

 این و بلوندش فرفری موهای این با که سالی

 نابِ های دلبری این و اش معصومانه های طنازی

 با منِ از طاقت و توان و تاب ، اش ناخواسته



 همین. است برده ساله چند و سی ی تجربه

 و ریخته دورش که موهایی این با که دختری

 صندلی روی حاال کرده اش تر خوردنی

 مرا آویزان لبهایی با و گرفته بغل را زانوهایش

 . نگرد می

 

 خوابیدی؟ خوب-

 

 .فرستاد بیرون صدایی بی بازدم

 می احساس االن اما. دیدم می کابوس همش-

 . بهتره حالم کنم

 



 رو دیشب تمام نیمه حرفای داری دوست-

 کنیم؟ تمومش

 

 رخنه بدنش های سلول در خجالت و گزید لب

 عشق مورد در راحت اینقدر اینکه یادآوری.  کرد

 ماهان رفتار و مقوله این راجب احساسش و بازی

 از پر را اش دخترانه صورت ، بود کرده صحبت

 . کرد شرم

 فک. بزنم صورتم به آبی برم … من … من-

 ! بیاد بابام که االناست کنم

 

 و.  گذشت زدن حرف خیر از راحتی همین به و

 بقیه نگذاشتم دیشب چرا که شدم پشیمان من



 سرویس به که او.  بزند را حرفهایش ی

 مهیا را صبحانه بساط هم من رفت بهداشتی

 قول به را موهایش که دیدم آمد وقتی. کردم

 را دیشبش شلوار و بلوز و بسته اسبی دم خودش

 . است پوشیده

 

 می شرمندم دارین!  اوه. ممنون لباس بابت-

 ! ای صبحانه چه.  کنین

 

 شام دیشب اصال.  بخور لقمه یه بشین-

 پی حواسش مرتیکه اون نیست معلوم خوردی؟

 بوده؟ چی

 



 برایش. آورد اش چهره به را اخم دیشب یاد

 با و گرفت دستم از زده خجالت. گرفتم لقمه

 . است گرسنه بود معلوم. خورد اشتها

 ! ها کنین می لوسم دارین-

 

 .آمد کش گوشه از لبم

 گفته بهت. نیست خودت به حواست بس از-

 ! که کنی نمی گوش حرف!  خونش نرو بودم

 

.  گرفتم قرار شده انجام عمل توی کنین باور-

 پاک!  عزیز!  مارال وای ای.  بود مارال تقصیر

 ... بود رفته یادم



 

 رو؟ چی-

 

 ی خونه بریم خواستن ازم مانی و مارال دیشب-

 به بیمارستان از بودیم که اونجا ولی.  ماهان

 بد حالش مادربزرگش گفتن و زدن زنگ مارال

 اتفاقات با!  خدایا.  بیمارستان بردنش و شده

 ازش مادربزرگشو حال رفت یادم پاک دیشب

 .بپرسم

 

. باشه خواب شاید.  صبحه شش ساعت االن-

 .بگیر تماس دیگه ساعت یه کن صبر

 



 . نشست جایش سر و کرد گوش مطیعانه

 بازی چموش و کردی گوش ایندفعه!  عجب چه-

 میاری در بازی چموش اینقد!  دختر نیاوردی در

 دم موهای اون با کنی رَم وقت یه  ترسم می

 ! اسبیت

 

 خنده از.  خندید بار اولین برای ها ساعت از بعد

 لقمه. نشست لبهایم روی پهنی و پت لبخند اش

 .دادم دستش به را دوم ی

 

 بکشید زحمت خواد نمی!  بخدا خورم می خودم-

. 

 



 ، کنی جبران رو زحمتی خوای می اگه تو-

 تکمیل دیشبتو حرفهای و کنار بذار رو خجالت

 .کن

 

 زیر دست.  انداخت پایین را سرش و فشرد لب

 .آوردم باال را سرش و بردم اش چانه

 

 مشکالت سری یک دچار آدم وقتی!  پاییز-

 اعتمادش مورد که کسایی با رو اونا باید میشه

.  نداره معنی خجالت دیگه.  بذاره میون در هستن

 بزن حرف برام.  خوره می چی بدرد دوستی پس

 تا بگو. 

 



 .کنم کمکت

 

 و گفتن بین بود دل دو انگار. کرد مکث کمی

 .نگفتن
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 و گفتن بین بود دل دو انگار. کرد مکث کمی

 .نگفتن



 

!  شده چم … دونم نمی هم خودم هنوز … من-

 شاید …کنم می فکر اشتباه دارم شاید … اصال

 … بشه درست حسم بگذره زمان کمی اگه

 خودم از باید انتظاری چه دونم نمی من سرگرد

 می اینو … اتفاقات این تمام با اما.  باشم داشته

 باشم داشته انتظار خودم از تونم نمی که دونم

 این دلیل به فقط اونم ، بذارم کنار ماهانو

 شکل من در داره که غریبی و عجیب احساسات

 اشتباه.  بود اشتباه کارش دارم قبول.  گیره می

 با کارش این بابت باشید مطمئن و!  محض

 هست که حقیقتی اما ، کنم می اش تنبیه رفتارم

 بوده من زندگی توی ماهان یادمه وقتی از که اینه

 همیشه.  خواستمش همیشه.  بوده همیشه. 



 اینکه با دیشب حتی … حتی.  کردم فکر بهش

 و بدونم مقصر اونو نمیتونم بازم کرد اذیتم…

 نسبت ای دیگه عوامل به رو علت کنم سعی مدام

 برای.  دارم دوستش واقعا … چون … بدم

 کنار باهاش.. اینکه جز ندارم ای چاره… همین

 با ، غریب و عجیب احساسات این با … بیام

 دومی راه تونم نمی من … ماهان داشتن اینجور

 .بشم جدا ازش و کنم انتخاب رو

 

 به.  رفت فرو قلبم به و شد خاری حرفهایش

 چشمانی با درحالیکه و دادم تکیه صندلی پشتی

 :گفتم کردم می نگاهش شده تنگ

 ! بمونی باهاش قیمتی هر به خوای می پس-



 

 تالشمو تمام خوام می …اما!  هرقیمتی به نه-

 با تونم نمی اون جز من که اینه موضوع. بکنم

 فکر … باشم اگه حتی. باشم ای دیگه کسی

 بر سرم از دست وقت هیچ خاطراتش و ماهان

 .داره نمی

 

 … که تو!  کنی می فکر اینجوری … شاید-

 ! نکردی امتحان

 

.  خواد می جسارت.  خواد می جرئت امتحانش-

 ؛ نشد اگه.  خواد می جسارت ماهان گذاشتن کنار

 کسی نتونستم اگه ؛ کنم فراموشش نتونستم اگه



 من چی؟ وقت اون ؛ کنم اون جایگزین رو

 اگه.  سرگرد ندارم رو دیگه شکست یک توانایی

 جام از تونم نمی دیگه بخورم شکست دوباره

 بکنم رو ام سعی تمام خوام می پس.  شم بلند

 من.  بدم سامانش رو نابسامان ی رابطه این که

 داره ارزششو ماهان بنظرم و!  ترسم می تغییر از

 فرصت بهش باره چند حتی و دوباره و باره یه که

 ! بدم مجدد

 

 کردم می سعی.  کردم نگاهش مستاصل و ناامید

 . نرود باال صدایم تن و کنم کنترل را خودم

 



 از خوای می حد چه تا آخه!  پاییز نگرانتم من-

 بالیی چه دیشب اتفاق ببین!  بذاری مایه خودت

 ی خونه از تونستی نمی دیشب اگه ؟ آورده سرت

 و کوچه اون توی اگه ؟ چی بیرون بزنی ماهان

 پاییز ؟ چی اومد می سرت بالیی خلوت خیابونای

  ، بشه اندازه و حد از بیش اگر گذشتنی خود از هر

 اوقات گاهی که تبعاتی!  داره تبعات سری یک

 .شه می تموم گزافی های قیمت به

 

 گرفتم برایش دیگری ی لقمه.  بود کرده سکوت

 .دادم دستش به و

 گم می بهت دارم اما ، کنم منعت خوام نمی من-

 بخوای که اینهاست از بیشتر خیلی تو ارزش



 و قدیمی خیلی ی رابطه یک حفظ بخاطر صرفا

 بگذری احساساتت و خودت از اینقدر ، نابسامان

 قلبت توی رو دردی همچین بشی حاضر که ،

 اوقات گاهی ما پاییز.  نزنی دم و کنی تحمل

 مون زندگی توی از و کنیم می رها رو مشکالت

 می نگهش خودمون کنار.  کنیم نمی حذفش

 اینکه خیال به.  کنیم می زندگی باهاش و داریم

 ی همه اما.  شن می حل زمان گذر با خود به خود

 ، اوقات گاهی. نیستن اینجوری که مشکالت

 تر پررنگ و بزرگتر زمان گذر با مشکالت از خیلی

 تو که نیست خوبی فکر اصال این.  شن می

 این به کنی ماهان درگیر بیشتر و بیشتر خودتو

 احساس ، اون به بیشتر شدن نزدیک با که خیال



 چون.  میشه بهتر مرور به ، دیشبت انزجار و بد

 . بیفته اتفاقی همچین نیست معلوم اصال

 

 و دوراهی سر بر که نگاهی.  بود درمانده نگاهش

 . ناامید و کالفه نگاهی.  بود مانده راهی چند

 

 : گفتم و بردم تر نزدیک را سرم

 براش هرچیزی از باید ، زن یک قلب و روح-

 پیش روحت وقتی.  باشه تر ارزش با و تر مهم

 موافق ساز کسی با قلبت و نداره آرامش کسی

 کنی رها متعلقاتش تمام با رو اون باید ، زنه نمی

. 

 



 من … که اینه منظورتون شما یعنی… یعنی-

 کنم؟ رها ماهانو

 

 ! همین!  کن رجوع قلبت به گم می فقط من-

 

 داشتم دقیقا.  گفت که بود همان دقیقا منظورم اما

 توانستم نمی فقط.  "کن رها را ماهان" گفتم می

 جایی قلبش در که.  بخواهم او از مستقیم را این

 او به بیشتری جایی دیگر که.  نگذارد ماهان برای

 شاید که خاطر این به صرفا هم آن ، ندهد

 بهتر او با رابطه در مشکالتش با بتواند اینگونه

 به را قلبم التماس داشتم ، آری.  بیاید کنار

 در را هایم خواهش و.  رساندم می گوشش



 و فقط.  کردم می نثارش و ریختم می چشمانم

 از شدنش دور درخواست توانستم نمی فقط

 .  بیاورم زبانم بر را ماهان

 زد می چنگ دلم به حسادت و حسرت چقدر

 های امکان و ها راه تمام از دیدم می که وقتی

 ماهان با روابطش بهبود برای خواهد می موجود

 عوضی لیاقت بی مردک این با.  کند استفاده

 ! باز هوس

 را فضا اینکه برای و دادم بیرون را نفسم کالفه

 : گفتم کنم عوض کمی

 

 راحتی همین به خوای می دیشب، با رابطه در-

 ببخشیش؟



 

 ! اصال نه-

 

. باشم سرسنگین باهاش خوام می!  وجه هیچ به

 باید!  جدایی از بترسونمش!  نبینمش مدتی

 دار خویشتن! کنه کنترل نفسشو باید که بدونه

 و!  برسه خواستش به نخواد قیمتی هر به!  باشه

!  نکنه اذیت منو که باشه نداشته اینو حق دیگه

.  بذارم مون رابطه برای قوانین یکسری باید

 !  حدود و حد یکسری

 



 باز!  درمانده و عمیق.  کشیدم عمیقی نفس

 برای کرد می جور الحاقیه و تبصره داشت

 .  ماهان با ماندنش

 افتاد اتفاقی هر ، شد چی هر خوام می ازت فقط-

 رو هیچی!  بگی من به.  چیز ترین کوچک حتی ،

 ! پاییز نگرانتم من. نکنی مخفی ازمن

 

 : گفت و زد لبخندی

 پر دختر این برای کنه می درد سرتون شمام-

 ! ها دردسر

 



 و نکن اذیت رو گذاشته سن به پا مرد این پس-

 برو آسّه!  ننداز دردسر به رو سودا پر سرِ این

 ! بیا آسّه

 

 !نزنه؟ شاخم گربه که-

 

 : گفتم و زدم پوزخندی

 ! ماهانو صفتیِ گربه کردی قبول پس-

 

 !!! سرگرد-

 



 عذابی اینهمه با وقتی ریزی می بهم اعصابمو-

 اون با روابطت بهبود دنبال به باز داده بهت که

 . هستی

 

 خطر به و نکنم کوچیک خودمو دم می قول-

 خوبه؟. نندازم

 

 چشمانی با و دادم دستش به دیگری ی لقمه

 .کردم نگاهش شده تنگ

 ! امیدوارم-

 

 ! بخورم تونم نمی دیگه وای-



 

 به مجبورم انگار!  بخور شیرتو لیوان پس-

 اینو ، بیا.  باشم داشته نظارت هم غذاخوردنت

 . بگیر هم

 

 نگاهم تعجب با.  گرفتم مقابلش در را کلید دسته

 . کرد

 شاید.  باشه پیشت. آپارتمانمه یدک کلید این-

. ماموریتم و نیستم من ها وقت خیلی. شد الزمت

 خونه اون. نباشن خونه هم مادرت و پدر ممکنه

.  نیست امن خیلی درندشت و دار حیاط ی

 خودش از ماهان که اخیری رفتارهای با بخصوص

 اینکه هم ، بیشتره امنیتش هم اینجا.  داده نشون



 ما ممکنه. نیست بلد رو اینجا ماهان

 و بشه دیوونه باز ماهان و نباشیم هیچکدوممون

 خیالم باشی اینجا اگه. بیاره سرت بالیی بخواد

 .تره راحت

 

 می محافظت ماهان مقابل در من از دارین-

 زندگی یه باهاش قراره که کسی مقابل در کنین؟

 آخه اما برم؟ سقف یه زیر و بدم تشکیل مشترک

… 

 

 :گفتم کالفه



 بزنی حرف حرفم روی نشد قرار. نداره آخه و اما-

 ، شوهرم کن تکرار صبح تا هی حاال!  موفرفری

 ! شوهرم ، شوهرم

  

 و شدم بلند عصبی و گذاشتم میز روی را کلید و

 .گشتم صبحانه میز کردن جمع مشغول

 

 : گفت ناباورانه

 !؟ شوهرم گفتم کی من-

 

 همینو خوای می هی!  دیگه همینه منظورت-

 ! شدم متوجه!  بابا خب خیلی.  کنی دیکته



 

 آمده بوجود تنش این از کشید ای کالفه پوف

 : گفت آرام و ، میانمان

 .ممنونم.  گیرم می کلیدو باشه-

 

 هم من.  کند بحث و جر من با خواست نمی

 اینقدر اینکه از. نداشتم را بحث و جر ی حوصله

 هم آن ، گرفت می نادیده را ماهان اشتباهات

 حالم ، اغماضی قابل غیر اشتباه و خطا همچین

 هم ماهان کردم می احساس. شد می گرفته

 این از خودخواهانه چطور که داند می خوب

 سوء پاییز پذیری تبعیت و بودن احساسی



 عصبی مرا شدت به مساله این و.  کند استفاده

 . کرد می

 

 

                                      **** 

  

 

 پاییز

 

 

 کردم می سخنرانی سرگرد برای محکم و قرص

 این از واقعا.  نبود قرص دلم ته خودم اما و



 عذاب و شگفتی در غریبم و عجیب احساسات

 .  بودم

 در از قبل کمی که داشتم را موقعیت این من

 بین و برهنه آغوش در ، ماهان گرفتن آغوش

 این.  بگیرم  قرار سرگرد قدرتمند بازوهای

 های نوازش از قبل کمی که داشتم را موقعیت

 این.  کنم تجربه را سرگرد های نوازش ، ماهان

 ماهان اینکه از قبل کمی که داشتم را موقعیت

 قصد این سرگرد ، باشد داشته را بوسیدنم قصد

 نفر دو این مقابل در احساساتم اما.  بکند برایم را

 تا زمین ، حالم و حس ، هایم العمل عکس ،

 از مرا آنقدر سرگرد.  داشت تفاوت هم با آسمان

 صالح خلع مقابلش در که کرد می خود بی خود

 … داشت دوست قلبم چرا دانم نمی و شدم می



. نکند داری خویشتن ، کند پیشروی ، دهد ادامه

 از انزجار و تنفر حس جز ، ماهان مقابلِ در اما

 دیگری حس ، شدن بوسیده و شدن لمس

 در اینکه حتی.  ترساند می مرا این.  نداشتم

 ناپرهیزی ی خاطره داشتم دوست ، خود خلوت

 برای برود ضعف دلم و کنم مرور را سرگرد های

 حفظ و داری خویشتن با رابطه در هایش تالش

 بدجور  ، رفتارش حفظ و دستانش کنترل و نگاه

 .  ترساند می خودم از مرا

 خانه در روز آن به رفت و کشید پر ذهنم دوباره

 و برهنه بازوان آن پناه در وقتی. اش پدری ی

 گونه روی گرمش های نفس وقتی ، بودم بزرگ

 شده غیرتی و بود عصبانی وقتی ، خورد می هایم

. بود زده ام گونه روی ماهان که ای بوسه از بود



 ای جذبه چه ، داد می نشانم را خشمش آن وقتی

 این ی دایره مرکز در مشتاقانه چه من و داشت

 می خودش به مرا وقتی.  بودم گرفته قرار جذبه

 بیچاره.  بمیرم خجالت از خواستم می فشرد

 از رنگ است داده آب را بند که شد متوجه وقتی

 که تُخسی های بچه پسر مثل دقیقا. پرید رویش

 !  گیری می را شان مچ

 که کرد می التماسم اتومبیلش در که شب آن

 هزاران التماس این پشت ، ببوسد مرا نگذارم

!  درد هزاران!  تمنا و خواهش هزاران!  بود حرف

 . داد می برعکس معنای چقدر هایش التماس و

 د که سرکشی میل.  نگذارم نتوانستم اما من

 



 منع از کرد می منع مرا کشید می زبانه وجودم ر

 نمی زنگ لحظه آن در ماهان اگر واقعا!  کردنش

 می چه برد نمی بین از را خلسه حالت آن و زد

 اگر! ؟ کنیم پیشروی خواستیم می کجا تا! ؟ شد

 !!  بوسید می مرا اگر وای! ؟ بوسید می مرا

 االن!  لحظه آن فکر از است گرفته گُر هایم گونه

 ای گوشه دارم دوست که هاست وقت همان از

 جلو اما.  کنم فکر سرگرد به ها ساعت و بنشینم

 خودِ رسم به و میگیرم را سرکش میل این

 . کنم می داری خویشتن ، سرگرد
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 در شدن بستری از بعد روز دو عزیز متاسفانه

 .  شد فوت ، بیمارستان

 می سر به مارال ی خانه در بیشتر روزها آن ما

 را عزیز. بود بزرگی غم محله کل برای. بردیم

 .داشتند دوستش همه و شناختند می همه



 و آمد می شب سر از.  زد می سر شب هر ماهان

 می کمک پدرش و مانی به مراسم برگزاری در

 رفت می بعد و ماند می شب آخر تا معموال.  کرد

.  بود شرمنده.  بودم سرسنگین او با مدت تمام. 

 خوش روی من اما.  بود دلجویی پی در مدام

 که بود ها شب همین از یکی در. دادم نمی نشان

 پر و سنگین ی صحنه چه.  شد روبرو پدرم با

 قلبم.  بودم گر نظاره آشپزخانه از.  بود استرسی

 دکتر و سرگرد و پدرم.  ایستاد می داشت

. شدند وارد هم اتفاق به سرگرد دوست مشیری

 دستش و کرد سالم ها آن به و رفت جلو ماهان

 بدون حسام بابا اما.  کرد دراز پدرم مقابل را

 به پایین تا باال از نگاهی ، رابگیرد دستش اینکه

 داد را سالمش جواب خالی و خشک و انداخت او



 را او ، دستش نگرفتن با ، آدم اینهمه مقابل  و

 کنار و رفت او به توجه بی بعد.  کرد کوچک

 و تلخ طعم ماهان.   نشست مجلس صاحب

 تحقیرهای یاد و.  چشید دوباره را  تحقیر آشنای

 این از آنقدر.  دواند صورتش در را خون گذشته

 سرباالی سالم اصال که شد ناراحت پدر رفتار

 دلم!  ماهان بیچاره.  نگشت متوجه را سرگرد

. بود کشیده زحمت سال اینهمه.  سوخت برایش

.  بود شده کسی خود برای.  بود خوانده درس

 بر روز به روز و داشت طرفدار اینهمه

 هیچکدام پدرم اما.  شد می اضافه طرفدارانش

 از باباحسام که نداشتم شک.  دید نمی را اینها از

 . بود متنفر ماهان



.  بود گرفته حالش.  نداشت رو به رنگ ماهان

 از ی روحیه تا آمد آشپزخانه به.  بود ناراحت

 چند این در بار اولین برای.  بازیابد را رفته دست

 .کردم صحبت او با روز

 

 خوبه؟ حالت!  ماهان-

 

 تکان راست و چپ به نه ی نشانه به را سرش

 نفس تا کرد باز را پیراهنش باالی ی دکمه و داد

 اش عصبی و ناراحت نگاه. آید بیرون شده حبس

 در دستی عادت بر بنا ، دوخت زمین به را

 لیوان.  کشید ای کالفه پوف  و برد فرو موهایش



 نگاهم بعد. سرکشید الجرعه.  آوردم برایش آبی

 : گفت عصبی و کرد

 

 نمی بدتر این از پدرت.  شد نمی بدتر این از-

 .  کنه کوچیک منو تونست

 

 : گفتم و ایستادم کنارش در

!  باش داشته صبر!  باش آروم!  عزیزم دونم می-

.  بشین جمع توی و برگرد لطفا!  میشه درست

 بنفس اعتماد!  بهتر ، پدرم به تر نزدیک هرچی

 خیلی تو!  کن ثابت بهش خودتو.  باش داشته

!  نباز خودتو.  تری سر ها خیلی از.  ماهان خوبی

 . بهترینی دخترش برای کن ثابت بهش



 

 : گفت و زد غمگینی لبخند. کرد نگاهم

 

 هم رو تحقیرها بدترین تو بخاطر من پاییز-

 باشی تر مهربون من با کافیه.  کنم می تحمل

 که من.  برنگردون رو من از خدا رو تو.  عزیزدلم

 گفتم که من.  کردم خواهی معذرت هزاربار

 نداشتنت حسرتِ و دوری سال اینهمه بخاطر

.  زد سر ازم احمقانه کار اون و کردم گم خودمو

 در بازی وحشی اینجوری دیگه اگه بشکنه دستم

.  خوردنت غصه و ناراحتی فدای ماهان.  بیارم

 من با.  کرد اذیتت اونجوری که بمیره ماهان

 رفتار ی غصه و درد!  پاییزم نکن تا بد اینقدر



 تو.  کنه می داغون منو کافی ی اندازه به پدرت

 ! نکن دوری من از تو.  برنگردون رو ازم دیگه

 

 خودت.  ماهان هستم و بودم تو با همیشه من-

 اما … اما.  دونی می ای دیگه کس هر از بهتر

 … اتفاق اون.  دلخورم دستت از هنوز من…

 مهلت بهم.  بود انتظارم از فراتر.  بود بد خیلی

 گوش حرفمو لطفا حاالم.  کنم فراموشش بده

 دلشو کن تالش.  بشین پدرم کنار و برو.  کن

 ! ماهان برو.  بیاری بدست

 

 از ناامیدی از سرشار نگاهی و زد لبخندغمگینی

 به و داد حواله من سمت به غمگین چشمهای آن



 شده هول مارال ، او رفتن از بعد.  بازگشت سالن

 : گفت و شد وارد

 

 .اومده سرگرد با که.  ببین رو آقاهه اون!  پاییز-

 

 ! دوستشه. بینمش می آره-

 

 قلب؟ جراح نیست؟ مشیری دکتر اون-

 

 عزیز  بار دو یکی که همون ، دیگه خودشه چرا-

 رفته؟ یادت!  پیشش بردین رو

 



 کرده هم خوشتیپ چقدر.  آشناست گفتم وای-

 !  المصب

 

 : گفتم و بردم باال را ابرویم تای یک

 کرده؟ گیر گلوت تو نکنه ؟ حاال چی که خب-

 

 ! ختم مجلس وسط حرفیه چه این!  وا-

 

 .کرد نگاه دستم در چایی های فنجان به بعد

 دکتر و پدرت و سرگرد برای رو ها چایی این-

 ؟ خوبه قیافم!  ببرم من بده ریختی؟ مشیری

 



 ؟ مارال سرته تو چی-

 

 به دکتر از برم خوام می.  باشه سرم تو چی!  وا-

 ببینه منو هرچند.  کنم تشکر زحمتاش خاطر

 چند که شده اونایی مثل قیافم.  میکنه وحشت

 . شدن گم جنگل تو غذا و آب بدون روز

 

 ! دکترو نسوزونی!  بریزیشون نکنی هول حاال-

 

 . خنده زیر زدم پخی و

 



 اون من به بده!  بنداز تیکه هی حاال!  مرگ-

 . رو ها چایی

 

 : گفتم.  برداشت را سینی پاچه دست بعد

 

 ؟ آره!  ساده تشکر یه بخاطر اونم هول اینهمه-

 

 دیگه غرض و قصد اگه بمیره مارال داری؟ شک-

 . باشه کار توی ای

 

 شان ی هرسه با که دیدم و برد را ها چایی مارال

 احوالپر و سالم



 

 هم به را مشیری دکتر و او ، سرگرد و کرد سی

 به سالمتی به ها چایی شکر را خدا. کرد معرفی

 سالمتی به مارال و رسید مقصود سرمنزل

 .بازگشت

 

 استرس چقدر!  شدم اینجوی چرا من وای-

 می رفتار احمقا عین دارم کردم احساس. داشتم

 . کنم

 

 کرده گیر مشیری دکتر پیش گلوت واقعا نکنه-

 !؟ مارال

 



 همش چرا دونم نمی ولی میگی؟ چی!  دیوونه-

 بزنه خدا میشه یعنی ؟ کرد می نگام خریدارانه

 توی باالخره بیاد؟ خوشش من از و اش کله پس

 منِ از که بشه پیدا یکی باید بزرگی این به دنیای

 ! نه یا بیاد خوشش بدبخت

 

 !  توقعی کم تو که هم چقدر-

 

 :گفتم و آوردم در را ادایش بعد

 باشه نفر یه بزرگ دنیای این توی کافیه!  خدایا-

 خوشتیپ و باشه داشته تخصص و باشه دکتر که

 دوستش...  و باشه  دار خانواده و قیافه خوش و



 ، کافیه باشه همینام … و باشه که هم سرگرد

 ! قانعه ما مارال

 

 چقدر طوسی رسمی شلوار و کت آن در!!  سرگرد

 که!  مردانه و جذاب. بود هیکل خوش و خوشتیپ

 می جمع آن دخترانِ از دلی چه دائمی اخم آن با

 را مجلس دختران از بعضی ی خیره نگاه. برد

 از بود گرفته زورم.  کردم می احساس او روی

 را سرتاپایش که پرحرفی و ممتد های نگاه این

 . کردند می ورانداز

 از و کرد تالقی هم به نگاهمان فاصله همان از

 که دیدم.  کرد سقوط قلبم...  ابروهایش اخمِ

.  شد نوشتن مشغول و برداشت را اش گوشی



 کردم می نگاه ام گوشی به منتظر و تابانه بی چه

 .کردم باز شده هول رسید که پیامش. 

 

 آشپزخونه توی چرا شما.  سالنن ورِ اون خانوما-

 فاصله این از آقایون بعضی نمیبینی! ؟ وایستادی

 این! ؟ خورن می  رو جنابعالی چشماشون با دارن

 در!  درآورده شورشو دیگه که ماهان مرتیکه

 !!! موهات!  ضمن

 

 پایین از که را موهایم سریع!  عصبانی چقدر!  اوه

 به فراوان تالش با بود زده بیرون شال باالی و

 :نوشتم جوابش در و بردم فرو شال زیر

 



 چشم که کردین خوشتیپ اینقدر چرا جنابعالی-

 مراسم اصال ؟ کنه خیره رو ناکسی و کس هر

 من! ؟ کردنه خوشتیپ اینهمه جای مگه مختلط

 ! دارم اعتراض

 

 لبانش روی محوی لبخند خواند که را پیامم

 :داد را جوابم. نشست

 

 تا کنار بکش خودتو چهاچوب اون از باش زود-

 بیارم در حدقه از رو ها چشم این ی همه نیومدم

 ماموریت از روزه چند هست حواست اصال! 

 ریم می امشب آخر! ؟ ندیدمت هنوز و برگشتم



 قبول  هم ای بهونه هیچ.  نفره دو شامِ بیرون

 مفهومه؟!  نیست

 

 می شب آن یاد را هردویمان "مفهومه" ی کلمه

 و گفت عمد به.  اش پدری ی خانه در انداخت

 به لبخندی خجالتم از او و کشیدم خجالت من

 :نوشتم. کشید لب

 

 … ولی ، شدم خسته خیلی خودمم کنین باور-

 می دیروقت تا معموال شبا و اینجاست ماهان

 معرفی همدیگه به رو دوتا شما هنوز چون و. مونه

 یه آدم اینهمه وسط از تونم نمی!  خب نکردم



 اشتباهی فکرای ماهان شاید ، بیرون بیام دفعه

 !  بکنه موردمون در

 

 : نوشت و شد تر غلیظ اخمش

 !؟ اینجاست وقت دیر تا هرشب بودی نگفته-

 

 نمی اصال که آمد می بدش ماهان از آنقدر

 اش بعدی پیام.  کند داری خویشتن توانست

 .آمد بالفاصله

 

 ! تمام.  منتظرتم در دم ده ساعت امشب-

 



 مخصوصا.  بود مرد این بارز صفات از زورگویی

 اخمش!  کن نگاه اوه.  شد می خشمگین وقتی

 !  جذاب زورگوی دوست.   برداشته را دنیا

 قرار الشعاع تحت مرا حضورش بس از که وای

 نگاهش.  بودم شده غافل ماهان از بود داده

 بود نشسته مردان جمع در مغموم و جدی. کردم

 که بود وقتش. کردم می صحبت پدرم با باید. 

 با باید پدرم. کنم دعوت مان ی خانه به را ماهان

 دیگری ی چاره او!  کرد می موافقت ما نامزدی

 .  نداشت این جز

.  نشستم ها خانم جمع در و بازگشتم سالن به

 : گفت.  نشست کنارم مارال

 



 که جدیدش تتوهای اون با. ببین رو افاده ساناز-

 خدا رو تو. میندازه ها خوار آدم ی قبیله یاد آدمو

 .داد قورت درسته رو سرگرد چشماش با ببین

 

 می راست مارال.  کردم دنبال را نگاهش مسیر

.  بود سرگرد تماشای محو حسابی ساناز.  گفت

 برایش نکند.  باشد داشته سر در فکرهایی نکند

.  اندیشه این از شد فشرده قلبم.  کند پهن دام

 بلند خود جای از قمیشش و قر آن با که دیدم

 : گفت مارال.  رفت سرگرد سمت به و شد

 

 توی داره فکری چه.  سمت همون میره داره-

 ؟ ناکس ی دختره سرش



 

 و کرد او به پشت رسید که سرگرد مقابل میز به

 از. برداشت را میوه بزرگ ظرف و شد خم حسابی

 آب خجالت از هردو مارال و من صحنه این دیدن

 توری آستین با کوتاهی مشکی بلوز. شدیم

 جذب و نازک بسیار ساپورت و بود پوشیده

 و گرد باسن تمام ، شدنش خم با که مشکی

 رنگ حتی و بیرون افتاد می فرمش خوش

 : غرید لب زیر مارال.  بود مشخص هم پوستش

 

.  عفت بی حیای بی سرش توی عالم خاک-

 اون ببین خدا رو تو!  برد رو محله دخترای آبروی

 ؟ ده می نمایش داره چطور رو گنده باسن



 هم ختم مجلس حرمت که ساناز بمیری ایشااهلل

 فکرهای این!   پاییز میگم بهت دارم!  کنی نمی

 . گفتم کی ببین حاال.  داره سرگرد برای شومی

 

 ی صحنه این با ناگهان!  سرگرد بیچاره

 چطور دانست نمی و بود شده روبرو هالیوودی

 نگاه را کجا و بچرخاند دیگر سمت به را سرش

 به تا گرفت نفر چند مقابل را میوه ساناز.  کند

 رسی سرگرد

 

 که بود ریخته رفتارش توی ای کرشمه چنان. د

 چند!  کرد می دلبری شوهرش برای داشت انگار

 اینکه بدون سرگرد و کرد تعارف سرگرد به بار



 و کرد کوتاهی تشکر بیاندازد صورتش به نگاهی

 سرگرد.  داد جمع های صحبت به را حواسش

 .   بود خوبی شناس آدم.  بود باهوش

 من دوست سرگرد.  بود گرفته حرصم حسابی

 ساناز.  بود آمده مراسم این به من بخاطر.  بود

 قصد و زننده رفتار این کثیفش مغز به نباید حتی

 خنک دلش هنوز که مارال. میداد راه را زدن مخ

 :داد ادامه بود نشده

 

 فک!  دوزاری ی دختره کنن روحش تو تف-

 بیمه برو ، نکش خجالت بگو! ؟ شکیرا کیه؟ کرده

 پرایدم عقب صندوق اون بابا!  بکن هم اش

 ! میدی پزشو داری اینجوری نیست



 

.  شد بلند موبایلم پیام صدای موقع همین در

 . بود ماهان

 ! میرم دارم من پاییز-

 

 دور و پاورچین. بود در دم.  گشتم دنبالش نگاه با

 البته. ام رفته اش بدرقه به پدرم چشم از

 . نماند دور سرگرد تیز نگاه از رفتنم پاورچین
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 نماند دور سرگرد تیز نگاه از رفتنم پاورچین البته

. 

 ری؟ می االن چرا!  ماهان-

 



 خیلی!  پاییز کنم تحمل رو فضا این تونم نمی-

 هم عادیش حرفای توی پدرت. است کننده خفه

 . کشه نمی کنایه و نیش از دست

 

 :گفتم نگران و آرام

 … خانوادت … به گفت؟ بدی چیز-

 

 نمی فکر اصال.  بگه اونم بود مونده کم ولی!  نه-

 واعتبار آبرو.  شدم کسی خودم برای من کنه

 حرف موردم در اینجوری نداره حق اون.  دارم

 .کنه برخورد و بزنه

 



 بازویش روی را دستم و برداشتم گام سمتش به

 : گفتم عذرخواهانه و گذاشتم

 از کن باور!  شرمندم من!  ماهان داری حق-

 تو از بیشتر من وگرنه نیست ساخته کاری دستم

 صبوری تو.  شم می ناراحت پدرم رفتار این از

 ! کن

 

 میشی درشت چشمان همان با. کرد نگاهم عمیق

 گذاشته حسرتش در مرا سال پنج که جذابش

 . بودند

 

 طاقت میشه مگه نکنم؟ صبوری میشه مگه-

 دست به قیمتی هر به رو تو من پاییز نیارم؟



 … اما!  بدزدمت پدرت از شده اگه حتی میارم،

 خیلی االن!  برداری قدمی یه هم تو خوام می

 دیگه کنم فکر ، گذره می من اومدن از وقته

 ! کنی ردیف خواستگاری قرار یه که شده وقتش

 

 رخت و بیایم در احوال و اوضاع این از کمی بذار-

 می اینکارو حتما بعدش ، بیاریم در تن از عزا

 دیگه منم بنظر.  بودم فکرش تو خودمم. کنم

 ! شده وقتش

 

 چه سرگرد.  بازگشتم داخل به رفت که ماهان

 .  کرد می نگاهم اخمی چه با و بود کرده اخمی



 بلند همگی و کرد رفتن عزم پدرم بعد دقیقه چند

 . شدند

 اما دیدیم خواب کردیم می فکر هردو مارال و من

 به نگاهش با و چرخاند سر مشیری دکتر واقعا

 شلوغی آن در و فاصله آن از و گشت مارال دنبال

 مارال. کرد خداحافظی او از سر دادن تکان با

 کرد می غش داشت واقعا. بیفتد پس بود نزدیک

 ساناز دیدم که بودیم اتفاق این شُک در هنوز! 

 او از چیزی و رساند سرگرد به را خودش بدو بدو

 یادداشت موبایلش در ای شماره انگار و پرسید

 به را اش شماره سرگرد که شد نمی باورم. کرد

 و خورده جا اتفاق این از آنقدر. باشد داده او

. نکردم شان ی بدرقه حتی که بودم شده ناراحت

 :بود داده پیام سرگرد



 

 . گفتم بابات به خودم. نشه فراموش ده ساعت-

 

 رفت که سرگرد.  بود باقی وقت دیگر ساعت دو

 سرگرد درمورد بس از خورد را ام مخ ساناز

 را جوابش سرباال تماما هم من و پرسید سوال

 که حرفی لیال مامان زبان زیر از باالخره اما. دادم

 که کشید بیرون را بود منتظرش صبرانه بی

 مجرد اما کند می دستش حلقه اینکه با سرگرد

 روی را ساناز شد می این از بعد مگر و ، است

 و کرد می پرواز ها آسمان در!  داشت نگه زمین

 سرش در ای خبیثانه افکار چه دانست می خدا

 خود به را سرگرد چگونه و چطور که چرخید می



 مارال به. بود ریخته هم به را اعصابم.  کند جذب

 به همیشه از زودتر و دارم قرار سرگرد با گفتم

 گفته مارال.  بازگشتم خانه به لیال مامان همراه

 :بود

 

 مشیری دکتر به رو حرف تونی می ببین-

 دست به اطالعات کمی راجبش و بکشونی

 بیاری؟

 

 زنه می هوا رو.  تیزه خیلی سرگرد که دونی می-

 بکنم تونم می چیکار ببینم!  خب اما. چیه منظورم

. 

 



 می را انتظارم دیگری جور ، شرایط اما خانه در

 آن با و پیمود می را سالن طول عصبی پدر. کشید

 . بود کرده صالح خلع مرا میرغضبش چشمان

 

 بر و برّ و من جلو وایساده!  کشه نمی خجالت-

!  بده دست من با خواد می و کنه می نگاه منو

 انداخت مون زندگی توی آتیشی چه رفته یادش

 حتی من!  یادمه خوب من رفته یادش اون اگه! ؟

 پای هم رو تجربی کنکور توی نکردنت شرکت

 توی اومده هم بعدش!  تازه.  میذارم اون تقصیر

 اینکه بدون و نشسته بنفس اعتماد با ، ما جمع

 زنه می زل بندازه تا و تک از رو خودش ای ذره

 کنه می فکر شده؟ آدم کنه می فکر!  من به



 مثل عالف آدم مشت یه و خونده ترانه چهارتا

 شده کسی دیگه انداخته خودش دنبال خودشو

!  نیست خبرا این از!  نه ، خیر نه ؟ خودش واسه

 ، نگفتم بهش چی هیچ کردم حرمتشو خیلی

 قرتی بچه همون هنوز اون من نظر از وگرنه

 ! باباست همون پسر ، مطربه

 

 خواستگاری قرار باهاش بعد ی هفته برای-

 ! گذاشتم

 

 های چشم و رفت فرو مرگباری سکوت در خانه

 صورت اجزای تمام باباحسام ی نشسته خون به

 حرف یا شوخی از نشانه یک تنها دنبال به مرا



 به جدی همانطور من اما. نوردید در اشتباهی

 تهی قالب داشتم اینکه با و دوختم چشم نگاهش

 :  گفتم بیاورم خود بروی اینکه بدون کردم می

 

 آخرش و اول!  باباحسام نکن نگام جوری اون-

 زندگیم تمام توی من. کنم می ازدواج اون با من

 خواهم و داشتم دوست رو ماهان فقط و فقط

 .داشت

 

 تکان پایانی بی افسوس ی نشانه به را سرش

 : گفت و داد



 خودتو خوای می تو.  دونی نمی خودتو قدر تو-

 به بزنی گند میخوای!  بیاری پایین اون حد در

 .زندگیت

 

 باباحسام؟ باشه!  بیان بعد ی هفته گم می-

 

 کف میذارم حقشو چجوری ببینه تا بیان بگو-

 . دستش

 

 می برخورد باهاشون احترام با شما و بیان میگم-

 .کنین

 



 :گفت و زد پوزخندی

 نکنم؟ اگه-

 

 نداشتم سراغ خود در که جسارتی و جرئت با

 :گفتم

 خورم می قسم خودت جون به-

 

 دادگاه از رو ازدواجم ی اجازه و دادگاه میرم که

 تونم می و سالمه دو و بیست االن من. گیرم می

 ! بکنم اینکارو

 



 ناباورانه. کرد دیوانه را پدرم انگار حرف این

 روی چنان مهربانش دست بعد و کرد نگاهم

 که پدرم.  پراند سرم از برق که نشست ام گونه

 به دست بود شده بد حالش من حرف شدت از

 و کند جلوگیری افتادنش از تا گرفت خانه ستون

 دردی و سوزان ای گونه و گریان چشمان با من

 بیرون خانه از کشید می تیر که قلبی و جانکاه

 .زدم

. سرگرد رسیدن سر با شد مصادف آمدنم بیرون

 در و.  شدم سوار من و کرد ترمز مقابلم

 .دادم سر را ام گریه های های اتومبیلش

 

 ؟ پاییز شده چی!  من خدای-



 

 در سیر دل یک. بیفتد راه که کردم اشاره دست با

 هرچقدر تا داد اجازه او و کردم گریه اتومبیلش

 هق به ام گریه دیگر حاال. بزنم زار خواهم می

 . بود شده تبدیل هق

 

 یعنی ؟ قشنگ چشم شده چی میگی برام حاال-

 بدون رو خوشگل چشمای این روز یه نمیشه

 ؟ دید اشک

 

 .شد دعوام بابام … با … با-

 



 چی؟ سر-

 

 موردش در خواست می هرچی!  ماهان-

  … هم بعد … هم بعد...گفت

 

 چی؟ بعد-

 

 … بیان بگم خوام می … گفتم من-

 دادگاه میرم … نذاره اگه … گفتم!  خواستگاری

 .  گیرم می ازدواج ی اجازه…

 

 .دوخت من به را بارش سرزنش چشمان



 

 اون کردی؟ بود کاری چه این!  پاییز پدرته اون-

 اون!  برسی اینجا به تو تا گذاشته زندگیشو تمام

 تو وقت اون ، نداره خوراک و خواب تو نگرانیِ از

 ! قدرنشناسیه آخر این دادگاه؟ میری گفتی بهش

 

 می چیکار خب!  نکنین سرزنش …منو اینقدر-

 پام جلو … ای دیگه راه بابام مگه … کردم؟

 هیچ … نمیشه مستقیم صراطی هیچ به گذاشته؟

 اومدن از مدتها االن... نمیاد کنار ماهان با رقمه

 بیچاره نداده اجازه حتی اون …اما میگذره ماهان

 حساب آدم داخل اونو اصال!  بزنه حرفشو بیاد

 ! کنه نمی



 

 غر داشتم هایم زدن هق وسط که درحالیکه بعد

 :گفتم زدم می

 دفعه یه چی همه که!  شباست همون از امشب-

 ! میشه خراب آدم سر روی

 

 شده؟ چی دیگه مگه-

 

 :گفتم ای طلبکارانه لحن با

 ! بپرسین خودتون از شده؟ چی دیگه-

 

 .شم نمی ؟متوجه خودم از-



 

 باید خواست تونو شماره شما از هرکی یعنی-

 دستش؟ کف بذارین

 

 درحالیکه بعد ، رفت باال ابروهایش تای یک اول

 کم کم ، را من هم کرد می نگاه را اش جلو هم

 . گرفت جای لبهایش روی آمیزی شیطنت لبخند

 

 میگی؟ رو خانوم دختر اون!  آها-

 

 : گفتم عصبانیت با



 میگین عفریته اون به شما! ؟ خانوم دختر-

 خانوم؟

 

 با خانوم یه راجب زدن حرف طرز چه این-

 خیلی دیدم من که خانومی دختر ؟ پاییز شخصیته

 .بود اصیل و شخصیت با هم

 

 مورد در!  بکش مرا خدایا!! ؟ اصیل و شخصیت با

 ! دیگر گفت می ساناز

 

 کشیدم جیغ ، کشید می سوت سرم عصبانیت از

 : گفتم و



 ! نکنین تعریف اون از من جلو-

 

 کرد می کنترل را اش خنده سختی به درحالیکه

 : گفت

 می جیغ جیغ چقد!  دختر کردی کر گوشمو!  آی-

 ! کنی

 

 .داد فشار را دماغم انگشتانش با و

 ! کوچولو حسود-

 

 به کنم؟ حسودی اون چی به من آخه! ؟ حسود-

 فیل دماغ از شخصیت یا زهرمارش؟ برج ی قیافه



 و گرد باسن یا اش؟ افاده پر رفتار یا افتادش؟

 ؟ قلمبش

 

 چه این آخر.  گرفتم دهانم جلو را دستم ناگهان

 پاییز ای.  زدم سرگرد جلو من که بود حرفی

 ! لق دهن

 بعد و کرد نگاهم متعجب ابتدا.  کشیدم خجالت

 بیشتر اش خنده. داد سر ای قهقهه ثانیه چند از

  که وقتی.  گزیدم لب.  کرد می زده خجالت مرا

 :گفت شد تر آرام

 

 ، دارم کار کسی باسن به نه من!  خوشگلم ببین-

 کرد اصرار.  دادم شخصیمو ی شماره کسی به نه



 مزاحمش کسی و اومده پیش براش مشکلی که

 ی شماره منم ، کنم کمکش من خواد می  و شده

 گفتم و دادم بهش رو انتظامی نیروی توی دوستم

 . کنه کمکش تونه می اون

 

 کردم نمی نگاه را سرگرد خجالتم از درحالیکه

 ساناز روحت تو تف ای" که غریدم لب زیر

 چه و کشیدی ای نقشه چه باز نیست معلوم!

 در را اتومبیل سرگرد.  "میکنی داری غلطی

 تهران سنتی های رستوران از یکی پارکینگ

 سنتی فضای وارد هم همراه به.  کرد پارک

 ، پوش شیک آنقدر سرگرد. شدیم رستوران

 بدو همان در که بود هیکل خوش و قیافه خوش



 میدیدم و کرد می جلب خود به را همه نظر ورود

 بی اما او.  اوست روی زیادی دختران چشم که

 مغرور و تفاوت بی همیشه مثل و ، جدی و توجه

 .  داشت می بر قدم

 

 .آمد صدا به موبایلش که بود داده سفارش را غذا

 ! شدن نگرانت حتما!  پاییز خونتونه ی شماره-

 

 اینکه برای.  بود مادرم. داد جواب سرگرد

 از و کنم صحبت مادرم با خودم نکند مجبورم

 پدرم با کند راضی مرا لیال مامان اینکه ترس

 کلی و رفتم بهداشتی سرویس به ، بزنم حرف

 آورده را غذا برگشتم وقتی.  کردم معطل هم



 به را میز سرگرد ، همیشگی عادت طبق. بودند

 برای را شرایط بهترین و چید خود دلخواه

 و میل به را بشقابم. کرد فراهم من از پذیرایی

 را ها نوشیدنی و بود کرده پر خود ی سلیقه

 .بود ریخته

 

 نمی من که دونین می.  سرگرد زیاده خیلی این-

 .بخورم تونم

 

 شدی!  نمونده ازت هیچی ببین!  بخوری باید-

 چیزی تنها!  خوری نمی که غذا!  استخون دوپاره

 ! بس و ماهانه ی غصه خوری می که

 



 ی همیشه که زد می منی به داشت را حرف این

 خ

 

 ناراضی اندامم بودن چشم در و پُری تو بخاطر دا

 برای دید می استخوان دوپاره مرا چطور.  بودم

 من خواست می مثال. بود سوال جای هم خودم

 شود؟ فراهم رضایتش که باشم قدری چه

 و نبود باز دستم لباس انتخاب در هم همینجوری

 نمی هرلباسی ، شده که هم سرگرد ترسِ از

 :غریدم. بپوشم توانستم

 

 گشادی گله لباسای این به دیگه که بشم تپل-

 !؟ بدین گیر هم هست تنم که



 

 می گیری پاچه داشتم مدام و بودم عصبانی هنوز

 نگاه.  داشت گناهی چه سرگرد آخر. کردم

 :گفتم و انداختم او به ای عذرخواهانه

 دونم نمی!  خورده اعصابم هنوز!  ببخشید خب-

 ! بزنه سیلی بهم میاد دلش چطور آخه

 

.  ماند حرکت بی سرگرد دستان در قاشق

 :گفت نگران و متعجب

 

 !؟ زد سیلی بهت پدرت-

 



 چشمانم از اشکی ی قطره و کردم تایید سر با

 را دستش!  ها اشک این دست از که اوف. چکید

 هیچ اما. کرد نوازش و گذاشت ام گونه روی

. زد می موج نگاهش در اندوه و تاثر.  نگفت

 و دست ، بود پدرم ، مقابل طرف چون احتماال

 کف را حقش و رفت می وگرنه بود بسته پایش

 .گذاشت می دستش

 

 ! من ی خونه میای!  خونه بری خواد نمی امشب-

 

 .بزند مرا باز پدرم بود نگران انگار

 …آخه… ولی-

 



 :گفت عصبی بالحنی

 قبول ناچارا.  گفتم مادرت به. نداره آخه و ولی-

 من پیش باید مدت یه اصال … شاید. کرد

 .کنه فروکش پدرت عصبانیت تا. بمونی

 

 آثار دنبال هرچه. کردم می نگاهش تعجب با

 چیز جدیت جز ، گشتم می اش چهره در شوخی

 .نبود دیگری

 کنین؟ می شوخی-

 

 رم می شبا من نهایتش. ام جدی کامال من-

 باشی مجبور تو نیست قرار اما. پدریم ی خونه

 جسمی درد و روحی فشار اینهمه خونه اون توی



 خودته تقصیر اینا ی همه هرچند!  کنی تحمل رو

 بهرحال … اما ، میشه بلند پسره اون گور از و

 فردا. بشی اذیت اینهمه بدم اجازه تونم نمی

 اجازتو و کنم می صحبت پدرت با حضوری خودم

 ! صالحه به اینطور. گیرم می ازش

 

 مقتدر مرد این حرف روی توانست می کسی چه

 !؟ بزند حرف جدی و

 

 خوب مرا حال و کند عوض را بحث کرد سعی

 .داشت تخصص آن در که کاری. کند

 



 گل لباسای همین بشی تپل اگه گفتی که!  خب-

 که معلومه خب! ؟ بپوشی نمیذارم هم رو گشاد و

 ! ذارم نمی

 

 !؟ نگفتم!  بفرمایید-

 

 کنم تحمل تونم نمی.  دونی می که خودت-

 دیگه ، گفتم هم قبال.  بپوشی نما بدن لباسای

 ! نداریم قضیه این راجب بحثی

 

 گیر هم سفیدم کتانی شلوار اون به حتی شما-

 چشه؟ اون دونم نمی من آخه!  میدین



 

.  کوتاهه هم ، نازکه هم ، تنگه خیلی هم چشه؟-

 . پاته مچ باالی تا

 

 مانتو با ، پوشم نمی بلوز با که من.  باشه خب-

 . پوشم می

 

 همون ؟ پوشی می مانتوت کدوم با وقت اون-

 نپوشیدنش با فرقی که!  حریر باز جلو طوسی

 باید روز یه!  پاییز نداره فایده جوری این.  نداره

 درست لباس دست چند و خرید ببرمت خودم با

 واقعا که لباس دست چند.  بخرم برات حسابی و

 . باشه لباس



 

 گفتم و آوردم کش اعتراض ی نشانه به را لبهایم

: 

 لباس برام بخواین شما اگه میشه چی!  وای-

 ! کنین انتخاب

 

 . کشاندم دوستش به را صحبت بعد کمی. خندید

 بود اومده چی برای مشیری دکتر!  راستی- 

 عزیز؟ مراسم

 

 ! دیگه بوده بیمارش!  ادب رسم به-

 



 هست؟ تون صمیمی دوست!  درسته-

 

 مارال بمیری که آخ.  باالبرد را ابرویش تای یک

 ! فهمد می و است تیز سرگرد نگفتم!

 

 چطور؟-

 

 ! همینجوری-

 

 ! آها-

 



 شده جمع لبهایی با!  بدجنس.  نگفت هیچ ودیگر

 .کردم می نگاهش غیض روی از و

 

 رو پرسشت دلیل تو خب!  خانوم فضول چیه-

 ! بدم جوابتو منم تا بگو

 

 ! دادم قول. بگم تونم نمی من خب-

 

 کی؟ به-

 

 بگید خوام نمی.  شدم پشیمون اصال!!!  سرگرد-

. 



 

 موقع. بیاورم در را بشقاب ته کرد مجبورم

 .گرفت پیش در را خود ی خانه راه ، برگشت

 

 ببخشید. بشم مزاحمتون خواستم نمی واقعا من-

 نظم و شم می آوار سرتون روی هربار که

 .ریزم می بهم زندگیتونو

 

 کل ؛ هیچی که نظم. ندارم بیشتر که پاییز یه-

 ! ریزم می هم به براش زندگیمو

 



 کردن خوشحال که شد می باورم سرگرد با

 به.  هست راحتی همین به ، غمگین آدمهای

 ! داد می انجام سرگرد که راحتی همین

 امروز!  من خدای وای.  آمد یادم چیزی ناگهان

 بود؟ چندم

 

 چندمه؟ امروز سرگرد-

 

 ! ماه ششم و بیست-

 

 برگردم بودم مجبور حاال!  شانس این به لعنت اَه

 . شوم می روبرو پدرم با و خانه



 

 ! خونه برم باید امشب … من!  امیر سرگرد-

 

 دفعه؟ یه شد چی چرا؟-

 

 .نیاوردم وسایالمو من خب!  هیچی-

 

 بابات فردا!  دیگه میاریم ریم می فردا که گفتم-

 و روحیه این با نیستین مجبور و نیست خونه هم

 .بشین روبرو هم با هوا و حال

 

 ! فهماندم می او به باید چطور حاال.  بود دیر فردا



 

 الزمش االن که خوام می چیزی یه … خب نه-

 .دارم

 

 منو های تیشرت از یکی لباس؟ چی؟ خب-

 تو دارم هم تمیز حوله و مسواک!  فردا تا بپوش

 منظورته؟ ای دیگه چیز.  خونه

 

 !  شد نمی متوجه چرا!  خدا ای

 تنها هست سال سیزده که مردی از آخر خب

 !؟ داشت توان می توقعی چه کند می زندگی

 



 … آخه … دونین می آخه!  نه-

 

 : گفت کالفه

 خونه تو که گفتم!  دختر تو زنی می چونه چقدر-

 ! هست چیز همه

 

 دعا به دست باید حاال من و. بست مرا دهان و

 ب شعور بی بدنم امشب تا شدم می

 

 . نیفتد خاصی اتفاق و نیاورد در ازی
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 . برد خوابم زود خیلی که بودم خسته آنقدر

 بی و درد شدت از که بود چند ساعت دانم نمی

 انگار و رفت می گیج سرم. پریدم خواب از حالی

 بدنم شعوری بی عالیم اینها و بود افتاده فشارم



 بدن کردی می حفظ را آبرویم امشب یک. بود

 !  جان

.  شدم بلند بسختی رفت می گیج سرم حالیکه در

.  بود عمرم روز بدترین ماه هر ششم و بیست

 سرم و شدن بستری به نیاز حتی اوقات گاهی

 از ایندفعه کاش ای.  کردم می پیدا کردن وصل

 !  نباشد ها ششم و بیست آن

 کشیده گند به را اش سفید تختی رو!  من خدای

.  بکنم باید چه دانستم نمی خجالت از. بودم

 می کاش. نبود بند جا هیچ به دستم شب نصف

. کنم پیدا روزی شبانه ی داروخانه یک توانستم

 اتومبیلش با شود بیدار اینکه بدون بتوانم شاید

 یا فروشگاه و بزنم چرخی را اطراف و دور



 با.  نبود بدی فکر. کنم پیدا را بازی ی داروخانه

 ، برداشتم قدم یک و شدم بلند جایم از فکر این

 میز به دوم قدم با که رفت گیج آنچنان سرم اما

 سرگرد. افتادم صدا و سر با و کردم برخورد

 از بیچاره. آمد اتاق به هوشیار نیمه و سراسیمه

 فرصت حتی و بود کرده هول و پریده خواب

 .بپوشد لباس بود نکرده

 

 ؟ شده چی ؟ خوبه حالت پاییز!  پاییز-

 

 توی خیلی و بود شده رنگی سفیدش روتختی

 به. مردم می داشتم خجالت از.  زد می چشم

 : گفتم سختی



 

 … لطفا!  بیرون برین-

 

 آوردی؟ باال خون ؟ چیه اینا شده؟ چت تو-

 

!  دهم سر را خنده بود مانده کم ، زار حال آن در

 بدجور تنهایی سال اینهمه!  سرگرد بیچاره

 .بود گذاشته اثر رویش

 

 این بکش دراز زمین رو اینجا بیا!  نخور تکون-

 سینا زنم می زنگ االن!  سرت زیر بذار هم بالش

 ! بیاد



 

!  رود می آبرویم!  نه مشیری دکتر!  نه وای ای

 از!  شود می حتما او ، نشده متوجه سرگرد اگر

 و بزنم حرف توانستم نمی فشار افتادگی شدت

 های ششم و بیست آن از امشب. کنم اعتراض

 شنیدم بیداری و خواب در را صدایش. بود کذایی

 مشیری دکتر با زده وحشت و هراسان داشت که

 گردنم روی تا را پتو و آمد بعد. کرد می صحبت

 . انداخت سرم روی آرامی به را شالم و کشید

 چقدر. بود نگران چقدر.  بود ترسیده چقدر

 می بلند بعد و نشست می کنارم.  داشت استرس

 کنارم دوباره و چرخید می اتاق دور تا دور و شد

 افتاده جانم به لرز.  زد می صدایم و نشست می



.  نداشتم هم را هایم چشم کردن باز حال. بود

 از او حال که گمانم به. بود شده گچ مثل رنگش

.  بود تر الزم دکتر او که گمانم به.  بود بدتر من

 مشغول سرعت به و رسید راه از دکتر باالخره

 ، افتاد روتختی به که نگاهش.  شد من ی معاینه

 من و انداخت سرگرد به سفیهی اندر عاقل نگاه

 و کرد وصل من به را سُرُم. شدم آب خجالت از

 را سرگرد بازوی بعد.  نکنم حرکت زیاد که گفت

 باز نیمه درِ الی از.  برد بیرون اتاق از و گرفت

 می جا داشت حالم که حاال. آمد می صدایشان

 که شنیدم شد می تنظیم داشت فشارم و آمد

 : گفت می سرگرد به دکتر

 



 دیگه ولی کردی زندگی تنها سال اینهمه درسته-

 کنی فراموش رو چیزی همچین که حد این تا نه

 !  امیرعلی

 

 دارم بینی نمی مگه!  سینا بگو ؟ رو چیزی چه-

 باال خون شب نصف باید چرا آخه.  افتم می پس

 بخاطر نکنه ؟ هست چی عالیم این.  بیاره

 ؟ حرفاست این و مسمومیت

 

 زن شده وقتش واقعا دیگه!  امیرعلی وای-

 . بگیری

 



. گفت او به چیزی آهسته باصدای و لب زیر بعد

 ، دیدم در الی از را سرگرد صورت وقتی که

 و بود دویده صورتش به خون شدم متوجه

 خاطر به  برافروختگی این.  بود شده برافروخته

!  سال اینهمه از بعد شناختمش می!  نبود خجالت

 چرا اینکه از!  خودش دست از بود عصبانی

 چرا و!  بود نشده مهمی ی مساله همچین متوجه

!  کند گوشزد او به دکترش دوست بود شده باعث

 که افتاد می فکر این به نباید خودش چرا اینکه از

 خجالت خاطر به من را مسائلی همچین شاید

!  کنم درخواست را نیازهایم و بگویم راحت نتوانم

 بود آورده حالت آن در را مشیری دکتر اینکه از

 توی شب آخرِ یاد به بودم مطمئن!  من سر باالی

 ی خواسته و حرف تحکم با اینکه و افتاده اتومبیل



 می بودم مطمئن.  بود کرده خفه گلو توی مرا

 سهل همه این از بُکُشد را خودش خواست

 زده خجالت و شرمنده.  شد اتاق وارد!  انگاری

 شده هم دوستش جلو او خجالت باعث.  بودم

 رابه خود و بستم را هایم چشم همین برای.  بودم

 از مقطعی فرار برای راه بهترین این. زدم خواب

 در صدای.  رفت و بست آرام را در. بود او

 ده.  کردند ترک را خانه.  شنیدم را آپارتمان

 دیگر. شنیدم را آپارتمان در صدای باز بعد دقیقه

 می آن بیم. بزنم خواب به را خود توانستم نمی

. باشم کرده مزین نیز را اتاقش فرش که رفت

.  شد اتاق وارد که نشستم سرجایم و شدم بلند

 اصال.  خجالت از بمیرم خواستم می که وای ای



. زد زانو زمین روی کنارم. کردم نمی نگاهش

 : گفت نجواگونه و آرام صدای آن با نگران

 

 ؟ شدی بلند چرا ؟ بهتری ؟ پاییز-

 

 کنم نگاهش اینکه بدون و دادم تکان را سرم

 :گفتم

 بلند خوام می.  کنین جدا دستم از رو سُرم این-

 .شده خوب حالم. شم

 

 دقیقه چند. دیگه آخراشه-

 



 بعد. بیاره درش سینا میگم و میشه تموم دیگه ی

 . میشی راحت

 

 انگشت. انداختم پایین را سرم باز و گزیدم لب

 بلند را سرم و گذاشت ام چانه زیر را اش اشاره

 .کرد

!  خانوم خوشگل کن نگاه من چشمای تو-

 که تو ماشین؟ تو نگفتی بهم چرا! ؟ چرا خجالت

 که بودم حرفا این از تر پرت امشب من دیدی

 .بشم متوجه منظورتو

 

 من خواست می مثال ؟ بود چه منظورش دقیقا

 او به مستقیم و واضح را چیزی همچین چطور



 خجالت آنقدر!  سرگرد تو دست از که آخ ؟ بگویم

 . نداشت حد که کشیدم می

 خوشم من نکنین؟ صحبت راجبش دیگه میشه-

 .نمیاد

 

 انگاری سهل بخاطر که ببخش!  عزیزم باشه-

 شرایطی همچین توی و شدی اذیت اینقدر من

 آوردم هم رو سینا رفتم احمق منِ.  گرفتی قرار

 سینا. بدم نشونش رو م گری ناشی که!  اینجا

. باشم پرت مرحله از اینقدر من شد نمی باورش

 این از بدتر اوضام تا کرد می توصیه بهم داشت

 . کنم ازدواج زودتر نشده

 



 کمی!  عمیق کمی!  سکوت در.  کرد نگاهم بعد

 صدای بعد!  عجیب جور یک کمی!  طوالنی

 : گفت که شنیدم را آرامش

 ؟ بهتری االن-

 

 .دادم تکان بله ی نشانه به را سرم

 

 ! بیاد سینا گم می االن-

 

 دکتر با بعد دقیقه چند و.  رفت بیرون اتاق از

!  خدایا. کردم نمی نگاه را  دکتر اصال.  بازگشت



 شوم چشم در چشم او با توانستم می چطور بعدا

 ! 

 ام تهوع حالت و ام سرگیجه راجب سوال تا چند

 گرفتن و معاینه و سوال کمی از بعد و پرسید

 است خوب حالم که داد رضایت باالخره ، فشارم

 او از محجوبانه.  کند جدا را آنژیوکت تواند می و

 سرگرد رفت بیرون اتاق از که دکتر. کردم تشکر

 :گفت آرام

 

  ترسم می شی؟ بلند تا کنم کمکت خوای می-

 .بیفتی و بره گیج سرت دوباره

 



 را انتظارم پتو این زیر فضاحتی چه اینکه فکر از

 .کردم مخالفت شده هول کشید می

 

 .ممنون.  تونم می خودم! نه نه-

 

 باز و گذاشت دستم کنار رنگ مشکی پاکتی

 : گفت عذرخواهانه

 

 یه. نشدم متوجه حرفاتو ماشین تو نمیشه باورم-

 اما ، فهمید می بود من جای هم دبیرستانی بچه

 … من

 



 : داد ادامه و گرفت نفسی بعد

 استفاده سالن بهداشتی سرویس از خواد نمی-

 استفاده اتاق حمام از.  سالنیم تو هنوز ما ، کنی

 . کن استراحت و بکش دراز هم بعدش.  کن

 

 قسمت که جوری  را روتختی و شد بلند بعد

 برد اتاق از و زد تا نباشد مشخص رنگینش

 داشتم چقدر دانست می خدا.  رابست در و بیرون

 رویم و سر از حیا و شرم و کشیدم می خجالت

 تر تمام هرچه سرعت با و شدم بلند. بارید می

 به بود خریده برایم که وسایلی با و گرفتم دوش

 لباسی ی حوله. بخشیدم سامان و سر اوضاعم

 حوله. شدم خارج حمام از و زدم تن به را سرگرد



 روتختی. بودم گم آن در و زد می زار تنم به

 لیوان. بود رفته و بود انداخته تخت روی جدیدی

 به کرد می خودنمایی تخت کنار عسلی روی آبی

 در خون خجالت از باز.  مسکنی قرص همراه

 . دوید رگهایم

.  شنیدم را دکتر صدای که خوردم می را مسکن

 که بود االن!  وای ای. کرد می خداحافطی داشت

 همان با!  اتاق توی بیاید دوباره او و برود دکتر

 تا را مالفه و کشیدم دراز تخت روی سریع حوله

. زدم خواب به را خود و آوردم هایم چشم باالی

 آرام.  نگفتم هیچ.  آمد اتاق در به ای تقه صدای

 متوجه بعد و!  سکوت و بود سکوت.  کرد باز را در

 روی کنارم. شد پایین و باال کمی تخت که شدم

 دستانش میان در را دستم.  بود نشسته تخت



 پایین صورتم از آرامی به را مالفه بعد.  گرفت

 زمزه و.  کاشت پیشانیم روی ای بوسه و کشید

 : کرد

 

 ترین مهم نتونستم که اومد بدم خودم از امشب-

 ببخش منو. کنم درک رو تو شخصی ی مساله

 ! عزیزم

 

 . رفت و کرد ترک را اتاقم روح یک مثل آرام و

 با کاش بگویید خود به که آمده پیش حاال تا

 شدید؟ می آشنا ها این از زودتر خیلی ، کسی

 خاطره دیگری کس با او اینکه از زودتر خیلی



 آمده پیش حاال تا! ؟ دیگری کس با شما و بسازد

 !آمدید؟ می دنیا به زودتر کاش بگویید خود به که

 ترین دور در.  افتاد من برای اتفاق این امشب

 اش خاطره اولین من کاش کردم آرزو ذهنم نهان

 این … بعد و.  ام خاطره اولین او کاش و بودم

 بلوغ به ازاینکه قبل. کردم چال همانجا را آرزویم

 ! بگیرد وبال پر و کند رشد و برسد

 

 چقدر وای. شدم بیدار که بود یازده ساعت حدود

 تن را سرگرد های پیراهن از یکی. بودم خوابیده

 اما نبود سرگرد.  شدم خارج اتاق از و زدم

 .کرد می خودنمایی میز روی یادداشتش

 



 دونستم نمی.  بخیر صبحت. خوشگله سالم-

 ، کنه تقویتت که کنم آماده برات چی صبحانه

 که اینایی و کردم سرچ اینترنت توی همین برای

 خودت به لطفا!  اینترنته به اعتماد حاصل بینی می

 بدنت گفت می سینا. بخوری باید شو همه!  برس

 نذار.  بده خبر بهم شدی بیدار وقتی.  داره ضعف

 ! بمونم نگرانت

 

 که مفصل آنقدر. بود چیده ای صبحانه میز چه

 اینکه فکر از. بود پاسخگو هم شام و ناهار برای

 تا کرده گذار و گشت اینترنت در و گذاشته وقت

 چیزی چه ، ای کلیشه ی مساله این برای بداند

 هایم لب روی بر شرم پر لبخندی است مناسب



 چه دقیقا یعنی":  کردم فکر خود با و نشست

 "است؟ کرده وارد جستجو کادر در ای جمله

 و بود معاف کارها این از سالها.  سرگرد بیچاره

 بو شده مجبور من بخاطر حاال

 

 ! نکند که کارها چه د

 

 خانه به را پایم من و بود گذشته هفته یک

 را ماهان هفته یک این تمام. بودم نگذاشته

 ویدیو موزیک یک ضبط مشغول. بودم ندیده

 تاریخ تا را آن ساخت باید که بود جدید

 ی خانه مدت تمام. کرد می تمام مشخصی

 عصر و رفت می ها صبح سرگرد. بودم سرگرد



 موقع بعد و ماند می خانه در شب تا.  برمیگشت

 اینکه تا. رفت می پدرش ی خانه به خواب

 با فرستاد پیغام پدرم هشتم روز صبح باالخره

 و شرط با البته ، است کرد موافقت خواستگاری

 شرطی چه بود قرار دانست می خدا!  شروط

 ایندفعه بودم نگران. بگذارد بیچاره ماهان برای

. بخورم رودست پدرم از پیش سال پنج مانند نیز

 خود از وقتی که پیش سال پنج مانند درست

 اوضاع کردم می گمان و داد می نشان نرمش

 فرستاد را ماهان راحتی به ، است شده روبراه

 .کرد جدا من از سال پنج را او و ایتالیا

 



 عصبی ببرد خانه به مرا سرگرد بود قرار که روزی

 به دانستم می. بود کالفه.  نداشت حوصله و بود

 خانه در که ای زنده روح و ، اش خانه در حضورم

 تا بهرحال اما ، بود کرده عادت داشت جریان

 اگر. بودم مانده اش خانه در زیادی هم االن

 او به جوابی چه دانستم نمی فهمید می ماهان

 . بدهم

 

 مارال. نبود دلم توی دل و بود شب هشت ساعت

 صورتم و لباس روی  را ها بازبینی آخرین داشت

 .داد می انجام

 



 قبول چرا دونم نمی!  میومد هم سرگرد کاش-

 ! نکرد

 

 : گفت مارال

 ! نباشه ماهان تن به سر خواد می اون گمونم به-

 

 دونم نمی. نگرانم مارال بافتی؟ مُهمَل تو باز-

 اینجوری که وقتایی. داره ای نقشه چه باز بابام

 ، میده نشون خودش از نرمش و میشه ساکت

 .ترسم می ازش بیشتر

 



 گرمی به مادرم و رسیدند راه از ماهان ی خانواده

 ماهان. کردند استقبال ها آن از سردی به پدرم و

 توانست نمی اصال. بود شده باوقار و شیک چقدر

 دستش از که را گل دسته. بردارد من از چشم

 نگاهم درشت و جذاب چشمان همان با گرفتم

 :  گفت کنان نجوا لب زیر و کرد

 

 ! فرفری مو میشی خودم مال داری-

 

 .بود شده آب دلم در قند و بودم خندیده برویش

 سگرمه آن با پدرم و زد می حرف آقاسامی بیشتر

 می سعی اما مادرم. بود شنونده بیشتر درهم های

 جبران را نوازی مهمان در پدر های کاری کم کرد



 یک منتظر هرلحظه. بودم نگران خیلی. کند

 در. بودم پدرم از انتظار از خارج العمل عکس

 در اما. بود هویدا طوفان از قبل آرامش اش چهره

 وصلت این با را خود موافقت پدرم تعجب کمال

. بود مانده دهانم به حیرت انگشت.  کرد اعالم

 من از کمی دست هم ماهان. کردم نمی باور

 خیلی دوئل یک برای را خود گویا.  نداشت

 و بود زده چک نه ، حاال و بود کرده آماده سنگین

 انگشتر!  خانه به بود آورده را عروس ، چانه نه

 انگشتم در ماهان توسط ناباوری کمال در نامزدی

 این. کردم می سیر بهشت در من و گرفت جای

 همیشه بس از و شد نمی باورم خوشبختی همه

 نگران مدام بودم کرده عادت دوری و فراق به

 نیمه و نصفه نامزدی این و بیفتد اتفاقی بودم



 به را خوشش روی داشت زندگی انگار اما.  بماند

 . داد می نشان من

 اما!  او تنگ دل هم من!  بود من تاب بی ماهان

 از دقیقه چند تازه. کردیم می داری خویشتن باید

.  گذشت می نامزدیمان و ما ی رابطه رسمیت

 محل به فردا گفت ماهان به رو پدرم که دیدم

 که دارد مردانه حرف کالم چند چون ، برود کارش

 عنوان به را او پدرم واقعا انگار.  بزند او با باید

 او. پدیرفت میل کمال با ماهان. بود پذیرفته داماد

 آورده سرش که بالهایی تمام و پدرم مقابل در

 .داد می خرج به تمام فروتنی بود

 خبر این تلفنی ها مهمان رفتن از بعد شب همان

 کار گفت.  بودم داده سرگرد به را بخش مسرت



 و کرد خوشبختی آرزوی برایم.  برود باید و دارد

 نگاه دستم توی ی حلقه به صبح تا. کرد قطع زود

. دادم می پاسخ ماهان های پیام به و کردم می

 زده نامش به را دنیا انگار.  بود خوشحال چقدر

 آن ، کرد می نگرانم که چیزی میان این. بودند

 از ، خودم به او شدنِ نزدیک از که بود بدی حس

 می فرا را وجودم تمام ، کردنش لمس و بوسیدن

 شدن شناخته رسمیت به با بودم امیدوار. گرفت

 و کمرنگ روز به روز حس این مان ی رابطه

 .شود تر کمرنگ و کمرنگ
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 ی رابطه شدن شناخته رسمیت به با بودم امیدوار

 و کمرنگ و کمرنگ روز به روز حس این مان

 می انجام باید مهم کار چند. شود تر کمرنگ

 می آشنا باهم را سرگرد و ماهان اینکه یکی. دادم

 حساسیتی کوچکترین ماهان اینکه بدون کردم



 خانواده با باید آن از بعد و. کند پیدا رابطه این در

 به نامزدی جشن برای تاریخ یک سر ماهان ی

 همه به ، جشن آن در و رسیدیم می توافق

 فردا راستی.  کردیم می اعالم را مان نامزدی

 از تعدادی و سرگرد ی خانه به رفتم می باید

 سرگرد. برمیداشتم بود مانده جا آن که را وسایلم

 رود می مدت بلند ماموریت یک به بود گفته تلفنی

 موکول را ام نامزدی جشن گفتم می او به باید. 

 هیچ دیگر.  گردد بازمی که زمانی به کنم می

 در حضور با رابطه در مخالفتش برای ای بهانه

 .کردم نمی قبول ام نامزدی مراسم

 



 که گفت. کردم صحبت تلفنی ماهان با زود صبح

 استرس کمی. برود پدرم دیدار به خواهد می

 این بزند حدس تواند نمی گفت می. داشت

 دیشب نتوانسته پدرم که هست چه مهم صحبت

 .کند مطرح را آن جمع حضور در و

 

 بکشه حجله دم رو گربه خواد می که گمونم-

 ! ماهان

 

. خریدارم دل و جون با رو نشوناش و خط تمام-

 ! نندازه پامون جلو سنگ کنه خدا فقط

 



 هم من جان به را اضطراب ماهان حرف این

 این بودم امیدوار وجود تمام با هم من. ریخت

 ماجراهای تحمل و مبارزه توان دیگر. نیفتد اتفاق

 به صبحانه خوردن از بعد. نداشتم را تازه و جدید

 کشید طول. افتادم راه به سرگرد ی خانه سوی

 ریخته هم به حسابی اش خانه. کرد راباز در تا

 .بود

 

 منفجر بمب ؟ خبره چه اینجا. سرگرد سالم-

 شده؟

 

 کرده ورم چشمان و حوصله بی و گرفته صدای با

 :داد را جوابم رنگ قرمز و



 .برسم خونه به نکردم وقت روزه چند-

 

 .شدم دقیق اش چهره در

 .نیستین روبراه زیاد انگار خوبه؟ حالتون-

 

 از پر جاسیگاری همچنین و سیگار ی مانده بوی

 او اما. کرد می تایید را هایم حرف سیگار ته

 :گفت

 ! خوبم-

 

 تو وسایالم تیکه چند… چون… اومدم … من-

 .بود جامونده اتاق کمد



 

 حوصله بی. بردارم و بروم که کرد اشاره دست با

 اتاق از و  کردم جور و جمع سریع. بود کالفه و

 .آمدم بیرون

 

 ! رسونمت می کن صبر-

 

 به. هستین ماموریت راهی دونم می. ممنون-

 .در دم کنه صبر گفتم آژانس

 

 نگاهم. کشید گردنش به بعد و صورت به دستی

 :گفتم. کرد می



 کشه؟ می طول روز چند-

 

 .روز ده باالی-

 

 عقب به شما اومدن تا رو نامزدی مراسم من-

 .اندازم می

 

 طول بیشتر من ماموریت شاید. نکن اینکارو-

 .کشید

 

 ماموریت از وقتی!  ضمن در. کنم می صبر-

 .کنم معرفی ماهان به رو شما خوام می اومدین



 

 بی را سرش بعد. داد تحویلم صداداری پوزخند

 . داد تکان باشه حالت به حوصله

 

 رو اینجا کم یک تا بمونم؟ خواین می-

 تون راهی خوب حال با … و بدم سروسامون

 کنم؟

 

 .ممنون!  نه-

 

 : گفتم و برچیدم لب

 !؟ میدین جوابمو حوصله بی و کوتاه اینقدر چرا-



 

 اش ضمیمه ای کالفه پوف و کشید عمیقی نفس

 سبز نگاه و کرد تنگ را چشمانش بعد. کرد

 به بود تر فروغ بی همیشه از که را اش جنگلی

 : گفت.  بزند لبخندی کرد سعی. دوخت چشمانم

 شد؟ برگزار خوب دیشب-

 

 :گفتم و زدم لبخندی هم من دیشب بایادآوری

 پدرم شد نمی باورم. بود خالی خیلی جاتون-

 اما.  گذشت خیر به واقعا!  کنه قبول راحت اینقدر

 باهاش خصوصی که زده صدا رو ماهان امروز …

 .کرده نگرانمون موضوع این.  بزنه حرف

 



 شده پریشان موهای. آمد تر نزدیک قدم یک

 گوشم پشت به هایش انگشت با را پیشانیم روی

 :گفت ازغم پر بالحنی و برد

 یه...  شی می تر صمیمی باهاش داری که حاال-

 !؟ نکنه اذیتت وقت

 

 تمام. زد می آتش را دلم غمگینش سبز چشمان

. نوردید می در ها جنگلی این با را صورتم اجزای

  را آن جزء به جزء خواست می انگار که جوری

 آرام صدای همان با. بسپارد خاطر به و کند حفظ

 : گفت

 ها چشم این به اشک قطره یه اگه کُشمش می-

 ! بیاره



 

!  ماموریت برین زیاد زیاد هی اگه!  نباشین اگه-

 خب!  دیشب مثل کنین دوری من از مدام اگه

 !؟ باشین داشته هوامو تونین می چطور

 

 جدالی چه و زد می موج نگاهش در خواستنی چه

 من روی زیادی که!  چشمانش با کرد می

 دستش. نزنند ناخنک زیادی چشمانش و نچرخند

 .  کشید عقب را

 

 جواب گوشیتونو.  نذارین خبرم بی خدا رو تو-

 می کجا از ندین جواب اگه اصال… اصال. بدین

 نه؟ یا کنه می اذیتم ماهان که فهمین



 

 : گفت و فشارداد را دماغم نوک و زد لبخندی

 ! خانوم بدجنس نده خرج به سیاست-

 

 : گفتم و خندیدم

 .بیاد در آژانس راننده صدای که االنه.  برم باید-

 

 از اینکه از قبل اما. کرد باز برایم را آپارتمان در

 گذاشت چهارچوب روی را دستش شوم خارج در

 .  شد رفتنم مانع و

 بدهکاری من به "شدن آویزون گردن از" یه-

 ! ها



 

 را دستم.  انداختم نگاهی غمگینش چشمان به

 عذرخواهانه و  کشیدم ام نامزدی انگشتر روی

 : گفتم

 

 رو چیزا خیلی … حاال تا دیشب از انگشتر این-

 تاثیر تحت رو روابطم!  سرگرد کرده عوض

 اون دیگه … من … سرگرد!  داده قرار خودش

 متع منو انگشتر این.  نیستم همیشگی آزاد دختر

 

 بی تونم نمی دیگه من و کنه می دیگه کس به لق

!  کنین درک منو امیدوارم. کنم رفتار قبل مثل پروا

 یا … یا کنم بغلتون … تونم نمی دیگه … من



 و کارا از خیلی … یا … بمونم خونتون شب

 انجام … رو دادم انجام قبال که هایی شیطنت

 که خوام می. نشین ناراحت ازم خدا رو تو. بدم

 ! بفهمین منو

 

 را سرش فقط و داد بیرون صدا پر را نفسش باز

 .تکاند

 

 درسته؟. شین نمی ناراحت دستم از-

 

 و بزند لبخند کرد سعی. دوخت چشم چشمانم در

 .کند شوخی



 این مث انگشترتو این اینقدر برو!  دختر برو-

 .نکش من رخ به باجیا خان خاله

 

 ، لحظه همین در درست.  خندیدم بلند صدای با

 در خندیدم می برویش که ای لحظه همین دقیقا

 و خشمگین ماهانِ و شد باز شدت به آسانسور

 نمایان آن چهارچوب در پریشان و عصبانی

 .  گشت

 این!  شدم می متوجه که بود حاال!  من خدای

 در چه نبود معلوم!  بود باباحسام جدید سورپرایز

 آتش ی کوره مثل که بود کرده فرو ماهان ذهن

 کاسه از داشت قرمزش چشمان و جوشید می

 و خشم و بود برافروخته صورتش. زد می بیرون



 یک مثل. بارید می رویش و سر از عصبانیت

 تمام.  زد می نفس نفس ، دریدن ی آماده گرگِ

 : زد فریاد و ریخت صدایش در را قدرتش

 

 من نامزد با تو!  ناموس بی عوضی ی مرتیکه-

 !  سگ تخم داری چیکار

 

 فرصت اینکه از قبل زدن هم به چشم یک در و

 سمت به بدهد ما به را العملی عکس یا حرف هر

 را او و زد اش سینه تخت به و برد هجوم سرگرد

 سنگینی مشت با و کرد پرت خانه درون به

 فرصت فقط سرگرد.  ساخت خون پر را دهانش

 ی حمله که دارد نگه عقب مرا دست با کرد



 هنوز. نکند اصابت من به ماهان ی وحشیانه

 هم را دوم مشت که بود نیافته باز را خود موقعیت

 : گفتم و کشیدم جیغ.  کرد دریافت خود شکم در

 

 آروم لحظه یه شدی؟ دیوونه!  ماهان کن بس-

 آروم خدا رو تو. میگم برات رو چی همه!  بگیر

 !  باش

 

 نگاه و گرفت سمتم به را اش اشاره انگشت

 من ی حواله را اش نشسته خون به و نامهربان

 : گفت تمام قصاوت با. کرد



 ازت اصال!  کن بس!  پاییز کن بس دیگه تو-

 کردی غلطایی چه من نبود در. نداشتم انتظار

 ! اومد در اینجوری گندش که پاییز

 

 را اشک که آنقدر.  بود سنگین خیلی حرفهایش

 به امیرعلی.  بست را زبانم و آورد چشمانم به

 می سعی درحالیکه وار اولتیماتوم و آمد سمتش

 مقابل را دستش کند کنترل را خشمش کرد

 : غرید هایش دندان میان از و گرفت او صورت

 

 ی خونه توی اومدی!  مرتیکه بفهم دهنتو حرف-

 سر داری و سرت روی انداختی صداتو و من



 چیکار اون به ؟ خبره چه زنی؟ می داد پاییز

 داری؟

 

 ! آبرو بی نیار کثیفت زبون به منو نامزد اسم-

 

 یک با سرگرد که کند حمله دوباره خواست و

 سرش پشت را آنها و گرفت را دستش دو حرکت

 .داشت نگهش پشت از قدرت با و برد

 

 بزرگترت به!  بچه باش زدنت حرف مواظب-

 ! بذار احترام

 



 ؟ دختربچه یه با زدن تیک به چه رو بزرگتر توئه-

 سن باباش ی اندازه ؟ پیری نمیکشی خجالت

 ! چیزیه خوب هم حیا و شرم!  بدبخت داری

 

 کشم می حلقومت از رو زبونت وگرنه شو خفه-

 ! بیرون

 

 دستان میان از تا کرد می تالش درحالیکه ماهان

 باز سازد رها را خود کارکشته نظامیِ این قدرتمند

 : زد فریاد

 



 ناموس رو داشتن نظر کنم حالیت تا کن ولم-

 تا کن ولم!  عوضی کن ولم ؟ چی یعنی مردم

 .بکّنم دنیا این از شرّتو و کنم حالل خونتو

 

 ماهان که جوری ، کرد رها را او شدت به سرگرد

 رگ عصبانیت از درحالیکه بعد.  شد پرت جلو به

 ، بود ملتهب صورتش و بود شده متورم گردنش

 :زد فریاد

 

 بی کنی می حالل چجوری ببینم کن حالل بیا-

 ! احمق لیاقت

 



 خواست و کرد حمله سمتش به دوباره ماهان

 یک با سرگرد که کند نثارش دیگری مشت

 به محکمی ی ضربه و آورد باال را پایش حرکت

 ماهان. کرد زمین بر نقش را او و زد صورتش

 .کشیدم جیغ من و شد پرت زمین روی

 

 ! کشتین رو همدیگه!  کنین بس-

 

 را چشمانش.  شنید نمی دیگر حاال سرگرد اما

 دو با و رفت ماهان سمت به.  بود گرفته خون

 روی از را او و گرفت پشت از را لباسش دست

 در سمت به آشغال تکه یک مثل و کرد بلند زمین

 .کرد پرت آپارتمان



 

!  لیاقت بی بیرون برو من ی خونه از گمشو-

 ادبت جوری وگرنه ، است بسته دستم که حیف

 ! بچه بری راه پات روی نتونی دیگه که کردم می

 

 تمام سرعت با ناگهان و برگرداند رو اما ماهان

 حرکت یک در و دوید سرگرد سمت به

. کوبید سرگرد پیشانی به سرش با غافلگیرانه

 سر شدن شکسته صدای!  من خدای وای

. بود شده دیوانه ماهان.  شنیدم را هردویشان

 آبرو بی را سرگرد و داد می فحش و زد می فریاد

. بود جاری هردویشان پیشانی از خون. خواند می

 عصبانی خیلی.  رفت طرفش به خشم با سرگرد



 می را خونش دیگر ایندفعه بودم مطمئن.  بود

 می اشک درحالیکه.  انداختم وسط را خود. ریزد

 : گفتم ریختم

 

 التماس.  کنم می خواهش!  سرگرد خدا رو تو-

 شما ، داره باد کلش ، جوونه اون.  کنم می

 و زخم رو دیگه هم هرچی بسه.  کنین گذشت

 .کردین زیلی

 

 : زد داد ماهان

 ! نکن التماسشو!  پاییز اینور بیا-

 



 دست پشت با.  کرد درنگ ای لحظه سرگرد

 بود شده یکی حاال که را پیشانیش و لب خون

 نگه دست و آمد کوتاه من بخاطر.  کرد پاک

 عصبانیتش اینکه برای  و.  داشت

 

 با و نشست ها مبل از یکی روی کند کنترل را

 سوی به.  بگیرد آرام کرد سعی عمیق های نفس

 . رفتم ماهان

 

 بهت چی بابام ماهان؟ کنی می رو اینکارا چرا-

 با اون دونی می که تو کرده؟ پُرت چجوری گفته؟

 باور حرفاشو چرا. کنه می رو اینکارا منظور و قصد

 کنی؟ می



 

 خون ماهان. زدم می حرف و ریختم می اشک

 چشم و من به رو و کرد تف فرش روی را دهانش

 درماندگی و ناامیدی از پر صدایی با من چشمِ در

 : گفت

 

 که هایی سال ی همه اون اینکه دروغه؟ یعنی-

 اینکه دروغه؟ بوده باهات مرتیکه این ، نبودم من

 هر و روز هر اینکه دروغه؟ ایتالیا اومدین باهم

 ی هفته یک اینکه دروغه؟ گذشته اون با روزت

 کردی صبح شده خراب این توی شبو تمام

 وایساده خونش در دم اینجا االن اینکه دروغه؟

 ، مون نامزدی شب از بعد روز درست اونم بودی



 اینکه بدون اونم ، دوستانه و صمیمی اینقدر اونم

  بگوِ  د ؟ دروغه ، بگی بهم و باشم داشته خبر من

 !؟ دروغه اینا!  المصب

 

 .زد سیلی خودش به و

 چی هیچ از غیرت بی سر بر خاک منه وقت اون-

 و میره داره کجاها نامزدم ندارم خبر. ندارم خبر

 بی سر بر خاک. کنه می برخاست و نشست کیا با

 ! من سر بر خاک!  من غیرت

 

. میگم بهت بخدا.  نزن خودتو خدا رو تو!  نکن-

 به.  نکن باور بابامو حرفای. میگم رو چی همه

 ! کن گوش من حرفای



 

 در اشک و لرزید می صدایش درحالیکه ماهان

 : گفت بود زده حلقه اش میشی چشمان

 بی درد این با من پاییز؟ ببرم کجا دردو این من-

 مثل. کردم اعتماد تو به من کنم؟ چیکار غیرتی

 ! چشمام

 

 : گفتم وقتی گریه شدت از بود گرفته صدایم

 محبتت ذره یه بخدا. نکردم خیانت بهت بخدا-

. دارم دوستت قبل مث خدا به. نشده کم دلم توی

 آروم کم یک!   بشین خدا رو تو!  بشین حاال

 . کن گوش حرفام به و باش

 



 افسوس ی نشانه به را سرش درحالیکه ماهان

 به نگاهش با را درونش غم تمام ، تکاند می

 یک حکم کرد می احساس.  کرد تزریق وجودم

 و خورده رودست که کسی حکم. دارد را باخته

 گرفته را وجودش سراسر حقارت و دیده خیانت

 نوع از نگاهی. کرد می نگاه سرگرد به بد. است

 نگاهی!  انتقام از پر!  خشم از پر!  رقیب به رقیب

 نر شیر یک توسط که نری شیر نگاه همچون

 احقاق پی در حاال و شده طرد خود قلمرو از دیگر

 . بود انتقام و حق

 بود مطمئن و بود ناامید درحالیکه!  نشست

 در سرگرد. نشست ، کند نمی قانعش حرفهایم

 تنگ چشمان آن با و بود ایستاده آشپزخانه درگاه

 اما. کرد می نگاه را ما چشم ی گوشه از ، شده



 و حال به حواسم.  نبود سرگرد به حواسم من

 عذاب به ، روحش و جسم درد به ، احوالش

 فقط و فقط حواسم لحظه آن در من.  نبود قلبش

 هایش دست. نشستم ماهان کنار.  بود ماهان پی

 و دوختم چشم نگاهش به. گرفتم دست در را

 : گفتم
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#۸۶ 

 

 

 دست در را هایش دست. نشستم ماهان کنار

 : گفتم و دوختم چشم نگاهش به. گرفتم

 

 یه من … درسته. دلم عزیز کن گوش من به-

 کرده قهر بابام با چون موندم اینجا تمام ی هفته

 تو کرد نمی قبول  که خاطر این به اونم ، بودم

. برم نداشتم رو ای دیگه جای.  خواستگاری بیای

 می و گرفتم می زهرچشم بابام از باید

 این از بیشتر اگه اینکه از ترس!  ترسوندمش

 تهدیدش حتی. ده می دست از منو کنه مخالفت



 اجازه و کنم می شکایت و دادگاه رم می که کردم

 که خودت جان به ماهان. گیرم می ازدواج ی

 یک اون تمام خورم می قسم عزیزترینی برام

 ی خونه رفت می و موند نمی اینجا سرگرد ، هفته

 .پدرش

 

 با.  انداختم نگاهی سرگرد به و کردم مکث

 حالتی و فشرده فکی و شده تنگ چشمانی

 نگاهش و بود ایستاده درگاه همان در غمگین

 دوباره. گفت نمی هیچ و. بود دستانمان ی خیره

 : دادم ادامه و نگریستم را ماهان

 



 با من نبودی تو که مدتی تمام ، درسته آره-

 اون اگه … اگه. رفتم می ور اون و اینور سرگرد

 از دوری از…تنهایی از … بابام دست از من نبود

 کمکم خیلی سرگرد. ماهان شدم می دیوونه...  تو

 هوامو جاها خیلی. گرفت دستمو جاها خیلی. کرد

 فقط اون اما. دنیاست دوست بهترین اون. داشت

 مارال که جور همون!  همین ، منه دوست فقط و

 آره. منه دوست مانی که جور همون. توئه دوست

 دم.  تو پیش آورد منو اون. ایتالیا اومدیم باهم

 فرار آپارتمانت درِ از من وقتی ، اون.  تو آپارتمان

 شهر اون تنهاییِ و تاریکی اون توی ، کردم

 می چه غریب کشور توی من وگرنه. بود مواظبم

 باباحسامم ماهان. برم کجا و کنم چکار دونستم



 خواسته ازش که داره اعتماد امیرعلی به اینقدر

 ! من محافظ بشه که. باشه من مواظب

 

 .زد پوزخندی ماهان

 !؟ من کی؟ مقابل در ؟ محافظ-

 

 بهش بابام ، کسی هر مقابل در و دلیلی هر به-

!  ماهان کنم می خواهش!  هم من و.  داره اعتماد

 من که وقتی بود خوب.  کن فکر منطقی ذره یه

 نمی قبول اصال دیدم خونت در دم رو دختره اون

 می کات باهات همونجا و بشنوم دلیلتو کردم

 من اما کردم؟ نمی باور دلیلتو بود خوب کردم؟

 دوستت. داشتم دوستت چون. ماهان کردم باور



 همین به دقیقا!   دنیا آخر تا!  عمرم آخر تا. دارم

 به!  کنی اعتماد بهم هم تو خوام می ازت دلیل

 ! داشتن دوست این حرمت

 

 کمی. دوخت من به را نامطمئنش چشمان ماهان

 ، کرد می نگاه سرگرد به وقتی اما. بود گرفته آرام

 .شد می برزخی نگاهش که نبود خودش دست

 

 کاری بهت وقت هیچ مرتیکه این کنم باور یعنی-

 دست نزده؟ حرف نکرده؟ نگاه بد بهت ؟ نداشته

 نزده؟

 



!  بود زده دست!  بود زده حرف!  بود کرده نگاه

 زبانم!  بود کرده خود آنِ از را ام بوسه اولین حتی

 سرگرد به ملتمسانه و شدم الل و نچرخید کام در

 که کرد می فکر هایی همان به هم او. کردم نگاه

 الل من!  ها اولین همان به. اندیشیدم می من

 دوخته چشم دهانم به منتظر ماهان و بودم شده

 با ماهان به رو و رسید دادم به… سرگرد و بود

 : گفت تشر از پر لحنی

 

 مثل.  بساطو و بند این کن جمع!  دیگه کن بس-

 که میشی عصبانی بعد و کنی می رفتار ها بچه

 دختر این!  پسر کن گوش!  بچه میگم بهت

 نه یا باشی داشته دوست چه. منه محافظت تحت



 و.  پدرشه ، نیستی تو االن دختر این دار اختیار ،

 میل کمال با منم. کرده من از درخواستو این اون

 برام اصال ، نه یا باشی موافق تو حاال. پذیرفتم

 و بمونی باهاش خوای می اگه.  نیست مهم

 هر. کنی تحمل منم مجبوری ، باشی نامزدش

 توی رفت اسمش و کردی ازدواج … وقت

 وقت اون ، شدی دارش اختیار و … شناسنامت

 و همین. بیرون کشم می پامو من ، نخوای تو اگه

 ! تمام

 

 می نگاه را سرگرد میرغضبش چشمان با ماهان

 جعبه سمت به و ندانستم جایز را درنگ. کرد

 بیرون استریل گاز چند. رفتم اولیه های کمک



 دست به و آوردم در پاکتش از را تا چند. کشیدم

 های زخم روی خودم را بقی ما و دادم سرگرد

 .کنم تمیزشان تا گذاشتم ماهان

 

 ! ماهان آخه کردی بود کاری چه این-

 

 چشمانم در. گرفت را دستم.  گرد نگاهم ماهان

 و راضی چندان نه های نگاه آن از.  دوخت چشم

 و استرس که ها همان!  مطمئن چندان نه

 مکثی از بعد.  ریخت می جانم به را اضطراب

 : گفت طوالنی

 



 می باور ، تویی چون. کنم می باور!  پاییز باشه-

 .ببینمش برت و دور خوام نمی اما!  کنم

 

 : داد ادامه ، سرگرد به خشن و تند وبانگاهی

 قلم و هم تو میره کالهمون ببینمش اگه که-

 ! کنم می خرد پاشو

 

 ماهان که احترامی بی همه این از گزیدم را زبانم

 .کرد می سرگرد به

.  بزرگترن!  سرگردن جناب ایشون!  ماهان-

 ؟ هست حواست. کن رعایت کنم می خواهش

 



 ناموسم بحث وقتی.  باشه خواد می که کی هر-

 .میشم کر و کور من میاد پیش

 

 : گفت تهی و سرد صدایی با سرگرد

 بر و دور کی کنی می تعیین که نیستی تو این-

 ! نه االن حداقل!  جون بچه باشه پاییز

 

 زخم همان با و برداشت را موبایلش و سوئیچ و

 اینکه از قبل. بیرون زد خانه از ریزی خون و ها

. بگیرم را اش جلو بتوانم و بگویم چیزی من

 از بیشتر.  کرد تحمل توهین و شنید حرف چقدر

 ا حد

 



 . نمود کنترل را خود نتظارم

 رفته خالی جای و شده بسته در روی نگاهم هنوز

 انگشتان ی نوازشگرانه حرکت که بود مانده اش

 از را شالم. کردم احساس موهایم درون را ماهان

 توی و آورد نزدیک را سرش و داد سُر سرم

 سراسر ناخوشایندی حس. کرد فرو گردنم

!  همیشگی بد حس همان. گرفت را وجودم

 :گفت نجواکنان

 

 نابود!  من فقط!  عسلی چشم منی مال فقط تو-

 توی تو فکر حتی بخواد که رو کسی کنم می

 ! باشه سرش

 



 تمام با و نهاد برجای گردنم روی ای بوسه

 :زدم تشر او به. بویید مرا نفسش

 اجازه. مردم ی خونه توی زشته ، نکن ماهان-

 . بریم بعدش. ببندم و کنم تمیز هاتو زخم بده

 

 : گفت خمارگونه طور همان

 آب. شنیدم امروز که حرفایی این از آتیشه دلم-

 ! موفرفری باش دلم آتیش روی

 

 و بد حس و!  دیگر لمسی و!  دیگر ای بوسه و

 گردنم تمام حرارت با ماهان!  بد حس و بد حس

 همین که انگار نه انگار. بویید می و بوسید می را

. بود کرده متهم خیانت به مرا پیش ی دقیقه چند



 قلبم که بدی های حس این با دانستم نمی من و

 سرگرد پیش فکرم. کنم چه بود کرده تسخیر را

 مبل روی مرا!  ماهان پیش جسمم و بود مانده

 .زد خیمه من روی و خواباند

 

 خون دوباره. ببندم زخماتو بذار!  نکن ماهان-

 ! ها کنه می ریزی

 

 .هست وقت!  حاال بندی می-

 

 و گردن تمام حریص و خمارگونه چشمانش

 احساس. کرد می دوردور را لبهایم و باالتنه



 می تر پررنگ داشت روز به روز ماهان مالکیت

 .داد می دستم کار و شد

 

 ! دختر آخه تو خوشگلی چقدر-

 

 و را چشمم و.  را ابرویم و. بوسید را پیشانیم

 را چشمانش بعد و. را لبم ی گوشه و را ام گونه

 راه. بودم چاره راه فکر. کرد تنظیم لبهایم روی

 ! گریز

 

 بیرون سرت از رو بکنی اینکارو االن اینکه فکر-

 .میشه بد حالم!  خونیه و زخمی لبات!  ماهان کن



 

 بطور احتماال.برد فرو گردنم در را سرش و خندید

 را پهلویم دستش. بودم یافته نجات موقت

 .کرد می نوازش

 

 تو که نیستم راحت من بریم؟ میشه!  ماهان-

 ! میدی انجام داری مردم ی خونه توی رو اینکارا

 

 .کرد نگاهم

 آپارتمانم؟ بریم-

 



 استرسی پر لحن با. پرید سرم از فاز سه برق

 : گفتم

 به اون!  کنی حساس پدرمو که خوای نمی-

 رو تو و من که داره برهان و دلیل کافی ی اندازه

 کم یک!  امروزش کار اش نمونه. کنه جدا هم از

 نامزدی تا بده خرج به داری خویشتن و کن صبر

 .کنیم علنی و رسمی رو

 

 اینقدر دیگه دلم؟ با میای؟ راه باهام بعدش-

 ؟ زنی نمی پسم

 

.  سوخت دلم.  بود برانگیز ترحم چقدر چشمانش

 ، بد های حس این!  نبود من دست واقعا … اما



 بار هر با دانست نمی ماهان.  نبود من دست

 و روح سر بالیی چه ، من لمس و شدن نزدیک

 من که بود تلخ واقعیت یک این. آورد می روانم

 اما داشتم دوست را ماهان ، دنیا کل ی اندازه به

 را او جنسیِ و جسمی نزدیکی تحمل تاب …

 ! نداشتم

 نرسیده نظرش مورد کام به که ماهان باالخره

 از دست که داد رضایت ، بود شاکی حسابی و بود

 زده نامم به را دنیا انگار که من و بردارد سرم

 مدام فکرم. گریختم دستانش میان از بودند

 از حال آن با اینکه مخصوصا ، بود سرگرد پیش

 :گفتم ماهان به بازگشت راه در. بود رفته خانه

 



 ! بپرسم حالشو سرگرد بزنم زنگ خوام می-

 

 :گفت عصبانی

 کنی؟ دیوونه منو خوای می پاییز-

 

 خواهش!  ماهان ماست خانوادگی دوست اون-

 اون روی اینقدر و بیا کنار مساله این با کنم می

 بد امروزت کار کافی ی اندازه به.  نباش حساس

 بدی گیر بهم اینقدر بخوای اگه!  ضمن در. بود

 خونه رفتم وقتی. کنم نمی اینکارو تو جلو دیگه

 !خوای؟ می همینو. زنم می زنگ بهش

 



 نبود راضی اصال درحالیکه و کرد سکوت ناچار به

 که شنیدم و کرد خالی گاز پدال سر را خشمش

 : گفت

 چجوری دونم می! کنیم ازدواج هم با کن صبر-

 ! بِبُرم زندگیمون از پاشو

 

 را زندگیم در نبودنش و سرگرد نداشتنِ هراس و

 . انداخت دلم به

 

 

 

                                       ****** 



 

 

 امیرعلی

 

 

 تر محکم یکم اگه!  باالتر بگیر خورده یه سرتو-

 .شد می بخیه باید بود زده ضربه

 

 و ریخت چشمانم توی را بارش شماتت نگاه بعد

 :گفت

 هنوز که جوونایی با درافتادن به چه رو تو آخه-

 کوچکترین بدون که معلومه. داره باد کلشون



 اگه!  سرت به کوبه می سرش با اینجوری فکری

 که بود اون توی عقل ذره یه و نداشت باد کلش

 . کرد نمی حمله اونجوری

 

 راه بزن بزن باهاش خواستم نمی واقعا من-

 .  کرد مجبورم!  بندازم

 

 از نامزدشو داری کرده فک!  داره حق اونم خوب-

 ! درمیاری چنگش

 

 مچ و پرسشی اینبار اما.  کرد نگاهم دوباره بعد

 ! گیرانه



 !میاوردی؟ در چنگش از داشتی-

 

 اذیتش مدام!  نداره لیاقتشو اون!  سینا کن بس-

 توی حاال بگیره کام ازش خواد می فقط!  کنه می

 به عوضی یه!  هوایی و حال هر و شرایطی هر

 نمی من!  لیاقت بی خر کره یه.  معناست تمام

 قبل هم شاید.  شده اون عاشق چطور پاییز دونم

 اینجوری االن ولی ، بوده خوب خارج بره اینکه از

 کنه قبول خواد نمی جه هیچ به پاییز اما.  شده

 ! نیست پیش سال پنج ماهان اون ، ماهان این

 

 



 و کردم رها را خانه.  افتاد شور به باز دلم و

 غلطی تنهایی این در نکند.  گذاشتم تنهایشان

 بو نکرده گوش پاییز حرف به کاش.  بکند

 

 دستانشان فکر.  کردم می پیاده را فکش و دم

 شده ساعتم یک این قاتل بود هم دست در که

 عصبانی پاییز از.  رفت نمی بیرون مغزم از و بود

 اینکه از. داد می اجازه او به اینهمه اینکه از. بودم

 هم با صنمی هیچ او و من که کرد توجیه برایش

 اینکه از.  گرفت را دستهایش اینکه از. نداریم

 . ببندد را زخمش خواست می

 

 ! لعنتی-



 

 ؟ چی-

 

 به یادم دوباره و نگریستم را داده باال ابرو سینای

 کاش!  پاییز!  پاییز آخ. افتاد پیش ساعت یک

 دستش از آنقدر.  نرسد پاییز به دستم وقت هیچ

 را وجودم سراسر او از خشم و هستم عصبانی

 .بزنم آسیب او به دوباره ترسم می که گرفته

 

 اول دونی می خوب!  نیستی که بچه!  امیرعلی-

 هنوز!  کنی روشن خودت با تکلیفتو باید همه از

 ! بازه تو قلب توی آناهید ی پرونده

 



 ! خدا رو تو کن ول!  داره ربطی چه-

 

 نمی!  پسر شدی عاشق تو ؟ داره ربطی چه-

 پاییز که شب اون!  کن نگاه روزتو و حال ؟ بینی

 تو نگران ، اون از بیشتر من نبود خوب حالش

 و تجربه اینهمه و سال و سن این با. بودم

 داشتی بازم ، گذروندی شغلت بخاطر که حوادثی

 اتفاق ترین عادی خاطر به!  افتادی می پس

 و درست عقلت که قدر اون!  دختر یک زندگی

 . کرد نمی کار حسابی

 



 میز روی را کارش وسایل.  شد بلند جایش از بعد

 نگاهم اینکه بدون. کشید عمیقی نفس و گذاشت

 : گفت کند

 برات آناهید هنوز!  کنی می داغون خودتو داری-

. میشی دیگه یکی درگیر داری تو و نشده تموم

 !  امیرعلی خطرناکه خیلی این

 

 .زدم پوزخندی

 دیگه یکی درگیر که ای دیگه یکی!  فایده چه-

 . است

 

 . کرد نگاهم



 نمی خالص خودتو و گی نمی پاییز به چرا-

 رو میگذره قلبت و ذهن در که هرچیزی کنی؟چرا

 به نسبت عشقت به و نمیذاری میون در پاییز با

 همین اونم شاید کنی؟ نمی اعتراف اون

 فقط ، باشه داشته تو به نسبت رو احساسات

 تا بگی الزمه شاید اصال.  کنی عنوانش تو منتظره

 یک عنوان به بلکه ، دوست عنوان به بجز تو به

 دلیل این به نگو. کنه فکر ازدواج برای مورد

 است دیگه یکی درگیر اون چون گی نمی بهش

 این بخاطر بیشتر من بنظر.  گیره می خندم که

 اون و آناهید درگیر هنوز خودت تو که هست

 پاییز به اگه کنی می فکر و.  هستی تلخ خاطرات

 . کنی می خیانت آناهید به داری کنی عالقه ابراز

 



 بدجور روزها این که چیزی. بود هراسناک حرفش

 کرده سکوت. بودم فراری آن به زدن فکر از

 . بودم

 

!  باشه خطرناک تونه می خیلی ؛ سکوت این-

 اون که میده نشون خودشو وقتی فاجعه عمق

 نامطمئن احساس این درگیر هم رو گناه بی دخترِ

 با اگه دم می قول بهت!  امیرعلی!  باشی کرده

 در تونی می تر راحت بیای کنار آناهید نبودن

 االن. کنی گیری تصمیم شرایطش و پاییز مورد

 و کهنه غم این هرچی بسه!  گذشته سال سیزده

 اینور خودت با و کشیدی نو جلد مدام رو پوسیده

 ! بسه دیگه وفاداری این!  بردی اونور



 

 میشد چطور. رفت بیرون اتاق از و گفت را این

 با را ها سال این تمام من ؟ کرد کاری همچین

 توانست نمی هیچکس.  بودم کرده زندگی آناهید

 زمانی پاییز تو به لعنت آه!  کند درک  مرا و بفهمد

 کاش!  بودم ندیده را تو هیچوقت کاش! 

 با اینهمه کاش!  شدم نمی آشنا تو با هیچوقت

 و ها ممنوعه به اینقدر کاش.  نداشتم خاطره تو

 اینگونه حاال که بودم نشده نزدیک هایت اولین

 مغزم در خاطراتت و باشد بسته پایم و دست

 وجود زدودنش امکان که شود حک جوری

!  کنم فراموشت توانستم می کاش. باشد نداشته

 ! کاش
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 پدر های حرف ، بودم ناراحت و ناراضی هرچه از

 . بود آمده خوش مذاقم به خیلی پاییز



 دوساعت تا. گذاشتم دردناکم سر روی را دستم

 بدجور دلم و!  رفتم می ماموریت به باید دیگر

 .زد می را پاییز شور

 

 تلفن از کدام هیچ ماموریتم روز ده تمام طول در

 خشم چقدر. بودم نداده پاسخ را هایش پیام و ها

  از.  بود دوانده ریشه وجودم در عصبانیت و

 بی از!  لیاقت بی اویِ با بودنش از!  نداشتنش

 نگاه از!  روابطشان کیفیت به نسبت ام خبری

 از!  پاییز به لیاقت بی آن ی حریصانه های کردن

!  بود تحمل قابل غیر!  وای!  دستهایشان تماس

!  کند افشان برایش را موهایش اینکه فکر

!  ببوسد را او … اگر … اگر و!  بگیرد را دستانش



 زندگی دردها این با تواند می مرد یک چطور آخر

 !؟ کند

 

 .آمد پاییز از دیگری پیام

.  گرفتم رادان از رو ماموریتتون محل آدرس-

 میشم بلند االن همین ندین جواب اگه قسم بخدا

 ! خوردم قسم!  اونجا میام و میگیرم بلیط و

 

 چرا ؟ کنم فراموشت گذاری نمی چرا!  دختر نکن

 … ی چندساله و سی مرد این سر از دست

 !؟ نمیداری بر شده عاشق دوباره

 شکی ترین کوچک.کرد می عملی را حرفش

 : نوشتم فقط پس.  نداشتم



 ! خوبم من-

 

 سرازیر اش دلخوری و دلتنگی از پر های پیام و

 : شد

 دونین می اصال!  بدین خیلی خیلی!  بدین خیلی-

 میندازه؟ روزی و حال چه به منو شما از خبری بی

 ! بدجنس!  بدجنس!  بدجنس سرگردِ

 

 که دستهایی این اما.  دانستم می. بود عصبانی

 بود دستهایی همان نوشت می را اینها من برای

 تا بود کرده لمس را لیاقت بی اویِ دست که

 این رفت نمی یادم چرا!  خدایا. دهد تسکینش

 و ذهن و قلب در بود شده میخ!  لعنتی ی صحنه



 به خانه خلوت از من رفتن از بعد اگر!  چشمانم

 … را پاییز و باشد کرده استفاده خودش نفع

 ! کردم ترک را خانه چرا! من به لعنت

 

 تمدید را ماموریتم داشتم تصمیم من حال هر در

 در خانه آن و شهر آن با رویارویی توانایی.  کنم

 مرا بزور سرهنگ جناب اما.  نداشت وجود من

 این او و نبود خوش روزهایم این حال. بازگرداند

 . بود فهمیده خوب را

 

 ومادرت پدر به!  برس زندگیت به کم یک برو- 

 بیای هوا و حال این از کن سعی!  دوستات!

 ! بیرون



 

 نبود آمدنی بیرون که هوا و حال این دانست نمی

 ی ذره ذره داشت!  خرم بیخ بود چسبیده. 

 و درماندگی تلخ حس این مکید می را وجودم

!  غیرتی بی … و بودن بسته دست و بیچارگی

 کسی دستان در است مهم برایت که اویی اینکه

 کثافت و عوضی و حریص و لیاقت بی که باشد

 و بدترین ، بکنی نتوانی غلطی هیچ تو و است

 من که چیزی!  دنیاست اتفاق بدترین و بدترین

 و.  بودم کرده اش تجربه هم پیش سال سیزده

 و اتفاق همان داشت چرا دوباره دانستم نمی

 آنهم. شد می تکرار بد های احساس همان

 !  من خودِ برای دوباره



 

 زور به.  بودم برگشته ماموریت از دیشب

. بیدارشدم زود صبح.  بود برده خوابم آرامبخش

 آنها با و زدم زنگ آقا حاج و جان خانم به اول

 با را جان خانوم های گذاری گله. کردم صحبت

 فرصت اولین در دادم قول و شنیدم جان گوش

 برای و گرفتم دوش بعد. بروم دیدارشان به

 رد سالن از که هربار. کردم درست قهوه خودم

 ای گوشه همان به چشمم خواستم نمی شدم می

 گرفت می را دستانش داشت و بود پاییز که بیفتد

 که لحظه همان. میاورد بدست را دلش داشت و

 و دوخت من به را نگاهش ملتمس و مستاصل

 ، بدهد چه را ماهان سوال جواب توانست نمی

 داده من به کمال و تمام را اش بوسه اولین چون



 از.  آمد لبم بر خنده لحظاتی ، فکر این از. بود

 بوسه اولین آن و اتفاقات آن و شب آن یادآوری

 توانستم می چطور آخر!  بدنش جای جای بر ها

 قشنگی ی خاطره همچین وقتی کنم فراموشش

 ! داشتم او از

 به تلویزیون سمت به و کردم قهوه از پر را ماگم

 برای را تالشم نهایت خواستم می.  افتادم راه

 دلبری و لوند و زیبا دختر این از افکارم کردن دور

 کرده خود آن از را ام زندگی ی ثانیه به ثانیه که

 این. درآمد صدا به خانه زنگ.  دهم انجام بود

 هیچ بود خبر با آمدنم از که رادان جز صبح وقت

 و رکابی با. باشد توانست نمی دیگری کس

 که کوچکی ی حوله و دستم در ماگ و شلوارک

 .  کردم باز را در بودم انداخته گردنم پشت



 عدد یک!  خواهد می چه دلم داشت خبر خدا!  اوه

 که توپُری و عسلی چشم و طالیی موفرفری دختر

 ! برود ضعف و غش برایش مرده صاحب دل این

 از زیبایش صورت و داشت اشک نم هایش چشم

 دلخور چقدر صدایش تن. بود گرفته گُر عصبانیت

 اینکه بدون و ،  "سالم" گفت که وقتی بود

 وارد و گذشت مقابلم از ، باشد دعوتی هیچ منتظر

 و تنش عطر بوی گذشت که مقابلم از. شد خانه

 برد می سرم از هوش داشت موهایش خنک بوی

 دست غافلگیرانه و سریع اقدام یک در من و ،

 هم بعد ، نشاندمش سرجایش و گرفتم را هوشم

 همان با و گرفتم نادیده را االنم خوب حس

 ، آمدنش قبلِ عصبانیتِ و خشم و سگی ی روحیه

 که او سمت به و  بستم را در. رفتم استقبالش به



 سالن وسط و بود انداخته مبل روی را کیفش

 تند هایش نفس و بود ایستاده کمر به دست

 بیت این و رفتم بود حمله ی آماده و بود شده

 

 تو ها گل همه جای به تو فدای به من" که شعر

 .گرفت جان ذهنم در مشیری فریدون از "بخند

 در هرچه و کرد شروع.  بزنم حرف نداد مهلت

 بارید رویم به بود کشیده دوری درد ، روز ده این

: 

 

 وقتی اونم!  پیامی جواب یک نه!  تماسی یک نه-

 ؟ آره ، بود عمد به. شم می نگرانتون دونین می

 چیکار مگه من ؟ من سر تالفی ؟ آره ، بود تالفی



 بی روز اینهمه شدین راضی چطور بودم؟ کرده

 دارم دونستین می نمیشه باورم. بذارینم خبر

 می که شما.  نبوده خیالتون عین و زنم می پرپر

 ، نگیرم ازتون خبری اگه میشم دیوونه من دونین

 دونین می ، افتم می خوراک و خواب از دونین می

 ! میشه گیر پاچه اخالقم

 اینهمه از شد می مرگ ذوق داشت دلم حالیکه در

 صورتی با و توجه بی ، من به نسبت حساسیتش

 دست. آمد دنبالم به. شدم رد کنارش از سرد

 تقال هرچه. برگردانَد مرا تا گذاشت ام شانه روی

 "!  نرسید زورش کوچکم دخترک!  نتوانست کرد

 درد دستت که اینطور!  دستانت ظرافت فدای آخر

   "!  من عروسک گیرد می



.  گرفت قرار مقابلم و چرخید خودش نهایت در

 زد می حرف وقتی که جوری!  نزدیکم درست

 جوری. خورد می گردنم و سینه به هایش نفس

 که جوری. بود کشیدن آغوش به مخصوص که

 من با نبود حواسش!  گرداند برنمی و برد می دل

 شیرینش های غُر داشت همچنان و کرد می چه

 .ریخت می ام تشنه و مشتاق جان به را

 

 گور اصال ؟ میشه تنگ دلش دختر این نگفتین-

 می سکته استرس و غصه از نگفتین!  دلش بابای

 بخاطر همش یا بود؟ مهم براتون اصال کنه؟

 کردین؟ می اذیت رو من داشتین ماهان از انتقام

 ؟ داره ربطی چه من به دوتا شما خصومت آخه



 

 گلویش دور آنچنان.  رفت شالش به توجهم

. کند خفه را خود خواست می انگار که بود پیچیده

 ورود در که کاری اولین همیشه که پاییزی هم آن

 پرت و شالش درآوردن کرد می من ی خانه به

 وسط این چیزی یک. بود مبل روی آن کردن

 .  نبود درست

 به را خودم راه حرفهایش به توجه بی باز من

 حرف دلتنگی؟.  گرفتم پیش در آشپزخانه سمت

 یعنی دلتنگی دانست می چه او ؟ زد می دلتنگی از

 چه روز ده این در من دانست می چه چه؟

 ی شده قفل دستهای آن ی خاطره از کشیدم



 اجباری توفیقی همچون که تنهایی آن و شان

 !  بود شده لیاقت بی آن نصیب

 را ماگم.  بود شده آشپزخانه ی روانه دنبالم به باز

 شستنش مشغول و کردم خالی ظرفشویی در

 دستهایش و ایستاد کابینت به پشت کنارم. شدم

 لرزید صدایش و گذاشت آن روی طرف دو از را

 : گفت که وقتی

 

 دلم!  نادرشاهی امیرعلی سرگرد بدجنسی خیلی-

 زدم می دیواری و در هر به!  انصاف بی بود تنگ

 چیزی بهم هیچکس!  بگیرم ازتون خبری نمیشد

 بهم چیزی بودین سپرده دنیا کل به.  گفت نمی

 !  نبود حالیش که المصب دل این اما. نگن



 

 رویم. حرفهایش با کرد می طاق را طاقتم داشت

 می فشار دستانم در را ماگ و بود ظرفشویی به

. ندهم کف از طاقت و نکنم کاربیهوده تا دادم

 : گفت شمرده شمرده و کرد تر بلند را صدایش

 

!  میشین مواظبم و مونین می نگفتین بهم مگه-

 از مدام باید اینکه نه مگه پس؟ بود کجا! ؟ ها

 هوای باید اینکه نه مگه گرفتین؟ می خبر حالم

 زیرش؟ زدین ؟ پس شد چی داشتین؟ دوستتونو

 بودین؟ داده من به که قولی زیر

 ماگ خشم و حرص شدت از و شد تمام طاقتم

 ظرفشویی توی کردم پرتش. شد خرد دستانم در



 حالتِ آن در را او و بردم هجوم پاییز سمت به و

 دیگر حاال. انداختم گیر کابینت به داده تکیه

 دستم دو.  ها کابینت و من بین بود شده زندانی

 را بدنش و گذاشتم کابینت روی دستانش بر را

 خم رویش و کردم قفل ام بازشده هم از پایِ بین

 می تا هم او و!  شدم خم توانستم می تا.  شدم

 و من از تا شد خم کابینت روی پشت از توانست

. بماند دورتر ام گُرگرفته صورت و عصبانیت

 چشمان به را خشمم از پر و برزخی چشمان

 رها صورتش در را نفسم و دوختم اش ترسیده

 : گفتم ام شده چفت های دندان میان از و کردم

 



 تو! ؟ دلتنگی! ؟ زمانی پاییز کنی نمی بس چرا-

 نکنی بس خوای می چیه؟ دلتنگی دونی می اصال

 می جوریه؟ چه دلتنگی بدم نشونت االن همین تا

 در دلتنگیت خجالت از تا ، بگی و بگی مدام خوای

 تنهایی نباید که فهمی نمی تو مگه آخه بیام؟

 گیرت اینطور که کنی کاری نباید ؟ اینجا بیای

 تو نباشه؟ عقلم و من دست کارام دیگه و بندازم

 بدی رو بو این نباید که بفهمی خوای می کی

 و کنی اینجوری رو صدات نباید!  منی پیش وقتی

 اینجوری رو هات لب و اینجوری رو چشمهات

 دقیقه یک چرا! اینجا میای تنهایی که وقتی

 که کنم فراموش کنم سعی تا نمیشی ساکت

 اینقدر نفهمم و المصب قلب و اینجا اومدی

 جلو و سر پشت از هی!  نریزه جونم به وسوسه



 می خودنمایی وامونده قلب این مقابل داری روم

 اون بشه و بگیره دستش عقلمو اختیار تا کنی

 ! ؟ بشه نباید که چیزی

 

 و گردنش پشت گذاشتم را دستهایم از یکی بعد

 :گفتم و ، کمرش پشت را دیگرم دست

 تو!  ها میشکنه کمرت ، خم اینقدر خودتو نکن-

 روی میندازی صداتو چرا ترسی می من از که

 حاال چرا!  ها ؟ سروقتم میای تنهایی و سرت

  خورد؟ موش زبونتو پاییز؟ نمیزنی حرف

 



 از بیشتر تا چسپاندم می خود به را او داشتم باز

 و ، نشود رگ به رگ کمرش و نشود خم این

 نبو چیزها یکسری به حواسم

 

 حواسم اصال و کردم می معذب و شرمنده را او. د

 ، خجالت و گرفته گُر هایش گونه چرا که نبود

 و مظلوم.  است شده نگاهش در ترسِ چاشنیِ

 ام سینه و دستان میان در  زده خجالت و ترسیده

 فشردم گردنش پشت را دستم. بود شده گرفتار

. گذاشتم کمرش گودی روی را دیگرم دست و

 قلب ، کمرش گودیِ زیاد قوس از که جوری

 را دینم و دل و کرد می سقوط داشت ام بیچاره

 : گفتم.  برد می فنا به



 

 که دستایی همون با تونستی چطور نمیگی چرا-

 کنه آرومش تا گرفت می رو عوضی اون دستای

 رفتم من که وقتی اصال بدی؟ دلتنگی پیام من به

 بهت خورد؟ گهی چه کرد؟ چیکار شدین تنها و

  نه؟ کرد، استفاده خونه خلوتی از ؟ نه ، زد دست

 

 و کرد جلب را ام توجه اش شده چفت شال باز

 .لنگد می کار جای یک کردم احساس

 

 کن بازش اصال بستی؟ اینجوری شالتو چرا-

 ! ببینم

 



 : گفت هراسان. کنم بازش که بردم را دستم و

 

 !  نه-

 

 نگاهش تعجب با.  گرفت را دستم حرکت جلو و

 .کردم

 کنم؟ بازش نمیذاری چرا پاییز؟ چیه-

 

 گردنش دور از را شالش تقالیش به توجه بی و

 قابل دیدم می که چیزی!  من خدای. کردم باز

 کبودی از کمرنگی و جامانده به آثار.  نبود باور

 چشمانی با. بود گرفته را گردنش طرف دو تمام



 و ملتهب گردنی رگ و نشسته خون ی کاسه در

 شدت از نبود من اختیار در دیگر که دستی لرزش

 :زدم فریاد خشم اینهمه

 

 اون کار چیه؟ ها کبودی این پاییز؟ چیه اینا-

 مادره؟ و پدر بی عوضی

 

 تر دیوانه من اما.  ریخت می اشک و بود ترسیده

 اش روحی حال به که بودم آن از تر عصبانی و

 نعره صورتش متری میلی چند در. بیندیشم

 : کشیدم

 



 اینکارو تو با کثافت اون!  مصب ال بده جوابمو-

 کرده؟

 

 به و چرخیدم خودم دور. کردم رهایش بعد و

 : گفتم می درحالیکه ، بازگشتم سالن

 

 ! کشمش می ایندفه دیگه بخدا!  کشمش می-
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 : کشیدم نعره صورتش متری میلی چند در

 اینکارو تو با کثافت اون!  مصب ال بده جوابمو-

 کرده؟

 

 به و چرخیدم خودم دور. کردم رهایش بعد و

 : گفتم می درحالیکه ، بازگشتم سالن

 ! کشمش می ایندفه دیگه بخدا!  کشمش می-



 

 به گریان.  گشتم می موبایلم دنبال به وار دیوانه

 .آمد سمتم

 …خدا …رو تو…سرگرد…س-

 

 :کشیدم فریاد

 کاری این از ازش؟ بگذرم بازم چی؟ خدا رو تو-

 به رو تو و زده دست بهت کرده غلط ؟ کرده که

 این کجاست!  کشمش می.  انداخته روز این

 ! لعنتی موبایل

 



 بازویم روی دست. آمد سمتم به ترسش تمام با

 .گذاشت

 اینام.  ببینید.  خوبم. نشده چیزیم که من-

 . میره بزودی

 

 اینا بشه؟ چی خواستی می دیگه نشده؟ چیزیت-

 رفتی ست؟ دفعه چند مال ها؟ کِیه؟ مال

 نمیذاری اونجا پاتو بودی نگفته مگه آپارتمانش؟

 بهت نمیذاری بودی نگفته لعنتی توئه مگه ؟

 ! بزنه دست

 

 این.  نرفتم بار یک حتی. نرفتم قسم بخدا-

 خورم می قسم.  است دفعه یک فقط مال کبودیا



 از بعد. بودیم اینجا که روزی همون …مال…مال. 

 قسم بابام جون به.  نکردم خلوت باهاش اون

 ! خورم می

 

 برای داشت اما!  نه یا بود حواسش دانم نمی

 و کرد می قانع مرا نامزدش با تنهانشدن حقیقت

 شده بد چقدر. خورد می قسم پدرش جان به

 به روز و حال این با را او داشتم که بودم

.  نبود خودم دست اما. کشیدم می استنطاق

 .شدم می دیوانه داشتم

 

 کردم ولت لعنتی منِ که روز اون ؟ روز اون مال-

 چیکار باهات روانی وحشی پیش؟ روز ده رفتم؟ و



 اون! ؟ مونده اثرش هنوز روز ده از بعد که کرده

 تو با من ی خونه تو که خورده گُه سر بر خاک

 این دم می نشونش!  کرده کاری همچین

 این نیست چرا. میشه چی نتیجش جسارت

 ! لعنتی موبایل

 

 که بودم عصبانی آنقدر. کردم پیدایش باالخره

 درست و دید نمی چشمانم و لرزید می دستانم

 .کردم نمی پیدا را مخاطبم

 

 :داد جواب بوق یک از بعد

 ! بفرمایید امر!  آقا جونم-

 



 : زدم می داد

 مورد که همونا از ، آدماتو از دونفر!  حمید-

 ی خونه دم میری  و میداری ور ، هستن اعتمادم

 خوره می تا ، ماهان پدرسگ عوضی ی پسره اون

!  بده سگ صدای که قدر اون.  زنی می کتکش

 رو پیغام این من طرف از خورد کتک خوب وقتی

 یک اگه حالش به وای که خونی می گوشش توی

 دیگه دفعه.  کنه تر دراز گلیمش از پاشو دیگه بار

 ! جهنم فرستمش می مستقیم

 

 الساعه!  بخواه جون شما!  چشمم رو!  آقا چشم-

! 

 



 بلند و عمیق نفس چند کردم قطع که را گوشی

 عصبانیتم از ناشی لرزش کردم تالش و کشیدم

 التهاب و گرفتی گُر کمی که شاید. کنم کم را

 مبل روی. کردم نگاهش. کند فروکش درونم

 و بود گرفته بغل را زانوهایش و بود نشسته

 گفت همیشه از تر مظلوم. کرد می نگاهم ترسیده

: 

 

 ! نیارن سرش بالیی-

 

 اینا از زودتر باید!  آورده تو سر اون رو بال-

 . کردم می ادبش

 



 باشن؟ نداشته کاریش بگین میشه… میشه-

 ! بکنه اینکارو نمیذارم دیگه بخدا

 

 .اش جانبداری این با زد می آتش را دلم

 می لیاقت بی اون چی برای دلت!  پاییز کن بس-

 شه آدم که شاید بخوره کتک کم یک بذار!  سوزه

! 

 

 دقیق را گردنش دوباره و نشستم کنارش بعد

 این تمامی روی را انگشتانم سر و کردم بررسی

 .درآوردم رقص به گسترده های کبودی

 



 اینطور که برسه چی به خواست می مثال-

 کبودش رحمانه بی و کرده حمله بهت وحشیانه

 کرده؟

 

 از تر آرام. دزدید من از را نگاهش زده خجالت

 : گفتم قبل

 قبلش؟ بعدش؟ کرد؟ چیکار دیگه ، بگو-

 

 اش چانه زیر را انگشتم.  نگفت هیچ و گزید لب

. برگرداندم خودم طرف به را صورتش و گذاشتم

 ! زده شرم و بود غمگین چشمانش

 



 پا و دست خبری بی این تو!  بهم بگو!  پاییز-

 !  هرچیزیه از بدتر زدن

 

 بگم؟ چی… من … من-

 

 بوسیدت؟ …بگو-

 

. گزید لب. کردم اشاره لبهایش به چشمهایم وبا

 سعی. کرد می تمام را طاقتم داشت گزیدنش لب

 . باشد آرامش با و آرام لحنم کردم

 



 دارن گناهی چه!  کردی خونیش! اینکارو نکن-

 ! بده منو جواب!  اینا آخه

 

 .داد تکان نه ی نشانه به را سرش

 نذاشتی؟ تو-

 

 .داد تکان بله ی نشانه به را سرش باز

 

 اینکه از ؟ اون با نزدیکی از شد بد حالت بازم-

 کنه؟ لمست

 



 من با رابطه این در که بود سخت برایش چقدر

 .بزند حرف

 

 ؟ آره ؟ پاییز-

 

 بله ی نشانه به را سرش کند نگاهم اینکه بدون

 . داد تکان

 

 کشیدی زجری چه انزجارت حس این با تو -

 سگ روح تو تف … اینجوری گردنتو وقتی

 خیلی داشتی؟ درد!  عوضی وحشی کنن صفتش

  شدی؟ اذیت



 

 ! کنم عادت باید چی؟ که باالخره-

 

 .کرد می ام دیوانه داشت باز

 رو تو هیچکی!  نیست کار در ب هیچ! ؟ باید-

 ! کنه نمی مجبور

 

 نداری خبر دلم از تو مگه" یعنی که زد پوزخندی

 . " میگی اینو که

 

 اجبار خودتو نباید ، کنی قبولش تونی نمی وقتی-

 .کنی



 

 دارم دردی یه دونم می ، دارم مشکل خودم من-

 .مریضم حتما من. کنم برقرار  تونم نمی خودم. 

 

 بهش چرا اصال. نذار عیب خودت روی اینقدر-

 نگفتی؟

 

 می چه دانست می انگار. کرد نگاهم نگران

 .بگویم خواهم

 رو؟ چی-

 

 !دادی من به تو بوسه اولین اینکه-



 

 به را نگاهش شرمنده باز

 

 :گفتم خودخواهانه. دوخت زمین

 اون لبهامو و نبوسیدی منو تو مگه.  کن نگام-

 نگفتی؟ بهش چرا نکردی؟ کبود طور

 

 ده می خجالتم که چیزایی یاد منو دارین عادت-

 بندازین؟

 

 که. نداری ای مریضی هیچ تو!  نداره خجالت-

 تو!  ببوسی منو تونستی نمی شب اون داشتی اگه



 یه.  داره علت یه!  داری مشکل ماهان با فقط

 یه ، بد ی خاطره یه شاید ، گذشته در چیزی

 ! ناگوار اتفاق

 

 ! نمیاد یادم هیچی … که من اما-

 

 راضی که من!  یمنه خوش … هست که هرچی-

 .ام

 

 . زد لبخندی غمگین چشمای آن با

 ! عصبانیت از بخورین منو بود نزدیک که االن تا-

 



 : گفتم درنگ بی لبهایم ازمیان

 موهای این با امروز شدی خوردنی هم چقدر-

 !  فرفری

 

 . نیاورد تاب را چشمانم در کردن نگاه

 

 و لیاقت بی اون بخاطر داره ارزش آخه-

 کنم؟ بغلت نذاری ، انگشترش

 

 منو اینقدر هرچیز و هرکس خاطر به داره ارزش-

 اگه بخدا بذارین؟ خبر بی روز ده و کنین اذیت

 .کرمانشاه اومدم می نمیدادین جواب



 

 ! اومدی می واقعا!  پاییزی تو. دونم می-

 

 .شد جدی اش قیافه

 !  نکنین اینکارو دیگه-

 

 داشتیم باهم قبال که چیزایی ی همه از منو تو-

 بهم خودت که چیزهایی ی همه. کردی محروم

 هست حواست!  نامردیه ته این. دادی عادتشون

 حتی تو کنی؟ می من حق در ای نامردی چه داری

 دونی می. کردی محروم هم ساده بغل یه از منو

 داری رو چیزا خیلی حسرت کردم؟ هواشو چقدر

 بی اون با من جلو تازه.  پاییز میزاری دلم روی



 من از اونوقت!  کنی می هم بش و خش لیاقت

 ! پاییز داری من از توقعاتی چه… خوای می

 

 ! بگید شما کردم؟ می چیکار باید من خب-

 

 من با رو ات بوسه اولین گفتی می بهش باید-

 ! کردی تجربه

 

 انگشتان با حالیکه در.  دوید صورتش به شرم باز

 : گفت کرد می بازی دستش

 

 ! لطفا!  سرگرد خدا رو تو-



 

.  کنم فراموش اینو تونم نمی من چی؟خب لطفا-

 .ره نمی بیرون قلبم از.  نیست خودم دست

 

 :گفت خواهش از پر و آرام بالحنی

.  دارید نگهش همونجا لطفا ولی!  قبول باشه-

 یک مثل بذارید!  اسرار ی صندوقچه همون توی

 اینقدر. بمونه همونجا نخورده دست ی خاطره

 ابد تا بذارین.  نکنید واکاوی و نزنید دست بهش

 ! بمونه شما و من بین فقط

 

 .زدم پوزخندی



 شکراب میونتون و بگم ماهان به ترسی می-

 بگی بهش بوسیش می که وقتی خوای شه؟می

 بهش خوای می هست؟ ات بوسه اولین این

 بگی؟ دروغ

 

.  کردم اش حواله دیگری صدادار پوزخند و

 : گفت خاطر پریشان

 من… من اصال چون. بگم دروغ خوام نمی ، نه-

 آدم یک مثل!  ببوسمش تونم نمی لعنتی منِ…

 های لمس تونم نمی.  کنم رفتار تونم نمی عادی

 هاشو بوسه تونم نمی. بیارم تاب پرمحبتشو

 یه.  شده مرگم چه دونم نمی … من.  کنم تحمل

 ! ندارم خبر خودم و دارم دردی



 

 مشکلی هیچ!  نداری دردی هیچ!  که گفتم-

 ! ببوسی منو تونستی تو!  نداری

 

.  نبودم خودم حال تو موقع اون…خب… خب-

 شده وارد بهم زیادی خیلی عصبی و روحی فشار

 بودم خودم حال توی اگه … شاید.  بود

 خاطره اون به نمیتونم نتیجه در.  نمیتونستم

 راحت نداشتنم مشکل بابت از خیالم و کنم استناد

 .باشه

 

 از ای شرمانه بی پیشنهاد چنین چرا دانم نمی

 :پرید دهانم



 امتحان دیگه یکبار!  نداره کاری فهمیدنش خب-

 ! کن

 

 وادار مرا سرسپردگی و دیوانگی این!  من خدای

 از رنگ. بود نکرده که حرفهایی چه و کارها چه به

 شرم.  دمید صورتش به خون و پرید صورتش

 های آدم مثل.  برد فرو خود در مرا چشمانش

 از ناگهان که آدمهایی مثل.  کرد نگاهم متاسف

 شوند می تاسف از پر ناب ی خاطره یک آفرینش

 دستِ ، کند پیدا بیخ بیشتر اوضاع اینکه از قبل. 

 .گرفتم پیش

 



 این بابت متاسفم.  خوام می معذرت من پاییز-

 میل بهش دلم که چیزی… فقط… فقط!  حرف

 ! همین.  آوردم زبونم به رو داشت

 

 : گفتم کنم عوض را فضا اینکه برای و شدم بلند

 چطوری؟ قهوه فنجون یه با-

 

 زودتر هرچه متشنج جو این خواست می هم او

 آرام.  بود ناراحت و معذب هم او.  شود تمام

 : گفت بندش پشت و "خوبه" گفت

 ماهان از و آقاهه اون به بزنید زنگ… میشه-

 بگیرین؟ خبر



 

 . کشیدم ای کالفه پوف

 ! بیاد جا حالش تا بخوره کتک بذار-

 

 ! لطفا.  کنم می خواهش-

 

 . کردم نگاهش درمانده

 مظلومانه ی قیافه و لحن این با حاال تا کی-

 ! ؟ نه بگم تونستم من و خواستی من از چیزی

 

 .داد جواب سریع.  زدم زنگ حمید به

 حمید؟ شد چی-



 

 خورد می تا دستورتون مطابق.  شد انجام آقا-

 .رسوندیم بهش پیغامتونو و زدیمش

 

 … میگم! نکنه درد دستت!  خب خیلی-

 شد؟ هم الزم بیمارستان

 

 کنه مداوا تونه می خودش! بود حواسم! آقا نه-

 می مدتی تا صورتش و سر روی اثراتش… فقط

 … آقا فقط.  مونه

 

 ! بگو ؟ حمید چی-



 

 . نه یا باشه نیازی گفتنش دونم نمی آقا-

 

 ! حمید بگو-

 

 یه ، زدیم کتکش و خونش در رفتیم وقتی ما آقا-

 حسابی و درست ظاهر و وضع که جوون دختر

 پسره این خود.  بیرون اومد شده هول نداشت

 درست لباس ، در جلو اومد وقتی هم ماهان

 ندیدم رو خونه تو من آقا.  نبود تنش درمونی

 ما.  نه یا بودن هم ای دیگه کسای نمیدونم.

 اومدیم و دادیم انجام رو کارمون سریع خیلی

 . بیرون



 

.  بود برده ماتم لحظه یک.  بودم کرده سکوت

 !داشت؟ امکان مگر

 

 آقا؟-

 

 نکنه درد دستت-

 

 نباشی خسته.  گفتی شد خوب.  خان حمید

 ! مریزاد دست. داداش

 



 نگرانی با که پاییز روبه و کردم قطع را گوشی

 :گفتم کرد می نگاهم

 

 کتک کمی. نترس. نداره آفت بم بادمجون-

 ! همین.  اومده جا حالش و خورده

 

 داشتین اصرار اینهمه که بود چی پس… پس-

 ؟ برد ماتتون بعدش و بگه

 

 می چطور!  تنم ی پاره!  پاییزم. کردم نگاهش

 پر را قلبش و بگویم او به چیزی همچین توانستم

 .کنم  غصه از



 

 و بیمارستان به نیازی گفت. نبود خاصی چیز-

 .نبوده دکتر

 

 لیاقت بی ی مرتیکه آن نثار فحشی دلم در

 پاییز به داشت اگر بحالش وای!  کردم عوضی

 قلبم روبه عقلم!  بحالش وای!  کرد می خیانت

 چندی؟معلوم چند خودت با":  گفت

 " ؟ ناراحت یا هست؟خوشحالی

 دار غصه و ناراحتی از من که بود این واقعیت اما

 می ناراحت دیگری هرچیز از بیشتر پاییز شدن

 می باید. میاوردم در را دقیقش آمار باید. شدم

 در سال واینهمه ؟ کند می غلطی چه دارد فهمیدم



 است کرده پیدا منشی و رفتار و اخالق چه غربت

 صرفا و تحقیق بدون همینطور پاییز که شد نمی. 

 او با داشتند باهم که خوبی ی گذشته روی از

 تغییر آدمها.  شوند می عوض آدمها.  کند ازدواج

 سال سیزده علی امیر خودم من مگر.  کنند می

 هستم؟؟ پیش

 

 : پرسید نگران

 ی شنبه آخه شده؟ زخمی و کبود هم صورتش-

 برای داره هاست مدت. داره کنسرت بعد هفته

 صورتش اگه. کنه می ریزی برنامه کنسرت این

 . کنه اجرا رو کنسرتش نمیتونه نشه خوب

 



 پر آه و نشست مقابلم در ای نفره تک مبل روی

 و کردم نگاهش موشکافانه. کشید افسوسی

 :گفتم

 

 ماه ششم و بیست یعنی بعد؟ ی هفته ی شنبه-

 !؟
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 :گفتگو و بحث گروه

 

 

 : 
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 :گفتم و کردم نگاهش موشکافانه

 

 ششم و بیست یعنی بعد؟ ی هفته ی شنبه-

 و بیست نباید دونه نمی که احمقه ماه؟اینقدر

 و بیست نمیدونه یعنی بزاره؟ کنسرت ماه ششم

 تعطیل زندگیشو های فعالیت تمام باید ماه ششم

 کنه؟

 



.  کشید خجالت و داد سُر زمین رابه نگاهش

 من ولی.  افتاد شب آن اتفاقات به یادش مطمئنم

 به رو باشم شده چیزی متوجه ناگهان که انگار

 :گفتم پاییز

 

 راجب میدونه چیزی اون اصال. ببینم صبرکن-

 روز این توی که اتفاقایی و هرماه ششم و بیست

  افته؟ می تو برای

 

 دوست اصال دانستم می. کشید می خجالت چقدر

 نمی اما.  کند صحبت مساله این راجب ندارد

 را مغزم خوره مثل چیزی.  کنم سکوت توانستم

 رویش که چیزی راجب پاییز یعنی.  خورد می



 ترین خصوصی بنظرش و بود حساس اینهمه

 صحبت او با ، آمد می حساب به دنیا ی مساله

 و ، اش خصوصی مسائل راجب او اصال.  بود کرده

 خصوصی اتفاقات و اش، خصوصی های احساس

 دم و شاخ بی غول باز ؟ کرد می صحبت او با اش

 سیطره بدنم های سلول تک تک بر عصبانیت

 اینکه از شدم می دیوانه داشتم من باز و یافت

.  بداند ماه هر ششم و بیست راجب ماهان نکند

 های نگاه زیر.  کرد می بازی انگشتانش با داشت

 بادستی. داد می جان داشت انگار منتظرم و خیره

 آن از کمی و برداشت را اش قهوه فنجان لرزان

 و گرفت دستانش در را داغ فنجان بعد.  نوشید

 .کرد پر را آن بیرونی حجم تمام انگشتانش با

 



 دونه؟ می اون!  پاییز ندادی جوابمو-

 

 : گفت کند نگاهم اینکه بدون

 راجبش خوام نمی بودم گفته شما به من-

 ! کنم صحبت

 

 ! بده جواب سوالمو این فقط. عزیزم دونم می-

 

 . کرد نگاهم عصبی

 که گفتم شما به مساله این راجب من مگه آخه-

 زدن حرف از من وقتی.  بگم اون به بخوام

 نمی اصال و آد نمی خوشم ای مساله یک درمورد



 بخوام داره دلیلی چه ، کنم صحبت راجبش خوام

 ، فهمیدین اتفاقی هم شما بگم؟ اون و این به

 . گفتم نمی بهتون هم عمرم آخر تا وگرنه

 

 هیچ.  آفرین.  نشو عصبانی!  عزیزم خب خیلی-

 . نگو بهش وقت

 

 ازدواج از بعد وقت؟ هیچ. کرد نگاهم تعجب با

 و زن شود می مگر گفت می خود پیش البد! ؟ چه

 ای مساله همچین راجب ازدواج از بعد شوهر

 از بعد بماند؟ پنهان و نکنند صحبت باهم

 ! داد می عذابم کلمه این قدر چه!!!  ازدواجشان

 



 نگران پاییز. درآمد صدا به موبایلم موقع همین در

 خط پشت رادان ، تصورش برخالف.  کرد نگاهم

 پاچه دست.  لرزید می اضطراب از صدایش. بود

 ! بود

 

 خوبه؟ حالت شده؟ چی رادان-

 

 زود بیا.  نیست خوب حالش! روشنک!  امیرعلی-

 کنم فک. زودباش.  تعمیرگاست ماشینم. باش

 . وقتشه

 

 ! کنم آرامش کردم سعی.  داشت استرس چقدر



 

 بیاد سینا زنم می زنگ. باش آروم. اومدم باشه-

 آماده رو روشنک تو رسونم می خودمو تا.  پیشت

 . کن

 

 . کرد می نگاهم هراسان پاییز

 سرگرد؟ شده چی-

 

 می توضیح برایش را رادان های حرف درحالیکه

 اتاق سمت به لباس تعویض جهت باعجله دادم

 تعویض قصد به حواسش و آمد دنبالم. رفتم

 هم سر پشت و بود گرفته استرس.  نبود لباسم

 .زد می حرف



 دیروز. شه موقع!  وای ای خودشونن؟ ی خونه-

 گفت.  شه بستری و بره باید بودن گفته بهش

 دختر این. کن کمکش خودت! خدایا. زوده هنوز

 ! بخدا خیاله بی چقدر

 

 . نبود دست به شلوار منِ به حواسش و گفت می

 من البته!  پاییز کنم عوض شلوارمو خوام می-

 مشکلی خودت اگه ، ندارم حضورت با مشکلی

 ! باشی نداشته

 

 ام پوزیشن و دستم در شلوار و من متوجه ناگهان

 کشید بلندی هین و شد شلوار کردن عوض برای

 ام خنده.  رفت بیرون اتاق از پاچه و دست و



 می خجالت زمخت مردِ منِ دیدنِ از!  بود گرفته

 های ممنوعه تمام خودم که منی هم آن.  کشید

 .بودم دیده سر چشمِ با را ظریفش و لطیف

 آدرس اورژانس به همچنین و زدم زنگ سینا به

 .دادم را رادان ی خانه

. دوید می دنبالم به هم او. دویدم می پارکینگ در

 با و شدیم اتومبیل سوار. زد می نفس نفس

 رادان ی خانه سمت به تر تمام هرچه سرعت

 داشت و بود رسیده هم سینا رسیدیم تا. راندیم

 پزشکی دستورات و کرد می معاینه را روشنک

 روشنک کمک به پاییز. داد می او به را الزم

 می اجرا مو موبه گفت می سینا هرچه و شتافت

 می را خود سعی تمام اما داشت اضطراب. کرد



 روشنک حال کمک و باشد مسلط خود بر که کرد

 پاییز.  نیست راه روبره حالش دانستم می.  شود

 تر نازک. نداشت را اینچنینی های موقعیت طاقت

 تاب را ها اضطراب این که بود ها حرف این از

 حفظ را اش روحیه کرد می سعی خیلی. بیاورد

 بر مزید روشنک حال وخامت.  نبازد را خود و کند

 رسید راه از اورژانس که زمانی تا.  بود شده علت

 بی را سینا دستورات تمام و ماند روشنک کنار

 نداشت رو به رنگ رادان. کرد اجرا چرا و چون

 نتوانسته حتی که بود شده پاچه و دست انقدر.

 . بگیرد تماس سینا با خودش بود

 



 زایمان خوای نمی تو خوبه. رادان باش آروم-

 . کنی

 

 اتاق برم خوام می خودم انگار داداش جون-

 … پسرم و روشنک اگه.  بشه چیزی اگه.  عمل

 

 کم یک. نزن بد نفوس.  بگیر دهن به زبون-

 مرد بغلت توی میگیری رو ات بچه دیگه

 

! 

 



 آمبوالنس در را روشنک اورژانس پرسنل

 به را او شوهرش همراهی با و خواباندند

 جلو از تا رفت هم سینا. رساندند بیمارستان

. دهد انجام بیمارستان در را الزم های هماهنگی

 دستش که دیدم را پاییز. بازگشتم خانه داخل به

.  گرفت می نفس و بود گذاشته قلبش روی را

 را پرتنشی و سخت لحظات.  بود پریده رنگش

 . رفتم نزدیکش.  بود گذرانده

 

 برات بشین.  که نداری رو به رنگ پاییز؟ خوبی-

 .بیارم آب

 



 دستش به آبی لیوان و نشاندم مبل روی را او

 .دادم

 

 !! سرگرد-

 

 تا. شه نمی هیچی. باش آروم!  عزیزم جانم-

 جمعمون به مپل تپل ی بچه یه دیگه ساعت چند

 ! میشه اضافه

 

 خویشتن روشنک پیش.  بود ترسیده چشمانش

 و بود بخشیده روحیه را او و بود کرده داری

 حاال اما ، بود داده انجام را الزم های مراقبت

 از ناشی اضطراب و هراس شدت از داشت



 اشک.  آورد می کم ، روشنک خطرناک وضعیت

.  نداشت طاقت پاییزم.  آورد هجوم چشمانش به

 لطیف روحش.  بود نازک دلش.  بود کم تحملش

 .شد بلند جایش از. بود

 

 … بیمارستان بریم… باید… باید-

 

 ! پاییز نمیذارم اینجوری روزت؟ و حال این با-

 

.  نبود خوب حالش روشنک.  سرگرد نه… نه-

 .بریم باید

 



 دستانم پناه در را بازوهایش. ایستادم کنارش

 : گفتم و گرفتم

 نمی.  نه ات حال این با و االن اما. عزیزم میریم-

 برنمیاد تو دست از کاری اونجا االن. ذارم

 .میریم بعد.  شه بهتر حالت بذار. خوشگلم

 

 .گیره نمی آروم دلم.  تونم نمی من-

 

 رو اخیر شب چند این تمام. بخواب کم یک بیا-

 تا شب و بودی بیدار من بابت نگرانی از صبح تا

 همچین که هم االن. دادی می پیام من به صبح

 خودتو خوای می مگه. شده وارد بهت شُکّی

 بکشی؟



 

 تخت روی و بردم مهمان اتاق سمت به را او

 نمی اما.  بود معلوم.  داشت سرگیجه. خواباندم

 .ببرم بیمارستان به را او که بود مصرّ هنوز.  گفت

 

 نیم فقط. بخواب ساعت نیم فقط. ریم می باشه-

 ! دختر کن گوش حرف!  ساعت

 

 و کردم آویزان و گرفتم او از را شالش و مانتو

 دیشب که آرامبخشی همان.  خواباندم را او بزور

 ام جیبی کیف توی یکی و بودم خورده خودم

 بخوابد کمی بودم امیدوار. دادم او به را بود مانده

 هایش نفس سریع خیلی. نشستم کنارش. 



 اینکه از قبل و کشیدم رویش را پتو.  شد عمیق

 اتاق از بزند سر من از ای غیرآقامنشانه رفتار هر

 .شدم خارج

 را روشنک فعال گفت.  گرفتم تماس رادان با

 موعد شود می تا خواهند می و اند کرده بستری

 وقتش هنوز گویا.  بیندازند تاخیر به را زایمان

 هرچه و نباشد نگران گفتم. است زود و نرسیده

 دوساعت تا نیز ما گفتم. بدهد خبر داشت الزم

 روشنک وسایل شد قرار. پیوندیم می او به دیگر

 آماده و چیده ساکی در را آن ازقبل که بچه و

 قطع از بعد. ببرم برایشان هم را بودند کرده

 اتاق در کنار. زدم سر پاییز به دوباره تماس

 و کردم زنجیر سینه روی را دستهایم و ایستادم

 تخت روی آرام و عمیق. پرداختم تماشایش به



 و خستگی. بود خوابیده مهمان اتاق ی نفره دو

 ، قوی آرامبخش آن و اش روزه چند خوابی بی

 باز.  کند تجربه را سنگین خوابی بود شده باعث

 خوابیدنش.  کرد می نفود جانم به داشت وسوسه

 آستین بدون تیشرت آن با ناز حالتِ آن در

 شلوار آن و رنگ شیری جذب و نازک ی دخترانه

 فرفری و پریشان موهای آن و جذب کتان سفید

 به ها لباس این.  برد می را دلم ، دورش

 و دخترانه های اندام ، ممکن شکل زیباترین

. گذاشت می نمایش به را اش نخورده دست

 به مرا که کرد می را خود تالش تمام ، هوس

 داشتند پایاپایی نبرد چه و!  دهد هل اتاق درون

!  انصافم و شهوت ، وجدانم و هوس ، قلبم و عقل

 بود عالقه. بود عشق.  نبود شهوت و هوس فقط



 ترکیب شهوت و هوس با که ای عالقه و عشق.

 با کرد می چه عناصر این ترکیب و ، بود شده

 به دست هم با اینها حاال دقیقا و!  من روح و قلب

 می جدال به عقلم با داشتند و بودند کرده یکی

 بیچاره عقل! ؟ نفر یک به نفر چند!  پرداختند

 توانست نمی کرد می تالش که هم هرچقدر

 کاری" گفتم خودم با.  باشد نبرد این پیروز

. تر نزدیک روم می فقط. کنم نمی کاری. ندارم

 "بس و همین. بینمش می تر نزدیک از فقط

 دادم می خودم به که پوشالی وعیدهای و وعده با

 به گام یک که کردم راضی را وجدانم و عقل

 گرم و سرد و باتجربه منِ.  بردارم سمتش

 قلبم ساله بیست جوان پسر یک مثل ، چشیده

 را وجودم تمام هیجان و استرس و کوبید می



 من برای هیجان اینهمه که گمانم به.  بود گرفته

 ی گوشه کنارش.  داد می دستم کار و نبود خوب

 ی گونه روی را ام اشاره انگشت و نشستم تخت

 نوازش را نازش لبهای روی و. غلطاندم اش نرم

 نکن گوش حرف پاییز بود زده لب رژ باز. کردم

 !  من

 روی سریع و نرم ای بوسه اگر شد می چه

!  تند خیلی!  سریع خیلی کاشتم؟ می صورتش

 ! احساس از خالی خیلی

 صادر را مجوزم تا زدم می گول را عقلم داشتم

 . کند

 

 



#89 

 

 : با 

 

 

 :گفتگو و بحث گروه

 

 

 : 

 

 

 



  

 نود#

 

. 

 

#۹۰ 

 

 

 صادر را مجوزم تا زدم می گول را عقلم داشتم

.  خواست می را بوسیدنش دلم چقدر.  کند

 ایتالیا میالن در پیش وقت خیلی را بوسیدنش

 و سریع هایی بوسه هم آن. بودم کرده تجربه



 بوسه!  خواست می نرم هایی بوسه دلم اما. تند

 هایی بوسه!  عمیق هایی بوسه!  طوالنی هایی

 و کننده مست هایی بوسه!  آور خلسه و عاشقانه

 جنون از پر و  کننده دیوانه هایی بوسه!  آور سکر

 دوطرفه … خواست می هایی بوسه دلم!  عاشقی

 او و خندید می قلبم به عقلم.  بود محالی آرزوی! 

 بیچاره. داد می قرار استهزاء و تمسخر مورد را

 ! عاشقم قلب بیچاره!  تنهایم قلب

 موهایش فقط و کشیدم می دراز کنارش اگر کمی

 ! کمی فقط شد؟ می چه بوییم می را

 پهلو به. کردم پیشروی و زدم گول را عقلم باز

 و فرفری و بلند موهای. کشیدم دراز کنارش

 روی را سرم.  بود پخش بالش روی آزادش



 قرار موهایش روی را صورتم. گذاشتم بالش

 خنک و خوش بوی وجودم تمام با و دادم

 را موهایش. دادم جای هایم ریه در را موهایش

.  کردم نوازش را گوشش کنار. کشیدم دست

 ی الله بوسیدن دلم.  را گردنش.  را اش چانه

 کم یک فقط شد؟ می!  خواست می را گوشش

 ! نه عاشقانه اصال و!  تند و سریع خیلی!

 را دستم یک.  کردم تر نزدیک او به را خودم

 تکیه را بازویم و دادم قرار بالش روی سرم باالی

 ی الله و شدم خم رویش و.  کردم سرم گاه

 را لبهایم.  نبود کافی بوسه.  بوسیدم را گوشش

 کنترلم کم کم.  رقصاندم و لغزاندم گوشش روی

 گاز را گوشش.  شد می خارج دستم از داشت

 پناه در را او اگر.  خورد تکان کمی. گرفتم ریزی



 یک فقط شد؟ می چه گرفتم می ام برهنه آغوش

 ! ثانیه چند فقط!  کم

 

 دیگر مگر! ؟ کرد می کار عقلم دیگر مگر

 نشستم تخت روی! ؟ کرد می فروکش هیجاناتم

 به باز. درآوردم تن از را تیشرتم حرکت یک با و

 موهایش.  کشیدم دراز کنارش داده تکیه بازویم

 در سر اینبار و زدم کنار گردنش پشت از را

 که همانطور.  بوسیدم آرام و.  بردم فرو گردنش

!  عمیق و طوالنی و نرم.  خواست می دلم

 و خورد تکان.  رفت قلقلکش!  مستانه و عاشقانه

 در دقیقا حاال.  زد غلت من سمت به.  زد غلت



 و.  بود من سمت به رویش و.  بود ام سینه پناه

 .  بود شده خم ام سینه روی سرش

 و نازک دختر این عاشق توانست می کسی آخر

 برهنه های سینه پناه در اینطور و ، باشد لطیف

 نازک لباس این با اینطور و ، باشدش داشته اش

 و زیبا اینقدر و ، باشد خوابیده مقابلش حریری

 مگر نزند؟ ناخنک او به بعد ، باشد خواستنی

  میشد؟

 می را کار این داشتم اما.  زدم می ناخنک نباید

 نمی اما ، کردم می کنترل را خودم باید.  کردم

 .  توانستم

 



 دلخوشی و هیجانات دست همیشه مثل باز ولی

 ادب را قلبم!  سرجایش نشاندم و گرفتم را هایم

 و باشد نداشته نامعقول های درخواست تا کردم

 و نامربوط هرکار اینکه از قبل و. نبافد فانتزی

 خود تن بزند سر من از دیگری ی غیرجنتلمنانه

 بر را سرش آرام و کشیدم بیرون سرش زیر از را

 چقدر.  شدم بلند کنارش از. گذاشتم بالش روی

 های حس تمام که حاال او از کندن دل بود سخت

 را او بود سخت چقدر. بود شده بیدار ام مردانه

 که حاال کردن رها ناز و معصوم حالت این در

.  شد می چیره عقلم بر داشت هوس و شهوت

 چقدر!  نداشتن و داشتن را او بود سخت چقدر

 با من حاال!  نبودن او با و بودن او کنار بود سخت

 ؟ کردم می چه کننده تخریب خاطرات این



 و خواب و روز و شب که هایی یادآوری و خاطرات

 ؟ گرفت می من از را خوراک

 تر تمام هرچه سرعت با من و داد دستور عقلم

 چون.  شدم خارج اتاق از و زدم تن را تیشرتم

 در و اتاق در ماندن اضافه دیگر ی دقیقه یک

 عدم با شد می مساوی ، او های نفس هوای

 بعد … و هایم چشم و ها لب و ها دست کنترل

 اتفاق نباید وقت هیچ که ناگواری ی حادثه هم

 سر آبی لیوان و کشیدم عمیقی نفس.  افتاد می

 . کند کش فرو درونم التهاب که شاید. کشیدم

 و گرفتم را مارال ی شماره و برداشتم را گوشی

 در و.  بیاید پاییز از مراقبت برای خواستم او از

 اینهمه و پاییز با من تا بیاید خواستم می واقع



 تا نه!  نزنم ناخنک تا!  نباشم تنها اش زیبایی

 ! نخواهد دلش وقتی

 با همیشه مثل. فرستادم مارال برای را آدرس

 دوستش نگران.  بود آمده ممکن سرعت حداکثر

 .دادم توضیح برایش مفید و مختصر.  بود

 

 .مونم می پیشش من. سرگرد نباشید نگران-

 

 بیمارستان برم باید من.  کنی می لطف ممنونم-

 .برسونم رادان دست به وسایل یکسری و

 



 آماده قبل از روشنک که هایی ساک و ها کیف

 چند همراه به.  یافتم بچه اتاق در را بود کرده

.  بود خواسته رادان که دیگر ریز خرده وسایل

 . زد صدایم مارال که بودم کرده رفتن عزم

 

 ! سرگرد جناب-

 

 .بله-

 

 .  کرد می پا آن و پا این

 

 شده؟ چیزی-



 

 چجوری دونم نمی من منتها!  شده که چیزی-

 ؟ بگم

 

 به دعوت را او و گذاشتم زمین بر را ها ساک

 پایم و نشستم.  نشست روبرویم.  کردم نشستن

 هایش حرف شنیدن منتظر و انداختم هم روی را

 .شدم

 . شنوم می بگید-

 

 نمی خوبی بوی که هایی نگاه آن از.  کرد نگاهم

 : گفت و گرفت عمیقی نفس. داد



 دوست پاییز-

 

.  تره مهم برام ای دیگه هرکس از و!  سرگرد منه

 من. بچگی همون از. دوستیم باهم هاست سال ما

. بودم اون زندگی خوب و بد اتفاقات تمام شاهد

 که دردهایی و خورده که هایی غصه تمام شاهد

 رفتن قبل ، ها موقع اون.  کشیده ماهان دوری از

.  بود خوب حالش ماهان با اون ، گم می رو ماهان

 نمی. داشت دوست رو ماهان وار دیوانه اون

 . بود دوتا این بین عمیقی عشق چه دونین

 

 می سوراخ را دلم هایش حرف ی مته با داشت

 . گفت می دو آن آتشین عشق از وقتی کرد



 

 فرصت بارها و بارها اون!  واقعیه مرد یه ماهان-

 کام پاییز از جنسی و جسمی لحاظ از تا داشت

 واقعا چون.  نکرد اینکارو هیچوقت اما ، بگیره

 نمی چون.  خواست می دلش ته از رو پاییز

 اون توی نخوردش دست و پاک روح به خواست

 و صادقانه عشقشون.  بزنه آسیب کم سال و سن

 کردن رفتن به مجبور رو ماهان وقتی.  بود خالص

 بستری مدت یه.  نبود خوب حالش مدتها تا پاییز

 می زندگی ها مرده مثل خونه توی بعدش و شد

 هیچ بی ، انگیزه بی و امید نا ، روح بی.  کرد

 اون نظر از زندگی.  آینده برای توانی و انرژی

 اون نظر از ماهان بدون زندگی.  بود شده تموم

 می رو سختی روزای اون.  نداشت معنایی



 سخت چقدر دونین نمی.  سخت خیلی.  گذروند

 سخت چقدر دونین نمی.  برگشت زندگی به

 . پذیرفت رو نبودنش

 

 دلیل میدانستم خوب. کردم نگاهش موشکافانه

 : پرسیدم باز اما. چیست حرفهایش

 میگی؟ من به داری رو اینا چرا خب-

 

 به سفیهی اندر عاقل نگاه چشم باالی از خیره

 . انداخت من

 دونین می میگم؟ شما به دارم چرا دونین نمی-

 پاییز من!  سرگردببین!  دونین می خوبم خیلی!

 با لطفا.  باشم دل ساده و صاف اینقدر که نیستم



 دیدم شمارو من. نکنین صحبت اینجوری من

 پاییز به که هایی نگاه.  ماهان کنسرت توی

 مخفی برای که ای سعی و.  دیدم هم رو داشتین

 تا شب اون رو شما من.  داشتین خودتون کردن

 هاتونو نگرانی. دیدم پاییز ی خونه در دم صبح

 . نیستم احمق من.  دیدم

 

 به رو اینا داری چرا. ندادی سوالمو جواب بازم-

 میگی؟ من

 

 . شد آمیزتر خصومت صدایش لحن کمی

 وارد خودتونو دارین کم کم بینم می دارم چون-

 بکشین. کنین می روحش و قلب و فکر و زندگی



.  تره خوشبخت شما حضور بدون پاییز!  عقب

 االن تا.  اینجاست االن ماهان.  برگشته ماهان

 تنهایی و دلش مرهم و بودین پاییز دوست اگه

 اما.  متشکر و ممنون خیلی!  قبول ، باشه ، هاش

 جز شما حضور بعد به االن از که کنین درک لطفا

 .نداره پاییز برای چیزی ضرر

 

 ؟ ماهان… یا پاییز برای-

 

 . گرفت گُر لحنم خونسردی از

 تازه ماهان درسته. دارن دوست همو اونا-

 مچ هم با شاید و باید که طور اون هنوز و برگشته

 قدر اون ماهان سر روزا این درسته. نشدن



 پاییز برای وقتشو تمام تونه نمی که شلوغه

 اما نشدن یکی باهم قبل مثل هنوز درسته.بذاره

 میشه علت بر مزید داره شما حضور…

 داره پاییز با تون همیشگی بودن و حضورتون.

 .اندازه می پارازیت شون رابطه توی

 

 . زدم داری صدا پوزخند

 و اندیشه هر از قبل بهتره!  دخترجون کن گوش-

 تمام راجبش.  کنی فکر راجبش اول عملی

 از!  دونی نمی هیچی تو.  بسنجی رو جوانب

 کنی می ادعا چطور. دونی نمی هیچی االن ماهانِ

 دونی نمی حتی که وقتی هستی پاییز دوست

 !؟ نه یا خوبه حالش االن ماهانِ با پاییز



 

 که دادم تکان را سرم. داد را جوابم پوزخندی با

 چی؟ یعنی

 

 نفهمیدن به رو خودتون یا فهمین نمی شما-

  زدین؟

 

 : گفتم کالفه

 ! بگو تر واضح.  شم نمی متوجه-

 

 یا سیاست با ، ناخواسته یا خواسته دارین شما-

 و کنین می کارهایی ، سادگی و صداقت روی از



 رفته رفته که زنین می رقم پاییز برای تجربیاتی

 می.  کنه می کمرنگ چشماش توی رو ماهان

 می رقابت ماهان با دارین که بگین؟ چی خواین

 بگیرین؟ ازش رو سبقت گوی تونین می و کنین

 واضحه این.  گم می بهتون االن از اینطوره اگر

 شخصیت ، موقعیتتون. سرترین ماهان از شما که

 ظاهرتون ، تون برش ، مقبولیتتون  ، اجتماعیتون

 لطیف جنس با برخوردتون ی نحوه ، تجربتون ،

 ، زنین می رقم پاییز برای که نابی خاطرات ، زن

 داری خویشتن ، دارین بهش که خاصی توجه

 نشون خودتون از اون مقابل در که ای العاده فوق

 ماهان از رو شما اینها ی همه و  همه.  دین می

 خواهش اما. ده می نشون برتر و کنه می متمایز

 همه اگر. کنین توجه مهم ی نکته یک به کنم می



 شما سمت به پاییز و کردین اعمال رو ها این ی

 با تونه می چطور چی؟ بعدش ، کرد پیدا گرایش

 توی ماهان نام به عمیق و بزرگ حسرت یک

 کنه زندگی سقف یک زیر ها سال شما با ، دلش

 نگران و طرفدار نه من ؟ کنه تربیت هاتونو بچه و

 و پاییزم نگران فقط من ، ماهان نه شمام

 روی اشتباهش انتخاب با ممکنه که هایی حسرت

 تا جوونیشو های سال تمام اون.  بمونه دلش

 حقش بخدا.  خورده وغصه کشیده درد االن

 . بمونه دل به حسرت باز نیست حقش.  نیست

 

 صداداری بازدم و دوختم سقف به را نگاهم کالفه

 .فرستادم بیرون



 مارال برسی چی به که گفتی رو اینا ی همه-

 خانوم؟

 

 ! بگیرین فاصله پاییز از-

 

 عصبانی و جدی او اما.  تلخ خندیدنی. خندیدم

 :گفتم غمگینانه بعد. کرد می نگاهم

 یه.  پیش وقت خیلی.  برم خواستم می من-

 مامور درخواست

 

 ی نقطه دورترین برای بودم نوشته ساله سه یت

 ! کشور این



 

 ؟ نرفتین چرا… پس-

 

 اونو و میاد ماهان که. کردم می فکر تو مثل منم-

 بگذرم خودم از بودم حاضر و.  کنه می خوشبخت

 نبود چیزی اون ماهان اما. شادیش و پاییز بخاطر

 ! کنین می فکر شما که!  کردم می فکر من که

 

 . کرد نگاهم نگران

 دونین؟ می چی شما-

 

 . شدم بلند جایم از



 دیدم اگه. خانوم مارال دم می اطمینان بهت-

 حتی کردن تلف بدون ، پاییزه ضرر به  حضورم

 هیچ من.  رم می دیار و شهر ازاین ثانیه یک

 اگه اما… اما. ندارم دادن دست از برای چیزی

 ماهان به شدن نزدیک با و خطره در پاییز بدونم

 رهاش تونم نمی ، میشه نزدیک بدبختی به داره

 .برم و کنم

 

 وار التیماتوم را اش اشاره انگشت و آمد نزدیک

 . گرفت درمقابلم

 هایی راه و موقعیتت از نداری حق!  سرگرد ببین-

 در به میدون از برای بلدی و شناسی می که

 .  کنی استفاده ماهان کردن



 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 پسر این که بدون اما!  داری قبول ماهانو چقدر-

 ! نیست پیش سال شش پنج پسر اون ،

 

 .باشین کرده اشتباه امیدوارم وجودم تمام با-

 

 باشم کرده فکر درست امیدوارم وجودم تمام با-

. 

 

 . کرد نگاهم نفوذ پر

 ! بجنگین که اومدین شما!  میدونم من-



 

 و بکشم پس پا اگه که دونم می اینو فقط من-

 … شاید ، باشم تفاوت بی آیندش به نسبت

 . بشه بدبخت

 

 واسه جونش که ماهانی بشه؟ بدبخت ماهان با-

 میره؟ در پاییز

 

 خبر چیزها خیلی از دختر این. تکاندم سری

 . نداشت

 .باشین پاییز مواظب لطفا. برم باید دیگه من-

 



 . شد راهم سدّ

 . بگین من به دونین؟ می ماهان از چی-

 

 گی نمی مگه زنی؟ نمی سینه به سنگشو مگه-

 تحقیق راجبش پس!  مهمه برات پاییز ی آینده

 . نیست سختی کار.  بگیر آمارشو.  کن

 

 .افتادم راه به در طرف به و

 

 دوساعت تا. دنبالتون میام دیگه ساعت دو-

 . شده ضعیف و خسته خیلی.  بخوابه بذار دیگه

 



 : گفت گیرانه مچ

 !؟ شده چی گردنش-

 

 : زدم پوزخندی

  باشه؟ تونه می کی شاهکار بنظرت-
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 :گفتگو و بحث گروه
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 تف را حقیقت دختر این.  نشستم اتومبیل در

 … و شدنم عاشق حقیقت. صورتم توی بود کرده

 عاشقی داغ داستان این در بودنم اضافی حقیقت

! 

 می زنگ یکبار هردوساعت. خوابید شب تا پاییز

 من و نشده بیدار هنوز گفت می مارال و زدم

 که شبهایی بابت. کند بیدارش دادم نمی اجازه

 بود مانده بیدار نگرانی از او و بودم ماموریت من

 به باالخره روشنک پسر.  داشتم وجدان عذاب



.  قوی و سالم اما نحیف و الغر پسری. آمد دنیا

 . شد زنده و مرد صدبار زایمان موقع تا رادان

 

 ! مبارک شدنت پدر!  مرد گم می تبریک-

 

 شدن پدر و دومادی شااهلل ان.  امیرعلی ممنونم-

 ! خودت

 

 ! رو راه اینهمه میره کی!  اوووه-

 

 گمونم البته.  زنم می باال آستین برات خودم-

 .رفتی رو راه نصف



 

 شدی پدر دیگه حاال. خان رادان  نپرون متلک-

 و پذیر الگو یه دیگه.  باشی رفتارت مراقب باید

 . داری مقلد

 

 دو ، مرد دو مثل را همدیگر و خندید دل ته از

 . گرفتیم آغوش به غار یار دو ، دوست

 

 دنیا به مناسب به ورادان روشنک بعد روز چند

 کوچکی ی دوستانه جشن فرزندشان آمدن

 سالن در. بودیم دعوت همه.  بودند داده ترتیب

 به.  آمد پاییز که بودیم نشسته شان ی خانه

 حیرت و بهت اش نامزدی خبر!  نامزدش همراه



 ها آن زیرا ، بود برانگیخته رادان و روشنک در را

 .  داشتند پاییز و من ی رابطه از دیگری انتظار

 به را نامزدش خواهد می بود گفته پاییز

 به را او دلیل همین به و کند معرفی دوستانش

 کنار.   بود آورده کوچک مراسم آن به خود همراه

 چقدر.  هم دست در دست.  بودند نشسته هم

.  شد می سخت مواقع این در ظاهر حفظ

 می کارهایی عمد به رقیبت که وقتی بخصوص

 می روانی را تو که داد می انجام حرکاتی و کرد

 بوسید می را دستش پشت ازگاهی هر مثال.  کرد

 یا.  گذاشت می پاییز ران روی را دستش کف یا. 

 اثرات هنوز. کرد می حلقه هایش شانه دور دست

 صورتش روی بود خورده که هایی کتک

 . کرد می خودنمایی



 تالش از کار.  بودم نشسته زهرمار برج عین

.  بود گذشته داری خویشتن و ظاهر حفظ برای

 دندان روی مشتم تا کردم می تالش باید بیشتر

 ! عوضی لیاقت بی مردک.  نشود پیاده هایش

 که اش مسخره پوزخند آن با. آمد کنارم به یکبار

 . داشت بودن برنده توهم

 

 ! سرگرد سالم-

 

 نگاهم با.  خشم با ، غیض با.  کردم نگاهش فقط

 .آویختم می گردنش به را دار طناب داشتم

 



 محافط کار. کنم می کم رو زحمتت بزودی-

 توی. برمیدازم دوشت از رو نامزدم شخصی

 جشن قراره آینده ی دوهفته یکی همین

 وسیعر بزودی هم بعدش.  کنیم برپا نامزدیمونو

 از گفتم!  پاییز دار اختیار میشم من و گیریم می

 برای دیگه دوم شغل یه فکر به بگم بهت االن

 .باشی خودت

 

 : زد پچ گوشم نزدیک بعد

 چیه تو درد فهمم می خوب من و مردیم هردو ما-

!  جسمش و روح.  منه مال کمال و تمام پاییز! 

!  زنانگیش و لطافت!  دخترونگیش و زیبایی

.  نکن تالش بیهوده ؟ شی می که منظورم متوجه



 از االن همین وگرنه ، است بسته دستم  که حیف

 رسه می اما. کردم می ات قمع و قلع پاییز زندگی

 . زود خیلی. روز اون

 را مشتم بود نزدیک و گرفتم را اش یقه من و

 رادان و سینا وساطت با که بنشانم صورتش پای

. کردم نگاه را پاییز.  شد بخیر ختم مارال برادر و

 از رو غضب و خشم با.  کرد می نگاهمان نگران

 آتش داشتم باز. شدم آشپزخانه راهی و گرفتم او

 می پاییز جان به را ماهان حضور از ناشی خشم

 . بود سینا.  نشست ام شانه روی دستی.  ریختم

 



 با داری نیستی که بچه!  مرد کن کنترل خودتو-

!  خراب ش کله و جوونه اون. میوفتی در ها بچه

 . باش دار خویشتن تو

 

 توی آتیشی چه دونی نمی!  سینا فهمی نمی تو-

 ! برپاست روحم و مغز

 

 .فهمم می دارم کم کم گمونم-

 

. کرد اشاره مارال به. کردم نگاهش متعجب

 .دوختم او به را ام شده گشاد چشمان

 ! نه-



 

 ! آره … که کنم فک-

 

 و زبون بی توی داره که زبونی این با دختر اون-

 . میده قورت درسته رو مظلوم

 

 کنی؟ می کسب اطالعات برام راجبش-

 

 .کردم نگاهش تر دقیق

 ؟ سینا آره!  جدیه قضیه اینکه مثل-

 



 دلش واقعا انگار.  نگفت هیچ و زد لبخندی

 دو و سی دوست. خندیدم رویش به.  بود لرزیده

 . گرفت می سامان و سر داشت هم من ی ساله

 ! خودم به بسپر!  جمع خیالت-

 

 مناسب به ای ترانه ماهان ، روشنک اصرار به

 می نگاهش آشپزخانه از.  خواند فرزندشان تولد

 آواز و بود گیتارش نواختن مشغول.  کردم

 پاییز.  شد نمی کنده پاییز از نگاهش. خواندن

!  پاییز تماشای محو من.  بود تماشایش محو

 حرف یعنی شد؟ می خوشبخت ماهان با یعنی

 بود؟ درست مارال های



.  خواند می زیبایی های عاشقانه برایش ماهان

 در.  کرد می نثار عشق و خرید می ناز برایش

 و  دید می عشق و  دید می ناز پاییز از ، مقابلش

 خوش.  شد می نصیبش زیبایی ی دخترانه شرم

 گرانبهایی گوهر چه!  بحالش خوش آه!  بحالش

 می چنگ دلم به حسرت چقدر!  بود دستانش در

 می چقدر. آوردم نمی خود روی به و زد

 به خون ماهان دست در دستش و خواستمش

 و ناچاری و ضعف احساس چقدر.  کرد می دلم

 از چرا ؟ رفتم نمی چرا پس. کردم می بیچارگی

 زندگی

 



 نمی گور و گم را خودم و رفتم نمی دختر این

 من ؟ کردم نمی گوش را مارال حرف چرا ؟ کردم

 هیچ.  نداشتم نابرابر نبرد این در شانسی هیچ

.  گفت می را این پاییز های چشم!  شانسی

 ! بود رقیب تماشای محو عاشقانه که هایی چشم

 

 

   

                      ********** 

 

 

 پاییز



 

 

 

 انگار. بود شده شروع ما ی خانه ی تازه داستانِ

  سکون و آرامش روی نبود قرار هیچگاه خانه این

 رسمی مراسم برگزاری با پدرم.  ببیند خود به را

 این اصلی حرف مساله این و بود مخالف نامزدی

 . بود ما روزهای

 

 انگشتر اون.  کردین موافقت خودتون شما آخه-

 . رفته من انگشت توی شما موافقت با

 



 و رفتارت اون با تو ، نکردم موافقت من-

 دادم اجازه فقط من.  کردی مجبورم قهرکردنات

 بدردت اون بفهمی تا باشین باهم چندصباحی

 . خوره نمی

 

 فهمیدم من و بودیم باهم صباحی چند حاال خب-

 میشه؟ چی حاال.  خوره می بدردم اون

 

 نیست هم ماه یک تازه.  نشده چندصباحی هنوز-

 ؟ آخه ایه عجله چه. 

 

 اعالم رسما رو نامزدی این شما!  حسام بابا-

.  میاد خواستگار من برای داره مدام و کنین نمی



 عجله چه میگین وقت اون!  دار نامزد دختر برای

 ایه؟

 

 درست و خوب خواستگار اینهمه.  بیاد خب-

 الت اون به چسبیدی داری حسابی آدم و درمون

 !  مطرب

 

 نامزد.  دارم نامزد من بابا بیاد؟ خب بیاد؟ خب-

 ؟ کنی قبول خوای نمی چرا. ماهانه من

 

 رو نامزدی اسم فعال.  دیگه کن تمومش-

 .زوده هنوز. نمیاری



 

 تازه که ای مانتوفروشی از پیاده مارال همراه به

 بر نداشت خانه تا زیادی ی فاصله و بود شده باز

 زدم می غر داشتم مسیر اول از من و گشتیم می

 . کردم می گله پدرم از و

 

 بابام کردم نمی فکر. مارال شدم خسته دیگه-

 دادگاه فکر اینکه بخاطر اون.  بزنه رودست بهم

 تموم قهرمو و بیرون بندازم سرم از رو شکایت و

 فکر باش منو. داد رضایت خونه برگردم و کنم

 من میشه باورت.  اومده کنار ماهان با کردم می

 خونمون؟ کردم دعوت رو ماهان دوبار فقط کال

 اینکه ترس از.  بوده همایش بابا هم هردوبارش



 نامزدمو کنه ناراحت رو ماهان و بگه چیزی یه

 قسم حسامم بابا انگار. خونه کنم نمی دعوت

 ! بگیره حالشو خورده

 

.  برداشتین رو اول قدم که کن شکر خداتو برو-

 کردین نامزد نشده ماه یک تازه.  ها هولی هم تو

 همینطور هم اش بقیه.  کن صبر خورده یه. 

 .میشه درست

 

 : گفتم ناامیدانه و کشیدم آهی

 ! خداکنه-

 



 ساناز ی خونه در جلو کیه یارو اون ببینم-

 ماشین اون کنار که الته گنده ، مرده اینا؟همون

 .وایساده سفید مانند غول

 

 بیشتر لحظه به لحظه مارال تعجب درحالیکه بعد

 : داد را خودش سوال جواب شد می

 

 .سامانه اون خودم جان به.  سامانه اون … اون-

 

 . نبود سالی چند. میگی راست آره-

 



. عوضی الشی بود شده گور و گم سالی چند آره-

 معلوم. برگشته که سرشه تو چی نیست معلوم

 بکنه خالفایی چه و بزنه گندایی چه قراره نیست

 رفته.  شده چکاره که بودی شنیده.  محله این تو

 های پله هم سریع خیلی.  موبایل قاچاق کار تو

. شده باندشون رییس و کرده طی رو ترقی

 نذاشته جا به خودش از ردی هیچ االن تا المصب

 رقم هیکلی چه ببین. نداده پلیسا ی تله به دم و

 . قاچاق پول با زده

 

 : زد پچ مارال رسیدیم که ساناز ی خانه مقابل

 پاچمونو که االنه.  شو رد و کوری به بزن خودتو-

 .بگیره



 

 و قیافه که بود سامان.  بود درست مارال حدس

 درست کج کشتی توی مردان مثل را هیکلش

 می را آدم که بود عضالنی آنقدر.  بود کرده

 که آوری چندش های خالکوبی آن با.  ترساند

 به. میکرد خودنمایی بازوهایش و گردن روی

 .آمد صدایش ما دیدن محض

 

 احوالی یه ، سالمی یه!  کجا کجا خانوم ای!  اوه-

 کنین؟ نمی قدیمیتون محل بچه از

 

 : گفت مارال.  کرد ایستادن به مجبور را ما



 وقت چند که نه.  نشناختیمت تویی؟ سامان اِ-

 ! همین برای.  بود زده غیبت

 

 . برگشتم تازه ، ایران نبودم-

 

 .بااجازه. اومدی خوش خب.  اها-

 

 کنی؟ نمی احوال و حال خانوم؟ پاییز چطوری-

 

 بد و بدمنظر خیلی.  ترسیدم می او از بگویم باید

 سالم آرام و بردم فرو را دهانم آب.  بود رفتار



 می وجب را سرتاپایم هیزش چشمان.  کردم

 . نداشتم خوبی حس اصال من و کرد

 

 ساناز از تو راجب همه از اول برگشتم وقتی -

.  کردین بدل و رد حلقه ماهان با گفت.  پرسیدم

 . رسیدم دیر کمی متاسفانه

 

 : گفت و کرد زشتی ی خنده بعد

. شدی هلو.  شدی خوشگل خیلی!  راستی-

 . صاحابش مبارک

 



 را مارال دست و کردم اش حواله نگاهی خشم با

 .شدیم دور آنجا از و گرفتم

 

 ! عوضی چرون چشم کشه نمی خجالتم-

 

.  همن عین برادر و خواهر.  بود همینطور همیشه-

.  میشه دیوونه.  ها دیدیمش نگی ماهان به پاییز

 و ماهان. شده غولی چه کثافت دیدی هم االن

 نوچه و خودش ، رو محله پسرای کل و مانی

 شده آدمی بد. کنن می لورده و له زنن می هاش

 ! افتاد در باهاش نباید. شده خطرناک.

 

 ! مگه دیوونم. گم نمی بابا نه-



 

 که بود آمده سامان. بود ماجرا اول تازه این اما

 به ای زندگی قاچاق ی بادآورده پول با که. بماند

.  ببخشد نوایی و نان را ومادرش پدر و بزند هم

 زندگی ی گذشته های کاستی و کم و ها عقده که

 قاچاق گروه مارال قول به و. کند جبران را اش

 دور از را اش چی

 

 .  کند مدیریت و کنترل ،

 

 داشت ادامه چنان هم ماهان و من ی بسته روابط

 حتی. بزند دست من به گذاشتم نمی همچنان. 

 ها وقت خیلی.  شد می دگرگون حالم. کند لمس



 این اصال من.  انجامید می مشاجره به دیدارمان

 روابط.  نبود ای چاره هیچ اما.  خواستم نمی را

.  کرد می ام دیوانه ماهان لمسی و عاشقانه

 می حساس اوقات گاهی. کردم می گناه احساس

  گفتم می خود با و هست برادرم مثل او کردم

 ماهان به من که حسی و عشق همه این نکند

 از که دلیل این به هم آن ، باشد خواهرانه دارم

 ام شده بزرگ او با گی بچه دوران همان از ، ابتدا

 احساسم از دیگری تعریف اشتباه به من و. 

 شریک و همسر عنوان به کردم می فکر و داشتم

 را پوچ افکار این زود اما خواهم؟ می را او زندگی

 می کلنجار خودم با مدام و کردم می دور خودم از

 در و بعد دفعه که کردم می القا خودم به و رفتم

 بیشتر و کرد خواهم رفتار بهتر بعدی دیدار



 بهتر!  دریغ و افسوس اما.  بود خواهم او پذیرای

 ماهان اوقات گاهی.  شد می هم بدتر که شد نمی

.  برید می من از واقعا او و کردم می خسته را

 از سراغی دیدار، هر از بعد روز چند تا که جوری

 و شد می تنگ برایش دلم من و.  گرفت نمی من

.  آمد نمی دیدارم به و کرد می تنبیه مرا عمد به او

 بخت این به و کردم می گریه چقدر روزها آن

 بود شده گیرم دامن که ای روحی مریضیِ و بدم

 .  فرستادم می لعنت

 اوج در مرا ماهان وقتی ، اما خواستم نمی بخدا

 ذهنم در که کسی تنها ، زد می پس تنهایی

 می پر بودن او با برای دلم و شد می یادآوری

 می مرا و کرد می درکم که بود سرگرد کشید

 اینکار با و کرد می نشینی عقب ماهان.  فهمید



 و داشتنی دوست همیشه سرگردِ سمت به مرا

. خواستم نمی را این من. داد می سوق صبور

 بدم رفتار خاطر به ، زدم می تلفن ماهان به بارها

 او اما کردم، می عذرخواهی خودم از راندش و

 داشت حق. بخشید نمی راحتی به.  پذیرفت نمی

 پاییز من گفت می. بود شده خسته دستم از. 

 هم تو گفتم می. ام شده عوض. نیستم گذشته

 می خودم برای مرا قبال.  نیستی گذشته ماهان

 و بوسیدن ذکرت و فکر تمام االن اما ، خواستی

 و شد می ناراحت هم او.  است شده من لمس

 کوره از و کرد می تلقی خود به توهین مرا حرف

ِ  کشمکش و تنش در که یکبار حتی.  رفت می در

 و خسته او ، بودیم من نخواستن و او خواستن

 حرکت یک در ، بیهوده تالش همه این از درمانده



 از و نبود خودش دست دانم می که غافلگیرانه

 آرنج با که داد هل مرا چنان ، بود عصبانیت سر

 نفسم و کردم برخورد استودیو میز ی گوشه به

 ماهان.  بروم حال از بود نزدیک.  رفت درجا

 و خواست عذر و پاشید آب صورتم به ترسیده

 شده کبود آرنجم. کرد نفرین و لعن را خودش

 . بود

 نمانده دور هم سرگرد بین تیز دید از  مساله این

 ماجرا اصل که بود کشیده زبانم زیر از آخر و.  بود

 عصبانی چقدر بود فهمیده وقتی که وای.  چیست

 و فحش رگبار به من جلو را ماهان و بود شده

 بگوید حمید به خواست می باز و. بود بسته ناسزا

 دست من های التماس با که. بیاورد جا را حالش

 و مهربان همیشه سرگرد همین ، بود داشته نگه



 دیشب که!  توقع کم همیشه و گاه تکیه همیشه

 تماس من با ماموریتش محل از بار اولین برای

 نمی تماس هایش ماموریت در هیچگاه. گرفت

 و نبودم روبراه زیاد هم خودم حالیکه در.  گرفت

 :دادم جواب نگران ، بودم حال بی حسابی
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 گاه تکیه همیشه و مهربان همیشه سرگرد همین

 از بار اولین برای دیشب که!  توقع کم همیشه و

 در هیچگاه. گرفت تماس من با ماموریتش محل

 حالیکه در.  گرفت نمی تماس هایش ماموریت

 حال بی حسابی و نبودم روبراه زیاد هم خودم

 : دادم جواب نگران ، بودم

 

 چی چطوره؟ حالتون ؟ خوبید!  سرگرد سالم-

 زدین؟ زنگ چرا شده؟

.  میگیری ایراد زنم نمی زنگ!  خانوم سالم-

 ؟ میگیری ایراد هم میزنم



 

 راحت را خیالم و داد نمی بدی خبر گواهی لحنش

 :گفتم و خندیدم.  کرد

 

 به ، نمیزدین زنگ ماموریت توی هیچوقت-

 . شدم نگران و بود عجیب برام خاطر همین

 

 : گفت تر آرام کمی

 نگران خیلی.  عزیزم بپرسم حالتو زدم زنگ-

 فکرم اما... آد نمی خوشت تو دونم می.  بودم

 اون مثل هم ایندفعه اینکه.  بود مونده پیشت

 چطوری االن.  بود کرده درگیر مغزمو بشی دفعه

  شد؟ بد حالت هم ایندفعه ؟



 

 خجالت و شرم و شد منجمد هایم رگ در خون

 نجواگرانه صدای باهمان.  گشت مستولی من بر

 :داد ادامه

 

 پرسه فکرم تو همش. بود ششم و بیست امروز-

 جلو از کردم می کاری هر.  خانوم پاییز زدی می

 جلو بودی چسبیده.  رفتی نمی کنار چشمام

 ! دختر بودم نگرانت بدجور.  چشمام

 

 .دادم را جوابش خجالت با

 ! بهترم … خوبم من … من-



 

 :پرسید نگران

 آره؟.  بوده بد حالت پس-

 

.  نشدم الزم سرم ایندفه.  نیست نگرانی جای -

 . شد حل نبات چایی تا دوسه با

 

 نباته؟ چایی کار ی چاره پس.  شکر رو خدا-

.  بیارم اینجا از برات نبات عالمه یه باشه یادم

 . داره خوبی نباتای شهرش مرکز توی اینجا

 



 تمام هم سر پشت و دائم که بود خجالت این و

 . گرفت می بر در را وجودم

 

 پاییز؟-

 

 ! جان-

 

 نکرده؟ اذیتت … یارو اون-

 

!  دور و بود غمگین چه!  صدایش وای!  صدایش

 . درمانده و ناچار چقدر و

 



 برمیگردین؟ کی-

 

 زده؟ آسیب بهت دوباره دی؟ نمی جوابمو-

 

 . نشده چیزی یعنی.  نیست چیزی-

 

 چیکار.  هست چیزی یعنی میگی که اینجوری-

 ؟ شکسته گردن اون دوباره کرده

 

 ساده دعوای یه.  نیست خاصی چیز کنین باور-

 . بود

 



. بری پیشش مجبوری مگه.  برم قربونت آخه-

 موس به چطور ببین نگیر سراغشو دوهفته یکی

 .الکردار افته می کردن موس

 

 گردین؟ برمی کی نگفتین-

 

 . نمیشه اینجوری. کنم آدمش باید-

 

 : گفت و کشید عمیقی نفس بعد

 خبر میام که روزی.  میام دیگه روز پنج احتماال-

 .دارم کار باهات. بیرون بریم باهم شبش. میدم

 



 روشنک راستی.  باشه خب خیلی دارین؟ کارم-

 تا بیاین شما منتظره. داده ترتیب شمال ی برنامه

 خیلی.  سفر بریم باهم کنه هماهنگ باهاتون

 ؟ نه.  خوبه

 

 داری؟ دوست-

 

 .خیلی آره-

 

 میاد؟ هم عوضی اون-

 

 ! سرگرد-



 

 . کنم تحملش تونم نمی ثانیه یک حتی-

 

 تا منتظریم ماهمه.  رم نمی منم نیاین اگه بخدا-

 . ست آماده سفر مقدمات ی همه.  برگردین شما

 

.  برم باید من!  خوشگله خب.  بیام تا حاال-

 کارهای.  باش خودت مواظب فردا و امروز

 تختت تو و خونه بمون ترجیحا. نکنیا سنگین

 حق.  کنما می استنطاقت اومدم.  کن استراحت

 وگرنه.  بیرون بری خونه از فردا و امروز نداری

 و خوابی می گیری می فقط!  تو و دونم می من

 ؟ باشه. کنی می استراحت



 

 نشست هایم شانه روی خجالت عظیم حجم باز

 خاصی حالوت و شیرینی و گرفت گر هایم گونه و

 قدر آن.  شد نشین ته و کرد رسوخ قلبم در

 های نبودن که داشت حضور همیشه و بود همیشه

 حضورش آنقدر.  بود کننده دیوانه اش طوالنی

 که ، کننده خوش دل و جذاب و بود پررنگ

 بود سرگرد.  زد می ذوق توی خیلی نبودنش

 ! دنیا این در نداشت لنگه!  دیگر

 

 همان و بازگشت ماموریت از سرگرد بعد روز پنج

 ماهان به.  کرد دعوت شام صرف به مرا شب

 روم می سرگرد همراه به بگویم تا بودم زده زنگ



 نداده را جوابم اما ، دارد مهمی کار چون بیرون

.  برد می سر به قهر حالت در هنوز.  بود

 قبال. داد می عذابم و بود طوالنی قهرهایش

 نداشت امکان هیچگاه. نبود اینطور هیچگاه

 بود شده عوض ها تازگی.  نباشد من پاسخگوی

 دور.  بود کرده تغییر چیزها خیلی ها تازگی. 

 یک شماره های اولویت کودکی دوران از شدن

 احساس حاضر حال در من و. داد می تغییر را آدم

 و کارش به چیزی هر از بیشتر ماهان کردم می

 می اهمیت هایش کنسرت برگزاری برای آمادگی

 می حسادت هم گیتارش به اوقات گاهی. دهد

 .  بود همراهش همیشه آخر. کردم

 



 که مرا ، بود باران ستاره که چشمانی با سرگرد

 با. کرد می نظاره شدم می اتومبیلش سوار

 .شد نمی خالی لبخند از که لبهایی

 

 .اومدین خوش ؟ خوبین. امیر سرگرد سالم-

 

 بریم؟.  خوبم دیگه االن. خانوم پاییز سالم-

 

 . بفرمایید-

 

 افتاد راه به و فشرد نرمی به را گاز پدال و خندید

 : گفتم. کرد می نگاهم همش شام صرف موقع. 



 که نکشه طول ماموریتتون اینقدر خواستین می-

 ازم چشم نتونین که بشه تنگ برام دلتون اینقدر

 .بردارین

 

 ، آرایشی بدون و ساده و صاف اینجوری وقتی-

 نمیشه دیگه ، خانوم پاییز میشی تر خواستنی

 .برداشت ازت چشم

 

 بگین خواین می چی بشنوم نیست دلم تو دل-

 .منتظرم روزه پنج االن.

 

 داری نگه اسرار تونی می ببینم بگو-



 

 ! نه یا

 

 .کرد خانه ابروهایم روی ساختگی اخمی

 نتونستم؟ حاال تا مگه-

 

 و جمع حواس و فضول دوست اون مقابل در-

 تونسته کنم نمی فکر ات کش زبون زیر از حرف

 .باشی

 

 :گفتم شگفتی با و دادم سر بلندی هین



 مشیری دکتر بگین؟ خواین می مارال مورد در-

 گفته؟ چیزی

 

 آب لیوانی.  افتاد سرفه به و پرید گلویش در لقمه

 اینکه از بعد. دادم دستش به و ریختم برایش

 با شد قطع هایش سرفه و نوشید ای جرعه

 :گفت تعجب

 گفته من به فقط که بیچاره اون کجا؟ از … تو-

 کنم؟ تحقیق بود

 

 :گفتم و خندیدم

!  ضمن در. سرگرد نگیرین کم دست رو زنا ما-

 نگاه.  ضمیر سرّ از دهد می خبر رخساره رنگ



 به که توجهی و کرد می مارال به اون که هایی

 شک به رو مارال هم منو هم ، میداد نشون اون

 آقای.  بود درست حدسمون پس. بود انداخته

 ! شده درگیر دکتر

 

 ! ترسید زنها شما از باید واقعا-

 

 بدونه؟ خواد می چیا حاال-

 

 و تمام من و پرسید سواالت یکسری امیرعلی

 .دادم پاسخ کمال

 



 عادی روال قضیه این بذار. نگو مارال به فعال-

 . کنه طی خودشو

 

 : گفتم زده هیجان

 .میشه خوب چقدر بشه اگه. نمیشه باورم وای-

 

 آرومیه آدم کال سینا. کشه می طول. نکن عجله-

 کال. کرده تنظیم کُند دور روی رو کارهاش و

 جلو میره خورد خورد. کنه می کار اسلوموشن

 و عقلی العاده فوق. احتیاط با و محتاط کامال.

 که طور اون بذار. کنه می برخورد منطقی

 . جلو ببرن رو قضیه خوان می خودشون

 



 دوتا این که خوبیه فرصت شمال سفر ولی-

 . بشناسن رو همدیگه

 

 من برای من بدونِ پس!  شمال سفر گفتی آها-

 ! کنین می ریزی برنامه

 

 ! دیگه شمام وصی وکیل من-

 

 ! دنیامی ی همه تو-

 



 با.  کردم نگاهش باتعجب و گرفت پر ام خنده

 معطوف بشقابش به را نگاهش ، نگاهم دیدن

 .کرد اصالح را اش جمله و کرد

 

 ! منظورمه دوستی عالم تو-

 

 می.  چیست منظورش دانستم می خوب من اما

 را بحث.  دانم می که بداند نمیخواستم و دانستم

 :داد ادامه و کرد عوض

 

. میارم در رو پسره اون چال و چش بیام اگه من-

 .کنه هیزی کنم تحمل تونم نمی



 

 دوری. آمد یادم هایم غم ، ماهان یادآوری با

 تغییر متوجه سرگرد.  قهرهایش ، هایش کردن

 :پرسید ناراحت و نگران.  شد حالم

 کنه؟ می اذیتت شده؟ چیزی پاییز؟-

 

 تر جلو را سرش. دادم تکان نه حالت به را سرم

 :پرسید آرام و آورد

 دست بهت بازم!  بگو بهم راستشو پاییزم؟-

 کرده؟ لمست زده؟

 



 چند یاد.  دوید صورتم به اشک حرفش این با

 استودیو در تنها مرا که ماهانی و افتادم پیش روز

 … و بود آورده گیر اش

 

 آپارتمانش؟ بری کرده مجبورت-

 

 . نه-

 

 مضطربم داری پاییز کنی؟ می گریه چرا پس-

 ناراحتی؟ چی از بگو کنم می خواهش.  کنی می

 دستم. نشست کنارم و کرد عوض را اش صندلی

 انگشت با آرام و داد جای بزرگش دست در را



!  خدایا.  کرد نوازش را دستم پشت ، شصتش

 نوازشش با چرا ؟ شد نمی بد حالم چرا پس

 نمی دیوانه و عصبی چرا شدم؟ نمی منزجر

 نداشتم حساسیت شدن لمس به من مگر شدم؟

 !؟

 

 کرده؟ چیکار. عزیزم بگو بهم-

 

 قهر باهام … فقط … نیست  خاصی … چیز-

 … کنه می محلی کم.  کنه می

 

 پاسخگو تونی نمی خواستشو اینکه بخاطر-

 باشی؟



 

 می چی تو از من مگه میگه … میگه اون. آره-

 تو از من. خوام نمی که کامل … ی رابطه ؟ خوام

 اینا میگه. خوام می نوازش و بوسه و آغوش فقط

 بدیهی داری تو میگه.  نامزدیه هر مسلم حق

 بی خیلی تو میگه. گیری می ازم حقمو ترین

. شدی عوض خیلی.  خودخواهی خیلی.  انصافی

 سرگرد کنم می سعی خیلی … من … من

 … نمیشه بخدا… نمیشه.

 و گذاشت هایم دست روی را دیگرش دست

 :کرد نجوا صورتم نزدیک

 



.  کنی نمی اشتباهی کار تو. عزیزم باش آروم-

 صبری بی بخاطر اینقدر. نده عذاب خودتو اینقدر

 زجر خودتو دیگه یکی درک عدم و بودن هول و

 خوبی خیلی دختر تو.  کنی نمی بدی کار تو. نده

 که دختری ترین صادق و صاف و بهترین.  هستی

.  باش داشته باور رو خودت. شناختم حاال تا

 لیاقت بی اون آخه.  نده دست از بنفستو اعتماد

!  دنیا این توی کنه پیدا تونه می بهتر تو از کی

 اشکات حیف. نکن اون حروم اشکاتو بسه

 اینو ارزش هیچکس بودم گفته بهت نیست؟

. کنی بارونی شبخاطر چشماتو که نداره

 ! هیچکس

 



 و بود دستم کنار دستش که حین این در

 و خورد آرنجم به ساعدش کرد می نوازشش

 آن جای هنوز. برخاست نهادم از آهی ناخودآگاه

 ماهان که بود نشده خوب اول وحشتناک ی ضربه

 از دقیقا مرا و بود داده آب به دیگری گل دست

 کاری اینبار. بود کرده زخمی آرنج ی ناحیه همان

 شدت با مرا اینبار. درآورتر و تر عمیق و تر

 عالوه وارده ی ضربه اینبار.  بود داده هل بیشتری

 من و کرد می درد.  بود هم گردنم بر که دستم بر

 تر تیز اما. نفهمد سرگرد که بودم مواظب چقدر

 . بود حرفها این از

 

 ؟ رفت نفست هو یه چرا پاییز؟ شد چی-



 

 . نیست چیزی-

 

 ! هست چیزی یه چرا-

 

 هایش حدس و.  زد می هایی حدس داشت

 رگه و نشاند می خون به را چشمانش داشت

.  ساخت می هویدا صورتش در خشم از هایی

 .شد تمام غذاخوردنم تا کرد صبوری

 

 چی دستت ببینم خوام می. ماشین تو بریم-

 .شده



 

 را دستم.  شدیم سوار و رفتیم اتومبیل سمت به

 کبودی بادیدن. باالزد را ام مانتو آستین و گرفت

 آرن روی زخم و

 

 سه وار دیوانه.  شد ناراحت و عصبی چقدر جم

 نثار رکیکی فحش و کوبید مشت فرمان به بار

 .  کرد ماهان

 می عمیقی های نفس.  خورد می را خونش خون

 جرئت.  کرد می فکر چه به دانم نمی و کشید

 چه خواست می دانم نمی.  بزنم حرفی نداشتم

 و کرد روشن را اتومبیل ناگهان.  بگیرد تصمیمی



 راه به و کشید بیرون پارکینگ از حرکت یک با

 :پرسیدم ترس با. افتاد

 میریم؟ کجا سرگرد؟-

 

 : غرید هایش دندان میان از

 ! کنیم پا به خون که میریم-

 

 توقف ماهان آپارتمان جلو.  بود درست حدسم

 من سمت درِ و زد دور را اتومبیل. شد پیاده و کرد

 درخواست عاجزانه.  کردم نگاهش. کرد باز را

 .کردم

 ! برگردیم.  سرگرد خدا رو تو-



 

 ! کنم آدمش خودم باید ایندفعه!  نداره امکان-

 

 در.  کشید خود دنبال به مرا و گرفت را دستم

 رفتیم آخر ی طبقه به آسانسور با.  بود باز ورودی

 واحدش ی شماره حتی چطور که بودم متعجب. 

 و بود شده متورم گردنش رگ. داند می هم را

. بارید می آتش چشمانش از.  بود قرمز صورتش

 گر.  فشرد می و بود کرده مشت را دستانش

 پر. سوزاند می را دستم بدنش حرارت. بود گرفته

 دامان تا رفت می که خشونتی از پر.  بود خشم از

 صدادار هایش دندان میان از.  بگیرد را ماهان

 و بود کرده تنگ را چشمانش.  کشید می نفس



.  ترساند می مرا حتی که بود خشم از پر آنقدر

 . گذاشتم اش سینه روی را دستم

 

 !  خدا رو تو!  سرگرد-

 

 : گفت هایش دندان میان از خشمگین طور همان

 

 نداره امکان!  پاییز بیام کوتاه نداره امکان-

!  بکشمش باید.  بگیرم نادیده رو پستی اینهمه

 ! همینه حقش ، لیاقت بی اون

 



 آهنگ حالیکه در ماهان.  زد را اش خانه زنگ

 ی خواننده با همراه ای ترانه و بود گذاشته

 مانند ، گشاده رویی با کرد می زمزمه ایتالیایی

 با و کرد راباز در ، باشد مهمانی منتظر که کسی

 تخت به معطلی بی سرگرد.  خورد جا ما دیدن

 . کرد پرت خانه درون به را او و زد اش سینه
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 را او و زد اش سینه تخت به معطلی بی سرگرد

 اشک به چشمانم.  کرد پرت خانه درون به

 :زد فریاد ماهان.  بود نشسته

 

 کردی؟ پاره زنجیر!  عمو چته هوی-

 

 ! احمق شو خفه-

 



 که محکم آنقدر.  کرد صورتش نثار مشتی و

 کردم التماس گریان.  کرد کر را گوشم صدایش

. 

 ! خدا تورو!  سرگرد خدا رو تو-

 

 خود از دفاع فرصت حتی ماهان به.  شنید نمی اما

 را دوم مشت و کوبید دیوار به را او چنان. داد نمی

 را او یقه از.  رفت ضعف دلم که کرد شکمش نثار

.  کرد پرت کانتر های میله سمت به و گرفت

 : گفت می بیراه و بد و زد می فریاد فقط ماهان

 

!  روانی وحشی ؟ دوباره باز شده مرگت چه-

 ؟ کردن باز افسارتو دوباره



 

 ناموس آدمی؟ تو!  عوضی ببند کثیفتو دهن-

 فقط یا چیه؟ فهمی می زن داری؟ شرف حالیته؟

 ! شعور بی مهمه برات تنت پایین

 

 دهانش ی حواله مشتی و کرد حمله او به ماهان

 دوباره.  کرد تر جری را سرگرد مشت این. کرد

 جوری ، کرد پرت کانتر ی میله سمت به را ماهان

.  رفت نفسش و کرد برخورد میله با کمرش که

.  آمد نمی بر دستم از کاری هیچ و کردم می گریه

 شلوارش کمری از دستبندی سرعت به سرگرد

 ی میله به را ماهان دست دو هر و کشید بیرون

 .بست کانتر



 

 انداختی سرتو گاو مثل!  کثافت کن باز اینو-

 می هم دستبند ، مردم ی خونه توی اومدی پایین

 دستبند من به بخوای که هستی کی خر تو ؟ زنی

 ؟ احمق کنی می چیکار من نامزد با تو اصال بزنی؟

 

 ! ببر صداتو. شو خفه نزن مفت حرف-

 

 داشت. نداشت حد که بود عصبانی آنقدر ماهان

 شدنی آرام سرگرد.  کند می جا از را کانتر ی میله

 .رفتم ماهان سمت به.  نبود

 !  باش آروم خدا رو تو ماهان! ماهان-



 

 : زد فریاد ماهان

 کنی می چیکار عوضی ی مرتیکه این همراه تو-

 پاییز؟

 

 عقب به مرا و کشید مرا دست عصبانی سرگرد

 ایستاد بسته دست ماهانِ مقابل در خودش و برد

 آهن چشمانش از!  چشمانش وای!  چشمانش. 

 دست میان در را ماهان فک. ریخت می گداخته

 خودش سمت رابه صورتش و گرفت قدرتمندش

 :غرید هایش دندان میان از و چرخاند

 



 مگه.  ام شخصیش محافظ من رفته یادت مگه-

 آسیبی ترین کوچک اگه حالت به وای نگفتم

 و لت هام آدم که دفه اون مگه.  برسونی بهش

 که نخوندن منو پیغام ات گوش تو کردن پارت

 گُه دوباره چرا پس.  نکن تر دراز گلیمت از پاتو

 سر بالیی چه دیدی!  شرف بی خوردی اضافه

 نگاه حتی نبوده مهم برات اصال آوردی؟یا دستش

 کنی؟

 

 بیچاره. کوبید اش گونه روی شدیدی سیلی و

 بس از بود نمانده برایش رمقی دیگر!  ماهان

 با و نشست نمی پا از باز اما.  بود خورده کتک

 . کرد می تر عصبی را سرگرد حرفهایش



 

 از پاتو چرا تو مگه؟ ای چکاره تو!  چه تو به-

 تو مایی؟ آویزون چرا تو بُری؟ نمی زندگیمون

 تو!  زدی دید منو نامزد دست کنی می غلط

 نامزد دختر سر از دست که داری شرف خودت

 ! ناموس بی شرف بی داری؟ نمی بر دار

 

 از را تفنگش.  کند تحمل نتوانست دیگر سرگرد

 ماهان سر روی و کشید بیرون شلوار کمری

 را گردنش پشت دیگرش دست با و گذاشت

 : زد نعره خشم با و گرفت

 



 به وای بدوزمش؟ خودم یا بندی می دهنتو-

 اگه حالت به وای گم می دارم!  لیاقت بی حالت

 حتی اگه. بندازی  پاییز روی خراش یه فقط دیگه

 می ساقطت هستی از. بگذره سرت از فکرش

 تمام با رو تفنگ همین!  زده فلک بدبخت کنم

. کنم می خالی پوکت ی کله توی هاش گلوله

 !؟ مفهومه.  ریزم می خونتو

 

 و ثابت لرزشی ترین کوچک بدون سرگرد دستان

 وحشت با من و.  بود داشته نگه را اسلحه استوار

 و.  کردم می نگاه را اش اسلحه و او ، لرزان و

 که اقتداری و.  داشت حرکاتش روی که تسلطی

 و سر از که ای مردانگی و.  داشت رفتارش توی



 کرده الل را من که ای جذبه و. بارید می رویش

 : گفت دوباره.  شد نمی قانع دلش.  بود

 

. کردم غلط بگی نشنیدم!  صداتو نشنیدم-

 . کنم نمی اذیت پاییزو دیگه بگی نشنیدم

 

 : زد فریاد ماهان

 خودمون ما!  نیار کثیفت دهن به منو نامزد اسم-

.  بیایم کنار و کنیم مراوده هم با چطور دونیم می

 ! شرف بی نداره دخلی هیچ تو به

 



 کنم حالیت دیگه جور باید ؟ نه شی، نمی آدم تو-

 خالیت تو مغز حروم گلوله دوتا حقته ؟ خر کره

 ! حقته بخدا. کنم

 

 :گفتم کنان التماس و رفتم سرگرد سمت به

 دیگه.  فهمید.  سرگرد بسه خدا رو تو!  بسه-

 .کنین باز دستاشو خدا رو تو.  کنه نمی اذیتم

 

 :گفت عصبانی ماهان

 ! اینور بیا.  پاییز نکن رو مرتیکه این التماس-

 

 :گفت من به رو ماهان به توجه بی سرگرد



 … پاییز نکن ناراحت خودتو تو-

 

 استفاده سرگرد غفلت از ماهان لحظه همین در

 ی ضربه پا با بود بسته دستانش حالیکه در و کرد

 خون تا بود کافی همین.  زد او شکم به محکمی

 حرکتی با چنان ، تالفی به.  آید جوشبه سرگرد

 کرد وارد ضربه ماهان گردن به پایش با چرخشی

 ی میله و ماهان و شد کنده جا از کانتر ی میله که

 با کانتر کل و شدند پرت زمین روی باهم کانتر

 وحشت. شد پخش زمین روی وحشتناکی صدای

 زیاد چنان ضربه شدت. ماهان سروقت رفتم زده

 .است شکسته گردنش کردم می فکر که بود

 



 خوبی!  ماهان!  ماهان-

 

 ؟

 

 روی از زور به مرا و گرفت مرا دست سرگرد

 برد خروج در طرف به خود با و کرد بلند زمین

 : گفت ماهان به رو بعد.

 ! شدی آدم که شاید!  بمیر خودت درد به حاال-

 

 . کردم التماس

 بذارین.  نیست خوب حالش. سرگرد خدا رو تو-

 ! بمونم



 

 بیرون جیبش از را دستبند کلید. شنید نمی اما

 آسانسور درون به مرا.  انداخت کنارش و کشید

 . گریستم. زد را دکمه و کشاند

 

 . نبود خوب حالش-

 

 ! نبود نه-

 

 داشتم انتظار انگار. کردم نگاهش زده وحشت

 . است خوب ماهان حال بگوید و نکند تاییدم

 



 ! خدا رو تو. بمونم بذارین پس-

 

 صفت سگ این پیش نداره امکان. نکرده الزم-

 . مانی.  بیاد دوستش بزن زنگ.  کنم ولت

 

 او از و گرفتم را مانی شماره پاچه و دست

 مرا دست سرگرد.  بیاید ماهان وقت سر خواستم

 خواست.  کرد سوار مرا و کشاند اتومبیل تا

. برود عقب تا بود دنده روی دستش.  کند حرکت

 .گذاشتم دستش روی دست

 ! لطفا.  بیاد مانی تا!  بمونیم ، نه-

 



 مانی.  کرد خاموش را اتومبیل و داد بیرون نفسی

 ، رسیدنش محض به. رساند را خود دقیقه ده زیر

.  افتاد راه به و کرد روشن را اتومبیلش سرگرد

 که گفت.  زدم زنگ مانی به بعد ساعت نیم

 و کرده پیدا اسفناک وضعیت آن در را ماهان

 همان با را هایش دست.  شود بلند کرده کمکش

 و دست کرده کمکش و کرده باز کوچک کلید

 را اش پاره های لباس و بشوید را صورتش

 راضی ماهان کرده هرکاری گفت.  کند عوض

 و خورده مسکنی.  بروند بیمارستان به نشده

 . است خوابیده

 

 بود؟ بد حالش خیلی-



 

 غرورش انگار. بود بد روحیش حال بیشتر-

 کار پاییز؟ شده چی.  بود شده دار جریحه

 ؟ سرگرده

 

 .کردم سکوت

 

 کجایی؟ االن تو پاییز-

 

 مونی؟ می پیشش امشبو مانی. خونه میرم دارم-

 

 ! جمع خیالت. مونم می-



 

 را سرگرد بغض با کردم قطع که را گوشی

 حال در و بود فرمان روی دستش. نگریستم

 : گفت آرام. نگریست می را روبرو رانندگی

 ؟ شی تر آروم کم یک که جایی بریم خوای می-

 ورم صورتت ، کردی می گریه داشتی االن تا

 .کرده

 

 و قرمز دستش پشت و بود پاره لبش ی گوشه

 به هایش زدن مشت شدت از بود شده متورم

 ! ماهان

 

 . میاد خون داره تون لب-



 

 .نیست مهم-

 

 بود دمق و عصبی اینقدر چرا او حاال دانستم نمی

 به را مقصودش و بود زده را هایش کتک که او. 

 جواب در.  بود رسانده ماهان نظر و سمع

 :گفتم پیشنهادش

 خوام می. ریخته هم به اعصابم. ندارم حوصله-

 .خونه برم

 

 هم او.  راند مان خانه سمت به مخالفتی هیچ بی

 : گفت.  نداشت حوصله و حال انگار



 حفاظت برای فقط امشبو کارهای تمام من پاییز-

 چیز همه بی اون. کنی درک امیدوارم. کردم تو از

 هر هربار و کاری و کس بی تو کرده فکر واقعا

!  پاییز.  میاره در سرت خواد می دلش ای بازی

 جلو پا خودش تا نزن زنگ بهش.  نرو سروقتش

 نکن پوچ و هیچ منو امشب زحمات لطفا.  بذاره

 امشب اتفاقای موافق تو کنه فک نکن کاری.

.  کاسه همون و آشه همون باز وگرنه. نبودی

 مانی از بودی نگران … براش اگر ؟ متوجهی

 باش نداشته تماس خودش با اما.  بگیر سراغشو

 پیش پا خودش نشده دوروز.  نباش هم نگران. 

 ! کرده غلطی چه دونه می خوب چون.  میزاره

 



 که بود لبش زخم روی نگاهم.  دادم تکان سری

 دستم روی دست.  آمد می خون همچنان

 : گفت متاسفی لحن با و گذاشت

 من کارای بخاطر امشب اگه متاسفم!  پاییز-

 .شدی اذیت و ترسیدی

 

 می.  دادین نمی خرج به خشونت اینقدر کاش-

 رابطه … اما ، منه خاطر به اینکارا ی همه دونم

 بیخ داره.  میشه دار مشکل داره ماهان و شما ی

 رو تنش اینهم طاقت من سرگرد.  کنه می پیدا

 بی و آروم زندگی یه دلم. شدم خسته.  ندارم

 . خواد می دردسر

 



 لحن چه با و.  نگریست چشمانم عمق در

 : گفت جانسوزی

 نمی!  پاییز خوام می اینو چقدر منم دونی نمی-

 !  دونی

 

 کرد می ریش داشت را دلم لبش ی گوشه پارگی

. 

 . میاد خون داره تون لب -

 

 .نیست مهم گفتم-

 



 دستش به و آوردم بیرون کیفم از دستمالی 

 :گفت و زد پس را دستم. دادم

 ! نیست نیازی که گفتم-

 

 به. داشتم نگه مقابلش در را دستمال مصرانه

 روبرویش دوباره و کرد نگاهم ام جدی ی قیافه

 . نگریست را

 ! خواد نمی گفتم-

 

 هستین؟ عصبانی چی از-

 

 . نگفت هیچ.  زد پوزخندی



 ! کشتینش می داشتین.  بودم نگرانش خب-

 

 کمربندم.  شدم کار به دست خودم.  نگفت هیچ

 و شدم خیز نیم صندلی روی از و کردم باز را

 خم رویش ، اتومبیل حرکت حین در همانطور

 .کردم پاک را لبش ی گوشه و شدم

 ! کنیم می تصادف دختر نکن-

 

 همین و آشه همین نکنین پاک خون از لبتونو تا-

 . کاسه

 

 .بودم گرفته را دیدش مقابل



 ! سرجات برگرد!  پاییز نکن-

 

 را اش زخمی لب تمام ی حوصله با من اما

 درست را روبرویش چون. کشیدم می دستمال

 گودال یک توی تاالپی را ماشین دید نمی

 شوم پرت آغوشش به من شد باعث و.  انداخت

 دهم نشان العملی عکس بتوانم من اینکه از قبل. 

 از اتومبیلی ، کنم بلند سرگرد روی از را هیکلم و

 در عیاش جوان تا چهار سه که گذشت کنارمان

 : زد داد سرگرد به رو آنها از یکی.  بودند آن

 



 مام واسه خدا!  پسر بحالت خوش اووووه-

!  بعد خونه برسی کن صبر حاال.  کنه نصیب

 ! صلوات ندی کشتن به خودتو

 

 کنار از زنان قهقهه و گرفتند را گازش و

 

 متوقف ای گوشه را اتومبیل سرگرد. گذشتند ما

 خودم کردم می تالش داشتم. بودم شرمنده. کرد

 در او اما. برگردم سرجایم تا کنم بلند رویش از را

 جایی تا را اتومبیل صندلی ، ناگهانی اقدام یک

 و او بین من حاال و کشید جلو میتوانست که

 توانستم نمی و بودم کرده گیر اتومبیل فرمان

 در عمال. کنم خارج وضعیت آن از را خودم



 چسبیده او به سینه به سینه و بودم آغوشش

 او به اینقدر که از کشیدم می خجالت.  بودم

 خورده گره هم در مان ی باالتنه و بودم چسبیده

 . بود

 . سرگرد کنین آزاد رو صندلی-

 

 تُخسی صدای با و برد باال را ابرویش تای یک

 : گفت

 .نیست تدبیر را خودکرده-

 

 نه او.  نداشت فایده کردم می تقال قدر هرچه

 رویم بیشتر را خودش که کرد نمی کمکی تنها

 ، سینه به سینه بر عالوه دیگر حاال. بود کرده خم



 اتومبیل اتاقک چراغ. بودیم هم صورت به صورت

 در را صورتم مهتاب نور زیر و کرد خاموش را

 های نفس.  نشست تماشا به حالت همان

 نمی هیچ و. ریخت  می صورتم توی را گرمش

 اتفاقی چه است قرار دانستم نمی من و!  گفت

 می خودم از که ، نه او از.  ترسیدم می اما.  بیفتد

 ، او با خلوت در و ، او کنار در من.  ترسیدم

 اگر ، دفعات به و.  بودم نداده پس خوبی امتحان

 می پیش کجا تا نبود معلوم بود نکشیده پس او

 مرگم چه دانم نمی.  بود حسی چه نمیدانم. رفتم

 و لمس از نفرت" مزخرفِ حس آن حتی. شد می

 ، شد می محو کامال لحظات این در هم "نوازش

 . نداشت وجود من در هیچوقت از انگار که جوری



 دایره در که مرا.  داشت هم ای جذبه چه المصب

 و کور آدمهای مثل دیگر داد می قرا اش جذبه ی

 در سبزش چشمان برق.  شدم می اراده بی و کر

 آن در.  بود کرده هیپنوتیزم مرا شب تاریکی آن

 کرد لمس را گردنم زیر دستش ، مخوف تاریکی

 سرم از را آن و کرد باز آرام را ام روسری گره و

.  کرد باز سرم پشت از را مویم گیر بعد.  داد سُر

 و ریخت دورصورتم دورتا آبشار مثل هایم فرفری

 محو لبخندی با مشتاقانه.  گرفت قاب را صورتم

 دو هر.  نگریست می را موهایم و صورت تمام

 صورتم طرفِ دو از.  برد فرو موهایم در را دستش

 نفسش!  بار چند!  اول از دوباره و سرم پشت تا

.  زد می بیرون حرارت اش سینه از و بود گرم

 و لغزید می موهایم میان در هنوز دستانش



 ته از صدای با.  بود چشمانم قفل چشمانش

 :گفتم چاهی

 کجاست؟… حواستون.  سرگرد کنین آزادم-

 

 :گفت لب زیر

 مگه.  جاگذاشتم سرم پشت جایی حواسمو-

 آدم برای هم حواسی چشمها این و موها این توبا

 نازک چشم پشت و ناز های اخم این با میزاری؟

 اونو سنگ اینقدر دیگه نبینم!  برو دل تو کردنای

 جوری دم می قول بهت وگرنه!  ها بزنی سینه به

  … که دربیام خجالتت از

 



 آرام را دستانش بعد.  داد بیرون کالفه را نفسش

 قبل حالت به را صندلی و کرد آزاد موهایم میان از

 و کرد بلند خودش روی از مرا راحتی به. برگرداند

 .برگرداند سرجایم

 

 خود بی خودم از و نکرده دیوونم تا موهاتو ببند-

 . نشدم

 

 در اش داری خویشتن و رفتار از حالیکه در

 و کردم جمع سرم پشت را موهایم بودم شگفت

 .  بستم را مویم گیر ، اش وقفه بی نگاه حجم زیر

 



 کسی تا!  عزیزم کن سرت تو روسری حاال-

 کور چالشو و چش دم نمی قول گرنه و!  ندیده

 .نیارم اون سر آوردم ماهان سر که بالیی و نکنم

 

 پارادوکس اینگونه که بود سرگرد فقط و فقط

 و خشونت آن.  کرد می زده شگفت مرا رفتارش

 این ، کجا ماهان ی خانه در عصبانیت و خشم

 دریغ بی و وقفه بی محبت و عطوفت و مهربانی

 ! کجا
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 بزور تا ، کرد اصرار و کرد اصرار آنقدر روشنک

 به روزه سفرچهار یک. نمود سفر به راضی مرا

 می فکرش در چه روشنک دانم نمی. شمال

 آدمهای از بعضی داد نمی تشخیص که گذشت

 آنها نباید و آیند نمی هم به رقمه هیچ گروه این

 ماهان و من مثل ها بعضی. داد قرار هم کنار در را

 حضور از و بودند شده مچ باهم کامال بقیه البته! 

 با که سینا مثل. رسیدند می نظر به راضی یکدیگر

 .  بود کرده استقبال سفر این از باز آغوش

 از و شویم جمع رادان ی خانه مقابل همه بود قرار

 با سینا و من.  بیفتیم راه هم اتفاق به همانجا

 ، زود خیلی صبح و بودیم سفر راهی من اتومبیل

 ما از بعد. رسیدیم همه از زودتر نزده سپیده

 مانی و مارال و پاییز. رسید راه از ماهان اتومبیل



 ورم هنوز صورتش و سر.  داشت خود همراه به را

 به غیضی سر از نگاه.  بود کبود کمی و داشت

 قصد کدام هیچ که جوری ، انداختیم یکدیگر

 دوئل به نگاه با که انگار. نداشتیم آمدن کوتاه

 گوش را حرفم پاییز دانم نمی. بودیم پرداخته

 هم شاید.  نه یا بود کرده داری خویشتن و کرده

 به. بود رفته سراغش به بدو بدو فردایش همان

 از بودم خوشحال من اما.  بود نامزدش هرحال

 دستش کار حساب که بودمش زده آنقدر اینکه

 ! چیز همه بی مردک بیاید

 جاده مسیر از.  بود پاییزی سرد روزهای از یکی

 خم و پیچ پر ی جاده این. کردیم حرکت چالوس

 که عاشقانه ی جاده این ، ساز خاطره و باریک و

 زمان هر از زیباتر بسیار رنگ هزار پاییزِ در



 های صخره و عمیق های دره با.  نمود می دیگری

 مرطوب همیشه و مه از پوشیده سراسر و سنگی

 البرز کوه رشته دور دورتا وار زنجیر که ای جاده. 

 خود مالکیت تحت را او انگار و بود برگرفته در را

 پاییز من که  وقتی مثل درست.  داد می قرار

 و گرفتم می بازوانم میان در وار حصار را خودم

 وجودش جای جای بر شدیدی مالکیت احساس

 دستم کنار االن ، پاییز جای چقدر.  کردم می

 مردک آن دست کنار نشستنش چقدر!  بود خالی

 پاییز و آمدند نمی بهم چقدر.  زد می ذوق توی

 ! فهمید نمی را این …

 بودم کرده بینی پیش که چیزی از زودتر

 بساط رادان، پدر ویالی سرایدار. رسیدیم

 نمانده چیزی ناهار وقت به هرچند ، را صبحانه



 های اتاق در.  بود کرده برپا تراس روی ، بود

 میز دور زود خیلی و  جاگرفتیم دوم ی طبقه

 سوم ی طبقه زیبای و بزرگ تراس در صبحانه

 را بافتش شال پاییز.  شدیم جمع هم دور ویال

 دل این. بود سردش.  بود پیچیده خودش دور

 و بکشم آغوشش به خواست می چقدر ام آشفته

 را پاییزم جوری.  کنم گرمش بازوهایم میان در

 خجالت سرمایش از پاییز فصل که کنم بغل

 که ، بود چسبیده پاییز به چنان او اما.  بکشد

.  کرد می سخت برایم را موضوع این تصور حتی

 کثافت شود حل او در خواست می انگار که جوری

 مسلط خود بر باید!  کرد می را ها اینکار عمد به. 

 همه برای را سفر داشت احتمال وگرنه ، شدم می

 بچه من مگر گفتم می خود به مدام.  کنم زهرمار



 کوره از و برآشوبم گانه بچه حرکات این با که ام

 اجازه سال بچه اویِ به دادنم وا با نباید ؟ بروم در

 اما.  بدهم او به گانه بچه و مسخره رفتارهای ی

 حساس واقعا من اینکه. بود دیگری چیز واقعیت

!  خوردم می حسرت و کردم می حسادت.  بودم

 ماهان!  بکنم دو آن از را چشمم توانستم نمی و

 مقابله من با تواند نمی بازو زور با که بود فهمیده

 می تا و!  چرا پاییز طریق از اما ، کند مثل به

 هم و روشنک ی خانه در شب آن هم توانست

 پاییز به چسبیدنش با را سفر مدت این تمام

 هم را پاییز داشت که آنقدر.  کرد می تالفی

 پایین پاییز کمر دور از دستش.  کرد می معذب

 گاهی.  گذاشت می دهانش در لقمه.  آمد نمی

.  بوسید می تندی و سریع را اش گونه اوقات



 هزاران بودم حاضر!  کرد می ام دیوانه داشت

 های بازی مسخره این شاهد ولی بخورم مشت

 که هایی بازی مسخره.  نباشم تحمل غیرقابل

 متوجه پاییز.  کرد می رو و زیر را اعصابم تمامی

 سعی و بود شده میرغضبم و خیره های نگاه

.  گذاشت نمی او اما.  بگیرد فاصله او از داشت

 که جوری.  بخورد جم متر میلی یک گذاشت نمی

 : گفت طعنه به رادان سر آخر

 

 ! حاال نخوری پاییزو صبحانه جای به-

  

 نگاه و شدم بلند صبحانه سرمیز از همه از زودتر

 اتاق به.  شد راهم ی بدرقه پاییز ی خیره



 را مرگم ی کپه تا رفتم سینا و خودم مشترک

 نمی اصال. گیرم آرام کمی که شاید ، بگذارم

 آمده. ام آمده  مسخره سفر این به چرا دانستم

 بی آن ی سرخورده های گشایی عقده که ام

 قبول را روشنک اصرار کاش کنم؟ تحمل را لیاقت

 من و نبود ماهان جمع این در کاش.  کردم نمی

 بگذرانم وقت پاییز با ای ذره حداقل توانستم می

 کاش. بود برنگشته کوفتی مسافرت آن از کاش. 

 ! نداشت وجود ماهانی اصال

 و است آش همین سفر آخر روز تا که دانستم می

 .  کند نمی رهایش ثانیه یک حتی.  کاسه همین

 االن همین ، نبود جمع این به احترام بخاطر اگر

 می باز تهران به و کردم می جمع را وسایلم



 و حال خواستم نمی. شد نمی که حیف اما. گشتم

 حسابی ، جمع این افراد.  کنم خراب را هوایشان

 با

 

.  گذشت می خوش بهشان و بودند شده مچ هم

 و شاد جمعِ این ی افتاده جدا ی تکه تنها انگار

 هیچگاه نبود قسمت که من.  بودم من دوستانه

 .ببینم را واقعی شادی روی

 دستورات مطبش منشی به داشت درحالیکه سینا

 قطع که را گوشی.  شد اتاق وارد داد می را الزم

 :گفت غرزنان بودم کشیده دراز که من به رو کرد

 ! گذاشت تنهاشون نمیشه هم روز یه-

 



 بودم خیره سقف به حوصله بی که من به بعد

 : گفت

 ! ساحل لب بریم شو آماده!  پسر پاشو-

 

 .برین شما ، ندارم حوصله-

 

 .نشست کنارم

 تا اون بمونی؟ همینجوری خوای می سفر آخر تا-

 بهش باید.  اعصابته روی همینجوری سفر آخر

 آوردنی؟ کم آدم تو شده؟ موفق که بدی نشون

 



 تحمل رو پاییز به نزدیکیش اینهمه تونم نمی-

 احمقا مثل باید اینکه از شم می دیوونه دارم.  کنم

 مگه آخه. نیست مهم برام بدم نشون و کنم رفتار

 اینقدر داره امکان مگه ؟ نباشه مهم برام میشه

 برای ؟ نکنم دق من و بچسپونه بهش خودشو

 .  بهتره نبینم و نیام همین

 

 سال اینهمه!  هستیا جالبی آدم عجب هم تو-

 این با دختر این حاال. نلرزوند دلتو دختری هیچ

 کنی می چیکار … دار نامزد اونم ، سنی اختالف

 ؟ علی امیر تو

 ! دونم نمی واقعا.   دونم نمی-

 



 :گفتم و نشستم سرجایم بعد

 گند.  اَه!  بیام کردم قبول چرا دونم نمی اصال-

 .برگردم که شد می کاش!  سفر این به بزنن

 

 و تاخت برای را میدان برگردم اگر دانستم می اما

 می را همین هم او.  کنم می خالی ماهان تاز

 رژه اعصابم روی داشت خاطر بهمین ، خواست

 فرصت پاییز با بودن تنها روز چهار.  رفت می

 کارهای انجام و دادنش جوالن برای نبود کمی

 های ممنوعه به یافتن دست مثال.  مزخرفش

 کردن فتح و  برقراری برای کردنش قانع و پاییز

 می!  عوضی خوانده کور.  هایش دخترانگی

 های دخترانگی گرفتن فکر حتی اگر کشمش



 .گذارم نمی اش زنده!  کند خطور ذهنش به پاییز

 می حتی که آنقدر.  هستم عصبی چقدر که آخ

 .کنم پودر هایم مشت با را بتونی دیوار یک توانم

 داشت و بود آمده بیرون حمام از تازه سینا

 صدا به اتاق در که کرد می خشک را موهایش

 کشیده دراز حوصله بی بیرون لباس همان با.  آمد

 و بودم گذاشته پیشانیم روی را ساعدم و بودم

 در سینا.  بودم خیره سقف به فکر غرق همچنان

. کرد داخل به دعوت را در پشت فرد و کرد باز را

.  شد وارد و کرد تشکری که بود پاییز صدای

.  کردم نگاهش و برخاستم جایم از متعجب

 لقمه برایم.  داشت دست در کوچکی بشقاب

.  کشید می خجالت و بود پاچه دست.  بود گرفته

 .  سینا حضور بخاطر بیشتر



 

 صبحانه … که دیدم… که دیدم …راستش-

 ! ببخشید...  بیارم براتون اینو گفتم ، نخوردین

 

 به و گذاشت تختم کنار عسلی روی را بشقاب و

 این با.  شد خارج اتاق از تر تمام هرچه سرعت

 سینا!  کرد می آب را دلم که اش ناشیانه حرکات

 :گفتم.  کرد می نگاهم لبخندزنان

 !؟ نداشت دوست رو دختر این میشه بنظرت-

 

 :گفت و گرفت وسعت سینا ی خنده

 ! کنه بخیر رو عاقبتتون و آخر خدا-



 

. بخوابم کردم سعی هم من رفتند که آنها

.  شدم بیدار وحشتناکی سردرد با بعد دوساعت

 های خواب چه. بودم خوابیده ناآرام چقدر

 شده حساس اینقدر کی از. بودم دیده پریشانی

 بلکه. گرفتم دوش و شدم بلند سختی به. بودم

 و نبود تاثیر بی گرم آب دوش. شوم تر آرام کمی

 کمرم دور را حوله.  کرد تر آرام را سردردم کمی

 هنوز و بود ظهر. شدم خارج حمام از و بستم

 کرد می غلطی چه دانستم نمی. بودند بازنگشته

 با مدت تمام و بود آورده گیر فرصت که حاال

 به مرا اعصاب چطور بچه الف یه ببین.  بود پاییز

 . گرفت می بازی



 آرامش اصال و بود پاییز پیش فکرم حالیکه در

 خطرناک مردک آن با نکند اینکه از نداشتم خاطر

 از را حوله و کردم سشوار را موهایم ، بماند تنها

 گوشه.  گذاشتم آویز روی و کشیدم بیرون کمر

 ایستاده زیر لباس یک با تنها ، کمد کنار اتاق ی

 که بپوشم و بردارم لباس خواستم می و بودم

 نمایان در چهارچوب در پاییز و شد باز در ناگهان

.  خوابم که کرد می فکر و دید نمی مرا.  گشت

 اینکه از بعد اما.  بود تخت سمت تماماً نگاهش

 در را نگاهش گرانه جستجو ندید تخت روی مرا

 کمد کنار برهنه همانطور مرا و چرخاند اتاق تمام

 ، وضعیت آن در من دیدن با!  پاییز بیچاره.  یافت

 هینی چنان!  خجالت از بیفتد پس بود نزدیک

 کردم گمان که شد قرمز لبو مثل آنچنان و کشید



 اتاق از چطور دانست نمی.  کند غش است االن

 خروج راه پاچگی و دست شدت از حاال و بگریزد

 شدت از بود نزدیک یکبار.  بود کرده گم را

 یکبار و کند برخورد دیوار به صورت با هراسانی

 با و یافت را در باالخره که بخورد لیز بود نزدیک

 من و.   شد خارج اتاق از تر تمام هرچه سرعت

 دنبالش بروم خواستم. بودم ایستاده همانجا مات

 و تیشرت سریع.  نیست تنم لباس آمد یادم ،

 حسابی و آمد دستم دم که ای خانگی شلوار

 را او.  شدم خارج اتاق از و پوشیدم را بود جذب

.  بود تنها.  یافتم شومینه کنار نفره دو مبل روی

 به لب.  رسیدم او به تا کردم تر آرام را هایم قدم

 توی شرم قرمزی از اثراتی و بود کشیده دندان

 . بود ندیده مرا هنوز. بود هویدا صورتش



 

 پاییز؟-

 

 صورتش به شرم باز و کرد نگاهم زده خجالت

 دوید

 

 این در کردن شیطنت چقدر. نشستم کنارش. 

 شنگی و شوخ صدای با.  چسبید می لحظات

 :گفتم

 میشه مرد یه اتاق وارد نزده در که کسی سزای-

 ! همینه

 



 :گفت زده خجالت.دزدید می من از را نگاهش

 که اومدم. خوابین هنوز کردم فک …من … من-

 تو … من خدای وای … و کنم بیدارتون …

 … که ندارم شانس... رسیدم لحظه بدترین

 

 سرگرد که شانسی خوش خیلی شایدم-

 … دیدی حالت اون توی منو مثل خوشتیپی

 

 به مشتی.  کرد می نگاهم شده گشاد چشمانی با

 :گفت تشر و اخم با و زد بازویم

 

 ! ها نیومد بدتون شما انگار-



 

 خوشگل و ناز دختر یه بیاد بدش که کیه-

 بزنه؟ دید هیکلشو

 

 :گفت کشید می جیع تقریبا داشت درحالیکه

 .اومدم اتفاقی که گفتم. نزدم دید من-

 

 فرقی خیلی.  یکیه دوتا این من نظر به!  حاال-

 کرد؟ جلب نظرتو. ببینم بگو حاال.  نداره باهم

 اومد؟ خوشت

.  بود شده تر قرمز هم لبو از صورتش که بخدا

 پوست روی از حرارت کردم می احساس



 از زده خجالت. زند می بیرون دارد  صورتش

 را دستش. برود و کند فرار که برخاست کنارم

 آنقدر.  نشاندم دوباره را او شدت به و گرفتم

 دست از بدون.  شد پرت بغلم توی که شدید

 اجازه و کردم حلقه دورش را دستم فرصت دادن

 تقالهایش. ندادم او به حرکتی ترین کوچک ی

 رخ نیم و کرد نمی نگاهم حاال.  نداشت ای فایده

 شقیقه روی را پیشانیم.  بود من روبروی جذابش

 با و هایش گونه روی را هایم لب و گذاشتم اش

 :زدم پچ خشم

 

 یا گفتم!  نبوسه هاتو گونه دیگه بودم نگفته مگه-

 !؟ نگفتم



  

 روی نشدنی وصف حسرتی و حرص با را لبانم و

.  بوسیدم محکم را اش گونه و لغزاندم اش گونه

 بوسه!  صدادار و طوالنی و عمیق!  بار ده شاید

 در خشم چقدر!  داشتم حرص چقدر!  آبدار هایی

 خواستم می چقدر!  بود دوانده ریشه وجودم

 دست کثافت آن که جاهایی تمام و ببوسمش

 پاک خودم های لمس با را کرده لمس و گذاشته

 : گفت ملتمسانه!  کنم

 

 ! توروخدا!  راهن تو!  رسن می االن!  سرگرد-

 



 خودم به بیشتر و کردم حلقه کمرش دور را دستم

 به اش گونه از را لبهایم که همانطور و فشردمش

 غیض و خشم با باز کشیدم می گردنش سمت

 : زدم پچ

 

 گذاشتی چرا.  نزنه دست بهت نگفتم مگه-

 گذاشتی چرا! ؟ ها کنه؟ حلقه کمرت دور دستشو

 مگه! ؟ ها.  بده فشار و بکشه دست پات روی

 می اجازه چرا! ؟ دی می اجازه چرا!  لعنتی نگفتم

 !؟ دی

 

 با.  بوییدم می و  بوسیدم می را گردنش تمام و

 نمی سیر!  عشق با!  هوس با!  خشم با!  حرص



 نمی سیر بویش و او از!  شدم نمی سیر!  شدم

 میان در و بود افتاده گریه به تقریبا دیگر!  شدم

 . نداشت ای چاره هیچ دستهایم

 

 تو.  هستین عصبی االن!  خدا رو تو!  سرگرد-

 می ماهان االن کنین ولم.  نیستین خودتون حال

 ! رسه

 

 از دست و بمیره میشه کی.  روحش تو تف-

 ! عوضی کثافت برداره سرت

 



 عمیقی نفس.  کرد می التماس داشت دیگر

 میان از و کردم رهایش خشونت با و کشیدم

 :غریدم هایم دندان

 

 بینی می وقتی من پیش اومدی کردی خود بی-

 بینی می.  بده حالم که بینی می!  اینجوریه حالم

!  ها ؟ سروقتم میای چرا.  شم می دیوونه دارم که

 باشه پیشت بیشتر هرچی کثافت اون!  پاییز ببین

 تنها از بیشتر ، بزنه دست بهت بیشتر هرچی و

 نمی اصال چون فهمیدی؟.  کن حذر من با شدن

 که کاری تا کنم کنترل خودمو که بدم قول تونم

 مفهومه؟. بکنم و نباید
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 :گفتگو و بحث گروه
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 من رفتار خشونت و گویی درشت از درحالیکه

 : گفت زد می حلقه چشمانش در اشک



 چه من زنین؟ می حرف اینجوری من با چرا-

 پای دارین رو دیگه کس گناه باز دارم؟ گناهی

 منه؟ تقصیر اینا مگه.  ذارین می من

 

 و شدم بلند جایم سر از عصبی شکلی به ناگهان

 :زدم فریاد  وار التیماتوم

 تقصیر.  توئه تقصیر همش.  توئه تقصیر آره-

.  بشم دیوونه من و کنه لمست میزاری که توئه

 توئه تقصیر.  نمیزنی پس دستشو که توئه تقصیر

 حواست و داری هوامو و من سروقت میای که

!  پاییز کن روشن خودتو تکلیف. هست بهم مدام

 بیرون بنداز زندگیت از حسابی و درست منو یا

 … یا …یا



 

 می برق چشمانش در بوضوح اشک دیگر حاال

 : گفت ناباورانه و شد بلند. انداخت

 کنم چیکار باید آخه. فهمم نمی … من … من-

 تا دو این من!  من دوست شما و منه نامزد اون ؟

 نامزد هم کسی شه نمی کردم؟ قاطی هم با رو

  دوست؟ هم باشه داشته

 

 دلم پای من وسط این.  شد می که بخدا. میشد

 داده وا احمقانه و بودم کرده خطا و بود لغزیده

 عاقبت گرفتن نظر در بدون که بودم من.  بودم

 فراتر ناب اتفاقاتی کردن تجربه به او با ، ماجرا

 . بودم زده دست دوستانه ی رابطه یک از



 

 واقعا دونی؟ می خودت دوست منو تو دوست؟-

 سر از تو و من که تجربیاتی دوست؟ فقط پاییز؟

 آره؟ گذرونن؟ می سر از ها دوست رو گذروندیم

 

  … خب … خب-

 

 عصبی نگاهش.  کرد نگاهم فقط.  نداشت جوابی

 میلی چند در و  رفتم سمتش به.  کرد می ام

 :گفتم شمرده و.  کردم توقف صورتش متری

 



 و تو ، دوست یک از بیشتر خیلی من لعنتی-

 می.  کردم لمست و دیدم رو تو های ممنوعه

 میدونی کنه؟ می چیکار من با ها خاطره این دونی

 رسونه می قتل به روز هر منو بوسیدنت ی خاطره

 از شم می دیوونه میدونی کنه؟ می زنده دوباره و

 نداشتنت و نزدیکی اینهمه از نداشتنت؟ و بودنت

!  پاییز میرم می دارم هرروز و هرروز و روز هر

 خواسته!  لعنتی بفهم چشمامو توی حرف!  بفهم

 آور عذاب مرد یک برای چیز هیچ!  بفهم دلمو ی

 تو بزنه هربار و هربار و هربار که نیست این از تر

 جسمی و روحی های خواسته تمام و قلبش سر

 ! بگیره نادیده خودشو

 



 ! بگید شما کنم؟ چیکار من… خب … خب-

 

 به ماهان با کرد؟ می چکار باید.  گفت می راست

 بخواهم؟ او از را این توانستم می! ؟ میزد هم

 مغزم. کشیدم گردنم پشت به دستی کالفه

.  کند آغاز ای تازه جنگ که بود آن از تر خسته

 سال و سن برای خشم و حرص و هیجان اینهمه

 این در حسرت و حسادت این.  نبود خوب من

 احتیاج االن من. انداخت می پا از مرا سال و سن

 و دغدغه هیچ بی و ساکت و آرام زندگی یک به

 االن من که شرایطی این.  داشتم عذابی و زجر

 بیست جوانان مناسب کردم می تجربه داشتم



 می من که اویی که کردم می چه اما.  بود ساله

 ! بود نیافتنی دست خواستمش

 بوسیدنش باز.  بردارم سمتش به قدمی خواستم

 بی اینبار!  تر اساسی اینبار.  خواستم می را

 پرواتر بی هم مرا انگار ماهان پروایی بی!  پرواتر

. آمد ویال حیاط از آمدنشان صدای اما.  بود کرده

 .  کرد نگاهم هراسان پاییز

 

 ! اومدن-

 

 ! نباش نگران.  رم می-

 



 :گفت که بردارم قدمی خواستم

 چی؟ خودتون آره؟ بدین؟ گیر من به بلدین فقط-

 

 . کرد اشاره شلوارم به و

 .نداره نپوشیدن از کم که شلوارتون این-

 

 خاصیت که بود جذب چنان ام خانگی شلوار

 ترین افتضاح و رسواترین به را ام فیزیولوژیکی

 در.  بود گذاشته نمایش معرض به ممکن شکل

 :گفتم پروا بی و دوختم چشم چشمهایش

 



 می دیوونم!  خوشگلی اینهمه و میشی نزدیکم-

 هیچ داری انتظار بعد!  زیبایی اینهمه با کنی

 آدم من مگه! ؟ نشه ایجاد من توی تغییری

 ؟ نیستم مرد نیستم؟

 

 نمی" گفت می خود با کن باور.  گزید لب باز

 را آدم فوری.  زد حرف مرد این با کلمه دو شود

 . " کند می زده خجالت

. رسیدند هم آنها شدم اتاقم وارد اینکه محض به

 تالفی که ببوسمش چنان خواستم می!  شد حیف

 و خودم به. دربیاید ماهان های پروایی بی تمام

!  دخترک بیچاره.  انداختم نگاهی آینه در شلوارم

 شلوار یک با را شلوارم!  کند وحشت داشت حق



.  پیوستم بقیه به و کردم عوض آزادتری راحتی

 می مرا چشم ی گوشه از پاییز که بود حواسم

 ام کرده عوض را شلوار که کرد می توجه و پایید

 ، نیست حواسم و ندیدم من اینکه خیال به. نه یا

 کوچکِ موجود این شد می!  خدایا.  پایید می مرا

 آن نچالندش؟ و نکرد بغلش را داشتنی دوست

 شد؟ می حساس و غیرتی من روی وقتی هم

 داشت مارال. بودند دمق همه.  نبود طبیعی اوضاع

. داد می توضیح تند تند را چیزی پاییز برای

 ماهان. شنیدم می را ساناز و سامان اسامی

 :گفت رادان.  بود دمق و ریخته هم به بدجور

 



 چرا دونم نمی.  باشن بدی آدم اومد نمی بنظر-

 . ریختین بهم اینقدر شما

 

 :گفت و زد پوزخندی ماهان

 یه سامان رادان؟ میگی جک نیستن؟ بد-

 تا که ای حرفه قاچاقچی یه.  خطه هفت خالفکار

 اینجا بودنشون به خیلی من. نداده تله به دم حاال

 .مشکوکم اینجاییم ما وقتی اونم

 

 :گفت سینا

 .کردیم اجاره رو کناری ویالی گفت-

 



 :گفت مارال به رو پاییز

 توی که روز همون باید-

 

 توی ای نقشه یه زدیم می حدس دیدیمش محله

 . داره سرش

 

 نابه حرف بخاطر بیراهی و بد ، اشاره با مارال

 شد بلند آشفته ماهان و کرد نثارش ، پاییز هنگام

 شده تر عصبی درحالیکه و آمد پاییز طرف به و

 :گفت بلندی نسبتا صدای با بود

 من به چرا کی؟ دیدی؟ اونو تو مگه چی؟-

 نگفتی؟



 

 :گفتم و رفتم جلو من و ترسید پاییز

 سرت؟ روی انداختی صداتو چرا ؟ چته-

 

 :گفت عصبانی ماهان

 خودتو نخود مثل هی داره؟ ربطی چه تو به-

 می صحبت نامزدم با دارم من! کنی می قاطی

 حالی این به یکی آقا ؟ داره تو به دخلی چه.  کنم

 محافظ توی نه هستم من نامزدم دار اختیار ، کنه

 ! شخصی

 



 کنم فکر اصال و باشم توجه بی او به کردم سعی

 :گفتم مارال و پاییز به رو.  ندارد وجود

 . چیه قضیه ببینم بده توضیح درست یکی-

 

 درحالیکه بود خوابانده را پسرش تازه که روشنک

 :گفت زده هیجان آمد می پایین ها پله از

 . بگین بعد بیام منم صبرکنید.کنید صبر-

 

 : گفت مارال

 فیلمه؟ مگه!  وا-

 



 تو غوالی عین دیدم من که سامانی این واال-

 مثل.  آرنولد بازیگره اون عین.  بود ها کج کشتی

 ! دیگه فیلماست تو

 

 پاییز به دست با ، بود عصبانی هنوز که ماهان

 از پاییز اما.  "بشین کنارم بیا" که زد اشاره

 و کرد نازک چشمی پشت.  بود ناراحت او دست

 به و شد بلند ماهان. نشست خود سرجای

 کنارش در مبل ی دسته روی و رفت سمتش

 دور دلجویی ی نشانه به را دستش و نشست

 شومینه کنار مارال.  کرد حلقه پاییز های شانه

 زده تکیه ستون به. شد صحبت مشغول و ایستاد

 کرده زنجیر درهم ، سینه روی را دستهایم و بودم



 می غیض و خشم با را پاییز درحالیکه و بودم

 مردک آن دستهای دورانی حرکت از و نگریستم

 می عصبی ظریفش های شانه و کمر روی بر

 : سپردم گوش مارال به ، شدم

 

 از ، پیش سال چندین از بگه واستون جونم-

 از داشتیم گروه یه محلمون توی ما ، قبالها همون

 و بود ماهان شون سردسته که.  محله پسرای

 گروه این. بود گروه این های بچه از یکی سامان

 و داشت هواخواه خیلی اش سرکرده مخصوصا ،

 روی گروه این. خواستن می خاطرشو همه خیلی

 غریبه.  داشتن غیرت محلمون دخترای ی همه

 ، اومد می اگه که.  محله تو بیاد نداشت جرئت



 های بچه و بر و ماهان مهمون کتک فصل یک

 امان در دخترا ما که خالصه. شد می گروهش

 البته.  بود خرابکار و شرّ پسر هرچی از بودیم

 ماهان خاطر محلمون دخترای از خیلی بگم اینم

 گیر فقط دلش … ما ماهانِ اما. خواستن می رو

 ! بود نفر یک

 لبخند.  کردند نگاه پاییز به زنان لبخند همه و

 ماهان و بود بسته نقش پاییز لبهای روی عمیقی

 نگریستن این در باهم هردو.  نگریست می را

 گذشته. کردند می مرور را گذشته پایاپای های

.  داشت همراه به حالوت هردویشان برای که ای

 حک ذهنشان در که شیرین خاطراتی با همراه

 نقشی ترین کوچک من که ای گذشته. بود شده

 انداختم مارال به تیزی و تند نگاه.  نداشتم آن در



 حرف عمد به هست حواسم" که فهماندم او به و

 و فهمید.  "کشی می پیش را ماهان و گذشته

 و تیز.  بود تیزی دختر.  انداخت باال ای شانه

 به باید.  باهوش و سیاست با و کار محافظه

 تاثیر تحت.  گفتم می آفرین سینا انتخاب

 :داد ادامه من اولتیماتوم

 

 یه خودش که ماهان و پاییز عشق داستان خب-

 که نیست فرصتی االن و هست من هفتاد مثنوی

 .  بگم براتون

 

 : گفت روشنک



 هیچوقت پاییز.  بگو همشو دیگه نکن سانسور اِ-

 . بود نگفته برام

 

 سر بریم بذار.  برات میگم فرصت سر حاال-

 از.  بود محله های بچه از سامان.  مطلب اصل

 هربار و هربار اگه که اونایی از.  ها شرور اون

 می باال گندی یه کرد نمی قیچی دمشو ماهان

 این کرد می نگران مونو همه که چیزی و. آورد

 بدجور ، شرور آدم این  ، روزگار قضای از که بود

 !  بود پاییز کف تو

 

 خیلی اصال.  بود نگفته.  انداختم نگاهی پاییز به

 نپرسیده درواقع.  دانستم نمی اش گذشته راجب



 از نداشتم تحمل که بخاطر این به هم آن.  بودم

 شروع سالن وسط قرار بی ماهان!   بگوید ماهان

 :گفت و کرد رفتن راه به

 

.  نیست دنیا این توی آدم اون از تر عوضی-

 اینجا سال وقت این توی بودنش خورم می قسم

 .منظوریه و هدف یه با

 

 : گفتم پاییز روبه

 ؟ شده مزاحمت وقت هیچ ، حاال تا گذشته از-

 کرده؟ اذیتت

 



 :گفت و برد فرو را دهانش آب پاییز

 ترس از ، بود ماهان که اوال اون.  هیچوقت نه-

 ، رفت ماهان که هم بعد.  نداشت جرئت ماهان

 گفتن می اینکه مثل.  نشد پیداش دیگه اونم

 اون تا ندیدمش هم بعد.  ترکیه رفته کار برای

 . خونشون در جلو روز

 

 : گفت من به رو مارال

 که همون. سانازه دختره همون برادر سامان این-

 . بود عزیزم ختم مراسم تو

 

 پس. انداختم نگاهی سینا به مارال حرف این با

 بخاطر سینا و من که بود حواسشان پاییز و مارال



 ، قبیحانه اندام عرض آن و ساناز ی زننده رفتار

 مارال. بودیم کرده گیر معذوریتی چه در روز آن

 :داد ادامه

 

 کار توی گن می همه ، برگشته سامان که االنم-

 که نشنیده حاال تا کس هیچ ولی. موبایله قاچاق

 حرفه چقدر نیست معلوم. باشه افتاده تله توی

 .ه در مافیایی باند چه با و کنه می عمل ای

 

 و کوچک چیان قاچاق.  بود من خوراک ها این

 بزرگ مافیایی باندهای به که ای پایه دون

 



 های کاری ندانم با که قاچاقچیانی. بودند وصل

 گروه به نفوذ برای را راه ، ای غیرحرفه و احمقانه

 . دادند می نشان ما به اصلی

 

 اینجوری.  بزنم حرف باهاش و ببینمش باید-

 یه باهاش باید.  کنم ارزیابیش تونم می بهتر

 .بذاریم قرار

 

 :گفت عصبی ماهان

 مگه نشنیدی ؟ هست گی؟حواست می چی-

 گفتن؟ چی راجبش

 



 آمیز خصومت لحن داشت سعی حالیکه در رادان

 : گفت گوید پاسخ نرمی به را ماهان

 

 باندهای با.  اینه کارش هاست سال امیرعلی-

 کله و سر مختلفی های گیری گروگان و مافیایی

 .  کرده متالشی و شناسایی هاشونو خیلی. زده

 

 : گفت من به رو بعد

.  کنیم مالقات رو همدیگه داشت اصرار اتفاقا-

 یه اینکه راجب حتی اون کردم احساس من

 حتی.  داره اطالع هست همراهمون هم نظامی

 دورهمی برای نظرمون اگه گفت و داد شمارشو

 .بدیم اطالع بهش کرد تغییر



 

.  نیست منطور بدون اینجا حضورش مطمئنا-

 بی اما ، باشه نداشته ما حضور به ربطی شاید

 یه!  رادان بده اطالع بهش.  نیست اینجا دلیل

 . خونه از دور جایی بده ترتیب دورهمی قرار

 

 شد گرفتن تماس مشغول و گفت ای باشه رادان

 می بنظر عصبی ما گیری تصمیم از که ماهان. 

 به خود با را او و گرفت را پاییز دست ، رسید

 نگاهم!  کرد سقوط ناگهان دلم.  برد باال ی طبقه

 چقدر. شدند ناپدید نظر از تا رفت همراهشان

 خواستم می چقدر.  بروم دنبالشان خواستم می

 پاره تکه داشت روحم چقدر.  ببرد را او نگذارم



  حالم چقدر!  ماهان علنی مالکیت این از شد می

 بی های پذیرفتن این از شد می خراب داشت

 و ام فشرده های دندان!  پاییز چرای و چون

 کم را درونم التهاب هم ام شده مشت دستان

 سمت به داشت رگهایم در جاری خون. کرد نمی

 که داشت معنی چه اصال.  برد می هجوم صورتم

 به خود با و بگیرد را مردم دختر دست جمع وسط

 و درست کار این کجای ؟ ببرد خلوت جای

 جا را حالش و بروم باید!  بروم باید بود؟ اخالقی

 ! بیاورم

 

 بازویم سینا که بگذارم پله اولین روی پا خواستم

 : گفت گوشم در و گرفت محکم را



 شدی؟ دیوونه امیرعلی؟ کنی می چیکار-

 ! نامزدشه

 

 : گفتم طاقت بی

 می کاریش یه االن. آشوبه دلم. سینا تونم نمی-

 پسره که دیدی. بود چطور حالش که دیدی. کنه

 . بود شده دیوونه

 

 ! کنه نمی کاریش هیچ-

 

 خدا به ؟ چی ببوسدش اگه!  کنه می!  کنه می-

 . کشمش می



 

 شاید.  ببوسدش شاید که معلومه!  نامزدشه-

 خورده یه. کنه نوازشش و ناز شاید. کنه بغلش

 اجاره؟ دادی عقلتو.  پسر کن فکر

 

 و کنم جدا بازویم روی از را سینا دست خواستم

.  بود گرفته را بازویم محکم!  نگذاشت.  باال بروم

.  تنهایش دوست این برای جنگید می مردانه

 این برای.  داده دست از چیز همه مرد این برای

 ! احساساتی ی دلسپرده مرد
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 پاییز از اما ، بود غذا میز سر ماهان ناهار موقع

 مارال به. بودم نگرانش شدیدا.  نبود خبری

 که زد اشاره ؟ کجاست پاییز که کردم اشاره

 چون گفت نمی را حقیقت.  است خواب

 داشت حدسم.  دزدید می من از را چشمهایش



 را خودم داشتم چقدر.  شد می تبدیل یقین به

 ماهان سر روی را ناهار میز تا کردم می کنترل

 می غذا عصبی و بود عصبی ماهان.  نکنم خراب

 به.  است آورده باال گندی یک بود معلوم.  خورد

 و شد جور و جمع ناهار بساط اینکه محض

 به ، برد پناه خود اتاق به استراحت برای هرکس

 فکرم آنقدر.  رفتم پاییز و مارال مشترک اتاق

 ترسیده مارال.  شدم وارد نزده در که بود درگیر

 : گفت و کشید هینی

 

 ! ها نزنین در وقت یه!  خدا یا-

 



 سرتاسر در.  گوید می چه فهمیدم نمی اصال

 شده مچاله را او. گشتم می پاییز دنبال به اتاق

 .  یافتم پتو و لحاف خروار یک زیر

 

 !  پاییز!  پاییز-

 

 بهار ابر مثل.  کردم بلندش.  زدم کنار را پتوها

 چهارتا سیلی رد اش گونه روی.  گریست می

 با!  کثافت آن های انگشت.  بود مردانه انگشت

 فوران درحال و نشده کنترل خشمی از فریادی

 : گفتم

 می.  شونم می عزاش به مادرشو قرآن به-

 ! کثافتو عوضی اون کشمش



 

 کنم راحت شرش از را دنیا و بروم خواستم می

 حرکتم مانع و چسبید محکم را دستم دو پاییز که

 : گفت گریان و شد

.  دم می قسمتون خودم جون به!  پاییز جون به-

 ! نیارین در صداشو

 

 . کشیدم داد سرش

 بی تو ؟مگه هرته شهر مگه میگی؟ چی چی؟-

 ! چیز همه بی مردک کرده غلط کاری؟ و کس

 

 : زدم تشر مارال به رو بعد



 که کسی اون اینم!  بگیر تحویل و ببین!  بیا-

 می هم ور اون از.  زدی می سینه به سنگشو

 ؟ کنی مخفی من از پاییزو خواستی

 

!  نسنجیدتونو العمل عکس ببینین؟ خودتونو-

 ؟ نشین خبر با میخواستم چرا دونین نمی یعنی

 

 : گفت هایش گریه وسط پاییز

.  کردم عصبانیش من. نیست مقصر…ماهان-

 دونستم می.  بود من تقصیر.  کردیم دعوا باهم

 ی نقطه روی دست و حساسه سامان روی اون

 .گذاشتم حساسش

 



 کف حقشو برم خوام می کن ول دستامو پاییز-

 چطور چیز همه بی ناموسِ بی اون. بذارم دستش

 . کنه کاری همچین داده اجازه خودش به

 

 کن گوش خدا رو تو. کردم تحریکش خودم من-

 ! کن باور حرفمو! 

 

.  سکوتش و کشیدن درد اینهمه از بودم ناراحت

.  بود شده منقطع نفسم.  آمدنش کوتاه اینهمه از

 مارال.  کشیدم گلویم روی را دستم.  بود کم هوا

 وزیدن سردی سوز.  کرد باز را پنجره.  فهمید

 ! من ی زده خزان قلب از سردتر نه اما.  گرفت

 



 منو بعدش اما.  عزیزدلم شنوم می!  بگو.  باشه-

 ! بذارمش گور توی و برم تا کنی می ول

 

 بروم نگذارد تا بود آویزان گردنم از که همانطور

 : گفت درد و هق هق آوای از پر صدایی با

 

 خواست می.  بود عصبی سامان ی قضیه سر-

 قول به تا … کنه خلوت… من با … کمی

 کنه فراموش خواست می. بگیره آرامش خودش

 داشت… نگفتم بهش سامانو با شدن روبرو که

 می لمس… بدنمو کل … کرد می ناز … منو

 باز. دادم هلش.  بود شده بد حالم… من... کرد

 ببوسدم … خواست… خواست.  اومد طرفم به



 می بد داشت حالم … اینکه بخاطر احمق منِ…

 … گفتم برداره سرم از دست خواستم می و شد

 و کنم می  ولش ببوسه منو و بزنه دست بهم اگه

 مهم تو برای من گفتم … سامان سروقت میرم

 برات درخواستم و من ی خواسته … ، نیستم

 خواسته و هدف به خوای می فقط… نیست مهم

 … کنی ارضاشون و برسی خودت تمایالت و

 می ذهنم به… پرتی و چرت هر… نمیدونم

 از دست خواستم می فقط چون و گفتم می رسید

 کردم تحریکش  سامان به نسبت برداره سرم

. زد سیلی بهم… و شد دیوونه اونم… اونم …

 ! بود همین فقط بخدا!  همین فقط

 



 :زدم داد باورنکردی عصبانیتی و خشم با

 کمه؟ همین همین؟ فقط همین؟ فقط گی می-

 سیلی که نیستی قائل ارزش خودت برای اینقدر

 میشه؟ حساب کم برات اون زدن

 

 من.  کن تمومش.  سرگرد کنم می التماس-

 ضعیف روحم ، اعصابم دیگه.  ندارم طاقت دیگه

 رو تا دو شما بین تنش که حرفاست این از تر

!  نکن!  سرگرد نکن.  بیاره تاب بخواد هم

 ! نکن بدترش

 

 گرفت جای آغوشم در میل کمال با و داوطلبانه و

 را تنش تمام.  فشردم خود به را او.  گریست و



 پذیرای باز آغوش با من و کرد مچاله آغوشم در

 صورتش و سر تمام!  شدم جهان زن زیباترین

 اش دلداری و!  را موهایش تمام.  بوسیدم را

 بود گر نظاره مارال. رفتم اش صدقه قربان!  دادم

 من.  کند می فکر چه نبود مهم برایم اصال من و

 مهم برایم چیز هیچ و کس هیچ دیگر پاییز جز

 پر که صدایی. شنیدم را پاییز ضعیف صدای. نبود

 . بود درد از

 

 تا بمونم ،دنیا آخر تا ، همینجور ، همینجا میشه-

 !؟ بدبختم چقدر بره یادم

 



 قربان!  هایت اشک فدای!  آخ.  عزیزم آخ

 فدای جانم من!  مظلومیتت فدای!  صدایت

 ! خوردنت غصه اینهمه

 

 اشک داشت سعی.  انداختم نگاهی مارال به

.  بود خون دوستش برای دلش.  نبینم را هایش

 کردن مرتب مشغول را وخود برگرداند را رویش

 را آمیزش خصومت نگاه کرد می سعی.  کرد اتاق

 می هرچند.  کند رفتار متعادل کمی و بگیرد من از

 خ من از اصال دانستم

 

 عذاب تمام بانی و باعث را من و آید نمی وشش

 .داند می پاییز های



 

 

 

                        ********* 

 

 

 پاییز

 

 

.  گریستم سرگرد بازوهای میان در سیر دل یک

 درد دلم.  بودم کرده خیس را لباسش که آنقدر



 را وجودم سراسر بدبختی احساس.   کرد می

 .  بود گرفته

 زنم می وجودش خرمن به آتش دارم دانستم می

 تر داغ و تر تند را تندش تب دارم دانستم می. 

 او اینقدر که بود نامردی ته دانستم می.  کنم می

 اما.  بودم داشته نگه معلق هوا و زمین میان در را

 و احوال پریشان آنقدر روزها این ، خودم من

 از را نادرست و درست تصمیم که بودم نامتعادل

 از ترسیدم می مدام و.  دادم نمی تشخیص هم

 ، من از شدن ناامید با ترسیدم می. بدهم دستش

 دنیا پایان … من برای این و.  برود و کند رها مرا

 .  بود

 



 .آمد در صدا به ای تقه با در ناگهان

 بیداری؟!  پاییزم!  پاییز-

 

 مضطرب مارال.  نگریستم را سرگرد زده وحشت

 زد پچ و گذاشت سرش روی را دستش عصبی و

: 

 ؟ کنیم چیکار حاال ، ماهانه ، سرم به خاک-

 

 به رو تفاوت بی سرگرد.  نگریست را سرگرد و

 : گفت من

 عزیزم؟ بهتره حالت-

 



 : گفت قبل از تر عصبی مارال

 ؟ گفتم چی نشنیدین-

 

 جدی و خونسرد لحنی با مارال روبه سرگرد

 :گفت

 ! شنیدم گفتی یکبار-

 

 .آمد زدن در صدای دوباره

 ! تو میام دارم بیداری؟ پاییز؟-

 



 منگ و گیج من و صورتش توی زد یکی مارال

 صدای با مارال.  کردم می نگاه را سرگرد فقط

 : گفت بلندی

 مناسب لباسش.  ماهان کن صبر لحظه چند یه-

 .نیست

 

 :گفت سرگرد به رو پچ پچ حالت به و 

 به خیلی ؟ کردین خوش جا!  دیگه شین بلند د-

 برین و شین بلند!  انگار اومده خوش مذاقتون

 االن. باشین زود. حمام توی ، آها…توی …توی

 . داخل میاد

 



 کالفه بعد.  کرد جدا آغوشش از مرا آرام سرگرد

 : گفت و شد بلند تخت روی از مارال های تشر از

 ! دختر نده دستور اینقدر!  شم نمی قایم من-

 

 :گفت پرخاشگرانه لحنی با مارال

 یعنی!  تر آروم!  شنوه می!  هییییشششش-

 ، شید قایم برید باید ؟ خودتونه دست چی؟مگه

 ! دخترا اتاق تو نیاین سرزده خواستین می

 

 صدای ترین آرام با داشتند عمال سرگرد و مارال

 اضطراب شدت از من و کردند می دعوا ممکن

 . دادم می جان



 

 بخوام که دارم؟ ای برده خرده اون از من مگه-

 اومدم کردیم؟ می چیکار ما مگه شم؟ قایم

 ! همین.  بپرسم احوالشو

 

 ماهان میگم خوبه؟ حالتون برده؟ خرده ؟ همین-

 در االن تا که دختری همین نامزد!  دره پشت

!   بودین گرفته بغلتون توی پروایی بی کمال

 مفهومه؟

 

 .چرخاند هوا در را دستش سرگرد

!  همونه من حرف اما.  خانوم مارال شدم متوجه-

 حد لطفا!  دختر بازه بدجور کنایه و نیش به زبونت



 بیارم یادت به نذار و کن رعایت خودتو حدود و

 ! کنی می صحبت کی با داری

 

 مارال اما.  ترساند مرا محکمش ولی آرام صدای

 . نداشت آمدن کوتاه قصد

 جناب برخورده قباتون تیریش به اگه ببخشید-

 هیچی آبروش و پاییز جز االن من ولی!  سرگرد

 میدی اجازه خودت به وقتی.  نیست مهم برام

 باید بگیری بغل رو دار نامزد دختر یه اینجوری

 گفتم بهت اگه یعنی.  بپذیری هم تبعاتش تمام

 !  چاه توی بری باید ، چاه توی بری باید

 



 عمیق اخمی و فشرده هایی دندان با سرگرد

 با داشتند سرگرد و مارال.  نگریست می را مارال

 همدیگر پرخشمشان و شده میخ هم به چشمان

 این با داشتند که انگار.  طلبیدند می مبارزه به را

 میان از مارال.  کردند می دوئل عصبانی چشمان

 : گفت هایش دندان

 

 وگرنه ، کوفتی حموم اون تو شین قایم برین-

 اتاق تو بریزن خونه کل که میزنم جیغ اونقدر

. ماهان نه مهمه  برام شما نه من فهمیدین؟!

 میشه بد اون برای.  مهمه پاییز فقط من برای

 به جنگی خروس مثل اونقدر تا دو شما وگرنه.



 رو همدیگه تا بزنین کتک همو و بیفتین هم جون

 ! بکشین

 

 دست و داد تکان افسوس روی از سری سرگرد

 اصال درحالیکه!  برداشت مارال با نگاه دوئل از

 ملتمس چشمهای دیدن با رسید نمی بنظر راضی

  و کرد اندیشی مصلحت.  نگفت دیگری چیز ، من

 .  شد حمام راهی

 

 ، شد چی هر. گم می بهتون دارم!  سرگرد ببین-

 از شما ، کشت رو هرکی هرکی ، افتاد اتفاقی هر

 هم پاییز بخاطر باشه؟.  نمیاین بیرون حمام اون

 هستین؟ متوجه ، آبروش بخاطر ، شده که



 

 . شدم متوجه!  کافیه ، دیگه خب خیلی-

 

 و ترسیده منِ و کرد مرتب را تخت سریع مارال

 و پتو هفت زیر را منگ و گیج هنوز و شده هول

 رد ماهان ترسید می انگار. کرد قایم لحاف

 ببیند من بدن روی را سرگرد گر نوازش انگشتان

 کرد می سعی درحالیکه بعد. بشناسد و

 روحیه هم من به و کند حفظ را خود خونسردی

 : گفت دهد

 

 کنم؟ باز رو در پاییز-

 



!  میشه دیوونه دوباره...  ازش ترسم می!  مارال-

 ! ببینمش خوام نمی...  من …

 

 و  شده آروم دیگه االن اون. برم قربونت نترس-

 ! کن رفتار عادی و باش آروم فقط تو.  پشیمونه

 

 نگاهش.  شد وارد ماهان و کرد راباز در مارال

 اضطراب.  داشتم اضطراب حسابی.  کردم نمی

!  اتاق آن در سرگرد ی مخفیانه حضور از ناشی

 !  ماهان کنار بودن از ناشی اضطراب

 بود بار اولین برای.  بودم دلگیر بدجور ماهان از

 نه سنگین دست آن.  کرد می بلند دست رویم که

 سوزانده را قلبم که ، را ام گونه فقط



 

. بود زده آتش را قلبم.  بود شکسته را قلبم.  بود

 زودی این به نه اقل ال. ببخشمش توانستم نمی

 و آمد سمتم به. کرد می نگاهم عذرخواهانه!  ها

 :گفت

. خوابیدی پتو صدتا زیر چیه!  جان پاییز شو بلند-

 .عزیزم شو بلند

 

 نمی نگاهش.  زد کنار رویم از آرام را ها پتو و

 ، سرگرد و بود حمام در به نگرانم چشم.  کردم

 از چشمانش برق و بود گذاشته باز نیمه را در که

 چه دانم نمی.  بود پیدا تاریکی آن در و فاصله آن

 که من حال و حس اما.  داشت حالی و حس



 عصبانی خودم دست از چقدر که وای.  نبود خوب

 کردم درخواست او از آمد می یادم که حاال بودم

 به تقریبا که شرایطی در هم آن.  کند بغلم

 خود پیش چه حاال.  بود کرده اعتراف احساسش

 ؟ بودم فکر بی اینقدر من چرا ؟ کرد می فکر

 ماهان با ام پیچیده روابط خاطر به آنقدر آخر

 نمی روزها این توی که بودم پریشان و سردرگم

 دانستم نمی.  غلط چه و است درست چه دانستم

 با دانستم نمی.  بگیرم پیش در باید موضعی چه

 مناسب که باشم داشته رفتاری چه باید سرگرد

 نمی.  نکند رهایم و نشکند دلش که ، باشد

 این منِ.  چیست عقلم و دل تکلیف دانستم

!  بود سردرگم و احوال پریشان بدجور روزهایم

 منِ.  بود درمانده عاجزو گیری تصمیم در بدجور



 بابت حسابی و شناختم نمی را روزهایم این

 خودم و گرفتم می ناسزا باد به را خودم هرچیزی

 که خودی همان.  کردم می متهم نفهمی به را

 عقلش و داد می کف از اختیار عنان سرگرد کنار

 کردم می فکر که خودی همان!  گشت می تعطیل

 و بخواهد را سرگرد هم که شده باز هوس نکند

 !  را ماهان هم

 نداشته را سرگرد توانستم نمی من که بخدا

 عشقش متوجه فهماندم می او به اگر.  باشم

 یکی ماهان و او بین باید ناگزیر و ناچار ، هستم

 نمی را نداشتنش من و . کردم می انتخاب را

 ادامه توانستم نمی سرگرد بدون من.  خواستم

 … یا وابستگی یا بود محبت یا بود عادت.  دهم

 کشت می مرا نداشتنش بود هرچه اما ، دانم نمی



 افکارم عمق از مرا ماهان صدای.  بودم مطمئن ،

 .کشید بیرون

 

 کنی؟ نمی نگام پاییز؟ نمیدی جوابمو-

 

 برم دورو موهایم.  نشستم سرجایم و شدم بلند

 می سرگرد دانستم می.  بود پریشان و افشان

 می.  خورد می حرص دارد االن دانستم می.  بیند

 شود می دیوانه موها این به ماهان نگاه از دانستم

 را همه و برداشتم عسلی روی از را مویم گیر. 

 را دستم ماهان. بستم و کردم جمع سرم باالی

 . گرفت



 خوشگل اینجوری!  باشن باز بذار!  نبندشون-

 .تری

 درحالیکه و کشیدم دستش میان از را دستم

 این به بستم می تر محکم را موهایم داشتم

 چقدر ماهان حرف این با سرگرد که اندیشیدم

.  انداختم سرم روی را شالم. است شده عصبی

 کرد می نظاره را حرکاتم داشت االن تا که ماهان

 :گفت

 ببخشی؟ منو که کنم چیکار-

 

 :گفتم رحمانه بی

 ! بردار سرم از دست ثانوی اطالع تا-

 



 را قلبش های گوشه که بود خشک حرفم آنقدر

 .خراشید

 ماهانت؟ با پاییز؟ زنی می حرف اینجوری من با-

 

 نمی بلند من روی دست هیچوقت من ماهانِ-

 . کرد

 لرزید صدایم ته

 روی که رو کسی دست کرد می قلم من ماهانِ-

 خود. نبود ظالم اینقدر من ماهانِ. شه بلند من

 …من ماهانِ. نبود خواه

 



. ندادند کردن صحبت مجال هایم اشک باز و

 :گفت مارال روبه.  نشست تخت روی کنارم

 بذاری؟ تنهامون میشه مارال-

 

 را حمام درِ و من ترس و اضطراب با مارال

 :گفت ماهان به رو و نگریست

 حال ترسم می آخه … آخه بیرون؟ برم یعنی-

 … بشه بد پاییز

 

 . لطفا برو!  هستم خودم من-

 



 می.  کرد ترک را اتاق نگرانی و اکراه با مارال

 از و صبری بی نگرانِ ، همه از بیشتر دانستم

 دادن نشان را خودش و سرگرد رفتن در کوره

 دلم.  نداشتم او از کمی دست هم من.  هست

 ی دوباره تنش.  جوشید می سرکه و سیر مثل

.  بیاورم طاقت توانستم نمی را دو این بین

 برآشوبد را او که نکند حرکتی ماهان بودم امیدوار

 . کند کنترل قابل غیر و

 درحالیکه و گرفت آغوش در را سرم ماهان

 ...کرد می نوازش را شالم از آمده بیرون موهای
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 درحالیکه و گرفت آغوش در را سرم ماهان

 کرد می نوازش را شالم از آمده بیرون موهای

 : گفت

 

 من میاد که لعنتی سامان اون اسم دونی می تو-

 و نیست آدم اون دونی می تو.  میشم دیوونه



 قرمز خط عوضی سامان میدونی تو.  کثافته خیلی

 جلو اسمشو و دونستی می رو اینا ی همه تو. منه

 نفهمیدم دیگه.  شدم کور من پاییز.  آوردی من

 صورت فدای. بشکنه دستم.  کنم می چیکار دارم

 گریه فدای. بشم نازکت دل فدای. بشم قشنگت

 باور.  کشیدم عذاب تو از بیشتر من بخدا.  هات

.  پاییزم ببخش منو.  شکستم داخل از خودم کن

 . قشنگم ببخش منو

 باز و.  بوسید طوالنی و عمیق را ام پیشانی و

 دور خودم از دست با را او.  مزخرف حس همان

 :گفت. کردم

 آروم.  زنم نمی دست بهت باشه.  عزیزم باشه-

 ! باش



 

 چند یاد به و فشردم هم روی را هایم چشم من و

 در مرا سرگرد که وقتی.  افتادم پیش ساعت

 حس ترین کوچک من و.  گرفت خود آغوش

 احساس ، برعکس متاسفانه.  نداشتم بدی

.  شد می تزریق وجودم به گُر و گُرُّ که بود آرامش

 آن خوب حالِ من و کرد می نوازش مرا سرگرد

 حال.  کنم مقایسه چه با نمیدانستم را لحظات

 قوی و هنرمند دستهای با من حال!  بود خوب من

 که داشتم آرامش کنارش آنقدر!  بود خوب اش

 . گرفت آرام قلبم اضطرابی هیچ بدون

 ماهان.  ام شده بدی دختر چقدر من!  من خدای

 و سرگرد به دارم من و ایستاده ام قدمی یک در



 خودم از حالم.  کنم می فکر دستهایش لمس

 چرا پس ؟ پاییزم همان من.  خورد می بهم

 و گناه احساس اینقدر چرا ام؟ شده اینگونه

 من که است این جز ؟ کنم می وجدان عذاب

 ام؟ شده بدی دختر

 بخاطر.  شدنم بد بخاطر.  گریه زیر زدم ناگهان

 ماهان جز دیگری مرد فکر بخاطر.  شدنم عوضی

 مرد توسط یافتن آرامش بخاطر.  سرم در

. دارم قلبی تعهد آن به که مردی جز دیگری

.  اوست خاطر به هایم اشک کرد فکر اما ماهان

 مدام و.  کشید آغوش به مرا باز و آمد کنارم

 چه سرگرد دانم نمی.  رفت می ام صدقه قربان

 را خود داشت چطور دانم نمی. داشت حالی

 و شد می دیوانه داشت شک بی. کرد می کنترل



 نمی من و. آورد نمی بر دم من آبروی بخاطر

 بر و بیاورد تاب تواند می دیگر چقدر تا دانستم

 : گفتم و ایستادم.  نشود هوار ماهان سر

 

 بری؟ میشه کنی؟ ولم میشه!  ماهان-

 

 از که را هایش دست.  وایستاد شد بلند هم او

 و. گذاشت هایم شانه روی بود کرده آزاد من دور

 قفل و صورتم در خیره. داد تکیه اتاق درِ به مرا

 : گفت لبهایم

 نمی آخ. برم قربونت رم می. عزیزم رم می-

 این دارم دوست چقدر دونی نمی!  پاییز دونی

 در منو داری!  پاییز ببوسم رو اناری لبهای



 رویای شده لبهات!  کُشی می لبها این حسرت

 اگه وای!  پاییز بفهمی اگه وای.  روزم و هرشب

 ، هالکشونم چقدر ، خوامشون می چقدر بفهمی

 ! کنم می آرزو رو بوسیدنشون چقدر

 همین!  من خدای. آورد جلو را سرش کمی و

 تا ببوسد مرا سرگرد چشمان جلو که بود مانده

 سالم جای یک و کند ساقطش هستی از سرگرد

. آمد حمام از صدایی. نگذارد باقی بدنش در

 بریدن و شدن طاقت بی از نشان که صدایی

 و حواسش تمام اما ماهان. داد می سرگرد

 . بود من لبهای پی چشمانش

 



 و بازن نیمه وقتی کنی، می اینجوری لباتو وقتی-

 متوقف رو دنیا تمام خوام می ، بوسیدن ی آماده

 ! عشقم ببوسم رو اینا فقط و کنم

 

 چه خود پیش سرگرد حاال!  دهد مرگم خدا وای

 که ام کرده چطور را لبهایم من که ؟ کرد می فکر

 لبهایم سرعت به.  ام برانگیخته را ماهان هوس

 تحریک ترس از.  فشردم هم روی و بستم را

 و کرد نگاه هایم چشم در ماهان!  بیشترش شدن

 . خندید

 

 سختی کار کردنش باز ، ببندیشون هرچقدر-

 بدی اجازه!  پاییز بدی اجازه بهم کافیه.  نیست



 به رو تو نوازشگرانه و کنم لمس هاتو دخترانگی

.  کنی رها خودتو و بدی اجازه کافیه.  برسونم اوج

 ! ببری لذت فقط و من دستای به بسپری خودتو

 

 به بیشتر من و شد می تر نزدیک داشت کم کم

 طرف دو را هایش دست حاال. چسبیدم می در

 میلی به صورتش و بود گذاشته در روی صورتم

 و سیر مثل دلم من و.  بود رسیده صورتم متری

 سرگرد کردم می خدا خدا و.  جوشید می سرکه

 روی را هایم دست. ندهد کف از اختیار عنان

 .دادم هل عقب به را او و گذاشتم ماهان ی سینه

 



 چندساعت همین رفته یادت!  ماهان کن بس-

 شد؟ دعوامون چی سر پیش

 

 ساخته من برای در و خودش بین که زندانی از و

.  نشستم تخت ی گوشه. ساختم رها را خود بود

 . نشست کنارم

 زدی حرف راجبش برام که مشکلی این آخه-

 بد حالش آدم میشه مگه.  غریبه عجیب خیلی

 عشقش؟ توسط شدن لمس از شه

 

 ماهان چرا.  نگریستم را حمام در و گزیدم لب

 شد؟ نمی ساکت



 راجبش خوام نمی االن. کنم می خواهش ماهان-

 .بزنم حرف

 

 کنیم حل مشکلو این باید.  کنیم حلش باید-

 اما. ندارم حرفی من بخوای زمان هرچقدر.  پاییز

 .بشه حل اصولی باید

 

 .کردم نگاهش باتعجب

 چیه؟ منظورت اصولی؟-

 

.  مشاورتخصصی. مشاور پیش بریم باید-

 ! ولوژیه.س.ک.س …منظورم



 

 حمام به پشت و شدم بلند جایم از ناگهان

 شد نمی رویم حتی شرم شدت از.  ایستادم

 بگ سرگرد مقابل را صورتم

 

 را شرم از قرمز صورت این دارد االن اینکه.  یرم

 با.  دواند می هایم رگ  به خون ، کند می نگاه

 .کردم نگاه را ماهان شده گشاد چشمان

 

 … خوای می من از تو ماهان؟ حرفیه چه این-

 خدایا … دختر یه عنوان به من کنی نمی فکر تو

 بگیم بریم ماهان؟ کنی نمی فکر حرفات به چرا! 



 مشکل فهمیدیم ولی نکردیم ازدواج هنوز ما چی؟

 خوای؟ می من از اینو تو داریم؟ رابطه

 

 چیز یه این دنیا کل تو ؟ داره اشکالی چه خب-

 دیده موارد این از اینقدر.  دکتره هم طرف. عادیه

 ! شده پر دلش و چشم که

 

!  نیست که ما برای ، عادیه براش و دیده اون-

 بندها و قید یکسری هنوز. ایرانه اینجا ماهان

.  مهمه آدمها برای مسائل یکسری.  داره وجود

 پیشنهادی همچین نمیشه باورم!  من خدای وای

 .  دادی بهم

 



 : گفت حوصله بی و کالفه ماهان

 حل باید مشکل این!  پاییز نیار در بازی اُمُّل-

 .میشه حل متخصص دست به هم فقط و. بشه

 

 کنه؟ حل مشکلمونو خواد می چجوری اون-

 چطور آخه نمیده؟ بهمون عملی و ذهنی تمرینات

 این به خورده یه کرد؟ پیاده رو دستوراتش میشه

 کردی؟ فکر چیزا

 

 : گفت تری آرام بالحن.  ایستاد کنارم و شد بلند

 بهتر اون که بپذیری تو کافیه. عزیزم نشه چرا-

 گوش حرفشو باید ما و کنه چیکار میدونه ما از

 .بدیم



 

 که شوهریم و زن ما مگه!  ماهان بکش خجالت-

 می فک واقعا  ؟ کنیم پیاده رو اون عملی تمرینات

 یا میشه؟ ختم بغل و بوسه به تمرینانش کنی

 راه؟ اون به زدی خودتو

 

 : گفت خیالی بی و خونسردی کمال در

 .میشه ختم چیا به تمریناتش دونم می ، نه-

 

 . کردم نگاهش حرص و عصبانیت با

 خوای؟ می ازم و دونی می-

 



 می صورتم به نفسش که جوری.  شد نزدیکتر

 بتوانم تا کردم می بلند را سرم باید.  خورد

 بعد.  گذاشت پهلوهایم روی را دستش. ببینمش

 تکرار  را حرکت این دوباره و برد پایین سمت به

 خوش مذاقش به سایز اختالف این انگار.  کرد

 . زدم تشر. بود آمده

 ! ماهان نکن-

 

 خودش آغوش در مرا شدت با ناگهان او اما

.  کرد چفت کمرم دور را دستانش و انداخت

 و بود کمرم گودی روی دستانش کف که جوری

 و داد می سُر تر پایین سمت به را ها آن داشت

 : گفت می



 

 می واقعا من چون.  خوام می ازت و دونم می-

 نمی!  خوامت می چقدر دونی نمی!  پاییز خوامت

 خوام می چقدر دونی نمی!  عاشقتم چقدر دونی

 آتیش دارم که قدر اون!  کنم فتح هاتو دخترانگی

 ! نداشتنت از گیرم می

 

 من ، تر پایین ببری دستاتو دیگه متر میلی یک-

 ! دستتو بردار االن همین!  تو و دونم می

 

 را دستانش بزنگاه سر و فشرد هم بر دندان

 از اما.  برد پهلوهایم سمت به و کشید عقب

 می اضطراب پر های نفس.  نایستاد حرکت



 روی دستانش مستمر و عمودی حرکت.  کشیدم

 وقتی.  زد می هم به را حالم ، پهلوهایم

 شد می شهوت از پر و خمار اینگونه چشمانش

 دقیقه چند همین!  خدایا.  شد می خراب حالم

 نبودم خنگ آنقدر و بودم سرگرد آغوش در قبل

 و کم نیز کشیده آغوش به مرا که اویی بفهمم که

 اما.  است شده مردانه تمایالت این درگیر بیش

 چرا بود؟ نیامده سراغم به حس این موقع آن چرا

 که اویی االن چرا ؟ کنم اعتماد آنقدر توانستم

 از بود تر مهم برایم بود ایستاده حمام در پشت

 می بدی دختر داشتم من ؟ بود روبرویم که کسی

 هیچگاه من.  نداشتم دوست را خودم.  شدم

 وجدان عذاب اینقدر هیچگاه.  نبودم اینگونه

 چشمان در توانستم نمی حتی االن اما.  نداشتم



 با االن.  کنم نگاه سربلندی و عزت با ماهان

 مدام و داد می انجام ناشایست حرکات اینکه

 می مدام و کرد می نوازش و لمس مرا داشت

 باز من ، بزند ناخنک هایم ممنوعه به خواست

 درون کردم می حس و بود افتاده پایین سرم

 چقدر من خدایا. کنم می خیانت او به دارم قلبم

 دستهایش حرکت داشتم که بودم شده عوضی

 و بزرگ دستان نوازش با را پهلوهایم روی

 ! کردم می مقایسه سرگرد مهربان

 

 و نمیاد خوشم دونی می.  ماهان بردار دستاتو-

 میدی؟ انجامش باز

 



 از خشونت با دستانش و کشید ای کالفه نفس

 : گفت عصبانی.  پایین افتاد پهلوهایم روی

 

!  کنی می ناز چقدر!  کردی خستم!  دیگه بسه-

 حق.  منه حق این ؟ کنم می چیکار دارم من مگه

 باهات حقمه االن حتی من.  باشمت داشته منه

 حتی تو اما فهمی؟ می.  منی نامزد تو ، بخوابم

 !  بزنم دست بهت نمیزاری

 

 . بیرون برو لطفا!  ماهان کافیه-

 



 می برخورد باهات مالطفت با که خره من تقصیر-

 اینجوری.  خرم می داری نوز و ناز هرچی و کنم

 ! نداره فایده

 

 ؟ مالطفت میگی این به تو ؟ مالطفت-

 

 دستش انگشتان جای و کردم اشاره صورتم به و

. 

 

.  کنی می دیوونم و ذاری نمی.  دیگه نمیذاری-

 تو روی آخه کی من!  همین میشه هم آخرش

 کردی چیکار من با ببین.  بودم کرده بلند دست

 ! زدمت اینجوری که



 

 شاید. کنم استراحت میخوام باشه؟. ماهان برو -

 بتونم و بره صورتم از انگشتات رد شب تا که

 ! بیرون بیام

 

 خودت به ذره یه حتی.  کنی نمی تالشم حتی تو-

 ! نمیگیری سخت

 

 ؟ نکردم که کنم چیکار خواستی می دیگه-

 

 خمار چشمان همان با و کرد نگاهم مکث کمی با

 : گفت پرشهوت و



 یکبار برای. ببوسی منو کن تالش.  ببوس منو-

 . بکن تو سعی شده که هم

 

 . کردم نثارش زهرخندی

 ! برداشته تاب مخت تو-

 

 خوابم تخت سمت به و

 

 : گفتم کردم می مرتب را پتویم حالیکه در و رفتم

 ! بیرون برو!  بخوابم خوام می-

 



 از.  شد تر عصبی ام توجهی بی این از ماهان اما

 به مرا طور همان و گرفت را بازوهایم پشت

 . کشید خودش سمت

 ! کن ولم کنی؟ می چیکار-

 

 درست حاال.  چرخاند کنسول آینه سمت به مرا

 در روبروی البته و.  بودم ایستاده آینه روبروی

 عصبانیش چشمان برق که بخدا!  سرگرد و حمام

 از کردم می خدا خدا.  دیدم می تاریکی آن در را

.  نکند خرابتر این از را اوضاع و نشود خارج حمام

 قرمز چشمانی با.  بود ایستاده سرم پشت ماهان

 مرا ، شهوت از ، عصبانیت از نشسته خون به و

 : گفت گوشم در و چسباند خودش به



 

 می چطور ببین و کن نگاه آینه توی از خوب-

 ! بگیر یاد و ببین.  ببوسمت خوام
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 می چطور ببین و کن نگاه آینه توی از خوب-

 ! بگیر یاد و ببین.  ببوسمت خوام

 

 را هایم دندان.  برد فرو گردنم در را سرش و

 چشمانم از اشک و فشردم هایم لب روی

 می باال داشتم!  بمیرم خواستم می.  فروریخت

 آمده جلوتر قدم یک که دیدم را سرگرد!  آوردم

 و برداشت قدم یک.  نداشت تحمل دیگر.  بود

.  گشت نمایان حمام در چهارچوب در صدا بی

 پوست از انگار.  بود آتش ی گلوله یک مثل

.  ریخت می بیرون گداخته آهن صورتش

 به را ماهان داشت چشمانش!  وای!  چشمانش



 ماهان خواست می که دارم حتم.  رساند می قتل

 ملتهب و بود زده بیرون گردنش رگ.  بکشد را

 باال اش سینه روی تا و بود مشت دستش. بود

 و بود من گردن در سرش ماهان.  بود آمده

.  بود گردنم لیسیدن مشغول حسابی و نمیدیدش

 و پاره پاره قلبی و بارانی چشمانی با سرگرد به رو

 : زدم لب خورده زخم روحی

 

 برگرد قسم پاییز جان به.  نیا کنم می التماس" 

 "نگردی بر اگه بمیره پاییز.  داخل

 

 اش شده مشت دستان!  بست را راهش قسمم

 از هایش دندان گمانم.  کوبید پیشانیش به را



 انگشت.  شد می خرد داشت برهم فشار شدت

 افسوس … و گرفت مقابلم در را اش اشاره

 و متاسف.  آورد پایین را دستش ناچار و گرانه

.  برگشت آبرویم بخاطر...  و کرد نگاهم متاثر

 ناپدید حمام تاریکی در و رفت عقب به قدم یک

.  کرد می نگاهم هنوز.  کرد می نگاهم اما.  شد

 و کرد می نگاه!  کشید می عذاب و کرد می نگاه

!  آورد می طاقت و کرد می نگاه!  کشید می زجر

 درست!  ریخت می فرو درون از و کرد می نگاه

 دستان میان در دادم می جان داشتم که من مثل

.  دهم هولش عقب به خواستم!  ماهان لبان و

 تقال.  بود گرفته مرا محکم و بود کرده بینی پیش

 نمی ، شوم خارج دستانش میان از کردم می

 که بود گرفته مرا محکم و سفت آنقدر.  گذاشت



 از و بود بلند قدش.  کشیدم می نفس زور به

 سمت به داشت لبانش.  بود شده خم رویم پشت

 … لحظه یک و کرد می روی پیش گریبانم

 نفسم.  داد فشار و نشست ام سینه روی دستش

 دیگر قلبم!  بست یخ وجودم!  برنگشت و رفت

 هیچ دیگر!  نفهمیدم چیز هیچ دیگر و!  تپید نمی

 همان و کردم خم را سرم. نبود دارم جلو چیز

 گمانم که گرفتم گاز هایم دندان با چنان را دست

 بلند فریادش صدای.  شد سوراخ استخوانش تا

 که جوری.  کرد پرت جلو به مرا شدت به و شد

 نفس.  کردم برخورد کنسول آینه به شدت به

 می باال نفسم داشت تازه حاال.  زدم می نفس

 . آمد

 



 چرا!  تو چته!  وحشی ی دختره کردی چیکار-

 ؟ گیری می گاز داری

 

 یکی که هایی نفس و نشسته خون به چشمانی با

 : زدم فریاد آمد می میان در

 

 برو … کنی می گم گورتو … االن … همین-

 … بیرون برو… بیرون برو… بیرون

 

 این.  بردی آبرومونو نزن داد!  بابا خب خیلی-

 ببین.  زنم می گیتار باهاش که انگشتمه همون

 خونیش!  کردی زخمیش.  بهش زدی گندی چه

 دیگه!  پاییز دکتر ببرمت باید واقعا دیگه!  کردی



 سرت به میزنه داره!  میشی کنترل غیرقابل داری

! 

 

 جیغ وگرنه… االن همین … بیرون برو گفتم-

 آدمی جور چه بفهمن و بیان همه تا کشم می

 . هستی

 

 نامزدمو من اینکه ؟ ببینن میخوان رو چی!  بیان-

 ماچ خورده یه کردم هوس اینکه.  بوسم می دارم

 !؟ آخه اشتباهه این کجای کنم؟ موچش و

 

 موچ؟؟ و ماچ میگی این به تو-



 

 دوران.  زدم دست هم جات دو یکی به که گیرم-

 لباساتو که نخواستم.  دیگه همینه نامزدی

 رو تو ببین!  بخوابم باهات که نخواستم!  دربیارم

 رو بره خواد می دستم تا!  رو ما روز و حال خدا

 کنی می تهدید ، فرمت خوش و خوشگل باسن

 و سفید گردن میخوام تا!  تو و دونم می من که

!  نمیاد خوشت که میای ادا و ناز ببوسم نازتو

!  گیری می گاز و شدی دیوونه اینجوری حاالم

 من و منی نامزد تو که بفهمی خوای می کی

 و ببوسم و بزنم دست تونم می بخوام هرجاتو

 می کی ، منه مال خوشگلت هیکل تمام ، بخورم

 ؟ اینو بفهمی خوای



 

 چرا ؟ شد نمی ساکت ماهان چرا!  من خدای

 برد سرگرد جلو را آبرویم ؟ بست نمی را دهانش

! 

 

 خوام نمی … دیگه بسه!  ماهان کن بس-

 ! بشنوم

 

 : گفت و آمد جلوتر

 تا بشنوی رو اینا قدر اون باید!  بشنوی باید-

 اون.  بیفته سرت از اصوال ادا این و کنی عادت

 ! باشی من با بودن مشتاق خودت که قدر



 

 حاالم.  کنم نمی عادت بازیا کثافت این به من-

 ! برو کنم می خواهش!  بیرون برو

 

 دار جریحه غرورش کرد می احساس درحالیکه

 : گفت و انداخت من به غیضی سر از نگاه شده

 

.  مصرّم دادم پیشنهادی روی ولی.  میرم باشه-

.  کن فکر خوب بهش.  قبل از بیشتر دیگه االن

 ازت ای دیگه حرف مثبت جواب جز خوام نمی

 ! باید.  کنی خوب مزخرفتو حال باید.  بشنوم

 



 از قبل اما ، کرد باز را در. رفت در سمت به و

 : ریخت فرو من تمامِ که گفت چیزی خروج

 

 وفادار بهم و بودی منتظرم سال اینهمه تو-

 برای.  ارزشه با خیلی من برای این.  پاییز موندی

 از بیشتر تو اینکه بدون تا ام حل راه دنبال همین

 پس. کنم نزدیکت خودم به بکشی عذاب این

 پیش رفتن.  کن همکاری باهام کنم می خواهش

 ! ماست حل راه بهترین متخصص

 

 مرا و.  رفت و

 



.  کرد رها کننده تخریب احساسات از برهوتی در

 وجدانم چرا پس ؟ بودم وفادار من ؟ بودم وفادار

 بدی دختر کردم می احساس چرا ؟ داد می عذابم

 ؟ ام شده

 

 انگیزم غم فکرهای از مرا حمام در لوالی صدای

 یادآوری من به را سرگرد حضور و کشید بیرون

 !  عصبی و بود قرمز چشمانش. کرد

 دیگر که بود سنگین آنقدر ماهان آخر ی جمله

 من در ، سرگرد کردن آرام برای رمقی و جان

 رگ و عصبانیتش به توجه بی.  بود نگذاشته باقی

 ی لبه ملتهبش ی چهره و اش کرده باد گردن

 کنار را مویم.  نگریستم را مقابلم و نشستم تخت



 مرطوبی دستمال بعد.  کرد بررسی را گردنم و زد

 آن روی از را ماهان لبهای خیسی ردّ و برداشت

 روی اسید انگار کرد می پاک جوری.  کرد پاک

 و حرص با لب زیر کم کم و.  باشند ریخته گردنم

 : گفت می باورنکردنی خشمی

 

 روزی آرزوی که گور توی میزارمش جوری یک-

!  خر کره صفت بی ی مرتیکه بکنه مردن بار هزار

 دیگه که حلقش توی میکنم رو گیتار اون جوری

 نامزد!  خوندن آواز به برسه چه ، بزنه تر نتونه

 بدم نشونت ای بازی نامزد یه!  هان ، بازی

 بخوری گُه دیگه عمرت آخر تا که ، خان ماهان

 ! بیاری اسمشو



 

 سمتم به هراسان من دیدن با و شد وارد مارال

 . آمد

 ؟ خوبه حالت پاییز؟ شده چی!  بده مرگم خدا-

 

 مقابلم سرگرد. نگریست را سرگرد آن متعاقب و

 به داشت.  گرفت دست در را دستانم.  زد زانو

 ماهان کارهای و حضور از ناشی عصبانیت سختی

 دانستم می.  کند آرام مرا تا ، کرد می کنترل را

 بر دم و کند تحمل که بود سخت برایش چقدر

 . نیاورد

 



 خوای می دوباره حاال.  خوردن غصه بسه!  پاییز-

 بدی؟ عذاب خودتو حرفش این بابت

 

 که بخدا.  ریختم هم به اینطور چه از میفهمید

 .بود فهمیده

 

 ! سرگرد ام بدی دختر خیلی … من-

 

 تو مفهومه؟. زنی می حرفو این که آخره بار این-

 من.  پاییز موندی وفادار لیاقت بی خر کره اون به

 دوستت ها سال این تمام من.  شناسم می رو تو

 می ای دیگه هرکس از بیشتر اینو من و بودم

 ! دونم



 

 ! بیچاره و درمانده. کردم نگاهش مفلسانه

  … اما-

 

 فکر بهش حتی خوام نمی دیگه. هیییشششش-

 که تو.  بوده چی تو نیت و قصد که اینه مهم. کنی

 با عاطفیت و احساسی تعهد پای داری همچنان

 عذاب خودتو چرا دیگه مونی می لیاقت بی اون

 اگه بخشمت نمی. نکردی بدی کار هیچ تو.  بدی

 ! بوده تو از وفایی بی کنی فک

 

 بوده؟ که از پس.  کردم می نگاهش متعجب

 مانده تعهدش پای همه از بیشتر که او ماهان؟



 من داشتن برای دارد همیشه از بیشتر و است

 . زند می پا و دست

 فهمید نمی ما حرفهای از چیزی که مارال

 :گفت و کشید بیرون سرگرد دست از را دستهایم

 حالت که شاید ، بگیر دوش یه برو.  پاییز پاشو-

 ! شد بهتر

 

 :گفت سرگرد به رو و

 موندین زیادی دیگه.  بیرون برین لطفا هم شما-

 ! نیست خوب اصال این.  دخترا اتاق تو

 

 : گفت من به رو مارال به توجه بی سرگرد



 رو گفت مشاور راجب که مزخرفاتی اون-

 مفهومه؟!  وقت هیچ!  کنی نمی قبول بهیچوجه

 

 :گفت مارال

 خبره؟ چه اینجا بگه من به یکی مشاور؟-

 

 و شدم بلند جایم سر از آنها هردوی به توجه بی

 اتاق تمام ناگهان که افتادم راه به حمام سمت به

 گاهم تکیه صندلی ی دسته و چرخید سرم دور

 .شد

 

 خوبه؟ شد؟حالت چی پاییز-



 

 .بیارم آب برات تا بشین یکم.  اینجا بشین بیا-

 

 :گفت سرگرد

 . کنه ات معاینه بیاد سینا میگم االن-

 

 :گفتم هراسان

 من شب اون از بعد.  نه مشیری دکتر!  نه-

 .نکنه ام معاینه اون ولی بمیرم حاضرم

 

 .نکن لجبازی پاییز-

 



 خواهش.  کشم می خجالت. سرگرد خدا رو تو-

 .کنم می

 

 خوب حالت. کنم نمی قبول ای بهونه هیچ-

 روت به رنگ دیدی؟ آینه تو خودتو. پاییز نیست

 .  نمونده

 

 به رو و شد شروع دستوراتش معمول طبق بعد

 :گفت مارال

 جمع رو پاش و دست. تخت روی بخوابونش-

 شونه کم یک.  باشه باالتر کم یک سرش.  نکنه

 . گردم برمی سینا با االن من.  بده مالش هاشو

 



 : غرید لب زیر رفت می درحالیکه و

 امیرعلی.  گرفت می نفستو داشت عوضی اون-

 ! نیارم جا حالشو اگه نیستم

 

 را دستوراتش که همانطور مارال و رفت سرگرد

 :گفت می و میزد غر کرد می اجرا من روی

 

 به باید.  سربازاشیم هم ما ، پادگانه اینجا انگار-

. کنن اطاعت مجبورن هم همه.  بده دستور همه

 دوست باهاش اومده خوشت این چی از تو آخه

 هست مشیری دکتر دوست اینکه البته شدی؟

 …ولی میاد حساب به مثبت پوئن یه خودش

 



 . دیگه بسه. خوردی سرمو.  مارال وای-

 

 انگار تو میاد االن حاال خوبه؟ ظاهرم منو ببین-

 می نگاه منو دیوار مثل.  وایسادم من که انگار نه

 . کنه

 

 . بود گرفته ام خنده حالی بی همان با

 

 خیلی!  پاییز اینجوریه پسره این چرا دونم نمی-

 میده جواب ای کلمه یک سواالمو زنه، نمی حرف

! 

 



 شالمو بیا حاال.  اینجوریه ذاتا!  دیگه حرفه کم-

 خوشش سرگرد دونی می که خودت. کن درست

 . نمیاد

 

 و کرد می مرتب سرم روی را شالم درحالیکه

 :گفت فرستاد می زیرش را موهایم

 به باشی مجبور که توئه کی سرگرد مگه-

 محض ماهانه تو نامزد. بدی گوش حرفش

 ! یادآوری

 

 کرد تازه را دلم داغ حرفش این با که ندانست و

 تزریق دلم به را کردن خیانت و بودن بد حس و

 دکت همراه به سرگرد. خورد در به ای تقه. کرد



 

 یادآوری خجالت از من.  شد اتاق وارد رمشیری

 و کرد ام معاینه.  کردم نمی نگاهش شب آن

 :گفت

 

 خونیتون کم برای اوندفه که داروهایی اون-

 کنید؟ می مصرف ، بودم کرده تجویز

 

 نمی فراموش را شب آن کسی چرا.  گزیدم لب

 : گفتم آرام  کرد؟

 . بله-

 



 می هم دیگه تقویتی داروی یه.  خوبه خب-

 نظر از بیشتر شما میکنم فکر هرچند. نویسم

 سرم یه بهتون االن.  هستین فشار تحت روحی

 از تونید می شد تموم که سُرم.  کنم می وصل

 .شید بلند جاتون

 

 هیچ دیگر و دادم تکان چشم ی نشانه به را سرم

 سرم در آمپولی و کرد وصل را آنژیوکت.  نگفتم

 با بعد. کرد وصل انژیوکت به را آن و کرد تزریق

 مارال.  شد خارج حرف بی و گفت ای اجازه

 : زد صدایش

 ! مشیری دکتر-

 



 کنارم سرگرد. رفت بیرون اتاق از دنبالش به و

 بوسه و گرفت دست در را آزادم دست.  نشست

 دست بعد. گذاشت برجای آن پشت بر ای

 روی که موهایم از ای تره روی را دیگرش

.  رقصاند وار نوازش بود شده رها پیشانی

 :گفت و کرد نگاه غمگینم درچشمان

 

 می دیوونه داشتم بود کرده لبهاتو قصد وقتی-

 پا زیر رو مالحظات ی همه بود نزدیک.  شدم

 ثانیه یک اگه!  پاییز وای.  کنم لهش بیام و بذارم

 … روی از دستشو دیرتر

 

 : داد ادامه و کرد مکثی



 هیچ دیگه لطفا!  کشتمش می ، داشت برمی...  -

 ؟ باشه.  کنه تکرار کارو این نذار وقت

 

 نبود جمع خاطر اصال که باخیالی و نگران بعد

 : گفت و کرد نگاهم

 یه پاییز؟ نکنی عمل پیشنهادش به وقت یه-

 !؟ باشه دختر؟ نکنی کاری من از خبر بی وقت

 

 .دادم تکان را سرم

 

 آخرش کنم می فکر همش.  نیست راحت خیالم-

 ! کنه می قانعت حرفاش با



 

 دستش سرگرد و شد وارد مارال لحظه همین در

 دید از هرچند ، کشید عقب موهایم روی از را

 حوصله بود مشخص که سرگرد.  نماند دور مارال

 جایش از نداشت را مارال با کردن کل کل

 :گفت و برخاست

.  نشی بلند جات از نشده تموم ات سرم تا-

 .زنم می سر بهت بازم.  کن استراحت

 

 .نشست کنارم مارال.  شد خارج اتاق از و

 بهتری؟-

 



 تا بچرخانم دیگری سمت به را حرف خواستم

 سوال ماهان حضور جزییات و اتفاقات از مارال

 . نپرسد

 

 ؟ دکتر با گفتی چیا.  اوهوم-

 

 خیلی اونم و پرسیدم ازش تو راجب!  هیچی-

.  فهمیدیم اشتباه کنم فک پاییز. داد جواب عادی

 خدا باالخره کردم می فکر. نمیبینه منو اصال اون

 اما.  اومده خوشش من از و یکی ی کله پس زده

 چقدر من میبینی. کردم می فکر اشتباه انگار

 ! بدبختم

 



 !  نباش صبر بی اینقدر!  مارال حرفیه چه این-

 

 :گفتم و کشیدم آهی بعد

 خوام می.  ندارم رو اینجا تحمل دیگه من مارال-

 . تهران برگردم

 

 اومدی روز دو.  دختر نزن خودی بی حرف-

.  بشه تموم سرمت کن صبر.  بگذرونی خوش

 جون کم یک بخوری میارم ناهار برات بعد

 سه و میزاریم قال رو همه هم بعدش.  بگیری

 .ددر میریم خانوما نفری

 



 خواد می خودش همش.  نمیذاره ماهان.  نمیشه-

 شو حوصله و حال اصال منم.  ببره بیرون منو

 . ندارم

 

 بریم خانمانه خوایم می میگیم میشه؟ مگه-

 کنه؟ اعتراض خواد می کی.  تفریح و گردش
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. بودیم آمده بیرون از تازه ما و بود شده شب

 بودند نشسته آماده و منتظر مانی و ماهان و رادان

 را سرگرد انتظار ، سامان با قرار سر رفتن برای و

 قالب در پلیسی مهم ماموریت یک. کشیدند می

 سرگرد!  مردانه کوچک دورهمی و مهمانی یک

 تا بود کرده باخبر دورهمی این از را همکارانش

 همچنین و گیرد انجام اولیه اقدامات شد الزم اگر

. گیرد قرار تعقیب مورد نامحسوس بطور سامان

 .آمد سمتم به ماهان



 

 نداری؟ کاری. خانومی میرم دارم-

 

 یقه به دست سامان با.  باش خودت مواظب-

 ، توئه اعصاب روی رفتن متخصص اون. ها نشی

 .که دونی می

 

 .ندارم کاریش ، نذاره قرمزام خط روی دست-

 

 نه انگار. گذاشت بازویم روی صمیمانه را دستش

 با را زننده برخورد آن پیش ساعت چند که انگار

 . بود کرده من



 

 کاش.  عزیزم باش خودت مواطب هم تو-

 ! کردی می استراحت

 

 . بسالمت برید.  باشه-

 

 تحت خونه میگه سرگرد مرتیکه این هرچند-

 احتیاط شما ولی ، نیست نگرانی جای و نظره

 . میمونه خونه هم سینا. بکنید رو الزم

 

.  آمد بیرون اتاقش از سرگرد زمان همین در

 :گفت گوشم زیر مارال



 خواد می دونم نمی. زده هم تیپی چه المصب-

 شلوار و کت این با ببره رو کی دل اونجا بره

 رسید فکرش به کجا از اصال. مجلسی و شیک

 که واقعا.  مسافرت بیاره خودش با شلوار و کت

 .کرد ام خفه ادکلنش بوی اوه اوه. جالبیه آدم

 

 ! بگیر دهن به زبون دقیقه یه-

 

 خوش و تیپ خوش آنقدر.  گفت می راست مارال

 چه خواهد می گفتم خود با آن یک که بود استایل

 حس همان باز و.  ببرد کافه آن دختران از دلی

 واقعا که حسی. زد چنبره دلم بر تلخ و غریب

.  نه یا بگذارم حسادت را اسمش نمیدانستم



 نمی حاال. بود بهتری ی واژه حساسیت شاید

 می نازک چشم پشت برایش داشتم چرا دانم

 و رسمی تیپ از.  بود گرفته حرصم چه از و کردم

 چشمش؟ توی و جذاب هیکل از بودنش؟ شیک

 ریش ته آن با زیبایش ی مردانه ی چهره از

 من! من خدای کرد؟ می ترش جذاب که لعنتی

 و ها زیبایی داشتم ؟ کردم می چکار داشتم

 خودم برای دانه دانه را او ی مردانه های جذابیت

 بود شده مرگم چه دانم نمی.  کردم می توصیف

 !؟

 پیش و کنم کم را وجدانم عذاب اینکه برای

 رفتار ترین احمقانه ، شوم خاطر آسوده وجدانم

 و رفتم ماهان طرف به.  گرفتم پیش در را ممکن

 :گفتم و گذاشتم دست دستش روی



 ! ها نیفتی در اون با.  باش خودت مواظب ماهان-

 

 رویه تغییر از متعجب و رفتارم از متحیر که ماهان

 که دلیل این به هم و بود شکفته گلش از گل ، ام

 غافلگیرانه حرکت یک در ، بود گر نظاره سرگرد

 :گفت و گذاشت برجای ام گونه روی ای بوسه

 ! خوشگلم نباش نگران. خانومیم هستم مواظب-

 

 اینگونه خواستم نمی من!  من خدای!  وای ای

 جرئت کسی چه حاال!  ماهان تو دست از.  شود

 !؟ کند نگاه سرگرد چشمان در داشت



 به ماهان که کرد پیدا بیخ بیشتر وقتی کار اما

 که زمانی دقیقا بلکه. نکرد بسنده هم همین

 :گفت آرام گذشت می کنارمان از سرگرد

 

 و نبودی پیشم صبح از. بیام تا نخواب زود شب-

 ! مانی پیش فرستم می هم مارال. شدم دلتنگت

 

 صورتش به خون که دیدم و.  شنید سرگرد و

 ، شد رد که سرگرد!  شد مشت دستانش و. دوید

 : داد ادامه تری آرام صدای با ماهان

 

 خطا پا از دست و  نکنم کاری هیچ دم می قول-

 میخوام.  باشیم هم کنار میخوام فقط.  نکنم



 باالخره.  بخوابی آرامش با و بگیری آروم کنارم

 بودن هم با تمرین جایی یه از باید هم خودمون

 . بکنیم

 

 ماهان نداشت امکان که میدانستم خوب من و

 به شد نمی.  نکند خطا پا از دست و باشد کنارم

 و حد از فورا.  داد نشان سبز چراغ کمی ماهان

 من!  بودم شده کالفه. گذشت می خود حدود

 حتی دیگر سرگرد اما.  شود اینگونه خواستم نمی

 من با حتی. نپرسید را حالم حتی. نکرد نگاهم

 از پر و عصبی چقدر دانستم می. نکرد خداحافظی

 پدال روی بر که فشاری از را این. هست حرص

 که خراشی گوش جیغ صدای و داد اتومبیلش گاز



 میشد راحتی به ، انداخت راه به فرش سنگ روی

 و دهم پیام سرگرد به خواستم. داد تشخیص

 وجدانم.  "باشین خودتون مواظب لطفا" بگویم

 : گفت و زد پوزخندی

 می چون ؟ خفا در چرا نگفتی؟ موقع همون چرا"

 نفرستاده را پیام و. "!  اشتباست کارت دونی

 .کردم پاک

 

 تماشا تلویزیون مثال و بودیم نشسته نفری سه

 سینا.  زد می شور دلمان واقع در اما.کردیم می

 بود نشسته ای نفره تک مبل روی سالن ی گوشه

. کرد می مطالعه و بود زده را اش مطالعه عینک و



 من و کردند می صحبت هم با روشنک و مارال

 :گفت مارال. دادم می گوش

 وقت؟ اینهمه خونه می چی-

 

 :داد پاسخ روشنک

 همیشه از کال. ایه حرفه خون کتاب یه سینا-

 ! مثبت بچه و حرف کم و ساکت. بوده اینجوری

 

 ! آفرین!  بابا نه-

 

 نیست وقت خیلی. گرفته اروپا توی تخصصشو-

 راه مطبشو و کرده شروع کارشو اینجا که



 پزشکان از خیلی کاره تازه اینکه با ولی. انداخته

 و کنن می تاییدش ای حرفه و تجربه با

 حسابی. فرستن می براش رو مریضاشون

 .دارن قبولش

 

 یه اتفاقا ، پیشش بودیم برده مادربزرگمو ماهم-

 معرفی بهمون رو ایشون کار کهنه دکتر

 

 خانوادش میگم. بود عالی تشخیصاش.  کرد

 ایرانن؟

 



.  بود رفته تحصیل برای فقط خودش!  بابا آره-

 موقعیت و زمینه وگرنه.  ها ایرانه عشق یعنی

 .بوده فراهم اونجا پیشرفتش

 

 بیمارستان کدوم رو هاش عمل دونی نمی!  آها-

 طرحمونو داریم االن ماهم چون میده؟ انجام

 باشه بیمارستانی همون شاید میگم. میگذرونیم

 .هستم منم که

 

 . بپرسی ازش باید.  راستش دونم نمی-

 

 زن.  تمومه چی همه که اون اوصاف این با میگم-

  خواد؟ نمی



 

 :گفت و خندید روشنک

 یا بگیره رو تو چشاش کنی کاری میتونی ببینم-

 ! نه

 

 . شد بلند پسرش ی گریه صدای لحظه همین در

 . بودمش خوابونده االن!  خدایا وای-

 

 :گفتم

 نزن غر اینقدر. دیگه داره هم سختی شدن مادر-

! 

 



 :گفت مارال رفت پسرش سراغ که روشنک

 ! ها میگه راست روشنک-

 

 رو؟ چی-

 

 منو چشاش که بکنم کاری تونم می ببینم اینکه-

 ! بگیره

 

 .کردم نگاهش تعجب با

 دوباره؟ سرته توی چی مارال-

 



 برای تو که نمایشایی اون از چطوره … گم می-

 ؟ چطوره.  بندازم راه منم اندازی می راه سرگرد

 

 نمایشا؟ کدوم-

 

 .بود خورده پیچ پات که روز همون مثال-

 

 :گفتم معترضانه

 که تو!  بکش خجالت بود؟ نمایش اون!  مارال-

 چند و کشیدم می دردی چه من دیدی و بودی

 .بودم خوردگی پیچ اون گرفتار ، آزگار وقت

 



 بدی ی ایده بهرحال ، غیرعمدی یا عمدی حاال-

 .نیست

 

 . ها اینکارو نکنی!  مارال خدا رو تو-

 

 :گفت قطعی تصمیمی و جدیت با

 می امتحان شانسمو.  کنم می اینکارو من اما-

 . کنم

 

 میبینه ببینه رو تو باشه قرار اگه اون دیوونه-

.  نیست که کور ، باهمیم روزه چند اینجا ما.  دیگه

 ؟ چیه برای ها بازی جنگولک این دیگه



 

 !  شدنمه دیده بیشتر برای-

 

 ات خنده کنی؟ بازی نقش خوای می واقعا یعنی-

 وسطش؟ نمیگیره

 

 رو مدرسه تئاتر من.  مگه رفته یادت!  بابا نه-

 .کردم بازی

 

 بار به که افتضاحی اون با بره یادم میشه مگه-

 ! آوردین

 



 زیر زد پخی مدرسه خاطرات یادآوری با مارال

 :گفت و خنده

 ! بود دورانی چه. بخیر یادش-

 

 :گفت و کرد نگاه را سینا بعد

 دارم که کن خیر دعای برام. خانوم پاییز خب-

 .میدون به میرم

 

 ! نکنه چیکارت بگم خدا-

 



 خندت وقت یه!  نده لو رو ما تو خدا رو تو فقط-

 فاجعه تو های سوتی.  دی می سوتی  و میگیره

 . است

 

. رفت سالن وسط تا و شد بلند جایش از مارال

 پهن زمین روی و داد سُر را خود پای ناگهان بعد

 . شد

 ! آخ!  پام وای-

 

 متوجه و آورد بیرون کتابش از را سرش سینا

 و گذاشت کتاب الی را عینکش.  شد مارال

 درحالیکه هم من.  شتافت مارال سمت به باعجله



 دو آن جمع به کردم می کنترل را ام خنده بزور

 .بود زده زانو کنارش سینا.  شتافتم

 کنه؟ می درد کجاتون دقیقا خانوم؟ مارال خوبید-

 

 نمی آخ.  سوزه می.  کنه می درد پام.  پام وای-

 شکسته نکنه ؟ کنم چیکار حاال.  بدم تکون تونم

 ! باشه

 

 هایش ناله و آه که گمانم به. کرد می ناله و آه و

 نبودن خالی جهت.  بود کرده آب را سینا دل

 جرم این در و زدم حرف کالمی چند منم عریضه

 .شدم شریک

 .بگیرم بغلتو زیر بیا شی؟ بلند تونی می مارال-



 

 دارم وای. شم بلند تونم نمی.  دارم درد.  نه نه-

 .میمیمرم

 

 : گفت و کشید گردنش پشت دستی کالفه سینا

 اجازه اگه. بشید بلند باید ، نمیشه که اینجوری-

 .کنم بلندتون بدید

 

 های موقعیت در ، هم به شبیه های مرد چقدر

 از که مارال!  کردند می رفتار هم مثل ، مشابه

 ای ناله و آه با ، بارید می ستاره چشمانش

 :گفت ساختگی



 مثل اما. میشم شمام اذیت باعث!  ببخشیدا-

 .رفته گذاشته هم مانی.  نیست ای چاره اینکه

 

 .بندازین من گردن دور دستتونو!  حرفیه چه این-

 

 یک با و برد مارال بدن زیر را هایش دست و

 باال ها پله از درحالیکه مارال. کرد بلندش حرکت

 بود حلقه سینا گردن دور دستانش و رفت می

 .زد من به چشمکی

 

 نگاهی پاتون به باید.  اتاقتون توی برمتون می-

 .بندازم



 

. ترکیدم می داشتم خنده از!  مارموز مارال ای

 همان از قطعا وگرنه.  دید نمی مرا سینا شد خوب

 تازه که روشنک.  شد می آمیز فاجعه های سوتی

 در سینا و مارال دیدن با بود آمده بیرون اتاق از

 ناباورانه. چسبید زمین کف بازش دهانِ حالت آن

 می باال ها پله از که من بعدبه.  کرد می نگاهشان

 :گفت آمدم

 نمی ولی.  بگیره چشمشو تا کنه کاری یه گفتم-

 .ایه حرفه اینقدر دیگه دونستم

 

 :گفتم گرفتم می را ام خنده جلو بزور درحالیکه

 ! چیه ای حرفه. خورد پیچ پاش بیچاره-



 

 ! کردیم باور مام و گفت اون.  خودش جون آره-

 

 و نیست شکستگی که بود داده تشخیص سینا

 بزودی و هست ساده دیدگی ضرب یک احتماال

 تجویز را پا مالش و گرم آب. شود می خوب

 ، دکتر نظارت تحت داشتم من حاال و بود کرده

 و دادم می مالش را مارال ی مرده صاحب پای

 .کردم می نثارش بیراه و بد عالمه یک دلم توی

 تر آروم خورده یه ، نه اینجوری ، خانوم پاییز نه-

! 

 

 ! چشم بله-



 

 برایش و دوختم مارال به را میرغضبم چشمان و

 لحنی با مارال به رو سینا. کشیدم نشان و خط

 : گفت دلجویانه

 

 آروم تونید می حتی صبح فردا تا. نباشید نگران-

 .نیست خاصی چیز روشکر خدا. برید راه

 

 :گفتم باغیض

 ! شکر رو خدا -

 

 : گفت دکتر



 برمی و داروخانه میرم من میدین ماساژ پاشو تا-

 

 شب که پماد یه و گیرم می مسکن براتون. گردم

 .پاتون رو بمالید

 

 :گفت مارال

 می صبر. نیستم زحمتتون به راضی. بخدا نه-

 ! بگیره فرستمش می. میاد مانی کنیم

 

 این توانست تا شد سفید و سرخ هزاربار سینا و

 :بگوید را جمله



 شما.  نیست چیزی که این.  دارین اختیار-

 ! چشم روی بخواید هرچی

 

 ور آن کردم پرت را مارال پای رفت که سینا

 :درآوردم را ادایش و تخت

 

.  بیاد مانی میکنم صبر.زحمتتون به نیستم راضی-

 ! خودت جون آره

 

 :گفت داشت اضطراب درحالیکه مارال

 فهمید؟ نشد؟ که تابلو-

 



 .کرد شک بهت روشنک اما. کنم نمی فک-

 

 برم؟ راه لنگان لنگان باید حاال یعنی-

 

 اصال حاال. نزنه سرت به فکرا این از باشی تو تا-

 ساعت یک شدیم مجبور مام که داشت؟ تاثیر

 بمالیم؟ آبگرم با خانومو پای

 

 :گفت و زد لبخندی مارال

 نگام خیلی بود کرده بغلم وقتی ولی. دونم نمی-

 .شد نمی کنده صورتم از چشماش. کرد می

 



 ! کردی خودتو کار پس-

 

 .داد حال خیلی! بمال پامم یکی اون مارال جون-

 

 :گفتم و کردم پرت صورتش توی را بالش

 . پررو بچه!  گمشو برو-

 

 بودیم دار و گیر این در. خندید غش غش مارال و

. گرفتم دلشوره. بود ماهان.  خورد زنگ تلفنم که

 .دادم جواب

 شده؟ چی ماهان؟-

 



 چطوره؟ حالت. عشقم سالم-

 

 زنگ شده چی خوبن؟ بقیه خوبی؟ تو خوبم-

 زدی؟

 

 . شده تنگ برات دلم. عزیزم نشده هیچی-

 

 . کشیدم ای کالفه پوف

 آوردی گیر وقت.  تو که کشتی منو!  ماهان وای-

 شد؟ تموم قرار؟ سر ؟رفتین

 

 .ماشینم توی. گردیم برمی داریم. عزیزم آره-



 

 با همه جلو بلند اینهمه و بود سرگرد اتومبیل در

 !؟ زد می حرف اینگونه من

 شد؟ چی نتیجه ماهان-

 

 .گم می برات میام حاال-

 

 :گفت تر آرام و

 چیه؟ امشب ی برنامه گفتی مارال به بگو تو-

 



 …شده چیزی یه ولی … گفتم آره … امشب-

 فهمین می بیاین خودتون حاال… یعنی

 .خداحافظ.

 

 .کردم قطع سریع و

 راه نمایشو این که شکر رو خدا!  مارال وای-

 .انداختی

 

 چرا؟! وا-

 پیش بفرسته رو تو خواست می امشب ماهان-

 .کنه خلوت من با و مانی

 



 خب؟-

 

 من که شُدت صاحاب بی پای اون ، دیگه خب-

 اتاق از تونی نمی!  دیگه خورده پیچ برم قربونش

 .بذارم تنهات نمیتونم من و. بیرون بری ما

 

 .اینجا بیاد مانی خب-

 

 :گفتم حرصی از پر صدای با

 اتاق من مشکل االن بنظرت!  مارال! مارال وای-

 ؟ خالیه

 



 باهاش شدن تنها از میخوای تاکی ولی.  نه خب-

 ! دختر کنی فرار

 

 ! شد که هروقت تا-

 

 به حواست! ها هواست روی زندگیت هم تو-

 و کنی می دوری یکی از داری هست؟ خودت

 ! دلت توی میشینه داره دیگه یکی

 

 :زدم تشر

 ! کن بس کردی؟ شروع دوباره-

 



 به سینا. رسیدند هم با آقایان ی بقیه و سینا

 دستش در داروهای با رابطه در دیگران سوال

 به باال ی طبقه طرف به و داد اجمالی توضیحات

 هم در چهره و شد ماجرا متوجه ماهان.  افتاد راه

 توجه بی سرگرد و.  رسید نمی مرادش به.  کشید

 بخیری شب تلخ اخمی با آمده پیش قضایای به

 داد توضیح برایم ماهان. رفت اتاقش به و گفت

 و است نیفتاده خاصی اتفاق دیدار این در که

 سرگرد و.  است گذشته گفت و گپ به بیشتر

 داشته نظر زیر را او و بوده ساکت مدت تمام

 کدورت کرد می سعی خیلی سامان" گفت.  است

 چی واقعا دونم نمی و کنه پاک رو گذشته های

 طمع بی گرگ سالم که دونم می. سرشه توی

 . "نیست



 

 من دنیای از را آرامش ، زد که را آخر حرف و

 : گفت پوزخندی با. گرفت

 کرده فکر گفت.  بود اومده هم ساناز راستی-

 قبال رادان. میگفت دروغ ولی. هستن هم خانوما

 بود چسبیده. است مردونه جمعمون بود گفته

 ! شخصیت محافظ دل تنگ

 

 رفته!  سرگرد آی.  شد پاره انگار من دل بند و

 !؟ ببری ساناز از دل قیافه و تیپ آن با بودی
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#۱۰۰ 

 

 

 از یکریز داشت مارال و بود شده شب نصف

 و دور آرزوهای و مشیری دکتر و امروز اتفاق

 فکر ساناز به فقط و فقط من و. گفت می درازش

 سرگرد برای که شومی های نقشه و زدم می

 حالم و حس تمام.  بود درگیر ذهنم تمام. داشت



 وجود بی آن.  شناختم می را ساناز من.  بود بد

 نمی خودش رام تا کرد می کلیک کسی روی اگر

 . کرد نمی رهایش ساخت

 می دعا خدا پیش چقدر هم روزها آن هست یادم

 نکند کلیک او روی و ندهد گیر ماهان به که کردم

 خیر از راحتی به که بودم خوشحال چقدر و. 

 نبود مهم برایم آنکه حال ، بود گذشته ماهان

 . باشد گرم آخور کدام به سرش

.  نبود ها بمیری تو آن از ، بمیری تو این اما

 دانستم می و بود دندانی خوش ی طعمه سرگرد

. دارد برنمی سرش از دست ها راحتی همین به

 احساس عزیز عزای مراسم در روز همان را این



 میگفتم و زدم می گول را خود مدام اما ، کردم

 .  ام کرده برداشت اشتباه

 انسان یک سرگرد آخر.  بود مرگم چه دانم نمی

 به دیگری مرد هر مثل داشت وحق بود رها و آزاد

 به و بود زده سرم به احتماال.  کند فکر ازدواج

 که وگرنه. بودم شده حساس اینقدر مساله این

 هرکس چه و اش خاله دختر چه و ساناز چه

 نکند کرد؟ می ازدواج باید که باالخره ، دیگری

 دوست همینطور عمر آخر تا خواست می دلم

 !؟ بماند باقی من عذب

 



 کجاست؟ حواست موندی؟ کجا پاییز؟ ؟ پاییز-

 شنوی می اصال. کنم می صدات دارم ساعته یک

 گم؟ می چی من

 

 ! نیست تو به حواسم نه-

 

 ناراحتی چی از. سانازه پی حواست ی همه البد-

 دونه می خودش. بالغه و عاقل سرگرد ؟ دختر تو

 داره ربطی چه تو به آخه.  بد چی خوبه براش چی

 ؟

 

 آتیش داره دلم توی چیزی یه.  مارال تونم نمی-

 .گیره می



 

 جای به اگه.  بده جواب من سوال یه به!  ببین-

  حساسیت اینقدر بازم ؟ چی بود دیگه یکی ساناز

 داشتی؟

 

!  داشتم!  داشتم که داند می خدا.  کردم سکوت

 هایش انتخاب و مرد این روی ، لعنتی احمقِ منِ

.  بود خراب حالم و ، داشتم حساسیت روابطش و

 گلویم توی بغض مثل چیزی. بود گرفته نفسم راه

 جایم از. کرد می ام خفه داشت و بود زده چنبره

 .پیمودم را اتاق طول و شدم بلند

 

 .دیگه بگیر آروم پاییز؟ چته-



 

 از حالم.  است ریخته بهم اعصابم.  تونم نمی-

 و بگیره سرطان ایشااهلل.  خوره می بهم ساناز

 ! بمیره

 

!  نیست خوش حالت واقعا تو انگار!  پاییز وا-

 . بیاد جا حالت بزن قدمی یه حیاط تو  بریم

 

 . شد بلند تخت روی از و

 مثال ات گرفته مرض پایِ مگه ؟ میای کجا تو-

 بره؟ آبروت و ببینه سینا خوای می نخورده؟ پیچ

 



 واسه عذابی چه ، ها گی می راست وای ای-

 تنهایی؟ میری کجا حاال!  کردم پا و دست خودم

 

 را شالم و پوشیدم می را سویشرتم درحالیکه

 :گفتم انداختم می سرم روی

 به بخوره هوا کم یک باال ی طبقه تراس میرم-

 سرم از ایکبیری ساناز این فکر که شاید ، سرم

 . بیرون بیاد

 

 ! سرده هوا. برگردیا زود ولی ، برو باشه-

 



 سرگرد اتاق در که دیدم ، آمدم بیرون که اتاق از

 و بود ایستاده آن چهارچوب در سینا و بود باز

 می و بود اتاق در دم اش وبالش پتو با رادان

 :گفت

 شبه دو بخدا ؟ ندارین من واسه خواب جای یه-

 ! وروجک این دست از نخوابیدم

 

 :گفت و خنده زیر زد سینا

 !  دیگه داره هم اینارو پدرشدن-

 

 ! میرسه هم خودت نوبت.  تو بیام کنار برو حاال-

 



 :گفت می خبیثانه سینا

 ! بخوابی زمین رو باید.  نداریم اضافه تخت ما-

 

 سنگ بگو ، بذارم مرگمو ی کپه باشه جایی یه-

 ! سرد

 

 :گفت می کالفه که شنیدم را سرگرد صدای و

 بیا.  کردین بیدار خواب از رو همه!  دیگه بسّه-

 .ببند درو اون تو

 



 خوابیده تختش روی سرگرد که دیدم در میان از

 گذاشته چشمانش روی ساعد از را دستش و بود

 . بود

 : گفت و شد من متوجه سینا

 

 رادان این مگه خانوم؟ پاییز نخوابیدین هم شما-

 ؟ میزاره کسی برای خواب وصدا سر اینهمه با

 

 سرگرد که دیدم ، سینا دهان از اسمم شنیدم با

 نیم و برداشت چشمهایش روی از را ساعدش

 جواب در.  کرد نگاهم و کشید سرک و شد خیز

 : گفتم سینا



 روی برم گفتم ، برد نمی خوابم … من … نه-

 .بزنم قدم کم یک باال ی طبقه تراس

 

 قبل! ؟ داد آدرس شد می هم این از تر تابلو دیگر

 و ها چشم در ریخته اضطراب و خودم اینکه از

 و دهم نشان این از بیشتر را رفتارم و ها دست

 کوتاهی خواهی معذرت ، ببرم را خودم آبروی

 که نکشید دقیقه به. شدم تراس راهی و کردم

 صدای و. شنیدم سر پشت از را پایش صدای

 :گفت که را جذابش ی مردانه

 

 پاییز دی می آدرس تلگرافی دیگه که بینم می-

 ! کارا این از نبودی بلد خانوم؟



 

 به رو را دلم اش گرفته خش صدای که هرچند

 دستش از!  نکردم نگاهش ، اما برد می سقوط

 کنارم.  بدانم را دلیلش اینکه بدون ، بودم دلخور

 جیب در را دستهایش.  ایستاد  تراس ی لبه

 ی منظره من مثل و برد فرو اش کن گرم شلوار

 :گفت و نگریست را روبرو

 

 این توی باال این اومدی نازک سویشرت این با-

 شده؟ چیزی.  شبونه سرد هوای

 

 ! نه-

 



 .کرد نگاهم تعجب با

 منو که بگی خوای می چی پاییز؟ شده چی-

 ناراحتی؟ چی از تراس؟ این روی کشوندی

 

 ناشی لرز

 

 را ضخیمش کن گرم.  بود افتاده جانم به سرما از

.  انداخت هایم شانه روی و کشید بیرون تن از

 در و شوم گرم تا کردم مچاله آن درون را خودم

 : گفتم جوابش

 



 نیستم هم ناراحت.  اینجا نکشوندم رو شما من-

 .خوشحالم هم خیلی ؟ باشم ناراحت باید چرا. 

 

 :زد پوزخندی

 چی؟ واسه دیگه خوشحال خوشحال؟-

 

 … ی واسه …ی واسه-

 

 اومدی باهاش االن اینکه واسه!  ماهان ی واسه-

 بینتون خاصی مانع دیگه اینکه واسه!  مسافرت

 یه برات رو امشب قراربود اینکه واسه!  نیست

 ! بسازه رویایی شب



 

 می خشن و عصبی داشت اش آرام لحن کم کم

 : زد می حرف هم سر پشت و شد

 فکرمی چیزایی به داره کثافت اون اینکه واسه-

 و میدی اجازه بهش تو اینکه واسه.  نباید که کنه

 خودتو اونقدر اینکه واسه. کنی نمی مخالفتی هیچ

 اون درخواست هر به حاضری که دونی می مقصر

 واسه ، کنه بد حالتو اگه حتی بدی مثبت جواب

 معلوم ، خورد نمی پیچ پاش مارال االن اگه اینکه

 بغلت مدل و حالت کدوم توی مرتیکه اون نبود

 ! زد می ناخنک بهت داشت و بود کرده

 



 به مرا صورت و گرفت را بازویم خشونت با و

 :داد ادامه و برگرداند خودش طرف

 … اینکه واسه-

 

 :دادم جواب او از تر عصبی

 ی همه واسه خوشحالم آره!  دیگه کن بس-

 بین مانعی دیگه که خوشحالم!  گفتین که اینایی

 می وصالش به دارم که خوشحالم.  نیست ما

 مشکلی من خوشحالی با!  خوشحالم.  رسم

 دارین؟

 

 بهم های دندان بین از عصبانیش های نفس

 گردنش رگ.  خورد می صورتم به اش فشرده



.  بود شده مرگم چه دانم نمی.  ترساند می مرا

 نشانش اینگونه را ساناز و او از عصبانیتم داشتم

 … او و کردم می اش عصبی داشتم.  دادم می

 برنمی لبهایم از چشم… عصبانیتش تمام با

 ! داشت

 

 اینایی ، ببوسه رو اینا خواست می امشب البد-

 حسرت و داره بوسیدنشونو آرزوی گفت می که

 البد. کشتش می داره  و مونده دلش به شون

 ! دادی می اجازه بهش

 

 جسارتی چه با دانم نمی و زدم زل چشمانش در

 : گفتم



 ! دادم می-

 

 عصبانی و داد تکانم و کشید چنگ به را دوبازویم

 :غرید

 ! کن بس!  پاییز-

 

 از ، عجیب و بینی پیش قابل غیر حرکتی در

 را سوییشرتش ی یقه ، عصبانیت و خشم شدت

 :گفتم عصبانیت با و کشیدم چنگ به دستم یک با

 

 تیپت بهترین امشب که تو!  سرگرد کن بس تو-

 فهمم نمی من و کنی می خوشتیپ و زنی می رو



 هم ساناز میگه بهم ماهان بعد و ، چیه برای اینا

 از میگه بهم و!  اتفاقی خیلی مثال اونم.  بود اومده

 بود نشسته شخصیت محافظ دل تنگ آخر تا اول

 ! سرگرد کن بس تو.  نخورد جم و

 

 کند کم بازوهایم روی فشار از ای ذره اینکه بدون

 خشمی از پر پوزخند رهاکنم را اش یقه ای ذره و

 :گفت و زد

 میگی؟ داری که هاییه پرت و چرت چه اینا-

 شدی؟ دیوونه

 



 حضور پازل دارم فقط. عاقلم هم خیلی اتفاقا-

 به و کنم می سرهم شما زندگی توی رو ساناز

 . رسم می جالبی نتایج

 

 دختره این یقیافه حتی من!  سرت به زده تو-

 . نبود یادم هم

 

 کی برای بودین رفته قیافه و تیپ اون با پس-

 کنین؟ دلبری

 

 این و کنی حسودی دیگه یکبار اگر!  پاییز ببین-

 لبهاتو دیگه بار یک و کنی هم سر مزخرفاتو

 خورمشون می جوری یه کن باور ، کنی اینجوری



 به بوسیدنشونو آرزوی ماهان و بشن تموم که

 ! ببره گور

 

 شرم از و دوید رگهایم به خون حرفش این با

 جسارت و شد سست اش یقه روی دستهایم

 چشمانش جنگل ی خیره دیگر و رفت چشمانم

 :گفت او و گزیدم لب. نشد

 تر دیوونه منو.  نکش دندون به اینجوری!  نکن-

 خودمو جلو خیلی هم االن تا که ، نکن این از

 . گرفتم

 

 من و کرد خم من سمت به را سرش کمی

 او و. گرفتم فاصله کمی و کردم نگاهش ترسیده



 تا.  گرفتم فاصله باز من و شد تر نزدیک باز

 بین و خورد تراس های نرده به پاهایم که جایی

 در ، شب خلوت آن در.  شدم زندانی ها نرده و او

 ، انتها بی ظلمت آن در ، سهمگین سیاهی آن

 و ریخت می جانم به را چشمانش خواهش

 نگاه. خورد نمی جم لبهایم روی از نگاهش

 و. بود برده کفم از طاقت و توان و تاب خمارش

 که خورم می قسم … بوسید می مرا اگر …

 لحظه آن در لعنتی منِ.  کردم نمی مخالفت

 برای فقط انگار قلبم و بودم برده یاد از را تعهدم

 به داشتم لعنتی از تر لعنتی منِ.  تپید می او

 از ناب حسی و  کردم می فکر بوسیدنش

 می سرازیر قلبم به نظیر بی هایی سرخوشی

 می زر زر خودش برای ها وسط آن عقلم.  گشت



 وقتی هم آن ، وامانده عقل این گفت می چه!  کرد

 متری میلی دو در اش مردانه و جذاب لبهای

 و بود بوسیدن ی آماده و بود باز نیمه و بود لبهایم

 چقدر …و بود مردانه های خواستن و هوس از پر

 حرف دلِ این!  کرد می طلب را بوسیدن این دلم

 !  احمق نکنِ گوش

!  تر نزدیک و نزدیک.  آورد تر نزدیک را سرش

 روی قلبم و بستم را هایم چشم که نزدیک آنقدر

 گرمای هرم که نزدیک آنقدر. رفت هزار دور

 که نزدیک انقدر و شد سرازیر دهانم به نفسش

!  بودنش نزدیک اینهمه از کرد می دیوانه مرا

 بی را لبهایم او … اما و بودم رابسته چشمهایم

 چانه فقط و!  نابش های بوسه از گذاشت نصیب

 : زد پچ و.  بوسید را ام



 قلبت از لطفا!  نباش دیگه کس مال لطفا-

 ! نخواهش لطفا!  کن بیرونش

 سیلی همچون واقعیت و.  کردم باز را چشمانم

 نواخت ام گونه به سختی

 

 . شد ه

 می خجالت.  کشیدم بیرون دستانش از را دستم

 شده طاقت بی اش بوسه برای فهمید!  کشیدم

!  ماندم منتطر و بستم را هایم چشم فهمید!  ام

 بدم خودم از.  زد حلقه چشمانم در اشک!  فهمید

 . آمد

 



 من … من. بد دختر یه.  شدم عوضی یه من-

 من …تا بستم چشمامو منتظر … و دارم نامزد …

 خودم از داره حالم!  خدایا شدم؟ اینجوری چرا

 ! خوره می بهم

 

 مقصر خودتو باز!  پاییز درنیار بازی دیوونه-

 دونستی؟

 

 .زدم زل چشمانش در

 من… نشو نزدیک من به اینقدر دیگه … دیگه-

 پیش من … بیارم تاب تونم نمی تو مقابل در…

.  سرگرد کنم می خواهش. میشم بدی دختر تو



 رو فاصله خدا رو تو.  نشو نزدیک من به اینقدر

 ! کن حفظ

 

 .زد پوزخندی

 این؟ از بیشتر فاصله؟-

 

 :زدم فریاد

 عذاب از بکنم اینکارو اگه من ؟ فهمین نمی چرا-

 بودنم عوضی و وفایی بی فکر از. میمیرم وجدان

 بوسه قصد این با!  سرگرد نکش منو. میرم می

 ! نکش منو گاهت بی و گاه های

 



.  بردم پناه اتاقم به و گریختم دستانش میان از و

 صبح به را شب آن چطور داند می خدا وفقط

 . رساندم

 بدبخت کردم می احساس صبحانه میز سر صبح

 بود نشسته کنارم مردی. زمینم روی آدم ترین

 حتی من و خواست می جانش از بیشتر مرا که

 مردی و.  کنم تحمل را هایش نوازش نمیتوانستم

 مرد ترین ممنوعه برایم که بود نشسته روبرویم

 برانگیز هوس و جذاب ای ممنوعه. بود زمین روی

 ! زیبا و ناب احساسات از پر و
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.  بود خودش توی چقدر سرگرد ، صبحانه میز سر

 و تلخ چقدر. نبود پیرامونش به حواسش چقدر

 نمی پایین گلویم از لقمه یک حتی.  بود عصبی

 ! نخورد لقمه یک حتی.  رفت

 



 رادان. درآمد صدا به خانه زنگ موقع همین در 

 وقت این باشه میتونه کی یعنی" اینکه گفتن با

 با بعد. داد جواب و رفت آیفون سمت به "صبح

 خاصی لحن با و کرد راباز در "بفرماییدی" گفتن

 :گفت سرگرد به رو

 ! دارن کار شما با-

 

 کیه؟-

 

 ! کردی گیر گلوش تو بدجور گمونم که نفر یه-

 



 دار را دلم حرفش این با ندانست و. خندید ریز و

 به و ایستاد سالن در چهارچوب در.  بود ساناز. زد

 پیاده قرار" گفت سرگرد به رو و. کرد سالم ما

 رو گذاشتیم باهم دیشب که صبح امروز روی

 "!  که نرفته یادتون

 

 از فروریخته آواری جز و.  کرد نگاهم سرگرد

 چیز هیچ ، امروز غمگین و دیروز شاد دخترِ

 ی دسته روی از را سوییشرتش.  ندید دیگری

 رفت و شد بلند حرفی هیچ بی و برداشت صندلی

 ! کرد له پاهایش زیر مرا انگار و رفت ساناز با! 

 و برویم جنگل به باهم همگی بود قرار امروز

 سردرد گفتم.  کنیم برپا همانجا را ناهار بساط



 نیامده جا زیاد حالم حاال تا دیروز از هنوز و دارم

 خواست ماهان.  کنم استراحت خواهم می و

 کسی خواهم نمی گفتم و زدم تشر.  بماند پیشم

 دنبالم زنم می زنگ بیایم خواستم اگر. باشد

 . بیایی

 پیاده  آن از بعد سرگرد شده قرار گفت می مارال

!  ساناز با شاید ، بپیوندد ها آن به کوفتی روی

. چپاندم پتو زیر را خودم و گفتم "جهنمی به"

.  کند خوب را حالم حرفهایش با خواست مارال

.  کردم قایم پتو زیر را سرم و زدم داد سرش

.  نداشتم را چیز هیچ و هیچکس ی حوصله و حال

 با تکلیفم و ام ایستاده دنیا کجای دانستم نمی

 تالشی از خسته!  بودم خسته ؟ چیست دلم

 بودم کرده درگیرش را خودم عمر یک که بیهوده



 آن در دلم.  بودم رسیده پوچ و هیچ به حاال و

. خواست می طوالنی و عمیق خواب یک لحظه

 خوابیدن برای قوی مسکن و آرامبخش یک دلم

 روز آن آغوش … مثل مسکنی.  خداست می

 ! خواست می را سرگرد بوی دلم!  سرگرد

 سرگرد اتاق به. بودند رفته همه و بود خلوت خانه

 را ام دخترانه تیشرت!  وفا بی بدِ سرگرد.  رفتم

 و زدم تن را پیراهنش و کشیدم بیرون تن از

.  خوابیدم و گرفتم پناه پتویش زیر تختش روی

 بعد و میخوابم اینجا ساعت یک فقط گفتم خود با

 نمی موقع آن تا کسی.  روم می بیرون اتاقش از

 بو این آخر که بوییدم را پیراهنش آنقدر.   آید

 و عمیق خواب به مرا قوی مسکن یک مثل

 .برد فرو شیرینی



 

 

                        ****** 

 

 

 امیرعلی

 

 

 

 همان را ساناز.  برگشتم ویال به کوفته و خسته

 ، آمده پیش کارِ ی بهانه به بودم کرده دک اول

 دویده و بودم دویده آنقدر و جنگل بودم رفته بعد



 عمدا میخواستم انگار.  افتادم نفس از تا بودم

 دویدن با خواستم می انگار.  دهم عذاب را خودم

 را گذشته و دیروز و دیشب تمام ، پی در پی های

 از افکارم دویدم می هرچه اما!  بگذارم سر پشت

 ، دیشب از.  بود من با مدام و ماند نمی جا من

 ول فکرها این دیگر ، هایش حرف شنیدن از بعد

 ساعت صدادار زنگ مثل حرفهایش!  نبود کنم

 یاد مدام و زد می زنگ مغزم توی دار شماته

 حرف از قسمت آن مخصوصا.  کرد می آوری

 نشو نزدیک من به" گفت می که وقتی هایش

 با.  نشو نزدیک من به این از بیشتر دیگر …

 ." سرگرد نکش منو شدنت نزدیک

 این که آه. برد کجا به شد می را درد این که آه

 را سرم و آمد می کسی کاش!  کشت می مرا درد



 این از تا.  کشید می بیرون را مغزم و شکافت می

 فکر هیچ بدون و.  یابم رهایی کننده دیوانه افکار

 تلخی و ناامیدی از پر زندگی این به ای دغدغه و

 ! دهم ادامه

 که!  من از خواهی می چه تو!  وای!  پاییز وای

 رقیب به حال درعین و زنی می پس مرا اینقدر

 نخواستن جور چه این. کنی می حسادت فرضی

 است؟ نداشتن دوست جور چه این ؟ آخر است

 شدنم نزدیک از و شوی نزدیک من به توانی نمی

 زنی می صدایم چشمهایت با ؟ کنی می استقبال

 تلگرافی آدرس ؟ زنی می ام پس دستهایت با و

 کشی؟ می چنگ نحیفم قلب بر بعد و دهی می

 محتاج اینقدر که من ی وامانده قلب بیچاره



 چکنم تو عشق و تو فکر و تو با من  آخر!  توست

 !؟ دختر

 ساعت چند تا خانه شکر را خدا.  شدم خانه وارد

 و بگیرم آرام ساعتی چند میتوانستم و بود خالی

 چیزی آرامبخشی ، مسکنی با را دیشب خوابی بی

 و میمانم ساناز با بودم گفته رادان به. کنم جبران

 را همه. دارم قرار ها بچه با بودم گفته ساناز به

 و آینده کل شد می کاش. بودم گذاشته قال

 که جایی به بروم و بگذارم قال هم را گذشته

 جز حاضر حال در.  نباشد کس هیچ و چیز هیچ

 . خواستم نمی دیگری چیز هیچ سکون و تنهایی

 



 از را عرقم از خیس تیشرت و شدم اتاقم وارد

 در گرم آب دوش یک چقدر.  کشیدم بیرون تن

 . چسبید می حاضر حال

 ، بودم زده تا را پتو که من.  کردم نگاه را تختم

 بود؟ کرده مچاله تخت ی گوشه را آن کسی چه

 مرتب حوصله حتی.  نبود شلخته اینقدر که سینا

 را هایم لباس تمام.  نداشتم هم را تخت کردن

 چرک لباس سبد در

 

 حمام وارد ای حوله با و چپاندم اتاق ی گوشه

 .  شدم

 خود کار گرم آب دوش داشتم انتظار که همانطور

 و حالی بی و کرختی از مرا حسابی و کرد را



 پیچیدم کمرم دور را حوله.  کشید بیرون خستگی

 من و بود خیس موهایم.  شدم خارج حمام از و

 ام حوله.  نداشتم را کردنشان خشک ی حوصله

 روی را خودم و کردم عوض زیر لباس یک با را

 تکان دستم زیر پتو ناگهان که کردم پرت تخت

 ی غریضه مطابق.  کرد غافلگیر را من و خورد

 بودم، دیده ها سال که هایی آموزش و شغلی

 به.  کردم پیاده را رسید ذهنم به که فکری اولین

 را دستش دو محکم و نشستم رویش سرعت

 بعد.  بگیرم او از را حمله هرگونه امکان تا گرفتم

 مجرمِ این که دیدم … و زدم کنار را پتو

 داشتنی دوست ی خوابیده تخت در ی ناشناخته

 بیدار از زده وحشت.  نیست پاییزم جز کسی

 .کرد می نگاهم ناگهانی شدنِ



 

 منو کنی؟ می چیکار اینجا پاییز؟ تویی-

 ! دختر ترسوندی

 

 در برهنه بدن آن با من و بود آمده بند زبانش

 دقیقه چند دانم نمی.  بودم مانده پوزیشن همان

 صدایش ، آورد خود به مرا او تشر که گذشت

 ! بود رمق بی و حال بی العاده فوق

 

 آخ.  کنین ول رو دستام!  من روی از شین بلند-

 ؟ گرفتین مجرم مگه!  دستم

 



 لبه و کردم رها را دستانش و شدم بلند رویش از

 .نشستم تخت ی

 ؟ خوابیدی من سرجای و اینجا اومدی چرا-

 

 دراز هنوز.  نکند نگاه اندامم به کرد می سعی

 سختی به داشت. بود حال بی خیلی.  بود کشیده

 . کرد می بلند تخت روی از را خود

 سردرد.  بودم خسته … خیلی!  دونم نمی-

 البد...  نخوابیدم درست… دیشب.  داشتم

 ! شما اتاق تو اومدم و نبوده حواسم

 

 .بردم باال را ابروهایم تای یک



 لباس جای به اشتباهی منم پیراهن پس واقعا؟-

 !؟ پوشیدی خودت

 

. کشید خجالت چقدر.  شد لباسش متوجه تازه

. دزدید من از را نگاهش زده شرم و گزید لب

 تا هایش دکمه روی گذاشت دست سریع

 آرام.  گذاشتم دستش روی را دستم. کند بازشان

 :گفتم

 ! بمونه بذار.  نکن بازش-

 

 که کشید می خجالت. گزید لب باز.  کرد نگاهم

 می من فقط و.  ام دیده خودم لباس در را او



 بپوشد را لباس این داشته دوست چقدر دانستم

 ! کند جبران را نبودنم واینگونه

 ؟ نیست خوب حالت هنوز داری؟ سردرد هنوز-

 ؟ بخوابی همینجا خوای می.  بود داغ دستات

 

 . نشست زیبایش ابروهای میان اخمی

 !  خوام نمی بخوام؟ باید چرا-

 

 شد بلند جایش از سختی به و زد پس را دستم و

 . بود حال بی خیلی.  توانست نمی اما.  برود که

 اصال. شدی ضعیف خیلی.  پاییز کنم کمکت بذار-

 . نیست خودت به حواست



 

 ! خوام نمی-

 

 لجبازی موقع نمیدانست یعنی. کرد می لج داشت

 کش و آویزان لبهای باآن شد؟ می تر خوردنی

 آمده؟

 و بود ایستاده او حاال. برخاست جایش از بسختی

 و قاپیدم هوا توی را دستش. بودم نشسته من

 تقال. انداختم خودم بغل توی را او و کشیدمش

 .شود رها آغوشم از که کرد

 کردم اشتباه اصال.  برم بذارین. کنین ولم-

 .اومدم

 



 بودم کرده حلقه دورش  را دستهایم محکم من و

 فهمیدم بود آغوشم در که حاال و. برود نگذارم تا

 روی از که آنقدر. دارد تب و است داغ چقدر

 .سوزاند می مرا لباسش

 ! داغی خیلی. داری تب پاییز-

 

 .کنین ولم میگم-

 

 همه آن با دانم نمی.  کرد می تقال داشت هنوز

. بود مانده تنش در کردن تقال برای جانی چه تب

 : گفتم عصبی

. بری نمیزارم کنم کمکت ونذاری نشی آروم تا-

 ! دختر تب اینهمه با کنی می تشنج



 

 سعی و بود افتاده پایم روی.  شد نمی آرام

 بکشد آغوشم میان از را خود دستهایش با داشت

 ام سینه و صورت و سر به را دستهایش.  بیرون

 از را دستم.  نداشت شدن آرام قصد.  کوبید می

 فرفری و ، موهایش سمت به دادم سُر دورش

 با و کردم جمع سرش پشت ، دستم با را هایش

 خودم سمت به را صورتش ، موهایش حرکتِ

 قفل را دستش دو دیگرم دست با. چرخاندم

 نه!  درماندگی از!  ناچاری از.  ریخت اشک. کردم

 و ناچاری از ، هایش دست درماندگی و ناچاری از

 بدنش.  بود ضررش به تعلل!  قلبش درماندگی

.  نبود خوب اصال حالش.  گرفت می آتش داشت

 . کردم بلندش



 دمای کمی که شاید. دوش آب زیر ببرمت باید-

 نمی.  دکتر میریم هم با هم بعد.  بشه کم بدنت

 ! بشنوم مخالفتی هیچ خوام

 روی هایش اشک. زدم بغلش!  کردم بلندش و

 غصه از ترکید می داشت دلم.  ریخت صورتم

 و کوچک دخترک این با بودم کرده چه!  او های

 تعادل.  داشتم نگه آب دوش زیر را او!  نوا بی

 روی را دوش جهت. بایستد نمیتوانست. نداشت

 خودم. کردم تنظیم حمام داخل سنگی سکوی

 در و نشاندم پایم روی را او و نشستم سکو روی

 : گفتم گوشش



 لباست نداره اشکال. بشی خنک کمی بدار-

 حداقل ؟ باشه.  کنی  می عوض بعد.  بشه خیس

 ! میشه کم بدنت حرارت از کمی

 تقالیی هیچ دیگر. نگفت هیچ. نکرد مخالفتی هیچ

 را دوش شیر. کرد نمی نگاهم حتی!  کرد نمی هم

 قطره قطره. گذاشتم مالیم دور روی و کردم باز

 را تنش و موها و ریخت می بدنش و تن روی

 . کرد می خیس

 پاهای آن با!  من لباس با!  بود نشسته پایم روی

 نمی. بود برهنه ران از که جذاب و تراش خوش

 بود خواستنی و زیبا چقدر.  نکنم نگاهش توانستم

 و درآورده را لباسش تمام دانستم نمی من و! 

 این زیر دانستم نمی. است زده تن را من لباس



 

 تن به چیز هیچ نازک آبی بلند آستین پیراهن 

 و خیس تنش توی پیراهن که وقتی اما. ندارد

 بیشتر و شد شفاف و نازک و شد تر خیس

 این زیر فهمیدم تازه ، چسبید تنش به وبیشتر

 های لباس و خیس تن.  نیست چیز هیچ پیراهن

 می بیدار مرا هوس و شهوت داشت حاال خیسش

 کرد می ترم دیوانه و دیوانه و دیوانه داشت. کرد

! 

 تا دادم سوق دیگر سویی و سمت به را فکرم

 زیر را انگشتم.  نکنم خطا پا از دست وقت یک

 خود سمت به را صورتش و گذاشتم اش چانه



 خیره زیبایش و عسلی چشمهای در و چرخاندم

 :گفتم و شدم

 

 کی!  ها کرده؟ پریشون اینقدر رو پاییزم چی-

 من!  چشمات اشک فدای من کرده؟ اینکارو

 ! نازکت قلب فدای من!  خوردنات غصه فدای

 ! پاشو و دست کنم قلم تا کی بگو

 

 :زد پچ لب زیر اشک از لرزان صدای با

 قلم خودشو پای و دست تونه می هم کسی مگه-

 کنه؟
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 :زد پچ لب زیر اشک از لرزان صدای با

 قلم خودشو پای و دست تونه می هم کسی مگه-

 کنه؟



 

 وای!  غم همه این از ترکید دلم. شد ریش دلم

 ! دلش وای! دلم

 بشم نابود. شدم عذابت باعث اینقدر که بمیرم-

 .بیارم چشمات به اشک ذره یه بخوام اگه

 

 را انگشتانش و کرد رها دستم قفل از را دستش

 .گذاشت لبم روی

 ؟ زنی می حرفیه چه این.  نکنه خدا!  هیسسس-

 

 کسی چه. بوسیدم را بود لبم روی که انگشتانش

 را دختر این چقدر لحظه آن در من دانست می



 بی و بیچاره دل حال از کسی چه! ؟ خواستم می

. شد می اکو حمام در صدایم داشت؟ خبر نوایم

. بود کرده خیس باهم را او و من حاال آب قطرات

 . دوختم چشم نابش های عسلی در

 نداشتنت!  پاییز باشمت نداشته تونم نمی-

 !؟ فهمیدی می کاش ای.  کنه می دیوونم

 

 .نگریست چشمهایم در

 باز ولی.  دوستتم. پیشتم!  سرگرد که داری منو-

 … ساناز با

 همه.  گم نمی رو داشتن اینجور.  نه اینجوری-

.  خوام می خودم برای فقط. خوام می رو تو ی



 ترین کوچک بدون!  پاییز خوام می بوسیدنتو من

 ! عذابی و دغدغه

 

 پایم روی.  دوید صورتش به شرم و گزید لب

 ! من عروسکی کوچولوی بود نشسته

 تونم نمی من عوضیه اون با دلت که وقتی تا-

 تجاوز قلبت حریم به نمیتونم من.  بکنم اینکارو

 اینکارو اگه.  بشکنم قلبتو حرمت تونم نمی.  کنم

 بکنم اینکارو اگه!  میشم متنفر خودم از … بکنم

 شهر این از و بمونم تونم نمی دیگه که دونم می

 ! کنم می فرار تو از ،

 



 و گرفتم وار حلقه دستهایم میان در اورا و

 .فشردم

 دونی نمی. خوام می خودم برای رو تو تمام من-

 ! چقدر دونی نمی!  خوام می چقدر

 

 بود اشکی چقدر. بود غمگین چقدر نگاهش

 :گفت چاه ته از باصدایی. داشت حرف چقدر.

 … کنم رها رو ماهان تونم نمی … من … من-

 … دادم قول بهش … که چون

 

 درد قلب این!  نشکن را قلبم!  آخ!  پاییز آخ

 … کمی را بیچاره ی دیده مصیبت ی کشیده

 !  کن درک کمی فقط



 :گفت غمگین صدای همان با باز

 میری؟ و کنی می ولم ، بمونم ماهان با اگه-

 

 روی دست. شد بیشتر هایش اشک شدت و

 .گذاشت خیسم بازوهای

 می تو بدون من.  سرگرد نکن ولم خدا رو تو-

 میرم می باشی کسی با اگه!  نذار تنها منو!  میرم

 باش من دوست فقط و فقط!  نباش کس هیچ با. 

! 

 

 .بوسیدم را گوشش ی الله

 ! من خواه خود پاییز-



 

 . بوسیدم را اش گونه

 ! من جذاب ی دیوونه-

 

 : بوسیدم را لبش ی گوشه

 ! من قلب خانومی-

 

 واقعا دیگر.  نبود خودم دست حرکاتم دیگر و

 بدن ، تنش خیسی!  نبود خودم دست حرکاتم

 اش کننده دیوانه های برجستگی ، پیدایش کامال

 برهنه پاهای و نرم پوست ، بدنش انحناهای ،

 شد می خیس اینطور من لباس در اینکه و ، اش



 نشسته پاهایم روی و بود ام برهنه آغوش در و

 من!  کشاند می جنون مرز به مرا داشت ، بود

 ی گوشه!  وار دیوانه.  خواستمش می وار دیوانه

 :زدم پچ و بوسیدم دوباره را لبش

 !  خوشگلم خوامت می چقدر دونی نمی-

 

 : گفتم و بوسیدم را همانجا دوباره و

 تو اینجوری وقتی خوشگلی چقدر دونی نمی-

 !  نشستی بغلم

 

 : گفتم و بوسیدم را همانجا باره ده و دوباره و



 و ناز پاییز!  پاییزم نازی چقدر دونی نمی-

 ! خوشگلم

 

 و تن خمار.  شد نمی باز خماری از چشمانم دیگر

 و صورت خیسی خمار. بودم آلودش هوس بدن

!  وای.  بودنش اینگونه خمار.  پاهایش و دستها

 هوس باز نیمه لبهای فقط خماری آن با

 بوسیدنش هوس و دیدم می را برانگیزش

 می چنگ دلم به قدرتمند چنگالی همچون

 که قدرت پر قدر آن!  قدرت پر هوسی.  انداخت

 . بود ربوده من از اختیار و عقل

 چشم!  بود خمار هایش چشم.  کردم نگاهش

 می مبارزه اما.  زد می فریاد را خواستن هایش



 بود عصبی!  کرد می کالفگی!  گزید می لب!  کرد

 شده خارج  کنترل از چیز همه ، من برای … اما! 

 .  نداشت جایی دیگر ورطه این در عقل و بود

 پر لبهای که وقتی نبود من دست دیگر ؛ آری

 ولع با من و نشست لبهایش روی وار جنون نیازم

 را شهوتم و هوس و عشق تمام ، تر تمام هرچه

 من دست دیگر!  کردم می فواره بوسیدنشان با

 به داشتن دوست جرم به را لبهایش وقتی نبود

 خواستن تمام با و بودم کشیده لبهایم زنجیر

 نبود من دست دیگر.  نوشیدم می ام مردانه های

 روی ، نوشیدن و بوسیدن حین در را او که

 آب قطرات حالیکه در و خواباندم خیس سکوی

 می اش کننده دیوانه و برانگیز هوس تن روی

 نبود من دست دیگر.  زدم خیمه رویش ریخت



 ، لبهایش وار دیوانه بوسیدن حین در که وقتی

 بیرون تنش از و کردم پاره وسط از را پیراهنش

 باالتنه تمام وقتی نبود من دست دیگر. کشیدم

 دخترانه بندی سینه با فقط که را اش برهنه ی

 و کشیدم دست و کردم لمس بود شده مزین

 نبود من دست دیگر. شدم مجنون از تر مجنون

 برهنه ی باالتنه تمام روی لبهایم وار دیوانه وقتی

 می قسم!  بوسید و رقصید و لغزید و نشست اش

 نمانده اش تنه باال از متر میلی یک حتی خورم

 نکرده لمس و باشم نبوییده و نبوسیده که بود

 دیوانه داشتم!  داشتم ولع!  داشتم حرص.  باشم

.  بود رفته کف از عقلم!  خواستنش از میشدم

 و بودم من فقط و فقط.  بود رفته فنا به عقلم

 



 هایمان دیوانگی … و خواستنش هوسِ و شهوت

 بوسیدم را لبهایش هزارباره و چندباره و  دوباره! 

!  بوسید می...  اما و "نکن" گفت می … او و. 

 همراهی … اما و "سرگرد خدا تورو" گفت می

 می "آه…" اما و کرد می مخالفت!  کرد می

 جنون داشت اش عاشقانه های ناله و آه!  کشید

 را خدا!  خواست می هم او. کرد می ام تر زده

 تشنه هم او!  خواست می هم او که گیرم می گواه

 خواستنم ی تشنه!  بوسیدنم ی تشنه!  بود من ی

 موهایش!   لبهایم ی تشنه!  دستهایم ی تشنه! 

 پریشان اش برهنه تن دور که!  موهایش وای! 

 تنم تمام از.  داد می کشتن به مرا داشت بود

 تمام از. بارید می عشق و هوس و شهوت آتش

!  بودم عاشقش. شد می ساطع عشق وجودم



 خویشتن منِ.  بودم زده جنون به سر که آنقدر

 زده دریا به دل چندساله و سی کارِ محافظه دارِ

 پا زیر را اعتقاداتم و اصول تمام وار دیوانه و بودم

 تن با وصال برای!  او با وصال برای گذاشتم می

 !  او زیبای

 های خواستن و ها خواهش که زمانی دقیقا و

 مغزم داشت و بود رسیده خود اوج به ام مردانه

 گیریِ تصمیم هرگونه قدرت و ، کرد می منفجر را

 خواستم می من و ، بود گرفته من از را عاقالنه

 روحی و جسمی ی رابطه یک اوج و نهایت

 و ، کنم تجربه او با را هوس پر و زیبا ی عاشقانه

 و بود نشسته نازکش بند سینه روی دستم یک

 کاری دست را زیرش لباس کمری دیگرم دست

 !  شد شنیده اتاق از ها بچه صدای … کرد می



 چشم در چشم!  هردو!  شدیم خشک لحظه یک

 و شده مسخ و زده خجالت!  هم ی شرمنده!  هم

 وقت … هم ی دیوانه و واله و عاشق هنوز …

 به!  بود خطر در آبرویش!  نبود فرصتی!  نبود

 هرچه سرعت با و شدم بلند رویش از سرعت

. بستم را آن و رفتم حمام در طرف به تر تمام

 های چشم در و برگشتم سمتش به سریع

 : گفتم نجواگرانه و دوختم چشم اش زده وحشت

 

 . پیشتم من!  نیست هیچی!  عزیزم باش آروم-

 

 : زد صدایم سینا

 حمام؟ تو تویی امیرعلی؟-



 

 .منم آره-

 

 بودی؟ خونه تو اومدی؟ کی-

 

 و حس هنوز.  بودم نیافته باز را خود هنوز ومن

 می چشمهایم از دیوانگی هنوز.  بود خراب حالم

 قلبم هنوز.  داشت لرزش دستانم هنوز.  ریخت

 .کوبید می توپنده

. نداشت من از کمی دست.  کردم نگاه را پاییز

 بغل را خود و بود زده تن به را شده پاره لباس

 بود نگران چقدر.  داشت استرس چقدر.  بود زده

 .  کشید می خجالت چقدر. 



 

 هردو ، کرد فروکش کم کم که شهوت و هوس

 حواسمان کم کم!  آمدیم خود به کم کم

 .  دریافتیم را خود موقعیت کم کم و آمد سرجایش

 چه لعنتی منِ. بودم کرده چه من!  من خدای

 ؟ کنم چه خواستم می احمق منِ. بودم زده گندی

 او به… خواستم می … خواستم می عوضی من

 ! من بر وایِ ای!  وای ای! ؟ کنم درازی دست

 پناه بی ی گربه بچه یک مثل.  کردم نگاهش

 و شد خم. کرد نمی نگاهم.  بود زده بغل را خود

 به را لباسش ممکن جای تا.  نشست زمین روی

 را حالش و حس که خدا به.  پیچید می خود دور

 می لعنت را خودم که خدا به.  فهمیدم می



 نمی را خودش.  شد می دیوانه داشت.  فرستادم

 بر را ماهان حق در خیانت احساسِ این!  بخشید

!  زد زار!  زد ضجه صدا بی. بخشید نمی خود

 به مرا داشت اش زدن ضجه صدا بی!  گریست

 که بکشم را خودم میخواستم.  رساند می قتل

 می. بودم او برای عذاب اینهمه بانی و باعث

 که منی کنم پاک خودم وجود از را زمین خواستم

 از و بروم خواستم می.  بودم داده عذابش اینقدر

 لعنتی منِ از حالش که او کنم بلندش زمین روی

 به. کرد نمی نگاهم!  زد پس را دستم.  بود بدتر

 در را موهایش طرف دو.  زد سیلی خودش

 من و. شد می دیوانه داشت.  گرفت مشتش

 زدم زانو اش جلو مفلسانه ، همیشه از تر درمانده

 : گفتم وار زمزمه و



.  بود من تقصیر!  پاییز خودت با اینکارو نکن-

 منِ.  مقصرم من.  کردم بیجا.  کردم غلط من

 تو. عزیزم نکن!  لعنتی از تر لعنتی منِ!  عوضی

 ! نداری تقصیری هیچ

 

.  زد می آسیب خودش به داشت.  شنید نمی

 . کردم بلندش بزور و گرفتم را دستش

 ! کن بس!  پاییز-

 

 :گفت وار جنون

 یه!  ام عوضی یه من … بخشم نمی خودمو-

 !  وفا بی یه!  نامرد یه!  بد دختر



 

 چشمانش در و گرفتم ساعد از را دستش دو

 .شدم خیره

!  کردم تحریکت من!  بفهم!  نیست تو تقصیر-

 ! کردم مجبورت من

 

 خودم … من ؟ فهمی نمی چرا!  نه ، نه ، نه-

 می چجوری حاال. خواستم خودم.  بودم مایل

 حاال ؟ کنم نگاه ماهان چشمای توی تونم

 خیانت این با و باشم زنده تونم می چجوری

 ؟ کنم زندگی

 

 .آمد سینا صدای دوباره



 مونی؟ می ساناز با نگفتی مگه امیرعلی؟ -

 

 : دادم را جوابش کالفه

 برگشتین؟…شما!  دیگه نشد … آره … من-

 

 عطسه مدام هم رادان پسر.  بود سرد هوا.  آره-

 ! اومدیم خاطر بهمین.  کرد می

 

 :گفتند دوباره بعد کمی

 کنیم برپا کبابو بساط حیاط میریم ما امیرعلی-

 . اونجا بیا باش زود.

 



 . میام و شم می آماده هم من.  برین شما باشه-

 

 :گفتم پاییز به رو رفتند که ها بچه

 این از باید فعال!  عزیزم میارم لباستو رم می-

 نمیزارم.  کنیم می صحبت باهم.  بیایم در شرایط

 اذیت خودتو فقط تو.  بمونه اینجوری شرایط

 . نکن

 

 و بردم حوله برایش. شدم خارج حمام از سریع

 به و پوشیدم لباسی. کردم خشک هم را خودم

 اتاق

 



 مچ همیشه مارالِ کردم می خداخدا. رفتم اش

 باز را در. نداد جواب کسی. زدم در.  نباشد گیر

 نبود اتاق در کسی شکر را خدا.شدم وارد و کردم

 باال هنوز گویا.  آمد می پایین از ها خانم صدای.

 و رفتم کمدش سروقت سرعت به. بودند نیامده

 و کشیدم بیرون کمد از خانگی شلوار و بلوز یک

 کرده خشک را خودش رفتم وقتی. بردم برایش

 باز.  بود پیچیده خودش دور را حوله و بود

 داشت جذابش پاهای و برهنه های سرشانه

 دستم کار داشت چشمانم باز.  کرد می ام دیوانه

 . داد می

 



 بعد.  بپوشی لباس تا بیرون میرم! ؟ پاییزم-

 خواهش ؟ باشه.  زنیم می حرف هم با راجبش

 خودتو و نکن خودخوری موقع اون تا کنم می

 ؟ عزیزم باشه.  ندون مقصر

 

 ریشه به تیشه اش ناامیدی از سرشار خند زهر

 منتظر در پشت و کردم ترک را اتاق.  زد می ام

 اتاق از  و کرد باز را در بعد دقیقه چند. ماندم

 هایی قدم با کند نگاهم اینکه بدون و شد خارج

 و افتاده هایی شانه با ، سست و ناامید و سنگین

 مقصر من.  رفت اتاقشان به شده خم سری

 به خواستم می.  بودم دیدنش عذاب اینهمه



 باال ها پله از.  دیدم را مارال که بروم سراغش

 .کرد نگاهم پرسشگرانه. آمد می

 این؟ خونه شما سرگرد؟-

 

 :پرسید نگران و

 کجاست؟ پاییز-

 

 باال ای شانه. داد می بدی اتفاق گواهی دلش

. گرفتم پیش در را پایین ی طبقه راه و انداختم

 آخرین ، مارال ی گیرانه مچ نگاه در افتادن گیر

 به.  بودم پاییز نگران.  خواستم می که بود چیزی

 هم به خودم از داشت همچنان حالم و!  شدت

 بازی مسخره و ها بچه ی حوصله.  خورد می



 و ساکت محیط یک به نیاز.  نداشتم را هایشان

.  دریابم را فاجعه عمق و کنم فکر تا داشتم خلوت

 ظلم بیچاره دخترک این حق در چقدر بدانم و

 ام شده عوضی و کثافت و پست چقدر و ام کرده

 ی پاره به ، پاییز به داشتم که شد نمی باورم! 

 … کردم می درازی دست چشمم نور به ، تنم

 به ام داری خویشتن!  ترسیدم می خودم از دیگر

 ناتوان و پا و دست بی عقلم!  خورد نمی گُه درد

 و هوس و!  کردم می تصور که بود آن از تر

 و فکر افسار بودند توانسته راحت چه شهوت

 افتخار راحت خیلی و گیرند دست به را عملم

 ! دهند فنا باد به را ام ساله سیزده داری خویشتن



!  سوخت برایش دلم آن یک.  نگریستم را ماهان

 می که هستم؟ عوضی چقدر من دانست می

 … نامزدش به خواستم

 ها راحتی همین به ننگ این!  بکش مرا! خدایا آه

 این ، کثافت این.  شود نمی پاک پیشانیم از

.  کردم گناه ، خداوندا… گناه این ، رسوایی

 حتی چیز هیچ به کردن فکر بدون و شدم پست

 خدایا!  شدم می مرتکب را گناه این داشتم ، تو

 او به و کن نگاه پاییز پاک دل به!  ببخش مرا

 از را فاجعه این مصیبت و سختی خدایا!  کن رحم

.  برگرداندم روی!  خدایا. ببر قلبش و ذهن یادِ

 ! کن عفو

 



 .برسون کبابا این به دستی یه بیا! امیرعلی-

 

 می پیش در را باال ی طبقه راه که دیدم را ماهان

 دل.  رفت می پاییز سروقت به داشت. گرفت

 کبابها که کمی. بود پاییز پیش دلم. نبود دلم توی

.  بازگشتم باال ی طبقه به ای بهانه به زدم باد را

 می گریه ابربهار مثل که شنیدم را پاییز صدای

 پاییز شده چی"گفت می که ماهان صدای و کرد

 که مارال و "عزیزم شده چی بگو ، بگو بهم ،

 نگاهشان و بود ایستاده در چهارچوب در نگران

 دستم که افتاد من به چشمش آن یک. کرد می

 آمد سمتم به عصبی.  بود اتاقم در دستگیره روی

 : زد پچ و



 و نمیاین همیشه مثل دلجویی؟چرا نمیاین چرا-

 نمی ماهان بار تا چهار و شده چی پرسین نمی

 می چون.  نمیاین چرا که معلومه!  ها کنین؟

 ! دارین خبر درسته؟. شده چی دونین

 

 بدون آرام صدای باهمان و گرفت را ام یقه و

 هایش دندان میان از خشم با بشنود ماهان اینکه

 :گفت

 جمع اینجا رو همه و نزدم داد تا شده چی بگو-

 ؟ شده چی بگو یاال!  نادرشاهی سرگرد نکردم

 

 پاییز که چیزی تنها االن.  مارال باش آروم-

 چیزی اگه!  اتفاقه این موندن پنهان داره احتیاج



 منِ وگرنه.  خودشه نفع به همه از بیشتر گم نمی

 راست آره.  گذشته سرم از آب دیگه که خر

 کثافت عوضی منِ!  لعنتی منِ!  منه تقصیرِ.  میگی

 ! چیز همه بی منِ! 

 

.  زدم سیلی خودم به دوبار حرفهایم میان و

 که هایی سیلی!  سوزناک و جانانه های سیلی

 ام یقه روی از را دستش مارال!  بود حقم

 گفت می خود با. کرد نگاهم ناباورانه و برداشت

 هست چقدر آمده پیش ی فاجعه این عمق مگر

 دارم و ام افتاده پا و دست به اینگونه من که

 .برم می سوال زیر را خودم شخصیت

 



 کردی؟ چیکار سرگرد؟ کردی چیکار تو-

 

 که گندهایی تمام ی اندازه به که بدون همینقدر-

 !  زدم گند ، بودم نزده عمرم توی

 

 : دادم ادامه ملتمسانه

 کنم می خواهش!  مارال کنم می خواهش-

 نزدیکش ده نمی اجازه من به.  باش مواظبش

 وگرنه کنم دلجویی نمیزاره.  دلگیره ازم.  بشم

 بریزم پاش به دنیامو تموم حاضرم شاهده خدا

 هواشو خدا تورو.  بدم براش جونمو حاضرم!

 غصه نذار و باش داشته هواشو!  باش داشته



 گنجایش دلش.  کوچیکه خیلی دلش.  بخوره

 ! نذار تنهاش لطفا.  نداره رو غصه اینهمه
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 دو حتی و ببینمش تنهایی نداد اجازه سفر آخر تا

 به خودش و من دست از. بزنم حرف او با کلمه

 عدم از. مان پروایی بی از.  بود ناراحت شدت



 فراتر خود حد از پا از.  کنترلمان و داری خویشتن

 ! گذاشتنمان

 

 هیچ من و بود گذشته بازگشتمان از روز چند

 نمی جواب را هایم تلفن. نداشتم پاییز از خبری

 می مارال.  گفت نمی پاسخ را هایم پیام.  داد

 خود الک توی مدام.  نیست خوب حالش گفت

 می مدام.  آید نمی بیرون اتاقش از.  رود می

 های بهانه به و ندارد را ماهان دیدن روی گوید

 مارال.  اندازد می عقب به را دیدارشان مختلف

 تا اوقات گاهی.  شود می افسرده دارد گفت می

 و مردن از حرف اوقات گاهی.  خوابد نمی صبح

 مادرش و پدر گفت می.  زند می شدن راحت



 یک ندارد جرئت گفت می.  هستند نگرانش خیلی

 بر لعنت!  آه!  پاییزم آه. بگذارد تنهایش لحظه

 با فرقی چه من!  ام نشده کنترل هوس و من

 روز و حال این به را تو که حاال داشتم ماهان

 حال این تمام بانی و باعث عوضی منِ.  انداختم

 که شدم پست چقدر من.  هستم تو احواالت و

 وجدان عذاب و ، تو نازک قلب و ، تو ی روحیه

 .  نگرفتم نظر در را تو دائمی

 بد حالم.  شود می تکه تکه دارد قلبم!  خدایا

 آن در روزهایم آن حال مثل درست.  است

 دانم می مقصر را خود قدر همان!  کذایی سالهای

 میل قدر همان.  آید می بدم خودم از قدر همان. 

 باید.  بروم و بردارم را خود باید. دارم مردن به

 باید.  کنم راحت خود نحس وجود از را پاییز



.  بکند را اش زندگی تا بردارم سرش از دست

 چیزی ، ناراحتی جز ، غم جز ، درد جز من با بودن

.  کند می نابود را او ، من با بودن.  ندارد برایش

.  برد می بین از ذره ذره را او. دهد می عذاب را او

 حضور فهمیدم می اینها از زودتر خیلی باید

 ماهان.  است شده تثبیت اش زندگی در ماهان

!  او ی آینده و ، اوست حال تا گذشته به مربوط

 بین این در اضافه آدم یک مثل که منم این

 حاال و ام کرده ایفا نقشی و ام بوده چندصباحی

 مثل و ، است گذشته بودنم انقضای تاریخ دیگر

 . شوم حدف باید گذشته تاریخ کاالی یک

 



 روز هر و کردم می فکر موضوع این به روزها

 قوت وجودم در بیشتر تصمیم این ، قبل به نسبت

 ماموریت درخواست!  رفتن به تصمیم.  گرفت می

 و بودم آورده بیرون کیفم از دوباره را ام ساله سه

 هرروز و.  کردم می نگاهش هرشب و هرشب

 شدم می مصمم موضوع این برای دیروز از بیشتر

. 

 

 بخاطر.  بود گرفته تماس من با پاییز پدر

 می کمک من از و بود نگران دخترش وضعیت

 چقدر.  دید می ماهان ازچشم را همه و خواست

 که آمد می بدم خودم از چقدر.  بودم شرمنده

 او.  بودم نداده بدرستی را او اعتماد جواب حتی



.  بود سپرده من به تمام اعتمادِ با را دخترش که

 ! عوضی و رذل و فطرت پست منِ

 

.  آورد نمی برایم خوشی خبرهای روزها این حمید

 به نامناسب ظاهر با دخترانی و زنان آمد و رفت

 شب گفت می.  بود شده بیشتر ماهان ی خانه

 می.  بیرون زنند می زود صبح و آیند می دیروقت

 را پولی دسته در دم که دیده را چندتایشان گفت

 و نشینی شب بساط گفت می.  اند شمرده

 های مهمانی و لهب و لهو و خوری مشروب

 دیگر موضوع این.  برپاست گویی هم آنچنانی

 با را پاییز شد می چطور!  بود شده باالقوز قوز

 شد می چطور طرفی از. گذاشت تنها جانور این



 و ننگ ی مایه خودم که حاال کنم حمایت پاییز از

 طرف همه از!  بود بسته دستم. بودم آبروریزی

 .  ماندن میل نه و داشتم رفتن پای نه.  بودم گیر

 داشت مرا همیشه از بیشتر که چیزی وسط این و

 به عشق.  بود پاییز … کرد می منصرف رفتن از

 به صبح تا ها شب!  بود گذشته مرز و حد از پاییز

 ذهن این جلو توانستم نمی. کردم می فکر او

 و شب آن به کردن فکر از و بگیرم را سرکش

 نشدنی وصف لذتی آن یک تنمان مرزهای زدودن

 بود عشقی چه این!  خدایا.  نگیرد فرا را وجودم

 که بود حسی چه این.  سوزاند می مرا داشت که

 کرده مستم و شیدا و واله.  بود کرده ام دیوانه

 از هوش و عقل و توان و تاب زمانی پاییز.  بود

 نزدیک با که میدانستم من و!  بود ربوده من



 به برایش را دنیا های عذاب تمام او به شدنم

 رغم علی که نبود بهتر پس. آورم می ارمغان

 ؟ کنم ترکش ، او به عشقم تمام

 جدال از خسته را هرشب و هرشب و شب هر و

 صبح به ، کننده دیوانه و متضاد افکار این نابرابر

 .رساندم می

 

 من از.  بود پاییز نگران.  بود آمده دیدنم به مارال

 می.  بیندیشم راهی و کنم فکری خواست می

 دیدار و زند می پس را ماهان مدام پاییز" گفت

 این و کند می موکول دیگری وقت به را او با

 "باشد همیشه از تر سرخورده ماهان شده باعث

 ماهان کنم می احساس گفته مانی" گفت می. 



 داند می" گفت می مارال و.  "پرد می هرز دارد

 پاییز طرف از پذیرش عدم بخاطر اینها ی همه

 اینقدر ، نبوده اینگونه ماهان" گفت می.  "است

 کند خیانت باشد تعهدی در وقتی که نبوده پست

 و کرده اش دیوانه پاییز توسط نپذیرفتنش ولی ،

 می چکار دارد نمیداند و سرش به زده رسما

 هرز دارد ماهان بفهمد پاییز اگر" میگفت.  "کند

 شو می بدتر هست که اینی از اوضاعش پرد می

 

 .  بود پاییز نگران چقدر.  "د

 صبر و رفتن میان. بودم مانده هوا و زمین میان

 را نهایی تصمیم باالخره شب یک آخر!  کردن



 تمام را تمام نیمه کارهای یکسری باید. گرفتم

 ! رفتم می همیشه برای … بعد و کردم می

 

 

          

                            ****** 

 

 

 پاییز

 

 

 



 حالم. بود گذشته شمال به سفرمان از ماه یک

 به خیانت فکر از.  بود بد حالم.  شد نمی خوب

 در را صحنه آن بار هزاران.  بود بد حالم ماهان

 دفعات تمام در و بودم کرده مجسم ذهنم

 من به داشتم لحظه آن در که خوبی احساس

 کشت می مرا یادآوری این … و شد می یادآوری

 می را اتفاقات آن هم خودم لحظه آن در من! 

 فاجعه این و.  داشتم تمایل هم خودم.  خواستم

 .  بود رذالت و پستی اوج.  بود

 کی از.  ام شده عوضی اینقدر کی از دانستم نمی

 اینقدر برایم زناشویی اعمال ترین خصوصی

 هم آن.  ام زده آن به دست راحت که شده عادی

 چرا!  خدایا سرگرد؟ دوستم؟ بهترین با! ؟ کی با

 میرم؟ نمی درد این شدت از



 پیام. دادم نمی جواب را سرگرد های تلفن

 او از.  ببینمش حتی خواستم نمی!  هم را هایش

 تنها را او که حال عین در و. کشیدم می خجالت

 ناراحت دستش از اما ، نمیدانستم ماجرا مقصر

 کارش این انجام دلیل به خواستم نمی و.  بودم

 حالم تا کردم می چه باید دانستم نمی.  کنم فکر

 این اما.  کردم می فراموش تا.  شد می خوب

 !؟ شد می فراموش مگر ننگ

 او مدام.  زدم می پس را او مدام!  ماهان بیچاره

 مرگم چه من نمیدانست او و ، راندم می خود از را

 کرده امتحان را ممکن های راه تمام!  است شده

 و داد!  عصبانیت!  اعتراض!  خویی نرم.  بود

 حاال.  نداشت که نداشت فایده!  قهر!  فریاد

 دانستم می.  آمد نمی سراغم به که بود مدتی



 دلیلم بی کارهای و من دست از!  شده خسته

 مدت این برای هایی برنامه چه.  بود شده خسته

 می.  داشت هایش کنسرت و استودیو برای

 کرده تزریق او به خودم از که بدی حال با دانستم

 و.  بودم زده گند هایش برنامه ی همه به بودم

 را روزها این تمام کردم می تالش مذبوحانه من

 که فردایی امید به روز را ها شب و کنم شب

 من.  باشم داشته بیشتری فراموشی و آرامش

 کنم فراموش که کردم می را تالشم تمام داشتم

 به و ، آوردم می بار به افتضاحی چه داشتم

 وجدانم!  شد نمی بخدا اما.  برگردم عادی زندگیِ

 بتوانم که بودم می وجدان بی باید!  گذاشت نمی

 ! کنم فراموش

 



 حس این تمام با ، احواالت و حال این تمام با

 بد اتفاقات این تمام با ، وجدان عذاب و بد های

 و پدر یا مارال یا روشنک بود کافی ، آمده پیش

 دل این تا ، بگویند سرگرد راجب کلمه یک مادرم

 به و کند تپیدن به شروع صاحب بی ی وامانده

 موقعیت آن در اگر هم باز من کند یادآوری من

 رفتنم دست از و کردن خطا امکان بگیرم قرار

 چرا! ؟ من دل این بود نفهم اینقدر چرا.  هست

 نمی تشخیص را افراد ات و روابط و ها مناسبت

 که نفر یک برای نباید که فهمید نمی چرا! ؟ داد

! ؟ بتپد اینگونه ، بس و هست من دوست صرفا

 از را خود نامزدم برای باید که فهمید نمی چرا

 زدم می باید!  بود نفهم دلم چقدر ؟ کند رها سینه

 نامربوط چیزهای تا.  شود آدم تا دلم سر توی



 گرفتم قرار موقعیت آن در دوباره اگر تا.  نخواهد

 ! ندهد وا راحت اینقدر

 بیشتر و بیشتر هرچه باید مشکل این حل برای

 نزدیک.  ساختم می نزدیک ماهان به را خود

 خیانت هرگونه انجام امکان ، ماهان به شدن

 که دانستم می و ، گرفت می من از را احتمالی

 تا.  کرد می قرص داشتنش و او به نیز را دلم

 که را آنچه و نکند اضافه غلط ، دل این دیگر

 ! نخواهد ، نباید

 

.  ببینم ماه یک از بعد را سرگرد قراربود امشب

 از واقعا.  بود کرده دعوت شام برای را او پدرم

 روز آن به که یادم!  کشیدم می خجالت دیدنش



 می کاش!  بمیرم خواستم می افتاد می حمام در

 برم جایی به و کنم فرار خانه از امشب توانستم

 جنگل وای.  نیفتد چشمانش جنگل در چشمم که

 سرخ چقدر چشمانش جنگل روز آن!  چشمانش

!  کننده اغوا!  کننده دیوانه.  بود آتشی و

 آنقدر!  خمار و کننده مسخ!  کننده هیپنوتیزم

 من که پرشور آنقدر ، احساس از پر آنقدر ، خمار

 روز آن در سبزش نگاه مدل.  بودم ندیده حاال تا

 آخر تا را روز آن در نگاهش مدل.  داشت فرق

 یک.  بود جوری یک.  کرد نخواهم فراموش عمر

 آخ!  دلنواز جور یک ، دلچسب جور یک ، زیبا جور

 از من لعنتی دل و شد پرت حواسم من باز! 

 ! آخ.  شد سرخوش روز آن به اندیشیدن



 توانستم نمی و بودم ایستاده سالن وسط!  آمد

 هلوی هزاران کردم می احساس. کنم نگاهش

 از عرق.  است گشته پدیدار صورتم در قرمز

 و منقلب آنقدر.  بود شده سرازیر پیشانیم

 حالم باز کرد فکر مادرم که بودم شده پریشان

.  گذشت ازمقابلم و.  کرد سالم آرام او.  شده بد

 و سرد!  حسی هیچ بی و ساکت!  روح یک مثل

 بیشتر من تا کرد می رفتار اینگونه شاید!  سنگین

 نکند نگاهم داشت سعی. نکشم عذاب این از

 من برای را شرایط ترین راحت داشت سعی.

 که یکبار.  نباشم معذوریت در تا  کند فراهم

 زنگ باباحسام  تلفن و بود آشپزخانه در مادرم

 او ، بودیم مانده سالن در تنها او من و بود خورده



 و دست دبیرستانی دختران مثل من و کرد نگاهم

 گم را پایم

 

 و کنم نگاه باید را کجا نمیدانستم و بودم کرده

 و کوبید می شدت به قلبم!  کنم چکار باید االن

 این بار زیر قلبم.  شدم می آب خجالت از داشتم

 را غمگینش صدای. شد می دفن داشت سبز نگاه

 :گفت که شنیدم

 خوبه؟ حالت-

 

 اکتفا سر دادن تکان به و فروبردم را دهانم آب

 این زیر.  رفتم می و شدم می بلند باید. کردم



 می جان داشتم او های نگاه از سنگین حجم

 .کرد آب را دلم ، اما اش جمله. دادم

 

!  اتفاق اون... و روز اون خاطر به!  ببخش منو-

.  میدم حق بهت هم ببخشی نتونی اگه!  چند هر

 … من.  بخشم نمی خودمو ابد تا خودم چون

 چرا دونم نمی اما.  بشه جوری اون خواستم نمی

  … و دادم دست از کنترلمو

 

 کالفه را نفسش و کشید سرناچاری از آهی بعد

 : گفت و داد بیرون

 بدترین به باش مطمئن و.   متاسفم واقعا من-

 ! کنم می تنبیه خودمو ممکن شکل
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 کالفه را نفسش و کشید سرناچاری از آهی بعد

 : گفت و داد بیرون



 بدترین به باش مطمئن و.   متاسفم واقعا من-

 ! کنم می تنبیه خودمو ممکن شکل

 

 منظورش. انداخت دلم به شور آخرش ی جمله

 : گفتم اضطراب با!  نبود آیند خوش ، بود هرچه

 

 قبول رو ماهان پیشنهاد خوام می … خوام می-

 .کنم

 

. بود دوخته من به را نگرانش نگاه. کردم نگاهش

 دلهره با باز اما. گویم می چه راجب زد می حدس

 : پرسید



 !پیشنهاده؟ … کدوم منظورت-

 

 ! لوژی.و.س.ک.س… و مشاور-

 

 از انگار.  کردند پرت عمیق ای درّه از را او انگار

 را سرش ناباورانه.  کرد سقوط بلند پرتگاهی

 : گفت و داد تکان

 می بگیری؟ انتقام خودت از خوای می اینجوری-

 بزرگتر اشتباه یه با خودمونو اشتباه تالفی خوای

 داری چی دونی می اصال ؟ رفته کجا عقلت بدی؟

 میگی؟

 



 چی دارم دونم می خوب … سرگرد دونم می-

 .میگم

 

.  بود عصبی چقدر.  نشست کنارم و شد بلند

 . کرد می کنترل را خودش داشت چقدر

 حماقت داری که دونی نمی!  دونی نمی تو نه-

!  کنی می نابود بیشتر و بیشتر خودتو و کنی می

!  پاییز نمیبینی منو دیگه بکنی اینکارو اگه بخدا

 ! کنم نمی نگاه سرمو پشت دیگه و رم می

 

 این فهمین می باشین منطقی کم یک … اگه-

 ! کاره بهترین

 



 التهاب و نزند فریاد کرد می سعی درحالیکه

 : گفت نریزد صدایش در را درونش

 

 تو!  فهمیدن این شور مرده!  بفهمم خوام نمی-

 و کثافت ماهان اون اختیار در تنتو خوای می

 می تو ؟ ببره تاراج به تنتو تا ؛ بذاری عوضی

 اشتباهِ تا کنی تقدیم اون به خوشگلیاتو خوای

 اونم کنی؟ جبران رو ات نیمه و نصفه و نکرده

 دست داره کثافت توی خودش که لیاقت بی اون

 این نمیتونه دنیا توی منطقی هیچ! ؟ میزنه پا و

 و منطق بابای گور اصال!  پاییز کنه توجیه کارو

 بدی اجازه خوای می تو وقتی کردن استدالل

 !  کنه درازی دست بهت



 

 نفس.  شود مسلط خود بر قدری کرد سعی بعد 

 : گفت و کشید عمیقی

 

 حتی.  کنم می بگی هرکاری تو!  عزیزم ببین-

 بهت دیگه. نباشم راهت سر دیگه دم می قول

 اینجوری.  نگیرم تماس باهات دیگه. نزنم سر

. میگیری انتقام خودت و من از کافی اندازه به

 که تصمیمی این دیگه!  کافیه دیگه ؟ باشه

 ! زیادیه خیلی گرفتی

 

 و نگران سرگرد و بازگشت پدرم لحظه همین در

 قول و باشد راحت خیالش اینکه بدون کالفه



 ، باشد گرفته من از را تصمیم این نکردن عملی

 باید.  بودم گرفته را تصمیمم من اما.  کرد نگاهم

 کردم می تنبیه را خودم باید.  کردم می را اینکار

 برمی ماهان با روابطم اصالح راه در قدمی باید. 

 کافی دیگر گذاشتن دست روی دست!  داشتم

 ! بود

 

 مرزهای به روزه پنج ماموریتی برای سرگرد

 خبرم با و بود داده پیام. بود رفته کشور شمالی

 تا بود کرده خواهش. بود نگران!  بود کرده

 .  نگیرم تصمیمی و نکنم کاری ، برنگشته

 به ، دادم می آب باغچه گلهای به حیاط در داشتم

 در.  کند بهتر را حالم کمی شاید که امید این



 مثل. بیاید مارال بود قرار و بودم تنها خانه

 رفیق.  گذاشت نمی تنهایم و بود کنارم همیشه

 ! بود من گلستان و گرمابه

 

 اینکه خیال به من و درآمد صدا به خانه زنگ

 اما. کردم باز را در هوا بی است در پشت مارال

 در چهارچوب در سامان مانند غول هیبت بادیدن

 به و بودم شده خشک. ایستاد قلبم لحظه یک ،

 .بود شده سفید گچ مثل صورتم یقین

 

 ؟ خانوما خانوم تو بیام کنی نمی دعوت-

 



 برویش را  در خواستم می.  نداشتم صحبت توان

 خشک.  نداشتم هم را اینکار توان ، اما ببندم

 من بر هایش چنگال تمام با ترس.  بودم شده

 خانه داخل به را خود سامان!  بود گشته چیره

 . بست سرش پشت را در و کرد دعوت

 … االن داری؟ کار کی با …چیکار … اینجا-

 ! کنم می صدا بابامو

 

 : گفت و زد پوزخندی

 دونم می ترسیدی؟ اینقدر ؟چرا خوشگلم چیه-

 ! زنم نمی آب به گدار بی که من!  تنهایی

 

 .کشم می جیغ… گرنه و بیرون… برو-



 

 می تر نزدیک و نزدیک من به داشت درحالیکه

 : گفت رفتم می عقب عقب هم من و شد

 کلوم دو هم با اومدم.  خوشگلم چرا جیغ-

 . کنیم اختالط

 

 هیکل آن و سامان چقدر. کردم برخورد دیوار به

 ی چهره آن و هایش خالکوبی آن و اش گنده

 می تهی قالب داشتم.  بودند ترسناک اش کریه

 روی سرم کنار را دستش و ایستاد نزدیکم. کردم

 ناگهانی حرکت با را هایم چشم.  گذاشت دیوار

 . فشردم می هم به و بودم بسته دستش

 



 رو پیامی یه تا اومدم!  خوشگله نترس که گفتم-

 از منو دوبار هفته این توی.  کنی مخابره واسم

 می که من!  کردن استنطاق و خواستن آگاهی

 همون.  هست سرگرده اون سر زیر همش دونم

 . بود باهاتون شمال توی که آشناتون

 

 ترسناک داشت.  شد می عصبی داشت لحنش

 . شد می تر

 منو هردفعه ندارم خوش که رسونی می بهش-

 بیرون رو هام دارایی و اموال لیست هی و بخوان

 هیچ باشم کرده هم غلطی اگه من بگو.  بکشن

 دمم روی از پاتو بگو. ذارم نمی خودم از ردی

!  طرفی کسی بد با بگو.  بینی می بد گرنه و بردار



 از من.  نه یا همدستشه هم ماهان اون نمیدونم

 می بد داره.  بودم اومده در ماهان با دوستی در

 ای هم همیشه من!  من با کنه

 

 اون به!  ها نیستم اخالق خوش و خونسرد نقدر

 این از دست اگه بگو عزیزت نامزد به و یارو

 تو طریق از دیدن وقت یه ، ندارن بر بازیا مفتّش

 ! کردم حساب تصفیه باهاشون خوشگله

 

 نگاه آن با و کشید ام گونه روی را انگشتش و

 : گفت پلیدش و هیز

 بهشون طریق این از نمیاد بدم هم اصال من که-

 ! کنم حالی



 

 ! بیرون… برو … گمشو-

 

!  نیوفتادی پس تا رم می.  خوشگلم رم می-

 ! گفتم چی نره یادت

 

 روی.  برد بیرون خانه از را منحوسش وجود و

 آن در مرا و آمد مارال وقتی. وارفتم و افتادم زمین

 مرا زحمت به.  کند سکته بود نزدیک دید وضع

 توضیح برایش بریده بریده. برد خانه داخل به

 ! چیست ماجرا دادم

 



 گور و گیر کم!  مارال بدبختم اینقدر من چرا-

 ! باالقوز قوز شد اینم دارم زندگیم توی

 

 .بدی اطالع سرگرد به باید-

 

 ! ماموریته اون-

 

 . میبینه که باالخره.  بده پیام خب-

 

 من بخاطر باید چقدر. بگم بهش خوام نمی-

 .بیفته دردسر توی و بکشه عذاب

 



 .بگو ماهان به حداقل! بابا ای-

 

.  سروقتش میره و میاره در بازی دیوونه!  نه-

 . درمیاره اون سر تالفیشو اونم وقت اون

 

 هیچ و بذاری دست روی دست خوای می پس-

 بیاره؟ سرت مال بال و بیاد که نکنی؟ کاری

 

 ؟منو بکنه خواد می چیکار!  هرته شهر مگه-

 ! دنیا این از میشم راحت. بکشه بذار بکشه؟خب

 



 لعبتی همچین عزیزم؟ گرفته شوخیت بکشه؟-

 بکشه؟ و بیاد دستش

 

 :گفتم باترس

 بکنه؟ خواد می غلطی چه پس-

 

 سرگردامیر به نکشیده باریک جاهای به کار تا-

 ! گم می من هم نگفتی.  بگو

 

 اینقدر خوام نمی.  بگی نباید!  مارال نه-

 ! دیگه بسه. باشم آویزونش

 



 رویه تغییر از و برد باال را ابرویش تای یک مارال

 . ماند شگفتی در من ی تازه ی

 شده چی خورده؟ چیزی سنگی به سرت!  بابا نه-

 ؟ بخوره پرش به پرت خوای نمی دیگه که

 

 توی اونو نباید گفتی می همیشه که تو ناراحتی؟-

 ! بدم راه زندگیم

 

 یکدفعه و ناگهانی اینطور اما.  میگم هنوزم-

 ؟ نزد زنگ دیگه ماهان!  خب برانگیزه سوال

 

 .دادم تکان سر افسوس با



 

 ! قهره باهام-

 

 اون از یکی با آخرش تا کن ناز براش اینقدر-

 ضعف و غش و میمیرن واسش که طرفداراش

 .بپره هرز ، میرن

 

. نیست حرفا ایناهل ماهان!  مارال نگو چرت-

 بهم نمیشه حاضر وقت هیچ ، عاشقمه اون

 میگیره زهرچشم ازم داره االن فقط.  کنه خیانت

 ! کنه رفتارم متوجه منو اینجوری خواد می. 

 



 شو بلند زحمت بی پس شدی؟ متوجه حاال خب-

 یه.  بکن واحوالی حال یه.  بزن زنگ یه بهش و

 و شده تنگ براش دلت کنه احساس که جوری

 ! زدنش پس اینهمه از پشیمونی

 

 .نگریستم را مارال مردد

 

 ! دیگه شو بلند-

 

 داشته کار شاید… شاید خب … خب-

  … باشه ضبط مشغول…باشه

 



 ماهان با گفت.  خونه اومد مانی االن ، نداره نه-

 زود نیار بهونه.  رسونده خونش دم اونو. بوده

 ! بگو بهش هم سامان جریان.  دیگه باش

 

 از بعد.  گرفتم را اش شماره و برداشتم را موبایلم

 پیام بالفاصله و.  کرد قطع را گوشی بوق چند

 .داد

 می تماس بعدا. کنم صحبت تونم نمی االن-

 .گیرم

 

 درحالیکه مارال. نگریستم را مارال نگران

 مسلط خود بر کرد می سعی و بود شده مضطرب



 پنهان دانستم نمی را دلیلش که اضطرابی و شود

 :گفت ، کند

 …استودیو برگشته شاید … خب-

 

 .دادم تکان را سرم

 خسته کن باور.  توئه با حق شاید. دونم نمی-

 دارم.  نقیض و ضد اتفاقات اینهمه از شدم

 و گیر اینهمه وسط دونم نمی حاال. میشم دیوونه

 خوابیدم می کاش. بذارم دلم کجای سامانو گور

 ! سال چند ی اندازه به!  طوالنی خواب یه.  مارال

 

 



 

*** 

 

 

 امیرعلی

 

 

 

 پشت چندشب.  بودم برگشته ماموریت از خسته

 پاییز فکر.  بودم نخوابیده درست که بود هم سر

 از بیشتر بود گرفته که ای احمقانه تصمیم و

 قرار الشعاع تحت را روانم و اعصاب هرچیزی



 ویال آن حمام در روز آن خودم آنکه با. داد می

 اما ، زدم می دستبرد هایش ممنوعه به داشتم

 کند تالش بخواهد که کنم تحمل توانستم نمی

 این از هم آن و ماهان به شدن نزدیک برای

 و  لوژی.و.س.ک.س ی مشاوره!  طریق

 می دیوانه داشتم زیاد فکر از!  تراپی.س.ک.س

 از یکی مشکل بخاطر قبل ها سال من.  شدم

 و معالجه این ی نحوه جریان در دوستانم

 ی هرجلسه و مداوم دستورات

 میدانستم حدودی تا.  بودم تراپیست.س.ک.س

 ها آن از چیزهایی چه تراپ. س.ک.س یک که

.  دهد می ها آن به تمریناتی چه و خواهد می

 فقط اگر اینکه فکر از شدم می دیوانه داشتم



 ماهان و پاییز را تمرینات این از یکی فقط ، یکی

 .  دهند انجام بخواهند

. کردم خشک سشوار با را موهایم و گرفتم دوش

 که کنم درست قهوه خودم برای خواستم می

 کرد سقوط دلم آن یک.  آمد در صدا به خانه زنگ

 آن مثل باشد؟ در پشت پاییز بود ممکن یعنی. 

 کرده اجابت و داشت خبر دلم از خدا که دفعه؟

 بود؟

 

 در و رساندم در پشت به را خود چطور دانم نمی

 ی خواسته نبود قرار انگار اما اینبار. کردم باز را

.  نبود پاییز در پشت فرد.  شود اجابت ام ناگفته

 یادم!  ساناز بود؟ چه اسمش.  بود دختر همان



 قرار درخواست و بود زده زنگ بار چند که آمد

 اش پس ای بهانه به هربار و بود کرده مالقات

 که بودم داده التیماتوم هم بار آخرین. بودم زده

 که زیرا ، نگیرد تماس من با دیگر

 

 .ندارم را کسی با دوستی قصد من

 

 خوای؟ نمی مهمون!سرگرد سالم-

 

 وضع سر و او متعجبانه که من به توجه بی و

 .شد خانه وارد کردم می نگاه را آورش خجالت



 کجا از رو اینجا میکنی؟آدرس اینجاچیکار-

 آوردی؟

 

 نبودش و بود که را اش حریری نازک مانتوی

 دسته روی و درآورد تن از کرد نمی چندانی فرق

 بهم حال و خمارگونه لحن با. گذاشت صندلی ی

 :گفت زنی

 البته!  سرگرد بزنیم حرف باهم کم یک اومدم-

 … هم بعدش و... بش و خش… هم شاید

 کنه پیدا ادامه باشی داشته دوست تو که هرجور

… 

 

 :گفتم عصبی



 ! بیرون برو لطفا-

 

 و نصف و جذب قرمز نازک تاپ یک با فقط حاال

 حرکات با داشت و بود ایستاده جلویم نیمه

 مردانه های حس بود استاد آن در که ای ماهرانه

 شهوت و هوس خواست می. کرد می بیدار را ام

 و چسبان و نازک ساپرت. کند برانگیخته را ام

 را تراشش خوش پای ساق و ران تمام روشنش

 که بود این هدفش و بود گذاشته نمایش به

 نمی دلم.  بگیرد دست به را نگاهم افسار

 صیاد دانستم می.  بدهم اش تله به دم خواست

 است کرده پهن برایم بزرگ دامی و است ماهری

. 



 

 ! شد باز وای ای-

 

 لوندی و نرمی به را تاپش و کرد من به پشت و

 قفل و کشید بیرون تن از گونه رقص حرکاتی با

 .داد نشانم را اش زرشکی توری بند سینه

 

 ببندیش؟ میشه.  شد باز گم می اینو-

 

 و صاف پوست این.  بردم فرو را دهانم آب

 برهنه سرتاسر کمرِ ی شده برنزه تازه و صیقلی



 دلبرانه صدای باهمان.  بود مخم روی بدجور اش

 :گفت

 . ها بیرون میزنه زیرتاپم از وگرنه. ببندش لطفا-

 

 : گفت و کرد ای دلبرانه ی خنده بعد

 ! بیرون بزنه بخوای… اینکه مگه -

 

 :گفتم عصبی

 . بیرون من ی خونه از برو.  دیگه کن بس-

 

 .چسباند من به ازپشت محکم را خودش ناگهان



 باز بند سینه این با… اما. عزیزم رم می باشه-

 برام لطفا. برم قربونت برم تونم نمی که

 .ببندشون

 

 تا بندش سینه بندهای سمت به رفت دستم

 همزمان که شوم راحت شرش از و ببندمشان

 سینه روی ناخودآگاه دستهایم که جوری.  چرخید

 در.  نشست اش برهنه نیمه و لطیف و نرم ی

 نزدیکی در لبهایش درحالیکه و زد زل چشمانم

 : گفت خمار و نجواگرانه ، بود لبهایم

 

 من.  توئه مال همش!  سرگرد بخوای کافیه-

 هرجور اونم. عزیزم اختیارتم در صبح تا امشب



 که هایی حسرت تمام خوام می. بخوای تو که

 جبران برات رو نشسته دلت به سال چند این

.  بشه دار خبر نفر یک حتی اینکه بدون. کنم

 ! مخفیانه کامال

 نگاه درحالیکه و گذاشت کمربندم روی دست و

 و قفل چشمهایم در را شهوتش از پر و خمار

 و چسپاند می من به را خودش و بود کرده زنجیر

 باز مشغول داد می تکان گونه رقص را اندامش

 .شد کردنش

 

 را کامل ی رابطه سالها و باشی مرد بود سخت

 تاثیر تحت و بیاوری تاب و ؛ باشی نکرده تجربه

 تمام که دختری مقابل در هم آن. نگیری قرار



 کرده رعایت را کامل ی رابطه یک ی اولیه اصول

 اندامی صیقلی، و صاف پوستی ، خوشبو بدنی. بود

 با ، مشتاق رفتاری خمار، چشمانی ، نظیر بی

 رفتارش از که شهوت و لوندی و عشوه اینهمه

 و.  گونه رقص و دلبرانه حرکات این و ریخت می

 برای التماس پر و کننده تحریک صدای این

 تا شب از هم آن کامل ی رابطه یک برقراری

 ! صبح

 

 هم را هایم دندان و فشردم هم بر را هایم چشم

 گردنی پس یک با را ام شده بیدار های حس! 

 و گرفتم را بازوهایش و نشاندم سرجایشان

 نزدیک که جوری.   کردم پرتش عقب به محکم



 تا و تک از.  کند برخورد دیوار با شدت به بود

 . نیفتاد

 

 خوای؟ می این از بیشتر!  دلم جوون!  جوون-

 چشمه یه بذار ؟ عشقم کنم چیکار برات میخوای

 نظرت شاید. بدم نشونت بلدمو که کارایی از

 ! شد عوض

 

 کمربندم کردن باز مشغول و زانوزد پایم جلو و

 می عمل بامهارت و اغواگرانه زن این چقدر.  شد

 . کرد



 جوری!  سرگرد بهشت ببرمت خوام می امشب-

 شده حقت در که هایی کاستی و کم تمام که

 ! بخوای کافیه فقط. بشه جبران

 

 پرتش و کردم بلندش و گرفتم را بغلش زیر

 اش جلو هم را کیفش و ها لباس.  در پشت کردم

 :گفتم و کردم پرت

 !  احمق بیرون برو گمشو-

 

 .  شد می عصبی داشت

 گرمه دیگه آخور یه به سرت نکنه!  سرگرد چیه-

 چیزی برات دلبری همه این و نمیذاری محل که



 ها بیاد؟ خوشت که کنم چیکار خوای می.  نیست

 ! 

 

 را دستانش و برداشت جلو به قدم یک دوباره و

 سطح تا گرانه نوازش و گذاشت گردنم روی

 . کشید ام سینه

 جلوم که مردی این برای دم می جوونمو من-

 افتخار بهم ؟ من برای میکنی چیکار تو.  وایساده

 قول!  عزیزم باشم خدمتت در شب یک تا بده

 رضایتتو نتونستم و نداشتی دوست اگه میدم

 ! نکنم نگاه هم سرم پشت دیگه کنم جلب

 



 اتاق راه مستانه ای خنده با شرمی بی کمال در و

 ی میانه در عصبانیت با.  گرفت پیش در را خواب

 او و کردم باز را خانه در و گرفتم را بازویش راه

 و وسایل تمام هم بعد ، راهرو توی کردم پرت را

 :گفتم و صورتش توی کردم پرت را لباسش

 

 رفتار آقامنشانه خیلی حماقتت مقابل در ایندفعه-

 اینجا متری صد توی دیگه یکبار اگه اما.  کردم

 جا حالتو تا انتظامی نیروی دست میدمت ببینمت

 ! بیارن

 



 چقدر.  کوبیدم هم به صورتش توی را در و

 ی هرزه ی دختره بود ریخته بهم را اعصابم

 ب کرده فکر من راجب چه.  احمق

 

 برایم داشت که بود اتفاقاتی چه اینها!  خدایا.  ود

 خیال با.  شد چه و کردم می فکر چه.  داد می رخ

 در اتفاق آن از بعد اما. بودم پاییز منتظر خامی

.  گرفت نمی را سراغم حتی دیگر پاییز ، شمال

 !  بود حقم اینها از بیشتر.  بود حقم

 

 فکر این با و باشم دار خویشتن کمی کردم سعی

 مشاور نزد و کند عملی را حرفش ندارد امکان که



 را سراغش و کنم تحمل را روزی چند برود

 ! سخت خیلی.  بود سخت هرچند. نگیرم

 

 می طاقت بسختی من و بود گذشته روزی چند

 و نداشتم روز و شب.  نگیرم او از خبری آوردم

 دیوانه داشت همچنان ماهان پیش رفتنش فکر

.  دیدم می کابوس صبح تا ها شب. کرد می ام

 مورد در همیشه قبال که هرشبم های کابوس

 که شد می وقتی چند و بود هایش گریه و آناهید

 جان هایم خواب در دوباره ، بود نیامده سراغم به

 همان ، حال و حس همان دوباره.  بود گرفته

 و بیچارگی همان… و ها گریه و ها اشک

 ! من سکوتِ و درماندگی



 

 همان از.  بود شده طاق طاقتم دیگر چهارم روز

 دسترس در که دیدم و زدم موبایلش به قرارگاه

 چندباره و دوباره.  افتاد شور به دلم. نیست

 سابقه کنون تا.  نبود دسترس در.  گرفتمش

 اما.  بگیرم را پدرش ی شماره خواستم.  نداشت

 صدای.  بزنم زنگ مارال به اول دادم ترجیح

 و کند جا از را قلبم تلفن پشت از مارال ی گریه

 .داد شومی اتفاق گواهی

 

 کجایین؟!  سرگرد-

 

 کنی؟ می گریه چرا مارال؟ شده چی-



 

 … پاییز … چون … من-

 

 دقیقه یک نتوانستم دیگر برد که را پاییز اسم

 با و زدم بیرون قرارگاه از. بایستم خود سرجای

 به پاییز ی خانه سمت به تر تمام هرچه سرعت

 گواهی دلم.  نداشت قرار و آرام دلم.  افتادم راه

 و ماهان از فراتر اتفاقی. داد می بدی اتفاق

 مارال که وگرنه. بودند گذاشته هم با که قراری

 . کرد نمی زاری و گریه اینگونه
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 خانه به کنم تصادف اینکه بدون چطور دانم نمی

 کرده رد را ها قرمز چراع تمام.  رسیدم پاییز ی

 .  بودم شده وارد را ها ممنوع عبور و بودم

 رفته حال از پاییز مادر.  بود پا به بلوایی خانه در

 صحبت توان که بود بد حالش آنقدر پدرش و بود



 و پدر و ریخت می اشک ریز یک مارال.  نداشت

. داشتند اوضاع بهبود و کمک در سعی مادرش

 به رو و شده دیوانه منِ پاسخگوی کس هیچ

 گوشه مستاصل و پریشان را ماهان.  نبود مرگ

 می که بود کسی تنها او شاید.  یافتم سالن ی

 به.  بگوید را پاسخم شرایط این در توانست

 . رفتم سمتش

 

 کجاست؟ پاییز ؟ شده چی ؟ ماهان هی-

 

 و درماندگی با که!  خصومت با نه.  کرد نگاهم

 : زدم داد سرش!  بیچارگی

 



 کجاست؟ پاییز میگم!  المصب بزن حرف-

 

.  کرد صحبت به شروع و آمد خود به من تشرِ با

 .برگرداند و برد جهنم تا مرا که هایی حرف

 

 … گفت.  زد زنگ بهم سامان پیش ساعت یک-

 این داره کردم فک.  اونه پیش پاییز گفت

.  کنه عصبانی منو که بافه می بهم رو خزعبالت

 از.  نیست پاییز دیدم.  اینجا اومدم سرعت به

 خبر ازش کس هیچ حاال تا پیش ساعت یک

 ! نداره

 



 سامان! ؟ سامان.  کردم نگاهش مبهوت و مات

! ؟ قاچاقچی و دزد و خالفکار و فطرت پست

 !؟ داشت امکان مگر! ؟ بود او دست پاییزم

 

 : داد ادامه استیصال با ماهان

.  نمیزنه حرف اما. دونه می چیزایی یه مارال-

 ! کنه می گریه فقط

 

 شاخ که دیوانگی.  بود گرفته را چشمم جلو خون

 تمام داشت دیوانگی این حاال و. نداشت دم و

 رعب صدای چنان با.  کرد می تسخیر را وجودم

 . زد خشکش جا در که زدم صدا را مارال آوری

 



 یک حتی!  باش زود!  مارال دونی می چی بگو-

 خطر به بیشتر جونش میشه باعث تاخیر ثانیه

 ! دختر دونی می چی بگو بزن حرف.  بیفته

 

 به شروع بریده بریده ، ترسیده و گریان مارال

 : کرد صحبت

 … پاییز سراغ اومده سامان … پیش روز چند-

 و سرگرد به که گفته بهش … کرده تهدیدش

 اینقدر بگو… بردارن سرم از دست بگو ماهان

 وگرنه … نکشونن آگاهی به استنطاق برای منو

 خود طریق از بشه تکرار اگه گفته… بینن می بد

 کنه می تالفی  و میگیره زهرچشم ازشون پاییز

… 



 

 : کشیدم فریاد سرش

 بگی؟؟ بهم باید االن اینو-

 

 ! نذاشت.  بگم نذاشت پاییز بخدا!  نذاشت-

 

 چرا؟ آخه-

 

 همیشه کافی اندازه به … گفت … گفت-

 خواد نمی گفت!  کرده درست دردسر براتون

 ! باشه آویزونتون … این از بیشتر…

 



 باورم!  لجباز دختر!  من خدای!  من خدای-

. باشه کرده پنهون رو  موضوعی همچین نمیشه

 کردی؟ قبول رو چیزی همچین چرا تو

 

 را خود تا دویدم خروج در سمت به معطلی بی و

 و پدر به یادم آن یک اما ، برسانم گاه قرار به

 به.  کردم درنگ ای لحظه.  افتاد مادرش

 وجودم تمام تشویش درحالیکه و رفتم سمتشان

 آرام در سعی که لحنی با ، بود کرده تسخیر را

 : گفتم داشت بودن

 

 . کنم پیداش تا میزارم رو جونم!  نباشید نگران-

 



 . شد بلند پدرش

 دست و بمونم اینجا تونم نمی. میام باهات منم-

 . بذارم دست روی

 

 : گفت ماهان و

 ! همینطور منم-

 

 

 و دادم گزارش وقت فوت بدون را گیری گروگان

 دست به خودم را پرونده ، یاری سرهنگ مجوز با

 .  گرفتم



.  بودیم کرده ارزیابی را ممکن احتماالت تمام

 ی خانه و شمال در ویالیش تفتیش حکم

 اش خانواده افراد تمام از.  گرفتیم را پدریش

 با گذشته در که جاهایی تمام و  کردیم بازجویی

 و زیر را داشت آمد و رفت ، پاتوق بعنوان ماهان

 !  نبود جا هیچ الکردار.  کردیم رو

 افرادی تمام.  کردیم می شنود را ها تلفن تمام

 و داشتیم نظر زیر را بودند  در او با نحوی به که

 .بزند زنگ دومرتبه بودیم منتظر

 هدفی  پاییز دزدیدن با خواستم می خدا از فقط

 ای خواسته مثال!  باشد داشته پاییز خودِ جز

 آن به پاییز طریق از بخواهد که باشد داشته

 و خودش بخاطر را پاییز اگر که وگرنه ، برسد



 از ردی هیچ ، بود دزدیده اش جوانی تمایالت

 به توانستم نمی من و گذاشت نمی جای به خود

 اگر!  شدم می دیوانه داشتم.  کنم پیدا دست او

 می سر بر خاکی چه باید بود درست دوم احتمال

 از را او اگر ؟ گرداند نمی بر را او اگر ؟ ریختم

 ؟ کرد می اذیت را او اگر ؟ بود کرده خارج کشور

 خشک قالب در بود سخت چقدر!  من خدای وای

 را احساسات اینکه برای و روم فرو شغلم جدی و

 کنم فراموش کنم سعی ، نکنم دخیل کارم در

 ، شده گرفته گروگان به و شده دزدیده که کسی

 ! هست تنم ی پاره

 محله هم و دوست.  نبود من از بهتر ماهان حال

!!  بود دزدیده را نامزدش ، اش قدیمی ای



 و بود قرار بی! ؟ شد می هم باالتر این از بدبختی

 از هر و شد نمی بند جا یک.  نداشت آرامش

 داشت و کرد می سامان نثار رکیک فحشی گاهی

 . ریخت می بهم را اعصابم

 تمام سالها این تمام در که مردی ، اما پاییز پدر

 کرده شوکتش و غرور حفظ برای را اش سعی

 فرود سر مشکلی هیچ مقابل در گاه هیچ که ، بود

 خم سری و افتاده هایی شانه با حاال ، بود نیاورده

.  بود خیره زمین به ناتوانی و ناچاری اوج در شده

 ضعیف و کند برخورد مردانه کرد می تالش چقدر

 دخ شد؟ می مگر اما.  نباشد

 



 ی سرمایه تنها!  وجودش از قسمتی!  بود ترش

 ماهان موبایل با که تماسی هر با!  اش زندگی

 اتاق در.  پریدند می جا از هردو ، شد می گرفته

 بودم منتظر و بودم کرده اعالم باش آماده کنترل

 ، انتظار نه واقع در. بگیرد تماس مجددا سامان

 ! بگیرد تماس کردم می آرزو که

 

 ماهان که گرفتند تماس ماهان با دختر دو دوبار

 من به نگاهی و کرد قطع را تماسشان شده هول

 .  زدم برویش زهرخندی.  انداخت پاییز پدر و

 :گفت مدعی لحنی با

 چیه؟-

 



 بدون آرام.  بود نشسته تر آنطرف کمی پاییز پدر

 :گفتم ماهان به رو بشنود اینکه

 حیف.  پری می هرز داری ندارم خبر نکن فک-

 پاییز به خیانت کنم حالیت نیست وقتش االن که

 داشتم قصد موقش به!  داره برات عواقبی چه

 ! بیارم جا رو حالت و سروقتت بیام

 

 ربطی هیچ تو به من شخصی روابط!  شو ساکت-

 ! نیستی که من شخصی محافظ تو!  نداره

 

 ؟ نداره ربطی اونم به!  هستم که پاییز محافظ-

 کی هست؟ دنیا توی هم تو از تر لیاقت بی واقعا

 تو! ؟ احمق داره رو داری تو که چیزی همچین



 لیاقتیِ بی با که نمیشه باورم و داری رو عشقش

 از برای خطرناکی ریسک همچین داری تمام

 به و کنم تر لب کافیه!  کنی می دادنش دست

 مثل تا هستی کثیفی آدم چه بگم پاییز و پدرش

 ! بیرون کنن پرتت زندگیشون از آشغال تیکه یه

 

 : گفت و زد پوزخندی

 خندم که من بخاطر نگو نگفتی؟ چرا پس-

 ! میگیره

 

 تو خاطر به من.  نیست تو خاطر به که مسلمه-

 فقط کنم هرکاری من. کنم نمی خورد هم تره

 این از بیشتر نخواستم!  بس و پاییزه بخاطر



 دستتو پیش وقت خیلی وگرنه. کنم دارش غصه

 .بودم کرده رو پیشش

 

 :گفت و داد باال ابرویی ماهان

 بیشتر نخواستی که چیه منظورت این؟ از بیشتر-

 ای غصه چه دیگه پاییز مگه بخوره؟ غصه این از

 از تو ببینم باشه؟ داشته من با رابطه در تونه می

 زنی؟ می حرف داری چی

 

 ! نکن عوض حرفو کن بس-

 



 شان ی رابطه کیفیت از من که بود نگران او اما

 دستهایش لمس تواند نمی پاییز اینکه از.  بدانم

 که بود نگران. کند تحمل را هایش بوسه و را

 نمی پاییز اینکه از باشم داشته خبر من نکند

 دانم نمی. کند تحمل را او با جسمی روابط تواند

 ی ذره به ذره و جزء به جزء من دانست می اگر

 !؟ کرد می چه دانم می را شان ی رابطه کیفیت

 

 تو اصال دونی؟ می چی بگو.  کنم نمی بس ، نه-

 صبورش؟ سنگ یا هستی شخصیش محافظ

 



 پایید می مرا همچنان ماهان مشکوک های چشم

 نگاه را شماره.  خورد زنگ ماهان تلفن دوباره که

 : گفت هراسان و کرد

 ! خودشه.  نیفتاده شماره-

 

 ماهان به.  بودند باش آماده کنترل اتاق های بچه

 کوچکترین اینکه بدون و دهد جواب را تلفن گفتم

 ، بدهد او به هست پلیس کنار در اینکه از ردی

. بگیریم را ردش بتوانیم تا دهد کش را مکالمه

 و گذاشتم گوشم روی را شنود دستگاه گوشیِ

 با!  کثافت سامان خود!  بود خودش. دادم گوش

 می چه دستانش در پاییزم!  نحسش صدای آن

 می درد این شدت از داشت قلبم!  خدایا آه ؟ کرد



 نمی نفس و بود بسته انگار گلویم راه!  ایستاد

 را خودم چقدر.  کردم داری خویشتن چقدر!  آمد

 را آبادش و جد و  ندهم فحشش تا کردم کنترل

 به قبل از.  ندهم قرار لطف مورد چشمانش جلو

 . بگوید چیزهایی چه دقیقا بودم گفته ماهان

 

 .بزنم حرف باهاش خوام می خوبه؟ حالش پاییز-

 

 ! خوبه. رفیق خوبه-

 

 به تونستی چطور!  عوضی نیستم تو رفیق من-

 هم اون کثافت.  باشی داشته نظر رفیقت نامزد

 .بودین همسایه باهم سالها.  بوده ایت محله



 

 که زمانی تا.  نده عذاب خودتو اینقدر.  دونم می-

. ندارم کاریش رسونین می خواستم به منو بدونم

 به منو بدونم که زمانی تا فقط.  گم می دارم اما

 ! رسونین می خواستم

 

 فقط.  کنم می بگی هرکاری!  باشه.  خب خیلی-

 کنم می خواهش ، باش نداشته کاری بهش

 تحمل ، ترسه می ، حساسه خیلی اون!  سامان

 کم یک!  باش مرد کم یک.  نداره رو چیزها این

 ! باش آدم

 



 تو االن پاییز که خودتونه تقصیر.  دیگه بسه-

 من دم روی پا اینقدر نباید.  منه دستای

 پیغاممو. کردین می آگاهی درگیر منو و میزاشتین

 دارم ای خواسته.  برسون سرگردت رفیق اون به

 .بده انجامش تونه می اون فقط که

 

 تا.  بزنه حرف پاییز بده.  نکن قطع.  کن صبر-

 .کنم نمی برات کاری هیچ نشنوم صداشو

 

 من.  پیشت بیات بزن صدا سرگردتو رفیق-

 رو میگم که کاری اگه. گیرم می تماس دوباره

 بهتون خراش یه حتی بدون پاییزو ، بکنین

 کوچک اگه بگی بهش نره یادت. برمیگردونم



 ، کنه پیدا منو جای بخواد که بکنه تالشی ترین

 ! افته می خطر توی پاییز

 

 … کثافت عوضی … الو … سامان الو..  الو-

 … الو … چیز همه بی آشغال

 

 ! کرده قطع.  کن بس-

 

 . رساندم کنترل اتاق به را خودم سریع و

 بگیرین؟ ردشو تونستین-

 



 حرفه طرف.  بود محدود تماس مدت.  قربان نه-

 ! ایه

 

 :گفتم و کشیدم افسوس سر از آهی

 تماس مجددا.  باشید زنگ به گوش!  خب خیلی-

 .گیره می

 

 بود این کرد می آرامم لحظه آن در که چیزی تنها

 ای خواسته او بودم زده حدس که همانطور که

 را پاییز دلیل همین به و داشت قانونی غیر

 پاییز خود از غیر ای خواسته.  بود گرفته گروگان

 پاییز سر بالیی که خواستم می خدا از فقط! 

 س از مو تار یک اگر میکشتمش. نیاورد



 

 ! کشتمش می.  شد می کم رش

 برگشتم اتاق به.  شوم مسلط خود بر کردم سعی

 خوب اصال حالش.  رفتم پاییز پدر سمت به و

 روی را دستم.  بیفتد پس بود مانده کم.  نبود

 . گذاشتم اش شانه

 بکنیم تونیم می که کاری تنها االن!  زمانی آقای-

 اینجا با.  باشیم سامان تماس منتظر که اینه

 باشید مطمئن.  نمیاد بر دستتون از کاری موندن

 به اول  بگیریم تصمیمی هر و بیفته اتفاقی هر

 بدید اجازه کنم می خواهش.  میدم اطالع شما

 االن.  خونه برسونتتون ها بچه از یکی بگم



 و باشید همسرتون پیش که اینه کار بهترین

 . بدید قلب قوت بهش

 

 پیرتر چندسال انگار.  دوخت چشم چشمانم در

 می ام زده خجالت نگاهش التماس.  بود شده

 . کرد

 سرگرد؟ میدی نجات دخترمو-

 

 پاییز که قدر اون!  خورم می قسم شرافتم به-

.  مهمه هم من برای ، هست مهم شما برای

 اعتماد بهم.  بشه کم سرش از مو تار یه نمیذارم

 بهتون سالم و صحیح.  بشه اذیت نمیذارم.  کنید

 ! خورم می قسم!  گردونم می برش



 

 ی قطره و گذاشت ام شانه روی را دستش

 را ام شانه.  شد سرازیر چشمش از اشکی

 : گفت و فشرد مردانه

 ! پسرم دارم اطمینان بهت-

 

!  بود مرد یک ی مردانه درخواست ، درخواستش

 چقدر.  خواست من از را دخترش و کرد اعتماد

!  آمدن بیرون سربلند اعتماد اینهمه از بود سخت

 نجات برای پدر یک امید تمام بود سخت چقدر

 دیدن بود سخت چقدر!  بودن ، عزیزترینش

 ! مقتدر همیشه و صالبت با مرد یک های اشک

 



. کردم راهی ها بچه از یکی همراه به را پاییز پدر

 :گفتم و داشتم نگه را ماهان

 اینجا تو جای وگرنه ، هستم تماسش منتظر-

 .نیست

 

 تو که باشم جایی خوام نمی هم خودم من-

 ! باش مطمئن اینو.  هستی

 

 کرد نثارم و ریخت چشمانش در را تنفرش تمام

 ! خیانتکار عوضی ابله مردک

 



 کنم تمرکز بتونم من تا میشینی گیری می یکجا-

 ؟ مفهومه!  کنم می چیکار دارم بدونم و

 

 :گفت تمام وقاحت با و زد زل درچشمانم

 بهم بخواد دلت هرچی که نیستم تو سرباز من-

 .بدی دستور

 

 آرام و نشست جا یک باالخره و کرد گوش اما

 های حل راه تمام و بیندیشم بتوانم تا گرفت

 جانم به خوره مثل فکری. کنم ارزیابی را ممکن

 هم سر آخر و.  کرد نمی رها را ذهنم و بود افتاده

 از آن به راجع کرد مجبورم مغشوش ذهن این

 : بپرسم ماهان



 

 … سامان یارو این. دارم ازت سوال یه!  هی-

 آدمی جور چه درسته؟ ، میشناختیش خوب قبال

 … که اینه منظورم…بگم خوام می بود؟یعنی

 و غیرت بود؟ آدم داشت؟ معرفت و مرام

 که پرسم می رو اینا دارم …بود؟ حالیش مردونگی

 می … ولی بیاد مسخره بنظرت شاید … بگم

 … بخواد داره احتمال … بپرسم ازت خوام

 کنه؟ درازی دست … پاییز به … بخواد

 

 خودم که سوالی توانستم تا شدم زنده و مردم

 روی را داشتم وحشت آن به زدن فکر از حتی

 دهانش به چشم ها احمق همچون. بیاورم زبان



 از ، بودم امیدوار که آنچه شاید تا بودم دوخته

 به و کشید گردنش روی دستی. بشنوم دهانش

 کمی دست حالش.  برد فرو را دهانش آب زحمت

 به.  کشید می نفس بزور انگار.  نداشت من از

 : گشود سخن به لب سختی

 

 حداقل… نبود عوضی اینقدر … ها موقع اون-

 … کرد اعتماد بهش شد می مورد یک این توی

 زمان گذشت با آدمها … دونم نمی…االن… اما

 ! میشن عوض خیلی

 

 البد. کرد ادا گویانه افسوس چه را آخر ی جمله

 به اش علنی های خیانت و خودش به یادش



 را آخر ی جمله حسرت پر اینطور که افتاد پاییز

 ماهان.  نبود مهم برایم صورت هر در.  گفت

 ، پاییز االنِ حالِ جز. نداشت ارزشی اصال برایم

 . نبود مهم برایم چیز هیچ دیگر

 خبردار. شد وارد صارمی سروان و زدند در

 .ایستاد

 خبر؟ چه ببینم بگو.  آزاد-

 

 که جاهایی تمامی دستوراتتون طبق قربان-

 رو باشه اونجا مجرم خواهر دادیم می احتمال

 .کردیم تفتیش

 

 !؟ نتیجه-



 

 . قرارگاه آوردیمش.  قربان کردیم پیداش-

 

 توی ببرتش بگو خیری سروان به. خوبه خیلی-

 .بازجویی  اتاق

 

 ماهان. رفت و گفت قربانی بله و کوبید پا به پا

 :گفت

 بوده؟ کرده فرار مگه بود؟ ساناز منظورش-

 

 تمام از داریم که شنوه می وقتی ، متاسفانه آره-

 بازجویی ن در سامان با جورایی یه که افرادی



 پیداش باالخره اما. میشه متواری کنیم می

 ! بدونه چیزایی یه داره احتمال. کردیم

 

 از خروج قصد و برداشتم را ام اسلحه و سیم بی

 .داشتم را اتاق

 .میام منم-

 

 ارزشش بی سرتاپای به سفیهی اندر عاقل نگاه

 :گفتم و انداختم

 !؟ است خاله ی خونه مگه-

 



 حرف به اونو چجوری دونم می من.  بیام بذار-

 ازش من اما ، زنه نمی حرفی شماها به. بکشونم

 بزنه حرف کنم مجبورش تونم می.  دارم آتو

 ! بیام بذار!  کنم می خواهش.

 

 می اشتباهی کار دانستم می.  کرد نگاهم منتظر

 به بودم حاضر پاییز کردن پیدا برای اما ، کنم

 .بزنم چنگ هرطنابی

 

 توی کنم می خواهش ازت فقط!  بیا ، خب خیلی-

 که هرجا فقط.  نکن ایجاد خللی بازپرسی روند

 .بزن حرف و شو وارد شد الزم

 



 راه به دنبالم و داد تکان تایید ی نشانه به سری

 امیدوار اش داری خویشتن به خیلی هرچند. افتاد

 بازپرسی اتاق وارد.  بردم خود با را او اما نبودم

 مشغول زن سروان با که دیدم را ساناز. شدیم

. بود گذاشته سرش روی را اتاق و بود بحث جرو

 ب مانندی فریاد و بلند باصدای

 

 .کردم میخکوبش رجایش

 

 ی اندازه به. خانوم باش ساکت خبره؟ چه اینجا-

 دردسر توی کردنت پیدا برای رو هممون کافی

 محرز کامال جرمت بگم که نیست نیازی. انداختی

 ! نکن بدتر این از خودتو وضعیت.  هست



 

 تنش تمام روی سردی آب انگار من دیدن با

 . ریختند

 منو گفتین شما شمایین؟!  سرگرد جناب-

 می. میشناسین منو که شما کنن؟ بازداشت

 ! هیچکارم من دونین

 

 سوال ازت تا و سرجات بشین. میشه معلوم-

 .نزن ای دیگه ی اضافه حرف نپرسیدم

 

 یاد از قبیحانه یا بود کار فراموش اینقدر واقعا

 ام خانه در پیش روز چند همین که بود برده خود



 راه ای تخته و شلنگ چه آور خجالت وضع آن با

 .بود انداخته

. نشستم مقابلش و کردم مرخص را سروان

 ایستاده در کنار که ماهان به غیظ سر از نگاهی

 : گفت تمام تنفر با و  انداخت بود

 کنه؟ می چیکار اینجا این-

 

 ترجیح اگه.  کنه صحبت باهات خواد می گفت-

 . بیرون فرستمش می ، نباشه اتاق توی میدی

 

 عصبی حالتی با و برداشت جلو به قدمی ماهان

 :گفت



 این بشنوم و بمونم خوام می. نمیرم بیرون من-

 چه خودش از تر عوضی داداش اون با عوضی

 .آوردن پاییز سر بالیی

 

 :گفت خشم با ساناز

 هرکی.  درنیار شرفی بی اینقدر!  ماهان شو خفه-

 جونوری عجب دونم می که من نشناسه رو تو

 نامزدم نامزدم و وایسادی اینجا حاال.  هستی

 !؟ میدی جلوه مقصر منو و میکنی

 

 زل و آورد پایین را سرش و آمد تر نزدیک ماهان

 :گفت شمرده شمرده ساناز چشمان در زده



 به و برم می همه پیش آبروتو وگرنه کن اقرار-

 ! هستی کثافتی چه میگم همه

 

 صورت در و فشرد هم بر را هایش دندان ساناز

 : گفت و انداخت تف ماهان

 رو من آبروی تو!  چیز همه بی هستی تو کثافت-

 ؟ شده برعکس دنیا ؟ ببری

 

 آن در و کردند می عصبانی را یکدیگر داشتند

 حین در اقرار برای حربه بهترین این لحظه

 توانند می تا دادم اجازه بنابراین.  بود عصبانیت

 . شوند آوار هم سر بر

 



 ؟ ساناز آوردی بار به هایی رسوایی چه بگم نذار-

 

 کنترل را اعصابش توانست نمی دیگر که ساناز

 هیستیریک و کوبید میز روی را دستش کف کند

 :زد فریاد وار

 

 منو که موقع اون.  خیانتکار عوضی شو خفه-

 حرفا این از میدادی جر تختخوابت توی زیرت

 و گذشته پل از خرت که حاال!  کثافت زدی نمی

 آدرس که موقع اون شدی؟ شیر گرفتی کامتو

 به راه از و برم تا دادی بهم رو سرگرد ی خونه

!  کردی نمی پاییزم پاییزم اینجوری کنم درش

 های محلی بی از شدی خسته گفتی نمی مگه



 تونی نمی دیگه گفتی نمی مگه پاییز؟

 تو مگه ؟ کنی تحمل زدناشو پس ، نخواستناشو

 به تا شمال کشوندی رو سامان و من که نبودی

 به رو پاییز و بگیری سرگردو حال خودت خیال

 واقع در!  چیه دونی می ؟ کنی تر نزدیک خودت

 کس هیچ نه ، پاییزی شدن ربوده اصلی مقصر تو

 رقابت با!  هات حسادت با!  حماقتات با تو!  دیگه

 کردی تباه منم قضیه این سر!  ات احمقانه های

 دنیا این توی تو از تر عوضی که بخدا!  عوضی

 ! ماهان نیست

 

 آبروتو خورم می قسم نیای مُقُر اگه. صداتو ببر-

 .ببرم همسایه و در توی



 

 کثافتی بس از کنی می اینکارو مطمئنم که بخدا-

! 

 

 خیانت اینهمه از بود رسیده انتها به تحملم دیگر

 سر بر!  بودن عوضی و پستی و رذالت  و

 :گفتم و کشیدم فریاد هردویشان

 

 ! شین خفه تون هردو!  دیگه بسّه-
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 خیانت اینهمه از بود رسیده انتها به تحملم دیگر

 :گفتم و کشیدم فریاد!  بودن عوضی و

 ! شین خفه تون هردو!  دیگه بسه-



 

 و کثیفی اینهمه از کشید می سوت داشت سرم

 و رذالت اینمه از شد می بد داشت حالم!  خیانت

 ماهان.  خورد می بهم هردویشان از حالم!  پستی

 را اش یقه و شدم بلند. بگوید چیزی خواست

 را خود توانستم می سختی به حالیکه در و گرفتم

 میان از نکنم خون پر را دهانش که کنم کنترل

 :گفتم هایم دندان

 

 بکشمت نزدم تا چاک به بزن االن همین-

 پاییزِ. ندیدم دنیا توی تو از تر آشغال!  عوضی

 خالِ و خط خوش مار چه با دونه نمی بیگناه

 جلو از میری!!  کثافت!!  ماهان.  طرفه بازیگری



 وگرنه!  چپی می اتاق توی و میشی گم چشمام

 عمرت آخر تا که زندان اندازمت می جوری

 ! بکنی مرگ آرزوی

 

 ترساند هم را او عصبانیتم که بودم عصبانی آنقدر

 را اش فشرده هم به های دندان. کشید عقب. 

 خدای. رفت بیرون اتاق از ناراضی و داد نشانم

 دامان در که بود عذابی چه دوپا جانور این!  من

 سیر دل یک اگر که بخدا.  بود افتاده پاییز

 به رو. گرفت نمی آرام دلم زدم نمی کتکش

 :گفتم مغموم و افتاده هراس به سانازِ

 



 می چطور باشی؟ پست اینقدر تونی می چطور-

 اون و این دست زیر خودتو راحت اینقدر تونی

 بندازی؟

 

 را سرش و نگفت هیچ. کرد نگاهم سرد و تلخ

 .انداخت پایین

 

 باشی داشته رابطه ماهان با تونستی چطور-

 می که تو ؟ هستی آدمی چجور تو ساناز؟

 تونم نمی که بخدا.  داره نامزد اون دونستی

 ! بفهممت

 

 ! تلخ نگاهی!  ناامید نگاهی. کرد نگاهم



 

 کجاست؟ پاییز دونی می.  ساناز بگو بهم-

 

 :گفت و آمد صدا به

 از ، همیشه. بمیره کنم می آرزو!  متنفرم پاییز از-

.  بود اون مال چیزها بهترین ، بچگی همون

. داشتن دوستش من از بیشتر معلما همیشه

 سال تا من. زد می سرم توی اونو همیشه مادرم

 رو ماهان حتی اون. شنیدم رو پاییز سرکوفت ها

 ها سال اون توی من که ماهانی. کرد خودش مال

 خودش ی دیوونه رو سامان حتی. بودم عاشقش

 بخاطر سامان اصل در.  گرفت ازم برادرمو. کرد

 و ما به خودش کردن ثابت و ماهان با رقابت



 نگاه خودتو اصال. گذاشت خط این توی پا ، پاییز

 اون. شدی عاشقش بخورم قسم تونم می.  کن

 اون.  کرده خودش ی دیوونه هم رو تو حتی

 اون.  بخواد خودش برای چیزو همه داره عادت

 ی اندازه به!  متنفرم ازش.  داره مار ی مهره

 ببین.  متنفرم ازش االنم تا بچگی سالهای تمام

 سامان و کجاست اون دونم نمی من ، سرگرد

 دلیل دونم نمی اصال. کجابردتش و گرفتتش چرا

. نکنه درد سامان دست اما. بوده چی کارش این

 تا بکشه زجر و بترسه قدر اون پاییز امیدارم

 ! بمیره

 



 تو. شدی انگیز رقت چقدر.  ای کینه از پر چقدر-

 از انتقام بخاطر یا کنی می زندگی خودت بخاطر

 آبروتو و شرف شدی حاضر خاطر همین به پاییز؟

 هم من با خواستی می کنی؟ ماهان پیشکش

 بگیری انتقام پاییز از که درسته؟ ، بکنی همینکارو

 پاییز از اینکارا با کردی فکر!  دختر احمقی خیلی! 

 فقط و فقط اینکار با تو اما ، گیری می انتقام

 ! کردی تباه خودتو

 

 می … چون … ماهان پیش رفتم… رفتم-

 کردم نمی فکر اما.  بگیرم انتقام پاییز از خواستم

 تختش به منو راحتی همین به کثافت اون

 پاییز از زهرچشمی تا بودم رفته فقط. بکشونه



 اشاره یه منتظر عوضی کثافت اون …اما ، بگیرم

 موقعیت و بیفته کار به فکرم نداد مهلت حتی. بود

!  مطلب اصل سر رفت سریع.  بیاد دستم خودم

 بخاطر نه … تو پیش اومدم وقتی اما … اما

 پیشت اومدم … دیگه کس هیچ نه و بود پاییز

 من. باشم پیشت خواست می دلم فقط … چون

…  

 

 از خواست. کرد نگاهم فقط. نداد ادامه دیگر

 هم من.  را هایش حرف ی بقیه بخوانم نگاهش

 خواهد می دانستم می.  دهد ادامه خواستم نمی

 اما مشتاق های نگاه طرز این با من.  بگوید چه

 ! بودم شده روبرو آینه در بارها و بارها ، ناکام

 



.  دزدیده پاییزو برادرت. نریم حاشیه به بهتره-

 … بخاطر ، برادرت بخاطر ، نه پاییز بخاطر تو

 می. کنم می خواهش!  بگو بهم جاشونو ، من

 حدس میتونی الاقل یا. کجاست دونی می دونم

 ! بزنی

 

 پوزخندی. دوختم دهانش به را چشمانم نگران

 : گفت و زد

 هم برادرم بدی؟ نجاتش بری و بدویی که -

 نمی من. سرگرد ببین ؟ هلفدونی توی بندازی

. نمیگفتم بهت هم دونستم می اگه کجان، دونم

 می که قبرستونی هر ببره رو پاییز سامان بزار



 برگرده پاییز خوام نمی دیگه من. اینجا جز خواد

! 

 

 :گفتم هراسان

 ایران؟ از خارج ببرتش؟ خواد می ببره؟-

 

 . نیست مهم برام. نمیدونم-

 

 فریاد و کوبیدم مقابلش میز روز بر را مشتم

 : کشیدم

  کجاست؟ بگو!  المصب بزن حرف-

 



 . نگفت هیچ باز اما. کرد نگاهم ترسیده

 و نزنی حرفی اگه خورم می قسم!  ساناز ببین-

 بگذره کار از کار اگه … کنم پیدا پاییزو نتونم من

 تصور تونی نمی حتی که میارم سرت بالیی …

 که کنم می دچارت سرنوشتی چنان به. کنی

 بکن جون حاال مفهومه؟.  کنی مرگ آرزوی هرروز

 ؟ کجاست سامان بگو و

 

.  نبازد را قافیه کرد سعی اما بود ترسیده بااینکه

 :گفت و زد ظاهر حفظ برای پوزخندی

 ای تو-

 



 این از تر مهربون تو!   سرگرد کنی نمی نکارو

 پناه بی دختر یه با ، من با بیاد دلت که حرفایی

 . بکنی اینکارو

 

 فرو چشمانش در را خشمگینم چشمان آهنی میخ

 ام فشرده هم به های دندان میان از و کردم

 :گفتم

 

 با برام دنیا این تو چیز هیچ ، ساناز کن باور-

 یک بدونم اگه کن باور.  نیست پاییز از تر ارزش

 نمی زنده عوضیتو برادر و تو شده کم ازش مو تار

 ! کن باور خوب رو اینا. زارم

 



.  زد حلقه چشمانش در اشک و بود نگاهم مات

 می فواره چشمانش از حسرت و حسادت و عقده

 درکش بتوانم که نبودم شرایطی در من اما.  کرد

 بیمارش قلب ی ساله چندین زخم مرهم و کنم

 مردک آن چنگال در.  بود خطر در پاییز. باشم

 به مساله این جز توانستم نمی من و بود گرفتار

 باصدای ، بنابراین. کنم فکر دیگری چیز هیچ

 :گفتم تری رحم بی و بلندتر

 

 هم ما تا کن همکاری ما با!  بزن حرف حاال-

 . بکنیم تو حال رعایت

 



 تمام و کرد پاک دست پشت با را هایش اشک

 :گفت و ریخت نگاهش در را اش تنفر

 زجر ممکن شکل بدترین به پاییز کنم می آرزو-

 ! بمیره و بکشه

 

 چندین های عقده و حسد اینهمه شد می چطور

 داشت انتظار و برد بین از دختر این در را ساله

 ، داشت را مرگش آرزوی که کسی نجات برای

 تلف وقت فقط او با زدن کله و سر کند؟ همکاری

 . بود کردن

 

 بخاطر بعدش و بازداشتگاه ری می!  نگو!  باشه-

 اونقدر و زندان میری جرمی همچین در شراکت



 از بشی پشیمون تا پوسی می و مونی می اونجا

 گناه بی دختر یه جون افتادن خطر به باعث اینکه

 .شدی

 

 را او و بیاید تا گفتم و زدم صدا را خیری سروان

 ناامیدم چشمان در ، شد می بلند وقتی. ببرد

 :گفت و دوخت چشم

 

 ارزششو اصال پاییز فهمی می باالخره روز یه-

 و کنی دیوونه بخاطرش خودتو اینقدر که نداشت

 هات فداکاری تمام با که روز یه.  بندازی خطر به

 از تر لیاقت بی و عوضی ماهان اون با و گذاشت ،



 اشتباه چقدر فهمی می روز اون!  رفت خودش

 .  کردی

 

. درید را قلبم و شد شمشیر حرفهایش!  رفت و

 پاییز دانم نمی من که ؟ کرد می فکر چه ساناز

 تنها مرا و رفت خواهد ماهان با باالخره روز یک

 و دل او دانم نمی کرد می فکر گذاشت؟ خواهد

 نمی کرد می فکر رود؟ می ماهان برای جانش

 و دیروز و شب و روز و زندگی ی همه ماهان دانم

 آنقدر کرد می تصور است؟ شده فردایش و امروز

 آن باشم؟ امیدوار پاییز وصال به که هستم احمق

  بودم؟ زده شمال در که گندی آن با هم



 دانستم می.  دانستم می را اینها ی همه من

 قسمت با دانستم می.  نیست من قسمت پاییزم

 پاییز دانستم می.  جنگید توان نمی تقدیر و

 و فکر و قلب و ذهن جای جای در را ماهان

 تمام من اگر که.  است کرده حک وجودش

 او باز کنم رو برایش هم را ماهان های زشتی

 برای ماهان آخر و اول که کند می توجیه را خود

 بخت منِ.  است تر سزاوار و بهتر هرکسی از او

 دل ، اما و دانستم می ، تنها همیشه و برگشته

 بین بود کرده گیر المصبم دل!  بود نفهم المصبم

 اش حالی حرف من دل!  بودن او با ناب خاطرات

 می ساناز که بود آنی از تر بیچاره من دل.  نبود

 را نکته این هم دیگر بار هزار اگر من و.  پنداشت

 می دیکته خودم برای ، نیست من مال پاییز که



  ، رسید می باور این به قلبم اگر حتی و ، کردم

 نجاتش برای تالشی ترین کوچک از هم باز

 امیدی کورسوی کوچکترین و کشیدم نمی دست

 از جزئی دیگر حاال پاییز چون.  کردم نمی رها را

 پاره.  قلبم از ای تکه.  وجودم از بخشی.  بود من

 وصالش به اگر حتی عمر آخر تا و.  تنم از ای

 از را تن ی پاره این توانستم نمی ، رسیدم نمی

 . کنم جدا قلبم و ذهن و فکر

 

 

 

****** 

 



 

 پاییز

 

 

 

 تا کشید طول کمی.  کردم باز را هایم چشم

.  دهم تشخیص را خود مکانی و زمانی موقعیت

. بود روشن هوا. بودم کوچک خواب اتاق یک در

 به گردنم پشت. مالیدم دستهایم با را چشمهایم

 ساعت چند اتفاقات ی همه.  کرد می درد شدت

. شدند رد چشمانم جلو از فیلمی همچون قبل

 وارد و گذشتم می خیابان عرض از داشتم اینکه

 از محکمی ی ضربه که شدم فرعی ی کوچه یک



 بر نقش مرا و آمد فرود گردنم روی بر سر پشت

 گرفت دهانم جلو دستمالی کسی بعد.  کرد زمین

 .  نفهمیدم هیچ دیگر و

 نمی که جایی. بودم کوچک اتاق این در من حاال

 اینجا ؟ کردم می چه اینجا آخر.  کجاست دانستم

 تهدید به یادم.  ترسیدم می چقدر ؟ بود کجا

 کار!  بود خودش!  من وایِ ای.  افتاد سامان های

 بودم کرده رفتار ها احمق مثل من و.  بود خودش

 من. بودم نکرده مطلع را کسی تهدیدش از و

 ! بودم عقل بی چقدر

 من و کرد باز را در کسی موقع همین در درست

 ناکسش خود.  گرفتم پناه اتاق ی گوشه ترس از



 دست در غذایی سینی که زنی همراه به!  بود

 .شد اتاق وارد ، داشت

 . بیرون برو خودت و میز روی بذار رو سینی-

 

 از.  بست سرش پشت را در و کرد اطاعت زن

 اتاق ی گوشه. بودم شده مچاله خودم در ترس

 هراسان و بودم زده بغل را خود و بودم نشسته

 . کردم می نگاهش

 

 بیا خوشگله؟ چپیدی اونجا موش مثل چرا حاال-

 . بخور غذاتو بشین اینجا بیا!  بیرون

 



 لرزان صدایی با و دادم خرج به جسارت کمی

 : گفتم

 هستی عوضی خیلی. بهتره بخورم کوفت-

 احمق و شعور بی اینقدر کردم نمی فک.  سامان

 که باشی شده

 

 .کنی دزدی آدم

 

 که زبونت. نترسیدی هم قدرها اون بینم می-

 .درازه هنوز

 



 بودم که چیزی از تر شجاع را خودم کردم سعی

 چه دانستم نمی. بگیرم جسارت تا دهم جلوه

 دزدیده مرا چرا و گذرد می پلیدش ذهن در چیزی

.  کردم می پیدا فرار برای راهی باید.  است

 و بخشید می جسارت او به فقط و فقط ترسیدنم

 .کرد می مصمم پلیدش هدف انجام در را او

 

 . بخور غذاتو بشین اینجا بیا شو بلند-

 

 . بیرون برو گمشو. خوام نمی گفتم-

 



 و گرفت را بازویم حرکت یک با و آمد سمتم به

 به داد هلم و کرد بلندم زمین از کاهی پر مثل

 : گفتم و زدم جیغ. اتاق وسط مبل سمت

 جونم از چی.  غیرت بی نامرد نزن دست من به-

 دزدیدی؟ منو چرا ؟ خوای می

 

 : زد فریاد

 که تو.  نکن عصبانی منو اینقدر و باش ساکت-

 وگرنه  بشین.  نبودی ها بازی کولی این اهل

 مرگ آرزوی صدبار روزی که میارم سرت بالیی

 . کنی

 



 منو چرا بگو ها؟ کنی؟ چیکار خوای می مثال-

 دزدیدی؟

 

 : گفت و کرد نگاه ام ترسیده چشمان در

 ها؟.  دزدیدمت چرا بدونی خوای می که-

 

 نمی که جسارتی با. برداشت سمتم به قدم چند و

 انگشت ، بود دوانده ریشه من در کجا از دانستم

 و گرفتم مقابلش در وار اولتیماتوم را ام اشاره

 لرزیدم می وحشت و ترس شدت از درحالیکه

 : گفتم

 



 جلوتر بیای دیگه قدم یه اگه ماهان جون به-

 … جلوتر بیای اگه…

 

 :گفت و زد زشتی پوزخند

 دقیقا!  آره!  ها جلوتر؟ بیام اگه کنی می چیکار-

 اگه من. نمیاد بر دستت از کاری هیچ!  کاری هیچ

 . بیارم سرت تونم می بالیی هر ، بخوام

 

 روی و برداشتم غذا سینی داخل از را چنگال

 . گذاشتم گردنم

 بخوای اگه بخدا. بکنم تونم می اینکارو!  چرا-

 می خودمو نکن شک ،  سامان بزنی دست بهم

 . کشم



 

 :گفت و جاخورد

 این.  زمین بزار رو چنگال اون نشو دیوونه-

 کارد و چنگال نباید نمیدونه احمق پیشخدمت

 هیچ من.  خطرناکه پایین بیار گفتم ؟ بذاره

 واسه رو تو خواستم می اگه من.  ندارم کاریت

.  کردم می اینکارو قبل وقت خیلی بدزدم خودت

 و خواستم می خاطرتو که.  پیش سال چند همون

 .درآورد من چنگ از رو تو نامردی با ماهان

 

 دزدیدی؟ منو چی برای پس… پس- 

 



 بنداز چنگالو اون و باش آروم.  میگم باشه-

 همکاری باهام که شرطی به.  برات میگم.  پایین

 و بشینی االن و.  نزنی مخالف ساز اینقدر و کنی

 .بخوری غذاتو

 

 . کنم نمی ای همکاری هیچ تو با من-

 

 :زد داد و کشید ای کالفه پوف

 باال منو سگ روی اون تا بخور رو غذات بتمرگ-

 .نیاوردی

 



 تر وحشتناک چقدر عصبانیت هنگام.  ترسیدم

 مچ.  ترکید می داشت گردنش رگ. شد می

.  نشاند صندلی روی مرا بزور و گرفت را دستم

 و نشست مقابلم زهرمار برج مثل خودش بعد

 : گفت و کرد نگاهم

 ! غذاتو بخور-

 

 اینجوری تونی می خودت زدی؟ زل من به چیه-

 بخوری؟ غذا

 

 : گفت و شد بلند کالفه

 فهمیدی؟. باشی خورده غذاتو میگردم بر تا-



 

 نکنه بخورم؟ غذا داری اصرار اینقدر چرا اصال-

 بکشی منو خوای می ؟ ریختی چیزی سمی توش

 اسیر تو دستای توی تا بهتره بمیرم!  بهتر ؟

 . باشم

 

 ! نباف مهمل اینقدر!  وای وای-

 

 .کنه می پیدات باالخره ماهان-

 

 کثافت تو اینقدر بود آدم اگه ماهان!  شو خفه-

 اون کاش ای.  شد نمی غرق خودش های کاری



 موقع اون من و بود اینجا تو جای پدرسگ ماهان

 حلقش توی رو چنگال اون چجوری دونستم می

 .کنم فرو

 

 در از خواست.  بود نفرت از پر اش جمله به جمله

 .بیرون برود

 

 .کن صبر لحظه یه!  سامان-

 

. کردم امتحان را راهم آخرین. شدم بلند جایم از

 .  را هایم تالش آخرین



 خوردی ماهان با که نمکی و نون اون حرمت به-

 میخورم قسم. کن آزاد منو. بردار سرم از دست

 ! کنم می خواهش. دزدیدی منو تو نگم کسی به

 

 .زد پوزخندی

 دفعه یه و شدم پا خواب از من کنی می فک-

 خوشی کنی می فک بدزدم؟ رو تو گرفتم تصمیم

 یا ؟ ابروتم و چشم عاشق هنوز یا ؟ دلم زیر زده

 بگیرم؟ انتقام ماهان از ها بچه مثل میخوام مثال

 ساده خیلی کردی؟ فرض احمق منو اینقدر یعنی

 به که ام بچه هنوز یا احمقم من مگه. دختر ای

 پلیس هچل تو رو خودم و بدزدم رو تو دالیل این

 پای.  حرفاست این از فراتر خیلی قضیه!  بندازم



 وسط این تو!  بچه میونه در المللی بین باندهای

 فقط و فقط اونم!  دلم عزیز ای طعمه یه فقط

 سرگرد برای شدیم متوجه ما اینکه بخاطر

 نیستی تو هدف.  مهمی خیلی نادرشاهی امیرعلی

 ی همه که سرگردی!  اونه اصلی هدف.  خوشگله

 کس هیچ و شناسنش می مرزی های قاچاقچی

!  خب خیلی.  نداره آسایش دستش از مرز توی

 با ، نیستی تو اصلی هدف فهمیدی که حاال

 ! بخور غذاتو و بشین آرامش

 

 !؟ شنیدم می چه!  من خدای

 



 خوای می … خوای می.  کن صبر!  هی-

 بکشونی اونو خوای می من ی بهانه به بکشیش؟

 بکشیش؟ و اینجا

 

 تر نزدیک قدم چند.  داد سر بلندی ی قهقهه

 :گفت و گذاشت ام چانه زیر را انگشتش. شد

 خوشگل میشی احمق اینجوری وقتی دونی می-

 نیست حیف ؟ نیست تو حیف آخه میشی؟ تر

 خوش این به ، نازی و خوشگلی این به دختری

 بشه؟ لیاقت بی ماهان اون نصیب ، هیکلی

 

 از پر چشمان و  زدم پس خشونت با را انگشتش

 : داد ادامه.  دوختم چشمانش به را خشمم و تنفر



 سرگرد اون نصیب قراره هم شاید!  اوووه-

 ا که. بشی خوشتیپ

 

 اون و کنی می ولز و جلز اون برای داری ینهمه

 ! تو برای

 

 . بده منو جواب!  نشو احمق.  سامان کن بس-

 

 حتی کس هیچ باش مطمئن. جون دختر نه-

 یه خواد نمی دلش ها قاچاقچی ترین ای حرفه

 درست دردسر خودش برای و بکشه رو نظامی

 . است دیگه چیز یه ماجرا.  کنه



 

.  بست سرش پشت را در و رفت معطلی بی و

 گوشم در دار شماته ساعت زنگ مثل حرفهایش

 از داشت روح!  بود زده خشکم. داد می صدا

 دارم کردم می احساس.  شد می جدا کالبدم

 سیزده خاطرات چرا دانم نمی و.  کنم می تشنج

.   رفت می رژه چشمانم مقابل سرگرد پیشِ سال

 سامان منظور!  من خدای!  آناهید مرگ!  آناهید

 آناهید سرنوشت به هم من بود قرار بود؟ چه

 آخر باشد؟ خطر در سرگرد بود قرار شوم؟ دچار

 !؟ انتقام برای بازهم چه؟ برای

 توانستم نمی ، نه!  نشستم زمین روی همانجا

 خیلی کار ، شرایط آن در نشستن!  بنشینم



 ناتوان و سست!  بود زیادی خیلی انتظار و سخت

 روی.  کشیدم دراز همانجا.  بودم شده رمق بی و

 وجودم تمام با و.  زدم بغل را خودم و!  زمین

 ! گریستم
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 امیرعلی

 

 

 

 آنقدر.  زد نمی زنگ المصب.  بود شده شب

 بر در را وجودم تمام خشم و بودم عصبانی

 کلمه یک نداشت جرئت ماهان که بود گرفته

 کرده ارزیابی را ممکن های راه تمام.  بزند حرف

 ایستاده مقابلم برد ی صفحه مقابل در.  بودم

 کاغذ روی دانه دانه که احتماالتی تمام و بودم

 می ارزیابی را بودم چسبانده رویشان و نوشته



 قرار سامان بود؟ چه پاییز ربودن دلیل آخر. کردم

 من از انتظاری چه و دهد انجام چکاری بود

 ؟ کاری چه اما!  غیرقانونی کاری مطمئنا داشت؟

 را ردش توانستم نمی چیست فهمیدم نمی تا

 سپرده گروه ی بقیه و صارمی سروان به.  بگیرم

 آینده روز چند در موبایل قاچاق با رابطه در بودم

 تحقیق کشور شمال تا جنوب مرزهای تمامی در

 زده فریاد و بودم کشیده داد سرشان چقدر.  کنند

.  کنند کار تر تمام هرچه سرعت با که بودم

 دانم نمی!  فرمانم به گوش همیشه گروه بیچاره

 کنترل اتاق از. شدند می راحت من دست از کی

 و رد یافتن بر مبنی خبری ترین کوچک هم

 .  رسید نمی نشانی



 فهمیده ، یاری سرهنگ حتی همه دیگر حاال

 و دارد را ام زندگی حکم برایم پرونده این بودند

 آدم تمام از متفاوت دختری من برای زمانی پاییز

 .  دنیاست های

 به وال و هول در بیشتر من دل و بود شده شب

 کند؟ می چه پاییزم دانستم نمی.  برد می سر

 از است؟ شده اذیت چقدر است؟ ترسیده چقدر

 نمی بر دستم از کاری هیچ که بودم متنفر خودم

 کتک را خودم فصل یک خواست می دلم.  آمد

 درونم التهاب و شوم آرام کمی که شاید. بزنم

 . کند فروکش

 میان را سرش. انداختم نگاهی ماهان به

 شده خیره زمین کف به و بود گرفته دستانش



 فکر چه به داشت دانم نمی.  زد نمی حرف. بود

 پاییز به که زشتی های خیانت به شاید ؟ کرد می

. داشت وجدان عذاب بابتش حاال و بود کرده

 پاییز اگر که داد می قول خودش به داشت شاید

 را او بار یک حتی دیگر برگردد سالم و صحیح

 می فکر این به داشت شاید.  کند نمی ناراحت

 را وصالشان بساط باید زودتر هرچه که کرد

 کردن خیانت از بود شده خسته شاید.  کند فراهم

 : زدم صدایش.  کاری مخفی و

 

 دخترت دوست اونم پائوال، ، دختره اون!  هی-

 درسته؟ ، بود

 



 . انداخت من به تنفری از پر و تیز نگاه

 ! چه تو به-

 

 اون بودم گفته پاییز به اشتباها که باش منو-

 که روبرتو پسره همون ، دوستته دختر دوست

 .  کرد می زندگی باهات اونجا

 

 ! بود اون دختر دوست-

 

 از برق مثل چیزی. آوردم باال را ابروهایم تای یک

 موشکافانه و رفتم تر نزدیک.  پرید ام کله

 :گفتم و کردم نگاهش



 

 آره؟ بود؟ تون جفت دختر دوست نکنه! ؟ ببینم-

 درسته؟!  جنسی رفیق گن؟ می بهش چی

 

 داشت سعی. کرد نگاهم چشم ی گوشه از

 .بدزدد من از را چشمانش

 ! نگو مزخرف-

 

 !  انزجار با.  کردم نگاهش تر تمام هرچه نفرت با

 این!  من خدای!  ماهان شدی کثافت چقدر تو-

 این دختر یه!  آشغال آخه. بودنه عوضی نهایت

 عاشقانه ، کشیده انتظارتو ها سال دنیا سر



 و بیای کرده التماس بهت دفعه هر ، داره دوستت

 تو وقت اون ، بیاری درش دلتنگی از و ببینیش

 رو دیگه دختر یه ترتیب شریکی دوستت با اونجا

 ؟ دیگه دختر تا صد شاید یا و ؟؟ دادین می

 و بیای تونستی نمی و بوده شلوغ سرت که اونقدر

 آدم چه دیگه تو بابا برسی؟ پاییز دلتنگی به

 ! هستی زنی هم به حال و مزخرف

 

 . شد بلند جایش از قرار بی

 من؟ گردن اندازی می رو تقصیرا ی همه چیه-

!  کردن مجبورم ایتالیا؟ برم خواستم من مگه

 قرار شده انجام عمل توی منو. ریختن نقشه برام



 تصمیمی توی دخالتی ترین کوچک من و دادن

 ! نداشتم بودن گرفته آیندم و زندگی برای که

 

 :غریدم خشم با هایم دندان میان از

 مگه!  نکن توجیه کاریهاتو کثافت اینجوری -

 توی و میره ، خارج بره میشه مجبور هرکی

 نمیبینی که کوری اینقدر یعنی میشه؟ غرق کثافت

 شده؟ پیشرفتت باعث چقدر ساله چند سفرِ این

 من!  احمق کوفتیه سفر این از داری االن هرچی

 میل و خواست با خواستی می تو اگه دونم نمی

 !؟ میومدی در آب از چی دیگه ، بری خودت

 



 اول اینکه چی؟ یعنی دلتنگی دونی می چه تو-

 که جایی یه بفرستنت میلت برخالف جوونی

 تمام عشق ، خانوادت ، خونت از ها فرسنگ

 نمی تو.  داره فاصله نوجوانیت و کودکی سالهای

 … من.  میاره آدم سر بالیی چه تنهایی دونی

 … هام تنهایی عالج برای بودم مجبور من

 

 از من با او! ؟ تنهایی.  پاشیدم برویش زهرخندی

 تنهایی گفت می من به ؟ کرد می صحبت تنهایی

 چه؟ یعنی

 

 می خیانت شد تنها هرکی مگه ، نگو چرت-

 رفع شد؟ پر تنهاییت ها خیانت این با کنه؟اصال



 احساس بدتر خورم می قسم شد؟ دلتنگی

 عذاب ، تنهاییت به دیگه. کردی می تنهایی

 وجدانی اگه البته.  بود شده اضافه هم وجدان

 که حاال!  اومدی که حاال چی؟ حاال!  باشی داشته

 هیچ به که چیه دردت دیگه حاال.  کنارته پاییز

 و کنی نمی رحم قدیمیت همسایه دختر حتی کس

 ! شهر این دخترای جون به افتادی گرگ یه مثل

 

 .  برد فرو موهایش در دستی کالفه

 .  نداری خبر چی هیچ از تو!  دونی نمی تو-

 

 این من به چرا دانم نمی و.  کرد نگاهم بعد

 . زد را حرفها



 

.  کنم می تعطیل رو همش … کردم که ازدواج-

 امضا رو تعهدی وقتی که میرسه شعورم قدر اون

 . وایستم پاش ، کردم

 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 تعهدتو وقته خیلی تو کردنه؟ امضا به فقط تعهد-

 .  گذاشتی زیرپا

 

 دل کسی چه به.  شد می ریزریز پاییزم برای دلم

 و آمال تمام بود شده کسی چه بود؟ بسته

 و نبود سخت اینقدر شرایط کاش ؟ آرزوهایش

 شاید ، زدم می کتک را ماهان سیر دل یک من



 برایش را پاییز به هایش خیانت انتقام کمی که

 پیدا روی را تمرکزم باید االن اما.  گرفتم می

 می داشت سرم که وای.  گذاشتم می کردنش

 از هنوز و بود شده شب!  بود شده شب.  ترکید

 ! نبود خبری پاییزم

.  شد وارد صارمی سروان زمان همین در درست

 نگران.  آمد سمتم به و گذاشت احترام هراسان

 : گفتم

 

 کردین؟ پیدا چی ؟ سروان شد چی-

 

 چند توی موبایلی قاچاق ی محموله هیچ قربان-

 … اما.  بشه جا جابه نیست قرار آینده روز



 

 چی؟ اما-

 

 عبور ، آستارا مرز توی پیش روز چند ها بچه-

 پیش رو مخدر مواد قاچاق ی محموله یه زمینی

 توی نیروها پیش روز چند ازهمون. کردن بینی

 . منتظرن و شدن مستقر مرز

 

.  کرد می قرار بر را خود اتصاالت داشت ذهنم

.  شمال.  آستارا مرز.  مواد قاچاق.  موبایل قاچاق

 زودتر چرا! بود خودش!  بود خودش آری.  سامان

 و رفتم برد سمت به. بود نرسیده فکرم به

 تمام.  کردم پیاده آن روی را ام ذهنی ترسیمات



 شمال در سامان حضور.  ها شنود.  ها بینی پیش

 پوششی و موبایل قاچاق.  رفته لو ویالی آن. 

!  بود خودش ؛ آری.  مخدر مواد قاچاق برای

 موبایل و بود موادمخدر کار توی ، عوضی سامان

 ! بود کارهایش برای پوششی

 

.  آستارا ریم می. کن اعالم نیروها ی همه به-

 که جایی. آستاراست توی جایی یه زمانی پاییز

 .  اونجاست هم سامان

 

 جمع درحال.  کرد می نگاهم منگ و گیج ماهان

 . گرفت قرار مقابلم در که بودم وسایلم کردن

 



 . سرگرد بده توضیح منم برای شده؟ چی-

 

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 دارم احتیاج سامان و تو بین تماس به که حیف-

 .بمونی اینجا نمیذاشتم دقیقه یک گرنه و

 

 شده؟ چی ببینم بزن حرف دِ-

 

 خواد می سامان:  اینه من یقین به قریب حدس-

 شون محموله بدیم اجازه ما بگه و بزنه زنگ بهت

 ما نیروهای دخالتِ ترین کوچک بدون و بسالمت

 پاییزو شرط این به فقط و.  باکو بره و بشه رد



 این از ما که شده خبردار سامان.  کنه می آزاد

 مدت از. باشن آماده نیروهامون و مطلعیم محموله

 هم تو و من و.  بوده راهکاری یه دنبال قبل ها

. دستش توی گذاشتیم رو راهکار این احمقانه

 مطلع پاییز و من بین  از ، گروهش و اون یعنی

 آویز دست  بعنوان ازش دارن حاال و شدن

 .کنن می استفاده

 

 . بود زده خشکش ماهان

 سامان از فراتر چیزی قضیه … یعنی … االن-

 ؟؟ خطره در پاییز جون … یعنی درسته؟ هست

 



 یه سامان.  سامانه از فراتر خیلی قضیه آره-

 گروهش و اون.  هست پایه دون و جزء ی مهره

 ی مجموعه یک از کوچیک ی زیرمجموعه یه

 من اما … اما.  هستن ای زنجیره و بزرگ خیلی

 فکر بهش دارم که هست چیزی به امیدم تمام

 . باشه درست همون امیدوارم و.  کنم می

 

 ! بگو منم به چی؟-

 

 و سامان جز حاضر حال در احتماال اینکه-

 من با اش رابطه و پاییز حضور از کسی گروهش

 ، قاچاق ی محموله رفتن لو احتماال.  نداره خبر

 و رفت و هاش سوتی و سامان اهمال بخاطر



 کردیم ایجاد براش ما که ، بوده آگاهی به آمدش

 اینکه از داره وحشت سامان خاطر همین به و. 

.  رفته لو محموله ، اون بخاطر بفهمه سرگروهش

 رو سامان ، اهمال این خاطر به ممکنه حتی اونا

 .  بکشن

 که داده قرار طعمه رو پاییز سامان خاطر بهمین

 آب و بدیم رو محموله دردسر بی عبور ی اجازه ما

 سرکرده اینکه بدون اونم و نخوره تکون آب از

 رو زده که گندی ، بشن مطلع چیزی از هاش

 پاییز دردسری هیچ بی هم بعدش و کنه درست

 .  کنه آزاد رو



 چه و کرده ای احمقانه فکر چه!  من خدای وای

 نمی که احمقه اینقدر اون.  ای غیرعاقالنه کار

 !؟ ترن باهوش اون از هاش سرکرده دونه

 کنه خدا.  نبرن پاییز از بویی اونا کنه خدا فقط 

 اونا!  وای. بدونن اگه وای. ندونن من با رابطشو

 و تر پست خیلی خیلی. نیستن سامان دیگه

 می رو اونا من.  سامانن از تر رحم بی و تر کثافت

 عزیزای به کارشون بخاطر حتی اونا. شناسم

 . کنن نمی رحم خودشون

 

 انداختم نگاهی زده وحشت و مضطرب ماهانِ به

 : گفتم و



 سامان پیش پاییز کنیم آرزو باید دیگه االن-

 باید.  کنیم پیداش اونجا بتونیم تا بمونه باقی

.  نشه مطلع ازش کثافتا اون از کسی کنیم آرزو

 موندنش مخفی صورت در فقط پاییز جای االن

 ! امنه سامان پیش

 

 ناامیدی حین در و بودم عصبانی.  داشتم حرص

 به یادم مدام و مدام و مدام و.  زدم می حرف

 مقصر من هم باز.  افتاد می پیش سال سیزده

 مقصر من.  بودم شوم اتفاقات این ی همه

 احمق من!  لعنتی منِ!  من.  بودم پاییز دستگیری

 را خودم آمد می پاییز سر بالیی… اگر … اگر! 

 ماندم نمی نظامی دیگر اصال.  گذاشتم نمی زنده



 و کردم می دولت تقدیم را هایم درجه تمام. 

 خاکی ی کره این ممکنِ جای بدترین به را خودم

 خوردم قسم خودم پیش را این.  کردم می تبعید

! 

 

 عصبا با.  دست دو با.  کوبید ام سینه به ماهان

 

 :گفت زنان فریاد  و!  حرص و خشم و نیت

 شدن دزدیده باعث تو.  توئه تقصیر همش پس-

 ! تو ، مقصری تو.  شدی پاییز

 



 به دست کف با او از تر پردرد و تر بلند من و

 : زدم فریاد  و کوبیدم ام سینه

 ! من!  عوضی منِ!  لعنتی منِ!  منه تقصیر آره-

 

 

 

****** 

 

 

 پاییز

 

 



 … پاییز الو … الو-

 

 به آمد نمی در صدایم اشک شدت از درحالیکه

 : گفتم سختی

 … ماهان … ماهان الو-

 

 خوبه؟ حالت نکرده؟ اذیتت پاییزم؟ خوبی-

 

.  کنه نمی اذیتم سامان.  خوبم.  ماهان خوبم-

 می هرچی خدا تورو.  ندارم تحمل دیگه من …اما

 نمی دیگه … من … من.  بدین بهش خواد

 ! بمونم اینجا خوام



 

 نگران صدای.  کشید ماهان از را تلفن کسی

 . بود سرگرد

 سامان پیش فقط.  میگم چی کن گوش!  پاییز-

 ، کنیم عمل خواستش به اگه داده قول.  بمون

 عزیزم بدم نجاتت و بیام تا بمون.  باشه مواظبت

.  میام زود خیلی.  مراقبتم  من.  نترس اصال. 

 ! خورم می قسم

 

 از که ، هایم چشم جز اشک صدایش شنیدن با

 قوت صدایش.  بود تنگش دلم.  شد سرازیر قلبم

 چیز همه به حواسم من گفت می وقتی.  بود قلب

 دل این انگار ، هستم مراقبت من ، هست



 که را صدایش.  گرفت می آرام احوال پریشان

 :شنیدم بود آرام خیلی

 

 اگه.  باش خودت مواظب خدا رو تو!  پاییز-

 ! میمیرم … من نباشی خودت مواظب

 

!  کالمش لحن!  صدایش التماس!  صدایش وای

 تن.  کرد می دیگری زمان هر از تر دلتنگ مرا

 می فریاد را درماندگی و بیچارگی چقدر صدایش

 بودم مطمئن وگرنه.  بود بسته دستش.  زد

 می بخدا.  بمیرد که زد می آنقدر را سامان

 دارد خشم چقدر و عصبانیست چقدر االن دانستم

 مرا که چیز همه بی سامان از.  خودش دست از.  



 ی همه از.  بود داده قرار خطر در و بود دزدیده

 چیزی تنها االن که دانستم می.  بود عصبانی دنیا

 بغل و  بردارد را من که بود این خواست می که

 تمامِ از.  بگذرد مرزها و ها آدم تمام از و بزند

 ها حدود و حد تمام از!  ها نتوانستن و ها نشدن

 که دانستم می خوب دیگر حاال!  ها محدودیت و

 ! دارد دوست مرا … چقدر

 

 دلتنگ و او از تر محجوب و او از تر آرام هم من

 : گفتم او از تر

 !  امیرعلی … هستم خودم مواظب-

 



 که جوری.  کرد اش دیوانه گفتنم علی امیر

 : گفت که وقتی لرزید صدایش

 می قسم!  پاییز خورم می قسم شرافتم به-

 ! باش منتظرم!  میدم نجاتت خورم

 

 نداد اجازه و کشید دستم از را گوشی سامان

 روی بزور مرا اش نوچه و.  گویم پاسخ را حرفش

 می بهار ابر چون هایم چشم.  نشاند صندلی

 :گفت می سامان که شنیدم می و. بارید

 

 فهمیدی.  صداشو شنیدی.  جون سرگرد خب-

 و سالم خوای می اگه حاال. خوبه حالش که

 بدون رو خوام می که چیزی دستت برسه سالمت



 رد داره فردا محموله. میدی انجام وقت فوت

 ، برسه بهش آسیبی ترین کوچک کافیه. میشه

...  ببخشی لقاش به پاییزو عطای باید وقت اون

 من ؟ سرگرد طرفی خر با کردی فکر تو چی؟

 به کافیه.  شناسم می خوب رو نظامیا شما

 پای نداره امکان وقت اون ، برسین خواستتون

!  جون سرگرد ببین. بمونین باقی ما با عهدتون

 گروگانتو برسونی خواستم به منو تا نداره امکان

 ای پیله شیله بدونم که وقتی تا اما.  کنم آزاد

.  هست گروگانت به حواسم نیست توکارت

 ! کالم ختم.  نباش نگران

 



 آن به.  نگریست را گریان منِ و کرد قطع را تلفن

 مقابلم.  شود خارج اتاق از که زد اشاره مرد

 :گفت و زد زل چشمانم در.  نشست

 یه.  پاییز نگرانته ناجور جورِ یه سرگرده این-

! ؟ شده عاشقت نکنه.  نیست طبیعی که جوری

 !؟ شدی عاشقش هم تو نکنه

 

 گفت و داد تکیه مبل پشتی به و زد پوزخندی بعد

: 

 اگه میره سرش گشادی کاله چه!  ماهان بیچاره-

.  باشه اینجوری امیدوارم که من.  باشه اینجوری

 اون چون.  حقشه بیاد سرش هربالیی بهرحال

 .  کنه می خیانت بهت داره دائم



 

 :گفتم هایم گریه وسط.  کردم نگاهش تیز و تند

 میاد بدت ازش اینقدر میگی؟ مزخرفاتیه چه این-

 زنی؟ می تهمت بهش داری که

 

 .سرداد بلندی ی قهقهه

 نداری خبر واقعا تو کنی؟ می شوخی تهمت؟-

 یا کنه؟ می غلطایی چه آپارتمانش توی داره اون

 ؟ نفهمی به زدی رو خودت

 

 بیاورد زبان بر خواست می که حرفی از لرزید دلم

. 



 کنه؟ می چیکار … اون مگه … اون-

 

 چیکار بپرسی خودش از شدی آزاد وقتی بهتره-

 سرتو کبک مثل کنم می توصیه بهت.  کنه می

 و کن نگاه اطرافتو کم یک. برف زیر نکنی

 !  همسایه بشناس بهتر اطرافیانتو

 

 .برود خواست

 

 ؟ کنی می آزاد منو کی-

 



 جونت سرگرد اگه.  میشه رد محموله فردا-

 آزادت فردا همون ، کنه عمل ما ی خواسته مطابق

 خارج کشور از خودمون اینکه از بعد.  کنیم می

 .شدیم
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 امیرعلی

 

 

 

 این ؟ سرهنگ جناب چرا آخه ؟ چی یعنی-

 ! هست زمانی پاییز نجات برای ما شانس آخرین

 

 فکر منطقی و باش خونسرد!  سرگرد باش آروم-

 بدم اجازه راحتی همین به تونم نمی من.  کن

 به برسه و بشه رد مرز از بزرگ ی محموله اون



 اون شناسایی.  مملکت این جوونای دست

 بچه روزی شبانه زحمت سال یک حاصل محموله

 رد محموله بدم اجازه داری انتظار چطور.  هاست

 .نداره امکان اصال این بشه؟ توزیع و بشه

 

 اما!  سرهنگ بشه توزیع محموله خوام نمی منم-

 که کاری و ساز یه.  کنیم کاری یه باید اما …

 آزاد مشکلی هیچ بدون رو زمانی پاییز بتونیم

 ، اون موندنِ تر اضافه دقیقه یک حتی.  کنیم

 این توی کسانی پای ممکنه.  خطرناکه اونجا

 خیلی حتی رو اوضاع که بیاد میون به جریان

 جناب کنم می خواهش.  کنه تر خطرناک

 این تونید می که هستید شما فقط!  سرهنگ



 بدید اجازه.  کنید اعتماد من به.  بدید رو دستور

 .   شه رد محموله

 

 شانه روی را دستش و شد تر نزدیک قدم یک

 . گذاشت ام

.  سرگرد مهمه برات گروگان این دونم می-

 ی بقیه با برات پرونده این که هستم متوجه

 رسالت تونم نمی اما.  کنه می فرق ها پرونده

 . بذارم پا زیر رو شغلمون

 

 با بدین اجازه بهم خوام می شما از فقط من-

.   همیشه مثل.  برم پیش خودم کار و ساز

 نیرو زیادی تعداد من.  شه رد محموله بذارین



 به توزیع از قبل و پیداکنن رو مکانشون تا میزارم

 توقیف رو محموله کل ، تر کوچک های زنجیره

 . کنن

 

.  بزرگیه ریسک خیلی.  سرگرد خطرناکه خیلی-

 بتونیم ما مرز از گذشتن از بعد نیست معلوم

 نیست معلوم اصال.  نه یا کنیم پیدا دست بهشون

 به شروع اونجا و بشن متمرکز جا یک قراره اونا

 توی بالفاصله مرز همون از اینکه یا کنن توزیع

 .بشن پخش زنجیره

 

 … قربان اما-

 



 کنی می برخورد احساسی داری.   سرگرد کافیه-

.  سرگرد نکن ناامید خودت از منو.  عاقالنه نه

 و بگیرم دستت از رو پرونده که نکن کاری

 پیش همیشه روال مطابق.  دیگه یکی به بسپرم

 رو گروگان جای کنیم می سعی فردا تا.  ریم می

 . کنیم پیدا

 

 جناب دیره خیلی فردا!  من خدای ؟ فردا-

 .  باشه شده دیر شاید هم االن حتی! سرهنگ

 

 ! سرگرد گفتم که همون-

 



.  بود فایده بی سرهنگ جناب با جدل و بحث

 اهل.  بود همینطور همیشه.  شد نمی دوتا حرفش

 را اکثریت نبود حاصر و نبود بزرگ های ریسک

 هم منطقی خب.  بیندازد خطر به اقلیت خاطر به

 دستان در تنم ی پاره که منی برای نه اما.  بود

 که.  بود گرفتار فطرت پست صفتان وحشی آن

 تا گفتنش امیرعلی مظلوم و انگیز غم صدای

 از داشت دلم که.  بود سوزانده را استخوانم عمق

 که.  کند پرواز بسویش تا پرید می بیرون سینه

 تاراج به که روحم از ای تکه و بود تنم ی پاره

 . بود رفته

 



 از قبل ، شدم خارج اتاقش از و گذاشتم احترام

 من از را پرونده بخواهد سرهنگ جناب اینکه

 به ام دسترسی و کند تر سخت را کارم و بگیرد

 ! سازد محدودتر را پاییز

 فقط سامان.  بودم شده گرفتار بدی ی منگنه در

 می تحویل را پاییز ، محموله شدن رد صورت در

 از خارج به خود با را او صورت این غیر در. داد

 برایم او به دسترسی دیگر و برد می کشور

 ام دیوانه داشت فکر این و. شد می غیرممکن

 می توقیف محموله فردا.  بود تنگ وقت. کرد می

 نجات برای داشتم کم وقت چقدر من و شد

 ! عزیزترینم

 



 هر از تر بیچاره و تر درمانده.  کن کمکم!  خدایا

 در.  بده نشانم ای چاره راه.  هستم زمانی

 گناه بی یک توانم نمی.  کن باز برویم را رحمتت

 از دیگر ، درد این.  کنم خودم قربانی را دیگر

 فکر.  کشد می مرا.  است خارج من طاقت

!  من خدای. میاورد در پای از مرا پاییز مظلومیت

 . برس دادم به

 

 را مرزی موقت قرارگاه راهرو طول عصبی و کالفه

 توقیف ی آماده گردان ی همه.  پیمودم می

 سرگشته و مغموم ؛ من و. بودند فردا ی محموله

 چه از و چطور را پاییزم دانستم نمی ، حیران و

 ! دهم نجات راهی



 میخواستم. بود بد حالم. بود ریخته بهم اعصابم

.  کرد نمی درکم کس هیچ.  بزنم فریاد دل ته از

.  هست خطر در پاییزم فهمید نمی کس هیچ

 آن در پاییز ماندنِ شب یک نبود متوجه سرهنگ

 من برای توانست می چقدر ، خطرناک مکان

 اما بمیرم بودم حاضر که آنقدر.  باشد کشنده

 بند جا هیچ به ، اما دستم. بیفتد اتفاق این نگذارم

 مشتم.  بکنم نمیتوانستم غلطی هیچ دقیقا.  نبود

.  کردم خود نثار لعنتی و کوبیدم دیوار بر را

 که دیدم را صارمی سروان زمان همین در درست

 . آمد می سمتم به شتابان

 



 خواهر.  گرفتن تماس تهران قرارگاه از قربان-

 خواد می گفته.  کنه همکاری خواد می گفته مجرم

 ! بده لو رو احتمالیشون مکان

 

 هرکس از تر نزدیک.  است نزدیک چقدر خداوند

.  من گردن رگ از تر نزدیک.  من به هرچیزی و

 ! شکر را رحمتت ، من نزدیک خدای

 

 

*** 

 

 



 پاییز

 

 

 

 نبود همیشه مثل. آمد اتاق داخل به هراسان

 وصدایش.  داشت اضطراب.  بود ترسیده اینبار.

 . لرزید می کمی

 

  ؟ سامان شده چی -

 



 خیلی که یکی.  میاد داره.  کن گوش پاییز-

 از نباید.  منه رئیس که یکی.  میاد داره خطرناکه

 تو حضور

 

.  نمیاد در صدات و میشی ساکت.  بشه باخبر

 بدونه نباید ؟ متوجهی.  اینجایی تو بفهمه نباید

 می و داری صنمی نادرشاهی سرگرد با تو

 ؟ میگم چی متوجهی.  مهمی براش و شناسیش

 خیلی اون.  نمیکنه رحم بهت!  بفهمه اینو کافیه

 اندازه به که قدر اون.  خوردهضربه سرگردت از

 . بگیره تو از انتقامشو تا داره انگیزه کافی ی

 



 داشتم دوباره.  کردم نگاهش هراسان و ترسیده

 .گریه زیر زدم می

 

 و رفت آدمی همچین که جایی آوردی منو چرا-

 ؟ فکری بی اینقدر چرا تو! ؟ سامان کنه می آمد

 

.  نبود ایران اصال المصب اون.  بیاد نبود قرار-

 داده راپورت کسی که اینم نگران من. بود باکو

 از کن دعا.  نباشه اینجوری کن دعا فقط.  باشه

 دیدن آرزوی  باید وگرنه.  نباشه باخبر تو وجود

 باش آروم و نگیر آبغوره حاال. ببری گور به ماهانو

 ؟ فهمیدی.  نمیاد در ازت صدا. 

 



. بود ترسیده چقدر.  رفت و گذاشت تنها مرا و

 می وال و هول به و ترسید می اینگونه او وقتی

 باید حاال. بود قدمی چند در خطر یعنی ، افتاد

 دادم می نجات را خودم چطور ؟ کردم می چکار

 اگر ؟ گشت می مطلع من حضور از مرد آن اگر ؟

 کینه که او ؟ آمد می سراغم به اگر ؟ دید می مرا

 دیگر او.  بود انتقام پی در و داشت سرگرد از ها

 من به و کند برخورد مالیمت با که نبود سامان

 وحشی یک بود معلوم که اینطور.  نرساند آسیبی

 . نداشت انسانیت که بود عوضی صفت

 

.  نداشتم قرار و آرام.  بگیرم آرام توانستم نمی

 می را اتاق طول مدام.  شدم نمی بند جا یک



 شب این و گذشت نمی ساعت چرا پس.  پیمودم

 استرس از پر لحظات این و شد نمی صبح لعنتی

 ؟ رسید نمی پایان به وحشت و

 نمی.  رسید نمی گوش به پایین از صدایی هیچ

 نمی.  نه یا است آمده سامان رئیس دانستم

 بی این.  نه یا هست مطلع وجودم از دانستم

 استرس آنقدر.  کشت می مرا داشت خبری

 به.  کنم می سکته االن کردم می فکر که داشتم

 می دلداری را خود مدام و بودم آمده خودم کمک

 نداشتم خبر اما.  آید نمی پیش مشکلی که دادم

 من آنچه جز دیگری جور بود قرار سرنوشت که

 . بخورد رقم داشتم امید

 



 سینه از را ام تپنده قلب و شد باز اتاق در ناگهان

 هراسان.  بود سامان افراد از.  کشید بیرون

 : پرسیدم

 رفت؟ شد؟ چی-

 

 ! پایین بیای گفته خان سامان-

 

 رفت؟ مرتیکه اون میگم میگی؟ چی چی؟-

 

 را بازویم ، دیگر ی کلمه یک حتی گفتن بدون

 اینکه ترس از.  کشید خود دنبال به مرا و گرفت

 و جیغ ترسیدم می باشد خانه در مرتیکه آن هنوز



 قرار چه از جریان دانستم نمی هنوز.  کنم داد

 ! است

 

 بری؟ می کجا منو.  کن ولم ؟ کنی می چیکار-

 

 تازه برد پایین ی طبقه سالنِ به مرا وقتی

 کنار مردی.  است قرار چه از قضیه فهمیدم

 آنقدر اما.  شناختمش نمی که بود ایستاده سامان

 نگاهم درنده های چشم آن با آنچنان و بود هیز

 هست کسی چه اینکه زدن حدس که ، کرد می

 مشمئز حالت به درحالیکه.  نبود مشکلی کار

 آبی چشمان جوید می آدامس ای کننده



 و چرخاند بدنم تمام روی را اش منزجرکننده

 :گفت

 خودشه؟-

 

 افتاده سری با سامان.  نبود ایرانی.  داشت لهجه

 : گفت چاهی ته از صدای و

 ! عامرخان خودشه-

 

 نثار و ریختم نگاهم در را نفرتم تمام من و

 محله هم از.  دزدید من از چشم.  کردم  سامان

 به نسبت تمایالتی روزی که دختری از!  اش ای

 بدبخت بانی و باعث داشت حاال و.  داشت او

 .  شد می رفتنش فنا به و شدن



 

 دهان توی محکم دست پشت با مردک آن

 هیچ ، مطیع ای برده مثل سامان.  کوبید سامان

 افتاده سری با همانطور و کرد نمی حرکتی

 از را نگاهش حالیکه در خان عامر. بود ایستاده

 : گفت سامان به کند نمی من

 

 و دادم بال و پر بهت!  لیاقت بی آشغال-

 خواستی می کنی؟ می کاری پنهون اینجوری

 کنی؟ جبران لعبت این دادن تحویل با رو گندت

 لو باعث هات گندکاری فهمم نمی من کردی فکر

 جا همه من دونی نمی هنوز ؟ شده محموله رفتن



 برنده برگ همچین از کی!  احمق آخه ؟ دارم آدم

 !؟ میگذره ای

 

 صورت و بدن سراسر به باز را پلیدش نگاه و

 داشت عاجزانه سامان. انداخت ام زده وحشت

 : گفت ملتمسانه. کرد می را هایش تالش آخرین

 رو محموله ندیم تحویلش اگه … اگه!  قربان-

 .کنن می توقیف

 

 قرارت سر تو!  احمق کنن نمی نشن خبردار اگه-

 قرار فهمن می کجا از اونا.  بمون باهاشون

 بگیرن؟ تحویل رو لعبت این نیست

 



 این قربان.  کردن اعتماد من به اونا … آخه-

 . دوستمه نامزد!  منه دوست ناموس ، دختر

 

.  نیست کس هیچ ناموس دیگه حاال.  شو خفه-

 بکنی مخالفتی ترین کوچک بخوای اگه هم تو

 ! رو و چشم بی کنن ردت تیغ دم از میدم

 

 بی موشی همچون هیبت و هیکل آن با سامان

 :گفت مقابلش در ترسو و پا و دست

 ! ببخشید!  قربان بله… بله-

 



 از سرعت به هم خودتون شد رد که محموله-

 این و دونم می من وقت اون.  شید خارج کشور

 ! نادرشاهی امیرعلی سرگرد و خوشگله

 

.  دوخت من به را مستاصلش و ناامید نگاه سامان

 : گفتم و کردم نگاهش زده وحشت و هراسان

 ؟ اینا به بدی خوای می منو سامان …سامان-

!  سامان میمیرم من … من … خدا رو تو سامان

 گی بچه حرمت به.  نکن من حق در رو ظلم این

 … سامان هامون

 

 چقدر من.  بود گرفته فرا مرا صورت تمام اشک و

 ! بودم بدبخت



 

 اما و دزدید من از را نگاهش ناامید سامان

 با حریصانه تمام طمعِ و حرص با عامرخان

 جلو به قدمی. خورد می مرا داشت نگاهش

 هم به را حالم لبش ی گوشه پوزخند.  برداشت

 .زد می

 

 نادرشاهی امیرعلی سرگرد منتظرم صبرانه بی-

 چقدر.  منه دستای توی عزیزش بشه خبر با

.  کنم تماشا لحظه اون قیافشو دارم دوست

 با.  اشتهاست خوش هم چقدر نامرد ی مرتیکه

 کنه می برخاست و نشست هایی لعبت عجب

 ! عوضی



 

 مرا و کرد نزدیک صورتم به را صورتش و

 توی تفی خشم و نفرت روی از.  بویید حریصانه

 سیلی با بالفاصله او و انداختم صورتش

 .داد را  پاسخم رعدآسایی

 

 کی با دم می نشونت!  زاده حروم سگ تخم-

 ! کنم می آدمت!  چموش دختر طرفی

 

 درحالیکه.  ببرند مرا تا کرد اشاره هایش آدم به و

 هر به و زدم می پا و دست دستانشان میان در

 می ضجه ، کنم خالص را خود خواستم می قیمتی

 :گفتم می و زدم



 ولم خدا تورو.  کنین ولم.  عوضیا کنین ولم-

 رو همتون.  میکشه همتونو  و میاد سرگرد.  کنین

 و عوضی خیلی سامان.  کنه می واصل درک به

 وایسی اونجا جور همون تونی می چطور.  نامردی

 بی.  الکردار بره می منو داره اون. نکنی کاری و

 ! عوضی پست.  غیرت

 

 در مرا.  نداشت ای فایده هیچ هایم ضجه اما

 دودی های شیشه که بزرگی مشکی اتومبیل

 هایم چشم و دهان و پا و دست و انداختند داشت

 نامعلومم سرنوشت سوی به مرا و.  بستند را

 ! بردند

 



 

*** 

 

 

 امیرعلی

 

 

 

 : کردم صحبت ساناز با تلفنی

.  ساناز کنم نمی فراموش لطفتو این وقت هیچ-

 تمام بشه تموم ماجرا این اینکه محض به

 مردونه. بشی آزاد تر سریع تا کنم می تالشمو



 گناه بی یه جون افتادن خطر به مانع و وایسادی

 ! میدم قول بهت مردونه منم!  شدی

 

 با.  کردم اعالم باش آماده را نیروها معطلی بی

 مرکز از تفتیش مجوز یاری سرهنگ همکاری

 یورش بود گفته ساناز که آدرسی به و شد صادر

.  بود درست کاستی و کم هیچ بی آدرس. بردیم

 و شدیم می وارد صدا بی و آهسته باید

 به مقابله و فرار فرصت تا کردیم می غافلگیرشان

 صبر توانستم نمی من اما.  باشند نداشته را مثل

 پاییز برای گذشت می که ای ثانیه به ثانیه.  کنم

 بزنیم شبیخون یکباره به دادم دستور.  بود حیاتی

 توانستم نمی.  کنند حمله هم با نیروها ی همه و



 چنگال در پاییز دیگر ی لحظه یک حتی بگذارم

 .  باشد اسیر او

 را نفرشان هشت تمام و شدیم خانه وارد همگی

 کجای هیچ در پاییز از اثری اما.  کردیم دستگیر

 رفته و بود شده آب پاییز.  نبود لعنتی ی خانه آن

 ! زمین توی بود

 را سامان بود نزدیک حرص و خشم شدت از

 و مشت با لعنتی ی خانه همان در همانجا.  بکشم

.  زدم کتکش خورد می تا و افتادم جانش به لگد

 بودم گذاشته گلویش روی را دستم درحالیکه بعد

 :زدم فریاد کردم می اش خفه داشتم و

 



!  عوضی ناکس بزن حرف!  زاده حروم آشغال-

 ؟ بردیش کجا بگو

 

 ترسید می. طلبید آرامش به مرا و آمد جلو سروان

 از را دستم.  کنم خالص و بکشم را او همانجا

 بعد.  بکشد نفس قدری تا برداشتم گلویش روی

 :گفتم

 نفستو ایندفعه  دوباره تا بگو و بکن جون حاال -

 ! نگرفتم

 

 هم سر پشت و کشید می نفس بزور درحالیکه

 : گفت کرد می سرفه



.  بودم مواظبش خورم می قسم.  بودم مواظبش-

!  چشمام مثل. بودم داده قول که طور همون

 باور. بردش … و اومد اون اما.  شه اذیت نذاشتم

 قرار.  سرگرد بشه اینجوری خواستم نمی کن

.  بود داده مارو راپورت یکی.  بشه اینجوری نبود

 بی منِ.  نبرنش که بگیرم جلوشونو نتونستم

 ! نتونستم غیرت

 

 تپش از لحظه یک.  کرد سقوط آن یک دلم

 ! مرد انگار لحظه یک!  ایستاد

 حرف درست یاال ؟ بردنش چی یعنی بردنش؟-

  شده؟ چی ببینم بزن

 



 ات دیرینه دشمن!  شناسی می که رو خان عامر-

 بود شده خبردار اون.  منه مستقیم رئیس اون! 

 می … گفت.  بردش  و اومد.  کارته و کس پاییز

 ! بگیره انتقام تو از خواد

 

 کردار ال صفت وحشی آن!  عامر!  من بر وایِ ای

 به که پست روانی آن!  حیوان چیز همه بی آن!

 بارها و بارها و بارها من و بود تشنه من خون

 وای!  بودم کرده دستگیر و کشته را افرادش

 ! من بر وایِ!  وای!  پاییزم

 

 پا محکم ی ضربه یک با را غضبم و خشم تمام

 ایستادن نای دیگر. کردم خالی سامان شکم در



 روی و گذاشت شکمش روی را دستش.  نداشت

 . افتاد زمین

 

 سر از آب!  مرد نزن دیگه!  سرگرد نزن دیگه-

 بخاطر … اما.  شاخمه رو اعدام.  گذشته من

 خوردیم هم با که نمکی و نون و بخاطر… پاییز

 می رو جایی یه … کجاست گم می بهت …

 ! داره اقامت اونجا عامر که جایی.  شناسم

 

 همان با.  کردم بلندش و  گرفتمش یقه از

 و دیوانگی و خشم از شده سرخ چشمان

 وجودم جای جای در جنون و عصبانیت درحالیکه



 گفتم و کشیدم نعره سرش بر ، بود دوانده ریشه

: 

 

 مستقیم خودم شه کم ازش مو تار یه اگه بخدا-

 فروش آدم آشغال دار ی چوبه پای فرستمت می

 بکن جون!  جهنم فرستمت می خودم!  غیرت بی

 ! نحسشو آدرس بنال و
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 همان با.  کردم بلندش و  گرفتمش یقه از

 سرش دیوانگی و خشم از شده سرخ چشمان

 : کشیدم فریاد

 

 مستقیم خودم شه کم ازش مو تار یه اگه بخدا-

 فروش آدم آشغال دار ی چوبه پای فرستمت می

 ! نحسشو آدرس بنال و بکن جون!  غیرت بی



 

 رو آدرس!   میگم!  المصب نزن!  خب خیلی -

 می رو خونه صاحب اسم اما ، دونم نمی دقیق

 بگیرید استعالم کافیه که معروفه قدر اون.  دونم

 ! کنید پیدا آدرسشو و

 

 را خانه تمام افسوسم پر آه  گفت که را اسمش

 یعنی این. ها گنده کله از یکی اسم.  گرفت بر در

 مرکز از مجوز منتظر باید اش خانه تفتیش برای

 بهیچوجه یاری سرهنگ یعنی این.  ماندیم می

 و برویم خانه آن سراغ به خود سر نمیداد اجازه

 نمی من اختیار در را نیروها یعنی.  کنیم تفتیش



 و کردن تلف وقت یعنی اینها ی همه و.  گذاشت

 ! پاییز دادن دست از

 دیگر.  کردم می التماس سرهنگ به قرارگاه در

 و شود حفظ ام نظامی ی وجهه نبود مهم برایم

 عاجزانه داشتم.  نگذارم تاراج به را آبرویم

 عصبانی دستم از چقدر.  کردم می را التماسش

 . بود

 

 های رفتار این بعیده تو از.  سرگرد کن بس-

 بدون میدونی بهتر خودت که تو!  سرانه سبک

 درصد یک اگر.  کرد نمیشه کاری هیچ مجوز

 کل و شما و من روزگار از دمار ، باشه اشتباه

 داشته صبر. مرد باش قوی.  میارن در نیروها



 خودتو داری ؟ باختی خودتو است حواست.  باش

 زیر نیروهای کنی؟ می آدم و عالم ی مضحکه

 کجاست!  مومن مرد توئه به چشمشون دستت

 منش و صبوری اون کجاست اقتدار؟ و جذبه اون

 حواست داری؟ خویشتن اون کجاست ؟ مردانه

 کنی؟ می التماس من به ها بچه مثل داری هست

 ! رو آور خجالت رفتار این دیگه کن بس

 

 و جون!  نخواین من از اینو!  سرهنگ تونم نمی-

 اون.  نیست آدم عامر.  خطره در دختر اون آبروی

 هر خورم می قسم!  فطرته پست حیوون یه

 خواهش.  میشه بدتر اوضاع گذره می که لحظه

 می گردن بر خودم رو مسئولیتش تمام. کنم می



 نیرو بهم!  بدین اجازه کنم می التماس.  گیرم

 ! خورم می قسم.  کنم نمی سرافکندتون!  بدین

 

 اصراری هیچ خوام نمی دیگه!  نداره امکان-

 مجوز که صبح.  کنیم می صبر صبح تا.  بشنوم

 تا اما.  خودت به سپرم می رو عملیات ، شد صادر

 پا از دست اگر بحالت وای ، سرگرد موقع اون

 کاری خود سر بخوای اگر بحالت وای!  کنی خطا

 سرت به که نگرانم و شناسمت می چون!  کنی

 آدرس سپردم همه به ، اونجا بری تنهایی و بزنه

 سرگرد باشه یادت.  نذارن اختیارت در رو

 من دستور از قدم یک ببینم کافیه.  نادرشاهی

 با االن تا که هایی درجه تمام.  کردی سرپیچی



 و جونت انداختن خطر به و فداکاری همه این

 گیرم می ازت آوردی بدستشون تالش و زحمت

 لطفا حاال مفهومه؟!  ساده ستوان یه کنمت می و

 ! کن صبوری صبح فردا تا و بیرون برو

 

 از التماس و تالش اینهمه از خسته و ناامید

 پاییزم.  رفتم خود اتاق به و آمدم بیرون اتاقش

!  وحشی کفتار آن دستان میان در ، بود خطر در

 غلطی هیچ دقیقا من و!  چیز همه بی الشخور آن

.  کشیدم فریاد را ام ناتوانی.  بکنم نمیتوانستم

 دل ته از ، را ام عرضگی بی ، را بودنم عاجز

 تمام.  کوبیدم هم در را صندلی و میز.  زدم فریاد

 تمام و تلفن و گلدان.  شکستم هم در را کمدها



 پاره و تکه و کوبیده هم در را ها دستک و دفتر

 .  شکستم و کردم

 و خونین و کوبیدم می دیوار به را هایم مشت

 را ام ناچاری و زدم می فریاد.  بودم کرده مالین

 دست از کاری هیچ.   کشیدم می هوار وار دیوانه

 مثل درست!  کاری هیچ.  نمیامد بر لعنتی من

 که زمانی همان مثل درست.  پیش سال سیزده

 را آناهید درماندگی و بیچارگی و ناتوانی همین با

 شدن شکسته مرز تا انگشتانم.  دادم دست از

 اما. کرد می درد شدت به انگشتانم.  بودند رفته

 قابل قلبم درد.  بود اینها از فراتر چیزی قلبم درد

 می مرا ، درون از داشت قلبم درد.  نبود توصیف

 سرم و  دادم تکیه میز به را هایم دست!  کشت

 از ، تلخ هایی اشک و … بردم فرو گریبان در را



 صورت میان از ، بیچارگی و درماندگی روی

 اندازه به من و.  گرفت راه ام زخمی و خراشیده

 دردهایم حال به!  داشتم درد دنیا تمام ی

 حال به!  هایم تنهایی تمام حال به.  گریستم

 و عرضگی بی حال به!  پاییزم تنهایی و مظلومیت

 خم هایم شانه که داشتم درد آنقدر!  ام ناتوانی

 می آتشم داشت غیرتی بی که آنقدر.  بود شده

 به را وجودم تمام گداخته آهن چون قلبم و زد

 کسی که بود سخت خیلی و.  کشید می آتش

! ؟ چه یعنی مرد یک های اشک بفهمد بتواند

 یک های تنهایی بفهمد بتواند کسی بود سخت

 !؟ چه یعنی مرد

 



 فراوان ناراحتی و لرز و ترس با صارمی سروان

 ام دلداری کرد می تالش چقدر.  شد اتاقم وارد

 ! نیروهایم بیچاره.  بود ناتوان و دهد

 

 می خواهش.  نکنید اینجوری لطفا … سرگرد-

 نیاز شما اقتدار و آرامش به ما.  باشید آروم کنم

 آخرین تا خوریم می قسم مون همه ما.  داریم

 و کنیم تالش دختر اون نجات برای مون توان

 ! خوریم می قسم.  بجنگیم

 

 خش صدای با و گذشتم اش شانه روی را دستم

 :گفتم داری

 د می!  سروان دونم می!  مردی خیلی-



 

 ! ونم

 

 .کرد روشن را ذهنم جرقه مثل فکر یک ناگهان و

 اصال حالم میاری؟ برام آب لیوان یک!  سروان-

 .نیست خوب

 

 ! الساعه قربان بله-

 

 لیوان با دقیقه چند از بعد.  رفت و گذاشت احترام

 پشت.  گشت می دنبالم ، اتاق در.  برگشت آبی

 و کردم قفل داخل از و رابستم در.  بودم سرش



 گفتم و  گذاشتم سرش روی را اسلحه سرعت به

: 

 

 ! نترس.  سروان منم-

 

 .زد لب ناباورانه

 قربان؟ کنین می چیکار اسلحه؟ …شما!  قربان-

 

 و بیار در اسلحتو بعد.  بذار میز روی لیوانو اون-

 به ای احمقانه فکر باشه حواست. من به بده آروم

 . سروان نزنه سرت

 



 کارو این کنم می خواهش. قربان خدا رو تو-

 .نکنین

 

 یه این.  سروان کن گوش حرف و باش ساکت-

 مفهومه؟.  دستوره

 

 اطاعت را دستوراتم تمام ناچار ، بیچاره سروان

 چیز هیچ دیگر.  بودم زده آخر سیم به. کرد می

 گرفته گروگان زمانی پاییز جز.  نبود مهم برایم

 . نبود مهم برایم چیز هیچ دیگر ، شده

 

 بگو بهم دقیقا و بشین صندلی اون روی حاال-

 کجاست؟ دقیقا ویال اون آدرس



 

 : گفت نگران و درمانده.  نشست

 برین تنهایی خواین می.  سرگرد اینکارو نکنین-

 می بدین؟ کشتن به خودتونو خواین می اونجا؟

  هستن؟ خونه اون توی نفر چند دونین

 محاصره نامحسوس بطور رو خونه اطراف ها بچه

 فقط. کنن می کنترل دارن دوربین با. کردن

 دخلشونو و تو میریم.  بیاد مرکز از حکم منتظریم

 خودتونو.  نکنین کاری تنهایی خدا رو تو. میاریم

 ! ندین کشتن به

 

 بی که خونه توی از.  کنن می کنترل اطرافو-

 .خبرن



 کنم ریسکی همچین و کنم صبر تونم نمی من 

 بهت سروان باش زود.  خطره در دختر اون.

 . بگی رو اونجا آدرس میدم دستور

 

 بچه.  شدنتونه کشته با مساوی رفتنتون قربان-

 توی نفر بیست باالی گفتن می کنترل اتاق های

 می کنین؟ کشی خود خواین می.  هستن خونه

 ! دارن اسلحه و هستن ای حرفه همشون گفت

 

 و گذاشتم اش پیشانی روی را اسلحه عصبانی

 : کشیدم فریاد سرش



 دیوونه من که بینی می.  سروان بگو رو آدرس-

 اسلحه و رفت در دستم از دیدی وقت یه.  شدم

 ! زودباش داری دوست جونتو اگه.  شدا شلیک

 

 زیر از را آدرس باالخره فراوان کشمکش از پس

 به را پاهایش و دست بعد.  کشیدم زبانش

 . زدم چسب را دهانش و بستم صندلی

 

 ، نرفته در از وگرنه!  مجبورم.  سروان متاسفم-

 به خودمو تونم نمی دیگه و  میدی منو گزارش

 . برسونم خونه اون

 



 به را خودم و پوشیدم عملیات مخصوص لباس

 مجهز طناب و سرد و گرم سالح اقسام و انواع

 دهان با و کرد می تقال هنوز سروان.  کردم

 بی.  بگوید من به چیزی خواست می زده چسب

 از بود نگران.  کند منصرفم خواست می شک

 دل به تنهایی.  نبود بعیدی چیز.  شدنم کشته

 قوی و قوی را شدن کشته احتمال ، زدن دشمن

 اهمیت شدن کشته به کی من اما.  کرد می تر

 در پاییزم پای که االن مخصوصا ؟ بودم داده

 اتاق در ، تقالهایش به توجه بی پس.  بود میان

 به را خودم سرعت به و کردم قفل برویش را

 سرعت با و شدم سوار.  رساندم قرارگاه ماشین

. راندم نظر مورد آدرس  سمت به تر تمام هرچه

 کن صبر" کردم می زمزمه باخود و راندم می



!  دیگر ی دقیقه چند فقط.  کن صبر کمی.  پاییزم

 نجاتت راه در هم یا.  دهم می نجاتت و آیم می

 بی با زندگی از بهتر شدن کشته که.  میرم می

 . "هست بیچارگی و غیرتی

 

 خانه دانستم می.  رسیدم نظر مورد ی خانه به

 دارد و هست محاصره تحت ما نیروهای توسط

 که شدم می وارد جوری باید.  شود می نظارت

 دیوار از. نشوند کارم مانع و نبینند مرا نیروهایمان

 انتهای باغ وارد درختان انبوه میان در خانه پشت

 حیاط در عامر افراد از نفر دو.  شدم حیاط

 می نگه را پاییز که جایی باید. دادند می نگهبانی

 به را او کردم می خدا خدا.  کردم می پیدا داشتند



 نامحسوس بصورت.  باشند نبرده دیگری جای

 غل در سیاهی سگ.  کردم بررسی را خانه تمام

 و بود کرده احساس مرا حضور و  بود زنجیر و

 به عامر افراد از یکی. کرد می پارس مدام

 و انداخت بر و دور به نگاهی.  رفت سراغش

 به کرد شروع نشد ای غیرعادی چیز متوجه وقتی

 آدم از پر خانه.  داشت حق سروان.  کردنش آرام

 تیررس از شد می سختی به و بود عامر های

 تنهایی گرفتم تصمیم.  ماند دور نگاهشان

 دانستم می.  نبود ای چاره.  بزنم شبیخون

 جور اما.  دادم می دست از را جانم و بود دیوانگی

 در از باید. شد ساختمان وارد شد نمی دیگری

 و بستم می رگبارشان به و شدم می وارد اصلی

 می کم را تعدادشان توانستم می که جایی تا



 به و بودم گذاشته دستم کف بر را جانم.  کردم

 طول و داشتم می بر قدم ساختمان به ورود قصد

 ساختمان اصلی در به تا پیمودم می را ساختمان

 .  برسم

 توی به دستم کافیست!  عوضی عامر ای'

 تکه.  کنم می ساقطت زندگی از.  برسد منحوس

 آورم می سرت بالیی چنان.  کنم می ات پاره و

 . "کنی مردن بار هزار آرزوی که

 

 وارد بخواهم و کنم عملی را ام نقشه اینکه از قبل

 ، دم از و ببندم گلوله رگبار به را همه و شوم خانه

 طبقه باز نیمه ی پنجره ، کنم ساقطشان هستی از

 ضعیفی صدای و سر و ساختمان پشت در باال ی



 کرد جلب را توجهم رسید می گوش به آنجا از که

 صدای.  شنیدم می درست.  کردم تیز را گوشم. 

 بو پاییز های فریاد و جیغ

 

.  شد می شنیده ضعیف و نامحسوس طور به که د

 را پایم و دست ، او به رسیدن برای شتاب از حاال

 می ازدست را عقلم داشتم باز و بودم کرده گم

 راه کدام از باید.   شدم می دیوانه داشتم و دادم

 ممکن راه ترین سریع که سروقتش رفتم می

 طاقت کمی". گرفتم می بکار را عقلم باید ؟ باشد

 و آیم می.  آیم می دارم.  پاییزم باش داشته

 خورده قسم شرافتم به آخر.  دهم می نجاتت

 ! "ام



.  کردم بررسی را خانه پشتی نمای و دیوار سطح

 و بود ساخته سنگی قاب در ها پنجره ی همه

 می تر راحت را کار ، موضوع این و داشت پا جای

 همین از و نشوم ساختمان وارد بود بهتر.  کرد

.  برسانم پاییز اتاق ی پنجره به را خودم بیرون

 تعلل دیگر. بود ممکن راه ترین سریع ، راه این

 ی طبقه ی پنجره قاب از بلند پرشی با و نکردم

 طبقه در پاییز اتاق ی پنجره.  شدم آویزان اول

 می باال دیوار از طبقه سه باید من و بود سوم ی

 سنگ خاطر به دیوار. بود سختی کار.  رفتم

 بودم امیدوار من و بود لیز صیقلی و صاف نماهای

 . نشوم پرت

 



 

****** 

 

 

 پاییز

 

 

 در را خود.  بود گرفته را وجودم سراسر وحشت

 قلب درد برابر در جسمم درد. دیدم می خط آخر

 را هایم دست تشن غول تا دو.  بود هیچ روحم و

 ای پرنده مثل من و بودند گرفته طرف دو از

 و زدم می بال بال دستانشان میان در کوچک



 آخرین و کشیدم می جیغ و تکاندم می پا و دست

 ام جلو عامر. کردم می آزادی برای را هایم تالش

 با و بود زده کمر به را دستانش و بود ایستاده

 تماشا را ام بیچارگی و عجز و را وحشتم ، لذت

 . کرد می

 نادرشاهی سرگرد که حیف صد و حیف!  حیف-

 چجوری ش شکفته نو گل ببینه تا نیست اینجا

 که جون دختر برات بمیرم.  میشه پر پر داره

 تا اون. میشی اون های خودخواهی قربانی داری

 ناموسش سر بالیی چه میشه دار خبر امشب آخر

. میشه دیوونه یقین به قریب احتمال به و اومده

 و آورده من سر که بالهایی باالخره اون امشب

 و پوست با رو کشیدم قِبَلش از که هایی بدبختی



 و تیکه که وقتی هم اون. کنه می لمس گوشت

 . فرستادم براش عکستو و کردم پارت

 

 روی را انگشتش و شد تر نزدیک قدم چند بعد

 نفرت با. کشید ام آمده بیرون روسری از موهای

 و هراس شدت از که صدایی با تر تمام هرچه

 :گفتم بود شده خشدار خشم

 

 ! حیوون فطرت پست نزن من به انگشتتو-

 

 سرم از و کشید را ام روسری دست یک با

 و برد موهایم پشت به را دستش بعد.  انداخت

 ام طالیی و فرفری موهای و کرد باز را مویم گیر



 وحشت قامت بر رنگی طالیی آبشار همچون

 چشمان.  ریخت فرو ام شده زندانی و کرده

 ای خمارگونه لحن با و شد تر حریص حریصش

 : گفت

 

 سیاه سگ همون جلو بندازمت خواستم می اول-

 لعبت این حیف گفتم خودم با بعد.  حیاط توی

 از دلی و بهش زدن دست بدون که نیست زیبا

 خودم با ؟ سگ اون جلو بندازیمش درآوردن عزا

 وحشی های سگ ، خونه این توی اینجا گفتم

 تیکه همچین تا منتظرن صبرانه بی و هستن تری

 ! کنن پار و لت رو ای

 



 : گفت و انداخت دو آن به نگاهی بعد

 خودم اینکه از بعد.  ها بچه نباشین نگران-

 میندازمش ، شدم سیر و گرفتم کام ازش حسابی

 حسابشو دارین دوست که جور هر تا شما جلو

 ! برسین

 

 در را مرگ حالیکه در من و کردند کریهی ی خنده

 می اشک صورت پهنای به دیدم می خود مقابل

 .ریختم

 

 قول خودم طرف از من.  دخترجون نکن گریه-

 رو بقیه اما.  نکنم بدرفتاری باهات زیاد میدم

 . دونم نمی دیگه



 

 محکمی ی ضربه پراندم می هوا در که پاهایم با

 . انداختم تف مقابلش در و زدم شکمش به

 ! کثافت فطرت پست حیوونی خیلی-

 

 . کرد نثارم محکمی سیلی و شد عصبانی

 هم عجیب خب.  هستی هم وحشی بینم می-

 دیگه رفتی چیز همه بی سرگرد همون به.  نیست

. دارم دوست بیشتر رو وحشی دلبرای من البته. 

 ببندین تخت به پاشو و دست!  ها بچه زودباشین

 عامر بفهمه باید.  طرفه کی با بدم نشونش باید. 

 ! کیه خان

 



 به مرا تقالهایم و ها جیغ و ها گریه میان در

 دیگر!  را پایم هردو و دست هردو.  بستند تخت

 . نداشتم حرکتی هیچ امکان

 

 ! کنین پاره تنش توی لباساشو-

 

 : زدم فریاد و کشیدم جیغ عاجزانه

 من به.  ها عوضی عقب برید!  خدا رو تو!  نه-

 .حیوونا کنار برید.  نزنید دست

 

 اما.  کرد می آب را ای شنونده هر دل هایم ضجه

 عوضی وحشی مشت یک.  نبودند انسان اینها



 یک.  بودند نبرده انسانیت از بویی که بودند

 که!  آشغال و عوضی مشت یک.  حیوان مشت

 ، قلبشان و فکر و مغز در شده پر شهوتِ به جز

 دستشان.  کردند نمی فکر دیگری چیز هیچ به

 تپش از آن یک دلم نشست لباسم روی که

.  مُردم انگار.  افتاد کار از مغزم انگار.  ایستاد

 : گفت شان رئیس تا شدم زنده و مُردم

 

 خودم بهتره. نکنید رو کار این.  کنید صبر-

 لذت این از رو خودم باید چرا. بکنم اینکارو

 هیچ باشه حواستون.  برید شما! ؟ کنم محروم

 می. پایین برن همه.  نمونه طبقه این توی کس

 جیغ صدای خوام می.  باشه خالی طبقه این خوام



.  بشنوم لذت با خودم فقط رو دردش پر های

 شدین؟ شیرفهم

 حریصانه اشکم از پر و ناامید های چشم در و

 . دوخت چشم

 

 ! قربان بله-

 

 لحن با و کرد من به رو عامر رفتند وقتی

 : گفت ای مشمئزکننده و خمارگونه

 سرگرد ی عزیزدردونه با خوام می-

 

 ! کنم خلوت حسابی و باشم تنها



 

 را هایم تالش آخرین.  برداشت گام سمتم به و

 می را التماسش هایم ضجه میان.  کردم می

 : کردم

 

 التماس.  کم می خواهش.  کن ولم خدا رو تو-

.  کنه می برات سرگرد بگی هرکاری.  کنم می

 به کنم می خواهش.  بده تحویل بهش منو فقط

 ؟ نداری خواهر خودت تو مگه.  نزن دست من

 من اصال.   بردار من سر از ؟دست نداری مادر

 بهم اگه… اگه.  دارم مریضی صدتا.  مریضم

 کنم می خواهش. ها میشی مریض بزنی دست

 ! بردار سرم از دست و باش مرد و کن مردونگی



 

 اصال انگار.  کرد نمی تغییر لبش روی پوزخند

 زنجیر و قفل بدن فقط.  گویم می چه شنید نمی

.  کرد می تماشا پایین تا باال از را ام شده

 سراسر داشت شهوت.  بود شده قرمز چشمانش

.  بود کرده عرق.  گرفت می فرا را وجودش

 : گفت و زد چمباتمه رویم و آورد در را پیراهنش

!  سرگرد این پره می هم هایی تیکه عجب با-

 چند! ؟ ببینم بگو.  خوبه خیلی هم اشتهاش ناکس

 کاری دست رو خوشگلت هیکل و تن این بار

 رسیده اوج به ها خوشگلی این از بار چند ؟ کرده

!  ها ؟ داده ترتیبتو حاال تا بار چند ؟ شده دیوونه و



 ترگل و ساالش و سن کم روی دست عوضی

 ! میزاره هم ورگالش

 

 وحشتناک و قرمز.  بود قرمز چشمانش دیگر حاال

 و.  فهمید نمی و شنید نمی چیز هیچ دیگر حاال. 

 را ذکرش و فکر و وجود تمام هوس و شهوت

 . بود کرده تسخیر

 چشمهای.  برد لباسم ی یقه سمت به را دستش

 صدا را خدایم و گذاشتم هم بر را اشکم از پر

 از.  کردم احساس خود نزدیکی در را مرگ.  زدم

 بی شده دیوانه مردِ این اینکه از قبل خواستم خدا

 و نبینم چیز هیچ دیگر تا بمیرم ، کند آبرویم

 ! نفهمم
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 ! من نزدیک.  بود ها نزدیکی همین خدا



 دیدم و شنیدم بلندی مانند نعره صدای ناگهان

 ی گوشه شد پرت شدت به من روی از عامر که

 ! اتاق

 بود شنیده را صدایم خدا.  کردم باز را هایم چشم

 . 

 سرگرد اما.  بود محاالت جزو.  نبود باورکردنی

 من نجات برای!  من بخاطر!  من کنار.  بود اینجا

 ، هایم اشک درمیان.  بود کرده عمل قولش به! 

 اما ، کردم می نگاهش حرکت بی و بسته دست

 و پشت چون.  نبود پناهی بی سر از نگاهم حاال

 .  بود آمده امیدم ، بود آمده پناهم

 جلو.  زد می را او داشت کشت قصد به سرگرد

 گردنش رگ.  بود گرفته خون را چشمانش



 از پر چقدر. بود عصبانی چقدر.  ترکید می داشت

 بود برافروخته و ملتهب صورتش چقدر. بود خشم

 .  بود بلد را کارش و داشت مهارت چقدر. 

 و زد دستبند را هایش دست سرعت به اول

 صدایی تا بست گردنش دستمال با را دهانش

 خورد می تا و افتاد جانش به بعد. نیاید در ازش

 مشت با را عصبانیتش و حرص تمام.  زد کتکش

 آن.  کرد خالی سنگینش و پی در پی های لگد و

 دیگر که زد کتک را او آنقدر و زد کتک را او قدر

 . بود نمانده باقی کفتار آن تن در جانی

 

 می گُه تو!  سگ تخم.  چیز همه بی کثافت-

 عوضی بزنی دست من ناموس به بخوای خوری



 راجب کنی می غلط بیشرف توی.  شرف بی

 بکشمت جوری یک.  بزنی حرف حتی من ناموس

 جنازتو که جوری یک.  بکنی دار طناب آرزوی که

 درک به خوام می.  کثافت الشخور نشناسن

 کنم ساقطت هستی از خوام می. کنم واصلت

 . زاده حروم

 

 کتک از شد نمی سیر و بود افتاده جانش به

.  بکشد را او خواست می واقعا انگار.  زدنش

 از صورتش دیگر که بود خورده مشت آنقدر عامر

.  نبود تشخیص قابل ریزی خون و جراحت شدت

 بزور هم هایش ناله صدای حتی دیگر که آنقدر



 کرد نمی بس.  کرد نمی تمام سرگرد اما. آمد می

 ! زدنش کتک از شد نمی سیر. 

 

 ! خدا رو تو بسه.  کشتینش. سرگرد بسه-

 

 پاک زمین روی از نحسش وجود و بمیره بذار-

 کسی خوام نمی حیف.  چیز همه بی کثافت شه

 حروم گلوله تا چند وگرنه ، شه حضورم متوجه

 . عوضی سگ پدر کردم می ارزشش بی تن اون

 

 تکه یک مثل بود شده بیهوش تقریبا که را او

 و دست. انداخت کمد درون و کرد بلند آشغال

.  کرد قفل را کمد در و بست تر محکم را پایش



 رساند من به را خودش نکردنی باور شتابی با بعد

 کند باز را پاهایم و ها دست اینکه از قبل و

 و صورت و سر و کشید آغوش به مرا حریصانه

 کرانش بی های بوسه دریای غرق را موهایم

 ناپرهیزی داشت که نبود حواسش باز.  ساخت

 دیوانه مرا داشت که نبود حواسش باز ، کرد می

 تنگی دل داشت که نبود حواسش باز ، کرد می تر

.  کرد می تر عمیق ها ناپرهیزی این با مرا عمیق

 صدقه قربان هایش بوسه میان و بوسید می مرا

 بچه من انگار.  کرد می شکر را خدا و رفت می ام

 ، بودم دایی نازنین انگار.  بودم کوچک ای

 را نازم داشت حاال که معصوم و کوچک دخترکی

 و هایش صدقه قربان با را ترسهایم و خرید می



 قطرات جای جای و. زدود می هایش نوازش و ناز

 : گفت می و کرد می باران بوسه را اشکم

 

 گل برم قربونت الهی.  من عزیزک بشم فدات-

 الهی.  پاییزم بگرده دورت امیرعلی الهی.  من

 عزیزم؟ خوبی. قشنگم بشه فدات علی امیر

.  نترس دیگه شدی؟ اذیت خیلی ؟ خوبه حالت

.  پیشت اومدم.  اومدم من.  نترس اصال دیگه

.  نمیدارم تنهات هیچوقت دیگه.  اینجام من

 توی که ببخش منو.  ببخش منو.  هیچوقت

 .  گرفتی قرار شرایطی همچین

 



 در و کشید آغوش به مرا که کافی ی اندازه به

 تازه ، کرد دلتنگی رفع و بوسید و فشرد بغلش

 به.  را مان زمانی و مکانی موقعیت افتاد یادش

 چاقوی با را پایم و دست دور طناب سرعت

 . برید اش کمری

 ، بود داده فرصت و بود کرده رهایم که حاال

 خراشیده و زخمی پای و دست داشت درحالیکه

 فحش هم سر پشت و کرد می برانداز را ام شده

 کرد، می اش دسته و دار و عامر نثار را هایش

 : گفتم هایم اشک و ها گریه میان

 

 رسیده … تر دیر دقیقه چند … اگه … سرگرد-

 … بودین



 

 االن.  شد تموم.  عزیزم نکن فکر بهش دیگه-

 ذاشتم نمی هیچوقت. دلم عزیز پیشتم دیگه

 ذاشتم نمی هیچوقت. بیفته اتفاقی همچین

 ! بخوره گهی همچین

 . کشید آغوش به مرا دوباره و

 خونه این از باید زودتر هرچه!  پاییز بریم باید-

 . بیرون بزنیم لعنتی ی

 

  از پر خونه بریم؟… چجوری… االن … االن-

 .آدماشه…

 



 درست چیز همه.  بیرون ریم می.  نباش نگران-

 پاییزم کنم می درستش چیزو همه.  عزیزم میشه

 ! دلم و جون کنم می درستش ،

 

 من قلب با داشت که بود حواسش دانم نمی

 این سر بالیی چه کلماتش با و کرد می چکار

!  نه یا آورد می احساساتی و نازک دل دختر

 دستم به و کشید بیرون را اش کمری ی اسلحه

 . داد

 .دار نگه پیشت اینو-

 

 :گفتم ترسیده و هراسان



 شلیک زنده آدم به تونم نمی من …اما … اما-

 ! سرگرد کنم

 

.  دار نگهش خودت پیش فقط.  عزیزم باشه-

 . خودت از حفاظت برای.  شد الزمت شاید

 

 !  هستین که شما … اما-

 

 کرد می سعی درحالیکه و کرد نگاه هایم درچشم

 :گفت باشد آرامش از پر لحنش

 آخری تا من. عزیزدلم هستم که معلومه-

 



 چیزی چه پایین نیست معلوم اما. پیشتم نفس ن

 دیگه اگه وقت یه باش داشته اینو.  انتظارمونه در

 … نبودم من

 

 پریشان و پریدم حرفهایش میان هراسان

 .گذاشتم لبهایش روی را انگشتانم

 قراره اگه!  سرگرد نکنین فکرهم بهش حتی-

 . نباشه دنیام خوام می نباشین

 

 دنیایی این تمام وسعت به لبخندی. زد لبخندی

 نمی وفا با دوست این حضور بدون که

 ! خواستمش



. داد دستم به و برداشت زمین روی از را مویم گیر

 و بستم و کردم جمع سرم پشت را موهایم

 داشت شمرده و آرام او.  زدم گره را ام روسری

 :داد می توضیح برایم را فرار ی نقشه

 

 پنجره از طناب با باید.  پاییز کن گوش خوب-

 تونی می پاییز. هستیم سوم طبقه ما.  پایین بریم

 پایین؟ بیای طناب از

 

 . نکردم کاری همچین تاحاال!  سرگرد تونم نمی-

 

 تنها فقط پس.  عزیزم نداره اشکال.  خب خیلی-

 و بچسبی سفت منو که اینه بکنی باید که کاری



 باشی مواظب پایین میرم طناب از دارم که زمانی

 خوشگلم؟ باشه. نشی جدا من از وقت یه

 

 او و دادم تکان فهمیدم ی نشانه به را سرم

 میم با زیبا کلمات گفتن در داشت بدجور امشب

 از دیگری طناب. کرد می ولخرجی مالکیت آخر

 ی پایه به را سرش یک و کرد باز اش کمری

 حیاط به پنجره از را دیگر سر و بست تخت

 طناب از خود و نشاند پنجره ی لبه مرا.  انداخت

 . شد آویزان

 . بچسب محکم منو و بغلم تو بیا آروم حاال-

 جایی تا و دادم سُر پنجره ی لبه روی را خود منم

 و چسبیدم را گردنش و شدم خم توانستم می که



 نفسگیری و سخت لحظات. گشتم آویزان او از

 معلق اینطور و ارتفاع آن از.  بودم ترسیده.  بود

 خودم تمام که جوری. بودم کرده وحشت ماندن

 دور را پاهایم و ها دست و بودم چسبانده او به را

 بودم آویزان گردنش از جوری. بودم زده گره او

 با را طناب. کردم می خفه داشتم را بیچاره که

 من به مدام و بود داشته نگه پاهایش و دستها

 رهایش و بچسبم محکم را او که میشد متذکر

 طاقت دستانم.  توانستم نمی دیگر من اما. نکنم

 .  شد می شل داشت مدام دستانم.  نداشت

 

 میشه شل داره دستام.  تونم نمی دیگه من امیر-

 . افتم می دارم. 



 

 مرا و کرد حلقه من دور را دستانش از یکی

 : گفت گوشم زیر و چسباند خودش به بیشتر

 

 االن اینکه به. عزیزکم نکن فکر ارتفاع به-

 کن فکر دیگه چیز یه به.  نکن فکر آویزونیم

 ! عزیزم

 

 !شرایط؟ این توی کنم فکر چی به آخه-

 

 داری گفتنت امیر جور این با … اینکه به-

 ! دختر کنی می شل منم دستای



 

 میخ نگاهش.  خورد گره چشمهایش در نگاهم

 از را حواسم خواست می دانم نمی.  بود نگاهم

 حال و حس یا کند پرت شده ایجاد شرایط

 .  بود واقعی نگاهش

 

.  آمدیم فرود ساختمان پشتی حیاط در باالخره

 به را انگشتش سرگرد.  آمد می گفتگویی صدای

 از نفر دو.  گذاشت لبش روی سکوت ی نشانه

 ساختمان شرقی ضلع دیوار به خان عامر افراد

.  کردند می صحبت هم با و بودند داده تکیه

 آرام خیلی سرگرد. آمد می بوضوح صدایشان

 : گفت



 

 وقتمونو حضورشون حاال.  ای شانسی بد عجب-

 ! کنه می تلف

 

 : گفت و کرد نگاهم بعد

 ! نه یا میرن ببینیم کنیم صبر دقیقه چند باید-

 

 با داشتند.  شنیدیم می بوضوح را شان صدای

 : گفتند می و کردند می صحبت هم

 

 اون با.  ها کنه می  حالی عجب داره االن کثافت-

 سکته هیجان از عامرخان ، دیدم من که ای تیکه



 اوووف بود؟ چیزی عجب دیدی.  خوبه نزنه رو هه

 ، شدم می تحریک دیدمش می لباس با اصال! 

 ! بشه هم آدم زیرخواب بخواد که برسه چه

 

 میره امشب.  خان عامر بحال خوش ، آره-

 مغز به شد خوب حاال.  برمیگرده و بهشت

 گرفت سیرمونی اینکه از بعد رسید معیوبش

 . دربیاریم عزا از دلی هم ما تا ما جلو کنه پرتش

 

 البته.  ما به بده خواد می شو تفاله کثافت.  آره-

 بار چند صبح تا اگه.  بگیره سیرمونی ازش اگه

 . خوبه نکشه رو دختره و نده ترتیبشو

 



 می بهشتی حور مثل هم اش تفاله دختر اون بابا-

 ! فکرش از میمیرم دارم وای.  مونه

 

 ! سرش بریزیم باهم نفری چند میده حال-

 

 بدی؟ کشتن به رو دختره خوای می خبره؟ چه-

 

 بذار.  سگه اون خوراک بشه میخواد که آخرش-

 . کنه می فرقی چه ، بده جون ما زیر

 

 : گفت و زد ای قهقهه هم یکی آن

 ! هستیا کثافتی عجب-



 

 ، صورت پهنای به و بودم انداخته پایین را سرم

 کردن نگاه از.  ریختم می اشک بیچاره و صدا بی

 که نبود کردنی باور.  داشتم شرم سرگرد به

 در کثیفشان هوس و شهوت با داشتند اینگونه

 که نبود کردنی باور.  کردند می صحبت من مورد

 احساس.  بیاورند سرم بالیی همچین بود قرار

 می داشتم.  کنم تشنج خواهم می کردم می

 .  بود تلمبار قلبم روی که دردی اینهمه از مردم

 را سرگرد و کردم بلند را سرم سختی و زحمت به

 خودم حال که بود جوری حالش.  نگریستم

.  بود شده قرمز صورتش تمام.  شد فراموشم

 چشمانش از!  چشمانش وای.  چشمانش تمام



 آتش ی شعله انگار هایش نفس.  بارید می آتش

 هایش دندان و بود کرده مشت را دستانش.  بود

 هایش دندان میان از فقط و.  فشرد می هم بر را

 : گفت نهایت بی خشمی با که شنیدم

 ! کشمشون می-

 

.  ترساند می هم مرا که بود شده ترسناک آنقدر

 شده سلب من از حرکت قدرت و بودم شده الل

.  کردم می تماشا را سریعش حرکات فقط و بود

 کمر از چیزی

 

.  باریک سیمی مثل چیزی.  کشید بیرون اش ی

 به و برداشت حیاط پشت از بزرگی سنگ بعد



 را دو آن و کرد پرت سیاه سگ آن ی خانه طرف

 . ساخت قسمت آن متوجه

 

 بود؟ چی صدای-

 

 . ببینم میرم.  دونم نمی-

 

 چشمان با معطلی بی سرگرد رفت که آنها از یکی

 آن و رفت دوم نفر سروقت نشسته خون به

 را او و انداخت گردنش دور را مانند سیم جسم

 می قسم.  آورد ساختمان پشت به کشان کشان

 او زده وحشت.  کند اش خفه خواست می خورم

 را رفتارش خشونت و را انتهایش بی خشم و را



 خشمگینِ مرد این شد نمی باورم و نگریستم می

 ، وحشتناک و سرسخت نظامی این و ارتشی

 همان.  باشد من مهربان و لطیف امیرعلی همان

 در.  کرد می رفتار من با گل برگ لطافت به که

 می خشم و حرص از پر صدایی با مرد آن گوش

 : گفت

 

 آرزوی که میشی واصل درک به جوری حاال-

 کفتار ببری گور به خودت با رو بهشتی حوری

 ! عوضی

 

 و گریان من و!  داد جان من جلو ذره ذره مرد آن

 کنترل غیرقابل و خشمگین علی امیر زده وحشت



 کردم می نظاره را اش نشسته خون به چشمان و

! 

.  خواباند زمین روی ساختمان پشت را او جسد

.  زد می صدا را دوستش و بود برگشته دوم نفر

 به را او و کرد تولید صدایی دست با سرگرد

 را دوستش درحالیکه مرد آن.  کشاند ما سمت

 غفلتش از سرگرد.  آمد ما سمت به خواند می

 محکمی ی ضربه تفنگ ی دسته با و کرد استفاده

 را او و ساخت وارد گردنش از خاصی ی نقطه به

 . کرد بیهوش

 

 چیز همه بی های کثافت.  پدرسگ های عوضی-

! 



 

 اول نفر سرنوشت به هم را دوم نفر خواست

 : گفتم گریان و چسبیدم را بازویش.  کند دچار

 

 دیگه من.  دیگه بسه.  سرگرد کنم می خواهش-

 . بریم خدا رو تو.  کنم تحمل تونم نمی

 

 : گفت و گرفت بغل نوازشگرانه را سرم

 ببخش منو.  برم قربونت باشه.  دلم عزیز باشه-

 . بریم.  ببینی رو ها صحنه این مجبورشدی که

 



 نثارشان ناسزایی و انداخت قبلی کنار را دوم مرد

 : گفت من به رو بعد. کرد

 انبوه میون رو خودمون و شیم رد تراس از باید-

 در سمت به اونجا از و کنیم پنهون حیاط درختای

 .بریم حیاط خروج

 

 تراس روی پا احتیاط با هردو و گرفت را دستم

 خروج درب و حیاط سمت به و گذاشتیم

 تراس وسط به که همین اما.  دویدیم ساختمان

 تعداد.  داد رخ ممکن اتفاق بدترین ، رسیدیم

 صف جلویمان عامر پوش سیاه مردان از زیادی

 به اش زیلی و زخم و ناکس خود و.  کشیدند

 ما جلو کشان کشان هایش نوچه از یکی کمک



 منحوسش ی چهره و صورت از چیزی.  شد سبز

 شده لورده و له و داغان و درب چقدر.  بود نمانده

.  داشت جان تا هفت انگار حال این با.  بود

 بازوی.  بود گرفته را وجودم سراسر وحشت

 در ، سرش پشت مرا.  زدم چنگ را سرگرد

 دیگرش دست با و دادبود قرار بازویش حصار

 نفر هشت.  بود گرفته آنها مقابل در را اسلحه

 نشانه ما سمت به را اسلحه سر هم ها آن و بودند

 سرفه با و زحمت و سختی به عامر.  بودند رفته

 . کرد صحبت به شروع فراوان های

 

 امیرعلی سرگرد...  نادرشاهی امیرعلی...  به به-

 کردی ریسک هم اینبار که بینم می...  نادرشاهی



 پس...  دشمن دل به زدی تنهایی که میبینم. 

 رو دختر این اومدی تنهایی ؟ کوشن رفیقات

 که تو … بودی باهوش خیلی که تو بدی؟ نجات

 ! نبودی احمق اینقدر

 

 رو خونه تمام من نیروهای.  عامر شو خفه-

 . شدی نفله کنی خطا پا از دست.  کردن محاصره

 

 دارم مدت تمام من...  سگ مثل میگی دروغ-

 اطراف فرستم می کشیک برای رو هامو آدم

 نمی تنهایی ، نبودی تنها اگه تو.  ساختمون

.  بنداز رو اسلحه اون حاال.  خونه این توی اومدی

 ! سرگرد نداری شانسی هیچ



 

 : گفت آرام گوشم در سرگرد

 که این محض به.  اینه نقشه.  پاییز کن گوش-

 نگاه سرتو پشت اینکه بدون رسید حیاط به پات

 می در طرف به تر تمام هرچه سرعت با کنی

.  باد و برق مثل.  میشی خارج خونه از و دوی

. کنی می شلیک برگرد و بر بی شد الزم هرجام

 بهت حواسم و دم می پوشش رو تو اینجا از من

 مفهومه؟.  هست

 

 .  شد هراس از پر دلم

 چی؟ شما!  سرگرد اما-

 



 . کن اطاعت فقط.  نکن سوال-

 

 خوبی بوی حرفهایش.  آمد نمی بند هایم اشک

 و تنهایی و جدایی بوی هایش حرف.  داد نمی

. داد می بیچارگی و ناچاری بوی. داد می مرگ

 ! گرفتن را نهایی تصمیم بیچارگی عین در بوی

 

 . رم نمی شما بدون … من-

 

 و تیکه خوای می.  حیوونن اینا!  نکن لجبازی-

 ! تمام و کنی می اطاعت ؟ کنن پارت

 



 و کرد تر نزدیک خود به مرا آزادش دست با بعد

 : گفت دنیا صداهای تمام از تر آرام

 دارم دوستت خیلی … که بدون ، نگشتم بر اگه-

 ! پاییز

 

 من به تحلیلی گونه هر فرصت که آن از قبل و

 تر تمام هرچه قدرت با و گرفت مرا ازکمر ، بدهد

 طرف به تراس روی از مرا ثانیه از کسری در

 زمین روی کمر با که جوری. کرد پرت حیاط

 کمرم.  شدم پرت درختان انبوه میان در حیاط

 اینها از فراتر چیزی قلبم درد اما ، کرد می درد

 .  بود



 نفسم!  رفت قلبم و شنیدم گلوله شلیک صدای

 نمی!  توانستم نمی!  برنگشت انگار و رفت

!  نداشتنش فکر از مردم می داشتم!  توانستم

 خفه داشتم!  آخرش کلمات از مردم می داشتم

!  بگذرم او از توانستم نمی!  نبودنش از شدم می

 نمی … اما من و بود مقابلم در درست حیاط درِ

 دستو به توانستم

 

 امیرعلی.  بگذارم تنهایش و کنم عمل رش

 کشتن به را خودش داشت من جان نجات بخاطر

 . داد می

.  گرفتم را خود تصمیم و شدم بلند جایم از

 شلوارم کمری از را بود داده من به که ای اسلحه



 های نرده میان از و ایستادم.  کشیدم بیرون

 هدف مورد را سرگرد که تکشان تک به تراس

.  کردم شلیک دیدند نمی مرا و بودند داده قرار

 که نازکی دل و حساس دختر!!  زمانی پاییز!!  من

 داشت حاال ، بکشد را ای مورچه توانست نمی

 بخاطر فقط و فقط هم آن!  کشت می آدم

 به که بودم یافته را توان این چطور!  امیرعلی

 اینکه بدون و کنم شلیک زنده آدمهای آن سمت

 وسط باشند داشته خطایی ترین کوچک تیرهایم

 بیاورد درشان پا از و بنشیند هایشان سینه و قلب

 !  بس و دانست می خدا فقط ،

 تا را لحظه آن و شب آن بتوانم که ندارد امکان

.  بود خارج توصیف از.  کنم فراموش عمرم آخر

!  دادن جان شبیه چیزی.  بود مرگ شبیه چیزی



 نجات برای.  کردم را اینکار من اما!  مردن شبیه

 ! دارد دوستم بود گفته آنکه جان

 را نفر هفت و کردم شلیک تیرم هفت از تیر هفت

 زمان همین در درست و.  انداختم زمین روی

 : میزد داد که شنیدم را کسی صدای

 

 ! کنین فرار.  خونه تو ریختن مامورا!  مامورا-

 

 حال در هرچه و زمان و مکان به توجه بی من و

 تراس های نرده از را خودم ، بود افتادن اتفاق

 خون در غرق علیِ امیر سروقت به و کشیدم باال

.  گرفتم بغل را سرش و نشستم کنارش.  رفتم

!  خدایا!  خدایا وای!  بود بسته هایش چشم



 آن در که بودم من این و.  بود بسته هایش چشم

 با … دلم ته ته از … وجودم تمام با لحظه

 … هایم ضجه و ها اشک میان در … فریادهایم

 ! زدم صدا را خدایم
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 اذیتم اتاق نور.  کردم باز را هایم چشم زحمت به

 مادرم.  رفت می و آمد می پرستاری.  کرد می

 می نگاهم و بود گرفته دست در را دستم نگران

 کمی ، کنارش.  ریخت می اشک صدا بی و کرد

 ایستاده اشک از پر چشمانی با مارال تر طرف آن

 هجوم مغزم به آمده پیش اتفاقات تمام.  بود

 به چشمانم با.  نداشتم زدن حرف نای.  آوردند

 ناامیدی و گشتم می ام داشتنی دوست اویِ دنبال

 می فرو قلبم در تمام قصاوتِ با را هایش چنگال



 طرف این.  چرخاندم را سرم سختی به.  کرد

.  کرد می نگاهم نگران و بود ایستاده ماهان تخت

 انگار.  رفت می هم ام صدقه قربان گمانم به

 سرگرد پس اما.  داشت دست در نیز را دستم

 نبود؟ من پیش چرا دیدمش؟ نمی چرا ؟ بود کجا

 اصوات اما.  زدم هم بر را لبهایم مادرم به رو

.  بپرسم سرگرد از خواستم می.  شد نمی خارج

 برایم او از باید که فهمید نمی کسی چرا آخر

 آید؟ می دیدنم به کی و کجاست اینکه.  بگوید

 ، بزنند من به حرفی هیچ اینکه بدون که آمد یادم

 گذاشته آمبوالنس در و بودند کرده بلند را او

 زاری و گریه و بودم زده ضجه آنقدر من و بودند

 . بودم رفته حال از که بودم کرده



 

 ابهتش و داشت تن به نظامی لباس که مردی

 او.  شدند اتاق وارد پدرم همراه به بود چشمگیر

 کجا من نظامیِ مردِ پس.  نبود من سرگردِ که

 بود؟ رفته

 رها ترسناکم و موهوم افکار از مرا پدرم صدای

 . ساخت

 

.  هستن یاری سرهنگ ایشون.  جان پاییز-

 باهات خواستن می.  نادرشاهی سرگرد مافوق

 ! کنن صحبت

 



 من با.  دوختم او به را مضطربم و نگران چشمان

 مرد از سرگردم؟ از بگوید؟ ازچه کند؟ صحبت

 و شده چه گفت نمی کسی که ام نظامی

  کجاست؟

 در قلبم زند؟ نمی حرف مرد این چرا پس!  خدایا

 ندارد تپشی دیگر قلبم.  است ایستادن ی آستانه

 !؟ تپد می قلب این هم سرگرد بدون مگر. 

 لبانم بر کلماتی و گرفتم جانی کجا از دانم نمی

 گوش به ام حنجره از اصوات و گشت جاری

 :رسید

 کجاست؟ … سرگرد…سر-

 



 دفاع ها قهرمان مثل که شنیدم.  دخترم خوبی-

 عمل کشته کار نظامی یک مثل که شنیدم.  کردی

!  جسارت و شهامت این به مریزاد دست.  کردی

 ما و بودی نظامی کاش ای.  کنم می تحسینت

.  کنیم تقدیر ازت درجه اعطای با تونستیم می

 کار دستور در که بود سال چند گروه این انهدام

 موقع به العمل عکس دونی می.  داشت قرار ما

 و انداخت جلو اهدافمون پیشبرد در رو ما چقدر تو

 بتونیم تلفات کمترین با و تر سریع کرد کمکمون

 کنیم؟ دستگیرشون

 

 که کلماتی تمام میان از ؟ تلفات کمترین با گفت

 خودنمایی مغزم در جمله یک همین راند زبان بر



 این جزو سرگردم نکند تلفات؟ کمترین با. میکرد

 !؟ کنم چه من باشد اگر ؟ باشد کمترین

 

 می مرد این آیا.  کشیدم گلویم روی را دستم

 سوال و زدن حرف ، لحظات این در دانست

 اینقدر که هست سخت من برای چقدر پرسیدن

 میرم می دارم میدانست آیا ؟ رفت می حاشیه به

 خونسرد اینقدر و ، نگفتنش سرگرد ی درباره از

 کرد نمی درک چرا مرد این ؟ بود ایستاده مقابلم

 تعاریف این از کلمه یک حتی خواهم نمی من

 می فقط و فقط من فهمید نمی چرا.  رابشنوم

 ! ام داشتنی دوست اویِ از.  بشنوم او از خواهم

 



 شده؟ چی …سرگرد-

 

 نکن گوش حرف و سرتق نادرشاهی سرگرد به-

.  کنم می اش درجه خلع کال بره اگه بودم گفته

 اون توی بره تنهایی نداره حق بودم گفته بهش

 ! خودکشیه با مساوی رفتن تنهایی که.  خونه

 

 چرا ؟ گفت نمی را مطلب اصل چرا!  من خدای

 قلب با کرد؟ می بازی روانم و روح با داشت

 ! ام بیچاره

 



 این مورد در فعال خواست پدرت.  دخترم ببین-

 باید تو من بنظر اما.  نزنیم حرف باهات موضوع

 ! بدونی

 

 بلند جایم از خواستم.  کردم نگاهش هراسان

 بلند بتوانم تا زدم چنگ را پدرم بازوی.  شوم

.  بخواباند دوباره مرا خواست حسام بابا.  شوم

 چشمان میخ چشمانم درحالیکه و کردم مقاومت

 زده حلقه آن در اشک و بود شده یاری سرهنگ

 شاهد ماهان که موضوع این به اینکه بدون ، بود

 ، باشم داشته توجهی هست لحظات این تمام

 :گفتم گونه التماس

 



 رو تو شده؟ چی امیرعلی… بگید… خدا رو تو-

 بگید کنم می التماس ؟ خوبه حالش … بگید خدا

 من … باشه شده چیزیش… اگه… اگه ؟ سالمه

 کنم؟ چیکار من …

 

 : گفت پدرم

 اونم.  دخترم باش آروم.  پاییز باش آروم-

 … فقط.  بیمارستان همین توی. هینجاست

 

 : کشیدم فریاد و  زدم جیغ

 چی؟ فقط بگو بابا؟ چی فقط چی؟ فقط-

 



 : گفت یاری سرهنگ. گریستم دلم ته از و

 پیدا نجات مرگ خطر از.  دخترم نباش نگران-

 بود پوشیده عملیات مخصوص لباس چون.  کرده

 شکمش و سینه و قلب به تیر ، بود گلوله ضد و

 رو خدا ، جنبیدی زود تو چون و.  نکرده اصابت

 ، نشده وارد آسیبی هم صورتش و سر به شکر

 ! شدن بارون تیر … پاهاش و ها دست منتها

 

 امیر!  بود زنده من امیر!  زد نمی قلبم!  رفت قلبم

.  بود ام قدمی چند در بیمارستان همین در من

 . بود دیده آسیب من امیر

 



 دست روی اورژانسی عمل تا چهار دکترا حاال تا-

 موفقیت شکر رو خدا.  دادن انجام پاهاش و ها

 که … هاش دست از یکی … بجز بوده آمیز

 د احتمال

 

 … داره احتمال … اره

 

 گفت ناراحتی با پدرم.  دهد ادامه نتوانست دیگر

: 

 ! بده دست از … دستاشو از یکی داره احتمال-

 



 درآغوش خبر این از وارده فشار اثر در من و

 رفتم حال از دومرتبه هایم ضجه درمیان و مادرم

. 

 

* 

 

 از حاصل لرزش با همراه خواندن قرآن صدای

 داد می روحم به عجیبی آرامش جان خانم  اشکِ

 دست در را دستش و بودم نشسته کنارش. 

 دست روی که بود عملی آخرین این. بودم گرفته

 گذشت منتظر باید بعد و. دادند می انجام سرگرد

 بهبود به شروع دستش ببینیم تا ماندیم می زمان

 نبود ای چاره دیگر ، نه اگر که.  نه یا کرد خواهد



 سوراخ قلبم فکرش از حتی!  خدایا آه … باید و

 ی همه بانی و باعث که فکر این.  شد می سوراخ

 چنبره قلبم دور ماری مثل ، بودم من اتفاقات این

 هنوز ، شب آن از بعد.  فشرد می را آن و بود زده

 پدرم و نبود روبراه حالش.  بودم ندیده را سرگرد

 از شدنم مرخص از بعد بود نداده اجازه

 بد حالم دوباره گفت می.  ببینم را او بیمارستان

 را او بود کندنی جان هر به امروز اما.  شود می

 به رادان و روشنک همراه به و بودم کرده راضی

 .  بودم آمده بیمارستان

 

 نمی را دلیلش.  بود سرسنگین من با ماهان

 که بالیی اینهمه از بعد داشتم انتظار.  دانستم



 محلی بی از حاصل های رنجش ، بود آمده سرم

 او اما.  کند درکم کمی و بگیرد نادیده را قبلم های

 گفت می مارال.  بود شده دیگر ماهان یک انگار

 تمام و ام گفته سرگرد سرگرد مدت این بس از

 از و بوده اش سالمتی و او پی حواسم و هوش

 هر ، ام کرده زاری و گریه حالش بخاطر بس

 حال و حس همین بود ماهان جای دیگری کس

 باعث احتماال رفتارم گفت می مارال.  داشت را

 حساس سرگرد به نسبت و بیفتد شک به او شده

 باز ، اما و ترساند می مرا ماهان سرد رفتار.  شود

 تمرکز او روی حاضر حال در نمیتوانستم من هم

 جز ها روز این ، سرگرد روز و حال با.  کنم

 . نبود مهم برایم دیگری چیز هیچ ، او سالمتی

 



 تازه ، آوردند در ریکاوری اتاق از که را سرگرد

!  ام بیچاره دل!  دلم آخ.  دیدمش هفته دو از بعد

 زور از داشت دلم حاال و ببینمش بودند نگذاشته

 بی اشک و کوبید می سینه به را خود دلتنگی

 از برهانی و دلیل هیچ بی ، معطلی بی ، محابا

 بود بسته چشمانش.  شد می سرازیر هایم چشم

 با ها وقت خیلی که سبزش زیبای چشمان. 

 دستش.  بود بسته زد می حرف من با ها همان

 برای که بود همانی ، مرد این.  بود پیچی باند

 جانش و توان و نفس آخرین تا جانم نجات

 چقدر بود یافته مرا وقتی که همان.  بود جنگیده

 چه شب آن که همان.  کرد می شکر را خدا

 من به هایی حرف چه و بود کرده هایی ناپرهیزی

 اش جزء به جزء که کلماتی و ها حرف.  بود زده



 اینها و کردم می دوره هفته دو این تمام در را

 سخت شرایط این در که بود هایی یادآوری تنها

 میتوانستم مگر.  آورد می لبانم به لبخند بحرانی و

 در اش نجواگونه و آرام صدای آن با که لحظه آن

 کنم؟ فراموش را " دارم دوستت":  گفت گوشم

 گوشم در عمرم آخر تا صدایش.  نداشت امکان

 این به خواستم نمی من و.  انداخت می طنیم

 گفتنش دارم دوستت مقابل در قلبم که مساله

.  کنم فکر شد دیوانه قدر چه و کرد سقوط چقدر

.  بودم متعهد دیگری فرد به ، چون خواستم نمی

 تعهدم به بود نزدیک پیش وقت چند همین چون

 بس عمرم آخر تا برای درد همین و کنم خیانت

 ! بود



 دور از من و بودند کرده اش دوره اش خانواده

 را دهانم جلو دست با.  کردم می تماشایش

.  ندارد بر را آفاق ام گریه صدای تا بودم گرفته

 که بود من مهربانِ و هیبت با و صالبت با اویِ

 آخرین تا که.  بود افتاده تخت آن روی اینطور

 و خشن نظامیِ مرد.  بود جنگیده برایم توانش

 ! من مهربان

 روز چند تا که زنده آدمهای به کردن شلیک درد

 و نبودن درد ، طرف یک دیدم می را کابوسشان

 کننده دلگرم صدای نشنیدن و سرگرد نداشتن

 می دیوانه مرا داشت و بود قضیه دیگر طرف اش

 .  کرد



 در سرگرد و بودند کرده منتقل بخش به را او

.  برد می سر به عمل از بعد بیداری و خواب

 کردم می سعی و بودم ایستاده اتاقش ی گوشه

.  نبرم را خود آبروی این از بیشتر و نریزم اشک

.  کردم می نگاهش غمگین.  کردم می نگاهش

 افتاد می دستش برای اتفاقی اگر دانستم نمی

 چشمانش الی.  نه یا ببخشم را خود توانستم می

 یافت که مرا.  چرخاند اتاق در و کرد باز را

 به کرد شروع و. زد استُپ رویم چشمانش

 و نگریست و نگریست مرا!  من تماشای

 متوجه را همه داشت کم کم که آنقدر!  نگریست

 نمی سیر سرگرد.  کرد می خیره های نگاه این

 خجالت از داشتم درحالیکه من و.  دیدنم از شد

 تاب را نگریستنش از زیاد حجم این و مردم می



 چشمهایش. بودم شده پاچه دست ، آوردم نمی

 اتاق آن در هیچکس من جز و زد می حرف من با

 با داشت.  فهمید نمی را نگاهش حرف معنای

 و رفت می باالیم و قد ی صدقه قربان چشمانش

.  کرد می شکر کنارش در بودنم بخاطر را خدا

 می عشق و کرد می محبت چشمانش با داشت

 از و داد می عشق چشمانش با داشت.  ورزید

 می لذت اش خانواده جمع در و اتاق آن در بودنم

 می چشمهایش ، اما بود جدی اش چهره.  برد

 رقصیدند می وار تحسین چشمهایش و خندیدند

 تختش کنار رادان که دیدم!  پایم سرتا روی

 چیز و رفت

 



 گفت می داشت.  کردم خوانی لب.  گفت او به ی

 ، چشمات با خوردی رو مردم دختر ، دیگه بسه"

 اینقدر بسه ، کنه چیکار نمیدونه خجالت از بیچاره

 " نکن معذبش

 می جرئت به.  خندید زحمت به سرگرد و

 اش لحظه آن ی خنده که بخورم قسم توانستم

 . کردم نمی عوض هم دنیا تمام با را

 از بعد و رسیدند راه از عیادت برای مادرم و پدر

. رسیدند هم ماهان … و مانی و مارال ها آن

 از داشت بدی حس دلم.  ریخت فرو دلم!  ماهان

 بخصوص.  سرگرد کنار و اتاق این در حضورش

 و بد خیلی و.  بود کینه و خشم از پر چشمانش که

 چه برای بود آمده آخر.  نگریست می مرا غیظ با



 و مادرم و پدر.  ریخت می چشمانم از نگرانی ؟

 ماهان و رفتند سرگرد تخت کنار مانی و مارال

 .ایستاد کنارم

 

 شده چیزی!  باشه خیر. جان ماهان سالم-

 اومدی؟

 

 از نباید اومدنم؟ از ناراحتی اومدم؟ می نباید-

 کردم؟ می تشکر شده نامزدم ناجی که کسی

 خطر به من نامزد بخاطر عزیزشو جون که کسی

 ؟ انداخته

 



 اینقدر ماهان؟ زنی می حرف اینجوری چرا-

 ؟ کینه از پر و عصبی

 

 اومدم ؟ میگم بیراه زنم؟ می حرف چجوری مگه-

 باید!  پیشش بریم بیا!  همین کنم تشکر ازش

 . کنیم تشکر ازش

 

 . کردم مقاومت.  گرفت را دستم و

 از تازه.  نیست وقتش االن!  ماهان کن بس-

 .  دیگه وقت یه برای بذار. اومده بیرون عمل اتاق

 

 ! وقتشه االن دقیقا اتفاقا-



 

 سکته داشتم بود افتاده جانم به که اضطرابی از

 مادرم و پدر ، تر طرف آن کمی.  کردم می

 در و شدند سرگرد مادر و پدر با صحبت مشغول

 کس سینا و مانی و مارال جز ، سرگرد تخت کنار

 مقابل درست ماهان.  نداشت حضور دیگری

 سرگرد نگاه که جوری.  ایستاد سرگرد تخت

 مرا اضطراب با مارال.  بود ما بر مسلط دقیقا

 صدایم در را هایم نگرانی تمام من و نگریست

 : گفتم سرگرد به رو و ریختم

 

 . شیم می مرخص اجازتون با ما خب-

 



 سرگرد چشم در چشم و گرفت مرا دست ماهان

 : گفت توزانه کینه نگاه همان با ،

 

 ! هنوز که زوده.  اومدیم تازه-

 

 به را دستش سرگرد های چشم جلو درحالیکه و

 می خود به بیشتر مرا و داد می سر پهلویم سمت

 دست در را دستم دیگرش دست با و چسباند

 را دستم پشت شصتش انگشت با و بود گرفته

 : گفت ، ببیند او که کرد می نوازش جوری

 

 



 تشکر شما از اومدم!  نادرشاهی سرگرد جناب-

 گوشم به. دادید نجات نامزدمو جون که کنم

 مرگ پای تا و کردید هایی جانفشانی چه رسیده

 جای ای دیگه هرکس شاید.  برگشتید و رفتید

 دست از فقط اینکار.  کرد نمی اینکارو بود شما

 ! اومد می بر پاییز برای شما

 

 جمع را ریخته هم به اوضاع خواست می که مانی

 : گفت کند جور و

 شاید کنی می صحبت اینجوری.  جان ماهان-

 اینه ماهان منظور.  کنن بد برداشت سرگرد جناب

 … که

 



 . برسونم نظرش و سمع به خودم منظورمو بذار-

 

 کینه از پر لحنی و توصیف قابل غیر خشمی با بعد

 : گفت و زد زل سرگرد چشمان در نفرت و

 

 پاییز برای شما که کارایی میگم دارم من-

 انجام ای دیگه شخصی محافظ هیچ رو کردین

 شخصی محافظ یک از کسی اصال.  ده نمی

 ! بده کشتن به خودشو که نداره انتظاری همچین

 

 : گفت آرام و زد تشر مارال



 رو ما پاییزِ اون ، هردلیلی به حاال!  ماهان بسه-

 بس لطفا.  انداخته خطر به جونشو و داده نجات

 ! ها خانواده جلو زشته.  نیست جاش اینجا ، کن

 

 و ناتوانی از داشت.  نبود بردار دست ماهان اما

 تا کرد می استفاده سرگرد عمل از بعد حالیِ بی

 هم عادی حالت در نمیدانم.  بزند را هایش حرف

 سخن دادِ و بایستد او مقابل اینطور داشت جرئت

 : گفت و زد پوزخندی!  یانه دهد

 

 کردی؟ من نامزد حق در هایی لطف چه دیگه-

 ازشون من که کردی غلطایی چه دیگه بگو ها؟

 ! اطالعم بی



 

 : گفتم آرام صدایی و عصبانیت با

 . بریم بیا!  کن تمومش!  ماهان کن بس-

 

 نگاهم بیشتری خشم با و تر عصبانی ماهان اما

 از پر و ترسیده منِ دست که همانطور بعد. کرد

 به بود گرفته خشونت با را وحشت و اضطراب

 لباس ی یقه و شد تر نزدیک سرگرد

 جوری ، بلند صدایی با و گرفت را بیمارستانش

 داد بشنوند اش خانواده ی همه و اتاق ی همه که

 :  کشید

 



 کم یه!  شرف بی بردار من نامزد سر از دست-

 ! باش داشته شرافت

 

 مرگباری سکوت در اتاق!  من خدای!  من خدای

 از تر حال بی و تر ناتوان سرگرد و بود رفته فرو

 و خجالت از.  بگوید را پاسخش بتواند که بود آن

 آب سرگرد ی خانواده جلو خواستم می شرم

!  شدم خفیف و خار.  زمین توی بروم و شوم

 خانواده جلو هم را سرگرد آبروی!  رفت آبرویم

 !  برد اش

 را خود زهر و کرد را خود کار اینکه از بعد ماهان

 را دستم ، ریخت خواست می دلش که طور آن



 که چیزی آخرین و برد بیرون اتاق از مرا و کشید

 . بود پدرم تاسف و افسوس از پر نگاه دیدم
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 و برد بیرون اتاق از مرا و کشید را دستم ماهان

 و افسوس از پر نگاه  دیدم که چیزی آخرین

 . بود پدرم تاسف

 را دستم اتومبیلش کنار.  کشاند اتومبیلش تا مرا

 سرش بر و کشیدم بیرون دستش از سختی به

 : کشیدم فریاد

 

 بود؟ زشتی رفتار چه این!  ماهان زدی گند-

 بدی خیلی!  بخشمت نمی.  بردی منو آبروی

 جونشو اون ؟ بکنی اینکارو تونستی چطور.  خیلی

 عملیه چندمین این.  انداخته خطر به من خاطر به

 مرخصش تونن نمی دکترا.  میده انجام داره که

 شده وارد بهش که هایی آسیب که بس از کنن



 بیمارستان اون توی ، دکترا دست زیر ، زیاده

 چند.  ده می جون داره عمل اتاق اون توی لعنتی

 بستی ؟ بینی نمی رو اینا.  گرفته بیهوشی بار

 و پدر جلو اومد دلت چطور اصال ؟ چشماتو

 روزشونو و حال بزنی؟ رو حرفا این مادرش

 خاطر به تنشون ی پاره ، پسرشون ؟که ندیدی

 روز و حال اون توی و تخت اون روی تو نامزد

 ؟ شدی مزخرف اینقدر حاال تا کی از ؟ افتاده

 

 : گفت و زد پوزخندی

 فکر ؟ خریت به زدی رو خودت تو! ؟ من نامزد-

 ؟ خرن تو مثل هم همه کردی

 



 باشه حواست! ؟ ماهان زدنه حرف طرز چه این-

 گی؟ می داری چی

 

 که بود ها حرف این از تر عصبانی ماهان اما

 مرا و گرفت را بازویم خشونت با.  کند دلجویی

 خودم درحالیکه. کرد پرت ماشین داخل به تقریبا

 هیبت بودم کرده جمع صندلی روی ترس از را

 در مقابلم که دیدم سرم باالی را ترسناکش

 چشمانش از و بود ایستاده اتومبیل درِ چهارچوب

 چشمانی با.  نباختم را قافیه.  بارید می آتش

 : گفتم ترسیده و شده درشت

 



 منو آبروی ؟ کنی می اینجوری ؟چرا ماهان چته-

 ؟ هستی هم طلبکار ، بردی بقیه و خانوادم جلو

 

 کنم می کنترل خودمو دارم خیلی!  باش ساکت-

 چیزا خیلی باید.  نزن حرف کلمه یک پس!  پاییز

 در مونده مسکوت اتفاقات از خیلی.  بشه روشن

!  بشه فاش باید اطالعم بی ازش من که گذشته

 تو و.  هست مرتیکه این مورد در که اتفاقاتی

 !  کنی می تعریف من برای همشو امروز

 

 دیوانه ماهان.  بست شدت به را اتومبیل در و

 اینگونه را او حاال تا!  بود زده سرش به!  بود شده

 صورتش و بود قرمز چشمانش.  بودم ندیده



. ترساند می مرا بدجور!  ازخشم پر و برافروخته

 و خشم.  نبود عاقل آدم یک رفتار ، رفتارش

.  بارید می رویش و سر از عصبانیت و حرص

 استارت معطلی بی. نشست اتومبیل فرمان پشت

 جیغ با ماشین. فشرد پدال روی را پایش و زد

 گفتم ترسیده.  شد کنده جایش از خراشی گوش

: 

 

 کشتنمون به.  باش آروم ؟ ماهان شدی دیوونه-

 می رو چی ؟ بگم بهت باید چی من آخه!  دی می

 ؟ بشنوی من از خوای

 



 مکانی در.  بود کرده سکوت.  گفت نمی هیچ

 خیابان ی گوشه ، فرعی خیابان یک در تر خلوت

 خود اعصاب بر کرد می سعی داشت.  ایستاد

 به احتماال و بزند حرف بتواند تا باشد مسلط

 درشت چشمان. کرد نگاهم.  بکشد استنطاقم

 همیشه از حاال که را زیبایش و رنگ میشی

 دوخت ام زده وحشت چشمان به بود تر ترسناک

 می کنترل را خود سختی به بود معلوم درحالیکه و

 : گفت کند

 

!  پاییز باشم مسلط خودم به کنم می سعی دارم-

 باهات حقته که اونجوری کنم می سعی دارم

 هرچیزی بگو و کن باز دهنتو پس.  نکنم برخورد



 قبال باید تو و صفته بی ی مرتیکه اون مورد در که

 مخفی من از که هرچیزی بگو.  گفتی می بهم

 ! منتظرم من.  کردی

 

 رو چی من بگم؟ بهت باید رو چی من … آخه-

 چیز همه به تو چرا ؟ باشم کرده مخفی تونم می

 اینقدر شدی؟ اینجوری چرا ؟ ماهان داری شک

 بی اینقدر!  وحشی و عصبی اینقدر!  ترسناک

 انگار نه انگار.  بشناسمت نمیتونم اصال!  مالحظه

 من که انگار نه انگار!  ای گذشته ماهان همون که

!  کن نگاه آینه توی خودتو دقیقه یه!  پاییزتم

 من اصال.  ترسونی می منو داری!  چشماتو ببین

 . خونمون برم خوام می …



 

 نگاهم برزخی چشمان همان با.  چرخید سمتم به

 بود نفرت و ناامیدی از پر که ها چشم همان.  کرد

 و زد پوزخندی!  خوردن دست رو بدِ حس از پر. 

 : گفت

 

 من پاییز حاال تا کی از! ؟ من پاییزِ! ؟ من پاییزِ-

 است غریبه پشت هفت که مردی یه برای

 و در به خودشو و کنه می زاری گریه اینجوری

 یه با من پاییز حاال تا کی از ؟ کوبه می دیوار

 حاال تا کی از ؟ نزدیکه و صمیمی اینقدر غریبه

 و کرده پر گذشتتو کل شخصیت بی کثافتِ اون

 ؟ موندم خبر بی احمق منِ



 

 خبر با زندگیم توی اون حضور از که اومدی کی-

 ؟ دیدنم به اومدی یکبار ؟ بفهمی که ؟ بشی

 چی بدبخت پاییز گفتی سال پنج این توی یکبار

 فکر یکبار حتی تو ؟ تنهاییاش توی کشه می

 یه به منو داری ندیدنت با ، نیومدنت با نکردی

 ! کنی می تبدیل روانی و افسرده آدم

 

 تو و من اما.  دونی می بهتر که خودت. نتونستم-

 می حرف هم با ، کردیم می چت هم با اینهمه

 گفتی بهم  حرفامون توی کی المصب توی.  زدیم

 ؟ گذرونی می اون با تو کوفتی وقت کل

 



 : گفتم و زدم پوزخندی

.  کردی می بزور هم چت دیگه که آخریا این-

 دو من با اومد می یادت بزور هم بار یه ای هفته

 . بزنی حرف کلمه

 

 : گفت عصبی

 با وقتتو بخوای که میشه دلیل اینا!  دیگه بسه-

 ب اون

 

 ؟ کنه پر ذهنتو و فکر کل اینجوری که ؟ گذرونی

 ؟ باشه داشته بودن صاحب ادعای اینجوری که

 محافظ کرده اونو که!  مقصره پدرت تو از بیشتر

 فرسته می منو!  است مسخره واقعا!  تو شخصی



 اون و باشم دور ازت اینهمه تا دیگه کشور یه به

!  کنه می نزدیک بهت رو دیگه مرد یه وقت

 ! خطه هفت افعی یه پدرت

 حق. ماهان کن صحبت درست پدرم راجب-

 ! کنی توهین بهش نداری

 

 اینکه با میدانست همیشه.  کرد نگاهم عصبی

 قرمز خط پدرم اما ندارم قبول را پدرم کارهای

.   کند توهین او به ندارد حق کس هیچ و است من

 : گفت خشم با باز

 

 !  ندادی هنوز سوالمو جوابم-

 



 وحشتناک غول یه ذهنت توی سرگرد از تو-

 کمکم خواسته فقط همیشه اون.  ماهان ساختی

 ! همین.  کنه

 

 نفرت با.  سایید هم بر خشم از را هایش دندان

 سوالش با را آخر کاری ی ضربه و و کرد نگاهم

 : کرد وارد روانم و روح به

 

 !؟ بوسیدیش حاال تا-

 

 نگاهش مبهوت و مات.  ایستاد انگار … قلبم

 کرده شک چیزی چه به تو!  ماهان آخ.  کردم

  ای؟



 شده هایم شب و روز تمام کابوس که چیزی به

 در را کردن خیانت حس که چیزی به ؟ است

 بار هزار من ماهان ؟ است دوانده ریشه وجودم

 اینکه بخاطر هم آن ، مُردم خاطره این با

 ام بوسه اولین بخواهم که آن بدون و ناخودآگاه

 را دومی شمال در هم بعد و.  بودم شریک او با را

 خدا از بارها و بارها من!  ماهان دانی نمی تو! 

 برایم خاطرات این که بس ام کرده مردن طلب

 که ، خاطره این جنسِ خودِ نه.  بودند آور زجر

 از من قلب که هست ناخودآگاه قسم بخدا

 لحظه همان در من و شود می شاد اش یادآوری

 خیانتی حس از بلکه ، بزنم دار را قلبم میخواهم

 مرا!  کشم می زجر نهفته خاطره این پشت که

 !  ببخش مرا!  ماهان ببخش



 

 این! ؟ ماهان میگی داری چی تو … من … من-

 ؟ آوردی در کجا از دیگه رو حرفا

 

 خشونت با را رویم و گرفت دستش با را ام فک

 خود جلو که اویی!  خدایا.  چرخاند خود سمت به

 که بود خشمگینی اژدهای.  نبود ماهان دیدم می

 و شکستن هم در و غرش ی آماده لحظه هر

 چشم وای!  هایش چشم.  بود من سوزاندن

 و!  قرمز گوی دو!  آتش ی گلوله دو!  هایش

 ، بود سوزی آتش ی کوره همچون صورتش

 !  برافروخته و ملتهب



 آخم صدای. داد می فشار انگشتانش میان را فکم

 میان از.  کرد می خوردشان داشت.  رفت باال

 : غرید هایش دندان

 

 کنی می مِن مِن چرا!  نه گی نمی شهامت با چرا-

 ! ؟ پاییز

 

 :کشید فریاد وجودش عمق از و

 بی بده جواب ؟ کثافت لعنتی بده منو جواب-

 !؟ بوسیدی عوضیو اون حاال تا گفتم!  رو و چشم

 



.  شد سرازیر چشمانم از جویباری چون اشک

 کنار در … من!  ماهان بگویم چه تو به من آخر

 او آغوش به تو وفایی بی غم از… رودخانه آن

 اما … خواستم نمی… من … بودم برده پناه

 نبود قصد از میخورم قسم ؟ شد چه دانم نمی…

... 

 پس. زد می حرف ذهنم و.  بود بسته دهانم اما

 و خواند نمی هایم چشم از را حرفهایم ماهان چرا

 آه زد؟ نمی حرف من با هایم چشم با سرگرد مثل

 شرایط این در حتی داشتم باز!  من خدای

 ! کردم می مقایسه باهم را دو این ، بحرانی

 



 اما. درد از مردم می داشتم.  کرد رها را ام فک

 ! بود بیشتر قلبم درد

 اما.  است کرده رهایم و آمده کوتاه کردم خیال

 از را این.  کردم می اشتباه.  بود باطلی خیال

 خشمی با که وقتی.  فهمیدم اش بعدی ی جمله

 در را بازوهایم و زد خیمه رویم کنترل غیرقابل

 : گفت شمرده شمرده و فشرد انگشتانش میان

 

 حرف االن اگه پاییز کشمت می میخورم قسم-

 ! لعنتی نگی من به رو حقیقت و نزنی

 

 تا و کشید ام گونه روی را دستانش از یکی بعد

 را نفسم راه ناگهان… و داد سر گلویم روی



 نمی حتی من و کرد می ام خفه داشت.  بست

 را خود تن تمام چون بزنم پا و دست توانستم

 می را گلویم که همانطور.  بود انداخته من روی

 : زد پچ گوشم توی فشرد

 

 !؟ نه یا بوسیدین رو همدیگه حاال تا بگو بهم-

 

 را گلویم داد نشانم را زهرچشمش اینکه از بعد و

 پی در پی های سرفه.  شد بلند رویم از و کرد رها

 نفسم بود نزدیک. داد می وخیمم حال از نشان ام

 !! بود شده دیوانه ماهان.  بگیرد را

 



 بی لعنتیِ نگرفتم نفستو راه دوباره تا پاییز بگو-

 ! چیز همه

 

 : کشید داد سرم و

 ! لعنتی بگو-

 

 از ، هایم ضجه و ها گریه های های میان در من و

 روی از ، بیچارگی و ناچاری روی از ، درد روی

 تکان مثبت ی نشانه به را سرم ، یاس و بدبختی

 را مردی ریختن فرو ، چشمانم مقابل در و!  دادم

 مردی.  بود االنم تا کودکی دوران همراهِ که دیدم

 فقط بود قرار!  بس و بمانم او برای بود قرار که

 اول مرد بود قرار که مردی!  بس و باشم او برای



 میان در.  کردم نگاهش.  باشد ام زندگی آخر و

 شانه.  بود شکسته.  کرد نمی نگاهم!  هایم اشک

 روی درد از کوهی انگار.  بود شده خم هایش

 ، درد از عظیم حجم همان با.  بود هایش شانه

 است کشنده مرد یک برای دانستم می که دردی

 : زدم هق.  نگریست می را روبرویش ،

 

 ! ماهان-

 

 !؟ چندبار-

 

 . کردم نگاهش گریان و متعجب



 چی؟-

 

 : گفت قبل از تر شمرده

 بوسیدین؟ همو بار چند گفتم-

 

 دلیلشو بذار … بدم توضیح برات بذار… بذار-

 … من … بگم برات

 

 بار؟ چند بگو فقط!  شو خفه!  پاییز شو خفه-

 

 اشک میان در

 



 : گفتم بیچاره و آرام ، هایم

 ! بار دو … دو-

 

 باور خشمی و شدت با سنگینش دست پشت و

 و کرد فواره خون.  نشست لبهایم روی نکردنی

!  پیچید بدنم سرتاسر در درد و.  شد پاره لبهایم

 سزای این.  بود حقم اینها از بیشتر!  بود حقم

 حاال ، ماند نمی وفادار تعهدش به که بود کسی

 می مجازات اینها از بیشتر باید!  دلیلی هر به

 داشت حق که بخدا.  داشت حق ماهان.   شدم

.  بشکند هم در اینگونه ، بریزد فرو هم در اینگونه

 . کند تنبیه مرا اینگونه و



 حس بی درد از صورتم!  صدا بی.  گریستم می

 و ساکت ماهان و. بود خون از پر دهانم.  بود شده

 فکر داشت.  نگریست می را اش جلو حرکت بی

 که گرفت می تصمیم داشت … شاید و کرد می

 !  کند چه من با

 نمی مرا دیگر اگر ؟ چه کرد می رهایم اگر

 از شد نمی فشرده قلبم پس چرا چه؟ خواست

 سینه ی دیواره به را خود و ، گمان و حدس این

 !؟ کوبید نمی

 

 شده خونی رنگم کرم شال تمام.  گذشت اندکی

 و خفت از پر من تمامِ!  اشکی صورتم تمام!  بود

 ! خواری



 

!  سرد!  روح بی صدایی با.  آمد صدا به باالخره

 : گفت!  زندگی از تهی

 

 حیف!  لعنتی خوادت می بدجور المصب دل این-

 از جوری ، وگرنه!  پاییز بکنم دل ازت نمیتونم که

 هرگز که انگار ، بیرون انداختمت می زندگیم

 !  نبودی

 

 از ایستاد می داشت قلبم.  کرد مکث کمی

 من و بود گرفته خودمان ی درباره که تصمیمی

 که وقتی مُردم من اما.  چیست نمیدانستم هنوز

 : گفت



 

 کنیم می ازدواج!  خارج میریم!  کن گوش خوب-

 اون میریم هم ازدواج از قبل!  خارج میریم و

 درمون مرضت و درد تا کوفتی ی مشاوره جلسات

 من با برای فقط انگار که مرضی و درد.  بشه

 !! بودنه

 

 چشم و نگاهش از ترسیدم می. کرد نگاهم و

 ماندن او با از!  بودن او با از ترسیدم می!  هایش

! 

 

 بار یک حتی و بوسیدی اونو بار دو لعنتی توئه-

 توی خودمو!  بیاری تاب منو های بوسه نتونستی



 بکوبم دیوار کدوم به سرمو و کنم خفه چاه کدوم

 منو تونه نمی و بوسیده رو دیگه یکی نامزدم که

 !؟ ها ، ببوسه

 

 … کن تمومش … کنم می خواهش … ماهان-

 

 زنده آدم میشه مگه ؟ داره هم تمومی مگه-

 رو دیگه یکی نامزدش بشنوه وقتی بمونه

 ببرم کجا به رو غیرتی به و رسوایی این بوسیده؟

 چجوری! ؟ کنم حلش خودم توی چجوری لعنتی؟

 !؟ بیام کنار باهاش

 



 من.  بود شده جمع چشمهایش در هایش اشک

 !؟ مرد این با بودم کرده چه

 

 زندگیم توی اگه که خوامت می اونقدر که حیف-

 امونت وگرنه.  مرگه با مساوی زندگیم ، نباشی

 لیاقت.  بیرون مینداختمت اردنگی با و دادم نمی

 ! همینه خیانتکار توی

 

 : گفتم هایم گریه میان در من و

 … نکن خردم این از بیشتر … ماهان نگو-

 



 شده که هم بار یک برای حتی نداری حق دیگه-

 مراسم برای زودی به!  وقت هیچ.  ببینی اونو

 برای!  کنم می ریزی برنامه مون عروسی

 جایی بریم باید.  بریم اینجا از باید!  هم رفتنمون

 خاطرات این های پاره تکه از کدوم هیچ که

 ناموس کثافت اون که جایی.  نباشه اونجا لعنتی

.  کنیم شروع اول از که جایی!  نباشه اونجا  دزد

 ! هردومون

 

 او مگر اما ؟ بود این منظورش! ؟ سرگرد بدون

 و آورم نمی تاب سرگرد بدون من نمیدانست

 !؟ میمیرم

 



 چشم حاضرم!  پاییز ببخشمت حاضرم من-

 و ببندم هات گندکاری این تمام روی

!  بیا راه باهام.  دارم شرط اما.  کنم فراموششون

 به مو و بیا رو لعنتی ی مشاوره اون جلسات تمام

!  کن خوب من به نسبت حالتو و کن اجراش مو

 وقتی.  بپذیری تنمو ، آغوشمو ، منو کن تالش

 تالش مون زندگی حفظ برای و مهمه برات ببینم

 می.  ببخشمت بتونم شاید وقت اون ، کنی می

 تونم می چطور دونم نمی واقعا من!  پاییز دونی

 بمونم زنده بوسیدی رو مرد اون تو که فکر این با

 داری من به رسیدن برای ببینم اگه!  خب اما. 

 خیانت این کنم می تالش منم ، کنی می تالش

 ! کنم فراموش رو

 



.  بود بد حالم اما.  شنیدم می من و گفت می او

 را سرگرد دیگر که بود کرده ریزی برنامه جوری

 مگر شد؟ می مگر.  باشم نداشته را او و.  نبینم

 با!  خدایا ؟ داشت امکان نداشتنش و نبودنش

 !؟ بیایم کنار چطور درد این

 

 زالویی همچون سرگرد نداشتن و ندیدن فکر

 ذره ذره و بود چسبیده قلبم به خوار خون و مکنده

 از روح ذره ذره!  گرفت می و مکید می را جانم

 ! کشت می مرا ذره ذره!  کرد می جدا تنم

 

 او از رنجور و بیچاره او از مهجور اممانده من"

 رودمی استخوانم در او از دور نیشی که گویی



 

 چشان تنهایی زهر من کشان دامن رودمی او

 رودمی نشانم دل کز نشان من از مپرس دیگر

 

 سخن نوعی هر گویند بدن از جان رفتن در

 جانم که دیدم خویشتن چشم به خود من

  "رودمی

 

 "سعدی"
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 می بیمارستان از سرگرد شدن مرخص از ماه یک

 نزد من درمانی روان شروع از ماه یک و.  گذشت

 بودم رفته جلسه هفت دقیقا!  تراپ.ک.س.ک.س



 فکرم و ذهنم روی دکتر ، جلسات این تمامی در. 

 . کرد می کردن تصور به وادار مرا و بود کرده کار

 را خودش و من ، مطب به مراجعه هنگام ماهان

 مدرکی ما از ها آن و بود کرده معرفی شوهر و زن

 بنابراین.  بودند نخواسته موضوع این بر دال

 مثل ، شوهریم و زن ما کرد می فکر دکتر چون

 زد می حرف ، کرد می برخورد ما با ها شوهر و زن

 .  کرد می مداوا و

 حالم ، شدن بهتر جای به من ، جلسه هر از بعد

 هرچه و ماهان از ، قبل از بیشتر و شد می بدتر

 می منزجر ، بود جنسی های شدن تر نزدیک

 و تر مشتاق و تر گرم هربار ماهان ولی.  شدم

 !  شد می تر دیوانه



 مدت طول در که بود کرده قدغن او برای دکتر

 تا و شود نزدیک من به درمانی روان جلسات

 باید ندهد را اجازه این دکتر خود که زمانی

 خود جلو سختی به او و.   کرد می داری خویشتن

 !  نزند ناخنک که گرفت می را

 های حرف ، مشاوره ی جلسه بار هر از بعد ماهان

 بی من نظر به و کننده تحریک خود قول به

 خیال به تا زد می من به عرف از خارج و شرمانه

 مداوایم به و کند کوتاهتر را ما بین دیوار خود

 ترم منزجر دارد که دانست نمی اما.  کند کمک

 نمی.  کند می تر خراب و بدتر را حالم و کند می

 خودش از بیشتر و بیشتر را حالم دارد که دانست

 ! زند می هم به



 ای فایده هیچ دکتر جلسات کردم می احساس

 او اما.  بودم گفته هم دکتر خود به را این.  ندارد

 فیزیکی ی مرحله به گفت می.  بود امیدوار خیلی

 و ها آموزه این تمام خود به خود برسد که

 این از مرا و آیند می کمکم به ذهنی تمرینات

 نداشتم جرئت من البته. دهند می نجات وضعیت

 این ماهانِ.  بگویم ماهان به را بدم حال و حس

 نمی را روزها این ماهانِ.  نبود مهربان روزها

 بود دکتر جلساتِ برگزاری روزهای فقط.  شناختم

 و داد می نشان خود از اخالقی خوش کمی که

 نمی یا را دیگر روزهای.  بود خریدار را نازم

 سردی به بودنمان باهم اوقاتِ تمام یا و دیدمش

 هم با اوقات در.  گذشت می هایش بداخالقی و

 شرمانه بی های حرف آن از هروقت فقط بودنمان



 دوبار یکی. داد می خرج به نرمش کمی زد می

 صحبت ی شرمانه بی طرز این به کردم اعتراض

 را زبانم و کشید رخم به را خیانتم اما ، هایش

 . بست

 

! ؟ بزنی من به حرفو این میشه روت چطور-

 که بودی تو این ، نفر دو ما بین که نرفته یادت

 که بودی تو این!  بوسیدی نامزدتو از غیر کسی

 باید تو! ؟ هست یادت ، کردی خیانت من به

 با که باشی شرمنده خیانت این بخاطر اینقدر

 پات شدم حاضر که باشی ممنونم دل و جون

 پر و عاشقونه حرفای باشه خدات از و.  وایسم

 ترش رو بخوای اینکه نه ، بشنوی منو حرارت



 من که پاییز کن شکر خداتو برو.  کنی ناز و کنی

 همچین حاضرم و عاشقتم و میخوامت هنوز

 ، زمونه و دور این توی واال.  بزنم بهت حرفایی

 قشنگ حرفای اینقدر زناشون به شوهرا حتی

 ! زنن نمی

 

 حیایی بی های حرف این کجای نمیدانستم من و

 آب خجالت از که مرا.  بود قشنگ شرمانه بی و

 و شهوت جز و بود شده کور ماهان. کرد می

 این.  دید نمی دیگری چیز ، من تن به رسیدن

 این.  بودم کرده گم را همیشگی ماهانِ ها روز

 و هوس اینهمه بین جایی من ماهانِ ها روز



 اصال را ماهان روزها این.  بود شده گم شهوت

 ! شناختم نمی

 

 . بود شده ذره یک سرگرد برای دلم ها روز این

 را صدایش حتی نداشتم اجازه که روزهایی این

 داده پیام چقدر.  بود گرفته تماس چقدر.  بشنوم

 بی اتفاق آن از بعد.  بود نگرانم چقدر.  بود

 دلش که دانستم می ، بیمارستان در شرمانه

 قول ماهان به ، اما من. داد می بدی اتفاق گواهی

 نمی اوایل که قولی.  نباشم  در او با بودم داده

.  است کشنده و آور زجر برایم چقدر دانستم

 می را جانم و کشت می مرا داشت که قولی

 !  گرفت



 می سر به جراحی از بعد نقاهت دوران در سرگرد

 هزار صد را خدا و بود داده جواب اش عمل.  برد

 که.  شد می خوب داشت دستش که شکر مرتبه

 چطور غصه این با دانستم نمی من شد نمی اگر

 ! کنم زندگی

 طرفی از و آورد نمی تاب دلش بس از سرگرد

 ، بیاید دیدنم به و شود بلند توانست نمی خودش

 خانه به مختلف های بهانه به را روشنک روز هر

 : گفت می روشنک.  فرستاد می مان ی

 

 دیگه خونتون اومدم روزا این بس از وای-

 زنی نمی هم حرف.  مامانت از کشم می خجالت

 تا بگم سرگرد به که داری دردی چه بدونم



 ی خونه نکشونه منو اینقدر و شه راحت خیالش

 ببینی؟ سرگردو خوای نمی چرا خب.  شما

 

 روزا این من ؟ ببینمش خوام نمی گفتم کی من-

 ! همین ، شلوغه سرم فقط

 

 کنم باور بتونم نداره امکان ؟ کنم باور خوای می-

 یه.  شده چیزی یه.  داری دردی یه تو!  پاییز

 . بگی خوای نمی که چیزی

 

 بود برپا جهنمی چه دلم در دانست نمی روشنک

 نمی هم خودم روز آن به تا!  سرگرد ندیدن از

 اندازه این تا نداشتنش قصدِ و ندیدنش دانستم



!  سخت خیلی!  بود سخت اما. است سخت

!  بودم نکرده اش تجربه حاال تا که سخت جوری

 نافر که جوری

 

 را نفسم که جوری!  بود ناجور که جوری!  بود م

!  تپید می ضعیف قلبم که جوری!  گرفت می

 من اما.  نداشتم هم کردن زندگی نای که جوری

 آن و کنم خیانت … تعهدم به نمیتوانستم دیگر

 . بیاورم تاب و کنم تحمل را لعنتی وجدان عذاب

 

 ، بود شده خبردار هایم بوسه از ماهان که حاال

 آورد می رویم به دائم. کرد می سرزنش مرا مدام

 چه به خواست می دانم نمی. داد می عذابم و



 دانم نمی.  کرد می ام شکنجه اینقدر که برسد

 چشم از را خود که کرد می را اش سعی تمام چرا

 می موفق داشت هم بدجور که.  بیاندازد دلم و

 می را سرگرد فقط دلم چرا دانم نمی!  شد

 ! ام بیچاره دل.  دلم آخ.  خواست

 

 آمد نمی مان ی خانه به که بود وقت خیلی ماهان

 نمی پدرم با کردن برقرار  برای تالشی حتی. 

 به بیمارستان در که افتضاحی آن بابت حتی.  کرد

 با.  بود نکرده عذرخواهی پدرم از بود آورده بار

 و ازدواج راجب مدام احواالت و حال این ی همه

 می مگر آخر.  کرد می صحبت مشترک زندگی

 مگر کرد؟ می فراهم را مقدماتش نباید مگر ؟ شد



 او ؟ نبود ما ازدواج مقدمات ، پدرم کردن راضی

 بی و تر ناتوان من و. کرد نمی کاری هیچ که

 او به را ها این بخواهم که بودم آنی از تر حوصله

 میخواست چطور او دانستم نمی من.  کنم گوشزد

 می چطور ، بپیماید را ساله صد ره شبه یک

 مقدمات ی کلیه و کند راضی را پدرم خواست

 .  کند فراهم را عروسی مراسم

 دختران همچون قاعدتا باید من حاضر حال در

 برای را خود ناپذیر وصف شوری با ، بخت دم

 اتفاق این شوق از و کردم می آماده ام عروسی

 حس اما.  بودم می شادی و مسرت در غرق زیبا

 همان.  بود شده بیوه تازه زن یک مثل من حال و

 بی قدر همان!  ذوق بی قدر همان!  ناامید قدر

 و شادی ترین کوچک بدون!  رمق بی و حوصله



 دلم من!  شدن عروس بابت ای خوشحالی

 نایم و رمقم و ام حوصله تا خواست می را سرگرد

 دوباره خوشحالیم و ام شادی و امیدم و ذوقم و

 به توانستم نمی دیگر من که کنم چه اما. برگردد

 لعنتی وجدان عذاب آن و کنم خیانت … تعهدم

 ! بیاورم تاب را

 از هایم چشم و برد نمی خوابم صبح تا ها شب

 ی دونفره عکس و سرگرد اسم و موبایل روی

 تکان بودم گذاشته تماسش آیکن روی که مان

 .  خورد نمی

 می ازواج زودتر هرچه باید!  سرم به بود زده پاک

 می تشکیل ماهان با را مشترکم زندگی و کردم

 این دام از را خود زودتر هرچه باید.  دادم



 نسبت کننده دیوانه و غریب و عجیب احساسات

 .  ساختم می رها سرگرد به

 پیام که بود ندیدنش از روز امین سی شب آخرِ

 گفته.  بیاید مان ی خانه به خواهد می بود داده

 در هنوز که او اما.  نبینتم ندارد تحمل دیگر بود

.  برد می سر به بیماری از بعد نقاهت ی دوره

 جواب نگران. بود نشده روبراه حالش هنوز

 . ماه یک از بعد ، دادم را پیامش

 

.  نیست خوب حالتون!  سرگرد نیاین خدا رو تو-

 . کنین استراحت باید

 



 زنگ دومرتبه. زدم تماس رد.  زد زنگ بالفاصله

 .داد پیام. زدم تماس رد باز.  زد

 چی بگو کلمه یک!  پاییز میشم دیوونه دارم-

 درد از بدتر درد این که کن خالصم و بگو ؟ شده

 ! نشست تنم توی که هاییه گلوله

 

 پا و دست منِ گفتم می چه آخر. ندادم جوابی

 :داد پیام دوباره!  بسته

 گهی چه آخه ؟ کرده تهدیدت ؟ کرده اذیتت-

 بگو ؟ پاییز شدی اینجوری یکدفعه تو که خورده

 ! رو عوضی منحوس اون بکشمش و بیام تا

 

 . فرستاد پیام دوباره باز و



 دونی نمی تو!  خوشگلم بگو!  عزیزدلم بگو بهم-

 و نبودنت از کشیدم چی ماه یک این توی

 قدر چه دونی نمی تو. نشنیدن صداتو و ندیدنت

 ! پاییز دونی نمی تو.  نداشتنت است کشنده

 

 خبر.  دانستم می را اینها ی همه که نداشت خبر

 و تر پریشان و بودم تر دیوانه من که نداشت

 ! تر شیدا و تر ناالن

 

 تورو.  باش خدا رو تو. خونتون میام شب فردا-

 دیوونه دارم!  ببینمت میخوام!  ببینمت بذار خدا

 فهمی؟ می.  ندیدنت از میشم

 



 چون.  بیرون بودم زده خانه از من اما فرداشب

 ببرد بیرون مرا تا بود کرده پارک کوچه سر ماهان

 و برسد سر سرگرد اینکه از داشتم وحشت من و

 بود بیمار هنوز سرگرد.  شوند روبرو هم با دو این

 شدند می درگیر اگر و فهمید نمی را این ماهان و

 . رساند می آسیب او به

 رفته سرگرد. برگرداند مرا شب دوازده ساعت

 حتی دیگر. بود آمدنم منتظر سالن در پدرم.  بود

 نداشت ای فایده و بود خسته. کرد نمی دعوایم

 نکنی گوش حرف دختر برای ولز و جلز اینهمه

 تاسف و افسوس با فقط رسیدم وقتی!  من چون

 نگاه روزها این.  شد اتاقش راهی و نگریست مرا

 چیز ، تاسف و افسوس جز هم خودم به خودم

 و مزخرف روزهای چه روزها این.  نبود دیگری



 ها روز این.  شد نمی تمام که بود زنی هم به حال

. بود کرده قهر من با قلبم. نبود خوب حالم من

 و دریغ اما.  بود من زندگی بدِ روزهای ها روز این

 تلخ و بدتر های روز چه نداشتم خبر که افسوس

 که تلخ آنقدر و بد آنقدر.  هست انتظارم در تری

 ! آمدند نمی حساب به اصال پایش روزها این

 

.  فرارسید داشتم وحشت آن از که روزی باالخره

 مثال من و بیفتد شوم اتفاق آن بود قرار که روزی

 قرار که روزی.  کنم ثابت ماهان به را وفاداریم

 هرکس و سرگرد از بیشتر کنم ثابت او به بود

 بر او ، دنیا این در دیگری

 



 تمام ماه یک او که روزی.  بس و هست مهم ایم

 و بود چیده برنامه و بود کرده ریزی برنامه برایش

 خواست می حاال و بود برده مشاوره و کالس

 ؛ آری.  کند استفاده و ببیند من در را اش نتیجه

 بود داده را فیزیکی ی رابطه تجویز دکتر باالخره

 این اجرای برای نبود مهم برایش اصال ماهان و! 

.  نه یا باشد ما بین محرمیتی ی رابطه ، دستور

 می فکر آن به مدام اواخر این من که چیزی

 ! کردم
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.  فرارسید داشتم وحشت آن از که روزی باالخره

 مثال من و بیفتد شوم اتفاق آن بود قرار که روزی

 قرار که روزی.  کنم ثابت ماهان به را وفاداریم

 هرکس و سرگرد از بیشتر کنم ثابت او به بود

.  بس و هست مهم برایم او ، دنیا این در دیگری



 ریزی برنامه برایش تمام ماه یک او که روزی

 مشاوره و کالس و بود چیده برنامه و بود کرده

 من در را اش نتیجه خواست می حاال و بود برده

 تجویز دکتر باالخره ؛ آری.  کند استفاده و ببیند

 اصال ماهان و!  بود داده را فیزیکی ی رابطه

 رابطه ، دستور این اجرای برای نبود مهم برایش

 من که چیزی.  نه یا باشد ما بین محرمیتی ی

 !  کردم می فکر آن به مدام اواخر این

 و آرامش با!  کم کم.  بود اینگونه دکتر تجویز

 حدش از پا بود داده قول ماهان!  مرحله به مرحله

 دکتر ی توصیه به بود داده قول. نگذارد فراتر

 عمل ابتدایی لمس حد در بود داده قول. کند عمل

 این در خوب را او.  شناختم می را او من اما.  کند

 و دانستم می را تندش آتش.  بودم شناخته مدت



 من.  کند کنترل را خود بتواند دانستم می بعید

 چشیده تنم روی را هایش گری وحشی تلخ طعم

 ! بودم

 

 که رفتم.  کنم وداع سرگردم با تا رفتم روز آن

 است قرار و ام گرفته تصمیمی چه بگویم برایش

 تازه.  بسپارم سرنوشت دست به را خود چگونه

 که مرا.  بود بازگشته اش خانه به که بود روز چند

 باور.  برد ماتش ، دید اش آپارتمانش در پشت

 همان.  نبود بند پا روی خوشحالی از!  کرد نمی

 تنگ دلم چقدر که آخ. کشید آغوش به مرا در دمِ

 می من به را آرامش که آغوشی!  بود آغوش این

 نمی را جایش دنیا در چیز هیچ که آغوشی. داد



 نمی.  بود کرده خود معتاد مرا که آغوشی.  گرفت

 او و.  کنم کار چه اعتیاد این ترک برای دانستم

 انتظارش در ناگواری و تلخ خبر چه دانست نمی

 و!  دیدنم از بود خوشحال و دانست نمی.  هست

 می آغوشش به مرا چیز هیچ گرفتن نظر در بدون

 و رفت می باالیم و قد ی صدقه قربان و فشرد

 . کرد می دیگری زمان هر از تر دیوانه مرا

 

.  ریختم می اشک.  کردم جدا آغوشش از را خود

 وسط.  بود شادی و شور هرچه از بودم تهی

 معطلی بی ، بنشینم اینکه بدون و ایستادم سالن

 بنشینم توانستم نمی اصال. دادم توضیح برایش

 اصال.  بگیرم آرام سرجایم توانستم نمی اصال.



. کرد نگاهم ناباورانه. نریزم اشک توانستم نمی

 خنده. الود زهر و تلخ ای خنده.  خندید ناباورانه

 . عصبی ای

 

 ؟ خوبه ؟حالت پاییز میگی چی هست معلوم-

 

 حواسم و سرجاشه حالم. امیرعلی خوبه حالم-

 جلسات رم می دارم پیش ماه یک از من.  جمعه

 که اومدم!  من خدای آه … قراره امروز و مشاوره

 باهاش … کنم می خواهش.  امیر بدم خبر بهت

 ! بیا کنار

 



 ناباورانه!  کرد نمی باور که بخدا!  کرد نمی باور

 می نگاهم دیوانه و احوال پریشان های آدم مثل

 . کرد

 

 . بکنی کاری همچین نداره امکان. نداره امکان-

 کنه قبول رو چیزی همچین من پاییزِ نداره امکان

 باور که بخدا.  بشه تسلیم من پاییزِ نداره امکان. 

 . کنم نمی

 

 : گفتم زندگی هرچه از تهی و روح بی و سرد

 .کن باور.  امیرم کن باور-

 



 . کشید را دستم.  کردم رفتن قصد و

 همین به میشه مگه میری؟ کجا!  کن صبر-

 ؟؟ بری و بذاری راحتی

 

 ! برم باید دونی می خودت-

 

 : زد فریاد

 که میری! ؟ بذاری حراج به پاکیتو که میری-

 !؟ عوضی اون برای کنی تباه خودتو

 

 ! امیرعلی بشه شوهرم قراره عوضی همون-

 



 و.  خون ی کاسه چشمانش و بود قرمز صورتش

 می دیوانه داشت. بود زده بیرون گردنش رگ

 باور توانست نمی.  چرخید می خودش دور. شد

 : زد فریاد. کند

.  پاییز نمیذارم.  کنی تباه رو خودت نمیذارم-

 ! کشمش می و میام بخدا

 

 خود آغوش به مرا دومرتبه و کشید را دستم و

 امکان که جوری.  فشرد آغوشش در و.  انداخت

 می که محکم قدر آن.  کند سلب من از را فرار

 را رفتنم و کند ذوب خودش در مرا خواست

 ریختم می اشک حالیکه در.  سازد غیرممکن

 : گفتم



 

 ! نکن اش تر سخت.  امیر نکن اش تر سخت-

 

 بشی رد ام جنازه روی از و باشم مرده من مگه-

 ! نمیذارم!  نمیذارم.  بکنی کارو این که

 

 و دادم رافشار اش سینه روی هایم دست کف با

 . کردم جدا آغوشش از را خودم

 

 نمی دیگه.  امیرعلی کردم گیر وسط این من-

 تا رو کردم شروع که راهی این بذار!  تونم

 در دوراهی و سردرگمی این از بذار.  برم آخرش



.  ندارم جنگیدن جون.  شدم خسته دیگه.  بیام

 ! نمونده برام توانی دیگه.  امیر ندارم جون دیگه

 

 اشتباه که کند قانعم خواست می وجودش تمام با

 : گفت می نهایت بی اضطرابی با. کنم می

 راه بدترین داری.  کنی می اشتباه داری ، نه نه-

 بری می بین از خودتو داری.  کنی می انتخاب رو

.  نمیمونه باقی تو از چیزی دیگه بری اگه.  پاییز 

 می رو تو من.  میره باد بر غرورت بری اگه

 لطفا.  شی نمی سابق پاییز اون تو دیگه!  شناسم

 بخاطر.  بشنو حرفامو لطفا.  گم می چی من بشنو

 ! نرو خودت بخاطر ، نه من

 



 از را دستم.  بود بسته گوشم. نمیشنیدم من اما

 . کشیدم دستش

 . برم بذار.  علی امیر کن ولم-

 

 چا بی نهایت در.  کشید داد سرم

 

 : زد فریاد درماندگی و رگی

 کلمه یک دیگه!  کافیه!  بسه!  دیگه کن بس-

 یک دیگه.  نمیگی مزخرف تصمیم این درمورد

 رو اینکار نداری حق تو.  بشنوم خوام نمی کلمه

 حل راه من برای و کردی فکر نشستی.  بکنی

 گرفتن حق تو!  کردی خود بی کردی؟ پیدا

 به حق تو. نداری و نداشتی رو تصمیمی همچین



 به حق.  نداری آبروتو و شرف گذاشتن تاراج

 !؟ فهمی می.  نداری خوشگلتو تن گذاشتن تاراج

 

 لرزانی صدای با. کشید آغوشم به دوباره هم باز و

 : گفت

 

 اگه میمیرم من!  نکش منو!  نکن!  پاییز نکن-

 می روانی من. شم می دیوونه من.  بکنی اینکارو

 ! پاییز نکش منو.  شم

 

 هایم اشک و هایش اشک و بود شده سنگی قلبم

 از را خودم دوباره.  نداشت اثری قلبم روی



 از که سنگی صدایی با و کشیدم بیرون آغوشش

 :گفتم خاست برمی شده سنگ قلبی

 

 باهم قراره.  منه نامزد اون.  امیرعلی کن ولم-

 ! بپذیر لطفا.  همینه آخرش و اول.  کنیم ازدواج

 

 قلبم بر که ، ام گونه بر نه آسایش رعد سیلی و

 راه آخرین ، توانش آخرین از داشت.  نشست

 منصرف برای امکانش، آخرین ممکنش، های

 به را لرزانش مردمک. کرد می استفاده من کردن

 گونه روی ناباورانه را دستم.  دوخت چشمهایم

.  گذاشت دستم روی را دستش.  گذاشتم ام



 با.  لرزان باصدایی. کرد نگاهم ملتمسانه

 . خیس چشمانی

 

 کن بس خدا رو تو!  بشکنه دستم!  برات بمیرم-

.  نخوای تو اگه ، نیست این آخرش و اول.  پاییز

 تو زندگی کجای هیچ فطرت پست آشغال اون

.  میکنه خیانت تو به داره دائم که اونی.  نیست

 ! بفهم و کن باز چشماتو کم یک

 

 بارها انگار ؟ کرد می خیانت من به ماهان!  خیانت

. نبود مهم برایم دیگر چرا اما!  بودم شنیده را این

 : گفتم جوابش در

 



.  میره کشور این از و میداره بر منو گفت اون-

.  میکنه قدغن من برای رو تو با دوستی گفت

 چه دیگه ، نباشی زندگیم توی تو قراره وقتی

 ! باشه آدمی چجور ماهان داره اهمیتی

 

 و زد زل چشمانم در.  گرفت را دستانم و آمد جلو

 :  گفت درمانده و عاجزانه چه

 دنیا تا بگو!  پاییز داری دوست منو که بگو!  بگو-

 ، بدم جون برات تا بگو.  بکشم آتیش به برات رو

 که بدونم و بگی کافیه.  نیست عددی که ماهان

 چشم و بریزم پات به رو دنیا دنیا تا ، منه با دلت

 جایی ببرمت تا بگو.  بیارم در حدقه از دشمناتو

 تمام تا بگو.  نیوفته بهت ناکسی هیچ دست که



 تر لب منتظرم فقط من که.  کنم فدات جونمو

 برات رو دنیایی زندگی ترین قشنگ تا کنی

 ! بسازم

 

 ! امیرم آه

 

 تونم نمی دیگه.  امیرعلی تونم نمی دیگه-

 می فهمی می که تو!  دارم تعهد من.  کنم خیانت

 ! اینو

 

 : گفت عصبی



 ؟ چی تو.  کنه می خیانت بهت داره میگم دارم-

 !اینو؟ فهمی می

 

 قصد جواب بی.  کشیدم دستش از را دستم باز

 چقدر و بود غم از پر صدایش چقدر.  کردم رفتن

 : گفت عالم های غم تمام با که وقتی بود جدی

 

 می قسم...  اون پیش بری اگه … بری اگه-

 ! بینی نمی منو هیچوقت دیگه که خورم

 

 و سنگین ی جمله این که بودم احمق چقدر من و

 نگرفتم جدی را ساز سرنوشت و غمگین و جدی

 : گفتم و



 اینجوری که شاید.  بدم تن خواستش به میرم -

 ! نگیره من از رو تو … و بشه راحت خیالش

 

 پشت … ببندمشان اینکه از قبل و کردم باز را در

!  شنیدم را مرد یک فریادهای صدای سرم

 خم که قامتی و شکست که هایی شانه صدای

 که عشقی و شد نابود که غیرتی صدای!  شد

 ! شد پرپر

 ی خانه وسایل تک تک شکستن وصدای

 ! شاهی نادر امیرعلی

 

 

* 



 

 

 که جوری. دویدم می وار دیوانه و آور سرسام

 وابستگی، این تمام از را خود خواستم می انگار

 لعنتیِ خاطرات این عاشقی،تمامی دیوانگی،

 می که سریع آنقدر. سازم رها... داشتنی دوست

 مشترک ی چندساله این خاطرات تمام خواستم

 ی دقیقه چند همین که حاال، تا کودکی از او، با

 چشمانم جلو بلند سینماییِ فیلم یک مثل پیش

 جا من از ، کردند می وجود اظهار و رفتند می رژه

 شد؟ رها خاطرات این از شد می مگر اما. بمانند

 می ختم داشتنی دوست اویِ به که خاطراتی از



 زمین پخش بود نزدیک و زدم تنه مردی به شد؟

 ! شوم

 

 بری؟ می سر داری مگه خانوم؟ خبرته چه-

 

 حفظ تعادلم تا کردم کنترل را خود سختی به

 باز اما ، کردم نگاهش عذرخواهی قصد به.شود

 تلو. کردند تار را چشمانم جلو لعنتی خاطرات این

 رها آن روی را خود و یافتم نیمکتی خوران تلو

 من.  نگریستم را روبرویم  خیره و مات و کردم

 برای قلبم که من!  داشتم دوستش ها قبال که

 من. بود رفته ضعف و غش گفتنش دارم دوستت

 را ای لعنتی شیرینِ خاطراتِ او با سال اینهمه که



 حتی که شد چطور پس. بودم کرده تجربه

  و کند کمکم نتوانست هم درمانی روان جلسات

 لبانم بر که لبانش بیاورم؟ تاب را اش بوسه... 

 حضورش نتوانستم!  شدم ها دیوانه مثل نشست

!  کنم تحمل بازی عشق برای و شکل آن به را

 از بیشتر جذابش و برهنه ی سینه نوازش و دیدن

 از مرا کند تشدید را ام زنانه تمایالت اینکه

. بود شده مرگم چه! خدایا!  کرد منع خواستنش

 گذشته زندگی جذابِ مردِ همان.  بود خودش او

 اوج داشتنی، دوست هر اوج اینکه نه مگر! من ی

 و جان وصال تمنای و بازی عشق ، خواستنی هر

 به فکر از باید االن من اینکه نه مگر بود؟ تن

 انح بر سرانگشتانش درآمدن رقص

 



 تخت سرین آن پی در و کمرم گودی عمیق نای

 تنم تمام بر آلود هوس هیجانی از ای لرزه شکمم

 لبهای آن فکر از باید االن اینکه نه مگر افتاد؟ می

 بر عمرم تمام در بار اولین برای که گرمی و نرم

 به را وجودش گرمای و نشست می لبهایم روی

 می دیوانه کرد می منتقل هایم سلول تک تک

 و خواهش فکر از االن اینکه نه مگر شدم؟

 میشی درشت چشمان در که آتشین خواستنی

 می ضعف دلم باید کرد می خودنمایی رنگش

 شدم؟ دیوانه چرا شد؟ مرگم چه من پس رفت؟

 تنفر ، لذت جای به چرا کنم؟ تحمل نتوانستم چرا

 او از چرا کرد؟ رسوب قلبم و ذهن جای جای در

 چه!  چشمهایش!  آخ!  چشمهایش کردم؟ فرار

 آلود تب و خمار چقدر. داشت ای عاشقانه تمنای



 چقدر!  عاشقانه شهوتی و هوس از پر چقدر! 

 چه من!  مردانه های خواستن و خواهش از لبریز

 ! قلب این با کردم چه من!  ها چشم این با کردم

 

 در خانه. رساندم خانه به را خودم چطور نفهمیدم

 مثل. مطلق تاریک.  بود رفته فرو محض سکوتی

 ! من قلب االنِ حالِ

 

 

 می پناه اتاقم به چراغی هیچ کردن روشن بدون

 می. گیرم می بغل را بالش و کشم می دراز. برم

 ! کنم عزاداری قلبم االنِ حالِ برای خواهم

 



.  خواهم نمی را او من … که است این حقیقت

 نمی همسر عنوان به را "آریامنش ماهان" من

 فقط را او من.  نیستم او عاشق من.  خواهم

 او فقط من.  مارال مثل.  مانی مثل.  دارم دوست

 علی امیر جز من. دانم می خود دوست را

 و نیستم و ام نبوده کس هیچ عاشق ، نادرشاهی

  چقد.  رافهمیدم این دیر چقدر و.  بود نخواهم

 ! دیر

 

.  دادم دست از را تمام سال چهار!  شوم می بلند

 کنار در میتوانستم  و بودم کنارش که چهارسالی

 عاشقانه خودش عشق با که ، ماهان یاد به نه او

 وقت هنوز. ندارد اشکالی. بسازم قشنگی های



 توانم می هنوز.  بگویم او به توانم می هنوز.  دارم

 . کنم جبران

 می سراغش به راسخ عزمی با و پوشم می لباس

 حق مدت این تمام!  داشت حق بگویم تا.  روم

 کس هیچ برای او برای جز من قلب!  داشت

 عمرم تمام در من بگویم تا.  بود نتپیده دیگری

 فقط بگویم تا.  ام شده عاشق یکبار فقط و فقط

 را ام نوجوانی و کودکی های وابستگی اشتباه به

 و تار با ذره ذره من حالیکه در پنداشتم می عشق

 مرا بگویم تا.  بودم شده او عاشق جانم پود

 غیرتش شکستن و غرورش شکستن بخاطر

 جان و ها فداکاری تمام بخاطر بگویم تا.  ببخشد

 هایم عاشقانه با ام آمده و ممنونم هایش فشانی

 به که حاال. فهمم می حاال بگویم تا.  کنم جبران



 کنم می فکر دورمان چندان نه مشترک ی گذشته

 می طی ذهنم در امروز تا را زمانی مسیر این و

 چقدر و است داشته دوستم چقدر فهمم می کم

 گذاشته مایه قلبش و احساس و جان از برایم

 نثارم که قشنگی عشق این بخاطر او از تا.  است

 تا.  کنم تشکر است ساخته قلبم نصیب و کند می

 برای فقط ، برایش مانم می دهم قول او به

 ! ابد تا.  خودش

 ! بار ده.  دوبار.  یکبار. میزنم را آپارتمانش زنگ

 در قبل روز دو.  زند می شور دلم. دهد نمی جواب

 .  زدیم حرف باهم خانه همین

 که جایی.  کنم می باز را کیفم مخفی جیب زیپ

 شی یک مثل همیشه را اش خانه یدک کلید



 در کلید با.  کردم می نگهداری آن در باارزش

 جز جوابم و.  زنم می صدایش و کنم می راباز

 ! نیست خودم صدای از انعکاسی

 

 ها شکستگی از اثری هیج و است تمیز خانه

 به.  است خالی آوری مرگ طرز به خانه.  نیست

 نگاه را کمدش!  نیست.  کشم می سرک جا همه

 ، کفشهایش ، هایش لباس.  ست خالی. کنم می

 آن یک.  نیست کدام هیچ ، وسایلش ، مدارکش

 را تهدیدش! ؟ است رفته. کند می سقوط دلم

 تنهایم و برود ندارد امکان! ؟ است کرده عملی

 و ماندن مرد او!  نیست رفتن مرد او!  بگذارد

 ! بوده اینگونه همیشه!  هست بودن



 و باره چند و دوبار.  زنم می صدایش دوباره

 . گردم می را ها اتاق و زنم می صدایش هزارباره

 خواهم می!  ام شده دیوانه.  ام شده پریشان

 می باز دوباره و دوباره که را اتاق در و شود جادو

!  زنم می ضجه!  زنم می فریاد.  شود ظاهر او کنم

!  کنم می التماس!  میکنم گریه!  ریزم می اشک

 "برگرد"

 روز هیچ نه و امروز نه.  گردد نمی بر او اما

 تاوان این و ام کرده اشتباه دانم می.  دیگری

 اشتباه تاوان ، او دادن دست از.  است من اشتباه

.  توانم نمی!  سنگینی تاوان چه و ، است من

 .  کنم تحمل نمیتوانم را نداشتنش.  ندارم طاقت



 به مرا که همانجا. نشینم می سالن وسط همانجا

 ضجه.  نروم کرد می التماس و بود کشیده آغوش

 را لیاقتش دانم می.  کنم می طلب را او و زنم می

.  برگردد خواهم می یکبار همین فقط اما.  ندارم

 او به و کنم نثارش را عشقم تمام تا برگردد

!  … آخر!  کنم عاشقی بلدم چقدر دهم نشان

 این با ؟ کنم زندگی چطور او بدون من آخر

 نیست امیرم!  نیست او ؟ بیایم کنار چطور تنهایی

 نیست وجودم تمام ، قلبم از از تکه ، تنم ی پاره! 

 به غمناکم فریاد از خانه سقف.  زنم می فریاد! 

 چنگ زمین به.  کشم می جیغ.  آید می در لرزه

 می زار. زنم می ضجه. ریزم می اشک.  زنم می

 نمی بر او.  بمیرم کاش.  بمیرم خواهم می.  زنم

 ! گردد



 می نگاه خود به اتاقش ی آینه در و شوم می بلند

 را خودم!  پریشانم و گسیخته هم از خودِ به.  کنم

 نم

 

 و گریان ی زجردیده دختر این من.  شناسم ی

 و راحتی به که دختری.  شناسم نمی را لیاقت بی

 برای شانسش تنها ، را امیرش تمام حماقت با

 داده دست از را دنیا این در شدن خوشبخت

 . است

 موهایی همان.  زنند می چشم توی خیلی موهایم

 جانش برایشان که ها همان.  بود عاشقشان که

 قربان تا نیست دیگر که ها همان. رفت می در

 و کند اخم و شود فدایشان و برود شان ی صدقه



 هیچ چشم خواهم نمی که کن قایمش " بگوید

 نیست دیگر. " بیفتد هایش زیبایی به نامحرمی

 وجودم تمام و چشمهایم و موهایم و من برای تا

 . بگذارد احترام من تمامِ به و شود قائل حرمت

.  افتم می موهایم جان به و دارم می رابر قیچی

 فرفری موهای این باید.  کنم قیچی را همه باید

 این باید هم بعد.  بزنم ته از را طالیی تابدار

 از و بمیرم که شاید ، کنم فرو قلبم در را قیچی

 ! یابم رهایی ابدی رنج این

 

 

#114 

 



 : با 

 

 

 :گفتگو و بحث گروه

 

 

 : 

 

 

 

  

 پانزده_و_صد#



 

. 

 

#۱۱۵ 

 

 

 دوم فصل

 

 پاییز 

 

 دارد وجود ها آدم زندگی در هایی شب و روزها

 نمی حتی که بد آنقدر!  هست تر بد هم بد از که



.  کرد فکر آن به دوباره و کرد اش بازنگری توان

 قلب از توان و تاب بدجور که هایی شب و روزها

 در را وجودت تمام بدجور و گیرد می آدم قرار بی

 زیر کنی می احساس که آنقدر. فشرَد می هم

 دقیقا و شوی می له داری زمان چرخ لوالهای

 می احساس که آنقدر. نمیاید بر تو از کاری هیچ

 آن.  بود بهتر روزت و حال ، بودی مرده اگر کنی

 می مرگ آرزوی روز هر و روز هر و روز هر که قدر

 ! کنی

 

 سه این تمام در ، من های شب و ها روز حالِ

 !  بود اینگونه سرگرد بدون  سال



 ، کردن فکر برای فرصت که حاال ، نبود که حاال

 و بنشینم توانستم می که حاال ، بود بیشمار

 این تمام و کنم سنگین سبک ها ساعت

 می حاال ، کنم ارزیابی را مشترکمان چهارسال

 که بود نعمتی چه و بود نابی گوهر چه او دانستم

 ندانسته قدر من و بود داده قرار دامانم در خدا

 با که ، ماهان با نه من فهمیدم می حاال.  بودم

 راه و بودم شده عاقل و بودم شده بزرگ سرگرد

 حضور با سرگرد.  بودم گرفته یاد را زندگی چاه و

 مرا جایش به و درست های رفتار و دائمیش

 ، را روحم.  بود داده پرورش و بود کرده تربیت

 بود داده یادم.  را رفتارم و منش ، را شخصیتم

 به بود داده یادم.  باشم قائل ارزش خودم برای

.  بگذارم احترام ام واقعی های خواسته و خودم



 برای و باشم داشته نفس به اعتماد بود داده یادم

 خودم بود داده یادم.  بجنگم دنیا با هایم خواسته

 بود داده یادم.  ارزشم با و واقعی خود.  باشم

.  نشکنم هرچیزی و کس هر بخاطر را غرورم

 و.  باشم داشته صبر و کنم صبوری بود داده یادم

 وقت اینهمه از بعد ، ها آموزه همین بخاطر

 رفتنش از مدت اینهمه گذشت از بعد ، نداشتنش

 بنفس اعتماد با دختری!  بودم کنونی پاییز من  ،

 و زیبا منشی با ، متشخص و مغرور ، بیشتر

 از ماالمال قلبی با والبته ، زیاد صبر با  ، خانمامه

 ! درد و اندوه و غم

 



 مدت.  نبود ام زندگی در که بود زیادی های مدت

 به ساعت و روز به روز را شمارش که هایی

 و ها ساعت.   بودم بر از ثانیه به ثانیه و ساعت

.  بود شده سپری کندن جان قیمت به که دقایقی

 زنده و مردن بار هزاران و کشیدن زجر قیمت به

 ، کردن مرگ آرزوی بار هزاران قیمت به ، شدن

 آه و حسرت و دریغ و گفتن کاش ای بار هزاران

 ! کشیدن

 

 هرکسی از چقدر.  بودم گشته دنبالش به چقدر

 پرس باشد باخبر موردش در دادم می احتمال که

.  کجاست نمیدانست کس هیچ.  بودم کرده جو و

 هیچ که بود رفته جوری.  بود نگفته کس هیچ به



.  باشد نداشته او از نشانی ترین کوچک کس

 مدت بلند ماموریت یک بود گفته همه به فقط

 بود سپرده کارش محل به.  دارد چندساله

 نگویند کسی به را جایش و ندهند لو را اطالعات

 تمام و سینا و رادان بلکه ، من فقط نه که وگرنه. 

 بودند کردنش پیدا دنبال به در به در اش خانواده

 سالمت و سالم از را خیالمان که چیزی تنها. 

 و گاه های تماس ، کرد می راحت بودنش

 همراهش شماره.  بود مادرش و پدر با بیگاهش

 کارم که بود ها مدت. بود خاموش که بود مدتها

 گوش و اش همراه ی شماره گرفتن بود شده

 مورد مشترک"  گفت می که زنی صدای به دادن

 اشک دنیا دنیا بعد و " باشد می خاموش نظر

 که صدا این!  نظر مورد مشترک این برای ریختن



 بودن خاموش مورد در رحمی بی و قصاوت این با

 می اصال ، کرد می صحبت من نظرِ مورد مشترک

 دل از قراری چه نظر مورد مشترک این دانست

 شوریدگی و دیوانگی چه و است برده قرارم بی

 این دانست می اصال است؟ بخشیده من به ای

 زندگی برای من امید تمام نظر مورد مشترک

 من دانست نمی!  دانست نمی ، نه ؟ است بوده

 شده تنگ نظر مورد مشترک این برای دلم چقدر

 پر دل درمان و باشد که میخواهم چقدر و هست

 . گردد دردم

 

 ها احوالی پریشان آن و اول های روز آن به یادم

 برای دلم افتد می که هایم زاری و ها گریه و



 بی و مقصر و کار گناه خودِ این.  سوزد می خودم

 را خودم حال.  بودم بستری وقت چند!  لیاقتم

 را ام بیماری خبر داشتم آرزو چقدر.  فهمیدم نمی

 به مرا و شود وارد بیمارستان اتاق در از و بشنود

 من ، عزیزم شد تمام" بگوید و بکشد آغوش

 هیچ دیگر و بمانم پیشت تا برگشتم.  برگشتم

 هم در را هایش اخم بعد.  "نگذارم تنهایت وقت

 . "بپوشان را موهایت نگفتم مگر": بگوید و کند

 زورگویی و دستوراتش تنگ دلم چقدر که آخ

 مردانه بازوهای تنگ!  تنش بوی تنگ. بود هایش

 تنگ!  آغوشش حجم تنگ!  قدرتمندش و

 ! چشمانش سبز جنگل آرامش

 



 کردم باور!  نیست کردم باور تا کشید طول چقدر

 دیگر ، اما و کردم باور!  است رفته همیشه برای

 جز کس هیچ دیگر!  نبود درکار کردنی فراموش

 چون!  شود ام زندگی وارد نمیتوانست سرگرد

 او خوبی به.  باشد او مثل نمیتوانست کس هیچ

 کس هیچ.  باشد داشته دوستم او مثل و باشد

 هیچ.  نداشت قلبم در را سرگرد جایگاه لیاقت

 ! کس

 

.  دادم پس اول روزهای همان را ماهان ی حلقه

 قلدری ، هایش فریاد و داد تمام به توجه بی

 کشیدن شانه و شاخ ، هایش

 



 و ها التماس ، هایش کردن دیوانگی ، هایش

 که روزهایی همون در درست!  هایش اشک حتی

 ! کردم را کار این بودم داده دست از را سرگرد

 

 بد تنهایی این چقدر و!  بودم تنها تنهای من

 و گیر نفس هیوالی همچون تنهایی.  است

 روی را پایش که هست وحشتناکی و قدرتمند

 در قدرتمند ابزارهای با و گذارد می گلویت

 ، حسرت همچون ، بغض همچون ، دستش

 و دَرد می را تو ، افسوس همچون ، درد همچون

 درید می مرا داشت تنهایی و!  کند می پاره و تکه

 دانستم نمی من و!  هرروز و هرروز و روز هر! 

 کسی چه به ؟ ببرم پناه کجا به ؟ کنم چکار باید



 ، هروقت ، همیشه زیرا ؟ کنم دراز یاری دست

 و ، بودم غمگین و دلتنگ و ناراحت هرجور ، هرجا

 ، کرد می آرامم که بود سرگرد بودم شده اذیت

 را محبتش و کشید می سرم بر نوازش دست که

 من به فوج فوج ، فراوان ، منت بی ، دریغ بی

 نمی را تنهایی معنای من بود که او!  کرد تقدیم

 و تنها حد این تا رفتنش با نفهمیدم و!  فهمیدم

 کسم همه.  بودم کس بی من!  شوم می کس بی

 لعنتی تنهایی این با دانستم نمی من و.  بود رفته

 … بقیه و مارال!  مادرم!  پدرم ؟ کنم چکار

 گاه هیچ دریغشان بی های محبت عالرغم

 هیچ.  کنند پر برایم را سرگرد جای نمیتوانستند

 را این دیر قدر چه من و!  نمیتوانست کس

 .  بودم فهمیده



 

 با کاری بودم کرده خواهش برادرش از

 جایی تنها آنجا آخر.  باشند نداشته آپارتمانش

 تمام فروتنی با او و.  گرفتم می آرام که بود

 که او.  کرد می درکم خوب که او.  بود پذیرفته

 . برد می سر به عزیزش برادر هجران در نیز خود

 پنجره و در.  بردم می پناه آپارتمان آن به همیشه

 خانه از عطرش که مبادا بودم نگذاشته باز را ها

 اش مانده باقی های لباس.  برود و بگیرد پر

 ، شوینده مواد بوی که مبادا شستم نمی را درکمد

 و روزها چه. بزداید لباسها روی از را تنش بوی

 با ، تختش روی ، اتاقش در که هایی شب

 نگرفته بغل را هایش عکس ، لباسش پوشیدن



 من!  خدایا آه.  بودم نخوابیده گریه با و بودم

 چقدر.  داشتم غم چقدر.  داشتم حسرت چقدر

 قدرتمند ای مکنده همچون تنهایی.  بودم تنها

 تمام.  گرفت می را هایم شادی تمام داشت

 و ها خیالی بی ، هایم سرخوشی ، هایم دلخوشی

. برد می خود با و مکید می را هایم خوشحالی

 ! بود دردی بد تنهایی

  

 درد گذشته در در که کردم می فکر فقط من

 چیست تنهایی درد دانم می و ام کشیده تنهایی

 سال پنج آن در ماهان از فراق کردم می فکر! ؟

 متوجه داشتم تازه اما!  کشیدن تنهایی درد یعنی

 می فکر که نبوده چیزی آن تنهایی درد که شدم



 و پوست با االن که است چیزی بلکه ، کردم

 درد!  کنم می لمس دارم روحم و قلب و گوشت

 جنسش ، داشت فرق سرگرد از دوری و تنهایی

!  بود عاشقانه دردی!  بود واقعی.  بود متفاوت

 می مرا و گرفت می را جانم ذره ذره!  بود سنگین

. شد می تحمل قابل غیر اوقات گاهی و!   کشت

 این تمام داشتم دوست که تحمل غیرقابل آنقدر

 از پی در پی های نعره و فریادها با را تنهایی

 فریاد آنقدر و بزنم جیغ آنقدر. کنم خالی وجودم

 در.  کردم امتحان بار چند.  شوم خالی تا بزنم

 هیچ!   ها تونل در ، اتوبان در  ، شهر از خارج

 برنمی رخت وجودم از تنهایی.  نداشت ای فایده

 هم ماهان.  کرد نمی رها مرا و رفت نمی و بست

 داشت نمی بر من سر از دست.  کرد نمی رها مرا



 دنیای چه!  بود کرده دیوانه را او نداشتنم. 

.  نبود خودش جای سر کس هیچ!  ای مسخره

 که بودم آن از تر خسته  و تر حوصله بی من

 و بشنوم را هایش التماس هربار و هربار و هربار

 می که را او.  بگذارم پاسخ بی را هایش خواهش

 چون.  شد می خراشیده روحم از ای تکه دیدم

 می که عذابی بانی و باعث کردم می احساس

 و احمقانه تصمیمات و من.  هستم من کشد

 !   ام غیرعاقالنه

 

 دیگر حاال.  بود کرده پیشرفت حسابی ماهان

 های سلبریتی جزو و بود شده موسیقی غول

 حساب به پولدار و محبوب و مشهور و معروف



 اش زندگی وضع ، اتومبیلش ، اش خانه.  آمد می

 خوشحال برایش.  بود شده رو آن به رو این از

 ی زمینه در حداقل.  خوشحال خیلی.  بودم

 که هرچند.  بود کرده پیشرفت استعدادش

 دلش به من داشتن حسرت گفت می همیشه

 ها خواستن چشمانش ته که هرچند.  است مانده

 که هرچند. زدند می فریاد را هایش خواهش و

 و بکند دل ، دنیا از بریده منِ از توانست نمی

 خوب باز اما. برود اش زندگی پی و کند رهایم

 و کارش به سرش اوقات از خیلی که بود

 را من نداشتن درد و.  بود گرم هوادارانش

 هم ها وقت خیلی والبته.  کرد می فراموش

 بی های بازی زن و ها بازی دختر سرگرم

 ! شمارش



 در مان نامزدی زمان که هایی خیانت تمام از

 هرز تمام از ، بودم شده باخبر بود کرده حقم

 قلبم تمام با!  بخشیدمش اما!  هایش پریدن

 نرفت اما.  برود و کند رهایم گفتم و!  بخشیدمش

 زندگی در من اگر گفت می!  تواند نمی گفت می! 

 التماس!  بود کرده خواهش.  میرد می نباشم اش

 که حاال گفت می!  بود افتاده پایم به!  بود کرده

 حداقل ، باشد ام زندگی مرد خواهم نمی من

 با را وقتش گاهی از هر و باشد دوستم بگذارم

 چه برای مرا آخر بودم گفته.  بگذراند من

 دنیا از بریده و پریشان و افسرده منِ ؟ میخواهی

 تو که همین بود گفته!  را

 



 زدن آتش ی اندازه به ، را من نه ، خواستی را او

 بدترش این از خدا رو تو!  کافیست دنیایم تمام

 گفت می.  نران خودت از مرا خدا تورو.  نکن

 تکه من گفت می. بگذراند تواند نمی من بدون

 و بودم کرده قبول ناچار به.  هستم روحش از ای

 پس از من که دوستی.  بود دوستم فقط او حاال

 و دیدم می را عشقش ، نگاهش عمیق های الیه

 کرد می ناپرهیزی گاهی.  آورد نمی خود بروی او

 به من اما!  گرفتنم بغل یا و دستم گرفتن حد در

 سرگرد دانستم می آخر.  کردم می برخورد شدت

 ، حجابم ، پوششم دیگر حاال.  آید نمی خوشش

 ام زندگی تمام ، آرایشم ، رفتارم ، لباسم

 حاال.  بود سرگرد ی سلیقه و ها خواسته براساس

 می خودم خلوت در دیگر حاال!  نبود دیگر که



!  امیرم بگویم و نزنم صدایش سرگرد توانستم

 کیف و بزنم صدا کوچک اسم به را او توانستم می

 ! زیبایش اسم زدن صدا از کنم

 

 آقا حاج و جان خانم دیدن به بار چند ای هفته

 پیرشان فرزندشان نبودنِ غم هرچند.  رفتم می

 دلخوش من های رفتن و آمد به باز اما ، بود کرده

 آخ.  دهم می را پسرشان بوی گفتند می.  بودند

 تنگ پسر همین برای دلم چقدر دانستند نمی که

 خبر من دلتنگی عمق از کس هیچ که آخ!  است

 ی اندازه به بود ای فاجعه من دلتنگیِ!  نداشت

!  تاریخ انگیز غم و عاشقانه های داستان تمام

 برسرم هرروز و هرروز و روز هر که ای فاجعه



 تا خواستم برمی که زود صبح از. شد می آوار

 و فردا دوباره و.  رفتم می خواب برای که زمانی

 ! ها فردا و فردا

 

  که غریبی های شب چه"

 بود ات بخیر شب امیدم

 

 من از خبر بی خفتی تو

 "کردم آرزو مرگ من و

 

 (حسینی پروانه)

 



 و بنشینم جان خانم جلو ها ساعت داشتم دوست

 شبیه چشمانش.  بزنم زل سبزش چشمان به

 می امیرم یاد مرا چشمانش. بود پسرش چشمان

 که کرد می قرص را دلم ته چشمانش.  انداخت

 دارد حضور پهناور کشور این در جایی یک امیرم

 این از مرا و آید می. آید می باالخره روز یک و. 

 . سازد می رها دلتنگی و تنهایی و عذاب و رنج

 

 و رنجور و افتاده مرا کسی که بود وقت خیلی

 گذاشتم نمی دیگر. دید نمی اراده بی و سست

 ها شب.   ببیند کسی را ، سرگرد برای هایم گریه

 دختری همچون روزها و ریختم می اشک برایش

 کردم می کار و کردم می رفتار باصالبت و محکم



 مرا کسی خواستم نمی.  خواندم می درس و

 نمی خوشش سرگرد دانستم می.  ببیند ضعیف

 .  ببیند را ضعفم کسی آید

 وحشتناک و فرسا طاقت و سخت هرچند تنهایی

 های روز مرد!  سازد می مرد آدم از اما ، هست

 البته و!  آورد می بار محکم و قوی را آدم!  سخت

 ! صبور

 دل و دل ساده پاییزِ منِ که بود خاطر همین به و

 گذر در و کم کم احساساتی و ظریف و نازک

 به شدم تبدیل ، سرگرد از دوری و تنهایی زمانِ

 کس هیچ که.  محکم و صبور و قوی دختر یک

 ، ام طبیعی و جدی و محکم ظاهر از توانست نمی



 های تنهایی به پی!  ببرد درونم های درد به پی

 ! ببرد زندگیم

 

 باید دلتنگی و تنهایی این از موقتی فرار برای

 فوق ی دوره.  کردم می مشغول را خودم

 گرافیک گرایش در و کردم شرکت لیسانس

 می درس آنقدر.  شدم قبول تهران دانشگاه

 و کردم می قبول بیرون گرافیک کار و خواندم

 همچون دیگر که بودم ساخته کارم غرق را خودم

 ، ای وحرفه کار کهنه و باتجربه های گرافیست

.  شناختند می مرا همه صنف این در و بودم شده

 یاری سرهنگ از ، تحصیل اول سال اتمام از بعد

 و پرداز چهره عنوان به مرا بودم خواسته



 قرارگاه در چهره تشخیص قسمت در تصویرگر

 با کردم می فکر چرا دانم نمی.  بگیرد کار به

 توانم می ، سرگرد کار محل به شدن نزدیک

 او از سرنخی و بگیرم او از نشانی و رد یا خبری

 کار این نمیتواند بود گفته اما سرهنگ.  کنم پیدا

 ، ارتش استخدام العمل دستور در زیرا ، بکند را

 کار به درمان و بهداشت قسمت در فقط را زنان

 باشم رسمی خواهم نمی بودم گفته.  گرفتند می

 بگذارید فقط.  بگیرم حقوق حتی خواهم نمی.

 تجربه خواهم می بودم گفته.  کنم کار و باشم

 بود کرده نگاهم تاسف با سرهنگ اما ، کنم کسب

 قصدم بود فهمیده خجالتم پر های نگاه پس از و

 و حال به چه سرگرد نبودن بود فهمیده!  چیست

 ی خانه نهان در دردی چه و!  است آورده روزم



 جدیتش و تحکم آن با!  است کرده نهادینه قلبم

 قبولم خود مسئولیت با چطور و چرا دانم نمی ،

 می را من که بود این اش دلیل ظاهر در!  کرد

 کمک خیلی من ، شان قبلی ماموریت در و شناسد

 و بودم داده نجات را سرگرد جان و بودم کرده

 اینکه همه از تر مهم و بودم سرگرد آشنای من

 اما. داشت قبول و بود دیده را ام تصویرگری کار

.  است دیگری چیز او اصلی دلیل دانستم می من

 دانست می شاید.  بود سوخته برایم دلش شاید

 است کرده تنهایم و بیچاره چقدر ، سرگرد نبودن

 من حق در را لطف این ، پدرانه خواست می و

 بیشمارم درد و اندوه بار از ای ذره و باشد کرده

 . کند کم



 حضور آنجا توانم نمی همیشه بود گفته البته

 دارند عملیات که هایی زمان فقط ، باشم  داشته

 به نیاز و گردند می خاصی مجرم دنبال به یا

 گفته روی از چهره کردن مصور و پردازی تصویر

 به من اما.  زند می صدایم دارند شاهدین های

 و!  بودم راضی هم نیمه و نصف های حضور همین

 ش و شاید و شاید گفتم می خود با

 

 بتوانم نیمه و نصفه های آمد و رفت همین در اید

 ! کنم پیدا امیرم از نخی سر
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 ، بود کرده خدمت جا آن در سرگرد که ساختمانی

 ، پشتیبانی ، عملیاتی مختلف های یگان شامل

 هر.  بود غیره و حفاظت تامین ، انسانی نیروی

.  کرد می فعالیت سرهنگ یک نظر زیر یگان



 سرگرد چند به سرهنگ هر نظر زیر های بخش

 می فعالیت به سرهنگ نظر زیر که شد می واگذار

 درجات با نیروهایی مسئولیت هرکدام و پرداختند

 آن در را سرباز و سروان ، ستوان مثل تر پایین

 . داشت برعهده یگان

 جایی.  بودند کرده مستقر عملیاتی یگان در مرا

 اصلی ی وظیفه.  داشت حضور یاری سرهنگ که

 تجاوز برابر در کشور از حفاظت عملیانی یگان

 نقاط در بیشتر که بود خطراتی ی کلیه و بیگانگان

 .  پیوست می وقوع به مرزی

 

 چندان نه و مردانه کامال فضایی کار محل ی فضا

 ارتش اداری کادر ی بقیه با من البته.  بود لطیف



 های ماموریت در فقط.  نداشتم کار و سر خیلی

 گروگان یک شناسایی برای که هایی زمان ، مهم

 و پردازی چهره به نیاز خالفکار یا گیر

 جز قرارگاه در.  زدند می صدا مرا بود تصویرگری

 مرد بقیه ، زن افسر رسمی غیر نیروهای از تا چند

 نفر چند این به من بود شده باعث همین و بودند

 .  شوم نزدیک بیشتر زن

 قرارگاه در هم سر پشت روز چند اوقات گاهی

 باب من همراهشان به من هم دوبار یکی.  بودیم

 این در چقدر.  بودم رفته مرزی قرارگاه به نیاز

 از دریغ.  گشتم می سرگرد دنبال به ها شد و آمد

 ! آشنا نشان یک

 



 منتقل تهران قرارگاه به سرگردی هر که هربار

 زنده و مردم می ، نبود دلم توی دل من ، شد می

 خودم سرگرد خواستم می خدا از و شدم می

 ، باشد

 .  بود رفته نابودی به رو امیدم هربار و هربار اما

 

 یادم وقتی ، شدم می قرارگاه وارد که هربار من

 همان نظامی فضای این و راهروها این آمد می

 ماالمال قلبم ، گذاشته قدم امیرم که است جایی

 را انتظار درد و شد می شادی و شعف و امید از

 .  کرد می تر شیرین برایم

 آنجا در غیررسمی نیروی یک عنوان به دیگر حاال

.  شناختند می مرا همگی تقریبا و بودم افتاده جا



 سرگرد آشنای من دانست می کسی ندرت به اما

 .  هستم

 قرارگاه در که بود روزهایی از یکی هم روز آن

 خالفکار باند یک از مجرمی تصویرنگاری مشغول

 که بودم مشخصاتی روی از گیری گروگان

.  بود شده ثبت پرونده در بودندو داده ها گروگان

 . نشست کنارم قرارگاه زن افسران از یکی ، لیلی

 

 تازه گلویی بیایه. عزیزم مانیتور تو نشی غرق-

 . بده ادامه دوباره بعد کن

 

 شده خسته حسابی. کردم عمل اش توصیه به

 این روی داشتم که بود تمام روز چهار. بودم



 بلند سیستم پشت از.  کردم می کار تصاویر

 . نشستم لیلی کنار و شدم

 

 خواستگاری رفتین باالخره دیشب خبر؟ چه-

 داداشت؟ برای

 

 دل صد نه دل یک.  برد رو ما باالخره.  آره-

 .  شده دختره عاشق

 

 شد؟ برگزار بود؟خوب چطور خب-

 

 : گفت و کرد کوله و کج را صورتش لیلی



 مالی همچین هم دختره البته.  نبود بدک!  هی-

 دیگه لرزونده داداشمو دل!  خب ولی.  نبودا

 .کرد شه نمی کاریش.

 

 برون بله یه حاال!  بوده هم مالی همچین پس-

 . افتادین

 

 : گفت و خندید

 نامزدی مراسم دیگه ی هفته دو شد قرار.  آره-

 ! میاد هم داییم.  ها بیای باید هم تو.  بشه برگزار

 

 . بردم باال را ابروهایم تای یک



 کردی؟ شروع باز تو-

 

 پیدا برات خواستگار.  دیگه جوونی دخترِ خب-

 همه دل اینقدر باشی زشت خواستی می. میشه

 کم چی بیچاره نادری سروان اون.  نبری رو

 باهاش زننده و زشت رفتار اون با که داشت

 توی خواستشو کردی مجبورش و کردی برخورد

 کنه؟ خفه نطفه

 

 که من. خدا رو تو دوباره نکن شروع. لیلی وای-

 .  کنم ازدواج خوام نمی وقت هیچ گفتم بهت

 



.  ببین رو ما دایی بیا تو.  نکن ناز. حاال باشه-

 عاشقش اگه.  گفتی تو هرچی بعدش.  یکبار فقط

 خوش و تیپ خوش بسکتبالیست یه نشدی؟اون

 وقتی که اون.  میاد خوشت مطمئنم.  است چهره

 تو از خیلی ، بود دیده رو مون نفره دو عکس

 . بود اومده خوشش

 

 ها حرف این پای که بودم آن از تر حوصله بی

.  کرد می تازه را دلم داغ حرفها این.  بنشینم

 از بعد حتی. شد نمی کهنه هیچگاه که داغی

!  بودمش ندیده تمام سال سه. سال سه گذشت

!  گریست می ندیدنش از قلبم تمام سال سه

 وقت خیلی!  هرشب و هرشب و هرروز و هرروز



 هایش لباس در!  اتاقش در!  رختخوابش در ها

 من.  خوابیدم می ها آن با و ن پوشیدمشا می که

 عادت اما.  بودم آمده کنار فقط سرگرد  نبودن با

 نداشتنش و نبودنش به شد نمی.  بودم نکرده

 . نداشت امکان.  کرد عادت

 

 پهن من برای کار سر لیلی که بساطی همین

 آمدن با. بود راه به هم مان ی خانه در بود کرده

 رد جواب با و شد می شروع ، جدید خواستگار هر

 نهایت در پدرم و من های جدل و بحث و من

 خواستگار بعد وقت چند باز و.  کرد می فروکش

 نگران پدرم!  نو از روزی نو از روز دوباره و جدید

 .بود مبهمم ی آینده



 

 گرفت دست به را افکارم ی سررشته لیلی صدای

. 

 قرارگاه میاد داره جدید نفر یه داری خبر راستی-

. 

 

 یک.  دیگر هربار مثل. کرد تپیدن به شروع قلبم

 جدید؟ نفر

 ؟ شناسینش می کیه؟ خب-

 

 می بازنشسته داره یاری سرهنگ که دونی می-

 



 خودش جانشین عنوان به رو نفر یه.  شه

 هم موافقت گویا. کرده معرفی و داده پیشنهاد

 باشیم داشته جدید سرهنگ یه قراره حاال.  شده

. 

 

!  هربار و هربار مثل. فروریخت امیدم کوه

 اصال ؟ آمد می کی من سرگرد پس ؟ سرهنگ

 مرا آخر انتظار این بیاید؟ بود قرار اصال آمد؟ می

 ! کشت می

 

 سینا و مارال عقدکنان مراسم بود  قرار بزودی

 پا از سر. بود خوشحال چقدر مارال.  شود برگزار

 و وفادار و مهربان و خوب دوست.  شناخت نمی



 چقدر. شد می عروس داشت حاضرم همیشه

 .  بودم خوشحال برایش

 به مرا بار یک روز دو هر که ، نه روز هر اگر مارال

 من و.  کشاند می بازار به خرید برای خود دنبال

 : زدم می غر سرش همیشه

 

 مغازه این.  دیگه کن انتخاب خب!  مارال وای-

 . بریم بیا.  نیستی بخر تو اصال چندمه؟ ی

 

 ساعته یک تازه.  نکن شلوغش بیخودی-

 . اومدیم

 



 . خونه برم میخوام. ندارم حوصله من مارال-

 

 اونجا و سرگرد خونه بری یا اتاقت تو بچپی که-

 به آخرش بخدا بخوری؟ غصه و اتاقش تو بچپی

 ی بهانه به رو سال سه این تمام گم می بابات

 ی خونه میرفتی پیچوندی می ، من پیش اومدن

 بودم تو رو در راه همیشه که من بیچاره.  سرگرد

 هم بعد.  سرگرد برای هم بعد.  ماهان برای اوال.

 میخوای کی تو.  دختر آخه.  سرگرد نبودن برای

 بود کار در برگشتنی اگه.  رفته اون که کنی قبول

 حداقل. داد می نفر یه به خبری یه خودش از که

 بی اینقدر رو هست اش صمیمی دوست که سینا

 . ذاشت نمی خبر



 

 سه بس از نشدی خسته کردی؟ شروع تو باز-

 افاقه و خوندی گوشم توی رو اینا تمام سال

 نکرد؟

 

 بدبخت خودم چشمای با دارم که کنم چیکار-

 دختر آخه!  کردن چشمت بخدا.  بینم می شدنتو

 اینجوری هیکلی خوش و نازی و خوشگلی این به

 هم بیوه زنای بمونه؟ عزادار بیوه زنای مثل باید

 و بشه پیدا که یکی.  مونن نمی دائمی عزادار

 … تو اما.  کنن می ازدواج باشه خوب

 



 هروقت که گفت سرگرد مادر و پدر به سینا-

 کنن؟ دعوتش مراسم برای زد زنگ امیرعلی

 

 : گفت و کشید افسوسی پر آه مارال

 گفت آره.  کوبیدنه هاون در آب تو با زدن حرف-

 . نمیاد که اون  ؟ فایده چه. 

 

 امیدوارم خیلی من.  بیاد شاید خب … خب-

 چیزی گم می بهش!  وای. بیاد اگه وای.  مارال

 یه مثل و گفتم می پیش سال سه باید که رو

 که چیزی.  کرده گیر قلبم توی بزرگ حسرت

 . کردم تکرارش خودم با سال سه این تمام

 



 بعد که نکن امیدوار خودتو خودی بی خدا تورو-

 مریض ی حوصله ما.  بگیری افسردگی دوباره

 بیاد هستیم امیدوار!  خب.  نداریما دوباره داری

 . نیاد شایدم … ولی

 

 هم را باقیمانده امید تنها این خواستم نمی من اما

 مثبت و باشم مثبت خواستم می.  بدهم دست از

 . کنم فکر

 

 شد خشک در به چشمم مارال عقدکنان شب اما

 پر چقدر.  بود گرفته دلم چقدر!  نیامد او!  نیامد و

 بی خواستم مانی از مراسم وسط.  بودم گریه از

 وقتی.  برساند سرگرد ی خانه به مرا صدا و سر



 گریه آنقدر بستم را در و شدم وارد آپارتمانش به

. افتادم رمق بی و حال بی که زدم ضجه و کردم

 شدم بیدار خانه زنگ صدای با که بود شب نصف

. بودم نیافته را خود مکانی و زمانی موقعیت هنوز. 

 به بود تنم سرگرد لباس درحالیکه خوران تلو تلو

 مانی و سینا و مارال. کردم باز و رفتم در سمت

.  افتاد می پس داشت نگرانی از مارال.  بودند

 را سرگرد بلند تیشرت که من دیدن با سینا

 به چشم متاسف و متاثر نگاهی با بودم پوشیده

 : گفت مارال به و دوخت زمین

 

 !  نکنین دیر. منتظریم ماشین تو ما-

 



 . شد خانه وارد مارال و رفتند آنها

 از مارو کشتی.  دختر شدی دیوونه مگه تو-

 پس داشت بزن زنگ مامانت به زودباش. نگرانی

 تو از خبری و بود شده تموم مراسم.  افتاد می

 نبود معلوم وگرنه رسید سر مانی شد خوب. نبود

 خواستیم می و اینجایی دونستیم می چطور

 ؟ کنیم پیدات

 

 :پرید رویم از رنگ

 آورده؟ اینجا منو گفت اینا مامانم به مانی-

 

 خونه رسوندتت گفت!  مگه است دیوونه بابا نه-

 خبر مامانت میکردم خدا خدا حاال.  روشنک



 پاییز ولی.  کشوره از خارج روشنک باشه نداشته

 کشید مانی زیرزبون  از آخر ، خلوت توی  ماهان! 

.  دختر کنی می کارایی. اینجا اومدی تو فهمید و

 بیاد ماهان نکردی صبر حتی نداری؟ عقل تو مگه

.  مراسم بود اومده تو بخاطر ، ما از بیشتر اون. 

 به هم قبلش ، بریم شو آماده باش زود حاال

 .بزن زنگ یه مامانت

 

 :گفتم عذرخواهانه

 شب بهترین امشب. مارال خوام می معذرت-

 من.  داشتی براش ها آرزو اینهمه بود زندگیت

 ! توش زدم گند

 



 تازه. نباش نگران.  عزیزدلم نزدی گندی هیچ-

 از. نیستی فهمیدیم که بود شده تموم مراسم

 به چشمت و بود نامحسوس حضورت اول از بس

 . هستی نبود معلوم کال ، در

 

 : گفتم ای گرفته بغض صدای با

 ! نیومد-

 

 شد جاری دوباره هایم اشک و

 به که دارش دنباله نامزدی لباس آن با مارال

 کشید آغوش به مرا ، رفت می راه آن در سختی

 هرکسی!  شد نمی اما. باشد دلم درد مرهم تا

 نمی کس هیچ.  شد نمی کرد می هرکاری



 می را امیرم من.  باشد دلم درد مرهم توانست

 کسی چرا آخر.  خواستم می را او من.  خواستم

 کرد نمی درک را دلم درد کسی چرا ؟ فهمید  نمی

 پیدایش کسی چرا ؟ کرد نمی کاری کسی چرا ؟

 کرد نمی

 

 ؟

 

 که هایی گریه این با ببین. بشور صورتتو پاشو-

 ببینم پاشو. شدی اجنه مثل کرده خراب آرایشتو

 همیشه!  ریختشو خدا رو تو ببین.  بسه آبغوره

 دیوونه بخدا بپوشی؟ لباساشو ؟که همینه کارت



 نشه کم کم ترسم می. پاییز سرت به زده ، شدی

 .بیاری در خونه دیوونه از سر و کرد کنترلت

 

 . رفت آبروم. دید لباس این با منو سینا-

 

 دیگه حاال. خوشگلم ره نمی آبروت  اون پیش-

 ! بابا کن ول بخوری؟ اینم ی غصه خوای می

 

 مرز به دوستِ این برای نگرانی و ناراحتی عمق

 مارال صدای و نگاه در را رسیده دیوانگی

 و آورد نمی خود بروی اما.  کردم می احساس

. بکشد بیرون هوا و حال آن از مرا داشت سعی



 را مراسمش اینگونه که بودم اش شرمنده چقدر

 .بودم کرده خراب

 

 و دوباره بودم رفته امیر با که جاهایی تمام به من

 رستوران ، ها خیابان تمام به.  زدم سر باره چند

.  حمام آن ، تراس آن ، رادان شمال ویالی ، ها

 دلتنگی این شر از اینگونه شاید کردم می فکر

 .  شد نمی اما.  شوم خالص لعنتی

 نفهم زبان دلتنگی ، آدمی احساسات تمام بین از

!  شود نمی رفع منطقی هیچ با که!  هست ترینش

 نمی رجوع و رفع استداللی و برهان و دلیل هیچ با

.  "چه یعنی نیست او" فهمد نمی دلتنگی!  گردد

 مرا دیگر او و است رفته او و ندارد حضور او"



 مرا دیگر اگر وای.  چه یعنی "خواهد نمی

 ! وای!  نخواهد

 

 محکم های آدم ادای و بودن قوی از اوقات گاهی

 خسته اوقات گاهی. شدم می خسته آوردن در را

 با ، باشم داشته نفس به اعتماد اینکه از شدم می

 اشک کسی جلو و نکنم خم سر ، باشم صالبت

 می را آغوشش فقط دلم اوقات گاهی. نریزم

 سر که!  ستبرش ی سینه و بازوهایش و خواست

 و دهم سر را گریه های های و رویش بر بگذارم

 نگاه در اشکی چشمان همان با بعد.  شوم سبک

 هیچوقت دیگر من بگویم و کنم نگاه سبزش

 دیگر.  نمیکنم تکرار را "نداشتن را تو اشتباهِ"



 نمی دست از را تو و نمیکنم ریسک وقت هیچ

 رفتنت احتمال اگر حتی وقت هیچ دیگر من. دهم

 آه.  انگارم نمی شوخی به را احتمال این ، باشد

 و نگیرم را ات جلو توانستم چطور!  من خدای

 کنون تا توانستم چطور ؟ بروی که بگذارم

 کنون تا توانستم چطور ؟ بیاورم تاب را نبودنت

 من دانی نمی تو!  امیرم وای ؟ نبودنت از نمیرم

 برای تابم بی چه!  هستم بودن تو با تابِ بی چه

 کجایی پس!  کرده بغلم تنهایی! امیرم!  آغوشت

 و شوی آوار سرش بر کوه مثل و شوی غیرتی تا

 بکشی آغوشم به خود و دربیاوری چنگالش از مرا

 وجب من!  نیازمندم را آغوشت وجب به وجب که

 رفتن وجب به وجب!  دلتنگم را نبودنت وجب به

 ؟ کنم چه اما!  را نداشتنت وجب به وجب!  را ات



 ها فاصله این و جاده و راه این و من تقصیر

 ای کرده گم را خود ، قصد از خود تو وقتی نیست

 وقتی تا نه!  ندارد شدن پیدا ، شدن گم این! 

 ! نیایی خودت وقتی تا نه!  نخواهی خودت
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 شده قبول.  بود آمده دکتری آزمون ی نتیجه

!  تهران دانشگاه ، گرافیک دکترای!  بودم

 شرایط در اگر!  دانم نمی ؟ بودم خوشحال

 نمی پا از سر خوشحالی از شاید بودم دیگری

 که امیرعلی حضور بدون ، االن اما ، شناختم

 باید را دلم ، باشد روزافزونم های پیشرفت شاهد

 حاصل ، االن منِ.  کردم می خوش چه به

 تا نبود.  نبود او خودِ و!  بودم امیرعلی دسترنج

 من که دانست می من جز کسی چه و!  ببیند مرا

 به امیرعلی نبودن دائمیِ های غصه از فرار برای



 قبول ام توانسته و ام آورده روی خواندن درس

 . شوم

 اش دیرینه آرزوی.  شناخت نمی پا از سر پدرم

 می دکتر داشت دخترش. بود کرده پیدا تحقق

 خب ، نشد خواست می که گونه آن حاال.  شد

 ! پدرم دست از امان.  شود می هم اینطور

 

 بود شده شروع هایم کالس و بود اول ترم شروع

 بود نوشدارو من برای این و بود پر حسابی وقتم. 

 های خوردن غصه و ها کردن فکر برای وقتی تا

 می قرارگاه به قبل مثل. باشم نداشته ام دائمی

 کارم در خللی ترین کوچک خواستم نمی. رفتم

 آنجا.  بمانم باز آنجا از وقت یک و شود ایجاد



 از خبری گرفتن به آن در که بود جایی تنها

 می آپارتمانش به قبل مثل.  بودم امیدوار امیرعلی

 به نیاز که هایی وقت!  هفته در بار چند.  رفتم

 می را لباسش.  داشتم سکون و سکوت و تنهایی

 و کردم می درست قهوه خودم برای.  پوشیدم

 و.  خودم از دور اویِ به.  اندیشیدم می او به …

 خیس گریه از لباسم تمام آمدم می خود به وقتی

 و هربار و هربار!  تلخ و سرد ام قهوه و بود شده

.  گرفتم می دوش همانجا.  بود همین کارم هربار

 همانجا را موهایم ، خودش مثل سشوارش با

 نبود بلند دیگر حاال که موهایی.  کردم می خشک

 محض به و.  شود بلند گذاشتم نمی که موهایی. 

 می کوتاهشان دوباره ، گرفتن قد سانت چند

 نمی و بود گوشم کنار تا دیگر حاال.  کردم



 باز وقتی تا نه ، کند تجاوز حد این از گذاشتم

 ! گشت نمی

 

 عقدکنان از بعد دوماه بود قرار مارال عروسی

 بواسطه او. بود شلوغ سرش حسابی. شود برگزار

 سینا که خصوصی بیمارستان همان در ، سینا ی

 عصرها و بود شده کار به مشغول ، کرد می کار

 دستش کمک و کردند می کار سینا مطب در باهم

 که بود شلوغ سرش آنقدر روزها این اما.  بود

 بیمارستان کادر و برد می سر به مرخصی در دائم

 و او پاپی خیلی ، مشیری دکتر بخاطر هم

 .  شدند نمی اش گذشته حد از های مرخصی

 



 امیدواری و احمق منِ باز و بود مارال عروسی

 دوست اویِ بودم امیدوار باز!  پایانم بی های

 این اگر که آه.  بیاید عروسی برای ام داشتنی

 برایش چیز هیچ دیگر گرفتند می آدمی از را امید

 . ماند نمی

 

 کارهای ، شدن مارال حال کمک ، درسهایم

 ، بود همیشه از بیشتر روزها این که قرارگاه

 مثل ها شب که جوری. بود گرفته را وقتم حسابی

 ی خانه به را هایم کتاب تمام.  افتادم می جنازه

 آنجا به کتابخانه ی بهانه به. بودم برده سرگرد

 وتنها تنها.  خواندم می درس آنجا و رفتم می

 درس و بگیرم تمرکز توانستم می که بود آنجا



 را نامحسوسش حضور که بود آنجا تنها.  بخوانم

 .  شد می گرم دلم و کردم می احساس

 که بود روزی چند ، هایم مشغولیت ی واسطه به

 هرچه باید.  بودم نزده سر مادرش و پدر به

 می خالی را مشغله پر روزهای این از یکی زودتر

 . رفتم می دیدارشان به و کردم

 

 سرهنگ.  بود شلوغ خیلی قرارگاه روزها این

 این سرهنگ عنوان به بود مدتها که یاری

 شد می بازنشسته داشت کرد می خدمت قرارگاه

 جایش به جدیدی و جوان سرهنگ بود قرار و

 پایبند خیلی جدید سرهنگ بودم امیدوار.  بیاید



 کردن کار برای و نباشد رسمی مقررات و ضوابط

 .  نکند ایجاد خللی آنجا در من

 و یاری سرهنگ تودیع برای مراسمی بود قرار

 در همه.  شود برگزار جدید سرهنگ ی معارفه

. شدند می آماده مراسم برای و بودند آمد و رفت

 اتاقم به.  نداشتم را شلوغی اینهمه ی حوصله

 می کار ها عکس گرافیک روی و بودم برده پناه

 پر و جوان سرگرد ، ناظمی سرگرد که کردم

 گروه در کار برای معموال من که موفقی و انرژی

 بلند جایم از.  شد وارد ، شدم می انتخاب او

 . کردم سالم و شدم

 

 ! میره پیش چطور عکسا.  باش راحت-



 دارم.  نقیضه و ضد شاهدین اطالعات کمی-

 شاهد نفر پنج که اطالعاتی بین از میکنم سعی

 تصویر یک ، دادن مجرم فرد تصویر از ماجرا

 میارمش شدن آماده محض به.  دربیارم واحد

 . خدمتتون

 

 کس هیچ با!  جدی و بود مقتدر ناظمی سرگرد

 بودم فهمیده مدت این طول در.  نداشت شوخی

 و خواهد می نقص و عیب بی و درست کار که

 و.  کند نمی قبول کاری کم برای ای بهانه هیچ

 حتی ، قرارگاه تصویرگران تمام بین از میدانستم

 قبول همه از بیشتر مرا کار ، مرد رسمی نیروهای

 او به که کارهایی تمام برای خاطر بهمین و دارد



 می انتخاب مرا ، بقیه از اول او ، شد می سپرده

 اگر که بود شده مسلم بقیه برای دیگر.  کرد

 مجرم فرد و باشد ناظمی سرگرد دست در کاری

 باشد نگاری تصویر به نیاز و باشد الهویه مجهول

 خاطر بهمین ، هستم من آخرش و اول انتخاب ،

 گروه با که داشتم را شانس این ندرت به من

 دی های

 

 .  کنم کار گر

 و نشستم هم من و رفت پنجره کنار به سرگرد

 . شدم خود کار به مشغول

 



 آماده نظامی ی رژه مراسم یه برای داریم-

 البته.  برسه جدید سرهنگ قراره امروز.  میشیم

 افراد بین از که بود این کار بهترین ، من بنظر

 فداکاری و ها رشادت که نیرویی قرارگاه همین

 بشه انتخاب سرهنگ عنوان به داده نشون هاشو

. 

 

 به رسیدن احتماال.  بود ناراحت چه از دانستم می

 را شدن قرارگاه سرهنگ و سرهنگی ی درجه

 آمدن از شدیدی نارضایتی و دانست می خود حق

 ، نبود مهم برایم بهرحال.  داشت جدید سرهنگ

 شخصی های دغدغه به نداشتم حوصله حتی و

 من جانب از جوابی وقتی.  کنم گوش اش



 کرد نظاره مرا و برگرداند را رویش نکرد دریافت

 . بودم کارم مشغول که

 چیز. کشیدن زحمت ها بچه.  کن تماشا رو رژه-

 .دراومده آب از خوبی

 

 ! قربان چشم-

 

 .شدم بلند جایم از احترامش به.  آمد تر نزدیک

 و چشم و بله و نه بجز مدت این توی-

 ای دیگه چیز ، دادی کارت راجب که توضیحاتی

 دانشجوی تازه بودی نگفته حتی. نشنیدم ازت

 .  شدی دکتری



 

 صحبت این دلیل دانستم نمی.  کردم نگاهش

 بفهمم توانستم نمی ؟ چیست صمیمانه های

 ؟ چیست ها حرف این از منظورش

 

 معذرت. کنم عنوانش باشه نیاز کردم نمی فکر-

 . خوام می

 

 رو هرچیزی وقت هر.  زمانی خانم ببینید-

 زندگیتون در مشکلی هر یا ، بگین خواستین

 و.  دارم خوبی شنوای گوش من ، اومد پیش

 و باشم روراست گروهم اعضای با دم می ترجیح

 هرچیزی هروقت پس.  بشم آگاه مشکالتشون از



 من روی تونی می ، بگی باید که کردی فکر رو

 . کنی حساب

 

 . میگم حتما بود چیزی اگر!  قربان چشم-

 

 نمی.  بود کردن وا خود سر از را او بیشتر جوابم

 آرام دیگری حرف هیچ بی اما ، نه یا فهمید دانم

 .  کرد ترک را اتاق

 که مردانی تمام با برخوردم که بود وقت خیلی

 را خود کردند می سعی قدم یک حتی ، قدم یک

 و گزنده و تلخ.  بود همین کنند نزدیک من به

 اینکه بدون و نشستم جایم سر!  دهنده فراری



 را ذهنم از جایی ترین کوچک ناظمی سرگرد

 .دادم ادامه کارم به کند درگیر

 

 حیاط از زیادی صدای و سر بعد دوساعت حدود

 شروع مراسم که بود معلوم و شد شنیده قرارگاه

 یاری سرهنگ سخنرانی صدای ابتدا.  است شده

 داده اجازه که جدی و مهربان مرد این.  شنیدم را

 شاید و.  شوم کار به مشغول قرارگاه این در بود

 و من دل راز از قرارگاه این در که کسی تنها

. شد می تنگ برایش دلم.  بود باخبر امیرعلی

 گونه به برایم شرایط او رفتن از بعد بودم امیدوار

 سرنوشت نداشتم خبر اما.  نخورد رقم سخت ای

 .  است کرده آماده برایم هایی بازی چه



 و شان نظامی ی رژه و مراسم برگزای صدای

 جدید سرهنگ ی معارفه و قدیم سرهنگ تودیع

 که بودم حوصله بی آنقدر.  رسید می گوش به

 سر.  انداختم نمی بیرون به نگاهی پنجره از حتی

 کلی.  کشیدم راحتی نفس کرد فروکش که وصدا

 از بعد برای ناظمی سرگرد و بود مانده کارهایم از

 کارم در غرق را خود.  میخواست را نتیجه ظهر

 .شد وارد صدا سرو با لیلی که بودم کرده

 اومده هم سرتیپ ؟ پاییز پایین نیومدی چرا تو-

!  اومده سرهنگی چه دونی نمی وای.  بود

 اونایی از!  قیافه خوش!  هیکل خوش!  خوشتیپ

 زن و بود دستش حلقه حیف!  ها بره می دل که

 ! داره



 

 دست حلقه هم من سرگرد ، کردم فکر خودم با

 به وفای بخاطر فقط.  نداشت زن اما.  کرد می

.  کرد نمی جدا خود از را اش حلقه که بود عهدش

 پس.  نبود او مثل کس هیچ دانستم می و

 :گفتم و ندادم امیدواری لیلی به بیخودی

 

 تازه.  دیگه داره زن حتما ، داشت حلقه اگه آره-

 گذشته ازش سالی و سن خب.  سرهنگ میگی

 باشه؟ نداشته زن خوای می

 

 !  بود جوون شدن سرهنگ برای!  بابا نه-

 



 ! صاحبش مبارک!  هرچی حاال-

 

 یه اول شد قرار.  ها اتاق بازدید میان دارن-

 با رو در رو و ها اتاق از باشن داشته بازدیدی

 با شون اصلی ی جلسه بعد ، بشن آشنا نیروها

 دفتر توی یاری سرهنگ و سرتیپ حضور

 یاری سرهنگ بعد و بشه تشکیل یاری سرهنگ

 . کنه واگذار جدید سرهنگ به رو چی همه کامال

 

 : گفتم اضطراب و استرس با

 این نگه وقت یه.  نده گیر من حضور به وقت یه-

 ! باشه اینجا نباید و نیست رسمی نیرو

 



 . کرد سرایت هم لیلی به ام نگرانی

 دیگه میتونه.  بازه دستش واال.  پاییز دونم نمی-

 یعنی.  آورده یاری سرهنگ رو تو اما.  نده اجازه

 بزنه؟ حرف خواد می اون حرف روی

 

 اون دیگه.  نیست یاری سرهنگ االن بهرحال-

 .میشه قسمت این ی گیرنده تصمیم

 

 غصه االن از خواد نمی حاال.  دختر نباش نگران-

  االن.  بودنا نزدیک. بخوری رو نیفتاده اتفاق ی

 و مویدی سرگرد و ناظمی سرگرد.  میرسن

 .کنن می همراهیش دارن رضایی سرگرد

 



 ستوان یعنی ناظمی سرگرد گروه اعضای ی بقیه

 .  شدند اتاق وارد هم منیری سروان و انتظاری

 . باشید آماده.  میان دارن-

 

.  بیشتر من.  داشتند استرس ها بچه ی هرسه

 سرهنگ این بگیرد ایراد حضورم به بودم نگران

 ! وارد تازه خوشتیپ و جوان

 هم من.  ایستادند خبردار ها بچه.  شد باز در

 وارد سرگردها ابتدا در.  گرفتم قرار کنارشان

 اکو سرم توی ناظمی سرگرد صدای بعد و شدند

 : گفت می که شد

 

 ! نادرشاهی سرهنگ … داخل بفرمایید لطفا-
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 : شد اکو سرم توی ناظمی سرگرد صدای

 ! نادرشاهی سرهنگ … داخل بفرمایید-

 

!  ایستاد لحظه یک انگار قلبم ؟؟ شنیدم درست

 بس از من یا! ؟ بود خودش. تپید نمی دیگر قلبم

 به را جدید سرهنگ ، ببینم را او داشتم دوست

 ! ؟ دیدم می خودم سرگرد شکل

 

!  بود رفته ایستادنم تاب و بود شده شل پاهایم

 نابهنگامم سقوط از تا گرفتم صندلی به را دستم



 باز را چشمهایم!  شد نمی باورم.  کنم جلوگیری

 پس.  گرفتم نیشگون را خودم.  کردم بسته و

 ؟ رفت نمی کنار چشمم جلو از تصویرش چرا

 همیشه مثل نداشتنش و نبودن واقعیتِ چرا پس

   ؟ رقصید نمی چشمانم جلو

 می اکو مدام سرم توی ناظمی سرگرد صدای

 . شد

!  نادرشاهی سرهنگ!  نادرشاهی سرهنگ"

 " نادرشاهی سرهنگ

 

 افتاده  کار از انگار قلبم و بود دیوار گچ مثل رنگم

 در من قدمی درچند!  کردم نمی باور.  بود

 نمی را حضورش من و بود ایستاده در چهارچوب



 سالها این که بس از.  کنم باور توانستم

 کشیده عذاب نبودنش در که بس از!  نداشتمش

 کرده تجربه ام زندگی در را واقعی جهنم و بودم

 تمام ، داشتنش و آمدن برای که بس از!  بودم

 و ریخته اشک بیداری و خواب در سال سه این

 اش ناگهانی حضور باور حاال ، بودم زده ضجه

 او!  بود من جلو جا همین او اما.  بود سخت برایم

 وفای بی علی امیر!  من علی امیر.  بود خودش

 و دیدارش حسرت در مرا تمام سال سه که!  من

 یک حسرت در.  بود گذاشته صدایش شنیدن

 با مرا تمام سال سه که!  خودش از ناقابل خبر

 !  بود رفته و کرده رها تنهایی وحشتناک دیو

 



 خم داشت کم کم و نداشت ایستادن توان پاهایم

 هایم شانه روی سنگین کوهی انگار.  شد می

 داشتنی دوست وفای بی اویِ و.  بودند گذاشته

.  بود نشده من متوجه هنوز.  بود ندیده مرا هنوز

 حسرت در که را زیبایش زمردینِ و سبز چشمان

 خاکستر و سوختم سال سه دیدنشان دیگر یکبار

 سرگرد به حالیکه در و گرداند اتاق کل در ، شدم

 من دفتر اینجا پیش سال سه" گفت می ناظمی

 تا گذراند نظر از یکی یکی را ها بچه "بود

 نگاهش.  رسید حسرت و آه از پر منِ به نگاهش

 نمی قلبم!  کشیدم نمی نفس!  نگاهش وای! 

 مگر مردن!  است حتمی مردنم دانستم می!  تپید

 روحم من ؟ شدن خارج بدن از روح ؟ بود چگونه



 سال سه که روحی. شد می خارج بدن از داشت

 ! بود مرده رفتنش با پیش

 

 سخت چقدر!  داری خویشتن بود سخت چقدر

!  ایستادن همانطور و نشدن زمین بر نقش بود

!  آوردن تاب نگاهش حجم زیر بود سخت چقدر

 و متعجب و زده شگفت نگاه وای!  نگاهش

 هزاران که نگاهی!  عصبانیش و دلگیر و غمگین

 که نگاهی.  زد می موج آن در متناقض حس هزار

 شده خشک خسته و تاب بی منِ روی ثانیه چند

 داشت و بود مانده ثابت من روی که نگاهی.  بود

 ! زد می دار را قلبم

 



 خیلی ، رسمی فضای و نظامی جمعیت آن میان در

 که بحالش خوش.  کرد جور و جمع را خود سریع

 و جمع خوب را خود ، من خالف بر توانست می

!  بود شده مشت.  دیدم را دستانش.  کند جور

 خصوصیات  از اینها!  بود مانده منقبض فکش

 چقدر که وای.  بود خودش خودِ همیشگی و بارز

 این برای دلم چقدر که وای!  خواستش می دلم

 بی دلم چقدر که وای!  بود شده تنگ خودش خودِ

 ! ناالنم و بیچاره دل!  دلم وای!  برایش بود طاقت

 

 این به را گروهش اعضای داشت ناظمی سرگرد

 و ابهت کوه این...  مرد این و کرد می معرفی مرد

 متالشی درون از ، ناالیق و احمق منِ که غرور



 هم در ، بودم کرده نابودش ، بودم کرده اش

 نمی اصال که خورم می قسم ، بودمش شکسته

 خود پیش را گذشته سال سه تمام داشت و شنید

 هایش التماس و!  را رفتنم روز و.  کرد می دوره

 و!  را هایش شکستن درهم!  را فریادهایش!  را

 ! را رفتنش

 

 هست سالی دو!  زمانی پاییز خانم هم ایشون-

 غیر نیروی یک عنوان به کنن می کار ما برای که

 پردازی چهره و گرافیک متخصص.  رسمی

 حرفه العاده فوق!  نداره حرف کارشون. هستن

 . کاربلدن و ای

 



 پا سر بود عجیب که منی به.  کرد نگاهم باز

 کشنده اینبار!  بود تلخ اینبار نگاهش!  ایستادنم

 و خوب چقدر!  بود محبتی هر از خالی اینبار!  بود

 ! کند عوض رنگ توانست می سریع

 

 فرد که دونید می خوب شما ، سرگرد ولی-

 ! بمونه قرارگاه توی نمیتونه غیرنظامی

 

 سخت و جذبه پر و مردانه صدای وای!  صدایش

 هالک چقدر دانست نمی او!  دارش خش و

 دور و انگاشت می نادیده مرا او!  بودم شنیدنش

 و رفتم می اش صدقه قربان دلم در من و کرد می

 : گفتم می خود با



 من. بزن حرف فقط تو.  صدایت قربان به من"

 نگاهت من تا بایست فقط تو.  باالیت و قد فدای

 ی اندازه به ، سال سه ی اندازه به من.  کنم

 و شب هزار!  توام دلتنگ ، روز هزار از بیشتر

 بار هزار و مردن هزاربار!  ساعت ۲۴ هزار ، صبح

 ! شدن زنده دوباره

 

 کردن جمع برای و شد پاچه دست کمی سرگرد

 : گفت اوضاع

 زمانی خانم.  هست یاری سرهنگ دستور-

 از ها پرونده از خیلی توی ما و ایه حرفه کارشون

 که االنصاف و الحق. ایم گرفته کمک ایشون

 . کردن عمل خوب



 

 ، قائلم یاری سرهنگ برای که احترامی تمام با-

 نیروی یک بپذیرم تونم نمی بگم باید

 

 .باشه اینجا غیرنظامی 

 

 … سرهنگ اما-

 

 سرگرد به ابهتی پر و خشمگین نگاه چنان

 بدون.  کرد خفه را بیچاره صدای که انداخت

 حق.  رفت کند نگاهم دیگر یکبار حتی اینکه

 ، حرص این ، خشم این ، عصبانیت این!  داشت



 کرده زندگی ها این با سال سه!  بود اش حق

 ماهان با من که کرد می فکر تمام سال سه. بود

 و ام رفته ماهان سراغ به روز آن من که ، هستم

 کرده عرضه ماهان به را خودم تمام روز آن من

 ماهان با من هم حاال کرد می فکر احتماال.  ام

 !! ام کرده ازدواج

 

 بیچاره و درمانده.  بایستم توانستم نمی دیگر

 بخاطر کردند می فکر ها بچه.  نشستم سرجایم

 بازگشت از … من و ناراحتم کارم دادن دست از

 چشمانم به اشک اش منتظره غیر و ناگهانی

 ! نداشتم حرکت یارای و بود دویده

 



 تو ؟ خوبه حالت زده؟ خشکت چرا پاییز!  پاییز-

 آب لیوان یه برو منیری.  بگو چیزی یه خدا رو

 .باش زود بیار

 

 و سر روی و آوردند می آب دریا دریا اگر! ؟ آب

 کرد نمی فروکش التهاب این ریختند می صورتم

.  بود خشم و کینه از پر!  نگاهش وای!  نگاهش. 

 منتظرش که من… نداشتم گناهی … که من اما

 ی اجازه کس هیچ به که من … بودم مانده

 من...  بودم نداده ام خصوصی حریم به پیشروی

 کرده زندگی او یاد به فقط  سال سه این تمام که

 یک حتی که او!  نداشت خبر که او اما.  بودم

 کرده فراموشم نکند.  بود نگرفته خبر من از کلمه



 باشد کرده سعی سال سه این تمام نکند.  باشد

 به دل نکند.  باشد شده موفق و نکند فکر من به

 کرده ازدواج خبر بی نکند.  باشد سپرده دیگری

 وایِ!  نباشد آناهید به متعلق حلقه آن نکند!  باشد

 درد قلبم.  بود عزادار قلبم!  قلبم بر وایِ!  من بر

 من حاال.  سوخت می خودم برای دلم.  کرد می

 اینهمه ، دلتنگی اینهمه ،  عشق اینهمه با

 می باید چه سرسپردگی و شوردگی و دیوانگی

 ؟ کردم

 

 تونی می.  قطعی و حتمی نگفت که اون!  پاییز-

 سرهنگ حرف.  کنی صحبت یاری سرهنگ با



 نکن!  باش مطمئن ، اندازه نمی زمین رو یاری

 ! دختر خودت با اینکارو

 

 مرا دیگر اگر وای!  باشد نداشته دوست مرا اگر

 چه سپرده قلب این با من باشد نداشته دوست

 با من کنم؟ چه نداشتنش و بودنش با من ؟ کنم

 نمی کنم؟ چه ساله سه امید این رفتن قهقهرا به

!  توانم نمی که خورم می قسم!  بمانم زنده توانم

 ندارم را او طاقتِ چون طاقتی و تحمل و تاب من

 حتی دیگر اینبار و ، شکنم می درون از من. 

 جمع را وجودم ی شکسته های تکه  نمیتوانم

 کنم چه درد این با!  دارم دوستش … من.  کنم

 !؟



 کرد می نگاهم وقتی ، کنم می فکر که حاال

 از پر و مهربان های نگاه آن از اثری کوچکترین

 انگار چشمانش جنگل.  نبود قبل سال سه عشق

 می نگاه من به مرده روح یک انگار.  بود مرده

 !  وای!  امیرم وای.  کرد

 

 زمانی؟ خانوم بهتره حالتون-

 

 . دادم جواب سختی به. بود منیری سروان

 . ببخشید.  ممنونم.  بهترم-

 

 .نداد اجازه لیلی.  شوم بلند خواستم و



 عجب.  نیومده جا حالت هنوز حاال بشین-

 بهش قیافه از خداهرچی!  بداخالقی سرهنگ

 .نکرده نصیبش اخالق از ، داده

 

 به رو منیری سروان.  بود آشنایی ی جمله چه

 : گفت لیلی

 زدن حرف توی هاتون ناپرهیزی این با آخر-

 زبونتونو جلو.  سروان میدین باد به سرتونو

 . بگیرین

 

 شانه دادن ماساژ مشغول و کرد ترش رویی لیلی

 .  شد هایم



 کارم به بهتره. خوبه حالم.  جون لیلی کافیه-

 . برسم

 

 فضای آن از تا نشستم سرجایم دومرتبه و

 را خود اندکی و کنم فرار نگرانشان و دوستانه

 . بازیابم

 

**** 

 

 

 امیرعلی

 



 

.  بودم بازگشته تهران به سال سه از بعد امشب

 ، سرنوشت با نابرابر جدالی از کوفته و خسته

 و در که رفتم می آپارتمانی همان به داشتم دوباره

 آن. بود قلبم رفتن دست از شاهد هایش دیوار

 چه کسی!  سال سیزده ی فاصله به!  دوبار هم

 نحس برایم خانه این واقعا شاید!  دانست می

 . باشد یمن خوش نبود قرار گاه هیچ و.  بود

 بازگشت قصد گاه هیچ.  برگردم خواستم نمی

 را ساله سه ماموریت این خواستم می.  نداشتم

 های مرز در عمر آخر تا خواستم می.  کنم دائمی

 در بودم کرده تالش چقدر.  کنم خدمت کشور

 دنیا این شر از را خود ها ماموریت این از یکی



 کشته هیچگاه نبود قرار انگار اما. کنم خالص

 این در پوسیدم می و میماندم باید انگار. شوم

 ! نامرد و تلخ دنیای

 هجوم.  شدم وارد و کردم باز را آپارتمان در

 همراه به.  شدند آوار سرم روی لعنتی خاطرات

 رخداد چه!  داد می را او بوی ام خانه!  بویش

 ، سال سه گذشت از بعد چرا آخر!  ای مسخره

 تالشی و سختی و ریاضت اینهمه گذشت از بعد

 در آنهم ، بویش باز ، فراموشی برای وقفه بی

 !؟ خورد می مشامم به باید خودم آپارتمان

 نهادنِ قدم.  بودم ایستاده در چهارچوب در

 یادم!  خواست می جسارت ، خانه این به دوباره

 و نرفتن برای هایم التماس به افتاد آخر روز به



 پایانم بی تالش به!  خفت آن به ندادنش تن

!  رفتنش آه!  رفتنش به و ، کردنش منصرف برای

 و مغز سر از دست.  کرد نمی رهایم که رفتنی

 را ام زندگی تمام که رفتنی.  داشت نمی بر روحم

 و بیچاره چه دلم.  نبود که امیدی تمام.  کرد تباه

 هیچ که بودم درمانده چه من و نمود می بدبخت

 مثل درست.  دهم انجام نتوانستم کاری

 

 ! پیش سال چندین

 را در.  شدم وارد و کردم جمع را جسارتم تمام

 وسط به نگاهی ترین کوچک اینکه بدون و بستم

 را او پیش سال سه که محلی به ، بیندازم سالن

 می التماس آور زجر چه و بودم کشیده آغوش به



 روی.  رساندم اتاق به را خود ، نرود که کردم

 بوی چقدر.  بود تمیز چقدر خانه.  نشستم تختم

 بویش باز.  کشیدم دراز تخت روی. داد می را او

 از ، دیوار و در از ، جا همه از بویش اصال. آمد می

 و. آمد می هوا و زمین از ، پتو و بالش و لحاف

 سال سه این که هایی داری خویشتن داشت

 چقدر من و. زدود می من از را بودم کرده تمرین

 خواستم نمی بهیچوجه.  خواستم نمی را این

 قرار پیش سال سه پذیر آسیب شرایط در دوباره

 .  گیرم

 کار محافظه و بودم محتاط اینقدر همیشه که من

 شد اوضاعم و دلم دست رادادم اختیارم تمام ،

 بود کافی. بود کافی دیگر.  بود االن که اینی

 تاثیر تحت بود کافی!  فکری بی و حماقت اینهمه



!  شکستن نهایت در و گرفتن قرار احساسات

 در آرام را عمر از مانده باقی صباح چند این باید

 هرگونه از بدور ، آرامش و سکوت و سکون

 قرار احساسات تاثیر تحت و هیجان و اضطراب

 برای توانی دیگر من.  کردم می سپری ، گرفتن

 را دنیا این ی رحمانه بی نامالیمات با جنگیدن

 همین به!  بجنگم که خواستم نمی و.  نداشتم

 خواستم نمی!  برگردم خواستم نمی که بود خاطر

 عطرش و پیچد می بویش که شهری در دوباره

 از ناچیز دانم می که جایی.  باشم هست پخش

 کف از اختیار عنان ترسم می و دارد فاصله من

 دلم نیامده هنوز که االن همین مثل درست.  دهم

 شان ی خانه ی پنجره زیر و بروم کشد می

 باورم!  من خدای وای!  ببینمش شاید تا بایستم



 این دوباره که باشد احمق اینقدر قلبم شود نمی

 دوباره را ها عادت این خواهم نمی!  بخواهد را

 آورده در بازی باز ، ام جنبه بی قلب.  کنم تکرار

 سه شرایط خواهم نمی وجه بهیچ من و.  است

 . شود تکرار پیش سال

 و کرد خواهش بار چندین یاری سرهنگ که حیف

 من وگرنه.  داد قسمم مان دوستی به ، سر آخرِ

 و تلخ های خاطره از پر شهر این به پا گاه هیچ

 .گذاشتم نمی شیرین

 کاش.  بود نفروخته را خانه امین چرا دانم نمی

 دانم نمی اصال.  کرد می راحت مرا و فروخت می

 به که منی بودم داشته نگه را آپارتمان کلید چرا

.  بودم داده تحویل امین به را خانه فروش قصد



 انگار و!  کرد می جادویم!  بود جادویی خانه این

 . شوم راحت دستش از ها حاالحاال نبود قرار

 

 قرارگاه به باید فردا.  خسته و بودم حوصله بی

 می شرکت معارفه و تودیع مراسم در و رفتم می

 می آغاز دیگر روز دو از رسما را کارم و کردم

 .کردم

 

 های خاطره تجدید و موهوم افکار از فرار برای

 را خود که بود این کار بهترین ، پیش سال سه

 عوض را لباسم و شدم بلند پس.  کنم مشغول

 دانه را هایم لباس و کردم باز را چمدانم.  کردم

 را شامپویم و حوله بعد.  چیدم کمد در دانه



 برای زودتر هرچه باید.  رفتم حمام به و برداشتم

 .کردم می خرید ، بوده خالی سال سه که ای خانه

 

 نکند کردم فکر لحظه یک شدم که حمام وارد

 می خودم دور هرچه!  ام آمده اشتباهی را خانه

 و تعجب کردم می نگاه را هرجا و چرخیدم

 زنانه لوسیون!  شد می بیشتر و بیشتر ام شگفتی

 وسایل یکسری و ، زنانه لیف ، زنانه شامپوی ،

 نمی هم را اسمشان حتی من که دیگر ی زنانه

 یک.  کردم نگاه را سرم پشت بعد.  دانستم

 آویزان هم زنانه ست زیر لباس و بند سینه جفت

 کرده تسخیر اجنه را خانه نکند!  من خدای.  بود

 ام خانه به راه تواند می زنی کدام آخر.  اند



 راه زنانه پاش و ریخت اینهمه و باشد داشته

 ! بیندازد

 کابینت.  رفتم آشپزخانه به و شدم خارج حمام از

 که ای خانه مثل!  بود پر.  را یخچال.  گشتم را ها

 خواب اتاق به.  کند می زندگی آن در کسی

 دیگر حاال و کردم باز را کنسول کشو و  برگشتم

 آرایشی وسایل.  افتادم می پس تعجب از داشتم

 تا چند و بهداشتی پد ، چیزها اینجور از و الک و

 نمی واقعا که دیگر ی زنانه غریب عجیب چیز

 سالن به سرعت به.  چیست اسمشان دانستم

 از.  کردم باز را سالن دیواریِ کمد درِ و بازگشتم

 و شال و روسری و کفش و لباس پایین تا باال

 مغزم!  پاییز عطر بوی!  پاییز بوی!  … آخ و مانتو

 های لباس.  افتاد ام دوهزاری تازه و شد لود



 حمام وسایل!  پاییز شال و لباس و کفش!  پاییز

 آرایشی وسایل!  پاییز شخصی های لباس!  پاییز

 به که یدکی کلید همان!  وای!  پاییز بهداشتی و

 !! بودم داده دستش

 

.  نشستم زمین روی همانجا مبهوت و مات

 مغزم.  باشم داشته گیری نتیجه هیچ نمیتوانستم

 ؟ کرده می چه جا این دختر این.  بود کرده هنگ

 و امروز مال هست معلوم که وسایلی اینهمه با

 خانه نباید مگر ؟ ندارد شوهر مگر!  نیست دیروز

 آمده می اینجا گاهی گه نکند ؟ باشد شوهرش ی

 نکند!  بماند امان در او های اذیت و آزار شر از تا

 چه تو!  پاییز آخ!  است بوده او پناهگاه اینجا



 با من حاال!  کردی چه خودت و من با تو!  کردی

 در تو شخصی وسایل اینهمه با ، تو لعنتی بوی

 سرم از دست چرا.  کنم سر چطور خانه این

 گذاری نمی خود حال به مرا و داری برنمی

 ! من وفایِ بی داشتنیِ دوست دخترکِ

 

 ماندم می همانجا همانطور اگر.  نبود جایز درنگ

 ف و

 

 بلند. داد می دستم کار دلم دوباره ، کردم می کر

 و کنسول از را وسایلش تمام دانه دانه و شدم

 دستم.  گذاشتم ساکش در و کردم جمع حمام

 در روز آن ی خاطره ، خورد بندش سینه به که



 چقدر!  آورد در خود تسخیر به را یادم شمال

 می فکر.  کنم فراموشش تا بودم کرده تالش

 کوچکترین با ، حاال اما.  ام شده موفق کردم

 بعدی سه سینمایی فیلم یک مثل چیز همه ، بهانه

 ، سانسوری ترین کوچک بدون ، روشن و واضح ،

 مشتم در ها آن.  شدند حاضر چشمانم مقابل

 و کنم باز را مشتم نداشتم جرئت.  بودم چپانده

 همان ، این نکند ترسیدم می ، کنم نگاهشان

 قصد شمال در پیش سال سه من که باشد

 لعنت خودم به.  بودم کرده تنش در را دریدنش

 و چپاندم ساکش در را همه و فرستادم بلندی

 سمت به و بستم را کمد در و کشیدم را زیپش

 دوباره هوس  نکند وقت یک تا.  رفتم اتاق

 یک و چهل منِ که وای.  بزند سرم به دیدنش



 می رفتار دبیرستانی پسران مثل داشتم ساله

 باز.  رفتم می را راه همان داشتم باز.  کردم

 باز.  دادم می قلبم دست به را افسارم داشتم

 امکان دیگر!  نه.  کردم می حماقت داشتم

.  کنم تکرار نداشت امکان دیگر!  نداشت

 هرچقدر ، شیرین هرچقدر ، آور سکر هرچقدر

 ! خوردم نمی گول دیگر من!  جذاب

 

 چپاندن با کردم می فکر اینکه بود باطلی خیال

 خاطرم از را او توانم می ، ساکش در وسایلش

 در حاضر و حیُّ را او خود که وقتی هم آن ، بزدایم

 دخترک همان!  بود خودش.   دیدم کارم محل

 عصبانی چقدر!  من اما و.  داشتنی دوست کوچک



!  مرد آنهمه میان در!  آنجا در حضورش از بودم

 که بود موقع آن و!  نظامی خشک فضای آن در

 وجود با ، هم داشتنش شوهر وجود با فهمیدم

 حساسیت از ای ذره باز ، زمان گذشت اینهمه

 .  است نشده کم من لعنتی های

 در داشت دلم ؟ میکرد چه جا آن اصال دانم نمی

 مدام داشت چشمم!  گرفت می نفسش هوای

 شدت به قلبم.  نگریست می را او و رفت می هرز

 از!  بودم کرده داغ و بودم گرفته گر!  تپید می

 تاراج به را خود از!  نداشتنش از!  بودنش

 نخورده دست و نبودن بکر دیگر از!  گذاشتنش

 از!  کردنش عوضی آن تسلیم را خود از!  نبودنش

!  پرستیدمش می هنوز … اینها ی همه با اینکه

.  زدم می دار را خودم باید!  وای!  من بر وایِ



 را خودم باید.  کشیدم می سالبه به را قلبم باید

 هنوز!  خواستمش می … هنوز اینکه از کشتم می

 هوای در هنوز و باختم می رنگ دیدنش از

 ! گرفت می نفسم ، نفسش

 

!  چشمانش!  گرفت می هوایش در نفسم ، آری

 به و بود خودم به متعلق که همان!  هایش عسلی

 زیبایش و ظریف تن!  بود کرده تقدیمش دیگری

.  نداشت دیدی هیچ رسمی لباس این زیر در که

 پنهان زیبا حجابی زیر که ، قرمزم خط!  موهایش

 و تازگی!  اش خوشگلی!  زیباییش!  بود ساخته

 به متعلق زمانی را همه و همه که!  طراوتش

 . کرد می ام دیوانه داشت باز ، دانستم می خودم



 

 بود شده تر بزرگ سال سه ، بود گذشته سال سه

!  تر خواستنی و زیباتر سال سه ی اندازه به و. 

 از دست چرا خواستشن از حجم این که وای

 چرا ؟ کرد نمی رهایم و داشت نمی بر سرم

 و شد نمی کمرنگ درموردش هایم حساسیت

 که بودم احمق اینقدر من چرا.  باخت نمی رنگ

 ! پرستیدمش می وار دیوانه هنوز
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 پاییز

 

 

 بهتر یا سرگرد دیگر های روز نه و روز آن نه

 کالس بخاطر ظاهر به.  ندیدم را سرهنگ بگویم

 در اما.  بودم نرفته قرارگاه به ام فشرده های



 یخی چشمان آن با و بروم نداشتم جرئت اصل

 رفت می دیدنش برای دلم که آن با.  شوم روبرو

 می مرا اش یخی سبز چشمان ، اما زد می له له و

 به را رو پیش تاریک دنیای از وحشت و ترساند

 . کرد می سرازیر قلبم

 عجیب دلم ته ، بود آمده که حاال ، بود که حاال

 و بود اما ، هایش بداخالقی تمام با. بود قرص

 شوق از من تا بود کافی همین و!  بود برگشته

 شهرِ این در بودنش خوشحالیِ از و شوم لبریز

 .  ببازم را خود پیکر و در بی

 

 باید و بودم مجبور که بود ها روز آن از امروز اما

 از بود سست رفتنم پای.  قرارگاه رفتم می



 نمی بر قدم رفتنم پای!  چشمانش سنگدلی

 جنگل آن با دوباره شدن روبرو ترس از داشت

 و بود شده ذره یک برایش دلم!  نگاهش ی مرده

 بی زیرا!  ببینمش خواستم نمی حال عین در

 !  آوردم نمی تاب را اش مهری

 خود روی به و بودم متالشی درون از چقدر که آخ

 هیچ.  نداشت خبر حالم از کس هیچ!  آوردم نمی

 شک ایستاده قامت و محکم ظاهر این به کس

 غصه چقدر دختر این کرد نمی فکر و کرد نمی

 . دارد

 ی گریه تلفن پشت و بود زده زنگ مادرش

 خوشحالی پایش پابه.  بود داده سر خوشحالی

 و بودم ریخته اشک صدا بی و بودم کرده



.  بودم گفته تبریک را پسرش ی دوباره برگشتن

 از. بپرسم اش گذشته از کردم نمی جرئت اما

 یا بوده تنها ؟ کرده می چه ؟ بوده کجا اینکه

 سوال هزار هزاران و ؟ داشته خود برای همدمی

 آخر.  کنم سوال او از که نبود هم روشنک!  دیگر

  ماه؟ سه هم آن.  بود رفتن خارج وقت االن

 چقدر. بود رفته سفر به سینا همراه به هم مارال

 آه.  داشتم نیاز ام دیوانه دوست دو این به االن

 این.  بگذرانم را روزها این کن کمکم!  من خدای

 رفتنش اول روزهای از تر سخت دیگر که روزها

 انتظار و خبری بی سال سه از تر سخت. نیست

 ، باشد مبهم و نامعلوم که چیزی برای کشیدن

 ام بوده دار غصه اینها از بیشتر خیلی من.  نیست

 سرهنگ اینکه از بیشتر خیلی.  ام خورده غصه و



 من داند نمی اصال او. بکند را فکرش بتواند حتی

 آن روز هر ساعت ۲۴ تمام و ، سال سه این تمام

 و خواستمش چقدر و ام اندیشیده او به چقدر را

 اشک و کشیدم حسرت چقدر و نداشتمش

 با اش خانه در چقدر و.  کشیدم تنهایی و ریختم

!  اش خانه وای ای.  ام کرده خلوت عکسش

 شخصی وسایل و ها لباس.  هایم کتاب.  وسایلم

 بود نرسیده فکرم به زودتر چرا!  خدایا.  ام

 آپارتمانش به کند خدا.  بودم احمق من چقدر.

 ی خانه در را روز چند این کند خدا.  باشد نرفته

 باز را سالن کمد کند خدا. باشد مانده اش پدری

 می جا آن را وسایلم تمام من آخر. باشد نکرده

 و وسایل بفهمد اینکه بدون چطور حاال.  گذاشتم

 وقتی.  نیست وقتی باید.  بردارم را هایم کتاب



 اویِ با توانم نمی.  بکنم را اینکار هست قرارگاه

 روز این نامهربان اویِ با.  شوم روبرو ها روز این

 ! تلخ هایِ

 

 روی را کارها آخرین و قرارگاه رفتم می باید اول

 می آماده را آنها و دادم می انجام هایم عکس

 بعد.  دادم می تحویل ناظمی سرگرد به و کردم

 می مطمئن قرارگاه در سرهنگ بودن از که وقتی

 وسایلم و رفتم می اش خانه به سریع باید شدم

 سه ازحضور اثری هر و کردم می جور و جمع را

.  بردم می بین از خانه آن در را خودم ی ساله

 . کردم می را همینکار باید!  آری

 



 نگذاشته اتاق در را پایم رسیدم که قرارگاه به

 . خواستند مرا سرهنگ دفتر از که بودم

 

 هم ناظمی سرگرد.  پاییز دارن کارت برو-

 وضعیت راجب خوان می کنم فک.  اونجاست

 تونسته سرگرد کنه خدا.  کنن صحبت کاریت

 . کنه راضیش باشه

 

 بیرون سینه از داشت که کوبید می چنان آن دلم

 را حالم و حس این میتوانستم چطور آخر. زد می

 بیشتر که او.  بود بر از مرا که او.  کنم پنهان او از

 کمکم!  خدایا.  شناخت می را خودم ، خودم از

 به اعتماد نباید.  دادم می وا را خودم نباید.  کن



 را خود قبل مثل نباید.  دادم می دست از را نفسم

 احساسات تابع نباید.  دادم می نشان آویزانش

 چشمان با که او مثل درست باید.  شدم می

 مرا و بود زده قلبم به آلود زهر تیری اش کشنده

 ، بود کرده پرتاب پایین به کینه و خشم بلندای از

 و سخت.  میگرفتم پیش در را رویه همین هم من

 یک!  بنفس اعتماد با و صالبت با!  جدی و محکم

 ! مطمئن و قوی دختر

 

 به.  شدم وارد و کردم رها را شده حبس نفس

 و شد شل پایم و دست... اما شدن وارد محض

 بودم داده خودم به که هایی اولتیماتوم آن تمام

 یاری سرهنگ میز پشت!  هوا رفت و شد پودر



 با چه!  خودش جدید میز واقع در.  بود نشسته

 امروز او.  شکوه با و زیبا چه.  مقتدر و صالبت

 روز دو و بیست و ماه سه و سال یک و چهل دقیقا

 ورزیده.  بود شده تر هیکلی و تر درشت.  داشت

 کنار های چین!   تر صالبت با!  تر قوی!  تر

 وسط اخم خط و.  بود شده بیشتر کمی چشمش

 مردانه ریش ته و.  تر پررنگ کمی اش پطشانی

 خوش موهای وای!  موهایش.  تر پر کمی اش

 ب همانطور حالتش

 

 مثل همانطور دقیقا و.  پیش سال سه مثل.  ود

 ! کرد می ام دیوانه قبل



 داشت و کرد نمی گوش را حرفم قلبم چرا پس

 بیشعور قلب این ؟ رفت می اش صدقه قربان

 طلب عاجزانه را او هنوز چرا و شد نمی آدم چرا

 کرد؟ می

 می داشتم چشمانم با!  نوشت می چیزی

 شرمزده من و کرد نگاهم آن یک.  بلعیدمش

 کرد اشاره دست با.  گشت خیره زمین به نگاهم

 : گفت و

 

 ! بنشینید بفرمایید-

 

 من روبرویت؟ ؟ کنی می اشاره را کجا ؟ بنشینم

 روی جایم که من!  بودم نشسته قلبت در که



  بنشینم گویی می حاال.  آغوشت در. بود پاهایت

 !؟ تو از فاصله اینهمه با روبرویت؟

 

 و متاسف و بود هم ناظمی سرگرد.  نشستم

 اصرار داشتم حتم. کرد می نگاهم گرانه افسوس

 مرا سرهنگ است قرار و نبوده ساز چاره هایش

 اویِ شد می حاضر حال در مگر اما.  کند اخراج

 قلبم.  کنم فکر دیگری چیز به ام داشنتی دوست

 تو!  امیرم" که کوبید می سینه به را خود عاجزانه

 رو تو.  هستم صدایت دلتنگ.  بزن حرف خدا رو

 سه های زخم مرهم صدایت. بگو چیزی خدا

 رو تو. کند می جادویم صدایت. هست ام ساله

 . " بزن حرف خدا



 

 می پا و دست هوا در قلبم و بود زمین به نگاهم

 که قسم خدا به.  نفسش عطر هوای در.  زد

 که من دادم می تشخیص فاصله این از را بویش

 بوییده سال سه را خوابش رخت و هایش لباس

 . بودم گرفته آرام بو این با و بودم

 

 ! زمانی خانم-

 

 توانستم نمی بخدا!  بکشد مرا داشت قصد

 . "بله" گفتم آرام.  کنم نگاهش



 نمی نگاهش اما. شنیدم بزور هم خودم که جوری

 از تهی و کشنده نگاه آن دیدن طاقت. کردم

 .  نداشتم را محبت

 

 سرگرد اما.  بودم خواسته رو شما عذر من-

 شما کار به خیلی و کنن می اصرار خیلی ناظمی

 به که هست تمام نیمه کار یه گویا.  دارن ایمان

 کار روش دارین ناظمی سرگرد اکیپ همراه

 بکنم تونم می که کاری تنها من. دین می انجام

 از بعد.  باشید ما با کار این آخر تا بذارم …که اینه

 رو تاخیر این.  کنیم خداحافظی شما با باید اون

 . کردم قبول سرگرد بخاطر فقط هم

 



 و بگویم چه و کنم چکار داشت انتظار دانم نمی

 فقط من اما.  دهم نشان خود از العملی عکس چه

 در نشستن.  کردم اکتفا" چشم بله"گفتن به

. شدم بلند.  کرد می ام بیچاره داشت او هوای

 . کردم نمی نگاهش هنوز

 

 برم؟ میتونم من-

 

!  تامل قدری!  سکوت قدری!  کرد مکث قدری

 : گفت بعد!  نگاه قدری

 

 ! بفرمایید-



 

 اینکه از قبل. شدم خارج اتاقش از سرعت به

 پشت تا اشک. کند ام دیوانه هایش نفس هوای

 برای.  رفت می برایش قلبم.  بود آمده هایم پلک

!  شدنش آویزان گردن از برای!  کردنش بغل

 اتاق به را خودم!  برایش کردن دیوانگی برای

 .  بودند نگران و هامنتظر بچه.  رساندم

 

 شد؟ چی-

 

 . هستم باهاتون جاری کار آخر تا فقط… من-

 



.  کرد می بیداد شان ی همه ی چهره در ناراحتی

.  زدم برویشان تلخ لبخندی.  دادند ام دلداری

.  داشتم دوست همیشه را گروه این با بودن

.  کند پیدا ادامه نبود قرار دیگر که ای همیشه

 مشغول را خود و گرفتم قرار سیستم پشت

 یادم و ذهنم و ذکرم و فکرم اما.  کردم ها عکس

 و.  بود جامانده بزرگ میز همان پشت ، او پیش

 کاغذ روی بیرحمانه که خودکارش نوک زیر قلبم

 ! بود شده له نوشت می و کشید می

 وارد ناظمی سرهنگ و شد باز اتاق در بعد کمی

 : گفت و شد

 ها پرونده پیشرفت روند از دارن سرهنگ-

 بچه.  میان دیگه ی دقیقه چند.  کنن می بازبینی



 ازتون کارها روند راجب.  باشید باش آماده ها

 و آماده رو ها عکس سریع پاییز.  کنن می سوال

 ! ببینن شخصا خودشون که میان.  کن گلچین

 

 را دلم و دست لرزش توانست می کسی چه حاال

 االن کنم؟ فرار شد نمی!  خدایا ؟ کند کنترل

 حاضر حال پاییز بود نشسته اینجا که دختری

!  حال و حس آن با بود پیش سال سه پاییز.  نبود

 و نازکی دل آن با!  اضطراب و استرس آن با

 پر همیشه اشکدان و نازک قلب آن با!  حساسیت

! 

 



 در چطور ؟حاال کنم چه حاال!  آمد خدایا!  آمد

 ؟ بکشم نفس حضورش هوای

 

.  گفتند می کار فیزیکی روند از برایش ها بچه

 پرسید می سواالتی اوقات گاهی و کرد می تایید

 و راحت قدر آن.  کشاندشان می چالش به و

 اتاق این در پاییزش انگار نه انگار که ریلکس

 اتاق این در و کشید می نفس اتاق این در و بود

 خونسرد اینقدر توانست می چطور. داد می جان

 کند برخورد عادی اینقدر میتوانست چطور ؟ باشد

 ؟

 نداشت؟ دوستم دیگر نداشت؟ دوستم یعنی



 بی ی دره ته به. کرد سقوط قلبم فکر این از

.  کردم نمی نگاهش!  افتاد کسی بی و پناهی

.  کردم آماده هارا عکس و نشستم سیستم پشت

!  لرزیدند می تنم تمام و دستانم!  لرزید می دلم

 کرده گیر همانجا و آمده هایم پلک پشت تا اشک

 ! بود

 به اورا سرگرد و شد تمام ها آن از سواالتش

 . کرد راهنمایی من سیستم سمت

 کار ی نتیجه بیارید تشریف!  سرهنگ بفرمایید-

 . ببینید ها عکس روی رو پاییز

 

 به" گفت نمی و دهنش توی زد نمی چرا پس

 حق که سرگرد نکن صدایش کوچیک اسم



!  بس و است من مختص فقط زدن صدا اینطور

" 

 

. کشید بیرون برایش را من کنار صندلی سرگرد

 می ؟ بنشیند کنارم خواست می!  من خدای وای

 !؟ بمیرم من خواست

 

 و نشستیم هردو و شدم بلند مجددا احترامش به

 . گرفت قرار سرمان پشت سرگرد

 

 بودم مرده تقریبا من!  گفت شد نمی که نشستن

!  بود ام متری میلی چند در!  حضورش حجم از

 مرا داشت اش نزدیکی.  کرد می ام دیوانه بویش



 از بود تر صالبت با چقدر!  رساند می قتل به

.  بود شده تر هیکلی و تر درشت چقدر!  نزدیک

 سه این در من جز بود داده که به را آغوشش

 می چکار آغوشش حسرت با من حاال! ؟ سال

 کردم؟

 

 سرهنگ.  بیار رو عکسا کن عجله!  پاییز-

 . منتظرن

 

 مشت بود گذاشته میز روی که را دستش یک

 ؟ ناظمی سرگرد گفتن پاییز از چرا؟ یعنی. کرد

 دانستم می و باشد اینگونه خواست می دلم چقدر

 سنگدل او و هست تخیالتم ی زاییده فقط اینها



.  است شده ها حرف این از تر القلب قصی و تر

 تر دور و دور من از را او ، دوری سال سه این

 بود ساخته کمرنگ دلش در را محبتم و بود کرده

 کنارم در راحت اینقدر نمیتوانست که وگرنه. 

 . نکشد آغوش به مرا و بنشیند

 او را تغیّراتم و احوال و حال و لرزید می دستم

 را خود کمی.  داشت تسلط صورتم روی.  دید می

 : گفت کنایه با.  شد بیشتر تسلطش.  کشید جلو

 

 که ای ماهرانه های عکس نمیدین افتخار-

 بکنیم؟ مشاهده رو کردید طراحی

 



 نتوانم دیگر من تا یود کافی جمله یک همین

 از اختیار بی اشک و … بیاورم تاب و کنم تحمل

 می قلبم از که هایی اشک!  گشت جاری چشمانم

 ، را ام ساله سه حسرت که هایی اشک!  چکید

!  زد می فریاد را ام کسی بی و ها تنهایی

 و عالمت هیچ بی!  آرام!  صدا بی اشکهایی

 روز هزار تمام ی اندازه به درد پر و!  نشانی

 !  عاشق تنهای دختر یک زجرهای و درد و عذاب

 گزیدم می لب که حالیکه در ، بارانی چشمانی با

 هقم هق صدای تا فشردم می لب روی دندان و

 را ها عکس ، نگردم عالم رسوای و نشود بلند

 تابش بی چه دلم.  کردم رد یکی یکی و آوردم

 که داشت حسرت چقدر و بود تنگش چه و بود

 ! بارید می اینگونه



 زندان از و جا آن از  توانستم می کاش!  خدایا

 را تلخش زبان.  کنم فرار اش سنگدالنه حضور

 شیرین سخن جز که من کنم تحمل نمیتوانستم

 و بارید می هایم اشک.  بودم نشنیده او از چیزی

 ! او فقط!  دید می او و!  بارید می و بارید می

 

 را ها عکس دانه دانه داشت سر پشت از سرگرد

 ها اشک این از متاثر سرهنگ و میداد توضیح

 آرام خیلی.  کرد می فکر چه به دانم نمی

 اینکه بدون و کشید بیرون جیب از دستمالی

 دستمال همان. داد دستم به باشد متوجه کسی

 که بود پیش سال سه دستمال همان بخدا.  بود

 می من به وقتی که همانها.  بود همراهش همیشه



 شه نمی خالی اشکدونت تو مگه" گفت می داد

 . "دختر

 دلم من.  شوم می دیوانه دارم من!  سرهنگ آخ

!  هستم حرفها این از تر قرار بی من!  ام باخته را

 تاب بی!  آغوشت تاب بی!  تاب بی!  طاقت بی

 پر چشمان تاب بی!  پناهت و قدرتمند بازوهای

!  سرهنگ آخ!  مهربانت صدای تاب بی!  محبتت

 می له پایت زیر دارد که دلی این ؟ کنم چه را دلم

 !  ببینی خواهی نمی تو و شود

 

 و بارید می. نداشت شدن تمام خیال هایم اشک

 صدا بی و بارید می.  کرد می دلتنگی یار برای

 بود مشت هنوز دستش.  داد می سر عشق فریاد



 سرم پشت سرگرد حد از بیش شدن خم از. 

 و!  گفتنش پاییز پاییز از شاید و!  بود عصبی

 دیدن وسط ناگهان!  من های اشک از شاید

 .  برخاست جایش از ها عکس

 

 توی گفتی که پروندهایی بریم.  سرگرد کافیه-

 شمام ها بچه. ببینیم رو مونده بازپرسی اتاق

 .بیاین

 

 را اتاق در و برد خود با را چهارنفرشان هر و

 و نبینند را هایم اشک هیچکدامشان تا بست

 توانستم می چطور من!  خدایا. نکشم خجالت

 من از باالیی درک و فهمید می اینهمه که مردی



 و کنم فراموش بود بَر از مرا همیشه و داشت

 !؟ بزنم را قیدش

 

 قرارگاه از و برداشتم را خودم رفتنشان محض به

 را خودم و رفتم می.  رفتم می باید.  زدم بیرون

 نمی دیدارش به دیگر و رفتم می.  کردم می گم

 گوش حرف ی وامانده قلب و رفتم می.  آمدم

 را نفسم هم شاید یا.  رساندم می قتل به را نکنم

!  نگیرد تابانه بی او هوای در اینقدر تا گرفتم می

 می آپارتمانش به باید اینها ی همه از اول اما

 از قبل.  داشتم می بر را وسایلم تمام و رفتم

 ببرم او جلو را خودم آبروی بیشتر و بیشتر اینکه

 ، ها احمق مثل و دهم نشانش را خود ضعف و



 اشک پیش سال سه ضعیف دختر مثل درست

 و دست میان از را خود آثار تمام باید ، بریزم

 ! کردم می جمع پایش
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.  رساندم آپارتمانش به را خود و گرفتم آژانس

 بهترین االن اما ، بود بریده را امانم اشک اینکه با

 به توانستم می من و نبود او.  بود ممکن زمان

 در پشت ، بد بخت از اما.  برسم هدفم به سرعت

 جا را کلید شدم متوجه رسیدم که آپارتمان

 می هم این از بدتر!  من خدای وای.  ام گذاشته

 و شده خورد اعصابی با تر دراز پا از دست! ؟ شد

 پیش در را مان ی خانه راه دردکشیده قلبی

 . گرفتم

 

 چقدر. گرفت تماس من با جان خانم که بود عصر

 که روزهایی این ، روزها این که بودم شرمنده



 می تماس که بود او مدام ، بود آمده امیرعلی

 مبادا ، بزنم زنگ کشیدم می خجالت من و گرفت

 گله کلی. دارم توقعی و انتظار او از کند فکر که

 قرار و شده تنگ برایم دلشان گفت.  کرد گذاری

 از را دخترش دیگر برگشت پسرش اگر نبوده

 قول و خواستم عذر و بودم شرمنده.  دهد دست

 هایش حرف الی البه در.  بزنم سر ها آن به دادم

 مورد در امیرعلی" گفت عمیق غمی و ناراحتی با

 او با خواستم که یکبار و کنه نمی سوالی هیچ تو

 خواد نمی حتی.  نداد اجازه بزنم حرف تو راجب

 دونم نمی من و بشنوه رابطه این در کلمه یک

 !  " شده چی واقعا

 اینگونه خواهد نمی دلش بود معلوم.  بود نگران

 شود می درست گفتم و دادم دلداری او به.  باشد



 بدهد دلداری خودم به خواست می کسی چه اما. 

 می نه و پرسید می من ی درباره نه سرهنگ! 

 متنفر من از اینقدر یعنی!  بشنود راجبم خواست

 شده اهمیت بی برایش حاال که اینقدر بود؟ شده

 آن و خودم تقصیر همش که دانم می بودم؟

 ! بود کذایی تصمیم

 با هفته آخر برای گفت و گرفت تماس ماهان

 خواست.  شوند می جمع هم دور همه دوستانش

 همین به ماهان.  نداشتم حوصله.  بروم هم من

 و بود راضی من دیدن برای اندک های همی دور

 گفتم.  نداشتم هم را ها همین ی حوصله حتی من

 ! آمدم شاید.  شود می چه ببینم

 



 خانم!  زد سرم به فکری ناگهان حین این در

 آن ی خانه در را امشب امیرعلی بود گفته جان

 شام و برود خواهد می گفت می.  هاست

 گذارد نمی را امشب گفت می.  بپزد را محبوبش

 بود فرصت بهترین امشب. برگردد اش خانه به

 و کنم جمع آپارتمانش از را وسایلم و بروم که

 را همینکار باید.  بزدایم اش خانه از را خود آثار

 ! نبود جایز درنگ دیگر. کردم می

!  بهتر دیرتر هرچه.  انداختم نگاهی را ساعت

 ی خانه به است رفته شدم می مطمئن دیگر

 . اش پدری

 



 آپارتمانش به را خود که بود نیم و یازده ساعت

 پارکینگ به سری اول آرام و پاورچین.  رساندم

 را بلندش شاسی و جدید مشکی اتومبیل.  زدم

.  شدم وارد و انداختم را کلید!  بود رفته. ندیدم

 آخرین آمد نمی یادم.  زد می برق تمیزی از خانه

 آن و اینور را وسایلم ، کردم ترک را خانه که بار

 حتی اوقات گاهی آخر!  نه یا بودم انداخته ور

 ای.  کردم می فراموش حمام در را زیرم لباس

 !  چلفتی پا و دست پاییز

 

 ریخت از اثری شکر را خدا.  زدم سر جا همه به

 کرده جمع را همه آخر دفعه احتماال.  نبود پاشم و

 و وسایل که جایی.  کردم باز را سالن کمد.  بودم



 گذاشته آنجا سال سه این را ساکم و ها لباس

.  باشد نکرده باز را کمد این درِ کند خدا.  بودم

 !؟ دارد چکار کمد این به آخر!  است نکرده حتما

 

 و چپاندم ساک در را لباسهایم ی همه تند تند

 پالستیک چند در را سنگینم های کتاب و وسایلم

 اثری اما خواب اتاق و حمام در. دادم قرار بزرگ

 نمی پیدا را ام شانه حاال.  نبود من وسایل از

 باالخره تا کردم رو و زیر را کنسول کشو.  کردم

 و آرایشم وسایل ، الکم اما.  یافتم را ام شانه

 نمی.  کردم نمی پیدا را دیگر چیزهای یکسری

 و شدم خیالشان بی!  گذاشتمشان کجا دانستم



 سرازیر ساک در وسایلم با را همه که امید این به

 .  کردم رفتن قصد ، ام نشده متوجه حتما و کرده

 

 آشپزخانه از و آشپزخانه به اتاق از چقدر که وای

 این وسایل تا بودم دویده برعکس و سالن به

 نفس نفس.  کنم جور و جمع را اقامتم سال سه

 می فکر.  کردم نگاه را خانه دور یک!  زدم می

 .  بود شده پاک پاک وسایلم وجود از خانه کنم

.  بودند سنگین ها پالستیک و ساک چقدر حاال

 این در نیمه و نصفه زندگی سال سه حاصل

 !  دیگر شد می همین آپارتمان

 

 ! برنداشتم را کاری اصل!  من خدای وای



 مسکن ها این.  دویدم لباسش کمد سمت به

 نمی که بو این بدون من.  بودند من خواب

 های لباس از دست چند!  بگیرم آرام توانستم

 از را بودشان آورده خود با تازه که جدیدش

 ساکم در و کردم تا احتیاط با و کشیدم جالباسی

 تنش عطر بوی شدیدا که هایی لباس.  گذاشتم

 ! داد می را

 

 را ها پالستیک و ساک تر تمام هرچه سختی به

 باید.  کردم رفتن عزم و کشیدم خود دنبال به

 ، خانه این از و بستم می را فلنگ زودتر هرچه

 بود هایم تنهایی سال سه همدم که ای خانه

 .  بستم می بر رخت همیشه برای



 وسط.  افتادم راه به در طرف به دست به وسایل

 کلید کسی … ناگهان که بودم رسیده سالن

 چشمانی با من و … کرد باز را در و انداخت

 وسایل همان با شده له ای قیافه و شده گشاد

 غش و بیفتم پس بود نزدیک دستم در سنگین

 ! کنم

 

 چه در همانطور

 

 شگفتی و تعجب با و بود ایستاده در ارچوبِ

 وجودم تمام اضطراب و استرس.  کرد می نگاهم

 . بودم گرفته زبان لکنت.  بود برگرفته در را



 … می … شید…ببخ … من … م … من-

 … یعنی … خواستم

 

 چشمان همان با.  کرد می نگاهم خیره همانطور

 چشمانی!  پرستیدمشان می وار دیوانه که سبزی

 مجددش دیدار به امیدی سال سه این در که

. شد تر نزدیک کمی و بست را در.  نداشتم

 درشت هیکل و صالبتش با هیبت مقابل در داشتم

!  دادم می جان حضورش سنگین حجم آن و اش

 و شده مسخ.  بود چشمانش قفل هنوز چشمانم

 گیری تصمیم قدرت و بودم کرده هنگ!  خشک

 که آمدم خود به زمانی و.  بود شده سلب من از

 صدایی.  نشست جانم ی نهانخانه در صدایش



 بی تمام و بود آهنی و سنگی و سخت هرچند که

 دلتنگش باز اما ، داشت بر در را دنیا های رحمی

 ! بودم

 

 کنی؟ می چیکار اینجا-

 

 گفتم می! ؟ گفتم می چه باید حاال!  گزیدم لب

 را ات خانه در ام زندگی سال سه وسایل ام آمده

 ، اینجا تمام سال سه گفتم می ؟ بروم و بردارم

 نفس تو هوای و بو و عطر با ، تو حضور بی

 گفتم می ؟ بمانم زنده ام توانسته و ام کشیده

 بودم احوال پریشان و کشیدم دیوانگی سال سه

 مگر ؟ گرفتم می آرام اینجا فقط و فقط ، اینجا و



 رحم بی و شده سنگ مرد این به را اینها شد می

!  نه! ؟ گفت کینه از پر ی مرده چشمانِ این با ،

 !! شد نمی که بخدا

 

 به پریشانم ذهن در که لحظه همین در درست

 و بودم سوالش برای جوابی کردن سرهم دنبال

 سنگین چقدر دستم در وسایلِ بود رفته یادم

 یکی دستم ، شکنند می را دستانم دارند و هستند

 دستم از وسایلم و نیاورد تاب را ها پالستیک از

 جمعشان شدم هول.  افتاد زمین بر و خورد سر

 و خورد سر سرم از بلندم شال آن پی در که کنم

 مات که دیدم را امیرعلی و افتاد ام شانه سر روی

 چشمانی با.  کرد نگاهم شده مسخ و مبهوت و



 روح دیگر انگار که صورتی با!  زد نمی پلک که

 بیشتر و بیشتر لحظه هر که نگاهی با!  نداشت

 میان از صدایی و!  شد می خاموش و پژمرد می

 و اندوه و تاسف از پر صدایی!  شنیدم لبهایش

 : گفت که صدایی!  افسوس

 

 ! موهات -

 

 اینگونه چه برای او که شدم متوجه تازه من و

 می نباید.  فشردم برهم را چشمانم.  است شده

 زده دستبرد اموالش به من که دید می نباید!  دید

 می پس داشت!  بگیرم انتقام خودش از تا ام



 می کوتاه موهای آن با مرا!  کرد نمی باور.  افتاد

 ! داد می کشتنش به داشت مساله این و دید

 

 رها را ها پالستیک ی بقیه و ساک سریع خیلی

 محکم و کشیدم موهایم روی را شالم و کردم

 این باید.  رفتم می باید!  نبود جایز درنگ.  بستم

 داشتنی دوست صاحب و داشتنی دوست ی خانه

 جور و جمع سریع.  گفتم می ترک را اش تر

 با و شده هول و اضطراب و استرس با.  کردم

 چیزی از کسانیکه مثل!  حبس هایی نفس

 خواهند می و اند شده هول و اند کرده وحشت

 شده مسخ حالت آن از کی دانم نمی.  کنند فرار



 کردن جور و جمع برای را تقالیم و آمد بیرون

 . آمد سمتم به و دید

 

 ! میارمش.  کن ولش-

 

 . کرد بلند و گرفت دست یک در را همه و

 

 خودم!  ممنون … خیلی … یعنی … خواد نمی-

 … تونم می

 

 گفت یخی صدای باهمان کند نگاهم اینکه بدون

: 



 

 ! شب نصف وقتِ این رسونمت می-

 

.  بشنود را هایم مخالفت که نایستاد دیگر و

 فضای در من با اینکه برای و کرد باز را در سریع

.  رفت ها پله از ، نگیرد قرار آسانسور ی بسته

 سوار خواستم نمی.  بودم ایستاده طور همان

 که هنگامی او کنار نشستن.  شوم اتومبیلش

  برایم را شیرینی خاطرات ، کرد می رانندگی

 از سال سه این که خاطراتی.  کرد می تداعی

 بودم رفته شوریدگی و دیوانگی مرز تا نداشتنش

 آرزو سال سه این که بود دار خنده چقدر!  آری. 

 او و بنشینم کنارش دیگر یکبار فقط داشتم



 داشت حاال!  کنم تماشایش من و کند رانندگی

 فضای.  نداشتم تحمل من اما.  شد می محقق

 نفس حجم در کشیدن نفس و اتومبیلش ی بسته

 سال سه این در من.  داد می سکته مرا هایش

 ! بود شده ضعیف ضعیفِ قلبم

 

 روشن اتومبیل در را او رسیدم پارکینگ به وقتی

 یا نشستم می جلو باید!  خدایا.  دیدم منتظر

 فکر وقت یک تا ؟ بنشینم عقب نبود بهتر! ؟ عقب

 شوم صمیمی او با دوباره قصد از خواهم می نکند

 ؟



 نگاهم تعجب با و برگشت.  کردم باز را عقب در

 و ریخت صدایش در را خشمش تمام بعد. کرد

 : گفت

 

 عقب خوای می که ام تو ی راننده من مگه-

 !  بشین جلو بیا ؟ بشینی

 

 عقب در ، اش عصبانی صدای از ترسیده و مطیع

 عصبانیت با.  نشستم جلو صندلی روی و بستم را

 پاکینگ از حرکت یک با و فشرد را گاز پدال

 همان با!  بود خودم امیرعلی همان.  شد خارج

 و "رو در کوره از" همانطور!  روحیه و حاالت

 بود شده سرهنگ حاال که!   "شو عصبانی زود"



 که!  داشت جبروتی و جالل خودش برای و

 می دیوانه مرا که ای چهره و بود زده رقم هیکلی

 روی سفید موی تار چند آن مخصوصا!  کرد

 ها ساعت داشتم دوست که اش شقیقه

 خواستم می چقدر که وای.  کنم تماشایشان

 و ابهت آن با رانندگی حال در و برگردانم را سرم

 ام ساله سه آرزوی این.  کنم تماشایش ، صالبت

 نمی حضورش هیبت!  توانستم نمی اما!  بود

 خودم برای تمام سال سه که منی و!  گذاشت

 بو کرده جمع بنفس اعتماد

 

 و نمودم می دیگری وقت هر از تر ضعیف حاال دم

 ! کنم نگاهش حتی نداشتم جرئت



 

 که کرد می رانندگی عصبی و بود عصبانی قدر آن

 دانم نمی حاال. کنیم تصادف بود ممکن لحظه هر

! ؟ بود ریخته هم به اعصابش اینقدر چه از

 خواست می!  بود خودش تقصیر خب! ؟ موهایم

 ! نرود و نگذارد

 

 اینکه برای او و پیچید جلویمان اتومبیلی ناگهان

 من که گرفت ترمز چنان آن نکند برخورد آن با

 شدم پرت داشبرد روی و جلو به ، کمربند وجود با

 : زد فریاد. 

 خیابونا انگار! ؟ مگه کوری!  عوضی ی مرتیکه-

 ! زدن نامش به رو



 

 من سر خواست می را فریادها این که گمانم به

 بدبخت آن سر ، توانست نمی چون اما ، بزند

 لحن همان با من به رو بعد.  بود کرده خالی

 : گفت خشن و خشک

 

 برم؟ سمت کدوم از-

 

 !بود؟ کرده فراموش.  کردم نگاهش تعجب با

 

 ! که نشده عوض ، اولیه همون آدرسمون ما-

 



 ! کجاست دونم نمی من هم رو اولی همون-

 

 : گفت تشر با.  کردم نگاهش تعجب با

 

 باید کجا از من کنی؟ می نگام اونجوری چرا-

 شوهرت ی خونه صدم و دوم و اول آدرس بدونم

 ؟ کجاست

 

.  کردم نگاهش افسوس با بعد و شگفتی با اول

 ازدواج ماهان با کند می فکر که بود رفته یادم

 و اصل که نیست مهم برایش آنقدر و!  ام کرده

 دوست او!  بفهمد و کند جستجو را ماجرا واقعیت

 بدون خود سرِ ، من و!  کند فکر اینگونه دارد



 تالشی هیچ نمیتوانستم باشد مایل خودش اینکه

 خود کردم می اگر که.  بکنم شدنش روشن برای

 . نمودم می ذلیل و خار را

 

 ! پدرم ی خونه رم می-

 

 به حرفی هیچ بی و برد باال را ابرویش تای یک

 ترمز آن در داشبرد با برخوردم بخاطر.  افتاد راه

 شانه دستم با.  بود گرفته درد ام شانه ، ناگهانی

 می نگاهم چشم ی گوشه از.  مالیدم می را ام

 همانی!  نکرد دلجویی من از یکبار حتی اما. کرد

 برایم را دنیا تا برود دستم به خاری بود کافی که

 دلش و چشم از چقدر!  گرفت دلم!  بریزد هم به



 تا که من بیچاره!  من بیچاره!  بودم افتاده

 محنت و رنج و درد ، هستم عاشقش فهمیدم

 دارم بیشتر روز به روز هم حاال!  شد شروع

 . ام افتاده دلش و چشم از که شوم می متوجه

 پیاده حرفی هیچ بی.  داشت نگه مان ی خانه جلو

 می قلبم.  کند خارج اتومبیل از را وسایل تا شد

 همان من.  نداشت تمامی وال و هول این و کوبید

 از آوردم می بدست فرصتی تا که بودم پاییزش

 بدست زمانی تا ، او و شدم می آویزان گردنش

.  گرفت می ستبرش بازوهای میان مرا آورد می

 شیفته منِ از!  کرد می دوری من از اینطور حاال

 !  دلباخته ی



 ای خورده شکست همچون ، روح بی و ناامید

 باز را حیاط در و شدم پیاده اتومبیلش از ، عاشق

 در کنار حیاط داخل همانجا را وسایل.  کردم

 بدون.  رفت و کرد خداحافطی آرام و گذاشت

.  کشید می داد سرم اقل ال کاش!  نگاه یک حتی

 و حرص برایم کاش.  کرد می دعوایم کاش

 سیلی آن مثل!  زد می مرا کاش.  خورد می جوش

. بود زده من به که بود باری آخرین و اولین که! 

 می مرتکب داشتم که حماقتی بخاطر هم آن

!  بودم راضی سیلی همان به دوباره بخدا.  شدم

 هرگونه به برسد چه ، کرد نمی نگاهم حتی او اما

 آنچه کاش!  زد می حرف کاش!  العملی عکس

 گلویش در آنچه ؛ کرد می سنگینی دلش روی



 حتی کرد می وادارش داشت آنچه ؛ بود کرده گیر

 ! آورد می زبان بر را نکند نگاهم

 کوچک بدون باز و فشرد پدال روی را پایش

 را بیچاره و دلسپرده منِ و.  رفت نگاهی ترین

 های اشک ، بستم که را حیاط در.  گذاشت تنها

 و همدم این!  اشک.  یافتند را خود راه سوزناکم

 ! ام ساله سه و همیشگی مونس
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 امیرعلی

 

 

 دم در دیدم قرارگاه در را او که لحظه همان باید

 و توپیدم می او به باید.  کردم می اخراج را او

 ی قضیه باید.  زدم می قاعده از خارج های حرف

.  کردم می تمام همانجا را قرارگاه در حضورش

 . نکردم را اینکار چرا دانم نمی اما



 

 ، دهد نشانم را ها عکس خواست می که زمانی

 که لحظه آن ، بودم نشسته کنارش که لحظه آن

 زمانی درست ، لرزد می دلش و دست دیدم می

 ، گرفت می هایش نفس هوای در داشت قلبم که

 کنم دور خود از را او زودتر هرچه باید که فهمیدم

. 

 گردنش روی احمق ناظمیِ سرگرد بود مانده کم

!  دمش هر های گفتن پاییز پاییز آن با.  بخوابد

 یک و کردم کنترل را خودم که آورد شانس خیلی

 .  نخواباندم چشمش پای مشت

 



 باید.  شدم می دیوانه داشتم باز!  من خدای آه

 هم دیگر تا. کردم می اخراج را پاییز زودتر هرچه

 بی قلب این دوباره باز و نیفتد او به چشمم خودم

 از را او اینکه هم و ، ندهد دستم کار ظرفیت

 می که مردی هر و احمق سرگرد این چشم

 او روی حسابی و بکند او راجب فکری خواست

 .  دارم نگه دور کند باز

 سرهنگ عجب و!  داشت غیرتی بی شوهر عجب

 ، دختر یک داشتن شوهر وجود با که احمقی

 راجب یا او با اینگونه و کرد می نگاهش اینگونه

 چانه من پیش برایش اینقدر و زد می حرف او

 . کرد می وساطت و زد می

 



 که هایش اشک ، بودم نشسته کنارش وقتی

 انگار.  گریست می انگار هم من قلب ، شد جاری

 گریست می را سال سه این که بود من قلب این

 می اشک چرا دانم نمی واقعا من اما.  زد می زار و

 و افتاد اشتباهش تصمیم به یادش شاید.  ریخت

.  بود شده تنگ ، دوست این برای دلش شاید

 همان هنوز که سپرده دل احمقِ دوستِ این

 اشک ، بود که دلیلی هر به!  داشت را ها حماقت

 را دلم.  لرزاند را دلم.  کرد ریش را دلم هایش

 بغلم توی خواستم می آن یک که جوری.  فشرد

 چقدر که وای.  دهم اش دلداری و بگیرمش

 تمامی هایم حماقت چقدر که وای. بودم احمق

 !  وای!  من دست از وای.  نداشت

 



 ، پدرم و بود شده تر شکسته و پیرتر مادرم

. کشید می آغوش به مرا تر افتاده هایی باشانه

 را ناخلفشان پسر دوباره شد نمی باورشان انگار

 عذابشان مایه اینهمه که پسری.   باشند دیده

 خانم.  بود کرده سرازیر دلشان به غصه و بود

 چقدر اولی دم همان و ریخت اشک چقدر جان

 شرمنده چقدر.  نکنم ترکشان دیگر که داد قسمم

 .  بودم شان ی

 تمام ساعت یک مطالعه اتاق در امین شب همان

 حجت اتمام و نشست صحبت به خلوت در من با

 . کرد

 



 نیست خودت درمورد بحث فقط دیگه االن-

 چشمای با خودت. جونه خانوم صحبت.  امیرعلی

 دکترش.  بینی می روزشو و حال داری خودت

 ناراحتی و استرس هیچ نباید کرده تاکید خیلی

. حساسه خیلی قلبش وضعیت.  بشه وارد بهش

 بیشترین دونی می ای دیگه هرکس از بهتر تو

 باید تو!  توئه بودن تنها ، اون ی غصه و غم

 ! پسر کنی ازدواج زودتر هرچه

 

 جبر این منتظر زود یا دیر.  بودم کرده سکوت

 سکوتم که امین.  بودم خانواده طرف از تحمیلی

 :داد ادامه دید را

 



 ، بود خوشحال خیلی جون خانوم رفتنت قبل-

 می فکر ما ی همه یعنی… کرد می فکر چون

 … پاییز با قراره تو کردیم

 

 ! داداش-

 

 گفت و کرد نگاه تاسف با آمیزم اعتراض لحن به

: 

 خوای نمی حتی چرا حاال!  برگشتی که حاال خب-

 !؟ بشنوی راجبش

 

 ! تمام!  مُرد من برای اون -



 

 حالت که داشت غم چقدر صدایم دانم نمی

 . شد دلسوزی و شفقت از پر نگاهش

 

 امیرعلی؟ چیه تصمیمت پس-

 

 اصال.  ندارم ازدواج برای ای آمادگی هیچ من-

 خانوم چاکر دربست خودم.  ندارم هم قصدش

 تنهاش دیگه.  کنم می نوکریشو.  هستم جون

 … اما.  مونم می پیشش همیشه.  نمیذارم

 … ازدواج

 



!  نیست مطرح تو خواست فقط دیگه حاال-

 … اگه.  مطرحه آقا حاج و جون خانم خواست

 رو شیدا تونیم می ، نیست نظرت مد کسی اگه

 . کنیم نشون برات

 

 : گفتم برافروخته

 از دیگه این ؟ شیدا!  داداش بازیه خاله مگه-

 ! ؟ اومد در کجا

 

 خاله بارها.  نیست میل بی هم خودش شیدا-

 خداشونه از اونا.  گفته جون خانوم به غیرمستقیم

 می دلش هم جون خانوم.  بشی دامادشون تو



 باید تو فقط!  خواهرش دختر از بهتر کی.  خواد

 ! ما به بسپر شو بقیه و بده رضایت!  بدی رضایت

 

 . رفتم پنجره کنار به و شدم بلند جایم از عصبی

 در خواستم نمی و بود محترم خیلی برایم امین

 قابل هایش صحبت اما.  شوم عصبانی مقابلش

 کردم می تحمل بزور هم را خودم من.  نبود هضم

 این وارد را دیگر نفر یک خواستم می چطور. 

.  کنم ناامیدی از پر و روح بی و مرگوارانه زندگی

.  بودم باخته دیگری جای قبل سالها را دلم من

 نمی دیگر.  بودم خورده شکست دوبار من

 برای را خطری همچین سوم بار برای توانستم

 اما.  شوم متقبل ام بندزده و شده تکه تکه قلب



 ها آن. نداشت ای فایده امین با کردن بحث گویا

 نمی من هرچند.  بودند گرفته را خود تصمیم

.  ها سال این تمام مثل.  بروم بار زیر خواستم

 کردم سعی نگیرد باال بحث اینکه برای منتها

 دیگری وقت به و دارم نگه مسکوت فعال را قضیه

 . کنم موکول

 

 ؟ علی امیر میگی چی باالخره-

 

 شده بلند

 

 . کردم نگاهش.  بود ایستاده سرم پشت و بود



 

 ! بده فرصت بهم.  داداش کنم فکر بذار-

 

 را دستش.  نشست لبانش روی رضایتی لبخند

 : گفت و گذاشت ام شانه روی مردانه

 

 گیری می رو تصمیم ترین عاقالنه مطمئنم-

 . امیرعلی

 

 که بود وقت خیلی. نبودم مطمئن خودم از من اما

 پاییز که کاری.  نداشتم قبول هم را خودم دیگر

 را دنیا های آدم تمام ، کرد من با پیش سال سه



 دیگر من!  را خودم حتی.  انداخت من چشم از

.  دهم ادامه و بکشم نفس فقط کردم می سعی

 ! بودم زنده صرفا.  کردم نمی زندگی من

 

 نیم و دوازده ساعت حدود دیروقت که شب آن

 ، دست به وسیله کردم نمی باور ، آمدم خانه به

 بود دزدی مثل.  باشد ایستاده من آپارتمان وسط

 صاحب نرسیدن تا زودتر هرچه میخواست که

 که دزدی اما.  کند فرار و ببندد را فلنگ خانه

 ! دزدید می دل.  نمیدزدید خانه وسایل

 

 عسلی درشت چشمان آن با کرد می نگاهم چطور

 دلم.  کند تهی قالب بود نزدیک ترس از. اش



 و!  چشمانش زیبای حالت از خورد می لیز داشت

 این.  بودم گرفته را خوردنش لیز جلو خشونت با

 او دست از کشیدم می هرچه که احمق نفهم دل

 . بود

 

 گونه آن دیدم وقتی!  قرمزم خط وای!  موهایش

 بود نزدیک است کرده کوتاهشان رحمانه بی

 چطور.  کند دریافت من از ای جانانه سیلی

 بدش من از آنقدر کردم نمی باور بود؟ توانسته

 حاال.  شود کاری همچین به حاضر که باشد آمده

.  دیدم می چشمانش در را واقعی نفرت که بود

 داشت شوهر.  بود کرده ازدواج!  داشت حق خب

 شکست احمقِ منِ های قرمز خط باید چرا. 



 خشونت با آنقدر.  کرد می رعایت را خورده

 گمانم به که کشیدم ازدستش را وسایلش

.  بیاید من با خواست نمی.  شد زخمی دستش

 هایم حساسیت نباید.  برود تنها گذاشتم می باید

 آن بود می مهم برایم نباید. دادم می بال و پر را

 به اصال. رود می چگونه و کسی چه با شب وقت

.  داشت سر آقاباال خودش او. بود مربوط چه من

 کاره چه وسط این من.  داشت شوهر. داشت پدر

 !؟ بفهمم را اینها خواستم می کی پس ؟ بودم

 

 پرت داشبرد روی او و زدم ترمز خشونت با آنقدر

 و بزنم بغلش تا رفت لحظه یک دلم که شد

 ی مرده صاحب دل این.  صندلی روی بنشانمش



 مال دیگر و دارد شوهر طرف فهمید نمی که نفهم

 این!  رفته و کرده انتخاب را راهش و نیست تو

 به پا ساله سه های بچه مثل که احمق کودن دل

 می نباید هرآنچه خواست می و  کوبید می زمین

 !  خواست

 

 دنبالش که دیدم قرارگاه در دم قبل ی هفته آخر

 جدید غول همان. کردم می نگاه پنجره از. آمد

 خارج و داخل در که همان!  موسیقی صنعت

 همان.  بود کرده پیدا بیشماری طرفداران

 و محبوب ی خواننده همان!  معروف سلبریتی

!  عوضی خیانتکار ماهان همان!  مردمی مشهور

 فصل و پاییز مورد در هایش ترانه بیشتر نصف که



 و شکل توصیف و پاییزی دل و خزان و پاییز

 … و اندامش و موهایش توصیف و پاییز شمایل

 مربوط که هرچیزی!  ناموس بی عوضی خر کره

 . بود آورده هایش ترانه در را بود پاییز به

 

 می زجر را خود عمد به که ها آن مثل دقیقا ، من

.  بودم داده گوش را هایش ترانه تمام ، دهند

 داد می پاییز بوی تمامش.  بودم بر از را تمامش

 پرهوس و حریصانه پاییز به نگاهش تمامش در. 

 کرده استفاده تصاویری و کلمات از عمد به.  بود

 .  کرد می منتقل خواننده به را حس این که بود



!  بود آمده کنار هایش خیانت با چطور پاییز اصال

 کثافت ی همه روی بود بسته را چشمش چطور

 !  هایش کاری

 

 او با قرارگاه این در سقف یک زیر!   خدایا آه

 چیزی شد می.  بود سخت خیلی کشیدن نفس

 همچون ، قبل مثل من که ، شده االن همین که

 رفتارهایش و کارها تمام روی ها دیوانه

 فهمد نمی من نفهم قلب این و.  دارم حساسیت

. دارد صاحب.  دارد دار اختیار.   دارد شوهر او که

 ! دیگریست ناموس دیگر حاال

 



 و بستم می را باز ی پرونده این زودتر هرچه باید

 زندگیم کل از و قرارگاه این از را دختر این پای

.  نبود اینجا عنوان هیچ به پاییز جای.  بریدم می

 زندگی کجای هیچ در عنوان هیچ به دیگر جایش

 بود یاری سرهنگ حسابم طرف که حیف.  نبود ام

 بی شوهر دانم نمی!  بسته پایم و دست و

 کار اینجا داد می اجازه که بود کاره چه غیرتش

 انگشتان تعداد به ها خانم تعداد که جایی.  کند

 . نبود هم دست

 

 



 صدای که بودم ور غوطه تنشم پر افکار میان در

 وارد ناظمی سرهنگ آن متعاقب و آمد اتاقم در

 .داد نظامی سالم و کوبید پا به پا.  گشت

 . سرگرد باش راحت-

 عرض خدمتتون باید که هست مطلبی قربان-

 از یکی ، بانک گروگانگیری ی پرونده توی. کنم

 براساس. شد شناسایی قابل ها چهره

 مهارت و بودند داده شاهدین که مشخصاتی

 صفحه روی گرافیکی تصاویر خلق در زمانی پاییز

 میتونه دقیقا و داره که باالیی هوش به توجه با و ،

 مورد در هاشون صحبت از رو شاهدین منظور

 … بده تشخیص طرف ی چهره

 



 اجازه خود به اینهمه اینکه از حوصله بی و کالفه

 و تعریف ، کند صحبت پاییز مورد در داد می

 : گفتم و کردم قطع را تمجیدهایش

 … سرگرد کن کوتاهش-

 

 ! قربان بله-

 

 از خواست می صبح تا دادم می اجازه اگر حاال

 ! مردک کند تعریف جلومن پاییز ذکاوت و هوش

 

 ! هست قرقی جواد همون شخص اون-

 



 !؟ قرقی جواد.  ایستاد زمان لحظه یک

 

 در که! ؟ مواد قاچاقچی ی زاده حرام کثافت آن

 او از پایی رد مواد قاچاق اخیر های پرونده تمام

 اگر وای!  باشد خودش اگر! ؟ شد می دیده

 ! باشد خودش

 

 منجر نهایت در که بانک دزدی من بنظر قربان-

 بوده پوشش یه فقط ، میشه گیری گروگان به

 .بزرگتر خالف یک برای

 



 قطعا ، باشه قرقی جواد واقعا فرد اون اگه-

 خوام می ؟ است آماده عکسش!  همینطوره

 . ببینمش

 

 . الساعه!  قربان بله-

 

 . بازگشت بعد دقیقه چند و رفت سرگرد

 ! پاییز تو بیا-

 

 پاییز اینقدر چرا!  آوردی خود با چرا را او که آخ

 پیاده را مرد این فک من آخرش!  کنی می پاییز

 . کنم می



 

 نگاهی نیم.  شد وارد زده خجالت و محجوبانه

 دل.  بنشیند کردم تعارف. کرد سالم و انداخت

 ، جوان سرگرد.  افتاد می تپش به داشت المصبم

 خواست و انداخت پاییز به تحسینی سراپا نگاه

 . بنشیند مقابلش

 

 . اینجا بیار دار ور عکسو!  سرگرد-

 

 . قربان بله-

 



 چقدر حجاب آن قاب در صورتش.  نشست پاییز

 پیش سال سه مثل درست.  بود مالحت با و زیبا

 اَه … حتی!  تر ناز حتی!  تر زیبا حتی.  بود زیبا

 ! افکار این به لعنت که

 

 که تصویری از ای شده بزرگ عکس سرگرد

!  من خدای.  داد نشانم را بود کرده طراحی پاییز

 گفتم پاییز روبه.  زد نمی مو.  بود قرقی جواد خود

: 

 ؟ بودی ندیده قبال رو مرد این که تو-

 

 ! قربان نه-

 



 رفتن باال گفتنش قربان مقابل در العملم عکس

 اینهمه آمد نمی بهش.  بود ابروهایم تای یک

 فقط هم شاید.  بگوید قربان و بنشیند مطیع

 . بود اینگونه من مقابل

 

 ؟ ندیدی هم عکسش-

 

 . اصال. قربان نه-

 

 خودشو ی چهره دقیقا تو!  ممکنه چطور آخه-

 ! کردی طراحی

 



 کرده توصیف ماجرا شاهدای که چیزی فقط من-

 . کردم پیاده تصویر روی رو بودن

 

 : گفتم و بگیرم را خود جلو نتوانستم

 ! عالیه کارت!  دختر محشره-

 

 سرگرد.  کرد خانه لبانش ی گوشه محوی لبخند

 شد می مرگ ذوق داشت چه برای دانم نمی که

 : گفت

 برای همیشه من!  بیسته کارش!  قربان نگفتم-

 می انتخاب خودشو آخر و اول هام پرونده تمام

 گرافیک دکترای دانشجوی که نیست الکی. کنم

 . تهرانه دانشگاه



 

 تحسین و تعجب با.  نگریستم را پاییز تعجب با

 !  دختر آفرین!  فراوان تحسین! 

 روسفیدی احساس داشتم ولی ، چرا دانم نمی

 من تالش ها سال ی نتیجه که گویی.  کردم می

 !  بود نشسته ثمر به

 بود جان خانم.  خورد زنگ موبایلم زمان همین در

 پاسخ بی شد نمی را جان خانم های تلفن. 

 کنار و کردم کوتاهی خواهی معذرت.  گذاشت

 ام صدقه قربان کلی.  دادم جواب و رفتم پنجره

 دو اینکه بابت کرد گذاری گله عالمه یک و رفت

 . دیدنش به ام نرفته هم سر پشت شب

 



.  عزیزدلم میام.  داری حق.  مادرم برم قربونت-

 دیگه چشم… اونجا میام مستقیم شه تموم کارم

 کردی؟ دعوت …چی؟ … خونه رم نمی امشب

 

 تا.  کرد می نگاهم داشت.  نگریستم را پاییز و

 داشت جان خانم. دزدید را نگاهش دید را نگاهم

 .  است کرده دعوت امشب را پاییز گفت می

 سه دو ای هفته ، ام نبوده که من بود گفته قبال

 بازگشته من وقتی از اما.  میزده سر ها آن به بار

 .  است نرفته دیدارشان به هم بار یک ام

.  اوست صحبت موضوع بود زده حدس پاییز

 به را نگاهش و گشت پاچه دست کمی چون

 تمام.  چرخاند اتاق تمام در استرس ی نشانه



 حرص که جوری ، عمد به.  بودم بر از را حاالتش

 : گفتم بسوزاند دل و دربیاورد

 

 چه دیگه ؟ کردین دعوت خود سر چرا آخه-

 که االن اما!  چیزی یه نبودم من تا ؟ هست نیازی

 ! هستم

 

 دل.  کردم غمگینش نگاه میخ را چشمانم و

 انداخت پایین را سرش بعد و کرد نگاهم شکسته

! 

 



 مادر.  عزیزدلم میام دیگه شب یه من پس-

 باشه.  دارم کار.  برم قربونت برم باید من جون

 . شم فدات باشه. عزیزم

 

 اخم شنید می که را هایم رفتن صدقه قربان

 می گذشته یاد گمانم به.  رفت می هم در هایش

 و قد برای که تصدقی هزار هزاران یاد.  افتاد

 فکر ؟ دلتنگی.  بود کرده اخم.  بودم رفته باالیش

 آن از آمد می بدش شاید بیشتر!  کنم نمی

 نم برق که کردم می اشتباه شاید و.  ها یادآوری

 .دیدم نگاهش در را اشک
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 میز پشت جایم سر.  کردم خداحافظی مادر از

 : گفتم و نشستم

 



 چقدر!  سرگرد.  کارمون سر برگردیم!  خب-

 . کنی آوری جمع اطالعات مردک این از تونستی

 

 نهایت در که داد ارائه توضیحات ای پاره سرگرد

 و نیست بند جا هیچ به دستش شدم متوجه

 . ندارد درمانی و درست توضیح

 

 روی فعال رو آخرتون و اول تمرکز.  خب خیلی-

 می مفیدی اطالعات ظهر تا.  بذارین قضیه این

 می.  دم می وقت بهتون ظهر تا فقط.  خوام

 ! سرگرد برید تونید

 



 هم پاییز.  شد خارج و گذاشت احترام سرگرد

 . برود تا شد خیز نیم

 چندتا عکسا راجب.  باشین داشته تشریف شما-

 .دارم ازتون سوال

 

 تنها از شاید.  کرد نگاهم هراسان و زده وحشت

 های قدم نگاهش با.  ترسید می من با شدن

 خارج و برگردد شاید تا شمرد می را سرگرد

 می احساس.  نگذارد تنها هم با را دوتا ما و نشود

 نمی انگار.  باشد هم سومی نفر خواهد می کردم

 همانطور حاال!  را مان تنهایی بیاورد تاب توانست

 می را زمین و بود نشسته روبرویم مظلوم

 .  نگریست



 که باشد همانی ، دختر این شد نمی باورم!  خدایا

 بانی و باعث احمقانه تصمیم آن با پیش سال سه

 شد نمی باورم!  شد من برای ها عذاب بدترین

 خود تن گرفت تصمیم روز آن که باشد همانی او

 را خود های دخترانگی تمام و آبرو و شرافت و را

 می نگاهش مستقیم!  کند خیانتکار آن تسلیم

 نگاهم حجم زیر کردم می احساس.  کردم

 از شاید ، شرمندگی از شاید.  داد می جان داشت

 ! دلتنگی از هم شاید ، ناراحتی

 

 مشخصات قسمت ، استخدامت فرم توی-

 شوهرت بفهمه کسی نخواستی!  خالیه همسر



 این و شهر این آدمای ترین معروف از یکی

 !؟ کشوره

 

 . کرد نمی نگاهم حتی.  گفت نمی هیچ

 

 با بفهمن قرارگاه توی اگه کردی فکر شایدم یا-

 می راه داره بشر اون که هایی فضاحت اون

 های کنسرت و شبانه های پارتی اون با ، اندازه

 با آنچنانیش روابط و کشور از خارج غیرمجاز

 اجازه دیگه ، هستن دار مورد ، دم از که کسانی

 !؟ کنی کار اینجا ندن

 



 کردم می احساس!  سکوت و بود سکوت باز

 ! خراشد می را قلبش دارد هایم کنایه

 

 اینا.  نیست مهم اصال من برای بهرحال-

 بهت خواستم می.  نداره من به ی کوچکترین

 ! کنم اخراجت خوام می … بگم

 

 نکردم نگاهش. کرد نگاهم سرخورده و هراسان

 دست وگرنه.  دوختم مقابلم کاغذ به را چشمم و

 تصمیمم در مرا نگاهش و لرزید می پایم و

 ! ساخت می متزلزل

 



 به که کسانی مثل.  نکن نگاه من به جوری اون-

 کار این به زندگیشون و جون و دارن نیاز کار این

 به. نداری مالی نیاز شکر رو خدا.  است بسته

 دانشگاه و درس گرم سرت هم کافی ی اندازه

 می چون زدم صدات.  مونی نمی بیکار و هست

 ، نداره خوبی ی وجهه  اخراج بگم بهت خوام

 استعفاتو ، کنم اخراجت اینکه از قبل بهتره

 ! بنویسی

 

 و بود کرده مشت را دستانش.  کردم نگاهش

 شده عصبی.  فشرد می هم بر را هایش دندان

 و برداشتم میزم روی از نویسی روان و کاغذ.  بود

 . گذاشتم مقابلش میز روی و رفتم سمتش به



 

 ! بنویس استعفاتو االن همین-

 

 مقابلش در و زدم گره سینه روی را دستهایم و

 مقابلم در و شد بلند جایش از.  ایستادم منتظر

 همانطور!  بود پیش سال سه مثل درست.  ایستاد

!  خواستنی همانطور!  ناز همانطور!  کوچک

 !  کشیدن آغوش در برای برانگیز هوس همانطور

 مثل.  کردم چشمانش میخ مقتدرانه را چشمانم

 را کاغذ بعد.  کرد نگاهم زخمی ببر ماده یک

 چشم چشمانم در تمام جسارت با.  برداشت

 سینه تخت را آن منتظره غیر حرکتی در و دوخت

 : گفت شمرده شمرده و کوبید ام



 نادرشاهی امیرعلی سرهنگ دم نمی استفعا من-

 اخراجم خودت … نباشم اینجا خوای می اگه! 

 ! کن

 

 خارج اتاق از و برداشت قدم صالبت با و محکم و

 .  شد

 

 و زودرنج و ضعیف زمانی پاییز گفت می کسی چه

 می ؟ هست ای گریه و احساساتی ؟ است نازک

 همان ، دختر این چشمان در امروز من ؟ ترسد

 تربیت تمام سال چهار که دیدم را شخصیتی

 اعتماد با!  مقتدر و محکم دختری.  بودم کرده

 این و آمد می باید کسی حاال!  قوی و بنفس



 لبم روی از را رضایت از پر و پهن و پت لبخند

 واین!  بود خودم دسترنج حاصل او!  کرد می پاک

 ! کرد می خوشحالم شدت به مساله

 

! ؟ کنی بازی خواهی می!  زمانی پاییز باشه"

!  بچرخیم تا بچرخ!  کنیم می بازی!  نیست حرفی

" 

 

 این به انهم.  نرفتم پدری خانه به را شب آن

.  زد زنگ دوبار مادرم.  بود دعوت پاییز که علت

.  شد ناراحت دستم از هم سر آخر.  آوردم بهانه

 .  میاوردم در دلش از باید فردا

 



 خانه در حضورش و پاییز پیش فکرم اینکه برای

 کنم مشغول را خود کردم سعی نماند ام پدری ی

 ها ظرف تمام بعدو  پختم شام خودم برای اول. 

 شانزده.  انداختم برق را آشپزخانه و شستم را

 بار عیار تمام کدبانوی یک مرا ، تنهایی سال

 اختالف ی اندازه به!  سال شانزده.  بود آورده

 ! پاییز و من سنی

 

 روشن را لباسشویی.  بود ها لباس نوبت حاال

 های لباس بعد. چپاندم آن در لباس کلی و کردم

 اتوی مشغول و کردم خارج کمد از را آویزان

 دست چند کردم می احساس.  شدم شان مجدد

 جدیدم های لباس از



 

.  کردم نمی پیدایشان گشتم می هرچه. نیست

 خود با که هست یادم اما.  بودم گذاشته جا نکند

 ی گوشه به چشمم.  چیدم کمد این در و آوردم

 در را چیزی اول شب همان که جایی.  افتاد کمد

.  بود بریده را امانم وسوسه.  بودم گذاشته آنجا

 فکرم جلو اما.  نرود هرز تا گرفتم را دستانم جلو

 به رفتن فکرِ المصب!  بگیرم میتوانستم چطور را

 وسوسه ، مهارت با و ای حرفه خیلی آن، سراغ

 ای فایده.  نشستم تخت روی.  کرد می ام

.  بود فایده بی.  رفتم بیرون اتاق از.   نداشت

 بازگشتم اتاق به. ریخت می جانم به ها وسوسه

 همانی و.  کردم باز را کمد درِ احتیاط با و آرام و

.  کشیدم بیرون بودم کرده قایم کمد ی گوشه که



 که "اش صورتی ی دخترانه و عروسکی تونیک"

 بوییدنش هوس. بودم رفته کش ساکش از

 و نشستم تخت روی.  کرد می ام دیوانه داشت

!  سیر دل یک.  کردم نگاهش و کردم باز را لباس

!   بوییدمش ولع با و کشیدم دراز!  بوییدمش و

 نمی و!  پاییز خوب بوی.  داد می را او خوب بوی

 کمی.  گرفتم قرار.  شدم آرام اینقدر چرا دانم

 در کردم احساس کمی.  شد کم ام دلشوره

 اش نزدیکی در و کشد می نفس ام نزدیکی

 هرچند!  دارمش خودم کنار… و کشم می نفس

 !  نیست من مال

 نداشت امکان.  بود داده تشخیص درست پاییز

 نمی بر من دست از.  کنم اخراجش بتوانم من

 فهمیده را این خوب او و.  گذاشت نمی دلم.  آمد



 بود برده گمان این به مرا او از دوری اینهمه!  بود

 به نمیدانستم.  بیایم کنار نبودنش با توانم می که

.  رود می تاراج به باز دینم و دل ، دیدنش محض

 تا بمیرم بود بهتر!  محض اشتباه.  بود اشتباه اما

 ! بمانم دار شوهر زن عاشق بخواهم اینکه

 

 من بازگشت  مناسبت به کوچکی جشن رادان

 بود گذاشته تمام سنگ روشنک.  بود داده ترتیب

 دیگری کس ، خودمان ی دوستانه جمع جز. 

 شدم رادان ی خانه وارد وقتی.  نداشت حضور

 یک در را بودنش.  بودم ماهان حضور نگران

 آنقدر ترسیدم می و آوردم نمی تاب محل

 و ها بچه زحمت اینهمه که بریزد هم به اعصابم



 اما.  کنم خراب را بازگشتم برای شوقشان و شور

 را دورم ها بچه.  نبود شوهرش و پاییز از خبری

 : گفت می ذوق و شوق با روشنک و بودند گرفته

 جناب ببخشید!  بابا ای!  سرگرد جناب وای-

 براتون دلمون چقدر.  اومدین خوش!  سرهنگ

 هیچ تخته به بزنم ماشااهلل. بود شده تنگ

 کنار سفید موی تار چند این جز.  نکردین تغییری

 سی جوون با دیگه نبود هم اینا اگه که شقیقه

 . زدین نمی مو ساله

 

 : گفت و خندید رادان

 کنه می کلکشو کنه می رنگ هم رو اینا خب-

 . دیگه



 

 : گفت مارال

 . وایساده در دم پا لنگ یه.  تو بیاد بذارین حاال-

 

 اومدین وقت اینهمه بعد. بده مرگم خدا وا اِ-

 نگهتون در دم همینجوری وقت اون.  خونمون

 . داشتیم

 

 می کسی دنبال به خانه در چشمم و شدم وارد

 اینجا که بهتر گفتم می خود با آنکه با.  گشت

 نمی و ، باشد خواست می دلم … اما نیست

 می برآورده را دلم ی خواسته زود چه خدا دانستم

 . کند



 

 سالم صدای ، نشستیم همگی اینکه از بعد کمی

.  بینم می خواب کردم فکر و شنیدم را کردنش

 و محجوب.  است خودش دیدم کردم که نگاه

 مثل.   رنگ سبز لباس و سفید شال یک با آرام

 بی و سرد را سالمش جواب!  درخشید می ماه

 همه!  بود پا به غوغایی دلم در اما و دادم تفاوت

 قانون و قرار یک طبق همه انگار. بودند ساکت

 است بهتر که دانستند می ناگفته حتی و نانوشته

 آن متعاقب و من سرد سالم.  کنند سکوت

 نشان تفاوت بی و او از نگاهم ی بالفاصله گرفتن

 ، بود ایستاده جا آن بالتکلیف که را او ، دادنم

 احوال یک انتظار حداقل.  کرد پریشان و معذب

 حداقل اینکه یا.  داشت را خالی و خشک پرسی



 پاسخگو فقط من و بکند را کار این او دهم اجازه

 علم مقابلش در زهرمار برج مثل من اما. باشم

 آشپزخانه به افتاده سری با و کرد سکوت.  شدم

 اما.  کردم سرگرم رادان و سینا با را خود.  رفت

 کردم می تعقیب را حرکاتش چشم ی گوشه از

 ساالد خواست می.  عجوالنه و عصبی حرکاتی.

 این با.  آشپزخانه بزرگ کارد آن با.  کند درست

 کردنش تکه هربار با و.  پریشان و عصبی حالت

 ، چوبی سینی روی بر چاقو  تق و تق صدای و

 .  ببرد را دستش نکند که رفت می دلم

 گوشم ، بود مانده جا آن چشمم اینکه بر عالوه

 : گفت پاییز به رو روشنک.  بود جا آن نیز

 خوابید؟ راحت-



 

 قربونش برد خوابش خوندم قصه براش آره-

 . خالش بشه

 

 : گفت پاییز به مارال 

 زنگ بار چند ماهان بودی که بچه پیش اتاق تو-

 . زد

 

 . باشه-

 

 خوای می باز زنی؟ نمی زنگ بهش ؟ چیه باشه-

 کنی؟ درست داستان



 

 ! نیست مهم-

 

 چیزی دانستم نمی.  کردم نگاهش زده شگفت

 نگاهمان لحظه یک!  نه یا بود درست شنیدم که

 را خود کار لحظه یک همان و کرد تالقی هم با

 تماشای مسخ و ایستاد حرکت از دستانش.  کرد

 از اما.  چرخاندم دیگر سمت به را سرم.  شد من

 می مرا هنوز که دیدمش می چشم ی گوشه

.  برد می بیشتر را ام رفته دل نگاهش.  نگریست

.  کرد می آب بیشتر را ام شده آب دل نگاهش

 . نکنم نگاهش تا گذاشتم می جگر سر دندان

 



 ، یکی این.  ماهانه جدید ویدیوی موزیک وای-

 .میشه پخش باره اولین

 و شور با که بود روشنک ی زده هیجان صدای

 لب مارال.  بود شده خیره تلویزیون به شوق

 : گفت سینا.  کرد اشاره سینا به و گزید

 

 االن. کنه می پخش هم دیگه صدبار اینو حاال-

 . کنه پخش مهم خبر یه قراره داره اخبار

 

 ! دیگه کنیم نگاه بذار!  سینا خدا رو تو نه-

 

 : گفت کالفه مارال



 ، دیگه کانال یه بذار.  کن گوش حرف روشنک-

 . تره مهم اخبار اون

 

 : گفت موشکافانه پاییز

 چیزی.  کن نگاه منو!  مارال.  ببینم کنین صبر-

 که تو ؟ کنن رد رو کانال خوای می ؟چرا شده

 نکنه.  کنی می غش ماهان های ویدیو برای

 که کرده کار چی باز خبرم؟ بی من و شده چیزی

 بدونم؟ نباید من

 

 به هم تو.  باشه شده باید چی!  پاییز هیچی-

 ! مشکوکی چی همه

 



 و محکم بعد و فشرد هم روی را هایش لب پاییز

 : گفت  جدی

 کرده کاری یه باز ماهان خورم می قسم!  چرا-

 کن صبر!  بفهمم من خواین نمی شماها که

 ببینم کلیپو این خوام می. نکن عوضش.  روشنک

 . 

 

 چه دانستم نمی اصال.  شدند سالح خلع همه

 در پاییز. است قرار چه از قضیه و هست خبر

 کلیپ کمر به دست و بود ایستاده تلویزیون مقابل

 و غضب و خشم با.  کرد می تماشا را ماهان

 شد معلوم رسید پایان به کلیپ وقتی و!  غیض



 حداقل.  ببیند را آن پاییز خواست نمی مارال چرا

 . نه امشب

 در را پاییز کودکی های عکس از تا چند ماهان

 از عکس یک و.  بود گذاشته نمایش به کلیپ

 هنوز پاییز موهای که وقتی ، شان نامزدی زمان

 زده بیرون شالش تمام از عکس درون و بود بلند

 تصویرش.  نبود معلوم پاییز ی چهره البته.  بود

 ، لباسش ، موهایش اما. بود کرده مات را

 مشخص کامال بود او دستهای در که دستهایش

 که شد نمی باورم.  شدم می دیوانه داشتم.  بود

 شده حاضر چطور غیرت بی خر کره مرد مثال این

 فوق و جذاب ظاهر این با را ناموسش عکس بود

 ای همگانی و عمومی ی رسانه همچین در العاده

 یک که کردم نمی باور بخدا.  بگذارد اشتراک به



.  باشد غیرت بی حد این تا توانست می مرد

 از بخار گمانم به و بودم کرده مشت را دستانم

 و.  بود بسته دستم اما. بیرون زد می هایم گوش

 نباید دیگر که فهمید نمی المصب دل این

 او به متعلق پاییز که فهمید نمی.  باشد حساس

 . نیست

 

 ! عوضی-

 

 . گفت پاییز را این

 

 .تویی دقیقا نیست که معلوم!  حاال خب خیلی-



 

 دفاع ازش اینقدر نشدی خسته!  مارال کن بس-

 توی بود داده قول.  بود داده قول بهم کردی؟

 چهره هیچ نه ببره من از اسمی نه دیگه کلیپاش

 ! موهام وای!  موهام.  بذاره من از عکسی و

 

 خط!  شرمنده و هراسان.  کرد نگاهم هراسان و

 سراسر در خشم.  دانست می.  بود قرمزم

.  بود گرفته گر صورتم. کشید می زبانه وجودم

 یک و بود ام جلو ماهان االن همین خواستم می

 بار برای کاش!  خدایا.  زدم می کتکش سیر دل

 او و کردی می براورده را آرزویم شب این در دوم



 که بزنمش آنقدر تا نمودی می سبز من جلو را

 ! چه یعنی غیرتی بی بفهمد

 

 زنگ کی به خوای می کنی؟ می چیکار پاییز-

 ! میکنی زابراهش.  شبی نصف کن ول بزنی؟

 

 می مزاحمش نزنم؟ زنگ چرا اصال!  جهنم به-

 خراب آقازاده فالن دخترِ فالن با رو شبش شم؟

 !؟ کنم می

 

 مهمان اتاق به گرفت می شماره حالیکه در و

 را در.  بودم آخرش ی جمله مبهوت من و رفت



 از سری و  انداخت نگاهی سینا به مارال.  بست

 : گفت روشنک.  داد تکان  افسوس روی

 دلشون همه ، است همه برعکس هم پاییز واال-

.  باشن معروف آدمای های کلیپ توی خواد می

 … اون وقت اون

 

 ! روشنک-

 

 مارال. نمود ساکت را او رادان آلود عتاب صدای

 : گفت

 



 ما دوستِ این.  برسیم کارمون به روشنک بریم-

 رو همه و بدبخت ماهان اون و ما و خودش تا ،

 . نیست بردار دست نکنه دیوونه

 

 خبر چه اینجا دانستم نمی.  بودم شده گیج

 توضیح دانست نمی نیازی هم کسی.  هست

 در پشت از پاییز صدای.  بدهد من به ای اضافه

 می فریاد عصبانیت با داشت.  آمد می بسته

 : کشید

 

 تمام آخه!  نامرد بودی داده قول من به تو-

 همینجور خوای می البد.  توئه دست من عکسای

 نبود مشخص … ؟ آره ، بذاری رو همه دونه دونه



 هرکی باشه؟ مشخص چی خواستی می دیگه ؟

 ماهان وای … منم اون فهمه می شناسه می منو

 امشب!  کن بس.  نیار الکی های بهونه اینقدر! 

 … تو و کردم اعتماد تو به من.  زدی بهم حالمو

 اون به.  ماهان بشنوم صداتو خوام نمی دیگه

 دست.  نمیام بودی گفته که هم کوفتی دورهمی

 ! بردار سرم از

 

 و توپ اما ، کی به کی و بود چی به چی دانم نمی

 دست!  مریزاد دست.  آورد جا منم حال تشرش

 !  بود خودم ی پرورده

 



 هنوز رفت آشپزخانه به و شد خارج اتاق از وقتی

 ی تهیه سراغ به قبل از تر عصبی.  بود برافروخته

 حادثه برایش خراب اعصابل این و رفت ساالد

 بلندی آخ و کشید هم در چهره ناگهان.  آفرید

 : گفت سینا.  دوید ظرفشویی سمت به و گفت

 شد؟ چی-

 

 : داد جواب مارال

 بدجور دستشو پاییز!  بجنب سینا!  من خدای-

!  که نیست بیا بند ، زخم این خون!  وای.  بریده

 . عمیقه خیلی

 



 رادان و بیندازد نگاهی زخمش به تا شد بلند سینا

 ، من و بیاورد را اولیه های کمک کیف تا شد بلند

.  بودم نشسته جایم سر حرکت بی طور همان

 : شنیدم می را سینا صدای

 

 بخیه باید!  عمیقه خیلی.  دکتر بریم باید پاییز-

 .بشه

 

 : شنیدم را اش ملتمسانه صدای

 خدا رو تو!  نه بخیه-

 

! 



 

 و بلند سینمایی فیلم یک مثل کیش خاطرات و

 پاهایش که وقتی.  رفتند رژه چشمانم جلو زنده

 ، کردم بلندش دستهایم روی من و بود بریده

 را تیشرتش آوردن بیرون وار دیوانه که وقتی

 با که هایی شب و ها روز تمام.  کردم می تماشا

 برایش وصدبار وصدبار صدبار من و بودیم هم

 . شدم تر عاشق و مردم
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 : گفت درد از پر و ملتمسانه لحنی با پاییز

 نمی بخیه.  بکن کاریش یه!  سینا خدا رو تو-

 ! میگما دارم. کنم

 

 : گفت می مارال

 .اینجوری نمیشه خوب!  دختر نکن لج-

 



 . شد خوب شاید.  سینا بکن کاریش یه تو حاال-

 

 : گفت روشنک

 کیش توی ، شده اینطور هم قبال ، میگه راست-

 یادتونه رادان؟ میاد یادت.  برید شیشه پاشو

 رو خدا.  دکتر ببرینش نذاشته گفتین ، سرهنگ

 .شد هم خوب شکر

 

 و قرار بی دل با کرد می چه دانست نمی روشنک

 لب. کرد تالقی هم با نگاهمان باز!  ام بهانه دنبال

 یاد به داشت هم او. انداخت زیر به سر و گزید

 ! را بازگشت بی ناب لحظات آن تک تک آورد می

 



 لباس برو.  خطرناکه.  پاییز بدم اجازه تونم نمی-

 . بیمارستان بریم بپوش

 

 .نمیام بیمارستان-

 .  من مطب ریم می پس.  باشه!  خب خیلی-

 

 : گفت مجدد سینا.  شود آماده کرد کمکش مارال

 …میشه رادان. ندارم ماشین امشب من-

 

 ! رسونمتون می من-

 



 نگاه به کردن نگاه بدون و برخاستم جایم از و

 شدم خارج خانه از پاییز ی زده شگفت و متعجب

 چند جز.  گفت نمی چیزی کسی ، اتومبیل در. 

 از قبل کمی. داد جواب مارال و گفت سینا که کلمه

 . آمد صدا به مارال موبایل ، مطب به رسیدن

 

 ! زنه می زنگ داره ماهانه پاییز-

 

 ! کن ولش-

 

 ! نگرانته خب.  کن ولش چی یعنی-

 



 : داد جواب و

 ما نباش نگران ، آره… ماهان خوبی سالم-

 نیستیم خونه ما نه…؟ میای کجا…همیم پیش

 نداره چرا چرا؟ … روشنکیم  ی خونه مهمونی…

 دلیل هم دورهمی!  وا… شدیم جمع هم دور ، که

 راستش … اون!  نه ؟ پاییز … مگه خواد می

 دستت از بدجور… بزنه حرف باهات خواد نمی

 خب...  که نمیشه بابا نه حضوری؟ … دلخوره

 مساعد حالش االن.  بگو بهش فردا کن صبر

 ، هست کلیپم اون بخاطر آره یعنی ، نه … نیست

 مطب بریمش می داریم االن.  بریده هم دستش

 می بخیه ، بریدگیه یه ، نیست چیزی … سینا

 ؟ مطب میای داری ؟ چی … خواد



 

 پاییز برای و زد اش گونه روی که دیدم آینه از

 ! بریزیم سرمون توی خاکی چه حاال که زد لب

 

 :داد را ماهان جواب بالفاصله و

 هم ما!  شبی نصف اینجا نیای!  ماهان خواد نمی-

 . خونه میریم زود ، نمیکشه طول زیاد کارمون

 

 : گفت نگران کرد قطع وقتی

 ! نیاد امیدوارم-

 

 .  رسیدیم مطب به 



 . میام و کنم می پارک من.  باال برین-

 

 نیاز.  افتادند راه به ساختمان طرف به سرعت به

 کنار را پیچیده پازل این تا داشتم فکر ساعتها به

 ذهنم.  برسم درستی ی نتیجه به و بچینم هم

 مرا پاک زمانی پاییز.  بود ریخته هم به حسابی

 .  بود کرده سردرگم

 ایفای انتظارم مورد نقش در ماهان ، وسط این

 مگر.  کرد می سردرگم مرا و کرد نمی نقش

 هیچوقت چرا پس بود اگر ؟ نبود شوهرش

 صنمی چه هم با پس نبود اگر ؟ نبود همراهش

 او به و آمد می دنبالش قرارگاه دم که داشتند

 می برایش عاشقانه های کلیپ و زد می زنگ



 تحمل از هایش باری و بند بی شاید ؟ ساخت

 او با زندگی ی ادامه از را او و شده خارج پاییز

 که دیگر شاید هزاران و شاید.  بود کرده پشیمان

 برای حاال و نداشتم اطالع آنها از هنوز من

 ! بودم تر مشتاق قبل به نسبت ، دانستن

 

 

                *** 

 

 پاییز

 

 



 

 کلنجار از حالیکه در مارال. زدند را مطب زنگ

 کند باز را در تا رفت بود شده خسته من با رفتن

 را نگاهش.  بود در پشت داشتنی دوست اویِ.

.  بودم بیمار تخت روی. کرد پیدایم تا چرخاند

 ! استرس از پر و نشسته

 

 : گفت کالفه سینا

 خون!  نمیشه که اینجوری ، بده اجازه پاییز-

 ! ها میشه بد حالت.  رفته ازت زیادی

 

 ! خوام نمی بخیه!  نمیخوام-



 

 : گفت مارال

 دردش.  بده فشار دستامو.  کن بغل منو بیا خب-

 . میشه کمتر

 

 : کشیدم جیغ. کند شروع خواست سینا

 . تونم نمی.  ترسم می!  خدا رو تو!  نه نه-

 

 حاضر.  داشتم وحشت واقعا. نبود خودم دست

 . نزند بخیه را دستم سینا ولی  بمیرم بودم

 

 . میشه خوب خودش بخدا!  خواد نمی-



 

 .آد نمی بند خونش!  پاییز عمیقه خیلی-

 

 جا آن خواستم نمی.  کردم می گریه داشتم دیگر

.  میخواست را ام همیشگی جای دلم.  باشم

 در که جایی!  سرهنگ ی خانه!  سرهنگ تخت

 مهربانم سرهنگ که کنم فکر و بگیرم آرام آنجا

 ، نه سرهنگ ، نه.  اندیشد می من به هنوز

 تلخ و نامهربان سرهنگ این نه!  مهربانم سرگرد

 ! 

 

 و فاحش محلی بی با!  شد بد حالم شب سر از

 صدایش وقتی بودم کرده ذوق چقدر!  اشکارش



 سالم و شدم خارج اتاق از ذوقی چه با. شنیدم را

.  دید مرا وقتی بود ذوق و شوق بی چقدر.  کردم

 ! شکست بدجور را دلم

 

 و.  بود قوز باال قوز دیگر ماهان ویدیوی موزیک

!  زدن بخیه و بریدن دست مصیبت این بعدش

 که بود دلیل همین به.  بودم فشار اینهمه تحت

 مثل ، باشد خودم دست که آن بی ناخودآگاه

 را دستم پشت ساله چهار سه های بچه دختر

 با.  گریستم های های و گذاشتم چشمانم روی

 داشت دلم.  بود خارج توانم از دیگر!  بلند صدای

 جلو خواستم نمی. سوخت می خودم برای



 نبود خودم دست ، اما بیایم بنظر ضعیف سرهنگ

 :گفت ناراحتی و دلسوزی با مارال. 

 

 . خودت با اینکارو نکن!  پاییزم-

 

 سره

 

 دانم نمی.  دید می مرا.  بود ایستاده همانجا نگ

 دختری مرا حتما ؟ کرد می فکر چه خود پیش

 به دلش او که دختری. دید می رنجور و ضعیف

 دیگر احتماال!  کشید نمی پر برایش عنوان هیچ

 فکر این از شکست دلم چقدر.  نداشت دوستم

.  آوردم پایین را دستم!  ندارد دوستم دیگر او که



!  همیشه از تر کس بی.  بودم بیچاره و پناه بی

 را ام زخمی دست.  بستم را آلودم اشک چشمای

 : گفتم تمام بیچارگی با و کردم سینا تقدیم

 چیزی دیگه.  کنم می تحمل.  بزن بخیه لطفا-

 ! نیست دادن دست از برای

 

 این برای را خودم داشتم و بود بسته چشمانم

 حجم ناگهان که کردم می آماده وحشتناک اتفاق

 دستی و.  خورد مشامم به آشنا بویی از عظیمی

 : گفت که صدایی و.  نشست ام شانه روی که

 تحمل کم یک فقط!  پاییز میشه تموم زود خیلی-

 ! همیشه مثل!  تونی می تو.  کن

 



.  بود ایستاده مقابلم در.  کردم باز را چشمانم

 داشتم کم را او چقدر!  من خدای. کرد می نگاهم

 می چقدر!  داشتم کم ام زندگی در را او چقدر. 

 مشام به را بویش وجودم تمام با!  خواستمش

.  نبود بقیه و مارال و سینا از خبری دیگر.  کشیدم

 چنان حضورش.  فهمیدم نمی چیز هیچ دیگر

 که بود کرده مستم چنان بویش و بود آور سکر

 سبز چشمان و.  کردم می نگاه فقط وار دیوانه

 برای.  بلعیدم می نگاهم با را زیبایش جنگلی

 ، آری!  باشمش نداشته بود قرار که مبادا روزهای

 می اش ذخیره ، نداشتمش که هایی روز برای

!  را بودنش حس!  را نگاهش!  را بویش.  کردم

 ! را هایش جنگلی

 : گفت سینا



 ! نداشت درد دیدی.  شد تموم-

 

 داشت درد نداشتنش!  داشت درد! ؟ نداشت درد

 حجم!  داشت درد نداشتنش و بودنش! 

 دستش گرمای.  کرد می ام بیچاره حضورش

 گرمای.  انداخت می رد نحیفم های شانه روی

 هایم سلول تک تک به را تنش گرمای ، دستش

 ذخیره خواستم می هم را این.  کرد می منتقل

 ! شد می کاش!  کنم

 

 کرد اعالم را عملیات اتمام سینا اینکه محض به

 ، بویش ، چشمانش.  رفت هم سرهنگ دست

 نمی!!  سینا!  رفتند همه و همه ، حضورش حجم



 را پاهایم و ؟ بزنی بخیه هم را دیگرم دست شود

 و ؟ را مغزم و دل و قلب و ؟ را تنم تمام و ؟

 کنارم بیشتر ثانیه یک بلکه تا ؟ را دیگر هرجای

 ؟؟ شود نمی! ؟ بماند

 

 شد خارج ساختمان از و رفت می در سمت به

 و کرد می دریغ من از را خوشبختی که مرد این

 می چقدر!  گذاشت می دلم به حسرت

 حل اش هیبت در خواستم می چقدر.  خواستمش

 در و مردانه پهن و پت ی سینه همین روی!  شوم

 می چقدر که وای!   قدرتمندش بازوان میان

 ! خواستمش



 من از را اینها ی همه که بود سنگدل چقدر و

 بلندای به ، بینهایت حسرتی و.  کرد می دریغ

 سرش پشت را در.  گذاشت می دلم بر قرن یک

 و رحمی بی با!  تمام سنگدلی با.  رفت و بست

 ی ذره ذره الی ، در آن الی دلم!  تمام قساوت

 های پلک الی ، مان ی گذشته مشترک خاطرات

!  بود کرده گیر خمارش سبز چشمان و باز نیمه

 مارال!  بود کرده گیر بازوانش میان در دلم من

 برای گذاشت پیش پا.  فهمید را درونم انقالب

 ! تنهایش و بیچاره دوست این

 

 ! پاییزم-

 



 کردم نگاهش نشسته اشک خونِ به چشمانی با

 ترین غمگین با دنیا های حسرت تمام لحن با و

 ضجه داشتم سراغ خود در کنون تا که صدایی

 : زدم

 

 ! نداره … دوستم … دیگه … اون-

 

 هق هق در و رفتم فرو بازش آغوش میان در و

 ! شدم غرق خود پایان بی

 

 حضور متوجه.  آمد مطب به ماهان شب آن

 را او امیرعلی دانم نمی ، اما بود نشده امیرعلی

 ! نه یا بود دیده



 

 دیگر.  برگردم روشنک ی خانه به توانستم نمی

 را اش سنگدالنه و سنگین حضور تحمل و تاب

 خانه به ماهان همراه به گفتم مارال به.  نداشتم

 و بود گرفته را بغلم زیر ماهان.  گردم برمی

 در را سرم.  شوم اتومبیلش سوار کرد می کمکم

 فرمان پشت که دیدمش و گرداندم خیابان

 دیدمش.  بود مارال و سینا منتظر و بود نشسته

 چشمانش ی نهفته خشم حتی.  پایید می مارا که

 : گفتم ماهان به و.  دیدم هم را

 

 نمی ماشین؟ تو بذاری و کنی بغل منو میشه-

 ! شم سوار خودم تونم



 

 خواستم می.  گفتم دروغ داشتم.  میتوانستم

 تا.  دهد انجام را اینکار سرهنگ چشمان مقابل

 جریحه غرور و  پاره پاره روح از ای تکه شاید

 را بود شده مال لگد پاهایش زیر که ام شده دار

 !  بزنم بند

 و کرد بلند دستانش روی مرا میل کمال با ماهان

 که جوری.  ساخت نزدیک خود به توانست می تا

 .  بود نکرده فرو گریبانم در را صورتش فقط

 

 کردنت بغل اینجوری برای دلم چقدر دونی نمی-

 ! عشقم بود شده تنگ

 



 ! لطفا. ماهان نکن پشیمونم-

 

 ! بگی تو هرچی!  من خوشگل باشه-

 

 پشت هم خودش و نشاند صندلی روی مرا ماهان

 می داشتم بغل آینه از.  گرفت قرار فرمان

 دستانش.  شد پیاده اتومبیلش از.  پاییدمش

 دشمنی چون را ماهان اتومبیل و بود مشت

 یکی آمد نمی بدش شاید.  کرد می نگاه خونخوار

 ماهان.  کند خالی جفتمان سر توی هم گلوله دوتا

 دنبالش آینه در چشمانم هنوز من و کرد حرکت

 دیدم او از شب آن که ای صحنه آخرین و.  بود



 الستیک نصیب رحمانه بی که بود لگدی

 ! کرد اتومبیلش

 

 صدای وقت اول همان از ، قرارگاه در  صبح فردا

 چند امروز.  آمد می اش عصبی های فریاد و داد

 را ناظمی سرگرد جمله از نفر

 

 من یک با را سرگردناظمی.  بود کرده توبیخ

 نفر چهار هر حسابی.  خورد شد نمی هم عسل

 آورده شانس خیلی من و بود توپیده را او نیروی

.  بودم مانده درامان خشونتش مرکز از که بودم

 : گفت زیرلبی و کالفه لیلی



 صبح از که سرهنگ.  شدن دیوونه همه امروز-

 چه زنش با دیشب دونم نمی.  گیره می پاچه داره

 همه سر داره اینجوری االن که داشته دعوایی

 ! بدبخت سرگرد پر تو زد بدجور.  کنه می خالی

 

.  بودم نشسته شده چاپ های عکس مقابل در

 سرهنگ دست اش نسخه یک که هایی عکس

 که طور آن.  نشست نمی دلم به ها عکس.  بود

 رویشان دوباره باید.  بود نیامده در خواستم می

 دستم هم ؟ بود کجا تمرکز اما.  کردم می کار

 کنم کار درست توانستم نمی و کرد می درد هنوز

 و بود شده باالقوز قوز صبح از فریادهایش  هم و

 خود به خواستم نمی.  رفت می رژه اعصابم روی



 بغل آن و ماهان دیدن بخاطر که دهم دلخوشی

 چون.  است شده دیوانه اینگونه ، اش کردن

.  نداشت دوست مرا دیگر اصال او.  نبود اینگونه

 ! داد نمی عذابم اینگونه که داشت اگر

 

 که بودم کرده احساس چشمانم در را اشک نم

 . شد وارد شتابزده منیری سروان

.  داره کارتون سرهنگ.  بیاین!  زمانی خانم-

 . برسه دادتون به خدا.  عصبانیه هم خیلی

 

 هم آن بود کرده احضار مرا!  بود شده چه باز وای

 را ناراحتم و کرده بغض خودِ!  عصبانیت اینهمه با

 . زدم در.  شدم اتاقش راهی و برداشتم



 

 . بفرمایید-

 

.  شدم وارد.  لرزاند می را سقف!  صدایش اوه

 ایستاده اخمو و کرده بغ و بود هم ناظمی سرگرد

 نیم های فریاد و داد این هدف شد معلوم.  بود

 بیچاره سرگرد همچنان ، االن تا پیش ساعت

 . است بوده

 

 داشتین؟ کاری من با-

 



 عصبانی چقدر.  کرد نگاهم شده تنگ چشمانی با

 .  بود

 ! اینجا بیا-

 

 اما.  ایستادم میزش کنار و رفتم تر نزدیک

 مقابلم را امروز های عکس. کردم نمی نگاهش

 .  کرد پرت میز روی

 

 هستی؟ راضی ها عکس این از خودت-

 

 ! نه-

 



 ؟ شده این کارت ی نتیجه چرا پس-

 

 چه در مرا دیشب نمیدانی تو یعنی نمیدانی؟؟ تو

 تو کردی؟ قلبم نثار عذابی چه و گذاشتی حسرتی

 دریغ که نادرشاهی؟ امیرعلی سرهنگ نمیدانی

 به مرا ، من از عشقت ، محبتت ، توجهت کردنِ

 یک حال خوب که تو کشاند؟ می برزخی چه

 اینقدر چرا پس!  سرهنگ فهمیدی می را عاشق

 ؟ کنی می پیشه قساوت و سنگدلی

 

 ! شنوم می بگو-

 



 درد چون … دستم بخاطر… یعنی … دستم-

 همچین و … کنم تمرکز نتونستم … داشت

 می اصالح … متاسفم … اومد در آب از چیزی

 ! کنم

 

 از ، نگاهش رنگ لحظه یک.  بودم کرده بغض

 شد کشیده دلسوزی و شفقت سمت به عصبانیت

 ام خورده بخیه دست طرف به نگاهش سمت و

 برو " گفت که ناظمی سرگرد حرف با اما.  رفت

 عصبانیت آن تمام ،  " پاییز کن تصحیحش

 نظیرش بی و سبز چشمان ی حلقه به دومرتبه

 .  برگشت



 کف و دوخت سرگرد به را برزخی چشمان آن

 : گفت و کوبید میز روی را دستش

 به رو همدیگه قرارگاه این توی حاال تا کی از-

 دیگه شما از ؟ سرگرد زنن می صدا کوچیک اسم

 ! داشت رو خبطی همچین انتظار نمیشه

 

 من جلو و گشت رنگ به رنگ بیچاره سرگرد

 زیر سربه و گزیدم لب.  کشید می خجالت

 اش شرمندگی شاهد این از بیشتر تا افکندم

 . نباشم

 

 . نمیشه تکرار دیگه.  قربان بله-

 



 دیگه جور وگرنه.  بشه تکرار نباید وجه بهیچ-

 ! سرگرد مرخصین.  کنم می برخورد ای

 

 بودم ایستاده بالتکلیف همانجا من و رفت سرگرد

 نگاهش ترسیده!  خدا یا.  شد بلند جایش از. 

 از و بود کرده چشمانم میخ را نگاهش.  کردم

 ابهت و هیبت آن با.  شد می خارج میزش پشت

 نظامی لباس آن با.  آمد می من سمت به داشت

 نگاهم دومرتبه.  کرد می برابر چند را هیبتش که

 چشمان این در کردن نگاه.  دوختم زمین به را

 سنکوب.  بود خارج قلبم توان از سخت و زمردی

 که آنقدر.  نزدیک خیلی.  ایستاد کنارم.  کردم می



 ها ده یاد به ومن!  خورد صورتم به گرمش نفس

 .  افتادم حرارت پر و گرم نفس این از خاطره

 نیست وقتش االن. فشردم هم روی را چشمانم

 وقت االن!  نه االن!  من باز خاطره و نفهم ذهن

 ات جلو که اویی ، االن.  نیست گذشته کنکاش

 آدم یک او.  ندارد گذشته به ربطی هیچ ، ایستاده

 ! سنگدل و القلب قسی یک.  است دیگر
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 عباسو حضرت قسم یا کنم باور رو خروس دم-

 ؟؟

 

 : داد ادامه.  کردم نگاهش متعجب

 بری اش بغل تو خوای می شب نصف که تو-

 مسخره کلیپ اون برای قدر اون چطور ، خونتون

 معنی چه نقیض  و ضد رفتار این میشی؟ عصبانی



 می رو رفتارها این من جلو چرا اصال ؟ میده ای

 کنی ثابت رو چی خوای می ؟؟ من جلو چرا ؟ کنی

 داشته هم با رو دو هر خوای می باز دومرتبه ؟

 از شوهرتو هم و بیاری بدست منو دل هم ؟ باشی

  نشدی؟ خسته!  دیگه بسه نرونی؟ خودت

.  کنم نمی فکرم حتی تو به دیگه من!  دختر ببین

 حساسیت بخوای رفتارهات این با که برسه چه

 ! کنی برانگیخته منو

 

 در  خورده شکست و ناباورانه.  کردم نگاهش

 که گفت می!  نگریستم تلخ و یخی نگاه همان

 نمی هم فکر حتی!  کند نمی هم فکر من به حتی

 تحمل را درد این توانستم می چطور!  خدایا!  کند



 کشید دوش به شد می چگونه را عذاب این.  کنم

 !  ندارم طاقت دیگر ؟ بمیرم شود نمی!  خدایا.

 

 و ضد رفتارهای این من جلو که باشه آخرت بار-

 خوام نمی که بفهم!  درمیاری رو مسخره و نقیض

 اگه!  نباش هستم هرجا لطفا.  ببینمت حتی

 این ی حوصله اصال من.  باش نامحسوس هستی

 ! ندارم رو ها بازی مسخره

 

 عذاب و روحی درد ، کشیدم درد و گزیدم لب

 پلک پشت را هایم اشک و کردم سکوت و!  قلبی

 : زد فریاد.  داشتم نگه هایم

 ؟ مفهومه-



 

 چقدر.  نبیند را اشک برق تا نکردم نگاهش

 اشک این تا کردم می کنترل را خودم داشتم

 صدایم آخرش اما.  نشوند سرازیر نفهم های

 : گفتم که وقتی لرزید

 ! مفهومه.  قربان بله-

 

 جویبار همچون ، ناخوانده مهمان این ، اشک و

 .  گشت جاری هایم گونه روی بر روانی آب

 درد به و بروم تا کرد نمی مرخصم چرا پس

 همانجا همانطور خواست می!  بمیرم خودم

 کند تماشا او و بریزم اشک مقابلش در و بایستم



 هایم شدن تحقیر این از برد می لذت هم شاید ؟

! 

 

 همچین توی گیری می تصمیم وقتی!  کافیه-

 اینجا با هم رو ات روحیه باید ، کنی کار محیطی

.  باشی سخت کوه یه مثل باید.  بدی مطابقت

 تحمل هم رو سنگین و درشت سخن بتونی باید

 ! کنی

 

 و قساوت اینهمه مقابل در! ؟ بودن سخت

 !؟ داشت امکان مگر سنگدلی؟

 ؟ برم … تونم … می-

 



 گفت نمی چرا پس ؟ کرد نمی مرخصم چرا پس

  ؟ شو دور چشمانم جلو از برو

 خوابش تخت!  خواستم می را اش خانه من اصال

!  گرفتم می آرام آنجا فقط!  لحافش و بالش! 

 به هنوز مهربانم سرگرد کردم می فکر آنجا فقط

 این نه.  دارد دوست مرا و کند می فکر من

 اش خانه چقدر دلم!  نامهربان بداخالق سرهنگ

 می را جا آن آرامش چقدر دلم!  خواهد می را

 ! خواست

 

 : گفت باز

 قدر اون نداره حق کسی اینجا!  ضمن در-

 اجازه خودشون به دیگران که کنه رفتار صمیمانه



 همچین توی.  بزنن صداش کوچیک اسم به بدن

 نباید ، کنی گریه نباید اینکه بر عالوه ، جایی

 ، وقت اینهمه از بعد اینکه مثل!  بشی هم صمیمی

 رفتار چطور جایی همچین توی باید نمیدونی هنوز

 . کنی

 

 سایه هست وقت خیلی که من ؟ من ؟ صمیمانه

 با را گیرند می قرار راهم سر که مردانی تمام ی

 های تجربه کم سن در آنقدر من.  زنم می تیر

 مردی هیچ به دیگر که ام کرده کسب تلخی

 من.  بگیرد قرار ام قدمی چند در ام نداده اجازه

 دارد امروز!  من خدای وای! ؟ ام بوده صمیمی

 !  دهد می نسبت من به را دنیا بد های صفت تمام



 :  گفت باز

 ؟ مفهومه-

 

 : گفتم باز

 ! قربان بله-

 

 داد رضایت رفتنم به باالخره.  لرزید صدایم باز و

 : گفت و

 ! بری میتونی!  خب خیلی-

 

 قرض هم دیگر پای دو و داشتم پا دو من و

 فرار اتاقش از کنم نگاهش اینکه بدون و گرفتم



 کنار گروه مشترک اتاق در ناظمی سرگرد.  کردم

 شدم وارد!  مغموم و ساکت.  بود ایستاده پنجره

 متاثر. دید را ام اشکی چشمان ناخودآگاه او و

 اشک داشتم تند تند.  آمد سمتم به و کرد نگاهم

 حالیکه در.  کردم می پاک را مزاحمم های

 : گفت بود گر نظاره را شتابم پر حرکات

 ؟ کرد دعوات خیلی-

 

 ! نداره اشکال-

 

 حالیکه در و داد تکان افسوس روی از سری

 : گفت لب زیر شد می خارج اتاق از داشت



 راحت دستش از روزی چند.  ماموریت میره داره-

 ! میشیم

 

 نگردد بر و برود دوباره نکند ؟ دوباره ؟ ماموریت

!  قلبم!  من خدای وای ؟ نباشد دوباره نکند ؟

 غلط خدایا.  ندارم را نبودنش تحمل دیگر!  روحم

 را القلب قسی و سنگدل سرهنگ همین!  کردم

 نمی شکایت و گله دیگر!  نبر را او.  خواهم می

 االن.  باشمش نداشته توانم نمی دیگر من.  کنم

 هرچند ، سنگدل و بداخالق هرچند ، دور هرچند ،

 قلبِ برای همین و!  دارمش نزدیکم اما ، عصبانی

 ! کافیست توقعم کم

 



 توی و ته توانستم تا کشیدم استرس چقدر

 یک سرهنگ گفت می لیلی.  آوردم در را قضیه

 برای.  کرمانشاه به دارد روزه پنج ماموریت

 و آنجا مرزی نیروهای استقرار وضعیت از بازدید

 در ای جرقه.  رزمایش یک در حضور همچنین

 ! آپارتمانش.  شد روشن ذهنم

 

 و مامن به توانستم می نبود که روز چند این 

 دیوارهایش که مکانی به.  برگردم آرامشم محل

 گریه و حسرت و اشک و تنهایی سال سه شاهد

 فقط که جایی.  بود هایم

 



 خوب بوی که جایی.  شدم می آرام آنجا فقط و 

 . داد می را او

 

 گرفت می قوت ذهنم در لحظه به لحظه فکر این

 دقیق زمان تا کردم می هماهنگ مارال با باید. 

 باید هم بعد. شوم متوجه سینا طریق از را رفتنش

 پیش خواهم می میگفتم خانواده به همیشه مثل

 تمام هم شاید ، روز دو یکی ، بعد و باشم مارال

 . بروم هایم خاطره ی خانه به را روز پنج آن

 

 ، بود کرده دعوایم عالمه یک اینکه از بعد مارال

 می حرکت زود صبح فردا پس سرهنگ بود گفته

 بود تنگ برایش دلم هم.  نبود دلم توی دل.  کند



 تا برسد راه از سفرش زودتر خواستم می هم و

 .  بروم آپارتمانش به من

 هم سر پشت.  ندیدم را او سفرش زمان تا

 هم من بود رفته سفر به که روزی.  داشتم کالس

 کرده فراهم را آپارتمانش به موقتم رفتن مقدمات

 با مارال.  نبود دلم توی دل شوق و ذوق از. بودم

 با من و کرد می نگاهم افسوس و تاسف

 . بودم وسایلم کردن جمع مشغول خوشحالی

 

 تو آخه بشی؟ بزرگ و بیای عقل سر میشه کی-

 برداری؟ حماقت اینهمه از دست خوای می کی

 



 کنی خراب منو شب تونی نمی بگی هم هرچی-

 به کنی هم سر چی کن فک برو.  خانوم مارال

 خوام می صبح تا امشب من چون.  بگی مامانم

 . بمونم اونجا

 

 سراغت؟ بیاد افسردگی دوباره که بمونی اونجا-

 افسردگی و غصه و گریه جز خونه اون از آخه

 شده؟ نصیبت ای دیگه چیز

 

 ! نمیدونی.  مارال دونی نمی تو-

 

 ! بدونم تا بگو خب-



 

 : گفت گویان متاسف.  خندیدم رویش به

 ! میشی دیوونه کامل داری.  سرت به زده بخدا-

 

 تا رفت بیرون اتاق از و کشید ای کالفه پوف بعد

 ساعت.  نخورد حرص دستم از این از بیشتر

 به مرا مارال و سینا که بود شب ده حدود

 گفت تهدید با مارال.  رساندند سرهنگ آپارتمان

: 

 دیگه. دنبالت میایم عصر پنج ساعت سر فردا-

 ؟ خانوم پاییز باشه. نداریم هم چونه

 



.  ها بچه ممنون.  حاال میشه چی ببینم باشه-

 . خداحافظ

 

 و چرخاندم قفل در را کلید.  شدم ساختمان وارد

 باز محض به و بود تاریک خانه.  کردم باز را در

 پر را ام بینی حجم تمام امیرعلی بوی ، در شدن

 لبخندی.  کردم روشن را چراغ و شدم وارد.  کرد

 این خانم دوباره باز.  بودم زده صورت پهنای به

 ! شب یک برای شده حتی. بودم شده خانه

 

.  کردم نگاه را جا همه سیر دل یک اول

 ، را کنسول کشو ، را هایش لباس کمد مخصوصا

 یکی.  زدم دستبرد هایش ادکلن به.  را ها کابینت



 اینه جلو و پوشیدم را جدیدش های تیشرت از

 آن از.  گرفتم خودش شبیه ژستی.  ایستادم

 و برد می را دل که اش جدی و نظامی های ژست

 و لباس آن با خودم دیدن از بعد.  گرداند نمی بر

 .  خندیدم سیر دل یک ، ژست آن

 این همیشه.  کرد جلب را توجهم آینه در موهایم

 بود کافی.  بود موهایم گیری اندازه مقیاس آینه

 به قیچی با دومرتبه تا شود رد گوشم از ذره یک

 کمی.  کرد می فرق اوضاع االن اما.  بیفتم جانش

 خواستم نمی دیگر من و بود شده بلندتر

 بلند دوباه تا بگذارم خواستم می.  کنم کوتاهش

 و بود بازگشته.  بود آمده ام امیرعلی آخر.  شود

 . بود اینجا حاال



 

 آشپزخانه به.  شد آب دلم در قند فکر این از

 درست قهوه خودم برای راحت خیال با و رفتم

 را اش بالش.  دادم لم تلویزیون جلو بعد.  کردم

 سرم پشت داد می را او خوب بوی بدجور که

 شدم او طعم با قهوه نوشیدن مشغول و گذاشتم

 هرچند.  نشستم تماشا به و کردم پلی فیلمی. 

 و جدید ظاهر این و او حوش و حول مدام فکرم

 باال و قد فدای دلم در و زد می پر اش کُش پاییز

 از چیز هیچ و شدم می اش مردانه هیبت آن و

 .  فهمیدم نمی فیلم

 



 با که جشنی و بمانم بیدار صبح تا داشتم قصد

 با اما.  دهم ادامه صبح تا را بودم گرفته خود

. بود خواب از پر چشمانم باز قهوه نوشیدن وجود

 زیر خزیدن و خواست می را خوابش تخت دلم

 سرمای این در بویش خوش و سنگین لحاف

 . هوا مالیم

 

 زیر.  کشیدم دراز تختش روی.  رفتم اتاقش به

 و شد گرم چشمانم.  بزرگش و سنگین لحاف

 به او امن ی خانه در آرامش با ها مدت از بعد

 . رفتم خواب

 

 



*** 

 

 

 امیرعلی

 

 

 و بیداری  تمام ساعت ۲۰ گذشت از بعد

 موکول اعالم و ، مرزی های قرارگاه به سرکشی

 بدون ، بعد ی هفته به رزمایش برگزاری کردن

 تهران به قرارگاه اتومبیل با استراحتی هیچ

 به تر سریع هرچه خواستم می.  بودیم بازگشته

 زیادی تمام نیمه کارهای.  بازگردم قرارگاه

 ها سرگرد تمام نیمه و باز های پرونده.  داشتم



 ی دغدغه گذشت می آنها از زیادی زمان که

 . بود روزهایم این بزرگ

 

 باز را آپارتمان در ، خسته که بود صبح نزدیک

 مطمئن.  بود روشن سالن های چراغ.  کردم

.  ام کرده خاموش را ها چراغ رفتن هنگام بودم

 و.  آمد می قهوه بوی.  بود روشن هم تلویزیون

 ! پاییز!  نه دوباره نه!  نه آه!  یار آشنای بوی

 

 کردم پیدا خواب اتاق در را او و گشتم دنبالش به

 یک مثل آرام و عمیق حالیکه در هم آن. 

 مرا پیراهن باز.  بود خوابیده ناز ی دختربچه

 و بود نبسته را اولش ی دکمه دوسه.  بود پوشیده



 بدون باز.  زد می وجودم خرمن به آتش داشت

.  بود پوشیده مرا پیراهن دیگری لباس هیچ

 .  شمال در پیش سال سه همان مثل درست

 لحاف زیر از اش برهنه و تراش خوش پاهای

 م من از را نگاهم اختیار داشت و بود بیرون

 

 ی مرده صاحب دل این با من به لعنت.  گرفت ی

 وقت این آخر!  زمانی پاییز تو به لعنت!  نفهم

 و ریخت این با کنی می چه من ی خانه در شب

 خویشتن چقدر من آخر! ؟ کننده دیوانه ی قیافه

 و بزنم المصب دل این سر توی و کنم داری

 نمی دار شوهر توی آخر ؟ کنم غالف را چشمانم

 این هم آن ، قیافه و ریخت این با نباید که دانی



 تنها و مجرد مرد یک ی خانه به شب وقت

 می را تو عاشقانه زمانی که کسی هم آن بیایی؟

 ! نیز اکنون و ؟ پرستید
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 اتاق از و کردم غیرتش بی شوهر نثار فحشی

 تازه هوای آن در بود گرمم چقدر. آمدم بیرون

 پیراهنم باالیی های دکمه!  ماه آبان ی شده خنک

 کردم باز را پنجره.  بود گرفته نفسم.  کردم باز را

 جز آمد یادم.  وزید داخل به سردی سوز. 

 آن با و نیست تنش دیگری چیز نازک پیراهنی

 ، زده بیرون لحاف از ی برهنه پای و دست

 همین به ، خورد می سرما و شود می سردش

 .  بستم را پنجره خاطر

 



 او اینکه مثال.  آمد یادم هم دیگر چیزهای البته

 که!  کشنده و تلخ حقیقتی.  نیست من مال دیگر

 یا و!  کشت مرا و گرفت را جانم سال سه این

 دست و جذاب زیبای تن و را خود او اینکه

!  کرد پا  و سر بی مردک آن حروم را اش نخورده

 به و بگذارد کنار مرا توانست چطور اینکه یا و

 ! برود او سمت

 

 بارها و بارها که دهنده آزار و تلخ های یادآوری

 این کردم سعی!  بود برده جنون مرز به مرا

 به کردم سعی و بزدایم خاطرم از را تلخ خاطرات

 این و کنم چه شب وقت این که کنم فکر این

 و بگذارم برزن و کوی کدام به سر ، سحر وقت



 کشش این با جذاب دختر این دست از

 وقت این ؟ کنم فرار کجا به شدید مغناطیسی

 را آقا حاج و جان خانم توانستم نمی که صبح

 . کنم زابراه

 

!  بود نگذاشته برایم ای چاره!  نداشت ای فایده

 و زدم می نامش به را خانه این زودتر هرچه باید

 هربار وگرنه.  گشتم می دیگری جای دنبال خودم

 ، برگشت هنگام باید ، کردم می ترک را خانه که

 می خانه این در را اش کننده دیوانه و آزاد حضور

 . پذیرفتم

 



 در و رفتم می شاید وگرنه ، نداشتم نا خستگی از

 را چراغ و تلویزیون.  خوابیدم می ماشین

 کشیدم دراز کاناپه روی همانجا و کردم خاموش

 را سرم.  گذشتم لحاف و پتو آوردن خیر از حتی و

 آنقدر و گذاشتم بود همانجا که بالشی روی

 خواب به را خودم و فشردم هم به را چشمانم

 از را کوچک ی خانه آن در پاییز بودن فکرِ و زدم

 چشمانم خواب جادوی باالخره که کردم دور خود

 . ربود را

 

 صدای با که بود گذشته ساعت چند نمیدانم

 خواب از ، دور های گذشته از دختری پاورچین

 پاورچین که دیدم چشم ی گوشه از.  شدم بیدار



 عوض را لباسش.  رود می در سمت به پاورچین

 می فرار و بست می را فلنگ داشت و بود کرده

 خجالتش کمی رفتنش از قبل نبود اش حق.  کرد

 !؟ دهم

 

 !؟ عجله این با کجا-

 

 نداشت جرئت حاال.  شد خشک سرجایش

 . کند نگاه و برگردد

 

 این سرهنگ!  خونه صاحب!  خودمم کن نگاه-

 میای دزدکی بخواد دلت وقت هر تو که مملکت



 و ببندی فلنگو خوای می هم دزدکی و خونشو

 ! بری

 

 و شدم بلند.  رفت غنج دلم ته. بود رویم پتویی

 که چشمش و چرخید اکراه با.  نشستم سرجایم

 و گزید لب افتاد ام برهنه ی تنه باال و من به

 ی دسته روی از را لباسم.  دوخت زمین به چشم

 زدم می تن را آن داشتم درحالیکه و برداشتم مبل

 : گفتم

 . هستم توضیحاتت شنیدن منتظر-

 



 اضطراب چقدر. بود کرده گیر معذوریت در چقدر

 و آرام سرجایش چقدر. بارید می رویش و سر از

 . کند فرار خواست می دلش چقدر.  نداشت قرار

 

 دست از تا کرد تند پا که دیدم لحظه یک ناگهان

 و دوید در سمت به سرعت به و.  بگریزد من

 یک با.  دهد نجات مهلکه از را خودش خواست

 هم بعد و مبل ی دسته روی از ، پرشی حرکت

 به را خودم بزنگاه سر و  پریدم سالن وسط میز

 دستگیره روی همزمان دستهایمان.  رساندم در

 دلم!  من دست بعد و او دست اول. نشست در ی

 سال سه که لطافتی و نرمی این از رفت ضعف

 یادآوری از کرد سقوط دلم!  نداشتمش تمام



 دست حاال!  داشت خوبی حس چه که نوازشش

 او و.  دستش روی از شد نمی کنده ظرفیتم بی

 بیرون را دستش که کرد نمی تالشی هیچ هم

 و کرد نمی نگاهم.  بود شده مسخ انگار.  بکشد

 می پایان و باال شدت به اش سینه ی قفسه اما

 : گفتم آرام.  شد

 به باید.  دارم کار باهات!  دختر بشین برو-

 . بدی جواب سواالم

 

 : گفت آهسته و شمرده کند نگاهم اینکه بدون

 راه خستگی اینهمه با شدین مجبور … ببخشید-

 اینقدر نکردم فکر… من. بخوابین کاناپه روی ،

 . گردین می بر زود



 

 باید گردم می بر زود کردی نمی فکر چون!  آها-

 اگه! ؟ آره.  موندی می اینجا شبو و اومدی می

 خانم گرفتم نمی مچتو که گشتم نمی بر زود

 نکردی عصبانیم دوباره تا ببینم بشین.  گرافیست

! 

 

 می من از واقعا انگار.  کرد نگاهم هراسان اینبار

 یک با انگار کرد می نگاه را هیکلم جوری. ترسید

 جوری بعد.  است طرف دم و شاخ بی غول

 از را چشمانش جوری و بود زده بغل را کیفش

 میخواهم واقعا انگار که دزدید عصبانیم چشمان

 ! بخورم را او



 

 . دارم کالس … برم باید … من-

 

 جواب من سواالی به باید اول!  گفتم بشین-

 . بدی

 

 ؟ چی درمورد ؟ سوالی چه سوال؟-

 

 چشمانش میخ را چشمانم. ایستادم کنارش

 : گفتم و کردم

 ؟ شم بکار دست خودم یا میشینی-

 



 دستش.  فهمید نمی را منظورم.  کرد نگاهم

 آرام بعد!  کشیدش دستم زیر از و کرد گرد عقب

.  نشست مبل روی و رفت خورده شکست و

 و بودم آورده گیر متهم انگار.  نشستم مقابلش

 پی رفت حواسم.  کردم می استنطاق داشتم

 گرفته قاب آن با را زیبایش صورت که!  شالش

 

 کسی چه ؟ بود شده حجاب با اینقدر کی از.  بود

 به بعید ؟ کثافت ماهان آن بود؟ کرده وادارش

 هایش فرفری به دوباره یادم!  رسید می نظر

 روز آن از یعنی.  گشت متاثر چقدر قلبم و افتاد

 یعنی ؟ بود شده تر بلند االن تا ، دیدمشان که

! ؟ آمد دلش چطور آخر ؟ کرد می کوتاهش هنوز



 همین تاب و پیچ در ، او با قشنگم خاطرات تمام

 خاطره عمر یک موها این.  بود شده پنهان موها

 آمد دلش چطور آخر.  کرد می تداعی من برای را

 !؟

 

 را دستانش و بود گذاشته هم جفت را پاهایش

 عسلی.  بود کرده قالب هم در زانویش روی

 سر اندامش روی نگاهم.  بود زمین غرق هایش

 قلب و فکر و ذهن ای!  اهلل اال اله ال...  و خورد

 االن که کسی کنم یادآوری باید بار چند!  احمق

 به و است دار شوهر زن یک ایستاده من روبروی

 ! ست دیگری ناموس و دارد تعهد دیگری

 



 و او از را فکرم و کردم غالف را هایم چشم

 مردِ من.  ساختم منحرف هایش زیبایی اینهمه

 قرمز خط یک من برای االن او و.  نبودم خیانت

 ! بود بزرگ

 

 چیکار من ی خونه شب نصف.  شنوم می بگو-

 ؟ کنی چیکار اینجا اومدی کردی؟ می

 

 تر عصبانی را لحنم کمی.  نگفت هیچ و گزید لب

 : کردم

.  بدی جواب االن همین که دم می دستور-

 شوهر اون اصال چیه؟ اینجا به اومدن از هدفت

 نیست؟ خونه توی زنش چرا نمیگه چیز همه بی



 دیگه آخورهای به سرش خودش اون نکنه یا

 ؟ گرمه

 

 و سکوت باز و فشرد هم بر را چشمانش اینبار

 بیرون را ام کالفه نفس و دادم تکیه!  سکوت

 . فرستادم

 می شدی؟ جدا ازش شده؟ چی!  خب بگو-

 با شب اون پس ، اینطوره اگه ؟ شی جدا خوای

 باهاش و شوهرته هم اگر بود؟ چی رفتنتون هم

 عصبانی العمل عکس اون پس ، کنی می زندگی

 من ی خونه شب بعدش و کلیپ اون مقابل در

 ؟ میده معنی چه خوابیدن

 



 خوام می معذرت … متاسفم… گفتم… که من-

 … نمیشه تکرار دیگه …

 

 پاییز خانم نیست من سواالی جواب اینا-

 !! آریامنش

 

.  چسپاندم اسمش تنگ را ماهان فامیل عمد به

 هیچ باز و کرد نگاهم حرصی چه با که دیدم

 . نگفت

 

 یک بدم اجازه تونم نمی من!  دختر کن گوش-

 نه رو بودنت اینجا.  باشه اینجا دار شوهر زن

 نه و انسانیت نه و اخالق نه و عرف نه و شرع



 می خوب که تو.  نمیکنه تایید دیگه چیز هیچ

 چشم مردم ناموس به که نیستم آدمی من!  دونی

 ی گذشته که هم هرچقدر حاال ، باشم داشته

 می کاری چرا بابا!  باشم داشته باهاش مشترکی

 … و بفروشم رو خونه این بشم مجبور که کنی

 

 هراسانش نگاه طرز.  کرد نگاهم زده وحشت

 : گفت کنان التماس.  کشت گلویم در را حرف

 رو اینجا کنم می خواهش!  سرهنگ خدا رو تو-

 باور.  دم می قول.  نمیام دیگه من.  نفروشین

 کنم می خواهش اما...  اما.  نمیام دیگه کنین

 . ندین دیگه کس به رو اینجا

 



 کرد می صحبت جوری.  کند گریه بود مانده کم

 زندگی اینجا ها سال و بود او ی خانه اینجا انگار

 . بود کرده

!  پاییز کنی می متعجب بیشتر لحظه هر منو-

 ؟ خبره چه اینجا بگی میشه

 

 به را اعصابم داشت سکوتش.  کرد سکوت باز

 . ریخت می هم

 

 بزنی حرف نیست قرار تو اینکه مثل!  خب خیلی-

 اینجایی بگم و شوهرت به بزنم زنگ بهتره پس. 

 . باشه داشته گفتن برای حرفی اون شاید! 

 



 به هراسان که برداشتم را تلفن و شدم بلند

 . آمد سمتم

 . کنم می خواهش. نکنین اینکارو!  نه نه-

 

 کردم نگاهش گیرانه مچ و شده تنگ چشمانی با

. 

 چیکار داری تو پاییز اینجایی؟ نمیدونه شوهرت-

 ؟ هست معلوم ؟اصال دختر کنی می

 

. درآمد صدا به خانه زنگ زمان همین در درست

 وقت این در باشد توانست می کسی چه یعنی

 عادت از فقط ، زدن زنگ صبح وقت این صبح؟

 ! بس و بود پاییز زیبای های



 صبح وقت این.  بود امین.  دادم جواب را آیفون

 : گفتم پاییز به رو کرد؟ می چه اینجا

 

.  ببینه اینجا رو تو نیست درست.  داداشمه-

 اصال هم من.  بکنه خودش پیش فکرایی ممکنه

 توضیح و ای حاشیه مسائل ی حوصله و حال

 . ندارم رو بیخودی های دادن

 

 . میرم االن… من-

 

 . کرد خروج قصد و

 



 اتاق تو برو.  رسه می االن.  دیره دیگه االن!  نه-

 کارایی چه به آدمو ببین.  نیا بیرون ، نرفته تا. 

 !؟ دختر کنی می وادار

 

 دل در.  رفت اتاق به کن گوش حرف و مطیع

 . کردم راباز در و بگذراند بخیر خدا گفتم

 

 خیر ، صبح وقت این خوبی؟.  داداش سالم-

 . باشه

 

 ! داداش خیره-

 



 . کردم دعوت نشستن به را او

 . میارم برات چایی یه االن-

 

 ماموریت از تازه میدونم.  بشین بیا.  خواد نمی-

 همین برای ، ای خونه امروز میدونستم. برگشتی

 شب تا که عادی روزای گفتم.  ببینمت اومدم

 . کرد پیدات نمیشه و میمونی قرارگاه

 

 چه مورد در زدم می حدس. نشستم مقابلش

 . کند صحبت خواهد می ای مساله

 . گوشم سراپا من!  بفرمایید.  داداش جانم-

 



 خیلی کردیم صحبت هم با که دفه اون از-

 من.  ندادی جواب من به هنوز تو و گذشته

 خوام می.  دونم می رضایت بر حمل رو سکوتت

 . بذارم پیش پا

 

 نمی.  شنید می را ما های حرف تمام داشت پاییز

 نمی طرفی از.  مخالفم من بداند پاییز خواستم

 گیر دو این بین.  کنم امیدوار را امین خواستم

 . بودم کرده

 

 بگو کالم یک.  نکن استخاره اینقدر!  امیرعلی-

 . دیگه کن تمومش و باشه

 



 حس و درست اصال من.  داداش زوده هنوز-

 

 . نمیشناسم  رو اخالقیاتش و روحیات ابی

 

 خاله شوهر با من!  قبول.  باشه خب خیلی-

 و برین بده اجازه مدت یه تا کنم می صحبت

 بشین آشنا همدیگه خصوصیات با بیشتر و بیاین

 ای ندیده مهتاب آفتاب دختر هم شیدا بهرحال. 

 سر پشت رو تلخ ی تجریه یه اونم. نیست

 می اونم مطمئنا.  است تجربه با زن یه و گذاشته

  با انتخابش و بشناسه بیشتر رو تو خواد

 . باشه بیشتری هوشیاری

 



 ! داداش اما-

 

 به خواین نمی که االن.  نداره اگه و اما دیگه-

 کسی نیست هم قرار.  بدین مثبت جواب همدیگه

 هم با کم یک.  بشه باخبر دوستان و فامیل از

 میاد دستتون مطمئنا.  برین اونور اینور.  بگردین

 شاید اینجوری.  نه یا هستین مناسب هم برای

 مطمئنم من که.  بشینه دلت به زودتر مهرش

 . میشینه

 

 می هم کسی مگر بود؟ مطمئن اینقدر امین چطور

 لوندی  و زیبایی همه آن و پاییز جای توانست

 ؟ بگیرد دلم در را نازی و ودلبری



 

 بزنم؟ حرفشو من موافقی؟ پس-

 

 ناچار به.  نبود هم ای چاره اما.  نبودم موافق اصال

 : گفتم

 

 نداشته من از توقعی هیچ اونا که شرطی به-

 نمی هم درد به فهمیدیم روز فردا اگه و.  باشن

 روی ما بگه اونور و اینور نشینه خاله خوریم

 . گذاشتیم اسم دخترشون

 



 اصال.  نباش نگران.  کنم می روشنشون!  باشه-

 میدونست.  بود شوهرخاله خود پیشنهاد این

 شاید اینجوری گفت.  کنی می دل دل داری خیلی

 . بیفته همدیگه دل به مهرتون

 

 نکند ترسید می شاید.  نماند این از بیشتر امین

 رفت و کرد خداحافطی سریع.  کند تغییر من نظر

 صبح وقت این را پاییز او که کردم شکر را خدا. 

 . کرد نمی که ها فکر چه وگرنه.  ندید ام خانه در

 و بود نشسته تخت روی. کردم باز را اتاق در

 و بود کرده جمع شکمش در را زانوهایش

 . بود گذاشته دستهایش روی را صورتش

 ! بیرون بیای تونی می-



 

 . نکرد حرکتی

 

 ؟ پاییز-

 

 منو" گفت که نه یا شنیدم درست دانم نمی

 . "لعنتی نزن صدا اینجوری

 

 ؟ گفتی چی-

 

.  برداشت دستانش روی از آرام را صورتش

.  کردم روشن را اتاق چراغ و رفتم تر نزدیک



 می بهار ابر مثل!  دیدمش می داشتم حاال

 کرد می گریه داشت کی از نبود معلوم.  گریست

 پر دلم.  بود رسیده هق هق به اش گریه حاال که

 مثل و.  ببوسمش و کنم بغلش که کشید می

 خالی اشکدونت تو مگه " بگویم او به همیشه

 ؟ "نمیشه

 

 با و کشتم خودم در را ها حس این تمام اما

 : گفتم سنگی لحنی

 ؟ کنی می گریه چرا-

 



 همان با.  نکرد سکوت اینبار تصورم برخالف

 ایستاده سرش باالی که را من اشکی چشمان

 : گفت و کرد نگاه بودم

 ؟ درسته … کنین ازدواج … که برگشتین-

 

 ؟ مربوط چه کسی به.  باشه همینطور که گیرم-

 

 . شد بلند جایش از عصبی

 به شاید کنین نمی فکر نیست؟ مربوط کسی به-

 باشه؟ داشته ربط آدما بعضی

 



 مربوط کس هیچ به نه ؟ پاییز زنی می داد چرا-

 آدم رو بقیه کنی ازدواج خواستی تو مگه.  نیست

 اینکه نه مگه ؟ بود مربوط بقیه به کردی؟ حساب

 کردی؟ خودتو کار تو

 

 می گریه و لرزید می وار هیستیریک درحالیکه

 و کوبید ام سینه تخت بر دست کف دو با کرد

 : زد فریاد

 ! دیگه بسه.  کن بس-

 

 فریاد و دادم دست از را خود کنترل هم من

 : کشیدم



 پاییز بگم بهتره یا!  زمانی پاییز کن بس تو!  نه-

 حساب آدم منو روز اون تو مگه!  آریامنش

 لعنتی نکردی دِ کردی؟ گوش حرفمو کردی؟مگه

 کثافت اون حروم خودتو و رفتی!  نکردی! 

 و خودت و من به زدی گند و رفتی!  کردی عوضی

 نگاه سرتو پشت اینکه بدون رفتی!  مون زندگی

 داری رو چیزایی چه ببینی اینکه بدون!  کنی

 به فقط نه تو روز اون.  کنی می خراب و میشکنی

 ی آینده و زندگی تمام به بلکه ، خودت زندگی

 این نداری حق هم حاال پس!  زدی گند هم من

 که تصمیمی پای باید هم حاال.  بزنی رو حرفا

 فهمیدی اگه هم حاال.  بسوزی و بمونی گرفتی

 باید ، اومده در آب از فاسق و خیانتکار شوهرت

 بود انتخابی این.  بکشی زجرشو عمرت آخر تا



 نمی اجازه کس هیچ از من!  تو!  کردی تو که

 می من!  درسته کامال بله!  زمانی پاییز گیرم

 دوستش!  خالم دختر!  شیدا با.  کنم ازدواج خوام

 کس هیچ به هم من شخصی زندگی و!  دارم

 ! نیست مربوط

 

 ای تازیانه چه ام کلمه هر با دانستم نمی که آخ

 می فرود وجودش جزء جزء بر ، روانش و روح بر

 می عذابش داشتم چقدر دانستم نمی.  آوردم

 سال سه های حسرت تمام و دانستم نمی.  دادم

 شلیک سمتش به مسلسل های گلوله مثل را ام

 سال سه این در او اینکه از غافل.  کردم می

 بود شده ضعیف و طاقت کم روحی نظر از آنقدر



.  نداشت را گویی درشت اینهمه تحمل دیگر که

 و سخت و سفت پوستین این اینکه از غافل

 ظاهر صرفا ، بود کشیده خود دور به که محکمی

 ! بود پذیر آسیب بسیار درون از او و بود ماجرا

 

 گچ عین صورتش رنگ.  بود شده ها مرده مثل

 می کند؟ چکار باید دانست نمی.  بود سفید

 خون به چشمان آن با.  کند فرار و برود خواست

 می کیفش دنبال.  کرد نگاه را اطرافش نشسته

 : گفتم عصبی و کالفه.  گشت

 

 من.  بیرون بری روزت و حال این با خواد نمی-



 که حالت.  گردم برنمی هم شب تا!  بیرون میرم

 هیچوقت دیگه … و برو!  برو بعد شد بهتر

 ! برنگرد
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 پاییز

 

 

.  قرارگاه نه رفتم می دانشگاه نه که بود روز چند

 فرستاده پیغام ناظمی سرگرد.  نبود خوش حالم



 افتادن عقب بخاطر یا بود نگرانم دانم نمی ، بود

 صورت هر در.  بود گرفته را سراغم اش پرونده

 باید که اویی که بود این مهم. داشت اهمیتی چه

 نبود مهم برایش اصال و گرفت نمی را سراغم ،

 می که اویی!  آمده سرم بالیی چه و هستم کجا

 قرار اش زندگی شریک را دیگری کس خواست

 رقیب درد با ؟ کنم چه درد این با!  خدایا.  دهد

 رقیب مقابل در شانسی هیچ درد با!  داشتن

 آخ!  دارد دوستش گفت اینکه درد با!  نداشتن

 در سینه از را نفهمم دل شد می کاش!  دلم

 و نکشم زجر اینقدر تا.  دور بندازمش و بیاورم

 . نخورم غصه

 



 و.  بود دوستم بهترین عروسی مراسم شب فردا

 خوب دوست این به دنیا تمام ی اندازه به من

 حتی بودم نتوانسته که افسوس اما.  بودم بدهکار

 روزی و حال آن با.  کنم جبران اش عروسی برای

 را خودم توانستم می که همین داشتم من که

 شرکت جشنش در و بروم مراسم به و بردارم

 ! بود خیلی هم ، کنم

 

 اش جلو خواستم نمی.  آید می دانستم می

 و خوار را خودم هرچه بود بس.  باشم ضعیف

!  خواهمت نمی بود گفته او و بودم کرده خفیف

 به اینهمه و فهمید می قلبم کاش!  دیگر بود کافی

 برایم غروری دیگر.  کرد نمی رسوایم دفعات



 می جمع را ها پاره تکه همین باید.  بود نمانده

 کمر کمی که شاید.  زدم می بند هم سر و کردم

 چشم چشمانش در میتوانستم و کردم می راست

.  داشتم دوستش … من آخر اما!  نمیرم و بدوزم

 ؟؟ کردم می چه او بدون

 

 برای اجبار به و میلشان خالف بر مادرم و پدر

. بودند شده مشهد راهی مهم همایشی در شرکت

 بزرگ باغ در جشن.  بودم آمده جشن به تنها من

 بود مختلط مراسم.  شد می برگزار مارال ی خانه

 ، ساله سه این عادتِ بنابر من خاطر همین به و

 کرده انتخاب ای پوشیده و بلند مشکی لباس

 انگیزه هیچ.  نداشتم آرایشی هیچ تقریبا.  بودم



 افسرده و مغموم.  نداشتم اینکار برای هم ای

.  کردم می نگاه بقیه به و بودم نشسته ای گوشه

 در بیا.  تر جلو بیا" که زد می اشاره هی مارال

 زدن کف با حداقل و بایست دختران بقیه جمع

 دسته های رقص در و بیا.  کن شان همراهی

 تر نزدیک من به بیا حداقل.  کن شرکت جمعی

 همین.  نداشتم حوصله و حال من اما ". بشین

 هایم اشک تا بودم داشته نگه را خودم اینقدر که

 می شکر را خدایم باید نگردند صورتم ی روانه

 . کردم

 

 بود قرار و بود مراسم افتخاری مهمان ماهان

 داماد و عروس افتخار به افتخاری ای ترانه



 چشمانش با و بود نشسته روبرویم.  بخواند

 هم سر پشت که دیدم و.  خورد می مرا داشت

 . کرد جان نوش هم شراب کوچک ی پیاله چند

 اتمام منتظر و کردم می نگاه را ساعتم مدام

 بر شدت به ناامیدی و افسردگی.  بودم مراسم

.  کشت می ذره ذره مرا داشت و زد می چنگ دلم

 داشتند و بودند گذاشته دست گلویم روی انگار

 . کردند می ام خفه

 

 استقبال به و شد بلند سینا که دیدم لحظه یک

 . کردم نگاه را اش رفته مسیر.   شتافت کسی

 که!  من سنگدل وفای بی سرهنگ.  بود خودش

 و هیکل خوش و لباس خوش و خوشتیپ آنقدر



 به را زیادی چشمان که بود هیبت با و برازنده

 زمانی که همان.  ساخت می معطوف خود

 تمام لیاقتی بی با من و باشد من مال میتوانست

 که ها حسرت چه و!  بودمش رانده خودم از

 ! بودم نکشیده که ها افسوس چه و بودم نخورده

 

 همراه کسی!  من خدای … سرهنگ همراه

!  شیدا!  شیدا جز نبود کسی او و بود سرهنگ

 نزدیک!  نامزدش شاید و!  اش خاله دختر!  شیدا

 و نافذ.  کردم می نگاهش.  بایستد قلبم بود

 را وفایم بی سرهنگ!  کردم می نگاهش مستقیم

 داشتم شکوه و گالیه هزار هزاران چشمانم با و. 

 دنبالم به اصال.  بود ندیده مرا اصال او اما!  او از



 ؟ ببرم کجا را درد این!  خدایا وای.  گشت نمی

!  کنم تحمل او کنار را دیگری کس توانم نمی من

 ! درد از میرم می دارم.  شوم می خفه دارم

 

 چنگ گلویم بر داشت شدت به خفگی احساس

 خدمت پیش از.  بود بسته نفسم راه.  انداخت می

 کردم نگاهشان دوباره.  نکرد افاقه.  خواستم آب

 دو!  میز یک پشت دونفری.  بودند نشسته. 

 بود سرهنگ شان یکی که دونفری!  خدایا!  نفری

 آه و افسوس تمام با!  نبودم من … دوم نفر و

 .  کردم زمزمه را این نهادم از شده بلند

 



 چه. داشت مالحتی چه ، دختر آن بود زیبا چقدر

 با زیبا و حجاب با.  بود اش چهره در آرامشی

 های خانم همچون.  باوقار و پوشیده لباسی

 خود ی شیفته را سرهنگم دانستم می!  برازنده

 !  وای.  کرد می اش شیفته اگر وای.  کرد خواهد

 

 همانجا از نگرانش چشمان. کردم نگاه مارال به

 نمی.  شد سرازیر هایم اشک.  بود من معطوف

 و درد ی نشانه به را سرم.  کنم تحمل توانستم

 نگریستم را سرهنگ دوباره.  دادم تکان افسوس

.  بود کرده رعایت دختر آن با را الزم ی فاصله. 

 گرفت می اگر … اما.  بود نگرفته را دستش حتی

  ؟ کنم چه خواستم می من



 

 آن یک و بود دیگری سمت به سرهنگ نگاه

 اخمی و شد خشم و نفرت از پر نگاهش که دیدم

 ر ماهان که دیدم.  نشست پیشانیش روی

 

 من دنبال به چشمانش با بعد و.  نگرد می ا

.  دید را ام اشکی چشمان و یافت مرا و.  گشت

 خورم می قسم.   نکرد سالم سر با حتی اما

.  است ننشسته کنارم ماهان اینکه از بود متعجب

! ؟ کند حل را معما این نمیتوانست چطور آخر

 اصال!  کند حل نداشت دوست اصال هم شاید

 ! داد نمی اهمیت

 



 خفه داشتم تنگی نفس از و شد نمی باز گلویم

 می را گلویم داشت المصب بغض.  شدم می

.  کردم آب درخواست خدمت پیش از باز!  درید

 ، دستش در سینیِ در آمد که خدمتی پیش اما

 نگاهم.  بود هم شراب پیک چند آب بر عالوه

 شد می چه نوشیدم می اگر.  ماند ثابت رویشان

  ؟ موقتا حتی ؟ گرفتم می آرام ؟

 زد می چنگ دلم به ناامیدی و بود بد حالم آنقدر

 ، گفتن آرام ثانیه یک حتی بخاطر بودم حاضر که

 نمی بد حالم … اما.  بزنم زهرماری این به لب

 پیک!  شد نمی که االنم حال از تر بد دیگر ؟ شد

 می نگاهم.  کردم نگاه را سرهنگ.  برداشتم را

!  عمیق اخمی با و!  شده گشاد چشمانی با.  کرد



 المصب پیک این نخور که زد می فریاد اخمش با

 !  نکن خودت با را کار این!  را

 در چشم و.  پاشیدم رویش به زهرخندی

.  کشیدم سر آخر ی جرعه تا را پیک چشمش

 در زهر انگار. بود بارم اولین.  گرفت آتش گلویم

 نمی.  ارزید می اش خماری به اما.  ریختند گلویم

 ؟ ارزید

.  کردم نگاهش دوباره و برداشتم را دوم پیک و

 دندان و فشرد می را صندلی ی دسته دستانش

 اگر خورم می قسم.  بود شده چفت برهم هایش

 می نصیبم ای جانانه سیلی و آمد می توانست می

 پایش و دست.  بود بسته پایش و دست اما.  کرد

 ! بود بسته ملیح و خوشگل دختر آن را



 

 گلویم اینبار.  کشیدم سر الجرعه هم را دوم پیک

 که چیزی شدم متوجه بهتر اینبار.  سوخت کمتر

 را پیشخدمت.  ساخت خواهد را کارم خورم می

 داخل به باید.  شدم بلند جایم از و کردم مرخص

 مخفی چشمانش از را خودم باید.  رفتم می خانه

 که شاید.  گرفتم می آرام ساعتی چند و کردم می

.  بپرد سرم از کمی ، ناگوار اتفاق این تلخی

.  نشستم کمی.  رساندم مارال اتاق به را خودم

 می سرازیر وجودم به داشت سرخوشی احساس

 جای به اما.  کند می اثر دارد دانستم می.  شد

 دیگری امیال ، باشم داشته خواب به میل اینکه

 فکر احمق منِ و.  گشت می بیدار وجودم در

 .  بودم نکرده دیگر را اینجایش



 چون اما. بیندازد پا از مرا که بودم ننوشیده آنقدر

 را خود اثر داشت سرعت به و بدجور بود اولم بار

 اول ی دقیقه همان در کردم می فکر. گذاشت می

 داشت.  نبود اینگونه متاسفانه اما.  آورم می باال

 می دلم همش حاال.  گذاشت می اثر کم کم

 خواست می دلم.  مراسم به برگردم خواست

 ببیند مرا خواست می دلم.  باشم چشمانش مقابل

 داشت که بود امیالی چه دیگر اینها!  من بر وای. 

 نگاه آینه در خودم به!  گرفت می بر در را وجودم

 خواهی می اینگونه!  پاییز سرت بر خاک.  کردم

 ی قیافه و ساده ی چهره این با ؟ کنی جذب را او

 کمی!  کن  آرایش کمی ؟ هم در و داغان و درب

 ! برس خودت به

 



 وسایل و کشیدم بیرون را مارال میز کشو

 ، قرمز لب رژ.  کردم پخش میز روی را آرایشش

 نگاهی خودم به بعد.  گونه رژ ، چشم خط

 باید!  است کم اما.  نیست بدک!  هی.  انداختم

 پس.  بیاید چشمش به بیشتر تا باشد تر غلیظ

 شود می حاال!  هیییی.  کردم آرایش تر غلیط

 ! نیست بد گفت

 

 دیگر این!  من خدای وای. دیدم آینه در را لباسم

.  ام آمده عزا مراسم به مگر ؟ است لباسی چه

 را هایش لباس تمام و کردم باز را مارال کمد

 جلب را توجهم زیبایی قرمز لباس. ریختم بیرون



 دار چین و کوتاه دامنش که ، دکلته لباسی.  کرد

 .  پوشیدم می را همین باید.  بود خوب همین.  بود

 

 ساق قرمز های چکمه و کردم عوض را لباسم

 نگاه اینه در خودم به.  پوشیدم هم را بلندش

 لباس با فرفری و طالیی کوتاه موهای.  کردم

 های خوشگلی و ها زیبایی تمام که قرمز ی دکلته

 گذاشته نمایش به زیبا ای گونه به را ام دخترانه

 می پا به محشری ، غلیظ آرایش آن با که بود

 اندامی عرض مقابلش در توانستم می حاال!  کرد

 داشته گفتن برای حرفی توانستم می حاال. کنم

 ! باشم

 



 دست از را تعادلم کمی گاهی درحالیکه آرام آرام

 مراسم به و رفتم پایین ها پله از دادم می

. بود مارال دید مرا که نفری اولین.  بازگشتم

 و کرد می ولز و جلز داشت باال آن از نامحسوس

 مرا که دومی نفر.  نیستم خودم حال در میدانست

.  بود خوبی فکر.  رفتم سمتش به. بود ماهان دید

!  نه یا آمد می در سرهنگ حرص کمی باید

 به او و بخورم حرص من فقط که نبود انصاف

 ! بنشیند تماشا

 

.  رساندم ماهان به را خودم جمع ی میانه از

.  بود من روی  چشم چقدر بگویم نمیتوانم



 راه به هایی لوندی و ها دلبری چه بگویم نمیتوانم

 !  جمع آن در بودم انداخته

 و زیبایی سبقت گوی چطور بگویم توانم نمی

 ربوده دختران ی همه از ، جمع آن در را جذابیت

 !  بودم

 بارانش ستاره چشمان با ماهان بگویم نمیتوانم

 !  کرد می نگاهم چطور

!  ؟ داشت حالی چه سرهنگ بگویم توانم نمی و

 . شد می دیوانه داشت که خورم می قسم

 

 به را او و کردم دراز ماهان جلو ناز با را دستم

 رقصی!  تانگو رقص.  کردم دعوت نفره دو رقص



 می یکدیگر آغوش در زن و مرد که نفره دو

 ، رقصند

 

 کند می رهبری حرکاتش در را زن ها رمز با مرد

 رقص هنگام در زن فضای به باید زمان هم و

 و  در هردو بدن که صورت این به ، کند توجه

 .  گیرد می قرار هم با هماهنگ پیوندی

!  پذیرفت فراوان اشتیاق با و میل کمال با ماهان

 از را درخواستی همچین که شد نمی باورش اصال

 داشت.  گنجید نمی هم اش مخیله در.  بکنم او

 ای حرفه از یکی او.  رفت می راه ابرها روی

 کرد اشاره جی دی به.  بود رقص این در ها ترین



 من با تمام سرخوشی با و کند عوض را آهنگ

 .  کرد رقصیدن به شروع

 

.  کردم می نگاه را سرهنگ فقط رقصیدن حین در

 را او حاال تا خورم می قسم بخدا!  را او فقط

 می داشت گردنش رگ.  بودم ندیده اینگونه

 بود شده ملتهب و قرمز صورتش چنان!  ترکید

 نگاهش وای!  نگاهش!  ترساند می مرا که

 ، خشم.  بود مختلف حس چند از آمیخته

 نگاهش با!  حرص ، غیرت ، نفرت ، عصبانیت

 می قتل به مرا داشت.  زد می دار مرا داشت

 خشمگینش و فشرده برهم های دندان با.  رساند

 از ، لبخندی با!  من و!  کشت می مرا داشت



 ، کند می اش دیوانه دانستم می که ها همان

 دست.  رقصیدم می ماهان با و کردم می نگاهش

 نگاه و بود نشسته کمرم گودی روی ماهان

 کرد می تعقیب را آن سرهنگ دقیق و ریزبین

 ماهان حرکات تک تک مواظب نگاهش با انگار.

 .  کند خطا پا از دست نکند تا بود

 نگفتی مگر!  نادرشاهی امیرعلی سرهنگ آی

 سر دیگر نگفتی مگر ؟ نیستم مهم برایت دیگر

 دوست را دیگری نگفتی مگر ؟ نشوم سبز راهت

 با داری و کرده باد غیرتت رگ چرا پس ؟ داری

 و حالم و من چرا پس زنی؟ می دار مرا غیرتت

 حرکات تک تک چرا ؟ هست مهم برایت ظاهرم

 خطایی وقتی یک نکند تا کنی می دنبال را ماهان



 ؟ هست شوهرم گویی نمی مگر ؟ بزند سر او از

 !؟ دهد می معنی چه حساسیتت پس

 

 نگاهم لبخند و رضایت با ماهان.  شد تمام آهنگ

 . کرد می

 اینهمه نمیشه باورم ؟ پاییز تو کردی چیکار-

 ! امشب که منو کردی دیوونه!  خوشگلی

 

 :گفتم کشداری لحن با

 خوش حالم االن.  ندار بر دور!  ماهان هی-

.  قبله مثل چی همه دوباره فردا.  که میبینی نیست

 فهمیدی؟



 

 : گفت و خندید

 هر کاش!  من عسلی چشم راضیم همینم به من-

 قراره اگه زدی می باال پیک دو یکی شب

 ! کنی خوب حالمو اینجوری

 

 . زد صدا را ماهان جی دی

 .کنن می صدام دارن.  پاییز برم باید من-

 

 . بکنم سالمی دوستم به برم خوام می منم!  برو-

 

 . نداری تعادل انگار خوای؟ نمی کمک-



 

 ! خوب خیلی.  خوبم!  دارم-

 

 حفظ زحمت به را تعادلم حتی. نبودم خوب اما

 رفت ماهان.  بود شده کشدار صدایم.  کردم می

 قدم عزیزش نامزد و سرهنگ سمت به من و

 . برداشتم

 

***** 

 

 

 امیرعلی



 

 

 خواستم می. آید می ما سمت به که دیدم

 ؟ اینگونه هم آن کردن تالفی.  بشکنم را گردنش

 انگار نه انگار ؟ دختر داری سرت توی عقل تو

 سال چند پاییز همان که بخدا ؟ ای شده بزرگ

 ! پاییز همان!  هستی پیش

 

 شدم می منفجر داشتم.  خورد می مرا خونم خون

 هم بر را هایم دندان رقصش طول در آنقدر. 

 خورد است االن کردم می فکر که بودم فشرده

 را چشم اینهمه.  کنم تحمل نمیتوانستم.  شود

 تمام داشتند.  کنم تحمل توانستم نمی پاییز روی



 برهنه گریبان.  زدند می دید را هایش خوشگلی

 هر با که!  را تراشش خوش پاهای!   را اش

 باالتر دار چین دامن آن رقص ی ماهرانه حرکت

 با.  ساخت می تر مشتاق را ها چشم و رفت می

 که کشیده انگشتان و برهنه جذاب بازوهای این

 داده فنا به را همه دین و دل و چرخاند می هوا در

 پوست با که جذاب قرمز لباس آن با!  بود

 موهای این و.  داشت عجیبی خوانی هم سپیدش

 ! بود زیبا هم کوتاهش که فرفری کوتاه

 

 به مرا خواهی می ؟ پاییز کردی را اینکار چرا آخر

 روی هست هنوز که هنوز دانی نمی ؟ دهی کشتن

 تو کسی اگر میرم می دانی نمی ؟ دارم غیرت تو



 بی شوهر سر بر عالم خاک ؟ کند نگاه اینگونه را

 ، زنش اینکه از است بهتر بمیرد!  غیرتت

 قرار نگاه اینهمه دید معرض در اینگونه ناموسش

 . بگیرد

 

 حرکت همان با کرد می سعی داشت هم حاال

 که هایی لوندی آن و دلنشین ی دخترانه و جذاب

.  بیاید ما سمت به داد می خرج به رفتن راه در

.  بود کرده را خود کار ها پیک آن.  نداشت تعادل

 ! وای!  دختر تو به بگویم چه وای
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 عطرش خوش بوی رسید که میزمان کنار به

 هم ماهان را عطر این یعنی.  کرد پر را مشامم

 و بود شده خود بی خود از اینطور که بود بوییده

 او با  و داد می تاب و پیچ را او ماهرانه حرکاتی با



 یادت!  علی امیر کاری کجای!  هه! ؟ رقصید می

 ، را تنش عطر فقط نه و! ؟ هست شوهرش رفته

 !؟ است کرده خود آن از را وجودش تمام که

 

 !  سرهنگ سالم-

 

 .  بود دار کش صدایش

 معرفی نامزدت به منو!  سرهنگ اومدی خوش-

 ؟ کنی نمی

 

 صدای آن با و گرفت شیدا مقابل را دستش و

 : گفت دار کش



 شیدا میاد یادت منو.  شدیم آشنا قبال هم با ما-

 ؟ جون

 

 : گفت و گرفت را دستش شیدا

 خانم با خوشحالم اما.  آد نمی یادم متاسفانه-

 . شدم آشنا شما چون زیبایی

 

 چشمان و خونی نگاه در و داد سر ای قهقهه

 : گفت و دوخت چشم عصبانیتم از قرمز

 خوشگل تو!  جون شیدا نگو اینجوری ؟ زیبا-

 واقع پسند مورد که بودی تو این.  عزیزم تری

 ! من نه شدی



 

. کرد می نگاه را او بود شده گیج درحالیکه شیدا

 : زدم پچ عصبی

 بار به فضاحت کافی ی اندازه به!  پاییز کن بس-

 جات از جشن پایان تا و بشین جا یه برو!  آوردی

 این کنن فراموش همه که شاید.  نخور تکون

 ! رو خفت

 

 هنوز ها خیلی.  انداختم جمعیت به نگاهی بعد

 وسوسه و جذاب تن و صورت میخ نگاهشان

 هم بر را هایم دندان باز.  بود پاییز برانگیز

 : غریدم هایم دندان میان از و فشردم



 و اینور اینقدر و جایی یه بشین بگیر برو میگم-

 نمایش به خودتو هرچی بسه.  نده جولون ور اون

 ! هرزه چشم اینهمه جلو گذاشتی

 

 : گفت مستانه و زد پوزخندی

!  شدم گرم تازه!  سرهنگ جناب اوله دور تازه-

 پیشنهاد جشن این جوونای ی همه به خوام می

 خوش مذاقم به کی نهایت در ببینم.  بدم رقص

 . میاد تر

 

 : گفتم وقتی نبود خودم دست



 از نوع چه دیگه این!  کنی می غلط تو!  شو خفه-

 اینجوری پیک تا دو با ؟ شده چت تو!  دریدگیه

 ؟ دریدی رو حیا و شرم ی پرده

 

 : گفت من به رو شیدا

.   نیست خوب حالشون کنم فک!  امیرعلی-

 .کنی کمکشون بهتره

 

 دقیقا را خودش پاییز لحظه همین در درست

 لباس آن با.  بگوید چیزی تا کرد خم ما روبروی

.  بیرون ریخت می داشت ندارش و دار تمام ، باز

 ، ایستادم مقابلش در چطور ناگهان نفهمیدم

 با.  کنم کم او به را ها سری پشت دید بلکه



 خشونت با را بازویش نکردنی باور عصبانیتی

 تشر و برگرداندم ایستاده حالت به را او و گرفتم

 : زدم

 

 می داری چیکار هست معلوم!  بکش خجالت-

 داری دیگه ؟ هست خودت به حواست کنی؟

 ! میاری در شورشو

 

 : گفتم شیدا به رو و

 برمی زود و مادرش دست میدمش رم می-

 .گردم

 



 . نیست مشکلی باش راحت باشه-

 

 را او و دوختم او به را خشمم پر چشمان دوباره

 . کشیدم خودم دنبال

 دور یه هنوز من.  کن ولم کندی دستمو آی-

 ! بودم شده گرم تازه.  برقصم خوام می دیگه

 

 ؟ مفهومه.  میای من دنبال و میشی ساکت-

 

 : گفت و زد ای قهقهه باز

 سه این توی دونی می!  سرهنگ جناب اوووه-

 !؟ بود شده تنگ کلمه این برای دلم چقدر سال



 

!  راستی و مستی گویند می!  کرد سقوط قلبم

 قهقهه صدای که شکر را خدا ؟ گفت می راست

 و میشد  گم جمعیت و موسیقی صدای در هایش

 ساختمان سمت به را او.  نبود ما متوجه کسی

 . گشتم می مادرش دنبال به در به در.  بردم

 کجاست؟ مادرت پس-

 

 مادرم و پدر!  جووون سرهنگ میگی چی-

 ! که نیومدن

 

 . انداختم او به افسوسی از پر نگاه



 نوشیدی رو زهرماری اون راحت چطور بگو پس-

 کنم؟ چیکار تو با من حاال پس! 

 

 اینهمه که پاییزی ؟ موندم دستت رو!  وای ای-

!!  هی ؟ چشمت خار شده االن بود عزیز برات

 ! افتاده دلت و چشم از که پاییز بیچاره

 

 داخل ، پایین بیار صداتو پاییز کن بس-

 . نذاشتی برام آبرو.  ساختمونیم

 

 : گفت تشر با



 هم اینقدر!  مارال اتاق ببر منو.  باشه خب خیلی-

 ! سرهنگ جناب نده دستور بهم

 

 بگی بهم میتونی. کدومه اتاقش دونم نمی-

 ؟ کجاست

 

 باز و کرد نگاهم خمار و مست چشمان آن با

 : گفت کشدار

  دیوونم؟ من کردی فکر تو.  تونم می که معلومه-

 



 کردم می سعی بودیم شده ساختمان وارد چون

 را او و کنم صحبت آرام و کنم کنترل را عصبانیتم

 . کنم دعوت آرامش به

 

 می کسی زشته.  باش آروم پاییز ، هیییش-

 بلکه ،  ای دیوونه تو کنم نمی فکر من نه.  شنوه

 با پیکو تا دو عاقل آدم آخه!  ای دیوونه مطمئنم

 ؟ خوره می بار اولین برای اونم هم

 

 ریشه و سرخورده خشمی با و کردم نگاهش بعد

 : گفتم دار



 هم رو تو ماهان نکنه نیست؟ اولت ی دفعه نکنه-

 شدی چی سال سه این توی!  من خدای …

 ؟ پاییز

 

 اتاق طرف به مرا و گرفت می را دستم درحالیکه

 : گفت خمارگونه کشید می مارال

!  نکردی نگاه سرتم پشت و رفتی!  دیگه نبودی-

 شاید که هست دختری!  هست پاییزی نگفتی

 وفای بی یه تو!  نچ نچ نچ.  بشه دیوونه و نباشی

 جسارت ببخشید آو!  سرگرد تمومی چی همه

 ! بود سرهنگ منظورم ، کردم

 

 .  زد ای مستانه ی قهقهه دوباره و



 

 .  کرد باز را اتاقی در

 ! جووونم اینجاست-

 

 از بود پر زمین کف. دادم هل اتاق داخل به را او

 ا!  آرایش وسایل و لباس

 

 از خماری که صدایی با.  بودیم آمده درست نگار

 : گفت بارید می آن

 

.  زمین ریختم من رو اینا!  جووون سرهنگ ببین-

 یه.  کنم پیدا مارال کمد توی از لباسو بهترین تا



 االن همینکه.  کردم پیدا خوشگل قرمز لباس

.  بدم قرار تاثیر تحت رو تو بتونم تا.  پوشیدمش

 االن ببین!  جووون سرهنگ شدم موفق ببین

 تو تنهایی اونم!  منی پیش  و کردی ول نامزدتو

 ! دربسته اتاق این

 

 تخت به دستش کف دو با و بست را اتاق در بعد

 لبانش بعد.  چسباند دیوار به مرا و کوبید ام سینه

 و چشمان میخ را نگاهش و گرفت دندان زیر را

 چه تو.  بود شده قفل رویش نگاهم.  کرد لبانم

 من ی کشیده تنهایی و بیچاره قلب با کنی می

 به کارت جای یک همیشه باید چرا آخر! ؟ پاییز



 سر در تو هوای هنوز که منی به! ؟ بخورد گره من

 ! دارم

 نادیده را حرکاتش کردم می سعی درحالیکه

 : گفتم بگیرم

 

 تا کن استراحت و بکش دراز برو باش زود-

 شیدا.  برم باید من.  بپره سرت از مستی

 ! پاییز باش زود.  منتظرمه

 

 تا گردنم باالی از ، پیراهنم روی دستانش با

 حاال.  کشید دست کمربندم نزدیک و پایین

 مچ که شد می رد کمربندم روی از داشت دستش

 : گفتم عمیق اخمی با و. قاپیدم را دستش



 

 کنی می چیکار داری نیست حواست مستی-

 ! پاییز کن بس!  دختر

 

 ی پنجه روی و کرد حلقه گردنم دور را دستانش

 گرفته باال را سرم.  برسد من به تا ایستاد پا

 . رسید نمی صورتم به صورتش و بودم

 می چقدر دونی نمی!  سرهنگ جناب خوامت می-

 لبای اون بیاد کن رد و نگیر سخت!  خوامت

 ! المصبو جذاب

 

 عنان خواستم نمی. کردم نگاهش ملتمسانه

 سه.  نبود خودم دست اما.  دهم کف از اختیار



 داشت. بودم دلتنگش و نداشتمش تمام سال

 مست!  را مرده صاحب قلب این کرد می دیوانه

 کرد می دیوانگی مستی عالم در ماهرانه چه و بود

. کرد می نگاهم اغواگرانه او و بودم شیدا و واله. 

 کننده دیوانه چقدر که وای!  اش عسلی چشمان

 آن از داشت لبش رژ که قرمزش لبهای آن.  بود

 ی کننده دیوانه فرفری موهای این ، چکید می

 و بلورینش و تراش خوش گردن آن ، کوتاه

 دیدگانم معرض در سخاوتمندانه چه که گریبانی

 !  دیگران دیدگان معرض در و!  بود داده قرار

 یک اند دیده را گریبان این هم بقیه که فکر این

 آغوشم در تقریبا درحالیکه.  کرد ام دیوانه لحظه

 مشتم میان در پشت از را موهایش ، بود داده لم

 : گفتم هایم دندان میان از و فشردم



 

 هاتو خوشگلی جسارتی چه با ، حقی چه به-

 ! مصب ال دادی همه نشون

 

 چشمان ومیخ بودم دوخته چشم چشمانش در

 امااومشتاقانه.کوبیدم می آنها در را عصبانیم

 و! را هایم لب و!  را صورتم تمام ، کرد می نگاهم

 از را کتم. نشست نمی آرام ای لحظه دستانش

 جای روی دستانش حاال و بود کشیده بیرون تنم

 روی را دستم گره.  آمد می در رقص به تنم جای

 نیمه لبهای.  کردم تر محکم کوتاهش موهای

 را خودش.  برد می سرم از هوش داشت بازش

 خود از تا بود کافی همین و بود چسبانده من به



 بود ایستاده پا ی پنجه روی هنوز.  شوم خود بی

 می پیراهنم های دکمه روی دستانش حاال و

 و کننده دیوانه ، خمار صدایی با.  رقصید

 : گفت نجواگرانه

 این تو شدن گم حسرت سال سه این توی-

 ! امیرعلی کشت منو مردونه ی سینه

 

 دکمه داشت!  صدایش لحن بود واقعی چقدر و

 : گفتم درمانده.  کرد می باز را هایم

 ! شوهرت!  کن بس!  پاییز نکن-

 

 آنقدر ، طوالنی مدت این در نداشتنش حسرت

.  گرفت می دست به را کنترلم داشت که بود قوی



 من و بود دار شوهر زن یک او!  توانستم نمی اما

 او خیانت باعث نمیتوانستم.  نداشتم را اجازه این

 هیچگاه میشد اینگونه اگر!  شوم همسرش به

 ! بخشیدم نمی را خودم

 

 حرکت یک با.  بود کرده باز را هایم دکمه تمام

 را دستانش و کشید پایین ام شانه از را پیراهنم

 را اش چانه.  کرد حلقه ام برهنه نیمه تن دور

 سرانگشتانش حالیکه در و گذاشت ام سینه روی

 غرق پایین از نگاهش و رقصید می کمرم روی

 : گفت مستانه بود لبانم

 



 ازدواج وقت هیچ من ؟ شوهر کدوم شوهر؟-

 تجربه اون و تو وجود با مگه.  امیرعلی نکردم

 و همسر ای دیگه کس با میشه … قشنگ های

 !شد؟ همبستر

 

 راست.  کردم می نگاهش شده مسخ!  من خدای

 می خدا فقط بود؟ مستی روی از یا گفت؟ می

 و باشد راست میخواستم چقدر که دانست

 ! باشد داشته حقیقت

 

 مرا و گرفت دستانش با را بازم پیراهنِ طرف دو

 دستش به را خودم مطیعانه.  کشید خود سمت به

 گذاشت نمی داشتنش هوس.  بودم سپرده



 زمین کف های لباس روی از.  کنم پیشه مخالفتی

 مارال تخت سمت به برد خود با هم مرا و شد رد

 تخت ی لبه من حاال.  داد هل تخت روی مرا! 

 را دستانش.  بود مقابلم درست او و بودم نشسته

 ران روی را زانوهایش و کرد حلقه گردنم دور

 صورتش حاال!  من به چسبیده.  گذاشت هایم

 باال از. صورتم از باالتر کمی و بود من مقابل

 و گردن روی دستانش. کرد می نگاهم داشت

 : کردم نگاهش ملتمسانه.  لغزید می ام گونه

 

 از دست و بیارم طاقت نمیتونم من!  پاییز نکن-

.  پاییز بسه.  نکن میکنم التماس.  نکنم خطا پا

 و بخوامت سال اینهمه که نیستم قدیس که من



 توی اینجوری که حاال و ، باشمت نداشته

 التماس.  نکنم کاری و بیارم طاقت بتونم دستامی

 ! نکن کنم می

 

 امیرعلی شده تنگت دلم چقدر من دونی نمی تو-

 لباسات بوی با مدت این تمام که همونم من. 

 که همونم من.  کردم روز شبمو و آوردم طاقت

 خویشتن نخواه من از.  خوامت می وار دیوونه

 داشته تحمل تونم نمی تو مثل من!  کنم داری

 بلد رو خودداری اینهمه من.  بیارم طاقت و باشم

 . امیرعلی نیستم

 



 نفس و.  بود لبانم متری میلی در لبانش حاال

 تنش عطر بوی.  خورد می صورتم به گرمش

 که بخدا. توانستم نمی دیگر.  کرد می ام دیوانه

 می راست!  ندارد شوهر گفت.  خواستمش می

 گفت!  گفت می راست!  گفت می راست!  گفت

 اختیار و میل با.  خواهد می خودش!  خواهدم می

 ! خودش

 

 می بازگو ام وامانده عقل برای داشتم را اینها

 پاییز که وقتی اما.  کند ساکت را وجدانم تا کردم

 ناغافل و یکهو و رساند انتها به را پروایی بی

 لبانم روی را مرطوبش و قرمز و گرم لبهای

 وجودم تمام از و گرفتم آتش جوری ، گذاشت



 ، فکر و منطق و عقل دیگر که زد بیرون حرارت

 و بود عشق بود هرچه.  نداشت میان آن در جایی

 دیوانگی رسیدن اوج به … و عشق و بود عشق

 ! هایمان

 

 و.  کرد نگاهم و زد لبانم روی کوتاه ای بوسه

 تشنه و کشیده دوری سال اینهمه منِ برای همین

 تخت روی و کشیدم آغوش به را او!   بود بس

 کشیدم بیرون تنم از کامل را پیراهنم.  خواباندم

 و بوسیدم را صورتش تمام.  زدم خیمه رویش و

 و گرم لبان ، تعللی هیچ بدون و معطلی بی بعد

 پر لبان زنجیر به را اش کننده دیوانه و آتشین

 سال سه ی اندازه به و درآورم ام تشنه و سودا



 و گرفتم کام او از نداشتنش و دلتنگی و دوری

 ناشیانه که کرد می همراهیم جوری!  نوشیدمش

 و.  گرفت می گاز هنوز که.  نبود بلد هنوز که.  بود

 ! کرد می تر دیوانه مرا ، گری ناشی همین

 

 خواستم می که خواستمش می آنقدر!  من خدای

 حاضر حال در اما.  بکشم نوش به را تمامش

 شدم نمی سیر و.  رسید می لبانش به فقط دستم

 تمام!  شدم نمی سیر!  شدم نمی سیر! 

 را لبانش ، را صورتش ، را گردنش ، را گریبانش

 جای جای تمام ، را گوشهایش ، را چشمانش ،

 و بوییدم و بوسیدم را گریبانش و صورتش



 عطشش چقدر.  خواستمش می چقدر.  نوشیدم

 ! بودم شده ناپذیر سیری چقدر.  داشتم را

 

 ماراتن این از خسته.  بود گذشته چقدر دانم نمی

 رژ تمام.  کردم نگاهش  تن به تن و نظیر بی

!  صورتش آرایش تمام و ، بود شده پاک لبش

 اش خسته لبان روی بر بخش رضایت لبخندی

 از بعد وقتی بود نظیری بی حس چه و.  نشست

 را رضایتی همچین ، ناب ی وقفه بی ماراتون این

 من و!  ببینی مقابلت طرف وجود و چشمان در

 باز و.  پاییز رضایت پر لبخند این از شدم دیوانه

 عطش اول ی لحظه مثل باز.  خواستمش

.  گرفت فرا را وجودم تمام بوسیدنش و داشتنش



 های حرف باز.  میخواستم را بوسیدنش باز

 ماهرانه دستان و طلبیدم می را اش خمارگونه

 های بوسیدن و اش وقفه بی های نوازش و اش

 آنقدر لبهایش و ها چشم این اما.  را اش ناشیانه

 پناه در آرام خیلی و زود خیلی که بود خسته

 در خواب از قبل فقط.  رفت خواب به آغوشم

 با و بود کرده آغوشم چفت را خودش حالیکه

 را پیشانیم روی موهای از ای تره انگشتانش

 : گفت کرد می نوازش

 امیر… بذاری تنها منو و بری … تونستی چطور-

 ؟ نباشی سال اینهمه … تونستی چطور ؟ علی

 صدبار روزی!  مُردم!  شدم دیوونه نبودنت از من

 دستمو و کنی کمکم که نبودی تو...  و مُردم

 می دنیا این از من نبودی که تو امیرعلی!  بگیری



 وحشت آدماش از... دنیا این از من!  ترسیدم

 تو!  امیرعلی دارم وحشت نداشتنت از من!  دارم

 اگه!  نذار تنهام دیگه خدا تورو!  نرو دیگه خدا رو

 بمونم زنده تونم نمی دیگه من ، بری اگه ، نباشی

 ندارم وحشتو از پر دنیای این با مقابله توان من! 

.  ندارم رو تنهایی وحشت با مقابله توان من. 

.  نکردم خیانت بهت …وقت هیچ من!  علی امیر

 من.  نسپردم ماهان دست … خودمو وقت هیچ

 بگم بهت تا برگشتم نحس و کذایی روز اون تو

 رفته تو!  نبودی تو  … اما… خوام می رو تو فقط

 ! دارم دوستت … بگم بهت تا نموندی تو!  بودی

 



 خودم دست.  رفت خواب به بازوهایم میان در و

 و ، سال اینهمه دادن دست از بخاطر وقتی نبود

 ، بودیم کشیده پاییز و من که عذابی و درد بخاطر

 و ریخت صورتش روی اشکم از ای قطره

 مغز تا جمله چند این در هایش تنهایی توصیف

 ! من پاییز.  پاییزم آه.  سوزاند را استخوانم
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 حالیکه در ، رفت بخواب پاییز وقتی شب آن

 هایی بوسه با را نازش وجود تمام هنوز داشتم

 از آرام را او ، کردم می غرق کوتاه و آرام و نرم

.  خواباندم تخت روی و کشیدم بیرون آغوشم

 و کشیدم بیرون پایش از را هایش چکمه آرام

 لباسم پوشیدن از بعد.  کشیدم رویش را پتو

 روی لبش رژ رد.  کردم بررسی آینه در را خودم

 ی یقه روی و گوشم روی ، لبم ی گوشه ، صورتم

 درون به را یقه.  بود مانده رنگم شیری پیراهن

 پاک را گوشم و لب و صورت و زدم تا پیراهن



 به شدم مطمئن که پاییز خوابیدن آرام از.  کردم

 به توصیه هزار با را پاییز.  رفتم پایین ی طبقه

 و سپردم الله شان ی همسایه دختر و مارال مادر

 که شیدا راه در.  برسانم خانه به را شیدا تا رفتم

 شده ام آشفتگی و حالی پریشان متوجه شک بی

 با پرسید ، چیست علت دانست نمی اما و بود

 عروس مادر به را او گفتم.  ام کرده چه پاییز

 : گفت بعد کمی.  سپردم

 

 کن درستش ، خورده تا داخل به پیرهنت ی یقه-

. 

 

 . باشه-



 

 رد.  نکردم درستش اما گذاشتم رویش دست

 خاطرات زیباترین از یکی اثبات ، لب رژ این

 از من که دانست نمی شیدا.  بود ام زندگی تمام

 و حس ، حالم و حس!  میرم می دارم خوشحالی

 شادی. ام نکرده تجربه هاست مدت که حالیست

 وجدان عذاب چاشنی با البته!  درونی الوصف زاید

 ! پشیمانی و

 

 و بود شده تمام تقریبا برگشتم مراسم به وقتی

 عزم داماد و عروس.  بود خالی ها مهمان از باغ

 ترس.  نبود ماهان از خبری.  بودند کرده رفتن

 باشد رفته نکند.  گرفت فرا را وجودم تمام



 مارال مادر به را خودم چطور دانم نمی. سراغش

 ! رساندم

 

 ؟ خوبه پاییز؟حالش-

 

 : گفت و زد لبخندی

.  خوابه هنوز. زدم سر بهش االن.  پسرم خوبه-

 دونم نمی.  بود کرده خیالی بی کم یک امشب

 . بدم چی رو حسام آقا جواب

 

 ببینمش؟ برم تونم می نیست مشکلی اگه-

 



 ! البته-

 

 وسط. افتادم راه به ساختمان طرف به سرعت به

 و بود ایستاده عروس کنار. زد صدایم سینا راه

 سمتشان به. بودند اتومبیل به شدن سوار آماده

 . رفتم

 

 ! ها بچه سالم-

 

 وسطای از ؟ هست معلوم!  پسر تو کجایی-

 . ندیدمت دیگه مراسم

 



 : گفت مارال

 . نیست گردم می دنبالش هرچی. نبود پاییزم-

 

 : گفتم مارال جواب در

 . توئه اتاق تو پاییز-

 

 . کرد نگاهم تعجب با

 

 درگیرش خودتونو تا دو شما.  مفصله اش قضیه-

 برید.  دم می توضیح براتون فرصت سر. نکنید

 ! پناهتون و پشت خدا. سالمت به

 



 چندین دوست برای و کشیدم آغوش به را سینا

.  کردم خوشبختی آرزوی همسرش و ام ساله

 : گفت مارال

 

 با!  سرهنگ جناب خودتون قسمت شااهلل ان-

 ! خواستینش می همیشه اونیکه

 

 سمت به و زدم لبخندی گفتارش شیطنت به

 دیدم شدم که اتاق وارد.  افتادم راه به ساختمان

 مارال مادر کار احتماال.  بود مرتب و تمیز اتاق

 را پتو.  بود خوابیده راحت و آرام خیلی پاییز. بود

 زدم صدایش.  بودند کشیده گردنش روی تا



 مادر.  شد نمی بیدار که بود عمیق آنقدر خوابش.

 . رسید سر مارال

 

 وقتا خیلی اون. بخوابه بذار.  پسرم کن ولش-

 نیست نگرانی جای ، خوابه می مارال پیش اینجا

 تا.  باشه راحت خیالت.  خودمه دختر مثل پاییز. 

 . گردن می بر مادرش و پدر هم صبح

 

 و تشکر او از و کردم قبول.  نبود ای چاره

 به نیاز.  شدم خارج خانه از و کردم خداحافطی

 سه ی پیچیده پازل این تا داشتم فکر ها ساعت

 قرار چه از قضیه بدانم و بگذارم هم کنار را ساله

 جز و گرفتم دوش. رسیدم خانه به.  است بوده



 لباسشویی ماشین در را ها لباس ی بقیه پیراهنم

 دوباره را پیراهنم.   کردم روشنش و چپاندم

 پهنای به لبخندی!  را لبش رژ رد. انداختم نگاهی

 و شیرینی وقتی کرد خانه لبهایم روی دنیا تمام

 که لبخندی. آوردم خاطر به را لبهایش حالوت

 ! رسید می وجدان عذاب و پشیمانی به تهش

 

 خشک را موهایم اینکه بدون.  خوابیدم حوله با

 عالم در پاییز.  بود درگیر بدجور فکرم.  کنم

 کردنش باور.  بود نگفته که چیزها چه مستی

 آن کنم؟ باور میتوانستم چطور آخر.  بود سخت

 تصمیم ، بود کرده جزم را عزمش او کذایی روز



 به مدتها که تصمیمی.  بود گرفته را اش قاطعانه

 .  بود کرده فکر آن

 نیفتاده آنها بین اتفاقی هیچ روز آن شود می مگر

 حقیقت قطعا ، بود نکرده ازدواج او که این ؟ باشد

 پشیمان مردک آن با بودن از اگر حتی ، اما داشت

 روز آن که کنم قبول نمیتوانستم ، باز بود شده

 پاییز چرا اینکه!  باشد نیفتاده اتفاقی آنها بین

 یک برایم داشت اش زندگی در را ماهان هنوز

 چرا خواستش نمی اگر.  بود بزرگ سوال عالمت

 در او که حاال و ؟ داشت اش زندگی در را او هنوز

 می چه من ی خانه در پاییز پس بود اش زندگی

 به تمام سال سه یعنی وسایل؟ همه آن با کرد؟

 برای فقط ؟ چرا آخر داشت؟ آمد و رفت خانه این

 ؟ دلتنگی رفع



 وجود که چیزی اما!  میشد منفجر داشت مغزم

 من که بود این بودم مطمئن آن از من و داشت

 تالش کردنش فراموش برای تمام سال سه

 و سیصد تا سه. نبود کم سال سه.  بودم کرده

 و بیست تا هزار از بیش. بود روز پنج و شصت

 چها و بیست تا هزار.  چهارساعت

 

 تا بودم کشیده عذاب و کشیده زجر من ساعت ر

 هرچند ، نبودم موفق هرچند.  کنم فراموشش

 بی نمیتوانستم!  حاال اما ، خواستمش می هنوز

 به را خودم دوباره توانستم نمی. بزنم آب به گدار

 که نبود عاقالنه اصال.  بیندازم حماقت عمیق چاه

 و چند از هنوز وقتی برگردم سمتش به دوباره



 با.  نداشتم اطالعی ماهان با اش رابطه چون

 بی های جذابیت و پایانش بی های شیرینی تمام

 نادیده را هایش حرف تمام  باید و باید ، نظیرش

 دلم تمام و!  را رفتارهایش تمام و.  گرفتم می

 می حکم اینگونه عقل!  را دوباره های لرزیدن

 ، قلبم از نه بودم گرفته تصمیم اینبار من و. کرد

 میکردم فراموش باید.  کنم پیروی عقلم از که

 اینهمه کردم می فراموش باید!  را امشبمان

 لوندی و را هایش دلبری و را هایش زیبایی

!  را هایش عاشقانه و را لطافتش و را هایش

.  بودم کرده قصد ، بازگشت از قبل از که همانطور

.  دارد شوهر کردم می فکر که موقع همان مثل

 می ازدواج که بود این راه بهترین شاید اصال

 هرزمان از بیشتر را بایدخودم ، آری.  کردم



 که شاید.  کردم می نزدیک شیدا به دیگری

 از او هم و افتادم می سرش از من هم اینگونه

 سخت دانستم می.  شد نمی دانستم می!  سرمن

 می من و.  کرد می حکم اینگونه عقل اما. بود

 شاید. ببندم کار به را خود تالش تمام خواستم

 ! شدم می موفق که

 

 ، آمد می قرارگاه به باید او و بود شنبه روز صبح

 دیدم می قرارگاه در را او که مدت این طول در

 ، دیدنش برای را هیجانم نمیتوانستم وقت هیچ

 فهمیده که حاال ، حاال اما  ، کنم مخفی خود از

 بودم فهمیده که حاال ، است نکرده ازدواج بودم

 بودم فهمیده که حاال ، ندارد مردک آن به تعهدی



 شده تر قوی احساساتم تمام انگار ، تنهاست

 هایم حساسیت و غیرت و تعلق احساس از.  بود

 نمی هرچند!  داشتنم دوست حس حتی تا بگیر

 خود پاییز و افتاد اتفاقی چه روز آن واقعا دانستم

 این اما ، نه یا کرد او تسلیم را آبرویش و

 البته.  شد می تر پررنگ داشت مالکیت احساس

 ، باشمش داشته نیست قرار وقتی دانستم می

 کس که بکنم را خود سعی تمام هست قرار وقتی

 این ، دهم جا زندگیم در را او جز دیگری

 و حس اما!  بس و دهد می عذابم فقط احساس

 اینهمه دیشب انگار نه انگار که بود جوری حالم

 تصمیماتی چه و بود داده هشدار من به عقلم

 . بود گرفته برایم

 



 اینکه با من و بود نیامده قرارگاه به امروز حاال

 قلبم ، کرد می وجود اظهار داشت مدام عقلم

 ی خسته دادم احتمال.  زد می له له دیدنش برای

 ، بود زده لک دیدنش برای دلم.  باشد مراسم

 بخصوص!  ناب های بوسه آن از بعد بخصوص

 یادم وقتی مخصوصا!  نظیر بی ماراتون آن از بعد

 از قلبم ، کرد می ام همراهی میل کمال با آمد می

 کرد می سقوط هم سر پشت حادثه این یادآوری

! 

 

 از هفته اول دوروز.  نیامد هم دوم روز اما

 داشت حضور قرارگاه در همیشه که بود روزهایی

 به و کردم می فکر او به را دوم روز تمام داشتم. 



 برای انتظارکشیدن به همچنین و ، نیامدنش علت

 چیزی پاییز که الحق.   گذراندم می آمدنش

 می را دلم.  بود دلربا بیشتر ، بود آهنربا از فراتر

 می درگیر را فکرم تمام.  بود هم فکرربا.  ربایید

 فقط و اگر ، باشد اینگونه نباید دانستم می و کرد

 گذشته بد شرایط به دوباره خواستم نمی اگر

 . برگردم

 

 آن و مراسم شب به که هربار و.  بودم نگرانش

 معرض در که هایی خوشگلی آن و پوشش طرز

 اعصابم ، کردم می فکر بود قرارداده عموم دید

 بکند را اینکار نداشت حق.  ریخت می هم به

 و درست گوشمالی یک کارش این بابت باید.



 باورم!  دیوانه ی دختره. دادم می او به حسابی

 هم آن نوشید هم سر پشت پیک دو شد نمی

 عصبانی شیدا با همراهیم و من از اینکه بخاطر

 حالت در آخرش ی جمله یاد که وقتی و.  بود

 کرد می سقوط بدجور دلم افتادم می مستی

 دارم دوستت بگویم که بودم آمده" گفت وقتی.

 نمی.  داشت واقعیت چقدر دانستم نمی "

 اما ، نه یا گوید می چه دانست می اصال دانستم

 و مطمئن خیلی گفت را جمله این وقتی انگار

 اینگونه داشتم دوست من هم شاید ، بود مصمم

 .  کنم فکر

 تن واقعا اگر ، بگوید را این که بود آمده واقعا اگر

 بود بازگشته من سمت به و بود نداده خفت آن به

 را تمام سال سه من ، داشت واقعیت اگر وای ،



 چه و.  بودم داده دست از بودن او با برای

 ! این از باالتر حسرتی

 

 بخاطر و بود خبر بی پاییز از هم ناظمی سرگرد

 لیلی.  ناراضی حسابی اش افتاده عقب کارهای

 مورد در او از آمد وقتی.  زدم صدا را لواسانی

 . پرسیدم پاییز

 روزه دو ؟ داری خبر زمانی خانم از ، سروان-

 .  نیست پیداش

 . بیمارستانه.  دارم خبر قربان بله-

 

 تمام روز دو.  ریخت فرو دلم! ؟ بیمارستان

 ؟ مگر بود شده چه ؟ بیمارستان



 

 دلم.  رفت و داد نظامی سالم.  کردم مرخصش

 می احتمال.  جوشید می سرکه و  سیر مثل حاال

 احتماال.  باشد ها زهرماری همان به مربوط دادم

 حاال و بود زده پس یا بود شده حساس اش معده

 فکرِ بی!  فکر بی دخترک.  کرد می اذیت داشت

 خودش داشت دستی دستی!  من داشتنی دوست

 ! داد می کشتن به را

 

 بوق چندتا از بعد.  گرفتم را مارال ی شماره

 . داد جواب

 خبر؟ چه.  خوبید.  سرهنگ سالم-

 



 خوب خودت. ممنون.  مارال سالم-

 

 . چطوره سینا. ی

 

 . شکر رو خدا خوبیم-

 

 ؟ داری خبر پاییز از … که میگم-

 

 اون البته.  اینجاییم االن هم ما.  بیمارستانه آره-

 بیرون مارو.  پرستاره و دکتر پیش اتاقه توی

 .کنن می اش معاینه دارن کردن

 



 . بود بریده را امانم نگرانی

 ؟ مگه شده چی-

 

 پیک تا سه دو عروسی توی شب اون اینکه مثل-

 نشون العمل عکس داره حاال معدش و باال زده

 . میده

 

 مارال.  بود همان به مربوط.  بود درست حدسم

 : داد ادامه

 

 نساخته بهش اصال.  باال میاره خوره می هرچی-

 حاال تا که تو ، خوب دختر بگه نیست یکی آخه. 



 زنی می بزرگ پیک دو دفعه یه نکردی امتحان

 ؟ کنی نمی عاقبتشو فکر باال؟

 

 : بپرسم فقط تا کردم کنترل را خودم چقدر

 ؟ بده خیلی حالش-

 

 که بودم گفته سوزناکی لحن چه با نمیدانم اما

 : گفت دلسوزانه حالتی با مارال

 … شاید ببینه رو شما.  دیدنش به بیاین بهتره-

 کارش که روز دو این.  شه بهتر حالش شاید

 شده چی بگو میگیم هم هرچی.  است گریه فقط

 .  دارم درد معده میگه ،



 درد مال ها گریه این ولی ، ها داره درد دونم می

 دیده چی مراسم توی شب اون دونم نمی. نیست

 گفتم دکتر به که من.  ریخته بهم اینجوری که

 واکنش اینجوری بودن عصبی بخاطر اش معده

 . کنن نمی قبول اونا ، خب اما. میده نشون

 

 ! میام حتما!  میام-

 

 که همان از.  بود ناراحت چه از دانستم می

 خود سر را بال این و نوشید پیک دو بخاطرش

 آمد می کنار آن با باید باالخره که چیزی از.  آورد

 ! شیدا ام خاله دختر از. 

 



 به بیمارستان سمت به و زدم بیرون قرارگاه از

 اتاق در دم را سینا و پدرش آنجا.  افتادم راه

 احوال و سالم زمانی حسام با احترام با.  دیدم

 گله.   شد خوشحال دیدنم از چقدر.  کردم پرسی

 و کردم عذرخواهی.  دیدنشان به نیامدم که کرد

 : گفت سینا.  پرسیدم را پاییز حال

 

 باال داره هم سر پشت.  داخلن مارال و مادرش-

.  ببینیمش حالت این توی خواست نمی.  میاره

 . باشیم بیرون ما کرد خواهش

 

 میگه؟ چی دکتر-

 



 : گفت افسوس با پدرش

 صبر باید.  کرد نمیشه کاری میگه متاسفانه-

 حالت به و بشه کم معدش  حساسیت تا کنیم

 . بکشه طول کم یک ممکنه فقط.  برگرده اول

 

 ! داخل میرم من اجازتون با-

 

 : گفت سینا

 این توی باشه داشته دوست کنم نمی فک-

 . ببینیش اوضاع

 



 پیش ممکنه هرکسی برای ؟ مگه اوضاعیه چه-

 ! بیاد

 

 بیرون بهداشتی سرویس از تازه.  شدم وارد و

 کشید می دراز داشت مادرش کمک به و بود آمده

 من نداشت انتظار.  بود زده خشکش.  دید مرا که

 پرسی احوال و سالم مادرش با.  بروم دیدنش به

 . کردم گرمی

 جناب ببخشید ، سرگرد جناب اومدین خوش-

 طول کمی بچرخه زبونمون توی تا حاال. سرهنگ

 ! کشه می

 

 . گذاشت پاییز تخت کنار را صندلی مارال



 . بشینید بفرمایید-

 

 . راحتم همینجوری خوبه-

 

 تخت کنار.  گرفت دستم از را گل دسته مادرش

 ای بهانه به مارال.  کردم نگاهش.  ایستادم پاییز

 نمی.  رفت بیرون اتاق از پاییز مادر همراه به

 بگذارد تنها مارا است بهتر کرد می فکر چرا دانم

 . 

 کرد می بازی دستش انگشتان با.  کردم نگاهش

 گفتم آرامی صدای با.  بود آنها ی خیره نگاهش و

: 

 



 سر بال خوب ؟ خانوم پاییز ؟ حاال شد خوب-

 اینکارو چرا آخه ؟ شدی راضی ؟ آوردی خودت

 ثابت خواستی می رو چی ؟ خوب دختر کردی

 ؟ کنی

 

 هایی عسلی و فروغ بی چشمانی با. کرد نگاهم

 ! ناامید

 …خوام می معذرت … شب اون بابت … من-

 چه و کردم چکارایی نیست یادم … اصال

 رو قرمز لباس اون که یادمه فقط...  گفتم چیزایی

 هست یادم بعدش و … بیرون اومدم و پوشیدم

 حتی من.  شدم بیدار مارال اتاق توی صبح که

 اون با … و رقصیدم ماهان با … نبوده یادم



 نزدیکه!  من خدای … و آرایش اون … و لباس

 ی همه البالی از اینو فقط.  بشم دیوونه که

.  باال بردین منو شما که یادمه دیشب اتفاقات

 ؟ گفتم چیا نمیاد یادم کنم می فکر هرچی که وای

 بدی کار ؟ نزدم نامربوطی حرف ؟ کردم چکارا

 نکردم؟

 

 جلو اما.  کرد می خانه لبانم روی داشت لبخند

 نمی!  پاییز دانم نمی! ؟ نامربوط.  گرفتم را اش

 آن ، بوسیدم را تو و بوسیدی مرا اینکه به دانم

 دلم که هرجور و عمیق و طوالنی آنقدر هم

 دانم نمی!  نه یا گویند می نامربوط ، میخواست

 میگویند نامربوط دارم دوستت ی جمله گفتن به



 ی العاده فوق ی جمله گفتن به دانم نمی!  نه یا

 نکرده ازدواج دیگری کس هیچ با و او با من"

 به دانم نمی حتی ، نه یا گویند می نامربوط "ام

 بهم اون نذاشتم وقت هیچ من" ی جمله گفتن

 از اما.  نه یا گویند می نامربوط هم "بزنه دست

 را کارها ترین مربوط تو شب آن که من نظر

 .زدی را دنیا حرفهای ترین مربوط و دادی انجام

 

 پاییز باشی گفته نامربوطی چیز آد نمی یادم.  نه-

! 

 

 نکردم؟ بدی کار هیچ یعنی-

 



 : کردم نگاهش باالداده ابروهای با

 چی؟ مثال-

 

 . دزدید را نگاهش سریع

 که نبودم خودم حال تو من … خب دونم نمی-

... 

 

 : کنم امتحانش خواستم

 باال هیکلم کل روی فقط.  نکردی بدی کار نه-

 ! آوردی

 



 روی یکی آرام و کرد نگاهم پریشان و شرمنده

 : زد اش گونه

 . خدا رو تو ببخشید.  بده مرگم خدا وای ای-

 

 آمد نمی یادش واقعا.  نشست لبهایم روی خنده

 . 

 اینو. کنی خواهی معذرت که نگفتم اینو-

 

 نمیدونستی که بود بد حالت اینقدر بگم که گفتم

 بالیی هر بود ممکن که. میکنی چیکار و کجایی

 کس نه و خودت نه و بیاد سرت حالت اون توی

 اون ، من جای بود ممکن که. نبرن بویی ای دیگه

 فکرش حتی!  خدایا … و باشه کثافت ماهان



 ازت!  لطفا!  پاییز لطفا.  ریزه می بهم اعصابمو

 معرض در خودتو اینقدر دیگه کنم می خواهش

 آسیب کافی ی اندازه به االن تو ، نده قرار خطر

 ی ضربه یه تحمل دیگه دونم می ، شدی پذیر

 فکر به پس.  میای در پا از.  نداری رو دیگه

 ! باش خودت

 

 من از جدیدی حرفهای. کرد می نگاهم تعجب با

 ! قبل از تر مهربان کمی لحنی با. شنید می

 

 با تو …که فهمیدم شب اون من!  پاییز ببین-

 بگم بهت خوام می ولی!  نکردی ازدواج ماهان

.  کنه نمی عوض ما بین رو چی هیچ موضوع این



 اینقدر من کنار شیدا دیدن با نباید تو یعنی این و

 ! بکنی ای احمقانه کار همچین که بشه بد حالت

 

 چشمانش روی اشک ای الیه که بود ناخودآگاه

 اشک از کالفه.  لرزید اش چانه و کرد خانه

 : گفتم هایش

 

 چند این بذار.  نکن گریه لطفا!  پاییز کن بس-

 و بگذره هم لعنتی عمر این از مونده باقی صباح

 تو نه من نه دیگه که دونم می.  بشه تموم و بره

 که میدونم.  نداریم رو دوباره تنش تحمل توان

 همو کردیم سعی خیلی سال سه این توی

 مون سعی این بدیم اجازه بذار ، کنیم فراموش



 زندگیم از خوای می اگه … اگه.  بشینه ثمر به

 فقط رو تو ، منی کنار وقتی بذار … نذارم کنارت

 که چیزی همون!  همین.  ببینم خودم دوست

 کن کمکم!  خواستی می پیش سال سه خودت

 وجودم خوام نمی!  بس و باشه همین فقط که

 اگه.  عذابم مایه وجودت و باشه عذابت مایه

 ای چاره… میشم عذابت باعث دارم … که ببینم

 . کنم دورت ازخودم … اینکه جز ندارم

 

 را دلم.  کرد نگاهم بارانی چشمانی با ملتمسانه

 را هایش اشک دیدن طاقت دلم.  کرد می ریش

 لب و فشردم دندان!  کردم تحمل.  نداشت

 نکند پاک را هایش اشک و نرود دستم تا گزیدم



 و داد می دستور سنگدالنه چه لعنتی عقل این! 

 .کرد می هدایتم

 

 رو سردی اینهمه و دوری طاقت دیگه… من-

 ! سرهنگ ندارم

 

.  گفتی برایم شب همان را همه.  عزیزم دانم می

 در هایت تنهایی آمیز فاجعه عمق ، شب همان

 چقدر که قسم بخدا و.  فهمیدم را سال سه این

 ! بود خودم های تنهایی شبیه

 

 خودم از بشم مجبور که نکن رفتار جوری پس-

 . پاییز کنم دورت



 

 مغز تا که گفت ای جمله جوابم در او اما

.  سوزاند را وجودم تمام که.  لرزاند را استخوانم

 : گفت دنیا های غصه تمام لحن با که

 ؟ باشم نداشته دوستتون دیگه یعنی-

 

 دلم حرف به میخواستم اگر!  من پاییز!  پاییز آخ

 امکان و بودی آغوشم در االن که کنم گوش

 یک و چهل عقلِ اما.  کند جدایمان کسی نداشت

 را هیجانات و ها تنش این دیگر من ی ساله

 نمی عشق هچل به را خود دیگر.  تابد برنمی

 . است گرفته درس دیگر.  اندازد

 



 عالم جمالت ترین انگیز غم و ترین سخت انگار

 اشک که انگیز غم آنقدر.  بودم گفته او به را

 می روان زیبایش صورت روی بر را هایش

 : گفت لرزانی صدای با.  ساخت

 باشم؟ … دوستتون فقط … یعنی … یعنی-

 

 ! باش دوستم فقط-

 

 تون زندگی از منو ، نباشه این فقط اگه که-

 کنین؟ می خارج

 ! درسته …بله-

 



!  قاطعانه و محکم.  دادم می را جوابش محکم

 عقل تو به لعنت!  بود هردویمان نفع به این

 ! من سنگدل

 

 دونم می. کنی قوی تو روحیه ، خودتو خوام می-

 دارم.  کردی کار خودت روی سال سه این توی

 تر قوی. شده زیادتر بنفست اعتماد که بینم می

 خوام می اما. شده بیشتر رفتارش قدرت و شدی

 باشی ضعیف دوباره نمیخوام. بدی ادامه بازهم

 می.  بیاری کم نامالیمات مقابل در خوام نمی.

 می.  باشی داشته جسارت و باشی جسور خوام

 بابتت از خیالم که باشی قوی قدر اون خوام

 .  باشه راحت راحت



 

 اگه!  باشم دوستتون فقط نتونستم… اگه-

 دائم و دائم دلم اگه!  بگیرم رو دلم جلو نتونستم

 کنم؟ چیکار وقت اون … خورد لیز

 

 بغل در که زنی می حرف جوری چرا! پاییز آخ

 !؟ ندهم راه خود به ای شبهه و شک هیچ کردنت

 میدانی خودت مقابل در مرا قلب ضعف که تو

 آن!  صاحب بی قلب این با بازی نکن!  المصب

 صدای این و جادوئی کلمات این با!  اینگونه هم

 ! ناز
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 طاقت شاید وگرنه.  شدند وارد بقیه و شد باز در

 و بغلم توی گرفتمش می چنان و دادم می کف از

 را خودم حرفهای خودم تا چالندمش می آنقدر

 ! بگذارم پا زیر و کنم نقض

 



 او به را کالم لپ اما. ماند تمام نیمه هایم حرف

 ی غصه دانم می.  بود سنگدالنه دانم می.  گفتم

 باید اما. بودم کرده سرازیر دلش به را عالم

 زندگی تصمیم ترین سخت.  گرفت می تصمیم

 ! اش

 

 نیمکت روی بیمارستان حیاط در بعد ساعت نیم

 داد تکان را سرش سینا.  بودم نشسته سینا کنار

 : گفت و

 

 … اما.  دونی می خودت کارتو صالح!  بگم چی-

 امیرعلی؟ درسته تصمیمت که مطمئنی چقدر

 در احساستو تمام واقعا کردی؟ فکر بهش واقعا



 دیگه کس با ، اون بدون تونی می گرفتی؟ نظر

. نیستی بچه دیگه تو امیرعلی ؟ بدی ادامه ای

 اشتباه برای فرصتی دیگه. کردی رد رو چهل

 ! نداری کردن

 

 ریسک دیگه نمیخوام همین بخاطر و.  دونم می-

 روی از نه بگیرم تصمیم عاقالنه خوام می. کنم

 !  احساسات

 

 عالقه و عشق نمیشه اوقات گاهی … آخه اما-

 نکن فراموش اینو.  کرد منطق و عقل فدای رو

 مشترک زندگی یک باشه قرار اگه!  سرهنگ



 هیچوقت بهتره اصال ، کنی شروع رو عشق بدون

 .  نکنی ازدواج

 

 مجبورم جون خانوم شرایط بخاطر.  نمیتونم-

 امکان وگرنه!  سینا ندارم ای چاره.  کنم ازدواج

 . بدم کار این به تن نداشت

 

 می داری مدام که حالی در اونم ، پاییز بدونِ اما-

 تاب میتونی ، داری برخورد باهاش و بینیش

 متعهد دیگه یکی به و کردی ازدواج وقتی بیاری؟

 نیست خطایی هیچ برای جا دیگه ، شدی

 متوجهی؟!  سمتش بری نمیتونی دیگه!  امیرعلی

 



 ! متوجهم-

 

 دست پاییز از تو وقتی.  دیگه ی مساله یک و-

 بیکار دیگران ، بذاری کنار اونو وقتی ، بکشی

 ! شینن نمی

 

 . کردم نگاهش چشم ی گوشه از پرسشگرانه

 ؟ چیه منظورت-

 

 ، نبودی که سالی سه این توی!  امیرعلی ببین-

 دختر یه خب.  داشت خواستگار خیلی پاییز

 موقعیت و خوب اجتماعی موقعیت با زیبا و جوون



 و داره زیادی خواستگارای مطمئنا ، باال خانوادگی

 بهت خوام می!  داشت خواهد هم بعد به این از

!  ماهانه فقط ماجرا ی دیگه طرف نکن فکر بگم

 تحمل تونی می.  هستن هم ای دیگه کسان

 به باالخره.  کنه ازدواج باید پاییز باالخره کنی؟

 که عمر آخر تا.  ده می مثبت جواب اینا از یکی

 از وقتی ، کنی ازدواج تو وقتی!  نمیمونه تنها

 وارد دیگه کسی مطمئنا ، بشه ناامید تو با بودن

 در پاییز کنی تحمل میتونی.  میشه زندگیش

 دیگه یکی دست توی دستش و باشه مقابلت

 و  روحیه چون میگم این برای رو اینا ؟ باشه

 .  شناسم می رو هات حساسیت

 بودی اینجا تو که سالی چهار اون توی حتی اون

.  داشت خواستگار کلی هم بودین دوست باهم و



 خبر کدومشون یک از تو اما!  گفت می مارال

 بها بهشون نمیخواست چون ، نه ؟ داری!  نداری

 توی.  کنه مطرحشون کسی برای حتی و بده

 اینجوری اوضاع االن اما.  کرد می خفه نطفه

 ، آزاده دختر یه ، مجرده دختر یه اون االن. نیست

 و خانوادگی و کاری و تحصیلی موقعیت با

 گرفت رو خواستگاراش جلو میشه!  باال اجتماعی

 جد به پدرش اینکه مخصوصا!  نداره امکان ؟

 و خوب مرد یه به باالخره اونو داره تصمیم

 ! بده شوهر پولدار و دار خانواده

 



.  رفت می فرو قلبم در و بود خار سینا های حرف

 باشد دیگری کس با کنم تحمل میتوانستم چطور

 ! ؟

 

 ماهان از که حاال نکن فکر.  امیرعلی ببین-

 بمونه تنها عمر آخر تا قراره دیگه پس ، گریزونه

 به ، نخواد خودش اگه حتی ، زود یا دیر اون. 

 با مجبوره پدرش مخصوصا و خانوادش اصرار

 اون که روزی به وای و. کنه ازدواج یکی

 دوست همسرتو تو همچنین و رو همسرش

 مخصوصا!  خطرناکه خیلی این!  باشین نداشته

 میگم من.  ببینید رو همدیگه مدام باشه قرار اگه

 داشتنت دوست روی ، داری دوستش هنوز اگه



 اگه چون.  نباش توجه بی بهش.  نذار سرپوش

 جمعش نمیشه دیگه شدی متعهد دیگه کس به

 ذهنت توی رو احساس و رابطه یک تا.  کرد

 و کنی شروع رو دیگه یکی نباید ، نکردی تموم

 ! کنی بدبخت رو دیگه یکی و خودت

 

 حرف به و بودم گرفته دستانم میان در را سرم

 می. سپردم می گوش اش منطقی همیشه های

 را تصمیمم و مرا ، عقلم کنم؟ تحمل توانستم

 مخالف ساز همیشه مثل اما قلبم.  کرد می حمایت

 بقیه با پاییز بودنِ هیچگاه داشت عقیده و زد می

 . نمیتابم بر را

 



 ساله یک االن. م خاله پسر شهروز اش نمونه-

 کنی فکر که ای شیوه هر به ، پاییز به کرده بند

 ! کرده رسمی خواستگاری حتی.  شده وارد

 

 : گفتم درهمی های اخم با

 .آرمش نمی یاد به ؟ شهروز-

 

.  تره کوچک ماهان از.  پاییزه سال و سن هم -

 هم شهروز.  داره شوینده مواد ی کارخونه پدرش

 آقا مذاق به شرایطشون.  اونجاست داخلی مدیر

 موقعیت با ، پولدار.  بود نیومده بد  حسام

 و دار خانواده و کرده تحصیل ، باال اجتماعی

 کلی.  ارزه می تنش به سرش که کسی خالصه



.  داشتند جدال و جنگ پاییز با قضیه این سر

 وادار پدرشو پاییز باالخره تا کشید طول چقدر

 پا شهروز هرچند.   بده رد جواب بهشون کرد

 م پاییزو هنوزه که هنوز ، نکشیده پس

 

 سر مختلف های بهانه به هم هنوز و  خواد ی

 دعواش ماهان با هم چندباری. میشه سبز راهش

 اون امیرعلی.  کردن کاری کتک حسابی و شده

 چقدر دونی نمی.  بیاد کوتاه خواد نمی رقمه هیچ

 تمام پاییز.  نکرده افاقه.  کردم صحبت باهاش

 ! گرفته رو شهروز دل و چشم

 



 نمیخواد خودش دختر وقتی!  مرتیکه کرده غلط-

 جا حالشو باید.  میشه حساب مزاحمت بقیش

 ! نکنه غلطا ازاین دیگه تا بیارم

 

!  آوردی جا منو بدبخت ی پسرخاله این حال-

 می رو دیگه نفر چند حال!  گرفتی ماهانو حال

 تا همینجوری پاییز خوای می! ؟ بیاری جا خوای

  ؟ باشه راحت خیالت تو تا بمونه تنها عمر آخر

 

 : گفت متاثر و

 ! کنه بخیر عاقبتتونو و آخر خودش خدا-

 



 مرخص بیمارستان از پاییز که بود روزی چند

 یک.  آمد می قرارگاه به دیروز از و بود شده

 انتظار عالمه یک و داشت افتاده عقب کار عالمه

 سرگرد گروه بر عالوه.  کرد می برآورده باید که

 به هم مختاری سرگرد گروه کارهای ، ناظمی

 شده سپرده او به تصویرگری نیروی کمبود خاطر

.  بود مشغول کامال را روز دو این تمام و بود

 می شدم می رد که اتاقشان کنار از اوقات گاهی

 مانیتورش به خیره و کار در غرق که دیدمش

.  است کرده فراموش را مکان و زمان و هست

 دستورات و بود کنارش هربار هم ناظمی سرگرد

 کرد می اعمال را نظراتش و داد می را نظرش مد

 حق خودم جز کس هیچ من نظر از ، هرچند. 



 توی را این هم آخر و دهد دستور پاییز به نداشت

 ! کردم می فرو سرگرد آن مخ

 

 می اتاقم سمت به که ظهر های نزدیکی یکبار 

 و کردم کند پا.  گذشتم اتاقشان کنار از رفتم

 دست که دیدم.  ورزیدم تعلل رفتن راه در کمی

 لواسانی سروان دوستش با و است کشیده کار از

 شنیدن با که شوم رد خواستم.  کند می صحبت

 به قدمی.  کردم توقف ، سروان از ای جمله

 می پاییز به که شنیدم و برداشتم اتاق سمت

 : گفت

 



!  پاییز اومده خوشش خیلی عکست از اون-

 هم تو بیا.  گیره می سراغتو بینه می منو هربار

 ببین.  گرفتم ازش دیشب. دیگه ببین عکسشو

 ردیف رو خواستگاری قرار که اومد خوشت اگه

 .  کنیم

 

 تو.  ریخته سرم کار اینهمه من!  لیلی کن ول-

 می ، دادی ما به چایی یه!  آوردیا گیر وقت هم

 !؟ ما به بندازی داییتو خوای

 

 که خوب خواستگار. دختر خیالی بی چقدر تو-

 که رو سروان. زنه نمی آدمو ی خونه در همیشه

 سرگرد به که هم سگ محل.  رفت کردی ردش



 می قرارگاه این تو همه دیگه.  نمیدی ناظمی

 حاال.  داره رو تو هوای همه از بیشتر اون دونن

 بخدا ؟ کنی رد خوای می ندیده منم علی دایی

 اومد می م علی دایی خصوصیات با یکی اگه من

 این به دخترِ آخه. کردم نمی تعلل ، خواستگاریم

 ؟ نکنه شوهر نیست حیف خوشگلی

 

 ! تو خوردی سرمو لیلی وای-

 

 گفت می ؟ گفت می چی داییم دیشب دونی می-

 اصال. میاد خوشش عسلی چشم بور دخترای از

 ! تو کردی پر ذکرشو و فکر تمام

 



 با و کشید ته ام داری  خویشتن باالخره

 . گذاشتم داخل به قدم عصبانیت

 ! سروان-

 

 تشر و توپ با شود روح قبض بود نزدیک بیچاره

 ! من بلند

 ! قربان بله…ب-

 

 اشتباه زنکی خاله های دورهمی با رو اینجا-

 و خصوصی مسایل باشه آخرتون بار!  گرفتی

 ببینم دیگه یکبار.  کار سر میارید رو شخصی

 همچین و کنین می بدل و رد عکسایی همچین

 ! توبیخی بشنوم حرفایی



. 

. میخوام معذرت… قربان چشم … بله …ب-

 .نمیشه تکرار دیگه

 

 از و انداختم پاییز به چشمی ی گوشه نگاه نیم

 دست از سروان از بیشتر.  شدم خارج اتاق

 عدم و کنترل عدم این با بودم عصبانی خودم

 ! ام داری خویشتن

 

 لحنی با. درآمد صدا به اتاق در بعد دقیقه چند

 : گفتم عصبی

 .بفرمایید-



 

 . بود پاییز

 قربان؟ هست اجازه-

 

 : گفتم تلخی اوقات و بااخم

 ؟ زمانی خانم شده چی-

 

 . بود دستانش در بشقابی

 خونه از معموال من. نخوردین ناهار که دیدم-

 . بیارم براتون خواستم.  میارم ناهار خودم برای

 



 می نگاهم نگران. بردم باال را ابرویم تای یک

 .یانه است کرده درستی کار نمیدانست. کرد

 بوی که کردی درست چی ببینم تر نزدیک بیا-

 ! میاد داره اینجا تا خوبش

 

 نزدیک و شد زده ذوق کوچک های بچه دختر مثل

 ها ساعت داشتم دوست. ایستاد کنارم و آمد تر

 . کنم تماشا را زده ذوق ی کودکانه ی چهره این

 

 .کوکوسبزیه-

 

 ؟ خانوم لیال یا کردی درست خودت-



 

 . خودم-

 

 ! ندی کشتنمون به!  اووم-

 

 : گفت ظریف اخمی با

 ! سرهنگ-

 

 لبانش بر بود وقت خیلی.  خندید اش پی در و

 با شد می زیبا پاییزم چقدر.  بودم ندیده خنده

 بر خنده کوچکی چیزهای چه با!  ها خنده این

 ظرف.  بودم کرده دریغ او از من و آمد می لبش



 ای بااجازه و گذاشت سالن وسط میز روی را

 . شود خارج خواست و گفت

 

 مگه؟ خوری نمی خودت میری؟ کجا-

 

 ! خوردم من ، نه-

 

 .نخورم غذا تنهایی من تا اینجا بشین بیا پس-

 

 : کرد نگاهم تردید با

 براتون … میاد کسی وقت یه … اینجا آخه-

 … نیست خوب



 

 . نمیاد اجازه بی کسی!  نباش نگران -

 

.  نشستم مقابلش در و شدم بلند میزم پشت از

 خوردم و گرفتم ای لقمه.  نشست روبرویم و آمد

 آمده خوشم دانست نمی.  کرد می نگاهم نگران. 

 ! نه یا دستپختش از

 

 ! شده خوب خیلی-

 

 مایه ته که لبخندی.  نگفت هیچ و زد لبخندی

 ! بود درد و بود غصه و بود غم هایش



 

.  داد نشونت عکساشو لواسانی سروان آخرش-

 ؟ درسته

 

 . نبود خودم دست.  بود آمیز خشونت کمی لحنم

 .  نکرد نگاهم

 

 ؟ پاییز آره-

 

 . داد تکان بله ی نشانه به را سرش

 

 ! کردم می توبیخش باید-



 

 ؟... سرهنگ اما-

 

 رو تو باید.  کردی می نگاه رو عکسا اون نباید-

 ! کنم توبیخ هم

 

 : گفت بعد و کرد مکث کمی.  کرد نگاهم اینبار

 ! آمادم توبیخی هر برای من-

 

 توبیخی؟ هر-

 

 ! توبیخی هر-



 

 دلم!  است این تو توبیخ! ؟ ببوسی مرا شود می

 مزه قبل شب چند که زیبا لبهای آن برای زده لک

 خویشتن است قرار من.  ام چشیده را شان ی

 بی برایم لطفا!  نیست قرار که تو ، کنم داری

 کن عاشقی برایم!  کن دلبری برایم!  کن پروایی

 آخر و اول که کن قانع مرا!  است تنگ وقت که

 پرقدرتم عقل!  بس و باشی قلبم صاحب خودت

 را ام زندگی در حضورت تثبیت مُهر.  کن قانع را

 به من!  بجنب!  باش زود!  پاییز بزن قلبم بر

 پس.  هستم تو ی شیفته و عاشق کافی ی اندازه

 به جوری مرا ام نگرفته ای احمقانه تصمیم تا

 عقلم و من تا کن وابسته و محتاج خودت

 ! بس و بمانی برایم باید تو فقط و فقط بپذیریم



 

 کردن کوتاه بابت پیش وقت خیلی باید تو-

 بهم هنوز!  خانوم پاییز شدی می تنبیه موهات

 ؟ کردی کوتاهشون چرا نگفتی

 

 دهانم در را دوم ی لقمه.  انداخت پایین سر

 : گفت او و گذاشتم

 ! اومد پیش-

 

 راستی و مستی درعالم که حرفی همان!  نگفت

 حین در که حرفی.  نیاورد زبان بر را بود گفته

 اینکه بخاطر بود گفته.  بود گفته بوسیدنش

 را اینکار ، خودش تنبیه برای ، ام کرده ترکش



 تا بود بسته عهد خود با بود گفته. بود کرده

 در همانجا من و.  شوند بلند آنها نگذارد برنگشتم

 او از گرفتم می لبانش از که نابی های بوسه میان

 نزند ها آن به دست دیگر که. گرفتم هم قول یک

 یادش حاال هرچند.  نکند تجاوز من حریم به و

 ! است داده قولی چه آمد نمی

 

 ! نگفتی بهم هم شهروز راجب حتی-

 

 . کرد نگاهم تعجب با

 چیز … خب… خب ؟ گفتن بهتون مارال و سینا-

 .  نبود خاصی

 



!  دنبالته ساله یک مرتیکه ؟ نبود خاصی چیز-

 ؟ نبود خاصی چیز میگی وقت اون!  دنبالته هنوز

 

 : گفت و انداخت پایین سر

 حالشو ماهان هم باری چند.  دادم رد جواب-

 کنم فکر.  نیست پیداش وقته چند االن.  گرفت

 ! افتاده سرش از

 

 ، افتاد کسی سر توی تو هوای وقتی میشه مگه-

 !؟ بیفته سرش از

 



 لک دلش دانستم می.  ماند حرکت بی ای لحظه

 چه امروز من و!  حرفها این شنیدن برای بود زده

 ! بودم شده پروا بی

 

 خودت وقتی اونم توئه دنبال چشمش ساله یک-

 خب!  شدن مردم دختر مزاحمِ یعنی این. مخالفی

 ! قانونه بی مملکت مگه!  مرتیکه کرده غلط

 

 .کردم نگاهش موشکافانه بعد

 ؟ بود هم سینا مراسم توی شب اون!  ببینم -

 



 تکان مثبت ی نشانه به را سر ترس و تعلل با

 .داد

 : گفتم برافروخته

 قیافه و ریخت اون با رو تو ؟ بود همونجا یعنی-

 ؟ دید

 

 موهایم در دستی و شدم بلند جایم از کالفه بعد

 : گفتم و بردم فرو

 کار نتونستم هنوز من!  پاییز کردی چیکار تو-

 چشم هزارتا شب اون.  کنم هضم رو شبت اون

 ی همه خواستم می شب اون من.  بود تو روی

!  بفرما ، بیا.  بیارم در کاسه از چشمو هزارتا اون

 نیومد دوباره اگه حاال!  پسره این یکیش



 هواییش ، شده هوایی دوباره مطمئنا!  سروقتت

 ! رو مرتیکه کردی

 

 نشان را عصبانیتم خواستم می.  بودم عصبانی

 ، بود گفته سینا که روزی از.  شد نمی اما.  ندهم

 نه.  میخورد تاب و پیچ ذهنم و فکر روی بدجور

 خیلی!  خواستگارانش تمام که ، مردک این فقط

 حال یک و ببینم را تکشان تک خواست می دلم

 . بگیرم شان ی همه از حسابی درستو

 

 مقابلم در را سوم ی لقمه خودش و شد بلند

 یک را خودش شد نمی.  کردم نگاهش.  گرفت

 و نبیند را او کسی دیگر تا! ؟ کنم چپ ی لقمه



 خودم پیش فقط و نرسد او به کس هیچ دست

 ؟ خودم دل توی! ؟ باشد

 

 که مدتی این تو!  انگار نبودن که دوتام یکی-

 آمد و رفت در خونتون به همه حسابی نبودم من

 ! کندن جا از رو پاشنه که جوری!  بودن

 

 . شد می عصبی هایم کنایه از داشت دیگر

 خواستم من مگه ؟ بیان گفتم من مگه!  سرهنگ-

 دیگه خب.  کردم قیچی همشونو دم ؟ بیان

 روم فشار جور یک و هزار منم ؟ کردم می چیکار

 … و بگیرین بابام از.  دیگه بوده

 



 ؟ من ی خونه به بردی می پناه همین برای-

 

 خیلی بعد.  کرد نگاهم و شد ساکت لحظه یک

.  دزدید من از را غمگینش و شرمزده نگاه سریع

 . رفتم تر نزدیک

 ؟ پاییز آره ، گرفتی می آروم اونجا همین برای-

 

 می!  پاییز بزن حرف.  نگفت هیچ و گزید لب

 تو به و ام کرده دعوت سکوت به را تو من دانم

 نباید ، کنارم در ماندن برای ام داده هشدار

 عاشق و شوی مرتکب اشتباهی و خطا هیچگونه

 در ماندنت برای تو!  نکن گوش تو اما.  باشی

 دلیل من به ، من اعتماد جلب برای ، ام زندگی



 هوشیاری حالت در و بزن فریاد!  بده محکم

 از!  بودنت نخورده دست و بودن بکر از بگو برایم

 توانم نمی که کنم چکار!  ماندنت من برای فقط

 که کنم قانع را وامانده غیرت این و عقل این

 ! است درست مستی عالم در حرفهایت

 

 نمی همین برای ؟ دی نمی جواب چرا!  پاییز-

 ؟ درسته!  بفروشم رو اونجا خوای

 

 : گفت غمگین

 دیگ که من!  فایده چه-

 



 یکی دارین.  باشم داشته رو اونجا نمیتونم ه

 دیگه من و کنین می خونه اون خانوم رو دیگه

 اون به نسبت مالکیتی احساس حتی ندارم اجازه

 . باشم داشته خونه

 

 توی هیچوقت رو شیدا من.  دختر نباش نگران-

 و داری خاطره ازش اینهمه تو که ای خونه اون

.  دیگه جای یه برمش می.  نمیارم داری دوستش

 ! خودتی خونه اون آخر و اول خانوم

 

 . کرد نگاهم قبل از تر غمگین

 میشه چجوری رو خونه صاحب بدون ی خونه-

 صاحبخونه که بودم امیدوار نبودین تا کرد؟ تحمل



 بود تر قشنگ خیلی امید اون.  گرده برمی روز یه

 ! ناامیدی و یاس این از

 

 این با اینکه تا ، نیام دادی می ترجیح پس-

 ؟ درسته.  باشم پیشت شرایط

 

 .  زد زهرخندی

 منو روزای اون حال تونین نمی هیچوقت شما-

 ! وقت هیچ.  بفهمین

 

 در پاییزم.  شد ریش دلم که گفت غمگین آنقدر

 او بر اتفاقاتی چه ؟ بود کشیده چه سال سه این



 او سر بر چه المصب تنهایی این بود؟ گذشته

 بود؟ آورده

 

 ! میام االن بشین-

 

 را دستانم و نشستم مقابلش ، آمدم وقتی

 .دادم نشانش

 برات خوام می حاال. شستمشون تمیز ببین-

 ! بگیرم  لقمه

 

 شادی با همراه تعجبی.  کرد می نگاهم تعجب با

 این میدانست که ای گونه به!  تلخ شادی یک! 



 دوام نیست قرار و.  هست ای عاریه ها محبت

 داشته همیشه برای نیست قرار.  باشد داشته

 لبانش ی گوشه که محوی لبخند اما.  باشدش

 هم همین.  است راضی هم همین به گفت می بود

.  نکرد مخالفتی هیچ دلیل همین به.  است غنیمت

 و.  گذاشتم دهانش در و گرفتم لقمه برایش

 از بردم لذتی چه و.  کردم نگاهش زنان لبخند

 دخترانه خجالت و شرم حجم این با!  تماشایش

 شد می دانم نمی ، بود نمایان صورتش در که ای

 !  نه یا کشید دختر این از دست

 

 رو ازدواج قرار وقتی دوستی؟ ماهان با هنوز چرا-

 ! کردی کنسل



 

 گذشته راجب رو دنیا سواالی تمام امروز انگار-

 .بپرسین خواین می من ی

 

 ! همینطوره دقیقا.  آره-

 

 : گفت و کشید عمیقی نفس

 داغون خیلی دادم پس رو نامزدی انگشتر وقتی-

 با هرشب و روز هر.  شد می دیوونه داشت.  شد

 مشروب غرق!  نفر چند با اوقات گاهی. بود یکی

 کدوم هیچ.  کرد می مصرف مواد مدتی حتی.  شد

 نه ، مشروب نه ، زن نه.  کرد نمی آرومش اینا از

 هیچی من جز بود گفته مانی به!  مواد و سیگار



 تمام.  بود بد خیلی حالش!  نمیکنه آرومش

 زحمت براش وقت اینهمه که محبوبیتی و شهرت

 یه هرروز.  میداد دست از داشت رو بود کشیده

 ها رسانه توی راجبش کننده تخریب و جدید خبر

 نمیتونست.  کنه جمع خودشو تونست نمی.  بود

 من طرف از شدنش طرد.  برگرده قبل شرایط به

 ! کنه تحمل نمیتونست رو

 

 : گفت خالصانه و کرد نگاهم بعد

 ماهان … خب!  همین!  سوخت می براش دلم-

 شده بزرگ باهم ما.  بود من بچگی دوران دوست

 کردیم می فکر اشتباه به فقط … فقط.  بودیم

 مثل.  بودیم وابسته هم به فقط ما!  همیم عاشق



 اینو هنوز اون.  منه نظر این البته!  برادر و خواهر

 !  منه عاشق… که گه می و نداره قبول

 واقعا!  رفت می دست از داشت!  شدم ناچار

 و سراغش رفتم دوباره!  رفت می دست از داشت

 . گردونم برش زندگی به که کردم تالشمو تمام

 

 : پرسیدم بادلهره.  کرد سقوط آن یک قلبم

 ؟ چیه دقیقا تالشت تمام از منظورت-

 

 باهاش و کنم نمی رهاش گفتم بهش...  خب-

 یک مثل.  مارال مثل.  مانی مثل.  میمونم دوست

 باهاش وقتمو.  دادم روحیه بهش.  برادر و خواهر

 امتحان رو بودم بلد که هایی راه تمام.  گذروندم



 قبلی مسیر به تونستم دوباره شکر رو خدا و کردم

 خسته وضعیت اون از هم خودش.  گردونم برش

 تونست دوباره.  ایستاد پا سر دوباره.  بود شده

 هواداراشو دوباره و بیاره بدست قبلیشو جایگاه

 خیلی من.  کرد پیشرفت خیلی.  کنه راضی

 حاال که موقعیتی از و پیشرفتش از خوشحالم

 ! کرده کسب

 

 نیت حسن تماما دانم می.  کردم نگاهش عمیق

 هر و هرگونه با توانستم نمی هنوز من ، اما.  بود

!  بیایم کنار داشت ماهان با که ای رابطه شکل

 : پرسیدم

 



 و خوبه خیلی حالش دیگه که حاال ؟ چی حاال-

 دوستید؟ باهم هنوز.  سرپاست حسابی

 

 : گفت و داد مثبت جواب سر با

 کنه خطا پا از دست ذره یه اگه گفتم بهش-

 خودش به حواسش خیلی اون.  کنم می ولش

 با خودشو کنه می سعی داره.  سرهنگ هست

 . بده وفق من شرایط

 

 ؟ نکرده تغییر راجبت نظرش-

 



 رابطه این در شانسی هیچ دونه می … اون-

 باهاش بخوام من نداره امکان دونه می.  نداره

 ! کنم ازدواج

 

 ؟ کرده قبول یعنی-

 

 : گفت مکث و تعلل کمی با

 این به روز یه اونم مطمئنم اما!  نه … متاسفانه-

 ! رسه می نتیجه

 

 هنوز پس.  طوره همون تو به نگاهش هنوز پس-

 ؟ میکنه اذیتت هنوز نکنه.  نشده آدم



 

 : گفتم.  کرد نگاهم پرسشگرانه

 خودت ممکنه وقت یه...  که اینه...  منظورم-

 … اون و نخوای

 

 : گفت شتابزده

 حاضر من که بود اینجوری اگه!  ابدا!  اصال!  نه-

 از یکی این اصال.  باشم دوست باهاش نبودم

 .  بود شدنمون دوست دوباره برای من شرطای

 

 نمی درگیر شهروز با نبود اینجوری هنوز اگه-

 شده ، راحته تو بابت از خیالش چون اون.  شد



!  وسط بیاد رقیب یه پای کافیه!  خطر بی کبریت

 نمایش به زیبایی به خودشو ماهیت وقت اون

 ! میزاره

 

 ا بدی رفتار که االن تا بهرحال-

 

 اعصاب کلیپای اون بجز البته ، نزده سر زش

.  نباشم باهاش زیاد میکنم سعی من!  کن خورد

 زندگیمو حماقت بزرگترین اون بخاطر یکبار

 دادم دست از رو شانسم بهترین و شدم مرتکب

 خوام نمی دیگه.  کشیدم عذاب ها سال بابتش و

 ! بشه تکرار شرایط اون

 



 که نبودم مطمئن واقعا من.  کردم نگاهش عمیق

 عشقی ، قلبش در نبودم مطمئن.  ندارد دوستش

 نداشت دوستش اگر.  ندارد وجود او به

 کند حذف اش زندگی از را او راحتی به میتوانست

 . 

 روز آن پاییز  که دلیل این به هم شاید اصال

 حاال ، بود گذاشته او اختیار در را خودش

 آه.  شود خاطر تعلق این خیال بی نمیتوانست

 که کند مطمئن مرا میتوانست کسی چه!  خدایا

 خود روز آن که! ؟ سراغش بود نرفته پاییز روز آن

! ؟ بود نگذاشته تاراج به را آبرویش و شرف و را

 شبهات این!  کس هیچ ؟ توانست می کسی چه

 می مصمم بودم گرفته که تصمیمی در مرا که بود

 زندگی یک توانستم نمی وقت هیچ من.  کرد
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 شده خبر با امین طریق از جان خانم که زمانی از

 کرده پیدا تعدیل کمی ازدواج برای من نظر بود

 نرمش همین به او.  شناخت نمی پا از سر ، است

 می. بود امیدوار خیلی من های دادن نشان

 عنوان به را پاییز میخواست دلش چقدر دانستم

 و مایوس وقتی اما.  ببرم ام خانه به عروسش

 شیدا مورد در امین پیشنهاد از ، بود شده ناامید

 بود گرفته تصمیم جان خانم.  بود کرده استقبال

 به تبدیل شیدا با زندگی  با رابطه در مرا دودلی

 تالشی هیچ از خاطر همین به و کند یقین

 و آهسته کرد می سعی اینکه با.  نبود فروگذار

 نکند وارد فشار من به خیلی و برود پیش پیوسته

.  کند پنهان توانست نمی را شوقش و ذوق اما ،

 ی خانواده با مان آمد و رفت کرد می سعی داشت



 حتما ها بازدید و دید این در و کند بیشتر را خاله

 از هم من.  باشم داشته حضور که کند مجبور مرا

 اوقات گاهی اما.  رفتم می در بیشترشان نصف

 دیگر و جان خانم ی تله توی افتادم می صاف

 هفته آخر مثل درست.  نداشتم رویی در راه هیچ

 یک ترتیب خواهرش با جان خانم که بعد ی

 هم من و بودند داده را خانوادگی دورهمی مهمانی

 برای قبل از.  بروم در زیرش از بودم نتوانسته

 ای برنامه هیچ تا بود داده خبر من به بعد ی هفته

 امشب دقیقا اما من.   ندهم ترتیب شب آن برای

 دیروز!  پاییز ی خانه.  بودم دعوت دیگری جای

 تا بودم گرفته تماس حسام آقا با ادب رسم به

 گذاری گله حسابی هم او.  کنم احوالی و حال

 صرف به مرا هایش حرف البالی در  و بود کرده



 کرده دعوت هفته همین ی چهارشنبه برای شام

 نتوانسته گذاری گله همه آن از بعد من و. بود

 مغزم به گاه هیچ اما.  کنم رد را دعوتش بودم

 پیش از ای برنامه ، دعوت این کرد نمی خطور

 تا داده ترتیب زمانی حسام که باشد شده تعیین

 !!! بیاورد جا را حالم کلمه واقعی معنای به

 

 صبح از چرا دانم نمی من و بود شب چهارشنبه

 و.  بود دوانده ریشه وجودم در پنهان اضطرابی

 بودم ایستاه شان ی خانه مقابل در که حاال حتی

 آن یک صبح.  شد نمی جدا من از اضطراب این

.  بیاورم خودم با هم را شیدا بودم گرفته تصمیم

 حال دیدنش با دانستم می. شدم منصرف بعد اما



 واقعا نمیدانستم ، طرفی از.  شود می گرفته پاییز

 امشب مهمانی و هست انتظارم در چیزی چه

 بعد که فکر این صبح از.  گذشت خواهد چگونه

 احساس جریان در چقدر زمانی حسام ، رفتنم از

 نمی. بود کرده درگیر مرا بوده پاییز و من روابط و

 ، نه یا بود رافهمیده دخترش به ام عالقه دانستم

 می امشب اتفاقات با مواجهه از مرا همین و

 ، بود شخصیت با و محترم مردی حسام.  ترساند

 این البته.  کرد می هرکاری دخترش بخاطر اما

 بود برگشته ورق حاال چون ولی ، بود خوب خیلی

 مرا کمی مساله این ، بودم من مقابلش طرف و

 ! کرد می نگران

 



 لعنتیِ خاطرات هجوم شدم خانه وارد وقتی

 فرار آنها از تمام سال سه که ام داشنتی دوست

 سعی.  برد می یغما به مرا داشت بودم کرده

 کردم سعی.  باشم مسلط خود بر کمی کردم

 . فکرنکنم گذشته به حاال حداقل

 چقدر دیدنم با.  شناخت نمی پا از سر پاییز

 گرش جستجو و نگران نگاه با. بود خوشحال

 . کرد می جستجو را فرضیم همراه

 

 ! اومدم تنها-

 

.  شود بیشتر لبخندش وسعت شد باعث واین

 اینبار و بود پوشیده مشکی رنگ به لباسی



 تهران به آمدنم از بعد که دفعاتی تمامی برخالف

 به پروایی بی پوشش در کمی بودم دیده را او

 زانو روی تا و آستین بدون لباسی. بود داده خرج

 را صورتش تمام که وحشی و کوتاه موهایی و

 آنقدر!  جذاب و مالیم آرایشی با بود گرفته قاب

 شدم اش خیره و برد ماتم لحظه چند که بود زیبا

 جذاب و لوند دختر این کردن بغل هوای دلم و. 

 دقیقا و.  کرد را خدادادی های زیبایی اینهمه با

 من که کردم فکر موضوع این به لحظه همان

 بسپارم دیگری کس دست به را او میتوانم چطور

 . 

 



 مرا فقط صرفا که کرد می رفتار ای گونه به وقتی

 محرم جمع به ، اطرافش مردان ی همه بین از

 بی من جلو فقط و کرد می اضافه خودش های

 توانستم نمی و رفت می غنج دلم ته ، بود پروا

 موضوع این و کنم انکار مورد این در را ام شادی

 ! کرد می جذاب من برای همیشه از بیشتر را او ،

 

 و انداخت شلوارم و کت و رسمی تیپ به نگاهی

 : گفت شیرینی لبخند با

 دود اسپند براتون باید.  سرهنگ تخته به بزنم-

 ! کنم

 



 نگه در جلو اینقدر مهمونو!  دختر نریز زبون-

 ! نمیدارن

 

 داخل به مرا و شد تبدیل خنده به شیرینش لبخند

 احوال و سالم مادرش و پدر با.  کرد دعوت

 . شد استقبال من از گرمی به و کردم پرسی

 به ، دوستانه محیط یک در که شام صرف از بعد

 صحبت مشغول و نشسته مبل روی حسام اتفاق

 نگاه و بودند آشپزخانه در مادرش و پاییز.  شدیم

 تمامی فاصله آن از من به پاییز گاهی از هر های

 از پر ، شوق از پر ، شور از پر هایی نگاه.  نداشت

 گاه گه که هایی نگاه!  دخترانه های زیبایی

 . کرد می پرت خودش به را چموشم حواس



 

 دارید؟ سفر عزم باز یا بمونین؟ که اومدین-

 

.  ندارم رفتن برای قصدی فعال.  زمانی آقای نه-

 ! کرد بینی پیش شه نمی رو آینده البته

 

 آ.   درسته-

 

 سال سه مثل.  کرد بینی پیش نمیشه رو ینده

 نگاه و.  رفتین و گذاشتین ناگهان که پیش

 ! گذاشتین برجا آواری چه سرتون پشت نکردین

 



.  درآمد آب از درست حدسم! ؟ نگفتم!  اووووه

 احتماال که شود زده حرفهایی بود قرار امشب

 دست کمی با.  آمد نمی خوش من مذاق به خیلی

 : گفتم پاچگی و

.  خان حسام شم نمی منظورتون متوجه آوار؟ -

 زنید؟ می حرفو این چرا

 

 جسمی وضع.  گفتین خودتون.  نمیگم من-

 ای دیگه چیز شما.  بود منظورم مادرتون

 ؟ بود منظورتون

 

 مخصوص لبخند همان با سیاست با و ماهرانه و

 به من در را هایش حرف ی نتیجه خودش به



 بر یک که فعال!  امیرعلی خب.  نشست تماشا

 ! دادی که زیبایی گاف این با هستی عقب هیچ

 

 بله.  پرسیدم کلی.  نداشتم خاصی منظور من نه-

 . کرد عود متاسفانه مادرم بیماری.  درسته

 

 برداشت شما که جور همون البته!  متاسفانه-

 این در هم رو ای دیگه افراد بشه شاید کردین،

 ؟ فهمین می که رو منظورم.  گنجوند آوار

 

 کنایه با داشت قصد زمانی حسام امشب که آه

.  کند متالشی درهم مرا اعصاب ، مبهمش های

 بگویم پاسخ چه دانستم نمی و بودم درمانده من



 منتظر بنابراین.  فهمید می را این اوخوب و

 :داد ادامه و نماند پاسخم

 ، اوقات گاهی!  جان سرهنگ چیه دونید می-

 یکسری ، باشن عاقل و بزرگ که هرچقدر آدمها

 فکر هردو شاید شما و من.  کنن می اشتباه جاها

 نداره امکان که هستیم عاقلی های آدم چه کنیم

 مورد در نداره امکان و!  کنیم فکر اشتباه

 بعد اما!  کنیم اشتباه هامون عزیزترین سرنوشت

 کم اشتباهات این که بینیم می زمان گذشت از

 آوردن بار به که تبعاتی قالب در رو خودشون کم

 ! زارن می نمایش به

 



 سخن پهلو دو این با رساند می قتل به مرا داشت

 و بودم دوخته دهانش به چشم هراسان.  گفتنش

 شود آوار سرم بر قراربود که بعدی کلمات منتظر

 . بودم

 

 می صحبت کی مورد در که فهمید می مطمئنا-

!  شماست و من مشترک عزیز که کسی.  کنم

 شما دست به رو پاییز که خوشحالم ، من البته

 خیلی ، کردم نمی اینکارو اگه شاید که.  سپردم

 و.  دید می آسیب ماهان از تصور حد از بیشتر

!  سرهنگ دونی می.  نشد اینجوری شکر رو خدا

 اجازه پاییز چون.  نبودم پاییز با وقتها خیلی من

 اون و.  بشم وارد خصوصیش حریم به داد نمی



 رازهای و اسرار محرم رو مادرش و من وقت هیچ

 دونم نمی مقصر رو پاییز البته.  ندونست خودش

 نتونستیم که کردیم رفتار جوری ما مطمئنا. 

 ما نبود در بگم خوام می اما.  کنیم جلب اعتمادشو

 من و.  کردین ایفا براش رو نقش بهترین شما ،

 که خوشحالم و. شمام ممنون بابت این از

 اینو خوام می اما.  سپردم شما دست به دخترمو

 قدر همون پاییز که ، سرهنگ جناب بگم شما به

 از … هم قدر همون ، دید آسیب ماهان از که

 ! دید شما

 

 تکان ی جمله این ی نتیجه تا کرد سکوت و

 من توانست ماهرانه چه و.  ببیند من در را دهنده



!  بکوبد هم در ، پرستیژ و غرور و ابهت آن با را

 را هایم چشم و کشیدم داری صدا و عمیق نفس

 پدرانه های نگاه بار زیر داشتم.  فشردم هم بر

 یک حکم کردم می احساس.  آوردم می کم اش

 تمام میان در و ناخواسته که دارم را نامرد آدم

 مرتکب را دنیا نامردی بزرگترین ، هایش مردی

 از افتاد می فرو داشت هایم شانه.  است شده

 با داشت حسام که ای ناجوانمردانه حس این

 تزریق وجودم به نافذش نگاه با حاال و کلماتش

 پله کدام روی و کجا دانست می حسام.  کرد می

 قدرت با عقل و منطق موضع از و.  است ایستاده

 من این!  بود شده روبرو من با تر تمام هرچه

 و ام ایستاده دنیا کجای دانستم نمی که بودم

 ! چیست عقلم و دلم و خودم با تکلیفم



 

 حرفی جوابم در خب ؟ مرد گی نمی چی هیچ-

 ! بزن

 

 ای جمله این که ، زمانی آقای دونید می مطمئنم-

 بیراه و بد هزار هزاران از میگید من به دارید که

 ! بدتره برام

 

 ! دونم می-

 

 چشم با.  کرد می متهم مرا اینگونه و دانست می

 و خونسردی کمال در و جمع حواس با و باز



 بود سخت چقدر و!  کرد می متهم مرا درایت

 ! شدن متهم اینگونه

 

 و شما حرفم این با خوام نمی من!  سرهنگ-

 نه ابدا و اصال. بدم جلوه هم مثل و برابر رو ماهان

 چقدر گفتم هام صحبت اول در اینکه کما! 

 از آدمها گاهی که اینه موضوع اما.  مدیونتونم

 ، دشمنانشون از بیشتر حتی شاید عزیزانشون

 برای هیچوقت بازهم!  خب اما. بینن می آسیب

 ! نیست دیر جبران

 

 ناچاری دوم چاه در مرا آخر جمله این با و

 گذاشته پا که داشتم را آدمی حکم.  انداخت



 می را نفسش داشتند و گلویش روی بودند

 . گرفتند

 

 صحبت پهلو دو این با دارید شما!  زمانی آقای-

.  دین می قرار بدی خیلی شرایط در منو کردن

 .کنین صحبت پرده بی کنم می خواهش

 

 بگم تونستم نمی این از تر واضح کنم می فکر-

 که ندیدید و نبودید اینجا شما.  جان سرهنگ

 چه و!  داد پس تاوانی چه شما غیاب در پاییز

 تحمل رو هایی رنج و ها درد چه!  کشید عذابی

 و بیچارگی روی از که ندیدید و نبودید شما!  کرد

 ی خونه ی بهانه به رو روزهایی چه درماندگی



 قدری بلکه ، برد می پناه شما ی خونه به مارال

 چی من بدونی که نیستی پدر تو. بگیره آرامش

 !  گم می

 

 از پر!  رنج از پر!  بود درد از پر چشمهایش

 ! پدرانه های نگرانی

 

 به آدم کار وقتی-

 

 میشن خونه یک دیوارای و در که رسه می جایی

 ، نداره دیگری ی چاره دیگه و دهنده آرامش

.  بده فرد اون شرایط و اوضاع چقدر که بدونین

 رو دخترم سقوط خودم چشمای با من سرهنگ



 جز.  اومد نمی بر من از کاری هیچ و دیدم می

 که لعنتی عذاب این و تدریجی زجر دیدن

 نمی بر دستم از ای دیگه چیز هیچ ، بود دچارش

 دوباره و!  اینجایی!  برگشتی شما حاال.  اومد

 من اینبار و!  کنی می سازی خاطره براش داری

 دونم نمی هنوز وقتی بشینم ساکت تونم نمی

 ها خاطره این دونم می وقتی!  چیه شما موضع

 و کردم اشتباه من شاید.  میاره دخترم روز به چه

 آزادی پاییز و تو روابط به اینقدر نباید هیچوقت

 به اینقدر پاییز که بود من تقصیر شاید.  دادم می

 ! شد وابسته تو

 



 چشمان روی اشک ای الیه که شد نمی باورم

 کرد می را تالشش تمام.  دیدم می زمانی حسام

 . نشنوند ها خانم و باشد پایین صدایش که

 فراقِ تلخ طعم دوبار ، کم سن این با پاییز-

 و رفت دیوانگی مرز تا دوبار و کشید رو ناخواسته

 از رو ماهان ، نوجوونی توی وقتی یکبار.  برگشت

 دیگه.  داد دست از رو تو وقتی یکبار و داد دست

!  همین برای.  نداره رو دیگه شکست یک تحمل

 که!  سرهنگ بگم بهت اینو خوام می مردونه من

.  کن مشخص پاییز زندگی در رو ات موضع لطفا

 کسی قراره اگر ، زندگیش توی نباشی قراره اگر

 خاطره براش اینقدر ، باشه زندگیت توی دیگه

 اش بیچاره عمر یک که هایی خاطره. نکن سازی

 بی رو خواستگارانش بهترین داره پاییز!  کنه



 خیلی منو خیلی این و.  کنه می رد دلیلی هیچ

 قطع باهاش دوستیتو گم نمی من.  کرده نگران

 هم با ماهان و تو ، من نظر از گم می بازم.  کن

 دخترم همیشه من و دارین فرق آسمون تا رمین

 تو خود با من.  سپردم تو دست راحت خیال با رو

 و سر که ای رابطه این با … اما ، ندارم مشکلی

 قراره اگر!  دارم مشکل نیست معلوم علتش و ته

 نکن امیدوارش خودی بی ، نباشی زندگیش توی

 اونقدر دونم می و!  خواستم ازت مردونه اینو. 

 پاییز زندگی در رو خودت تکلیف که هستی مرد

 ! کنی روشن زودتر هرچه

 



 با و تر سیاست با مردی عمرم تمام در من

 خوب و.  بودم ندیده زمانی حسام از تر کیاست

 ماهرانه خیلی او.  چیست منظورش دانستم می

 زودتر هرچه خواهم می را پاییز اگر گفت من به

 بکشم را پایم خواهم نمی اگر و کنم اش رسمی

 زده زل روبرویم به خشک و شده مسخ.  بیرون

 چند داشتم نیاز.  بودم نشسته مقابلش در و بودم

 نگاهش غم عمق و هایش حرف به روز شبانه

 مرا واقعی معنای به دیده رنج پدر این.  کنم فکر

 را سال چند این حقیقتِ و.  کرد یکسان خاک با

 دور پاییز از نخواست من از او.   کوبید صورتم به

 آسیب دوری این دانست می چون ، شوم

 من از بلکه.  کند می وارد دخترش به بیشتری

 روشن و واضح را موضعم ، اما و بمانم خواست



 فقط تا بودم آمده که من اما.  بفهمانم پاییز به

 فقط که کردم می را تالشم تمام.  بمانم دوست

 نمی چرا پس ؟ شد نمی چرا پس.  بمانم دوست

.  بگویم حسام به را این سربلندی با توانستم

 ام نتوانسته دانستم می چون!  بود واضح پاسخ

 روی عاشق یک مثل هنوز چون.  کنم اش عملی

 عشق و داشتم عالقه و داشتم حساسیت پاییز

 … هنوز لعنتی از تر لعنتی منِ چون.  ورزیدم می

 ! داشتم دوستش
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 پاییز

 

 

 بردار دست لیلی و بود لیلی برادر عقدکنان مراسم

 من آخر تا واصرار اصرار و کرد اصرار آنقدر.  نبود

 قلبی رضایت اصال که آن با.  نمود راضی را



 اگر دانستم می. کردم قبول ناچار به اما نداشتم

 ناراحت کنم رد اصرار اینهمه از بعد را دعوتش

 اینهمه دلیل دانستم می خوب هرچند.  شود می

 ! اش دایی.  چیست اصرار

 

 زود. بمونم نمیتونم زیاد ولی.  میام.  لیلی باشه-

 باشه؟.  برمیگردم

 

.  کردی قبول که ممنون. برم قربونت باشه-

 می خودمون. نباش هم برگشتنت نگران

 راحت خیالشون بگو مادرت و پدر به.  رسونیمت

 . باشه

 



 داری می بر سرم از دست حاال. عزیزم ممنون-

 سرگرد که االنه برسم؟ کارام به کم یک تا

 . بزنه غر و بیاد ناظمی

 

 رسید سر مختاری سروان موقع همین در درست

. 

 . داره کارتون سرهنگ!  زمانی خانم-

 

 : گفت و خندید لیلی

 ! کنی کار تو گذاشتیم ماها اگه حاال!  بیا-

 



 صدا از بود کرده ذوق دلم و شدم بلند جایم از

 ناظمی سرگرد لحظه همین در درست!  کردنش

 . رسید راه از

 

 پاییز؟ میری داری-

 

 ! کردن احضارم سرهنگ جناب.  قربان نه-

 

 دفعات تمام مثل.  کشید هم در را هایش اخم

 . آمد می سرهنگ اسم که قبلی

 



 می صدات راه به راه هی چیه دارن؟ چکارت-

 من با باید که است پرونده مورد در اگه. کنن

 ! تو با مستقیم نه ، کنن صحبت

 

 نگاه  ، بود ایستاده خبردار حالیکه در لیلی

 :داد ادامه سرگرد.  انداخت من به معناداری

 چی دیگه ایندفعه ببینم اتاقشون بریم هم با بیا-

 ؟ شده

 

 بیشتر و بودم کرده فراموش را ذوقم دیگر  حاال

 به توانستم نمی.  بودم دو این بین تنش نگران

 می را حالت که نیا خدا رو تو" بگویم سرگرد

 در صدا به را سرهنگ اتاق در سرگرد.  "گیرد



 خود بعد.  شوم وارد کرد تعارف من به و آورد

 ی چهره.  گذاشت احترام سرهنگ به و شد وارد

 باشد معلوم که جوری نه اما.  شد درهم امیرعلی

 خیلی که من.  فهمیدم می بخوبی من هرچند. 

 ! شناختمش می خوب

 

 اومده؟ پیش موضوعی ، سرگرد بله-

 

 .  بودید فرموده احضار ، قربان-

 

 .داد باال را ابرویش تار یک سرهنگ

 رو؟ شما-



 

 که رو زمانی خانم یعنی...  پاییز.  قربان نه-

 پرونده مورد در احتماال گفتم کردین احضار

 .  هست

 

 را خودش داشت خیلی امیرعلی که دیدم می

 که بود االن وگرنه.  نتوپد او به که کرد می کنترل

 که.  دارم شخصی کار زمانی خانم با من" بگوید

 خویشتن جایش به اما. " نیست مربوط کسی به

 مافوق یک همچون ، مافوق مقام در و کرد داری

 . کرد عمل

 



 کنم نمی اذیت رو کارمندت.  نباش نگران-

 یه به مربوط که هست عکس چندتا!  سرگرد

 زمانی خانم از خواستم می ، است دیگه ی پرونده

 . بگیرم کمک اونا با رابطه در

 

 ای اجازه با بود شده راحت خیالش که سرگرد

 اشاره دست با.  بست را در و شد خارج و گفت

 : گفت و بنشینم کرد

 ! مدت بلند ماموریت یه بفرستمش وقتشه-

 

 : گفتم بود گرفته ام خنده و نشستم می درحالیکه

 ! داره گناه-



 

 . نگریست مرا غیض با و کرد تنگ را چشمانش

 ؟؟ داره گناه-

 

 را دلچسب های حساسیت آن از داشت باز

 می گذشته یاد مرا که ها همان.  داد می نشانم

 شد می چه.   کرد می آب دلم در قند و انداخت

 یک تا کردم می زیاد را داغش پیاز کم یک اگر

 ؟ شود حساس بیشتر کم

 

 من با هیچوقت.  سرهنگ خوبیه مرد اون-

 همه مقابل در من از همیشه.  نکرده بدرفتاری



.  کرده حمایت هام طرح و کارها از. کرده دفاع

 . کنین تنبیهش اینجوری نیست حقش

 

 رنگ ، تنگی همان با و بود تنگ هنوز چشمانش

 .  کشید می رخم به را برانگیزش تحسین سبز

 

 کار اینجا همچنان دادم اجازه شه نمی باورم-

 را کرده خود.  بشنوم رو حرفا این حاال که!  کنی

 بمونی دادم اجازه که حاال!  خب اما.  نیست تدبیر

 در رو دیگران بیجای های دخالت نیست قرار

 گروهتو بهتره.  کنم تحمل تو به مربوط مسایل

 . کنم عوض

 



 : گفتم آمده کش لبهایی با

 گروه این با من.  بهتره من برای گروه این اما-

 . راحتم

 

 ! ناراحتم من-

 

 در و زد دور را میزش و شد بلند میزش پشت از و

 هیبتش و صالبت برای دلم.  نشست  من مقابل

 دلم.  رفت می ضعف و غش نظامی لباس آن در

 را هایم چشم همش که بود شده پروا بی چه

 قربان و کند نگاه را سرتاپایش از کرد می مجبور

 از بیشتر تا دزدیدم را نگاهم.  برود اش صدقه



.  بود شده من ی خیره او حاال.  نکند رسوایم این

 : گفت نجواگونه و آرام

 

 خونتون توی و حجابی با اینجوری اینجا-

 تو.  گردی می من فقط جلو پروا بی اونجوری

 بین از منو فقط که من؟ با بکنی چیکار میخوای

 ! دختر دونی می خودت محرم آدم اینهمه

 

 مرز به دوباره را دلم داشت قصد حرفهایش با

 احساسی موضع از سریع اما.  برساند سقوط

 صحبت و دل و چشم افسار و کشید بیرون خود

 . گرفت دست به را هایش



  بدونم خوام می چون زدم صدات!   پاییز ببین-

 از چقدر یعنی میدونه؟ ما راجب چقدر پدرت

 شده؟ دار خبر ما بین جریانات

 

 . کردم نگاهش نگران

 چیزی پدرم شب اون سرهنگ؟ شده چیزی-

 ؟ گفت بهتون

 

 ! مردونه حرفای-

 

 به را او چه و گفته چه پدرم بگوید خواست نمی

 . است انداخته تالطم این



 

 رفتین خبر بی شما که وقتی ، راستش … خب-

 دست منم … نگران و بودن ناراحت همه …

 ، بود شده بد خیلی حالم … نداشتم بقیه از کمی

 ، نبودم خودم حال توی ، بودم بستری وقت چند

 ، کردم می صدا رو شما بیهوشی توی مدام انگار

 پدرم گفت می مارال.  بودین رفته هم شما خب

 ، کرده می پیچش سوال مدام و بوده کرده شک

 ، دادم پس رو ماهان انگشتر من که هم بعدش

 . درسته حدسیاتشون که شد مسلم قدر براشون

 

 کهنه غمی!  غم و تاثر با.  کرد می نگاهم نفوذ پر

! 



 

 گذشته چی پدرم و شما بین دونم نمی من-

 ای پیچیده شرایط براتون اگه … اما ، سرهنگ

 تمام از همیشه مثل من.  متاسفم ، اومده بوجود

 بی خودم با رابطه در پدرم کارهای و تصمیمات

 میکنه فکر که هرکاری همیشه اون.  اطالعم

 ، هست من نفع به میکنه فکر و هست تر درست

 . میده انجام من اطالعِ بی

 

 زندگی توی مرد تا دو.  داره حق!  نگرانته خب-

 حقت در نحوی به هرکدومشون که شدن وارد تو

 زندگیت توی هایی عذاب باعث و!  کردن نامردی



 کمتر برای کم سال و سن اون توی که شدن

 . میافته اتفاق کسی

 

 رفتم جلوتر کمی.  داشت غم رنگ چقدر صدایش

 و کردم پیشه پروایی بی و زدم دریا به دل. 

 بود زانویش روی که دستش روی را دستم

 . دوختم چشم هایش چشم در و گذاشتم

 

 دوتا شما.  نکنید مقایسه ماهان با خودتونو لطفا-

 ! دارید فرق هم با آسمون تا زمین

 



 حق پدرت.  دادیم عذاب بهت مون هردو ولی-

 شناسه می خوب رو مردا جنس و مرده اون.  داره

 . بکشه عذاب دخترش دیگه نخواد داره حق. 

 

 . کردم نگاهش هراسان

 … نکنه … نکنه ؟ چیه منظورتون نخواد؟؟-

 بشید؟ دور من از خواسته ازتون

 

 سر از را خود همیشگی عادت ، هایم چشم و

 و نبودنش حرف بود کافی!  باریدن.  گرفت

 چنان به لعنتی قلب این!  باشد نداشتنش

 کل که ،  چشمهایم فقط نه که افتاد می تالطمی

 ! کرد می بارانی را وجودم



 روی را دیگرش دست.  بکشم عقب خواستم

 . نداد اجازه و گذاشت دستم همان

 

 همین ببین!  بارونی اینقدر رو ها چشم این نکن-

 . اندازم می گریه به رو تو دارم من هم االن

 

 … نمیتونم دیگه … برین اگه-

 

 اینقدر خدا رو تو!  پاییز برم خوام نمی من-

 عذاب خودتو بخاطرش و نباش مساله این نگران

.  نباش نگران.  نخواست من از اینو پدرت.  نده

 یک.  کنی فراموش رو قضیه این بهتره اصال

 و شد می زده باید که بود مردونه حرفای مشت



.  داد می من به باید پدرت که بود هایی التیماتوم

 ! بود الزم

 

 پوست ، انگشتانش با داشت که نبود حواسش

 اینکار همیشه عادت به.  کرد می نوازش را دستم

 که نمیدانست و.  کرد می صحبت و کرد می را

 سرخوشی و حالوت از مرزی چه به مرا داشت

 آرام های نوازش این برای دلم چقدر!  رساند می

.  بود شده تنگ شتابی و عجله هیچ بدون و

 هدف با تنها و تنها بودی مطمئن که هایی نوازش

 آن یک.  گیرد می انجام حالت کردن خوب

 چکار دارد شد متوجه!  ایستاد حرکت از دستش

 و ، کشید عقب آرام را دستش.  کند می



 عقب این چقدر.  گذاشت دلم به را حسرتش

 از را دستم هم من.  کشت می مرا هایش کشیدن

 تبعیت به هم من.  برداشتم دیگرش دست روی

 . کشیدم عقب را دستم غرورم حفظ برای و او از

 

 ! ماموریت رم می دارم-

 

 . دواند ریشه وجودم در باز نگرانی

 دوباره؟-

 



 شدن لغو بخاطر قبلی ماموریت باشه یادت اگه-

 سه توی رزمایش.  موند باقی ناتمام رزمایش

 . برم باید و میشه برگزار آینده روز

 

 به اما.  میداد توضیح برایم داشت چرا دانم نمی

 جیب در دست!  بود خوب ، بود که علتی هر

 : گفت و آورد در کلیدی و برد شلوارش

 

 من وقتی بخوام ازت اگه حتی که دونم می-

 کنی نمی گوش حرفمو ، خونم نری تنهایی نیستم

 تصمیم همین برای.  اونجا میری و دویی می و

 ! بیایم کنار هم با که گرفتم

 



 و بردم باال خودش عادت به را ابروهایم تای یک

 منظورش و کند تفسیر را اش جمله بودم منتظر

 .  بگوید "بیاییم کنار باهم" از را

 

 سرایدار ، امین بر عالوه ، سال سه این-

 رو خونه کلید هم کوچه سر امالکی و ساختمون

 من!  دختر کردی بزرگی ریسک خیلی.  داشتن

 بخوای تو که کرد نمی خطور هم فکرم به حتی

.  بمونی اونجا رو شبا حتی و اونجا بری تنهایی

 دیروز.  نیفتاده ناگواری اتفاق که کرده کمک خدا

 حاال. جدید کلید اینم.  کردم عوض رو در قفل

 جز کس هیچ. نداره رو اونجا کلید کس هیچ دیگه



 شب نیستم وقتی اگه دیگه حاال!  تو و من …

 . راحته خیالم هم باشی اونجا تنها

 

 را لبخندم نمیتوانستم و.  کنم تشکر محجوبانه

 . کنم پنهان

 

.  میام شب چهارشنبه … من … اینکه فقط-

 … اینکه و!  نباش اونجا شب اون … لطفا

 ! جانذار… هم شخصیتو لباسای و وسایل

 

 بدجنس اویِ از نگاه زده خجالت و گزیدم لب

 ام حواله تخسی لبخند دانستم می.  دزدیدم



 خجالت ، تمام لذتِ و کیف با و است کرده

 . است نشسته تماشا به را کشیدنم

 

 سه کوچ هم من رفت ماموریت به که سرهنگ

 یک مثل.  کردم آغاز اش خانه به را ام روزه

 تمام زدودن برای جذاب ی هفته وسط مسافرت

 و دانشگاه ها صبح!  ها روزمرگی و ها خستگی

 سرهنگ ی خانه به مارال خانه ی بهانه به بعد

 برایش دلم نیست دانستم می وقتی.  رفتم می

 این به وقتی اما!  تنگ خیلی.  شد می تنگ

 نبو که اندیشیدم می موضوع

 



 می بر دیگر روز سه او و نیست طوالنی دنش

 که بود خوب چه.  گرفت می آرام کمی دلم ، گردد

 سفر آن مثل نه.  دانستم می را برگشتش تاریخ

 کار در بازگشتی دانستم نمی حتی که ساله سه

 چقدر فهمیدم می بود آمده که حاال!  نه یا هست

 فراقی همچین بودم توانسته که بودم سخت جان

 ! کنم تحمل را

 

 از قبل.   آید می امشب میدانستم و بود چهارشنبه

.  بودم بازگشته پدرم خانه به هوا شدن تاریک

 معذوریت در را او آید می وقتی خواستم نمی

 مراسم به مرا پدرم بود قرار.  دهم قرار حضورم

 چقدر که وای.  برساند لیلی برادر عقدکنان



 ای چاره هیچ اما و نداشتم را جشن ی حوصله

 بود گرفته قول من از بزور.  بودم داده قول.  نبود

 تن بر را ساتنم رنگ شیری لباس و شدم آماده. 

 را ام شیری شال و کردم مالیمی آرایش.  کردم

 جشن.  رساند جشن به مرا پدرم.  نهادم سر بر

 در دم لیلی.  میشد برگذار عروس ی خانه در

 خوشحالی با پیوستم او به وقتی.  بود منتظرم

 : گفت

 

 شدی خوشگل چقدر وای.  اومدی که ممنونم-

 . پاییز

 

 . خواهر هستم همیشه مثل که من-



 

 این و لباس این با ولی خوشگلی همیشه خوب-

  بریم بیا.  کنی بیچاره مو دایی کنم گمون ، ظاهر

 . اینا مامانم پیش

 

 کرد معرفی مادربزرگش و ها خاله و مادر به مرا و

 گفتم کم بگویم هرچه شان ی خریدارانه نگاه از. 

 اتفاق به.  شاد و سرزنده و مهربان ای خانواده. 

 . نشستیم میزی سر لیلی

 

 طبعی شوخ و مهربون فامیالی و خانواده چه-

 .داری

 



 حسابی شی جور و جفت باهاشون اگه حاال-

 وسط اون دخترو اون ببین.  میگدره خوش بهت

 صمیمیمه دوست.  خالمه دختر اون ، میده قر داره

 . بسته پشت از فامیلو ی همه دست دیگه اون. 

 

 دانستم می من و رفت می ور موبایلش با داشت

 جمال به چشمم دیگر ی لحظه چند تا است قرار

 از های برنامه این کاش.  شود روشن اش دایی

 و میشد تمام زودتر هرچه شده داده ترتیب قبل

 گشته باز سرهنگ دانستم نمی.  خانه رفتم می

 توانستم نمی ، اما و بودم نگرانش.  نه یا است

 اصال. کنم بارانش پیامک و بزنم زنگ ها قبال مثل

 از را خود چقدر.  نداشتم را جدیدش ی شماره



 بلد را اش شماره حتی که کرد می دریغ من

 . نبودم

 

 ! سالم-

 

 در که بود پوشی خوش و رعنا جوان صدای این

 بستکبالیست دایی یحتمل.  بود ایستاده مقابلم

 لبخندی پاسخش در و شدم بلند جایم از!  لیلی

 . دادم را سالمش جواب و زدم

 

 صابر علی من.  خانوم پاییز آمدید خوش خیلی-

 . ببینمتون بودم مشتاق هاست مدت و.  هستم



 

 از های نقشه تمام که بود ادب با و متین آنقدر

 را کردنش دک برای ام شده ریزی طرح قبل

 یا کنم ترش روی خواستم می.  کرد آب بر نقش

 از را او طریقی هر به یا و کنم بارش کنایه و طعنه

.  بود بسته را دستم متانتش و ادب اما.  برانم خود

 سر ، من از گرفتن اجازه با و لیلی زیاد تعارف با

 دیگری موقعیت در اگر شاید.  نشست ما میز

 فضای تمام علی امیر نام به مردی فکر و بودم

 به میتوانستم بود نکرده پر را دلم و مغز و ذهن

 زیبا و ورزشکار و هیکل خوش و رشید جوان این

 دلم من و بود آمده دیر ، نه حاال اما.  کنم فکر

 . بود بند دیگری جای



 

 با آنقدر.  کرد صحبت به شروع راحت خیلی علی

 در من داد نمی اجازه که صمیمی و گرم و ادب

.  شوم زده خجالت یا و بگیرم قرار معذوریت

 رفتار معمولی همین.  عادی و معمولی خیلی

 و ، پاکش های چشم ، نشدنش خیره ، کردنش

 خانوادگی و ذاتی صفت انگار که بودن طبع شوخ

 اوقات گاهی.  بود آمده خوش مذاقم به بود شان

 که شد می دار خنده و جالب هایش حرف اینقدر

 این مثبت ی نکته و.  نخندم نمیتوانستم واقعا

 نمی مطلب اصل سر وجه بهیچ که بود این دیدار

 بیشتر.  بودم ممنونش بابت این از من و رفت

 و ورزش و کار و کسب.  گفت می خودش راجب

 نمی من راجب که بودم ممنونش چقدر!  عالیقش



 با صحبت رسم و راه بگویم باید کل در.  پرسید

 . بود بلد خوب را خانم یک مخصوصا مهمان

 

 ی رشته و داشت سن سال هشت و بیست

 اش رشته گفت می.  بود کارگردانی اش تحصیلی

 را هردو اما ندارد اش ورزشی گرایش به ربطی

 وقت هردو برای میکند سعی دارد و دارد دوست

 اندیشه و ساخته کوتاه فیلم دو گفت می.  بگذارد

 و ام رشته راجب تنها. دارد سر در بزرگی های

 پرسید می من از ام ورزشی گرایش و دانشگاهم

.  ام شخصی زندگی و عالیقم و خودم راجب نه. 

 بود اینجا حسام بابا اگر کردم می فکر خود با

 در دعوا و جنگ دوباره و پسندید می را او حسابی



 از انکار و او از اصرار که شد می شروع ما ی خانه

 . نبود اینجا که شکر را خدا!  من

 

 از هر تا گرفت اجازه تمام زیرکی با آخر در علی

 به هم آن.  باشد  در من با پیام یا تماس با گاهی

 او و بود مشترک دانشگاهمان اینکه ی بهانه

 میتوانست و شناخت می را مان استادان از بعضی

 از یکی مورد در که یکبار.  باشد حالم کمک

 می صحبت لیسانس فوق مقطع در استادانش

 جلو نتوانستم من که زد داری خنده حرف ، کرد

.  رفت هوا به ام خنده شلیک و بگیرم را ام خنده

 قطع موسیقی که افتاد اتفاق زمانی در درست این

 صدای همراه به من ی خنده صدای و شد



 لحظه همین در درست و گشت نمودار جمعیت

 جنگلی سبز چشم جفت یک در چشمانم که بود

 . افتاد دام به غضب و پرخشم

 

.  کردند خالی سرم روی را یخ آب سطل انگار

.  شد نمی باورم.  گرایید سفیدی به صورتم رنگ

 خون به چشمان با داشت و. بود آنجا سرهنگ

 دانم نمی.  کرد می نگاه مارا فاصله آن از نشسته

 اصال نمیدانستم و کرد می نگاهمان داشت کی از

 را کس هیچ بود گفته که لیلی.  کرد می چه آنجا

 باید االن که او!  است نکرده دعوت قرارگاه از

 حال در اش خانه در و برگشته ماموریت از تازه

 از چقدر!  من خدای وای.  بود می استراحت



 کردم نگاه را خودمان میز. ترسیدم می چشمانش

 را نفر دو ما پیش وقت خیلی لیلی شدم متوجه و

 در و بود بسته یخ تنم تمام.  است گذاشته تنها

 دستم. بود گرفته راه ام پیشانی از عرق حال عین

 می صحبت تلفن با علی!  هم قلبم.  لرزید می

 اشاره و  کردم پیدا چشم با را لیلی من و کرد

 . بیاید کردم

 .پاییزجان جانم-

 

 : گفتم آرام و ایستادم کنارش در

 دعوت رو کسی قرارگاه از نگفتی تو مگه-

 نکردی؟

 



 . آره خب-

 

 اونجا؟ کیه اون پس-

 

 . کرد نگاه ، نگاهم ی اشاره مسیر به

 

 چیکار اینجا سرهنگ جناب!  بده مرگم خدا-

 چجوری ببین.  کنم غش که االنه وای ؟ میکنه

 . میکنه نگامون داره

 

 . بود ترسیده واقعا هم لیلی



 من رو خانومه اون ؟ باهاشه کیه خانومه اون-

 دوست خانومه اون.  فهمیدم حاال!  آها.  دیدم

 . عروسه صمیمی

 

 را سرهنگ میز پاچه دست خانم؟ کدام خانم؟

 می نباید را آنچه دیدم و گذراندم نظر از دوباره

 بود شیدا.  کشیدند سیخ به را قلبم انگار و.  دیدم

 فاصله با!  او به نزدیک.  بود نشسته کنارش که

 ! زیبایی همه آن با!  متری میلی چند ی

 ! نامزدشه شایدم.  پاییز زنشه احتماال-

 



 هایم شبانه کابوس.  است من دل خار او!  نه

 قلب وای!  قلبم.  هست هایم اشک دلیل.  هست

 ! ام بیچاره
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  راست و چپ در نظر و مشغول تو به جانم و دل

 

 منی منظور تو که حریفان ندانند تا

 

 

 که کشید پر سرهنگ سوی به دوباره هایم چشم

 . آمد علی صدای

 خانوم پاییز پیش دقیقه چند لطفا. جان لیلی-

 . گردم برمی االن من.  نباشن تنها تا بمون

 



 . نشستیم لیلی و من و رفت علی

 ! انگار پریده رنگت ؟ خوبه حالت پاییز-

 

 ادامه کی تا مراسم … عزیزم خوبم … من-

 ؟ داره

 

 وقتی از خوردی چیزی.  بدن شام میخوان تازه-

 ؟ گرفته حرف به تورو همش داییم یا اومدی؟

 

 . کردن تعارف.  خوردم-

 

 ؟ اومد خوشت بود؟ چطور داییم بگو-



 

 روی نگاهش اینبار.  افتاد سرهنگ به باز نگاهم

 کامل را سرش.  گفت می او به چیزی و بود شیدا

 نزدیک از را صورتش داشت و بود کرده خم

 پشت را دستش.  زد می حرف و کرد می تماشا

 در کامل شیدا جوریزکه. بود گذاشته شیدا صندای

 آورده لب بر محجوبی لبخند و بود او ی احاطه

.  کرد می نگاهش داشت زیبایی آنهمه با و بود

 باالتر این از درد.  بود سخت تحملش!  خدایا

 لب و زدم چنگ را لباسم دامن.  نداشت وجود

 نمی.  نکند فواره اشک تا گزیدم دندان زیر

 با حال عین در و بکنم دو آن از چشم توانستم

 ، غم.  گرفتند می را جانم ذره ذره انگار دیدنشان

 جای در کسی بی و پناهی بی ، تلخی ، ناامیدی



 بی و تنها منِ ، من و مینمود رخ ام چهره جای

 هیچ ، نفس تازه رقیب و یار تماشای جز ، کس

 بود گفته من به.  دهم انجام نمیتوانستم کاری

 دوستم فقط خواهد می!  باشد من با خواهد نمی

 در دم لعبتی همچین.  داشت حق خب.  باشد

 در کسی همچین.  کشید می انتظار اش خانه

 و متین و داشت دوستش که.  بود بالش و دست

 هر از و بود عاقل و بود زیبا و بود باوقار و موقر

 بنظر عالی مشترک زندگی یک تشکیل برای نظر

 در.  خواست می گریه دلم!  خدایا.  رسید می

 تنگ چقدر آن یک دلم!  اتاقش در!  آپارتمانش

 را لباسم!  نبود و بود که اویی برای!  برایش شد

 در را قلبم شد می کاش.  فشردم مشتم در بیشتر

 را اش دلتنگی چکه چکه تا!  بفشارم مشتم میان



 و بیچاره قلب این!  قلبم آه.  شود تمام و بریزد

 ! دلتنگم

.  کرد می نگاهش هنوز.  کردم نگاهش دوباره

 بر دست چرا آخر.  بود حالت همان در هنوز

 آن در شدن خیره و شدن خم از نمیداشت

 به نکند! ؟ کند فکر لبهایش به نکند ؟ زیبا صورت

 این است ممکن اینکه به! ؟ کند فکر بوسیدنش

 وقتی یک نکند! ؟ باشند داشته طعمی چه لبها

!  من خدای وای … نکند! ؟ بخواهد را بوسیدنش

 ! توانم نمی دیگر.  شده تمام طاقتم

 

 که هست جایی.  نیست خوب حالم من!  لیلی-

 ؟ باشم دور شلوغی این از و کنم استراحت کمی



 

 شد چت.  مهمون اتاق ببرمت بریم.  عزیزم آره-

 منم.  موسیقیه بلند صدای این مال دونم می یهو؟

 ! بخدا گرفتم سرسام

 

 . رسید سر علی لحظه درهمین درست

 صدای به پاییز.  ساختمون داخل میریم ما دایی-

 . شده سردرد ، داره حساسیت بلند

 

.  کرد همراهی را ما و کرد نگاهم نگرانی با علی

. کردم نگاهش چشم ی گوشه از بار آخرین برای

 به قرمز چشمان همان با.  پایید می را ما اینبار



 شیدا.  نبود کسی کنارش حاال!  نشسته خون

 .  کرد می بش و خش او با و عروس کنار بود رفته

 و من.  کرد مشایعت را ما ساختمان در تا علی

 . شدیم مهمان اتاق وارد لیلی

 استراحت و بکش دراز اینجا کم یک جان پاییز-

 زن مادر به.  کنم می صدات شام موقع.  کن

 نشه مزاحمت کسی تا اینجایی تو گم می داداشم

 ! باش راحت. 

 

 .عزیزم ممنونم باشه-

 

 می گریه عالمه یک دلم.  بست را در و رفت لیلی

 بود سخت چقدر.  کرد می درد دلم.  خواست



 که بود حاال بخدا و!  کردن تحمل را رقیب

 درک پیش سال سه در را سرهنگ میتوانستم

 اما.  کرد می تحمل چگونه را ماهان اینکه و کنم

 از هر و بود تر باز دستش و بود مرد او حداقل

 های بهانه به لگدهایش و مشت با گاهی چند

 را حرصش و افتاد می ماهان جان به مختلف

 ؟ بکنم میتوانستم چکار اما من.  کرد می خالی

 غصه و دیدن و نشستن جز!  کار هیچ دقیقا

 ! کار هیچ ، خوردن

 

 دراز کمی کاناپه روی و آوردم در را هایم کفش

 از گریه حس این و سردرد این که شاید. کشیدم

 خیره نگاه به که یادم اما. ببندد بر رخت وجودم



 می آتش دلم افتاد می رقیبم به سرهنگ ی

 کل حرارتش که گرفت می آتش جوری.  گرفت

 کاش.  کرد می دار تب و سوزاند می را وجودم

 جایی از.  کنم فرار اینجا از االن همین میتوانستم

 بی نفس!  بود پر هوا در نامهربانش نفس که

 شیدا بخاطر.  شود نزدیک توانست نمی!  وفایش

 وگرنه.  بود قرارگاه همکار که لیلی حضور بخاطر! 

 را علی سیر دل یک و بود آمده نزدیک شاید که

 کسی داشت که!  فایده چه اما.  بود زده کتک

 کم کم که. کرد می اش زندگی وارد را دیگر

 اش خصوصی حریم وارد را دیگری دختر داشت

 . کرد می

 



 . بازگشت لیلی بعد ساعت نیم حدود

 پاییز؟ بهتری-

 

 ! بهترم-

 

.  گفتم آمد خوش بهش و سرهنگ پیش رفتم-

 عروسه دوست ، نامزدش.  بود درست حدسمون

! 

 

 .  کشید تیر قلبم

 ؟ نامزدشه گفت خودش نامزدش؟-

 



 رسمیش هنوز گفت.  گفت داداشم زن!  بابا نه-

 رسمیش زودی به قراره ولی نکردن

 

 ! کنن

 

 و کرد می سقوط وحشتناکی طرز به داشت قلبم

 . رفت می دست از

 

 خانوم خیلی ولی.  نداشت حلقه هنوز دختره آخه-

 مردی عجب!  بحالش خوش ؟ نه ، بود خوشگل و

 یعنی.  بخورم حسرتشو باید واقعا.  آومده گیرش

 بده؟ مردی همچین منم به خدا میشه



 

 مردی همچین من به خدا که!  لیلی کاری کجای

 لیاقتی بی با من و!  خودش خودِ همین. بود داده

 نمیدانی تو. زدم پس را نظیر بی نعمت این تمام

 مرد این های محبت و ها مهربانی هنوز تو!  لیلی

 هنوز تو!  خوری می حسرت اینطور و ای ندیده را

 زن لطیف جنس با است بلد خوب چقدر ای ندیده

!  بخرد ناز است بلد خوب چقدر!  کند برخورد

 چه تو!  کند درک را زن یک تواند می خوب چقدر

 با و آرام های نوازش طعم که تو ؟ لیلی دانی می

 می حسرت طور واین ای نچشیده را لطافتش

.  ای نچشیده را هایش بوسه طعم که تو!  خوری

 دلم به حسرتی چه دانی نمی!  لیلی دانی نمی تو

 خاطر به چقدر دانی نمی!  زند می چنگ



.  بیزارم خود از زندگیم اشتباه انتخاب بزرگترین

 خودم های دست با خودم من!  لیلی دانی نمی

 تبعیدش سال سه و راندم خود از را مرد این

 کشیدم زجر و کشیدم دلتنگی سال سه و.  کردم

 های دست با خودم من.   شدم زنده و مردم و

 تقدیم و دادم دست از را نظیر بی مرد این خودم

 ! احمق و لعنتی منِ همین.  کردم دختر آن

 

 یه بریم.  چیدن رو شام میز.  پاییز بریم پاشو-

 . بگیری جون بخور چیزی

 

 اما.  برگردم مهمانی آن به خواست نمی دلم

.  نداشت خوبیت ماندن اتاق در هم این از بیشتر



 بازگشتم حیاط به لیلی همراه به ناچار به بنابراین

. 

 شوهرعمم با داره وایساده اونجا ، سرهنگو ببین-

 ! زنه می حرف

 

 و برازنده چقدر شلوار و کت این در!  دیدمش

 شلوارش جیب در دستش یک.  نمود می شیک

 داشت و کراواتش انتهای روی دیگر دست و بود

 بدجور وفا بی مرد این برای دلم.  کرد می صحبت

 لیلی اتفاق به و گذشتم کنارش از.  رفت می غنج

 غذای اینهمه.  افتادم راه به شام میز سمت به

 هیچکدامشان به میل من و بود میز روی متنوع

 که بود دیگری چیز به من میل.  نداشتم



 بغل یک!  ناب آغوش یک مثال!  نداشتمش

 نگاه یک حتی!  دلجویانه نوازش یک!  دلچسب

 !  بخش آرامش صدای یک!  گرم

 

 زیر مرا.  کردم نگاهش چشم ی گوشه از دوباره

 ظاهر به.  نبود زیاد من از اش فاصله.  داشت نظر

 نگاه اما و داد می گوش مرد آن های حرف به

 تا سر به نگاهی.  بود من به چشمش ی گوشه

 !  تحسین و خشم چاشنی با.  انداخت پایم

 

 و افتاد راه به شام میز سمت به مرد آن تعارف با

 حضور در حاال.  ایستاد راستم سمت در درست

 نفس.  دادم می جان داشتم هیبتش با و رنگ پر



 توامان ، اشتیاق و ترس.  بود شده تر تند هایم

 لحظه یک که جوری.  گرفت می را نفسم داشت

 به بود نزدیک دستم در بشقابِ و لرزید دستم

 العمل عکس اگر و شود واژگون مخلفاتش همراه

 به ای آبروریزی چه نبود معلوم ، نبود او موقع به

 و گذاشت بشقاب زیر را دستش.  آمد می بار

 . شد افتادنش مانع

 

 ! سالم … س-

 

 من از بود معلوم. داد سر دادن تکان با را پاسخم

 بشقاب و نهاد کناری را بشقابم.  است دلگیر

 را آن دیرینه عادت رسم به و برداشت دیگری



 پر دارم دوست دانست می که ها همان از برایم

 آرام خیلی و داد دستم به را بشقاب بعد.  کرد

 : گفت

 با هم تو.  خونه میرم شام از بعد بالفاصله من-

 ! تمام.  میای من

 

 او ای زنانه ظریف صدای لحظه همین در درست

 :داد قرار مخاطب را

  ؟ اینجایی تو امیرعلی-

 

 بودی دوستت با صحبت گرم ؟ شیدا اومدی-

 . نشدم مزاحمت



 

 .داد دستش به و برداشت را بشقاب بعد

 ! بکش غذا خودت برای بیا-

 

 از تازه و ای خسته دونم می!  امیرعلی ببخشید-

 درخواستمو کردی لطف خیلی.  اومدی ماموریت

 . کردی قبول اینجا به اومدن برای

 

 شام بعد بالفاصله خوام می نیست مشکلی اگه-

 دوست اگه تو اما.  خستم حسابی.  خونه برم

 نداره اشکالی.  دوستت پیش بمونی میتونی داری

. 



 

 دوست اگه.  میام هم من بخوای تو … اگه-

 . نمونم اینجا تنها باشی داشته

 

 بهتره کنم می فکر من ولی.  شیدا خودته میل-

 بهترین بهرحال عروس چون.  باشی  اینجا

 درسته؟ ، دوستته

 

 رفیق خواستم نمی فقط.  گی می راست تو آره-

 . باشم راه نیمه

 



 تنها برگشت موقع فقط.  نباش من نگران-

 تا بزن زنگ بهم نبود اگه.  بگیر آژانس.  برنگرد

 . دنبالت بیام

 

 میام آژانس با یا.  کنم نمی اذیت  رو تو دیگه نه-

 ! پویا داداش زنم می زنگ یا و

 

 و عزیزم هرگونه فاقد.  بود اینگونه جمالتشان

 ! ادب و احترام نهایت در!  گفتنی جانم

 

 بهترین؟ ؟ خانوم پاییز-

 



 در و گرفت قرار چپم سمت در.  بود علی صدای

 . بود پاسخم منتظر نمود می نگران حالیکه

 

 ! دیالق خر ی مرتیکه-

 

 زیر بود ایستاده راستم سمت که سرهنگ را این

 دو این وسط حاال.  شنیدم من فقط و گفت لب

 جواب در.  بودم کرده گیر بدجور و بودم ایستاده

 : گفتم علی

 

 از بعد… ولی.  بهترم بله … بهترم … من-

 . کنم استراحت بهتره.  خونه رم می دیگه شام



 

 . رسونمتون می.  راحتید هرجور باشه-

 

 : غرید می لب زیر که آمد سرهنگ صدای

 کنم لهت و بزنم جوری باید.  کنی می غلط تو-

 ! مرتیکه بدی سگ صدای که

 

 نگران.  بارید می صورتم و سر از نگرانی

 

 شنیده نگران و.  بودم احتمالی های تنش ایجاد

 . علی توسط صدایش شدن

 



 به زدم زنگ من...  نیست نیازی یعنی … نه-

 . دنبالم بیان که پدرم

 

 توی رو ایشون خودی بی.  کردید اینکارو چرا-

 . رسوندمتون می من خوب.  انداختین زحمت

 

 .  دارید لطف شما ممنونم- 

 

 گوشه اون که میز اون سر بریم بیارید تشریف-

 بیشتره هوا اونجا تره خلوت برش و دور.  هست

 . باشه بهتر حالتون برای شاید

 



 و کرد تر نزدیک من به را خود بالفاصله امیرعلی

 انگشتان میان در مخفیانه خیلی را انگشتانم

 : گفت لب زیر و کرد زنجیر اش مردانه و بزرگ

 یه حتی خوام نمی!  خوری نمی جم جات از-

 بخواد و بخوره صورتت به نگاش دیگه ی لحظه

 و پایین میارم شو فک تمام وگرنه.  کنه تماشات

 می.  کنم می خراب سرش روی رو عروسی این

 . کنم می اینکارو که دونی

 

 و لغزید می داشت انگشتانش میان در انگشتانم

 عین در و نگرانی و استرس از نمیدانستم من

 می لیلی و علی اگر وای.  کنم چه سرخوشی حال

 امشب مرد این!  دید می شیدا اگر وای!  دیدند



 چقدر امشب مرد این!  بود شده پروا بی چقدر

 به رو دلم!  کرد می رفتار پروا بی های عاشق مثل

 می شوق از وجودم و رفت می شیرین سقوطی

 به و گرفته خش صدایی با علی جواب در!  لرزید

 : گفتم سختی

 

.  میمونم لیلی منتظر … من.  بفرمایید… شما-

 . دارم کار باهاش

 

 مبادی و نکرد اصرار بیشتر که بودم علی ممنونِ

 ترک مرا و گفت ای اجازه با.  نمود رفتار آداب

 نمی رها!  نکرد رها را دستانم امیرعلی اما.  کرد

 می دستانش میان در را انگشتانم همانطور!  کرد



 به مرا همانطور و بود گرفته محکم و لغزاند

 ! داد می کشتن

 

 ؟ بشینیم بریم-

 

 . بود شیدا ظریف صدای

 انتخاب رو نزدیک میزهای همین از یکی برو-

 . میام من تا کن

 

 : گفت گوشم زیر آرام امیرعلی رفت که شیدا

 ، ورودی در از جلوتر کمی ، دیگه ساعت نیم-

 ؟ مفهومه.  نکن دیر.  منتظرتم ماشین توی



 

 پشت نگاهم.  رفت و کرد رها را دستم آرام و

 شیدا کنار و رفت که وقتی درست.  ماند سرش

 شده قفل رویشان ام زده حسرت نگاه.  نشست

 بود مفهوم خیلی!  سرهنگ جناب بود مفهوم.  بود

 من و هست هم او به حواست تو که بود مفهوم. 

 از او که بود مفهوم.  میمردم داشتم حسادت از

 بیچاره و تنها منِ و هست شاد چقدر تو با بودن

 بی حسرت این فشار زیر شدم می له داشتم

 !  نهایت

 

 اش خانواده و لیلی از صبرانه بی بعد ساعت نیم

 و بیاید علی اینکه از قبل و کردم خداحافظی



 ، باشد داشته علیکی سالم پدرم با بخواهد احیانا

 به و دادم حواله لیلی به را او از خداحافظی

 .  شدم خارج خانه از سرعت

 هست انتظارم در سنگینی استنطاق دانستم می

 ی خواسته و میل به هم آن او با بودن به اما.

 . ارزید می ، خودش

 

.  بود منتظرم اتومبیلش در بود گفته که همانطور

 فشرد پدال روی را پایش ، شدنم سوار محض به

.  کند جا از را اش شاسی مشکی اتومبیل و

 و بود آورده در را کتش.  انداختم او به نگاهی

 را کراواتش گره و بود انداخته عقب صندلی روی

 را روبرویش خشک و جدی.  بود کرده تر شل



 کُش پاییز و جذاب ژست همان با.  کرد می نگاه

 دلم من و داشت رانندگی موقع که همیشگی

 در که را اتومبیل.  رفت می ضعف و غش برایش

 شکست را سکوت باالخره انداخت اتوبان مسیر

 : گفت و

 

 ! نامزدی جشن بیای میخوای نگفتی بهم-

 

 ! بود نیومده پیش...  خب-

 

 نمی هم دیدمت نمی و نبودم اینجا من اگه البد-

 . گفتی



 

 . نداشت لزومی.  نه … خب-

 

 : گفت و برد باال را ابرویش تای یک

 

 ؟ بردی لذت اون با مصاحبت از!  اینطور که -

 

 داشت اش فشرده های دندان میان از و خشم با

 از االن!  کنایه و طعنه نهایت با.  کرد می صحبت

 کند ظاهر حفظ نمیتوانست که بود ها وقت همان

 و نزند آب به بیگدار و کند کنترل را خودش و

 همان از.  کند حفظ را اش تازه خشک ژست



 همیشگی حساس و غیرتی قالب در که ها وقت

 دیوانه و دیوانه و دیوانه مرا و رفت می فرو اش

 .کرد می ترم

 

 کی؟ با مصاحبت-

 

 ! دیالق مردک همون-

 

 عصبانی اون بخاطر االن ؟ میگین رو آقا علی-

 ؟ هستین

 



 کم کم و رفت می باال داشت کم کم صدایش

 .  شد می تر سخت و سخت برایش کردن کنترل

 

 ! دیگه چیز هزارتا و اون بخاطر-

 

 چی؟ دیگه خب-

 

 پوشیدی؟ لباسیه چه این-

 

 لباسم از دیگه خدا به!  سرهنگ!  خدایا وای-

 نمی این از تر پوشیده.  بگیرین ایراد تونید نمی

 .شد



 

 که جنسی این و!  روشن رنگ این با شد؟ نمی-

 خوشگلیای کل که افتاده تنت روی جوری ؟ داره

 نمی که ای پارچه این با.  میده نشون هیکلتو

 ! چیه اسمش دونم

 

 ! ساتن-

 

 ! همین آره-

 

 .کنین می اغراق دارین-

 



 خراش گوش صدای با روگذر پل زیر ای گوشه

 با و دوخت چشم نگاهم در و داشت نگه ترمز

 : گفت عصبانیت

 

 از مدرک!  کنم می اغراق!  هه میکنم؟ اغراق-

 این با ، دیدم اندامتو کل که منی که باالتر این

 های قسمت کدوم سال سه از بعد فهمیدم لباس

  ؟ شده تر فرم خوش و کرده تغییر اندامت

 

 اما.  دزدیدم او از را نگاهم شرمنده و گزیدم لب

 : زد می فریاد داشت تقریبا او

 



 هیزش چشمای اون با مرتیکه اون وقت اون-

 اینو چرا!  پاییز بگو.  خورد می هیکلتو کل داشت

  کنی؟ دیوونه منو که پوشیدی؟

 

 دو می اصال من ؟ سرهنگ میگین چی-

 

 میاین؟ شما نستم

 

 خودت جذب اونو که پوشیدی خاطر این به پس-

 ! کنی

 

 : گفتم عصبانی



 ! دیگه بسه-

 

 کرد سعی.  برگرداندم او از را رویم ناراحتی با و

 .  باشد تر آرام کمی

 من دونی می تو! ؟ پاییز کنی می رو اینکارار چرا-

 ! ببینه رو تو اینجوری کسی اگه میمیرم

 

 میمیرم من دانی می هم تو بگویم خواستم می

 با را او مدام و میدانی.  ببینم تو با را کسی اگر

 ! بری می ور آن و اینور خود

 

 ! کردی ول صورتت روی همینجوری هم موهات-



 

 : گفتم و برگشتم عصبانی

 میدین گیر شیدا به میدین گیر من به که اینقدر-

 ؟

 

 : گفت و کرد میخ چشمانم در را چشمانش

 دنیا این توی من که دونی می خوب خودت-

 شم نمی دیوونه اینجوری تو جز کس هیچ بخاطر

! 

 

 تغییر اش مانده ثابت و خیره نگاه حالت حاال

 بود خواستن از پر عصبانیت حین در. بود کرده



 و خواستن از پر!  نداشتن و خواستن از پر!

 روی بعد و بود چشمانم میخ نگاهش!  حسرت

 ! چشمانم دوباره بعد و صورتم تمام

 

 ی حواله آرام مشتی.  نگریست را روبرویش بعد

 بر دستی.  گفت ای لعنتی لب زیر و کرد فرمان

 تر شل را کراواتش گره و کشید گردنش پشت

 پرت عقب به و کرد باز گردنش از را آن و کرد

 کرد باز را پیراهنش دوم و اول ی دکمه بعد.  کرد

 عمیق نفس یک و کشید پایین کمی را پنجره و

 نگاهم اینکه بدون بعد.  نمود هایش ریه مهمان

 : گفت کند

 



 کنی؟ می اش رد رو یارو کی-
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 شل را کراواتش گره و کشید گردنش بر دستی

 پرت عقب به و کرد باز گردنش از را آن و کرد تر

 کرد باز را پیراهنش دوم و اول ی دکمه بعد.  کرد

 عمیق نفس یک و کشید پایین کمی را پنجره و

 نگاهم اینکه بدون بعد.  نمود هایش ریه مهمان

 : گفت کند

 

 کنی؟ می اش رد رو یارو کی-

 

 شاید. کرد نمی نگاهم سوال این پرسیدن هنگام

 همچین از.  پرسیدنش از بود شرمنده کمی

 کنارش را شیدا هنوز خودش وقتی  ای خواسته

 . داشت



 

 ! سرهنگ نکرده درخواستی من از اصال اون-

 

 از هایی رگه با.  کرد می نگاهم داشت باز حاال

 : گفت تند لحنی با و!  خشم

 

 جواب بهش خوای می اگه!  باالخره که کنه می-

 از قبل.  بکنی اینکارو االن از باید بدی منفی

 ! بشه زندگیت وارد این از بیشتر اینکه

 

 است نکرده مطرح هنوز علی دانست می خوب او

 جواب به میخواست سواالت این پرسیدن با او.



 جواب قصدم من که جواب این به.  برسد دیگری

 به را او خواستم نمی هم من.  نه یا هست منفی

 . برسانم مقصدش به ها زودی همین

 

 که کنم باز رو ای مساله باب ، من میگین یعنی-

 نکرده؟ مطرحش حتی اون

 

 یا بگیره شمارتو خواد می اگه گم می!  خیر نه-

 غلط هر یا بذاره قرار باهات یا بزنه زنگ بهت

 بگیری جلوشو االن از ، بکنه ای دیگه ی اضافه

 . بهتره

 

 : گفت و کرد نگاهم تیز بعد



 نگرفت؟ که شمارتو!  ببینم-

 

 و ، نگریستم را روبرو و بردم فرو را دهانم آب

! ؟ بدهد جواب داشت جرئت کسی چه حاال

 و شد ظاهر غیب از شاهد موقع همین در درست

 صفحه روی مخاطب اسم.  خورد زنگ ام گوشی

 سرهنگ و.  "صابر علی" گشت ظاهر گوشی ی

  "!  گرفت شمارتو" ، کرد تکرار گرانه افسوس

 شماتت های نگاه حجم زیر شد می مگر حاال

 لرز و ترس با.  گفت پاسخ را گوشی بارش

 اینکه بابت علی ، دادم جواب و برداشتم را گوشی

 را حالم و کرد عذرخواهی نشده رفتنم متوجه

 سریع و رساند را پدرم سالم و پرسید



 را گوشی.  بود دانی آداب مرد.  کرد خداحافطی

 بود عصبانی.  کردم نگاهش کردم قطع که

.  میخورد حرص داشت.  بود کالفه. بود ناراحت.

 ! امد برنمی دستش از کاری هیچ اما

 

 حالت و زنه می زنگ بعد ، نکرده مطرح میگی-

 نکشیده؟ ساعت یک به هنوز اونم پرسه؟ می رو

 

 تنگی نفس.  بود شده بد حالم واقعا… آخه-

 ! حتما شده نگران خب.  بودم گرفته

 

 . کرد نگاهم تندی



 بشه خودش ناموس نگران!  کرده بیخود-

 ! مرتیکه

 

 : گفت و کشید پوفی بعد

 ؟ بود شده بد حالت چرا-

 

 گونه آن داشتی وقتی دانی نمی چرا؟ دانی نمی

 سرازیر دلم به دردی چه کردی می نگاهش خیره

 شده صورتش ی خیره وقتی دانی نمی کردی؟

 دانی نمی ؟ ریختی فرو سرم بر آواری چه بودی

 نصیبم عدابی چه آوری می خود همراه را او وقتی

 ؟ کنی می

 



 ! همینجوری-

 

 ؟ امشب ننوشیدی که چیزی-

 

 : گفتم باغیض

 !! سرهنگ-

 

 موهای در را انگشتانش.  کشید ای کالفه پوف باز

 بغل ی شیشه از بعد.  کرد فرو لختش و صاف

!  خدایا.  کشید عمیقی نفس و نگریست را بیرون

 سرکش دل این با باید!  خواستش می دلم چقدر

  ؟ کردم می چکار



 روی.  بود مانده ثابت رخش نیم روی نگاهم

 و تراش خوش گردن روی!  لبش و گونه و چشم

 و عضالنی بازوهای روی!  اش مردانه درشتِ

 می.  بود من آرامگاه زمانی که ستبرش ی سینه

 مرد این با بودن میشد ؟ نداشت را مرد این شد

 !؟ نَمُرد و داد دست از را او بعد و کرد تجربه را

 

 اندام روی نگاهم که مرا نگاهش با ناگهان

 یک در بعد.  کرد غافلگیر چرخید می اش مردانه

 در بودم گذاشته پایم روی که را دستم حرکت

 : گفت و کرد نگاهم و گرفت دست

!   کنم قانع خودمو تونم نمی من!  پاییز ببین-

 ! بدم هرکسی دست رو تو تونم نمی



 

 عصبی و کشیدم بیرون دستش زیر از را دستم

 : گفتم

 پاییزت به ناکسی و هرکس نذار!  نده خوب-

 کس هیچ اسم دختر یه وقتی.  باشه داشته چشم

 ! دیگه میشه همین نباشه روش

 

 : گفت من از تر عصبی

 دیگه.  میگیری قلم رو مرتیکه این دور بهرحال-

 ؟ مفهومه.  نمیدی جواب تلفنشو.  بینیش نمی

 



 یه ؟ بکنم اینکارو باید چرا.  نیست مفهوم نه-

 مرد باید چرا که بدین من به دلیل یه فقط ، دلیل

 محو زندگیم از دلیلی هیچ بی رو خوبی این به

 ؟ کنم

 

 و قرمزتر حاال که خشمش از پر چشمان

 و کرد قفل چشمانم در را بود شده تر برافروخته

 : گفت

 محوش زمین رو از خودم نکنی اینکارو اگه چون-

 ی کرده از خر مثل که کنم می کاری.   کنم می

 ! بشه پشیمون خودش

 

 . کشیدم ای کالفه پوف



 !؟ داره گناهی چه بیچاره اون-

 

 قصد هرکسی.  کرده رو قصدتو که اینه گناهش-

 ذره یه حتی هرکسی!  گناهکاره کنه  رو تو داشتن

 ، تو با شدن یکی فکر ، کنه رو تو به رسیدن فکر

 اون که هرکسی!  گناهکاره ، تو داشتن فکر

 ! گناهکاره کنه نگاهت خریدارانه جوری

 

 : گفتم مغموم و ناراحت

 دیگه بهرحال!  سرهنگ خواهی خود خیلی-

 منو لطفا.  بدم ادامه رو بحث این نمیخوام

 عذاب کافی ی اندازه به امشب.  خونه برسونین

 ! شده پر پیمونم دیگه.  کشیدم



 

 ؟ تمومه مردک این جریان پس خب-

 

 

 مستقیم.  نمیکنن مطرح من با دومرتبه که اونا-

 این تو من.  شن می صحبت وارد پدرم با

 

 با شهروز مخصوصا ها قبلی سر اونقدر ، سال سه

 ندارم جنگیدن برای نایی دیگه که جنگیدم پدرم

 امیدی دیگه واقع در و. نمونده برام توانی دیگه. 

 ! بجنگم بخوام بخاطرش که نمونده برام

 



 تمام که او کرد می درک خوب را کالمم ی طعنه

.  بود کشانده نابودی مرز به یکباره به را امیدهایم

 : گفت و کرد نگاهم غمگین حال این با

 ! پاییز باشیم باهم نمیتونیم دیگه ما-

 

 کردن رفتار دوگانه این با کرد می ام عصبی چقدر

 با و شدم خیز نیم که نبود خودم دست.  هایش

 سینه تخت به قدرتم تمام با و محکم دوبار خشم

 :گفتم و کوبیدم مشت اش

 ؟ معرفت بی کنی می هواییم بار هر چرا پس-

 ! ؟ نامرد دارم طاقت چقدر من مگه

 



 را ها مشت آن انگار.  نگرفت را هایم مشت جلو

 عقب سرخورده من اما.  دانست می خود حق

 : گفتم آرام و نشستم سرجایم و کشیدم

 ! متنفرم ازت-

 

.  کرد حرکت به شروع و زد صداداری زهرخند

 : کردم تکرار تر بلند

 ! متنفرم ازت-

 

 بر دارد کلماتم دانستم می و کرد نمی نگاهم

 بازوی جان به مشت با.  شود می آوار سرش

 عکس!  بود گرفته ام گریه.  افتادم راستش



 بر مشت و زدم می جیغ.  داد نمی نشان العملی

 : زدم می فریاد و کوبیدم می بازویش

 

 … متنفرم ازت!  متنفرم ازت!  متنفرم ازت-

 کنم چیکار!  دارم دوستت!  لعنتی دارم دوستت

 تونم نمی که کنم چیکار!  دارم دوستت که

 اگه شم می دیوونه که کنم چیکار!  کنم فراموشت

 نگاه دیگه کس به اگه!  ببینم دیگه کس با رو تو

 اگه!  کنی امیدوار رو دیگه کس اگه!  کنی

 به دیگه کس بوسیدن و کردن بغل هوای…

 ! بزنه سرت

 



 مثل.  بود شگفتی از پر برایم همیشه مثل او و

.  بود محشر همیشه مثل. بود کننده دیوانه همیشه

 و کرد متوقف را اتومبیل ناگهان که وقتی هم آن

 تا ، تعلل ای ذره بدون ، برگرد برو بی ، بالفاصله

 اتومبیل فرمان از را اش صندلی شد می که جایی

 را پهلوهایم طرف دو ، حرکت یک با و داد فاصله

 روی و کرد بلند صندلی روی از مرا و گرفت

.  کشید آغوشم در مهربانانه چه و نشاند پایش

 خواست می انگار که کشید آغوشم در جوری

 در.  بزداید را هایش دلتنگی و هایم دلتنگی تمام

 صدا بی حاال و بودم شده مچاله آغوشش میان

 این برای دلم چقدر!  خدایا.  ریختم می اشک

.  داشتم را حسرتش چقدر.  بود تنگ آغوش

 بوی و بودم گذاشته اش سینه روی بر را سرم



 وار دیوانه تپش صدای.  کرد می مستم تنش

 ی سینه لمس. کرد می ام دیوانه ، قلبش

 اینگونه نه. کرد می خودم بی خود از ستبرش

  به دفعاتِ در اینقدر که حاال!  خواستم نمی

 که حاال ، ورزید می خساست ، کشیدنم آغوش

 حاال ، بود کرده نصیبم را آغوشش مدتها از بعد

 این از مرا دوباره زمانی چه دیگر نبود معلوم که

 نمی اینگونه ، ساخت می مند بهره مردانه آغوش

 !  خواستم

 

 چشمان درحالیکه و دادم فاصله او از را خود کمی

 بودم دوخته زمردینش سبز نگاه به را اشکم از پر



 پیراهنش باز ی دکمه اولین روی را دستم

 : گفت نجواگونه و هراسان.  گذاشتم

 ! پاییز کنی می چیکار-

 

 و بشنوم را صدایش التماس خواستم نمی

.  بود بار یک همین.  ببینم را نگاهش مخالفت

 باز را همه و سومی و دومی!  یکبار همین فقط

 اش برهنه آغوش در را خودم معطلی بی و کردم

 ، کردم جمع شکمم توی را پاهایم.  کردم مچاله

 را هایم چشم و گذاشتم اش سینه روی را سرم

 : گفتم و نهادم برهم

 



 خواهش!  بمونم همینجوری صبح تا بذار لطفا-

 ! شب یک همین فقط!  کنم می

 

 گونه رقص نوازش و قلبش تپش آرام صدای با و

 خواب ترین آرام موهایم روی بر انگشتانش ی

 . کردم تجربه را دنیا

 

 

**** 

 

 امیرعلی

 



 

 وحشت و هراسان کرد باز را دکمه اولین وقتی

 همینجوری من!  دختر آخر!  کردم نگاهش زده

 را تو که کنم می کنترل را خود سختی به هم

 چه این!  کنم فراموش را لبهایت و نکنم لمس

 به مرا داری خویشتن اینقدر!  نکن! ؟ کاریست

 ! نگیر بازی

 

 کارش مانع و بگیرم را دستانش مچ خواستم

 می زبانه وجودم در که سرکشی میل اما.  شوم

 چشمان در که نهایتی بی های خواستن و کشید

 می.  کرد می منع کار این از مرا بود پاییزم

 خواهد می دانستم نمی!  خواستم می!  خواست



 دستش به را خود.  رود پیش کجا تا و کند چکار

 فقط!  گفت می راست!  میل کمال با.  سپردم

 همه فردا!  امشب همین فقط!  بود امشب همین

 به نو از فردا.  گشت می بر سابق روال به چیز

 می دور و کردم می عمل زمانی حسام حرفهای

 ! بود شب یک همین فقط.  شدم

 

 خود در را پاهایش ، کرد باز که را ام دکمه آخرین

 را سرش.  داد جای آغوشم در را خود و کرد جمع

 تا بگذارم گفت و گذاشت ام برهنه ی سینه روی

 توقعش کم قلب!  همین.  بخوابد همینطور صبح

 خدایا!  بود راضی هم من داشتن از قدر همین به

 چقدر.  آمد بدم خودم از لحظه آن در چقدر! 



 دخترک این حق در را نامردی کردم احساس

 خواستم می چقدر.  ام کرده ادا کمال و تمام بینوا

 دیگر که ببوسم آنقدر را لبهایش و کنم بلندش

 می چقدر!  نماند کداممان هیچ در رمقی و توان

 این با.  کنم باران بوسه را بدنش تمام خواستم

 و نرمی این با!  دلنشین بوی این با!  زیبایی همه

 ساتن لباس این با!  جذابیت اینهمه و لطافت

 به کننده دیوانه را اندامش های زیبایی که براق

 آغو در ، کشید می رخم

 

! ؟ کرد کنترل را خود میشد دیگر مگر و ، بود شم

!  ببوسمش خواستم می واقعا!  ببوسمش خواستم

 اما.  نداشتم داری خویشتن توان و تاب دیگر



 خواب از نشان منظمش و عمیق های نفس

 به.  رفت خواب به زودی همین به. داد رفتنش

 با زودی همین به.  گرفت آرام زودی همین

 مردِ این آغوشِ در تمام خاطرِ اطمینان و آرامش

 بشکل ، اعتمادش همین و.  رفت خواب به تنها

 بی مرز تا برایم را خواستنش ای کننده دیوانه

 خواسته تمام روی پا پس.  کشاند می نهایت

 ام مردانه جنسی تمایالت و شهوانی های

 و. کردم اکتفا موهایش نوازش به و ام گذاشته

 جای جای بر صبح خود تا که ریزی های بوسه

 ثانیه یک حتی خواستم نمی.  کاشتم موهایش

 آغوشم در که را زیبایی همه این دیدن و بخوابم

 به گرفتم نمی را خود جلو اگر و بود شده مچاله



 دست از ، کنم چپش ی لقمه یک میشد راحتی

 . دهم

 

 کم کم و خورد تکان کمی که بود صبح دمهای دم

 ابتدا همان از چشمانم.  کرد باز را هایش چشم

 باال را صورتش.  بود شده میخ صورتش روی

 فاصله صورتم با صورتش. کرد نگاهم و گرفت

 کرد نگاه خواستنم از پر چشمای به.  نداشت ای

.  آمد دستش مکان و زمان موقعیت کم کم و

 چقدر که وای.  بود خواب خمار هنوز چشمانش

 توانستم می که بود جوری صورتش!  بود جذاب

 هایش چشم از صبحگاهی سریع ی بوسه یک

 طولش را ناز حالتِ آن بیشتر کمی اگر و.  بگیرم



 چشم اما.  دادم نمی امان را لبهایش حتی داد می

 را خودش داشت حالیکه در و!  گزید لب و دزدید

 : گفت زده خجالت کرد می بلند من روی از

 

 دیشب.  خوام می معذرت!  سرهنگ ببخشید-

… 

 

 نیست خواهی معذرت به نیازی. هیششششش-

! 

 

 بلند نگذارم شد می کاش.  شد بلند پایم روی از

 شد نمی اما.  ماند می همانطور ابد تا کاش.  شود

 از دیشب ی عاشقانه خماری!  داشت نگهش



 االن ی کننده دیوانه خماری و بود پریده سرش

.  نشست اش صندلی روی.  کرد نمی درک مرا

 : گفتم و زدم لبخندی

 ! بخیر صبح.  ماهت بروی سالم-

 

 . کرد نگاهم هراسان ناگهان

 صبح داره!  بده مرگم خدا ؟ شده صبح! ؟ صبح-

 بدم چی رو اونا جواب!  مامانم بابا وای ای.  میشه

 و نشدن بیدار تا بریم.  سرهنگ بریم خدا رو تو. 

 نیست تهران هم مارال.  ندیدن منو خالی جای

 .اونجا رفتم بگم

 

 :گفتم و خندیدم



 ! مارال بیچاره-

 

.  دادم تکانش کمی. بود شده خشک دستم

 . کرد نگاهم شرمنده

 ! ببخشید-

 

 . پاشیدم برویش لبخندی

 ! شدنا خشک این از باشه تا-

 

.  کرد خانه لبانش روی محوی لبخند.  گزید لب

 لبخندی.  کرد می رو و زیر را دنیایم که لبخندی

 حاکی که لبخندی.  برد می فنا به را دینم و دل که



 دادم می اجازه اگر وای.  بود رضایتش از

 می دیوانگی هم پای به پا اگر وای!  کند دیوانگی

 !  وای!  کردیم

 

 . رسیدیم شان خانه جلو

.  بزن زنگ بهم.  باال بری که مونم می منتظر-

 ! نگرانم

 سه که همون.  بزنم زنگ شماره کدوم به خب-

 بود؟ خاموش تمام سال

 

 . کرد ریش را دلم اش جمله ی گزنده و تلخ طعم

 ! بیفته شمارم تا میگیرم تماس خطت با االن-



 

 دقیقه ده.  آهسته و آرام.  رفت و کرد خداحافظی

 . خورد زنگ موبایلم بعد

 ! شد انجام موفقیت با عملیات.  سرهنگ سالم-

 

 سال و سن این با رو من.  ببین وخدا تور-

 ! کردی خودت جرم شریک

 

 همون از درست. سرهنگ مجرمی وقته خیلی تو-

 ! کردی عاشقم که وقتی

 



 با کرد می چه!  سکوت و سکوت و بود سکوت و

 ! من تاب بی دل
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 برای را خودم داشتم و بود شب شنبه پنح

 برنامه قبل از مادرجان که خاله ی خانه مهمانی

 نمیخواستم.  کردم می آماده بود ریخته را اش

 فکر اینها خاله نمیخواستم.  بزنم رسمی تیپ

 دارد خاصی دلیل مان حضور و هست خبری کنند

 جین شلوار یک و زدم تن را اسپورتم تیشرت.  

 ساعت ستِ کشوِ در داشتم. پوشیدم آبی اسپرت

 می انتخاب ساعتی ، اسپرت تیپ این برای ،

 ورق یک  شبیه رنگی ای نقره ی بسته که کردم

 در دارو ورق یک.  کرد جلب را توجهم قرص

 هم آن ؟ کرد می چه ها ساعت قرارگرفتن محل

 .  باشد شده مخفی انگار که ای گونه به



 

 براندازش و کشیدم بیرون کشو از را قرص ورق

 نام.  بود پیش دوسال آن انقصای تاریخ.  کردم

 بوی اما.  شناختم نمی و بود عجیب دارو

.  رسید نمی مشامم به ماجرا این از خوشایندی

 در را دارو نام و رفتم موبایلم سراغ به سرعت به

 داد نشانم که ای نتیجه و...  کردم سرچ اینترنت

 !  کشید آتش به را دنیایم

 ام هستی و وجود تمام بلکه ، نه تنها که قلبم

 امکان این.  کردم نمی باور!  خدایا.  کرد سقوط

 نوشته اینترنت جستجوی ی نتیجه در.  نداشت

 : بود

 "جنین سقط داروی"



 

 یک با.  بود زهرمار برایم مهمانی شب آن تمام

 تشر بار چند امین!  خوردم شد نمی هم عسل من

 ناسالمتی.  هست ای قیافه و ظاهر چه این که زد

 خاله شوهر  حرمت به حداقل ، مهمانی ایم آمده

 ظاهر حفظ کمی گذشته ازش سالی و سن که

 .کن

 هزاران شدم می دیوانه داشتم ، توانستم نمی

 می متالشی را مغزم داشت جورواجور فکر هزار

 نمیتوانستم.  افتاد می کار از داشت قلبم.  کرد

 ناگوار اتفاق این از وحشتناک و عظیم حجم این

 . کنم هضم را

 



 امیرعلی که افتاده اتفاقی گفت می مادرم به خاله

 بیچاره جان خانم ؟ است پکر و ناراحت اینقدر

 پاییز فکر در من و!  کند جمعش چطور بود مانده

 باشد داشته قضیه این با بود ممکن که ی و بودم

 این نداشت امکان!  ام پاک پاییز وای!  پاییزم. 

 اندازه این تا نداشت امکان!  باشد او مال دارو

 اویِ به حد این تا نداشت امکان!  باشد رفته جلو

 اش نتیجه که باشد داده پیشروی ی اجازه کثافت

 !؟؟ داشت امکان یعنی!  من خدای وای …

 

 را خود و بنشینم و کنم تحمل توانستم نمی دیگر

 و بود گرفته گُر وجودم تمام!  بزنم نفهمیدن به

 داشتم.  کردم می تنگی نفس و خفگی احساس



 بلند ناگهان.  سوختم می خودم غیرت آتش در

 رفتن قصد و کردم عذرخواهی همگی از و شدم

  کردم

 

 ؟ شدی بلند ؟چرا مادر کجا-

 

 ؟ افتاده ؟اتفاقی خاله شده چیزی-

 

 فوری کار یه … برم باید … بله یعنی … نه-

 ! اومده پیش

 



 نمیدانست شرمندگی از جان خانم درحالیکه

 : گفت خاله به رو کند جمع را ماجرا این چطور

 

 خبر بهش دفعه یه.  نداره روز و شب ام بچه-

 یه رفت می ماموریت که قبال.  بره باید و دن می

 ! دیگه جور یه االنم ، لرزید می بدنمون و تن جور

 

 مردم کار از گره.  جان خاله بده قوت بهت خدا-

 ! کنین می باز

 

 : گفت خاله شوهر

 ! نمون ما معطل.  پسرم برو-



 

 همگی از و کردم عذرخواهی خاله و او از

 . کرد ام بدرقه شیدا.  کردم خداحافظی

 شرایط کنی درک امیدوارم.  جان شیدا ببخشید-

 ! منو

 

 فقط!  حرفیه چه این.  کنم می خواهش-

 و ما از شدن خسته بخاطر واقعا رفتنت امیدوارم

 . نباشه جمع این

 

 ندهد نشان خواست می که هرچقدر.  بود ناراحت

 : گفتم و زدم برویش لبخندی.  توانست نمی باز



.  کنی می شرمندم که نگو اینجوری لطفا-

 جمع این و تو به ربطی هیچ رفتنم باش مطمئن

 .  نداره

 

 : گفت و زد لبخندی

 حساس کم یک من که ببخش.  همینطوره حتما-

 .  شدم

 

 . شرمندم من.  داری حق-

 

 لبخند و نشست هایش گونه روی شرم کمی

 هرچقدر ، بود زیبا که هرچقدر اما.  زد محجوبی



 تمام من ، بود عالی که هرچقدر ، بود محجوب که

 هم حاال و!  بود پاییز درگیر وجودم و ذکر و فکر

 قتل به مرا داشت که لعنتی جدید درگیری این

 .  رساند می

 

.  خورد می را خونم خون.   شدم اتومبیلم سوار

 تا آوردم نمی در را قضیه توی و ته امشب اگر

 صدای.  زدم زنگ سینا به.  شدم می دیوانه صبح

 .  بود کرده نگرانش پریشانم

 کردی نگرانم ؟ شده چیزی.  امیرعلی باشه خیر-

! 

 



 بگو مارال به.  بکنی برام کاری یه باید سینا-

 بیاد امشب همین بگه و پاییز به بزنه زنگ

 پدرمادرش برای بهونه یه مارال بگو.  خونتون

 خوب حالش یا و تنهاست اینکه مثال کنه جور

 پاییزو امشب میخوام فقط.  حرفا این از و نیست

 . ببینم

 

!  میکنی نگرانم داری ؟ امیرعلی شده چی-

 ؟ افتاده اتفاقی

 

. بگم پاییز خود به باید فقط که بد اتفاق یه آره-

 وقت این نذار.  دنبالش برو تونی می اگه!  سینا

 بیارش و برو.  بیاد بیرون خونه از تنها شب



 میام سریع بعدش و خونم میرم من!  خونتون

 .باش زود فقط. اونجا

 

 و دنبالش رم می خودم.  باش آروم!  پسر باشه-

 . میارمش

 

 راه به خانه سمت به و کردم خداحافظی سینا از

 و حس همان دوباره که میدانستم دقیقا.  افتادم

 به داشت پیش سال سه های دیوانگی و حال

!  شدت همان با!  کیفیت همان با.  آمد می سراغم

 خ دست.  بکنم توانستم نمی کاریش اما

 



 می هم به دنیایم میشد که پاییز حرفِ.  نبود ودم

 معنی بی هایم منطق و معادالت تمام و ریخت

 این قابلیت حتی شد می که پاییز حرف!  شد می

 پاییز حرف!  بکشم آتش به را دنیا که داشتم را

 ، آینده و حال و گذشته در بدجور دلم شد می که

 پاییز حرف!  کرد می گیر زمان داالن هزار این در

 و عاقل نادرشاهی سرهنگ من دیگر شد می که

 و عاشق پسر شدم می.  نبودم ساله چهل منطقی

 اش حالی منطق نه که ای ساله بیست ی دیوانه

 ! فکر نه و عقل نه بود

 

 سرسام سرعت با و برداشتم خانه از را دارو

 رسیدم وقتی.  راندم سینا ی خانه سمت به آوری



 ی قیافه آن با که مرا مارال.  بود نیامده هنوز سینا

 که شد دار خبر شصتش دید پریشان و درهم

 و  شد تشدید نگرانیش.  است افتاده بدی اتفاق

 : پرسید

 شاید!  سرهنگ شده چی بگین من به خدا رو تو-

 خوشی و خیر با رو مساله تا کنم کمک بتونم

 . بدیم فیصله

 

 نمیتونه کس هیچ!  مارال تونی نمی!  تونی نمی-

 ! تونه نمی کس هیچ اعترافاتش و پاییز جز. 

 

 منو داری ؟ چی به اعتراف!  من خدای! ؟ اعتراف-

 االن شما!  ببینید!  سرهنگ نگرانی از کشی می



 با اگه.  باشین آروم خورده یه!  هستین عصبانی

 رو بیچاره دختر کنین برخورد پاییز با روحیه این

 بهم.  کنم کمک من بذارین.  دین می سکته

  ؟ شده چی بگین

 

 پاییز و سینا و چرخید قفل در کلید موقع همین در

 پریشانم حال و من دیدن با پاییز.  شدند وارد

 دلهره و ترس با.  شد می روح قبض داشت

 : پرسید

 

 شده چی ؟ خوبه حالتون … سرهنگ … سالم-

 ؟

 



 : گفتم مارال به رو

 ؟ کنم صحبت باهاش خصوصی تونم می-

 

 کرد اشاره مهمان اتاق به و داد تکان سری مارال

. 

 . مهمان اتاق توی برید-

 

 می آتش به را دنیا داشت که اخمی با و تندی به

 راه که کردم اشاره پاییز به اشاره سر با کشید

 راه به اتاق سمت به پریشان و نگران.  بیفتد

 مقابل در و افتادم راه به دنبالش به.  افتاد

 وارد او سر پشت مارال و سینا نگران چشمان



 نگاهم وحشت با.  کردم قفل را در و شدم اتاق

 . کرد

 ! دلشوره از مردم ؟ سرهنگ شده چی-

 

 مرا و نشست اتاق ی نفره یک تخت ی گوشه و

 را دستانم و بودم ایستاده مقابلش در.  نگریست

 نفس چند هم سر پشت داشتم.  بودم زده کمر به

 با و نزنم فریاد سرش بر تا کشیدم می عمیق

 . کنم صحبت آرامش

 جواب سوالم به صریح و دقیق خیلی لطفا پاییز-

 کی ، نبودم من که سالی سه این تمام توی.  بده

 ؟ کرده می آمد و رفت من ی خونه به

 



 اینکه مثل گاهی از هر البته و!  من خب … خب-

 .زده می سر هم برادرتون

 

 آمد و رفت ای دیگه کس ؟ چی امین و تو جز-

 ؟ نداشته

 

 . نه-

 

 باید یا کنم پیدا خونه توی وسایلی هر من پس-

 ؟ درسته.  امین یا ، تو یا ، باشه خودم مال

 



 تکان سر تایید ی نشانه به و کرد نگاهم نگران

 در و کشیدم بیرون جیبم از را فلزی ورق.  داد

 نفس درحالیکه.  انداختم تخت روی مقابلش

 وضوح به عصبانیت و شد می تر تند داشت هایم

 : گفتم کرد می غلبه من بر داشت

 ؟ پاییز کیه مال این-

 

 از بعد. کرد نگاهش تعجب با و برداشت را دارو

 زردی به وضوح به صورتش رنگ ثانیه چند

 بود شناخته را دارو.  کرد نگاهم ترسیده و گرایید

! 

 



 مدتها کسی انگار.  کردم پیدا ساعتام بین اینو-

 هم بعد.  کرده قایمش و اونجا چپونده اونو پیش

 .  رفته یادش

 

 هراسان درحالیکه و  شد بلند جایش از ترسیده

 : گفت و گرفت مقابلم در را دارو کرد می نگاهم

 ! نیست من… مال … این… دونم نمی… من-

 

 غریدم هایم دندان میان از ، نهایت بی خشمی با

: 

 سقط داروی ما!  دیگه البد امینه یا من مال پس-

 سقط بچه خواستیم می ما حتما.  کردیم مصرف

 . کنیم



 

 و بود نشسته خون به چقدر چشمانم نمیدانم

 که بود برافروخته و ملتهب چقدر ام چهره

 توان که جوری.  بود ترسانده حسابی را دخترک

 مچ از را اش شده دراز دست.  نداشت زدن حرف

 از.  کوبیدم دیوار تخت به محکم را او و گرفتم

 هایش چشم و گفت آخی دیوار با برخورد شدت

 جلو توانست می کسی مگر اما.  فشرد هم بر را

 اش چانه و ایستادم مقابلش در! ؟ باشد من دار

 ! چرخاندم خودم سمت به فشار با را

 



 ی خونه توی چرا و چیه کوفتی داروی این بگو-

 کار و نشدم دیوونه این از بیشتر تا بگو ؟ منه

 ؟ ندادم دستت

 

 : گفت لرزان صدایی با و ترسیده

 ! نیست من مال بخدا!  امیرعلی کن ولم-

 

 : زدم فریاد

 ؟ کیه مال پس!  بگو بهم راستشو-

 

 فریاد از و شد سرازیر چشمانش از اشک

 . کرد وحشت ام ناگهانی



 ! کنی می اذیتم داری!  کن ولم خدا رو تو-

 

 شدت هرلحظه و بود گرفته را وجودم تمام خشم

 را او و کشیدم چنگ به را بازوهایش.  گرفت می

 : زدم فریاد باز و کوبیدم دیوار به محکم دوباره

 

 تعجب.  شناختی رو دارو تو!  گی می دروغ-

 دارو این بگو!  پاییز بگو!  ترسیدی فقط!  نکردی

 ؟ کیه مال

 

 سالح تنها.  گرفت صورتش مقابل را دستانش

 ! تنها ی بیچاره دخترکِ.  بود همین اش دفاعی



 التماس و زد می فریاد و کوبید می در به مارال

 : کرد می

 دختر کشتی!  کن باز.  سرهنگ درو این کن باز-

 باز میگم ؟ آوردی گیر زبون بی مگه.  رو مردم

 ! رو لعنتی این کن

 

 و سینا صدای و مارال تقالی به توجه بی من و

 خشم های شعله از وجودم تمام ، پاییز های گریه

 کشید می زبانه

 

 در. کردم پرت تخت روی و کندم دیوار از را او. 

 های دیوانه مثل و نشستم تخت روی مقابلش

 : گفتم و کردم نگاهش کرده پاره زنجیر



 پاییز؟ بوده تو مال!  لعنتی بده جواب ؟ توئه مال-

 

 سرش بر.  کرد می گریه فقط و گفت نمی هیچ

 : کشیدم نعره

 زاده حروم اون کار ؟ آره ؟ لعنتی بوده تو مال-

 ؟ است

 

 کشید جیغ و کوبید ام سینه تخت به دست کف با

: 

 از منو که تو!  کن ولم!  بردار سرم از دست-

 فرقی چه برات دیگه.  بیرون انداختی زندگیت

 که تو ؟ باشه آورده من سر بالیی چه کی میکنه

 بار یک حتی و کردی رها منو سال سه این تمام



 نداری حق پس!  زنده یا است مرده نپرسیدی

 می ، بکشی استنطاق به منو سال سه اون بابت

 ؟ فهمی

 

 : زدم فریاد او از تر بلند

 حق!  نداری حق!  فهمم نمی!  فهمم نمی نه-

 می!  کرد غلط اون!  کردی غلط تو!  نداشتی

 ! کشمش می بخدا!  کشمش می!  کشمش

 

 میان را سرش.  کشیدم می فریاد وار دیوانه

 شدیدی های تکان میان در و بود گرفته دستانش

 گریست می فقط کردم می وارد او بازوهای به که

 کرد می التماس و کرد می گریه در پشت مارال. 



 می من از و زد می فریاد سینا.  کنم باز را در

 دیوانه همچون من و.  کنم رها را پاییز خواست

.  کشیدم می استنطاق و مواخذه به را پاییز ها

 به بدجور حاال.  نداشت دم و شاخ که دیوانگی

 چنگال با را وجودم تمام و بود آمده من سراغ

 کسی تنها و!  بود کرده تسخیر قدرتمندش های

 جنون و دیوانگی این از داشت وسط این که

 بس و بود پاییز کشید می عذاب و دید می آسیب

 گناه بی دانستم نمی که ای بیچاره دختر این! 

 نزدیک او به کمی که هربار که!  گناهکار یا هست

 شد می باعث لعنتی اتفاق یک باز ، شدم می تر

 یاد از خواستم می که هایی شبهه و شک تمام

 قدرت و حدّت و شدت با دومرتبه ببرم خود

 از بیشتر مرا و.  گردند سرازیر وجودم به بیشتری



 گیر نداشتنش و داشتن لعنتیِ دوراهی سر بر قبل

 ! بیندازند
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 خودم بارها و بارها دوری سال سه آن در آنکه با

 سراغ به حتما روز آن او که بودم کرده قانع را

 که بود چیزی ، دلم ته اما ، است رفته ماهان

 این با االن اما.  بدانم او آن از را پاییز نمیگذاشت

 را ذهنم ته حتی نمیتوانستم دیگر ، عینی مدرک

 به پنهانم امیدهای تمام انگار.  دارم نگه امیدوار

 من و.  بود شده خاموش و بود رفته بین از یکباره

 !  بودم گذاشته جنون به سر

 

 کرده ول تمام سال سه را او.  گفت می راست

 از را پایش بودم خواسته بازگشت از بعد و بودم



 این ؟ بود مرگم چه پس.  بیرون بکشد زندگیم

 گفت می چه وسط این ام نقیض و ضد های رفتار

 وابستگی از را خود توانستم نمی لعنتی منِ چرا ؟

 ذره ذره داشتم چرا ؟ کنم جدا و بکنم تعلقاتم و

 کردم می آب را تنش گوشت و دادم می عذابش

 می دیوانگی و جنون ی ورطه به را خودم و

 ؟ رساندم

 

 میان از را خود شد تر آرام کمی که حرکاتم

 به چسبیده تخت ی گوشه و کشید بیرون دستانم

 : گفت و شد مچاله دیوار

 درد به بذار!  بیرون برو!  بردار سرم از دست-

 ! بمیرم خودم



 

.  بشم خیالت بی تونم نمی!  نگفتی بهم هنوز-

 ! باید.  چیه جریانش بگی باید

 

 ، شدیدم های تکان اثر در شدم متوجه تازه

 فرفری موهای.  است افتاده سرش از شالش

!  بود زیبا چقدر.  بود گرفته قاب را صورتش اش

 برای دلم نیز شرایط این و لحظات این در من و

 صورتش جلو را دستش!  رفت می هایش زیبایی

 : گفت و گرفت

 چرا!  دادم قول!  خوردم قسم.  بگم تونم نمی-

 ؟ فهمین نمی

 



 ؟ عوضی ی مرتیکه اون به دادی؟ قول کی به-

 

 به من. کنم می خواهش. نده عذابم اینقدر-

 ! نکن بدترش.  هستم خورده زخم کافی ی اندازه

 

 پیشروی حد این تا دادی اجازه چجوری...  چرا-

 چند دستش؟ دادی حد این تا خودتو چطور کنه؟

  ؟ نمیدی سواالمو جواب چرا بار؟

 

 از منو که کسی به من.  مربوطه خودم به-

 ، منه دوست فقط و بیرون انداخته زندگیش

 . بدم جواب نیستم مجبور



 

 ! وای!  پاییز وای

 تاج نثار را عصبانیتم و خشم و حرص از پر مشت

 خراشی گوش صدای با تاج و کردم تخت

 فریاد سینا و  کشید جیغ ترسیده مارال.  شکست

 : زد

 

 در اگه.  میدی طولش داری خیلی دیگه امیرعلی-

 ! بشکنمش مجبورم نکنی باز رو

 

 با مارال.  کردم باز برویشان را در باالخره

 اتاق از من و رساند پاییز به را خود تمام سرعت

 لبریز خشم از وجودم هنوز درحالیکه.  بیرون زدم



 عالمت و بودم نرسیده ای نتیجه هیچ به و بود

 از یکی روی قرار بی ، بود شده تر بزرگ سوالم

 . آورد برایم آبی لیوان سینا. نشستم ها مبل

 مردمو دختر دادی سکته.  کنه می آرومت.  بخور-

! 

 

 :گفتم و دادم تکان افسوس ی نشانه به را سرم

 دست از عقلمو دارم.  شم می دیوونه دارم-

 جای تو … تو.  نمیشه باورم!  من خدای.  میزدم

 ؟ کنی می چیکار!  سینا کنی می چیکار باشی من

 

 و شم نمی دارم دوستش که دختری خیال بی-

 . نمیدم عذابش اینقدر



 

 هست؟ برش و دور که شبهاتی اینهمه با-

 

 دلشو راز و کنه اعتماد بهت خوای می اینجوری-

 با ؟ ها بازی روانی این با ؟ بذاره درمیون باهات

 ؟ ها فریاد و داد و ها بازی دیوونه این

 

.  میمیرم ناراحتی از دارم ؟ کنم چیکار پس-

 تف صورتم توی داره غیرتم کنم می احساس

 ! خوره می بهم خودم از داره حالم.  میندازه

 



 کردی می پیش سال سه همون باید رو اینا فکر-

 براش رو ممکن وضع بدترین کردنش رها با که

 ! االن نه.  آوردی بوجود

 

 آروم تونم نمی بوده چی ماجرا اصل نفهمم تا-

 ! بگیرم

 

 چیزی تا امیدی کوچک ی روزنه یه دنبال به تو-

 قضیه کنی کشف تا.   بشنوی خواد می دلت که رو

 بیای اینکه بجای.  نیست میاد بنظر که چیزی اون

 موقع اون که شرایطی و پاییز به ذره یک و

 ، باشه کرده اینکارو اگه حتی و بدی حق ، داشت

 داد و دعوا و جر با ، باشی قائل حق براش ذره یه



 چیز یه قضیه که بشنوی خوای می فقط فریاد و

 که چیزی شنیدن از داری وحشت تو.  است دیگه

 اومده پیش پاییز شرایط تو آدمی هر برای ممکنه

 ! باشه

 

!  فهمی نمی تو.  سینا منه ی داشته تموم این-

 پاییز موندن پاک.  گم می چی من فهمی نمی

 شاید که میدونم من!  منه نیست و هست تمام

 اون من نبود در دونم می.  باشه کرده خطایی

 تا … خطا اما ، ننشسته بیکار کثافت ی مرتیکه

 تا!  حد این تا نه ، هست اغماض قابل جایی یک

 روانی منو.  کنه می دیوونه منو ، پیشروی حد این



 در نه حداقل!  بپذیرم تونم نمی من.  کنه می

 ! پاییز مورد

 

 بهش رو کوچک خطای یک حتی ی اجازه تو اما-

 ! مرد نمیدی

 

 کنه خطا نداشته حق اون!  نه مورد یک این در-

 ! نداشته حق!

 

 : گفت من با بحث از ناامید سینا

 دختر اون تو  کنی؟ چیکار خوای می حاال خب-

 ؟ بدی اش سکته خوای می.  کردی روح قبض رو



 انتخاب خودتو راه که تو!  اتفاق این از بگذر

 زندگی شریک رو دیگه کس داری و کردی

 و گذشته کنکاش خیر از پس.  کنی می خودت

 ! بگذر  گذشته اتفاقات ی روده و دل ریختن

 

 ! سینا تونم نمی هم بخوام اگه حتی-

 

 کار دو این از غیر!  وایسا پاش یا!  کنار بکش یا-

 ! محضه حماقت و اشتباه دادن انجام رو

 

 

*** 



 

 پاییز

 

 

 مارال. رفت بیرون و بازکرد قفل از را در

 ودر انداخت اتاق داخل به را خود سراسیمه

 دیوار ی گوشه که را من کرد می گریه حالیکه

 .داد تکان بودم شده مچاله

 ؟ ای زنده ؟ پاییز ؟ پاییز-

 



.  کرد نگاه را اشکم از پر صورت و گرداند بر مرا

 آثار دنبال به انگار. کرد بررسی را بدنم تمام بعد

 .  بود جرح و ضرب

 

.  مونده بازوت رو انگشتاش رد ببین وای-

 همون از.  سرش به زده رسما!  بشکنه دستش

 تر دیوونه ، اومد و رفت سال سه ، بود دیوونه اول

 عاقل سرهنگ میشن سرگرد از دیگران.  شد

 کبوده ات چونه!  خدایا وای.  برعکسه این میشن

 پسره. کنه چیکارش بگم خدا.  انگشتاشه جای. 

 … ی

 

 : گفتم لرزانم و چاه ته از صدای با



 گناه.  نگو بیراه و بد بهش اینقدر!  هیییییششش-

 . داره

 

 : گفت عصبانیت با

 خودتو!  بدبخت داری تو ؟گناه داره گناه-

 خواد می دلش هربالیی اونم دستش زیر انداختی

 توئه؟ کی مگه اون.  میاره سرت

 

 ! ام کس همه-

 

 ! اصال حقته!  بمیر برو-

 



 پهنای به اشک از پر چشمانی با که من به بعد

 کرد نگاه تاثر و تعجب با زدم می لبخند  صورت

 : گفت و

 شد اضافه هم دیگه یکی بود، کم دیوونه یه!  بیا-

! 

 

 و گرفتم آغوش در را مارال و شدم بلند سختی به

 : گفتم

 براش دیدی ؟ بود شده حساس چطور دیدی-

 فک!  مارال داره دوسم هنوز کنم فکر ؟ بودم مهم

 ! نداره زندگیش تو جایی هیچ شیدا کنم

 



 کند می من از زور به را خودش درحالیکه مارال

 : گفت

 ها خل گروه این دست از بکش منو!  خدایا-

.  بخدا ترین دیوونه یکی از یکی.  بده نجات

 تو وقت اون جون، احمق کشتت می داشت

 باشه داشته دوستت هنوز شاید که خوشحالی

 اگه من.  باشه نداشته سیاه سال صد خوام ؟می

 ی خونه میرم بکنه باهام کارو این بار یک سینا

 اون.  کنم نمی نگاه سرمم پشت دیگه و بابام

 ! پاش و دست زیر انداختی خودتو اینقدر تو وقت

 



 سر که ، آوردم سرهنگ سر من که بالیی تو-

 زدم بهش رو ضربه بدترین من.  نیاوردی سینا

 . ببخشم خودمو تونم نمی هم هنوز.

 

 نکرده قمع و قلع چرا رو لعنتی قرص اون حاال-

 بودی؟

 

 : گفتم و  کشیدم آهی

 می چه.  مونده خونه تو که نبود یادم اصال-

!  مارال وای.  پیشه سال سه مال قضیه.  دونستم

 چشماش از.  زد می دار منو داشت چشماش

.  کشه می منو کردم پیدا حتم.  چکید می خون



.  خشم و عصبانیت از شد می منفجر داشت

 ؟ نیست عشق ی نشونه اینا بنظرت

 

!  دیوونگی ی نشونه!  بیشتر جنونه ی نشونه اینا-

 شاید نکردی فکر! ؟ نگفتی حقیقتو بهش چرا

 نوبرش؟ روانی تعادل این با بکشدت بزنه

 

 ! دادم قول من.  که میدونی.  نمیتونم-

 

 .کشید ای کالفه پوف

 چه که دیدی.  نیست بردار دست اون ولی-

 در توشو و ته تا!  زد تهمت بهت شیک و قشنگ



 بنظر!  ناسالمتی مملکته سرهنگ. نمیکنه ول نیاره

 در مطمئنم.  بکن رو قضیه قال و بگو بهش من

 .  بگی بهش مجبوری آخرش ، صورت هر

 

 ! مارال تونم نمی-

 

 : گفت تشر با

 نگی بهش ؟ کنی چیکار باهاش خوای می پس-

 هممونو ی پاچه.  میمونه سگی همینجور اخالقش

 ! میگیره

 



 خانه دوباره لبانم روی لبخند حالیکه در من اما

 : گفتم کرد می

 ؟ بگم بهت چیزی یه مارال-

 

 ؟ چی-

 

 مست شما مراسم تو من که شبی اون ببین-

 هرچی یعنی.  اومد نمی یادم اصال رو بودم شده

 تا چند بجز اومد نمی یادم هیچی زدم می زور

 ! محو ی خاطره

 

 خب؟-



 

 از منو و کرد می رفتار سرد امیرعلی بس از خب-

 و زدم توهم کردم می فکر ، کرد می دور خودش

 دوست که چیزاییه فقط میاد یادم که چیزایی این

 . واقعیت نه ، بیفته اتفاق برام دارم

 

 ؟ میاد یادت چی تو مگه-

 

 :گفتم آرام و.  شوق  سر از. گرفتم گاز را لبم

 و دوبار و یکبار نه!  بوسید منو اون...  شب اون-

 بود انداخته منو!  طوالنی خیلی!  بار صد.  بار ده

 دوست هرچقدر و بود زده خیمه روم و تخت روی



 می دلش که هرجور!  بوسید می منو داشت

 ! خواست

 

 .کرد می نگاهم شگفتی با مارال

 توهمه؟ واقعا شاید پاییز؟ مطمئنی تو-

 

.  مهمه براش چقدر ببین!  ببین االنشو رفتار-

 حقیقت تونه می هم محو خاطرات این!  خب

 هم دیگه چیز یه تازه ؟ تونه نمی. باشه داشته

 . هست

 

 چی؟-



 

 آینه توی خودمو و شدم بیدار خواب از وقتی من-

.  بود شده پاک آرایشم و لب رژ تمام ، کردم نگاه

 من درحالیکه.  بودمش شسته انگار که جوری

 آرایش یه اتاقت توی اومدم که شب اون یادمه

 اون که پرسیدم مامانت از.  نگو که کردم غلیظی

 وقتی گفت ، نه گفت ، کرده پاک منو آرایش

 نداشتم آرایشی و بودم همینجوری من باال اومده

!  تازه.  بود رفته علی امیر اینکه از بعد یعنی. 

 خیلی و کم یک هم لبم ی گوشه و گردن

 . بود کبود نامحسوس

 



 لبخندش بزور درحالیکه و داد تکان سری مارال

 : گفت خورد می را

.  روببین ما سرهنگ!  باشه خوشم!  به به به-

 دور هم خودت چشم ، دیده دور رو همه چشم

 ساله سه عزای اونم.  آورده در عزا از دلی ، دیده

! 

 

 و شرم و شادی از گزیدم می لب هنوز من و

 ! لبخند و خجالت

 

 درسته ها نشانه ؟ همینطوره میگی یعنی-

 کنم؟ می فکر دارم ؟درست

 



 االن که فایده چه!  خوشحالی از نکنی غش بپا-

 ! نباشه تنت به سر خواد می

 

 : گفت و شد بلند ازجایش

 خودت حق از که تو.  بیرون رم می دارم من-

 کنی نمی دفاع

 

 حال یه و کنم دفاع حقت از برم خوام می.

 به دیگه باشه اون تا.  بگیرم ازش اساسی

 . کنه رفتاری همچین تو با نده اجازه خودش

 

 : گفتم نگران



 االن اون. بکنی کاری خواد نمی!  مارال کن ول-

 .میشه آروم خودش.  عصبانیه خیلی

 

 هردفعه.  نشه آروم سیاه سال صد خوام می-

 . دیگه شده این گفتی همینو

 

 ! مارال کنی چیکار خوای می-

 

 . کن تماشا و بشین-

 

 اتاق در چهارچوب در من و رفت بیرون مارال

 بار به دیگری افتضاح بودم نگران و ایستادم



 شنیدم را سینا صدای. نبود دلم توی دل.  بنشیند

: 

 ؟ مارال چطوره حالش-

 

 . آمد می مارال خصومت از پر صدای

 آوردین گیر زبون بی.  نیست خوب اصال-

 هم ظالم شکر رو خدا که نبودین ظالم ؟ سرهنگ

 دختره ی زهره ؟ آخه بود کاری چه این!  شدین

 و صورت رو انگشتاتون رد.  ترکوندین رو

 خواستین می نکنه ؟ خبره چه.  مونده بازوهاش

 ! بکشینش

 

 . مارال نداری خبر هیچی از تو -



 

 از سینا و من فریاداتون و داد و شما لطف به-

 برم می پاییزو فردا اصال.  شدیم خبر با چی همه

 تخت میزنم گیرم می سالمتشو گواهی ، دکتر

 چه و بگین چی خواین می دیگه ببینم ، سینتون

 ! بزنین بهش تهمتی

 

 هایم گونه روی از حرارت ، دهد مرگم خدا وای

 ابرویم.  زد مارال که بود حرفی چه ابن.   سد بلند

 نمی فگر که چیرها چه به سرگرد حاال.  برد را

 ! مارال بمیری ای.  کند

 

 



 : گفت و شد بلند ازجایش

 حق از که خودت تو.  بیرون رم می دارم من ببین

 حقت از برم خوام می. کنی نمی دفاع خودت

 اون تا. بگیرم ازش اساسی حال یه و کنم دفاع

 همچین تو با نده اجازه حودش به دیگه باشه

 ! کنه رفتاری

 

 : گفتم نگران

 االن اون. بکنی کاری خواد نمی!  مارال کن ول-

 .میشه آروم خودش.  عصبانیه خیلی

 

 گفتی همینو هردفعه.  سال صد نشه خوام می-

 .  دیگه شده این



 

 !؟ مارال کنی چیکار خوای می-

 

 ! کن تماشا و بشین-

 

 ایستادم در چهارچوب در من و رفت بیرون مارال

.  نیاید یار به دیگری افتضاح باز بودم نگران و

 : شنیدم را سینا صدای. نبود دلم توی دل

 ؟ مارال چطوره حالش-

 

 . آمد می مارال خصومت از پر صدای



 آوردین گیر زبون بی.  نیست خوب اصال-

 هم ظالم شکر رو خدا که نبودین ضالم ؟ سرهنگ

 دختره ی ؟زهره آخه بود کاری چه این!  شدین

 و صورت رو انگشتاتون رد.  ترکوندین رو

 خواستین می نکنه ؟ خبره چه.  مونده بازوهاش

 ! بکشینش

 

 

 ! نداری خبر هیچی از تو!  مارال لطفا-

 

 از سینا و من فریاداتون و داد و شما لطف به-

 برم می پاییزو فردا اصال.  شدیم خبر با چی همه



 می دیگه ببینم ، گیرم می سالمتشو برگ ، دکتر

 ! بزنین بهش تهمتی چه و بگین چی خواین

 

 هایم گونه روی از حرارت ، دهد مرگم خدا وای

 آبرویم ؟ زد مارال که بود حرفی چه این.  شد بلند

 نمی فکر که چیزها چه به سرگرد حاال.  برد را

 ! مارال بمیری ای.  کند

 

 : آمد می سرهنگ عصبانی و برافروخته صدای

 چرا ؟ مارال گی می داری چی هست معلوم اصال-

 آتیش شدی چرا ؟ میذاری من دهن توی حرف

 ؟ خواستم اینو کی من ؟ معرکه بیار

 



 ! معلومه رفتارتون از!  بگین نیست نیازی-

 

 من که ؟ مارال کردی فکر چی من مورد در تو-

 اهمیت خودم به فقط ؟ میکنم فکر خودم به فقط

 می دارم چی از لعنتی منِ دونی نمی تو ؟ دم می

 یا توئه حرف این… اصال!  دونی نمی!  میرم

 ؟ پاییز

 

 ؟ کنه می فرقی چه-

 

 ! کنه می فرق من برای-

 



 من سمت به که شنیدم را هایش قدم صدای و

 کالفه و عصبانی نگاه به نگاهم ترسیده.  آمد می

 را دستم مچ و شد نزدیکم. بود خورده گره اش

 زد زل چشمانم در بعد.  برد سالن به مرا و گرفت

 : گفت و

 ؟ گفتی تو ؟ خواستی تو رو این پاییز-

 

 شد باعث این و گرفت قرار تا دو ما بین مارال

 گفت مارال.  شود رها اش مردانه دست از دستم

: 

 . گفتم من.  کن ولش!  سرهنگ بسه-

 

 : گفت من به رو امیر



 دلیلش شدم دیوونه اینجوری اگه … من!  پاییز-

 فقط نه ، کنم می فکر چیز هزارتا به دارم که اینه

 … اینکه به.  سرشه توی مارال که چیزی اون به

 تا شب و شب تا صبح بارها و بارها تو اینکه به

 به.  بودی تنها لعنتی ی خونه اون توی صبح

 اون اینکه به!  تنهایی تو میدونسته ماهان اینکه

 … اینکه به!  بوده هم امالکی دست لعنتی کلید

 ! باشه کرده اذیت رو تو کسی...  نکنه اینکه به

 

 برایش جمله این گفتن.  لرزید صدایش ته

 : داد ادامه سختی به.  بود سنگین

 سه خوای می تو فهمیدم می کجا از احمق من-

.  باشی داشته آمد و رفت خونه اون تو تمام سال



 … پاییز باشه کرده اذیت رو تو کسی اگه … اگه

  … بخشم نمی خودمو من

 

 گذاشتم اش برافروخته صورت طرف دو را دستم

 . کنم آرامش کردم سعی و

 منو کس هیچ قسم بخدا.  باش آروم امیر!  امیر-

 خورم می قسم بابام مامان جون به.  نکرده اذیت

 .  نیست کنی می فکر تو که اونجوری

 

 ! بگو بهم ؟ جوریه چه پس-

 

 . دادم قول … من.  بگم نمیتونم بخدا-



 

 ؟ دادی قول کی به ؟ کی به-

 

 روی از دستهایم و کشیدم ناچاری سر از آهی

 کردم سکوت و پایین خورد سر گردنش و صورت

. 

 

 منو حال.  پاییز رو لعنتی سکوت این کن بس-

 این خبری بی از کنم می سکته دارم.  بینی نمی

 رو روزم و حال!  چیه نمیدونم و افتاده که اتفاقی

 ببین!  آوردی سرم بالیی چه ببین!  ببین

 



 بگو!  دختر بگو خب!  کردی دیوونم چجوری

 ! کن راحتم

 

 تکان راست و چپ به نه ی نشانه به را سرم

 سکوتم.  دوختم او به را غمگینم نگاه و دادم

 در که جوری!  عصبی خیلی. کرد می اش عصبی

 : گفت غیض و خشم با و دوخت چشم چشمانم

 ترسونی می منو کنی می سکوت اینجوری وقتی-

 به حتی و.  کنم شک حرفات به شی می باعث و. 

 . کنم فکر مارال پیشنهاد

 

 دومرتبه اشکم ی چشمه.  کردم نگاهش ناباورانه

 می فکر چه به ؟ گفت می چه!  من خدای. جوشید



 بکشم را خودم بود بهتر! ؟ مارال پیشنهاد ؟ کرد

 دیگر.  کرد می فکر اینگونه من مورد در او وقتی

 لب.  بیاورم طاقت و بایستم کنارش نمیتوانستم

 از را گریانم های چشم و فشردم هم بر را هایم

 خواستم نمی.  دویدم اتاق سمت به و گرفتم او

 دودلی و شک از حد این تا خواستم نمی.  بشنوم

 ! بشنوم را اش

 

 حرف باهات هنوز من.  کن صبر پاییز … پاییز-

 . دارم

 

 گفت می که شنیدم را مارال غیض از پر صدای و

: 



 ! که واقعا ؟ مونده هم حرفی دیگه مگه-

 

 ! اتاقش سمت به مارال های قدم صدای و

 : گفت می سینا به ناباورانه که علی امیر صدای و

 

 فقط من!  گفتم خودم از من مگه!  من خدای-

 . کردم می تکرار رو مارال حرف

 

 به افسوس با و ناامیدانه که سینا صدای و

 : گفت می دوستش

 دوستشه مارال!  من برادر کردی می تکرار نباید-

 ! کنه می فرق. 



 

 که وقتی را امیر عصبانیت از پر و کالفه صدای و

 : گفت

 ! زندگی این به لعنت -
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 امیرعلی.  بودند خواب همه و بود شده شب نصف

 بهم اعصاب بخاطر بود گفته که سینا اصرار به

 مانده همانجا را شب ، نکند رانندگی اش ریخته

 ضعف داشت دلم.  بود نرفته اش خانه به و بود

 و چین پاور گرفتم تصمیم.  گشنگی از رفت می

 مارال که ای قابلمه به و بروم آشپزخانه به آهسته

 نور.  بزنم ناخنک بود گذاشته برایم گاز روی

 کرده روشن کمی را سالن ، آباژور ضعیف و قرمز

 زیر تا را پتو.  بود خوابیده کاناپه روی.  بود

 عادت به را ساعدش و بود کشیده گردنش



 دوست.  بود گذاشته چشمش روی همیشه

 نگاهش سیر دل یک و بایستم همانجا داشتم

 که مخصوصا.  شود بیدار ترسیدم می اما.  کنم

 را دنیا داشت و بود افتاده قور و قار به شکمم حاال

 . کرد می دار خبر

 

.  کردم باز را قابلمه در و رفتم آشپزخانه به

 و برداشتم قاشقی!  بادمجان کشک!  اووووم

 اول ی لقمه هنوز.  خوردن به کنم شروع خواستم

 . آمد صدایش که بودم نگذاشته دهان در را

 میشی مریض ، نخور نکرده گرم همینجوری-

 ! نازنازیت ی معده این با دوباره

 



 در.  نکردم نگاهش اما!  ریخت دلم.  گزیدم لب

 با و دادم فشار را گاز فندک و گذاشتم را قابلمه

 روشن اما.  چرخاندم را اش دکمه دیگرم دست

 روشنش نمیتوانستم کردم می هرکاری.  شد نمی

 .  کنم

 احساس سرم پشت را عظیمش هیبت لحظه یک

 را دستش. بود ایستاده سرم پشت دقیقا.  کردم

 و گذاشت بود گاز فندک روی که دستم روی

 روی که دیگرم دست روی را دیگرش دست

.  کرد روشنش و چرخاندش و بود گاز ی دکمه

 مرا پشت از و بودم اش سینه پناه در دقیقا حاال

 دستهایم موازات به دستهایش و بود برگرفته در

 . داشت قرار دستهایم روی ،



 

 داشتم.  زد می بیرون ام سینه از داشت قلبم

 و بردم فرو را دهانم آب.  کردم می سکته

 این طاقت من. بگریزم دستانش میان از خواستم

 را اش مردانه هیبت در شدن غرق و نزدیکی همه

 این و باشمش نداشته که نداشتم طاقت. نداشتم

.  کنم تجربه او با را قشنگ های شدن نزدیک

 چرخیدم و کشیدم بیرون دستانش از را دستانم

 اش برهنه تمام ی تنه باال با که کنم فرار تا

 هیچگاه او که آمد یادم.  زد خشکم و شدم روبرو

 و مردانه ی سینه حاال.  خوابید نمی لباس با

 شده مسخ من و بود روبرویم اش برهنه

 ؟ بدوزم کجا به را ام شرمزده نگاه نمیدانستم

 و آمد می چشم به هیبتش بیشتر ، پیراهن بدون



 دل داشت و.  رسید می بنظر همیشه از تر درشت

 برش شد نمی که برد می جوری مرا ظرفیت بی

 ! بود خدا با برگشتنش که جوری!  گرداند

 زد باال را بلوزم کوتاه آستین و آورد باال را دستش

 برای را کار همین و.  کرد نگاه دقیق را بازویم و

 جای قرمز رد.  کرد تکرار هم دیگرم دست

 خودنمایی بدجور سپیدم بازوی روی انگشتانش

 و برد ام چانه زیر به را دستش بعد.  کرد می

 با را فکم و چانه دور و کشید پایین کمی را شالم

 به متاثر نهایت در.  کرد ارزیابی انگشتانش

 : گفت و دوخت چشم چشمانم

 بشم دیوونه اینجوری من که کنی می کاری چرا-

  ؟



 

 و گذاشت ام شانه روی را بزرگش دستان بعد

 : گفت

 ؟ دکتر بریم خوای می ؟ داری درد-

 

 و مسخ درحالیکه دادم منفی جواب سر حرکت با

 شانه روی از دستش.  کردم می نگاهش خشک

 . کرد می روی پیش کمرم سمت به داشت هایم

 حقیقت اون ؟چرا میدی عذاب خودتو و من چرا-

.  نیست تو مال گفتی بهم گی؟ نمی رو کوفتی

 از بگو بهم پس.  کنم می باور من.  قبول باشه

 . کن خالصم و بگو!  پاییز ؟بگو اومده کجا

 



 بزرگ حجم در مرا داشت کم کم و نبود حواسش

 کم کم.  داد می جا اش برهنه و مردانه آغوش

 می غرق بازوهایش بین در را من تمام داشت

 در ظریف و کوچک عروسکی همچون من و.  کرد

 قرار اش ورزیده بازوهای و ستبر ی سینه میان

 و میشد تر نزدیک داشت صورتش.  بودم گرفته

 : زد می پچ

 

 می دیوونه دارم فکر این از من!  پاییز بگو بهم-

 در من ی خونه از سر چرا دارو این بگو.  شم

 ! بگو ؟ آورده

 



.  بودم زده لبهایم روی سکوت مهر انگار من و

.  کرد می نگاهشان خیره او حاال که لبهایی

 می ذوب اش مردانه آغوش هیبت در داشتم

 شدن ذوب و شدن غرق داشت لذتی چه و شدم

 و سکرآور حالت در!  مردانه بازوهای این میان در

 انگار او و بودم آغوشش میان در ای کننده دیوانه

 عقب قصد که بخدا.  نداشت نشینی عقب قصد

 میلی در هایش لب دیگر حاال.  نداشت نشینی

 جور یک حالش دیگر حاال.  بود لبهایم متری

 : گفت نجواگونه!  بود دیگر

 از تر دیوونه ، خوره می صورتم به که نفست-

.  آدمو میکنه مست نفست.  شم می همیشه

 ! کرده مستت منو االن که همینجور



 

 دست از ثانیه صدم یک را بازم نیمه لبهای دیدن

 اخم!  گزیدم لب.  زد نمی هم پلک حتی. داد نمی

 دانم نمی من و.  نشست ابروانش میان نازکی

 را ها لب این ، لبانش با خواهد می کردم فکر چرا

 کمی چون.  دهد نجات هایم دندان میان از

 و بکر ی لحظه درهمین درست و آمد تر نزدیک

 . رسید گوش به سر پشت از مارال صدای ، ناب

 

 ! اِهِم-

 

 عصبی و کالفه پوف و شد تر عمیق امیرعلی اخم

 روی و گشت خارج دهانش از صدایی بی و



 و گرفت فاصله من از. شد پخش صورتم

 از را دستانش

 

 با بعد!  کرد نشینی عقب عمال.  کرد باز تنم دور

 کند نگاه را مارال اینکه بدون ، عمیق اخم همان

.  برگشت خودش سرجای و شد رد کنارش از

 و آورد باال گردنش زیر تا را پتو و کشید دراز

 اما.  گذاشت چشمش روی دوباره را ساعدش

 اتفاق این ماندن ناتمام که دانستم می من فقط

 وارد مارال.  بود گرفته را حالش چقدر ، نظیر بی

 : گفت بلند و شد آشپزخانه

 



 متوجه ، برداشته رو خونه قابلمه ی سوخته بوی-

 ؟ نشدین

 

 : گفت آرام بعد

 دیوونگی به نه ، اش موقع اون دیوونگی به نه-

 ؟ کنه باور کدومو نمیدونه آدم!  االنش

 

 ! شنوه می ، ساکت!  هیششش-

 

 داره و میدون تو اومده هم برهنه و لخت المصب-

 های پک سیکس اون با. ده می نشون خودی



 کشه می ات رخ به خودشو داره بدجور!  جذابش

 ! خانوم پاییز

 

 نگاهم و کرد خانه لبانم ی گوشه محوی لبخند

 قابلمه حالیکه در مارال.  بود خوابیدنش و او قفل

 ی دکمه و گذاشت می آب شیر زیر را سوخته ی

 : زد پچ باز کرد می روشن را تهویه

 سر اینموقع که داد فحشم دلش تو چقدر-

 هوای و حال این تو نمیدونستم بخدا.  رسیدم

 کردم می صبر گرنه و برین می سر به هالیوودی

 نمی حاال.  بیام بعد دربیارین عزا از دل قشنگ

 بغلش تو اینجوری میشه روش چطور دونم

 ساعت چند وقتی ببوسدت بخواد و بچلونتت



 زد می داد سرت سر دو اژدهای مثل داشت پیش

 چلونه می داره گرفته لختش بغل توی رو تو بابا. 

 هرچی هم ور اون از ، بکنه خواد می هم بوست ،

 ! که نداره تعادل!  میگه بهت میاد  در دهنش از

 

 ! مارال شنوم می دارم-

 

 از من و گزید لب و شد گشاد مارال چشمان

 تر یواش مارال.  کوبیدم ام گونه روی شرمندگی

 : گفت قبل از

 کال  بگم بهت ولی.  اتاقم توی رفتم که من-

 معلومه خب.  نمیگی هیچی کنه می هم هرکاری



 خواد می دلش هرکاری میدی اجازه بهش داری

 ! بکنه حقت در

 

 توی دیدی می رو دارو اون تو. داره حق خب-

 ؟ کردی می چیکار خونت

 

 ، نده وا خودتو اینقدر.  نداره حق هم اصال-

 ی همه دیدی هو یه!  نباش دستش دم اینقدر

 دختر واسه گذاشت احتراماشو و قرب و ارج

 ها کرد تکمیل تو با مردونشو های حس و خالش

 و کرده ولت تمام سال سه بابا ؟ خوای می اینو! 

 نمی میگه روشن و واضح خیلی هم االن ، رفته

 خورده یه.  بیا قیافه براش خورده یه ، خوادت



 وارفتگیت این با تو آخرش.  دختر بگیر خودتو

 ! کشی می منو

 

 ! دیگه بسه-

 

 تغییر را حالتش اینکه بدون.  بود امیرعلی صدای

.  بردارد چشمانش روی از را ساعدش و دهد

 : گفت آرام مارال

 تو.  رفتم من بابا!  تیزه گوشاش چقد!  وای ای-

 این!  بخورتت نیومده تا بخواب بگیر بیا هم

 سیماش کال.  ها نیست خوش حالش امشب

 ! شده قاطی

 



 اخم همان با و شد خیز نیم جایش از امیرعلی

 : گفت مارال به رو عمیق

 ! نه یا بخوابیم میذاری-

 

 و آورد باال تسلیم ی نشانه به را دستانش مارال

 : گفت

 . پاییز بریم بیا!  رفتم من.  بابا خب خیلی-

 

 ! کشاند خود همراه مرا و گرفت را بازویم و

 

 



.  بود سرسنگین من با سرهنگ شب آن از بعد

 می روز دو ای هفته هم آن قرارگاه در فقط

 موقعیتی!  دیدمش می اگر هم آن.  دیدمش

 دیگری جای در را همدیگر تا کرد نمی فراهم

!  سردرگم حسابی و. بود دلگیر و ناراحت.  ببینیم

 نمی چرا که!  عصبانی خودش دست از حسابی و

 این کنار از اهمیت بی و شود خیال بی توانست

 نمی ما" بود گفته که حاال که!  بگذرد موضوع

 خود ی گفته به چرا واقعا "باشیم باهم تونیم

 او.  بود باخته اینگونه را خود و کرد نمی عمل

 احوال و اوضاع نگفتم او به را حقیقت تا بود گفته

 و.  بودم دلتنگش چه!  من و.  بود خواهد همین

 ! دلتنگی این از طاقت بی چه

 



 

 از بعد و بود زده زنگ ما ی خانه به علی مادر

 از بود کرده معرفی لیلی مادربزرگ را خود اینکه

 مان ی خانه به شب فردا برای بود خواسته مادرم

 کرده دعوتشان گشاده روی با هم مادرم.  بیایند

 بیایند میخواهند چه برای بود نگفته مادرعلی. بود

 به و بود نبرده کار به را خواستگاری صریح لفظ و

 مادرم و پدر مقابل در نمیتوانستم من دلیل این

. بود بلد خوب را کارش لیلی.  کنم مخالفت

 خواستگاری ی کلمه گفتن شاید میدانست

 .  کند برانگیخته مرا صریح مخالفت

 ! لیال مامان نمیکردی قبول کاش-

 



 مادربزرگ میگه داره ؟ دخترم چی یعنی-

.  همکارت برادر عروسی رفتی تو تازه ، همکارته

 ؟ خونمون نیاین شما بگم میشه مگه

 

.  میان دارن چی واسه اینا دونم می که من-

 می اونو مطمئنم و بینه می رو علی  باباحسام

 ! نو از روزی نو از روز دوباره اونوقت.  پسنده

 

 : گفت و خندید لیال مامان

 اینکه نمیشه.  کنی شوهر باید که باالخره-

 ! جان مامان اینجوری

 



 علی از باباحسام و بود درست کامال حدسم

 که بود این جالب ی نکته. بود آمده خوشش

 از حرفی علی خانواده اعضای از هیچکدام

 هم و ما هم اینکه با و نکشیدند پیش خواستگاری

 چیست شان مزاحمت از غرض دانستیم می آنها

. نکردند عنوان چیزی لیلی ی توصیه به آنها اما ،

.  بشنوند موعد از زودتر ردِ جواب خواستند نمی

 ! باز حقه لیلی ای

 

 دم تا مادرم و پدر و من وقتی ، خداحافظی موقع

 ناخودآگاه آن یک ، کردیم شان ی بدرقه حیاط در

 کمی که افتاد آشنایی مشکی شاسی به چشمم

 پا خانه از تر پایین



 

 ازآن که قسم خدا به!  بود خودش.  بود رک

 را نشسته خون به قرمز چشمان آن ، فاصله

 خودم ناخودآگاه.  افتاد اندامم بر رعشه و  دیدم

 ایرادی و عیب او نظر از ببینم تا کردم برانداز را

 رنگ هم خدا شکر!  نه یا هستم پوشیده و ندارم

 هم و بود گشاد لباسم هم و بود تیره لباسم

 که مهمانان!  پنهان موهایم هم و کم ارایشم

 بازگشتند داخل به که مادرم و پدر و شدند راهی

 و کرد روشن را اتومبیلش.  کردم نگاهش مجددا

 ای لحظه بدون.  گذشت کنارم از و راند سمتم به

 و خشم من ولی!  نگاه نیم یک حتی بدون!  توقف

 نیم تمام در را ناراحتی و حرص و عصبانیت



 کاری از افتاد اندامم بر لرزه باز و.  دیدم رخش

 ! دهد انجام تالفی به بود قرار که

 

 وقتی. رفتم قرارگاه به تاخیر با کمی صبح فردا

 . کرد می گریه که دیدم را لیلی شدم اتاق وارد

 ؟ دختر شده چی ؟ کنی می گریه ؟ لیلی-

 

 گیر صبح از.  شده دیوونه دوباره امروز سرهنگ-

 از که اشتباهاتی درشت و ریز  به ، من به داده

 هم آخر ، داد گیر داشتم ااالن تا کارم شروع

 .  انداخت گریه به منو که زد داد سرم اینقدر

 



 رفتارش این علت دانستم می خوب من اما

 راهی و گذاشتم میزم روی را وسایلم.  چیست

 انگار که بفرمایید گفت جوری.  شدم اتاقش

 نگاه حتی شدم وارد وقتی!  داشت کشتن قصد

 چقدر.  است کرده ورود قصد کسی چه کرد نمی

 را اتاق کل اخمش که آنقدر!  بود کرده اخم

 ! بود برداشته

 

 ! سالم-

 

 غضب و خشم با.  کرد نگاهم و کرد بلند را سرش

 و کرد معطوف میزش به دوباره را نگاهش بعد! 



 میزش کنار.  داد را سالمم جواب سرد خیلی

 : گفتم آرام و  ایستادم

 ! سرهنگ-

 

 : گفت کند نگاهم اینکه بدون

 . بله-

 

 باهاش اینکارو چرا ؟ داره گناهی چه لیلی آخه-

 ؟ کردین

 

 ! نکن دخالت نیست مربوط بهت که کاری توی-

 



 : گفتم آرام خیلی

 نیست مربوط بهتون که کاری تو شما چرا پس-

 ؟ کنین می دخالت

 

 ای جمله از ام شده پشیمان و گزیدم لب بعد اما

 از فقط.  بگویم را این خواستم نمی.  گفتم که

 همچین چرا دانم نمی.  بودم عصبانی دستش

 باعث اینکه مخصوصا.  آمد بیرون دهانم از چیزی

 و شود تر خشمگین ، خشمگینش چشمان شد

 نگاه چشم ی گوشه از!  بیشتر خشمش و غضب

 سرد خیلی خیلی و کرد ام حواله را میرغضبش

 : گفت



 خانوم مرخصی ، نداری من با ای دیگه کار اگه-

 ! دارم کار خیلی من.  زمانی

 

 خانم. کرد می بیرون اتاقش از مرا مودبانه داشت

 باید.  کرد تلفظ حرص از پر جور یک را زمانی

 . کردم می درستش

 اینو خواستم نمی … خوام می معذرت … من-

 ! بگم

 

 به و برو لطفا.  بشنوم ای دیگه چیز خوام نمی-

 .برس کارت

 



 نزنین حرف من با اینجوری خدا رو تو!  سرهنگ-

 نبود اینی منظورم.  خوام می معذرت که گفتم. 

 . کردین برداشت شما که

 

 مقابلم در و شد بلند ناگهان و فشرد هم بر دندان

 به و کرد پرت میز روی را خودکارش.  ایستاد

 از دهنم توی آمد می داشت قلبم حاال.  آمد سمتم

 نیم در.  سهمگینش هیبت و قرمز چشمان ترس

 دوباره. برداشتم عقب به قدم یک بود من قدمی

 شده ایجاد ی فاصله و برداشت جلو به قدم یک

 او و رفتم عقب به قدم یک دوباره.  کرد جبران را

 چند از بعد.  برداشت جلو به قدم یک معطلی بی

 ، برگردم عقب به نمیتوانستم دیگر ، تکرار بار



 اینکه از بعد او اما.  بودم رسیده دیوار به چون

 که داشت قصد باز ، کرد تکمیل را خود قدم یک

 هم را قدم نیم همان و بیاید تر جلو.  بیاید جلوتر

 را اینکار که کردم می التماس چشمانم با!  کند پر

 . شد می دیده لبش ی گوشه زهرخندی.  نکند

 

 توی نه.  نه اینجا.  اینکارو نکن!  سرهنگ نه-

 ! قرارگاه

 

 را قدم نیم همان ؟ بود بدهکار گوشش مگر اما

. بود چسبیده من به تماما حاال و کرد جبران هم

 تپش شدت از زد می بیرون سینه از داشت قلبم

 اینهمه از ، حضورش هیبت در!  دیوانگی و



 به رو صورتم.  شدم می دیوانه داشتم نزدیکی

 هنوز.  نگریستم می را چشمهایش و بود باال

 آن هنوز و بود فشرده برهم را هایش دندان

 دو.  شد می دیده لبانش روی تلخ زهرخند

 آن و کرد زنجیر دستم دو انگشتان در را دستش

 دیگر حاال.  چسباند دیوار به بدنم موازات به را ها

 برنمی من از کاری هیچ و بود کرده قفل مرا کامال

 است ممکن هرلحظه اینکه از وحشت و.  آمد

 مرا داشت ببیند اینگونه مارا و برسد سر کسی

 !  کشت می

 یک در صورتش حاال و کرد خم بیشتر را سرش

 و چشمها بین چشمانش و بود صورتم متری میلی

 و کرد باز سخن به لب. بود آمد و رفت در لبهایم

 : گفت آرام



 !؟؟ نیست مربوط من به-

 

 را خودش و چسباند دیوار به تر محکم مرا و

 ! من به تر محکم

  ؟ گفتی همینو ؟ آره ؟ پاییز نیست مربوط من به-

 مربوط دنیا این توی من که نفهمیدی هنوز تو

 !؟ ها ؟ توام به آدم ترین

 

 ! کرد بیشتر  را فشارش و

 بوسه اولین وقتی نیست مربوط من به چطور-

 نیست مربوط من به چطور ؟ دادی من به هاتو

 قشنگیات تمام تماشای به من بار اولین وقتی

 من!  دختر حفظم وجبتو به وجب من!  نشستم



 به سایز!  برم از اندامتو متر میلی به متر میلی

 تو دونم می که منم این!  رو تو از نقطه هر سایز

 زیر ، بدنت روی بزرگ خال یه و کوچیک خال یه

 می.  میدونم دقیقشو جای حتی. داری لباسا این

 بگم بهت خوای

 

 گرفته درآغوش عاشق تو دونم می که منم این! ؟

 بغل تو و شدن آویزون گردن از عاشق ، شدنی

 عاشق تو دونم می که منم این!  شدن مچاله

 مقابل در فقط تو!  نوازشی با همراه های بوسه

 تاب تونی نمی که هست من های بوسه قصدِ

 پر چشمای برابر در تو.  کنی مقاومت و بیاری

 داشته طاقت نمیتونی که هست من خواهش



 من!  بینی می!  نکنی خطا پا از دست و باشی

 ترین مربوط.  ام تو زندگی توی آدم ترین مربوط

 خشونت همین عاشق حتی تو که دونم می من! 

 حصار در رو تو اینجوری اینکه!  هستی نرم

 وای و بگیرم سینم توی ، بازوهام میون ، دستام

 حسِ این کنم تکمیل و ببوسمت بخوام اگه

 پاییز مربوطه من به تو تمامِ!  رو لعنتی مالکیت

 ! تو تمامِ!  زمانی

 

 شدنش جاری با و بود روان چشمهایم از اشک

 از ادعایِ شنیدن میان در داد می نشان خودی چه

 ، گفت می درست را تمامش!  او لبان از بودنم بر

. بود تلخ که حقیقتی.  بود حقیقت عین همش



 دستانم سختی به.  فشردم هم بر را هایم دندان

 سینه تخت به و کشیدم بیرون دستانش از را

 قدم یک.  دادم هل عقب به را او و کوبیدم اش

 دیگر قدم یک.  دادم هلش دوباره.  رفت تر عقب

 های اشک این وسط ، هایم گریه میان در و. 

 مقابلش در را ام اشاره انگشت ، مزاحم همیشه

 : گفتم و گرفتم

 ، درسته!  نادرشاهی امیرعلی کن گوش تو حاال-

 ، بری از منو تو.  درسته گفتی که اینایی ی همه

.   درسته ، شناختی بهتر خودم از منو تو.  درسته

 میون به صحبت هم دیگه چیزهای از بهتره اما

 ، من ها سال از بعد اینکه از!  خودت از.  بیاری

 ، من.  بلرزونم قلبتو تونستم که بودم دختری تنها

 و گاه های بوسه قصدِ که بودم دختری تنها



 که بودم دختری تنها من،. کردی می رو بیگاهش

 جونتو تمام خواستی و شد می تنگ برام دلت

 مقابل در تونی نمی که دختری تنها.  کنی فدام

 دلتو و دست اختیار و بگیری خودتو جلو اون

 نمی اونقدر که بودم کسی تنها من.  باشی داشته

 بود نزدیک که کنی مقاومت مقابلش در تونستی

 دختری تنها!  بزنی دستبرد هاش دخترانگی به

 و!  دونستی می خودت آن از کمال و تمام که

 دیگه زن هیچ نه و ، شیدا نه!  همینطوره هم هنوز

 قلبت توی منو جای تونست نخواهد و نمیتونه ای

 همین!  من.  منم تو قلب آخر و اول فاتحِ.  بگیره

 بی انگ تو که تنهایی و باور خوش و ساده دختر

 دلت هرچی حاال تا که!  زدی بهش وفایی

 هرکاری که.  کردی بارش و گفتی بهش خواسته



 ، باشی هرکسی با و بشی دور هرچقدر و کنی

 نمی من که همینطور!  کنی فراموشش تونی نمی

 عاشقِ یه تو!  نادرشاهی سرهنگ دونی می.  تونم

 من اما!  قلدر و مغرور و خودخواه!  خودخواهی

 بهت.  نمیمونه همینجور دنیا کنم می ثابت بهت

 دل و بشکنی دل هی تونی نمی میکنم ثابت

!  نخوره تکون آب از آب و بشکنی دل و بشکنی

 ! کنم می ثابت بهت

 

 خارج اتاقش از خواستم می زار حال همان با و

 سمت به دوباره مرا و گرفت را بازویم که شوم

 و حرص از داشت تقریبا حاال.  کشاند دیوار

 : زد می فریاد غضب



 اون زن با ؟ کنی ثابت خوای می چجوری-

 ماهان دوست با یا ؟ شدن دیالق ی مرتیکه

 ؟ شدن

 

 چه با نمیدانم و دوختم چشم چشمانش در

 : گفتم جرئتی

 ! دوش هر ، باشه الزم اگه-

 

 لبهای گر نوازش ، مهربانش دست پشت و

 خون ی کاسه دو!  چشمهایش وای. شد مظلومم

 آنقدر!  چکید می داشت ها آن از خون و بود

 های دندان با.  نداشت مرز و حد که بود عصبانی

 و حرص از لبالب صدایی با ، خشم از فشرده



 و دیوانگی از سرشار چشمهایی با ، غضب

 : گفت پریشانی

 به رو نفرشون دو هر چطور ببینی تا بکن اینکارو-

 ! کشم می آتیش

 

 حالِ همان با و برداشت را اش اسلحه و بیسیم و

!  من خدای.  رفت و کرد ترک را اتاقش خراب

 اتفاقی کردم می خدا خدا!  بود بد حالش چقدر

 کار عصبانیت از حجم این در یا و نیفتد برایش

. بود شده دیوانه امروز او واقعا.  نکند ای احمقانه

 ! عاشق دیوانه یک
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 و من و بودند بازگشته سفر از رادان و روشنک

 کوچک جشن بازگشتشان مناسبت به مارال

 . بودیم داده ترتیب مارال ی خانه در ای دوستانه



 

 از خبری حتی و بودمش ندیده که بود روز چند

 امیدوار.  نداشتم داشتنی دوست عصبانیِ اویِ

 مارال و روشنک و من.  بیاید امشب اقل ال بودم

 روشنک که همچنان و بودیم  آشپزخانه در

 ، گفت می هایش زیبایی و پاریس از برایمان

 می انجام به را امشب شام نهایی مراحل

 کنار در کوچکش پسر همراه به رادان.  رساندیم

 زنگ که بود صحبت گرم و نشسته سالن در سینا

 : گفت مارال. آمد در صدا به خانه

 ! سرهنگه حتما -

 

 : گفت روشنک



 ! باشه ماهان شایدم-

 

 ! کردی دعوتش تو نکنه ؟ چی-

 

 : گفت و کرد نگاهمان ترسیده

 ! منو ترسوندین ؟ مگه چیه ، آره خب-

 

 نمی مگه برگشتی؟ تر دیوونه خارج رفتی تو-

 دردسر دنبال!  میاد هم سرهنگ امشب دونستی

 ؟ گردی می

 



 تو کردن فراموش خودشون اینا!  مارال بابا ای-

 نگران نمیشه هیچی!  بابا کن ول ره؟ نمی یادت

 . نباش

 

 ! زن خیالی بی تو چقد-

 

 بذار منو اسم شد چیزی اگه اصال. مطمئنم من-

 ! سیاه غلوم

 

 به و کرد پرسی احوال همه با.  شد وارد ماهان

 .داد تحویلم ای صمیمانه لبخند رسید که من

 خوبی؟.  جان پاییز سالم-



 

 آمدن ی دلشوره. دادم کوتاه خیلی را پاسخش

 مرا ها مدت از بعد که ماهان.  داشتم را سرهنگ

 : گفت کرد می دلتنگی اظهار حسابی و بود دیده

 بشین بیا.  بیرون آشپزخونه اون از دقیقه یه بیا-

 . بزنیم حرف کلمه چند اینجا

 

 . نمیشه دیر ، حاال میام باشه-

 

 : گفت گوشم زیر مارال

 باالی زده االن که تیپی کل!  ببین رو ماهان-

 بوی.  مارکه همش.  ارزه می میلیون بیست



 تو!  پاییز خدا به ای دیوونه.  شنیدی رو ادکلنش

 معروف از یکی.  کنی می محض اشتباه یه داری

 وار دیوونه و اومده خوشش ازت ها چهره ترین

 روی یه نیستی حاضر تو وقت اون.  داره دوستت

!  سرهنگ بخاطر اونم.  بدی نشونش خوش

 ات دک که!  تره بزرگ تو از اینهمه که کسی

.  کنه می بازی نومزد داره دیگه یکی با و کرده

 ؟ اجاره دادی کجا عقلتو تو آخه

 

 ! نیست پول و پز و دک که چیز همه-

 

 جوونی!  داره خب اجتماعی؟ موقعیت چیه؟ پس-

 خورده یه!  داره ؟ عشق و خواهی خاطر!  داره ؟



 بگیره زن وقتی اونم جنبه می گوشش و سر

 . میشه درست

 

 نیست مهم نیست؟ مهم ، چی من خواهیِ خاطر-

 خواد؟ می کیو من دل

 

 می ماهانو قبال که هم تو صاحب بی دل اون آخه-

 کجا از دونم نمی که بود سرگرد این.  خواست

 رو معادالتت ی همه و شد پیدا تو زندگی وسط

 زن پیش وقت خیلی تو وگرنه.  ریخت هم به

 . بودی زاییده هم شکم تا دو و بودی شده ماهان

 



 کارم ماهان های خیانت دست از روزم هر و-

 . بود بابام ی خونه رفتن و زاری و گریه

 

 می!  بدوش میگی تو ، نره میگم من هی حاال-

 .عزیزم کنی توجیه خودتو خوای

 

  زد صدایم دومرتبه ماهان

 ! پاییز اینجا بیا-

 

 : زد پچ و خندید مارال

 . ببرتت و کنه بغلت نیومده تا برو-

 



 بیاد سرهنگ یهو بشینم پیشش برم ترسم می-

. 

 

 ! اووف!  پاییز اوف-

 

 مشامم ادکلنش خوب بوی.  نشستم ماهان کنار

 . کرد می نگاهم لبخندش تمام با.  کرد نوازش را

 نباشه هم ها دورهمی این اگه عزیزم؟ خوبی-

 . ها بینم نمی رو تو اصال من

 

 وقت.  همینطور منم ، شلوغه سرت تو خوب-

 . نمیشه



 

 کوه؟ میای هفته آخر این-

 

 گفتم بهت اوندفعه!  ماهان خدا رو تو نه وای-

 من آخه.  نکنی اصرار دیگه بار که شرطی به میام

 راحت باهاشون اصال.  نمیشناسم رو تو دوستای

 . نیستم

 

 خوبه؟.  بیرون بریم دوتایی.  باشه خب خیلی-

 

 ندارم وقت. دارم درس. دارم کار هزارتا من-

 . ماهان



 

 همیشه.  نیاورد برویم اما.  کشید ای کالفه پوف

 می وارد راهی از سال سه این در. بود همینطور

 . رفتم می در دیگر راه از من شد

 

 به.  بذاری دل به حسرت آدمو داری عادت تو-

.  گیری نمی آدمو سراغ سال تا سال باشه خودت

 بتونم شاید اینجوری.  بدزدمت روز یه باید

 . بگذرونم وقت باهات چندصباحی

 

.  گرفتن دورتو وارنگ و رنگ آدمای اینهمه-

 یاد بیکاری.  تموم چیز همه و خوشگل دخترای

 افتی؟ می من



 

 دلم به بدجور حسرتتو.  نمیشه تو هیچکی-

 در و کنه لعنت بانیشو و باعث خدا.  پاییز گذاشتی

 ! بگیره جونشو دم

 

 بزنی حرفا این از بخوای اگه.  ماهان کن بس-

 . میرم

 

 . بود انتقام و کینه از پر نگاهش

 عروسی تو شب اون دیدمش درسته؟!  برگشته-

 . مارال

 



 ! کنیم صحبت دیگه چیز یه راجب -

 

 می فقط.  نامزدشه گفتن می.  بود دختره یه با-

 و کنه جدا هم از رو ما و کنه هوایی رو تو خواست

 آدم!  خودش هوس و هوا پی بره خودش هم بعد

 . ندیدم دنیا تو ، اون از تر کثافت

 

 ماهان نداره اون به ربطی هیچ تو و من ی قضیه-

 . گفتم بهت هزاربار اینو. 

 

 میکنم نفرینش عمر آخر تا!  ربطه سراسر اتفاقا-

 . بگیره پاچشو نفرینم امیدوارم. 



 

.  نزن حرف زنکا خاله مث.  ماهان کن بس-

 بعدیت کنسرت از.  بزن خوب خوب های حرف

 ور؟ اون یا ایرانه کجاست؟ هست؟ خبر؟کی چه

 

 صدا به خانه زنگ دومرتبه لحظه همین در درست

 ری فرو من قلب و آمد در

 

 ماهان کنار از کنم فرصت اینکه از وقبل.  خت

 سرهنگِ.  کرد باز را در و پرید روشنک برخیزم

 تیشرت آن با ام چهره خوش و استایل خوش

 در چهارچوب در مشکی جین شلوار و جذب

 باورم!  من خدای … همراهش و.  گشت نمایان



 در را شیدا!!  بود آورده خود با را شیدا شد نمی

 داشت!!  بود آورده خود با مان ی دوستانه جمع

 همه با و برد می جا همه به خود با را او کم کم

.  نگریستم ناباوری با را مارال.  کرد می آشنا

 حالم به داشت!  داد تکان تاسف روی از سری

 این در شیدا حضور از آنقدر!  خورد می افسوس

 که بودم خورده جا مان خودمانی و دوستانه جمع

 .  شوم بلند جایم از نتوانستم

 

 خنده ماهان دیدن با و شد وارد لبخند با سرهنگ

 در کرد سعی خیلی.  بست بر رخت لبانش از

 آن با ماهان.  کند کنترل را خود شیدا حضور

.  کرد می نگاهش جو انتقام و غضب میر چشمان



 خشم از پر و تحقیرانه نگاهی با سرهنگ و

.  نکردند سالم همدیگر به.  داد می را پاسخش

 سرهنگ.  نیاورد خود بروی اما بود متعجب شیدا

 ماهان کنار اینکه از.  نکرد سالم هم من به حتی

 حاال و بود شده قافلگیر بدجور بودم نشسته

 و.  کرد می خودنمایی اش چهره در عصبانیت

 داشت پیش سال سه تلخ خاطرات احتماال

 .  شد می زنده برایش

 

 با هم من پیوست مردان جمع به که سرهنگ

 به نهایت بی ای غصه و افتاده هایی شانه

 شیدا. پیوستم بقیه و شیدا به و رفتم آشپرخانه

 مهمانی این برگزاری بخاطر مارال از داشت



.  کردم می ضعف احساس چقدر. کرد می تشکر

 در.  بود رفته تحلیل به رو بنفسم اعتماد چقدر

 بنفس اعتماد و نفس عزت آن و شیدا مقابل

 احساس  کردنش صحبت قلم لفظ آن و فراوانش

 کردم می احساس ، نیستم چی هیچ کردم می

 ارزشی اصال.  شوم نمی دیده او کنار در اصال

 احساس این ی همه دانستم می خوب و ، ندارم

 در نمیتوانستم.  بود سرهنگ انتخاب دلیل به ها

 و بود آنجا سرهنگ اینکه تحمل.  بایستم فضا آن

 ، دید می درماندگی و ضعف از شدت آن با مرا

 . نداشتم

 



 از عروسیتونو عکسای آلبوم میرم من!  مارال-

 ندیدن شیداخانوم و روشنک.  بیارم بیرون کمد

 . هنوز

 

 میایم االن هم ما کن آمادش برو.  عزیزم باشه-

. 

 

 نمی.  بستم را در و رفتم مارال خواب اتاق به

 سوز.  کردم باز را پنجره.  بکشم نفس توانستم

 بودم گرفته گر من اما.  گرفت وزیدن سردی

 و بودن پوچ احساس.  گرفتم می آتش داشتم.

 سه احساس همان درست.  کردم می بودن تهی

.  بودم داده دست از را او که وقتی!  پیش سال



.  ام ایستاده دنیا کجای دانستم نمی هم حاال

 را ام رفته های راه تمام کردم می احساس

 مرحله هر در کردم می احساس.  ام رفته اشتباه

.  ام گرفته تصمیم احمق یک مثل ام زندگی از

 کردم می احساس.  کردم می بدبختی احساس

 ! زمینم روی آدم ترین بدبخت

 

 وسط همانطور هنوز من و آمدند اتاق به ها خانم

 . داشت خبر حالم از مارال.  بودم ایستاده اتاق

 کرده عوض جاشونو اوه!  پاییز نکردی پیداشون-

 . بگم بهت رفت یادم بودم

 



 را دو آن و کشید بیرون کمد از را ها آلبوم مارال

 به.  نشستم تخت ی لبه. کرد مشغول خود به

 و نریزند تا بودم جدال در هایم اشک با سختی

 عمر یک که بودم دختری من!  نکنند رسوایم

 عمرم تمام در.  بودم جنگیده پوچ و هیچ برای

 نمی یا که بودم جنگیده چیزهایی برای

 حاال و.  بودم نیاورده بدستشان یا و خواستمشان

 و خالی دستهایی با خورده شکست یک همچون

 عمر یک سنگین حجم از افتاده فرو هایی شانه

 تنهای.  بودم ایستاده نوا بی و ناتوان ، خاطره

 ! تنها تنهای

 



 گوش به سالن از همهمه و فریاد صدای ناگهان

 : گفت و کوبید اش گونه روی مارال.  رسید

 .  شد می نباید که چیزی اون شد!  خدا یا-

 

 بی سرهنگِ.  دویدیم سالن سمت به وهمه

 طرف یک در روزها این طاقتِ کم و اعصتب

 بود کرده مشت را دستانش و بود ایستاده سالن

 بود قرمز صورتش.  بود زده بیرون گردنش رگ و

 بزور سینا و بود نشسته خون به چشمانش و

 دهانی با ماهان دیگر طرف در. بود داشته نگهش

 توسط انتقام و تنفر از پر چشمانی و خون از پر

 با سرهنگ.  بود شده داشته نگه محکم رادان

 : گفت می نفرت و خشم از پر صدایی



 

 آدم هنوز تو. خیانتکار حروم به نمک شو خفه-

 !؟ احمق نشدی

 

 آدم. پری می یکی با هردفعه که شو خفه تو-

 در چنگش از مردمو زن و باشه مملکت سرهنگ

 ! واال نوبره. دیگه یکی با بره هم بعد. بیازه

 

 طاقت کم اندازه از بیش روزها این که سرهنگ

 حرف این شنیدن با ، نداشت تحمل و بود شده

 جلو سختی به سینا و کرد حمله ماهان سمت به

 کنند بس که کرد می التماس مارال. گرفت را اش

 به بود نزدیک روشنک و بود برده ماتش شیدا. 



 من و!  بود کرده که حماقتی این از بیفتد گریه

 ابر مثل که چشمانی با شده مسخ و شده خشک

 دو این به.  کردم می نگاهشان گریست می بهار

 هر و کردند می نگاه هم به رقیب دو مثل هنوز که

 باز ها آن.  بیفتند هم جان به بود ممکن لحظه

.  دادند می ادامه را احمقانه رقابت این داشتند

 عمر یک ی اندازه به.  نیفتاد تا و تک از ماهان

 می و.  بود دوانده ریشه وجودش در انتقام و تنفر

 . بزند سرهنگ ی ریشه به تیشه خواست

 

 تو مال پاییز فهمیدی زود خیلی که خوشحالم-

 م پاییز آخرش و اول.  بستی و فلنگ و نیست

 



.  انداختی تاخیر به اونو فقط تو!  منه حق!  منه ال

 هممونو تو.  بخوری نتونستی گهی هیچ وگرنه

 اما.  دوستی کردیم فک.  پدرشو.  منو.  زدی گول

 دوخته مردم ناموس به طمع چشم گرگ یه مثل

 همه خوبه. داری ناموس حاالخودت.  بودی

 باشه؟ نامزدت دنبال چشمشون

 

 نیار کثیفت دهن رو منو نامزد اسم شو خفه-

 ! کشمت می.  کشمت می.  عوضی

 

 کرده مهار را او قدرتی چه با سینا دانستم نمی

 : گفت و کرد تلخی ی خنده ماهان.  بود

 



 آتیش حرفش با فقط!  گرفتی آتیش!  ببین-

!  سرهنگ آوردی روزم به چه بدون پس.  گرفتی

 و انداختی آتیش پاییز و من زندگی توی تو

 و رذل و پست یه تو.  رفتی و شدی گم بعدش

 ! نداری لنگه که معنایی تمام به کثافت

 

 به دادی دست از پاییزو تو اگه!  احمق شو خفه-

.  بود خودت کارهای خاطر به.  نبود من خاطر

 و نقل مثل و بود نامزدت.  هات خیانت بخاطر

 هوا بخاطر فقط پاییزو تو.  کردی می خیانت نبات

 ! بس و خواستی می خودت هوس و

 



 ببینم!  من نه تویی خیانتکار.  شو خفه تو-

 من نامزد حالیکه در پاییزو تو دونه می نامزدت!

 توی من ی حلقه و بود روش من اسم و بود

 !؟ ها ؟ بوسیدی دوبار بود دستش

 

 می نگاه فقط مبهوت و وارفته!  من خدای وای

 نمی.  کرد نگاهم درمانده سرهنگ.  کردم

 به که!  خودش بخاطر نه.  شود فاش خواست

 چشمانش با و!  آدم اینهمه جلو من آبروی خاطر

 به را عذرخواهی و تاسف دنیا دنیا ، لحظه همان

 نتوانست اینکه از عذرخواهی.  داد حواله سویم

 را مان خصوصی خاطرات تا بگیرد را اش جلو

 اما.  نبرد را آبرویم آدم همه این جلو و نکند بازگو



 لحظه یک ، بود کرده که ای آبروریزی تالفی به

 جان به و ساخت رها سینا دست از را خودش

 زینت را چالش و چش خورد می تا و افتاد ماهان

 کوبید می را هایش مشت محکم آنقدر. بخشید

 روشنک. شد بیهوش ماهان کردم فکر آن یک که

 مسخ هنوز شیدا و کشیدند می جیع فقط مارال و

 . کرد می نگاه فقط شده

 

 توانایی دیگر.  کنم تحمل توانستم نمی دیگر

 تمام با.  نداشت وجود من در کردن تحمل

 دنیا های اشک و ها غم تمام صدای با و وجودم

 : زدم فریاد و کشیدم جیغ



 اینقدر.  کنین تمومش!  کنین بس!  بسه-

 زندگی از تون هردو!  شماها.  نکنین آبروریزی

 توی هیچکدومتون دیگه.  بیرون رفتین من

 دست کنم می خواهش.  ندارین جایی من زندگی

 کاری دیگه کنم می خواهش.  بردارین من سر از

 دیگه کنم می خواهش.  باشین نداشته من کار به

 ! نبرین رو اسمم حتی

 

 به فقط!  نشد چه و شد چه که نکردم نگاه دیگر

 آن در را خودم و کردم فرار مهمان اتاق سمت

 را هایم گوش. کردم راقفل در.  کردم زندانی

 آبرو و هایم حسرت تمام ی اندازه به  و گرفتم



 اشک و زدم ضجه بود شده که هایی ریزی

 . ریختم

 

 می درد سرم چقدر.  بود گذشته چقدر دانم نمی

 خانه.  بود آن در صدکیلویی ی وزنه انگار.  کرد

 تقه با در.  نبود که و بود که دانم نمی. بود ساکت

 . درآمد صدا به ای

 کنی؟ می باز درو!  برم قربونت ؟ پاییز پاییز؟-

 ! کن باز لطفا.  تنهام من

 

 در و شد وارد.  کردم باز تعلل با را در.  بود مارال

 . رابست

 



 بسه ؟ ببین ؟چشماتو خودت با کردی چیکار-

 ! بیرون بریم پاشو.  کردی گریه هرچی دیگه

 

 : پرسیدم بیگاهم و گاه های هق هق میان در

 ؟ بیرونه کی … کی-

 

 رفت موقع همون ماهان.  ماهان جز هستن همه-

 آروم. نکردن کاری کتک دیگه تو حرفای از بعد. 

 ماهان و بست ماهانو زخمای سینا هم بعد.  شدن

 اون با آخرش تا اما.  رفت نخورده شام هم

. کرد می نگاه رو سرهنگ تنفرش از پر چشمای

 یه جایی یه ترسم می که داشت تنفر قدر اون

 . بیاره سرش بالیی روزی



 

 : گفت شیطنت با و کرد نگاهم بعد

 رو ؟ بوسیده رو تو قبال دوبار سرگرد!  کلک-

 ! بودی نکرده

 

.  رفت آبروم!   مارال نیار یادم خدا رو تو وای-

 پیش همه حاال.  نذاشت برام آبرو ماهان

 چه این میگن.  کنن می فکر چی خودشون

 … دیگه یکی با و داشته نامزد که بوده دختری

 .میرم می دارم فکر این از!  مارال وای

 

 فکری هر کنن می خود بی. کنن می غلط همه-

 بودن تو جای موقع اون کدومشون یک. کنن می



 حرفی هر هرکی. کردن می رفتار چجوری ببینم

 اینکه از قبل!  ضمن در.  پشتتم کوه مثل خودم زد

 دوبار اون توی گفت همه جلو سرگرد ، بره ماهان

 کردم غافلگیر اونو من و نبوده مقصر پاییز ، بوسه

 ! کرد آبروداری جورایی یه. 

 

 ؟ گفت شیدا جلو!  من خدای-

 

.  نبوده نامزدش شیدا که موقع اون خب ، آره-

 ! گرم دمش.  مرده خیلی ولی

 

 ! سرهنگ بیچاره-



 

 اتاق تو چپیدی تو که اینجوری.  بیرون بیا پاشو-

 یه و برم باید.  مقصری کردی قبول انگار

 احمق ی پسره.  بدم ماهان به حسابی گوشمالی

 ! پاشو دختر پاشو.  مونه نمی دهنش توی حرف

 

 رو بقیه چشم تو کردن نگاه روی من.  نمیام من-

 ! تونم نمی.  ندارم

 

 . بکشم شامو خوام می.  نخوردی شام آخه-

 



 خواهش. نمیره پایین گلوم از هیچی االن من-

 ! نکن اصرار کنم می

 

 بهم صدبار!  میمیره نگرانی از داره سرهنگ-

 می چون منم. بپرسم حالتو بیام کرد اشاره

 انگار.  نیومدم باشی تنها خورده یه خواستم

.  نداره آرامش اصال. دونه می مقصر واقعا خودشو

 سرجاش مدام.  بشینه ساکت و آروم تونه نمی

 ا خدا به.  خوره می وول داره

 

 ماچ یه و اتاق تو اومد می خودش تونست می گه

 مثل و کرد می بغلت یام.  گرفت می ازت گنده

 ، رسیدم سر من که آشپزخونه تو شب اون



 بسته پاش و دست ولی. داد می لباتو ترتیب

 . هست شیدائه همین گیر.  است

 

 ! شیدا بیچاره-

 

 . بزنه حرف باهات بیاد خواست می-

 

 : گفتم زده وحشت

 شیدا؟-

 

!  سیاه غلوم به ملقب خانوم روشنک!  پس نه-

 صداش روشنکو دارم االن تا موقع همون از یعنی



 سر توی عقل ذره یه بخدا!  سیاه غلوم زنم می

 . نیست دختر این

 

 نمی اصال… من!  نیادا ؟ داره چیکارم شیدا-

 . داره سوال عالمه یه دونم می … بگم چی دونم

 

 دلجوییه گفت!  نداد اجازه سرهنگ یعنی!  نمیاد-

 وقت یه برای بذاره هرچیه سواله ، دلسوزیه ،

!  بدبختا مثل نکن کز اینجوری پاشو هم تو.  دیگه

 سلبریتی با مملکت سرهنگ!  هوا بنداز کالتو برو

 کز تو وقت اون ، شده دعواشون تو سر مملکت

 ! ببینم شو بلند درمیاری؟ رو بدبختا ادای و کردی

 



 از مصیبت و بدبختی و گرفتاری اینهمه وسط

 . بود گرفته ام خنده هایش حرف

 

 ! تنهام تنهای االن.  فایده چه-

 

 قبال هم رو یکی خوای نمی رو یکی چون-

 توی تو از تر دیوونه که خالصه.  بودی نخواسته

 غصه بشینی خوای می هم اگر.  نمیشه پیدا دنیا

 غصه خودت دیوونگی حال به باید ، بخوری

 .  شدی عاقل کمی و زد سرت به بلکه ، بخوری

 

 آرام و ساکت محیط یک در شام.  نرفتم من اما

 صدای ، تلویزیون صدای جز و میشد صرف



 مارال.  رسید نمی گوشم به سالن از دیگری

 نمی حتی من و بود آورده غذا اتاق در برایم

 یاداوری با دومرتبه.  بخورم لقمه یک توانستم

 بی سیر دل یک ، ماهان آبروریزی و امشب اتفاق

 . شد اتاق وارد مارال.  ریختم اشک صدا

 

 همه بیا.  دختر میگیری آبغوره داری باز که تو-

 غلوم.  رفته میشه ساعتی یه سرهنگ.  رفتن

 توی شدی خفه بیرون بیا.  رفت االن هم سیاه

 ! اتاق

 

 : گفتم و کردم پاک را هایم اشک دست پشت با

 . کنم نگاه سینا صورت توی نمیشه روم بخدا-



 

 روت تو بعد ، بوسیده رو تو اون دوست!  وا-

 به هرکی چال و چش.  ببینم شو بلند! ؟ نمیشه

 .  شو بلند یاال.  میارم در رو کنه نگاه بد دوستم

 

 همین در درست. برد سالن به مرا بزور مارال

 ی دکمه سینا.  درآمد صدا به خانه زنگ موقع

 : گفت و زد را آیفون

 . امیرعلیه-

 

 : گفت تعجب با مارال



 رو شیدا حتما.  بود رفته وقته خیلی که اون-

 و رادان تا شده منتظر در دم اومده و رسونده

 چی یعنی!  باال بیاد خودش و برن سیاه غلوم

 ؟ شده

 

 وسط همانطور.  دوخت من به را نگرانش نگاه و

 فرار اتاق به دانستم نمی.  بودم ایستاده سالن

 و کرد باز را آپارتمان در سینا ؟ کنم چکار یا و کنم

.  ایستاد می کار از داشت قلبم. شد وارد سرهنگ

 به او و کردم می نگاهش نگران.  بود زده خشکم

 آستانه در.  گزیدم لب.  میداشت بر قدم سمتم

 از کمی دست هم مارال و سینا.  بودم سکته ی

 کنند بینی پیش نمیتوانستند اصال و نداشتند من



 روی هایم اشک. کند چکار میخواهد سرهنگ

 رسیده ایستادن مرز به قلبم و بود روان صورتم

 مرا ناگهانی حرکت یک در و. رسید کنارم که بود

 آغوش به مرا. برد فرو مهربانش آغوش حجم در

 : خواند گوشم در و کشید

 آروم!  من گل باش آروم.  عزیزم باش آروم-

 هستی دختری ترین پاک تو!  من پاک گل باش

 تو به نمیتونه کس هیچ.  دیدم عمرم تمام در که

 دست بخواد که کسی اون کشم می.  بزنه تهمت

 کنم می قلم!  من پاک گل بذاره تو آبروی روی

 بخواد کسی اگه گیرم می نفسشو!  دستو اون

 و بکنی قایم خودتو نبینم.  بکنه غلطی همچین

 همه و کنم می آتیش به رو دنیا که بخوری غصه

 و روح با اینجوری کسی نبینم!  ها سوزونم می رو



 می خراب سرش روی رو دنیا که کنه بازی روانت

 ی فرشته باش آروم.  عزیزم باش آروم.  کنم

 ! خودم معصوم و پاک

 

 و آغوشش از تر باال آرامشی!  من خدای آه

 برگشته ؟ داشت وجود مگر کالمش و صدایش

 این از را قلبم تا بود برگشته.  کند آرامم تا بود

 مرا تا بود برگشته.  دهد نجات مرگ به رو خفقان

 شد می چطور آخر.  سازد رها شدن فنا مرز از

 چیز همه مردِ این نداشت؟ دوست را مرد این

 می عمر آخر تا را آغوشش در ماندن! را تمام

 من و بایستد مکان و زمان خواستم می!  خواستم

 آغوشش در ماندن.  باشم آغوشش در همچنان



. کرد می تزریق وجودم به را آرامش دنیا دنیا

 ! داشتم دوست را مرد این چقدر من!  خدایا

 

 آرام مرا گرفتم کام آغوشش از که سیر دل یک

 گرفت انگشتش دو با را ام چانه.  کرد جدا خود از

 نمی حاال چشمانم.  دوخت چشم چشمانم در و

 . زد لبخند.  خندید می بیشتر حاال چشمانم. بارید

 تو!  کس هیچ جلو.  نباش شرمنده وقت هیچ-

 باید دیگران.  عزیزدلم نکردی بدی کار هیچ

 کثافت و گند تا هزار که دیگرانی.  باشن شرمنده

 بقیه آبروی راجب راحت اینقدر و آوردن بار به

 موقعیت توی خودشون اگه که.  کنن می صحبت

 حتی ،  گرفتن می قرار ، گرفتی قرار تو که هایی



 نمیتونستن رو ها داری خویشتن اون از یکی

 ! باشن داشته

 

 انتهای بعد و بازویم تا ام شانه روی از دستانش

 که حاال. کرد رهایم بعد و شد کشیده انگشتانم

 خواست ، بود شده راحت شدنم آرام از خیالش

 . زدم صدایش. برود

 ! علی امیر-

 

 . ایستاد

 ! جانم-

 



 ج بگم برات خوام می-

 

 هرکسی از بیشتر تو که بخدا!  چیه دارو اون ریان

 ! بدونی داری حق
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 از شاید. شد فشرده قلبش.  کرد نگاهم ناباورانه

 بود ناشناخته برایش که حرفهایی شنیدن ترس

 هایم حرف است ممکن اینکه نگرانی از شاید.

 آنقدر حاال شاید.  کند سوراخ سوراخ را قلبش

 بی این در همچنان داد می ترجیح که بود نگران

 حداقل عوض در و ، بزند پا و دست و بماند خبری

 دلش او که هست همانطور چیز همه که کند خیال

 ! باشد خواهد می

 مال دارو آن که ترسید می!  ترسید می دانم می 

 ی سررشته شود می ، باشد اگر که!  باشد من



 چه که!  حاال تا گذشته از پیچ در پیچ کالف یک

 بچه که!  بیفتد اتفاق سقطی بوده قرار که شده

 که!  نیست معلوم تکلیفش که بوده وسط این ای

 دست و بکر دیگر پاییز که!  کیست از بچه این

 ! نیست نخورده

 

 روی را دستم.  گرفت می را نفسش داشت اینها

 پایین و باال شدت به حاال که گذاشتم اش سینه

 .  شد می

 که چیزی.  بشینید لطفا!  سرهنگ باشید آروم-

 خالصه کلمه سه دو توی بگم براتون خوام می

 براتون تلخ ی گذشته یک از خوام می. نمیشه

 . باشید آروم و بشینید پس.  بگم



 

 خواست می.  انداخت نگاهی سینا و مارال به

 اشکالی ، راز این گفتن برای حضورشان بداند

 : گفتم! ؟ ندارد

 ! میدونستن اول همون از. دونن می اونا-

 

 پریشان اما. گرفت خود به تعجب رنگ نگاهش

 دو آن از سوالی بخواهد که بود آن از تر احوال

 راز این داشتن نگه مخفی مورد در یا بپرسد

 و کشید عمیقی و بلند نفس. کند شان ی مواخذه

 سالن ی نفره یک مبل روی حرفی هیچ بی

 !  منتظر و نگران.  نشست



 اپن به سینا و مارال.  نشستم مقابلش در

 عقیده دانستم می.  بودند داده تکیه آشپزخانه

 کار بهترین امیرعلی به راز این گفتن داشتند

 فرو موهایش در دستی علی امیر.  است ممکن

!  بود کالفه.   کشید گردنش پشت به بعد و برد

 چشم چشمهایم در!  داد می آزارش کالفگی

 تاب بی و کشنده انتظاری!  بود منتظر!  بود دوخته

 که جوری.  نداشت قرار و آرام که جوری!  کننده

 فلج دقایق این شرّ از زودتر هرچه میخواست

 و بود قفل زبانش که جوری.  یابد رهایی کننده

 ! بود لبانم قفل که چشمهایی!  هم چشمهایش

 



 سه که رازی!  بردارم پرده راز یک از خوام می-

.  کردیم دفنش دلمون توی تامون هرسه ساله

 بچه یه جون … ممکنه بشه مال بر اگه که رازی

 ! بیفته خطر به

 

 بی این از مُرد می داشت!  کرد مشت را دستانش

 بچه این نکند اینکه از!  احوالی پریشان و خبری

 ! باشد داشته ربط من به جوری یک

 

 با کشی می منو داری.  پاییز کن خالصم و بگو-

 ؟ کی ی بچه ؟ بچه کدوم!  تعلل این

 



.  داشتم اضطراب هم من. بردم فرو را دهانم آب

 چطور!  بزنم حرف باید چطور نمیدانستم هم من

 . کنم شروع باید

 مهم از یکی.  افتاد اتفاقا خیلی … رفتی که تو-

 . بگم خوام می که هست اینی ترینش

 

 سر از.  بیاورد تاب این از بیشتر نمیتوانست

 در را دستانم.  زد زانو مقابلم در و شد بلند جایش

 با.  کرد چشمانم میخ را چشمانش و گرفت دست

 پریشان و اضطراب و نگرانی چاهِ ته از صدایی

 : گفت دلواپسی و احوالی

 … پاییز بزنی حرفی هر اینکه از قبل … قبلش-

 ؟ داره ربطی تو به … بچه این … بگو بهم



 

 التماس.  بود التماس فوج فوج چشمانش در

 : گفتم من اما!  کنم خالصش و نه بگویم اینکه

  ؟ کنی می چیکار … آره بگم اگه-

 

 می کم کم!  ذره ذره!  میرم می!  پاییز میرم می-

 ! میرم

 

 جذبه چه با و بود قوی چقدر نگاهش سبز جادوی

 چشمان همین در.  گرفت می بر در مرا داشت ای

 : گفتم و دوختم چشم جادویی

 



 این توی!  من گلِ کن باور!  من عزیزِ!  من امیرِ-

 مردی هیچ ، امیر مردی هیچ ، نبودی تو که مدتی

 ندادم اجازه!  قسم بخدا!  نزده دست من به ،

 ندادم اجازه!  ندادم اجازه کس هیچ به من!  امیر

 سر حتی کس هیچ رو داشتم تو با که تجربیاتی

 بی توی قلبِ به من!  کنه تکرارش برام سوزنی

 وفای بی موندم وفادار بدجور … کرده سفر وفایِ

 !  من

 

 الیه!  کنم توصیف را چشمانش حالت توانم نمی

 و مدام چشمانش روی ی شده پوشیده های

 می حالت تغییر و شد می عوض هم سر پشت

 شادی سوی به ناراحتی از مرحله به مرحله و داد



 فضای اشک کردم فکر لحظه یک!  گرایید می

 نگفت هیچ.  فشرد را دستم.  کرد پر را چشمانش

 می حرف من با چشمانش.  بگوید نبود نیازی! 

.  کردند می تحسین مرا چشمانش.  زدند

 تر دیوانه و تر عاشق همیشه از حاال که چشمانی

 ! بود

 

 کمی.  شد جمع مارال و سینا حضور به حواسش

 مبل روی سرجایش و گرفت فاصله من از

 با و بود شده راحت کمی خیالش حاال.  نشست

 رنگ که حاال.  بود شنیدن منتظر بیشتری آرامش

 دیگر حاال.  دیوانگی و بود عشق از پر نگاهش

 کجا از دارو آن بداند نبود مهم برایش خیلی شاید



 که چیزی اصل که حاال!  بوده چه برای و آمده

 و کشیدم عمیقی نفس.  بود شنیده را میخواست

 : گفتم

 ! هست ماهان پسر … بچه پسر اون-

 

 بی من و.  گشت پدیدار اش چهره در شگفتی

 :دادم ادامه تعللی هیچ

!  هست هنوز بچه این که نداره خبر خودش اما-

 روزم و شب من که ، بودی رفته تو که موقع اون

 ساناز روز یه ، گذروندم می تو آپارتمان توی رو

 ! تو ی خونه اومد.  سروقتم اومد

 



 ازمن.  نداشت حد که کرد می گریه قدر اون

 بود کرده فرار ماهان دست از.  خواست می کمک

 همون توی.  بود شده باردار … ماهان از اون. 

 ! رابطه یکبار

 

 می نمایان اش چهره در بیشتر شگفتی آثار

 . بود ماجرا ی بقیه شنیدن منتظر حاال.  گشت

 

 رو بچه باید که میکنه تهدیدش ماهان انگار اما-

 مال بچه میگه. میزنه تهمت ساناز به.  کنه سقط

 ، باشه ای دیگه کسای مال شاید و نیست اون

 اما.  بوده باهاشون ساناز که ای دیگه کسای

 اخیر ماه چند توی که خورد قسم من برای ساناز



 داشته رابطه … بار یک فقط اونم ، ماهان با فقط

 کنه سقط رو بچه خواد نمی میگه ماهان به گویا. 

 و میکنه تهدیدش ماهان اما ، نمیاد دلش میگه ،

 رو بچه هم و ساناز هم بیارتش دنیا به اگه میگه

 وحشت خیلی!  ترسید می خیلی ساناز.  میکشه

 تهدیدشو ماهان مطمئنه گفت می!  بود کرده

 به!  شده دیوونه ماهان گفت می!  میکنه عملی

 ، رفتی و کردی ولش تو که وقتی از گفت می من

 بگی هرکاری که شده دیوونه و عصبی اونقدر اون

 االن ماهان اگه گفت می اینکه و!  میاد بر ازش

 آسیب شهرتش به بیفته زبونا سر و بشه دار بچه

 !  زنه می

 



 : گفت و کشید آهی سرهنگ.  کردم مکث قدری

 ! کردم نمی فکرشم حتی!  من خدای-

 

 روز اون رو بود آپارتمانت توی که دارویی اون-

 داروی یه.  داد نشونم و آورد در کیفش از ساناز

 سقط برای درصد صد و تضمینی اما قانونی غیر

.  بود گرفته ناصرخسرو از ماهان انگار که بچه

 هیچ میگفت!  سرهنگ داشت گناه خیلی ساناز

 باهاش فهمیدن وقتی خانوادش!  نداره رو کس

 هم ماهان پیش!  کردن طردش و کردن دعوا کلی

 توی اونو اصال ماهان یعنی!  بمونه تونست نمی

 که بود این پیگیر مدام و!  داد نمی راه خونش

 خدشه از شدت به ماهان!  نه یا انداخته رو بچه



 این به راستش.  ترسید می شهرتش شدن دار

 چند بدم اجازه خواست ازم ساناز که بود دالیل

 گفت.  بکنه فکری یه تا بمونه خونه اون تو روزی

 بندازه رو بچه که کنه قانع خودشو تونست شاید

! 

 

 نمی نگاهش از چیز هیچ حاال.  کردم نگاهش باز

 نه!  غضب نه!  خشم نه.  بخوانم توانستم

 ! تایید نه!  عصبانیت

 

 که دونم می.  نکردم درستی کار که دونم می -

 برسه چه ، موندم می خونه اون تو نباید خودمم

 اون.  نبود ای چاره اما.  بدم راه رو ساناز اینکه به



 اونجا از تونستم نمی من و نداشت رو جا هیچ

 صبح.   بود من پیش کامل روز سه.  کنم بیرونش

 رو داروش.  رفته و نیست که دیدم چهارم روز

 تصمیم اون یعنی این و.  کردم پیدا زمین روی

 هم من!  داره نگه قیمتی هر به رو بچه بود گرفته

 فکری بعد تا کمد توی گذاشتمش  رو دارو موقتا

 تمام سالِ سه دارو اون و.  بکنم حالش به

 ! رفت یادم کل به من و موند همونجا

 

 پیدا رو ساناز تونستین باالخره ؟ چی بعدش-

 کنین؟

 



 رو جا همه.  گشتیم می ساناز دنبال در به در ما-

.  نداشت خبر ازش کس هیچ.  کردیم رو و زیر

 از حاال ، بودن کرده طرد اونو که خانوادش حتی

 فکرشون به که هرجایی نگرانی و دلواپسی شدت

 می دیوونه داشت ماهان.  بودن گشته رسید می

 روانی یه!  نبود ماهان اصال روزا اون ماهانِ!  شد

 که جوری!  بود معنا تمام به عصبی ی دیوونه و

 خونشو حتما بیاره گیر رو ساناز اگه بودیم مطمئن

 و نکرده سقط رو بچه ساناز اینکه فکر!  ریزه می

 دستش اما. کرد می اش روانی داشت کرده فرار

 .  نبود بند جا هیچ به

 دوستای از یکی طریق از ماه پنج از بعد

!  شمال رفته گفتن.  کردیم پیداش مشترکمون

 رفتیم نفری سه.  ساحلی روستاهای از یکی توی



 توی دونین نمی!  سرهنگ دونین نمی.  سروقتش

 … حتی.  کرد می زندگی باری فالکت وضع چه

 بیش و کم اونجا مردم.  بخوره که نداشت چیزی

 چقدر کنم توصیف تونم نمی.  کردن می کمکش

 که جوری.   بود انگیز رقت و انگیز غم اوضاعش

 دوران دوست این برای سیر دل یک مارال و من

.  بود بد خیلی حالش.  کردیم گریه بچگی

 تغذیه سوء شدت به اما و بود اومده باال شکمش

 وضع اون با محقر ی کلبه اون توی.  داشت

 ترس از امکاناتی هیچ بدون و صفر بهداشت

 کس هیچ به و بود کرده قایم خودشو ماهان

 وضعیت اون در بود حاضر.  بود نداده آدرسشو

 و نکنه پیداش ماهان اما ببره سر به بار فالکت

 وقتی حتی.  بکشه شو بچه نکنه مجبورش



 از.  کرد نمی قبول کنیم کمکش میخواستیم

 ، باشه باهامون ماهان نکنه اینکه از ، دیدنمون

!  بود کرده وحشت بدیم خبر ماهان به نکنه

 شده که هم اش بچه بخاطر که میداد قسممون

 ، کردیم اصرار هرچقدر.  نکنیم باخبر رو ماهان

 می ماهان از چقدر دونین نمی.  برنگشت باهامون

 گرفته چشم زهره ازش چطور دونم نمی!  ترسید

 ماهان صدکیلومتری در حتی نبود حاضر که بود

 بمونه روستا همین توی میده ترجیح گفت.  باشه

 خودشون بین و میشناسنش همه دیگه اینجا. 

 صراطی هر به و کردیم هرکاری ما.  پذیرفتنش

!  سرهنگ برنگشت باهامون اون ، شدیم مستقیم

 ی خونه یه براش اونجا سینا خاطر همین به

 هم مارال و من.  وسایل تمام با.  خرید کوچیک



 مراقبت ازش و موندیم پیشش ماه یک حدود

 و کنیم روبراهش خورده یه کردیم سعی.  کردیم

 رو خدا.  بیاریم درش تغذیه سوء حالت این از

 جوون کمی.  شد می بهتر روز به روز حالش شکر

 دکتر بردیمش.  گرفت

 

 هنوز اون و بود زایمانش نزدیک میشه باورت. 

 وقتی! ؟ بود نکرده مراجعه دکتر به هم بار یک

 صدای وقتی ، پسره اش بچه گفت بهش دکتر

 حد که کرد گریه اونقدر ، شنید رو بچه قلب

 کردیم می گریه همپاش هم مارال و من!  نداشت

 یک مثل اما ، داشت که هایی بدی تمام با ساناز! 

 رو بچه نذاشت و ایستاد اش بچه پشت کوه



 واقعا من!  نظیره بی مادر یه اون.  کنن جدا ازش

 و سال دو تازه پسرش االنم.  کنم می تحسینش

 تا.  زنیم می سر بهش گاهی از هر.  هست نیمه

 پول براش ماهانه سینا پیش ماه دو یکی همین

.  نکرد قبول دیگه قبل ماه از اما.  فرستاد می

 ی مدرسه توی.  کنه می کار داره خودش گفت

 و داره آمد در گفت.  شده کار به مشغول روستا

 مخصوصا ما ی همه از ها سال این تمام بابت

 خودش پای روی میخواد دیگه اما ، ممنونه سینا

 هنوز ماهان!  سرهنگ دونین می!  وایسته

 چشمای عین چشماش که داره پسر یه نمیدونه

 موهاش و!  رنگه میشی و درشت و زیبا خودش

!  وری یه و حالت خوش و لخت طور همون



 و پدر این ی قیافه ، سرهنگ نمیشه باورتون

 ! کردن نصف وسط از که سیبیه یه مثل پسر

 

 را عمیقش نفس.  کردم نگاهش و کردم سکوت

 .  فرستاد بیرون

 ! انگیز  غم و عجیب!  سرنوشتی عجب-

 

 تا سه ما به را برانگیزش تحسین نگاه بعد

 : گفت و دوخت

 بابت بدجور ، اما ، کردین مخفی من از هرچند-

 خیلی.  کردم افتخار احساس تا سه شما داشتن

 ! دارم زندگیم توی رو شماها که خوشحالم



 

 : گفت مارال

 فکر همیشه من ؟چون مطمئنین ؟ من حتی-

 ! نباشه تنم به سر خواین می میکنم

 

 جا آغوشش میان را مارال سینا و خندید سرهنگ

 به رو سرهنگ.  زد پیشانیش بر ای بوسه و  داد

 : گفت من

 رسونمت می.  بریم بهتره!  دیروقته!  خب خیلی-

! 

 



.  ریخت فرو هری دلم من و زد چشمکی مارال

 دچار چرا نمیدانم حاال و بردم فرو رو دهانم آب

 . بودم شده اضطراب

 کمک مارال به کم یک … خواستم می … من-

 . کنیم جور و جمع رو آشپزخونه و کنم

 

 می دلم.  گفتم را این چرا نمیدانم هم خودم

 با و خواست می دلم!  بود شده هوایی دلم!  لرزید

 : گفت مارال!  زد می پس دست

 

 همه.  بخوابم برم خوام می االن من!  نمیخواد-

 شما.  دم می انجام فرصت سر فردا رو کارها ی

 ! سالمت به برید



 

 : گفت مارال به رو و زد متعجبی لبخند سرهنگ

 زدی حرف ما رای به هم دفعه یک!  عجب چه-

 ! خانوم مارال

 

 : گفت و کرد تنگ را چشمانش مارال

 دی می خانوادش تحویل سالم مونو دختر-

 االن شما!  تو و دونم می من وگرنه!  سرهنگ

 دیگه حاال که مخصوصا!  خطری پر کبریت

 ! است ندیده مهتاب آفتاب دخترمون فهمیدی

 



 از و گزیدم لب.  انداخت گل شرم از هایم گونه

 به بود داده تکیه عمیق لبخندی با که سرهنگ

 مالکیتی حس که مشتاق چشمانی با و مبل پشتی

 چشم کرد می نگاهم ، بارید می آنها از نظیر بی

 . دزدیدم

 دوتا این دیروقته!  پاییز بریم شو آماده پاشو-

 . بخوابن خوان می هم

 

 هیچ بی ، بودم هیجان و اضطراب از پر حالیکه در

 پاهایم دانم نمی.  برخاستم جایم از دیگری حرف

 رسیدم اتاق به چطور من و کرد می یاری طور چه

 . بود آمده سرم پشت مارال.  بپوشم را مانتویم تا

 ! پاییز اومده در صورتت تو هلو هزارتا انگار- 



 

 چیکار خواد می بود؟ چی منظورش!  مارال وای-

 ! افتم می پس دارم ؟ کنه

 

 که همونا از ، مشتی ی بوسه یه که گمونم-

 و کنه مهمونت خواست می آشپزخونه تو اونشب

 ! کنه تقدیمت امشب خواد می ، نذاشتم  من

 

 بیرون پوستم روی از حرارت و بودم گرفته گر

 :  زد می

 که اون ؟ میشه مگه … آخه … من … من-

 … شیدا با میخواد که اون.  ده نمی موضع تغییر



 

 میخواد اون که فردا!  رو فرداها و فردا کن ول-

.  تو نه دیدم من نه رو نکنه چیکار و کنه چیکار

 حالِت رفتارش با ، کاراش با ، باهاش میبینی اگه

 جلوشو ، کشی می عذاب داری و نیست خوش

 اگه اما.  کنه پیشروی امشب نده اجازه و بگیر

 قضاوت ، خوبه باهاش حالِت بینی می ، برعکس

 رو ندیدیم و نیومده هنوز که فرداهایی مورد در

 از پاشو نذار خودت جون!  پاییز فقط!  کن رها

 ؟ باشه.  بذاره فراتر حد

 

 نمی من.  میمیرم دارم استرس از!  مارال وای-

 ! باهاش رم



 

 بیا! ؟ برقصم تو ساز چه به نمیدونم که بخدا!  وا-

 ! ببینم برو

 

 در کنار سینا و سرهنگ بازگشتیم سالن به وقتی

 شمال به رفتن راجب و بودند ایستاده آپارتمان

 خواهد می گفت می سرهنگ. کردند می صحبت

 آخر یک گفت می سینا و برود ساناز دیدن به

.  کند می ریزی برنامه رفتنشان برای را هفته

 نگاهی من به شد ما حضور متوجه که سرهنگ

 : گفت و انداخت

 بریم؟-

 



 تکان با!  چید می ستاره چشمهایش بدجور حاال

 سینا و مارال از و دادم مثبت جواب سر

.  افتادم راه سرش پشت و کردم خداحافظی

 گوشم در کردم می خداحافظی مارال از وقتی

 : گفت

 می عروس دارن که شده مردایی مثل قیافش-

 ! خونه برن

 

 گرفتم بازویش از نیشگونی!  خنده زیر زد پخی و

 نگاه حجم زیر آسانسور در!  افتادم راه به و

 هایی نگاه.  آوردم می دوام سختی به مهربانش

 ! دلتنگ و مهربان

 



 سرسنگین باهات دارو اون بخاطر که مدت این-

 اینکه.  کشیدم عذاب تو از بیشتر خودم ، بودم

 ، باشمت نداشته … و نبینمت و باشی پیشم

 ! بود اعصابم روی خیلی

 

 می

 

 و استرس این بار تا بزنم حرفی خواستم

 . شود کم کمی وحشتناک قلب تپش و اضطراب

 و من اینقدر که ؟ داشت ارزششو … حاال-

 ؟ بدید عذاب خودتونو

 



 شدم حل زمردینش چشمان در.  کردم نگاهش

 : گفت که وقتی

 تو از شدن دور ارزش هیچی!  نداشت که بخدا-

 ! ندیده مهتاب آفتاب خانومِ پاییز نداره رو

 

 رویم به هایم دلتنگی تمام ی اندازه به لبخندی و

 اینکه.  کردند می آب قند انگار دلم در.  پاشید

 ، بود باران ستاره دلش و قلب من حضور با اینقدر

 ! کرد می لبریزم خوشی از داشت

 

 گرداندم چشم هرچه من و شدیم خارج خانه از

 . ندیدم را اتومبیلش

 نیاوردین؟ رو ماشینتون-



 

 و خونه رفتم راه سر ، رسوندم رو شیدا وقتی-

 ترافیک توی تا اومدم این با و گذاشتم رو ماشین

 می.  بودم نگرانت و نبود خوب حالت.  نکنم گیر

 . برسم تو به زودتر هرچه خواستم

 

 یک!  من خدای.  کرد اشاره سرش پشت به و

 شبیه ، بزرگ رنگ مشکی موتورسیکلت

 با.  بود پارک سرش پشت پلیس موتورهای

 . کردم نگاهش حیرت

 بریم؟ این با-

 



 من به تخس و بار شیطنت را سبزش چشمان

 : گفت و دوخت

 ترسی؟ می نکنه-

 

 اما.  شدم ماهان موتور سوار خیلی قبال من!  نه-

 ! گذشته خیلی حاال تا موقع اون از!  خب

 

 شد می موتورش سوار داشت حالیکه در

 : گفت و زد پوزخندی

 موتور دونه می چه جغله بچه اون! ؟ ماهان-

 موتور ادای فقط اون!  چی یعنی واقعی سواری

 بدم نشونت تا باال بپر!  میاورده در رو سواری

 !؟ چیه واقعی سواری موتور



 

 کمرش پشت درحالیکه و گزیدم لب زده هیجان

 : گفتم شدم می سوار

 سوار دوباره دخترش بفهمه حسام بابا اگه وای-

 !! میشه موتور
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 چقدر.  گرفت سرعت و افتاد راه به و کرد روشن

 را دستانم.  بودم زده هیجان چقدر.  داشتم ذوق

 شانه روی را ام گونه و کردم حلقه کمرش دور

 طور آن ، خودم کنار بودنش از و.  گذاشتم اش

 ای دغدغه و فکر هیچ بدون ، گفت می مارال که

 داشت آرامشی چه!  بردم لذت ، آینده راجب

 با و داشتنش بود نظیر بی چه!  کنارش در بودن

!  بود من رویاهای مرد او!  بودن همراه او



 خوب و ترین خوب!  سپیدم اسب با ی شاهزاده

 !  دنیا مرد ترین خوب و ترین

 

 خودم و.  زدم ای بوسه لباس روی از را کمرش

 گردنش پشت به را هایم لب و کشیدم باالتر را

 و کردم آزاد کمرش بند از را دستم یک.  رساندم

 و کشیدم گردنش پشت را شصتم انگشت

 و بار یک.  بوسیدم را همانجا و.  کردم نوازش

 در سر پشت از را دستم بعد.  بار ده و دوبار

 این که بود بار اولین برای.  بردم فرو موهایش

 که بود بار اولین برای.  کردم می را کارها

 میان در را موهایش و.  بوسیدم می را گردنش

 لخت موهای.  میاوردم  در رقص به انگشتانم



 از شدم می دیوانه داشتم و!  را دارش حالت

 و جدید شیرین های تجربه این و نزدیکی اینهمه

 چه دانم نمی.  داشت حسی چه او دانم نمی!  بکر

 به اما.  دیدم نمی را صورتش.  داشت حالی

 واله و مست.  بود من حال همان حالش که گمانم

 ! وصال حسرت از پر و!  مجنون و دیوانه!  شیدا و

 

 . کرد توقف جگرکی یک مقابل

 پایین گلوت از لقمه یه.  غذانخوردی دونم می-

 کم یک رگ به بزنیم جیگر سیخ چند بریم.  نرفت

 ! خوشگلم بگیری جون

 



 بیان لحن این از بردم حض من و خوشگلم گفت

 نمیدانستم.  برد می کار به که کلماتی گرمی و

 و شیفته دل کجا تا و بکشد مرا کجا تا میخواهد

 حرکاتش و کلمات ناز به را ام کشیده حسرت

 دل برای ، بود هرکجا تا و بود هرچه اما.  بخرد

 می ارمغان به شادی دریا دریا ام کشیده تنهایی

 .  آورد

 

 روی را غذاها همیشگی عادت طبق بعد دقیقه ده

 . گذاشت می بشقابم در و چید می میز

 ! عزیزدلم کن شروع-

 



 ، او درکنار جگر سیخ چند این چسبید می چقدر

 دست چه اینبار که هایی گفتن عزیزدلم با هم آن

 نگاهم دیدم آن یک.  کرد می خرجم دلبازانه و

 ! مهربان و خیره.  کند می

 شده؟ چی-

 

 : گفت و کشید عمیقی نفس

 کسی که بود عمرم توی بار اولین این!  پاییز-

 ! بوسید می گردنمو و کرد می بغل پشت از منو

 

 . دوید هایم گونه به شرم

 



 آناهید و من مشترک زندگی عمر!  پاییز میدونی-

 نکردیم فرصت ما و!  چهارماه فقط.  بود کم خیلی

 شوهر و زن یک بین که قشنگی اتفاقات از خیلی

 در زندگیم توی من پاییز. کنیم تجربه رو میده رخ

 و ندارم رو ها تجربه از خیلی زن یک با رابطه

 منِ که هست همین برای.  نکردم کارها خیلی

 گردن پشت های بوسیدن این با ساله چهل االنِ

 دنیا چیز ترین ساده ها خیلی نظر از شاید که

 و میکنم ذوق دبیرستانی پسرهای مثل ، باشه

 .  است تازه برام

 

 : گفت و گذاشت دستم روی را دستش بعد



 من!  کوتاه خیلی البته و.  بود قشنگی ی تجربه-

 ! خوام می اینا از بیشتر

 

 لبخندی.  نشست لبهایم روی شرمی لبخندپر

 االن دلم و!  درونیم و قلبی رضایت از حاکی

 بر هیچگاه توانستم نمی که خواست را چیزی

 من.  شد می مانع دخترانه شرم که.  بیاورم زبان

 کارهای و نیفتاده اتفاقات این تمام خواست دلم

 به من با ، اش نداده رخ تجربیات و نداده انجام

 این تک تک در خواست می دلم!  بپیوندد وقوع

 من و باشم داشته حضور من جدیدش تجربیات

 که وای.  کنم خلق برایش من و باشم باعثش

 دلم چقدر که وای!  خواست می را اینها دلم چقدر



 مرا امشب شد می!  خواست می را بودنش

 را ام کننده دیوانه و سرکش میل شد می ببوسد؟

.  شد می گفت می که چشمهایش گوید؟ پاسخ

 من و.  بود لبهایم تماشای محو که چشمهایی

 ! میخواست دلم چقدر

 

 :پرسید شد تمام که غذایمان

 برگردی کی بود قرار ؟ داریم وقت دیگه چقدر-

 خونه؟

 

 :گفتم و کردم نگاه را ساعتم

 با تونم می البته.  باشم خونه باید االن تقریبا-

 . برم هم تاخیر ساعت نیم



 

 بر رو سوئیچ من تا خونه بریم میشه وقت پس-

 خوام نمی خونتون؟ برسونمت ماشین با و دارم

 . ببینه موتور با رو ما پدرت وقت یه

 

 نگرانی و!  شیرین اضطرابی از!  ریخت فرو دلم

!  ببرد اش خانه به مرا خواست می!  دخترانه های

.  بود عشق و خواستن و خواهش از پر نگاهش

 ، من پاسخِ انتظار در که هایی دیوانگی از پر

 نگاهش.  بود مانده منتظر هایش پلک پشت

 قبول نگرانِ.  بود شده دوخته لبهایم به نگران

 اندک فرصت این دادن دست از نگرانِ!  نکردنم



 و دزدیدم چشمانش از را نگاهم!  بودن هم با

 : گفتم

 ! باشه-

 

.  چید ستاره باز هایش چشم گرفت که را رضایتم

.  برد موتور سمت به خود با مرا و گرفت را دستم

 مرا و کرد بغلم یعنی.  کرد سوار مرا اول اینبار

 و شد سوار خودش بعد.  نشاند موتورش ترک

 از بعد حاال.  افتاد راه به و کرد روشن را موتور

 کشیدم می خجالت من ، امشبش توصیفات

 مثل!  شد متوجه.  کنم حلقه کمرش دور را دستم

 با را دستم دو!  بود بر از نخوانده مرا که همیشه



 با و کرد حلقه کمرش دور و گرفت دستش دو

 گ تحکم

 

 : فت

 ! شرایطی هر تحت!  اینجاست جاشون اینها-

 

 را پهن و پت لبخند این و آمد می باید یکی حاال

 از باالتر خوشی.  کرد می جمع صورتم روی از

 !؟ شد می هم این

 . کرد توقف پارکینگ در.  راند اش خانه سمت به

 . برداریم رو سوئیچ باال بریم-

 



 و ایستادم در دم.  رفتیم آپارتمانش به باهمدیگر

 با داشتم.  بیاورد را سوئیچش بودم منتظر

.  داشتم استرس.  کردم می بازی دستم انگشتان

 که دبیرستانی دختران مثل.  داشتم اضطراب

.  بودم شده کنند می تجربه را قرارشان اولین

 ! زد خواهد صدایم میدانستم.  زد صدایم

 ؟ داخل میای لحظه یه ؟ پاییز-

 

 داخل به پا و شدم دل یک.  نکردم دل دل

 . گذاشتم

 ؟ سرهنگ کجایین-

 



 دنبالش به آشپزخانه در و رابستم در. نداد جواب

 انداختم نگاهی تاریک نیمه اتاق در.  نبود ، گشتم

.  کشید اتاق داخل به مرا و گرفت را دستم یکی. 

 و مهربان ی مردانه دستان صاحب که یکی

 مرا تاریکش نیمه خواب اتاق در حاال.  بود بزرگی

 آب.  کرد می تماشایم و بود داده تکیه دیوار به

 این در داشتم!  سختی به.  بردم فرو را دهانم

 چشم از نگاهش.  شدم می ذوب حضور حجم

 چشمهایش.  زد نمی پلک.  شد نمی کنده هایم

!  ها خواهش همان.  بود ها خواستن همان از پر

. کشید سرم از آرام خیلی را شالم!  عشق همان

 و برد فرو موهایم میان در را انگشتانش

 : گفت خمارگونه

 ؟ میشن بلند کی-



 

 را چشمهایم ، نگاهش هیپنوتیزم که طور همان

 : گفتم بود کرده گرفتار

 بلند کمی ببین!  زود خیلی ، برگشتی که حاال-

 ! شدن

 

 بلند تا منتظرم صبرانه بی.  عزیزم بینم می دارم-

 منو زندگی های خاطره زیباترین موها این.  بشن

 . ساختن

 

 ! ها میشه حسودیم موهام به کم کم داره دیگه-

 



 محو لبخندی به اش خنده دوباره بعد و.  خندید

 لبهایم به هایم چشم از نگاهش حاال.  شد تبدیل

 . بود خورده سر

 ! بکنم اقراری یه باید پاییز-

 

 چی؟-

 

 ، نبودی خودت حال توی که شب اون … من-

 ! بوسیدم لبهاتو سیر دل یک ، مارال اتاق توی

 

 !!! سرهنگ-

 



 جوانمردانه اصال که دونم می!  عزیزکم دونم می-

 تا شب همون از ، شب اون ی خاطره...اما ، نبود

 حتی بوسیدنت هوس!  میکنه بیچارم داره حاال

 بخصوص.  نمیداره بر سرم از دست لحظه یک

 هیچ ، کس هیچ که کنم می فکر این به وقتی

 دیوونه ، من جز نبوسیده رو لبها این حاال تا کس

 می!  دختر خودته تقصیر!  پاییز میشم تر

 می ، نباشی عزیز و خوشگل اینقدر خواستی

 طعم خوش و کننده دیوونه لبهات اینقدر خواستی

 . نره زبونم زیر از طعمش لحظه یک که نباشن

 

 ! شرم و خجالت از گزیدم لب



!  عزیزدلم شرمت این برای میرم می که آخ-

 ! میمیرم

 

 او و دادم می جان داشتم آغوشش بزرگ درحجم

.  رفت می فرو من در بیشتر و بیشتر هرلحظه

 روی دستانم و بود حلقه کمرم دور دستانش

 و گذاشت پیشانیم روی را پیشانیش. بازوهایش

 : گفت آرام و نجواگونه

 ! پاییزم-

 

 ! دلم جان-

 



 کنم چه سرکش میل این با دونم نمی واقعا من-

 بخوام ازت و کنم ناپرهیزی اگه نداره اشکالی! ؟

 ببوسمت؟ بدی اجازه …

 

 !! سرهنگ-

 

 وجودم تمام!  بار یک همین فقط!  هییششش-

 تمام!  بوسیدنت ی خاطره از میگیره آتیش داره

 ! میکنه التماس خواستنتو داره وجودم

 

.  کرد می سقوط لبانم عمق در داشت چشمانش

 زمرد چقدر!  بود خود بی خود از و خمار چقدر

 می بوسیدن چقدر!  بود تاب بی چشمانش



 را قلبش ی کوبنده های تپش صدای!  خواست

 وجود تمام با را خواستنش و.  شنیدم می بوضوح

 می دیوار به بیشتر مرا داشت ذره ذره.  دیدم می

 داشتم تقریبا!  من به بیشتر را خودش و چسباند

 .  شدم می له آغوشش در

 

.  بزنی حرفی نمیداره حیات و شرم که دونم می-

 کنم می تعبیر دادن اجازه به رو سکوتت این من

 ببوسمت هم صبح خود تا امشب اگه.  عروسکم

 ! پاییز نمیشم سیر

 

 این از داشتم من و شد می تر نزدیک ذره ذره و

 درگیر هم مرا که ، را او فقط نه که سرکشی میل



 لبهای که وقتی درست.  دادم می جان بود کرده

 من باز نیمه لبهای متری میلی یک به بازش نیمه

 آتش لبهای این میخواست که وقتی ؛ بود رسیده

 به و کند اسیر هایش لب میان در را داغ و زده

 خواست می که وقتی درست ؛ بکشد زنجیر

 و ؛ وجودم عشق جام از گردد سیراب و بنوشد

 ماورایی عشق از مرا گرداند سیراب و بنوشاند

 رفته هزار دور روی قلبم که وقتی درست ؛ اش

 اش سینه در نشدی وصف شدتی با قلبش و بود

.  نداد اهمیت!  درآمد صدا به خانه تلفن کوبید می

.  نداشت حد که میخواست را بوسیدن این آنقدر

!  هایم کشیدن خجالت تمام با!  خواستم می منم

 را کار خواست می که لحظه همین در درست و

 پر میل و عاشقانه شهوت این و کند تمام



 به لبهایم روی لبهایش گذاشتن با را احساس

 صدای و آمد صدا به تلفن پیغامگیر ، بنشاند ثمر

 : شد پخش خانه کل در الناز هراسناک

 

!  دی نمی جواب چرا موبایلتو ای؟ خونه!  داداش-

 . بزن زنگ بهم زودتر هرچه.  بیمارستانیم ما

 

 را هایش لب و!  فشرد هم بر را هایش چشم امیر

 از.  فرستاد لعنتی و کرد دیوار نثار مشتی!  هم

 نامیمون و بدموقع اتفاق این و بد بخت این

 پر نگاه و گرفت فاصله من از.  بود عصبی

 پر آه.  دوخت هایم چشم در را افسوسش



 با و رفت تلفن سروقت به بعد و  کشید افسوسی

 گ تماس الناز

 

 اتفاق بدترین.  کردم جور و جمع را خودم.  رفت

 بود شده باعث و بود افتاده لحظه این در ممکن

 رها نکرده شروع را نظیر بی ماراتون این ، امیر

 نهایت بی … او و بودم زده خجالت من.  کند

 ! عصبی

 

 بیمارستان…شیدا؟ …چی؟ … الناز؟ شده چی-

 دکتر…؟ گرفته نفسش که چی یعنی…چی؟ برای

 آره …زدی؟ زنگ من به چرا خب…عصبیه؟ میگه

 ، دیگه نه … بود بدموقع خیلی ، بود بدموقع



 باشه … کن ولش هیچی...  کردی خرابش دیگه

 ! رسونم می خودمو االن

 

 نگران.  کوبید دستگاه روی شدت با را گوشی و

 . رفتم سمتش به

 اتفاقات خاطر به احتماال شده؟ بد حالش شیدا-

 حالش شنیده شما درمورد که حرفهایی و امروز

 . شده بد

 

 : گفت عصبی سرهنگ

 به موقع اون که من.  شده بد حالش خود بی-

 خودم به کارهام تموم.  نداشتم تعهد کسی

 ! بوده مربوط



 

 : گفت و کرد نگاهم بعد

 . ندارم تعهد کسی به هم االن-

 

 . گذاشتم اش شانه روی را دستم

 .نگرانن خانوادتون!  برین بهتره-

 

 و کرد اقبال و شانس و دنیا نثار لعنتی هم باز

 . برداشت را سوئیچ

 ترسم می.  عزیزم برسونم رو تو اول بریم-

 ! بشن نگرانت

 



 و عصبی چقدر.  افتادم راه به دنبالش به مطیعانه

 هایش ترمزگرفتن و گازدادن از.  بود خلق کج

 شد نمی هم عسل من یک با حاال. بود معلوم

 بدتر و بیمارستان برود ترسیدم می!  خوردش

 .  بریزد هم به را همه اعصاب

 گرفته را رضایتم!  بود مانده ناکام بوسیدنم در

 و هربار!  بود نرسیده دلش مراد به ، اما و بود

 می آوار سرش بر و میشد پیدا کسی باید هربار

!  بماند بدهکار دلش به همچنان او تا گشت

 ! صبور مرد این بیچاره!  سرهنگ بیچاره

 



.  گرفت را دستم شوم پیاده خواستم وقتی

 ریخت نگاهم در را هایش جنگلی.  کردم نگاهش

 : گفت و

 صبح تا شب یک!  خانومم پاییز باشه یادت-

 ! بدهکاری من به بوسه

 

 وارد و کردم خداحافظی آرام.  دزدیدم چشم

 به.  زدم بغل را خودم بستم که را در.  شدم حیاط

 و دوستداشتنی و شیرین لحظات این ی شکرانه

 مهربانی ی شکرانه به ، قشنگ های حرف این

 عشق ی شکرانه به ، زیبایش محبت و هایش

 ! زدم بغل را خودم چشمهایش در شده لبریز

 



 افت یک دچار شیدا ، بود گفته الناز که همانطور

 و سرم یک با که چیزی. بود شده عصبی فشار

 و.  شد حل ماندن بیمارستان در ساعت یک

 جواب در که وقتی بود عصبانی چقدر سرهنگ

 ! بودم پرسیده را شیدا حال تلفن پشت سوالم

 

 صبح سینا ریزی برنامه مطابق و بود شنبه پنج

 همراه ، خودم اصرار به.  بودیم شمال عازم زود

 ترش رو دیدنم با سرهنگ.  بودم آمده مارال

 می مارال.  نگفت مارال به چیزی اما. بود کرده

 : گفت

 



 با نیست معلوم!  ها داره نگیر بگیر اینم واال-

 چیه فازش نیست معلوم اصال!  چنده چند خودش

! 

 

 : گفتم و خندیدم ام حالی بی تمام با

 ! است دیگه چیز یه بخاطر ناراحتیش-

 

 چی؟-

 

 !! حاال-

 



 بودیم داشته نگه صبحانه برای که راه وسط

 ترش با و آورد گیر تنها لحظه یک مرا سرهنگ

 : گفت رویی

 ششم و بیست امروز مگه ؟ پاییز اومدی چرا-

 هرماه ششم و بیست بودم نگفته مگه ؟ نیست

 سرم باید حتما ؟ بیای بیرون تختت از نداری حق

 بشی؟ الزم

 

 : گفتم و گزیدم لب

 نمیخواد دلم هم دیگه.  سرهنگ خوبه حالم من-

 ی مساله یه این.  کنم صحبت مساله این راجب

 بگم؟ باید چندبار!  شخصیه

 



 نگفتی مارال به چرا!  غیرشخصی یا شخصی-

 اومدی؟ چرا بیای؟ تونی نمی

 

 توش شما که کنم رد رو سفری پیشنهاد چطور-

 !؟ هستین

 

 که انگار.  کرد فروکش یکباره به خشمش تمام

 و تخس لبخند.  باشند ریخته رویش سردی آب

 : زد معناداری

 که تو و دونم می من!  بشه بد حالت اگه وای-

 می من هم بعدش!  نیستی خودت مواظب اینقدر

 ! مالحظه بی مارال اون و دونم

 



 دلم!  خواست می ها شدن نگران این از دلم

 بود کرده را "هایش داشتن هوایم" اینجور هوای

 روی که را او عقب صندلی از سفر طول تمام. 

 کردم می نظاره بود نشسته سینا کنار جلو صندلی

 و بودم نشسته سینا سر پشت!  سیر دل یک. 

 اش جدی و جذاب رخ نیم. بود مقابلم رخش نیم

 و سیاست و اقتصاد و روز مسایل راجب سینا با! 

.  زدند می حرف بر سر حوصله چیزهای این از

!  گفتگو این از بردند می حظ دو هر که بود معلوم

 مجبور اینکه تا بخوابد بود داده ترجیح که مارال

 اما من.  کند گوش را کننده کسل بحث این باشد

 خواب جادوی ، رمق بی و بودم حال بی اینکه با

 تماشایش و بمانم بیدار تا دادم می شکست را

 را سرش.  کرد غافلگیرم لحظه یک.  کنم



 حرکت با!  خورد گره هم به نگاهمان و برگرداند

 هم من.  " چطوره؟ حالت"پرسید ابرو و چشم

 که دادم اطمینان او به هم بر چشمانم فشردن با

 یعنی که برد باال را ابروهایش تای یک.  خوبم

 بی و صورتم ی پریده رنگ از احتماال کنم؟ باور

 اینبار.  بود برده وضعیتم به پی حالیم بی و رمقی

 : پرسید صدادار

 

 بزنی؟ صورتت به آبی یه داریم نگه خوای می-

 

 ! خوبه حالم ، نه-

 



 گوشه گفت سینا به ، پاسخم به توجه بدون او اما

 بود شده بیدار خواب از که مارال.  دارد نگه ای

 : گفت

 سینا؟ داشتی نگه چرا-

 

 : گفت بار شماتت لحنی با امیر

 احوال و حال گرفتن نظر در بدون که آدم-

 ، سفر بیاد کنه اصرار بهش اینهمه ، دوستش

 . دیگه میشه همین

 

 با را ابرویش تای یک مارال

 



 نگاه گزیدم می لب خجالت از که من به و برد ال

 و " شده چی"پرسید سر دادن تکان با و کرد

 باری شیطنت ی خنده شد آگاه موضوع از وقتی

 راهی بین رستوران یک کنار سینا.  داد تحویلم

 سرویس سمت به مارال و من.  داشت نگه

 سرویس خود تا مارال و کردیم حرکت بهداشتی

 . خندید می

 ؟ چیه!  مرگ-

 

 این در سینا و خودم های خاطره یاد!  هیچی-

 .  افتادم مورد

 

 ! خودت جون آره-



 

 . زدم صورتم به آبی

 

 بهتری؟ االن-

 

 نمی ولی.  مارال میشه بد حالم داره کم کم-

 . کنم خراب رو سفر این خوام

 

 اگه ولی. بخوری تونی می.  دارم مسکّن-

 بریم باید. کرد کاریش نمیشه دیگه بیفته فشارت

 . بیمارستان

 



 ! سفر برای بدیه روز چه-

 

 راه داره طرف.  میشه بحالت خوش داره که فعال-

 . شه می نگرانت و میره ات صدقه قربون راه به

 

 . بگیرم را ذوقم سر از ی خنده جلو نتوانستم

 

 ! حاال خوشحالی از نیوفتی بپا-

 

 فشار این کردم می خداخدا و خوردم را مسکن

 اتومبیل به منتظر برگشتیم وقتی.  نیفتد لعنتی



 پا سمتمان به دید که را ما.  بود داده تکیه سینا

 : گفت مارال. کرد تند

 

 منم از حالش. نیست هیچیش!  سرهنگ بیا-

 ! بهتره

 

 از قبل.  رفت اتومبیل داخل به و شد جدا ما از و

 : امیرگفت شود سوار اینکه

 ! بشین جلو تو!  مارال-

 



 چاشنی با معناداری نگاه فاصله همان از مارال

 صندلی روی و کرد نثارم شیطنت از پر لبخندی

 . گرفت قرار جلو
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 و کرد نگاهم نگران امیرعلی شد سوار که مارال

 : گفت

 میکنی؟ وانمود داری یا خوبه؟ حالت واقعا-

 

 می سفید و سرخ داشتم هم سر پشت که هم من

 : گفتم شدم

 و میشه بد داره حالم دیدم اگه. خوبم فعال-

 . میگم ، افته می داره فشارم

 

 گرفتم خوردنی کم یه.  شو سوار بریم بیا.  باشه-

 . بخور ماشین تو

 



 عقب صندلی روی هم خودش و شدم سوار من

 حرکت سینا.  گرفت جای فاصله کمی با کنارم

 صندلی تا داد تغییر را جلو آینه  تنظیم و کرد

 بهانه به ، اما کرمو مارالِ!  نباشد دیدش در عقب

 زد می حرف من با و برمیگرداند سر مختلف های

 چند از بعد.  کرد می بررسی را عقب وضعیت و

 سرش بود افتاده خنده به که سرهنگ ، تکرار بار

 : گفت و داد تکان را

 هم اسمت ، میشدی پلیس من جای باید تو-

 !  مارپل میذاشتن باید مارال بجای

 

 از دل باالخره مارال که مدتی گذشت از بعد

 که سرهنگ و ، رفت خواب به و کند عقب صندلی



 را دستم کرد حاصل اطمینان مارال رفتن خواب از

 . داد جای بزرگش دستان در و گرفت

 ! رسیم می تا بخواب کم یک-

 

 نزدیک را خود کمی او و بود خواب گرم چشمانم

 خواب حالیکه در و گذاشتم بازویش بر سر.  کرد

 دست روی هایش بوسه شدم متوجه ربود می مرا

 ! ماند می جا موهایم و

 

 خیلی دیدنمان از ساناز.  رفتیم ساناز دیدن به

 شد امیر حضور متوجه وقتی.  شد خوشحال

. کرد پر را چشمانش اشک که نبود خودش دست

 و.  افتاد گذشته خاطرات یاد شاید ، دانم نمی



 با ، اما امیر!  نافرجام خاطرخواهی یک یاد شاید

 تک تک در و کرد برخورد او با گشاده رویی

 اش حامی گفت و کرد تحسین را او ، کلماتش

 او روی تواند می ، باشد داشته هرکاری و هست

 ممنون قبل دفعات تمام مثل ساناز.  کند حساب

 را الطاف این چطور داند نمی گفت می و بود

 قرص را دلش انگار امیرعلی حضور.  کند جبران

 هست پشتش بود گفته امیرعلی اینکه. بود کزده

 خاطر اطمینان انگار ، کند می حمایت او از و

 به هم شاید.  دانم نمی.  داد می او به عجیبی

 او به که خاطری تعلق و گذشته احساسات خاطر

 سعی بهرحال.  بود مهم او برای حضورش داشت

 که وگرنه.  نکنم فکر جنبه این به کردم

 معطکف شیدا به تنها نه علی امیر روی حساسیتم



 بر در اش حواشی تمام با را ساناز که شد نمی

 . گرفت می

 

 بود بهتر مان روحی حال شدیم خارج که روستا از

 این تنهای دل بر مرهمی توانستیم می که همین. 

 سختی از بخشی و باشیم قدیمی ای محله هم

 حالمان و حس ، کنیم کم کوچک هرچند را هایش

 . کرد می خوب را

 

 را امروز بود قرار.  بود رادان پدر ویالی مقصدمان

 حرکت تهران سمت به صبح فردا و بمانیم آنجا

.  داشتم زیادی خاطرات آن در که ویالیی.  کنیم

 از بعد که ویالیی.  ماندگار اما ، شیرین ، تلخ



 سرزده آن به  هایم دلتنگی زور از امیرعلی رفتن

 االن اما.  نبودنش از بودم گریسته چقدر و.  بودم

 آن.  بودیم ویال این در باهم دومرتبه.  بود کنارم

 یک که کردم نمی هم را فکرش اصال ها موقع

 کردم شکر را خدا.  بیایم اینجا به او با دوباره روز

.  دوختم صورتش به را رضایتم از پر نگاه و

 دانستم نمی من.  گفت پاسخ بالبخندی را نگاهم

 نمی!  نه یا بماند زندگیم در است قرار مرد این

.  است زده رقم برایم را چیزی چه آینده دانستم

 قرار دانستم نمی و بود آرزویم امیرعلی داشتن

 چیزی اما ، نه یا کنم پیدا دست آرزو این به است

 مهربانی ، بود مهم  حاضر حال در و االن که

 شدن قبل مثل کم کم!  محبتش!  بود هایش

 باز خود دور از را آهنین پوستین آن!  هایش



 بسیار ی گذشته دانستم می من!  هایش کردن

 آن با میدانستم.  ام زده رقم برایش را تلخی

 می.  ام داده عذاب را او چقدر اشتباه تصمیم

  ی همه!  کشیده هایش تنهایی در چه دانستم

 ی همه با!  داشتم امید ، اما.  دانستم می را اینها

 گردد باز سویم به داشتم امید احواالت و حال این

 می چطور آدمی نبود امید اگر دانم نمی و! 

 دو ، شکست بار هر از بعد و کند زندگی توانست

 !؟ دهد ادامه و شود بلند مرتبه

 

.  کرد باز برویمان را در سرایدار.  رسیدیم ویال به

 نداشتم حال من اما بودیم گرفته غذا رستوران از

 : گفت مارال.  بکشم دراز میخواستم بیشتر و



 . اتاق تو میارم غذارو برات من بکش دراز برو-

 

 اون با.  بخوابم میخوام فقط االن. خوام نمی نه-

 خوابالودگی احساس حسابی خوردم که مسکنی

 . کنم می

 

 نگاهم با.  کرد می نگاهم نگران مدت تمام امیر

 به و هست خوب حالم که دادم اطمینان او به

 اثر اما.  کنم استراحت تا رفتم ها اتاق از یکی

 .  برد خوابم زود خیلی من و بود قوی مسکن

 

 دانم نمی. بود شده تاریک هوا شدم بیدار وقتی

 گشنگی احساس اما ، بودم خوابیده چقدر



 به تا شدم بلند جایم از.  داشتم شدیدی

 فاصله تخت از قدم یک هنوز اما. بروم شپزخانه

 به و کرد گیر چیزی به پایم که بودم نگرفته

 آخی صدای آن متعاقب.  خوردم زمین به شدت

 . شد بلند

 

 ! من خدای ؟ شمایین ؟ سرهنگ-

 

 قبض را بیچاره و بودم افتاده رویش قد تمام

 از زحمت به داشتم درحالیکه.  بودم کرده روح

 :گفتم زنان غر شدم می بلند رویش

 ا با خوابیدین سرد زمین روی-

 



 ؟ خوابیدنه جای اینجا آخه نازک؟ لحاف ین

 

 : گفت خوابالودش صدای با

 ؟ دختر تو ندیدی رو گندگی این به منِ-

 

 چرا.  آخه نیست معلوم هیچی تاریکی این تو-

 خوابیدین؟ اینجا

 

 کنارش و بودم کرده بلند رویش از را خودم حاال

 گفت بود کشیده دراز که همانطور.  بودم نشسته

: 



 کرده غش یهو شب نصف خونم تو قبل دفعه-

 بشه بد حالت تو و اتاق تو برم اگه گفتم.  بودی

 . بودم نگرانت. نمیشم متوجه و شنوم نمی صداتو

 

 و مارال!  خوب پسر خوبه حالم گفتم که من-

 ؟ کجان سینا

 

 ! خوابن-

 

 چنده؟ ساعت مگه ؟ خواب-

 



 بالش کنار و بود کرده باز که را اش مچی ساعت

 . کرد نگاه بود گذاشته اش

 . نیم و دوازده-

 

 ! خوابیدم چقدر من ؟ نیم و دوازده!  وای ای-

 

 کردم روشن را آباژور ی دکمه و کردم دراز دست

 لباس بدون همیشه مثل.  دیدمش می بهتر حاال. 

 او از ای فاصله هیچ بی هم من و.  بود خوابیده

 نگاهم.  کشیدم خجالت لحظه یک.  بودم نشسته

 ام زده خجالت بیشتر این!  خیره و نافذ.  کرد می

 شدن بلند حین در و شوم بلند خواستم. کرد می

 : که زدم می غر



 

 خوابه؟ می لباس بدون آدم سرما این توی حاال-

 ؟ خورین می سرما گین نمی ؟ زمین روی اونم

 

 را شده خیز نیم منِ و کشید را دستم و خندید

 بلندی هین.  کرد پرت اش سینه روی دوباره

 را دستانش اما. شوم بلند خواستم و کشیدم

 . بود شده مانع و بود کرده حلقه دورم محکم

 

 رو تو!  زشته میاد یکی االن!  سرهنگ نکنین-

 ! خدا

 



.  رسید می باز نیمه در به پایش و بود بلند قدش

 : گفت و بست را در پا با

 ! نیست زشت دیگه حاال-

 

 و زد کنار صورتم روی از آرام را موهایم بعد

 و بود شده تماشایم محو.  فرستاد گوشم پشت

 و شدم می سفید و سرخ هم سر پشت هی من

 و سینه میان از کردم می تالش داشتم هنوز

 روی دستانم کف.  بگریزم اش برهنه بازوهای

 از کشیدم می خجالت من و بود اش سینه سطح

 لمس را اش برهنه ی سینه داشتم انگار اینکه

 و خورد می گردنش به هایم نفس.  کردم می

 گفتم خود با. کرد می تر خمار را خمارش چشمان



! ؟ کنی می خودش بی خود از داری!  دختر نکن"

 و هست خطر پر کبریت او ، مارال قول به االن

 "!  اشاره یک منتظر

 او نکشم؟ نفس ؟ بکنم میتوانستم چکار خب اما

 و هرحرکت امکان که بود کرده قفل مرا جوری

 . بود شده سلب من از  فراری

 

!  من چموشِ پاییزِ کنی فرار که نزن زور اینقدر-

 رفتنت ولی!  بغلم تو افتادی خودت پای با خودت

 ! نیست خودت دست

 

 که رو فضول مارالِ!  سرهنگ زشته...  خب-

 . کشه می سرک جایی یه از االن.  میشناسین



 

 با محکم و کامل را در سرگرد ، من حرف این با

 . بست پایش

 ! بکشه سرک و بیاد تونه نمی حاال!  بیا-

  

 در پشت.  شد بدتر خیلی که اینجوری وای ای-

 . میاد در برامون حرف باشیم بسته

 

 بی بذار ، بشنویم حرف قراره که حاال پس-

 ! باشه حقمون واقعا و نباشه خودی

 



 حاال که زیبایش سبز چشمان در تعجب با

 . کردم نگاه بود همیشه از خمارتر

 چیه؟ منظورتون-

 

 سطح روی و بود رفته بلوزم زیر حاال دستانش

 انحنای خط!  پایین تا باال از.  لغزید می کمرم

.  کرد می نوازش مدام را کمرم وسط گودی

 می ناپرهیزی داشت نادرشاهی علی امیر سرهنگ

!  ها ناپرهیزی این بود شیرین چه و!  کرد

 رفت هر در و گشت می بر و رفت می انگشتانش

 و.  کرد می تر بیچاره مرا ی بیچاره دل برگشت و

 قفل را چشمانش برگشت و رفت این در

 زد نمی پلک حتی که جوری.  بود کرده چشمهایم



 حال تغییراتِ تمام خواست می انگار که جوری. 

 بی منِ و.  کند ثبت خودش برای را من هوای و

 باختم می رنگ هم سر پشت چه عاشق و ظرفیت

 ! آورد نمی بار به که هایی رسوایی چه ام چهره و

 

 خودم بی خود از داشت.  بود جادویی دستهایش

 نه نوازشش. کرد می ام دیوانه داشت.  کرد می

 سفت آنقدر نه و نشود احساس که بود نرم آنقدر

 رقص ، دستانش فشار ، نوازشش.  کند اذیت که

 سر پشت را قلبم ، کردنش ناز طرز ، انگشتانش

 لحظه یک.  برد می شیرین سقوطی به رو هم

.  کرد مکث و ایستاد بندم سینه قفل روی دستش

 که او!  کند چه خواست می.  ریخت فرو دلم



 دست!  بود رسانده کمال به را دیوانگی امشب

 روی را دستانم استرس شدت از که نبود خودم

 ام ترسیده فهمید!  فهمید.  دادم فشار اش سینه

 در و.  کشید عقب قفل آن روی از را دستانش. 

 ، اش خواهش از پر و جادویی صدای با عوض

 : گفت بود خمار خمار حاال که صدایی

 ! گم می بهت االن منظورمو-

 

 مرا.  چرخید و زد بغل مرا سریع حرکت یک با و

 دیگر حاال.  گرفت قرار رویم خودش و خواباند

 زده خیمه رویم او و بودم خوابیده سرجایش من

 کرده زنجیر هم در ام سینه روی را انگشتانم. بود

 ، ذوق کمی ، ترس کمی که چشمانی با و بودم



 خواستن و عشق دنیا دنیا و غافلگیری کمی

.  گرفت را دستم دو. کردم می نگاهش داشت

 و برد سرم باالی و کرد باز هم از را ها آن آرام

 نگاهش.  کرد قفلشان دستانش از یکی با همانجا

 هزار دور روی قلبم.  شد نمی کنده چشمانم از

 صدای ، شب سکوت و تاریکی آن در.  بود رفته

 گُر بدنم.  شنیدم می را هردویمان های قلب

 پوستم روی از حرارت!  هم او بدن.  بود گرفته

 اش برهنه ی باالتنه گرمای.  زد می بیرون

.  سوزاند می ام دخترانه تیشرت روی از را پوستم

 نفس

 



 میخ چشمانم و.  بود شده تند تند هایم 

 تمام روی حاال چشمانش!  بود زمردهایش

 بود خوابیده من روی تقریبا.  چرخید می صورتم

 و.  نیندازد من روی را وزنش بود حواسش اما و

 در حتی میتواند چطور کردم می فکر خود با من

 صورتش.  باشد مالحظه با اینقدر هم لحظات این

 هایش نفس. نزدیک خیلی.  بود صورتم نزدیک

.  بلعیدم می را هایش نفس.  خورد می دهانم به

 جنگلی چقدر!  آب از مانده دور ای تشنه همچون

 از پر هایش جنگلی چقدر!  بود خمار هایش

 چقدر!  بود مردانه های خواستن و خواهش

 داشتم!  بود مالکیت احساس از پر هایش جنگلی

 نفس و نگاهش و آغوشش حجم زیر مردم می

 می بودنش نزدیک اینهمه از داشتم!  هایش



.  کرد می سقوط داشت هم سر پشت قلبم!  مردم

 هیجان از پر و بخش لذت و شیرین هایی سقوط

 برده سرش از حواس و هوش بازم نیمه لبهای! 

 : کرد ام دیوانه خمارش و نجواگونه صدای.  بود

 ، پاییز خوامت می چقدر دونستی می اگه وای-

 ! نمیشدی دور ازم اینقدر …دونستی می اگه وای

 

.  گذاشت برجای گوشم کنار را بوسه اولین و

 و طمانینه با!  عمیق خیلی ، آرام خیلی ، نرم خیلی

 ! آرامش

 

 عاشقت از!  میرم می خواستنت از دارم!  پاییزم-

 ! خواستن رو تو از!  بودن



 

 . کاشت ام گونه روی را دوم ی بوسه و

 یک حتی. کنم فراموشت نتونستم هیچوقت من-

 همیشه و همیشه و همیشه!  بار یک حتی!  لحظه

 ! بودم عاشقت همینجور

 

 هایش بوسه ی بقیه و چهارم و سوم ی بوسه و

 همه و پیشانیم ، ام چانه ، هایم گونه تمام که

 و آرام تماما.  داد می قرار هدف را صورتم جای

 تاب!  خدایا.  بود برده کف از را طاقتم!  عاشقانه

 اینقدر من!  نبود او ی اندازه من تحمل و

 توانستم نمی من!  نبودم بلد داری خویشتن

 بود بس.  باشم داشته صبر و کنم تحمل اینهمه



 در هرچه دیگر بود بس!  نداشتمش هرچه دیگر

 دست دو با را گردنش!  بودم مانده حسرتش

 نگه خودم مقابل در را صورتش و گرفتم آرام

 : زدم صدایش معترضانه و داشتم

 !! امیر-

 

 جونم و دل جان!  فدات به جونم!  امیر دل جان-

 ! ترینم خوشگل

 

 هرچی وگرنه!  ببوس حسابی و درست منو-

 طاقت دیگه من!  دیدی خودت چشم از دیدی

 ! کنم صبوری نمیتونم دیگه!  ندارم

 



 ، هایش دیوانگی و مستی و خماری میان در

 سر از ای خنده!  عاشقانه ای خنده!  خندید

 که ای خنده!  درونی و قلبی میل و رضایت

 :کرد زمزمه!  بود دنیا ی مردانه ی خنده زیباترین

 

!  کنم می پیشکش!  پاییزم بخواه جووون تو-

 سالهای این تمام شب و روز آرزوی که بوسیدنت

 ! خدامه از!  عزیزم خدامه از!  منه

 

 بر را هایم چشم.  گرفت جان لبانم بر لبخند گل

 بوسید آرام را چشمانم دو روی اول.  گذاشتم هم

 : گفت کنان زمزمه گوشم در بعد و. 

 ! عزیزدلم ببوسمت میدی اجازه بهم که ممنونم-



 

 و نرم.  کرد شروع را نظیر بی و ناب اتفاق این و

 و تند گاهی!  حوصله با و طوالنی!  عمیق و آرام

 در زنجیروار لبهایم!  نرم و مالیم گاهی!  خشن

.  بود کرده گیر جذابش و مردانه لبهای حصار

 زندان به نظیر بی مالکیتی حس با داشت لبهایم

 می را بوسیدن این آنقدر!  آمد می در او لبهای

 گاهی و نرم گاهی را لبهایم داشت که خواست

 بازهم من و کشید می نیش و نوش به خشن

 بوسیدنش با داشت!  خواستم می اینها از بیشتر

 و.  برد می دختر یک های خواستن اوج به مرا

 که باشد خوشبخت میتوانست چقدر دختر یک

 او مردی همچین و!  باشد داشته مردی همچین

 هایی بوسه صاحب که مردی همچین!  ببوسد را



 با توام و کننده دیوانه و  نظیر بی و عاشقانه

 هایی بوسه!  ای حرفه هایی بوسه!  بود احترام

 ! کننده دیوانه و العاده فوق

 به مرا و برد می کفم از اختیار داشت که جوری

 کسی چه و!  رساند می هوشیاری و عقل قربانگاه

 را عقل لحظه این در خواست می من از بیشتر

 !؟ بسپارد دیوانگی به سر و کند قربانی

 

 که من برعکس!  بود نظیر بی بوسیدن در امیر

 تمام من.  کردم می عمل ناشیانه العاده فوق

 باشم خوب بوسیدن در که کردم می را ام سعی

 می ترش دیوانه ، سعی این و.  فهمید می او و

 می قبل ی لحظه از تر وار دیوانه لحظه هر و کرد



 مشهود حرکاتش در دیوانگی این تمام!  بوسید

 دریغ بی نوازش در!  هایش تاب و پیچ در.  بود

 بدنش تمام کردن زنجیر و قفل در!  دستانش

 !  من روی

 

 تمام و.  کرد می سقوط داشت هم سر پشت قلبم

 لبهایش با دستهایش و حرکاتش!  هم وجودم

 ، دستم روی دستهایش.  مینواخت همراهی ساز

 توی ، گریبانم ، گردنم ، پهلوهایم ، بازوهایم

 که بخدا!  بود حواسش اما.  لغزید می موهایم

 هنوز که جاهایی ، را دیگری جای بود حواسش

 و هربار و هربار من و.  نکند لمس ، را بود ممنوعه

 می زده شگفت مرد این داری خویشتن از هربار



 پهلوها  و گردن حجم ، اما من های دست!  شدم

 در آنقدر اما.  نوردید می در را هایش شانه و

 ی میانه به حتی دستم که بودم کوچک برابرش

 .  رسید نمی کمرش

 

 اش مردانه هیبت و مردانگی و ابهت تمام با او

 بوسید می و خورد می تاب و پیچ من روی داشت

 با ماهرانه تابِ و پیچ این در مرا و!  نوشید می و

 بی و قرار بی!  بود تاب بی.  کرد می همراه خود

 و طوالنی های بوسیدن حین در که جوری!  طاقت

 و من زیر گاهی و بود من روی گاهی گیرش نفس

 گا!  گاهم تکیه

 



 گذاشته پاهایش روی مرا که حالی در نشسته هی

 حین در گاهی!  خوابیده گاهی و بوسید می بود

 گذاشت می تخت روی و کرد می بلندم بوسیدن

 باز و نهاد می زمین روی آرام مرا دوباره گاهی و

 در اما!  بوسید می و پیچید می و تنید می من در

 و حرکات و ها تنیدن این در و ها تاب و پیچ این

 و حد بی قراری بی از ناشی که هایی جابجایی

 لبهایش تماس هم ثانیه یک حتی ، بود حصرش

 نمی لحظه یک حتی.  کرد نمی قطع لبهایم با را

 بود داغ هنوز او.  دهد دست از را لبهایم خواست

 می بیرون بدنش جای همه از حرارت هنوز. 

 کوره مثل اش تن ، سرد سرمای آن در.  ریخت

 در او.  شد می تر داغ لحظه هر و.  بود آتش ی

 ! بود معنا تمام به ی دیوانه یک بوسیدن



 

 می بیشتر هرچه اما.  بود گذشته چقدر دانم نمی

 عملش شدت و.  شد می بیشتر سرعتش گذشت

 نمی خسته!  شد نمی خسته!  هایمان دیوانگی و! 

 داشتم!  بودم عاشقش!  بودم اش دیوانه!  شدم

 وار دیوانه!  بود دیوانه!  مردم می خواستنش از

 بازهم!  خواستم می!  نوشید می و بوسید می

 نگشته سیراب من!  خواستم می را هایش بوسه

 مدت اینهمه پاسخگوی ها بوسه این!  بودم

 یک او اما!  بود کم که بخدا!  بود کم!  نبود تنهایی

 بازوهایش میان در مرا و ایستاد حرکت از آن

 : گفت گوشم زیر و. فشرد محکم

 



 دیگه!  برم باید!  برم باید!  پاییزم!  پاییزم آخ-

 … بمونم اگه!  دلم عزیز بیارم طاقت نمیتونم

 بمونم اگه!  من کوچولوی میکنم رو نباید که کاری

 تا برم باید!  پاییز کنم می خراب چیزو همه …

 ! نکردم اذیتت

 

 ، سخت العاده فوق و ناگهانی تصمیمی با و

 و برداشت را پلیورش.  شد بلند رویم از ناگهان

 شد خارج اتاق از نکردی باور سرعتی با و زد تن

 من بر را مالکیتش مهر بماند اگر دانست می.  

 سخت چقدر دانستم می من و!  کرد خواهد تمام

 ، عاشقی و دیوانگی از مرحله این در مرد یک بود



 برود و بگذارد و بکشد دست و کند کنترل را خود

 ! آمد می بر من دارِ خویشتن امیرِ از فقط این و! 

 بغل را خودم ، لحافش زیر جایش سر همانجا

!  ناراحتی و دلتنگی سر از نه اینبار اما.  گرفتم

 با اینبار.  قلبی رضایت و شادی سر از اینبار

 اش شیرینی دنیا ته تا دانستم می که لبخندی

 ! ماند می برایم
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 خاطرات و.  شدم بیدار عجیبی آرامش با صبح

 خاطره و جذاب و کوتاه فیلم یک مثل دیشب

 لبانم بر لبخند.  شدند رد چشمانم جلو از انگیز

 آغوش در دیشب که نبود باورکردنی.  نشست

 ناپذیر وصف اشتیاقی با باهم هردو و بودم امیر

 !  کردیم می دیوانگی

 عطر بوی کردم می احساس.  شدم بلند جایم از

 و اش برهنه آغوش به یادم.  ام گرفته را تنش



 می سقوط قلبم افتاد می که اش مردانه ی سینه

 ! کرد

 

 های مردانگی اینهمه به کنی عادت بود سخت

 ترین مرد بود سخت!  نکند سقوط دلت و جذاب

 خوشحالی از و باشی داشته را زمین روی مرد

 محبت با و مهربان دستان یاد بود سخت!  نمیری

 را اندامت طول زیبا چه که بیفتی مهارتش با و

 او ، حاال بود سخت!  نرود غنج دلت و پیمود می

 هوس دلت و ببینی دیشبی جذاب لبهای آن با را

 ته آن با!  نکند را برانگیزش هوس های بوسه

 و صورت روی که نرمی های خش و مردانه ریش

 آن با.  کرد می ترت دیوانه و انداخت می لبهایت



 تماشایت عاشقانه چه که زمردینش سبز جنگل

 . کرد می

 

 محبوبم دیدار و رفتن بیرون برای و گرفتم دوش

.  نبود دلم توی دل.  داشتم هیجان.   شدم حاضر

 شک بی.  دارد حالی چه االن او دانستم نمی

 نمی هم او شک بی.  داشت من به شبیه حالی

 جلو از را دیشب فکر لحظه یک توانست

 می احساس االن شک بی.  کند دور چشمانش

 ! هست زمین روی مرد ترین خوشبخت کرد

 

.  کردم چک را ام گوشی ، اتاق از خروج از قبل

 .  کردم بازشان شوقی چه با. بود داده پیام تا سه



 و بود شده ارسال صبح چهار ساعت اول پیام

 : بود این مضمونش

 مرد این با کردی چکار تو. بخوابم نمیتونم اصال-

 ؟ پاییز

 

 این با بود شده ارسال پنج ساعت دوم پیام

 : مضمون

 ات شکر چون لب با که باشد کافر

 کند پرهیز و باشد گنه امکان

 (موالنا)

 

 :مضمون این با پیش ساعت نیم سوم پیام و



 شده؟ هم کبود عسلم؟-

 

 با توام خوشی حس و کرد سقوط دلم لحظه یک

 در ناخودآگاه.  شد سرازیر دلم به شرم و خجالت

 : نوشتم برایش.  گزیدم لب لبخندم میان

 ! نباش نگران!  نیست معلوم!  زدم رژ!  شده-

 

 آشپزخانه در که دیدم رفتم بیرون اتاق از وقتی

 طبق هم سینا.  زد می ناخنک مارال املت به و بود

 خواند می روزنامه و بود نشسته میز پشت معمول

.  رفتم آشپزخانه به و گفتم بخیری صبح و سالم. 

 : زد می غر داشت مارال

 



 اینقد. میارم االن بشینین سرجاتون برین خب-

 ، شده چی نمیدونم.  ها بچه مثل نزنید ناخنک

 ! واال شنگولید اینقدر امروز

 

 ! سالم-

 

 نگاهش چقدر.  شکفت گلش از گل دید که مرا

 کننده دیوانه سبزش چشمان چقدر. بود مهربان

 روی نگاهش. کرد را دیشب هوای دلم چقد.  بود

 پاییز و مهربان لبخند و.  بود ام زده رژ لبهای

 پاک اش مردانه و جذاب لبان روی از  اش کُش

 :گفت من به رو مارال.  شد نمی



 از کردی نمی صبحی؟ اول زدی رژ پاییز؟!  وا-

 ! کارا این

 

 قول به یا مارال اینکه از قبل گرفت تصمیم امیر و

 و بگریزد صحنه از بیندازد گیر را او مارپل ، امیر

 گفتم مارال به رو برود اینکه از قبل. ببندد را فلنگ

: 

 ؟ داره دادن گیر اینم.  کشید دلم خوب-

 

 : گفت بود نکرده باور مارال درحالیکه

 خوری می صبحانه داری گم می فقط!  جونم نه-

 بشه معلوم نباید که چیزی اون نشه پاک وقت یه

! 



 

 غیر ای خنده تک که نبود خودش دست امیر

 بدون سریع خیلی و شد خارج دهانش از ارادی

.  کرد ترک را آشپرخانه کند نگاه را مارال اینکه

 : کرد نگاه مرا شگفتی با مارال

 ؟ زدم حدس درست ؟ آره-

 

 : گفتم کشیدم می خجالت داشتم درحالیکه

 . ببریم رو صبحانه بریم!  مارال کن بس-

 

 : گفت و گرفت را دستم

 ؟ آره ، بگو من جون-



 

 بودم گذاشته دهانم جلو را دستم. گرفت ام خنده

 با مارال. دادم تکان مثبت ی نشانه به را سرم.

 : گفت شگفتی

 ! شد شکسته تابو پس-

 

 . کرد نگاهم نگران بعد

 نشدی؟ که خر رفت؟ پیش چقدر-

 

 خودش گذشت که کمی یک میگی؟ چی!  بابا نه-

 . رفت شد بلند

 



 کار و کنه کنترل تونه نمی بمونه اگه دیده حتما-

 ! کشه می باریک جاهای به

 

 : گفت و بوسید را هایم گونه بعد

 فقط.  عزیزدلم خوشحالی که خوشحالم-

 ! باشی گرفته درستی تصمیم امیدوارم

 

 ، امیر انتخاب کن باور!  درسته!  مارال درسته-

 ! زندگیمه انتخاب ترین درست

 



 اش رسمی و ندین لفتش دیگه قطعیه اگه خب-

 و نامزدی هیچ بدون اینجوری نیست خوب. کنین

 ! باشی دستش دم مدام محرمیتی

 

 چیه تصمیمش دونم نمی!  نگفته بهم چیزی-

 ! مارال

 

 تو ضرر به که نمیکنه کاری اون.  نباش نگران-

 ! باشه

 

 ! میدونم-

 



 : باشد آمده یادم چیزی انگار بعد

 . بره آبروم نشه متوجه سینا!  وای-

 

 میدونم بعید ، مالوندی تو که رژی دوکیلو این با-

 ندارن پلیسی شمّ من مثل که همه.  بفهمه

 سرهنگ دست ور رفتم می باید من.  خوشگلم

 ! واال شدم حیف کال.  کردم می کار

 

 در دستم ، اتومبیل در برگشت مسیر طول تمام

 های پچ پچ گوشم در اوقات گاهی و بود دستش

 می ام دیوانه که هایی پچ پچ.  کرد می عاشقانه

 که!  برد می من از حواس و هوش که!  کرد



 شد می باعث که!  بود تمجید و تحسین سراسر

 لبا از لبخند لحظه یک

 

 ، من داشتنیِ دوست امیرعلیِ!  نگیرد فاصله نم

 از!  بودن باهم از.  گفت می عشق از برایم

 زندگی عاشقانه عمر یک از!  کردن دیوانگی

 گاهی ، این و بود کنارم من علیِ امیر!  کردن

 به را دستم بار چند!  نبود کردنی باور اوقات

 و آرام را دستم پشت و برد لبهایش سمت

.  لرزاند هم سر پشت را دلم و.  بوسید طوالنی

 از پر چشمان.  بود من روی چشمانش مدام

 می در را صورتم تمام رضایتش و تحسین

 در که مالکیتی حس!  را اندامم تمام و!  نوردید



 تر پررنگ لحظه به لحظه داشت وجود نگاهش

 درونش آتشین عشق لحظه به لحظه!  شد می

 لحظه به لحظه و داد می نشان را خود بیشتر

 گوشم توی یکبار.  کرد می عاشقی قبل از بیشتر

 : گفت

 

 که بار یک!  مخدره مواد مثل لبات بوسیدن-

 موندم اون خماری توی حاال ،  کردم اش تجربه

 شدم لبات معتاد من.  کنم می طلب بدجور و

 دلم به داره بوسیدنشون هوس بدجور!  پاییز

 ! زنه می چنگ

 



 شرم از و شدم می سفید و سرخ بار هزار من و

 این از برد می حظ او و انداخت می گل هایم گونه

 ! خجالت از پر و شده گلگون ی چهره

 

 در آن صرفِ برای و گرفتیم بیرون از را ناهار

 ناهار صرف از بعد.  کردیم توقف جنگل ی حاشیه

 جنگل در کرد قصد امیر و کشید دراز کمی سینا

 .  کرد روی پیاده کمی

 ؟ میای باهام پاییز-

 

 : گفت شیطنت با مارال

 دانی چو!  سرهنگ چیه جوابش دونی می که تو-

 ! خطاست سوالت پرسی و



 

.  زدیم جنگل دل به و سپردم دستش در دست

 می قدم باهم و بود گرفته بازویش حصار در مرا

 کمرم روی دستانش شدیم دورتر که کمی.  زدیم

 جوی.  کرد نزدیک خود به بیشتر مرا و نشست

 . شد می دیده تر طرف آن کمی آبی باریک

 ! بشینیم جوی اون کنار اونجا بریم-

 

. داد جای خود کنار خود آغوش در مرا و نشست

 سر شکمم روی تا و کرد حلقه تنم دور را دستش

 نفسش درحالیکه و بود اش سینه روی سرم.  داد

 را شکمم کرد می صحبت و  خورد می صورتم به

 . کرد می نوازش دستش، یک انگشتان با آرام



 

 این نگران همش دیشب.  پاییزم دونی می-

 نندازه خش صورتت و لب روی ریشم ته که بودم

! 

 

 نوازش آرام را لبهایم روی دیگرش دست با و

 خم بیشتر را سرش.  بوسیدم را انگشتش.  کرد

 : زد پچ آرام و کرد

 و بود تو کنار نمیشه!  دختر کنی می جادو منو تو-

 ! نکرد خطا پا از دست

 

 از.  گذاشت لبهایم روی ای بوسه آرام و

 چشمانم از!  کرد می فوران خواستن چشمانش



 زیاده دارد نکند بود نگران!  ریخت می خواستن

 برای.  کند می اذیتم دارد نکند.  کند می روی

 دلش دانستم می.  گرفت می را خود جلو همین

 بنابراین!  من دل مثل!  میخواست بوسه باز

 : گفتم گوشش در وار زمزمه

 ریش ته های خش ازاون دلم… بگم اگه-

 چی؟ خواد می مردونت

 

 کنار مرا آرام.  نشست لبخند صورتش تمام در

 .  زد خیمه رویم و خواباند جوی

 و خواد می رو بوسیدنت دلم چقدر بگم من اگه-

 ؟ چی میزارم دلم روی پا

 



 ؟ نذاری دلت روی پا اینقدر میشه-

 

 : گفت و خندید

 ! میشه هم بدجور!  میشه!  عزیزم میشه-

 

 تا مرا و.  گذاشت لبهایم روی را داغش لبهای و

 هایش بوسه میان در.  داد سوق دیوانگی مرز

 : کرد می نجوا

 دیوونه دارم خواستن از که خوامت می اونقدر-

 ! شم می

 

 .  بوسید می و برد می فرو گریبانم در سر و



 ! پاییزم میرم می خواستنت از دارم-

 

 می دستانم و موهایم و پهلوهایم روی دستش

.  بود کرده باران بوسه را صورتم تمام.  لغزید

 آهسته و تند های بوسه!  درشت و ریز های بوسه

!  صدا  بی و صدا با!  سریع و عمیق هایی بوسه! 

 می دلش که هرجور!  نوع همه از!  جور همه از

 دیوانگی رسید می لبهایم به که هربار!  خواست

 دیوانه لبهایم!  دیدم می وضوح به رفتارش در را

 جنون. کرد می خودش بی خود از. کرد می اش

 حتی ، رسید می که لبهایم به. کرد می اش زده

 و تر عمیق.  شد می عوض دستهایش حرکات

 لبهایم به!  شد می تر کننده دیوانه و تر آهسته



.  کند دیوانگی سراپا خواست می رسید می که

 را سرش و کرد باز را ام دکمه اولین که وقتی مثل

 شدت از مرا داشت و برد فرو گریبانم در بیشتر

 !   کشت می عشق و هیجان

 

 آورد خود به را ما دور از سینا اتومبیل بوق صدای

 وار دیوانه هردو.  زدیم می نفس نفس هردو. 

 این از کامیاب هردو.  نگریستیم می را همدیگر

 با را همدیگر تکرار بی ی العاده فوق های بوسه

 را ام دکمه خودش.  کردیم می تحسین ، چشم

 آغوش به سیر دل یک و کرد بلند مرا آرام!  بست

 : گفت گوشم در و فشرد

 



 عاریتی هرچی بسه دیگه. نمیشه اینجوری-

 می.  کنمت خودم مال که خوام می.  داشتمت

.  پاییزم منی مال تو بدونن دنیا ی همه خوام

 که اینه کنم می که کاری اولین برگشتیم وقتی

 می حالجی ام خانواده برای کامل رو شیدا جریان

 و نبوده چیزی وقت هیچ گم می بهشون و کنم

 میام ، بستم که رو قضیه اون. بود نخواهد

 تا!  بشی حاللم ترین حالل تا!  خواستگاریت

!  بشی دلم چراغ و چشم تا!  بشی خونم عروس

 و نگرانی هیچ بدون ، بندی و قید هیچ بدون تا

 ! باشیم باهم ای دغدغه هیچ بدون ، ترسی

 



 های آرزو که ، قشنگ حرفهای اینهمه از من و

 چشمانم در اشک ، بود هایم تنهایی عمر یک

 بود دلتنگی سر از نه اشکهایم اینبار اما.  زد حلقه

 شوق سر از فقط و فقط که ، ناراحتی سر از نه و

 و بود

 

 : گفت و بوسید را هایم چشم!  بس

 

 ها چشم این توی خوام نمی وقت هیچ دیگه-

 بارونی نمیزارم!  هیچوقت.  خوشگلم بیاد اشک

 ! من خوشگل عروس بشن

 



 از پر قلبم من ، پیوستیم مارال و سینا به وقتی

. بود آرام قلبم.  بود زیبا و یافتنی دست آرزوهای

 ! بود یافتنی دست و نزدیک همینقدر آرامش و

 

 بار آخرین برای.  رسیدیم که بود شب تقریبا

 : گفت گوشم در و بوسید را دستم پشت

 چطور دونم نمی.  بینمت می قرارگاه توی فردا-

 ! تنگه برات االن از دلم. کنم صبر فردا تا

 

 شادی از.  کردند می آب قند کیلو کیلو دلم توی

 این عمر نمیدانستم اما...اما.  نبودم بند پا روی

 !!! است کوتاه اینقدر شادی

 



 را در خواستم.  رفت هم سینا شدم که خانه وارد

.  شد نمی بسته زدم می زور هرچه اما ، ببندم

 پایی دیدم و کردم نگاه را در پایین لحظه یک

.  بایستد ترس از قلبم بود نزدیک!  است در الی

 رفته سکته به رو.  شد وارد بزور و داد هل را در

 . است ماهان دیدم که بودم

 

 کنی؟ می اینجوری چرا تویی؟!  ماهان وای-

 ! که واقعا.  کنم سکته بود نزدیک

 

 عصبانیت و خشم.  بود خون ی کاسه چشمانش

 . شد می ساطع صورتش تمام از



 خوام می.  ماشین تو بیای دقیقه چند میشه-

 . کنم صحبت باهات

 

 . ترساند می مرا حالتش

 چرا شده؟ چی!  ماهان بگو همینجا … خب-

 هستی؟ عصبانی اینقدر

 

.  نمیاد خوشش بابات میدونی که تو اینجا؟؟-

 ! پاییز ندارم جدل و جنگ حوصله

 

 !  بزن زنگ بهم خب-

 



 ! لطفا!  پاییز-

 

 .  بودم افتاده هراس و هول به من و بود عصبانی

 . منتظرتم ماشین تو-

 

.  نروم یا بروم بودم مانده.  رفت بیرون حیاط از

 را باباحسام خواستم نمی. دارد چکارم نمیدانستم

 سوار و رفتم دنبالش به ناچار.  کنم درگیر

 . شدم اتومبیلش

 

 . داخل برم باید من بگی؟ کارتو زودتر میشه-

 



 کند کنترل را خشمش کرد می سعی درحالیکه

 : گفت

 ؟ بودی کجا نیستی؟ روزه دو-

 

 . کردم نگاهش باتعجب

 جیم سین منو که ماهان؟ نداشتی اخالقا این از-

 .  باشی داشته کار اومدنم و رفتن به و کنی

 

 دوباره مرتیکه اون وقتی از.  کردم پیدا االن-

 آره؟ بودی، رفته اون با.  اومده

 



 بودن هم سینا و مارال. که نبودیم تنها.  آره خب-

 ؟ مگه شده چی حاال. 

 

 . دوخت صورتم به را خشمگینش نگاه

 باشی؟ اون با دوباره خوای می-

 

 ! ماهان ندارم خاصی تصمیم هیچ من-

 

 بیرونش دلت از مگه نکردی؟ فراموشش مگه-

 ! نکردی

 

 ! ماهان-



 

 با دوباره خوای می!  کن خالصم و بگو کلمه یک-

 باشی؟ اون

 

 مضطربش حال عین در و خشمگین ی چهره در

 من از چیزی چه داشت انتظار.  دوختم چشم

 ! ؟ ندارم دوست را امیرعلی دیگر مثال که ؟ بشنود

 

 کنه می تو حال به فرقی چه من گفتن نه یا آره-

 تو و من بین رو چیزی داری انتظار ؟ ماهان

 و زدیم باهم حرفامونو ما رفته یادت ؟ کنه عوض

 فقط که گذاشتیم قرار هم با و کندیم وا سنگامونو

 باشیم؟ دوست



 

 بذارم پا زیر قرارمونو خوام نمی.  نرفته یادم نه-

 در.  کنم نمی صحبت خودمون مورد در من اما. 

 . کنم می صحبت مرتیکه اون مورد

 

 خوای می رو چی!  وای!  ماهان وای-

 برسم نتیجه این به شاید… شاید بشنوی؟خب

 . باشم باهاش که

 

 پر و برافروخته که بود نشده تمام ام جمله هنوز

 و درشت چشمان و گرفت را بازویم خشم

 و دوخت ام ترسیده چشمان در را عصبانیش

 : گفت



 پاییز ببری گور به باید اونو با بودن آرزوی-

.  باشی اون با کنم تحمل تونم نمی من.  خانوم

 ! بدم اجازه نداره امکان

 

 باید تو مگه.  گرفت درد دستم!  کن ولم آی-

 به خوای می شدی؟ دیوونه ماهان بدی؟ اجازه

 چه سرهنگ با من نبودن یا بودن ؟ برسی چی

 ؟ داره تو حال به فرقی

 

 که دونم می من!  پاییز ببین.  داره فرق خیلی-

 نمی منو دونم می. صفره بودنم تو با شانس دیگه

 با دارم هرشب و هرشب و هرشب من.  خوای

 درد با.  کنم می نرم پنجه و دست درد این



 من!  کنارم جات بودن خالی درد با!  نداشتنت

 فقط.  پاییز کشم می نفس فقط دارم تو بدون

 این از لذتی هیچ من.  کنم نمی زندگی.  ام زنده

.  اومدم کنار اینا ی همه با اما.  برم نمی زندگی

 بی و گاه دیدن به من.  خواستی ازم تو چون فقط

 دیگه اما.  کردم اکتفا ، دوستی قالب در گاهت

 نمیتونم.  زیاده خیلی مرتیکه اون با بودنت تحملِ

 ! نداره امکان. 

 

 و زد زل چشمانم در و گرفت را بازویم دوباره بعد

 : گفت

 هرکسی با.  پاییز باش خوای می هرکسی با-

 مسلم حق ازدواج. شم نمی مانعت کنی ازدواج



 که خورم می قسم!  نمیذارم!  نه اون با اما.  توئه

 ! ذارم نمی

 

 . کردم می پرخاش داشتم.  بودم شده عصبی

 به هرچی بسه.  مربوطه خودم به من زندگی-

 دست!  دیگه بسه.  زندگیم به زدم گند تو خاطر

 ! بردار سرم از

 

 : زد فریاد من از تر عصبی

 فکر!  کن بس اونو با آمدت و رفت!  کن بس تو-

 مزخرف حضور کن تموم!  کن بس اونو با بودن

 میکنم رو کاری وگرنه!  زندگیت توی رو مرد این

 ! نباید که



 

 هیچ.  ماهان بکنی تونی نمی کاری هیچ تو-

 بذار شد اینطور که حاال.  بکنی نمیتونی غلطی

 ذره یک حتی.  دارم دوست اونو من.  بگم برات

 ها سال این توی که نشده کم اون به عشقم از

 ! عاشقشم من.  شده هم بیشتر

 

 ساکتم ، دهانم روی دستش سنگین ی ضربه و

 چ از اشک که نبود خودم دست. کرد

 

 و اش سنگین ی ضربه دردِ و شد سرازیر شمانم

 را قلبم کردم حس دهانم در که خونی طعم

 .سوزاند



 

 اون عشق به من جلو میتونی چطور!  شو خفه-

 دوست منو تو!  بودی من عشق تو!  کنی اعتراف

 نداری حق تو!  لعنتی بودی من عاشق تو!  داشتی

 ! نداری حق!  باشی اون عاشق

 

 زد را اتومبیل قفل.  شوم پیاده اتومبیل از خواستم

 : گفتم گریه با. 

 نیستم حاضر دیگه.  عوضی المصبو این کن باز-

 . بزنم حرف باهات کلمه یک حتی

 



 اصل هنوز.   نشده تموم حرفام هنوز من ولی-

 یه.  بدم نشونت چیزی یه میخوام.  مونده حرفام

 ! میکنه رو و زیر دنیاتو که چیزی
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 عکس یکسری و کرد باز را موبایلش ماهان

 سکته مرز تا مرا که هایی عکس.  داد نشانم

 ! کرد نابود مرا که هایی عکس!  برد کردن

 

 خوشگلم توئه عکسای اینا!  ببین رو عکسا این-

! 

 

 لباس با!  مارال اتاق در بود من های عکس

 ذهنم.  باز خیلی و غریب و عجیب خوابهایی

 فرصت اما.  کرد می برقرار را اتصاالت داشت



 به شروع خودش.  کنم تحلیل و تجزیه زیاد نداد

 : کرد صحبت

 

 اتاق توی برد رو تو مرتیکه اون وقتی شب اون-

 به رو تو شدم متوجه رفت وقتی!  دیدمش ، مارال

.  سپرده تون همسایه دختر الله و مارال مادر

 برده خوابت فهمیدم.  نبوده خوش حالت فهمیدم

.  کنه کمکم خواستم الله از!  زد سرم به فکری. 

 بمیر بگم.  منه ی مرده کشته الله!  که میدونی

 .  میمیره هم

 لباس این از ، لباس دست چند سریع خیلی

 شبا و خونم میان که دخترایی خوشگلِ خوابای

 اشو بقیه.  الله دست دادم و آوردم ، میمونن



 شد ماجرا آخر.  بزنی حدس تونی می خودت

 موبایلِ با الله که رنگارنگی و قشنگ های عکس

 . گرفت ازت خوشگل لباسای این توی من

 

 ها عکس. افتادم می پس داشتم.  شد نمی باورم

 باز آنقدر ها لباس و بود شده گرفته افتضاح آنقدر

 اشک!  فضاحت این از مردم می داشتم که ، بود

 مردی این به و بود پوشانده را صورتم محابا بی

 کنارم در خونسردی و پستی نهایت در که

 نشسته بار به تازه آرزوهای داشت و بود نشسته

 . نگریستم می کرد می چال دانه دانه را ام

 



 شده دیده تو با که مردی تنها که باشه حواست-

 پس!  دیگه کس هیچ یا من نه.  بوده سرهنگ

 مجازی فضای توی عکسات اتفاقی وقت یه اگه

 ، کنه شکایت بخواد پدرت و بشه دست به دست

 ، موضوع این برای و!  اونه ، ماجرا مضنون تنها

 و!  من و الله ، مارال مادر.  داره وجود عینی شاهد

 حال در باهم رو شما ممکنه که دیگه کسای خیلی

 بخوای اگه پس.  باشن دیده ساختمون به رفتن

 ضرر تا چند ، برداری تیریپ و بمونی باهاش

 توی ات لختی عکسای هم.  خوشگلم میکنی

 چندین شرف و آبرو و میشه پخش مجازی فضای

 شغلی و اجتماعی موقعیت برای هم ، میره سالت

 ! میشه بد سرهنگ

 



 قهققرا به رو که قلبی و اشک از پر چشمانی با

 یک به یک که امیدی های چراغ و رفت می

 : گفتم او به شد می خاموش

 

 امیدوارم.  ماهان ندیدم آدم تو از تر پست-

 ! عوضی تو به لعنت.  تو به لعنت!  بمیری

 

 باش مطمئن.  عزیزم بکنم اینکارو خواستم نمی-

 اما.  کنم تهدیدت اینجوری ندارم دوست منم

 ی برنده نهایت در کثافت اون کنم تحمل نمیتونم

 ! باشه میدان

 



 دل چی؟ من ی خورده زخم روح چی؟ من قلب-

 نیست؟ مهم برات اصال اینا ؟ چی من گناه بی

 

 ، گیره می آروم سرهنگ به رسیدن با دلت اگه-

 تن به سر خوام می من.  نیست مهم برام ، نه

 ! نباشه اون

 

.  نداشتم را انگیزش نفرت حضور تحمل دیگر

 را دستم مچ.  شوم پیاده اتومبیل از خواستم

 : گفتم نفرت با.  گرفت

 

 ! فطرت پست کن ولم-



 

 ی آینده برای ای برنامه هیچ.  پاییز باشه یادت-

 عملی رو تهدیدم وگرنه.  ریزی نمی بودن اون با

 تون هردو آبروی کنم عملیش اگه که.  کنم می

 سرت از دست کن حالی بهش کم کم.  میره

 ! برداره

 

 میشه؟ درست چیز همه من موندن تنها با-

 

.  خوای می که هرکی با.  کن ازدواج.  نمون تنها-

 شرایطی هیچ در. ضمن در و.  اون جز هرکی با

 من.  کنی قطع رو من با دوستی نداری حق

.  نیستم دار خویشتن و خونسرد همینقدر همیشه



 عکس تموم و آخر سیم به زدم دیدی دفعه یه

 . کردم پخش خوشگلتو های

 

!  بمیری الهی!  متنفرم ازت!  کثافت غیرت بی-

 الکردار؟ گرفتی ازم چی برای رو عکسا اون اصال

 خواستیش؟ می چی برای

 

 : گفت و زد ای کننده مشمئز لبخند

 من ولی ، عزیزدلم بریدی دل من از تو درسته-

 میمیرم برات هنوز من!  خوامت می عاشقانه هنوز

 من.  کنم می صبح عکسا اون با شبامو من.  پاییز

 و کنم می تصور خودم پیش رو تو عکسا اون با

 دختری هر با که ای رابطه هر توی.  میگیرم آروم



 تصور اون جای لباسا اون با رو تو باشم داشته

 و نبودن غمِ با که وگرنه.  میگیرم آروم و کنم می

 . اومد کنار نمیشه راحت اینقدر تو نداشتن

 

 بی و وقاحت اینهمه از آوردم می باال داشتم

 می بد داشت حالم!  شرمی وبی رویی و چشم

 ! آشغال و عوضی مرد این از شد

 

 به ؟ ماهان کنم می فکر چی به دارم دونی می-

 با نذاشت که داشت دوست منو چقدر خدا اینکه

 . کنم ازدواج آشغال توی

 



 به و کشیدم دستش از خشونت با را دستم و

 بزرگ کوهِ یک ی اندازه به.  دویدم خانه طرف

 سیر دل یک دلم. کرد می سنگینی دلم روی غم

 حل مشکالت ی همه که حاال.  خواست می گریه

 ای آینده امیرم با توانستم می که حاال ، بود شده

 هایش بوسه مهربان طعم که حاال ، بزنم رقم زیبا

 خیالبافی خودم برای که حاال ، بودم چشیده را

 ، بودم شده متصور را او با زندگی و بودم کرده

 و کندم می دل تعلقات اینهمه از باید چطور حاال

 دوست اوی از میتوانستم چطور.   شدم می جدا

 حقیقت باید.  نمیتوانستم ، نه.  شوم جدا داشتنی

.  میدانست ای چاره راه حتما. گفتم می امیر به را

 آبرو پای اما … اما.  کرد می کاری حتما

 



 ، شغلش ، اعتبارش پای.   بود میان در هم او ی

 که فهمید می امیر اگر اصال.  اش اجتماعی وجهه

 شاید … شاید ، هادیده لباس ان با مرا ماهان

 ماهان. داد نمی نشان خوش روی من به دیگر

 کند جدا هم از مارا باید چطور بود فهمیده خوب

 چیزی. امیرعلی غیرت روی بود گذاشته دست.

 . بود تر مهم برایش دنیا تمام از که

 

.   شدم می دیوانه داشتم!   من خدای وای

 و کشید پر زود چه و بود نزدیک چه خوشبختی

 اما!  دستانم میان در!  همینجا!  بود جا این.  رفت

 ! فرّار و چموش بسیار

 



.  بود خون دلم سرهنگ شب نصف های پیام از

 : بود نوشته که هایی همان

 ام زده هیجان و خوشحال چقدر دونی نمی-

 هم کور و سوت ی خونه این حتی امشب.  پاییزم

 ! میگه آمد خوش بهم داره و گرفته رنگ انگار

 

 : بود نوشته که دیگری پیام و

 چه تو.  کنه می دیوونم داره هنوز لبات طعم-

 زندگی کنم تصور تونم نمی! ؟ دختر من با کردی

 ! باشه قشنگ تونه می چقدر تو با

 

 : دیگر پیام و



 االن از دلم.  نکنی دیر.  بیا زود خیلی صبح فردا-

 ! عروسم!  خانومم!  خوشگلم تنگه برات

 

 اینبار از.  نداشتنش دوباره اجبار از بود ریش دلم

 . نداشتنش دیگر جور یک

 خواستم می.  رفتم قرارگاه به دیرتر صبح فردا

 پای گریستن و داری زنده شب از حاصل پف

 گفتند ها بچه رسیدن محض به.  بخوابد چشمم

 سقوط قلبی با.  است فراخوانده دفتر به مرا که

 و زدم در.  رفتم سراغش به لرزان دلی و کرده

 می چیزی و بود نشسته میزش پشت.  شدم وارد

 و ابهت آن و نظامی لباس آن با مرد این.  نوشت

 مقابل در که مهربانی و رفتار لطافت این و ، اقتدار



 ؟ بیرون برود من زندگی از بود قرار داشت من

 و جبر که آخ ؟ توانستم می مگر ؟ شد می مگر

 داشت رحمانه بی چه و بود سخت چقدر اجبار

 ! برد می تاراج به را ام نورسیده های خوشبختی

 

 لبها آن بخش زینت ای مردانه لبخند دید که مرا

 اش مردانه ریش ته برای دلم که جوری.  کرد

 . رفت ضعف و غش

 ! قربان سالم-

 

 نگاهم شیطنت با و رفت باال ابرویش تای یک

 . کرد



 رو آدم دل افسار که کسیه اون معموال قربان-

 . گیره می بدست

 

 را دهانم آب.  آمد سمتم به و شد بلند جایش از

 چقدر!  خواستم می را مرد این چقدر.  بردم فرو

 از بعد نبود انصاف که بخدا!  داشتم دوستش

 ! باشمش نداشته فراق و هجران اینهمه

 نگاه به را زمردینش چشمان و ایستاد درمقابلم

 . دوخت غمگینم

 

 نکنه ؟ داره پف چرا چشات خوشگلم؟ شده چی-

 تا شب های پیام شاید بخوابی؟ نتونستی دیشب

 ! داشته نگهت بیدار ام صبح



 

 می بلند را سرم باید حاال.  شد تر نزدیک کمی

 قدمی نیم در دیگر حاال. ببینم را او بتوانم تا کردم

 می نوازش را مشامم اش همیشگی بوی. بود من

 او بدون شد می ؟ کند دل بو این از شد می. کرد

 ؟ گذراند روزگار

 

 دل یک وگرنه.  پاییزم نمیشه اینجا که حیف-

 انگار ساعت چند این توی.  کردم می بغلت سیر

 دونم نمی.  شده  تنگت دلم چندسال ی اندازه

 ! کردم سر تو بدون چطور رو ها سال اون

 



 بیشتر و بیشتر اینکه از قبل. کردم جزم را عزمم

 آری.  گفتم می باید کند مجنون و دیوانه را قلبم

 تحکم با باید را بودم گرفته دیشب که ؛تصمیمی

 که تصمیمی.  رساندم می گوشش به جدیت و

 ی مرده یک مثل عمر آخر تا بابتش بود قرار

 توانستم نمی من!  بمیرم تا کنم زندگی متحرک

 ! کنم ریسک او اعتبار و آبرو روی

 

 . بگم بهتون چیزی یه باید من سرهنگ-

 

 بازوهایم روی را دستهایش و زد لبخندی

 : گفت و گذاشت

 ! عروسکم اخماتو نبینم-



 

 . کشیدم دستانش میان از را دستم

 ! ام جدی کامال من!  کنم می خواهش-

 

 : گفت کرد می تعجب حالیکه در

 شنیدن برای من.  باش آروم.  عزیزم باشه-

 .  گوشم سراپا حرفات

 

 نگاهم منتظر. شدم می زنده و مردم می داشتم

!  بخش آرام ی کننده دیوانه نگاه همان. کرد می

 می چطور را داشتنی دوست پارادوکس این من و

 ؟ کنم محروم خود از  خواستم



 

 یه و … کردم فکر صبح تا دیشب … من-

 اینه منطورم… باید … باید … گرفتم تصمیمی

  … شما و من … که

 

 کنی می نگرانم داری پاییز؟ بگی خوای می چی-

 .خوشگلم

 

 . باشیم هم با تونیم نمی … شما و من-

 

 : گفت و زد ای ناباورانه ی خنده تک

 ؟ هست معلوم پاییز؟ میگی داری چی-



 

 ! بود همین حرفم … من-

 

 کنم فرار و بگریزم حضورش حجم از خواستم و

 . گرفت را دستم که

 ناز برام داری.  شم نمی متوجه.  ببینم کن صبر-

 دنیا آخر تا بدون کنی می ناز اگه ؟ عسلم کنی می

 .  خریدارم نازتو

 

 ! ام جدی کامال… من-

 



 محو داشت رفته رفته بود لبش روی که لبخندی

 . شد می

 شده؟ چی.  ببینم بگو درست پاییز؟ چی یعنی-

 تغییر چی حاال تا دیشب از ؟ گفته چیزی کسی

 ؟ کرده

 

 ! بهتره مون هردو برای این-

 

 بی و ناخودآگاه همیشگی مزاحم این ، اشک و

 خنده تک باز.  گشت روان هایم گونه روی اجازه

 : گفت و زد ای ناباورانه ی

 



.  کنی می نگرانم داری پاییز ؟ کنی گریه داری-

 کاری من شده؟ ؟چی کنی می دیوونم داری

 باهم وقتی ؟ منه های ناپرهیزی بخاطر کردم؟

 بهم شدی؟ اذیت … بوسیدمت وقتی … بودیم

. خوام می معذرت کردم اذیتت اگه ؟ پاییز بگو

 . باشم رفتارم مراقب بیشتر میکنم سعی

 

 زیباترین تو! ؟ مرد گویی می چه! ؟ اذیت

 آنقد!  زدی رقم برایم را دنیا خاطرات

 

 با ، باشمت نداشته هم عمر آخر تا اگه که زیبا ر

 نمی باور.  کنم زندگی توانم می خاطرات این



 را دنیا های احساس ترین قشنگ بگویم اگر کنی

 ! ام کرده تجربه هایت بوسه با

 

 یعنی.  نیست شما از مشکل … نه … نه-

 باشم شما با تونم نمی من … نیست شما تقصیر

. 

 

 گرفت می را لبخند جای داشت اخم دیگر حاال

 پررنگ برایش داشت موضوع جدیت دیگر حاال.

 . شد می تر

 



 صحبت لفافه در این کن بس!  پاییز کن بس-

 که شده چی بگو واضح و شفاف!  رو ها کردن

 ؟ زنی می رو حرفا این داری

 

 و دوختم چشم زیبایش نهایت بی های چشم در

 : کردم صادر را خودم مرگ حکم

 

 ! باشم باهات خوام نمی دیگه من-

 

 کشید چنگ به را بازوهایم باورنکردنی خشمی با

 صورتم مقابل در اش برافروخته صورت حاال و

 هایش نفس!  صورتم متری میلی یک در.  بود

!  شد می داغ و گرفت می حرارت داشت حاال



!  کرد می اعدام را قلبم داشت حاال هایش اخم

 داشت ، بود شده ممنوعه حاال برایم که ، لبهایش

 با هایش دندان میان از!  داد می کشتن به مرا

 : گفت خشم

 

 که ایم بچه تو و من مگه پاییز؟ بازیه بچه مگه-

 من المصب!  نه بگیم روز یه و آره بگیم روز یه

.  میگی چیه مزخرفات این.  گذاشتم تو پای قلبمو

 بعد ، مشترک قشنگ خاطرات اینهمه از بعد مگه

 ، داشتنت اونجور از بعد ، ناپرهیزی همه اون از

 این ، افتاد تو و من بین که اتفاقاتی اون از بعد

! ؟ میشه حالیش حرفا این حاال صاحب بی دل

 حق دیگه! ؟ بکنه دل و بفهمه تونه می دلم مگه



 خودت مال دیگه!  بزنی حرفا این از نداری

 منی مال تو!  بزنی رو حرفا این بخوای که نیستی

 تو و من!  لعنتی بوسیدمت من!  خودم مال! 

 نمی اصال!  تام بارضایت!  بوسیدیم رو همدیگه

 ؟ مفهومه.  بشنوم رو حرفا این از کلمه یک خوام

 

 خواهم نمی هم من که ، سرهنگ دانی نمی تو

 اما!  بگویم را حرفها این از کلمه یک حتی

 تباه روی چشم که باشم خودخواه اینقدر نمیتوانم

.  ببندم آبرویت و شغلی و اجتماعی موقعیت شدن

.  ببندم خودم و تو آبروی روی چشم نمیتوانم

 نمی را بودنش فطرت پست و ماهان اگر که بخدا

 این تو با بودن برای بودم حاضر حتی شناختم



 آنقدر او مطمئنم اما.  شوم متحمل را ریسک

 متهم را تو که. بکند را اینکار که هست پست

 کار به را ما که.  ببرد را هردویمان آبروی و بکند

 آنقدر او حاال دانم می.  کند متهم نداده انجام

 من راحت خیلی که دارد جا همه در آشنا و دوست

 خودخواه اینقدر نمیتوانم.  کند می محکوم را تو و

 نمی!  کنم فدا را تو ، تو داشتن برای و باشم

 ! امیرم توانم

 

 ! تغییر غیرقابل حقیقتی. گفتم حقیقتو من-

 

 و بود برافروخته صورتش.  کرد رها شدت به مرا

 ! بود گراییده سرخی به حاال چشمانش.  ملتهب



 

 خواستی می وقتی ببوسی منو تونستی چطور-

 تونستی چطور پاییز؟ بزنی بهم رو حرفا این

 چطور ؟ بسازی برام خوب ی خاطره اونهمه

 حاال ؟ کنی دیوونم و کنی صدا امیر منو تونستی

 !؟ پاییز کنم چیکار گفتنت امیر ی خاطره با من

 

.  ریخت می دلم آتش روی هیزم حرفهایش

 باز. کرد می فواره را هایم اشک حرفهایش

 ! تر آرام اینبار.  شد تر نزدیک

 

 حرف جدایی از پاییز؟ چی یعنی این بگو بهم-

 می میگی!  کنی می گریه حال عین در و زنی می



!  میریزی اشک بخاطرش و شی دور ازم خوای

!  بگو بهم پاییز؟ میده معنایی چه پارادوکس این

 هر ؟ کرده مجبورت کسی ؟ گفته چیزی کسی

.  کنیم می حلش همدیگه با باشه هرچی ، مشکلی

 حله راه آخرین جدایی.  پاییز کنیم می درستش

 شده؟ چی بگو و کن اعتماد من به!  اولین نه

 

 ! برم باید من.  برم باید-

 

 ناگهانی حرکت یک در ، داشتنی دوست اویِ اما

 در محکم و داد جای بزرگش آغوش حجم در مرا

 ! برد فرو آغوشش

 



 گن نمی دروغ من به چشمات. کنم نمی باور-

 می فریاد رو عشق دارن چشمات که آخ!  پاییز

 حرف و کنی قانع منو تونی می چطور!  دختر زنن

!  کنم نمی قبول!  شم نمی قانع!  بزنی جدایی از

 ! کنم نمی قبول

 

 .  کشید بیرون بازوانش میان از مرا آرام بعد

 

 کمی و من آپارتمان برو. نزن حرف راجبش االن-

!   بخواب کمی!  کن استراحت کمی!  بگیر آروم

 به و باشی تنها میخوام.  خونه نمیام شب تا من

 من روی میتونی اینکه به و.  کنی فکر حرفات

 مشکل این هم با تونیم می اینکه به.  کنی حساب



 بدون ؟ پاییزم باشه ؟ عزیزم باشه.  کنیم حل رو

 بخوای که نیومده بدست راحت بودنمون هم با که

 دست تو از من.  کنی خرابش راحتی همین به

 کننده دیوونه های خاطره اون از بعد!  کشم نمی

 بکنی هرکاری!  کشم نمی دست تو از دیگه من

 ! کشم نمی دست تو از من

 

 می جانم ی نهانخانه در زیبایش های حرف

 نهایت بی ، داشتنم برای تحکمش این.  نشست

!  بود جدی و مصمم العاده فوق!  بود کننده دیوانه

 شوخی کس هیچ با ، من داشتنِ سرِ اینبار و

 ! نداشت

 



 پیشنهاد بهترین ، آپارتمانش به رفتن پیشنهاد

 که شاید.  کردم استقبال شدت به.  بود ممکن

 این شر از و بگیرم آرام توانستم می کمی

 مداوم های خودخوری و ذهنی های درگیری

 . شوم راحت
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 امیرعلی

 

 

 شبه یک اینکه!  بود کرده نگرانم هایش حرف

 یادم.  نبود پذیرش قابل دهد موضع تغییر اینقدر

!  بود هایم بوسه مشتاق خودش که بود نرفته

  را بوسه بود دیده را خواستنم اوج وقتی خودش

 آن ، دختر یک شد می مگر.  بود داده پیشنهاد



 کرد می فواره عشق چشمانش از که دختری هم

 ساطع خواستن و محبت و مهربانی قلبش از و

 امکان! ؟ بزند نخواستن از دم یکباره به شد می

 ! نداشت

 اتفاقی حاال تا دیشب از وسط این بودم مطمئن 

 کار اگر وای.  بود ترسانده را او چیزی.  بود افتاده

 ! کشتمش می خدا به!  وای!  بود ماهان

  

 اینبار.  نکند سکوت اینبار بودم امیدوار فقط

 اینبار بودم امیدوار.  نکند کاری مخفی و بگوید

 داشتنی دوست و کوچک پاییز کند رفتار عاقالنه

 که دخترکی این تا بود مانده هنوز واقع در!  من

 هنوز.  شود بزرگ بود برده باهم را دینم و دل



.  کردم می بزرگش باید.  شود عاقل بود مانده

 باید.  دادم می نشانش را زندگی چاه و راه باید

 با ، همدیگر با را مشکالت که گرفت می یاد

 حل توان می بهتر یکدیگر همدلی و همفکری

 تمام!  بود تنم ی پاره!  بود عزیزم. کرد

 برایم هایش کاری ندانم بگویم بهتر و کارهایش

 توانستم می چطور من و!  بود جان از تر شیرین

 عصبانی دستش از ، خواستنش از حجم این با

 !؟ باشم

 

 به.  آورد نمی تاب دلم من و بود شده ظهر از بعد

 اما.  گردم نمی بر خانه به شب تا بودم گفته پاییز

.  نروم سراغش به و بیاورم طاقت توانستم نمی



 دلم.  شدم خارج قرارگاه از و کردم جزم را عزمم

 از را او اینبار نداشت امکان!  بود تنگ برایش

 حتی!  ای بهانه هر به!  دلیلی هر به!  دهم دست

 جنگیدن ارزش پاییزم!  خواست می خودش اگر

 بدست برای خودش با جنگیدن حتی!  داشت

 آن و بودن هم با و شدن یکی که من!  آوردنش

 نمی بودم کرده تجربه او با را ناب های بوسه

 ، کشیدن او از دست.  بکشم او از دست توانستم

 ! بود مردنم با مساوی

 

 خانه.  شدم آپارتمان وارد و انداختم را کلید

 و شده جفت کوچکش کفش.  بود کور و سوت



 بود جوری دختر این.  بود کفشی جا کنار مرتب

 ! رفت می دلم هم هایش کفش برای حتی که

.  بود برده خوابش.  یافتم خواب اتاق در را او

 تخت ی لبه کنارش آرام و رفتم تر نزدیک

 آرام و کوچک ای بچه دختر مثل.  نشستم

 بی باز.  بود پوشیده مرا پیراهن باز.  بود خوابیده

 باز. بود پوشیده را پیراهنم لباسی و حایل هیچ

 . کرد می خود بی خود از و دیوانه مرا داشت

 می مگر من و بود خواستنی و زیبا اندازه این تا او

  ؟ بردارم سرش از دست توانستم

 

 و زد کنار رویش از آرام را پتو و رفت دستم

 قلب این و!  نشست تماشایش به چشمهایم



.  کرد می سقوط هم سر پشت که بود ام بیچاره

 اویی خیر از!  گذشت او خیر از شد می چطور آخر

 و عقل کنترل که اویی خیر از!  بود خودم مال که

 حاال که اویی.  بود دستش هایم حس و فکر و دل

 خوش و شلوار بدون ی برهنه پاهای این با

 از هوش و عقل داشت صیقلی و بلوری و تراش

 ! برد می سرم

 

 سر من از ای ناجوانمردانه کار هر اینکه از قبل

 سر را پتو ، دهد دستم کار هایش زیبایی و زند

 نرم خیلی را اش گونه و برگرداندم جایش

 و کش.  کرد باز را چشمانش آرام.  کردم نوازش

 تا را دستانش و داد انحنا پر بدن آن به قوسی



 دانست می اگر وای.  کشید توانست می که جایی

 و کند می پا به درونم در غوغایی چه انحناها این

 !  آورد می ام داری خویشتن سر بالیی چه

 آن با کرد در به تن از را خواب خستگی که بعد

 نگاه من به خمارش صدای و خواب از پر چشمان

 : گفت و کرد

 اومدین؟ االن شما!  سرهنگ-

 

 حال در ام داری خویشتن با او سر درحالیکه

 : گفتم بودم جنگ

 نبینم دیگه.  نیاورد طاقت دلم.  عزیزم اومدم-

 ! امیر فقط!  سرهنگ بگی بهم

 



 .  زد شیرینی لبخند

 !  بیای نبود قرار-

 

 در دستم از و کنی فرار اومدنم قبل هم تو که-

 ! من چموشِ آهویِ بری

 

 اما.  کرد خانه لبانش بر خنده توصیف این از

 .  شد محو زود خیلی

 ! سرهنگ برم باید من-

 



 گرفتم را اش شانه.  شود بلند جایش از وخواست

.  بود دستانم حصار در حاال.  شود بلند نگذاشتم و

 : گفت التماس از پر صدایی با

 ! رو ها خاطره نساز!  کارو این نکن-

 

 آخرش و اول!  منی مال تو!  سازم می!  کنم می-

 ! منی مال

 

 زد زهرخندی که کرد فکر خود پیش چه دانم نمی

 برمال که!  آورد نمی زبان بر که فکری همان. 

 عذابش اینقدر که بود چه دانستم نمی!  کرد نمی

 ! داد می

 



 . بمونم نباید.  برم باید!  سرهنگ شم بلند بذار-

 

 کرده تهدیدت کسی ؟ مگه میشه چی ؟ چرا-

 ؟ پاییز

 

 من به شده هول را اش عسلی درشت چشمان

 . دوخت

 ! برم خوام می … فقط ، نه ، نه-

 

 وقت حاال و بردم باال را ابروهایم تای یک

 را هایم دست.  ایستادم اتاق وسط!  بود شیطنت

 : گفتم و کردم نگاهش خیره.  کردم زنجیر هم در



 ! برو!  باشه-

 

 آرام. بود کرده تعجب هنگامم زود رضایتِ از

 کنار را پتو خواست آن یک و نشست سرجایش

 چیز آن که.  آمد یادش چیزی که شود بلند و بزند

 پاهای بودن برهنه و من کوتاه پیراهن احتماال

 ! بود جذابش

 

 منتظر پس-

 

 بلند خواستی نمی مگه!  خانوم پاییز هستی چی 

 ؟ شی



 

 . کرد نگاهم تعلل با

 … فقط.  میشم بلند چرا … چرا-

 

 چی؟ فقط-

 

 … یعنی… میشه … فقط-

 

 نزدیک قدم چند بعد.  کردم نگاهش موشکافانه

 : گفتم و ایستادم سرش باالی و شدم تر

 برهنه پاهای نگرانی نکنه!  خوشگلم شده چی-

 آخه! ؟ بندازه دلم به آشوب ات کننده دیوونه ی



 چجوری من دونی می که تو!  برم قربونت

 خوشگلیات دیدن با من دونی می که تو!  عاشقتم

 که میخوامت اینقدر دونی می که تو!  دم می جون

 خوشگلت تن خجالت از جوری االن همین ممکنه

 تو!  نزنه سرت به رفتن فکر حتی دیگه که دربیام

 و رفتن از حرف چرا دونی می رو اینا ی همه که

 !؟ زنی می نموندن

 

 بود گرفته باال را سرش ناب های عسلی همان با

 کمرم پشت را دستانم.  کرد می نگاهم خیره و

 روی ، اش گونه روی و شدم خم و کردم زنجیر

 را لبش ی گوشه و دماغش نوک ، چشمانش

 نمی مخالفتی هیچ!  گفت نمی هیچ.  بوسیدم



 و بود گرفته باال را سرش همانطور. کرد

 دختر این که قسم بخدا. بود بسته را چشمانش

 من ی دیوانه دختر این!  بود تر عاشق هم من از

 می پایش اگر بخورم قسم توانستم می و بود

 دست و زد می فلک به سر هایش دیوانگی  رسید

 او هرچه ، بود هرچه پس!  بست می پشت از مرا

 بود واداشته رفتن به را او هرچه ، بود ترسانده را

!  کند اش اجرایی که گرفت می قوت آنقدر نباید ،

 فکری باید!  بود خودم دست به فقط اش چاره و

 و کردم می عملی را بود گرفته قوت سرم در که

 باقی چموش آهوی این رفتن برای راهی هیچ

 ! گذاشتم نمی

 



 ، زدم لبش ی گوشه روی که را آخر ی بوسه

 همانطور و!  حرکتی هیچ بی.  کردم توقف همانجا

 : زدم پچ بود لبانش ی گوشه روی لبهایم که

 تصور نمیتونم!  پاییزم قشنگه تو با دیوونگی-

!  داشت خواهم تو با رو قشنگی روزای چه کنم

 می حس االن از رو شیرینیش که قشنگ اونقدر

 ! کنم

 

 همانطور من هنوز. بود بسته چشمانش هنوز

 درگیر لبانم هنوز.  بودم شده خم رویش ایستاده

 همان از االن دانستم می. بود لبش ی گوشه

 و ناب های بوسه آن از دلش که هاست وقت

 رام این دانستم می.  خواهد می عمیق و طوالنی



 کمال و تمام!  منتظرم" یعنی بودن مطیع و بودن

 حماسه ات مردانه لبهای آن با دیگر یکبار! 

 . "بیافرین

.  نکردم را اینکار  ، ام قلبی میل خالف بر من اما 

 و صبر که دختری این بماند تشنه کمی نبود بد

 کمی نبود بد!  بود ربوده من طاقت بی دل از قرار

 همین به امروز که او باشد داشته بوسه طلب

 در کمی نبود بد!  بود زده رفتن از حرف راحتی

 گذشته های حسرت به یادش و بماند حسرت

 ! بود کرده نماندن و رفتن قصد که اویی ، بیفتد

 

 سر هایش لب روی به لبش ی گوشه از را لبهایم

 به را لبهایش.  ببوسم خواهم می کرد فکر.  دادم



 تمام با من اما.  داد فاصله هم از کمی عادت رسم

 دوباره و گذشتم لبهایش از سختی به ، خواستنم

 . کردم راست کمر

 را نابش های عسلی و کرد باز آرام را چشمانش

 حاال که.  دوخت من به بود سوال عالمت از پر که

 می پدیدار چشمش های الیه الیه در حسرت

 : گفتم و پاشیدم برویش لبخندی.  گشت

 

 خودم خوام می.  بگیرم دوش یه رم می-

 ! برسونمت

 

 می.  کردم رها حسرت و خماری همان در را او و

 صدایم که داشت دخترانه شرم آنقدر دانستم



 دلش حاال دانستم می.  نکند طلب بوسه و نزند

 شرم و خواستنش!  خواست می مرا چقدر

 که آنقدر!  کرد می ام دیوانه چقدر ، اش دخترانه

 لبها آن و گشتم بازمی خودم کردم می تعلل اگر

 سرِ دندان اما.  کشیدم می لبهایم زنجیر به را

 : گفتم فقط و!  دلم روی پا و گذاشتم جگر

 

 کنی؟ می درست قهوه یه-

 

 خواستن و حسرت و خماری از که صدایی با او و

 : گفت داشت لرزش کمی

 قهوه منم...  میای بیرون حمام از...  تا...  تا-

 ! کنم می درست... رو



 

 از و پیچیدم کمرم دور را حوله و گرفتم دوش

 .  بود آشپزخانه در.  شدم خارج حمام

 ؟ خانومی نشد حاضر ات قهوه-

 

 : گفت و دزدید چشم دید حالت آن در که مرا

 تو نیا اینجوری.  شه می آماده بپوشی لباس تا-

 . ! خوری می سرما ، آشپزخونه

 

 ظرف به و رفتم آشپزخانه به تذکرش به توجه بی

 آرامی ی ضربه.  زدم ناخنک دستانش در کیک

 : گفت و زد دستم روی



 و کیک از وگرنه بپوش لباس برو!  نزن ناخنک-

 ! نیستا خبری قهوه

 

 : گفتم و کشیدم هم در را هایم اخم

 !  میگی زور بهم داری همش-

 

 خیره و ایستادم همانجا.  نگشتم باز اتاق به ولی

 : گفتم و کردم نگاهش

 . کنم صحبت پدرت با بیام خوام می-

 



 ی چهره به لذت با و دادم تکیه کابینت به بعد

 نگاهم زده وحشت.  کردم نگاهش اش جاخورده

 . کرد

 ؟ چی راجب صحبت ؟ صحبت-

 

.  کنی می مخالفت ، خودمون راجب بگم اگه-

 ؟ درسته

 

 : گفتم.  دوخت من به را غمگینش نگاه

 تونم نمی نگی تا ؟ پاییزم شده چی دونم نمی-

 ! کنم حلش و بفهمم

 



. کرد می را بوسیدنش هوس دلم چقدر که وای

 و حال این در دانستم می اما!  االن همین درست

 تمام و نیست درستی کار ، شرایط این و هوا

.  رود می باد بر کردنش مشتاق برای زحماتم

 : گفت.  گذاشتم دلم روی پا باز این بنابر

 

 صحبت پدرم با خودمون راجب بخوام ازت اگه-

 ؟ کنی می قبول نکنی

 

 امین با امروز من!  جونم و عزیزدل!  پاییز-

 بر رو شیدا جریان.  کردم صحبت

 



 خانوادم برای خواستم ازش و دادم شرح اش

.  نیستیم هم مناسب شیدا و من که کنه روشن

 ندارم ای شبهه و شک هیچ تصمیم این توی من

 چرا نمیدونم من.  دم نمی خرج به تعللی هیچ و. 

!  قرارمون زیر بزنی میخوای و افتادی شک به تو

 لبریز عشق از اینجوری چشمات که وقتی تا اما

 به نداره امکان ، بخوان منو اینجوری و باشن

 خوام می رو تو من!  خوشگلم کنم گوش حرفات

 دیگه!  میارم دستت به شده که قیمتی هر به! 

 دست ازت دیگه!  من عروسک گذرم نمی ازت

 ! کشم نمی

 



 اجزای تمام در لبخند که نبود خودش دست

 که نبود خودش دست.  بود مشهود صورتش

 تر عاشقانه نگاهش طرز و بود شده زده هیجان

 که نبود خودش دست.  نمود می پیش از

 را خواستنم بیشتر و بیشتر و بیشتر چشمانش

.  نگفت هیچ مخالفتش از دیگر.  کرد می فواره

.  کند نمی پروایی بی شمال مثل که بودم متوجه

 عشقِ میکند سعی و هست رفتارش به حواسش

 متوجه!  کند پنهان را زیبایش چشمان نهایتِ بی

 چقدر من و!  کند می داری خویشتن دارد که بودم

 هایش پروایی بی آن و شمال پاییزِ برای دلم

 ! بود شده تنگ

 . داد هل اتاق سمت به مرا و گرفت را بازویم



 ! نخوردی سرما تا بپوش برو-

 

 سینه پناه در حاال.  کردم غافلگیرش و چرخیدم

 همان دوباره ، اش خیره چشمان دوباره. بود ام

 همان دوباره ، شدن بوسیده برای شور و اشتیاق

 خماری و حسرت در و من دوباره و!  انتظار

 ! گذاشتنش

 عمیق را گوشش زیر و کردم خم رویش را سرم

 : گفتم و بوسیدم طوالنی و

!  خودم ی خونه عروس چشم!  عزیزدلم چشم-

 !من عسلی چِشم چشم

 



 درونی التهاب این دادم اجازه و کردم رها را او و

 ته خوبی به درونش در خواستن زیادِ حجم و

 می پیش در را اتاق راه حالیکه در و.  شود نشین

 : گفتم معترضانه گرفتم

.  بپوش لباس میگه که ایم غریبه هم به ما انگار-

 از اجازتو کن صبر!  نیست خبرا این از. عزیزم نه

 پرهیزکاری این با تو و میدونم من.  بگیرم پدرت

 ! هات

 

 : پرسید من از دوباره قهوه صرف هنگام

 ؟ سرهنگ چیکاردارین پدرم با دقیقا نگفتین-

 

 : گفتم و کشیدم هم در را هایم اخم



 قربان خوبه حاال ؟ سخته اینقدر عادت ترک-

 فقط که گفتم!  خودمون خلوت تو کنی نمی قربان

 بهم پدرت!  راستش!  خوشگلم بزن صدام امیر

 . کنم تحقیق نفر یه راجب بود گفته

 

 : گفت تعجب با

 ؟ کی راجب ؟خب شما به-

 

.  لواسانی سروان دایی!  دیالق ی پسره اون-

 ! علی

 

 . بود نمودار اش چهره در شگفتی آثار هنوز



 تحقیق خواسته شما از چرا پدرم!  فهمم نمی-

 !؟ کنین

 

 : گفتم و زدم لبخندی

 پدرت!  واقع در!  پاییزم کیاستیه با مرد پدرت-

 تو بده اطالع من به که بود این هدفش بیشتر

 من اگه که!  جدی خواستگار یه!  داری خواستگار

 تو تا کنم عنوانش تر سریع ، دارم غرضی و قصد

 ! نداده خواستگارات دست رو

 

 . خنده زیر زد بعد و کرد نگاهم تعجب با اول

 !  باباحسام کارای دست از-



 

 عرض به رو غرضم و قصد امشب خوام می منم-

 ! برسونم خان حسام

 

.  گرفت را اش خنده و گذاری گله جای هراس

 وحشت آن از بدجور او که بود افتاده اتفاقی

 روی را دستم!  چیست دانستم نمی من و.  داشت

 : گفتم و گذاشتم دستش

 هر!  افته نمی بدی اتفاق هیچ!  نباش نگران-

 وقت هر!  پیشتم من ، بشه هرچی ، بیفته اتفاقی

!  پاییز گوشم سراپا من ، بگی بهم خواستی

 ذارم نمی اینبار اما ، گفته بهت چی کی نمیدونم

 کنی خرابش عاقالنه غیر و عجوالنه تصمیم یه با



!  بری میذاشتم نباید هم پیش سال سه اون! 

 می زندانیت همونجا آپارتمانم اومدی وقتی باید

 اما!  بیفته سرت از احمقانه تصمیم اون تا کردم

 هیچکس ذارم نمی دیگه.  نمیکنم ریسک دیگه

 ! کنه خراب زندگیمونو

 

.  داشت غم و شادی از توامان حسی چشمانش

 رنگ این!  بود زیبا چقدر! بود العاده فوق چقدر

 ! بس و بود پاییز مختص فقط و فقط نگاه

 

 راه به پدرش ی خانه سمت به اتومبیل در وقتی

 بدهم او به صبح از خواستم می که خبری افتادیم

 : کردم عنوان را



 

 چند تیراندازی مسابقات در حضورمون ، پاییزم-

 تیم قراره بزودی.  شده قطعی هند ی جانبه

 هفته حاضر حال در تو.  ببندن رو آقایان و بانوان

 ، تمرین برای باشگاه میری داری روز یه ای

 ؟ درسته

 

 نمی اما ، گفت می چیزایی یه رادان!  درسته-

 . شده قطعی دونستم

 

 بتونی تا کنم تر سبک گاه قرار توی کاراتو باید-

 توی که حیفه. بذاری تمرینت برای بیشتری وقت

 . نباشی ها رقابت این



 

 ؟ باشین تیم همراه که خواستن هم شما از-

 

 برای رو گردان های سرگرد از یکی خواستن-

 روی نظر بیشتر ، بفرستم تیم تقویت و آموزش

 … اما ، بود ناظمی سرگرد

 

 : دادم ادامه.  کرد نگاهم منتظر

 اجازه تونم نمی باشی تیم توی تو باشه قرار اگه-

 . بدم اونو اعزام ی

 

 : گفت و فرستاد بیرون ای کالفه پوف



 ندیدم اون از بدی چیز وقت هیچ من!  سرهنگ-

 نامناسبی رفتار یکبارم حتی خدا بنده اون. 

 . نداشته

 

 : گفتم او از تر کالفه

 داری دوست یعنی ؟ پاییز چی یعنی حرف این-

 بیاد؟ تیم با اون

 

 : گفت پریشان

 گم می دارم فقط من ؟ زدم حرفو این کی من-

!  همین!  نیست کنین می فکر شما که اونجوری

 ! میذارین آدم دهن تو حرف خودی بی



 

 : گفتم و زدم پوزخندی

 جنس که اونی از تر تجربه کم تو!  عزیزدلم-

 م ما خراب

 

 جلو که باشه هم آخرت ی دفعه!  بشناسی رو ردا

 حکم همچین وگرنه!  ها کنی می دفاع اون از من

 تا زنم می مرزی های پایگاه از یکی به انتقالیشو

 ! شه راحت جفتمون خیال

 

 بیچاره.  کرد سکوت به وادار را او بیانم تحکم

 کرده اخم و بود آورده کش را لبانش حاال!  پاییزم

 خوردنی حسابی که بود ها زمان همان از و بود



 دانستم می.  نبود خودم دست کنم چه.  شد می

 اینها … اما و است زیاد او روی هایم حساسیت

 اینکه فکر حتی!  بود داشتن دوست عوارض از

 برود هند سفر به ناظمی سرگرد با بخواهد پاییز

 اجازه نداشت امکان مسلما.  کرد می ام دیوانه

 .  بیفتد اتفاقی همچین دهم

 

 ! بیرون بکشمت ناظمی سرگرد تیم از خوام می-

 

 . کردم عادت تیم این به من!  امیرعلی وای-

 



 اونام به چی؟ سرگرد راه به راه دستورات به-

 بهت کسی ندارم خوش من ؟ کردی عادت

 ! کن درک اینو!  عزیزم بده دستور

 

 برم قرارگاه توی سرگردی هر نظر زیر خب-

 . داستانه همین

 

 : گفتم جدیت و تحکم با

 قرارگاه سرگردای نظر زیر دیگه نیست قرار-

 که شماهایی تمام.  خودم نظر زیر میای.  بری

 می انجام رو پردازی تصویر کار قرارگاه توی

 خودم نظر زیر مستقل واحد یک تحت دین

 من فیلتر از کارتون ی نتیجه و. کنین می فعالیت



 تونه نمی من جز کس هیچ پس.  شد خواهد رد

 مواخذه و بگیره ایراد ازتون یا بوه دستور بهتون

 ! خوشگلم کنه تون

 

 را دهانش آب ام جدی و محکم لحن تاثیر تحت

 : گفت و برد فرو

 می ازت واقعا آدم میشی جدی اینجوری وقتی-

 ! امیرعلی ترسه

 

 : گفتم تری مالیم بالحن

 چیکار حاال خب ؟ ترسیدی من از االن تو یعنی-

 برم قربونت شه باز خوشگلت های اخم اون کنم

! 



 

 خود سمت به را او و کمرش دور انداختم دست و

 ! نکرد مقاومتی.  کشیدم

 

 که ؟ شمال توی روز اون مثل بشی کنم چیکار-

 ! هات خواستن با کردی می دیوونم

 

 اعتراض ی نشانه به آرام مشتی و گزید لب

 عطرش بوی و بود آغوشم در.  کرد بازویم حوالی

 تصادف ترسیدم می من و کرد می مستم داشت

 و کردم نگاهش.  کردم پارک ای گوشه!  کنم

 : گفتم



 از پر چشمات عزیزم؟ نکنی دوری اینقدر میشه-

 تونم نمی اینجوری من!  نه حرفات و خواستنه

 !  کنم تحمل

 

 می!  جذابش های عسلی همان با.  کرد نگاهم

 نمی که بخدا! ؟ نبوسید ناز حالت این در را او شد

 ! شد

 

 ؟ پاییز کنی می مهمونم بوسه یه-

 

 می فواره را خواستن چشمانش.  گزید لب باز

 را اش چانه انگشتم با.  نکردم معطل!  کرد

 چرخاندم خود سمت به  را صورتش آرام و گرفتم



 را لبش روی بعد و.  بوسیدم را لبش ی گوشه.

 این از خواستم می بیشتر.  زدم ای بوسه تک

 او برابر در آوردن تاب روزها این!  ناب شراب

 داد فاصله هم از که را هایش لب.  بود غیرممکن

 قبل ساعت نیم من.  کنم تحمل نتوانستم دیگر

 حسرت و خواستن ی آستانه به را او آپارتمانم در

 تر زده حسرت او از خودم حاال و بودم رسانده ،

 ! بودم

 نبوسیدنش.  کرد مقاومت شد نمی دیگر

 بی شد نمی!  ندادم امانش پس!  بود غیرممکن

 که بخدا!  کشید ها آن از دست لبها این نوشیدن

 چرای و چون بی زنجیر به را لبهایش!  شد نمی

 و!  خودم مطلق مالکیت تحت!  درآوردم لبهایم

 ناب ی واقعه این در نیز خود او ثانیه چند از بعد



 سرشار همراهی!  کرد ام همراهی و شد شریک

.  کرد می ام دیوانه اش تمایل و رضایت از

 همراهی!  برد می جنون مرز تا مرا اش همراهی

 بخدا!  کرد می ترم طاقت بی و تر تاب بی اش

 و بود خواستنم از لبریز که بخدا!  میخواست که

 عطش و آتشین عشق این توانست نمی هرگز

 ! کند نفی را انتها بی

 

 بوسه این از خسته ، طوالنی مدتی گذشت از بعد

 گذاشتم پیشانیش بر را ام پیشانی نظیر بی های

 : گفتم و

 من!  پاییز شی می خودم مال کمال و تمام کی-

 ! دختر خوامت می من.  میشه تموم داره صبرم



 

 : گفت و زد ای بوسه را ام چانه روی

 ! امیر نمیدی گوش حرفم به اصال تو-

 

 به من و ببوسی منو اینجوری تو میشه مگه-

 کنم؟ فکر جدایی

 

 بوسیدنش از من.  کردم را لبانش قصد دوباره

 روی را انگشتانش او اما.  گشتم نمی سیراب

 : گفت نجواگونه و گذاشت لبانم



 ارشاد گشت االن!  امیرخان خیابونیم تو!  هی-

 و بیا دیگه!  سرهنگ جناب میده گیر بهت

 . کن جمعش

 

 و تو مخلص دربست من.  نزن جدایی حرف تو-

 ! هستم هم ارشاد گشت

 

 ! نگو پدرم به امشب هم تو پس-

 

 به.  بگم بهش باید امشب!  نداره امکان!  نچ-

 به خواستگار پای دیگه خوام نمی وجه هیچ

 مال تو بدونن باید دنیا ی همه.  بشه باز خونتون

 تا دونم می!  پاییزم کن گوش!  عسلم منی



 و مقدمات کلی و داریم راه خیلی هنوز عروسی

 بدون خوام نمی دیگه … اما.  داره ملزومات

 نزدیکی جور این از من.  باشیم باهم محرمیت

 نزدیک بهت که هربار.  ندارم خوبی احساس

 احترامی بی بهت دارم کنم می احساس میشم

 بنابراین.  نیست خوبی حس اصال این و کنم می

 دل عزیزِ شی حاللم و محرم زود خیلی خوام می

 ! جونم و

 

 جای جای در که ، لبش روی بر فقط نه لبخند

!  من داشتنیِ دوست عزیزِ بود نمایان اش چهره

 می را این چقدر خود او دانستم می خوب من و

 درونی کشمکش این.  نگفت هیچ دیگر!  خواست



 خود جای سر و کرد رها را نخواستن و خواستن

 های نگرانی و!  لب بر لبخندی با.  گرفت آرام

 نامعلومی

 

 ! بود چشمهایش در که
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 :گفتگو و بحث گروه

 

 

 : 

 

 

 

 ! بود چشمهایش در که
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.  کردند استقبال من از گرمی به مادرش و پدر

 مختصر گفتی و گپ و اولیه تعارفات از بعد

 نگاهی پاییز به.  کردم شروع را ام اصلی صحبت

 لبخندی!  بود نگران!  داشت دلهره.  انداختم

 و پدر به رو بعد.  کردم اش حواله دهنده آرامش

 . کردم صحبت به شروع مادرش

 

 راجب خواستم می بدید اجازه اگه خان حسام-

 یکیش که.  کنم صحبت باهاتون مساله تا دو

 ! تره مهم خیلی

 

 ! خدمتم در من.  سرهنگ کنم می خواهش-

 



 براتون صابر علی راجب بودید خواسته ازم-

 ! شد تکمیل من تحقیقات خب.  کنم تحقیق

 

 او که ای تجربه با.  کرد نگاهم نافذ خان حسام

 این خود ذهن در دارد بودم مطمئن ، داشت

 صحبت برای من درخواست و کوچک دورهمی

 قابل نتایج به و کند می تحلیل و تجزیه را کردن

 زیاد سکوت این ندادم اجازه.  رسد می قبولی

 : دادم ادامه و بکشد طول

 

 یه.  خان حسام نداره مشکلی هیچ صابر علی-

 و معقول و خوب ی خانواده یه از راه به سر پسر

 و کیفری ی سابقه هیچ بدون ، نسب و اصل با



 ، شاغل ، کرده تحصیل.  اش گذشته در مشکلی

 . پایبند و زرنگ

 

 نبود چیزی این.  برد باال را ابروهایش تای یک

 داشت دوست بگویم بهتر یا ، داشت انتظار او که

 .  فهمیدم می خوب را این من و.  بشنود

 

 مشکلی ، باشه راضی پاییز اگه بنظرت پس-

 درسته.  کنم موافقت شون خواستگاری با نیست

 ؟

 

 قالب در سوالو این پاسخ ، بدید اجازه اگه-

 . کنم بیان دومم درخواست



 

 .  شد می جالب برایش داشت قضیه

 ! بفرمایید ، کنم می خواهش-

 

 دچار کمی هم من حاال.  انداختم نگاهی پاییز به

 تمام در بار اولین این.  بودم شده اضطراب

 دخترش ، پدری از مستقیما خودم که بود عمرم

 جا جابه سرجایم کمی.  کردم می خواستگاری را

 اضطراب این پاییز مادر و پدر منتظر نگاه.  شدم

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس.  کرد می بیشتر را

 

 سال و سن این با کردم نمی فکر … راستش- 

 استرس دچار اینجوری حرف این گفتن برای



 خوام می … من ، خانوم لیال ، خان حسام.  بشم

 ! کنم خواستگاری ازتون … پاییزو

 

 در و نگران پاییزِ.  بود نشسته عرق پیشانیم روی

 و.  کردم می نگاه را زده هیجان حال عین

 این از خیلی که را زمانی حسام همچنین

 .  نشد متعجب درخواست

 

 اختالف که دونم می من!  خان حسام ببینید-

 از بشه راحت که نیست چیزی پاییز و من سنی

 یه.  بدم قول بهتون خوام می اما.  شد رد کنارش

 خوشبخت برای جونم پای تا که!  مردونه قول

 همون از من خان حسام.  کنم می تالش شدنش



 حدود یعنی ، دیدم رو دخترتون که باری اولین

 اما.  نشست دلم به مهرش … پیش سال هفت

 هزاران و ، پاییز بودن سن کم ، ماهان حضور

 مانع داد رخ زمانی ی برهه اون توی که اتفاقاتی

 اما.  بذارم میون در باهاتون رو درخواستم تا شد

 پای وایسم و بمونم که اومدم ، اومدم االن

 تعهدم پای … بدید اجازه اگه و ، دلم ی خواسته

 !  پاییز با

 

 نبود مشخص زمانی حسام ی چهره در چیز هیچ

 این از و زد می لبخند خانوم لیال برعکس. 

 .  رسید می بنظر راضی درخواست

 



 عمیقی بازدم و دم خان مکث کمی از بعد حسام

 : گفت و کشید

 

 که هستید هایی آدم بهترین از یکی شما اینکه-

 نیست شکی هیچ درش گرفتید قرار پاییز راه سر

 پاییز خب هم زیاده تون سنی اختالف اینکه و. 

 مساله … اما.  باشه داشته قبول و بده نظر باید

 دیگه چیز یه کنم مطرح خوام می من که ای

 چه که اینه اصلی ی مساله درواقع.  است

 مثل درست که بدین من به تونین می تضمینی

 جوری!  نرین و نذارین دفعه یه پیش سال سه

.  باشن اطالع بی ازتون آدم و عالم ی همه که

 نامتعارفی رفتار یک ، رو کاری یک نفر یک وقتی



 اونهمه با هم اون ، ده می انجام بار یک رو

 و داره شخص اون که هایی وابستگی و تعلقات

 وابستگی این متعاقبا که هستن دیگرانی همینطور

 هم سوم و دوم ی دفعه برای ، دارن اون به رو

 تونی می تضمینی چه.  بده انجام کارو این ممکنه

 راه وسط که!  نادرشاهی علی امیر بدی من به

 نمیزاری و کنی نمی ول رو دخترم دست ، زندگی

 ! بری

 

 می را نفسم که چیزی همان روی گذاشت دست

 پاییز.  کند می مطرحش دانستم می و گرفت

 روی دستی.  کرد می نگاهم مضطرب و نگران



.  باشم مسلط خود بر کردم سعی.  کشیدم گلویم

 : گفتم

 

 اون در من رفتن کنید باور اما.  دارین حق کامال-

 اون من ، ضمن در. بود ممکن راه تنها ، زمان

 از دارم االن اما.  نداشتم تعهدی کسی به موقع

 پاییز و من بدید اجازه کنم می درخواست شما

 بشیم متعهد هم به و کنیم امضا رو تعهد این پای

 که تعهدی من نداره امکان صورت این در. 

 به من.  بذارم پا زیر رو بودم پایبند بهش

 تعهدم زیر وقت هیچ که خورم می قسم شرافتم

 . بمونم وفادار بهش ابد تا و نزنم

 



 : گفت و گذاشت ام شانه روی دستی

 قسم شرافتت به من برای یکبار هم قبال-

 رو پاییز سامان که وقتی!  سرهنگ خوردی

 برای جونت دادن دست از پای تا و.  بود دزدیده

 میدونم همین برای.  گذاشتی مایه قسم این

 راحتی به خوردنت قسم اینجور کنار از نمیشه

 ! گذشت

 

 هایم شانه روی از را سنگینی ی وزنه انگار

 ن را پاییزم.  بودم خوشحال چقدر.  برداشتند

 



.  بود کرده خانه لبانش روی لبخند گل.  گریستم

 از موقتا انگار ، نامعلومش های نگرانی تمام و

 . بود بربسته رخت وجودش

 : گفتم خان حسام به رو شدم بلند جایم از وقتی

 

 روسفیدتون.  کنید می اعتماد بهم که ممنونم-

 ! کنم می

 

 : گفتم خانم لیال به رو بعد

 مراسم هماهنگی برای مادرم بزودی-

 . میگیره تماس باهاتون خواستگاری

 



 . هستم تماسشون منتظر!  حتما-

 

 در دم تا پاییز و کردم خداحافظی هردویشان از

 . کرد ام بدرقه حیاط

 داره پنجره از پدرت میکنم احساس که حیف-

 دل یک و کردم می بغلت وگرنه ، کنه می نگامون

 . خانومم کردم می بوست سیر

 

 : گفت و خندید ریز ریز

 دستت پدرم خواب رگ مدت این توی خوب-

 کرسی به حرفتو چجوری دونستی می!  ها اومده

 . بنشونی



 

 ! پاییزم کنم می هرکاری تو آوردن بدست برای-

 

 : گفت نگران

.  شد می اینجوری نباید!  امیر ترسم می من اما-

 ! بدتر خیلی. بیفته بدتری اتفاقای ممکنه.  نباید

 

 هرکاری هرکی ، بیفته اتفاقی هر ، بشه چی هر-

 مونی می باقی خودم مال و خودمی مال تو ، بکنه

 ! پاییزم

 

 



**** 

 

 پاییز

 

 

 . پیمود می را اتاقم طول وال و هول با مارال

 کثافت باشه کرده غلطی همچین نمیشه باورم-

.  کنه می قاطی رسما داره دیگه ماهان!  شعور بی

 این.  کرده ترش دیوونه هم سرهنگ برگشتن

 . میشه خطرناک خیلی داره دیگه احمق ی پسره

 



 اشک داشتم و بودم گرفته بغل را خودم درحالیکه

 :گفتم کردم می پاک را هایم

 ای مخمصه بد توی!  مارال کنم چکار دونم نمی-

 امیر از. بگذرم خودم از خواستم.  افتادم گیر

 اون آبروی رفتن باعث خواستم نمی.  بگذرم

 دست گفتم بهش.  بندازمش دردسر توی و بشم

 گفتن اینکه با.  کنه فراموشم و برداره سرم از

.  گفتم بهش اما ، مردنم با بود مساوی حرف این

 روز همون.  نیست بیا کوتاه دیگه اون!  مارال اما

 منو بالفاصله اش شب ، زدم حرفو این بهش که

 قرار همونجا و کرد خواستگاری بابام از

 ! گذاشت رو امشب خواستگاری

 



 ! اونه مرد واال!  گرم دمش-

 

 خیلی!  میریزه خودشو زهر!  بفهمه ماهان کافیه-

 . ترسم می

 

 ! راهه بهترین این بخدا!  بگو سرهنگ به-

 

 همچین ماهان بفهمه اگه. تونم نمی. تونم نمی-

 سر باهاشون صبحشو تا شب و داره عکسایی

 حساسیتشو من!  مارال میشه دیوونه ، کنه می

 خودشو و کُشه می ماهانو ره می.  شناسم می

 نیست معلوم اصال!  تازه.  اندازه می دردسر توی



 دیده قیافه و ریخت اون با منو ماهان بفهمه وقتی

 . نه یا باشه مصر خواستنم توی اینقدر بازم ،

 

 وحشت تحققش از شدت به که زدم را حرفی

 : گفت مارال.  داشتم

 رو تو که سرش به زده مگه شدی؟ دیوونه-

 از نداشتی توش تقصیری هیچ که اتفاقی بخاطر

 . بده دست

 

 اگه! ؟ چی بشه چرکین دل من به نسبت اگه-

 ؟ چی نخوادم دیگه

 



 نیست آدمی همچین سرهنگ!  نگو پرت و چرت-

! 

 

 : گفت و نشست کنارم بعد

 عروسی از قبل خواد می که گفته بهت گفتی-

 ؟ بشین محرم

 

 . گفت بهم اینجوری آره-

 

 ماهان.  کن گوش حرفام به خوب!  پاییز ببین-

 میره داره فردا ای هفته چهار سه سفر یه برای

 از.  کنه برگزار کنسرت دوتا قراره اونجا. دبی



 و کنه فراهم رو مقدماتش میره داره االن

 بهترین این.  بده انجام رو اونجا های هماهنگی

 شما نیست ماهان که مدتی این تو اگه. فرصته

 تونه نمی غلطی هیچ دیگه بشین محرم هم به

 . بکنه

 

 شاید و میشه تر عصبانی اینجوری...آخه اما-

 . کنه عملی تهدیدشو

 

!  فرجه ستون اون به ستون این از!  بابا ای-

 و در بی اینقدر دیگه مملکت.  دختر نترس اینقدر

 ، بگیره صورت محرمیت این بذار تو.  نیست پیکر

 راجب امیر امشب وقت یه اگه.  حله قابل باقیش



 نمی و نمیشه و نه" کرد صحبت موضوع این

 روی با.  نیار زبون به رو "زوده هنوز و تونیم

.  راضیه هم بابات مطمئنم من.  کن قبول گشاده

 تو بذاره رو چموش توئه دست خداشه از اون

.  بشه راحت خیالش و بالغ و عاقل مرد یه دست

 ! خورده دل خون تو دست از عمر یک بیچاره

 

!  امیر و خودم نگران.  نگرانم خیلی من مارال-

 … اگه ، کنه حماقت ماهان اگه ، بشه چیزی اگه

 

 : گفت و کشید آغوش به ناگهانی مرا

 تو یکبار فقط!  دختر باش آروم!  هیشششش-

 بار یک فقط!  پاییز افته می اتفاق این زندگیت



!  خواستگاریت میاد داری دوستش که کسی

 نگرانی و خوردنا حرص این با کنم می خواهش

  نشدنی تکرار لحظات این از.  نکن خرابش ها

 سال تو که هست شبی امشب!  عزیزم ببر لذت

 به کردن فکر با میاد دلت.  داشتی آرزوشو هاست

 خوای می اگه کنی؟ خرابش ماهان های حماقت

 و باش شاد ، نکنی ظلم امیرعلی و خودت حق در

 پاشو!  پاشو!  ببر لذت وصالتون و رسیدن از

 آماده باید!  موقع بی اشکای این از بشور صورتتو

 دلم بگم اینو فقط!  برسن که االناست!  بشی

 و بود که ماهان روحت تو تف ای!  شه خنک

 !  دردسره مایه نبودت

 



 هرچه از را فکرم!  کردم عمل مارال ی توصیه به

.  ساختم رها بود اخیرش های حواشی و ماهان

 شدن برآورده شب!  بود من رویاهای شب امشب

 می ام خواستگاری به امیر که شبی!  آرزوهایم

 امشب.  زد می لبخند من به خدا امشب.  آمد

 امشب.  بود کرده حالم شامل را رحمتش خداوند

 به پیشانیم زیبای طالع جزو که بود شبی همان

 امیر و من ی رابطه امشب.  رفت می شمار

 

 برای دلیل اینهمه من و.  گرفت می رسمیت

 خوردن غصه پس!  داشتم خوشحالی و شادی

 کردم واگذار فردا همان به را فردا!  نداشت جایی

 حاضر و گرفتم دوش.  شدم بلند خود جای از و



 با و پوشیدم زیبایی و روشن سبز لباس.  شدم

.  پوشاندم را موهایم رنگ همان به نزدیک شالی

 . بود کرده آرایشی مختصر مرا مارال

 

 . نمیاد خوشش امیر. ها نکنی غلیظش مارال-

 

 . هست حواسم!  نباش نگران-

 

 آمد اتاق داخل به مادرم که بود شده تمام کارش

. 

 ؟ پاییز شدی آماده-

 



 : گفت و کرد بلند مرا و گرفت مرا دست مارال

 ! شده ها فرشته مثل!  بفرمایید-

 

 آرزوی برایم و بوسید را صورتم لیال مامان

 : گفت و کرد خوشبختی

 ! دخترم خوشحالی که خوشحالم-

 

 ! تو بیام تونم می-

 

 : گفت مارال.  بود پدرم صدای

.  ببینید ماهتونو دختر بیاین!   حسام آقا بفرما-

 . نمیره لباش از خنده ماشااهلل



 

 ام گونه و زد رویم به لبخندی.  شد وارد هم پدرم

 . بوسید را

 و باشی کرده رو انتخاب بهتریم امیدوارم-

 من که باالتر این از چی.  دخترم بشی خوشبخت

 . ببینیم خوشحال زندگیمونو ی ثمره لیال و

 

 : گفت مارال که بود دویده هایم چشم به اشک

 آرایش کل!  نیارین در اشکشو خدا رو تو- 

 . ها میشه خراب صورتش

 



.  درآمد صدا به خانه زنگ موقع همین در درست

 : گفتم هراسان

 . اومدن!  وای ای-

 

 گفت داشت استرس من از بیشتر خود که مادرم

: 

 همه.  بگیر قرص دلتو.  مادر نداره شدن هول-

 ! پایین بریم.  میره پیش خوب چی

 

 آن در!  بود رویاهایم مرد که او شد وارد باالخره

 کراوات و سفید پیراهن و مشکی شلوار و کت

 دلم.  نمود می شیک و ابهت با و زیبا چقدر تیره

 نظامیِ مرد این اینکه فکر!  رفت می برایش



 من خواستنِ بخاطر فقط امشب چهره خوش

 . انداخت می غنج را دلم ته بود اینجا

 بودم هم جان خانم العمل عکس نگران طرفی از

 آنقدر جان خانم اما!  شیدا ماجرای از بعد هم آن! 

 بوسید مرا دل ته از آنقدر و بود خوب برخوردش

 !  کرد فروکش یکباره به هراسم و هول تمام که

 

 چشم با و کرد می نگاهم امیر مدت تمام شب آن

 اینکه محض به و رفت می تصدقم هایش

 به اشاره با و داد می پیام کرد می پیدا فرصتی

 پیامهایی.  کنم چک را گوشیم فهماند می من

 : همچون

 



 که اونقدر!  پاییزم شدی خوشگل خیلی امشب-

 بغلت همه جلو و بدم کف از طاقت ترسیدم می

 ! ببوسمت و کنم

 

  و

 

 می.  پاییزم کنم سره یه رو کار امشب خوام می-

 ! بگیرم پدرت از شدنتو خودم مال قول خوام

 

 و

 



 فکر ، ها نگاه این و آرایش این و لباس این با-

 من حاال ؟ دختر کنی نمی منو ی بیچاره دل

 چطور هات زیبایی اینهمه فکر با رو امشب

 کنم؟ صبح تنهایی

 

.  زدم می لبخند هایش پیام تمام از بعد من و

!  جانم عمق از و دل ته از!  وجود تمام با لبخندی

 به فراوان لذت با و حصر و حد بی شوقی با او و

 ! نشست می لبخند این تماشای

 

 و امین و آقا حاج طرف از اصلی های صحبت

 تایید صرفا ها خانم و ، شد گفته پدرم و امیرعلی

 : گفت جان خانم نهایت در.  بودند کننده



 لیال و حسام آقا اگه!  شااهلل ان بسالمتی پس-

 . بخوریم نامزدیشونو شیرینی بدن اجازه خانوم

 

 هفته دو مثال به را خود جواب پدرم داشتم انتظار

 بگوید و کند موکول بعد هفته یک حداقل یا

 ناباوری کمال در اما. دهد می آنها به را خبرش

 را خود موافقت موقع همان مادرم و پدر که دیدم

 اظهار به شد منوط نهایی موافقت و کردند اعالم

 من و بود من روی جمع ی همه چشم.  من نظر

 که دیدم می را سبزرنگی مشتاقِ چشمان فقط

 جرئت من به که چشمانی!  پایید می مرا عاشقانه

 و خجالت اینهمه پسِ از تا بخشید می جسارت و

 و کنم نگاه چشمانش در عاشقانه و بربیایم شرم



 و الهام و جان خانم.  دارم اعالم را خود موافقت

 را نامزدی ی حلقه و شدند بلند خوشحالی با الناز

 را پیشانیم نوبت به و دادند جای دستانم در

 چشمان لحظه آن در بگویم توانم نمی.  بوسیدند

 روی عاشقانه چه و بود باران ستاره چقدر امیر

 خواستنم وار دیوانه چقدر و ، رقصید می من تمام

 .  زد می فریاد را

 

 به قلبم در بارها و بارها شاید من را لحظه این

 کرده تجسم نیافتنی دست آرزوی یک عنوان

 تحقق من برای را آن ، امیرم حاال و ، بودم

 توام ، عاشقانه نگاهی او به نگاهم!  بود بخشیده

 می من و!  بود سپاسگذاری از پر و احترام با



 خیلی نصیب او به شبیه مردی و مرد این دانستم

 می من و!  شود نمی بزرگ دنیای این در ها

 به را امیر که بود خدایم بیکران لطف این دانستم

 راست مارال!  بود بخشیده من به و برگردانده من

 که ای لحظه برای توانستم می چطور!  گفت می

 نباشم خوشحال داشتم را آرزویش سال اینهمه

 مرد که وقتی هم آن ، دهم راه خود به ونگرانی

 می دل ته از که دیدم می را مشتاقم و عاشق

 اش ساله چند و چندین های غم تمام که!  خندید

!  هوا بود رفته و بود شده دود من گفتن بله یک با

 و همیشه!  بود ایستاده جان پای تا من بخاطر که

 !  حالی هر در و جا همه

 پشت!  داشتم خودم خودِ برای حاال را امیرم من

!  را ام زندگی مرد!  را سرم ی سایه!  را پناهم و



 بود من روی او اسم و او روی من اسم دیگر حاال

 برای ما دانستند می دنیا تمام دیگر حاال! 

 به دنیا های شادی تمام با پس.  هستیم یکدیگر

 رویش

 

 مرد روی به وجودم تمام با!  دل ته از!  خندیدم

 ! خندیدم زندگیم مهربان
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 اجازه جمع از امیر ، نامزدی انگشتر از بعد

 سکوت همه.  کند عنوان را مطلبی تا خواست

 دوخته او دهان به چشم منتظر و بودند کرده

 شروع و.  زد برویم لبخندی و کرد نگاهم.  بودند

 : کرد صحبت به



 

 حسام و برادرم و پدر ی اجازه با خواستم می-

 از رو درخواستی و کنم عرض رو مطلبی خان

 تلخ خاطرات زندگیم توی من!  بکنم  خان حسام

 دوباره گفتن به نیازی.  کردم تجربه رو زیادی

.  هستید جریانش در همتون چون نیست اش

 خیلی پاییز به رسیدن برای من ، اون بر عالوه

!  کردم تجربه ها مرارت خیلی!  کشیدم سختی

 از بیشتر دیگه همین برای!  کردم صبوری خیلی

 با آمدم و رفت توی و کنم صبر خوام نمی این

 که دونم می.  باشم داشته محدودیت پاییز

 شان در که جور اون ، عروسی مراسم برگزاری

 خودش خاص مقدمات و بره می زمان باشه پاییز

 می اطمینان بهتون اینجا من و.  کنه می طلب رو



 پاییز برای رو عروسی مراسم بهترین که دم

 دوم بار برای من درسته چون.  کنم می برگزار

 برای رو تجربه این پاییز ولی ، کنم می ازدواج

 براش خوام می من و میکنه کسب داره بار اولین

 حسام از خوام می… اما.  بذارم تموم سنگ

 که وقتی تا ، موقع اون تا که ، بگیرم اجازه خان

 با رو مشترک زندگی شروع شرایط بهترین بتونم

 به رو عروسی مراسم مقدمات و کنم فراهم پاییز

 بشیم محرم هم به پاییز و من ، بدم انجام خوبی

 و قانونا و رسما که اینه محرمیت از منظورم. 

 ! محضری و ساده عقد یک.  کنیم عقد شرعا

 



 اش خانواده حتی. رفت فرو سکوت در جمع

 در مارال.  نداشتند درخواستی همچین انتظار

 : گفت گوشم

 ! برسه دادت به خدا ، تنده آتیشش چقدر وای-

 

 من به اما.  میدانست منطقی را حرفهایش پدرم

 سرم.  بداند هم مرا جواب خواست می.  کرد نگاه

 به رو پدرم.  دادم تکان موافقت ی نشانه به را

 : گفت و کرد جمع

 . ندارم مخالفتی من.  خوبیه پیشنهاد-

 

 : گفت و شکفت امیر گل از گل



 قرار شااهلل ان من آقاجون و شما اجازی با پس-

 . کنم می هماهنگ رو محضر

 

 تحسین نگاه زیر و بود دویده ام گونه به شرم

 می آب داشتم خودش و اش خانواده برانگیز

 عروس ، زود بزودی بود قرار اینکه.  شدم

 یک از خوب حسی ، شوم نادرشاهی ی خانواده

 می تزریق قلبم به یافتنی دست آرزوهای عالمه

 خوشحالی با و شد بلند دومرتبه جان خانم.  کرد

 باالخره اینکه.  بقیه آن از بعد و بوسید را صورتم

 سامان و سر بود قرار خانواده عضب همیشه پسر

 نگرانی و فکر.  کرد می خوشحال را همه ، بگیرد

 تاثیر اش خانواده تمام روی امیرعلی برای



 مرد این که بودند خوشحال حاال و بود گذاشته

 قرار ها سختی و مرارت اینهمه تحمل از بعد

 ! برسد دلش مراد به است

 

 دیگر ی هفته یک برای را محضر قرار امیر

 باد و برق مثل که ای هفته یک.  کرد هماهنگ

 انتظاری ی واسطه به که ای هفته یک.  گذشت

 من زندگی روزهای زیباترین از ، زیبا و شیرین

 به هفته یک این در هرچند.  رفت می شمار به

 ریخته سرش که شماری بی کارهای ی واسطه

 تا شب از های مکالمه اما ، دیدمش نمی اصال بود

 زندگی نوید و زیبایش های صحبت ، مان صبح

 را خوشبختی احساس ، داد می من به که زیبایی



 یک این در.  کرد می سرازیر دلم به بارها و بارها

 مان ی خانه به دیگر بار دو اش خانواده هفته

 شد گذاشته نهایی های قرار و ها صحبت و آمدند

 بیشتر امیر و من و بودند خوشحال و راضی همه. 

 ! همه از

 

 باالخره هفته یک از بعد کنان عقد مراسم روز در

 گمانم به.  بود شده تنگ برایش دلم!  دیدمش

 بود نیامده دیدنم به عمد به را هفته یک این که

 که زیبایی سفید لباس!  بزند پر پر برایش دلم تا

.  بودم پوشیده را بود آورده برایم جان خانم

 و سیر مثل قلبم!  داشتم دلهره!  بودم نگران

 روز ترین مهم امروز بود قرار!  جوشید می سرکه



 جواب ترین مهم بود قرار!  باشد ام زندگی

 چقدر.  بودم مضطرب چقدر.  بدهم را ام زندگی

 رسیدن سر استرس حتی.  داشتم استرس

 هم را چیز همه کردن خراب و ماهان ناگهانی

 : گفت می مارال. داشتم

 

 تو و من ، کنه می حال دبی توی داره االن اون-

 به امروز و خودت جز به لطفا.  که نداره یاد به رو

 ! نکن فکر دیگه چیز هیچ

 

 ، نشست کنارم محضر اتاق صندلی روی که امیر

 از کرد سقوط قلبم!  ریخت فرو یکدفعه قلبم

 و ها نگرانی دل تمام و عشق و خوشی اینهمه



 روی همه چشم!  هوا رفت و شد دود ها اضطراب

 که همانطور ، سیر دل یک نمیتوانست او و بود ما

 به که سفیدی لباس آن در خواست می دلش

 خطبه.  کند نگاهم بودند خریده خودش ی سلیقه

 از اشک ؛ گفتم که را بله ؛ گشت جاری که عقد ی

 انگشتم در که را حلقه امیر!  شد سرازیر چشمانم

 بعد و را ام گونه روی اشکم جای ، داد جای

 : گفت گوشم در و بوسید را پیشانیم

 

 از اشک قطره یک حتی دیگه خوام نمی-

 ممنونم!  پاییزم!  هیچوقت.  خانومم بیاد چشمات

 به منو که ممنونم.  دادی مثبت جواب بهم که



 ممنونم.  کردی انتخاب زندگیت همراه عنوان

 ! دادی هدیه بهم که قشنگی عشق این بخاطر

 

 ی حلقه. بود ای حلقه هرگونه از خالی انگشتانش

 م را دستانش. بود آورده در را آناهید

 

 دستش در را حلقه وقتی و کشید پیش شتاقانه

 در را حلقه این ابد تا" گفت گوشم در دادم جای

 . "دارد می نگه انگشتانش

 

 دو آن.  ریختم اشک کلی مادرم پدرو آغوش در

 خورده حرص من بخاطر چقدر!  همینطور هم

 و جان خانم!  بودم کرده دلشان به خون و بودند



 عمر یک آرزوی و بوسیدند را صورتم هم آقا حاج

 و مارال.  داشتند برایمان خوشبختی و سالمتی

 همدیگر سیر دل یک و کردم بغل هم را روشنک

 محبت با مرا علی امیر های خواهر.   بوسیدیم را

 وصلت این از تکشان تک.  کشیدند اغوش به

 . بودند خوشحال

 

  سینا و پدرم و اش خانواده مردان با هم امیرعلی

 پذیرا را تبریکشان و داد دست مردانه رادان و

 به و بوسید را هایش خواهر و مادر صورت. گشت

 قول شد نمی پاک چشمانش از اشک که مادرم

 دخترش چشمان به اشک وقت هیچ نگذارد داد

 ! بیاید



 

 امیرعلی و جان خانم کشیدن آغوش در ی صحنه

.  ریخت می اشک چقدر جان خانم. بود دیدنی

 سامان و سر به اشک!  شادی اشک!  شوق اشک

 بوسید را صورتم وقتی و!  تنهایش پسر رسیدن

 : گفت گوشم در

 

 خودت.  سپرم می تو به رو امیرعلی!  جان پاییز-

 قلبش ، بودنش اخمو و جدیت تمام با دونی می

  ی بچه یه دل مثل دلش و گنجیشکه مثل

 گنجیشک مثل دل این با گنده مرد این.  کوچیک

 باش مراقب!  باش مراقبش.  دستت سپردم رو

 اون ، نکنه خونه دلش تو غصه هیچوقت دیگه تا



.  داشته حسرت و خورده غصه زیادی سالهای

 رو خوشبختی و خوشی طعم سال هفده شونزده

 نذار ، مادر باش تون زندگی مواظب.  نچشیده

 ! کنه خرابش چیز هیچ و کس هیچ

 

 بودم داده قول او به اشک از پر چشمانی با من و

 توانم می دانستم نمی هم خودم که قولی. 

 بود قرار که بالهایی و ماهان یا بمانم پایبندش

 . گذاشت نمی بیاورد سرم

 

 دیگری رنگ دنیا شدیم خارج که محضر از

 بودند تر سبز درختان. بود تر آبی آسمان.  داشت



 ها مهربانی حتی.  تر جاندار و تر زنده ها لبخند.

 ! بود بیشتر

 

 به فامیل با دورهمی مهمانی رابرای پدرم آقا حاج

 که امیر اما.  کرد دعوت ، ما عقدکنان مناسبت

 پدرم روبه بود داده جا بازوهایش پناه در مرا حاال

 : گفت پدرش و

 با اما.  برسید مهمونا به بفرمایید شما لطفا-

 باهم رو امروز خوایم می پاییز و من اجازتون

 . باشه نداشته اشکالی اگه البته.  باشیم

 

 : گفت امین

 . نباشین نداره خوبیت مهمونا جلو!  امیرعلی-



 

 : گقت آقا حاج اما

 چیکارشون.  امین کن ول رو جوون دوتا این-

 امروز تازه سالها از بعد.  باشن خوش بذار.  داری

 نگران.  باباجان برید.  رسیدن هم وصال به

 . نباشید مهمونا

 

 گفت پدرم به رو و کرد تشکر لبخندی با امیرعلی

: 

 ! خان حسام بااجازه-

 



 کنان خنده و گذاشت اش شانه روی دست پدرم

 : گفت

 ! امیرعلی خودتی اجازه صاحب دیگه حاال-

 

 ای خنده.  خندید دل ته از و بلند امیرعلی و

 جمع از هردو بعد!  تایید و رضایت از سرشار

 به و شدیم اتومبیلش سوار و کردیم خداحافظی

 ی سلیقه به که را ام حلقه داشتم.  افتادیم راه

 می و کردم می نگاه بود شده خریداری خودم

 : گفتم

 

 مهمونا؟ پیش نرفتیم ؟ امیر نشد بد-

 



 مال فقط امروز اما. میارم در همشون دل از بعدا-

 ! کس هیچ حضور بدون!  نفری دو. توئه و من

 

 نگریستم ذوق با را ام حلقه دوباره و زدم لبخندی

. 

 

 ! ها بیاریش در دستت از وقتی یک نبینم-

 

 . کنم اذیتش خواستم

 .بیارم در باید که وقتا بعضی خب-

 

 . رفت هم در هایش اخم



 ؟ کی مثال-

 

 ! حمام رم می وقتی مثال …مثال-

 

 . میارم در دستت از خودم هم موقع اون-

 

 حواله مشتی.  گشتند پدیدار ام گونه در هلوها باز

 : گفتم و کردم بازویش ی

 ! طلب فرصت-

 

 هیچ دنیا آخر تا االن از!  کردی فکر چی پس-

 رو فرصتا دونه دونه.  دم نمی دست از رو فرصتی



 دنیا آخر تا االن از.  کنم می مون نفری دو خرج

 خوام می!  بیام در زندگی خجالت از خوام می

 رو ها جدایی و تنهایی و ها غصه و غم جوری

 بیاد در دوری سال اینهمه تالفی که بذارم ناکام

 خیلی جای یه ببرمت خوام می هم حاال. قشنگم

 ! دارم برات قشنگ سورپرایز یه.  خوب

 

 ! نگریستمش زده ذوق

 ؟چی؟ واقعا -

 

 . عزیزم کن صبر کمی!  شدنمون یکی کادوی-

 



 من دونی می که تو. کنم صبر باید چقدر وای-

 . ام طاقتی بی آدم

 

 اون که موقع همون از دقیقا.  عزیزم دونم می-

 نداری تحمل و تاب دیگه گفتی بهم ویال تو شب

 می تو یا و ببوسمت حسابی و درست یا من و

 ! جانم صبری بی فهمیدم ، من و دونی

 

 ته از او و کشیدم جیغ اعتراض ی نشانه به من

 . خندید می دل

 

 کنه می زده خجالت منو که خاطراتی فقط چرا-

 میاد؟ یادت



 

 ! ترن قشنگ چون-

 

 روی ای بوسه رانندگی حین در همانطور بعد 

 : گفت و کاشت ام گونه

 تا کن صبر کم یک.  خوشگلم نیست دور زیاد-

 . برسیم

 

 این او کردم نمی تصور حتی هیچگاه من و

 عشق ی خانه.  باشد داشته برایم را سورپرایز

 ! مان ی آینده



 گلبرگ از بود پر زمین کف کرد باز برایم که را در

 ! تازه قرمز های

 

 اینجا!  قشنگه چقدر اینجا!  امیر!  من خدای-

 ؟ ماست مال

 

 خونه اینجا!  خودته نام به.  عزیزم ماست مال-

 ! خانومم خوشگل بود خواهد ما عشق ی

 

 و عالی ویویی با خوابه سه و بزرگ آپارتمان یک

 ! نظیر بی دکوراسیونی

 



 خودت ی سلیقه اساس بر رو اینجا دکور تمام-

 

 تو که باشه اونجوری تمامش کردم سعی.  چیدم

 داری؟ دوستش حاال.  داری دوست

 

 سرِ این از و چرخیدم می آپارتمان در حالیکه در

 : گفتم شوق و ذوق با میرفتم آن سرِ آن به آن

 

 عاشقش! ؟ کنی می شوخی ؟؟ دارم دوستش-

 که همونجور دقیقا!  امیر نظیری بی تو وای!  شدم

 ! داشتم دوست همیشه

 



 : گفت و خندید

 . ببین هم رو اتاقا بریم بیا-

 

 ؟ چیدی هم رو اتاقا مگه-

 

 رویش به.  داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش

 مرا و گرفت را دستم.  پاشیدم ناباورانه لبخندی

 بود مهمان اتاق اول اتاق.  برد ها اتاق سمت به

 را دوم اتاق.  بود شده تزیین ای ساده دکور با که

 . کردم می نگاه ناباورانه

 ؟ خبره چه اینجا!  نمیشه باورم!  امیرم وای-

 



 ! بچه وسایل از پر اتاق یک

 

 ! دخترمونه اتاق اینجا-

 

 و بازیها اسباب و وسایل و اتاق ی همه زده ذوق

 وصف ذوقی با و کردم ورو زیر را کمد و تخت

 : گفتم نشدنی

 ! مرد رفتی پیش کجا تا تو!  امیر نمیشه باورم-

 

 برام قراره که دختری اون برای دلم االن از-

 ! میره ضعف بیاری بدنیا

 



 ؟ میشیم دار دختر دونی می کجا از!  آقاهه هی-

 

 درشت چشمای با خوشگل  دختر یه.  دونم می-

 ! خودت عین دار تاب طالیی موهای و عسلی

 

 خودت مثل اخمو و سبز چشم پسر یه شایدم یا-

! 

 

 گفت و کشید بیرون اتاق از مرا و گرفت را دستم

: 

 سومی و دومی ، باشه دختر باید اولمون ی بچه-

 . توئه با اختیارش چهارمی و



 

 ! امیر خبره چه اووووه-

 

 بچه دوجین یه که اینه آرزوت بودی نگفته مگه-

 ! باشی داشته

 

 . کردم نگاهش زده شگفت

 ؟ یادته هنوز تو-

 

 میشه مگه!  خانومم بره یادم میشه مگه-

 ! عزیزم بشه فراموشم رویاهات

 



 مرا و کرد راباز در.  برد سوم اتاق به خود با مرا و

 به خودش بعد.  کرد هدایت اتاق داخل به

 اتاق.  کرد تماشایم و زد تکیه در چهارچوب

 خواب اتاق!  شدنمان یکی اتاق!  بود عشقمان

 نگاه!  زیبا و مالیم رنگی با!  مشترکمان زندگی

 چرخید می اتاق وسایل تمام بر برانگیزم تحسین

 که کنم پیدا توانستم نمی کوچک عیب یک حتی. 

 های گلبرگ با تخت روی.  نباید ام سلیقه مطابق

 کنسول آینه مقابل.  بود کشیده قلب طرح قرمز

 با و تمام بالبخندی.  کردم نگاهش و ایستادم

 ! قدرشناسی و تشکر

 



.  عالیه و بخش آرامش خیلی.  امیر خوبه خیلی-

 ! نظیری بی تو.  عالیه خونه این جای همه

 

 با.  گذاشت اتاق داخل به قدم و بست را در

 و رسید مقابلم.  همیشگی آرام لبخند همان

 در.  گذاشت پهلوهایم روی را دستهایش

 نجواگونه و آرام لحنی با و دوخت چشم چشمانم

 : گفت

 

 هیچه دادی من به تو که عشقی مقابل در-

 کردی بازش من برای که قلبت برابر در.  عزیزم

 ! من گل  نیست هیچی کردی تقدیمش من به و

 



 میلی چند در. بود شده تر نزدیک من به حاال

 تا بودم کرده بلند را سرم من و.  ام متری

 : گفتم آرام!  ببینمش

 

!  امیر داد قرار راهم سر رو تو خدا که خوشحالم-

 خودم خام خیال توی همچنان من ، نبودی تو اگه

 نمی رو واقعی عشق معنای هیچوقت و موندم می

 . فهمیدم

 

 اون از وقت هیچ من زندگی نبودی تو اگه و-

 چقدر.  پاییزم اومد نمی بیرون تاریکی و ظلمت

 بی ، روز اولین ، روز اون که باشم مدیونت باید



 همونجا و بغلم توی پریدی دلیلی هیچ بی و محابا

 ! لرزوندی دلمو بار اولین

 

 !  عزیزم شوهر دارم دوستت-

 

 ! خودم خانوم دارم دوستت-

 

 لبهایم ، ای بوسه نشاندن ی بهانه به لبهایش و

 : پرسید دوباره بعد.  کرد نوازش را

 جور اون ، میخواد دلم که وقت هر دی می اجازه-

 ؟ ببوسمت خواد می دلم که

 



 : گفتم شرمگین

 ! امیرم ای اجازه صاحب عمر آخر تا االن از-

 

 لبه روی آرام مرا و پاشید برویم مردانه لبخندی

 و آورد بیرون تن از را کتش.  نشاند تخت ی

 بود ایستاده که همانطور بعد.  نهاد کنسول روی

 کرد باز طمانینه با را پیراهنش ی دکمه دانه دانه

 چشمانی.  بود چشمانم میخ چشمانش درحالیکه

 ! بود وصال التهاب و خواستن هوس از پر که
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 لبه روی آرام مرا و پاشید برویم مردانه لبخندی

 و آورد بیرون تن از را کتش.  نشاند تخت ی

 ی دکمه دانه دانه بعد.  نهاد کنسول روی

 بود چشمانم میخ چشمانش.  کرد باز را پیراهنش



 چشمانش.  بود خواستن هوس از پر چشمانش. 

 می را او.   زد می فریاد را عشق وار دیوانه

 وقتی اما.  بود نگشته برهنه که زمانی تا نگریستم

 را چشمانم ناخودآگاه ، کشید بیرون تن از پیراهن

 .  دوختم زمین به

 او و نشسته من!  نزدیک خیلی.  ایستاد مقابلم در

 با را دستانم!  لرزید من دل و شد خم!  ایستاده

 دستانم.  کرد راست قامت دوباره و گرفت دست

 قفسه از و.  گذاشت اش برهنه ی سینه روی را

. درآورد حرکت به شکمش سطح تا اش سینه ی

 : گفت و!  بار چند

 



 بدن دیدن از بکشی خجالت خوام نمی دیگه-

!  توئه مسلم حق اینها دیگه حاال.  پاییزم من

!  شوق با!  عشق با!  لذت با!  کن نگاه منو لطفا

 ! خجالتی هیچ بدون

 

!  زد می جانم به آتش حرفهایش.  کردم نگاهش

 آب.  ساخت می ورتر شعله را درونم خرمن و

 و کوبید می شدت به قلبم.  بردم فرو را دهانم

 زجر قلب این.  پرید می بیرون سینه از داشت

 یار وصال به حاال که!  کشیده تنهایی و دیده

 نهایت بی چه!  خواستمش می چقدر!  بود رسیده

 عطش و چشمانم در خواستنش عطش بود

 میان در هنوز را دستم!  چشمانش در خواستنم



 می اش سینه سطح روی و بود گرفته دستانش

 می.  بریزد را شرمم تمام خواست می.  لغزاند

.  دهد جلوه عادی برایم را اش برهنگی خواست

 با خواستنش شدت از که نبود خودم دست

 کردم وارد اش سینه به ریزی فشار سرانگشتانم

 شهوتی سر از لبخندی.  فهمید را ام تابی بی. 

 چشمان و نشست لبهایش روی عاشقانه

.  آورد در رقص به من تمام روی را خمارش

 در قد تمام حاال.  کرد بلندم و گرفت را دستم

 روی و شد خم سمتم به.  بودم ایستاده مقابلش

 : گفت وار زمزمه و نهاد ای بوسه گوشم ی الله

 



 دارم منه برای هات دخترونگی تمام اینکه از-

 منی مال کمال و تمام اینکه از!  پاییز میمیرم

 و آخرین و اولین من اینکه!  شم می دیوونه دارم

 و بوییدم و بوسیدم رو تو که هستم نفری تنها

 تو ی دیوونه بیشتر همیشه از منو کردم لمست

 برای کافیه اینا ی همه میکنم فکر پس.  کنه می

 مالکیتم مُهر خوام می چقدر باشی متوجه اینکه

 رو تو کمال و تمام و بزارم خوشگلت تن روی رو

 فتح هاتو دخترونگی تمام و بزنم خودم اسم به

 ! کنم

 

 را لبهایش.  نهاد گردنم روی عمیق ای بوسه بعد

 را ام گونه مسیر و کشید گردنم روی نوازشگرانه



 دوباره و. کرد توقف لبم ی گوشه روی تا کرد طی

 : زد پچ

 

 و خواستن از زیاد حجم این وجود با!  پاییزم اما-

 برات چون ، هات دخترونگی و تو داشتن طلب

 چون ، قائلم احترام هرچیزی و هرکس از بیشتر

 داشته آمادگی کافی ی اندازه به هم تو خوام می

 ، عروسیت شب ای دیگه خانم هر مثل و باشی

 خیلی دختر یک برای دونم می که رو اتفاق این

 االن اینکه با بدونی خوام می ، کنی تجربه مهمه

 و دل و جون محرم و هستی حاللم ترین حالل

 شب تا  ، لحظاتمی تمام و آینده و گذشته

 بدونی خوام می!  کنم نمی اینکارو من ازدواجمون



 خوام می!  دم نمی انجام رو نباید که کاری

!  نکنی وارد استرس خودت به و نباشی نگران

 که حدی اون از بیشتر!  عزیزم هست حواسم من

 می و دونم می خودمو حد.  رم نمی جلو ، باید

 توی من!  که دونی می.  کنم کنترل خودمو تونم

 لطفا پس.  دارم زیادی مهارت داری خویشتن

 های دلهره و اضطراب و ترس هرچی حاال

 و بشور خوشگلت چشمای اون از هست دخترونه

 عقدمون دوران طول تمام در خوام می.  کن پاک

 کنارم آسوده و راحت خیال با ازدواج از قبل تا

 دوران بهترین من!  کن اطمینان من به.  باشی

 رو باشه داشته تونه می دختری هر که نامزدی

 و دور بریزی هاتو ترس کافیه.  زنم می رقم برات



 باشه!  بسپری من به خودتو تمام آرامشِ با

 عزیزم؟

 

 می! ؟ نشد مرد این ی شیفته و عاشق شد می

 می اگر که بخدا! ؟ کشید مرد این از دست شد

 گذاشتم می اخالص طبق در بده جان برایم گفت

 آنقدر دانست می اینکه با.  کردم می تقدیمش و

 نه کند درخواستی هر من از اگر که خواهمش می

 به و گذاشت احترام حریمم به هم باز ، نمیگویم

 چشمانش در!  کرد داری خویشتن ، من حرمت

 : گفتم و دوختم چشم

 کنم توصیف نمیتونم که دارم دوستت قدر اون-

 به رو تو که میکنم شکر رو خدا قدر اون و!  امیر



 تصور حتی نمیتونی که من جز نداده کس هیچ

 به و!  دارم کامل اعتماد تو به من!  کنی

 هیچی زندگیم توی وقت هیچ ، قسم مردونگیت

 ! گذاشت نخواهم کم برات

 

 کرد پر را اتاق تمام اش درخشش که زد لبخندی

 بر و ام گونه بر و ، نهاد پیشانیم بر ای بوسه. 

 خمار چشمهای آن با دوباره بعد.  صورتم تمام

 : گفت شیطنت با و کرد نگاهم

 

 کمی همیشه به نسبت خوام می امروز من البته-ً

 ! کنم ناپرهیزی بیشتر

 



 کتش روی و برداشت سرم از آرام را شالم و

. کرد باز را موهایم گیر.  گذاشت کنسول روی

 دستهایش.  ریخت گردنم و صورت دور موهایم

 با و کرد ترشان افشان و برد فرو موهایم در را

 آرا بعد.  شد تماشایشان مشغول لذت

 

 در و برد کمرم پشت به را دستش نرم و م

 زیپ آرام بود هایم عسلی میخ چشمانش حالیکه

 از را دستانش بعد و!  آخر تا.  کرد باز را لباسم

 و رفت عقب به قدم یک و کرد آزاد لباس بند

 !  ایستاد تماشا به تمام شکوه با را نتیجه

 و خورد سر تنم از نرمک نرم سفیدم حریر لباس

!  افتاد زمین روی و کرد سقوط قلبم همراه به



 حتی.  بود مانده باز شگفتی و تحیر از دهانش

 و برداشت عقب به دیگر قدم چند!  زد نمی پلک

 با!  تحسین با!  سیر دل یک.  کرد تماشا مرا باز

 یک با!  زیبا هوسی و شهوت با!  عشق با!  تحیر

 این مجذوب او!  مردانه خواهش و خواستن عمر

 مجذوب!  بود شده نخورده دست و دخترانه اندام

 این مجذوب!  صیقلی و صاف و سپید پوست این

 از چشمانش!  خدادادی و طبیعی انحناهای

 چقدر چشمانش!  بود گراییده سرخی به خماری

 و واله و دیوانه چقدر چشمانش!  بود طلب در

 من و!  دیدنم از شد نمی سیر امیر و!  بود شیدا

 سر تواند می هم هنوز او کردم می فکر خود با

 !  ؟ بماند قولش

 



 اما!  دخترانه شرمی از بود انداخته گل هایم گونه

 او دیدن بود گفته!  ندزدم چشم کردم می سعی

 من دیدن که همانطور.  است من مسلم حق هم

 ، مان محرمیت را مسلم حق این!  او مسلم حق

 برایمان ، مان قانونی و شرعی و رسمی تعهد

 ! بود کرده ایجاد

 

 سخن به لب و شکست را سکوت مهر باالخره

 : گفت و گشود

 زیبایی تمام!  پاییز زیبایی چقدر تو!  من خدای-

 چه من!  عزیزم شده جمع تو در یکجا دنیا های

 ترین لطیف و زیباترین که هستم خوشبختی مرد

 ! دارم رو دنیا همسر



 

 قدم یک امیر.  نشست لبانم روی بر لبخند

 که جذبه با و ابهت پر مرد این.  شد تر نزدیک

 تماشایم غرق و ها زیبایی محو و تن اسیرِ بدجور

 ساعت یک همین درست که مرد این!  بود شده

 را بازوهایم روی دستش!  بود شده همسرم قبل

 و شکمم روی و ، پهلوهایم روی و ، کرد لمس

 لحظه هر چشمانش!  پاهایم طول و کمرم

 قلبش صدای!  شد می تر دیوانه و خمارتر

 کرد بغل مرا!  رسید می گوش به بیشتر هرلحظه

 اتاق خواب تخت.  خواباند تخت روی آرام و

 آن با و بود ایستاده که همانطور بعد!  مشترکمان

 می نگاهم عشق و هوس از پر و خمار چشمان

 بازش و برد کمربندش سمت به را دستش ، کرد



 به را نگاهم شرمزده و ناخواسته باز من و!  کرد

 خیمه رویم و آمد سمتم به.  دوختم دیگر سمتی

 فقط و.  داشت تسلط من تمامِ به که جوری.  زد

 این عاشق چقدر امیر دانستم می که بودم من

 می ترجیح دیگری حالت هر به را این و بود حالت

 تمامِ به که جوری ، بزند خیمه رویم که این!  داد

 نوازش مرا دنیا دنیا و باشد داشته دسترسی من

 دنیا او روز آن و!  بنوشد و ببوید و ببوسد و کند

 و کرد دیوانگی دنیا دنیا و.  کرد نثارم عشق دنیا

 ! عشق و بود عشق و بود عشق و کردیم دیوانگی

 

 



 آغوشش میان در که بود شده تاریک کم کم هوا

 برهنه آغوش در تنگ مرا.  شدم بیدار خواب از

 هردویمان روی مشترکی پتوی و بود گرفته اش

 برایم را هوا سرمای بدنش گرمای.  بود کشیده

.  شد بیدار هم او من کوچک تکان با. میکرد کم

 خواب از پر صدایی با آرام و بوسید را موهایم

 : گفت

 عزیزم؟ شدی بیدار-

 

 : گفتم نگران لحنی با

 نگران!  خونه برم باید!  شده شب!  امیرعلی-

 . میشن

 



 دماغم نوک.  برد گوشم پشت را موهایم و خندید

 : گفت و بوسید را

 صبح تا اگه.  کوچولو خانوم منی زن رفته یادت-

 ! خوشگلم نمیگه چیزی کسی بمونی همینجا هم

 

 حصار از مرا و چید لبهایم از ای بوسه بعد

 خودم دور را لحاف درحالیکه.  کرد آزاد آغوشش

 تا شدم بلند بودم زده خجالت و کشیدم می

 تنم زیرهایم لباس تمام اینکه با. بپوشم را لباسم

 خجالت باز اما ، بود کرده عمل قولش به او و بود

 کرده قالب سرش زیر را دستش دو.  کشیدم می

 با توام حرکات ، ناشدنی وصف لذتی با و بود

 حاال و پوشیدم را لباسم.  نگریست می مرا شرم



 و شد بلند جایش از.  ببندم را زیپش نمیتوانستم

 و زد گردنم روی بر ای بوسه.  ایستاد سرم پشت

 اول کمرم روی را زیپ مسیر طول تمام بعد

 گوشم در پشت از و.  بست را زیپ بعد و بوسید

 : کرد زمزمه

 خوشگلی کردم می فکر که چیزی اون از بیشتر-

 می کنی فکر که چیزی ازاون بیشتر!  پاییز

 می شماری لحظه مون عروسی برای و خوامت

 بالفاصله.  ندارم صبر اینهمه من!  خانومم کنم

.  دم می رو عروسی ترتیب هند مسابقات از بعد

 کنی خانومی برام تا مون خونه میارمت زود خیلی

 ! خانومم

 



 خانه قلبم بر که ، ام چهره بر فقط نه لبخند و

 و تحسین سراسر من برابر در امیر!  بود کرده

 از باالتر زن یک برای چیزی چه  و بود تمجید

 و زیبا شکل این به ، حجم این با ، اینگونه اینکه

 قرار عشقش تحسین مورد  قشنگ کلمات این با

 ! گیرد

 

 

 همان. بود کرده ایجاد تغییراتی قرارگاه در امیر

 یک پردازی چهره برای ، بود گفته قبال که طور

 ها کار گرافیک تمامی و کرده ایجاد مستقل واحد

 .  نمود متمرکز جا یک را

 



 می اگر بود گفته و بود سرسنگین من با لیلی

 را اش دایی چرا کنم عقد سرهنگ با خواستم

 با رفتارش هم ناظمی سرگرد.  ام گذاشته سرکار

 دیگر.  بود شده تر سرسنگین و تر محتاط من

 .  بودم زمانی خانم صرفا و زد نمی صدایم پاییز

 

 ، خودش ی اجازه با و امیر پیشنهاد به

 

 حتی و بودم نرفته قرارگاه به  را اخیر ی هفته دو

 بصورت و بودم پیچانده را دانشگاه های کالس

 می تمرین را شب تا صبح تمام تقریبا و فشرده

 در حاضر افراد انتخاب برای موعود روز.  کردم

 می را تالشم تمام باید و بود نزدیک مسابقات



 در دیروقت تا ها شب اوقات گاهی.  کردم

 برای را کس هیچ علی امیر.  ماندم می باشگاه

 فدراسیون به مربی کمک عنوان به و تمرین

 بعضی خود ، من حضور علت به.  نکرد معرفی

 به حضورش البته و آمد می تمرین برای روزها

 خوشحالی و تعجب باعث قرارگاه سرهنگ عنوان

 معموال شبها آخر.  بود شده تیم اندرکاران دست

 نبود هم اگر.  گشتم می باز خانه به امیر همراه به

 .  بیاید دنبالم به قرارگاه از تا کردم می صبر

 

 گفت می. بود من به حواسش العاده فوق امیر

 کمی ، فشرده تمرینات از شدن دور بخاطر

 به داشت را تالشش تمام.  کنم می عمل ضعیف



.  بازگرداند اولیه فرم به مرا تا بست می کار

 بر شخصا را من کششی و بدنسازی تمرینات

 پیشرفت روند روی دقیقی نظارت و داشت عهده

 باشگاه در وقتی اوقات گاهی.  داشت تمریناتم و

 کس هیچ که ها شب آخر مخصوصا ، بودیم تنها

 رفت می ام صدقه قربان تمرینات حین در ، نبود

 می مهمانم زیبایش و عاشقانه های حرف به و

 دوربین دید از که نقاطی در اوقات گاهی!  کرد

 مرا آمد می حساب به کور ی نقطه ، سالن های

 انداخت می جذابش هیبت و مردانه آغوش دام به

 من و.  گرفت می کام لبهایم از سیر دل یک و

 سر کسی نکند که موضوع این از زده وحشت

 بودم تر دیوانه و تر مشتاق او از اینکه با ، برسد

 از روزی اگر وای و.  رفتم می در دستش از



 چنان خانه به برگشت موقع!  رفتم می در دستش

 تنم و لبها و من از آپارتمانش در شیرینی انتقام

 جای روی هایش بوسه تمام جای که گرفت می

 تمام عاشق یک امیر. کرد می ام دیوانه تنم جای

 یک!  بلد کار و سرسپرده ی دلداده یک!  بود عیار

 باالترین امیر!  کردن عاشقی برای واقعی مرد

 هایی بازی عشق.  داد می هدیه من به را ها لذت

 بدون!  داشتن دوست و آرامش و احترام با توام

 اول روز خودش که هایی ممنوعه به زدن دستبرد

 با. بود کرده ممنوع عروسی روز تا خودش برای

 اوج ، عاشقی اوج ، داشتن دوست اوج به امیر

 همه وجود در خدا که انسانی روابط های زیبایی

 امیر با.  رسیدم می بود گذاشته مخلوقاتش ی

 زمینی عشق از خدا که هایی زیبایی تمام به من



 با.  یافتم می دست بود نهاده بندگانش نهاد در

 به روز روحم و بودم شاد و کردم می عاشقی امیر

 احساس حتی.  شد می طراوت با و تر تازه روز

 مرا آنقدر.  شوم می زیباتر روز به روز کردم می

 که کرد می تایید مرا آنقدر و کرد می تحسین

 از هایم ترس که.  بود شده بیشتر بنفسم اعتماد

 ترس آن بجز.  بود شده کمتر آینده و زندگی

 در ترسناکش حضور و لعنتی ماهان بجز!  لعنتی

 ! ام زندگی
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 خروجی درب به منتهی راهرو در من و بود شب

 از روز آن.  امیر رسیدن منتظر و بودم تنها سالن

 دلتنگش چقدر من و بود نیامده باشگاه به صبح

 . بودم

 که کردم فکر من و شد باز ورودی سالن درب

 است نگرفته تماس چرا کردم تعجب و آمده امیر

 نکند که کردم می چک را ام گوشی داشتم. 

 روی ای سایه ناگهان که باشد شده خاموش



.  کرد توقف پایم مقابل در کسی و افتاد صورتم

 می را اش مردانه های کفش و بود پایین سرم

 بلند را سرم ترسیده.  نبود امیر کفش.  دیدم

 خشم با و عصبانی قدر چه که دیدمش و کردم

 میشی درشت چشمان همان با.  کرد می نگاهم

 ! رنگ

 

 ! … ماهان … ما-

 

 من با سانت چند فقط حاال.  شد تر نزدیک من به

 قلبم. بود شده تند تندِ هایم نفس.  داشت فاصله

 وجودم تمام بر او از ترس و. بود افتاده تپش به

 ! بود گشته چیره



 

 چیکار تو و گفتم ؟چی پاییز گفتم بهت چی من-

 ! احمق ی دختره کردی

 

 می پسر این از چقدر.  بردم فرو را دهانم آب

 مونس و همدم روزی که انگار نه انگار.  ترسیدم

 دیگر حاال!  بود کرده تغییر چقدر.  بود شبم و روز

 ارمغان به برایم دیگری چیز وحشت و هراس جز

 بدبختی یاد فقط او دیدن با دیگر حاال.  آورد نمی

 از بودم زده شگفت و.  افتادم می بد اتفاقات و ها

 که کند نزول توانست می حد تا آدم یک  اینکه

 نفر یک دل و چشم از را خودش شدت این با



 را ترس و نفرت ، ها محبت تمام جای و بیندازد

 !  کند جایگزین

 

 می او مقابل در من.  نبودم شجاع او مقابل در من

 خوشبختی دزد او کردم می احساس.  ترسیدم

 آنقدر.  داشتم هراس او از شدت به و هست هایم

 ! نبود باورکردنی داشتم هراس

 

 … ماهان دم می توضیح … دم می توضیح-

 

 من به العملی عکس هرگونه فرصت اینکه بدون

 را خودش و نشست گلویم روی دستش بدهد



 صورتم توی خشمش پر نفس.  انداخت من روی

 : گفت هایش دندان میان از.  شد می پخش

 

 می هم برم می آبروتو هم!  پاییز کشمت می-

 … تو ؟ کردی ازدواج مرتیکه اون با تو!  کشمت

!  عصبانیم چقدر دونی نمی!  پاییز وای … تو

 اون و بشکنم گردنتو همینجا تونم می که اونقدر

 ! کنم واصل درک به رو مرتیکه

 

 می تر فشرده داشت بود گلویم روی که دستش

 را این قدرت که بودم ترسیده آنقدر من و شد

 به یادم آن یک.  کنم دفاع خود از تا نداشتم

 : نالیدم و افتاد مارال حرف



 

 خفه… کن ولم … بگم بهت تا … نبودی...  تو-

 … دم می توضیح … شدم

 

 گفت نفرت با و برداشت گلویم روی از را دستش

: 

 ! بکن جون-

 

 امیر.  آمد صدا به موبایلم موقع همین در درست

 . بود

 . اومده دنبالم امیرعلی. برم باید … االن-

 



 دست همه بین عکسات داری دوست انگار تو-

  ؟ آره.  بشه دست به

 

 بهت بعدا.  تونم نمی االن.  ماهان نه!  بخدا نه-

 می!  کشتت می ببینه رو تو امیر اگه االن.  گم می

 برو!  ماهان برو!  میشه دیوونه دیدنت با که دونی

! 

 

 ؟ آپارتمانم میای ؟ کجا ؟ میگی بهم کی-

 

 : گفتم عصبی

 ! نه که معلومه ؟ شدی دیوونه-



 

 : گفت و زد زهرخندی

 میای فردا.  زنم می زنگ بهت فردا!  خب خیلی-

 کننده قانع برام توضیحاتت اگه حالت به وای و

 نشون و خط به توجه بی اگه بحالت وای.  نباشه

 بهت اگه بحالت وای.  باشی کرده کاری من های

 بعد.  کشم می تونو هردو!  پاییز باشه زده دست

 می قسم!  کشمتون می بردم آبروتو اینکه از

 ! خورم

 

 قبض داشتم.  شد خارج سالن از سرعت به و

!  بود شده سفید گچ مثل صورتم. شدم می روح

 چقدر!  زد نمی هم قلبم انگار!  آمد نمی باال نفسم



 های قاتل شبیه بیشتر!  بود شده وحشتناک

 نفرت با عمر یک که ها آن شبیه.  بود ای زنجیره

 که ها آن شبیه.  اند شده بزرگ و کرده زندگی

 کم داشت ماهان.  ندارند ادامه برای امیدی هیچ

 شد نمی باورم من و.  شد می خطرناک خیلی کم

 باشد نزدیک من به اینقدر خطرناکی این به آدمی

! 

 

 اگر.  ترسیدم می علی امیر برای خودم از بیشتر

 نقشه برایش ماهان اگر ، افتاد می برایش اتفاقی

 وای … شد می درگیر ماهان با اگر ، کشید می

 … کنم فکر آن به توانستم نمی حتی!  من خدای

 می علی امیر به نباید!  کشت می مرا فکرش



 باماهان نباید.  کردم می عصبانیش نباید.  گفتم

 که بود دیوانه و ناامید آنقدر ماهان.  شد می روبرو

 مردن حتی و بود گذرانده سر از را چیز همه انگار

 خواسته به خواست می فقط.  نبود مهم برایش

 دهم اجازه توانستم می چطور.  برسد اش

 او که امیرعلی با ، ای رسیده انتها به آدمِ همچین

 !؟ شود روبرو ، دانست می اش خونی دشمن را

 

 ؟ پس نمیای ؟چرا ؟عزیزم پاییز-

 

 می نزدیک و کرد می نگاهم نگران. بود امیرعلی

 .  شد

 ؟ پریده رنگت ؟چرا شده چی ؟ خوبی-



 

 .  بریم.  امیر خوبم …خو-

 

 کردم می سعی. کرد می نگاهم مدام اتومبیل در

 . باشم عادی

 

 فشار بهت خیلی فشرده تمرینات این کنم فکر-

 توی سحر کله صبح از هم امروز.  آورده

 رو امشب جشن بساط و بند تا بودی آشپزخونه

.  باشگاه اومدی بالفاصله هم بعدش.  کنی آماده

 ! پاییز نگرانتم

 



 . نیست چیزیم.  امیر خوبم بخدا-

 

 بهم باشی امشب مهمونی توی تونی نمی اگه-

 .عزیزم نداره اشکالی هیچ.  بگو

 

 نه-

 

 تدارک امشب مهمونی برای اینهمه من ، امیر

 . رسن می ها بچه دیگه ساعت یک.  دیدم

 

 اینقدر و بگیریم بیرون از غذا ذاشتی می کاش-

 . کردی نمی خسته خودتو



 

 عوض را حاکم جو کردم سعی و زدم لبخندی

 : گفتم.  کنم

 مزه و طعم اون با دیدم تدارک من که غذاهایی-

 خان امیر کنی پیدا تونی نمی کجا هیچ رو ناب ی

. 

 

 مزه و طعم یه من اما!  خوشگلم معلومه که اون-

 دنیا این توی کس هیچ که کردم تجربه ای

 ! من کوچولوی نکرده اش تجربه

 

 . انداخت گل هایم گونه و گزیدم لب



 !! امیر-

 

 : گفت لبخندی و ذوق چه با

 !!  دلم جان-

 

 کار به را ام سعی تمام.  رسیدیم آپارتمانش به

 را نابهنجارش حضور و ماهان تا بستم می

 به کوچکی جشن بود قرار امشب.  کنم فراموش

.  کنیم برگزار امیر پیشنهاد به و من تولد مناسب

 جشن در مارال و سینا و رادان و روشنک بود قرار

 خودم خواست در به.  باشند داشته حضور مان

 آماده خودم را امشب های شیرینی و غذاها تمام

 گرم غذاهای و چیدم می را میز باید.  بودم کرده



 از را سرد غذاهای و گذاشتم می مایکروفر در را

 ظرف.  چیدم می میز روی و میاوردم در یخچال

 داشتم کار چقدر!   وای ای.  بودم نچیده هم را ها

! 

 

 دسته روی و آوردم در را شالم و مانتو سرعت به

 ناگهان که بروم آشپزخانه به تا گذاشتم مبل ی

 ! بود زده بغل مرا.  دیدم هوا در را خودم

 . افتم می االن علی امیر وای-

 

 سمت به هوا در مرا همانطور حرکت یک با

 دست افتادن ترس از هم من و چرخاند خودش

 صورتم حاال.  کردم حلقه او دور را پاهایم و ها



 ام خنده داشتم حالیکه در و. بود صورتش مقابل

 : گفتم کردم می کنترل را

 

 ! افتما می!  امیر نکن-

 

 این و پاییز فصل توی ، تولدش روز توی پاییزم-

 شوهرش به کمی خواد نمی پاییزی سرد هوای

 ؟ برسه

 

 : گفتم آرام و گزیدم لب

 کاری هیچ منم!  رسن می ها بچه ؟ االن!  امیر-

 ! بگذر خیرش از.  نکردم



 

 بتونم من و بزنی حرف ناز اینقدر تو میشه مگه-

 ؟ جونم و عزیزدل بگذرم خیرت از

 

 میان در.  گرفت پیش در را خواب اتاق راه و

 : گفتم می و زدم می پا و دست آغوشش

 

 ! بخدا مونده کارام امیر-

 

.  خوشگلم صبح از کردی کار هرچی بسه-

 تو.  دن می انجام بقیشو میان مارال و روشنک

 ! داری تری مهم کار االن



 

 گل هایی گونه با.  خواباند تخت روی مرا و

 و!  تپش پر قلبی با.  کردم می نگاهش انداخته

 های دکمه!  العاده فوق و عاشقانه و ناب حسی

 از را لباسش کل و کرد باز دانه دانه را پیراهنش

!  فاصله با.  زد خیمه رویم.  کشید بیرون تن

 دیدگانم مقابل در اش برهنه ی باالتنه که جوری

 خواست می. کرد می را اینکار عمد به.  بود

 به توانم نمی هنوز دانست می.  بریزد خجالتم

 لب باز.  کنم لمسشان و بزنم زل اش برهنه اندام

 گم را پایم و دست نافذش نگاه زیر و گزیدم

 را نافذش نگاه در دوختن چشم قدرت نه.  کردم

 نمی.  اش برهنه بدن دیدن روی نه و داشتم

 ناچار به.  بدوزم کجا به را چشمم دانستم



 کرده زنجیر هم در ام سینه روی که را انگشتانم

 انگشتان دانه دانه دستش با.  نگریستم را بودم

 روی.  کرد باز هم از را ام کرده زنجیر هم در

 روی را انگشتانم بعد.  نهاد بوسه سرانگشتانم

 . داد سر آرام پایین تا باال از و گذاشت اش سینه

 

 زندگیم تمام محرم و حالل!  عزیزم منی زن تو-

 من از لطفا!  دختر آخه کشی می خجالت چی از! 

 حضورم و من از ، برعکس.  نکش خجالت

 که همونطور!  ببر لذت داری دوست که هرجور

!  عشقم برم می لذت خوشگلیات و تو از من

 می خواد می دلم که هرجور من که جور همون

 . گیرم می آرامش ازت و بوسمت



 

 سینه روی همانجا دستم و کرد رها را دستانم

 گونه روی اش اشاره انگشت پشت با.  ماند اش

 دخالت بدون ، من دستان و کرد لمس را ام

 تمام عاشقانه چه ، خودش ی توصیه به ، خودش

 تمام رضایتش لبخند برق!  نوردید  در را تنش

 مکان و زمان دیگر حاال.  بود کرده روشن را اتاق

 مهمان رسیدن سر و مهمانی. بود شده فراموشم

 او فقط و فقط. بود رفته یادم نبودنمان آماده و ها

 !  هایمان نوازش و بود عشق و بود

 سرخوشی احساس او به ، دستانم با تنش لمس

 تر دیوانه و خمارتر را چشمانش و داد می نابی

 هرچقدر تا کرد می صبر!  کرد می صبر.  کرد می



 و هیکلی خودِ و.  کنم نوازشش خواهد می دلم

 در مداوم های شدن جا جابه با را اش بزرگ

 هر در مرد این بودم گفته.  داد می قرار دسترسم

 !؟ است مالحظه با حالتی و شرایط

 

 صورتم به وقتی بود خمار حسابی چشمانش

 بی ی معاشقه این ی بوسه اولین تا شد نزدیک

 ماراتون یک آغاز سر و بکارد لبانم روی را نظیر

 بوسه گل هنوز.  بزند رقم را حرارت پر و نظیر بی

 به آپارتمان زنگ که بود ننشسته لبانم روی اش

 چشمان و برخاست اش سینه از آهی.  درامد صدا

 و بد لب زیر و دوخت نگاهم به را ناامیدش

 روی از آرام بعد.  کرد سینا و رادان نثار بیراهی



 بود خورده ذوقم توی هم درحالیکه.  شد بلند من

 و شدم بلند جایم از بود گرفته ام خنده هم و

 : گفتم

 نمیای؟ االن-

 

 : گفت و کرد اشاره خودش به

 لطفا!  بیام تونم نمی اینجوری که بینی می-

 منم دیگه ی دقیقه چند.  کن باز رو در خودت

 ! میام

 

 را دستم که نبود خودم دست و کردم نگاهش

 گرفت ام خنده و گرفتم دهانم جلو



 

. 

 

 صبر!  خودته گل دسته ؟ خانوم پاییز خندی می-

 تا امشب و تو و دونم می من!  برن مهمونا کن

 ! مون صبح

 

 !  دلچسب و بود شیرین چه تهدیدش و

 

 برگزار ممکن شکل بهترین به شب آن مهمانی

 شکل به زیبایی گردنبند من به امیر ی هدیه.  شد

 و من اسم اول آن درون و شد می باز که بود قلب



 گردنم به لحظه همان.  بود شده حک خودش

 گوشم در و.  نهاد پیشانیم بر ای بوسه و انداخت

 : گفت

.  خانومم بشی ساله بیست و صد شااهلل ان-

 نیم و قد های بچه دوجین و من سر باال ت سایه

 امشب ی مقدمه بوسه این!  ضمن در!  قدمون

 ! نره یادت. بود

 

 : گفت مارال و خندیدم

 در صورتش تو هلوها این باز گفتین بهش چی-

 ؟ اومدن

 



 وقتی ، آشپزخانه و میز کردن جمع از بعد شب آن

 یک بخواباند را پسرش بود رفته روشنک که

 سریع خیلی و آوردم گیر تنها را مارال لحظه

 با مارال.  کردم تعریف برایش را ماهان ماجرای

 : گفت غیض و حرص

 

!  شده دیوونه پاک ، بشکنه دستش!  الهی بمیره-

 ! سرش به زده

 

 مارال ترسم می من. ببیندم خواد می فردا گفته-

! 

 



 اگه میگم زنم می زنگ بهش من.  نباش نگران-

 میگیم.  ما ی خونه بیاد بزنه حرف باهات خواد می

 نمیذارم.  چیه حسابش حرف ببینیم تا بیاد

 ! کنه مالقات باهات تنهایی

 

 کمی فردا برای اش ریزی برنامه و مارال دلداری

 با مجدد دیدار در اینکه.  بخشید آرامش من به

.  کرد می راحت را خیالم کمی نبودم تنها ماهان

 . آمد برمی او پس از من از بهتر خیلی مارال

 

 بهترین این. بگو امیرعلی به گم می دارم هنوزم-

 ! کاره

 



 اگه… ببینه رو عکسا اون … اگه!  مارال نه نه-

 ندارم طاقت دیگه من … کنه ولم دوباره بخواد

 میرم می حتما اون بدون ایندفعه من … مارال

… 

 

 کنه ولت میشه مگه!  هستی اون عقدی زن تو-

 ! دختر

 

 قلقلک رو غیرتش کسی اگه … بره بخواد اگه-

 میره تازه!  مارال نیست جلودارش هیچی … بده

 به زده پاک که ماهان!  میوفته در ماهان با و

 از!  مارال نه.  گرفته چشمشو جلو خون و سرش



 که بینم می کنم می نگاه قضیه به که طرفی هر

 ! کنه می بدتر رو چی همه گفتنش

 

 تولدتو شب نیست حیف.  عزیزم خب خیلی-

 کنی؟ خراب دیوونه ماهان اون های عقده بخاطر

 که کردم می تشویق رو تو میاد یادم وقتی بخدا

 می چه.  گیره می لجم خودم از بمونی باهاش

 حاالم.  میاد در آب از زرد تو اینجوری دونستم

 و خودت به فقط االن. کنی فکر بهش خواد نمی

 داره چشماش با جوری ببین.  کن فک امیرعلی

 و بذاریم تنهات ترسم می من که کنه می نگات

 ! بیاره سرت مالیی بال ، بریم

 



 : گفتم و خندیدم

 ؟ میاد دلت-

 

 ! کن نگاش بخدا-

 

 می نگاهم نافذش نگاه با دیدم و کردم نگاهش

 را چشمانش.  خندیدیم مارال و من که دید.  کند

 ی خنده دلیل" یعنی که داد تکان سر و کرد تنگ

 !؟ "چیست تان

 

 و بوسیده کال یا ؟ کنه می داری خویشتن هنوزم-

 ؟ کنار گذاشته



 

 : داد ادامه و شد تر نزدیک زده هیجان بعد

 ؟ نه یا زده خودش اسم به رو تو-

 

 ! مارال-

 

 ! بدونم خواد می دلم!  چیه خب-

 

 به را سرم شرم پر ای خنده با و گزیدم لب

 . دادم تکان نه ی نشانه

 اینهمه! ؟ کیه دیگه این بابا ؟ واقعا!  بابا برو-

 سال اینهمه ، کشیده زجر داشتنت برای مدت



 اینقدر تونه می چطور حاال ، داشته حسرتتو

 مخم تو اصال!  من خدای! ؟ باشه دار خویشتن

 اون به نه!  خدا به ایه اسطوره عجب!  گنجه نمی

 این به نه ، روت بپره میخواست نیومده که ماهان

 چه ببین خدا رو تو.  نمیذاره پیش پا که یکی

 ! خورن می تو تور به آدمایی

 

 کجا!  خورده تورم به امیرعلی که شکر رو خدا-

 ! اون مثل کنم پیدا

 

 این با اونم!  نباش مطمئن خیلی امشبو حاال-

 ! میندازه بهت داره که نگاههایی

 



 همگی که بود شب آخر.  خنده زیر زدیم هردو باز

 که بود نفر آخرین مارال.  کردند رفتن عزم

 آخر را خود عمد به یعنی.  کرد خداحافظی

 کرد امیرعلی به رو خداحافظی موقع.  بود انداخته

 : گفت و

 

 ما شب.  چیز همه بابت مرسی. بود خوبی شب-

 بعد به االن از تازه شما مال ولی ، شد تموم که

 دخترمون گفتیم!  خان علی امیر.  میشه شروع

 آفتاب که نگفتیم.  است ندیده مهتاب آفتاب

 حسرت باشه حواست!  دار نگهش ندیده مهتاب

 ! دخترمون میشه ای عقده که نذاری دلش به

 



 و کرد می نگاه را مارال مبهوت و مات امیرعالی

 در سمت به را او و رفتم او به ای غره چشم من

 : گفت خندید می حالیکه در مارال.  دادم هل

 . رفتم!  بابا خب خیلی-

 

 روبه موشکافانه امیرعلی ها مهمان رفتن از بعد

 : گفت من

 بود؟ چی منظورش-

 

 به سواالتش از فرار برای و انداختم باال ای شانه

 مرا و آمد دنبالم به عصبی.  بردم پناه آشپزخانه

 . انداخت گیر آشپزخانه در



 

 این بهتره یا.  بده جواب سوالمو لطفا!  پاییز-

 خصوصی مسائل راجب تو!  بدی جواب سوالمو

 ؟ کنی می صحبت دیگران با مون

 

 زن!  من دوست!  امیر ماراله اون ؟ دیگران-

 ! دوستت بهترین

 

 کس هیچ به ما خصوصی مسائل.  باشه هرکی-

 . بشه بازگو کس هیچ برای نباید.  نداره ربطی

 

 : گفت عصبی و آمد تر نزدیک بعد



 اتاق توی ما نیست مربوط کسی به!  جان پاییز-

 ! نمیکنیم چیکار و میکنیم چیکار خوابمون

 

 : گفتم برآشفته

 اینقدر چرا!  امیر بهش نگفتم چیزی که من-

 پر ازم اون ؟ کنی می بزرگش

 

 ! سید

 

 : گفت کند کنترل را خود کرد می سعی درحالیکه

 پرسید؟ ازت چی دقیقا-

 



 اسم روبه من … که … که پرسید … خب-

 ! نه یا زدی خودت

 

 : گفت عصبی و برآشفته امیر

 اون به.  دختر این فضوله چقدر آخه!  وای وای-

 می چیکار خوابمون اتاق توی ما داره ربطی چه

 ؟ پرسی می رو سواال این اون از تو مگه!  کنیم

 ای عقده دخترمونو" بگه بهم داره دلیلی چه اصال

 که گفتی بهش تو نکنه … نکنه پاییز.  "کنی می

 !؟ خوام نمی من …و خوای می تو

 

. برد امیر پیش را آبرویم!  مارال بمیری الهی

 گناه و نزده حرف به محکوم و شدم سفید و سرخ



 بود کردن نازک چشم پشت راه بهترین!  نکرده

 . بگریزم شرم و خجالت حجم این از تا

 ! امیر که واقعا-

 

 راه وسط و جنبید.  گرفتم پیش در را اتاق راه و

.  برگرداند خودش سمت به مرا و گرفت را دستم

 . بود عصبی واقعا دیگر حاال

 

 اینکه ؟ پاییز آسونه من برای کنی می فکر تو-

 نباید من و کنی می صبح رو شبا بعضی بغلم توی

 حاللم حالیکه در اونم ؟ کنم خطا پا از دست

 به و باشی پیشم آسونه کنی می فکر تو!  هستی

 منم پاییز ؟ نزنم خودم نام به رو تو ، اون قول



 دنیا این توی ای دیگه مرد هر مثل و!  مردم

 ، نباشه ای پرده هیچ معشوقم و من بین آرزومه

 ! نباشه ای خودداری و داری خویشتن هیچ

 

.  امیر میگی بهم داری رو اینا چرا!  من خدای-

 منو مورد این در که هست نیاز کنی می فکر

 ! من خدای ؟ کنی توجیه

 

 دل یک حتما فردا.  مردم می خجالت از داشتم

 دستش از را دستم.  توپیدم می مارال به سیر

 وارد و رساندم اتمام به را ام نیمه راه و کشیدم

 عصبانی هنوز.  آمد دنبالم به.  شدم خواب اتاق



 خود سمت به مرا و گرفت را دستم باز.  بود

 . کشید

 

 باهاش مشکلی و بخوای تو اگه!  خب خیلی-

 امشب همین ؛ میخواد دلت اگه ؛ باشی نداشته

 ! کنم می تموم کارو

 

 دستم و کشیدم بلندی هین که نبود خودم دست

 در که فکری از واقعا آخر.  گذاشتم دهانم روی را

 خجالت عظیم حجم.  کشیدم خجالت کرد موردم

 عقب خود موضع از کمی دید که را ام پشیمانی و

 : گفت آرام و کرد نشینی

 .  کردم روی زیاده انگار!  متاسفم-



 

 نمی باورم.  رفت بیرون اتاق از درهم اخمی با و

 چقدر.  بیاید کوتاه خود عصبی موضع از شد

 عذر من جای به او اینکه بدتر و.  بودم پشیمان

 . بود کرده خواهی

 

 و تاپ و کردم عوض را لباسم عصبی حرکاتی با

 ی سلیقه با خودش که را عروسکی شرتک

 دیگر لباس دست چند همراه به برایم خودش

 آپارتمانش به وقتی داشت دوست و بود خریده

 ، بپوشم هارا آن ، خواب موقع مخصوصا ، میروم

 لحظه داشتم حاال.  خزیدم پتو زیر و کردم تن به

 که حاال!  آمدنش برای کردم می شماری



 خانه از نکند!  نیاید نکند!  بودم کرده ناراحتش

 ! بخوابد کاناپه روی نکند!  بیرون بزند

 

 سر پشت را ها نکند این و کردم خودخوری آنقدر

 را خودم. آمد باالخره تا کردم ردیف ذهنم در هم

 به که همیشه مثل داشتم انتظار.  زدم خواب به

 در و کشید می آغوش به مرا خوابیدن محض

 را خود هم اینبار ، خواند می عاشقانه غزل گوشم

 بقیه با اوضاع امشب انگار اما.  نکند دریغ من از

 .  داشت فرق ها زمان ی

 

 در را شب پدرم ی اجازه با ها هفته آخر من

 شب.  کردم می صبح او با و میماندم آپارتمانش



 هرجا مرا امیر ، ام خانواده احترام به دیگر های

.  آورد می خانه به شب دوازده از قبل ، بودیم که

 اخالق همین با و بود آداب مبادی العاده فوق

 . بود کرده خود ی شیفته را مادرم و پدر هایش

 داشتم روز چند از بعد من و بود هفته آخر که حاال

 داشتم انتظار ، کردم می سپری او با را شبی

 کنار در و تختش توی من از تری گرم استقبال

 . بیاورد ارمغان به خود

 

 و ناراحت و کشید بیرون تن از را تیشرتش او اما

 رسم به و کشید دراز خود جای سر صدا بی

 انگار.  گذاشت چشمش روی را ساعدش عادت

 .  بود عصبانی دستم از واقعا



 خراب اینگونه مان شب خواستم نمی من وای

 از شدت به حاال!  تولدم شب هم آن.  شود

 مارال دست از و بودم پشیمان العملم عکس

 سمتش به داد نمی اجازه غرورم اما!  عصبانی

 چقدر لحظه این در که وای.  کنم دلجویی و بروم

 در که آرامشی.  خواستم می را اش مردانه آغوش

 فقط.  شد نمی پیدا دنیا کجای هیچ بود آغوشش

 با و بگیرم آرام توانستم می بازوهایش میان در

 و تنش عطر بوی با.  بخوابم راحت خیال

!  بازوهایش نرم فشار و اش سینه بر سرگذاشتن

 خواب های زمزمه و بخشش آرامش های بوسه با

 و ناز و هایش کشیدن مویم در دست با!  آورش

 !  هایش کردن نوازشم



 کنارش در حالیکه در اینها بدون امشب من حاال

 !؟ کردم می چه بودم کشیده دراز

 

 و کرد می محلی کم اینگونه که بود بار اولین این

 رفتار این خواستم نمی. بود سختم چقدر من

 شدن سرد این به کنیم عادت ما و شود انجام

 به چیزی خواستم نمی اصال!  گاهی از هر های

 می نباید!  باشد میانمان در دلخوری و قهر نام

 بنشیند زبانش زیر دوری و دلخوری طعم گذاشتم

 سرد به کند عادت وقتی یک گذاشتم می نباید. 

 ، شد می که هرچه ، بود که هرچه!  کردن رفتار

 در پشت باید را گذشت می که هرچه مان بین

.  شدیم می داخل و میگذاشتیم جا خواب اتاق



 را هایمان دلخوری و ها ناراحتی نباید وجه بهیچ

 کردی می منتقل تخت این به

 

!  بود عشق میعادگاه!  داشت حرمت اینجا.  م

 نباید!  بود هایمان دیوانگی و کردن عاشقی محل

 مهری بی و سردی ی موزیانه و سر دو دیو به

 ! دادیم می ورود ی اجازه

 

 پنجه و دست افکار این با.  نداشتم آرامش اصال

.  زدم می غلت سرجایم مدام و کردم می نرم

 نگاهم و برداشت چشمش روی از را ساعدش

 : گفت آرام و کرد

 ؟ پاییز خوابی نمی چرا-
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 ؟ پاییز خوابی نمی چرا-

 



 مکنونات ی کلیه من تا بود کافی سوال همین

 گله او از سیر دل یک و بیاورم زبان بر را ام قلبی

 سرش بر تا بزند حرفی بودم منتظر انگار.  کنم

 : ببارم

 

 نگه رو اتاق این حرمت تو وقتی بخوابم چطور-

 ؟ داری نمی

 

 داشتم.  کرد نگاهم تعجب با و شد خیز نیم

 رویم از لحاف نبود حواسم و خوردم می حرص

 و بدنم روی لحظه یک نگاهش. است رفته کنار

 خیلی.  خورد سر ام عروسکی باز های لباس

 کرد زوم چشمانم روی دومرتبه را نگاهش سریع



 این شریک ، جدیت جز دیگری حس تا

 و باشد منطقی خواست می.  نشود لحظاتش

 ! بزند حرف منطقی

 

 پاییز؟ چیه دقیقا منظورت بگی واضح برام میشه-

 

 حاال.  بدهم توضیح برایش تا نشستم سرجایم

 خیز نیم.  بود چشمانش مقابل در من تمامِ دیگر

 : گفتم. بود بدنش گاه تکیه آرنجش و بود شده

 

 اتاق!  عشقمونه اتاق این گفتی خودت-

 غضب و قهر با میاد دلت چطور!  وصالمونه



 بی و کرده بغ میاد دلت چطور ؟ بشی واردش

 ؟ بکشی دراز من کنار حوصله

 

 بازیگوشش چشمان و زدم می حرف او با داشتم

 معلق هوا در دستانم.  رقصید می من تمامِ روی

 . بود مانده

 حرف باهات دارم ؟ هست حواست!  پسر هی-

 . زنم می

 

 گفت و داد تکان را سرش.  بود گرفته اش خنده

: 

 ؟ کنم چیکار خب!  کنم جمع حواسمو تونم نمی-



 

 را هایم اخم بود نیفتاده ام دوهزاری هنوز که من

 : گفتم و کشیدم هم در

 ؟ هستی عصبانی هنوز ؟ خب چرا-

 

 من مثل درست. نشست مقابلم در و شد بلند

.  گذاشت پهلوهایم روی را دستش.  چهارزانو

 : گفت و کرد نزدیک ممکن حد تا را صورتش

 

 می وقتی نشدی متوجه هنوز!  من خوشگل آخه-

 اینقدر نباید باشه حرفات جمع حواسم من خوای

 و بپوشی رو لباسا این نباید کنی؟ ناز و باشی ناز

 های نشیب و فراز این با سپیدتو و خوشگل بدن



 بذاری؟ نمایش به جلوم کننده مست و محشر

 دلبری و باشی چلوندنی و خواستنی اینقدر نباید

 نباید ؟ بریزه رفتارت و صدات و چشمات از

 خوشگلیات ی دیوونه منو که باشی لوند اینقدر

 ؟ کنی

 

 را ها حرف این وقتی نشست لبانم روی لبخند گل

 حرص و عصبانیت و ها اضطراب آن ی همه!  زد

 نشسته همانطور!  هوا رفت و شد دود ، جوش و

 تکیه تخت تاج به خود و نشاند پاهایش روی مرا

 . داد

 



 حرفاتو خوام می معذرت!  عزیزم گفتی می خب-

 ! شنوم می دارم من بگو.  کردم قطع

 

 گردنم و صورت تمام بوسیدن به شروع آرام و

 . کرد

 به شروع وقتی مگر ؟ زد حرف میشد مگر حاال

 توانست می آدم کرد می نابش های عاشقانه

 در را سرش شود؟ جمع حواسش و کند تمرکز

 ترم مشتاق و تر دیوانه اینکارش.  فروبرد گردنم

 او خرابِ حالم!  برد کفم از طاقتم اینکارش.  کرد

 مرا کافیست دانست می.  شد بازیهایش دیوانه و

 خود آن از را من مقاومتِ و اختیار تمام تا ببوسد

 و دانست می!  بوسید می و دانست می.  کند



!  کرد می دیوانه و دانست می!  کرد نمی کوتاهی

 شنیده ناخودآگاهم و ظریف و نازک های آه صدای

 بوسه غرق مرا وقتی!  نبود خودم دست.  شد می

 می عمق هایم ناله ناخودآگاه کرد می هایش

 می اوج ها آن با که دیدم می خوب چه و.  گرفت

 دهد می کف از اختیار و شود می تر دیوانه و گیرد

. 

 

 اگر که بود ها وقت همان از االن.  کرد مکث کمی

 اندکی همیشه!  رفت می آخر تا داد می ادامه

 ، نکند فراموش را مکان و زمان تا کرد می مکث

 !  را بود داده من به اول روز که قولی و

 



 ! را ریشش ته روی و.  بوسیدم را صورتش

 خواستم نمی من!  امیرم خوام می معذرت-

 . کنم ناراحتت

 

 : گفت و دوخت من به را اش شده خمار چشمان

 کردم می چیکار بودن تو بی روزهای دونم نمی-

!  کنم نمی گمون ؟ کردم می زندگی اصال.  پاییزم

 و عزیزدل بشم ناراحت تو از تونم می من مگه

.  داره حرمت اتاق این!  میگی راست تو.  جونم

.  کرد واردش رو ها تلخی و ها سردی نباید

 ! هیچوقت

 



 را داغش لبهای و شدم قدم پیش من اینبار

!  جنگیدم خجالتم و شرم با و.  کردم شکار

 و خمار چه.  بود شده شیدا و دیوانه بدجور

 با چگونه.  کرد می نگاهم اشتیاق با و مستانه

 و بلند دستان!  پرستید می مرا هایش چشم

 کرد می نوازش را کمرم تمام اش مردانه و بزرگ

 بی دخترک این کرد می خود بی خود از داشت و

 ! را کار تازه ی تجربه

 

 مست هنوز من.  بود گذشته شب از پاسی

.  بیاورد تاب نتوانست دیگر او و بودم بوسیدنش

 شد فرهاد او باز!  زد خیمه او اینبار و خواباند مرا

 او!  لیلی من و شد مجنون او!  شیرین من و



 می را نازم!  ناز سراسر من و شد نیاز سراسر

 هر با را نازم!  کرد می دیوانگی را نازم!  خرید

 های حرف برایم چقدر و!  کرد می طلب نیازش

 و تحسین سراسر حرفهایی.  زد می عاشقانه

 من به نهایت بی که هایی حرف!  تایید و تمجید

 ! داد می نفس به اعتماد

 

 ماراتون این غرق هنوز ما و بود شب های نیمه

 کمری روی دستش که بودیم تن به تن نظیرِ بی

 از و شد بلند ناگهان … و نشست زیرم لباس

 . گشت خارج تخت

 ؟ امیر شد چی-

 



 . زد تن را سوییشرتش

 اون از امشب.  بخوره هوا سرم به بالکن رم می-

 از … بدم ادامه اگه که شبا اون از!  شباست

 می خارج کنترل

 

 خوام نمی!  ببخش منو!  ترینم خوشگل شم

 ! کنم اذیتت

 

 . گرفتم را دستش

 تا تو با من.  نکن سرزنش خودتو اینقدر!  امیر-

 . کردم تجربه رو ها خاطره بهترین حاال

 



 تا!  رم می دارم همین برای!  عزیزم دونم می-

 قول و تو حریم و نکنم خراب رو ها خاطره این

 ! خوشگلم نشکنم خودمو

 

 : گفت و بوسید را پیشانیم بعد

 ! پاییز داری حرمت برام چقدر دونی نمی-

 

  و دار  خویشتن!  بود اینگونه من مردِ!  رفت و

 ! بود مرد ، من مردِ.  دار نگه حریم

 

 طول ساعتی یک ماندنش بالکن در دانستم می

 سرش از من هوای و شود روبراه تا کشید خواهد



 به سرخوشانه.   کشیدم دراز سرجایم.  بیفتد

 اتاق این و تخت این در امشب که لحظاتی

 از رفت می غنج دلم و کردم می فکر گذراندیم

 به تلفنم پیامک صدای ناگهان که اش یادآوری

 میتوانست کسی چه شب وقت این. رسید گوش

 ماهان اسم دیدن با و کردم باز را پیام!  باشد

 خشکم و شد سرد بدنم لحظه یک صفحه روی

 نوشته.  کردم باز را پیامش لرزان دستانی با!  زد

 : بود

 

!  بیرون میای لعنتی ی خونه اون از کی پس-

 همونجا صبح تا بخوای نکنه!  شده شب نصف

 ؟؟ نکنه ؟؟ پاییز بمونی



 

. خورد سر پایین تا کمرم از سردی عرق ی قطره

 حتما!  داشت نمی بر من سر از دست بشر این

 ! میداد کشیک داشت برها و دور همین

 

 سلبریتی!  آریامنش ماهان!  بود دار خنده واقعا

 الیکش یک و نگاهش یک برای همه که معروفی

 بود شده ، کردند می خودکشی امضایش یک و

 داده دیگری به دل ی کشیده تنهایی پاییزِ آویزان

 ! سپرده دل و

 

 مچاله پتو زیر ترسیده و کردم خاموش را گوشیم

 درست.  ترسیدم می ماهان از واقعا من.  شدم



 و وحشی عقابی دست از که ای گربه بچه مثل

 مدتها تا و شد می مچاله ای گوشه در تیزچنگال

 امان در عقاب تیز چشمان از تا خورد نمی تکان

 و نورسته خوشبختی بیچاره!  من بیچاره.  بماند

 این دست به داشت که!  ام شده متولد تازه

 ممکن شکل بدترین به تیزچنگال و وحشی عقاب

 !! شد می تهدید

 

 به خود و رساند باشگاه به مرا امیر زود صبح

 داده پیام مارال.  نبود دلم توی دل.  رفت قرارگاه

.  است گذاشته قرار ماهان با ناهار موقع که بود

 خارج باشگاه از استراحت و ناهار وقت در باید

 خود اگر امیر.  رفتم می مارال ی خانه به و شده



.  زد می زنگ نیمه دو بین همیشه نبود باشگاه در

 که کنم صحبت او با چطور دانستم نمی حاال

 وجودم ی همه استرس و اضطراب.  نلرزد صدایم

 .  بود گرفته فرا را

 

 را خودم سختی به من ، گرفت تماس که امیر

 شد متوجه نمیدانم.  نلرزد صدایم تا کردم کنترل

 "مرتبه؟ چی همه" پرسید دوبار اما نه یا

 

 رسیدم مارال ی خانه به که بود ظهر یک ساعت

 در.  کرد باز جواب و سوال بی را در.  زدم زنگ و

.  شدم وارد.  بود گذاشته باز نیمه هم را آپارتمان

 . آمد می آشپزخانه از بحثشان صدای



 

 ؟ میگی داری چی هست معلوم!  ماهان کن بس-

!  شوهر ؟ فهمی می ، داره شوهر دیگه حاال اون

 ؟ چی یعنی این کنی درک تونی می

 

 خداشه انگار شوهر میگی همچین چی؟ که خب-

 برسه چه ، نیست هیچی عوضی بک گنده اون. 

 !  شوهر به

 

 با رو اینجا ایتالیاست؟ اینجا کردی فکر تو-

!  عزیزمن ایرانه اینجا ؟ گرفتی اشتباه خارج

 اینجا.  دارن غیرت زناشون روی شوهرا اینجا



!  کشن می آدم حتی ناموسشون و غیرت بخاطر

 ! بردار سرش از دست و بفهم!  رو اینا بفهم

 

 حق اون.  کنم ولش نداره امکان!  نداره امکان-

 و اومد عوضی ی مرتیکه!  بود من سهم!  بود من

 . قاپید دستم از اونو گری حیله با

 

 با بودی اومده کنار سال سه این توی که تو-

 یاد فیلت دوباره یهو شده چی.  پاییز نداشتن

 کرده؟  هندستون

 



 ، اومده حاال اما.  نبود عوضی اون سال چند این-

 عروسو ، چونه نه زده چک نه راحت خیلی هم بعد

 ! نمیذارم!  مرتیکه کرده غلط.  خونه به برده

 

 ؟ بکنی میتونی چیکار ؟ کنی چیکار خوای می-

 

 مال اگه حتی.  دم می نجات اون دست از پاییزو-

 می پیدا نجات اون دست از حداقل ، نشه خودم

 . کنه

 

 بپذیره رو تو حرفای پاییز داری انتظار چطور-

 می داری تو ؟ دی می عذابش اینهمه داری وقتی



 استرس و ترس از پر زندگیش تمام.  ترسونیش

 ! شده

 

 سمتم به.  شد من متوجه ماهان موقع همین در

 . باشد آرام کرد می سعی.  آمد

 

 !  پاییز-

 

  دیگر حاال. برداشتم عقب به قدمی زده وحشت

 . ترسیدم می هم چشمانش از

 

 ؟ آخه ترسی می من از چرا!  پاییزم نترس-



 

 خون ؟ ماهان شدی چطور دیدی خودتو ؟ چرا-

 من دیروز تو.  شدی دیوونه ؟ گرفته چشمتو جلو

 ؟ فهمی می!  کردی قتل به تهدید رو امیر و

 

 ! نیار دهنت به رو عوضی اون اسم-

 

 ! میشی دیوونه داری دوباره!  ببین-

 

!  کارات این با تو!  کنی می دیوونه منو داری تو-

 ! شدن اون زنِ با

 



 : گفت مارال که رفت می باال داشت صدایش

 که اینجوری!  باشین آروم!  بشینین!  دیگه بسه-

 . کرد حل رو مشکل نمیشه

 

 : پرسید مارال از ماهان

 ؟ میاد کی شوهرت-

 

 .دیگه دوساعت تقریبا-

 

 : گفت و کرد نشستن به دعوت مرا ماهان

 شوهرت خوام نمی.  داریم وقت دوساعت پس-

 . رفیقش دست کف بذاره و ببینه اینجا منو



 

 : گفت مارال.  نشستیم همگی

 من.  ماهان بکنی رو اینکارا تو نمیشه باورم-

 ! تو با بودن به کردم می تشویق پاییزو همیشه

 

 . کنی می شرمندم داری کارات این با تو اما

 

 : گفت و شد خیره چشمانش در ماهان

.  نکردم فرقی هیچ.  مارال ماهانم همون من-

 اون و پدرش.  پاییزه کرده فرق که کسی تنها

 کردن دور با پدرش.  گرفتن من از پاییزو مرتیکه

!  من جای ریز ریز گرفتن با مرتیکه اون و ، من



 دیدم و برگشتم!  مارال من جای بذار خودتو

 تو!  میشه دیگه یکی مال داره گلم دست نامزد

 ؟ نمیکنی قاطی شی؟ نمی دیوونه باشی

 

 اینو خدا رو تو.  ماهان ندارم دوستت دیگه من-

 ! بفهم

 

 ای کالفه نفس و فشرد برهم را چشمهایش

 .داد بیرون

 

 اون!  نداری دوستم که کنی می فکر  فقط تو-

.  گرفته عقلتو جلو. گرفته چشماتو جلو عوضی

 عشق کم کم دیگه نباشه زندگیت تو اون وقتی



 عشق و اونی تاثیر تحت االن تو.  میاد یادت من

 ! همین.  کردی فراموش منو

 

 آدم این با زدن حرف. زدم برویش زهرخندی

 و کند درک نداشت امکان.  نداشت ای فایده

 . خواهم نمی را او دیگر که بفهمد

 

 منو چی برای ؟ خوای می چی حاال خب-

 ؟ بشنوی من از چی خوای می ؟ کشوندی

 

 نکنی گوش حرفام به اگه بودم گفته بهت-

.  کنم می پخش مجازی فضای توی عکساتو

 اون هم بدی دست از آبروتو هم که جوری



 برم می رو هردوتون آبروی گفتم.  رو مرتیکه

 ی همه به توجه بی تو ولی.  دارم شاهدم گفتم.

 کردی فکر تو.  شدی عقدیش زن و رفتی  اینا

 این دل کردی فکر ؟ آره کردم شوخی باهات من

 ؟ ندارم کارو

 

 : گفتم و دادم خرج به جرئت

 می خوب.  ماهان شدی حرفا این از تر پست تو-

 ! داری  اینکارو دل بدجور دونم

 

 : گفت و شد بلند جایش از عصبی ناگهان

 و بشین پس!  پاییز خواستی خودت!  باشه-

 . کن تماشا



 

 . کرد دعوت آرامش به را او مارال

!  نیار در باری دیوونه باز!  ماهان بشین بگیر-

.   کنی می پخش شو لختی عکسای که چی یعنی

 ! آورده راه سر از آبروشو دختر این مگه

 

 : گفت تر عصبی ماهان

!  کنم می شوخی دارم من کنی می فکر پاییز-

.  کن چک رو اینستا امشب.  دم می نشون بهت

 پخش اینستا توی آدمام طریق از عکساتو تمام

 دختره یه تو که کنم می وانمود جوری و.  کنم می

 ذره یه که جوری!  هستی جایی همه ی هرزه ی

 ی فاحشه یه کنن فکر همه و نمونده برات آبرو



 حاضر مرتیکه اون موقع اون ببینم!  عیاری تمام

 ! نه یا وایسه پات میشه

 

 افتادم می پس داشتم.  افتاد راه به در طرف به و

 ! من بر وایِ!  شرم!  آبرویم!  خدایا وای! 

 

 مانع و گرفت را دستش و دوید سمتش به مارال

 . شد رفتنش

 

 نکن.  هستی عصبانی االن.  کن صبر توروخدا-

 خر مثل اومد سرجاش حالت وقتی که کاری

 که نداره گناهی پاییز بابا!  ماهان بشی پشیمون

 خواست نمی اون. کنی تالفی اینجوری بخوای تو



 لج باهات خواست نمی اون … کنه مخالفت تو با

 .  نده اهمیت بهت یا کنه

 

 حال از تقریبا که مرا بعد و مارال تعجب با ماهان

 : گفت و کرد نگاه بودم رفته

 چی وسط این کوفتی کردن عقد این پس-

 میگه؟

 

 ناچاری روی از و انداخت نگاهی من به مارال

 : گفت

 ! بگم برات تا بشین بیا!  بیا-

 



 دهان به چشم منتظر و نشست مجددا ماهان

 و افسوس سر از آهی مارال.  دوخت مارال

 : گفت و کشید بیچارگی

 

 نمی پاییز …کرد مجبورش پدرش خب … خب-

 که دونی می.  کرد وادار اونو پدرش.  خواست

 . بزنه حرف تونه نمی پدرش حرف روی پاییز

 

 در کم کم که محبتی با حاال و شگفتی با ماهان

 که خصومتی و گشت می پدیدار چشمانش

 چرا دانم نمی من و!  نگریست مرا شد می ناپدید

.  کردم بزرگتری خطر احساس مارال دروغ این از

 و من وخیم اوضاع بهبود برای مارال دانستم می



 حساس و خطرناک وضعیت این از نجاتم

 اش آرام و کند کم را ماهان عصبانیت میخواست

 را آبرویم و نزند احمقانه کارهای به دست تا کند

.  نداشتم خوبی حساس دروغ این با باز اما ؛ نبرد

 . نشست کنارم و شد بلند جایش از ماهان

 آره ؟ نمیخواستی تو که راسته.  پاییز راسته-

 ؟ عزیزم

 

 نشان را خود داشت حاال از دروغ این تبعات

 : زدم تشر نفرت با.  میداد

 



 دلیلی هر به من.  ماهان نشو امیدوار خودی بی-

 سمت به وقت هیچ ، باشم شده امیرعلی زن که

 . گردم نمی بر تو

 

 ، من تشر به توجه بی و شد بلند جایش از ماهان

 : گفت بود زده سرش به فکری انگار درحالیکه

 ! پله پله!  عزیزم پله پله-

 

 مارال.  انداختیم هم به نگرانی نگاه مارال و من

 می و پیمود می را سالن طول داشت که او به رو

 : گفت اندیشید

 می ای نقشه چه داری ؟ ماهان سرته توی چی-

 نمیشه دیگه. شده که کاریه بهرحال ؟ کشی



 بیای کنار قضیه این با هم تو بهتره.  کرد کاریش

! 

 

 در مجددا ، مارال های حرف به توجه بی ماهان

 به رو شده تنگ چشمانی با و نشست ما مقابل

 : گفت من

 به اگه که دونی می!  پاییز کن گوش خوب-

 دنیا مردم کل برای عکسا اون نکنی گوش حرفام

 و مجاز های رسانه با که دونی می.  میشه پخش

 م در مجازی فضای های رسانه تمام و مجاز غیر

 کنم پخش جوری عکساتو تونم می خوب خیلی و

 عکساتو که نمونه دنیا این توی هم نفر یک که

 می.  نکنه موردت در بد فکرای و باشه ندیده



 بعدش چه و قبل چه ، کنی شکایت اگه که دونی

 رد هیچ من چون ، کنی ثابت تونی نمی رو هیچی

 تا دارم آدم تا هزار و نمیذارم خودم از پایی

 پ!  گناهکار رو تو و کنم تبرئه خودمو

 

 مو به مو و کنی می گوش حرفام به خوب س

 ال مو که کشیدم ای نقشه.  کنی می اجراش

 با نباید کس هیچ هم تا سه ما جز.  نمیره درزش

 ؟ روشنه.  بشه خبر

 

 : گفت عصبانیت و حرص با مارال

  نشنیدی مگه ؟ کشیدی ای کوفتی ی نقشه چه-

 ! شده که کاریه گفتم



 

 جابه جایش در کمی مارال به توجه بی باز ماهان

 : گفت من به رو بعد و شد جا

 ؟ باشی داشته رابطه من با تونستی نمی یادته-

 ؟ کنی تحمل منو های کردن لمس تونستی نمی

 ؟ هامو بوسه

 

 ؟ چی که خب-

 

 اون با فعال دم می اجازه من!  عزیزدلم ببین-

 مو به مو رو میگم من که چیزایی باید اما.  بمونی

 ول رو تو اون نهایت در که جوری.  کنی رعایت

 ! کنه



 

 می فکرش در چه دانستم نمی و بودم نگران

 و ترس و وال و هول از پر صدایی با.  گذرد

 : پرسیدم نگرانی

 

 ؟ ماهان بگی خوای می چی-

 

 : گفت و زد شعفی پر و پیروزمندانه پوزخند 

 دست بهت بذاری نباید...  که بگم خوام می-

 کم کم باید!  دیگه یکبار حتی!  خوشگلم بزنه

 در رو داشتی من مقابل در که ای رویه همین

 حاالتی تمام باید.  کنی اجرا مرتیکه اون مقابل

 تمام.  بدی نشون اون به رو داشتی من با که



 باید!  زدناتو پس تمام!  اتزجارتو تمام!  نفرتتو

 دوری ازش باید.  میاد بدت ازش بدی نشون

 تا بگی باید.  میشه بد حالت ازش بگی باید.  کنی

 شده خفه و بودی مونده رودروایسی تو االن

 تونی نمی واقعا دیگه بعد به االن از اما!  بودی

 !  کنی تحملش

 

 و عقده خونخوار و وحشی سر دو دیو!  من خدای

 چقدر.  دیدم می ماهان های چشم در را حسرت

 بوی.  انتقام بوی.  داد می حسرت بوی لحنش

 بوی.  سرخورده های عقده بوی.  حسادت

 ! بیچارگی و بدبختی

 



 :داد ادامه

.  هست باور قابل کامال اون برای مساله این-

 می باور اون.  بودی اینجوری هم قبال تو چون

!  گذشت که صباحی چند!  بعدش.  خوشگلم کنه

 به ، بدی سرویس بهش تونی نمی دید وقتی

 و میگیری طالق ازش تو.  میشه راضی طالقتون

 می که مطلقه زن یه.  مطلقه زن یه میشی بعد

 بصورت ، پدرش حتی کس هر دخالت بدون تونه

 موقع اون.  بگیره تصمیم خودش برای مستقل

 ازدواج باهم.  خوشگلم میشم وارد من که هست

 کس هیچ دست که جایی برمت می و کنیم می

 ! نرسه بهت

 



 . شدم بلند جایم از پریشان و سرآسیمه

 فیلم داری کردی فکر ؟ شدی دیوونه تو-

 ؟ شدی مالیخولیایی ؟ کنی می تعریف سینمایی

.  کشم می زجر تو با ، بده تو با حالم من عوضی

 در که بکنم رو اینکارا ی همه وقت اون بعد

 ؟ برسم تو به نهایت

 

 : گفت و ایستاد مقابلم در

 آبروی رفتن شاهد و نکنی رو اینکارا تونی می-

 زندان به شاهد و.  بشی شوهرت و خودت

 ذلیل و خار و!  اخالقی مسایل دلیل به افتادنش

 خورده یه آخه!  خانوادش و همکارا پیش شدنش

 می دست از اونو تو صورت هر در!  پاییز کن فکر



 هزاران و بیفته مردم دست عکسا اون اگه. دی

 بدبخت میمیره غیرتیت شوهر ، بخوره الیک هزار

 فکر ؟ خواد می رو تو کردی فکر موقع اون دیگه! 

 باشی اش بچه مادر ، زندگیش زن میذاره کردی

 پس.  میدی دست از اونو صورت دو هر در تو ؟

 ریزی آبرو هیچ بدون و صدا و سر بی نیست بهتر

 !؟ بدی دستش از اونو

 

 سینه بر هایم مشت با ریختم می اشک درحالیکه

 : گفتم و کوبیدم اش

.  بمیری که ایشااهلل.  ماهان هستی عوضی خیلی-

 ! بمیری کنم می دعا

 



 : گفت و گرفت را دستانم

 نمی خودتو صالح تو.  بهتره برات اینجوری-

 ! دونم می من!  دونی

 

 اش خفه دستانم با خواستم می و کشیدم جیع

 آرام.  کردم فرو گردنش در را هایم ناخن. کنم

 تا کشید آغوش در مرا!  بود آرام عجیب.  بود

 چه!  شد بد آغوشش از حالم.  کند آرامم

 ! آشنایی احساس

 

 بهم ازت حالم.  آشغال کثافت نزن دست من به-

!  بودم عاشقت زمانی یه نمیشه باورم.  خوره می

 . عوضی کن ولم



 

 : گفت آرامش با.  کندم آغوشش از را خودم و

.  میشه درست چی همه.  عزیزم میشه درست-

 . کردم حقت در لطفی چه فهمی می بعدا

 

 پر لحنی با بود جاری چشمانم از اشک درحالیکه

 : گفتم انزجار و خشم و نفرت از

 

 بودم احمق من. بود شناخته رو تو خوب پدرم-

 همون و نکردم گوش حرفشو و نشناختمت که

 ! بیرون نکردم پرتت زندگیم از اول

 



 پر رنگش میشی چشمان تا بود کافی حرف این

 روی سنگینش دست و شود خشم های رگه از

 تمام شد می که پدرم حرف.  آید فرود ام گونه

 می سرباز ، اش سرخورده و نهایت بی های عقده

 گفت نفرت و خشم با هایش دندان میان از.  کرد

: 

 

 دلم که حیف!  لیاقت بی چیز همه بی شو خفه-

 بهتر صدتا.  نداری منو لیاقت تو وگرنه.  توئه گیر

 بی گیرته دلم که حیف.  میدن برام جونشونو تو از

 ! حیف.  لیاقت

 



 از قبل اما.  افتاد راه به خروج در سمت به و

 : گفت خروج

 دست بهت بفهمم بعدا اگه پاییز حالت به وای-

!  کنم می پخش عکساتو تمام!  بحالت وای ، زده

 مو به مو باشه یادت پس.  کنم نمی رحم بهتون

 نمی باشه یادت.  کنی می اجرا رو نقشه این

 انگشتش حتی!  بده دستت کار و بره هرز ذاری

 اینکه فکر!  برم می عکسا با آبروتو بخوره بهت

 بیرون سرت از هم بگی شوهرت برای رو ماجرا

 از اون که ببرم بویی کوچکترین قسم بخدا. کن

 پخش رو عکسا جوری معطلی بی ، باخبره ماجرا

!  بوده من کار کنین ثابت نتونین حتی که کنم می

 ه وقت اون



 

.  دی می دست از شوهرتو هم ، میره آبروت م

 خوب.  شناسم می رو غیرت خوش این خوب من

 تهمت که زنی یه با بتونه نداره امکان دونم می

.  بده ادامه خورده بهش گی فاحشه و هرزگی

 ختم رو ماجرا صدا و سر بی نفعته به پس

 کنی وادارش زدنات پس با و کنی بخیرش

 ! بده طالقت

 

 در.  نشستم زمین روی همانجا من و رفت ماهان

 از دستم.  گریستم دل ته از و!  هایم بدبختی کنار

 در امیر.  گفت می راست او.  بود بسته طرف هر

 او به را ماجرا چه.  کرد می ول مرا صورت سه هر



 چه. کرد می پخش را ها عکس ماهان و گفتم می

 پخش را ها عکس ماهان باز و ماندم می امیر با

 دور خودم از و زدم می پس را او چه و. کرد می

 می ول مرا و شد می خسته باالخره که کردم می

 . کرد

 را آبرو بی زن یک با زندگی او نداشت امکان

 کنم چه امیر بدون دانستم نمی من و!  کند تحمل

 مثل من و.  بود بسته پس و پیش از را دستم! 

 برای توانستم نمی کاری هیچ بیچاره های آدم

 . دهم انجام لعنتی ی مخمصه این از خود رهایی

 . کشید آغوش به مرا و نشست کنارم در مارال

 



 جنگیدن از!  شدم … خسته … دیگه … مارال-

 … من … شدم خسته… خوشبختی برای…

 … بمیرم کاش!  باشم زنده خوام نمی … من

 ! … کاش
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 امیرعلی

 

 

 حتی که شود می زیبا آنقدر زندگی اوقات گاهی

 های لبخند زیبایی به.  کنی نمی هم را تصورش

 و ناب های بوسه زیبایی به!  پاییز ی عاشقانه

 ! شادش و مهربان قلب زیبایی به!  اش عاشقانه

 

 گشتم برمی ام ساله سه ماموریت از که زمانی

 به ، سرنوشت که کردم نمی هم را فکرش حتی

 برایم تهران و کند استقبال من از زیبایی این

 بودم مطمئن آنقدر.  باشد داشته زیبایی اینقدر



 حتی که ، کشد نمی را انتظارم خوبی چیز هیچ

 سرهنگ های اصرار اگر و!  برگردم خواستم نمی

 فکر بازگشت به حتی نداشت امکان نبود یاری

 و.  بودم خود ماموریت تمدید درصدد من.  کنم

 می را انتظارم اینجا روزهایی چه دانستم نمی

 به هاست سال پاییزم دانستم نمی.  کشد

 وصال برای هاست سال.  است نشسته انتظارم

.  است مانده پاک گل برگ همچون ، من

 درخواستی هیچ به وفادارم پاییز نمیدانستم

 هیچ خوب لحظات شریک و نداده مثبت جواب

 نداشت خبر آمدنم از که آن با.  است نشده کسی

 با ، نه یا گشت برخواهم دانست نمی انکه با ،

 ، بودم نداده او به خود از خبری کوچکترین آنکه

 و تلخ انتظار این.  بود نشسته انتظار به هم باز



 چقدر دانم می من فقط که!  کشنده و سخت

 . است اور عذاب

 

 را دلم ، کشیده سال سه این در که هایی تنهایی

 پاییزِ که این به کردن فکر حتی.  کند می خون

 غولی همچین با من نازکِ و کوچک و ظریف

 می خراش را قلبم ، کرده می نرم پنجه و دست

 حتی چرا اینکه از شوم می پشیمان چقدر و.  دهد

 و نگرفتم را سراغش سال سه این در بار یک

 انگار. بزند حرفی موردش در کسی ندادم اجازه

 بازنمی من سمت به دیگر بودم مطمئن آنقدر

 انگار.  بودم بسته را او با  درهای تمام که ، گردد

 برود مرد آن سمت به بود گرفته تصمیم وقتی



 می فکر و بود کرده له پایش زیر مرا روح تمام

 .  شود سابق مثل نیست قرار دیگر روح این کردم

 

 حتی نداده اجازه کس هیچ به هیچگاه گفت وقتی

 حتی ، کند فکر او به حتی ، بخورد او به انگشتش

 و عشق و دیوانگی موج موج ، شود رد او کنار از

 وچه.  شد می سرازیر قلبم به که بود اعتماد

 همین به را بودن او با سال سه که افسوس

 ! بودم داده دست از راحتی

 

!  دقیقه یک حتی.  کنم تعلل خواستم نمی حاال اما

 که دانستم می خاطر بهمین!  ثانیه یک حتی

 که را داشتنی دوست دختر این باید زودتر هرچه



 به ؛ ترین عاشق و ترین پاک و بود وفادارترین

 خود مال چرا و چون بی و میاوردم در خود عقد

 ! کردم می

 

 زیبایش صدای با که ای لحظه آن توانم نمی

 برای را خود موافق و داد من به را بله جواب

 و من با العاده فوق و زیبا زندگی یک شروع

 و ناب و خوب لحظات تمام در شدن شریک

 کرد اعالم ، کنیم خلق هم با بود قرار که زیبایی

 آن در من حس کمترین خوشحالی.  کنم توصیف

 به نسبت شدید العاده فوق احساسی.  بود لحظه

 و شادی و مالکیتش حس و داشتن و ، او

 نهاده وجودم در که حصری و حد بی خوشحالی



 داد می قرار خوشبختی و خوشی اوج در مرا ، بود

 همه جلو را او که کردم داری خویشتن خیلی و. 

 . نگرفتم کام او از و نزدم بغل

 

 را حرمتش بودم گرفته تصمیم اول همان از من

 چیز هیچ دختر یک برای دانستم می.  دارم نگه

 نخورده دست و بودن بکر از باالتر و تر ارزش با

 صبر من برای اینهمه او که حاال.  نیست بودنش

 ها ناپاکی و ها بدی تمام از را خود و بود کرده

 و داری خویشتن این لیاقت ، بود داشت نگه دور

 تمام مثل باید او!  داشت را کشیدن انتظار

 شب آوری یاد با بعد ها سال ، دیگر دختران

 و زیبا اتفاق این ، عروسش سفید لباس و ازدواج



 یعنی ، آور اضطراب و استرس پر حال عین در

 اش زندگی مرد به هایش دخترانگی کردن تقدیم

 که اتفاقاتی بهترین لیاقت او!  آورد می یاد به را

 پا پس.  داشت را بزنم رقم برایش میتوانستم

 ها سال و قوی و مردانه تمایالت روی گذاشتن

 این داشتن نیمه و نصف و ، ام نشده داده پاسخ

 گاهی و سخت هرچند ، داشتنی دوست دختر

 غیر ، پاییز بودن دسترس در به توجه با اوقات

 باید فقط!  نبود غیرممکن اما ، بود تحمل قابل

 و چشمگیر های زیبایی تا بود می حواسم

 تا ، اش خوشگلی و لطافت نهایت تا ، دلنوازش

 ، نازش و بکر و نخورده دست های دخترانه

 .  نبرد کف از طاقتم

 



 چقدر دیگر حاال که!  دیرینه یار این!  طاقت

 که حاال!  بود شده تر سخت و سخت کارش

 موهایش بوی روز هر و بود کنارم روز هر پاییز

 در تنش عطر روز هر که حاال!  کرد می ام دیوانه

!  چشمانم جلو نابش های زیبایی و بود مشامم

 و دیدم می را اش دلبری و لوندی روز هر که حاال

 و آگاه ناخود کامال که نازش با توام رفتار

 اندام که حاال!  کرد می ام دیوانه ، بود ناخواسته

 چشمانم جلو اش دخترانه جذاب و توپر زیبای

 و سپیدی که دلبرانه باز های لباس آن با بود

 کشید می رخم به را نازکش و نرم پوست لطافت

 و کننده دیوانه و ناز های برجستگی آن با ،

 دیدنشان با قلبم که اندامش ی کننده مدهوش

 برایم را خودش بیشتر که حاال!  کرد می سقوط



 و گردن آویزان ای بهانه هر به و کرد می لوس

 چشیده را لبانش طعم که حاال!  بود آغوشم

 

 ، تمام رضایت با و متقابل بصورت هم او و بودم

 که حاال!  کرد می همراهیم هایم بوسه تمام در

 و شد می قدم پیش خودش حتی اوقات گاهی

 شب بعضی که حاال!  برد می دلم از قرار و صبر

 حاال!  بود خوابیده زیبا و آرام کنارم در صبح تا ها

 تر سخت قلبم ی بیچاره توان و طاقت کار دیگر

 . بود

 

 دختر زیباترین شد می چطور!  من خدای وای

 ایوب صبر تو و باشد خوابیده کنارت در جهان



 آن مخصوصا!  یوسف داری خویشتن و کنی پیشه

 پوست نوازش و تنش لمس با که هایی وقت

 کل در قرارش بی های نفس صدای ، اش صیقلی

 کشیدنش آه صدای که زمان آن ، پیچد می اتاق

 و پرد می بیرون نازش لبهای میان از ناخودآگاه

 می رخم به را ناپدیرش وصف لذتِ و اشتیاق

  و جذاب صدای این یادآوری حتی که آخ!  کشد

 تمام و کند می خود بی خود از مرا ، قرار بی

 ظاهری تغییرات و ام مردانه شدید تمایالت

 تا که کشد می رخم به جوری را ام فیزیولوزیکی

 ! ام نداشته سراغ خود در کنون

 



 یک های خواستن اوج به توانستم می پاییز با من

 زیباترین از ای مجموعه پاییز.  برسم مرد

 بگویم توانم نمی و. بود دختر یک های دخترانه

 . بودم اش دیوانه چقدر

 

 می طاقتم حال به دلم اوقات گاهی که خدا به

 هجران و دیده رنج طاقت این بیچاره.  سوخت

 پیش سختی کار چه که دیرینه یار این!  کشیده

 . داشت رو

 

 در خواستم نمی که منی که بود شده جوری

 و آمدنش برای ، باشد داشته حضور قرارگاه

 که هایی روز. کردم می شماری لحظه دیدنش



 حال حالِ به وای و. بودم همیشه از تر کالفه نبود

 دیگر.  دیدم نمی را او شب تا روزی اگر روزم و

 ی تجربه با مرد این شد نمی هم عسل من یک با

 شیفته بدجور که مردی.  خورد را یک و سال چهل

 تبار از ساله پنج و بیست دختری شیدای و

!  بود شده دنیا فرشتگان زیباترین و مهربانترین

 تماشای به صبح تا شبها بعضی که مردی

 بود آرمیده آغوشش در که جهان دختر زیباترین

 نمی لحظه یک حتی صبح خود تا و نشست می

 کشید نمی نفس حتی!  زد نمی پلک حتی!  خوابید

! 

 



  برای ای هفته یک سفر یک برای خواست می

 برای آن از بعد و برود ارومیه به تیم سازی آماده

 کارم زیاد حجم خاطر به من و ، هند به مسابقات

 قانونی لحاظ به و کنم همراهی را او نمیتوانستم

 فرستادم می تیم با را ها سرگرد از یکی باید هم

.  کرد می دلتنگی و قراری بی االن از بدجور دلم. 

 و ای هفته یک حضور عدم میتوانستم چطور من

 بود سخت چه.  کنم تحمل را اش روزه ده بعد

 هر ندیدن بود فرسا طاقت چه!  اش دوری

 و.  بود شده علت بر مزید هم شوره دل!  روزش

 به لحظه هر که ام مالیخولیایی و واهی های فکر

 آنجا اگر.  کرد می بدتر را کار آمد می سراغم

 ، شود گم اگر ، بخواهد کمک اگر ، شود بد حالش

 که من ، کند ایجاد مشکلی برایش کسی اگر



 افکار این از امان که وای!  کنم کمکش تا نیستم

 !  امان!  دوری فکر و دلتنگی از امان! 

 

 و غمگین کمی است روزی چند که بود حواسم اما

 می کردم می سوال هم هرچه.  هست ناراحت

 چیز واقعا بودم امیدوار.  نیست چیزی گفت

 های مخالفت آن به بودم امیدوار.  نباشد خاصی

 مربوط عقدمان از قبل زمان در ترسش از ناشی

 .  نباشد

 

 صرف جهت قرارگاه از همدیگر با که روزی حتی

 ی خانه سمت به مادرزن و پدرزن دعوت به شام

 مغموم کردم می احساس ، بودیم حرکت در شان



 انکار باز خودش هرچند. رسد می نظر به گرفته و

 ، شاید او.  پرسیدم می مارال از باید.  کرد می

 دانست می حتما مارپل خانم این ، نه که شاید

 چرا ، من زیبای همسرِ و است قرار چه از قضیه

 رسد می نظر به وگرفته مغموم کمی اوقات گاهی

! 

 

 و پدر با گفت و گپ کمی و اولیه تعارفات از بعد

 جهت کوتاهی خواهی معذرت با پاییز ، مادرش

 خان حسام و من.  شد جدا ما از لباس تعویض

 و اقتصادی مسائل و روز های صحبت به هم

 چیدن خانم لیال که وقتی اما.  پرداختیم سیاسی



 برخاستم داوطلبانه ، کرد شروع را شام ی سفره

 .  بزنم صدا را پاییز تا

 

 کرده حمام تازه.  شدم وارد و زدم را اتاقش درِ

 آینه مقابل.  بود تنش اش لباسی ی حوله و بود

 شاید یا و غمگین صورتش.  بود ایستاده کنسول

 پشت.  شدم وارد و رابستم در.  بود خسته

 کامال!  ای فاصله هیچ بی ، ایستادم سرش

 . کردم نگاهش آینه از!  او به چسبیده

 . ها میشی مریض!  دختر هنوز که خیسی-

 

 ! نیست سردم-

 



 به بیشتر را او و کردم حلقه تنش دور را دستانم

 .  چسباندم خود

 به االن خواد می دلم.  میدی خوبی بوی چه-

 ! بخورمت شام جای

 

 . کرد لوس کمی را خودش و زد لبخندی

 چیکار وقت اون!  نداری منو و میشم تموم دیگه-

 ؟ کنی می

 . مونی می دلم توی ابد تا دیگه!  دیگه دارمت-

 



 ای بوسه و برگرداند سر بود ایستاده که همانطور

 مست و خمار.  گذاشت برجای گردنم روی

 . کردم نگاهش

 ترت دیوونه ببوسی رو گردنم بودم گفته بهت-

 میشم؟

 

 ! آقایی بودی گفته-

 

 ! ببینم کن ترم دیوونه پس خوب-

 

 در و انداخت چشمانم زندان در ای عاشقانه نگاه

 شروع بود کرده رها آغوشم در را خودش حالیکه



 تن و خیس موهای آن با.  کرد گردنم بوسیدن به

 باز امکان آن هر که ای حوله آن و خیس بدن و

!  کردم می چه شدم نمی دیوانه!  بود شدنش

 دیگر حاال!  کرد می ترم دیوانه و دیوانه و دیوانه

 ک

 

 را پیراهنم اول ی دکمه حتی و بود چرخیده امل

 که را دکمه.  کرد می باز داشت بوسیدن حین در

 که را ام سینه ی قفسه از قسمت آن  ، کرد باز

 نگاه دست باز  ، بوسید بود گشته پدیدار حاال

 نگاهش تر مست و خمارتر ، کرد نگاهم و داشت

 : گفتم.  کردم می

 



 کنم چپ ی لقمه یه رو تو من کنیم عروسی کی-

 ؟ خوشگلم

 

 روی نرمی ی بوسه. انداخت گل هایش لپ

 می خوب چه. کرد نگاهم منتظر و کاشت لبهایم

 هایم دیوانگی شروع تواند می چطور دانست

 غرق منِ برای ، لب روی ی بوسه این!  باشد

 ، دست روی تا بود کافی داشتنش عطشِ در شده

 رویش و بخوابانم تخت روی را او و کنم بلندش

 مورد ، نرم خشونتی با را لبانش و بزنم خیمه

.  دهم قرار وارم مسلسل های بوسه و لبها هدف

 زیباترین که ، اش خوردنی و لطیف و نرم لبان

 . زد می رقم برایم را دنیا های فانتری



 

 ! امیرم-

 

 ! جانم! دلم جان-

 

 ! میرم می نباشی پیشم تو روز یه اگه-

 

 : دادم را جوابش هایم بوسه میان در

 ته تا.  خانومی چسبیدم ریشت بیخ دیگه من-

 ! دنیا

 

 ! امیرم-



 

 ! خوشگلم جونم و دل جان-

 

 ، اومد پیش چی هر ، شد هرچی که بخور قسم-

 ! نکنی ولم هیچوقت

 

 نگاهش خیره و شد متوقف هایم بوسه باران

 . کردم

 نگرانم داری.  پاییزم کنم نمی ولت که معلومه-

 کوچیکت دل اون توی که شده چی ؟ کنی می

 بانو؟ عسل نمیگی من به و داشتی نگه

 



 اگه.  دارم دوستت خیلی … فقط!  هیچی-

 ! میرم می بخدا … نباشی اگه ایندفعه … نباشی

 

.  خورد سر چشمانش ی گوشه از اشکی قطره و

.  بوسیدم اش گوش تا چشم از را اشک مسیر رد

 . کردم نگاهش دوباره بعد!  لطیف و آرام و نرم

 

 ندارم طاقت که دونی می!  رو الماسا این نریز-

 و زیبا خاطرات اینهمه از بعد!  من خوشگل

 ظاهر محرم و بودن هم با اینهمه از بعد ، قشنگ

 ممکنه هم جدایی مگه ، شدن هم باطن و

 قشنگم؟

 



 کرد حل چشمانم در را اشکش از پر چشمان

 : گفت که وقتی

 میخوامت… جونم از بیشتر ، دنیا تمام از بیشتر-

! 

  

 کنترل را نهایتم بی عطش نتوانستم دیگر من و

 لبهای زنجیر به وحشیانه را لبهایش ناز و کنم

 ی میانه در که وقتی درست و.  نکشم نیازمندم

 را لبهایش ، پایان بی عطش این فرونشاندن راهِ

 مردانه لبهای بازی به عاشقانه و نرم خشونتی با

 که را ریشم ته ریز های خش و بودم گرفته ام

 می برجای ظریفش صورت روی ، بود عاشقشان

 ما اینکه از قبل و آمد در صدا به در ، گذاشتم



 خدای.  شد باز دهیم نشان العملی عکس بتوانیم

 و بردارم لب لبهایش از توانستم فقط من!  من

 انتظار که بود خان حسام.  بنشینم جایم سر

 خورده جا کمی و شود روبرو صحنه این با نداشت

 : گفت فقط بنابراین.  بود

 

 ! بزنم صداتون شام برای بودم اومده-

 

 را بسته درِ مبهوت و مات.  رفت و بست را در و

 کامال های دکمه با که را خودم و کردم می نگاه

 وای!  بودم نشسته پاییز پاهای روی پیراهن بازِ

 روی زدن خیمه و بوسیدن حین در مرا که

 بود خوابیده که همانطور پاییز.  بود دیده دخترش



 ریز ریز و بود گذاشته دهانش روی را دستش ،

 ! ام شده مسخ ی قیافه به خندید می

 

 ! پاییز رفت ام چندساله آبروی-

 

 بعد.  بنشیند کردم کمکش و شدم بلند رویش از

 می تکان سر و بستم می را هایم دکمه تند تند

 لبهای آن درحالیکه.  میکردم نچ نچ و دادم

 این از بیشتر تا کشید می دندان به را شیرین

 : گفت نگیرد اش خنده

 

 ! بوسیدی می زنتو داشتی.  که نکردی کاری-



 

.  دید حالت اون توی رو ما پدرت!  پاییز وای ای-

 حاال! ؟ باشی خونسرد اینقدر میتونی چطور

 راه از نمیگه.  کنم نگاه چشماش توی چجوری

 حرمت نمیگه ؟ خوره می رو دخترم داره نرسیده

 … نمیگه ؟ داره نمی نگه منو ی خونه

 

 : گفت و گذاشت لبانم روی را انگشتانش

 تو!  گه نمی رو اینا از هیچکدوم!  عزیزم نمیگه-

 ! امیر منی شوهر

 

.  نیاره روم به اگه حتی!  میگه کن باور!  میگه-

 دخترم روی اینجوری یکی و بودم اگه منم چون



 دهنشو ، خوردش می داشت و بود خوابیده

 می ساقطش هستی از و کردم می سرویس

 ! کردم

 

 : گفت و زد دلی ته از ی قهقهه

 بیچاره!  امیر شدی سرخ چقدر دونی نمی-

 ! اون بیاد گیرش زنی پدر چه!  دامادم

 

 به دستی و کردم مرتب را خودم آینه مقابل در

 . کشیدم صورتم و موها

 تو.  بهتره نریم هم با!  عزیزم پایین میرم من-

 توی تونه می کی حاال!  خدا یا.  نکن دیر هم

 !؟ کنه نگاه خان حسام چشمای



 

 می رفتارم و حالت به هنوز پاییز حالیکه در و

 برگشتم شام میز سر به و کرده ترک را او خندید

 نمیتوانستم حاال و کردم کوتاهی خواهی معذرت. 

 چشم هردویشان چشم در و کنم بلند را سرم

 می زده خجالت رابطه این در واقعا من.  بدوزم

 این اما.  بود من زن او.  داشت حق پاییز.  شدم

 از حجم این بودم نتوانسته هنوز که بودم من

 را بود تنهایی سال چندین از ناشی که خجالتی

 فکر خودش پیش خان حسام نکند.  بگذارم کنار

 در که حاال و داده من به را دخترش که حاال کند

 ای هفته حتی و گذارد نمی محدودیتی روابطمان

 کند می من  ی خانه مهمان را پاییز ها شب یکبار

 استفاده سوء اطمینان این و اعتماد این از من ،



 ام زده دستبرد پاییز های دخترانگی به و ام کرده

 ! من بر وایِ ای. 

 

 حسام رفت اشپرخانه به و شد بلند که خانم لیال 

 خان

 

 : گفت

 بهت چیزی یه مردونه میخواستم!  جان امیرعلی-

 .  بگم

 



 و بدوزم چشم چشمانش در بود سخت چقدر

 چیست میدانستم که حرفهایی به دهم فرا گوش

! 

 

 بگم خوام می بزنم رو حرف این اینکه از قبل-

 اما!  چشمام مثل.  پسرم دارم کامل اعتماد بهت

 اینها از زودتر خیلی یعنی.  بگم باید و هستم پدر

 هست چیزا سری یک!  دونی می.  گفتم می باید

… 

 

 خواید می چی شما دونم می من!  خان حسام-

 کنم می تاکید باز و … باشید مطمین.  بگید

 کاری من.  باشه راحت خیالتون و باشید مطمئن



 که کنم نمی کاری.  بشه اذیت پاییز که کنم نمی

 . نباشه راضی اون دل

 

 مساله اما.  شدی منظورم متوجه که خوشحالم-

 اون. شناسم می خوب رو دخترم من که اینه

 که جور اون هنوز. حرفاست این از تر احساساتی

 بچه اوقات گاهی هنوز.  نشده عاقل شاید و باید

 که بده گوش قلبش حرف به ممکنه.  است

 . نیست عاقالنه اصال قلبش حرف احتماال

 

 اگه حتی.  خان حسام نیستم بچه که من اما-

 قول خودم به من ، باشه نداشته مخالفتی اون

 نگران اصال بابت این از پس.  دادم مردونه



 اعتبار و آبرو که قدر همون.  نباشید دخترتون

 منم برای ، هست مهم شما برای تون خانوادگی

 . میزارم احترام بهش و هست مهم

 

 هیچ دیگر و زد رضایت از حاکی لبخندی او و

 . نگفت
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 تیم هند، ی چندجانبه مسابقات آمادگی برای

 به ای هفته یک اردوی یک برای تیراندازی

 اردو این به پاییز رفتن روز.  رفت می ارومیه

 با.  بود گرفته حالم حسابی من و بود فرارسیده

 عصبی.  خورد مرا شد نمی هم عسل من یک

 همراهی بدون را او بودم مجبور اینکه از بودم

 که بود شلوغ سرم آنقدر.  بفرستم خودم

 هزاربار.  نداشتم را او با همراهی امکان متاسفانه



 اما.  بودم کرده را ها توصیه اقسام و انواع او به

 . نبودم کن ول هم باز

 

 همه!  هست حواسم بخدا!  امیرجان منو کشتی-

 نمی که من بابا.  میکنم رعایت گفتی که اینایی ی

 ور اون قدم دو.  اردو رم می ، جنگ برم خوام

 . تره

 

 . کشیدم موهایم در دستی کالفه

 . دارم شوره دل!  رفتی نمی کاش-

 

 : گفت و داد نشانم را هایش اخم



 ! امیر-

 

 ؟ هفته یک این توی تو بدون کنم چیکار آخه-

 

.  کرد میشه چیکار!  خب اما ، سخته منم برای-

 .عزیزم میشه تموم زود

 

 دختر بدتری من از خودت که تو! ؟ میگی من به-

 می گریه بغلم تو داشتی رو صبح تا دیشب تمام! 

 ! نخوابیدی لحظه یه حتی.  خوشگلم کردی

 



 دلتنگی سر از فقط هایش گریه دانستم نمی اما

 را او که هست هم دیگری ی مساله بلکه.  نیست

 . کند می اذیت

 

  نذاشتم آرومت صبح تا دیشب دونم می!  پاییزم-

 کنم چیکار.  میکنه بوسیدنتو هوای بازم دلم اما. 

 ؟

 

 به و  گشت روان هایش گونه روی اشک ناگهان

 . افتاد هق هق

 



 شه فدات علی امیر.  نکن گریه!  خوشگلم!  هی-

 دووم من که کنی گریه اینجوری تو.  برم قربونت

 . روز چند این تو نمیارم

 

 فرامی را او که آمد هایش تیمی هم صدای

 . بود شده اعالم بلنگو از پروازشان گویا خواندند

 

 عسل ببینم بارونی چشماتو نذار.  رفتنه وقت-

 ! بانو

 

 : گفت اشک از لرزان صدای همان با



 ی مساله یه.  بگم بهت چیزی یه باید!  امیر-

 ! مهم

 

 شده؟ چیزی ؟ عزیزم چی-

 

 کننده دیوانه چشمانش.  شد تر نزدیک قدم نیم

 . بود

 از خوراک و خواب که بارانی عسلی چشمان آن! 

 و ناامید صدای کرد سعی چقدر.  بود گرفته من

 : گفت که وقتی نلرزد دلتنگش

 باور.  بگم بهت رو اینا مجبورم!  امیر ببخش منو-

 نزنم بهت رو حرفا این اما بمیرم بودم حاضر کن

  … بگم االن باید … بگم مجبورم … اما.



 

 منتظر.  کردم می نگاهش مضطرب و نگران

 .بودم دوخته نازش و زیبا های لب به چشم

 

 و بد احساسات اون تمام … من … من امیر-

 داشتم ماهان های لمس از که ای منزجرکننده

 !! دارم … هم تو های لمس با …

 

 و مات و شده مسخ منِ و گریست بهار ابر مثل و

 !! رفت و گذاشت تنها را مبهوت

 



 رفته مسیر شده سنگ و مسخ!  نشنیدم!  شنیدم

 این مغزم!  کردم نگاه را اش خالی جای و

 می پس مدام.  پذیرفت نمی را جدید اطالعات

 دچار بدنم تمام.  بود خورده چاقو انگار قلبم.  زد

 داشت اینگونه و شد کوتاه و آنی لرزش یک

 را این من تمامِ.   داد می نشان العمل عکس

 خواست نمی!  بشنود خواست نمی و بود شنیده

!  من خدای آه!  بپذیرد خواست نمی!  کند باور

 رضایت جز تاکنون که من ؟ داشت امکان مگر

 این لبان و چهره و حرفها از دیگری چیز هیچ

 ، خواستن و تمایل جز که من.  بودم ندیده دختر

 چیز ، شدن قدم پیش اوقات گاهی حتی و

 اطالعات این شد؟ می مگر!  بودم ندیده دیگری

 فرق هم با آسمان تا زمین ها العمل عکس آن با



 توانستم می.  خواند نمی هم با اصال.  داشت

.  لنگد می دارد کار جای یک که دهم تشخیص

!  نبود  پذیرش قابل هایش حرف!  نداشت امکان

 ؟ زد می را حرفها این باید چرا ؟ چرا پس اما

 مدت اینهمه دلیل فهمیدم می حاال که حرفهایی

 وقت خیلی از که چیزی.  بود بودنش ناراحت

 !  داد می آزارش پیش

 

 برداشت اشتباه تمایالتش با رابطه در من نکند

 بودم دیده او از را چیزی فقط نکند! ؟ بودم کرده

 داشتم دوست من! ؟ ببینم داشتم دوست که

 هیچ واقعا نکند.  ببینم او در را رضایت و تمایل

 نبوده راضی من با بودن از و نداشته تمایل وقت



 حقیقت هایش حرف اگر!  من خدای وای! ؟ است

 ام کرده اذیت را دختر این چقدر من باشد داشته

 ناخواسته هایم نوازش و ها بوسه با چقدر! 

 و هردم های نزدیکی با چقدر.  ام داده زجرش

 کرده تحمل چقدر.  ام داده عذاب را او ام همیشه

 توانم نمی!  خدایا وای.  است برنیاورده دم و

 ! باشد کشیده عذابی چه است ممکن کنم تصور

 

 در کننده دیوانه و سرکش میل این با حاال!  خدایا

 داشتنش و خواستنش به میل با ؟ کنم چه وجودم

 اینها ی همه شود می مگر ؟ کنم چه بوسیدنش و

 ؟ نداشت و گذاشت کنار را

 



 سال سه را ماهان واقعی احساسات که بود حاال

 کردم می درک پاییز های زدن پس پی در و پیش

 چه.  بود آور زجر چقدر!  بود کشنده و تلخ چقدر. 

 ! بود تحمل غیرقابل و کننده دیوانه

 

 تن شد می مگر!  بود من زنِ پاییز ؛ آخر اما

 او دیگر و نیاورم در تنم اسارت به را خوشگلش

 دیوانگی از خاطره اینهمه با پس ؟ نبوسم را

 آزمایش چه این!  من خدای ؟ کنم چه هایمان

 خیلی من.  نمیایم بر پسش از!  است سختی

 پیمانه دیگر.  ام کرده صبر پاییزم داشتن برای

 برنمی اش پس از.  است شده لبریز صبرم ی

 ! آیم



 

 یک روی همانجا

 

 و مات و نشستم فرودگاه سالن های صندلی از ی

 میان در را سرم سرخورده و زده غم و مبهوت

 روی را مبهمم ی آینده مسیر و ، گرفتم دستانم

.  کردم جستجو سالن کف سرامیک های نقش

 لذت با رنگ میشی چشم جفت یک اینکه از غافل

 با ، نفرت و انتقام از سرشار حسی و تمام

 از سرشار حسی با و آزاردهنده و عمیق لبخندی

 کرد می کیف حسابی و پایید می مرا داشت تنفر

 !  افتادنم پا از دیدن با

 



 

*** 

 

 پاییز

 

 

 دلتنگی تمام با امیر بودم برگشته اردو از وقتی از

 و شوق و شور تمام با و داشت برایم که هایی

 خیلی ، دیدم می نگاهش در که هایی خواستن

.   کرد نمی بغل مرا حتی.  کرد می داری خویشتن

 .  بوسید بار یک را پیشانیم فقط



 صبح تا ، ماندم اش خانه در که شبی حتی

 همانجا و.   نیامد اتاق به و کرد تماشا تلویزیون

 گریسته چقدر من و.  برد خوابش تلویزیون جلو

 وقتی!  اش داری خویشتن و دوری این از بودم

 مرا و بردارد را حوله تا بود شده اتاق وارد صبح

 روی شده مچاله و کرده بغ و گریان همانطور

 صدایم نگران و شتافته سمتم به بود دیده تخت

 : بود زده

 ! پاییز ؟ خوبه ؟حالتون پاییزم!  پاییز-

 

 . کردم باز را قرمزم و کرده ورم چشمان

 

 ؟ من خوشگل شده چی-



 

 و کردم نگاهش  شده مچاله و خوابیده طور همان

 : گفتم

 !؟ نداری دوستم دیگه-

 

 به را مهربانش لبخند و زد ای بوسه دستم روی

 . پاشید رویم

 تو میگی چی ؟ باشم نداشته دوستت میشه مگه-

 ! زنمی!  عشقمی!  زندگیمی ی همه تو ؟ دختر

 

 ؟ درسته!  خوره نمی دردی هیچ به که زنی-

 



 گلم میشه درست!  میشه درست!  اینجوری نگو-

 که اینه بخاطر شم نمی نزدیکت خیلی اگه من. 

 احساس خوام نمی ؟ پاییز شی اذیت خوام نمی

 .  باشی داشته بدی

 

 و آغوشت حسرت در من که دانی می چه تو آه

 ! امیر دهم می جان دارم هایت بوسه

 .نشستم مقابلش در و شدم بلند جایم از

 

 می … یعنی ؟ امیر کنیم چیکار حاال...  خب-

 ؟ من وضعیت این با کنی چیکار خوای

 



 بیاورد در هوا و حال آن از مرا کرد سعی و خندید

 : گفت. 

 رفتار ها مرتاض مثل کنم می سعی دارم که فعال-

 موفق همیشه دم نمی قول بهت البته.  گلم کنم

 اگه.  بره در دستم از جاها بعضی احتماال.  باشم

!  کن درک منو!  ببخش خودت بزرگی به ؛ رفت

 و شهوت و عشق عالمه یک با!  ام مرد یه من

!  رومه جلو که هایی خوشگلی اینهمه با!  خواستن

 نرسه اینها به زورم اوقات گاهی اگه بده حق بهم

 ! گلم بده حق بهم.  شم مغلوب و

 

 مشاوره جلسه منو خوای نمی … یعنی … یعنی-

 ؟ بفرستی چیزا جور این و دکتر و



 

 و نباش نگران اینقدر!  نه!  عزیزم نه!  گلم نه-

 برای اینا ی همه.  نکن وارد خودت به استرس

 خودت و خواستی خودت که وقتی هر برای.  بعد

 عروسی از بعد برای اصال!  الزمه کردی احساس

 ؟ خوبه!  مون

 

 . کردم نگاهش زده شگفت

 این با خوای نمی تو … یعنی! ؟ مون عروسی-

 طالق و بشی جدا من از  ، دارم من که شرایطی

 وضعیت ببینی کنی صبر خوای نمی حتی ؟ بدی

 عروسی باهام خوای می ؟ نه یا میشه درست من

 ؟ کنی



 

 : گفت و شد عصبی

 

 می حرفو این که باشه آخرت ی دفعه طالق؟-

 تو من مگه!  تو و دونم می من وگرنه!  پاییز زنی

 این به بخوام که آوردم بدست آسونیا این به رو

 ، زندگی ی همه مگه ؟ بدم دستت از راحتی

 برای رو تو من ؟ است رابطه و جنسی مسایل

 تورو من. پاییزم خوام می اینها از فراتر چیزهایی

 ، درونت زیبایی خاطر به. خوام می خودت برای

 بخاطر رو تو من!  قلبت سادگی ، روحت پاکی

.  خوام می داری تعهدت به که هایی وفاداری

 کسی تنها تو!  گیرم می تو با که آرامشی بخاطر



!  خوشگلم بدی آرامش بهم تونی می که هستی

 و خواب اتاق به تنها که عشق!  پاییز عاشقتم من

 فراتر چیزی عشق.  نمیشه معطوف خواب تخت

 ! جنسیه و جسمی ی رابطه هر از

 

 قلبم روی بر که ، لبانم روی بر فقط نه لبخند

 شد برآب نقش ات نقشه.  بود گشته پدیدار

 مثل هم او کردی می فکر!  آریامنش خان ماهان

 در و کند منزجر و دهد عذاب مرا که.  توست

 من امیر او اما!  دهد طالقم و شود خسته نهایت

 ! زمین ی کره روی مرد مردترین!  است

 



 لبای این که بگیرم دوش برم شم بلند پاشم-

 می خودنمایی چشمام جلو دارن بدجور خوشگل

 و تر خوشگل روز هر کنی می چیکار تو.  کنن

 قلب این به رحمی یه!  دختر میشی تر خواستنی

 ! خب نداره تاب اینقدر.  بکن بیچاره

 

 دوست که بود ها وقت همان از االن و خندیدم

 . شوم غرق بازوهایش میان در داشتم

 

 شو آماده. عزیزم بشور صورتتو و دست پاشو-

 دلچسب هوای این.  بیرون صبحانه ریم می باهم

 ! هاست دونفره مخصوص ، سرد و معرکه و

 



 برمی وجودم عمق از که لبخندی.  زدم لبخندی

 . خاست

 ! امیرم-

 

 ! دلم جوون-

 

 ؟ دارم دوستت چقدر دونستی می-

 

 ! بگو بازم اما!  دونستم می-

 

 ! کنی می حقم در که هایی مردونگی تموم قد-

 



 : گفت و گشت پدیدار صورتش اجزای در شادی

 ! خوشگلم داری رو اینا از بیشتر خیلی لیاقت تو-

 

 قسم!  بود من به خدا مخصوص ی هدیه ، امیر

 باید عمر آخر تا بابتش!  بود اینگونه خورم می

 .  کردم می شکر را خدا

 

 از. شد نمی جدا من از. داد نمی طالق مرا امیر

 ما جدایی به ما خواست می دیگرماهان طرف

 م ، امیرم که حاال ؟ کرد می چه حاال.  برسیم

 



 نکند.  نبود شدن خارج میدان از و زدن جا رد

 ؟ بگوید امیر به نکند ؟ کند پخش را هایم عکس

  ؟ کند درست مشکل برایمان نکند

 

 من از خواهد نمی امیر که بگویم او به نباید من

 از دارد کم کم امیر کند تصور باید او!  شود جدا

 تا کند فکر اینگونه باید.  شود می خسته من

 و نکشد جدیدی ی نقشه و باشد راحت خیالش

 کمی که شاید.  نکند درست ای تازه شرّ

 برای فکری و بیندازم تاخیر به را خرابکاریش

 و سردرگم کالف این و گنگ موضوع این حل

 .  بزند سرم به پیچیده

 



 چه اش داری خویشتن و امیر از دوری با حاال

 و آغوشش و ، بوسیدنش های خاطره با ؟ کنم

 بگویم و بروم توانستم می کاش!  هایش نوازش

 من از اما!  بود محض کذب همش!  گفتم دروغ

 من و!  بوده چه گفتنم دروغ دلیل پرسید می

 از اگر.  بگویم برایش ماهان از میشدم مجبور

 خبر هم ها عکس آن وجود از ، فهمید می ماهان

 اگر ، رفت می ماهان سروقت اگر.  شد می دار

 نمی نه … اگر ، رسید می خورد و زد به کارشان

 صاحب دل روی پا باید!  کنم ریسک توانستم

 را او خواستنِ فعال حداقل و گذاشتم می ام مرده

 از آب وقتی تا حداقل.  کردم می خفه دل در

 های فتنه برای ای چاره بتوانم من و بیفتد آسیاب

 . بیندیشم ماهان



 

.  بودم تخت روی هنوز من و شد خارج حمام از

 هنوز آب قطرات و بود بسته کمرش دور را حوله

 می باید!  بود حاللم!  بود شوهرم.  بود تنش روی

 از و کردم می نگاهش سیر دل یک و نشستم

 به.  بودم معذب اما.  بردم می لذت تماشایش

 ی نقشه بخاطر.  بودم گفته که دروغی خاطر

 این برای دلم که من دزدیدم را نگاهم!  ماهان

.  رفت می ضعف و غش مردانه ی ورزیده اندام

 را آغوشش هوای که منی دلم روی گذاشتم پا

 مثل شدم می خارج اتاق از وقتی.  بودم کرده

 در مرا همیشه مثل. نگرفت را ام جلو همیشه

 هیچ بدون را او نکرد وادارم و نینداخت آغوشش

 کار این ی همه کرد می فکر.  کنم تماشا خجالتی



 من دانست نمی و!  شود می من عذاب باعث ها

 ای.  بکند را ها اینکار خواست می دلم چقدر

 ! ماهان تو به لعنت

 

 در چهارچوب از گرفته و مغموم و صدا بی داشتم

 : زد صدایم که گذشتم می اتاق

 دستم کنی؟ می سشوار تو موهامو لطفا!  پاییز-

 اش ماهیچه حاال و مونده تنم زیر صبح تا دیشب

 ! گرفته

 

 شوم خارج اتاق از من خواست نمی!  گام اولین

 به و بگوید من به را این مستقیم خواست نمی و

 هر برای!  نادرشاهی علی امیر گویند می او



.  دارد را خودش به مخصوص حل راه مشکلی

 اوضاعمان بهبود جهت در تالشش میدانستم

 زور نه داشت پی در اجباری نه بود هرچه.  هست

 کوچک و تحقیر حتی نه و عصبانیت نه!  قلدری و

 هر ، حرفش هر ، پیشنهادش هر پشت!  کردن

 سیاست.  بود سیاست و فکر دنیا دنیا کارش

 برای هم شاید یا و!  شرایط و اوضاع بهبود برای

 من که دهد می نشان رفتارم آیا اینکه تشخیص

. بود تیز خیلی او بهرحال!  نه یا ام گفته را حقیقت

 و.  فهمید می خوب و داد می تشخیص خوب

 خود به را ذهنش ای شبهه و شک بودم مطمئن

 ! است داشته مشغول

 



 ؟ گرفته درد چرا دستت!  البته-

 

 ! خوابیدم کاناپه رو باشه دیشب مال کنم فک-

 

 ! گام دومین

 

 جدا جاتو بودم نگفته که من!  خب اونجا چرا-

 ! کنی می کارایی.  امیر کن

 

 کنترل نتونم خودمو ترسیدم. عزیزم دونم می-

 ! من خوشگل بزنم ناخنک بهت و کنم

 



 برق به و آوردم بیرون کنسول کشو از را سشوار

 کرده بلند را دستم. ایستادم سرش پشت.  زدم

.  شدم موهایش کردن خشک مشغول و بودم

 و شد می تر پریشان سشوار باد اثر در موهایش

 میان را انگشتانم.  برد می نوا بی پاییزِ از دلی چه

 به.  برسد جا همه به باد تا کشیدم موهایش

 خودش بی خود از داشت حرکت این که گمانم

 : گفت زیرا. کرد می

 

 ! شد خشک کن ولش رو اونجا-

 

 موهای کردن خشک مشغول و ایستادم مقابلش

 تر پایین کمی را صورتش.  شدم سرش جلو



.  برسد موهایش به تر راحت دستم تا بود آورده

 و!  بود هایم گونه کنار در درست صورتش

 شده ام راحتی لباس باز ی یقه میخ چشمانش

 خودنمایی نیمه و نصف که هایی ممنوعه میخ.  بود

.  بود باز نیمه و خمار چشمانش.  کردند می

 که من!  صبور مرد این بیچاره!  امیرعلی بیچاره

 خودم از احمقانه پیشنهاد این تازه و بودم دختر

 می ضعف لبهایش بوسیدن برای داشت دلم ، بود

 !  داشت حالی چه داند می خدا دیگر که او.  رفت

 

 و نزدیک داشت صورتش که نبود خودش دست

 ام گونه به تقریبا اش گونه و شد می تر نزدیک

 را موهایش و بود باال که دستانم.  بود چسبیده



 می تر شل و شل داشت حاال ، کرد می سشوار

 ام دیوانه گرمش های نفس حرم و نزدیکی و شد

 حاال و بود شده تر تند هایش نفس!  کرد می

 خودش دست حالش.  خورد می گردنم به داشت

 این دلم چقدر میدانست وخدا!  هم من حال.  نبود

 خدا.  خواست می را هایش ناپرهیزی و نزدیکی

 با مرا ، نشود دور ، نکشد پس پا کردم می خدا

 دل بیچاره.  وانگذارد خود حال به خراب حال این

 که قسم بخدا!  قرارش بی دل بیچاره!  قرارم بی

 خودم و نمیگذاشتم بکشد عقب کرد می قصد اگر

 دادم می لو را واقعیت تمام و شدم می قدم پیش

 . 

 



.  بکشد عقب خواهد می آن یک کردم احساس

 را سرم که بود ناخودآگاه.  ترسید دلم.  لرزید دلم

 های گونه با لبهایم و چرخاندم

 

.  شود دیوانه تا بود بس همین و!  شد مماس ش

 و گردن در را سرش!  کند دیوانگی بخواهد و

 روشن سشوارِ و شد شل دستم.  فروبرد گریبانم

 بلند مرا و گرفت را هایم ران زیر.  افتاد دستم از

 هیچ بی ، معطلی بی و خواباند تخت روی و کرد

 دلتنگی از پر و عاشقانه و نرم خشونتی با ، تعللی

 مرا که بود تمام روز پانزده.  گرفت کام لبانم از

!  هند به سفرم از قبل از!  بود نبوییده و نبوسیده

 می و بوسید می وار دیوانه اینگونه اگر داشت حق



 می دیوانه هم مرا داشت و.  نوشید می و بویید

 ! کرد

 

 زمین روی و بود شده باز کمرش دور از حوله

 شرم منِ روی برهنه طور همان او و.  بود افتاده

 زده خیمه ناب احساسات این از سرخوش و زده

 عاشقانه و گرفت می کام من از داشت و بود

 می فدایم!  سرود می برایم دلنشین و زیبا هایی

 تنگ دلِ از و کرد می گله!  رفت می تصدقم و شد

 بوسید می و بوسید می و!  گفت می قرارش بی و

 سیراب هنوز وقتی ، سر آخر و!  بوسید می و

 تنگی دل هنوز وقتی ، ها بوسه این از بود نگشته

 دست ، بود نشده رفع حسابی و درست اش



 مرا و گذاشت پیشانیم روی را پیشانیش و کشید

 گفت وار زمزمه گوشم در و کشید آغوش به تنگ

 : 

 منو!  خوام می معذرت!  عزیزم ببخش منو-

 !  ببخش

 

 : گفت باز و گرفت نفسی

 برات تر پوشیده لباس دست چند بریم باید-

.  کاسه همین و آشه همین هربار وگرنه.  بگیرم

 ! میشم شرمنده خودم و تو پیش ، من هربار

 

 کمرش دور مجدد را حوله.  شد بلند رویم از

 نگاهش.  بود چشمانم میخ چشمانش. پیچید



 چهره در نمیدانم او و.  بودم شرمنده و کردم نمی

 احتماال!  یافت نمی و گشت می چه دنبال به ام

 و ناراحتی و رضایت عدم از هایی نشانه دنبال به

 وقتی کند پیدا خواست می چطور!  شدن اذیت

!  شعف و بودم شور سراسر من!  نبود اصال

 و شادی سراسر!  شوق و بودم عشق سراسر

 خوبِ حس از لبریز و خواستن سراسر!  شیدایی

 ! شدن خواسته
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 پیچید کمرش دور مجدد را حوله.  شد بلند

 کردم نمی نگاهش.  بود چشمانم میخ چشمانش.

 به ام چهره در نمیدانم او و.  بودم شرمنده و

 به احتماال.  یافت نمی و گشت می چه دنبال

 و ناراحتی و رضایت عدم از هایی نشانه دنبال

 وقتی کند پیدا خواست می چطور!  شدن اذیت

!  شعف و بودم شور سراسر من!  نبود اصال

 و شادی سراسر!  شوق و بودم عشق سراسر



 خوبِ حس از لبریز و خواستن سراسر!  شیدایی

 ! شدن خواسته

 

 ! کنم درست قهوه میرم … میرم-

 

 خیس نیمه موهای و برهنه تن و حوله همان با و

 شوق با و مشتاقانه را خودم.  رفت بیرون اتاق از

 شد نمی جدا لبانم از لبخند و بودم گرفته بغل

 تحت قبل ی دقیقه یک درست که لبانی همین.

 و چون بی مالکیت و لبانش وار زنجیر حصار

 .  بود چرایش

 ، ها بدبیاری و ها بدبختی تمام وسط در گاهی

 نهایت ، کوچک تلنگری با حتی شود می



 برای آورد دوام و کرد احساس را خوشبختی

 ! کردن مبارزه نو سر از و جنگیدن و دادن ادامه

 

 

 

 اخم با توام سکوتی.  بود کرده سکوت اتومبیل در

 نتوانسته که بود عصبانی خود دست از احتماال.

 اینقدر نداشتم دوست.  کند کنترل را خود بود

 بد اصال که چیزی برای هم آن ، کند خوری خود

 . گذاشتم دستش روی دست.  نبود

 ! امیر-

 



 لبخندزیبای.  کرد نگاهم.  آمد بیرون افکارش از

 : گفت و زد را جذابش

 !دلم جان-

 

 کنی؟ وا اخماتو میشه نکنی؟ اخم اینقدر میشه-

 

 … من.  پاییز عصبانیم خودم دست از خیلی-

 خودمو نتونم حد این تا اینجوری کردم نمی فک

 .میشی اذیت میدونم که کنم کاری و.  کنم کنترل

 

 این با اینجوری باشه؟.  نکن خودخوری اینقد-

 .  کنی می اذیت منو بیشتر اخما



 

 . پاییز خورده خودم از اعصابم-

 

 : گفتم غمگین

 حرفی جدایی و طالق از گفتی من به تو خب-

 خودتو اینقدر و نباش ناراحت هم تو پس ، نزنم

 . نکن اذیت

 

 : گفت و شد عصبی

 نیاری زبونت به رو کلمه این اینقدر میشه-

 حرف موردش در راحت اینقدر تونی می ؟چطور

 عقدی زن تو.  کردیم عقد تو و من پاییز ؟ بزنی



!  من عقدی زن کنی؟ می درک رو جمله این.  منی

 ! داره حرمت جمله این

 

 می یادم وقتی چرا!  نبود قرص دلم چرا من پس

 می چه ببیند را ها عکس آن اگر اینکه به افتاد

 شد می اضطراب و تشویق سراسر وجودم ، کند

 به من ، داشت اطمینان او که آنقدر چرا ؟

 ماهان این تقصیر همش ؟ نبودم مطمئن ماندنش

 ! بود لعنتی

 

 .  بود عصبی هنوز صبحانه صرف هنگام

 یه که شاید امیر؟ کنم شیرین برات چاییتو-

 ! ببره و کنه پاک اخماتو و ها تلخی این خورده



 

 : گفت تخسی لحن با و کرد تنگ را چشمانش

 از حرف بدم نشونت نیستیم خونه که حیف-

 ! داره عواقبی چه زدن جدایی و طالق

 

 در.  چیست منظورش میدانستم خوب و خندیدم

 : گفتم صبحانه صرف حین

 شروع اولم ترم امتحانات شنبه از!  امیرجان-

 تا دو.  میکنه درگیرم ای هفته دو تقریبا.  میشه

 باید که تمام نیمه پروژه یک با دارم هم مقاله

 ام فشرده تمرینات باید حین این در.  بدم ارائه

 امتحاناتم اتمام بعد روز سه.  باشم داشته هم رو

 ! اعزامه هم



 

 . کرد نگاهم موشکافانه

 خوای می هفته دو این بگی که گفتی رو اینا-

 ؟ پاییز آره! ؟ بزاری من برای کمتری وقت

 

 . دادم تکان سر آرام

 می خراب امتحاناتمو تمام وگرنه!  امیر مجبورم-

 یک من نذاشتی اصال تو ترم طول در!  بخدا کنم

 انجام پروژمو و مقاله کارای و بخونم درس کلمه

 !  پسر بدم

 

 : گفت و شد تر نزدیک کمی



 یک ، هند سفر روز ده ، امتحانا بابت هفته دو-

 نمی رو من دل فکر تو.  بودی ارومیه که هم هفته

 تو بی وقت اینهمه بیارم دووم چطور! ؟ پاییز کنی

 ؟

 

 : گفتم ناراحت

 ! امیر مجبورم اما!  ناراحتم تو از بیشتر خودم-

 

 . نگریست را غذایش ظرف گرفته و مغموم

 ! ببینمت اونجا حداقل نمیای که هم قرارگاه-

 

 : گفتم و افتادم خنده به



 قرارگاه از کنه می شکایت داره کی ببین-

 مواخذه منو چقدر اومدنم بابت که کسی!  نیومدنم

 .کرد می

 

 اصول!  خانوم پاییز کردی چیکار من با ببین-

 ! گذاشتم پا زیر رو خودم رفتاری

 

!  داشتم دوستش چقدر.  راند لب زیر نچی نچ و

 زجر کمتر ، موقت های شدن دور کمی با شاید

 من با صمیمیتش بابت را خود کمتر و کشید می

 . کرد می مواخذه

 



 هایم درس درگیر آنقدر را آینده ی هفته دو تمام

 و درست توانستم نمی حتی که بودم تمرینات و

 می را تمرینم جلسات تمام امیر.  بخوابم حسابی

 ، بود موقع آن دیدیم می را او که زمانی تنها.  آمد

 وقت.  بدهد دست از را آن نداشت امکان او و

 نمی تنها معموال و نبود کردنمان خلوت برای

 تنها و دیدار کوتاه زمان از حسابی.  شدیم

 و امتحاناتم بعد گفت می. بود کفری نشدنمان

 باید ، استراحتم روز سه آن در ، سفرم از قبل

 .  باشیم باهم را هایش ثانیه و ها دقیقه تمام

 بخاطر!  رفت می ضعف هایش دلتنگی برای دلم

 بی اینطور برای!  دیدنم برای زدنش له له اینطور

 هایش بوسه برای دلم!  شدنش قرار بی و تاب

 از کردم می محروم را خودم و بود شده ذره یک



 کرده اذیتم اینکه فکر از نکند وقت یک تا!  ها آن

 . بکشد عذاب است

 

 م هم ماهان مدت این در

 

 به.  گذاشت نمی راحت آورش عذاب حضور از را

 اوقات گاهی!  کند می تعقیبم که دیدم می وضوح

 و شد می سبز ام جلو باشگاه و دانشگاه راه سر

 کامال من و کرد می یادآوری را قرارش و نقشه

 ازدواجمان بر مبنی امیر تصمیم از که بود حواسم

 طالق خام خیال در همچنان را او و نزنم حرفی

 فکر بتوانم بلکه و بگذرد زمان تا.  بگذارم گرفتنم

 این کردم می خدا خدا فقط.  بیندیشم ای چاره و



 میدانستم که زیرا.  نشوند روبرو هم با رقیب دو

 خواهند نبرد میدان وارد ، دیگری کشتن قصد به

 . شد

 

 دم!  نداد امانم امیر شد تمام امتحاناتم که روزی

 نرفته قرارگاه به روز آن. بود منتظرم دانشگاه

 دیدنش با و کشد می را انتظارم نداشتم خبر. بود

.  شد سرازیر قلبم به خوشحالی و شادی دنیا دنیا

 آویزان گردنش از دانشگاه در جلو بود مانده کم

 خیلی چشم و بود داده تکیه اتومبیلش به.  شوم

 . بود ساخته خود ی خیره را ها

 



 تو.  نمیشه باورم!  من خدای وای امیر؟-

 اینجایی؟

 

 : بود گفته و بود خندیده صورت پهنای به او و

 می سیر دل یک وگرنه ، دانشگاهیم جلو حیف-

 ، تمام ی دوهفته دلتنگی که باال بپر!  چلوندمت

 ! من عشق کنه می سنگینی دلم رو

 

 . گرفتم جای اتومبیلش در شوقی چه با من و

 ؟ مگه کنیم چیکار خوایم می-

 



!  خودم دل تنگ!  خودمی پیش تمام روز سه-

 ! بگم من هرجور!  بگم من هرچی!  بگم من هرجا

 

 ! عزیزدلم اختیاری صاحب تو-

 

 : گفت و خندید

 ! رادان پدر ویالی شمال میریم-

 

 : گفتم خوشحالی با

 . گرفتی خوبی تصمیم چه!  امیر خوب چه واقعا؟-

 



 پنج عرض در رو ات ساک. خونتون ریم می-

 پدرت با خودم.  بیفتیم راه تا بندی می دقیقه

 . کردم هماهنگ

 

 یا افتن می راه ما با هم ها بچه!  عزیزم باشه-

 میان؟ دیرتر

 

 . نشاند پیشانی روی اخمی

 شمال بریم ها بچه با هربار و هربار نیست قرار-

 ! که

 

 : کردم نگاهش شگفتی با



 بریم؟ میخوایم نفری دو … یعنی-

 

 اون قیافتو!  ریم می نفری دو!  خوشگلم آره-

 کوچیکت دل تو عالم غم انگار که نکن جوری

 دست و باشم خوبی پسر دم می قول من.  اومده

 می دیگه اتاق یه توی شب حتی.  نکنم خطا پا از

 ناخنک زنمو خوشگل تن نکنم هوس تا خوابم

 شد؟ راحت ؟خیالت خوبه.  بزنم

 

 چطور تو حضور بی و تو بی! ؟ شود راحت خیالم

 پا از دست شود می!  امیر! ؟ شود راحت خیالم

 خوبی پسر روز سه این در شود می ؟ کنی خطا

 و مان نفری دو زیبای سفر برای دلم من ؟ نباشی



 از باشیم داشته توانیم می که هایی عاشقانه

 ! رود می غنج دارد االن همین

 

 ، امیر کنار بودن.  بودیم جاده در بعد ساعت یک

 به سفرم از قبل هم آن ، دونفره کوتاه سفر آن در

 می زمان آن در که بود اتفاقی بهترین ، هند

 همیشه او و.  بپیوندد وقوع به برایم توانست

 .  کرد می عملی و داد می تشخیص را ها بهترین

 

 را دستم مدت تمام.  کرد نمی ول را دستم امیر

.  فشرد می دستش در و بود گذاشته پایش روی

 را هایش عاشقانه. داد می من به زیبا حسی و

 مدام که خوردم می افسوس و.  داشتم دوست



 کارهای از و کرد می داری خویشتن داشت

 فاکتور ، دهد انجام برایم توانست می که قشنگی

 !  گرفت می

 

 ساعتی یک و نمودیم توقف ناهار برای راه بین

 یک سنتی تخت روی.  کردیم استراحت

 را سرش و بود کشیده دراز ، راهی بین رستوران

 موهای در هایم دست.  بود گذاشته پایم روی

 چشمانش.  لغزید می وار نوازش اش لخت و زیبا

.  بود لبانش روی محوی لبخند و بود بسته را

 چرخید می اش مردانه صورت اجزای روی نگاهم

 اسیر خود چنگ در مرا قلب عجیب چه مرد این. 

 نهایت بی و داشتنی دوست مرد همین.  بود کرده



 دیوانه چه و خواستمش می قدر چه من و!  عزیز

 ! پرستیدمش می وار

 

 و عمیق های نفس.  کرد نمی حرکتی هیچ

 اینکه برای.  بود خواب انگار. کشید می طوالنی

 نوازش لحظه یک ، نه یا هست خواب واقعا بدانم

 بی همانطور.  کردم متوقف موهایش در را دستانم

 : گفت بسته چشم با حرکت

 ! حیاتو شاهرگ این نکن قطع-

 

 کمی و گرفتم مشت در را موهایش و خندیدم ریز

 . شد فشرده صورتش.  دادم فشار

 ! ها بینی می بد!  دختر شیطونی نکن! آخ-



 

 ! بینم می بد چجوری ببینم بده نشون-

 

 ، غافلگیرانه و سریع حرکت یک در ناگهان

 از ریزی گاز و چرخاند من سمت به را سرش

 کشیدم جیغی چنان.  گرفت شکمم از لباس روی

 امیر.  ساختم خود متوجه را اطراف مردم تمام که

 در و نشست سرجایش و شد بلند سریع خیلی

 گفت بگیرد را اش خنده جلو توانست نمی حالیکه

: 

 من کنن می فک حاال!  دختر بردی آبرومونو-

 ! زدی جیغ اینجوری که کردم چیکارت

 



 بکنن  ممکنه فکری چه مگه!  گرفتی گازم خب-

 ؟

 

 دوخت چشمانم در را تخسش و شیطان چشمان

. 

 فکری چه میدادم نشونت وگرنه.  نمیشه حیف-

 .  خوشگله بکنن ممکنه

 

 باال را ابروهایش تای یک.  آوردم کش را لبهایم

 حالیکه در و داد تکیه تخت پشتی به کالفه و برد

 : گفت بود چشمانم میخ هنوز چشمانش



 ، خوشگلی اینهمه و کنی می دلبری برام اینهمه-

!  بزنم دست بهت تونم نمی اما!  هستی که زنمم

 ! آخه انصافه این خدا رو تو

 

 مرا حرف این با شاید کرد فکر لحظه یک بعد

 سریع خیلی همین برای.  است کرده ناراحت

 : گفت

 بریم؟ موافقی.  داره قشنگی جنگل پایین این-

 

 : گفتم و زدم لبخندی

 

 ! سردمه من.  برگردیم زود ولی!  بریم



 

 راهی و فشردم خود دور را ضخیمم بافت شال

 چشمه آب شر شر صدای دور از.  شدیم جنگل

.  شد خالی پایم زیر دیدم لحظه یک.  آمد می ای

 دستش دو روی و بود گرفته بغل مرا که بود امیر

 .  بود خوابانده

 

 ؟ امیر کنی می چیکار-

 

 بدون من که من جون نکن ممنوع رو یکی این-

 ! میرم می کردنت بغل

 



 :گفتم و خندیدم

 ! خب شی می خسته-

 

 خوام می چشمه اون خود تا من ؟! هه ؟ خسته-

 ! ببرمت همینجوری

 

 شاخه پر.  نیست صاف زمین پات جلو!  امیر نه-

 ! افتیما می دوتایی. ست چاله و درخت

 

 بود کشیده آغوش به مرا که طور همان و خندید

 دور را دستم.  گرفت پیش در را چشمه راه

 تر راحت را کارش تا بودم کرده حلقه گردنش



 شوم تر نزدیک او به شد می باعث این اما.  کنم

 ام زده یخ صورت روی را گرمش های نفس و

 دلم و دست که شد می باعث این. کنم احساس

 و لبهایش روی برود هرز نگاهم و بلرزد برایش

 سرمای این در هم او.  گردنش و صورت روی

 دو!  آورد نمی خود روی به و بود گرفته گر ، سرد

 و بود ندیده حسابی و درست مرا تمام ی هفته

 صدای.  است شده تنگ دلش چقدر دانستم می

 صدای. شنیدم می را قلبش ی شده تند تپش

 ! را اش شده تر تند های نفس

 باعث این و شد سر پایش زیر از سنگی ناگهان

 زمین به جنگل تند چندان نه شیب در هردو شد

 بازوهای او و کشیدم جیع ترس از من.  بیفتیم

 من دور وار حصار را اش قوی پاهای و را بزرگش



 قل بار چند از بعد.  نبینم آسیبی تا بود داده قرار

 انبوه میان در مسطحی نسبتا زمین روی ، خوردن

 اش سینه روی.  کردیم توقف ها بوته و درختان

 باز دورم از آرام را پاهایش و دستها.  بودم افتاده

 دست با اش سینه روی از را ام چانه و  کرد

 . آورد باال را صورتم کمی و گرفت

 نشد؟ چیزیت خوشگلم؟ خوبی-

 

 تو.  بودم تو بغل توی که من.  خوبم من ، نه-

 ؟ خوبی خودت

 



 زمرد با زاویه آن از را صورتم تمام حالیکه در

 گفت شمرده شمرده و خمارگونه بلعید می هایش

: 

 روم از اگه که … خوشگلی اونقدر االن!  پاییز-

 لقمه یه و بگیرم خودمو جلو تونم نمی نشی بلند

 . کنم می چپت ی

 

 خوبی اتفاق چه ؟ بگیرد را خود جلو توانست نمی

 االن پس!  خواستم نمی ؟ شدم می بلند باید! 

 می چقدر که گفتم می ؟ کردم می چکار باید

 ؟ کنم می طلب را هایش بوسه چقدر و خواهمش

 !  ماهان تو به لعنت که اَه!  شد نمی

 



 و!  حرص با!  اکراه با.  شدم بلند رویش از

 را دستش و شد بلند کمی.  کشیدم دراز کنارش

 چرخید من سمت به و داد قرار سرش  گاه تکیه

 .  نگریست مرا و

 ؟ کرده عصبی خانومیمو چی-

 

 آرام را پیشانیم روی موهای از ای تره دست با و

 آرام و شد خم کمی.  کردم نگاهش.  زد کنار

 . بوسید را دماغم نوک و پیشانیم روی

 ؟ پاییزم-

 

 ! جانم-



 

 می برپا رو عروسی بساط برگشتی هند از وقتی-

 ! دم نمی امونش دیگه.  کنم

 

 . کردم نگاهش زده شگفت

 ؟؟ دارم من … که مشکلی این با حتی … حتی-

 

 کنار وقتی!  عزیزم نداری مشکلی تو ؟ مشکل-

 باشه قرص کنارم بودنت به دلم وقتی ، باشیم هم

 دونه دونه هم با مشکالتو ی همه ، من به تو دل و

 یه زیر خوام می من.  خوشگلم کنیم می حل

 پیشم هرشب و روز هر خوام می.  باشیم سقف

 اولین میشم بیدار که صبح خوام می.  باشی



 می.  باشه تو خوشگل صورت بینم می که چیزی

 می.  برم خواب به تو قشنگ صدای با شب خوام

  برای هم با و بخورم غذا سفره یه سر تو با خوام

!  خودمون ی خونه تو.  بکشیم نقشه آیندمون

 نگرانش.  کنیم می یکاریش هم رو مساله اون

 ! نباش

 

!  بود مرد امیرم.  بود کرده پر را چشمانم اشک

 . بوسید را چشمانم!  مرد

 ده این تو!  بارونی اینجوری هاتو عسلی نبینم-

 و تاالر.  کنم می رو اولیه کارای نیستی که روز

 بیای تا.  کنم می ردیف رو چی همه و مهمونا



 خوام نمی دیگه من.  میدم انجام کاراشو بیشتر

 . کنیم صبر

 

 سریع و تند ای بوسه و بوسید را چشمانم دوباره

 اینکه برای بعد.  گذاشت تبسمم پر لبهای روی

 ، نکند پیشروی بیشتر تا بگیرد را خودش جلو

 : گفت و کرد بلندن قصد سریع

 تو شب بهتره.  بریم باید.  خانومی شو بلند-

 ! خوشگلم نباشیم جاده

 

 بلند شادی و خوشحالی از ماالمال دلی با من و

!  امیرم عروس!  شوم عروس بود قرار.  شدم



 چه دیگر!  دنیا این در داشتم آرزویی چه دیگر

 ! این جز خدا از خواستم می

 

 زدن سر و گذار و گشت کلی از بعد که بود شب

.  رسیدیم ویال به ، دریا لب و سنتی بازارچه به

 خانمش.  کرد باز برایمان را در ویال سرایدار

 امیر که ببیند تدارک شام برایمان داشت قصد

 ناهار برای حتی و ایم خورده شام ما گفت علی

 خاطر بهمین و نیستیم ویال هم فردا وشام

 قبل از سرایدار.  نیندازند زحمت به را خودشان

 و گرم ویال فضای و بود کرده روشن را شومینه

 را جدایمان های اتاق اینکه از بعد.  بود مطبوع

 بساط امیر کردیم لباس تعویض و انتخاب



 را تلویزیون و ساخت برپا شومینه جلو را تنقالت

 کردم آماده را چایی سات و سور منم. کرد روشن

 شدیم شب آخر استراحت و فیلم دیدن مشغول و

. 

 

 در شدید بارون یه امشب گمونم. گرفته هوا-

 می برق و رعد مدام هم شب سر از. داریم پیش

 . زنه

 

.  بودم داده تکیه او به و نشسته کاناپه روی

 شانه دور دستانش

 

 . داشتم قرار بازویش پناه در من و بود هایم 



 

 ! امیرم-

 

 ! دلم جان-

 

 باشه؟ چجوری عروسم لباس مدل بنظرت-

 

 ! عزیزم میاد بهت باشه هرجور-

 

 . دارم دوست دکلته-

 

 : گفت موشکافانه شدو خیز نیم کمی



 مارال عروسی تو که قرمزه لباس اون مثل-

 ! پاییز نه ؟ بودی پوشیده

 

 . بگیریم عروسی مختلط خوایم نمی که ما!  امیر-

 

 تو اصال.  بگیریم مختلط نمیخوایم عزیزم نه-

.  باشه مختلط عروسی نیست رسم ما ی خانواده

 لباسِ!  خواد نمی دلم من بازم وجود این با اما

 اون و میندازه کذایی شب اون یاد منو اونجوری

 ! اهلل اال اله ال … و مرتیکه

 

 . داشت اخم صورتش.  کردم نگاهش



 ! امیر داری دوست چجوری تو خب-

 

 تو.  خوشگلم دونم نمی رو ها مدل اسم که من-

 . دارم دوست رو کدوم بگم بهت تا بده نشونم

 

 برای که را عروس لباس مدل چند موبایلم در

 آن.  داشتم هنوز بودیم کرده دانلود مارال عروسی

 . دادم نشانش را ها

 ! پاییز قشنگه این-

 

 دامنی و توری ای یقه و آستین با بود زیبا لباسی

 .دار پف



 !؟ امیر نمیشد تر پوشیده این از-

 

 هم خوشگل ؟ نیست مگه ، مدله یه اینم خب-

 نمی فکر.  میاد هم تو خوشگل اندام به.  هست

 ایرادی بتونه کسی هم ما فامیالی و فک تو کنم

 . کنه پیدا توش

 

 موهای این هرچند کنم؟ درست چجوری موهامو-

 .  کرد کاریش نمیشه خیلی رو کوتاه

 

 به آرایشگر!   گم می بهت دارم ، پاییزم ببین-

 کنه عوضشون کنه کوتاهشون بزنه دست موهات



 رو آرایشگاهشو!  اون و دونم می من ، بزنه رنگ ،

 ! کنم می خراب سرش

 

 بیشتر را خودم بعد.  زدم مسرت سر از لبخندی

 : گفتم و کردم جا بازویش میان در

 ؟ رقصی می باهام عروسیم شب!  امیر-

 

 . رفت هم در هایش اخم

 

 ؟ خب کردی اخم چرا-

 



 خر کره عوضی الدنگ ی مرتیکه اون به یادم-

!  پاییز وای.  رقصید می باهات شب اون که افتاد

 گردنشو و شم بلند خواستم می!  نمیدونی تو

 های خاطره بدترین از یکی رقص اون.  بشکونم

 ازم داشتی ممکن شکل بدترین به.  بود زندگیم

 ! گرفتی می انتقام

 

 : گفتم و آوردم کش را هایم لب

 می دیوونه داشتم من و بودی شیدا با تو خب-

 ! شدم

 

 : گفت و کرد خم را سرش کمی



 می!  دیگه اینجوری لباتو نکن!  ببینمت هی-

 ! خورمشا می.  نمیارم طاقت که دونی

 

 : گفتم معترضانه و گزیدم لب

 !! امیر-

 

 : خندید

 ! دلم جوون-

 

 رقصی؟ می باهام بگو-

 

 ! نه مردم جلو.  عزیزم آره خودمون خلوت تو-



 

 نگفته بهم وقت هیچ برقصی؟ بلدی تو یعنی-

 ! بودی

 

 ! خانومی کنم نمی رو برات دفعه یه که رو همه-

 

 هنوز برق و رعد و بود شده شروع باران بارش

 کم کم که بود شب نصف دو ساعت.  داشت ادامه

 اتاق به و گفته بخیر شب.  کردیم خوابیدن عزم

 نمی را این من.  رفتیم خود ی جداگانه های

 تر راحت اینگونه بود گفته امیر چون اما ، خواستم

 مخالفتی هم من  ، بماند سرحرفش میتواند

 اما بودم کشیده دراز بود ساعتی نیم!  بودم نکرده



 صدای.  برد نمی خوابم بودم خسته اینکه با

 می مرا و بود شده علت بر مزید هم آسمان غرش

 روشن را آسمان برقی چنان لحظه یک.  ترساند

 جا از قلبم که پیچید غرشی چنان صدای و کرد

 به ترس دیگر حاال.  تپید شدت به و شد کنده

 از. بخوابم تنهایی ترسیدم می.  بود آمده سراغم

 دهم قرار معذوریت در را امیر خواستم نمی طرفی

 از و کرد جزم را عزمم دوم سهمناک غرش اما. 

 نیمه را در.  رفتم امیر اتاق به و پریدم بیرون اتاق

.  زدم صدایش و شدم وارد آرام.  بود گذاشته باز

 منظمش و عمیق های نفس صدای.  نداد جواب

 صدا بی و آرام.  داد می خوابیدنش از نشان

 خزیدم لحافش زیر او از فاصله با تخت ی گوشه



 به کردم می فکر که چیزی از زودتر خیلی اینبار و

 . رفتم خواب

 

 

**** 

 

 

 امیرعلی

 

 



 می بلند باید.  شدم بیدار خواب از رعد صدای با

 این از که نکند.  زدم می سر پاییز به و شدم

 ! باشد ترسیده صداها

 

 و کوچک موجودی حضور که شوم بلند خواستم

.  کردم احساس لحاف زیر را داشتنی دوست

.  بود خوابیده آرام.  زدم کنار را لحاف کمی

.  بست نقش لبانم بر لبخندی که بود ناخودآگاه

 و کشیدم باال را خود کمی.  کردم روشن را آباژور

 کامل را لحاف.  دادم تکیه تخت تاج به را سرم

 سرم پشت به را دستانم.  زدم کنار پاییز روی از

 دوباره!  سیر دل یک.  کردم نگاهش و دادم تکیه

 همان. بود پوشیده را اش عروسکی لباس آن



 دلم چقدر داند می خدا فقط.  کیتی تاپ و شرتک

.  بود بازوهایم میان و من کنار االن خواست می

 حکمتی چه دانم نمی!  من از دور اما. بود همسرم

 پاییز به کمی اینکه محض به که بود آن در

 او اتفاقی ، ای مساله ، دلیلی باز شدم می نزدیک

 می را بودنش نزدیک.  کرد می دور من از را

 ، دیوانگی و شیدایی و واله اوج در و چشیدم

 چه!  من بیچاره.  شد می دور من از دوباره

 . داشتم می باید تحملی

 

 چند!  اش همیشگی عادت به.  بود خوابیده دمر

 برای ، نخوابد اینگونه بودم گفته او به بار

 بخوابد پهلو به بودم گفته. نیست خوب سالمتش



 می دراز کمر یا پهلو به آغوشم در وقتی حتی اما. 

 شدم می متوجه آن یک ، برد می خوابش و کشید

 . است شده دمر که

 

 کمی بعد.  کند ناز را موهایش روی رفت دستم

.  کرد نوازش را کوچکش سر و کرد روی پیش

 ک را دستم … و گونه و پیشانی بعد

 

 که.  بخوابد من پیش نباید بودم گفته.  شیدم

 ! نیست من با دلم و دست اختیار دیگر

 

 کشش و میل برخالف و برداشتم را پتو و بالش

 تر طرف آن سانت چند که دختری به نهایتم بی



 و دین که بود همان قضا بر دست و بود خوابیده

 زمین روی تخت کنار ، کرد می رو و زیر را دنیایم

 حضورش موقت بطور بتوانم بلکه تا کشیدم دراز

 می مگر حاال اما.  بخوابم و کنم فراموش را

!  قشنگمان خاطرات مرور و هایش فکر گذاشتند

 شدم ور آن ور این و زدم غلت سرجایم قدر آن

 برای پایان بی جدال این از کالفه سر آخر که

. بود زده سپیده.  برخاستم جایم از ، خوابیدن

 حمام از وقتی.  رفتم حمام به و برداشتم را حوله

 هنوز اما و بود شده بیدار تازه شدم خارج

 خوابی هایش چشم.  بود کشیده دراز سرجایش

 می کف از طاقت و لرزاند می دل که جوری.  بود

 . برد

 



 ! سالم-

 

 شدی؟ بیدار.  خوشگلم سالم-

 

 غرش صدای.  ببخشید.  کردم زابراهت دیشب-

 . ترسوند منو ، آسمون

 

 پاشو دیگه حاال.  عزیزم اومدی کردی خوب-

 نون رم می من تا!  بسه خواب!  خوب دختر

 یه خوام می که شو بلند هم تو بگیرم تازه سنگک

 . کنم درست برات عالی ی صبحونه

 



.  بخوابم دیگه ی دقیقه پنج فقط بذار!  نه وای-

 ! چسبه می خواب فقط سرما این تو

 

 . بود گرفته ام خنده.  چپاند پتو زیر را خود و

 ! برمیگردم وقتی تا فقط ولی!  باشه-

 

 :آمد می صدایش پتو زیر از

 ! باشه باشه-

 

 و گرفتم سنگک نان بعد.  کردم روی پیاده کمی

 بود نیامده بیرون اتاق از هنوز.  بازگشتم ویال به

 وارد!  خانوم خواب خوش بود خواب هنوز حتما.



 و کشیدم بیرون تن از را سوییشرتم و شدم اتاق

 تخت روی پاییز.  کردم تن به نازکی پوش تک

 دوش آب صدای و بود باز نیمه حمام درِ.  نبود

 حاال و گرفت می دوش پاییز.  آمد می حمام

 سیگنال قلبم به هم سر پشت داشت مغزم

 مجددا ام مردانه های حس و کرد  می ارسال

 تر تند کمی حاال قلبم.  شدند می بیدار داشتند

 را او دلم!  بود شده تر تند کمی نفسم و.  تپید می

 این و خواست می دلچسب صبح این در

 آن زیر را تنش گرمای دلم.  بود انکارناشدنی

 خود توانستم نمی و خواست می گرم آب دوش

 بیشتر مرا االنش وضعیت تصور.  بزنم گول را

 حمام در سمت به قدمی!  میداد قرار تاثیر تحت

 به.  بودم درگیر خودم با شدت به.  برداشتم



 می کوب لگد را خواستنم و میخواستمش شدت

 چشم.  بودم کرده را هوایش شدت به!  کردم

 دندان!  فشردم هم روی لب!  فشردم هم روی

 همسرم.  نداشت ای فایده!  فشردم هم روی

!  ام عقدی و رسمی و قانونی و شرعی همسر. بود

 تحمل میتوانستم چقدر آخر!  بود خدایی حالل

 ! باشمش نداشته و کنم داری خویشتن و کنم

 کمی و نشست حمام در ی دستگیره روی دستم

 .  کردم باز را در

 

.  بودم داده قول پاییز به من!  توانستم نمی!  نه

.  کردم می داری خویشتن و بودم می خوددار باید

 می له پا زیر را ام مردانه های حس تمام باید



 نمی.  کنم اذیت را پاییز خواستم نمی.  کردم

 ، ام مردانه های خودخواهی خاطر به خواستم

 کنم حل را معما وقتی تا نه حداقل.  بکشد عذاب

 ی پاره او! ؟ چیست واقعا انکارش دلیل بدانم و

 ! بود من وفادار همسر. بود تنم

 فرار اتاق از تا برگشتم را آمده مسیر سرعت به

 ! نشوم قلبم فرمان مغلوب  و کنم

 

 ! امیر-

 

 نه.  زد می صدایم حمام در پشت از که بود پاییز

 را خود سختی به حاال من!  نه االن!  پاییزم



 و بکنم دل زیباییهایت و تو از که ام کرده راضی

 .  کنم فرار

 

 ! امیر-

 

 ! قشنگت صدای فدای به جانم!  دلم جان

 

 کرده قایم در پشت را تمامش!  کردم نگاهش

 از آب.  بود بیرون در پشت از سرش فقط و بود

 قلب این!  نه که گمانم به. کرد می چکه موهایش

!  شد می آب و ریخت می چکه چکه که بود من

 حال آن در دیدنش از کرد می سقوط داشت قلبم

 همراه به را خودم باید.  کردم می فرار باید! 



 داشتم برمی ام برانگیخته و مردانه تمایالت تمام

 . کردم می فرار اتاق آن از و

 ! پاییز برم باید … من-

 

 : گفت خمارش صدای همان با

 یخ میدی؟ من به رو حوله فقط.  عزیزم باشه-

 ! آخه زدم

 

 .  گشتم اش حوله دنبال به اتاق در سراسیمه

 . جانم تخت روی گذاشتمش-

 



 دار نگه بعد برای را جمالت این!  پاییز خدا رو تو

 سرجایش و درآمده خرابی از من حال که بعد! 

 از دست ام مردانه های حس که بعد!  برگشته

 می که بعد!  است کرده رهایم و برداشته سرم

 . کنم داری خویشتن بیشتر کمی توانم

 

 کردی؟ پیداش  گلم-

 

 و دل دارم! ؟ کجاست لعنتی ی حوله این پس

 چکه حال در آب قطرات زیر میدهم فنا به را دینم

 .. اش گرفته و نرم صدای تُن زیر!  موهایش از
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 و دل دارم! ؟ کجاست لعنتی ی حوله این پس

 چکه حال در آب قطرات زیر میدهم فنا به را دینم

 ! اش گرفته و نرم صدای تُن زیر!  موهایش از



 

 ! جان امیر زمین افتاده تخت ی گوشه از شاید-

 

 فدای جانم.  هایت خوشگلی فدای به جانم

 . صدایت

 . کردم پیدایش باالخره که آخ

 

 .عزیزم بیا-

 

 سرش بر عالوه حاال. گرفتم برایش را حوله

 کشیده بیرون دفاعی سنگر آن از هم را دستش

 که من و.  بگیرد را حوله تا بود کرده دراز و بود



 می شکستم داشت قلبم و عقل پایان بی جدال

 و دستان به خیره ، کرد می نابودم و داد

 از ذهنم که زیبایی فانتزی هزاران بازوهایش

 به را ساخت می خود برای هایش خوشگلی

 . گرفتم می نادیده سختی

 

 .  شد خسته دستم!  امیر دیگه بدش-

 

 تا بودم کرده تالش اینهمه اینکه از بعد حاال من

 نمی جلو دستم ، کنم فرار بعدش و بیایم را حوله

 سر همان با پاییز. داد نمی او به را حوله و رفت

 دخترک.  کرد می نگاهم تعجب با شده خم

 کف از طاقت داشتم باز.  کند چه بود مانده بیچاره



 کالفه و عصبی.  دادم می عذاب را او و دادم می

 اتاق از سرعت به و گذاشتم دستش روی را حوله

 . شدم خارج

 با و ماشین بدون.  زدم خیابان به زار حال آن با

 آنقدر اما. کوتاه آستین نازک تیشرت همان

 نمی احساس را سرما که بود گرفته گر وجودم

 و اقبال و شانس به فرستادم لعنتی.  کردم

 از نمیدانستم.  بود گرفته بدجور حالم!  سرنوشت

 هیچ وسط این. باشم عصبانی کسی چه دست

 کردم می تحمل باید.  نداشت تقصیری کس

 چقدر و.  نبود ای چاره.  کردم می صبر باید.

 اینهمه از بعد هم آن.  بود سخت کردن تحمل

 ! دوری و فراق درد سال



 

 از و خیس باران از حسابی برگشتم خانه به وقتی

 سختی سرمای بودم مطمئن.  بودم چاییده سرما

 با. بود منتظرم شومینه کنار پاییز.  خورم می

 . آمد سمتم به سراسیمه دیدنم

 

 نبرده گوشیتم.  شدم نگرانت.  امیر بودی کجا-

 مگه بیرون؟ رفتی لباس این با وای ای.  بودی

 ! تو کنی خودکشی خوای می

 

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 . گذاشتم خبرت بی عزیزم ببخش-



 

 امیر کن عوض لباستو و کن خشک خودتو برو-

 یه برات االن برو.  خوری می سرما باش زود

 . میارم داغ شیر لیوان

 

 و سوخت می گلویم.  کردم عمل اش توصیه به

 کمی لباس تعویض از بعد.  بود گرفته گر بدنم

 . آمد اتاق به داغ شیر لیوان یک با. کشیدم دراز

 . بخور اینو شو بلند ؟ امیرم-

 

 . کشیدم سر ته تا را شیر و شدم بلند

 



 ! چسبید خیلی ممنونم-

 

 ؟ اینجا بیارم رو صبحانه خوای می-

 

 تو.  خوابم می کم یک.  پاییز خورم نمی من-

 . ها نمونی من منتظر.  بخور

 

 و سرما این و نازک تیشرت آن.  نداشتم توان

 باشه".  کشیدم دراز.  بود کرده را خود کار باران

 چراغ. کشید رویم را پتو و گفت غمگینی "عزیزم

 . رفت بیرون اتاق از و کرد خاموش را

 



!  روز یا بود شب اصال. بود گذشته چقدر دانم نمی

 می هذیان انگار و دیدم می پریشان های خواب

 و کردم احساس پیشانیم روی را دستش.  گفتم

 : گفت می که نگرانش صدای

 حاال.  امیر سوزی می تب توی داری!  وای ای-

 ؟ کنم چیکار من

 

 . گذاشت پیشانیم روی که خیسی ی پارچه و

 

 کنم؟ چیکار!  خدایا وای. امیر نمیشی خنک-

 

 : گفتم می هذیان داشتم



 ! دختر تنگه برات دلم ؟ پاییزم-

 

 ! پیشتم. امیر همینجام من-

 

 … بری نکنه … کجایی پاییز … پاییزم-

 

 . بود زده حلقه چشمانش در اشک

 ؟ کنم چیکار بگو.  کن باز چشماتو ، پاشو ؟ امیر-

 

 ببخش.  پاییز ببخش منو.  پیشم بمون فقط تو-

 نمی… من.  دم می عذابت و کنم می اذیتت

 ! خوشگلم شی اذیت تو خوام



 

 . آمد دوباره و رفت دقیقه چند

.  کردم ولرم آب پر رو وان … امیرم … امیر-

 آتیش ی کوره مثل بدنت.  بشی خنک باید.  پاشو

 . شده

 

 روی مرا ظریفش و نحیف دستان آن با بزور

 نمی حتی که بودم حال بی آنقدر.  نشاند تخت

 تالش با را تیشرتم.  کنم بلند را خودم توانستم

 را ام خانگی شلوار و. کشید بیرون تنم از فراوان

 هم حال همان در.  آورد در پایم از همینطور هم

 . ببینم را اش انداخته گل های گونه توانستم می

 



 بری باید.  بیارم در لباساتو باید.  امیر ببخشید-

 زود. شه کم بدنت حرارت تا بکشی دراز آب تو

 ! بجنب.  نشده سرد آب تا باش

 

 به خواست و انداخت گردنش دور را بازویم و

 خودم.  رسید نمی زورش اما. کند بلند مرا سختی

 . شدم بلند و کندم تخت از سختی به را

 !  بیا ، دل عزیز بیا. خوب پسر افرین-

 

 تازگی را جانم ولرم آب.  خواباند وان در مرا آرام

 .  بخشید

 موهات باشه حواست.  بمونی تو اون نباید زیاد-

 ! نشه خیس



 

 را خیس پارچه همزمان و بود نشسته وان ی لبه

 گویانه هذیان همچنان.  میگذاشت پیشانیم روی

 : گفتم باز نیمه چشمانی با و

!  دونی نمی ؟ پاییز دارم دوستت چقدر دونی می-

 ! دونی نمی

 

 تا و کشیدم اش گونه روی را انگشتم بعد

 متوقف اش یقه ابتدای در و دادم ادامه گردنش

 . ساختم

 دلم که.  پاییز منن های ممنوعه … اینا-

 … میشه اینجوری چرا دونم نمی.  هالکشونه

 هم با حسابی و درست تو و من که نمیشه چرا



 تموم دلم روی های حسرت چرا … باشیم

 نمی … نمیشه

 

 داره جنگ سر من با اینقدر چرا سرنوشت دونم

 خوشبخت به راضی باز سال اینهمه از بعد که

!  دختر دونی نمی تو پاییز وای.  نیست شدنم

 بسته دستم … و خوامت می چقدر دونی نمی

 ! عاشقتم چقدر دونی نمی!  است

 

 چشم اینکه از قبل و نشست پهلویش روی دستم

 از اشکی قطره که دیدم بیفتد هم روی هایم

 هزاران میان وان آب توی و خورد سر چشمانش

 ! شد گم دیگر ی قطره



 

 همانطور و آورد بیرون آب از سختی به مرا

 . کرد خشک حوله با را بدنم ایستاده

 می من.  کنی عوص خودت لباستو باید!  امیر-

 یه نیفتی.  بکن رو ات سعی خدا رو تو.  بیرون رم

 ! وقت

 

 اما ، بود آورده پایین را بدنم تب کمی ولرم آب

 و کردم عوض را لباسم.  بودم حال بی هنوز

 خارج حمام از آرام و.  پوشیدم را ام راحتی شلوار

 . بکشم دراز کرد کمکم.  شدم

 



 شینه می سرما دوباره. امیر نپوشیدی بلوزتو چرا-

 ! تنت رو

 

 کنم می خفگی احساس خواب موقع.  خوام نمی-

 ! که دونی می. 

 

 تر آرام کمی.  کشید رویم را پتو و خواباند مرا

 ! بود کاسته استرسش از و بود شده

 

 میرم.  شدی تر خنک کم یک شکر رو خدا-

 کیفم تو کنم می فکر. عزیزم بیارم قرص برات

 . باشم داشته



 

 آب لیوان یک و قرص با.  بازگشت سریع و رفت

 . داد خوردم به را آن و کرد خیز نیم مرا. 

 یه رم می.  عزیزم بخواب و بکش دراز حاال-

 . بذارم برات قوی و خوشمزه سوپ

 

 . گرفتم را دستش مچ

 نری؟ میشه-

 

 ام دیوانه عسلی درشت چشمان آن. کرد نگاهم

 . کرد می

 . بیدارم وقتی تا فقط بکشی؟ دراز پیشم میشه-



 

 و زد لبخندی. کرد سستش کالمم لحن التماس

 با.  شدم شریک او با را پتو.  کشید دراز کنارم

.  داشتم آرامش حاال.  ایمنی ی فاصله رعایت

 اتاق در نفسش که حاال. بود تر قرص دلم حاال

 بدن. بود کشیده دراز کنارم خودش و بود پخش

 هم روی چشمانم شد می باعث قرص اثر و داغم

 قشنگ لحظات این خواستم نمی من و. بیفتد

 چشمانم بزور.  دهم دست از را کنارش در بودن

 طالیی موهای انگشتانم.  بودم داشته نگه باز را

 و دستم در دیگرش دست و نوردید می در را اش

 دیگر. بود شدن نوازش حال در ام سینه روی

 مقاومت دارو تاثیر و خواب مقابل در توانستم نمی

 کمی هنوز اما.  افتاد هم روی هایم چشم و کنم



 سر انگار.  آمد تر نزدیک انگار.  بودم هوشیار

 را هایم چشم توانستم نمی.  گذاشت بازویم روی

 لحظاتی آخرین در و.  کنم تماشایش و کنم باز

 احساس ، ربود می خود در مرا داشت خواب که

 و سینه و بازو روی نرم هایی بوسه کردم

 که هایی بوسه.  شود می کاشته ام سرشانه

 و شیرین قدر آن و رسید می گردنم به داشت

.  بود آورده لبانم به محو لبخندی که بود دلچسب

 عاشقانه خیال ی زاییده یا بود واقعیت نمیدانم که

 ! من ی

 

 و گرم هنوز بدنم. بود ظهر لنگ ، شدم که بیدار

 از.  بودم بهتر کمی!  صبح مثل نه اما ، بود کوفته



 می چه و بود کجا پاییز دانم نمی.  برخاستم جایم

 سر اتاقش به و شستم را صورتم و دست.  کرد

 . شدم پایین ی طبقه راهی.  نبود آنجا.  زدم

 

 ؟ کجایی پاییز ؟ پاییز-

 

 . آشپزخونه تو  امیر اینجام-

 

 روبرو جالبی ی صحنه با رفتم آشپزخانه به وقتی

 روی را پایش یک که دیدم را پاییز.  شدم می

 ی لبه را دیگر پای و بود گذاشته صندلی ی دسته

 . بود آویزان سقف المپ از و کابینت



 

 ! دختر تو کنی می چیکار-

 

 بود سوخته المپه.  امیر اومدی شکر رو خدا وای-

 نو المپ کابینت تو.  تاریکه نداره پنجره اینجام ،

 گیر اینجوری ، کنم عوضش اومدم. کردم پیدا

 ! پایین بیام ترسم می حاال.  کردم

 

 . کردم بغلش و گرفتم کمر از را او

 ؟ نزدی صدام چرا!  دختر تو دست از-

 



 داغی هنوزم!  بودی مریض.  خب نیومد دلم-

 .امیر

 

 حاال.  بود بغلم و بودم گرفته را او کمر از همانطور

 .  بگذارد زمین را او آمد می دلش کسی چه

 

.  مردونست اینکارا!  خانوم زدی می صدام باید-

 کردم؟ می چیکار من میافتادی

 

 کابینت روی را او و کردنش بغل از کندم دل

 . نشاندم



 داری خوردن برای چیزی!  پاییز گرسنمه خیلی-

 ؟

 

 برات کن صبر. کردم درست خوشمزه سوپ یه-

 .بیارم

 

 . میارم جفتمون برای من.  بشین تو نه-

 

 کنارش و ریختم جداگانه های کاسه در را سوپ

 روی چهارزانو او حاال. گذاشتم کابینت روی

 . بودم ایستاده کنارش من و بود نشسته کابینت

 



 ! شده خوشمزه خیلی-

 

 ! عزیزم جونت نوش-

 

 به گردش برای را پاییز اما بودم حال بی اینکه با

 اطراف روستاهای از یکی به.  بردم شهر از خارج

 احوالی و حال و زدیم ساناز به هم سری. رفتیم

 انگار.  بود ماهان شبیه عجیب پسرش.  کردیم

 او اینکه در پدرش است قرار دانست می خدا

 اورا اینقدر که ، کند شک هست اش واقعی پسر

 است مدتی گفت می ساناز.  بود افریده پدر شبیه

 می و دارد تهوع حالت مدام.  گیرد می گُر باراد

 قرمز های دانه بدنش روی و.  بیاورد باال خواهد



 گفت می.  بود نگران خیلی.  گردد می پدیدار

 خاصی چیز و داده انجام را اولیه آزمایشات

 آزمایشات انجام برای اما ، است نشده مشخص

 لداری را او.  بیاید تهران به که است قرار تکمیلی

.  دهد اطالع آمد تهران به وقتی خواستیم و دادیم

 چه کمکی هر انجام از که دادیم اطمینان او به

 . کرد نخواهیم کوتاهی غیرمادی چه و مادی

 

 حساب پاییز بازگشت موقع

 

 بود رفته فرو درخود ی



 سرنوشتشان و پسرش و ساناز به دانستم می

 ی آینده  و سالمت نگران میدانم.  کرد  می فکر

 . بود معصوم طفل این

 

 ؟ کنی می فکر چی به ؟ پاییزم-

 

 پسرش از ماهان جوری یه شد می کاش!  امیر-

. کرد می قبول سرپرستیشو و شد می خبردار

 ، بشه بزرگ پدر بدون اینجوری بچه این نمیشه

 داره مشکالت از حجمی چه با تنهایی ساناز ببین

 زنده پدرش درحالیکه.  کنه می نرم پنجه و دست

.  بخدا دارن گناه باراد هم و ساناز هم.  سالمته و

 اگه شاید. بپذیره اونو دیگه االن ماهان شاید



 ، داره خوشگلی و ناز پسر چه ببینه اگه. ببینتش

 با وسط از که سیبیه یه مثل پسرش ببینه اگه

 ! بیفته دلش به مهرش ، کردن نصف خودش

 

 . کنه قبول ساناز که اینه مهم!  پاییز بگم چی-

 

 ! نمیشه راضی رقمه هیچ اونم که!  درسته-

 

.  کنم می صحبت باهاش بعدی دیدار توی-

 می حمایت ازش قانونی لحاظ از گم می بهش

 خودشو بتونه تر راحت اینجوری شاید.  کنم

 . کنه راضی



 

  شب دوازده حدود و کردیم صرف بیرون را شام

 . بازگشتیم خانه به

 ؟ پاییز میاد خوابت-

 

 ! اصال نه-

 

 تراس؟ روی بریم موافقی-

 

 : گفت حصر و حد بی شوقی با

 ! عالیه آره-

 



 و چایی بساط و کردیم پهن تراس کف رواندازی

.  بود نشسته کنارم.  ساختیم برپا را کیک

 به و بود کرده حلقه زانوهایش دور را بازوهایش

 انگار نه انگار و بود صاف صاف که آسمانی

 . نگریست می بارید می گونه آن دیشب

 

 ویال این به من نبودی وقتی دونی می!  امیر-

 دونستم نمی که بود تنگت دلم قدر اون ؟ اومدم

 به گفتم!  کرد نمی آرومم هیچی.  کنم چیکار

 خاطره ازش و رفتیم و زدیم سر هم با که جاهایی

!  کنه آرومم کمی که شاید.  بزنم سر داریم

 ! تراس این روی.  اینجا اومدم خاطر بهمین

 



 مقاومتی هیچ.  کردم حلقه اش شانه دور را دستم

 رفتارش کردم می فکر همیشه چرا.  نکرد

 در که هست سختی و سنگین حرف آن برخالف

 !؟ گفت فرودگاه

 

 ای بوسه همون یاد ، اینجا اومدم که روزی اون-

 و!  امیر گذاشتی نصیب بی ازش منو که افتادم

 تو اینکه از کشیدم خجالت چقدر من شب اون

 . کنی فکر چی من راجب ممکنه

 

 نزدیک و کردم نزدیک صورتش به را سرم

 : گفتم گوشش

 



 نکردم بدی فکر هیچ هیچوقت تو راجب من-

 رو ها العمل عکس ترین منطقی تو!  عزیزم

 اون به داری کردی می فکر چون. میدادی نشون

 تر پاک گل از تو چون!  کنی می خیانت مرتیکه

 بهت ممکن شکل بدترین به اون!  عزیزم بودی

 به مدت تمام که شد نمی باورم و کرد می خیانت

 اونم!  کردی می سرزنش خودتو تو ، اون جای

 ! نکرده گناه بخاطر

 

 :گفتم و گذاشتم اش چانه زیر را انگشتم بعد

 از بعد ، روز اون نگفتی بهم هیچوقت ؟ پاییزم-

 شد چی شد؟ چی ، برد بیمارستان از رو تو اینکه

 ؟ بری مشاوره جلسات اون به کردی قبول تو که



 

 : گفت غمگین و ناراحت لحنی با

 شک تو و من رابطه به که ماهان … روز اون-

 ؟ بوسیدی رو من… تاحاال پرسید ازم بود کرده

 دستش پشت با ، فهمید وقتی بعدش … بعدش

!  خیانتم بابت کرد تحقیرم و دهنم توی زد محکم

 این از و بخشه می منو درصورتی گفت بهم و

 گوش حرفاش به که کنه می پوشی چشم خیانت

.  بردارم روابطمون بهبود سمت به قدمی و بدم

 هیچوقت نمیذاره نکنم اینکارو اگه … اگه گفت

!  کشور از خارج ببره منو خواست می!  ببینمت

 گوش حرفاش به تو از شدن دور ترس از هم من

 ! دادم



 

 . فشردم می هم روی را هایم دندان حرص از

 

 بود حقش!  روانی خر کره!  کثافت ی مرتیکه-

 فطرت پست کردم می حلقش توی گیتارشو اون

 کنم قلم دستاشو تا گفتی می بهم باید!   ابله

 اجازه خودش به خورده گُه!  شعورو بی عوضی

 چرا!  پفیوز ی مرتیکه کنه بلند تو روی دست داده

 بزنمش جوری تا گفتی می باید!  پاییز نگفتی بهم

 ! بده سگ صدای ، خوندن آواز جای به که

 

 تموم روزا اون شکر رو خدا!  امیر شو خیال بی-

 ! عزیزم پیشتم االن شکر رو خدا!  شد



 

 برویش لبخندی و دادم بیرون را حرصم پر نفس

 و دادم جا بازوهایم حصار در بیشتر را او.  زدم

 می نگاهم.  پیچیدم خودمان دور را دونفره پتوی

 . کرد

 

 ؟ خانومیم چیه-

 

 ! امیر میرم می بری دوباره اگه-

 

 کن دور خودت از رو ترس این خدا رو تو-

 ! جا هیچ.  رم نمی جا هیچ من!  خوشگلم



 

!  لبهایش!  کاشتم پیشانیش روی ای بوسه و

!  بود برانگیز هوس و باز نیمه!  لبهایش وای

 عقب هم او.  بود مانده خیره لبهایش روی نگاهم

 عاشقانه ی خلسه این از مرا و کرد نمی گرد

 : گفتم باخودم.  کشید نمی بیرون

 

 خیلی.  لبش ی گوشه فقط. بار یک همین فقط"

 ".  سریع و تند

 

 مثل پاییز بوسیدن.  بوسیدم را  لبش ی گوشه و

 قطع که بود بدنم به ولتی هزار برق شدن وصل

 تمامی هم من های بوسه ، حاال و.  شد نمی



 و.  کردم باران بوسه را صورتش تمام.  نداشت

 . کرد نمی مخالفتی هیچ او

 و زدم کنار را پتو که نبود خودم دست دیگر حاال

 روی آرام را او و گرفتم را گردنش و زانوها زیر

 دیگر. زدم خیمه رویش و خواباندم زیرانداز

 بوسه را زیبایش تن تمام وقتی نبود خودم دست

 را لبهایش.  کردم می لمس وار نوازش و زدم می

 که بود آتشین و داغ آنقدر ، کشیدم نوش به که

 کشید می آتش به را وجودم ، شب سرمای آن در

 یقه بر نشست دستم و بردم گریبانش در سر. 

 

 و!  کرد خانه همانجا لبهایم آن از بعد و!  بازش ی

 ، خمارش های نفس صدای ، آرامش آه صدای



 سرم از هوش ، اش دلبرانه های تابی بی صدای

 ! برد می

 ! بوسیدم تر وار دیوانه و

 ! تر عاشق و

 ! تر مجنون و شیداتر و

 تمام!  بوییدنش و بوسیدن از شدم نمی سیر من

 گریبانش و گردن تمام ، را لبهایش ، را صورتش

 امانم بی های بوسه درگیر را بدنش تمام!  را

 نمی را لباس و حایل این دلم.  بودم کرده

 دلم!  خواست نمی را دوری این دلم!  خواست

 بی شب آن.  میخواست دیگر چیزهای خیلی

 هیچ ، رضایتی عدم هیچ و.  کردم می عمل پرواتر

 می قسم!  دیدم نمی او از نخواستنی و نارضایتی



 کاسه بودم مطمئن.  بودند کرده مجبورش خورم

 شده چیزی دانستم می.  هست کاسه نیم زیر ای

 داغ تن این که وگرنه!  است کرده تهدید کسی و

 جز ، خمار و تابانه بی های آه این و ، حرارت پر و

 دیگری چیز هیچ گویای ، خواستن و لذت و عشق

 ! نبود

 

 نوشیدمش و بوییدمش و بوسیدمش آنقدر آنشب

 به شده چفت ، بازوهایم حصار در باالخره که ،

 های نوازش و شده آرام حاال های بوسه با ، تنم

 ای بچه دختر مثل ، نازک و نرم و آرامش پر

 ، دلم هنوز من و.  رفت خواب به ناز و کوچک

 ! خواست می را بوسیدنش



 هند از که وقتی گرفتم تصمیم خود با شب همان

 ، گشت رها مسابقات فکر و استرس از و برگشت

 زیر از را حقیقت و دهم قسم خودم جان به را او

 ماهان حال به وای و.  بکشم بیرون زبانش

 به فقط و فقط اگر حالش به وای!  خر کره کثافت

  ، سوزن سر یک فقط ، سوزن سر یک ی اندازه

 از جوری قسم خدا به!  داشت نقش اتفاق این در

 کسی سالها تا که کردم می اش محو زمین روی

 ! نکند فراموش
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 پاییز

 

 

 تنگ برایش دلم. داد نمی امانم گریه فرودگاه در

.  نبود من از بهتر روزش و حال هم او.  شد می



 اگر و نداشت حد که بود دمق و افسرده جوری

 حرفهای از شک بی ، نداشتند حضور مادرم و پدر

 کرد می سیرابم اش دلتنگی از ناشی ی عاشقانه

! 

 

 از.  ایستاد انگار هم من قلب شد بلند که هواپیما

 محابا بی اشک.  کنم چه دانستم نمی دلتنگی زور

 تنگش دلم چقدر من و بارید می هایم گونه روی

 کنم تحمل را روز ده این چطور دانستم نمی.  بود

 مراسم زودی به بازگشت از بعد اینکه فکر فقط. 

 خرابم حال از اندکی ، کردیم می برپا را عروسی

 . کاست می

 



 در بمبئی سمت به تهران از مستقیم پرواز با

 طول به ساعت چهار تقریبا پرواز و بودیم حرکت

 هتل سمت به مستقیم بمبئی فرودگاه از.  انجامید

 تمرین برای باید زود صبح فردا.  کردیم حرکت

 دیگر روز دو و رفتیم می هتل نزدیک سالن به

 .  شد می شروع مسابقاتمان

 

.  کردیم آغاز را تمرین اول روز زودِ صبح از

 علت به. بود هایم دلتنگی از فرار راه ، تمرین

 تمرینات و داشتم تهران در که مداومی تمرینات

 داده انجام من با امیر که ای فشرده العاده فوق

 هم.  بگیرم مدال بتوانم که آمد می بنظر بود

 را خدا و.  بودیم امیدوار خیلی مربی هم و خودم



 بود خوشحال قدر آن امیر!  شد هم اینگونه شکر

 حسابی جشن یک گفت می تلفن پشت از که

 خبرهای.  است داده ترتیب بازگشتم برای

 مقدمات اینکه.  داشت برایم هم بخشی مسرت

 تاالر ؛  است شده فراهم تقریبا عروسی مراسم

 کمک به را ها مهمان لیست و کرده هماهنگ را

 الناز.  اند کرده تنظیم مادرم و پدر و اش خانواده

 بود مانده و کرده هماهنگ را آرایشگاه هم

 خودم بودند منتظر که عروس لباس انتخاب

 . بازگردم

 

.  شناختم نمی پا از سر.  بودم خوشحال چقدر

 عروس.  شوم امیرعلی عروس بزودی بود قرار



 و همسر و همدل!  همراهش و همدم!  اش خانه

 شب بودم گذاشته قرار خودم با!  همبسترش

 می او به باید.  بگویم او به را واقعیت عروسی

 عذاب احساس او با نزدیکی از هیچگاه که گفتم

 اذیت مرا هایش ناپرهیزی هیچگاه و ام نکرده

 خواهم می گفتم می او به باید.  است نکرده

 تمام با باشم واقعی همسر یک مثل برایش

.  دارد شوهرش مقابل در زن یک که وظایفی

 پنهان.  گفتم می او به را واقعیت تمام باید اصال

 دادنش دست از ترس.  بود کافی دیگر کاری

 نبود خوب اصال این و کرد می دور او از مرا داشت

 شب همان را واقعیت تمام گذاشتم قرار خود با. 

 . کنم بازگو برایش عروسی

 



 تو و است نزدیک خوشبختی اوقات گاهی اما

 کند می فرار و دوَد می و!  رسد نمی آن به دستت

 درست!  شود می دورتر و دور و دور و. رود می و

 در درست خوشبختی که!  من روزگار و حال مثل

 تا بود آمدنم منتظر تهران در.  بود ام قدمی دو

 سرم بر را خود های بال و شود ام زندگی نصیب

 و نرسید و نرسید او به دستم ولی!  بگسترد

 ! رفت و کرد فرار!  رفت دستم از!  نرسید

 

 تهران سمت به زود صبح فردا پس بود قرار

 دیدار مشتاق من همچون کس هیچ.  کنیم پرواز

 و بود انتظارم در ها اتفاق بهترین.  نبود یارش

.  بخوابم توانستم نمی را شب خوشحالی از من



 می قشنگی رویاهای خودم برای صبح تا شب

 خود پیش را زیبایمان مشترک زندگی و بافتم

 . شدم می متصور

 

.  درآمد صدا به اتاقم تلفن که بود شب های نیمه

 با کسی گفتند. بود هتل پذیرش از. دادم پاسخ

 تعجب.  هست منتظرم البی در و دارد کار من

 کشور آن در هم آن شب وقت آن.  بودم کرده

 !؟ باشد میتوانست کسی چه غریب

 باورم دیدنش با.  رفتم البی به و پوشیدم لباس

.  آمد سمتم به دید که مرا.  باشد اینجا شد نمی

 ام فشرده هم در ی چهره و درهم های اخم به

 : گفت و انداخت نگاهی



 همیشه.  گم می تبریک بهت. عزیزم سالم-

 ! بودی افتخارم باعث

 

 !؟ ماهان کنی می چیکار اینجا دیگه تو-

 

 . ببینمت بیام اینجام تا گفتم!  کاری دالیل به-

 

 ! اتاقم برگردم باید من …من شب؟ نصف ؟ االن-

 

 ! بشین دقیقه یه!  کن صبر هی-

 

 ؟ مگه خواستی نمی همینو.  دیگه دیدیم همو-



 

 ! بشین بیا.  دارم کارت کن صبر-

 

 های مبل از یکی روی تمام نارضایتیِ و اکراه با

 درشت چشمان.  نشست روبرویم.  نشستم البی

 . شد نمی کنده صورتم از رنگش میشی

 

 ! بگو کارتو باش زود-

 

 . کشید عمیقی نفس

 نقشه بدونم خواستم می!  باشه!  خب خیلی-

 رسید؟ کجا به مون



 

 گرفتن؟ ازت رو خدا روز اینهمه!  ماهان وای-

 اینجوری؟ ؟ اینجا ؟ گرفتن ازت خودمونو کشور

 ؟ بنظرت وقتشه االن؟

 

 : گفت کالفه و عصبی

 یه مرتیکه اون مگه!  پاییز پیچونی می منو داری-

 ؟ ببینمت بتونم من که میزاره تنها رو تو دقیقه

 با هم بعدش.  بودی ارومیه هفته یه که قبلش

 ! اینجا هم بعدش.  شمال رفتی مرتیکه اون

 

 : گفتم نفرت از پر لحنی با



 ! داری که آمارمم-

 

 بده طالقت خواد می کِی!  نرو طفره!  پاییز بگو-

 ؟

 

 ! خان ماهان باش خیال همین به!  طالق

 ! نمیگه من به چیزی. دونم نمی-

 

 برتت می.  میگه داره ای دیگه چیز رفتارش ولی-

 رو کجا!  بگو بهم پاییز.  باهاته جا همه.  شمال

 ا کجا ؟ رفتی زیرآبی

 



 شوخی باهات من  ؟ نکردی پیروی ام نقشه ز

 کنن پخش اینترنت تو عکساتو همه میدم!  ندارم

! 

 

 : گفتم عصبی

 بر سرم از دست چرا آخه.  ماهان آشغالی یه تو-

 می بهم ازت حالم.  متنفرم ازت من. نمیداری

 . خوره

 

 و پیچاند را دستم  مچ ناگهانی حرکت یک در

 دستش میان در محکم ، نبیند کسی که جوری

 ! درد شدت از رفت می داشت نفسم.  گرفت

 



 همه تا زنم می جیغ وگرنه.  عوضی کن ولم آی-

 شکوندی دستمو.  دیوونه کن ولم!  سرت بریزن

 ! وای

 

 کجا بگو!  تو و میدونم من بزنی داد!  شو ساکت-

 ؟ پاییز رفتی آبی زیر رو

 

 اون رو همه!  جا هیچ بخدا!  جا هیچ!  دستم آی-

 ! گفتم بهش مو به مو جوری

 

 چرا ؟ کنه نمی ولت چرا! ؟ مرگشه چه پس-

 ؟ کنه نمی غلطی هیچ چرا ؟ نمیده طالقت



 

 نه!  واقعی عاشق یه!  واقعیه مرد یه اون چون-

 ! پست باز هوس یه تو مثل

 

 از حاال چشمانش و فشرد هم بر را هایش دندان

 دستم مچ.  بود تر وحشتناک و تر درشت همیشه

 می خرد را دستم داشت تقریبا.  پیچاند بیشتر را

 شده جمع چشمانم در اشک درد شدت از.  کرد

 به من.  بخواهم کمک کسی از خواستم نمی. بود

 مهمان کشور آن در خارجی ورزشکار یک عنوان

 رسانه کاری ترین کوچک با خواستم نمی و بودم

 ماهان و.  کنم خراب را کشورم اعتبار و شوم ای

 ! دانست می را این خوب هم



 

 میای من با و شی می بلند االن همین.  شو خفه-

 بهم قشنگ تو و زنیم می دوری یه هم با.  بیرون

 تصمیمی چه و گفته بهت چی عوضی اون میگی

 ؟ گرفته کوفتیش زندگی برای

 

 . کرد بلند بزور مرا و کشید مرا دست و

 ! نباش پست اینقدر!  کن ولم ماهان-

 

 می برت زود!  نباش نگران.  پاییز نکن مقاومت-

 . گردونم

 



.  دادم تن اش خواسته به اجبار سر از و اکراه با

 گور و کردم نمی را اینکار هیچگاه کاش ای اما

 . کندم نمی را خود خوشبختی

 

 ! پذیرش برم خوام می کن ولم-

 

 ؟ کنی چیکار اونجا خوای می-

 

 وقت یه.  بیرون رم می بدم اطالع خوام می-

 . نگردن دنبالم بقیه

 



 دیگری چیز نکند اینکه از داشت شک درحالیکه

 : گفت ، بگویم خواهم می

 ! ریم می باهم-

 

 ، حداقل میخواستم.  ترسیدم می ماهان از

 از بعد.  باشند رفتنمان جریان در هتل پذیرش

 به فردی همراه به من اینکه و پذیرش به اطالع

 از ماهان همراه به ، هستم آریامنش ماهان نام

 رنت که اتومبیلی سوار مرا.  شدیم خارج هتل

 داد سرش.  افتادیم راه به باهم و کرد بود کرده

 : کشیدم

 ! برگردون منو و بزن حرفتو باش زود-

 



 از ؟ پاییز زنی می داد چرا ؟ خبرته چه.  باشه-

 ؟ نه ، ترسی می من

 

!  ماهان ترسم می تو از فقط دنیا این تو من-

 ! تو از فقط

 

 . داد بیرون ای کالفه پوف

 نمی گفتی بهش وقتی ؟ گفت چی بگو بهم خب-

 ، کنی تحمل هاشو بوسه لمسشو، ، دستاشو تونی

 ؟ گرفت تصمیمی چه و گفت چی

 



 فروخورده های عقده از که گفت می جوری یک

 می که جوری یک. شد می ناشی قلبش ی

 مانده دل به حسرت هنوز سال سه از بعد دانستم

 ناشی که من حرفهای زهر که جوری یک.  است

 تازه هنوز ، بود هایش دست لمسِ نخواستنِ از

 را جگرش و رفت می فرو قلبش در خار مثل و بود

 : زد داد.  سوزاند می

 ! لعنتی بگو دِ-

 

 نه ، انداخت گریه به منو نه ، کرد دعوام نه اون-

 تحقیر منو حتی نه!  کرد رفتن دکتر به مجبور منو

 با!  شد تر عاشق!  کرد درکم اون!  ماهان کرد



 برگشتنم از بعد … حتی … حتی!  شد تر محبت

 ! کنه برپا عروسیمونو جشن قراره ،

 

 دندان.  کرد ترمز خراشی گوش صدای با ناگهان

 روی بار چند.  فشرد هم روی خشم از را هایش

 : زد فریاد و کوبید فرمان

 … کثافت … کثافت … کثافت-

 

 : گفتم کنان التماس.  ترساند می مرا و میزد داد

 ! برگردم خوام می!  هتل برگردم خوام می من-

 

 : زد فریاد



 ! شو خفه دقیقه یه-

 

 او از واقعا من.  بستم را دهانم و نگفتم هیچ دیگر

 و هتل برگردم خواستم می فقط و.  ترسیدم می

 هیچ دیگر.  کنم عروسی امیر با و تهران بروم

 ! چیز هیچ.  خواستم نمی چیز

 

 فرمان روی را سرش. نگفت هیچ دقیقه ده

!  کرد می فکر چه به دانم نمی و بود گذاشته

 این به و.  شد می مسلط خود بر داشت هم شاید

 پذیرش جز ای چاره هیچ واقعا که کرد می فکر

 به را من با وصال به امید باید و ندارد حقیقت این

 .  ببرد گور



 ، گذشت سکوت در که ای دقیقه پانزده ده از بعد

 آرام اش چهره. کرد بلند فرمان روی از را سرش

 : گفت و کرد من به رو. بود تر

 ؟ رودخونه کنار بریم-

 

 ! هتل ببر منو ؟ ماهان سرت به زده-

 

 : گفت آرام خیلی

 می که شبی آخرین عنوان به.  کنم می خواهش-

 می بعدش گی نمی مگه.  باشیم هم با تونیم

 دیگه خب ؟ بشی مرتیکه اون عروس خوای

 خواستمو در کنم می خواهش. باشم تو با نمیتونم



 با که هایی سال اون تموم حرمت به.  کن قبول

 ! بودیم هم

 

 خواهشی رنگ.  داشت التماس رنگ چشمانش

 برایش دلم ، احمق و دل ساده منِ و!  غمگین

 ! سوخت

 بعدش!  ساعت نیم فقط ولی … باشه … خب-

 !؟ باشه!  هتل گردونی می بر رو من

 

 . زد برویم غمگینی لبخند

 ! باشه!  عزیزم باشه-

 



.  شوم پیاده خواستم.  برد رودخانه کنار مرا و

 خاموشش سریع و قاپید دستم از را ام گوشی

 . کرد

 ؟ ماهان کنی می چیکار-

 

 اون به بده ربط رو تو که چیزی هیچ بدون-

 بگذرون من با وقتتو ساعت نیم ، مرتیکه

 

. 

 

.  شدم پیاده اتومبیل از و کشیدم ای کالفه پوف

 لحظات این سریعتر هرچه خواست می دلم چقدر



.  بازگردم هتل به و شود تمام بودن او با آورِ زجر

 !  امیر پیش و بازگردم تهران به هم بعد

 کنارم.  نشستم رودخانه مقابل در سکویی روی

 دور را دستش ناگهانی حرکت یک در.  نشست

 چسباند سرم به را سرش و کرد حلقه هایم شانه

 گرفت سلفی بکنم حرکتی بخواهم اینکه از قبل و

. 

 . زدم کنار را دستش

 

 ! ماهان میرم کنی رو اینکارا خوای می-

 

 ! عزیزم خوام می معذرت!  باشه باشه-



 

 گفت در آن و در این از.  کرد صحبت کمی ماهان

 هم با که خوبی لحظات از!  مان ی گذشته از. 

 تواند نمی هم عمرش آخر تا اینکه از.  داشتیم

 دلم.  بودم سپرده گوش فقط من.  کند فراموشم

 دیگر چیز نه!  همین فقط اما.  سوخت می برایش

! 

 

 یه ماشین تو از خوام می.  میام االن پاییز-

 . بیارم برات چیزی

 

. بازگردد تا کشید طول ای دقیقه چند و رفت

.  داشت همراه به قدیمی عکسی ، برگشت وقتی



.  بودیم موتور سوار وقتی خودش و من عکس

 برایم را ام نوجوانی خاطرات تمام که عکسی

 میخواهد ماهان کردم می احساس. کرد می تازه

 و ها التماس و خواهش این و کوتاه دیدار این با

 هایش تالش آخرین ، گذشته های یادآوری این

 اما.  بکند اش زندگی به من بازگرداندن برای را

 خودم مثل همه کردم می فکر.  بودم ساده چه

 مالقات این پس در دانستم نمی و. هستند ساده

 ! است نهفته شومی ی نقشه چه ، ساده ظاهر به

 

 سر بود داده من به که قولی طبق ماهان شب آن

 بس از هم من و بازگرداند هتل به مرا ساعت

 روشن را ام گوشی کردم فراموش بودم خسته



 دقیقه چند همان در او اما.  خوابیدم سریع و کنم

 عکس مثال تا بود رفته اتومبیلش به که ای

 پیاده را شومش ی نقشه ، بیاورد برایم را قدیمی

 که انداخت ام زندگی در آتشی چنان و کرد

.  سوزاند را اطرافیانم تمام و من چشمان دودش

 من از را خوشبختی و کرد دلم به خون که آتشی

 ! کرد دورتر و دور و دور

 

 

** 

 

 امیرعلی

 



 

 استرسِ.  پریدم خواب از موبایلم زنگ صدای با

 جانم به غریب کشور آن در پاییز بودن تنها

 مرا بیشتر نابهنگام تماس این و بود افتاده

 کد با بود کارتی سیم از تماسی. بود ترسانده

 صدایم تا اما.  دادم پاسخ سراسیمه!  هندوستان

 حاال.  آمد پیامی آن سر پشت و کرد قطع شنید را

 گرفته را وجودم سراسر اضطراب و دلهره اینقدر

 نوشته.  کنم باز را پیام چطور دانستم نمی که بود

 : بود

 

 برات که هایی عکس و کن باز رو اینترنتت-

 ! کن نگاه رو فرستادم



 

 که دیگر ناشناس این ؟ بود شده چه!  من خدای

  ؟ بود

 و!  شد می دانلود برایم هم سر پشت ها عکس

 وجود از بخشی ، شد می باز که یک به یک

 گشت می متالشی و کرد می سقوط من ی مردانه

 ! مرد می و

.  کردم نمی باور!  من خدای وای!  من خدای

 گُر ، بود بسته یخ که حال عین در وجودم تمام

 داشت وجودم بند بند ، وجودم تمام!  بود گرفته

 و ریخت می جانم ذره ذره و شد می باز هم از

 شد می تهی جانم!  رفت می جانم!  شد می نابود

!  بود ایستاده تپش از شک بی!  تپید نمی قلبم! 



 داشتم من!  کرد نمی باور و دید می چشمهایم

 داشتم!  ها عکس این تک تک با دادم می جان

 به داشتم!  بود لحظه یک برای مردن!  مردم می

 ! شدم می نابود واقعی معنای

 

 با!  من زن!  من پاییز!  بود پاییزم های عکس

!  نازک العاده فوق و باز و برهنه خوابی لباس

 وایِ!  وای!  هایش ممنوعه!  بود پیدا تنش تمام

 و مختلف های حالت در!  من بر وایِ!  من بر

 می مگر!  ها حالت اقسام و انواع در!  بود متنوع

 ! کثیف دروغی!  بود دروغ!  نداشت امکان ؟؟ شد

 

 : مضمون این با آمد پیامی بالفاصله آن بند پشت



 خیلی که من بنظر ؟ شده خوشگل زنت ؟ چطوره-

 با!  بود من بغل تو امشب!  شده چلوندنی و ناز

 ازش نمیذاشت!  مامانی و خوشگل لباس همین

 نشونت و کنم نامردی ترسید می.  بگیرم عکس

 عکسشو برده خوابش که حاال همین برای.   بدم

 ! محشره تخت توی خیلی زنت المصب.  گرفتم

 

 می!  چرخیدم می خودم سر دور!  بودم ایستاده

 داشتم!  مردم می داشتم!  ایستادم می و نشستم

 از روح!  کندم می جان داشتم!  دادم می جان

 چه ؟ مردک این گفت می چه!  شد می جدا تنم

 ؟؟ داشت امکان مگر ؟ گفت می

 



 . آمد دیگری پیام

 العاده فوق شب از بعد مون نفره دو سلفی اینم-

 نازی چه با دونی نمی.  ساخت برام امشب که ای

!  رودخونه کنار اومدیم و کردم بیدارش خواب از

!  نبود خالی اصال مون رویایی شب توی جات

 تا کرد خاموش من بخاطر گوشیشو حتی امشب

 یادش رو تو حتی اون!  نشه مزاحممون کسی

 ! نبود

 

 تپید نمی ؟ تپید می.  گذاشتم قلبم روی را دستم

!  بیفتد تپش به تا کند می جان!  سوخت می! 

 نمی!  کشیدم نمی نفس!  آمد نمی باال نفسم

 ! بکشم نفس توانستم



 

 دستش!  ماهان و پاییز.  آمد اش سلفی عکس و

 من زن های شانه دور. بود حلقه او های شانه دور

 ! او سر کنار سرش و! 

 

 وسط ای شیشه میز به که نبود خودم دست

 و زدم فریاد.  شد تکه هزار میز و زدم لگد سالن

.  کشیدم نعره!  کردم نثارش را دنیا های فحش

 ماهان!  عوضی ماهان.  زدم ضجه.  دادم فحش

 ؟ پاییز ؟ پاییز ؟ کنی می چه جا آن تو!  کثافت

 سر بر خاک!  من سر بر خاک!  من خدای

 

 ! من به تف!  غیرت این به تف!  غیرت بی منِ



 

 . آمد دیگر پیامی دوباره

 می دروغ دارم کنی می فکر و نمیشه باورت اگه-

 خوش بزن ات زن اقامت هتل به زنگ یه گم

 کنم ثابت بهت اینکه برای!  ضمن در!  غیرت

 فکر که گرفتم عکسو جوری نیست کار در دروغی

 پس!  شده دستکاری یا نیست امشب مال نکنی

 روی رو هتل آرم!  هتله اتاق!  کن نگاه رو زمینه

 منم دست حتی! ؟ بینی می هندی زبان به اتاق در

 ! زنت خوشگل تن روی.  افتاده عکس توی

 

.  کردم نگاه دوباره را عکس!  لرزید می دستانم

 های هتل از یکی آرم.  گفت می راست



 سه نامزدی ی حلقه با دستش و بود هندوستان

.  شد می دیده عکس ی گوشه اش پیش سال

 ؟ باشد فتوشاپ اینها ی همه که شد می!  خدایا

 ساعت حتی!  بود طبیعی و واقعی اینقدر چرا پس

 نشان را پیش ساعت دو ، عکس در تخت روی

 مهارت اینقدر عوضی ماهانِ شد می.  داد می

 هنرمندی و دقت این به که باشد داشته

 می را عکس باید...  باید! ؟ کند تصویرسازی

 زنم ی برهنه بدن آخر...  اما...  کارشناسی بردم

 برایم تا دهم نشان توانستم می کسی چه به را

 ! لعنت!  من به لعنت.  کند کارشناسی

 



!  بود خاموش ، گرفتم می را پاییز ی شماره وقتی

 شد نمی باورم!  بود خاموش!  بود خاموش لعنتی

 و کورانه کور را بود گفته او آنچه داشتم که

 چاره مگر اما.  دادم می انجام ها احمق همچون

 !؟ بود هم دیگری ی

 معرفی را خودم و گرفتم را هتل شماره هراسان

 و بودم گرفته تماس بارها روز چند این در.  کردم

 زمانی پاییز گفتند. شناختند می مرا دیگر حاال

 فردی با.  است رفته بیرون که هست وقت خیلی

 ! منش آریا ماهان نام به

 

!  آمد نمی!  نفس.  شد منجمد رگهایم در خون

!  بود رفته و پرکشیده!  روح!  تپید نمی!  قلب



.  شدم می دیوانه داشتم! ؟ کنم چکار نمیدانستم

 می داشتم!  شدم می کشیده جنون به داشتم

 می ریجکت مدام!  زدم زنگ ماهان به!  مردم

 :دادم پیام!  مادر و پدر بی عوضی کرد

 تا بده جواب مردی اگه!  احمق ناموس بی-

 بردار رو گوشی داری جرئت اگه.  کنم حالیت

 ! باز هوس بزدل ترسوی

 

 داشت و داد می پیام فقط. داد نمی جواب اما

 . گرفت می بازی به مرا غیرت

 دمش.  داد بهم اساسی حال یه پاییز امشب-

 تن به که دستم!  المصب بود چیزی خوب!  گرم

 رسید نرمش و صاف پوست و نازش و خوشگل



 روغن خوشگلشو تن کل خودم.  شدم دیوونه

 حسابی و درست ماساژ یه و کردم چرب و مالیدم

 امشب!  بود شده من ی شیفته اون امشب.  دادم

 ! آخرش تا!  داد پا من به اون

 

 ! شو خفه!  شو خفه!  شو خفه

 

 در من و!  لرزید می فریادهایم از خانه دیوار و در

 ! جا هیچ. نبود بند جا هیچ به دستم لحظه آن
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 من و.  لرزید می فریادهایم از خانه دیوار و در

 ! جا هیچ. نبود بند جا هیچ به دستم



!  بیچارگی اینهمه از کوبیدم دیوار به را سرم

!  شود نمی باورم … تو کردی؟ چکار تو پاییز

 ! ندارد امکان!  ندارد امکان

 

 که کسی تنها!  مارال.  زد ای جرقه مغزم ناگهان

 . بود مارال باشد خبر با موضوع این از میتوانست

 خانه سمت به آور سرسام و پریدم اتومبیل درون

 و زدم زنگ آنقدر رسیدم وقتی.  راندم سینا ی

 می سکته داشتند. کرد باز را در سینا تا زدم زنگ

 در سینا.  هست خبر چه دانستند نمی و کردند

 . کرد باز را آپارتمان

 

 خوبن؟ همه شده؟ چی خوبی؟ امیرعلی؟-



 

 ! باش زود. بزن صدا مارالو!  مارال-

 

 ترسانده را هردویشان که بودم پریشان آنقدر

 . بودم

 

 پاییز برای شده؟ چی.  امیرعلی اینجام من-

 ؟ افتاده اتفاقی

 

 لرزان بادستهایی ، لرزید می تنم تمام حالیکه در

 . دادم نشانش را ها عکس



!  داری ؟خبر آره ، دونی می تو ؟ چیه اینا … اینا-

 گیری می خبر پاییز روز و حال از ثانیه به ثانیه تو

! 

 

 . کرد نگاهم زده وحشت مارال

 اما…عکس این… آوردی کجا از رو اینا… اینا-

 دیگه لعنتی اینجای … بود من اتاق که اینجا …

  ؟ کجاست

 

!  میدونی تو!  من خدای وای!  دونی می پس-

 ؟ کردین چیکار ؟ من با کردین چیکار شما

 



 فریاد و زدم پیشانیم و سر به دست کف با

 : کشیدم

 

 باورم کاری کثافت اینهمه.  نمیشه باورم!  خدایا-

 چطور!  پاییز کردم اعتماد بهت من!  شه نمی

 ؟ تونستی

 

 : گفت عصبانی مارال

 میگی؟ داری  چی!  امیرعلی کن بس-

 

 جلویش را گوشی و کردم باز را ماهان های پیام

 . کردم پرت



!  گم می دارم چی بدونی تا بخون!  بخون بیا-

 ! مردم چطور من امشب ببینی تا بخون

 

 سست پاهایی با و گذاشتم سرم روی را دستم و

 می تحلیل به رو که توانی با و ، رمق بی و شده

 همانجا ، بود گذاشته رفتن به رو که روحی و رفت

 من اما.  کرد نمی باور کسی.  نشستم زمین روی

 حال به!  خودم حال به!  ریختم می اشک داشتم

!  ام دوباره حماقت و سادگی بخاطر!  بودنم احمق

 از توانستم نمی دیگر من که دانست نمی کسی

 راست کمر دیگر توانستم نمی!  شوم بلند جایم

 ! بمانم زنده دیگر توانستم نمی!  کنم

 



 کنارم ، بدبختش دوست روز و حال از متاثر سینا

 هیچ!  گذاشت ام شانه روی را دستش و نشست

 در مارال! ؟ بگوید میتوانست چه آخر!  نگفت

 روی روبرویم ریخت می اشک داشت حالیکه

 بریده بریده و درمانده و گریان و نشست زمین

 : گفت

 

 هیچ پاییز خورم می قسم واحد و احد بخدای-

!  نکرده خیانت بهت اون!  سرهنگ نداره گناهی

 ماهان!  پاکه طال مثل اون!  گناهه بی گناهِ بی اون

 اول همون از!  کشیده نقشه!  میگه چرت داره

 ! بود نقشه همش

 



 دلش!  مرد یک های گریه. بود بارانی چشمانم

 سر.  کند نگاهم نتوانست!  نگاهم از گرفت آتش

 لرزید می که صدایی با ناباورانه!  زیرانداخت به

 : گفتم

 

 میگی؟ داری چی ؟ اول از چی یعنی ؟ اول از-

 من که اومده پیش اتفاقاتی چه!  من خدای وای

 هست چیزهاییهایی چه دیگه! ؟ اطالعم بی ازش

 !ها؟! ؟ دونم نمی من که

 

 من و بگوید خواست می که چیزی از لرزید دلم و

 با را هایش اشک!  بودم نفهمیده مدت اینهمه



 امانش که هایی اشک.  کرد پاک دست پشت

 ! داد نمی

 

 شب از چی همه!  کن گوش خوب!  کن گوش -

 مست پاییز کهشبی اون!  شد شروع ما عروسی

 موقع.  من اتاق تو بردیش تو و بود شده

 دختر الله و مادرم به اونو تو ، برگشتن

 کردی می فکر.  رفتی و سپردی همسایمون

 مشغول و چیه به چی نیست حواسش اصال ماهان

 تو!  نبود اینجوری حالیکه در.  خودشه خوانندگی

 کثافتو اون واقعا تو!  امیرعلی نشناختی اونو هنوز

.  حرفاست این از تر زرنگ ماهان!  نشناختی

 هم میکشه که هایی نقشه و!  ترسو و زرنگ



!  بودنشه ترسو مبنای بر!  اینجوریه دقیقا همیشه

 خودش هیچوقت ، هاش نقشه توی چون

 رو.  گیره نمی قرار مقابل طرف روبروی مستقیما

.  کنه می استفاده دیگه کس از.  جنگه نمی رو در

 می کنار و میده قرار رقیبش مقابل در رو یکی

 همون مثل!  بره می لذت و کنه می تماشا و ایسته

 تو از دل کرد مجبور رو پاییز که پیش سال سه

 در اینجوری و مشاوره جلسات اون بره و بکنه

 شجاعت با اینکه بدون!  بگیره قرار تو مقابل

 کنه برخورد مستقیم رقیبش عنوان به تو با بخواد

 و شمال میریم ما بود گفته ساناز به که وقتی یا. 

 یا!  کنه روبرو تو با سانازو خواست می اونجا

 از نقشه ها ده یا داد ساناز به خونتو آدرس وقتی



 خوب کارشو اون بگم بهت خوام می!  قبیل این

 ! من عزیز بلده

 

 انگار. بود اشک و ترس و نگرانی از پر نگاهش

 می دلیل هم سر پشت و نمیکنم باور دانست می

 مساله این قبوالندن برای دانست می انگار.  آورد

 ! دارد پیش در سختی کار من به

 

 رفتی تو وقتی هم شب اون … هم شب اون-

 بره بود خواسته الله از اون ، برسونی رو شیدا

 بهش و کنه ارزیابی وضعیتشو و پاییز سروقت

 توی الله آمد و رفت به کس هیچ!  بده گزارش

 کشته الله ؛ طرفی از!  نمیکرد شک ساختمون



 قرصش پا و پر طرفدارای از و بود ماهان ی مرده

 بمیر گفت می! 

 

 ! مرد می هم

 بی و خماری وضعیت اون در رو پاییز وقتی الله

 ماهان!  میده گزارش ماهان به ، بینه می حالی

 شبا دختراش دوست که لباس یکسری  هم

 الله به موبایلش همراه به رو پوشیدن می براش

 با و کنه پاییز تن دونه دونه رو لباسا میگه و میده

 هم احمق ی الله.   بگیره عکس ازش همشون

 احتماال البته و!  کنه می اجرا مو به مو دستوراتشو

 قرص یا بیهوشی داروی شه می مجبور قبلش

 یه تا داره نگه بیهوش اونو و بده پاییز به خوابی



 و درد معده دلیل!  برنگرده پاییز هوشیاری وقت

 بستری و اش معده همِ سر پشت های زدن پس

 همین هم ما عروسی از بعد بیمارستان تو شدنش

 ! بود

 شدنِ همراه ماهان که سرهنگ باش مطمئن

 اصال. کرد می بینی پیش رو دوتا شما ی دوباره

 این توی اون های ترس بزرگترین از یکی

 رو عکسا اون عوضی. بود تو برگشتن چندسال

  رو تو ماهان اونشب!  مبادا روز برای بوده گذاشته

 خوب و!  برگشتی بود فهمیده. بود دیده

 کامل دادن دست از یعنی ، تو برگشتن میدونست

 ! پاییز



 ، میشه تر جدی پاییز و شما ی رابطه وقتی بعدها

 می!  کنه می خفتش خونشون در دم شب یه

 میده نشون بهش رو عکسا و ماشینش تو برتش

 و نیاد راه باهاش اگه که میکنه تهدید رو پاییز و

 فضای توی عکساشو ، نکنه گوش حرفاشو

 آبروی و کنه می پخش خارج و داخل مجازی

 شب اون چون.  بره می باهم رو شما و خودش

 شما ، من اتاق توی رفته پاییز با که مردی تنها

 دارن وجود شاهدینی گفته ماهان حتی!  بودین

 آبروی گفته پاییز به!  کنن می تایید شو گفته که

 اون کار میگه همه به و میبره جا همه سرهنگو

 پاییزو اون.  کرده پخش پاییزو عکسای که بوده

 همین برای!  سرهنگ ترسونه می چیزا این با

 چون!  نداره امکان باهم بودنتون گفت بهت پاییز



!  برسونه آسیب تو به بودنتون هم با ترسید می

 توی اینکه با!  بود مخالف عقد با همین برای

 می رو شما با وصال هرچیزی از بیشتر دلش

 ! خواست

 بخاطر ، چیه ماجرا بدونین اینکه بدونِ شما اما

 به سریع اونو ، خواستین می واقعا پاییزو اینکه

 دقیقا این شکر رو خدا.  درآوردین خودتون عقد

 نبود اینجا و بود دبی ماهان که افتاد اتفاق موقعی

 شما فهمید و اومد وقتی اما.  کنه خرابکاری تا

 قاطی. شد می دیوونه داشت کردین عقد دوتا

!  نذاشتم.  ببینه تنها پاییزو خواست می. بود کرده

 بیاد گفتم بهش.  بیاره سرش بالیی ترسیدم می

 همینجا ، بگه بهش خواد می هرچی و ما ی خونه

 رو کوفتی ی نقشه اون که بود اینجا!  بگه من جلو



 بهت که … که گفت پاییز به!  سرهنگ کشید

.  کنه تحمل هاتو بوسه و لمس تونه نمی … بگه

 شما رو کشیده خودش که زجری خواست می

 می فکر من!  سرهنگ متنفره ازتون اون.  بکشین

 از ، باشه پاییز عاشق اینکه از بیشتر حتی کنم

 کشیده که زجرایی تمام خواد می و متنفره شما

 روی از هم پاییز متاسفانه.  بکشین هم شما رو

 ! کرد اطاعت ترس

 معلومه! ؟ اومد می گیرش چی نقشه این از اما

 با کثافتش خود! ؟ موند می چی نهایت در!

 و پدرش بود مطلقه چون که!  مطلقه دختری

 به مجبور اونو قبل مثل تونستن نمی اطرافیان

 بهش تونست می تر راحت ماهان و کنن کاری

 بکر و نخورده دست دختر یه عمال اون!  برسه



!  قبلی های محدودیت بدون اومد می گیرش

 جز ؛ بود کرده جاشو همه فکر زاده حروم کثافت

 پاییزو  تو اینکه جز!  تو حد از بیش خواستن

 !  میخوای خودش بخاطر

 امشب برای قبل از اون مطمئنم من!  سرهنگ

 با پاییزو طریقی هر به هم بعد!  کشیده نقشه

 که ؛ بوده اون با بگه تو به که بیرون برده خودش

 امشب همین دقیقا رو فتوشاپی عکسای اون

 دست اون!  شیطانه خود اون.  بده نشونت

 قسم بخدا!  سرهنگ بسته پشت از رو شیطان

 جای هیچ نه شده گرفته من اتاق توی عکسا اون

!  سرهنگ میکنم خواهش!  ای دیگه کوفتیِ

 ! کن باور کنم می خواهش



 

 کنم می فکر چه دانست نمی!  کرد نگاهم نگران

 از تر ریخته فرو ، اما من!  اندیشم می چه به و

 و دقیق و ماهرانه های نقشه این که بودم آن

 . بپذیرم را مرحله به مرحله

 

 برای!  مزخرفه همش!  مزخرفه!  کنم نمی باور-

 خیلی و!  مارال زرنگی خیلی تو!  دوستته از دفاع

 صحنه و کنی مغلطه و بیاری دلیل میتونی خوب

 اما!   کنی قالب رو تصوراتت و تخیالت و بسازی

!  کنم نمی باور رو اینها از هیچکدوم من

 ! هیچکدومشو

 



 ! دل ته از.  زد می ضجه داشت مارال

 راسته خورم می قسم!  امیرعلی خورم می قسم-

 ! خدا رو تو! 

 

 من … مدت همه این تو … بود راست اگه-

.  زدم می حدس پاییز رفتارای از باید حداقل

 بازی نقش برام بتونه که اونیه از تر ساده پاییز

 باشه تونسته وقت اینهمه نداره امکان!  کنه

 و داره نگه مخفی من از رو واقعیت ماهرانه اینقدر

 ! بده بازی منو

 

 اتاق توی لعنتی های عکس اون!  مَرد کن باور-

 ! شده گرفته من



 

!  ببین درست عکسو و کن باز خوب چشماتو-

 درِ!  کن نگاه عکسو ی زمینه ؟؟ توئه اتاق اینجا

 بخون درو روی.  افتاده زمینه پس توی هتل اتاق

 شماره و اسم ؟ شده کاری کنده ای نوشته چه! 

 توی!  هندوستانه های هتل از یکی آدرس و تلفن

 ما گفت.  زدم زنگ هتل این به اومدم می که راه

 ساعت!  داریم...  آریامنش ماهان نام به مسافری

 هم داره تاریخ هم!  کن نگاه رو خواب تخت کنار

 

 همین ساعتش.  امشبه میالدی تاریخ!  ساعت 

 آدم یک چطور!  ده می نشون رو قبل ساعت چند

 !؟ بریزه نقشه ای حرفه اینقدر میتونه معمولی



 

 ! کرد می نگاه را عکس تر دقیق اینبار مارال

 و پست اینقدر تونه می چطور!  من خدای-

 برنامه رو ها ثانیه حتی دقیق اینقدر.  باشه کثافت

 خورم می قسم!  امیرعلی.  باشه کرده ریزی

 گم می راست عزیزم خاک ارواح به!  نمیگم دروغ

! 

 

 و کنم باور توانستم نمی درحالیکه و سختی به

 نمی باور دیگه!  کنم نمی باور" گفتم می لب زیر

 .  شدم بلند جایم از  "! بسه دیگه!  کنم

 

 : گفت ناراحتی با سینا



 خودت تو!  کن فکر بهش الاقل!  علی امیر-

 اون!  غیرممکنه ، ممکن غیر فقط میگی همیشه

 جوری!  برمیاد کن باور!  میاد بر ازش!  ماهانه

 نداشته ای دیگه ی چاره هیچ که ترسونده پاییزو

 و نیست قوی تو مثل مواقع اینجور در پاییز. 

 اون.  بگیره تصمیم نمیتونه درست تو مثل مطمئنا

.  نداره رو ها موقعیت و شرایط این ی تجربه

 و آبرو که ترسیده حسابی اگه بده حق بهش پس

 کرده فکر و!  بیفته خطر به تو و خودش اعتبار

!  بده انجام میتونه که هست کاری بهترین این

.  حرفاست این از تر زرنگ ماهان نمیدونسته اون

 این از کنی کمکش بتونی تا کنی باور اونو باید تو

 ! بشه خارج شرایط

 



 مسخ و بود برده ماتم ایستاده همانطور حالیکه در

 : گفتم کردم می نگاه را پایم جلو شده

 

 ترسونده اونو … امشب هم شاید...  هم شاید-

 ازش اونقدر هم پاییز و… کرده رابطه به تهدید و

!  داده تن مزخرف ی رابطه این به که ترسیده می

 … باهاش و کرده مستش زور به هم شاید یا

 همین هست که ای کوفتی هرچیز!  خدایا وای

 پایان جشن سلفی مرتیکه!  افتاده اتفاق امشب

 بی مادرِ و پدر بی فرستاده برام هم امشبشون

 ! کثافت ناموسِ

 



 امشب مال میخورم قسم.  نیست امشب مال-

 ! کرده فتوشاپ رو همه!  سرهنگ نیست

 

!  وسط این!  مارال نشو احمق دقیق؟ اینقدر-

 من!  بودم احمق من ؛ ریا و دروغ اینهمه وسط

 احمق مثل من!  بودم شعور بی من!  بودم ساده

 دیدم رو هرچی و بستم چشممو ها بچه پسر و ها

 نمی دیگه اما!  کن فراموش ، نداره اشکال گفتم

 ! تونم نمی دیگه!  تونم

 

 : گفتم و زدم پوزخندی بعد

 



 اون که وقتی درست!  پاییز به زدم زنگ امشب-

.  فرستاد برام بودنشونو باهم سلفیِ ، مرتیکه

 پذیرش!  هتل زدم زنگ!  بود خاموش گوشیش

 رفته آریامنش ماهان با وقته خیلی گفت هتل

 یه فقط!  من جای بذار رو خودت!  سینا!  بیرون

 قسم!  تونی نمی ؟ کنی تحمل تونی می!  لحظه

!  کردم تحمل خیلی من!  تونی نمی خورم می

 پاییز خطاهای روی چشم هرچی بسه!  دیگه بسه

 ، داره درد خیلی جمله این!  دارم شک من!  بستم

 ! دارم شک … زنم به … من اما!  خیلی

 

 همه!  پاییز!  پاییز آخ. لرزید دوباره صدایم ته

 زیبایی به که ای زندگی!  کردی خراب را چیز



 تو!  فنادادی باد به را گرفت می شکل داشت

 ! پاییز رساندی قتل به مرا...  امشب

 

 تمام.  شوم خارج آپارتمانشان از خواستم

 خواستم نمی من و!  افسوس و بود اشک وجودم

 بود بس.  بریزم اشک نفر دو این جلو دوباره

 مارال.  بودم کرده جلوه زبون و حقیر هرچه

 . گرفت را بازویم

 اون نذار!  نکن خراب زندگیتونو!  امیر نکن-

 ! برسه اش خواسته به کثافت

 



 دوباره.  بروم تا کشیدم دستش میان از را بازویم

 از لرزان صدایی با و. گرفت سختی به را بازویم

 : گفت اشک و ضجه

 

 ، کنی رهاش اگه!  نکن ول پاییزو!  امیرعلی-

 از دوباره نداره طاقت...  اون.  میمیره دیگه اینبار

!  فهمی می!  میره می واقعا اون!  بده دستت

 ! امیرعلی نکش اونو!  میمیره

 

 با و کشیدم دستانش میان از خشم با را بازویم

 : گفتم بستم یخ خودم سرمایش از که صدایی

 باشه!  بخشیدم لقاش به…پاییزو عطای… من-

 ! شده صاحبش که اونی ارزونی



 

 رها اشک و حیرت و بهت میان در را مارال و

 از خواستم می.  کردم فرار جا آن از و کردم

 روی داشت زندگی!  کنم فرار دنیا این از ، خودم

 . داد می نشانم را خود نازیبای و تلخ

 

 آن اینکه فکر ، گفت می درست مارال اگر حتی

 و شب اینکه فکر ، دیده ماهان را ها عکس

 ، کرده سر من زن بدن و تن دیدن با را روزش

 ، نکرده چه و کرده چه او با امشب اینکه فکر

 نمی!  توانستم نمی!  کرد می ام دیوانه داشت

 برای من.  بگیرم نادیده را غیرتم اینقدر توانستم

 اما!  بودم عاشقش که قدر آن مُردم می پاییز



 از تر سنگین غیرت ترازوی ی کفه اوقات گاهی

 ، من برای حاضر حال در و!  بود عشق ی کفه

 از بود تر راحت پاییز از گذشتن و نداشتن

 !  غیرتی بی احساس و  دودلی و شک با داشتنش

 

 که!  نداشت حد که بودم گیر دل پاییز از آنقدر

 که!  بشنوم را صدایش خواستم نمی حتی دیگر

 نداشتم باور هم را هایش گفتن امیرم حتی دیگر

 می چطور!  ببینمش حتی خواستم نمی دیگر که! 

 شب ، بود من قانونی همسر حالیکه در توانست

 می چطور! ؟ بگذراند او با غریب کشور یک در را

 نسبت را من های حساسیت حالیکه در توانست

! ؟ کند اعتماد او به ، دانست می عوضی آن به



 به یکبار ؟ نکرد فکر من دل و من به یکبار حتی

  ؟ نکرد فکر من غیرت و غرور

 

 شک با توام زندگی یک داشت امکان چطور آخر

 نمی!  نداشت امکان کنم؟ شروع را شبهه و

 ت!  توانستم

 

 که باشمش نداشته عمر آخر تا دادم می رجیح

!  داشتنش اینگونه از بود بهتر خیلی نداشتنش

 تمام روی باید.  کردم می یکسره را کار باید

.  کشیدم می بطالن خط او با ام لعنتی خاطرات

 زدم می دار و آوردم می بیرون ازسینه را قلبم بعد

 و شک پایه بر که احمقانه ی رابطه این بعد و! 



 قطع ریشه از را بود شده بنا غیرتی بی و شبهه

 ! نمودم می
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 پاییز

 

 

.  شدم پیاده هواپیما از اندوه از ماالمال دلی با

 جوابم و بودم گرفته تماس امیر با را دیروز تمام

 از مرا و بود گرفته تماس اما مارال. بود نداده را

 در که جزییاتی. بود ساخته باخبر جزییات تمام

!  نداشتنش از ترس!  ترساند می مرا مرگ حد

 به!  دادنش دست از ترس!  رفتنش دوباره ترس

 گرفتم تاکسی فرودگاه از معطلی بی خاطر همین

 می باید.  افتادم راه به اش خانه سمت به و

 برایش باید اما ، دیر خیلی هرچند!  دیدمش

 می رابرایش چیز همه باید!  دادم می توضیح



 می. بود خانه امروز.  بود جمعه امروز!  گفتم

 بود گفته قبال مارال.  بودم کرده اشتباه دانستم

 از ترسِ بخاطر من اما!  بگویم او به را چیز همه

.  کنم قانع را خود بودم نتوانسته دادنش دست

 ، شنید که را حرفهایم بودم امیدوار!  بودم امیدوار

!  بودم پاییزش من.  کند قبول من از را واقعیت

!  روحش و دل و جان!  عشقش!  تنش ی پاره

!  نپذیرد نداشت امکان!  رفت می برایم نفسش

 ! نداشت امکان

 

 کرد می التماس.  بود مارال.  خورد زنگ موبایلم

 عصبانی آنقدر گفت می.  نروم امیرعلی سراغ که

 می.  رود می او از رفتاری هر امکان که هست



 من به است ممکن!  هست خطرناک االن گفت

 من به امیر.  نکردم قبول من اما!  بزند آسیب

 گفت می مارال ؟ شود می مگر! ؟ بزند آسیب

 من اما.  برسند هم سینا و او تا کنم صبر الاقل

 باید ما.  بود شوهرم او.  بودم امیر همسر

 ! کردیم می حل خودمان را مشکلمان

 

 گفت.  نکرد افاقه من در کرد التماس مارال هرچه

 کاری اند نرسیده تا و افتند می راه االن همین

.  جوشید می سرکه و سیر مثل دلم من اما.  نکنم

 و رفته سکته مرز تا بار چندین حاال تا دیروز از

 تحمل این از بیشتر نمیتوانستم.  بودم برگشته



.  دیدم می را امیرم باید.  کنم پیشه صبر و کنم

 ! شد می راحت زندگیم در ماندنش از خیالم باید

 

 چهارچوب در مرا و کرد باز را آپارتمانش در وقتی

!  نداشت را دیدنم انتظار.   خورد جا ، دید در

 و ناراحت چقدر!  را اش خانه به آمدنم انتظار

 چقدر!  بود خم هایش شانه چقدر!  بود افسرده

 زنجیر هم در هایش اخم!  بود شکسته ، مرد این

 : گفت و شد

 

 ؟ اینجا اومدی چرا!  پاییز-

 



 پشت تا اشک!  لحنش بود سنگی و سرد چقدر

 اشک تا کردم کنترل را خودم!  آمد هایم پلک

 . نشود پیدایشان دوباره مزاحم های

 

 ! بزنم حرف باهات باید ؟ امیرم-

 

!  رابست در.  شدم وارد کند تعارف اینکه بدون و

 و روح بی و سرد. بود یخ تکه دو ، چشمانش

 خشکاند می را وجودم چشمانش!  عشق از خالی

! 

 

 اینجوری خدا رو تو!  نکن نگام اینجوری امیر-

 اینقدر!  نزن حرف من با اینجوری!  نکن نگام



 باهات خوام می … خوام می!  سنگی و سرد

 … بگم برات واقعیتو میخوام … بزنم حرف

 

 ! بشنوم خوام نمی-

 

 تر خشن حتی. بود خشن و سخت چقدر لحنش

 دستور و زد می حرف دستانش زیر با وقتی از

 . میداد

 

 ! بیرون برو من ی خونه از-

 



 را خودش و من وقتی ؛ من ی خانه گفت وقتی

 باز اما!  شد متالشی آن یک در دلم ؛ کرد جدا

 را مزاحم های اشک سختی به.  نباختم را خود

 : گفتم و زدودم

 ! نمیشه باورم ؟ امیر میکنی بیرون منو-

 

 : زد داد تند لحنی با و رحمانه بی

 

 و بکنم فکرامو تا برو!  بیرون برو!  بشه باورت-

 ! بگیرم برات تصمیمی یه

 



 داری ؟ امیر چیه منظورت ؟ بگیری تصمیمی یه-

 جز ای دیگه تصمیم قراره مگه!  ترسونی می منو

  بگیری؟ مون عروسی

 

 : زد پوزخندی

 !! عروسی!!  هه! ؟ عروسی-

 

 افسوسی ی نشانه به.  داد تکان را سرش و

 : گفتم هراسان و درمانده!  عمیق

 ، عروسیمون راجب خدا تورو!  اینجوری نگو-

 امیر نزن حرف اینجوری قشنگ اتفاق این راجب

 برات بذار!  نداری خبر هیچی از تو!  نمیدونی تو! 

 … ماهان که بگم



 

 : کرد میخکوبم برجا فریادش

 به ازتون حالم!  من جلو نیار اونو اسم!  شو خفه-

 با فرقی هیچ تو!  اونی مثل هم تو!  خوره می هم

 با تو!  خیانتکاری اون مثل هم تو!  نداری اون

 دفعه هر های گذاشتن قرار با!  اون پیش رفتنت

 !  کردی خیانت من به ، کاریات پنهون با و

 

 شدن جاری جز نداشت گریزی راه دیگر اشک

 از انبوهی میان در ناباورانه!  هایم گونه روی بر

 : گفتم انگیزم غم های اشک

 



 ؟ امیر ؟ خونی می خیانتکار … منو خیانتکار؟-

 تنت؟ ی پاره ؟ پاییزت ؟ منم

 

 : گفت دنیا صدای ترین سنگدل با

 بیرون برو گمشو!  نیستی من کسِ هیچ دیگه تو-

! 

 

 ، قشنگم خیاالت ، آرزوهایم کوه ، امیدم تمام

 می فرو چشمانم جلو داشت ، شیرینم رویاهای

 بدترین به داشت امیر!  شد می نابود و ریخت

 حرف اینگونه و!  زد می حرف من با ممکن شکل

 او با بودن برای شانسی هیچ من دیگر یعنی زدن

 خواستم نمی.  کنم باور خواستم نمی اما.  نداشتم



 راحتی همین به کنم قبول خواستم نمی.  بشنوم

 من راحتی همین به و باشد شده خراب چیز همه

.  رفتم سمتش به.  باشم نداشته را او دیگر

 تمام صدای با و گرفتم دست در را بازوهایش

 : گفتم دنیا های اشک

 ! امیر کن گوش!  من به کن گوش-

 

 نکن.  خوره می هم به ها گریه این از حالم-

 منو هرچی بسه!  نریز اشک!  گریه

 

 ! کردی فرض احمق

 



 من!  کنم می التماس!  امیر نرون خودت از منو-

 از ترسیدم فقط … من.  نکردم خیانت تو به

 کردم فکر حماقتم از پر عقل این با!  بدم دستت

 . کنم درست رو چی همه تونم می

 

 و کرد پرت بازوهایش روی از را دستم ناگهان

 : زد فریاد

 بودی من زن تو!  کردی جا بی!  کردی غلط تو-

 می و میذاشتی قرار اون با و بودی زنم تو!  لعنتی

 رو چی دیدنش با خواستی می که!  دیدیش

 اون توی صبح تا شب تو! ؟ ها! ؟ کنی درست

 و بودی من زن تو!  بودی اون با کوفتی کشور

 لعنتیشو شبای تمام اون!  بود اون دست عکسات



!  معلوم کجا از اصال!  کرد می صبح تو عکسای با

 احمقِ غیرتِ بی من و!  عکسا صاحب با هم شاید

 ! منی برای فقط تو کردم می فکر ، خیال خوش

 

 صورت به تلخش و سوزناک های حرف میان در

 جلو تا انداختم جلو را خود.  زد می سیلی خودش

 سیلی و داد هل مرا خشونت با اما.  بگیرم را اش

 پرت که محکم آنقدر.  کرد صورتم نثار محکمی

.  گشت جاری گوشم از خون و زمین روی شدم

 دیگری درد قلبش دردِ و قلبم دردِ جز من اما

 برای.  شدم بلند دوباره!  کردم نمی احساس

 پاها و دست آخرین داشتم ام زندگی گرفتن پس

 . زدم می را



 

 فقط من … امیر بودم تو برای فقط من … من-

 … خواستم رو تو

 

 و اعصاب روی کنترلی و لرزید می درحالیکه

 خون به و شده درشت چشمان ، نداشت رفتارش

 : گفت و دوخت من به را اش نشسته

 ساکت!  شو ساکت!  کن بس!  نگو دروغ اینقدر-

 ! شو

 

 : زدم ضجه من و



 دروغ پاکمون عشق حرمت به!  نیست دروغ-

 ! نیست

 

 دیگر.  چکید می خون هایش چشم از دیگر

 چیز هیچ دیگر!  نداشت را خودش رفتار کنترل

 و آمد جلو قدم به قدم!  دید نمی و فهمید نمی

 به محکم را دستش.  ترساند می مرا داشت

 : گفت می و زد می اش سینه تخت

 

 روت تو! ؟ بودی من برای فقط! ؟ من برای فقط-

 حرفو این بازم تونی می! ؟ بگی دروغ بازم میشه

 برای فقط! ؟ بزنی من روی تو ، من چشمای تو

 !؟ المصب بودی من



 

 عقب به مرا و کوبید ام سینه به دست کف با و

 افتادم زمین روی بر شدت با دومرتبه.  کرد پرت

 پشت با من و بود روان جویباری همچون اشک! 

 جلو وقت یک نکند تا کردم می پاکش دست

 بگیرد ام خوشبختی گیریِ بازپس برای را عزمم

!  سرسختانه.  شدم بلند دوباره.  کند سست مرا و

 باید!  کردم می تالش باید اما مذبوحانه هرچند

 می پس را ام خوشبختی شده قیمتی هر به

 ! گرفتم

 

 به!  گم نمی دروغ من!  عزیزدلم آره!  امیرم آره-

 من خورم می قسم عزیزترینی برام که تو جان



 پاکمون عشق حرمت به!  بودم تو برای فقط

 ! قسم

 

 از را خود کنترل امیر تا بود کافی جمله این و

 ی مردانه دستان و!  بیفتد جانم به و دهد دست

 بلند من روی را نامهربانی کمال در را مهربانش

 همان ها این!  بزند مرا کشت قصد به و کند

 دیوانه اش نرم و لطیف نوازش که بود دستهایی

 می فرود بدنم و سر بر داشت حاال و ، کرد می ام

 و ها فریاد با!  تمام خشم با!  تمام باشدت!  آمد

 ، من و!  هایش اشک با...  حتی!  هایش نعره

 تنها ، شده مچاله و پناه بی ای گربه بچه همچون

 را خودم که بود این میامد بر دستم از که کاری



 را غضب و خشم اینهمه فروریختن و بگیرم بغل

!  دانم نمی! ؟ شد می! ؟ بیاورم تاب!  بیاورم تاب

 می احساس که بود سهمگین آنقدر ضرباتش

 قدرتش تمام با او!  شوم می تکه تکه دارم کردم

 تمام با.  کوبید می خشمش تمام با!  زد می

 بیشتر!  بود حقم!  درید می عصبانیتش و حرص

 مرد یک غیرت با کردن بازی!  بود حقم این از

 ، احمق منِ و!  شیر دم با کردن بازی یعنی

 می و زد می.  بودم کرده را کار این ناخواسته

 : کشید می فریاد و کوبید

 

 بدنتو و تن عکسای اون و بودی من برای-

 می سر عکسا اون با صبح تا هرشبشو و داشت



 و رابطه هر توی اون و بودی من برای! ؟ کرد

 اون با ها هرزه اون جای رو تو کاریش کثافت

 کلمه یک و بودی من برای! ؟ کرد می تصور لباسا

 هیچی من به هرزگی و کثافت از حجم این راجب

 من! ؟ میزاشتی قرار باهاش عوض در و نگفتی

 و نکردم جسارت تو به وقت هیچ خودم حتی

 رو لباسا جور اون عروسیمون قبل تا نخواستم

 دائم رو تو لعنتی اون وقت اون!  بپوشی من برای

 اون توی صبح تا شب!  کرد می تماشا اونجوری

!  کردی غلطی چه نیست معلوم هم کوفتی کشور

 برای اصل در تو!  نبودی من برای تو!  لعنتی نه

 زن تو!  بودی من زن اسماً فقط تو!  بودی اون

 من زن!  عوضی بودی من زن!  کثافت بودی من



! ؟ تونستی چطور!  بودی من زن!  پاییز بودی

 !؟ تونستی چطور

 

 های لگد و پا ؛ سنگینش های ضربه و دست

 ، کوچک و نحیف منِ برای آنقدر ؛ محکمش

 زنده چطور دانم نمی که بود وحشتناک و دردناک

 بودند رسیده سینا و مارال!  هایش کتک از ماندم

!  کند باز را در امیر کردند می التماس در پشت و

 و زد می و کشید می نعره و زد می فریاد امیر و

 که زد مرا آنقدر ، زد مرا آنقدر!  زد می و زد می

!  برداشت سرم از دست و شد خسته!  شد خسته

 که زنی روی دست نادرشاهی علی امیر وقتی و

 روز و حال این به را او و ، کند بلند دارد دوستش



 وجود برگشت برای شانسی هیچ یعنی ، بیندازد

 خیلی!  کردم درک را این خوب من و!  ندارد

 ! خوب

 

 حالیکه در ، ناعادالنه و نابرابر جدالی از خسته

 نفس نفس

 

 و.  کرد رها ها مبل از یکی روی را خود زد می 

 افتاده زمین روی صدا بی و مالین و خونین من

 حجم این با ، چطور که کردم می تعجب و بودم

 هوش به هنوز عذاب و زجر ، آسیب ، غم ، درد از

 ! بودم

 



 های خواهش و مارال های گریه و التماس صدای

 که همانطور امیر. شد می شنیده در پشت از سینا

 در را دستش ، زد می نفس نفس و بود نشسته

 شمرده شمره و وار اولتیماتوم و کرد دراز مقابلم

 : گفت

!  وقت هیچ!  ببینمت زندگیم تو خوام نمی دیگه-

 یه تو!  بودی من برای خدا عذاب بدترین … تو

 دیگه که بودی داشتنی دوست زیبایِ لعنتیِ

 ! بشی تکرار زندگیم توی خوام نمی هیچوقت

 

 را در و رفت در سمت به و برخاست جایش از و

 با ناباورانه.  شد وارد هراسان مارال. کرد باز

 . کرد می نگاهم اشک از پر چشمانی



 

 تو! ؟ کردی چیکار! ؟ امیرعلی کردی چیکار-

 بمیرم برات الهی پاییز؟ ؟ پاییز!  لعنتی کشتیش

 ! پاییز

 

 و شده پاره چشم ی گوشه از. دوید سمتم به و

 اورژانس به داشت سینا که دیدم می خونینم

 اش پزشکی کیف دیگرش دست با و زد می زنگ

 و درد از مرا موقتا بتواند بلکه تا کرد می باز را

 می ؟ چه روحم مرگِ از.  دهد نجات ریزی خون

 امیرم روی فقط نگاهم من ؟ دهد نجاتم توانست

 و خصومت درد ، نداشتنش دردِ جز من!  بود

 دیگر ، بود کرده پیدا من با که جدیدی دشمنیِ



!  کردم نگاهش.  کردم نمی احساس دردی هیچ

 لحن همان با ، من به رو ، در دم همان از که او به

 ای ذره بدون ، زده یخ چشمان همان با ، یخی

 اینهمه بابت وجدان عذاب و دلواپسی و نگرانی

 : گفت زدن کتک

 

 منتظر.  گیرم می وقت طالق برای محضر از-

 ! باش خبرم

 

 نمی حتی که بودم خورده کتک آنقدر من و

 اشک رویاهایم مرگ برای و کنم گریه توانستم

 ! بزنم ضجه و بریزم

 



 

.  بودم بستری بیمارستان در که بود روز چند

 به دانم نمی. کردند می کاری مخفی سینا و مارال

!  ببخشد و بیاید کوتاه امیر اینکه شاید!  چه امید

 فرودگاه راه در کسی بودند گفته مادرم و پدر به

 به مرا ، کردم مقاومت چون و داشته دزدی قصد

 شکایت خواست می پدرم!  است زده کشت قصد

 در دوستانش طریق از امیر بود گفته سینا و کند

 و.  است کرده پیگیری را شکایت انتطامی نیروی

 و کرده وعده خلف چرا امیر که بود دلگیر پدرم

 پیدایش االن چرا اصال و!  دنبالم فرودگاه نیامده

 به شده مجبور که بود گفته سینا و.  نیست

 خواست نمی کس هیچ.  برود فوری ماموریتی



 انگیز غم ماجرای این اصل.  بگوید را ماجرا اصل

 ! خواهد نمی مرا دیگر امیر که

 

 و همه. بودند آمده دیدنم به اش خانواده حتی

!  بودم شده ها دیوانه مثل!  او جز بودند آمده همه

 نمی صحبت.  زدم نمی حرف!  صدا بی و افسرده

 زل نقطه یک به فقط.  کردم نمی گریه.  کردم

 مهربان دستهای وقتی!  بودم مرده من.  زدم می

 ؛ بود آمده فرود صورتم و سر بر امیر ی مردانه و

 گفته وقتی ؛ خواهد نمی مرا دیگر بود گفته وقتی

 من لحظات این در دقیقا ؛ دهد می طالقم بود

!  بود نیامده دیدنم به یکبار حتی!  بودم مرده

 !  بمانم زنده نبود مهم برایش اصال انگار



 

 این حقیقت! ؟ کنم چه تو بدون من!  آه!  امیر آه

 حتی!  خواهمت می وار دیوانه هنوز من که است

 باز ، ببری ذره ذره و گلویم روی بگذاری چاقو اگر

 ؟ کنم چه عشق این درد با من!  پرستمت می هم

 احمق من ؟ کنم چه تو نداشتن با ، تو بدون من

 اینها ی همه!  دانم می!  ترسو احمق یک!  بودم

 دادن دست از ترسِ بخاطر دقیقا من!  دانم می را

 تقصیر نه!  دهم می دست از را تو دارم ، تو

 دانم می من!  دیگر کس هیچ نه و هست ماهان

 ترس!  کنم چه اما!  مقصرم خودم فقط و فقط که

 همین و ، کافیست مردنم برای تو دادن دست از

 تصمیمات صدباره و دوباره که کافیست ترس



 نمی تو!  دانی نمی تو!  امیر!  بگیرم اشتباه و غلط

 ! دارم دوستت چقدر ، چقدر ، چقدر من دانی

 

 سر بر اند ریخته نفر چند که آورد خبر مارال

 که آنقدر.  اند زده کتکش کشت قصد به و ماهان

 کار دانستم می.  نبوده تشخیص قابل صورتش

 می خوب!  اش ودسته دار و ؟حمید کیست

 اگر حتی!  علی امیر!  کسی چه دستور به دانستم

 ی فرشته او.  نبود مهم برایم هم مرد می ماهان

 و.  بود من زجر و بدبختی مایه او.  بود من عذاب

 همان در چرا که خوردم می حسرت چقدر من

 از را او و نداده گوش را پدرم حرف ها سال

 . بودم نکرده پرت بیرون به زندگیم



 

 که بود بیمارستان در شدنم بستری چهارم شب

 از چقدر.  بود پیشم مادرم!  آمد امیر باالخره

 احوالپرسی و سالم از بعد. شد خوشحال دیدنش

 چشمان در!  گذاشت تنها را ما ، اولیه تعارفات و

 وحشت!  ترسیدم می.  کردم نمی نگاه امیر یخی

 وجود چشمانش در که حقیقتی فهمیدن از داشتم

 و من برای که تصمیمی به بردن پی از!  داشت

 می یخ داشت وجودم!  بود گرفته مان زندگی

 سردش صدای!  اش سنگی و سرد نگاه از بست

 : شد اکو گوشم در



 طالق برای.  داریم دادگاه نوبت فردا پس برای-

 گفتم … اما.  بگم پدرت به خواستم خودم اول! 

 ! بهتره بگی خودت

 

 ی چشمه ، دائمی های زدن زل روز چهار از بعد

 ، معطلی بی ، محابا بی ها اشک و جوشید اشکم

 بغض!  آمد فرود ام گونه روی ، برگرد و بر بی

 نفس توانستم نمی حتی!  کرد می ام خفه داشت

 ! بکشم

 

 ! ریختم اشک و ریختم اشک صدا بی

 



 از بعد!  نگفتم جون خانوم و آقا حاج به هنوز-

 اون.  گم می بهشون طالق صیغه شدن جاری

 ! بپذیرن مجبورن جوری

 

 داشت گلویم!  اشک شدت از لرزید می ام چانه

 با حتی که لعنتی بغضِ این حجم از ترکید می

 نمی حتی!  شد نمی کم ، ام پی در پی های اشک

 التماس هایم چشم با و کنم نگاهش توانستم

 ! نکند رهایم که!  نکند را اینکار که کنم

 

 شنیدن منتظر دانم نمی!  ماند منتظر دقیقه چند

! ؟ کنم التماسش اینکه ؟ بود من از چیزی چه

 به را دنیا تمام من!  کردم می! ؟ کنم خواهش



 سرم تا اما!  نکند رهایم تا میاوردم در التماسش

 نگاهش به را اشکم از پر چشمان و کردم بلند را

 جوری!  نداد امانم ، بزنم حرفی خواستم و دوختم

 هیچ فرصت که رفت اتاق از خداحافظی بی

 ترسید می شاید!  دانم نمی.  نداد من به حرفی

 را اقتدارش هایم چشم و!  کند منصرفش نگاهم

 !  کند کم طالق برای تصمیم  در

 

 خوشبختی اوج در! ؟ رسیدم کجا به و بودم کجا

 چه!  شدم پرت بدبختی ی دره قعر به و بودم

 حسودی من به کسی چه ؟ آورد مرا اسم کسی

 را ام خوشبختی دیدن چشم کسی چه ؟ شد اش

 اول همان از سرنوشتم هم شاید ؟ نداشت



 و تنهایی از پر سرنوشتی. بود خورده رقم اینگونه

 ! ناراحتی و رنج و تلخی
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 از من ناچاری بود مسلم وسط این که چیزی

 گفت می مارال.  بود امیرعلی تصمیم پذیرش

 دری هر از و کرده صحبت امیر با ها ساعت سینا

 امیر گفت!  نداده عقیده تغییر امیر اما!  است گفته

 انگار که ؛ است شده بریده دنیا از های آدم مثل

 همانقدر!  نمانده شان زندگی به بیشتر روز چند

!  افسرده و روح بی همانقدر!  دلشکسته و ناامید

 گفت!  انگیزه بی زندگی ی ادامه برای همانقدر

 اما!  آباد ناکجا به ؛ برود دوباره شاید گفته امیر

 اشک چقدر من و!  بازگشت بدون رفتنی اینبار

 ! مارال آغوش در بودم ریخته



 

 هست خبری دانستند می لیال مامان و حسام بابا

 به.  زدم نمی حرفی کردند می التماس هرچه اما.

.  بودند نگران چقدر.  نداشتند دسترسی هم امیر

 دانستم نمی.  بگویم ها آن به چطور دانستم نمی

 از بعد امیر مثل هم من دادم ترجیح.  بگویم چه

 ها آن به را واقعیت ، طالق ی صیغه شدن جاری

 ! بگویم

 

 توانست باالخره که شیطانی!  بود شیطان ماهان

 هایم بدبختی تمام بانی و باعث او.  کند بدبختم

 ! اشتباهم های تصمیم تمام … البته و او. بود

 



 شدنم مرخص روز با بود مصادف دادگاه قرارِ روز

 سینا و مارال ، خودم درخواست به. بیمارستان از

 که بودند کرده راضی را مادرم و پدر ، اصرار با

.  بیاورند خانه به بیمارستان از مرا خودشان

 برویم دادگاه به ترخیص از بعد بالفاصله قراربود

 با و بروم راه درست توانستم نمی هنوز من. 

 که بودم آورده شانس.  رفتم می راه عصا کمک

 و بود نشکسته بدنم از جایی هایش کتک در

 . بود دیدگی ضرب همش

 

 همپای مارال دادگاه به رسیدن تا مسیر طول در

 و ماهان و زمان و زمین به و ریخت می اشک من

 صدا بی ، اما من!  گفت می راه بی و بد امیر حتی



 هایم بدبختی برای صدا بی.  ریختم می اشک

 این برای!  دردم پر قلب برای.  بودم گرفته عزا

 با ، طالق از بعد دانستم نمی!  نبودنش از حجم

!  خدایا!  بیایم کنار چطور نداشتنش و نبودنش

 از!  خواستمش می من!  داشتم دوست را او من

!  مردم می او بدون من!  وجودم تمام با!  دل ته

 ! ماند نمی باقی من از چیزی او داشتن بدون

 

 و بود داده تکیه دیوار به. بود آمده رسیدیم وقتی

 ایستاده.  بود کرده زنجیر هم در را دستهایش

 فدای دل در و.  کردم نگاهش. بود ما منتظر و بود

 قربان!  نگاهش تصدق!  شدم باالیش و قد

 ! اش مردانه هیبت ی صدقه



 

 نگاه را عصایم با همراه رفتن راه تالم و تاثر با

 چشمان همان با!  دائمی اخم باهمان.  کرد می

 عذاب هایش کتک بابت اصال دانم نمی!  یخی

 از شد می خنک داشت دلش یا داشت وجدان

 ! حالم و وضع دیدن

 

 او به رو ،  ما به توجه بدون و داد دست سینا با

 : گفت

 ! میشه خودمون نوبت االن-

 

 : گفت تفاوت بی و سرد خیلی و کرد من روبه بعد



...  و روزمون اون برخورد راجب خوای می اگر-

 بگی قاضی به چیزی ها کتک...  و خورد و زد اون

.  پذیرم می و ندارم مشکلی من ، کنی شکایت یا

 حق این و بگی نداره اشکالی هیچ من نظر از

 هرخسارتی!  کنی شکایت بابتش بخوای که توئه

 . میشم متقبل کنه تعیین دادگاه که هم

 

 که شکافت می را قلبم حرفهایش این با داشت

 بودند اتاق در که افرادی لحظه همین در درست

 قلبم.  زدند صدا مارا بعد و شدند خارج اتاق از

 نمی را تپشش صدای.   ایستاد می داشت کم کم

 قاضی مقابل در.  مردم می داشتم من.  شنیدم

 نمی تاب را حضورش هیبت.  نشستیم هم کنار



 حسرت برایم دوباره داشت بودن کنارش.  آوردم

 همین به!  دادم می دستش از داشتم!  شد می

!  بود سخت!  شد نمی!  توانستم نمی!  راحتی

 که حاال!  سخت خیلی!  بود سخت نداشتنش

 شب که حاال ؛ بودم کرده تجربه را هایش بوسه

 چشیده را بودن کنارش در شب تا صبح و صبح تا

 تازه زندگیم در اش دائمی حضور که حاال ؛ بودم

 چند تا بود قرار که حاال ؛ گرفت می رنگ داشت

 که ای خانه ؛ شوم اش خانه عروس دیگر وقت

 بود خریده من نام به ، من برای ، من ی سلیقه به

 بخدا!  توانستم نمی!  کرد می ترکم داشت حاال ؛

 ! بود سخت

 



 .  کرد می بررسی را مدارکمان قاضی

 شورای و مشاوره.  رفتین که هم مراحل تمام-

 … و اختالف حل

 

 ؟ بودیم رفته کی.  نگریستم را امیر تعجب با

 مجوز که دهد طالقم بود مصر آنقدر!  من خدای

 نیم. کرد نمی نگاهم. بود گرفته اینها ی همه از را

 ، مقتدرانه ؛ بود چشمانم جلو اش مردانه رخ

 قلبم.  کرد می گریه قلبم!  روح بی ، سرد ، جدی

 . کرد می مقاومت هایم چشم و.  ریخت می اشک

 

 : گفت قاضی آقای



 حرفاتونو هم من بار آخرین برای خوام می -

 . بشنوم

 

 . آمد صدا به امیر

 توضیح قبل مراحل در هم قبال من!  قاضی آقای-

 به بودیم عقد که مدت این توی ما.  دادم

 تفاهم باهم.  نکردیم پیدا ای عالقه هیچ همدیگه

 طالق توافقی کامال خوایم می بنابراین.  نداشتیم

 . بگیریم

 

 دوست مرا تو.  تپید نمی من قلب و گفت می

 که تو! ؟ نداشتی ای عالقه من به تو! ؟ نداشتی

 می جان من برای که تو!  المصب بودی عاشقم



 صبر من وصال برای اینهمه که تو!  امیر دادی

 که من! ؟ خواستم نمی تورا من!  مَرد کردی

 رود می در برایت جانم هم االنش همین

 

 ! 

 

 حرفهای.  بگو داری اگه حرفی ؟ دخترم چی تو-

 . شنوم می هم رو تو

 

 قرار گلویم درون آهنی ی وزنه یک مثل بغض

 توانستم نمی. کرد می ام خفه داشت و بود گرفته

 را اش تهدیدوارانه پچ پچ صدای.  بزنم حرف

 : شنیدم



 خالص مونو هردو و بگو گفتم من که طور همون-

 ! پاییز کن

 

 : گفت دوباره قاضی

 تا اینجام من!  بگو!  دلتو حرف بگو!  دخترم-

 . بشنوم حرفاتو

 

 زدن حرف.  بردم فرو سختی به را دهانم آب

 نگاهم شک با قاضی!  سخت خیلی. بود سخت

 . کرد

 ؟ موافقی طالق با هم تو!  دخترم-

 



.  بگریم بهار ابر مثل من تا بود کافی حرف این

 روی بر روانی آبشار همچون که بود اشک این

 قاضی به رو و گزیدم لب. بود روان هایم گونه

 : گفتم

 دوست شوهرمو من!  قاضی آقای دارم دوستش-

 ! خوام نمی طالق … من.  دارم

 

 به را اش تکیه و کشید بلندی افسوس پر آه امیر

 رو قاضی. بود عصبی و کالفه. داد صندلی پشتی

 : گفت گرانه مواخذه لحنی با امیر به

 ! نیست توافقی هم همچین پس-

 



 را هایش لب و. فشرد هم بر را هایش دندان امیر

 : داد ادامه قاضی.  گریستم می هنوز من و!  هم

 هم رو قانونی پزشکی مدرک شما!  ضمن در-

 نظر از خانوم اینکه بر دال مدرکی. نیاوردین

 ! نه یا شدن شما همسر شرعی

 

 بر را دادگاه امیر پوزخند صدای و گزیدم لب من

 من راجب تو!  امیر!  امیر وای. کرد خراب سرم

 ! من خدای آه!  من امیر کنی می فکر چه

 : گفت سنگی و سرد صدای همان با

 

 می مهریه پرداخت برای اگه!  قاضی آقای-

 کنم می پرداخت کمال و تمام اونو من که فرمایید



 اذیت ایشونو معاینات این با خوام نمی دیگه.

 . کنم

 

 مدرک این. بشه محرز دادگاه برای باید بهرحال-

 توی.  دم می وقت بهتون ماه دو من.  هست الزم

 صورتی در.  برسید توافق به باهم ماه دو این

 یک هردو که کنم می جاری رو طالق ی صیغه

 برگ اخذ برای مدت این توی. باشید داشته نظر

.  کنید اقدام هم قانونی پزشکی از سالمت

 ! بفرمایید

 



 می را خونش خون.  بود عصبانی امیر چقدر

 من به رو عصبی شدیم خارج که اتاق از. خورد

 : گفت

 می و شد می تموم داشت!  کردی اینکارو چرا-

!  بکنی کارو این نداشتی حق!  کارش پی رفت

 ! بودیم زده حرف!  بودیم کرده توافق ماباهم

 

 تو آمد می یادم تا که من ؟ کِی ؟ حرف ؟ توافق

 ! امیر زدی تهمت و زدی کتک و زدی حرف فقط

 

 و بگوید چیزی که آورد باال را دستش لحظه یک

 در. بزند دوباره خواهد می که کردم فکر واقعا من

 عقب را خودم ترسیده  و ناگهانی حرکت یک



 تا کردم پنهان دستانم میان را صورتم و کشیدم

 که گرفت گارد ناخودآگاه هم سینا.  بمانم امان در

 و تاثر بعد و تعجب با امیر. بگیرد را اش جلو

.  سوخت برایم دلش شاید.  کرد نگاهم افسوس

!  ترسیدم می هایش العمل عکس و او از اینکه از

 و ، بود زده کتک کشت قصد به مرا او واقع در

 آن از بعد روز چند درست ، االنم العمل عکس

 تکان سری!  بود طبیعی خب ، خوردن کتک همه

 : گفت و داد

 

 پزشکی نوبت خواست قاضی که طور همون-

 دیگه بعدش.  کنم می خبرت و گیرم می قانونی

 توی همینجا دیگه دوماه تا ببینمت نمیخوام



 اون اگه ، پاییز حالت به وای و!  دادگاه همین

 ! حالت به وای!  دربیاری بازی هم باز موقع

 

 رها تنهایی از باری کوله با مرا و رفت!  رفت و

 هراس تنهایی از.  ترسیدم می تنهایی از. کرد

 لمس گوشتم و پوست با را تنهایی من.  داشتم

!  احساسم تمام با!  وجودم تمام با!  بودم کرده

 نمی تاب را تنهایی دیگر.  نداشتم تاب دیگر

 حدود و حد که بود مصمم آنقدر او اما.  آوردم

 و شود جدا من از بود گرفته تصمیم او.  نداشت

 کند عوض را اش تصمیم توانست نمی کس هیچ

 نمی را فکرش هرگز که کسی … جز کس هیچ. 

 ! کردم



 

 مثل که روزی ده.  زد زنگ من به بعد روز ده

 دقیقه هر که روزی ده. بود گذشته برایم جهنم

!  داد می مرگ بوی که روزی ده. بودم مرده اش

 امروز برای قانونی پزشکی نوبت گفت و زد زنگ

 دلم.  شدم آماده.  دنبالم آید می گفت.  هست

 تنگ برایش چقدر دلم. بود زده لک دیدنش برای

 چطور خواستم می شدن جدا از بعد!  خدایا. بود

 از بدتر برایم روز ده این که من بیاورم تاب

 ! بود گذشته جهنم

 

 لیز دیدنش از دلم شدم اتومبیلش سوار وقتی

 کنم نگاهش توانستم نمی. بود تنگش دلم. خورد



 با!  کنم نگاهش سیر دل یک خواستم می و ،

 که دستانش!  نگریستمش می چشم ی گوشه

 ی حلقه.  کرد جلب را توجهم بود فرمان روی

 نوازش برای دلم.  بود دستش در هنوز مان

 فرمان به حتی.  بود شده تنگ اش مردانه دستان

 سر نگاهم لحظه یک.  کردم می حسادت اتومبیل

!  برایش رفت دلم!  اندامش و صورت روی خورد

 هیبت از کرد می سقوط داشت هم سر پشت دلم

 را نگاهم!  تپید می بدجور دلم!  حضورش سنگین

 می چقدر!  خدایا.  دوختم لرزانم انگشتان به باز

 بدون قطعا!  داشتم دوستش چقدر!  خواستمش

 ! نداشتم شک!  مردم می او

 



 دستم ای برگه. کرد توقف قانونی پزشکی جلو

 : گفت و داد

 . میمونم منتظر اینجا.  برو خودت.  نمیام من-

 

 به دانستم نمی حتی. افتادم راه به حرفی هیچ بی

 را نظر مورد قسمت سختی به.  کنم مراجعه کجا

 جواب ی برگه بابت کمی ، معاینه از بعد.  یافتم

 جا آن از دادند دستم به که را جواب.  شدم معطل

 فکر گاه هیچ.  شدم خارج

 

 مکان این به بخواهم دلیل این به کردم نمی

 به که مرا و بود نشسته اتومبیل در.  کنم مراجعه

. کرد می نگاه داشتم می بر قدم اتومبیل سمت



 اش خیره های نگاه از بودم شده پاچه دست حاال

 : گفتم و شدم سوار! 

 

 ! بریم میتونیم -

 

 ؟ میشه آماده کی جوابش گفت-

 

 فرستاد هم نسخه یه و داد االن همین جوابشو-

 ! دادگاه برای

 

 نگاه را برگه.  کردم اشاره دستم در ی برگه به و

 و باال اش سینه قفسه!  کرد مکث ثانیه چند.  کرد



 تمام از بیشتر االن دارم حتم.  رفت می پایین

 چه برگه آن در بداند خواست می دلش دنیا

 که بودم بدبخت چقدر ، من و.  است شده نوشته

 اشک. بود ای برگه همچین دیدن محتاج شوهرم

 روی را برگه.  خورد سر چشمم ی گوشه از

 را بیرون پنجره از و انداختم مقابلم داشبرد

 هیچ.  شد سرازیر چشمانم از اشک و نگریستم

 .  افتاد راه به.  نگفت

.  میشه گور و گم اینجا. کیفت تو بذار رو برگه-

 . دادگاه میریم که دیگه دوماه برای دار نگهش

 

 می.  چپاندم کیفم در را برگه اشک و حرص با

 در چه نیست مهم برایش دیگر بگوید خواست



 عوض را تصمیمش چیز هیچ و نوشته برگه آن

 چه داشت دانست می دانم نمی. کرد نخواهد

 ! نه یا کرد می قلبم نصیب عدابی

 

 تلفنی. خورد زنگ تلفنش موقع همین در درست

 ی فرشته بود قرار دانستم نمی لحظه آن در که

 .  شود بد و بغرنج شرایط این از من نجات

 

 .کرد می صحبت هراسان

!  من خدای وای ؟ جون خانوم ؟ داداش شه چی-

 . میام دارم.  میام دارم

 



 االن کردم فکر که پیچید جوری دوربرگردان سر

 ! بیرون شوم می پرت پنجره از

 

 امیر؟ شده چی-

 

 سکته!  من خدای … قلبش … جون خانوم-

 ! کن کمکش خودت خدایا!  پاییز کرده

 

 می صدایش.  پاچه دست و بود ناراحت چقدر

 . لرزید



!  نمیشه هیچی!  مرد باش آروم!  امیر باش آروم-

 قویه و محکم زن یه اون.  قویه خیلی جان خانوم

. 

 

 همیشه مثل داشت لحظه آن در که نبود حواسش

 بی و سردی هیچ بدون. کرد می صحبت من با

 ! تلخی و مهری

 

.  قویه خیلی جونم خانوم.  نمیشه هیچی آره-

  … بخواد.. بخواد که زوده خیلی هنوز

 

 جانش خانم جان به جانش. لرزید صدایش ته

 برای اتفاقی کردم می دعا دل ته از!  بود بسته



 خانواده این مادر. نیفتد مهربان و عزیز زن این

!  خانواده این چراغ و چشم!  خانه این امید. بود

 سمت به هراسان هردو و رسیدیم بیمارستان به

 راهرو در اش خانواده ی همه.  دویدیم عمل اتاق

 و امین.  گریستند می المیرا و الناز. بودند ایستاده

 برای امین.  بودند ریخته بهم حسابی اقا حاج

 در بدی درد جان خانم که داد می توضیح امیر

 او سرعت به و کرده احساس اش سینه ی قفسه

 سکته احتمال دکتر و اند رسانده بیمارستان به را

 یک که دیدم را امیر.  است داده را قلبی خفیف ی

 صندلی روی رفته وا. پاشید فرو هم از لحظه

 می اما.  کنم دلجویی خواستم می.  نشست

 کنارش و رفتم نزدیکش ترسم تمام با.  ترسیدم

.  گرفتم دستانم در را بزرگش دست.  نشستم



 و شد بلند و کشید دستانم میان از را دستش

 ، من و.  گشت راهرو طول در زدن قدم مشغول

 بدِ حس از فروافتاده هایی شانه با ، سَرخورده

 ! ریختم اشک صدا بی ، تحقیر

 

 توضیح برایمان شد خارج عمل اتاق از که دکتر

 یک اما ، شده رفع موقتا خطر شکر را خدا که داد

 خانم حال دومرتبه تا ست کافی استرس و تنش

 به خطر نیست معلوم دیگر اینبار و شود بد جان

 ! نه یا بگذرد سرش از راحتی همین

 

 ، حاال و کردند منتقل بخش به را او ظهر از بعد تا

 هم سینا.  بودند زده حلقه دورش خانواده ی همه



 ی گفته و کرده معاینه را جان خانم و بود آمده

 از جزئی را خود همه.  بود کرده تایید را دکترش

 تکلیف بال که من جز دانستند می خانواده این

 خود باید دانستم نمی و.  بودم ایستاده ای گوشه

 متوجه آقا حاج!  ندانم یا بدانم ها آن جزء را

 . شد ام گیری گوشه

 

 ؟ وایسادی اونجا چرا!  دخترم تر نزدیک بیا-

 از رو تو و شده مادرش مشغول حسابی امیرعلی

 ! برده یاد

 



 امیر کنار و رفتم تر نزدیک و زدم لبخندی

 و زد برویمان لبخندی جان خانم.  ایستادم

 : گفت کرد می صحبت سختی به درحالیکه

 نبینم رو دوتا شما ی بچه تا من!  راحت خیالتون-

 در باشکوه عروسی یه ما.  نمیرم دنیا این از که

.  بوده من ی ساله چندین آرزوی که داریم پیش

 ؟؟ بمیرم دل به آرزو میشه مگه

 

 های حرف!  آورد چشمانم به اشک حرفهایش

 نمی!  گشا راه همیشه و آرام و مهربان زنِ این

 و عمیق های نفس اما.  کنم نگاه را امیر توانستم

 و کالفه هایی نفس.  شنیدم می را اش پی در پی

 در. نبود آگاه من درون از کس هیچ و!  عصبی



 شکل چین دیوار بلندای به شادی ، من درون

 می شوق اشک وجودم سلول به سول. بود گرفته

 عجز با روز ده این تمام که خدایی لطف!  ریخت

 شب تا صبح و صبح تا شب تمام ، ناله و

 فرشته قالب در و وضوع به را بودم زده صدایش

 می چه دیگر و.  دیدم می جان خانم نام به ای

 معجزه همچین وقتی بزرگ دنیای این از خواستم

 ! بود شده ام ناامیدی از پر زندگی نصیب ای

 

 

 که گفت و گرفت تماس من با بعد روز دو امیر

 و سیر مثل دلم.  بزند حرف من با خواهد می

 و داشتم استرس آنقدر. جوشید می سرکه



 و بشنوم بود قرار که هایی حرف از بودم مضطرب

 زندگی مورد در که تصمیمی

 

 می بدنم تمام ناخودآگاه که ، بود گرفته مان

 هم سر پشت اضطراب شدت از قلبم.  لرزید

 لباس چطور دانم نمی.  کرد می سقوط داشت

.  شدم آماده چطور و پوشیدم چه و پوشیدم

 آرام و شدم سوار. بود ایستاده مان ی خانه مقابل

 همچون بود پا به غوغایی درونم.  کردم سالم

 ! جهانی جنگ

 

 صبحانه.  بزنیم حرف بشینیم جا یه بریم-

 ؟ خوردی



 

 . بودم شده بیدار تازه ، نه-

 

 روزها این تمام و روز دو این من.  گفتم می دروغ

. فهمید که گمانم.  بودم بیدار صبح تا شب را

 : گفت و انداخت چشمانم به نگاهی چون

 نخوابیدی صدساله انگار. افتاده گود که چشمات-

. 

 

 اخیر خصومت آن. بود آرام چه لحنش!  من خدای

 سرد و یخی همچنان ، اما چشمانش.  نداشت را

 پیاده.  داشت نگه سنتی رستورانی مقابل. بود

 آزاد هوای در ها تخت از یکی روی و شدیم



 به شروع و داد صبحانه سفارش.  نشستیم

 . کرد صحبت

 

 صحبت چی راجب خوام می دونی می گمونم-

 طالق برای حرفم روی هنوز من.  پاییز ببین.  کنم

.  نکرده تغییری ترین کوچک عقیدم و هستم

 داشته مشترکی زندگی تو با خوام نمی دیگه

 ! باشم

 

 .کرد می سوراخ سوراخ را قلبم خار مثل حرفش

 

 در که حرفی و جان خانم حساس وضعیت اما -

 انداخت فکر به کم یک منو ، زد تو و من با رابطه



 یا ، تقدیر ، قسمت. شد اینجوری چرا دونم نمی. 

 تو و من خواد نمی االن بهرحال ای دیگه هرچیز

 . بشیم جدا هم از

 

 و خواست خدا!  بود خدا خواست گفتم دلم در

 ! شد

 

 خوب خوام می!  بدم پیشنهاد یه بهت میخوام-

 منو پیشنهاد که مختاری تو!  کنی فکر حرفام به

 ! نکنی یا کنی قبول

 



 مرد این بگوید خواست می چه.  کردم نگاهش

 شیدا و تر عاشق خود به نسبت ثانیه هر مرا که

 !؟ کرد می تر
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 مرد این بگوید خواست می چه.  کردم نگاهش

 شیدا و تر عاشق خود به نسبت ثانیه هر مرا که

 . کرد می تر

 

 عروسی انتظار جون خانوم چقدر که دونی می-

 که دونی می هم خوب.  کشه می رو من

 کوچک طاقت و هست حساس چقدر وضعیتش

 خاطر همین به.  نداره رو استرسی و شُک ترین

 خانوم بخاطر ، بدم پیشنهاد بهت خوام می من

 تو و من ، جون خانوم بخاطر فقط و فقط و جون



 پیش از روال به فعال.  نشیم جدا هم از فعال

 زندگی و بگیریم عروسی.  کنیم عمل شده تعیین

 کنیم شروع سقف یک زیر رو مشترکمون ظاهر به

 خطر و بشه بهتر اوضاعش جون خانوم کمی تا

 پاییز بکشه طول شاید مدت این البته.  کنه رد رو

 هردو.  کردم صحبت هم سینا و دکترش با من! 

 قلب های رگ اکثر اینکه تو دارن نظر اتفاق شون

 و شدنه بسته شرف در یا است بسته جون خانوم

.  سنگینه براش سنش به توجه با هم قلب عمل

 کم که کردن تجویز براش رو مداواها سری یک

 ی همه و.  بشه انجام باید مرحله به مرحله و کم

 و روحیه در ثابت وضعیت یک داشتن مستلزم اینا

 و من بفهمه نباید مدت این تو.  هست شرایطش

 هیچ نباید.  داریم باهم اختالفی ترین کوچک تو



 کس هیچ.  بدونن من ی خانواده اعضای از کدوم

 خبر با مون زندگی وضعیت از کسی خوام نمی! 

 کنن فکر باید همه ؟ متوجهی!  مارال حتی.  بشه

 می زندگی داریم عادی آدمهای ی بقیه مثل ما

 بگم بهت خودم و برسه وقتش زمانیکه تا ، کنیم

 !  طالقه وقت حاال که

 بگم بهت اینو هرچیز از قبل میخوام!  پاییز ببین

 من روی ، کردی قبول رو من پیشنهاد اگه که

 من به این از بیشتر لطفا!  نکن باز حسابی

 تا داری وقت کافی ی اندازه به!  نشو عالقمند

 همینکارو منم.  کنی بیرون دلت از مهرمو ذره ذره

.  بشیم جدا هم از تر راحت طالق موقع تا.  میکنم

!  نشو امیدوار وجه هیچ به میکنم خواهش پاییز

 زندگی این ی ادامه به امیدی که نداره امکان



 می و گرفتم رو تصمیمم من ؟ متوجهی.  باشه

 خودت به پس.  شه نمی عوض تصمیمم که دونی

 این با بتونی تر راحت تا کن کاری و کن کمک

 ! بیای کنار قضیه

 

 : گفت و کشید عمیقی نفس دوباره بعد

 ی مساله تا دو ، موافقی اینجاش تا اگه!  خب-

 .  بگم بهت باید که میمونه دیگه

 

 خدا از کور ؟ موافق.  دوخت دهانم به چشم منتظر

 همان حکم من!  بینا چشم دو ؟ خواهد می چه

 تقدیم من به بینا چشم دو حاال که داشتم را  کور

 که گفت می عقل شاید!  دانم نمی. بود شده



 حرف به جز حاضر حال در من اما.  نکنم موافقت

 پس.  دادم نمی گوش دیگری حرف به ، قلبم

 : گفتم آرام

 ! موافقم-

 

 اول ی مساله!  مساله تا دو مونه می!  خب خیلی-

 ی روحیه و حال شدن بهتر برای خوام می! 

 خاطر همین به.  باشم پیشش بیشتر جان خانوم

 رو پدریم ی خونه دوم ی طبقه خوام می

 زندگی اونجا عروسی از بعد و کنم روبراهش

 قرار بهرحال.  دیدی رو طبقه اون خودت.  کنیم

 و زن یه مثل خودمون خلوت توی تو و من نیست

 فکر خاطر همین به و کنیم زندگی واقعی شوهر



 کنیم می زندگی کجا که باشه مهم خیلی کنم نمی

 اولویت در جون خانوم وضعیت حاضر حال در. 

 ی خونه توی زندگی با...  خب!  داره قرار من اول

 ؟ نداری مشکلی پدریم

 

 زبان با.  دادم تکان منفی ی نشانه به را سرم

 جهنم بگو!  باش من با تو" گفتم او به چشمانم

 که تو پدری ی خانه.  ندارم حرفی من!  باشد

 "! است بهشت

 

 شده تشکیل طبقه دو از کال اش پدری ی خانه

 آشپزخانه یک از شد می تشکیل اول طبقه که بود

 بزرگ نشیمن یک ، بزرگ سالن یک ، بزرگ ی



 دو ، بود تر رسمی مهمانان مخصوص که

 خواب اتاق یک و حمام و بهداشتی سرویس

 وضعیت علت به حاضر حال در که مهمان

 بودن سخت و ، جان خانم و آقا حاج جسمانی

 این به اتاق این ، دو هر برای پله از آمد و رفت

 و داشت خواب سه دوم ی طبقه.  داشت تعلق دو

 ای آشپزخونه و کوچک سالن یک  و سرویس دو

 . کوچک خیلی

 

 اصال من که دوم ی مساله مونه می!  خب خیلی-

 ، بودیم گرفته طالق اگه.  ندارم شوخی توش

 مهم هم گرفتیم طالق اینکه از بعد!  نبود مهم

 هرچند ، منی زن که مدتی این تو اما!  نیست



 حواستو ، باشه که هم نمایشی و ظاهر به و اسمی

 دارم ، یکبار حتی خواد نمی دلم!  پاییز کن جمع

 یا ببینی رو مرتیکه اون یکبار حتی ، کنم می تاکید

 کافیه!  بدی جواب تلفنشو یا کنی صحبت باهاش

 باهاش یا دیدی اونو ، عروسیمون از بعد بفهمم

 ؛ سالم فقط حتی ؛ کلمه یک حتی!  زدی حرف

 می آتیش هم با اونو هم رو تو هم که نکن شک

 پس.  کنم می اینکارو که خورم می قسم.  زنم

 ! کن جمع حواستو

 

 من و!  هایش تهدید صدای بود وحشتناک چقدر

 تهدیدوار لحن و کالمش جدیت از بودم ترسیده

 ! هایش گفته



 

 ! جوابتو نشنیدم-

 

 سبز جلو تونم نمی که من اما!  چشم باشه-

 ! امیر بگیرم رو راهم سر شدنش

 

 من با موقع همون افتاد اتفاق این هم اگه-

 بهت دارم!  بیارم دخلشو و بیام تا میگیری تماس

.  نمیگذرم خطات از دیگه اینبار!  پاییز گم می

 قوانین از ، نشدیم جدا تا ، همیم با وقتی تا پس

 ! دستوره یه این!  کن تبعیت من

 



 ی مرئوسش به مافوق دستور بگویم خواستم

 

 می دل و جان با را هردو من ؟ زنش به شوهر ا

 سر با فقط اما!  گذارم می چشمانم روی و پذیرم

 .  کردم تایید

 

 و شکل با من جدید زندگی که بود اینگونه و

 چندان نه ای گونه و فرد به منحصر شمایلی

 ! شد می شروع داشت عادی و معمولی

 

 



 وار اتوماتیک صورت به چیز همه روز آن فردای از

 بهترین به عروسی تا کرد شدن انجام به شروع

 در اندک هرچند امیدی!  گردد برگزار ممکن شکل

 چند که بود این حداقلش.  بود گرفته شکل قلبم

 عروس ، همسرش نام و بودم کنارش صباحی

 ! کشیدم می یدک را اش خانه

 

 پدری ی خانه در ما زندگی مخالف شدت به پدرم

 گوش به مخالفتش صدای نگذاشتم اما. بود امیر

 . برسد امیر

 

 خوابه سه و بزرگ آپارتمان یه اون باباحسام-

 پس ، زده خودم نام به سندشو و خریده



 شدن مستقل به اعتقادی که نیست اینجوری

 وضعیت خاطر به االن منتها!  باشه نداشته

 غیر آخه.  کرده درخواستی همچین من از مادرش

 قبول اگه هرچند.  کردم نمی قبول اگه بود انسانی

 ما و میذاشت احترام خواستم به اون کردم نمی

 کردیم می شروع خودمون ی خونه تو زندگیمونو

 مقاومت و تنش با ، اول از خوام نمی من اما.

 . کنم شروع زندگیمو

 

 تو!  پاییز سخته شوهر ی خانواده پیش زندگی-

 دیگه شدی درگیرش وقتی.  هنوز فهمی نمی

 تو اگه بهرحال!  خب اما. کرد کاریش نمیشه

 ! ندارم حرفی دیگه من ، تری راضی اینجوری



 

 نداده کش را قضیه این که بودم پدرم ممنونِ

 ، اش پدری ی خانه دوم ی طبقه در امیر. بود

 اش ورودی برای مثال. بود کرده اعمال تغییراتی

 طبقه این تا بود گذاشته در ها پله سمت از

 را آشپزخانه. باشد خودمان برای مستقل بصورت

 امکان هنوز هرچند ، بود بخشیده وسعت کمی

 که خودش خواب اتاق در.  نداشت پز و پخت

 را آن و بود گذاشته نفره دو تخت ، داشت حمام

 اتاق عنوان به اصل در و خوابمان اتاق عنوان به

 طبقه کوچک سالن.  بود گرفته نظر در من خواب

 دو زندگی یک برای و کرده آمیزی رنگ را دوم

 به را چیز همه خالصه و ؛ بود ساخته آماده نفره

 می آماده مشترک زندگی یک شروع برای ظاهر



 همه دانست نمی دیگری کس ، من جز که.  کرد

 مشترک زندگی هیچ و هست ظاهری اینها ی

 .  بگیرد شکل سقف این زیر نیست قرار واقعی

 جذاب و ستودنی برایم هایش تالش هم باز اما

 می آماده مان نفری دو برای را خانه اینکه. بود

 را دلم باز ؛ داشت وجود که اتفاقاتی تمام با ؛ کرد

 دلم به شادی و خوشی از محو حسی و لرزاند می

 را تغییرات تا برد مرا که روزی. کرد می سرازیر

 بی و سرد یخ مثل و سخت سنگ مثل هنوز ببینم

 همه داشت خوب شوهر یک مثل اما. بود روح

 می من از و داد می نشانم را دوم طبقه جای

 و شور با من و!  نه یا ام پسندیده که پرسید

 می اعالم را خود رضایت حصر و حد بی شوقی

 دیدش از توانستم نمی که شوقی و شور.  کردم



 پا از سر خوشحالی از هم جان خانم.  کنم پنهان

 من از کلی هرچیز از قبل.  شناخت نمی

 نتوانیم ما شده باعث اینکه بابت کرد عذرخواهی

 آغاز خود مستقل ی خانه در را مشترکمان زندگی

 ناراحت اصال که دادم خاطر اطمینان او به.  کنیم

 او ی سایه زیر که خوشحالم چقدر اتفاقا و نیستم

 این.  کنیم می شروع را مان زندگی آقا حاج و

 کرد راحت را خیالش ، من واقعی و قلبی رضایت

 عنوان را ما حضور از حدش از بیش خوشحالی و

 بر رضایت و تحسین لبخند ، برخوردم.  داشت

 مخفی در سعی هرچند. بود آورده امیر لبان

 .  دیدم را آن من اما ، داشت کردنش

 



 کرده انتخاب الناز همراه به را عروس لباس

 کار بود گفته و بود آورده بهانه امیرعلی.  بودیم

 لباس گالری در.  بود نکرده قبول اما الناز. دارد

 : بود گفته و بود زده زنگ او به که بودیم عروس

 

 داریم!  امیرعلی حرفیه چه این ؟ میشه مگه-

 لباس ، تو عروس برای ، تو عروسی برای

 زود!  کار کار کار هرچی بسه . کنیم می انتخاب

 داره دوست پاییز.  بیا االن همین!  داداش باش

 ایراد!  که شناسی می خودتو. بدی نظر هم تو

 که بعدا!  شکر رو خدا زیاده گرفتنت اشکال

 ! داد پس لباسو نمیشه

 



 دوست که گالری صاحب فکری هم با باالخره

 با متناسب که لباسی ، خودم و الناز و بود الناز

 بیشتر و بود دوخت حال در هنوز و بود اندامم

 پیدا را بود خورده کوک فقط هایش قسمت

 پاشنه کفشی و لباس پوشیدن حال در. کردیم

 الناز دوست کمک به لباس بلندی با متناسب بلند

.  شنیدم را امیرعلی صدای که بودم پرو اتاق در

!  زد می بیرون سینه از داشت قلبم حاال!  بود آمده

 داشت کار هنوز اش یقه از لباس اینکه بخصوص

 تا داشتم می نگهش دست با باید و نبود آماده و

. نگذارد نمایش معرض به را ندارم و دار و نیفتد

 نزده زنگ امیر به الناز کاش گفتم می خود با حاال

 هزار دور روی را قلبم ضربان ، امیر حضور.  بود

 می نهایت به وجودم در را اضطراب و برد می



!  شستند می رخت دلم در انگار که جوری!  رساند

 لباس کلی بطور خواهد می بود گفته الناز دوست

 چطور بیاید دستش دقیق تا ببیند من تن در را

 از خود و کرد آماده مرا او.  کند تمام را دوختش

 را اش پرسی احوال صدای و شد خارج پرو اتاق

 . شنیدم علی امیر با

 

 ! جون پاییز بیا.  است آماده گلمون عروس-

 

 : گفت می که آمد می الناز صدای

 گ درِ زحمت بی شم فدات جون ساغر-

 



 خورده یه ما داداش این ، ببند موقتا رو الری

 ببینه لباس این تو خانومشو بیاد یکی.  حساسه

 ... و کنه می قاطی

 

 خوشگلی عروس همچین.  بشه غیرتی هم باید-

 آفتاب ی پنجه مثل ماشااهلل.  میشه نصیبتون داره

 ! که نداره کم چیزی هیکل و قیافه از ، مونه می

 

 ! خوب دختر حاال نکنی چشم رو عروسمون-

 

 : گفت و خندید ساغر



 عروس الزمه اسپند.  واال کنم دود اسپند-

 ! خوشگلتون

 

 . زد صدا مرا بعد

 ! انتظارته چشم داماد که جان پاییز بیرون بیا-

 

 در مرا امیرعلی کشیدم می خجالت چقدر که وای

 اتاق از بیرون به قدم آرام.  ببیند لباس آن

 من به و بود شده چشم امیر وجود تمام.  گذاشتم

.  شدم می آب داشتم خجالت از من و!  بود خیره

 ندهد دستم کار و نیفتد تا بود ام یقه روی دستم

 داشت دلم و دست. بود مانده زمین روی نگاهم و

 توانم و تاب اش خیره نگاه حجم زیر. لرزید می



 نمی قطع لحظه یک نگاهش.  رفت می داشت

 به الناز.  بکشم نفس نمیتوانستم ، من و شد

 . آمد سمتم

 

 شدی خوشگل چقدر ماشااهلل هزار ماشااهلل-

 ببینه اینجوری کسی رو تو نمیاد دلم بخدا.  پاییز

 ! کنن چشمت ترسم می. 

 

 ! ببینه اینجوری کسی نیست الزم-

 

 . بود تشرش با همراه و سخت و سفت صدای



 داشته آستین و یقه عروست لباس بود قرار-

 ؟ بودیم کرده توافق هم با رفته یادت.  باشه

 

 : گفت و داد سر ای خنده ساغر

 گفت ما به اول همون!  داماد آقای بود یادش بله-

 پوشیده که لباسی این. خواد می لباسی همچین

 هنوز توریشو آستین و یقه.  نیست کامل هنوز

 خواین می شما که میاد در جور همون.  ندوختم

 ، بپسندید رو هاش قسمت بقیه. نباشید نگران.

 ! من با آستینش و یقه

 

 : گفت الناز



 بیا. امیرعلی تر نزدیک بیا!  عالیه که من بنظر-

 ؟ خوبه ببین کن نگاه

 

 مشکلی من پسندیده خودش اگه پاییز … خب-

 . ندارم

 

 : گفت و انداخت نگاهی ساغر به بعد

 .کنین رفع رو نواقصش اگه البته-

 

 ! باشه راحت خیالتون-

 



 را دستش.  نشد راضی امیر حرف این به الناز

 . آورد تر نزدیک اورا و گرفت

 واسه همه از اول!  دومادی تو.  کن نگاه اینجا از-

 می ببین.  پوشه می عروس لباس داره تو خاطر

 ؟ پسندی

 

 من و ، من قدمی یک در. بود من نزدیک او حاال

. لرزید می داشت تنم تمام حضورش هیبت از

 دوانده ریشه وجودم تمام در اضطراب و استرس

 خودش.زد می بیرون ام ازسینه داشت دلم و بود

 می فکر چه به دانم نمی. نداشت خوشی حال هم

 تُن و چشمانش حالت بود هرچه اما. کرد

 ! نبود عادی صدایش



 

 ! خوبه-

 

 کردم می فرار توجهش کانون از و رفتم می باید

 ! نکند رسوایم ام بیچاره قلب این از بیشتر تا

 … بیارم درش میرم … میرم-

 

 پرو اتاق سمت به بچرخم خواستم شده هول و

 امیر پای به عروسم لباس دامن پف ناگهان که

 پایم و داد دستم کار بلند پاشنه کفش و کرد گیر

 بود نزدیک.  دادم دست از را تعادلم و خورد پیچ

. شد مانع امیرعلی دستهای که بخورم زمین به

 روی از دستم. بود افتاده بدتری اتفاق حاال اما



 و بود شده برداشته لباس ی ندوخته ی تنه باال

 به امیرعلی چشمان مقابل در ندارم دارو تمام

 آن با بیایم تا. بود درآمده نمایش معرض

 و کنم برقرار را تعادلم دوباره دار پاشنه کفشهای

 ام باالتنه قسمت از را لباس دوباره و بایستم

 چند کنم پنهان دیدگانش معرض از و بگیرم

 را خود کار ثانیه چند همین و کشید طول ای ثانیه

 و زد تشر هم بعد. شود تنم قفل چشمانش تا کرد

 : گفت گوشم در بشنوند دو آن اینکه بدون آرام

 ، نشده دوخته کامل و اینجوریه وقتی لباس یه-

!  بیفته اتفاقا این از ممکنه چون!  پوشنش نمی

 ! بیار درش برو زودباش

 



 هیچ بی بود انداخته گل هایم گونه درحالیکه

 داشت قلبم!  من خدای.  رفتم پرو اتاق به حرفی

 جور این برای دلم. زد می بیرون ام سینه از

!  وای ای!  بود شده تنگ قشنگ های حساسیت

 نکند!  ام کرده را اینکار عمد به کند فکر نکند

 رابه نظرش و کنم دلبری خواهم می کند فکر

 به را خودم خوام می کند فکر نکند!  آوردم دست

 ! کنم تحمیل او

 

 رها باالتنه روی از را دستم و ایستادم آینه جلو

 من و شد رها تنم روی از لباس باالی. کردم

 وای.  کردم مشاهده را بود دیده امیر دقیقا آنچه

 در چطور حاال!  شد نمی این از بدتر!  من خدای



 هیچ کنم ثابت چطور حاال ؟ کنم نگاه چشمانش

 ؟ نبوده درکار غرضی و قصد

 

 الناز که شنیدم شدم خارج پرو اتاق از وقتی

 می صحبت برادرش با عتاب و خطاب با داشت

. بود شنیده من به را تشرش و توپ گویا. کرد

 : گفت می که شنیدم چون

 رو بیچاره!  امیرعلی بود چی دختر این تقصیر-

.  کنی می نهی و امر بهش بس از قوطی تو کردی

 ! خدا رو تو کن بس

 

 : گفت گوشم در الناز شدیم خارج که گالری از



 پوشیدنی کال و کفش و لباس خریدهای بیشتر-

 به جون خانم و مادرت بودی هند وقتی رو ها

 که چیزی تنها.  دادن انجام خودت ی سلیقه

 تو و بگیریم چی باید واقعا نمیدونستیم ما و مونده

 همین به و میاد خوشتون مدالیی چه از امیر و

 خصوصی لباس و ها خواب لباس ، نخریدیم دلیل

 دیگه تا بکنین اینم کلک امروز بهتره.  بود هات

 اینکه برای حاال!  عروسی طالی خرید بمونه فقط

 ، نشین معذب من جلو وقت یه و باشین تر راحت

 همین دنبال برید خودتون و خونه برسونین منو

 خر

 

 ! یدا



 

 لباس و شب لباس خرید برای! ؟ امیر با من

 !! الناز خدا رو تو! ؟ خواب

 

 داد علی امیر به کارتی الناز.  شدیم اتومبیل سوار

 : گفت و

  پاییز با و خونه برسون رو من ، جان امیرعلی-

 مال.  دادم بهت کارتشو که بوتیکی همین برین

.  کردم هماهنگ باهاش قبل از.  دوستمه خواهر

 هم رو خرید یه همین.  داره خوبی های جنس

 ! تکمیله چی همه تقریبا دیگه بدین انجام

 



 و کرد می بررسی و نگاه را کارت داشت امیر حاال

 از داشتم من و ، بود رفته باال ابرویش تای یک

 ! شدم می آب خجالت

 

 است زنونه که اینجا ؟ بیام چراباید من خب-

 ! دیگه برین خودتون!

 

 : گفت عصبی الناز

 من واسه خواد می ؟ امیرعلی بیای باید چرا تو-

 چرا تو!  اهلل اال اله ال! ؟ کنم انتخاب من که بپوشه

 چیزی یه دوتا شما بخدا ؟ پاییز گی نمی هیچی

 دعوا.  نیستین همیشه مثل.  امروز میشه تون

 ؟ شده چی ؟ قهرین باهم ؟ کردین



 

 و بپرسد دیگری سوال الناز اینکه از قبل امیر

 ی نشانه به را دستانش ، کند شک این از بیشتر

 : گفت و برد باال تسلیم

 تو ولی.  ریم می ، باشه!  من خواهر خب خیلی-

 ! بیای باید هم تو. خونه رسونم نمی رو

 

 کردی مجبور را او که امیر بدهد خیرت خدا

 از حجم این با من وگرنه!  بیاید همراهمان

 ! کردم می چکار خجالت

 

 جلو امیرعلی و شدیم بوتیک وارد الناز و من

 تجاری مجتمع همان در صندلی روی بوتیک



 در الناز. کرد موبایلش مشغول را خود و نشست

 : گفت گوشم

 ! کنین می نگرانم دارین ؟ پاییز شده چیزی-

 

 : گفتم و زدم برویش لبخندی

 های لجبازی و لج این از.  عزیزم نیست چیزی-

 میشه رفع نکشیده فردا به!  دیگه نامزدیه دوران

 ! گلم نباش نگران. 

 

 : گفت و زد لبخندی

 خدا تورو.  بدونین همو قدر خدا رو تو!  خداکنه-

 گیری سخت خدا رو تو.  باشین خوب هم با



 از بیش شدنای غیرتی ، بداخالقیاشو ، هاشو

 دلخور ازش و کن نگاه مثبت ی دیده به حدشو

 بعد.  میده دل کسی به سخت خیلی اون.  نشو

 خوادت می واقعا اون!  شده عاشق سال اینهمه

 خدا رو تو!  معلومه رفتارش ی ذره ذره از!  پاییز

 ! نکنین خرابش دوری و قهر این با

 

 او به لبخندی با و نگریستم نگران النازِ به

 اما دلم ته.  افتد نمی بدی اتفاق که دادم اطمینان

 اجبارش و نخواستنش مرا از!  بود برپا آشوبی ،

 و ندادنش اهمیت من به دیگر از!  ازدواج این به

 اگر!  الناز وای!  نداشتنش دوستم دیگر



 زجری چه من و! ؟ چیست ماجرا اصل میفهمیدی

 ! سکوت این از کشم می

 

 بعد اما.  کرد انتخاب برایم لباس دست چند الناز

 : گفت کالفه

 بپوشم خوام نمی که من!  نمیشه اینجوری-

 می امیرم ، بپوشی خوای می تو. بدم نظر بخوام

 نمیدونی شو سلیقه که هم تو.  بیاد خوشش خواد

 نمی بخدا.  کنه انتخاب داخل نمیاد که اونم. 

 ! کنم چیکار دونم

 

 : گفت و خندید الناز دوست خواهر ، سیمین



!  خجالتی مردای.  جان الناز زیاده موردا این از-

 کنن انتخاب نمیان خودشون وقت هیچ مردا این

 می. بدی قرارشون شده انجام عمل تو اینکه مگر

 عروس به چطور مواقع جور این تو من دونی

!  نباش نگران ؟ رسونم می یاری دست خانوم

 . کنم می حلش خودم

 

 که هایی لباس تعداد دوبرابر ما که گفت سیمین

.  بدهیم او به و کنیم انتخاب را بخریم خواهیم می

 همدیگر مشورت و فکری هم با هم الناز و من

 به را ها لباس تمامی او.  کردیم را کار همین

 : گفت و کرد باز پیشخوان روی ردیف



 نصفشو ، اینا بین از و بیاد بگین بهش حاال-

 میشه مجبور صورت هر در اینجوری.  کنه انتخاب

 ! میشه تر راحت کارش و کنه انتخاب

 

 می را صدایش.  فراخواند را او و رفت الناز

 : گفت می که شنیدم

 خودتون ؟ چیکار اونجا آخه بیام ؟ بیام من-

 ! دیگه کنین انتخاب

 ! دقیقه یه بیا تو!  بیای باید.  نمیشه-

 

 می خجالت من جلو نمیدانم!  امیرعلی بیچاره

 مغازه به را او.  مغازه صاحب و الناز جلو یا کشید

 سراسر دورِ تا دور که بودند فراخوانده ای



 پهن خواب و زیر و شب های لباس پیشخوانش

 ! بود

 

 ، اینا بین از لطفا.  امیرعلی پاییزه انتخابای اینا-

 ما تا کن انتخابش اومد خوشت که ازهرکدوم

 . بگیریم کدومو بفهمیم و بدونیم تکلیفمونو

 

 به منتظر که چشم جفت سه و بود عالی امیر حاال

 کشید گردنش پشت به دستی. بود شده دوخته او

 یک دلش در گمانم به و بود شده قرمز واقعا. 

 سکوت و تعلل.  کرد می الناز نثار بیراه و بد عالمه

 اشاره الناز به سیمین ، شد طوالنی که علی امیر

 بودم من حاال. شدند خارج بوتیک از هم با و کرد



 و کرد من به رو!  خجالت دنیا یک و امیرعلی و

 : گفت

 ؟ کردی انتخاب تو رو اینا-

 

 چشمانش!  سوزاند می دل و بود سرد لحنش

 خرمن به زد می آتش حال عین در و بود یخی

 و.  داشت تمسخر از ای مایه ته لحنش!  وجودم

 از تمسخر. کردم می فکر اینگونه من شاید یا

 جدی خیلی ، باشد حواست!  هی" که بابت این

 ام زندگی در بیشتر صباحی چند تو ، ای گرفته

 حرف این قابل دیگر ، صباح چند این و ، نیستی

  "!  ندارد را ها

 



 منتظرِ چشمان به و بردم فرو را دهانم آب

 : گفتم و دوختم چشم پاسخش

 لطفا.  دیدی که خودت!  الناز اصرار به.  بله-

 من.  بکن رو قضیه قال و کن انتخابش تر سریع

 و کنه پیدا کش اینقدر ندارم دوست تو از بیشتر

 م هردومونو

 

 ! کنه عذب

 

 خواست می.  نداشت آمدن کوتاه خیال او اما

 دهد زجرم خواست می.  بسوزاند دل و کند اذیت

 چشم چشمانم در و شد تر نزدیک.  دهد عذاب و

 : گفت و دوخت



 

 اینکه ؟ کردی انتخاب اساسی برچه تو رو اینا-

 به بیشتر کدوم ؟ میشینه تنت به بیشتر کدوم

  ؟ میاد خوشم بیشتر کدوم از من ؟ میاد پوستت

 

 تمسخر با و برداشت را ترینش برهنه از یکی بعد

 : گفت

 جلو ؟ بپوشی خوای می کجا اینو مثال-

 حسابی چه تو ؟ من برای ؟ من ی من؟توخونه

 !؟ کردی باز من روی

 

 : گفتم کالفه و عصبی



 باز تو روی حسابی هیچ من!  امیرعلی کن بس-

 مجبور که دیدی.  نده عذاب منو اینقدر.  نکردم

 و من از اون و بود باهامون الناز که دیدی!  بودم

 همچین رو تو حاال تا کی من گرنه و.  خواست تو

 خریدایی همچین کردم مجبورت و آوردم جاهایی

 ؟ بکنی برام

 

 حاال.  آمد تر نزدیک.  کشیدم ای کالفه پوف بعد

 . خورد می صورتم به داشت نفسش

 

 رو اینا ی همه من!  قبول!  باشه!  خب خیلی-

 حالت به وای!  حالت به وای ولی!  پاییز میخرم

.  بپوشی من جلو رو اینا از یکی فقط بخوای اگه



 لباسا این با باشی داشته قصد اگه حالت به وای

 رو همه! ؟ متوجهی!  کنی دیوونه منو و کنی دلبری

 می آتیش دونه دونه و خونه بری می همینجوری

 سمتش فکرم تا.  نباشن من ی خونه توی تا زنی

.  داری لباسایی همچین تو نیاد یادم و نره

 !؟ پاییز مفهومه

 

 غرایض اینکه از ترسید می چقدر.  کردم نگاهش

 می دوری چقدر و.  دهد دستش کار اش مردانه

 ، شود برانگیخته هوسی نکند وقت یک تا کرد

. بکشد زبانه سرکشی میل و کند سرباز شهوتی

 می پس خودش و کرد می طلب مرا بدنش و تن

 چقدر.  ای منصفانه غیر و نابرابر جدال چه. زد



 می نرم پنجه و دست عذابی چه با!  داشت گناه

 مورد مرا ، لباس یک بخاطر اینگونه که کرد

 هایی شانه ، عمیق غمی با.  داد می قرار  تهدید

 دادم بله جواب سر با ، اندوه سراسر دلی و افتاده

 .  زد صدا را الناز بالفاصله او و

 ! داداش جونم-

 

 من.  کن تموم کارشو زودتر!  خریم می رو همه-

 . منتظرم ماشین تو

 

 . زد لبخندی و کرد نگاهم الناز.  رفت و

 ! خانوم عروس ها دستته هم خوابش رگ-



 

 : گفت سیمین به رو بعد

 حسابی امروز. جان سیمین داد جواب ات روش-

 بپیچ خوشگل. بپیچ رو همه لطفا.  شدی کاسب

 ! مونه گل خانوم عروس مال که
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 خودمان ی خانه وسایل از تعدادی بود گفته امیر

 اش پدری ی خانه باالی ی طبقه در باید را

 انتخاب تا خانه آن به بودیم رفته باهم.  بچینیم

 کدام و کرد منتقل توان می را وسایل کدام کنیم

 با مارال.  بودند ما با هم روشنک و مارال.  نه را

 امیر که بود کرده باور واقعا اش تیزهوشی وجود

 زندگی ما است قرار و شده منصرف طالق از

 نگرانی تنها.  کنیم آغاز هم کنار را خوشی و خوب

 قرار چطور نبود معلوم که زهری و بود ماهان اش



 نگران خیلی هم من.  بریزد مان زندگی در است

 که هرچیزی به زدن فکر حتی امیر اما.  بودم

 بود کرده قدغن برایم را شد می ماهان به مربوط

 را فکرم خواستم نمی من دلیل همین به و

 می مارال.  کنم ماهان های خرابکاری مشغول

 ، خورده که مفصلی کتک آن از بعد هنوز گفت

 . است نشده روبراه حسابی و درست

 

 آن در که وسایلی تمام با را بچه اتاق در امیرعلی

 آن کس هیچ خواست نمی. بود کرده قفل بود

 من از هرچه روشنک و مارال.  ببیند را اتاق

 را خودم است خبر چه اتاق این در بودند پرسیده

 ی خاطره تنها خواستم نمی.  بودم زده راه آن به



 و داد می  روشن ی آینده یک از نشان که زیبایی

 را نه یا بپیوندد حقیقت به است قرار نبود معلوم

 .  شوم شریک دیگری کس با ، امیر با جز

 

 را اش پدری خانه دوم طبقه نفری سه قبل از

 آن در وسایل چقدر بدانیم تا بودیم کرده ارزیابی

 ناهار بود رفته امیر و بود شده ظهر. شود می جا ،

 : زد می غر دائم مارال و بگیرد

 

 بره بعد ، باشه داشته ای خونه همچین آدم آخه-

 داری عقل تو ؟ مادرشوهر خونه دوم طبقه بشینه

 ؟

 



 ! نگیا اینجوری امیر جلو خدا تورو!  مارال-

 

 همچین آدم.  ای ساده.  جانم دیگه ای ساده-

 ؟ میکنه قبول رو چیزی

 

 به آقا حاج و جون خانوم!  اونجا چشه مگه خب-

 ! خوبی اون

 

 : گفت روشنک

 اگه ، بودن خودشون فقط اگه.  عزیزدلم آخه-

 خونه اون!  حرفی یه بود فرزند تک امیرعلی



 معموال ، ها نوه و عروس و دخترا.  شلوغه معموال

 ! اونجان

 

 . باالییم طبقه که ما خب-

 

 یه تو وقتی.  خوشگلم هنوز نمیزدونی تو.  دِ نه دِ-

 خونه به آمدت و رفت راه حتی و باشی ساختمون

 خودت اختیار به همیشه نمیتونی هم باشه جدا

 ورودی یه خونه اون اینکه به برسه چه.  باشی

 رفت هر برای تو پاییز وای!  باشه داشته مشترک

 ! بشی رد هالشون وسط از باید آمد و

 

 ؟ مگه میشه چی. بشم رد خب-



 

 : گفت و کشید ای کالفه پوف مارال

 حالیش گرمه االن این!  روشنک کن ولش-

 و مادرشوهر با صباحی چند بره بذار.  نیست

 و من حرف وقت اون ، کنه زندگی شوهر خواهر

 ! میاد یادش تو

 

 کارا این جای به. نکنین خالی منو دل ته اینقدر-

 رو چیا بگیم امیر به و کنیم تموم رو انتخابا بیاین

 . ببرن باید

 

 : گفت حرص با.  نبود کن ول مارال اما



!  چیزی یه داشتی هم جدا ی آشپزخونه اگه حاال-

 مادر به مجبوری فردا.  یکیه آشپزخونتونم شما

 ضرر برات کار ، خدا تورو بشین شما بگی شوهر

 و بپزی و بشوری شون همه برای هم بعد ، داره

 ! بود گفتن من از. بسابی

 

 نمی رو کارا این خودش جون خانوم که هم االن-

 ! خونه کارای برای کردن استخدام نفر یه.  کنه

 

 بره کنن می ردش رو نفر همون بری که تو خب-

 بی خونه آوردن دکتر و خوشگل عروس.  دیگه

!  چشم میگه بگن بهش هرچی.  رو کم و زبون



 کلی هم دن می پزشو هم!  بهتر این از چی واال

 ! نفعشونه به

 

 می خانوادشو شما خوبه!  روشنک ، مارال وای-

 . میگین اینجوری دارین و شناسین

 

 تک!  دیوونه سوزه می برات دلمون ما بهرحال-

 بری باید حاال!  بودی نعمت و ناز تو!  بودی دختر

 ! کنی کلفتی شوهر خونه

 

 . کرد میخکوبمان امیر بلند صدای



 هرچی ، درم پشت ساعته یک من!  دیگه بسه-

 دارین و نشستین!  انگار نه انگار گم می یاال

 ! کنین می غیبت

 

 بود زده خشکشان که وروشنک مارال کنار از بعد

 به رو و گذاشت میز روی را غذاها و گذشت

 تحکم با هردویشان چشم در چشم ، هردویشان

 : گفت جدیت و

 

 ، بسابه و بپزه و بشوره اونجا پاییز نیست قرار-

 می شوهرش برای فقط بکنه رو اینکارا هم اگر

. نداره ازش ای دیگه انتظار هیچ کس هیچ.  کنه



 دل ته زنکی خاله و خودی بی حرفای این با لطفا

 . نکنین خالی رو دختر این

 

 چشم نگرانم چشمان در.  کرد من به رو بعد

 : گفت و دوخت

 هرکس شاید دونم می خوب من!  جان پاییز -

 تو اما. کرد نمی قبول اینو بود تو جای هم دیگه

 خیلی من برای این. کردی قبول من بخاطر

 . داره ارزش

 

 : گفت و برداشت را موبایلش و سوئیچ دوباره بعد



 با رابطه در رو تصمیماتتون عصری تا بطفا-

 میام کارگر با عصر.  بگیرین نیاز مورد وسایلهای

 . بزنیم بار وسایلو تا خونه

 

 : گفتم هردویشان به رو.  رفت بیرون خانه از و

 تونین نمی زبونتونو جلو!  حاال شد خوبتون-

 ! بگیرین

 

 ! اومده دونستیم می چه وای-

 

 ! دیگه مِنبَرین رو بس از-

 



 : گفت مارال

 رو بزرگه روده کوچیکه روده. غدابخویم بیاین-

 !خورد

 

 عصر تا.  گرفتیم را کارها پی و خوردیم را غذا

 امیر پدری ی خانه به باید که وسایلی تمامی

 امی عصر. بود شده انتخاب ، شد می منتقل

 

 نتوانسته را کامیون که گفت و گرفت تماس ر

 به!  فردا برای افتاده و کند هماهنگ امروز برای

 خانه به مارال و روشنک با همراه گفت من

 .  بیاید دنبالم خودش صبح فردا تا. برگردم



 و محدود های فرصت این خواستم نمی اما من

 قرارگاه بود قرار که ای خانه در بودن اندکِ

 و مارال به.  بدهم دست از را باشد عشقمان

 تاریک هوا.  آید می دنبالم امیر گفتم روشنک

 عزم ام دیوانه و دلسوز دوست هردو که بود شده

 به ، بستم سرشان پشت که را در.  کردند رفتن

 پروراندم می سر در صبح از آنچه تا رفتم سرعت

 . کنم عملی

 باز را در و برداشتم را بچه اتاق کلید کلیدی جا از

 روی لبخند ، اتاق این ی دوباره دیدن با.  کردم

 قشنگ خاطرات یادآور اتاق این.  نشست لبانم

 زندگی به که زمانی آن. بود امیر های رویاپردازی

 بودنمان به که زمان آن.  داشت امید مشترکمان

 را اتاق این که زمان آن. بود کرده فکر هم با



 ی ذره ذره با مان ی آینده کوچولوی دختر برای

 . بود کرده آماده عشقش

 دست.  گذاشتم رنگ صورتی زیبای اتاق در پا

 لبانم از لبخند و.  کشیدم وسایلش تمام روی

 که برسد روزی بود ممکن اینکه فکر از رفت نمی

 هردویمان مال که باشیم داشته دختری امیر و من

 از سرشار لبخندی.  دوتا ما مال فقط.  باشد

 ! غمگین و عمیق حسرتی!  حسرت

 

.  برداشتم را پشمالو زیبای های عروسک از یکی

 ای نرده های دیوار با بچه سفید تخت به بعد

 را خود و کشیدم دراز آن در و شدم وارد چوبی

 بغلم در را عروسک.  شوم جا تا کردم مچاله



 زود خیلی و گذاشتم هم بر را چشمهایم و فشردم

 مرا ، بودنمان هم با رویاهای از پر شیرین خوابی

 . گرفت بر در

 

 

** 

 

 امیرعلی

 

 

 در ، مشغله پر و کار پر روز یک از بعد اتومبیلم در

 . بودم آپارتمانم به بازگشت راه



 تمام.  نداشت وجود من در آینده به امیدی هیچ

 آماده ، عروسی برای شدن آماده ، کارها این

 که چون ، را وسایل چیدن و خرید و خانه کردن

 وگرنه.  دادم می انجام ، بود الزم که چون ، باید

 می چنان و گذاشتم می که بود خودم دست اگر

 دیگر که کردم می ترک را شهر این و رفتم

. باشد نمانده باقی حضورم از اثری ترین کوچک

 حس. بود رفته بین از کل به پاییز به اعتمادم

.  بود دوانده ریشه وجودم بند بند در دیدن خیانت

 وجودم در موضوع این از بدی احساس آنقدر

 کنارش در اجبار به که حاال که بود گرفته شکل

 العملش عکس و رفتار ترین کوچک به ، بودم

 دادم می گیر او به و بودم شده حساس ناخودآگاه

 به یا و کردم می شیشه در را خونش داشتم. 



 دست اما ، کردم می قوطی در را او الناز قول

 به.  بودم شده اعتماد بی شدت به.  نبود خودم

 اوقات گاهی حتی.  نداشتم اطمینان او به شدت

 کردم می فکر و زد می سرم به مالیخولیایی افکار

 ! هست  در ماهان با هنوز

 

 سلب و ، مرد یک برای دیدن خیانت حس

 قرار بازیچه خوش دست و ، زن یک از اعتمادش

 آن.  هست خطرناک خیلی خیلی غیرتش دادن

 بکشد را عشق اسن ممکن حتی که خطرناک قدر

 ناخواسته یا خواسته را خطرناک کار این پاییز و! 

 و عمیق عشق آن با که جوری!  بود شده مرتکب

 از را او با وصال بودم حاضر ، او به ام ساله چند



 طالق و جدایی به تمایل شدت به و بدهم دست

 حتی ، دهم طالقش خواستم می وقتی.  داشتم

 نسبت که داری ریشه و عمیق عشق به بار یک

 قلبم به بار یک حتی.  نیاندیشیدم داشتم او به

 خاطرات کردن واگویه و خودنمایی ی اجازه

 اینکه به نخواستم یکبار حتی.  ندادم را قشنگمان

 بود همسرم اینکه.  کنم فکر خواهمش می چقدر

 خیلی خیلی بود کرده اجهاف حقم در اینگونه و

 اگر پیش سال سه.  سوزاند می را وجودم بیشتر

 همسرم هنوز ، دادم دست از ماهان خاطر به را او

 اما!  نداشت تعهدی من به هنوز و بود نشده

 زن ، بود زنم لعنتی اوی حاضر حال در ، اکنون

 توجه با که شد نمی باورم!  من رسمی و عقدی

 مرتکب خطایی و خبط همچین ، موقعیت این به



 را مارال های حرف تمام اگر حتی. باشد شده

 آن هم باز ، کردم می باورشان و کردم می قبول

 نمی را بودنشان باهم و هند در صبح تا شب

 با دار شوهر زن یک اینکه.  کنم هضم توانستم

 سینه عاشق و دیوانه قضا بر دست و غریبه مردی

 قابل غیر برایم ، کند سر صبح تا را شب ، چاکش

 ؛ بود کننده روانی و کننده دیوانه ؛ بود اغماض

 ماهان اینکه ، آن بر عالوه!  کشت می مرا داشت

 با را شبش هر و بود دیده ها لباس آن در را پاییز

 داشت کرد می سر او برهنگی تصور و پاییر فکر

 فرض با البته!  رساند می قتل به و کشت می مرا

 یا و نبوده ماهان کار ها لباس پوشاندن آن اینکه

 چون ، نبوده پاییز خود کار اینکه فرض با حتی

 اصال و داشتم شک حالت این هردوی به من



 دخیل اتفاق این در الله نام به فردی داشتم شک

 همه به االن من که بود این حقیقت.  باشد بوده

 و.  داشتم شک کس همه و چیز همه به ، دنیا ی

 خاطر همین به!  کشت می مرا داشت شک این

 کل به را اش پرونده و دهم طالقش خواستم می

 اش مریضی و جان خانم که.  ببندم ام زندگی در

 ! نگذاشت

 

 باور.  باشم زده را او طور آن که شد نمی باورم

 و سهمگین ضربات که بودم من این نمیکردم

 او کوچک و ظریف بدن و تن روی را سنگینم

 دوسر دیو ان شد نمی باورم.  آوردم می فرود

 جان به که عصبانی



 

 را او داشت کشت قصد وبه بود افتاده دختر این

 بار هر با ، او زدن بار هر با من.  باشم من زد می

!  زدم می را خودم انگار ، او به کردن وارد ضربه

. بود کرده چه من با ، او به شک و ، او عشق

 طریق این از کردنم دیوانه و غیرتم دادن قلقلک

 هیچگاه که منی روز به. بود آورده روزم به چه

 .  بودم نکرده بلند زن یک روی دست اینگونه

 و بزرگ و سنگین دستان زیر از چطور دانم نمی

 شدنم دیوانه و اندازه و حد بی عصبانیت و خشم

 سالم جان که شکر را خدا!  برد در به سالم جان

 فکر از.  بودم شده دیوانه روز آن من!  برد در به



 حتی و بودم شده دیوانه دیگر مردی با زنم بودن

 ! بکشم را او … داشت احتمال

 

 و دار و حمید با.  بودم نداده امان ، اما ماهان به

 قصد به جوری ممکن فرصتِ اولین در اش دسته

 در روز ده از بیشتر که بودمش زده کشت

 بینی و پایش و دست.  بود بستری بیمارستان

 خراش و خش کلی صورتش. بود شکسته  ، اش

 برگشته و بود رفته مرگ نزدیکی تا. بود برداشته

 دستم االن گرفت نمی را ام جلو حمید اگر و. بود

 واصل درک به را او و بود آلوده کثیفش خون به

 شد اش ناجی حمید که آورد شانس!  بودم کرده

 !  بود خوابیده قبرستان سینه االن گرنه و



 

 کجاها به پاییز با قراربود دانم نمی!  من خدای آه

 !؟ برسم

  

 آمد یادم که بودم گرفته پیش در را آپارتمانم راه

 گذاشته جا جدیدمان ی خانه در را آپارتمان کلید

 حوصله بی و خسته و کشیدم ای کالفه پوف.  ام

 بردارم را کلید و برگردم تا زدم دور را رفته مسیر

. 

. بود روشن ها چراع ی همه شدم که خانه وارد

 کسی.  گفتم ای یااهلل.  باشند هنوز شاید گفتم

 خاموش شوفاژ. بود کرده یخ خانه. نداد جواب

 در دیدم که بردارم جاکلیدی از را کلید رفتم. بود



 به.  رفت هم در هایم اخم.  است باز بچه اتاق

 را اتاق این فضول دو آن به بودم گفته پاییز

 ! ندهد نشان

 

 جسمی وجود ناگهان که راببندم در تا رفتم

 جلب را توجهم خواب تخت در نحیف و کوچک

 که بود پاییز!  من خدای.  رفتم تر نزدیک. کرد

 برده خوابش بچه تخت در و گرفته بغل عروسکی

 های چراغ این با!  خانه سرمای این در. بود

 و جدید ی خانه این در تنها و تک!  روشن

 از وای!  ناز و مظلوم اینقدر آنهم!  درندشت

 !  پاییز تو دست

 



.  کردم روشن را شوفاز و رفتم سرعت به

 را کلیدم اگر آخر.  برگشتم سرش باالی دومرتبه

 اگر ، گشتم نمی بر اگر ، بودم نکرده فراموش

 صبح خود تا زدی می یخ که شدم نمی تو متوجه

 ! دختر

 

 از هنوز که را بازویش. بود پوشیده قرمزی تاپ

 پایین کمی!  رفت دلم.  دیدم بود کبود ضرباتم

 هنوز شکمش و کمر تمام.  زدم باال را تاپش

.  شد سوراخ دلم. شد فشرده صورتم. بود کبود

 از.  بودم آورده روزش به چه!  بشکند دستم

 این مقابل در ام نمایی قدرت اینگونه و خودم

 را دستانم باید.  آمد بدم پناه بی و کوچک موجود



 حسابی و درست را خودم باید.  کردم می قلم

 می کتک را خودم فصل یک باید. کردم می تنبیه

 اینقدر کی ؟ بودم شده سنگدل اینقدر کی.  زدم

 زن یک روی دست که بودم شده عوضی و پست

 هنوز جانم که!  پاییز! ؟ کسی چه آنهم! ؟ کنم بلند

 می برایش هم هنوز دلم و رفت می برایش هم

 ! لرزید

 

 عقب به قدمی زده وحشت من و خورد تکان کمی

.  بییند سرش باالی مرا خواستم نمی.  برداشتم

 رفتارم در نرمشی ترین کوچک حتی نمیخواستم

 جان خانم اینکه از بعد معطلی بی باید. ببیند



 کوچک و!  دادم می طالقش شد بهتر حالش

 ! کار این انجام عدم یعنی ، من از نرمشی ترین

 

 توانستم نمی.  شدم منصرف آپارتمانم به رفتن از

 رویش به پتویی.  کنم رهایش اینجا تنها و تک

 خواب اتاق در و گرفتم دوش بعد.  کشیدم

 چند دانم نمی.  برد نمی خوابم اما.  خوابیدم

 فکر از اما. زدم می غلت داشتم که بود ساعت

 ، سقف یک زیر بودنمان و خانه این در حضورش

 می دانم نمی!  آمد نمی چشمانم به خواب

 قرار دیگر که!  کنم چه عروسی از بعد خواستم

 باید من و!  باشد من با شبش هر و روز هر بود

 بودنش از کشیدم می عذاب دوباره و دوباره



 نه اینبار که تفاوت این با اما!  نداشتنش و کنارم

 من های نوازش توانست نمی او که دلیل این به

 خواستم نمی خودم چون بلکه ، کند تحمل را

 از عذاب هرچه.  بود بس دیگر!  باشمش داشته

. بود بس بود شده من نصیب زمانی پاییز طرف

 نمی من. بود بهتر ، کردم می کات زودتر هرچه

 خیانت تصور و دودلی و شک با عمر یک توانستم

 من. برنمیامد من ی عهده از. کنم زندگی

 اعتماد فدای را ام عالقه و عشق تمام حاضربودم

 ! کنم اطمینان و

 

 دیدم.  بودم نخوابیده هنوز من و بود زده سپیده

 اتاق به. . بود شده بیدار. آمد می پا صدای که



 که مرا.   رفت کمد سروقت یکراست و آمد خواب

 خود روی پتویی و بودم کشیده دراز تخت روی

 همان که کوچکی ی حوله. بود ندیده بودم کشیده

 از را ، بودم گذاشته آنجا برایش ، عقد اول روز

. بگیرد دوش خواست می انگار. کشید بیرون کمد

 بکشد بیرون تن از تا رفت تاپش روی دستش

 : گفتم هراسان که

 ! اینجام من پاییز-

 

 قلبش روی را دستش ترسیده من صدای با

 . چسبید کمد به و گذاشت

 



 نزدیک!  ترسوندی منو!  امیر!  من خدای وای-

 . وایسه قلبم بود

 

 خوابی بی.  نشستم سرجایم. زد می نفس نفس

 کالفه

 

 . بودم شده سردرد و بود کرده ام

 ؟ خونه نرفتی دیشب چرا-

 

 به دادن جواب جای به. بگوید چه بود مانده حاال

 : گفت سوالم

 ؟ اینجا برگشتی چرا تو-



 

 تو.  بودی بسته قندیل االن تا که گشتم برنمی-

 این تو تنهایی رو صبح تا شب خواستی می واقعا

 تنها رو حساسم من دونی نمی کنی؟ سر خونه

 ؟ خطرناکه نمیگی ؟ موندنت

 

 برد خوابم چطور دونم نمی!  بمونم خواستم نمی-

 . 

 

 ؟ اتاق اون تو رفتی چرا-

 



 دستشان و اند گرفته را شام مچ که کسانی مثل

 . کرد می نگاهم است شده رو

 می … من...  دونم نمی … من خب … خب-

 … بگیرم دوش رم

 

 حمام به که او.  رفت می طفره دادن جواب از

 خرید صبحانه برای تا شدم بلند هم من رفت

 ساعت برای را کشی اساس کامیون دیشب.  کنم

 بازگشتم وقتی.  بودم کرده هماهنگ امروز هفت

 من منتظر و پوشیده لباس آماده و حاضر دیدم

 در کلیدش و بود بسته بچه اتاق در. است

 . بود آویزان جاکلیدی

 



 ترتیب لطفا. مربا و پنیر با تازه نون و گرفتم آش-

 کامیون دیگه ساعت نیم تا. بده رو صبحانه بساط

 . رسه می راه از

 

 ی سفره سریع و گذاشت چایی و شد بلند

 شدم متوجه که بودیم سفره سر. چید را صبحانه

 خواست می چیزی.  ندارد قرار و آرام جایش در

 . بگوید

 ؟ پاییز بگی خوای می چیزی-

 

 : گفت آرام و برد فرو را دهانش آب



 نیومدم دیگه مسابقات از قبل از … من امیر-

 رو کارم ، بدونی صالح اگه… اگه.  قرارگاه

 . کنم شروع مجددا

 

 ! دونم نمی صالح-

 

 . کرد نگاهم مبهوت

 … ولی-

 

 پر درسات با وقتت کافی ی اندزه به.  نداره ولی-

 . نیست قرارگاه توی کار به لزومی دیگه. هست

 



 … خوام می!  دارم دوست کارمو… من ولی-

 

 به بچسب فقط. بکش خط رو کار دور فعال-

 . ات درس

 

!  الناز قول به! ؟ کردم می قوطی توی را او داشتم

 خیلی. نبود خودم دست اما. بود همینطور شاید

 را رفتنش دانشگاه که بودم گرفته را خودم جلو

 بر چه ، مرد یک غیرت با بازی.  نکنم محدود

 ! زد می سر او از رفتارهایی چه و آورد می سرش

 



 مغموم و ساکت.  نگفت هیچ بیچاره دخترک

 از هم لقمه یک حتی دیگر. زد هم را اش چایی

 . نرفت پایین گلویش

 سوئیچ.  زدیم بار را وسایل.  رسید راه از کامیون

 راه به کامیون همراه به خودم و دادم پاییز به را

 جایی جابه کار. بود بریده را امانم سردرد.  افتادم

 ی سلیقه به که چیز همه و شد تمام که وسایل

 می پاییز. بود شده ظهر تازه ، شد چیده پاییز

 کالس ظهر از بعد ،  برگردد خانه به خواست

 پایان نزدیکی در دومش ترم های کالس. داشت

 داشته حضور باید حتما گفت می و بود سال

 بخورد را ناهار کرد می اصرار اما جان خانم. باشد

 . برود بعد و



 

 ! رسونمت می ناهار بعدِ کن صبر-

 

 تو.  داری سردرد چقدر دیدم.  نیست نیازی-

 . رم می آژانس با من. کن استراحت

 

 شب تا من.  برو ماشین با و بخور ناهارتو پس-

 به.  خوابم می گیرم می. ندارم الزم ماشینو

 زودتر رو تو و من ناهار بگه میگم جان خانوم

 . بکشن

 



 خانوم میمنت به جان خانوم. نکرد مخالفتی دیگر

 شان ی خانه در شده استخدام تازه کارگر ،

 سرش باالی خود و کرد را الزم سفارشات

 آینده عروس از ممکن نحو بهترین به تا ایستاد

 : گفت پاییز. کند پدیرایی اش

 صبح از.  کنین استراحت برید شما جون خانوم-

 ردیفش خودمون ما.  وایسادین سرپا همینجور

 . کنیم می

 

 یک توانست نمی شوق و شور از که جان خانم

 زمان تا ، کند رهایمان کرد نمی قبول باشد بند جا

 آن از بعد و ماند خانم میمنت سر باالی غذا سرو

 آشپزخانه در ناهارخوری سرمیز. کرد ترکمان



.  کرد می بازی غذایش با پاییز و بودیم نشسته

 صبح از.  رفت نمی غذاخوردن به دلش و دست

 دختری هیچ!  داشت حق.  بود کرده بق و مغموم

 بازی نقش اینهمه با. شد نمی عروس اینطور

 به صرفا شدن عروس و.  دیگران برای کردن

 ! شوهر مادر سالمتی خاطر

 

 صبحانه ؟ نداری دوست ؟ پاییز خوری نمی چرا-

 بری خوای می که هم االن.  نخوردی هیچی هم

 . ها کنی می ضعف.  شب تا کالس

 

 کرد نمی نگاهم و لرزید می صدایش حالیکه در

 : گفت



 از سنگدلی و درشتی اینهمه دونستی می کاش-

 از قشنگ و عاشقانه های نگرانی این و طرف یک

 می کاش!  میاره روزم به چه ، دیگه طرف

 می نابود منو داره تو رفتاریِ تضاد این دونستی

 و درست ، نداشتی دوستم اگه کاش.  کنه

 و درست ، داشتی اگه و نداشتی دوستم حسابی

 دوگانگی این بین میشم له دارم.  داشتی حسابی

 ! امیرعلی رفتارت

 

 روی هایش اشک. بیاورد طاقت نتوانست دیگر و

 کنار و شد بلند او و شدند روان هایش گونه

 کرد روشن را آب شیر و ایستاد ظرفشویی سینک

 را اش خفه های گریه صدای و نبیند را او کسی تا



 بر بود سختی سیلی چون هایش حرف.  نشنود

 را نشدنی انکار حقیقتی حرفهایش!  روحم و قلب

 نتوانسته اینکه حقیقت. شد می یادآور من به

 نخواستنم تمام با اینکه حقیقتِ.  بکنم دل بودم

 ! داشتم دوستش هنوز …
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 ما ی خونه به دانشگاه از مستقیم هنگام شب

 خواب از تازه. بیاورد برایم را اتومبیل تا بود آمده

 . آید می باال ها پله از دیدم که بودم شده بیدار

 

 . سالم-

 

 ؟ اومدی.  سالم-

 

 . آوردم ماشینو.  بله-

 



 تعارف دیگه.  خودته ی خونه هرچند.  بشین بیا-

 . نیست الزم

 

 

 . بود بهتر ظهر از حالش. زد لبخندی

 

...  بگم خواستم می …ظهر حرفهای راجب-

 رو چون شاید.  گفتم بهت رو اونا چرا نمیدونم

 . کنم تحمل نتونستم و کرد می سنگینی دلم

 

 : گفت و انداخت خانه بر و دور  به نگاهی بعد



 اینقدر کردم نمی فکر ؟ نه ، شد خوب خیلی-

 و دیوارها جدید رنگ این با بخصوص.  کنه تغییر

 باالی درِ این و آوردیم که ای تازه وسایالی این

 خونه ی بقیه از رو دوم ی طبقه کامال که ها پله

 . کنه می منفک

 

 : گفت و کرد نگاه من به بعد

 ! زحماتت بابت ممنون-

 

 کابینت و کمد توی وسایل چیدن هنوز-

 می.  مونده ریز خورده کاراهای و  آشپزخونه

 ! شه حال کمک بگم خانم میمنت به خوام

 



 ! بهش نگی-

 

 . کردم نگاهش تعجب با

 چرا؟-

 

 : گفت و خندید

!  کنم درستش خوام می خودم!  خودمه ی خونه-

 وقتم کال و نداریم کالس نوروز از بعد تا دیگه

 خب!  بیام ندادی اجازه که هم کار سر.  آزاده

 ! کنم می خوشگل و مرتب خونمو میمونم

 



 رفتار کرد می سعی. نباشد ناراحت کرد می سعی

 وضوح به را سعی این. نکند تکرار دیگر را ظهر

.  دیدم می رفتارش و حاالت تک تک در

 :گفتم و زدم پوزخندی

 

 زندگی برای زنی نمی حرف امیدوارانه زیادی-

 ؟ نمایشه همش که ای

 

 ، بیازاردش کالمم نیش همیشه مثل داشتم انتظار

 اما!  بزداید را امیدش تمام و کند ناراحتش

 : گفت و خندید ناباوری درکمال

 



 شد تموم دیگه. گفتم بهت ظهر رو هام دل درد-

 می که چیزی برای دادی یادم خودت!  درضمن. 

 داشته نفس به اعتماد!  باشم قوی!  بجنگم خوام

 توی من!  کنم تالش و!  نباشم ضعیف!  باشم

 دونه دونه رو اینا ی همه ، غیبتت سال سه این

 دادن پس وقت دیگه االن ، حاال.  کردم تمرین

 خورم می غصه و ناراحتم وقته خیلی من.  تمرینه

 حرفامو ظهر که شد این هم اش ته!  عزیزم

 خوردنام غصه ؟ داشت ای فایده اما.  زدم بهت

!  واضحه ؟ کرد معلوم تکلیفمو و کرد خوب حالمو

 چقدر قراره دونم نمی من!  درسته!  ببین!  نه

 ات خونه مهمون کی تا و بمونم زندگی این توی

 غم زانوی االن از نباید و خوام نمی اما.  باشم

 کنم می تالش من.  باشم افسرده و بگیرم بغل



 شاد و باشم خوب رو کوتاه مدت این اینکه برای

 تمام اما ؛ نشه شاید ؛ نتونم شاید.  کنم زندگی

 ناامید منو نکن تالش پس.  کنم می رو ام سعی

 از منو امروز تو!  نمیشی موفق که ؛ امیرخان کنی

 تالش با و بودم کشیده زحمت براش که شغلی

 کردی منع داشتم درش گفتن برای حرفی خودم

 جای به من.  نیست تهش این!  بدون اما ؛ امیر

 تونم می دیگه کارای خیلی ، شغل این و کار این

.  دارم زندگیم برای دیگه های برنامه خیلی.  بکنم

 خوردن غصه و بودن افسرده با که هایی برنامه

 . نمیره جلو

 



 به حرف تمام کردم می احساس چرا دانم نمی

 همراه خاصی معنای با اش جمله به جمله و حرف

 کاش.  شود می گفته خاصی قصد با و هست

 گوش بارها و بارها تا کردم می ضبط را صدایش

 می میدانستم.  کنم تحلیل را هایش حرف و دهم

 نجات ناامیدی ی ورطه این از را خود خواست

 امیدی ، ناامیدم دنیای و من به چون و. دهد

 منِ سمت به یاری دست توانست نمی ؛ نداشت

 قبل از زندگیِ این بتواند تا کند دراز بریده دنیا از

 خودش باید پس.  سازد مرمت را شده ویران

. داد می نجات را مان زندگی و کرد می کاری

 امکان.  نداشت ای فایده هیچ من نظر از هرچند

 مشترک زندگی یک باشم حاضر من نداشت



 حتی.  کنم آغاز شبهه و شک با همراه را واقعی

 ! بمیرم عشق از اگر

 

 

** 

 

 پاییز

 

 

 و رساند خانه به مرا امیرعلی دانشگاه از بعد شب

 را ها کاری ریزه تا برگردم صبح فردا قرارشد

 ، عروسی از قبل تا نداشت دوست.  کنم تمام



 و پدر هرچند.  بمانم شان ی خانه در را شب

 بنابر اما ، کردند نمی مخالفتی هیچ مادرش

 ماندنم ، رسومشان و رسم و خانوادگی اعتقادات

 کسی خواست نمی او و دانست نمی جالب را

 .  بزند حرف من سر پشت

 

 ناراحت بود حواسش کامال!  بود من به حواسش

 کسی ؛ نزند حرف سرم پشت کسی ؛ نشوم

 عین در اما.  نیندازد ناجور نگاه کسی ؛ نکند اذیتم

 آخر!  احساس بی و تفاوت بی و بود سرد حال

 حل خود برای توانستم می چطور را ها تضاد این

 امیدوارم نه و بکنم دل او از گذاشت می نه ؟ کنم

 دوم راه داشتم دوست من اما!  ماندن به کرد می



 باید پس.  مردم می او بدون من.  کنم انتخاب را

 هرچند امیدِ این به و کردم می انتخاب را دوم راه

 تالش اش حفظ برای و انداختم می چنگ واهی

 .  کردم می

 

 هوای در نشستن تحمل بگویم چطور دانم نمی

 هم آن!  بود سخت چقدر اش یخی و سرد حضور

 کرده تجربه را نابش های عاشقانه که منی برای

 دیده را اش العاده فوق و زیبا احساسات و.  بودم

 اش کننده دیوانه های بوسه و ها لمس و.  بودم

 هایش عاشقانه دوباره دلم من.  بودم چشیده را

 خوا می را

 



 بوسه و ها لمس!  را قشنگش احساسات!  ست

 پیش در درازی راه میدانستم و!  را نابش های

 به بتوانم شاید ، شاید تا کنم صبوری باید و دارم

 و!  نه هم شاید یا و.  یابم دست ها قشنگی این

 ! کشت می مرا داشت ، نه این

 

 پدرش ی خانه به مرا.  آمد دنبالم به زود صبح

 و مارال.  رفت قرارگاه به خودش و رساند

 کار هم اتفاق به و رسیدند راه از هم روشنک

 شروع را چیدن و کردن تمیز و کردن مرتب

 همراه به دردناکش پای آن با جان مادر.  کردیم

 می پذیرایی ما از و آمد می باال ها پله از میمنت

 که نازنین دخترش همراه به المیرا روز وسط. کرد



 آخر و زد سری ما به ، رفت می مهدکودک حاال

 از بود قرار.  آمد امین همسر ملیحه ، هم وقت

 و آرام و ساکت همیشه ی خانه یک در زندگی

 رفت پر و شلوغ نسبتا زندگی یک وارد ، نفره سه

 و تازه ای تجربه. بود خوبی حس.  گردم وآمد

 ! امیر کنار در البته.  بکر

 

 و من صبح از.  رسید فرا عروسی روز باالخره

.  بودیم رفته آرایشگاه به روشنک و مارال

 برگزار خوب استرسِ.  داشتم دلشوره و استرس

 خرابکاری استرس ، طرف یک از مراسم شدن

 می کشتنم به داشت دیگر طرف از ماهان های

 بگیرد انتقام ما از چطور بود قرار دانستم نمی. داد



 می خدا خدا فقط!  کند چکار ها عکس آن با و

 ! باشد نداشته کارمان به کاری امشب کردم

.  کنم منتقل امیر به را استرسم ترسیدم می اما

 و نزنم حرف ماهان راجب کلمه یک حتی بود گفته

 . نکنم فکر او به لحظه یک حتی

 

.  شد تمام کارمان تا کشید طول ساعتی چند

 و صاف را موهایم بود داده پیشنهاد آرایشگر

 حتی.  بیاید نظر به بلندتر تا کند اکستنشن

 به.  کند تر تیره را موهایم رنگ بود داده پیشنهاد

 روی تا حاال موهایم.  بودم کرده مخالفت شدت

 که همانطور خواستم می و.  بود هایم سرشانه

 تغییر هیچ بدون. کند درستش برایم هست



 دوست بیشتر اینگونه امیر دانستم می!  ای اضافه

 . دارد

 

 در که مرا. آمد دنبالمان به امیر که بود ظهر از بعد

 لحظه چند ، دید عروس آرایش و عروس لباس

 فرو زحمت به را دهانش آب انگار. برد ماتش ای

 مدام آرایشگاه حیاط در بردار فیلم خانم. برد می

 بغل مرا اینگونه و بکند را اینکار گفت می او به

 و بزند بوسه دستم پشت و پیشانیم روی و بگیرد

 نمی و. بود کرده اش کالفه حسابی خالصه...

 ! کند تماشا مرا سیر دل یک گذاشت

 



 قبل از که تاالر از قسمتی به و رفتیم تاالر به باهم

 گرفته نظر در برداری فیلم و برداری عکس برای

 مختلفی های مدل عکاس.  کردیم مراجعه بودند

 که هایی مدل.  داد می پیشنهاد عکس برای

 مثال!  برد می هردویمان کف از طاقت داشت

 کند بلند دستانش روی مرا ؛ بردارد را شنلم اینکه

 کند بغل مرا ؛ ببوسد را گردنم ؛ ببوسد را لبهایم ؛

 ؛ کند نگاهم خیره و بدوزد چشم چشمهایم در ؛

 دیگر فیگور هزار هزاران و بنشاند پایش روی مرا

 می من به بیشترش نزدیکی باعث دانستم می که

.  کرد می اش تر قرار بی و خمارتر هرلحظه و شد

 های خواستن از پر و خمار های چشم این من

 این بخاطر چقدر و.  شناختم می خوب را مردانه

 امشب بود قرار که مالحظاتی و ها داری خویشتن



 ، باشد داشته من برای مان زندگی سراسر و

 اگر ، نبود لعنتی ماهان اگر.  خوردم می افسوس

 چه توانست می امیر االن ، افتاد نمی اتفاقات آن

 اما!  بزند رقم برایم را زدنی مثال و رویایی شب

 اتفاقاتش و شب این از داشتم چه من ؟ چه حاال

 جز! ؟ بنشیند لبانم بر لبخند و بیاورم بیاد که

 ! چیز هیچ ، دوری و تنهایی

 

 کالفه ، حد از بیش های نزدیکی این از که امیر

 تمام" که پرسید می عکاس از مدام ، بود شده

 شیرین اجبارِ این خواستم می ، اما من و ؟ "نشد

 شب آن و روز آن!  بکشد طول دنیا آخر تا ،

 تمام روی کمال و تمام امیر چشمان مردمک



 می نگاهم چقدر. رقصید می من اندام و صورت

 ناپرهیزی من به کردن نگاه در داشت چقدر. کرد

 و کرد می سرکوب را خواستنش چقدر. کرد می

 نبود عاشق یک روز و حال اینها آیا.  نمیتوانست

 ! ؟ کردم می اشتباه من یعنی! ؟

 

 : گفت می گوشم زیر مارال

 از نگاش ببین!  بخورتت واقعا امشب گمونم-

 ! نمیشه کنده تو روی

 

 : بود گفته روشنک و



.  ندیدتت صدساله انگار میکنه نگات جوری-

 امشب بابا.  بودین عقد وقته اینهمه انگار نه انگار

 ! خوبه بیای در دستش زیر از سالمت صبح تا

 

 : بود گفته گوشم در الناز و

 مراسم این کل تو!  پاییز داداشم با کردی چیکار-

 تو جز کس هیچ انگار.  میبینه داره رو تو فقط

 عشق این بخاطر ، گلم ممنونم.  نیست اینجا

 بود وقت خیلی اون. دادی هدیه بهش که قشنگی

 برش تو.  بود کرده خداحافظی زندگی از که

 ! گردوندی

 

 : بود گفته گوشم در جان خانم و



 که امیدی بخاطر ، دخترم مدیونتم عمر آخر تا-

 ! کردی زنده پسرم دل در

 

 سخت شب آن دانستند نمی اینها از کدام هیچ و

 شد خواهد من زندگی شب ترین طوالنی و ترین

 تنهایی و تنهایی و تنهایی عذاب با که شبی! 

 . گشت می صبح

 

 سمت به تاالر از همگی و بود شده تمام مراسم

 شب مادرم.  بودیم حرکت در امیر پدری ی خانه

 تازه عنوان تحت" من به را الزم های توصیه قبل

 هیچکدامش که هایی توصیه. بود کرده "عروس

 . آمد نمی کارم به امشب در



 

 کر مان همراهی ها پله پایین تا همگی

 

 سوی به یکدیگر دست در دست مارا و دند

 راهی هرکدام و فرستادند  مشترکمان سرنوشت

 سرنوشت راهی ماهم.  شدند خود ی خانه

 . گشتیم خود پیچ در پیچ و نامعلوم

 

 ی خانه درِ بگویم بهتر یا دوم ی طبقه درِ امیر

. داد بیرون را اش کالفه نفس و بست را خودمان

 بالتکلیف که من به رو و کرد شل را کراواتش گره

 : گفت و کرد نگاه بودم ایستاده خانه سالن وسط

 



 یه برگزاری چقدر.  شدیم خسته حسابی-

 اون به وسایلمو قبل از من!  خب.  سخته عروسی

!  خواب اتاق تو برو تو.  کردم منتقل اتاق یکی

 و داره حمام هم اتاق اون.  باشه تو برای اونجا

 این تو منم. تری راحت اونجا.  هست بزرگتر هم

 . مونم می اتاق یکی

 

 پر که لحنی و لرزید می کمی انگار که صدایی با

 اینکه بدون.  گفت می را ها این بود پریشانی از

 حاال انگار. بدوزد چشم چشمانم در بار یک حتی

 و کند نگاهم ترسید می ، بودیم شده تنها که

 ! ببرد کف از طاقتش ، نگاه یک همان

 



 شدم خسته حسابی.  بخوابم رم می من خب-

 شب.  کن استراحت برو هم تو.  روز چند این

 ! بخیر

 

 را در و رفت اتاقش به تر تمام هرچه سرعت با و

 سالن وسط بالتکلیف همانطور من.  بست

 آرایش با!  عروس لباس با.  بودم ایستاده

 اشک قطرات!  اندوه از ماالمال دلی با و!  عروس

 نباید. کرد می خیس را ام کرده آرایش صورت

 که من.  خوردم می غصه نباید.  ریختم می اشک

 از که او.  بیفتد اتفاق همین است قرار داشتم خبر

 چه از قضیه بود گفته روشن و واضح برایم قبل



 این جز دیگری انتظار نباید پس.  است قرار

 ! ریختم می اشک لعنتی منِ نباید و.  داشتم

 

 شب دختر یک شد می مگر شد؟ می مگر اما

 اینگونه ، آرزوهایش و آمال شب ، اش عروسی

 برای و نریزد اشک بعد و شود گذاشته تنها

 !نکند؟ عزاداری قلبش

 

 ایستادم کنسول آینه جلو.  شدم خواب اتاق وارد

 را آرایشم خودم باید.  شدم می بکار دست باید. 

 لباسم و کردم می باز را موهایم و کردم می پاک

.  کردم می را اینکارها باید خودم.  میاوردم در را

 که کسی آن.  کند کمکم که نبود دیگری کس



 بسته را در ، دیگری اتاق در ، کرد می کمکم باید

 عالقه تمام با ، عشقش تمام با.  بود خوابیده و

 بود کرده سرکوب را خود حال و حس تمام ، اش

 ! بود خوابیده حاال و

 

 و کردم می خارج مویم از را موهایم گیر دانه دانه

 قطره قطره  و شد می متالشی قلبم تکه تکه

 از ام تنهایی لحظات تمام باوفای همراه ، اشک

 .  چکید می قلبم و ها چشم

 

 تمامی اشک.  آوردم در سختی به را لباسم

 بند اشک.  کردم پاک را صورتم آرایش!  نداشت

.  پوشیدم راحتی لباس و گرفتم دوش!  آمد نمی



 با صبح خواستم نمی!  شد نمی تمام گریه

!  شد نمی اما.  شوم بیدار کرده ورم چشمان

 توی بغضِ.  نداشتند آمدن بند خیال هایم اشک

.  بود بزرگتر و تر قوی همیشه از اینبار گلویم

 جد به اینبار.  نداشت شدن کوچک خیال اینبار

 و رفتم آشپزخانه به!  داشت کردن خفه قصد

 گیج داشت سرم.  ریختم خود برای آبی لیوان

 استرس از که بود تمام ی هفته یک.  رفت می

 غذا درست نه و بودم خوابیده درست نه عروسی

 کمی سالن راحتی ی کاناپه روی.  بودم خورده

 ام سرگیجه.  کشیدم سر را آب لیوان و نشستم

 اضافه آن به حاال هم تهوع حالت.  آمد نمی بند

 زدم می صدایش ؟ کردم می چکار باید. بود شده

 کنم می لوس برایش را خودم دارم کند فکر تا ؟



 امکان نه بیاید؟ سروقتم تا کنم می دلبری و

 این تا نداشت امکان!  بزنم صدایش نداشت

 نشان او به نیازمند و خفیف و خوار را خود اندازه

 در امشب کند فکر بگذارم نداشت امکان.  دهم

 باید!  شدم خاکستر و مردم صدبار نداشتنش غمِ

 انگیز وهم شب این از نجات برای و رفتم می

 کار بهترین این!  ببرد خوابم تا کشیدم می دراز

 ! بود ممکن

 

 نداشته بر قدم از قدم اما.  شدم بلند جایم از

 برخورد زمین به محکم و رفت گیج سرم که بودم

 . نفهمیدم هیچ دیگر و کردم

 



 

* 

 

 

  امیرعلی

 

 

 

.  پیمودم می را  کوچک اتاق آن طول وار دیوانه

 شدم نمی آرام!  شدم نمی آرام!  شدم نمی آرام

 همه امشب چقدر!  بود شده زیبا امشب چقدر! 

!  بود عاشق و مشتاق امشب چقدر!  بود تمام چیز



 لباس آن با. کرد می ام دیوانه داشت چشمانش

 آن و خفیف آرایش آن و باز موهای آن و عروس

 از مردم می داشتم!  خدایا!  کننده دیوانه زیبایی

 و کنارش در بودن بودم نفهمیده!  نداشتنش

.  فرساست طاقت و سخت حد این تا نداشتنش

 کناری اتاقِ داشتنیِ دوست اویِ به خواستم نمی

 و خودم جلو این از بیشتر نمیخواستم.  کنم فکر

 او. شد نمی اما.  شوم شرمنده ام داری خویشتن

 به مرا فکر جاذبه پر و قوی آهنربایی همچون

 ام دیوانه امشب که او. کشید می خود سمت

 من به داشت هنوز … شاید که او!  بود کرده

 ! کرد می خیانت

 



 افکار این از بکوبم دیوار به را سرم خواستم می

 و رفتم می باید!  کننده تخریب و پیچیده و هم در

 کمی آب خنکای که شاید.  گرفتم می دوش

 روز و حال این از مرا و داد می شستشو را مغزم

. بود گذشته خیلی.  کردم تیز را گوشم. میاورد در

 را در.  برداشتم را حوله. بود خوابیده که گمانم به

 … ناگهان که شدم سالن حمامِ راهی و کردم باز

 ! من خدای

 

 چرا ؟ شده چی!  پاییز بده جواب!  پاییز!  پاییز-

 ؟ زمین رو افتادی

 

 ن



 

 زور از نکند. باشد داده خودش دست کاری کند

 ! من خدای وای … را خودش ناراحتی

 

 : زدم فریاد

 ! بده جوابمو پاییز-

 

 زد هم به را لبهایش زحمت به. خورد تکان کمی

 : گفت که شنیدم سختی به و

 … افتاده … فشارم … خوبم-

 

 : گفتم عصبی



 هفته یه!  دختر خودت با کنی می چیکار داری تو-

 این با.  خوراک نه داشتی خواب نه تمامه ی

.  دیگه میشه همین معلومه ، کار اینهمه و استرسا

 ! دکتر ببرمت پاشو

 

 … نه امشب … نه دکتر … نه-

 

 پاییز … بده حالت بینی نمی مگه! ؟ نه چرا-

 … نکن لجبازی

 

 . زد می حرف داشت سختی به

  صدتا … زشته امشب … نه امشب خدا رو تو-



 …کنن می راجبت فکر...

 

 : گفتم تعجب با

 پاییز شو بلند!  منظورتو فهمم نمی ؟ من راجب-

 . نیست قبول ای بهونه هیچ. 

 

 روی.  کند مخالفت کلمه یک حتی نگذاشتم دیگر

.  بردم خواب اتاق به را او و کردم بلندش دستم

 شلوار همان با و کردم تنش را شالش و مانتو

 و برداشتم را سوئیچ و گرفتم را بغلش زیر راحتی

 . شدیم خارج دوم طبقه از

 



 خواند می قرآن و بود نشسته سالن در جان خانم

 . آمد سمتمان به دستپاچه و نگران دید که را ما. 

 ؟ امیرعلی شده چی!  بده مرگم خدا-

 

 باید.  جون خانوم نیست خوب حالش پاییز-

 ! دکتر ببرمش

 

 : گفت پریشان و زد اش گونه روی آرام

!  امیرعلی امانته ما دست دختر این!  خدایا وای-

 !؟ کردی چیکار تو

 



 می چکار من! ؟ من.  کردم نگاهش تعجب با

 فرصت ؟ کنم بد را پاییز حال که بکنم توانستم

 . کردیم حرکت در طرف به. نبود جواب و سوال

 

 به خوای می.  مادر نذارین خبرم بی خدا رو تو-

 بیاد؟ بگم امین

 

 نیازی. نکنی زابراهش شبی نصف.  جون مادر نه-

 . نیست

 

 !؟ چی بگم بزنم زنگ.  بگم نمیشه رومم آخه-

 



 توانست نمی حالی بی از که پاییز دست بعد

 به را نگرانش نگاه و گرفت را بزند حرف

 . دوخت هردویمان

 گم می الناز به!  برین.  پناهتون و پشت خدا-

 . باشه داشته کمک به نیاز پاییز شاید. بیاد

 

 راه در.  افتادیم راه به و کردم اتومبیل سوار را او

 . زدم زنگ سینا به

 

 حالش پاییز … کردم بیدارت ببخش … سینا-

 … بیمارستان برمش می دارم … نیست خوب

 دونم نمی اصال نگرانم خیلی من … بیا میشه اگه

 کاری من ؟ من ؟ گی می چی … چیکارکنم باید



 خب ؟ شدین اینجوری امشب همتون چرا ؟ کردم

 … منتظرتم … باشه باشه … افتاده فشارش

 

 مارال و سینا که بودم کرده بستری را پاییز تازه

 های نگاه آن از مارال.  رسیدند راه از هم

 لب زیر حالیکه در و انداخت من به اش میرغضب

 بیچاره دختر سر چی نیست معلوم ":  گفت می

 می را او تعجب با. شد پاییز اتاق وارد " آورده

 الناز که بود نکرده حالجی هنوز مغزم و نگریستم

 . رسید سر

 

 ؟ داداش کجاست پاییز-

 



 . کرد بستریش دکتر.  اتاقه تو-

 

 : گفت و گزید لب

 پدر جواب حاال ؟ داداش کردی چیکار تو-

 ! بخدا شد زشت چقدر.  بدیم چی مادرشو

 

 به رو.  بودم منگ و گیج من. شد اتاق وارد و

 : گفتم سینا

 من.  نکن نگام اینجوری دیگه تو خدا رو تو-

 خبره چه ؟ میگن دارن چی اینا دونم نمی اصال

 ! سینا

 



 فعال ، باشی نکرده کاری هیچ امشب اگه حتی-

 ! اول ردیف متهم. عزیز دوست اتهامی مظان در

 

 ؟ چی یعنی! ؟ چرا آخه-

 

 اینهمه نباید بودم گفته ؟ زدی گیج دوباره باز تو-

 ! بمونی مجرد مدت

 

 زوج برای اوقات گاهی که داد توضیح برایم سینا

 این از شان ی رابطه اولین در جوان های

 مقصر ، موارد اکثر در و آید می پیش مشکالت

 شدت یا رفتاری خشونت با که باشد می مرد

 این باعث دیگری دلیل هر به یا و عجله و عمل



 پاییز فهمیدم می که بود حاال. گردد می مشکالت

 حاال.  " بیمارستان نریم امشب" گفت می چرا

 بود حاال و.  بودم برده پی فاجعه عمق به که بود

 ریشه وجودم در کم کم داشت خجالت که

 دقیقا سوخته دهن و نخورده آش.  میدواند

 می کسی چه حاال!  بود من احوال و حال توصیف

 اشتباه" شما بگوید و کند دفاع خود از توانست

  "است نیفتاده ما بین اتفاقی هیچ شب ، کنید می

!! 

 وقتی و.  کرد صحبت اورژانس جوان دکتر با سینا

 دستی ، بوده ازدواجمان اول شب فهمید دکتر

 : گفت خنده با و گذاشت ام شانه روی

 



 ! مرد بودی هول خیلی اینکه مثل-

 

 و سن کم و جوان دکتر این که بود مانده همینم

 این اینکه مثل اما.  بزند کنایه من به هم سال

 نیم. شود تمام نبود قرار ها کشیدن خجالت

 پدر که بود گذشته پاییز شدن بستری از ساعت

 کسی چه!  من خدای وای. رسیدند سر مادرش و

 می من!  مارال وای ؟ بود داده خبر دونفر این به

 در توانستم نمی شرمندگی از حاال!  تو و دانم

 وارد سرعت به خانوم لیال.  کنم نگاه چشمشان

 نگاهم باری سرزنش نگاه با پدرش و شد اتاق

 به ؟ بگویم چه باید دانستم نمی حاال. کرد می

 دلیل و کنم عذرخواهی نداده انجام کار خاطر



 اینجور در!  نگویم هیچ و کنم سکوت یا ؟ بیاورم

 هم خان حسام.  بود روش بهترین سکوت مواقع

 به.  نگفت چیزی دیگر ، بارش سرزنش نگاه جز

 خود پیش و بودند دارشده خبر آدم و عالم گمانم

 هستم ظرفیتی بی و هول آدم عجب من گفتند می

 از عصبی و کالفه من و. بود رفته پاک آبرویم. 

 را کسی چه دانستم نمی ، آمده پیش اتفاق این

 آخرین گناه بی پاییزِ مطمئنا اما.  بدانم مقصر

 ق سرزنشم مورد که بود نفری

 

 . گرفت رارمی

 



 مارال که بودم داده تکیه راهرو دیوار به سینا کنار

 : پرسید سینا. شد خارج اتاق از

 ؟ چطوره حالش-

 

 صبح تا احتماال گفت دکتر.  خدا شکر بهتره-

 . شه مرخص

 

 : گفت و کرد نگاهم آمیز خصومت بعد

 ! باش مواظب امشب گفتم پاییز به-

 

 : گفتم عصبی من و رفت او به ای غره چشم سینا



 و زمین از امشب!  دیگه کافیه!  مارال کن بس-

 می خواهش دیگه تو. باره می برام داره آسمون

 . کن درک کمی کنم

 

 می که بود کسی تنها لحظه آن در!  مارال بیچاره

 ! کنم خالی او سر را عصبانیتم و حرص توانستم

 

 هنوز ما و بود مشترکمان زندگی روز اولین صبح

 دکتر اینکه تا.  بردیم می سر به بیمارستان در

 و کرد را الزم های توصیه و داد ترخیص ی اجازه

 داد تحویلم کنایه و گوشه عالمه یک آن بند پشت

 تقویتی داروهای. بود ریخته بهم اعصابم چقدر. 

.  شدیم خانه راهی هم با و گرفتم تحویل را پاییز



. برگشتند شان زندگی و کار سر به هم بقیه

 از چقدر جان خانم.  آمد همراهمان مادرش

 خیلی خانم لیلی اینکه با. بود شرمنده رویش

 ممکن باالخره گفت می و کرد می برخورد خوب

 اما ، بیاید پیش هرکسی برای اتفاق این هست

 براحتی که بود مهمی ی مساله جان خانم برای

 خانه به که زمانی. کند فراموشش نمیتوانست

 خانه در ام خانواده اعضای ی همه تقریبا رسیدیم

 کشید می خجالت پاییز چقدر.  بودند جمع ما ی

 ام خانواده مخصوصا ، همه که برداشتی سوء از

 خجالت و شرمنده من ، او از بیشتر و بودند کرده

 و بردم باال ی طبقه به احتیاط با را او.  بودم زده

 من به را اش شرمنده نگاه.  خواباندم تخت روی

 : گفت و دوخت



 

 و باشی معذب اینهمه شدم باعث که ببخشید-

 . کنن فکر درموردت اینجوری

 

 کن سعی!  چیه تو تقصیر!  حرفیه چه این-

 . شی خوب زود و کنی استراحت

 

 که بود سنگی و سرد آنقدر لحنم کنم می فکر

 ، آرامش جای به چون. بود بهتر نزدنم حرف

 و نشست تری عمیق غم چشمانش در که دیدم

 : گفت بود آشپزخانه در که خانم لیال.  نگفت هیچ

 



 استراحت کمی برو لطفا. هستم من. امیرجان-

 باشه راحت خیالت برو.  شدی خسته خیلی.  کن

. 

 

 معرض در کمتر خواستم می خدا از که هم من

 مثال اتاق به و کردم تشکری باشم دیدشان

 کردم سعی و رفتم خودم اتاق اصل در و مهمان

.  کنم استراحت کمی و بگذارم هم روی چشم

 از حجم این و دیشب اتفاقات که شاید

 فراموشم کمی بود شده نصیبم که شرمندگی

 .شود
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  پاییز

 

 



 در و مشترک ظاهر به زندگی شروع از ماه یک

 بیشتر امیر.  گذشت می غیرمشترکمان اصل

 از فرار برای. برد می سر به قرارگاه در را وقتش

 خطا پا از دست برای!  من ندیدن برای!  من

 !  نکردنش

 بودم کرده پر را عصرهایم تا صبح تمام هم من

 اکثر.  تیراندازی باشگاه و دانشگاه های کالس با

 یا.  نبودم خانه را ناهار امیر همچون مواقع

 کارم زودتر اگر یا و ، باشگاه یا و بودم دانشگاه

 می پدرم ی خانه به ناهار برای شد می تمام

 امیر.  گشتم می باز خانه به بعد به عصر و رفتم

 شام.  آمد می خانه به شام موقع شبها دقیقا هم

 می صرف خانواده کل کنار در و پایین ی طبقه در

 هم خانواده اعضای ی بقیه ها وقت خیلی. شد



 دیر تا امیر از تبعیت به من و.  بودند خانه مهمانِ

 شب و.  میماندم خانوادگی جمع این در وقت

 شب امیر ؛ رفتیم می باال ی طبقه به هم با هنگام

 این. برد می پناه اتاقش به و گفت می بخیری

 اصال من بود شده باعث عمال تکراری ی برنامه

 می فکر اوقات گاهی!  اصال.  نباشم تنها امیر با

 بلکه که ، جان خانم خاطر به فقط نه امیر کردم

 ی خانه در زندگی ترتیب نماندنمان تنها بخاطر

 . است داده را اش پدری

!  تر دلتنگ هرروز!  شدم می تر دور او از روز هر

 های صحبت صدای دوبار یکی!  تر تنها روز هر

 که شنیدم آشپزخانه در را امیر با جان خانم

 : گفت می داشت



 

 ، عروسیت بعد از تو.  آخه کاریه چه این مادر-

 زنت به بیشتر و کنی تر سبک کاراتو اینکه بجای

!  مادر اینکارو نکن.  شدی مشغول بدتر ، برسی

 بیشتر داره دوست!  عروسه تازه!  جوونه زنت

 باهات وقتشو بیشتر داره دوست!  باشه پیشت

 زندگیت و زن!  مادر هست همیشه کار!  بگذرونه

 می من ، جان امیرعلی.  تره مهم چی همه از

 فقط تو زن که بفهم اینو ولی ، شلوغه سرت دونم

 تو که ای زندگی این.  سالشه چند و بیست

 ندیدنات و نبودنت این ، کردی درست براش

 هم ساله پنجاه چهل زنای.  نیست خوب اصال

 من حتی.  نیستن شوهرشون از دور و تنها اینقدر

 آوردی اونو تو.  نیستم تنها اون ی اندازه  هم



. کردی رهاش خدا امون به بعد و خونه این توی

 رو ما از شاید که کنی نمی فکر این به حتی

 ماها بین صباحی چند داره نیاز شاید ، میگیره

 حداقل و بشه تر راحت ما با تا باشی باهاش

 به کنی می بد داری.  کنه تقسیم ما با تنهاییاشو

 .  نیست درست خدا پیش!  امیرعلی دختر این

 

 تغییری هیچ هم ها صحبت آن از بعد امیر اما

 زیاد کارش اینکه ی بهانه به حتی. بود نکرده

 دیگری زمان به را رفتنمان عسل ماه ، هست

 صبح گریه با را ها شب خیلی.  بود کرده موکول

 حتی و بیرون زد می نزده سپیده صبح.  کردم می

 او.  بخوریم صبحانه هم با تا کرد نمی صبر



 داد می عذاب مرا ممکن شکل بدترین به داشت

 زن همه خیال به من.  گرفت می انتقام من از و

 من. بود دختر هنوز جسمم و  روحم اما ، بودم

 بالینی هم و همسر.  نداشتم شوهری انگار عمال

.  نداشتم غاری یار.  نداشتم آغوشی هم.  نداشتم

 به تنهایی اینبار!  آری.  نداشتم صبوری سنگ

 و گرفت می بر در مرا داشت جدیدی و تازه شکل

 .کرد می نفوذ ام زندگی به

 

 هم یکبار حتی. نبود ماهان از خبری خوشبختانه

 چه داشت دانم نمی. بود نگرفته تماس من با

 را زهرش کی بود قرار و کشید می ای نقشه

 غالف را شمشیرش حاضر حال در اما ، بریزد



 داشت هم شاید. بود نشسته تماشا به و بود کرده

 خبر بی آن از ما و کرد می کارهایی زیرزیرکی

 . بودیم

 

 شام از بعد شب هر معمول طبق هم شب آن

 من.  بودیم جمع هم دور شب از پاسی تا همگی

 یعنی المیرا موبایل های عکس دیدن مشغول

 ولی ، بودم نازنین  کودک مهد جشن های عکس

 سمت ذهنم و فکر و حواس و هوش تمام واقع در

 با و مقتدرانه ژست همان با. کشید می پر امیر

 صحبت هم با و بود نشسته برادرش کنار ابهت

 برایش دلم.  کشید می پر برایش دلم.  کردند می

 من.  بود تنگ بدجور برایش دلم.  خورد می لیز



 و نداشتم عادت دور های بودن نزدیک این به

 درون از داشت دور های بودن نزدیک این

 او و بودم زوال به رو درون از.  کرد می تخریبم

 احتیاج او به چقدر که فهمید نمی. فهمید نمی

 آغوش پناه به چقدر من که دانست نمی!  دارم

 نمی کس هیچ!  محتاجم ام زندگی مرد ی مردانه

 شوهرش برای دلش من مثل کس هیچ.  فهمید

 و کند درک مرا نمیتوانست کس هیچ. نبود تنگ

.  کشیدم می زجر من.  بفهمد را ام دلتنگی عمق

 و بود خندان صورتم اما.  کشیدم می عذاب من

. بود لبانم روی بر لبخند اش خانواده مقابل در

 حس که لبخندی.  نداشت عمق که لبخنی

 بازیگر چه.  نداشت واقعیت که لبخندی. نداشت

 غم و تلخ نقش خوب چقدر.  بودم شده خوبی



 خوب چه.  کردم می بازی را ام زندگی انگیز

 می ام بازیگری هنر با را ام زندگی تلخ تراژدی

 کسی بی احساس.  بودم تنها چقدر و.  پوشاندم

  و زد می ریشه من در دیگری زمان هر از شدیدتر

 در!  روحم و جسم تمام در. کرد می پیدا انشعاب

 های لحظه تک تک در!  حالم و حس تمام

!  کس بی و تنها پاییزِ!  بودم پاییز من!  ام زندگی

 ! کس بی و افسرده پاییز!  غمگین پاییز

 

 ا داشت المیرا

 

 داد می توضیح من برای را مراسم عکس روی ز

 توجهی بی با که بود ام مرد روی نگاهم من و



 نگاه گرفتن نادیده با ، داشت من به که تمامی

 دلتنگی گرفتن نادیده با ، ام دیوانه و مشتاق

 بی و سردی خنجر چطور ، چشمهایم عمیق

 و قرار بی قلب در را اش تفاوتی بی و مهری

 کرد می تا بد چه و کرد می فرو محتاجم و عاشق

 !  عاشقم و قرار بی دل با

 

 تالقی هم با نگاهمان و کرد نگاهم لحظه یک

 تفاوتی بی با او. کرد سقوط دلم لحظه یک. کرد

 یک همان با من اما.  گرفت من از را نگاهش

 انباشته هم روی کرور کرور که عشقی تمام نگاه

.  کردم نثارش را بود شده نشین ته وجودم در و

 عین در و خندید برویش لبهایم نگاه یک همین با



 را خود سریع. شد اشک از پر هایم چشم حال

 را خودم اینکه از بودم متنفر.  کردم جور و جمع

 محتاج و زبون و ضعیف اش جلو این از بیشتر

 ! دهم نشان

 

 هم سر پشت خانه زنگ لحظه همین در درست

 : گفت الناز.  درآمد صدا به

 اینجوری شب وقت این کیه ، کنه بخیر خدا-

 . زنه می زنگ

 

 . کرد باز را در و داد جواب را آیفون و

 ! ست خاله-



 

 نشده چیزی ، اهلل بسم" گفت نگران جان خانم

 خاله.  رفتیم استقبالش به نگران همگی و" باشه

 و احوال پریشان حسابی شد وارد که اش

 و چرخید جمع میان در نگاهش. بود مضطرب

 . شد متوقف امیرعلی روی

 

 مرتیکه!  خاله برس دادمون به.  جان امیرعلی-

.  وایساده خونه جلو.  شده پیداش دوباره هاشم

 حاال!  شده مزاحمش و بوده کرده دنبال رو شیدا

 وبرادرش پدر.  شده بحثشون شیدا با در جلو هم

 سوء داره نبودشون از مرتیکه این و نیستن خونه

 . میکنه استفاده



 

 که امیرعلی و زد صورتش توی جان خانم

 هم امین. افتاد راه به بیرون سمت به بود عصبانی

 : گفت نگران المیرا.  رفت دنبالش به

 از. باشه نداشته چیزی چاقویی باشین مواظب-

 . میاد بر بگین هرچیزی بشر این

 

 بیفتم پس من بود نزدیک گفت که را این! ؟ چاقو

 مرد چه شیدا سابق شوهر بودم شنیده الناز از. 

 اندازه به هم حاال و ، هست خالفکاری و خطرناک

 دل به کینه امیر از ، طالقش جریان سر کافی ی

 سرکه و سیر مثل دلم!  من خدای. داشت



 رفتم دنبالش به هم من رفت که خاله.  میجوشید

  . 

 عروس؟ ری می کجا تو-

 

 . بود اقا حاج صدای

 ! امیرم نگران.  وایسم اینجا نمیتونم-

 

.  بشنوم را حرفش ی بقیه تا نشدم منتظر دیگر و

 به مضطرب و نگران هم بقیه شد باعث من رفتن

 امیرعلی دیدم ، شدم که کوچه وارد.  بیایند کوچه

 فریاد و داد با داشت و بود شده گالویز مرد آن با

 ، کند گم اینجا از را گورش که داد می اخطار او به

 ناموس برای مزاحمت جرم به را او که وگرنه



 داشت سعی امین.  اندازد می زندان به ، مردم

 شرف در که بدی اتفاق از و سازد آرام را هردو

 .  کند جلوگیری بود وقوع

 

 برق و دیدم عصبانی حال آن در را امیر وقتی

 نمی کار عقلم دیگر ، مرد آن دستان در را چاقو

 سمت به وار دیوانه.  بیاورم طاقت نتوانستم.  کرد

 کشیدم جیغ پریشان و هراسان و دویدم امیرعلی

. 

 ! باش مواظب خدا رو تو ، داره چاقو امیر-

 

 شیدا و کرد می ناله و نفرین ، امیر ی خاله

 مرد آن. بود ایستاده مبهوت و مات و ترسیده



 کرد می پایین و باال امیر مقابل وار تهدید را چاقو

 گردنش رگ. کرد نمی نشینی عقب امیر اما. 

 سر پشت از هم من.  عصبانیت از بود زده بیرون

.  کردم می گریه داشتم و بودم گرفته را بازویش

 : گفت آقاجان و امین به رو هاشم

 چاقو همین با بیاد جلو تون یکی اگه قسم بخدا-

 ! زنمش می

 

 : زد فریاد امیر

 ! مرتیکه کنی می غلط تو-

 

 پشت از من اما.  کند حمله سمتش به وخواست

 ی اجازه بود زحمتی هر با و چسبیدم را بازویش



 با و برگرداند را سرش.  ندادم او به پیشروی

 کشید داد و کرد نگاهم اش برزخی چشمان همان

: 

 

 همین.  خونه تو برو ؟ پاییز بیرون اومدی چرا-

 ! االن

 

!  است دیوونه اون!  رم نمی تو بدون!  رم نمی-

 ! زنه می بخدا

 

 هرچند ، خانگی لباس آن با کوچه در من حضور

.  کرد می دوچندان را عصبانیتش ، اما بود پوشیده



 ای کننده مشمئز نگاه با هاشم که وقتی مخصوصا

 : گفت علی امیر به رو ، من سرتاپای به

 داری ای حوربهشتی همچین خودت که تو-

 ؟ برنمیداری شیدا سر از دست چرا دیگه.

 

 دیوانه و همانا گفتنش بهشتی حور و نگاهش آن

 جوری!  همانا سمتش به کردن حمله و امیر شدن

 با جوری و شد ور حمله او به عصبانیت و شدت با

 دستش مچ چرخاندن و گرفتن با را چاقو مهارت

 کردم گمان که انداخت زمین به دستش از ،

 حاال.  شنیدم را دستش مچ شکستن صدای

 امیر و بود افتاده درازکش زمین روی هاشم

 را او کشت قصد به داشت و بود نشسته رویش



. بود افتاده التماس به بیچاره که آنقدر.  زد می

 که هاشم. کرد جدا هاشم روی از را او بزور امین

 نثار بیراهی و بد ، بود گشته رها امیرعلی دست از

.  گذاشت فرار به پا تهدیدکنان و کرد شیدا و امیر

 فریاد بود شده قفل امین دستان میان در که امیر

 : کشید

 

 می ببینمت اینطرفا دیگه یکبار.  کثافت عوضی-

 ! کشمت

 

 . خواند فرا آرامش به را همه آقا حاج

 ! تو بریم بیاین همگی. دیگه کافیه-

 



 خانه وارد که بودیم نفراتی آخرین امیرعلی و من

 حد که بود عصبانی دستم از آنقدر.  شدیم

 صورتم به داشت هایش اخم!  نداشت

 

 این به حتی نداشتم جرئت من و. زد می شالق

 . کنم نگاه عصبانی صورت

 

.  کردند دلجویی او از و اوردند قند آب شیدا برای

 . بود شده سفید گچ عین رنگش بیچاره دختر

 هیچ و بودم نشسته ای گوشه. بود ترسیده چقدر

.  گنجید نمی چشمانم و نگاه در امیر جز کس

 کند فرو او تن در را چاقویش مرد آن اینکه تصور

 خدایا!  من خدای!  رساند می قتل به مرا داشت



 خراشی حتی کنم تحمل توانستم نمی!  شکرت

 . آمد سمتم به جان خانوم. بردارد

 

 به رنگ که هم تو ؟ جان پاییز خوبه حالت-

 ! نداری صورت

 

 گفت تشر با ، بود عصبانی دستم از هنوز که امیر

: 

 درستی کار اصال!  دنبالم اونجا اومدی می نباید-

 . نکردی

 



 هر و آمد نمی خوشش زیاد من از که اش خاله

 از ای گوشه ، ای کنایه و طعنه با بود دیده مرا بار

 ی توپنده ی جمله این با ، بود سوزانده را دلم

 : گفت من به رو و یافت جرئتی امیر

 

 می سرجاشون و بودن سرجاشون همه آدما اگه-

 . افتاد نمی اتفاقا این از وقت هیچ ، موندن

 

 امیر زندگی وارد من اگر که بود این منظورش

 اش قبلی های کنایه و طعنه قول به و بودم نشده

 و امیر ازدواج راه سد و زدم نمی را امیر مخ ،

 نمی جرئت هم هاشم االن ، شدم نمی قرار شیدا

 همه را اش طعنه منظورِ. کند رفتار اینگونه کرد



 خاطر این به ، همه از تر کالفه امیر و. فهمیدند

 اجازه ، اش داری خویشتن عدم و حرفش با که

 پوف ، بزند کنایه من به باز اش خاله بود داده

 و بود بزرگتر شان اقدس خاله. کشید ای کالفه

 چیزی جوابش در  شده که هم حرمتش به کسی

 طعنه جواب گاهی از هر که الناز بجز.  گفت نمی

 اینبار نیز الناز اما. داد می را پیمانش و پر های

 ناراحتش ی خاله حال رعایت و بود کرده سکوت

 را همه سکوتِ و داری خویشتن این.  کرد می را

 من بنابراین.  بودم شده متوجه هم قبل دفعات در

 جان به را هایش کنایه و کردم می سکوت هم

 تر عاقل مادرش از که شیدا اینبار اما. خریدم می

 من با ازدواجمان از بعد حتی برخوردش و بود

 برخاست جایش از بود احترام با و خانمانه خیلی



 گفت امیر به رو و نشست کنارم.  آمد سمتم به و

: 

 

 هرکاری هاشم از.  داشت حق. بود نگرانت خب-

 می کارو همین بودم اون جای منم.  میاد بر بگی

 . کردم

 

 اقا حاج.  زدم شیدا روی به ای خواهرانه لبخند

 : گفت و زد من روی به ای قدرشناسانه لبخند

 ! درسته کارش عروسم-

 

 : گفت شیدا به رو بعد و



 خونه تو وقتی.  نمونین تنها خونه بهتره امشب-

 چند این. نیست درست موندن تنها ، نباشه مرد

 از برگردن شاهرخ و اقا حاج تا باشین اینجا شبو

 . سفر

 

 : گفت اقدس خاله

 این تو.  اقا حاج نمیشیم زحمت اسباب ، نه-

 . تنگه هم خودتون جای دیگه خونه

 

 : گفت علی امیر!  طعنه و کنایه باز

 ماست چشم روی قدمتون.  خاله حرفیه چه این-

.  میگه راست آقاجونم.  خالیه اتاق اینهمه باال. 

 . بمونین تنها شبو نمیذاریم برنگردن آقا حاج تا



 

 قبل از من.  کردند رفتن عزم بقیه بعد ساعت نیم

 را مهمان اتاق تا بودم آمده خودمان طبقه به

 گیر سخت اقدسِ خاله ، مادرش و شیدا برای

 ، مان ی خانه در خاله حضور از.  کنم آماده

 در بود گفته یواشکی امیر.  بودم گرفته استرس

 خاله داشت احتمال زیرا.  کنم قفل را اتاقش

 و بیاید دستش آتو ، بود بهانه دنبال که اقدسش

 قفل را او اتاق هم من!  کند عالممان رسوای

 آماده مهمانان برای را مهمان اتاق و کردم

 کجا را شب میخواهد امیر نمیدانستم اما.  ساختم

 سقوط قلبم فکر این از! ؟ من پیش.  بگذراند

 کسی چه!  هایم دلخوشی ی دره ته به.  کرد



 یک ، انتهایش امشب اتفاق کرد می را فکرش

 !؟ باشد من اتاق در امیر ماندنِ صبح تا شب

 

 خاله و شیدا و بازگشتم پایین ی طبقه به دومرتبه

.  کردم دعوت دوم ی طبقه به احترام با را اقدس

 دو آن همراه به من.  رفت باال همه از زودتر امیر

 شان راهنمایی اتاق به و شدم مان ی طبقه وارد

 و گذاشته رختخوابشان کنار را آب پارچ.  کردم

 نهایت در.  بودم گذاشته کنار برایشان تمیز حوله

 از و کنند صدایمان حتما داشتند کاری هر گفتم

 در و رفتم خودمان اتاق به و شدم خارج اتاقشان

 اش آرنج.  بود نشسته تخت ی لبه امیر.  رابستم



 در را انگشتانش و بود گذاشته زانوهایش روی را

 : پرسید آرام.  بود کرده زنجیر هم

 ؟ خوابیدن-

 

 : گفتم و فرستادم بیرون را عمیقم بازدم

 خیلی  ات خاله حضور در!  بخوابن تا رفتن تازه-

 ذره زیر منو کنم می احساس. میشم مضطرب

 ! گرفته خودش بین

 

 شناسی نمی منو ی خاله هنوز تو.  همینطور منم -

 در تهشو تا!  کنه شک چیزی به کافیه!  پاییز

 درِ گفتم بهت همین برای.  نیست کن ول نیاره



 نگاه منو اتاق بره شب ترسم می.  کن قفل اتاقمو

 ! مون زندگی راز به ببره بو و کنه

 

 : گفتم نگران

 … بفهمه ما وضعیت از … اگه اما… اما-

 

 بازی نقش باید شب چند … دیگه بفهمه نباید-

 به.  بدیم دستش آتویی کوچکترین نباید.  کنی

 ! مهمونتم من … شب چند این خاطر همین

 

 : گفتم و زدم لبی ی گوشه لبخند

 ! ای صاحبخونه که تو-



 

 ای خنده.  گرفت اش خنده که نبود خودش دست

 که من به و شد بلند بعد!  بود شیرین که

 بودم داده تکیه اتاق ی بسته درِ به بالتکلیف

 : گفت و شد تر نزدیک

 

 نگا اونجوری مرتیکه اون حاال شد خوب-

 

 اونجا اومدی ؟ بهشتی حور گفت بهت ؟ کرد ت

 رنگی لباسای این با آخه کنی چیکار کوچه تو

 ؟ خونگی رنگی

 



 داشته چاقو ممکنه گفت المیرا وقتی...  خب-

 چی نفهمیدم...  نبود خودم دست دیگه ، باشه

 … و بخوری چاقو اینکه فکر.  شد

 

 چاقو جلو تونی می هیکل و جثه این با تو آخه-

 ؟ بگیری منو خوردن

 

 که گذاشتن دست رو دست از … خب … خب-

 … و وسط انداختم می خودمو نهایتش … بهتره

 

 : گفت تحکمی لحن با



 یه بخوای که نکن هم فکر بهش حتی!  پاییز-

 مفهومه.  بکنی اینکارو موقعیتی همچین تو روزی

 ؟

 

 : گفتم و زدم لبخندی باز

 ! قربان مفهومه-

 

 شدم باعث که خوام می معذرت … من پاییز-

 رو چیزی همچین اصال.  بزنه حرف بهت خاله

 استفاده فرصت از اقدس خاله اما.  خواستم نمی

 … و کرد

 



 . نداره اشکال-

 

 و درست وقتی جون خانوم فردا که اشکالشو-

 دونی نمی. ده می نشونم گرفت حالمو حسابی

 اینهمه شوهر مادر و عروس.  طرفدارته چقدر

 ! دیدیم که بودیم ندیده جونی جون

 

 داشت آن در حالیکه در و رفت کمد سمت به بعد

 : گفت گشت می چیزی دنبال

 

 ؟ نداشتیم ، داشتیم اتاق این تو نو مسواک یه-

 کدوم هیچ هم راحتیام لباس!  شانس بخشکی

 ! که نیست اینجا



 

 می آماده خوابیدنمان برای را تخت حالیکه در

 می تهی قالب داشتم حضورش هیجان از و کردم

 اینکه بدون ، بود هزار دور روی قلبم و کردم

 : گفتم باشد حرفم پیامد به حواسم

 ! کمد تو.  اینجاست دست چند چرا-

 

 که جایی به درحالیکه و کرد نگاهم تعجب با

 : گفت کرد می نگاه بودم کرده اشاره

 

 دنبالشون چقدر ؟ کنه می چیکار اینجا اینا-

 ؟ چی برای! ؟ اینجا آوردیشون تو!  گشتم



 

 باید چه دانستم نمی و بود شده بسته زبانم حاال

 شب و دارم را تو که بگویم شد می مگر.  بگویم

 : گفتم ناچار به! ؟ خوابم می لباست بوی با ها

 

 خودم ی شده شسته لباسای با اشتباهی-

 ! اینجا آوردمشون

 

 که قسم بخدا.  برد باال را ابروهایش تای یک

 مرتب مشغول را خودم و گزیدم لب!  فهمید

 چشم به چشمم تا کردم تخت روی لحاف کردن

 را مسواک باالخره.  نیفتد اش گیرانه مچ های

 را لباسم.  رفت بهداشتی سرویس به و یافت



 خواب لباس آن ندارم حق بود گفته.  کردم عوض

 عمل اش گفته به.  بپوشم را برهنه نیمه نازِ های

 سر و پوشیدم ای دخترانه شرتک و بلوز.  کردم

.  کشیدم دراز تخت ی گوشه خودم جای

 کند فکر نمیخواستم.  کنم معذبش نمیخواستم

 ، بخوابد کنارم را شب چند شده مجبور که حاال

 ظرفیت بی و زده سرم به هایی خیال و فکر من

 باید و بود شوهرم!  من خدای وای.  ام شده

 و نکنم خطا پا از دست تا بودم می رفتارم مواظب

 آغوشش در برای دلم نکند فکر وقت یک

 خودم برای دلم چقدر!  است زده لک خوابیدن

 ! سوخت می

 



 

**** 

 

 امیرعلی

 

 

 نگاهی خودم به بهداشتی سرویس آینه در

 شده الیمش عذاب باعث تمام ماه یک.  انداختم

 باز و دیدم می را کشیدنش زجر ذره ذره. بودم

 بودم شده پست و سنگدل چقدر!  دادم می ادامه

 . 



 که ای شبهه و دودلی و شک!  نبود خودم دست

 و شد نمی پاک اینها با بود کرده سرازیر دلم به

 و زد می له له هرچه دلم مدت این در!  رفت نمی

 در کشیدن نفس هوای و کرد می طلب را او

 زیر!  بودم کرده سرکوبش ، داشت را هوایش

 تا که ها شب چه!  بودم کرده مالش لگد پایم

 و بودم شنیده را اش آرام های گریه صدای صبح

 این و خودم به صبح خود تا و!  آوردم نمی بر دم

 لعنت عوضی ماهان آن و سرنوشت این و زندگی

 را ام زندگی بود توانسته خوب چه!  فرستادم می

 کره ی مرتیکه برسد هدفش به و بریزد هم به

 ! عوضی کثافت خر

 



 نمی پاییز خود حتی!  دانست نمی کس هیچ

 و بار چند و بار چند ماه یک این در که دانست

 دم تا بار چند!  بود خورده لیز برایش دلم بار چند

 و بکشم آغوش به را او تا بودم رفته اتاقش در

 بود شده مانع غیرتم باز و کنم تمام را هایش درد

 نمی کس هیچ!  بود برگردانده را لعنتی منِ و

 زده ام بیچاره قلب سر توی چقدر من دانست

 و قشنگ پاییزِ ی بهانه تا کنم ساکتش تا بودم

 ! نگیرد را مظلومم و مهربان

 

 مجبور کرد می را فکرش کسی چه!  حاال اما و

 او با مشترکی اتاق در را صبح تا شب یک شوم

 و خودم جلو خواستم می چطور حاال!  کنم سر



 از شب هر که منی.  بگیرم را غرایضم و دلم

 اگر تا کردم می قفل را اتاقم درِ خودم ترس

 سروقتش به کشید زبانه ام مردانه های خواستن

 که حاال همین!  کردم می چه باید حاال!  نروم

 در ام مردانه غرایض که!  میخواستمش اینقدر

 پا به آشوب و کردند می بیداد داشتند وجودم

 از بودم شده ناتوان و خسته من و بودند کرده

!  من خدای آه!  هایشان گری آشوب سرکوب

 آن از کند خدا حاال!  برس دادم به امشب خودت

 را دینم و دل که وگرنه. باشد نپوشیده ها لباس

 دوست کوچولوی همسر این دهد می فنا به

 را خود میخواست حتی که کف بر جان و داشتنی

 !  بیندازد چاقو جلو من برای

 



 است کشیده دراز که دیدم شدم خارج که اتاق از

 تا!  شکر را خدا خب.  بود مناسب هم لباسش. 

 .  بود گذشته خیر به که اینجا

 بیرون تن از را تیشرتم.  کردم خاموش را چراغ

 سمت در تخت الیه منتها در جایم سر و کشیدم

. برد نمی خوابم اما.  کشیدم دراز او مخالف

 این تمام مثل. برد نمی خوابم که بودم مطمئن

 ماه یک

 

 جرئت ، کردنش درست حرف و خاله ترس از! 

 .  بیایم بیرون اتاق از نداشتم

 



. بود بیدار اما.  بود خوابیده و بود من به پشتش

 و بدنش زیبای انحنای روی داشت نگاهم حاال

 شرتک.  رقصید می دلنشینش های نشیب و فراز

 تراش خوش پای تمام و بود کوتاه اش عروسکی

 چشمانم ی تماشاخانه به را بلوریش و لطیف و

 ها چشم این میتوانست کسی چه حاال. بود آورده

 خیره سقف مثال به و بکند زیبا پاهای این از را

 !؟ دارد نگه
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#۱۶۱ 

 

 

 

 او از را نگاهم شد باعث این و چرخید سرجایش

 داشت و بود من سمت به رویش حاال.  بگیرم

.  بخوابد توانست نمی هم او. کرد می نگاهم

 هایی نفس. شد می شنیده مان های نفس صدای

 بی و ، لرزان کمی ، اضطراب با کمی ، تند کمی

 !  عاشق نهایت



 

 و آمد در صدا به موبایلش لحظه همین در درست

 این باشه تونه می کی یعنی" اینکه گفتن با او

 را اش گوشی و شد بلند جایش از "شب وقت

 اخم.  نگریست مرا زده وحشت بعد. کرد نگاه

!  آمد نمی خوبی بوی.  کشیدم هم در را هایم

 : گفتم و نشستم سرجایم

 

 ؟ پاییز کیه-

 

 : گفت و کرد نگاهم هراسان و زده وحشت



 زنگ باره اولین این ، هند سفر از بعد قسم بخدا-

 باباحسامم جون به!  خورم می قسم.  زنه می

 ! خورم می قسم

 

 . فشردم هم بر را هایم دندان. بود کثافتش خود

 ! مادر و پدر بی عوضی-

 

 ی دکمه و قاپیدم دستش از شدت با را موبایل و

 . کردم لمس  را سبزرنگ

 ؟ ناموس بی شعور بی داری چیکار-

 



 ؟ احمق کردی قرق کی از گوشیشو ؟ تویی!  هه-

 از ؟ کردی زندانیش ؟ چیه ؟ عروسی شب از

 ! ترسو بدبخت ؟ من ترس

 

 سفر از بعد واقعا پس!! ؟ عروسی شب از گفت

 ! زد می زنگ که بود بارش اولین هند

 

 ؟ خواد می کتک دوباره دلت!  عوضی شو خفه-

 هایی التماس چه رفته یادت ؟ بکشمت بیام اینبار

 ؟ ناموس بی کنم ولت که کردی می

 



 عکساشو ندی اگه که ؟ دی می طالقش کی بگو-

 ناکس و کس بین بگیری ردمو بتونی اینکه بدون

 ! کنم می که دونی می!  کنم می پخش

 

 می.  نداری جرئتشو ، عوضی خوری می گه-

 کنم می ات تیکه تیکه بکنی اینکارو اگه که دونی

 دونی می. فرستم می خانوادت واسه هاتو تیکه و

 بذاری من ناموس آبروی رو دست بخوای اگه که

 پیدا آشغاال تو از جسدتو باید و ذارمت نمی زنده

 من اینکه حسرت از بمیر عمرت آخر تا!  کنن

 این از!  برسه بهش دستت و بدم طالق پاییزو

 ! احمق بمیر حسرت

 



 : گفت خشم از پر لحنی با و عصبی

 فکر جلو.  خان غیرت خوش بمیر برو خودت -

 و هرشب و هرشب من. بگیری نمیتونی که منو

 … زنت عکسای با هرشب

 

 می!  کشمت می میام بخدا ، عوضی شو خفه-

 می!  آشغال غیرت بی کشمت می!  احمق کشمت

 ! کشمت

 

 از. کرد قطع را گوشی و زد نامتعادلی ی قهقهه

 هایم دندان.  لرزیدم می داشتم عصبانیت شدت

 فحش این از بیشتر تا بودم فشرده برهم را



. کرد می نگاهم نگران پاییز.  نکشم فریاد و ندهم

 . بود افتاده گریه به. افتاد می پس داشت

 

 وای کنه؟ می پخش رو عکسا گفت ؟ گفت چی-

 حاال ؟ بریزم سرم تو خاکی چه حاال!  من خدای

 ! خدایا!  میره آبروم ؟ امیر کنم چیکار

 

 کرده جمع سرش باالی را موهایش دستش با

 هم به روانش. چرخید می خود دور اتاق در و بود

 به اما. لرزید می داشت و بود عصبی و بود ریخته

!  کرد نمی طلب مرا دلجویی!  آمد نمی من سمت

!! ؟ بودمش رانده و ترسانده خودم از حد این تا

 !  من خدای



 

 کار محافظه عقل این اینکه و عقلم به توجه بی

 بیاورد نچ و نه و کند سنگین سبک بخواهد دوباره

 سمتش به ؛ دارد باز او سمت به رفتن از مرا و

 : گفتم و گذاشتم بازویش روی دست.  رفتم

 

 ! لرزی می داری باش آروم پاییز!  پاییز-

 

 . کرد نگاهم ملتمسانه

 اون از بعد خورم می قسم بگی هرکی جان به-

!  آخه اما.  زنه می زنگ بهم باره اولین این ماجرا

 ! کنی نمی باور!  کنی نمی باور تو



 

 آورده روزش به چه. بود ترسیده و پریشان چقدر

 مدتها از بعد.  خورد بهم خودم از حالم.  بودم

 به را او نرم و آرام خیلی هم آن ، بار اولین برای

 دنیا آرامش تمام انگار آن یک و کشیدم آغوش

 در حرکت بی و شده منجمد. شد سرازیر قلبم به

 باور را تغییر این!  شد نمی باورش. بود آغوشم

 ! کرد نمی

 

 … تو!  امیر-

 

 از رو امشب یه. پاییز نگو هیچی!  هیشششش-

 امشب یه!  بیرون بکش زندگیمون تقویم توی



 فراموش گذاشتیمو سر پشت که اتفاقاتی تمام

 هرچی بسه خدا رو تو!  بگیر آروم ذره یه و کن

 فک!  نشد خالی اشکدونت اون و ریختی اشک

 ریختی اشک صبح تا شبا اینهمه نفهمیدم کردی

 خوای می!  دختر خودت با کنی می چیکار تو ؟

 الاقل اینجام که امشبو یه ؟ کنی هالک خودتو

 فردا.  بمون پیشم صبح تا امشبو یه!  نکن گریه

 کردن دوری برای وقت باز فردا.  خداست روز باز

 و بمون همینجا امشبو یه.  هست شکستن دل و

 ! نکن فکر هیچی به و نگو هیچی

 

 بودم خودم ، مخاطب اصل در اما و گفتم می او به

 . کرد نگاهم اشک از پر چشمانی با. 



 

. زد می زنگ بود بار اولین خورم می قسم!  امیر-

 ! کن باورم کنم می خواهش

 

 آن بر ای بوسه و گذاشتم ام سینه روی را سرش

 : گفتم گوشش در و نهادم

 ! باش آروم.  کنم می باور!  عزیزم کنم می باور-

 

 مثل دیگر.  کرد مکث اندکی.  گرفت آرام اندکی

 آغوشم در کمی ، مدتی از بعد.  لرزید نمی  قبل

 زد صدایم احتیاط با.  کردم نگاهش.  خورد تکان

: 



 

 ؟ امیر-

 

 ! جانم-

 

 و ها کینه به … امشبو … که حاال … که حاال-

 همین فقط ، دادی مرخصی هامون دلگیری

 دلم چقدر دونی نمی ؟ بوسی می منو … امشب

 ! دونی نمی!  تنگشه

 

 غیب بسته چشم ؟ داشتی خبر دلم از!  پاییز آه

 همس!  دلم ؟عزیز گفتی



 

 این تا را تو توانم می چطور من!  من قرار بی رِ

 دفاعی موضع به دوباره بعد و کنم امیدوار حد

 قایم خود یخی سنگر پشت و برگردم خویش

 ! است ظلم نهایت این.  شوم

 

 گفت باعجله. خواند نگاهم از را تردیدم و دودلی

: 

 

 می.  میشی قبل مثل دوباره فردا که دونم می-

 روحم و من به این از بیشتر ترسی می دونم

 از آخرش قراره وقتی … وقتی اونم بزنی آسیب

.  دارم تحملشو … من … اما.  جداشیم… هم



 رو تو.  کنه می قوی خیلی منو تو عشقِ کن باور

 های گاهی از هر این کنم می خواهش!  امیر خدا

 بذار!  امیر نکن دریغ خودت و من از رو یهویی

 می.  باشم داشته دادن ادامه برای ، توان و قوّت

 ! داری احتیاج بهش هم تو که دونم

 

 من و بود شده ناز همه!  کرد می طلب را عشقم

 پر لبهای.  بکشم را نازش دنیا آخر تا میتوانستم

 وار حسرت و گذاشتم هایش گونه روی را نیازم

 : زدم پچ

 

 ی اندازه به رو هیچی امشب!  میگی درست-

 ! عزیزدلم نمیخوام بوسیدمت



 

 از پر که اشکی. بود جاری هایش گونه بر اشک

 برای دلبری از پر ، خوشحالی از پر ، شادی

 نجوا گوشش در!  اش مرد برای!  بود همسرش

 : کردم

 

 ببینم و بدم آب گوشی و سر یه رم می من تا-

 و بیرون اتاق از باشه نیومده وقت یه خاله

 لباسای اون از یکی تو ، باشه نشنیده حرفامونو

 ؟ پاییز پوشی می برام خوشگلتو

 

 شیطنتی با و کرد نگاهم اش اشکی چشمان با

 : گفت خجالت با توام



 !؟ زدم می آتیششون باید که همونایی-

 

 و زد لبخندی هایش گریه میان نیز او و خندیدم

.  رفتم بیرون اتاق از.  انداخت گل هایش گونه

 را حرفهایمان و نباشد خواب خاله بودم نگران

 سالن در کمی. دهد دستمان کار و باشد شنیده

 خانه سکون و سکوت از وقتی.  کردم تعلل

 .  بازگشتم اتاق به کردم پیدا اطمینان

 

 زیبایی لباس و بود ایستاده کنسول آینه جلو

.  خریدیمشان باهم که همانها از. بود پوشیده

 و باز و جذب و کوتاه و شب رنگ به ساتنی لباس

 ممکن شکل زیباترین به که!  زیبا و برهنه



 گذاشته نمایش به را نظیرش بی های خوشگلی

 مرا داشت که!  عقدمان زمان از بازتر لباسی. بود

 قفل را اتاق در. کرد می خود بی خود از و دیوانه

 ناپرهیزی شب ، امشب.  رفتم سمتش به و کردم

 ناپرهیزی!  گفتار ناپرهیزی!  نگاه ناپرهیزی.  بود

 تحسین با درحالیکه و ایستادم مقابلش در!  رفتار

 : گفتم کردم می نگاهش تایید و

 

 خوشگل قبل دفعه از کنم می نگات که هردفعه-

 من ی بیچاره قلب با میکنی چیکار تو.  پاییز تری

 و کردم تحمل مدت اینهمه چطور …من! 

 فرداها و فردا دوباره تونم می چطور و!  نداشتمت

 !؟ باشمت نداشته



 

 لبهای روی بر نیازم پر و داغ لبهای گذاشتن با و

 را تکرارمان بی و انگیز شگفت شب ، آتشینش

 ! کردم آغاز

 

** 

 

 پاییز

  

 

 گرفته دوش. بود شده بیدار خواب از زود صبح

. بود کرده خشک سشوار با را موهایش. بود



 مردانه و ورزیده و ابهت پر بدن آن بر را لباسش

 می را اش مچی ساعت حالیکه در و بود پوشانده

 و خواب غرق منِِ  پیشانی بر ای بوسه ، بست

 بود کرده تشکر دیشب بابت ، بود کاشته بیداری

 ! بود رفته بیرون اتاق از و

 

 باور!  دیشب اتفاقات شوق از کردم بغل را پتو

 اش ثانیه و لحظه هیچ!  کدامش هیچ. نبود کردنی

 . نبود کردنی باور

 

 نمی بودم فهمیده!  گرفتم می یاد باید دیگر حاال

 نمی!  باشمش داشته روز هر و شب هر توانم

 داشته انتظار و باشم متوقع او از همیشه توانم



 امیر و نبودیم دیگر عادی های زوج مثل ما!  بشم

 شک من به هنوز او. بود نبخشیده مرا هنوز

 بانی و باعث که بود تلخ واقعیت یک این و داشت

 ، هایم اشک با نباید پس!  بس و بودم خودم اش

 را او بیجایم های انتظار با ، هایم غصه و غم با

 نباید!  آینده از ترساندمش می و کردم می کالفه

 ، همسر یک عنوان به ام زیادی انتظارهای با را او

 با باید.  آمدم می راه او با باید.  راندم می خود از

 و آمدم می کنار اش گاهی از هر های خواستن

 به امیر!  کردم نمی اصرار خواست نمی هرگاه

 و کند درکم تا!  بفهمد مرا تا.  داشت نیاز زمان

 بین او!  ام نکرده خیانت او به گاه هیچ بداند

 شده دستکاری غیرت و من به آتشینش ی عالقه

 عین در و خواست می مرا او. بود کرده گیر اش



 پس.  بیاید کنار اش غیرت با نمیتوانست حال

 با!  ام آرامش با!  دادم می فرصت او به باید

 ! نداشتنم توقع با!  ام داری خویشتن

 

 هرگونه از بدور.  دادم می فرصت امیرم به باید

 عاشقم امیر!  زیادی انتظار و عجله و زدگی شتاب

 نباید. بود من زندگی شانس بزرگترین این و بود

 هایی حماقت با را باقیمانده شانس تنها این

 تنها.  بردم می بین از قبلی های حماقت چون

 میتوانستم شاید و شاید و شاید که بود اینگونه

 نگه خود پیش دائمی زندگی یک برای را امیر

 خستگی تالش یک برای بودم آماده من.  دارم



 عشق به رسیدن برای زیاد صبوری و ناپذیر

 ! ام زندگی واقعی

 

 نگذاشتم روز آن که بودم چقدرخوشحال!  وای

. نبود کار در بازگشتی هیچ که وگرنه.  دهد طالقم

 باهم فرصت که بودم جان خانم مدیون چقدر

 . بود کرده فراهم برایم را بودنمان

 

 و انگیز شگفت و زیبا شب ، دیشب چقدر

 سالی تنها اگر که عاشقانه آنقدر. بود ای عاشقانه

 هم باز ، کرد می نصیبم را شبی چنین این یکبار

 د کشیدن انتظار ارزش

 



 ! اشت

 کرد روی پیش همیشه از بیشتر کمی امیر دیشب

 با و بیشتر کمی!  عقدمان دوران از بیشتر کمی! 

 هنوز هایم دخترانگی چند هر!  بیشتر جسارتی

 من به را او  ، پیشروی همین اما ؛ بود سرجایش

 البته و!  تر وابسته البته و!  کرد می تر نزدیک

 دستبرد هایی ممنوعه به دیشب او!  تر مشتاق

 ها آن به انگشتش حتی کنون تا که بود زده

 ذره ذره و بود من مال که هایی اولین. بود نخورده

 را هایش وابستگی ذره ذره و.  زد می خود نام به

 خویشتن مرد این چقدر. کرد می تر عمیق من به

 مرد این چقدر!  بود صبور مرد این چقدر!  بود دار

 شگفت مرا هربار و هربار که آنقدر!  بود خوددار

 قائل حرمت برایم مرد این چقدر!  کرد می زده



 پیشروی و حرکات و رفتارها تک تک برای. بود

 را رضایتم و گرفت می اجازه من از دیشبش های

 و. نکند اذیتم بود حواسش و. سنجید می

 گیرنده کام تنهایی به خودش فقط بود حواسش

 فرد ، خودش جز بود حواسش و. نباشد میدان ی

 اوج به و ببرد لذت رابطه این در باید نیز دومی

 هایم دخترانگی فتح بدون دیشب او!  آری. برسد

 همسرش با رابطه از زن یک لذت اوج به مرا

 مرد یک لذتِ اوج به نیز خودش و.  بود رسانده

!  مهارت با کامال!  ای حرفه کامال. بود رسیده

 کامال!  مردانه و مقتدرانه کامال!  کاربلد کامال

 بار اولین که من برای و!  مالیمت با و نرم و لطیف

 ، کردم می تجربه را ها لمس و ها حس این بود

.  بود زده رقم را عمرم خاطرات زیباترین از یکی



 تخت در ها ساعت داشتم دوست که زیبا قدر آن

 گذاشتیم سر پشت که زیبایی شب به و بمانم

 بسپارم خاطر به را اش لحظه به لحظه و کنم فکر

 هایی زمان برای!  ندارمش که هایی زمان برای

 سرد و کند درشتی و بشکند را دلم است قرار که

 ! باشد یخی و

 

 را خودم نباید.  داشتم رو پیش سختی کار

 می اش زده و دادم می نشان دیشب مشتاق

 و تفاوت بی را خود نباید دیگر طرف از و.  کردم

 رفتن راه ، کار این.  دادم می جلوه اهمیت بی

 ی لبه باریک خط روی.  بود تیغ ی لبه روی



 آن از نه و افتادن بام ور این از نه و!  بام پشت

 ! بود سخت چقدر این و!  افتادن ور

 

 بود کرده فکر درحالیکه ، رفتن قبل زود صبح

 این. بود کرده تشکر دیشب بابت من از ، خوابم

 ای العاده فوق شب دیشب ، نیز او برای ، یعنی

 نفس و خوابیدنش آرام از را این.  است بوده

 بعد و شب طول در عمیقش و آرام و منظم های

.  بودم فهمیده تن به تن نظیر بی ماراتون آن از

 رفتار یک منتظر باید هم باز ، وجود این با اما

 حاال زیرا.  بودم می او از خشن کمی شاید و سرد

 و ، بود شده خارج خویش دفاعی موضع از او

 برای مطمئنا و.  کرد می خطر احساس مطمئنا



 سردتر ، خویش دفاعی موقعیت حفظ و برگشت

 دل و جان با باید. کرد می برخورد همیشه از

 صبوری و بودم می رفتارش زمهریرِ پذیرای

 . کردم می پیشه

 

 طالقم که بود زده هوار ماهان سر بر تلفن پشت

 !؟ بود گفته راست!  نمیدهد
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.  داشتم کالس شب های نزدیکی تا را روز آن

 خانم. بود امیر و دیشب پی حواسم بیشتر هرچند

 . بود نگران کردنم دیر بابت و بود زده زنگ جان

 

 طول کم یک کالسم!  جون خانوم نباشید نگران-

 گرفته وقت استادها از یکی از هم بعدش ، کشید

 االن.  پروپوزالم مورد در راهنمایی برای بودم

 . بگیرم آژانس خوام می.  خونه میام دارم دیگه

 



 وقت این باش خودت مراقب.  جون مادر باشه-

 خودت.  برسه امیر اینکه قبل خونه زودبیا.  شب

 یه حساسه چیزا این رو.  مادر میشناسین که

 . شد عصبانی و گفت چیزی دیدی وقت

 

 .  میام دارم.  برم قربونتون باشه-

 

 بودم مجبور.  نداشت ماشین دانشگاه آژانسِ

 که بودم ایستاده خیابان سر.  بگیرم تاکسی

. کرد توقف پایم جلو آشنایی و باال مدل اتومبیل

 سیگار آن با. بود ماهان. ایستاد لحظه یک قلبم

 ! لبش ی گوشه

 



 ! رسونمت می باال بیا!  عزیزم سالم-

 

 نه.  داشتم وحشت ماهان با شدن تنها از من

 از ترس بخاطر بلکه!  ماهان خودِ از ترس بخاطر

 اندکم و کوچک های خوشبختی آنقدر!  امیرعلی

 از ترس بخاطر که آوردم می بدست سختی به را

 را وجودم سراسر وحشت شان دادن دست

 . بود گرفته

 

 باش، زود!  دیگه باال بیا.  زده خشکت چرا پاییز-

 . بشناسه منو کسی خوام نمی

 



 خالف در را راهم بدهم را جواب اینکه بدون

 گفته امیر.  گرفتم پیش ها اتومبیل حرکت مسیر

 بود گفته.  نزنم حرف ماهان با کلمه یک حتی بود

 زنگ خودش به معطلی بی شد سبز راهم جلو اگر

 ؟ بزنم زنگ یعنی.  بزنم

 

 . بود گرفته عقب دنده ماهان

 . دارم کارت.   دختر شو سوار دقیقه یه پاییز-

 

 . رسید راه از مردی

 شده؟ مزاحمتون ایشون ، خانوم-

 



 کمکم … میشم ممنون… آقا بله… له…ب-

 ! کنین

 

 و برد حمله ماهان اتومبیل طرف به مرد آن

 بیرون را او بزور و کند باز را اتومبیل در خواست

 تا داشت کاله و عینک معمول طبق ماهان. بکشد

 شد باعث مرد آن صدای و سر. نشود شناخته

 که ماهان و بپیوندند او به هم دیگر نفر چند

 گاز پدال روی بر را پا ، دید خطری را اوضاع

 از نگران همیشه مثل.  گریخت صحنه از و فشرد

 اش هنری آبروی و شهرت و اعتبار دادن دست

 تاکسی یک در را خود چطور نفهمیدم. بود

 تاکسی.  کردم حرکت خانه سمت به و انداختم



 و کردم پرداخت را پولش.  داشت نگه کوچه سر

 می فکر مدام.  دویدم خانه طرف به سرعت به

 دنبال حاال و کرده تعقیب را تاکسی ماهان کردم

 قلبم اتومبیلی هر صدای شنیدن با.  هست خودم

 . پرید می بیرون سینه از

 حتم دیگر. نبود کن ول و بود سرم پشت اتومبیلی

.  دویدم می زده وحشت.  هست خودش داشتم

 راننده و کرد ترمز پایم جلو درست اتومبیل

 به آشفته و نگران. بود امیر. شد پیاده هراسان

 و آمد زدم می نفس نفس حاال که من سمت

 : گفت

 

 ؟ افتاده اتفاقی چه ؟ پاییز شده چی-



 

 نمی باال نفسم.  کنم صحبت توانستم نمی اما من

 . آمد

 

 ؟ کثافت ماهان ؟ کرده دنبالت کسی-

 

 می خود به غضب و خشم رنگ داشت چشمانش

 . گرفتم را اش جلو موقع به که گرفت

 جلو … بود اومده فقط … فقط. نکرد دنبالم-

 ! دانشگاه

 



 چی با ؟ زد حرفم باهات!  عوضی ی مرتیکه-

 دوی؟ می هنوز داری چرا پس ؟ خونه اومدی

 

 … منم.  نبینمش حتی … بودی گفته … بهم-

 بیاد دنبالم ترسیدم … امیر ترسیدم … ترسیدم

!  خدایا وای … دوباره بعدش… و ببینی تو … و

 ! خدا رو تو خونه بریم!  امیر خونه بریم

 

 پریشان بخاطر را اش ریخته هم به اعصاب

 سعی شدت به که بالحنی و کرد کنترل من حالی

 : گفت داشت بودن آرام در

.  کنه تعقیبت نداره جرئت.  نترس دیگه!  بریم-

 یه باید هم اومده دانشگاه جلو اینکه بابت



 نکنه جرئت دیگه تا بدم بهش حسابی گوشمالی

!  ناموس بی عوضی کنه درازتر گلیمش از پاشو

.  بکنیم دیگه فکر یه آمدت و رفت برای باید

 ! نمیشه اینجوری

 

 تشر و توپ.  کرد دلگرمم اش حمایتگرانه حالت

 من مقابل در کرد سعی. نکرد دعوا.  نزد

 از اینها دانم نمی.  کند کنترل را عصبانیتش

 هرچه اما ، نه یا بود دیشب قشنگ اتفاق اثرات

 ! بود دلچسب بود

 

 



 از سردتر امیر رفتار داشتم انتظار که همانطور

 ترک بابت خطر احساس بخاطر. بود شده همیشه

 اما.  بود بینی پیش قابل خب!  خود دفاعی موضع

 هم هایش جسارت و ماهان درگیر فکرش حاال

 نه و کند منع رفتن از مرا توانست می نه. بود

 تکرار ها مزاحمت این که بود راحت خیالش

 با ، نکرده کارِ بدون خواست می نه و!  نشود

 سر مرا جهت بی و خود بی ، ماهان از شکایت

 و کند تحریک را شق کله ماهانِ و بیندازد ها زبان

 پخش را ها عکس وقت یک که بیندازد لج سر

 . دهد قرار بدی شرایط در مرا و کند

 



 های مزاحمت خبر شنیدن با شیدا برادر و پدر

 و برگشتند تهران به موعد از زودتر ، هاشم

 من از را خواب اتاق در امیر بودن دوباره شانس

 و کرد کوچ خود اتاق به دومرتبه امیر.  گرفتند

 از پر تکرارِ پر های شب و روزها همان دوباره

 و تر آرام دلی با اینبار اما!  شد شروع من تنهاییِ

 اما ، دراز و دور هرچند هایی امید از ماالمال قلبی

 ! یافتنی دست

 

 

.  برود مهم ماموریتی به خواهد می بود گفته امیر

 ا. بود عجیب

 



 زیادی های ماموریت بود شده سرهنگ وقتی از و

 در شرکت و بازدید برای بود هم اگر. رفت نمی

 نمی طول روز سه یا دو از بیشتر که بود رزمایش

. کشد می طول هفته دو بود گفته اینبار اما.  کشید

 شبانه طول در اینکه با. بود زیاد خیلی!!  دوهفته

 یک زیر که همین اما دیدیدمش نمی زیاد روز

 پیچید می خانه در گرمش نفس و بودیم سقف

 دو خواست می حاال اما.  کرد می قرص را دلم

 اگر بود خواسته من از و!  برود و بگذارد هفته

 پدرم ی خانه به هفته دو این در دارم دوست

 دانم نمی.  داشتم دلشوره چرا دانم نمی.  بروم

 می پنهان من از را چیزی کردم می احساس چرا

 می.  نامطمئن جور یک!  بود جوری یک دلم.  کند

 آرام دلم باز … ولی بود کاری بود هرچه دانستم



 و ته که نبودم قرارگاه در هم خودم.  گرفت نمی

 او.  خواستم کمک لیلی از.  دربیاورم را ماجرا توی

 خواستم نمی.  کردم مالقات شاپ کافی در را

 ! شود بد لیلی برای و گردد باخبر ما دیدار از امیر

 

 ؟ بفهمی چیزی تونستی!  لیلی خبر چه-

 

 هر و شد هرچی!  پاییز خدا رو تو.  فهمیدم آره-

 شوهرت وگرنه.  ها نبری منو اسم افتاد اتفاقی

 . بیرون میندازه قرارگاه از منو دیگه ایندفعه

 

 که بگو خدا رو تو حاال.  عزیزم خورم می قسم-

 . بریده امونمو دلشوره



 

 اطالعات این کردن پیدا برای نمیشه باورت-

 رو سرهنگ اتاق در دم سرباز.  نکردم که چکارا

 در پشت و کردم سر به دست ای بهونه با

 هم بار دوسه.  وایسادم فالگوش جلسشون

 ی پرونده و اتاقش تو برم یواشکی شدم مجبور

 بمیرم ترس از بود نزدیک.  کنم نگاه میزشو روی

 آدم باند یه به مربوط قضیه!  کن گوش خوب. 

 مثل!  بدن اعضای قاچاق مثل چیزی یه.  رباییه

 کار پرونده این روی دوساله االن سرهنگ اینکه

 نواحی تو بود سرگرد که موقع همون از.  کنه می

 پرونده این چون و چند از خودش چون و.  مرزی

 به انتقال و گرفتن درجه از بعد ، داشته اطالع

 و نداده کسی دست رو پرونده ، تهران قرارگاه



 حاال.  کرده می پیگیریش همچنان خودش

 مثل.  کرده شناسایی حدودی تا رو افرادشون

 رو نفوذی نفر یک که بوده این نقشه اینکه

 از مستندی اطالعات بتونه تا باند توی بفرستن

 این از تا ، بیاره بدست میدن انجام که کارایی

 قرار اول.  کنن منهدم رو باند این بتونن طریق

 بخاطر ولی. بفرستن رو سرگردا از یکی بوده

 ، بودنش خطرناک و پرونده باالی حساسیت

 گرفته برعهده رو مسئولیت این خودش سرهنگ

. 

 

 تمام در ترس و اضطراب.  شد بلند نهادم از آه

 . دواند ریشه وجودم



 ؟ چقدرخطرناکه_

 

 : گفت اضطراب با و برد فرو را دهانش آب لیلی

 

 نباید.  حساسه و خطرناک خیلی اینکه مثل-

 … وگرنه.  بشه شناسایی سرهنگ و بره لو نقشه

 

 : گفتم آمد نمی باال نفسم درحالیکه

 لیلی؟ چی وگرنه-

 



 به اونا!  هست شدنش کشته احتمال … وگرنه-

 باند یه ی سررشته اونا.  کنن نمی رحم کس هیج

 . کنن می فعالیت ایران تو که هستن المللی بین

 

.  بود ریخته بهم روانم و.  تپید می شدت به قلبم

 شرایط همچین در را خود امیر باید چرا آخر

 خود اینقدر نداشت حق او. داد می قرار خطرناکی

 ! بیندازد خطر به را

 

 ؟ بگیرم جلوشو چطور!  لیلی کنم چیکار-

 

 وقتی تو!  دختر بگیری جلوشو تونی می چجوری-

 این ی همه پی باید کردی ازدواج سرهنگ یه با



 که معلومه.  عزیزم مالیدی می تنت به رو مسائل

 مملکتش از دفاع راه در جونشو حاضره اون

 وفق اون با خودتو باید که تویی این.  فداکنه

 ! خوشگلم بدی

 

 بهم؟ زنی می طعنه-

 

 کردم فراموش رو مساله اون من!  بخدا نه-

 عقد تازه داییم.  گفتم که بهت.  برم قربونت

.  راضیه زندگیش از هم خیلی شکر رو خدا.  کرده

 آخر تا االن از کنم حالیت که میگم دارم اینو

 باندی نمیشه حاضر هیچوقت سرهنگ.  اینجوریه

 رو کنه می کودک بدن اعضای قاچاق داره که



 جونش افتادن خطر به بخاطر اونم ، بگیره نادیده

 فداکاری کرده می فعالیت مرز توی وقتی اون! 

 ! نیست هیچی جلوش این که کرده هایی

 

 . زد سرم به برق مثل فکری ناگهان

 

 همینجوری تونم نمی من.  کن گوش!  لیلی-

.  میرم منم.  بذارم دست رو دست و بمونم

 بهش حواسم دور از!  خبر بی ولی.  میرم باهاش

 ! هست

 

 : گفت دلهره از پر و پریشان



.  میشه ناراحت خیلی بفهمه اگه شدی؟ دیوونه-

 ؟ خطرناکه چقدر دونی می!  کنار به اینا ی همه

 نشده حاضر حتی میگم دارم ؟ اجاره دادی عقلتو

 عمل وارد شخصا خودش.  بفرسته رو سرگردا

 !؟ اونجا بری گی می تو وقت اون. شده

 

 کمکت به لیلی.  بفهمه نمیذارم.  فهمه نمی-

 اطالعاتی یه.  کنم می خواهش.  دارم احتیاج

 و اقامت محل شهر و آدرس و سفر زمان راجب

 ؟ کنی کمکم تونی می.  خوام می اینچیزا

 

 درحالیکه لیلی و.  کردم می نگاهش ملتمسانه

 : گفت بود نشسته جانش به هراس



 توی دارم که کاریه ترین اشتباه این دونم می-

 برام خیلی خاطرت … اما.  میدم انجام زندگیم

 تمام.  باشه.  ببینم ناراحتیتو تونم نمی و عزیزه

 ! کنم می امو سعی

 

 برایم را الزم اطالعات.  نداشت حرف لیلی کار

 پس دقیقا امیر حرکت زمان. بود کرده آوری جمع

 بود شده رزرو هتل.  ترکیه مقصد به بود شب فردا

 ی گفته به.  بود معلوم اتاقش ی شماره حتی و

 قرار گروه این با خریدار عنوان به امیر لیلی

 بود گذاشته

 



 کرده مالقات ایران در را همدیگر بار چند قبال. 

 نهایی ی جلسه باند این رئیس ، اما و بودند

 خارج به بیشتر امنیت بخاطر را توافقات و مالقات

 کامال ترکیه پلیس گویا.  بود کرده منتقل کشور از

 در ایران پلیس با بود قرار و بود امور درجریان

 در. باشد داشته را الزم های همکاری راستا این

 این مسئول سرهنگ اولدوز مصطفی که سفری

 ایران به تیمش اعضای از نفر دو و ترکیه در کار

 صحبت بار چندین تیمش و او با امیر ، داشتند

 های هماهنگی و کرده مرور باهم را نقشه و کرده

 کار چقدر وای. بود داده انجام آنها با را الزم

 هم آنها از یکی از حتی من که!  بود داده انجام

 نگه راز. بود اینگونه همیشه امیر.  نداشتم اطالع



 در اش کاری مسائل مورد در کلمه یک حتی!  دار

 ! هیچوقت.  کرد نمی صحبت خانه

 

 باید.  نداشتم تردیدی کوچکترین فکرم انجام در

 اگر.  رفتم می او با او از خبر بی.  رفتم می او با

!  ترس و التهاب و نگرانی از مردم می ؛ رفتم نمی

 ! شوم می تلف که بودم مطمئن ؛ رفتم نمی اگر

 

  در هواپیمایی شرکت طریق از و گرفتم بلیط

 به نزدیک اتاقی  ، بود گرفته اقامت امیر که هتلی

 یک من پرواز.  کردم رزرو را او اتاق ی شماره

 می دیرتر روز یک من.  داشت فاصله او با روز

 از پر دلم ، روز یک ی اندازه به حتی و.  رسیدم



 اش خانواده و امیر به.  بود استرس و وال و هول

 خانه به نیست امیر که روز چند این در بودم گفته

 بودم گفته مادرم و پدر به و روم می مادرم ی

 دروغ بودم مجبور.  روم می سفر به امیر همراه

 ! نبود ای چاره.  بگویم

 

 من و شد تمام امیر از دوری لعنتیِ روزِ آن که تا

.  شدم زنده و مردم هزاربار ، رسیدم ترکیه به

 طرق به را خود صورت مدام شدم هتل وارد وقتی

 اینجا نکند اینکه ترس از کردم می مخفی مختلف

 توسط هتل که دانستم می.  ببیند مرا و باشد

 که خوب چه و. بود محاصره تحت ترکیه پلیس

 اینجا قرارگاه همکاران و ایرانی های پلیس



 من.  شناختند می مرا همگی که وگرنه ، نبودند

 . داشتم آمد و رفت قرارگاه به تمام چهارسال

 

 جای ام شده رزرو قبل از اتاقِ در وقتی باالخره

 یافته را امیر اتاق.  کشیدم راحتی نفس گرفتم

 دو ی اندازه به!  شانزده و سیصد اتاق.  بودم

.  بود همانجا دلم.  داشت فاصله من اتاق از اتاق

!  خواستش می دلم.  کشید می پر همانجا قلبم

 ! بزنم آب به گدار بی توانستم نمی اما

 

 سرک اتاقم از.  اتاقها نظافت وقت و بود صبح

 اتاق به منتهی راهرو وارد هتل ی خدمه.  کشیدم

 اگر ؛ کردم پردازش خود با.  بود شده ما



 داخل به حرفی و صحبت هیچ بی پیشخدمت

 حضور اتاق در امیر یعنی این ، رفت می اتاق

 ، شوم اتاقش وارد توانستم می من و نداشت

 با هایش نقشه از و کنم پیدا نخی سر بتوانم بلکه

 .  گردم خبر

 

.  رفت اتاق داخل به خدمت پیش انتظارم مطابق

 منتظر و برداشتم را پولم کیف.  زد سرم به فکری

 پیش وقتی بعد ساعت نیم حدود.  ایستادم

 ازا قبل و سرعت به آمد بیرون اتاق از خدمت

 به و رفتم سراغش به ببندد کامل را اتاق در ینکه

 مکانی عکس که کاتالوگی آدرس انگلیسی

 همزمان و پرسیدم او از را بود رویش تاریخی



 شدن بسته از تا انداختم در الی را پولم کیف

 حسابی را خدمت پیش.  شود جلوگیری در کامل

 بسته از حواسش که ای گونه به ، گرفتم حرف به

.  بودم رسیده هدفم به.  شد پرت در کامل شدن

 به ترکی زبان به آدرس کردن حالی گرم آنقدر او

 در نشدن بسته پی حواسش اصال که بود من

 خلوت از هم من رفت که پیشخدمت.  نرفت

 وارد و کردم استفاده هتل راهرو صبح سر بودن

 . شدم امیر اتاق

 

 سروقت. بود سرجایش مرتب و تمیز چیز همه

 کردم باز که را کمد در.  رفتم هایش لباس کمد

 قلبم. خورد مشامم به اش همیشگی خوب بوی



 کمی ام رفته دست از آرامش.  گرفت آرام قدری

 تنگ برایش چقدر دلم و.  بازگشت وجودم به

 می تمام ی دوهفته که وفا بی اوی برای. شد

 ! بیاید ماموریت این به و شود دور من از خواست

 

 و کشیدم هایش لباس از دست. بود تنگ وقت

 چیزی اما. رفتم وسایلش و ها یادداشت سروقت

 را اطالعاتش که بود معلوم خب.  نشد دستگیرم

 این از تر محتاط او. گذاشت نمی دست دم

 یک کارت کردم پیدا که چیزی تنها. بود حرفها

 برای رزرو" بود نوشته رویش که بود "بار"

 . "هشت ساعت



 گذاشتم سرجایش و کردم حفظ را کارت آدرس

 .  انداختم نگاهی را اتاق ی بقیه و

 

 حضورم با و.  کنم چکار باید دانستم نمی اصل در

 فقط.  کنم حفاظت شوهرم از توانم می چطور

.  باشم مطمئن سالمتش از و بیایم میخواستم

 به هرروز که.  کردم می را کار همین باید شاید

 را خودم اینکه بدون باشم آمدنش سالم انتظار

 من از که بود کاری تنها این شاید.  دهم نشان

 . برمیامد

 

 در مقابل در درست و آمد پایی صدای ناگهان

 نمی و بودم شده پاچه و دست.  کرد توقف



 مخفی را خود باید.  دهم انجام باید چکار دانستم

! ؟ کجا اما!  تر تمام هرچه باسرعت.  کردم می

 پشت شدن قایم رسید ذهنم به که جایی اولین

 خود سرعت به. بود سالن بلند و ضخیم ی پرده

 پشت حسابی و درست هنوز.  کردم قایم آنجا را

 باز بوقی صدای با  در که بودم نگرفته جا پرده

.  انداختم او به نگاهی پرده ی گوشه از.  شد

 ب پایش با را در و بود گوشش در هدفن

 

 رفته گویا.  زد می نفس نفس کمی هنوز.  ست

 کرده عرق.  صبح اول دویدن و روی پیاده به بود

 من!  خدایا!  کرد می را هوایش دلم چقدر.  بود

 شده قایم پرده پشت اینگونه و بودم همسرش



 چقدر!  زد چنگ را گلویم بغض.  نبیند مرا تا بودم

 بابت کشیدم می عذاب چقدر.  بود دور من از

 ! هایش بودن دور اینهمه

 

 تیشرت و انداخت تخت روی را هدفنش و گوشی

 اندام فدای من و.  کشید بیرون تن از را اش

 پا از هم را شلوارش.  شدم اش مردانه و جذاب

 رفت حمام به و برداشت ای حوله و کشید بیرون

 مثال اینکه برای غنج!  رفت می غنج برایش دلم. 

 یا!  بزنم دید را او حمام ای شیشه در پشت از

 هه!  بپیوندم او به گرفتن دوش این در اینکه مثال

 او!  دسترسی غیرقابل اما و محال آرزوهای چه! 

 را پوستینش او.  داد نمی شدن نزدیک ی اجازه



 حسرتش و بود تنیده دورخود به محکم و سفت

 .  بود گذاشته بودم همسرش که من دل به را

 

 حمام از اینکه از قبل تا باید.  نبود جایز درنگ

 را صورتم شالم با.  رفتم می آمد می بیرون

 پیدا چشمهایم فقط که جوری ، پوشاندم محکم

 خارج خود امن مامن از پاورچین پاورچین. بود

 ناگهان که کردم پرواز اتاق در سمت به و شدم

!  وای ای.  گرفت هوا در و قاپید مرا عقب از یکی

 در کسی حضور متوجه او زدم می حدس باید

 جانانه ی تله یک شیرآب صدای و شده اتاق

 گذاشته حریم به پا دزد این انداختن گیر برای

 نباید ، دید که حاال و!  دید می مرا نباید.  هست



 از قبل تا باید!  شد می بد خیلی!  شناخت می مرا

 می چنگالش از کرد می ام شناسایی اینکه

 .  گریختم

 

 دستان میان.  زدم پا و دست هوا در پس

.  زدم پا و دست و کردم مقاومت قدرتمندش

 ی مردانه دستان!  بود پیچیده تنم دور دستانش

 تن این برای رفت می داشت دلم!  قدرتمندش

 رها قصد او!  تنیده من در بازوهایِ این و برهنه

 این در کردم می غش داشتم من و نداشت کردن

 و انگیز شگفت نزدیکی این و حضور حجم

 بیهوده چه رهایی برای من تالش!  باورنکردنی

 آرامش حصار و زندان این دلم که وقتی نمود می



 تا آمد دستش!  خواست می بینهایت را بخش

 شدم مجبور که بردارد را صورتم روی پوشش

 دور که شالم ی پارچه روی از را دستش مچ

 باال آخش صدای.  بگیرم گاز بودم پیچیده دهانم

 و. شد باز تنم دور از دستانش ناخودآگاه و رفت

 زرنگ او اما.  گذاشتم فرار به پا در سمت به من

 در به را خود حرکت یک با.  بود حرفها این از

 را اش اسلحه بعد.  ایستاد اش جلو و رساند

 انگلیسی به و گذاشت ام شقیقه روی بالفاصله

 : گفت

 هستی کی ببینم زودباش. کن باز شالو زودباش-

 ! اینجا اومدی چی برای و

 



 : زد فریاد.  دادم تکان راست و چپ به را سرم

 نکردم خالی مخت توی رو گلوله تا بگو زودباش-

 ! پسرجون

 

  و صورت و سر پوشاندن و بودنم ریزنقش بخاطر

 دانستم نمی.  هستم زن بود نداده تشخیص بدنم

 او با افتادن در دانستم می هرچند.  کنم چکار

 تالش آخرین خواستم می اما ندارد ای فایده هیچ

 را اسلحه.  گرفتم فاصله او از پس.  بکنم را هایم

 چشم که همانطور. بود گرفته مقابلم در همچنان

.  شدم نزدیک پنجره به بودم دوخته چشمش در

 از خواهم می که کردم وانمود و کردم باز را آن

 خیز سمتم به و ترسید.  بپرم بیرون به پنجره



 دادم جاخالی من اما.  بگیرد را جلوام تا برداشت

 تالش چه و.  دویدم در سمت به دوباره و

 اینبار اما!  گرفت مرا دوباره پشت از!  نافرجامی

 فهمید برگرد برو بی که آمدم دستش دم جوری

 اینبار و کشید عقب را دستش سریع.  هستم زن

 یک حاال. بگیرد را فرارم جلو تا گرفت را گردنم

 روی دستش یک و بود بازویم روی دستش

 . بود ایستاده سرم پشت و گردنم

 

 !!؟ پاییز!  من خدای … تو … تو! ؟ زنی یه تو-
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 دستش یک و بود بازویم روی دستش یک حاال

 . بود ایستاده سرم پشت و گردنم روی

 



 !! پاییز!  من خدای … تو … تو! ؟ زنی یه تو-

 

 آنقدر وقتی!  بویم از!  تنم لمس از.  شناخت مرا

 حین در من و.  شناخت مرا شد نزدیک من به

 مرا خشونت با!  بودم خوشحال ، ترسیدن

 که من صورت و سر دور از را شال و برگرداند

 برابرش در مطیع  و رام ، حرکتی هیچ بی حاال

 عین در و شگفتی آثار. کرد باز ، بودم ایستاده

 چهره در بیشتر لحظه به لحظه عصبانیت حال

 از مرا حسابی و درست وقتی. شد می نمایان اش

 خشم و عصبانیت و شگفتی با کرد رها شال بند

 : گفت

 



 !؟ کنی می چیکار اینجا تو-

 

 را بازویم خشم با.  گزیدم لب و کردم سکوت

.  نشاند آن روی و برد تخت سمت به مرا و گرفت

 : گفت و ایستاد درمقابلم بعد

 

 دونی نمی!  پاییز بده جوابمو سریع تند زود-

 چقدر دونی نمی.  عصبانیم دستت از چقدر

 ! ببینم بزن حرف. ریختی بهم اعصابمو

 

 با مرا و بود عصبانی واقعا. زد می داد سرم داشت

 بازویم و نشست کنارم.  ترساند می فریادهایش

 .داد تکان مرا و گرفت را



 می چیکار لعنتی هتل این توی!  پاییز بزن حرف-

 ؟ کنی

 

 اذیتم… خدا رو تو … میگم باشه … باشه-

 … آخ … میاد دردم … امیر نکن … نکن

 

 : گفت و کرد رها را بازویم خشونت با

 ! بگو-

 

 نشستم درست سرجایم و بردم فرو را دهانم آب

.  زد می دار مرا داشت میرغضبش چشمان با. 

 قفسه و کشید می نفس وحشی گراز یک همچون



 بی و ومنتظر.  شد می پایین و باال اش سینه

 . بود دوخته دهانم به چشم خشمگین نهایت

 ماموریتت قراره … که شدم خبردار من … من-

 …اومدم… بخاطرهمین… باشه خطرناک

 

 : گفت و زد صداداری پوزخند خشم همه آن وسط

 

 سرت توی عقل مگه تو!  من خدای وای! ؟ چی-

 فکر ؟ پاییز بشی بزرگ خوای می کی تو!  نداری

 باهاشون من که اینایی و است کوچه اینجا کردی

 بتونی که ؟ اونن امثال و هاشم دارم کار و سر

 ؟ بدی نجات اونا چاقوی از منو و من جلو بپری

 !  من خدای!  من خدای وای



 

 و شد بلند جایش از خشمگین و گویان افسوس

 می راه داشت.  پیمود عصبانیت با را اتاق طول

 زد می داد هم سر پشت و کرد می نگاهم و رفت

 : کرد می دعوایم و

 

.  مادرت ی خونه میری گفتی. گفتی دروغ بهم-

 از.  اومدی رو راه اینهمه تنهایی و شدی بلند ولی

 تنهایی اونم من دنبال اومدی. شدی خارج کشور

 اینهمه تونستی چطور.  غریب کشور این تو

 شدی حاضر چطور ؟ بگی دروغ بهم راحت

 همون از باید.  بندازی خطر توی خودتو اینهمه



 فکرا این دیگه تا کردم می الخروجت ممنوع اول

 . نزنه سرت به

 

 دلم.  ایستادم مقابلش در و شدم بلند جایم از

 بداخالقی و غرولندها ی همه با.  رفت می برایش

 ام دیده را او وقتی از دانست می کاش ، هایش

 ! خورد می لیز برایش دارد مدام دلم

 

 : زد داد دوباره

 جوری یه.  کنی می نگام اینجوری چرا حاال-

 . مقصرم من انگار کنی می نگام

 



 : گفتم آرام

 ! بود شده تنگ برات دلم … فقط نه-

 

 آهی. ریختند عصبانیتش روی سردی آب انگار

 در بعد و کشید صورتش روی را دستش و کشید

 مظلوم منِ به دوباره و. برد فرو موهایش و گردن

 از مرا و کرد می بغلم کاش. کرد نگاه ترسیده و

 داد می نجات نگرانی و تنهایی و ترس حجم این

 آغوشش به چقدر.  شدم متمایل جلو به کمی. 

 مسافت و سفر این از بعد هم آن.  داشتم احتیاج

 و شنیدن حرف اینهمه و ها نگرانی و تنهایی و

 و دید را تمایلم که قسم بخدا!  دیدن عصبانیت

 را اش دهنده تسکین و مردانه آغوش به نیازم



 رفت پنجره سمت به و گرداند بر رو و.  کرد درک

 از حجم  این شد می!  روبرگرداند!   روبرگرداند. 

!  شد نمی! ؟ کرد تفسیر من در را سرخوردگی

 له آگاهانه و بگذارد پایش زیر مرا که بود این مثل

 دانستم می!  کرد له را شخصیتم و غرور.  کند ام

 توجیه من عاشق دل ، اما بود عصبانی العاده فوق

 خود مظلومانه چه من و!  رفتارش این از شد نمی

 زیر به سر مغموم و سرخورده و زدم بغل را

 انتظار.  افتادم راه به خروج در طرف به و انداختم

 محل. شود رفتنم مانع.  بزند صدایم داشتم

 در مرا و شود نگران برایم.  بپرسد را اقامتم

.  دهد قرار بدیلش بی و مردانه حمایت ی سیطره

 : بود این زد که حرفی تنها اما



 تهران به پرواز اولین با و کنی می جمع وسایلتو-

 نکنی اینکارو اگه حالت به وای و.  گردی برمی

 ! حالت به وای!  پاییز

 

.  شکست می مرا بیشتر و بیشتر لحظه هر

 از بیشتر.  نکردم تعلل و مکث.  نکردم نگاهش

 قصد.  کنم تحمل را شدنم خرد نمیتوانستم این

 رفت در ی دستگیره روی که دستم.  کردم خروج

 را امیر زده وحشت.  آمد در به ای تقه صدای

 به ای زنانه نازک صدای زمان این در و نگریستم

 : رسید گوش

 

 ! منم!  جان شاهین!  شاهین-



 

 در دستی کالفه.  کردم نگاه را امیر متعجب

 : گفت وارانه پچ و آمد سمتم به و کشید موهایش

 ! ببینتت نباید!  نباید!  اومدی می نباید-

 

 ؟ امیر کیه … اون-

 

 توی باند این های برنامه ی کننده هماهنگ-

 خیلی.  هاشون برنامه مدیر جورایی یه!  ایران

 خودتو ببین.  باهوشه حال عین در و خطرناک

 زودب.  انداختی خطری چه توی

 



.  کنم سرش به دست تا شو قایم برو.  اش

 ! دیگه بجنب

 

 کردم می نگاهش مبهوت و مات هنوز که من به و

 از العملی عکس و حرکت هیچ وقتی و. زد تشر

 اتاق در سمت به مرا و گرفت را دستم ندید من

 . کرد هدایت رختکن

 ! نمیاد در صداتم و مونی می همینجا-

 

 تیشرتش سریع خیلی.  کردم نگاهش در الی از

 . کرد باز را در و پوشید را شلوارش و زد تن را

 



 کنی می چیکار اینجا صبح وقت این!  نیال سالم-

 ؟

 

 ورود و دید مانع تا بود ایستاده در جلو کامال امیر

 دعوت اتاق داخل به را خود او اما. شود زن آن

 . کرد

 دونستم می.  شنا رفتم صبحی.  عزیزم سالم-

 دعوتت بیام برگشتی که حاال گفتم.  بدویی رفتی

 آخرین توی بار آخرین.  صبحانه بریم باهم کنم

 باهمدیگه ، داشتیم هم با تهران که مالقاتی

 همچین دیگه اون از بعد.  خوردیم صبحونه

 . نشده نصیبمون فرصتی

 



 بیشتر ، بود نازک که را بازش جلو و کوتاه لباس و

 بیشتر اش برهنه شنای لباس تا کرد باز

 داشت و بود ایستاده امیر مقابل.  کند خودنمایی

.  اندام الغر و بلند قد. بود زیبا.   کرد می دلبری

 و دست و بلند گردنی.  داشت باربی شبیه اندامی

 و زد می چندساله و سی.  جذاب و کشیده پاهایی

 طرز این با خواست می و!  ماهر و پخته بسیار

 نشان و دلبرانه رفتارهای این و کردن صحبت

.   کند خود جذب را امیر بدنش های زیبایی دادن

 نگاهی و زد لبخندی رفتارش به پاسخ در امیر

 : گفت و انداخت او به پای سرتا به مشتاق

 ؟ اومدی اینجوری نخوری سرما-

 



 تاب و پیچ با و کرد تر نزدیک او به را خودش نیال

 : گفت ای دلبرانه های

.  نرفتی در دستم از تا بیام سریع خواستم می-

 مهارت تو.  بمونم ناکام دیشب مثل خواستم نمی

 شاهین دونی می.  داری آدما پیچوندن تو عجیبی

 . کنه می دیوونه آدمو که هست خصلتت همین! 

 

 . پاشید برویش لبی ی گوشه لبخند امیر

 ساده خریدار یه با که نشه ناراحت اعظمی-

 ! گرفتی گرم اینقدر

 

 یه به سرش خودش کثافت  اون!  نترس-

 .  نیست من به حواسش و گرمه آخوری



 

 و آورد بیرون تن از را نازکش حریر لباس بعد

.  چسپاند امیر را خودش و کرد پرت تخت روی

.  بود پوشیده زیری لباس و بند سینه تنها و تنها

 انتهای و برد امیر تیشرت زیر به را دستش

 و آورد باال کمی را آن و گرفت را تیشرتش

 : گفت نجواگرانه و مستانه

 

 شک نشه پیدا کلم و سر هم ظهر تا اگه یعنی-

 ظهرمو تا صبح تمام من که دونه نمی و.  کنه نمی

 کننده دیوونه هات جذاب ی ساده خریدار یه با

 . گذروندم

 



 و گذاشت امیر ی سینه روی را اش انگشت و

 نزدیک صورتش.  آورد در گردش به رقصوارانه

 محو نمایشگونه امیر و. بود امیر صورت به

 صدها ثانیه هر و ثانیه هر در!  من و!  تماشایش

 و ها عشوه جواب در امیر!  مردم بار هزاران و بار

 : گفت هایش لوندی

 

 یه اگه که اونقدر! ؟ خوشگلی خیلی دونستی می-

 چه نیست معلوم وایسی اینجا دیگه ی دقیقه

 ! بزنه سر ازم کارهایی

 

 تمام اینکه حین در امیر و خندید مستانه نیال

 بی اندام و او خرج را هایش نگاه و لبخندها



 زمین روی از را نیال لباس کرد می نظیرش

 کمر درحالیکه و انداخت دوشش روی و برداشت

 می هدایت بیرون به را او و بود گرفته را باریکش

 : گفت کرد

 

 ترک رو مشتاق و هات مرد این اتاق بهتره پس-

 ! نکرده خطا پا از دست این از بیشتر تا کنی

 

 : گفت و آورد کش لبی و کرد اخمی نیال

 ! کارو این نکن!  شاهین-

 



 امیر.  گرفت قرار رویش رودر دوباره و چرخید و

 آرزوی بود مدتها که شیرینی های خنده آن از

 : گفت و پاشید برویش داشتم را دیدنش

 

 نمی کار قاطی احساساتو من!  گفتم که بهت-

 نظیری بی!  ای العاده فوق!  جذابی خیلی تو.  کنم

 همچین پیشنهاد که دیوونم من مگه!  خوشگلی! 

 االن!  نیال نه االن اما ؟ کنم رد رو ماهی ی تیکه

 کارمون.  ام کاری حساس ی پروژه یه وسط من

 وقت اون ؛ شد انجام که معاملمون ؛ شد تموم که

 شبم و روز تمام اصال!  ام تو مال دل و جون با

 ! بدونی قابل اگه!  تو مال

 



 خیلی!  بود سخت خیلی!  خدایا!  من خدای وای

 دروغ و نمایشی هرچند ، را حرفها این بود سخت

!  دیگر زنی برای هم آن بشنوی شوهرت از ،

!  مردم می داشتم!  افتادم می زمین روی داشتم

 تمام.  بودند گذاشته مسابقه هم با هایم اشک

!  چشمهایم تمام و قلبم تمام و بود اشک وجودم

 های دلشوره!  نبود خود بی هایم دلشوره پس

!  نیست دلیل بی و خودی بی هیچوقت زن یک

 روی زن ترین بدبخت من.  نشستم زمین روی

 به شوهرش و بود دختر هنوز که زنی.  بودم زمین

 ی وعده ، عوض در و بود نزده دست او

 ! داد می دیگر زنی به شیرینی های همخوابگی

 



 رفته وا زمین روی که همانطور. آمد نیال صدای

 انگشتان.  کردم نگاهشان در الی از دوباره بودم

 نوازشش آرام و بود امیر ی گونه روی حاال نیال

 . کرد می

 

 جذابی خیلی!  شاهین گذشتن تو از سخته خیلی-

!  باشه … اما!  مهربونی خیلی!  خوشگلی خیلی! 

 برات بدجور که المصب دل این روی میذارم پا

 بهترین به عظیمی با کنم می کمکت!  لرزیده

 سود و باشه نفعت به که توافقی!  برسی توافق

 !  بزنی جیب به کالنی

 

 ؟ نشه بد خودت واسه-



 

 اگه خور مفت ی مرتیکه میکنه غلط!  نمیشه-

 که سال چند این تو.  کنه تهدید منو بخواد

 فکر که هرکاری بودم باهاش

 

 خدمات تا کاری خدمات از.  کردم براش کنی

.  دادم ارائه بهش کنی فکر که هرچی شخصی

 نمی غلطی هیچ.  است وابسته من به بدجور اون

 غمت.  دم می جوش رو معامله امشب.  کنه

 ! نباشه

 



 و شد بلند پا ی پنجه روی برود خواست وقتی

 امیر لبهای روی نرمی و سریع ی بوسه ناگهانی

 . کاشت

 

 اون از یدونه شب!  شب تا باش داشته فعال اینو-

 ! خان شاهین خوام می خوباشو

 

. کرد گم اتاق از را گورش و داد رضایت باالخره و

 بیرون را اش شده حبس نفس و رابست در امیر

 راحت را خیالش چیزی چه دانم نمی حاال. داد

 اینکه یا! ؟ نشد من متوجه نیال اینکه ؟ بود کرده

 اون از دونه یه" و شب برای را خودش باید

 ! کرد می آماده "خوباش



 

 در.  دید زمین روی مرا.  آمد رختکن اتاق به

 کنارم حتی!  بیچارگی و درماندگی نهایت

 شاید!  نمیدانم.  نکرد همدردی حتی.  ننشست

 و حس دارد یعنی کند همدردی اگر کرد می فکر

 همان با.  کند می تایید را آمدنم یا و را حالم

 : گفت بود ایستاده که جانبی به حق ژست

 

 سال که ای پرونده حل بخاطر ، کارم بخاطر من-

 مجبور شاید ، میدم انجام کار روش دارم هاست

.  بکشم ها نقشه خیلی.  بکنم کارها خیلی بشم

 تو میگم اینکه.  بشم ظاهر ها نقش خیلی توی



 برای اومدی می نباید و نیستی جاها اینجور مال

 ! خودتوو ببین!  همینه

 

 که شد نمی باورم.  شوم بلند توانستم نمی حتی

 جانب به حق اینگونه ، زننده رفتارهای این از بعد

 لحظه دائمی و لعنتی مزاحم این!  اشک و.   باشد

 گفت بود ایستاده که همانطور. کرد نمی رهایم ای

: 

 

 درست موندنت اینجا.  زودباش!  پاییز شو بلند-

 برنامه نقشه این برای سال اینهمه من.  نیست

 که نذاشتم مو انرژی و وقت تمام و نکردم ریزی

 ! کنی خرابش بازی بچه و کاری ندونم یه با تو



 

 می چه!   من خدای! ؟ بازی بچه! ؟ کاری ندانم

 زنی! ؟ داشت من از انتظاری چه! ؟ مرد این گفت

 تری کاری ی بوسه ی وعده ؛ بود بوسیده اورا که

 به را ندارش و دار سیر دل یک!  بود گرفته او از

 از!  بود کرده نوازشش!  بود کشیده شوهرم رخ

 اینقدر امیر حاال و!  بود کرده همخوابگی طلب او

 بچه گفت می و کرد می برخورد عادی و خونسرد

 !؟ بازی

 

 . کرد بلندم و گرفت را بغلم زیر

 از کافی ی اندازه به.  نریز اشک اینقدر بسه-

 ! نکن بدترش.  هستم عصبانی دستت



 

 قدرتی و جرئت چه با و چطور دانم نمی من و

 من در که قدرتی برابر هزار با و شد بلند دستم

 باورش.  آمد فرود اش گونه روی ، داشت وجود

 از من و!  کرد می نگاهم مبهوت و مات!  شد نمی

 ام زنانگی قدرت از!  گرفتم می قدرت هایم اشک

 چشم در!  ناموسم از دفاع از!  ام حق از دفاع از! 

 دنیا های بغض تمام با و دوختم چشم هایش

 : گفتم

 

 امیرعلی داری ناموس خودت فقط نکن فکر-

 ! نادرشاهی

 



 او از تا دویدم توانستم می تا.  شدم دور او از و

 او. بود ها حرف این از تر زرنگ او اما.  کنم فرار

 و گرفت را دستم!  همیشه مثل. بود غالب قدرت

 از تا زدم می بال بال!  کشید خود سمت به مرا

 و ریختم می اشک و.  گردم رها دستانش میان

 .  زدم می ضجه

 

 دیگه بسه!  خودت با اینجوری نکن!  پاییز نکن-

 ! 

 

 ازت!  متنفرم ازت!  کن ولم!  کن ولم!  کن ولم -

 ! متنفرم

 



 کشید خود سمت به مرا بود زحمتی هر با باالخره

 می که بخدا!  دانست می!  کشید آغوش با و

!  آغوش همین!  است همین دردم دوای دانست

 در محکم مرا آنقدر!  آرامش همین!  سینه همین

 و. کرد می ام خفه داشت که بود کشیده آغوش

 : کرد می زمزمه گوشم در سرهم پشت

 

 تنهایی نگفتی!  لعنتی اومدی چرا ؟ اومدی چرا-

 هیچکس نمیبینی ؟ میاد سرت بالیی راه این توی

 بی تو مثل!  ساده و صاف تو مثل ؟ نیست تو مثل

 دست اگه آخه!  ریا و رنگ بی تو مثل!  پیله شیله

 این به ؟ کنم چیکار من بیفتی اینا مثل آدمایی

 بیفتی کثافتا این دست دوباره اگه که کردی فکر



 عامر ی تجربه نبود بس ؟ مونم نمی زنده من

 که عصبانیم دستت از اونقدر  ؟ نبود بس لعنتی؟

 فهمی نمی تو.  بزنم کتکت فصل یک خوام می

 مُردم من بیفته تو به آدما این چشم اگه حتی که

 زیر رو جا همه.  پره آدما این از هتل این لعنتی ؟

 می پارت تیکه!  منی با بفهمن کافیه.  دارن نظر

 تنهایی منم.  ذارن نمی باقی ازت چیزی.  کنن

 ! بکنم تونم نمی غلطی هیچ

 

 رو تو اون که کنم چیکار ؟ امیر کنم چیکار من-

 بوسیدنت برای داره که کنم چیکار!  بوسیده

 برای داره که کنم چیکار!  کشه می نقشه

!  بمیرم خوام می.  کشه می نقشه تو با خوابیدن



 برای!  مردی تو!  بمیرم برم بذار.  امیر کن ولم

 ؟ چی من!  کشی می!  زنی می ناموست از دفاع

 ؟ ناموسم از دفال برای بکنم تونم می چیکار من

 بذار پس!  هیچی!  هیچی ؟ بکنم تونم می چیکار

 بدم دست از اینجوری رو تو باشه قرار اگه بمیرم

! 

 

 حق دیگه!  هیییش ، نگو هیچی دیگه!  بسه-

 حرف اگه قسم بخدا.  بزنی مردن از حرف نداری

 خودتو.  دیگه بسه.  کشمت می بزنی مردن از

 ! باش آروم خدا رو تو.  گریه از کشتی

 



 بری … بری … خوای می تو … خوای می تو-

 ...  اون با

 

 

 با.  گرفت را ام جلو.  دهم ادامه نگذاشت دیگر

!   گذاشت لبهایم روی که داغی لبهای!  لبهایش

 لبهای!  ریخت می آن از آتش که داغی لبهای

 ک ی آماده شدت به که داغی

 

 دل پدرِ و نوشیدن و گرفتن کام!  بود گرفتن ام

 نمی هنوز من و!  آوردن در را من ی مرده صاحب

 و ، حصر و حد بی شور و شیدایی این دانستم

 اول تازه ، لبهایش و و بدن سوزان حرارت این



 این وسط و هتل این در هایمان دیوانگی ماجرای

 ! هست خطرناک و حساس کاری ی پروژه

 

 

#۱۶۳ 
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#۱۶۴ 

 

 

 با.  گرفت را ام جلو.  دهم ادامه نگذاشت دیگر

!   گذاشت لبهایم روی که داغی لبهای!  لبهایش

 لبهای!  ریخت می آن از آتش که داغی لبهای



 کام!  بود گرفتن کام ی آماده شدت به که داغی

 را من ی مرده صاحب دل پدرِ و نوشیدن و گرفتن

 و شیدایی این دانستم نمی هنوز من و!  آوردن در

 و بدن سوزان حرارت این و ، حصر و حد بی شور

 در هایمان دیوانگی ماجرای اول تازه ، لبهایش و

 و حساس کاری ی پروژه این وسط و هتل این

 ! هست خطرناک

 

 آن از حرارت. بود داغ.  بود گرفته گر بدنش

. بود تر حریص انگار اینبار او. شد می ساطع

 دست دو روی مرا. بود بیشتر عملش شدت اینبار

 هتل اتاق تخت روی معطلی بی و کرد بلند

 زد می نفس نفس!  بود قرمز چشمانش.  گذاشت



 چشمانش!  تند تند!  هم سر پشت!  صدادار! 

 هوس و شهوت که قسم بخدا. بود چشمانم قفل

 قرمز چشمهای این از همزمان هرسه ، عشق و

 جمع هم با یکجا ، سه این اگر وای و!  بارید می

 به را احساس صاحب پدر!  وای!  شدند می

 ! آوردند می در ممکن شکل بدترین

 

 کرده زنجیر نگاهم به را چشمانش که همانطور

 بیرون تن از را تیشرتش سریع حرکت یک با بود

 همینطور و.  کرد پرت اتاق انتهای به و کشید

 خیمه رویم معطلی بی!  را تنش های لباس تمام

!  تر خشن کمی اینبار اما!  همیشه عادت به.  زد

 لمس او تمامِ!  بیشتر عمل باشدت کمی اینبار



 شدت با و کردن نوازش خشونت با و کردن

 بوسیده و شدن لمس من تمام و بود بوسیدن

 فرو گریبانم در که سرش!  شدن نوازش و شدن

 و زد چنگ را پهلوهایش اختیار بی دستانم رفت

 شد انداز طنین اتاق کل در آهم اختیار بی صدای

 دست کنترلش دیگر!  کرد ترش دیوانه ، همین و

 سرعت به ، اش مردانه دستهای با!  نبود خودش

 لباس برگرد و بر بی و گرفت را ام یقه طرف دو

 … واقعا او اما شد نمی باورم!  درید تنم در را

 امیر همان او!  بود دریده هم از تنم در را لباسم

 ای گونه به اینبار که بود من لطافت با و آرام

 را عشقش و هوس و شهوت آتش داشت دیگر

 خشمی. بود خشم از پر!  دمید می من وجود در

 حس از پر!  عصبانیت از پر!  عاشقانه نهایت بی



 خشونت و خشم با توام هایی عاشقانه و مالکیت

 نمی هنوز که.  بود جدید برایم که او در حسی! 

 خودِ من!  کنم کشفش بودم مشتاق و شناختم

 زندگی ، اما شناختم می خوب خیلی را امیر

 تمایالتش ، اش مردانه های حس ، خصوصیش

 ، هایش اولویت ، ترجیحاتش ، تختخواب در

 و ، ها زمان این در حالش و حس اقسام و انواع

 را خواب اتاق در مختلفش رفتاری های شیوه

 او با بودن هربار ی تشنه و ؛ دانستم نمی اصال

 چگونه بگیرم یاد تا!  بشناسمش بیشتر تا بودم

 در دقت و ، دیدنش با تا!  کنم رفتار مقابلش در

 ، هایش خواستن و تمایالت کشف و ، رفتارش

!  شوم بَر از را وجودش ی نخوانده کتاب تمام

 دیگر کسان با را اینها که نبودم دختری من



 گاهی.  باشم شده ای حرفه و باشم کرده تجربه

 های آدم همچون  کردم می احساس اوقات

 فرصت این امیر و.  کنم می رفتار آماتور و ناشی

 من نصیب ندرت به را بودنمان هم با محدود های

 من.  شوم حفظ از را او و بگیرم یاد تا کرد می

 و هایم اولویت و تمایالتم و خودم مورد در حتی

 و دارم دوست را چیزی چه ، مورد این در اینکه

 خوشم بیشتر چه از و خواهم نمی را چیزی چه

 هردو ما.  بودم سردرگم و گیج هنوز ، آید می

 بیشتر و کردن تجربه بیشتر به داشتیم احتیاج

 باید دو هر ما ، مقابل طرف و خود از دانستن

 می را همدیگر باید.  گرفتیم می یاد را همدیگر

 تا.  کردیم می درک را رابطه زبان باید.  آموختیم

 یکدیگر برای باشیم ترین کامل و بهترین بتوانیم



 تا!  باشیم یکدیگر ی کننده تکمیل بتوانیم تا! 

 اوج به ی مرحله به مرحله مشی خط بتوانیم

 نمی میسر این و!  باشیم بر از را دیگری رساندن

 هربار و کردن تجربه را همدیگر بار هر با مگر شد

 هنوز!  کردن کشف را یکدیگر از جدیدی بعد

 باید او مورد در چیزها خیلی هنوز!  بود راه خیلی

 و جدید العاده فوق برایم او.  گرفتم می یاد

 کتاب یک مثل برایم او!  بود انگیز شگفت

 یک هربار!  جدید چیز یک بار هر!  بود نخوانده

 ! تازه کشف یک هربار!  نو و تازه حس

 

 اینقدر کردن لمس و بوسیدن در را امیر کنون تا

!  لطیف و بود نرم همیشه.  بودم ندیده خشن



 … اینبار اما!  آرامش از پر و بود آرام همیشه

 نبود کار در لطافتی و آرامش!  نبود کار در نرمشی

 می انگشتانش و دستان زنجیر به را دستهایم! 

 فرمان ، حرفی هیچ بی ، دستانش با و کشید

 می.  داد می خط دستانم به و کرد می صادر

 می قبل ی دفعه از بیشتر چیزی اینبار دانستم

 هایم دخترانگی به خواست نمی هرچند!  خواست

 هم عصبانیت از اوج این در هرچند ؛ بزند دستبرد

 خودش که حدودی و حد از را پا بود حواسش

 این با اما!  نگذارد فراتر بود گذاشته خودش برای

!  خواست می قبل ی دفعه از بیشتر اینبار ، وجود

 و ذات با این!  بود عاشق مردان خصلت این

 هم من مردِ و!  بود شده عجین مردان سرشت

 طیب با ، نیز من خاطر بهمین و!  نبود مستثنی



 زبان ، دستانش نوای با ، قلب ته از و خاطر

 ، بدنش

 

 صدای بی های درخواست و انگشتانش فرمان

 .  شدم می همسو و همنوا ، چشمانش

 

 خشونت با و بود مطلق قدرت اینکه با!  بود جالب

 مهر قالب در را مطلق قدرت این ، خشمش و

 و ظریف تن بر حصر و حد بی خشونتی با مالکیتی

 ، حال عین در ، کوبید می دختر این نازک

 مثل ، چشمانش های خواستن و ها خواهش

 ، مدعا پر قلدرِ تخصِ های پسربچه های خواسته

 خود به گونه التماس نهایت بی درخواستی رنگ



 و نمایی قدرت تمام وجود با او.  بود گرفته

 فوق ، من لطافت و نازکی برابر در ، ادعایش

 ! نمود می پذیر آسیب العاده

 

 برایم هم خشونتش ، اما نکند باور کسی شاید

 می دیوانه مرا دیگر جور یک خشونتش!  بود زیبا

 کرد می مجذوبم هم کردنش رفتار طرز این!  کرد

 به هرچند!  داشتم دوست هم را بودنش اینگونه! 

 باز اما ؛ رسید نمی نرمشش و لطافت پای

 را بودنش جور هر و شکل هر!  داشتم دوستش

 این در حتی او و ؛ داشتم دوست رابطه این در

 هم عصبانیت و خشونت از حجم این با و شرایط

 این در گیرنده کام فرد تنها … که بود حواسش ،



 بی قدرت اعمال این در و تن به تن نبردِ میدان

 ! نباشد بدیل

 

 خواست دلش هرچه که وقتی ، نهایت در و

 به و کرد زخمی و کرد کبود و نوشید و بوسید

 با همراه های رسیدن اوج به و کشید دندان

 ظرافت و نازکی ی بوسیله را هایش نمایی قدرت

 طریق از ، تجربه کم دختر این رفتاری و بدنی

 و حرف هیچ  بی و بود بلد خودش که هایی روش

 تجربه ، بود داده یادم بدنش زبان با ، سخنی

 و رفته تحلیل انرژی با ، رمق بی و حال بی ، کرد

 ، شده حاصل نابی رضایت و شده گرفته کامی

 خیره و برگرداند سمتم به سر ، کشید دراز کنارم



 چند تا.  کرد نگاه را زخمی کمی و خسته منِ ،

 اینبار اما. بود عصبی هنوز.  کرد نگاهم فقط دقیقه

 و ناگهانی العمل عکس و خودش دست از بیشتر

 ! پرخشونتش

 

 لبریز دیگر هایش نفس که وقتی ، بعد دقیقه چند

 کمی و نبود قبل ی دقیقه چند التهاب و شور آن از

 صدای که وقتی ، بود شده آرام و بود گرفته نظم

 که وقتی ، بود شده تر نرم هایش کشیدن نفس

 ، بود بازگشته همیشگی آرام ریتم به قلبش تپش

 به بیراهی و بد!  نشست سرجایش و شد بلند

 بعد!  کرد خود نثار لعنتی و گفت زمان و زمین

 چشمش!  کرد نگاهم دوباره و برگرداند را سرش



 بوسه با بدنم جای جای در که هایی کبودی از

 کرده ایجاد قدرتش اعمال از ناشی عمیقِ های

 با را ام برهنه بدن کل.  شد نمی کنده بود

 افسوس لحظه لحظه و کرد می پاالیش نگاهش

 چشمانش در بیشتری و تر عمیق تاسفِ و تاثر و

 شنیدم می من و زد می حرف باخود.  نشست می

: 

 

!  پاییز اومدی چرا!  من به لعنت!  من به لعنت-

 شد خوب ببین!  کنی می عصبی منو اینقدر چرا

 منِ!  کردم اذیتت!  اعصابم به بزنن گند!  حاال

 !  کردم اذیتت لعنتی

 



 دست!  من مقابل در.  ایستاد و شد بلند جایش از

 دراز ی برهنه تن و چشمان به خیره!  کمر به

 درد اندکی و خسته و رمق بی و نا بی و کشیده

 باز و کوبید پیشانیش به محکم و!  من ی کشیده

 پیشانیش روی های اخم "! من به لعنت" گفت

 از بود پشیمان شدت به حاال و بود شده تر عمیق

 !  بود کرده که کاری

 

 ی قفسه در خفیف دردی و شدم بلند سختی به

 می!  پیچید بدنم جای جای و شکمم ، ام سینه

 های نگاه از شدت به!  بپوشانم را خود خواستم

 لباس به ناامیدانه!  کشیدم می خجالت اش خیره

 دنبال حاال.  کردم نگاه ام شده پاره پاره های



 را حرکاتم.  بپوشانم را خود تا گشتم می مالفه

 نمی کنده بدنم از هنوز چشمش. کرد می نگاه

 .  کشیدم می خجالت دوباره و دوباره من و شد

 

 خود دور به را مالفه بود زحمتی هر با باالخره

 تخت ی لبه به را دستم درحالیکه و پیچیدم

 به آرام و خوران تلو تلو ، نیفتم تا بودم گرفته

 و شرمندگی از.  افتادم راه به حمام سمت

 از آنقدر!  کند چکار باید دانست نمی ناراحتی

!  نداشت حد که بود عصبانی خودش دست

.  بود کرده اش روانی واقعی معنای به سکوتم

 لعنت خودش به بیشتر شد می باعث سکوتم

 فکر!  دلخورم دستش از کرد می فکر!  بفرستد



 اما!  بود کرده اذیتم خب!  کرده اذیتم کرد می

 او!  بود شیرین نهایت بی برایم که اذیتی

!  میرم می دارم خوشحالی از من که نمیدانست

 در که حرفهایی یادآوری از من دانست نمی او

 رفتار اجرای و آمیز خشونت ماراتون این حین

 دیوانه دارم ، بود زده من به اش گونه تام مالکیت

 !  شوم می

 

 شیرآب.  ایستادم دوش زیر و بستم را حمام در

 خنکی آب با و بستم را چشمهایم و کردم باز را

 نجواهای یاد به گشت جاری جسمم و جان بر که

 از دور و انگیز شگفت اتفاق این جریان در نابش

 : افتادم انتظار



 

 زن هر یا زن اون با خودتو میتونی چطور تو-

 و دل تموم تو ؟ دختر بکنی مقایسه ای دیگه

 شاه تنها که بفهمی خوای می کی!  منی جون

 که عاشقتم اونقدر!  بس و خودتی قلبم نشین

 و کوه به سر چجوری و کنم چیکار دونم نمی

 می که دارم هوستو همیشه اونقدر!  نذارم بیابون

 با کنی می چیکار تو. بذارم جنون به سر خوام

!  منی مال!  منی پاییز تو!  من ی بیچاره قلب

 و بیفته روت که چشایی کنم می کور!  منی عشق

 اوج به منو!  پاییز عاشقتم آخ.  کنه رصدت بخواد

 تو بی.  رسونی می دنیا قشنگ های حس تمام

 اگه من!  بانو هیچم



 

 من.  بگذرم زندگیم و خودم از باید ، بگذرم تو از

 نداشته اگه.  بود نخواهم دیگه کس هیچ با تو بی

 می خط هم رو دیگه آدمای تمام دور ، باشمت

 می کسی کنی فکر حتی تونی می چطور.  کشم

 خورم می قسم بخدا! ؟ بگیره رو تو جای تونه

 ، نباشی و باشی پیشم چه ، ام زنده تا من!  پاییز

 بهت هیچوقت ، باشمت نداشته و باشمت داشته

 من.  بکنم اینکارو که تونم نمی.  کنم نمی خیانت

 من عشق باشم تو جز ای دیگه کس با تونم نمی

 همین.  نکن باور رو مسخره های نمایش این! 

 که دونی هلف تو اندازم می همچین رو زنیکه

 خاطر به نداری حق دیگه!  خورده کجا از ندونه



 منه مال که خوشگلتو چشمای ، آدمایی همچین

 !؟ مفهومه!  کنی بارونی

 

 کلمه به کلمه!  نوشتم می را حرفهایش تمام باید

 ناب جمالت این از حرف یک حتی!  را اش

 ! ماند می جا نباید عاشقانه

 

!  داشت قدرت!  بود قوی امیر. کرد می درد بدنم

 من به بدنش و دستان با که فشاری ترین کوچک

 به برسد چه. بود سنگین من برای کرد می وارد

 حال این ی همه با اما!  خشم و خشونت همه این

 به اتفاق این هم دیگر بار هزار اگر ، احواالت و

 می استقبال مشتاقانه من ، افتاد می شکل همین



 و خشم پر های بوسه از را سرتاپایم.  کردم

 دروغ قسم بخدا و بود کرده کبود پرخشونتش

 تا قشنگ های یادگاری این خواستم می که نبود

 خویشتن باید هرچند!  باشد ماندگار بدنم بر ابد

 ساختم می پنهان را شادی این و کردم می داری

 باز و ببرد رضایتم و شادی به پی ترسیدم می. 

 .  کند نشینی عقب خود دفاعی الک به

 

 با و کشیدم خود دور به را حمام بلند ی حوله

 لبه.  شدم خارج حمام از و برداشتم قدم احتیاط

 دو. بود پوشیده را لباسش. بود نشسته تخت ی

 کرده فرو موهایش در ناچاری سر از را دستش

 من حضور احساس با.  بود پایین سرش و بود



. کرد نگاهم گرانه افسوس و کرد بلند را سرش

 چهره از موج موج ناراحتی و افسوس و تاسف

 : گفتم آرام.  بارید می اش

 

 برام لباس دست یه اتاقم از میری لطفا!  امیر-

 ؟ بیاری

 

 ناراحت نگاه با.  آمد سمتم به.  شد بلند جایش از

 قلب این کرد می ویران داشت افسوسش پر و

 چشمان در نمیتوانستم!  را دیده غربت ی بیچاره

 آوردم نمی تاب!  بدوزم چشم غمگینش ی خیره

 عذاب از پر و غمگین نگاه.  ایستاد مقابلم در! 

 ! را مرده صاحب دل این کرد می ویران وجدانش



 

 انگشت یک با را تنم دور شده پیچیده ی حوله

 و شد باز خوردن آب راحتی به حوله.  کشید آرام

 و.  افتاد زمین روی و خورد سر خیسم تن روی از

.  گشت سرازیر دلم به خجالت و شرم دنیا یک

!  دقت با.  کرد نگاه را پایم سرتا از!  گزیدم لب

 خلق که هایی کبودی روی دست نرم و آرام بعد

!  اش تک تک!  تمامش روی!  کشید بود کرده

 کمی!  بود هم گرفتن گاز جای!  نبود کبودی فقط

 می دانم نمی!  بود هم دیدگی آسیب و خراش

 روی نوازشش و حرکت هر با که نه یا دانست

 کرد می خود بی خود از مرا داشت ، ها کبودی

 داشت!  ناب و تکرار بی لحظاتِ خالقِ این

 از اختیار داشت باز!  کرد می ام دیوانه دومرتبه



!  برد می یغما به را نفس کنترل و گرفت می من

 حاال!  نداشت بهتری حال هم خودش مرد این

 خواهش و خواستن ، وجدان عذاب و ناراحتی جز

 پدیدار چشمهایش در مجددا هم مردانه های

 از حاال که را ام برهنه های شانه!  بود گشته

 آبِ قطرات از پر ، افشانم و خیس طالییِ موهای

 مخالف سمت به کامل مرا و گرفت ، بود بالتکلیف

 ندهد دست از را ها کبودی از ای نقطه تا چرخاند

 خواست می اصل در اما. کند ام بررسی خوب و

 می من.  نیفتد خمارش های چشم به چشمم

 که بخدا!  شد می دیوانه داشت باز او که دانستم

 این حالِ!  شنیدم می را قلبش تند تپش صدای

 شدت از دومرتبه مرد این حالِ!  نبود خوب مرد

 بار ده و دوبار و بار یک با و!  بود خراب خواستنم



 یافت نمی تسکین و شد نمی درست من با بودن

 کنارش در که داشت دائمی منِ به احتیاج او! 

 بود من ی بیچاره حالِ شبیه درست حالش. باشد

 ، بود زده که هایی آسیب ، ها کبودی جای! 

 قسمت حتی و بود کرده ایجاد که هایی خراش

 بم و زیر در را بود کشیده دندان به که هایی

 شد می تر دیوانه و کرد می لمس بدنم انحناهای

 که ، چاهی ته از صدای با!  کرد می تر دیوانه و

 من فقط که ، لرزید می که ، شد می شنیده بزور

 هست لرزان خواستنش شدت از دانستم می

 : گفت

 



 زده!  هستم ات شرمنده!  ببخش منو … لطفا-

 دارم کل به من!  سرم به زده کال!  سرم به بود

 . کنم می قاطی

 

 پا!  بزنم حرفی توانستم می مگر!  نگفتم هیچ

 هایش خواسته روی!  گذاشت لرزانش دل روی

 رد خیسم های سرشانه روی داغش های نفس!

 گردنم ، پشت از و زد کنار را موهایم!  بود گرفته

 حوله و شد خم بعد!  طوالنی و عمیق!  بوسید را

 . پیچید دورم مجددا و برداشت را

 

 سشوار.  نخوری سرما کن خشک خوب خودتو-

 . میارم لباساتو االن.  هست کشو تو



 

 می امیالش و خواسته و دل و قلب روی پا داشت

 و خواسته و دل و قلب روی پا داشت!  گذاشت

 ی شیوه همان به!  گذاشت می هم من امیال

 به خواستم نمی!  اش همیشگی داری خویشتن

 هوس دوباره که حاال!  کند رهایم راحتی همین

 دلم من!  بود زده جانش و قلب و سر به خواستم

 هم به … دلتنگی این و بود تنگ شوهرم برای

 

 سرم و چرخیدم پس!  شد نمی رفع ها راحتی ین

 پرنیازم های چشم.  کردم نگاهش و کردم بلند را

 میخ عاشقش نهایت بی و خمار چشمان در را

 چکار خواهم می بزند حدس توانست نمی.  کردم



 عسلی!  کرد می نگاهم تردید و شک با!  کنم

 دار خبر شصتش!  رفت نشانه را لبهایش ، هایم

 : زد پچ هراسان.  شد

 

 تحملشو!  بدم اجازه نداره امکان!  پاییز نه -

 عذابت خیلی خر منِ!  شدی اذیت خیلی!  نداری

 ! دختر نکن!  دادم

 

 و دادم هل تخت روی را او قدرتم تمام با من اما

 و تن با.  زدم خیمه او روی که بودم من این اینبار

 چکه آنها از هنوز آب که موهایی با!  خیس بدنی

 : گفت گونه التماس!  کرد می

 



 یک منتظر لعنتی منِ که نکن دیوونگی من با-

 ! پاییز ام اشاره

 

 : خواندم برایش لب زیر من و

 

 ! بیا سو این ، مرو سو آن

 ! من خندان گُلبُن ای

 ! من عقلِ عقلِ عقلِ ای

 ! من جانِ جانِ جانِ ای

 

 تمام لحن با و دیوانه ، شیفته ، عاشقانه او و

 : خواند برایم دنیا های مجنون



 

 ! منی جان و من یار و من تمنای تو-

 

 ؛ شد لطافت و شد محبت و شد عشق دنیا دنیا و

 لطافت و ریخت محبت و ریخت عشق پایم به و

 شیدایی و کرد عاشقی و کرد دیوانگی و ؛ ریخت

 هایمان بازی عشق ها ساعت تا که جوری ؛ کرد

 رعایت با باز!  نداشت تمامی و انجامید طول به

 طور آن تماماً ؛ اینبار اما!  هایش حدود و حد تمام

 ! خواست می دلم من که

 

 کسی رویای تو غیر دگر نیست سرم در

  کسی شیدای اینهمه نشدم هرگز که من



 

 ای جاشده من دل جای همه در آنچنان

 کسی جای من دل نباشد تو از غیر به که

 

  نکند ، نگاهت برده مرا دنیای همه

 کسی دنیای و دل بلرزد خیره بشوی

 

 منیر ماهِ تصویرتوام تماشاگر من

 کسی تماشای به نبودم هیچ اینچنین

 

 تو دل از نکشم پس پا و هستم تو پای

 کسی پای شود باز دلت به نگذارم



 

  منی جان و من یار و من تمنای تو

  کسی تمانای به نمانم که تا بمان پس

 

 توست خندیدن دیدن در همه بهشتم من

 کسی لبهای به خیره نشوم توباشی تا

 

 تو عشق از ای جلوه یک همه سراپا من

 کسی سراپای به ندیدم تو جز را عشق

 (مجیداحمدی)
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#۱۶۵ 

 

 

 خوابیده خوب چقدر.  کردم باز را هایم چشم آرام

.  بود رفته در ام خستگی چقدر وای.  بودم

 کش حسابی را دستهایم و زدم غلتی سرجایم

 پوششی و لباس هیچ بی فهمیدم تازه.  آوردم

.  ام رفته خواب به سفید بزرگ ی مالفه این زیر

 اتفاقات آن از بعد ، رمق بی و خسته که آمد یادم

 با آغوشش در ، انگیز شگفت و زیبا پی در پی

 کنارم جایش.  بودم رفته خواب به تمام آرامش



 هراس نبودنش از!  بود کجا دانم نمی.  بود خالی

 از را اتاق و نشستم سرجایم.  افتاد می دلم به

 تکه از اثری.  بود مرتب و تمیز.  گذراندم نظر

 از.  نبود هم خودش از اثری. نبود لباسم های پاره

 .  گرفتم دوش و شدم خارج تخت

 

 را موهایم داشتم و بود تنم هتل لباسی ی حوله

 ، اش دوباره دیدن با.  آمد که کردم می خشک

 ساعت چند جذاب و شیرین خاطرات از موجی

 و آور سکر هجوم یک. آورد هجوم ذهنم به پیش

.  نشست لبانم بر لبخند ناخودآگاه!  ناب

 نیز او. زد لبخند ، لبخندم جواب در ناخودآگاه

 می من که کرد می فکر هایی همان به دقیقا



 تمام.  کردم نگاه را اش پر دستان.  اندیشیدم

 عمر که آخ. بود دستش در چمدانم و وسایل

 بر رخت لبانم از لبخند.  بود کوتاه چه دلخوشیم

 . شد بلند نهادم از آه و بست

 

 نمی بر تو بدون!  ایران گردم نمی بر من!  امیر-

 ! گردم

 

 و گذاشت میز روی را وسایلم.  بست پا با را در

 را دستش دو.  شد تر نزدیک.  در کنار را چمدانم

 . گذاشت بازوهایم روی

 



 که بیرون.  بگیرم دوش رم می!  شو آماده لطفا-

 ؟ باشه.  کنیم می صحبت باهم اومدم

 

 . زدم پس بازوهایم روی از را دستش

 دلم.  امیر ندارم صحبتی هیچ رفتن راجب من-

 از برم اگه من ؟ اینو فهمی می.  زنه می شور

 .  کنم می سکته نگرانی و دلشوره

 

 می را ام لجبازی. کشید موهایش در دستی کالفه

 هیچ بی و برداشت کمد از را حوله.  شناخت

 آورده برایم که هایی لباس.  رفت حمام به حرفی

 امکان!  گشتم نمی بر!  حرص با.  پوشیدم را بود

 می.  کند می مجبورم دانستم می!  نداشت



 هرچه!  بود زورگو او!  بمانم گذارد نمی دانستم

 مثل فکری!  نشاند می کرسی به خواست می

 رفتم می در دستش از باید!  گذشت سرم از برق

 که جایی.  گزیدم می اقامت دیگر جای یک باید. 

 این!  آری.  باشم خبر با او از دورادور بتوانم

 دیگر ، رفتم نمی االن اگر. بود ممکن کار بهترین

 ! بروم در دستش از نمیتوانستم

 

 ساک امیر وسایل میان از.  بود سنگین چمدانم

 و کردم خالی را وسایلش.  کردم پیدا کوچکی

 و مدارک و ضروری وسایل و لباس دست چند

 تمام هرچه سرعت با و گذاشتم ساک در را پول

 . بگریزم دستش از تا شدم خارج اتاق از تر



 

 

* 

 

 امیرعلی

 

 

.  شوم دیوانه بود نزدیک دیدمش اتاقم در وقتی

. باشد شده سرکش اندازه این تا شد نمی باورم

 افتاده راه دنبالم و باشد گفته دروغ شد نمی باورم

 آنهم.  باشد آمده غریب کشور یک به تنهایی و

 های ماموریت ترین خطرناک از یکی وسط



 او عظیمی افراد از یکی نکند اینکه از!  ام زندگی

 من و او بین ربطی ترین کوچک و باشد دیده را

 فکر از.  شدم می دیوانه داشتم باشد کرده پیدا

 روانی بود نزدیک بیفتد خطر به دوباره نکند اینکه

 .  شوم

 

 بزنم آسیب او به خواستم نمی!  خواستم نمی من

 شد نمی کنم دور خود از را او خواستم می هرچه! 

 هم با خشم و دلتنگی اگر وای و!  رفت نمی! 

 دو این به عشق نام به معجونی و شوند ترکیب

 شدت از و بودم خشم از پر!  وای. شود اضافه

 داشتم ، برایش دلتنگی ، عشقش ، خواستنش

 تاب و تب اینهمه شدن تمام از بعد و!  مردم می



 و العاده فوق و نکردنی باور هایی اوج و التهاب و

 تجربه او با رابطه این در که انگیزی شگفت

 حواسم و آمد سرجایش عقلم اینکه از بعد ، کردم

 نهادم از آه ، ام داده انجام که کاری به شد جمع

!  من خدای! ؟ بودم کرده چه او با من!  برخاست

!  بودم نگذاشته بدنش در سالم جای یک

 کرده عمل سادیسمی و روانی مردان همچون

 کنترل توان از!  شدم ناامید خودم از.  بودم

 و!  شدم ناامید ام داری خویشتن از!  خشمم

 حال این در که کردم می شکر را خدا باید چقدر

 نزدم دستبرد هایش دخترانگی به عصبی و خراب

 ! بخشیدم نمی را خودم هیچگاه وگرنه! 

 



 نه!  شکایتی نه!  گفت نمی هیچ!  نگفت هیچ

 بیشتر سکوتش!  چیز هیچ!  حرفی نه!  اعتراضی

 بهم خودم از را حالم بیشتر.  کرد می ام دیوانه

!  کرد می متاسفم خودم برای بیشتر!  زد می

 می پا و دست ناامیدی از عظیمی حجم در وقتی

 توجیه رفتار بخاطر ناراحتی شدت از و زدم

 دوباره اشتیاق دیدن ، شدم می غرق ناپذیرم

.  بود آمده سمتم به باز او. بود کننده دیوانه ، اش

 در ، ام زننده و بد رفتار ، هایم حماقت تمام با

 گرفتن نادیده با و ، عطوفت و مهربانی کمال

 باز ، بود زده سر من از که قبولی غیرقابل کارهای

 سری با!  عاشقانه!  مشتاقانه. بود آمده سمتم به

 !  دیوانگی و شیدایی از پر

 



 بود بار اولین این ، عقدمان زمان از مدتها از بعد

 شروع خودش که.  شد می قدم پیش خودش که

 اتفاق این سکان بیشتر خودش که. بود کننده

.  کرد می رهبری و داشت برعهده را شیرین

 خدای

 

!  بود انگیز شگفت و زیبا چه!  بود ناز چقدر!  ا

 ناشی تمام با!  بود محشر او!  بود عالی چقدر

 جوری!  بود کننده دیوانه ، من برای ، هایش گری

 رفتارهای به دوباره کردنِ فکر با فقط که

 کار به ام مردانه های هورمون تمام اش مشتاقانه

 در را صاحبم بی دلِ ی بیچاره پدر و افتاد می

 شیوه به که بود دختری ترین ناشی پاییز!  میاورد



 می دیوانگی اوج به را من ای حرفه کامال ای

 پارادوکس این از بودم شگفت در من و رساند

 از را قدرت این دانستم می و!  انگیز حیرت

 قدرتمند را او خالصش عشق.  گیرد می عشقش

 این همتای بی و بدیل بی رهبر را او.  کرد می

 ! ساخت می ناب جریانات و اتفاقات

 

 لحظه هر!  پرواز اولین با!  فرستادمش می باید

 خطر معرض در بیشتر ، ماند می اینجا بیشتر که

 به را او دومرتبه توانستم نمی. گرفت می قرار

 باید.  دهم قرار موقعیتی همچین در خودم خاطر

 فرودگاه تا دست به دستبند بود شده!  رفت می



 را اینکار ، کنم هواپیما سوار او خودم و ببرمش

 ! فرستادمش می شده هرقیمتی به اما.  کردم می

 

.  شنیدم را اتاق در صدای که بودم حمام در

 ! کنی نمی را اینکار تو!  نه!  پاییز نه!  من خدای

!  نبود.  پریدم بیرون ازحمام لباس بی و خیس

 حرف دخترِ!  بود مانده باز چمدانش!  بود رفته

 !  لجباز داشتنیِ دوست سرتقِ نکنِ گوش

 

 بدن و تن این روی را لباسم چطور نفهمیدم

 چکه آنها از آب که موهایی با و پوشاندم خیس

 و نکردم معطل.  دویدم بیرون اتاق از کرد می

 ، در نگهبانِ به.  شدم خارج هتل از سریع



 را او بنظرش گفت.  دادم را پاییز مشخصات

 آن به شتابان و داشته دست به ساکی که دیده

 را داده نشان مسیر.  است رفته خیابان طرف

 یک را راه چهار سر تا رو پیاده طول در.  دویدم

 کرده گمش!  دیدمش نمی!  نبود.  دویدم نفس

 را کسی شهر این در که او!  خدایا وای!  بودم

 بالیی اگر… اگر.  بود من تقصیر همش.  نداشت

 را خودم.  بودم اصلی مقصر من میامد سرش

 شد می کم او از مو تار یک اگر!  بخشیدم نمی

 ! بخشیدم نمی را خودم

 

.  کردم می سوال مردم از.  گرداندم می چشم

 گم اگر!  شدم می دیوانه داشتم!  یافتمش نمی



 کرد می اذیتش کسی اگر!  کردم می چه شد می

 ! برگردان من به را پاییزم!  خدایا وای … اگر! 

 

 آبی روسری دخترکی خیابان طرف آن در و دور از

 شالش جلو از اش فرفری طالیی موهای که دیدم

 می و بود هراسان و ، بود زده بیرون سرکشانه

 بود خودش.  شود شهری اتوبوس سوار خواست

 جوری!  خودم فرفریِ مو همان!  خودش خودِ! 

 بود نزدیک که انداختم خیابان وسط را خودم

.  کنم اش گم دوباره ترسیدم می.  کنم تصادف

 خیابان کل ، اتومبیل ی راننده فریاد و بوق صدای

 من دیدن با!  را پاییز همچنین.  کرد من متوجه را

 رسیده راه از تازه اتوبوس سوار تا کرد تند پا



 اتوبوس ی پله روی را پایش و پریدم.  شود

 به را او و گرفتم را بازویش پشت از نگذاشته

 . کشیدم خود سمت

 

 اتوبوس به ناامیدانه و بود ایستاده مقابلم در حاال

 می خود با البد و.  کرد می نگاه رفته دست از

 "رسید می دیرتر ثانیه چند مرد این کاش" گفت

! 

 

 : گفتم درمانده و ناچار

 ؟ کنم چیکار بگو! ؟ پاییز تو با کنم چیکار من-

 



 مصطفی منزل ی مهمانخانه در بعد ساعت یک

 ای چاره تنها و من راه تنها این.  بودیم اولدوز

 و دست مصطفی.  بود گذاشته برایم پاییز که بود

 . دانست می فارسی شکسته پا

 

 زحمت به خیلی.  مصطفی خوام می معذرت-

 هم خانومت از من طرف از.  انداختمت

 هم من و نیست بلد فارسی اون.  کن عذرخواهی

 تشکر ازش باید چطور نمیدونم. دونم نمی ترکی

 . کنم

 

 حرفیه چه این.  داداش نکن دروایسی رو اینقدر-

.  دیگه خورن می مواقع همین درد به دوستا. 



 ناموس مثل ، چشمام مثل.  داداشم نباش نگران

 . کنم می مراقبت خانومت از خودم

 

 ! خیلی.  بخدا مردی خیلی-

 

 . فشردم را اش شانه مردانه و صمیمانه و

 

 امیرعلی؟ کردی قطعی رو قرار امشب-

 

 میریم.  بینمش می بار تو امشب.  کردم قطعی-

 .  توافق برای

 



 اطرافش و بار توی نامحسوس بطور رو ها نیرو-

 که میکروفونی با کافیه فقط.  کنم می مستقر

 یه.  بگیریم ازش خوب آتوی یه وصله بهت

 اون.  برسونه منشاشون سر به رو ما که مدرک

 رو کُش بچه کثافتای کنیم می مارشون و تار وقت

! 

 

 ! امیدوارم!  مصطفی امیدوارم-

 

 بودند گرفته نظر در او برای که اتاقی در پاییز

 وقتی. بود نشسته ای گوشه در مغموم و ساکت

 . کرد نمی نگاهم حتی نشستم کنارش



 چیکار میگی خب!  دختر اینجوری نکن!  پاییز-

 نه.  شی نمی مستقیم صراطی هیچ به! ؟ کنم

 توی تونم می نه ، تهران برگردی کنی می قبول

 ی چاره.  شدم مجبور کن باور.  دارم نگهت هتل

 خیال.  امنه جات اینجا.  نذاشتی برام ای دیگه

 باهم شد تموم ماموریتم اینکه از بعد.  راحته منم

 ؟ باشه.  گردیم برمی

 

 ! غم و ناراحتی از پر نگاهی. کرد نگاهم

 امیر! ؟ تمام ی دوهفته! ؟ واقعا! ؟ بمونم اینجا-

 ؟ فهمی نمی!  نگرانتم!  کنم می دق من

 



 و خشونت و خودم دست از کافی ی اندازه به-

 نمک خدا رو تو.  هستم کفری امروزم زشت رفتار

 می خواهش!  دختر نکن!  پاییز نپاش زخمم به

 بشه بخیر ختم ماموریت این بذار!  بگیر آروم کنم

 این درگیر نهایت بی فکرم من! 

 

 این دونی نمی هنوز تو.  هست ماموریت 

 های فطرت پست این ، آدما این ، ماموریت

 به دستشون اونا پاییز.  خطرناکن چقدر عوضی

 که ای بچه هزاران.  است آلوده بچه هزاران خون

 اگه.  بودن مادراشون و پدر آرزوی و امید نهایت

 باند و بشیم موفق ماموریت این توی بتونیم ما

 به بتونیم حتی شاید ، کنیم منهدم شونو ایرانی



 کل توی که سرمنشاشون و اصل به اینترپل کمک

 پس.  کنیم پیدا دست کنن می فعالیت دنیا

 بی ماموریت این که کن درک کنم می خواهش

 و نکن شخصیش کنم می خواهش!  مهمه نهایت

 اینقدر و نکن نگاه بهش شخصی دید از

 ؟ پاییز باشه!  نکن خودخوری

 

 هرچه دانست می واقع در. نگفت هیچ دیگر

 خود با را او نداشت امکان. ندارد ای فایده بگوید

 نداشت امکان!  بیندازم خطر به را جانش و ببرم

! 

 

*** 



 

 پاییز

 

 

 من و.  برود و بگذارد همانجا مرا شد نمی باورم

 عصبی و کالفه آنقدر!  نباشد بند جا هیچ به دستم

 را او تا رفت می امشب.  نداشت حد که بودم

 و خطر پر ماموریت قالب در را زن همان.  ببیند

 می خطر دل به هم ، امشب.  کند زیارت مهمشان

 آن هم ، نشست می مهم ی معامله آن پای و زد

 می تماشا به را هایش دلبرانگی تمام و زن

 جایش از داشت قلبم!  توانستم نمی!  نشست

!  شد می پاره و تکه داشت قلبم!  شد می کنده



 همسرش که کند تحمل تواند می زن کدام آخر

 دیگری زن خراب افکار و دستان میان در اینگونه

 ؟ باشد

 

 نیم و هفت ساعت. شد می منفجر داشت مغزم

 نزدیک و دقیقه هر گذشت با من و بود شب

 داشتم ها دیوانه مثل ، هشت ساعت به شدن

 برایم مصطفی همسر.  پیمودم می را اتاق طول

 صبح از.  بزنم لب توانستم نمی. بود آورده شام

 نخورده چیز هیچ بودم شده هواپیما سوار که زود

 و غش فرصت اما.  کردم می ضعف داشتم.  بودم

 ، رساندم می امیر به را خودم باید!  نبود ضعف

 من.  مردم می استرس و اضطراب از که وگرنه



 و بنشینم ای گوشه که بودم نیامده راه اینهمه

 داشتم را لعنتی بار آن آدرس.  بکشم را انتظارش

.  همانجاست دیدارشان محل بودم مطمئن و. 

 می قوت وجودم در بیشتر هرلحظه که فکری باید

 .  کردم می عملی را گرفت

 

 به و شدم خارج اتاق از و کردم عوض را لباسم

 می و هست گرفته حالم که گفتم مصطفی همسر

 با.  گردم برمی زود و بخورم هوا کمی خواهم

 پایم که بود سپرده او به مصطفی. کرد قبول اکراه

 و مغموم ی قیافه اما.  نگذارم بیرون خانه از را

 اشاره با. بود سوزانده را دلش پریشانم و ناراحت

 و نشوم دور خیلی که فهماند من به سختی به و



 سرم.  برگردم زود و بزنم چرخی اطراف همین در

 شدم خارج خانه از و دادم تکان تایید نشان به را

 و دویدم اصلی خیابان سمت به سرعت به. 

 به و دادم راننده به را بار آدرس.  گرفتم تاکسی

 .  افتادیم راه به نظر مورد مقصد سمت

 

 در ام دستی کوچک کیف ، شدم وارد وقتی

 مثل پوششم بودم کرده سعی. لرزید می دستانم

 و شال.  نیایم چشم توی زیاد تا باشد خودشان

. بود شلوغ خیلی.  بودم پوشیده همرنگ لباسی

 صدای و رقصیدند می و لولیدند می هم در همه

 قسمت در. بود شده پخش فضا در موسیقی بلند

 نشستم و کردم انتخاب را ای گوشه ، بار نشیمن



 می غش درد معده و ضعف شدت از داشتم. 

 مبل و ها صندلی تمام روی چشمم حاال و.  کردم

 را شوهرم تا چرخید می نشیمن قسمت های

 نشسته نیال کنار.  یافتم را او راحتی به و.  بیابم

 حضور جمعشان در نیز دیگر مرد چند و بود

 کم و بود امیرعلی به چسبیده کامال نیال.  داشتند

 نیم به لباسش ی پارچه!  رود فرو او در بود مانده

 باالتنه از نیمی که ای دکلته.  رسید نمی هم متر

.  بود ریخته بیرون را اش برهنه و فرم خوش ی

 که را تراشش خوش و برهنه ران باالی از پاهای

 امیرعلی پاهای به و بود انداخته هم روی

.  کشید می امیر پاهای به مدام ، بود چسبانده

 به بیشتر را خود و خورد می وول جایش در مدام

 زن این زد می مستانه های خنده و چسباند می او



 بی های عشوه و بود دستش در ای پیاله!  هرزه

 داد می قرار هدف مورد را امیرعلی مدام نهایتش

 اشک.  شد می کنده جایش از داشت قلبم! 

 امیر!  باریدن ی آماده و بود جمع هایم پلک پشت

 و دست و بود نشسته باز بود ممکن که جایی تا

 دستیابی تا بود داده فاصله بدنش از را پاهایش

 آرنجش دو.  برساند حداقل به را خودش به نیال

 زنجیر هم در را انگشتانش و بود زانوهایش روی

.  بود متمایل مرد چند آن سمت به و بود کرده

 از اینکه بدون نیال و زد می حرف آنها با داشت

 چشمانی با ، بکشد خجالت مردان آن حضور

 را دستش و نگریست می را امیر هیز و حریص

 فشار اندکی و گذاشت می پهلوهایش یا و پا روی

 جلب را توجهش خواست می که گاهی.  داد می



 پایین تا و کشید می اش سینه روی دستی کند

 زنش که من که کرد می کارهایی. داد می ادامه

 خون دلم.  دهم انجام کشیدم می خجالت بودم

 بودم دنیا اتفاق ترین سخت شاهد. کرد می گریه

 می لبخند برویش گاهی کارهایش برابر در امیر. 

 با امیر ، شد می رد چهارچوب از هروقت و زد

 می دیگری سمت به را دستش آرام ، لبخندی

 کش لبی او و.  گفت می چیزی گوشش در و برد

 می آرام دقیقه چند و. کرد می ناز و آورد می

 می درازی دست اول مثل دوباره باز و.  گرفت

 مقابل در چطور دانم نمی. کرد

 

 ! کشید نمی خجالت مردان آن



 

.  رفتند و شدند بلند مرد دوسه آن بعد دقیقه چند

 رفتن به حواسش امیر که لحظه همین در درست

 ، کرد می دنبال را آنها ی رفته مسیر و بود آنها

 از عمیقی کام و کشید سمتش به را خود نیال

 را خود کمی و خورد جا امیر.  گرفت امیر گردن

 خوانی لب و خندید برویش بعد اما.  کشید عقب

 : گفت که کردم

 ! میاد عظیمی االن!  نکن!  نیال نه اینجا-

 

 کشید امیر ی سینه ی قفسه روی را دستش نیال

 آن.  کرد باز آرام را اش دوم و اول ی دکمه و

.  بود داغ حسابی او و بود کرده را خود کار ها پیک



 همراه این ، اشک.  ایستاد می داشت قلبم

 دلم.  بود یافته ام گونه روی را خود راه همیشگی

 توانستم نمی کاری هیچ دقیقا.  گریست می خون

 درد به قلبم!  کردن تماشا جز!  غلطی هیچ.  بکنم

 من و!  بود قهر من با ام غیرتی خودِ.  بود آمده

 بکنم توانستم نمی کاری هیچ ناموسم حفظ برای

! 

 

 به!  بگیرد کام امیرعلی از خواست می نیال

 و ریختن عشوه شکل هر با!  شده هرقیمتی

 می جذابش اندام کشیدن رخ به و لوندی

 اما!  ببوسد را او و بگیرد کام امیرعلی از خواست

 می فاصله او از شوخی و خنده با!  داد نمی پا امیر



 و جذاب های خنده این با بدجور اما و!  گرفت

 .  برد می را نیال دل شیرین

 

 از بعد! ؟ کند چه خواست می را امشب من مردِ

! ؟ کرد می رها را او نیال دیگر!  معامله این اتمام

!  کرد نمی رها را او هرزه ریزِ عشوه ی کنه این

 ! کرد نمی
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 را خود کار پیاله چند آن.  بود شده مست نیال

.  داشت برنمی امیر سر از دست حاال.  بود کرده

 می را او و بود برده فرو امیر گردن در را سرش

 بازوهایش امیر.  بوسید می هم شاید یا و.  بویید

 خودش سرجای عقب به را او و گرفت را

 عصبی اینبار که کردم لبخوانی دوباره و برگرداند

 : گفت تر

 

 ! نه االن نیال-

 

 یقه در را دستش.  زد ای مستانه ی خنده اما نیال

 اش سینه سطح نوازش مشغول و برد فرو امیر ی



 ام گریه صدای اما و بود دار صدا ام گریه.  شد

 دومرتبه امیر. بود شده گم بار موسیقی صدای در

 ، زن این اما.  کشید عقب و زد پس را دستش

 ناچار و کالفه امیر.  بود حرفها این از تر پررو

 به چشمش...  ناگهان و کشید موهایش در دستی

 روی را دنیا انگار!  افتاد بیچاره و گریان من

 … شد نمی باورش.  کردند خراب سرش

 از داشت نیال.  ببیند آنجا مرا شد نمی باورش

 و کرد می استفاده سوء امیر سکوت و سکون

 و نیال به حواسش دیگر او و کرد می پیشروی

 و من پی حواسش تمام!  نبود هایش پیشروی

.  کرد باز هم را سوم ی دکمه نیال. بود هایم اشک

 یکی روی ، امیر به رو و شد بلند سرجایش از بعد

.  برد فرو گریبانش در سر و نشست پاهایش از



 از بیشتر تا بودم گذاشته دهانم روی را دستم من

 مبهوت و مات امیر. نشود بلند هایم ضجه این

 در سر و امیر پای روی نیال و کرد می نگاهم

.  گرفت می کام ، امیر گردن و سینه و گریبان

 دادم تکان را سرم کردم می نگاهش که همانطور

 تو!  امیر نامردی خیلی!  نامردی خیلی" یعنی که. 

!  کنی می خیانت من به من چشمان جلو داری

 حسرت در و هستم مقابلت در و هستم تو زن من

 کام ی اجازه دیگری به اینگونه تو و هستم ات

 "!  دهی می را خودت از گرفتن

 

 اشاره کسی به عصبی که دیدم را امیر لحظه یک

 باریک کمر طرف دو بعد.  داد نشانش مرا و کرد



 و کند خود روی از را او عصبی و گرفت را نیال

 و زد صدایم کسی.  کرد پرتش سرجایش تقریبا

 مصطفی!  صدا سمت به شد پرت امیر از حواسم

 : گفت عصبی و ناباورانه و نشست کنارم. بود

 

 به من کنین؟ می چیکار اینجا!  من خدای-

 خونه از چطور.  بودم کرده اکید سوارش قدسیه

 ؟ بیرون اومدین

 

 . بزنم حرف توانستم نمی گریه شدت از من و

 

 آدمای از پره بار این خطرناکه؟ چقدر دونین می-

.  بفهمن امیرعلی به رو تو ربط کافیه. عظیمی



 … تو و میره لو اون.  خطرین در تون هردو

.  امیرعلی پیش کردین شرمنده منو!  من خدای

!  قدسیه تو دست از وای.  بودم داده قول بهش

 ! بهتر سریعتر هرچه.  بیرون بریم شین بلند

 

 . ذارم نمی تنها رو امیر من.  نمیام من!   نه-

 

 : گفت و کشید ناچاری سر از آهی

 

.  خطرناکه اینجا میگم دارم!  من خواهر ببین-

 تو.  کنم می خواهش. دخترم کن گوش حرفمو

 میدونی بدی؟ قرار خطر توی شوهرتو خوای می

 که آدمایی ؟ بزنه کله و سر خواد می آدمایی چه با



 جون حفظ بخاطر.  ندارن رحمی ترین کوچک

 ! بیا بامن شده که هم شوهرت

 

 بود تالش در هنوز نیال.  نگریستم را امیرعلی

 می مارا نامحسوس او و او تصاحب برای

 همراه که کرد می اشاره عصبی و نگریست

 پاک را اشکهایم دست پشت با.  بروم مصطفی

 : گفتم و کردم

 

.  وایمیستم در دم!  نمیام خونه اما!  میام!  باشه-

 جایی خورم می قسم.  مونم می ماشینتون تو

 ! بمونم بذارین فقط.  کنم نمی کاری و رم نمی

 



 : گفت و کشید ای کالفه پوف

 زود لطفا.  بریم بلندشین حاال!  باشه!  باشه-

 ! باشین

 

 راحت خیالش حاال که امیری به را نگاه آخرین

 ، مصطفی با ام همراهی و شدن بلند از بود شده

 دلبری و او از را خونم ی دوکاسه چشم و انداختم

 به مرا.  شدیم خارج بار از.  گرفتم نیال های

 طرف آن و بود کاروان شبیه بیشتر که اتومبیلی

 با من و کرد باز را در. برد بود شده پارک خیابان

 اقسام و انواع با کوچک کنترل اتاق یک

 دو.  روبروشدم کاروان این در شنود دستگاههای

!  امیرعلی کردن شنود مشغول و بودند داخل نفر



 به.  داشتند تسلط فارسی زبان به یعنی این

 دو آن به شوم متوجه هم من که جوری فارسی

 : گفت

 

 همسر.  هستن خانوم پاییز ایشون ها بچه-

 پیش همینجا امشب ماموریتِ پایان تا!  امیرعلی

 اتومبیل از باشید مراقب فقط.  مونن می شما

 . بشن شناسایی ممکنه که نشن خارج

 

 جون فقط!  مصطفی داداش تخت خیالت-

 یه ببرتشون برسون امیرعلی به جوری یه داداش

 و بلنده خیلی موسیقی صدای.  تر خلوت جای

 . کرد شنود خوب نمیشه



 

 اتاق اون از یکی تو برن اومد که عظیمی احتماال-

 ! پشتی های

 

 بودم وال و هول در همچنان من و گذشت ساعتی

 من برای شد می پخش کاروان در که صدایی. 

 آن اما ، نبود واضح نداشتم شنود در تخصصی که

 و شدند می متوجه چیزهایی گویا نفر دو

 تماس میان این در و.  کردند می هایی یادداشت

 صدای اوقات گاهی.  گرفتند می مرکز با هایی

 سرکه و سیر مثل دلم.  شنیدم می را نیال و امیر

 برای!  امیر جان بودن خطر در برای.  جوشید می

!  باشد داشته نیال با بود مجبور که رفتارهایی



 که برود پیش حدی تا امیر داشت امکان یعنی

 مرا فکرش حتی! ؟ کند خیانت من به شود مجبور

 ! کشت می

 

 دو آن

 

 شده من خراب روحیه و منقلب حال متوجه که 

 می و دهند دلداری من به داشتند سعی ، بودند

 و رود می پیش آمیز موفقیت دارد ماموریت گفتند

 . نیست نگرانی جای

 

 اینکه بر مبنی داشتند تماسی مصطفی سوی از

 کمتر صداها و سر.  است رسیده سر عظیمی



 گفتگو به شروع ای بسته اتاق در گویا و بود شده

 من برای صداها حاال.  بودند کرده معامله برای

 گویا که مرد آن با داشت امیر.  بود تر واضح

 ایران بخصوص و خاورمیانه در باند این رئیس

 .  برسند توافق به مبلغی سر تا کرد می گفتگو بود

 

  هستیم سرقولمون ما!  عظیمی آقای ببینید-

 حسن ، توجه قابل پرداخت پیش اون با هم قبال

 خریداریم فقط ما.  کردیم ثابت شما به رو نیتمون

 حاشیه مسائل وارد خوام نمی من!  کننده توزیع و

 می فکر من.  بشم شما گروه مشکالت و ای

 خودتون شما اینکه گویا ، شمایید من طرف کردم

 . هستید نشانده دست و مهره هم



 

 خودم طرف از من اگه!   جوون کن گوش-

 کاره که نیست معنی این به گیرم نمی تصمیمی

 ما برای شما با معامله چون بلکه.  نیستم ای

 آب به بیگدار خوام نمی ، داره زیادی سودآوری

 . بزنم

 

 رو من مالقات ترتیب پس!  باشه!  خب خیلی-

 براش رو اهدافم خودم تا.  بدین نیکالس با

 ما با معامله که بقبولونم اون به و کنم تشریح

 داره بیشتری سودآوری براش رقبا باقی به نسبت

 شما از ما اگه.  نیست یکبار بحث که البته و

 خواهد ادامه بستون بده این ، باشیم راضی



 ما که دونین می خوب عظیمی آقای.  داشت

 به و.  داریم کشورها تمام توی زیادی رابطین

 با رو گرفته تحویل ی محموله تونیم می سرعت

 فکر بهرحال.  برسونیم فروش به قیمت باالترین

 گویای خود خودی به پرداخت پیش اون کنم می

 . باشه چیز همه

 

 با و.  کردم می تهی قالب داشتم!  من خدای

 از تحسین.  سپردم می گوش ترس و تحسین

 بزرگترین از یکی با داشت اینکه با امیرعلی اینکه

 ای ذره ، اما کرد می مذاکره قاچاقچی باندهای

 ترس صدایش در ای ذره.  لرزید نمی صدایش

 و جدیت و بود تحکم بود هرچه.  نداشت وجود



 ماهیت به مرد آن نکند اینکه از ترس و!  اقتدار

 لو نقشه و بشناسد را او نکند!  ببرد پی امیرعلی

 شدت به امیرعلی جان شود اینگونه اگر که برود

 ! افتد می خطر به

 

!  باشه.  هستی ای جربزه با پسر.  اومد خوشم-

.   دم می رو نیکالس با مالقات یه ترتیب من

.  باشه داشته ترکیه به سفر یه قراره نیکالس

 برات اون با رو دیداری آینده ی هفته ظرف

 .  دم می ترتیب

 

 بین رابطین با.  عظیمی آقای دارم عجله من-

 قول همشون به و کردم صحبت خودم المللی



 اونها.  دادم محموله ارسال برای رو هفته همین

 انجام هفته همین برای رو ها هماهنگی تمام هم

 این که کنم درخواست ازتون خوام می.  دادن

 . بندازین جلو رو دیدار

 

 ما بهرحال!  گه می چی نیکالس ببینم.  باشه-

 به دست و خوب مشتری همچین خوایم نمی

 . بدیم دست از رو نقدی

 

 حرف روی من پس.  دارید لطف.  آقا ممنونم-

 ! کنم می حساب شما

 



 من های برنامه مدیر با!  ببینم راستی!  عالیه-

 طناز و خوشگل نیالی ؟ شدی آشنا ایران توی

 ! من

 

 تکه هر و شد می تکه تکه!  وجودم!  روحم!  قلبم

 ! تکه هزار اش

 

 این دونم نمی.  بحالتون خوش!  شدم آشنا!  بله-

 ! کنین می پیدا کجا از رو خوشگال

 

 حجم تمام نیال ی دلبرانه ی خنده صدای و

 نفر دو آن از یکی. کرد پر را صدا ی کننده پخش



 روی از را صدا خواست و انداخت نگاهی من به

 . بردارد اسپیکر

 

 . نکنین اینکارو لطفا.  کنم می خواهش!  نه-

 

 کرد جدا دکمه روی از را دستش شک و تردید با

.  شد می پخش کاروان اتاقک در همچنان صدا و

 : گفت عظیمی

 

 پسر که بینم می و اومده خوشم ازت خیلی چون-

.  کنم می تو تقدیم اونو امشب ، هستی باجنمی

 مردونه!  پسر کن تجربه رو بهشت نیال با امشب

 ! نظیره بی و محشر تخت توی اون!  بگم بهت



 

 صدای آن پی در و عظیمی ی قهقهه صدای و

 و نیال ی مستانه ی خنده و امیر بلند ی خنده

 آن!  کرد پر را اتاق فضای ، من های گریه صدای

 نگریستند می مرا دستپاچگی و دلسوزی چه با دو

 نمی!  خواستم می را امیرم تابانه بی چه ، من و

!  شدم می خفه داشتم!  کنم تحمل توانستم

 هایم اشک بارش وجود با حتی لعنتی بغض

. کرد می ام خفه داشت و بود خود جای سر بازهم

 برای اصال. بود سخت برایم کشیدن نفس حتی

 بود قرار وقتی ؛ بکشم نفس خواستم می چه

 ! بگیرد آرام دیگری کس کنار ، نفسم امشب

 



 چه نمیدانستند حاال و بودند دستپاچه مرد دو آن

 و بود شده پراکنده صدا.  سازند آرام مرا تا کنند

 لحظه همین در. شد می متفرق جمع گویا

 ببیند مرا اینکه از قبل و شد کاروان وارد مصطفی

 : گفت

 

 می تعقیب رو عظیمی دارن ها بچه از گروه دو-

 دیم می احتمال امشبش حرفهای با.  کنن

 ریم می ما. باشه ترکیه هم االن همین نیکالس

 تا فرصته بهترین امشب.  نیال و امیرعلی دنبال

 اطالعات چموش دلبرِ این زبون زیر از امیرعلی

 . بکشه بیرون رو اصلی

 



 و خرابم روحی اوضاع و من متوجه ناگهان و

 ! شد روانم های اشک

 !  من خدای وای … ؟ شده چی!  خانوم پاییز-

 

 شنیده را مکالمه تمام شد خبردار شصتش تازه

 دهد دلداری مرا باید چطور دانست نمی حاال و ام

.  کرد حرکت به شروع کاروان.  نشست کنارم.  

 ع نفس مصطفی

 

 : گفت و برد فرو را دهانش آب.  کشید میقی

 



 بزرگی خیلی کار داره امیرعلی!  من خواهر ببین-

 از زیادی کودکان نجات راه در داره اون.  میکنه

 یک ماموریت این.  کنه می تالش دنیا سراسر

 ما با هم اینترپل پلیس حتی!  المللیه بین ماموریت

 ازت درخواستی یه خوام می.  همکاریه درحال

 یک عنوان به تو برای دونم می!  دونم می.  بکنم

 به من دید از میکنم خواهش ، اما سخته زن

 های گریه و ها ضجه صدای لطفا.  کن نگاه قضیه

 باند این توسط هاشون بچه که مادرایی پدرو

 خاطر به رو شدن کشته بعد و دزدیده خالفکار

 های هدف به رسیدن برای اوقات گاهی.  بیار

 پس.  کنیم فدا رو تر کوچک چیزای باید ما بزرگ

 امشب و.  کن درک رو امیرعلی کنم می خواهش



 همچین کن فراموش!  کن پاک حافظت از کال رو

 ! افتاده اتفاقی ، امشب و بوده چیزی

 

 چیزهای! ؟ گفت می چه! ؟ مرد این گفت می چه

! ؟ بود کوچک ناموسم کردن فدا! ؟ تر کوچک

! ؟ بود کوچک زن آن با امیر بودنِ صبح تا امشب

 همچین در همسرم و بودم مرد یک من اگر

 را حرفها این او بازهم ؛ گرفت می قرار موقعیتی

 جای اگر! ؟ کرد می دعوت آرامش به مرا و زد می

 حین در االن من و شد می عوض امیرعلی و من

 شدم می کاری همچین به مجبور ماموریت انجام

 بخدا! ؟ بخشید می مرا عمر آخر تا علی امیر ؛

 او!  بخشید نمی هرگز!  بخشید نمی که قسم



 ته و سر بی حرفهای و عکس تعدادی بخاطر

 خیلی ، من ترسِ روی از کاریِ پنهان و ماهان

 آن!  دهد طالقم خواست و گذشت من از راحت

! ؟ کنم فراموش را امشب گفت می مرد این وقت

 و ترکید می داشت مغزم!  من خدای وای

 بیشتر که نبود روحم تسکین تنها نه حرفهایش

 ! شد بیشتر گریستنم شدت و!  سوزاند را قلبم

 

 حتی و بروند امیرعلی دنبال به بودند ناچار ها آن

 صدای.  بگذارند پخش دستگاه روی را صدایش

 تایید و دختر آن های بازی لوس!  هایشان خنده

 ی مستانه و خمار صدای!  امیرعلی های کردن

 !! شوهرم تر کننده دیوانه و تر آرام صدای و نیال



 

 نمی ؟ شد می چه اتفاق ازاین بعد دانستم نمی

 دانستم نمی ؟ ماند می باقی من از چه دانستم

 دانستم نمی!  نه یا شدم می سابق پاییز آن من

 این اما!  نه یا بمانم زنده خواستم می اصال دیگر

 بدترین به امشب روحم که دانستم می خوب را

 ! مرد می ممکن شکل

 

 آمد می تعارفاتشان صدای و بودند رسیده هتل به

 : گفت می نیال. 

 

 ! بزرگتره اونجا ، من اتاق بریم-

 



 راحت اتاقم تو من!  من اتاق بریم.  عزیزم نه-

 .  ترم

 

 .  بخوای تو هرچی.  جوونم باشه-

 

 ! اتاق در شدن بسته و باز و در بوق صدای و

 

 ؟ نیال کنیم باز شامپاین یه قبلش موافقی-

 

 ! عشقم بهتر ازاین چی-

 

 : گفت دو آن به رو مصطفی



 می مستش اول احتماال.  کنه می شروع داره-

 بخوابونه آتیششو اینکه از قبل بعد و کنه

 ها بچه باشه حواستون.  پرسه می ازش سواالشو

 باید صداها تک تک.  کنید چک رو دستگاهها. 

 ! بشه ضبط

 

 بود شده خمارتر و تر مست نیال صدای بعد کمی

 : گفت می و

 کن صبر!  خودم رو ریختم رو شامپاین!  وای ای-

 با منو امشب!   نشد هم بد البته!  دربیارم لباسامو

 ! میخوری شامپاین طعم

 



 خوشمزه خیلی!  شامپاین طعم با نیال!  اوووم-

 . است

 

.  انداخت من به نگران نگاهی مصطفی

. بود خطرناک.  کند پیاده مرا آنجا نمیتوانست

 با من و. دارد نگهم اتاقک همان در بود مجبور

 گوشه به بودند روان صدا بی حاال که اشکهایی

 مرگ به دادم می گوش و بودم زده زل ای

 ! باورهایم

 

 عظیمی مطمئنم.  مشغوله فکرم من!  نیال ببینم-

 ترکیه االنم همین نیکالس  و گفت می دروغ

 ! است



 

 : گفت  مستانه و کرد ای خنده

 اون!  من عشق کردی فکر چی پس-

 می فکر عظیمی!  نگفتن من به البته.  همینجاست

 اون چیزِ همه از من ولی.  خبرم بی من کنه

 . دارم خبر کثافت

 

 خبر چی از دیگه!  خوشگلم عروسک به آفرین-

 ؟ داری

 

 دخترای چه و بنده آخور کدوم به سرش اینکه-

 ! داره نظر زیر رو ورگلی ترگل



 

 : گفت و کرد نیال نثار فحشی مصطفی

 ! زنیکه بزن رو اصلی حرف-

 

 . امیرآمد صدای

 چکارا دیگه!  ناکس شیطون عظیمی!  اووووم-

 ؟ کنه می

 

 شکمم و تن رو که شامپاینی این!  شاهین-

 خوشگل انگشتای با خوای نمی رو ریختم

 یه منو نمیخوای اصال! ؟ کنی پخش مردونت

 خودت هالک منو چقدر! ؟ بدی شامپاین با ماساژ



 جذاب زنم می له له برات دارم!  پسر کنی می

 ! من

 

 ؟ بهم نگفتی!  خانوم خوشگل بخواه جون تو-

 ناکس؟ این کنه می چیکار دیگه

 

 وقتی بود شده تر کشیده و خمارتر باز نیال صدای

 : گفت که

 به عوضی یه!  شاهین دونی نمی که ناکسیه یه-

 هیچی از من کنه می فکر اون!  معناست تمام

 تمام من ولی.  ام هالو من میکنه فکر.  ندارم خبر

 پیش رو همه.  کردم جمع مستنداتشو و مدارک

 برم می خودم با رم می هرجا و داشتم نگه خودم



 بین مدیرای تمام و نیکالس و اون که مدارکی. 

 منو.  زنه می گرم زمین به رو باند این المللی

 کردم جمع مدارکو این.  عوضی گرفته کم دست

 و کت پول یه و بدم نشون بهش وقتش به تا

 من.  کنم گور و گم خودمو و بگیرم ازش کلفت

 ؟ کنیم فرار باهم میای!  شاهین.  متنفرم ازش

!  میشی عاشقم هم تو مطمئنم!  عاشقتم من

 ! بیام تو با و بذارم جا موقعیتمو تمام حاضرم

 

 مد اون … مدارک اون-

 

 ! نرسه بهش دستش وقت یه!  نیال کجاست ارک

 



 دارم می نگه کیف یه توی رو اونا.  رسه نمی نه-

 جاسازی اونو.  برم می میرم هرجا خودم همراه و

 مامورای حتی که جوری چمدونم تو کردم

 بیا!  شاهین.  بدن تشخیصش تونن نمی فرودگاه

 می بدجور امشب!  خوامت می!  عشقم تر نزدیک

 ! خوامت

 

 ! کنارت!  دلت تنگ!  عزیزم همینجام-

 

 نمی!  تو داری ناز چقدر.  بکش دراز کنارم بیا-

 ؟ دارم هوستو چقدر امشب فهمی

 



 ترسم می ؟ نیال کجاست االن مدارک اون-

 اتاقته تو.  بیفته خطر به جونت بعد و کنه پیداش

 ؟

 

 تو فدای!  جووونم ای!  اتاقمه تو.   جونم آره-

.  نمیشه هیچی.  نباش نگران.  نگرانی که بشم

 ! کردم داغ بدجور که بیا.  عشقم بیا

 

 ی پیاله یه ، در پشت بذارم کارتو کن صبر-

.  باال بزنیم امشبمون بسالمتی تا بریزم هم دیگه

 . هستم بخوای که هرجور صبح تا بعد

 

 : گفت مصطفی



 خواد می!  نیالست اتاق کارت منظورش-

 مدارک اون به باید.  رفتم من.  در پشت بذارتش

.  باشه حواستون ها بچه.  کنیم پیدا دست

 ته از رو شون ریشه بتونه مدارک این امیدوارم

 ! بزنه

 

 تمام.  لرزید می تنم تمام.  شد پیاده کاروان از و

 وای.  بود شده شروع شان رویایی شب!  قلبم

 من با توانستی چطور تو!  توانستی چطور!  امیر

 چه تدریجی مرگ این با من حاال!  بکنی را اینکار

 !؟ کنم

 



 کیف به کردن پیدا دست از بعد مصطفی شب آن

 به و کرد خارج کاروان از مرا سرعت به مدارک

 صبح تا بود خواسته خانمش از.  برد شان ی خانه

.  گفتم می هذیان و داشتم تب.  باشد سرم باالی

 قرص با.  شدم می تلف داشتم. نبود خوب حالم

 شدم بیدار وقتی و رفتم خواب به آور خواب

 می را امانم داشت درد چشم و درد بدن ، سردرد

 همسر که بود صبح هشت حدود ساعت.  برید

.  داد بخوردم صبحانه لقمه چند بزور مصطفی

 همسرش از چقدر.  بیچاره زن بود نگرانم چقدر

 اجازه من به اینکه بخاطر بود شنیده وتشر  توپ

 حالم آنقدر من و.  بیایم بیرون ازخانه بود داده

 عذرخواهی او از توانستم نمی حتی که نبود خوش



 اتاق ی گوشه آمد سراغم به مصطفی وقتی.  کنم

 . بودم گرفته بغل غم زانوی و بودم شده مچاله

 

 بهتری؟!  آبجی-

 

 . نشست کنارم.  نگفتم هیچ

 به.  باشم مواظبت دادم قول امیرعلی به من-

 بدمت و ایران ببرمت میخوام خودم خاطر همین

 . برگرده امیرعلی که زمانی تا خانوادت تحویل

 

 : کردم نگاهش هراسان



 حالش!  خدایا وای … نکنه نمیاد؟ امیر!  امیر-

 خوبه؟

 

 زمان االن.  بیاد تونه نمی فقط!  خوبه!  خوبه-

 به توجهی جلب هیچ بدون دیشب ما.  حساسیه

 مدارک صبح تا دیشب.  کردیم پیدا دست مدارک

 و کردیم اسکن اشو همه و کردیم بررسی رو

 رو خدا.  نکنه شک نیال تا سرجاش برگردوندیم

 قابل مدارک.  شد دستگیرمون خوبی چیزای شکر

 مرتیکه اون جای باید فقط.  هست قبولی

 نمیتونه هنوز امیر.  کنیم پیدا هم رو نیکالس

 ! برگرده

 



 صبح تا دیشب یعنی… اونه با … هنوز پس-

 پیش مونده … یعنی … اتاقش برنگشته نیال

 … امیر

 

 و حالی بی و ضعف. کرد می ام خفه داشت بغض

 به امیدی هیچ. بود آورده در پا از مرا رمقی بی

 ! هیچی.  نداشتم زندگی

 

 خودتو داری که بخدا.  نکن اذیت خودتو اینقدر-

 بلیط.   شو بلند حاالم.  خواهرم میدی کشتن به

 ! داریم پرواز دیگه دوساعت.  گرفتم

 



 راه به مصطفی دنیال به متحرک ای مرده همچون

.  نداشت ای فایده چه دیگر ماندنم.  بودم افتاده

 به مرا مصطفی.  ماندم می حال و حس کدام با

 بروم پدرم ی خانه به نخواستم.  رساند تهران

 را داغانم و درب احوال و حال علتِ توضیح توان.

 اینها الاقل.  رفتم پدرش ی خانه به.  نداشتم

 به کار کمتر و پرسیدند می سوال من از کمتر

 به بعدی پرواز با فورا مصطفی.  داشتند کارم

 از کردند می فکر امیر خانواده.  بازگشت ترکیه

 و ناراحت آنقدر و ام بازگشته پدرم ی خانه

 گفته.  نکردند جوابم و سوال که بودم مغموم

 و احوالم مریض کمی و هستم خسته خیلی بودم

 جان خانم.  کنم استراحت روزی چند خواهم می

 او از. کرد می مراقبت من از چشمانش مثل



 حال ، گرفت تماس او با مادرم اگر بودم خواسته

 نکند نگرانش خودی بی و نگوید او به را احوالم و

 گفتند می.  بودند نگرانم اقا حاج و جان خانم. 

 ناخوش که حاال و هستم پسرشان امانت من

.  بدهند چه را امیر جواب دانند نمی احوالم

 .    بود بسته نقش لبانم روی پوزخندی

 "!! ؟ امیر امانت "
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#۱۶۷ 

 



 مرگش چه احمق ی وامانده قلب این دانم نمی

.  بود تنگ برایش دلم ، عصبانیتم تمام با که بود

 خدا از هرروز و هرشب و.  بودم نگرانش دل و

 روز چند این در آنقدر.  برگردد سالم خواستم می

 خشک اشکم ی چشمه دیگر که بودم کرده گریه

.  بود نگرفته تماس من با یکبار حتی.  بود شده

 و بود زده زنگ جان خانم به که شنیدم چندبار اما

 به خواست نمی دانستم می. بود احوالم جویای

 بداند ملزم را خود خواست نمی.  بزند زنگ من

 می.  دهد توضیح برایم را رفتارش و کار که

 می که ما"گفت می کردم می گله اگر دانستم

 پس ؛ بگیریم طالق و شویم جدا هم از خواهیم

 او. "هست معنی بی ها حساسیت و ها رفتار این

 عادی را ماجرا این که کرد می را اش سعی تمام



 بخت و دلتنگ و دیوانه ، من اما.  دهد جلوه

 کنار قضیه این با توانستم نمی که بودم برگشته

 ! بیایم

 

 همچون من بر که ای هفته سه گذشت از بعد

 برگشت خبر بی روز یک ، گذشت سوزان جهنمی

 سرم شبانه های خوابی بی و سردرد زور از من! 

 مسکن داشتم و بودم بسته دستمال با محکم را

 ی آشپزخانه از خوران تلو تلو.  خوردم می

 صدای که گشتم می بر اتاقم سمت به کوچکمان

 با.   شنیدم را خودمان ی طبقه در شدن باز

 و مات.  بست را در و شد وارد بزرگش چمدان

.  شد نمی باورم.  کردم می نگاهش مبهوت



 سالم که شکر را خدا!  بود برگشته.  بود خودش

 ! بود

 

 از بود برده ماتم و بودم ایستاده همانطور من

 موهای و ژولیده سرتاپای به او و دیدنش

 و رنگ بی صورت و بسته دستمال و پریشان

 خود به آن یک. کرد می نگاه تعجب با روحم

 به و گفتم آمدی خوش و کردم سالم آرام.  آمدم

 نه انگار.  بستم را در.  افتادم راه به اتاق سمت

 شدت از مدت این در اشکم ی چشمه که انگار

 بود افتاده گود چشمانم و بود شده خشک باریدن

 اول روز مثل باز!  آمد می در کاسه از داشت و



 ترین نزدیک حاال که هایی اشک گشتند جاری

 .  بودند من دوستان

 

 آمد می سالن حمام شرشردوش صدای بعد کمی

 شدن باز صدای بعد.  گرفت می دوش داشت. 

 مرگم چه!  من خدای. شدنش خارج و حمام در

 می دقت کارهایش ذره ذره به داشتم.  بود شده

 توضیح برایم و بیاید بودم منتظر ؟ چه که کردم

 بین اتفاقی هیچ شب آن بگوید مثال و بیاید ؟ دهد

 می خجالت خودم از که بخدا ؟ نیفتاد ها آن

 داشتم امیدی کورسوی دلم ته هنوز وقتی کشیدم

 آن بین اتفاقی هیچ شب آن که اطمینان این به

 که دیگری های شب همچنین و.  است نیفتاده ها



 کی!  احمق دختر ای!  بودند کرده سپری هم با

 ! شوی عاقل خواهی می

 

 دست حاال. آمد اتاقم در به ای تقه صدای ناگهان

 طبق.  کنم چکار دانستم نمی و بودم شده پاچه و

 از صدایی وقتی.  چپاندم پتو زیر را خودم معمول

 . کرد باز آرام را در نشنید من

 

 ؟ بیداری!  پاییز-

 

 او با دلم.  نلرزد صدایم تا دادم فرو را بعضم

 وامانده دل این. نبود همیشه مثل دلم. نبود صاف



! بود ناراحت و دلخور دستش از شده تنگ ی

 : گفتم کنم نگاهش و برگردم اینکه بدون

 ! بیدارم-

 

.  میان همه.  پایین بریم شام برای باید امشب-

 وضعت و سر به کمی لطفا.  هستن اینام خاله

 کردی درست خودت برای ریختیه چه این. برس

 . 

 

 بلند هقم هق صدای تا کشیدم می دندان به لب

 احوالی و حال نه!  صحبتی نه!  دلجویی نه. نشود

 ! دستور و دستور همش! 

 



 ؟ گفتم چی شنیدی-

 

 ! شنیدم-

 

 مکث کمی.  لرزید صدایم که نبود خودم دست

 رفت وقتی.  نزد حرفی هیچ.  نگفت هیچ اما.  کرد

.  گذاشتم جگر سر دندان.  شدم بلند جایم از

 بود بس.  بود انگیز رقت حال هرچه بود بس

 موهایم.  گرفتم دوش.  بود دلسوزی طلب هرچه

 آرایش را صورتم.   دادم حالت و کردم سشوار را

 اینهمه دیدن با آمدم بیرون اتاق از وقتی.  کردم

 !  شد زده شگفت من در تغییرات

 



 یخی تکه.  بودم شده یخ تکه یک چون برایش

 دست.  بود آتش ی کوره همچون درون از که

 نه هم او!  بود شکسته بدجور دلم!  نبود خودم

 اتفاق به دو هر و.  گفت چیزی نه و زد لبخندی

 وانمود با ، نمایشی خوشبخت زوج یک مثل ، هم

 به ، است نیفتاده بدی اتفاق هیچ اینکه کردن

 .  افتادیم راه به پایین ی طبقه طرف

 

 و اقدس خاله.  بودند جمع شام میز سر همه

 با دیدنم با جان خانم.  بودند هم اش خانواده

 : گفت خوشحالی

 



 اومد صورتت به رنگ ماشااهلل هزار ماشااهلل-

 دلتنگی بخاطر همش شد معلوم پس.  دخترم

 ! بودا شوهرت

 

 گفت امیر به رو نشستیم می هم کنار درحالیکه و

: 

.  رفت نمی پایین دهنش از غذا لقمه یه عروسم-

 من.  نداشت خوبی روز و حال اونم نبودی که تو

 پسرم بود دلتنگت خیلی.  بودم نگرانش خیلی

 .  برگشتی بسالمتی که شکر رو خدا.

 

 اما ، زد رویم به لبخندی بقیه چشم جلو امیر

 توانستم نمی حتی من. نکرد دریافت پاسخی



 چقدر که دانست می خدا فقط.  کنم بازی نمایش

 ! بودم دلخور دستش از

 

 غذا از پر خودش را بشقابم که همیشه عادت به

.  بکند را کار همین خواست نیز اینبار کرد می

 اینکه بدون و گذاشتم بشقاب روی را دستم

 : گفتم آرام خیلی کنم نگاهش

 ساالد خوام می فقط.  خورم نمی غذا من-

 . بخورم

 

 نادر امیرعلی او اما

 



 زیر از را بشقاب!  دنده یک و قلدر. بود شاهی

 کرد می غذا از پر را آن درحالیکه و کشید دستم

 : گفت زیرلب

 اونقدر خوای می کنن ولت!  ها میت عین شدی-

 .  بشی تلف که بگیری روزه

 

 !؟ مربوطه کسی چه به.  بشم تلف خواد می دلم-

 

 کسی چه به کارات ی همه گفتم بهت هم قبال-

 ! مربوطه

 



 باز. بود کرده پر همیشه از بیشتر را بشقابم

 . زدم غر زیرلب

 

 ؟ بدی غذا رو ایل یه خوای می! ؟ خبره چه-

 

 علت.  ناراحتم دانست می امیر!  نگفت هیچ

 غرور آن اما.  دانست می هم را هایم لجبازی

 نمی بودنش، جانب به حق احساس آن و لعنتی

 نشان حداقل و بگیرد پایین دست کمی گذاشت

 می را حالم و حس و ناراحتی و التهاب که دهد

 یک داد انجام که کاری خودش نظر از!  فهمد

 ، کاری ماموریت یک برای و بود کاری ماموریت

 می و.  نیست آوردن دلیل و توجیه به نیازی هیچ



 آنجا به چرا که داند می مقصر مرا حتی دانستم

 ! بودم رفته

 

 سرجایش ، کردن پر از بعد را من بشقاب

 آن در و برداشت را خودش بشقاب و گذاشت

 کرد می را اینکار چرا دانستم نمی.  ریخت ساالد

 : گفتم لب زیر باز. 

 

 با نشر و حشر ؟ بخوری ساالد فقط خوای می-

 !داده؟ تغییر عاداتتو ها بعضی

 



 من به تیزی و تند نگاه شده تنگ چشمان با

 شیطنت با الناز.  داد ادامه خود کار به و انداخت

 : گفت

 !؟ شوهر و زن کنین می پچ پچ چی-

 

 : گفت جان خانم

 . ندیدن همو وقته اینهمه.  مادر داری چکارشون-

 

 حرکات هنوز من و بودند خوردن غذا مشغول همه

 حرکت بدانم بودم منتظر و کردم می نگاه را امیر

 دو چنگال و قاشق!  چیست اش بعدی ی قلدرانه

 و گذاشت غذا بشقاب همان کنار را مان نفری



 گفت آرام و داد قرار خودش و من بین را بشقاب

: 

 ! خوریم می بشقاب یه از دوتایی-

 

 مهارت همان با را ام شده سنگ دل!  خدایا

 می که اویی کرد می آب داشت خودش خاص

 چاشنی!  رود می برایش چقدر من قلب دانست

 عمق به بود طوالنی نگاهی امتداد حرفش

 بی نگاه این مقابل در من!  ام بیچاره چشمان

 نمی!  بیاورم کم خواستم نمی.  بودم سالح

 با ، چشمانش با المصب!  بیایم کوتاه خواستم

 های قلدری با ، کالمش لحن با ، صدایش تن

 و برد می را دینم و دل داشت جذابش و عاشقانه



 چه!  کشید می عقب خویش دفاعی موضع از مرا

!  بود بر از مرا خوب چه!  مرد این بود سیاست با

 چه من پذیر آسیب و عاشق و پناه بی قلب و

 حمالت آماج مقابل در داشت ساده و صاف

 ! کرد می مقاومت هایش عاشقانه

 

 از امیر و من اینکه دیدن با مهربان جانِ خانم

 و آورد لب بر لبخندی خوریم می غذا بشقاب یک

 با اما اش خاله.  انداخت برایم چشمکی الناز

 . کرد می نگاهمان کینه رنگ به نگاهی

 

 کنون تا.  کشیدم می خجالت اش خانواده جلو

 حد این تا حاال تا.  بود نکرده را اینکارها امیر



 این.  بودیم نخورده غذا همدیگر کنار صمیمی

 و ثبات در مرا وضوح به داشت کارهایش

 متزلزل ماندنم سخت و سفت و رفتارم پایداری

 . کرد می

 

 امیر ، قبل دفعات تمامی برخالف ، شام از بعد

 مرا دست و کرد خداحافظی جمع از زود خیلی

 تا بس از.  برد باال ی طبقه به خود با و گرفت

 جلو کردم می احساس بود نکرده را اینکارها حاال

 طبقه به که همین.  ام شده قرمز خجالت از جمع

 اینکه از قبل ؛ رابست در و رسیدیم باال ی

 تر دیوانه مرا و دهد انجام دیگری حرکت بخواهد

 به و گفتم سریعی بخیر شب کند تر مشتاق و



 مچ بزنگاه سر.  گذاشتم فرار به پا اتاقم سمت

 رفته راه از مرا راحت خیلی و گرفت را دستم

 فقط حاال.  داشت نگه خود مقابل در و برگرداند

 را نفسش.  داشتیم فاصله هم از چندسانت

 . کرد نگاهم اخمو و غد.  کردم می احساس

 

 ! اینکارا حاال چی که یعنی-

 

 را اینکارها  تاکنون من.  بردم فرو را دهانم آب

.  نبودم جسور اینقدر کنون تا.  بودم نکرده

 امیر مقابل در آنهم دادنش انجام. بود سخت

 من برای جلو به رو قدمی رفتارها این. بود سخت

 می هم اینگونه که گرفتم می یاد داشتم من و بود



 خود برای و کرد دفاع خود حقوق و حق از توان

 حتی اوقات گاهی که!  شد قائل حرمت و ارزش

 باید هم باز ؛ داری دوست را یکی جان پای تا اگر

 خودت برای ؛ بگذاری احترام خودت به باید و

 نترسی و!  باشی سرسنگین و شوی قائل حرمت

 برای. بود سخت!  دادن دست از و ماندن تنها از

 ندادن محل و گرفتن را خود ، کار تازه نوپایِ منِ

 سخت امیر مقابل در هم آن ، بودن توجه بی و

 !  بود

 

 ؟ امیر کنی ول دستمو میشه-

 

 ؟ چیه مشکل ؟ پاییز شده چی!  نمیشه-



 

 : گفتم خشم و حرص با

 !؟ امیر! ؟ چیه مشکل-

 

 عاشقانه های قلدری همان با و زد زل چشمانم در

 : گفت شمرده شمرده

 ! امیر دل جان-

 

 هم روی لب. بود بر از مرا مرد این که بخدا

 .  ساییدم هم به دندان و فشردم

 



 من!  خستم من.کن دستموول کنم می خواهش-

 !  نخوابیدم نبودی که روزهایی تمام ی اندازه به

 

 ول را دستم مچ. بود محبت دریا دریا چشمانش

 خودش و بود بازوهایم روی دستانش حاال و کرد

 بود زده زل چشمانم در که طور همان!  تر نزدیک

 روی شال. کرد رها و داد سر را سرم روی شال

 نجواگونه!  همینطور هم من قلب.  افتاد زمین

 : گفت

 ! چطوره هات کبودی ببینم خوام می-

 

 پیراهن زیپ و برد سرم پشت به را دستش

 ر لباسم بعد.  کرد باز کمی را بلندم



 

 حاال!  پایین سرداد سرشانه طرف یک از ا

 من قلب و بود مقابلش در ام برهنه ی سرشانه

 در نگریستن تحمل تاب. بود رفته هزار دور روی

 می اش سینه روی نگاهم.  نداشتم را چشمانش

 نوازشش مدام نیال که ای سینه همان.  رقصید

 را هایم چشم ها صحنه آن یادآوری از!  کرد می

 از نیز را بندم سینه نازکِ بندِ امیر.  فشردم برهم

 و ام سرشانه روی بر!  پایین سرداد ام سرشانه

 عمیق. زد ای بوسه ، بند ی شده قرمز کمی جای

 ذره!  گوشم زیر بعد و!  گردنم روی بعد و!  آرام و

 : گفت آرام.  کرد می پیشروی داشت ذره

 



 اذیتت خیلی خشونتم اون با!  بشکنه دستم-

 خشن ی رابطه اون بابت خودمو هیچوقت.  کردم

 می!  خوام می معذرت من!  پاییز.  بخشم نمی

 اما.  میذاشتم تنهات مدت اینهمه نباید که دونم

 عوضش در. نبود ای چاره.  دونی می که خودت

 خالی جای برام تخت روی کنارت… امشب …

 ! بذار

 

 در زمان هم که بود حرص و عصبانیت و خشم

 چه بابت ؟ گفت می چه امیر. کشید زبانه وجودم

 سه ؟ تنهایی ؟ کرد می عذرخواهی چیزهایی

 درد ؟ بود تنهایی هفته سه من درد ؟ تنهایی هفته



 آدم یک چطور ؟ بود ها زخم و ها کبودی آن من

 !  بزند نفهمی به را خود حد این تا توانست می

 تحمل توانستم نمی دیگر بود شاهد خدا که وای

 کوبیدم اش سینه تخت به دست کف دو با.  کنم

 که بودم عصبانی آنقدر.  راندم عقب به را او و

 خشم های شعله فقط و بود آمده بند زبانم حاال

 های نفس. کرد می فوران چشمانم از که بود

 از اینگونه انتظار او و.  کشیدم می بلند و عمیق

 ! نداشت را راندنش خودم

 

 ؟ خوبه حالت ؟ پاییز-

 



 نیستم خوب اصال!  نیستم خوب!  نه! ؟ خوب-

 خوب حالش و باشه من جای تونه می زنی کدوم.

 من که چیزایی شاهد تونه می زنی کدوم ؟ باشه

!  وای!  امیر وای ؟ نباشه بد حالش و باشه بودم

 اصلی از داری راحت اینقدر که نمیشه باورم

 ذره و کنه می دیوونه منو داره که ای مساله ترین

 من درد!  درسته!  میگذری خوره می وجودمو ذره

 خیلی درد و غصه یه من اما!  بود هم تنهایی

 و چیه دونی می خوب تو که دارم اینم از بزرگتر

 ! کنی صحبت راجبش خوای نمی اصال

 

 : گفت عصبی



 مساله یه اون!  نیست راجبش صحبت به نیازی-

 . است شده حل ی

 

 بخاطر تو!  امیر!  من خدای وای! ؟ نیست نیازی-

 و دخل هیچ توش خودم من که عکسی چهارتا

 حتی!  شیشه تو کردی منو خون ، نداشتم تصرفی

 های شکل بدترین به!  بدی طالقم خواستی …

 تا منو و کردی مهری بی و دادی عذابم ممکن

 اون!  بردی افسردگی و جنون و دیوونگی مرز

 شاهد فقط من که مزخرفی ی رابطه وقت

 چقدرش تماشای نیست معلوم و بودم  بخشیش

 شده حل میگی راحت خیلی رو ، دادم دست از رو

 مجبور من و بود شده عوض تو و من جای اگه ؟



 ، بندازم راه ماهان با رو مسخره نمایش این بودم

 !؟ بود شده حل مساله این بنظرت هم وقت اون

 

 را عصبانیت و خشم خروش خودم چشمهای با

 هم بر های دندان میان از.  دیدم چشمهایش در

 : گفت اش فشرده

 

 ! نیار رو عوضی اون اسم!  شو ساکت!  کن بس-

 

 اون!  کنی تحمل تونی نمی حرفشو شنیدن حتی-

 تصورش شده حل که داری انتظار من از وقت

!  تونم نمی بخدا!  امیر تونم نمی من ؟ کنم

 دستها این میاد یادم خوره می بهم که دستات



!  بوده دیگه کس برای پیش روز چند همین

 ، ات سینه ، صورتت ، میفته من روی که چشمات

!  تونم نمی!  میندازه زنیکه اون یاد منو ، تنت کل

 تونم نمی!  نمیاد بر من از مساله این از گذشتن

 حل رو مساله این و باشم عاشقت حد این تا

 ! بدونم شده

 

 !  کردی اشتباه!  اومدی می نباید-

 

.  پوشاندم را ام سرشانه و کردم درست را لباسم

 اتاقم سمت به تمام عصبانیت با حرفی هیچ بی و

 : گفت کالفه.  افتادم راه به

 



 ! ؟ پاییز میری کجا حاال-

 

 برام حتی دونی نمی ملزم رو خودت که تو-

 این با کم کم خودم حداقل بذار. بدی توضیح

 ! مدعا پر نادرشاهیِ امیرعلی بیام کنار قضیه

 

 اولین این.  بستم سرم پشت صدادار را اتاق در و

 من با را شب" بر مبنی اش خواسته به که بود بار

 را در وقتی و.  دادم می رد جواب "کردن سپری

 عصبی دیگری وقت هر از دانستم می ، کردم قفل

 کند احساس اینکه!  کنم می ترش دیوانه و تر

 حاضر که خواهم نمی را بودن باهم این اینقدر

 جنون به را او ، کنم قفل برویش را در ام شده



 می شدن زده پس شدیدِ احساس!  رساند می

 جدیدی ی چهره با داشت او!  بودم مطمئن!  کرد

 سخت چقدر من برای و.  شد می آشنا پاییز از

 ! کردن رفتار اینگونه بود

 دلخوری تمام با که بود این حقیقت ، اصل در

 می وضعف غش داشت بودنش برای دلم ، هایم

 ! رفت

 

 

 عادی روال به زندگی اما و گذشت مدتی

 تک تک که من برای نه حداقل.  بود برنگشته

 خود برای هرشب و هرشب را ترکیه اتفاقات

 می انتها به پایانی یک با هربار و کردم می مرور



 ، فکرم ، مغزم!  آمدم نمی کنار من.  رساندم

 توضیح از ، امیر دست از!  گرفت نمی آرام روحم

 بودنش جانب به حق از ، نزدنش حرف و ندادن

 و بود داده خود به را حق اینکه از!  بودم عصبی

 بدجور بخواهد عذر من از نبود حاضر حتی

 نمیامد بر دستم از کاری هیچ ولی!  بودم عصبانی

 . 

 

 باهم را شب که نکرد درخواست من از دیگر امیر

 به را اجازه این بودنم سرسنگین شاید.  بگذرانیم

 

 خانه در آمده بوجود جو از!  بود کالفه.  داد نمی او

 اما.  آمد نمی کنار جدید پاییز این با!  نبود راضی



 آمده پیش مسائل راجب یکبار حتی وجود این با

 روی به او که حاال و.  بود نزده حرف ترکیه در

 و حرص از حد این تا مرا و آورد نمی خود

 داشتم دوست عجیب ، کرد می لبریز عصبانیت

 متوجه را او و دربیاورم را حرصش کمی حداقل

 بود شده تنگ کردن لجبازی و لج برای دلم.  کنم

 می هایش حساسیت روی پا کمی اگر نبود بد و

 ! گذاشتم
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 باالخره ، امین و ملیحه قلوهای دو رادین و رامین

 در و یافتند دست خود ی دیرینه آرزوی به

 همان از ها آن.  شدند قبول افسری ی دانشکده

 چرای و چون بی الگوی را امیر کنون تا کودکی

 به شدن تبدیل آرزوی و بودند داده قرار خود

 پروراندند می سر در را عمویشان همچون پلیسی

 . 

 

 و داشت قلو دو این به خاصی ی عالقه امیر

.  بودم شده دوست دوتا این با نیز من آن متعاقب

 به ، اما بودند تر کوچک من از سالی چند هرچند



 می هم به بیشتر ما ، فامیل در سنی لحاظ

 هم با بیشتری مشترک زبان شاید و خوردیم

 و زندگی های دغدغه از اوقات گاهی.  داشتیم

 از هم گاهی و گفتند می برایم شان تحصیلی

 و سن در جوانانی که مشکالتی و جامعه وضعیت

 ، ملیحه مادرشان.  بودند روبرو آن با آنها سال

 دو این ی آینده و فعلی وضعیت نگران همیشه

 و جوان پسران اش اصلی ی دغدغه و بود

 دانست می چون اوقات گاهی.  بودند رشیدش

 می راجبشان من از میکنند دل درد من با دو آن

 می میان در من با را هایش نگرانی و پرسید

 .  گذاشت

 



 اش خاله دختر گرو در دل رامین ، دو این بین از

 و فکر گونه هر از فارغ رادین اما و بود گیسوبسته

 و رشته در پیشرفت سودای اینچنینی ی دغدغه

 و رامین.  پروراند می سر در را تحصیل و کار

 و قول دوتایی خودشان بین اش خاله دختر

 ، رادین و من جز و بودند گذاشته را قرارشان

 می. نبود خبر با موضوع این از دیگری کس هیچ

 به شود خبر با مساله این از امین اگر که دانستیم

 به پرداختن او نظر از و کند می مخالفت شدت

 اینکه بخصوص ، هست زود خیلی موضوع این

 و بود شکرآب کمی اش باجناق با اش رابطه

 گویا.  نداشتند هم از خوشی دل ، ظاهر برخالف

 و بود گیری بهانه و مزاج دمدمی مرد باجناقش

 و لجبازی و لج سر فامیل اعضای از یکی با هربار



 ی بقیه ، امین تبعِ به و.  افتاد می آشتی و قهر

 نیز امیرعلی جمله از نادرشاهی ی خانواده اعضای

 . آمد نمی خوششان مرد این از

 

 در پسرش دو هر قبولی مناسبت به امین

 بود داده ترتیب دورهمی یک افسری ی دانشکده

 همی دور این در.  لواسان در ملیحه پدر ویالی در

 و خواهر و مادرش و پدر یعنی ملیحه ی خانواده ،

 حضور نیز هایشان خانواده همراه به برادرش

 امین طبع به زیاد باجناق حضور هرچند.  داشتند

 اما آمد نمی خوش نادرشاهی ی خانواده ی بقیه و

 نگفته چیزی ملیحه بزرگشان عروس احترام به ،

 . بودند



 

 مانتویی.  بودم کرده تری غلیظ آرایش روز آن

 کمی و طالیی  موهای و بودم پوشیده تر نازک

 آن انتهای که جوری ، بودم بافته را ام شده بلند

 .  زد می بیرون شالم از

.  کرد می ام دیوانه سکوتش با داشت عمال امیر

 اش دیوانه خواستم می خودم روش به هم من

 که شاید.  دهم حرصش و کنم اش عصبانی.  کنم

 زبان و کند مسئولیت احساس من برابر در کمی

 که شاید.   کند باز ترکیه مسائل و رازها فاش به

 بیاورد خاطر به و سرجایش بیاید حواسش

 انتظار چشم روزهاست که دارد هم همسری

 حل برای چشمی گوشه ، ای اشاره ، حرکتی



 روزهاست که.  اوست طرف از آمده پیش مشکل

 از ای عذرخواهی ، توجیهی ، حرفی است منتظر

 ! بشنود او

 

 حاج و جان خانم و بودند ما اتومبیلِ در ها دوقلو

 حرکت امین و المیرا و الهام.  امین اتومبیل در آقا

 . بودیم اتومبیل آخرین ما و بودند کرده

 

 ام فرانسوی ادکلن تند بوی ، شدم سوار وقتی

 را سرش شد باعث بود گرفته برایم خودش که

 ژکوندی لبخند.  کند نگاهم متعجب و برگرداند

 می امروز".  نگریستم را روبرویم و زدم برویش

 "!  نادرشاهی امیرعلی کنم ات دیوانه خواهم



 

 نفر دو آن جلو میتوانست نه. کرد نمی حرکت حاال

 حرکت به دلش و دست نه ، بگوید من به چیزی

 ! رفت می کردن

 

 ؟ پس نمیرین چرا عموامیرعلی-

 

 ناراضی دل و ناچار که شد باعث رامین ی جمله

 کرد می نگاهم گاهی هراز.  کند حرکت به شروع

 و بود من در که عواملی متوجه داشت کم کم و

 موهای مثال.  گردید می ، شد می عذابش باعث

.  بود زده بیرون شال از که ام شده بافته طالیی

.  کرد می اش دیوانه دانم می که غلیظم آرایش یا



 از تر نازک و تر کوتاه که ام حریری مانتوی یا

 انداخته هم روی که را پاهایم حتی یا. بود همیشه

 از کمی که سفیدرنگم کتان جذب شلوار و بودم

 ای فیروزه و ای نقره پابند همچنین و پایم مچ

 واقعا دیگر حاال.  بود گذاشته نمایش به را رنگم

 رامین که شد بیشتر وقتی عصبانیتش. بود عصبی

 : پرسید

 ؟ چیه ادکلنت اسم عمو زن-

 

 : گفت شیطنت با رادین و

 تا بگیری دخترت دوست واسه خوای می! ؟ چیه-

 !؟ کنه ات دیوونه و بزنه برات

 



 بود عادی و منظور بی کامال دو این جواب و سوال

 امیر قرار بی دل در آتشی چه نمیدانستند اما ،

 کاری خودش!  بود خودش تقصیر.  شد می برپا

 ! بزنم کارها این به دست من که کرد می

 

 !  گرفته برام عموت-

 

 : گفت لب زیر و خندید باز رادین

 ! کلک عموی ای-

 

 های چشم از تیز و تند های نگاه آن از امیرعلی

 به حق و شیطنت با که منی به اش شده تنگ



 نگفت چیزی.  انداخت کردم می نگاهش جانب

 از نگاهش. بود حرف هزاران نگاهش در اما

 صب" گفت می که بود همانها

 

 "!  کنم چه دانم می.  بیاورم گیرت تنها کن ر

 

 

 حالت مدام و بودم گرفته بدی درد معده صبح از

 هایی پاستیل بخاطر میکنم فکر.  داشتم تهوع

 که هایی پاستیل.  ام خورده دیشب که هست

 سر من با اینهمه اینکه با. بود خریده برایم امیر

 اما ، کرد می اذیتم سکوتش با و بود سنگین



 مورد چیزهای و خانه خرید به حواسش همیشه

 . بود ام عالقه

 

 را ام چهره و ام معده روی بودم گذاشته را دستم

 می که گاهی هراز درد این از بودم فشرده درهم

 روی به کردم می سعی اما. کرد می ول و گرفت

 . نگویم چیزی و نیاورم خود

 

 ؟ میدی گوش هاییه ترانه چه این عمو-

 ! رفت سر حوصلمون

 

 : گفت قبلی تخم و اخم همان با امیر. بود رامین



 می فرق جوونا شما با من سلیقه که معلومه خب-

 ! بذارم تا بیاد کن رد داری چیزی.  عمو کنه

 

 تن این و ها اخم خط این فدای چقد دانست می

 از هنوز که منی! ؟ شوم می عصبانی صدای

 !! بودم دلخور دستش

 

 امیر به و درآورد دی سی یک اش کوله از رادین

 .داد

 خوشتون مطمئنم!  است معرکه بذارین اینو-

 .میاد

 



 جا پخش دستگاهِ در را دی سی حالیکه در امیر

 : پرسید میزد

 کنی می تعریفشو اینقدر که!  حاال خونه می کی-

! 

 

 ؟ حاال تا آهنگاشو شنیدی!  آریامنش ماهان-

 

 ایستاد حرکت از پخش دستگاه روی امیر دستان

 رادین. کرد شدن پخش به شروع موسیقی اما و

 : داد ادامه

 



!  تکه صداش!  میخونه عالی!  عمو است معرکه-

 ی همه!  پاپ و سنتی از هست تلفیقی یه سبکش

 عالمه یک کمی مدت تو.  عاشقشن جوونا

 ها غیرایرانی دونم می حتی. کرده پیدا طرفدار

 ! دن می گوش آهنگاشو بیش و کم هم

 

 عصبانیت!  آمد نمی در امیر خون زدی می کارد

 بود شده اضافه آن به هم یکی این ، بود کم قبلی

 از گردنش رگ و بود برافروخته اش چهره. 

 ماهان صدای بود مجبور. بود زده بیرون عصبانیت

 دی سی دلیل بی نمیتوانست حاال و کند گوش را

 : داد ادامه رادین.  سازد خارج دستگاه از را

 



 ای انرژی چه!  کنسرتش رفتم چندبار خودم-

 می سالن کل.  نیست کردنی باور!  المصب داره

 هم شعراش مضمون.  کنه می اجرا وقتی ترکه

 این مثال.  هست عاشقانه و احساسی بیشتر

 و جدیدترینشونه و میشه پخش داره که آهنگاش

 اینبار.  هست "من پاییزِ" اسمش دراومده، تازه

 توی توصیفات.  خونده انگیز غم تم با بیشتر

.  میگه خودش هم شعراش.  عالیه شعراش

 خونه می هم خودش ، سازه می خودش آهنگاشو

 و آهنگش و شعرش اینقدر همینه بخاطر. 

 . دارن تناسب باهم صداش

 

 !  ناموس بی عوضی خر کره روحش تو تف-



 

 که کمی. نشنید رادین و گفت آرام امیر را این

 و کشید بیرون دستگاه از را دی سی امیر ، خواند

 . برگرداند رادین به

 گوش اینا از من.  گرفتم درد سر!  پسر بیا-

 . نمیدم

 

 : گفت معترص رادین

 تو. میاد خوشش حتما هم عمو زن خب!  عمو-

 ! بذارش

 

 : گفت امیرتحکمی



 خوشش بیاد خوشم من هرچی از عموت زن-

 ! میاد

 

 : گفت و خندید رامین

 باشه یادم ؟ ساالریه مرد!  تحکمی چه!  اوههه-

.  کنم پیاده زنم برای زندگیم تو اخالقتونو این

 رو اینجوری های ترانه کال ، عمو زن یادمه ولی

 . ها داشت دوست

 

 شدم دستپاچه من و رفت هم در امیر های اخم

 من که است این رامین منظور کند فکر نکند حاال.

!  خدایا وای ؟ دارم دوست را ماهان های ترانه



 جواب در رادین.  بود افتاده جانم به استرس

 : گفت رامین

 

 در پول ، کار سر برو ، کن تموم درستو اول تو-

 ! من برادر بیافت گرفتن زن فکر بعد ، بیار

 

 باهم رو اینا هرسه که دارم اینو توانایی من-

 همه نیست قرار تونی نمی تو اگه.  بدم انجام

 ! نتونن

 

 اینه موضوع. نیست نتونستن یا تونستن بحث-

 و بگیری زن که اینه بهتر.  بهتره کدوم که

 تموم درست تا کنی دلش به خون و بدی زجرش



 دستت بخوای تازه و کنی شروع تازه کارتو و شه

 سر کاراتو همه اینکه یا ؟ خودت جیب تو بره

 بگین شما ؟ بگیری زن بعد و بدی انجام فرصت

 ؟ بهتره کدوم!  عموامیرعلی

 

  از پر باطن در و آرام ظاهر به حاال که من به امیر

 آن به و انداخت اخم از پر نگاهی بودم اضطراب

 : گفت دو

 

 اگه میکنه تونو کله ، امین داداش که فعال-

!  باشین چیزا این و بازی دختر و زن فکر بخواین

 میتونین تا و درستون به بچسبین بهتره پس

 . کنین پیشرفت



 

 ! گم می همینو منم!  آفرین-

 

 : گفت رامین

 ؟ چی شدیم عاشق وسط این اگه حاال-

 

 و کرد تنظیم رامین صورت روی را آینه امیر

 : گفت موشکافانه

 ؟ پسر شدی عاشق نکنه-

 

 : گفت دستپاچه رامین

 ! گم می دارم کال… خب ؟ گفته کی ؟ نه ؟ من-



 

 : گفت تردید و شک با امیر

 که عشقی هر اما!  کردم قبول خوب خیلی!  اِ-

 خامی خیال هر.  جَوون نیست واقعی عشق

 . نیست عشق اسمش

 

 ؟ واقعیه ، عشق یه فهمید میشه کجا از خب-

 

 . کرد سکوت امیر.  پرسید رادین را این

 

 ؟ نشدی عاشق خودت مگه!  عمو دیگه بگو-

 ؟ عمو زن عاشق



 

 بیشتر من.  بودیم دوخته او به چشم منتظر هرسه

 ! تر هراس پر و تر دقیق و

 

 ! شدم-

 

 : گفت رادین

 ؟ واقعیه فهمیدین کجا از.  بگین برامون خب-

 

 دوباره بعد و انداخت گوش سراپا منِ به نگاهی

 : گفت و نگریست را روبرویش



 ، رفتم اینجا از تمام سال سه که اونجاییه از-

 .  نرفت کنار چشمام جلو از لحظه یه ولی

 

 چهره روی بود مانده ثابت حاال نگاهم

 

 جان کلمات همین با ام قانع و بیچاره دل!  اش 

 و گرفت می

 تاثیر تحت شدت به مرا داشت!  میشد راضی

!  بود واقف امر این بر کامال خود و داد می قرار

 و کنم شادی دلم برای کمی خواستم می حاال

 روی شد آوار اش بعدی ی جمله که بگیرم جشن

 : سرم

 



 ، مهمه باشه چی تو مورد در هم طرف نظر اینکه-

 بخاطرت حاضره چقدر ، داره دوستت چقدر اینکه

 وفادار تو به حاضره چقدر … اینکه و ، کنه صبر

 ! بمونه

 

 االن. سوزاند را دلم اش کنایه از پر حرفهای

 اما.  بزنم او به را حرفها این من داشت جا بیشتر

 قلبم  در تمام بدجنسی با که خاری به توجه بی او

 : گفت رامین به بود کرده فرو

 

 ؟ خوای می رو کسی خاطر ؟ نگفتی-

 

 : گفت مکث کمی با رامین



 ! گفتم کلی!  عمو نه-

 

 : گفت که آمد آروین آرام صدای

 راه یه شاید بگو بهش خب!  خودت جون آره-

 . داشت حلی

 

 : زد تشر رامین

 ! رادین شو ساکت-

 

 رامین خواست نمی.  نگفت چیزی اما شنید امیر

 از نیمی گذشت از بعد.  دهد قرار معذوریت در را

 . کرد توقف ای خانه قهوه جلو امیر راه



 

 ؟ موافقید استراحت ساعت نیم با-

 

 ! عالیه!  عمو آره-

 

.  بپره سرم از خواب تا بزنم قهوه یه میرم من-

 ! بیاد من با خواد می کی هر

 

. کرد فرو چشمانم در را چشمانش میخ و

 و!  بودم من دقیقا "هرکی" از منظورش

 "بخواد باید حتما" هم "خواد می" از منظورش

 تا بود کرده رد را ها رستوران تمام عمد به.  بود



 دوقلو آن دانست می ، برسد خانه قهوه این به

 ! نیستند قهوه اهل

 

 ! جاده ور اون فود فست اون میریم ما عمو-

 

 نکنین معطل زیاد.  باشین ماشینا مواظب!  باشه-

! 

 

 خودشان خواست با هم آن را دو آن راحت چه

 ، رفتنشان قبل. گیرآورد تنها  مرا و فرستاد

 : زد صدایشان و انداخت برایشان را سوییچ

 



 مونو قهوه شاید ما.  بگیرین رو سوییچ!  ها بچه-

 رسیدیم شما از دیرتر کمی و خوردیم جنگل توی

 . 

 

 من!  مرد این داشت سر در چه. ریخت فرو دلم

 و بمانیم تنها ویال به رسیدن تا کردم نمی فکر

 بی هم ما رفتند که دو اون.  بودیم تنها عمال حاال

 قدم کافه سمت به هم کنار در حرفی هیچ

 دستم شویم کافه وارد اینکه از قبل اما.  برداشتیم

 . برد خود با مرا کافه کنار ی جاده از و گرفت را

 

 نمی قهوه مگه میریم؟ کجا … امیر … اما-

 ؟ خواستی



 

 بزنیم قدم جاده پایین جنگل تو کمی میریم ، نه-

 ! دارم کارت. 

 

 نمی خوبی بوی. لرزاند را دلم اَش "دارم کارت"

 را خودم باید.  بشنوم تشر و توپ بود قرار.  آمد

 می آماده حسابی و درست دعوای یک برای

 . کردم

 می او یعنی.  رفتیم می راه که بود ای دقیقه ده

 . کشید می خود دنبال به حرص با مرا و رفت

 

 دور کافی ی اندازه به!  شدم خسته!  امیر بسه-

!  ها درندشت جنگل این تو میشیم گم.  شدیم



 هر و بکن همینجا خوای می دعوایی هر لطفا

 ! بزن همینجا خوای می غری

 

 موشکافانه. کرد رها را دستم.  ایستاد باالخره

 : گفت و کرد نگاهم

!  آها! ؟ بزنم غر و کنم دعوات باید چرا ؟ دعوا-

!  موهات بخاطر!  لباست بخاطر!  آرایشت بخاطر

 و نیست درست کارت دونی می هم خودت پس

 .  نمیاد خوشم من

 

 نمی.  نداشتم گفتن برای حرفی.  نگفتم هیچ

 . بود عصبی او اما.  کنم بحث خواستم

 



 ؟ کنی می تالفی داری اینجوری ؟ پاییز چرا-

 ؟ درسته بنظرت

 

 کاری ، کار یک تالفیِ برای معموال! ؟ تالفی-

 اونقدر تو اشتباه اما. میدن انجام اون به شبیه

 نمیاد چشم به جلوش من کارِ که واضحه و بزرگ

 تالفی گذاشت نمیشه اینو اسم پس.  عزیزم

 ! امیرخان

 

 در را دستش دو انگشتان و کشید ای کالفه پوف

 لیز دلم و برد فرو لختش و حالت خوش موهای

 کشید گردنش پشت عادت رسم به دستی.  خورد

 : گفت آرام و درمانده و



 

!  پاییز اتفاق این از بگذر!  کن تمومش و بیا-

 ! بگذر

 

 اون!  گذری نمی من ناقابل آرایش یه از تو-

 دست!  منصفی خیلی که واقعا … خوای می وقت

 ! مریزاد

 

 : گفت درمانده و کالفه

 کنی می دیوونه منو داری!  کن پاکش لطفا پاییز-

 ! حساسم من دونی می! 

 



.   کنم بحث او با خواست نمی دلم.  نگفتم هیچ

 در من.  نداشتم جدل و بحث و تنش توان من

 به و کردم سکوت پس.  آوردم می کم او مقابل

 هیجانش و التهاب کمی تا دادم تکیه درختی

 نمیخواهم فهمید. دید را سکوتم.  کند فروکش

 دلم دانست می که بخدا.  کنم عمل اش گفته به

 ! است رنجیده

 

 همیشه مثل. بود آمده هایم پلک پشت تا اشک

 ترین کوچک محض به تا بود کرده خانه همانجا

 هایم اشک. ببارد خواستم نمی.  ببارد ای بهانه

 خواستم نمی را این من و. داد می نشان را ضعفم

 عکس دانستم نمی.  برداشت قدم سمتم به. 



 و شد می عصبانی احتماال.  چیست العملش

 می اما. زد می داد سرم که بود این نهایتش

 کوچک از دفاع به!  ماندنم قدم ثابت به ارزید

 که بود توضیحی حداقل" همان که حقم ترین

 دانستم می.  "کرد می دریغ و داد می من به باید

 راه ، راه این دانستم می.  کنم می لجبازی دارم

 دادن نشان برای دیگری راه اما.  نبود ای عاقالنه

 ! نداشتم اعتراضم

 

 نگاه چشمهایش در!  شد تر نزدیک من به باز

 را سرم.  نبود بینی پیش قابل چیز هیچ.  کردم

 دلم ته اما!  کردم نگاهش جسارت با.  گرفتم باال



 میخ!  اش نامعلوم العمل عکس از.  ترسیدم می

 چشم در دومرتبه را چشمانش

 

 متری میلی چند در دقیقا صورتش!  کرد فرو انم

 پچ آرام!  چشمهایم به بود زده زل و بود صورتم

 : زد

 

 انصافی این ؟ چی یعنی منصف بگو بهم دقیقا-

 پاییز چیه انصاف ؟ چیه میزنی حرف ازش که

 برگشته هفته سه از بعد ، شب اون من ؟ خانوم

 خیلی!  خواستمت می شب اون من ، خونه بودم

 ؟ بود انصاف این!  زدی سینم به رد دست!  زیاد

 این!  بودی سرسنگین من با مدت این تمام



 می جون خانوم پیش دیروقت تا شبا ؟ انصافه

 انصافه این!  باال گردی برمی شب نصف و مونی

!  بودی پدرت ی خونه هم پیش ی هفته ؟تمام

 روزی همون …هتل توی روز اون از ؟ انصافه اینا

 چند کردیم بازی عشق و بودیم باهم ساعتها که

!  باشه ؟ دونی نمی دقیق!  بگو ؟ پاییز میگذره روز

 و چهل دقیقا!  نیم و ماه یک!  گم می بهت من

 معتاد دیدنت به منو!  پاییز گذره می روز شش

 به منو!  ندیدمت سیر دل یک بعدش و کردی

 سیر دل یک بعدش و کردی معتاد بوسیدنت

 و کردی معتاد کردنت بغل به منو!  نبوسیدمت

 رو فروشی مواد حکم تو.  کنم بغلت نمیذاری حاال

 و!  میری و کنی می ول و کنی می معتاد که داری



 میاد بدبخت معتاد اون سر چی نیست مهم برات

! 

 

 می سر داشت چشمهایم روی از نگاهش حاال

 و بود خمار چشمانش حاال!  لبهایم روی خورد

 موج داشت اش مردانه های خواستن و!  قرمز

 : داد ادامه نجواگونه!  بارید می نگاهش از موج

 

 گفته آره ؟ کردی لبات معتاد منو بودم گفته بهت-

 رو بال بدترین ؟ کردی چیکار تو بعدش اما!  بودم

 بی حق و سهم که اینهایی از منو!  آوردی سرم

 هم حاال!  کردی محروم ، خودمه چرای و چون

 مهمونی یه توی میریم داریم که زمانی درست



 داره لب رژ که کردی قرمزشون جوری ، مختلط

 شکل چه این آخه المصب!  کنه می چکه ازشون

 ! دادنه عذاب

 

 او و. بود لبهایم متری میلی در حاال هایش لب

 من ، خواست می مرا او که همانقدر دانست نمی

 خواستمش می بیشتر برابر هزاران و برابر صدها

!  قشنگش حرفهای با!  کرد می جادویم داشت! 

 رنگ با!  اش مردانه زیبای های خواسته با

 ! نگاهش التماس

 بدنم پایین سمت به ام شانه روی از دستانش

 های برجستگی و انحناها تمام و شد می کشیده

 بود چندوقتی دیگر حاال.  نوردید می در را بدنم



 هایم ممنوعه چرای و چون بی مالک را خود که

 می را خود داشتم وضوح به من!  دانست می

.  میدادم دست از را رفتارم صالبت داشتم.  باختم

 : گفتم گونه التماس.  دادم می پا داشتم عمال

 

 ! نکن!  کنم می خواهش!  امیر-

 

 : گفت کنان نجوا گوشم در و داد ادامه باز او اما

 فدای.  بشم کالمت لحن این فدای من که آخ-

 با کنی دیوونه منو میخوای!  بانو قشنگت صدای

 دلسپرده ی بیچاره این به رحمی ؟ ناز صدای این

 ! بکن

 



 بود حرکت در من تمام روی گونه رقص دستانش

. نبود نشینی عقب وقت االن.  گرفتم را تصمیمم. 

 این تا نباید اما من و بود بلد خوب را کارش او

 دستانم با را دستانش.  کردم می عمل سست حد

 گفتم جدی.  گرفت فاصله من از کمی.  زدم پس

: 

 

 !  امیر نکن گفتم-

 

 : گفت  عصبی

 ! المصب نزن پس اینقدر!  نکن!  پاییز نکن تو-

 



 دیگه دستات!  نزن من به رو دستا این!  نکن تو-

 . ندارم دوست دیگه دستاتو!  نیست مهربون

 

 . کرد نگاهم ناباوارانه

 ؟ میگی داری چی فهمی می! ؟ پاییز-

 

 به تونم نمی که فهمم می اینو فقط … من-

 ! کنم اعتماد دستات

 

 رو تمامِت من که کردی کاری چرا پس لعنتی-

 منو تو!  بودم گفته!  دونستی می تو! ؟ کنم تجربه

 هاتو ممنوعه خوام نمی گفتم!  پاییز میشناسی



 تر خصوصی مون رابطه خوام نمی. کنم تجربه

 دیگه میدونستم!  میشناختم خودمو چون.  بشه

 و بکنم قشنگیات از صاحبو بی دل این تونم نمی

 چرا ؟ کردی دلبری برام چرا!  برم و کنم ول

 ؟ بیام سمتت به شدی باعث چرا ؟ کردی دیوونم

 و هرروز چرا ؟ بزنم دست بهت دادی اجازه چرا

 منو اینجوری حاال که! ؟ کردی ترم شیفته هرروز

 !! دیوونگی و شیفتگی این با!!  بزنی پس

 

 من خیانتِ توهم  با تو!  امیر نیس من تقصیر-

 از حاال! ؟ فهمی می!  بدی طالق منو خواستی می

 همین به ؟ بگذرم که ؟ داری انتظاری چه من



 تونم نمی هم بخوام اگه!  امیر تونم نمی ؟ راحتی

 …تو نمی بخدا! 

 

 هزار دو برق جریان که بود نشده تمام ام جمله

 وجودم تمام و!  شد جاری بدنم سرتاسر در ولتی

 و آتشین لبهای!  کرد سقوط هم سر پشت

 داشت و بود شده مماس لبهایم روی داغش

 من و.  مکید می را وجودم شهد حریصانه

 اجازه قلبی تام رضایت با ، عقلم میلِ برخالف

!  کردم همراهیش … حتی و.  بکند را اینکار دادم

 می و نوشید می!  بوسیدم می و بوسید می

 بودم او از تر دیوانه من که قسم بخدا!  نوشیدم

 عاشق و بودم تر دلتنگ من که بخدا!  شیداتر و



.  کرد نمی کار عقل دیگر لحظات این در و!  تر

 و استدالل دیگر.  نداشت معنایی منطق دیگر

 ! نداشت جایی هیچ فکر

 

 روی لبهایش که بود گذشته دقیقه چند دانم نمی

 رقصید می تنم تمامِ روی دستانش و بود لبهایم

 لحظه یک!  آورد خود به را ما موبایلش صدای که

 لحظه یک.  داشت نگه دست لحظه یک. ایستاد

 : گفتم نگران دل و زنان نفس.  داد فرصت

 خیلی!  شد دیر خیلی!  گذشته خیلی!  وای!  امیر-

 ! شد زشت

 

 : گفت زنان نفس و کرد گریبانم در سر



 ! باشه!  عزیزدلم باشه-

 

 ! باش آروم!  میریم

 

 زدن نفس میان در و کرد نگاه را لبهایم بعد

 : گفت شیطنت با هایش

 ! شد پاک همش-

 

 و برد باال را ابروهایش.  کردم نگاهش اخمو

 .  انداخت باال را هایش شانه

 



 کنی می خوشگلشون اینقدر ؟ چیه من تقصیر-

 لبای این و بگیرم خودمو جلو داری انتظار بعد

 هم تو! ؟ میشه مگه! ؟ نخورم رو حالل از تر حالل

 ! ها داری انتظارایی

 

 را دستم.  شد بلند دوباره موبایلش زنگ صدای

 باال جاده کنار کوچک ی تپه از هم با و گرفت

 سوار.  بودند منتظر اتومبیل در قلوها دو.  رفتیم

 و. بود تر آرام کمی حاال.  افتادیم راه به و شدیم

!  است طوفان از قبل آرامش این دانستم می من

 قرار و کرد می تر تند را تابش و تب ها بوسه این

 به که یادم.  برد می قرارش بی دل از بیشماری

 می لیز درجا و رفت می دلم ، افتاد می حرفهایش



 گریبانم در سر وقتی ، بوسیدن حین در.  خورد

 : بود گفته ، بود برده

 

 خوشگلتو تن اگه  ، بدی اجازه بهم اگه ایندفعه-

 دیگه!  دم نمی امونت دیگه ، بذاری اختیارم در

!  من چموش بری در قسر دستم از نمیذارم

 نمی دیگه من.  کنم می تموم کارو دیگه ایندفعه

 !  باشمت نداشته کمال و تمام تونم

 

 می سقوط هم سر پشت داشت قلبم!  خدایا وای

 او به را اجازه این.  کردم می چکار باید حاال. کرد

 خود بودن سرسنگین به همچنان یا.  دادم می

 تمام از بعد که بود بار اولین این.  دادم می ادامه



 پیشنهاد این ، انگیز غم و وحشتناک حواشی آن

 ، امیر با بودن کمال و تمام و.  داد می من به را

 خود با او یعنی!  نبود خبری طالق از دیگر یعنی

 پذیرفته حواشی آن تمام با مرا و بود آمده کنار

 هنوز هایم عکس دانست می اینکه با یعنی!  بود

 گواهی برگه اینکه با ، هست ماهان دست

 ، اتفاقات آن تمام با و ، بود نکرده نگاه را سالمتم

 خدایا!  ابد تا. دارد نگه خود برای مرا خواست می

 می باید چه من. بود سختی گیری تصمیم چه! 

 این با ، زودی همین به ، راحتی همین به.  کردم

 می گم را پایم و دست ، انگیز شگفت پیشنهاد

 مهربانش ی مردانه دستهای به را خودم و کردم

 عاشق ی سرسپرده منِ از که بخدا ؟ سپردم می

 عاشق منِ از.  کردم می را اینکار اگر نبود بعید



 همین!  کند رامم بود بلد خوب امیر و. نبود بعید

 و قلدر همیشه و داشتنی دوست بدجنسِ مرد

 ! مغرور و طلبکار
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 ملیحه پدر ویالی به بقیه از دیرتر ما باالخره

 .  رسیدیم

 نگاهم اما و بودم نشسته ها خانم جمع در

 تیپم خوش و چهره خوش شوهر روی ناخودآگاه

 می سر دلتنگی ساز دلم معمول طبق و چرخید می

 تصمیم و بود حرفهایش مشغول فکرم و داد

 ! بود گذاشته ام عهده بر که بزرگی

 

 و ماهان های ترانه بخاطر هنوز انگار او البته

.  بود عصبانی من دست از ام ظاهری پوشش

 بی منِ و بود جریان در که اتفاقی بخاطر همچنین

 ، بودم نشده مطلع آن از هنوز ، اطراف به توجه



 با ، بود کرده تالقی هم با نگاهمان که بار چند

 . داد را نگاهم جواب تخم و اخم

 

 . آورد خود به مرا ملیحه خواهر صدای

 

 پاییز.  ملیحه داری هم خوشگلی جاری چه-

 امیرعلی به خیلی ماشااهلل هزار ماشااهلل خانوم

 . داره نگهتون هم واسه خدا.  میاین خان

 

 ! نظرلطفتونه!  ممنونم-

 



 امیرعلی آقا گفتم ملیحه به هم عروسیت شب-

 و بهترین دونه یه اینکه تا نگرفت زن نگرفت زن

 .کرد گلچین ترینشو خوشگل

 

 : گفت جان خانم

 هم.  ماهن تیکه یه هردوشون من عروسای-

 با فرقی هیچ برام.  جون پاییز هم و جون ملیحه

 . ندارن دخترام

 

 : گفت ملیحه مادر

 ! خانوم حاج خوبی خودت شما-

 



 خیلی و بودند راحتی ی خانواده ملیحه ی خانواده

. نبود شده تعریف برایشان مرزها و حدود و حد

 این به خیلی که نادرشاهی ی خانواده برعکس

 . دادند می اهمیت مسایل

 

 من سال و سن هم تقریبا که ملیحه برادر پسر

 من و بود جریان در که بود اتفاقی همان ، بود

 آنهایی از او!  شدم می اش متوجه داشتم تازه

 و چرخید می ور آن و اینور مدام چشمش که بود

.  پایید می مرا داشت بدجور حضورمان ابتدای از

.  بودم عذاب در اش خیره های نگاه طرز از

 یک به اینگونه نباید دانست نمی!  احمق پسرک

 که جمعی در هم آن! ؟ کند نگاه دار شوهر زن



 طرز قدر آن!  داشت حضور زن این شوهر

 های نگاه آن و صندلی روی دادنش لم و نشستن

 حال متوجه را کس هر و بود کننده مشمئز هیزش

 . کرد می خرابش

 

 باعث که ام ظاهری پوشش بخاطر حاال امیر

 بگیرم قرار نگاهی همچین توجه مورد بود شده

 نگاهمان که بار چند و بود عصبانی دستم از خیلی

 پَر خوشش حال که دیدم ، کرد تالقی هم با

.  دهد می را نگاهم جواب اخم با و رفته و گرفته

 به اما!  نداشت قرار و آرام سرجایش امیرم

 کاری هیچ برادرش زن و خانه صاحب حرمت



 می دانستم می که وگرنه.  داد نمی انجام

 . بزند کتک را او فصل یک و شود بلند خواست

 : گفت گوشم در جان خانم

 

 مثل اینجا. بودی نیومده اینجوری کاش مادر-

 پوشش و برخورد هر از.  نیست خودمون ی خونه

 خودمه تقصیر البته.  گیرن می بیجا منظور آدم

 من.  نداری گناهی و دونستی نمی که تو!  مادر

 خیلی امیرعلی پسرم.  گفتم می بهت باید

 ! نگه چیزی و نره در کوره از کنه خدا.  عصبانیه

 

 خانوم استرس پر لحن به دلهره و تشویش با

 : گفتم و کردم گوش جان



 … اینجا نمیدونستم من … من-

 

 می باید کجا از تو آخه!  برم قربونت میدونم-

!  سرت فدای.  گفتیم می بهت باید ما.  دونستی

 جاهایی حتما بعد به این از ولی!  شده که چیزیه

 نمی هنوز تو و باشیم مهمون قراره که

 صالح یه ات پوشش راجب بهتره شناسیشون

 . بکنی شوهرت با مشورتی

 

 ؟ جان خانم کنم چیکار حاال-

 

 نگاه از تا بمون خودم سنگر تو!  مادر هیچی-

 امان در پسر اون ی شرمانه بی و خیره های



 فروکش کمی امیرعلی خشم که شاید.  بمونی

!  ناز و خوشگل خیلی!  خوشگلی تو!  دخترم.  کنه

 هرجا که طبیعیه این!  برو دل تو و جذاب خیلی

 امیرعلی.  کنی خیره خودت به رو ها نگاه میری

 مساله این با مجبوره مطمئنا و گرفته خوشگل زن

 تو اینکه ؟ چیه اصلی موضوع میدونی اما. بیاد کنار

 کنی تنظیم جوری ، رو ات آرایش و ات پوشش

 اینکه نه.  باشه آدماش و مکان اون مناسب که

 که نمیاد بدت هم تو کنه فک نکرده خدایی کسی

 البته.  بگیری قرار هایی نگاه همچین توجه مورد

 بد همین سر هم قبال.  داره مشکل کال پسره این

 خواهر شوهر با ، گیسو با رابطه در ها کردن نگاه

 ! میشه چیزیش یه کال پسره.  شده درگیر ملیحه

 



 و وقیح آنقدر پسر آن.  گفت می راست جان مادر

 جمع ی همه تقریبا.  نداشت حد که بود شرم بی

 و بودند شده من به او نامربوط های نگاه متوجه

 نمی ثانیه یک حتی.  بودم معذب چقدر من

 و تیپ این با من.  بمانم جمع آن در خواستم

 اما ، دربیاورم را شوهرم حرص خواستم می قیافه

 می تر باریک جاهای به را کار ناخوداگاه داشتم

 رادین و گیسو که بود دار و گیر این در.  کشاندم

 بچرخند ویال حیاط در کمی تا شدند بلند رامین و

 : گفت من به رو گیسو.  کنند بازی والیبال و

 . ندارم یار من نفرن دو اینا ؟ میای جون پاییز-

 



 به و شدم بلند جایم از خواسته خدا از هم من

 .  شدم خارج ساختمان از نفر سه آن همراه

 

 و گرفتیم قرار تیم یک در رادین و من نهایت در

 من میدانست گیسو.  دیگر تیم در رامین و گیسو

 به همیشه.  دارم اطالع رامین و او ی رابطه از

 : گفت می من به شوخی

 یه عموت مثل تونستی هروقت گفتم رامین به-

 ، بشی اسطوره و خوشتیپ و هیکل خوش پلیس

 بی داری اجازه

 

 ! خواستگاریم ای

 



 این دانست نمی او و خندیدم می فقط من و

 خودش بود مدتها هیکل خوش و خوشتیپ پلیس

 و تمام هنوز که پلیسی. بود کرده دریغ من از را

 ! بود نشده من سهم کمال

 

 حسابی. بود عالی هوا و بارید می نم نم باران

 معطوف حواسم آن یک که بودیم شده بازی گرم

 پنجره پشت که بود هیز پسر همان. شد پنجره

 سیگار و بود گذاشته باز را پنجره. بود ایستاده

. کرد می تماشا را ما راحت خیال با و کشید می

 میانه داشت!  کند لعنتش خدا!  لرزید دلم و دست

 می خراب دوباره کارها این با را امیرعلی و من ی

 که خرابکاری سوم نفر از من مثل هیچکس و کرد



 ی مساله!  نداشت وحشت ، گیرد قرار ما بین

 برای من جدید ظاهر و هایش ترانه و ماهان

 اضافه آن به هم مردک این ، بود کم امروزش

 قوز بود شده هم نفهم درد معده این.بود شده

 ! باالقوز

 

 دفاع رامین که توپی که بود دار و گیر درهمین

 او و کرد برخورد گیسو صورت با محکم بود کرده

 گیسو پی کال حواسم.  ساخت زمین بر نقش را

 زمین روی از را او رامین کمک به داشتم و رفت

 پشت از ناآشنایی صدای که کردم می بلند

 : گفت سرمان

 ؟ گیسو خوبه حالت شد؟ چی-



 

!  حدش از بیش نزدیکی از بستم یخ. بود خودش

 که نزدیک آنقدر.  بود ایستاده سرم پشت درست

 او به دماغم نوک گرداندم برمی را سرم حتی اگر

 سکو روی گیسو هم مقابلم در.  کرد می خورد بر

 راه نه و داشتم پس راه نه من حاال و بود نشسته

 تر نزدیک من به را خودش داشت حاال!  پیش

 : گفت رامین.  کرد می

 

 کنیم می حلش خودمون.  شاهرخ نیست چیزی-

 ! نکن دخالت تو. 

 



 نمی صورتشو که کنی حلش خواستی می اگه تو-

 ! پسرعمه پوکوندی

 

 : گفت گیسو

 بشه دعوا خوای می دوباره بری؟ میشه شاهرخ-

 ! کارت پی برو ؟

 

 شود بلند که کرد می کمک گیسو به داشت رامین

 گودی روی را ناآشنایی دست ناگهان من که

 شرم بی چقدر!  بست یخ تنم.  کردم حس کمرم

 در.  نداشت ای فایده ترس.  ندادم امانش!  بود

 ضرر به فقط و فقط ترس ، گذشته دفعات تمام

 برگشتم جسارت با پس!  بس و بود شده خودم



 صدایش که نواختم گوشش در ای سیلی چنان و

 و شده قرمز چشمانی با.  کرد کر را خودم گوش

 : گفتم خشم از لبریز

 

 میدم کنی تکرار اینکارو دیگه یکبار فقط اگه-

 بدی سگ صدای که بزنتت اینقدر شوهرم

 ! عوضی

 

 که برگردم ویال به تا کردم ترک را شان جمع و

 سمت به داشت.  شدم روبرو امیرعلی با ناگهان

 سیلی ، اما کرده چکار او بود ندیده.  آمد می ما

 به آنقدر. بود شنیده را هایم حرف و بود دیده مرا

.  نداشت حد که بودم برافروخته و ریخته هم



 را دستم مچ که شوم رد کنارش از خواستم

 چشمانی با. کرد متوقف خود کنار در مرا و گرفت

 : گفت خشم از پر و شده تنگ

 تا بگو ؟ گوشش تو زدی که کرد چیکار بگو-

 ! بریزم خونشو

 

 بخاطر!  امیر تو بریم.  رسیدم حسابشو خودم-

.  بیفته راه دعوا اینجا نداره خوبیت داداشت زن

 ! بریم خدا رو تو

 

 : گفت و فشرد هم روی را هایش دندان

 ! کشم می اینو آخر من-



 

 داخل به خود با را او و کشیدم را بازویش

 : گفت گوشم در عصبانیت با.  کشاندم ساختمان

 خوب!  ات آرایش و لباسا این با توئه تقصیر-

 ! ؟ حاال شد

 

 هم من بودی راست رو من با کم یک تو اگه-

!  این بشه تهش که کردم نمی لجبازی اینهمه

 ! خودته تقصیر.  نیست من تقصیر پس

 

 کردن نگاه طاقت.  بودیم رسیده ویال ورودی به

 اشک. نداشتم را بارش سرزنش های چشم در

 واقعیت آن اینکه بخاطر.بود زده حلقه چشمانم در



!  گفت نمی را بود افتاده اتفاق ترکیه در که لعنتی

 تمام بخاطر!  پست مردک آن کار خاطر به

 هرکس اینکه بخاطر! داشتم که هایی حسرت

 دلم!  دانست می مقصر مرا او کرد می هرکاری

 با داشت حاال ام معده درد.  بود گرفته زورش

 را دستم.  پرداخت می رقابت به هایم اشک

 . گرفت

 

 دختر نکن ؟ کنی می گریه داری چرا حاال!  پاییز-

! 

 

 امیر دست از را دستم.  یافتم را ملیحه خواهر

 . افتادم راه اوبه سمت به و کشیدم بیرون



 

 می. نیست خوب حالم کم یک من ببخشید-

 .  کنم استراحت خواستم

 ! کنم راهنماییت بریم.  عزیزم حتما-

 

. شد راهم ی بدرقه امیر نگران و کالفه نگاه

 تشکر. برد ها اتاق از یکی به مرا ملیحه خواهر

 تا کشیدم دراز کمی من و رفت او.  کردم کوتاهی

 شد نمی باورم.  شود بهتر احوالم و اوضاع شاید

. باشد کرده ای قبیحانه کار همچین مردک آن

!  کشت می را او!  فهمید می امیرعلی اگر وای

 خود به که کرد فکر خود پیش چه کثافت مردک

 من آرایش و پوشش طرز.  داد ای اجازه همچین



 می مرد یک چطور ؟ بود کرده جسور اینقدر را او

 دانست می او ؟ باشد عوضی حد این تا توانست

 آمده من با همسرم میدانست و دارم همسر من

 تلخ حرفهای این با امیر تو دست از وای و.  است

 !  ات ناعادالنه های قضاوت و

 که بود ظهر سر.  بود بریده را امانم ام معده درد

 زارم حال. آمدند اتاق به والناز المیرا و جان خانم

 که دادم اطمینان بهشان. بود کرده نگرانشان

 ! هست ساده درد معده یک

 

 ! پاییز دکتر بری کاش-

 



 دونم می.  میشه خوب خودش. جان المیرا نه-

 .  خوردم که پاستیالییه مال

 

 : گفت جان خانم

.  خره می تو برای امیرعلی چیه چیزا این آخه-

 ناسالمتی.  بگیره برات مقوی چیزای اینکه بجای

 قر تو

 

 کنی تقویت خودتو االن از باید ، بشی مادر اره

 . دخترم

 

 : گفت و خندید الناز



 شو نوه جوش و حرص االن از. ببین خدا رو تو-

 . زنه می

 

 هاست سال االن من.  من مادر نزنم چرا خب-

 دارم هرروز. دارم امیرعلیمو ی بچه دیدن آرزوی

 ! کنم می دعا خدا پیش

 

 : گفت المیرا

 نخوان شاید خب. دعاییه چه این!  مامان وا-

 یه بزار. کردن ازدواج تازه. شن دار بچه االن

 ! بعد بکنن هاشونو گذرونی خوش.  بکشن نفسی

 



 : گفت من به رو جان خانم

 االن امیرم.  دخترم ندی گوش حرفشون به-

 دیگه االن.  شده هم دیر تازه.  دوسالشه و چهل

 طول هرچی بسه.  بگیره بغل شو بچه وقتشه

 . کشیده

 

 بگویم باید چه نمیدانستم و بودم زده خجالت من

. 

 

 : گفت و خندید باز الناز 

.  خجالت از شده رنگ به رنگ.  پاییز بیچاره-

 اون.  میاد یادت بودم کرده ازدواج که من مامان

 زد می رو بچه جوش و حرص شوهرم مادر قدر



 استرسه اون و بودم گرفته استرس بدتر من که

 این داری هم تو االن.  نشم بارددار شد می باعث

 هروقت.  کن ولشون.  درمیاری پاییز سر رو کارا

 . کردن ازدواج تازه اینا. ده می بچه بخواد خدا

 

 چگونه امیر و من ی رابطه میدانستند اینها اگر

 چه باشد کار در ای بچه هیچ نیست قرار و هست

 !؟ گفتند می

 

 جایم از سرعت به شد باعث تهوع حالت ناگهان

 : گفت نگران المیرا.  بنشینم و شده بلند

 ؟ واقعا خوبی ؟ پاییز-

 



 . شد وارد نگران امیرعلی لحظه همین در درست

 چیه!  شده بد حالت گفت ملیحه خواهر ؟ پاییز -

 ؟

 

 های نگرانی.  نگفتم هیچ. زد زانو تختم کنار و

 دلم. کرد می زده خجالت مرا جمع جلو قشنگش

!  هایش شدن نگرانم طور این برای زد می لک

 جان خانم. بود ام معده روی دستم.  ندادم جوابی

 : گفت

 و آت همین مال.  مادر کنه می درد اش معده-

 . دیگه خری می که آشغاالییه

 

 . کرد نگاهم و اورد باال را ابرویش امیریکتای



 که نیست اول دفه آخه.  کنم نمی فک ؟ پاستیل-

 . خوره می

 

 : گفت عتاب و خطاب با مادرجون

 !؟ خونه تو میاری رو اینا چرا-

 

 نگرانش و کرده اخم مادر به رو شگفتی با امیر

 : گفت

 خودش بخدا!  من مادر دارم تقصیری چه من-

 ! داره دوست

 



 حرف اینجور برای داشت دلم ، دردم معده وسط

 به را اش تکیه.  رفت می صعف و غش زدنش

.  نشست من مقابل در ، زمین روی و داد تخت

 حاال و ، بود روبرویم دقیقا سرش پشت که جوری

 در بردن دست برای رفت می ضعف و غش دلم

 کردم می دراز را هایم دست اگر!  لختش موهای

 های شانه و  گردن ، را موهایش توانستم می

 جسارت و جرئت اما.  کنم لمس را اش مردانه

 ! نداشتم هرگز ؟ داشتم را کار این

 

 ؟ جون خانوم میریم کی-

 

 ! که ظهره سر هنوز-



 

 تحمل دیگه واقعا من ؟ بریم زودتر ما شه نمی-

 چالشو و چش زنم می آخر.  ندارم رو پسره این

 . میارم در

 

 : گفت و خندید دوباره الناز

 ورگلی تل و خوشگلی این به زن خواستی می-

 نگاش همه رو خوشگل زن!  من داداش نگیری

 . میکنن

 

 . میارم در چالشونو و چش!  میکنن غلط همه-

 



 گونه روی به دستی بود کرده باور که جان خانم

 : زد اش

!  نندازیا راه دعوا اینجا مادر!  بده مرگم خدا وای-

!  بذار جیگر سر دندون شده هم امین بخاطر

 ؟ کردی کاری نکنه! ببینم

 

 : گفت من به رو و چرخید کمی امیر

 ! کرده چیکار مرتیکه گفت بهم رادین-

 

 و خطاب با بودم منتظر.  کردم نگاهش ترسیده

 این مقصر را آرایشم و پوشش طرز و مرا عتابش

 دل یک مادرش و ها خواهر جلو و بداند اتفاق

 را روبرویش دوباره او اما. کند دعوایم سیر



 در تمام رضایت که تخص صدایی با و نگریست

 : گفت  زد می موج آن

 خورد می تا و انداختم گیرش جنگل تو منم-

 ! بده سگ صدای که جوری ، زدمش

 

 : گفت الناز و کوبید اش گونه روی جان خانم

 ؟ بود کرده چیکار مگه-

 

 بود حقش کمترین خوردن کتک!  کار هر حاال-

 ! عوضی مردک

 

 : گفت جان خانم



 ! ملیحه پدر جلو شد بد خیلی-

 

 چه میدونه خوب پسره اون.  نباشید نگران-

 بعدش که زدمش من بگه نمیاد.  کرده غلطی

 ! کنه اقرار بشه مجبور

 

 آب دلم در شیرینی قند ، ام معده شدید درد میان

 : گفت و کرد من به رو دوباره.  کردند می

 ! تو بکن موهاتم.  کن پاک آرایشتو لطفا هم تو-

 

 : گفت المیرا



 چه پاییز مریضن مردم ؟ داری چیکار این به!  وا-

 ؟ داره گناهی

 

 : گفت دوباره الناز و

 ! خان امیرعلی قوطی تو کردی داداشمو زن-

 

 : گفت من به رو امیرعلی و خندید جان خانم

 خواهر که هستی عروسی اولین تو کنم فکر-

 از داری طرف جای به شوهر مادر و شوهر

 . گیرن می عروسشونو طرف پسرشون

 



 احساس لحظه همین در درست و زدم لبخندی

 دست. آمد باال ام معده محتویات تمام کردم

 سمت به و زدم عق و گذاشتم دهانم روی

 و زدم عق آنقدر.  دویدم اتاق بهداشتی سرویش

.  بود نمانده تنم در جانی دیگر که آوردم باال

 نگرانشان چشم شدم خارج سرویس از وقتی

 : امیرگفت. بود من روی

 

 

 ! پاییز دکتر بریم-

 

 ! میشه بهتر حالم.  نمیام!  نه نه-

 



 : پرسید جان خانم

 ؟ مادر شده شروع دیشب از هم ات تهوع حالت-

 

 ولی دارم دیشب از رو درد معده راستش ، نه-

 .  دارم روزه چند رو تهوع حالت

 

 دخترها و مادر بین رضایتی سر از و معنادار نگاه

 و نشاند تخت ی گوشه مرا امیر. شد بدل و رد

 ا آرام و نشست کنارم جان خانم

 

 : پرسید من ز

 ؟ نشده دیر عادتت جون مادر-



 

 ، بود پرت جان خانم حدسیات از حواسم که من

 : گفتم آرام و گزیدم لب ، امیر از زده خجالت

!  طبیعیه.  میاد پیش ولی.  شده دیر یکم ، چرا-

 ؟ مگه چطور

 

 : گفت و خندید الناز

 دیرینه آرزوی به جونو خانوم داری که گمونم-

 . رسونی می اش

 

 خبر چه اینجا نمیدانست و بود سردرگم که امیر و

 : گفت است



 ؟ زنین می حرف دارین چی از ؟ شده خبر چه-

 

 : گفت و خندید جان خانم

 ! مادر داری راهی تو گمونم-

 

 : گفتیم باهم ناگهانی و هراسان هردو امیر و من

 ! نه-

 

 : گفت الناز

 ؟ یعنی مطمئنین اینقدر!  وا-

 

 : گفت جان خانوم



 هرچقدر بخواد خدا اگه.  نباشین مطمئن خیلی -

 . میشه بازم بگیرین جلوشو بخواین هم

 

 : گفت هایش خواهر به رو کالفه امیر

 پاشو پاییز.  لطفا نزنین الکی حدسهای این از-

 ! دکتر بریم

 

 حالم. بکشم دراز خوام می. امیر خوام نمی-

 . میشه خوب

 

 بذار ؟ دی می عذابش چرا!  مادر کن ولش-

 ! کنه استراحت



 

 باز خواست می بقیه حدسیات از کالفه امیر

 بیرون اتاق از را او جان خانوم که کند مخالفت

 : گفت و کرد

 هم ما ، کنه استراحت بذار ، امیرعلی بیرون برو-

 . بخونیم نماز خوایم می

 

 از تا داد می هل آرام را ناراضی امیرعلیِ ، الناز و

 دانم نمی. شد موفق باالخره و برود بیرون اتاق

 !؟ رفت نمی بیرون اتاق از چرا حاال

 

 : گفت و خندید المیرا



.  ها بکنه دل ازت تونه نمی دقیقه یه کن نگاه-

 شکر رو خدا و ماموریت نمیره قبل مث خوبه حاال

 ! پاییز پیشته شب هر

 

 میشد چه.  زدم المیرا روی به خون دل با لبخندی

 بدون دیگری دار شوهر هرزن مثل هم من اگر

 را شدن دار بچه شیرین انتظار ای، حاشیه هیچ

 را امیر ی بچه واقعا اگر شد می چه ؟ کشیدم می

 ها گمان و حدس این اگر میشد چه ؟ بودم حامله

 من از اینقدر خوشبختی چرا! خدایا ؟ بود درست

 !؟ داشت فاصله

 



. کرد خانه گلویم توی دوباره بعض فکر این با

 به را خود و کردم پنهان لحاف زیر را صورتم

 کم ام معده درد از کمی شاید تا.  زدم خواب

 ! گردد خوب دلم حال و شود

 

 از لقمه یک حتی و داشتم تهوع حالت شب تا

 حاال.  بخورم نتوانستم بود آورده ملیحه که غذایی

 قبلی دردهای به هم شکم زیر و کمر و پهلو درد

 ، بازگشت موقع هنگام شب.  بود شده اضافه ام

 ، مسیر توی.  بودیم تنها اتومبیل در امیر و من

 توقف موقع به اگر و آوردم باال دیگر یکبار من

.  کشیدم می گند به را ماشینش تمام کرد نمی

 تمام هرچه سرعت با من و کرد توقف جاده کنار



 باال را ام معده ته تا و گرفتم فاصله ماشین از تر

 که سوزان آبی زرد جز نبود چیزی دیگر.  آوردم

 نا دیگر.  سوزاند می را گوارشم ی لوله کل

 امین.  شدم اتومبیل سوار سختی به.  نداشتم

 گفته امیر!  اید مانده عقب چرا که بود زده زنگ

 خوب زیاد حالم من چون بیمارستان رویم می بود

 : پرسید امیر راه در.  نیست

 بیست االن ، گذشته ماه ششم و بیست!  پاییز-

 ؟ آره.  دلیله این به بدت حال شاید.  هشتمه و

 

 : گفتم خجالت با



 و آب تغییر.  باشه دلیل این به تونه می … خب-

 روی ناراحتی ، اضطراب و استرس ، هوا

 .  کنه می پایینش باال و میذاره اثر تاریخش

 

 چیه ؟ میشه اینجوری حالت بشه دیر اگه یعنی-

 ! که نذاشت باقی ازت چیزی!  آخه المصب این

 

 معده که گفتند بیمارستان اورژانس قسمت در

 زیر و پهلو درد و هست مسمومیت بخاطر دردم

 پرسید پرستار!  عادتم افتادن عقب بخاطر شکم

: 

 



 توی خوام می که دارویی این!  نیستی که حامله-

 . ممنوعه حاملگی تو بزنم ات سرم

 

 ! نیستم نه-

 

 االن!  نکردی ازدواج مگه!  گفتی مطمئن چقدر-

 ! انداختی عقب که هم

 

 نگاهی بود ایستاده در چهارچوب در که امیر به

 : گفتم زار حالی با و انداختم

!  رو دارو اون بزنین خدا رو تو.  خانوم مطمئنم-

 ! بده خیلی حالم



 

 حامله ممکنه!  خطرناکه.  عزیزدلم نمیتونم-

 ! بارداری تست بفرستمت اول باید.  باشی

 

 مجبور مرا وحشتناک درد و خراب حال آن با و

 آن اورژانسی ی نتیجه منتظر و دهم آزمایش کرد

 در درد شدت از بیمارستان تخت روی.  بمانم

.  بود بریده را امانم گریه.  پیچیدم می خود

 دانست نمی که بود دستپاچه آنقدر!  امیر بیچاره

.  بوسید می را صورتم. کرد می بغلم.  کند چکار

 ! کرد می پرت را حواسم.  داد می مالش را کمرم

 

 ! میرم می دارم!  بده خیلی حالم!  امیر وای-



 

 کم یک!  من جان دونم می!  خوشگلم دونم می-

 نتیجش االن گفت!  دلم عزیز کن صبر دیگه

 خوب حالت و زنن می رو مسکن اون بعدش. میاد

 من گل میشی خوب.  عزیزدلم بشم فدات.  میشه

 ! میشی خوب! 

 

 رضایت پرستار باالخره و آمد آزمایش ی نتیجه تا

 زنده و کنند،مردم تزریق ام سرم به را دارو داد

 ! شدم

 

.  بری میتونی شد تموم که ات سرم.  خب خیلی-

 . میشه بهتر حالت االن.  نباش نگران



 

 بود ایستاده کنارم در همچنان امیر و رفت پرستار

 طاقت.  نگریست می مرا زده غم نگاهی با و

 . نداشتم را نگاهش

 

 ! گیرم نمی پاستیل برات دیگه-

 

 بود دار خنده خیلی.  خنده زیر زدم بدم حال آن با

. زد می را حرف این نگاهش توی غم آن با که

 می لجبازی که تخصی های بچه پسر مثل درست

 . کنند

 



 زندگی تونم نمی پاستیل بدون من که دونی می-

 ! کنم

 

 با دیگه-

 

 ممنوع برات رو چیزا خیلی باید.  کنی عادت ید

 و آت همش اینا ، جون خانوم قول به.  کنم

 . آشغاله

 

 ! امیر-

 

 ! جانم-



 

 تا خوابه نمی که دونی می.  منتظره جون خانوم-

 خبر این بهش تونی می چطور.  ندی خبر بهش

 ! گیره می ازش امیدشو تمام خبر این ؟ بدی رو

 

 را دستم.  نشست تخت روی کنارم و آمد نزدیک

 : گفت و گرفت دست در

 از تر مهم تو سالمتی االن!  نباش نگران-

 . هرچیزیه

 

 امیر؟-

 



 !  دلم جان-

 

 ! خودمون ی خونه برم میخوام امشب-

 

 ! پاییز-

 

 نیا تو اصال!  ساعت نیم فقط. کنم می خواهش-

 . برمیگردم زود و رم می خودم.  داخل

 

 ؟ چیکار بری میخوای-

 



 خانوم … امروز!  بچه اتاق تو … برم خوام می-

 تو ی بچه راجب ذوق و شوق با جوری یه جون

  … که کرد می صحبت

 

 باتمام را اتاق آن دلم نگفتم.  کردم سکوت

 می خریده کوچولویمان دختر برای که وسایلی

 ای دغدغه بی های زمان آن دلم نگفتم.  خواهد

 دلم نگفتم!  خواسته را بودیم هم مال فقط که

 عروسک آن با کوچولو تخت آن در و بروم کشیده

 ریشه تازه غم این شاید تا ، کنم صبح را شبم ها

 ! کند نشینی عقب کمی درونم در زده

 



 حالت امشب.  خونه بریم باید امشب!  پاییز-

 ! نکن اصرار.  کنی استراحت باید.  نیست خوب

 

 باشه ی نشانه به.  آمد هایم پلک پشت تا اشک

 . نگفتم هیچ دیگر و دادم تکان سر

 جواب آقا حاج و جان خانم نگران تلفنِ به امیر

 بود گفته جان خانم به تلفن پشت و بود داده

 فقط من و بوده اشتباه هایش خوشی دل تمام

 چهره هم اینجا از توانستم می. ام شده مسموم

 زن.  ببینم را جان خانم مغموم و ناراحت ی

 ای رابطه به!  بود کرده خوش دل چه به!  بیچاره

 هیچگاه که ای نوه به!  بود هوا در پا حسابی که



 ما ی گسیخته هم از ی رابطه به!  بیاید نبود قرار

! 

 

 سرازیر هایم چشم از اشک که نبود خودم دست

 متوجه امیر که کردم می را تالشم تمام. شد

 می گریه چرا" گفت و آمد پرستار وقتی اما. نشود

 متوجه را امیر " میشه خوب حالت ، عزیزم کنی

 پرستار جواب در خواستم می. کرد هایم اشک

 خوب هیچگاه من حال!  کنی می اشتباه" بگویم

 "!  هیچگاه.  شد نخواهد

 

 بود گرفته را بازویم حالیکه در ترخیص از بعد

 صندلی. کرد هدایت اتومبیل سمت به مرا آرام



 تا و ببندم را چشمم گفت و خواباند کمی را جلو

 . کنم استراحت برسیم

 

 مارکت سوپر یا داروخانه یه به منو راه سر لطفا-

 ؟ بری می

 

 داری الزم چی.  که بود باز بیمارستان داروخانه-

 . گرفتم داروهاتو ی همه ؟

 

 . داشت نگه سوپرمارکت یک جلو.  کردم سکوت

 

 . بگیرم برات داری الزم چی بگو جان پاییز-



 

 ! رم می خودم-

 

 .  شد مانع و گرفت را دستم. شوم پیاده خواستم

 خب!  حالت این با بری خوای می کجا خودت-

 عزیزم؟ داری الزم چی.  میگیرم برات بگو

 

 راحت او با هنوز.  کشیدم می خجالت هنوز من

 : گفت و کرد نگاهم موشکافانه.  نبودم

 … نکنه-

 



 و کشید دردمند آهی نشنید من از جوابی وقتی و

 : گفت عصبی

 

 !  اینه من اصلی رقیب اصال-

 

 از داشت و کشید می ای کالفه پوف درحالیکه و

 : گفت می و زد می غر ، شد می پیاده اتومبیل

 

 !؟ اومدنه وقت االن ، المصب آخه-

 

 با که بخدا.  بگیرم را ام خنده جلو توانستم نمی

 می ها پسربچه همچون گاهی ، سال و سن این



!  بود خواستنی و جذاب چقدر حالت این در و شد

 ، پیوسته وقوع به آمد پیش از که هایی پسربچه

 زمین به پا و کنند می لجبازی و هستند ناراحت

 .  کوبند می

 دستم به را بهداشتی پد ی بسته برگشت وقتی

 : گفت من از تر آرام.  کردم تشکر آرام.  داد

 

 تحملش.  نکشی درد این بابت دیگه کنه خدا-

 ! عزیزجانم سخته برام

 

 را هایم چشم من و افتاد راه به.  کردم سکوت

 . گذاشتم برهم



 خود ، کردم باز که را هایم چشم ، رسیدیم وقتی

 ی خانه پارکینگ در که ، پدرش ی خانه جلو نه را

 : گفت.  کردم نگاهش حیرت با.  دیدم خودمان

 

 سپیده ، زود صبح.  مونیم می اینجا رو امشب-

 . نشن نگران اونام تا خونه برمیگردیم ، نزده

 

 افتادم جنگل در صبحش امروز های زمزمه یاد به

 : پرسیدم نگران.  داشت برم ترس. 

 

 ؟ بمونی بیای خوای می هم تو … یعنی-

 



 . کرد نگاهم شده تنگ چشمانی با

 

 االن وضعیتِ با من آخه ؟ پاییز نگرانی چی از-

 البد!  اهلل اال الاله ؟ بکنم تونم می هم غلطی ، تو

 ! خونه این تو بفرستمش تنهایی داری انتظار
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 ؟ بمونی بیای خوای می هم تو … یعنی-



 

 . کرد نگاهم شده تنگ چشمانی با

 االن وضعیت با من آخه ؟ پاییز نگرانی چی از-

 البد!  اهلل اال الاله ؟ بکنم تونم می هم غلطی ، تو

 ! خونه این تو بفرستمش تنهایی داری انتظار

 

 که دادم تکان سری شیطنت با و زدم لبخندی

 شدیم خانه وارد وقتی.  نیست بعید تو از یعنی

 که امیر.داد می نشان را شب نیم و یک ساعت

 : گفت و کشید ای خمیازه بود خسته حسابی

 

 باید!  نمون بیدار زیاد.  وقته دیر خیلی-

 نری.  اومدی در سرم زیر از تازه ، کنی استراحت



 خدا رو تو!  پاییز شی مچاله بچه تختِ تو باز

.  بخوابم رم می من.  باشه خودت به حواست

 ! بخیر شب.  ام خسته خیلی

 

 سعی ، میلش برخالف. شد مهمان اتاق وارد و

 . نسازد معذب مرا و نکند پروایی بی کرد می

  

 نمی.  بودم خانه این در که بودم خوشحال چقدر

 آرامش من به اتاق این و خانه این اما ، چرا دانم

 در داشتم دوست ، اش گفته برخالف!  داد می

 را شبم و شوم مچاله کوچک دار نرده تخت همان

 کند فکر خواستم نمی اما.  کنم صبح اینگونه



 که حاال هم آن.  ام کرده عمل اش خواسته خالف

 ! اینجا بود آمده من دل بخاطر

 

 یادم ، کردم را خواب اتاق در خوابیدن قصد وقتی

 دوران در امیر که هایی لباس همان جز اینجا آمد

 دیگری راحتی لباس ، بود خریده برایم عقدمان

 را خودم.  پوشیدم را ها آن از یکی ناچار.  ندارم

 توانستم نمی که را خودم.  کردم نگاه آینه در

 در را او دلم!  خواست می را او دلم!  بزنم گول

 ی خانه ، دونفریمان ی خانه ، خودمان ی خانه

 همین با اگر.  خواست می مستقلمان و مشترک

 لباس با ؟ شد می چه سروقتش رفتم می لباس

!  حریری و نازک رنگ صورتی کوتاه بندی راحتی



 آن و شب آن ی خاطره ؟ رفت می کف از طاقتش

 برایم ؟ ساخت می زنده برایم دوباره را روز

 !؟ همسرش برای ؟ کرد می دیوانگی

 

 جلو از چرا ؟ کردم می چه را نیال به مربوط اتفاق

 لعنت!  زن آن به لعنت ؟ رفت نمی کنار چشمانم

 برای چیزی باید همیشه چرا!  ها اتفاق آن به

 و!  نیال!  ماهان!  داشت وجود ما جدایی و دوری

 آمده کنار او که حاال!  پایانشان بی دردسرهای

 ؛ خواستنم دائم برای بود کرده اقرار که حاال ؛ بود

 داشت اشکال چه ؛ بود گفته خودش که حاال

 کنارش در را صبح تا شب اگر فقط و فقط... اگر



 او ؟ خورد می بر دنیا کجای به.   آرمیدم می

 ! بود ما حق این. بود شوهرم

 

 ، رفتن او سراغ به.  کردم دور خود از را افکار این

 تا نه.  دادم می انجام باید که بود کاری آخرین

 می پیدا اطالع ترکیه اتفاقات واقعیت از وقتی

 به توانم می که ساده نگاه یک!  خب اما.  کردم

 ببینم و بروم مثال ، بیاندازم خواب حال در اویِ

 است رفته کنار رویش از پتو ؟ نه یا است خوابیده

  ؟ نه یا هست راحت جایش اصال ؟ نه یا

 



 تا خوابیدم می زودتر هرچه باید!  من خدای وای

 به مجبور و کنند دیوانه مرا افکار این اینکه از قبل

 ! بکنند ، نباید که کاری

 چراغ آمد یادم که بودم چپانده پتو زیر را خودم

 درِ و شدم بلند.  ام نکرده خاموش را بچه اتاق

 در امیر دیدم که  کردم باز را خواب اتاق

 شنیدن با.  است ایستاده بچه اتاق درِ چهارچوب

 و چرخاند من سمت به را رویش خواب اتاق در

 : گفت

 اومدم.  برده خوابت بچه اتاق تو کردم فکر-

 ! بخوابی سرجات بری کنم بیدارت

 



 که لباسی. شد تنم در لباسِ متوجه تازه و

 حاال. کرد می تازه برایش زیادی خاطرات

 سرشانه از.  نوردید می در را پایم سرتا نگاهش

 تا افشانم و باز موهای از و پایم ساق تا هایم

 از نگاهش.  برد فرو را دهانش آب!  آن انتهای

 معمولِ طبق اش باالتنه. شد نمی کنده من روی

 می را دلم و بود برهنه خوابید می که هایی زمان

 : گفتم اضطراب پر و لرزان صدایی با.  برد

 خاموش … رو بچه اتاق چراغ … بودم اومده-

 ! کنم

 

 : گفت و برد باال را ابروهانش

 ! کن خاموش بیا … خب-



 

 می دلم حاال.  ایستاد چهارچوب کنارِ در خودش و

 شیطنتی و فکر باز.  کردم نگاهش ترسان. لرزید

 جلو به قدم احتیاط با و آرام!  داشت سر در

 روی را دستم. شدم بچه اتاق وارد.  برداشتم

 و دستم روی را دستش که گذاشتم کلید

.  کردم احساس سرم پشت دقیقا را حضورش

 از!  کرد می سقوط داشت هم سر پشت قلبم حاال

 : زد پچ گوشم در و شد خم سر پشت

 

.  دارم خاطره ها لباس این با من میدونی که تو-

 کنی می رو اینکارا چرا!  آنچنانی های خاطره اونم

 !؟ دختر من با



 

 را بوسه اولین و  زد عقب را گردنم کنار موهای و

 از و شد شل دستم.  گذاشت برجای گردنم روی

 شده شل هم پاهایم!  خورد سر برق کلید روی

 روی بر اش آرام و تک تک های بوسه از بودند

 : زدم پچ گونه التماس و آرام!  گردنم

 ! نکن!  امیر-

 

 : زد پچ

 امیر هستی جانم!  امیر عمر جانم!  امیر دل جان-

! 

 



 خمارش چشمان.  برگرداند خود سمت به مرا و

 روی موی تار.  دوخت عاشقم چشمان در را

 جایش و شد خم و زد کنار انگشت با را پیشانیم

 غرق آرام خیلی را صورتم تمام بعد و. بوسید را

. کرد اش طوالنی و عمیق و نفسگیر های بوسه

 پیشانیم روز را پیشانیش بعد!  لبهایم بجز را همه

 گذاش

 

 : گفت گوشم در آرام و ت

 

 ماشین سوار ریختی اون صبح وقتی دونی می-

 دونی می که تو ؟ بشم دیوونه بود نزدیک شدی

 خودتو وقتی مُردم من!  منه برا فقط خوشگلیات



 اون وقتی مُردم.  کردی خوشگل دیگران برای

 به که زدمش قدر اون!  پاییز زد دست بهت پسر

 ! بود افتاده خوردن گه

 

 … خواستم می فقط … من-

 

 منِ خاطر واسه دونم می!  خوشگلم میدونم-

!  اینکارو نکن دیگه!  اینکارو نکن!  بود لعنتی

 اینقد ، خر منِ توجه جلب یا تالفی برای

 خیلی قشنگیات ارزش. نذار نمایش به قشنگیاتو

 نباید!  داره حرمت تو های زیبایی.  پاییزم باالتره

 دیگه.  بیفته بهش ناکسی و هرکس نگاه



 یه!  خواهشه یه این.  نکن اینکارو هیچوقت

 ؟ مفهومه!  دستوره یه!  درخواسته

 

 که خمارش نفس و کرد می ام دیوانه تنش بوی

 تصمیمات تمام از مرا شد می پخش صورتم در

.  ساخت می منصرف ام زندگی مصمم و محکم

 و خمارگونه لحن انداخت می پا از مرا داشت

 اجی" کلماتش با داشت باز!  کالمش ی عاشقانه

 و.  کرد می جادو مرا و کرد می "الترجی مجی

 خواسته تسلیم ، کامل آگاهی با داشتم باز من

 ! شدم می اش مقتدرانه های

 



 مفهومه!  دلم جان مفهوم!  عزیزم مفهومه-

 ! شوهرم

 

 گوش هیچوقت هم خر کره ماهان اون آهنگای-

 ! دی نمی

 

 ! متنفرم صداش از من.  دم نمی بخدا-

 

 خوبه خیلی!  متنفری ازش که خوبه خیلی-

 ! خوبه خیلی!  عزیزکم

 

 ؟ امیرم-



 

 ! جونم و دل جان-

 

 نهایت بی اضطرابی با و بردم فرو را دهانم آب

 : گفتم

 … نیال دختره اون با … ترکیه تو…شب اون-

 

 و برگرفت در را موهایم و سر تمام دستش با دو

 : گفت

 می قسم.  گم می وقت به!  پاییز!  پاییز آخ-

 هر و بازه هنوز پرونده این.  نمیتونم االن.  خورم

 می خواهش.  است محرمانه راجبش اطالعاتی



!  سوال زیر ببرم رو کاریم تعهد نخواه من از کنم

 هرسوالی تو بعدش و میشه بسته بزودی پرونده

 گل شنوی نمی من چیزی حقیقت جز ، بپرسی

 ! من

 

 . کردم سکوت و کشیدم آهی

 

 ؟ پاییزم-

 

 ! جانم-

 



 نمیگی … بخواب پیشم … امشبو بگم اگه-

 پیشم فقط.  ندارم کاریت بخدا ؟ شدم متوقع

 ! زیاد خیلی!  دختر تنگته دلم من.  باش

 

 منتظر و برداشت پیشانیم روی از را پیشانیش

 فوج اما.  کردم نگاهش معترضانه. کرد نگاهم

 می. زد می موج نگاهم در که بود خواستن فوج

 بود بر از مرا که او فهمید می خوب خیلی!  فهمید

 : گفتم و عقلم روی پا و کشیدم دندان به لب! 

 

 کنار ترکیه ی باقضیه من نمیکنی فکر وقت اون-

 ؟ اومدم

 



 کنم تصوری همچین بکنم بیخود من!  عزیزم نه-

! 

 

 ؟ گی می بهم رو ترکیه واقعیت کِی-

 

 موقعش به.  پاییز میگم شد وقتش هروقت-

 ! کن اطمینان بهم!  میگم

 

. کوبید می سینه ودیوار در به را خود داشت قلبم

 و کنم گوش عقلم حرف به ترسید می

 جانی چه ام بیچاره قلب.  کنم رد را پیشنهادش

 با کنم قانع را عقلم خواستم می بیشتر!  کند می

 : جمله این



 

 هفته سه دو تا که میخورم قسم … اما!  باشه-

 . نپذیرم ازت رو پیشنهادی همچین دیگه ی

 

 . شد باز خنده به لبش

 ؟ پذیری می بعدش یعنی-

 

 . آمد کش ناچاری سر از لبم

 تونم می رو هفته سه تا.  دونم نمی رو بعدش-

 … بعدش اما.  بیارم تاب

 



 در باز و آورد تر نزدیک را سرش.  خندید باز

 : زد پچ گوشم

 بعدش.  عزیزم بپذیر رو پیشنهادم هم بعدش-

 ! بپذیر هم

 

 حالیکه در و کرد بلند دستش دو روی مرا و

 در و برد خواب اتاق به ، بوسید می مرا همچنان

 ! بست سرش پشت پایش با را

 

** 

 

 امیرعلی



 

 

 که را او.  رساندم پدرم ی خانه به  را او زود صبح

!  خنده غرق لبش و بود باران ستاره چشمانش

 حاال.  کند پنهانش کرد می سعی سختی به که

 پر تمرکزم ، اما و بودم نشسته کارم میز پشت

 می مگر!  دیشب سمت بود رفته و کشیده

 های بوسه مگر ؟ کنم کار جمع را فکرم توانستم

 نمی  ؟ بود گذاشته من برای حواسی دیشبش

 چطور بودم او ی دیوانه اینقدر که منی دانم

 !؟ باشم داشته او بدون زندگی یک بودم خواسته

 



 ناز ی فرشته او ، دیشب!  بود العاده فوق دیشب

 از دور به. بود من داشتنیِ دوست و کوچک و

 را دورمان مدت این که ناامنی های حاشیه تمام

 و بردن لذت از سرشار او دیشب!  بود گرفته فرا

 زندگی مرد برای او دیشب.  بود بخشیدن لذت

 ، مبتدی هرچند!  بود گذاشته تمام سنگ اش

 فوق اما ، نابلد هرچند ، ای حرفه غیر هرچند

 ، نخواهد خودش تا گاه هیچ دانست می!  العاده

 شد می و داشت را شرایطش دیشب اگر حتی

 به!  گرفتم نمی او از را هایش دخترانگی ، هم

 شگفت متنوعش های پیشنهاد با ، خاطر همین

 شوقی و اشتیاق با دانستم می. کرد می ام زده

 را عمرم شب بهترین خواست می ناپذیر وصف

 تمام با!  بود موفق عجیب و. بزند رقم برایم



 یک حتی!  بود موفق ، بودنش آماتور و نابلدی

 از را صبح تا دیشب های صحنه نمیتوانم لحظه

 و شور اوج پاییز دیشب.  کنم محو چشمانم جلو

 اوج.  دلبری و لوندی و زیبایی اوج. بود هیجان

 !  شیدایی و عاشقی

 

 محدود من با بودن برای فرصتش اینهمه که او

 از مرا اینگونه ، داشت حضور شرمِ اینهمه و بود

!  نبود موانع این اگر وای. بود کرده خود بی خود

 روی مرد ترین خوشبخت شدم می من!  وای

 !  زمین ی کره

 



 گذاشتم برایش را شوقم و سعی تمام من دیشب

 ب شده موفق چقدر  نمیدانم اما. 

 

 من هرچند ، کنم فراهم را او خاطر رضایت ودم

 اوج به ، ناب عشقبازی این از سرمست خودم

 را مرد یک های خواستن و ها خواهش رسیدنِ

 !  یکبار فقط نه هم آن.  کردم تجربه

 

 همین میخواهم ، کنم فکر دیشب به اگر که وای

 به و کنم ترک را قرارگاه این و اتاق این االن

  خواهم می تابانه بی چه که زیرا ، بروم سراغش

!  کند تکرار برایم را قبل شب های زیبایی تمام

 حواشی آن اگر که وای!  بود باز دستم اگر که وای



 نمی فاصله ما بین اخیر اتفاقات آن و لعنتی

 ! وای.  انداخت

 

 و ها مهربانی اینهمه با را پاییز توانم می من مگر

 ، هایش ودلبری لوندی و خوشگلی و ها زیبایی

 حتی ؟ برسد او به دیگری کس دست تا کنم رها

 ، سوزنی سر ی اندازه به بخواهد کسی اینکه فکر

 او با را شدم شریک او با دیشب من که چیزهایی

 به من و!  کشاند می جنون به مرا ، شود شریک

 بر را جدیدمان مشترک خاطرات تاثیر وضوح

 ! دیدم می مان روابط تحکم

 



 برتن را خود مالکیت مهر که بود آن وقت شاید

 تحت نباید البته!  بزنم ظریفش و خوشگل

 طیب با!  بخواهد خودش باید!  دهم قرار فشارش

 نمی حاصل هم این که!  کامل رضایت و خاطر

!  شد می باخبر ترکیه جریانات از که وقتی تا شد

 شغلی تعهدات و وظایف!  بود بسته دستم من و

 پرونده وقتی تا که داد نمی من به را اجازه این ام

 نزدیک حتی اختیار در را ان اطالعات بود باز ای

 صبرانه بی من و.  دهم قرار  ام زندگی فرد ترین

 طی را خود پایانی مراحل پرونده این بودم منتظر

 این از را پاییز بتوانم تا ، شود بسته بزودی و کند

 . برهانم آمده پیش والی و هول

 



 به ضربه چند صدای که بودم ور غوطه افکارم در

 داخل به اورا.  بود ناظمی سرگرد.  آمد در

 حال مکان و زمان به کردم سعی و فراخواندم

 ! بود سخت چقدر کردن تمرکز که آخ.  برگردم

 

 در را الزم توضیحات اینکه از بعد ناظمی سرگرد

 : گفت داد شمالی های مرز حواشی با رابطه

 کم یک پردازی چهره قسمت توی قربان-

 مثل کدومشون هیچ ، راستش.  داریم مشکل

 می تحویل رو کار موقع به نه. نیستن زمانی خانم

 و شما که دونم می من!  کیفیت اون با نه و دن

 ی ادامه عدم برای رو خودتون دالیل زمانی خانم

 به بدونید خواستم اما ، دارید ایشوم همکاری



 زیادی استعداد ایشون.  داریم احتیاج وجودشون

.  ندن پرورشش که حیفه و دارن زمینه این تو

 خیلی کاری ی سابقه قرارگاه این در کار بهرحال

 آینده در و ، میشه محسوب براشون باارزشی

 دردشون به سابقه این ، کنن کار بخوان هرجا

 . میخوره

 

.  واداشت فکر به مرا حرفهایش رفت که سرگرد

 روی از من و. بود درست حرفش بهرحال

 نداده پاییز به را کار ی ادامه ی اجازه خودخواهی

 می اخذ جدیدی تصمیم رابطه این در باید.  بودم

 ! کردم

 



 یک برای و زد زنگ سینا که بود روز وسط

 را رستوران به رفتن پیشنهاد ، چهارنفره دورهمی

 در را پاییز و کردم قبول را پیشنهادش.  داد

 قرار.  بود دانشگاه شب تا پاییز.  گذاشتم جریان

 این به و بردارم دانشگاه از را او هنگام شب شد

 . برویم دورهمی

 

 او با کار پیشنهاد راجب هم تا بود خوبی فرصت

 می قبل وقت چند از که چیزی هم و کنم صحبت

 ! سازم عنوان را بگویم او به خواستم
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 یک برای و زد زنگ سینا که بود روز وسط

 را رستوران به رفتن پیشنهاد ، چهارنفره دورهمی

 در را پاییز و کردم قبول را پیشنهادش.  داد

 قرار.  بود دانشگاه شب تا پاییز.  گذاشتم جریان

 این به و بردارم دانشگاه از را او هنگام شب شد

 می سینا کردم می احساس.   برویم دورهمی

 . بگذارد میان در ما با را مهمی مطلب خواهد

 



 با کار پیشنهاد راجب هم تا بود خوبی فرصت

 وقت چند از که چیزی هم و کنم صحبت پاییز

 . سازم عنوان را بگویم او به خواستم می قبل

 

 خسته. بود خسته حسابی شد اتومبیل سوار وقتی

 . خوشحال اما

 

 ! سالم-

 

 ! عزیزم سالم-

 



 تا دو شما ؟ شده چی ؟ امیر شده خبر چه-

 ؟ کارا این از کردین نمی بود وقت خیلی دوست

 

 فک اما.  کردم استقبال منم. بود سینا پیشنهاد-

 رو دورهمی این که داشته مهمی حرف کنم

 . داده ترتیب

 

 در تنم از خستگی.  بود خوبی خبر ، دلیل هر به-

 منتظرم ؟ توام با من گفتی جون خانوم به.  رفت

 .میشه نگران و میمونه

 



 از خودم.  نباشن منتظر گفتم.  گفتم آره-

 می بیرون رو شام و دارم می برت دانشگاه

 . خوریم

 

 داد کش را بدنش و آورد باال را دستهایش پاییز

 : گفت و

 

 بعدش.  داشتم کالس صبح از امروز!  آخیش-

 ی تاییدیه برای بودم راهنما استاد پیش هم

 سرم حسابی و جدیده ترم شروع.  پروپوزالم

 اوقات گاهی.  امیر سخته خیلی.  میشه شلوغ

 باید که کاره عالمه یه.  کنه می خستم خیلی



 دفاع پروپوزالم از جوری بتونم باید.  بدم انجام

 .  بگیرم رو تاییدیه بالفاصله که کنم

 

 ؟ دختر کنی می خسته خودتو چقدر!  بابا ای-

 ؟ بذاری وقت من واسه خوای می کی پس

 

.  کشید خجالت شاید.  نگفت هیچ.  کرد سکوت

 من چون هم او شاید.  افتاد دیشب یاد شاید

!  دیشب اتفاقات برای رفت ویلی قیلی دلش

 : گفتم آرام و کشیدم باال را شیشه

 

 ! پاییز-



 

 :داد جواب آرام

 ! جانم-

 

 ازدواج از بعد ، کنیم حساب بار یه رو ترکیه اگه-

 . بودیم باهم که بود شبی سومین دیشب ،

 

 بود جلو به نگاهم یک.  گزید لب.  کردم نگاهش

 دندان میان داشت که لبهایش به نگاهم یک و

 .  داد می فشارش هایش

 ! نزن آسیب من اموال به!  دختر نکن-

 



 از دلم!  برد می را دلم.  زد پرخجالتی و ریز لبخند

 ! خواست می را دیشب دلم!  بود رفته کف

 

 ! پاییز-

 

 !جانم-

 

 ؟ بودی محشر تو بار سه هر تو بودم گفته بهت-

 

 .  خندیدم.  کرد نگاهم زده شگفت

 میکنی؟ نگام اینجوری چرا-

 



 یعنی!  افتضاحم کردم می فکر … آخه … چون-

 میدونی … تجربه بی های آماتور مثل … خب

… 

 

 هر توی!  بودی العاده فوق تو گم می بهت دارم-

 تجربه تو مثل منم!  اش دفعه هر توی!  اش ثانیه

 عالی و بهترین من برای تو …اما ندارم زیادی ی

 کنی می تالش رضایتم جلب برای اینکه!  ترینی

 میدی خرج به جذابی ابتکارهای … خب … و

 باورم!  کنه می دیوونه منو چقدر دونی نمی …

 از رو بودنمون باهم طالیی فرصت اینهمه نمیشه

 خر کره اون چطور نمیشه باورم ، دادیم دست

 ! بریزه بهم منو روان ، زندگیمونو تونست

 



 !؟ نداری شک من به دیگه … االن … یعنی-

 

. بود تشویش از پر صدایش. بود لرزان صدایش

 ! دختر این با بودم کرده چه

 

 ! منی پاک گل تو!  نه!  عزیزم نه-

 

 رو سالمت ی برگه اون هنوز که تو … اما-

 . ندیدی

 

 خوام نمی هیچوقت.  ببینمش خوام نمی دیگه-

 مجبور اینکه از متاسفم چقدر دونی نمی.  ببینمش



 دونی نمی.  بگیری رو لعنتی ی برگه اون شدی

 من های تلخی با اینهمه اینکه از ناراحتم چقدر

 فکر بهش خوام نمی حتی دیگه!  کشیدی عذاب

 کنم تکرار رو روزا اون خوام نمی حتی دیگه.  کنم

 این تمام.  اومدم کنار مسائل اون تمام با من. 

 برای تا کردم تالش و کردم فکر بهش مدت

 اینکارو تونستم کنم می فکر و.  کنم حلش خودم

 حتی!  پاییز دادم عذاب رو تو خیلی من.  بکنم

 . کنم خواهی عذر باید چطور نمیدونم

 

 ! بود بارانی چشمانش

 



 نمیزنم رو حرفا این.  بانو چشمات اشک فدای-

 کمال و تمام مجبوری دیگه حاال کنی فکر که

 که قدر همون دونم می من!  ها باشی من برای

 تو ، دادم می حق خودم به مسائل اون بابت من

 صبرم من.  داری حق ترکیه اتفاقات بابت هم

 دنیا این توی صبرکردن هرچی!  دختر زیاده

 داشتنت برای بازم!  کرده من قسمت خدا هست

 بسته برای!  بودنمون باهم برای.  کنم می صبر

!  ابهاماتت تمام کردن پاک و پرونده اون شدن

  ؟ عزیزم باشه

 



 گونه روی.  فشرد هم بر را اش بارانی چشمهای

 را اش خیسی و کشیدم دست خیسش ی

 . گرفتم باانگشتانم

 

 ! کافیه دیگه!  من خوشگل نریز اشک دیگه-

 

 : گفتم دوباره ، بعد دقیقه چند

 ! پاییز-

 

 ! دلم جان-

 

 ! بفروشم رو خوابه یه آپارتمان میخوام من-



 

 . کرد نگاهم ناراحتی با

 . اونجاست خاطره همه اون ؟ چرا-

 

 بیگاه و گاه های مزاحمت و االن وضعیت این با-

 اونور و اینور تاکسی با تو نیست صالح ، ماهان

 خرید برای اندازمو پس تمام تقریبا منم. بری

 خرج عروسی مراسم هم بعدش و مون خونه

 دوتا و بفروشم ماشینو این خواستم اول.  کردم

 ، اما بعدش.  بگیرم جفتمون برای ارزونتر ماشین

 اپارتمان اون اینکه با کردم فکر خودم با

 



 بهرحال اما ، داشته خاطره کلی هردومون برای

 دیگه. نیست ای چاره.  برسه فروش به هتره

.  بفروشیمش بهتره و نداریم احتیاجی بهش االن

 و بگیرم تو برای ماشین یه تونم می هم پولش با

 … تا کنم باز اسمت به بانکی حساب یه هم

 

 : گفت نگران

 ؟ چی تا-

 

 ! نشی مشکل دچار نیستم من وقتی تا-

 

 ؟ چی یعنی نیستی وقتی ؟ امیر میگی داری چی-



 

 مخصوصا.  نداره اطالعی آیندش از که آدم خب-

 جیب تو دستت خوام می.  خطره از پر که من کار

 ، باشی داشته خودتو ی خونه.  باشه خودت

 . خودتو بانکی حساب ، خودتو ماشین

 

 چیکار خوام می رو اینا از هرکدوم ، نباشی وقتی-

! 

 

 کشید آهی.  بود حرفش جواب عمیقم بازدم و دم

 را او راجبش زدن حرف حتی!  ناراحتی و غم از پر

 عوض را صحبت کردم سعی.  کرد می ناراحت

 . کنم



 

 بهت اگه ، درسات سنگین حجم اینهمه با-

 ؟ کنی قبول تونی می بدم کار پیشنهاد

 

 : گفت تعجب با

 قرارگاه؟ بیام یعنی-

 

 . بدی انجامش هم خونه تو میتونی-

 

  ؟ بیام نباید چرا خب … خب-

 



 داشته الزم که اطالعاتی هر ؟ بیای اباید چر-

 . میارم برات من باشی

 

.  بود آورده کش هم را هایش لب دیگر حاال

 . کرد می ترش جذاب که عمیق اخم ان با همراه

 

 و زن تو و من …  که اینه هاش دلیل از یکی-

 حرف برامون کسی ندارم دوست من.  شوهریم

 و کنم می بازی پارتی من کنن فک یا.  بیاره در

 . دارم رو تو هوای

 

 ! باش نداشته منو هوای خب-



 

 : کردم نگاهش تعجب با

 جوری بقیه ، هم باشم نداشته من.  میشه مگه-

 . کنه می بقیه از متفاوت رو تو که کنن می برخورد

 

 ! دیگه قسمت یه تو بذار منو.. خب … خب-

 

 . رفت باال ابرویم تای یک

 دستور بهت که باشی داشته دیگه رئیس یه که-

 ! نداره امکان ؟ بده

 

 ! داری بهونه یه چی همه برای!  امیر اوف-



 

 ! خوبیه پیشنهاد.  کن فکر پیشنهادم روی-

 

 ؟ بگم چیزی یه تونم می من حاال-

 

 ! بگو-

 

 که بوده گفته بهش پیش وقت چند بابام دوست-

 دنبال کنن می ضبط که هایی کلیپ مونتاژ برای

 منو پیشنهاد خودش.  هست خوب گرافیست یه

 ترجیح من ، باشی نداشته مشکلی تو اگه.  داده

 . کنم کار سیما و صدا توی دم می



 

 فقط را پاییز که خودخواهم و قلدرمآبانه وَرِ آن

 و خودنمایی داشت ، خواست می خودش برای

 . کرد می اظهاروجود

 دیگه جای یه توی کار فکر فعال بودم گفته بهت-

 . کن بیرون سرت از رو

 

 همچین دیگه شاید!  خوبیه کار بخدا!  امیر-

 بدم رد جواب من اگه اونام.  نکنه رو بهم شانسی

 این راحتی همین به.  گردن می دیگه یکی دنبال

 تو.  دیگه نیار نه لطفا.  میدم دست از رو فرصت

 ترم و ترم این منم.  نیستی شب تا صبح از که

 می نامم پایان فقط عمال دیگه کنم تموم رو بعد



 بشه اگه وای.  پروپوزالم به داره ربط تازه ، مونه

 ی نمره یه هم نام پایان برای تونم می.  عالیه

 بعدا شاید حتی ، دیدی چه رو خدا.  بگیرم خوب

 من مونتاژ از هم بلند و کوتاه های فیلم برای

 . کردن استفاده

 

 که خوبی موقعیت همچین اگر بود خودخواهی آخر

 من اما.  کردم می رد را بود خورده رقم برایش

 . کردم را اینکار

 

 ! نه گفتم-

 



.  کرد زنجیر هم در را دستهایش و کرد بق

 داشتم زیادی.  داشت حق گناه بی دخترک

 و الناز حرف همان.  دادم می خرج به حساسیت

 اندازه از بیش دانستم می.  بود کردن قوطی توی

 راضی رفتنش به دلم اما.  گیرم می سخت دارم

 آغوشم به تازه که االن!  نه االن الاقل. نبود

 . بود بازگشته

 

.  کردم نگاهش و کردم پارک کناری را اتومبیل

 : زدم صدایش

 

 !  خانومیم!  پاییزم-

 



 من و بود آمده کش لبهایش.  نداد را جوابم

 داشت دانست نمی یعنی!  شدم می هالک داشتم

 ! ؟ کرد می پا به دلم در آتشی چه

 کافی دیگر.  بگیرم را خود جلو خواستم نمی دیگر

 ! بود داری خویشتن هرچه بود

 

 نیمه لبهای یکهویی و ناگهانی خیلی ، ناگهان و

 نیم. شد شکار لبهایم توسط اش آمده کش و باز

 و برسانم صورتش به را صورتم تا بودم شده خیز

 ناب های بوسه به را در به در و بیچاره لبهای این

 نکن!  آخ!  پاییز آخ.  کنم مهمان اش دخترانه

 دلبر و زیبا و انگیز هیجان اینقدر!  نکن!  دختر



 به این از بیش مرا داری خویشتن اینقدر!  نباش

 ! نگیر بازی

 

 مکث کمی ، لبانش از عمیق کام بار چند از بعد

 بر بود لبهایش با مماس که را لبهایم ولی.  کردم

 : زد پچ.  نداشتم

 نکن ؟؟ ناپرهیزی اینقدر! ؟ پسر کنی می چیکار-

 !؟ خیابونیم تو رفته یادت! 

 

 جای بازش نیمه لبهای الی البه در را لبهایم

 اش صندلی روی از بعد!  حرکتی هیچ بی.  دادم

.  نشاندم پایم روی و کردم بلندش حرکت یک با

 تا را ام صندلی و زدم را صندلی برقی ی دکمه



 حاال!  خوابیده ی خوابیده.  خواباندم ممکن جای

 الی البه لبهایم هنوز.  بود من روی کامال او

 بین خالی فضای  ام پایینی لب. بود لبهایش

 به ی آماده لبهایش و. بود کرده پر را لبهایش

 آماده ی آماده. بود نوشیدن و شدن کشیده نوش

 می سقوط داشت هم سر پشت بار هزار قلبم! 

 ی خاطره خواستم می ، شدت به من و. کرد

 ! شدت به!  شود تکرار دیشب

 

 شدت به هردویمان ی سینه ی قفسه درحالیکه

 فضای در صدا بی ، عشق و رفت می پایین و باال

 از که مالیمی موسیقی میان در اتومبیل اتاقک



 و وجود ابراز حال در ، شد می پخش دستگاه

 خودنم

 

 بیحرکت داری و درگیر هنوز لبهایمان و ، بود ایی

 و آرام ، بود گرفته قرار خویش جایگاه در ، منتظر

 :گفتم کنان نجوا

 ؟ پاییز ببوسی منو نداری دوست-

 

 : کرد  نجوا

 تو!  امیر ندارم دوست این از بیشتر رو هیچی-

 توی ، بودن تو بی های شب توی من دونی می



 می رو بوسیدنت خواب ، هرشبش و هرشب

 !؟ دیدم

 

!  جوابش از کردم عشق!  بردم حظ!  کردم کیف

 : گفتم و

 می چجوری ببینم ببوس ، اینجام که حاال پس-

 ؟ من عاشق و چموش دختر بوسی

 

 و عاشقانه های نفس صدای که بود کافی همین و

 او های لب و کند پر را گوشم تمام خمارش

 جدالی.  کنند آغاز لبهایم با انگیز شگفت جدالی

!  تجربه با کامال!  بود پخته ی پخته دیگر حاال که

 اول همان از!  بودم داده یادش خودم را بوسیدن



 کرده خودم خرج را هایش اولین!  ابتدا همان از! 

 سبک به!  بوسید می طور همان!  من نازنین بود

 درس خوب چه و!  من مشابه!  من همچون!  من

!  من ی فریبنده و جذاب شاگرد داد می پس

 مرد یک برای که گرفت می کام لبهایم از جوری

 نمیتوانستم که جوری!  بود بس دنیایش آخر تا

 جزء به و نگشایم هایش زیبایی تحسین به لب

 اقرار اش باطنی و ظاهری های زیبایی جزء به

 حرکت از را دستانم نمیتوانستم که جوری.  نکنم

 های زیبایی جزء به جزء این روی تا دارم باز

 و نکند نوازش و نکند لمس و نزند پرسه ظاهری

 از را اش مقنعه دست یک با!  نفشارد و نزد ضربه

.  کردم باز را سرش گل و.  کشیدم سرش

 روز داشت که رنگ طالیی آبشار این ، موهایش



 صورتم روی ، شد می زیباتر و تر بلند روز به

 خورده گره موهایش در انگشتانم!  شدند پخش

 بوسه های حمله و آماج هدف را گردنم که بود

 می دیوانه داشتم من و.  داد قرار زیبایش های

 می و بوسید می را گردنم داشت او که حاال  شدم

 !  نوشید می و بویید

 

 که زد می دستبرد پیراهنم های دکمه به داشت

 دنیای این به را هردویمان ، موبایلش زنگ صدای

 ام سینه روی را پیشانیش. کرد پرت واقعی

 صدای به و ماند حرکت بی لحظه چند و گذاشت

 می غر.  بود مارال. داد گوش اش تلفن گیر پیغام

 ! کردیم دیر چرا و کجاهستیم که زد



 

 : گفتم خمار چشمان همان با. کرد نگاهم

 لحظه بس از کشم می رو مارال این من آخر-

 ! کرده خراب نفرمونو دو های

 

 خیس هنوز که لبهایی. خندید زیبایش لبهای با

 را صندلی بود زده خیمه من روی که همانطور. بود

 می نگاهش خیره. درآوردم نشسته حالت به

 حجم در را اش زده خجالت صورت او و کردم

 سر خواست. بود کرده پنهان موهایش طالیی

 با را لبهایش خیسی.  نگذاشتم. برگردد جایش

 : گفتم و گرفتم ای بوسه

 ! برگردی میتونی حاال-



 

 جایش سر و کرد ام بوسه چاشنی لبخندی

 با و دادم دستش به را اش مقنعه.  نشست

 اول.  نگریستم را حرکاتش ، عجیب اشتیاقی

.  بست سرش گل با را اش طالیی فرفری موهای

 های خرمن هم بعد و پوشید را اش مقنعه بعد

 زده بیرون اش مقنعه ور ان و اینور از که طالیی

 در را خودش و فرستاد مقنعه درون دست با بود

 . انداخت نگاهی آینه

 

 تا کنم تمدیدش بذار. شد پاک لبم رژ ی همه-

 .  نده گیر مارال دوباره

 



 . نهادم دستش روی را دستم

 می هربار امشب تا.  باشن همینجور بذار!  نکن-

 و کردی پاکشون من لبای با بیاد یادم بینمشون

 ! بشم دیوونه

 

.  نشست لبهایش روی محوی لبخند و گزید لب

 من و بودیم نزدیک رستوران به.  افتادیم راه به

 و عالیم تا.  برسیم دیرتر تا راندم می آرام باید

 های بوسه از ناشی ظاهری های نشانه و تغییرات

 دست ای بهانه و کند فروکش وجودم در نابش

 ی همه که نبود بعید او از.  ندهم فضول مارپل

 بررسی مورد موشکافانه و جزء به جزء را تغییراتم

 ! دهد قرار



 

 ، رفت می انتظار که همانطور ، اما شام میز سر

 اقرار. کرد می نگاهم موشکافانه و مشکوک مارال

 کرد می نگاه اینگونه مرا او وقت هر که کنم می

 می شک خودم به و شدم می استرس دچار

 مورد موارد بر دال مدرکی باز نکند که کردم

 مدرکی اگر حتی البته.  ام گذاشته جا اش عالقه

 یکی باالخره که گشت می اینقدر او ، نبود هم

 ! امشب مثل درست.  کرد می پیدا

 

 ! پاییز-

 

 ! بله-



 

 گرفته شمال از که نیست همونی لب رژ این-

 ؟ بودی

 

 ؟ لب رژ کدوم-

 

 و مونده سرهنگ جناب ی یقه روی که همونی-

 . ست تازه هم خیلی

 

 و میشد آب خجالت از داشت سینا جلو پاییز حاال

 زدم می تا داخل به را ام یقه داشتم دستپاچه من



 با.  خنده از کرد می غش داشت خودش مارال و

 . کردم نگاهش شده تنگ چشمان

 

 ؟ کنم چیکار خب!  سرهنگ نکن نگام اینجوری-

 شدن سوار قبل دقیقا!  دیگه تابلویین که بس

 بیست مسیر بعد.  زدم زنگ بهش من ، پاییز

 هم تون یقه روی.  اومدین ساعته یه رو ای دقیقه

 ! دیگه چیه به چی معلومه .  جرمه آثار

 

 : گفت سینا

 ! بدیم سفارش شام بهتره جان مارال-

 



 : گفت معترضی لحن با و آورد کش لبی مارال

 ! باشه خب خیلی-

 

.  بودیم خوردن مشغول و دادیم سفارش همگی

 و بودند صحبت مشغول همدیگر با پاییز و مارال

 کرد تعریف برایم چیزی سینا.  باهم سینا و من

 و گردون چرخ بازی. کرد ناراحتم حسابی که

 می و چرخید می و چرخید می!  بود روزگار

 می پهن زمین بر جوری را خود دامان و!  چرخید

 شد بلند سینا!  کردی نمی را فکرش اصال که کرد

 م و بیاورد آب تا

 

 . رفت دو آن پی حواسم لحظه یک ن



 

 : گفت می پاییز به یواشکی داشت مارال

 بشه کوفتت ؟ خوردی هاتو زمینی سیب ی همه-

 وقتی از  بدبخت منِ ؟ نمیشی چاق چرا پس! 

 تو. میشم چاق خورم می آب کردم عروسی

 تو میره فقط میخوری هرچی که کنی می چیکار

 ؟؟ ات تنه پایین و تنه باال

 

 ! عجبا!  اِاِاِ-

 

 مارال و شدند سرخ دو هر من صدای شنیدن با

 : گفت پاییز به و دزدید من از را نگاهش



 !؟ میشنوه میگم هرچی چطور-

 

 خیال به.  مارپل خانوم شنوم می دارم هم هنوز-

 به تو آخه ؟ کنی می صحبت داری آروم خودت

 شوهرشم که من ؟ داری چیکار مردم زن اندام

.  جونش نوش بخوره گم می که بدم نظر باید

 ! نداره ربطی کسی به دیگه

 

 اش حواله تیز و تند های نگاه آن از یکی بعد

 ! کردم

 

 که حرفهایی شویم بلند میز سر از اینکه از قبل

 کرده توافق و ؛ بودیم کرده بدل و رد خود بین



 ؛ دهیم قرار جریان در هم را پاییز و مارال بودیم

 باشند داشته حلی راه دو آن بلکه. ساختیم مطرح

 و شگفتی باعث بسیار داشتم حتم که صحبتی. 

 . شد می شان ناراحتی البته و تعجب
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#۱۷۲ 

 

 

 پاییز

 



 

 باور ، کردند تعریف را ماجرا سینا و امیر وقتی

 مارال!  باشد افتاده اتفاقی همچین کردم نمی

 من و نگریست می را روبرویش مبهوت و مات

 امکان مگر!  من خدای.  ریختم می اشک آرام

 آور درد چقدر!  گناه بی و معصوم طفل ؟ داشت

 حسی چه ساناز االن!  بود سخت چقدر!  بود

 ! هایش تنهایی اینهمه با!  داشت

 

 : گفت می سینا

 به اونو ساناز و میشه بد حالش ساناز پسر باراد-

 و قبلی ی سابقه به باتوجه ، میبره بیمارستان

 به اونجا ، بود داده انجام قبال که آزمایشاتی



 برای فرستنش می اورژانسی مورد یه عنوان

 نشون متاسفانه آزمایش و ، تکمیلی های آزماش

 بعد.  داره افت شدت به خونش پالکت که ده می

 با باالخره مختلف های بررسی و آزمایشات از

 رسن می نتیجه این به باال به درصد ۹۰ احتمال

 چندتا هنوز البته.  داره خون سرطان … باراد که

 متاسفانه اما ، مونده دیگه تکمیلی آزمایش

 نشون تماماً ، داشته که عالئمی.  زیاده احتمالش

 . هست سرطان و خون پالکت کمبود ی دهنده

 

 : گفت من به رو امیر

 گریه با.  نکن گریه.  عزیزم باش آروم!  پاییز-

 درمیون باهاتون.  دختر شه نمی درست چیزی که



 برای حل راه یه هم همفکری با که گذاشتیم

 . کنیم پیدا باراد و ساناز

 

 : داد ادامه سینا

 مغز پیوند باید که گفتن ساناز به دکترا-

 ما االن. بده انجام اش بچه برای رو استخوان

 مغز ی اهداکننده یک.  داریم مشکل دوتا

 های دوره تمام انجام ی هزینه دو و استخوان

 … هردوش برای ساناز و!  پیوند و درمانی شیمی

 ! داره احتیاج ماهان به

 

 : گفتم هراسان



 رو بچه این هم اول از که اون ؟ ماهان ؟ چی-

 ساناز تن به سر خواد می که اون!  خواست نمی

 ! کنه کمک بهش ماهان نداره امکان!  نباشه

 

 : گفت سینا

 این به هنوز بچه این که وقتیه مال قضیه این-

 کن تصور رو مردی تو ، حاال اما. بود نیومده دنیا

 یهو بعد و ، نداره زندگیش توی رو کس هیچ که

 دست که داره ساله سه پسر یک که میشه متوجه

 هیچ باشید مطمئن.  خودشه شبیه کامال قضا بر

 تونه نمی بودن پدر نیروی مقابل در مرد یک وقت

 اینکه مخصوصا.  باشه تفاوت بی و کنه مقاومت

 ! باشه بیمار معصومش طفل



 

 : گفت مارال

 ! داریم پیش در سختی راه خیلی-

 

 : گفتم آرام من و

 ! غیرممکن شاید و-

 

 زیرا.  داشت نگه دست ویال فروش برای امیر

 و آمد می تهران به باید باربد مداوای برای ساناز

 .  داشت ماندن برای جایی به نیاز

 



 در و تهران در ساناز حضور از هفته یک تقریبا

 هم دور همه آنشب.  گذشت می امیر آپارتمان

 چقدر ساناز.  بکنیم ای چاره فکر تا بودیم جمع

 یک چشمهایش اشکِ. بود ناراحت و مغموم

 فقط دنیا دار از.  داشت حق. آمد نمی بند لحظه

 . داشت را پسر یک همین

 

 : گفت ساناز به رو مارال

 ؟ ساناز بگیم خانوادت به چطوره-

 

 کافی ی اندازه به خودشون اونا!  اصال نه -

 زمانی ی برهه یک توی دقیقا اونا.  دارن مشکل

 در ما نبود.  دادن دست از باهم رو سامان و من



 زمین و پیر کافی ی اندازه به سال چند این

 دیگه مشکل یه تونم نمی دیگه.  کرده گیرشون

 کردی فراموش مگه.  کنم اضافه مشکالتشون به

 پذیرن نمی بچه یه با منو دیگه.  کردن طردم اونا

! 

 

 : گفت سینا

 باخبر مونه می برامون که حلی راه تنها پس-

 ! هست ماهان کردن

 

 به امیدی هیچ انگار. شد بیشتر ساناز گریه شدت

!  ترسید می او از شدت به البته و.  نداشت ماهان

 خون دلم خودم و دادم می دلداری را او داشتم



 و زیبایی این به ی بچه شد نمی باورم. بود

 : گفت مارال. باشد بیمار اینگونه زبانی شیرین

 

.  کنیم باخبر رو ماهان که اینه حالت بهترین-

.  کنیم مطلع رو هاتون خانواده تا دو هم بعدش

 خیلی دارن نوه یه اینکه از هم خانواده هردو

 دل مرهم تونن می اینکه هم ؛ شن می خوشحال

 آخه کی!  بشه کمتر هات غصه تا باشن همراه و

 کنه درک آدمو تونه می خواهر و مادر مثل

 تونیم نمی باز بکنیم که هم هرکاری ما!  عزیزدلم

 طرف از.  ساناز بگیریم رو خانوادت اعضای جای

 های هزینه پاسخگوی ماهان مالی اوضاع دیگه

 از هرکاری ما دونی می خودت تو.  هست باربد



 ی هزینه اما. عزیزم میکنیم برات بربیاد دستمون

 ! هاست این از بیشتر خیلی بیماری این درمان

 

 به بارها رو نیتتون حسن شما. عزیزم دونم می-

 بارها و بارها خودمم راستش.  کردین ثابت من

 سالمت.  کردم سنگین و سبک رو قضیه این

 از ترس با سالها من.  تره مهم خیلی پسرم

 اما. کردم زندگی ماهان توسط پسرم دادن دست

 حداقل.  بشم روبرو باهاش بهتره.  بسه دیگه

 باشه مونده بشر این توی مردونگی ذره یه ممکنه

 . بکنه کاری براش و بپذیره رو پسرش و

 

 : گفت سینا



 اینجا که مهمی ی مساله اما.  کاره بهترین این-

 ماهان به رو ماجرا چجوری که اینه داره وجود

 .  نکنه مقاومت هم و بپذیره بهتر هم که بگیم

 

 آن از که چیزی و کرد نگاه امیر به ترس با مارال

 : آورد زبان به را داشتم وحشت

 بگه بهش پاییز که اینه حل راه بهترین من بنظر-

! 

 

 : گفت ناگهان بود ساکت لحظه آن تا که امیر

 ؟ مارال گی می داری چی هست معلوم-

 



 هم خودت!  سرهنگ جناب نرو در کوره از-

 

 برابرش در ماهان که کسی تنها دونی می خوب

 ، کنه می قبول حرفشو و داره آرامش و کرنش

 ! پاییزه

 

 مغموم من و شد بلند جایش از عصبی امیر

 . کردم نگاهش

 

 ! بذارم نداره امکان-

 



 کوچک هواپیمای باراد لحظه همین در درست

 لحن همان با و گرفت امیر مقابل در را دکوری

 : گفت بچگانه معصوم

 من؟ به میدیش ؟ توئه هواپیمای این!  عمو-

 میدیش؟

 

 از آهی و فشرد هم روی بر را هایش چشم امیر و

 :گفت و کشید درماندگی سر

 

 ! من خدای وای-

 



 دوست ی پسربچه این سالمتی برابر در مقاومت

 براحتی بتوان که نبود چیزی زیبا و داشتنی

 ! داد انجامش

 

 

 ساناز پیش مارال و من صبح تا شب چند آن

 بگذاریم تنهایش آورد نمی طاقت دلمان.  ماندیم

!  تنها نهایت بی و. بود قرار بی العاده فوق. 

 نبود در من.  کردم می درک را هایش تنهایی

.  بودم کشیده تنهایی درد تمام سال سه ، امیر

 ! بود جانگداز و سخت حد از بیش. بود آور عذاب

 



 ، بروم ماهان دیدن به شبش بود قرار که روزی

. بود نرفته قرارگاه به و بود مانده خانه در امیر

 زد حرف او با نمیشد.  بود ریخته هم به اعصابش

 عصبی آنقدر!  خوردش نمیشد عسل من صد با! 

 به مادرش و پدر ، صبحانه میز سر که بود

 .  بردند پی اش حالی پریشان

 

 ؟ افتاده اتفاقی شده؟ چیزی باباجون!  امیرعلی-

 

!  خستم کم یک.  نیست چیزی ، آقا حاج نه-

 ! همین

 



 هیچ و انداخت من به نگرانی نگاه جون خانوم

 و بودند نگران!  پیرزن و پیرمرد بیچاره.  نگفت

 ! آشوب دل

 

 خودمان ی طبقه به سریع صبحانه از بعد

 را دستهایش رفتم سراغش به وقتی.  بازگشت

 طول و بود کرده فرو اش راحتی شلوار جیب در

 که مرا. بود رفته فرو فکر در و پیمود می را سالن

 معنادار و کشید گردنش پشت به دستی دید

 مقابلش در و زدم لبخندی برویش. کرد نگاهم

 .  ایستادم

 

 ؟ عزیزدلم کنی می خودخوری اینقدر چرا آخه-



 

 کمرم دور و کشید بیرون جیب از را دستش دو

 نگاه آن از. کشید خود سمت به مرا و کرد حلقه

 و انداخت من به بودم عاشقشان که هایی

 خیلی بعد. کرد نگاهش چاشنی غمگین لبخندی

 : گفت آرام

 

 حتی! ؟ ببینه رو تو حتی بدم اجازه چطور آخه-

 نازت صورت به نگاهش حتی! ؟ بشنوه صداتو

 !؟ بیفته

 

 و غمگین. بود غمگین چقدر صدایش لحن

 ! درمانده



 

 می فکر!  امیرم دونم می!  عزیزدلم دونم می-

 طفل اون به وقتی اما ؟ راحته من برای کنی

 تر راحت برام انجامش کنم می فکر معصوم

!  کن فکر باراد به.  بکن کارو همین هم تو.  میشه

 ! تره مهم هرچیزی از که سالمتیش به

 

 به مرا و کرد تر تنگ را دستش گره ناگهان

 : گفتم آلود شرم!  تر نزدیک خودش

.  بیاد مادرت شاید ، بازه پله باالی درِ!  امیرجان-

 . برسن هم خواهرات که االناست

 

 : گفت و آورد نزدیک را سرش



 !؟ کنیم می گناه مگه!  برسن سر!  بیان خب-

 

 ! نمیشه روم من … خب-

 

 : گفت و چسباند خود به مرا قلدرانه

 میریزه خجالتت ، بوسیدمت همه جلو که بار یه-

 ! نمیاری برام نچ و نه اینقدر دیگه و

 

 آورد ام انداخته گل صورت نزدیک را سرش بعد

 : زد پچ شیطنت با و آرام و

 تا و ببندیم رو ها پله باالی درِ اگه چیه نظرت-

 !؟ باشیم خودمون واسه ناهار موقع



 

 : گفتم و گزیدم لب

 جون خانوم و بیان دخترا که االنه!  امیر-

 . بزنه صدامون

 

 کرد می بلند دستانش روی مرا داشت درحالیکه

 : گفت

 جواب دیدن و زدن صدامون که دوبار یکی-

 شبه چندین.  ندارن بهمون کاری دیگه ، ندادیم

 خدا امون به کردی ول رو شوهرت.  نیستی خونه

 ! دختر میشه تنگ برات دلم نمیگی! 

 



 خواب اتاق به هنوز و کشید آغوش به مرا و

 اش کننده دیوانه و ناب های بوسه باران نرسیده

 اشتیاق و ذوق بسختی درحالیکه. کرد شروع را

 : گفتم کردم می پنهان را صدایم لحن

 

 ! بازه ترکیه ی پرونده هنوز نره یادت!  خان امیر-

 

 یادم که کنم می سعی یعنی!  عزیزدلم یادمه-

 دل و بمونه یادم بذاره خوشگلیات اگه.  بمونه

 ! نکنم خطا پا از دست بده اجازه تنگم

 

 هر گفتن امکان و گذاشت لبهایم روی بر لب و

 .  کرد سلب من از را دیگری اعتراض



 

 خطا پا از دست باشد حواست گفتم می او به من

 خطا پا از دست خواستم می ، دلم ته اما و نکنی

 فراتر قرمزهایش خط از پا ؛ کند ناپرهیزی ؛ کند

 و مشتاق منِ رابر خود تام مالکیت مهر و نهد

 جنتلمن ، نادرشاهی امیرعلی اما!  بزند دیوانه

 حتی و دیده عمرم تمام در که بود مردی ترین

 ! بودم شنیده راجبش

 

 

 

 در مارال و سینا.  رسید راه از کذایی شب باالخره

 امیر و من و بودند مانده ساناز نزد ، امیر آپارتمان



 ی طبقه سه و مجلل و شیک و زیبا ی خانه جلو

 با شد نمی اصال.  بودیم نشسته اتومبیل در ماهان

 هم در و عمیق آنچنان هایش اخم.  زد حرف امیر

.  شد نخواهد باز هیچگاه کردی می فکر که بود

 ! بود ناراحت و عصبی العاده فوق

 ! اینجوری نکن.  میام زود و میرم!  امیرم-

 

 . نرود باال صدایش کرد می سعی خیلی

 تو فرستمت می دارم.  نکنم اینجوری چی یعنی-

 زالوی اون پیش فرستمت می دارم!  کفتار دهن

 می دارم خودم دستای با!  عوضی خر کره

 همه بی هرزِ هیزِ ی مرتیکه اون پیش فرستمت



 داشته انتظار تونی می چطور!  ناموس چیزِبی

 . باشم آروم باشی

 

 !  عزیزم نمیشه هیچی-

 

 در جلو من گی می بهش تو رفتی که همین-

 منتظرم

 

!  بیرون میای و گی می بهش رو جریان سریع. 

 خراب سرش روی رو خونه میام کشید طول پاییز

 ! کنم می بخدا!  کنم می

 



 !  باش آروم!  باشه!  عزیزم باشه-

 

 ! اومدم می منم کاش!  پاییز-

 

 نمی قبول بیای تو!  بدتره اینجوری که میدونی-

 ! امیر کن فکر معصوم طفل اون به.  کنه

 

 است بسته دستم بیگناه ی بچه اون بخاطر-

 ! اهلل اال اله ال … که وگرنه!  پاییز

 



 کاشتم اش بلندشده های ریش ته روی ای بوسه

 گرفت را دستم.  شوم پیاده اتومبیل از خواستم و

. 

 

 ! پاییز-

 

 ! دلم جان-

 

 ! بخوره بهت انگشتش اگه کشمش می بخدا-

 

 !  امیر-

 



!  بزار دستت دم موبایلتو!  باش خودت مواظب-

 بزنی زنگ تک کافیه فقط کنه کاری خواست اگه

 ! کنم حالل خونشو و بیام تا

 

 کنه نمی جرئت ، وایسادی در دم تو بگم وقتی-

 و هارت تمام برخالف اون!  امیر کنه کاری هیچ

 ! عزیزم ترسه می تو از هاش پورت

 

 را هایم شانه دستش اینبار.  شوم پیاده خواستم

 گفت غمزده و درمانده.  کردم نگاهش. کرد لمس

: 

 ! خب کنم چیکار!  نیست رضا دلم-

 



 ؟ میشی راضی کنم بوست-

 

 . برد باال را ابروهایش تای یک

 !؟ ها بوس اون از ؟ کنی بوسم چجوری یعنی-

 

 بازویش ی حواله مشتی و شد درشت چشمانم

 : گفتم معترضانه و کردم

 ! بدجنس-

 

!  اخمت فدای من!  عزیزم جوونم!  دلم جان-

 ! میام در لبها این خجالت از اساسی امشب بخدا

 



 خجالت از و آمد چشمانم جلو صبح امروز اتفاق

 . دوید صورتم در خون

 ؟ ساناز پیش میرم شبو من رفته یادت!  امیر-

 

 : گفت و کشید درهم را هایش اخم

 ماجرا از مرتیکه اون قراره امشب از!  نه دیگه-

 تونم نمی دیگه.  بدونه سانازو جای و بشه باخبر

 خونه میای امشب.  بمونی اونجا شبو بدم اجازه

 ! تمام!  خودمی پیش امشب!

 

 از و زدم برویش لبخندی زده خجالت من و

 . شدم پیاده اتومبیل



 

 

 شد نمی باورش کرد باز برویم را در ماهان وقتی

 ناباورانه.  ببیند مجللش عمارت درِ پشت را من

 و بود شده پیاده اتومبیل از امیر. کرد می نگاهم

 زد صدایم همانجا از. بود داده تکیه آن ی بدنه به

. 

 ! پاییز منتظرتم-

 

 صورت پهنای به داشت من دیدن با که ماهان

 و شد او متوجه ناگهان ، کرد می خوشحالی اظهار

 . بود شده اش خوشحالی چاشنی هم تعجب حاال

 



 اومدی ؟ افتاده اتفاقی ؟ شده چی!  پاییز سالم-

 ؟ کنه می چیکار اینجا مرتیکه این ؟ من ی خونه

 

 تو؟ بیام کنی نمی دعوت!  بهت گم می. سالم-

 

 : گفت و زد لبخندی

 بوده آرزوم.  خودته به متعلق خونه این عزیزم-

 ! تو بیا.  اینجا بیای

 

 با. بود زیبایی و شیک العاده فوق ی خانه

 ! نظیر بی و عالی دکوراسیونی

 



 ! قشنگه خیلی خونت-

 

 کم خونه خانوم یه فقط!  نداره چشماتو قابل-

 ! داره

 

 . نشستم ای نفره تک مبل روی

 یه راجب میخوام بشین بیا!  ماهان برم زود باید-

 . کنم صحبت باهات ای مساله

 

 چشمان در نگرانی کمی.  نشست مقابلم در

 . زد می موج اش میشی



 ؟ داده دستور مرتیکه اون ؟ بری زود باید چرا-

 ! کنی می نگرانم داری ؟ پاییز چیه موضوع اصال

 

 اطراف به نگاهی.  کرد می نگاهم نگران و منتظر

 اصل سر بروم بالفاصله خواستم نمی. انداختم

 می باز کمی را صحبتمان یخ باید اول!  مطلب

 . کردم

 

 ترسی نمی بزرگی این به ی خونه این تو-

 ؟ تنهایی

 



 چاره ولی.  باشم تنها ندارم دوست منم مطمئنا-

 تنهام باشه پیشم خوام می که اونی ؟ چیه

 ! رفته و گذاشته

 

 می تمیز رو بزرگی این به ی خونه این چجوری-

 ؟ گرفتی خدمتکار ؟ کنی

 

 شده چی!  نرو طفره پاییز.  میاد روزانه.  آره-

 ؟ کشونده اینجا تا رو تو که ؟ عزیزم

 

 : گفتم و گرفتم نفسی



 باهات مهم ی مساله یه راجب خوام می!  ماهان-

 .  کنم صحبت

 

 ! کردی نگرانم ؟ پاییز شده چی بگو-

 

 بچه یه من مثال بفهمی االن تو اگه!  ماهان ببین-

 ؟ کنی می چیکار دارم ساله دوسه ی

 

 . کرد نگاهم نازک اخمی و تعجب با

 ؟ چیه سواال این از منظورت ؟ چی یعنی-

 



 کنی می که کاری اولین.  بده منو جواب لطفا-

 ؟ چیه

 

 ازت. میشم ناراحت خیلی اولش خب …خب-

 دار بچه کِی تو ؟ کیه از بچه این کنم می سوال

 ! سواال جور این از و نفهمیدم من که شدی

 

 و ، مریضه بچه این بگم بهت بعدش اگه خب-

 کنی؟ می کمکم ؟ چی دارم احتیاج کمکت به من

 

 قرار چه از قضیه سردربیاورد توانست نمی اصال

 : گفت نگران. بود سردرگم.  است



 ؟ سردرگم کالف شدی چرا ؟ پاییز شده چی-

 

 ؟ کنی می کمکم!  ماهان بگو-

 

 ی بچه.  نکنم کمکت میشه مگه.  معلومه خب-

 و پوست و گوشت از.  توئه جنس از. توئه

 پس!  عاشقتم من دونی می تو.  توئه استخون

 فارغ ، داره اهمیت قدر همون برام هم تو ی بچه

 بهادر بکش بزن لندهورِ اون از بچه این اینکه از

 ! دیگه کس هر یا باشه

 

 : گفتم آرام و دوختم چشم چشمانش در



 و کوچیک ی بچه یه واقعا… بگم بهت اگه حاال-

 واقعی دنیای این توی داشتنی دوست و خوشگل

 خیلی اتفاقا و … سالشه دوسه اتفاقا که هست

 کمکش میتونی تو فقط و فقط واتفاقا … مریضه

 ؟ کنی می اینکارو … کنی

 

 : گفت و برد فرو را دهانش آب

 این! ؟ پاییز!  بیاد بر دستم از هرکاری!  کنم می-

 ؟ کیه ی بچه ، میگی که ای بچه

 

 . زدم برویش لبخندی



 خیلی که رو آدمهایی خدا!  ماهان دونی می-

 شدن مادر و پدر شانس بهشون ، داره دوست

 میده

 

 هست وجودشون توی که زیادی عشق بتونن تا. 

 ، ها بچه.  بکنن زیبا ی هدیه این نثار رو

 بدون و ناخواسته که هایی بچه اون مخصوصا

 هدیه یه که نکن شک ، میان قبلی ریزی برنامه

 ، بچه این حاال.  هستن خدا طرف از مخصوص ی

 قضای از ، خوشگل و مامانی و ناز ی بچه این

 از ، خدا خواست به و سرنوشت حکم از ، روزگار

 توئه … استخونِ و پوست و گوشت و جنس

 از سالها که ای بچه!  توئه ی بچه اون!  ماهان



 ی هدیه این خدا.  بودی اطالع بی وجودش

 ! ماهان داشته نگه برات رو مخصوص

 

 نگران و بود ایستاده مقابلم در.  برآشفت هراسان

 حیرت و شده درشت چشمانی با.  کرد می نگاهم

 ! زده

 

 منظورت خدا رو تو ؟ پاییز بگی خوای می چی-

 ! بگو واضح رو

 

 :گفتم آرامش با

 . بگم برات تا بشین!  ماهان بشین-



 

 .  نداشت آرامش اصال اما.  نشست

 

 شده محافظت کامال روابطم تمام … من پاییز-

 نشده غیرمحافظت ی رابطه هیچ وقت هیچ.  بوده

 امکان.  مطمئنم اینو. نداشتم دختری هیچ با ای

 به و کنه خراب منو میخواد گفته هرکی!  نداره

 زیر ببره اعتبارمو خواد می.  بزنه آسیب شهرتم

 ! سوال

 

 : کردم نگاهش موشکافانه نگاهی با

 ؟ بوده شده محافظت همیشه مطمئنی-



 

 از یکبار همون تنها و یکبار فقط و فقط!  مطمئنم-

.  شد باردار اونم متاسفانه و.   شد خارج کنترلم

 گم دختره هم بعدش.   کرد سقط رو بچه اون اما

 ! شد گور و

 

 افسوس ی نشانه به را سرم و زدم پوزخندی

 : گفت ناباورانه.  دادم تکان

 … اون … اون … برگشته… ساناز-

 

 یه تواالن!  نکرد سقط رو بچه ساناز!  من عزیز-

 فوق و خوشگل پسر یه.  داری ساله سه پسر

 ! العاده



 

 موهایش در را دستش دو.  شد می دیوانه داشت

 دور وار دیوانه.  رفت راه و شد بلند بعد. کرد فرو

 : میگفت و چرخید می خود

 رودستی عجب!  نداره امکان!  نداره امکان-

 ! کشم می سانازو من!  کشمش می!  خوردم

 

 انگار.  ایستادم مقابلش در و شدم بلند عصبانی

 !  بود نبرده انسانیت از بویی مرد این

 

 پسر یه تواالن!  دیگه بسه!  ماهان کن بس-

 به.  مریضه پسرت.  هستی پدر یه تو.  داری

 ؟ فهمی می.  داره احتیاج کمکت



 

 باشه من ی بچه اون معلوم کجا از اصال... اصال-

 ! خوابیده نفر صد با زنیکه. 

 

 از وقتی نکن صحبت ساناز راجب اینجوری-

 سالها این توی میدونی تو!  نداری خبر هیچی

 چه با دونی می ؟ کشیده چی تو از ترس بخاطر

 که وقتایی ؟ کرده بزرگ رو تون بچه ای بدبختی

 شهرت توی و زدی می غلط نعمت و ناز توی تو

 با و دندون و چنگ با اون ، بودی غرق زن و

 .  رسونده ثمر به رو بچه این مشقت و سختی

 



 خواد می!  زنیکه خورده گُه.  است نقشه همش-

 ! بزنه تیغ منو

 

 از منو این از بیشتر!  ماهان دیگه کن بس-

 شد نمی مریض باراد اگه.  نکن ناامید خودت

 هیچ تو و اومد نمی سراغت به هیچوقت ساناز

 ! هیچوقت.  شدی نمی دار خبر ازش وقت

 

 : گفت متحیر و شده مسخ

 !؟ باراد-

 



 شد تر نرم کمی لحنم.  برگشت صورتم به لبخند

 . گرفت خود به بیشتری آرامش رنگ و

 

 و رگ از!  تو خون از!  تو پسر!  باراد!  ماهان آره-

.  بودم شدنش بزرگ شاهد من!  تو ی ریشه

 کرده مراقبت پسرت از گل ی دسته مثل ساناز

 که هایی مشقت و ها سختی تمام با!  ماهان

 تکون پسرکوچولوت دل تو آب نذاشته ، کشیده

.  خوشگله خیلی!  ببینیش اگه وای!  بخوره

 ببینیش باید!  توئه شبیه خیلی!  توئه مثل قیافش

 بدونی تا ببینیش باید!  دیدنش از کنی حظ و

 پسر یه تو حسابی مرد.  زیباست زندگی چقدر

 داری رو پدر مقدس ی کلمه تو ؟ متوجهی!  داری



 رو مساله این کنم می خواهش!  کشی می یدک

 ! باش شاکر بابتش و کن درک

 

 موهایش در را دستهایش دیرینه عادت رسم به

 بود شده گیج آنقدر و!  نمود می درمانده. برد فرو

 . بگیرد درستی تصمیم توانست نمی که

 

 ؟ کجاست االن-

 

 باید اما. پیشش ببرمت که اومدم.  امنه جاش-

 ! مردونه و مرد. بدی بهم قولی یه

 



 : گفتم و بردم فرو را دهانم آب.  کرد نگاهم

 بدی قول باید. نکنی اذیتشون بدی قول باید-

 تو.  باشی پشتشون بدی قول.  کنی کمکشون

 نکنی حمایت ازشون تو اگه!  ای خانواده این پدر

 ! ماهان بکنه اینکارو کی

 

 تا داشت نیاز زمان به. بود پریشان و کالفه

 اینکه!  بپذیرد بتواند و ، کند هضم ، کند تحلیل

 هستی پدر تو بگوید و بیاید یکی سال چند از بعد

 و روتین ی مساله ؛ داری پسر ؛ داری بچه ؛

 بهم اینگونه داشت حق پس!  نیست نرمالی

 !  بریزد

 



 . رفتم سمتش به.  نشست مبل ی دسته روز

 زندگی تو که قشنگیه خیلی اتفاقِ این!  ماهان-

 که داشته دوستت خیلی خدا!  افته نمی هرکسی

 سه.  کرده نصیبت خوبشو های نعمت از یکی

.  کردی محروم وجودش از خودتو تمام سال

 و کن شکر رو خدا نعمت!  نکن اینکارو دیگه

 ! بپذیر وجود تموم با پسرتو

 

 درست حاال.  برداشت سمتم به قدمی و شد بلند

 ! بود زده زل چشمانم در و بود ایستاده مقابلم

 

!  نیست هم ها راحتی این به!  پاییز سخته خیلی-

 میده قرار الشعاع تحت منو زندگی کل مساله این



 براشون که چیزهایی تمام!  اعتبارمو!  شهرتمو. 

 رو تو داشتن حتی … حتی!  رو کشیدم زحمت

 ! میکنه تر مشکل برام

 

 داد جای دستانش در و گرفت را دستم بعد

 ! نگذاشت.  بکشم عقب را دستم خواستم.

 

 از بعد!  پاییز نکن-

 

!  زنی می حرف من با داری اینجوری مدتها

 تو!  قدیما اون مثل!  آروم!  مهربون اینجوری

 اون اگه!  شده تنگ برات دلم چقدر دونی نمی

 به من پاییز!   … ما االن نبود ما بین مرتیکه



 یه با خوام نمی!  هستم دور تو از کافی ی اندازه

 بوجود قراره اون از بعد که شرایطی تمام و بچه

 . بشم دورتر تو از باز بیاد

 

 . کشیدم دستش میان از را دستم

 از تو و من ی رابطه نیست قرار!  ماهان ببین-

 هیچ بچه اون.  بشه بدتر این از یا بهتر این

 ما ی رابطه بهبود عدم یا بهبود توی تاثیری

 . نداره

 

 و برد فرو اش مارک شلوار جیب در را دستانش

 : گفت التماسگونه و زد زل چشمانم در

 



 هالک بگم چجوری ؟ میخوامت بگم چجوری-

 میرم می دارم بفهمونم بهت ؟چجوری داشتنتم

 اون ی خونه تو ازاینکه!  پاییز نداشتنت از

 اینکه از!  تو شوهر شده اون اینکه از!  ای مرتیکه

 اینجوری اینکه از.  میکنه کنترلت داره اینجوری

 چجوری!  ترسی می من به شدن نزدیک و من از

 برات داره شده صاحاب بی دل این بفهمونم بهت

 ! المصب زنه می پرپر

 

 هم بر را چشمهایم.  کشیدم عمیقی نفس

 : گفتم و فشردم

 ؟ نزنیم حرف خودمون راجب االن میشه-

 



 دور را دستانش غافلگیرانه حرکت یک در او اما

 سالن وسط ستون به مرا و کرد حلقه کمرم

 حاال.  گرفت قرار مقابلم در خودش و چسباند

 حرم که جوری. بود صورتم نزدیک صورتش

 چشمان و خورد می صورتم به گرمش های نفس

 . چرخاند می صورتم تمام روی را اش میشی

 نمیدونی!  پاییز تنگه برات دلم چقدر که آخ-

 ! چقدر

 

 ! شد می بد حالم داشت باز من و

 برم باید امیرمنتظره.  کن ولم خدا رو تو!  ماهان-

. 

 



 !؟ چقدر!  آخه کنی می دریغ ازم خودتو چقدر-

 

 و ات خونه اومدم اینکه از کنی می پشیمونم چرا-

 ؟ کردم اعتماد بهت

 

. چسباند من به کامال و کرد تر نزدیک را خودش

 دستانش میان از که کردم می تقال داشتم

 ! گذاشت نمی.  بگریزم

 

 که هرچی!  پاییز ریزم می پات به رو دنیا تموم-

 باهام کافیه فقط.  کنی اراده که هرچی.  بخوای

 برات رو ها زندگی بهترین خورم می قسم. باشی

 . بسازم



 

 . شد می جاری داشت اشکم

 بودی داده قول بهم تو … خدا رو  تو … ماهان-

… 

 

 روی به لبانم روی از حاال اش شده مسخ چشمان

 اش اشاره انگشت نوک با. بود خورده سر گردنم

 ، دیشب بخاطر. کشید پایین را گردنم دور شال

 را انگشتش.  دید ماهان. بود کبود کمی گردنم

 .کشید کبودی روی

  

 مادر و پدر بی عوضی اون ؟ نه ، کثافته اون کار-

 بودی من سهم تو!  دزدید من از رو تو که



 این.  گیره می کام ازت داره اون اما!  المصب

 ! اون نه بود من حق ها کبودی

 

 گردنم روی را لبانش تا کرد خم را سرش و

 ترس از.  درآمد صدا به اش خانه زنگ که بگذارد

 کم را دستانش فشار کمی.  لرزیدم می بید مثل

 دندان. بکشم نفس اندکی توانستم من و کرد

 : گفت خشم با و فشرد برهم را هایش

 ! کثافتشه خود-

 

 تا رفت در سمت به. کرد رهایم خوشبختانه و

 را هایم اشک. کردم جور جمع را خود. کند بازش

 خواستم نمی. بستم محکم را شالم و کردم پاک



 در که دیدم را امیر.  بیفتند هم جان به باز

 بدون. بود ایستاده ماهان عمارتِ درِ چهارچوب

 : زد صدایم بیندازد او به نگاهی اینکه

 دقیقه ده!  کردی دیر ؟ نمیای چرا!  جان پاییز-

 ! شده

 

 کرده زنجیر سینه روی را دستهایش که ماهان

 : گفت و زد پوزخندی بود

 کله سرو سربازا این با بس از ؟ پادگانه مگه-

 ! سرهنگ بینی می خودتون شکل رو همه زدی

 

 . نزدم حرف تو با من!  شو خفه-



 

 . پریدم بحثشان وسط

 ! امیر اومدم-

 

 : گفتم ماهان به رو بعد

 ؟ ببینیش میای حاال-

 

 : گفت و زد برویم لبخندی

. میام و پوشم می لباس االن.  عزیزم میام-

 ؟ کجاست آدرسش

 



 دواند امیر های رگ به را خون گفتنش عزیزم با و

. 

 

 اومدی اونجا قبال.  امیره آپارتمان تو االن ساناز-

! 

 

 یه تو و من!  نمیره یادم هیچوقت رو اونجا آره-

 ! داریم اونجا از قشنگ مشترک ی خاطره

 

 و خشم پر امیر.  انداخت امیر به نفرتی پر نگاه و

 : گفت عصبی



 خونه اون تو که هایی کتک ی خاطره امیدوارم-

 ! باشه مونده یادت هم خوردی

 

 بی امیر.  کرد نثارش لب زیر بیراهی و بد ماهان

 : گفت من به رو ، او به توجه

 ! پاییز دیگه بریم-

 

 ما راه ی بدرقه ، ماهان اندوه از پر خند زهر و

 . بود

 امیر آپارتمان به ما اینکه از بعد ساعت نیم

 پوزخندی همه دیدن با.  آمد هم ماهان رسیدیم

 : گفت و زد



 

 کردن حل نمیدونستم!  جمعه که هم جمعتون-

 !؟ شده مهم همه واسه اینقدر مشکل این

 

 می را ماهان های نگاه من.  شد وارد دلهره با

 می موج هایش چشم در عمیقی نگرانی.  شناختم

 عدم جور یک!  ناامنی احساس جور یک. زد

 و. کرد می نگاه را ساناز خصومتی چه با!  اطمینان

 او از و بود شکننده چقدر پسرش خاطر به ساناز

 و بازیابد را خود اینکه برای ماهان. ترسید می

 به چشمهای و منتظر نگاه اینهمه مقابل در بتواند

 در از ، کند حفظ را خود صالبت ، شده دوخته او

 ! درآمد جانبی به حق و قلدری



 

 قرار مگه! ؟ آره! ؟ ساناز کردی خودتو کار آخر-

 ؟ کردی تموم کارو نگفتی مگه ؟ بندازیش نبود

 … رو آوردی باال که گندی بزنم همینجا حقشه

 

 رو مشکل شدیم جمع اینجا!  دیگه بسه!  ماهان-

 همدیگ جون به بیافتیم نه.  کنیم حل

 

 ، میزاری گند اینو اسم اگه نره یادت لطفا!  ه

 ! آوردی بار به خودت

 



 به را او عصبانیت حین در که بود مارال صدای

 . کرد می دعوت آرامش
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#۱۷۳ 

 

 

 به رو دوباره.  نشست مبلی روی کالفه ماهان

 : گفت خصومت همان با ساناز

 ؟ اینجا اومدی چرا ؟ خودم پیش نیومدی چرا-



 

 : داد جواب او جای به و نشست ساناز کنار مارال

 

 می شو بچه و اون کردی تهدیدش تو چون-

 فعال ولی.  مفصله اش قضیه!  ماهان ببین.  کشی

 نشد چی و شد چی اینکه و گذشته قبر نبش وقت

.  نیست ، نباید چیکار و کردیم می باید چیکار یا

 که مشکلی.  کنیم حل رو پیشرو مشکل باید االن

 طفل اون سالمت پای!  نداریم وقت زیاد بابتش

 ؟ متوجهی!  میونه در معصوم

 



 با اتاق در کنون تا که باراد موقع همین در درست

 با و دوید سالن وسط بود بازی مشغول سینا

 . شد قایم مادرش بغل در کودکانه ای خنده

 

 ! کن پیدا منو بیا!  شدم قایم من عمو-

 

 ماهان روی ها چشم. بود گیری نفس ی لحظه

 ، شگفتی ، ناباوری با ماهان و بود کرده کلیک

 می را کوچولویش پسر عمیق حسرتی و حیرت

 به و شد بلند جایش از سختی به.  نگریست

 پسرک رنگ میشی چشمان در و رفت سمتش

 !  دوخت چشم



 ، غریبه و جدید فرد این شدن نزدیک از که باراد

 مادرش آغوش در را خود ، بود ترسیده کمی

 بر گونه نوازش دستی مادرش.  ساخت پنهان

.  کرد دعوت آرامش به را او و کشید موهایش

 ببیند بهتر را باراد تا زد زانو ساناز پای جلو ماهان

 . 

 

 ! باراد سالم-

 

. کرد می نگاه را او تعجب با پاسخی هیچ بی باراد

 : گفت شگفتی با ماهان

 



 اینقدر تونی می چطور!  پسر منی شکل چقدر تو-

 دونی می تو ؟ آخه میشه مگه! ؟ بشی من شبیه

 ام؟ کی من

 

 راست و چپ به ، نه ی نشانه به را سرش باراد

 . چرخاند

 

 من باشه؟ کن صدا ماهان منو.  ماهانم من-

 ! کنم کمکت که اومدم!  دوستتم

 

 ؟ چی برای -

 



 اینکه برای.  کنی زندگی بهتر … اینکه برای-

 بهتر اینکه برای.  باشی داشته بخوای هرچی

 ؟ من پیش میای حاال!  بشی بزرگ

 

 ی تاییدیه وقتی و انداخت نگاهی مادرش به باراد

 ی شده دراز دستان میان در ، گرفت را مادرش

 برخالف ماهان.  رفت فرو آغوشش در و ماهان

 بغل را پسرش ، قبل ی دقیقه چند خصومت آن

 را او.  داد فشار خود آغوش در محکم و گرفت

 مردی هیچ!  گفت می راست سینا. بوسید و بویید

 مقاومت بودن پدر قدرت برابر در توانست نمی

 و ریخت اشک صحنه این دیدن با ساناز!  کند

 می را او و فشرد می خود به را پسرش ماهان



 ماهان آغوش از سختی به را خود باراد.  بوسید

 : گفت ای بچگانه لحن با و کشید بیرون

 

 ! شدم خفه!  کن ولم-

 

 پی در و گذاشت فرار به پا باراد و خندیدند همه

 کمی که ماهان.  برگشت اتاق به ، خود بازی

 از حرفی هیچ بی ، بود شده دگرگون حالش

.  نشست خود قبلی سرجای و شد بلند جایش

 بودیم منتظر همگی. شد حکمفرما عجیبی سکوت

 قلبی های دگرگونی از را ما و بزند حرفی ماهان تا

 . سازد آگاه خودش

 



 جمع به رو ماهان ، مکث و سکوت کمی از بعد

 : گفت

 

  ؟ داره مشکلی چه بچه این-

 

 : داد ادامه و انداخت نگاهی ساناز به بالفاصله و

 ؟ کنم چیکار دارین انتظار من از دقیقا و-

 

 را دستم امیر.  بودم نشسته امیر کنار مدت تمام

 که انگار. کرد نمی رها و بود گرفته دست در

 اوقات بیشتر ماهان و!  بدزدد مرا کسی بود نگران



 ام شده سپرده های دست و من روی چشمش

 : گفت مارال.  چرخید می امیر به

 

 خون سرطان به متاسفانه باراد!  ماهان ببین-

 قراره شو درمانی شیمی جلسات.  شده مبتال

 مغز پیوند ، اصلی درمان ولی ، کنن شروع بزودی

 پیوند این یک درجه اعضای از باید که استخوانه

 چند موفقیت شانس که دلیل این به ، بشه انجام

.  باالست خیلی درمانش های هزینه.  برابره

 به هم االن تا اون.  نمیاد بر شون عهده از ساناز

 تمام االن تا اون.  کرده بزرگ رو باراد سختی

 نفری یک و تنهایی رو مادر یک و پدر یک وظایف

 ، آزمایشها اساس بر ، دیگه طرف از.  داده انجام



 بچه این برای پیوند مستعد و مناسب ساناز

 باید پدرش عنوان به هم تو البته.  نیست

 و خانوادت تمام همینطور و.  بدی آزمایش

 اینه گفت دکتر که چیزی ولی!  ساناز ی خانواده

 که پیوند این انجام برای فرد بهترین … که

 ...داره رو موفقیت احتمال بیشترین

 

.  برد فرو را دهانش آب. کرد مکث کمی مارال

 : داد ادامه و نگریست را ماهان دوباره

 

 احتمال کرد تکرار دکتر ، میگم دارم بازم-

!   نیست حتمی و قطعی چیز هیچ چون ، موفقیت

 و پدر از بیشتر حتی موفقیت احتمال بیشترین



 اگه...  هست خونی برادر یا خواهر یک ، مادرش

 ! باشه داشته بچه این

 

 بعد و مارال ، حیرت با بعد و تعجب با اول ماهان

 : گفت و زد پورخندی بعد.  نگریست را ساناز

 

 ؟ چیه مزخرفات این ؟ مارال میگی داری چی-

 کنم؟ تکرار دوباره رو حماقت یه من میگی یعنی

 

 اولین برای.  آمد ماهان سمت به و شد بلند ساناز

 او مقابل در بود گرفته تصمیم امشب طول در بار

 . بزند حرف



 

 می قسم من.  کن گوش من به لطفا!  ماهان-

 می قسم.  باشم نداشته تو از انتظاری هیچ خورم

 کوچک بدون ، کنم بزرگ خودم رو ها بچه خورم

 حمایت یا اموالت یا تو از داشتی چشم ترین

 حتی.  بدم کتبی تعهد حاضرم اینا بابت!  هات

 ا یا شهرتت برای کنی می فکر اگه حتی …

 

 اسم به رو ها بچه ی شناسنامه ، داره خطر موالت

 باراد برای هنوز من دونی می.  دارم می بر خودم

 باید دونستم نمی … چون ؟ نگرفتم شناسنامه

 تو اگه اما … اما.  بنویسم چی پدر اسم جای

 تو های بچه اینا گم نمی کس هیچ به من نخوای



.  کنم می امضا پاشو.  دم می تعهد بهت.  هستن

 ! میخورم قسم بارادم به ، کسم عزیزترین به

 

 ی نشانه به را سرش و زد پوزخندی ماهان

 کرده گیر ای مخمصه چه در.  داد تکان افسوس

 رابطه یک به باید پسرش جان نجات برای!  بود

 من بنظر هرچند.  داد می تن اجباری ازدواج و

 های تجربه او. نبود سخت خیلی ماهان برای

 که کسی وسط این.  داشت زمینه این در فراوانی

 این و کند می جان باید و بود سخت برایش

 سالمتی بخاطر صرفا را عشق بدون ی رابطه

 بود مادر او و!  بود ساناز کرد می تحمل فرزندش

 هرکاری فرزندش نجات برای بود حاضر او! 



 حتی ، بزند چنگ طنابی هر به و دهد انجام

 تمام اصلی مسبب که مردی با رابطه و زندگی

 ها ترس و ها مصیبت و ها گرفتاری و ها بدبختی

 ! بود اش چندساله های وحشت و

 

 نفس بعد و کشید موهایش در دستی ماهان

 : گفت مارال.  داد بیرون را عمیقش

 

 ایندفعه.  ماهان کنی ازدواج باهاش باید ولی-

 اگه بعدش.  باشه رسمی و شرعی باید دیگه

 ! بدی طالقش تونی می خواستی

 

 : گفت عصبی و شد بلند جایش از ماهان اینبار



 

 شماها ، نمیگم هیچی من هرچی!  دیگه بسه-

 خواین می و دوزین می و برین می خودتون واسه

 کسی با خوردم خر مغز من مگه!  کنین تنم

 بهش ای عالقه ترین کوچک که کنم ازدواج

 معلوم اصال! ؟ الکیه کردن ازدواج مگه!  ندارم

 و شهرت تمام ازدواج این ؟ چیه فازتون هست

.   میده قرار الشعاع تحت منو زندگی و اعتبار

 توی کاری ندونم یه با! ؟ ساناز کردی چیکار ببین

 انداختی رو همه اینجوری ، حماقت یه با ، گذشته

 !  دردسر توی

 



 کرد می خرد جمع جلو را ساناز داشت راحت چه

 را اش ساله چندین های عذاب و زحمات تمام و

 جلوه ارزش بی حتی و گرفت می نادیده راحتی به

 داشت امیر!  نبود مهم اصال برایش.  داد می

 مشت را دستانش عصبانیت از.  خورد می حرص

 و فشرد می هم روی را هایش دندان و بود کرده

 : داد ادامه مارال.  کرد می تحملش سختی به

 

 ات کله تو!  بفهم!  ماهان شه نمی ازدواج بدون-

 بدون نمیشه.  بشین دار بچه قراره شما!  کن فرو

 ! نیست درست.  باشه حاللت اینکه

 



 تو منم.  کنم می تعیین من غلطشو و درست-

 دوست رو دیگه کس هیچ پاییز جز دنیا این

 و کنم نمی ازدواج دیگه کس هیچ با و ندارم

 ! کرد نخواهم

 

 از عصبی ، کند تحمل نمیتوانست دیگر که امیر

 مقابلش در تهدیدوار را دستش و شد بلند جایش

 . گرفت

 

.  ببند کثیفتو دهن!  هرزه ی مرتیکه شو خفه-

 چیز همه بی کنی می صحبت من زن راجب داری

 ! کن جمع حواستو ،

 



 : زد پوزخندی دومرتبه ماهان

!  من زنِ ، من زنِ بگی تونی می چطور  ؟ زن-

 ! نشده زنت هنوز وقتی

 

 : گفت نهایت بی خشمی با و پرخاشگرانه امیر

 ؟ شعور بی کنی می بلغور داری چی-

 

 ام سینه از داشت دلم.  آمد تر نزدیک ماهان

 با که را مرد دو این زده وحشت. زد می بیرون

 خون ی کاسه در و عصبانی و قرمز چشمانی

 دو همچون و ؛ نگریستند می را همدیگر نشسته

 گارد و ایستاده همدیگر مقابل در وحشی گراز

 سینا و دوید مارال.  نگریستم می را بودند گرفته



 خورد و زد و جنگ احتمال.  زد صدا اتاق از را

 از را دو این که بود باید کسی و داشت وجود

 و خشم همان با ماهان.  کرد می جدا یکدیگر

 چشم امیر خشمگین و سبز چشمان در غضب

 : گفت شمرده شمرده و دوخت

 

 سرهنگ کنم می بلغور دارم چی دونی می خوب-

!  نزدی دست بهش حتی تو!  نادرشاهی امیرعلی

 !؟ نه یا میگم درست!  دختره هنوز اون

 

 جواب ، چشمش پای امیر محکم مشت و

 رفته فرو مرگباری سکوت در خانه!  شد سوالش

 از!  من خدای.  شدم بلند جایم از هراسان.  بود



 حاال ؟ بود شده باخبر چطور ؟ دانست می کجا

!  من خدای!  ام گفته او به من کند فکر امیر نکند

 خراب چیز همه باز نکند!  بزرگ خدای!  خدایا

 ! ؟ برگرداند رو من از امیر باز نکند! ؟ شود

 

 شدن سرد ی اندازه به دنیا در چیز هیچ از من

 و سیل و زلزله از حتی!  نداشتم وحشت امیر

 مرگ از حتی.  ترسیدم نمی اینقدر هم سونامی

 زندگی مرد شدن سرد از که ترسیدم نمی اینقدر

 ! ماهان تو به لعنت!  ترسیدم می ام

 



 ماهان به تا بود گرفته را امیر جلو سختی به سینا

 زد می فریاد امیر.  نکند پارش و لت و نکند حمله

 :کرد می حمله او سمت به داشت و

 

 می!  عوضی ی زاده حروم کثافت میگی مزخرف-

 ! کشمت می!  کشمت

 

 : داد می را جوابش فریاد با ماهان و

 ! گفته بهم خودش پاییز!  داره حقیقت کامال-

 



 می وار هیستیریک.  رفتم سمتش به هراسان

 و کوبیدم اش سینه تخت به دست دو با.  لرزیدم

 : کشیدم فریاد و دادم هل عقب به را او

 

 می پرت و چرت چرا ؟ ماهان میگی دروغ چرا-

!  کن بس!  لعنتی کن بس!  دیگه کن بس ؟ گی

!  لیاقت بی! ؟ تو کنی خراب خونه اینقدر آخه چرا

 احترام بهت.  دادم بهت دوباره شانس یه من

 پدر حرمت به و ات خونه توی اومدم.  گذاشتم

 قرار تو انگار اما!  شدم همکالم تو با ، بودنت

 آدم همون قراره انگار!  بشی عوض نیست

 بمونی سابق عوضی و مزخرف

 



 اسم حیف.  نداری رو بودن پدر لیاقت اصال تو! 

 ! بزارن تو روی که پدر

 

 مرگِ از ترس و وحشت بخاطر که مرا مارال

 شده دیوانه اینگونه آرزوهایم و آمال ی دوباره

. کرد دورم ماهان از و گرفت آغوش در بودم

 به رو خصومت با و. کرد می نگاهم نگران ماهان

 : گفت امیر

 

!  شدی باعثش تو!  آوردی سرش رو بال این تو-

 بردار سرش از دست!  ؟ افتاده روزی چه به ببین

 ! بده طالقش!  کن ولش!  مرتیکه

 



 می نگاهم ناباورانه.  کردم نگاه را امیر ملتمسانه

 به را راز این من که کرد می باور یعنی. کرد

!  نگاهش وای!  نگاهش! ؟ باشم گفته ماهان

 آن از زده وحشت. زد می دار مرا داشت نگاهش

 از التماس با ، شده وحشی زمردینِ چشمان

 : گفتم فاصله همان

 

 امروز تا من!  امیر نگفتم من خورم می قسم-

 داره!  ندیدمش اصال.  نزدم حرف ماهان با اصال

 تو.  کنه خراب رو بینمون میخواد.  گه می دروغ

 ! امیر خدا رو

 



 هنوز که سینا.  رفت امیر سمت به عصبی ماهان

 را ماهان ، بود گرفته را امیر ، قدرت پر و محکم

 . راند عقب به

 بس!  نکن درست شر!  دیگه بسه.  ماهان برو-

 !؟ خوردی کتک اینهمه حاال تا نیست ات

 

 : گفت اش فشرده بهم های دندان میان از امیر و

 دنیا کل و بکشمت تا بیا!  بریزم خونتو تا جلو بیا-

 کن ولم!  بیا!  عوضی بیا!  کنم راحت دستت از رو

 ! سینا

 



 در ، ایمنی ی فاصله با و ترس بدون ماهان اما

 تری آرام صدای و لحن با اینبار و ایستاد مقابلش

 : گفت

 رسین نمی نتیجه به هم با بینی می وقتی خب-

!  المصب بده طالقش.  بردار سرش از دست

 این کن تموم!  کن آزادش قفست از!  کن ولش

 ! رو پایان بی بازی

 

 خونی و پاره لب ی گوشه به را دستش پشت بعد

 : گفت ساناز به رو و کشید اش

!  بدون اما.  دم می خبر بهت.  کنم می فکرامو-

 فقط ؛ بدم انجام هرکاری ؛ بگیرم تصمیمی هر



 پاییز و ،...  اتاقه اون توی که ایه بچه اون بخاطر

 ! آخره و اول برام

 

 خیز امیر سمت به.  رفت بیرون خانه از و

 ! ناالن و گریان. برداشتم

 

 بهش من...  کن باورم...  خورم می قسم امیر-

 … ما که نگفتم هیچکس به … من بخدا!  نگفتم

 نمی … من...  داشتم نگه دلم تو … فقط من

 ! فهمیده کجا از نمیدونم … گفته بهش کی دونم

 

 ، غضب ، خشم از هایی رگه که چشمانی با امیر

!  کرد نگاهم بود آن در عشق و … بغض ، حرص



 از پر کشید آهی!  کرد سکوت!  نگفت هیچ اما

 تمام امیر. بود کرده رهایش سینا دیگر حاال!  درد

 لبخندی!  بزند لبخندی برویم تا کرد را اش سعی

 ، مرد این اما.  بود تلخ هم باز تالشش تمام با که

 شیرین رویای یک همچون ، ناباوری کمال در

 به توجه بی ، حدیثی و حرف هر از فارغ ، شبانه

 و دور داشت باز که جدیدی های حاشیه تمام

 مردانه بزرگ دستهای ، کرد می سیاه را برمان

 و جانب به حق حسی با ، قلدرانه و کرد باز را اش

 او!  داد جای آغوشش عمق در مرا ، علنی مالکیتی

 در و فشرد دلش تنگ ، آغوشش در محبت با مرا

 : خواند گوشم

 



 چند میخوام!  عزیزکم بده فرصت بهم کم یک-

 اصال این اما!  کنم فکر باید!  باشم تنها ساعتی

 بد روزای اون به ما قراره که نیست معنی این به

 اون که بود باری آخرین اون به ، برگردیم گذشته

 اینبار!  کنم ولت خواستم و کردم رو حماقت

 از دیگه!  کنم نمی رهات دیگه!  کنم نمی اینکارو

 کوچولوی کن اعتماد بهم!  دم نمی دستت

 ! من موفرفری

 

 دلم به ، روانی آب جوی همچون ، آرامش و

 ! گشت سرازیر

 تالش هرچه!  داشت حق که بخدا!   داشت حق

 خالص لعنتی های شبهه این از را خود کرد می



 داشتند برنمی سرش از دست ها شبهه این ، کند

 حمله سمتش به بیشتری قدرت و قوت با هربار و

 من خاطر به!  کرد می مقاومت.  کردند می

 داشت ارزش خیلی برایم این و. کرد می مقاومت

! 

 

 : گفت من به رو و کرد جدا آغوشش از مرا

 میام همینجا شب آخر...اما میرم … من!  پاییز-

 ، باشم تنها میخوام چندساعتی یه فقط.  دنبالت

 ! همین

 

 در مرا و رفت بیرون خانه از درد از کوهی با و

 ! کرد رها اندوه و غم از برهوتی
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#۱۷۴ 

 

 

 امیرعلی

 

 

 خوب ماهانو که تو!  مرد بعیده تو از!  امیر کافیه-

 برای راهی هر از دونی می که تو. شناسی می



 استفاده پاییز آوردن بدست و تو به زدن ضربه

 ! کنی می باور چرا دیگه تو.  کنه می

 

 ی خانه در و بودم گرفته دستانم میان را سرم

 با.  بودم نشسته مبل روی مان ی خوابه سه

 : گفتم مرده قلبی و گرفته لحنی

 خوام نمی بخدا.  کنم شک خوام نمی-

 اینکارو و.  باشم داشته پاییز به شکی کوچکترین

 قراره اون.  کنم نمی شک بهش دیگه!  کنم نمی

 باور این به دیگه سینا.  بشه زندگیم شریک

 اون!  شیطان!  شیطانه یک ماهان که رسیدم

 خاک با روانمو که بکنه باید چیکار دونه می دقیقا



 خوباشو اون از دونه یه!  براش دارم!  کنه یکسان

 !  گذاشتم کنار واسش

 از پاییز و من جز هیچکس … آخه!  دونی می

 ! نداشت خبر خصوصیمون روابط

 

 ! بزنه دستی یه خواسته شاید-

 

 همچین مورد در میشه مگه!  کنم نمی گمون-

 نامتعارفی و بینی پیش غیرقابل و مهم ی مساله

 که تکراری و عادی ی مساله ؟ زد دستی یه

!  گفت می تمام اطمینان با اون!  تازه!  نیست

 ! شکی و تردید هیچ بدون

 



 … که اینه منظورم!  کن اعتماد پاییز به کم یک-

 …اما هست اش برعلیه شواهد ی همه دونم می

 با و اینصورت غیر در!  کن اعتماد بسته چشم تو

 رو ماهان ، این جز ای دیگه گیری موضع هر

 همینو اون!  رسونی می هدفش به راحت خیلی

 پاییزو که!  بزنه هم به رو بینتون که.  خواد می

.  بیاد جلو نیرنگ و حربه با دوباره تا.  بدی طالق

.  بکنه خواد می دلش هرغلطی و بشه صاحبش تا

 حتی و مطلقه میشه پاییز بکنی اینکارو اگه که

 ! بکنه تونه نمی کاری هیچ هم پدرش دیگه

 

 ، ناچاری ، عصبانیت ، بغض ، خشم ، حرص

 را وجودم تمام عشق ، غیرت ، شک ، درماندگی



 خفه داشتم!  مردم می داشتم من. بود رفته فرا

 این از!  نگشاده سر بغض این از شدم می

 پیرامونم در که اتفاقاتی از خبری بی بدِ احساس

 و شغل ی بواسطه من!  پیوست می وقوع به

 قدم یک همیشه معموال داشتم که ای حرفه

 مرا ، آریامنش ماهان ، اینبار اما!  بودم جلوتر

 رژه اعصابم روی داشت!  بود کرده دیوانه بدجور

 . رفت می

 شبهه و شک دانستم می بخوبی من!  من خدای

 از بدتر بار هزار هزار. بود بدی احساس چقدر

 دنیا چیز بدترین شک!  جدایی و دوری و فراق

 ریشه!  وای!  بود همسر به اگر وای دیگر.  بود

 مثل.  کرد می نابودت درون از. سوزاند می را ات

 کرد می پودر و خورد می را وجودت تمام موریانه



 و خالی درونیِ و ظاهری قالب آن جز ، تو از و! 

 !  ماند نمی باقی چیزی ، تهی

 چند همین.  دانستم می خوبی به را این من و

 چه با و بودم شده گرفتار بال این به پیش وقت

.  بودم کرده رها شرش از را خودم کندنی جان

 نمی!  نه.  بیفتم دام این در نداشت امکان دیگر

 و من دامن خانمانسوز بالی این دوباره گذاشتم

 بگیرد را کوچکمان ی نفره دو ی خانواده و همسر

 گذاشتم نمی!  برود دستم از پاییز گذاشتم نمی! 

! 

 

 خبر کجا از ماهان که فکر این در زدن پا و دست

 نمی. کرد می ام دیوانه داشت است شده دار



 می.  باشم داشته قرار و آرام جا یک توانستم

 چرخیدم می خودم دور و شدم می بلند و نشستم

 تکرار قبل اتفاقات تمام باز بود نگران که سینا. 

 ماهان های نقشه ی مایه دست باز من و شود

 : کرد می راهنمایی دلسوزانه بگیرم قرار

 

 که کتکایی اون از بعد ، میشناسی ماهانو که تو-

 یه منتظر باید ، خورد ازت هند از برگشت از بعد

 بیکار اون مطمئنا.  میموندی اون از چیزی همچین

 امیر. نمیذاشت دست روی دست و نشست نمی

 تو که سالی سه اون!  تره پاک گل برگ از پاییز

 اگه!  کرد می چیکار بخاطرت که ندیدی ، نبودی



 نداشت امکان االن بودی سال سه اون شاهد

 ! کنی باور ماهانو حرفای از کلمه یک حتی

 

!  شناسم می پاییزمو من!  دونم می!  دونم می-

 از کس هیچ… نمیدونست هیچکس … آخه اما

 دیوونم داره این.  نداشت خبر ما ی رابطه کیفیت

 ! کنه می

 

 . گذاشت ام شانه روی دست و نشست کنارم

 ازش اینو چرا ؟ امیر چرا …اینها ی همه از جدای-

 در ات حق ترین طبیعی از خودتو چرا ؟ خواستی

 اینهمه چرا ؟ کردی محروم زناشویی زندگی یک

 چطور … اصال ؟ شدی متحمل رو زجر و عذاب



 نداشته و باشی کنارش کنی تحمل تونستی

 یکی عاشقِ آدم میشه ؟ میشه مگه ؟ باشیش

 اصال ؟ کنه داری خویشتن اینقدر بتونه و باشه

 چطور!  کنم درک تونم نمی اصال!  فهمم نمی

 ! بود خودت حاللِ و حق ؟ آخه کردی تحمل

 

 بیرون صدادار را بازدمم و کشیدم عمیقی نفس

 . فرستادم

 

 که.  کردیم توافق باهم شرط همین با اول از ما-

 … و کنیم ازدواج هم با جان خانم حال بخاطر

 پیشنهاد من یعنی.  بگیریم طالق شد بهتر وقتی

 . کرد قبول اون … و دادم



 

 . کرد می نگاهم ناباورانه سینا

 بازیه مسخره زندگی مگه ؟ امیر کردی چیکار تو-

 !  من خدای ؟

 

 سینا اما ، میاد بنظر اشتباه خیلی االن دونم می-

 … بودم من که شرایطی اون تو ، موقع اون …

 این به خیلی من!  بیاد یادم خوام نمی اصال وای

 منو واقعا بتونه روز یه امیدوارم!  دادم زجر دختر

 ! ببخشه

 

 زن موقع همین در درست



 

 : گفت سینا.  درآمد صدا به خانه گ

 خونه رسونده پاییزو گفت و زد زنگ.  ماراله-

 حرف باهات اینجا بیاد خواد می خودش و پدرش

 ! بزنه

 

 : گفتم تعجب با

 ؟ اونجا چرا پدرش؟ ی خونه-

 

 تنها بخواد امیرعلی شاید" که گفته پاییز گفت-

 یا بشم مزاحمش خوام نمی ، کنه فکر و باشه

 زهر چه! پسر ببین.  "کنم تحمیل بهش خودمو



 اینجوری حاال که گرفتی بیچاره دختر از چشمی

 ! کنه می مراعات داره

 

 تکان خودم برای افسوس ی نشانه به سری

 . دادم

 و عصبی مارال. کرد باز را آپارتمان در سینا

 و سر از خشم و بود شده قرمز. بود برافروخته

 به و آمد داخل به حرص با.  بارید می رویش

 گام ، کردم می نگاهش و بودم ایستاده که سمتی

 ام یقه دست یک با رسید که مقابلم در. برداشت

 با و کشید پایین سمت به کمی مرا و چسبید را

 خشم از پر لحنی با عصبانی و قرمز چشمهای آن

 : گفت



 

 نادرشاهی امیرعلی بکنی اینکارو تونستی چطور-

.  کشیدم پاییز زبون زیر از ماشین تو رو همه ؟

 داره وحشت حتی که کردی چیکارش!  زور به

 چقدر ؟ بگه دلشو درد و بزنه حرف کلمه یک

 کلمه یک اینکه از ترسه می که ترسوندیش

 دلت ؟ بزنه حرف کشیده که هایی بدبختی راجب

 رو وجدانت و خودت ؟ نزدی دست بهش خوشه

 واقعا ؟ کردی قانع نگرفتی دخترانگیشو اینکه با

 و روح کل که دونی نمی! ؟ دونی نمی تو یعنی! ؟

 با ؟ درآوردی خودت تسخیر به جسمشو

 اش حق در که محبتی و مهربونیا و مردونگی

 نیمه و نصف روابط یا هات بوسه اون با ؟ کردی

 هربار که ؟ دختر این روح با کردی چیکار تو ؟ ات



 تو!  کشیدی پیش پا با  و زدی پس دست با

 باورم ؟ داری انصاف ؟ داری عاطفه ؟ انسانی

 همچین که باشی شده بدجنس اینقدر نمیشه

 فهمم می من!  زنم من!  بکنی زن یک با کاری

 من!  نزده دم و کشیده چی مدت این توی پاییز

 باشه عاشق باید خیلی زن یه!  گم می بهت دارم

 ی همه پای که باشه عاشق باید خیلی!  سرهنگ

 با نتونه حالیکه در اونم!  کنه سکوت و بمونه اینا

 دل شاید وقت یه نکردی فکر!  کنه دل درد احدی

 غم از شاید نکردی فکر ؟ غصه از ترکید نازکش

 کردی می چیکار وقت اون ؟ کرد سکته ناراحتی و

 کارای که کردی هم تهدیدش که جالبه  ؟

!  من خدای!  نکنه بازگو کسی پیش مزخرفتو

 همچین دارم و ام زنده نمیشه باورم!  خدایا



 خودت مالکیت به اونو تمام تو.  بینم می چیزی

 می مرد یک که کارهایی ترین قشنگ با درآوردی

 تسخیر روحشو تو!  بکنه زن یک حق در تونه

 خویشتن که کنی می افتخار وقت اون!  کردی

 نزدی دستبرد هاش دخترانگی به و کردی داری

 ! ؟

 چشم اونو هرشب و هرشب و روز وهر هرروز تو

 توی کردی اراده هروقت بعدش و گذاشتی انتظار

 که بوده این افتخارت بعد!  داشتیش دستات

 که بار هر و.  نشدی صاحب هاشو دخترانگی

 می روش تو رو اینا ی همه ، زدی طالقو حرف

 به هم بعد و کندی می قلبشو از ای تکه و گفتی

 ! کردی می افتخار داریت خویشتن



 ما خواین می کی مردا شما دونم نمی من!  خدایا

 ، هامون دخترانگی فتح با نه ما.  بشناسین رو زنا

 ، میشیم وابسته مرد یک به ، قلبمون فتح با که

 و ، دیم می جونمونو براش ، کنیم می پیدا تعلق

 خدا رو تو!  کنیم می اطاعت بخواد ازمون هرچی

 که شاید!  بشناسین رو ها زن ما بیشتر کم یک

 پا زیر رو مون حق و کنین ظلم حقمون در کمتر

 ! بذارین

 شرایط این با کرده قبول پاییز نمیشه باورم

  است ساده و خره که بس از. کنه عروسی باهات

 دیگه ، میاد وسط تو پای وقتی که بس از. 

 نمی قلبش و روح و خودش به اهمیتی کوچکترین

 و غیرعاقالنه و وار دیوانه و هالکته که بس از.  ده

 نهایت در مادرت بخاطر تو!  میخوادت وار جنون



 زنت نیمه و نصف خواستی پاییز از خودخواهی

 محروم خودش حقوق تمام از درحالیکه ، بشه

!  شوهر حضور!  شوهر اخالق جمله از!  بوده

 و ترین ساده اینا!  استقالل!  زناشویی ی رابطه

 زندگی یک توی زن یک حق ترین ابتدایی

 مدام هم بعد. کردی دریغ ازش که مشترکه

 زندگیت توی حضورش که کردی یادآوری بهش

!  میدی طالقش زودی به و موقتیه و نیست دائمی

 و کشتی اونو هرروز و هرروز و روز هر اینجوری و

!  سرهنگ نامردی خیلی.  کردی سالخی روحشو

 این توی که تره مرد تو از خیلی پاییز!  خیلی

 اصال!  وایساده پات فرسا طاقت و سخت شرایط

 با اگه پاییز شاید قسم بخدا! ؟ معلوم کجا از



 اینقدر و بود تر خوشبخت کرد می ازدواج ماهان

 ! کشید نمی عذاب و زجر

 

 داد بیرون را عصبانیش نفس و کرد ول را ام یقه

 : گفت و پوشاند دست با را صورتش و نشست. 

 

 باشه رسیده اینجا به دوتا شما کار نمیشه باورم-

 اینهمه و خواستگار اینهمه با پاییز نمیشه باورم! 

 تحصیالتِ و استعداد و زیبایی اینهمه با ، دلداده

 تو گیر ، باال اجتماعی و خانوادگی موقعیت و عالیه

 بدبختش تو!  بیچاره!  پاییز بیچاره.  باشه افتاده

 خونه اون تو بردیش.  کردی اش افسرده.  کردی

 زندانیش.  کردی اش خفه خانوادت نظر زیر



 ببینتت حسابی و درست نمیتونه حتی که.  کردی

 سرت داد تا دو نمیتونه حتی ، بزنه حرف باهات و

 ولش هم بعد.   کنه گریه و کنه قهر.  بکشه

 شما که انگار نه انگار و خانوادت امون به کردی

 بی تهِ تهِ این قسم بخدا!  شوهرین و زن تا دو

 رو اینکارا زنش با هیچکس!  انصافیه

 

 ! همسر به برسه چه ، نمیکنه دشمنش با.  نمیکنه

 

 حق حرف.  گرفتم دستانم میان را سرم و نشستم

 : گفتم درمانده حال این با اما.  نداشت جواب

 



 نداری خبر هیچی از انگار میزنی حرف جوری-

 می رو ما زندگی ماجرای بم و زیر که تو. مارال

 رفتیم طالق پای تا چرا ما دونی می که تو.  دونی

! 

 

 عکسا اون ، ماهان کار! ؟ بود پاییز تقصیر-

 پاییز داد؟ می تاوان باید پاییز ؟ بود پاییز تقصیر

 قلب با!  کنه درست رو چی همه خواست می فقط

 پیش و گرفت تصمیم خودش ی ساده و صاف

 بفهمیش نباید ؟ کنی درکش نباید!  همین.  رفت

 تا اونو و کنی برخورد باهاش اینجوری باید ؟

 رسم اینه ؟ بکشونی طالق و دادگاه ی جلسه

 مگه جوونمردی؟ و مروت رسم اینه ؟ مردونگی



 نبستی عهد باهاش محضر توی عقد موقع تو

 و باشی داشته هواشو عمر آخر تا نبستی ؟عهد

 کو ؟ بود فرمالیته ؟ بود الکی!  کنی حمایت ازش

 ؟ پس

 

 اون داشتم خر منِ!  مارال نکن بازی من روان با-

 هضم خودم برای رو اتفاقا اون و عکسا ی قضیه

 خواستم می اما بود احمقانه  دونم می.  کردم می

.  دارم دوست رو دختر اون چون کنم فراموشش

 مردی کدوم آخه.  گیرشه بدجور المصبم دل چون

 و ترین خوشگل نخواد که هست دنیا توی

 و زن قضا بر دست که دنیا دختر ترین مهربون

!  کنه خودش مال رو هست هم حاللش و همسر



 از مدت این تو کشیدم چی من دونی نمی تو

 صاحب بی دل این رو گذاشتن پا از و نداشتنش

 اون داشتم اینها ی همه با اما!  ام مرده صاحب

 اون داشتم.  کردم می حل خودم برای رو موضوع

 با … امروز اما.  کردم می فراموش رو حواشی

 !  من خدای وای … کثافت اون حرف

.  بدم زجر اینقدر پاییزو نخواستم هیچوقت من

 عذاب میشه مگه!  منه چشم نور دختر اون

 ! بخوام کشیدنشو

 

 مرد ؛ قلبته حرفِ این واقعا اگه ؛ اینطوره اگه-

 رو بازار آشفته این درِ همیشه برای یکبار و باش

 ! بگیر گِل



 

 نفس.  ایستادم پنجره کنار.  برخاستم جایم از

 : گفتم و کشیدم عمیقی

 ی قضیه وقتی از درست ، مدت این تمام در من-

 در تحقیقاتمو ، اومد پیش لعنتی عکسای اون

 خیلی بااینکه.  کردم شروع کثافت اون مورد

 فکر اینکه با ؛ ایه حرفه حسابی بااینکه ؛ زرنگه

 آتو ازش جاهایی یه تونستم ؛ متفکره مغز کنه می

 مطمئن.  رسیدم خوبی جاهای به تازه.  بگیرم

 وقتی تا نه. دارم برنمی سرش از دست باشید

 چنگ تو ننداختمش و نکردم رو گندکاریاشو تمام

  مهارت با جوری!  رفته زیرآبی خیلی اون!  قانون

 البته که.  است دیده تعلیم انگار که کرده خالف



 بوده ایتالیا که سالی پنج اون توی نیست هم بعید

 و داشته نشر و حشر خالفکار های باند با ،

 مطمئن اما.  باشه دیده رو الزم تعلیمات همونجا

 می رو دستشو جوری!  کنم می رو دستشو باشید

 به و بشه پشیمون خودش ی کرده از که کنم

 جرئت حتی دیگه که جوری.  بیفته کردن غلط

 حرکت زنم می حدس!  کنه فکر پاییز به نکنه

 چه خواد می زنم می حدس!  چیه بعدیش

 تصمیماتش قدم به قدم برای.  بگیره تصمیمی

.  کنید اعتماد بهم خوام می فقط.  دارم نقشه

 ! دارم الزم زمان کم یک فقط

 

 



#174 

 

 : با 

 

 

 : کانال 

 

 

 :ها پست 

 

 

 



 

 : 

 

 

 

   : 

 

 

 

  

 پنج_و_هفتاد_و_صد#

 



. 

 

#۱۷۵ 

 

 

 

 پاییز

 

 

 خانم.  بودم مانده پدرم ی خانه که بود روز دو

 داده اطمینان او به. بود نگران.  بود زده زنگ جان

 اینجا مادرم و پدر دلتنگی بخاطر صرفا بودم



. نبود کننده قانع برایش انگار اما.  ام مانده

 باعث امیر حالی پریشان و احوال و حال احتماال

 افتاده اتفاق تنشی ما بین کند گمان بود شده

 می ؛ برود سفر به است قرار گفت می.  است

 که حاال گفت می.  ببیند مرا سفر از قبل خواهد

 امیر که هست راحت خیالش ، سفر رود می دارد

. ندارد نگرانی او بابت دیگر و سپارد می من به را

 به من بازگشت از خواست می حرفها این با او

 توانستم می چه من اما. شود مطمئن خانه آن

! ؟ دهم او به توانستم می اطمینانی چه! ؟ بگویم

 می سر به نهایتی بی بالتکلیفی در خود که من

 ! بردم

 



. بود شدن سپری حال در تابستان گرم روزهای

.  بود کرده اعالم را خود تصمیم باالخره ماهان

 پسرش برای و کند می ازدواج ساناز با بود گفته

 شناسنامه خودش نام به بعدی فرزند همچنین و

 فرزند آمدن دنیا به محض به بود گفته.  گیرد می

 هزینه عمر آخر تا اما ؛ شود می جدا ساناز از دوم

 تا دو عوض در.  دهد می را فرزندانش زندگی ی

 !  داشت شرط

 

 و نشود خبر با ماجرا این از هیچکس اینکه یکی

.  نگردد وارد اش هنری شهرت به ای لطمه هیچ

 از خانواده دو بود نداده اجازه حتی خاطر همین به



 همگی ما بنابراین و ، شوند دار خبر ازدواج این

 ! بودیم زده خود لبان بر اجبار به را سکوت مهر

 

 !  اش دوم نحس شرط!  دومش شرط واما

 او با ازدواج و امیر از من شدن جدا دومش شرط

 شد نمی باورم!  بود ساناز از طالقش از بعد

 و شرط فرزندش سالمتی برای بخواهد پدری

 دوم شرط اگر بود گفته ماهان.  کند تعیین شروط

 ی هزینه و اجازه ، زیرش زدیم بعد و پذیرفتیم را

 را دوم فرزند طریق از پسرش برای مداوا انجام

 در را فرزندانش اسم وقتی بود گفته.  داد نخواهد

 با اختیارشان دیگر کند ثبت خود ی شناسنامه

.  کند صرفنطر مداوا ی ادامه از میتواند او و اوست



 با ازدواج گرو در را پسرش مداوای عمال او یعنی

 !  بود داده قرار من

 

 چه آدم این توصیف در باید واقعا دانستم نمی

 با که! ؟ کرد می فکر چه خود پیش او! ؟ بگویم

 تواند می هم را روحم و قلب ، من با ازدواج

 زنی با توانست می مردی مگر آخر! ؟ کند تسخیر

!  خدایا! ؟ کند ازدواج بود دیگری کس عاشق که

 بیچاره مادر ؟ داشت گناهی چه معصوم طفل آن

 ! دانست می خدا کشید می زجری چه داشت اش

 

 یک!  نبود وصف قابل هایم شب و روز روزِ و حال

 احوالِ پریشان یک!  بریده جا همه از ی افسرده



 درمانده یک!  گرفته قرار اجباری دوراهیِ سر بر

 چه بود قرار دانم نمی!  کشیده زندگی از دست ی

 باز سرنوشت بود قرار دانم نمی!  بیاید سرم بر

 اما!  بیاندازد راه برایم ای پیچیده بازیِ چه

 تن بچه آن بخاطر شدم می مجبور اگر میدانستم

 می قطعا!  بود حتمی مرگم ، دهم اجبار این به

 ! مردم

 

!  بودم نداده را جوابش. بود زده زنگ بار چند امیر

 طفل آن مریضی از!  کردم می دق غصه از داشتم

 بود گذاشته اش سنگدل پدر که شرطی و معصوم

 و قلب و احساس و من شدن فدا دوباره از! 

 ! ام زندگی



 

 نکند که ترسید می!  ترسید می هم امیر گمانم به

 که شرطی به گناه بی ی بچه آن بخاطر من

 ! نهم گردن بود گذاشته ماهان

 

 و!  شد می دیوانه داشت!  شدم می دیوانه داشتم

 از جدایی.  نداشتم را او با شدن روبرو جرئت من

 به امیر با من بودنِ اگر اما!  کشت می مرا امیر

 می تمام معصوم طفل آن دادن دست از قیمت

 همچین ، خود خودخواهی با میتوانستم! ؟ چه شد

 پافشاری امیر با بودنم سرِ بر و بخواهم چیزی

 چه!  من خدای وای! ؟ توانست می ؟ چه او ؟ کنم

 و بود استرس تماماً وجودم!  بود بدی روزهای



 حتما گفتم می خودم با همش!  اضطراب و ترس

 او!  دارد راهکاری مطمئناً!  کند می پیدا راهی امیر

 بخواهد ندارد امکان!  بخشد نمی ماهان به مرا

 نمی او بخواهم خودم اگر حتی!  بکند را اینکار

 ! ندارد امکان!  گذارد

 

 دعوت شام صرف به را مادرم و پدر و من مارال

 گوشه از کمی من خواست می اصل در. بود کرده

 و شدن دیوانه از و.  بگیرم فاصله خود انزوای ی

 حسابی مارال!  کنم پیدا نجات شدن افسرده

 از زور به که حقایقی از بعد بخصوص. بود نگرانم

 ! بود کشیده زبانم زیر

 



 با مادرم.  بودیم نشسته سینا منزل سالن در

 من و!  سینا با پدرم و بود صحبت گرم مارال

.  بود مانده ثابت آشپزخانه گاز اجاق روی چشمانم

 بعد رویایی شب آن در میخواست امیر که همانجا

 دور روی قلبم که همانجا.  ببوسد مرا ها مدت از

 می عشق چشمانش از که همانجا. بود رفته هزار

 وای!  هیچ دیگر و!  عشق و عشق و عشق و بارید

 حسرت و.  داشتم را لحظه آن حسرت چقدر که

 نبود من حق این!  را بودنمان هم با لحظات تمام

 خطایی من اینبار!  نبود من حق دوری این اینبار! 

 و فقط را هرکاری من اینبار!  بودم نشده مرتکب

 داده انجام او داشتنِ و او خواستنِ برای فقط

 ! تنها منِ بیچاره!  بودم

 



 سالن از نقطه همان به نگاهم و گرداندم چشم

 بعد که همانجا!  ماند ثابت

 

 توسط من بوسیدنِ بر مبنی ماهان اعترافات از

 و بود گرفته آغوش در مرا و بود برگشته او ، امیر

 بود گفته.  ندارد گناهی هیچ من پاییزِ بود گفته

 حسرت چه آغوشش که آخ.  است پاک پاییزم

 من و!  نهایتی بی حسرت چه!  بود نهایتی بی

 برای فقط هربار و هربار که بودم بیچاره چقدر

 دست از را او دوباره و داشتم را او کوتاهی مدت

 ! دادم می

 



 آن که کاناپه از قسمت آن و گرداندم چشم باز

 ی باالتنه روی را پتو و بود خوابیده آن روی شب

 بلند.  ساخت خیره مرا بود کشیده اش برهنه

.  نشستم کاناپه همان روی و همانجا رفتم و شدم

 فکر.  کشیدم اش خالی جای روی را دستم

 به زیبا هیجانی از موجی اش برهنه ی باالتنه

!  سرخورده اما زیبا هیجانی. کرد سرازیر وجودم

 فوق بدن آن به بودم توانسته بار چند کل در

 تعداد به حتی ؟ کنم لمسش و شوم خیره العاده

 خدای وای. رسید نمی هم دست انگشتان تمام

 اندازه این تا من اینکه بود تلخ چقدر!  من

 را شوهرم اصال من!  داشتم را شوهرم حسرت

 زنِ یک مثل هیچگاه من!  نداشتم خودم برای



!  من بیچاره!  بودم نکرده زندگی دار شوهر

 ! تنها منِ بیچاره

 

 صدا به آپارتمان درِ ، زمان همین در درست

 همسایه از یکی حتما" گفتن با مارال.  درآمد

 در کردن باز بعد اما.  رفت در سمت به " هاست

 و کشید بلندی هین ، در پشت فرد ی مشاهده و

 شد شنیده صدایش و شد سفید گچ مثل رنگش

 : گفت می که

 

 ؟ کنی می چیکار اینجا تو!  من خدای-

 



 وای!  گذاشت خانه درون به پا در پشت فرد

 و عصبی!  بود ماهان!  شد نمی باورم!  خدایا

 از رنگش و بود ایستاده در جلو مارال. بود کالفه

 اجازه و بود شده سفید گچ مثل باباحسام ترس

 . شود وارد این از بیشتر ماهان داد نمی

 

 ؟ باشه ، بیا دیگه وقت یه!  برو ماهان-

 

 ! مارال کنار برو-

 

 ماهان ؟ هستی اینجوری چرا ؟ آخه شده چی-

 ! نیست وقتش االن!  تو بیای نمیشه االن



 

 حسام با که اومدم.  وقتشه االن دقیقا اتفاقا-

 ! کنم صحبت زمانی خانِ

 

  پدرم.  انداخت پدرم به نگاهی و گزید لب مارال

 : گفت و شد بلند جایش از برافروخته

 

 ؟ چیه حسابش حرف ببینم بیاد بگو-

 

 رفت کنار در جلو از و داد رضایت مارال باالخره و

 برخورد مواظب تا ایستاد پدرم کنار سینا. 

 خوشی حال ماهان.  باشد دو این احتمالی



 و بود کالفه. بود ریخته هم به اعصابش.  نداشت

 حواسش اما.  بود نوشیده مشروب کمی هم شاید

 جمع میان در را چشمانش!  بود سرجایش

 را اش اشاره انگشت.  کرد پیدا مرا تا گرداند

 : گفت من به رو و آورد باال وار اولتیماتوم

 

!  نبود این ما قرار.  میره آبی زیر داره شوهرت-

 شنیدم.  کنه جمع من برعلیه مدرک نبود قرار

.  بزنه زمین منو خواد می و کنه می کارایی یه داره

 چی همه از.  دارم آدم جا همه من!  خونده کور

 اون از من ؟ زرنگه خیلی کرده فکر.  میشم باخبر

 .  ترم زرنگ



 نمی!  پاییز اینجا بیام و بکنم اینکارو نمیخواستم

 گذاشته شرط من چون.  ببرم آبروشو خواستم

.  کنه قبول شد می مجبور زود یا دیر اون و بودم

 بازی رو اون اما.  کنه قبول مجبوره هم االن البته

 ! کنم نمی بازی رو دیگه منم پس.  نمیکنه

 

 : گفت سینا

 جمع این تو و اینجا حرفا این جای!  ماهان بسه-

 و کنیم می صحبت راجبش فرصت سر.  نیست

 .  کنیم می حلش خودمون بین

 

 : گفت و انداخت او به ای کینه پر نگاه ماهان



 االن دقیقا اتفاقا ؟ میشه بد دوستت واسه ؟ چرا-

.  ندارم کاری کدومتون هیچ با من اصال!  موقعشه

 . کنم صحبت خان حسام با که اومدم

 

 : گفت کالفه پدرم

 ؟ خبره چه اینجا هست معلوم.  ببینم کنین صبر-

 

 قرار که حرفهایی از لرزید می وجودم تمام من و

 ی ریشه به تیشه میخواست. بزند ماهان بود

 هایش تالش آخرین خواست می.  بزند امیرعلی

 و پدرم خواست می.  بکند شدن برنده برای را

 خطی هفت عجب!  بیندازد هم جان به را امیرعلی

 بدترین این!  بود بدجنسی زرنگِ عجب!  بود



 انجام امیرعلی حق در توانست می که بود کاری

 که حاال ؛ بود کرده خطر احساس که حاال. دهد

 گندکاری است ممکن لحظه هر کرد می فکر

 نجاتش راه تنها ؛ شود رو امیرعلی توسط هایش

 به مرا زندگی مردهای که!  بود دیده همین را

 خارج خودش معمول طبق و بیندازد همدیگر جان

 وای.  ببرد حظ و کند تماشا و بایستد گود از

 ! تو بر لعنت!  ماهان

 

 : گفتم ماهان به رو عصبی و درمانده

 هیچ … بکنی اینکارو اگه!  کن گوش!  ماهان-

 ! هیچوقت!  بخشمت نمی وقت

 



 قدم چند ، من به توجه بی و زد برویم زهرخندی

 های چشم.  ایستاد پدرم مقابل در و آمد جلوتر

 عصبانی و برافروخته چشمهای در را قرمزش

 : گفت و دوخت پدرم

 

 هر بدبختی باعث ؛ کردی دور پاییز از منو-

 عین و کردی ظلم حقمون در ؛ شدی دوتامون

 ات کاسه تو گذاشت خوب خدا اما!  نبود خیالت

 ! آقاحسام

 

 : گفت برافروخته و عصبی پدرم

 



 این با و کنی قبر نبش خوای می اگه!  شو خفه-

 از کلمه یک کنی صحبت من با ادبانه بی لحن

 . دم نمی گوش حرفاتو

 

 ی نشانه به را دستش بعد و زد پوزخندی ماهان

 : گفت و آورد باال تسلیم

 

 هم ای فایده قبر نبش دیگه!  باشه!  خب خیلی-

 خودت خیال به!  خان حسام کن گوش.  نداره

 خیال به!  شهر این آدم بهترین به دادی دخترتو

 ش دخترت خوشبختی باعث خودت

 



 دست از دخترتو اینکار با خودت خیال به!  دی

 در آدم همین نداری خبر اما!  دادی نجات من

 ! نکرده که هایی ظلم چه دخترت حق

 

 خواستم من و بگوید چیزی خواست مارال

 اعصابی و عمیق اخم آن با پدرم.  کنم اعتراض

 . فراخواند سکوت به را ما ریخته بهم

 

 ! میگه داره چی ببینم باشین ساکت-

 

 دید حرفهایش شنیدن منتظر را پدرم که ماهان

 بی حین در و ممکن حالت ترین انصافانه بی در



 قلب به را خنجر ترین کاری ، نامردی و وجدانی

 : گفت و زد باباحسام

 

 سر… دامادت که … خان حسام نداری خبر تو-

 ! کرده معامله من با رو دخترت ، ای مساله یه

 

 بگوید میتوانست هم این از بدتر!  من خدای وای

 آن در را پدرم و کندند بزرگی چاه انگار! ؟

 پیر سال چند انگار ، لحظه یک در پدرم. انداختند

 و کرد نمی حرکتی!  ایستاد قلبش انگار!  شد

 دیگر که ، آرام همیشه سینای!  زد نمی پلک حتی

 سمت به عصبانیت با ، کند تحمل توانست نمی



 به را او و گرفت را او بازوی.  برد هجوم ماهان

 . داد هل آپارتمان در سمت

 

!  روزگار ی فتنه بیرون برو من ی خونه از گمشو-

 بذاری اینجا پاتو نداری حق هیچوقت دیگه

 ! رذل دروغگوی

 

 کریهی لبخند درحالیکه را ماهان و کرد باز را در و

 حالیکه در ماهان.  داد هل بیرون به داشت لب بر

 بود داشته نگه در چهارچوب در را خود زور به

 : گفت

 



 گوش!  بکش دستتو!  رم می خودم!  خب خیلی-

 همه.  دارن خبر اینا ی همه!  خان حسام کن

 دامادت و من.  مالن می شیره سرتو دارن!  شون

 اونم.  کردیم معامله باهم رو پاییز ، چیزی یه سر

!  خان حسام باش باخبر!  ضمن در!  کرد قبول

 بهش حتی که ندونسته قابل دخترتو اینقدر اون

 من به دخترتو تو!  احمق ی مرتیکه نزده دست

 من با کردی می فکر که دلیل این به ندادی

 تنهایی توی!  ببینش حاال!  نمیشه خوشبخت

 نه انگار اصال اون!  زنه می پا و دست داره هاش

!  توئه تقصیر همش اینا و!  داره شوهر که انگار

 دختری!  هستی دخترت بدبختی اصلی مقصر تو

 هنوز ، ازدواجش از وقت اینهمه گذشت از بعد که

 !! دختره



 

 : زد فریاد سینا

 ! عوضی فطرت پست بیرون برو گمشو-

 

 طرف به عجله با و رابست در و کرد بیرون را او

 ناراحتی شدت از درحالیکه لیال مامان.  آمد پدرم

 آرام را پدرم حال عین در ، افتاد می پس داشت

 : گفت سینا.  کرد می

 

 لیوان یه لطفا مارال.  بشینید کنم می خواهش-

 . بیار آب

 



 شرفی بی و پستی اینهمه از شده مسخ ، من و

 باشد داشته وجود انسان یک در بود ممکن که

 آدمی همچین عاشق زمانی که شد نمی باورم

 ! بودم

 

 داد می انجام را ممکن کار بدترین همیشه ماهان

 نفر یک ذهن به بود ممکن که چیزی از بدتر. 

 نقشه نفر یک بود ممکن که چیزی از بدتر!  برسد

 برایش و باشد داشته ذهن در قبل مدتها را اش

 جنگید می منصفانه غیر ماهان!  کند ریزی برنامه

 زد می ضربه بزدل یک مثل!  ترسو آدم یک مثل. 

 ! حیله با و ناجوانمردانه. 

 



!  نداشت رو به رنگ!  بود وارفته!  دیدم را پدرم

 که مادرم بیچاره.  شد می بد داشت حالش

 آورد نمی خود روی به و کرد می آرام را او داشت

 !  بود شنیده غیرممکنی و انگیز رقت خبر چه

 

.  رفتم هردویشان سمت به گریان چشمانی با

 من به ناراحتی و افسوس از پر نگاهی باباحسام

 از پر!  درد از پر!  دلسوزی از پر نگاهی.  انداخت

 باعث خودش کرد می فکر شاید!  وجدان عذاب

 فکر شاید.  است بوده ناگوار اتفاقات این بانی و

 سمت به مرا که است کرده اشتباه کرد می

 .  است داده سوق سرهنگ

 



 از حمایت با که نمیدانست او!  نمیدانست او اما

 ی هدیه بزرگترین ، من زندگی در امیرعلی حضور

 در را لطف بهترین و. بود بخشیده من به را دنیا

 کارش این با دانست نمی او. بود کرده من حق

 نمی او.  بودم شده آشنا زیبایی عشق چه با من

 تمام و احواالت و اوضاع این تمام با من دانست

 چه ؛ بود  هنوز که هنوز ، آمده پیش اتفاقات این

 ! پرستیدم می را امیر وار دیوانه

 

 : گفتم آرام خیلی و کردم پدرم به رو

 نیست طوری اون چیز همه همیشه!  حسام بابا-

 می خواهش!  رسه می بنظر و کنیم می فکر ما که

 ! باش آروم کنم



 

 در.  گرفت نمی آرام ها حرف این با پدرم اما

 ممکن حالت ترین غمگینانه از لحنی با جوابم

 : گفت

 می درد اینهمه نگفتی چرا! ؟ نگفتی من به چرا-

 هیچوقت! ؟ کردی سکوت چرا! ؟ پاییز کشی

 ! هیچوقت!  بخشم نمی خودمو

 

 : گفتم لرزانم صدای با.  ریختم می اشک داشتم

!  بشین آروم!  باباحسام باش آروم خدا رو تو-

 ! ها باال میره فشارت!  بخور آب کم یک

 



 درد از پر که فریادی!  کشید فریاد جوابم در او اما

 میخکوب جا در را مان ی همه که فریادی!  بود

 : کرد

 

 می آروم نه ؛ خورم می چیزی نه ؛ میشینم نه-

 و کم هیچ بدون!  بشنوم خوام می فقط!  شم

 بسه!  کاری پنهان کلمه یک حتی بدون!  کاستی

 هر!  پاییز نگفتی هیچی و کردی سکوت هرچی

.  اومده پیش که هرچیزی.  بگید باید تاتون سه

 ! کلمه به کلمه

 



 از ، عصبانیت و جدیت و تحکم آن با باالخره و

 ناگفته های حرف زور به مان ی هرسه زبان زیر

 ! کشید بیرون را

 

 باورشان.  شدند می دیوانه داشتند مادرم و پدر

 مادرم.  باشم کشیده زجر اینهمه که شد نمی

 در که اش بیچاره دختر حال به.  ریخت می اشک

 به ، کم سال و سن این

 

 شده متحمل عذاب و زجر سال هفتاد ی اندازه

!  داشتم که ای فرمالیته عروسی بخاطر!  بود

 باور توانست نمی پدرم!  شدنم بدبخت بخاطر



 در را کارها این امیرعلی شد نمی باورش!  کند

 . باشد کرده من حق

 را او ذهن میخواست پدرم کردن آرام جهت سینا

 زمان به و کند منحرف گذشته تلخ اتفاقات از

 :  دهد سوق حال

 

 حسام چیه امیرعلی ی برنامه دونیم نمی که ما-

 اون!  نریم قاضی به طرفه یک بهتره!  خان

 قطعا اون.  زنه نمی آب به گدار بی هیچوقت

 ! داره ای برنامه

 

 : گفت خشم با پدرم



 حق هیچوقت باشه که گندی هر اش برنامه-

 ! بذاره مایه من دختر از نداره

 

 : گفت من به رو و

 مون همه راحت اینقدر  دوتا شما نمیشه باورم-

 کردیم می فکر مادرت و من.  زدین گول رو

 با مشترک سقف یک زیر که!  خوشبختی

 در شدن ساکن به حتی که!  خوشی شوهرت

 کردن زندگی اونا کنار و شوهرت پدر ی خونه

 نمیشه باورم!  من خدای!  داری کامل رضایت

 نقش.  باشین کرده بازی خوب رو نقشتون اینقدر

 کردی قبول چرا تو!  خوشبخت شوهرای و زن

 می وقتی کنی ازدواج کردی قبول چرا ؟ پاییز



 تو من ؟ شدی حاضر چطور!  اینجوریه دونستی

 و ضعیف اینقدر ؟ کردم تربیت اینجوری رو

 !؟ خودت حق احقاق در ناتوان

 

!  پناهم و پشت نه!  جانم و دل عزیز نه!  پدرم نه

 مادرم گریان چشمان!  است خون دلت دانم می

 عذابی چه نفر دو شما دانم می من!  فهمم می را

 دانم می!  ناگوار اتفاقات این شنیدن از کشید می

 خوشبخت و هستم دنیا این در شما امید تنها من

 قسم بخدا اما!  تان ی دیرینه آرزوی تنها شدنم

 همچین کردن تجربه با من!  خوشبختم من

 طول تمام در تجربیاتم تمام از فراتر که ، عشقی

 وار دیوانه من!  خوشبختم هست ام زندگی



 اگر حتی و!  پرستمش می وار دیوانه و عاشقم

 و را او هم باز برگردم عقب به دیگر بار هزار

.  کنم می انتخاب را نظیر بی عشق این ی تجربه

 ! بمانم ناکام اگر حتی

 

!  بده توضیح بهم باید!  امیرعلی سراغ برم باید-

 سوء اعتمادم از نداشت حق.  نداشت حق اون

 ! برم باید.  کنه استفاده

 

 نمی وجه هیچ به و بود عصبانیت اوج در پدرم

 گریان چشمانی با.  کند کنترل را خود توانست

 : گفتم

 



 ؟ بری میخوای کجا!  خدا تورو!   حسام بابا-

.  بدونه نباید کسی.  دونن نمی چیزی خانوادش

 بابا!  بچه اون بخاطر.  خطره در بچه اون جون

 ! کنم می خواهش

 

 کنم باورنمی!  دیگه بسه!  پاییز کن بس-

 منی دختر تو.  باشی کرده قبول رو چیزی همچین

 و خفت به اینقدر باید!  زمانی حسام دختر! 

 کسی دست دخترمو!  من خدای ؟ بیفتی خواری

 باشه سرش باال ی سایه اینکه جای به که دادم

 معامله اونو که کسی دست!  جونش بالی شده

 کجا میشه رو درد این!  وای!  خدایا وای!  کنه می

 !؟ کرد میشه کار چه درد این با! ؟ گفت



 

 : گفت نهایت بی اضطرابی با مارال

 من!  خان حسام کنه می چیکار داره میدونه اون-

 ! بینه آسیب پاییز که نمیکنه کاری مطمئنم

 

 نمی.  نبود بدهکار حرفها این به پدرم گوش اما

 که هرجور او. بیاورد طاقت و کند تحمل توانست

 .  برود امیر سراغ به خواست می بود شده

 

 : گفت می بیراه و بد ماهان به لب زیر مارال

 آتیش که ماهان بیفته زندگیت تو آتیش ای-

 ! جونمون به انداختی



 

 : گفت پدرم به رو سینا و

 صورت!  خان حسام هستین عصبانی االن-

 مخصوصا. خونشون برین حال این با نداره خوبی

 هرگونه و داره بیماری قلبِ ، امیرعلی مادر اینکه

 اگه.  خطرناکه العاده فوق براش شُک و ناراحتی

 بیاد میگم و زنم می زنگ بهش من بدید اجازه

 خوبه؟.  اینجا

 

 .داد رضایت پیشنهاد این به سرانجام پدرم

 

 حسابی حرف ببینم ؛ بیاد بزن زنگ!  خب خیلی-

 !؟ نه یا داره وارنگ و رنگ اتفاقات اینهمه برای
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#۱۷۶ 

 

 

 

 که گفت فقط و زد زنگ امیر به پدرم مقابل سینا

 سینا.  بیاید و زمین بگذارد دارد دستش در آب

 پدرم نظر که بود این نگران هرچیز از بیشتر

 . برود امیر سراغ به خود و شود عوض دومرتبه



 

 و زد را خانه در زنگ علی امیر بعد ساعت نیم

!  سراسیمه و مضطرب و بود نگران.  شد وارد

 صورتِ.  است قرار چه از قضیه دانست نمی

 آشوب دل و نگران ، دید که مرا ناراحت و گریان

 : گفت

 ؟ افتاده اتفاقی چه ؟ شده چی-

 

 چشم و کرد تند پا سمتش به.  نداد امانش پدرم

 روی محکمی سیلی و دوخت چشمش در

!  من خدای وای.  گذاشت برجای صورتش

 که شد همان!  افتاد ، افتاد می نباید که اتفاقی

 حیران و شده مسخ همگی.  خواست می ماهان



 و روز یک شد نمی باورم هیچگاه.  بودیم

 ماهان!  بخورد سیلی پدرم از امیر ، روزگاری

 اصلی مردِ دو حاال و. بود بلد خوب خیلی را کارش

 این و!  بودند ایستاده هم مقابل در من زندگی

 ! بود ای کننده ناراحت و تلخ اتفاق چه ، اتفاق

 

 و بود گذاشته اش گونه روی را دستش امیر

 می را پدرم زده شگفت و متعجب و حیران

 را نگاهش پاسخ خشم با باباحسام.  نگریست

 : گفت و داد

 

 و چشم از دیگه که تو برای نه!  متاسفم واقعا-

 اعتماد بهت که ؛ خودم برای که!  افتادی دلم



 به سنی اختالف سال شونزده با دخترمو و و کردم

 راهی و دادم تو دست ، شدنش خوشبخت امید

 جواب خوب!  مریزاد دست.  کردم ات خونه

 سر تونستی چطور واقعا تو!  دادی اعتمادمو

!  زنت سر! ؟ کنی معامله مرتیکه اون با دخترم

 چرا نمیخواستیش اگه المصب!  غیرتت به تف

 روش خودتو اسم و کردی ازدواج باهاش

 !؟ گذاشتی

 

 قرار چه از قضیه بود شده متوجه تازه که امیرعلی

 دریافت پدرم از که ای جانانه سیلی دلیل و است

 : گفت سینا به رو عصبی ؛ چیست کرده

 گفته؟ مرتیکه اون-



 

 :گفت سینا

 ! اینجا بود اومده.  آره-

 

 پدرم به رو احوالی پریشان و ناراحتی با امیر

 : گفت

 

 کردین باور حرفاشو نمیشه باورم!  من خدای-

!  شنیدین اونو حرفای فقط شما!  خان حسام

 قاضی به طرفه یک دارین و نشنیدین منو حرفای

 کنین می متهم رو دامادتون ، منو دارین!  رین می

 خیلی من برای این!  میندازین تف غیرتم به و

 ! ؟ کردین فکر چی من به راجع شما!  سنگینه



 

 راجب امشب من که حقایقی با!  سرهنگ جناب -

 هرچیزی ، شنیدم نابسامانتون زندگی و پاییز و تو

 ! کنم می باور بگن بهم موردت در که

 

 و بود محکم پدر سیلی. کشید ای کالفه پوف امیر

 داشت دلم من و. بود گراییده سرخی به اش گونه

. داد قورت را دهانش آب!  برایش شد می ریش

 که دانست می.  شود مسلط خود بر کرد سعی

 شرایط این میتواند اعصابش بر تسلط با تنها

 . بخشد سامان را جدید ی آشفته

 



 این مرتیکه اون!  خان حسام کنید گوش-

 حتی!  رسونده من گوش به امروز رو مزخرفات

 وگرنه ؛ ندیدمش رو در رو!  بگه نیومده خودش

 درخواست این و مزخرف حرفهای این بخاطر

 جوری ، اساسش بی و چرت ریزی برنامه و نابجا

 بخدای!  بیفته مردونگی از ایندفعه که زدمش می

 برسه بهش دستم االنم همین اگه قسم سرم باال

 این نکنه جرئت دیگه که کنم می ناکارش جوری

 می قسم!  بیاره پوکش ی کله توی حتی رو فکرا

!  ضمن در.  نذاشتیم قراری هیچ هم با ما خورم

 فکر با ؛ هست هدف با کنم می هرکاری من

 و نقشه و فکر دنیا یک!  هست برنامه با ؛ هست

 قضیه این ظاهر پشت ماهه چندین ریزیِ برنامه



 کمی فقط دارم انتظار شما از من. داره وجود

 ! کنید درکم

 

 : گفت تر عصبانی پدرم اما

 که دادی بهش رو اجازه این تو که اینه مهم-

 با!  کنه فکر قضیه این راجب و کنه جسارت

 در اون که حقایقی با!  داشتی زنت با که رفتاری

 به شده باعث که!  فهمیده دونفرتون مورد

 و کنه فکر پیشنهاد این به بده اجازه خودش

!  پسر ببین!  کنه معامله تو با دخترم سر بخواد

 ات گذشته و آینده های برنامه و طرح و نقشه

 االن مهم ، من برای.  نیست مهم من برای اصال

 از چقدر و کردی رفتاری چه ببین!  امروزه و



 خودش به غریبه مرد یک که شدی دور همسرت

 داده زندگیت حریم توی نفوذی همچین ی اجازه

 همچین دنبال به همیشه ، طلب فرصت یک! 

 مقصر تو و.  هست هایی فرصت و ها موقعیت

 تو فقط.  هستی اون برای فرصت این شدن پیدا

 به مهمی این به ی مساله این از تونم نمی من! 

 مرتیکه اون که حرفهایی این!  بگذرم راحتی

 ! شکست کمرمو … زد  امروز

 

 را دستش ناگهان و لرزید صدایش باباحسامم

 بی و گرفت را مبل ی دسته.  گذاشت قلبش روی

 دویدیم سمتش به.  نشست مبل روی آرام و حال

. 



 

 ؟ خوبه حالت بابا!  بابا-

 

 . آورد را هایش قرص سرعت به مادرم

 آروم حداقل.  ها کنی می سکته.  حسام کافیه-

 ! بشنو حرفاشونو و باش

 

 ، داشت التماس رنگ صدایش لحن حاال که امیر

 : گفت و شد تر نزدیک کمی

 

 دارم شده حساب من … من!  خان حسام-

 همیشه مثل لطفا!  کنم می خواهش!  جلو میرم



 من.  بدین حق من به!  لطفا.  کنین اعتماد بهم

 من.  بگیرم نادیده رو بچه اون سالمت تونم نمی

 و پاییز.  مهمه پاییز برای چقدر بچه اون دونم می

 همراهی رو ساناز اول همون از سینا و مارال

 کمک بهش ، کردن

 

 ، گذاشتن مایه خودشون از وجود تمام با ، کردن

 شاید!  بودن بچه اون اومدن دنیا به شاهد اونا

 من!  افتادنش راه ، کشیدنش قد ، شدنش بزرگ

 می پاییز چشمهای توی رو بچه اون به عشق

 پیدا ماهان وجود در نمیشه اصال که چیزی.  بینم

 گدار بی اگر بخورم قسم براتون تونم می.  کرد

 و توپ با و کنم حمله ماهان به اگر ، بزنم آب به



 هیچ اون ، کنم برخورد باهاش وعصبانیت تشر

 و لج سر قطعا.  نمیکنه باراد بهبودی برای کمکی

 می سر رو همه قدر اون شده که هم لجبازی

 کار از کار که کنه می پا اون و پا این و دوونه

 لحظه یک. کنید درک کنم می خواهش!  میگذره

 پای طرف یک از!   من جای بذارید رو خودتون

 پای دیگه طرف از و ، میونه در معصوم طفل یک

 به گدار بی که بدید حق من به!  کسم عزیزترین

 و سیاست با و نکنم عمل نسنجیده و نزنم آب

 ؛ لطفا!  بردارم میون از رو معضل این ، کیاست

 ! کنید اعتماد بهم لطفا

 



 یا و!  نبود بدهکار حرفها این به گوشش پدرم اما

 می اما ، کرد می درک و بود حواسش هم شاید

 برای دوباره و کند کاری محکم خواست

 ی رفته دست از منزلتِ و قدر برگرداندنِ

 خود خاص ی مستبدانه های روش از ، دخترش

 : گفت برافروخته باز چون.  کند استفاده

 

 این دخترم با وقتی کنم اعتماد بهت میشه مگه-

 میگی داری هم االن حتی ؟ داشتی رو رفتارها

 شاید یعنی ؟ چی یعنی اینا!  داری نقشه و برنامه

 استفاده پاییز از ، اون زدن زمین برای خوای می

 ! کنی

 



 و در به را خود درحالیکه ، خسته و درمانده امیر

 : گفت دهد تغییر را پدرم نظر تا کوبید می دیوار

 شما.  کنم نمی اینکارو هیچوقت من که معلومه-

 میشناسید منو که شما!  دونید می بهتر خودتون

 !؟ حرفیه چه این آخه!  خان حسام

 

 به نسبت رو من های حساسیت دونی می تو-

 هم باز نیست کردنی باور!  سرهنگ مرتیکه اون

 ! بشی بازی وارد اون با بخوای

 

 حرفا این از تر ای حرفه اون.  ندارم ای چاره-

 نذاشته باقی خودش از پایی رد هیچ و کرده عمل



 به بزنم دستبند مدرک و سند بی تونم نمی. 

 . کنم بازداشتش و دستش

 

 ! بینه می آسیب پاییز فقط و فقط بازی این توی-

 

 : گفت درمانده و عصبی و کالفه امیر

 اینجوری خورم می قسم!  نیست اینجوری-

 من. خان حسام کنین اعتماد بهم باید.  نیست

 این.  بدم لو رو برنامه این از بیشتر تونم نمی

 راجب اینجوری کنم می خواهش … ولی!  سرّیه

 می خوب منو که شما!  نکنین قضاوت من

 به نگاهش حتی بذارم نداره امکان.  شناسین

 موقعیت یه تو زنمو نداره امکان!  بیفته پاییزم



 مایه پاییز از نداره امکان.  بدم قرار خطرناک

 می که خودش جون به!  خورم می قسم.  بذارم

 ! خورم می قسم نباشه دنیاش خوام

 

 که کرد می ولز و جلز چقدر!  بود درمانده چقدر

 ! کرد نمی او و کند باور را هایش حرف پدرم

 

 یک حتی دخترم وقتی کنم باور حرفاتو چطور-

 یک حتی وقتی!  ندیده زندگیش توی خوش روز

 شوهرش ی خونه تو واقعی عروس یک مثل روز

 !! نکرده زندگی

 



 و شرم از هایی رگه با بعد و متعجب اول امیر

 نمی باورش.  کرد نگاه را مادرم و پدر خجالت

 خیلی درحالیکه. باشد گفته هم را این ماهان شد

 با ، کند صحبت موصوع این راجب بود سختش

 : گفت شرم از پر لحنی

 

 اگه.  دارم توضیح … هم موضوع این برای من-

 …براتون میگم … باشه الزم اگه …

 

 نکردنی باور غضبی و خشم با سینا به رو بعد

 : گفت



 خیلی دیگه!  شونم می عزاش به مادرشو بخدا-

 بترسه باید!  بترسه باید.  کنه می روی زیاده داره

 ! عاقبتش از

 

 آمدن بند خیال که هایم اشک به. کرد نگاهم بعد

 جدال این از خسته و رنجور منِ به و.  نداشتند

 داشت دوست چقدر دانستم می و!  پایان بی های

 از و بردارد مرا و بکشد آغوش به مرا و جلو بیاید

!  ببرد خود با و دهد نجاتم دنیا مردم تمام دست

!  کند احترامی بی پدرم به نمیخواست… اما

 هم!  من بردن نداشت کاری او برای که وگرنه

 این سرهنگ هم و!  من دارِ اختیار و بود شوهرم

 قدرت پدرم مقابل خواست نمی اما!  بود مملکت



 تو که ببخشید " زد لب  و کرد نگاهم.  کند نمایی

 .  "گرفتی قرار شرایطی همچین

 

 به رو و شد بلند جایش از سختی به پدرم

 اما بریده بریده و گرفت نفسی.  ایستاد امیرعلی

 : گفت محکم

 

 امکان.  بشنوم ازت خوام نمی توضیحی هیچ-

 موقعیتی همچین توی دوباره دخترم بذارم نداره

 برگشته ات ساله سه سفر از وقتی.  بگیره قرار

 هستی موندن مرد اگه بودم گفته بهت ، بودی

 زندگی سر از دست و برو که وگرنه ، بمون

 نداری حق دیگه بودم گفته!  بردار دخترم



 کافی ی اندازه به بودم گفته.  کنی ناراحتش

 قول!  سال سه این توی نبودنت از کشیده عذاب

 قولتو متاسفانه اما و دادی قول مردونه!  دادی

 بخاطرت پاییز سال اینهمه!  سرهنگ شکستی

.  نداره تمومی زجر این انگار اما ، کشید زجر

 روان شدن تباه سر.  کنم نمی ریسک دیگه

 رفتی و کردی ول یکبار.  کنم نمی ریسک دخترم

 نیست عجیب.  کشوندی دیوونگی مرز تا اونو و

 اونو حتی که حاال مخصوصا!  بشه تکرار دوباره

 درست کار.  بشه ات خونه عروس ندونستی قابل

 ! تمام و گیرم می ازت طالقشو!  میدم انجام رو

 



 تمام فروریختن که لحنی با ، ناباورانه امیر

 : گفت زد می موج آن در وجودش

 

 ؟ خان حسام میگین دارین چی! ؟ چی-

 

 ؟ حرفا این چی یعنی ؟ چی یعنی 

 

 گرفت مرا دست مچ و آمد گریان منِ سمت به و

 : گفت حیران و پریشان و

 

 زنمو من!  دم نمی طالق زنمو من!  منه زن پاییز-

 ! دارم دوست



 

 بیرون دستش از را دستم.  آمد سمتمان به پدرم

 و کوبید اش سینه تخت به دست یک با. کشید

 : گفت

 برای تو!  نشو نزدیک دخترم به دیگه!  کنار برو-

!  زنی می آسیب روحش به تو!  داری خطر اون

 توی غمِ و اشک مدت اینهمه دلیل فهمم می حاال

 زندگی این تو نیست معلوم!  بوده چی صورتش

 حرفی اون و آوردی سرش ای دیگه چیزای چه

 از تو و نمیگه چیزی ما به کام تا الم اون!  نزده

 ذارم نمی دیگه!  کردی استفاده سوء فرصت این

 ! بدی عذابش

 



!  میکنم التماس.  خان حسام میکنم خواهش-

 حق کس هیچ و منه زن پاییز!  نکنین اینجوری

 معذرت من.  بکشه پیش رو ما طالق حرف نداره

 رو حق این هم شما حتی. … اما … اما خوام می

 من.  دارم برنامه مون زندگی برای من!  ندارین

 من.  کنم می چیکار دارم دونم می خودم

 پاییز ی اجازه و رضایت بدون رو هیچکاری

 عذاب اون خوام نمی وقت هیچ من!  ندادم انجام

!  خان حسام دارم دوستش من … من!  بکشه

 نکن!  بگیره من از اونو نداره حق کس هیچ

 ! نکن ویرون منو!  مرد اینکارو

 



 حجم این با جدال از بعد ، سختی به ، من و

 ته از که لرزانی صدای با ، بغض و اشک از عظیم

 : گفتم آمد می چاه

 

 ! … کنم می خواهش!  بابا-

 

 نمی من به زدن حرف کلمه یک ی اجازه پدرم

 . بود عصبانی دستم از نهایت بی. داد

 

 ناراحتم دستت از خیلی که نزن حرف دیگه تو-

 ذلیل و خوار خودتو اینقدر نمیشه باورم!  پاییز

 ! کردی ناامیدم پاک!  نمیشه باورم!  باشی کرده



 

 : گفت باز امیر

 اون حرف بخاطر!  خان حسام اینکارو نکنین-

 نمیشه باورم ؟ کنین می جدا هم از رو ما عوضی

.  کنم معامله خواستم می واقعا من کنین فکر که

!  منه تن ی پاره پاییز آخه … آخه!  نمیشه باورم

 وایِ … بخوام میشه مگه!  منه زن!  منه عشق

 ! وای!  برمن

 

 با شب آن پدرم و نکرد افاقه امیر های التماس

 شدیم خارج خانه از و برداشت مارا مکدر خاطری

.  دارد نگه را باباحسام احترام میخواست امیر. 

 خاطر همین به.  شود درگیر پدرم با خواست نمی



 پدرم.  بگیرد را اش جلو تا نشد متوسل زور به

.  بود گذرانده را سختی بسیار شب ، امشب

 و.  نداشت خوبی حال و بود رفته باال فشارش

 ، اصرار و لجبازی با خواستم نمی خاطر بهمین

 .  کنم عمل تصمیمش خالف

 

 به ماندن دور هم از کمی شاید ، صورت هر در

 و میدان از هم کمی باید شاید. بود هردویمان نفع

 حال در وقایع به دور از و شدم می خارج گود

 ببینم تا ماندم می منتظر و کردم می نگاه اتفاق

 دهان از مرا خواهد می چطور ام زندگی مرد

 برَهاند و بکشد بیرون آمده پیش اتفاقات اژدهای

 با کرد می فکر او. بود افتاده پدرم های شانه! 



 داشت این و کرده بدبخت مرا خود دستهای

 ! شد می تمام گران خیلی برایش

 

!  بود غمگین خیلی امیر نگاه رفتنمان ی لحظه

 های خواستن از پر نگاهش!  داشت درد نگاهش

 های نرسیدن از پر نگاهش!  بود ننشسته ثمر به

 التماس!  داشت التماس رنگ نگاهش!  بود تلخ

 برگشتن برای!  داشتنم برای!  ماندنم برای

 آب راحتی به که بودنمان هم با طالیی روزهای

 را قلبش صدای من!  بود داده دست از خوردن

 با نگاهمان!  خواندم می نگاهش از!  شنیدم می

 : گفت می او نگاه.  زد می حرف هم

 



 زبانِ به من با-

 ...آغوش

 ...! بگو سخن

 

 

 : گفت می پاسخ در من های چشم و

 ... اکنون و رسیدی-

 ... قلبم صدای

 ...! آید می پیراهنت باز های دکمه میانِ از

 

 

 : گفت می او و



 ... بده من به را دستت-

 ...! خواهد می تازه ای معجزه جهان

 

 

 : گفتم می نگاهش پاسخ در من و

 ... نیفتاده اتفاق ی خاطره چقدر-

 ...! تو و من داریم

 

 

 : گفت می نگاهش با باز او و

 ...آید می سبز گردوی عطر-

 ...پیراهنی از



 ...! تپی می آن در تو که

 

 

 می و زدند می لبخندی پاسخ در من چشمهای و

 : گفتند

 ... وزی می نسیم چونان تو-

 ...! پیراهنم پاییز بر

 

 (حامدنیازی از اشعار)

 

 



 باشم   در امیر با گذاشت نمی پدرم که بود مدتی

 داشت عقیده. بود گرفته من از را موبایلم حتی. 

 برای را تصمیمات ترین احمقانه همیشه من

 که ندارم را صالحیت این و گیرم می ام زندگی

 از ترسیدم می من و.  بگیرم درست تصمیمی

 روش به خودش حاال بود قرار که تصمیماتی

 بگیرد ام زندگی برای اش همیشگی ی مستبدانه

 جنگیدن توان دیگر که بودم خسته آنقدر ، من و. 

 ! نداشتم

 

 هایش دلتنگی امیر.  گرفتم می را خبرها مارال از

.  برساند من گوش به تا داد می مارال دست به را

 روش به را هایش نقشه دارد امیر گفت می مارال



 پیش است گذاشته ما با که قراری طبق و خود

 بود کرده اجرا را برنامه اول ی مرحله او.  برد می

 بر مبنی را خودش تصمیم که صورت بدین. 

 ماهان تا بود کرده اعالم ماهان به مان جدایی

 .  بزند را باراد مداوای شروع استارت

 

 و شناخت نمی پا از سر خوشحالی از ماهان گویا

!  ساناز بیچاره. بود ما ی شرمنده چقدر ، ساناز

 ! نداشت گناهی هیچ او وسط این

 

 مدت این در که بود داده اولتیماتوم ماهان به امیر

 ندارد حق عنوان هیچ به ، ساناز زایمان زمان تا

 یا ، بفرستد پیغام من برای حتی



 

 در رو بخواهد که رسد چه ، بزند زنگ من به حتی

 برو بی صورت این در بود گفته!  کند صحبت رو

 قول هم ماهان.  زد خواهد هم به را قرار برگرد

.  نشود سبز من راه سر موعود زمان تا بود داده

 نمی هم را فکرش هیچگاه ، طلب فرصت اویِ

 اینگونه و گردد نصیبش فرصتی همچین که کرد

 قرار که حاال و. بگیرد ماهی آلود گل آب از بتواند

 دوری سال یک تحمل ، برسد من به دستش بود

 . نبود سخت هم خیلی برایش من از

 

 خود با مرا تا کرد می را خود سعی تمام مارال

 بود جا همه از خبر بی که روشنک و. ببرد بیرون



 زنگ جان خانم.  پرسید می را احوالم و حال مدام

 روزها این:  گفت می بیخبر جا همه از و زد می

 شدن تاریک از بعد.  آید می خانه به دیرتر امیر

 دیروقت تا.  رود می اتاقش به سریع و.  آید هوا

. کند می چه نمیدانم گفت می. ماند می همانجا

 وقتی.  شنوم می دائم را هایش تلفن صدای

 هست وقتی. کند می قفل را اتاقش در نیست

 مرتب برای حتی ، شوم اتاقش وارد گذارد نمی

 می!  هست خبر چه اتاق آن در دانم نمی!  کردن

 را او کم خیلی و زند می حرف ما با کم خیلی گفت

 می من از غیرمستقیم.  بود نگرانش!  بینیم می

 هرچه و کنم کوتاه را "خانواده دیدار" خواست

.  بازگردم خود زندگی و خانه سر زودتر

 سامان  سرو تو بی امیر" گفت می غیرمستقیم



 او "! ببخش سامان ات زندگی به و بیا ، ندارد

 همان از ، ابتدا همان از من زندگی دانست نمی

 ! بود سامان و سر بی عروسی روز

 

 بدون چقدر خانه گفت می من به جان خانم

 اویِ فراق در هم من.  هست کور و سوت حضورم

 آدمهایی فراق در.  بود گرفته دلم مهربان همیشه

 شد می چطور!  بودند خانه آن چراغ و چشم که

 کسانی.  آمد کنار پیرزن و پیرمرد این دلتنگی با

 بودند من حامی و همراه شرایطی و حال هر در که

 ! امیرعلی مقابل در حتی. 

 



 عقد به محضر در ساده خیلی ساناز و ماهان

 بی ، مخالفتی هیچ بی ماهان.  آمدند در همدیگر

 مقاومتی و اعتراض هیچ بی ، وقتی اتالف هیچ

 ی خانه نزدیکی در آپارتمانی باراد و ساناز برای

 کردند مکان نقل جا آن به دو این و خرید خودش

 که هم باراد حال برای بزودی باید ساناز حاال. 

.  داشتم دلهره من و ؛ شد می دار بچه شده

 در دوباره افتادنِ و امیر دادن دست از ی دلهره

 خدا از توانستم می چطور من و!  ماهان دامان

 معکوس شمارش تا نشود باردار ساناز بخواهم

 می چطور!  نگردد آغاز من بدبختی احتمال

 خدا از باراد سالمتی مسیر خالف توانستم

 و سخت شرایط چه!  من خدای. بکنم درخواستی

 بد روزها این در حالم چقدر.  بود فرسایی طاقت



 می دوری همه از!  بودم امیر دلتنگ چقدر!  بود

 و حال.  زدم نمی حرف کسی با زیاد.  کردم

 ی حوصله و حال.  نداشتم را کسی ی حوصله

 خودم روزها!  را خودم حتی. نداشتم را چیز هیچ

 که مادرم جواب در و کردم می زندانی اتاق در را

 به چرا و زده لک دیدنم برای دلش گفت می

 بهانه را ام حوصلگی بی ، روم نمی پایین طبقه

 .  کردم می

 

 این.  زدم می فکر مرگ به زیاد خیلی روزها این

 روزها این!  بودم خسته ی خسته ی خسته روزها

 وجودم تمام در هیکل قوی دیوی چون افسردگی

 از بعد من و!  انداخت می چنگ و کشید می پنجه



 خوشبخت برای ناعادالنه و نابرابر جدال اینهمه

 جنگ بتوانم که بودم آنی از تر خسته ، شدن

 با و!  کنم آغاز سرنوشت و تقدیر با را جدیدی

 !  بودم امیدوار هنوز من...  اینها ی همه

 

 

 ... تو و من"

 

 ... و ها خیابان تمام کاشف

 ...! شهریم این دنجِ و خلوت های کوچه

 ...! بوسه یک بهای به فقط

 



 ... توان می هم هنوز و

 ! کرد کشف جدیدی دنیاهای

 

 

 (حامدنیازی)
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 امیرعلی

 

 

 

!  بود جهنم پاییز بدون زندگی!  من خدای وای

!  شدم می خفه داشتم من و بود کور و سوت خانه

!  پاییز نبودن از که!  خانه بودن کور و سوت از نه

 از!  آخری ی لحظه آن در نگاهش حالت از که

 نبودن تصور حتی.  مردم می داشتم آن یادآوری

.  کشت می مرا داشت پاییز نداشتن تصور ، پاییز

 گوشی بود روز ده دقیقا که حاال. نبود که حاال و



 نبودنش و نبود تفاوت که حاال  ، بود خاموش اش

 در!  شدم می هالک داشتم ، بود محسوس اینقدر

 و طالیی های وقت آنقدر ، بود که مدتی این تمام

 به و انگاشته اهمیت بی را بودنمان هم با کمیابِ

 بودم گرفته اش نادیده و بودم کرده محلی بی او

 هیچ من برای نبودش و بود کرد می فکر که ،

 می مرا دارد نبودنش دانست نمی او.  ندارد فرقی

 داشت حضور و بود که همین دانست نمی!  کشد

 ، کشید می نفس من با مشترکی سقف زیر و

 ! بود بس برایم

 

 روی.  کشیدم دراز خواب اتاق تختِ روی

 با چشمهایم.  داد می را او بوی که ای روتختی



 رفتم فرو پریشان خوابی به و شد سنگین یادش

. 

 

 

 سینمایی فیلم یک مثل. بود پاییز مورد در خوابم

.  بود ناراحت پاییز.  رفت می رژه چشمانم جلو که

 قلبش.  پرید خواب از شب نصف. بود غمگین

 و بود تنها همیشه مثل. کوبید می شدت به انگار

 و شد بلند!  خودش ی دهنده دلداری تنها

 از و کشید خوابش لباس روی نازکی ربدوشامبر

 دستانش.  آمد من اتاق سمت به.  شد خارج اتاق

 اینکه از!  شد پشیمان اما.  بزند در تا برد باال را

 و کند دردل من با و بداند خود صبور سنگ مرا



 حتی من و!  شد پشیمان بگوید را هایش ترس

 او که خوردم می حسرت داشتم چقدر خوابم در

 اما.  بگوید برایم را دلش درد تا نکرد انتخاب مرا

 و تنها دل مرهم اخیر مدت این در کِی من آخر

 به!  باشد دوم بار این که بودم اش ترسیده

 توی آب بطری اما.  بخورد آب تا رفت آشپزخانه

 می خنک آب انگار دلش. بود خالی یخچال

 آب یخچال از و رفت پایین طبقه به.  خواست

 من صدای که بود نوشیدن مشغول.  برداشت

 .  بپرد گلویش در آب شد باعث

 

 ! امیر منو ترسوندی-

 



 نخوابیدی.  شبی نصف کنی می چیکار اینجا-

 ؟ مگه

 

 بخورم آب شدم بلند.  دیدم بد خواب ولی.  چرا-

 پایین اومدم همین برای.  نداریم خنک آب دیدم

. 

 

 را آشپزخانه چراغ. بودم ایستاده چهارچوب در

 خشمگین ی چهره که بود حاال.  شدم وارد و زدم

 دیو همچون.  دیدم می را خودم عصبانی و

 را ظریف و نازک زیبای دختر این که دوسری

 . باشد کرده احاطه



 اخم و انداختم سرتاپایش به خواب از پر نگاهی

 . رفت هم در هایم

 

 ؟ پایین اومدی اینجوری چرا ؟ ریختیه چه این-

 

 ! نیست خونه کسی …خب-

 

 تعیین برات رو خونه این مرزای و حد من پاییز-

 حتی هستی کردنشون رعایت به ملزم تو.  کردم

 . نباشه خونه کس هیچ اگه

 



 میز روی را لیوان و کشید ای کالفه پوف پاییز

 . کوبید

 

 ؟ امیر شبی نصف دادی گیر-

 

 دلداری بدش خواب بخاطر بود رفته یادم حتی

 غم چه.  کردم می اش مواخده داشتم و دهم اش

 خارج آشپزخانه  از تا گرفت را خود راه!  انگیز

 مچ. کرد ترم عصبی انگار اش توجهی بی.  شود

 : گفتم و شدم رفتنش مانع و گرفتم را دستش

 



 گوش و بایست زنم می حرف باهات دارم وقتی-

 همه جون خانوم و آقا حاج شرایط خاطر به.  کن

 ! دارن رو اینجا کلید ها بچه ی

 

 با و کشید بیرون دستش از خشونت با را دستم

 : گفت بلند صدای

 چه تو به اصال ؟ چه من به.  دارن که دارن خب-

 از منو داری که تو ؟ داری من به چکار تو ؟

 دست داری که تو!  بیرون کنی می پرت زندگیت

 که چه تو به دیگه.  میذاری ماهان دست تو منو

 . کنم نمی چیکار و کنم می چیکار من

 



 این انتظار انگار.  کردم می نگاهش حیرت با

 او از را رفتن در کوره از و پرخاشگری از سطح

 و لحن این با که بود بار اولین این شاید.  نداشتم

 و ناراحت و بود عصبی.  زد می حرف من با صدا

 نفره دو مبل روی و رفت!  دنیا از بریده و ناامید

 لرزید می وجودش تمام خشم شدت از.  نشست

 نگاهش عصبی آشپزخانه چهارچوب همان از. 

 و انداخت دیگر پای روی را پایش.  کردم می

 پاهایش کل و بود رفته کنار ربدوشامبرش حاال

 . رفتم سمتش به عصبانیت با.  بود مشخص

 

 وقت اون ، نگرد خونه این تو ریختی این میگم-

 ؟ اینجا میشینی و میای تو



 

 . کنم تماشا تلویزیون خوام می. نمیاد خوابم-

 

 خونه مناسب تو پوشش این.  پاییز دیگه بسه-

 نه ، باشن شوهر و زن فقط توش که هست ای

 توش آمد و رفت و دارن کلیدشو همه که ای خونه

 . زیاده

 

 : زد برویم صداداری زهرخند

!  بده نشونم بینی می اگه تو ؟ کو ؟ شوهر و زن-

 اصال من.  بینم نمی شوهری که من.  ببینم تا بده

 دست بخواد که باشه شوهری کنم نمی باور

 ! دیگه مرد یه دست تو بذاره زنشو



 قرمز خشم از حاال و فشردم هم بر را هایم دندان

 . بودم شده

 اینجوری چرا دونی می بهتر تو.  باش ساکت-

 ! داری خبر بچه اون بیماری از که تو.  شد

 

 اصال ؟ گشتی حل راه دنبال اصال تو ؟ چی تو-

 تقدیم جز باشه دیگه راه یه شاید که کردی فکر

 ؟ دیگه مرد یه به زنت کردن

 

 : کشیدم فریاد سرش

 پاییز شو خفه-

 



 ! نگو رو جمله این اینقدر!  

 

 را تلویزیون کنترل. شد بلند جایش از عصبانی

 دست دو با.  آمد سمتم به و کرد پرت مبل روی

 :  گفت و کوبیدم ام سینه تخت به

 

.  نیار در رو ها غیرتی ادای من برای اینقدر-

 وقتی ، بپوشم کجا بپوشم چی نگو من به اینقدر

 دیگه مرد یه مقابل در زنتو تونی نمی حتی

 . کنی محافظت

 

.  کرد پرت مبل روی را او آسایم رعد سیلی و

  درید را قلبش ، نه که را گوشش ام سیلی صدای



 قطرات حاال. برخاست خود جای از سختی به. 

 حتی.  دادند می مسابقه هایش گونه روی اشک

 صورت به اینگونه نمیشد باورم هم خواب در

 خواب در حتی.  بزنم سیلی غمگینش و مهربان

 محکم اینگونه که بشکند دستم گفتم می خود به

 : زد برویم زهرخندی.  کوبیدم صورتش روی

 

 کارت توجیه برای رو هات تالش آخرین داری-

!  شاهی نادر امیرعلی نیستی موفق اما.  کنی می

!  کردی خراب تو!   نادرشاهی امیرعلی سرهنگ

 !! شوهر آقای فهمی می!  کردی خراب

 



 کلمات بارش زیر شدم می خرد داشتم که انگار

 در را باال ی طبقه راه.  نگفتم هیچ!  سهمگینش

 : زد فریاد.  نداشت تحمل.  گرفتم پیش

 

 من از تو!  بسه.  کردن فرار بسه.  نکن فرار-

 این توی من!  امیر رفتی سال سه و کردی فرار

 نابود ذره ذره من و رفتی تو!  مردم سال سه

 من!  میری و کنی می فرار داری باز حاال.  شدم

 خودت و دی می ماهان به منو تو!  دونم می

 دیگه و میری!  طوالنی سفر یک به میری دوباره

 ! گردی برنمی

 



 گذاشتم پا که اول ی پله روی.  نکردم توقف

 سمتم به و برداشت را آشپزخانه بزرگ چاقوی

 . شد حرکتم مانع و ایستاد مقابلم در.  آمد

 

 منو اما ، بزن گردنمو رگ.  بکش منو!  امیر بیا-

 اینجوری!  نکن من با اینکارو!  نده اون دست

 هرکسی با من.  میمیرم اون با من!  نکن تالفی

 ! بفهم!  لعنتی بفهم!  میرم می تو جز

 

 و حس بی و ای شیشه چشمان وای!  چشمانم

 تمام از اشک.  زدم کنار دست با را او!  سردم

 صدایی با!  وجودش تمام از!  چکید می قلبش

 بی دل ته ته از ، پایان بی هایی اشک از مملو



 دنیا های غم تمام صدای با ، اش عاشق و قرار

 : زد فریاد

!  نکن باشه!  عاشقتم اینقدر … اینکه از متنفرم-

 .کنم می تموم کارو خودم

 

 گذاشت گردنش رگ روی را آشپزخانه چاقوی و

 از دیگر که دردی.  کند تمام را درد این تا

 خیز سمتش به زده وحشت.  بود خارج تحملش

 چاقو به دستم!  نرسیدم!  نرسیدم.  برداشتم

 فواره خون و برید را شاهرگش  چاقو و نرسید

 ! کرد

 

 



 خانم.  پریدم خواب از خودم های فریاد صدای با

 و مضطرب و بودند سرم باالی آقا حاج و جان

 . داشتند کردنم بیدار در سعی نگران

 

 خودت روز به چی!  الهی بشه مرگت پیش مادر-

 خدا رو تو!  امیرعلی حالیه چه این!  آخه آوردی

!  بود خواب همش ببین ؟ خوبی!  مادر بزن حرف

 یه اینا گفتم!  آقا حاج گفتم!  دیدی خواب همش

 یه که بخدا.  گن نمی ما به شده شون چیزی

 امیرعلی حاال تا کی وگرنه.  اومده پیش مشکلی

 می فریاد خواب توی و دید می خواب اینجوری

 ؟ گفت می هزیون و زد

 



 چشمانم.  بودم عرق خیس.  شدم بلند جایم از

!  کردم چه تو با من!  پاییز!  پاییز. بود اشک از پر

 دانستم نمی خر منِ!  کردم دفن را تو روح من

.  آورم می روانت و روح و تو سر دارم بالیی چه

 که ام شده ترسناک آنقدر دانستم نمی خر منِ

 من به ، هایت تنهایی ، ترسهایت بخاطر دیگر

 ! آوری نمی پناه

 

 می! ؟ داشت معنایی چه خواب این!  خدایا

 ده. نباشد خوب حالش ترسیدم می!  ترسیدم

 از فقط و بودم نشنیده را صدایش که بود روز

 باید!  رفتم می باید.  بودم احوالش جویای مارال



 االن همین باید!  مردم می وگرنه.  دیدم می را او

 .  دیدم می را او

 

 .  شدم بلند جایم از سختی به

 وقت این!  حالت این با!  باباجان میری کجا-

 ! شب

 

 ببینم پاییزو باید!  آقا حاج برم باید … برم باید-

 ! نگرانشم. 

 

 گریانم جان خانم به رو پریشان و هراسان بعد

 : گفتم و کردم



. بود خون خوابم توی!  دیدم خون!  جون خانوم-

 ! جون خانوم چیه خون تعبیر

 

 . کرد نگاهم نگران جانم خانم

 خودت خدایا!  نیست خوب!  مادرم نیست خوب-

 .  باش داشته هوامونو

 

 مادرم.  پوشیدم چطور و پوشیدم چه نفهمیدم

 من.  نکنم رانندگی حال این با که کرد می اصرار

 پاییز مظلوم صدای جز شنیدم نمی چیز هیچ ، اما

 شاهرگش روی را چاقو که لحظه آخرین در

 بود گفته که را اش جمله آن جز. بود گذاشته

 ! " عاشقتم اینقدر … اینکه از متنفرم" 



 

. بود خلوت خیابانها که بود یار من با شانس

 می تصادف قطعا داشتم که حالی آن با وگرنه

 .  کردم

.  شدم پیاده و ایستادم شان ی خانه در مقابل

 هراس و وال و هول.  زدم می زنگ وار دیوانه

 و پدر و شد باز در. کرد می پاره تکه مرا داشت

 حیاط به قدم هراسان که دیدم را مادرش

 : پرسید نگران پدرش. گذاشتند

 

 چه این شب وقت این! ؟ سرهنگ شده چی-

 ! کنه بخیر خدا ؟ حالیه

 



 ؟ کجاست پاییز!  پاییز-

 

 . اینجام من!  امیر-

 

 و ها دلشوره تمام انگار شنیدم که را صدایش

 به!  رفت و کشید پر والیم و هول و تاب و تب

 او به راه ی نیمه در هنوز.  برداشتم خیز سمتش

 به را او و کردم دراز را دستهایم که بودم نرسیده

 گرما این به چقدر.  انداختم تنهایم و سرد آغوش

 . داشتم احتیاج

 



 در و.  داشتم احتیاج دختر این به چقدر من! خدایا

 تلف او بدون داشتم که بودم من وسط این واقع

 ! شدم می

 

 دادم می فشارش آغوشم در دقیقه چند دانم نمی

 گوشم در آرام که رفتم می اش صدقه قربان و

 : گفت

 

 خیلی!  کنه می نگاه داره!  بابام جلو زشته!  امیر-

 ! عصبانیه

 

 گوشش در کنم جدا خود از را او اینکه بدون

 : خواندم



 

 روزه ده اما!  عزیزدلم دونم می!  دونم می-

 تو باز!  ببینمت نمیذاره باز که دونم می!  ندارمت

 بیشتر دقیقه یک بذار الاقل پس!  میگیره ازم رو

 ! خیلیه خودش هم دقیقه یک!  کنم بغلت

 

 ؟ امیر حال این با شبی نصف شد چی-

 

 پاییز.  بدم دستت از ترسیدم.  دیدم بد خواب-

 حتی.  بدم دستت از نیستم حاضر قیمتی هیچ به

.  تونم نمی تو بدون من!  نمیذارم بمیرم اگه

 تو بدون!  خونه اون تو میشم خفه دارم ، تو بدون



 دختر!  تلخه و سرد زندگیم تو بدون!  نیست هوا

 !؟ بیچاره قلب این سر آوردی بالیی چه تو

 

 حال از!  پرستیدمش عاشقانه … فقط … من-

 حال از! ؟ چطوره من حال نمیدونی و میگی خودت

 آب ذره ذره داره ندیدنت با که نداری خبر من دل

 ! میشه

 

 و عاشقانه گفتگوی ی رشته ، خان حسام صدای

 : درید هم از را مان ی نجواگرانه

 

 شبی نصف! ؟ سرهنگ بدی توضیح خوای نمی-

 ! حسابی مرد دادی سکته به رو ما



 

 عظیم حجم از را پاییز آرام ، میلم خالف بر

 فاصله پاییز از قدم یک.  کردم جدا آغوشم

 حسام چشمان در دوختن چشم حاال و.  گرفتم

 . بود سختی بسیار کاری زمانی خان

 

 ! سرهنگ هستم توضیحاتت منتظر-

 

 همان هنوز!  سخت و جدی و بود خشن لحنش

 مثل خانم لیال. زد می موج آن در قبلی خصومت

 : گفت و کرد گری میانجی همیشه

 جناب بفرمایید!  اینجا نیست خوب!  داخل بریم-

 ! داخل بفرمایید!  سرهنگ



 

 اما و انداخت همسرش به تندی نگاه خان حسام

 بر و خرید جان به را تیز و تند نگاه این خانم لیال

 همگی بعد ی دقیقه چند. کرد پافشاری حرفش

.  بودیم نشسته سالن وسط راحتی های مبل روی

 : گفتم حسام به رو

 

 شب نصف که خوام می معذرت واقعا من-

 و درست کار اصال دونم می.  کردم زابراهتون

 خواب.  دیدم خواب من … اما ، نبود ای عاقالنه

 من و نبود خوب پاییز حال خوابم توی.  دیدم بد

 ! متاسفم.  کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه …

 



 انداخته دیگر پای روی را پایش که خان حسام

 داشت نظر زیر مرا اخم از پر و موشکافانه و بود

 : گفت

 

 نگران برای شده دیر کم یک کنی نمی فکر-

 ی همه باعث خودت کنی نمی فکر ؟ شدن پاییز

 ؟ شدی اتفاقات این

 

 و مصمم و دادم تغییر را نشستنم حالت کمی

 : گفتم حسام به رو معترضانه

 

!  قبول بگید هرچی شما!  خان حسام ببینید-

 هم عمرم آخر تا.  کنم می هم بگید هرکاری



!  خوام می زنمو … من اما.  هستم عذرخواهتون

 آخه!  خدایا!  خودم ی خونه ببرم زنمو خوام می

 حاال تا کی! ؟ کنید می شما که کاریه چه این

 بابا ؟ بگیرن شوهرش از بزور رو یکی زن دیدید

 من!  خوام می خودمو زن من بگم زبونی چه به

 دیگه!  میشم خفه پاییز بدون ، تنهایی دارم

 !  گرفتین ازم زنمو روزه ده االن!  بریدم

 

 برای دلم خودم که داشت گداز و سوز آنقدر لحنم

 را خان حسام خواستم می من.  سوخت خودم

 ها حرف این از تر تجربه با او اما.  کنم راضی

 . شد نمی خام. بود

 



 زن فهمیدیم ما ، ماهان های دری پرده لطف به-

 تو.  است خونه این دختر و نشده زنت هنوز تو

 نمی وقتی بردی می خونه این از منو دختر نباید

 دختر مگه! ؟ بودن کرده زورت مگه!  خواستیش

 فکر که موقع همون! ؟ بود کار و کس بی من

 باید بدی ادامه باهاش تونی نمی دیگه کردی

 برمی احترام و عزت با و گرفتی می دستشو

 تو ببریش اینکه نه!  پدرش ی خونه گردوندیش

 سرازیر خواد می دلت که هردردی و قفس اون

 و باش ساکت بگی بهش هم بعد.  کنی قلبش

 فکر ؟ هستی کی کردی فکر تو!  کن تحمل

 ؟ بدی انجام تونی می بخواد دلت هرکاری کردی

 !؟ نگه چیز هیچ هم کس هیچ

 



 : گفت برافروخته پاییز

 ! کنم می خواهش!  باباحسام-

 

 سوراخ را قلبم خاری چون حسام حرفهای

 حق در.  نداشت صدا خدا چوب. کرد می سوراخ

 مجازات اینگونه باید و بودم کرده ظلم دختر این

 خیال وجه هیچ به انگار حسام اما.  شدم می

 خود و برداشت پا روی از پا.  نداشت آمدن کوتاه

 . کرد متمایل جلو به کمی را

 

 نیست ها بمیری تو اون از دیگه بمیری تو این-

 خونه راهی احترام و عزت با رو دخترم!  سرهنگ

!  ندونستی قدر!  کردی ناشناسی قدر.  کردم ات



 اگه بودم گفته بهت!  کردی غمگینش و افسرده

 دیگه و برو لطفا ؛ داری شک اگه ؛ خوای نمی

 مرد اگه بودم گفته.  نکن نگاه هم سرت پشت

 ! نذار جلو پا نیستی موندن

 

 از!  خان حسام هستم موندن مرد بگم که اومدم-

 جونم از!  خوامش می قسم بخدا!  بودم اولش

 ! کنه جداش ازم کسی نمیذارم!  عزیزتره برام

 

 برایم اما.  گفتم اخم و تحکم با را آخر ی جمله

 بلند جایش از حسام که زیرا.  شد تمام گران

 : گفت عصبانیت با و شد



!  نمیذاری چجوری ببینم نذار!  باشه! ؟ واقعا-

 ! بخیر شب

 

.  کرد اشاره خروج راه سمت به دستانش با و

 بی خواستم نمی.  بودم مستاصل و درمانده

 زنم دست توانستم می که وگرنه.  کنم احترامی

 در اشک.  ببرم خانه آن از االن همین و بگیرم را

 پ چشمان

 

 : گفت پدرش به رو کنان اعتراض. بود جمع اییز

 

 ی برنامه همش اینا!  باباحسام اینجوری نکن-

 می انگشتش یک روی داره ماهان!  ماهانه



 می باهامون داره دوست هرکاری!  چرخوندمون

 هدفش به ماهان که! ؟ خوای می همینو.  کنه

 ؟ بخنده ریشمون به و بشینه هم بعد ؟ برسه

 

 هایش حرف با.  داد می کلید من به داشت پاییز

 باید. بود همین درست راه. بود درست. میداد خط

 شدم می وارد حسام های حساسیت ی دروازه از

 از.  کردم می استفاده هایش ضعف نقطه از باید. 

 تجربه با و پخته مرد این کنار و شدم بلند جایم

 برای را خود و کشیدم عمیقی نفس.  ایستادم

 . کردم آماده بازی جدید دور

 



 اونجور ماهان!  خان حسام میگه راست پاییز-

.  کرده بازگو شما برای رو قضیه داشته دوست که

 ، همدیگه از پاییز و من کردن دور با دارین شما

 قسم بخدا.  رسونین می اش خواسته به اونو

 همش اینا.  نشده معامله از حرف کلمه یک حتی

 ریزی برنامه با دارم من!  ماهانه ذهن ی زاییده

.  کنم رو دستشو خوام می.  میرم جلو خودم های

 ها خیلی به.  شده مرتکب زیادی خالفای اون

 ادبش همیشه برای یکبار خوام می.  کرده ظلم

 هم معصوم طفل اون خوام نمی وسط این!  کنم

 حسام کنید اعتماد من به.  بشه پدرش پاسوز

 قبل دفعات تمام مثل!  کنم می خواهش!  خان

 . کنید اعتماد بهم

 



 را پاییز بعد و انداخت من به متفکری نگاه

 : گفت و داد بیرون را نفسش.  نگریست

 

 طالق کارهای دنبال نرم که اینه منظورت اگه-

 نکنم اینکارو اگه بگو من به ، خوب خیلی ؛ دخترم

 همه دوباره معلوم کجا از!  داره وجود تضمینی چه

 بی اون معلوم کجا از!  برنگرده قبل روال به چی

 ! ؟ برداره دخترم زندگی سر از دست شرف

 

 گذاشتم ام سینه روی را دستم.  رفتم سمتش به

 : گفتم اقتدار با و محکم و. 

 



 باشید مطمئن!  میذارم گرو آبرومو و شرف من-

 ! کنم می اینکارو

 

 چند از بعد. کرد نگاهم متفکرانه خان حسام

 بیرون را عمیقش نفس ، سکوت و مکث دقیقه

 : گفت و داد

 

 ! طالق کارای دنبال نمیرم فعال!  قبول!  باشه-

 

 : داد ادامه که بکشم راحتی نفس آمدم

 



 می اعتماد بهت.  نمیدم دستت هم دخترم اما-

 دست تونستی هروقت!  کنم می صبر اما ؛ کنم

 و بیا ، کنی قطع دخترم زندگی از رو الکردار اون

 و باش مرد ، اون از قبل تا اما!  ببر رو زنت

 هم توی کالهمون چون!  نشو آفتابی ها اینطرف

 ! میره

 

 دقیق چیزش همه!  زمانی حسام گویند می او به

 های خواسته درز الی مو.  هست شده حساب و

. گذارد نمی باقی مخالفتی جای. رود نمی دقیقش

 می قسم. گذارد نمی باز اعتراض برای راهی

 و!  هست شده حساب حرفها این ی همه خورم

 ماهان شر خواهد می دنیا در هرکسی از بیشتر او



 نمی هم اول از او. شود کم دخترش زندگی از

 می فقط.  کند اقدامی طالق برای خواست

.  بگیرد من از را ماهان حذف صریحِ قول خواست

 دخترش طالق از مرا ، کاری محکم برای و

 زمانی سیاستِ با خانِ حسام این!  آری!  بترساند

 اش سنگدالنه های جبر به مجبوری تو و!  هست

 دوست و عزیزترین پدر او چون!  نهی گردن

 ! هست ات زندگی فرد ترین داشتنی
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 و تحقیقات از یکی ی نتیجه که بود روز دو

 به زاده حرام کثافت آن با رابطه در جستجوهایم

 بودم شده متوجه که بود روز دو.  بود نشسته ثمر

 کیفیت" یعنی موصوع آن متوجه چطور ماهان

 طریق از ماهان.  بود شده "پاییز و من ی رابطه

 به قانونی پزشکی در هایش نفوذی از نفر یک

 و.  بود کرده پیدا دست پاییز سالمت برگ ی نامه

 می ادعا ، من آپارتمان در روز آن خاطر همین به

 شیطان یک او.  است باخبر پاییز رازهای از کرد

 برای هایی راه دنبال به من و.  بود معنا تمام به

 بتوانم طریق این از شاید تا بودم زدنش زمین به

 هم و دهم نجات جانور آن دست از را پاییز هم

 . شود درمان بیگناه ی بچه آن



 

 چیز هیچ و بود شده رو چیز همه دیگر که حاال

 برایش دلم وار دیوانه ، بود نمانده باقی پنهانی

 ماهان از حدش از بیش تنفر که حاال.  رفت می

 حاال.  رفت می برایش داشت نفسم دیدم می را

 باخبر راز آن از چطور ماهان بود شده معلوم که

 شان ی همسایه دختر ، الله حتی که حاال ، شده

 و بودم کشیده استنطاق به و کرده بازداشت را

 زده مارال که هایی حرف موی به مو بودم فهمیده

 حد برایش ام دلتنگی ، داشت حقیقت بود

 دلم و خواستمش می بدجور که حاال.  نداشت

 رفته موقعی بد چه!  نبود ، رفت می ضعف برایش

 به را مزخرف حرف آن ماهان موقعی بد چه!  بود

 هرچند.  بود وقتی و زمان بد چه!  بود خان حسام



 بخاطر داشتم من و!  نداشت صدا خدا چوب! 

 مجازات ، دادم دختر این به که هایی عذاب تمام

 .  کشیدم می را اش دوری

 

 را وقتم تمام.  کردم می را تالشم تمام داشتم

 و صبح و استراحت و خواب تمام!  بودم گذاشته

 ماهان های خالف از سرنخی یافتن برای را شبم

 قدم تمام.  بود بلد خوب را کارش المصب! 

.  بود برداشته شده حساب و احتیاط با را هایش

 مشاور. کرد می اش راهنمایی کسی بودم مطمئن

 باالخره.  فهمیدم می باالخره.  داشت قدری

 به رسیدن برای.  کردم می رو را هایش گندگاری

 ! عزیزترینم



 

 و درد نهایت با که خوابم آن در پاییز ی جمله آن

 " عاشقتم اینقدر … اینکه از متنفرم" گفت تالم

 ان از اینکه نه.  رساند می جنون به مرا داشت

 بی شوقی از مرا جمله این!  نه.  بیاید بدم جمله

 من به جمله این. کرد می لبریز حصر و حد

 نمی که دارد دوستم آنقدر پاییز کرد می یادآوری

 چطور و کند چه داشتن دوست این با داند

 تمام با مرا او اینکه یعنی جمله این.  کند کنترلش

 چقدر من یعنی جمله این و!  خواهد می وجودش

 ! ام داده عذاب را او

 



.  نداشتنش بود کافی دیگر.  کردم می کاری باید

 دیگر.  نبود مهم برایم کس هیچ و چیز هیچ دیگر

 و.  باشم داشته را پاییزم خواستم می فقط و فقط

 برای دلم.  برگردانم را او خواستم می فقط

.  هایش زیبایی برای.  رفت می ضعف داشتن

 تک و بودن فرد به منحصر برای.  لبخندش برای

 لطافت و!  صدایش و کالم لطافت برای!  بودنش

 !  نظیرش بی اندام نازکی و

 

 بی دادم می اجازه خودم به ها شب دیگر حاال

 فکر هیچ بی ، مانعی هیچ بی ، ای پرده هیچ

 و ظاهر جزء جزء به.  کنم فکر او به ، ای جدایی

 های شب آن در هایش رفتار تمام به!  باطنش



 تمام جزئیات با!  داشتمش صبح تا که نظیری بی

 برخورد و رفتار تمام!  کردم می تحلیل را او

 دوست بیشتر را کاری چه اینکه!  را هایش

 اش گونه و کشید می خجالت را کجاها.  داشت

 و تر عاشقانه را کجاها!  انداخت می گل شرم از

 ناپرهیزی بیشتر کجاها!  کرد می رفتار تر دلربا

 وقت چه و کرد می لوس را خود کجاها!  کرد می

 یعنی ، او از بُعد این خواستم می!  برد می لذت

 را او و کنم تحلیل دقیق را هایم شبانه زیبای اویِ

 رسم می او به وقتی خواستم می!  باشم بر از

!  داشت را لیاقتش او! بگذارم تمام سنگ برایش

 به من و داشت را ها بهترین بهترینِ لیاقت او

 و حال بهترین داشتم وظیفه ، همسرش عنوان

 ازاینهمه بعد هم آن.  کنم فراهم برایش را هوا



!  بود شده متحمل که فراوانی های سختی و زجر

 قشنگی سورپرایزهای چه نمیدانی!  پاییز آخ

 یکی برای هایی برنامه چه نمیدانی.  دارم برایت

 بی های شب چه من دانی نمی.  دارم شدنمان

 کافیست!  زد خواهم رقم برایت صبح تا را نظیری

 تا!  بسپاری مرد این دستهای به را خود و بیایی

 ! داشت خواهم برایت هایی شگفتی چه ببینی

 

 نگران.  گرفت می را پاییز سراغ دائم جان خانم

 پاییز و باشم کرده اذیت را عروسش نکند بود

 کاری کجای" گفتم خود با.  باشد کرده قهر

 ازدواج من با که زمانی از دختر این!  مادرجان

 است نرفته پایین گلویش از خوش آب یک کرده



 ، من های محبتی بی و مهری بی و سردی جز و ،

 کشیده عذاب.  است نشده عایدش دیگری چیز

 عوض در و.  است نیاورده بر دم و دیده زجر و

.  است نیاورده پیشانی به خم یک اینها ی همه

 خانه یک در او با که شما از کدام هیچ که جوری

 اید نشده متوجه را موضوع این ، کنید می زندگی

 و دار نگه راز پاییزم.  زندگیست زن پاییزم. 

 تمام به و واقعی خانم یک پاییزم.  است آبرودار

  ".معناست

 

 : گفت می جان خانم

 ی خونه این تو زندگی از پاییز شاید!  امیرعلی-

 بخد.  شده خسته شلوغ



 

 حاضر و داره مستقل ی خونه یه.  داره هم حق ا

 زندگی خونه یک توی پیرمرد پیرزن ما با شده

 به و نگفته چیزی هم اینجا تا که همین.  کنه

 خانوادگی خوب تربیت ی نشونه ، نیاورده رومون

!  خانومه پارچه یک عروسم.  مادر ادبشه و

 چیزی خوب رفتارِ و متانت و ادب از هزارماشااهلل

 زدنش حرف بلند صدای هم یکبار من.  نداره کم

 نیستم راضی من بخدا جان مادر.  نشنیدم رو

 حاال که من.  بخوره هم به خاطر این به زندگیتون

 دست.  سالمم و صحیح خدا شکر.  خوبه حالم

 هرچی بسه.  خودتون ی خونه ببرش و بگیر زنتو

 ! شدین ما پاسوز



 

 و کردم حلقه هایش شانه دور را دستم و خندیدم

 : گفتم

 هم خیلی اون!  من مادر نیست خاطر این به-

 خانم باشه!  چشم اما!  داره دوست رو شماها

 هم ما دونید می صالح اینجوری شما اگه!  جان

 ! خودمون زندگی و خونه سر میریم کم کم

 

 میاری عروسمو کی حاال!  برم پسرم قربون-

 ! ببینمش

 

 ! زود بزودیِ!  مادر میارمش-



 

 ی آلوده های دست کردن رو به دیگر گام یک

 کار و زرنگی تمام با.  بودم شده تر نزدیک ماهان

 از یکی در خود از کوچکی رد باالخره ، اش بلدی

 گذاشته جای بر الکلی مشروبات قاچاق باندهای

 المللی بین قاچاق باندهای انهدام و کشف و.  بود

 دالیل به کردنش محکوم برای!  بود من خوراک ،

 وقتم تمام باید.  داشتم احتیاج محکمی و مستند

 برای پرونده این.  گذاشتم می کار این روی را

 و من رهایی و خوشبخی.  بود حیثیتی من

 در صفت شیطان مردک این دست از اطرافیانم

 .  بود کار این گرو

 



 توهم که را تو جوری!  آریامنش ماهان کن صبر

 نتوانی دیگر که زنم می زمین به داری پادشاهی

 در حتی دیگر که جوری!  کنی راست کمر

 نداشته را پاییز به رسیدن فکر ، هم تخیالتت

 !  شدنش صاحب به رسد چه!  باشی

 

 

** 

 

 

 پاییز

 



 

!  بود باردار ساناز. بود رسیده راه از تازه خبرهای

 یا باشم خوشحال باراد بخاطر باید نمیدانستم

 شدنم بدبخت معکوس شمارش شروع بخاطر

 ، بود داده که قولی خالف بر ماهان!  ناراحت

 : بود گفته و داده پیام من به و کرده ناپرهیزی

 

 و عزیزدل مونده وصالمون تا دیگه ماه نه-

 کنم می شماری لحظه ، زمان اون برای!  جووونم

 خودِ مالِ!  میشی خودم مال دونستم می همیشه. 

 !  خودم خودِ

 

 



 هم به چنان اعصابم ، پیامش خواندن از بعد

 کوبیده دیوار به محکم را موبایلم که بود ریخته

 و دل و بود شده تکه چند که محکم آنقدر.  بودم

 حال به زار زار بعد!  بیرون بود ریخته اش روده

 تنهایی و بدبختی برای.  بودم گریسته خودم

 می کسی بی و تنهایی احساس چقدر!  هایم

 می را امیر دلم چقدر.  بودم ناراحت چقدر. کردم

 ! خواست

 

 می آمد دیدنم به که شب آن از روزی چند حاال

 دست خواست می چطور دانستم نمی.  گذشت

 آتویی او از خواست می چطور!  کند رو را ماهان

 خودخوری و فکری درگیری این با من و!  بگیرد



 مرا داشت فکرها این.  میشدم دیوانه داشتم ها

 داشت!  کشت می مرا داشت.  میاورد در پای از

 از و. بودم خسته واقعا دیگر. کرد می نابود مرا

 ، میگذشتم که هایم دلخوری و ها دلگیری ی همه

  بدجور دلم.  باشد کنارم او میخواست دلم

 !  خواست می را بودنش

 

 بعد به جایی یک از آدم"

 نمیکوبد، دیوار و در به را خودش دیگر

 نمیشود، شاکی نیست و هست چه هر از

 نمیگیرد، فاصله ها آدم از

 نمیشود، متنفر دیگر کس، هیچ از



 نمیکند، گریه دیگر

 خورد، نمی غصه

 رنجد، نمی کسی حرف از

 نمیدهد، گوش موسیقی نمیخواند، شعر دیگر

 نمی زنگ او به هم کسی زند، نمی زنگ کسی به

 زند،

 زنگ اسمی، عطری، بوی اتفاقی، صدایی، دیگر

 حرفی، ای، خاطره ای، نامه تلفنی،

 ! کند نمی پرت را حواسش

 ماند، نمی منتظر دیگر بعد، به جایی یک از آدم

 نمی سر اش حوصله دیگر کند، نمی عجله دیگر

 ! نمیشود قرار بی دیگر رود،



 

 دانی؟ می

 بعد به جایی یک از آدم

 "... ! میکند تماشا فقط

 

 (زمانی_بابک)

 

 

 سفر به خواهیم می گفت پدرم بعد روز چند

 تا ام دایی پیش آلمان رویم می گفت.   برویم

 کمی جو این از و کنیم عوض هوایی و آب یک

 و باباحسام کارهای.  بودم نگران.  بگیریم فاصله



 برایم این و کنم درک توانستم نمی را مقصودش

 در چه بزنم حدس توانستم نمی. بود آور هراس

 اینکه جالب. نبود بینی پیش قابل اصال. دارد سر

 چند آن در ما از خبر بی را سفر کارهای ی همه

 از بعد و بود گرفته را ها بلیط و بود داده انجام روز

 مارال با. بود کرده خبردار را ما ، بلیط گرفتن

 . گذاشتم درمیان

 

 بهت کی ببین.  سرشه تو فکری یه بابات پاییز-

 ی اجازه امیرعلی بدون تو میدونه اون.  گفتم

 . داری سفر

 

 ! نمیگه ما به اما.  میکنم فکر همینطور منم-



 

 داره نگه اونجا رو تو طوالنی مدت بخواد نکنه-

 مثال مدت طوالنی اقامت فکر به نکنه. پاییز

!  وای ای.  این از بیشتر حتی یا و.  باشه چندماهه

 کال و دیگه کشور یه ببرتت بخواد اونجا از نکنه

!  دونی می خب.  کنه کوتاه تو از رو امیر دست

 ، بگیره رو تو طالق بخواد واقعا اگه میدونه بابات

 اینکارو بتونه نداره امکان نباشه راضی امیر تا

 این به که هست امکانش براهمین.  بده انجام

 . باشه کرده فکر ها راه

 



!  بریدم!  خستم!  کردم هنگ!  مارال دونم نمی-

 حال برای شاید ، باشه مدت کوتاه مسافرت اگه

 و

 

 چیکار باشه مدت بلند اگه اما.  باشه خوب روزم

 !؟ چی برنگردونه منو دیگه بابام اگه ؟ کنم

 

 از نشده تموم اول روز هنوز تو!  عزیزدلم-

 ! میمیری امیرعلی دلتنگی

 

.  ندارمش هم هستم اینجا که حاال! فایده چه-

 ! ببینمش نمیذاره بابان



 

 : گفت و خندید مارال

!  خان حسام قوی و محکم وجود از میاد خوشم-

 ، مملکته سرهنگ شوهرش ، داره شوهر دخترش

 دخترش پشت کوه مثل مقابلش در بازم

 حیثیت و حقوق از جنگجو یه مثل و وایمیسته

!  اخالقاشم این عاشق!  میکنه دفاع دخترش

!  کرده هالک منو بدجور موقعش به های قلدری

 رو امیرعلی گوش تونه نمی پدرت جز کس هیچ

 ! بپیچونه

 

 ! میشم داغون دارم دوتا این وسط من-

 



  ؟ سفرتون از کنم باخبرش خوای می-

 

 قرار هم روی رودر دوباره اگه!  مارال وای-

 چیزی حرفی نمیخوام!  ترسم می خیلی! ؟ بگیرن

 همدیگه روی تو خوام نمی.  بیاد بوجود بینشون

 به و کرد داری خویشتن خیلی امیر!  وایسن

 می.  کرد سکوت و نگفت هیچی پدرم احترام

 آخر سیم به بزنه و کنه قاطی دیگه ایندفعه ترسم

! 

 

 بدی اتفاق!  بشه خبردار امیرعلی بذار!  نترس-

 ! افته نمی

 



 : گفتم و کشیدم آهی

 ؟ کنه می کاری چه اون بنظرت-

 

 ممنوع همسر عنوان به بتونه شاید خب-

 . کنه الخروجت

 

 وقتی دیگه االن سفر؟ به مونده روز یه ؟ االن-

 میکشه طول قانونیش روال.  نیست کار این برای

 خبردارمون االن که کرده جاشو همه فکر بابام. 

 ! کرده

 

 : گفت زده هیجان و کرد نگاهم مارال



 نمیدونی!  میمیره واست داره امیرعلی!  پاییز-

 چه با و چجوری دونی نمی!  هالکته چطوری

!  میگیره خبر و پرسه می من از تو راجب لحنی

 اون.  نمیگذره هم اطالعات ترین جزئی از بخدا

 یادت شبش اون حالِ! داره دوستت وحشتناک

!  شد می دیوونه داشت رفتین که شما!  نیست

 دستاشو و کوبید دیوار به محکم مشت تا چند

 ، گرفت نمی جلوشو سینا اگه احتماال!  کرد زخمی

 آسیب خودش به این از بیشتر عصبانیت شدت از

 سرشو خواد می کردم فکر لحظه یه.  زد می

 خورد قسم!  ترسیدم خیلی!  دیوار به بکوبونه

 ! کنه مرگ آرزوی که بده رو ماهان جواب جوری

 



 نگفتم هیچ ، اشک و دلتنگی زور از و کشیدم آهی

! 

 

 مثل و بودیم فرودگاه در!  رسید فرا سفر روز

 را آمدنش انتظار هایم ناامیدی تمام با همیشه

 اما. شد خشک ورودی در به چشمم.  کشیدم می

.  است گفته او به مارال بودم مطمئن.  نیامد او

 سوخت می لعنتی انتظار این و خودم حال به دلم

 به امیدهایم تمام ، شدیم پرواز سالن وارد وقتی. 

 بغض دنیا یک ی اندازه به.  گرایید ناامیدی

 گریه دلم!  هستی کل ی اندازه به!  داشتم

 یک تا خواست می را آغوشش دلم!  میخواست

 روی از را پایش تنهایی!  کنم گریه سیر دل



 انتظارم در چه دانستم نمی!  داشت نمی بر گلویم

 فرودگاه بود نیامده هم بدرقه برای حداقل او!  بود

!  بود تنگش دلم.  کشت می مرا داشت این و! 

 او فهمید نمی و بود تنگش ، ام مرده صاحب دل

 ! آمد نخواهد

 

 احمقانه چه من و شدیم می هواپیما سوار داشتیم

 با مرا و بیاید شاید تا نگریستم می را سرم پشت

 ! ببرد خود

 

 منتظرن مردم!  مامان باال پله از برو!  جان پاییز-

 . سرمون پشت

 



 مامور که بودم گذاشته پله اولین روی را پایم

 او به بیسیم از را چیزی.  داد توقف دستور پرواز

 مامور آن ، منتظر و نگران پدرم.  کردند می اعالم

 سمت به نظامی اتومبیلی دور از. کرد می نگاه را

 ! داشت ارتش آرم که اتومبیلی.  آمد می هواپیما

 

 این و!  تپید نمی دیگر و ایستاد لحظه یک دلم

 جلو اتومبیل که شد تکمیل وقتی ، تپش توقف

 هیبت با امیر ، من نظامیِ مرد و کرد توقف ما پای

 نظامی و رسمی های لباس آن با ، من پرصالبت و

 با و شد پیاده اتومبیل از ، هیبت و ابهت آن و

 که وای.  برداشت قدم ما سمت به تمام جدیت

 می غش داشتم!  کنم توصیف را حالم توانم نمی



 سر پشت داشت قلبم!  مردم می داشتم!  کردم

 و بود کرده یخ دستانم.  کرد می سقوط هم

 و مقتدر و محکم برداشتن قدم و او قفل چشمانم

 میان در را چشمانش. بود صالبتش با آمدنِ

.  یافت مرا تا گرداند ، ایستاده و منتظر جمعیتِ

 تر نزدیک بار هر با ، قدمش هر با!  آمد سمتم به

 می بند داشت نفسم و مردم می داشتم ، شدنش

 داشتم!  مقابلم در درست.  رسید مقابلم در!  آمد

 می ذوب اش مردانه هیبت و حضورش حجم در

 ذره یک حتی.  بود خشن و جدی چقدر.  شدم

 ، خشک و سخت آنقدر ، جدی آنقدر. خندید نمی

 برای نه اما!  بود شده ترسناک که رسمی آنقدر

 و نبود کس هیچ کاش!  پرستیدمش می که من

 روی ای بوسه و شدم می اویزان گردنش از من



 توآمدی " گفتم می و کاشتم می اش گونه

 "!  آمدی تو ، پاییز عزیزدل

 

 و آورد باال را دستم و گرفت را دستم مچ دو

 روی بر لطیف و آرام خیلی را آهنینش دستبند

 میخ را اش خیره چشمان حالیکه در و زد دستم

 : گفت بلندی صدای با بود کرده چشمانم

 برای باید!  شاهی نادر خانم داشتید باز شما-

 تشریف من با توضیحات از ای پاره ی ارائه

 ! بیارید

 

 کسی چه ؟ ندارد دوستم او گفت می کسی چه

 کسی چه ؟ خواهد نمی مرا دیگر او کرد می فکر



 بخدای ؟ شود جدا من از میخواهد او گفت می

 این در هرچه که خورم می قسم سرم باالی

 دیگری چیز عشق و عشق و عشق جز ها چشم

 نبود

 

 سوی به برد می و کرد می دستگیر مرا داشت او! 

 می را این تابانه بی چه من و.  زیبایم سرنوشت

 : گفتم آرام!  خواستم

 

 !؟ توضیحاتی هر ی ارائه-

 

 : داد جواب آرام



 ! توضیحاتی هر-

 

 !؟ دارم دوستت چقدر بدم توضیح میتونم مثال-

 

 روی تا رفت می که لبخندی جلو سختی به

 اش نظامی ژست تا گرفت را کند خانه لبهایش

 می چطور را قلبش لبخند جلو اما.  نشود خراب

 با هایش صحبت ی ادامه در!  بگیرد خواست

 : گفت بلند صدای

 

 و کنین اختیار سکوت که دارین حق شما البته-

 . کنین اختیار وکیل خودتون برای



 

 : گفتم آرام باز

 حق که گیرم می وکیل یه!  عزیزم گیرم می-

 ازت رو بکنم برات نذاشتی که هایی عاشقی تمام

 نذاشتی که هایی دارم دوستت تمام حق.  بگیره

 ازم که هایی بازی عشق تمام حق.  بگم بهت

 ! کردی محرومش

 

 چیزی جوابم در و بیاورد طاقت نتوانست دیگر

 : گفت آرام.  نگوید

 ها بازی عشق این از خودمونو خوام نمی دیگه-

 ؟ عزیزم کنی می بازی عشق من با.  کنم محروم

 



 !؟ همیشگی های محدودیت همون با-

 

 محدودیت هیچ بی دیگه!  محدودیتی هیچ بی-

 ! جوونم و عزیزدل مزخرفی

 

 وقتی.  کرد خانه بدنم سلول سلول روی لبخند

 مال من تمامِ خواست می یعنی گفت می را این

 من با عمر آخر تا خواست می یعنی!  باشد او

 که دخترانه اضطرابی و استرس وجود با!  بماند

 وجودم بند بند در خوشحالی ، نشست جانم بر

 می که!  چرایش و چون بی تملک از کرد النه

 هیچ دیگر که بود مطلق آنقدر ، تملک این دانستم

 ! نداشت پی در شدنی جدا



 

 کافیه!  سرهنگ جناب بدی اجازه کافیه-

 چه ببینی اگه میشی زده شگفت!  نکنی محدودم

 ! کنم نمی برات که کارها

 

!  کنی دیوونگی برام خوام می!  نکن معطل پس-

 منی عزیز همسر تو!  بشم دیوونه برات خوام می

 عذرخواهی دنیا یک من که!  من وفادار همسر! 

 ! بدهکارم بهت هام اعتمادی بی تمام بابت

 

 نگاهم.  شد سرازیر چشمانم از خوشحالی اشک

 را ها اشک این خواست می چقدر دانم می. کرد

 شوق اشک وصالمان برای دانست می. ببوسد



 می خواستنش شدت از دانست می!  ریزم می

 توانست نمی دیگر.  نداشت تحمل دیگر!  بارند

 نداشته مرا این از بیشتر و کند صبر و کند تعلل

 : گفت بلند صدای با!   باشد

 

 تونن می بقیه!  بیاین لطفا خانوم این همراهان-

 . نیست موردی.  شن سوار

 

 مسافران ی بقیه و آمدند تر نزدیک مادرم و پدر

 آرام و کرد نگاهش شگفتی با پدرم.  شدند سوار

 : گفت

 

 ! بردی آبرومونو ؟ سرهنگ کاریه چه این-



 

 خواستین می!  گرفتین می ازم زنمو داشتین-

 و باشم ساکت میشه مگه!  ببرین پاییزمو

 !؟ نکنم هیچکاری

 

 ؟ کنی رفتار اینجوری باید دیگه-

 

 برای پاییزو ترسیدم.  نداشتم ای دیگه ی چاره-

 نمی من!  خان حسام.  بدم دست از همیشه

 شما.  کنم احترامی بی شما به وجه هیچ به خوام

!  عزیزید خودم مادر و پدر مثل من برای نفر دو

 میکنم خواهش. کنید اعتماد بهم کنم می خواهش

 کنم می کاری.  کنم می درست رو چیز همه من! 



 بچه اون مداوای ، پاییز افتادن خطر به بدون که

 سزای به رذل مردک اون و بشه انجام هم

 قسم مردونه.  خورم می قسم!  برسه اعمالش

 ! خورم می

 

 . کرد می نگاهش تردید و شک با پدرم

 !  سرهنگ نیست راحت-

 

 رو سفر این شما!  خان حسام!  خب خیلی-

 یک این تو.  برید خانم لیال و شما.  نکنین کنسل

 وقتی ، منه چشمای جفت مهمون پاییز ، هفته

 دستتون سپرم می دوباره رو دخترتون  برگشتین

 ، نرسوندم سزاش به رو لعنتی اون وقتی تا و! 



.  نکنم درخواست رو پاییز داشتن که دم می قول

 همراه بدم اجازه تونم نمی االن اما!  دم می قول

 ! بشه خارج کشور از شما

 

!  کشید موهایش در دستی ناچار و کالفه پدرم

 شکل این با امیر ؟ داشت هم دیگری ی چاره

 همه رخ به را خود نظامی قدرت ، شدن وارد

 جا مرد ، امیر دانست می پدرم البته و. بود کشیده

!  رود نمی قولش برود سرش اگر و نیست زدن

 : گفت و کرد تایید سر با ناچار به پس

 تا و.  باشه خونه دخترم ، برگشتنمون محض به-

 نداری حق ، نکندی رو ماجرا این کلک وقتی

 ! ببریش



 

 : گفت و کرد دراز را دستش خوشحالی با امیر

 ! دم می قول مردونه-

 

 با من و.  فشرد تمام جدیت با را دستش پدرم

 بود بارانی که هایی چشم و خندید می که صورتی

 به مرا امیر.  کردم خداحافطی مادرم و پدر از

 و کرد اتومبیلش سوار زده دستبند متهمی عنوان

.  بودم زده هیجان هنوز.  ساخت خارج فرودگاه از

 هنوز.  چیست دقیقا موضعش دانستم نمی هنوز

 .  دهد توضیح برایم تا داشتم احتیاح

 



 بعد ، اداری کارهای و قانونی مراحل انجام از بعد

 و داشت نگه کناری ، فرودگاه از خروج از

 . کرد باز آرام را دستبندم

 

 !  پاییز-

 

 ! دلم جان-

 

 ؟ خواد می چی االن دلت-

 

 ؟ بگم خواد می هرچی-

 



 جفت روی!  خواد می هرچی!  عزیزدلم بگو-

 ! چشمام

 

 خونه!  خودمون ی خونه. خواد می خونمونو دلم-

 ! مون دونفری ی

 

 : گفت و نشست صورتش تمام در لبخند

 ! دارم کار باهات خیلی که بریم بزن پس-

 

 روی که اش مردانه دست و انداخت گل ام گونه

 ، عشق موسیقی آواز با همنوا قلبم نشست دستم

 ! عاشقانه آوازی نواختن. کرد نواختن به شروع
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 امیرعلی

 

 خودمان ی خانه به رفتن از قبل خواستم پاییز از

 نگران شدت به او.  برویم جان خانم دیدن به

 ی آستانه در ما کرد می فکر و بود مان ی آینده

 او خیال چیز هر از قبل میخواستم.  هستیم جدایی

 استرس و اضطراب این از بیشتر تا کنم راحت را

 با مدت این در دانستم می و. نکند وارد خود به

 آن اتفاقات از بیش و کم و بوده  در خانم لیال



. بود شده مطلع ماهان های دری پرده و شب

 خانم برای دلش. کرد قبول میل کمال با پاییز

 شد خوشحال چقدر جان خانم. بود تنگ جان

 خیر دعای چقدر.  دید هم کنار را نفر مادو وقتی

 . بوسید و گرفت آغوش در را پاییز چقدر. کرد

 دهد اجازه اگر گفتم جان خانم به رفتن هنگام

 ، پاییز مادر و پدر برگشتن از قبل تا ای هفته یک

 نم.  شد خوشحال.  خودمان ی خانه رویم می

 پاک اش روسری ی گوشه با را چشمانش اشک

 : گفت و کرد

 به حواست پسرم!  پناهتون و پشت خدا-

 اذیتش.  ظریفه ، نازکه عروسم.  باشه عروسم



 سر یه هم فردا کردین وقت اگه.  وقت یه نکنی

 . میشه تنگ براتون دلم زود زود.  بیاین

 

 : گفت که شنیدم و کشید کناری را پاییز بعد

 برات الناز میدم کنم می درست چیزا سری یه-

 می استفاده قدیم از.  خوبه برات.  مادر بیاره

 خودت به حواست.  بوده مقوی و خوب و کردن

 کار.  کن استراحت بیشتر رو روز چند این.  باشه

 فرستم می برات که اینی.  وقت یه نکنی سنگین

 امیرعلی دیدی اگه هم وقت یه!  بخور حتما هم

 خودم به میکنه روی زیاده و کنه نمی خویی نرم

 ! بپیچونم گوششو تا بزن زنگ

 



 نمی شرم از ، بود انداخته گل صورتش که پاییز

 اینهمه فدای دلم در من و.  کند صحبت توانست

 .  شدم می شرم و زیبایی

 

 چند برای که چیزهایی و لباس و وسایل مقداری

 دعای با و برداشتیم دوم ی طبقه از بود الزم روز

 خودمان ی خانه راهی آقا  حاج و جان خانم خیر

 . شدیم

 

 : گفت پاییز مسیر طول در

 رابطه در … ترکیه ی پرونده با رابطه در!  امیر-

 … نیال با

 



 

.  شد خیر به ختم روشکر خدا.  شد بسته پرونده-

 عذاب شب اون بابت خودتو اینقدر!  پاییزجانم

 اون.  نکردم غلطی هیچ اونشب من.  پاییز نده

 خواب قرص دادم بهش که پیکی آخرین تو شب

.  خوابید خرس مثل صبح خود تا اون و انداختم

 مدارک و بودیم رسیده هدفمون به که هم بعدش

 دست هرشب و روز هر ، بودیم گرفته ازش رو

 کشیدم ماجرا از رو نیال پای و کردم بسرش

 خطایی من … اما ،  بود مصر خیلی اون.  بیرون

.  عزیزدلم موندم وفادار بهت من!  پاییز نکردم

 پرونده که حاال.  نکردم خیانت بهت هیچوقت من

 راحت خیال با رو جزییاتش تونم می شده بسته

 توی ای شبهه هیچ که جوری.  کنم تعریف برات



.  نیست وقتش االن اما.  نمونه باقی کوچیکت دل

 حرفا این با قشنگمونو لحظات و االن خوام نمی

 . کنم خراب

 

 روی از را سنگین کوهی انگار.  زد برویم لبخندی

 من صداقت به او.  بودند برداشته دوشش

 .  داشت اطمینان

 

 . داشتم نگه خانه مقابل 

 برای کنم خرید کمی میرم من.  باال برو تو پاییز-

 . خالیه یخچال.  خونه

 



 هم من از حاال.  شد پیاده و گفت آرامی ی باشه

 زودتر را او عمد به. کشید می خجالت داشت

 کمی. یابد باز را خود کمی میخواستم.  فرستادم

 و بگیرد خو خانه محیط با کمی.  بگیرد آرامش

 خود برای را بیفتد امشب بود قرار که اتفاقی کمی

 و ترس باعث من خواستم نمی. کند حالجی

 و استرس دچار دانستم می. شوم اضطرابش

 کامال امر این دانستم می و است شده اضطراب

 خودم برای ساعته نیم دوری این.  هست طبیعی

 شده هیجانی چنان خوش دست. بود الزم هم

 را خود توانستم می سختی به هم خودم که بودم

 کمی تا بودم کرده پارک ای گوشه.  کنم کنترل

 می امشب.  تپید می شدت به قلبم.  بگیرم آرام

 رضایت با که اویی.  کنم خود مال را او خواستم



 دوست آنقدر که اویی. بود آمدنم انتظار در تمام

 تمام که بود خواستنی و جذاب و زیبا و داشتنی

 خدای چقدر ومن.  بود کرده خود درگیر را وجودم

 طالق صیغه روز آن که کردم می شکر را بزرگم

 دوست به قاضی مقابل پاییز و نگشت جاری

 . کرد اقرار داشتنم

 

 قلب این. فشردم دستانم در را اتومبیل فرمان

. کرد نمی فروکش خواستن این!  نبود شدنی آرام

 شب ترین استرس بی و ترین آرام میخواستم

 می مگر اما. بزنم  رقم برایش را اش زندگی

 از حجم این!  اش خواستن از حجم این گذاشتند



 داشتنش هوسِ از حجم این و!  داشتنش دوست

! 

 

 ی طمانینه و حوصله با و رفتم مارکت سوپر به

 گذر این که شاید.  کردم خرید عالمه یک تمام

 یک.  سازد آرامم و کند کم درونم التهاب از زمان

 این هنوز و بودم گذاشته تنهایش که بود ساعتی

 .  تپید می شدت به عاشق قلب

 

 و شامپو خوب بوی کردم باز را خانه در وقتی

 می سشوار صدای. بود کرده پر را فضا صابون

 روی را ها خرید. بود نشده آمدنم متوجه.  آمد

 در.  رفتم خواب اتاق به و گذاشتم کابینت



 مقابل.  کردم نگاهش و ایستادم در چهارچوب

 چندان نه ی حوله و بود ایستاده کنسول آینه

  و بود پیچیده خود دور دکلته حال به را بلندی

 دید مرا آینه از.  کرد می خشک را موهایش

 

 به.  کرد سالم آرام و کرد خاموش را سشوار.  

. ایستادم سرش پشت.  برداشتم قدم سمتش

 بلندتر حاال که موهایش. دید می مرا آینه از حاال

  شده

 

 پشت و زدم کنار کمی و گرفتم دستم با را بود

.  کردم نگاهش آینه از.  بوسیدم را گردنش

 از پر چشمانش.  حرفی هیچ بی. کرد می نگاهم



 از خودم!  من خدای!  من چشمان و. بود خواستن

!  او به برسد چه کردم وحشت آینه در چشمانم

 هوس و خواستن شهوت از پر!  قرمز چشمانی

 از پر!  مردانه شدید های خواسته از پر!  داشتنش

 ی لبه روی را دستم!  دیوانگی و عشق از پر!  نیاز

 در و گذاشتم بود زده گره داخل به را آن که حوله

 : زدم پچ گوشش

 

 برای سالهاست!  پاییز رسیده سر به صبرم-

 و تمام خوام می … امروز.  کردم صبر داشتنت

 ؟ دی می اجازه من به.  بشه من مال کمالت

 



 محو لبخندی با ، شرم با ، تعلل با را هایش چشم

 گره من و ، فشرد هم روی بر موافقت ی نشانه به

 زیبایش تن روی از حوله.  کردم باز را اش حوله

 به آینه از من و.  افتاد زمین به و خورد سر

.  گشودم تحسین چشم ، زیبایی اینهمه تماشای

 تمام بودم ایستاده سرش پشت که همانطور

 و!  را هایش سرشانه و!  بوسیدم را گردنش

 به.  چرخید!  بوسیدم و بوییدم!  را موهایش

 این از شدم می دیوانه داشتم من و!  من سمت

 داشت من با که ای پرده و حایل هیچ بی نزدیکی

. 

 

 ؟ پاییزم-



 

 ! دلم جان-

 

 ، اون بجز.  نمیخوام نوازش و بوسه فقط امروز-

 ! خوام می هم ای دیگه چیزای

 

 چانه.  کرد نگاه را گردنم زده شرم و گزید لب

 نوازش منتظرِ و طاقت بی های انگشت با را اش

 . آوردم باال را سرش و گرفتم ، کردنم

 

 ؟ خوای می هم تو-

 



 لباسم ی دکمه روی را دستش فقط.  نگفت هیچ

 معنی به این و.  کرد باز را دکمه اولین و گذاشت

 او ، تردیدی و شک هیچ بی!  بود خواستنش اوج

 را چراغ.  خواباندم تخت روی و زدم بغل را

 تماشایم.  کردم روشن را آباژور و کردم خاموش

 بود چشمانش میخ هایم چشم درحالیکه. کرد می

 کمی.  کشیدم بیرون تن از را هایم لباس تمام

 به را نگاهش کمی.  انداخت گل هایش گونه

 ام دیوانه بیشتر کمی.  کرد منحرف دیگری سمت

 حد که خواستمش می آنقدر ، امشب ، من و. کرد

 ، خواستن شدت از ترسیدم می که.  نداشت

 لبهایش و زدم خیمه رویش.  برسانم او به آسیبی

 و.  کشیدم لبهایم زنجیر به معطلی بی را

 ! را اش جزء به جزء!  را تنش تمام همچنین



 

!  برد می لذت!  زد می لبخند پاییز امشب

 اشک!  زد می شدت به قلبش!  داشت اضطراب

 شادی ، لذت از ناشی که هایی اشک!  ریخت می

 شدنمان یکی نهایت در و ، درد بعد و ، اضطراب ،

 ، دیدم اش چهره در را درد آثار وقتی امشب!  بود

 ، خواستنش تمام با و هایم شدن دیوانه تمام با

 او!  نگذاشت اما!  دارم نگه دست خواستم می

 را بخش لذت های کشیدن درد این وار دیوانه

 شدم می همیشه از تر دیوانه من و!  خواست می

 می او در را باورنکردنی اشتیاق اینهمه وقتی

 اش بارانی چشمان ، را زیبایش صورت و.  دیدم

 اخم ، را اش لذت ، را محوش رضایت لبخند ، را



 و بودن رام اینگونه و ، ها دردش از ناشی های

 !  را کنارم در بودنش آرام

 

 در را زیبایش های اشک دانه دانه من امشب

 او با من امشب.  بوسیدم ، کشیدنش درد حین

 اوج به ، ممکن شکل ترین بخش لذت به

 تاب و پیچ با و!  رسیدم مرد یک های خواستن

 اوج به از نشان که اش مستانه و نظیر بی های

 دیوانه و دیوانه و دیوانه ، داد می زن یک رسیدن

 او با بازی عشق زیبایِ اوجِ من امشب!  شدم تر

 ! شدم تر عاشق بار هزار و.  کردم تجربه را

 



 این و گیر نفس ماراتون این از کامیاب وقتی و

 آرام کنارش تن به تن و نظیر بی ی معاشقه

 برهنه بدن روی بر شرم با را مالفه وقتی ، گرفتم

 و وقفه بی های نگاه باران تیر از تا کشید اش

 را صورتش وقتی ، بماند امان در ناپذیرم سیری

 لبخندی با و محجوبانه و برگرداند من سمت به

 این فتح از حاصل لبخندی من ، کرد نگاهم گرم

 پر لبخندی.  کردم تقدیمش ناب های دخترانگی

!  قدرت از سرشار ، مردانه ، مغرورانه ، رضایت از

 زنانه و ظریف تن روی مالکیتم مهر تثبیت بخاطر

 مانده من مال!  بود من مال اینکه بخاطر!  اش

 من انتظار به سالها بکر و نخورده دست!  بود

 خیلی لیاقتش ، من باوفایِ اوی و!  بود نشسته

 احساس چقدر من و!  بود اینها از بیشتر خیلی



 مطلق و تنها فاتح که کردم می قدرت و غرور

 ! بودم ناب های دخترانگی این تمام

 

 هایی زخم جای و کشید پهلویم روی را دستش

 نظیر بی اوج آن در ، هایش ناخن با ناخواسته که

 و کرد نوازش را بود گذاشته برجای آنها روی ،

 نجوای این گفتن با من و.  "ببخشید" زد لب

 در سر دومرتبه "عاشقشونم" که عاشقانه

.  نوشیدم و بوییدم و بوسیدم و بردم گریبانش

 تنهایی سال اینهمه منِ.  شدم نمی سیراب من

 برای و نداشتمش سال اینهمه که ، کشیده

 شده زنده و بودم مرده بارها و بارها داشتنش



 می بر دست ها راحتی همین به مگر ، بودم

 ! داشتم

 

 

 پاییز

 

 شده خواب گرم چشممان تازه.  بود شده صبح

 هوشیار را هردویمان خانه زنگ صدای که بود

 می فکر.  شد بلند جایش از سختی به امیر.  کرد

 از آرام و احتیاط با.  ام خوابیده من کرد

 را تیشرتش و شلوارک.  رفت پایین تختخواب

 ب در سمت به و زد تن

 



 .  افتاد راه ه

 

 شد نمی باورم و.  بودم گرفته مشتم در را پتو

 دیشب.  باشم رسانده صبح به را شبی همچین

 و مهربان چقدر امیر دیشب!  بود العاده فوق

 و بوسید می عاشقانه چقدر دیشب. بود لطیف

 که دردهایی تمام با دیشب. کرد می نوازش

 اینگونه و بودن او با اینگونه به ارزید می ، داشتم

 !  شدن او مال

 

 می ام خنده آمد می یادم وقتی!  امیر بیچاره

 گریه درد از من که زمان آن مخصوصا ، گرفت

 مدام و بکند باید چکار نمیدانست او و کردم می



 می و!  کند می اذیت مرا دارد که کرد می فکر

!  بودم نگذاشته من و.  کند متوقفش خواست

 !  بردارد دست دهم اجازه نداشت امکان

 

 تمام با وقتی ، دختر یک فهمیدم که بود دیشب

 مردی عاشق وقتی ؛ خواهد می را مردی وجودش

 کمالِ با ، ذوق و شوق با است حاضر ؛ شود می

 وجود تمام با ، قلبی ی اراده و خواست با ، میل

 ، باکرگیش ، زندگیش ی سرمایه بزرگترین

 دیشب!  کند مرد این تقدیم را هایش دخترانگی

 با ، مرد یک اینکه!  فهمیدم هم دیگر چیز یک

 زیبایی مقابل در ، ادعایش و اقتدار و قدرت تمام

 سالح خلع کامال ، زن یک های دخترانگی و ها



 فرود خود قدرت موضع از میل کمال با و شود می

 ، اقتدارش و قدرت تمام با مرد یک.  آید می

 های زنانگی و ، ها خواستن ، ها مهربانی محتاج

 ! هست زن یک

 رضایت و خوشبختی احساس توانست وقتی و

 های نشانه توان می ، برانگیزد زن این در را تام

 . دید چشمانش در را افتخار و قدرت

 

 دخترانگی تمام میل کمال با من وقتی ، دیشب

 رضایت با و کردم زندگیم مرد تقدیم را هایم

 و رضایت جز نگاهم در و ، شدم مغلوبش تمام

 او به نسبت دیگری چیز ، خاطر طیب و عشق

 و چهره زوایای در را قدرت و افتخار حس ؛ نبود



 و آرامش با که وقتی ، دیشب.  دیدم چشمهایش

 دخترانگی ، تمام لطافت و نرمی با ، تمام مواظبت

 جان برایش خواستم می ، کرد خود آن از را هایم

 !  دهم

 

 و عشق از اوج این توان می چطور دانم نمی من

 به شدن یکی.  کرد توصیف را داشتن دوست

 وار دیوانه که کسی با ، جنسی و جسمی لحاظ

ِ  نهایتِ  نهایت تواند می ، هستی عاشقش

 ازاین قبل تا ومن! باشد عشق های زیبایی

 باشد زیبا اینقدر تواند می اتفاق این نمیدانستم

 از خیلی که کردم فکر وقتی خوردم غصه وچقدر!

 با است ممکن را تجربه این دنیا عاشق های زن



 شان واقعی عشق که باشند داشته کسی

 را خدایم خوشبختی این بخاطر باید ومن.نباشد

 ! میگفتم شکر

 

 خودم دست.  بودم کرده زخمی را پهلوهایش

 ، درد و خجالت و اضطراب و استرس.  نبود

 برخوردش لطافت اما. بود بریده را امانم توامان

 می برایم دیشب که هایی شگفتی ی ذره ذره در

 .  میرساند جنون مرز به مرا ، آفرید

 

 پر دیگری زمان هر از بیشتر امیر چشمان دیشب

 از سرشار چشمانش دیشب. بود خواستن از

 خواستن و شهوت و عشق ، عاشقی و دیوانگی



 هجده به قریب چیزی از بعد امیر دیشب!  بود

 خیلی او. شود یکی زن یک با خواست می ، سال

!  بود ساخته پیشه صبوری خیلی!  بود کرده صبر

 داشت لیاقت او!  من با چه و آناهید از بعد چه

 و.  کند تجربه را عمرش شب زیباترین و بهترین

 همچین توانستم می که بودم خوشحال چقدر

 . بزنم رقم او برای را چیزی

 

 ، نظیر بی اتفاق این شروع محض به دیشب

. کرد خاموش را ها چراغ ، اش قلبی میل برخالف

 دهم می ترجیح و کشم می خجالت دانست می

.  بسپارم او به را ام دخترانه روح و تن تاریکی در

.  کند کم را خجالتم تا کرد می را تالشش تمام او



 بر زدن خیمه عاشق دانستم می اینکه با ، دیشب

 اگر که بود کرده زمزه گوشم در اما ، هست رویم

 دلم من که هرحالتی با ، نیستم راحت اینگونه

 و تر تجربه بی من و.  رویم می پیش بخواهد

 بخواهم که بودم این از تر بسته گوش و چشم

 . باشم داشته زمینه این در پیشنهادی

 

 ! دونم نمی کن باور.  امیر دونم نمی من … من-

 

 لبهایش حصار در را لبهایم و بود خندیده برویم

 : بود گفته و بود گرفته

 



 خودِ تا بده اجازه بهم پس!  جونم و عزیزدل-

 می دلم هرجور و بکنم دارم دوست هرکاری صبح

 قول.  برسونم صبح به رو قشنگمون شب خواد

 رو اضطراب و درد کمترین که باشه جوری میدم

 ؟ میدی اجازه بهم!  کنی تجربه

 

 نابِ های بوسیدن این در اش همراهی با من و

 ! بودم کرده اعالم را خود موافقت ، نظیر بی

 

 و آرام خیلی که بود شب نصف دو ساعت دقیقا

 رنگین حاال که را تخت روی سفید ی مالفه ، نرم

 لطافت به ، رمقم بی و خسته تنِ زیر از بود شده

 ای گوشه در و کرد جمع و کشید تمام نرمی و



 را صورتم تمام و گرفت آغوش در مرا و ، نهاد

 گوشم در و ساخت اش مردانه های بوسه غرق

 و عزیزدل مبارک شدنت من خانومِ":  کرد زمزمه

 دوختم او به را ام بارانی چشمهای من و.  "جونم

 .  کردم نگاهش رمق بی و خمارگونه و

 

 و خواند می تحسین و عشق نوای گوشم در امیر

 و ها زمزمه با و کرد می نوازش و کرد می زمزمه

 هالک مرا و ساخت می ترم دیوانه هایش نوازش

 این با او. کرد می خود با بودن دوباره مشتاقِ و

 آن از مرا داشت دومرتبه ، دقیق و ظریف کارهای

 رسیدن اوج به از ناشی سستیِ و خماری و رخوت

 و انرژی دوباره و ساخت می خارج ، زن یک های



 ناب ی تجربه یک کردن سپری برای مجدد توان

 می تزریق وجودم به را خودش با دیگر

 

 خودم از بیشتر حتی!  بود بلد مرا خوب امیر.  کرد

 می اگر که دانست می خوب و!  شناخت می مرا

 ت هیچ بی ، بالفاصله ، دومرتبه خواهد

 

 را قبل ی دقیقه چند زیبای ی تجربه آن ، عللی

 چه دستهایش و حرفها با ، کند تکرار خود برای

 ی پیشه عاشق دخترکِ این سر زیبایی بالیِ

 و دیوانه مرا که!  بیاورد کردن دیوانگی ی آماده

 و بودن او با دوباره برای سازد تر دیوانه و دیوانه



 سرخوشی اوج دوباره و شدن یکی او با دوباره

 ! کردن تجربه را نظیر بی حاللِ و ناب های

 

 برایم اصال ، هایش دیوانگی تمام وجود با دیشب

 اوج به خودش پای به پا مرا و.  گذاشت نمی کم

 زیبایِ شبِ این در خواست نمی او.  رساند می

 کام تنها ، ناب هایِ بار اولین این در ، تکرار بی

 نظیر بی او!  باشد تن به تن میدانِ این ی گیرنده

 ! نظیر بی عاشق یک!  بود
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 فوق شب آن از بعد و صبح وقت این در ، حاال

 ی تجربه و داشتم او کنار در که ای العاده

 کرده تکرار بار چندین صبح خود تا که قشنگی

 نگاه چشمانش در توانست می کسی چه ، بودیم

 خجالت افتاد که اتفاقاتی و دیشب بابت و کند

 می خجالت از حاال!  من خدای وای!  نکشد

 به کردن نگاه روی که بخدا.  بمیرم خواستم

 و شرم این تمام با و.  نداشتم را چشمانش

 ! میخواستمش وار دیوانه باز من ، ها خجالت

 



 راجب علی امیر برای که آمد می الناز صدای

 بود آورده او و بود کرده درست مادرش که کاچی

 نشست پیشانیم روی شرم عرق.  داد می توضیح

 تو دست از.  بودند فهمیده اش خانواده تمام. 

 جان خانم با که هایی دل درد این با لیال مامان

 ! کنی می

 

 حمام به و شوم بلند نیامده امیر تا کردم سعی

 ی گوشه که سفیدی ی مالفه اما.  ببرم پناه

 از داشت ، بود رنگین و بود شده گذاشته تخت

 .  کرد می آبم خجالت

 



 االن.  رفت می داشت و کرد می خداحافظی الناز

 و زدم را حمام به رفتن قید. بازگردد امیر که بود

 خواب به را خودم و شدم مچاله پتو زیر کامال

 پوشیده لباس حداقل کاش!  خدایا وای.  زدم

 ! بودم

 

 من کنار آرام و نرم خیلی و بازگشت داخل به امیر

.  بود پریده سرش از خواب دیگر حاال.  خزید

 بودم شده قایم پتو زیر کامل اما و بود او به رویم

 می دانستم می و بود پریده سرش از خواب. 

 من روی از را پتو آرام خیلی.  کند شیطنت خواهد

 نمی بودم خواب مثال چون من و.  میداد سُر ،

 را پتو کل و نکرد نامردی.  بکنم مقاومتی توانستم



 خبری هیچ دقیقه چند تا بعد و. زد کنار رویم از

 من و. بود نشسته تماشایم به که گمانم به.  نشد

 نمی دانستم می.  مردم می داشتم خجالت از

 یک حتی دیشب دانست می.  کند بیدارم خواست

 باز ، اما و بیاید چشمانم به خواب نگذاشته ثانیه

 نوازش را انگشتانش.  بنشیند بیکار توانست نمی

 و شانه و سرشانه بعد و کشید موهایم روی وار

!  خنده زیر زدم.  آمد می قلقلکم … و پهلو و کمر

 : گفت باشگفتی.  بودم داده لو را خودم

 

  ؟ پاییز بودی بیدار تو-

 



 بدون و انداختم خودم روی سرعت به را پتو

 : گفتم کنم نگاهش اینکه

 امیر کشی می کنار رو پتو که کاریه چه این آخه-

 ؟

 

 و آورد باال سمت به آرام انگشتش با را ام چانه

 . بودیم زده زل همدیگر چشم در حاال

 

 من خانومِ.  عزیزم بخیر صبحت!  خانومم سالم-

 ! باشه مبارکت شدن

 



. بود نشسته وجودم تمام در لبخند و گزیدم لب

 جعبه و کرد باز را عسلی کشو و کرد دراز دست

 . گرفت مقابلم در و کشید بیرون آن از ای

 

 ! عزیزم نداره خوشگلتو چشمای قابل-

 

 هردویمان اسم اول که بود زیبایی انگشتری

 کردم تشکر او از نگاهم با.  بود شده حک رویش

. کرد دستم به را آن بودم پتو زیر که همانطور. 

 ! بود زیبایی انگشتر چه

 



 تو!  رو دیشب نمیشه باورم!  خانومم!  پاییزم-

 دیشب.  ببخش منو لطفا!  عالی ، بودی عالی

 ! کردم اذیتت

 

 ای وبوسه کرد نزدیک من به آرام را صورتش و

 و کرد تکرار دوباره. گذاشت برجای لبانم روی

 دوباره صدای که ببوسد تر عمیق خواست اینبار

.  کشید بیرون هوا و حال آن از را ما ، در زنگ ی

 باز را در تا رفت می حالیکه در و شد بلند کالفه

 : زد غر کند

 

 دنیا کل ببین.  کنیم خلوت خواستیم روز چند یه-

 ! در پشت ریختن



 

 از سریع رفت وقتی و خندیدم اش کالفگی به

 را هایم خواب لباس از یکی و شدم بلند جایم

 سریع هرچه را رنگین ی مالفه داشتم.  پوشیدم

 . رسید سر که برمیداشتم تر

 

 خودمون شه مطمئن خواست می.  بود سرایدار-

 ! است دیگه کس یا ایم خونه تو

 

 نیمه و نصف را مالفه و بودم شده خم که مرا و

 لبهایش بر لبخند و نگریست بودم کرده جمع

 نمی حاال.  کرد کمکم و آمد جلوتر.  نشست



 اش خیره های نگاه زیر و.  کنم نگاهش توانستم

 . آوردم نمی تاب

 

 ! لباسشویی ماشین بندازمش میرم … میرم-

 

 را رنگینش های قسمت.  گرفت دستم از را مالفه

 کمد از ای گوشه در را آن بعد و زد تا داخل به

 : گفت و گذاشت

 ! عزیزدلم مونه می یادگاری این-

 

 : گفت و آمد تر نزدیک بعد



 بخورمت خواد می دلم که خوشگلی االن اونقدر-

 درست جون خانوم که چیزی یه بریم باید اما! 

 برات اونو ، چیه کاچیه نمیدونم اسمش و کرده

 ! بخوریش که کرده تاکید خیلی آخه.  بیارم

 

 : گفتم شرمزده

.  فهمیدن خانوادت کل.  شد زشت چقدر وای-

 ! رفت آبروم

 

 : گفت ادعایی پر لحن با

 بدونن باید دنیا کل ، هیچی که ام خانواده کل-

 ! شدی خودم مال



 

 : گفتم و زدم لبخندی

!  پیوسته حقیقت به امروز و بود آرزوم دیروز-

 تو من!  خیلی.  امیر مهربونه خیلی بزرگم خدای

 اجابت!  خودش از فقط.  خواستم خودش از رو

 پاسخ بی منو ی شده دراز های دست.  کرد

 ! داد هدیه بهم رو تو.  نذاشت

 

 چی دیگه!  شکرش!  من به رو تو همینطور و-

 ! تو جز دنیا این تو خوام می

 

 : گفت و نهاد پیشانیم بر ای بوسه بعد



 ؟ موافقی داغ آب حمام یه با!  گرمه آب-

 

 و کنم حالجی را حرفش من اینکه از وقبل

 و زد بغل عاشقانه مرا ، شوم متوجه را منظورش

 سمت به مرا هایم اعتراض هاو جیغ به توجه بی

 ! برد حمام

 

 خودمان ی خانه در را العاده فوق ی هفته یک ما

 عشق از پر ، زیبایی از پر ای هفته.  کردیم تجربه

 و شادی از پر ، شدن خواسته و خواستن از پر ،

 ، ها رسیدن جنون به و ها دیوانگی از پر ، لبخند

 ناب های عاشقانه از پر ، ها رسیدن اوج به از پر

 جای در طوالنی های معاشقه از پر ، پایان بی و



 فکرش که جاهایی حتی!  بزرگ ی خانه این جای

 هرجا ، خانه های قسمت تمام امیر.  کردم نمی را

 های خاطره با ، کرد شد می را فکرش که

 نشانه نابمان های بازی عشق با و قشنگمان

 خانه این از نقطه هر به ، من و.  بود کرده گذاری

 بوسه از نظیر بی ای خاطره کردم می نگاه که

 بازی عشق از و رفتارش لطافت از ، نابش های

 تداعی برایم اش شگفتی از پر و العاده فوق های

 و کردم می نگاه ساعت به که هربار و.  شد می

 یاد من ، داد می نشان را خاص زمانی ، ساعت

 می نظیرمان بی و ناب خاطرات این از یکی

 قبل ، شب نصف ، روز وسط ، شب ، صبح.  افتادم

 که هرزمانی و چاشت نیم قبل ، شام قبل ، ناهار

 ، سالن ، خواب اتاق در.  کردم می را فکرش



 تخت توی ، مبل روی ، تلویزیون جلو ، آشپزخانه

 عشق آشپزخانه اپن روی حتی ، حمام توی ،

 خواستن از پر نهایت بی امیر.  بودیم کرده بازی

 امیر!  شدن خواسته از حد این مشتاق من و. بود

 تابِ بی ، من و کرد می رفتار عاشقانه العاده فوق

 و پرستید می وار دیوانه امیر ، بودن او معشوقِ

 وار دیوانه این از بردم می لذت  من و بوسید می

 !  شدن بوسیده

 

 و ها روش از هیچکدام از نمیداد اجازه امیر

 من.  کنیم استفاره بارداری از جلوگیری وسایل

 حائلی و محدودیت هیچ بدون او اما و بودم نگران

 برای تالشی هیچ و.  کند بازی عشق خواست می



 " گفتم می وقتی. کرد نمی امر این از جلوگیری

 ، زوده خیلی هنوز ؟ چی شدم باردار اگه امیر

 ، نشده هیچی هنوز میگن ، خانوادت جلو زشته

 دار بچه ، نمیگذره شدنشون یکی از زیاد هنوز

 گفت می بوسید می مرا حالیکه در او ، "! شدن

 مربوط کسی به اصال ، نمیگه هیچی هیشکی"

 جفت روی میذارمش شدیم دار بچه اگه.  نیست

  "! مربوط چه کسی به ، پدرشم من.  چشمام

 

 خانواده اعضای از کدام هیچ هفته یک این در

 دانستند می که گمانم.  نیامدند دیدنمان به اش

 باهم و خلوت این ی دقیقه دقیقه به چقدر ما

 من به خیلی لیال مامان حتی!  داریم احتیاج بودن



 گرفت می خبر جان خانم از بیشتر و زد نمی زنگ

 اجازه که بودیم ممنونشان چقدر ، هردو ، ما و. 

 این ی ثانیه به ثانیه و دقیقه به دقیقه بودند داده

 پروا بی و باشیم خودِمان خودِ برای را هفته یک

 زیاد آمد نمی دلمان حتی ما.  کنیم عاشقی

 بود مساوی خوابیدن بیشتر هردقیقه که.  بخوابیم

 باهم ناب لحظات دادنِ دست از دقیقه یک با

 ! بودنمان

 

 نکرده برایم که کارها چه امیر هفته یک این در

 بافت می را موهایم ، گذاشت می دهنم لقمه.  بود

 ، کرد می ناز مرا ، کرد می درست غذا برایم ،

 داد می ماساژ ای حرفه یک مثل ، کرد می نوازش



 می دیگر حیایی بی کارهای سری یک حتی و ،

 کشیدم می خجالت اش یادآوری از حتی که کرد

 .  انداخت می گل هایم گونه و

 دوست از.  گفت می برایم خاطراتش تمام از او

 و دادگی دل ، هایش عاشقی ، هایش داشتن

 ! هایش دلتنگی

 

 سیرابم نوازش و ناز از هفته یک این در امیر

 سالها ی اندازه به روز هفت این در.  بود کرده

 منِ و. بود کرده عاشقی و بود بوسیده مرا ، دوری

 جز خواستم می چه ، یار از مانده دور سال اینهمه

 من زمینیِ بهشتِ!  بود همین من بهشتِ!  این



 بی های ورزیدن عشق میان و او آغوش در اینجا

 ! بود او پایان

 

 

 ساعت یک تا مادرم و پدر.  بود رفتن وقت حاال و

 از بعد و فرودگاه رفتیم می ما و رسیدند می دیگر

 از دلم. شدم می منتقل پدرم ی خانه به من آن

 دلم. بود گرفته حسابی حالم.  بود غصه از پر االن

 برای بود گفته که بخصوص.  بود تنگ االن از

 حقایق آخرین کشف و ماهان ی پرونده اتمام

 می چطور حاال.  رفت می روزه چند سفری به باید

 که منی.  بیاورم تاب را اش دلتنگی توانستم

.  داشتم او از باورنکردنی و زیبا خاطرات اینهمه



 می او و شد نمی پاک اشک از چشمانم صبح از

 حال.  بوسید می را هایم چشم مدام و فهمید

 پر خودش حال و حس.  نبود من از بهتر خودش

 که توانی تمام با میدانستم.  بود دلتنگی هوای از

 دیگر حاال ، دارد داری خویشتن و خودداری در

. بود تر سخت برایش کردن تحمل و آوردن تاب

 خیلی خیلی ، زیبا ناب خاطرات اینهمه از بعد حاال

 .  بود تر سخت

 

 به مارا امیر و آوردیم فرودگاه از را مادرم و پدر

 هم را من دل و رفت.  رفت خودش و رساند خانه

 در روزها این بود تاب بی چه دلم.  برد باخود

 سخت چقدر!  تحمل بی و قرار بی چه!  نبودش



 یک رفتنش از بعد!  نداشتنش روزها این بود تر

 جوری ، بودم کرده گریه بلند صدای با سیر دل

 آرامم توانستند نمی کدام هیچ مادرم و پدر که

 ریخته اشک کافی ی اندازه به اینکه از بعد.  کنند

 بود شده تبدیل هق هق به هایم گریه حاال و بودم

 : بود گفته و بود تکانده سری پدرم

 

 پیاده پای با هم آلمان بردمت می اگه-

!  داری دوستش که بس از ، اینجا برمیگشتی

 و باشه داشته دوستت همینقدر اونم امیدوارم

 ک عمل قولش به ، تو به رسیدن برای

 

 ! نه



 

 ساعت یک تا مادرم و پدر.  بود رفتن وقت حاال و

 از بعد و فرودگاه رفتیم می ما و رسیدند می دیگر

 از دلم. شدم می منتقل پدرم ی خانه به من آن

 دلم. بود گرفته حسابی حالم.  بود غصه از پر االن

 برای بود گفته که بخصوص.  بود تنگ االن از

 حقایق آخرین کشف و ماهان ی پرونده اتمام

 می چطور حاال.  رفت می روزه چند سفری به باید

 که منی.  بیاورم تاب را اش دلتنگی توانستم

.  داشتم او از باورنکردنی و زیبا خاطرات اینهمه

 می او و شد نمی پاک اشک از چشمانم صبح از

 حال.  بوسید می را هایم چشم مدام و فهمید

 پر خودش حال و حس.  نبود من از بهتر خودش

 که توانی تمام با میدانستم.  بود دلتنگی هوای از



 دیگر حاال ، دارد داری خویشتن و خودداری در

. بود تر سخت برایش کردن تحمل و اکردن تاب

 خیلی خیلی زیبا ناب خاطرات اینهمه از بعد حاال

 .  بود تر سخت

 

 به مارا امیر و آوردیم فرودگاه از را مادرم و پدر

 هم را من دل و رفت.  رفت خودش و رساند خانه

 در روزها این بود تاب بی چه دلم.  برد باخود

 سخت چقدر.  تحمل بی و قرار بی چه.  نبودش

 یک رفتنش از بعد.  نداشتنش روزها این بود تر

 جوری ، بودم کرده گریه بلند صدای با سیر دل

 آرامم توانستند نمی کدام هیچ مادرم و پدر که

 ریخته اشک کافی ی اندازه به اینکه از بعد.  کنند



 بود شده تبدیل هق هق به هایم گریه حاال و بودم

 : بود گفته و بود تکانده سری پدرم

 

 پیاده پای با هم آلمان بردمت می اگه-

!  داری دوستش که بس از ، اینجا برمیگشتی

 و باشه داشته دوستت همینقدر اونم امیدوارم

 ! کنه عمل قولش به ، تو به رسیدن برای

 

 زیاد.  کشید طول هفته دو امیر ای هفته یک سفر

 ، حال این با اما و بزند زنگ من به نمیتوانست

 به را دنیا زرین جام انگار زد می زنگ که وقتهایی

 چقدر و. بود تابم بی و دلتنگ چقدر.  میدادند من

 تابش بی چقدر من و!  داشتنم و دیدنم تاب بی



 فراموش بود ساخته برایم که خاطراتی.  بودم

.  بود محشر. بود جدید و ناب و بکر. بود نشدنی

 ی تشنه هم او.  داشت را حس همین هم او

 . بود دیدارم

 

 که ای دوهفته و شد تمام لعنتی سفر این باالخره

 مقابل در آمد وقتی.  گذشت بود سال یک مثل

 آغوش در مرا محجوبانه خیلی فقط مادرم و پدر

 را شام. بود تاب بی شدت به درحالیکه ، کشید

 من روی از ای لحظه چشمانش. ماند ما پیش

 بی از مانع مادرم پدرو حضور اما.  شد نمی کنده

 انگار ، امیر بیچاره.  شد می بیشترش پروایی

 .  بودند بریده نافش با را کردن صبوری



 

 و ، پدرم اما. نداشتم او از کمی دست هم من

 ، بود گرفته که تصمیمی در تحکمش و جدیت

 . گذاشت نمی برایمان ای چاره هیچ

 من به ، برگردد خانه به اینکه از قبل امیر شب آن

 ! شنوم می ای تازه خبرهای فردا که گفت

 

 خبرهای.  بودم صبح رسیدن منتظر تابانه بی

 ، آریامنش ماهان!  داشت حقیقت اول دسته

 دستگیر ،  کشور مشهور و محبوب ی خواننده

 صحبت ها رسانه با هنوز وکیلش!  بود شده

 بزرگ شک در هوادارانش ی همه و بود نکرده



 اجتماعی های شبکه و!  بردند می سر به نبودنش

 ! برانگیز شوک خبر این از بود پر تماماً
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#۱۸۱ 

 

 

 امیرعلی

 



 زندانِ در ماندنش و سردرگمی روز دو از بعد

 به دست به دستبند را او بودم گفته بازداشتگاه

 تمام دید مرا وقتی.  بیاورند بازداشت اتاق

 دلم.  کرد نثارم و ریخت چشمانش در را نفرتش

 بزنم کتکش سیر دل یک همه از اول خواست می

.  بیاورم در سرش را هایش کار تمام تالفی و

 اش لورده و له تا دهد دستم بهانه یک بود کافی

 . کردم مرخص بود آورده را او که ماموری!  کنم

 

 ! بشین بگیر-

 

 میارم در سرت تالفیشو جوری شدم آزاد وقتی-

 ! کنن گریه حالت به آسمون مرغای که



 

 شانه قسمت از را لباسش و رفتم سمتش به

 این.  کردم پرت صندلی سمت به را او و گرفتم

 کرد می سرباز داشت خشمم. بود ماجرا اول تازه

 می شایانی کمک برافروختنش در داشت او و

 بر خشمم تمام اگر شد می حالش به وای. کرد

 .  شد می آوار و آمد می فرود سرش

 

 !  لعنتی چته هوی-

 

 داریم کار باهم خیلی امروز. بشین و شو خفه-

 . ندی هدر خودی بی انرژیتو بهتره پس.

 



 پدیدار چشمانش در ترس.  نشست سرجایش

 داشت شیشه خرده چون ترسید می. بود شده

 از قسمتی چون.  لنگید می جا چند کارش چون.

 ! بود الکلی مشروبات مافیایی باند

 

 ! گندکاریاتو تمام ببینم بنال-

 

 زدی تو رو گندا چیه؟ منظورت من؟ گندکاری؟-

 ! کنی معامله من با زنتو خواستی که تو!  سرهنگ

 

 را خودم اما و رفت دهانش نزدیکی تا مشتم

 با.  نمیماند برایش فکی وگرنه.  کردم کنترل



 دندان میان از ، نهایت بی و کرده سرباز خشمی

 : کشیدم فریاد سرش بر هایم

 

 دوستای که بگو!  خیانتکار عوضی شو خفه-

 عالمه یک که بگو.  دادن ات لو تو از قبل عزیزت

 جوری خوام می که بگو.  دارم ات علیه بر مدرک

!  کنی مرگ آرزوی روزشو هر که زندان بفرستمت

 ! بپوسی تو اون عمرت آخر تا که

 

 صورتش رنگ و بود ترسیده نهایت بی درحالیکه

 : گفت بود گراییده زردی به

 



 دستی یه خوای می!  میگی دروغ داری تو … تو-

 به بخوام بابتش که نکردم کاری من.  بزنی

 و باشی کرده جعل مدرک اینکه مگر.  برم زندان

 . باشی کرده سازی سند برام

 

 اسم!  رویی و چشم بی خیلی سازی؟ سند-

 الکلی مشروبات نیست؟ آشنا برات جامی جمال

 این!  احمق بدبخت اندازه؟ نمی چیزی یاد رو تو

 تو بره می فرو رو تو بیشتر ها زدن پا و دست

 . کردی درست خودت برای خودت که باتالقی

 



 داشت.  افتاد می پس داشت وضوح به دیگر حاال

 که کنم توصیف توانستم نمی.  کرد می غش

 . بود ترسیده چقدر

 

 تمام ، بودی بازداشت که روزی دو این توی-

 و زیر بکنی فکرشو که هرجایی و استودیو و خونه

 سیستم تمام توی از پاییزو عکسای. کردیم رو

 پاک داشتی که هرچیزی و  تبلت و موبایل و هات

 اطالعِ بی که هایی عکس جرم به البته و.  کردم

 ازت  و کردم حیثیت ی اعاده گرفتی ازش زنم

 به هم ناموسی جرم حاال پس.   کردم شکایت

 قلم شعله آش چه.  شده اضافه جرمات ی بقیه

 چی همه توی!  تو سنگین های خالف شده کاری



 فکر!  بردی خالفی هر توی دستی!  داشتی دست

 وقتی ؟ دنیا خالفای سلطان ؟ هستی کی کردی

 دربیاری پول راهی هر از که داشتی حرص اینقدر

 معلومه خب ، زدی دست روشی و راه هر به و ،

 مدرک جایی یه باالخره و میره بین از تمرکزت که

 اگه وای.  میری لو  و میذاری باقی خودت از

 های شبکه تمام!  وای!  بفهمن هوادارت

 رو هات اکانت تمام.   کردیم تعطیل اجتماعیتو

 فضای در فعالیت ی اجازه دیگه تو.  بستیم

 و بره پیش همینطور اگه و.  نداری رو مجازی

 ی اجازه دیگه ، بشه ثابت یکی یکی هات جرم

 لغو مجوزهات تمام و نداری هم هنری فعالیت

 زندان به جوری یه بگم باید واقع در.  میشه



 که شی می فراموش یادها از جوری یه و میافتی

 .  بود هم ماهانی نمیاد یادش کسی

 

 می وضوح به دستانش.  افتاد می پس داشت

 صورتش.  بیاورد خود بروی خواست نمی و لرزید

 . بود گراییده زردی به

 

 ، نامشروعت های رابطه تمام بین از!  راستی-

 عوضی وجدان بی احمق کردی هم تجاوز بار چند

 کرور بیچارشون های خانواده به رفتی هم بعد! 

 من اما.  کنی شون خفه تا دادی پول کرور

 ازت تا کنم راضیشون رو شون تا دوسه تونستم

 دخترای اون که شکر رو خدا.  کنن شکایت



 بدون و بودن انداخته کار به رو عقلشون بیچاره

 شتم و ضرب و تجاوز آثار کردن پاک و شستن

 ، تجاوزت از بعد بالفاصله ، تو ی وحشیانه های

 ، بودی ترسونده  مرگ حد تا رو اونا اینکه با

 از تونسته قانونی پزشک و قانونی پزشک رفتن

 روی رو تو ای ان دی ، باقیمونده آثار همون روی

 و ، نمیرفتن بالفاصله اگه که.  کنه پیدا بدنشون

 یا ، کردن می حمام اگه که ، گذشت می مدتی

 دیگه ، شستن می بدنشون روی از رو جرم آثار

 دارن مدرک اونا حاال اما.  کرد پیدا مدرکی نمیشد

 این در تو قطعا که دلیله و سند با شکایتشون و

 . میشی محکوم هم مورد

 



 زندان توی که پدری.  نرفته که یادت!  درضمن

 کنه تکلیف تعیین هاش بچه برای تونه نمی باشه

 تمام همچنین. بده نظر مداواشون درمورد و

 نفع به  باشه نداشته العموم مدعی اگر اموالش

 به میرسه اموالت تمام یعنی.  میشه ضبط وراث

 حاال!  آریامنش ماهان!  خب!  هات بچه و ساناز

 چطوره حالت

 

 ! ؟

 

 نزدیک.  گرفت را چشمش جلو خون.  شد دیوانه

 به وار دیوانه و شد بلند جایش از.  کند سکته بود

 جز بکند توانست نمی کاری هیچ.  آمد سمتم



 جز!  کردن پرخاش و فحاشی جز!  کردن حمله

 لحظه این منتظر من و!  درآوردن بازی دیوانه

 پاییز به که زجرهایی تمام ی اندازه به و.  بودم

 متحمل بابتش خودم که هایی عذاب و بود داده

 دستش از ساناز که هایی بدبختی و بودم شده

 ی بیچاره و بدبخت که کسانی تمام و بود کشیده

 با را او آنقدر.  زدم کتک را او ، بود کرده شان

 بدنش در جانی دیگر که کوبیدم هایم مشت

 باال خون و خورد می کتک سگ مثل. بود نمانده

 فیزیکی برخورد این اینکه با ، من و آورد می

 شدنم جریمه باعث و داشت قانونی طبعات برایم

 از صورتش!  زدنش از شدم نمی سیر اما ، میشد

.  شد نمی خالی حرصم من و. نبود پیدا خون

.  بودم شده خسته دیگر که زدم را او آنقدر



 بزند حرف حتی نداشت نا.  بود شده زمین پخش

 کفتار این کشید می زوزه بیشتر.  کرد می ناله. 

 ! عوضی خر کره پلید

 

 .  زدم صدا را سربازان از نفر دو

 

 . قربان بله-

 

 ! رو ناموس بی عوضی این ببرینش-

 

 میشی چشمهای در ، کردند بلند را او وقتی

 : گفتم و زدم زل رنگش



 

 زیادی خالفکار آدمای با عمرم تمام در من-

 ندیدم دنیا توی تو از تر پست اما ، شدم روبرو

 مشکل ذات از تو!  خرابی ریشه از تو!  ماهان

 ، کنن صادر برات دادگاه توی حکمی هر و.  داری

 ! حقته عین

 

 در که نفرتی تمام با و انداخت پایم جلو تفی

 : گفت سختی به و بریده بریده بود وجودش

 ! داره دوست منو پاییز-

 

 : گفتم و زدم پوزخندی



 که فکر این از و بپوس زندان توی عمر آخر تا-

 می زندگی باهم خوشبختی کمال در پاییز و من

 ! بمیر ، کنیم می بزرگ هامونو بچه و کنیم

 

 و نفرت و. سایید هم روی بر را هایش دندان

 سمت به را او. کرد می فواره چشمانش از انتقام

 : گفتم.  بردند خروج در

 االرض فی مفسد عنوان به اگه!  ضمن در-

 ، بشه ثابت نفر دو اون شکایت و بشی شناخته

 بیشتر یا سال بیست که نه اگه ، شاخته رو اعدام

 خدا!  بینی می. خوری می خنک آب زندان توی

 اما!  زیاده خیلی صبرش!  نشسته حق جای



 ، خودشون جای سر رو ها مهره ی همه آخرش

 ! ببرینش!  چینه می باشن باید که اونجایی

 

.  برگردانم خانه به را پاییزم که بود شده آن وقت

 وقایع تمام و کردم صحبت تلفنی خان حسام با

 و.  بود شده راحت خیالش.  دادم شرح برایش را

 از.  ماندیم می دادگاه وقت منتظر باید فقط حاال

 حدودی تا ماهان تکلیف که حاال خواستم او

 پاییز زندگی برای خطری دیگر و شده مشخص

.  برگردانم خانه به را همسرم دهد اجازه ، ندارد

 ! بود پذیرفته را درخواستم گشاده رویی با اینبار

 



 من عشق ی خانه ، ما ی خانه در همگی شب آن

 و من ی خانواده تمام. بودیم جمع هم دور پاییز و

 از و بودم خوشحال.  سینا و رادان و پاییز

 خنده به سینا.  شناختم نمی پا سراز خوشحالی

 : بود گفته گوشم در

 چه این.  شدن متوجه همه که خوشحالی اینقدر-

 . باش دار خویشتن خورده یه!  من برادر کاریه

 

 می امشب.  بودم خندیده فقط درجوابش من و

 .  باشم خوشحال پروا بی خواستم

 

 



 همراه به و بروم دنبالش بود نکرده قبول پاییز

 داشتنی دوست کوچولوی بود آمده مادرش و پدر

 می نگاه را او فقط و بودم نشسته جمع در!  من

 چشمهایم بودند آمده که زمانی از دقیقا.  کردم

 و!  دیدنش از شدم نمی سیر بخدا!  بود او غرق

 خیره های نگاه این از بود پاچه و دست بسیار او

 که کرد می اشاره ابرو و چشم با!  عشق از پر و

 رو تو!  جمع جلو بردی را آبرویمان!  مرد کن بس

 ایما این به گوشم اما من!  نکن نگاه اینگونه خدا

 به رو و خنده زیر زد الناز!  نبود بدهکار ها اشاره و

 : گفت پاییز مادر

 گمونم.  باش دخترت مواظب حسابی ، لیالجون-

 از آخه.  کنه تمومش و بخورتش ما داداشِ این



 خیره همینجوری.  زنه نمی پلکم اومدین وقتی

 ! زنش به شده

 

 فدای. بود معذب شدت به پاییز و خندیدند همه

 گل های گونه فدای!  هایش کشیدن خجالت

 !  وجودش تمام فدای!  اش انداخته

 

 ندارم حق.  ندیدم زنمو روزه اینهمه من خب-

 !؟  کنم نگاش حاال

 

 خوشحال من ی اندازه به هم آقاجان و جان خانم

 راحت خیال با میتوانستند دیگر امشب. بودند

 از لبخند هم خانم لیال و خان حسام حتی. بخوابند



 فرصت یک در خان حسام.  نمیرفت کنار لبانشان

.  خواند فرا خود کنار به و زد صدا مرا امده بدست

 .  نشستم کنارش

 

 ! خان حسام جانم-

 

 اش پرونده ؟ رسید کجا به پسره این ی قضیه-

 شد؟ چی

 

 چون.  دادگاه نوبت منتظر و زندانیه که فعال واال-

 میلیاردی سندهای ، بوده تجاوز و قاچاق جرمش

 دادگاه تسلیم ، موقتش آزادی برای وکیلش که



 قید به نتونستن و نشده واقع قبول مورد  کرده

 .کنن آزادش موقتا ، سند

 

 ؟ سنگینه خیلی جرمش-

 

 شناخته االرض فی مفسد عنوان به کنه دعا باید-

 کم.  انتظارشه در ها مجازات بدترین وگرنه  نشه

 یکی.  میشه رو داره ، داده انجام که خالفایی کم

 باند توی همدستی بزرگترینش.  نیست هم دوتا

 از تا چند های خانواده.  الکلیه مشروبات قاچاق

 خبر وقتی هم کرده اغفالشون که دخترایی

 و کردن پیدا جرئت ، شنیدن رو دستگیریش

 اثبا برای مدرک اونا.  کردن شکایت ازش



 

 کلوپ توی کردنش شرکت همچنین.  دارن ت

 و خالفکارها تجمع مقر که ای شبانه های

 های کنسرت برگزاری ، بوده ها قاچاقچی

 توی پاش رد حتی ، کشور از خارج غیرقانونی

 روان مواد توزیع همچنین و هرمی های شرکت

 خودش ی نوبه به هرکدوم اینا ی همه ، گردان

 ببینیم و باشیم منتظر باید.  هست سنگینی جرم

 وکیلش که فعال.  میشه چی دادگاهش ی نتیجه

 بی برای مدرک و سند آوری جمع مشغول جد به

 راه طرفداراش از هم کمپین یه.  گناهیشه

 اینا بهرحال اما.  اون از حمایت جهت در انداختن

 و رفت در قصر ازش نمیشه که هست هایی جرم

 همشون برای من.  افتراست و تهمت گفت



 دونه دونه.  کردم پیدا مستدل اسناد و مدرک

 این به و کردم دنبال پاشو رد و رفتم دنبالشون

 . رسیدم ها جرم

 

 بی تو زحمات و برسه عملش سزای به امیدوارم-

!  کردی عمل قولت به!  مریزاد دست.  نشه نتیجه

 ! کردی مردونگی

 

 پاسخ مردانه لبخندی با را اش مردانه لبخند

 . گفتم

 هم جونم ، زندگیم توی پاییز ماندگاری برای-

 ! دادم می

 



 موقع همون!  هستی کار این این مرد!  میدونم-

 برمی پر دست بودم مطمئن دادی قول بهم به

 سپردم تو به رو دخترم که خوشحالم.  گردی

 نباشم دیگه و بذارم سرمو اگه هم حاال!  سرهنگ

 ! راحته بابت این از خیالم ، کنم حمایت ازش که

 

 سر باالی سایتون سال بیست و صد.  نکنه خدا-

 ! خان حسام باشه ما

 

 و دادند می زن پدر و داماد که بود ای قلوه و دل

 . گرفتند می

 



 به و شد بلند جایش از پاییز بعد ی دقیقه چند

 و کردم استفاده جمع غفلت از.  رفت خواب اتاق

 کنسول کنار خواب اتاق در.  رفتم سراغش به

.  کشید می بیرون آن کشو از چیزی و بود ایستاده

 در.  آمد سمتم به و بست را کشو ، من دیدن با

.  ایستادم مقابلش در خواب دراتاق چهارچوب

 چشمان آن.  زدم رویش به لبخندی. کرد نگاهم

 چشمان به را خمار و زیبا نهایت بی و عسلی

 : گفت و و دوخت ام دیوانه و مشتاق

 

 کنی می نگام اینجوری که سرته تو چی-

 نباشیم دوتایی زشته که سالن تو بریم!  امیرخان

. 



 

 را اش جلو.  بگذرد خواست و شد رد کنارم از

 از شیطنت.  بود زده حدس درست.  گرفتم

 دارم غرضی و قصد فهمید او و بارید می چشمانم

 ام سینه روی وار التیماتوم را اش اشاره انگشت. 

 را خوشگلش لبان آن ، تهدیدوارانه و گذاشت

 : گفت و کرد جمع

 

 !  پسر نکن-

 

 دیگر دست با و گرفتم را دستش مچ ناگهان

 داخل به را او و کردم بلندش و گرفتم را کمرش

 و بستم را اتاق در پایم پشت با.  برگرداندم اتاق



.  زدم خیمه رویش و خواباندم تخت روی را او

. کرد می نگاهم ملتمسانه بود شده مسخ حالیکه

 دیوانه داشتم و بود لبانش غرق نگاهم درحالیکه

 خوب بوی و نزدیکی اینهمه از شدم می

 : زدم پچ خمارگونه ، اش همیشگی

 

 جمع جلو دونم می ، فداتم باشه ، عزیزم باشه-

 خوام می فقط … االن اما.  میریم ، زشته

 ! ببوسمت

 

 نگران همیشه مثل. بود نگران.  کرد مقاومت کمی

 . نکنند ما راجب فکری دیگران بود



 همه.  نیست وقتش االن!  امیر-

 ! بخدا میکشم خجالت…منتظرمونن

 

 لبای این بیشتر چقدر هر هی!  هیششششش-

!  ها کنی می تر دیوونه منو بدی تکون خوشگلو

 فقط.  شنوم نمی حرفاتو از کدوم هیچ االن من

 ترم دیوونه داره که بینم می رو اینا خوردن تکون

 ! کنه می

 

 تا داد می تکان تنم زیر در سختی به را خودش

 . دهد نجات را خود

 



 دیگه چیزای داری.  پایین اون نخور وول اینقدر-

 ! ها کنی می خارج کنترل از هم رو

 

 هایش گونه ناخودآگاه و شدند گشاد چشمانش

 کامل من که خصوص به.  انداخت گل شرم از

 وضوح به را تغییراتم تمام و بودم رویش

 امانش دیگر من و گزید لب. کرد می احساس

 طرف دو در دستم دو با را دستش دو.  ندادم

 های لب و ، نکند مقاومت تا کردم قفل بدنش

 لبهایم نوش به را طعمش خوش و ناز و خوشگل

 ام همراهی بوسه در و کرد می بدجنسی.  کشیدم

 می بوسیده فقط او و بوسیدم می من.  کرد نمی

 می ترم دیوانه او و شدم می تر دیوانه من. شد



 حاال.  نبود کافی برایم بوسه این … حاال.  کرد

 هیچ بی!  کمال و تمام!  خواستمش می شدت به

 ، صورتش تمام!  ای داری خود و داری خویشتن

 لباس، روی از را تنش تمام ، گریبانش تمام

 پرده هیچ بی ، من دیگر حاال.  کردم باران بوسه

 را هایش دخترانگی تمام دوباره ، حایلی و

 ! میخواستم

 

 لحظه یک همان و آمد الناز صدای لحظه یک

 زیر از چموش ای پرنده مثل تا بود کافی غفلت

 در دستم زیر از و بیرون بکشد را خودش تنم

 ناکام منِ به و بود ایستاده اتاق وسط حاال.  برود



 و تخص نگاهی.  کرد می نگاه یار آغوش از مانده

 ! اعتراض از پر

 

 حاال.  اتاقیم تو دوتاییمون شد زشت!  وای ای-

 . کنیم نگاه چشاشون تو رویی چه با

 

.  کرد پاچه و دست را او الناز مجدد صدای

 روسری و کرد نگاه سالن ی آینه در را خودش

 یکی. بود شده پاک لبش رژ.  کرد درست را اش

 و کشید بیرون کنسول کشو از را هایش لب رژ از

 لذت با را حرکاتش تمام.  کرد تجدید را آن

 می کنارم از داشت وقتی.  کردم می نظاره

 گرفتمش یکهویی ، برود بیرون اتاق از تا گذشت



 در و گرفتم اش گونه از محکمی ی بوسه و

 : گفتم گوشش

 

 حسابی و درست شب تا ، کن تشنه منو اینقدر-

 دربیام دوری مدت اینهمه خجالت از و کنم تالفی

 ! خانوم پاییز

 

 اتاق از و رفت در دستم از خواست و خندید ریز

 ترم دیوانه هایش بازی چموش همین.  کرد فرار

 : گفتم و کردم رهایش.  کرد می

 .  برم من اول کن صبر!  خوب دختر کن صبر-

 



!  کنی می تعلل چرا!  امیر دیگه برو پس خب-

 . میزنن صدامون دوباره االن

 

 تابلوئه خیلی.  قربونت برم نمیتونم که اینجوری-

 .  بده مهلت بهم دقیقه چند. 

 

 و گزید لب ، بودم کرده من که ای اشاره با

 هالکش و دیوانه. دزدید چشم و خندید محجوبانه

 ، خواستنش شدت از امشب بودم امیدوار و بودم

 خارج خواستم که اتاق از.  نیاورم سرش بالیی

 : گفت شوم

 



 بیان صدابزنی رو مارال و مامانم میشه امیر-

 ! نشن متوجه بقیه که جوری ؟ اینجا

 

 ؟ مگه شده ؟چی چرا ولی.  عزیزم باشه-

 

 . دارم کارشون!  نشده چیزی-

 

 بودن مشکوک ی نشانه به را ابرویم تای یک

 .  بردم باال اوضاع

 

 ! دیگه برو!  پلیسه آقا نکن نگام جوری اون-

 



 به کردم اشاره مارال به و رفتم سالن به

 . بیاید آشپزخانه

 ! بله-

 

 بگم مامانش و تو به گفت.  اتاقه تو پاییز مارال-

 . اتاق تو برین که

 

 ! گم می جون لیال به االن!  باشه!  آها-

 

 در از. برود اتاق به تا زد بغل را کیفش و

 صدایش دوباره که بود نرفته بیرون اشپزخانه

 . زدم



 

 ! مارال-

 

 : گفت کالفه

 

 !؟ برم گذاشتین اگه!  بله-

 

 ! ؟ خبره چه-

 

 چی همه به شمام!  باشه خبری چه!  وا-

 ! ها مشکوکی

 



 .  نمیگین من به دوتا شما هست چیزی یه-

 

 پلیسیش خودی بی!  سرهنگ نیست هیچی-

 جای روزیتو خدا!  نمیاری در ما از خبری.  نکن

 ! بده دیگه

 

 .  رفت بیرون آشپزخانه از و خندید ریشم به و

 خواب اتاق در نفر سه آن که بود ای دقیقه بیست

 .  شدم می نگرانشان داشتم کم کم و بودند

 شدم می عمل وارد خودم باید.  نداشت ای فایده

 گفتم ای اجازه با و زدم در.  رفتم خواب اتاق به. 

 شدم وارد و
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 خواب اتاق در نفر سه آن که بود ای دقیقه بیست

 .  شدم می نگرانشان داشتم کم کم و بودند

 شدم می عمل وارد خودم باید.  نداشت ای فایده

 . 



 

 ای اجازه با.  زدم در و رفتم خواب اتاق سمت به

 از تازه که پاییز به رو و. شدم وارد و گفتم

 ی وسیله و آمد می بیرون بهداشتی سرویس

 : گفتم بود دستش در رنگی سفید

 

 مادرجون ؟ شده چیزی پس؟ نمیای چرا!  پاییز-

 . میگیره سراغتو

 

.  بود دوخته من به را مضطربش و نگران صورت

 آن پاییز.  بودند تالطم در هم  لیالخانم و مارال

 گذاشت کنسول روی را کوچک و پالستیکی شی



 و رفتم تر نزدیک. کرد نگاهش اضطراب با و

 : گفتم

 ! کنی می نگرانم داری ؟ پاییز شده چی-

 

 گفت لبخندی با خانم لیال خندیدو ریز ریز  مارال

: 

 . بیرون میریم ما اجازه با-

 

 بودم شده گیج.  رابستند در و رفتند بیرون دو هر

 : گفت و کرد نگاه را ساعت پاییز. 

 ! دقیقه دو شد-

 



 سفید شی آن به دلشوره و استرس با دوباره و 

 . انداخت نگاهی رنگ

 

 دقیقه دو گی؟ نمی چیزی چرا ؟ پاییز چیه این-

 ؟ چی برای

 

 : گفت و داد نشانم را آن شگفتی با پاییز

 ؟ بینی می خط تا چند اینجا تو امیر-

 

 تر پررنگ یکی.  دوتاست انگار … خب! ؟ خط-

 ! تر رنگ کم یکی و

 



 را اش چهره تمام شادی و گزید را لبهایش پاییز

 با!  بود زده حلقه چشمانش در اشک.  گرفت فرا

 . ریخت فرو دلم.  کردم نگاهش نگرانی

 

 شده؟ چی نمیگی ؟چرا چی یعنی این ؟ پاییز-

 

 مرا و گرفت را دستهایم و برد فرو را دهانش آب

 مقابلم در هم خودش.  نشاند تخت ی گوشه

 کنترل را اش هیجان نمیتوانست حاال و نشست

 شمرده و آرام و برد فرو را دهانش آب.  کند

 : گفت شمرده

 



 بودیم هم با ما که باری آخرین از.  عزیزم ببین-

 ! گذره می هفته پنج

 

 !؟ خب!  درسته-

 

 … افتاده عقب عادتم … من … خب-

 

 !؟ خب-

 

 تست ی وسیله … دادم نشونت که این خب-

 ! بارداریه

 



 شگفتی با.  شدم می متوجه داشتم تازه حاال

 . کردم نگاهش

 !؟ میگی داری چی!  پاییز!  من خدای-

 

 جاری هایش گونه روی که هایی اشک و شوق با

 را سرش.  بود گرفته دست در را دستانم بود

 : گفت و داد تکان

 

 که تستیه سومین این!  درسته!  امیر درسته-

 همش توی.  امروز و دیروز.  پیش روز دو.  زدم

 ! باردارم من.  داد می نشون رو خط دو هر

 



 همینجا!  بود نزدیکی همین خدا. شد نمی باورم

 ! ما به نزدیک اینقدر!   ما کنار

 

 زدم خیمه رویش و خواباندم تخت روی آرام را او

 شگفتی با و کشیدم شکمش روی را دستم. 

 : گفتم

 

 ، تو و من ی بچه ، ما ی بچه یعنی … یعنی-

 جاست؟ این ، ما عشق ی ثمره

 

 و داد تکان حصری و حد بی شوق با را سرش

 : گفت نجواگونه



 

 خیلی االن فقط!  همینجا!  عزیزدلم آره-

 . کوچولوئه

 

!  خیلی.  مهربونه خیلی خدا!  پاییز نمیشه باورم-

 که!  داد من به رو تو که شکرش!  شکر رو خدا

 ! داد من به رو دوتا شما

 

 جای جای هیجان و شوق روی از هایی بوسه و

 . کاشتم صورتش

 



 رو  دنیا ی هدیه بهترین!  ممنونم ازت!  پاییزم-

 که خوشگلی دختر این بخاطر ممنونم.  دادی بهم

 . دوتاست خودمون مال

 

 !؟ دختره دونی می کجا از آخه!  امیر-

 

 فرفری موهای با خوشگل دختر یه!  مطمئنم-

 ! تو به شبیه ای قیافه و  طالیی

 

 ! امیر تو های چشم رنگ به چشمهایی با-

 

 : گفتم و بوسیدم را اش بینی نوک



!  بابا طالی.  طال میزارم موطالییمو دختر اسم-

 ! برم قربونش

 

 … یعنی ؟ شد تموم هامون سختی یعنی!   امیر-

 یعنی ؟ افته نمی بدی اتفاق هیچ … دیگه یعنی

 ؟ مونم می پیشت همیشه تا من … دیگه

 

 تو تونه نمی هیچی دیگه!  ابد تا!  عزیزم ابد تا-

 از رو دوتا شما تونه نمی هیچی!  بگیره من از رو

 ! کس هیچ و چیز هیچ!  بگیره من

 

 ! بوسیدمش وار دیوانه و



 

 دوتا ما زشته. سالنن تو همه االن امیر وای-

 . اینجاییم

 

  و مادرت!  تنگه برات دلم!  پاییز خوامت می-

 کنن می جمع رو اوضاع.  هست حواسشون مارال

 من و بدی من به خبری همچین میشه مگه. 

  ؟ باشم داشته طاقت اینهمه

 

 : گفت خندید می حالیکه در

 مواظب و کنی پرهیز باید دیگه حاال!  پسر هی-

 آسیب و کوچولو خیلی هنوز هدیه این!  باشی

 ! پذیره



 

 می باران بوسه را بدنش تمام داشتم درحالیکه

 شگفت اتفاق یک برای را او و خودم و کردم

 : گفتم ساختم می حاضر تن به تن انگیزِ

 

!  هست حواسم!  دونم می!  عزیزم دونم می-

 ی ثمره و تو به حواسم دنیا آخر تا دیگه

 ! هست عشقمون

 

 مشغول ها دختر و خانم لیال شدیم خارج اتاق از

 در نخود که مارال.  بودند شام سفره چیدن

 رو ما دیدن محض به خورد نمی خیس دهانش

 : گفت جمع به



 

 می پاییز و سرهنگ جناب!  کنید گوش همگی-

 ! بدن بهمون خوب خبر یه خوان

 

 . "لق دهن" یعنی رفتم غره چشم برایش

 : گفت جان مادر

 

 ؟ شده چی ، انشاهلل باشه خیر-

 

 هر برای گفتنش.  کردند نگاهمان مشتاق همگی

 دستخوش دو هر حاال و بود سخت دویمان

 می نگاه فقط زده شرم و بودیم شده هیجان



 حرف این گفتن با را ما هردوی جان آقا.  کردیم

 : داد نجات

 

 ! بشیم دار نوه قرار نکنه-

 

 : گفتم و خندیدم

 

 ! خال تو زدی آقا حاج-

 

 از ناشی سروصدای حاال

 



.  نبود کنترل قابل بود شده برپا جمع در که شادی

 با آقا حاج.  ریخت می اشک جان خانم

 از و گذاشت ام شانه روی بر دست خوشحالی

 حسابی خانواده هردو.  گفت تبریک قلب صمیم

 که وقتی کردم نمی اشتباه من و.  بودند خوشحال

 .  دیدم خان حسام چشمان در را اشک زدن حلقه

 

 نزدیکی همین خوشبختی.  نبود دور خوشبختی

 می کردم می دراز را دستم اگر که طوری ، بود

 را بزرگم خدای باید چقدر و بگیرم را آن توانستم

 . کردم می شکر خوشبختی همه این بابت

 

 



*** 

 

 پاییز

 

 

 را بودیم سونوگرافی مطب در که مدتی تمام

 ماه اواخر در!  شوق اشک.   ریختم می اشک

 تعیین سونوی برای و بودم بارداری چهارم

.  بودیم رفته مطب به امیر همراه به جنسیت

 یک صاحب بود قرار و بود درست امیر حدس

 و بود زده هیجان آنقدر امیر.  شویم دختر

 می سختی به که بود شده احساسات دستخوش

 اینکه به برسد چه ، کند کنترل را خود توانست



 ی بوسه مطب ی پله راه در.  سازد آرام مرا بتواند

 و حد بی شوقی با و گرفت ام گونه از محکمی

 : گفت حصر

 

 ی هدیه این بخاطر ازت ممنونم!  خوشگلم-

 نمیدونی.  بیاری دنیا به برام میخوای که قشنگی

 چه نمیدونی!  داشتم خوبی احساس چه امروز

 ؛ بیاد دنیا به کن صبر!  شدن پدر خوبیه احساس

 نمیذارم!  بریزم پاش به محبت و عشق دنیا دنیا

!  باباییه دل عزیز!  بخوره تکون دلش تو آب

 ! برم قربونش!  خودمه پرنسس

 



 امیر!  ها کنم می حسودی دارم دیگه!  اوووووه-

 بهتر که خودت ، حسودم خیلی من باشه حواست

 !  میدونی

 

 میشه مگه اما!  خوشگله محفوظه جات تو-

 عاشقش ، تو شبیه و خودمه خون از که دختری

 دیگه ماه پنج که انصافیه بی آخر این ولی! ؟ نشم

 ! ببینم رو بابا طالی تا کنم صبر باید

 

 سرهنگ جناب شدی استاد ، صبوری توی که تو-

! 

 



 قلوه و گرفتیم می دلم و میزدیم حرف داشتیم

 خارج دکتر مطب از تازه.  خندیدیم می و میدادیم

 مسیر.  زد صدایم یکی ناگهان که بودیم شده

.  شد نمی باورم من!  خدایا.  کردم دنبال را صدا

 و پیر چقدر!  دیدمش می سال همه این از بعد

!  ماهان پدر بود سامی آقا!  بود شده شکسته

 هجوم ذهنم به وار رژه گذشته خاطرات تمام

 در بغض و.  شد فشرده آن یک قلبم.  اندآورده

 : گفت من به رو و شد تر نزدیک.   نشست گلویم

 

 ! دخترم سالم-

 

 . دادم را سالمش جواب لرزان صدای با



 با.  نمود معرفی را خود و کرد امیر به رو سامی آقا

 حدس.  رفت هم در امیر های اخم ، او شناختن

 کار داشت کار چه ما با سامی آقا اینکه زدن

 دادگاه برگزاری به دیگر روز چند.  نبود سختی

 به که بود طبیعی ، خوب و بود مانده باقی ماهان

 : گفت او به امیر.  بیاید سراغمان

 

 نمی خیلی همسرم وضعیت خاطر به ما ببخشید-

 ! بایستیم سرپا تونیم

 

 : گفت سامی آقا 

 



 مزاحمتون خیلی!  هستم متوجه بله ، دونم می-

 ما.  اومدم نمی نبودم مجبور اگه خدا به.  نمیشم

 ، کرده ماهان که کارهایی بابت کافی اندازه به

 من برای آبرو ماهان.  هستیم شما ی شرمنده

 آبرومون همسایه در و فامیل و فک پیش ، نذاشته

 هرکاری!  تنمه ی پاره ، پسرمه!  خوب اما.  رفته

 تفاوت بی سرنوشتش به نسبت نمیتونم بکنه هم

 . باشم

 

 و بودم کرده سکوت زدمی حرف که مدتی تمام

 می گلویم بر را قدرتمندش های پنجه بغض

 و بود انداخته گذشته یاد به مرا او دیدن.  فشرد

 دانست نمی کس هیچ.  آزرد می مرا قلب ، این



 تلخ سرنوشت برای چقدر خودم خلوت در من که

 از وسیعی بخش ماهان.  بودم کرده گریه ماهان

 تا کودکی خاطرات تمام. بود من ی گذشته

 را او بتوانم نداشت امکان.  بود من جوانی

 او.  باشم تفاوت بی او به نسبت و کنم فراموش

 هر و.  بود گذشته خاطرات از قوی بخش همان

 وقت هیچ چند هر ، کرد بد من به خیلی چند

 منکر توانستمنمی اما ، باشم عاشقش نتوانستم

 من و بود من خوب دوست او که باشم مساله این

 به.  بودم گذرانده او با را زیادی قشنگ لحظات

 را سرنوشتی چنین هیچگاه و هیچگاه دلیل همین

 چقدر و بودم نکرده آرزو دل ته از برایش

 دچار سرنوشت این به که خوردممی افسوس



 که بودم کرده التماس خدا به چقدر و.  بود شده

 . نباشد اعدام سرنوشتش

 

 : گفت آقاسامی به امیر

 پدریتون وظیفه به چون دارین حق کامالً شما -

 بر کاری ما دست از کنید باور اما. میکنید عمل

 که کاری با رابطه در ، پاییز اصرار به ما.  نمیاد

 و نکردیم شکایت ازش کرده همسرم با ماهان

 نقشه و دائمی های مزاحمت و تهدیدها رابطه در

.  کردیم سکوت بود کشیده پاییز برای که هایی

 مطمئنا که دیگه چیزای خاطر به ماهان اما

 بازداشت هستین جریانش در کامال هم خودتون



 هم دیگه روز چند تا.  زندانیه االن و شده

 .  میشه برگزار دادگاهش

 

 در و بود زده حلقه آقاسامی چشم در اشک

.  بودم کرده مشت را دستم!  من چشمان

 توانستمنمی اما ، فشردم می هم بر را دندانهایم

 من و شد جاری چشمهایم از اشک!  کنم مقاومت

 و لرزان صدایی با سامی آقا به رو گریان

 : گفتم بارانی چشمانی

 

 به!  سراغم اومدین چرا دونم می!  سامی آقا-

 این به ماهان که نبودم راضی وقت هیچ من خدا

 من میدونین خودتون.  بشه دچار سرنوشت



 از چیزی همچین که باشم سنگدل اینقدر نمیتونم

 بهم تا اومدین اگه.  کنم نفرینش و بخوام خدا

 بگین

 

 خدا به ، کنم دعا براش خدا پیش و ببخشمش

 می کارو این دارم هرشب من!  کردم اینکارو من

 شما همیشه من و بودین من پدر مثل شما.  کنم

 من دوست بهترین ماهان. داشتم دوست خیلی را

 داشتم اون با که خاطراتی وقت هیچ من و بوده

 تقدیر و قسمت با اما.  کنمنمی فراموش رو

 انتخاب رو راه این خودش ماهان.  جنگید نمیشه

 بخاطر خیلی من آقاسامی.  کرد اذیتم خیلی.  کرد

.  کشیدم عذاب و کشیدم زجر پسر این کارهای



 باال خدای اون به!  بخشیدمش قسم خدا به اما

 میدونم من.  ندارم دل به اون از ای کینه سرم

 شناسم می را شما چون ، اینجا اومدین شما چرا

 الناس حس به چیزی هر از بیشتر میدونم و

!  بخشیدم دل ته از!  بخشیدم.  دارید اعتقاد

 ! آقاسامی  راحت خیالت

 

 که جاافتاده مرد این که شد می باورش کسی چه

 چون ما مقابل در ، بود گذشته او از سالی  و سن

 می اشک اما.  بریزد اشک و کند گریه بهار ابر

 امیر از بود نیامده او. کردمی تشکر و ریخت

 بود آمده بلکه.  دهد انجام برایش کاری بخواهد



 جگرگوشه که بخواهد و بطلبد حاللیت من از تا

 . نکنم واگذار خدا به را او و نکنم نفرین را اش

 

 این تا باید نفر یک چرا!  بود کاری چه این آخر

 که کردمی بد کارهای اندازه این تا و میشد بد حد

 ، را مادر یک ، را پدر یک ، را خانواده یک و

 سرنوشت ، من خدای.  نمود می داغدار اینگونه

 ! بود تلخی

 

 کمی حاال که دلی و عذرخواهی با سامی آقا

 نگاه امیر به.  کرد ترک را ما بود شده تر آسوده

 نگرانی با امیر!  بارانی چشمان همان با!  کردم

 نگران.  بودم نگران  هم من و. کرد می نگاهم



 این به ها اشک این کند فکر وقت یک اینکه

 به نسبت من دل در عالقه ذره یک که معناست

 زد لبخند رویم به مردانه او اما!  مانده باقی ماهان

. 

 

 کنم درک میتونم انسان یک عنوان به من پاییز -

!  گلم میفهممت.  داری احساسی چه االن تو که

 دوست تنها و بوده کودکیت دوران همبازی اون

 اینجوری که طبیعیه این!  جوانی تا کودکی از تو

 بعید نازک دل و مهربون تویِ از.  باشی ناراحت

!  نکن ناراحت خودتو کنم می خواهش اما.  نیست

 داری وجودت توی که معصومی طفل فکراون به

 با!  کرده انتخاب راهشو خودش ماهان.  باش



 کارهایی و!  اختیار با!  کامل آگاهی با!  باز ذهنیت

 چه.  شده ها خیلی شدن بدبخت باعث کرده که

 تو که کارایی چه ، کرده اغفالشون که دخترانی

 انجام روانگردان مواد یا مشروب قاچاق زمینه

 و زده تو به که هاییآسیب و هاضربه چه و ، داده

 آدمی هر باالخره.  آورده ساناز سر که بالهایی

 یه ، میزنه آسیب دیگران به همه این که وقتی

 دیگه حاال!  ببینه رو کارش ی نتیجه باید جایی

 پاک رو خوشگلت چشمای اون!  اشکها این کافیه

 بچمون فهمیدیم که روزی ندارم خوش.  کن

 بدم ترتیب نفره دو مهمونی یه خوام می و دختره

 ! عزیزدلم ببینم بارونی چشماتو

 



 مرا منطقی و مردانه.  خندیدم هایم گریه وسط

 نمی برخورد متعصبانه اما داد می حق.  فهمید می

.  داشت ارزش دنیا یک من برای این و کرد

 زمردینش چشمان جنگل به را هایم عسلی

 و او که دادم اطمینان او به نگاه با و سپردم

.  هستند دنیا چیزهای ترین باارزش برایم دخترم

 سوار کرد کمکم و کاشت پیشانیم روی ای بوسه

 . شوم اتومبیل

 

 اووووه ، نفره دو مهمونی سمت به بریم بزن-

 ! امشب ی نفره سه مهمونی ، ببخشید

 



 دستش روی را دستم.  بود فرمان روی دستش

 .  گذاشتم

 ! امیر-

 

 ! دلم جان-

 

 !؟ ساناز دیدن بریم-

 

 : گفت معترضانه

 ! ماست ی دونفره شب ، امشب!  پاییز-

 



 شام.  میکنیم دیگه کار یه اصال!  امیر لطفا-

 خوشحال اون هم.  ساناز پیش میریم و میگیریم

 می بارادو و اون ما هم ، میاد در تنهایی از و میشه

 ؟ باشه.  بینیم

 

 ای قیافه با و دوخت من به را معترضش چشمان

 : گفت آمده کش

 ؟ خانومی بگم چی باشه نگم-

 

 .  پاشیدم برویش لبخندی

 ؟ دارم دوستت خیلی دونستی می-

 



 ! بگو بازم ولی!  دونستم می-

 

 : گفتم و خندیدم دل ته از

 ! دارم دوستت خیلی-

 

 خوشگل چقدر که برم نازت لبای اون قربون-

 !  ببینم زودباش!  میگه دارمو دوستت وقتی میشه

 

 یعنی که گرفت ضرب اش لپ روی انگشتش با و

.  هست من طرف از آبدار ی بوسه یه منتظر

 را سرم.  بود کشیده من سمت به را خودش

 ناگهان که ببوسم را اش لپ تا بردم تر نزدیک



 لبهایم.  کرد غافلگیرم و برگرداند را صورتش

 که ای بوسه و گرفت قرار اش مردانه لبهای روی

 روی ، کند خوش جا هایش گونه روی تا رفت می

 همیشه که ها لب همان.  نشست لبهایش

 را خودم من و بوسید را لبهایم.  بودم هالکش

 : گفتم و کشیدم هینی و کشیدم عقب

 !  خیابونیم تو!  امیر-

 

 : گفت بار حسرت لحنی با

 رابطه که کُشم می رو دکتر اون آخرش من بخدا-

 آخه!  کرده ممنوع بارداریت توی رو زناشویی ی

 ! دارم گناهی چه بیچاره منِ

 



 : گفتم میدادم حق او به دل در که درحالیکه

 

 دکتر خب!  شم فدات نزن غر اینقدر!  عزیزدلم-

 و پایینه جفت گفت.  داره خطر بچه واسه گفت

 فکر دخترمون به.  هست زودرس زایمان احتمال

 بیاد دنیا به نارس جون از دور خواد می دلت.  کن

 ! آقایی باش داشته صبر خورده یه! ؟

 

 : گفت گرانه افسوس و کشید حسرت سر از آهی

 

 تو موقع همون از که صبوری این توی تف ای-

 



 ! بریدن باهاش بدجور رو ما ناف ، لد

 

 غش خنده از حرفش این شنیدن با که مرا و

 با به را سرم بعد.  نگریست لذت با بودم کرده

 روی ای بوسه و کرد نزدیک خود به آرام دست

 : گفت و کاشت آن

 دل ته از اینجوری همیشه باشه تا!  جانم ای-

 ! خانومیم بخندی برام

 

 ! افتاد راه به و آورد در حرکت به را اتومبیل و

 



 برای دلم.  رفتیم ساناز ی خانه به و گرفتیم شام 

 پنج ماه در ساناز.  بود شده تنگ حسابی باراد

 روز چند زایمانش موعد و برد می سر به بارداری

. شد خوشحال خیلی ما دیدن با.  بود من از زودتر

 خدا از و کرده می تنهایی احساس چقدر میگفت

 .  کند پر را باراد و او تنهایی و بیاید کسی خواسته

 

 حین این در و چیدیم می را غذا میز ساناز و من

 اتاق در امیر بودن از.  کردیممی صحبت باهم

 ماهان به راجع ساناز از شدم مطمئن که باراد

 در و است رفته دیدنش به آیا اینکه.  پرسیدم

 ! نه یا است دیده را او ماه چند این
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 حین این در و چیدیم می را غذا میز ساناز و من

 اتاق در امیر بودن از.  کردیممی صحبت باهم

 ماهان به راجع ساناز از شدم مطمئن که باراد

 در و است رفته دیدنش به آیا اینکه.  پرسیدم

 !  نه یا است دیده را او ماه چند این



 

 : گفت و کشید آهی ساناز

 ناراحت خیلی.  رفتم دیدنش به پیش روز چند-

 براش دلم.  بود شده شکسته خیلی!  پاییز بود

 قطعاً کرده که کارهایی یادآوری با البته.  سوخت

 اون حال هر به خوب اما ، بسوزه براش دلم نباید

 شوهر عنوان به اسمش.  هست هام بچه پدر

 ! منه روی

 

 بالیی همه این با منم!  داری حق!  ساناز میدونم-

 زمین اینجور نمیتونم بازم آورده سرم که

 دوران دوست اون حال هر به.  ببینم خوردنشو

 هم با رو زیادی خوب روزهای ما و بود من بچگی



 همدیگه با زیادی خوب خاطرات و گذروندیم

 . داریم

 

 عمارتش توی برم خواست ازم ماهان پاییز-

 قانونی کارهای ی همه وکیلش گفت.  کنم زندگی

 و کنه می واگذار رو آپارتمان این و میده انجام رو

 می کمکمون بزرگ عمارت اون به انتقال برای

 پیشش میرفتم داشتم وقتی میشه باورت.  کنه

 اما ، بگه بهم رو طالقمون تاریخ که بودم منتظر

 ، نیاورد میون به طالق از حرفی هیچ تنها نه اون

 صحبت دیگه هم با زندگیمون دادن ادامه از که

 در اون!  بود شده حیرتم و تعجب باعث.  کرد می

 ، سالها این تمام توی گفت بهم ناباوری کمال



 به براش که بودیم خوبی اتفاق تنها باراد و من

 بابت مدیونه چقدر گفت بهم.  پیوستیم وقوع

 سقط رو بچه و نکردم قبول رو حرفش اینکه

 ، داره که امیدی تنها روزا این گفت بهم.  نکردم

 پدر ، میده انرژی و نیرو بهش که چیزی تنها

 عنوان به اونو که داره پسری میدونه اینکه.  بودنه

.  میمونه برگشتش منتظر و میشناسه پدرش

 دل عزیز که دختری ، داره توراهی یه اینکه

 ! باباشه

 

 جمع چشمانم در اشک ها حرف این شنیدن با

 . بود شده

 



 چقدر نمیدونی!  ساناز خوشحالم خیلی-

 هر!  رسیده نتیجه این به باالخره که خوشحالم

 دادیم تاوان هممون.  داد تاوان خیلی بابتش چند

 ! 

 

 : پرسیدم و کردم نگاهش پرسشگرانه بعد

 

 میخوای ؟ ساناز کنی چیکار میخوای تو خوب-

 ممکنه ؟ بمونی منتظرش میخوای ؟ بمونی باهاش

 ! ببرن براش زندان سالها

 

.  شده مرتکب زیادی بزرگِ جرمهای میدونم-

 دارم!  پاییز اما.  بمونه زندان توی ها سال احتماالً



!  منه های بچه پدر اون کنم می فکر خودم پیش

 کنم ترکش اگه!  کنم ترکش میتونم جوری چه

 نتیجه این به دارم.  بدم چی رو باراد جواب بعدا

 ای دیگه دلخوشی هام بچه جز من که رسم می

 توافق و نرمش و کرنش این که هم حاال.  ندارم

 اینه کار بهترین پس ؛ میبینم ماهان از دارم رو

 که هایی سال این تو و بمونم زندگی این توی که

 یادم و بشم مند عالقه بهش کنم سعی ، نیست

 نصیبم عذابهایی چه و آورده سرم بالیی چه بره

 چه مرتکب و بود بدی آدم چه بره یادم تا.  کرده

 . شد بدی کارهای

 



!  ساناز هستی مقاومی و قوی خیلی دختر تو-

 تو مطمئنم من!   آی می بر پسش از مطمئنم

 از درست!  میگیری رو هاتصمیم بهترین همیشه

 نگهداری رو باراد گرفتی تصمیم که موقعی همون

 بزرگ که شدی مجبور.  شدی بزرگ دفعه یک ؛

 پاره ، ات بچه از بتونی تا کنی فکر بزرگ و بشی

 ! کنی حفاظت سخت شرایط اون توی تنت ی

 

 تعریف من از اینجوری اینکه از عزیزم ممنونم-

 به.  میده قلب قوت من به حرفات این.  کنی می

 که میده توان من به.  میده نفس به اعتماد من

 ! بدم ادامه بتونم

 



 : گفتم و زدم لبخندی 

 

 خونه بری و کنی مجاب خودتو تونستی باالخره-

 ؟ پدرش ی

 

 پدرش خونه ، پدرم خونه برم اینکه از قبل آره-

 تمام ، باراد دیدن با!  پاییز نمیشه باورت.  رفتم

 نمیتونستن دقیقه چند اش خانواده اعضای

 پسر یه ماهان نمیشد باورشون.  کنن صحبت

.  باشه شبیه بهش حد این تا که باشه داشته

 اونقدر.  نبود بند پا روی خوشحالی از مادرش

 گریه به رو باراد آخر که بوسید و کرد بغل رو باراد

 های کوچکی عکس و رفت موقع همون.  انداخت



 ماهان های بچگی به نسبت باراد.  آورد رو ماهان

 . بود شده نصف وسط از که بود سیبی یه

 ازشون هم باراد.  شدن باراد عاشق همشون 

 .  بود اومده خوشش

 ماهان جای براشون باراد جورایی یه!  دونی می

 من حضور از خیلی بنابراین.  کردمی پر رو

 منم با باراد و ماهان بخاطر و کردند استقبال

 ازشون درشت حرف یه حتی من.  بودن خوب

 به!  کوچیک ی کنایه و طعنه یه حتی.  نشنیدم

 و سقط برای ماهان اصرار جریان اینکه خصوص

 داستان ی همه و کردنم فرار و من مخالفت

.  میدونستن رو بودم گذرونده که سختی زندگی

 .  کردن تحسین منو جورایی یه همشون



 خیلی داشتن ماهان از نوه یه که این از اونا

 بتونم روزی یه نمیشد باورم.  بودن خوشحال

 بشم برخوردار همسر ی خانواده حمایت از اینقدر

 چشم فروتنی و تواضع کمال در مادرش و پدر. 

 با و بستن ماهان و من نامشروع ی رابطه روی

 گله و بزنن حرف راجبش تونستن می اینکه

 روم به اما ، بزنن کنایه گوشه حتی و کنن گذاری

 آدمهای خیلی اونا!  کردن سکوت و نیاوردن

 . هستن خوبی

 

 ! درسته-

 

 !  متواضعه خیلی!  شریفیه مرد خیلی آقاسامی



 

 : گفت و خندید ساناز

!  بود انداخته راه عروسمی عروسم چه نمیدونی-

 پدر یک از که میشه چطور آخه ، میگم وقتا خیلی

 ماهان همچون پسری ، خوبی این به مادر و

 ! حرص و طلبی جاه اینهمه با! ؟ دربیاد

 

 همیشه آقاسامی!  ساناز چیه علتش دونی می-

 اون خیلی ناخواسته.  داشت توقع ماهان از خیلی

 ماهان باشه یادت اگه بخصوص.  کوبید می رو

 برای اصال این و بود محله های الت ی سرکرده

 . نبود خوشایند آقاسامی



 و پدرش راجب وقتی ، ها موقع همون حتی ماهان

 برام  داشتن ازش اش خانواده که انتظاراتی

 .  نداشت خوبی حال ، کرد می تعریف

 بزرگترش برادر با اش خانواده توی مدام اون

 با که زدن می سرش توی مدام.  شد می مقایسه

.  نمیرسه جا هیچ به و نمیشه هیچی کاراش این

 اشتباه به رو کار این ، خیرخواهی روی از خانواده

 ، حریص اونو و ، دادن انجام پسرشون مورد در

 ، موقعیتی هر از گر استفاده سوء ، طلب جاه

 .  آوردن بار پرخاشگر و خودخواه

 عین در که داد بروز وقتی رو ها صفت این ماهان

 عشقش ترک و خونه ترک به مجبور اونو جوونی

 که کشوری بره کردن وادارش و.  کردند



 آدمهای با ، اونجا متاسفانه و. بود دورتر کیلومترها

 .  نشد آشنا خوبی

 و پدرش به خودشو بتونه اینکه برای اونجا

 و ها بازی الت بخاطر سال اینهمه که خانوادش

 با و بودن زده سرش توی هاش گردی کوچه

 برای ؛ کنه ثابت بودن کرده اش مقایسه دیگران

 از پدرم باالی انتظار و توقع پس از بتونه اینکه

 و پول قدر اون بتونه اینکه برای ؛ بربیاد داماد یک

 بی بتونه تا بیاره بدست عالی موقعیت و ثروت

 این توی خودشو ؛ بشه صاحب رو من چرا و چون

 . کرد غرق خالفکار آدمهای این و ها گروه

 هدفهاش دیگه که کرد روی زیاده قدر اون اما

 بدست" و ، "خانوادش به خودش اثبات" یعنی



 قرار سوم و دوم ی مرحله در ، "من آوردن

 بدست و شدن دار پول" دیگه که اونقدر.  گرفت

 ، زندگیش اول هدف شد "عالی موقعیت آوردن

 که بود موقع اون دقیقا!  قیمتی هر به اونم

 بارها و بارها شد حاضر و!  کنار گذاشت وجدانشو

 کمال در شد حاضر که.  کنه خیانت من به بارها و

 . کنه کمک قاچاق مافیای باندهای به وجدانی بی

 های ارزش از هیچی که دید و برگشت وقتی 

 منو دیگه حتی که ؛ نمونده وجودش توی گذشته

 از برای چیزی دیگه و آخر سیم به زد ؛ نداره هم

 از برای چیزی که آدمی و.  نداشت دادن دست

 . میشه خطرناک خیلی ، باشه نداشته دادن دست



 جاه برای طمع و حرص این تنها نه بنابراین 

 که ؛ نرفت بین از وجودش توی ، قدرت و طلبی

 که زیاد قدر اون.  شد بیشتر و بیشتر روز به روز

 .  شد غرق طمع و حرص این توی آخر

 بهمون و!  ساناز ایه کننده ناراحت داستان

 توی مادر و پدر نقش چقدر کنه می یادآوری

 باشه پررنگ و گذار تاثیر تونه می نفر یک زندگی

 برن می کار به که هایی کلمه با حتی مادر و پدر. 

 بدبخت یا خوشبخت رو هاشون بچه تونن می

 و پدر رفتار و حرفها نفوذ تاثیر و قدرت.  کنن

 رو توانایی این نهایت بی و زیاده نهایت بی مادر

 یا ببره خوشبختی سمت به رو فرزند که داره

 بشه عبرتی درس ما برای باید این!  بدبختی

 و ها ارزش به پایبند رو هامون بچه که!  ساناز



 بار انسان یک رو اونها که.  بیاریم بار وجدان

 !  قوی و وجدان با ، منصف انسان یه.  بیاریم

 توی من که هایی ضربه بزرگترین!  دونی می

 بود نبودن قوی و ترسیدن بخاطر خوردم زندگیم

 اینقدر مادرم و پدر و بودم فرزند تک من. 

 الالم به لی لی و داشتن منو هوای همیشه

 ، بودن قوی باید بود رفته یادشون که میذاشتن

 و ، زور حرف و ظلم برابر در خود از دفاع توانایی

.  بدن آموزش من به رو گفتن نه قدرت و جسارت

.  براومد من دفاع و حمایت مقام از همیشه پدرم

 من ، نباشه اون اگه که نکرد فکر این به یکبار اما

! ؟ کنم حمایت خودم از چطوری من! ؟ کنم چیکار

 مقابل در بتونم تنهایی که بگیرم یاد باید کی من

! ؟ بایستم نادرست و نامعقول های خواسته



 در هم اون ، مادر و پدر حد از بیش حمایت

 بگیره یاد رو استقالل فرزند هست نیاز که سنینی

 و ضعیف فرد یک به رو فرزند تونه می متاسفانه ،

 ! کنه تبدیل جسارت و جرئت بدون و ترسو

 

 خشک و شستن موقع در ، شام صرف از بعد

 : گفت من به رو ساناز ، ظرفها کردن

 

 شده تنگ براشون دلم چقدر!  بابام خونه رفتم-

 و سنگینی اون.  همینطور هم اونا.   پاییز بود

 و پدر.  نبود دیگه پیش سال چند خویی درشت

 و من فراق.  بودند شده شکسته خیلی مادرم

 شرمنده.  بود کرده شون شکسته ، باهم سامان



 غصه و عذاب باعث چقدر.  بودم شون

 و من از باز روی با.  بودم شده خوردنشون

 کردن باز من روی رو آغوششون.  کردند استقبال

 !  نمیشد باورم!  پدرم حتی. 

 که کردم گریه اونقدر تنگی دل و خوشحالی از

 ابدِ حبس.  بایستم پا روی تونستم نمی دیگه

 گفت پدرم.  بود شکسته رو پدرم کمر ، سامان

 کنه راست کمر کمی میتونه حاال ، من برگشتن با

. 

 چشم نور گفتن می.  شدن باراد عاشق هم اونا 

 .  شونه

 من!  مهربونه خیلی!  بزرگه خیلی خدا!  پاییز

 بتونم روزی یه که نمیکردم فکرشو هیچوقت



 لمس رو خوشبختی و ببینم رو خوشبختی روی

 آسودگ در بتونم کردم نمی فکر.  کنم

 

 فکر.  باشم داشته خانواده و کنم زندگی رفاه و ی

 تنهاییام توی و میمونم تنها ابد تا میکردم

 خودمو ی خانواده هم ، االن!  ببین اما.  میمیرم

 ی خانواده یعنی دیگه ی خانواده یک هم و دارم

 و من دیدن برای و دارن دوستمون که!  ماهان

 و مال اونقدر و!  کننمی شماریلحظه پسرم

 آخر تا اگه که هست اختیارم در ثروت و اموال

.  نمیشه دراز جایی دستم نکنم کار هم عمر

!  برم حکمتش قربون!  برم خدا بزرگی قربون

 با تو و!  مهربونه خیلی خدا!  بزرگه خیلی خدا



 نهی ، کنی گوش حرفشو داری دوست دل و جون

!  نکنی رد هاشو قرمز خط ، کنی نهی رو هاش

 .  داره هواتو آخرش تا مطمئنی که خدایی

 چون ، نیست اینجوری کنه فکر آدم شاید البته

 صبرش باالست اون که اونی اما ، صبره بی بنده

 که هایی مشقت و ها سختی خوب و زیاده

 تالفی قشنگ و خوب چیزهای با برات رو کشیدی

 .  کنه می

 فکر وقت هیچ!  پاییز شدم خدا عاشق من

 توی اما.  بشم خدا عاشق اینجوری نمیکردم

 کردم می احساس که وقتی سالها این تمام

 که ؛ خوردم بست بن به که ؛ ندارم رو هیچکس

 دستمو مهربونم خدای ؛ نمیکشم و تهشه دیگه



 دست جوری یه اطرافم آدمای طریق از!  گرفت

 جوری ؛ کردم نمی هم فکرش حتی که گرفت منو

 پیش دستم و نشد خراب شخصیتم و غرور که

 هم بعد به این از مطمئنم من.  نشد دراز کسی

 جواب بی رو کردم دراز سمتش به که دستهایی

!  مطمئنم من!  میده شفا رو پسرم اون ؛ ذاره نمی

 خیلی!  پاییز کردم پیدا اعتقاد خدا به خیلی من

 اینقدر ؛ مهربونه اینقدر که خدایی!  قبلنا از بیشتر

 ؛ هست بهمون حواسش اینقدر ؛ داره هوامونو

 !  نشد خدا این عاشق میشه مگه

 

 همان کرد می صحبت او از ساناز که خدایی

 آن!  بود برگردانده من به را امیر که بود خدایی



 ثمره که بود خدایی همان ، گفتمی او که خدایی

 او که خدایی!  بود نهاده وجودم در را عشقمان

 شناخته که بود پیش وقت خیلی من ، را گفتمی

 شده عاشقش که بود پیش وقت خیلی!  بودم

 خدای همان ، گفت می او که خدایی!  بودم

 پرستیدمش می عاشقانه که بود یکتایم و مهربان

! 

 

 

. شد برگزار فوریت قید با ماهان دادگاه بعد مدتی

 وارد هوادارانش به بزرگی شُک.  بود علنی دادگاه

.  کشید طول جلسه چندین دادگاه.  بود شده

 در اما.  کرد می دفاع ازاو جانانه ماهان وکیل



 برای را زندان سال دو و بیست حکم نهایت

 خصوصی شاکی هم ، ماهان.  بریدند ماهان

 شد می باعث این و. العموم مدعی هم و داشت

.  دهد تخفیف حکمش در وثیقه قید با نتواند

 ماهان و نداشت ای فایده زد دری هر به وکیلش

 عمرش از سال دو و بیست کردن سپری برای را

 . بردند زندان به

.  گردید ضبط دادگاه توسط اموالش از بخشی 

 شاکی ی خانواده به غرامت عنوان به بخشی

 به اموالش مابقی و شد پرداخت خصوصی های

 را فکرش کسی چه.  شد سپرده پسرش و ساناز

 صنعت غول!  بزرگ آریامنش ماهان ؛ کرد می

 کسی چه. بیفتد زندان به اینگونه موسیقی

 از مدت اینهمه که سانازی کرد می را فکرش



 بود کرده فرار پسرش جان حفظ بخاطر او ترس

 ، بود برده سر به زندگی شرایط بدترین در و

 ، حاال و کند ازدواج باماهان عجیب اتفاقی بخاطر

 شناسنامه پدرشان اسم به هایش بچه برای هم

 و شود ثروت و مال اینهمه صاحب هم و بگیرد

 مشکلی هیچ هایش بچه کردن بزرگ برای

 کرد می را فکرش کسی چه.  باشد نداشته

 در تا بگیرد بازی به را ما ی همه اینقدر سرنوشت

 . بزند رقم مان ی همه برای را ها بهترین نهایت

 

 خواستش در اما.  سوخت می ماهان برای دلم

.  کردم رد صراحتا را خودم با مالقات قرار برای

 با خواستم نمی من و!  بود او حق مجازات این



 از را خود آرامش دوباره ، وضعیت آن در او دیدن

 کشیده سختی سالها این در آنقدر.  دهم دست

 دغدغه بی و آرام زندگی یک برای دلم که بودم

 و امیر کنار در که آرامشی برای.  بود شده تنگ

 برای.  کردم می پیدا دست آن به فرزندم

 قدم برای.  بود ام خانواده و من حق که آرامشی

 ! خوشبختی بدیل بی و زیبا ی جاده در برداشتن

 

 پایان

 ۹۸زمستان

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 وانشات

 

 

 ! میگم بابایی به.  کن ول موهامو-

 



 !  لوس نازنازی دخترِ.  بگو برو-

 

 ! نمیدم بهت دیگه هامم رنگی مداد-

 

 دارم خودم من! ؟ خوامشون می کردی فکر!  هه-

! 

 

 پخش جا همه خودتو های رنگی مداد که تو-

 دیگه.  کردی گمشون اونجا و اینجا.  کردی

 نگه مرتب و تمیز رو همه من ولی.  نداریشون

 . داشتم

 



 نگه مرتب و تمیز وسایالمو که دخترم من مگه-

 بخواد دلشون هرکاری پسرها.  پسرم من.  دارم

!  بابایی مثل.  بشن پلیس تونن می حتی. کنن می

 جنگ به برم و بشم پلیس خواد می دلم منم

 !  دشمنا

 

 بهم مامانی.  بشن پلیس تونن می هم دخترا-

 دلم من.  بشم پلیس خوام نمی من ولی.  گفته

.  بسازم کارتون تلویزیون تو مامانی مثل خواد می

 ! عروسکی و صورتی خوشگل های کارتون

 

 ! لوس!  ایششششش-

 



 و نشدنی وصف لذتی با داشتم آشپزخانه از

 در و بچگانه و زیبا گفتگوی به نهایت بی عشقی

 با و دادم می گوش شان ی عاقالنه حال عین

 از بعد را فیلم.  گرفتم می فیلم دو آن از موبایلم

 یک پاسخم.  فرستادم امیر برای بالفاصله ، ضبط

.  بود راه توی. بود قلب و بوس استیکر عالمه

 یک برای بودمش فرستاده.  برمیگشت داشت

 ! خرید عالمه

 

 معمول طبق باز. آورد خود به مرا طال جیغ صدای

 بود نتوانسته وقتی ، تمام قلدری با طاها

 ؛ بنشاند بزرگترش خواهر کرسی به را حرفهایش

 سمتشان به. بود کشیده و گرفته را موهایش



 که را دو هر.  نشاندم پایم روی را دو هر و رفتم

 و دوری و فراق سالها از بعد زیبا عشقی حاصل

 .  بودند حسرت و اشک و سختی

 

 به!  نیامد دلم اما.  کنم دعوایشان خواستم اول

 هر!  بوسیدم را هردویشان سیر دل یک جایش

 می تا دادند اجازه و گرفتند آرام آغوشم در دو

 هم آنها و کنم نثارشان را ام مادری محبت توانم

 صدا به خانه زنگ اینکه محض به اما.  ببرند لذت

 انگار نه انگار ، داد پدرشان آمدن از خبر و درآمد

 دم تا هم با سرعتی چنان با!  هستم هم من که

 هردو بود نزدیک که دادند مسابقه آپارتمان در

 . شوند پا کله



 

 با هردو و. کرد باز را در بود تر بلند قدش که طال

 امیر. شدند روبرو خانه به "عشق باالی هجوم"

 را هردو و بود کرده رها را خریدها تمام که بود

 و رفت می شان ی صدقه قربان و بود زده بغل

 که همزمان.  شد خانه وارد.  بوسیدشان می

 از ای بوسه و کرد خم را سرش بود کرده بغلشان

 .  گرفت ام گونه

 

 ! خانومم سالم-

 

 . نباشی خسته!  عزیزم سالم-

 



 تا بیار آقاییت برای چایی یه بدو!  قربونت-

 ! بره در تنش از خرید اینهمه خستگی

 

 ی حواله مشتی و کشیدم هم در را هایم اخم

 .  کردم بازویش

 

 ! بودا خرید خورده یه-

 

 بی های پرحرفی با هرکدام وروجک دو آن اما

 تا صبح از که کارهایی تمام توصیف و نهایتشان

 ام جمله شنیدن ی اجازه ، بودند داده انجام حاال

 جلب خود به را اش توجه تمام و ندادند امیر به را

 .  کردند



 

 و امید تمام!  نفر سه این بودند من زندگی تمام

 سه این به وجوم تمام!  عمرم تمام!  آرزوهایم

 هستی ی همه ، نفر سه این. شد می معطوف نفر

 ! آمدند می حساب به ام

 

 های پالستیک تا رفتم آپارتمان باز در سمت به

 صدای که بردارم در دم از را خرید ی شده رها

 . شنیدم را امیر آلودِ عتاب

 

 ! عزیزدلم در دم نبر هاتو خوشگلی!  پاییزم-

 



 : گفتم معترضانه

 !؟ راهرو تو مگه هست کی!  امیر-

 

 من آخه!  اومده مستاجر تازه روبرویی خونه-

 میرم می دونی نمی مگه ، خوشگلی اونهمه فدای

 … برا

 

 … ها بچه جلو!  عزیزم ، اِ-

 

 

 مرا های زیبایی ، عاشقانه نهایت بی ، هنوز او

 من دیگر حاال اینکه وجود با. کرد می تحسین



 دوبار اینکه وجود با ، بودم ساله چند و سی زنی

 اولیه اندام و ترکیب آن دیگر و بودم کرده زایمان

 چند گذر وجود با ، نداشتم را دخترانه و بکر ی

 می تایید و تحسین مرا وار دیوانه باز او ، سال

!  شد می تغییراتم تک تک فدای عاشقانه و کرد

 عاقالنه خیلی حاال!  بودم شده تر پخته حاال من

 ضعیف پاییز با حاال منِ!  کردم می رفتار قبل از تر

 تا زمین  قبل سال چند احساسی و تحربه کم و

 خیلی راه این در امیر و!  داشتم فرق آسمان

 که هم هایم بچه بخاطر حاال!  بود کرده کمکم

 یک با شناس جامعه و روانشناس پا یک ، شده

 مهارت و معلومات و خوانده های کتاب عالمه

 . آمدم می حساب به شده کسب های

 



 : گفت و خنده زیر زد جوابم در

 شب!  من رقیب شدن هم ها سوخته پدر این-

 ! گرفتن ازمون رو شبمون تا صبح و صبح تا

 

 ها بچه جلو" یعنی که کردم اشاره و گزیدم لب

 همیشه.  داشت حق بیچاره.  "نزن را حرفها این

 کمال و تمام داشتنِ معذوریتِ در یکجوری باید

 سالها این که بماند البته.  گرفت می قرار من

 کرد می پیدا را زمانی باالخره و بود شده تر زرنگ

 منِ از گرفتن کام و ها وروجک از فرار برای

 ها بچه اگر یا دقیقه پنج شده!  اش تشنه همیشه

 ! تمام ساعت پنج ، بگیرند آرام و بگذارند

 



 سالهای گذر طول در دیگر زنان دانستم نمی من

 هم هنوز من اما ؟ اند چگونه خود مشترک زندگی

 های لبخند آن برای ، صدایش شنیدن برای

 تار برای ، اش مردانه اندام برای ، اش جادویی

 البه که سفیدی موهای

 

 ، کرد می خودنمایی اش مشکی تارهای الی

 ، گاهش پناه بازوهای و حمایتگرانه دستان برای

 برای ، زمردینش جنگلی سبز چشمان برای

 شوق و حرارت برای ، نابش های دارم دوستت

 ضعف و غش ، داشت برایم که حصری و حد بی

 روز مثل برایم سال اینهمه از بعد هنوز!  رفتم می

 نمی هیچگاه!  بود نظیر بی!  بود نو!  بود تازه اول



 همیشه!  شود عادی و تکراری برایم گذاشت

 آستین در چیزی من حیرت و شگفتی برای

 من کردن زده شگفت برای همیشه.  داشت

 با بگویم بود بهتر.  بود مشتاق و آماده و حاضر

 بی ، من برای همیشه ، هایمان وقتی بی تمام

 ، مدت اینهمه گذشت با امیر!  داشت وقت نهایت

 روز مثل باز ، نشیب و فراز اینهمه کردن طی با

 در همیشه. کرد می عاشقی برایم و بود گرم اول

 نیاوردم بدست راحت رو تو" گفت می مان خلوت

 نگهت خودم برای خوام می جوری همین برای ،

 دیگه هم تقدیر و سرنوشت و دنیا حتی که دارم

 ." باشن نداشته کارمون به کاری

 



 دست از مختلف های بهانه به وقتی  هنوز

 قدری و برسد من به تا گریخت می ها وروجک

 هیجان دبیرستانی دختران مثل ، کند خلوت من با

 می هزار دور روی قلبم ضربان و شدم می زده

 می روزها آن از سال چند دیگر حاال.  رفت

 و استرس و ترس از پر روزهای آن از.  گذشت

 از پر و نداشتنش روزهای آن از.  اضطراب

 !  داشتنش حسرتِ

 

 دوتا خدا حاال و بودم شده باردار سرهم پشت

 که هایی فرشته. بود داده من به کوچک ی فرشته

 . بود زده امیر و من نام به را آنها خدا

 



 .  کشیدم را غذا و چیدم را میز

 حاضره غذا که بیاین بدویین!  ها بچه!  امیرجان-

. 

 

 داشت و بود شده خارج سرویس از تازه امیر

. کرد می خشک کوچکی ی حوله با را دستانش

 می ظرف درون را شده شسته های سبزی داشتم

 مردانه دستهای. کرد بغلم پشت از که گذاشتم

 دور بعد و گذاشت پهلوهایم روی اول را اش

 با که ، موهایم روی ای بوسه.  کرد حلقه شکمم

 شده بلند حسابی حاال و بودمشان بسته مو گیر

 چون موهایم.  کرد باز را مویم گیر و کاشت ، بود

 همانطور.  ریخت فرو خروشان و طالیی آبشاری



 روی را اش چانه بود حلقه تنم دور دستانش که

 : گفت و گذاشت ام شانه

 

 من.  عزیزم نبند موهاتو نگفتم من مگه-

 خودت.  دارم دوست پریشون و افشون اینجوری

 ! دونی می که

 

 میریزه مو گفتم.  کردم می اشپزی داشتم آخه-

 دوست موهاتو میگی هم موقع اون ببینم!  غذا تو

 !؟ دارم

 

 . کرد تر تنگ را دستش ی حلقه



 به نفرینام چرا دونم نمی!  شده تنگ برات دلم-

 کذایی های ششم و بیست این و نمیشینه ثمر

 ! دارن برنمی سرمون از دست

 

 . بود گرفته ام خنده

 ! زنه سالمت ی نشونه این!  عزیزدلم-

 

 کی سالمتتون ی نشونه بفرمایید میشه خب-

 ماه یک تا شااهلل ان و ببره تشریف داره قصد

 !؟ نشه پیدا اش کله و سر دیگه

 



 را خودم جلو ولی خنده از کردم می غش داشتم

 .  بودم گرفته

 

 ! عزیزم بذار جیگر سر دندون امشبو یه-

 

 بره و بگیره قلم امشبو یه نمیشه حاال!  اوووووف-

 ! دارم برنامه امشبمون برای من! ؟

 

 . کردم نگاهش زده ذوق

 ؟ امشب خبره چه-

 

 . آمد اتاق از طال جیغ صدای



 . برداشت دفترنقاشیمو طاها!  مامان-

 

 : گفت که طاها صدای و

 . برمیداره هامو مدادرنگی هم خودش-

 

 : گفتم امیر به رو کنان خنده

 پلیسه بابا قضاوت برای ببرید تشریف بفرمایید-

 ! 

 

 : گفت و بوسید را دماغم نوک

 . گردم برمی االن-

 



 : گفتم رفت می داشت درحالیکه

 ! شد سرد غذا بیار رو ها بچه امیر-

 

 : پرسید امیر ناهار میز سر

 ؟ خبر چه مارال از-

 

 می بستریش دکترش ، بعد ی هفته ی شنبه-

.  کنن می عملش شااهلل ان بعدش روز و کنه

 آی که سومه دفعه این.  داشت استرس خیلی

 قلو دو کنه خدا.  نگرانشم خیلی.  کنه می اف وی

 . بیان دنیا به سالمتی به هاش

 



 ان.  بزرگه خدا.  داشت استرس خیلی هم سینا-

 میان کیا امشب.  گذره می سالمتی به شااهلل

 ؟ روشنک پسر تولد مهمونی

 

 بابام مامان و شما ی خانواده.  دیگه هستن همه-

 .  هاش بچه و ساناز و سینا و مارال و

 

 ؟ مامان میاد هم باران-

 

 . میاد هم باران.  جون مامان آره-

 

 ! جون آخ-



 

 لحظه ، ساناز دختر دیدن برای که بود طال

 : گفت طاها. کرد می شماری

 

 ؟ چی باراد-

 

 : گفت امیر

 !؟ خوره می باراد به تو سن!  طاها آقا آخه-

 

 هم با خودمون مردا ما!  گفتن مردی حال بهر-

 ! میایم کنار

 



 به مردانه ژستی با را مشتش و خنده زیر زد امیر

 و فرفری موهای روی دستی و کوبید طاها مشت

 کمی.  رفت اش صدقه قربان و کشید طال طالیی

 : گفت بعد

 

 ! پیشم بود اومده ماهان وکیل امروز-

 

 : گفتم عصبی.  کشیدم خوردن از دست

 چیکار تو مگه آخه!  تو پیش میاد راه به راه چرا-

 ! بکنی براش تونی می

 



 یکسری خبر.  گفتم بهش اینو منم.  نمیدونم-

 برای عفو دنبال و شنیدن رو عمومی های عفو

 . هستن ماهان

 

 !؟ مگه میشه چیزی همچین ؟ عفو-

 

 ی دوره با هایی زندانی برای عفو!  عزیزم نه-

 نه.  هست مالی دالیل به بیشتر و کوتاه زندانی

 دست دارن خودی بی!  قاچاقچی و متجاوز برای

 . زنن می پا و

 

 . کردم نگاهش نگران



 

 راه یک و هزار از اگه چی؟ خورد عفو اگه-

 چی داشت نتیجه یکمیش و هزار و کردن استفاده

 !؟

 

 رفته باال صدایم و بودم گرفته استرس بوضوح

 روی را دستش. بود

 

 نگاهم بخشش اطمینان نگاه با.  گذاشت دستم

 : گفت و زد لبخندی و کرد

 



!  نداره امکان چیزی همچین!  عزیزم باش آروم-

 . ترسونه می رو ها بچه داره پریشونیت

 

 کردم ظاهر حفظ ها بچه جلو و زدم لبخندی بزور

 ماهان به وقت هر. بود پا به آشوبی درونم اما. 

 می فرا را وجودم تمام وحشت کردم می فکر

 ، خوشبختی دادن دست از ترسِ و.  گرفت

!  حاال و. کرد می فرو قلبم در را هایش چنگال

 حاال!  بود امیر یا خودم برای فقط نه هایم نگرانی

 بچه!  بود تر بزرگ خیلی خیلی هایم نگرانی دلیل

 ! هایم

 



 اتاق به و شدم بلند میز سر از بقیه از زودتر

 شاید تا کشیدم دراز قدری.  بردم پناه خواب

 بعد مدتی.  کند فروکش درونم اضطراب و التهاب

 .  پیوست من به امیر

 

 . کنم جمع میزو شم بلند ؟ خوردین ناهار-

 

 بچه برای.  کردم جمع من.  عزیزم بکش دراز-

 تماشای مشغول.  گذاشتم کارتون هم ها

 و بست را در.  نباش هیچی نگران ، کارتونن

 و چرخاند خودش سمت به مرا.  کشید دراز کنارم

 ام پیشانی روی ای بوسه.  داد جای آغوشش در



 و ام گونه روی بعد و چشمم روی بعد و.  کاشت

 !  لبم ی گوشه بعد

 

 ! امیر-

 

 ! دلم جان-

 

 !؟ بیرون بیاد اگه-

 

 و کرد قفل هایم عسلی در را اش زمردین دوگوی

 : گفت

 



 متجاوز و قاچاقچی به نداشته سابقه تاریخ توی-

!  نباش نگران.  عزیزم باش مطمئن.  بخوره عفو

 فقط.  نداره موجهی دلیل هیچ هات نگرانی

 استرس ها بچه به و میریزه بهم خودتو اعصاب

 . میکنه وارد

 

 که اینه هام شب از بعضی کابوس میشه باورت-

 از تا برده رو ها بچه و شده آزاد زندان از ماهان

 !  بگیره انتقام تو و من

 

 لحنی با ، کرد می نوازش را موهایم که حالی در

 : گفت بخش آرام و مطمئن

 



 سرت اون که بالهایی!  عزیزم میشه باورم-

 باعثش اون که هایی ترس و ها استرس و آورده

 زیادی زمان مدت ، سال چند این!  نبود کم شده

!  پاییزم اما!  کردنش فراموش برای نیست

 تا … بکشه طول کردنش فراموش که هرچقدر

 ابد تا!  کنارتم!  پیشتم من … بکشه طول هم ابد

 داری هم تو که میدونم من!  کنم می حمایتت

 ها کابوس این دست از تا کنی می تالشتو تمام

 حاال!  عزیزدلم کنم می کمکت منم.  بشی رها

 می مطرحش نباید اصال.  نکن فکر بهش دیگه

 .  ریختمت می هم به و کردم

 



 و من!  طوالنی سفر یه ؟ سفر بریم میشه!  امیر-

 !  ها بچه و تو

 

 : گفت و پاشید رویم به لبخندی

 می.  میکردم فکر همین به داشتم هم من اتفاقا-

 یه برای تا بگیرم مدت طوالنی مرخصی یه خوام

 نگی دیگه فقط.  بشیم دور اینجا از طوالنی مدت

 تا میریم کی پس ، شده تنگ مامانم واسه دلم

 !  چی روشنک پس وای ای ، ببینم  رو مارال

 

 : کوبیدم اش سینه به مشتی و خندیدم

 



 ! سرهنگ جناب نکن مسخره منو-

 

 : گفت و گذاشت ام سینه روی را سرش

 که خوبه چه!  نادرشاهی خانم چشم روی به-

 چه!  داریم هامونو بچه که خوبه چه!  پاییز هستی

 می حاال!  خوشبختی و آرامش احساس این خوبه

 فک.  بگیرم آروم تا بشنوم قلبتو صدای خوام

 یه ، نیومده در ها بچه داد و جیغ که زمانی تا کنم

 ! داریم زمان ای دقیقه چند

 

 . آوردم باال را صورتش و گرفتم را اش چانه

 



 دارم بهتری فکر ، دقیقه چند این برای من ولی-

! 

 

 و خندید.  رفتم نشانه چشمهایم با را لبهایش و

 :  گفت شوق با

 

 کنم نمی تضمین من البته!  خانونم محشری تو-

 !  کنم صبر شب فردا تا و کنم کنترل خودمو بتونم

 

 عادت به ، دهم انجام کاری اینکه من از قبل و

 و زد خیمه رویم ، اش همیشه داشتنیِ دوست

 لبهای مطمئنِ و وار زنجیر حصار در را لبهایم

 ! ساخت زندانی بخشش اطمینان و مردانه



 

 نهایت بی به!  رسیدم می نهایت بی به او با

!  گرفت آرام میشد او با!  عشق و داشتن دوست

 دست زیبای آرزوهای در کرد پرواز میشد او با

 ! رسید عشق خودِ خودِ به شد می او با!  یافتنی


