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❄❄❄❄  

  و دوم، مرداد، نود و نه ستيشروع رمان:  ب خيتار

  یکارمند سيهم طنز و رئ ی_کمی: عاشقانه_اجتماعژانر

  یقنار هيپرنده،شب کينام  َمستِسْهره

❄❄❄❄❄❄  

  مقدمه

  تو یبايشد انتظار در نگاه ز رنگیچه ب و

  من و

  با تو بودن شدم از بهانه سرشار

  داد ستهيشا یها را پاسخبهانه شدیم کاش

  بود یشگيتو ماندگار و هم بينگاه دل فر کاش

  من  و

  شدمیتو پر توان م یاز تپش قبلم برا هاسال

  با تو بودنم یهاهمه قدر دان تک تک لحظه نيا با

  ماندن در کنارت را نداشته باشم یستگياگر شا یحت

  کنمیکه با تو بودن را هر چند اندک تجربه م بالمیخود م به
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  ها خاطرم از حضور روشن تو پر نور خواهد بودسال و

  معطر انتهایهمچنان جاده از عطر حضور تو تا ب و

  است  یو فراموش ناشدن بايبا تو بودن ز یهالحظه

  ها را با تو تجربه کنملحظه نيباتريتا باز ز خواهمیمن م و

  عشق من دوستت دارم نيترانتهایب

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و تو دستش گرفت...  دستم

  نداشتم، انگار تموم حس هام و اون با حرفهاش گرفته بود یحس

  _ سهره؟ 

  رو اون با حرفهاش کشته بود...  سهره

  نبود یسهره ا گهينظرم د به

   گفت؟يم یچ داشت

  ؟ قرار بود بگه یچ گهيد

  مسِت من؟ _ سهره

  .... قبلنا

  ... یچ یعنيمست سهره دونستميبودم نم کيکوچ یوقت
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  .... هيرانيپرنده به زبون ا هياسم  دميبعدش فهم اما

  و تر کردم و نگاه پر اشکم بند نگاش شد...  لبم

بودن و تنها خدا  ختهير یدر پ یپ یها یدرمان یميو ابروهاش بخاطر ش پلکا

  العالج...  یضيمر نياز من گرفته بود ا یچه جون دونستيم

  کن پدرت و....  دايبرو پ ران،ي_ بعد از من برو ا

  کرده بود؟  غشيرفت و برگشت و من پدر داشتم و اون سالها از من در جونم

  پدر داشتم و سال ها در حسرت داشتنش سوختم و دم نزدم؟  من

   خواستيم دنيهوار کش دلم

تخت که پوست و استخون بود  یرو یجسم آب رفته  و خواستيم دنيعربده کش دلم

  پرحسرت من باشه؟  یادهايفر یرايپذ تونستيم

   کرد؟يهمه سال صبر م نيا ديبا چرا

  پدر دارم؟  گفتياز دستش بدم م خولستميکه م یدرست وقت چرا

  بخواد؟  کجايدلم پدر و مادر رو  ديمن هم شا گفتينم

  نامرد بود مادرم و چقدر نامرد تر پدرم که دنبالم نگشته بود چقدر

  بود هامياوج ناباور فميضع یلب باز کردم و صدا باالخره

 حيو برام توض یخوب بش دي... بایخوب بش ديبرم مامان، تو با يیجا خوامي+ من نم

  ... خوادي. من دلم تو رو منجايا ميکه چرا و چطور اومد یبد
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  زد...  لبخند

دهانش گذاشت و بعد  یو رو ژنيپاره کرد و اون ماسک اکس کهيکه قلبم و ت یلبخند

  دوباره برداشت قياز چند نفس عم

 يیاونجا بعد از من احساس تنها ران،يسهره. برو ا رميدارم م کنمي_ من حس م

  . یکنينم

 ريتصو تونستميکه نم ختيريفرو م یو اشک من طور زديو تکه تکه م حرفهاش

  ... نميشکسته اش و واضح بب

بود و داشت از پا درش  دهيچيمادرم پ یدور نفس ها چکيکه مانند پ یبه سرطان لعنت

  از دست من ساخته نبود یآورد و کار یم

  مامان...  خوامي+ نم

  شدن دوبارشون پاک کردم سيبه خ تياهم یهام و ب گونه

ان. من با دکتر ژوزف حرف آلم ميقراره دو روز بعد بر ،یاريطاقت ب یتوني+ تو م

  زدم، گفته ببرمت.

  گرفتيداشت جونم و م لبخندش

  مستم.سهره ستين یديام گهيباهاش حرف زدم... د شبي_ اون بخاطر تو گفته، من د

  ... رفتيمستهاش ضعف نمسهره یدلم برا گهيد

  مرديو م داديمستهاش جون مسهره یداشت برا دلم

  و پاک کرد سميخ یدراز کرد و با انگشت لرزونش گونه  دست
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  تشنمه.  ؟یاريبرام آب ب شهي_ م

  بلند شدم.  یصندل یآب از رو یتنگ خال دنيکشوندم و با د زيو سمت م مياشک نگاه

از اتاق  یو پاک کردم و بعد از مرتب کردن موهام همراه تنگ خال سميخ یها گونه

  خارج شدم. 

جونم و سمتش کشوند  یب یبود قدم ها مارستانيسالن بزرگ ب یکه گوشه  یآبسردکن

  .دميرو د ايراه لوس انيو م

  ــــــــــــــــــ

  نيو دلنش بايز اريبس یبا آواز یقنار هيشب ی*نام پرنده ا

  

  و دور گردنش انداخت شيپزشک یملتهبم، گوش یچشما دنيد با

  _ مامانت چطوره سهرا؟ 

 دنيخند یبرا یو حال خواستيم هيو گر ديترکيو دلم داشت م دميو باال کش مينيب آب

  نداشتم. چسبوندنیم» ه« یمردم به آخر اسمم به جا شتريکه ب یبه الف

  سر بهش بزن، فک کنم درد داره باز.  هيتو  خواست،ي_ آب م

  برام تکون داد و من سمت آبسردکن قدم برداشتم.  یسر

رموردش حرف زده بود نداشتم و من به که مامان چند ساعت د یبه پدر یحس چيه

  نداشتم.  ازيخانواده ن
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  خانواده داشتم.  من

  من بود.  یخانواده مامان

 یکه تو يیآب سرد کن گرفتم و در انتظار پر شدنش به حباب ها ريش ريتنگ و ز لبه

  چشم دوختم.  شديم ديآبسردکن تول یبزرگ باال یبطر

و مامان دو سال تموم پنهون  گفتياقدام کردن به درمان م ريژوزف در مورد د دکتر

  و...  شيماريکرده بود از من ب

  پنهون کرده بود.  زايچ یليخ مامان

 ختياز اتاق خارج شد، ته قلبم ر مهيکه سراس ايلوس دنيکه پر شد برگشتم و با د تنگ

  انگشتام سر خورد و کنار پاهام شکست.  ونياز م یو تنگ بلور

  و من جرأت حرکت نداشتم....  ومديتند شده سمتم م یداشت با قدم ها ايلوس

  ...شديو نداشتم و دلم داشت از جا کنده م یحرکت چيه قدرت

  و دستم و گرفت ديبه من رس عيسر یليخ ايلوس

  کردیم تميکه تو چشماش بود داشت اذ یترس داشت و اشک نگاهش

  . دميکش رونيش بو آروم دستم و از دست دميو دلواپس خند پربغض

به تنگ خرد شده  یراستم نگاه یشونه  یجمع کردن موهام و انداختنشون رو نيح

  کردم سميلخت خ یو پاها

  + از دستم سر خورد. 
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  و به لبخند مسخره ام عمق دادم دميو باال کش نگاهم

   ؟یو بفرست یريآب از بوفه بگ یبطر هي یتونيمامانم، تو م شيپ رمي+ من م

  دلم و چلوند ختيکه از چشماش ر یشونه اش کج کرد و اشک یو رو سرش

  !زم؟ي_ سهرا، عز

  صدام کنه...  زميعز خواستينم دلم

  و لبم و باز تر کردم دميکنار کش یقدم

  مامانم.  شيرو حل کن من برم پ ناي+ تو ا

بزنه تنها با غم نگام کرد و من قدم هام و سمت اتاق  یحرف اضافه ا نکهيا بدون

  مامان تند کردم. 

و پرستار داشت دستگاه ها  دميسرش د یاتاق که شدم دکتر و پرستار رو باال وارد

  . کرديرو خاموش م

 شيشده بود قلبم آت دهيکه تا سر مامان کش یمحلفه ا دنيجلو رفتم و با د یا گهيد قدم

  نديگرفت و زانوهام لرز

   د؟يکنيم کاريچ دي+ دار

  سمتم برگشت اما پرستار همچنان مشغول کارش بود دکتر

  .گميم تيتسل زم،ي_ عز

  بشنوم...  یزيچ خواستینم دلم
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  ... خواستيمست گفتن مامان و مفقط سهره دلم

صدام  خواستمينداشت، من فقط م یهم اشکال کشتيو م ديخراشياگر قلبم و م یحت

  کنه.

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

  . ميرانيموهات و بپوشون، تو ا زمي_ عز

  . حرف بزنم یفارس خواستیداده بود. اما دلم نم ادميو بلد بودم، مامان  یفارس

 یدرآوردم و رو فميبلندم و از ک یمردانه  راهنيرنگ همرنگ پ یمشک ی پارچه

  موهام انداختم. 

  دم؟کريم یداشتم چه غلط نجايپارچه رو هم بلد نبود و من ا کهيت هي نيبستن ا یحت

 يیو تنها یروز خودآزار نيو من بعد از چند گذشتیروز از رفتن مامان م چهل

در  چي، اما هکه وطنم بود اميب یاش به کشورشده بودم طبق خواسته یباالخره راض

  ...شيجز همون زبون فارس دانستميموردش نم

بستم  . کمربند وميو مهماندار خواست کمربندهامون و ببند ومديداشت فرود م مايواپه

  و تبلتم شدم.  یو گوش یو مشغول جمع کردن هندزفر

   ؟یهست ی_ تو خارج

نگام و سمت خودش کشوند و از خود رم تا تهران و حرف  ميزن کنار دست یصدا

  من هم اوقاتش و تلخ نکرده بود یزده بود و جواب ندادن ها

  . ستميبلد ن ی+ من فارس
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م نشده از حرف زدنم انگار اصال متوجه جمله جانيگفته بودم و اون اما با ه يیايتاليا

  ديپرس یبود که دوباره فارس

  . یمونيمشخصه، مثل مانکنا م افتي_ از ق

  ظر گذروندصورتم چرخوند و قد و باالم و از ن یدر اجزا دارانهيو خر نگاهش

  _ ماشا... چشم حسد کور... 

را بگه، کنار گوشم پچ  یمهم زيکه بخواد چ یآورد و مثل کس نييپا یو کم صداش

  زد

به جات،  اميتو امشب و بمون من درم گهيپسر دارم شاخ شمشاد، به ماه م هي_ من 

  مطب هم داره تو قلب تهرون....  هيداره،  نيدکتره، خونه داره، ماش

از  مونيو من پش گفتيپسر شاخ و شمشادش م یها تيداشت در مورد خصوص اون

  کوتاه پلکهام و کوتاه بستم.  یاون جمله 

  . دونستيخدا م م،يخارج بش مايهواپ نيقرار بود از ا یک

  جوابش و دادم يیايتاليکالفه ام و به نگاهش دوختم و دوباره به ا نگاه

  . ستميبلد ن یفارس د،يگيم یچ شمي+ خانم من متوجه نم

  و چشم غره رفت ديکش يیو بلند باال قيعم نفس

   کردم؟يم زيو زيمن دو ساعت تموم داشتم تو گوشت و یعني_ پس 

  ...یبرد نيتو رسما گوشم و از ب ه؟يچ زيو زيبگم و خواستيم دلم
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نزدم و به زدن لبخند احمقانه  یحرف شميمتوجه نم یگفته بودم فارس نکهيبخاطر ا اما

  لب اکتفا کردم یرو یا

 گهيدوباره از در د شمياز حرفهاش متوجه نم یزياما اون انگار نه انگار که من چ 

  شروع کرد یا

با خوش  ديکه شا خبرميپسر از خدا ب نيا شيبه ر بندميخداااا... منم گفتم تو رو م ی_ ا

  ... یآدمش کن کمي تييبر و رو

 یزن ها«بود  دهياز دوستانش شن یکيکه از  ايبلند بخندم و به قول لوس خواستيم دلم

  »ان یگر لهيح یزنا بيعج یرانيا

 یها یشعور یفرود اومد و من از دست اون زن که داشت از ب مايهواپ باالخره

  کردم.  داينجات پ کرديم نشيو ناله و نفر گفتيپسرش م

 نکيو من به محض خروج از سالن فرودگاه ع ديطول کش یقيهام دقاچمدون گرفتن

  و به چشم زدم و نگاه در اطراف چرخوندم....  ميآفتاب

  بود...  شلوغ

  .کردنيو صدا م نيها بلند مسافر یبپا کرده بودن و راننده تاکس اهويه مردم

بود که به محض قدم گذاشتن تو خاکش احساس غربت کرده  يینجايمن ا نيسرزم

  بودم.

 انيم یو مرد دميچرخ دنشيچمدونم و گرفت و من با سفت تر چسب یدسته  یکس

  زد ینگام لبخند چاپلوسانه ا دنيسال با د
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  . یخوايکه م يیجا رسونمتيمن م ی_ بفرما آبج

  به نگاهش کردم یموهام سر دادم و اخم یو رو ميآفتاب نکيع

  + ول کن چمدانم و.... 

سرش  ینگاهش و چرخوند و صداش و رو زونيآو یام نشد و با لبهاجمله متوجه

  انداخت

  نه؟ افسا ی_ آبج

بود  ستادهيها ا یکه کنار تاکس یا زهيم زهينگاهش و دنبال کردم و به دختر ر رد

که تو دستش بود و دور  یمرد دستمال قرمز رنگ یصدا دنيکه به محض شن دميرس

  و سمت ما اومد ديچيمچش پ

  _ جونم دادا؟! 

  گفت کرديم زميکه داشت آنال یچمدونم و رها کرد و رو به دختر یدسته  مرد

  . کار خودته... گهيم یچ فهمميمن نم ه،يخارج _

  ديو دور شد و نگاه من سمت دختر چرخ گفت

  خواهر؟  یاز کجا اومد ــ

 بهيغر خواستميجوابش و داده بودم. انگار م يیايتاليبود و من اما باز ا دهيپرس یسيانگل

  کنم یبا صحبت کردنم حال اريشهر و د نيبودنم و به ا

  برم هتل.  خواميهستم، م يیايتالي+ ا
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  و تکون داد و اونم دست و پا شکسته به زبان من جواب داد سرش

  . رسونمتيم اياونجاس، ب ني_ ماش

  تکون دادم یسر

  برات چمدونت و.  ارمي_ بده من م

 يیاز چمدون ها رو به دستش دادم و تا جا یکي یبهش زدم و با تشکر آروم یلبخند

 نيز گذاشتن چمدون ها تو صندوق عقب ماشکه اشاره کرده بود همراهش شدم. بعد ا

  داد و لب زد یفيزرد رنگ، به سرش تکان خف

  خوشگله.  مي_ بپر بر

 یصندل یکرده بود و من رو حيشو تصح نياش و با گفتن سوار ماش یفارس ی جمله

  شاگرد کنارش نشستم. 

  دميبه ساعت بسته شده دور مچم انداختم و از راننده پرس یکوتاه نگاه

  ساعت چنده؟  د،ي+ ببخش

  سمتم انداخت ینگاه مين

  _ هشت و ربع. 

  آوردم.  رونيب فميو از داخل ک ميکردم و گوش ميکه گفته بود تنظ یو با ساعت ساعتم

و  گرفتميکه مامان گفته بود تماس م یشدن تو هتل با شماره ا ريبه محض جاگ ديبا

  . خواستمياز اون کمک م
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  _ کجا برم خواهر؟ 

  فعال کردم و در جواب اون کوتاه گفتم ريرو غ یگوش یمايهواپ حالت

  . ی+ هتل هان

  آرومش نگاهم و سمت خود کشوند یخنده  یصدا

 شيپنج ش ايستاره، دو ستاره،  هيببرمت، بدون ستاره،  یچطور هتل نهي_ منظورم ا

  ستاره؟ 

 یجواب گذاشتم و گوش یو کارول داشتم که همه رو ب مزيو ج اياز لوس اميچند تا پ 

  فرو کردم فميرو دوباره تو ک

  باشه.  یهتل راحت خوامي+ م

  شد.  شيتکون داد و مشغول رانندگ یسر

   نجا؟يا ی_ کس و کار ندار

  درشت بودن. یليبود اما چشماش خ یا زهيم زهيکردم، دختر ر نگاهش

برقرار کنم اما  یکيبا مردم ارتباط نزد تونستميزود م یلينبودم و خ یجوش ريد آدم

   دميترسيم بهيغر اريد نيمن از ا

  ... نجاني+ خانواده ام ا

  باال انداخت يیابرو

  که.  یشيورشکست م یهفته تو هتل بمون هياونا؟  شيپ یري_ پس چرا نم
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متوجهش بشم... انگار تازه داشت  تونستميدر هم شکسته بودن، اما من م کلماتش

  .گرفتيم ادي يیايتاليا

شد  ادهيشدم. دختر جوان هم پ ادهيرو پرداخت کردم و پ هيکه توقف کرد کرا نيماش

  ديکش رونيو چمدونام رو از صندوق عقب ب

  !!!! یفقط آبج ــ

که بهش داده بودم رو سمتم گرفت و دوباره با همان زبان  یکردم و اون پول نگاش

  ش گفتدست و پا شکسته

  . ادهيز یليخ ني... انجاينده ا یپوال به کس ني+ از ا

  با اون چشمان درشتش زد يیبايو از دستش گرفتم و اون چشمک ز پول

  ات هم مهمون من.  هي_ کرا

  را دوباره سمتش گرفتم پول

  خوام مهمونتون باشم.  ینم ی+ ول

جمله ام خنده داشت. اون خواسته بود مهمونم  یکجا دونستميو من نم ديجمله ام خند به

  . خواستميکنه و من نم

  گفت یکه تموم شد به فارس شخنده

  . وليا ،یهست ی_ دختر باحال

  داد رييتغ يیايتاليدوباره زبونش و به ا و
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  . شهينم نميدهم ا کيمن  ی هيکرا اده،يز یليخ ني_ ا

م گرفتم و سبابه یانيدو انگشت م نيو سمتم گرفت که ب ديکش رونيب بشياز ج یکارت

  بودياش کردم، کارت دندان پزشکدرج شده یبه محتوا یو نگاه

  دستانش را پشت سرش برد 

 وروهاتيدالر و  نيو ا یصراف یبر یمنه، اگه تونست یپشتش شماره  ی_ شماره 

  . رميگيپولم و ازت م اميبهم زنگ بزن م یما کن به لایر ليو تبد

بگه که من متوجه بشم و من  یبود تا اون چند جمله رو به زبان دهيطول کش یقيدقا

  . دونمينم یاز فارس یزيچ نکهيکردنم در مورد ا یشده بودم از نقش باز مونيپش

  ديرسيبه نظر م یخوب دختر

نوشته شده  یکه پشتش با اعداد فارس یبه شماره ا یرو برگردوندم و نگاه کارت

  تکون دادم یبود انداختم و سر

  .یهان رميگي+ باهات تماس م

که لباس فرم  یدر جواب خوش آمد دختر جوون یو لبخند ستادميهتل ا رشيپز مقابل

  تنش بود، زدم. 

  .خواستمياتاق م کي+ ممنون، 

  ـــــــــــــــ

هتل که چمدونام رو تا اتاق آورده بود تشکر کردم و در  شخدمتيحرکت سر از پ با

  اتاق و بستم. 
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  بودم.  خسته

در موردشون  یزياسم چ کيکه جز  یااز چهل روز فکر کردن به خانواده  خسته

  . دونستمينم

بار تذکر  نيموهام انداخته بودم و بخاطر سرخوردنش چند یکه رو یدراز ی پارچه

  تخت پرت کردم. یموهام برداشتم و رو یبودم رو از رو دهيشن

 چياونقدر کسلم کرده بود که نتونم ه مايتمرکز و هواپ یبرا خواستيدوش م هيدلم  

  داشته باشم.  یتمرکز

  . دادميم ايو به لوس دنميخبر رس ديو با دميکش رونيب فميرو از ک یگوش

  ضبط صدا فشردم کونيآ یشدم و انگشتم رو رو نستاگراميا یبرنامه  وارد

چون  رم،يدوش بگ رميهتل و دارم م دمياآلن رس نيمن هم ،یلوس ري+ صبح بخ

و بده،  دنميو کارول هم خبر رس مزيتماس نگرفتم. به ج یاآلن خواب دونستميم

  .یبا زم،يعز بوسمتيم

  رو هم کنار شال پرتاب کردم و مشغول باز کردن دکمه هام شدم. تلفن

 رانيکه بانوان ا یبه لباس یاديرنگم شباهت ز یمشک یمردانه  زيبزرگ سا راهنيپ 

  نداشتم.  یرو مشکل نيداشت و از ا دنديپوشيم

  کردميم ديخر یشتريو لباس ب فتمريم ديمرکز خر هيبه  ديبا اما

  که من بزرگ شده بودم تفاوت داشت يیبا جا یليخ نجايا
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تو  ديکه با یبا اون حجم از لباس شدميزاپدارم رو هم َکندَم و داشتم خفه م نيج شلوار

  . کردميکشور تنم م نيا

. اهرم آب رو که فشردم آب با فشار با سرم ستادميدوش ا ريحمام شدم و ز وارد

  برخورد کرد و من پلک هام و بستم. 

سر داده  مارستانيکه اون روز تو ب يیها ونياز همون ش خواست،يکردن م هيگر دلم

  نبود...  فميکس حر چيبودم و ه

  براش تنگ شده بود.  دلم

  بود کاش

تر  بهيغر یو دنبال خانواده  اميب بهيکشور غر نيمن مجبور نبودم به ا گهيد اونوقت

  باشم. 

 یشون قاطداغ از گوشه یکه باالخره قطره ا یبسته ام سوخت، اونقدر یچشما پشت

  .سوختيسرد شد و دلم هم داشت مثل چشمام م یقطره آب ها

کرده بودم و حاال طبق  یجز مادرم ندارم زندگ یخانواده ا نکهيبا ا یمن عمر 

  کردن خانواده... دايپ یغربت شده بودم برا یآخر همون مادر، راه یخواسته 

در  یزيچ یميقد یشماره  کيو  ديسع یرانيکه جز اسم مردانه و ا یا خانواده

  . دونستميموردش نم

  اسم پدرم بود. اسم،
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مامان از وجودم خبر نداشت و موقع جداشدنشون از  یکه طبق گفته  یاسم پدر 

  وجود من خبر نداشتند. 

  از بستن حوله، دور تن و سرم، از حموم خارج شدم... بعد

  . کردميامروز شروع م نيکارم رو از هم ديبا 

  و مشغول خشک کردن موهام شدم.  ستادمياتاق ا یقد ی نهيآ مقابل

  بود...  ريدرگ فکرم

 دونستميو نم رفتميم شيپ دياما... تا کجا با دونستم،يرو م کردميشروع م ديکجا با از

  ذهنم رو مشغول کرده بود.  نيو هم

که چه  یفکر چيکه به در اتاق خورد نگاهم و سمت در کشوند و بدون ه يیها تقه

  دور تنم رو محکم تر کردم و در را باز کردم.  یپشتش باشه حوله  تونهيم یکس

  باال آورده بود.  نيچمدونام و تا ا شيساعت پ ميبود که حدود ن یمرد جوون همون

به سمت راست چرخوند  یممکن گشاد شد و بعد سرش و طور یتا جا نگاهش دنميد با

  .دميگردنش و شن یمهره ها یکه صدا

  بود.  یلب نجوا کرد که به نظرم عرب ريز یکوتاه ی جمله

  شده؟  یزي+ چ

 هيفنجون و بشقاب و  هيکه داخلش  یرنگ یمشک ینيمتوجه سوالم نشد که س انگار

  گفت یسيدمنوش ساز بود رو سمتم گرفت و با تته پته به انگل

  هتل باعث افتخار ماست.  نيحضورتون تو ا د،يي_ بفرما
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 یسيبه انگل یلرزونش تشکر یدستا نياز ب ینيدراز کردم و بعد از گرفتن س دست

  کردم.

و  دينگاه دزد عيسر یليسمتم انداخت و دوباره خ یدزدک یچشم نگاه یاز گوشه  

  واضح تر گفت.  نباريقبلش رو ا یجمله 

  استغفرهللا.  ــ

 زيم یرو رو ینيکامل وارد اتاق شدم و در و بستم. س بشيبه حاالت عج تياهم یب

  قرار گرفتم تا موهام و شونه کنم. نهيگذاشتم و دوباره مقابل آ

***  

ابلم مق یبه ساختمون چهار طبقه  یموهام سر دادم و نگاه یو رو ميآفتاب نکيع

اپراتور  یکه مامان داده بود تماس گرفته بودم اما صدا یانداختم. با همون شماره ا

  رو کور کرده بود. دهاميدر شبکه وجود نداره تمام ام گفتيکه م

کنکاش شماره، گفته بود  یهتل نشون داده بودم و اوپ با کم رشيشماره رو به پذ 

گفته بود  یکه راننده تاکس يیخرج کردن از همون پول ها یو من با کم هيميشماره قد

کنه و اون در  دايآن شماره رو پ ديجد یندم از اون خواسته بودم شماره  یبه کس

  کرده بود.  دايساعت پ ميعرض ن

  بودم که در تماسم با آن شماره آدرسش داده شده بود.  یحاال من مقابل ساختمون و

سخت بود و داشت  خورديبار سر م هيموهام هر چند لحظه  یکه رو یبا شال کارم

  .کرديکالفه ام م
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دوم و که فشرد  یطبقه  یخوش پوش وارد آسانسور ساختمون شدم، شاس یهمراه زن 

  دوختم.  نهيآسوده نگاه به آ یاليبا خ

نگاه  خواستيکرده بود که دلم نم باميبودنش اما اونقدر ز ميبر خالف کم و مال شميآرا

  . کرديم نياعتماد به نفس باالم رو تحس شهيهم یو لوس رميخودم بگ یاز چهره 

که  یآسانسور که باز شد قبل از اون دختر خارج شدم و با نگاه دنبال مکان در

  گشتم.  خواستميم

  که من قرارداشتم. يیکه کنارش اسم جا یکه همراهم بود سمت همون در یدختر

لب  ريز یآروم ديو من ببخش کرديدر و باز م ديبا کل سمتش برداشتم، داشت یقدم 

  نجوا کردم

  دميپرس یميسمتم برگشت و من با لبخند مال متعجب

  وقت مالقات داشتم.  امهري+ با جناب آر

جمله ام  نينه، بنابر ايمتوجه جمله ام شده است  دونستميبود که نم یاش طور چهره

  پاهاش جابجا شد یگفتم و اون رو یسيبه زبان انگل گريرو بار د

   ن؟يهست ري_ شما خانم دم

  لبخندم عمق دادم  به

  . ري+ بله، عصرتون بخ

داخل دفتر  ینگاه کل کيتا من وارد بشم و من بعد از  ديو باز کرد و کنار کش در

  وارد شدم.
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  اتاق بود قدم برداشت یکه گوشه  یزيدر دفتر رو باز گذاشت و سمت م  

حرف  امهريآر یمن با آقا ديصبح که تماس گرفت ر،يخانم دم نيومدخوش ا یلي_ خ

  . نجايا انيسر ب هيزدم و قرار شد عصر هم 

  نشست و نگام کرد زشيم پشت

  .انياما امروز ارن بخاطر شما م کننيعصرها دفتر و باز نم امهريآر ی_ آقا

  . کرديروان صحبت م اريرا بس یسيانگل د،يبه نگاهم پاش یلبخند 

  . ارنديم فيشما اآلن تشر دينيبنش دييبفرما_ 

  شده بود نشستم.  دهيچ واريکه کنار د يیها یاز صندل یکي یکردم و رو یآرام تشکر

   ن؟يهست ی_ ترک

  کردم.  نگاش

ترکم و انگار اون هم  زديم اديبود فر ميمادر یکه متعلق به خانواده  ميخانوادگ نام

  بود دهيو شن اديفر نيا

  بزرگ شدم.  ايتاليا + بله، اما در

  نزد و من نگام رو در اطراف چرخوندم.  یحرف گهيتکون داد و د یسر

  .کردنيبودند که ناخودآگاه حس آرامش به ادم القا م نيرنگها اونقدر دلنش بيترک

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یبه زبان فارس یبراش بلند شد و خوش آمد یجوون وارد دفتر شد و منش یمرد

  گفت.

  . ديخوش اومد امهريآر یسالم آقا ــ

  دوباره لب باز کرد یو منش ديسمتم چرخ امهريو نگاه آر ستادميهم ا من

  اومدن. شهيم یساعت مي_ مهمونتون هم ن

  لب نشاندم و دستم و سمتش دراز کردم یرو یکه سمتم قدم برداشت لبخند امهريآر

  .ريروزبخ+ 

  دستش فشرد نيب ريتأخ یبه دستم انداخت و بعداز کم یلبخند اول نگاه با

  .کنميتو اتاق خواهش م دييبفرما د،يخانم،خوش اومد ري_ روز شما هم بخ

ورودم به  نيح د،يکج کردم و همراهش شدم. در و برام باز کرد و کنار کش یسر

  .دميه کنند، شنقهوه آماد گفتيم یآرامش رو که به فارس یاتاق صدا

در  دنميکه با د یگرفت، عالمت سوال یجا زشيمبل نشستم و اون هم پشت م یرو

  .نميتو نگاش بب تونستميسرش شکل گرفته بود رو م

  هستم، سهره. ري+ من دختر سودا دم

  بخاطر اسمم بود. ادينگاش نشست به احتمال ز انيم کهويکه  یتعجب

  . کردنيتعجب م دنيشنيکه اون و م يیبود اما تمام انسانها یرانيا اسمم
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مردمک هاش رو  توانستينو نگاهش زل زدم اون اما نم ميو تر کرد و من مستق لبش

  درست تو نگاهم قفل کنه.

  ديرسيهم نم هينگاش به چشمام به سه ثان 

  و. ديکه نام برد یشخص شناسميمن نم یخانم سهره، ول ديخوش اومد یلي_ خ

  . شديم هودهيب بيشهر غر نياومدنم به ا ديزدم، نبا یکوتاه لبخند

  کردميم داينام و پ دياون مرد سع ديبا من

  ... یاز شما نبردن، ول ی+ مادرم اسم

کرده بود  شيدايهتل پ رشيپذ یهم همان شماره ا یکيکه مامان داده بود و  یا شماره

  سمتش هل دادم و اضافه کردم زيم یرو رو

شماره  نيتهران، اما امروز متوجه شدم چون ا اميشماره به من دادن و گفتم ب هي+ 

کردم که نشون  دايپ قيتحق یو با کم یبعد یو شماره  ستين یدر دستر گهيد هيميقد

محل کار چه  ايدفتر  نجايبپرسم قبل از شما ا تونميمکانه. م نيهم یشماره  نيا دهيم

  بود؟  یکس

  دسر تکان دا یقيبه شماره ها انداخت و با نفس عم ینگاه

  _ پدرم. 

  به چشمانم انداخت و اضافه کرد یکوتاه نگاه

  بود.  شونيقبل از من محل کار ا نجايبودن و ا لي_ پدر من هم وک

  نشستم یصندل یلبه  جانيه با
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   نم؟يپدرتون و بب تونمي+ م

 جانيبود اما من همچنان با ه یکننده ا ديهم حرکت ناام یرو شيشدن لبها فشرده

  کردميمنتظر نگاش م

  . ستنين اتيح ديدر ق شهيم یپدرم متأسفانه چندسال _

بود...  نيرزميز کي يیروشنا یدرست مانند کور شدن تنها روزنه  دميشدن ام کور

را فروخته و به  ميها يیو من تمام اموال و دارا شدميم ديناام بيغر اريد هيداشتم تو 

  دست از پا دراز تر برگردم.  تونستمياومده بودم. نم نجايا

سمت  زونيآو یبلند شدم و با شانه ها یصندل یاز رو یوقت گرفتيم مهيگر داشت

  در قدم برداشتم

  _ خانم سهره؟ 

  بود ستادهيبرگشتم و اونم ا سمتش

   ن؟يهست یزي_ دنبال چ

  دميشونه هام سر خورده بود رو باال کش یکه دوباره رو یشال

  + دنبال پدرم. 

  کرد یکوتاه ی تکخنده

  من تونستم کمکتون کنم.  ديشا ه؟ي_ خب اسمشون چ

 یکور شده دوباره روشن بشه و من قدم یدومش باعث شده بود اوپ سو ی جمله

  سمتش برداشتم
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  . دياسمشه، سع دونميکه ازش م یزي+ تنها چ

  و انگار حرفهام متعجب کننده بود ديباال پر ابروهاش

 دياز پدرتون داشت یپدرم و هنوز دارم، اگه مشخصات کامل یميقد ی_ من پرونده ها

  . ميکن داشونيپ ميتونستيراحت تر م

چقدر محتاج کمک  تيموقع نيکمکم کنه و من تو ا خواستيزدم، انگار م یلبخند

  بودم. 

  اش دوختم رهيت ینشستم و نگاه به چشما یصندل یدوباره رو جانيه با

  . ميکن داشيپ ینطوريا ميتونيآره ما م د،ي+ چرا به فکر خودم نرس

  قفل کرد زيم ینشست و دستاش و رو اونم

  شخص اصال موکل پدرم نباشه.  نيکنم چون ممکنه ا دوارتونيام تونمي_ نم

  نشدم ديناام

  مادرم بودن.  ليپدرتون وک ديشا م،يگردي+ دنبال اسم مادرم هم م

  کش اومدن.  شتريمن ب یو تکون داد و لبها سرش

  . شدميم کيکه مادرم خواسته بود نزد یزيبه چ داشتم

 گهينداشت که هنوز قدم از قدم برنداشته بودم اما من به خودم قول دادم که د یتياهم

  نشم.  ديناام
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پدر شما  ليوسا قيدوست پدرتون بوده، من مطمئنم که از طر ديشا ديسع یحت اي+ 

  . رسميمن به پدرم م

  لبخند دوباره سر تکون داد و انگار ذوق من انم به شوق آورده بود. با

  ... کردميم دايپدرم و پ ديبه هم چسبوندم و با نهيدستام و مقابل س کف

  حاللش کنه...  خواستميمامان، از اون م یو طبق خواسته  کردميم شيدايپ ديبا

  کنم...  شيدايخواسته بود پ مامان

  ش بود. خواسته نيآخر نيا

  شماره تون و داشته باشم تا بتونم باهاتون در تماس باشم؟  تونميکارت منه، منم م ني_ ا

 راهيبغل پ بيبرداشتم و بدون نگاه کردن به محتواش داخل ج زيم یرا از رو کارت

  مردانه ام فرو کردم

 یرانيا مکارتيس ی هياما به محض ته است،يتالي+ من شماره ام متعلق به کشور ا

  ... ی. ولرميگيباهاتون تماس م

توجه به  یو برداشتم و ب دشيخودکار و سررس زيخم شدن سمت م یو با کم ستادميا

  شدم نستاگرامميتعجبش مشغول نوشتن اکانت ا

  . ديباهام در ارتباط باش ینطوريا ديتونيم نستاگرامه،ياکانت من تو ا نيا ی+ ول

 یکه انگار به تک تک سلول ها یجانيرو سمتش هل دادم و با ه ديو سررس خودکار

  ستادميکرده بودن صاف ا قيتنم تزر

  .1245 یاتاق شماره  د،يريبا هتل *** تماس بگ ديتوني+ اگه بازم جواب ندادم م
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  برداشتم.  یصندل یو از رو فميخنده سر تکون داد و من ک با

  اما منتظر خبرتون هستم.  رم،يم گهي+ پس من د

  ستاديا اونم

  خانم سهره.  دارتوني_ خوشحال شدم از د

  مکث دستم و فشرد یسمتش دراز کردم و اون دوباره با کم دست

  + ازتون واقعاً ممنونم. 

از  »رميگيباهاتون تماس م«بغلم بردم و با گفتن ريرو ز فميو رها کرد و من ک دستم

  دفتر خارج شدم.

  ــــــــــــــــ

تماس گرفتم و در مورد  ايبه هتل برگشتم با لوس یخوشحال بودم که وقت یاونقدر

  اتفاقات با اون حرف زدم. 

صبح  کيکه نزد دميچيبا پدرم برنامه م يیارويرو یداشتم و برا جانيشب ه تمام

  شدم ده صبح بود.  داريب یخوابم برد و وقت

و مدارکم  فيو بعد از برداشتن ک دميشلوار جذب پوش کيهمراه  یبلند و گشاد کيتون

  از اتاق خارج شدم. 

خودم  یبرا مکارتيس هيلباس،  ديبرم و بعد از خد ديمرکز خر هيداشتم اول به  قصد

  . رميبگ

  هم اونجا بود. یاتاقک آسانسور که شدم مرد جوون وارد
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رو  ميآفتاب نکيع ميدست فيکنار در انداختم و از داخل ک کيکوچ شگريبه نما ینگاه

چشمام بذارم آسانسور تکون  یرو خواستميکه م یاما درست وقت دم،يکش رونيب

  چسبوندم شيا نهيآ ی وارهيخورد من دستم رو به د یديشد

  من...  ی+ اوه خدا

  بودم...  دهيترس

بودم اما انگار آسانسور درست وسط طبقه دهم  دهيآسانسور سقوط کنه ترس نکهيا از

  کرده بود...  ريگ ازدهميو 

  دميو جمع و جور کردم و مشتم و به در کوب خودم

   ست؟ين یکمک... کس +

   دميبود چرخ لشيبا موبا یمشغول باز یترس چيکه بدون ه یمرد سمت

  . ميافتاد ريگ نجايا نکهي+ مثل ا

و با  امبهيکشور غر هيمن تو  نکهيکه به جمله ام نشون نداد با فکر ا یالعمل عکس

 یدست و پا شکسته ا یو با فارس دميبه صورتم کش یدست زنميحرف م بهيغر یزبان

  گفتم

  ... ميافتاد ريگ نجاي+ آقا ا

رو متوجه  مييايتاليا یو نگام کرد، درست حدس زده بودم.... جمله  ديباال کش نگاه

  نشده بود.

  نجوا کرد یخشدار یفرو کرد و با صدا نشيشلوار ج بيرو تو ج یگوش
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  . شهيخانم، اآلن درست م دي_ نترس

به زبان  نباريا نيهم یآروم اونم نتونسته بود از شدت ترسم کم کنه و برا ی جمله

  دميانگليسي توپ

   م؟يينجايما ا دونهينم یکس ی+ چطور قراره درست بشه وقت

  گفتم ینگاش کردم و مظلومانه به فارس یوقت گرفتيام م هيگر داشت

  . ميريميهر دوتامون م کنهي+ اآلن سقوط م

  و خوش آهنگ بود، حرص درآور بود...  بايکه ز نيز اا شتريخنده اش ب یصدا

  شديخوب متوجه م یليرو خ یسيانگل انگار

  ... لهجه تون وحشتناکه. نيحرف نزن ی_ به نظرم اصالً فارس

  ... ومدياشکم درم داشت

  بود...  وونهيافتاده بودم که انگار د ريآسانسور گ هيتو  یمرد با

و  دمياراده خودم و سمت مرد کش یکه آسانسور خورد ب یا گهيد ديتکان شد با

  افتاده بودم.  ريآدم بود و من با اون گ ديرسيبه نظر م وانهيهرچقدر هم که د

   ن؟يکن یکار نيخواي+ نم

من به خودش که کنار  دنيبود از چسب ومدهيباال انداخت و انگار خوشش ن یا شانه

  ديکش

  کنم؟  کاريچ نيخواي_ م
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  ... اورديلجم را درم داشت

  نبود. نگام و به سقف آسانسور دادم و در جوابش گفتم یوقت لجباز اما

  .شهيسقف آسانسورها باز م لماي+ تو ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ؟یستي_ تور

بخوام جوابش رو بدم در آسانسور باز شد و نگاه هر دومون سمت در  نکهياز ا قبل

  شد. دهيکش

چشماشون گرد شد، قبل از  دنمونيزن مقابل در بودند که به محض د هيمرد و  دو

 یکنم از طرف اون مرد پس زده شدم، طور یخوشحال مونيخالص یمن برا نکهيا

  . ديکش رياتاقک برخورد کردم و شونه ام بخاطر آن برخورد ت یا نهيآ ی وارهيکه با د

  ! س؟ي_ رئ

  نشست، چرا هلم داده بود؟ ميابروها نيب یدختر به خودم آمدم و اخم یصدا با

 یو قبل از باز شدن در درک کرده بود و پسم نزده بود حرف تميموقع نکهياما بخاطر ا 

 کردنيکه داشتن با تعجب نگام م یبه اون و دختر و دو مرد جوون تياهم ینزدم و ب

  از اتاقک خارج شدم.

  نبود. یکردم و با وجود مدارکم کار سخت هيته مکارتياز هر کار س قبل

  که شماره اش و داده بود تماس گرفتم. یعابربانک پول گرفتم و با راننده ا از

  .اديخوب رو بده و خودش هم به اونجا ب ديمرکز خر هيخواستم اسم و آدرس  ازش
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  گرفتم. یتاکس هيقانعش کردم و خودم  یکارش و بهانه کرد اما با چرب زبون 

دانلود کرده بودم  شبيکه د یشنيکيو مجبور شدم از اپل شديمتوجه حرفهام نم انندهر

  برام سخت بود.  یاستفاده کنم. حرف زدن به زبان فارس

  بودنم.  یرانيا رفتنيبود پذ سخت

اش  هيلب نجوا کردم و بعد از پرداخت کرا ريز یکه توقف کرد تشکر آروم راننده

  شدم.  ادهيپ نياز ماش

 یآفتاب نکيع کي ديشده بود و خر کينور آفتاب بار ميبخاطر تابش مستق چشمانم

  بود...  یواجب تر از همه چ

زودرس دور چشما  یريداشتم و تابش آفتاب مسبب پ یبه چروک یخاص وسواس

  . شديم

نقش آدرسش رو داده بود شدم و نگاه  زيکه اون دخترک ر یپاساژ بزرگ وارد

  چرخوندم.

  بود.  یفروش نکيع یکه به چشمم خورد مغازه  یمغازه ا نياز شانس خوبم اول 

  رسوندم کيکوچ یآروم خودم و به اون مغازه  يیبا لبخند و قدم ها 

  . ري+ روزبخ

  داد یسيفروشنده نگام کرد و خوشبختانه جوابم و به انگل مرد

  . دي_ سالم خانم، خوش اومد

  قرار گرفتم.  نيتريزدم و مقابل و یلبخند
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نکردم دوباره نگاه به  شيدايپ یگشتم و وقت ميبا برند قبل نکينگاه دنبال طرح ع با

  فروشنده دوختم

  . یهستم. سبک چشم گربه ا ی+ دنبال برند کاوال

  تکون داد یسر

 یليطرح خ ني. مطمئنن انيتو انتخاب برند و سبک دار یخوب اريبس ی قهي_ شما سل

  . اديبه چهره تون م

که خواسته بودم  یتشکر کردم و اون برند فشيلبخندم عمق دادم و به خاطر تعر به

  آورد رونيکه پشت سرش بود ب ینيتريرو از داخل و

  برند، برنِد...  ني_ ا

  که فروشنده کرد باعث شد من ادامه بدم یکوتاه مکث

  .ايتاليمعروف ا راثيم ی+ روبرتو کاوال

ها  نکيع گريد نين طرح مورد نظرم رو از بباال انداخت و م يیفروشنده ابرو مرد

  جدا کردم

   د؟يهست ستي_ شما تور

ابروهام  نيب ینفر اول اخم کوتاه یادآوريو  ديپرسيسؤال و امروز دو نفر م نيا

  نشوند

  هستم. يیايتالي+ بله، ا

  تکون داد یسر نکيع یپاکت بند نيح
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  بانو...  رانيبه ا ديخوش اومد یلي_ خ

  گذاشتم...  شخوانيپ یرو رو یکردم و کارت بانک یآروم تشکر

  به کارتم انداخت  یکوتاه نگاه

  بانو... دي_ مهمون ما باش

  ممنونم. یلي+ خ

  و پاکت و کارت و با احترام سمتم گرفت ديکش کارت

  ....ديخوش اومد یليخ یلي_ بازم خ

 فميتشکر کردم و از مغازه خارج شدم اما با زنگخور تلفن همراهم،از داخل ک دوباره

  مچم هل دادم یرو رو نکيو بند پاکت ع دميکش رونيب

  + بله؟

  ؟يی_ سالم دختر کجا

کنار در  دنشينگاهم رو در اطراف چرخوند و با د یراننده تاکس یآشنا یصدا

  پاساژ سمتش قدم برداشتم یورود

  راستت. نجا،سمتي+ ا

  برگردوندم.  فميرو داخل ک یتماس و قطع کردم و گوش ديکه سمتم چرخ دخترک

  !!! ايدار ی... تو هم عجب لجستيبه برگردوندن پول ن یازي_ بهت که گفتم ن
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فرستاد و  رونيجمع شده اش ب یلبا نياز ب یشونه ام خم کردم که سوت یو رو سرم

  گفت یبه فارس

  ... گري... بخورمت جاديهم م یچه عشوه ا ني_ تو رو خدا بب

  کرد کيو اون چشم بار دميو خند ستميمقابل خنده ام با نتونستم

   ؟یو مردم اوسکول خودت کرد یفهميم ی_ فارس

  گرفتن دستش سمتش دراز کردم یرو برا دستم

   ؟یدوست من باش شهيندارم، م نجايا یدوست چي+ من ه

  زد یشخنديبه دستم انداخت و ن ینگاه

  . شميباهات دوست م یبگ یبه فارس_ اگه 

  صاف کردم يیخنده ام گرفت و من صدا دوباره

  ... یتو دوستم بش خوامي+ م

 ديبه شونه ام کوب یمن مشت یبه دست دراز شده  تياهم یو ب ديبه جمله ام خند بلند

  که دردم گرفت

   ؟ی... چند تا زبون بلدیدار یخدا عجب لهجه ا ی_ وا

  زدم یو فشرد و من لبخند دستم

   ست؟يگفتن اسمشون ن زننيکه دوستا به هم م یجمله ا ني+ به نظرت اول

  ديخند دوباره
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  باهات... حرفميم یحرف بزن، لهجه ات داغونه... من فارس یسي_ بابا همون انگل

  اش گذاشت نهيس یتکون دادم و اون دست رو یسر

  م... _ چاکر شوما افسانه

  دميموهام سر خورده بود رو باال کش یکه رو یشال

  + منم سهره...

  اش داد ینيبه ب ینيچ

   ؟یچ ی_ چ

  و تر کردم و من عادت داشتم اسمم رو دوبار ادا کنم... لبم

 نيوقت کنجکاو ا چيبدم و ه حيو مفهومش توض یهم به ناچار در مورد معن یگاه 

 یاسم من و فارس کنهيم یزندگ ايتاليخودش ترکه و در ا ینشدم که چرا مامان وقت

  گذاشته. 

  ... یجور قنار هيفنچ،....  یعني+ ِسهره، 

  ديو لبهاش و باال کش ابروها

  ... یدار ی_ عجب اسم سخت

  تکون دادم و با اون موافق بودم... یسر

  دمشيرو گرفتم و همراه خودم کش بازوش

   رم؟يچند تا شال بگ یکني+ کمکم م
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  دارم جون خودت...  ینه... من کار و زندگ یدخترا طولش بد ی_ اگه مثل بعض

  ميستاديا یبرق یپله ها یو با هم رو دميخند

   ؟یگي+ از خودت نم

  _ تو سوال بپرس بگم. 

  دميکش یقيعم نفس

  + چند سالته؟ 

  و هفت، تو؟  ستي_ ب

  زدم یلبخند

  + نوزده. 

  دو ابروهاش رو باال فرستاد هر

  جانم...  ی_ ا

 یفروش یشال و روسر یمغازه  دنيدوم چرخوندم و به محض د یو تو طبقه  نگاهم

  دميافسانه رو هم همراه خودم به اون سمت کش

   ران؟يا یاومد ی_ واسه چ

  کردن پدرم. دايپ ی+ برا

  کرد ستادنيو من و هم دعوت به ا ستاديا

  _ مگه بابات گم شده؟ 
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  کردم تيزده بود رو تا پشت گوشم هدا رونيکه از شال ب موهام

  . ميشناسيرو نم گهيمن و اون اصال همد ینه، ول +

  شونه کج کردم یدوباره سوال بپرسه که با لبخند سرم و رو خواست

  .زنمي_ بعداً در موردش باهات حرف م

 شيانجام دادم و اون من و با تاکس شهيتر از هم عيسر یليرو بخاطر افسانه خ دهاميخر

  هم نگرفت.  هيکرا یحت ميبا هم دوست شده بود نکهيبه هتل رسوند و بخاطر ا

  کرده بودم...  دايپ یبزرگ دوست یو شهر بهيکشور غر هيتو  نکهيبودم از ا خوشحال

  بود.  یهام متفاوت بود اما دوست خوب اريچند فرسنگ ها با من و مع هر

 يیرا کامل کنند و به نظرم افسانه از همان دوستها گريهمد ديدوستها با گفتيم ايلوس

  . کرديمتفاوت بودنش با من، من و کامل م یبود که جدا

که صبح باهاش تو  یبه ساختمان هتل همزمان شد با خروج همون مرد ورودم

از کنارم  یحرکاتش طور یو اون اما با تسلط کامل رو ميکرده بود ريآسانسور گ

  اصالً وجود نداره...  یر منعبور کرد و رفت که انگا

خواسته سخت  نيبرگردم و از پشت نگاهش کنم، اما با ا خواستيبودم و دلم م متعجب

  مقابله کردم و بدون برگشتن به عقب سمت آسانسور قدم برداشتم

  _ خانم سهره؟ 
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 دنيمتعجب برگشتم و با د بهيکشور غر هيمرد اون هم تو  هياسمم از زبان  دنيشن با

که کنار  يیخودم و به او عيسر یليباال رفت و خ جانيضربان قلبم از ه امهريآر یآقا

  بود رسوندم.  ستادهيا یالب یمبلمان گوشه 

  گذاشتم و دستم و سمتش دراز کردم نيزم یرو رو دهاميبه او، خر دنميمحض رس به

  . امهريآر یآقا ري+ روزبخ

  دستم و فشرد یلبخند محترم با

   ن؟ي. خوب هستريم بخ_ سالم خانم، روز شما ه

و گذاشتنشون  دميخر یو من بعد از جمع کردن پاکتها نهيمبلمان بش یکردم رو اشاره

  نشستم شيکنار مبل روبرو

  ن؟يکرد دايپ یزي+ ممنون، خوبم. چ

  بودم... دهيزانوهاش گذاشت که من قبالً ند یرو یفيو ک ديخند ميبه کنجکاو کوتاه

  هيچ فيبدونم داخل اون ک خواستيم دلم

  نام پدرم و آوردم براتون...  ديسع یتمام موکل ها ی_ من پرونده 

  گذاشت زيم یآورد و رو رونيب فشيک یاز تو يیهاپرونده

  _ دوازده تا پرونده است. 

  به پرونده ها انداختم یو تر کردم و نگاه کوتاه لبم

  نبود؟  ريبه اسم سودا دم یپرونده ا چي+ ه
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  به چپ و راست تکون داد یسر

  متأسفانه.  ري_ نخ

  زدم یلبخند

  . امهريآر ی+ واقعاً ازتون متشکرم آقا

  مبل بلند شد  یرو از

  بود، فقط...  فهي_ انجام وظ

  ستادميهم ا من

  . ديرياز دست من ساخته بود لطفاً باهام تماس بگ ی_ اگه کمک

  و سمتش دراز کردم دستم

  + چشم حتماً، بازم ازتون ممنونم. 

ساختمون هتل قدم برداشت. دوباره  یفشرد و سمت خروج ريتأخ یرو با کم دستم

  لبهام نشست....  یرو ینگاه به پرونده ها دوختم و لبخند

  شده بودم.  کيقدم نزد هيکردن پدرم  دايپ به

و برداشتم تا خودم و هر چه زودتر به اتاق برسونم و  دميخر یها و پاکت ها پرونده

  م.تک تک اون پرونده ها رو نگاه کن

تخت  یو کنار تخت گذاشتم و همراه پرونده ها رو دهاميمحض ورودم به اتاق خر به

  نشستم... 
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پرونده رو باز  نيبود و گرما رو با روشن کردن کولر از تنم روندم و اول گرمم

  کردم... 

و  دميام نيمشخصاتش از جمله محل سکونتش داخل پرونده درج شده بود و هم تمام

  ... کرديم شتريب

  نوشتم.  دميسررس یتک پرونده ها رو نگاه کردم و مشخصاتشون و تو تک

تخت باال و  یکم مونده بود بلند شده و رو جانيبود و من از ه یاون اسام نيب پدرم

  بپرم.  نييپا

زده بودم که انگار اون پرونده ها دست و پا درآورده و تو قالب پدرم  جانيه یطور

  روبروم بودن. 

  و شلوارم رو از تنم کندم...  راهنيگذاشتم و پ یپاتخت یرو رو ديسررس

  داشتم... ازيبه چند ساعت شنا کردن ن انگار

  به ساعت انداختم و دو ظهر بود...  ینگاه

   کردم؟يامروز گشتن و شروع نم نياز هم چرا

  . کردميم داشيامروز پ نيهم هم ديشا

 یبودم و رو دهيرو که خر يیاز شال ها یکيکه دوباره آماده شدم و  دينکش یطول

  موهام انداختم... 

 ضيتخت نشستم و مشغول تعو یرو نيرنگ الک هام جور نبود و به خاطر هم با

  رنگ ناخن هام شدم. 
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  بود...  یعال زيهمه چ ستادم،يا نهيمقابل آ دوباره

  ... لمياستا

  رنگ لباسهام..  بيترک

  .... شميآرا

 نکمي. عفميداخل ک د،يمن بعد از گذاشتن سر رسپدر آماده بود و  داريد یبرا زيچ همه

  برداشتم و از اتاق خارج شدم. زيم یو از رو

   ــــــــــــ

  موهام هل دادم. یو رو نکميع

  ديکوبيم یخاص جانيبود و قلبم با ه دهياسترس امانم و بر 

  منتظر موندم.  جانيزنگ فشردم و با همان ه یدکمه  یرو رو انگشتم

   ه؟ي_ ک

  خواهرم؟  ايکودکانه دلم و لرزوند و ممکن بود برادرم باشه؟  یصدا

  که به سرم دادم حواسم جمع شد یفيتکون خف با

  کار داشتم.  یالنيم ديمن با سع ري+ عصر بخ

  متوجه جمله ام نشد انگار

  ... زنهيحرف م یداره خارج هيک نيبب ايب ی_ آبج
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با  یدر باز شد و دختر فونيآ قيجواب دادن از طر یکه بجا ديطول کش یلحظات

  ستاديکنار در ا یچادر گل گل

  ... ديي_ بفرما

  زدم یلبخند

  ... یالنيم ديدارم، سع یکار مهم یالنيم ی+ من با آقا

 یسيکج کرد و به انگل یبه سرتاپام لب ینگاه کل کيو گرد کرد و بعد از  چشماش

  ديپرس

   د؟يدار کاري_ با بابام چ

  زحمت لبخندم رو حفظ کردم به

  اومدم.  امهريآر یمن از طرف آقا ديسوال.... بهشون بگ هي+ فقط 

  لب زمزمه کرد ريز یو باال برد و آهان ابروهاش

  . اديشب م ست،ي_ اآلن خونه ن

  هم فشردم و با اکراه سر تکون دادم یو رو لبام

  .خواميمعذرت م گردم،يدوباره برم گهي+ پس من چند ساعت د

که شمال  یبه آدرس دوم دنميساخت مرکز شهر و رس ميقد یشدنم از اون خونه  دور

ً يشرق شهر بود تقر   . ديطول کش ميدو ساعت و ن با
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در  یطاهر ديبه نام سع یبوده و شخص هودهيرفتنم به اونجا کامالً ب دميبعدش فهم اما

به نام  یاز شخص شيو صاحب خونه، اونجا رو ده سال پ کنهيآن ملک اقامت نم

  ... دهيمهرداد خر

ورود ندادم  یبسته بود، اما بهش اجازه  نيدرست تو مرز وجودم کم یديناام نکهيا با

  شروع برگشتم.  یدوباره به نقطه  ،یطاهر ديزدن مقابل اسم سع کيو بعد از ت

 یاز دخترش که زبان انگليسي رو به خوب یخونه بود و من وقت ديسع یآقا نباريا

گذاشته  اطيح یکه گوشه  یتخت یرو یخواستم تنهامون بذاره با نگران شديمتوجه م

  و روشن کردم.  لميموبا شنيکيبودن نشست و من اپل

  . خوامي+ بازم بخاطر مزاحمتم عذر م

بگم و کنار  خواستميکه م یفاصله کلمات نيجمله ام و ترجمه کرد و من در ا شنيکياپل

  دميهم چ

کنجکاو شدم که بدونم کار شما با من  یلي. فقط من خهيچه حرف نيا د،يدار اري_ اخت

  ! هيچ

بودمشون  دهيکه تو ذهنم کنار هم چ يیبه مقدمه ها تياهم یزدم و ب یدستپاچه ا لبخند

  لب زدم

  د؟يشناسيم ريبه اسم سودا دم ی+ شما شخص

با چشمان گرد شده نگام کرد و ضربان قلب من اصالً  شنيکياپل یمحض ترجمه  به

  ود. نرمال نب
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   ر؟ي_ سودا دم

  تر کردم یو لب دميو جلو کش خودم

   د؟يشناسي+ آره، م

  به چپ و راست تکان داد یسر ريتأخ یکم با

   ه؟ي_ نه، اونم مثل شما خارج

  نگاش کردم ملتمس

  ... نيباهاش آشنا شد هيتو ترک ،یزن ترک هي د،يخوب فکر کن کنمي+ خواهش م

  ديخند متعجب

 یآدم نينذاشتم چه برسه به خارج... ا رونياز تهرون ب _ نه خواهر من، من پامو و

  .شناسميهم نم ديگيکه م

  ــــــــــــــــــــــــــ

تمامم و احاطه کرده  یبودم و خستگ دهيجنگ یديسخت با ناام دميبه هتل رس یوقت

  بود.

  باز بشه...  شييمنتظر موندم تا در کشو یآسانسور و فشردم و با همون خستگ یشاس

از اتاقک  نکهيا یکه کنار رفت دوباره با صاحب هتل روبرو شدم و اون بجا در

  خارج بشه منتظر نگام کرد.
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 دهيکه امروز خر یبلند راهنيموهام برداشتم و در چاک پ یو از رو ميآفتاب نکيع 

  بودم فرو کردم و وارد اتاقک شدم. 

  هشت رو فشردم یره باال رفته شما يیها انداختم و با ابرو یبه شاس یکوتاه نگاه

  تو هتل؟  یراه انداخت یزيچه آبرور یدوني_ م

  ديندادم و اون اما بازوم و گرفت و سمت خودش کش شيفارس یبه جمله  یجواب

  و...  یفارس یبلد دونميخنگ.... م ی_ با توأم دختره 

  کردم اما نتونستم بازوم و از اسارت پنجه اش خالص کنم يیتقال

  کردم؟  کاري+ ولم کن مگه من چ

آسانسور برخورد کردم و اون با فشردن  ی وارهيرهام کرد و من دوباره با د محکم

 کيکوچ یآسانسور،متوقفش کرد و من از ترس نگاهم تو فضا یاز دکمه ها یکي

  .ديآسانسور چرخ

  سر و گردن از اون کوتاه بودم کيبودم اما بازم  دهيکفش پاشنه بلند پوش نکهيا با

   ؟یکرد کاري_ چ

  من گرد تر...  یبلند تر و ترسناک تر شد چشما صداش

  کار کرده بودم؟  یچ مگه

  شدم نقل محافل؟  یدونيبهم... م یديچشم پرسنل هتل مثل کنه چسب ی_ جلو

  آخرش نشده بودم لب تر کردم یمتوجه دو کلمه  نکهيا با



47 
 

  همه شلوغ کردن نداره...  نيبغل کردن که ا هيبودم...  دهي+ من ترس

  ... ديبازوم و گرفت و به باال کش دوباره

  اومد و ابروهام تو هم قفل شدن دردم

  نداره اما من آبرو دارم..  یمثل تو فرق یحرومزاده ا هي ی_ برا

  کرده بود...  ريگ گريکلمات د نيکلمه ب کي یرو ذهنم

  .... حرامزاده

  .... حرامزاده

حرومزاده  یکلمه  رميبگ اديتلفظش و  یگرفتم به هر زبون ميکه تصم یکلمه ا نياول

  بود... 

  بودم...  دهيبار شن نيکلمه رو چند نيا

  سالم بود....  شيبار ش نياول و

 ليبينگاه مرد س ی. وقتميرفته بود هيبه ترک ميپدربزرگ مادر دنيد یمامان برا با

  ديکش اديو فر رونيکلفت به من افتاد مامانم و از در خونه پرت کرد ب

  »به اسم سودا ندارم ی...  من دخترنمتينب گهيحروم زاده ات و بردار و گمشو د «

  دميبارها شن بعدش

نداد و در عوض با مامانم تماس  یجواب دمياز معلمم پرس یو وقت دونستميو نم شيمعن

  گرفت... 
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زل زد  یاشک یموضوع و به اون گفته بود که مامانم دستم و گرفت و با چشما انگار

  تو نگام

  » یمردم خودت و ناراحت کن یبه خاطر حرفا ديسهره... نبا یعشت یتو ثمره  «

مردم خودم را ناراحت نکردم اما کلمه  یبه خاطر حرفها گهيمن طبق گفته اش د و

  مغزم...  یتومور بود برا هيحرومزاده مثل  ی

  که کشنده نبود یسرطان ميتومور بدخ هي

  گرفته بود...  بغضم

  ... کشتينداشت اما اون کلمه انگار من و م یتيمردم اهم یحرفا

  ديتو نگام عقب کش رهيو اون خ دمياش کوب نهيو به س دستم

  ... یبه جهنم... حرومزاده هم خودت ني+ تو و آبروت بر

 انهيآسانسور دراز کردم اما دستم م یاش سرخ شده بود و من دست سمت شاس چهره

  راه گرفته شد ی

 یفکر کرد ؟یبر یو بعد بذار یبگ یتونيم اديت درماز دهن یهر چ یکني_ فکر م

   ؟یکه ازش اومد هيهم مثل اون خرابشده ا نجايا

استخون مچ دستم  یبه درد طافت فرسا تياهم یو با تمام توانم پس زدم و ب دستش

  به عقب هلش دادم

  که تو رو توش پرورش دادن...  هيي+ خراب شده همون جا
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 یحت گهيمورد نظرم د یبه طبقه  دنيفشردم و تا رس یشاس یانگشتم را رو بعد

  سمتش برنگشتم.

  .....یلعنت

***  

 یگوش یگرفتم و به صفحه  ميينگاه از ساختمون روبرو ميزنگخور گوش یصدا با

  و تماس و وصل کردم دميکش یقينفس عم امهريآر یاسم آقا دنيدوختم. با د

  ... امهريآر ی+ سالم آقا

  خانم سهره؟  ني_ سالم، خوب هست

  تر کردم و خوب نبودم...  یلب

نام، از اون در مورد  ديشخص سع نيتنها بودن سوم یبه هوا شيساعت پ مين حدود

جواب بده  خواستيکه مرد م یبودم و درست وقت دهيپرس ريرابطه اش با سودا دم

آمد به من و شوهر  یزنش با جارو از آشپزخونه خارج شده و هر چه از دهانش در م

  اش گفته بود...  چارهيب

  از اون حساب خواسته بود....  اديو فر غيو با ج دهيجارو رو به سر شوهرش کوب یحت

و نه تابحال به  شناسديبه نام سودا م یهم قسم خورده بود که نه شخص چارهيب مرد

  سفر کرده.  هيترک

  شوهرش را باور کند یو کاش زن حرف ها دميکش یگريد قيعم نفس

  داشتم یبد یليخ حس
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  + خوبم، ممنون. 

  ديسپر یبا لحن آروم امهرينشون دادن حالم بود که آر یبرا یصدام مدرک مهم انگار

   د؟ينکرد داي_ پدرتون و پ

قدم  ديسع نيرو به سمت مقصد چهارم ادهيو به چشم زدم و کنار پ ميآفتاب نکيع

  براشتم. 

  . کنميم داشونيپ ی+ نه هنوز، ول

   د؟ي_ کمک الزم دار

  بلند کردم و کوتاه گفتم یتاکس یو برا دستم

  + نه ممنون. 

  کنار پاهام ترمز کرد یو تاکس دميو شن قشينفس عم یصدا

  . ديموفق باش دوارميام ارخب،ي_ بس

  کش دادم...  یلب

اوضاع  ختنيکه به جان شوهرش افتاده بود و من بعد از به هم ر کليه یزن قو اون

  از مهلکه فرار کرده بودم حس و حال لبخند زدن و ازم گرفته بود. 

  کردم و امروز اصال حال نداشتم...  یا گهيد تشکر

 ريجاگ یبود برا دهيمجبور شده بودم از هتل جدا بشم و دو ساعت طول کش صبح

  ...گهيهتل د هيشدنم تو 
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آدرس  نيشدم و چهارم نيشفرو کردم و سوار ما فميرو تو ک یاز قطع تماس گوش بعد

  و دادم.

که هنوز تو خودم  یديتو انقالب بود و من با ام يیهم جا ديسع نيچهارم ی خونه

 دايو نشون دادن آدرس به چند نفر باالخره خونه رو پ دنيبعد از پرس کردميحسش م

  کردم.... 

 یبلند در و باز کرد که رو شيمرد ر هيزنگش و زدم  یبود که وقت یميقد یخونه  هي

  تنش بود.  یرنگ یبسته بود و لباس بلند قهوه ا یديسرش شال سف

کمک  شنيکياز اپل دميو من الزم ند شديمتوجه م شيرو کم و ب یسيانگل خوشبختانه

  . رميبگ

  .... شناختينم ريبه اسم سودا دم یاون مرد هم کس اما

با افسانه تماس  یاون خونه رو هم ترک کردم و از شدت ناراحت زونيآو یلبا با

  گرفتم... 

 کردميو من اونقدر خودم و ناراحت حس م ششيخونه است و آدرس داد تا برم پ گفت

  که داده بود رسوندم.  یکه خودم و تا آدرس

در و کامل  دنميچادر سرش کرده بود و به محض د هيدر خونه شون و باز کرد  یوقت

  کرده بودن و کنار هل داد زونيکه از در آو ینيسنگ یکرد و پارچه باز 

  تو دختر جون....  اي_ ب

  ... کردنيم یشدم و دو تا پسر داشتن فوتبال باز اطشونيح وارد
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  دميزدم و سمت افسانه چرخ یلبخند

  و بعد از بستن در چادرش و از سرش درآورد ديخند ؟ی+ برادر دار

  .اوشيو س امکي_ آره. س

معذب  کرد،يم یاطيخونه خ یکه گوشه یزن دنيخونشون و با د یکرد تو مييراهنما

  دادم که باعث شد افسانه بخنده و اون زن با لبخند نگام کنه یبه فارس یسالم

  قشنگم.  ني_ سالم دختر گلم، بفرما بش

  لبخند نشستم و افسانه سمت آشپزخونه رفت با

مامان  نمياهات حرف زدم... سهره خانم اکه درموردش ب هيهمون دختر ني_ مامان ا

  منه. 

به  یدوباره خوش آمد گفت و ون معذب با همون لهجه  يیافسانه با خوشرو مادر

  قول افسانه وحشتناکم جوابش و دادم. 

  دخترم؟  ی_ از کجا اومد

  دخترم گفتنش فشرده و افسانه چقدر خوش شانس بود که مادر داشت یبرا قلبم

  ...نجانيهستم،  پدرم ا یراني... اما اايتالي+ از ُرم، ا

  خونه چرخوندم...  یفضا یو باال انداخت و من با لبخند نگام و تو ابروش

  .... دونستميهاشون و نم یاسم بعض یتو خونه بود که من حت یبيعج یزايچ

  هاشون از سفاله...  یکه جنس بعض دميدقت فهم یبا کم اما
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هم پشت  شيکيکه  یبزرگ یو جمع کرد و به بالش ها شياطيافسانه چرخ خ مادر

  داد و با لبخند گفت هيسر من بود تک

  . رهيگي... کمرت درد میبده به پشت هي_ دخترم تک

اومد و  یچا ینيدادم و افسانه با س هيبود تک یکه انگار اسمش وشت یلبخند به بالش با

  من نشست یروبرو

  .... یاز ما کرد یادي_ خب چه خبر سهره خانم، 

که سر جام جابجا شدم و نگاه  نجايا یاومد یچ یبود که برا نيمنظورش ا انگار

  سمت مادرش انداختم یمعذب

  . نميتو رو بب خواستمي... من مزهي.... چیچي+ ه

  و رو به مادرش گفت ديافتضاحم خند یلهجه  به

  لهجه اش و مامان...  ینيبي_ م

سمت آشپزخونه خونه رفت و  کنميبا لبخند بلند شد و با گفتن من غذا آماده م مادرش

  دميمن سرم و خودم و سمت افسانه کش

  کنم؟  کاريکنم افسانه، به نظرت چ داي+ نتونستم بابام و پ

  و کج کرد و به فکر فرو رفت....  لباش

   م؟يبزن یآگه هي_ نظرت چ

  کردم زونيو آو لبام
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 تونممياسمه.... نم هيکه دستمه  یزيازش ندارم.... تنها چ یادي+ من که اطالع ز

  کنم افسانه....  داشيپ دي... من باايتاليبرگردم ا

  و به دستم داد مييو با زبون تر کرد و چا لبش

  دختر...  گميم یچ ني_ گوش کن بب

  ادامه داد شيجرعه از چا هي دنينگاهش کردم و اون بعد از نوش منتظر

  درسته؟  ،یکن داشيهر طور که شده پ یو تو اومد نجاسيتو ا ی_ بابا

  کرد یبه چا یسرم و تکون دادم و اون اشاره ا تنها

 نيآدم تو شهر به ا هيکردن  دايپ ستين ايآسون نيبه ا نيو بخور.... بب تيي_ چا

.... مثال با یستيخودت با یرو پا یقبلش بتون دي... پس تو باکشهي... طول میبزرگ

خونه  هي ی... اگه پولش و داریشيورشکست م گهيد یموندنت تو هتل چند هفته 

کن... بعد از چند نفر کمک  دايپ تخود یبرا یکار درست و حساب هياجاره کن، 

  ...یچرخيدور خودت م یتنها، فقط دار ،ینجوريکردنش.... ا دايپ یبرا ريبگ

  ـــــــــــــ

  افسانه و حق با اون بود....  یهتل که برگشتم سرم پر بود از حرفا به

  . ستادميا یخود م یپا یرو یقبل از هر کار ديبا من

تخت نشستم و لپتاپ و  یتنه عوض کردم و رو ميشورتک و ن هيو با  رونميب یلباسا

  زانوهام گذاشتم یرو
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داده بود که  شنهاديبهم پ یشنيکياپل هيو افسانه  گشتميخونه م هيقبلش دنبال  ديبا

  خونه ها بود....  یو فروش و رهن اجاره  ديمخصوص خر

 دايمناسب پ متيبا ق زيخوب و تم یخونه  هينرم افزار باالخره  یاز گشتن تو بعد

  . رميکردم تا صبح باهاش تماس بگ ويرو س یصاحب آگه یکردم و شماره 

خودش  ريگرفتم و بعد از چند لحظه تماس وصل شد و تصو یريکارول تماس تصو با

  شد...  انينما شيتو صفحه نما یو ژاو

  براشون تکون دادم یزدم و دست یلبخند

  بچه ها؟؟؟؟  ني+ چطور

کارول درآورد و من  غيو حرکتش ج رهيکارول و هل داد تا تو کادر جا بگ یژاو

  دميبهشون خند

  برام بودن یخوب یليخ یخواهر و برادر دوستا نيا

  سهرا؟ حالت خوبه؟  ی_ چطور

 نيدورب یجلو کيال یبراش تکون دادم و هر دو انگشت شستم و به نشونه  یسر

  گرفتم

کنم.... به نظر شما من  دايکار پ هيو بعدش  رميبگ نجايخونه ا هي خوامي.... ممي+ عال

  انجام بدم؟  تونميو خوب م یچه کار

  به خودش گرفت یگذاشت و ژست متفکرانه ا یژاو یسرش و رو شونه  کارول

  خوبه.  تي_ به نظرم طراح



56 
 

  بود گهيد زيچ هياما  یو ژاو دميکش یقيعم نفس

  .... یاريدرم یپول خوب نستاگراميو ادامه بده، مگه چشه؟ تو از ا تي_ کار اصل

تا آسمون  نيبا رم زم نجايبودم... ا ايتاليتو ا یو کج کردم و حق با اون بود وقت لبم

  کرديفرق م

  ... ديمف یکار هيکنم...  دايکار درست پ هي ديبا یژاو شهي+ نم

  کف دستاش و به هم کوبوند  کارول

  .... یمترجم بش یتونيم ،ی_ خب چند تا زبون بلد

  بود  یخوب شنهاديپ

  و تکون دادم  سرم

   ست؟ين مزيو ج یدنبال کار گشتن... لوس کنمي+ از فردا شروع م

   کردنيم یباهم زندگ یو لوس مزيبا ج یو ژاو کارول

  بهت زنگ بزنه... گمياومد م مارستاِن،يب ی_ نه، لوس

  ام به پشت هل دادم نهيس یبراش تکون دادم و موهام و از رو یسر

  ست... کردم، اسمش افسانه دايپ یرانيدوست ا هي نجايا ،ی+ راست

  ديخودش و جلو کش حانيبا ه کارول

  دختر؟  اي_ چه خوب، پسره 

  داشتم....  یو ژاو یو کارول و لوس مزيمثل ج يیو چقدر خوب که دوستا دميخند
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  + دختره... 

  گفت یبا لحن جد یژاو نباريا

است و تو  بهيکشور غر هيباشه  ینشو.... هر چ یمي_ سهرا اونجا با آدما زود صم

  .... مراقب خودت باش. يیدختر تنها هيهم 

که بعد از  یلبخند دوباره سرم و تکون دادم و کارول شروع کرد به گفتن اتفاقات با

  اونجا افتاده بود...  رانياومدن من به ا

که باعث سقوط  شيکه در اصل مسببشون کارول بود و دست و پا چلفتگ یاتفاقات

از پله ها و شکستت جفت پاهاش شده  هيهمسا یکردن پسر مغرور و از خود راض

   بود...

 یو ژاو مزيبار ج نيهاش چند طنتيبود که ش طونيدختر سربه هوا و ش هي کارول

  رو تو دردسر انداخته بود.

ام و ممکنه تو انتخاب و رهن خونه گولم بزنن، به  بهيغر هيمن  گفتيافسانه که م با

آب و حموم  یرهايش یو افسانه حت ميبودم رفت دهيکه قبال تو برنامه د یهمون خونه ا

  .... ميرو هم امتحان کرد تا مبادا خراب باشه و گول خورده باش

باالخره با نظر مثبت  کرديصداش م یکه همراهمون اومده بود و افسانه بنگاه چ یکس

  ... ديکش یقيافسانه راحت شد و نفس عم یو حرفها رادهايمن از ا

بازوم و گرفت و کنار گوشم افسانه  ميايب رونياز ساختمون ب ميخواست یدرست وقت اما

  ديغر
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  .... شديچونه بزنم؟ ارزون تر م ی_ چرا نذاشت

  نگاهش کردم متعجب

   ؟یبزن ی+ چ

ناله وارم  یاز بازوم گرفت که چهره ام تو هم رفت و به زور صدا یمحکم شگونين

  و خفه کردم

  .ارميب نييو تا نصف پا متشيق تونستميم یگرفتيم ی_ اگه الل مون

بازوم و گرفت و همراه  تياهم یگرد شده نگاش کردم اما اون ب یبا چشما تنها

  .... ديخودش کش

دست راستم از دست چپم بلند تر  کردميبود که حس م دهياونقدر بازوم و کش امروز

  شده.... 

  .ميريواجب خونه ات رو هم بگ ليوسا کمي ميبر ديبا اي_ ب

 یچه کار نکهيسوال در مورد ا نيچند دنيو بعد از پرس ديروزنامه خر هيراه  نيب

  کردميو من متعجب نگاهش م ديروزنامه خط کش ینوشته ها یبکنم دور بعض تونميم

  شهر و کشور مثل افسانه بودن؟  نيا یآدما تموم

خونه ام و  یضرور ليمن وسا یو جزئ کيافسانه و نظرات کوچ یخواسته  طبق

 کيها رو تا  متيچونه زد و ق یقيادق ديو افسانه به قول خودش سر هر خر ميديخر

  آورد....  نييسوم پا
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بود و به دستم  دهيها خط کش یآگه یکه دور بعض یروزنامه ا دميبه هتل رس یوقت

  .... رميداد و خواست با شماره ها تماس بگ

  داد و همه وسوسه کننده بودن....  حيمورد کارها توض در

کار داده بودن  یکه اگه يیچند تا بدن داشتم تا تو تموم اون شرکت ها خواستيم دلم

  استخدام بشم...

اشاره  نياز ماش رونيب يیها گذاشت و با سرش به جا یاز آگه یکي یو رو انگشتش

  کرد

دارن که حداقل  ازيپرسنل ن هيداده... به  یکه تو توش یهتل نيو هم یاگه نيا ني_ بب

و  یبه پنج تا زبون مسلط باشه حقوقش هم معرکه است....  تو هم ماشاهللا هر زبون

  ... استياگه نيا نيکار ب نيبهتر ني.... پس به نظرم ایبلد

  ... دميانداختم و بعد با دنبال کردن رد نگاه افسانه به هتل رس یبه اگه ینگاه

بود  نيخدا هم ا یو انگار برنامه  ستيه نبرنام یب ايدن نيا زيچ چيه گفتيم مامان

به  ازيهتل که ن نيداشت جدا بشم و به ا یتيشخص یکه صاحب ب یکه من از اون هتل

  ... اميپرسنل داشت ب

  پرسنل بشم؟  دي+ من با

  ديتو هم کش چهره

   ؟یبود کارهي_ مگه قبال چ

  باال انداختم و بدون گرفتن نگام از هتل، جواب دادم یا شونه
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  مدل بودم.... + من

  ديدستش به فرمون کامل سمتم چرخ یدرشتش گردتر شدن و با اتکا چشمان

  _ بلوف نزن.... 

  باال انداختم یشانه ا یجيگ با

   ه؟ي+ بولوف چ

  ديخند

   ؟یکه مدل بود یگيم یدار یواقعن یني_ 

  و تکون دادم سرم

از  ري.... غکنميم تيفعال نستاگراميا یمدل که تو هي... گمي+ آره، من دروغ نم

کسب درآمد هست که بعدا  یبرا یمجاز یهم تو فضا یا گهيد یکارا نگيمادل

  .... جمهيلباسها تو پ غيمدل بودن و تبل مي... اما کار اصلگميدرموردشون بهت م

  اش و جمع کرد و سر و به چپ و راست تکون داد چونه

  به تو....  ني_ آفر

  و باز کردم  نيو روزنامه، در ماش فميتکون دادم و بعد از برداشتن ک یخنده سر با

 یبا چونه زدن بتون ديشا ؟یحضور داشته باش ميکار یتو محاسبه  یخوا ی+ نم

  . نييپا یاريو ب متيق
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 ريو اون ز دميفاک نشونم داد که لب گز یرو به نشونه  شيانيو انگشت م ديخند بلند

اما از حرکت دستش معلوم بود، جمله اش هم  دم،يفهمرو ن شيگفت که معن یزيلب چ

  . ستيمؤدبانه ن یاديز

  ـــــــــــــــــــــ

تا اتاق  نانهيبدب يیو اون بعد از نگاه ها دميپرس یاز پرسنل هتل در مورد آگه یکي از

مقابل پسر جوون و خوش خنده  دميبه خودم اومدم د یکرد و من وقت ميمعاون همراه

  . کنهيهام گوش م يینشستم و اون با لبخند به حرفام در مورد توانا یا

  ناراحت بودم یکم شدميگرفته نم یجد نياما از ا کرديمعذبم نم نگاش

  راد....  یآقا دي+ ببخش

  به خودش گرفت یتر یو باال انداخت و حالت جد ابروش

و شما بدون  گذرهيو فقط دو روز از اقامتتون م رانيا نياومد یگردشگر یزاي_ با و

   د؟يمشغول به کار بش یا رهيزنج یاز هتل ها یکيتو  نيخوايم یکار یرزومه  چيه

 رونيجمالتش ب نيآنقدر خوب که بشه تمسخر و از ب زد،يو خوب حرف م یسيانگل

  ديکش

 یاجياحت گهيکردن پدرم، د داياما بعد از پ ران،ياومدم ا یگردشگر یزاي+ آره با و

  . شهيکشور منم محسوب م نجايو ا کنمينم دايپ زايبه و

  لبخندش و محو کنه سرش و تکون داد نکهيا بدون
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بشه از  یاگه اقامتتون طوالن نيدونيم ؟یچ نينکرد داي_ درسته، اما اگه پدرتون و پ

اقامت داشته  یطوالن نجايا نيتونينم یگردشگر یزايبا و ن؟يشيکشور اخراج م

  .نيباش

  و تر کردم و حق با اون بود لبم

 دايهر چه زود تر پدرم و پ ديموضوع فکر نکرده بودم و با نيوقت به ا چيه من

  .... کردميم

ندارم، اما به هفت  یکار یرزومه  چيدارم.... درسته که ه ازيکار ن ني+ من به ا

رو  شهيکه ازم خواسته م یکار یتا حدود تونميتسلط دارم و م ايدن یزبون زنده 

فرصت  نيخوايشروع کرد و شما چرا نم يیجا هياز  ديو با یانجام بدم.... هر کار

  ن؟يشروع به من بد

  . ستادميخنده سرش و تکون داد و من ا با

  نوشتم یخال یاز برگه ها یکي یبرداشتم و شماره ام و رو یخودکار زيم یرو از

  کار و از دست بدم نيا خواستينم دلم

 ميهتل تصم رعامليبعد از مشورت با مد نيتوني.... ممونميهتل م ني+ من تو هم

که من از  يیزاي... چديبه حرفام فکر کن شتريب دوارميو ام نيو بهم خبر بد تونيينها

  شما بود. یاز برخورد و حرفا شتريب یليخ دميشن ايرانيا

***  
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... افسانه ديهفته طول کش کيکردنم از هتل به واحد آپارتمانم درست  یکش اسباب

  تنهام نذاشت...  یتمام مدت کمک حالم بود و در تموم مدت اسباب کش

کرده بود و  یو کاذول حرف زدم کارول به افسانه حسود ايدر موردش با لوس یوقت

  ... بهيبه قول خودش غر هيبا  کمينزد یبود از دوست یشاک

کردنش به گردنم به  یاسپر نيبرداشتم و ح کيکوچ شيزآرايم یو از رو عطرم

اولدوز  یا رهيزنج یهتل ها ليراد، معاون و وک وانيک یآقا شيدو روز پ یتماس تلفن

وقت فکر  چيبود که ه یزياز پرسنل هتل چ یکيشدنم به عنوان  رفتهيفکر کردم و پذ

  باشه....  یواقع کردمينم

  . بود... ميروز کار نيکردم و امروز اول نهيخودم تو آ ريبه تصو ینگاه

  قرارداد کارم بسته شده بود.  روزيد

و برداشتم و بازش  ديسررس فام،ياز ک یکيبرداشتن  نيو ح دميبه لباسم کش یدست

  کردم... 

  مونده بود....  گهيدو نفر د فقط

  .... گهيد ديدو سع فقط

  مونده بود...  یکم کم خاموش شده بودن و تنها دو چراغ روشن باق دميام یهايیروشنا

  کور نشن...  دهاميتا ام کردميم داشيپ ديبا من

  پدرم بود....  رانياومدنم به ا یعلت اصل یوقت خورديخونه به دردم نم نيکار و ا نيا

  کنم. دايبودم تا پدرم و پ نجايا من
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 یکه مال من بود انداختم و لبخند یبه خونه ا یخروجم از اتاق دوباره نگاه کل با

  لبم نشست...  یرو

  . کرديذوق زده ام م نيخودم بود و هم ی قهيطبق سل ونشيخونه و دکوراس نيا

 یکنار در ورود ی نهيتو آ گهينگاه د هيو تو دستم جابجا کردم و بعد از  ميدست فيک

  از واحد خارج شدم. 

در امان موندن از تابش  ینبود، اما برا اديساختمان با هتل ز یفاصله  خوشبختانه

  شدم.  ینور آفتاب سوار تاکس ميمستق

حرف  شتريبا ب کردميم ینبودم و سع بهيغر شيمثل دو هفته پ یبا زبون فارس گهيد

  موفق نبودم.  اديببرم اما ز نياز ب یکلمات فارس نيو ب مييتاليا یزدن لهجه 

  بود.  ايزبان دن نيبه نظرم سخت تر یو عرب یفارس زبون

از پرسنل خودم و پشت در اتاق  یکي يیو راهنما با اعتماد به نفس دميهتل که رس به

  رسوندم.  ريمد

  دو تقه به در زدم...  دميکه کش یقيلبهام نشوندم و بعد از نفس عم یرو یلبخند

 یزدم و بعد از کم یا گهيد یحفظ لبخندم، تقه  یتالش برا نيو من ح ومدين يیصدا

  . دميکش یمکث در و باز کردم و سرک

  بود.  ستادهياتاق ا یقدبلند و چهارشونه پشت به من، کنار پنجره  یمرد

  رو کنترل کردم و چرا جواب نداده بود؟!  نهيابروهام بش نيب خواستيکه م یاخم
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در و آروم  نياتاق از اعتماد به نفسم کاسته بود و بخاطر هم نيسرد و سنگ یفضا

  سالم دادم.  يیايتاليبستم و به ا

  جلو برداشتم یقدم ميسرش و تکون داد و من با حفظ لبخند مصنوع تنها

  استخدام شدم.  نجايا روزي+ من د

  کردم. خيانگار  دنشيو من با د ديپا چرخ یپاشنه  یرو باالخره

اون نشست ترسناک بود  یلبها یکه رو یبه عقب برداشتم و پوزخند یقدم ناخواسته

  و من وهمناک بزاق دهنم و قورت دادم

بود که حدس با خبر بودنش از استخدام شدن  زياونقدر ترسناک و تمسخرآم اهشنگ

  هم سخت نبود...  اديهتل ز نيمن تو ا

  نشست زشيله کرد و پشت م زيم یرو یگاريجاس یکه تو دستش بود و تو یگاريس

  .... یاستخدام شد نجاي_ ا

هم درست مثل چشماش وحشتناک بود، اما من خودم و با قورت دادن آب  صداش

  به جلو برداشتم یدهنم جمع کردم و قدم

  ... يیهتل هم تو نيصاحب ا دونستمي+ من نم

  همون پوزخند سرش و تکون داد با

  .... زمي_ عز

  داديتمسخر م یبو زمشيعز
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ادبانه اش  یب یحرفا آسانسور و ادينگاش من و  یهم فشردم و لعنت یو رو لبهام

  نداختيم

  . دميامروز استعفا م نيمزاحم کارتون شدم، من از هم دي+ ببخش

  عقب برداشتم.  یا گهيگنگ قدم د ینگام کرد و من با حس تنها

  + روزتون خوش. 

  کرد خيتنم و س یو موها ديصداش به گوشم رس دميبه در رس یدرست وقت اما

  . تايورينيامضا شده س روزيهتل من د_ به نظرم قرارداد کار کردنت تو 

  تاب داد یصندل یخودش و رو حيو مشت کردم و او با تفر دستم

  تو اون قراردار درج شده بود.... نکهي_ و ا

  و برداشت و دو برگ ورق زد زيم یرو یاز پرونده ها یکيکرد و  یمکث

 ینخونده امضاء کرد روزي. اگه دادهيول کردن کارت ز یها مهي_ اووووو.... جر

  بدم. حيکامل برات توض اتيبا جزئ گه،يبار د هي تونميمن م

 ميروز کار نيتو اول کردميقرارداد و، اما اصال فکر هم نم یبودم تموم ماده ها خونده

  . رسهيو فکر جدا شدن از کار به ذهنم م اديم شيمشکل برام پ نيا

  ورت دادم و آب دهنم و ق دميدست راستم و به مانتوم کش کف

  کنم؟  کاريچ دي+ من با

  لباش نشست ترسناک بود...  یکه رو یلبخند
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  کنه یترسناک که ته دلم و خال اونقدر

  . ني.... آفریهست ی_ دختر زرنگ

  شده اش قدم برداشتم  یکنده کار زيدوزانه ام و ازش گرفتم و سمت م نهيک نگاه

  اما...  یبا کار کردنم تو هتل موافقت کرد یچ یبرا دونمي+ نم

  کردن جمله ام شد ليو مانع تکم ديجمله ام پر نيب

که  یکرديراد نم یالتماس آقا شيهفته پ هيمگه  ؟یخواستيو نم ني_ مگه تو هم هم

  ؟یهتل استخدام بش نيتو ا

   کرد؟يم کاريمرد داشت چ نيو ا یپر بود از شرارت و سرد نگاهش

  شد زشيشد نگاش و ازم گرفت و مشغول مرتب کردن م یکه طوالن سکوتم

 یسي... اگه قراره همونجا وایوقت کش نجايساعت هم ا مين ،یکرد ريساعت د مي_ ن

هم  مهيبخاطر تلف کردن وقت من و هتل جر ديبلکه با ستين یاز حقوق خبر

  . یبپرداز

  هم فشردم و اون دوباره نگاهش و بند چشمام کرد یو رو لبهام

. دميتذکر نم گهي... پس مراقب رفتارت، مخصوصاً پوششت باش که درانهيا نجاي_ ا

  . ريبگ ليبا جهانبخش هم هماهنگ کن لباس فرمت و تحو

کف  هي خواستيو دلم م ديترکيهم م یام داشت از حجم فشار دندونام رو جمجمه

   .شمياون نم فيحر دونستميکه خودم م فيصورتش کنم، اما ح ميجانانه تقد یگرگ

  و تر کردم لبم
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  . پوشميدار و نم هيحاش یمسخره  یاما اون لباسا کنم،يم تي+ حجابم و رعا

فرصت و ازش  نيمن ا نباريبزنه که ا یلباش نشست و خواست حرف یرو یپوزخند

  گرفتم

 ديتونيپوششم، م ستين لتونيکار کنم جناب، اگه باب م نجايا ستمي+ من مجبور ن

  . دياخراجم کن

 تياهم یشده و من ب مييايتاليا یمتوجه جمله  یبه خوب داديپر خشمش نشون م نگاه

  پر اخمش از اتاق خارج شدم.  یبه چهره 

هم نتونست از  قينفس عم یاما حت دميکش یقيمحض خروج از اتاقش نفس عم به

خاطر چند بار پاهام و  نيدرونم که پنهان کرده بودمش کم کنه و به هم تيعصبان

حرکت برداشتم  هيموهام نگهش داشته بودم و با  یکه به زور رو یو شال دميکوب نيزم

  پرت کردم...  نيزم یو رو

  + خدا لعنتت کنه...

  افتاده؟  ی_ اتفاق

از اون مرد داخل اتاق  تميراد تمام عصبان وانيک دنيو با د دميراست چرخ سمت

  ستادميبود مقابلش ا نيزم یبه شالم که رو تياهم یشد و ب زيسرر

   ن؟ي+ من به شما التماس کردم بهم کار بد

 شيجيبه گ تياهم یتکون داد و من ب یکرد و سرش و پر از گنگ یمتعجب یخنده  تک

  دميتوپ



69 
 

من التماس کردم بهم کار  نيگفت تونيابله و ازخودراض ريبه اون مد ني+ چرا رفت

   ن؟يبد

اتاق پشت سرمه و  یتو یکه به پشت سرم انداخت بهم فهموند مرد لعنت یکوتاه نگاه

  اضافه کردم یشتريب تيمن با عصبان

  د؟يآدما استفاده کن تياز موقع ادي+ خوشتون م

 یبا صورت پر خشم آقا ه،يبه چ یبفهمم چ نکهيشد و قبل از ا دهياز پشت کش بازوم

  صورتم بود روبرو شدم و نفسم بند اومد یمتريليکه درست تو چند م ريمد

  ....یدختر فرنگ یريم یرو اعصابم اسک ی_ دار

 تونستميکه من م شديم دهيهم د یاز رنگ خاکستر يیرگه ها شيقهوه ا یچشما تو

  . هي،خاکستریکه رنگشون قهوه ا نميبيهست م يیچشما نيقسم بخورم اول

  ان؟يک یکنيم کاريچ ی_ دار

  دميغر شيلعنت یتو اون چشما رهيهم قفل کردم و خ یو رو دندونام

  سرت.  ختميراه ننداختم و تموم پرسنل هتل و نر اديفر + ولم کن تا داد و

به درد  تياهم یخرناس گرگ و خرس بود و من ب هيشب یزيپر خشمش چ یها نفس

  کردم يیپر خشمش تقال یامان بازوم و ترسم از چهره  یب

  .... ی+ ولم کن گفتم عوض

راد مداخله کرد و با  وانيبکنه ک یکار نکهيتر آورد اما قبل از ا کيو نزد سرش

  فاصله بندازه یمن و اون گراز وحش نيکرد ب یاش سع گهيگرفتن بازوش، با دست د
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  ! ان؟يک یکنيم کاريچ ی_ معلومه دار

شاد و شنگولش  شهيهم یبا چهره  یتيسنخ چيکه ه یتيو با جد ديمن چرخ سمت

  نداشت لب زد

  . دي_ شما هم لطفا شالتون و سر کن

برداشتم  نيزم یشالم و از رو رم،يبه درد نخور بگ ینگاهم و از اون آلفا نکهيا بدون

  موهام انداختم....  یو بعد از تکوندنش رو

باشه که تا آخر  يیروزا نيبدتر کنميکار م نجايکه ا یقسم بخورم مدت زمان تونمي+ م

  . کنميعمرم تجربه م

اومد  رونيبود ب دهيکشبراش با بازوهاش  وانيکه ک یاز حصار کيکوچ یتقال هي با

  ستاديو دوباره درست روبروم ا

  . نداختيدرک* م ادياش ناخودآگاه من و  جذبه

  یلعنت پِ ياندازه ترسناک و خوشت همون

  .... یبرات رقم بخوره دختر فرنگ نطوريهم دمي_ بهت قول م

  پر خشونتش کنده نشد یمن اما از چشما یپروا یو سمتم خم کرد و نگاه ب سرش

  . رميگيتو اسانسور و بد ازت پس م یحرفا_ حساب 

  . کنميم تي... ازت شکایبکن یتون ینم یغلط چي+ تو ه

  ديخند
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  کبود شده اش ترسناک باشه یمثل چشماش و چهره  تونستيخنده اش هم م یصدا

  دوباره بازوش و گرفت وانيک

  آروم باش...  اني_ ک

من  چارهياون ب یکه به جا ديراد چرخ وانيسمت ک یشد و طور ديناپد هوياش  خنده

  قدم ناخوداگاه به عقب برداشتم هياز ترس نگاش 

   ؟ی_آروم باشم؟ چطور

 یبه من انداخت و با صدا ینگاه کوتاه ميکه ن ديترسياما انگار اصال ازش نم وانيک

  نجوا کرد یآروم تر

  دختره... هي_ اون 

اما انگشت اشاره و  دنشيبا پرخاش عقب کش یبود برا یهمون دو کلمه کاف انگار

  اش که درست مقابل نگاهم هشدارانه تکون خورد هم ترسناک بود... 

  . داشيمثل تهد درست

 وانيو ک دنيکه شونه هام باال پر ديبه چارچوبش کوب یاتاقش شد و در و طور وارد

  راد تنها سرش و با تأسف تکون داد....

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ��نهيگرگ اليسر گرانياز باز یکي* درک: 

 



72 
 

  و نگاه به من دوخت ديپشت گردنش کش یبا کالفگ دستشو

  سر کارتون خانِم..... ديي_ شما بفرما

  که تو هم رفتن، لبم و تر کردم ابروهاش

  + سهره هستم....

  .دونستميو خودمم م نيسخت بود،ا یاسمم به هر زبون تلفظ

  اسما رو حفظ کنم. کشهيطول م کميمن  دي_ خانم سهره... ببخش

به حفظ کردن داشته  ازيبود که ن یهم فشردم و اسم مگه سؤاالت امتحان یو رو لبام

  باشه؟

  گفت یو به فارس ديخند یخودش هم متوجه جمله اش شد که با کالفگ انگار

  ....یکه حواس واسه ام نذاشت انيجات ک هي_ چوب تو 

  م متوجه منظورش نشده بودم منم لبخند زد نکهيا با

  کردم. یو سر شما خال تميمن عصبان دي+ ببخش

 يیقد کوتاه و تپل راهنما یزن کيلبخند سرش و تکون داد و من و تا اتاق کوچ با

  کرد.

سمتم  یخودش که همون جهانبخش بود، بسته ا یو معرف يیبعد از خوش آمد گو زن

  گرفت

  فرمتون. ی_ لباسا
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تشکر  پوشم،بايدار و نم هيحاش یاون لباسها چوقتيکه از خودم مطمئن بودم ه نيا با

  بسته رو از دستش گرفتم و از اتاق خارج شدم. یکوتاه

بود و اسمش  رشيکه تو پذ یمعارفه رو پسر جوون تيهمکارا آشنا شدم و مسئول با

  رضا بود، به عهده گرفت...

راد به  وانيک یتموم شد و من طبق خواسته  شيکار فتيبعد از دو ساعت ش رضا

  .ستادميجاش ا

از  یکيتو هتل  م،يروز کار نيکه تو اول یو تنها کار شديبهم واگذار نم یخاص کار

مسخره ام  یجهان داشتم، جواب دادن به تماس ها، با اون لهجه  یآدما نيمنفور تر

  بود. یسيبود و خدا رو شکر حدود دو سوم مکالمه ها انگل

 یليتلفن گذاشتم اما به محض گذاشتنش دوباره زنگ خورد و من خ یو رو یگوش

  برداشتم عيسر

  ...ديي+ سالم جانم، بفرما

  اتاقم کارت دارم. اي_ ب

که پشت خط بود و مرض آدم نبودن  یبودن شخص یسخت نبود حدس زدن ک اديز

  داشت انگار....

  ...زنهيبعد حرفش و م گهيم یزيچ يیعلو هيآدم القل  هي وگرنه

  ...تونمي+ کار دارم نم
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به نظر  دمشيکه د یبار نيحدس بزنم با جمله ام چهره اش سرخ شده و اول تونستميم

  بود... یگرگ زخم هي هي... اما حاال به نظرم شبومديم یمرد آروم

  ....ارمتيب اميتو اتاقم، وگرنه من بلدم چطور ب یاياآلن م ني_ هم

که بعد از مرگ مامان  یطنتيبود. ش طنتيش یلبام نشست از رو یکه رو یلبخند

  کردميبار بود تو خودم حسش م نياول

  .نييبشه شما کيتو چشم پرسنلش کوچ ترسهيکه م یندارم... اون ی+ من مشکل

لذت بخش بود و من با همون لذت، تماس قطع  یليخرناس مانند نفس هاش خ یصدا

  کردم....

  خونه؟يکبکت خروس م شدهي_ چ

که متوجه جمله  نيکه کنارم بود برگشتم و با ا یسمت دختر قد بلند و الغر متعجب

من حرفش  نکهيلب نشوندم و اون با متوجه شدن ا یرو یاش نبودم لبخند احمقانه ا

  ديو متوجه نشدم خند

  ...ی_ او سار

  هم پر بود از لهجه و من سرم و تکون دادم دشيببخش یحت

  م؟يگپ بزن با هم کمي شهيم یندار ی+ اگه کار

متوجه شدنش جمله ام و شمرده شمرده ادا کردم و اون انگار متوجه منظورم  یبرا

  نشست. یصندل یشد که کنارم رو
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اوقات باهاش  شتري... منم بکنهيتو آشپزخونه کار م نجاي_ من دلنوازم.... مادرم ا

  .نميبيباره م نيآشنام... تو رو اول نجايپرسنل ا ی... با همه اميم

  ديچيو کنار هم م یسيبهش زدم و انگار داشت به زحمت کلمات انگل یلبخند

  ....یبيب شميمتوجه م ی+ من فارس

  شوق چشماش و گرد کرد با

  _ واقعاً؟؟؟؟

  ديسمتم کش یخودش و همراه صندل یشتريب جانيتکون دادم و اون با ه یسر

 یاز ک ن؟يخانواده ات خارج ؟يینجايچرا ا ؟یکجا اومد ه؟ازي_ خب بگو اسمت چ

  ؟یشروع به کار کرد نجايا

  و اون با خجالت لباش و جمع کرد دميپشت سر همش خند یسؤاال به

و مادرم  یرانيپدرم ا یعنيام.... یو ترک یرانيا ی+ اسمم سهره است... دو رگه 

. شهياونجا وطنم محسوب م هيو ترک رانياز ا شتريبزرگ شدم و ب ايتاليترک. اما تو ا

  .....نيرو هم از هم نجايکارم تو ا

  !؟یدختر فرنگ ی_ ه

و اون  دمياز دلنواز گرفتم و سمتش کش ینگاهم و با کالفگ زشينفرت انگ یصدا با

  ستاديدرست مقابلم ا یعصب یبا چهره 

  !ندازن؟ي_ تو محل کارم مگه محفل دوستانه راه م

  ....یلعنت
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  خواست؟يم یجونم چ از

  ....اني_ سالم داداش ک

  جه حضور دلنواز کنارم شد که نگاهش و سمت اون چرخوندتازه متو انگار

  مادرت... شي_ سالم... تو هم برو پ

 یمردک لعنت نيکرد و ازمون دور شد و ا زونيبا قهر لباش و آو چارهيب دخترک

  واقعا آدم نبود....

  گذاشت و سمتم خم شد زيم یدور شدن دلنواز که مطمئن شد دستاش و رو از

  ؟یکنيم یچه غلط ی_ معلومه دار

  به چپ و راست تکون دادم یسر

  کردم مگه؟ کاري+ چ

کنه، تنها منتظر نگاش  تمياذ نمونيکم ب یفاصله  نکهيسمتم خم شد و من بدون ا شتريب

  کردم

  !؟یکنيم کاري_ چ

  به لباسم کرد و ادامه داد یخشم اشاره ا با

   ؟یدرست سرت کن یتوني_ لباس فرمت کو؟ اون شال وامونده ات و نم

  و تر کردم لبم
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 ستيشال مسخره هم سر خوردنش دست من ن ني... اپوشمي+ بهت گفتم لباس فرم نم

  که....

 دهياومدن کش رونيکه از آسانسور ب یسمتم خم شد و نگاه من سمت زن و مرد شتريب

  شد

 از یکيبا  یدار یوقت ادينم شيپ یتو مشکل یندارم، اما به نظرت برا ی+ من مشکل

  ؟یزنيپرسنل هتلت الس م

 یبود به فارس ازيکه گفتم ن یوحشتناکه، اما جمله ا ميفارس یلهجه  دونستميم خودم

 یخوب یبودم و به نظرم کلمه  دهياز افسانه شن شيادا بشه و الس زدن و دو روز پ

  که مقالبم بود یچزوندن مرد یبود برا

الزم نباشه  یحت گهيسرت و ببرم و چالت کنم و د نجايکه هم ستيمنم مهم ن ی_ برا

  ....یدنبال بابات بگرد

 کنهيداره جون م یواسه چ دونستمياما نم دم،يشنيهم م یدندوناش و رو شيسا یصدا

  آروم و خونسرد به نظر برسه

تو  گهيد ی هيثان ستيب ديبا یعنيتو اتاقم،  ايب دميو دستور م زنميزنگ م ی_ پس وقت

  ....اياون دن فرستمتياخراجت کنم، م نجاياز ا نکهيا ی... وگرنه به جایاتاقم باش

  تو نگاش لب زدم رهيبودم خ دهيچهره اش واقعاً ترسناک بود و منم ترس نکهيا با

  ....ترسمي+ من ازت نم

  کرد.... نييو باال و پا سرش
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  سرش دياون گردن من درد گرفت با تکون خوردن شد یکه به جا یطور

  ...یدختر فرنگ شهيبرات گرون تموم م یليخ یادامه بد دنتينترس ني_ به ا

****  

  مبل پخش شدم....  یتاب و شورتک عوض کردم و رو هيو با  لباسام

  نداشتم...  يیبود نا دهياز بس ازم کار کش یلعنت یآلفا اون

  موهام و ماساژ دادم یسرم برداشتم و با ِسُرم مو،ساقه  یرو از رو حوله

  از درد کمر....  رميميخدا دارم م ی.... واااایضعو ی+ لعنت

 دميند یزيچ یو وقت دميکش نييام و پا دهيمبل، نگاه ترس رياز ز یکيکوچ یصدا با

  پاهام و جمع کردم.... 

  صدا کنه؟!  نقدريا تونستيم کيسوسک چندش آور کوچ هيسوسک بود و  هي ديشا

  و از خودم صدا درآوردم دميمبل کوب یپشت یو رو تنم

  . زنميبهت نم یبيمن آس رون،يب ايب یهست ی.... هر چييی_ ه

زانوهام نشستم،  یرفتم و کنارش رو نييبازم اومد و من با ترس و لرز از مبل پا صدا

 هي دنيمبل انداختم؛ با د ريبه ز یسرم و کج کردم و نگاه نيدستام به زم یبا اتکا

با سوسک و امثالش نداشت  یشباهت چيرنگ که اندازه اش ه اهيس کيموجود کوچ

  .... رونيچطور خودم و از واحد انداختم ب دونميو نم دميکش یبنفش غيج

  .... به خونه ام حمله شده.... ديخدا کمکم کن ی_ وااااا
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  سمتش برگشتم.  یديشونه ام گذاشت و من با تکون شد یدستش و رو یکس

  به سر تا پام انداخت  یپنج ساله بود که اول نگاهچهل چهل و  یخانم چادر هي

  شده دخترم؟  ی_ چ

  گفتم یو تر کردم و به فارس لبم

  خونه....  ني+ موش داره ا

  به در باز واحدم انداخت یکوتاه نگاه

  دختر جان؟  یرو اجاره کرد نجاي_ تو ا

  ديو تکون دادم و اون با گرفتن بازوم من و سمت خونه کش سرم

  .... اديب ی.... ممکنه کسنستايوا نجايسر و وضع ا نيتو، با ا ميبر اي_ ب

 قهيکه چند دق یو از من انتظار داشت برم تو خونه ا دميترس خودم و عقب کش با

  بودم؟  دهيمبلش د ريموش چندش آور ز هي شيپ

  نداشت امکان

 یزيچ يیايتاليو ا یسيکنم و به انگل یترسم باعث شد زبونها رو با هم قاط دوباره

که انگار قصدش فقط  چارهيخودمم متوجه نشم، چه برسه به اون زن ب یبگم که حت

  ... کردميسوءاستفاده م تشيکمک بود و من داشتم از ن

  ؟یدخترم، از خارج اومد یگفت ی_ من متوجه نشدم چ

  تکون دادم و دستش و با هر دو دستم گرفتم یسر
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  برم تو اون خونه.... ترسمي+ من م

و انگار فقط قصد کمک داشت اما ازم  ديکش رونيدستم با انزجار ب ريو از ز دستش

  بود ومدهياصال خوشش ن

 ميبر ايلباس درست درمون تنت کن بعد ب هيبرو  ايدختر جون.... ب امي_ منم باهات م

  ما....  یخونه 

  از ترس ومديو داشت اشکم درم دميعقب کش دوباره

  . کميتخته شلوار و تون ی.... تو اتاقم رونياريب ني+ شما بر

  غر زدنش اما بلند بود یحرص رفت تو خونه و صدا با

زمونه.... ما هم جوون  نيو لوس ا یاجنب یدخترا نيبه دادمون برس با ا اي_ خدا

  .ميترسياز سوسک و موش م ميبار هم نگفت هياما  ميبود

از  ديبود؟ با یچ یو لوس و اصال اجنب یشده بودم به اجنب ليزود از دخترم تبد چقدر

قدم سمت در  هيبود  ميزندگ یکه همه  ميگوش یادآوريبا  دم،يپرسيو م شيافسانه معن

  برداشتم و صدام و بلند کردم تا به گوش اون خانم برسه

  ... دياريلطفا اونم ب ه،ييرايتو پذ زيم یرو ممي+ گوش

 ميگوش د،يفهميموش هست و اگه م رشيکه ز یمبل یروبر زياز قصد نگفتم همون م و

  اورد؟يو م

  بهش زدم یلبخند گشاد رونيکه همراه لباسام اومد ب خانم

  شما؟  یخونه  اميب ايبپوشم  نجاي+ هم
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  در واحد و بستم تياهم یبرام نازک کرد و من ب یچشم پشت

  ... یبه منظور لباس عوض کردن لخت تر بش یکه هست ینياز ا نجايمونده ا ني_ هم

  کردن نرمش کنم یدلبر کميبا  شديو م لبخند چند بار پلک زدم با

  ... کنميخونتون عوض م امي+ باشه پس م

  ... کالفه تر هم شده بود. چيپشت چشم نازک کرد و اصال دلش نرم نشده بود ه بازم

  آسانسور رفت و منم به دنبالش سمت

  کنم.  داشياومدم پ نجاست،يپدرم ا ران،ي+ من دو هفته است اومدم ا

اخم آلودش کم کنه و من از تک و تا  یاز چهره  تونستيمن هم نم یجوش زود

  اضافه کردم یشتريو با آب و تاب ب وفتادمين

  بزرگ شده ام و....  ايتالي+ من سهره ام.... تو ا

 یخودم و معرف یکس یهم فشردم و داشتم برا یآسانسور لبام و رو یباز شدن درها با

  داديبه حرفام نم یتياهم چيکه ه کردميم

  رميزبونم و بگ یو بازم نتونستم جلو ميدو سوار آسانسور شد هر

   ه؟ي+ اسم شما چ

  _ اقدس... 

  اسم منه...  هيشب یاديهام نظر دادن که اسمش ز یباال انداختم و فانتز يیابرو

  . نيدار ی+ عه... چه اسم قشنگ
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  دميخند مياومد رونيآسانسور که ب از

  سهرا....  گفتنيدوستام بهم م شترياسم من سخته تلفظش، ب گني+ همه م

  و من با تشکر و لبخند وارد خونشون شدم....  ستاديواحدشون و باز کرد و کنار ا در

 یگرم یفضا کشيکالس ونيو دکوراس کرديمن صد و هشتاد درجه فرق م یخونه  با

  به خونه داده بود

  . نيدار یقشنگ ی+ خونه 

  ساعد دستش انداخت یو نرم از سرش درآورد و رو چادرش

  . یلباسات و عوض کن یتونياتاق م ني_ تو اول

زدم و با  یجمله اش ناراحت شده بودم لبخند یاز سرد نکهيو با ا دميکش یقيعم نفس

  که گفته بود رفتم.  یسمت اتاق یتشکر دوباره ا

  نبود به بستنش...  یاجيتخت انداختم و تو خونه که احت یکه آورده بود و رو یشال

تو  دنشيداشت و من با د يیرايکامل به پذ دياتاق خارج شدم و آشپزخونه د از

  و باال تنه ام و روش خم کردم ستادميآشپزخونه کنار کانتر ا

   ؟یکنيم ی+ شما تنها زندگ

  بهم انداخت یکوتاه نگاه

  _ نه با پسرم.... 

  باال انداختم يیابرو
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   ؟ی+ پس شوهرت چ

  شن کرداجاق و رو ريو ز ديکش یقيعم نفس

  من پسرم و باردار بودم.  یشده.... وقت دي_ سال شصت و هفت تو جنگ شه

  و تر کرد لبم

   ش؟يچند سال پ یعني+ 

جز  یتو خونه کس یبه بستن اون شال بود وقت یاجينگاهم کرد و چه احت یکالفگ با

  من و خودش نبود؟ 

  همه لباس؟!  نيبا ا شدينم گرمش

  ... شيو دو سال پ ی_ س

  گرد شده نگاش کردم یچشما با

   ن؟يازدواج نکرد گهيد ن؟يو دو ساله مجرد ی+ س

  با تأسف تکون دادم و اضافه کردم یسر

به  دي.... اصال چرا باکنميازدواج نکرد... من اصال درکتون نم چوقتي+ مادر منم ه

کردن و خوش گذروندن و عاشق شدن  یبچه آدم از زندگ هيخاطر بزرگ کردن 

  دست بکشه... 

  اخم نگام کرد و من لبم و تر کردم...  با

  گفته بودم؟!  یاشتباه ی جمله
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زنده  شهيمن هم ی. اما من عاشق همسرم بودم و هستم. اون برادونمي_ مادر تو رو نم

  است.

که دم کرده بود و مزه  یترش یو من چا ميبود که با اقدس نشسته بود یا قهيدق چند

جور  نيکشور چند نيکه تو ا دميبودم، فهم اومده رانيبه ا یو از وقت کردميمزه م

  وجود داره...  يیچا

  .... نوشنيم یو مثل جا جوشوننديآب م یکرفس و با کم ايبهم گفته بود بعض افسانه

 هيبه نظرم آب کرفس اصال هم خوشمزه نبود، اما چون افسانه گفته بود  نکهيا با

  امتحانش کنم....  خواستميم هيميرژ یدنينوش

  + اقدس خانم.... 

حرف زده بودم اون فقط بله گفته بود  یمن از هر در ینگاهم کرد و وقت یچشم ريز

باهام صحبت کنه، دست از حرف زدن  خواديبودم اصال دلش نم دهيفهم نکهيو من با ا

 یصورت یخوردن چا نيو ح مينشستيم نجايا یدو نفر ديو آخه چرا با داشتميبرنم

   م؟يکرديو پنجره نگاه م واريرنگ ترش، به در و د

  .... ديخوبه به نظرم شما هم ازش استفاده کن یليخ ميرژ یآب کرفس برا دمي+ من شن

 کنهيتو وجودمه که اصرار م گهيد یسهره  هي کردميبود که حس م یطور نگاهش

  گفته بودم؟  یبگم غلط کردم و مگه چ

 یرانيخانم ا هي یراب ،یرانيا ميرژ هيداشت و به نظرم  یچرب یاديشکمش ز خب

  خوب بود.... 
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کدوم به  چيخوش اندام بودن بلد بودم اما ه یمن خودم هزار جور راه حل برا وگرنه

  . خوردينم یرانيا یدرد زن ها

 ليشفتآلو رو تبد گفتياما دوستم م ستين ادميام هست که اآلن اسمش  گهيد یچا هي+ 

  به هلو....  کنهيم

بند جمله ام لبخند زدم و به نظرم اون هم خنده اش گرفته بود، چون صورتش  پشت

   شد؟يکشف حجاب محسوب م رانيهم تو ا دنيو خند شديهر لحظه داشت قرمز تر م

  لبخند کج شدم و دستش و گرفتم....  با

  برام باشه....  یدوست خوب تونستينظرم اقدس خانوم هم م به

  م؟يبا هم دوست بش شهي_ م

مانعش  یمردونه ا یبگه که صدا یزيو خواست چ ديکش رونيو از دستم ب دستش

 کرديکه متعجب نگاهمون م یپيشد و هر دومون سمت پسر جوون و خوش ت

  .... ميبرگشت

  .... خواستيبود که دلم م پيخوشت اونقدر

  ... کردميهام کم م یباز زياز ه کمي ايو به قول لوس بودميخوددار م ديو با دميو گز لبم

  راستم انداختم یشونه  یعشوه موهام و رو یجام بلند شدم و با کم از

  + سالم، من سهره هستم. 
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 نيبود، اما من با سوزش بازوم ب ومدهينگاهش شوکه بود و انگار به خودش ن هنوز

برام نازک  یکه پشت چشم دمياقدس خانوم به خودم اومدم و سمتش چرخ یانگشتا

  کرد

  انگشتاش فشرده بود! نيو ب بازوم ینداشته  گوشت

  چرا؟؟؟؟

  کردن خودت.... یواسه معرف ايسرت کن بعد ب یزيچ هي_ برو 

خوش حالت  یموها ديبهم کنه و اصال من چرا با یو مظلوم کردم تا رحم چشمام

 یدرست روبروم بود و من حت کليمرد جذاب خوش ه هي یوقت پوشوندميو م مييطال

 تونستميبود م دهيکه پوش یشرتيت ريشکمش و از ز یتکه  شيسفت و ش یعضله ها

  نم؟يبب

  . وستمينگاه پر اخم اقدس خانم شدم و بعد از سر کردن شالم دوباره به جمعشون پ ميتسل

پسر  ومديکه به نظر م یکليهر چه زود تر با پسر جذاب و خوش ه خواستيم دلم

رش همزمان دوست من با خودش و پس دادياقدس خانم اخموعه آشنا بشم و اجازه م

  بشم؟ 

  مبل نشستم و لبخند به لب نگاه به مرد جذاب دوختم یرو یعشوه و دلبر با

  + من سهره هستم.... 

  تکون داد و من دستم و سمتش دراز کردم یلبخند سر با

  خوشحالم.... یليبا شما خ يی+ و از آشنا
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 حيکه به مادرش انداخت دستم و کوتاه تو دستش فشرد و من ترج یاز نگاه کوتاه بعد

  نشه....  دهينگاهم سمت اقدس خانم کش دادميم

  کارها منصرف کنه.  یليمن و از خ تونستياون با نگاهش هم م چون

  . دارتونيهستم.... خوشبختم از د ی_ منم عل

گاز جانانه از  هيغلش و بپرم ب کرديدعوتم م تشيبه لبخندم پهنا دادم و جذاب جانيه با

  ... رميبگ شيو عضالن یورزشکار یبازوها

نگاه اقدس خانوم منصرف شدم و دوباره شروع کردم به  ینيفقط به خاطر سنگ اما

هم همراه  یخاص جانيه نباريقبل به مادرش گفته بودم و ا یقيکه دقا يیگفتن حرفا

  جمالتم بود... 

 خواستيو به وجودم برگردونده بود و دلم م شيچند ماه پ یسهره  تشيبا جذاب یعل

  داشته باشم...  طنتيش

  تنگ شده بود. شيچند ماه پ یسهره  یها طنتيش یبرا دلم

  پسرم؟!  ی_ عل

دلبر و خمار باشن گرفت و  کردميکه تموم تالشم و م یمن ینگاهش و از چشما یعل

  سمت مادرش چرخوند 

  _ جانم مامان. 
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دوستم باشه، مادرش  کرديو قبول م شديم هيهم پا یو اگه خود عل دميکش یقيعم نفس

داره لحظه به  چ،يه اديکه ازم خوشش نم دميرسيم نيقيداشتم به  گهيو د دادياجازه نم

  شهيمتنفر م شتريلحظه ب

به خونه  ینگاه هي شهيم ده،يدختر هم ترس نيمون موش داره و ا هيهمسا ی_ خونه 

  پسرم؟  یاش بنداز

 یرنگ با انزجار خودم و جمع کردم، اما برا اهياون موش چندش آور س یادآوري با

لب  یکم نشه تنها لبام و جمع کردم و با لحن کشدار یعل یبرا مياز دلبر یزيچ نکهيا

  زدم

  .... یعل دميترس یليآره.... من خ ی+ وااا

کوتاهش باعث شد منم بخندم و مادرش  یو خنده  ديدوباره سمتم چرخ یعل نگاه

  گفت که متوجه نشدم....  یبه عرب یزيچ

کرد که متوجه کلمه اش  ريلب تغ ريز یتسلط کامل داشتم، اما طور یبه عرب معموال

  نشدم

  _ من.... 

  گفت یبلند یحرف پسرش با صدا نيخانوم ب اقدس

  . ميکنياختالط م کميهم  شونيمن و ا یندازيبه واحد ُسهره خانم م ینگاه هي_ تا تو 

اسمم تو  حياز کلمات جمله اش نشده بودم، اما به نظرم تصح یکيمتوجه  نکهيا با

  بود تياولو
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  + ُسهره نه اقدس خانم، ِسهره...

  ــــــــــــــــــــــــ

شد اما من بخاطر ترسم خودم و به زور ضرب و شتم  یسم پاش یام توسط عل خونه

گفتم بره از تو خونه برام  یبه عل یوقت یمون کردم و حتاقدس خانم مه یتو خونه 

اقدس خانم برام  ارهيب شميآرا فيو همراه ک ميو حوله و لوازم شخص یلباس راحت

  .... ارهيم رهيپشت چشم نازک کرد و گفت خودش م

دست  کردميآماده م یتنها موندنمون با عل یکه من خودم و برا یدرست وقت اما

که اقدس خانم هم  دميفهم ايتو هم همراهم ب یعل نکهيپسرش و گرفت و با گفتن ا

  .... ترسهيو اونم از موش م ستيپر دل و جرأت ن کنهيکه ادعا م یاونقدر

اولم به نظرم  ی هيمن با پسرش تنها نمونم گفته بود، اما فرض نکهيهم بخاطر ا ديشا

  سرش رو بخورم. خواستم پ یمعقول تر بود، چون من که نم

 نيشترينگاهم و دور تا دور سالن چرخوندم و ب نييپا یرفتن اونا به طبقه  یفاصله  تو

  .... یجنگ یبود با لباسها یميقد یقاب عکسها خورد،يکه تو خونه به چشم م یزيچ

و نگاه دوختم  ستادميگرفته شده بود ا یکه دسته جمع يیاز عکس ها یکي یروبرو

تنشون، اما لبخند  یرنگ یخاک یبه چند جوون که اسلحه تو دستاشون بود و لباسها

  بهم القا کرد...  یلبشون اونقدر پر از حس بود که ناخودآگاه احساسات خوب یرو

  بهش انداختم... یتر قيعکس رو برداشتم و نگاه دق قاب

  شده بودن؟  دياقدس خانم شه یعکس به گفته  یتو یجوون ها ی همه
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  که نشسته بابامه....  ی_ اون

که همراهش بود  یشد و ساک ورزش کيبرگشتم و اون با لبخند بهم نزد یعل سمت

  گذاشت.  نيزم یرو رو

که نشسته بود رو نوازش  یعکس و از دستم گرفت و با انگشت صورت مرد قاب

  کرد

  ... کنمياما بهش افتخار م دميوقت ند چي_ بابام و ه

  به عکس منم مجبور کرد نگاه به عکس بدوزم قشيعم نگاه

  شده؟ ديشه نکهيا ی+ چرا؟ برا

بود  یپدرم چطور آدم دونستمينم یبودم، من حت دهيوقت پدرم و ند چيو منم ه ديخند

  که بهش افتخار کنم.... 

شهدا جونشون و  یجون از ناموس کشورش دفاع کرد... همه  یتا پا نکهيا ی_ برا

  ست؟يمفتخر ن نيدادن تا از کشور و ناموسشون مراقبت کنن.... ا

  و مفتخر بود...  دميباال کش یو تا نگاه پرافتخار عل نگاهم

  تا حاال ازدواج نکرده؟ کردي+ مامانت هم چون به پدرت افتخار م

و  ديه خنداون کوتا کنه،امایجمله ام اخم و تخم م دنياون هم بعد از شن کردميم فکر

 واريد یکه رو یکيکوچ یکتابخونه  یاز قفسه ها یکي یرو متيقاب عکس و با مال

  ديکار شده بود گذاشت و سمتم چرخ
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 گهيبوده براش که د یموجه ليدل یکه گفت ینيازش،اما به نظرم هم دمي+ تا حاال نپرس

  فکر کنه. یا گهينخواد به مرد د

مرد، اما سکوت  شهيکه مرده نم یقانع نشده بودم و همچنان معتقد بودم با آدم نکهيا با

  بود....  یزيچ نيواقعا همچ یعاشق ديکردم و شا

خوش گذروندن به جنس مخالف  یبرا یهم معتقد نبودم و به نظرم هر آدم یعاشق به

  طرز فکرم بارها سرزنشم کرده بود...  نيداره و مامان بخاطر هم اجياحت

و خاموش کرد، مثل  ششيوجود داشت که بعد از سالها هم نشه آت یواقعا عشق ديشا

  عشق مامان به بابا.... 

  به وطنش...  یمثل عشق پدر عل  ،یکه به خاطرش از جون خودت بگذر یعشق اي

 ديباريو افتخار از نگاهش م یمثل عشق اقدس خانم به همسرش که عاشق یعشق اي

  .کرديصحبت م دشياز همسر شه یوقت

خوابم  ینامعقول لباسها تياقدس خانوم بخاطر وضع یرو مجبور شدم به گفته  شب

 هيرو هم  دشيبا اقدس خانم بگذرونم و ناگفته نمونه که در اتاق رو قفل کرد و کل

کرد که مبادا شب به سرم بزنه و بخوام برم به پسرش تجاوز  ميلباسش قا یتو يیجا

  کنم.... 

وجود داشت وگرنه تا صبح مثانه ام  یبهداشت سيورو شکر تو اتاق سر خدا

  .... ديترکيم

که  رميو برداشتم تا دوش بگ ميشدم حوله و لوازم بهداشت داريکه از خواب ب صبح

  فرستاد تو خونه ام....  کيش یلياقدس خانم مانع شد و منو خ
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که  یکيکوچ یهيچهار پا یشده بود اما من از ترس موش رو یخونه سمپاش نکهيا با

بود، دوش گرفتم و بعد از  دهيخر يیباال یها نتيدستم به کاب دنيافسانه بخاطر رس

  محل کارم شدم...  یمحشر تر راه پيمحشر و ت شيآرا هي

شباهت به زندان نبود و زندانبانش هم  یب یعوض انيکه با وجود اون ک یکار محل

  . شيشطرنج یافهيمصلماً خودش بود با اون ق

 دونميهتل که شدم با استقبال گرم دلناز روبرو شدم و اما به محض ورودم نم وارد

از بچه ها با عجله بهم رسوند و گفت به  یکياومدنم و که  دياز کجا فهم یلعنت انيک

  فراخونده شدم...  سياتاق رئ

ً يبود و اح دهيرس ريد قهيانداختم و فقط پونزده دق ميبه ساعت گوش ینگاه  تونستينم انا

  کنه.  خميتوب نياطر ابخ

  ديبستن در بده توپ یبهم برا یمهلت نکهياز چند تقه که وارد اتاقش شدم،بدون ا بعد

  وارد شدن دادم؟ ی_ من بهت اجازه 

  کرد؟ياخراجم م دادميرفتارم ادامه م نيدر اتاق و بستم و اگه به ا تياهم یب

  لحظات. نيبرام بود تو ا یخوب یاخراج شدن کلمه  چقدر

  .اني.... کیدر زدم آقا+ من 

مجبور شدم به اسم صداش کنم و اما اون اخم  دونستميرو نم شياسم خانوادگ چون

  کرد

  ...سيرئ یبهم بگ دي_ با
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  داد هيتک زشيتر شدم و درست روبروش دستام و به م کينزد

  از من؟! یخوايم ی+ چ

  اعصاب خرد کن بود و اصال هم جذاب نبود یاديبه نظرم ز پوزخندش

  تو؟ یدادن به من دار یهم برا یزيچ _ مگه

  تر شد قيو پوزخندش عم ديچشمام چرخ نيب نگاهش

  .....یحت یايواسه عالم و آدم م یکه دار یقر و فر ني_ مطمئناً با ا

  به سرتاپام انداخت ینداد و به جاش نگاه پر تمسخر ادامه

  خونه ات.... یگريتر برم ريجاش دو ساعت د ،بهیکرد ريساعت د مي_ن

  ازم گرفت و لپ تاپش و باز کرد گاهن

....حاال با یاضافه بمون ديهم با گهيد ميهر روز سه تا ی_ لباس فرم نپوش

  ...دنتينپوش اي دنيخودته،پوش

  دميکوب زيم یهم فشردم و هر دو دستم و رو یرو دندونامو

  ...ستيتو قرارداد ن ني+ ا

  شدم؟يم یزود عصب نقدريا یاعصابم بود و من از کِ  یرو یاديز پوزخندش

  ....یتونيم یخوايمقررات مخصوص منه... اگه نم نيي_ تع

  داد هيمحرکش تک یتر شد و به صندل قيعم پوزخندش

  .یدختر فرنگ یايبا مقررات من راه ب ديپس با ،یاستعفا بد یتوني_ نم



94 
 

  ...یهست یمرد لعنت هي+ تو 

  نگام کرد حيو با تفر ديکوب یوار کمرش و به صندل یتر شد و لعنت قيعم پوزخندش

  _ پس مراقب باش آوار نشم رو سرت....

  اشاره کرد یهم فشردم و اون با ابرو به در خروج یو رو لبام

 یکار کن نجايتا فردا صبح ا یخوايربع.... پس اگه نم هي شهيداره م نجايا سادنتي_ وا

  اآلن به کارت برس.... نيهم

  ؟ی+ چرا منو استخدام کرد

  محرکش تاب داد یصندل یو خودش و رو ديخند

   یلعنت یآلفا

  ....هي_ سؤال خوب

  ديکش یظيکرد و هوووم غل یکوتاه مکث

 یکس یگشتيتو اگه دو سال تموم هم دربه در دنبال کار م طيشرا ني_ مثالً اگه با ا

کشور  هيتو  یتونينم یگردشگر یزايکه با و یدونياستخدامت کنه.... م شديحاظر نم

که ازش  يیهمون جا کنهيکه سفارت شوتت م کشهينم ی.... طولیکار کن بهيغر

  .... یاومد

  ديکرد و پوزخندش و به رخ نگاه منتظرم کش یمکث دوباره

 ستيکه عاقبتت معلوم ن يیمثل من با استخدام کردن تو یکي دي_ به نظرت چرا با

  کنه؟ سکير
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  ديبش و گزو اون ل دميکوتاهم کش یاسترس کف دستام و به مانتو با

باشه و بخوام بخاطر مضخرفات اون روزت  یتو سرم افکار بد تونهي_ به نظرت م

  کنم؟ یتو آسانسور تالف

  !کرد؟يم دميو داشت تهد ديمحسوس لرز تنم

  ده؟يتهد ني+ ا

  .... ديخند بلند

  افتادم شنشيميتو ان یبرف ديسف یمادرناتن یطانيش یخنده ها اديکه  یطور

  ...اما حاال....یديرسينم یبه نظر دختر خنگ دمتيبار که د ني_ اول

  اعصاب خوردکن نبود؟ یاديز شخندشيبه سر تا پام انداخت و ن یزيتمسخر آم نگاه

  ....نميبيکه تو عمرم م یهست یدختر ني_ به نظرم خنگ تر

  به ترسم قدم جلو برداشتم  تياهم یب

  ...دميکه تو عمرم د یهست یمرد نيتر یو عوض نيتر یو عقده ا ني+ تو هم ابله تر

  بلند تر ادامه دادم یبگه که با صدا یزيتو هم رفت و لب باز کرد چ اخماش

 تيشخص یآدم ب هي... تو ترسميمسخره ات نم یدهاياز تهد چکدوميو.... و من از ه ×

  ....یريبم ديکه به نظرم با یفرهنگ هست یو ب

  عقب گرد کردم و از اتاق خارج شدم... عيسر یليکورتر شد و من خ اخماش

  و نگاهش کنم... ستميو انتظار داشت من با زديم شيمثل مار ن یعوض مردک
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  ....تيشخص یب یلعنت

 رونيتو مغزم ب ميفرض یبه خودم اومدم و از کتک کار یبرخوردم به شخص با

  زدم کرديکه با اخم نگاهم م یانساليبه زن م یاومدم و لبخند احمقانه ا

  ...ديببخش خوام،يعذر م یليخ+ 

من از کنارم عبور کرد و  یبه عذرخواه تياهم یبرام نازک کرد و ب یچشم پشت

  شد.... انيبدون در زدن وارد اتاق ک

هم به  یربط چيو متفاوت بودن و ه بيآدما عج یباال انداختم و همه  يیابرو

  کشورشون نداشت....

  کرد.... دايپ رانيتو ا شديبودن هم م ايتاليکه تو ا يیهمون آدما از

که چند لحظه  یبا زن ديباريمثل مادر افسانه که از نگاهش مهر و محبت م یکي یعني

  رو هم نداده بود فرق داشت.... ميجواب عذرخواه یقبل حت

تو خونه اش  یکتکم بزنه ول یحت خواستياقدس خانوم که با نگاهش م یاآوريبا  اما

و با نگاهشون  کردنيکه اخم م يیراهم داده بود از قضاوت دست برداشتم و انسان ها

  باشن... یآدم خوب تونستنيهم م زدنديکتکت م

  اقدس خانم. مثل

خم کرد  شخوانيپ یراد باالتنه اش و رو وانيک یکه نشستم زهره منش ميصندل یرو

  ديگرد شده اش پرس یو با چشما

  نجا؟؟ياومده ا یخانم شمس واسه چ یدي_ نفهم
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  بود؟ یک گهيتنها نگاهش کردم و خانم شمس د یجيگ با

 نباريا یطرز نگاهم بهش فهموند که متوجه جمله اش نشدم و اون با کالفگ انگار

  گفت یسيجمله اش و واضح تر به انگل

  اومدن؟ یواسه چ یدي... مادرشونن، نفهمسيکه رفت اتاق رئ ی_ همون خانم

مصلماً به مادرجانشون  سيرئ یکه اخالق محشر آقا ديفهم شديباال انداختم و م يیابرو

  رفته...

  شدم زميتکون دادم و مشغول مرتب کردن م یسر

  .دمي+ نه، نفهم

گفت و سمت آسانسور قدم برداشت.... از پشت نگاهش کردم؛ اونم لباس  یظيغل شيا

  دم؟يپوشيدار و م هيحاش یمسخره  یاون لباسها ديبود و چرا من با دهيفرم نپوش

  جواب دادم.... متيو با مال دميها که زنگ خورد از افکارم دست کش یاز گوش یکي

اطالع دادنش  ینشده بود و مجبور بودم برا یده سيسرو هياز اتاقها بعد از تخل یکي

  و ترک کنم. زميبه مسئول، م

 کنهيزود اقدام م یليدر مورد اتاق گفتم و اون گفت خ یسبحان یبه آقا نکهياز ا بعد

قدمهام متوقف  یلحظه ا یبرا زميکنار م انيک دنياول برگشتم و با د یبه طبقه 

  شد....

  !داشت؟يدست از سرم برنم چرا
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باب  کيعروسک کوچ دم،يبهش رس یو وقت کرديو جابجا م زميم یرو ليوسا داشت

  بودم و برداشت گذاشته ميسيب یکه کنار گوش یاسفنج

  ه؟يچ ني_ ا

  گوشم بود... یتو دشينشستم و هنوز تهد یصندل یبهش رو تياهم یب

  از ترسم نفهمه یزيچ دادميم حيترج اما

  ....ی+ باب اسفنج

و شکوند که با  زميعز یباب اسفنج یدستاش فشرد و دست و پا نيو ب عروسک

  گرد شده نگاهش کردم یچشما

  ....ستين یخاله باز یجا نجاي_ ا

کف پاش و روش گذاشت تا از  نباريانداخت و ا نيزم یعروسک و رو یها تکه

  چه مرگش بود؟ یخرد شدنش مطمئن بشه و مردک لعنت

  بهش انداخت یمادرم و برداشت و نگاه جزئ کيدراز کرد و قاب عکس کوچ دست

  تو هتلم عکس مستهجن باشه.... خوادي_ دلم هم نم

 دميکش رونيانگشتاش ب نيبلند شدم و قاب عکس و از ب یصندل یاز رو تيعصبان با

  بود یبلندم کامال عمد یو صدا

  رفتيداشت از حدش جلوتر م گهيد

  فرهنگ...  یب يی+ مستهجن تو
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  نگاهش گرفتم یانگشت شست و سبابه ام و به هم چسبوندم و جلو دو

  ؟یضبدن عو ادتي... پدر مادر باال سرت نبودن که ادب یادب ندار نقدري+ ا

  گذاشتم و دوباره نگاه به نگاه سرخش دوختم.... زيم یعکس و با نرمش رو قاب

 یفهميکه نم یو اونقدر نفهم یگيم ادياز دهنت درم یکه هر چ یتيشخص ی+ اونقدر ب

سرم  نجايو بشکنه... اون عکس مادرمه و مطمئن باش اگه هم یکيحرفات ممکنه دل 

  ....یبگ ادياز دهنت درم یهر چ دميهم بهت اجازه نم یو خاکم کن یو ببر

  و صدام بلند تر شد دمياش کوب نهيبه تجمع پرسنل به س تياهم یو ب دستم

از خودم و جونمم باارزش تره... پس مطمئن باش تقاص اون  ی+ اون قاب عکس حت

ازت پس  یقاب عکس کرد نيخودت و خانوادته رو که نثار ا یکه برازنده  یکلمه ا

  جناب شمس.... رميگيم

بعد از ترکوندن من هتل  یلعنت یکردم و اون آلفا یدرهم سپر یروز و با اخمها کل

  کنه.... زياون و تم یها یراد مجبور بود گند کار وانيو ترک کرده بود و ک

و اصال  انِ يک يیراد دا وانيبودم که ک دهياز پرسنل شن یکيساعت غذا خوردن از  تو

داشته  ینسبت خون یلعنت یآلفا هيبا  ومدينم یو محترم يیبه مرد به اون خوشرو

  باشه....

 یزن با تاپ و شلوار و موها هيروز و با غم نگاه به عکس مامانم دوختم و عکس  کل

  شد؟يباز مستهجن محسوب م
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که به عکس مادرم شده بود عذاب وجدان  یاحترام یبغض کردم و نسبت به ب دوباره

  داشتم...

  کنم. مونياومدنش پش ايشمس و از به دن انيقدرتش و داشتم که ک خواستيم دلم

شروع به  ابونياومدم و کنارخ رونيخفه ب یکه تموم شد از اون فضا یکار ساعت

  کردم.... یرو ادهيپ

  کنم.... دايپدرم و زودتر پ تونستميحداقل م کاش

که هر  به خودم یشدم و لعنت فيمشغول گشتن تو ک فمياز ته ک یزنگخور گوش با

  فرستادم. کردميو دم دست بذارم و فراموش م یگوش گرفتميم ميدفعه تصم

  و تماس و وصل کردم. دميکش یآه دميد نياسکر یو که رو امهريآر اسم

  ....امهريآر ی+ سالم آقا

  داد و چقدر آدما متفاوت بودن یسالمم و با خوش صحبت جواب

خوش برخورد  امهريهم مثل آر یکيفرهنگ بود،  یو ب تيشخص یب انيمثل ک یکي

  و محترم...

  خانم سهره؟ دي_ خوب هست

 یو برا رياخ نيکه تموم اتفاقات ا خواستيدلم م یليو انگار خ دميکش یآه دوباره

  بود؟ یکنم و درد و دل کردن با اون فکر خوب فيتوص امهريآر

  د؟ي.... شما خوب هستستمي+ ممنون، بد ن

  حدس بزنم تونستميهم م یاز پشت گوش یمحترمانه اش رو حت لبخند
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سر به  هي ديتونياگه وقتتون آزاده امروز م یمزاحمتون شدم، ول دي_ خوبم... ببخش

  د؟يدفتر بزن

قدم زدن درست  نيح تونستمي... انگار نمستادميو ا دميکش واريخودم و کنار د جانيه با

  حرفهاش تمرکز کنم یرو یو حساب

   ن؟يکرد دايپ یزيافتاده؟ چ ی+ اتفاق

  خودش یو بعد صدا ديچيپ ینرمش تو گوش یخنده  یصدا

  کردم. دايدر مورد پدرتون پ یزيچ هي کنمي_ فکر م

  موهام سر دادم یو رو ميآفتاب نکيشد و ع شتريکوبش قلبم ب تمير

  ؟ی+ جد

  ديخنديمن براش خنده دار بود که همه اش م جانيو انگار ه ديخند دوباره

  ن؟يايب ديتوني_ بله... م

  و دادم امهريجواب آر جانيکنم و با ه دايپ یتاکس هيو چرخوندم تا  نگاهم

  .امياآلن م ني+ البته....هم

  نبود... ینيماش چيو که قطع کردم دوباره نگاه چرخوندم و ه تماس

 نييکنار پاهام توقف کرد و با پا یمتيگرون ق نيکه ماش رميتماس بگ یبا تاکس خواستم

منتظر  نکهيبدون ا یو با خوشحال دميراد و د وانيشاگردش من ک ی شهيشدن ش دهيکش

تو نگاه متعجبش مشغول  رهيشدم و خ نشيتوقف کرده سوار ماش یچ یبرا نميبمونم بب

  بستن کمربندم شدم
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  .ديبرسون يیجا هي+خدا شما رو برام فرستاد.... لطفاً من و هم تا 

  دهيو سرش و تکون م خندهيکه م اديتازه به خودش م انگار

  نداره.... ی_البته، اصال هم برام زحمت

متوجه  یبود فارس دهيفهم یاما از وقت کرد،يروان صحبت م یليو خ یسيانگل نکهيا با

داشت  یکه رو زبون فارس یشدت از تعصب نيو ا زديبا زبون خودش حرف م شميم

  از نمونه هاش هم خواهرزاده اش بود.... یکيبودم و  دهيها د یرانياز ا یليتو خ

اونا تعصب  یبه اندازه  چوقتيو دوست داشتم، اما ه یو ترک يیايتاليزبون ا منم

  که دلم خواسته بود حرف زده بودم.... یبه هر زبون ،يینداشتم و هر جا

  !؟هيرانيپدرت ا یگفته بود ادمهي_ 

  و به چشم زدم.... ميآفتاب نکيع دميکش یقيعم نفس

داشت چشمام و  کمي خورديم نيماش ی شهيبه ش ميکه مستق ديخورش يیو روشنا نور

  کرديم تياذ

  .هيراني+ بله ا

بود...  یزيمورد نپرسه و اون مرد ت نيدر ا یسؤال گهيجواب داده بودم تا د کوتاه

  چون بحث و با مهارت عوض کرد و با خنده گفت

  ....رهيبه دل بگ نهيازت ک نقدريا انيباعث شده ک یکنجکاوم بدونم چ یلي_ خ

  اخم کردم یلعنت انياون ک یادآوري با

  رو دادم...  اشيادب ی+ من فقط جواب ب
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  سمتم انداخت یکوتاه نگاه

داره شوکه  سکير دونستيکه م یاگه بگم با استخدام کردنت،درحال ستي_ دروغ ن

  شدم....

  دوختم.... ريزدم و نگاه به مس یپوزخند

  کرده بود دميتهد نيمشابه با هم یجمله  هيدرست با  امروز

  که محق بود خودشه..... یکس کنهي+ استخدامم کرده چون فکر م

  چپم کامل سمتش برگشتم یو با خم کردن پا اوردمين طاقت

  داره؟ نهيازم ک یفقط بخاطر چ یتصور کن یتوني+ م

جواب  شونه ام کج کردم و با حرص یتکون داد که سرم و رو یخنده و تعجب سر با

  دادم

  و بغلش کردم. دميترس نکهي+ فقط بخاطر ا

محافظت  یتوقف کرد؛ برا یبد یبا صدا نيترمز گذاشت و ماش یرو یو ناگهان پاش

  شونه ام گذاشت.... یدستش و رو شه،يو نرفتنم تو ش نيماش ديکردن من از تکون شد

با برخورد  یدترينگذشته تکون شد یبخاطر ترمز ناگهان نياز تکون ماش یزيچ اما

گرد  یداشبورد گذاشتم و با چشما یدستام و رو نباريو من ا مياز پشت خورد نيماش

  کرد؟ نيکردم و چرا همچ نداخت،يم نهيبه آ یراد که نگاه کوتاه وانيشده به ک

  .نيا رهيزنج ی وانهيهر دو د يیبرادرزاده،دا

  شد سمتم خم
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  ؟یديکه ند بي_ حالت خوبه؟ آس

  به چپ و راست تکون دادم. یدهانم و قورت دادم و سر آب

  شد.... ادهيپ نيو از ماش ديکش یقيعم نفس

 نيو بحث ب رميدرست بگ ميهم گذاشتم تا بتونم تصم یپلکهام و رو یلحظه ا یبرا

حل  ايآسون نيانگار به ا ميکه باهاش برخورد کرده بود ینيماش یو راننده  وانيک

  نبود... یشدن

بودم. پس بدون  امهريآر یحرفها دنيصبرانه منتظر شن یو ب شديم رميهم داشت د من

  شدم.... ادهيو برداشتم و پ فميراد و بحثش با راننده فکر کنم ک وانيبه ک نکهيا

  ...رسوندميمهر م ايهرچه زودتر خودم و به دفتر آر ديبا

تر خودم و به دفتر راد و پشت سرم گذاشتم تا هر چه زود  وانيشدم و ک یتاکس سوار

  مهر و بشنوم.... ايآر یبرسونم و حرفا

 یاما انگار برا ديطول نکش اديز رياز مس یميشدن ن یبه دفتر به خاطر ط دنميرس

  بود... دهيمن ساعت ها طول کش

  کرد. ميبا احترام تا اتاق همراه یرسوندم و منش امهريبه دفتر آر جانيو با ه خودم

  نشستم یصندل یطاقت رو یمهر دست دادم و ب ايآر با

  شد... ريد دي+ ببخش

 دنيخواست هر چه زودتر حرف بزنه تا به محض شن یزد و من دلم م یلبخند

  حرفاش بلند بشم و خودم و به پدرم برسونم.
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  ارن؟يبگم ب ديدار ليم یچ د،يخوش اومد یلي_ خ

  زد؟يزانوهام گذاشتم و چرا حرفش و نم یو رو فميک

  بود؟ یفقط چند تا جمله کاف یوقت ميداديطولش م ميداشت چرا

  + آب.

خواست برامون قهوه و آب  یتلفن،از منش یو تکون داد و با برداشتن گوش سرش

  جابجا شدم یصندل یتلفن، من رو یرو یو به محض گذاشتن گوش ارهيب

  امهر؟يآر یآقا نيکرد دايپ ی+ چ

  موفق نبودم.... اديتو گفتارم نباشه و اما ز یضيغل یو کرده بودم تا لهجه  ميسع تموم

 نيب مييايتاليا یرفتن لهجه  نياز ب یاز دو سه هفته الزم بود برا شتريب یليخ انگار

  یجمالت فاس

که  ديبه فکرم رس يیهوياز دوستان پدرم مالقات داشتم و کامالً  یکيبا  روزي_ من د

  از اسم پدر شما بپرسم...

  مبل تکنفره کشوندم ین مشتاق خودم و لبه کرد و م یمکث کوتاه اون

  راد. ديو دادن. سع یدوست هيوکالت  شنهاديبه پدرم پ شيگفتن که چند سال پ شوني_ ا

  راد وانيشد سمت ک دهيچند لحظه فکرم کش یدهانم و قورت دادم و برا آب

سال هفتاد  ديهمونطور که شما گفت دميکردم و فهم قيشخص تحق ني_ من در مورد ا

 ريبه اسم سودا دم یداشتن... دوست پدرم شخص هيچند ماهه به ترک یسفر شيو ش
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چطور شده که مادر شما اسم پدر من و دادن؛اما....به نظرم  دونميو من نم شناختينم

  کردنشون. دايپ یکنن برا تونراد اگه پدرتون هم نباشن بتونن کمک ديسع

  بودم. یشتريب یهانگاهش کردم و انگار خشکم زده بود و منتظر حرف تنها

  شتريب یهم نشونه ها ديشا اي

  قفل کرد زيم یحرف دلم و از چشمام خوند که با لبخند دستاش و رو انگار

  راد و براتون گرفتم. ی_ من از دوست پدرم آدرس آقا

  ـــــــــــــــــــــــــ

و چطور خودم  یبا چ دونستميبه کاغذ مچاله شده تو دستام دوختم و خودم هم نم نگاه

  کشونده بودم....  نجايمهر تا ا ايو از دفتر آر

ساعت پنج بار  مين نيرنگ که درست تو ا یبزرگ مشک یخونه با درها هي آدرس

  شده بودن....  اطشيجورواجور داخل ح نيباز و بسته شده بود و پنج تا ماش

 نيبه زم یقو یجور چسب دوقلو هيبرم در و بزنم اما انگار پاهام با  خواستيم دلم

  بودن....  دهيچسب

  قدم بردارم....  تونستميبرگردم، نه به جلو م تونستميبه عقب م نه

 رونينام از اون خونه ب ديمرد سع هياما انتظار داشتم  ديرسياحمقانه به نظر م ديشا

  و تو همون نگاه اول بفهمه من دخترشم....  وفتهيب ادشيمادرم  یچهره  دنميو با د اديب
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که بدون اون گذروندم معذرت بخواد و بگه اگه خبر داشتم از  يیبخاطر سالها ازم

سالها با حسرت نداشتن پدر و جابجا کردن  دادميدنبالت و اجازه نم ومدميوجودت، م

  ....یکن یشونه هات زندگ یاسم ننگ رو کي ینيسنگ

  مثل قوت قلب عمل کنه....  تونستيهم م یالبافيخ هيوقتا  یو بعض دميکش یقيعم نفس

جلو رفتن داد که سردرگم تر از قبل  یرويبه پاهام ن کيکوچ یالبافيهمون خ چون

 شديم دهيد واريد یکه از رو يیها چکيو پ واريو به در و د ستميدر خونه با یجلو

  نگاه کنم.... 

که  کياتومات یفشار بدم درها فونيآ یدکمه  یکه خواستم انگشتم و رو یوقت درست

خودم و  یفيقبل باز و بسته شده بودن، دوباره باز بشن و من با تکون خف قهيچند دق

  کنار بکشم.... 

  داد نييرو پا شهيدرست کنار پاهام توقف کرد و ش یرنگ یطوس یسه  مزدا

ً يتقر یدختر   متعجب نگاهم کرد یهم سن خودم بود که با چشما با

  خانم؟  ديکار دار ی_ با ک

  ... و تر کردم. لبم

  بگم...  ديبا یچ دونستمينم

  .... ومديبراش جالب نم اديدنبال پدرم اومدم مصلماً ز نکهيا گفتن

  با توأم...  ی_ گل

  تر شدم...  کينزد نشيزدم و به ماش یدستپاچه ا لبخند
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  دختر دانشجوعه...  هيشاگرد بود بهم فهموند که  یصندل یکه رو يیو جزوه ها کتاب

  راد هستم...  یآقا ی+ من دنبال خونه 

  لبخند زد اونم

  بود ومدهيکه اصال دوستانه نبود و انگار لهجه ام به مذاقش خوش ن یلبخند

  ..... ميراد دار یهشت تا آقا نجاي_ کدوم راد؟ ا

 ینه، برا ايراد درست هست  ديبردن اسم سع دونستميلبم و با استرس کندم و نم پوست

  نگم...  یزيدادم فعالً چ حيترج نيهم

 یشخص نيکه تو ذهنم بود چنگ زدم و خدا خدا کردم بگه همچ یبه تنها اسم پس

  ميندار نجايا

  راد....  واني_ دنبال ک

  به سر تا پام انداخت یو نگاه ديخند

   ؟یواني_ عه! دوست ک

همون  وانيک نياز خدا خواستم ا یبود وقت یاديز یو خواسته  زديداشت محکم م قلبم

  ولش کرده بودم؟ ابونيخ یتو شينباشه که چند ساعت پ یراد وانيک

  + بله من دوست دخترشم.... 

رو هم  شيلب ريز یجمله  یمعن یبود، حت یعلت خنده اش چ دونميو نم ديخند بلند

  دمينفهم
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  جونش آدرس خونه رو به دوست دخترش داده....  واني_ آقا جون بشنوه ک

  از خودش درآورد و اضافه کرد یزير یو صدا ديو گز لبش

  .... ارهي_ پدرش و درم

 دادميگوش م اورديکه از ته هنجره اش درم یبيغر بيعج یداشتم به صداها گنگ

  بهم زد  یکه لبخند گشاد

  کنهيغش م یاز خوشحال دنتيبا د وانيتو.... ک مي_ بپر باال بر

  زدم یلبخند

  + واقعاً؟ 

  زد یبه گردنش داد و چشمک یقر

  نداختيم ايلوس اديو داشت  من

  عشقم...  گمتيحرف زده.... حاال بپر باال م یليدر موردت باهامون خ واني_ آره، ک

  بزرگ خونه شد  اطيوارد ح یآف کيشدم و اون با ت نيلبخند سوار ماش با

   ؟یهست يی_ کجا

 شتريبود نگرفتم و واقعا ب اطيکه تو ح یبزرگ يیبلند و باغچه ها یو از درختا نگاهم

  اطيباغ بود تا ح هيشب

  ....ايتالي+ از ا

  _ واقعاً؟ 
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  بود....  يیباينگاه کردم و دختر ز مرخشيبه ن نباريا

  + بله... 

  سمتم انداخت یکوتاه نگاه

  .... هييدو بار با بر و بچ رفتم رم، شهر باصفا یکي_ منم 

  وطن من بود.  ايتاليو از ته دل بود و ا یلبخندم واقع نباريا

  ام...  یترک یرانيا یدورگه  هيو من  ستين يیايتاليا تمياصل کردينم یفرق برام

  از من بود یبزرگ شده بودم و اونجا جزئ ايتاليا من

  .... یلي+ آره، خ

   ؟یچطور آشنا شد واني_ با ک

  گفتميراستش و م ديازش گرفتم و انگار با نگاه

برام آزار دهنده  نيو ا گفتميم یشتريب یدروغ ها ديبا رفتميم شيهر چقدر که پ چون

  بود

  ... مي+ تو محل کار با هم آشنا شد

  ديو نگه داشت و کامل سمتم چرخ نيو ماش ديخند

  مگه نه؟  طونه،يش یليخ واني_ ک

  تر سرمو به چپ و راست تکون دادم جيو گ دميخند جيگ

  بود؟!  طونيراد ش وانيک
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راد نسبت داد محترم بودن و خوشرو بودن  وانيبه ک شديکه م یصفت نينظرم اول به

  بود... 

  دست راستش و تو هوا تابوند ديکه ازم نشن یجواب

  کنم.  یراد و به اهل خونه معرف وانيدوست دختر ک خواميم نييپا ايب ال،يخ ی_ حاال ب

  شدم و اون دستش و دور بازوم حلقه کرد ادهيپ

  ه سمتت حمله کردن تعجب نکن... ب هويپس اگه  م،يهست یتيپر جمع ی_ ما خونواده 

  گرد شده نگاهش کردم یچشما با

  + مگه قراره بهم حمله کنن؟ 

  بهم چسبوند شتريو خودش و ب ديخند

دوست دختر داره ممکنه تعجب کنن و شوکه  وانيک نکهي_ نه بابا... فقط به خاطر ا

  بشن... 

 ینسبتاً بلند یمکث با صدا یدوباره سرمو تکون دادمو اون بعد از لحظات یگنگ با

  گفت

  نکردم؟! نه!!!!  ی_ من خودم و بهت معرف

خودم  اتيدختر با خصوص هي نکهيبه چپ و راست تکون دادم و از ا یخنده سر با

  خوش حال بودم دميديم

  ... وانيک یبرادر زاده  سوئم،ي_ من گ
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رد و من و ساختمون و باز ک یبده در ورود ليتحل هيبهم فرصت تجز نکهياز ا قبل

  ... ديهمراه خودش کش

 نجايبوده و ا سويحق با گ دادينشون م ديکه از همون ابتدا به گوشم رس يیاهويه

  ... کنهيم یزندگ یتيپرجمع یخانواده 

  نداشت یمدرن نيزايو خونه د دياطراف چرخ نگاهم

 مينمونه... مهمون دار ی.... خونه دارا وونهيد یتو خونه... محصال یاهال ی_ اها

  و افسونه....  یخارج

و تا به خودم  ديدارش و اون من و همراه خودش کش تميآهنگ ر یام گرفت برا خنده

 تيبشمارمشون از بس پر جمع تونستمينم یجفت چشم بودم و حت نينگاه چند ريز اميب

  بودن.... 

سه چهار  یخونه رو فقط صدا یساکت شده بودن و سکوت سالن بزرگ و سنت همه

  .... شکونديم کردنيم یچهار پنج ساله که دور مبل ها باز یبچه 

بود که  تياون جمع نيراد ب وانيک دنيبخوره د یکه باعث شد قلبم تکون سخت یزيچ

  بود که به سمتمون اومد....  ینفر نيمبل بلند شد و اول یبا تعجب از رو

  ! نجا؟ي_ شما؟! ا

راد  وانيباور کننده باشه که من دوست دختر ک سويگ یتا برا کردميم ديبا کاريچ

  انداخته بودم؟  یهستم و خودم و واقعاً تو چه باتالق
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بدم، دستام و دور گردنش حلقه کردم و گونه اش  وانيبه سوال ک یجواب نکهيا بدون

گرد  یتو چشما رهيدستام و از دور گردنش باز کنم، خ نکهيو بدون ا دميو آروم بوس

  اش با لبخند گفتم دهيرنگ پر یشده و چهره 

  .... دلم برات تنگ شده بود...زمي+ سالم عز

تر ازم فاصله  دهيپر يیبا رنگ و رو وانيباعث شد ک سويگ یبلند خنده  کيشل یصدا

داده بود همه  هيبه عصاش تک وانيکه پشت سر ک یرمرديبلند پ اديفر ی. صدارهيبگ

  مون و از جا پروند

  رو هم خفه کرد سويگ یخنده  یصدا یحت

  چه خبره پسر؟؟؟؟  نجاي_ ا

پشت سر هم  یدروغ احمقانه ه هيبودم اما مجبور بودم بخاطر  دهيازش ترس نکهيا با

  ستادميا رمرديپ یدروغ به هم ببافم قدم جلو برداشتم و روبرو

  + سالم.... 

  و با لبخند سمتش دراز کردم دستم

  ... وانمي+ من دوست دختر ک

عصاش و به  یکنه طور یو اضهار خوشبخت رهيدستم و بگ نکهيا یبه جا رمرديپ

  قدم عقب رفتم و متعجب نگاهش کردم هيکه از ترس  ديکوب نيزم

  ! وان؟يچه خبره ک نجاي_ ا
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مجرد  وانياز پرسنل گفته بود ک یکيو  دونستميکه م يیو تا جا دميچرخ وانيک سمت

  بود... 

   خت؟يريخانواده اش و به هم م نقدريمن و اون ا یدوست ديچرا با پس

سر و  جاديو ا یداشتن بچه هاشون و از باز یبه تکاپو افتاده بودن و زنها سع همه

تو بغلش بود، با تاب دادن تند تند  کيکوچ یکه بچه  شونيکي یصدا منع کنن و حت

که تو بغلش خواب بود و منع  یکردن بچه ا هيگر یتموم راه ها خواستيخودش م

  ... ديچيپيام داشت تو هم م دهچند ماهه دل و رو یاون بچه  یکنه و من جا

  .... شوني_ آقا جون دختر خانوم که گفتن، ا

  ديکش اديبلند فر سويحرف گ نيب رمرديپ

  سر....  من با پسر خودمم.  رهيخ ی_ با تو نبودم دختره 

و  ديکردن پدرم چرخ دايپ ینگاهم برا که درست کرده بودم، یمهلکه ا وسط

بودن، کدوم  ستادهيا رمرديکه کنار پ یانساليپنج مرد م نيبدم ب صيتشخ تونستمینم

  راد بود....  ديسع یکي

  .... دونميمن نم  انه،ياز پرسنل هتل ک یکي شوني_ آقاجون ا

گذاشتم و  یسخت تيو تو موقع وانيخودخواه بودم اما برام مهم نبود با کارم ک ديشا

  ... دهيآقاجونش م یبرا یاون چه جواب

مجبور بشه  وانينبود که به خاطرش قشقرق به پا بشه و ک یمهم زيبه نظرم چ اصال

  جواب پس بده... 



115 
 

 طنتيو ش جانياز ه ینشونه ا چيکه ه سويو با لبخند سمت گ ديافراد چرخ نيب نگاهم

  دميچرخ شدينم دهيتو چهره اش د ششيپ قهيچند دق

   ؟یکنيمن و با خانواده تون آشنا نم سوي+ گ

  بازوم و چنگ زد و رو به آقاجونش گفت وانيجوابم و بده ک سويگ نکهياز ا قبل

  صحبت کنم....  شونيبا ا ديقبلش با دم،يم حيتوض امي_ آقاجون من م

  ديغر رهيبگ وانينگاه سرزنش گرش و از ک نکهياما بدون ا آقاجون

  _ منتظرم.... 

  ديگوشم غر ريکشوند و ز یسرتاسر یکرد و من و سمت پنجره ها یعذرخواه وانيک

  دخترجون؟!  یکنيم یچه غلط نجاي_ تو ا

و به نظر  ميساختمون شد یبايو باز کرد و با هم وارد تراس بزرگ و ز يیکشو در

از  یچراغها کم يیاونور باغ هست، چون با روشنا گهيدو تا ساختمون د ديرسيم

  ديد شديساختمون ها رو م ینما

   ؟یکنيم کاريچ نجاي_ سهره ا

  زل زدم وانيک یکالفه  یاز باغ بزرگ و خوف آورشون گرفتم و تو چشما نگاه

  رادم....  دي+ دنبال سع

  نگاهم کرد که لبم و تر کردم گنگ

  اون پدرمه....  ادي+ به نظر م
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و من  شديتر م جيبره، هر لحظه داشت گ نيچهره اش از ب یگنگ نکهيا یجا به

  انگار منظورمو برسونم...  تونستمينم

  تر شدم و درمونده لب زدم کينزد بهش

قبل مسبب  یبگم دنبال پدرمم و مثل دفعه  دميکمکم کن لطفاً.... من ترس واني+ ک

 نيتو پسر ا دونستمياسم تو رو دادم و من اصال نم يیهوي نيهم یدعوا بشم... برا

  .... یخونه ا

  ديبه صورتش کش یو با کالفگ دستش

  .... نمي_ صبر کن بب

  نگاهش کردم و اون با اخم، پچ زد منتظر

  .... یعني ؟یدونيداداش من پدر توئه؟ از کجا م یگيتو م یعني+ 

  و موهاش و چنگ زد ديدور خودش چرخ یکالفگ با

  ؟یگيم یچ یفهميسهره؟ اصال م یگيم یچ ی_ دار

  کرديم شتريرفتم و دستش وگرفتم، نگاه درمونده و ناباورش داشت بغضم و ب جلوتر

برادرت  دونميکمکم کن. من م کنمي.... خواهش موانيکنم ک کاريچ ديبا دونميمن نم -

 شناسهيم ريسودا دم نيبپرس بب ديسفر داشته... تو از سع هيبه ترک شيسال هفتاد و ش

  نه... اي

  داد... هيتراس تک یو کالفه به نرده ها ديکش رونيو از دستم ب دستش

  از حرفام متوجه نشده یزيهنوز چ کردميکه حس م کردينگاهم م یطور
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  دخترته؟ گهياومده و م یکيبهش بگم سهره؟ بگم  یمن چ - 

تراس نگه  یدرها یبازوم من و روبرو دنياش و از نرده ها گرفت و با کش هيتک

  داشت و کنار گوشم پچ زد

  دختر داداشمه.... دهيپوش یکه لباس صورت یدختر ... اوننيبب -

 نيکه ب ديطول نکش اديپوش و ز یکردن دختر صورت دايپ یبا بغض گشت برا نگاهم

  ديرسيتر به نظر م کيکردم و از من کوچ داشيپ گهيدو تا دختر د

من اآلن  یخواي.... تو مرهيکه داره از سر و کول باباش باال م یاون دختر بچه ا اي -

ذهن  تونميسوال از داداشم خونواده اش و از هم بپاشم... من نم نيا دنيبرم و با پرس

  سهره... زميبرادرم و به هم بر

شده بود اشکم  زونيآو یکه از گردن مرد یچهار پنج ساله ا یدختر بچه  دنيد با

  بود؟ ديو اون مرد سع ديچک

  تو چشماش لب زدم رهيو خ دميچرخ وانيک سمت

از  یترسيکه م ی.... تو هم شک کردوانيو به من بدهکاره ک نيپدرمه، ا دياگه سع+ 

  به هم خوردن ذهن داداشت،مگه نه؟

  ديمکث پرس بدون

  ؟یاگه نباشه چ -

  گفت متيندادم و اون با مال یجواب
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پدر  ديسع ميبا هم بفهم ميتونيراد.... ما م ديرادم... برادر سع وانيسهره، من ک نيبب - 

  نه.... ايتوئه 

  و پاک کردم سميخ یو تر کردم و گونه  لبم

  ؟یچطور -

  کرد نييکرده بود که سرش و تند تند باال و پا شياومدنم انگار راض کوتاه

  . ميديتست م ميريم - 

  به پشت سرم انداخت یسرم و کج کردم و اون نگاه کوتاه گنگ

 اميا صبح آماده شو م. برام لوک بنداز فردشميپدرت باشه، منم عموت م دياگه سع - 

دوست  شيسالن و به نما مي. حاال هم اشکات و پاک کن برگردشگاهيآزما ميريدنبالت م

  .زميرو سرم بر ديبا یچه خاک نميدختر بودن من ادامه بده بب

  چشمام و پاک کردم ريمحکم تر گونه ها و ز نباريا دوباره،

   ؟یزيرو سرت خاک بر دي+ چرا با

  و سرش و به چپ و راست تکون داد ديخند

  .ميبر اياصطالحه بانو. ب هي نيا -

  شد. دهيمون به سالن نگاه همه سمتمون کشمحض ورود دوباره به

حلقه کردم که سرش  وانيک یلبم نشوندم و دستم و دور بازو یرو یلبخند احمقانه ا 

  و کنار گوشم آورد
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 ريفاصله بگ کميبه جونت،ازم  وفتنيب ليا هي یخوايو نم ینشد رياگه از جونت س - 

  و بذار کنار تا آقاجونم جفتمون و به فنا نداده. تييو اون فرهنگ اروپا

بفهمم چرا  نکهيامکان ازش دور شدم بدون ا یو تا جا دميدستم و کش متيمال با

نشستم  سويلبخند مضحکانه زدن، کنار گ یو بعد از کل دهيآقاجونش جفتمون و به فنا م

  دادن... حيکه به آقاجونش داده بود شروع کرد به توض یبق قولط وانيو ک

رو داغون  زيبزنه همه چ نکهيدروغ بگه بدون ا تونستيبهتر از من م وانيک انگار

  تر بکنه.

و چون فقط چند هفته است  ومدميم نجايا ديمحترم و با کالس گفت من نبا یليخ چون

من ازشون  ستيبه خاطر کار ناشا ی. حتدونمينم یزيچ رانياز فرهنگ ا رانميا

  برام بود؟ یاديز یخوشرنگش خواسته  یکرد و کندن موها یعذرخواه

. چون کار اوردميدفترچه با خودم م هي ديبه عهده گرفت و با سويمعارفه رو گ مراسم

  ....گهيداشتن اسما و نسبت ها با همد اديبود به  یسخت

از دخترها  چکدوميبود که پنج پسر داشت و دو دختر که ه یحاج مرتض وانيک آقاجونِ 

  اونجا نبودن...

و  نيبود که همسرش مهناز و سه دختر و دو پسرش، رام یپسرش عل نيبزرگتر

  گندم و گالره. سو،يآرمان و گ

پسرش بود که پسر بزرگش، سردار، سرباز بود و همسرش فاطمه  نياحمد دوم حاج

به  طونيهم ش یليکه خ کشيبودن و پسر کوچ یليو ن اليو دو دخترش که اسمشون ن

  ديرسينظر م
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  بود که همسرش زهره و دو دخترش دالرا و دلناز... ديپسرش سع نيسوم

هم طاهر بود که همسرش ماهچهره و دو پسر داشت که بزرگه پنج  یچهارم پسر

  فقط سه ماهش... کهيسالش بود و کوچ

و تو چهره اش  ديشباهتش به سع شديم یئنگاه جز هيو با  ديخودش و سمتم کش دالرا

   ديد

  !شد؟يدختر هم خواهرم محسوب م نيپدرم بود،ا ديسع اگه

  بود؟ یاسمتون چ -

  به اطراف انداختم... ینگاه کل هيبهش زدم و  یلبخند

براشون سخت بود؛  یليمهمون رفتار کنن و انگار خ هيداشتن باهام مثل  یسع همه

  ...ديرسيبه نظر نم یواقع اديچون لبخندشون ز

  + سهره... 

  ديپرس سويگ کيگالره،خواهر کوچ نباريا

  ؟ يیاهل کجا یعني ران؟يا یاز کجا اومد -

  د؟يپرسيسؤال و م نيا دميرسيکه م یلبخند احمقانه ام انحنا دادم و چرا به هر کس به

 ً   اهل کجا بودن من بود؟ ز،يچ نيمهم تر واقعا

که به خواهرش  یمحکم یبعد از پس گردن سويمن جواب بدم،گ نکهياز ا قبل

  زد،جواب داد
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  اومده.... ايتالياز ا -

که تو بغلش  کشيبچه به بغل کنارمون نشست و نگاه من سمت پسر کوچ ماهچهره

  بچه استراحت کنه؟! داديو اجازه نم داديشد و چرا خودش و تکون م دهيخواب بود کش

  پدر و مادرتون کجان؟ -

کتف هام  ینگاه ها رو ینيبا سؤالش سنگ دم؛ياش باال کش رهيت یرو تا چشما نگاهم

  بود.... ايليسؤال ماهچهره، سؤال خ نيشده بود و انگار ا شتريب

  ...نجاني+ من مادرم فوت شده... اما پدرم، هم 

  بشه که کنترلش کردم و آب دهانم و قورت دادم دهيکش ديسمت سع خواستيم نگاهم

  تو تهرانن... یعني+ 

  بپرسه که پسر بزرگش مانعش شد یا گهيال دسؤ خواست

  دلناز گاز گرفت دستم و!!!  نيمامان بب -

  دست به کمر زد طنتيو ش يیدلناز با پررو و

  ...یديتو هم موهام و کش -

  ....شديو کاش فردا تست مثبت م دميبحث کودکانه شون خند به

  و دوست داشتم... تيپر جمع یخانواده  نيا من

و من  شديسمتم روونه م یکه هر از گاه وانيآقاجوِن ک یبا وجود اخم و تخم ها یحت

  .کردميم يیرايمضحکم ازشون پذ یبا لبخندها
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  و حرفاشون و بشنوم... نميدخترا بش شيساعت ها پ خواستيم دلم

  بخندم یليگالره و دآلرا و ن نيحسادت ب به

 وانيو مهراد نگاه کنم و در آخر نگاه ک اليو ن نيدلناز و ام یکودکانه  یدعواها به

  کنم. ريو به خودم غافلگ

  داشت که من هرگز تجربه اش نکرده بودم... یزيچ طشيخانواده و مح نيا

  تنها مامانم و داشتم و دوستام... ميسال زندگ ستيتو تمام ب من

  و حس کنم. تيپر جمع یوقت نتونسته بودم طعم داشتن خانواده  چيه من

رفتن و داد و همه  قيبه آالج شنهاديپ سوياز نشستنمون نگذشته بود که گ یا قهيدق چند

  باز قبول کردن.... یبا رو

زد و بلند  یلبخند مينگاه سؤال دنيو بدونم نگاهش کردم و با د وانينظر ک نکهيا یبرا

  شد

  سهره... ميبر ايتو هم ب -

  حرکت کردمشدم و از ترس دوباره اشتباه کردن، با فاصله ازش  همراهش

  مادرت کجاست سهره؟ -

تو گلوم نشسته بود جوابش و دادم و من  هويکه  ینگاهش کنم،با بغض نکهيا بدون

اومده  گهيکشور د هيکردم خانواده به  دايپ یکس بودم که بعد از مادرم برا یچقدر ب

  بودم....

  و پر کرد نمونيب یفاصله  وانيکه ک سوختيخودم م یدلم برا داشت
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سهره....  دونمينباشه، من تو رو مثل خواهر خودم م نمونيهم ب یاگه نسبت خون - 

  نکن.... یبيغر نجايپس تو هم ا

  و کامل سمتش برگشتم ستادميا

... مامان ازم وانيک هيبابام ک دونستميرفت... من نم اياز دن شي+ مامانم دو ماه پ 

  بگم حاللش کنه.... ديو دنبالش بگردم.... گفت به سع رانيا اميخواست ب

و من دلم  داديو نشون م تشينشسته بود عمق جد وانيک یابروها نيکه ب یاخم

  ....ميبد شيآزما ميهر چه زودتر فردا بشه و بر خواستيم

  خدا رحمتشون کنه.... -

  .هيبفهمم منظورش چ تونستميو تکون دادم و م سرم

  کمرم گذاشت یو رو دستش

  بچه ها منتظرن... ميبر ايب - 

بلند رو به  یبا صدا سويو گ ميدينشسته بودن رس يیبايز قيآالج یبچه ها که تو به

  گفت وانيک

همه اش مقابل تو کوتاه  دي.... آخه چرا بایکنيم زميبنوتيبه نظر من تو آقاجون و ه -

  کنه؟ یو سر ما خال شيو تموم دق و دل اديب

  و با اخم و سرزنش گفت ديکوب سويبا دست پس گردن گ نيرام

  چه طرز حرف زدن با بزرگترته بچه؟ نيا -
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و آرمان نشستم و رو به  وانيک نيو برادر بزرگش، ب سويگ نيبه بحث ب تياهم یب

  که کم حرف بود گفتم سويگندم، خواهر بزرگ گ

  ....ديخوشگل یلي+ شما خ

  هم خوشگل بود.... واقعا

فقط نگاهش کنم. خودش تنها  خواستيداشت که دلم م یخوشگل یسسبزطو یچشما

  برام لبخند زد اما دالرا جواب داد

  ....گهيد دتشيرو هوا قاپ انيکه داداش ک نهيواسه هم -

  شد.... دهيکش وانيو من نگاهم سمت ک دنياون خند یهمه به جمله  بعد

به دردنخور  یفکر کنم که اون آلفا نيبه ا خواستيمطمئن بودم،اما دلم نم نکهيا با

  باشه... ميپدر تيپر جمع یخانواده  یاز اعضا یکيممکنه 

  سرش و تکون داد وانيواضح بود که ک یليحرف نگاهم خ انگار

  جان....خواهر زادمه سهره انيبهت که گفته بودم ک -

به  خواستيباز هم دلم نم یبودم، ول دهيهتل شن ینگفته بود،اما من از بچه ها اون

  اون فکر کنم....

  ديسمت گندم چرخ نبارينگاهش و ا وانيک

  ....انهيو گندم هم نامزد ک -

  بود فيح یاون لعنت یو تر کردم و واقعا گندم برا لبم
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  ....یآها... اوک -

جمله ام و با گفتن همون دو  نيهم یبگم و برا یبهش چ ديمواقع با نيدر ا دونستمينم

  ....یکرد یآروم تشکر سويکلمه به آخر رسوندم و گ

  برگشتم وانيسمت ک دوباره

  ن؟يکنيم یزندگ نجاي+ شما همه ا

  آرمان جواب داد وانيک یجا به

  آره همه مون... خونه هامون پراکنده است تو باغ... -

  دميپرس وانيو من دوباره از ک ديبرادرش خند یبه جمله  نيرام

  کنن؟ينم یزندگ نجايخواهرات ا -

  آروم گفت ديکه کش یقيبعد از نفس عم وانيسکوت کردن و ک یهمگ

  هم.... انيمادر ک کنه،يم ی_ نه، خواهر بزرگم کرج زندگ

  گفت یاز مکث کوتاه بعد

  ش؟يديتو تهرانه... فک کنم امروز تو هتل بود،ند نجايهم - 

به اتاق پسرش رفته بود و اخم و تخمش بهم  یکه با طلبکار یخانوم یادآوري با

  دميکش یقيفهمونده بود مادر و پسر مثل همن نفس عم

  ...دمشوني+ آره د 



126 
 

به درد نخور برسم و  یته جوابها به اون آلفا خواستميچون نم دم،ينپرس یسؤال گهيد

  نگاهم و به گندم دوختم....

  بود فيح یلعنت انياون ک یکه واقعا برا يیبايآروم و ز دختر

  ؟یچطور آشنا شد وانيسهره با ک - 

  بود.... یجنجال سويبود گ یو هر چقدر گندم دختر آروم دميچرخ سويگ سمت

  + تو هتل...

  ....ايتاليتو ا -

 یباعث شد نگاه همه متعجب بشه و من لبخند دستپاچه ا وانيمتفاوت من و ک جواب

  کردم حيزدم و جمله هامون و تصح وانيبه ک

 ی. از وقتميشروع کرد نجايو ا مونيدوست م،اماياقع تو رم باهم آشنا شددر و یعني+ 

  من تو هتل شروع به کار کردم.

که قانع نشدن،  فهموندينبود و بهم م نديو دالرا اصال خوش آ سويگ ینگاه ها نکهيا با

  جمع کردم. تشونيپر جمع یسؤال در مورد خانواده  یدوباره  دنيبحث رو با پرس

 کردميو از اون خانواده جدا م انيو باهاشون گذرونده بودم و اگه ک یخوب یليخ شب

  داشتند... یمحشر ی... خانواده گرفتمياز خونواده بودنش و فاکتور م یو جزو

 تونستنيخوب م یليخ کردن،يم یخونه زندگ هيبودن و تو  تيپرجمع نکهيبا ا چون

 تيشکل ممکن مدر نيبلد بود خانواده اش و به بهتر یو انگار مرتض انيبا هم کنار ب

  کنه...
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رفتن، با همه دست دادم و دلم  یبرا کردميم یداشتم با همه شون خداحافظ یوقت

بتونم خاطراتش  يیايدر یراد گذاشتم مثل پر ديدستم و تو دست سع یوقت خواستيم

  خاطراتش بگردم. نيو دنبال مادرم ب رميو ازش بگ

 یآروم یبا زدن ضربه  وانيصداش کردم اخم کرد و ک یمرتض یوقت وانيک آقاجونِ 

بهش گفتم آقاجون هم ناراحت  یوقت یاسمش و بگم و اما اون، حت ديبهم فهموند که نبا

  شد...

  روش رو هم ازم گرفت... یباز شدن اخماش، کورتر شدن و حت یبه جا چون

اومد  ادمينشستم،  نشيتو ماش یرسوندن من و به خونه ام به عهده گرفت و وقت وانيک

  کنم. یخبر رفتم عذرخواه یبخاطر عصر و ب ديکه با

  رخش ميشدم به ن رهيبرگشتم و خ سمتش

  وان؟ي+ ک 

  نگاهم کرد کوتاه

  بله؟ -

  و تر کردم  لبم

  .رفتميو م ذاشتميخبر م یب ديخوام،نباي+ من به خاطر کار عصرم عذر م

  و سرش و به چپ و راست تکون داد دياومده بود که خند ادشياون هم تازه  انگار

  دختر.... یبد من و کاشت یليخ -

  نگاهش کردم گنگ



128 
 

  + تو رو کاشتم؟

  و دوباره سرش و تکون داد ديخند

  منتظرت موندم. یليخ یعنيآره،  -

  لب زدم یبا لحن لوس ،یسيبه انگل نباريزدم و ا یلبخند

  + لطفا من و ببخش....

  چطور شکل گرفته... انيتو و ک ی نهيک انيجر نيم بدونم اکنجکاو یليخ -

  و بشنوم و انگار خدا با من سر جنگ داشت.... انياسم ک خواستينم دلم

  ....ستين یجالب اديز اني+ جر

***  

نتونسته بودم درست  یداشتم و حت یديشد یچهيشده بودم دلپ دارياز خواب ب یوقت از

  صبحونه بخورم.... یو حساب

چند دور سالن انتظار  وانيو ک ميانتظار منتظر نوبتموم بود یها یصندل یحاال رو و

دارم،  اجياحت یزيبود چ دهيبار کنارم نشسته و ازم پرس نيو متر کرده بود و چند

  بخاطر معطل شدنمون معذرت خواسته بود... یخسته شدم، و حت

 شديخودش رو خونسرد نشون بده م کرديم یبود و هر چقدر هم سع شونيپر اونم

  رو.... شيحال شونيپر ديفهم

دستش گذاشتم و اون نگاهم  یو دستمو رو دميکه کنارم نشست سمتش چرخ دوباره

  کرد
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  ...یاسترس دار ادي+ به نظر م

  داد هيپشت سرش تک واريو سرشو به د ديخند کوتاه

 شياومدم آزما شناسمشيکه فقط دو هفته است م یدختر هيانگار تو دلم آشوبه.... با  - 

  استرس نداشت؟ شهيبدم.... به نظرت م یان ا ید

  ....ديکش رونيدستم ب رينزدم و اون دستش و آروم از ز یو حرف دميکش یقيعم نفس

لمس کردن  نجايا شديکه فراموشم م شدميوقتا اونقدر تو حال خودم غرق م یبعض

  خالف قانونه.... يیجورا هيممنوعه است و  زيچ هيجنس مخالف 

  دارم.... یدارم سهره... حس مضخرف یچه حال یتصور کن یتونينم -

  دادم و گفتم هيتک واريمثل اون سرم به د یتلخ بود وقت لبخندم

  باشه، مگه نه؟ یمنف شيجواب آزما یکنيدعا م یدار -

  دستم بذاره یرو یاون بود که حس ترحمش، وادارش کرد دستشو با همدرد نباريا

  داداشمم.... اون.... یبا تو ندارم سهره... من نگران زندگ یمن مشکل -

قورت  یقيجمله اش و با نفس عم وانيکه اسممون و خوند باعث شد ک یمنش یصدا

  ....ميبش شگاهيبده و همراه هم وارد اتاق آزما

 شيول با گرفتن خون مخالفت کردم و خواستم با بزاق دهانم آزماا یلحظه  همون

از بزاق دهانمو گرفت  یسوزن، کم هياز  دنميبه ترس هيکنا یو دکتر بعد از کل رنيبگ

بود  ريد یليو پونزده روز، خ شهيبعد از پونزده روز آماده م شيو گفت جواب آزما

  ومد...يجونم درم ندهيو من تا پونزده روز آ
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  دکتر؟ ديجواب و زودتر بد شهي+ نم

  مداخله کرد وانيخواست جواب بده که ک دکتر

  .... چون.....ميهرچه زودتر جواب تست و بفهم ديبله دکتر، ما با -

  به من انداخت یکوتاه نگاه

  ....ايتاليو قراره آخر هفته برگردن ا ستنين رانيچون خانم اهل ا -

دروغ بگه... چون دروغش و چند تا  تونستيخوب م یليخ وانيو ک دميگز لبمو

قانع بشه و گفت به محض  گهيدو روز د یاش باعث شد دکتر برا گهيد یچاپلوس

  ...رهيگیآماده شدن جواب باهامون تماس م

  به چشم زدم مويآفتاب نکيع ميزد رونيکه ب شگاهيآزما از

  ....یگيراحت و خوب دروغ م یلي+ خ

  رو برام باز کرد نشيو در ماش ديخند

  ...دميم اديبه تو هم  نيبش -

  دار بود و من رو هم مجبور کرد بخندم.... خودش هم پشت رل نشست خنده لحنش

  خوشبخته؟ دي+ سع

راه متوقف شد و نگاهش سمتم  نيرفت،بياستارت م یکه داشت سمت دکمه  دستش

  ....ديچرخ
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 رونيشد نگاه به ب ینگاهش طوالن یبگه تنها نگام کرد و من وقت یزيچ نکهيا بدون

  دوختم

مثبت باشه....به نظرت  شي... اما اگه جواب آزماستيمعلوم ن یزيهنوز چ دونميم -

  من و؟؟؟؟ کنهيقبول م ديسع

و به انتظار انکار  پرسهيآدم سؤال م یوحشتناک باشه وقت تونستیچقدر م سکوت

  ..شنوهيجز سکوت نم یزيبه مخاطب و چ زنهيذهنش زل م یجواب ها

  اومدم چون مامانم خواسته بود.... نجايا+ من 

گرفتم و دست غرورم و  دهيقلب تکه تکه شده ام رو ناد یچقدر درد داشت وقت و

  گرفتم و پشت غرور پناه گرفتم

 یبه آدم یازين گهيسن به بعد د نيکنه... من از ا یکه اون برام پدر ستمين نجاي+ من ا

  .رميبگ تيمادرم حالل یش براتا فقط از نجاميبه اسم پدر ندارم.... من ا

تو دروغ گفتن تبهر  وانيمثل ک تونستميو مهم نبود اگه من نم گفتميدروغ م داشتم

  داشته باشم

  ــــــــــ

با  خواستيو دلم نم رشيشمس کنار پذ انيک دنيبه هتل برابر بود با د دنمونيرس

خراب تر  شتريو حالم ب دمشيديم ديدامن بزنم،اما انگار با شتريبه حال بدم ب دنشيد

  ...شديم
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گوشم بود... اما  یهنوز تو روزشيد یاخم کرد و حرفها وانيمن و ک دنيمحض د به

 تميو بدم که فکر کنه تونسته اذ نيبهش فرصت ا ميبا نشون دادن ناراحت خواستمينم

  کنه....

  دست سمتش درازکرد وانيگرفتم و ک یجا رشيپذ شخوانيبهش پشت پ تياهم یب

  خبر پسر؟!چه  -

  ديپرس شيياز دا یکور شده ا یبهم انداخت و با اخمها ینگاه بد انيک

  ؟یاومد نيتو چرا با ا- 

 نيصداش و بشنوم و خودمو مشغول کارم کردم. طبق معمول اول یحت خواستينم دلم

  کارم گذاشتن عکس مامانم کنار تلفن بود.

  ؟ یپرسياز من حساب م یزده به سرت ؟ دار انيک - 

  ؟ نياومد ريکه هر دوتون د یدختره کجا بود نيبا ا پرسميم مدار -

  خجالت آور بود... واقعا

اشخاص دخالت کنه و ازشون حساب بپرسه  یتو زندگ داديبه خودش اجازه م چطور

  ؟

  خواهر زاده اش گذاشت یشونه  یاما بلد بود محترم بودن و که دست رو وانيک

  ...انيتو اتاقت ک ميبر ايب - 

  کردم... دييرو به من گفت سفارش دو تا قهوه بدم و من با حرکت سرم تأ بعد
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سمت اتاقش رفت و من نفس  وانيکه بهم انداخت، همراه ک یبعد از نگاه بد انيک

  ....دميکش یقيعم

  شد.... دهياش کشو خانواده دينشستم و افکارم ناخودآگاه سمت سع یصندل یرو

  ....وفتهيم یشون، چه اتفاقخانوادهحدس بزنم با ورود من به  تونستمينم

کارها تمرکز  یرو تونستميگذاشته بود و من نم ريکارهام هم تأث یمغشوشم رو افکار

  داشته باشم....

شده بود و  شياتاق کنار یکه شب قبل تو يیها از دعوا یاز مشتر یکي تيشکا

  بود که فراموش کردم. یموضوع مهم هيشبانه شون و مختل کرده بود،  شيآسا

  و ازم خواست... سياتاق رئ تش،يشکا یبرا یافتاد که شاک ادمي یدرست وقت و

  تا آرومش کنم ستادميروبروش ا یدستپاچگ با

من امرتون  دييرفت واقعاً... شما بفرما ادميمحترم، اشتباه من بود که  یآقا دي+ ببخش

  .کنميم ضاحيشمس ا یو به آقا

  .....نيتيمسئول یب نقدريخانم؟! اگه شما ا یچ یعني -

  دميحرفش پر نيب یعذر خواه هي با

  .... شهيبدتر م زيهمه چ سيرئ شيپ دي.... اما اگه شما اآلن برخوامي+ من معذرت م

قانع شده و من بعد  کمي داديصورتش بود،اما سکوتش نشون م یهمچنان رو اخمش

  کردنش سمت مبل ها آروم لب زدم يیراهنما

  .زنميباهاشون حرف م رمياآلن م نيمن هم +
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هتل  نيبار به خودم لعنت فرستادم که تو ا نيهزارم یبرا دميکه رس انياتاق ک به

  در زدم.... قينفس عم هيشروع به کار کردم و بعد از  یلعنت

ورود داد و من بعد از نفس  یکه اجازه  دياز پشت در به گوشم رس شيلعنت یصدا

  رد اتاق شدم....وا دم،يکه کش یقيعم

 شديباعث م نيبود و هم نييو نگاهش پا کرديم ادداشتيبرگه  یرو یزيچ هي داشت

  از اضطرابم کم بشه... یکم

  داره... تيشکا اياز مشتر یکي+  

  من بودم که نگاهش نکردم نباريو ا ديباال کش ريو با تأخ نگاهش

  گفت.... يیزايچ هي وانيک -

  نگاهش نکردم و تنها اخمام کورتر شد... باز

 ً که به همه  یبه اون بزنه در حال یحرف روزيدرمورد اتفاقات د تونستينم وانيک قطعا

محرکش پرسر  یصندل یخانواده اش دروغ گفته بود.... بلند شدنش از رو یاعضا ی

  ستاديکه مقابلم ا دينکش یو صدا بود و طول

  ....یجا زد ديدختر سع یخودت و جا -

و صد البته  وانيخشمم بود، خشمم از ک یکردم و فشار دندونهام نشونه  نگاهش

  اون....

  به عقب رفتم یکردم خودم و کنترل کنم و قدم یاما سع 

  داره.... تيهتل شکا نياز ا یمشتر هي روني+ ب 
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مغز من  تونستيقدم پر کرد و پوزخندش م ميو با ن ودميکه ازش فاصله گرفته  یقدم

  تيو داغون کنه از عصبان

 یبه کس نجاياما ا ،یکه ازش اومد یباشه تو اون خرابشده ا اديمثل توها ز ديشا - 

  من دختر فالن کس هستم و مامانم تو..... گهيم اديو م شهيم داشيپ هويکه 

گونه اش نشست که کف  یرو یچطور شد که دستم بلند شد و با چنان قدرت دونمينم

که تو قلبم بود داغ تر از اون بود که بتونه  یزيگرفت اما چ شيزشش آتدستم از سو

  به سوزش دستم بده یتياهم

 یارياسم مامانم و به زبون ب گهيبار د هي+ بهت... بهت گفته بودم... گفته بودم  

  ....کنمينابودت م

  ....سوختيمرتعش بود که دلم به حال خودم م یاونقدر صدام

  + تو.... 

کمرم با  اميام گذاشت و هلم داد که تا به خودم ب نهيس یناغافل دستش و رو یطور

  پهلوم... یفرو رفته بود تو رهيبرخورد کرده بود و دستگ واريد

  تو؟؟!؟! یکرد یچه غلط -

به درد پهلوم  تياهم یترسناک بود که از ترس بلرزم و بخوام ب یاش اونقدر چهره

در گذاشتم بازوم و  ی رهيدستگ یدستم و روکه  یاتاق و ترک کنم اما درست وقت

  و دستش و بند فکم کرد ديگرفت و محکم تر از قبل کمرم و به در کوب

  ؟؟ یدختر فرنگ یشد رياز جونت س - 
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  ....کرديانگار سوراخ شده بود که حس دردش راه نفسم و مختل م پهلوم

زود مانع شد و سرش و  یليحساسش بزنم که خ یبه جا یبا پام ضربه ا خواستم

  کرد شتريفکم ب یتر آورد و فشار دستش و رو کينزد

  با کدوم جرأت.... - 

  ....ديبه گوشم رس وانيک یبه در خورد و صدا یحرفش تقه ا نيب

و درک  تياون بتونه موقع نکهيو قبل از ا ختيهمون تقه تلنگر بود که اشکم ر انگار

  کنه صدام و بلند کردم

  کمکم کن... واني+ ک 

 رهيو دستگ ديمحکم تر به در کوب نباريکه ا ديرس وانيدرمونده ام به گوش ک یصدا

  رفت نييچندبار باال و پا

  در و باز کن...  انيک - 

  ديشد و غر شتريفکم ب یدستاش رو فشار

  ؟یدختر فرنگ یرو به جون خودت بنداز وونهيمن د یخوايم - 

چرخوندن  یبرا یبهش بدم و اصال حس یاجازه نداد جواب وانيک یدوباره  یصدا

  زبونم نداشتم

 رونيب یاآلن سهره رو نفرست نيو هم یبه جان خودت اگه در و باز نکن انيک -

  ....نيو بب ايب ندازميراه م یزيآبرور
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کمک کنم، اما اون  وانيدر، به باز شدنش توسط ک یاز جلو دنميبا کنار کش خواستم

  اجازه نداد

  بار سوم نجاتت بده؟؟ یبتونه برا وانيک یکنيفکر م -

که  ديکنار کش یبود و درست وقت دشيتهد یترسناک برا انيپا هيصدادارش  پوزخند

  ...کردميبرام نمونده بود و داشتم سقوط م یحس گهيد

در و باز کردم و خود لرزونم و از  ميانرژ یبا ته مونده  دنش،يمحض کنار کش به

  .رونياتاق انداختم ب

گرفتم و دلم  شيو در پ یبهداشت سيو صدا کردن اسمم راه سرو وانيبه ک تياهم یب

  که تجربه کرده بودم. یخودم و ترس یبرا خواستيفقط زار زدن م

 یکيسرام یبغضم با صدا شکست و دستام و به روشو سيمحض ورودم به سرو به

  زدم.... یدادم و هق بلند هيتک

  متنفر بودم یضبودنم مقابل اون عو فيضع از

گونه هام  یرو مليکه به لطف ر یرنگ یمشک کيدوختم و خط بار نهيو به آ نگاهم

 نميکه دلم بخواد ساعت ها همونجا بش داديدرمونده نشونم م ینقش انداخته بود اونقدر

  و به حال خودم زار بزنم....

 اديفر نهيآ یخودم تو یدرمونده  ريو به سر تصو دميکوب یدستام و به روشو کف

  دميکش

  تو دهنش؟؟؟ ی+ احمق چرا نزد
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 یحقش بود و حق اون شکستن تموم استخونها یليس هياز  شتريب یعوض یلعنت اون

  تنش بود...

  ....يینجايکه هنوزم ا یاحمق هيسهره...  یاحمق هي+ تو 

  ختياز قبل ر شتريتار شد و اشکم ب نهيخودم تو آ ريتصو

  جا زدم و.... ديدختر سع یبود خودم و جا گفته

  دميکوب یسنگ روشو یدستام و محکم تر رو کف

  ....یلعنت یحرومزاده خودت ی+عوض

  ديگلوم پنجه کش یو بغض تو ديام لرز چونه

  ....ستمي+ من حرومزاده ن

  شمس انيکه زدم دلم و خراش داد و لعنت به ک یهق

  سهره.... خودت و جمع کن.... یستي+ تو حروم زاده ن

کندم  یچند برگ از دستمال کاغذ دم،يآب به صورتم پاش یآب و باز کردم و مشت ريش

  دور چشمم شدم یها یاهيو مشغول پاک کردن س

  سهره.... یمردم گوش کن یبه حرفا دي+ نبا 

  و ابروهام و مرتب کردم دميو باال کش مينيب آب

  ....یمردم خودت و ناراحت کن یبه خاطر حرفا دي+ نبا 
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 شميآرا یسطل زباله انداختم و دوباره نگاه به صورت ساده و ب یو تو یکاغذ دستمال

  انداختم نهيتو آ

 ديکارم مونده بود و با زيم یرو فميلبهام بدون رنگ باشن متنفر بودم، اما ک نکهيا از

  شدميخارج م سيسرو نيبعد از ا کردميخودم و جمع و جور م

  سهره.... یکه به مادرت داد هيقول نيمردم ناراحت کنه، ا یحرفا دي+ تو رو نبا 

بهش  تياهم یو من ب زميدرست مقابل م وانيک دنيبود با د یمساو رشيبه پذ دنميرس

  نشستم یصندل یرو

  حالت خوبه سهره؟ - 

  نکردم.... نگاهش

 هيکنه که بخوام بخاطرش گر تميشمس چقدر تونسته اذ انيکه ک نهيبب خواستينم دلم

  کنم...

کردم تو  شونييداشت من راهنما تيشکا اياز مشتر یکيراد....  ی+ بله خوبم آقا 

  ....اي نيکن یدگيخودتون به مشکلشون رس اي... یالب

  خم کرد زيم یگذاشت و باال تنه اش و رو زيم یو رو دستاش

  کرد ؟ تتياذ انيک - 

  دادم لشيتحو ینگاهش کردم... لبخند احمقانه ا نباريا

  زدم. یليس شونيراد.... من بودم که به ا یکنن آقا تيمن و اذ توننينم شوني+ نه... ا 

  زديخشک شد که به نظرم اصال پلک هم نم یطور
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دستم و مقابل  دهينشون نم یالعملعکس دميد یهمونطور نگاهش کردم و وقت یکم

  چشماش تکون دادم

  !وان؟ي+ ک

بعد خم شدن چشماش بود و  یاندازه  شيحرکتش گشاد شدن ب نيخودش اومد و اول به

  به سمت من شترشيب

   ؟یتو زد ؟یليس ؟یچ - 

  کنترل شده گفت یبا صدا ،یاز مکث کوتاه بعد

  ؟یزد یليس انيتو به ک - 

جاش و به خنده و  دينکش یکردم و اون حالت متعجبش طول نييو باال و پا سرم

  فاصله گرفت زميداد و از م یسرخوش

که من تو عمرم  یپسر نيدنده تر کيشمس، غد و  اني... دختر تو، تو گوش کیوااا -

  ؟یزد یليس دميد

*  

  چمه... دونستميپر بودم و خودمم نم دميخونه که رس به

  ....ختنيريبود اما باز هم داشتن داخلش آب م زيشده بودم که سرر یتنگ آب هي مثل

اون کارش  شم،امايپ اديمبل پرت کردم و با افسانه تماس گرفتم تا بگم ب یو رو خودم

  ...زنهيبهم م یسر هيو بهونه کرد و گفت فردا عصر 

  نبرد... نيهم از ب ايتماسم با لوس یو حت مييبود و حس تنها یحس مضخرف يیتنها
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احساس  شتريسبک شدن، هر لحظه ب یبراش گفتم و اما به جا زيمورد همه چ در

نبود که من تو ذهنم ساخته  یدياون سع د،يکردم... با خودم نبود اما سع ینيسنگ

  بودم....

خونه  هيبه من و مادرم  تياهم یپدرم ب خواستيبود، اما من دلم نم یخودخواه ديشا

کرد که اون از وجودم خبر نداشته و  ديتأک ايخودش درست کنه. لوس یبرا یو زندگ

عشقش مونده  یهمونطور که مادرم به پا خواستيبود که من دلم م یاديز زيچ نيا

  د، پدرمم بمونه؟بو

 دنيسکوت نشدم و بعد از پوش ميآور خونه خوردم و اما تسلو تو سکوت دلهره شام

  اقدس خانم خارج شدم. یلباس مناسب، از واحد، به مقصد خونه

  ....دميبه لباسام کش یدست گهيبار د هيزنگ گذاشتم و بعد  یو رو انگشتم

  بودم. دهيلباسم و پوش نيتر دهينگه داشتن اقدس خانم پوش یراض یبرا

  لبهام نشوندم و اون با اخم نگاهم کرد یرو یکه باز شد، لبخند بزرگ در

  ؟ی+ سالم اقدس جون، خوب

  و من خودم و به داخل دعوت کردم ديکش یقيعم نفس

  .یحوصله ام سر رفت... اومدم مهمون يی+ تو خونه تنها

نگاهش نکنم،  اديز ردمکيم یو بست و همراهم تا کنار مبل ها اومد و من سع در

  .کردینفسم کم ماخماش از اعتمادبه دنيچون د

  ست؟ين ی+ عل
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  ن؟يسالم خانم سهره... خوب هست -

تنش  یو شلوار ورزش یکوتاه طوس نيآست شرتيکه ت دنشيصدا برگشتم و با د سمت

  ....کردميروز حتماً بغلش م هيبود لبخندم و گشادتر کردم و 

اجازه  یصورت حت نيا ريدر غ کردم،يخودم و تو دل مادرش جا م ديقبلش با اما

  هات پسرش بخوره. ینوک انگشتم به عضله ها دادينم

  ...ی+ سالم. خوبم مرس 

  و به مبل اشاره کرد ديخند

  د،ييبفرما -

و  اديمادرش اصالً از من خوشش نم دونستيبه مادرش دوخت و انگار اونم م نگاه

  بود؟ یعلتش چ

  داشته باشم!؟ یتر نيو کرده بودم رفتار سنگ ميکه امشب تموم سع من

  .ذارميم يیمن چا دينيمامان شما هم بش -

مبل  یزودتر از من رو یليپسرش خوشش اومد که خ شنهادياقدس خانم از پ انگار

  به نگاهش زدم ینشست و منم بعد از نشستنم لبخند

حرفش واقعا درست  فهمميه، حاال مدردناک تر یاز هر درد يیتنها گفتي+ مامانم م 

  بود....

  مادرت کجاست؟ -

  ...ديلبم ماس یدهانم و فرو دادم و لبخند رو آب
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و ناتوان باشه به  فيهر چقدر هم که پدرت ضع مونه،يپدر مثل کوه م گفتيم ايلوس

شونه ات  یرو از رو یبار هر غم تونهيکه م استيمرد دن نيترینظرت اون قو

 یاگه گناه کار هم باش ی.... پدر ازت حتیکن هيراحت بهش تک التيبرداره و تو با خ

  ...یخودت و بباز دهياجازه نم چوقتيو ه کنهيم تيحما

رو نه ماه تو  یکودک توننيهستن.... مادرا م یفرد خاص هيمادرا اما  گفتيم ايلوس

دادن و  رياومده رو با ش ايکودک تازه به دن هي توننيوجودشون حمل کنن.... مادرا م

  نوازش کردن آروم کنن...

  ....دنيم اديکردن  یبچه هاشون زندگ یبرا مادرا

مادرا درد دل بچه هاشونو به  گفتيمادرش و از دست داده بود و با حسرت م ايلوس

تموم دردا رو  کينوازش کوچ هيو دستاشون اونقدر قدرت داره که با  کشنيم نهيس

  کوه غم و جابجا کنن... هي وننتياما م فن،يببره... مادرا ظر نياز ب

  اما مادرم برام هم حکم پدر داشت هم مادر.... من

  همدمو دوست خوبمو... دويگاهم رو از دست داده بودم، هم ام هيبا مادرم... هم تک من

  ؟یکنيم هيچرا گر -

  کرده بودم؟ هيگر یو من ک دميانگشتام و به گونه ام کش پشت

  داشتم... اجيسخت مادرم و احت ینروزايا چقدر

 دنشيتو هتلش کار کنم و هر روز با د کرديشمس مجبورم نم انيمادرم بود ک اگه

  شدمينم تياذ
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به اسم پدر که  یکردن شخص دايپ یبرا به،يکشور غر هيمادرم بود من دربه در  اگه

  ...شدمینه، نم ايمن و بخواد  ستيمعلوم ن

  خود خود بهشت بودن و من.... مادرا

  م داشتم....مادرم و ک چقدر

  رفت. اياز دن شيدو ماه پ بايفقط مادرمو داشتم.... اما اونم تقر یزندگ ني+ من تو ا

به نگاه کردن به اون و غش  یليم چيه گهيگذاشت، اما د زيم یو رو یچا ینيس یعل

  نداشتم... شيپيو ضعف کردن به خوشت

  بودم... مونيهم پش نجاياومدنم به ا یبرا یحت گهيد

خودم و مادرم  یبيغر یبرا تونميدردناک خودم، تا م يیبرم و تو تنها خواستيم دلم

  زار بزنم...

  ...خواستيپناه م هي دلم

  زدم.... یگونه ام و پاک کردم و لبخند تلخ دوباره

 یبرا زديکه داشت پر م یبا وجود دل یلبخند زدنو... حت شهيگرفته بودم هم ادي من

  مادرم.... یصدا یدوباره دنيشن

  دوختم یبه عل نگه

  .شهيم ميکه مادر دارن حسود يیآدما ی.... به همهیعل شهيم مي+ بهت حسود 

دستشو دور شونه  اميمن از شوک حرکتش درب نکهيخانم کنارم نشست و قبل ا اقدس

  اش و من چشمام سوخت نهيس یام حلقه کرد و سرم و گذاشت رو
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  دل اقدس خانم هم به درد آورده بود یحالم اسفناک بود که حت چقدر

  کن... هيگر -

داشتم تو  یکنه و من وقت نيام و سنگ نهيس یکه زدم اونقدر درد داشت که قفسه  یهق

 خواستم،يو مادرم و م دميکوبيم واريمثل مرغ سر کنده خودم و به در و د مارستانيب

  کن.... هيگر گفتنيفقط سه نفر کنارم بودن و اونا نم

  نکن.... هيروم باش، گرآ گفتنيم

و آسمون و به هم  نيسهره تنها کسش و از دست داده و حق داره زم گفتينم یکس

  بدوزه...

اقدس  یدوکلمه ا یکن" درد داشت و جمله هياز "گر شترينکن" ب هيوقتا "گر یبعض

 یمدت تو نيتو تمام ا هاموهيباور رسونده بود که چقدر من گر نيخانم من و به ا

  .ختميخودم ر

چقدر از زار زدن هام تو آغوش اقدس خانم و گله کردنم از عالم و آدم بخاطر  دونمينم

گردنم به خودم اومدم و ازش  یگذشت که با گرفتگ بهيکشور غر هيتنها بودنم تو 

  اقدس خانوم هم سرخ بود... ینبود و چشما یفاصله گرفتم، عل

  به خودم فرستادم.... یلعنت انگشتام یاهيس دنيو با د دميبه گونه هام کش یدست

  داشتم. اجيضدآب احت ملير هياز حجم دهنده، به  شتريروزا انگار ب نيا

  .اميبه صورتم بزنم م یآب هي+ من 

  حرف سرشو تکون داد و حس خجالت داشتم... یب
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  رو هم به هم زده بودم. کيکوچ یخانواده  نيآرامش ا نجاياومدنم به ا با

و اونقدر  دميکش ینيه نهيخودم تو آ ريتصو دنيکه شدم با د یبهداشت سيسرو وارد

و  ینيچشمام، ب ريز یبودم، بعالوه دهياقدس خانم مال یسر و صورتم و به لباسها

 یدلبر یعل یبرا خواستميبود و من با کدوم اعتماد به نفس کاذب م اهيهم س ميشونيپ

  کنم؟

 یبرگشتم عل يیرايبه پذ یپاک کردم و وقت ملير یها یاهيبه زحمت از س صورتمو

  .داديهم کنار مادرش نشسته بود و داشت شونه هاش و ماساژ م

  سمتشون رفتم معذب

  اوقات شما رو هم تلخ کردم. خوام،ي+ من معذرت م

  ستاديو صاف ا ديدست از ماساژ کش یعل

  ها رو عوض کردم. یمن چا ديي... بفرماهيچه حرف نينه ا - 

  از فنجان ها رو برداشتم یکيو  نشستم

  شدم فکر کنم. یاحساسات کمي+ 

  لب زد یو به شوخ ديخند یاز خودش نشون نداد، اما عل یخانم عکس العمل اقدس

  کم؟يفقط  -

  دمينوش یاز چا یزدم و جرعه ا یلبخند

 گهيهمد ميتونينم اديدوست که اونم شاغله و ز هيو ندارم جز  چکسيه نجاي+ من ا

  با شما هم دوست بشم؟ تونمي.... ممينيرو بب
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 کردم،يبدجنس بودم که از احساسات اقدس خانم سوءاستفاده م ديو شا ديباز خند یعل

  ....شدميم مونيقطعاً پش کردميفرصت نرم شدنش استفاده نم نياما اگه از ا

کردنم و به عهده  يیراهنما یدوازده شب بود که خواستم برگردم واحدم و عل ساعت

خودم و  ینکردن اقدس خانم اونقدر خوشحالم کرد که نتونستم جلوگرفت و مخالفت 

کردم و اون دستش و  یمحکم از گونه اش، باهاش خداحافظ یبوسه  هيو با  رميبگ

  به بازوم زد

  ....نجايا ايب یکرد يیهر وقت احساس تنها -

سخت  کردميزدم و بردن دل اقدس خانم انگار اونقدرها هم که فکر م یبزرگ لبخند

  وارد اتاقک آسانسور شدم... یگفتم و همراه عل ینبود. باشه ا

  ....یدوست دارم عل یلي+ مامانت و خ

  دميزد و من کامل سمتش چرخ یلبخند

  ؟ی+ تو دوست دختر دار

  ديخند

  نه، چطور؟ -

  و خودمو بغل کردم دميکش یقيعم آه

  ....یدوست دخترت باشم ول خواستيدلم م یلي+ خ

  باال انداختم یو شونه ا دميخند

  .ترسمي+ اما از مامانت م
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  قفل کرد... اشنهيو مثل من دستاش و مقابل س ديخند اونم

  ديبازوهاش و به رخ نگاهم کش چيدر پ چيپ یها چهيماه شتريکه ب یطور

  داره، تو به اخماش توجه نکن... یپاک یليمامانم دل خ -

  ستاديخم کرد و رخ به رخم ا یو کم کمرش

  بگم برام افتخاره... ديدر مورد دوست دخترم بودنت هم با -

  بهش زدم و اون به پشت سرم اشاره کرد یلبخند

  .ميزنيحرف م اتشيحاال برو خونه ات، بعدا در مورد جزئ -

  ــــــــــــــــــــ

 ینقطه  نيشدم، تموم اتفاقات بد روز قبل و به کورتر داريب یخاص یبا انرژ صبح

  مغزم هل داده بودم....

 هشياگه بهتر تشب ايکامل خوردم و بعد از آماده شدن، به مقصد هتل،  ی صبحونه

که به  یعل دنيساختمون با د رونيروزهام از خونه خارج شدم، اما ب نيکنم، جهنم ا

و قدم سمتش  دميبه شالم کش یبا عشوه دست کرد،يداده بود و نگاهم م هيتک نشيماش

  برداشتم

  تظرت بودم...من -

  بهش زدم یلبخند

  .ومدميزودتر م دونستمي+ اگه م
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  و برام باز کرد و من نشستم... نيو در ماش ديخند

  لب زد نيگرفت و به محض حرکت کردن ماش یپشت رل جا اونم

  بهتره. م،يحرف بزن اتيگفتم هرچه زودتر درمورد جزئ -

  و تر کردم و سمتش برگشتم لبم

  اد؟ي+ تو از من خوشت م

  سمتم انداخت یکوتاه نگاه

  بله؟! -

  نميباالتنه ام و خم کردم تا کامل صورتش و بب شيبه لحن سوال تياهم یب 

مادرت  یبا تو، دوست یبا دوست خواميدوست دخترت باشم، اما نم خوادي+ من دلم م

  زنه؟يمن و مادرت نم یبه رابطه  یبيآس مونيدوست یو از دست بدم. مطمئن

  ديکامل سمتم چرخ نباريو ا ديو کنار کش نيماش

  سهره؟ هيدختر و پسر چ یتو از دوست فيتعر -

  نشستم و آب دهانم و قورت دادم صاف

  داره؟ فيدو تا آدم کجاش تعر نيب ی+ خب.... خب دوست

  و سرش و به چپ و راست تکون داد ديخند

  ....یساده ا یليدختر... خ یساده ا یليخ -
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که گفته بود  یزده نشد و من به چند جمله ا نمونيب یبه مقصد حرف دنيتا رس گهيد

  حرفهاش جواب دادم.... یفکر کردم و به هزاران شکل مختلف تو ذهنم برا

  ام کرد. ادهيدر هتل پ یو تا هتل رسوند و درست روبرو من

 دميشن ميو درست از چند قدم انيک یچند قدم برنداشته بودم که صدا یرفتن عل بعداز

  ترش.... یلعنت یو لعنت به اون و صدا

  ....یدختر فرنگ یکن دايفرند پ یواسه خودت بو یزود تونست یليخ -

بهش به راهم ادامه بدم که درست کنارم حضورش و  تياهم یکردم و خواستم ب اخم

  حس کردم

  در هتل من... یجلو یايم یکه شب و باهاشون گذروند يیباره با کسا نيآخر -

  زد یش کردم و اون پوزخندخشم نگاه با

  ....یکرد دايخودت پ نيع یکي یرفت -

  شمس...  ی+ ازت متنفرم آقا

  سمتش برداشتم یقدم

  من به خودم ربط داره. یشخص ی+ در ضمن.... زندگ

  ـــــــــــــ

 يیجورا هي یکشش کوتاهش من با سکندر هيبرم که بازوم و گرفت و با  خواستم

  سمتش پرت شدم
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من آب  ی.... تموم پرسنل من بدون اجازه ینکن واسه من دختر فرنگ یبلبل زبون - 

  ... پس تو هم....خورنيهم نم

  دميمرتعش نباشه غر زدميکه زور م يیحرفش با صدا نيکردم و ب تقال

 یبرا تونميزن آزاد و بالغم که خودم م هيو  ستميجزو پرسنل شما ن نجاي+ اآلن من ا

  .شميممنون م دياگه دخالت نکن... پس رميبگ ميتصم ميشخص یزندگ

 یساخته بود که به نظرم حت یلعنت یآلفا هيازش  نش،يخشمگ یقفل شده و چشما فک

  از درک هم ترسناک تر بود....

هرزه  ديکنن.... نبا یبلبل زبون دينبا کنن،يمن کار م یکه برا يیتو مکان من، کسا -

 یکه برا يیتل من.... کسادم در ه انيب ديو هر روز صبح با مرد جد ارنيدرب یباز

  ....ديبا کننيمن کار م

بار محکم تر از بار قبل تو گوشش بزنم که درست  نيبار دوم، ا یبرا خواستيم دلم

 یکنم محکم ولم کرد که به عقب سکندر یو عمل مميتصم خواستميکه م یلحظه ا

  خوردم

  ؟! کردميفکر م یداشتم به چ شبيد یدونيم -

شعورانه اش  یب یبزنم و بخاطر حرفا و کارها یاجازه بده من حرف نکهياز ا قبل

  زد و ادامه داد یشخنديبپرم بهش ن

مثل بختک بچسبن به  انيغرور هستن که ب یمثل تو اونقدر ب يیدخترا نکهيبه ا - 

  آدم و بگن من دخترتم و.... هي یزندگ
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  گذاشت بشيشد و دستاش و تو ج کيبهم نزد یقدم

 یاجازه  یبهت بگم که اون ب ديسرش با یمثل بختک افتاد دياگه بخاطر پول سع - 

  داشته باشه.... یدختر پنهون هيبخواد  نکهي.... چه برسه به اخورهيباباش آب هم نم

  ...ی+ عوض

  به خنده نداشت... یشباهت چيو خنده اش اما ه ديخند

  با خنده اش فقط منو حرص بده خواستيبود که م نيا هيشب شتريب

کاسته.... چون  مين ريز یچون مطمئنه کاسه ا یبگ یزيچ ینذاشته به کس وانيک - 

دلش برات سوخته  وانيبرادرش از ترس پدرش جرأت نداره نفس بکشه. ک دونهيم

  .سوزهي.... اما من دلم نمیدختر فرنگ

  کنه... یآدم و زخمقلب  ريشمس بلد بود با حرفاش مثل شمش انيداشتم و ک بعض

بهش  یمن قدم نباريو ا زهيفرو بر یداشتم، اما اجازه ندادم اشک یرينفسگ بغض

  شدم کينزد

 یکه روح آدم و زخم نييآدما آدما نيتر فيکث ان؟يآدما ک نيتر فيکث یدوني+ م 

آدم.... نه، تو  هيشمس.... تو  انيک یتر و لجن تر في.... تو از اون آدما هم کثکننيم

  کرده.... اهيتموم قلبت و س نهيکه ک یهست یفي. تو جونور کثیستياصالً آدم ن

  به عقب رفتم یبه تنش داد که ناخودآگاه ترس تو دلم هجوم آورد و قدم یتکون

  .... ازت متنفرم.يیايدن زيچ نيتر فيو کث نيتر ی+ تو لعنت
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...قلبم داشت ديهمراه خودش کش اميدر برم که از بازوم گرفت و تا به خودم ب خواستم

  و باز کرد نشيبود که در ماش دهيو ترس و وحشت امونم و بر زديتو دهانم م

  سوار شو... - 

 ً   گفت؟؟يم ونيداشت هز واقعا

 کيبار نزد هيکرده بود و  دميتهد یدو بار علن یوقت شدميم نشيمن سوار ماش مگه

  از ترس سکته ام بده ؟بود 

پرتم کرد رو  سهيک هيفرار کنم که دوباره بازوم و گرفت و خودش مثل  خواستم

  و زد. نيراه بندازم، در و بست و قفل ماش اديشاگرد. تا خواستم داد و فر یصندل

 نکياز تقالهام کم کردمو ع یترسمو نشون ندم کم نکهيا یبودم، اما برا دهيترس

  و تو چاک مانتوم گذاشتم و منتظر موندم اونم سوار بشه. ميآفتاب

  دميمحض سوار شدنش حرکت کرد و من با پرخاش پرس به

  ازم؟ یخوايم ی+ چ

  .شميمن چطور جونور م یبفهم خوامي.... مهيشدن چطور فينشونت بدم کث خواميم -

 ی رهيهم فشردم و دستگ یکه دندونهامو رو دنيبه لرز کرديام داشت شروع م چونه

  کردم در قفل شده رو باز کنم یدر و گرفتم و سع

  بشم. ادهيپ خوامي+ باز کن درو... م

دختر سه ساله اش  یوقت ايبود که لوس یکه زد، درست مثل پوزخند یپوزخند

  ....زديبرونه م نيماش خواستيم
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  فکر بهم دست بده... یو ب یوپا چلفتدست یبچه  هيکه حس  یلعنت اونقدر

  ....یدخترفرنگ یترسيم یدار -

  نه... اياحساسات درونم  حيتوض یبود برا یدرست یواژه دونستمينم ترس

  داشتم که از ترس هم باالتر بود.... وحشت.... یحس مضخرف هي

 یوحشت آوار کنه و با همون پوزخند لعنت لويک لويدل من ک یتو تونستيم شمسانيک

  وارش تماشام کنه.

  .ندهيآبرام خوش یليترست خ نيا یدونيم -

من  ی دهيترس یو چهره  ريام رو گرفت و همونطور که نگاهش تو مس قهي يیهوي

  در رفت و آمد بود گفت

  .... یاز من ادامه بده دختر فرنگ دنتيبه ترس -

  و با پرخاش پس زدم دستش

  ....یو نگه ندار نياآلن ماش ني+ اگه هم

  حرفم با آرامش لب زد نيب

 نجاي.... من اگه بزنه به سرم همینکن دخترفرنگ کيپوچت تحر یها ديمن و با تهد -

  ....نيتو ماش

  جمله اش باعث شد آب دهانم و با صدا قورت بدم... نيکرد و مکث ب مکث

  بهم انداخت ینگاه مياون با پوزخند ن اما
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رو  یباشه کس یروحشم خبر نداشته باشه.... هر چ یحت یسرت و ببرم و کس -

  دنبالت.... فتهويکه بعدش ب یندار

  سر راهم سبز شده بود؟ یوحش یدراز بدقواره  نيکرده بودم که ا کاريچ

  اشاره کرد رونيزد و با چشم و ابرو به ب نويکرد، قفل ماش توقف

  قبل از من تو هتل باش. نييبرو پا - 

  پست یلعنت

  به درد نخور وونيح

  شدم. ادهيپ دميکردم و با لمس دسته کل فميتو ک دستمو

 یخراش بزرگ رو هي دياما دلم خنک نشد و با دسته کل دم،يو محکم به هم کوب در

  گازش و گرفت و رفت. تياهم یو اون اما ب دميکش نيماش یبدنه 

  ....یعوض شعوري+ ب

  به دور و برم انداختم و بغضم گرفت... ینگاه

  بود... یحس بد یليخ يیتنها

  داشت... یريحس دلگ غربت

  ...کردنیانگار داشتن باد م دلمو

 ً   ران؟ياومده بودم ا یديبا چه ام واقعا

  بود؟ یچ تيحالل اصال
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  خواست؟يو از من م نيمادرم ا ديبا چرا

***  

  نگاهش کردم.... نهيآ از

 یچند وقت براش کاف یترسونده بودمش، برا نکهيبود و هم نمينگاهش به ماش هنوز

  بود....

تر نگاه بهش  قيکه کنار پاش متوقف شد سرعتم و کم کردم و دق ینيماش دنيد با

  دوختم...

  کرد؟يم یچه غلط داشت

داشت  یسمت چپ برگشتم که راننده با دست سع ميکنار نيبوق بلند و ممتد ماش با

و  نيبه راننده ماش تياهم یچرا نظم و به هم زدم، اما ب ابونيبهم بفهمونه وسط خ

به عقب برگشتم و نگاه به اون  ن،يماش یدستم به صندل یبا اتکا نباريو ا دميکنار کش

  دوختم... زديحرف م نيماش یکه داشت با ناز و عشوه با راننده  یدخترفرنگ

  رانه؟يا نجايا شدينم شيهم فشار دادم و چرا حال یو رو دندونام

 ینداره، حرکت کردم و برا یبه من ربط نکهيدستام فشردم و با فکر ا نيو ب فرمون

  آروم کردن ذهنم، با گندم تماس گرفتم...

  ديچيآرومش تو گوشم پ یزود صدا یلينبود و خ اديز یمتوال یپشت بوقها انتظارم

  ....انيسالم ک - 

  گندم... نمتيبب ديسالم، با -
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  نبود لميمکث جواب داد، اما جوابش اصال باب م یاز کم بعد

  اما آقاجون.... -

  گفتم یکنترل شده ا یحرفش با صدا نيب

  ست؟يصاحب تو ن رمردياون پ یريبگ اديقراره  یک -

  کرد ميعصبان شترينداد و همون ب یجواب

 یکوفت و زهرمار یزندگ گهيو از طرف د یلعنت یطرف اون دخترفرنگ هي از

  خودمون....

 یايب ديو با یهم بگو با نامزدت قرار دار یگندم... به حاج مرتض نمتيبب ديبا -

  تو هتل باش. گهيساعت د هينشنوم گندم... تا  یا گهيبحث د چيمالقاتم... ه

کارا رو  یچرا دار جنگم؟يدارم بخاطرت با بابام و آقاجون م ینيبيچرا نم انيک -

  اوضاع و.... یديچرا اجازه نم ؟یکنيسخت تر م

  زدم و دور زدم راهنما

 یدونيگندم، م اميم یتو هتل نباش قهيدق ی قهيات گذشت.... تا پنجاه و پنج دق قهيپنج دق -

  .اميکه م

کرده بود،  ادهيپ ويکه اون دخترفرنگ يیگذشن از جا نيرو قطع کردم و ح تماس

  شده بود؟ نيبه دور و بر انداختم و سوار اون ماش ینگاه

 رياز حد ذهنم و درگ شياراده دور فرمون محکمتر شدن و اون دختر ب یب دستام

  کرده بود.
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که  یزيکنم و تنها چ دايکردنش پ تياذ یبرا یبودم که راه نيهر فرصت دنبال ا تو

  ناراحت نشدن اون بود.... شدم،يمتوجهش نم

  تنها چند ساعت بود.... تشيو عصبان یدلخور نيتر بزرگ

که با وجود تماسم با گندم هم، سمت اون دختر  یلعنت یبا افکار ريمعمول مس طبق

بود روبرو  دهيکه قبل از من رس یبا اون دميبه هتل رس یشد و وقت یسپر شديم دهيکش

  شدم....

 نينشون داد و هم توريمان شينما یخودشو مشغول صفحه  تياهم یاما ب ديد منو

  ....نداختياعصابم و خط م شتريب

  توجه باشه... ینبودم که بهم ب یکس من

 زشيرو سمت م شديم دهيکه سمت اتاقم کش يیکوتاه باعث شد قدمها یجمله  نيهم و

  کج کنم

 دهيپر ینگاه بهش دوختم و رنگ و رو وانيراه با گرفته شدن بازوم توسط ک نيب اما

  سمت اتاقم برم. وانيسهره بشم و همراه ک اليخ یاش باعث شد ب

  محض ورودمون به اتاق، دستشو پس زدم به

   وان؟يچته ک -

  موهاش برد نيب یو با کالفگ دستش

  ....انيک ميبدبخت شد -

  دميشونه اش کوب یقدم بلند خودم و بهش رسوندم و دستمو رو هي با
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  شده... یچ نميبعد بنال بب وان،يجمع کن خودتو ک -

  نگاهش، دلم شور زد.... یدرموندگ دنيکرد و با د نگاهم

  شده؟ یالمصب.... چ گهيد بگو د -

  .دهيسهره دختر سع -

  موهاش برد نينگاهش کردم و اون دوباره دستشو ب فقط

  شه؟يم یچ ديسع شه؟يم یاگه آقاجون بفهمه.... زهره چ شهيم امتيق انيک -

  پرت کرد... زميم یکه تو دستش بود و رو یو کاغذ مچاله شده ا ديخودش چرخ دور

تست  یرسوندم و برگه  زيبا چند قدم خودم و به م وان،يبه حال خراب ک تياهم یب

  و برداشتم....

  بود.... قتيحق

  راد.... یخانواده  یکننده برا رانيو قتيحق هي

  راد.... یحاج مرتض تياز هم پاشوندن غرور و شخص یبرا قتيحق هي

  کسر شأن باشه؟! تونستيچقدر م رمردياون پ ینامشروع برا ینوه  هي

  شلوارم فرو کردم بيج یرو تا کردم و همراه دستم تو برگه

  ...کنهيآب م ريرفته ز یآب ريز شيکه تو جوون یديخان بفهمه سر سع یاگه مرتض -

  کنه.... یموضوع و مخف نيا کردميم شيراض ديکرد و من با نگاهم

  الزم بود... یزيبرنامه ر دنشيترک یبمب بزرگ بود که برا هي نيا
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  ...نداختميراد م یبمب و تو جون حاج مرتض نيا ديمن با و

 هي تونميمن م یبوده و اگه بخوا یمنف شيجواب آزما یبگ یتونيبه اون دختره هم م-

نامشروع داره  ینوه  هيبفهمه  دينبا یدرست کنم.... حاج مرتض یجعل یبرگه 

از هم  دهيکه سالها داره پزش و به عالم و آدم م ی... وگرنه تموم خانواده اوانيک

  بمونه. یمن و تو مخف نيب نجايمه ديبا ديسع یاي... دست گل جوونپاشهيم

  بود.... یمرد باهوش وانيام کرد و کنگ یدرموندگ با

  .کردمياز تمام مغزم استفاده م ديکردنش با یراض یو برا خوردينم گول

هم تو ذهن عقب  دي... شاوانيک رانيکردن پدرش اومده ا دايپ دياون دختر به ام - 

من اومدم،  گميبغلش و م پرميکه م دهيباهاش هم برنامه چ يیارويرو یمونده اش برا

 هيلي... آقاجون تو اون دختر و زنده به گور نکنه خستين نطوريمن دخترتم پاپا... اما ا

  .... دهيدختر حاج سع یبهش بگ دينبا سوزهيم چارهيب اون.... اگه دلت به حال وانيک

  اش چشماش رو فشرد گهيگرفتم و اون با دست د بازوشو

 یمرتض یعني.... ارهيراد دووم نم ی.... اون دختر تو خونواده وانيفکر کن ک کمي - 

 ريفرندش و با انداختنش ز یو پر از بو یرنگ یرنگ یاي... پس دنارهيکه ب ذارهينم

  ....ريازش نگ یظلم و ستم حاج مرتض

روشن  یگارينشستم و س یصندل یشده از اتاقم خارج شد رو یکه راض وانيک

  کردم....

  برگه بود.... هي بميج یتو
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  راد.... یاز هم پاشوندن دک و پز حاج مرتض یبرگه برا هي

 کتاتورانهيظالمانه و د یتو دستا یچموش و فرنگ یگربه  هيانداختن  یبرگه برا هي

  راد.... یحاج مرتض ی

  دميکش رونيو ب شيآزما یکردم و برگه بميو تو ج دستم

  و زبون دراز بود یدختر فرنگ یبزرگ برا هيتنب هيهم  شيآزما جواب

 یمادرم بندازم تو دل حاج مرتض یتموم اشک ها هيبمب که قرار بود به تالف هي هم

  کرده هاش.... زيو عز

  رو چرخوندم یگرفتم و صندل گارياز س یکام

  دستام قرار بود پدر و پسر و نوه رو به جون هم بندازه. یتو ی برگه

  زدم و نگاه به برگه دوختم پوزخند

  ....یکابوست بشم حاج مرتضقراره  -

  گذاشتم بميج یکه به در خورد، برگه رو تا کردم و تو یتقه ا با

  تو مشتم بود، گندم.... یحاج مرتض ینوه  نيزتريعز

  تو.... ايب -

  لبم نشست یرو یوارد اتاقم شد، پوزخند کيش یليکه خ یگندم دنيباز شد و با د در

 یفقط عصب یحاج مرتض یبرا تونستيم کرديکه به خاطر من م يیگندم با کارها 

  کننده باشه... اما اون دختر....
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  سم بود.... یحاج مرتض یبرا یدختر فرنگ اون

  بزرگ ننگ.... یلکه  هي

  سالم.... - 

 شکستيکفشش سکوت اتاق رو م یپاشنه ها یو بست و با چند قدم کوتاه که صدا در

  قرار گرفت زميم یروبرو

  به جون من ؟ یزآقاجون و بندا اديخوشت م - 

  زدم یلبخند

و  ارهينامزد من کم م شيبا اون همه دبدبه کبکبه پ یحاج مرتض ادينه خوشم م -

  .ادي.... از ابهتت خوشم مشهيم مشيتسل

  نشست یصندل یو رو ديخند

 رهيم ادمي یکنيم یازت ناراحت بشم دلبر امي... هر وقت میبد یليتو هم خ -

  .مويناراحت

  دادم هيتک یو به صندل دميخند کوتاه

  ...یعاشقم یاديتو ز کنم،ينم یمن دلبر -

مجبورم کرد  یبرداشتم و حس زيم یو سرش و تکون داد و من تلفن و از رو ديخند

  .رميتماس بگ رشيبا پز م،يتماس گرفتن با منش یبجا

و نگاهم و اما  ديچيپ یوحشتناکش تو گوش یآروم با لهجه  یکه صدا دينکش یطول

  گندم نگرفتم یبايز یاز چشما
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  ....دييهتل اولدوز بفرما -

  اتاقم. اريدو تا قهوه ب -

 یام که ساعت یکه پشت تلفنه من یکس شديتا جواب بده و انگار باورش نم ديکش طول

  ترسونده بودمش شيپ

  شمس. یآقا ستيمن ن ی فهيوظ نيا -

 دهيند شيگندم گرفتم و اون دخترو اصال بدون آرا شيبدون آرا یاز چهره  نگاه

  بودمش....

  کنه. شيآرا دينبا گهيد گفتميبهش م ديسر کار و با ومديتر از قبل م یبار قرت هر

 ارميانگار ترس دوباره به جونش افتاد که با گفتن اآلن م د،يکه از من نشن یجواب

  تلفن گذاشتم یرو رو یگوش یا روزمندانهيتماسو قطع کرد و من با لبخند پ

  م؟ينيبب ديبا یکه گفت یداشت کارميحاال چ -

  کردم... فکر

 دهيآزاد کردن فکرام که سمت اون دختر کش یبا گندم نداشتم و تنها برا یکار من

  ...نمشيخواسته بودم بب شديم

  ...رفتياعصابم م یداشت کم کم رو گهيکردنش د تياون دختر و اذ فکر

  ــــــــــــــ

  آتش زدم یا گهيد گاريباال انداختمو س یا شونه
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  مقابل نامزدم بخندم. یبه کم آوردن حاج مرتض خواستمينداشتم، م یکار - 

  .... شتيپ اميبهش نگفتم م - 

  ديجلوتر کش خودشو

 نهيک یکه تو دار ینقدريعمه خودش از آقاجون ا ؟یکنيبزرگش م نقدريچرا ا انيک -

  نداره.

 دنيکرده بود تنها به اخم کردن اکتفا کردم و اون با د یجمله اش با روانم باز نکهيا با

 یموضوع زندگ نيبه حرف زدن در مورد حساس تر یعالقه ا چيکه ه ديسکوتم فهم

  مادرم ندارم.

  رون؟يب ميبر یخوايم - 

  هتل بمونم. یتو نجايهم خواستيکردم، دلم م نگاهش

سهره  زيبدم در اتاق بعد از چند تقه باز شد و قد و قامت ر یتا خواستم جواب منف اما

  چارچوب ظاهر.... یتو

 شهيچون هم برد،يم نيياعتماد به نفس خودش رو هم پا نينداشت و فکر کنم ا یبلند قد

  ديپوشيکفش پاشنه بلند م

کرد و  حشيبا گفتن خوش آمد به گندم تصح عيسر یليسالم داد اما خ يیايتاليا به

  داديو نشون م وانيک یصحت حرفها ديکه گندم به روش پاش یلبخند

اول جا باز کرده  داريراد با همون د یکتاتوريد یخانواده  یدختر تو دل جوونا نيا

  بود.
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  سهره جان؟ یخوب زم،يسالم عز - 

  بود؟ یمثل اون چ یگندم با دختر قر و فر دار تيميکردم و علت صم اخم

  بشه... یميگندم باهاش صم خواستينم دلم

به گندم بده و قهوه ها رو بدون  یکرد جواب خوب یوحشتناکش سع یهمون لهجه  با

  گذاشت زيم یسمت من بندازه، رو ینگاه نکهيا

  شد.... ريد دي+ ببخش

  ديمن گذاشت و دوباره سمت گندم چرخ یاز فنجون ها رو برداشت و روبرو یکي

  .یبيب دنتيخوشحال شدم با د یلي+ خ

  همون اخم فنجون قهوه رو برداشتم با

  به کارت برس... -

که به گندم  یندادم و سهره بعد روزخوش آروم یتيوابرو اومد اما اهمبرام چشم گندم

  گفت از اتاق خارج شد

  ان؟يک - 

  رو سمت لبام بردم قهوه

  جان؟ -

 یاز محتوا ینشست و من با پوزخند قلوپ یصندل یبا تأسف تکون داد و رو سرشو

  ...دميفنجان نوش
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  گذاشتم.... زيم یکردم و فنجان و رو یسرفه ا شيلعنت یبا حس مزه  اما

  بود ؟  ختهير یتوش چ یلعنت

  نمک ؟ اي فلفل

  شده حالت خوبه؟ یچ -

خنگ از قصد  یو اون دختره  دميکه سمتم گرفته بود رو ال جرعه سر کش یآب وانيل

  ....ارهيقبول کرده بود قهوه ب

  دميکش یقيره سوالش و تکرار کرد از راه دهانم نفس عمکه دوبا گندم

  قهوه داغ بود. ست،ين یزيچ -

  مبل نشست یرو دوباره

  .یستيبچه که ن ان،يخب مواظب باش ک - 

و  دميخط و نشون کش یاون دختر فرنگ یبرا زميم یرو یبه فنجون قهوه  رهيخ

 ییو تو صورت حاج مرتض شياآلن برم و جواب آزما نيهم خواستيدلم م یليخ

  حروم زاده ات.... یاز نوه  نميا ايمثالً با آبرو پرت کنم و بگم ب

  ...کردميصبر م ديفرصت بود و با هي نيا دونستميخودمم م یول

  برنامه داشت. دنيبه چ اريآشکار شدن ن یفرصت برا نيا

***  

  خوشگله، مگه نه؟ یلينامزدشون خ -
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  رو چرخوندم یصندل

  به درد نخور... یمثل اون آلفا یا فتهيخودش یبرا فهيآره، ح -

 نهيدستاش و مقابل س یاو با حالت بامزه ديکارم باال کش زيم یو خودشو رو ديخند

  اش گذاشت

  تو....دوست دارم لهجه یليخ - 

  به گردنش داد یتکون دادن پاهاش قر نيو اون ح دميخند

جذبه داشته باشه و با نگاهش  دي... مرد باسميرئ یو اخما یمن عاشق گنداخالق - 

  شمس. انيمثل ک قاي... دقارهيلرز به تن دخترا ب

  نگاهش کردم و اون هنوز بچه بود تيجد با

و اخم کردن  اديداد و فر یکنه که بجا هيتک یبه مرد ديزن با هي ،یکني+ نه اشتباه م

 یبرا يیبا نگاهش چهارستون تنش بلرزه و دنبال جا نکهيهمسرش و بفهمه.... نه ا

  شدن باشه. ميقا

  سمتم خم کرد شوباالتنه

از گندم خانم  ميبر یخوايزناشون و درک کنن؟ م توننياخمو نم یمگه مردا - 

   م؟يبپرس

  ديخند زيسمتم خم کرد و ر شتريو ب سرش

 رسهيبه زنش م یکه وقت طونهيش یپرجذبه  یاز اون مردا انيآقا ک بندميشرط م -

  ....شهيموش م
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  ديپر نييپا زيم یبا خنده و تأسف تکون دادم و اون از رو یسر

  .ومدهيبرم تا مامانم ن گهيمن د - 

  که ازم دور شد نگاهش کردم و خوش به حالش که مادرشو داشت.... دلنواز

  گذاشتم. زيم یو سرمو رو دميکش یقيعم نفس

  کاش... ونهايليپر بود از م دلم

 یليگرفته بود و بهم س گهيهمد دنيبوس نيمادرم مچمو با دوست پسرم ح یوقت کاش

  ....کردميزده بود باهاش قهر نم

زود  گفتيو مامان م کردميم یوقت همراه دوستام شبگرد ريشبها تا د یوقت کاش

  کردميبرگردم، حرفشو گوش م

بخاطر سالها  یفقط کم ،یبازخواست کردنش کم یبجا مارستانياون روز تو ب کاش

  .کردميم یباهاش همدرد دنشيدرد کش

  ....کاش

  ....کاش

  ....کاش

تو  مهيسراس زميم یرو یزيشدن چ دهيچطور شد که خوابم برد، اما با کوب دونمينم

  بود دوختم.... ستادهيا زيم یشمس که روبرو انيو گنگمو به ک جيو نگاه گ دميجام پر

  ؟یخواب بود - 
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چشمام، از فشردن چشمام ممانعت  شيآرا ختنيبه هم نر یاما برا سوختيم چشمام

  هم گذاشتم پلکامو یکرم و تنها آروم رو

  ؟یو بخواب یايب نجايکه ا دميمن بهت پول م - 

  سمتم خم شد و پچ زد ز،يدستاش به م یباز کردم و اون با همون خشم، با اتکا پلک

  بهت خوش گذشته!؟ یاديز شبيد اي -

که اخماش کورتر  ختيبه همش ر شترينگاهش کردم و انگار متوجه نشدنم ب گنگ

  شد

کارتون خواب چشم  یواسه من مثل نشئه ها نجايکه حاال ا ینذاشته بخواب شبيد -

  ؟یکنيخمار م

مرد  یاز حرفا یتسلط دارم، بعض یبه زبون فارس کردميفکر م شهيهم نکهيبا ا چرا

  دم؟يفهميروبروم و نم

  کردم؟يبود که من داشتم مثلش چشم خمار م یکارتون خواب چ یها نشئه

  ؟ی+ چ

  و اصال گندم کجا بود؟ ختيريداشت بهمش م شتريمتوجه نشدن من هر لحظه ب و

  داشت؟يچرا دست از سر من برنم کهيمرت نيا

  بلند شدم یصندل یبزنه که از رو یحرف خواست
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بغله خودت چند بار تا چند  هياگه به خاطر  نکاراتيا ی... همه یلعنت یآلفا ني+ بب 

.... چرا دست از سرم یمن و تو اتاقت حبس کرد یو حت یصورتم اومد یمتريليم

  به من؟ یپريجهت م یو ب خوديو ب یچرا هر لحظه باال سرم ؟یداريبرنم

  ته دلم و آوار کرد و ساعت چند بود؟ ،یبه دور و بر انداختم و نبودن کس ینگاه

  زد و سمتم خم شد یبراش لذت بخش بود که پوزخندنگاهم  یترس تو دنيد انگار

  ؟یکنيم یو بلبل زبون یترسيازم م -

  ...ترسمي.... ازت نمنميبيکه تو عمرم م یهست یآدم نيتر زي+ تو نفرت انگ

آرام بخش بمونه و من با عشوه شالمو  یمثل دارو تونستينگاهش م یخشم تو دنيد

  برداشتم فمويمرتب کردم و ک

  کار من تموم شده.... مي+ با اجازتون تا 

که داشتم تمام تالشمو  يیبه اون با قدم ها تياهم یگذاشتم و ب فميک یمامانو تو عکس

  هتل قدم برداشتم.... یسمت خروج کردم،يمحکم موندنشون م یبرا

  سهره؟ -

 نگ،يپارک یو سمتش برگردم، کنار خروج ستميمجبورم کرد با وانيک یصدا دنيشن

  کردينشسته بود و نگاهم م نشيماش یتو

  رسوندم  نشيبه ماش خودمو

  سالم گلم، سوار شو.... -

  دادم هيتک نيشاگرد نشستم و به در ماش یصندل یاز لحن حرف زدنش رو متعجب
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  + چه خبر؟

  و به حرکت درآورد نينگاهم کرد و ماش کوتاه

  تو؟ ،یسالمت -

  م کج کردمشونه یرو سرمو

  شده؟ یزيچ وان،ي+ خوبم ک 

دستاش که سفت دور فرمون حلقه شده بود سر  ینگاهم کرد و اما نگاه من رو نباريا

  خورد

  گرفتم. شويجواب آزما - 

 یبا کالفگ وانيو ک ديضربان کوب نيبا محکم تر هويو  ستاديچند لحظه ا یبرا قلبم

  و توقف کرد ديکش ابونيو کنار خ نيماش

  نم؟يبب تونميبود جوابش؟ م ی+ چ 

  نگاهم نکرد یدو دو زد، اما اون حت مرخشين یرو نگاهم

  پاهام به نظرم سر شده بود یکه انگشتها اوردميبا انگشتام کف کفشهام فشار م اونقدر

  سهره.... یستين ديدختر سع - 

  زد و سرم اما داغ شد.... خي نباريا پاهام

  بود شيآت یکوره  هي یبودم و سرم اما انگار تو ستادهيا خي کهيت هي یرو انگار

  + اما....
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  بود دهيسرم ترک یحباب بزرگ تو هيتکون دادم و انگار  یو با کالفگ دستام

  + اما من....

بازوش گذاشتم تا نگاهم کنه و  یدستم و رو یچرا اما بغضم گرفته بود وقت دونمينم

  اون اما نگاهم نکرد

  .واني+ من حسش کرده بودم... مطمئن بودم ک 

  و پلکهاش و بست.... ديکوب یسرش و به صندل پشت

کنه؟ تو  یکه تا حاال نبوده تا برات پدر یکن دايپ ويکس یاصرار دار نقدريچرا ا - 

  ....یتونيم

  دميحرفش نال نيب

  کنم حاال؟ کاري+ من چ

  نگاهش بود آزار دهنده بود یکه تو ینگام کرد و ترحم نباريا

  ازش بخوام.... ديکنم... با داشيپ ديمن با واني+ ک

دلت بشکنه با  ديو شا ستين یآدم خوب دياگر هم هست شا ايسهره....  ستين ديشا -

  کردنش.... دايپ

  دهانمو قورت دادم و سمتش خم شدم آب

تا من و از خونواده  یگيحرفا رو م نيا یمثبت بود، مگه نه؟ تو دار شيجواب آزما -

  مگه نه؟ وان،يک یگيدروغ م ی.... تو داریتون برون
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چشماش و اون  نيآورد و نگاه من ب رونيب یداشبورد برگه ا یخم شد و از تو سمتم

  ديبرگه چرخ

  ...شيجواب آزما - 

برگه رو باز  یآخر سر خودش تا وانيدوبار سمت برگه رفت و برگشت و ک دستام

  ...ديتک تک حروف و اعداد چرخ یمن رو یکرد و نگاه اشک

که  شديکور م یجور هي دميام شدم،يم دواريراد پدرم نبود و چرا هر بار که ام ديسع

  ادامه داشتن نداشتم؟! یبرا يینا گهيد

 نيچنگ زدم و از ماش فمويک رمياز دستش بگ شويجواب آزما یبرگه  نکهيا بدون

  شدم... ادهيپ

  رم... گشتميو برم شدميم اليخ یب ديبا ديشا

  سهره؟ - 

  شروع به قدم زدن کردم... ابونيبه صداش کنار خ تياهم یب

 نييگلوم و پا خيبود ب دهيکه به مقصد ناکجا آباد بودن و بغضم چرا چسب يیها قدم

  رفت؟ينم

  گرفت؟يام م هيچرا داشت گر اصال

و  گشتيش دور خودش مهمه تيرو داشتم که تو ازدحام جمع یگمشده ا یبچه حال

  نشونه از مادرش بود... یادنبال ذره

  تو دل آدم جا کنه.... تونستيبود که م یحس نيبدتر یديام نا
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  ستاديبازومو گرفت و درست مقابلم ا وانيک

  سهره؟ -

  زم؟ينر یتر شد و چرا اصرار داشتم همچنان اشک ريبزرگتر و نفسگ بغضم

  من.... ینداره، تو برا یتيسهره اون کاغذ اهم -

  لب زدم یلرزون یحرفش، با صدا نيو ب ختياشک از چشم چپم فرو ر یا قطره

  ....وانيمهمه ک یلي+ اون کاغذ خ

  نگام کرد درمونده

رو عوض کنه.... قرار بود منو به پدرم  زايچ یليخ تونستياون کاغذ م ی+ نوشته ها

  برسونه.... 

  زدم یبا درد بست و من هق آروم پلکهاشو

 خوامي.... من مردادناشيخسته شدم از خواهر زاده ات... خسته شدم از گ واني+ ک

. من رهيگيشدن داره جونمو م دتريبودن و هر روز ناام نجايا انا؛يجر نيتموم بشه ا

  کنم و بعد برگردم رم. دايو پ ديسع ديبا

  انگشت شستش اشکمو پاک کرد با

  بغلت کنم؟ تونميم -

آغوش  هيداشتم  اجيکه بهش احت یزيچ نيبزرگ تر ديشا نروزايو ا دميخند هيگر ونيم

  بود...
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کنم و  یکتفهام و خال یرو یاز حجم بارها یکه بتونم کم یمحکم و کس یها شونه

  مردا رو بغل کنم. ديداده بود نبا اديبودن بهم  نجاياما ا

  شونه ام کج کردم یرو سرمو

  شما.... یبرا کردميندارم، فقط فکر م ی+ من که مشکل

  زد گوشم آروم پچ یشدنم تو آغوشش، جمله ام نصفه موند و اون تو دهيکش با

  ....ستين یمنم مشکل یبرا -

  دادم و اون لب زد هيشونه اش تک یرو مويشونيپ

  منو ببخش سهره....-

  ــــــــــــــ

بسته بودم رو باز  نينشستن دوباره ام تو ماش یکه از ابتدا يیپلکها نيتوقف ماش با

  روبروم انداختم.... یآشنا یکردم و نگاه به ساختمون پنج طبقه

  ...ارهيقبل سمتم هجوم ب یاز شبها شتريب يیاون واحد و تنها یقرار بود برم تو دوباره

  حالت خوبه؟ -

هم فشردم و سمتش برگشتم و تنها  یاز ارتعاش چونه ام لبهامو رو یريجلوگ یبرا

  تکون دادم یسر

  تو خونه؟ یمونيتنها م -
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گلوم  یکه تو یسرمو تکون دادم و انگار قرار بود با باز کردن دهانم بغض دوباره

  ....دميترسيکرده بود منفجر بشه و من م نيکم

  شت؟يپ اميب یخوايم - 

  باز کردم نويبرداشتم و در ماش فمويک

  ....ستين یازي+ نه، ن

  شد ادهيهم پ وانيشدمو ک ادهيپ

  سهره؟ - 

  شونه ام انداختم و نگاهش کردم یرو فويک

  نره... ادتيحرفامو  -

  تر کردم لبمو

 هيکشور دنبال  نيموندنم تو ا شتريب یبرا دي... باوانيفکر کنم ک یزيبه چ خوامي+ نم

  کنم.... دايرو پ ديبمونم تا بتونم سع ديراه باشم، چون با

  بهش زدم یلبخند

  برو... گهي+ تو هم د

  اونم لبخند زد 

  خودتو... یکنيخوبه که زود جمع م یليخ -

  تکون دادم و اون به ساختمون اشاره کرد یسر
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  ؟ رهيحوصله ات سر نم يیتنها یمطمئن -

  و مادرش افتادم یعل اديشد و  دهيمنم سمت ساختمون کش نگاه

  اون. شيپ رميدوست دارم.... م هي+ نه، 

  دميامو باال کشباال انداخت و من چونه يیابرو

  دوست پسرم. یعني+ 

  تکون داد سرشو

  عاو.... بانو دوست پسر دارن؟ -

  به نگاه متعجبش زدم یچشمک

  + آره...

  ستاديروبروم ا ن،يبست و بعد از دور زدن ماش نشويماش در

بفهمن تو  هيشهر پر از گرگه که فقط کاف نيسهره؟ ا یمراقب خودت باش یتونيم - 

  ...یساده ا

  به چپ و راست تکون دادم سرمو

  خونمه... چند بار رفتم خونشون. یباال ی... مادرش تو طبقههي+ پسره خوب

 یشونه  کردميم یکه با ژاو یشونه اش گذاشتم و به عادت کار یو رو انگشتم

  راستشو به عقب هل دادم
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دارم اون  یخان.... وقت وانيک اميشهر چطور کنار ب نيا ی+ من بلدم با گرگا 

  ....ميحرفه ا یليخ یعني کنميتو رو تحمل م یآلفا یخواهرزاده

  و من چند قدم به عقب برداشتم ديخند

 کننيفکر م ايليخ نجايکه ا فيچه ح یخونه. ول کردميدعوتت م یايم دونستمي+ اگه م

  کنم. یمن بهشون تجاوز م

  بود.... وانيحق با ک ديبلند خنده اش منو هم به خنده انداخت و شا یصدا

  خوب بلد بودم خودمو زودتر جمع کنم. یليخ من

  پوئن مثبت بود برام. هي نيهام کم بود ا یديو ناام اميناراحت عمر

  راه پله نشستم یکه رفت، وارد ساختمون شدم و رو وانيک

داشتم  یزده بودم، دوست پسر وانيکه به ک یمتنفر بودم و کاش طبق حرف يیتنها از

  .شميپ اديکه ب

  دختر جون؟ یچرا نشست نجايا -

اقدس خانم  یپله ها چرخوندم و نگاه به چشما یو نگاه سمت باال ستادميا عيسر یليخ

  دوختم

  اقدس جون؟ ی+ خوب

  تکون داد یسر

  سالم باشه... یگيکه م یزيچ نياول ديبا ینيبيم ويکس یوقت -
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از پله ها باال رفتم و درست  يیو دور شدن حس عذاب آور تنها دنشيلبخند از د با

  ستادميکنارش ا

  اقدس جون؟ ی+ خب سالم، خوب هست

  به چپ و راست تکون داد سرشو

از  ادي... بدم میحرف بزن یفارس شتريب ديداغونت با یلهجه  نيجا افتادن ا یبرا -

  لهجه ات....

  ميو هر دو وارد آسانسور شد دميخند

  ؟یشام خورد -

  + نه....

  سه و بعد چهار رو فشرد یشاس

  درست کردم. یما، قرمه سبز یخونه  ايلباس عوض کن ب -

از هر  شتريب يیتنها نيا دونستيزدم و انگار خدا دوسم داشت و م یاز ته دل لبخند

  ....دهيآزارم م یا گهيد زيچ

وقت  چيمادر و پسرو برام فرستاده بود تا منو مطمئن کنه که ه نيخودش ا خدا

  باشم. بيغر اريد هي یاگه تک و تنها تو یحت کنه،يفراموشم نم

و حس خوب تنها نبودنم عوض  وانيبا ک شميآزما یبه جواب منف تياهم یب لباسامو

  ....ديخر رفتميدوباره م ديکردم و با
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تالشم و  تينها ديکه خدا برام فرستاده بود با یاون مادر و پسر شيموندن پ یبرا من

  رفتار کردن.... نيبود و سنگ دنيلباس پوش دهيراهش پوش نيو اول کردميم

 زيسمت م یخوش ازم استقبال کردن و عل یخونشون که شدم، هر دو با رو وارد

  کرد.... مييراهنما یغذاخور

از هر وقت  شتريب کرديخونه به راه افتاده بود منو وسوسه م یکه تو یخوش یبو

حذف  مييغذا یخام رو از برنامه  یخوردن غذاها ديغذا بخورم و انگار با یا گهيد

  .کردميمحشر و به برنامه ام اضافه م یبا رنگ و بو یرانيا یغذاها نيو ا

  گذاشتو کنار پسرش نشست زيم یشده رو رو نيبرنج تزئ ینيجون، س اقدس

نکن از خودت فاصله  یمثل خودشه دختر جون... پس سع یخونه هر ک نيتو ا - 

  .یريبگ

  بشقاب ها کرد یبرنج تو دنينگاهش کردم و اون شروع به کش متعجب

  + وات؟

  برام نازک کرد یو اقدس جون پشت چشم ديخند یعل

 یباش یکنيم یسع یکه دار یزيخودت باش، نه چ ار،يبه خودت فشار ن نقديا گميم - 

  ....شهيو نم

  ديخند زير یتو دهانم بردم و عل لبامو

  .یخانومانه رفتار کن یکنيم یسع یتابلو دار یليحق با مامانه سهره خانوم.... خ -

  خونه و آدماش گرم بودن... نيو ا دميخند
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  ...دادنيم یخوب یليخ یدو نفره اش بو یخونه و اعضا نيا

  خانواده... یبو

  داشتن....  یمحشر یخونه طعم ها نيا یغذاها

  مامان بودن... یغذاها مثل

درست بشه، طعم و رنگ و  یزياگه با عشق چ گفتيکه مامان م يیغذاها همون

  ....شهيبوش محشر م

  داشت.... اتيح یخونه رنگ و بو نيا

بدون  شويبچه و با گرفتن خانواده اش، زندگ هي یبرا کرديخودش رحم م ديخدا با و

  .کرديرنگ و بو و گرما نم

  ـــــــــــــ

****  

فنجان  یرو تو یافسانه دوختم که داشت تند تند نبات زعفران یبه حرکت انگشتا نگاه

  گردونديم شييچا

که من  یبا کالس یفحش ها نايابله، ا یشامپانزه  ،یمغز وديخشتکت پاره شده، پر - 

  .یو تا ناکجاآبادشو بسوزون یبگ کهيبه اون مرت یتونيبلدم و م

  انداختم مييچا یهم فشردم و منم نبات و تو یرو لبهامو

 اديحداقل پنجاه تا فحش  دي... من باگهيد شهيم یفقط سه تاست! تکرار نکهي+ خب ا 

  بده لطفاً.... ادميکالست هم  یب ی... از اون فحشهارميبگ
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  ديخند بلند

  چشم.... یبه رو -

  کرد کيبه دور و برمون انداخت و سرش و بهم نزد ینگاه

  .رهيهم نم ادتي... از دمتيرو برگه م سمشينويکه بگم، م شهينم نجايفقط ا -

  ديکش اديفر نباريتکون دادم و اون ا سرمو

  ....اريواس من ب گهيد یچا هيداش محسن....  - 

دادم و مشغول مزه کردن  هيتک یبود که به صندل دهيبلندش باال پر یهام از صدا شونه

  شدم.... يیچا

اومده بودم به  رانيا یگرم بود و من از وقت یها یدنينوش نياز بهتر یکي یچا قطعا

  بودم... دهيرس جهينت نيا

  ...شهيداره تموم م گهيد زاميکنم، و یکار هي دياقامتمم با ی+ برا 

  با صدا قورت داد شويباال انداخت و چا یا شونه

 رتتيبگ اديخو رو مخش کار کن ب اد؟يت خوشت م هياز پسر همسا یگيمگه نم -

باشه  ديکه از قضا باباش هم شه یجيپسر خوب و بس یشوهر یب ني... تو اگهيد

  معجزه اس.... به نظرم بچسبش و اصن هم ولش نکن.

 هيگذاشت و افسانه با گفتن "نوکرتم دادا"  زيم یها رو رو يیافسانه چا دوست

  تشکر کرد و اون پسرک ازمون دور شد يیجورا

  از دست بدم... شونويدوست خوامي... نمادياز من خوشش نم یلي+ آخه مادرش خ
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  انداخت شيچا یتو ینبات دوباره

تو عروسشون بشه.... خودتو  یو خوشگل اتيدختر با خصوص هياز خداشونم باشه  -

  .ريدست کم نگ

  + آخه ازدواج....

  چونه ام گذاشتم ريدستمو ز دميکه کش یقيکرد و من بعد از نفس عم نگام

  سالمه... ستيازدواج کردنم افسانه، من هنوز ب ی+ هنوز زوده برا

 زايچ نيکه ا یکيبا  هي... اگه مشکلت جدرسهيراه حل به ذهنم م نيخو من فقط ا -

  حرف بزن... شهيالح

  کمکم کنه... تونستيافتادم و قطعاً اون م امهريآر ادي

  رو برداشتم مييزدم و چا یلبخند

  .زنميحرف م امهري+ با آر

رو تو دهانش  یمخصوص چا یها تييسکوياز ب یکيکرد و  نييباال و پا سرشو

  جواب داد دنيجو نيچپوند و ح

که هر  یفهمينم ی... تو االن خامرتتيبگ ادينشد رو مخ اون کار کن ب یعل نياگه ا -

دور و زمونه  ني... تو اشهيجور م زايچ هيزودش خوبه... به فکر شوهر باش بق یچ

  شوهر پولداره. افتنيکردن  یشرط زندگ نيپوله، اول یکه همه چ

  زد یپوزخند
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پدر شوهر پولدار  ميتونيم یول م،يپولدار انتخاب کن یبابا ميتونيما نم گهيم یراو -

  .ميکن دايپ

  نثارش کردم که شونه باال انداخت. یا وانهيو د دمياصطالحش خند به

  کنم... حتتينص کميبذار  -

 یآرنجاش رو یبا اتکا شييفنجان چا دنيلبخند نگاهش کردم و اون بعد از سر کش با

  خم شد زيم

  ....یمرغ و خروسا نشد یسالته و هنو قاط یفرض کن س نيبب -

  دميحرفش پر نيب

  مرغ و خروس بشم؟ ی+ مگه قراره قاط

  ديبه ساق پام کوب یو با پاش ضربه ا ديخند

  بخت.... یخونه  یکه نرفت نهينه خره... منظورم ا -

مردمک چشماشو تو حدقه چرخوند  ینگاهش کردم و اون با کالفگ یجيبا گ دوباره

  ديکش یو هوف بلند

 یکه واسه جمله ام داشتم و کور کرد یجانيتموم ه جتيگ ینگاها نيتو با ا یعني -

  المصب....

  که رفت ادامه داد یخفن یاون بعد از چشم غره  دمويخند

  ...یسالته و تازه ازدواج کرد یکه فرض کن س نهيمنظورم ا -
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  تکون دادم ميتفه یبه معنا سرمو

ن .... اونم اگه بخواد تو سیبچه پس بنداز هيکه  کشهيخو حداقل دو سال طول م -

و خرفت شصت،  ريزن پ هي یشيبچه ات م یازدواج کنه تو تو عروس یسالگ یس

بچه اش جوون باشه...  یآدم تو عروس دي... به نظرم بارهيهفتاد ساله که با عصا راه م

  حداقل چهل، چهل و پنج سالش باشه....

  بود.... ینيزبيو عجب دختر ر دميخند

  بخت؟ یخونه  یري+ پس چرا خودت نم

  داد هيتک شيبه صندل یقينفس عم با

 یشوهره.... همه مجردنا!! ول یُکره خشکسال نيبخت؟ اآلن تو ا یآه.... کو خونه  -

  المصبا. خوانيزن نم

  ديغر یشتريدلش پر بود که اخم کرد و با خشونت ب یليخ انگار

به  ميچه برسه بخوا م،يکنيما زنا هم هستا.... به خودمونم رحم نم ريالبته تقص -

  .ميهمجنسامون رحم کن

  ديو عقب کش شيبزنم صندل یاجازه بده من حرف نکهياز ا قبل

  هتل... رسونمتيپاشو م -

  انداختمو بلند شدم ميبه ساعت گوش ینگاه

  .گهيد کهيهتل نزد شهيم رتيتو برو د زم،يعز ستين یازي+ ن
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 یذهنمو حرفارو شروع به قدم زدن کردم و  ادهيبا افسانه کنار پ یاز خداحافظ بعد

  افسانه مشغول کرده بود...

  اومدم رونيکنار گوشم، از فکر ب یمردونه ا یصدا با

  سالم خانوم خوشگله... -

  و ابروهامو باال فرستادم دميکه کنارم بود چرخ یپسر الغر و قدبلند سمت

  ن؟ي+ با من

  زد و نگاه به روبرو دوخت یلبخند

  دور و برا هست؟ نيهم ا یا گهيمگه جز شما خوشگل د -

  دميخنده اشو شن زير یو با ناز گردنمو چرخوندم که صدا دميگز لبمو

  خوشگله؟ هي. اسمت چزميعز خرميجان... نازتم م یا -

  افتادم انيک ديتهد اديتا هتل مونده بود و  گهيپنجاه قدم د فقط

  + سهره....

  اسمو.... نيا شنومیباره م نيدختر! اول یدار یاوووه، چه اسم خفن -

  دميبهش انداختم و خند ینگاه مين

  ه؟ي+ خب اسم تو چ

  کمرم گذاشت یرو دستشو

  برات. گمياسمم م ؟یتيسفا س ميبر یاي.... میاهيمعلومه پا -
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  گرفتم یگرفته ا حالت

  .تونميکارمه، نم مي+ تا

  و مانع قدم برداشتنم شد ستاديا روبروم

 دهيرو ناد ايدن نيا یايقرون دو هزار خوش هيواسه  دينبا ر،يبگ یزنگ بزن مرخص -

  ...یديل ميريبگ

و سرشو  ديکه خند دميهم کوب یشونه ام کج کردمو چند بار پلکهامو رو یرو سرمو

  تکون داد

  !یلهجه دار ؟یاز کجا اومد -

  شد دهيجمع کردم که نگاهش سمت لبهام کش لبهامو

  .ستمي... تورايتالي+ ا

  پاهاش جابجا شد و کمرشو خم کرد تا هم قدم بشه یرو

  شناسم؟يتهرونو م یستيتور یمن تموم جاها یدونيم -

شمس داشت  انيشد. ک دهيهتل کش یشونه اش سمت در ورود یو نگاهم از رو دميخند

  و من فقط چند قدم باهاشون فاصله داشتم. شدياز هتل خارج م وانيبا ک

  که حرصش بدم خواستيچقدر دلم م 

  + واقعاً؟
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قورتت بدم از بس  ینجوريهم خواديتو... دلم م یهست یا کهيدختر عجب ت یواا -

  !!!یجذاب

  نگاهش قفل من شد نيسوار شدن به ماش نيح درست

  م؟يبر یايخب حاال م -

  پسره دوختم یبه چشما نگاه

  کارمه من.... مي+ گفتم که االن تا

سمتم خم  شترياجازه بده جمله ام تموم بشه بازومو گرفت و سرشو ب نکهياز ا قبل

  نداشتم وانيو ک انيبه ک یديد چيه گهيکه د یکرد؛ طور

  ....یا هيکه معلومه پا ايخوشگله، االن ناز ن خرمينازتو بعدا هم م -

به مخالفت من، قدم  تياهم ینگاهش کردم و اون مجبورم کرد برگردم و ب متعجب

  برداشت

  ؟یکنيم کاريچ یدار+ 

  .یايناز م یو دار یخوايکه م دونميعشقم، م اريتنگارو درن یادا -

  بازومو بکشم اما موفق نشدم خواستم

 اميباهات ب یکنيمجبورم م یداد بزنم؟ تو روز روشن دار خوادي+ مطمئناً دلت که نم

  بشه؟ یکه چ

  که تو دستش بود رو فشرد یموتيبهم قدمهاش رو بلند تر برداشت و ر تياهم یب
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  فقط.... ینطوري... ادارميمنم خر ايب یخوايهر چقدر ناز م نيگفتم که تو ماش زميعز -

روبرومون جمله اش ناقص موند و فشار دستشو دور بازوم  انيک يیهويسبز شدن  با

عبور کنه که اون دوباره  انيلب گفت و خواست از کنار ک ريز یديکم کرد. ببخش

  مانع شد و من آب دهانمو فرو دادم...

  کرديم تميداشت اذ نيکنم و هم کاريچ ديبا دونستمينم

  افتاده آقا؟ یاتفاق -

بازوم بود  ینگاهش و کوتاه سمت من کشوند و با ابرو به دست پسره که رو انيک

  اشاره کرد

  ...یکنيمجبورش م یلحظه حس کردم دار هينه، فقط  -

  دينگاهشو تو چشمام کوب انيو ک ديکوتاه خند پسره

  اما انگار اشتباه متوجه شدم. -

  لب زد ره،ينگاه ازم بگ نکهيو بدون ا ديکش کنار

  .دييبفرما -

  که تقال کردم دميبراش تکون داد و دوباره با خودش کش یسر پسره

  ولم کن لطفاً.... ام،يباهات ب خوامي+ نم

  ت و سرشو کنار گوشم بردبه پشت سرمون انداخ ینگاه

  ....کنهيپسره داره نگامون م نيا اريدرن یباز یکول -
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موضع خودمو حفظ کردمو با سفت  نم،يو بب انيمثل اون برگردم و ک خواستينم دلم

  باهاش برم خواميکنم که نم یکردم خودم پسره رو حال ینگه داشتن خودم سع

  گفتم.... خوام؟يکنم که نم یکار ی+ چرا اصرار دار

  ديبه من نگاه کنه، دوباره عقب چرخ نکهيا بدون

  ....اديبه ما آقا؟ زنمه قهر کرده داره ناز م یزل زد یشما واسه چ -

  گرد شده نگاهش کردم و زنش بودم؟ من؟ یچشما با

  ؟ی+ چ

  نگاهشو قفل نگام کرد نباريا

  برات آماده کردم. یزيچه سورپرا نيبب ميبر ايحاال ب د،يگفتم که ببخش زميعز -

  گفت؟يداشت دروغ م چرا

پس زدن دستش  یبرا نيهم یبزرگش باعث هجوم ترس تو دلم شده بود و برا دروغ

  چرخوندم انيکردم و نگاه سمت ک یپافشار شتريب

  کرديبا پوزخند داشت نگاهم م ب،يبه ج دست

  .ستمي... من زنش نکنهيم تمي+ داره اذ

 اميکوتاه نم ديد یو پسره وقت یخالص یتقال کردم برا شتريباال فرستاد و من ب يیابرو

  رهام کرد
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که بخاطرت خودمو  یارز یدختره....اونقدر نم دهيناز و ادات سرتو به باد م نيا -

  تو دردسر بندازم.

به  تياهم یکردم ب یسع دمويبه شالم کش یبلند ازم دور شد دست یکه با قدمها پسره

  شمس سمت هتل برم، اما حضورش رو درست کنارم حس کردم انيک

  شوهرت ولت کرد رفت؟ -

 اليخ یب خواستياش به قدم هام سرعت دادمو اون اما انگار نم هيتوجه به کنا یب

  بشه که بازومو گرفت

  ؟یهتل من دردسر درست کن یتو صد قدم ديبهت گفته بودم نبا -

  کردم.... نگاهش

ازش بودم و مجبور  یا گهيکوتاه تر از هر وقت د ميپاشنه سه سانت یکفشها بخاطر

  رمينگاهش ببشتر باال بگ دنيد یشدم سرمو برا

  .ی.... فقط هتلت و دم درشو گفته بودی+ نه نگفته بود

  کرد نييباال و پا سرشو

  بهش اضافه کن.... نميحاال ا -

  شعور یب یِ لعنت

  ....یمغز ودي+ پر

  سمتم خم کرد و حالت نگاهش ته دلمو از ترس لرزوند گشاد شد و سرشو چشماش
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  ؟یچ -

  دوباره تکرار کردم دمويکش رونيشل شده اش ب یانگشتا نياز ب بازومو

  ابله... یمغز ودي+ پر

شباهت  دنيبه دو شتريکه ب یبلند یکنم، با قدم ها یبهش توجه نکهيبعد بدون ا و

  داشت سمت هتل رفتم...

و امروزم رو هم اون پسره  گذشتياکشن م یبار با صحنه  هيحداقل  ديروزم با هر

  دروغگو نموده بود. شعوريب ی

  زميم یشد و نشست لبه  داشياز کجا پ دونميکه نشستم دلنواز نم زميم پشت

  نجا؟يناهار و هم یومديچرا ن -

  نگاهش کردم کوتاه

  ناهار استفاده کردم. مي+ با دوستم قرار داشتم از تا

  وجور کردرو جمع زيم یرو یها برگه

  سهره... یکنيم کاريچ نجايتو ا دميمن هنوز نفهم -

  به صورتش داد و سرشو تکون داد یسؤال حالت

کارت  ؟يیجزو راهنماها ؟یمترجم ؟یا ربرنامهيمد ؟یحسابدار ؟یهست یمثال منش -

  اصالً؟ هيتو هتل چ

  دادم رونيب موينييپا لب
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  اش من باشم؟ ربرنامهيست که مدخواننده اي گريباز اني+ مگه ک

  ديخند

هم تو  يیکسا هيآشپزن،  گهيد یمامان من و چند تا نيبب نجا؟يا یا کارهيخو پس چ -

 یليو خ سنيهم مسئول سرو ايو بعض کننينظافت م ايبعض کنن،يآشپزخونه کار م

  .ارميفقط از شغل تو سردرنم نجاي... من اگهيد یزايچ

  مشتم گذاشتم یو چونه ام رو رو زيم یرو آرنجمو

  .کنميدلنواز... به نظرم دارم همه کار م امکارهيچ نجايا دونمي+ من خودمم نم

  بهش دوختم نگاه

  .رميم چرخونهيهر جا م انيکه ک یعروسک کوک هي+ شدم مثل 

  !ی! گرفته شددمينپرس یانگار سوال خوب -

  ...دميکش یقيعم نفس

  استخدام شده بودم؟ یچه کار یمن برا واقعا

  خواسته بودن؟ یداده بودن، چ یکه آگه یتو اون روزنامه ا اصال

  داده بود... روين یِ هتلش آگه یرفته بود برا ادشيشمس هم  انيک انگار

  رو ثابت کنه؟ یبچه گونه اش چ ی نهيو ک یبا لجباز خواستيم

  کجا رفت؟ وانيک یدوني+ نم

  ديپر نييپا زيم یلحظه گنگ نگام کرد و بعد از رو چند
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  ! چرا؟یکنيصدا م کيراد و با اسم کوچ یهم آقا سوين هم رئدر ضم -

نگاه  یجواب دلنوازو بدم تنها با کالفگ نکهيکه زنگ خورد بدون ا زيم یرو تلفن

  رو جواب دادم یازش گرفتم و گوش

  ...ديي+ هتل اولدوز بفرما

به  اريرنگ هست، بردار ب یآب یپوشه  هي زميم یسوم یکشو یبرو تو اتاقم، تو -

  .گميکه م یآدرس

  لب بزنم جيو گ ستميمجبورم کرد با انيک یصدا

  ؟ی+ چ

  ابله... یروان ی کهيخشونت همراه شد و مرت یبا کم نباريا صداش

  نفهم؟  اي یکر -

  اومدم رونيب زميهم فشار دادم و از پشت م یرو لبامو

  ....دي+ چرا با

  ديحرف پر نيب

که بهت  یبشم. کار وونهيمجبور نکن د.... منو یمن و مجبور نکن دختر فرنگ -

  بکن. گمويم

  ....ترسمي+ من ازت م
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از  ومديخوشش م یليو انگار خ ديمکث به گوشم رس یخنده اش بعد از کم یصدا

  دنميترس

 یدور کنهيم یکه منو عصب يیترست از کارا یخوبه.... به واسطه  یليخ نيا -

  وقتم تنگه. .یديکه بهت سپردمو بکن ل ی. حاال زودتر کاریکنيم

رو  زيم یرو یتماس رو قطع کرد و من بعد از گذاشتن گوش یحرف اضافه ا بدون

  به دلنواز گفتم

  برم. دي+ من با

کردنش گشتم،  دايپ یرستوران برا یلوکس و شاعرانه  ینگاهم دنبالش تو فضا با

شد و  دهيکش ميگوش ینگاه جستجوگرانه ام به صفحه  م،يزنگخور گوش یاما با صدا

  زود جواب بدم یلياسم افسانه باعث شد خ دنيد

  ....شهي+ من االن کار دارم افسانه، م 

  ديجمله ام پر نيب

  ازدواجو ؟ انيجر نيا یکرد کارينگرانت شدم سهره، چ - 

  حرف زدن بده ادامه داد یبه من اجازه  نکهيکرد، اما بدون ا مکث

هواتو داره  یگفتيپسره بود م نيکردم... ا دايپ گهيد یفوق العاده  سيک هيمن  نيبب -

  جنتلمنه!؟ همونو تور کن به نظرم. یليو خ

  کنميجمع م یآروم یامو با سرفه  خنده



196 
 

با من ازدواج کن... حاال چه طرف  ايمرد بگم ب هيسخته برم به  یلي+ افسانه واقعا خ 

  .... در ضمن...یعل اي وانيباشه چه ک امهريآر

  بود؟! یو پس کدوم جهنم ديشمس چرخ انيکردن ک دايپ ینگاهم برا دوباره

  ازدواج کنه آخه؟ شناسهيکه نم یبا کس اديم یگفتم، ک مي+ حاال فرض کن

  .یرياقامت دائم بگ یتونست ديپرس و جو کن، شا کمي -

شمس درست  انيک دنيو برگشتم تا از رستوران خارج بشم که با د ديکش یقيعم نفس

  از دستم افتاد.... ميو گوش دميکش یبلند نيپشت سرم ه

  ...یلعنت یآلفا

 لرزونهيخم بودن ابروهاش داره تنمو م کردميهم بود که حس م یتو یطور اخمهاش

  دميترسيو لعنت به من که ازش م

  ؟ یازدواج کن نجايموندنت ا یبرا یخوايتو م -

  داشت؟ ینگاهش کردم و به اون ربط تنها

  شد و سرش رو خم کرد کيبهم نزد یقدم

  وان؟ياونم با ک - 

  من.... یخدا اوه

  مرد گرگنما بود... نيا يیدا وانيو ک کرديداشت مغزم کار م تازه

  با.... خوامينه... م واني+ نه ک
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  قرار بود بگم؟ یکردم و چ سکوت

اسمش رو  یکه حت یامهريخودم منع کرده بودم و مونده بود آر یبرا وانويو ک یعل

  فراموش کرده بودم...

   ديکش رونيانگشتام ب نيرو از ب پوشه

  .ستيهم قبول ن یعذر و بهانه ا چيه ،یبرگرد هتل... امشب تا صبح اونجا کار دار - 

  ...یکنارم با همون اخمها عبور کرد و رفت و مردک لعنت از

اومدم  رونيعاشقانه ب یادياز اون رستوران ز م،يگوش یاز جمع کردن الشه  بعد

  شدم. یبوده و سوار تاکس یاون پوشه چ یقرار داره و تو یبفهمم با ک نکهيبدون ا

اجرا  گفتيم یهر چ دياز حرکت زشتش آدرس خونه ام رو دادمو چرا با یبه تالف 

  کردم؟يم

  به جهنم. رفتيم ديبا

نه از فرهنگ و  دونستياز احترام به بانوان م یزيبود که نه چ یمرد عوض هي اون

  ...تيشخص

***  

از تنم کندم. هنوز داغ  شرتمويحرکت ت هيتخت انداختم و با  یکتمو رو یخستگ با

  بود؟ ختهيازدواج ر یبودم و اون دختر با کدوم جرأت نقشه 

  بود با افکار بچگانه و احمقانه اش... دهيامشبم رو به گند کش یجلسه

  وارد اتاق شد. دنيباز شد و مامان بعد از سرک کش کيکوچ یتقه  هياتاقم بعد از  در
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  .ميحرف بزن ديتنت کن با یزيچ هي -

  برداشتم و تن کردم. نيزم یاز رو شرتمويت

  در مورد؟ -

  لب زد یفيضع یمکث، با صدا یاتاق نشست و بعد از کم یگوشه  یکاناپه  یرو

  بابات... -

  بود یراراديکه زدم کامالً غ یپوزخند

  م؟يقراره درمورد بابام بزن يیبايخب چه حرف ز -

  زل زدم تو چشماشتخت نشستم و  ی لبه

 یخونواده ات و زد ديکه بخاطرش ق یاز همون روز اي مياز همون اولش شروع کن -

  به جونش؟ یراد و انداخت یو حاج مرتض یو طرد شد

رو شروع، بابام که  یاون مواد کوفت دنيباز شروع نکن... بابات خودش کش انيک -

  زورش نکرد.

  رفتيداغ فرو م خيدلم انگار س یتو ینداشت وقت یا دهيفا نشستن

 یبخاطر نداشتن دو کالس سواد از کار و کاسب ی+ بابامو اگه کس و کار حاج مرتض

  اتاقه...  یکه اآلن گوشه  شدينم یاون نداختنينم

  بلند شد... اونم
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بار بود  نياما اول کردم،يموضوع باهاش بحث م نيبار نبود داشتم در مورد هم نياول

اون دختره هم بود که داشت  شيکه تو خانواده ام بود، آت یشيدلم، جدا از آت یکه تو

  .گرفتيبه ازدواج م ميخودسرانه تصم

  کرد؟يم یداشت چه غلط ميخانوادگ یزندگ شيآت یشعله ها نياون دختر ب شيآت

  .ستيانگار حالت امشب روبراه ن -

به سرم... مغزم منفجر  زنهيم ترشيب نميبيحال تو و بابا رو م نيا یمامان... وقت ستمين -

رو از  یخوشبخت گهيبه همد دنيکه بخاطر رس نياونقدر خودخواه بود نکهياز ا شهيم

بلکه بدتر از هم زده  ن،يخوشبخت نشد دنتوني. شماها با به هم رسنيريبگ گهيهمد

از انتخاب  یشد مونيپدر و مادرت تنگ شد پش یبرا.... تو هر بار که دلت نيشد

 ینتونست اون زندگ نکهيا یخودت و اونو... و بابام برا یکردن بابا، سرزنش کرد

بهت بده ازت دور شد.... شماها با انتخاب  ويکه تو اون عمارت داشت یشاهانه ا

  .....نيگند زد گهيهمد

  هم فشردم یکه تو گوشم زد ناقص موند و من دندونهامو رو یليام با س جمله

  ولومش باال نره و به گوش همسر معتادش نرسه کرديم یاما سع د،يلرزيم صداش

نره غول و  ی.... فکر نکن حاال که شدانيک یزنيگنده تر از دهنت حرف م یدار - 

و ازم حساب  یت رو برام بلند کننکره یصدا یتونيدو برابره منه م کلتيقد و ه

  . من مادرتم.یبپرس

  مشت شد و اما سمتش برنگشتم.... دستم

  تا بتونم حرمت ها رو نشکنم.... دميجنگيسخت با خودم م داشتم
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و من مشت دستام محکم تر  ديرفت و در اتاقمو به چارچوبش کوب رونياتاق ب از

  شد....

  بود و تمام کشمکش امروزم بخاطر اون بود. ختهياعصابمو به هم ر یدخترفرنگ اون

 يیجورا هيبگه برام مهم نبود.   خواستيم یاومده بود و چ یچ یمامان برا اصال

شروعش  ینقطه  شهيکه به بابام ختم م یحدس بزنم موضوعات تونستميم گهيخودمم د

  کجاست.

نشسته بود و  یغذاخور زيکردم. پشت م داشيآشپزخانه پ یرفتم و تو رونياتاق ب از

  دستاش بود نيسرش ب

  کنم ؟ شيبستر یخوايدوباره م -

  قلبمو به درد آورد اشهياز گر سرخ یبلند کرد و چشما سرشو

  است.  دهيفا یکردنش ب یبستر دونستيخودش هم م اون

  خواهرش.... شيپ زيتبر ميبر خواميم - 

  لبم نشست یرو یاولدوز لبخند یادآوري با

  نشستم و دستشو گرفتم یصندل یرو روبروش

  رو آروم کنه. یکياولدوز بلده چطور  ن،يبرگشتن عجله نکن یبرا - 

  کردم... یکرد و من تک خنده ا اخم

من  شرفتيکه باعث پ یکس دونستيم یدرک کنم وقت تونستمياز اولدوز رو نم نفرتش

  شد، اون بود. یو جمع کردن خودم تو زندگ
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  برم اما.... خواديدلم نم -

  دادم هيتک یبه صندل ،یقيدستاش گرفت و من با نفس عم نيسرش و ب دوباره

  ... چون بحث باباست.یشد ميتسل شهياما مثل هم -

  نگاهم کنه سرشو تکون داد نکهيا بدون

  به تو رو... اشيخوب فهمميفکر نکن که نمک به حرومم و نم -

  بلند شد شيصندل یرو از

اون  یبابام شد جواب منف یوونگيکه باعث د ی... کسانيفراموش کنم ک تونمياما نم -

  به طاهر بود...

ناراحتش  نياز ا شتريب خواستميبه جمله اش تو دلم بود که با گفتنش نم یاديز جواب

  کنم....

  کنه تا فردا... یرو اوک مايهواپ طيبل وانيک گميباشه برو استراحت کن، م -

  کرد ريينگاهش تغ رنگ

  ان؟يچطوره ک وانيک - 

کرد و  شتريرو ب یبود نفرتم از حاج مرتض شيسه کلمه ا یجمله  نيکه ب یحسرت

  تکون دادم یرس

سد  ابونيخونه اومده مامان... بار راهتو تو کوچه و خ نيچند بار تا در ا وانيک -

  .یزنيکه هر بار پسش م يیتو ني... ایکرده تا نگاهش کن
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  باال گرفت تا اشکش رو کنترل کنه سرشو

خبر  یکني... فکر مانيمثل من سالها دور از خانواده اش باشه ک وانيک خواميمن نم -

 تيدوست یدونيندارم بعد از شروع کارش تو هتل اولدوز بابام باهاش چپ افتاده؟ م

  زنه؟يداره به اون ضربه م وانيبا ک

  گذاشتم یصندل یپشت یرو رو آرنجم

 وانيکنن مامان.... ک یبدون آقا باال سر زندگ رنيبگ ادي ديبا یحاج مرتض یورثه  -

  .کننيو گندم دارن تالششونو م

  نشست یصندل یجلب کرد که دوباره رو یليجمله ام توجهش رو خ انگار

 نيخودتون گرفت نيکه ب ینامزد ني. اانيشمام ک نيب یمن هنوز نگران رابطه  - 

 یوقت یريکه چطور قراره جشن بگ یفکر کرد ني... به اشهيم یداره طوالن گهيد

 یجشن نامزد مثل اون یعقد و عروس کنه؟يدخترش هم نگاه نم یبه رو یحاج مرتض

  که. ستين نيخودتون گرفت نيکه ب یدونفره ا

  دستش رو گرفتم دوباره

  . بهم اعتماد کن.ميرو درست کن یمن و گندم قراره همه چ -

  به چپ و راست تکون داد سرشو

  .انيک وفتيبا بابام درن -

  ــــــــــــــــ
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مشت شد  بميج یپر عشوه اش، دستم تو یو لبخندا زشيکنار م بهيمرد غر هي دنيد با

و رنگارنگش  یچند ساعت یالس زدم با دوست پسرا یجا نجايکه ا ديفهميو چرا نم

  ست؟ين

لباس فرم و به زحمت پنهان  یتو دنشيبا د م،يريبرداشتم و غافلگ شخوانيسمت پ قدم

که باهاش بزم عاشقانه راه انداخته بود رو بهش  یکردم. بدون نگاه کردن به مرد

  گفتم

  اتاقم... اياآلن ب نيهم -

 یبلندش داشت اعصابم و خط خط یمصنوع یگرد شده اش و اون پلکها یچشما

  که پشت بهش کردم و سمت اتاقم قدم برداشتم. کرديم

کرده بود که ذهنم  ريتو رستوران اونقدر فکرمو درگ روزشيسر و ته د یب یحرفا

  ....خواستمينم نويتمام شب پر بود از اون و من ا

و نابود  رميبگ یحاج مرتض یکه قرار بود برا يیدنش تموم نقشه هاکر ازدواج

  .کرديم

 یصندل یبه در خورد و من رو ینگذشته بود که تقه ا یزيورودم به اتاق چ از

  محرک لم دادم

  تو... ايب -

  و اخم داخل شد تياتاق شد و با جد وارد

  ن؟يداشت ی+ با من کار
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  اديرو تکون دادم و اشاره کردم جلوتر ب یصندل

  ؟یازدواج کن اروي نيبا ا یخوايم -

  هم فشردم یو من دندونامو رو ديخند

  ؟یصاحب خودمم هست یچون صاحب کارم یکني+ چرا فکر م

  گذاشت زيم یبه جلو برداشت و دستاش رو رو یا گهيد قدم

  .سيرئ یازدواج کنم و نکنم هم به خودم مربوطه آقا یبا ک نکهي+ ا

  ....کرديم کميتحر داشت

کارم بود و اصالً  زيم یکه تو کشو یرو کردن برگه ا یبرا کرديم کميتحر داشت

  برنامه و نقشه بود؟ ختنيبه ر یاجيچه احت

  کنم. کسانيرو با خاک  یفقط با رو کردنش حاج مرتض تونستميم من

شام  هيبه  کنمي.... دارم دعوتت میعمارت حاج مرتض ايامشب ساعت نه شب ب -

  .یخانوادگ

پلکهاش به هم اوج شوکه بودنش رو نشون داد و  دنيگرد شد و با هر کوب چشماش

  من با اخم نگاه ازش گرفتم

  سبک سر یلعنت دخترک

  ؟یچ یبرا وان؟يک یمن؟ خونه  ؟ی+ چ

  .یکرد زيدندون ت یا کهيبهت نشون بدم به چه ت خواميم -
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  اخم کرد جيگ

  .نکردم زي+ من دندون ت 

  زدم یپوزخند

افتادن تو جهنم  یبود برا یکه فقط قبول کردنش کاف دونستياحمق، نم دخترک

  راد و چقدر احمق بود... یمرتض

  نه ؟ اي یايم یکاره ا ی... چميکن زشيسورپرا ميخوايم وانه،يامروز تولد ک -

  ديبرق زد و با ذوق کف دستاش رو به هم کوب چشماش

  بخرم براش؟  یچ یمنم دعوتم؟ وااا وانه؟ي+ واقعا امروز تولد ک 

دلم براش  خواستميساده لوح بود، اما اصال نم یاديز نيتر شد و ا قيعم پوزخندم

  رو چرخوندم یصندل ن،يهم یبسوزه؛ و برا

 یو آماده بش یبخر هيهد وانيواسه ک یبر یتونيم یامروز هم مرخص رون،يبرو ب ــ

  تولد امشب. یبرا

آوردم  رونيب بميج یرو از تو یان ا یتست د یکه از اتاق خارج شد برگه  سهره

  نگاهش بهش انداختم.... ريدوازده ساعت اخ یبار تو نيچندم یو برا

 یبرسم.... تنها راه یجواب قطع هيبه  تونستميسرم پر بود از افکار مبهم که نم یتو

راه بود؛  نيازدواجش منصرف کنه هم مياون دختر احمق رو از تصم تونستيکه م

  .نميفاش کردنش برنامه بچ یکه قرار بود برا یراز نيهم
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که امشب  یآتش زدم؛ قدم به قدم راه یگاريبرگردوندم و س بميرو با اخم تو ج برگه

از اصل  یزيبرنامه ام جلو افتاده بود اما چ نکهيو با ا دميقرار بود برم رو کنار هم چ

  د.ماجرا کم نشده بو

  نبود یطوالن اديانتظار ز یگندم تماس گرفتم و انتظارم پشت بوق ها با

  !زميسالم عز -

  گرفتم گارياز س یقيعم کام

  سالم شاهزاده خانوم.... -

  زدم ینشستم و با فکر به برنامه ام پوزخند یصندل یو من رو ديخند

  .انيک زينمک نر -

  خاموش کردم یگاريرسيز یرو تو لترشيزدم و ف گاريبه س یا گهيد پک

  ؟یچطور یشام خانوادگ هيامشب با  -

  از تعجب داشت یرنگ نباريخنده اش ا یصدا

  ؟یچ -

 رم،يبگ دهيکه تو دلم بود رو ناد یحس خوش خواستيرو چرخوندم و دلم نم یصندل

  آشکار کردنش هنوز زود بود یاما برا

  حرف بزنم. یبا حاج مرتض خوامياونجا، م اميب خواميامشب م گميم -
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گذاشته بود  رينفسهاش هم تأث تمير یقلبش که رو دنيتند کوب یصدا تونستميم یحت

 ديفهميم یوقت کردميرو تصور م یحاج مرتض یسرم فقط چهره  یرو حس کنم و تو

  نامشروع داره! یبچه  هيکرده اش  زيکه پسر عز

  ؟یمست ان؟يک یگيم یدار یمعلومه چ -

  ... مگه نه ؟یبيباهاش حرف بزنم ب ديباالخره که با -

  ديچيپ یو لرزونش تو گوش قينفس عم یصدا

  کنم؟ کاريچ دياسترس گرفتم... من االن با انيک یوااا - 

  لبام گذاشتم نيبرداشتم و ب یا گهيد گاريگوش و شونه ام نگه داشتم و س نيرو ب یگوش

که  یمورد نگ نيدر ا یزيچ یو به کس ینيشام خوب و بب هيتدارک  ديفقط با - 

  بشن.... زيسورپرا

  گرفتم یقيزدم و کام عم شيو آت گاريس

از همه اعتماد دارم بهت گفتم...  شتريهم خبر نداره و من چون به تو ب وانيک یحت - 

  پس مواظب باش....

  شد ميروزيحس پ ديباعث تشد جانشيپر ه یصدا

  باشه. - 

 دنياز اتاق خارج شدم، اما با د که تو دلم بود یرو که قطع کردم با حس محشر تماس

چرا  یاجنب یو دختره  ديبود پلکم پر گهيمرد د هيسهره که مشغول بگو و بخند با 

  رو؟ اشيجلف باز کرديتموم نم
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  !؟ی.... دختر فرنگیه -

دوباره وارد اتاق  شيسؤال یبه چهره  تياهم یکه کرد به اتاق اشاره کردم و ب نگاهم

  شدم

  داخل اومد یکوتاه یکه با تقه  دينکش یطول

  ن؟يداشت ی+ با من کار

  شدم کينزد بهش

  گفتم؟ یمن به تو چ -

  به چپ و راست تکون داد  سرشو

  مرخصم... منم داشتم..... ی+ گفت

  دميغر یکنترل شده ا یحرفش با صدا نيب

  ....یزنيبهت گفتم تو هتل من با مردا الس نم -

  رو گشاد کرد و من سرم کج کردم.. چشماش

 کردميبار بود که استشمام م نياول یکه به تنش زده بود رو انگار برا یميمال عطر

  داشت.... یمتفاوت یو بو

  قهوه و عسل هيشب يیبو

  ....یو چشم خمار کن یايتو هتل من واسه مردم عشوه ب گهيبار د هياگه  -

  دميکش یقيکردم و دوباره نفس عم یکوتاه مکث
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 چياون ه یاما برا کنه،يم یکنم که داره چه غلط شيبا روش خودم حال خواستيم دلم

  کرديم تميداشت اذ نيبا جنس مخالف و هم یکيزينداشت تماس ف یتياهم

  جز مادرش نداشت... ینقطه ضعف چيدختر ه نيا

  نه صاحب خودم... ی+ تو فقط صاحب کار من

  و نگاهش کردم.... دميعقب کش سرمو

  ود....نب نديآچشماش بود برام خوش یکه تو یزيچ

  چشمام بود.... یبرا یا گانهيحس ب نفرت

  نکرده بودم. افتيدر ینگاه و حس نيهمچ چکسياز ه من

  کردم هيتک زيم یدستامو رو ويصندل یهلش دادم رو 

  صاحب تو هم هستم....  نجاي.... من ایاشتباه نکن دختر فرنگ - 

  رنگش سر خورد یمشک یدستبند طرح ماه و ستاره ینگاهم رو 

کس و کارها  یب یبرا یصاحب خوب تونميام.... م یريآدم خوب و دست به خمن  -

  باشم. هوووووم؟

دوباره قفل نگاه پر خشمش کردم و اون خواست دستشو بلند کنه که مچ دستشو  نگاهمو

  سمتش خم شدم شتريگرفتمو ب

  ....یدخترفرنگ یکنيسگم م یاريدرب یچموش باز -

  اون مردا با تو الس بزنم؟!  یبه جا یخواي+ تو م
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  برسونه.... یوونگيبلد بود من و به مرز د زنقشيدختر ر نيزدم و ا یپوزخند

بلندش کردم و هلش دادم که  یصندل یاز رو اديچنگ زدمو تا به خودش ب بازوشو

  خورد یسکندر

  ....نمتيچشام تو عمارت هم نب یبرو گمشو از جلو -

  جواب داد... یجمع و جور کرد و با لجباز خودشو

  ....رميگياز تو اجازه نم يیرفتن به جا ی+ من برا

زد و دخترک  رونيدستم بهش برسه از اتاق ب نکهيبرداشتم اما قبل از ا زيخ سمتش

  ....یفکر لعنت یب

و  زيفکرم هم فرستادم و داشتم همه چ یبه خود ب یموهام فرستادم و لعنت نيب یدست

اونقدر لجاجت با خودش داشت که  یدختر لعنت. خدا رو شکر اون کردميخراب م

  رو کنسل نکنه. یاليبا من هم که شده، رفتن به اون تولد خ یبخاطر لجباز

بندازم از هتل خارج  یباشه نگاه تونستيکه م يیبه سمت جا یحت نکهيبدون ا نباريا

آخرش تو وجودم  یکه اون دختر با جمله  یشدم و هنوز درونم پر بود از مواد مذاب

  بود... ختهير

و اون دختر زبون دراز  شدميکه گرفته بودم مطمئن م یمياز تصم شتريلحظه ب هر

  با ازدواج کردن از دستم در بره... ايراحت نيبه هم تونستينم

  .کرديازدواج م دينبا اون

  ـــــــــــ
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  تنگ کرد یکراواتم رو کم یو گره  ستاديا روبروم

  ؟یبا گندم قرار دار -

  سردستم شدم ینگاهش کنم، مشغول بستن دکمه ها نکهيا بدون

  آره... -

  ....يی... تنهاميريفردا منو بابات م -

  کردم اخم

   ؟یمامان مگه من بچه ام که نگران خورد و خوراکم باش -

خان  یهر چه زودتر خودمو به عمارت مرتض خواستيهم اخم کرد و دلم م اون

  .بودمياونجا م ديبرسونم و قبل از سهره با

 یکن اولدوزو راض یاونجا فقط سع یمامان... رفت امياز پس خودم برب تونميمن م -

  برگرده تهران. یکن

  اخموش دستشو گرفتم یتو چشما رهيخ نباريا

  ارزش. یآدم ب هي... اونم فقط بخاطر ستياولدوز تو غربت ن یجا -

  کورتر شد اخمش

  ارزشه؟ یبرادر من ب یگيم یعني -

  آگاه بودکه زدم ناخود یپوزخند
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 شويارزش یزد اوج ب یدست به خودکش دنيجواب نه شن هيبه خاطر  یآره؛ وقت - 

  نشون داد مادر من....

  رو گرفتم و سرمو کج کردم بازوهاش

  !؟یتو اون خانواده رو فراموش کن شهيم یک -

با  ديرسيکه صحبتهامون به سرانجام نم یا گهيو مثل هر وقت د ديعقب کش خودشو

  بهم نگاه کرد یديناام

و  شهي... خانواده رانيخودمو فراموش کنم ک یکه از من بخوا یستين یتو در حد -

  ....دهيطعم زهرمار م یفرده... بدون خانواده زندگ هياصل 

که  یرنگ یبا تأسف تکون دادم و به محض خروجش از اتاق پاکت زرشک یسر

  بود رو برداشتم یبمب ساعت هيتوش 

  کردن مادر من....اما اونا فراموشت  -

  ستادميا نهيبغل کتم گذاشتم و رو به آ بيرو تو ج پاکت

و اونا ککشون  یکه تو به فکرشون بود یو امروز قراره تاوان تموم اون لحظات -

  رو پس بدن. دينگز

در اطراف با گندم  ینگاه کل هيچطور خودم و به عمارت راد رسوندم و با  دونستمينم

 نيبود و ا اوردهين فيتشر یوم بود هنوز اون دخترفرنگتماس گرفتم، از صداش معل

  معرکه بود.
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 یتماس رو قطع کردم و مطمئن بودم امشب برا رسميم گهيد ی قهيگفتن چند دق با

قراره  دونستيو نم داديرو از دست نم یاليجشن تولد خ نيبا من هم که شده ا یلجباز

  محشر بشه.... یخانواده  هيامشب صاحب 

  .ستيجز آبرو و اسم و رسمش، براش مهم ن یزيکه چ کتاتوريپدربزرگ د هي

  گذشته بود. ديرسيم ديکه با یمياز تا قهيانداختم و ده دق نيبه ماش یکوتاه نگاه

  شدم... ادهيزدم و پ یتوقف کرد لبخند ميکه درست تو چند قدم ینيماش دنيد با

  جو عقل تو سرش نبود... هيدختر  اون

باال فرستادم  يیابرو تيتو اون وضع دنشيرو پرداخت کرد و من با د یتاکس ی هيکرا

  ....کرديقطعا سکته م دنشيبا د یو حاج مرتض

  زده بود کردم رونيفر شده اش که از شالش ب یبه موها یا اشاره

  .تيپشم یموها نيبا ا یگوسفند شد هي هيشب قايدق - 

تر از اون خودمو رسوندم و  عيسر یليرفت که خ فونيبه من سمت آ تياهم یب

  زنگ فشردم یانگشتمو رو

  لبهام نشوند یرو یآروم گندم لبخند یباز شد و صدا در

  .انيتو ک ايب -

 کرديهر قدمش خرج م یکه داشت برا یشدم و ناز و غمزه ا اطياز سهره وارد ح قبل

و تا ساختمون  رميبازوش رو بگ خواستيو دلم م رفتيم یاعصابم اسک یداشت رو

  کشون کشون ببرمش... یصلا
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مثل چالقا لنگ  یدار چ،يه یآدم نرمال نشد هي تيسانت ستيپاشنه ب یبا اون کفشا -

  .یزنيم

  نداره. ی+ به تو ربط

 یبلند بود و به نظرم طوالن یاديزدمو باالخره لب باز کرده بود... زبونش ز یپوزخند

  .ديهم طول نکش قهيپنج دق یکار شاخ بود که حت هيحرکت موندنش تو دهانش  یب

  ... امشب وقت خوش گذروندنمه.دميربطش رو بعداً بهت نشون م - 

منتظرم بود و با  شد،يوصل م اطيبزرگ ساختمان که با چند پله به ح وانيتو ا گندم

 یخودش رو جمع کرد و لبخند عيسر یليسهره پشت سرم تعجب کرد، اما خ دنيد

  لبش نشوند. یرو

  ...نيسالم، خوش اومد - 

  از پله ها باال رفت شينردبون یازم عبور کرد و با اون کفش ها سهره

  ؟یخوب ،یمرس ،یبي+ سالم ب

  ابروهام نشوند...  نيب یاخم تيميصم نيکرد و ا یباهاش روبوس يیبا خوشرو گندم

کنه، همدست من باشه تو کار  یبا اون خوش رفتار نکهيا یگندم بجا خواستيم دلم

  انجامش بدم.که قرار بود امشب  یبزرگ

  هستن شاهزاده خانوم؟ ايک -

  بهم زد و دستش رو سمتم دراز کرد، اما نگاهش پر بود از سؤال.... یلبخند

  داخل. دييهمه هستن، بفرما - 
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  مهم بود؛ بودن همه... نيمن هم یبرا و

 نيحرف زدن بزرگ تر ها اول یبچه ها و صدا یو دعوا غيج یو صدا ميشد داخل

 اهويهمهمه و ه نيا یچ یمامان برا دونميبود که ازمون استقبال کرد و نم یزيچ

  ....شديدلتنگ م

عمارت  نيبار بود پا تو ا نيشدن و اول منيو سهره قبل از من وارد سالن نش گندم

  ذاشتميم

  صاحبش دفن شده بود یها يیزور گو ريکه ز ینحس عمارت

بچه ها بود  یو تنها صدا ديبزرگترها خواب یمحض ورود ما به سالن سر و صدا به

  ....شکستيکه سکوت سالن رو م

  مبل بلند شد و سمتمون اومد یاز رو یجيبه پدرش انداخت و با گ ینگاه وانيک

  !ان؟يک - 

 ،یو گنگ جيگ یصداش به جا نباريشد و ا دهيچند لحظه سمت سهره کش یبرا نگاهش

  تنها ناله داشت....

عمارت خراب  نيسقف ا یرو گهيد ی قهيکه قرار بود چند دق یتموم اتفاقات انگار

  بشه بهش الهام شده بود

  ؟یکنيم کاريچ یدار -

  بود.... یسالن حضور داشتن قربان نيکه تو ا يیهم مثل تموم آدما وانيک
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حرف  ايدن یتو زيچ نيکه اعتقاد داشت مهمتر یرمرديپ یها يیزورگو یقربان

  مردمه...

  ....واني+ تولدت مبارک ک

سمتش گرفت همه رو  یشده ا چيو پاکت کادو پ ستاديکه درست مقابلش ا یسهره ا و

  شوکه کرد....

خانواده  نيبود که فرسنگها با ا یاومدنم به همراه دختر نجا،ياز حضور من ا شتريب

  به درد نخورش فاصله داشت.... یارهايو مع

  که رژ قرمز زده بود یدختر

بلند و فر شده اش که از باال و  یبود و موها دهيپاشنه بلند قرمز رنگ پوش یکفشها

  بودن.... ديدر معرض د نييپا

 یخانواده همه  نيبود و تو ا دهينازک پوش یتولد، جوراب شلوار یکه برا یدختر

  ممنوع بود.... نهايا

  ؟یکنيم کاريچ نجايتو ا -

  ودش کشوندباالخره اون بود که با صداش نگاهم رو سمت خ و

  راد...! یمرتض حاج

تولدش و گرفت  یکه کادو وانيک یشوکه  یمن بودم و نگاه من از چهره  مخاطبش

  شد... دهيکش یسمت مرتض
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 تياهم یسهره، اون و کنار خودم نگه داشتم و ب یبازو دنيزدم و با کش یپوزخند

  اون، سرم و باال گرفتم... یلب ريبه غر زدن ز

  ن؟يگيبه نوه تون خوش آمد نم... یسالم حاج مرتض -

بازومو  وانيو اما نگاهش نکردم  ک دميآروم گندم که اسمم و صدا کرد رو شن یصدا

  گرفت...

 یاز رنگ و رو یبه خوب شديم نويکه متوجه جمله ام شده بود تنها اون بود و ا یکس

  دياش فهم دهيپر

  نکن... انيک -

از دست  وانويو رفاقت ک یکارم داشتم دوست نيبا ا ديبراش باال انداختم و شا يیابرو

از دست دادن ها فکر  نيکدوم از ا چيعمارت، به ه نيو من قبل از ورود به ا دادميم

  نکرده بود....

  که مهم بود هدفم بود یزيچ تنها

  من..... ی... حاال از خونه یستيمن ن یتو نوه  - 

مم و دربرگرفت و با کنار به جوش اومد و دوباره خشم و نفرت و انتقام تمو خونم

  تر بشه.... کيجلو برداشتم و سهره رو هم مجبور کردم نزد یقدم وان،يزدن ک

  .... یحاج مرتض دونميمنم تو رو پدربزرگ خودم نم -

  ....شهيآقاجون م -
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مرد با  نيجمله رو به پسر بزرگش نداد و ا ليتکم یاجازه  یحت یحاج مرتض و

  کرد؟يم کاريچ ارهيانگشتام درب نيبازوش رو از ب کرديکه تالش م یدختر

  ...یتو دخالت نکن عل -

  به من کرد رو

  به اسم شهرزاد ندارم. یاگه مادرت تو رو فرستاده بهش بگو من دختر -

بود، سهره رو  نييکه سرش پا وانينگاه کوتاه به ک هيهم قفل شد و با  یرو دندونهام

  سمتشون هل دادم و اون به زور تعادلش رو حفظ کرد

  .....نيبه درد نخور؟ ا یآلفا یکنيم کاريچ یدار -

 یمرتض نيخشمگ یتو چشما رهيدر آوردم و خ بميج یجمله اش، پاکت رو از تو نيب

  به سهره اشاره کردم

  ....یحرومزاده ات رو برات آوردم حاج مرتض ینوه  -

شد و من دستم رو  دهيگونه ام کوب یرو وانيمحض تموم شدن جمله ام مشت ک به

  بهش زدم یسرش مشت کردم و پوزخند یآوار نشدن رو یبرا

  ...انيبرو گمشو ک -

  مهم نبود.. برام

  بود شيآت یکه مثل اسفند رو یوانيک نه

  دوخته بود نيزم یکه با اخم نگاهش رو به پاکت رو يییمرتض نه
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  ...کردنيبه سهره نگاه م یکه با شوکگ یاحمد و طاهر د،يسع ،ینه عل و

جمع  نيبه ا یبود که من موفق شده بودم طوفان بزرگ نيکه مهم بود ا یزيچ تنها

  سکوت محض همون آرامش قبل از طوفان بود... نيبندازم و ا

که قرار  یبرداشت و اما قبل از شروع طوفان نيزم یخم شد و برگه رو از رو سهره

  هلم داد وانيک وفته،يبه راه ب بود

  ...انيک نجايگفتم گورتو گم کن از ا -

چشمش  یکه از گوشه  یبود که پاکت رو باز کرد و اشک یفقط به سهره ا نگاهم

  ...دميد ختوير

  دوباره خواست هلم بده که پر از خشم مانع شدم وانيک

  ....دهياون دختر سع ؟یانکارش کن یکه بخوا هيزيچ نيا یفکر کرد وان؟يچته ک -

  ...انيبهت گفتم برو گمشو من و سگ نکن ک -

از حال رفت از ساختمون  ميبه زهره که درست تو چند قدم تياهم یزدم و ب یپوزخند

  خارج شدم و به محض خروجم، سرم رو باال گرفتم.

  ...سوختيداشت م ليدل یام ب نهيتو س يیجا هيشده بود اما  تموم

  گندم باعث شد بخندم دنيبرگشتم و د دميکه از پشت شن یتند یقدمها یصدا با

  آشفته بازار نياونو فراموش کرده بودم تو ا انگار

  ....دتيجد یبا دختر عمو -
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 یاش، انگشترش و تو گهياز تموم شدن جمله ام مچ دستم و گرفت و با دست د قبل

  دستم گذاشت

  ...انيتموم شد ک -

  باال دادم يیانداختم و ابرو نموينامزد یبه حلقه  یپوزخند نگاه با

بخاطر  خوادي... حاال برو تا دلت مانيک یو از دست داد وانيکارت منو ک نيتو با ا -

تا خود صبح جشن  یخونواده انداخت نياحمقانه ات به دل ا ی نهيکه به خاطر ک یآشوب

  ....ريبگ

***  

  ...ديلرزيداشت م دستام

چطور از اون  دونستميرعشه بود و هنوز نم یزانوهام، سلول به سلول تنم رو دلم،

  زده بودم... رونيب اوردنيبه سمتم هجوم م وارهاشيکه انگار د یعمارت

ساختمون نشسته بودم اما انگار هنوز تو  یپله راه یاز پله ها یکي یرو نجايا خودم

  اون عمارت بودم...

من تنها آدم بده  کردميکه نگاهشون اونقدر بهم بد بود که حس م يیبودم و آدما خودم

  داستانم.... نيا ی

داشتن مادرشون رو که به سر و صورتش  یکه سع یبودم و دآلرا و دلناز من

  ...شدينگاه پر تنفر دآلرا سمتم حواله م یرو آروم کنن و گاه ديکوبيم
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و نه نگاهش  زديمبل خشک شده بود که نه پلک م یکه انگار رو یديبودم و سع من

  ....گرفتيرو ازم م

که پوچ  یو ذهن ديلرزيلرزونم داشت م یانگشتا نيکه ب یشيبودم و جواب آزما من

  پوچ بود....

  چندبار صدام کرده بود... وانيک

  کرده بود... بغلم

  ...خواستشيمن دلم نم اما

  بلند شدن و رفتن از اون خونه بود... خواستميکه م یزيچ تنها

  هرگز برنگشتن... گهيو د رفتن

 خواستيکه م یو گندم رهيرفتنم رو بگ یداشت جلو یکه سع یوانيبه ک تياهم یب

اومدم  رونيکه توش چند حبه قند انداخته بود رو به خوردم بده از اون عمارت ب یآب

  و خودمو به خونه ام رسوندم...

رو نداشتم که سرمو بذارم  یکس یو من حت خواستيو هق زدن م ديترکيداشت م دلم

  ..شونه اش و زار بزنم. یرو

  سهره... -

  نگاهش کنم لب زدم نکهيا بدون

  .واني+ برو ک
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کرده  یبرسونم رو با حضور اون ط نجايشده بود تا خودمو به ا یکه سپر یمدت تموم

  داشت؟يبودم و چرا دست از سرم برنم

  زانوهاش نشست یرو روبروم

  بخاطر خودت بود سهره.... یهمه چ - 

  ....نمشيبب خواستمينگاهش نکردمو نم بازم

  ....ايتالياالن برگردم ا نيهم خواستيم دلم

  ...نهيو ک لهيرحم بودن و پر از ح یب ینداشت کجا باشن؛ همگ یفرق آدما

  فقط دنبال منفعت خودشون بودن... یخاک یکره  نيا یآدما تموم

  هم نداشت. ايتاليو ا رانيا

جونمو  مهيخودم تن ن شميحرف زدن نم یاون و اصرارش برا فيحر دميد یوقت

  دميبرداشتم و سمت آسانسور کش

  ...ی... تو بهم دروغ گفتوانيک نمتيبب خوامي+ نم

  گرفت بازومو

  چون به فکر تو بودم. -

باز شدن  یبرا يیبودم نا ختهيکه امشب ر يیو پلکهام از حجم اشکها ديچک اشکم

  نداشتن
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با من  نکارويا یکرد؟ تو اگه به فکرم بود رميامشب چقدر تحق انيک یدوني+ م

  ...یکردينم

  آسانسور باز شد و من داخل اتاقک شدم در

  ... لطفا تنهام بذار.وانيک نمتيبب خوامينم گهي+ د

  ــــــــــــــــــ

 هيک یديفهم یکه وقت رانيا یراه اومد نهمهيا ا؟يتاليا یبرگرد یخوايم یمطمئن -

  ؟یبر یبذار یباهاش حرف بزن نکهيبدون ا

  گذاشتم نيزم یتخت برداشتمو رو یرو از رو چمدونم

بمونم...  نجايا تونمينم گهيتو دستته بهش گفتم افسانه، د ی+ من حرفام و تو اون نامه ا

  نفس بکشم. تونمينم نجايبه خدا ا

  بودمو سمتش گرفتم دهيکه خر يیبزرگ لباسها ساک

وبار د یکياز  شتريلباسها رو بدم به تو... ب نيا خواستميم یشي+ اگه ناراحت نم

  .خورني... اونجا هم به دردم نمدمشونينپوش

  رو از دستم گرفت و دوباره نگاه به چشمام دوخت ساک

بار بود که حس  نيواسه اول ؟ینر شهينه خره... چرا باس ناراحت بشم؟ واقعا نم - 

  کردم. دايدوست پ هي کردميم

  بهش زدم و دستاش رو تو دستم گرفتم... یلبخند
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که  یو شوکه ا جياز حالت گ یکردن خودم تو آپارتمانم باالخره کم یهفته زندون هي

به رم، تنها با  مايهواپ دنياونشب بهم هجوم آورده بود، کاسته بود و تو انتظار پر

 یتيهمراهم کنم و اهم یبه گوش ینگاه یحت نکهيافسانه سرگرم شده بودم... بدون ا

  فون بدم.يآ  توريپشت مان وانيک ريبه تصو

از آدما بهشت  یليخ یبرا تونهيم رانيا کنهيکه ثابت م یهست يیاز اون آدما یکي+ تو 

  باشه.

  بغلم کرد نيرنگش رو بست و بعد از گذاشتن ساک رو زم یبزرگ و مشک یچشمها

  ... یرفتيکاش نم -

  کردن نبود هيبا زحمت قورت دادمو وقت گر بغضمو

 گهيه رو هم کردم. چند روز دخون یافسانه... کارا دي+ اون نامه رو برسون به سع

 لشيکه بهت دادم، تحو یبا اون وکالت نامه ا یتونيو اونموقع م کننيم هيتخل انيم

  ...  یبد

  فاصله گرفتو نگاهش رو دورتادور خونه چرخوند ازم

  ...شهيهنوز باورم نم -

  ...شديباورم نم منم

که  یمرد یدرست و حساب یحت نکهيرم؛ بدون ا گشتميشده بود و من داشتم برم تموم

  ...نميرو بب رانيپدرم بود و به خاطرش اومده بودم ا

  بودم... دهيصداش رو هم نشن یحت من
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  .دونستميرفته بود، نم ادميبودمو  دهيهم شن ديشا

با افسانه که اشک هردومون رو درآورد از ساختمون به مقصد  یاز خداحافظ بعد

که افسانه برام گرفته بود،  یتلفن یکسفرودگاه خارج شدم، اما چند قدم سمت تا

درست کنار پاهام و باز شدن  یرنگ ینقره ا نيبرنداشته بودم که با متوقف شدن ماش

  کردمکه چمدونم رو گرفت نگاه  یدرش شوکه به کس

  آقا؟ نيکنيم کاري+ چ

  کارت داره. یسوار شو حاج مرتض -

  به عقب برداشتم یکج کردم و متعجب قدم سرمو

  .خوامي+ نم

  کرد نييسرشو باال و پا تيجد با

  .یبرس ماتيبه هواپ یتونيباهات حرف بزنه... بعد م خوادينترس، فقط م -

  دستم و سمتش دراز کردم دياز ترد پر

  بشم. نتونيسوار ماش خواميعمارت... من نم امي+ چمدونمو بده خودم م

  و رفت. ديپوزخند چمدونمو سمتم هل داد و بعد از بستن در گازشو کش با

  برم. خواستميقطعا نم دمويکش یقيعم نفس

هفته  هيراه فرودگاه رو بره و بعد از  ميکه شدم از راننده خواستم مستق یتاکس سوار

  خاموشم رو باز کردم. یگوش
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 اميو پ یصوت یها غاميکال ها و پ سياز م یميعظ ليبا س یمحض باز شدن گوش به

به  یچشمام فرو رفت اسم الفا یداغ تو خيکه مثل س یاسم نيها روبرو شدم و اول

  ؟ خواستيم یدردنخور بود و ازم چ

  راد؟ یمرتض یپاها یپرت نکرده بود جلو یدستمال کاغذ ی کهيت هيمنو مثل  مگه

  بهم نگفته بود حرومزاده؟ مگه

  خواست؟يو نم نيمگه اون هم اصال

  من برم و گم شم؟ که

  مرد بود. نيهم قطعا شناختميم ميکه تو زندگ یآدم نيتر فيکث

  بود. دهيشکل ممکن تو سرم کوب نيبه بدتر مويزندگ تيکه واقع یمرد

 امشيپ نيچتش باز شد. اول یو صفحه  دياسمش لغز یبخوام رو نکهيبدون ا انگشتم

  بود یهمون شب لعنت کيدرست ساعت 

  ."یبود یقربان هي" تو فقط 

  روز بعدش ساعت نه صبح امشيپ نيدوم و

  سر کارت منو سگ نکن" ايپاشو ب اريدرن ی" بچه باز 

  شبيد یدرست برا امشيپ نياخر و

  ..."اديقهر کردنا بهت نم ني"ا 
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 اد،يبه من م یچ نکهيبه فکر ا تياهم یفشردم ب یپاور گوش یدکمه  یرو انگشتمو

  دميلب غر ريز

  .یبرو گمشو عوض - 

  دادم. هيتک نيماش یو سرمو به پشت فميک یرو برگردوندم تو یگوش

  بود ختهيبه هم ر زيچ همه

که داشت در به در  ستمين یمن گهيمن، د نيا کردميکه حس م ختهيبه هم ر اونقدر

  ...گشتيدنبال پدرش م

  حرومزاده متنفر بودم. یلعنت یاز اون کلمه  من

  اندازه که مادرم بود... همون

  مادرم تنگ شده بود... یدلم برا دمويکش یو پر حسرت قيعم نفس

  بودم. یهم راض دهيپر یشده و رنگ و رو ختهير یبه بودنش با اون موها من

 یو از کارا مينشستیم کمونيکوچ یتراس خونه  یکه رو يیروزا یبرا دلم

  تنگ شده بود... ميزديروزانمون حرف م

 غيتا تبل رهيباهام بگ کردميکه مجبورش م یمادر و دختر یها یاون استور یبرا دلم

  تنگ شده بود... کرد،يبکنم و اون با صدها غر باالخره قبول م

  مون تنگ شده بود.و دونفره کيکوچ یخانواده  یبرا دلم

  من همونجا بود.... یو خانواده  خونه
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 اديبودم و همراهش رقص  دهيکه بزرگ شده بودم، با مامانم خند یخونه ا همون

  گرفته بودم....

  نبود... يیجا نجايمن ا یبرا

  ام رو از در گرفتم  هيتک نيتوقف ماش با

  + چقدر شد آقا؟

  نگاهم کرد نهيآ از

  پرداخت شده خانم...  -

  دوختم رونينگاهش کردم و بعد با ترس نگاه به ب نهيآ یاز تو یکم متعجب

 یبرا یاون مردا چرا اصرار دميفهميعمارت راد بودم و حاال م یروبرو درست

  بردنم نکردن....

  فرودگاه. نيبهتون گفتم بر+ آقا من 

  برگشت یدستش به صندل یاتکا با

تو گوشت  شهيمنو هم حتينص یول م،يکرد ايجوون نيدخترم... ما هم از ا نيبب -

کنارش گذاشت....  یزيبخاطر هر چ ديآدمه... نبا ی شهينگهدار که خانواده اصل و ر

از خونه فرار  یحاال تو هم برو دست پدر و مادرت و ببوس و بگو اشتباه کرد

  ...یکرد

  گرد شده نگاهش کردم یچشما با

  شما؟ نيگيم ی+ آقا چ
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باز شد و نگاه من سمت طاهر  نيراننده جواب سؤالم رو بده،  در ماش نکهيقبل از ا

  شد دهيکش

  ن؟يکنيم کاريچ ني+ شما دار

  جواب منو بده رو به راننده کرد نکهيا بدون

  چمدونشو بردارم. ديصندوقو باز کن -

  بهم کرد ینگاه راننده

  دخترم. خواديبچه اش رو نم یبد چوقتيپدر و مادر ه -

  شدم ادهيکه منتظر باز شدن در صندوق عقب بود پ یبه راننده و طاهر تياهم یب

  ن؟يخوايم ی+ از من چ

دسته  دنيو بعد از باال کش ديکش رونيصندوق ب ینداد و چمدونم رو از تو یجواب بهم

  اش، رو بهم لب زد

  ...ايب -

رفت و من اما سرمو به چپ و راست تکون دادم و دوباره سؤال قبلمو تکرار  یتاکس

  کردم

  ن؟يخوايم ی+ از من چ

  بهم انداخت ینگاه ميو هل داد و ن در

  و آقاجونم. دي... تو، سعنيکنه... فقط قراره حرف بزن تتياذ ستيقرار ن یکس -



230 
 

  همراهش شدم... ديقورت دادم و با ترد بغضمو

 زيچ چيه خواستيو اما من دلم نم شديم دهيد باتريز يیبزرگ خونه، تو روشنا اطيح

  ...نميرو بب نجايا یبايز

  !؟يیايتالياهل ا یگفته بود -

و مرتبش  دميبه شالم کش یسؤال داشت دست یتوجه به جمله اش که رنگ و بو یب

  کردم

  بره. نشي... اگه خونه است بفرستنميبب وانويک خوامي+ نم

  ديکش یقيعم نفس

  ...ستين -

 شدينگاهشو حس کردم، اما سمتش برنگشتم و به راهم که به ساختمون ختم م ینيسنگ

  ادامه دادم

که به تو و  يیکه تو ذهنمه رو باور کنم. مخصوصا فکرا يیزاياصال چ خوامينم -

  .شهيختم م وانيک

  . ستي+ مشکل من ن

  نجا؟يا یچرا اومد -

  ...کرديم تمياذ نيداشت و هم انيبه ک یادينگاهش کردم. اون شباهت ز نباريا

  بردارم. نيزم یرو از رو کنهيم دايکه به اون ربط پ یزيو هر چ انيک خواستيم دلم
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  حرف بزنم! یو مرتض ديقراره با سع یگفت کنمي+ فکر م

  ابروهاش شد نيب یام باعث نشستن اخم جمله

  ...یهست یدختر گستاخ -

  ستادميساختمون ا یزدم و مقابل در ورود یلبخند

   کنه؟يشما رو ناراحت م ني+ ا

  باز کرد و با دست اشاره کرد داخل بشم درو

  نه، برو تو.... -

  گرفتن چمدونم دراز کردم یتکون دادم و دستمو برا سرمو

  + خوبه، چون برام مهم نبود ناراحت شدنتون.

  همون اخم چمدونم و به دستم داد با

  ....ستميمن دشمنت ن یبودم بفهم دواريام -

  شما از اول دشمن بودن بهتر از دوست شدنه....  ی+ ثابت شده با خانواده 

  .ستيحالت روبراه ن کنميدرک م -

  ...دميخند

  بس کنم خواستيداده بودم اما دلم نم ريبهش گ یاديز گهيد ديشا

  خوبم...  ميليگفته؟ من خ ی+ نه ک

  گذاشت بشيابرو به داخل اشاره کرد و دستاش رو تو ج با
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  باشه، برو تو.... -

باعث دوباره  یمرتض یمبل بلند شد اما صدا یاز رو عيسر یليخ دنميبا د ديسع

  نشستنش شد و من سرمو باال گرفتم

  نجا؟يا ديباعث شده منو مثل دزدا بکشون ی+ چ

  به مبل کرد یاخم اشاره ا با

  دختر.... نيبش - 

  دميچمدونمو رها کردم و دست به کمر کوب ی ستهد

  زودتر برم. ديو من با پرهيم گهيساعت د هيتا  مامي... هواپنميبش ومدمي+ من ن

که آقاجون  ديسع یبه صدا تياهم یاتکا به عصاش بلند شد و قدم سمتم برداشت و ب با

  پر از تحکم گفت ديلب نال ريز یآروم

دختر جون... چون قراره بعد از گفتن حرفات و  یرفتنت و به عقب بنداز نيا ديبا - 

  .یبد شيمن، آزما یحرفا دنيشن

  کردم یپر تمسخر ی تکخنده

  + و اگه قبول نکنم؟

  .ستياصال به نفعت ن نيمطمئن باش ا -

  دميچمدونمو چسب یدسته  تياز خشم و عصبان پر
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کردن من اون برگه رو آورد داد بهتون... من نوه  تياذ یبرا یعوض اني+ اون ک 

  .دونهيهم م وانيک نوي... استميشما ن ی

  به حرف من سرشو تکون داد تياهم بدون

  .شهيمعلوم م شيبعد از آزما نيا - 

  ....شدميم یعصبان داشتم

فقط به  انيجر نيا دونستيم نکهيکه با ا نميرو بب یديباشم و سع نجايا خواستينم دلم

  .کرديپدرش نشسته بود و فقط نگاهم م یمن و اون مربوطه، با دو کلمه 

  !نيريبگ شيازم آزما نيخواينداره که م ناني+ انگار پسرت به خودش اطم

  ادامه دادم نهيبا ک ديکج کردم و رو به سع سرمو

  نه؟ اي ی*** داشت یبا کس یتو جوون یدوني! نکنه نمه؟ي+ چ

  نگاه کردم یسوختن گونه ام شوکه به مرتض با

 نياز ا گهيد یکلمه  هيباشه... اگه  تيحال ديمن احترام به بزرگتر با یتو خونه  - 

  .برميمضخرفات از دهنت بشنوم خودم زبونتو م

  و همون سوزش مجبورم کرد دستمو روش بذارم سوختيام م گونه

  باشم...  نجايا خوامي+ من نم

  کشوندم یفتم و همراه خودم سمت خروجچمدونو گر ی دسته

  .بندميم یخال ،یمونيم نجايا گميم یوقت یکنيچرا فکر م -
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محکم تر باال  گه،يبا باز نشدن در، شوکه چند بار د دمويرو سمت خودم کش رهيدستگ

  کردم نشييو پا

  دختر جون.... شهيکه من اجازه ندم باز نم یاون در تا وقت -

  دادم هيسمتش برگشتمو کمرمو به در تک یوقت اورديداشت به گلوم هجوم م بغض

  از جونم؟ نيخوايم ی+ چ

  عصاش به مبل اشاره کرد با

  .نيبش -

بخوام صفحه اش رو باز کنم، با  نکهيآوردم، اما قبل از ا رونيب بمياز ج مويگوش

گفتم  یشد و من از درد آخ نيزم یرو یعصاش به دستم باعث افتادن گوش دنيکوب

  ديو اشکم چک

  .نيبهت گفتم بش -

برگردم  ديمن با ن؟يکنيم تمياذ نيبهتون دروغ گفت... چرا دار اني+ آقا گفتم که ک

  ...ايتاليا

و با شکوندنش ترس  ديبود کوب نيزم یکه رو ميگوش یبه صفحه  نباريرو ا عصاش

  کرد شتريرو تو دل من ب

  .یبر ذارميم شيجواب آزما دني... به محض دنيبش -

کردم و  کرديبود و نگاهمون م ستادهيکه چند قدم عقب تر از پدرش ا ديبه سع ینگاه

  فرستادم... انيتو دلم به ک یدوباره لعنت
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  بدم. شيآزما خوامي+ من نم

  اش گذاشت لهيج بيج یبرداشت و تو نيزم یاز رو مويگوش یشد و جنازه  خم

و منتظر  نيآدم بش یمنم... پس مثل بچه ،یکن کاريچ گهيکه م یخونه کس نيتو ا -

  باش.

انداختم  نيزم یبود رو هم رو زيم یرو نيتزئ یرنگ که برا يیظرف طال نيآخر

  ...دميچسب واريو از ترس به د

  دلم انگار آشوب بود یو تو دميکوبيم واريمثل مرغ سر کنده خودمو به در و د داشتم

  .... ميندار تينترس دخترم، ما کار -

  صداشو بشنوم.... خواستينم دلم

بود  ختهيبرج فرو ر هيخانواده داشتم مثل  نيکه قبال به ا یاون احساسات خوب ی همه

  تنم بفهمم، خروار خروار ترس بود یتو تک تک اعضا تونستميکه م یو تنها حس

  رنگ به رو نداره. ترسهيآقاجون بذار بره داره م - 

 استخويمبل بلند کرد و من دلم زار زدن م یاز رو ديناالن سع یرو صدا یمرتض

  ....خواستيو نم

حرفاشو بزنه تا  نهيآدم بش یمثل بچه  اديتموم بشه و ب اشيباز یکول نيمنتظرم ا - 

  ....اديب یزنگ بزنم معصوم

  دست سمتم دراز کرد ديچسبوندم و سع واريبه د شتريب خودمو

  دخترم... فقط چند تا سؤاله.... ميکن تتياذ ميخوايما نم -
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  دهانمو فرو دادم آب

. کنميم تيازتون شکا نجاي... به محض خالص شدن از اترسميمن.... من ازتون نم+ 

  بدم. من خودم خانواده دارم...  شيآزما خواميمن نم

  ستاديهم کنار پسرش ا یو مرتض ديدست به صورتش کش یبا کالفگ ديسع

ننگه... پس اگه  ی هيخونواده ما ني... وجودت تو اخواميو م نيمطمئن باش منم هم -

پدر  انيبهم ثابت بشه که اون ک ديت، باخونه یو برگرد یبر نجايزودتر از ا یخوايم

  زر مفت زده.... یمفنگ

دلم خودمو  یدستمو مشت کردم و تو یبود وقت ريگلوم بود، نفسگ یکه تو یبغض

  ننگ بودنم. ی هيدادم بخاطر ما یدلدار

از  یخانواده حت نيآشنا کنه و ا ميپدر ینواده که نخواد منو با خا دادميمادرم حق م به

  هم بدتر بود. رونيکه مادرمو از خونه اش پرت کرده بود ب یکلفت ليسب رمردياون پ

  ه؟ياسم مادرت چ -

  زود جواب دادم یليتر کردم و خ لبمو

  ...ساي+ مال

  ش؟يليفام -

  ...ی+ کاوال

  تکون داد و دستشو سمتم دراز کرد سرشو

  نشونم بده.... توييکارت شناسا ايگذرنامه ات،  ره؟يتو سهره دمپس چطور اسم  -
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  هم فشردم یبلرزه که دندونامو رو خواستيم لبام

  ؟یگذرنامه اشو حاج یخوايم یواسه چ -

  به پسرش انداخت و به من اشاره کرد ینگاه یمرتض

 زنهيدختره چشاش داره داد م نينکردم پسرجان... ا ديسف ابيموها رو تو آس نيمن ا -

  .گهيدروغ م

  ديمن قفل کرد و غر ینگاه ترسناکشو تو چشما نباريا

خوبه.  ميليمن خ یدختر جون، منو مجبور نکن تو اتاق حبست کنم... که برا نيبب -

 یسوءاستفاده نکن و هر چ مي.... پس از مهروبونشنومينه صداتو م نم،يبينه خودتو م

  بگو چشم. گميم

  ديرسيم تشيبه داد عصبان ديبود، خدا با نيا شيمهربون اگه

  زنگ بزنم... هي خوامي+ م

  ديکوب نيعصاشو رو زم تيعصبان با

بندازه تو اتاق  نويا اديزنگ بزن طاهر ب دي.... سعگهيد شهينم تيد حرف حال -

تا بفهمه داره  نيآفتابو نشونش بد ینه رو ن،يتا آدم نشده نه بهش غذا بد یروونيرشيز

  .زنهيحرف م یبا ک

  فاصله گرفتم واريد از

من اگه بخوام حرف  ؟یاخالق افتضاحت کنترل کن نيبا ا یتونيمنم م یکني+ فکر م

  .ترسمينم تيلعنت یها ی... پس از تو و امر و نهزنمياگه نخوامم نم زنم،يم
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به  دنيکش اديو فر واريخودم به در و د دنيدر نشستم... بعد از ساعت ها کوب پشت

  بودم... دهينرس يیجا

کرده  ادياز اتاق ها حبس کرده بود و هر چه داد و فر یکياومده بود و منو تو  طاهر

  بود. دهيبه دادم نرس یبودم کس

  ...یشکستن اءياتاق و تموم اش ی نهيپنجره ها و آ یها شهيپر بود از خرده ش نيزم

  مچاله شدم واريجمع کردم و کنار د پاهامو

  ؟ ايلعنت نيخوايم ی+ ازم چ

 نييپا یکه تو طبقه  يیچه برسه به اونا د،يبه گوش خودم هم نرس یحت فميضع یصدا

  بودن.

کفش  ريکه ز يیها شهيتوجه به ش یو ب ستادميا عيسر یليخ ديکل دنيچرخ یصدا با

تو چارچوب باعث رفتن اخمام  وانيک دنيعقب رفتم. در باز شد و د شدنيهام خرد م

  تو هم شد و نگاه ازش گرفتم

  سهره! - 

  رو با شونه ام پاک کردم ختيگونه ام ر یکه رو یاشک 

  .رونيببر ب نجايببخشمت منو از ا یخواي+ اگه م

  .یمنو بشنو یقبلش حرفا دياما تو با م،يريباشه م -

  کردم و با همون نگاه، اون جسارت گرفت و داخل اتاق شد نگاهش

  ....انيک -
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  دميجمله اش پر نيب ینسبتاً بلند یصدا با

  بشنوم. یزيدرموردش چ خوامي+ نم

  نگام کرد و بعد دوباره سرشو تکون داد یکم

  باشه... -

  به دور و بر انداخت ینگاه

  برسونه. یبيبهت آس یکس دمينترس... اجازه نم -

  نفس بکشم. تونميحالم بده... نم نجاي... انجايبرم از ا خواميم واني+ ک

  سمتم گرفت و با پا درو بست ميتسل یبه نشونه  دستاشو

  به حرفام گوش کن. قهيباشه، فقط چند دق -

  شد کميو منتظر نگاهش کردم که نزد دميکش سميخ یگونه ها یرو یبا کالفگ دستمو

  بهت نگفتم سهره... آقاجونم.... نيمن بخاطر هم-

  گرفت و تو صورتم خم شد و ادامه داد بازوهامو

که توش بزرگ شدن به زور تحمل  يیرو بچه ها نجاي... ایتحمل کن یتونستيتو نم -

  اونوقت تو... کننيم

بگه و دستاشو دور شونه  ینوچ کالفه ا شهيباعث م لغزهيگونه ام م یکه رو یاشک

  هام حلقه کنه

  من به فکر تو بودم سهره. -
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 قهيشق یکه رو یکيکوچ یچنگ شد و بوسه  راهنشيپ یبخوام رو نکهيبدون ا دستم

  ام نشوند و حس کردم

  ...وانيببر ک نجايا + منو از

  پاک کرد سمويخ یشستش گونه ها یگرفت و با انگشتا فاصله

  ....زيبخاطر همه چ خواميمعذرت م -

  پشت کمرم سر داد دستشو

  .ميبر ايب -

 ني. اما درست آخرنميرو بب یدوباره مرتض خواستيمن دلم نم موياتاق خارج شد از

  هردومون شد... نستاديبلندش باعث ا یصدا ميرفت نييپله رو که پا

  ؟یکجا به سالمت -

من اما انگار خشک  د،يکمرم برداره سمتش چرخ یدستشو از رو نکهيبدون ا وانيک

  شده بودم

  سهره رو برسونم خونه اش آقاجون. خواميم -

به گوشم  د،يلرزيدل من م نيبه زم دنشيقدمهاش و عصاش که هر بار با کوب یصدا 

  دميچسب وانياراده به ک یو ب ديرس

اون  گميمن م یخودسر... وقت یپسره  یزنيرو حرف من حرف م یکنيم جايتو ب -

  .مونهيپس م مونه،يم نجايدختر تا حرف نزنه ا

  .نيريجلومو بگ نيتونيو شما هم نم برميم نجاياآلن سهره رو از ا نيمن هم -
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 وانيگذاشت و فشار داد اما ک وانيک یشونه  یرو بلند کرد و انتهاشو رو عصاش

  به عقب برداشتم یو من قدم ديکنار نکش

  .زي. اعصاب منم به هم نروانيبرو به کارت برس تو کار من دخالت نکن ک ايب - 

؟ اون تست و  نيخوايم شيآزما ن؟يثابت کن ويچ نيخوايکار م نيآقاجون بسه... با ا -

با  نجايا ستي. اما قرار ندهيسعمعتبر... سهره دختر حاج کينيکل هيمن گرفتم.... تو 

  ....دميخونه تباه بشه. من اجازه نم نيا یمسخره  نيقوان

که به دفاع از من تو  یوانيبه ک تياهم یعقب برداشتم و خودخواهانه، ب یا گهيد قدم

  بود سمت در فرار کردم.... ستادهيپدرش ا یرو

 کياما برنگشتم تا به پشت نگاه بندازم و  ديبه گوشم رس یبلند مرتض اديفر یصدا

  ....دميدو اطيپاشنه بلندم، سمت در ح یراست با اون کفشا

تر شده بود که هر چه  یتا ساختمون طوالن اطيدر ح یسنگ فرش شده ريمس انگار

  .دميرسينم دميدويم

لرزونم در و  یو با دستا دميخوردن به در رس یبار سکندر نيبعد از چند باالخره

  باز کردم.

  افتاده بود و برام هم مهم نبود. یک دونستمينم شالم

  که مهم بود دور شدنم از اون جهنم بود. یزيچ تنها

  سوار شو.... - 
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اونطرف تر پارک شده بود و راننده  یکه کم ینيخوردم و سمت ماش یديشد تکون

  چرخوندم و آب دهانمو فرو دادم یمرتض یاش نوه 

  ....انيسهره بدو االن م -

 یلينشستم و اون خ نيشاگرد ماش یصندل یرو ديتر کردم و با کنار گذاشتن ترد لب

  زود حرکت کرد

  حالت خوبه؟ -

  مچاله شدم یصندل یبغلم بردم و رو ريلرزونم و ز یدستا

  ؟یکني+ چرا کمکم م

  نگام کرد کوتاه

  .زميچرا نداره...... حاال کمربندت و ببند عز گه؛يکمک کردن اسمش روشه د -

  بستم گهيو با همون استرس و ترس و ده ها حس د دمکمربن

  ؟یمنتظرم رونيتو ب دونستيم واني+ ک

  تکون داد و من لبمو تر کردم... یسر

  .کنميبه اون و بحثش با پدرش فرار م تياهم یحدس بزنه ب تونستيم پس

  ؟یبريمن رو م ی+ کجا دار

  دراز کرد و دست لرزونمو تو دستش گرفت دست

  نترس سهره... -
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  دادم هيتک نيبه در ماش یو با حس بد دميدستش کش رياز ز دستمو

رو شروع کرد...  یلعنت یباز نينامزد تو تموم ا ینترسم ول یخواي+ ازم م

کردم. اون  دميتهد یکرد و حت یاتاق زندان هيپدربزرگت هم منو نصف روز تو 

  دروغ گفته بود... شيات هم بهم در مورد جواب آزما وونهيد یعمو

  ديآرنجش به فرمون سمتم چرخ یو با اتکا ستاديچراغ قرمز ا پشت

اشتباه بود... چون اون همه اش تو فکر ضربه زدن به  یليخ انيکار ک دونميم -

بزرگتر از هر  انيک ی نهيرفته بود ک ادشيبود که  نيهم ا وانيآقاجونه و اشتباه ک

  .زشهيچ

  دوباره به گلوم هجوم آورد و نگاهمو ازش گرفتم بغض

  . هيروان ضيمر هي+ اون 

 ماتيتصم ینطوري... ایآروم بش کميکن  ی.... سعیول یتو بگ یباشه، هر چ -

  .یريگيم یعجوالنه ا

  مجبورش کرد حرکت کنه و ادامه داد نهايبوق ماش یصدا

  ...زهيبه هم مر شتريبلکه ب کنه،يرو عوض نم یزيچ ايتاليمثال برگشتنت به ا -

دستم  یتوقف کرد باالخره نگاه از انگشتا نيماش یوقت ابوناياز چند دور تو خ بعد

  سکوت کرده بودم... ريگرفتم و تمام طول مس

  کرديم تمياذ نيکنم و هم کاريچ ديبا دونستمينم
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شمس ضربان قلبم باال رفت و  انيهتل ک دنيبه دور و برم انداختم و با د ینگاه

  ديبه گوش اونم رس یگردنم حت یمهره ها یکه صدا دميسمت گندم چرخ یطور

  .نجاستيا یباش کنهيکه آقاجون شک نم يیسهره تنها جا -

  کنميتر م لبمو

  بمونم. خوامينم نجاي... الميوک ايدوستم  یخونه  رمي+ م

  سمتم خم شد یبازوم گذاشت و کم یرو دستشو

  البته.... کنه؟ينم داتياونجا پ یکنيفکر م -

  شد و دوباره به چشمام برگشت دهيبار تا موهام کش هيکرد و نگاهش  یکوتاه مکث

براش سخت  شتريب ترسهيازش م یکيسهره... آقاجون اگه بفهمه  یازش بترس دينبا -

  .دنتويهم نشون نده ترس یترسي... اگه مرهيگيم

رنگ  یمشک یمغنه  هيعقب  یصندل یدهانمو قورت دادم و اون خم شد و از رو آب

  برداشت و سمتم گرفت.

  ابرو به ساختمون بلند هتل اشاره کرد و لب زد با

االن خونه است شبا  انيتو. ک ميري... بعد با هم میسرت کن تا جلب توجه نکن نويا -

تو  فهمهينم انيو ک رميگيخونه. من با اسم خودم برات اتاق م گردهيبخاطر عمه برم

  ...يینجايا

  به بازوم وارد کرد یو اون فشار دميگز لبمو
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 نجايدو روز که ا یکيتوعه...  یامن برا یدر حال حاظر تنها جا نجاين اباور ک -

  .کنهيم دايآروم کردن آقا جون پ یبرا یراه هي وانيک یبمون

  دميرو سرم کردمو سمتش چرخ مغنه

  ؟یترسي+ تو ازش نم

  بهم زد یلبخند

  م؟ي. بردنمويترس دمينشون نم یول ترسميوقتا م یبعض -

  شدمو همراهش سمت هتل قدم برداشتم... ادهيپ ديترد با

. شهيبدتر م زيهمه چ ینطوريفکر رفتن به سرت نزنه سهره... ا کنميخواهش م -

  تو....

  دميحرفش پر نيب

 یشکست، تموم پول و عابر کارتام هم تو چمدونمه... من به گوش مويگوش یمرتض -

  .اريب مويدست فيچمدونم ک یاز تو یتونيدارم. لطفا اگه م ازين

  ديتکون داد و کوتاه خند یسر

 یساله است که زده گوش شيپنج ش یبچه  هي کنميحس م یمرتض یگيم یوقت -

  خواهر بزرگترش و شکونده....

  کمرم گذاشت یو رو دستش

  ... نگران نباش. زميعز کنميجور م یمن فردا برات گوش -
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  دميچرخ سمتش

   نجام؟يمن ا دونهيم واني+ ک

  کرد  نييباال و پا سرشو

  ... دونهيم -

  گرفت...  بغضم

  که بهم دروغ گفته بود کمکم کنه اما....  یکس خواستينم دلم

 دميفهميبود... علت ترسم و نم یانکار نشدن تيواقع هي نيو ا دميترسيم یاز مرتض اما

  .نمشيبب گهيد خواستياما دلم نم

  و بازش کرد ديحسگر در کش یرو کارتو

 گميم وانيبه ک ،یباش یزينگران چ خواديپس نم...  کنهيرو چک نم ستايل انيک -

  کنم.  دايچمدونتو تو خونه باغ پ کنميم یفراهم کنه...  منم سع یصبح برات گوش

  اتاق لوکس هتل شدم و اون اما همونجا کنار در موند وارد

  بهت... فعال خدانگهدار. زنميزنگ م -

  اسمشو صدا کردم ديکه کش عقب

  ...ی+ ممنون بخاطر همه چ

بعد  کردميفکرش رو هم نم چوقتيرفت درو بستمو همونجا پشت در نشستم. ه یوقت

  ...کنميازشون فرار م م،يپدر یکردن خانواده  داياز پ
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که بار اول، بهشون غبطه  دنيرسيخانواده از دور اونقدر خوشبخت به نظر م اون

امروز  یول ....یمثبت بشه ول شيخورده بودم و تو دلم دعا کرده بودم که جواب آزما

  تو دلم نبود... یاز اون احساست قبل یچيه گهيد

ازم  یدفاع چيکه مقابل پدرش ه یديباشم و دختر سع یمرتض ینوه  خواستمينم گهيد

  نکرده بود.

شده و گفته بودم من  داميسال پ ستيداشتم که بعد از ب یاز پدر یاديهم انتظار ز ديشا

  دخترتونم....

 ی. جز گندم کسستادميخوردم و ا یفيکه به در خورد تکون خف یکوتاه یتقه با

 ادشيرو  یزينگذشته بود احتماال چ یاديز ميباشه و چون از رفتنش تا تونستينم

  رفته بود بگه.

داده بود دلم  هيکه با پوزخند دستشو به چارچوب تک انيک دنيباز کردم اما با د درو

  به منه خشک شده داخل اتاق شد و درو بست تياهم یو اون ب ختير یهر

   مونه؟ياز چشمم دور م یزيچ نجايا نيواقعا فکر کرد -

  تر رفتم عقب

  .... انيک روني+ برو ب

  منو جبران کرد یلب گفت و قدم عقب رفته  ريز یظيغل هوم

  دوباره بگو....  -

  ... روني+ گفتم برو ب
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  ديو سمت خودش کش که خواستم عقب تر برم بازومو گرفت یوقت درست

  اسممو بگو...  -

  دميغر یخالص یتقالهام برا نياخم و انزجار نگاهش کردم و ب با

  ...  ولم کن. نجاياز ا رمي+ م

  ديکش یقيکنار گوشم برد و نفس عم سرشو

  چند روز؟  نيا یکجا بود -

دستش و دور بازوم  یدست و پا زدم و اون حلقه  شتريب یوقت گرفتيام م هيگر داشت

  تنگتر کرد

  ... یدختر فرنگ کشمتيم نجايهم یتقال کن -

  ختيگونه ام ر یآروم شدم اما اشکم رو ناخودآگاه

  ؟یبود ی.... حاال بگو کدوم جهنم دره انهيآره، هم -

  دستش بهم بخوره...  خواستيو دلم نم ديلرز لبهام

  صداشو بشنوم....  خواستينم دلم

مغنه چنگ  یموهامو از رو ديسکوتمو د یبهش جواب بدم و اون وقت خواستينم دلم

  زد و سرمو بلند کرد

   ؟یکجا بود دميازت پرس -

  سانت تکون خوردن هياز  غيدر یول  دم،ياش کوب نهيس یرو دستمو
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  ....اني+ ولم کن ک

  . کنميولت م یاگه به سؤالم جواب بد -

  بخاطر سوزش پوست سرم کردم و اون سرشو جلوتر آورد یا ناله

   ؟یداديچرا جواب تماسامو نم -

  نگاه پر اشک نگاهش کردم با

  صدات و....  خواستمي....  چون نمنمتيبب خواستمي+ چون نم

و  ختيو ر ختير یشتريلبهام نفسم رفت و دلم با شدت ب یقفل شدن لبهاش رو با

  ... ختير

  لبام گذاشته بود و موفق هم بود...  یخفه کردنم رو یبراو فقط لبهاشو  دينبوس

  شده بودم...  خفه

  ديکش عقب

  ؟یکجا بود -

 ***  

به روش  یبرا شدميم صيحر شتريولش کنم،  بلکه با هر تقالش ب خواستينم دلم

  ... زدنيلرزونش انگار داشتن به نگاهم چشمک م یخودم ساکت کردنش و لبها

  دميباال کش شيملتمس و اشک یتا چشما نگاهمو

  ولم کن....  یکه اعتقاد دار ی+ تو رو به کس
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پر بود از اشک و اشک نگاهشو اونقدر براق کرده بود که دلم  شيخاکستر یچشما

که مصمم  یکار یهفته برا کينبودم که  یرهاش کنم و برم، اما من آدم خواستيم

که داشت  یدنبال دختر وفتميو ب رميگرفته بودم عذاب وجدان بگ ميدر موردش تصم

  کرد.... يوجودم درست م یتو یاتفاقات نگران کننده ا هي

  تا....  نجاياز ا رميباشم... م نجايا خواميولم کن... من نم اني+ ک

  جلوتر بردم که نطقش کور شد سرمو

نسناس...  لياون جوجه وک شيپ یو رفت یهتل دور شد نيقدم از ا هيبفهمم  هي_ فقط کاف

  تا زنده به گورت کنه. یدست حاج مرتض دمتيم کنمويم داتيباور کن خودم پ

 یرو یبلندش باعث شد پوزخند اديو فر ديام کوب نهيس یدو دستشو دوباره رو هر

  نهيلبام بش

  . ترسمينم ی+ من نه از تو، نه از اون مرتض

 یپا دنيکوب نيو ح ستاديبرگشت و پشت بهم ا غيکه با ج چوندميگرفتم و پ دستشو

  کرد هيگر نيراستش به زم

  ... آخ... دستم شکست... ی+ ولم کن لعنت

  هم رفت...  یو اخمام تو دميتا شونه اش خم کردم و عطرشو نفس کش سرمو

  استشمام کنم...  خواستميناشناخته رو م ميگندم بود و من اون عطر مال عطر

  قهوه و عسل...  یبو

  گندم.  یعطر ورساچه  نه
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  به کارت داشه باشه...  یکار تونهينم یحاج مرتض یمن ی هيسا ريز یتا وقت _

  جوابمو داد...  هيگر با

داشت اعصابمو خط  ومدنشيکوتاه ن نيو ا ومديکوتاه نم چوقتيه یدختر لعنت نيا

  نداختيم

  ...ومديکوتاه م اگه

  کرديفکرمو مشغول خودش نم نقدريا شديرام م اگه

  .یخطرناک تر ی+ تو از مرتض

خودش  ميعطر گندم، عطر مال نيگوشش گذاشتم و باالخره ب یمغنه رو یاز رو لبامو

  ديبه مشامم رس

  ... یچونديبفهمم منو پ یوقت شميخطرناک تر م ی_ آره من از مرتض

  تقال کرد شتريب

  .چونمتيکه بپ تونمي+ من نم

  که سرش و سمتم خم کرد شيجيبه گ گرفتيخنده ام م داشت

  دستم درد گرفت...  انيکن ک + ولم

  چند قدم ازم دور شد  عيسر یليو ول کردم و اون خ دستش

   ؟یگيپروا م یب نقدريمردا رو ا ی_ اسم همه 

  ديتوجه به سؤالم پرس یب
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   ؟یخوا یم ی+ از من چ

  باال انداختم یگذاشتم و شونه ا بميج یتو دستامو

  .... دونمي_ نم

  پر اشک و نفرتش با اخم لب زدم یتو چشما رهيکج کردم و خ سرمو

  ... خواميم یچ دونمي_ نه، م

  جلو برداشتم که اون چند قدم به عقب رفت قدم

  ببرش.  ني... پس از بزهيريکه تو چشماته داره روانمو به هم م یزيچ ني_ ا

  ...فهمميمن نم ؟یگيم ی+ چ

  به عقب برداشتم  یقدم

 شمياتاق من خبردار م نيشدن در ا... پس به محض باز نهي_ کل هتل مجهز به دورب

  برسه....  رونيهتل به ب نيتو از ا یپا یو وقت

  به نگاه لرزونش زدم و سرمو کج کردم یپوزخند

  .یدخترفرنگ شهيم یکه چ یدوني_ خودت م

قدمهاش رو سمتم تند کرد  دنميکه به محض د دميرو د یاومدم عباس رونياتاق که ب از

  اشاره کردم... بزنه به در  یو تا خواست حرف

و در و باز  دياتاق سهره کش يیحسگر در روبرو یتکون داد و کارت و رو یسر

  کرد
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  . سيرئ ديي_ بفرما

  وارد شد...  انيگو اهللايکه  اديواحد شدم و اشاره کردم اونم همراهم ب داخل

  دشيخونه رو سمتش پرت کردم که دستپاچه تو هوا قاپ ديکل

  ؟ی. اوکمونميم نجايهم نفهمه که من ا ی... کساريلباس ب_ برو تو خونه برام چند دست 

  گفت و نگاهش و تو واحد چرخوند یآروم یتکون داد و اوک سرشو

   ن؟يبمون نجايا نيخوايم زيچون آقا و خانوم شمس رفتن تبر سي_ رئ

از واحد  »شهيامرتون انجام م« کرد و با گفتن یکوتاه یاخمم کورتر شد سرفه  یوقت

  رفت. رونيب

از اون دختر  خواستيوجه دلم نم چيرو باز کردم،  به ه ميتخت نشستم و گوش یرو

  غافل بشم و بره...

  خان....  اني_ جانم ک

  هم گذاشتم یدادمو پاهامو رو هيتاج تخت تک به

باشه... اگه از هتل خارج بشه خودم  ريحواست فقط به دم یميبسپر به عظ رشوي_ پذ

  . رسميبه حسابت م

  ورتون سهره است؟  مگه اومده؟ منظ ر؟ي_ دم

  هم قفل شدن...  یمشت شد و دندونام رو دستم
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با  داديبه همه هم اجازه م کرد،يدختر همونقدر راحت که اسم مردا رو تلفظ م اون

  فکر...  یب یصداش بزنن و دختره  کياسم کوچ

 ینطوريا ديکه تو هم با شناسميم ريبه اسم دم یدختر خارج هي... شناسمي_ من سهره نم

   ؟ی... اوکرهيدم شيلي... اون دختر اسم فامشيبشناس

  هست... ريخان... حواسم به خانم دم اني_ چشم ک

  تخت پرت کردم...  یرو رو یلب زمزمه کردم و گوش ريز یا خوبه

  خودمو درک کنم...  تونستمينم

  گلوم...  خيبود ب دهيدختر و تو سرش آوار کرده بودم و بعد عذاب وجدان چسب هي یايدن

  ... رفتيچشمام کنار نم یاز جلو یو شوکه اش وسط سالن حاج مرتض ینگاه اشک اون

  ... کنميو روشنش م کشميم رنيب یگاريس بميج یتو از

   کرد؟يفکر م ليبود، بازم به ازدواج با اون وک ختهيبه هم ر زيکه همه چ حاال

  ... ديترسيم یلبم نشست و اون از مرتض یرو یپوزخند

 ینوه  یبا با خبر کردن پدربزگ نمونه از کارا تونستميم شد،ينم مونياگه پش ديشا

  کنم.  مونشيکار پش نينامشروعش، از ا

خوب بود بعد  زيگرفتم و جز عذاب وجدان مسخره ام، همه چ گارياز س یقيعم کام

  کردنش. دايهفته پ هياز 

شدم. با  نستاگراميا یتخت برداشتمو وارد برنامه  یرو دوباره از رو یشدم گوش خم

  کردم...  دايسرچ ساده، صفحه اش رو پ هي
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 دنيو د دميکش نييفالوور باعث باال رفتن ابروهام شد و صفحه رو پا ونيليم ميو ن دو

  مختلف باعث گر گرفتن مغزم شد...  یجورواجور و ژست ها یعسکهاش با لباسها

  مدل باشه...  ومديبود و به اون قد کوتاهش نم نکيمدل انگار

  کرده بود...  غيشامپو رو تبل هيو  ديها لغز ويدياز و یکي یرو انگشتم

انگار  نيرو تا انتها نگاه کردم و تکون دادن موهاش و پرتاب کردنش به طرف ويديو

  . ديچيپيم مينيب ريعطرش ز یو با هر تکون بو کرديو م نکاريتو اتاق ا نجايداشت هم

  شده اش انگشتمو لغزوندم. ويس یها یاستور یرو باالتر

بسته بودن و سهره از گردنش  شبنديپسر بور بود که هر دو پ هيبا  شياستور نياول

  که پخش و پال بودن...  یبود. دور و اطرافشون هم پر بود از لوازم آشپز زونيآو

 هيداشت  نباريرد کردم و ا عتريرو سر یتلفن استور یکردم و با لمس گوشه  اخم

که  گفتيم يیايتاليبه ا یزيباز کردنش چ نيو ح کرديشده رو باز م چيکادو پ یبسته 

  صفحه تگ کرده بود.  یرو هم باال جيو آدرس پ غهيمعلوم بود تبل

هم که مخصوص خودش  يیبود و اون چند تا غيها و پست هاش تبل یاستور شتريب

  ... ادديبا مردا رو نشون م کشينزد ینداشت و رابطه  یمناسب تيبود وضع

بودم و  یرو کامل متوجه بشم از خودم عصب شييايتاليا یحرفا تونستمينم نکهيا از

  رم؟يبگ اديزبون رو  نيوقت نخواسته بودم ا چيچرا من ه

 دنياز پستهاشو باز کردم و با د یکي یاومدم و کامنت ها رونيها ب یاستور از

  بود اخم کردم یسيبه انگل شترشونيکامنتها که ب
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کامنت  نيا یول کرد،ياحمق با من فقط بخاطر دو بار گفتن برو اونور قهر م ی دختره

   بست؟يو کامنت پست ها رو نم ديديرو م یلعنت یها

  فالوور داشته باشه!؟  ونيلياز دو م شتريدختر ب هي ديچرا با اصال

  تخت...  یرو خاموش کردم و انداختمش رو یگوش

بود تو  دهيشده بود و مثل بختک چسب داشيپ یاز کدوم جهنم دره ا یلعنت ی دختره

  ذهن و فکرم؟ 

  تخت بلند شدم و خودمو به تراس رسوندم یو از رو دميموهام کش نيب یدست

  ... ديکه نبا کشونديم يیدختر من و به جاها نيوگرنه فکر ا گردوندميگندم رو برم ديبا

  اطراف دوختم...  یزدم و نگاه به ساختمون ها شيآت یگاريس

  . مونميهتل م یاز اتاق ها یکيتو  ،یروز هي کردميفکرش رو هم نم چوقتيه

  بودم...  دهيهتل شدنشون زحمت کش یکه برا يیها هتل

  بودم...  دهيبا چنگ و دندون رس نجايبه ا من

از  یقيکام عم تياهم یبه داخل انداختمو ب ینگاه مين یزنگخور گوش یصدا با

جواب بدم و اما شخص پشت خط اونقدر سمج بود که بعد  خواستميگرفتم... نم گاريس

  از قطع شدن، دوباره زنگ بزنه و منو با اخم به اتاق بکشونه... 

لبام  نيو ب گاريباال انداختم و س يیابرو نياسکر یرو یحاج مرتض یشماره  دنيد با

  منتظر قطع شدن تماس شدم.  یگوش یرو صفحه  رهيگذاشتم و خ

  زدم..  یبار زنگ زد و من پوزخند نيسوم یراقطع شد اما ب تماس



257 
 

  مادرمو و خودمو انکار کرده بود؟  شهيکه هم یداشت با من کاريراد چ یمرتض حاج

  رو بدون حرف کنار گوشم گذاشتم...  یلغزوندمو گوش کونيآ یرو انگشتمو

  ميحرف بزن دي_ با

  ـــــــــــــــــــــــ

  حرف منتظر موندم ادامه بده یسمت تراس قدم برداشتم و ب دوباره

  _ رودر رو.... 

  تراس گذاشتم یا شهيحفاظ ش یرو دستمو

  _ در مورد؟ 

  _ مادرت.... 

داشت که مغزمو از هم بپاشه و دستم لبه  نويقدرت ا شيتک کلمه ا یهمون جمله  و

  حفاظ مشت بشه ی

  .زنمينم یحرف یکي_ من در مورد خانواده ام با تو 

  مرد متنفر بودم...  نيو از ا دميخونسردش رو شن یصدا

  مادرت ختم بشه؟  یحرف زدن به تنها خواسته و آرزو نياگه ا ی_ حت

  اومد...  رونيلعنت بهت ب هيشب يیآوا نشونيهم قفل شد و از ب یرو دندونام

بارم که شده، به عنوان  هي یکه برا نهيمادرت ا یکه تنها خواسته و آرزو دونمي_ م

  تو و بهم بگه آقا جون...  اديخونه ب نيراد از در ا هي
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 یاز خشم تو یزياما چ ديکش ريکه دستم ت دميحفاظ کوب یاونقدر محکم به لبه  دستمو

  وجودم کم نشد

  . ميزنياونجا حرف م ايفردا صبح ب فرستمي_ آدرس م

رو با تمام  یمنتظر جواب من باشه تماس رو قطع کرد و من گوش نکهيبعد بدون ا و

هم نتونست  یکف تراس پرت کردم و خرد شدن گوش یها کيسرام یقدرت رو

  آرومم کنه... 

  قدم ازم جلوتر بود... هي شهيهم رمرديتموم نقطه ضعفام خبر داشت و اون پ از

 یو مات کردن مرتض شيک یخود صبح تو اتاق قدم رو رفتمو به هزار روش برا تا

  راد فکر کردم. 

 یا گهيو جور د کرديم دايراه فرار پ هي شهيممات  نباريا کردميبار که فکر م هر

  ... ديتازيم

با استفاده از نقطه ضعف  خواستيو اما انگار م دونستميتو سرش داشت نم یچ نباريا

  من بهش برسه. 

مونده بودم اما درست ساعت نه  مميتصم یگرفته بودم نرم و تا خود صبح پا ميتصم

کردم  دايپ نيقي دم،يتماس گرفتم و ازش آدرس پرس یبا تلفن هتل با مرتض یصبح وقت

 تيکه مادرم و خواسته هاش اولو دونهيو م شناسهياز خودم م شتريمنو ب یکه مرتض

  منه.... 

شدمو  نمينرفتنش از هتل، سوار ماش رونياز سفارش دوباره در مورد سهره و ب بعد

  شدم. یکرده بود راه نييراد تع یکه مرتض یدر هم سمت مقصد یبا افکار
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با اخم  دميبه رستوران طاهر رس یکردمو درست وقت یط یو با خودخور ريمس تمام

  رستوران فکر کردم...  یا شهيش یبه درا رهيخ یا قهيچند دق

 نويشدمو اونم هم ميبود که من مقابل حرفاش تسل نيقبول ا يیجورا هي نجايبه ا اومدنم

  ... خواستيم

  کنترلم کنه.  تونهيبهم بفهمونه م خواستيکه م يیجابا کشوندن من به  تا

سال از خانواده اش دور بود و من حسرت و هر  یس کيمشت شد و مادرم نزد دستم

  . دميشده بودم د رهيبار که تو چشماش خ

اونو  ینداشتم که به خاطر خودم و غرور و خواسته هام خواسته ها نويحق ا من

  .رميبگ دهيناد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نيکه دنج تر یرستوران شدمو نگاهمو اطراف چرخوندم و جز حاج مرتض وارد

  نبود...  یرستوران رو اشغال کرده بود، کس یجا

  اخم و تحکم سمتش قدم برداشتم با

 یندازيچنگ م سمونير نيو به آخر یته چاه یعنيتو  یشدن بحث مادرم برا دهي_ کش

  واسه باال اومدن، مگه نه؟ 

  و از اون و صالبت و غرورش متنفر بودم ستادميا روبروش

  مگه نه؟  یحاج مرتض یافتاد ري_ بد گ
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که روش نشسته  یمبل یکه زد باعث شد اخمام تو هم برن و اون به پشت یپوزخند

  داد هيبود تک

  _ چند سالته تو؟ 

  زد...  یو لبخند ديتو چهره ام چرخ نگاهش

کار  یدياون عمه ات با چه ام دونميو من نم یاينم شتريسال ب شيو پنج ش ستي_ ب

  ... زيو سپرد بهت و فرار کرد تبر شيو کاسب

  رهيمنو نشونه بگ یبلد بود نقطه ضعفا یمشت شد و لعنت دستم

بکنه و پدرت کنج اتاق  یدوباره آقاجون گفتن بهم حاظره هر کار ی_ مادرت برا

مجهز واسه  یها کينيکردنش تو کل یبستر گهيخونه هر روز خدا نشئه است....د

 نيداد ريخواد ترک کنه و تو و مادرت گ یچون اون نم دهيجواب نم ادشيترک اعت

  به.... 

  دميغر یبلند یحرفش با صدا نيو ب دميکوب زيم یرو دستمو

  برو گمشو...  یو پدر و مادرم حرف بزن ميزندگتا در مورد  نجايا ی_ اگه منو کشوند

  کرد اخم

  ...دهيواقعا دختر سع یکه آورد ی_ اون دختر

  به مادر من داشت؟  یحرفاش موندم و سهره چه ربط یاخم منتظر ادامه  با

  .... ايتاليبرگرده ا دي_ اون دختر نبا

  بودم یعصب زديتکه تکه حرف م نکهيمکث کرد و از ا دوباره
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  تو و گندم مخالف بودم. نيب ی_ از اولش با رابطه 

  دميکوب زيم یدستمو رو یاز اخم و عصب پر

  اون شاخه؟  یپريشاخه م نياز ا یچ یعنيدرست حرف بزن...  ؟یگيم ی_ چ

  ....یعقدش کن ديتو با نجاينگهداشتن اون دختره ا ی_ برا

  زده بود؟  یزينگاش کردم و چ شوکه

   گفت؟يم یچ داشت

  کمرمو خم کردم متعجب

  !؟ گهي_ منظورت گندمه د

  ديغر تيکرد و با جد اخم

  از توعه....  شتريگندم ب اقتي_ نه، ل

 رمرديپ نيکه به ا یهم قفل شد و اگه به خاطر مامان و احترام خاص یرو دندونام

 یبه فکرش هم نرسه منو برازنده  یحت گهيکه د دادميجوابشو م یداشت، نبود، طور

  ندونه....  شينورچشم ینوه 

  رو سرمون.  شي_ منظورم اون دختره است که مثل بختک انداخت

براش کسرشأن بود  اي دونستيو نم زديکه در موردش حرف م یاون دختر اسم

  گفتنش؟ 
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که در موردش با  یو ناکس بودن پسرت و گردن من ننداز... اون دختر ی_ نامرد

منه، نه  رينه تقص نيدته و اپسر خو یايکثافت کار ی جهينت ،یزنيانزجار حرف م

  اون دختره.... 

... مگه بخشميتهرون و مادرت هم م گردميمنم عمه اتو برم ،یکني_ تو باهاش عقد م

حال و روز  نيمگه پدرت بخاطر خواهرش به ا ن؟يخوا ینم نويساله هم نيچند

   ؟یخوايم یچ گهيخب د وفتاده؟ين

  دميغر شيلعنت یتو اون چشا رهيدستم خودم و خم کردم و خ یاتکا با

از دستت راحت بشن... نوه هاتم بمونن واسه خودت...  ليا هيتا  یريکه بم خواني_ م

 یکس دمي... اجازه نمگرميکن که من خودم باز دايواسشون پ گهيشوهر د هيبگرد 

  .یبده حاج مرتض ميباز

****  

و سرم پر  ديبه گوشم رس فيضع شيعصب یکه صدا دميمحکم تر به در کوب مشتمو

  و جنون... یوونگيبود از د

لحظه  نيتو همچ ديچرا با دونستميو من نم ديترکيم تيداشت از حجم عصبان مغزم

  ...ششيدختر دور باشم اومده بودم پ نياز ا ديکه با يیها

 سشيخ یو موها دهيچيکه دور تنش پ یکوتاه یحوله  یباز کرد و نگاه من رو درو

  شده بود ثابت موند... ختهيلختش ر یشونه ها یکه رو

  وادارم کرد داخل اتاق بشم و درو ببندم یکه حس رهيپشت در پناه بگ خواستيم
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  ؟یکنيم کاريچ ی+ دار

خوش تراشش سر خورد و بعد از چند لحظه مکث کوتاه دوباره  یسمت پاها نگاهم

  کردم شيخاکستر یقفل چشما

  ...ميبا هم حرف بزن دي_ با

  قدم برداشت سياشت و سمت سروتخت لباساشو برد یرو از

  .اميم پوشمي+ لباس م

باز  راهنمويپ يیابتدا یو دکمه  دميدور خودم چرخ سيمحض ورودش به سرو به

  کردم...

 ینفس ها کردياتاق پر بود از عطر اون دختر که وادارم م یبود و انگار فضا گرمم

  بکشم. قيعم

شونه  ريپس زدن حال نامعلومم بازش کردم اما تصو یپنجره قدم برداشتم و برا سمت

  .رفتيکنار نم دميخوش تراشش از مقابل د یلخت و پاها یها

 ميتر از ن نيسنگ یوجب مين یاومد اما اون حوله  رونيب سيکه از سرو دينکش یطول

  تخت نشست. یبود که به تن زده بود و رو یرنگ یصورت یتنه و شورتک راحت

  ؟یداشت کارمي+ خب چ

  نامناسب اون بود... تيکه تو سرم بود وضع یزياخم نگاهش کردم و تنها چ با

  لباسا مقابل چشم چند مرد نشسته بود؟ نيا با

  ان؟يک ؟ی+ ه
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  لختش گرفتم یو نگاه از شونه ها دميکش ميشونيرو پ یبا کالفگ دستمو

  ...ايتاليا یبرگرد دي_ با

 دهيکه اون لحظه به فکرم رس یزيکوتاهم متعجب شدم و تنها چ یهم از جمله  خودم

  بود... نيبود، هم

  و دور شدنش از من... رفتنش

  + اما...

  دميکه حرفش تو گلو خفه شد و من غر دميتو نگاهش کوب یطور نگاهمو

  رم. یبرگرد یوفتيب یمرتض ريگ نکهيبدون ا کنمي_ کمکت م

  تخت بلند شد و سمتم اومد... یرو از

  اش رفته و برگشته بود؟ نهينگاه چند نفر تا خط س یلعنت

  کمکته. نيپشت ا یزياونقدر شناختمت که بفهمم چ ؟یخوايم ی+ در عوضش چ

  تکون دادم یکه کنترلش کرده بودم سر ینگاه با

و نه  د،ينه سع ،یبهت نرسه... نه مرتض چکسيکه دست ه یگمش یطور خوامي_ م

  من. ی... و نه حتوانيک

 یمقابل احساس لمس کردنش، پشت انگشتامو رو ميتر از قبل شد و من تسل جيگ

  دميبازوش کش

  ؟یاوک ؛یدختر فرنگ خوامتينم مي_تو زندگ
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کج  دهيباال پر ینشون بده سرشو با ابروها یبازوش واکنش یبه دستم رو نکهيا بدون

  با دستم برخورد کردن سشيخ یکرد که موها

از  خوامي... من مرميکه به خاطر تو و خواسته ات م یفکر کن نيبه ا خوادي+ دلم نم

  با تو و خانواده ات روبرو بشم.... خواديدلم نم گهيبرم چون د نجايا

  که اضافه کرد دمياکراه دستمو عقب کش با

برم...  تونميست... بدون اونا نم یمرتض یتو خونه  ميضرور لي_ پاسپورت و وسا

  پس....

  دميحرفش پر نيب

 اشيسه سوته برات مه یبخوا وانيک اي.... از گندم یخودت حل کن ديباکار و  ني_ ا

  ...کننيم

  به خودش گرفت یمتعجب یاش قفل کرد و چهره  نهيس یو رو دستاش

  برم؟ یخوايمگه نم ؟یکني+ چرا تو حلش نم

هاش رو با تکون محکم سرش به عقب پرتاب کرد و  یزدم و اون چتر یپوزخند

  ديچيپ مينيب ريز یشتريشامپوش با شدت ب یبو

  _ چون با گندم به هم زدم...

شد و کنار پنجره  دنميگرد شده اش باعث عقب کش یاش متعجب تر شد و چشما چهره

  .ستادميا

  بود  گرمم
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  بندازه؟ رونيمرد پر و پاچه اش و ب هيمقابل  تونهيم کرديدختر چرا فکر م نيا

  + چرا؟

  به سؤالش لب زدم تياهم یاخم نگاهش کردم و ب با

  ؟یگرديم یچشم هر ک یلباسا جلو نيبا ا شهي_ هم

  به لباساش انداخت ینگاه جيگ

  بپوشونم خودمو. ستين رونيکه ب نجايدارن؟ ا ی+ عا! مگه لباسام مشکل

حرف  یفارس زديزور م ديو چرا با شديمسخره اش هر بار باعث خنده ام م ی لهجه

  ؟یمجقل گفتيم یبه مشک یبزنه وقت

  کردم شيوجب هي یتنه  ميبه ن یاشاره ا 

  .... یتا از راه به درم کن یديلباسا رو پوش نيبخاطر من ا کنمي_ االن من فکر م

  دميگرد شده اش غر یتو چشما رهيشدم تا هم قدش بشم و خ خم

  هوووم؟ خواد،يم يیزايچ هيدلت  کنمي_ مثال فکر م

  به عقب برداشت یابروهاش اخم نشست و قدم نيب یآن به

  ؟یبر نجاياز ا شهيمنظورتو... م فهممي+ من نم

 نديبودم برام خوشا ختهيچشماش ر یترس و تو نکهيزدم و هم یصدادار پوزخند

  بود....

  ...خواستيرو نم شياليخ یب دلم
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  لمس شدنش از طرف جنس مذکر نداشته باشه.... یبرا یواکنش چيه خواستينم دلم

  بترسه از من... خواستيم دلم

  نباشه... یلباسا براش نرمال و معمول نطوريا دنيو پوش رهيفاصله بگ خواستيم دلم

  تخت نشستم یهمون پوزخند رو با

  .رميگيم طيمنم واسه ات بل اريب یزيچ هي_ برام 

 کيشکم تخت و کمر بار یرو کمرش گذاشت و نگاه من رو یو با طلب کار دستش

  و لختش سر خورد

  .رونيبرو از اتاقم ب رم،يبگ طيخودم بل یبلدم برا + من خودم

قرمز رنگش رو از از  یکيرو سمتم گرفت که خم شدم و ماگ سرام يیمقوا وانيل

  ديکش غيدستش گرفتم که ج

 یکنيبه حرفم گوش نم ،یوقتمو گرفت ،یرو تختم نشست یاومد ؟یکنيم کاريچ ی+ دار

  ؟یريگيو حاال دم نوشمو ازم م

  سبز رنگ ماگ انداختم و اخم کردم یبه محتوا ینگاه

  ه؟يچ ني_ ا

  ...دميو عطر تنشو نفس کش دميکه دستمو عقب کش رهيشد تا ماگو از دستم بگ خم

  عطر گندم... یاز بو یاثر چيه بدون

  کنم. یاستور خواميم اني+ بده ک
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  ماگ و به دستش دادم ليم یو ب دنيباال پر ابروهام

  ن؟يا هي_ چ

  تنه اش رو مرتب کرد ميسمت چپش جمع کرد و بند ن یشونه  یرو موهاشو

  .کنمي... چند هفته است دارم ازش استفاده میعال یميدم نوش رژ هي+ آب کرفس... 

  بود... وونهيدختر د نينگاهش کردم و ا شوکه

  دشمنش پناه آورده بود... نيبه من، بزرگتر یدست حاج مرتض از

تا  کرديتو فکر به اجبار عروس کردنش بود و اون داشت موهاشو مرتب م یمرتض

  ...وفتهيخوب ب یاستور یا هيچند ثان لميتو ف

  آورده بود؟ ريگ یاز کجا گوش اصال

  داد هيو به تاج تخت تک ديرو دور زد و کنارم دراز کش تخت

  .یوفتيب لميتو ف خوامي+ برو اونورتر نم

  کردم اخم

  ؟یريبگ لميف یخوايلباسا م ني_ با ا

  کرد ميو تنظ نيبه سؤالم بده دورب یتينگاهم کنه و اهم نکهيا بدون

  + برو کنار....

رو لمس کرد و  نيدورب کونيو کنار صورتش نگه داشت و آ وانيکه ل دميکش کنار

  .دينوش وانشيل یاز محتوا یگفت و بعد قلوپ یزيچ يیايتاليبه ا
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  و حذفش کردم.. دميرو از دستش قاپ یو آپلود کنه گوش لميف خواستيکه م یوقت درست

 کاريآدم ب ونيليتا سه م یريبگ یسر و وضع استور نيبا ا یتوني_ تو کشور من نم

  .ننيبب

  ديکش اديفر یسيگرد شده نگاهم کرد و به انگل یچشما با

  از جونم؟ یخوايم یچ اني+ ک

  شلوارم گذاشتم بيج یرو تو یگوش

  گندم آورد واست؟ !شبيد ینداشت ی_ گوش

  رفتم نييو من پا ستاديتخت ا یرو

  از اتاقم. رونيآورد؛ بده به من برو ب واني+ نه ک

  زدم یپوزخند

 یبخواب تا فردا شب که قراره بپر ري... بگیندار یگوش گهي... داوردهي_ فک کن ن

  اعصاب منم خراب نکن. یبر

  دميکه با پوزخند عقب کش ديپر نييتخت پا یرو از

  .هيخال جميهستن، دو روزه پ ی... فالوورام منتظر استورانيبه من ک+ بده 

  آورد که مچ دستشو گرفتم بميسمت ج دستشو

   ؟یکنيم کاريچ ی_ دار

  ديکرد و توپ نگام
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  بردارم. مويگوش بتياز تو ج خوامي+ م

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

  ام گرفته بود اما به زور قورتش دادم خنده

  بم؟يتو ج یدست کن یخواي_ االن م

  بلند کرد دنميد یبرا سرشو

  ...یکنيم تمياذ یدار رون؟يب یبر یبد مويگوش شهي+ م

  ....ومديبهم، خوشم نم شياليخيب از

  تخت هلش دادم یاخم دستش و پس زدم و رو با

  رفتار نکن که انگار دوستتم... یتوأم؟ طور سيرفته من رئ ادتي_ 

  جواب داد یگر یاغياخم بلند شد و با  با

 یهست یآدم نيمن وحشتناک تر ی... تو براانيک یدوستم باش یتونيوقت نم چي+ تو ه

  .یبدتر از مرتض ی. حتدميکه تو عمرم د

  کورتر شد و اون نگاهش براق تر... اخمم

 یاصالً خواستن کرد،يتر م بايچشماش رو ز نکهينگاهش بود با ا یکه تو یاشک

  نبود...

 ی. تو به من گفتینامرد یلي... تو خیسالح استفاده کرد هي+ تو از من به عنوان 

  .مونمي... تا آخر عمرم ازت متنفر مرهينم ادميوقت  چيه نويحرومزاده و من ا
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  ...ديگلوم چسب خينگاه ازم گرفت و سمت در قدم برداشت دوباره عذاب وجدان ب یوقت

  باز کردم و اون در اتاق رو باز کرد  راهنمويپ یباال ی دکمه

  ....روني_ برو ب

 یرو زود تر از هر کس زياون همه چ کردميکه فکر م کردميداشتم اشتباه م ديشا

  و تو حال خودشه... کنهيفراموش م

 ديچون ام دهيبه اتفاقات بد نشون نم یتيخنده و اهم یکه سهره م دميديداشتم م تازه

  بهتر.... یداره به روزا

  .کرديرو نابود م دهاشيوندن اون و امم نجاياز انتخابم و ا شدميمطمئن م داشتم

  کننده بود. یو عصب کيجبران کوچ هي ايتاليبه ا فرستادنش

  کننده بود. یبرام عصب دنشيند گهيکردن به رفتنش و د فکر

 شبيکه د یپس زدن اشک بلند کرد، من نامحسوس دستمال گردن یسرشو برا یوقت

فرو  بميج یکنسول برداشتم و همراه دستم تو یبودمو از رو دهيدور مچ دستش د

  کردم.

  ...یدختر احمق هي_ تو 

  ...رفتيم ديدختر با نيزدم و ا یشد پوزخند دهيکه سمتم کش زشيت نگاه

  شديدور م کرديتو سرم داشت رشد م یکه افکار متفاوت یو از من رفتيم ديبا

  .انيک روني+ برو ب
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  کنده نشد شيخاکستر یاز چشما یدر قدم برداشتم و نگاهم لحظه ا سمت

  .نميبيباره تو عمرم م نيمثل تو اول ی_ دختر احمق

  زدم یلرزونش پوزخند یتو مردمک ها رهيخ

  م؟يکه تو ببخش نميمن محتاج ا ی_ فکر کرد

  تر شد یصدادار و عصب پوزخندم

  ....هيتو  م؟يکه من بخوام ببخش یهست ی_ اصالً تو ک

  قبلش ناخودآگاه ساکت شدم یجمله  یادآوري با

  ..."رهينم ادميوقت  چيه نويحرومزاده و من ا ی"تو به من گفت

  که به اون ارتباط داشت یبه اون و هر چ لعنت

و همه همون  چرخهيفقط دور تو م ايدن یکنيکه فکر م یدختر احمق هي_ تو فقط 

  .یکنيکه تو فکر م نيطور

**  

   ؟یچ -

  دوختم یپرت کردم و نگاه به غفران زيم یرو رو پوشه

  گفتم به شما؟  یچ شيپ یمن هفته  -

  بلند شدم و سمتش قدم برداشتم یصندل یرو از
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به اون  یاغتشاش ذهن نيمنشأ تموم ا دونستميشدنم و فقط خودم م یخودم نبود عصب با

   گردهيبرم یلعنت یدختر فرنگ

تو اتاقم و تو  اديب ستميودم نمن خ یتو هتل من حق نداره وقت چکس،يبهت گفتم ه -

  ؟یپرونده برداشت زميم یکشو یاز تو یاود

  ديبه لباس فرمش کش یفاصله گرفت و دست ازم

  شمس اگه مجبور نبودم.... یآقا خواميمن عذر م -

  خورد یديو اون تکون شد دميحرفش پر نيب یبلند یصدا با

  ...یغفران اريبهونه ن یواسه من الک -

تر شدنم  یعصب یبرا یديدر معضل جد يیهويکه با باز شدن  وفتاديم هيبه گر داشت

  زدم... یافتاد پوزخند وانينگام به ک یآماده شد و وقت

  پا تابوت هم تموم شده بود.... یزنگوله  نيباالخره قهر ا انگار

  لب زد یبه سمت من بندازه رو به غفران ینگاه نکهيا بدون

  .کنميمن حلش م یخانم غفران ديبر ديتونيم -

  نشستم ميصندل یرفت و من دوباره رو رونياز خدا خواسته از اتاق ب یغفران

  کنون؟ یآشت یشد؟ باالخره بعد از دو هفته قهر، اومد یچ -

  دستاش سمتم خم شد... یاومد و با اتکا زمياخم سمت م با

  بهت بگم برم.... نوياومدم ا -
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  باال انداختم يیابرو

فکر  اي اد،ياسم سهره تو دهنت ب گهيبار د هي.... فقط گهيبار د هياومدم بگم اگه  -

همه  ان؛يک ذارميدندون سالم تو دهنت نم هيشدن بهش به ذهنت خطور کنه  کينزد

  .کنميو م نکاريتو شکمت. باور کن ا فرستميرو م

  قالب کردم نهيس یرو دست

  نداشت. یاون دختر غم گهيپدرش داشت.... د ديتو رو با رتيغ نيآخ که ا -

  دميخم شد که خند شتريب

  اسمشو نگفتم که. -

  ديام رو گرفت و سمت خودش کش قهي

  توعه... يیدا ديسع ان؟يک یشد یالش نقدريا یتو ک -

به قسمت دوم جمله اش لب  تياهم یلباسمو مرتب کردم و ب ی قهيپس زدمو  دستشو

  زدم

  جناب راد، نظر لطفتونه. کنميخواهش م -

  ديکوب زيم یو رو دستش

  واسه خودم متأسفم که نشناختمت تا حاال. -

  دميدستش بود رو کش ريکه ز یشدم و پرونده ا خم
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 سياآلن درک کردن تو و کنترل کردن خودمه که دهنت و سرو ايکار دن نيسخت تر -

... پس حاال که یريتند م یدار گهياما د ،یبش یکه وحش دمتيحق م یعنينکنم... 

بهت نگفتم برو تا تموم دق و  یچيو منم ه یو رجز هات رو هم خوند یحرفت و زد

  نکردم.  یچند روزمو سرت خال نيا یها یدل

  بزنه مانع شدم یا گهيکه خواست حرف د یدر اشاره کردم و درست وقت به

 ،یقبول... من الش یگفت یحال و حوصله جنگ با تو رو ندارم؛ هر چ وانيبرو ک -

  حاال دست از سرم بردار و برو. ،یو عقده ا وونهيپست، د

 یرفت با آرامش خاص رونيدر به چارچوبش از اتاق ب دنيکه بعد از کوب وانيک

شکستنش  یرو با انگشت سبابه ام آروم هل دادم که افتاد و صدا یا شهيگلدون ش

  ابروهام نشوند... نيب یاخم

ه بود متنفر مشغول خودش کرد یفکر و ذهنم و اون دختر فرنگ یکه همه  نيا از

  بودم.

  دادم... هيتک یانداختم و به صندل نيزم یو دمنوش ساز رو رو وانيام ل گهيدست د با

تموم  وانياون مشت به صورت ک ومدنيکنترل کردن فرود ن یمشت بود و برا دستم

  ...کردنيدستام درد م یتالشمو کرده بودم و انگار استخون ها

  کردم... بميج یزدنش دستمو تو شيو بعد از آت دميکش رونينخ ب هي گارميس یجعبه  از

و بو  دنيکش رونيدستم گرفتم و سخت با حس ب نينرم و ساتن دستمال رو ب ی پارچه

  .دميکردن عطرش جنگ
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  صورتم انداخته بودم... یکه تموم شب قبل، رو یکيکوچ ی پارچه

  رفتم... نييمخاطبها باال و پا نيکه تو ذهنم بود ب یبرداشتمو دنبال اسم مويگوش

  کردن اسمش سخت نبود دايپ

 روزيکه تو دلم بود باالخره پ یتماس رو فشردم و با گذاشتنش کنار گوشم، حس کونيأ

  ...ديکش رونيب بميج یرنگ رو از تو یزرشک یشد و اون پارچه  دانيم

  شمس... ما کجا شما کجا؟ یزنگ زده!!! جناب آقا یک نياوووووو بب -

  دميچيدستمال رو دور انگشتام پلبم نشست و  یرو یلبخند

  چه خبر عماد؟ -

  باال اومد... مينيو دست من تا کنار ب ديخند مردونه

و  ايکه ب یجنجال تو عمارت راه انداخت هي گهيم سويتوعه پسر... گ شيخبرا که پ -

  .نيبب

 چوندشيپ یداشت م يیجورا هي یخان دور... هر ک یزدم و چشم مرتض یپوزخند

  و خبر نداشت....

  ...رفتيداشت راه خواهر بزرگ ترش و م سويگ و

 یحاج مرتض ماتيکردن از تصم یبودن گندم و به نافرمان یو سوگل یآزاد انگار

  گرفتيم اديربط داده بود که داشت کم کم تاختن و 

 یکار هيباهات  یول کنميرو بلدن چطور برسن من توش دخالت نم سويحساب گ -

  دارم عماد....
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  هم گذاشتم یو پلکامو رو دميکش یقيعم نفس

  جونم داداش؟! -

  .یکن دايبرام عطرشو پ خواميپارچه دارم که روش عطر زدن... م هي -

  ديپرس ريتأخ یاز کم بعد

  کن برام... فشيتوص -

  دميکش یقيچسبوندم و دوباره نفس عم مينيو به ب دستمال

  اسانس هاشن.... نيتر یانگار اصل موي... قهوه، عسل، لمهيتلخ و مال -

  دمينفس کش دوباره

  ....شترهيب لي... البته وانلينارنج و چوب و وان یبعد بو -

  عماد باعث شد پلکهامو باز کنم یخنده  یصدا

ها مخصوص مخلوط چند عطره. معموالً عطر  حهيرا نيما رو؟ ا یداداش گرفت -

که  یبستونه و عطرواسه تا مي... عطر مالاديو سرد با قهوه و عسل جور درنم ميمال

 فصل سرماست. یتوش قهوه و عسله برا

  رنگ ثابت موند یزرشک یپارچه  یپر از اخم دوباره پلک باز کردم و نگاهم رو

عطر درست بشه؟ چرا درست  نيدو سه تا عطر و مخلوط کنم تا ا ديبا ؟یچ یعني -

  ؟یزنيحرف نم
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مغازه پارچه رو برات  اريبه من چه؟ پاشو ب یکن فيدرست توص یتونيداداش نم -

  عطرش و بدم.

  به ساعت انداختم یفرو کردم و نگاه بميو تو ج دستمال

  ....یايبرب یتونيکار نم هيکار دارم... از پس  تونميامروز نم -

پرت کردم اما با  زيم یرو رو یبهش تماس رو قطع کردمو گوش تياهم یب یشاک

بندازم تماس رو  یگوش یبه صفحه  ینگاه نکهيبدون ا تيبا عصبان یزنگخور گوش

  وصل کردم

  چرا.... اميب تونميعماد گفتم که نم -

  ؟یرو گرفت متيتصم -

صفحه  یناشناس رند رو یشماره  دنيانداختم و د یگوش یبه صفحه  یاخم نگاه با

  باعث کورتر شدن اخمم شد

  رم؟يگيم ميتصم کنم،يفکر م رميمن بهت گفتم م -

  رو با پا هل دادم و از روش بلند شدم یصندل

واسه  گهيشوهر د هيلکه دار شدن آبروت... گفتم  ستينه... بهت گفتم برام مهم ن -

  کن. داينوه ات پ

بدم تماس رو قطع  یتيبودنش اهم یبه حاج مرتض نکهياز گفتن جمله ام بدون ا بعد

  گذاشتم... بميج یرو تو یکردم و گوش

  خت؟يريچرا فکرمو به هم م یلعنت
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تموم تالشم و کرده بودم سمت در اتاقش نرم و به سمت اون  شبيکه از د یمن چرا

  کشوند؟يدختر م

عماد  یرفتن به مغازه  دادميانجامش م ديکه با یو تنها کار دميموهام کش نيب یدست

  بود...

 یرو گذاشتيکه چند طبقه باهام فاصله داشت نم یفضا و فکر کردن به دختر نيا

  تمرکز داشته باشم. یکار چيه

ام رو  ختهيگفتم تا اتاق به هم ر یاز برداشتن کتم، از اتاق خارج شدم و به منش بعد

  جمع و جور کنه.

از دو ساعتم رو گرفت  شتريب یلعنت کيعماد تو اون تراف یخودم به مغازه  رسوندن

  زدم یو پوزخند دميدکنار عماد  شخوانيرو پشت پ سويگ دميبه مغازه رس یو وقت

  بودنتون؟ نجايکجا؟ اهل خونه خبر دارن از ا نجايخانم شما کجا ا سويگ -

  دياخم رو گرفت و سمت عماد چرخ با

  .زنميبرم. بهت زنگ م ديبا گهيمن د -

  ستاديامد و درست روبروم ا رونيب شخوانيپشت پ از

حروم تو کرده و به خاطر تو، تو  شويبه گندم افسوس بخورم که دو سال زندگ ديبا -

  .سادهيآقاجون وا یرو

  کنميبه عماد م یابرو اشاره ا با
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قبال  ؟یسيآقاجونت وا یواسه خاطر عماد تو رو ؟یکار و کن نيهم یخوايتو هم م -

  ؟یکنيم ليشده؟ دل و روده م یچ ،یجسور نبود نقدريا

مغازه  یو شاک کوبهيام م نهيتو س فشويک رسهيواسه گفتن به ذهنش نم یزيچ یوقت

  کنهيرو ترک م

  ...کنهيحاال با من قهر م ان؟يک یدار کارشيچ -

  فرستميهام م هيمختلف تو ر یپر از عطر ها یقيو نفس عم زنميم یپوزخند

  چه به رل زدن؟ نويبچه اس... آخه ا یليهنوز خ -

  خندهيم کوتاه

  نگو که رگ گردنت براش باد کرده... -

  کنمياخم نگاهش م با

  زر نزن بابا... -

 رونيب بميج ینشستم و پارچه رو از تو یصندل یبا تأسف تکون داد که رو سرشو

  گذاشتم نيتريو یآوردم و رو

  .خواميعطر و م نيا -

  برد شينيرو برداشت و سمت ب پارچه

  دستمال گردن دخترونه س که داداش! نيا -

  دم...و پلکاش رو بست و من با اخم دستم و مشت کر ديکش یقيعم نفس
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  که من داشتم رو داشته باشه یبو کردن اون عطر، حس نيعماد هم ح خواستينم دلم

  اوووم... معرکه است... -

فرو  بميج یو تو دميکش رونيانگشتاش ب نياخم دست دراز کردم و دستمال رو از ب با

  کردم

  ه؟يچه عطر یديفهم -

  نگاهم کرد دهيباال پر یابروها با

  .هيمن درآورد زيچ هيعطرو...  نيساخته انه... انگار خودش  -

******  

  چمدون دراز کرد و نگاه به چشمام دوخت یرو سمت دسته  دستش

  + ممنون...

  رفت و برگشت شيخاکستر یتو چشما نگاهم

  برنگرد.... چوقتيه گهيد -

  چمدونش رو به دستش دادم یزد و من دسته  یپوزخند

  .گردمي+ مطمئن باش برنم

  زد یو لبخند ديشد نگاهش اطراف فرودگاه چرخ جيپروازش که پ ی شماره

  رم. گردميدارم برم شهي+ باورم نم

  رم... گشتيبرم داشت
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  ...نمشيبب تونستمينم چوقتيه گهيد ديشا

  داشت بشنوم... یمضخرف ینازکش رو که لهجه  یصدا تونستمينم چوقتيه گهيد

  شم... رهياش خ رهيروشن و در اصل ت یقرار نبود به چشما گهيد

  شد؟يدرست م زيرفتنش همه چ با

  برم... خداحافظ.... ديبا گهي+ من د

  که خواست از کنارم رد بشه، دستم دور مچش حلقه شد... یاما درست وقت و

  بره... تونستينم

  داشت... یدختر بستگ نيبه ا زيو همه چ نميمادرم بب یلبخندو رو لبا تونستميم من

  شده؟ یزي+ چ

  ...دمشيابروهام نشست و سمت خودم کش نيب یاخم

  بره... تونستيدختر نم نيا

  بهت بگم... مهمه... یزيچ هي ديبا -

چمدون رو از  یگرد شده متعجب نگاهم کرد و من دوباره دسته  یهمون چشما با

  دستش گرفتم

  .رونيب مي... برشهينم نجايا -

  کرد مقاومت

  ...پرهيم مايبرم اآلن هواپ ديمن با ؟یگيم یدار یچ اني+ ک
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 رونشيبه حرفاش همراه خودم از سالن فرودگاه ب تياهم یولش کنم، ب نکهيا بدون

  بردم

  آروم گرفتنش، از نقطه ضعفش استفاده کردم یبرا

  باهام تماس گرفت.... یحاج مرتض -

  به دور و برم انداختم یاز تقال برداشت که نگاه دست

  چرا؟ ؟ی+ چ

  اشاره کردم نميماش به

  .شهينم نجايبهت... ا گميم سوار شو -

  سمتم خم شد یجيمحض سوار شدنش حرکت کردم و اون با گ به

  .مونمياز پرواز جا م ؟یريکجا م اني+ ک

  ...رميکجا م دونستمينم خودمم

که کنارم  یا زهيم زهيدختر ر گهياز اون فرودگاه اونقدر دور بشم که د خواستميم فقط

  بود هوس رفتن نکنه...

  شونه ام بذاره و صداش باال بره یباعث شد دستشو رو سکوتم

  شده؟  یچ اني+ ک

  ...ديلرزيخوشرنگش داشت تو حدقه م ینگاهش کردم و مردمک ها کوتاه
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 نيخود ا یحت ز،يهمه چ اليخ ینگاه وادارم کرده بود ب نيا دنيبه دوباره ند فکر

  کردم؟يم کاريخودم و داشتم چ یارهايتموم مع یدختر؛پا بذارم رو

  شده بود؟ یچ

  ؟یدار یباز چه نقشه ا ؟یبريبا توأم... منو کجا م اني+ ک

 شتريرو زدم و ب یبرد و اما من زودتر از اون قفل مرکز رهيسمت دستگ دستشو

 یو صداش ارتعاش خاص ديرو چند بار کش رهيترسوندمش که وحشت زده دستگ

  گرفت

  منو؟ ولم کن.... یبريکجا م ی+ دار

  .اديهم درن کتي...جنيآروم بش -

  ديدر چسب به

 ميبفرست یخواستينم شيپ قهيچت شده؟ مگه تا چند دق انيک ؟یدار کاري+ باهام چ

  برم؟ 

  ...کرديم تمياذ نيو هم ديلرزياز ترس م داشت

  من.... ؟یريکجا م ی+ دار

  پرميحرفش م نيبلند ب یصدا با

  بتمرگ رو اعصابم نرو... ريالل شو سهره.... بگ -

و کمک خواست که مچ دستش و گرفتم  ديکوب شهيزده مشتش و چند بار به ش وحشت

  دمشيو سمت خودم کش
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  ....یحرف بزن ینتون یتا عمر دار کنميم یکار یاآلن خفه نش نياگه هم -

  اولدوز بودم. یدر خونه  یبه خودم اومدم جلو یبرم و وقت ديکجا با دونستمينم

 دنيانداخت و شروع به دو نييودش و پاسهره خ نيماش یمحض باز کردن در ها به

  ام؟يبا خودم کنار ب ذاشتياحمق چرا نم یکرد و دختره 

  زود خودمو بهش رسوندم... یليشدم و خ ادهيپ

  شد رهيبهم خ یو با گرفته شدن بازوهاش با نگاه اشک کرديم هيداشت گر آشکار

  + تو رو جون مادرت بذار برم.

  کشوندمش اليشد و با اخم سمت در و شتريبازوهاش ب یدستم رو فشار

  اعصاب منو خورد نکن سهره... الل شو. -

خورد و نگاه من رو حوض وسط  یکه سکندر اطيو باز کردم و هلش دادم تو ح در

  خونه ثابت موند...

رو از  یبود و زندگ یطاهر به اولدوز پر از زندگ یقبل از عشق افراط اطيح نيا

  هاش گرفته بود... یيو زورگو یخونه حاج مرتض نيا

  .یباهات نکردم.... بهت اعتماد کردم عوض یمن کار اني+ ک

..  

  قدم برداشتن سمت اون شماره گرفتم.  نيدرآوردم و ح بميج یرو از تو ميگوش
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 تياهم یسهره رو گرفتم و ب یو من بازو ديچيکه صداش تو گوشم پ ديطول نکش اديز

  به تقالهاش سمت ساختمون کشوندمش

  شده؟ یچ -

  ....دي+ کمک.... کمکم کن

  ديپرس مهيکه سراس ديکمک خواستن سهره انگار به گوشش رس یصدا

  توعه؟ شياون دختر پ -

 یخونه و با پوزخند جواب حاج مرتض یرو باز کردم و هلش دادم تو یورود در

  رو دادم

  اولدوزم. یخونه  ايمنه... ب شيآره پ -

که پشت خط بود تماس رو قطع کرد و نگاه به سهره  يی یبه حاج مرتض تياهم یب و

 ،يیرها یبرا زديشده بال و پر م رياس یپرنده  هي نيو ع ديچرخيکه دور خودش م

  نگاه کردم...

  رو گرفته بودم... مميتصم

  فکر... بدون

  ....يیکهوي

  که مهم بود مادرم بود یزيچ تنها

 دنشيکه از همون بار اول د ینگه داشتن دختر یهم دنبال بهونه بودم برا ديشا اي

  بود ختهيمعادالتم و به هم ر
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  آشفته کرده بود منو

  آروم باش...نترس. -

  از اشکش باعث شد اخم کنم. سيکرد و صورت خ نگاهم

  د؟يترسيازم م نقدريا چرا

  جلوتر رفتم که با ترس چند قدم دور شد یقدم

  ...کردميبهت اعتماد م دي+ نبا

  شده بودم... یعصب

بازوهاشو گرفته و  اميو تا به خودم ب کرديم ميشکاش و حرفاش داشت عصبو ا اون

  تو صورتش خم شده بودم

لبات  دنيبود اآلن واسه ساکت کردنت بوس تيحال يیزايچ هيو  یبود یرونيا هياگه  -

  بود.... یکاف

  دميتو چشمام رفت و برگشت و من با حرص غر شيخاکستر نگاه

واسه  ديراه جد هيبرات... پس منو وادار نکن دنبال  هيکار عاد هي نيا دونمياما م -

بدم به آقا جونت  لتيالل شو و بتمرگ سر جات تا تحو قهيخفه کردنت باشم. چند دق

  .یماهه در به در دنبالش هي کيکه نزد

  شد شترياش ب هيآقاجون از دهانم براش حکم مرگ و داشت که شدت گر دنيشن انگار

  ؟یداريچرا دست از سرم برنم ؟یلعنت یخوايم یجون من چ... تو از گمي+ بذار برم م
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  بخوره  یلبهاش وادارم کرد محکم رهاش کنم که سکندر دنيبوس ی وسوسه

  کنم؟يم یشوخ یکنيخفه شو و زر زر نکن فکر م گميبهت م یوقت -

  که وحشت زده عقب رفت دميرو باز کردم و کش کمربندم

  ؟یکنيم کاريچ ی+ دار

  زدم یمو بهش رسوندم و پوزخنددو قدم بلند خود با

  احمق ذهنش هم منحرف بود.... ی دختره

خونه بود و خودم باال سرش  یمبل رنگ و رو رفته که گوشه  یدادم رو هلش

  ستادميا

  دميچيکمربند و دور مچش پ گهيدست نگه داشتم و با دست د هيرو از پشت با  دستاش

  اسمم؟ خيکه لقب متجاوز بذارم ب یاونقدر ارزش دار یفکر کرد ه؟يچ -

  کردميخفه اش م یجور هي ديو من با ديکشيهاش دست نم هيتقالهاش و گر از

  اعصابم بود.... یهق زدناش رو یصدا

  .اني... ازت متنفرم کیهست یعوض هي+ تو 

  ديچيو محکم بستم که از درد ناله کرد و تو خودش پ کمربند

  ....یمنم ازت متنفرم دختر فرنگ -

  من.....+ 
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هاش بلند تر شد و شروع کرد  هيگر یو اون صدا دميموهاش کش یرو از رو شالش

  گفتن یزيچ يیايتاليبه ا

  ....گميور ور نکن م یخوديب-

تقال کرد و من با پاهام ثابت نگهش  شتريب یخالص یکه برا دميچيو دور دهانش پ شال

  داشتم

  به روش خودم خفه ات کنم. شميکه مجبور م یکنيکارارو م نيهم -

سرش رو  یجلو یپر اشکش موها یتو چشما رهيو پشت سرش گره زدم و خ شال

  پشتش هل دادم

من  یندازيداد و قال راه م یواسه چ یاياز پسم برب یتون یکه نم یدونيم یوقت -

  موندم.

موند و من با  جهينت یدهانش ب یباز کردن دستاش و شال از رو یبرا تقالهاش

  نشستم شييمبل روبرو یرو دشخنين

تا اوامر آقاجونت و اجرا  یجون داشته باش دي... بایخودت و خسته نکن دختر فرنگ -

  ....یکن

  دميم هيو من به مبل تک شهيکه پشت شال خفه م گهيم یزيچ

تا با  ني... پس مثل آدم بشبندميفکر بلند شدن از رو اون مبل به سرت بزنه پاهاتم م -

  .ميباش یهم منتظر حاج مرتض
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منو به جون خودش  ومديسرتق انگار خوشش م یو دختره  ديکوب زيم یپا رو با

  بندازه...

اما به زور  کرديم یبا روانم باز شياعصابم بود و نگاه اشک یخفه اش رو یصدا

که داشتن  شياشک یبه چشما یحاج مرتض دنيو زحمت خودمو کنترل کردم و تا رس

  رهاش کنم زل زدم.... کردنيالتماسم م

  ستادميزدم و ا یشدن در پوزخند دهيکوب با

  آقاجونت هم که اومد... -

ملتمسش پر از نفرت شد و همون طرز نگاه باعث شد با اخم سمت در برم و  نگاه

  .کردميمن اون نفرت و به زور هم که شده از چشماش پاک م

  و اخمم کورتر شد دمياهر و دو ط یو که باز کردم مرتض در

  کرد؟يم کاريچ نجايا اون

و من اما با گذاشتن  ديخونه بشه توش چرخ اطيخودش وارد ح نکهيقبل از ا نگاهش

  اش به عقب هلش دادم نهيس یدستم رو

  ...یرد بش نجايا یلومترياز صد ک ديتو نبا چ؛يخونه که ه نيحق پا گذاشتن تو ا -

  شدن طاهر به در خونه شد کيبا عصاش مانع نزد یمرتض حاج

  اد؟يکه اون دختر با زبون خوش باهام م یمطمئناً فکر نکرد -

  اخم نگاه به نگاه خونسردش دوختم با

  .اوردمشيخودم م -
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  اخم از کنارم عبور کرد با

ندارم... اون دختر و برام  اتيتو با خودت و بچه باز یريدرگ یبرا یمن وقت کاف -

  بعد هم... اريب

  دميپر یحاج مرتض یجمله  نيطاهر بستم و ب یروو به  در

  قبلش باهات حرف بزنم... ديبا -

  نگاهم کنه سمت ساختمون قدم برداشت نکهيا بدون

  .نمياون دختره رو بب دي... باميزنيداخل حرف م -

  هاش متنفر بودم... یمرد و خودخواه نيموهام بردم و از ا نيب یدست

و چند بار  ديمبل بود خند یکه دست بسته رو یسهره ا دنيبا د ميخونه که شد داخل

  ديکوب نيزم یعصاش رو رو

  .... نجاستيا یک نيبب -

  سمتش خم شد یبه عصاش کم هيسهره قدم برداشت و با تک سمت

مثل مادرش  خواديکه اومده و م هيهم اون خرابشده ا نجايا کنهيکه فکر م یدختر -

  .ارهيدرب ی**** باز

باز کردن  یو تقالهاش برا ستاديابروهام نشست و سهره با نگاه پر نفرت ا نيب یاخم

  موند... جهينت یدستاش ب

  دختر مادرش بود... نيو تنها نقطه ضعف ا شديپشت شالش خفه م صداش
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  .اورديداشت اون و با نقطه ضعفش از پا درم یو حاج مرتض دونستميو م نيا

  ؟یبگ یخوايم یزي! چبشنوم دختر!! تونميشده؟ صدات و نم یچ -

دادن شال  نييپا یتقال برا نيکه ح یبخوام مشت شد و قطره اشک نکهيبدون ا دستم

سمت بردارم اما باالخره موفق شد با کمک شونه  یباعث شد قدم دياز چشمش چک

  بده نييهاش شال و پا

 يی...توستيکه گناهکاره مادر من ن یمثل توعه... کس یاز آدم شترهي+ سگ شرفش ب

 تيمسئول یکه ب يیبچه، چند تا سربازه که گوش به امرت باشن... تو یبجا اقتتيکه ل

مادرم با پنهون کردن من از تو و پسرت  فهممي. حاال میکرد تيآدما رو ترب نيتر

  که تو عمرم.... نيهست يیآدما نيرکا رو کرده... چون شما پست ت نيبهتر

دفاع  یموند و ب مهيجمله اش ن ديتو گوشش کوب یکه حاج مرتض یمحکم یليس با

  مبل افتاد... یدوباره رو

  ؟یکنيم کاريچ یدار -

  برگشت سمتم

 دنيشن یبرا یبرم... من وقت اضاف خوامينداره... حرفات و بزن م یبه تو ربط -

  خام ندارم. یمضخرفات دو تا بچه 

  به سهره انداختم و مشت دستم محکم تر شد.... یاخم نگاه با

هرگز نتونه دست  گهيکف دستش بذارم که د یو طور رمرديحق پ خواستيم دلم

  دختر بلندکنه.... هي یرو
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  بود... بيکشور غر نيکه تو ا یپناه یدختر ب اونم

  "؟ینکرد تشيکه "مگه تو خودت اذ ديکش غيسرم ج یانگار تو یکي

 یمثل حاج مرتض یتو چنگال گرگ یرحم یبودنش اونو با ب بي"مگه با دونستن غر

  "؟یختنندا

****  

و طاهر انگار  یو اما مرتض نيماش واريخسته بودم از کوبوندن خودم به در و د گهيد

  وجود نداشتم. نيتو ماش یاصال من

  .دهيم ميو فرار اديمنو م یبفهمه دوباره گرفت یوقت واني+ ک

 انيباز کردن دستام و اون ک یهم نگاهم نکرد و من پر از حرص تقال کردم برا باز

  کردميشدن مچ دستامو حس م یاونقدر محکم بسته بود دستامو که زخم یعوض

  ...نجاياز ا رميم گميمن که م ؟یخواياز من م ی+ چ

  سردش نگرفتم ینگاهم کرد و من نگاه از چشما باالخره

  .یاومد یاصال نم یبر یخواست یاگه م -

  ...کرديدستام درد م مچ

  سوختيو چشمام م کرديدرد م دلم

 یکه ب يیکاش ها یو تموم سرم پر بود از ا گذاشتميکشور نم نياصال پا تو ا کاش

  بودن. جهينت
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  .نيشيم مونيکارتون پش ني+ از ا

نگاهم و به  جهينت یب یبه جمله ام نداد و من خسته از تقالها یزد و جواب یپوزخند

  دوختم. نياز ماش رونيب

 يیروبرو یصندل یساعت ها رو کردمينبود اما من حس م یطوالن اديز ريمس

  شونه ام حس کردم. ینگاه هاش رو رو ینينشستم و سنگ یمرتض

بود  یکردنم هم مکافات ادهيبا زور و اجبار بود، پ نيکه سوار کردنم تو ماش همونقدر

  خودش و اما طاهر و خسته نکرد. یبرا

  آقاجون؟! -

  انمو قورت دادم...نگاهمو سمت اون و دالرا کشوند و آب ده سويمتعجب گ یصدا

  چند روز؟ نطرفيا نيايمگه نگفتم ن ن؟يکنيم کاريچ نجايشما ا -

  ديخودشو جلو کش سويگ

  دستاش چرا بسته است؟ کنه؟يم کاريچ نجايسهره ا -

چند قدم عقب رفت و من  یديبا تکون شد سويکه گ ديکوب نيعصاش رو زم یمرتض

  بلندش یاز صدا ديشونه هام باال پر

  بچه؟ یپرسياز من حساب م یدار -

  داد زد یرو گرفت و مرتض سويدست گ دآلرا

  اونطرف.... دي... برشکنميقلم پاتون و م نمتونيبب نطرفيا گهيبار د هيفقط  -
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  دوختم یشدن و من نگاه به مرتض ديزود ناپد یليدو خ هر

  ...يیواليه هي+ تو 

نکرد و سمت ساختمون قدم برداشت و طاهر هم منو همراه خودش  یهم توجه باز

  ديکش

  ...یسربازش هيشب شتريب یپسر بابات باش نکهيا ی+ تو هم بجا

  بفهم لطفاً... نوي. اميکن تتياذ ميخوايما نم -

  .کنمي. بذار برم، خواهش مکنهيم تميبودن داره اذ نجاي... اشميم تي+ اما من دارم اذ

  نگاهم کرد کوتاه

پدرته و من عموت؛ آقاجونم هم پدربزرگت. پس هر  دي... سعمييتو یما خانواده  -

  فقط به خاطر خودت تو و خانواده مونه. ميکنيم یکار

  منظورش رو برسونه... تونستياون نم اي گهيم یچ شميمن متوجه نم دونستمينم

ه نفع من ب قايخوام کجاش دق یکه نم يیجا اوردنيمنو دست بسته و با زور م نکهيا

  بود؟

 یشدم و دستامو که طاهر باز کرد، کمربند رو یاتاق زندان هيمثل قبل تو  دوباره

  ...یعوض یپوستم جا کرده بود و وحش

  لبهام گذاشتم و چشمام سوخت.... یدستمو رو مچ

  کرد. نشييدر نشست و چندبار باال و پا ی رهيدستگ یام رو گهيد دست
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  .کنميفرار نم ني+ درو باز کن

  سمت تخت رفتم... دمينشن يیصدا چيه یبه در چسبوندم و وقت گوشمو

  واقعا کم آورده بودم. نباريا یاهل جا زدن و کم آوردن نبودم ول من

وقت تو  چيبودم فرق کرده بود و من ه ايتاليکه ا یتا آسمون با وقت نيزم ميزندگ

  نکرده بودم. یدياحساس شکست و ناام ميزندگ

  ...ترکهيکم آوردم و دلم داره م یليکه خ کردميخودم داشتم اعتراف م گهيد اما

  مشکلم شکستن ناخنم بود حاال.... نيکه بزرگتر یمن

  و با بغض سمت چمدونم قدم برداشتم. دميکش یقيعم نفس

خودمو سرگرم  نستاگراميبا ا یحت تونستمينم نکهيحالت خودم متنفر بودم و از ا نيا از

  کنم کالفه...

  بود رو هم گرفته بود. دهيبرام خر وانيکه ک یاون گوش یحت یلعنت

  تخت دو زانو نشستم. یو رو دميکش رونيچمدون ب یرو از تو شميلوازم آرا فيک

  از انگشتام زدم. یکيو از هر رنگ به  دميتخت چ یرو یکي یکيهام رو  الک

  عاشقش بود.... ايکه لوس یتضاد رنگ هي

  تنگ شده بود... امونيباز وونهيد یدلم برا بغضم گرفت و یلوس یادآوري با

  پاک کردم... زديکه تو چشم م مويرنگ یالک پاک کن رو برداشتم و ناخن ها پد
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 یمناسب ی نهيناخن گز یرو یو طراح کردميانتخاب م یپر مشغله تر یسرگرم ديبا

  بود.

کارم تموم شد  ینيدلنش یناخن هام کار کردم که باالخره با طراح یچقدر رو دونمينم

  نه گندم. ؛ینجات دادنم از اتاق لعنت یاومد برا وانياما نه ک

 یموضوع لعنت نيبا ا تونستميشدم و کاش م رهيخ یبه لوازم طراح ینگاه پر اشک با

  .اميهستن کنار ب ميپدر یخانواده  بيغر بيعج یآدما نيکه ا

  .رفتيم نياون حس ترس و انزجار از ب ديشا اونوقت

و به قول  کردميخودمو جمع م ديلب قرمز رنگم رو برداشتم و بازش کردم؛ با رژ

  موفق باشه... تونهينم چوقتيو ناتوان ه ديآدم ناام هي مزيج

  .بودميم یا گهيمنتظر کس د یخالص یبرا دينبا من

  خونه و خونواده. نياز ا یخالص یبرا کردميخودم تالش م دياصل با در

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

***  

  باال انداخت يیابرو دنميد با

  !!!هيبا گر یخودت رو هالک کرد کردميفکر م -

  بافته شده ام رو با کش بستم یموها یو انتها دميکش یقيعم نفس

  حرف بزنم. یبا مرتض خوامي+ اآلن آرومم و م
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  ديگذاشت و نگاهش تو صورتم چرخ زيم یو رو تييسکويو ب یچا ینيس

  .یکنيصداش م کيکه با اسم کوچ ستياوال آقاجون دوستت ن -

  موهام انداخت یتخت برداشت و رو یرو از رو شال

  ...دي... بارونيب یبر یتونيسر و وضع نم نيبا ا نکهيدوم هم ا -

  شونه اش گذاشتم و آروم از خودم دورش کردم یرو دستمو

  بگردم. یبا چه سر و وضع نيبگبهم  ديتوني+ شما نم

  انداختمش نيزم یکردم و رو ینيرو بند س دستم

  . از تو هم متنفرم.ديکن یزندان نجايمنو ا ديتوني+ نم

جمع  یخودم با چهره ا یهمرنگ با چشما یتو اون چشما رهينگاهم کرد و من خ تنها

  شده ادامه دادم

  حسرت نبود. نيبزرگ تر م،يداشتنت تو زندگ چوقتيه یتو پدرم دونستمي+ اگه م

ام  نهيس یگلوم نشسته بود دستم و رو یتو هويکه  ینزد و من با بغض یحرف بازم

  گذاشتم

و فراموش کردم و  ميزندگ یروزا ني+ من تموم اون حسرت و نبودنات تو بهتر

گفت  ديکشينفسش رو م نيداشت آخر یکنم... که بگم مامانم وقت داتيتا پ نجاياومدم ا

  اما.... یو ازت بخوام حالش کن اميب

  زمينر یانگشت هر دو چشمش رو فشار داد و من جون کندم تا اشک با
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کردن از دخترت  تيحما یبرا یتالش چي... حاال که هنمتيبي+ حاال که دارم م

  ...يیتو ونهيکه مد یکس کنمي... حس میکنينم

  دخترم... -

  دخترم صدام کنه... خواستيو دلم نم دميحرفش پر نيب

  فقط دختر مادرم بودم... من

  ...ینيزم یآدم رو نيتر تيمسئول یکه ب يی+ تو

 یپاشنه  ريفنجون شکسته شده ز ی کهيبه عقب برداشتم و ت یو من قدم ختير اشکم

  کفشم خورد شد

که  ینبود نيو به فکر ا یشکمش ول کرد یتو یکه مادرمو با بچه  يیتو وني+ مد

  .اديسر اون دختر م يیچه بال

  سهره.... -

  دميکش غيهم گذاشتم و ج یرو پلکهامو

  + اسم منو نگووو.....

  تخت نشستم یخراب رو یسکوت کرد و من با حال دوباره

 شينيتو اسم حرومزاده رو با اون همه سنگ یتيمسئول یعمر فقط به خاطر ب هي+ 

  شونه هام جابجا کردم. یرو

..........  
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  دميکش اديفر ديلرزيم تيدت بغض و عصبانکه از ش يیصدا با

  قلبم و سوراخ سوراخ کرد.  دنشونيزدن که شن يی+ به خاطر تو به مادرم حرفا

  سودا بود که.... نيمن از وجودت خبر نداشتم.... ا یمن... ول ريتقص یباشه همه چ -

جمله اش شدم و انگشت اشاره ام  یمانع ادامه  یپاتخت یبا شکستن آباژور رو نباريا

  مقابل صورتش تکون دادم ديرو با تهد

  ....اري+ اسم مادر من و تو دهنت ن

  همونطور با هشدار مقابل نگاهش تکون دادم و ادامه دادم یول ديلرزيم دستم

... مادر من یخودت ساخت یبرا یزندگ هي نجايو ا یکه رهاش کرد یتو بود ني+ ا

  ...یتو دو تا بچه دار یازدواج نکرد ول شيضورم تو زندگبخاطر من و ح چوقتيه

  رو پاک کردم سميخ یپشت دست گونه ها با

 ني. برگردم و فراموش کنم اايتاليبرگردم ا خواميکار برام بکن.... من م هي+ فقط 

 رانيبه اسم ا یبرگردم کشورم و فراموش کنم تو کشور خواميخانواده و آدماش رو. م

کار و  نيادامه بدم. ا ميکه بزرگ شدم به زندگ يیبا دوستام، جا خواميدارم و م یپدر

  ؟یکنيبرام م

  نشد بميجز سکوت محضش نص یزيجوابش موندم و اما چ منتظر

  به عقب برداشتم یا گهيد قدم

  + ازت متنفرم...

  نگاهم کرد  یمونيپر از آشوب و پش ینگاه با
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  من.... -

  .نمتيبب خوامينم روني+ برو ب

 کردميو من چقدر احمق بودم که فکر م دميرو سمتم دراز کرد که عقب کش دستش

  ...کنهيکمکم م

 دادميکه به خودم قول م یوقت یگشتم،حتيم یحام هيدنبال  شهياحمق بودم که هم چقدر

  باشم و خودم کار خودم رو راه بندازم. یقو

  باهاش حرف بزنم. خواميبگو م ی+ به مرتض

خنجر کند  هيکه مثل  یرفت و من با بغض رونياز اتاق ب یا گهيحرف د چيه بدون

  سمت پنجره قدم برداشتم.... شديم دهيبه گلوم کش

  هاش رو هم در آورده بودن. رهيدستگ یکه حفاظ داشت و حت یا پنجره

پنجره بود باعث شد  یکه درست لبه  یاز پنجره دوختم و گنجشک رونيبه ب نگاهمو

  گونه ام بلغزه.... یچشمم رو یز گوشه ا یا گهيلبهام بلرزه و اشک د

  و رفت. ديگذاشتم و گنجشک پر کش شهيش یرو انگشتمو

  خوادينمونه که نم يیپر بزنه و پرواز کنه و جا تونستيبه حالش که م خوش

  مامان.... یرفتيزود نم نقدري+ کاش ا

  گلومو همراه آب دهانم قورت دادم یتو رينفسگ بغض

  .ارهيداره از پا درم م يیتنها نيتنهام مامان... ا یلي+ خ
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***  

  بشه؟ یکه چ ايتاليا یبرگرد یخوايم -

  رو تر کردمو سرمو باال گرفتم... لبم

 یاما انگار اون حس ترس کردميمحکم نشون دادن خودم م یتمام تالشم رو برا داشتم

که با پوزخند  ديديهم اون حس ترس رو م یبود و مرتض تيدلم بود قابل رو یکه تو

  .کردينگاهم م

  که به خودم ربط داره.... هيزيچ ني+ ا

  ادامه دادم یصدادار شد و من بعد از مکث کوتاه پوزخندش

و  ارميپول درم یکه تو ازم گرفت ی+ من اآلن از کارم عقب افتادم... من با اون گوش

  با گرفتنش؟ یشد یچقدر باعث ضرر ماد یدونيم

  ديباال پر ابروهاش

  ؟یا کارهياصالً چتو  -

 یجواب سؤالش رو بدم مردمک چشمام رو تو حدقه چرخوندم و به پشت نکهيا بدون

  دادم هيمبل تک

منم شما و  ن؛يخوا ی... شما منو نمفهمميخونه رو نم نيشدنم تو ا ی+ من علت زندان

 ميبه زندگ ديکني. پس چرا ولم نمخواميبه شما ربط داره رو نم یخانواده و هر چ نيا

  برسم؟



303 
 

که چند  یتموم اعتماد به نفس شيو پوزخند نگاهم کرد و نگاه لعنت یهمون خونسرد با

  برديسؤال م ريبودم رو ز دهيساعت براش زحمت کش

  شناسن؟يم یرو همه با چه اسم یحاج مرتض یدونيم -

  مکث جواب دادم بدون

ه و براشون آدم خودخواه و ترسناک که از خوانواده اش چتد تا سرباز ساخت هي+ به 

که ازش دارن  یکه خانواده اش، به خاطر ترس ی... آدم وحشتناککنهيم یامر و نه

  جرأت حرف زدن ندارن چه برسه به مخالفت کردن. یحت

  و سرش رو به چپ و راست تکون داد دياز تمسخر خند پر

 هي... شناسنيم شيراد و با حس خانواده دوست ینه دختر جون... همه حاج مرتض -

از  یکيبه  یکس دهيکه اجازه نم یکتاتوريبه قول شما جوونا د ديمرد مستبد و شا

خانواده حروم باشه...  یاز اعضا یکياگه  یخانواده اش چپ نگاه کنه... حت یاعضا

و خانواده اش رو ترک کنه و طرد شدن  درپ بهيغر هيباشه که به خاطر  یکس یحت اي

که هر چند اشتباه، اما دختر  نهيبخاطر ا یحبس شد نجايو به جون بخره... اگه ا

  .یبمون نجايا ديو با یپسرم

  گفت؟يم یو داشت چ دمياز بهت و تعجب خند پر

منظورش رو  تونستياون نم اي شدمياز حرفاش متوجه نم یچياز من بود که ه مشکل

  برسونه؟ یدرست و حساب

  داره؟ تينسبت به من حس مسئول گفتيم داشت
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  تش؟يبود حس مسئول نيا اصال

  کردنم؟ یزندان

  دميپرس نبارياز مبل گرفتم و ا هيتک

  ...یبمونم مرتض نجايا خوامي+ من نم

که  هيزيداشته باشه.... چ ینخواستن تو ارتباط ايکه به خواستن  ستين یزيچ نيا -

  .یعمل کن خواميهمونطور که من م یرو گرفتم و تو مجبور مشيمن تصم

  هامو بستم.... پلک

  ....زديهام ضربه م قهيانگار داشت با چکش به شق یکي

  ....یاتفاق وحشتناک مثل سونام هي وفتاد؛يتو سرم م یاتفاق ها هي داشت

منو  یتونيتا آخر عمرم که نم ست؟يجمله ام واضح ن نيباشم... ا نجايا خوامي+ من نم

  .یکن یاتاق زندان هيتو 

  بهش کرد یرو درآورد و نگاه شيبياش ساعت ج قهيجل بيج از

نه من مجبور بشم  یبش تي... تا نه تو اذايراه ب دتيجد یبا زندگ گميم نيهم یبرا -

  کنم. تياتاق زندان هيتو  شهيم ديکه موهات مثل دندونات سف یتا وقت

  ...زدميحرف م واريد هيسرم رو پشت گوش دادم و انگار داشتم با  یجلو یموها

  داد؟يبه حرفام نم یتياهم چيه چرا

  کنم؟ یزندگ ديبا اسم دختر سع نجايا یخوايازم م + تو
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  ...ميزديباهم حرف م بهيبا دو تا زبون غر ميو انگار داشت کنهينگاهم م کالفه

  .ميديفهميرو نم گهيهمد چکدوميه

  .یفعال آره... ممکنه بخوام ازدواج کن -

  به حرفاش گوش کنم.... نياز ا شتريب تونستمينم گهيو د ستادميا تيعصبان با

که من اون  یخوايربات م هيکه به تو ربط داره متنفرم... تو  یزي+ از تو و هر چ

  به دستورات مضخرفت گوش کنم. شميهم حاظر نم چوقتي... هستمين

ناخودآگاه پاهام سست  ديکه پرس یدور شدن ازش برداشتم اما با سؤال یبرا یقدم

  شدن

 یريبگ تيحالل ديو از سع نجايا یايچرا مادرت ازت خواسته بود ب نکهيتا حاال به ا -

  ؟یفکر کرد

  و گنگم زد جيبه نگاه گ یاخم سمتش برگشتم که پوزخند با

 یايبا پدرت کرده باشه که از تو بخواد ب تونهيم کاريبهش فکر کن... که مادرت چ -

  ....یريبگ تيحالل

  رو تر کردم و سمتش برگشتم لبم

  نکاش گذشته ندارم.ک یبرا یاجيو احت شناختمي+ من مادرم و خوب م

  خونسرد و پرتمسخرش ادامه دادم یتو چشما رهيسمتش برداشتم و خ یقدم
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با  نکهيدر مورد مادرم مضخرف بگه... پس از فکر ا دميکس هم اجازه نم چي+ به ه

 رونيد،بيکنيمادرم گناهکار بوده قانع م نکهيگفتن چند تا حرف به دردنخور منو به ا

  .وفتهينم یاتفاق نيوقت همچ چي. هنيايب

نداره؛ اگه  تياهم یمن ذره ا یبرا یکنيرو باور م یو چ یکنيفکر م یتو چ نکهيا -

دور و برت چه خبره هم  یتو برف و نفهم یسرت رو بکن شهيهم یبرا یخوايتو م

 خواميمن مهمه و نم یکرد برا کاريمادرت با پسرم چ نکهينداره. اما ا یبه من ربط

دور و برت چه  ني... چشمات و باز کن و ببیکار و باهاش بکن نيا یتو هم با نفهم

  خبره.

  جواب دادم انيو عص تيهمون عصبان با

تو و  یحرفا خوادي... من دلم نمیستيمن ن یبسته  ی+ تو مسئول باز کردن چشما

 یقيچون مادرم حق ستميهم ن قتي... دنبال حقنيستيپسرت و بشنوم چون برام مهم ن

  برام بوده و هست.  ايکس تو دن نيتر

  به عقب برداشتم یدهانم رو قورت دادم و قدم آب

داشته باشه... پس خودتونو  یبد یليهمتون عواقب خ یموندن من ممکنه برا نجاي+ ا

  .ديآماده کن زيهمه چ یبرا

*  

  !رونيب ايب یکنيم کاريچ یسهره؟ دار-

  صورتم رو با دست گرفتم یآب نگه داشتم و آب ها یرو خودمو
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  شده؟ ی+ چ

  گرد شده کمرش رو خم کرد یبه اطرافش انداخت و با چشما یزده نگاه وحشت

به خدا  نتتياگه آقاجون بب اد؟يب یکيشده؟ اگه  یچ یپرسيتو استخر و م یلخت رفت -

  .کشتتيم

استخر شنا کردم و اون پاهاش رو چند بار با حرص  یبه حرفش تا لبه  تياهم یب

  ديکوب نيزم

  ؟یکنيم کاريچ یسهره... دار رونيب ايتو رو خدا ب -

  آب تاب دادم رياستخر کردم و به پاهام ز یبه لبه  هيهامو از پشت تک آرنج

به  نجايا تونمينرم... نم روني... دو تا غول گذاشته دم در تا بسويگ کنمي+ دارم شنا م

  روزمره ام برسم؟ یکارها

  به اطراف کرد و با ناله گفت ینگاه دوباره

 امتيوضع ق نيبا ا نجايا نتتيبب اديب یکي... به خدا اگه ميزنيحاال حرف م رونيب ايب -

  .شهيم

  رو به آسمون گرفتم و پلک هام رو بستم سرمو

  ...خوامي+ نم

  ... ايسهره به خاطر من ب -

  اميزارش باعث شد کوتاه ب ی افهيکردم و ق نگاهش
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... نستاگرامميا یتا برم تو صفحه  یديرو م تيگوش رونياومدم ب یوقت ی+ اگه قول بد

  .اميباشه م

  و سمتم گرفت ديکش رونيب نشيپشت شلوار ج بيرو از تو ج شيگوش

  لباس بپوش. رونيب ايباشه تو فقط ب -

  لبهام نشست یرو یا روزمندانهيپ لبخند

  ....رينگاه کردم تو ازم عکس بگ نيبه دورب ی... وقتاميم رونيآب و ب ريز رمي+ م

  سهره؟ -

  زدم یپوزخند

  .ستي... اجبار نیقبول نکن یتوني+ م

  بهش زدم یو سمتم گرفت که چشمک نيرو روشن کرد و دورب شيگوش یدودل با

  عموت. یتو خونه  رميلخت م ینطوريهم ی+ دروغ بگ

مکث کوتاه  هيآب رفتم و بعد از  ريز تياهم یگرد شده نگاهم کرد و من ب یچشما با

  شدم. نيبه دورب رهياومدم و خ رونيد بکه تو نظرم بو یبا حفظ ژست

 یسمت خروج دميرو سمتم گرفت و من عکسم رو د یگوش یصفحه  سويگ یوقت

  استخر شنا کردم.

تن پوش  یزود حوله  یليو خ ديرو اندامم چرخ سويرفتنم نگاه گ رونيمحض ب به

  رو سمتم گرفت
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  بپوش لطفاً. -

  و دستم رو سمتش دراز کردم دميرو پوش حوله

  لطفاً. یگوش+ 

  قدم برداشتم یريحص یها یانگشتام گذاشت و من سمت صندل نيرو ب یگوش ديترد با

  .یبيب ی+ مرس

  .ستاديهم با ترس کنارم ا سوينشستم و گ یصندل یرو

 یبرا یو اونقدر تگ شده بودم که فرصت ديطول نکش اديشدنم تو اکانتم ز وارد

  نبود... دنشونيد

کردم  یکه گرفته بودم رو استور یرو لمس کردم و عکس یاضافه کردن استور تنها

  ديتو سرش کوب یدو دست سويکه گ

  ؟یکرد کاريسهره تو چ یوا -

  باال انداختم و کمربند حوله رو محکم کردم یا شونه

  به اشتراک گذاشتم. ی+ استور

  کرد شيگوش یبه صفحه  یو نگاه زار ديرو از دستم قاپ یگوش

  ؟یاستور یمن... عکس لختت رو گذاشت یخدا یوااا -

  ديصفحه کش یرو رو انگشتش

  ؟یخورده مگه چند تا فالوور دار نيچه زود پونصدتا س یوااا یا -
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  رو باال آوردم... یاصل یرو دوباره از دستش گرفتم و صفحه  یگوش

ً يتقر جيپ دنيبا د اما   .ديمغزم سوت کش وهاميدياز عکس و و یخال با

 یها یاستور یافتاد و همه  نيزم یرو یبلند شدم که صندل یصندل یاز رو یطور

  پستهام پاک شده بودن و فقط صد پست مونده بود... شتريشده و ب رهيذخ

  شده بود؟ یبشه و همون صفحه اومد و چ یتا بروزرسان دميکش نييرو پا صفحه

  من!!! ی+ اوه خدا

  شده؟ یچ -

  لب زدم یگوش یرو تر کردم و بدون گرفتن نگاهم از صفحه  لبم

  + هک شدم.

  دميکوب ميشونيپ یازم گرفته بود دستمو محکم رو انيکه ک یگوش یادآوري با

  ....اني+ لعنت بهت ک

  خودمون؟ انيک نيهکت کرده؟ هم انيک -

  دميغر نشونيهم فشردم و از ب یرو دندونامو

  ... ی+ رفته تو حسابم عوض

  ...گهيد یحذفش کن یتونيخب از حسابت م -

  ورود حذفش کردم تيفعال از

  چطور رفته تو حسابت؟ مگه پسووردت رو داشت؟ -
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 شيحال یخصوص ميحر یکرده بود و عوض نيرو هم س رکتميدا یها اميپ شتريب

  انگار... شدينم

  گرفتم سويرو سمت گ یگوش

  ...ري+ باهاش تماس بگ

  رو گرد تر کرد چشماش

  ان؟يک ؟یبا ک -

زنگ  یرو تو دستش گرفت، گوش یکه گوش یتکون دادم و اما درست وقت سرمو

  خورد و اون با تعجب نگاهم کرد

  ...یکال دار ويديو -

 یرو وصل کردم که محض برقرار ايرو دوباره از دستش گرفتم و تماس لوس یگوش

  ديکش غيتماس ج

  تو سهرا؟ يیکجا -

  نگرانش تو صفحه لبخند زدم یرو پشت گوش زدم و به چهره  سميخ یموها

  رانم؟يا یدونستي+ مگه نم

  لب زد تيبا عصبان ايو لوس ديسرک کش یبه گوش سويگ

 یو هر چ شهي... پستهات هر روز داره پاک میديجواب نم یکنيم نيهامو س اميپ -

  عقل. ی... نگرانت شدم دختِربیديجواب نم زنميزنگ م
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  اآلن متوجه شدم و پاکش کردم.  نيحسابم... هم یاومده بود تو یعوض هي+ 

  ؟یکن دايپدرت رو پ یتونستخب  -

 ايمن و لوس یاز مکالمه  یچيدوختم و انگار ه سويو گنگ گ جيگ یبه چهره  نگاه

  شديمتوجه نم

  کردم. داشي+ آره پ

  واقعاً؟ ،یوا -

  چرخوندم سويرو سمت سمت گ نيبهش زدم و دورب یلبخند

  دختر عموم هستن. شونمي+ آره، ا

  سهرا... -

  دميحرفش پر نيب

  ؟ی. اوکرميگيبرم... بعداً باهات تماس م دياالن من با ی+ لوس

  تکون داد یسر یليم یب با

  .ميشيزنگ بزن سهرا؛ ما نگرانت م -

  کوتاه تماس رو قطع کردم یخداحافظ هيسرمو تکون دادم و بعد از  دوباره

  گفت؟يم یبود؟ چ یک -

  رو سمتش گرفتم یرو تر کردم و گوش لبم

  .ريتماس بگ اني+ با ک
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  رو از دستم گرفت یگوش ديردت با

  . اون...ستيحرفا ن نياهل ا انيآخه ک انه؟يکار ک یدونياز کجا م -

  لب زدم تيحرفش با قاطع نيب

  .سويگ ري+ لطفاً تماس بگ

اونو سمتم  ،یگوش یصفحه  یو بعد از لغزوندن چند بار انگشتش رو ديرو گز لبش

  گرفت و با استرس نگاهم کرد

  .کنهينم یکار نيهمچ انيمن مطمئنم ک یزنگ زدم ول -

  رو کنار گوشم گذاشتم یاخم گوش با

  وارد حسابم بشه؟ تونهيم یاون ک ريرو اون ازم گرفت. غ مي+ گوش

و دستم رو به  دميجوابم رو بده شن خواستيم سويکه گ یرو درست وقت انيک یصدا

  سکوت، مقابل نگاهش گرفتم ینشانه 

نگران نباش  ؟یديبه من؟ ترس یخانم؟ چه خبر شما زنگ زد سويبه! احوال گ -

  رازت...

  دميکالمش پر نيبه حرف زدنش ب تياهم یاخم، ب با

  نستاگرامم؟يتو ا ی+ تو رفت

  .ديبه گوشم رس ريتأخ یبعد از کم صداش

  که پشت خط بود، من بودم. یتونست باور کنه کس ینم انگار
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  سهره؟! -

  دهانم رو قورت دادم آب

  ؟یدختر وارد بش هي مياجازه به حر یب یتونيچطور م ؟یشعوريب نقدريچرا ا+ تو 

باعث شد دستم رو مشت کنم و  د،يبه گوشم رس یپوزخندش وقت یزد و صدا پوزخند

  ازش متنفر بودم.

تو عکسات نبود.  یپنهون زيچ چيه یوقت یزنيحرف م یميدر مورد چه حر دونمينم -

حجاب به اشتراک  یب یعکس ها یرفته بهت گفته بودم تو کشور من حق ندار ادتي

  ؟یبذار

  هم فشار دادم یهام رو رو دندون

  ؟یمن رو کنترل کن یتونيم یکنيکه فکر م یهست ی+ تو ک

  مکث جواب داد بدون

دختر  هيعکس جنگول منگول  خواديوطن پرست که دلش نم یرانيا هيتو فکر کن  -

  پخش بشه.تو کشورش  یفرنگ

  ممکن بود بشنوه یکس نکهيبه ا تياهم یباال رفت ب صدام

  که من تا حد مرگ ازت نفرت دارم. یهست یعوض هي+ تو 

که  يیسويرو سمت گ یرو به محض تموم شدن جمله ام قطع کردم و گوش تماس

  گرفتم کرديشوکه نگاهم م

  رو بزن... تي+ پسوورد گوش
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  لب زد رهيرو ازم بگ یگوش نکهيا بدون

  هست. 1296پسوردم  -

خورده  نيکا س ميو ن کياز  شتريب ميشدم. استور نستاگراميرو زدم و وارد ا پسوورد

  بود 

 یويديخواسته بود، خواستم و غاتيکه تبل یکار جيپ هيرو چک کردم و از  رکتيدا

  بذارم. ويديو یمخصوصش رو خودش آماده کنه و من فقط صدام رو، رو

  خارج شدم  رکتيکردنشون بمونم از دا نيمنتظر س نکهيا بدون

  من بمونه؟ شيپ تيگوش شهي+ م

  دميدراز کرد که عقب کش یرو سمت گوش دستش

  رو لطفاً. ی. بده من گوشبرهينه سهره اگه آقاجون بفهمه سرم و م -

  باال انداختم یتنپوش فرو کردم و شونه ا بيج یرو تو یگوش

  که. دونهيجز من و تو نم یکس فهمه؛ي+ نم

  نگاهم کرد و من لبم رو تر کردم یحالت زار با

  راحت. یلي. خیگيرو بهم م یفا ی. اما تو هم رمز وادميرو بهت م مکارتتي+ من س

  به سمتش برداشتم. قدش از من بلند تر بود یقدم

 نستاگرامي. من با ایگوش نيا ی. تونجاستيکارم ا یندارم ول یازين مکارتي+ من به س

  .ارميپول درم
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  شد ديپر از ترد نگاهش

  جت؟يلختت تو پ یبا گذاشتن عکس ها -

  شونه باال انداختم یاليخيب با

  نبود. هيقض نيتو ا یمشکل چينظرم ه به

  مال من بود و عکس ها هم متعلق به خودم بودن. جيپ

  دونستميکجا بود نم نيا اشکال

چند روز چقدر از  نيا یدوني. مسويگ هيکار جيپ هيمن  جينه... پ یآره گاه ی+ گاه

  کارم عقب افتادم؟

  ؟یشيکامل لخت فالن م نستا؟يتو ا یکنيم یچه کار -

  ديو لبش رو گز ديبه صورتش کش یدست یچارگيب با

  شه؟يم یاگه آقاجون بفهمه چ یدونيسهره م ه؟يچجور امتحان نيخدا؟! ا یوا -

  منظورت رو! فهمميجور مدل هستم. من نم هي. کنميم غي! من تبلسو؟يگ هي+ لخت چ

  گرد نگاهم کرد یزده، با چشما رتيح

  ؟یکنيم غيلباس تبل -

  ديپرس یشتريب رتيبرد و با ح نييصداش رو پا ولوم

  ر؟يلباس ز -
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خودش رو  یکم ديمن رو د یحالت جد ینگاهش کردم و اون وقت هياندرسف عاقل

  جمع کرد

  ؟یگفتيم یخب... چ -

بود  یسردار، پسر بزرگ حاج احمد که دو سه روز یبگم که با صدا یزيچ خواستم

  .ميديرو تموم کرده بود، هر دو سمتش چرخ شيسرباز

مقابلم  نهيسردار منو نب نکهيا یو برا ديتو سرش کوب یدو دست دنشيبه محض د سويگ

   ستاديا

  دخترا؟ نيکنيم کاريچ نجايا -

  نميو من خم شدم تا صورت سردار رو بب ديکوب نيپر از حرص پاشو زم سويگ

  مادرش بود تا احمد هيشب شتريب

  ساده؟يدو تا دختر بدوِن حجاِب کامل وا نجايا ینيبيبه تو چه بچه؟ برو اونور مگه نم -

  چشماش گذاشت یو سردار دستاش رو رو دميخند کوتاه

  ناموصن؟ هيچ گهيمحض اطالعت من از تو بزرگ ترم؛ بچه د -

  با همون پرخاش جوابشو داد سويگ

  .ستيتو ن یجا نجايحاال محو شو ا ؛یماه ازم بزرگ تر شيفقط ش -

  بردم سويکنار گوش گ سرمو

  نستا؟يگذاشتم ا ويعکسمو با ما شيپ قهيچند دق نيرفته من هم ادتي سوي+ گ
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  حالت زار نگاهم کرد با

  زم؟يتو سرم بر یمن اآلن چه خاک -

  باال انداختم و لب زدم یا شونه

  ؟یزيخاک تو سرت بر یخواي+ چرا م

  ديکش غيازم گرفت و رو به سردار ج نگاه

  سردار. گهيبرو گمشو د -

  طلبکار نگاهم کرد سويبا خنده ازمون دور شد و گ سردار

 ی. موهات و پاها و دستایپسرا بر شيسر و وضع پ نيبا ا ديسهره؛ تو نبا نيبب -

  . گناهه.نهينامحرم ببمرد  ديلختت رو نبا

  گناه باشه؟ ديچرا با کنم،ينم ی+ من که کار

  دراز کرد و کاله تنپوش رو سرم گذاشت دست

. االن برگرد تو دمينم حيبهت توض اديمن ز یمورد بخون نيدر ا دميکتاب م هيبهت  -

  خونه.

  انگشتام فشردم و سمت ساختمون قدم برداشتم نيتنپوشم ب بيج یرو تو یگوش

  سهره؟ -

  برام نازک کرد یسمتش برگشتم که پشت چشم یکالفگ با

  رو بده. مکارتمياست، س رهيذخ یفا یرمز وا -
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حل شده  اليو نيمشکلم تو ا نيفرستادم و بزرگ تر یهوا براش بوس یلبخند تو با

  بود.

به راه افتادم و تو  یرو بهش دادم سمت ساختمون مرتض مکارتشيس نکهياز ا بعد

دو طبقه  یهم بود. ساختمون ها گهيچهار تا ساختمون د یمرتض یباغ بجز خونه 

  که از هم فاصله داشتن. یا

  بودن... یباغ خونه ساخته بودن و تحت امر مرتض یگوشه  هيچهار پسر تو  هر

  .کرديهنوز از دستورات پدرش اطاعت م یخودش پدربزرگ بود ول یعل

خونه اومده بودم، به حال آدماش  نيکه به ا یبم نشست. روز اولل یرو یپوزخند

  غبطه خورده بودم.

 یبزرگ با کل یخانواده  هيبزرگ رو داشتم.  یخانواده  هيحسرت  یاز بچگ من

  شور و شوق و مهر.

  بود، حس ترس بود و وحشت. تيکه قابل رو یاما تنها حس تيخانواده پرجمع نيا تو

نفس  تونستيجعبه. انگار دلم نم هي یاتاق شدم و انگار دوباره دلم رو گذاشتن تو وارد

  بکشه.

  تخت پرتش کردم. یرو از تنم کندم و رو حوله

ازش متنفره رو انجام بدم تا ازم خسته بشه؛ اما  یکه مرتض یهر کار خواستيم دلم

  .اديبدش م یاز چ یمرتض دونستمينم یحت

  .کردميزه مداشتم با خودم مبار انگار
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به در اتاق  یتقه ا نميبب نهيآ یبتونم خودم رو تو نکهياما قبل از ا ستادميا نهيآ مقابل

  خورد.

  تو... اي+ ب

 ويمن تو ما دنيوارد اتاق شد و به محض د نيو نگاه به در دوختم که پرو دميچرخ

  چشماش گرد شد و خواست برگرده که محکم به در خورد.

  ن؟يشده پرو یزي+ چ

  ماساژ صورتش برگشت و اما نگاهم نکرد نيح

  .ديلخت باش کردميسهره خانم. من فکر نم ديببخش -

تن پوش رو دوباره برداشتم  یبه خودم انداختم و من که لخت نبودم. با کالفگ ینگاه

  و تنم کردم

  شده؟ یزيچ کردم،ي+ داشتم شنا م

  پا و اون پا کرد و لب زد نيا ینگاهش، کم زيهمون فرار و گر با

  زنگ زدن. ايتاليتلفن با شما کار داره. گفتن از ا -

  نداده بودم. یرو به کس نجايا ینگاهش کردم و من که شماره  دهيباال پر یابروها با

  ؟یبلد يیايتالي+ تو مگه ا

  تکون داد یسر

  حرف زد. یفارس ستميگفتم بلد ن ینه. وقت -
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  تخت گذاشت یرو رو ميسيب یشاکراه سمت تختم اومد و گو با

 یاگه حاج ديرو ببرم. تو رو خدا زود تمومش کن یگوش اميم گهيد ی قهيمن ده دق -

  .کننيبفهمن منو اخراج م

  کج کردم یبه تلفن و بعد به اون انداختم و سرم رو با گنگ ینگاه

  بلد بود! یزنگ زده بود که فارس ايتالياز ا یکي

  اخراجت کنه؟ یکه حاج یکنيم یمن کار یبرا ی+ چرا دار

  پاهاش جابجا شد و انگار معذب بود یگفتم که دوباره رو یرو با غلظت خاص یحاج

  نکنن. یکار نيبا من همچ گهيد ديلطفاً. بهشون هم بگ ديو از دوستتون بپرس نيا -

رو  یتماس قطع بشه گوش نکهيو قبل از ا دميو از اتاق خارج شد. متعجب خند گفت

  سالم کردم. يیايتاليتخت برداشتم و کنار گوشم گذاشتم و به ا یاز رو

با کپشن  رانيعکس پرچم ا هيهک بشه و  جتيفقط فشردن دو تا دکمه مونده تا پ -

 یاآلن اون استور نيپست بشه تو صفحه ات. به جون مادرم قسم اگه هم رانيزنده باد ا

  .کنميکار و م نيا یرو پاک نکن

  ديکش اديفر نبارينجوا کردم و اما اون او مبهوت اسمش رو  جيگ

رو به جون خودت ننداز دختر  وونهيمِن د ؛یدخترفرنگ کنميکار و م نيبه خدا قسم ا -

  .یلعنت

  کردم یتک خنده ا متعجب

  ان؟يک یگيم ی+ چ
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بود  وونهياومد و صداش هم وحشتناک شده بود. انگار واقعاً د یزيشکستن چ یصدا

  و زده بود به سرش

  رو. یپاک کن اون عکس لعنت گميمدارم  -

  وصل شدم یفا یزود به وا یليآوردم و خ رونيب بميج یرو از تو یاسترس گوش با

  شعاره؟ ه؟يچ گهيد راني! زنده باد ایگيم یچ فهمميمن نم اني+ ک

  مارکو شدم و باهاش تماس گرفتم یصفحه  وارد

  سهره. یريرو اعصابم راه م یدار -

کامل تماس قطع کردم و  یشانس خوبم تماس وصل شد، اما قبل از برقرار از

  لغزوندم ديصفحه کل یانگشتامو تند تند رو

  .انيک یزنيحرف م یدر مورد چ دونمي+ نم

  دست به کار شو، زود..." کنميمارکو. خواهش م شهيداره حک م جمي" پ

 تياز واقع ،یزد یدب یتو هتل کار کنم، بهم حرفا یتو مجبورم کرد انيک ني+ بب

تو  کردميکه داشتم فکر م یبعد درست وقت ،یبه نفع خودت سوءاستفاده کرد ميزندگ

جهنم که حس  نيبه ا یمنو از فرودگاه آورد ،یوجدان داشته باش کمي یتونيهم م

  ؟یخوايم یبهم دست بده. تو از من چ ايزندون

اآلن جلوشو  نيکنن سهره، نگران نباش. بلدم باهاش مقابله کنم. هم یکار تونندي" نم

  "رم؟يبگ

  دميکش یقيزدم و نفس عم یلبخند
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  کنه." یکار تونهي" نه، اجازه بده فکر کنه م

  تخت انداختم یرو رو یخنده فرستاد و من گوش یموجيجوابم ا در

  نستا؟يخودم پاکت کنم کالً از ا اي یکنيپاک م -

  هم به من زنگ نزن. گهيپاکش کنم. د خوامينم + عکس خودمه و

  انداختم سويگ یرو کنار گوش یرو قطع کردم و گوش تماس

  .زينفرت انگ شعورِ ي+ ب

  رو از تنم درآوردم و سمت حموم قدم برداشتم. حوله

جنگ آماده  هي یخودم رو برا ديهم بود و با یمرتض دنيبود و امکان فهم دهيفهم انيک

  .کردميم

لخت چقدر  مهياون عکس ن نکهيبه عاقبِت گذاشتِن اون عکس فکر کرده بودم. به ا من

  کنه فکر کرده بودم. وونهيرو د یمرتض تونهيم

  دادم هيتک واريو دستامو به د ستادميدوش ا ريز

  همون کار بود. قايرو شروع کرده بودم و تنها راه رفتن دق یلجباز

  از خودم. یکردن مرتض خسته

تا  ايتاليکه من رو از ا یدي. از امدميچرخ نهيو سمت آ دميونه ام کشش یرو دستمو

  نبود. یکشونده بود خبر نجايا

  که من داشتم فرسنگ ها فاصله داشت. یبا انتظارات نجايا
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  بود. یفانتز یاديانتظاراتم ز ديشا

 دهيد رونيکه از ب ستياونطور ن یخونه و خانواده ا چيبهم ثابت کرده بود ه نجايا

  .شهيم

 دنيخارج شدم اما با د سيو از سرو دميچيدوش کوتاه حوله رو دور تنم پ هياز  بعد

  دميچسب واريخوردم و به د یباز اتاق تکون سخت یدرست کنار پنجره  انيک

  ؟یکنيم کاريچ نجاي+ تو ا

پروا  یبار بود ب نيابروهامو باال فرستادم و اول ديدر اندامم چرخ یکه طوالن نگاهش

  بهم. زديزل م

  !اني+ با توام ک

فرصت فاصله گرفتن هم نکردم، دستش  یخودش رو بهم رسوند که حت عيسر یليخ

  ديغر ديکشيکه از چشماش زبانه م یرو دهانم نشست و پر از خشم

  .کنميخفه ات م نجاينگو که هم یچي... هسيه -

برابر من بود و من  نياما قدرتش چند رميتکون دادم و خواستم ازش فاصله بگ سرمو

  شدمينم فشيحر

  ؟یکه با حک شدن مقابله کن یمن و به حرف گرفت -

  کردم کنارش بزنم یدستش گذاشتم و سع یرو دستمو

فالوور بدون  ونيليسه م کيمعروف با نزد جيپ هي یاگه فکر کرد یاحمق یلي+ تو خ

  .تهيامن
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  زدم یو پوزخند دميهم شن یشدن دندوناش رو رو دهييسا یصدا

  اميکوتاه ب گهيد خواستياما دلم نم دميترسيم ازش

  نگاهم رو یترس تو نهيبب خواستينم دلم

  شمس. یبزرگ و معتبره آقا مِ يت هيمن با  یصفحه  تي+ امن

پام  یپنجه  یدور گردنم حلقه شد و فشار دستش باعث شد با اخم و درد رو دستش

  و پلکهام رو ببندم ستميبا

  بکشمت؟ خواديدلت م -

  .یبکن یتوني... نمیتونينم ی... کارچيتو... ه+ 

  دست و پا زدم شتريشد و من ب شتريدستش ب فشار

  .کشميم غيج ی+ ولم نکن

  رو ترسناک کج کرد  سرش

ببره. باور کن  يیبو یکس نکهيوارد اتاقت بشم؟ بدون ا تونميچقدر راحت م ینيبيم -

به اسم  یدختر هي یروز هي اديب ادشي یحت چکسيخفه ات کنم که ه یجوريبلدم 

  سهره بوده.

  .شميم تي+ ولم کن، دارم اذ

 يیايتاليبه ا یرو از دور گردنم باز کرد و من با نفس نفس خم شدم و فحش دستش

  بهش دادم
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  .یکنياآلن اون عکس رو پاک م نيهم -

  نگاهش کردم یگريعاص با

  .کنمي+ پاکش نم

 نييصورتم پا یکيسرشو تا نزد واريکمرم به د دنيکوب نيهام رو گرفت و ح شونه

  نفس بود هي یکه فاصله ام باهاش به اندازه  يیآورد؛ تا جا

  .یکنيپاک م -

  .ديکوبيام م نهيس واريو دلم از ترس خودشو به در و د دميترسيازش م داشتم

  کرديلبام به لبهاش برخورد م زدم،يکه اگه حرف م يیسرم رو باالتر بردم؛ تا جا 

  .انيک کنمي+ پاک نم

ازم فاصله  نکهيپشت سرم رو چنگ زد و بدون ا سيخ یموها نباريراستش ا دست

  ديغر رهيبگ

  .ینکن دختر فرنگ یباز یبا مِن روان -

  اش گذاشتم نهيس یاومده بود اما با سماجت دست آزادم رو رو دردم

 هيکه فقط با  یجنبه ا یب نقدريشمس! نگو ا اني+ ضربان قلبت کر کننده است ک

  .شهيو خوردن لبام به لبات حالت خراب م یکينزد

  و من با درد چهره ام رو جمع کردم ديکش شتريب موهامو
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. به تو ابونيلخت برم تو خ تونميداره؟ من اگه دلم بخواد م ی+ اصال به تو چه ربط

  نداره. یربط چيهم ه

 نکهيبرد و بدون ا نيلبام از ب یبود رو با گذاشتن لبهاش رو نمونيکه ب یکم ی فاصله

  رو گاز گرفت نميريببوسه، لب ز

  پوکت فرو کن. یتو اون کله  نوي... ایتو به من ربط داره دختر فرنگ زيهمه چ -

 نيکردم موهامو از ب یو من با اخم سع ديبوسيلبهامو م يیجورا هيبار بود که  نيدوم

  ارميب رونيمردونه اش ب یپنجه ها

  .یبوسيبارت باشه منو م ني... آخراني+ ولم کن ک

  ديکوبيدستم م ريباال انداخت و قلبش همچنان تند و محکم ز يیابرو

   دمت؟يمگه بوس -

  اخم نگاهش کردم با

  + ولم کن.

  رو پاک کن. یاستور -

  .اميکوتاه ب خواستيکردم و دلم نم تقال

  ولم کن. کنم؛ي+ پاک نم

  چشمام زل زد یتو د،يدرخشيکه م یآورد و با نگاه کتريرو دوباره نزد سرش

  .کنميباالخره رامت م -
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  رو رها کرد و مماس با لبم پچ زد موهام

  کم مونده. -

رفت. آب دهانم رو قورت دادم با  رونيو مقابل نگاه پر نفرتم از پنجره ب ديکش عقب

  سمت پنجره قدم برداشتم. ديلرزيکه م يیقدم ها

  بپره نگاهم کرد نيياز تراس پا نکهياز ا قبل

  .یدخترفرنگ کنميآدمت م -

اما دلم  سوختي. لبم بخاطر فشار دندوناش مدميرو بستم و پرده رو هم کش پنجره

  که به قول خودش بوسه نبود فکر کنم. یبه اون بوسه ا خواستينم

  بود؟ یتخت انداختم. منظورش از گفتن کم مونده چ یرو از تنم کندم و رو حوله

  . دميم و برهم لباس پوشو با همون افکار دره دميکش نيچمدون ب یاخم لباس از تو با

  بالش هل دادم. ريصدا گذاشتم و ز یحالت ب یرو رو سويگ یگوش

  کشو درآوردم ینشستم و سشوار رو از تو شيآرا زيم مقابل

 گهيآدم چقدر د هي. کرديم دمياتاقم و تهد یاجازه اومده بود تو یب یلعنت ی کهيمرت

  باشه؟! تيشخص یو ب شعوريب تونستيم

  راستم انداختم و به لبم پشت چشم نازک کردم یشونه  یرو رو موهام

 یا گهيد زيبودن من در مورد بوسه و هر چ تياهم یاز ب کردميحس م چرا

  کرد؟يسوءاستفاده م
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  نگاه دوختم نهيآ یتو رميرو روشن کردم و با اخم به انعکاس تصو سشوار

  . "کنمي" باالخره رامت م

  .ترسونديموقع حرف زدن من رو م نانشيو اطم زديمطمئن حرف م اون

  اعتماد باشه. رقابليخطرناک و غ تونهيبهم ثابت کرده بود که چقدر م انيک

  .ديدستم طول کش یاما الک زدن به انگشتا ديطول نکش اديکردن موهام ز خشک

 تونستميدرست تمرکز کنم و نم داديبود اجازه نم دهيکه سمتش کش یو افکار انيک رفتار

  کنم. نيناخن هام رو تزئ قيدرست و دق

از اتاق  نهيبه خودم تو آ ینگاه کل هيبستم و بعد از  یسرم دم اسب یرو باال موهام

اسم خودم از آشپزخونه  دنيگرفتم؛ اما با شن شيراه سالن رو در پ ميخارج شدم و مستق

  و لبم رو تر کردم. ستاديقدم هام ناخودآگاه ا

اسمم مجبورم کرد خودم رو سمت درگاه  دنيصدا رو دنبال کنم اما شن خواستينم دلم

  آشپزخونه بکشونم و صداها واضح تر به گوشم برسه.

  دآلرا.  ستين یسهره دختر بد -

 شدينم داشيگندم. اگه اون پ زننيماهه بابام و مامانم با هم حرف نم هي کياآلن نزد -

  .وفتادياتفاقا نم نيا

  دمشونيو کنار اجاق گاز د نمشونيشدم تا بب خم

. مامانت ممکنه از سهره یدخالت کن ديتو نبا ،یعمو و مادرته دل نيموضوع ب نيا -

. اون یداشته باش نهينسبت بهش ک ديکنه اما تو نبا یباهاش دشمن اد؛ياصال خوشش ن
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 نيفرد ا نيتر گناهيهم تو خواهرت بودن نداره. سهره ب یريتقص چيخواهرته و ه

  ماجراست دآلرا.

 یبا سهره مشکل تونميآروم و خانوم باشن. من نم توننينم ستند،يگندم همه مثل تو ن -

  .هيماهه به خاطر اون اشک هي کيمادرم نزد یچشما ینداشته باشم وقت

  . حق با دآلرا بود.دميبا افسوس سرش رو تکون داد و من با پوزخند عقب کش گندم

  مثل گندم باشه. تونستيخانواده نم نيکس تو ا چيه

پا انداختم و  یسالن نشستم و پا رو یراحت یمبل ها یبه اون دو تا، رو تياهم یب

  نگاه به نقش و نگار ناخن هام دوختم.

نگاه  خواستيشده بودن که دلم نم بايز یازم گرفته بود اما به حد یاديوقت ز نکهيا با

  .رميازشون بگ

از اتاقت  یبدون روسر ديت فهمونده که نبابودن به نجايچند روز ا کردميفکر م -

  .رونيب یايب

و دستم  دميلبم رو گز کنه؟يسکته نم نهيمن و بب یمرد اگه استور نيزدم و ا یپوزخند

  مبل گذاشتم و سمتش برگشتم یپشت یرو رو

  + منم بهت گفته بودم عادت ندارم تو خونه موهام رو بپوشونم.

  به سرتاپام انداخت ینشست و نگاه روبروم
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 هيبپوش؟  یبهت بگم چ ديمن هر روز با ؟یديپوش هيچ راهنيپ نيال اله اال هللا؛ ا -

اش اندازه  قهيروز هم  هيآب رفته و  رهنتيپ ینهايروز آست هيروز شلوارت کوتاهه، 

  رونه؟يغاره. اآلن چرا شکم و کمرت ب ی

  باال انداختم يیام کردم و ابرو رهيت یآب یتنه  ميبه ن ینگاه

بفرست برم  یدار ی. اگه مشکلیمرتض خواميکه خودم م پوشميرو م ی+ من لباس

  کشورم.

  لب گفت و نگاه شماتت گرش رو ازم گرفت. ريز یذکر دوباره

با دم موهام  یلبهام نشوندم و مشغول باز یرو یاومدن دآلرا و گندم لبخند بزرگ با

  شدم

  دخترا.... ی+ ها

  مبل دو نفره نشست... ینگاهم کنه رو نکهياما دآلرا بدون ا بهم زد یلبخند گندم

 ومديران پاش م یکيکه تا نزد ديپوشيطرح مردونه م یچهارخونه  راهنيوقتا پ شتريب

  بودمش... دهيبدون شال ند چوقتيو اما ه

بودم و  دهيند یراد رو بدون شال و روسر یخانواده  یاز زنها و دخترها چکدوميه

  ناجور بودم. یوصله  هي نشونيمن ب

  زم؟يعز یخوب -

 یشونه  یگندم سرم و با عشوه کج کردم که موهام رو ی مانهيجواب سؤال صم در

  ذکر گفت یبلند تر یبا صدا یراستم افتاد و مرتض
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  ؟ی... تو خوبیبي+ خوبم ب

 یرنگم رو با انگشت به باز یبلند مشک یگوشواره ها نباريبه دآلرا دوختم و ا نگاه

  گرفتم

  ؟یهان یتو چطور +

  نکرد و اما جوابم رو داد نگاهم

  باعث خنده ام شد نيبچه گونه بود و هم یليخ کارش

  خوبم. -

  به گردنم دادم یو قر دميچرخ یخندون سمت مرتض یهمون چهره  با

  دوستم. دنيبرم د خوامي+ من امروز م

  گذاشت بشيج یرو تو ديچيپيانگشتاش م نيشاه مقصود که ب حيکرد و تسب اخم

  نجا؟يا یهم دار یمگه دوست -

  دميگز لب

  دوست دختر.  دونهيدو تا دوست پسر دارم و  ؛یلي+ آره خ

  چونه ام گذاشتم یکردم و انگشت سبابه ام رو رو کيبار چشم

برم هتل. اما  ديبا دنشيد یو برا کنهي+ آ... دلناز هم هست. مادرش تو هتل کار م

  .نميبببه درد نخور و  یاون آلفا خوامينم

  به درد نخور؟ یآلفا -
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  و متعجب گندم زدم یبه نگاه سؤال یلبخند

  .هيلعنت اني... منظورم اون کسي+ 

  کردم یو من اخم ديخند دهيباال پر یابروها با

  .هيمغز ودي. البته درک صد برابر بهتر از اون پرندازهيم ليدرک ه ادي+ منو 

خوردم و متعجب سمتش برگشتم که  یتکون نيبه زم یمرتض یشدن عصا دهيکوب با

  مبل بلند شد. یگفت و از رو یبا اخم هللا و اکبر

  زدم پوزخند

  + جان؟

  باال انداختم يیرو سمتم نشونه گرفت و من ابرو عصاش

  به بعد مراقب حرفات باش. نياز ا -

  کج کرد یگرد شده سر یچشما با

  کنم؟ رشونيمراقب حرفام باشم؟ قل و زنج دي+ چطور با

  زدم یا گهيلبخند د تياهم یلب ذکر گفت و من اما ب رياخم دوباره ز با

  د؟يکرد یزندان نجايمن و ا دونهيکجاست؟ نم وانيک ی+ راست

  جواب سؤالم رو داد گندم

  ...شيرفته ک یکار هي یبرا وانيک -

  نگاهش کردم دهيباال پر یابروها با
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  رانم؟يمن هنوز ا دونهي+ نم

  کرد و سرش رو به چپ و راست تکون داد. یبه مرتض ینگاه یچشم ريز

  دل خوش نکن. کنهيدادنت م یو باز اقدام به فرار اديم وانيک نکهيبه ا -

وجه به  چيبه ه کردميم یکه سع یچشماش نگاه دوختم و با همون اعتماد به نفس تو

  لب زدم زميهمش نر

  ؟ی+ پسرت به خاطر من باهات درافتاده مرتض

  و پرتمسخرتر ادامه دادم دميگز یلب

  .دهيراد بع ی+ از خانواده 

حرف پشت به ما کرد و از سالن خارج شد و به محض خروجش زبون دآلرا به  یب

  کار افتاد

  .ادياز تو خوشش نم چکسيه نجايا نجا؟يا یاومد یواسه چ -

  !یدل -

و سمتش  رميطلبکار دآلرا بگ یسرزنشگر گندم باعث شد نگاه از چشما یصدا

  برگردم

  ستم؟ين نجايمن به خواست خودم ا ديبچه نگفت ني+ به ا

  گندم جواب بده دآلرا گفت نکهياز ا قبل

  از وجود نحست خبر نداشت. تو... یبشه کس داتيپ نکهيقبل از ا -
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  رو به دآلرا کرد یو تند تيمبل بلند شد و با جد یاز رو گندم

  ...یجمعش کن ینزن که بعداً نتون یمراقب حرفات باش لطفاً. حرف یدل -

  لبخند دستمو سمت گندم گرفتم با

خودمو  یدوهزار ینامربوط و آدما یمن به خاطر حرفا ؛یبي+ نگران نباش ب

  که من ناراحت بشم. ستني. چون اونقدر مهم نکنميناراحت نم

  مبل بلند شدم و گندم با تعجب نگاهم کرد. یرو از

 ختهينداشت و اما من تموم معادالتش رو به هم ر یتند یازم انتظار جمله  انگار

  بودم.

  ؟یدوهزار یگيبه من م یتو دار -

   دميشونه ام کش یرو کج کردم و دم موهام رو از پشت تا رو سرم

  .یبيب ستيمن ن ريتقص یريگيبه خودت م یتو دار نکهي+ ا

  به نگاه هر دو زدم یو لبخند گفتم

  اتاقم. رمي+ با اجازه تون من م

اما سمتشون  دميمبهوت و لرزون دآلرا رو شن یکه فاصله گرفتم صدا ازشون

  برنگشتم

  گفت گندم؟  یچ یديشن -
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گرفته بودم خودم با کمک خودم از باتالق خودم رو  ميزدم و من تصم یپوزخند

  .بودميمعجزه م هيمنتظر  ديبکشم و نبا رونيب

  خود من بودم. معجزه

*****  

  برات مهمه؟ نقدريا یچ یبرا -

  نگاهش کردم یچشم ريگرفتم و ز یگوش ینگاه از صفحه  کوتاه

  گفته مهمه؟ یک -

  رو چک کرده بودم یساعت هم نگذشته بود و من هزار بار استور ازدهيهنوز  یلعنت

  شد؟يتموم م یو چهار ساعت لعنت ستيب نيا یک

  بودن؟ دهيعکس رو د نينفر ا چند

 یو خوش فرمش نشسته بود و چند نفر بازوها سيخ یترقوه  ینفر نگاهشون رو چند

  بودن؟ دهيلختش رو د

  که نباشه. دوارميام -

  مبل انداختم یرو خاموش کردم و کنارم رو یگوش یاخم صفحه  با

  ه؟يتو فکر کن مهمه؛ دردت چ -

  مهمه مگه؟ -

  دميدندونام غر نياز مبل گرفتم و از ب هيپررنگ تر شد، تک اخمم
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  پسر. نکن یبا روانم باز -

  گذاشت زيم یرو رو شنياست یسر تکون داد و دسته پل کوتاه

گندمه و گندم نامزِد توعه... خودت با  یدختره، دختر عمو نياونطور که معلومه ا -

  مشکل کجاست. یبفهم یتونيفکر م کمي

  م؟يبهت نگفته از گندم جدا شد سويگ -

  مبل لم داد یباال انداخت و رو شونه

دختر عمو رو هم  یکيبا اون  یدخترعمو به هم بزن نيکه با ا شهينم ؟یخب که چ -

  .یزيبر

  و نشد هم ندارم. شهي. نمسازميمن خودم قانون خودم و م -

  باال انداخت ابرو

  خوشت اومده. یدختر خارج نينگو که از ا -

  مبل بلند شدم یاز رو تيعصبان با

  گذشته انگار.وقت خوابت  یگيشر و ور م یشرت رو کم کن دار گهيپاشو د -

  نگرفت یآشپزخونه قدم برداشتم و اما اون اللمون سمت

باشه رابطه تو و مادرت  قتيشر و ورا اگه حق نيشر و ور باشه چون ا دوارميام -

  . مراقب باش.زهيريو به هم م

  کورتر شد و دستم مشت. اخمم
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با  ی... ولواليا یداداش. اگه با گندم به هم زد گميمن دارم به خاطر خودت م -

 هيراد شو و واسه خودت  یدخترا نيا اليخ یرو هم... کال ب زيدخترعموش هم نر

 ی... منشهيگرم نم یآب یشکيواسه ه یحاج مرتض یکن... از نوه ها دايداف بهتر پ

... حاال تو فکر کن حاج کنميوزن کم م لويبخدا هر روز دو سه ک سوئميکه با گ

 یراد به هم زده و از دختر پنهون یخانواده  یخان با نورچشم انيبفهمه ک یمرتض

  به موال. شهيم الي.... واواديشون خوشش م

  دميو با اخم توپ نمشيکانتر خم شدم تا بب یرو

  !؟یکه مشکل مادرم بود حاال شد حاج مرتض شيپ ی قهيتا چند دق -

  گاز گرفتن ازش، با دهان پر گفت نيبرداشت و ح وهيسبد م یاز تو یاريخ

... واال من هر وقت ی... تو هم به عمه ات و بابات رفتزنينمه چ هيخانواده  نيکالً ا -

 یبخاطر کار وفتميچشمم و به غلط کردن م یجلو اديجد و آبادم م نميبيمامانت و م

  نکردم. ايکردم  دونميکه نم

  نگاهش کردم که دستاش رو بلند کرد دهيباال پر یابرو با

راد،  یخانواده  ني... اگميمثل گرگ نگاهم نکن که دارم راستشو م یاصالً اونطور -

  دارن المذهبا... نجايا یرگ هيتا نون خورونشون  ريخورونشون بگ رياز ش

  هاش اشاره کرد و ادامه داد قهيشق به

شدن... نمونه اش  ميواسه قا گردهيآدم فقط دنبال سوراخ موش م کنهيباد م یوقت -

نگام کرد بهم حس  یجور هيبار بهش سالم دادم  هيمامان تو؛ به جان عماد  نيهم

  .دهيو روحم به آسمون پر کش ستادهيمرده ها دست داد، حس کردم قلبم ا
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  و سرمو تکون دادم دميخند شيمسخره باز به

  تو؟! یپاشو برو عماد نخورده مست کرد -

  ديخند

 هيو بگو؛ المصب  وانيک اليخ ی... خب مادر تو رو بگميبه جان عماد راست م -

و خفه شو بدتره...  یاز صد تا تو دهن کنميکه حس م زنهيم يیلبخند مکش مرگ ما

شجاعت خرج  ريمثل ش یول ترسهيبزنم که مثل سگ م سويهم از گ گهيمثال د هي

من  یبه جان عماد. حاال ه اديحس لوس شدنم م رونيب رميبا دختره م ی... وقتکنهيم

  .نيو بب ايب کنهيناز م نيا شميلوس م

  .دميواقعاً خند نباريا

  .یعماد بسه دلقک باز گهيپاشو د -

  ديمبل دراز کش یرو

بهت تجاوز  ستي... منم قرار نستنيوقت شب؟ مادرت و بابات هم که ن نيکجا برم ا -

  .خورميکنم. بمونم اثاث خونه ات رو هم نم

  تأسف سرم رو تکون دادم و قهوه ساز رو روشن کردم با

خوشرنگ و خوش طعم درست  يیچا هيخوابم هم بپره!  مچهين یاريواسه من قهوه ن -

  به رگ. ميبزن اريکن ب

  رو بلند کردم صدام
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 ايخودت ب خواديدلت م ی. چایزنيزر م یبرو گمشو عماد حوصله ندارم تو هم ه -

  درست کن من کار دارم.

  و بعد قامت بلندش تو درگاه آشپزخونه ظاهر شد دميدم هاش رو شنق یصدا

  .یدار یرفتار نيکه با مهمون خونه ات همچ یشعوريب یليخ -

  آوردم رونيب نتيکاب یرو از تو یکياخم نگاه ازش گرفتم و ماگ سرام با

  ... مزاحمه.ستياز خود من تو خونمه مهمون ن شتريکه ب یمهمون -

  داد هيبه کانتر تک سازيچا یفشردن دکمه  نيزد و ح یشخندين

  شد؟ یچ یحک کن یخواستيکه صبح م یجيپ نيا یراست -

  هم قفل شد یسهره دندونهام رو یادآوريابروهام نشست و با  نيب یاخم

دختر بچه  هي جِ يپ تياز پس امن ینه اونقدر که نتون یول یعرضه ا یب دونستميم -

  .یايبرب

  باال انداخت يیابرو

حکر  هينظر  ريز جي... اون پکنهينم سکيفالوور ر ميبا دو و ن جيپ هيبهت که گفتم  -

  .شهيحک نم ايآسون ني. به اهيحرفه ا

فنجونش آب جوش  یو تو ارهيم رونيب نتيکاب یاز تو یاسهيک یچا هيو  فنجون

  زهيریم

  نمش؟يمن بب یبود که نذاشت یچ یاستور يیحاال خدا -
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  کردم و اون با خنده دستاش رو بلند کرد اخم

ما  انيناکسه که تونسته ک یليخ دتيجد يیدختر دا نيخب بابا... نخور منو! ا یليخ -

  حال بندازه... نيرو تو ا

  رو تو دستم چرخوندم ماگ

  شه حالم مگه؟چه -

  و نشست ديباال کش نتيکاب یرو رو خودش

  شه.نشه چه شيخودش هم حال یکه حت یتو حال -

  دمياخم توپ با

  ها.جا چشم و گوش دارههمه ن؛يعماد چشم شهرزاد سلطان و دور نب نييپا ايب -

  ديپر نييخنده پا با

  .انيلعنت بهت ک -

  ام خوردماز قهوه یانشستم و جرعه رهيبلند جز هيپا یهایصندل یرو

  که رامش کنم. نميعماد. مدام تو فکر ا زهيریدختره داره روانم رو به هم م نيا -

  اد؟يازش خوشت م -

   ديکه خند دميکوب زيم یرو یرو طور یکيکردم و ماگ سرام اخم

  ...یروان اعصابِ یباشه بابا توام ب -

  پرت کرد و از آشپزخونه خارج شد نگيس یرو تو شيخال فنجون
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هم  یتشکر خشک و خال هي ميجنابعال یبخوابم از صبح عالف کارا رميمن م -

  .ینکرد

  دميبه صورتم کش یدست

  بکپ. ريبعد بگ اريمنو از رو مبل ب یگوش -

  .اسينوکر بابات غالم س -

  ام از آشپزخونه خارج شدمنصفه یبه قهوه تياهمیو ب دميکش یاکالفه نفس

  بعد زبونت هم درازه؟ یلنگر انداخت یمن کنگر خورد یتو خونه -

  قالب کرد اشنهيمقابل سکاناپه گذاشت و دستاش رو  یدسته یرو رو پاهاش

  .یلنگر و گنگر و اشتباه گفت یمطمئنم جا -

  زد و پلک بست پوزخند

  برگره. ستيدر ضمن اون کنگر ن -

  مبل برداشتم یرو از رو ميگوش

  برگر؟ -

  از چشماش رو باز کرد یکي

  همون کباب برگر خودمون. مخفف همبرگر هم هست. س،يِ  -

  رو با تأسف تکون دادم و سمت اتاقم قدم برداشتم سرم

  فقط عماد. نمتيرو کاناپه نب شميم داريصبح که ب -
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  نکنم. یبهت دست دراز دميتخت بخوابم؟ قول م یتو اتاق، کنارت رو اميب -

  دميبهش در رو به چارچوبش کوب تياهم یاتاق شدم و ب وارد

  دلقک. ی کهيمرت -

  تهت پرت کردم یخودم رو رو یرو از تنم درآوردم و با همون شلوار ورزش شرتميت

تختت، تو بغل  یرو دهيچيشب تو هم پ یديد هويدر اتاقت رو قفل کن  گميم انيک -

  هم سردرآوردما! 

  دميکش اديفر نباريا

  عماد... رونيب کنميبا لگد پرتت م یاالن الل نش نياگه هم -

رو باز  یاحتماالً الل شده، خواستم گوش نکهيبا فکر او من  ومدين يیلحظه صدا چند

  به در خورد یاکنم که تقه

  !ان؟يک گميم -

  بدم و ادامه داد ینداد جواب اجازه

خودم، رو تخت خودم، راحت  یبخوابم که تو خونه يیتنها خواستمیمن اگه م -

  پسر. گهيتا مثالً حوصله ام سر نره د نجاي. من اومدم ادميخوابیم

   ديبه در کوب یکه بهش ندادم لگد یجواب

  .یلعنت یفتهيخودش -

  دميکش یاو کالفه قينفس عم دميرو که شن نيزم یشدن پاهاش رو دهيکش یصدا
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  .یما رو چراق نفت رهيگیمردم رو برق م -

 یکرده بودم، صفحه ريکه تو چند ساعت اخ یرو باز کردم و طبق کار یگوش

  دوختم. شيرو باز کردم و نگاه به استور نستاشيا

 یو دختره یاستور ميتموم شدن تا یمونده بود برا گهيساعت د زدهيحدود س هنوز

  سر. رهيخ

  بودن؟ دهيرو د یاستور نيو چند مرد ا دياندامش چرخ یرو نگاهم

  آب شناور بودن افتاده بود؟ یبلندش که رو یچند مرد به موها نگاه

  بود؟ دهيهاش و بازو هاش چرخ نهيخط س یچند نفر رو نگاه

  کنه و من رو به مرز جنون برسونه. یبا روانم باز تونستيفکر کردن بهشون هم م 

رد نشه  یگذاشتم تا استور یگوش یصفحه یعماد انگشتم رو رو یجمله یادآوري با

  به عکس زل زدم. یشتريو با دقت ب

  .ومديازش خوشم نم متنفر بودم و اصال هم سررهياز اون دختر خ من

  بود. یو عسل یخاکستر نيب یبه چشماش دوختم و چشماش رنگ نگاه

  کننده باشه. رهيخ نقدريا کردميفکرش رو هم نم چوقتيکه ه یبيترک

ابروش رو  یاز انتها یبود که کم یکيو کوچ یميسمت راستش زخم قد یابرو کنار

فردش منحصربه یچشما يیبايکه بشه ز زدیتو چشم نم یقطع کرده بود اما اونقدر

  گرفت. دهيرو ناد
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 یشاتنيحرکت کرد و بدون فکر، اسکر یگوش یصفحه یرو ارادهیب امگهيد انگشت

  گرفتم.

***  

 یخواستن ازتون بپرسم شما خبر گردن،یاومدن دنبال سهره م یمرد هيشمس  یآقا -

  نه. اي نيازشون دار

  انگشتام فشرده شد نيتلفن ب یباال انداختم و گوش يیابرو

  ه؟يک -

 یو صدا هياسمش چ ديپرسیم یکه داشت از شخص دميرو شن فشيضع یصدا

  بلندم شدم زميابروهام نشست و از پشت م نيب یاخم پررنگ دميمردونه رو که شن

  هستم خانم. امهريآر -

  بودم. دهيبود که چندبار همراه سهره د یليهمون وک امهريآر

  اآلن. اميبگو منتظر باشه م -

و سمت در قدم  دميتلفن کوب یرو رو یباشم گوش یميمنتظر جواب سل نکهيا بدون

و از  دميکنترل کردن خودم کش یبرا یقيبرداشتم. اما قبل از خروج از اتاق نفس عم

  اتاق خارج شدم.

 خواستی. دلم مخواستمیرو نم نيکرده بود و اما من ا يیها راهنمااونو تا مبل یمنش

فکرش هم  یحت گهيبره و د نجايبدم و اون از ا شخوانيجا کنار پمونجوابش رو ه

  نشه. دهيسمت سهره کش
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  هاش نشوندلب یرو یامانهيو لبخند صم ستاديا دنميمحض د به

  د؟يشمس خوب هست یسالم آقا -

  رو کوتاه تو دست دراز شده اش گذاشتم دستم

  ممنون. -

  اش نشستکت مردونهمبل نشستم و اون هم بعد از مرتب کردن تک یرو

  که مزاحمتون شدم. ديببخش -

  کردم و اون ادامه داد نييسرم رو باالوپا تيهمون جد با

  مجبور شدم.... رمينتونستم با سهره تماس بگ یوقت -

  دميحرفش پر نيب

  سهره؟! -

  زد یلبخند

 شونيمتأسفانه ا یشون هم رفتم ولن به خونهکجا هستن؟ م ريخانم دم ديدونيبله... م -

  نبودن.

  اراده بود  یابروهام نشست کامالً ب نيکه دوباره ب یاخم

  .رانيکه بخاطرش اومده بود ا هيياون االن جا -

  گفت یباال انداخت و با خوشحال ابرو

  کنن؟ دايتونستن پدرشون رو پ یعنيواقعاً؟  -
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  شلوارم فرو کردم یهابيج یمبل بلند شدم و دست تو یرو از

و اطالع  زننيهم اگه صالح دونستن بهتون زنگ م ريبرم، خانم دم ديبله. من با -

  . روز خوش.دنيم

و وسط اتاق دور خودم  دميدر رو به چارچوبش کوب ارادهیاتاق که شدم ب وارد

 دنشيکار گذشته بودن که هر لحظه امکان ترک یسرم بمب ساعت ی. انگار تودميچرخ

  بود.

 دايشدم، اما با پ نستايا یو وارد برنامه  دميکش رونيشلوارم ب بيج یرو از تو ميگوش

  بالکم کرده بود. یرو فشردم و لعنت یپاور گوش ینکردن اکانتش، دکمه 

 یبود متنفر بودم و چرا حاج مرتض نستاگرامشيباهاش ا ميتنها راه ارتباط نکهيا از

  کرد؟ینم یکار

  بود؟ برگشتن مادرم؟ یهفته بود گذشته و منتظر چ هياز  شتريب

کارها  یليتو هتل خ وانيکه اوج گرفته بود از اتاق خارج شدم و نبود ک یتيعصبان با

دختر  کيفکر و ذهنم رو  یکدوم از کارها وقت چيرو کند کرده بود و اما مهم نبود ه

  مشغول خودش کرده بود. زهيم زهير

  !س؟يرئ یآقا -

 دنيسمتش برگردم و اون به محض رس یمجبورم کرد کالفه و عصب یعباس یصدا

  سمتم گرفت یمچاله شده ا یبه من با نفس نفس برگه

  ...نويا سيرئ یآقا -
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  .کشهيدخترم داره خودش رو م ديکمک... کمکم کن -

  ميديرو خفه کرد و هر دو سمتش چرخ یعباس یصدا ،یزده و ناالن زنوحشت یصدا

  خوشو بکشه! خواديترم رفته پشت بوم مآقا تو رو خدا دخ -

تا پس افتادنش نمونده بود رو  یزيرو که چ ونياشاره کردم زن گر یمياخم به سل با

  دميچرخ یآروم کنه و سمت عباس

  ...ینشانزنگ بزن آتش -

  رو گرفت راهنميپ یلبه یآسانسور قدم برداشتم اما عباس سمت

  کجا؟ سيرئ -

  دميکش رونيب یعباس یانگشتا نيرو از ب راهنمياخم پ با

  باال...  رميم -

  .ختميدادم و موهام رو به هم ر وانيبه ک یمحض سوار شدن تو آسانسور فحش به

  بود و فقط قهر کردن اونو کم داشتم... ختهيبه هم ر یچ همه

  هم فشرم. یآخر رو فشار دادم و دندونهام و رو یطبقه یشاس چندبار

  اونم تو هتل من؟ کرد؟يم یاقدام به خودکش ديچرا با 

آسانسور  وان،ياز نبودن ک تریلعنت يیهاو باالخره بعد از لحظه ختميرو به هم ر موهام

 يیاز پله ها عيانداختم و سر رونيب یتوقف کرد و من خودم رو از اون اتاقک فلز

  باال رفتم. شديبام ختم مکه به پشت
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  هام رو به اون سمت کشوند.قدم یاشهيش یهانار حفاظ فيدو زن با اندام نح دنيد

  دلم شد. دنيهام و لرزآشنا باعث توقف قدم یازنونه یصدا اما

  کار و بکنم. نيبار خواستم ا هيچون منم  کنم،يدرکت م -

  جلو برداشتم قدم

 دمينرس یاجهيبه نت شه؟یعوض م یفکر کردم که بعد از من چ نيبه ا هوياما بعدش  -

  ...زهيریبه هم م شتريب یهمه چ نکهيجز ا

. ممکن ستاديهام ناخودآگاه الرزون خودش رو از اولدوز دور کرد و من قدم دخترک

  اون دخترک رو دستپاچه کنم. شتريبود با حضورم ب

  رو نداره دخترم.  یارزش خودکش ايدن نيتو ا زيچچيه -

  ...خوامیمجبورم کنه ازدواج کنم. من نم خوادیبابام م -

  دستش رو سمت دختر دراز کرد اولدوز

نخواستنت رو؟ به  یبا گرفتن خودت از پدر و مادرت بهشون بفهمون یخوایم -

  ست؟ين ینامرد نينظرت ا

  به عقب برداشتم. یهق زد و من قدم دخترک

  کرد؟یم کاريمجبور به ازدواجش کنه چ خوادیم یحاج مرتض ديفهمیاگه م سهره

که قصد نفوذ تو مغزم رو داشتن  یفکار مضخرفرو محکم تکون دادم تا به ا سرم

  نبود. فيدختر ضع نياذن ورود ندم و سهره مثل ا
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  نبود.  یزيآدما چ یجز نشون دادن ضعف روح یخودکش

  ازدواج نکنم. کنهيم تميبا اون مرد خودخواه و نامرد که اذ یول رميبم خواميمن م -

بار  نيکار کنه و چند نجايکرده بودم. مجبورش کرده بودم ا تيسهره رو اذ منم

  بودم. دهينامشروع بودنش رو تو سرش کوب

تموم اون  نيشب باستفاده کرده بودم و اون یعنوان سالح مقابل حاج مرتضبه ازش

تنهاش  کردنیکه بهش رحم نم يیاون آدما نيرو، رو سرش خراب کرده و ب ايآدما دن

  گذاشته بودم.

که مادرت  ميبر ايحل بشن دخترم... حاال ب توننیمشکالت با حرف زدن هم م نيا -

  نگرانته. نييپا

  کنه؟ یکار نيبود سهره هم اقدام به همچ ممکن

 یهاتيمحدود تونستیکرده بود، م یمتفاوت و آزادانه زندگ یکه با فرهنگ یاون

  اره؟يرو طاقت ب یحاج مرتض

انگار مغزم  یحس مضخرف هيموهام بردم و چنگشون زدم و  نيدستام رو ب طاقتیب

  .خوردیرو م

  و ترس. ینگران یلعنت حس

  هام رو بستمو پلک دميکش یقيعم نفس

  .انيک ايبه خودت ب -

  شمس؟! یآقا -
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شد؛ اصالً متوجه دور  دهيبه تنم وارد کرد و نگاهم سمتشون کش یاولدوز تکون یصدا

 نمونيکه ب یارفتن فاصله نينشده بودم، چه برسه به از ب واريد یشدن دختره از لبه

  بود.

  دميدهانم رو قورت دادم و با اخم رو به دختره توپ آب

  که.... یچقدر احمق -

  !ان؟يعه ک -

موهام  نيب یدست گهيد بارکياولدوز مجبور به سکوتم کرد و کالفه  یجد یصدا

  بردم

  متنفرم. فکریب یاز دخترا -

  اش حلقه کردزد و اولدوز دست دور شونه یهق دختره

  .انيباهات صحبت کنم ک تيفکریب نيدر مورد ا دياتاقت منتظر باش باتو  -

  کردم یمتعجب یخندهباال انداختم و تک ابرو

  شدم؟ فکریخودش رو بکشه من ب خواستیدختره م نيمن؟ ا یفکریکدوم ب -

  ... انيک نميبینم یاآلن گروه امداد نجايمن ا -

  ه از کنارم عبور کرد و رفت.هم فشردم و اون همراه دختر یرو رو هاملب

  .ختميو دوباره موهام رو به هم ر دميخودم چرخ دور

  بود. ختهيرو به هم ر زيبود همه چ یدختر لعنت هي شيکه پ یو فکر و ذهن وانيک نبود
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به دستور اولدوز که رفتن به اتاقم و منتظرش بودن بود، خودم رو تا کنار  تياهمیب

  دوختم. نييکشوندم و نگاه به پا یاشهيحفاظ ش

  جلب توجه؟ ايداشت  یواقعاً قصد خودکش فکریدختر ب اون

که داشتند  یمردم دنيخم کردم و د یام رو کمدادم و باالتنه هيبه حفاظ تک دستامو

  اخمام رو کورتر کرد. شدندیپخش م

  دختر، اونم تو هتل من اومده بودند؟ هيمرگ  یتماشا یبرا

 یاولدوز کار دنيبرسونم اما با د نييپا یتا هرچه زودتر خودم رو به طبقه برگشتم

  که قرار بود انجام بدم رو فراموش کردم.

  اولدوز؟ یارهيزنج یهاهتل یبود آوازه نيا -

  نگاه ازش گرفتم کالفه

  شلوغش نکن اولدوز. -

  ؟یهنوز خواب ايشده  یچ یدونيشلوغش نکنم؟ اصال م -

  شد ترکيدادم و اون بهم نزد هيظ تکبه حفا ترکالفه

دختر  هي یگرفتن از خودکش لميبکن، مردم تجمع کرده بودن واسه ف نيينگاه به پا هي -

  بچه.

  کردم و صدام رو باال بردم نگاهش

  مگه من به اون دختر گفتم قصد جونش رو بکنه؟  -
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  ديبه بازوم کوب یاضربه

 چيو چرا ه کشتیداشت خودش رو م نجاينفر ا هيبا توعه نفهم.  نجايا تيمسئول -

  خبر نداد؟ ینشانکس به آتش

داشته  یتو انبار ینشانآتش نيآمبوالنس و ماش هي ديخبر ندادن؟ با یدونیاز کجا م -

خودم مثل  یخواستيم ايکار بشن؟ دست به کننيم ريامداد د یرويباشم که هر وقت ن

 هيمسئول نداشتن عقل و احمق بودن  یول نجاميبتمن بپرم و نجاتش بدم؟ من مسئول ا

  .ستميدختر بچه ن

  افسوس سرش رو تکون داد با

  باور نکردم. یگفت عوض شد وانيک یوقت -

  کردم نييو سرم رو باال و پا دميخند کيستريه

  ...یدر ارتباط وانيپس با ک -

همونطور که برادر طاهره، پسر  وانيکه نرفته، ک ادتي! یتو هم باهاش در ارتباط -

  هم هست. یحاج مرتض

 یمقابل اولدوز حت تونستمیکه نم نيو کالفه شده بودم. از ا دميموهام کش نيب یدست

  بودم. یکنم، عصب ليبا زور هم که شده حرف خودم رو بهش تحم

  اولدوز... فهممتينم -

  مکث کوتاه ادامه دادم هيو بعد از  دميکش یقيعم نفس

  و بابامم اومدن؟ مامان -
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  .نجاميچطور من اآلن ا دميآره... اما هنوز نفهم -

  شلوارم فرو کردم و نگاه ازش گرفتم یهابيرو تو ج دستام

  ان؟يک یمعامله کرد یتو با حاج مرتض -

  آره. -

   ستهيشکار نگاهم، مقابلم با یکالمم باعث شد برا صراحت

ممکنه ازت بخواد  یکار چ نيل اکه اون مرد در قبا کنمیدارم فکر م روزياز د -

  .ی. لطفاً بهم بگو که اشتباه نکردانيک دمينرس یاجهيبه نت یول

خاطر موندنش ازدواج سهره فقط به کردمینم ینکرده بودم. من اگه کار اشتباه

  .کردیم

  دمييهم سا یمشت شد و با اخم دندون رو شيعقلیب یادآوريبا  دستم

  بس اعالم کرد.آتش یحاج مرتض -

  چرا؟ چطور؟ -

  ازش گرفتم.  نگاه

  اش ازدواج کنم.من قراره با نوه -

  ؟یچ -

پشت  بارنياش هم نتونست نگاهم رو سمت خودش بکشونه و من ابلند و شوکه یصدا

  دادم هيهام رو به حفاظ تکبهش کردم و دست
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هم قبول کرد؟  یحاج مرتض ؟یازدواج با گندم شرط گذاشت یبرا ؟یگیم یچ انيک -

  تو و گندم مخالف نبود؟ انياصالً مگه با جر

  رو تر کردم لبم

  .ديگندم نه؛ با دختر سع -

  کردم و ادامه دادم یکوتاه مکث

باهاش  ريداره مثل اس یشده و حاج مرتض داشيکه تازه پ ديبا دختر بزرگ سع -

  .کنهیرفتار م

  ان؟يک یگيم یدار یچ -

  ...گهيها حس دهش پر بود از سرزنش و تعجب و دهبرگشتم و نگا سمتش

به  یديتن م یاش دارشدن مادرت، بخاطر اشتباه نکرده دهيفقط بخاطر بخش -

  ؟یخوايکه نم یازدواج

درخشان که هروقت  یستاره هيسمتش برگشتم. اولدوز مثل اسمش ستاره بود.  کامل

  بود. دهيراهم رو گم کرده بودم، به دادم رس

  خوام؟ينم یدونياز کجا م -

  زدم یو متعجب تر شد و من پوزخند ترجيگ نگاهش

ت . چهیزنيبعد تو در مورد ازدواج با دختر عموش حرف م ان؛يگندم نامزدته ک -

  شده؟

  شده بود. ميمرگ هيبا اولدوز بود. من  حق
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بدون  رفتمیگاز مکه فکر اون دختر و انداخته بود به جونم و داشتم کله یمرض هي

  به عاقبت کارهام فکر کنم. نکهيا

  اولدوز؟ هيچ یبرا یدوران نامزد یدونیم -

  دادم هيو پهلوم رو به حفاظ تک دميسمتش چرخ کامل

باهم تفاهم نداشتن به هم بزنن و  اي ومد،ياز هم خوششون ن نياگه زوج نکهيواسه ا -

  یزمرغيچ یعمر با هم نرن تو رابطه هي

 نيگندم بهتر یکه معتقد بود يیتو ان،يک یزنيها رو تو محرف نيباور کنم ا تونمي. نم

  برات نقش همسر و پر کنه. تونهيکه م هيفرد

  بروز ندم. مياز عصبان یزيچ کندميبودم و داشتم جون م یباال انداختم. عصب شونه

  .خورهيگندم به درد من نم دميبعد که فکر کردم د شن؛ينظرا عوض م -

  اخم به محض تموم شدن جمله ام گفت با

ام؟ من اگه برادرزاده یگند بزنه به زندگ یحاج مرتض دميبه نظرت من اجازه م -

 یبا خانواده تيخون ینزدم بخاط تو بود و رابطه یپونزده سال تموم الل شدم و حرف

  ه.من تباه کن یرو مثل زندگ تيزندگ دمياجازه نم یاميراد. اما به جان خودت که دن

 تونمی. نمختهيفکرم رو به هم ر یمن خودم خواستم اولدوز. چون اون دختر لعنت -

  دستم سر بخوره بره. رياز ز یمثل ماه نميمنتظر بمونم و بب

  موهام فرستادم. نيدست ب یترشيب یهااون گردتر شد و من با اخم یهاچشم

  ؟یتو بهش عالقه دار -
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  تکون دادم  یتند سرم رو به عالمت منف تند

 انگر،يآروم و طغ پرواست،یآزاد و ب یادي. زختهيفکرم رو بهم ر کمينه... فقط  -

  .ختهيو پرآشوب؛ تناقض رفتارش فکرم رو به هم ر دغدغهیب

  چند لحظه بستم یهام رو برانگاهم کرد و من پلک یهمون گنگ با

  نگاهم نکن اولدوز. ینطوريا -

  مادرت خبر داره؟ -

  .یبهش بگ یريچ ستيقرار ننه. تو هم  -

  کرد اخم

  ؟یچ یعني -

  رو مرتب کردم و نگاه به چشماش دوختم امختهيرهمبه یموها

  ؟یبفهمن. اوک یزيبابا فعالً چ ايمامان  خوادیکه گفتم. دلم نم نيهم یعني -

  ديخند متعجب

  .یازدواج کن یپنهون یخواینگو که م -

  من هم اخم کردم نباريا

سهره رو عقد  نکهيازدواج کنم؟ اما به مامان بعد از ا یپنهون ديچرا باالبته که نه.  -

  منصرفم کنه. کنهیم یچون سع گم،يکردم م

  زدم و ادامه دادم یشخندين
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  هم رو بندازه. یمرتضممکنه به حاج یحت -

  اطراف دوختم یهارو با تأسف تکون داد و من نگاه به ساختمون سرش

 ديبفهمه اولدوز. احساس من به دختر سع یزيمکالمه چ نياز ا یکس خوامینم -

  ؟یاوک مونه،یمن و تو م نيب جانيهم

  .انيک یتو بهش عالقه دار -

  و نگاهش نکردم دميکش یقيعم نفس

 تشياذ یکس یوقت یکنم ول تشياذ خوادیازش متنفرم و دلم م دونم؛ینم هياسمش چ -

کنه و فقط بخاطر من  هيمن بخنده و گر شيفقط پ خوادی. دلم مشمیم وونهيد کنهیم

  ناراحت بشه.

  موهام فرستادم نيرو ب امگهيراستم مشت شد و کالفه دست د دست

  ؟یمونیم نجايهم ايخونه  یريم -

  .ميزنیبا هم حرف م مونم،یم -

  نگاهش کردم کوتاه

  در مورد سهره باهات حرف بزنم. خوادینمونده اولدوز. دلم نم یاگهيحرف د -

  بازوم گذاشت یرو رو دستش

تو  یدونی. خودت که موانيدر مورد خودت حرف بزن؛ در مورد اختالفتون با ک -

  . انيک نيقيرف گهيدبا هم ،یخون یاز رابطه ري. شما غديتونیبدون هم نم وانيو ک



359 
 

  ابروهام نشست. نيب یرو هم گذاشتم و اخم پلک

  .شيها قهر کرده رفته کمثل بچه خوديخودش ب وانيک -

  ؟یباهاش نکرد یتو کار خوده؟يکارش ب نيا یمطمئن -

  ديکش یقيکورتر شد و اون نفس عم اخمم

رو هم درک  انتياطراف کميو هفت سالته، لطفاً  ستي. بانيبزرگ شده ک گهيتو د -

  کن.

*********  

  ؟یبر یخوایکجا م -

  انگشتام دوختم یِ مشک ،یک آببه گردنم دادم و نگاه به ال یناز قر با

 برمیهات رو با خودم ماز محافظ یکيکه  یتا وقت یگفته بود ادمهيکه  يیتا جا -

  به جواب پس دادن به تو رو ندارم؟! یازين

  داد هيرو به دستاش تک اشچونه

  .یکن دايدو دست لباس مثل آدم پ هي کنهي. کمک ماديهم باهات م سويگ -

  ده؟يمدل جد ه؟يلباس مثل آدم چه شکل -

  لب تر کردم یجيسرش رو تکون داد و من با گ کالفه

  من اشتباهه؟ دنيکه طرز لباس پوش نهيمنظورت از لباس مثل آدم ا -

  رو تکون داد سرش
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ً ي... دقنيآفر -   .نهيمنظورم هم قا

  کردم اخم

نداره. من  یبه من ربط یکه شما دار نيمن خودم با طرز پوششم مشکل ندارم، ا -

  .ستميمسئول طرز فکر تو ن

  ديکوب نيزم یعصاش رو رو تيعصبان با

  .طهيسل یرو حرف من حرف نزن دختره -

  بغلم زدم ريرو ز ميدست فيباال انداختم و ک شونه

  برم. یبفرست یتونیم یاگه باهام مشکل دار -

  دختر.  یکنیم زيلبر یصبرم رو دار -

  قدم برداشتم یو سمت در ورود دميچرخ تياهمیب

  .یحاج ستيشدن صبرت مشکل من ن زيلبر -

و پلک بستم؛ در واقع صبر  دميساختمون که خارج شدم، در رو به چارچوبش کوب از

  .ارميدارم کم م کردمیو حس م شدیم زيمن داشت لبر

  زنمیرو به چشم م ميآفتاب نکيو ع کشمیم یقيعم نفس

  ...یزنده باد آزاد -

  بندهیو راننده در رو برام م شميم نيماش سوار

  نه نگهبان. یدار یشخص یفکر کن که راننده نيبه ا -
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رو روشن  نيکوتاه به من انداخت و ماش نهيکه پشت رل نشست نگاهش رو از آ راننده

  کرد

  کجا برم خانم؟ -

  دوختم. ابونايرو دادم و نگاهم رو به خ امهريدفتر آر آدرس

دلم  گهيبودم؛ اما د رفتهياسفناکم رو پذ تيعبودم که موق نيبخوش یليخ ديشا

  رو انتخاب کنم. یبا فکر کردن به اتفاقات بد راه اشتباه خواستینم

  .کردمیهم راهم از همون اول اشتباه بود و من داشتم کتمانش م ديشا

  .کردیم تيتر بود و من رو اذدردناک یزيکنه از هر چ ميينبود تا راهنما یکس نکهيا

ناوونا  اتسايپ یجا نيترکه با مامان تو دنج يیبرگردم به همون روزها خواستیم دلم

به  زدمیو من زل م کردیها صحبت مو مامان درمورد کار نقاش مينشستیم

  .دانيم یتو یهامجسمه

  ناوونا. یبايز یمون تو شبهاجمع دونفره یدلم تنگ شده بود برا چقدر

  سم؟ي. کجا واميديخانم رس -

  دميکش یقيانداختم و نفس عم رونيبه ب ینگاه

  خوام؟یکه م يیتنها برم جا شهيم -

  نگاهم کردم نهيآ از

  .دييالبته بفرما -
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سمت  دم،يشنیرو م دنشيکوب یکه صدا یشدم و با قلب ادهيپ دهيباال پر یابروها با

  ساختمون قدم برداشتم.

  .شدمیداشتم خالص م شدیو راننده انداختم و باورم نم نيبه ماش یاگهيد نگاه

 یکوتاه یبرخورد کردم، اما با عذرخواه یمحض ورودم به ساختمون، با شخص به

  برسونم که بازوم گرفته شد امهريو خودم رو به دفتر آر رميخواستم ازش فاصله بگ

  ؟یکجا دخترفرنگ -

  کرد؟یم کاريچ امهريو اون، تو دفتر کار آر کنمینگاهش م شوکه

فرستاده  یو مرتض شنیهم قفل م یرفتن راننده دندونام روسخت نگ یادآوري با

  بودش دنبالم.

  .کردمیکه فکرش رو م یشمس بود نه کس انيکه در واقع دنبالم بود، ک ینگهبان

گلوم پا  یبکشم و بغض داشت تو رونيهاش بپنجه نيکردم تا بازوم رو از ب تقال

  .ديکوبیم

  ولم کن. -

  ديصورتم خم شد و غر سمت

  ؟یکنیم یچه غلط نجايا -

  موهام سر دادم یرو رو نکميتر کردم و ع لب

  نداره. یبه تو ربط ان،يولم کن ک -
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  من، سمت در کشوندم یبه تقال تياهمیب

  .وفتي. با من درنیریرو مخم راه م یسهره دار -

  کردم و اما ولم نکرد یسرسخت

  ان؟يازم ک یخوایم یچ -

  کشوندم یحاج مرتض یکرد و مخالف راننده رونمياز ساختمون ب تيهمون عصبان با

  سهره. رسمی. بعدش حسابت رو مميشیشده دور مخراب نيفعالً از ا -

  .گمی... ولم کن مانيسرت ک زنيمردم بر زنمیداد م -

واسه خودت  هيختيچه سر و ر نيچالت کنم. ا جانيداد بزن تا هم یجرأت دار -

  ؟یجلب توجه دار یعقده ؟یساخت

  .ديهلم داد و در رو کوب نشيماش یبتونم باهاش مقابله کنم تند و فرز تو نکهياز ا قبل

  فرو کردم ميدستفيک یتو تيموهام برداشتم رو با عصبان یرو از رو نکميع

  ازت متنفرم. -

  شد و کمربندش رو بست نيماش سوار

  کمرت رو ببند. -

  کردم نگاهش

  ؟یداریازم که دست از سرم برنم یخوایم یببندم. بهم بگو چ خوامینم -

  خودش کمرش رو دوباره باز کرد و سمتم خم شد بندمیکمربند رو نم ديد یوقت
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  دست از سرت بردارم؟ یخوایچرا م -

  شد کيبهم نزد شتريلب تر کردم و اون ب اش،رهيت یتو چشما رهيخ

  چون ازت متنفرم. -

  دميهم شن یدندوناش رو رو شيسا یزد و اما صدا پوزخند

  .ستميمنم عاشق چشم و ابروت ن -

  و قفلش کرد ديرو کش کمربندم

  دارم. شنهاديپ هيبرات  یول -

  کردم نيياش بشم سرم رو باال و پااحمقانه شنهاديکنجکاو پ نکهيا بدون

 یشيسر راهم سبز م شنهاديو تو با پ نمت،يبب خوامیصدات رو بشنوم، نم خوامینم -

  بشه؟  یکه چ

بازوم رو تو دستش گرفت و فشار داد که از درد تو خودم جمع  تياخم و عصبان با

  شدم

  ...یدخترفرنگ یریرو اعصابم راه م یدار -

  ديبازوم، تنم رو هم سمت خودش کش دنيتو گلوم نشوند و اون با کش یبغض سخت درد

  .یکنیم زيصبرم رو لبر یدار -

  فشار دستش رو کم کرد دوختم که کالفه شيبغض نگاه به نگاه عصب با

  ؟یبه جونت. اوک وفتمين یخوایساکت شو و حرف نزن اگه م قهيچند دق -
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  کردم و اون دستم رو رها کرد نييرو باال و پا سرم

  که... نهيا شنهادميپ -

  دميکالمش پر نيبه ساکت موندنم، ب یمبن دشيبه تهد تياهمیب

ات مسخره شنهاداتيو پ نميشیم ،یکه باهام کرد يیبا تموم کارا یکنیچرا فکر م -

  .کنمیبهت اعتماد م یاصالً با کدوم منطق فکر کرد کنم؟یرو گوش م

  و صداش باال رفت دميکه از ترس به در چسب ديفرمون کوب یرو یرو عصب دستش

  گفتم چند لحظه خفه شو سهره... -

  رو تار کرد دميرو تو دهانم فرو بردم و اشک د هاملب

به جون خودت؟  یو منو بنداز یزيروانم رو به هم بر یخوایدختر؟ م هيهدف تو چ -

  از جونت؟ یشد ريس

 نيماش یهم فشردم و اون با کالفگ یهام رو روام، دندونکنترل ارتعاش چونه یبرا

  رو روشن کرد

  لعنت بهت دختر... لعنت بهت. -

  باهات؟! اميب يیجا خوامیمنو؟ نم یبریکجا م -

چپم رو که هنوز بخاطر فشرده  یبه سؤالم نداد و من با دست راستم، بازو یجواب

  نوازش کردم. کرد،یدرد م شيلعنت یهاشدن انگشت

  ست؟ين تيندارم. چرا حال شنهادتيپ دنيبه شن یامن عالقه انيک -
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  الل شو سهره... الل. -

  شل کردم یشد و من شالم رو کم شتريب بغضم

   نمت؟يبب خوامیکه نم یفهمی. چرا نمانيک یکنیم تمياذ یدار -

 ريرو باالتر برد و من با بغض نگاه به مس نيجوابم رو بده، سرعت ماش نکهيا یجابه

  دوختم.

  بفهممش. تونستمینم

  باشه؟ توجهیهام بهام و خواستهبه تموم حرف تونستیچطور م آخه

هتل پارک  نگيپارک یرو تو نيو ماش ميکدوم حرف نزد چيبه مقصد ه دنيرس تا

  کرد

  شو... ادهيپ -

و نگاهش رو  دميبشه بازوش رو چسب ادهيکه کمربندش رو باز کرد تا پ یوقت درست

  سمت چشمام کشوندم

  خواد؟یم یمخاطبت چ ستيچرا برات مهم ن -

  تو چشمام نجوا کرد رهيخ

  .خوامیم یمن چ ستيتو هم مهم ن یچون برا -

  بازوش پس زد  یرو از رو دستم

  شو سهره من اعصاب درست درمون ندارم. ادهيپ -
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  دمينال

  ... من از کجا بدونم؟انيک یخوایم یکه چ یگیآخه نم -

که  ديکوب شهيشد. با انگشت چند ضربه به ش ادهينگاه نامفهوم نداد و پ هيجز  یجواب

  شدم ادهيکالفه پ

  نجا؟يا ميچرا اومد -

  .خوامیچون من م -

  رو بهش رسوندم خودم

  بده. یجوابم رو درست و حساب انيک -

  ديهام کوبچشم ینهيتو قر ميصورتم خم شد و نگاهش رو مستق تو

دختر  یداغونت... کالً رو مخ یلهجه نيا ت،ينگاه لعنت نيرفتارت رو مخمه، ا -

  .یفرنگ

  کردم اخم

  ه؟يمخم؟ اصالً رو مخ بودن چطور یچون رو ؟یاش دوروبرمخاطر همه نيبه هم -

  ابرو بهم اشاره کرد با

مرد بهش نگاه بد بندازه،  هي ستيکه براش مهم ن پروایدختر ب هي یعنيرو مخ بودن  -

نگاه چند مرد  بندهیعجق وجق م ینطوريشالش رو ا یوقت ستيبراش مهم ن یعني

  .کنهیپوست گردنش رفت و آمد م یرو
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  ديهاش غردندون نيسمتم خم شد و با فک فشرده شده، از ب شتريب

 ستيو براش مهم ن کنهیم یتو دستشه رو استور یهر عکس یعنيرو مخ بودن  -

  .هياون عکس لخت

  گرد شده گفتم یبا چشما متعجب،

 ميبخاطر پوششم و طرز زندگ ینکنه فکر کرد ه؟يمشکل تو با پوشش من چ انيک -

  !رم؟يگیاجازه م یاگهيکس د اياز تو 

 ديکشیتو نگاهش شعله م شيکه مثل آت یخشم ترسناک تونستمیرو گرفت. م بازوم

  .نميرو بب

  خشمش. یداغ کردیبودن، داشت ذوبم م ختهينگاهش انگار مواد مذاب ر یتو

رو  یکيو تو  کوبمیم واريسهره؛ چند روزه دارم خودم رو به در و د امیعصب -

  مغزم رژه نرو.

  مگه؟ رمیمن کجا م ه؟يرژه چ -

لبخند نگاهش  دميفروکش کرد، من به وضوح دنگاهم کرد و بعد خشم نگاهش  یکم

  رو.

 نه،يهاش هم بشلب یرو خواستیکه م یمقابله با لبخند یرو رها کرد و برا بازوم

  مشتش رو مقابل لبهاش گذاشت

  تو... خنگ. یخنگ -

  .انيدرست صحبت کن ک -
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  گذاشت و هل داد که با اخم دستش رو پس زدم ميشونيپ یاش رو رواشاره انگشت

  .یتلخه دخترفرنگ قتيحق -

  نجا؟يا ميچرا اومد یبگ یخواینم -

  شلوارش فرستاد یهابيج یهاش رو توباال انداخت و دست شونه

  .یداشت کاريچ ليتو دفتر اون جوجه وک یبهم بگ ديقبلش تو با -

  ؟یفهمی. چرا نمدمیمن حساب کارام رو به تو نم -

  کرد نييسرش رو باال و پا تيجد با

  ندارم. ی. من باهاش مشکلیريگیم ادي -

  دميم غرشده ديکل یهادندون نيتنفر، از ب با

  ازت متنفرم. -

 یطراح ديجد یها. به نظرم اگه جملهیدختر فرنگ یجمله رو قبالً چند بار گفت نيا -

  خوب باشه. یکن

  .یشعوريب یليخ -

  رو گرفت و به جلو هلم داد بازوم

  نکن. یزبونبلبل وفتيراه ب -

  نفرت و خشم نگاهش کردم با

  و داد کنم و آبروت رو ببرم. غيج نجايهم تونمیاآلن م نيهم -
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  ابروهاش بود کورتر شد نيکه ب یاخم

 یخواست ی. بعد هر گورميسهره؛ فقط قراره با هم حرف بزن اريدرن یباز یکول -

  .رسونمتیخودم م

  زد یشخنديآسانسور ن یو اون بعد از فشردن شاس ميستاديآسانسور ا مقابل

  .ليالبته جز دفتر اون جوجه وک -

 تونمیمن واقعاً نم ان؟يک هياطرافم چ یهاو آدم ميتو مشکلت با من و طرز زندگ -

  بفهممت.

  ميشد یآسانسور باز شد و همراه هم وارد اتاقک فلز درب

  به خودت. ريسخت نگ اديز ؛یکه تو ندار خوادیمن عقل و تفکر م دنيفهم -

 رشينه تصو گهيکه د دميآسانسور چرخ یاشهيش واريبهش ندادم و سمت د یتياهم

  بردار نبودنه صداش رو بشنوم! اما اون دست نم،يرو بب

  هنوز دستته، مگه نه؟ سويگ یگوش -

  برنگشتم سمتش

  نه. -

  رو گرفت و من رو سمت خودش چرخوند بازوم

  نگاهم کن. زنمیباهات حرف م یوقت -

  از قبل نگاهش کردم ترکالفه
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من  شه؟یخراب م یاعصاب چطور یفهمیم ه؟يحوصله چ یدونیاصالً م انيک -

  ...ترکهيمغزم م یداره رگها کنمياآلن حس م

  پوزخند زد خونسرد

  خراب شدن اعصابت. یهنوز اولشه؛ مونده برا -

و  ستاديا یجوابش رو بدم آسانسور با تکون وحشتناک خواستمیکه م یوقت درست

  آسانسور کرد و لب زد یانهيآ یدستش رو بند بدنه انيک

  هللاُ اکبر... -

و  کردميلب گفت رو نجوا کردم و از ترس داشتم سکته م ريکه اون ز یاجمله

  تنم مختل شده بود یتموم اعضا یفهيوظ

  ... شده؟یچـ... چ -

  فشرد یشاس یرو چند بار رو انگشتش

  نترس. ستين یزيچ -

  ترسم دامن زد و خشک شده بودم به شتريب اشجمله

  .ميريمیهر دوتامون م کنهیسقوط م -

  اخم نگاهم کرد با

  سهره... نترس. ستين یزيچ -

  ديتا آسمون هم قد کش کهويگلوم  یو بغض تو دميآسانسور چسب یبه بدنه شتريب
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  بغلت کنم؟ یخوایم -

حلقم  یآسانسور چسبوندم و قلبم انگار داشت تو یانهيآ واريرو به د خودم شتريب

  ديکوبیم

  نه... . -

ابروهاش نشوند و خودخواهانه، بدون در نظر  نيب یاخم بزرگ مياتک کلمه یجمله

 یو سمت خودش کشوند. برامن اميگرفتن نخواستنم، دستم رو گرفت و تا به خودم ب

خودم و اون کردم و اون  نيمانع ب هيدستام رو  اش،نهيبرخورد نکردن صورتم با س

  چوندياما دستاش رو محکم دور تنم پ

  .یدختر فرنگ رهیمخالفت تو َکتَم نم -

تنگ دستاش دور تنم،  یاما حلقه رميکردم ازش فاصله بگ یهام سعکمک از آرنج با

  باهاش مقابله کنم. تونستمیمحکم بود که من نم یبه حد

  ولم کن. انيک -

بغلت  یخواستیموقع ازم متو اون یول م،يبود طيشرا نيهم تو ا دمتيدکه  یبار اول -

  کنم.

  تار شد یو نگاهم به آن ديگلوم قد کش یتو بغض

  .یهست یرحمیآدم خطرناک و ب نيتو همچ دونستمیموقع نممن اون ان،يولم کن ک -

  آورد و من با بغض سرم رو کج کردم ترکيرو نزد سرش

  ام؟یآدم خطرناک یدونیاز کجا م -
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  نگاهش کنم، لب زدم نکهيا بدون

  . حاال ولم کن.کنهیرو ثابت م نيا یکه با من کرد يیکارها -

  باهام ازدواج کن. -

  اش رو هضم کنه.جمله تونستیگرد شده نگاهش کردم و مغزم انگار نم یچشما با

  !ازدواج

  !اون

  !من

  ؟یچ -

  کرده بود. یمغزم رو خال رتيو انگار تعجب و ح دميپرس يیايتاليا به

رو  یچند زبون، فارس نياز ب نکهيخودم رو جمع کنم، چه برسه به ا تونستمینم یحت

  اون رو ترجمه کنم. یکرده و جمله دايپ

ً يدق هاشون از حرف یچينشسته بود و ه یچند تا آدم عرب نيکه ب یابچه هيمثل  قا

  بودم. شدینم شيحال

  و گنگ... جياندازه گ همون

  بزرگ... یپوچ هيهم  دياندازه خسته و شا همون

  باهام ازدواج کن. گمیم -

  متوجه بشم؟ یزبون فارس تونستمیگفته بود که من م یک اصالً 
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  حرف بزنم. تونستمیزبون خودم رو به زور م من

  .یگیم یچ شمیمتوجه نم -

  گفته بودم. ايتاليبه ا دوباره

  .کردمیم نيبشم و به عقلم هم تلق شيفار یمتوجه جمله خواستینم دلم

  .ايتاليا گردونمیبرت م -

  کردم تقال

  .یگیم یچ فهممیولم کن، من نم -

  تر کرد کيرو گرفت و سرش رو بهم نزد بازوهام

  .یبه نفهم یو زدخودت ،یفهمیهم خوب م یليخ -

خورد اما اونقدر شوکه بودم که تکون خوردن آسانسور و  یاگهيتکون د آسانسور

  سقوط کردنمون مهم نبود.

  .یتو مست انيک -

بگه در  یزيکه خواست چ یباعث شد پوزخند بزنه و اما درست وقت ميفارس یجمله

  آسانسور باز شد.

  دوختم و تقال کردم یاز اتاقک فلز رونيبه ب نگاه

  برم. خوامیولم کن م -
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. دمينگاهش کنم از آسانسور خارج شدم و دور خودم چرخ نکهيکرد و من بدون ا ولم

از  زيچ چيبود که ه ختهيرو مغزم اونقدر به هم دونستمینم م؟يچندم بود یتو طبقه

  .دميفهمیاطرافم نم

  سهره؟ یبر یخوایکجا م -

  سمتش برگشتم و ارتعاش صدام دست خودم نبود تيبغض و عصبان با

  . ازت متنفرم.یکه تو نباش يیهر جا -

سمتم برداشت که در عوض چند قدم به عقب  یآسانسور خارج شد و با اخم قدم از

  رفتم

  نشو... کيبهم نزد -

  به سرم سهره... زنهیم یکنیرفتار م نطوريا یوقت -

  فرستادم  نييدهانم رو همراه با بغض پا آب

  و صدات رو بشنوم سخته؟  نمتيبب خوامینم نکهيا دنيفهم -

  با دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند و تا به خودم بجنبم بازوم رو گرفت 

  تره.جا کردن کوه هم سختاز جابه -

  قدم بشمکه مجبور شدم باهاش هم ديرو همراه خودش کش بازوم

بشنوم.  یزيچ خوامینم گهيو د دميمنم شن ؟یهات رو نزدمگه حرف م؟يریکجا م -

  ولم کن.
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صدات رو  یکس یراه بنداز داديچقدر داد و بو هر چه ستين یطبقه کس نيتو ا -

  .شنوهینم

  بودم. دهيند چارهيب نقدريخودم رو ا وقتچيو ه ومدياشکم درم داشت

  اتاق رو باز کرد و هلم داد داخل و بعد خودش وارد شد. هي در

  .شمینم وونهيد ینطوريا یهام گوش کنبه حرف ینياگه مثل آدم بش -

  دمیدهانم رو با صدا قورت م آب

  .یکنیمثل معما صحبت م ی. دارانيک فهممیهات رو نمحرف -

  اش نشستشده یکارکنده یکار زيام پشت مبه جمله تياهمیب

  .یبهم اعتماد کن دياول از همه با -

  و چطور از من انتظار داشت بهش اعتماد کنم؟ دميدور خودم چرخ یکالفگ با

 ً   اون بود. شناختمیکه تو عمرم م یآدم نياعتمادتر رقابليغ مطمئنا

  ؟یکنیاعتماد م یبه تو اعتماد کنم؟ خودت باش -

  باال انداخت شونه

  .کنمینجاتم بده اعتماد م یگحبس خونه هياز  خوادیکه م یمن باشم به کس -

  زدم پوزخند

  .کنمیاعتماد نم اما من -

  زد شخندين ديجوشیکه تو نگاهش م یهمون خشم با
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  .یدختر فرنگ یمونیم جانيهم یکه اعتماد کن یپس تا وقت -

نگرفتن،  جهيو نت واريخودم به در و د دنيو کوب اديساعت داد و فر کياز حدود  بعد

  خونسردش چشم دوختم. یاتاق نشستم و به چهره یگوشه یکاناپه یرو

  ازت متنفرم. -

  پا انداخت ینگاه به چشمام دوخت و پا رو ،یهمون خونسرد با

  بگو. ديجد یجمله هيهزار بار،  یگفت ونيا -

  ازش گرفتم و بغض داشتم... نگاه

  . قصد شکسته شدن هم نداشت.شدیتر متر و مقاومکه هر لحظه بزرگ یبغض

  !م؟يحرف بزن یاگه آروم شد -

  هام گرفتم. حالم خراب بود.دست نيو بو سرمهم فشردم  یرو رو هاملب

 یاانیتست د یراد، با برگه یخانواده یکه وسط خونه یتر از وقتخراب ديشا

  بودم. ستادهيا شونيسردرگم و پر

  .آرومم، بگو...  -

  .موندیناقوس مرگ م هياما صداش مثل  دم،يدیرو نم اشچهره

  ديکشیم غيکه تو گوشم ج یناقوس

  نگاهم کن. -
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هاش نگاهش کنم و اون دست یباعث شد با کالفگ شيو دستور یادو کلمه یجمله

  رو ستون تنش کرد و پوزخند زد

  ؟یدوني. مميبا هم مشکل دار یمن و حاج مرتض -

  شدم رهياش به چشماش خجمله یتر کردم و منتظر ادامه لب

  ه؟ياوک نجاي... تا اشهیمربوط م شيها پکه به سال یخصومت شخص هي -

  کنمیم نييمثبت باال و پا یو سرم رو به نشانه دمیم هيتک واريام رو به داخم شونه با

رو، رو کردم. به فکر  شيآزما یضربه زدن به اون، اون برگه یاون شب فقط برا -

  فکر نکردم. یخوزدیم یاتو و ضربه

  زدم پوزخند

 اههيبپرم؟ تو قلبت س یازه ندادو اج یاون داد ليو تحوبعدش چرا من ؟یقبلش چ -

  .ی. تو مشکل دارانيک

  گرفتم و دو قدم سمتش برداشتم وارياز د هيتک

و  یها هم مشکل نداره با من درافتاداونقدر دميبغل که بعداً فهم هيخاطر تو فقط به -

  نداره. گهيکس د اي یبه مرتض یربط چيه

  ستاديتخت بلند شد و ا یرو از

  داشته باشم. یباهات دشمن خوامیتموم شد، نم گهيد گمیم -

  رو کج کردم و ابرو باال انداختم سرم
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  م؟يصلح کن نجايا مياومد -

  بود متریفقط چند سانت نمونيب یو فاصله ستاديروبروم ا درست

  .ميمهم حرف بزن زيچ هيبعد از صلح درمورد  نجايا مياومد -

  دندونام گرفتم نيب تيرو از شدت عصبان لبم

  .انيک یخودخواه یليخ -

 یتا عقب بره و حت دميکوب اشنهيس یبه قفسه یانزد و من با کف دستم، ضربه یحرف

  تکون هم نخورد....

  بود، متنفر بودم. رميبانگيکه گر یکه اون داشت و از ضعف یقدرت از

   ؟یفهمیم خوامیصدات رو بشنوم، نم خوامیببخشمت، نم خوامیمن نم -

  اش گرفت و تو صورتم خم شدپنجه نيبازوم رو محکم ب یسرخ شود وقت اشچهره

  ته؟يحال ،یجز من ندار یاچون چاره یبهم اعتماد کن یمجبور -

   ه؟يتو دردت چ -

  ندادم یتيشد اما اهم شتريبازوم ب یدستش رو فشار

  .یعاشقم شد گفتمیاگه از تنفرت نسبت به خودم خبر نداشتم م -

  چمام چپ و راست شد نيچشماش چند دور ب یهاشل شد و مردمک دستش

  ؟یو دختر فرنگخودت یفرض کرد یهه! چ -

  شلوارش فرستاد. بيو تو ج ديرو کامل عقب کش دستش
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  که چون بهت گفتم باهام ازدواج کن عاشق چشم و ابروتم؟ -

آسانسور  یاست که در موردش توپا افتاده شيو پ یموضوع الک هيمگه ازدواج  -

  ؟یحرف بزن

  زد پوزخند

  پ رميتاش بگتک خوادینکنه دلت م -

  مقابلت زانو بزنم و درخواست ازدواج کنم؟  و

که راه درست  يیها و بغضهاموهام برداشتم و از همون لباس یشالم رو از رو کالفه

  کالفه بودم. کردن،یشدن نفس رو م دهيکش

  ه فکر کنم؟سن کم به ازدواج مسخر نيتو ا ديچرا با -

  سرش رو خم کرد یپرآشو یو نگاه یظاهر یهمون خونسرد با

  ؟یازدواج با من باشه چ نجاياز ا تياگه راه خالص -

  برداشتم یعقب قدم به

 نيتر.. بودن کنار تو وحشتناک به دادم نرسه. یو کس رميبم يیحاظرم تو تنها -

  عمرم بود... یهالحظه

****  

که بعد از رفتن مامان  یاتفاق نيبدتر کردمیاحمِق ساده بودم که فکر م هي یتيروا به

 تمياذ یقرار نبود کس گهيبود و د اليو یشدن تو ريهمون تحق اديممکن بود سرم ب

  کنه.
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 یبرا ران؟يتموم دار و ندارم رو تو رم فروخته و اومده بودم ا یچ ديمن به ام اصالً 

  رو آوار کنم رو سر خودم؟ یو مرتض انيمثل ک یکي ايخودم دردسر درست کنم 

 ً  زدم،یسرم اومده بود رو حدس م نجايکه ا يیهااتفاق نيدرصد از ا کياگه  قطعا

  .ذاشتمیکشور نم نيپا تو ا وقتچيه

سگ  یپوزه یسگ آرمان تو خودم مچاله شدم و با انگشتام، رو کيکوچ یلونه یتو

رو ازش دور کنم، نوازش  یبيحس غررو که به زور و تالش چند روزه تونسته بودم 

  کردم.

  ؟یدونستیم افتم،یاون م اديتو  دنيتنگ شده. با د یلوس یِ پاپ یدلم برا یليخ -

   دميدمش رو تکون داد که خند دهيهمون حالت خواب تو

  م؟يبا هم دوست بش یخوایم -

  تو چشمام دوخت ميرو مستق اهشيقشنگ و س یرو کج کرد و چشما سرش

و  یلعنت خيم نيبه ا بندتتیاش مهمه نياون آرم ،يیتنها نجايکه تو هم ا دونمیم -

  . مگه نه؟کنهیهم نم یباهات باز ی. حترهیم

  .دميهاش کشگوش یو انگشتام رو رو ديکش یقيعم نفس

 یليدلم خ یول ميکن یباز رونيب مياآلن بازت کنم و بر نيهم خوادیدلم م یليخ -

  .یگرفته پاپ

  اش زدمبه پوزه یااز خودش درآورد که با خنده آروم ضربه يیصدا
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پاس  یکنم؟ حت کاري... به نظرت من چیجِ ی. اِ گمیباشه بابا... اسم خودت رو م -

  ندارم که برم.

  از خودش درآورد يیصدا دوباره

  من برم؟ یدوست ندار -

  دميچيسرش برداشتم و دور زانوهام پ یرو تکون داد و من دستم رو از رو دمش

  .یجِ یاِ  ستيحالم اصال خوب ن نجايمن ا یبرم ول یدوست ندار -

  کرد دنيگلوم شروع به قد کش یو بغض تو دميکش یقيعم نفس

به من تا هر وقت که  دهيحق طالق رو م گهياعتماد کنم؟ م انيبه ک ديبه نظرت با -

  ه؟يچ یدونی. حق طالق مرميخواستم بتونم طالق بگ

  دادم. هيام رو به زانوهام تکرو جمع کردم و چونه هاملب

انگار نوشته  یمتوجه نشدم ول اديتو گوگل سرچ کردم و بازم ز دونستم،یمنم نم -

  .رهيطالق بگ تونهیبود اگه حق طالق با زن باشه م

و  ديلرز شدیتر مداشت تو گلوم بزرگ شتريکه هر لحظه ب یبخاطر بغض هاملب

  دميکش ینفس مقطع

 خوامینم نمش،يبب خوامی. نمترسمیصلح کنه و من ازش متنفرم و م خوادیم گهیم -

که سرباز پدرشون  يیهاآدم ني. از اآدیخونه بدم م نياز ا یصداش رو بشنوم ول

  .انهيک یبرگشتم تو دستا طي. و بلايتاليبرم، برگردم ا خوادی. دلم مآدیهستن بدم م

  چرخوند و من با بغض لبخند زدم...لونه  کيکوچ یرو تو فضا نگاهش
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  م؟يکن یباز رونيب ميبر یخوایم ؟یخسته شد -

دوخت و دهانش  رونيلونه که من به زور داخل اومده بودم نگاه به ب کيدر کوچ از

  رو باز کرد

  اونم با حرفام خسته کرده بودم. انگار

به حالت چهار دست و پا از لونه  نيزم یو با گذاشتن دستام رو دميکش یقيعم نفس

  رفتم. رونيب

  ؟یکنیم کاريچ نجايتو ا -

غذا  کيظرف کوچ هيبا  وانيک دني. ددميخوردم و نگاهم رو باال کش یسخت تکون

  کرد. شتريبغضم رو ب یجِ یاِ  یبرا

  !وان؟يک -

  گذاشت نيزم یشد و ظرف رو رو خم

  ؟یکنیم کاريچ یجِ یاِ  یتو لونه ؟یباش ايتاليا ديتو مگه اآلن نبا -

  آغوشش انداختم.  یتو فيکث یهاخودم رو با همون لباس ارياختیرو تر کردم و ب لبم

  .وانيدلم برات تنگ شده بود ک -

  ديچيمحکم دور تنم پ هاشدست

  ؟یکرد و نذاشت بر داتيآقاجون پ -

  برم و در مورد علت نرفتم حرف بزنم. رونياز آغوشش ب خواستینم دلم
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 نيکه تو ا يیهاتموم لحظه یبيآغوشش بمونم تا غر یها توساعت خواستیم دلم

  بره. ادميدرندشت تجربه کرده بودم از  یاليو

بکشه و درست  رونيجهنم ب نيمن رو از قعر ا تونستیبود که م یتنها کس وانيک

  سر وقت اومده بود.

که  یبغض یهم فشردم تا با داغ یهام رو رواکراه ازش فاصله گرفتم و لب با

  کنه بجنگم. هيحرارتش رو از چشمام تخل خواستیم

  رو.  وونيح بندهیاش مآرمان همه ني. ازدمیحرف م یجِ یمنم داشتم با اِ  -

  زد یتلخ لبخند

  .نجاياومدم ا نيآره منم واسه هم -

  فرو کردم نميشلوار ج یپشت بيرو تو ج هامدست

  ؟یبرگشت یک -

  .شهیم یدوساعت یکي -

  بودم؟ یجِ یاِ  شيساعت بود پ کياز  شتريمن ب یعنيتر شد و تلخ لبخندم

  رو باز کردم وونيح یشدم و قالده خم

  ؟یايم م،يکن یباز ميبر ميخواستیغذا دادم. م یجیمن به ا ،یخوش اومد -

  تکون داد یلبخند سر با

  .ميزنیچند روز هم حرف م نيآره، چرا که نه. با هم در مورد ا -
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دور تو  هيمثل موشک از کنارم گذشت و بعد از  یجیمحض باز شدن قالده ا به

 نيح گشت،یکه دور شمع م یااومد. مثل پروانه شمونياش دوباره پلونه یمحوطه

  به اجبار ازم دور شد وانيو ک ديتکون دادن دمش دورم چرخ

  !آدیخوشش م یليانگار ازت خ -

  خنده خم شدم و نوازشش کردم با

  . مگه نه پسرم؟ميبا هم دوست شد -

  دميچرخ وانيکرد و من با خنده سمت ک یپارس

  ؟یحاظر م،يکن یباهات باز ميخوایم -

  لونه برداشتم یتوپ رو از باال یکرد و من شاک یپارس دوباره

رو  وونيح نيجا حبس بشه که ا هيها ساعت تونهینامرده. خودش م یليخ نيآرم -

  خ؟يم نيبه ا بندهیساعته م وچهارستيب

  کنمیو بعد محکم پرتش م دمیم یجیزرد رنگ رو نشون ا توپ

  پسرم. یکنیم کاريچ نميبدو بب -

شلوار  یپشت یهابيکه به دنبال توپ ازمون دور شد دوباره دستام رو تو ج یجیا

  فرو کردم نميج

هم  طيبرام بل یبرم، حت فرستهیو ممنبفهمه  یزيچ یمرتض نکهيگفت بدون ا انيک -

 نميشد و چرا دوباره به زور سوار ماش یچ دونمیگرفت و تا فرودگاه هم برد، اما نم
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داد و خودش هم رفت. من  یمرتض ليو تحو. بعد منیميقد یخونه هيکرد و برد 

  اون... یبهش اعتماد کردم ول

هاش دندون نيزانو نشستم و توپ رو از ب یکنارم ساکت شدم و رو یجیا دنيرس با

  .دميکش رونيب

  رو نوازش کردم اشپوزه

  پسر... نيآفر -

و توپ رو پرت  ستادميکرد که با خنده دوباره ا یکوتاه یهاو پارس ديپر نييو پا باال

  کرد

 چوقتيکرده سهره؛ اون از آقاجون متنفره و ه یکار نيهمچ انيک شهیباورم نم -

  .کنهینم یکار نيهمچ

  ابروهام نشست  نيب یاخم

  اما کرد. -

  گشتم یجیازش گرفتم و با نگاه دنبال ا نگاه

 تونمیاون م یلهيوسفقط به گهیلطفاً قبولش کن. حاال هم م وان،يک هيعوض هي انيک -

  راحت بشم. و تنها راهش ازدواج با اونه. یخونه و مرتض نياز شر ا

سمت خودش  یبازوم رو گرفت و طور وانيکنم ک دايرو پ یجیا نکهيقبل از ا اما

  گذاشتم اشنهيس یحفظ کردن تعادلم دستام رو رو یکه برا ديکش

  ؟یچ -
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  دمياخم توپ با

  ؟یکنیم کاريچ -

  رو رها کرد بازوم

  .ديببخش -

فاصله گرفتم و  وانيکنار پاهام از ک یجیموهاش برد و من با حس ا نيرو ب دستش

  زنوهام نشستم یرو

  .ايتاليا فرستهیو ماگه باهاش ازدواج کنم من گهیبهم م انيگفتم ک -

رو مجبور کردم  یجی.توپ رو تو دستم باال گرفتم و استادميو من ا ديخند متمسخر

  بپره نييباال و پا

و خودخواه باشه  یعصب کمي دي. شاشناسمشیمن م خواد،ینم یزيچ نيهمچ انيک -

. کنهینم یکار نياون همچ یرحم نکنه، ول کسچيه ضربه زدن به آقاجون به یو برا

  .یاشتباه متوجه شد ديتو شا

 یکه از بچگ یکس وانيپارس سگ گم شد و مصلماً ک یصدا نيصدادارم ب پوزخند

  .شناختمیباور داشت که فقط چند هفته بود م یاز من شتريباهاش بود رو ب

  خودخواهت. یخواهرزاده نيبهم حق طالق هم بده ا خوادیم یحت -

  رو به چپ و راست تکون داد سرش
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 یآدم پنهون اني. کستي. به جان خودت که نستين انيک یحرفا نايمن مطمئنم ا -

که  دونهیو خوب م ستيپا زدن به مادرش نآدم پشت انيک ست،يازدواج کردن ن

  .شهیوصلت م نيشهرزاد مخالف صددرصد ا

  از بهت و پوزخند سرش رو تکون داد پر

  .ستياهل حق طالق دادن به زن اصال ن انيک -

شدم؛ باورم که نداشت، اگه تا خود صبح  یجیبا ا یازش گرفتم و مشغول باز نگاه

  .کردیباز هم باورم نم آوردم،یباور کردنش م یبرا ليهزار دل

  .ديهم دنبالم کن یجیتو و ا دوم،ی. من مميکن یباز ايباشه، ب -

  زد یشخنديباال انداخت و ن ابرو

  ؟یاز دستم فرار کن یتونیم یفکر کرد -

  زدم پوزخند

 ديبا ینفس نفس بزن یکردم از خستگ ی. اگه شکستت دادم و کارميکنیامتحان م -

  .نميتهران رو بب یدنيد یجاها یخوایگردش. دلم م یو ببرمن

رو با  یجیتکون داد که سر ا یقبول شرطبند یلبخند سرش رو به نشونه با

  نوازش کردم هامانگشت

  ؟یبهم برسه اوک وانيک یو اجازه ند يیدنبالم بدو ديبا ،یجیخب ا -

  ديبلند خند وانيک

  . شناختیو مقبل از تو من یليخ یجیبگم که ا ديبا یول ؛یزرنگ یليا؟! خ -
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  دميباال کش یرو کم نميگذاشتم شلوار ج یشگيهم یپوزخند توپ رو همون جا با

  !شهیم یاگه من ببرم چ ینگفت -

  شدم دنيدو یفکر کردم و آماده یکم

  .یدیسفارش م یدوست داشت یشب شام با من، هر چ هي -

  محض قبول کردنش پا به فرار گذاشتم و اون هم با خنده دنبالم افتاد. به

از دست  ختناميو گر دناميباال پر نيح ادهاميو فر غيبلند من و ج یهاخنده یصدا

  رو شکست بدم. وانيباغ کشوند و باالخره تونستم ک نوريها رو هم ابچه یهيبق وانيک

  دميچمن ها خواب یو من رو ميافتاد نيزم ینفس زنان، هر دو رو نفس

  .یو بگردونروز کامل من هي ديخان، با وانيکارت دراومد ک -

  ديهم کنارم دراز کش وانيک

  ؟یبدو عيسر نقدريا یتونیچطور م يیخدا یبانو، ول ليبا کمال م -

  پاهاش نشست. یکنار سرم رو یجیو ا دميخند اومدنیم رونيکه مقطع ب يیهانفس با

  .کنمیدو کار م -

  شما دوتا؟ نيکنیم کاريچ نيدار -

  و سردا برگشتم. نيام بردارم، سمت آرمچهره یاز رو خواستیکه دلم نم یاخنده با

  .ميکردیم یباز یجیبا ا ميداشت -
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پاش نشست و آرنج دستش رو به  یهااز پاشنه یکي یمن و استخر، رو نيب سردار

  داد. هيتک اشگهيد یپا یزانو

  دار بود.نشستنش خنده حالت

  ؟یش یاوک نجايا یبا فضا یحالت خوبه دخترعمو؟ باالخره تونست -

  گاه تنم کردم هيو دستام رو از پشت تک دميرو باال کش امباالتنه

و  ستیبانش مرتضکه زندان یزندان؛ زندون نيداره ا یتازگنه، هنوز برام  -

  .هيو تو و بقمن هاشیزندان

ضربه  د،يزانوش کوب یبا پاش، آروم رو وانيبگه که ک یزيکرد و خواست چ اخم

بخاطر طرز نشستن سردار اون رو به عقب پرت  یاونقدرها هم با قدرت نبود، ول

و گالره رو درآورد و  نياون و آرم یدهبلند خن یاستخر صدا یکرد و افتادنش تو

  .دميکش یغيج جانيمن با ه

اش قهقهه افتادن بامزه یکه بلند برا وانيک یآب کشوند و برا یخودش رو رو سردار

  .ديخط و نشون کش زد،یم

  .دادمیم یوگرنه فحش ناموس نجانيدعا کن دخترعموهام ا شعور،يب -

  باال دادم. یرو کم نميشلوار ج یاستخر کشوندم و پاچه یهم خودم رو لبه من

  ؟یچ یعني یفحش ناموس -

  گفت ديکشیآب سمتم م یطور که خودش رو روهمون سردار

  بد بد. یهافحش یعني -
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 نيو رو به آرم دياستخر باال کش یاش، کنار من، خودش رو، رو لبهاز گفتن جمله بعد

  گفت

 دونهیداره و نم یداغون یداشته باشه که لهجه یخارج یچه خفنه آدم دخترعمو -

  .هيچ یفحش ناموس

  خواستیآب بردم و دلم شنا کردن م یرو تا زانو تو پاهام

  از خودت بگو... کمي. سهره يیآره خدا -

  تنم کردم گاههيهام رو از پشت تکبه گالره انداختم و دوباره دست یکوتاه نگاه

  .نفلوئنسرميمن ا -

  زد یگرد شده کنارم نشست و سردار سوت یهابا چشم گالره

  .یکنیم کاري... صبر کن حدس بزنم چیزنیآشنا م گمیم -

که با اخم نگاهم  وانيبه خودش گرفت که باعث شد بخندم و سمت ک یمتفکر حالت

  بچرخم. کردیم

  مگه نه؟  ،یاومد، مدل ادميآها  -

 یهابه من فرصت جواب دادن بده، با همون لباس نکهيمکث کرد، اما قبل از ا یکم

  ستاديا سشيخ

گرله،  ني. اس آندرالآدیم ادميهم، صبر کن اآلن  جتياسم پ ،یبه جان خودم خودش -

  مگه نه؟

  ادامه داد وانيبار رو به ک نيا
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 یليخ یول شناسنشیگرل م. درسته همه به اسم اسنستاسيشاخ ا هيدختره  نيدادا ا -

  فالوور داره. آخ المصب چرا دقت نکرده بودم؟! ليسه م کيمعروفه. نزد

  سهره درسته؟ -

  مقابل نگاهش گرفت پديآ هيرو بدم، گالره  وانيمن جواب ک نکهياز ا قبل

معروف  یدختر عمو یاست. وا سهره جيپ نيا نيسردار، عمو، بب گهیراست م -

  !م؟يو خبر نداشت ميداشت

  اش چرخوندصفحه یتو یتش گرفت و با همون اخم نگاهرو از دس پديآ وانيک

  . ستميمعروف ن ديگیمن اونقدر که شما م -

  بلند شد نيزم یبا اخم از رو وانيک

  .ميبا هم حرف بزن ديو سهره باباشه من یجیحواست به ا نيآرم -

  ديگفت و سردار پرس یاباشه نيآرم

  .ميهمه با هم گپ بزن ميخواستیم ؟یچرا؟ واسه چ -

  کمرم گذاشت و جواب سردار رو کوتاه داد یدستش رو رو وانيک

  .ميزنیگپم م -

به عقب  ینگاه ميها دور شداز بچه یکاف یبه اندازه یقدم برداشتم و وقت همراهش

  انداختم.

  شده؟ یزيچ -
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  سهره؟ یبهم نگفت یزيچ نيچرا در مورد ا -

  نگاهش کردم متعجب

  ؟یدر مورد چ -

  کرد نييرو باال و پا سرش

  ؟ینفلوئنسريکه ا نيهم -

  رو باال دادم امچونه

  بگم! ديبا دونستمینم -

بودم رو باز کرد و با سر اشاره کرد داخل  ومدهيوقت ن چيکه ه یاخونه یورود در

  بشم.

 نيزايکه مدرن د یاتعجب وارد خونه شدم و نگاهم رو در اطراف چرخوندم. خونه با

  شده بود.

  کجاست؟ نجايا -

  خبر دارن؟ انيک ايسهره آقاجون  -

  نگاه از اطراف گرفتم. جيگ

  ؟یاز چ -

  داشت.و مقابل خودش نگهبازوهام رو گرفت و من یکالفگ با

  بفهمه سهره. یزيچ نستاگرمتيا یاز صفحه ديآقاجون نبا -
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  بکشم که اجازه نداد. رونيانگشتاش ب نيتعجب خواستم بازوهام رو از ب با

  نگن. یبه کس یزيکه فعالً چ کنمیها صحبت مبفهمه، من با بچه ديهم نبا انيک -

من تو  یابروهام نشست. اونقدر به خودم مطمئن بودم که بدونم صفحه نيب یاخم

ً ي. چون تقرستين یقانون ريغ نستاگراميا   بودم. دهيپوش با

  چرا؟  -

رو  یکالفگ شدی. کالفه بود و مدياش کشمردونه شيربه ته یرو تر کرد و دست لبش

  .دياش فهماز طرز نگاه و چهره

  .رهيچون ممکنه بهت سخت بگ -

  .تونستمینم یرو درک کنم ول وانيک تونستمینم دم،يهمون اخم عقب کش با

که به لطف شما چند  کنمیکسب درآمد م جي. من از اون پوانيک فهممیمن نم -

و  شمیباتالق خفه م نيعقب افتادم و دارم تو ا مياست عقب افتاده. من از زندگهفته

 انياصالً همه بدونن. ک خوامیم ن؟يينستايا یچند تا عکس و صفحه هيشما به فکر 

از  کردمیشنا م ويداشتم با ما یوقت اليو نيهمتو استخر  شيچند روز پ دونه،یهم م

کردم و  شياستور یکردم، فقط بخاطر لجم از مرتض یخودم عکس گرفتم و استور

  .ترسمیاز اون و آقاجون تو نم گهيمن د یعني ؟یفهمیاون عکس رو، م ديد انيک

  خونه رو باز کردم یدادم و در ورود هلش

  .ايلطفاً دنبالم ن -

  رفتنم از خونه شد رونيرو گرفت و مانع ب دستم
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  سهره.  ميهنوز با هم حرف نزد -

  چشماش زل زدم و شمرده شمرده گفتم. ینهيتو قر ميمستق

  حرف بزنم. خوامی. نموانيک خوامینم -

قراره حق طالق هم  یازدواج داده، حت شنهاديبهت پ انيک یگیسهره؟ م یچ یعني -

به  یزيچ دهيد نکهيبا ا انيو ک یکرد یرو استور ويعکست با ما یگیبده بهت، م

 یزنیکه تو در موردش حرف م یآدم نيبا ا شناسمیکه من م یانيآقاجون نگفته. ک

  تا آسمون فرق داره. نيزم

  دميکش رونيانگشتاش ب نيرو از ب دستم

  .یکه تو ذهنته رو باور کن یانيک یتونی. تو میمن مجبورت نکردم باور کن -

  رو باز کردمخونه  در

باطالق  نياز ا یفکر کردم قراره کمک کن دنتياشتباه از من بود که به محض د -

  .یانيک یباز شبمهي. تو عروسک خاميب رونيب

حاج  یاليها فکر کنم، سمت وبچه اي یجیبه ا نکهيزدم و بدون ا رونيخونه ب از

 دهيکش هيشب شتريبه قدم نداشتند و ب یشباهت چيکه ه يیهاقدم برداشتم. قدم یمرتض

  بودند. نيزم یشدن پاها رو

گرفتم.  شيرو پ یراه اتاق مرتض ميمحض ورودم به خونه، لبم رو تر کردم و مستق به

  ازش بترسم. خواستمینم گهيد
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چهارزانو نشسته بود و  ن،يزم یدر بزنم در اتاقش رو باز کردم و رو نکهيا بدون

لب ذکر  ريو ز فرستادیدونه به سمت راست مبهنهمقصودش رو دوشاه حيداشت تسب

  .گفتیم

. شنینم یکنن، تا آخر هم عبادت کنن، بهت یبد یها اگه به کسآدم گفتیمامانم م -

  گناهه. گهيکردن به کس د یها نوشته که بدتو کتاب مسلمون گفتیم

  شدم. کيبهش نزد یاگهيگفت و من با پوزخند قدم د» الحمداال« یبلندتر یصدا با

  .ستين ادميکه اآلن  گفتیم یاصطالح هيکار  نيبه ا -

  دمیم هيهام رو به تشکش تکو دست نميشیم شيتخت بزرگ و سلطنت یلبه

. رهيگیکه از حقم بگذرم و بگم خدا حقم رو ازش م ستمين یاومدم بهت بگم من آدم -

  .ینه دادن ه،يمن اعتقاد دارم حق گرفتن

کنار ُمهر، نگاهش رو سمتم  حيذکرش تموم شد و بعد از گذاشتن تسب باالخره

  برگردوند.

  دخترجون؟ هيدردت چ -

  باال انداختم و نگاهم رو از نگاه پر اخمش گرفتم شونه

  که تو رو رسوا کنم. نهيهدفم ا یول دونم،ینم هيدردم چ -

  هام گرفتم.دندون نيرو ب نميريکورتر شد و من لب ز اخمش

نفر  ونيليرو برا سه م لختممهينبا تو عکس  یلجباز یبرا شيمثالً چند روز پ -

  کردم. یاستور
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  جمع شد و دستش مشت. پوزخند زدم و ادامه دادم اشچهره

 ،یحاج مرتض زنميخطرناک هم م یدست به کارا جانيخالص شدن از ا یمن برا -

 يیشما رسوا یام رو که براروزمره یکارها نيتریبخوام معمول نکهيچه برسه به ا

  انجام بدم. شه،یمحسوب م

  تخت بلند شدم و سمت پنجره قدم برداشتم یرو از

بهت بگم که من ازت  دي. اما باکيبزرگ و کوچ ترسن،یاز شما م اليو نيهمه تو ا -

  .یحاج مرتض ترسمینم

 جانيتو هم ؛یسخت در اشتباه یکه بذارم بر نهيکارها به خاطر ا نيا یاگه همه -

  .یمونیم رانيتو ا

رو داشتم  شييتوانا یحت گشتمیمشت شد و اما سمتش برنگشتم. انگار اگه برم دستم

  بشم. قهيبه  قهيکه باهاش 

و. من شناسنیخونه م نيا ی. اآلن فقط اعضاشهیموندن من اصالً برات خوب نم -

و با هر کار  شهیم شتريب ینامشروع حاج مرتض یاگه بمونم شناخت مردم از نوه

  .یشیو آدم م عالم یمن تو رسوا

  !یحرف بزن یتونیرو خوب م یفارس -

 وفتهيممکن بود ب نيکه بعد از ا یخشم سمتش برگشتم و من داشتم در مورد اتفاق با

 یکه من چقدر تو حرف زدن به زبون فارس کردیفکر م نيو اون به ا زدمیحرف م

  مهارت دارم.
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  همه خونسرد بودنش رو. نيباور کنم ا تونستمینم

  .دميکه تو عمرم د یهست یمرد نيترخودخواهتو  -

  جوابم رو داد. نيشد و در همون ح نيزم یاش از روجمع کردن سجاده مشغول

. اما ستميکنم و بخوام ثابت کنم که خودخواه ن یدرازبه افکارت دست خوامینم -

  .ميحرف بزن ديبا خوامیم نيبش

کاناپه نشست. بخاطر  یاتاقش بود گذاشت و رو یکه گوشه یاطاقچه یرو رو سجاده

  شدم. یعصب شتريو من ب ديطول کش یقيکارش دقا نيکه داشت ا یآرامش

پدِر مادرت آدم  گهیم ديبدونم، سع خوامیاش مدر مورد مادرت و خانواده -

  ا؟يتاليبود، اون شما رو فرستاد ا هيتو ترک یسرشناس

مرد  هي بارنياول یرو که برا «piç« یکلمهنتونسته بودم  وقتچيزدم و ه پوزخند

  ببرم.  اديکلفت بارم کرده بود از  یهاليبا سب یکليه

کم  ده،یم یچه معن یسه حرف یموقع بچه بودم، اما کنجکاو شدم بفهم اون کلمه اون

داشته  ینبود که باهاش سر و کار یااون کلمه، کلمه یرو بلد بودم ول یترک شيو ب

  .کنجکاو بشم ش،یمعن دنيفهم یکنجکاوم کرد برا نيباشم و هم

زده بود و به  یبد یليخ یهااش رونده بود و حرفکه مادرم رو از در خونه یمرد

  باشه. یپدر واقع هي تونستینگاه هم نکرده بود نم یمن حت

  مادِر من پدر نداشت. -

  تختش نشستم. یباال انداخت و من با پوزخند لبه ابرو
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  .کردیم تيپسر تو، از دخترش حما یهایداشت بعد از گندکارکه اگه  -

  رو تکون داد سرش

که راحت  ی. دختردمیمورد بهش حق م نينکرد، خب در ا تيپس ازتون حما -

  نشه. تيحقشه که حما کنه،یم بهيپسر غر هي ميخودش رو تسل

  تخت بلند شدم یخشم از رو با

منم حرمت  شنیت خم و راست مهمه برا نجايفکر نکن چون ا وجهچيبه ه -

 یزنیخودته م یخانواده قيکه ال يیهابه مادرم حرف یدار یو وقت دارمیمنگه

  .زنمینم یو حرف مونمیساکت م

 مونينگاهش کردم. پش یابروهاش نشست و من اما با همون گستاخ نيب یضيغل اخم

هم کرده بودم، به نظرم حقش بود و اون  یحرمتینبودم از زدن حرفم. اگه ب

من گذشته بود،  یکردن خودش برا یکه از خودش و حق زندگ یبه کس تونستینم

  کنه.  نيتوه

سگ، زود معذرت  یزبونت رو گوش تا گوش ببرم و نندازم جلو یخوایاگه نم -

  .رونيکن و از اتاقم گمشو ب یخواه

  تختش بلند شدم یپوزخند از رو با

خودت رو دادم  یاحترامیمن فقط جواب ب ،يیکنه شما یخواهمعذرت ديبا که یکس -

  نکردم. یاشتباه چيو به نظرم ه
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خوردم و تا خواستم به  یشدن بازوم تکون سخت دهيدر قدم برداشتم، اما با کش سمت

طرف  کيام نشست که حس کردم گونه یمحکم رو یکف دستش طور اميخودم ب

  خوردم یبه عقب سکندر یصورتم سر شد و قدم

احترام و  ديکنم با تيباشه تا مجبور نباشم در دفعه حال ادتيضرب دست رو  نيا -

  .یدارحرمت نگه

که داشتم  یبه عقب رفت و من با بغض یکه قدم دميکوب اشنهيرو محکم تو س هامدست

  دميکنم غر یرياز شکستنش جلوگ کندمیجون م

  ازت متنفرم. -

که  يیبه دلربا تياهمیاز اتاق خارج شدم و ب ميادو کلمه یاز گفتن جمله بعد

رفتم. خودم  نييها پااز پله کردیبود و با تعجب نگاهم م ستادهيدر اتاق ا یروروبه

  رو به اتاقم رسوندم و به محض بستن در اتاق بغضم شکست.

م جا پشت در سر خوردم و نشستم. زانوهام رو با دست بغل کردم و از تموهمون 

  خونه متنفر بودم. نيا یهاآدم

و پرواز  شدمیاآلن کبوتر م نيهم شدیزدم. چه م یارو خم کردم و هق خفه سرم

  به گذرنامه داشت، نه شناسنامه. یازيخروج از کشور نه ن یکه برا یاپرنده کردم؟یم

و  شدیهم تلنبار م یغم رو شتريشدن دلم، ب یخال یجا به کردم،یم هيگر یچ هر

از  سو،يگ یو بعد از برداشتن گوش دمياز اون کوه غم، لباس پوش یخالص یمن برا

  اتاق خارج شدم.

  .شدمیخارج م اليو نياز ا دياآلن با نيهم
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که ازم کجا  وانيک یهابه سؤال تياهمیباغ بودن و من ب یها هنوز توو بچه وانيک 

  .دميکش یو لرزون قيخارج شدم و نفس عم الياز در و د،يپرسیرفتنم رو م

  قلبم مچاله بشه. شدیو باعث م سوختیچپم همچنان داشت م یگونه

اقدس  یزنگ خونه یقبلم بودم و انگشتم رو یخونه یبه خودم اومدم که جلو یوقت

  خانم، فشرده شده بود.

 دميبه در واحدشون رس یو وقت دميپله باال کشراه یهاام رو به زور از پلهخسته تن

  .ديام چکگونه یرو یک بزرگقطره اش

بغلش  یو درد تو یچارگيخودم رو با ب یوقت کردیداشت با تعجب نگاهم م اقدس

  گلوم مثل نارنجک منفجر شد. نيپرت کردم و بغضم ب

  شده ُسهره؟ یچ -

دلم پر  یوقت چسبوندیکسره له حرف اول اسمم م یجاکه به یانداشت ضمه یتياهم

  .یبخوا ديبا گفتنیاجبار مکه به  يیهابود از نخواستن

  بده. یليحالم خ -

کرد داخل واحد و من به  مييبه اعتراف پربغضم بده، راهنما یجواب نکهيا یجا به

  موهام برداشتم. یمحض ورود شالم رو از رو

  است؟خونه یعل -

  واحد رو بست و سمت آشپزخونه قدم برداشت. در

  نه سِر کاره. -
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  ستم و صورتم رو با دستام پوشوندم.ها نشاز مبل یکي یرو

  کشورت! یبرگشت کردمیفکر م -

 سيهام خکه دوباره گونه دينکش یهام پاک کردم، اما طولگونه یرو از رو اشک

  شدن

  نتونستم برگردم. -

رو به دستم داد. هر چقدر من آشفته  وانيآب از آشپزخونه خارج شد و ل وانيل هي با

  .دمياز آب نوش یا. جرعهشدیم دهيو پردرد بودم، اون خونسرد د

  حالم بد بشه. نقدريا کردمیبده اقدس... بعد از رفتن مامانم فکر نم یليحالم خ -

ام رو به بغلم جمع کردم و چون یگذاشتم و پاهام رو رو زيم یآب رو رو وانيل

  دادم. هيزانوهام تک

 تونمیدرکشون کنم، نم تونمی... من نمختهيبه هم ر یلياست. خ ختهيربه هم زيهمه چ -

  اقدس. کننیفرق م یليکنم. اونا با من خ یزندگ نشونيب

  منظورت پدرته؟ -

نبود که بهم  یانيو کاش مسئله فقط پدرم بود؛ کاش ک دمیهم فشار م یرو رو هاملب

  کنه. دمينبود که تهد يییاز اون خونه رو بده. کاش مرتض یخالص شنهاديپ

و  اديها، بعد از خواب به اتاقم بکه از دور نگاهم کنه و شب نبود یديکاش اصال سع 

  و نگاهم کنه. نهيبش شيزآرايم یصندل یرو رو یقيدقا
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مشکل دارم. با طرز فکرشون، با طرز  نجايا ی. من با تک تک آدماستيفقط اون ن -

  .ستين یاحترام ول گنیکه بهش م يیهاپوششون، با حرکت

  ؟یبهم بگ شتريب شهیم -

  هام رو تاب دادم.حرف زدن دست نيرو رها کردم و ح زانوهام

 دهيد ديداره که نبا یشال سرم کنم. مگه مو چ ديخانواده با نيچرا ب فهممیمن نم -

  بشه؟

  رو تکون داد سرش

  زن موهاشه؟ يیباياز دو ز یکي یدونستیم -

  زد یاش، نگاهش کردم که لبخندجمله یادامه منتظر

 ارشيها رو در اختنعمت نيزن، که مقدسه و خدا بهتر هيحاال خودت بگو چرا  -

  قرار بده؟  یهر کس ديرو در معرض د ريگنفس يیبايز نيا ديگذاشته با

  لب کج کردم یجيگ با

چون چشمش  گهیجهنم، سردار هم م رهیباشه م رونيموهاش ب یهر ک گهیگالره م -

  .شهیم نينشخوشگل و دنسرها هم یهاجهنم و با تموم زن رهیشوره م

  مبل بلند شد یو از رو ديخند اقدس

  ؟یتو تا حاال قرآن رو خوند -

سالن دو تا  یگوشه یکتابخونه یرو به چپ و راست تکون دادم و اون از تو سرم

  مبل نشست. یکتاب برداشت و دوباره رو
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  چون... ،یبفهم یزيچ ستيرار نبدم تو ق حيبخوام توض یمن اآلن هر چ -

  ديپرس تيرو ناقص گجاشت و با جد اشجمله

  ه؟يچ نتيد -

  دستش دوختم یتو یهاتعجب گاه به کتاب با

  .یمسلمان، سن -

  قرآنه. دميجلدش فهم دنيکه با د یسمتم گرفت، کتاب یتکون داد و کتاب یسر

از  یليکه اآلن خ هيقرآن رو بخون. قرآن کتاب یقبل از هر کار و سؤال و جواب -

 اشهيبردن و دارن از هر آ یبه کامل بودنش پ ستنديکه اصال مسلمان ن يیدانشمندها

  .کننیعلم استفاده م شرفتيپ یبرا

قبلش،  خوندیرو تو دستم گرفتم و نگاه به جلدش دوختم. مادرم هر وقت قرآن م قرآن

  .کردیلب زمزمه م ريز یو ذکر ديبوسیجلدش رو م یرو

نوشته شده که موقع نزول قرآن  يیهایماريدرمان ب هاهيآ نيا نيکتاب، ب نيتو ا -

تو قرآن  یپزشک یهياز هزار تا آ شتري. بشناخته نشده بودن اياصال وجود نداشتن، 

. گهيد یعلم یها مسئلهو ده نيها، گردش و مدار زمهست. قانون جاذبه، ستاره

 شتريو ب شتريب خوادیا هر بار خودنش، دلت مکه ب هاونقدر قشنگ هاهيآ نيا یهایمعن

  .یبخون

  دميجلد گذاشتم و بوس یلبهام رو رو کردیکه مامان م یاحترام کار به

  کتابه؟ نيمن توا یهاجواب تموم سؤال -
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و  ینيخودت بب ديقانعت کنم، با تونمیآره... من نم یو بفهم یاگه با دقت بخون -

  .یبفهم

  دستش بود اشاره کردم یکه تو یاگهيکتاب د به

  ه؟ياون کتاب چ -

  هاش گردوندانگشت نيزد و کتاب رو ب یلبخند

  کتاب در مورد حجاب. هي -

***  

 دي. شارميقرآن بگ یفارس یهازنگ آپارتمان باعث شد نگاهم رو از نوشته یصدا

 دونستمیکه داشتم م یاما با همون درک کم شدم،یها نماز نوشته یمتوجه مفهوم بعض

  .رسونهیهست و من رو به جواب تموم سؤاالتم م یکه کتاب کامل

که از  یقرآن رو بستم و طبق عادت دميرو که با مادرش شن یحرف زدن عل یصدا

 عيسر یليگذاشتم و خ یپاتخت ی. کتاب رو رودميبودم، جلدش رو بوس دهيمادرم د

 یشال رو از رولخت بودن سرم، برگشتم و  یادآوريسمت در قدم برداشتم، اما با 

  موهام انداختم. یتخت برداشتم و همونطور آزاد رو

  اش زدم.گرد شده یبه چشما یروبرو شدم و لبخند یمحض خروجم از اتاق با عل به

  ؟یعل یچطور -

  و نگاهش رو سمت مادرش چرخوند ديخند متعجب

  نجاست؟يسهره خانوم هم ا یاِ مامان! چرا نگفت -
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  براش نازک کرد و وارد آشپزخونه شد یپشت چشم اقدس

  .یذوق کن ینطوريانتظار نداشتم ا -

هام رو پشت کمرم به دستم رو سمتش دراز نکنم، دست نکهيا یو من برا ديخند یعل

  به تنم دادم. یهم قفل کردم و تاب

  بمونم. نجايشام رو ا خوامیم -

که خودم، خودم رو  داشتم فيپررو تشر یلياش ادامه داد و انگار خبه خنده یعل

  .دادمیو تو عمل انجام شده قرارشون م کردمیشام دعوت م یبرا

  چشم. یقدمت رو -

  رو گفت و با انگشت شست به اتاقش اشاره کرد اشجمله

  خدمتت. اميمن لباس عوض کنم م -

  که وارد اتاقش شد، من هم قدم تو آشپزخونه گذاشتم. یعل

  مطمئن باش. د،يکه ناراحت بش کنمینم یو شما رو دوست دارم. پس کار یمن، عل -

  و نگاهم کرد ديکش ینيزمبيدست از پوست کندن س تيجد با

  گفتم؟! یزيمن چ -

  قبلش نداشت. یبه نگاه ساعت یشباهت چينگاهش، ه تيتر کرد و جد لب

  .آدیخوشت نم یمن و عل یاز رابطه کنمیحس م ینه، ول -

  کانتر گذاشت. یآشپزخونه رو رو یر شد و چاقوکورت اخمش
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  ن؟يمگه رابطه دار یتو و عل -

بار با جنس مخالف  نياول یرو داشتم که برا يیها. حس آدمگرفتیام مخنده داشت

  بکشن. گاريتا س ذاشتنیباهاش قرار م یو پنهان شدنیدوست م

  ؟یانه! چه رابطه -

  آشپزخونه رو برداشت.  یباال انداخت و دوباره چاقو ابرو

و دل و  کنهیبا اون چاقو شکمم رو باز م خوادیدلش م کردمیداشتم حس م چرا

  کنه؟یخرد م هاینيزمبيرو همراه س گرميج

  ؟ینگفت ،یخودت گفت -

  نشستم.  یغذاخور زيتر کردم و پشت م لب

  که تو فکر شماست.  ستين یانه منظور من از رابطه، اون رابطه -

  رو به چپ و راست تکون داد سرش

  دختر جون؟ هيتو فکر من چ یدونیتو از کجا م -

خرابش  شتريدرستش کنم، ب خواستمیم شتريب یهم فشار دادم و هر چ یرو رو هاملب

  .کردمیم

  .شدمیدادن م حيتوض اليخیب گهيد ديبا

  کمک کنم؟ ؟یکنیدرست م یچ یدار -
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شده بود  رميبانگيچند لحظه گر یکه برا یاش باعث شد از استرسخنده د،يخند کوتاه

  باهاش حرف بزنم. یترراحت اليخالص بشم و با خ

  درست کنم. یماکارون خوامیم -

  ام زدمچونه ريو دستام رو ز دميرو گز لبم

 یحاج مرتض یاازخونواده شتريشما رو ب یرو دوست دارم، خونواده نجايمن ا -

رو ناراحت  گهيتو رو دوست داره. همد یعل ،یرو دوست دار ی. تو علدوست دارم

 یکنینم یاما کار ،یکنیم یکه بداخالق نيو تو با ا خندهیبلند م شتيپ یعل د،يکنینم

  . اون...ستين ینطوريا یکه اون ازت بترسه. حاج مرتض

  پرهیحرفم م نيب

  از اون مشکل خبر دار بشه.  یدلش نخواد کس ديداره، و شا یمشکل هي هر خانواده -

در مورد مشکالت  خوامیگفته بود نم ميمستق ريهم فشار دادم و غ یرو رو هاملب

  ات بدونم...خانواده

  مکث کوتاه ادامه داد هياز  بعد

 شتريرو ب گهيکه قدر همد نهيهم یبرا م،يرو ندار یجز خودمون دوتا کس یمن و عل -

 گهيقدر همد فهمنیرو از دست ندن نم گهيمتأسفانه تا همد. آدما ميدونیم یاز هر کس

  رو.
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با سر و صدا وارد آشپزخونه  یبگم که عل یزيدهانم رو قورت دادم و خواستم چ آب

 نگيو کنار س ختيآبکش ر یکنده شده رو توپوست یهاینيزمبيشد و اقدس س

  ستاديا

  واسه شام؟ ميدار یمامان چ -

  زدم و قبل از اقدس من جواب دادم یلبخند

  پاستا... -

باال انداخت و سمت مادرش رفت، دستاش رو از پشت دور تن مادرش  يیابرو یعل

  اش گذاشت.شونه یاش رو روحلقه کرد و چونه

و امروز هوس  گذرهیم یدست گل مامان خانومم درد نگنه که تو دل پسرش چ -

  پز کرده.مامان یماکارون

  بود لبخند زدم. نشونيبکه  یعشق به

  بودم. دهيکه انگار قبالً د یعشق

  من و مامان داشت. یبه رابطه یاديشباهت ز شونرابطه

اقدس  یبودن اونقدر خوب بود که گذر زمان رو متوجه نشدم. وقت یاقدس و عل کنار

ً ينگاهش به من دق د،يکش ازهيدهانش گذاشت و خم یدست جلو  گهيد گفتیداشت م قا

  نشده بودم از کنار اونا بودن. ريپاشو برو و من انگار هنوز س هيکاف

رسوندنم، به دروغ  یبرا یعل یهارو جمع کردم و در مقابل اصرار لمياکراه وسا با

  دنبالم. اديگفتم که به دوستم زنگ زدم تا ب
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  چرخوند. یکيهمراهم اومد و نگاهش رو تو تار نيياما تا پا یعل

  .یکه دروغ گفت دميفهم -

  .دميباال انداختم و خند ابرو

  !یچه پسر باهوش -

  شلوارش فرو کرد یهابيو دستاش رو تو ج ديهم خند اون

  برسونمت؟ یچرا نخواست -

  .دميکش فميک یبند چرم یهام رو روازش گرفتم و انگشت نگاه

  قدم بزنم. کمي خوامیم -

سمت چشماش  ک،يقدم بشه و نگاهم رو اون حرکت کوچرو خم کرد تا هم کمرش

  کشوند.

  ادته؟يسهره،  ميما با هم دوست -

اش رو گرفت و از پشت شونه یبگم که کس یزيبه نگاهش زدم و خواستم چ یلبخند

  .ديکش

نگاه کردم و چشمام داشت از  ستاديا یعل یکه پشت به من، روبرو یانيبه ک شوکه

  .ومديحدقه درم

به  گهيدختر جمع کن که د نيپر و بال و دمت رو از دور و اطراف ا یجور هي -

 یکه مادرت هم وقت نميچیخودم برات م یطور یعل یچشمم نخوره... وگرنه به وال

  انکارت کنه. دتيد
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  رو گرفتم تا توجهش رو به خودم جلب کنم. انيک یبه خودم اومدم و بازو باالخره

  ان؟يک یکنیم کاريچ یدار -

 یزد از خشم خيو تنم  دمينگردنش رو ش یهامهره یکه صدا ديسمتم چرخ یطور

  نگاهش بود. یکه تو

 اميم ني. برو گمشو تو ماشرونيب دميالل شو تا زبونت رو از حلقومت نکش یکيتو  -

  اآلن.

  ديکوب انيک یشونه یهم تازه به خودش اومده بود که کف دستش رو رو یعل انگار

  ؟یکنیم ديدختر و تهد هيکه  یباش یک یجنابعال -

 دميهجوم ببره با دو دست بازوش رو چسب یسمت عل خواستیم انيکه ک یوقت درست

  و صدام رو باال بردم.

  نکن... انيک -

  رو گرفت یعل یقهيپسم زد و و  تيگوشش بدهکار نبود. با عصبان اما

اگه  چ،يدختر که ه هيکردن  ديتهد ام؟یکنم من ک تيبه روش خودم حال یخوایم -

  ته؟يحال ،یکه ازم حساب بپرس یستين یبکشمش هم تو کس

  .دميرو چسب انيک یرو پس زد و من دوباره بازو انيک یدستا تيبا عصبان یعل

  بس کن. ان،يک اميباشه باهات م -

  ديتوپ ینشون بده، عل یالعملعکس ايبگه،  یزيچ انيک نکهيقبل از ا اما
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  ...ديآقا با نيسهره؟ ا یکجا بر -

 یفکش نشست و من بغضم تو یمحکم رو انياش تموم نشده بود که مشت کجمله اما

  گلوم شکست.

مثل  شدم،یم کيکدوم دست من نبود و هر بار بهشون نزد چيکنترل کردن ه گهيد

جدا  یجابودن و به ستادهيهم ا یکنار... دو سه نفر شدمیتوپ بسکتبال پرت م هي

  .کردندیکردن اونا از هم، نگاه م

  دو تا بوکسور اشتباه گرفته بودن. یمبارزه یبا تماشا گاران

  .گهيد ديجداشون کن گهياز هم د د؟يکنینگاه م نيساديوا یآقا واسه چ -

زبان تمرکز  هي یرو تونستمیاسترس و ترس نم نيخودم که ح یعادت مسخره از

  متنفر بودم. کردم،یم یها رو قاطداشته باشم و تموم زبون

که  یدرخت مونيجدا کردن اون دوتا م یباالخره با اکراه دست جنبوندن و برا مردم

و قصد جدا  زدنیرو کتک م گهيبودن و مثل سگ همد دهيچسب به هم چسب نيع

  شدن هم نداشتن، بازوهاشون رو گرفتن.

که در توانم  يیاون دوتا انداختم و صدام رو تا جا نيخودم رو ب یبا چه جرأت دونمینم

  بود بلند کردم

  ان؟يک یکنیم کاريچ یمعلومه دار -

دو مرد جوون آزاد کنه که موفق نبود و  یدستا نيهاش رو از بکرد تا دست تقال

  بکشه... اديباعث شد فر نيهم
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و به اسم ناموس من کنهیچطور جرأت م ناموسیب یکهيمرت نيا نميبب ديولم کن -

  .نميبب دي... ولم کنارهيزبون ب

به دردنخور  یکردم اون رو آروم کنم، اون آلفا یبرگشتم و با بغض سع یعل سمت

  ور شد.شعله شتريهر لحظه داشت ب چ،يه شدیآروم نم

  .کنمیخواهش م یعل -

  لبش رو پاک کرد. یو خون رو ديلبش کش یپشت دستش رو رو یعل

 دميفهم دنتيسهره... امشب به محض د یآدما فرار کن نياز دست ا دمیبهت حق م -

  .هست تيزيچ هي

 ديکشیرسماً داشت عربده م گهيد انيام کج کردم. کشونه یو سرم رو رو ديچک اشکم

  .گفتیم راهيو به عالم و آدم بد و ب

  .کنمیخواهش م ،یبرو داخل عل -

وارد ساختمون  انيک یهادنيها و خط و نشون کشبه عربده تيبدون اهم ل،يمیب یعل

  رو رها کردن. انيشد و به محض داخل شدن اون، مردها باالخره ک

  به عقب برداشتم و نگاه به مردها دوختم. یقدم انيبه محض رها شدن ک ناخودآگاه

  .ونيممنون آقا -

که دور تا  يیهاجدول یلبه یکه به عقب برداشت، رو یبا چند قدم حرف،یب انيک

  دستاش گرفت. نيدور باغچه بود، نشست و سرش رو ب

  .زدینفس نفس م داشت
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  سمتش قدم برداشتم ديترد با

  تو... ،یداشته باش یرفتار نيمن همچ یهابا دوست یتو حق ندار -

فرصت  یجدول بلند شد و ساعد دستم رو گرفت که حت یاز رو زيتند و ت یطور

  نکردم عقب برم.

 دمینشونت م ؟یبزن کينسناس ت نيبا ا یايکه ب یو مچل خودت کردآدم ليا هي -

  هزار بار غلط کردم گفتن. یکه کارت بشه روز ارميسرت ب يیسهره؛ بال

  .اومدیو انگار الل شده بودم که صدام درنم ديکش نيلرزونم رو سمت ماش تن

 نيا یاومد یکرد جاي. تو بیبا پسرا دوست شد یکه دوستت آره؟! تو غلط کرد -

  جهنم.

  .ديهام، اشکم چکتقال کردن نيباالخره به خودم اومدم و ب م،يديکه رس نشيماش به

رفتار رو داشته  نيبا من ا ني. حق ندارنيکه من و توش حبس کرد هييجاجهنم اون -

 یتونی. نمکنمیصحبت م ايو با ک رمیکجا م رميبگ مي. من خودم حق دارم تصمديباش

  .یدخالت کن

  پرتم کرد. نيهام، داخل ماشله تموم حرف تياهمیرو باز کرد و ب نيماش در

که  دينکش یقالب کردم و نگاه به روبرو دوختم. طول نهيهام رو مقابل سدست کالفه

  .ديهام باال پرکه ناخودآگاه شونه ديکوب یشد و در رو طور نيسوار ماش

  سهره؟ تهيحال ،یحرف بزن یپسِر سوسول مامان نيبا ا یحق ندار گهيد -

  سمتش برگشتم  یعاص
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و با  کنمیرفت و آمد م ايمن با ک یريبگ ميتصم یالزمه دوباره بگم تو حق ندار -

  !زنم؟یحرف م ايک

 یام سمتم برگشت و بازوم رو طورجمله دنيکه با شن کردیرو روشن م نيماش داشت

  .ديچنگ زد که حس کردم انگشتاش تو پوستم فرو رفت و تا استخونم رس

دست خودم و  دمیسهره. به جان مادرم کار م زيو به هم نرالل شو اعصاب من -

  توآ!

  و سرم رو باال پرت کردم دميگرفته بود اما با سماجت، با بغض جنگ بغضم

  .یداشته باش یحق نکهيبدون ا ؛یگیبه من زور م ی. تو دارانيالل باشم ک خوامینم -

  کرد یته دلم رو خال ادشيو فر ديرو محکم به فرمون کوب هاشدست

  انگولکش نکن. گهياعصابم خورده، تو د ی... به حد کافیالل شو لعنت گمیم -

  .یاوونهيد هيتو  -

  شد. شتريبرخورد کردم و بغضم ب نيکه با در ماش یرو محکم رها کرد؛ طور بازوم

  المصب. یدکر اموونهيسهره، د یکرد وونهيو دمن یلعنت یتو ام،وونهيآره من د -

  ترسناکش گرفتم. یمچاله شدم و نگاه از چهره یصندل یبغض رو با

  ...انيک نيبب -

  .ديحرفم پر نيب

  ديکش اديام فرجمله نيب هاوونهيد نيع
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  اسمم رو نگو... نقدريا -

  سرم رو تکون دادم یجيهم فشار دادم و با گ یرو رو هاملب

  ؟یخوایم ی. از من چانيتو رو ک فهممیمن نم -

  بود. یتکرار یليسؤالت خ نيا -

  بشه شتريبغضم ب شدیباعث م تيو عصبان شدمیم یعصب داشتم

  ان؟يسخته ک نمتيبب خوامیکه نم نيا دنيفهم -

  رفت. رونيرا روشن کرد و با مهارت و سرعت از پارک ب نيماش

  الل شو؟  گمیم یوقت یريزبون به دهن بگ قهيو چند دق یتو سختته الل ش -

پنجره بذارم و با دست  یباعث شد با ترس دستم رو لبه ديکه کش یعيتند و سر يیال

  بازوش رو چنگ بزنم. امگهيد

  هردومون رو؟ یبکش یخوایم ؟یکنیم کاريچ یدار -

پدال گاز فشرد و من  یرو شتريکم کنه، پاش رو ب نياز سرعت ماش نکهيا یجا به

  لب بهش فرستادم ريز یلعنت

مغزم  یزيریبه هم م شتريو ب یگیتو هر دفعه اسمم رو م یولالل شو  گمتیم -

  رو.

  گمیباالفاصله م ده،يترس

  .ترسمیبرو م ترواشي گم،یاسمت رو نم گهيخب د -



417 
 

  چشمش نگاهم کرد یگوشه از

  تو، فقط و فقط کنار من امنه؟ هوم؟ یچند بار بهت بگم جا -

  زدم یهق ارادهیشکست و ب بغضم

  ...ترسمیدارم ازت م انيک -

پدال گاز فشرد که حس کردم  یپاش رو رو یو طور ديکش ابونيرو کنار خ نيماش

 یريجلوگ شهيش یگذاشت تا از رفتنم تو امنهيس یدهانم. دستش رو رو یقلبم اومد تو

  کنه.

شد و نگاه پربغض من  ادهيپ یحرف چيبدون ه ع،يکه توقف کرد، تند و سر نيماش

  . دياطراف رو کاو

 تونستمیبود و من علتش رو نم یعصب یاگهياز هر وقت د شتريب ،یبود، عصب کالفه

  بفهمم.

راه خشک شد و ترس از جونم باعث شد  نيبشم، اما دستم ب ادهيدراز کردم تا پ دست

  و منتظرش باشم. نميهمونجا بش

هم  یو هر از گاه ديچرخیدور خودش م نيداشت کنار ماش یو عصب کالفه

  .فرستادیموهاش م نيهاش رو بانگشت

نشست و به محض نشستن نگاهش  نيماش یاز قدم زدن خسته شد و دوباره تو باالخره

  رو تو نگاه ترسونم قفل کرد

  باهات ندارم سهره، نگفتم؟! یمن بهت گفتم مشکل -
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  دهانم رو قورت دادم آب

  نگفتم؟! ،یو بترس یباهام بجنگ خوامیگفتم نم -

  ديام غلتگونه یرو ارادهیهم فشار دادم و اشکم ب یرو رو هاملب

باهات صلح  خوامیمگه نگفتم م ؟یریم ورتمهيرو سرم  یِد آخه المصب چرا دار -

  ؟یترسیم یکنم؟ چته؟ واسه چ

  ... ختيام رگونه یرو یو دوباره اشک دميرو هم کوب پلک

  بود. یرحمیمرد ب انيکه گناهکاره منم. ک یکس کردمیکه حس م زديحرف م یطور

 شيو از پ یبه هم، چند ساعته گم و گور شد یختي... اعصابم رو رینکن لعنت هيگر -

رو دوخته بود به چشمات جمعت کردم و دو قورت  شيکه نگاه لعنت یلندهور عوض هي

  ه؟يهم باق متيو ن

  .دميبازوش کوب یبغض مشتم رو رو با

  ازت متنفرم. -

  .خوامتیمن م یول -

  قالب کردم.  امنهيهام رو مقابل سنگاه به روبرو دوختم و دست تياهمیب

  .یکنیهام رو مسخره مکه حرف یشعوریب یليخ -

  زد  یصدادار پوزخند

  اس خواستنت.مسخره یليآره، خ -
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  رو روشن کرد و با سرعت حرکت کرد که با ترس کمربندم رو بستم. نيماش

  که به تو بگم. نهيتر از اون امسخره -

  ته...بفهمم تو تو خواب تشنه تونمیچه مرگته؟ باور کن من نم یبگ شهیم انيک -

و تمسخر نگاهش بود رو  ريتحق نيکه ب یتيعصبان تونستمیپوزخند زد و م دوباره

مشکل بزرگ که باعث  هيمشکل داره؛ اونم  هيکه  رهيبپذ تونستی. انگار نمنميبب

  بزنه. بيآس انشيبه اطراف شهیم

  توسط اون بودم. دهيدبيآس انياز اطراف یکي من

  !یبزن یخودت رو به خنگ یخوایم یبدونم تا ک خوامیم -

  دميبازوش کوب یدوباره مشتم رو رو یعصب

  . با من درست حرف بزن.انيک یخنگ خودت -

  رو باال برد نيماش سرعت

  ؟یهام فکر کرددر مورد حرف -

  نگاهش کردم جيگ

  هات؟حرفکدوم  -

 یرو کم کنه و با کالفگ نيجلوتر باعث شد سرعت ماش یکم ،يیچراغ راهنما وجود

  بده. هيتک نيماش یآرنجش رو به لبه

  ازدواج. شنهاديپ -



420 
 

بهش فکر کنم. قبول کردن  گهيد خواستمیتر کردم و فکر کرده بودم، اما نم لب

 سکيطالق هم ر کم و داشتن حق یليو به مدت خ یصور یازدواجش، حت شنهاديپ

  بود. یبزرگ

  آره فکر کردم. -

  باال انداخت و کوتاه نگاهم کرد ابرو

  عقد رو انجام بدم؟ یهاکار یخب؟ ک -

حاظر نبود جوابم رو  یبود که حت فتهياونقدر خودخواه و خودش یمردک لعنت نيا

  مطمئن بود جواب من مثبته. يیجورا هيبشنوه؛ چون 

  مگه من گفتم قبول کردم؟! -

  کرد. يیچراغ راهنما مريبه تا یابروهاش نشست و کالفه نگاه نيب یاخم

  .باشه تونهینم نيا ريغ -

  .هاشيیهاش و زورگوهم فشردم و لعنت به اون و حرف یرو رو هامدندون

 حيترج ا،يتاليتموم بشه و من بتونم برگردم ا زيچ اگه قراره با ازدواج کردن من همه -

  از تو ازدواج کنم. ريغ یبا کس دمیم

  و آب دهانم رو قورت دادم. دميچسب نيسمتم برگشت که ناخودآگاه به در ماش یطور

 د،يجوشینگاهش م یکه تو یگردنش صدا داده بود و خشم یهابرگشتن مهره نيح

  بزنه یچشماش، به سرخ یديباعث شده بود سف

  .یکنیتو غلط م -
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مم رو هم فلج کرده بود، نگاهش کردم قدرت تکل یکه انگار حت یتياخم و عصبان با

  ديو اون بازوم رو چسب

 ،یاريبه زبونش ب یاز سرت بگذره و بخوا گهيبار د هيفکر  نياگه ا یعل یبه وال -

  ته؟ي. حالرونيب کشمیو زبونت رو از حلقومت م کنمیم یمغزت رو خط خط

  خورد یدلم رو لرزوند و تنم تکون سخت ادشيفر ینگاهش کردم و اما صدا شوکه

  انه؟ي یديفهم -

چند  یام با صورتش، به اندازهو فاصله ديتنم رو سمت خودش کش د،يرو که د سکوتم

  سوزوندیپوست صورتم رو م شيبود و هرم داغ و عصب متريليم

  کنم؟ تيبه روش خودم حال اي یديفهم -

  ...یوونيح یليخ - 

 یکه دندونم، گوشه ديلرزونم کوب یهالب یرو یداغش رو طور یهاشد و لب خم

اون خفه شد و تنم  یهالب نياومد، ب رونيکه از ته گلوم ب یکرد و آخ یلبم رو زخم

  ....ديلرز

هاش رو و که دستش رو بند پشت گردنم کرد و فشار لب رميازش فاصله بگ خواستم

  کرد. شتريهام بلب یرو

  ....یجواب بد ديبا ميپریازت سؤال م یوقت -

زده بود.  خيو انگار تنم  ديهاش، خفه به گوشم رسفشار لب نيدارش، از بخش یصدا

  شد... ختهيدلم آب داغ ر یو من انگار تو ديلبم رو کوتاه بوس
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رو  یسهره، مِن روان مينباشه... من روان یحرف یعنيحرف نباشه  گمیم یوقت -

  نکن. وونهيد

 نميريبه گردنم وارد کرد و لب ز یگذاشتم تا هلش بدم که فشار اشنهيس یرو رو دستم

  رو گاز گرفت

و سهره؛ پس من ستميو آروم موندن، ن یغول عوضنره هي شيپ دنتيمن آدِم د -

  ؟یکه هستم نکن، اوک ینياز ا تروونيح

  ...ولم کن -

 شتريلبم نشوند که بغضم ب یرو یاهاش خفه شد و اون دوباره بوسهلب نيب امجمله

  ...ديگلوم قد کش یتو

  آدم... یبچه هيحاال مثل  -

که لباس  یو نگاهم سمت مرد قد بلند ديخورد تنم لرز نشيماش یشهيکه به ش یاتقه با

  شد... دهيچرخ نمياش رو ببچهره تونستمیبه تن داشت و نم یفرم سبزرنگ

  ازم فاصله گرفت. انيک

  نشو... ادهيپ نياز ماش -

 سيپل نيچرخوندم. ماش رونيرو باز کرد و من با ترس نگاهم رو ب نيدر ماش خودش

  .کردیبحث م انيتر از ما توقف کرده و ژنرال داشت با کچند قدم دور

رو باز کردم  نيدر ماش ان،يک یديتأک یبه جمله توجهیدهانم رو قورت داد و ب آب

  شدم. ادهيسر و صدا پ یو ب
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  دميشنیم مرو داشت صداش

  زنمه، زنم رو حق ندارم ببوسم؟ گمیدارم م -

سر و صداتر از  یژنرال باعث شد تنم بلرزه و ب یدهانم رو قورت دادم و صدا آب

  دور بشم نيقبل، از ماش

 ني... مگه خونه نداریکن یباهاش عشق باز ابونيتو خ یزنت هم باشه حق ندار -

  شالقه؟ یکارتون چند تا ضربه نيا یجزا یدونیشما؟ م

به عقب کردم. ژنرال پشتش  یدور شدم برگشتم و نگاه نيکه از ماش یکاف یاندازه به

از  تونستمیو. آب دهانم رو قورت دادم و ممن نهيبب تونستیم انيبه من بود اما ک

. لبم رو تر کردم و نگاه ازش نميابروهاش بود رو بب نيکه ب یهمون فاصله اخم

بلند کردم و به محض توقف کردنش کنار  گزرد رن نيماش یتم. دستم رو براگرف

  شدم. نيسوار ماش ان،يپاهام، بدون نگاه کردن دوباره سمت ک

نزد و  یحرف انيفکر نکنم که چرا ک نيدادم به ا حيترج یمرتض یبه خونه دنيرس تا

که خودش داشت با  یبشم و برم در حال نيو صدا سوار ماش سریاجازه داد من ب

  .گفتیم دنشيبوس یو ژنرال از جزا کردیژنرال بحث م

  جرمش شالق بود؟! یمکان عموم هيواقعا بوسه تو  یعني

  شدم. ادهيرو پرداخت کردم و با فکر مغتشش پ یتاکس یهيکرا دم،يرس اليبه و یوقت

  ...یچ دونستمیخودم هم نم یکه حت یزيچ ريبود؛ درگ ريدرگ فکرم

  .ديپریشاخه به اون شاخه م نياز ا قراریب یپرنده هيفکرم مثل  انگار
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  زنگ فشار دادم و منتظر موندم تا در باز بشه. یدکمه یرو رو انگشتم

اومد و بازوم رو  رونيب وانيبشم، ک اطيکه من وارد ح نکهيکه باز شد، قبل از ا در

  چنگ زد

  سهره؟ يیچند ساعته کجا -

  خواستم دستش رو پس بزنم که موفق نبودم متعجب

  شده؟! یچ -

رو باز کرد  نشي. در ماشدمشيدیکنار در پارک شده بود و من تازه داشتم م نشيماش

  ام کردو نگاهش رو قفل نگاه متعجب و شوکه

  سوار شو سهره... -

 شدمیم وونهيداشتم د گهيد دم؛يرو محکم به هم کوب نيخودم اومدم و کالفه در ماش به

  از دستشون.

  .نيکرد ميروان وان،يک ايبه خودت ب -

 دهينکش انيکه سر ک يیادهايتموم فر هيو به تالف دميکوب اشنهيس یرو محکم رو دستم

  بودم، صدام رو باال بردم

رو سرم و از دست  شهيآوار م یمرتض شمیراحت م اني. از دست کنيم کردخسته -

غلط  نجا،ياز من؟ اصالً من غلط کردم اومدم ا نيخوایم یتو... چ شمیاون خالص م

  .گهيد ديکردم خواستم با پدرم آشنا بشم. بس کن

  ديصورتش کش یدستش رو رو یکالفگ با
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  .خوامیمعذرت م -

 رهيگیکه بازوم رو دوباره م دارمیو قدم سمت در خونه برم رميگیاخم نگاه ازش م با

  .کشونهیو سمت خودش ممن یو نگاه شاک

  .ستياآلن اوضاع خونه مناسب ن -

  زنمیو پوزخند م کشمیم رونياش بپنجه نيرو از ب بازوم

  .ترسمینم یچياز ه گهيمن د -

  تا به آرامش دعوتم کنه رهيگیهاش رو مقابل نگاهم مدست کف

باهات حرف  خوامیم اي. بستياآلن اصالً اوضاع داخل روبراه ن یباشه نترس. ول -

  بزنم.

  .دميرو کوب نيرو باز کردم و بعد از نشستنم، در ماش نياشاخم در م با

  تون.لعنت به همه -

  رو روشن کرد نيهم سوار شد و ماش اون

  .یبهت زده رو به من بگ انيکه ک يیهاتک تک حرف خوامیم -

آروم کردن خودم و  یدادم و برا هيتک ینگاهش کنم، سرم رو به صندل نکهيا بدون

  محض، پلک رو هم گذاشتم. یِ پوچ هيکردن ذهنم از  یخال

  به درد نخور حرف نزن. یدر مورد اون آلفا -

  ديموهاش کش نيکمربندش رو بست و دوباره دستش رو ب کالفه



426 
 

باهاش حرف  ديبهت داده خبر داره. با انيکه ک یشنهاديفکر کنم آقاجون هم از پ -

  .وفتهيم یداره چه اتفاق فهممیحرف بزنم. نم انيبا تو و ک ديبزنم، با

  دوختم مرخشينگاه به ن جيسمتش برگشتم و گ کامل

  ؟یچ یعني -

  .کنهیرام کردن تو استفاده م یبرا انيآقاجون داره از ک یعني -

. انگار شدمیهاش متوجه نماز حرف زيچ چيو گنگ، تنها نگاهش کردم و ه جيگ

  م.نبود دنشيکه من قادر به فهم کردیزبون ناشناخته صحبت م هيداشت با 

  نگاه نکن سهره. ینطوريا -

تر از چند خلوت هاابونيوقت بود و خ ريدوختم. د ريرو تر کردم و نگاه به مس لبم

  از قبل شده بود. اهوتريتر و پرهساعت قبل بودن؛ اما ذهن من شلوغ

  باهام صلح کنه؟ خوادیباز بهم دروغ گفت که م انيک یعني -

  و باهاش حرف نزدم. دميرفتم مسافرت ند یو از وقت اني. من کدونمینم -

ام هل دادم. انگار دور گلوم شونه یو کالفه شالم رو رو دميخند یو عصب متعجب

  سرم حکم اون طناب رو داشت. یحلقه شده بود و شال رو یطناب کلفت

  .وانيتون کلعنت بهش. لعنت به همه -

  نگفت و من پلک بستم یزيچ وانيک

  ؟یريم یاآلن کجا دار -
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  رو باالتر برد نيدنده عوض کرد و سرعت ماش وانيک

  اولدوز. شيپ -

  اخم نگاه سمتش چرخوندم و صدام رو باال بردم با

  برم. یکس شيپ خوامیمن نم ه؟يک گهياولدوز د -

و  دميچرخ نيو من سمت در ماش ديموهاش کش نيتر از قبل دستش رو بکالفه وانيک

 تونستمیاعتماد نکرده بودم، اما هنوز نم انيشکمم جمع کردم. به ک یپاهام رو تو

  بوده. یاش در واقع دستور مرتضمسخره شنهاديباور کنم پ

  سهره؟! -

دستش  یفرستادم که دستم رو تو رونيام باز ته هنجره یبرنگشتم و تنها هوم سمتش

  گرفت

  داره شهرزاد و اولدوزه.  یازشون حرف شنو انيکه ک یتنها کس -

  برگشتم و اون سرش رو مصمم تکون داد سمتش

با شهرزاد مخالفت کنه؛ نگران  تونهینم رهيبگ دهياگه حرف اولدوز رو هم ناد انيک -

  نباش.

  زدم یپوزخند

 یبرده نيهم مثل شماهاست که شد انيک انه؟يمشکل من تنها ک یکنیچرا فکر م -

چند ساعت  تونمینم یو حت یزندون ني. مشکل من خودمم که شدم عیحاج مرتض

و گرفته و که تموم مدارک من ستیمن مرتض یخوش بگذرونم. مشکل اصل رونيب
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برگردم  ديمثل شماها باشم و با تونمیکه من نم نهيبرم هتل. مشکل ا تونمینم یمن حت

  اش برن به درک. ازدواج مسخره شنهاديو پ اني. کتونمیکشورم و نم

و  دميکش رونيب فيک یرنگ رو از تو یاقهوه یکردم و شناسنامه فميک یتو دست

  بازش کردم

  !ونيا نيبب -

  ديکوب یگلوم پا یاول شناسنامه رو سمتش گرفتم و بغض تو یصفحه

خودم هم خبر نداشتم که اقدام به گرفتن  یرو بهم داده. من حت نيا شيدو سه روز پ -

داشته باشم. پدر  ديام زاميبه تموم شدن و تونمینم یمن حت ینطوريشناسنامه کرده. ا

و بهم  رهيگيخطرناک و پر نفوذه که بدون حضور من، برام شناسنامه م نقدريتو ا

  د؟يترس ديچرا نبا یآدم ني. از همچدهیم تيهو

  رو از دستم گرفت یرانيا یو شناسنامه ديکش ابونيخ یهيرو حاش نيماش

  کاراش رو انجام داده؟ یک ؟یچ یعنيسهره راد!  -

  شدم ابونيبه خ رهيو پر بغض خ دميرو از دستش قاپ یلعنت یبغض شناسنامه با

کنم و بعد از تموم شدن کارام و  یازدواج صور یکيبا  یبهم کمک کن ديبا وانيک -

  .رميازش طالق بگ ايتاليبه ا دنميپر

  کردم ديبرگشتم و تأک سمتش

رو  طمين و تموم شراآدم مطمئن که حق طالق رو بده به م هي. انياز ک ريغ یمرد -

  قبول کنه.
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  ديو متعجب خند یعصب

  ه؟يبازسهره؟ مگه ازدواج بچه یگیم یمعلوم هست چ -

  رو جمع کردم صورتم

  کردنه. یباز فيبهتر از کث یبازباور کن بچه -

  و سرش رو تکون داد ديموهاش کش نيرو کالفه ب دستش

تو  یبازبعداً در مورد بچه ه،يهدفش چ نميحرف بزنم بب انيحاال اجازه بده با ک -

  .ميزنیحرف م

 ابون،يکه کنار خ یفروشبه دختر گل رهيرو دوباره به حرکت درآورد و من خ نيماش

  دوخته بود تا قرمز بشه، لب زدم. يیبا حسرت نگاه به چراغ راهنما

  شالق بزنن. انيقراره به ک -

 ابونيوسط خ ،یوحشتناک یبا صدا نيترمز گذاشت که ماش یپاش رو رو یطور

  رو درآورد یپشت سر یهانيبوق ممتد ماش یو صدا ستاديا

  ؟یچ -

  دمياز دخترک و نگاه پر حسرتش گرفتم و سمتش چرخ نگاه

 نيا یو گفت جزا شهيزد به ش هويژنرال  ديبوسیو مداشت من یوقت ابونيتو خ -

  شالقه. یکارش ضربه

ها دوباره حرکت ممتد و اعتراض راننده یهااخم و تعجب، مجبور شد بخاطر بوق با

  کنه.
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  ؟یدنيسهره؟ چه بوس یگیم یدار یچ -

  ديسمتم چرخ یام گرفت و اون عصبداد که خنده یو فحش ديرو به فرمون کوب دستاش

مگه شما از  دت؟يبوسیداشت م یچ یعنيبه خدا.  کنمیمن از دست شماها سکته م -

   ن؟يستيهم متنفر ن

  م و طلبکار جواب دادمباال انداخت شونه

که ازشون  يی. انگار تموم آدماهيروان انيک نيا ؟یدنيبدونم چه بوس ديمن از کجا با -

  .کنهیمتنفره رو با لب و دهانش خفه م

 ميمتر هم از خونه فاصله نگرفته بود ستيدو یو حت ديرو دوباره به کنار کش نيماش

  داشته بود.رو دوبار نگه نيو اون ماش

درست  دادیعاجز بود که شوکه بودن اجازه نم انينظرم، اون هم از درک رفتار ک به

  کنه. یرانندگ

  شما گذشته؟ نيب یچ یگیم یدرست و حساب -

  جواب دادم بالفاصله

 فهممی. نمکنمشیبه درد نخور نگذشته. منم درک نم یو اون آلفا من نيب یزيچ -

  دکتر روانشناس مراجعه کنه. هيبه  دي. به نظرم باخوادیم یچ

  دياتکا به فرمون، کامل سمتم چرخ با

  تو رو ببوسه؟ ديچرا با انيک ؟یکامل حرف بزن شهیسهره م -
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شه که به اون هم در مورد چه انيبود که ک ميشونه باال انداختم. انکار من حال دوباره

  بدم. حيحالش توض

رفتارهاش  یهيهام. مگه بقبه لب دهيچسب يیهويچند بار  وان،يک دونمینم گمیم -

  .ستين یزيبوسه که چ نينرماله؟ ا

  .ختيبه هم ر یجيرو با گ موهاش

  به سرم. زنهیخدا، داره م یوا -

  شد یو مشغول ور رفتن با گوش ديکش رويکتش ب بيج یرو از تو شيگوش

  .ستيهام و مهم نبه لب دهيچند بار چسب چهياز دستتون. دختره م کنمیبه خدا سکته م -

  توپمیم یاخم و شاک با

  .وانيصدات رو ک شنوميدارم م -

  نگاهم کرد هياندرسفعاقل

  ؟یگیم سيحاال ژنرال به پل -

  رو تکون دادم سرم

  که. کننیآره، فرق نم -

  تأسف نگاه ازم گرفت و سرش رو به چپ و راست تکون داد. با

  رو درک کنم، نه تو رو. انيک تونمیباور کن اآلن نه م -
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رو من هم  انيدوختم. ک ريدادم و نگاه به مس هيتک یپوزخند سرم رو به صندل با

  درک کنم. تونستمینم

  کس بلد نبود. چيمجهول بود که من راه حل کردنش رو بلد نبودم، ه یمعما هي انيک

 يیجلو یشهيرو کنار ش یرو کنار گوشش گذاشت و بعد از چند لحظه گوش یگوش

  پرت کرد. نيماش

  المصب. دهی... جواب نمانيخدا لعنتت کنه ک -

  .زننیحتماً دارن بهش شالق م -

  نگاهم کرد و من شونه باال انداختم یشاک

  به من چه؟! -

  دميرو باالتر برد که بعد از چند لحظه سکوت پرس نيماش سرعت

  سولماز؟ شيپ ميریباز هم م ميدار -

  سمتم برگشت متعجب

  ه؟يکسولماز  -

  کردم اخم

  .کنهیبه حرف اون گپش م انيک یخودت گفت -

  نگاه ازم گرفت کالفه

  سهره؟ اولدوز. یسولماز و از کجا درآورد -
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شدن،  ادهينگفت. به محض پ یزيبه مقصد چ دنيتا رس گهينزدم و اون هم د یحرف

  که برام آشنا بود. ديدو یامنتظر من باشه سمت در خونه نکهيبدون ا

  من رو از فرودگاه دست و پا بسته آورده بود. انيکه ک یاخونه همون

تو  یشدن زن انيبشم، اما با باز شدن در و نما ادهيپ خواستیتر کردم و دلم نم لب

  شدم. ادهيرو باز کردم و پ نيچارچوب، در ماش

  وان؟يوقت شب ک نيشده ا یزيچ -

  ستادميا وانيسمت من انداخت و من کنار ک ینگاه زن

  مگه نه؟ مونه،یم نجايا انيفکر کنم ک -

  هم سمت من بچرخه وانيزن به من باعث شد ک یرهيخ نگاه

  لطفاً شالت رو سرت کن سهره. -

و زن با اکراه نگاه از من  دميموهام کش یام افتاده بود رو روشونه یرو که رو شال

  گرفت

  ؟یهتله! تو ازش خبر ندار کردمیفکر م -

و سکوتش باعث شد من دستم رو سمت زن  ديموهاش کش نيب یکالفه دست وانيک

  دراز کنم

  سالم خانم، من سهره هستم. -

 نيباز کرده بود رو کامل باز کرد و دستم رو ب مهيکه تا ن یبهم زد و در یلبخند زن

  دست گرمش گرفت.
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  . منم اولدوزم.یخوش اومد زم،يسالم عز -

  خونه شدم. اطيوارد ح شييفشردم و با راهنما یرو به گرم دستش

  حالش خوبه؟ انيمن نگران شدم، ک وانيک -

  آره خوبه فقط قراره بهش... -

  کمرم گذاشت یو دستش رو رو ديحرفم پر نيب وانيک

  ؟یخوب باشه اون وحش ديآره خوبه... چرا نبا -

  نگاهمون کرد و در ساختمون رو باز کرد یبا نگران اولدوز

  شق.کله نيکجاست ا نميتو بهش زنگ بزنم بب نياي. بوانيکم نشد ک مياز نگران یزيچ -

چند  یها با نماو مدرنش که فرسنگ ديبه دکور جد نکهيبدون ا م،يخونه که شد وارد

  بردم وانيداشته باشم، سرم رو کنار گوش ک یمتفاوت بود توجه شيهفته پ

  وان؟يک یچ یعنيشق کله -

  نگاهم کنه، با حرص گفت نکهيا بدون

  که احمقه. یکه سرش پر از باده، کس یکس یعني -

  رنگ نشستم. یطوس یهااز مبل یکي یلب زمزمه کردم و رو ريز یآهان

  احمقه. یليخ انيحق با شماست اولدوز، ک -

  زدم ینگاهم کرد و من لبخند متعجب

  کجاست. دونمیمن م ینگرانش باش خوادینم -
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  من نشست يیمبل روبرو یدستش بود، رو یتلفن تو یهمونطور که گوش متعجب،

  واقعاً؟ خب کجاست؟ -

  با سؤالش توجه اولدوز رو از آن خودش کرد وانيبگم ک یزيبتونم چ نکهياز ا قبل

  اولدوز؟ یاومد یک -

  .شهیم یچند روز -

  دادم هيرو تر کردم و به مبل تک لبم

  شهرزاد هم برگشته؟ -

  .گنيم یکرده بودم تا بفهمم چ زيگوش ت چرخوندم،یکه نگاهم رو م طورهمون

درمان تورج کامل نشده  یدوره ز،يمن باز هم فرستادمشون تبر یآره برگشتن، ول -

  هنوز.

  ديپرس بارنيکرد و ا یکوتاه مکث

  ده؟يسهره جان دختر سع -

جواب دادنش،  نيبرگشتم تا ح وانيابروهام نشست و با همون اخم سمت ک نيب یاخم

سؤال  نيتریانگار ازش عاد کرد،یاون هم داشت نگاهم م. نمياش رو هم ببچهره

  بودن و جواب دادنش اصالً سخت نبود. دهيعمرش رو پرس

کنه  دييبالفاصله تأ وانيمثل ک تونستیم ديپرسیهم م ديسؤال رو از سع نيا یکي اگه

  من دخترش هستم؟!



436 
 

  .دهيآره دختر خوشگل سع -

  هام رو کش بدمبا لبخند نگاهم کرد و لبخندش من رو هم مجبور کرد لب اولدوز

  سهره. نمتيبیحالم که مخوش یليخ -

 وانيکش دادم و نگاهم رو سمت ک شتريهام رو ببگم لب یزيچ نکهيا یجا به

  چرخوندم.

و  ميهامون رو بزنهر چه زودتر حرف خواستمیمنتظر بمونم و م خواستینم دلم

  .ميبر

  .یهان ميباهات صحبت کن انيدر مورد ک مياومد وانيو ک من -

دار بود و خودم خنده یاديکرد، انگار طرز صحبتم ز یباال انداخت و تکخند ابرو

  متوجه نبودم.

  وان؟يشده ک یزي! چان؟يدر مورد ک -

  جوابش رو داد نيهم یبود و برا وانيبه من بود، اما مخاطب سؤالش ک نگاهش

 خبریمطمئنم تو ازش ب يیجورا هيست و به سهره انيازدواد ک شنهاديدر مورد پ -

  اولدوز. یستين

 نيمتعجب هم نشده بود و ا ی. حتديچرخ وانينگاه از من گرفت و سمت ک باالخره

ها رو آدم نيا کردمیکه من فکر م یزياز اون چ شتريب وانيک کردیثابت م

  .شناختیم

  ازدواج بده؟ شنهاديپ یحق نداره به کس انيک -
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  دميپوزخند زد و من متعجب خند وانيک

  .دهیازدواج م شنهاديکه ازش متنفره پ یبه کس ینه، حق نداره وقت -

  و ابرو باال انداخت: ديسمت من چرخ بارنياولدوز ا نگاه

  ازت متنفره؟ انيک یدونیتو از کجا م -

 وانيسؤالش، باعث شد آب دهانم رو قورت بدم و سمت ک دنيموقع پرس تشيجد

 هيخاطر که به ضهيمرد مر هي انيبهش ثابت کنه که ک وانيبچرخم. انتظار داشتم ک

اولدوز  یرهيت یهانگفت و من نگاه به چشم یزيچ وانيبغل با من درافتاده؛ اما ک

  دوختم.

... همه یمرتض وان،يبا من مشکل داره، پرسنل هتل، ک انيکه ک دوننیهمه م -

  ست.به نظرم احمقانه و مسخره شنهادشيپ نيو ا دوننیم

  ديمبل کش یخودش رو لبه وانينگفت. ک یزيابرو باال انداخت و چ دوباره

سر به راه کردن  یبرا رميمن از شهرزاد کمک بگ اي ؟یحرف بزن انيبا ک یتونیم -

  ات؟برادر زاده

 یمبل بلند شدم؛ احساس خفگ یشد و من کالفه از رو دهيکش وانياولدوز سمت ک نگاه

  داشتم.

منه،  یهمونطور که برادرزاده یزنیدر موردش حرف م یکه دار یکس -

رو  انيرفتار نکن که انگار اصالً ک یتو هم هست. پس طور یخواهرزاده
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تن به ازدواج بده؟  یمرتضانتقام از حاج یکه برا هيآدم اني. به نظرت کیشناسینم

  .وانيکن ک رفک کمياش رو عقد کنه؟ نوه یبرعکس، تحت امر حاج مرتض اي

  شدم کيبهشون نزد جياخم کرد و من گ انيک

   شم؟یهاتون نمچرا من متوجه حرف د؟يگیم یچ ديدار -

  شد و من ادامه دادم دهيهر دوشون سمتم کش نگاه

 خوادیدلش برام سوخته و م نکهيخاطر ا فقط به انيکه ک نهياآلن شما منظورتون ا -

  رو داده؟ شنهاديپ نيبهم ا ايتاليو بفرسته اصلح کنه و من

  شدمیم ترجينگفتن و من لب تر کردم، هر لحظه داشتم گ یزيچ چکدوميه

  اگه بخواد حق طالق بده بهم. یکه من بهش اعتماد کنم. حت ستين یآدم انيک -

  ديچرخ وانيسمت ک یوقت دياش دتو چهره شدیو تعجب رو م دياولوز باال پر یابروها

  حق طالق؟ -

  جوابش رو بده، خودم جوابش رو دادم وانيک نکهياز ا قبل

ازدواج مسخره رو بده  نيبرگردوندن اعتمادم حق طالق ا یبرا خوادیم انيآره، ک -

  به من.

  لب، نجوا کرد ريسرش رو تکون داد و ز یجياون بود که با گ نباريا

  !شهیباورم نم -

  کردم نييرو باال و پا سرم
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رو گرفت و تا فرودگاه رسوندم و بعد دست و پا  ايتاليا طيخودش برام بل یمنم وقت -

به دست  یبرا ه؛يآدم نيهمچ انيک ی. ولشدیدرآوردم، باورم نم نجايبسته سر از ا

  .نيج پرواز بندازه زمتا اونا رو دست تو او کنهیآوردن اعتماد آدما تالش م

  ستاديمبل بلند شد و روبروم ا یرو از

  ...یشناسیرو نم انيتو ک -

  دميحرفش پر نيب

  .نييشما شناسهیو نم انيکه ک یکس شناسمش،یاتفاقاً من خوب م -

  دميچرخ وانيک سمت

  .وانيبرم ک خوامیم -

  خودش کشوند یبازوم گذاشت و نگاهم رو سمت چشما یدستش رو رو اولدوز

غول  هي انيک تيچون از شخص شيشناسیسهره. تو هنوز نم ستين یآدم بد انيک -

 یليبرخورد اولش با خ دي. شایدیبهش بال و پر م یو هر بار دار یتو ذهنت ساخت

  ...یاز آدما بد باشه ول

  .دميحرفش پر نيب دوباره

  .ميبمون نجايا نياز ا شتريب خواستینم دلم

  .شهیوقت عوض نم چيه انيدر مورد کطرز فکر من  -

نقطم  اطيشدن در ح دهيکوب یبگم، صدا یزيچ نکهياما قبل از ا دميچرخ وانيک سمت

  رو کور کرد و آب دهانم رو قورت دادم.
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  .انهيک -

مبل بلند بشه و من آب دهانم رو  یاز رو وانيمضطرب اولدوز باعث شد ک یصدا

  قورت بدم.

  .ترسمیازش م گفتمینبود اگه م دروغ

که در  دينکش ی. طولديچرخ یو مثل من و اولدوز سمت در ورود ستاديهم ا وانيک

 یاخم بزرگ وانيمن و ک دنيآشفته وارد خونه شد و با د یبا ظاهر انيباش شد و ک

  هاش نشست.ابرو نيب

  شده؟ یچ -

  ديپرس یرو بده، سمتش قدم برداشت و شاک انيجواب ک نکهيبدون ا اولدوز

  ؟یايب ريقراره د یوقت یخبر بد هي دينبا ان؟يک یکجا بود -

  خروج و ورود هم داره اولدوز... ميخونه تا نيا دونستمینم -

  ادامه داد یکرد و شاک وانيبه من و ک رو

 یاش اآلن تو خونهخبر داره پسر و نوه یحاج مرتض ن؟يکنیم کاريچ نجايشماها ا -

  اولدوز شمسن؟

  سمتش قدم برداشت وانيک

  .انيباهات حرف بزنم ک ديبا -

کردم از  یکورتر شد و نگاه پر اخمش که سمت من روونه شد، قالب ته انيک اخم

  چشماش بود. یکه تو یخشم
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  .یها ندارم، حاال هرزدن با شما یبرا یمن حرف -

  درست صحبت کن! انيک -

  کشهموهاش ب نيب یاولدوز باعث شد کالفه دست یدستور یجمله

زدن ندارم. حاال  یبرا یراد، من حرف یحاج مرتض یراد، نورچشم یآقا ؛یاوک -

  .ديببر فيو تشر ديريتون رو بگدست برادرزاده شهیاگه م

  دياولدو برگشت و پر حرص غر سمت

  اآلن درست حرف زدم؟ ه؟ياوک -

  ان؟يته تو کچه -

  دميجلو کش یلعنت یجواب سؤال اولدوز من خودم رو با جسارت در

  اون اآلن اعصابش خرابه، بهش شالق زدن. -

خم شد  انيموهاش برد؛ اما ک نيدست ب یبا کالفگ وانيو ک دياز رخ اولدوز پر رنگ

  و تا من به خودم بجنبم دستم رو تو دستش گرفت

  با تو حرف دارم. ايب -

  کشوندم وانيو نگاه ملتمسم رو سمت ک ديمقاومت کنم اما زورم بهش نرس خواستم

  ولم کن. خوام،ینم -

  ساعد دستش گذاشت یدست رو وانيک

  عقلت سر جاشه؟ ؟یکنیم کاريچ یدار -
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  ديرو پس زد و من رو سمت خودش کش وانيک دست

  ؟یديخرابم، تازه فهمنه، من عقل ندارم، کله -

  چرخوند و من رو پشت سرش هل داد وانياولدوز و ک نيرو ب نگاهش

 خته،يدخالت نکنه تا روانم به هم نر یکس باهاش حرف بزنم، خوامیم نيدو م -

  ؟یاوک

شد و نفس  شتريهاش دور بازوم بکردم خودم رو عقب بکشم که فشار انگشت یسع

  .کردیهاش به تنم وارد مکه فشار انگشت یمن حبس شد از حجم درد

  با تو حرف بزنم. خوامیولم کن من نم -

  با اخم جلوتر اومد ديمن رو د یکه تقالها وانيک

بزن دختره  جانيهم یبگ یخوایم ی. هر چشمیم یولش کن، منم دارم عصب انيک -

  حالش رو؟ ینيبی... نمترسهیداره ازت م

  به عقب برداشت و من رو هم مجبور کرد همراهش برم یقدم انيک

  نگران نباش. ترسه،یاون نم -

  رو باز کرد و من رو هم مجبور کرد همراهش، از خونه خارج بشم. یورود در

  مگه؟! یترسیازم م -

ً يتقر کردیمن رو مجبور م داشت،یکه سمت وسط باغ برم یبلند یهاقدم دنبالش  با

  بدوم
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  ؟یداریازت دست از سرم برم ترسمیاگه بگم م -

هام، مجبورم کرد رخ و با گرفتن بازو ستاديکه کنار حوض بود، ا یدرخت بلند ريز

  .ستميبه رخش با

ترسوندنت...  یبرا شمیهار م شتريمن ب یترسیم ی. اگه بگیترسینم یبگ دينه، با -

. پس ازم زهياونقدر بترسونمت که باالخره ترست بر خوادیو دلم م شمیم وونهيد

  ؟ینترس، اوک

  ديچرخ زدنیکه برق م اشرهيت یهاچشم نيب ،یکيتو تار نگاهم

  . ترسمیازت نم -

  زد. یشخنديو ن ديدرخش شتريب هاشچشم

  نترس... -

  بدم هيدرخت تک یو مجبور کرد به تنهجلو برداشت و من قدم

  .زميو زمان رو به هم بر نيزم خوادیدلم م لرزهینگاهت از ترس م یوقت -

  صورتم، پچ زد یرو خم کرد و پرست تو چند سانت سرش

  .یخدا رو هم بلرزونه دختر فرنگ نيزم تونهیلرزش نگاهت، م -

  گذاشتم تا هلش بدم که موفق نبودم... اشنهيس یدست رو دهيترس

  ؟یمست انيک -

  الکل. یام تو هم رفت از بورو تو صورتم فوت کرد که چهره نفسش
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به نظرم تو هم  مونه،ینم ادميهام رو حرف نيکدوم از ا چيآره مستم؛ و فردا ه -

  ؟یفراموششون کن، اوک

درخت فشار  یبه تنه شترياز حد صورتش با صورتم، سرم رو ب شيب یکينزد از

  دادم

 شتيمن پ شيدو، سه ساعت پ نيمگه هم ؟یمشروب بخور یفرصت کرد یک -

  نبودم؟!

 ختيفرو ر شتريو من دلم ب ديکش مینيرو به ب شینيب یغهيرو جلوتر آورد و ت سرش

  از ترس...

  ...یخنگ نبود نقدريکاش ا -

  رفت شيو تا کنار گوشم پ ديام کشگونه یهاش رو روو لب ینيب

  .دادیحال م شترياون موقع رام کردنت ب -

  وارد کردم  اشنهيهام به سبا دست یفشار

  ...انيک یخنگ خودت -

  گوشم گذاشت یهاش رو روکرد لب یاگوشم، تک خنده کنار

  .مهياز مست یواسه خودت بتاز دمی... اگه اجازه میاآلن من مستم دخترفرنگ -

  و نگاه خمارش رو به چشمام دوخت ديرو عقب کش سرش

 تونمیباشه که من هر وقت اراده کنم، م ادتياما تو  اد،ینم ادمي یچيمن فردا ه -

  !؟یاوک ،یبا خودت آورده باش وانيگردن کلفت مثل ک هياگه  یببوسمت... حت
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بازوم  یهام گذاشت و دستش از رولب یمرطوبش رو رو یهاشده، لب یبفهمم چ با

  تا پشت کمرم سر خورد...

 نيرو ب نميريلب ز ینداشتم وقت یاتيعالئم ح چيکرده بود و ه ستيانگار ا قلبم

  به تنم وارد کرد یهام تکون سختو سوزش لب ديهاش کشدندون

  و...... ببوس منیکن دخترفرنگ یهمراه -

  دميآغوشش لرز نيب محسوس

  .انيک یو ببوسمن یرتو حق ندا -

از ترس  شدیو با پوزخند نگاهم کرد، نگاه خمارش باعث م ديرو عقب کش سرش

  نفس نفس بزنم.

... تو، ستين یزيکه چ دنتيو حق بوس رميگیو، خودم به زور هم که شده محق من -

  .یدختر فرنگ یتمام و کمال، حق من

  زد یشخنديدهانم رو قورت دادم و اون ن آب

نگاهت، لرزش تنت، همه و همه  دنيکردنت، لرز تيبغل کردنت، اذ دنت،يبوس -

  حق منه... مفهومه؟!

  .ترسمیدارم ازت م انيک -

 یتر کرد و اون دستش رو رو قفسهاش رو ترسناککه چهره یکرد، اخم کور اخم

  .کنهیام رو تو هم مدرخت، چهره یو کمرم، با برخورد محکمش با تنه ديکوب امنهيس

   ؟یمگه قرار نبود نترس -
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  ديهاش غردندون نيو با خشونت از ب ديکوب ميشونيپ یرو رو شيشونيپ

... یو تو نترس ميها رو فراموش کنحرف نيو فردا تموم ا ميقرار بود با هم حرف بزن -

  رفته؟ ادتي

  هم فشار دادم.  یکنترل لرزششون رو یرو برا هاملب

  ؟یرو گرفت متيصمبهم بگو ت ختهيخب، حاال که ترست ر -

 کردیو قلبم تقال م دميترسیاز قبل ازش م شتريبود، بلکه هر لحظه ب ختهينر ترسم

  .امنهيس یتو

  بگم. یزيچ تونستمیالل شده بودم که نم انگار

  ؟یکن یباهام همکار یکنیقبول م -

  .ديعقب کش یکم عيفشار آوردم تا پسش بزنم و اون مط اشنهيس یهام، رودست با

  هات ازدواج کنم.با یازت خواسته که از من بخوا یمرتض گهیم وانيک -

و به  زدیبرق م یکيو دوباره تو صورتم خم شد، نگاهش داشت تو تار ديخند کوتاه

  .آوردنیچلچراغ نگاهش کم م شيها هم پستاره ینظر حت

 یهستم که به خزئبات مرتض ی... به نظرت من کسشیغلط کرده با مرتض وانيک -

  گوش کنم؟

که  یو از وقت کردیم یکه داشت به حاج مرتض یاحترامیرو به خاطر ب لبم

رو نداره،  یکار نيکس جرأت همچ چيبودم ه دهيراد رو شناخته بودم، فهم یخانواده
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گوشم پچ  یمن چسبوند و تو یدارش رو به گونه شيته ر یگاز گرفتم و اون گونه

  زد

که قراره بهت حق  دونهی... نمیدختر فرنگ یز منکه تو خط قرم دونهینم یمرتض -

  که.... دونهیطالق بدم... نم

ام تو و من، از درد چهره ديهاش کشدندون نيگوشم رو ب یکوتاهش، الله مکث نيب

  هم رفت

 شدیم یکس ني. وگرنه اولیریم ورتمهيشمس  انياش... تو ذهن و فکر کتو... همه -

  .کردیمخالفت م شنهادميکه با پ

زبون ناشناخته حرف  هيهاش متوجه بشم. انگار داشت با از حرف یزيچ تونستمینم

  اش کنم.و من قادر نبودم ترجمه زدیم

. من یاما تو اجازه نداد ايتاليا گشتمیداشتم برم دم،يپریداشتم م ،يیگودروغ هيتو  -

  باورت کنم؟ ديچطور با

که  یهاش بود ته دلم رو لرزوند. لبخندلب یکه رو یو لبخند ديرو عقب کش سرش

  بود. روزمندانهيپ

  بزرگ شده بود. دانيم هي روزيپ انگار

 دادمیحق طالق نم رفتیگور پدرش و اگه سرم هم م گفتمیبود م یاگهيهر کس د -

  ست؟ين یپوئن و بهت دادم. کاف نيا یبهش؛ اما تو، چون بهم اعتماد ندار

  نگاه پر برقش مقابل نگاهم تار شد. ريو تصو ديلرز شتريب هاملب
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  شه؟یم یگندم چ -

  گذاشت. مینيب یببوسه رو نکهيهاش رو، بدون اشد، لب خم

تن لرزونم،  یجا یپوست جا یهاش رو... نشستن لبدنميلمس من... هر بار بوس 

  .دادیرو از دست نم یفرصت چيبود، چون ه نديانگار براش خوشا

  گندم؟! -

که  يیهاخشونت داشت موقع تلفظ اسم گندم و من لبم رو تر کردم و با دست لحنش

  .دنشيعقب کش یبه تنش وارد کردم برا یبود، فشار اشنهيس یهنوز رو

  .زدیدست من نبض م یو انگار قلبش تو کردمیدستم حس م ريقلبش رو ز ضربان

  ست؟يآره، گندم. مگه نامزدت ن -

هام سر لب یرو یالحظه یدو انگشتش گرفت و نگاه خمارش، برا نيرو ب امچونه

  خورد.

  .ستين گهينه. د -

ام رو از دستش خالص کنم که اجازه نداد و کردم چونه یگرفتن ساعد دستش سع با

  ديبهم چسب شتريب

  مگه... ست؟ين گهيد یچ یعني -

  ديام پرجمله نيهام، برو خم کرد و مماس با لب سرش

نامزد  ی. برات مهمه با کیزن من باش ميمهمه؟ تو قراره فقط سه ماه و نمگه برات  -

  م؟يتو زندگ اديب یبودم و بعد از تو قراره ک
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 تيکم داشتم اذدهانم فرو ببرم و کم یهام رو توداغش، مجبورم کرد لب یهانفس هرم

  از حدش... شيب یکياز نزد شدمیم

که هرم  ینشده بود، تا حد کمينزدحد  نيتا ا یمرد چيه یبودم، ول یآزاد دختر

  مور کنه و بلرزونه.هاش تنم رو مورنفس

 کردیبهم وارد نم یحس چيکه ه يیهاکوتاه بود و بغل یمن، فقط بوسه یکينزد اوج

 ريو ضربان قلبش که ز انيک یکياما حاال... قلبم انگار داغ شده بود از حجم نزد

  .ديکوبیم واروانهيدستم، د

  .یستينه. تو برام مهم ن اي شکنهیمن و تو م یقلب گندم با عقد صور برام مهمه -

هام آورد، باعث گونه یهاش روکه انگشت یفکم رو چنگ زد و فشار نباريا دستش

  هام جمع بشن و اون با خشونت سرش رو کج کردشد لب

  ؟ی... اوکیبرات مهم باشم دخترفرنگ ديمن با -

  رو پس زدم دستش

  ؟یو چنگم نزن یه مثل آدم حرف بزنچند لحظ شهینم -

  زد پوزخند

  .ستمين متينه، من آدم مال -

به عقب  یوارد کردم و اون، به اجبار من، قدم اشنهيبه س یاگهيفشار د یعصب

  فرو کرد شيلخت و مشک یموها نيبرداشت و دستش رو ب

  ه؟يهات چخب؟! آخر حرف -
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  باورت کنم. تونمیمن هنوز نم -

  هاش رو پشت گردنش قفل کردهاش نشست و کالفه دستابرو نيب یاخم

   ه؟يحق طالق چ یدونیاصال م ،یدختر فرنگ نيبب -

  کلماتش بود، ادامه داد نيکه ب یشتريکرد و با حرص ب مکث

. چرا یريخودت ازم طالق بگ یتونیکردم م تتياگه حالت بد بود، اگه اذ یعني -

  ؟یبه خنگ یخودت رو زد نقدريا

  گفتم یاون، عصب یهابعد از رگبار حرف بالفاصله

  .یخنگ خودت -

 ديشا ايبود.  انيک یآدما موندن و به نظر تنها راه خالص نيا نيخسته بودم از ب گهيد

صادق  کميفقط  کم،ي تونهیم ،یتو حالت مست کردمیبود که فکر م ميهم از سادگ

  باشه.

  هدف داشت. هيشب تنها اون انيک

  هدفش به دست آوردن من بود. و

***  

  باهات حرف بزنم. ديبا -

بردارم  ميشونيپ یهام رو پاک کنم و مچ دستم رو از رولب یپوزخند رو نکهيا بدون

  گفتم
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  حرف بزن... -

قبل رو مرور  یقيدقا یذهنم داشتم لحظه به لحظه یرو از هم برنداشتم؛ تو هامپلک

  محو بشن. ريهام اون تصاوردن پلکبا، باز ک خواستیو دلم نم کردمیم

  .ميحرف بزن ديتنت کن با یزيچ هيپاشو  -

 کردیکه مجبورم م یهام سر دادم تا با حسچشم یتا رو م،يشونيپ یدستم رو از رو مچ

  هام رو باز کنم مقابله کنم و موفق هم بودم.پلک

 ميهات حالاز حرف یزياولدوز؟ اآلن به نظرت چ ستميتو حال خودم ن ینيبیمگه نم -

  شه؟یم

هام برداشتم و کالفه چشم یتنم پرت کرد که به اجبار دستم رو از رو یرو یزيچ

  نگاهش کردم

  پاشو بپوش کارت دارم. -

هاش و منتظر نگاه به چشم دميتنم پرت کرده بود رو پوش یکه رو یراهنيپ یکالفگ با

  بودم، نشست. دهيکه من خواب یاکاناپه يیِ مبل روبرو یدوختم که رو

  گفت؟یداشت م یچ وانيک -

 یکيگذاشتم که اخم کوچ یاشهيش زيم یکاناپه لم دادم و پاهام رو رو یپوزخند رو با

  اولدوز نشست یابروها نيب

  اش رو گرفت رفت.که با من حرف نزد. دست برادرزاده یديمن چه بدونم، د -

  باال برد یتن صداش رو کم تيعصبان با
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 شنهاديش پبه نوه ی. راسته که به دستور حاج مرتضانيم باهات کندار یمن شوخ -

  بهش؟ یو قراره حق طالق هم بد یازدواج داد

  زدم یشد و چشمک ترقيعم پوزخندم

  ؟یعاص یِ با دادن حق طالق به اون دخترفرنگ یکنیتو هم حال نم -

  از قبل صداش رو باال برد تریعصبان

  !ان؟يک -

  دادم و پلک بستم هيمبل تک یبه تحکم صداش، سرم رو به پشت تياهمیب

برگردوندن اعتماد سهره  یاعصابم با فکر بهش، اما خب، برا خورهیمنم خط م -

  حق و بهش بدم. نيا ديبا

  .یتو عاشقش شد -

مختلف اکو شد و من  یهاسرم، با ولوم یبار تو نياش چندباز نکردم. جمله پلک

  عاشقش شده بودم؟!

  شده بود نقطه ضعفم. یاديز کميعاشقش نبودم، فقط  من

  ه؟ياغهيچه ص گهيد ینه، عاشق -

  به سوال من لب زد تياهمیب

  .یبه سهره دار یحس ديهم فهم وانيک -
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مبل نشستم و پاهام  ینشسته بود، صاف رو روهاميا نيکه ب یباز کردم، با اخم پلک

  گذاشتم نيزم یرو رو

  اولدوز. یبهش گفت یشر و ور نيفقط نگو که تو همچ -

  هم اخم کرد  اون

  .انيبا من درست صحبت کن ک -

  ختميموهام فرستادم و با خشونت به هِمشون ر نيرو ب دستم

  نکن اولدوز... ميپس عصب -

  ؟یکنیم یچه غلط یتو معلوم هست دار -

  دميو شمرده، شمرده غر دميمبل کش یرو لبه خودم

  نه؟رو سنه واني. تو و ککنمینکشه نم کنم،یمغلط، غلِط منه، عشقم بکشه  -

. وانيهم ک ديخودم، شا دي. شایاز ک دونستمی. اون از من و من نمميبود یدو عصب هر

  بود. دهيفهم يیهازيچ هياولدوز  یکه به گفته یوانيک

 دياش رو با تهدتا تو برادرزاده ستاديا ینيزمبيس نيچرا ع یشوکه بود؛ فکر کرد -

  ! د؟يچون ازت ترس رون؟يب یببر

  کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

طرف.  هيسهره  ،یطرف بود هيکنه. تو  کاريچ ديبا دونستیچون شوکه بود، نم -

چقدر خودش رو  نيزدیحرف م نيداشت رونيکه شما اون ب يیهااون لحظه یدونیم

  هات رو تو دهنت خرد نکنه؟و دندون رونيب اديکشت تا ن
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  هام گرفتم و اولدوز ادامه داددست نياخم سرم رو ب با

و با  ستاديپنجره ا نينزد، اگه پشت هم ی. اگه حاال حرفانيک هيپسر باهوش وانيک -

خشم قورت داد،  لويک لوياش نگاه کرد و کرگ گردن باد کرده به تو و برادرزاده

  مگه نه؟ ،یاسشنیاز من م شتريرو تو ب وانيکنه. ک یترقراره کار بزرگ یعني

 یگذاشته و سع ميشونيپ یمچ دستم رو رو دم،يکاناپه دراز کش یدوباره رو ت،ياهمیب

آغوشم، حس  یفکر کردن به لرزش تنش تو یکردم فقط و فقط به سهره فکر کنم. حت

  .کردیبهم القا م یمتفاوت

  .ايتاليممکنه سهره رو بفرسته ا وانيگوِشت با منه؟ ک انيک -

دومش، تنها بخاطر جلب توجه من  یکه بدونم جمله شناختمیاولدوز رو م اونقدر

  گفته و من با پوزخند لب زدم

  بکنه. یکار تونهینم یحاج مرتض یکنن. سهره بدون اجازه یکار توننینم -

  چشمم نگاهش کردم و اضافه کردم یگوشه از

  .دهيبراش شناسنامه گرفته، سهره رسماً دختر سع یحاج مرتض -

  زانوم گذاشت و من پلک بستم یرو رو دستش

 ی. براستيو سهره مهم ن یو حاج مرتض ديو سع وانيمن ک ی. براانيک ستيمهم ن -

 یعاشق شد نميبیکه دارم م يیو من نگرانتم. نگران تو يیکه مهمه تو یمن تنها کس

عشق سهره  یدونیاما نم ؛یکوبیم واريبه دست آوردنش به در و د یبرا یو دار

  تو مثل سمه. یبرا
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  هام نشستابرو نيب یاخم

  . ستيپاشو برو بخواب اولدوز من اآلن حالم خوش ن-

  ؟یمشروب خورد دمينفهم یفکر کرد -

 یصدا تونستمیکه م يیهاو فکر کردن به لحظه ديترکیتر کردم... سرم داشت م لب

  .شدیقلبش رو بشنوم و لرزش تنش رو حس کنم، باعث آروم شدن اون درد م

  آروم بشم. یکم دادیاولدوز اجازه نم و

پاشو گمشو  انيک یبگ یتونی. مستيبه مغزمو خوردن ن یازيبرم ن یخوایاگه م -

  .خوابمیم ابونيو تو خ رمیباور کن م رون،يم باز خونه

اش رو با هشدار مقابل و انگشت سبابه ستاديسرم ا یمبل بلند شد، باال یاز رو کالفه

  نگاهم تکون داد.

خودم  یبعد ی. دفعهانيک یخودت رو تباه کن دمیاجازه نم گمیباره که م نيآخر نيا -

  .یباهام مقابله کن یتونیکنم و تو هم نم کاريدور کردنت از تباه شدن چ یبرا دونمیم

  ه کردو اضاف ديکش عقب

 وني. اکنهیراد تباهت م یکه حاج مرتض یباش یتو شمس دوم دم،یاجازه نم -

  مطمئن باش.

  من باعث شد سمت اتاقش قدم برداره. یتياهمیهام سر دادم و بدستم رو تا چشم مچ
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هام گرفتم. دست نيمبل نشستم و سرم رو ب یمحض بسته شدن در اتاقش، کالفه رو به

 هيشب یاديکه با سهره کرده بودم، ز یدر مقابل کار وانيحق با اولدوز بود؛ آرامش ک

  آرامش قبل از طوفان بود.

 یو همونطور که نخ دميکش رونيو فندکم رو ب گاريُکتَم، پاکت س یشدم و از تو خم

ده. به ممکن بود انجام ب وانيکه ک یفکر کردم. به سهره، به کار زدم،یم شيآت

  و در آخر باز هم سهره. یمرتض

رو از ذهن و فکرم  یاون دختر لعنت تونستمیگرفتم و چرا نم گارياز س یقيعم کام

  کنم؟ رونيب

 شتريو ب شتريدست آوردنش ببه یبرا کردیبود که مجبورم م یزينگاهش چ یتو 

  تالش کنم.

****  

  .شهیم رتيپاشو د انيک -

  هام گذاشتمچشم یبه هم گره زدم و دستم رو رو شتريهام رو بابرو کالفه

  به هم اولدوز؟ یها رو نکوبظرف نقدريکله سحر ا شهیم -

  جوابم رو داد بالفاصله

  اومده. شيپ یکار هي ز،يبرگردم تبر ديپاشو من با -

  شدم زيخميهام برداشتم و نچشم یرو از رو دستم

  شهرزاد زنگ زده؟ بابام خوبه؟ -
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که عجله  دادیاش نشون نمو ظاهر آراسته نمشيکه بتونم بب ديکش يیرو جا خودش

  زود بره. ديداره و با

  .زيچند روز برگردم تبر هي ديتورج خوبه، نگران نباش. مربوط به کارمه، با -

که  يیکاناپه بلند شدم، پتو یهام شونه زدم و از رونامرتبم رو با انگشت یموها

کاناپه پرت کردم و  یتنم انداخته بود رو همونطور نا مرتب رو یمصلماً اولدوز رو

  سمت آشپزخونه قدم برداشتم.

 یخوایهست و نم يینکنه خبرا ز؟يتو تبر یکارات رو تموم کرد یگفتیمگه نم -

  ؟یبگ

  دادم هيتک نتيام رو به کابآشپزخونه شدم و شونه وارد

  حرف زدن رو دوست ندارم. يیمعما یدونیخودت که م ان،يک یگیم یچ فهممینم -

  قالب کردم نهيهام رو مقابل سزدم و دست یشخندين

  ؟یندار فرنده،یمنظورم بو -

  بهش زدم یبرام نازک کرد که چشمک یچشم پشت

  . گهيد یخب؟ هنوز جوون هيچ -

  .ديکه پرست کرده بود چرخ یاملت یگذاشت و نگاه من رو زيم یرو رو تابهيماه

  بود که من دوست داشتم. یهمونطور

  حرف بزنم. زايچ نيام در مورد ادوست ندارم با برادرزاده -
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  باال انداختم و پوزخند زدم ابرو

  با من سر بحث رو باز کنه؟ زايچ نيدر مورد ا خواستیم شبيبود د یاِ! پس ک -

  هاش رو تو حدقه چرخوندمردمک چشم کالفه

  وام.ت ی. من عمهانيمن با تو فرق دارم ک -

  آشپزخونه خارج شدم از

 ني. اگهيو گرفتن د نيکه داشت یکه همه زدن تو سرتون و حق نيکارا رو کرد نيهم -

  .یرانيا یهاخودتونو زن کميتو رو خدا  دي. جمع کننيو با ما فرق دار نيستيکه مرد ن

  ديبلندش به گوشم رس یشدم، اما صدا یبهداشت سيسرو وارد

حاج  یخارج یرو نوه یدست گذاشت نيبخاطر هم یعني ني! ا؟یرانيا یهازن -

  چون با ما فرق داره؟ ؟یمرتض

***  

  اومده؟ وانيک -

  جوابم رو داد گشت،یها مپرونده یمورد نظر من، تو یکه دنبال برگه همونطور

  .موننیاتاق شما منتظر م یشمس، گفتن تو یبله آقا -

  کرد و سمت من گرفت. دايباال انداختم و اون، برگه رو باالخره پ ابرو

  .دييبفرما -

  به اسم سهره دوختم.  شخنديرو گرفتم و نگاهم رو با ن برگه
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  اگه مهم باشه. یوجه نشو؛ حت چيبه کارت برس، مزاحم منم به ه -

بود، کار  نجايچرا ا وانيک نکهيتکون داد و من سمت اتاقم قدم برداشتم، حدس ا یسر

  نبود. یسخت

با  یکه حت دمشيد بيدست به ج ،یسرتاسر یهااتاق که شدم، کنار پنجره وارد

  باز و بسته شدن در هم، سمتم برنگشت. یصدا

  راد...! یآقا نيهتل هم بلد بود نيچه عجب! راه ا -

 یشخنديابروهاش بود باعث شد ن نيکه ب یو اخم کور ديپا سمتم چرخ یپاشنه یرو

  قدم بردارم. زميبزنم و سمت م

ساکت  ینطوريگذاشت رفت، هم یحرف چيبدون ه شبيکه د یوانيک دونستمیم -

  .مونهینم

  رو سمتش چرخوندم ینشستم و صندل زميم پشت

  خب؟ -

  کور قدم جلو برداشت یهاهمون اخم با

  سهره رو بفرستم ُرم. خوامیم -

  گذاشتم زيم یسهره رو رو یزدم و قرارداد کار یصدادار پوزخند

  خب؟ -

  اش کرده بود.از حدم کالفه شيب یجلو اومد. خونسرد یعصب
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  یکنیام رو خفت مکه من هستم، برادرزاده يیجا یخوریتو گوه م نکهيخب ا -

  دادم. هيتک یباال انداختم و به صندل ابرو

  ت گفت. درمورد رگ گردن بادکرده يیزايچ هياولدوز  -

  زدم و اضافه کردم یچشمک

راه به راه من خفتش کنم، واسه تو  ستيبابا. واسه اون دختر مهم ن ريسخت نگ -

  هم...

پس زدم و  یاو خواست بلندم کنه که دستش رو با خشم قورت داده ديرو چسب امقهي

  رو مرتب کردم راهنميپ یقهي

  ه؟يمن گوه نزن. دردت چ یبه اعصاب نداشته ان؛يچرند نگو ک -

  پا انداختم ینشستم و پا رو یصندل یرو دوباره

  دردم رو. دهيراد زرنگه و فهم وانياولدوز مطمئنه ک -

انداخت. انگار داشت  نييکرد و سرش رو پا زيم یرو ستون تنش، رو هاشدست

تاپم لپ رمنتظرهيحرکت غ هيآروم موندن و موفق نبود؛ چون با  یبرا کردیتالش م

  رو برداشت و وسط اتاق پرتش کرد.

 یکياگه بفهمم قصدت از نزد کنمینابودت م یعل یبه وال ان،يقسم ک یعل یبه وال -

  .شهیبه سهره، به آقاجون و شهرزاد مرتبط م

  بودم. فوريدورم بندازه ک تونهیوقت نم چيه وانيک دميدیم نکهيزدم، از ا پوزخند

  ؟یموافق یعني نيا -
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 دشيو سرم رو خم کردم تا در معرض د دميهم شن یهاش رو رودندون شيسا یصدا

  رميقرار بگ

  مگه نه؟ اره،يمن دووم م شيسهره فقط و فقط پ یدونیهوم؟ تو هم م -

  خشم نگاهم کرد. با

  .ديکشیزبانه م شيهاش آتچشم یتو از

  .کردیم یداشت خودخور وان،يو ک نميبب تونستمیرو م هاشقهيشق نبض

که تو  یتو چاه ندازمشيم آرمینجات دادنش از چاله درش م یبرا یفکر کرد -

  ؟یبراش کند

  کرد رياش تغشده ديکل یهادندون نيسمتم خم شد و از ب شتريب

  . انيرو بنداز دور ک یعشق و عاشق -

  کردم هيتک یزدم و به صندل یکجخند

  .وانياحساس داشته باشم ک یکنم و به ک کاريچ یبگ یتونیتو بهم نم -

  کردم و ادامه دادم کيبار چشم

و  شمیرو بشنوه سگ م اتتيچرند نيکلمه از ا هي یدخترفرنگدر ضمن، اگه اون  -

 نيا یدونی. تو هم که ماديکه ازش خوشم م درمیرو م یسگ بشم فقط کس یمن وقت

  کراش دارم. یروزا رو ک

  ديخم شد و غر سمتم
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  ؟یمثل سگ عاشقش شد نکهيا ات؟يکدوم چرند -

 یرو یباعث شد پوزخند ادم،يفر یفرود اومد و صدا زيم یرو ارادهیب مشتم

  نهيهاش بشلب

  ...وانيشو کخفه -

  مگه نه؟ ،یکه عاشقش یبه خودت هم اعتراف نکرده بود یمطمئنم حت -

  ديبلند شدم و اون با تمسخر خند یصندل یرو از

  که ازت متنفره. یشد یمثل سگ عاشق کس -

  رو به چپ و راست تکون داد و اضافه کرد سرش

و  تيچارگيب نيا ی. دلم براسوزهیشمس... دلم برات م انيبود ک یاديبرات ز نيا -

  .سوزهیبه دست آوردنش م یدر بودنت برادربه

  ديام کوبشونه یهم فشار دادم و اون دستش رو رو یرو رو هامدندون

 دمی. بهت اجازه نمستيکس و کار هم ن یب ست،يباشه سهره تنها ن ادتي ونياما ا -

  .یباش انياگه ک یحت ،یکن تشياذ

  هام دوختاش رو به چشمکرد و نگاه کالفه یکوتاه مکث

و  یام نامزد و کنبرادرزاده یکي نيسر خود با ا یتونی... تو نمنطوريگندم هم هم -

 گمیم یکه چ یفهمیم ،یبد یازدواج صور شنهاديپ یکياون یبعد از دو ماه برا

  !ان؟يک

  فرو کرد بشيج یهاش رو توبه عقب برداشت و دست یقدم
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  ؟یهم از گندم دور باش، هم از سهره. اوک یعني -

  به خودش گرفت تيرنگ حرص و عصبان نباريا پوزخندم

و سرشون و بندازن  رهيبگ ميواسشون تصم گهيد یکيکه  خورمیم يیمن به کسا -

  راهشونو کج کنن؟ نييپا

  دميهم فشار دادم و غر یرو رو هامدندون

که  ستين نيا شيواسه گندم و تو احترام قائلم معن ان،ويک رمیمن راه خودم رو م -

  .گذرمیم خوامیکه م یزيو بخاطر گندم، از چ کنمیبه حرف تو گوش م

  کورتر شد اخمش

  .یخوایباشه که م یزيچ ديسهره نبا -

  و لب زدم دمياش کوببه شونه یادو انگشت ضربه با

  کنم. تيحال گهيجور د هيرو  دهاميو نبا دينکن با یکار ام،یاآلن قاط وانيک -

  رو پس زد دستم

  خواست؟یازم م یاون دختره چ شبيد یدونيم -

  دميو ناخودآگاه عقب کش دميهام کشلب یرو رو زبونم

کنم  دايپ یشوهر صور هيبگردم و براش  خواستیفرار از تو و آقاجون م یبرا -

  دختر؟ نيبا ا نيکرد کاريتا بتونه برگرده ُرم. شما چ
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قدم سمتم برداشت  تميعصبان دنيو داغ شدن سرم رو حس کردم. با د ديسوت کش مغزم

  برد. نيو فاصله رو از ب

اگه  ان،يک ترسونهیو نمهات منرگ گردن باد کردنا و سرخ کردن چشم نيا -

  . ايتاليدست از سرش بردار تا برش گردونم ا یو دوسش دار شيخوایم

  دمياش کوبشونه یرو محکم رو دستم

گشتن چه  یدنبال شوهر صور کنمیم ی. به اونم حالدارمیدست از سرش برنم -

  احمق. یداره دختره یعواقب

****  

  ؟یباال بر یحاج مرتض یخونه وارياز د یخوایم یمطمئن -

  دمياخم سمتش برگشتم و توپ با

  عماد، گوه نزن به اعصابم. امیعصب -

  تأسف تکون داد یشانههاش رو قالب کرد و سرش رو به نخنده دست با

 یبرا رهیبابات باال م یخونه واريپسرت داره از د ینيبب يیآخ شهرزاد بانو، کجا -

  ...ديدختر حاج سع دنيد

  و سرش رو تکون داد ديش خندمحض اتمام جمله به

  که؟! یدونیم وني... اانيک کنهیباورش سخته، اما اگه بفهمه زنده به گورت م -

  دميهاش درست کرده بود گذاشتم و خودم رو باال کشکه با انگشت یقالب یرو رو پام
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  .گهيد یقهيمنتظر باش مبام تا چند دق نجايحرف نزن، هم اديز -

  کرد خودم رو باال بکشم کمک

 یومديهم ن یومدي. برو گم شو، نستيذره عقل تو سرت ن هيخاک بر سرت کنن که  -

  .ستيمهم ن

 یاون دوختم که به محض تالق یهابه داخل باغ انداختم و دوباره نگاه چشم ینگاه

  لب زد شخندينگاهمون با ن

  طاهر باشه. نتتيبیکه م یکس نياول کنمیدعا م -

سگ  دنيکه با د دميپر نييپا واريکه بهش زدم، از رو د یو بعد از چشمک دميخند

  ت آرمان....هم فشار دادم و لعنت به یهام رو روآرمان دندون

  دميلب غر ريز

  ذارن؟یباز م کنن،یم یزندگ غويج غيکه چند تا دختر ج یاآخه سگ رو تو خونه -

 یهام رو روکرد و من کالفه دندون یرو سمتش دراز کردم که پارس محکم دستم

  هم فشردم

  ندارم.. برو بتمرگ سر جات... یباهات کار -

  .ستادميو صاف ا ختميموهام رو به هم ر یاما باز پارس کرد و من هصب سک

  من... نجا،يا یرو بکشون یاآلن حاج مرتض نيهم ستيبرام مهم ن -

  ؟یهم دار یرياز اعصاب و روان، مشکل خوددرگ ريغ -
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و نسبتاً باز  یراحت یهااون لباس یتو دنشيو با د دميپا چرخ یپاشنه یپوزخند رو با

  ابروهام تو هم رفت...

  کردن؟ینم یخر زندگخونه سه تا نره نيتو ا مگه

  تو باغ؟ کنهیسکش رو باز م ی_ آرمان از ک

  ان؟يک یکنیم کاريچ نجايتو ا -

دوباره نگاه به سهره  ینبود و وقت یو نگاهم رو اطراف چرخوندم، کس ستادميا صاف

  بود و سهره مشغول نوازش کردنش بود. ستادهيدوختم، سگ آرمان کنارش ا

  اختمباال اند ابرو

  .نمياومدم تو رو بب -

  به سگ زدم یکه گرد شد با پا ضربه ا نگاهش

  اش حرف دارم باهات.و بفرست بره خرابشده نيا -

  ديکرد و توپ اخم

  .انيباهاش ورست صحبت کن ک -

  موهام فرستادم. نيب یدست شياز بچه باز کالفه

  هاش رو ندارم.واقواق یبا اون حرف نزدم سهره؛ به تو گفتم بفرستش بره حوصله -

 یپوزه یزانوهاش نشست و دستش رو رو یدوباره پارس کرد و سهره رو سگ

  .ديسگ کش
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  واسه خودت؟  نجايا یکرد دايپ یدوسِت جون جون یاز ک -

  زدم یشخنديو من ن ديرو باال کش نگاهش

  .نيش یهم م یبرا یخوب یمطمئنا دوستا ن،يهست هيشب گهيبه هم د -

 یهاش رو تودست یبره و خودش با ژست خاص فرستهیسگ رو م باالخره

  شباهت داشت فرو کرد. شتريکوتاهش که به شلوارک ب نيشلوار ج یپشت یهابيج

 یاز شرف و مردونگ يیهست که بو يیهابهتر از مراوده با آدم یجیبا ا یدوست -

  نبردن.

  بردم نيفاصله رو از ب یظاهر یقفل شد، اما با خونسرد فکم

 ايبودن  رگیتو ب ؟یتو دختر فرنگ ینيبیم یرو تو چ یشرف و مردونگ -

  ؟یرتيغیب

  هم فشرده شد و غرش کردم یرو شتريهام ب دندون

 یشوهر صور هيبرات  یباشرف و َمرده که که ازش خواست وان،يبه نظرت اآلن ک -

  کنه؟ دايپ

گلوش، نگاهم رو به  بيبزنم و تکون خوردن س یاش باعث شد پوزخندشوکه نگاه

  بود، سر داد. دميکه تو معرض د دشيگردن سف

ّ يدق -  یو از مرتض یمن استفاده کن تياز موقع یخوایهست که م يیمردتر از تو قا

  .یريانتقام بگ
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آروم بمونم و با  دادیشق اجازه نمکله یدختره نيخشونت بازوش رو گرفتم. ا با

  آرامش حرف بزنم.

  ؟یبا خشونت منظورم رو بهت برسونم دخترفرنگ یدوست دار -

  دميو من تنش رو باال کش ديچيبه بازوش آوردم که تو خودش پ یفشار

  ؟یخشن دوست دار اد؟ياز آرامش خوشت نم -

 یازدواج صور خوامیداره که م ی. اصال به تو چه ربطاديولم کن داره دردم م -

  نه؟  ايکنم 

 دهيقبل ازش پر قهيکه چند دق یواريرو به د و تنش دمشيپوزخند سمت خودم کش با

  و صدام باال رفت دميبودم، کوب

  ؟یشد رياز جونت س ،یکن دايواسه خودت پ یشوهر صور یخوایم یکرد جايتو ب -

مغزم  خواستیکه م یپس زدن دستم و من اما با همون خشم یبغض تقال کرد برا با

  دميبلندم رو بلع اديفشارش دادم و فر واريبه د شتريرو از هم بپاشه، ب

  ....انيولم کن ک -

... حاال واسه من دنبال گهيد یخودسر شد نقدريکجا ولت کنم؟ ولت کردن که ا -

من  یرم؟ فکر کرد یبپر یکه بتون رتتيبگ یصور اديب ؟یکه چ یگردیشوهر م

  ذارم؟یم

  ديکش غيج یوقت ديلرزیبه اشک نشست و صداش م نگاهش
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 یو انداختو من یرو رو سرم خراب کرد ايکه دن يیبا تو ازدواج کنم؟ با تو ؟یکه چ -

  شده؟خراب نيتو ا

  لرزونش سر خورد یهارو بند فکش کردم و نگاهم رو لب دستم

 کنهیدست و پا م وانيکه ک یخرتو و اون نره یعل یسهره... به وال کشمتیم -

  ...ايکف در ندازمیون رو متو جنازه کشمیات رو مازدواج احمقانه یبرا

  هاش پچ زدمتر بردم و مماس با لب کيرو نزد سرم

اگه تو ذهنش  یخط قرمزم... کس یشد یسهره، کله خرابم و توعه لعنت اموونهيمن د -

  ؟یشد یاوک کنم،یم شيخط قرمز فکر کنه خط خط نيهم به رد شدن از ا

  ديچيفکش برداشتم و پهلوش رو چنگ زدم که تو خودش پ یرو از رو دستم

نکن اون  یازدواج با من و کار یبرا یشی... آماده مزنهیفکر فرار به سرت نم -

کنم به خودم که  بندتيپا یو طور رميهم که قراره بهت بدم رو ازت بگ یحق طالق

  ....یجدا ش یهم نتون یريبم

تر و کمرش رو محکم دميکوب اشنهيس یکه دستم رو، رو ختيهاش فرو رچشم اشک

  چسبوندم. واريبه د

راد خراب  یخونه رو، رو سر تو و خودم و تموم خانواده نيا یکن هياگه گر -

  رو با پا گذاشتن رو خط قرمزام امتحان نکن سهره. ی... منه روانکنمیم

  چه خبره؟ نجايا -
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. دميشتم و سمت اون چرخسهره بردا ینهيس یگندم دستم رو از رو یصدا دنيشن با

  ابروهاش بود. نيب یاخم کور

  ان؟يک یکنیم کاريچ جانيتو ا -

  به سهره انداختم و در جواب سؤال گندم، لب زدم. ینگاه یچشم ريزدم، ز پوزخند

  بود. ینمه خصوص هي. زدمیداشتم با دختر عموت حرف م -

  انگشت شست به سهره و بعد خودم اشاره کردم و ادامه دادم با

  .شونيبه من ربط داشت و ا یعني -

  خواست خودش رو کنار بکشه که دستش رو گرفتم و به خودم چسبوندمش. سهره

  داخل؟ یچطور اومد -

 رونيهام بانگشت نيداشت دستش رو از ب یبه سهره که سع ینگاه ميزدم و ن پوزخند

  بکشه کردم.

  گندم. یتو خوب بدون ديبا نويا رسم،یکه بخوام م یزيمن به چ -

  رو پر کرد نمونيب یاخم فاصله با

  ول کن دست سهره رو! -

  کردم و ابرو باال انداختم شتريهام رو بپوزخند فشار انگشت با

فالن داره  یارث ه؟يچ انيجر رن،يگیدختر و م نيا یها همه فاز سرپرستروز نيا -

  راد؟ یکردن خانواده زيکه براش دندون ت



471 
 

  شهیهاش کورتر مابرو یگره

که کارشون فقط خراب  يینماانسان یهاسهره رو از گرگ ميدار ینه، فقط سع -

  ها رو بشناسه.خودش آدم کشهیطول م کمي. باالخره ميکردن و شکستنه دور کن

ناالنش، نگاهم رو سمتش  یبازوم رو چنگ زد و صدا اشگهيبا دست د سهره

  چرخوند

  به دردنخور، ولم کن. یمچ دستم له شد آلفا -

  گندم دوختم. یهاهام رو کم کردم و دوباره نگاه تو چشمپوزخند فشار انگشت با

  کردم گندم. یاز دختر عموت خواستگار -

درد مچ  ديکنارم هق زد؛ شانگاهم کرد که با پوزخند ابرو باال اندختم و سهره  شوکه

رو  وانيهم صراحت کالم من و اون گندم و ک ديشده بود. شا اشهيدستش باعث گر

  .کنهیخبر گندم رو ناراحت م نيا کردیدوست داشت. و مطمئناً فکر م

  ؟یچ -

و در  ديکش رونيام بشل شده یهاانگشت نيمحکم، دستش رو از ب یتقال هيبا  سهره

  گندم گفت: یاجواب سؤال تک کلمه

خالص کنه.  نجايو از امثال من خوادیگندم. اون دلش برام سوخته و م خوامیمن نم -

  من باز قبول نکردم. یول ايتاليکمکم کنه بعد از عقد برگردم ا خوادیگفت م

 کيکنه دوختم و چشم بار هيو توجداشت من یکه سع ینقش زيرو به دخترک ر نگاهم

  کردم.
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اندازه به دخترک کنارم وابسته شده بودم. مهم  نيتا ا یاز کِ  دونستمیخودم هم نم یحت

  هم نبود.

به  یاعتمادیهاش بخاطر گندمه، نه ببودم مخالف دهيلحظه فهم نيبود که هم نيا مهم

  من.

که به گندم  یبهش ندارم و حس یاحساس چيداشت گندم رو قانع کنه من ه یسع اون

  من اصالً خوب نبود. یداشت برا

  ؟یرو تنها بذار انيو ک چند لحظه من شهیسهره م -

  کردم بميج یهام رو توو دست دميخند دهيباال پر یابرو با

  .ميزدیحرف م يیزايچ هيدر مورد  ميبره. چون داشت شهینه، نم -

  گندم. ميبا هم ندار یحرف چينه، من و اون ه -

شد و حاال که مطمئن شده بودم سهره فقط به خاطر  ترقيهام عملب یرو پوزخند

  تر شده بودم.آروم دهیگندم جواب رد م

  تو نگاه گندم ادامه داد رهيبه عقب برداشت و خ یقدم

  من ازش متنفرم. -

رو آدم  یدخترک عاص نيهم فشار دادم. من ا یهام رو رومشت شد و دندون دستم

  .کردمیم

ها گم درخت نيکه ب یو نگاه من، تا وقت ديدو اليکوتاهش سمت و یاز گفتن جمله بعد

  شد، دنبالش کرد.
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  ؟یخوایم یباز از سهره چ انيک -

  طلبکار گندم سر دادم و پوزخند زدم. یهاچشم یرو رو نگاهم

  !خوام؟یم یازش باز چ -

  سمتم برداشت قدم

 یخانواده یفرد تو نيترگناهیخاطر انتقامه لطفاً نکن. سهره ببه هانيا یاگه همه -

  راده. 

بود،  گناهیکردم، سهره ب یکوتاه یخندهقد گندم بشم و تکرو خم کردم تا هم کمرم

کارش  نيا تيمسئول ديو به خودش وابسته کرده بود و باتموم من یرحمیبا ب یول

  .رفتيپذیرو م

  وام؟رو بخ یبعد از تو کس تونمیانتقامه؟ من نم یکنیچرا فکر م -

  رو تر کرد و آب دهانش رو پر صدا قورت داد. هاشلب

زدن  ني. تو فقط دنبال زمخواستمتی. منم نمیخواستیمنم نم ان،يک شيخوایتو نم -

  سهره. یرو یدست گذاشت یشد ديو حاال که از من ناام یآقاجون

  بردم. نيرو هم از ب نمونيکم ب یکردم و فاصله کيهام رو باراخم چشم با

  ؟یخواستیو نممن -

  هام گرفت از چشم نگاه

 ینهيمن و تو ک یبود که رابطه ني. تنها هدفم اخواستمتینم دينه، اونطور که با -

  ببره که موفق نبودم. نيآقاجون و عمه شهرزاد رو از ب
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سهره ازش گذشته  شيپ قهيکه چند دق يیپوزخند زدم، نگاه ازش گرفتم و به جا یعصب

  فکر کردم که با گندم بودم. يیهاذهنم به لحظه یشدم و تو رهيبود خ

  ن؟يراد فرق دار یخانواده یبا تموم اعضا وانيتو و ک کردمیچرا فکر م -

  خودم بود. یبه خاطر نفهم نباريشدم تو نگاه لرزونش و پوزخندم ا رهيخ

 راد رو با یخانواده یکه ناف تک تک اعضا دميفهمیم شيوقت پ یليخ ديبا -

  گندم. یو تو هم جزوشون دنيبر یو پست يیدورو

ها آدم یبا زندگ یتونیتو م ؟یهست یگناهيخودت آدم پاک و ب یکنیتو چرا فکر م -

کنه؟  یکار نيبا تو همچ تونهینم یو کس یقرار بد چهيها رو بازو اون یکن یباز

  ؟یشمس انيچرا؟ چون ک

  دميام غرشده ديکل یهادندون نياز ب ت،يعصبان با

  پدر و دختر.  هيوصال  یبرا یپل فرض کن هيو من یتو حق نداشت -

. چرا شهیو مادر تو با هر قدم دور شدن از پدرش داره افسرده م ان،ياون مادرته ک -

  شده؟ یپرخاشگر و عصب یليخ هاینازگ یقبول کن یخواینم

 هيمشتم گرفته بودم و مثل  ی. خشمم رو تودميدور خودم چرخ تياخم و عصبان با

  انبار باروت بودم...

  منفجر شدنم. یبود برا یکاف گهيد کيکوچ یجرقه هي فقط

تره گندم. اعصاب منو سالم رتتيغیب یاز تو و آقاجونت و عموها یليمادر من خ -

  نکن. یقر و قاط
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  پوزخند سرش رو تکون داد با

! تو واقعاً یخونه ندار نيا یبا اعضا ینسبت چيانگار تو ه یزنیحرف م یطور -

راد بزرگ نشده؟  یخونه، با ِسَمت دختر خانواده نيمگه مادرت تو ا ان؟يک یهست یک

راد هم من و خودت  یاز خانواده جاتیو با تنفر ب دنيبه نفهم یچرا خودت رو زد

  ؟یکنیم تيرو اذ گهيد یرو، هم کسا

  دميموهام کش نيرو ب دستم

هات منم زدم و حرف ،یهات رو زدبحث با تو رو ندارم گندم. حرف یحوصله -

  و شما رو به سالمت. ريما رو به خ گهي. پس ددميرو شن

  ام رو مقابل نگاهش تکون دادمقدم خودم رو بهش رسوندم و انگشت سبابه هي با

 شمیو سهره به سرت نزنه که بد سگ ممن انيجر نياما فکر دخالت کردن تو ا -

  .گندم

  ازم بترسه نکهيزد، بدون ا پوزخند

هم  یلي. من گندمم، خانيک شيترسوند یکشکه با عربده ستميمن اون دختر ساده ن -

. شناختمیکه من م ستين یانيک ان،يک نيبدم ا صيتشخ تونمیو م شناسمتیخوب م

  !یعوض شد

  به عقب برداشت یکه قدم دمياش کوبشونه یانگشتم رو، رو دو

  گندم. یتازونیم یدار یاديز -

  رو پس زد دستم
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  بگم. دينکن به عمو سع ی... کارانياز سهره دور شو ک -

 تونستیکنه؟ مگه م یکار تونستیمگه م ديزدم. سع یشخنديباال انداختم و ن ابرو

  با دستورات پدرش مخالفت کنه؟

  کنه؟ کاريچ خوادیمثال م دتيعمو سع -

  لب زد نانيکرد و با اطم نييرو باال و پا سرش

ات سهره رو اسباب انتقام احمقانه دهیکنه آقاجون اجازه نم یاگه عمو هم نتونه کار -

  .یکن

  دميسرم رو تکون دادم و غر تيعصبان با

  پاکه؟ یدراومده ريقاشق از ش هي یحاج مرتض یکنیچرا فکر م -

  زدم یصدادار و پرحرص پوزخند

نامشروعش رو  یکه نوه بخواد؟ ونيا یخود حاج مرتض ستيممکن ن یعني -

  شمس؟ انيک شيبچسبونه به ر

  زدم. ینگاهم کرد و من پوزخند شوکه

بده، مطمئن بود  یشنهاديپ نيهمچ تونهیم یمرتضاندازه که باور نداشت حاج همون

  .گذرهیخودش هم م یاز بچه یآبروش، حت یبرا یهمون حاج مرتض

  .یگیدروغ م یدار -

  بفهمه. یزيچ چکسيبفهمه. اصال قرار نبود ه یزينبود گندم چ قرار
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  رو به حداکثر رسونده بود. تميهاش انگار عصبانفگندم، با حر اما

  .یو از آقاجون دلسرد کنکه من نهيها فقط به خاطر احرف نيتموم ا -

  قدم برداشتم یزدم و سمت در خروج یپوزخند

  .یاز خودش بپرس یتونیم -

  صبر کن. انيک -

اما  د؛يکشیم ريسهره ت یاز سرم بخاطر افکار احمقانه یقسمت هيبودم، هنوز  کالفه

  سمتش برگشتم و اون، با چند قدم کوتاه، خودش رو بهم رسوند. یظاهر یبا خونسرد

  هات راسته؟حرف یلطفاً بگو تا کجا -

  کشوندم یحاج مرتض یاليهاش گرفتم و سمت وباال انداختم و نگاهم رو از چشم ابرو

  مگه نه؟ ،یباورش کن یتونیتو هم نم -

   دميکش یقيعم نفس

  .یچون تو هم به آقاجونت اعتماد ندار ،یتونینم -

  قدش بشمگندم دوختم و کمرم رو خم کردم تا هم یهانگاه تو چشم دوباره

هاش از بچه یبخاطر آبرو و اسم و رسمش، حت یحاج مرتض یدونیچون تو هم م -

  .گذرهیهم م

  بشه. یبودم گندم عصب دهيبود و کم د یکرد. عصب نييباال و پا کيستريرو ه سرش
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شمس.  انيباشه اون خواست، آقاجون خواست تا سهره رو به قول تو، بچسبونه به ک -

  شمس قبول کرده؟ انيرو ک یحرف حاج مرتض ؟یو قبول کرد نيتو هم ا

  ازش گرفتم. نگاه

 یکه اگه آقاجون بگه اآلن روزه، تو بخاطر لجباز دونمیم ستم،يمن احمق ن انيک -

نه، شبه. حاال چطور شده آقاجون ازت  یگیو م یکنیباهاش مخالفت م تيدندگهيو 

  ؟یدستورش رو قبول کرد نيخواسته سهره رو بچسبونه به تو و تو هم ا

تر انگش یکه وقت نياز ا ايگندم؟ سهره برات واقعاً مهمه  یسوزیم یتو اآلن از چ -

  ؟یسوزیم یتا برت گردونم به خودم دار وفتادميکف دستم دنبالت ن یو گذاشت

  رو جمع کرد اشچهره

  .انيک یشعوريب یليخ -

 يیتوانا وانيک یهاحرف دنينبود، من امروز با شن یزيکه چ شعوربيزدم. ب پوزخند

  آدم بکشم. یرو داشتم که حت نيا

  ؟یديپستم، تازه فهم ام،یعوض شعورم،يآره من ب -

  دميرو کج کردم و تو صورتش غر سرم

هاست پدر و دختر که سال هيواسه وصال  یساختیاز من پل م یداشت یوقت یعني -

  ام؟یآدم پست نيمن همچ یدونستینم دنيرو ند گهيهمد یرو

  و ازم فاصله گرفت ديکوب امنهيس یرو رو دستش
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 وونيح هي ؛یوونيح یعاشقت شد. اما تو ثابت کرد شهیو م یآدم کردمیمن فکر م -

  .کنهیدختر تنها هم رحم نم هيبه  یکه حت

  شدم رهيخ اشرهيهاش تمردمک یزدم و مصمم تو یصدادار پوزخند

پستم،  ام،یکه روان یدونیشده به زور؛ م یگندم. حت ارميسهره رو به دست م -

  ؟یو هار نکن گندم. اوکپام من یپس با سنگ انداختن جلو وونم،يح

  ام پشت بهم کردبه جمله تياهمیب

  .گمیامروز م ني. همانيک گمیبه عمو م -

سر خورده بودن رو باال فرستادم و سمت در  ميشونيپ یکه رو يیموها یکالفگ با

  قدم برداشتم. یخروج

  .ديدیم نجايو امن یمهم نبود اگه کس گهيد

چشم گرد  دنميباغ بود با د یهادرخت یدهيخشک یهاشاخه دنيکه مشغول چ یول آقا

  سمت در چرخوند. یکرد و نگاه

  تو؟  نياومد یشما ک اني. آقا کميالرحالرحمنهللابسم -

جوابش رو  کردم،یشلوارم کردم و همونطور که از کنارش عبور م بيج یتو دست

  دادم

  . یکوتاهه آقا ول یاديعمارت ز نيا یهاواريد -

رنگ خارج  یمشک یآهن یهااز در نشيبه نگاه سنگ تياهمیرو گفتم و ب امهجمل

  شدم.
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  آوردم و با عماد تماس گرفتم. رونيب بميج یرو از تو یمحض خروج، گوش به

  ...ريجان عماد نگو گ -

  اش رو کامل کنه مهلت ندادم تا جمله بهش

  عماد، کنار درم. ميبر ايب -

 یايب واريد نيعنکبوت از ا نيمگه قرار نبود ع ان،ياوا خاک عالم تو سرت ک -

که  يیجا اميبه جان خودم اگه ب ؟یسر منم به باد بد یخوایم یوفتود ريگ رون؟يب

  .یگیم

 ختميمرتبشون کرده بودم رو دوباره به هم ر شيپ قهيکه چند دق يیموها تيعصبان با

  و صدام باال رفت

  نکردم. یدم در تا قاط اي. بیاگه جونت رو دوست دار اريدرن یعماد مسخره باز -

***  

  کمکت کنم. خوامیم -

  سرم بستم. یزدم و موهام رو با کش، باال یصدادار پوزخند

  .خوانیم ونيا ايليروزا خ نيچرا، اما ا دونمینم -

  بهش نداشتم. یحس چيبرگشتم و نگاهش کردم. ه سمتش

 یبپرسم چ ديبا شناسمتون،یکم مکه دارم کم نيکه کمکم کنن برگردم ُرم و با ا -

  ازم؟ نيخوایم
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  و مادرت...من یرابطه -

 یتا بشنوم چ موندمیبود مشتاقانه منتظر م شياگه چند هفته پ دي. شادميحرفش پر نيب

که  يیزهايچ هيوجودم عوض شده بود.  یتو يیزهايچ هي. اما حاال، انگار گهیم

  نشون بدم. یتيهاش اهمحرف نسبت به اون و دادیاجازه نم

  بفهمم. یزيچ خوامینم -

  ران؟يا یاومد یچ یپس برا -

  .دميفرو کردم و پر تمسخر خند نميشلوار ج یپشت بيج یهام رو تواخم دست با

 یجواب چيمتأسفانه ه یشدم. ول یکار هزار بار از خودم شاک نيخودمم بخاطر ا -

  براش ندارم.

  باهات حرف بزنم. خوامیاما من م -

  شدم راهنميپ یهابهش کردم و مشغول باز کردن دکمه پشت

  رون؟يب یخواهش کنم بر شهیلباس عوض کنم. م خوامیم -

  اسمت رو من انتخاب کردم. -

شدن  دهيکش یرنگم خشک شد و صدا ديکوتاه سف راهنيدوم پ یدکمه یرو دستم

  .دميرو شن یصندل

  داشت. یقشنگ یليخ ی. صداميبار با مادرت آشنا شدم. هر دومون مست بود یتو -

  شد. کهيت کهيهام تنفس تميو ر ديگلوم جوش یتو بغض
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  نکرد. یمست صداش کنم. اونم مخالفتسهره خواستیدلم م -

  تخت نشستم ینگاهش کنم رو نکهيکه باز کرده بودم رو دوباره بستم و بدون ا یادکمه

  کنم.  داشيگشتم نتونستم پ یهر چفردا صبحش  -

  نگاهش کردم نباريزدم و ا یصدادار پوزخند

  . ديسعحاج ستيبزرگ شدن من ن پدریعمر ب هي یبرا یاقانع کننده ليدل -

  هام دوخت و سرش رو تکون داد.چشم یرو درست تو نگاهش

  رو بهت نگفته. زايچ یلي. چون مادرت خستيآره ن -

  دمکر نييرو باال و پا سرم

  مادرم قبوله برام. یهابدونم. تموم حرف یزيچ گهيد خوامیمن نم -

به عکس،  رهيعکس مامان رو برداشت و خ یپاتخت یازم گرفت. خم شد و از رو نگاه

  .ديکش یقينفس عم

  کنه. یسودا بلد نبود عاشق -

  ...یپر حرص و عصب ی. خندهدميواقعاً خند بارنيا

اش رو، حکم نامشروع رو از دست داد، خانواده زشيمامانم به خاطر تو همه چ -

. یو مادرم رو از خونواده طرد کردن، چرا؟ چون تو نبود دنيمن کوب یشونيپ یرو

  بلد نبود؟  یمادرم عاشق یگیمقابل من م یاش نبود. حاال نشستپدر بچه

  بودم. خبریمن از وجود تو ب -
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  کردم نييباال و پا یرو عصب سرم

  .ستين یخوب هيتوج نميا -

  بود سهره. یمادرت زن مغرور -

  دميتخت بلند شدم و دور خودم چرخ یپوزخند از رو با

از تو ندارم. منتظر  یانتظار چيمن ه ؟یکن هيخودت رو توج یدار یچرا سع -

  گذشته. یتو و مادرم چ نيقبالً ب ستيمهم ن گهي. برام هم دستمين یپدر یهامحبت

هاش که دور چشم يیها. چروکستاديبلند شد و مقابلم ا شيزآرايم یصندل یاز رو اونم

  .دادیتر نشون ماحمد بزرگاش اونو از حاجشده ديسف یبود و موها

 يیخراب کنم، اما من تنها یکه از مادرت ساخت یاتصور تو از فرشته خوامینم -

  که افتاد نبودم سهره. من مادرت رو دوست داشتم. یمسبب اتفاقات

  در گرفتم رو سمت دستم

  .رونيبرو ب -

  برد. نيرو از ب نمونيب یسمتم برداشت و فاصله یبره قدم رونيب نکهيا یجا به

 یمون توفقط همه نجاي. استيترسناک ن یسهره، کس ستين یآدم بد کسچيه نجايا -

  .یدرکمون کن یتونیم یما رو بشناس یبخوا شتري. اگه بميکرد ريگ شيها سال پده

  .ديهام لرزشد و لب دهيگلوم کش یمثل خنجر تو بغض

درک کنم. شماها  تونمیدنبالتون نم وفتميشماها رو، من اگه تا آخر عمر هم ب -

 ستي. براتون مهم نکنهیخدمت م سشيکه به رئ نيمونيسرباز م هيمثل  ن،يادهيچيپ
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 يیهاآدم نيهمچ تونمیوقت نم چي. من هرهيگیم ميتصم تونیزندگ یبرا یاگهيکس د

  رو درک کنم.

  ام رو نوازش کردهاش گونهدراز کرد و با پشت انگشت دست

  . یهست یتو دختر خوب -

  دميرو پس زدم و عقب کش دستش

  درستش کنم. دمیداده؛ اما بهت قول م ريآقاجون بد بهت گ دونمیم -

**  

  بهم. دهیم یحس خفگ جانيها افسانه، اآدم نيخسته شدم از ا -

 متيالک رو با ظرافت و مال یام نگه داشتم و فرچهگوش و شونه نيرو ب یگوش

  .دميناخونم کش یرو

  ما. یسر برو خونه هي یخوایم -

 بخشتيرضا یم نگاه دوختم و لبخندشده یدقت به ناخون الک خورده و طراح با

  هام نشست.لب یرو

  امروز دعوتم کردن کلوپ. -

  ؟یچ -

 یداشتم. همونطور که داشتم براهام نگههام رو کنار لبالک رو بستم و انگشت در

  لب زدم کردم،یخشک شدنشون، فوت م
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هاش کلوپ نجايدختر امروز بهم گفت ا هياما  ست،يکلوپ ن رانيتو ا کردمیفکر م -

  ؟یو بهم نگفت یدونستی. تو میدعوت بش ديهاست و باتو خونه ه،يمثل پارت

  ديمبهوت پرس یگفتم و افسانه با همون صدا یآخرم رو با دلخور یجمله

  ش؟يشناسیکه نم یکس یاون هم پارت ؟یپارت یبر یخوایم يیخدا -

  رژها برداشتم نياز ب یگوشم جابجا کردم و رژ لب قرمز رنگ یرو رو یگوش

  ... در ضمن...هيدعوت کردن اوک یپارت نيو به امن نکهيکه، هم ستيشناختن الزم ن -

اما نتونستم و  ارم،يب اديکه دعوتم کرده بود رو به  یمکث کردم تا اسم دختر کوتاه

  .دميهام کشلب یرژ لب رو رو اليخیب

دعوت  تونمیرو بخوام م یرفته.گفت هر ک ادميدختره، اسمش سخت بود  نيهم -

  .یپارت نيبا تو برم به ا خوادیکنم، منم دلم م

خونه واسه خودت دردسر  نيبش ؟یپارت یبر یخوایم یچ یعنيخر نشو سهره،  -

به  شيبنداز یخوایم ه؟يآدم متعصب و قاط هيپدربزرگت  یگیدرست نکن. مگه نم

  جون خودت؟

  بود. یعال زيبلند شدم. همه چ یصندل یگذاشتم و از رو زيم یلب رو رو رژ

  .رونياونا بفهمن من کجام. قراره از تراس برم ب ستيقرار ن -

 یتخت برداشتم. گوش یرنگ رو از رو يیمويهام نشست و پانچ للب یرو یلبخند

  افسانه، لباس هم بپوشم. یهاحرف دنيشن نيگذاشتم تا ح کريحالت اسپ یرو رو
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تو  زهيبر سيخطرناکن، ممکنه پل هایپارت نيسهره. بابا ا یبه خدا تو عقل ندار -

  .یمهمون

باسنم بود  ريوجب ز کيرنگم که تا  یلباس شب مشک یپانچ رو از رو اليخیب

  .دميپوش

  کشن؟یآدم م یمگه تو مهمون ؟یمهمون هيتو  زهيبر ديچرا با سيپل -

آب  یولگرد ميها بربا بچه زميری... به خدا فردا پلن مزتيسهره نرو جان عز -

  .ارنيهم ب یشنگول

  الزم نبود شلوار بپوشم. گهيپاهام رو پوشونده بود و د یکه تنم بود، لخت یبلند پانچ

  ه؟يچ یشنگولآب -

آب  ميگی. ما بهش مگهيد نيتا شنگول بش نيخوریم هایکه شما فرنگ یزيهمون چ -

  . یشنگول

  تخت برداشتم یرنگ رو از رو یمشک شال

  . یپارت نيبرم به ا خوادیافسانه. دلم م خوادیم یمن امشب دلم خوشگذرون -

  ادامه دادم کردم،یموهام مرتب م یکه شالم رو رو همونطور

 فيامشبم برات تعر یهایگذرون. و اونقدر از خوشزنمیبهت سر م آمیفردا م -

  .شنهادمياز رد کردن پ یبش مونيکه پش کنمیم

  برداشتم زيم یرو از رو یگوش

  .یبر یخوایبگو که کجا م یکيالقل به  -
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  سمت در تراس قدم برداشتم. تخت برداشتم و یرنگ رو هم از رو یمشک یدست فيک

  !گهيبه تو گفتم د -

  ...یپارت یريت. اصالً به گندم بگو مخوانواده یاز اعضا یکيبه من نه ُخل، به  -

  هام رو تو حدقه چرخوندم.گفتم و مردمک چشم یاکالفه نوچ

  .شهیبرم افسانه، درم م ديمن با -

که  یاز وقت ديهام جابجا کردم و در تراس رو باز کردم. سعگوش یرو، رو یگوش

رو  یبود که حاج مرتض نيمن کرده بود ا یکه برا یبودمش، تنها کار خوب دهيد

  در تراس رو باز کنن. یهاکرده بود تا حفاظ یراض

 مونيآور پشعذاب یهارو از باز کردن اون حفاظ یمن داشتم امشب حاج مرتض و

  کردمیم

  .زنهیسهره من نگرانتم، دلم شور م -

  دميخند

کجام و  یتا بفهم ندازمیاونجا برات لوک م دمي. من رسیهان یبترس ستين یازين -

  ؟یحالم خوبه، اوک

  باشه، مراقب خودت باش. -

  فرستادم و تماس رو قطع کردم و وارد تراس شدم. یگوش یبراش تو یبوس

که تراس اتاقم،  یدم رو از ارتفاع کوتاهفرستادم و خو رونيب جانيرو پر از ه نفسم

  .دميهام رو پوشانداختم و بعد کفش نييداشت پا نيبا زم
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چطور خودم رو  دمينفهم یو من حت ديکوبیدهانم م یداشتم که قلبم تو جانيه اونقدر

  .نتميبب یآقا ول نکهيانداختم بدون ا رونياز باغ ب

و به  ديطول کش ميساعت و ن کيکه دختره فرستاده بود، حدوداً  یشنيبه لوک دنميرس

  .رميش تماس بگمجبور شدم با شماره نيشدن از ماش ادهيمحض پ

بلند  یصدا دنيتا تماس وصل بشه و به محض وصل شدن تماس و شن ديکش طول

  لبم رو گاز گرفتم. جانيخونم باال رفت و با ه نيآدرنال ک،يموز

  جوجو؟ ی... اومدیديهلو ل -

رنگ قدم  یو همونطور که سمت در بزرگ مشک دميخند جانشيلحن پره به

  جوابش رو دادم داشتمیبرم

  ؟یدر رو باز کن شهیآره، م -

  .کنمیباز م اميم ی! بصبر اآلن جلدگر؟يچرا نشه ج -

فرو  فميک یرو تو یبه افسانه، گوش شنيزمزمه کردم و بعد از فرستادن لوک یاباشه

  کردم.

  دميشن فونيآ یبلندگو یدختره رو از تو یکه صدا دينکش یطول

  ؟یاوردي! چرا دوستت رو نگريکه ج يیتنها -

  باز شد و جواب اون رو کوتاه دادم یکيت یبا صدا در

  .ادياومد نتونست ب شيپ یکار هيدوستم  -

  تو... ايب یاوک -
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شده،  نيچسنگ ريمس یشباهت داشت شدم و تو شتريکه به باغ ب یبزرگ اطيح داخل

  قدم برداشتم. ديدرخشیکه وسط باغ م یرنگ ديسف یاليتا و

به گوشم  شتريآهنگ مخصوص رقص ب یصدا داشتمیبرم اليکه سمت و یقدم هر

برسم، دعوت  اليبردارم تا زودتر به و یبلند یهاقدم نکهيو من رو به ا ديرسیم

  .کردیم

خودم رو از رقص محروم  یو چند وقت بود حت ديکوبیم یتندتر تميداشت با ر قلبم

  کرده بودم؟

که به  دميپارک باهاش آشنا شده بودم رو تو تراس د یتو ش،يکه چند روز پ یدختر

  هوا تکون داد. یتو ینگاهمون، دست یمحض تالق

باال  شد،یختم م یکه به در ورود یاکردم و از دو پله نييرو براش باال و پا سرم

  رفتم.

به  گاريمشروب و س یو همهمه و خنده، بو کيموز یکه شدم، جز صدا اليو وارد

 خواستیاما دلم م نم،يبب یزيچ تونستمی. نگاهم رو چرخوندم، هنوز نمديمشامم رس

  هرچه زودتر به جمعشون ملحق بشم.

  .یبيب ی. خوش اومد..رکيرجيهلو ج -

  و لبخند زدم که دست رو کمرم گذاشت دميچرخ سمتش

  امشب. ميکن فيک یکه قراره حساب اريتو رختکن لباسات رو درب ميبر ايب -
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مشغول بودن شدم و اول از همه شالم رو  گهيکه چند تا خانم د یوارد اتاق همراهش

  موهام برداشتم. یاز رو

  رفته. ادميمن اسمت رو  -

  مست بود. ی. انگار تو اونم کمديو سرخوش خند بلند

  .ذهيرفته... اسم من پان ادميجونم، منم اسم تو رو  یا -

 یهاش برق زد و قدمبهش زدم و پانچ بلندم رو هم از تنم درآوردم که چشم یلبخند

  به عقب برداشت

  ؟یديل یمجلس و خمار کن نيا یتموم مردها یخوایجون، م -

  کردم. زونيآو ز،يآو یزدم و شال و مانتوم رو رو لبخند

  کردم. دايمثل تو پ یخوشحالم که دوست یلي... خذياس پاناسم منم سهره -

  زد یو چشمک ديخند یبا سرخوش دوباره

  تو ملوسک؟! یات رو! چه دلبراون لهجه گرِ يآخ ج -

  انداختم و موهام رو مرتب کردم. نهيآ یبه خودم تو ینگاه

  .ميام، برمن آماده -

و آراستن خودشون  شيکه هنوز مشغول آرا يیهااز اتاق خارج شدم و دختر ذيپان با

  اتاق جا گذاشتم. یبودن رو تو

  با دوستام آشنات کنم. ميبر -
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ساخته  زيانگجانيه یفضا هيبود و رقص نورها ازش  کيتارمهيکه ن یسالن وارد

  نبود. کسچيو حواس ه ميبود شد

 هيپا یهایصندل یبار، رو زيکنار م یاو عده دنيرقصیسن م یداشتن رو یاعده

  .کردنیها رو تماشا مبلند نشسته بودن و رقصنده

ال  یراحت یهاکنار مبل دادم،یآهنگ تکون م تميکه من سرم رو با ر همونطور

  . ميستاديسالن بود ا یکه گوشه یمانند

  واسه خودش. هيگريامشب که ج یژهياز مهمون و نميها اخب بچه -

 یامهيها نشسته بودن چرخوندم و لبخند نصفه و نمبل یکه رو یافراد نيب یرو نگاهم

  زدم.

 یمجبور بود با صدا کيبلند موز یسرش رو کنار گوشم آورد. بخاطر صدا ذيپان

  حرف بزنه تا صداش رو به گوش مخاطبش برسونه. یبلند

  ؟یهست یجوجو! منتظر چ گهيد نيبش -

  که با فاصله با هم نشسته بودن، نشستم. یدختر و پسر نيو ب دمیتکون م یسر

  .نميمن نوش زم،يسالم عز -

  کرد یخوذش رو معرف غياز اون سمت با ج گهيدختر د هي

  . نميمنم ثم -

  اشاره کرد و ادامه داد شيکنار دست به

  خل و چلمون. ینايمب نميا -
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  .وشميمن دار -

تکون دادم  خوندچریهاش مدست یرو تو یدنيکه جام نوش یپيبه مرد خوشت یسر

  کرد یهم خودش رو معرف شيو مرد کنار

  .نيخوش اومد یليمنم برسامم... خ -

  به دستم داد یدنيگالس نوش هي ذيبه تک تکشون زدم و پان یلبخند

  .پمونياک ديعضو جد یپس به سالمت -

  اشاره کرد. وشيو به دار ديبلند خند ديرو که د دنيتو نوش تعللم

  .اعتمادمیزرنگ و باهوش و ب یساياخ من عاشق ک -

که همه  ديرو از دستم گرفت و الجرعه سر کش یدنيخم شد و گالس نوش وشيدار

  .دنيخند

  گالس رو باال گرفت و نشونم داد ش،يدنينوش یاز تموم شدن محتوا بعد

  .پمونيعضو زرنگ و باهوش اک یبه سالمت -

  ام زدبه شونه یاضربه ذيپان

  .ميکردنت رو ندار زخورينترس دختر جون، قصد چ -

  بهش زدم یلبخند

  دوست ندارم. یسکيو دم،ينترس -

  هاش رو جمع کردلب ذيو پان دنيبلند خند هابچه
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  ارن؟يبگم ب یدوست دار یجون! چ -

  با لبخند جوابش رو دادم زدم،یپشت گوش م یشيکه موهام رو نما همونطور

  لطفاً. اليتک -

زبونش، سوت  ريبه من زد و با گذاشتن دو انگشت سبابه و شست ز یخنده چشمک با

  زد و با حرکت دستش به مسئول بار اشاره کرد. یبلند

  ديپرس وشيرو به مبل دادم که دار امهيپا انداختم و تک یرو پا

  ؟یهست يیايتاليا -

به سؤالم برد.  یسمتش برگشتم که انگار از حالت نگاهم، پ دهيباال پر یابرو با

  زد. هيپا انداخت و کمرش رو به مبل تک یزد و اون هم مثل من پا رو یشخندين

  . یهست يیايتاليات معلومه ااز لهجه -

بارمن کنارمون، نگاهم رو باال  ستادنينگفتم و تنها سرم رو تکون دادم، با ا یزيچ

دستش بود  یکه تو يیهاگالسه ال،يتک یو اون بعد از باز کردن درب بطر دنيکش

  گذاشت. زيم یرو پر کرد و رو

  ست؟ين یاگهيامر د -

  ها رو برداشتم.از گالسه یکيفرستاد و من  یبراش بوس ذيپان

  ؟یستيتور نجايا -

کنجکاو  ديرسیکه به نظر م یزياز اون چ اديز یليبرگشتم و انگار خ وشيدار سمت

  بود.
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  .دميگالس نوش یاز محتوا یقلوپ 

  .خواستمیبود که م همونطور

  .نجاستيام انه، خانواده -

  .دمينوش یاکردم و دوباره جرعه یکوتاه مکث

  هستن. یرانيا ميپدر یخانواده -

  گفت: داشتیرو برم هاالياز تک یکيبرسام، همونطور که  نباريباال انداخت و ا ابرو

  .يیايتاليا ،یرانيا یداف دو رگه هي! یاوف، چه سکس -

  مبل بلند شدم. یو از رو دميرو سر کش اليو من تک دنياش خندبه جمله هيبق

  برقصم. خوامیمن م -

  و دستش رو سمتم دراز کرد ستاديبا خنده ا وشيدار

  ؟یديل نيدیرقص رو به بنده م نيتو ا یافتخار همراه -

  اش گذاشتم.مردونه یهاانگشت نيکج کردم و دستم رو ب یخنده سر با

بود که  نيا خواستمیکه م یزي. تنها چيیتنها اينداشت با اون برقصم  یفرق برام

  کنم. یرو خال ديجوشیها تو دلم مکه بعد از مدت یجانيه

  کمرم گذاشت. یگود یسمت سن قدم برداشتم و اون دستش رو رو وشيدار همراه

  دهن اون چفت و بست نداره. ر،يبرسام رو به دل نگ یهاحرف -
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سرش رو کنار گوشم آورده بود و هرم  کيبلند موز یبرگشتم، بخاطر صدا سمتش

 .کردینفس داغش با پوستم برخورد م

  .ستيمهم ن -

فاصله گرفتم و  یرقص، ازش کم ستيبه پ دنمونيباال انداخت و به محض رس ابرو

  کردم. دنيتند آهنگ، شروع به رقص تميهمراه با ر

  . ديرقصیو آروم و مردونه مقابلم م کردیبراق نگاهم م یبا لبخند و نگاه وشيدار

 وشيموهام رو هم تاب دادم و دار دادم،یکه به تنم م یو تاب چيپ نيو ح دميرو گز لبم

  شد. ترکيبهم نزد

  .یديل یرقصیم یعال -

اش درست خنده یتنم رو سمتش کج کردم و صدا یو پشت بهش، کم دميخنده چرخ با

  .کردیم شتريرو ب جانميکنار گوشم، ه

 اي ،یزيبه چ نکهيبدون ا شدیباعث م ديجوشیوجودم م یکه هر لحظه تو یجانيه و

باهاش آشنا  شدیساعت هم نم کيبود و  بهيکه غر یآغوش مرد یفکر کنم تو یکس

  بخندم و برقصم. یشده بودم، با خنده و دلبر

ماهرانه حرکات  یليدور کمرم حلقه شد و خ وشيکه عوض شد، دست دار کيموز

  داد... رييسالسا تغ یرقص دو نفره هيموزون تنمون رو به 

براش باال انداختم و همونطور که کمرم رو صاف و سرم رو باال گرفته بودم  يیابرو

  العاده به نظر برسه همراهش شدم.تا رقصم فوق
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  .وشيدار یرقصیتو هم خوب م -

  اش ادامه داد.رقص ماهرانه به یشترينفس بو با اعتمادبه ديخند مردونه

اما  شدم؛یخسته نم دم،يرقصیبودم که اگه تا خود صبح هم م ريناپذ یخستگ اونقدر

هام تند نشه و عرق نکنم، با حرکات ماهرانه بهش نفس تمير نياز ا شتريب نکهيا یبرا

با گذاشتن دستش دور کمرم و خم  کيش یليفهموندم رقص رو تموم کنه و اون هم خ

  .کردام رقصمون رو تموم تنهکردن باال

 دادیکه نشون م یداربلند و کش یبرسام با صدا ميها برگشتبچه شيدوباره پ یوقت

  مسته، گفت:

  بود! ی... عجب رقص خفنوليبابا ا -

س گال یبرداشت و سمتم گرفت که با لبخند پرشور زيم یها رو از رواز گالسه یکي

  نشستم. ذيمبل، کنار پان یرو از دستش گرفتم و رو

  تنگ شده بود. دنيرقص یبرا یليدلم خ-

که کنار  دميگالس رو سر کش یتو یدنياز نوش یميهم کنارم نشست و من ن وشيدار

  گفت: یگوشم، با غلظت خاص

  ...واشي -

  به خودش گرفته بود تو هم رفت یدنيکه نوش یاز طعم متفاوت صورتم

  د؟يختير یزيچ نيا یتو -

  داد یامسخره یبود، اما برسام جوابم رو با خنده ذيسؤالم پان مخاطب
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  بده من بخورمش. یخوایخودته... م یالينه بابا، همون تک -

  اما طعمش انگار متفاوت بود. دم،ينوش گهيد یجرعه هيباال انداختم و  شونه

گذاشتم که برسام با خنده  زيم یگالس رو رو یاگهيبدون حرف د اطياحت یبرا

  ديبرداشت و سر کش

  ...ستين یزيچ گمیبابا م -

  ديچرخ ذيخمارش رو ازم گرفت و سمت پان نگاه

  .یديل یپر کن برا گهيد یکي -

مبل، تنم رو همراه  یو همونطور که رو دميها چرخها سمت رقصندهبه اون دياهمیب

  آهنگ تکون دادم. تمير

که  ی. طوردنيرقصیم یبيو غر بيها با حاالت عجاون رقصنده نيب نيو ثم نينوش

  .دميچرخ وشيکنجکاوم کنه و من سمت دار

  مصرف کردن؟ یزيچ نيو نوش نيثم -

  .ديکرد و خند دايها رو پها اونرقصنده نياون هم رد نگاهم رو دنبال کرد و ب نگاه

  .نجنبهیب یاديمصرف نکردن، فقط ز یزينه چ -

  گذاشتم. امنهيس یدستم رو رو تر کردم و لب

  داشتم. جانيه

  دارم برقصم. یکه انرژ يیبلند بشم و تا جا خواستیدلم م 
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  .دمينوش یاها رو برداشتم و جرعهاز گالس گهيد یکيدراز کردم و  دست

 زيم یرو نکهيا یام رو تو هم کرد، اما به جابودنش، چهره یسکينبود و و اليتک

  .دميسره، سر کش کياش رو بذارمش، همه

  ؟یستين جنبهیما ب یتو مثل دخترا یمطمئن -

  .شتريب دنيرقص یبرا ميو انرژ شدیبرگشتم. داشت گرمم م سمتش

  بود، مطمئنم. ختهير یزيچ هيمن  یاليدوستت تو تک -

  رو سمتم کج کرد سرش

  چطور؟ حالت خوبه؟ -

  .کردنیآب داغ م ريرو از هم باز کردم، انگار داشتن سرم رو ز هاملب

  تو فضام. کنمیخوردم و حس م کي. اآلن فقط دو پشمیمست نم کيمن با دو سه پ -

  رو از دستم گرفت یو گالس خال ديگلو خند تو

  ام؟يفضا؟ خوبه منم ب نيا هيحاال چه شکل -

  .کردنیم قيمغزم داشتن هوا تزر یهم گذاشتم و انگار تو یرو رو هامپلک

  .کردیباد م يیداشت با سرعت باال مغزو

  .نجايبرم از ا خوادیدلم م -

  به دستم داد. گهيگالس پر د هيگذاشت و  زيم یرو رو یخال گالس

  ؟یخوش بگذرون یخواستیمگه نم ؟یکجا بر -
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  .دميو پرت خند جيگ

فرو رفته  یآب داغ یبلد نبودم و همچنان سرم تو دنيجز خند یاگهيکار د انگار

  بود...

  هام بود.گوش یآب تو یصدا

  .ديچيپیسرم م یهم بلندتر تو کيموز یاز صدا یحت

  .دميکه به دستم داده بود رو سر کش يیالينصف تک 

  خوش بگذرونم. خواستمیآره م -

***  

  ؟یباز تو سهره رو با خودت برد -

  دميکرده توپ اخم

دختر  هيو با خودم ببرمش؟  اميب ديمگه سهره عروسکه که من هر وقت عشقم کش -

وقت شب اآلن اون دختر کجاست که تو هم ازش خبر  ني. انيصاحب بش نيو نتونست

  ؟یندار

  و گفتم. نيبا توعه، به آقاجون هم هم کردمیمن فکر م -

  از اتاق خارج شدم یکالفگ با

  .هيات اآلن کدوم گوربرادر زاده یدونیکه نم وانيک رتتيغیخاک تو سر ب -

  و تماس رو قطع کردم. گفتم
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  .کنهیفقط واسه من رگ گردن کلفت م رتيغیب -

 یمتوال یهاکه پشت بوق یبهم داده بود تماس گرفتم و انتظار سويکه گ یاشماره با

  دامن زد. تميبه عصبان شتريمجبور شدم بکشم ب

دار سهره باعث شد کش یدوباره تماس گرفتم و از هتل خارج شدم و صدا کالفه

  راه متوقف بشه. نيهام بقدم

  . نجايمن ا کنمیم یچه حال یدونینم ؟يیافسانه تو یوا -

  ؟يیسهره کجا -

  دميکش اديفر یگوش یگفت که متوجه نشدم و تو یزيچ يیايتاليزبون ا به

  المصب؟ يیکجا دميپرس -

  ؟يیتو انيعه! ک -

  و مغزم گر گرفت دميور خط شنرو از اون یمرد یصدا

  شده؟ یزيچ -

 يیاگه اونجا دونستمیکه م يیهاقدم برداشتم. قدم نيو من سمت ماش ديبلند خند سهره

  .کننیکه سهره هست برسن غوغا به پا م

  خوش بگذرونه. نجايا اديب خوادیمه. مپسرعمه -

  و باز کردم و نشستم.  نيماش در

  سهره؟ يیکجا -
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کلوپ  هيدعوتت کنم به  خوامیمن مهربونم و م یول ان،يک یشعوريب یليتو خ -

  وش؟ي. مگه نه داریرانيا

  ديچيمن دور فرمون محکم پ یهاانگشت ديخند بلند

  ؟یبيب یايم ان؟يالو؟! ک -

  .دميهام غردندون نياز ب کردم،یرو روشن م نيکه ماش همونطور

  آره، آدرس بگو... -

  ختيبه همم ر شتريپرنازش ب یو صدا ديخند بلند

  .هيوونگياون عاشق د م؟يخوش بگذرون اديب یفرستیم شنيلوک شهیم وش؟يدار -

که هر بار  یو من با خشم شدیبه اون جهنم کامالً معجزه محسوب م دنميرس سالم

نام وارد  وشيمرد دار یباالخره به واسطه دادم،یو قورت م گرفتمیمشتم م یتو

 هيکه تو حال خودشون نبودن، دنبال  يیهازن نيب ميخفه شدم و نگاه لعنت یاون فضا

  کردم. داشيپ گهيمرد د هيآغوش  وسر گشت و باالخره ت رهيخ یدختر بچه

که نگاه  یها بودم و مردرقصنده نيب اميتو هم قفل شدن و من تا به خودم ب هامانگشت

  مشت و لگدهام. ريز ديچرخیسهره م یرو اندام زنانه زش،يه

داشت من رو از مرد جدا  یاز پشت سع یکيو  ديخندیو بدون تعادل م حالیب سهره

  کنه.

  .ختير یزيچ هيمن  یدنيتر بزن. اون تو نوش. محکمانياوه بزنش ک -
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 یليو خ ديخورد و مرد از غفلت من استفاده کرد، خودش رو عقب کش يیو تلو ديخند

  گم و گور شد. دن،يرقصیکه تو حال خودشون نبودن و همچنان م یتيجمع نيب عيسر

خمار و  یهاسهره دور گردنم حلقه شد و نگاه پر خشمم رو مهمون چشم یهادست

  دارش کردتب

  جذاب. یآلفا یخوش اومد -

  هاش رو از دور گردنم باز کردم و مچ دستش رو چنگ زدم.دست یحلقه

  بهت... گمیم -

ام رو مقابل سبابهو انگشت  دميکرده بود چرخ مييراهنما نجايکه تا ا یمرد سمت

  نگاهش هشدارانه تکون دادم.

  کشونده صاف نشده... نجايدختر و ا نيکه ا یحسابم با کس -

 شتريب یمخم بود وقت یتن سهره رو دارتميمستانه و حرکات ر یهاخنده یصدا

  دميمرد شدم و غر کينزد

  .اديشمس برم انياز دست ک يیهاقراره بهش بفهمونم چه کار -

  ...یبرا دهیجون نم ؟یسکس یبا آلفا یآشنا شد وش؟يدار !یبياوه ب -

 ینگه و همراه خودم، سمت خروج یزيچ گهيرو مقابل دهانش گرفتم تا د دستم

  کشوندمش.

  آخر. ميبه س زنمیم اديدرب کتيقسم ج یبه عل ،یعل یبه وال -
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رنگ دوباره  يیمويپوشوندن اون پانچ ل نيکن گرفتم و حرو از رخت هاشلباس

  هاش رو دور گردنم حلقه کرددست

  رابطه دعوت کنه. هيو به من خواستیاون م ؟یبرسام رو ناکار کن یچرا نزد -

  دميام غرشده ديکل یهادندون نيانداختم و از ب شونشيپر یموها یرو رو شالش

  خفه شو سهره... -

  و لبش رو گاز گرفت ديخند مستانه

  ؟یفرصت استفاده کن نياز ا یخواینم... انيمن اآلن مستم ک -

  و مماس با لبم پچ زد ديرو باال کش خودش

  هوم؟ اد،ين ادمي یچيفردا ه دمیقول م -

  رو چنگ زدم و اون خمار پلک زد. کمرش

  دهنت رو پر خون کنم برو خدات رو شکر کن. زنمیاگه نم -

  .دميکش رونيب اليو همراه خودم از و دميو من دوباره بازوش رو چسب ديخند بلند

مغزم  یانگار رو یهاخنده یخورد و صدا یبارها سکندر نيبه ماش دنمونيرس تا

  .نداختیخط م

 یبزنم تو خواستی. دلم مدميرو به هم کوب نيو در ماش نيماش یپرتش کردم تو 

چقدر  دونستیرو رو سر صاحب خونه آوار کنم و فقط خدا م یمهمون نيگوشش و ا

  .دميجنگیداشتم با خودم م
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  .ديکه نشستم، سهره دوباره خودش رو سمتم کش نيماش یتو

  !خوادیم دنيخوش بگذرونم؟ من دلم رقص یچرا نذاشت -

  .ديکش یبازوم خطوط فرض یبلندش رو یهارو روشن کردم و اون با ناخون نيماش

  ! انيداغم ک یليخ -

  کنه؟یم کاريچ نتتيحال بب نيتو ا یمرتضاگه حاج یدونیم -

  سر داد. امنهيس یرو تا رو شيلعنت یهابازوم گذاشت و انگشت یرو رو سرش

 خوامیمنم م خواد؟یدلش خنده و رقص نم ی! مگه خود حاج مرتضکنه؟یم کاريچ -

  خوش بگذرونم.

  با مغز گر گرفته پس زدم. کرد،یم یشرويرو که داشت پ دستش

  .یکنیم یبا روانم باز یسهره دار -

  بهم چسبوند. شتريو خودش رو ب ديخند

  جذاب.  یهاته آلفا یليبا روان تو خ یباز -

 یحال خراب برسونمش خونه نيبا ا تونستمیگرفتم و نم شيهتل رو در پ ريمس

  .یمرتضحاج

هاش کنار نفس انيدر م یکيهرم داغ و  امنهيس یقفسه یهاش روانگشت حرکت

  راب کنه و من با شدت تمام پسش بزنم.گردنم، اونقدر قدرت داشت که حالم رو خ

  دمينگاه خمار و جذابش کوب یو نگاه پر خشمم تو کوتاه تو یصندل یدادم رو هلش
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  سهره. اديدر ن کتيو ج نيهمونجا بش -

  ديکش نييرو پا شهيو ش ديهم خند باز

  رون؟يب یآورد یو از مهمونچرا من مياگه قرار نبود با هم خوش بگذرون -

  ...یتو مست -

  ديو مستانه خند بلند

که تو حال خودشه،  یدختر هي بهي. من تو حال خودمم. برات عجستمينه مست ن -

  بده؟ شنهاديبهت پ

  هم قفل کردم و وقتش نبود بزنم دهانش رو پر از خون کنم؟ یرو رو هامدندون

  شدم. ادهيپ نيهتل پارک کردم و از ماش نگيرو تو پاک نيماش

 نيشد و ح ادهيکنم، اما اون خودش زودتر از من پ اشادهيرو دور زدم تا پ نيماش

  خورد.  يیشدن تلو ادهيپ

  شد زونيخنده از من آو با

  .افتادمیگاد! داشتم م یاو ما -

  دارش رو به نگاهم دوختو نگاه خمار و تب ديرو باال کش سرش

نت رو جنتلمن بود دنميبا بوس یخوای. نمیکه سوپرمن هم شد یجذاب یآلفا هياآلن  -

  ؟یهم ثابت کن

  و لبش رو گاز گرفت ديکمرش چنگ زدم که مستانه خند یرو رو دستم
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 هيشده و تو رو به  متيو تسل ستيدختر مست که تو خودش ن هي یخواینگو که م -

  !یرو پس بزن کنهیدعوت م یجنجال یرابطه

  ازم فاصله گرفت یگفت و کم یکه با خنده آخ دميچيرو پ دستش

  ... یذاریم یريپا رو دم بد ش یسهره دار -

فردارش، صورتش  یسر خورد و موها اششونهیرو کج کرد که شالش رو سرش

  رو قاب گرفتن....

  .رفتیم ورتمهيدلم هم  یعالوه بر مغز و اعصابم، رو داشت

  .دادیدلم رو هم داشت با هر خنده و حرکت پر ناز گردنش، محکم تکون م یتو انگار

  مگه نه؟ ،یهتل تا کارم رو بساز یو آوردمن -

به گردنش داد و من با خشونت گردنش رو گرفتم. صورتش رو مقابل  یو قر ديخند

  .دميداشتم و غرنگاهم نگه

 داتيمادر مرده خبر بدم که پ وانيبه اون ک رمیشده مخراب نيتو ا ذارمیتو رو م -

  کردم.

دلم  شيتو آت زميکتش، ه. انگار داشت با هر حرديو سرش رو جلوتر کش ديخند

  .نداختیم

   ؟یاز من دل بکن یتونیم یعني -

هاش دور گردنم، لبش رو گاز گرفت و با حلقه کردن دست یکرد، با دلبر مکث

  .ديخودش رو باال کش
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  ؟یکردیاستفاده م دنميبوس یبرا یکه از هر فرصت یدل بکن یاز من یتونیم -

  ديخودش رو باال کش شتريو اون ب دميکوب شيشونيپ یرو طاقتیرو ب ميشونيپ

  انداختن من به جون خودت؟ ؟یدختر فرنگ هيهدفت چ -

  ديبه سرش داد و سرش رو تا کنار گوشم باال کش یتکون

خودت  یول ؛یببر یخوایکه م یو ببر تو اتاقجذاب. من یمحشره آلفا شدنتوونهيد -

  .خوادیم یوونگيدلم د یليبه جونم. من اآلن خ وفتيهم بمون... ب

  دادم سمت آسانسور هلش

دادمت  یحاج مرتض ليتحو ینجوريهم ی... وقتیرو لعنت یوونگيد دمینشونت م -

  من چقدر عمق داره. یوونگيد یدونیم

 یآسانسور رو فشردم. قصد بردنش به خونه یو من شاس ديو سرخوش خند بلند

خودش رو جمع کنه که  یبا ترسوندنش، کم خواستمیرو نداشتم، فقط م یمرتضحاج

  بود. دهيفایب

  شد زونيگفت و دوباره از گردنم آو يیايتاليبه ا یزيچ

  .انيو بخواه کمن -

  ببوسه، پچ زد. نکهيلبم گذاشت و بدون ا یهاش رو رواش، لباز گفتن جمله بعد

  رو بخواه. دنميبوس -

  داغ بود. یسرم انگار کوره یدور کمرش حلقه شد و تو دستم
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  .آوردیداشت از پا درم م گر،انيدختر طغ نيا

طور که قدم جلو برداشتم، اون رو مجبور به داخل آسانسور باز شد و من همون در

  .دميشدن کردم و کوتاه لبش رو بوس یفلز یقوط

  نکن سهره...  یبا من باز -

  مهم نبود. زدیذوق م یکه تو یمشروب یو بو زدینفس م نفس

  .شدمیاون م یمست مياشتم تسلبودم که د یفقط من مهم

  .انيک یکن یتو باهام باز خوادیدلم م -

فاصله گرفت و  نيکه پاهاش از زم یتر شد؛ طوردستم دور کمرش محکم یحلقه

  دياون مستانه خند

  .کنمیدختر استفاده نم هي ی... من از مستیدختر فرنگ یانتخاب کرد یراه اشتباه -

گردنم فرو  یسرش رو تو نبار،يبلندش رو از پا درآورد و اپاشنه یهاخنده کفش با

با آومدنش تو  یاتفاقات هيدخترک لوند که  هي یو فلز کيکوچ یاون فضا یکرد. تو

  ...کردیم یباز شيکرده بود، داشت با آت ادهيرو دلم پ ميزندگ

  .کردیداغش رو رها م یهاگوشم نفس ريداشت ز یکه با دلبر یزنقشير دختر

  ...یسکس یآلفا یمن استفاده کن یاز مست کنمیم یمن کار -

  ديخند زيگوشم، ر یبه خودم فشردمش و اون تو ترشيشده ب نيسنگ ینهيس یقفسه با

  نجنگ با خودت. نقدري... اانيو کمن یخوایکه م فهممیمن م -



509 
 

 یهاشمبا چ د،يبگم در آسانسور باز شد و سهره عقب کش یزيبتونم چ نکهياز ا قبل

مغز من اکو  یاش توخنده یخورد و صدا يیخمار نگاهم کرد و بدون تعادل، تلو

  شد...

  با خنده گفت و از آسانسور خارج شد يیايتاليا یجمله دوباره

  ؟یهان یکن یو همراهمن یخوای... نمخوادیم دني! من دلم رقصان؟ياوف، ک -

بلند و  یبا صدا خواستیکه م یدخترک عاص یآسانسور خارج شدم و بازو از

  کنه رو گرفتم. یزيکشدارش آبرور

  الل شو سهره... -

  و سرش رو کج کرد ديخند دلبرانه

  جذاب! یآلفا یگیچقدر قشنگ اسمم رو م -

خودم داخل بشم، سهره رو داخل هل دادم که  نکهياتاق رو باز کردم و بدون ا در

  داد هيتک واريتعادلش به هم خورد و با خنده به د

  خشن دوست دارم؟ یدياوووو! از کجا فهم -

وارد اتاق بشم و در رو به هم  تيداغ کرده بود، اون قدر داغ که با عصبان مغزم

  بکوبم و سهره بلندتر بخنده...

  تکون داد و شال رو از دور گردنش باز کرد. تميرو با ر تنش

  .انيک ميبرقص ايب -

  هاش رو جمع کرد.کرد و لب زونيرو ازم آو خودش
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  .اني. لذت ببر کميخوش بگذرون ايب -

  سهره... یستيتو خودت ن -

  .کردیام مگوشم وسوسه یتو ثيموجود خب هيبود و  نيسنگ دميکشیکه م يیهانفس

  .کردیم یدلبر شتريکه داشت ب یدخترک دلبر دنيبه لمس کردن و بوس وسوسه

  ...ديو خودش رو باالتر کش ديچيدور گردنم پ هاشدست

  کرد پچ زد یهام برخورد مهاش  با لبهمونطور که با هر بار حرف زدن، لب 

  .ستميآره تو خودم ن -

  هام زل زد...رو تو صورتم پرت کرد و خمار تو چشم نفسش

  بود زتريانگگوشم هم وسوسه یتو یاز صدا یاش، حتحرکات دلبرانه نگاهش،

  .ارميو به دست ب خوامیکه م يیهازيچ خوادیدلم م ستميتو خودم ن یو من وقت -

  .ديتر کرد و خودش رو باالتر کشهاش رو دور گردنم تنگدست یحلقه

  ...یکار و نکن نيداغم و اگه تو ا یليباهام برقص، من اآلن خ ان،يو ببوس کمن -

که حرفش تو  دميکوب کشيبرجسته و کوچ یهالب یمحکم رو یرو طور هاملب

  ...ديتر کشگلوش خفه شد و خودش رو باال

  رو دنبال کرد... زيچ هيدور کمرش محکم حلقه شد و ذهنم فقط  دستم

  اش...اون و خواسته فقط

  .ديجوشیدلم داشت م یکه تو یخودم و حس فقط
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باعث شد با خشونت، همراه خودم  شيام رو داد و همراهبار جواب بوسه نياول یبرا

  سمت کاناپه بکشونمش.

داغ و  یشد و من، با سر راهنميپ یهابا مهارت مشغول باز کردن دکمه هاشانگشت

  و نگاه به نگاه خمارش دوختم... دميپر از حس خواستن، عقب کش

دار و خمارش داشت از پا درم برم اما نگاه تب شيپ نياز ا شتريب خواستینم دلم

  ...اورديم

  ...یسهره تو مست -

  هام گذاشت و پچ زدلب یهاش رو روبکه به سرم آورد، دوباره ل یفشار با

  ؟یلمسم کن یخواینم -

**  

 یفرساام از درد طاقتشدم و چهره اريو پشت سرم هوش هاقهيدرد وحشتناک شق با

  گذاشتم  ميشونيپ یسرم تو هم رفت. دست راستم رو رو

  ه؟ياچه درد مسخره گهيد نيا یآخ، لعنت -

  .هيخل یکه سکته نکرد نيکه قرص اکس مصرف کرده... هم یکس یدرد مسخره -

  وحشت پلک باز کرد و درد فراموشم شد. با

  کاناپه نشسته بود و من لب تر کردم. یبرهنه، رو یمقابل نگاهم، با باال تنه درست

  ؟یچه قرص اکس ؟یکنیم کاريچ نجايتو ا -
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تن  دنياما با د دم،يتخت باال کش یتخت پرت کرد که خودم رو رو یرو یابسته

مغزم  یتخت بودم، تو یکه رو یاو درد و قرص و بسته ديام مغزم سوت کشبرهنه

  گم شد.

و  جيو نگاه گ دميتنم کش یرنگ رو رو یطوس یدهانم رو قورت دادم و ملحفه آب

  جابجا کردم. انيپر اخم ک یپرتم رو تو چهره

 یو نفسم انگار داشت تو هام رو حس کنملرزش مردمک چشم تونستمیوضوح م به

  .شدیخرد م امنهيس

  .اديب ادتي شبياز د یزي... امکان نداره چاريبه مغزت فشار ن اديز -

  تو... تو... -

  برهنه، مقابل نگاهم تار شد. یبا باالتنه رشيزدم و تصو یمرتعش و لرزون نفس

  !؟یبه من تجاوز کرد -

کاناپه بلند شد و سمت تخت اومد. تو خودم مچاله  یزد و از رو یصدادار پوزخند

  برداشت. یپاتخت یو فندکش رو از رو گاريشدم و اون پاکت س

  .یتو، تو بغل من بود شبيکه د نهيمهم ا -

  تو بغل تو باشم؟ ديمن چرا با ؟یلعنت یگیم یچ یدار -

  تخت نشست. یزد و لبه یصدادار پوزخند

  م؟يکردیم یخاله باز ميداشت شبيد ینکنه فکر کرد -

  رو تو صورتم فوت کرد گاريرو تر کردم و اون سمتم خم شد، دود س لبم



513 
 

  ش.. اونم از نوع مثبت هجدهیدختر فرنگ ميگذروندخوش شبيما د -

ام گونه یپلک بزنم، رو نکهيبدون ا یو قطره اشک ديپا کوب شتريگلوم ب یتو بغض

  .ديلغز

  !یکرد یدرازبه من دست شبيتو د -

من  نکهيقبل از ا دادیبود نشون م ختهير شيشونيپ یدارش که رونم یشد. موها خم

  بشم دوش گرفته. داريب

  کردم.  یآره، بهت دست دراز -

ام هاش رو از کنار گوشم، تا سرشونهام رو پشت گوشم زد و انگشتآشفته یموها

  ُسر داد.

هات باشه  نقدريرابطه ا یمثل تو، بتونه تو یدختر دست و پا چلفت هي کردمیفکر نم -

  .که تا خود صبح..

  دميکش غيحرفش ج نيب

  ...یهست یعوض هيتو  -

لرزشم رو دوست داشت  نيو اون انگار ا دميلرزیو تو صورتم خم شد. داشتم م ديخند

  و براش متحرک بود.

... ادمهيبا هم بودنمون رو  یهامن تک تک لحظه یول ادين ادتي یزيتو چ ديشا -

  کنم؟ فيبرات تعر خوادیدلت م
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از گردنم،  ترنييپا یکم يیجا ام،نهيس یقفسه یکردن و رو یشرويپ هاشانگشت

  دنيکش یخطوط فرض

  شروع ماجرا بود. یکبود نيا -

  .ديدوختم و اون سرخوش خند امنهيس یرو پس زدم و نگاه به قفسه دستش

  آخ دختر... -

و اون دستش  دميتنم کش یرو شتريام ملحفه رو بکنار شونه کيکوچ یکبود دنيد با

  کمرم برد یرو نباريرو ا

  شدم. وونهيد شتريکمرت ب یگود یپروانه رو یخالکوب نيا دنيمثالً با د -

  .انيک یپست یليخ -

  تخت بلند شد. یو از رو ديکش یقيعم نفس

  .ميعقد باش یکه قراره دنبال کارها ايآره پستم، تو هم کم کم به خودت ب -

  زنهیتو نگاه پر اشکم پوزخند م رهيو خ گردهیبرم

برات دست  وانيکه قراره ک یفکر اون شوهر صور گهيافتاد د شبيکه د یبا اتفاق -

که تمام  یدختر خوادی... چون اصال دلم نمیدختر فرنگ یزيریو پا کنه رو دور م

  ره...تو سرش چرخ بخو گهيمرد د هيبغل من بود فکر  یتو شبيد

  ؟یکشیبعد امروز برام خط و نشون م یکرد خواستیدلت م یهر غلط شبيد -

  سمتم برگشت زدیدارش رو با دستش شونه منم یکه موها همونطور
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تخت من بود و  یرو شبيد یمرتضحاج ینوه ستيکه بگم مهم ن ؟یخوایم یچ -

  به درک؟ بگم منو سننه؟  یبر یتونیم

  ...شهیم رتريگتر و نفسگلوم بزرگ یتو بغض

  باهات بودم. شبيکه د ستيبرگردم رم و برام مهم ن خوامیمن م -

  زدینگاهش موج م یکه تو یاز حجم خشم ديخشم سمتم قدم برداشت و تن من لرز با

و تو حال خودت  یاز ته کثافت جمعت کردم سهره، مواد مصرف کرده بود شبيد -

 شبياگه فاش بشه د یمونیزنده م یکنیو فکر م یمن کرد مي... خودت و تسلینبود

  ؟یکرد يیهاچه غلط

  شد... خم

اون  یهاو مردمک چشم ديلرزیم یجيو گ تيهام از شدت عصبانچشم مردمک

  ...کردیوجودم آوار م یخروار خروار خشم تو

  تر...کننده جيگ ريو تصاو یتو خاطرم نبود جز مهمون شبياز اتفاقات د یچيه هنوز

و  شدمیتر مو پرت ترجيگ شب،يد یادآوري یبرا زدمیدست و پا م شتريب یچ هر

  نبود... ادمي شب،يد یتو ان،ياز ک یريتصو چيه

  کرده بود؟ داميچطور پ اصال

  کردم؟یم کاريخرابشده چ نيتو ا نجا،يا من

  تنها راه زنده بودنت منم سهره...  -
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هاش رو بگم که موهام رو از پشت چنگ زد و لب یزيرو تر کردم و خواستم چ لبم

  داشتلرزونم نگه یهامماس با لب

تو ذهنت باشه مغزت  گهيمرد د هيمنو سگ نکن سهره... قبالً که بهت گفتم فکر  -

  !یصور ی... حتپاشمیرو از هم م

و مالکانه، تنم رو  ديلبم رو بوس یو اون خودخواهانه، گوشه دميدستش رو چسب مچ

  .دميرنگ رو چسب یطوس یتر ملحفهو من سفت ديخودش کشسمت 

کن و به فکر سور  رونيبه رم رو از سرت ب دنيسهره... پس فکر پر یتو مال من -

  ...اديشکمت باال م یطولش بد یو سات عروس بودنت باش که اگه هر چ

  زد یشخنديو نگاهش کردم که ن دمينفس نفس عقب کش با

  .ميکرد يیکارها هي شبيکه نرفته! د ادتي -

  ديکه پسش زدم و اون دوباره لبم رو بوس کردیم یشرويداشت پ دستش

 یحت اره؟يبه دستش م یزياگه دست بذاره رو چ یمرد وحش هيکه  یقراره بفهم یک -

 نيداشته باشمت و به ا خوامیچموش باشه. من م یدختر فرنگ هي زياگه اون چ

  .رسمیام مخواسته

ام رو گرفت و صورتم رو مقابل گذاشتم تا هلش بدم که چونه اشنهيس یرو رو دستم

  از نظر گذروند. صانهيصورتم رو حر یداشت و اجزانگاه خودش نگه

  !یضيتو مر انيک -

  و پچ زد ديمال مينيرو به ب شينيب یغهيت
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  توام. ضيمر -

همونطور که صورتم رو قلقلک  ششيته ر یام چسبوند و زبررو به گونه اشگونه

  وارد کرد. یدلم هم تکون یتو داد،یم

  خوامت؟یکه م ینيو نب یقراره مثل خنگا رفتار کن یک -

  ديآورد و او بدون مقاومت عقب کش یشتريفشار ب اشنهيس یلرزونم رو یهادست

  .روني. برو بیکنیم تمياذ یدار -

  هاش نشست لب یرو یکج لبخند

 هي برمتیم ستميچون درست کردنش رو بلد ن یبه خوردت بدم ول یکاچ دياآلن با -

  برگرده. شبتيد یشده هيتخل یکه انرژ یگريج

  سرم رو تکون دادم جيگ

بوده فراموش کن؛ چون منم  یهر چ شبي. دانيبهت گفتم ک رونيبرو ب ه؟يچ یکاچ -

  .آدینم ادمي یزيچ

 یام روشده جسم مچاله یتخت بلند شد، نگاهش رو یزد و از رو یپوزخندصدادار

  کاناپه برداشت و تن زد. یرو از رو راهنشيو پ ديتخت چرخ

  عمرم رو فراموش کنم؟ یهاشب نيتراز هات یکي یخوایازم م -

  رو برداشتم. رميلباس ز نيزم یخم شدم و از رو یوقت ديلرزیداشت م هاملب

  نه. اي یبهم تجاوز کرد شبيتو د دونمینم ی! من حتانيک یپست یليخ -
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اش، با نگاه درنده بست،یرو م راهنشيپ یهاو همونطور که داشت دکمه ديخند

  .ديکاو بست،یرو م رميزحرکات دستم رو که داشت بند لباس

  بهت خوش گذشت. یليمطمئن باش خ -

شبم رو لباس نيزم یدردم خم شدم و از روبه دل تياهمیتخت بلند شدم و ب یرو از

  برداشتم.

  .وفتادهين نمونيب یاتفاق چيرو فراموش کن. ه زيچهمه -

که اجازه بده لباسم رو بپوشم بازوم رو چنگ زد و نگاهم رو سمت  نياز ا قبل

  ابروهاش کشوند. نيسرخ و اخم وحشتناک ب یهاچشم

  ته؟يال. حیدخترفرنگ یفراموشش کن دمیبه تو هم اجازه نم کنم،یمن فراموش نم -

  قدرتمندش آزاد کنم که اجازه نداد یهاپنجه نيکردم بازوم رو از ب تقال

 شبيکه د ،یندارم بگم زنم ازيبه عقد و کوفت و زهرمار هم ن یازين گهياآلن د -

  .یتخت زن من شد نيهم یرو

  .ستمين یمن زن کس -

  زد پوزخند

زنم  دمیاجازه نم یبشر یبن چيو به ه یمن هست یفکر کن... اما برا نطوريتو ا -

  به خود تو! یرو ازم دور کنه. حت

  پرت کرد نيزم یشب رو از دستم گرفت و رو لباس

  .سنیاآلن م ارن،يگفتم برات لباس ب -
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  که ازم فاصله گرفت و من صدام باال رفت... دميکوب اشنهيس یرو محکم رو هامدست

  داغ گذاشته بودن. یگو هينبود و به جاش  امنهيس یتو یدل انگار

  ...سوختیداشت م امنهيس یقفسه

  که از طرف توعه. يیهانه لباس خوام،یدست از سرم بردار، نه خودت رو م انيک -

و تنها خودش  ديدیمن رو نم یهایتيها و نارضاکدوم از مخالفت چيکرد. انگار ه اخم

  هاش، مهم بود.و خواسته

  .رونيبکشم ب اشنهيس یش رو از تودست دراز کنم و قلب خواستیدلم م 

اتاق پا  نيلباس اجق وجق و بدون شلوار از در ا نيبا ا دمیاجازه م یفکر کرد -

  رون؟يب یبذار

نکن  ی. پس با من بازرونيب رمیهم م ريفقط با لباس ز ،ینطوريمن اگه بخوام هم -

  .انيک

  سهره. کنمیم زونتيآو ی! کج بریکنیتو غلط اضافه م -

  برداشتم نيزم یرنگم رو از رو يیمويبغض خم شدم و پانچ ل با

. ستي. برام هم مهم نستين ادميازش  یچيافتاد که ه نمونيب یاتفاق کوفت هي شبيد -

  جهنمه. نيکه برام مهمه رفتنم از ا یزيتنها چ

  .گفتمیدروغ م داشتم

کنم و  ميهمسرم تسل یمهم بود. من به مامان قول داده بودم خودم رو فقط برا برام

  باخته بودم. یمرد لعنت نيرو به ا زميحاال، همه چ
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و اون مانتو  ديکش ريتخت هلم داد که کمرم ت یو رو ديکوب امنهيس یرو رو دستش

  پرت کرد. یارو هم از دستم گرفت و گوشه

آروم باشم و مراعات  گمیم یسهره! هر چ یاريسگم رو باال م یاون رو یدار -

  .یریحالت رو بکنم تو بدتر رو مغزم رژه م

  ديهشدارانه تکون داد و غر مياش رو مقابل نگاه اشکسبابه انگشت

  نکن. یو روانپس من ام،یجد یرینم رونيب یجلف یهالباس نيبا ا گمیم یوقت -

  تو... -

 نکهيدم و فکر ازده نگاهم رو سمت در چرخونکه به در خورد وحشت یاتقه با

  تو مغزم. ديشد و چسب داشيپ یااز کدوم جهنم دره دونمیپشت اون دره، نم یمرتض

  لعنت بهت... ان؟يک یبکن ميبا زندگ یخوایم کاريچ گهيد ؟یعوض یخبر داد یبه ک -

  زد پوزخند

  خبر ندادم.  ینترس، به حاج مرتض -

  اضافه کرد داشتیدر اتاق قدم برم سمت

  آوردن. هات رولباس -

 یرو شهيکه هم يیسرم جمع کردم و اما کش مو یرو باال امختهيبه هم ر یموها

 یکنم و مجبور شدم دوباره دور خودم رهاشون کنم و از رو دايمچم بود رو نتونستم پ

  رفتم. نييتخت پا



521 
 

 نجايا خواستیو اما دلم نم گرفتمیهر چه زودتر دوش م ديداشتم و با یچندش حالت

  .رميدوش بگ انيک یو برنده صيحر یهانگاه یو جلو

 هيدوباره مثل  شيتخت گذاشت و نگاه لعنت یرو رو ديخر یهارو بست و پاکت در

  دستگاه اسکنر، اسکنم کرد.

  !یدار یاندام خوب -

تخت  یها رو با پرخاش از روهم فشردم و پاکت یرو تيرو با عصبان هاملب

  برداشتم که بازوم رو دوباره گرفت.

  .کنهیم تميداره اذ شبيبودنت به اتفاق د اليخیب نقدريا -

   دميکش رونيهاش بپنجه نيلختم رو از ب یپوزخند بازو با

  .دميباهات خواب شبيد ستيشو... چون اصال برام مهم ن تيپس اذ -

  قدم برداشتم سيو سمت سرو دميهم شن یهاش رو رودندون شيسا یصدا

  سهره... کنمیآدمت م -

  .دميشدم و در رو به هم کوب سياش وارد سروهشدارانه یبه جمله تياهمیب

  گلوم منفجر شد. یگذاشتم و بغضم تو یروشو یها رو رولباس پاکت

  گلوم هم منتظر تنها شدنم بود. یبغض تو انگار

  .اومدینم ادمي یچيرو باخته بودم و ه زميهمه و یلعنت یپارت هيخاطر  به

  .ديکشیانگار داشت شعله م امنهيس یگذاشتم، قلبم تو امنهيس یقفسه یرو رو دستم
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  که به مامان داده بودم بمونم. یقول ینتونسته بودم پا من

  اعصابم خط انداخت یرو شتريب انيک یبه در خورد و صدا یاتقه

  ؟یکنیم هيگر یدار -

  مرتعشم کنم، جوابش رو دادم یپنهون کردن صدا یبرا یتالش نکهيا بدون

  .انيمتنفرم ک ازت -

من رو همراه در کنار  فيراحت جسم نح یليرفت و خ نييدر باال و پا یرهيدستگ

  بودم. یاز خودم عصب شدم،ینم هاشیوونگيد فيکه حر نيکشوند و از ا

  ؟یکنيم هيگر یدار یواسه چ -

اش پنجه نيلختم رو ب یو اون دوباره بازو ديچرخ شيعصب یهاپر اشکم تو چشم نگاه

  گرفت.

  ... چته؟یکنیم یاعصابم رو خط خط یسهره دار -

  رفته پچ زدم ليمرتعش و تحل یهمون صدا با

  ...رونيبرو ب -

  دميکش غيبار ج نيبگه که ا یزيچ خواست

  .انيک رونيگمشو ب -

خارج شد و در رو  سياز سرو حرفیو ب ديموهاش کش نيب یرو با کالفگ دستش

  .ديبه چهارچوب کوب
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  .دميکش رونيها بپاکت یها رو از توو لباس دميرو باال کش مينيب آب

  وجودم چنگ زد. یتو شتريب ،یزرشک یو مانتو یشلوار جبن آب ،یگلبه کيتون

 یو گاه زدیم شمين یکه گاه یوجودم بود. موجود یموجود خطرناک تو هي انگار

  .زدیتنم رو چنگ م یداخل یتمام تک تک اعضا یرحمیبا ب

 سياز سرو دم،يکه به صورتم پاش یو بعد از آب دميرو با همون حال خرابم پوش هالباس

  خارج شدم.

رو  اشهيزده بود و به محض باز شدن در، تک واريبه د هيدر، تک یروبرو درست

از فرق سر تا نوک  دارانهيشلوارش کرد و نگاهش خر یهابيگرفت. دست تو ج

  پا، رسدم کرد. یهاانگشت

  !اديبهت م -

 شبياز د یزيچ شهینکن ازشون خوشم اومده. چون چندشم م الياگه تنم کردم خ -

  با خودم ببرم.

  زد  شخندين

تو  یمن، وقت شب،يکه د يیهاهمون ،یو تنت کرد شبيد یرهايزاما همون لباس -

  از تنت درشون آورده بودم. یخودت نبود

  جمع شد. امچهره

  .یشرمیب یليخ -
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و  ديموهام انداخته بودم رو جلو کش یکه آزادانه رو یخنده خم شد، شال آبرنگ با

  هام پچ زد.تو چشم رهيخ

  .ميايم گهيبه هم د يیجورا هي یعني. دميفهم شبيو د نيا ،يیايحیب یليتو هم خ -

سمت  یرو پس زدم، اما اون باز با سماجت دستش رو بند شالم کرد و لبه دستش

  چپم انداخت. یشونه یراستش رو، رو

که  نقدريهم ،یبا من یوقت خوادیخودم. دلم م یرو دوست دارم. فقط برا تييايحیب -

  .یباش ايحیب یبود شبيد

  !یشعوريب یليخ -

  .ديکه زد، عقب کش یو با چشمک ديخند

  بودنت رو دوست دارم؟ یچرا؟ چون سکس -

  دميکش غيو ج دميکوب اشنهيس یرو رو دستم

  .یمتنفرم عوضازت  -

  سرم طوفان بود. یو تو ديکشیم ريدر قدم برداشتم. قلبم داشت ت سمت

 زدیسرم رعدوبرق م ی. توشدمیبود غرق م یکه طوفان یانوسياق هيانگار داشتم تو  

  آب فرو رفته بود. ی. و سرم انگار توديکشیگوشم زوزه م یو باد تو

  زده و غرق شده. ايبه قصد شنا به در رهيبگ اديشنا  نکهيبودم که بدون ا یآدم مثل

  .دميچسب اشنهيبه س امياز پشت گرفته شد و تا به خودم ب بازوم



525 
 

  !یگرکيج برمتیگفتم که م -

  دميکوب اشنهيرو تو س مشتم

  . ولم کن.انيک خوامینم -

  و در رو بست. ديکش رونمياز اتاق ب کردیکه دستش رو دور کمرم حلقه م همونطور

  بود. یام خبر. جملهزمينگرفتم عزازت اجازه  -

  رو پس زدم ديکوبیگلوم م خيکه ب یبغض

 ی. برعکس، داربرمیباهات لذت نم ینينشبرگردم خونه، و اصال با هم ديبا انيک -

  .یکنیاز خودت متنفر م شتريو بمن

  زد. شخندين هاميیآسانسور رو فشرد و در جواب تندگو یشاس تياهمیب

  .زميعز یکنیعادت م -

  دميکوب نيحرص پام رو زم پر

  .زميبه من نگو عز -

که به کمرم وارد کرد، مجبور شدم داخل  یو در آسانسور که باز شد، با فشار ديخند

  آسانسور بشم. یاتاقک فلز

  رو؟ یهمون دخترفرنگ ؟یدوست دار یچ م؟يبگم پس؟ عسلم؟ نفسم؟ زندگ یچ -

  به خودش چسبوند و دم گوشم پچ زد شتريکه تنم رو ب رميازش فاصله بگ خواستم
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. یشدیغرق لذت م گفتمتیم شبيد یکه وقت يیزايچ ؛یبيهم بلدم ب گهيد یزايچ -

  اآلن هم بگم؟ یخوايم

 شدمینم فشيحر نکهيدستش رو بند فکم کرد. از ا نباريتقال کردم و اون ا حرفیب

  از خودم متنفر بودم.

  نگاهم کن! -

 خواستیبود که ازم م يیکه مقابلش داشتم. برعکس انجام دادن کارها یسالح تنها

  بهش، نگاهش نکردم. شتريحرص دادن ب یو من برا

  کرد. یکوتاه یخنده تک

  .یزبونم مزه کرده دختر فرنگ ريطعمت بد ز -

  گوشم پچ زد ريو ز ديام کشرو به گونه اشگونه

  قلبت. یبه دست آوردنت؛ تمام و کمال... حت یبرا شمیتر مدارم هر لحظه تشنه -

  و خمار نگاهم کرد ديکش عقب

که با من باشه دختر  ستين یزيخط قرمزم چ یبخوامت و بش شتريو ب شتريب نکهيا -

  خودته. ريهمه تقص نايا ؛یفرنگ

  آسانسور شدم. ستادنيمنتظر ا نهياش، نگاه ازش گرفتم و دست به سبه جمله توجهیب

  ؟حالت خوبه -

 یهاش رو توو آرومش دوباره نگاهم رو سمتش چرخوند. دست یادو کلمه سؤال

  .ديکش یقيشلوارش هل داد و نفس عم یهابيج
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  .یبرم. اما تو مست بود شيپ نقدريمن نخواستم ا شبيد -

  مکث کوتاه ادامه داد هيکرد و بعد از  نگاهم

  .یمن هم با کارهات مست کرد -

  ازش گرفتم نگاه

  بشنوم. شبيدر مورد د یزيچ خوامینم -

  نگفت. یزيچ گهيد خواستمیزد و همونطور که من م یصدادار پوزخند

داشتن تقال  هامهيتنفس نبود و ر یبرا یژنياکس چياتاقک خفه بود، ه یتو یهوا

  ببلعن.  ژنياکس یتا کم کردنیم

  .زدیم غيگوشم ج یزن تو هيو انگار  ديکشیم ريدلم ت شتريب گذشتیلحظه که م هر

  و آزاردهنده. یدر پ یپ یهاغيج

 یانداختم؛ اما با صدا رونيخودم رو ب عيسر یليمحض باز شدن در آسانسور، خ به

  و متعجب نگاهش کردم. دميچرخ انيسمت ک ميخور گوشزنگ

  من دست توعه؟ یگوش -

و پر اخمش رو به  یو نگاه جد ديکش رونيب بشيج یرو از تو یگوش یخونسرد با

  دوخت. نياسکر

  .ستين یبيعج زيچ تيبودن گوش ،یتو خودت هم دست من -

  رو کنار گوشش گذاشت. یاش تماس رو وصل کرد و گوشاز گفتن جمله بعد
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  !دييبفرما -

  !ه؟يک -

  به سؤال من نکرد. یکورتر شد و توجه اخمش

و فرداش زنگ  ديدیم دختر بچه هيمواد مخدر به خورد  ديکشیشما خجالت نم -

  خانم؟ ديحالش رو بپرس ديزنیم

 یهابه نگاه تياهمیکمرم گذاشت و ب یگرد شد اون اما دوباره دست رو هامچشم

  کشوند. یکارکنان، تنم رو سمت خروج ینانهيبدب

سهره رد  یلومتريک کيبفهمم از  اي د،يريشماره تماس بگ نيبا ا گهيبار د هياگه  -

  . کنمیم اهيروزگارتون رو س نيشد

  رو! یبده من گوش ؟یگیم یچ یدار انيک -

  شد دهيمن کوب یهاتو چشم نباريپر اخمش ا نگاه

ً يآره خانم، دق - ً هکنمیم دتونيدارم تهد قا با من  خوادیوقت دلتون نم چي. مطمئنا

  .ديوفتيدرب

  گذاشت. بشيج یرو دوباره تو یرو قطع کرد و گوش تماس

  .یکنیم ميعصب یدار انيک -

  .زميعز یگیشدن بهم م یخوبه که قبل از عصب -

**  
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  .اميصبر کن منم باهات م -

  سمتش برگشتم شوکه

  دم؟يباهات خواب شبيد یبگ ؟یکه چ -

  کرد و با اتکا به فرمون سمتم برگشت یاخندهتک

  که. فهمنیم اديشکمت باال ب یبدونن؟ باالخره وقت یدوست ندار -

  سرم رو کج کردم یتو هم قفل شد و عصب هامابرو

مگه تو خودت از  ارم؟يم ايمثل خودم به دن یکيهم باشه، من  یانظرت اگه بچهبه  -

  ؟یاستفاده نکرد یحاج مرتض دنيکوب ینامشروع بودنم به نفع خودت برا

  تو هم رفت و من پوزخند زدم هاشاخم

  اد؟يب ايبه دن دمیهم باشه اجازه م یااگه بچه یفکر کرد -

  ... یکن یکار یاگه بخوا یکنیتو غلط اضافه م -

رو چنگ زد و صورتم رو  امقهيرو باز کردم و اما اون محکم  نيپوزخند در ماش با

  داشت.مقابل نگاهش نگه

  مون.حروم نبود رابطه -

  شدم و ازش متنفر بودم. ادهيدستش رو پس زدم و پ تياهمیب

  متنفر... یليخ

  سمتش برگشتم یرو که شنبدم عصب نشيباز و بسته شدن در ماش یصدا
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  .نمتيبب خوامیبفهم که نم ان،يبرو ک -

  قدم برداشت. سمتم

  حرف بزنم. یبا حاج مرتض رمیم -

که دنبالم  یبه اون تياهمیاش، در رو باز کردم و باز اندازه شيب یشقاز کله خسته

  گرفتم. شيرو در پ یاصل یاليراه و اومد،یم

  .دمیو اتاقت. من جوابشون رو مگفتن جوابشون رو نده و فقط برو ت یهر چ -

  که نتونم از خودم دفاع کنم. ستميتو، تو کار من دخالت نکن. من خودم الل و فلج ن -

  داشت.کشش کوتاه نگهم هيرو گرفت و با  بازوم

  .یبش یمرتضحاج فيحر یتونیتو نم -

  رو با خشونت پس زدم و مصمم لب زدم دستش

  از خودم دفاع کنم. تونمیمن م -

به ساختمون باال  یمنته یو من همونطور که از دو پله ديموهاش کش نيدست ب کالفه

  ادامه دادم رفتم،یم

  ندارم. ليهم به وک یازين چيو ه -

  ...نداختیدست چنگ م هيام انگار معده یو تو رفتیم جيداشت گ سرم

بود که  يیغذا نيزتريانگکه به زور به خوردم داده بود نفرت یاکباب شده یهاگريج

  .خوردمیتو عمرم م
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 یو صدا ديجر و بحث به گوشم رس یساختمون صدا یمحض باز کردن در ورود به

  .دميشنیبود که تو عمرم م يیصدا نيترشوکه کننده ديبلند سع

اجازه رو  نيآقاجون. من ا نيريبگ ميدختر من تصم یزندگ یبرا نيشما حق ندار -

 ديتأک ،یو کس ايتاليا گردهیکه من براش گرفتم برم یطيبل ني. سهره فردا با همدمینم

  .رهيجلوش رو بگ تونهیکس نم چيه کنم،یم

  بودم. شوکه

از کنارم عبور کرد و مقابلم  انيشوکه که همچنان کنار در خشکم زده بود. ک اونقدر

  .ستاديا

دست و  یکه هر چ دزدمتیم ی... طوریبر یاگه بخوا دزدمتیم یعل یبه وال -

  کنن. داتيپا بزنن نتونن پ

 تونستمینم کردم،ینشست. اگه تا آخر عمرم هم فکر م اشرهيت یهاچشم یتو نگاهم

  مرد مقابلم رو درک کنم.

موقع ترس،  نکهيداده بود به من. اونم فقط به خاطر ا ريبود که گ ضيمرد مر هي اون

  بودم بغلش. دهيبار پر هي

  خودم رو به سالن رسوندم و طبق معمول همه جمع بودن. دشيبه تهد توجهیب

و بدوزه و  رهيبگ ميپسرهاش رو جمع کرده بود تا در مورد من تصم یمرتض حاج

  تنم کنه.

  شده؟ یچ -
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 ديپشت سرم سرخ شد. سع انيک دنيبا د یو حاج مرتض ديهمه سمت من چرخ نگاه

  رو بهم رسوند.خودش  یبلند یهازودتر از همه به خودش اومد و با قدم

  تو سهره؟ یکجا بود -

  گفت: انيبتونم جواب بدم ک نکهياز ا قبل

که به محض باز شدن قل و  گذرهیخوش نم نجايتو هتل بود. انگار اصالً بهش ا -

  داده تو هتل بمونه. حياتاقش دررفته و ترج ريزنج

  برگشتم سمتش

  .انيخفه شو تو ک -

  تمسخر و پوزخند بود. هاونيليم شخندشيزد و پشت ن شخندين

اآلن با  نيهم تونهیکه م کردیم دميتهد تریلعنت شخنديانگار داشت با همون ن یلعنت

بود رو  دهيتاب ميزندگ یکيکه تو تار یاتنها روزنه شب،يد یگفتن اتفاقات افتاده

  خاموش کنه.

  ُرم؟ یو بفرستمن یخوایواقعاً م -

 یزيبتونه چ نکهيمن نشست، اما قبل از ا یهاچشم یکنده شد و رو انياز ک نگاهش

  مانع شد. یحاج مرتض یبلند و عصب یبگه، صدا

  صابون به دلت نزن دختر... پدرت عقلش رو از دست داده. -
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که من شناخته  یديعقلش رو از دست داده بود؛ وگرنه سع ديبود. سع یبا مرتض حق

 یزيو مخالف چ ستهيبا اونقدر جسارت داشته باشه که مقابل پدرش تونستیبودم نم

  .کنهیباشه که اون امر م

  بشه.  یسهره قربان دمیعقل من سر جاشه آقاجون. اجازه نم -

بشه؟ که بگن نتونستن  یفرنگ که چ یدخترت رو بفرست یخوای. مديبس کن سع -

  که اومده بود؟ يیدختر و صاحب بشن و فرستادنش همون جا هي

 ديبگم، سع یزيمن چ نکهياحمد باعث شد سمتش برگردم و اما قبل از احاج یصدا

  جواب داد

  .ستيخونه حالش خوب ن نيست که تو ا. مهم سهرهگهیم یچ ،یک ستيبرام مهم ن -

مدت کم، ضربه خورده بودم  نيخانواده، اونقدر تو ا نيباور کنم. من از ا تونستمینم

  بود. رممکنيغ يیجورا هيبرام  ديسع یفداکار نيکه باور ا

  .ستيخوب ن نجايآره، من حالم ا -

 دادیحبس شد. اون اجازه نم امنهياز پشت کمرم رو چنگ زد و من نفس تو س انيک

  باشه؟ تریلعنت نياز ا تونستیم یبرم و چ

اون با گفتن اتفاقات  شد،یداشت بدون دردسر درست م زيکه همه چ یدرست موقع که

  .زهيرو به هم بر یهمه چ شب،يد

 شيتيابروهاش بود نشون از نارضا نيکه ب یزدم و سمتش برگشتم. اخم کور نفس

  .زدمیباهاش حرف م ديو من با دادیم
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  .دميشنیازشون نم يیاحمد در حال بحث بودن، اما من صداو حاج ديسع

  دوختم. انيپرخشونت ک یهارو تر کردم و نگاه به چشم لبم

  .ميبا هم حرف بزن رونيب -

 انيک نيو اما نگاه خشمگ ديکه صدام به گوش خودم به زور رس یگفتم. طور آروم

  هام دو دو زد.چشم یتو

  !؟یچه حرف -

  .گمیم ايب -

رفته که کنترل  ليتحل يیهاقدم برداشتم. قدم یکنارش عبور کردم و سمت در ورود از

  لرزششون از دستم خارج بود.

که ممکنه از اون ساختمون دور بشم، اما  يیتا جا شتريب اطياحت یبرا خواستیم دلم

  فاصله گرفتن نداد. یبازوم رو گرفت و اجازه انيبه محض خروجمون ک

  سهره! یبر ذارمینم -

و هزار خشونت  دني. خط و نشون کشخواستیم دنيکش غيرو تر کردم و دلم ج لبم

اما با آرامش نگاه به  کردم؛یر مخودخواه آوا یاديمرد ز نيرو سر ا ديکه با گهيد

  هاش دوختم و لب زدم.چشم

که  یبا کمک کردن به من نشون بد یخواهینبود؟ مگه نم نيمگه تو هم هدفت ا -

   م؟يصلح کرد

  ادامه دادم ینگاهم کرد و من بعد از مکث کوتاه یعصب
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 ني. ایو عقد کنمن دنميبخاطر پر ستين ازين گهيدرست شده. د یحاال همه چ -

  ست؟يالعاده نفوق

  کرد نييسرش رو باال و پا یعصب

ً يدق -  یتو بغل من تا صبح داشت شبيخوبه که د یليخ نيس، محشره، االعادهفوق قا

 ی. ولیبپر یتونیکه بدون ازدواج با من م یحالو امروز خوش یخوردیوول م

  .یزن من شد شبيسهره. تو د یکور خوند

  دميکرده توپ اخم

  .انيک شهینم یزن کس یرابطه کس هيبا  -

  ديرو گرفت و تنم رو باال کش بازوم

   ادته؟ي شبياز د یزيمگه چ ؟یدونیاز کجا م -

  ديوار خندرو تر کردم و اون جنون لبم

بدون که  وني. فقط ایفهمیوقت هم نم چيافتاد و ه يیهاچه اتفاق شبيد ستين ادتي -

  اون گم و گور شه.  یزنش بدون اجازه دهیشمس اجازه نم انيک

  دميکش رونيهاش بپنجه نيمحکم خودم رو از ب یتقال هي با

  ان؟يک هيتو هدفت چ -

  تو! -

  سهره؟ -
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گندم نگاه هردومون رو سمت اون چرخوند و گندم متعجب، با چند قدم خودش  یصدا

  رو بهمون رسوند.

  شده؟ یزيچ -

  به نگاه کنجکاوش بزنم. یکردم لبخند یپرتمسخر پوزخند زد و من سع انيک

  . فقط...یبينه ب -

  .ميبا هم رابطه داشت شبيمن و سهره د -

  گرد گندم باعث شد مغرم سوت بکشه. یهاگلوم گره خورد و چشم یتو نفس

  ؟یچ -

  نفس بکشم. تونستمینم هنوز

  کرده بود. رياز گردنم گ ترنييپا يیجا هي یزيچ هي انگار

  .ميبا هم، رابطه داشت شب،يمن، و سهره، د -

تلنگر وحشتناک که باعث شد نفسم  هيتلنگر بود.  هي انيک یو شمرده یديتأک جمالت

  .رهيبگ شيآت امنهيس یاما، قفسه اديتکه تکه باال ب

داشت  يیزهايچ هيچرخوند و  افتادمیکه داشتم پس م ینگاه گردش رو سمت من گندم

  .ديچرخیدور سرم م

  سهره؟! -

  ... سهره... سهره....سهره
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سرم  یتو یرحمیهام چرخ خورد و بعد، با بگوش یو چند بار تو نيچند صداش

  شد... دهيکوب

  ديکوب انيک ینهيهاش رو تو سو گندم کف دست ديام غلتگونه یرو یاشک قطره

  ان؟يک یپست شد نقدريا یتو کِ  ؟یلعنت یکرد کاريباهاش چ -

  هاش رو گرفت و من دست به زانو زدم و خم شدم...با خشونت مچ دست انيک

  .خوردیحالم به هم م داشت

  راه ننداز گندم. یزيآبرور -

  رون؟يب شياز زندگ یشیچرا گم نم ؟یاريسرش ب يیقراره چه بال گهيتو د شعوريب -

اش بزرگ و مردونه یهابا دست انيبه حال بد من برد که بازوم رو ک یپ انگار

  گرفت

  چته؟ بده حالت؟ -

  .خوردیمقابله کردن باهاش. حالم داشت به هم م ینداشتم برا يینا

  هاش قاب گرفترو پس زد و خودش صورتم رو با دست انيدست ک گندم

  سهره؟ یخوب -

  .دونستمیبودم؟! نم خوب

  بود اصالً؟  یبودن چطور خوب

  داشتن؟ یحالشون خوب بود چه حس یوقت هاآدم
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  !؟ینفس تنگ حس

  تهوع؟ حالت

  قلب؟ تپش

  دن؟يشکست و به آخر خط رس حس

  و شلوغ؟ بيغر یجا هي یگم شدن تو حس

  ها رو داشتم و حالم خوب بود؟حس نيتموم ا من

  .دميدینگران گندم رو تار م یو چهره ديلرزیداشت م امچونه

  .مارستانيببرمش ب ديبا -

  ازش متنفر بودم. شد؟یچرا خفه نم انيک و

  مارستان؟يب متيببر اديو نگاه کن خوشگلم... چت شد؟ زنگ بزنم آرمان بسهره من -

گندم  یهاو دست ديچيام پگندم دستش رو دور شونه یهابه مخالفت تياهمیب انيک

  رو پس زد. 

و ببره نکن. مگه من مردم اون آرمان مشنگ زنم یو خط خطگندم اعصاب من -

  .مارستانيب

 ینيبیولش کن دختر و مگه نم ؟یگیم یچ یو دار يیکجا یفهمیم ان؟يکدوم زن ک -

  حالش بده؟
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که سرم  یآب تريل هاونيليداغ بود، انگار غرق شده بودم و صداها رو از پس م مغزم

  .دميشنیتوش بود، م

  .ديکشیداشت سوت م هامگوش

  .رهی! داره از حال مانيسهره؟ ک -

و اما  دميشنیم شدیم دهيمغزم کش یکه تو یسوت یصداشون رو از پس صدا داشتم

  .ستادنيصاف ا ینداشتم برا يینا

  با گندم بود! حق

 ريو عطر تلخش ز ديچيدورم پ یقدرتمند یهاکه دست رفتمیداشتم از حال م انگار

  نفوذ کرد... مينيب

  .با تن من هم ادغام شده بود شبيکه انگار د یعطر

**  

  ست؟ين ادتي شبياز د یچيه یعني -

که ازش متنفر  یامتعجبش گرفتم و سمت پنجره چرخوندم. پنجره یهااز چشم نگاه

  شده بودم.

 عياز ما یاِسُرم به دستم وصل بود. با هر قطره هيبود به هوش اومده بودم و  یقيدقا

  .ديلرزیتنم م رفت،یرگم فرو م یسرد سرم که تو

  بشنوم. یزيدر موردش چ خواستیو من دلم نمنبود  انياز ک یاثر چيه
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 یچيخوردم، طعمش فرق داشت بعد از اون ه اليتک هي. ادمهيرو  ینه، فقط مهمون -

  .ستين ادمي

  و دوباره نگاه به گندم دوختم. ديلرز هاملب

 یکيشدم تو  داريب یکرد. صبح وقت داميچطور پ دونمی. نمستين ادمي انياز ک یچيه -

  بود.  شميهم پ انيهتل بودم و ک یهااز اتاق

  .ديام لغزگونه یرو یاشک

  گفت مواد مخدر مصرف کرده بودم. -

که به در خورد ساکت شد من سمت در  یاتقه یبگه، اما با صدا یزيچ خواست

  .دميچرخ

  .ديمن و گندم چرخ نيتو چارچوب در، جا گرفت و نگاهش ب ديسع

  سالم عمو... -

  به گندم زد و جواب سالمش رو داد یلبخند

  حرف بزنم؟ کميمن با سهره  شهیسالم دخترم، م -

  تخت بلند شد یبا همون لبخند از رو گندم

  البته! -

زرد  عيکه به نگاه من زد از اتاق خارج شد و من نگاهم رو به ما یبعد از لبخند گندم

  رنگ سرم دوختم.
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  بودن. کرده قيهم تزر يیهازيچ هيسرم  یتو انگار

  حالت خوبه؟ -

  دستش گرفت. ینگفتم و اون دستم رو تو یزيچ

  .خوامیازت معذرت م -

  و اون اضافه کرد. ديقد کش شتريگلوم ب یتو بغض

 نيها تو اساعت نميبیم یبده، وقت نجايحالت ا نميبیم ی. اما وقتیبر خوادیدلم نم -

  . ادياز خودم بدم م یآینم رونيو ب یمونیاتاق م

  ام برگشتن به ُرمه.تنها خواسته -

  .ديکش یقيبرگشتم و اون نفس عم سمتش

پدرت  شيپ نکهيبه ا ،یشناختیکه هنوز ما رو نم یوقت ران،يا یومديم یداشت یوقت -

  ؟یفکر کرد یبمون نجايو ا یکن یزندگ

  جوابش رو دادم. بالفاصله

  نه. -

بشه. اما برام  یاصالً قراره بعد از رفتنت چ دونمینه، نم ايکارم درسته  دونمینم -

  تو مهمه. یحالفقط خوش

  مکث بلند، ادامه داد. هينگفتم و اون بعد از  یزيدهانم رو قورت دادم، چ آب

  فردا. یبرا شيکيامشبه،  یبرا شيکيگرفتم.  طيمن برات دو تا بل -
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  رو به دستم داد مايهواپ طيبل

  ساعت بعدش، رم. کي ه،يترک یریاما تو امشب م ،یریفردا م کننیهمه فکر م -

  به نگاهم زد ینگاهش کردم و اون لبخند تنها

تنگ  نجايا یکوچولو دلت برا هي یاگه حس کرد یبرو، ول یستيراحت ن نجاياگه ا -

 شد برگرد.

  ازش گرفتم و لبم رو با زبون تر کردم نگاه

  .شهیتنگ نم نجايا یدلم برا -

  لبخند سرش رو تکون داد و دستم رو رها کرد با

  .یخوشبخت بش ،یباش یخوایو م یکه هست يیهر جا دوارميام -

  دهانم رو قورت دادم آب

  .رانياومدم ا تيگرفتن حالل یمن برا -

  تخت بلند شد. یو از رو ديکش یقيعم نفس

  حاللش کردم.  -

  و از اتاق خارج شد، نگاه من اما از در بسته کنده نشد. گفت

و با دستوراتش مخالفت  ستادهيا یحاج مرتض یکه روبرو یکس شدیباورم نم هنوز

  .دهيکرده سع
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 یسر خورد و آب دهانم رو قورت دادم. سخت بود باور کردنش ول طيبل یرو نگاهم

  داشت. قتيحق

 ذيپان یهاتماس کونيبه آ نکهيتم و بدون ارو برداش ميگوش یپاتخت یشدم و از رو خم

  فرستادم. اهيس ستيل یاش رو توداشته باشم، شماره یتوجه

شد، خواستم تماس  یکه طوالن یمتوال یهاتماس گرفتم و انتظارم پشت بوق ايلوس با

  .دميکش یقيصداش نفس عم دنيرو قطع کنم، اما با شن

  سهرا؟ -

  هام نشستلب یرو یتلخ و پر بغض لبخند

  ؟یلوس یچطور -

  ؟یکرد هيتو حالت خوبه؟ گر ،یبيخوبم ب -

 یقياما با فرو دادن آب دهانم بغض رو قورت دادم و نفس عم د،يلرز شتريب هاملب

  دميکش

  ؟يینه فقط دلم برات تنگ شده. کجا -

  .دميتازه رس مارستانم،يب -

  سؤال داشتم... هي یلوس -

  تخت، جمع شدم یکردم و رو یکوتاه مکث

  ممکنه بعدش داشته باشه؟ یچه حال کنهیبار رابطه برقرار م نياول یکه برا یکس -
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  کوتاه لب زد یاز سکوت بعد

و سوزش  یزيرابطه به احتمال هشتاد درصد با خونر نيخب اول یمتوجه نشدم، ول -

  شده؟ یزيهمراهه. چ

  رو تر کردم. لبم

  بعد از رابطه فقط دل درد داشته باشه؟  یممکنه کس -

  شده؟ یچ یبگ یخوایندارن، نم یزيو پنج درصد دخترها خونر ستيالبته، حدود ب -

  و پلک بستم. دميرو گز لبم

  بودم. ديسع یبا خواهرزاده شبيد اديبه نظر م -

  ؟یمگه تو حال خودت نبود اد؟يبه نظر م یچ یعني -

  .دميداشتم و آروم سرم رو از دستم کششونه و گوشم نگه نيرو ب یتر کردم و گوش لب

  دکتر؟ شيمطمئن شدن برم پ یبرا ديمست بودم. با -

  جواب داد بالفاصله

  .یبهت بگم چطور ريبگ وکاليدي. ویبفهم یتونینه، خودت هم م -

*  

آورد، اما  جانيو تا امن انيبود که ک یروز یکننده یفرودگاه تداع یگذاشتن تو پا

  داد. یحاج مرتض ليشد و دوباره، دست و پا بسته تحو مونيپش
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وجودم  ینداشتم. انگار تو یحس چيکشورم و اما ه گشتمیرو تر کردم، داشتم برم لبم

  .یتو خال یهاپر بود از حباب

  مامانم بهت سالم رسوند. -

 بود که بهم فهمونده یدرشتش دوختم. اون تنها کس یهابرگشتم و نگاه به چشم سمتش

  هستند. ینوار و مهربونمهمون یهاآدم هایرانيبود ا

  بهم کمک کرده ببودن ايریهم بودند که ب سويبه نگاهش زدم و گندم و گ یلبخند

 لويو ن اليآشنا بشه و ن شتريباهام ب کردیم یبود که سع یهم پسر شوخ سردار

طرز راه رفتن و غذا خوردنم رو به اونا  خواستنیکه ازم م طونشيش یخواهرها

  هاشون نظر بدم.بدم و در مورد لباس اديهم 

  گرفت... امخنده

ً يتقر اون خونه خوب  یهمه باهام تو د،يو زهره زن سع انيو ک یجز حاج مرتض با

  احمد، پدر سردار بود.کالم نشد هم حاجباهام هم وقتچيکه ه یبودن و تنها کس

  پروازت رو اعالم کردن. ؟يیدختر کجا یه -

  انتظار بلند شدم. یهایصندل یو از رو دميکش یقيعم نفس

  سالم من هم به مادرت برسون. مراقب خودت هم باش. -

 شهيزده بود و دستمال قرمز رنگش هم مثل هم یاسپرت پيت ستاد،يو اون هم ا ديخند

  دور مچ دستش بسته بود.

  ! ؟گهيد یریم یواقعاً دار گهيد ندفعهيا -
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ً يدق   بود. یانگار واقعاً قطع نباريو ا کردمیبود که اقدام به رفتن م یبار نيسوم نيا قا

  ديام کوبام کج کردم و لبخند زدم که دستش رو به شونهشونه یرو رو سرم

  سرم. ريمن که زنم خ ؟یايم یعشوه خرک یدختر واسه من دار -

  دميچيچمدونم پ یهام رو دور دستهو انگشت دميخند

  .زنمیدوست دارم افسانه. بهت زنگ م یليخ -

  ديدستش رو به بازوم کوب یگریرو تکون داد و با لوت سرش

مادرت بزن...  یسر هم به خونواده هي هيترک یریم یحاال که دار گمی... مواليا -

  ؟یبهشون بگ ديخبر ندارن از فوت شدن مامانت. به نظرت نبا یگفتیم

  تر شد. چمدون تنگ یهام دور دستهانگشت یکردم و حلقه اخم

  نداره. یاخانواده چيبودم که مادذم ه دهيباور رس نيها به اسال نيا یط من

  مادرم خانواده نداره. -

 یسر برسه و با قلدر انيداشتم که ک ونيبشم استرس ا مايکه سوار هواپ یوقت تا

و  قيفاصله گرفت نفس عم نيماز ز مايهواپ یاما وقت ره؛يرو ازم بگ دنيپر یاجازه

  دوختم. رونيو نگاهم رو ب دميکش یجانيپره

  .رانيخداحافظ ا شهيهم یبرا -

  شه؟يهم یچرا برا -
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شالم  یمعذب یبود برگشتم و با خنده دهيسؤال رو ازم پرس نيکه ا یمرد جوون سمت

  رو مرتب کردم

  کشورم. گردمیخب دارم برم -

  دميکش یقيسر تکون داد و من نفس عم یالبخند جنتلمنانه با

  تره.امن يیکشورش از هر جا یهر کس یباالخره برا ؛فهممیم -

مشتاق  اريکه کنارم نشسته بود، بس ینگفتم، اما انگار مرد یزيتکون دادم و چ یسر

  .یصحبتهم یبود برا

  د؟يترک هست -

  .يیايتاليا ايهستم  یرانيترک هستم، ا دونستمینم گهيخودم هم د من

  هستم. يیايتاليا -

 يیايتاليا دادمیم حيباال انداخت و من نگاه ازش گرفتم. با خودم نبود که ترج يیابرو

  باشم.

  .ديزنیحرف م یخوب فارس یلياوه، اما خ -

 یسرم رو به پشت خواستیو تنها سر تکون دادم. دلم م ديدوباره سمتش چرخ نگاهم

مادرم  یافسانه در مورد خانواده یهابخوابم تا حرف هيبدم و تا خود ترک هيتک یصندل

  فراموشم بشه، اما انگار من اصالً شانس نداشتم.

  اسمتون رو بدونم؟ تونمیم -

  دادم. هيتک یسرم رو به صندل خواستم،یپلک بستم و همونطور که م تياهمیب
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  س.اسمم سهره -

  از نکردمنگاه متعجبش رو حس کنم و اما پلک ب ینيسنگ تونستمیم

  !یسهره! چه اسم جالب -

  جالبه. یليآره، خ -

داشتم  شدیدار مانع شد. هنوز باورم نممهمان یبگه که صدا یزيو خواست چ ديخند

نه حاج  ره،يبود که جلوم رو بگ یانيو نه ک کردمیرو ترک م رانيبدون مشکل ا

  .يییمرتض

  فرستادنم حرف نداشت. یبرا ديکار سعکه راه کردمیاغراق م ديبا

 کاريچ ستمين رانيا یمن تو ديفهمیاگه م نکهيفکر کردم، به ا انيو به ک دميرو گز لبم

  !کنه؟یم

  خندن؟یخواب م یکه تو یهست يیهااز اون آدم -

  ام اشاره کردباز کردم و اون به چهره پلک

کنار لبت   کيکوچ یفرورفتگ هي یخندیکه م یبه نظرم موقع اد،يخنده بهت م -

  که... یدار

  .دميحرفش پر نيب

  حرف بزنم. یفعالً با کس خواستیبودم و دلم نم خسته

  محترم. یآقا هيام چطورچهره دونمیمن خودم م -
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  نگفت. یزيچ هيتا ترک گهيام دجمله نيکه کنارم نشسته بود، بعد از آخر یمرد

 نيترکيو به نزدگرفتم و ازش خواستم من یتاکس هيمحض خروج از فرودگاه  به

 یاتاقم تو یپا تخت یرو رو سويگ یالزم داشتم و گوش یگوش هيبرسونه.  ديمرکزخر

  جا گذاشته بودم. یمرتضحاج یخونه

 تچنستمیخبردار بشم و نم یحاج مرتض یهر زودتر از اوضاع خونه خواستیم دلم

  منتظر بمونم. ايتاليتا ا

جور نبود؛  امقهياصالً با سل شدیصوت راننده پخش م ستميکه از س یرپ ترک آهنگ

آهنگ سرم رو تکون  تميداشتم که برام مهم نباشه و همراه با ر جانياما من اونقدر ه

  بدم.

 رانيا یفکر کنم اما ذهنم به طور خودکار همچنان تو رانيبه ا گهيد خواستینم دلم

  بود.

  متوجه نشدم و لبم رو ترکردم. که ديپرس یزيچ یظيغل یبا ترک مرد

  متوجه نشدم. ديببخش -

  بهم زد ینگاهم کرد و لبخند نهيآ از

  باشه. ليترک اص هي ديمثل شما با يیبايخانم ز -

  ام کج کردم.شونه یو سرم رو رو دميخند

  هستم. يیايتاليا یبانو هينه متأسفانه؛ من  -

  تکون داد یو سر ديهم خند اون
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. اگه ايتاليا ديبرگرد خوادیدلتون نم گهيد دياستانبول بچرخ یپس مطمئنم اگه تو -

  من در خدمتتون هستم. دينيرو بب یدنيد یجاها ديخواست

  چرخوندم رونيزدم و نگاهم رو سمت ب یلبخند

  تو فرودگاه باشم. ديبا گهيساعت د کيمن  -

  شد. فياوم ح -

 یکه با دلنواز یو باد دميکش نييرو پا نيماش یشهينگفتم. ش یزيتکون دادم و چ یسر

  .بدم هيپنجره تک یبکشم و سرم رو به لبه یقيموهام نفوذ کرد باعث شد نفس عم نيب

 يیهااضافه کرده بودن. چراغ شييبايرنگارنگ به ز یهابود و چراغ کيتار شهر

  .ديد شدیهم م ايآب در یکه انعکاسشون رو تو

حاج  یخونه یو اما من فکرم تو خوندیم ستميس یترک همچنان داشت تو یخواننده

  ديچرخیم یمرتض

 انيک یچهره خواستیبود موقع خوردن شام متوجه نبودن من بشن و دلم م ممکن

به ذهنم  یريتصو چيوجود نداره تصور کنم، اما ه گهيد یمن فهمهیم یرو وقت

  .ديرسینم

اومدم و  رونيب ديو سع یو حاج مرتض انيک اليکه توقف کرد، از فکر و خ نيماش

  رو پرداخت کردم هيکرا

  .گردمیزود برم یليمن خ ديمنتظر باش شهیم -

  شدم. ادهيگفت و من پ یاالبته
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دنبال  ديمرکزخر ینشدم و تو ديو اما من ناام شدنیم ليها داشتن تعطمغازه شتريب

  کردم. داشيگشتم و باالخره پ یفروشیگوش هي

  نگاهم کرد نهيآ یانداختم و راننده از تو ديجد یگوش یرو تو مکارتيس

 هایگوش نيدو ساعت هم؟ ا یکي یچرا صبر نکرد یریم هياز ترک یشما که دار -

  بهش... یکد بزن ديها... بابعدش شهیدردسر م

  رو فشردم. یپاور گوش ینگاهش کردم و دکمه نهيآ یتو از

  .دينگران نباش کنه،یدوستم حلش م -

تماس  انيبا ک جان،يبا ه ،یگوش یو نقش بستن آنتن، باال یمحض باز شدن گوش به

  .دونستمیحفظ کرده بودم، نم یاش رو از کِ گرفتم و شماره

همون بوق اول تماس رو وصل کرد  یموند، اما بار دوم تو جهينتیاول تماسم ب بار

  دادم. هيتک نيماش یبه صندل جانيو من با ه

  ديبا سکوتم روبرو شد غر یون وقتکرده بودم و ا سکوت

  ؟یدختر فرنگ یکنیاز دست من فرار م -

  لب زدم کردم،یم یهام نشست و همونطور که با ناخونم بازلب یرو یپوزخند

  کنم.  یخودم رو معرف ستين یازين دونستمیم -

  ؟یکنیم کاريچ هيتو ترک -

  دياز قبل عربده کش تریو اون عصب دميخند
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 ؟یکنیم یچه غلط هيترک گمیسهره... م رميگیازت م یکنم بد حساب داتيبه خدا پ -

  ه؟يک یشماره نيا

 یليچون من ازت خ ؛یباهام کن یتونینم یکار چيه گهي. دانيک ترسمیازت نم -

  دورم.

  سکته کرده؟  یحاج مرتض شيساعت پ هي یدونیم -

  گلوم گره خورد و نگاهم گرد شد... یانگار تو نفسم

  !؟یچ -

  .مارستانهيبخاطر کار پسرش و رفتِن تو، االن تو تخت ب ،یديهمون که شن -

  .ديبخوام جوش نکهيگلوم، بدون ا یرو تر کردم و بغض تو لبم

  نداره. یبه من ربط -

  بشه و ککش هم نگزه. یکيکه باعث مرگ  اد،يبرم نيهم دياز دختر سع -

  .انيازت متنفرم ک -

 رتيغی. مطمئن باش اونقدر بکنمیم داتيو هر طور شده پ خوامتیمن م یول -

 یجور هيو  کنمیم داتي. پیراحت بچرخ گهيکشور د هيکه بذارم تو  ستمين

  فکر دوباره رفتن هم به ذهنت خطور نکنه. یکه حت رانيا گردونمیمبرت

  شه؟ینم یزن کس یکس دنيبار خواب هيو با  ستميمن زنت ن یقراره بفهم یک -

  انگار اونور خط شکست يیزهايچ هيو  ديکش یبلند اديفر
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  برگرد. یهست یو... هر گورستونمن یکنیم یعصب یسهره دار -

 ادميهم که باهات بودم  یاز اون شب یزيبرگردم. چ ستيازت متنفرم، قرار هم ن -

  . یبه خودت لطف کرد یپس تو هم فراموشش کن اد،ينم

  هاش، تماس رو قطع کردم.به عربده تياهم یو ب گفتم

 ديکردن اون به خر وونهيد یکرده بود که فقط برا تيمرض اون به من هم سرا ديشا

  نشد. دميعا یجز اوقات تلخ یزياقدام کردم و چ یگوش

  بودنم، تنها تا فرودگاه دوام آورد. اليخیبود و خونسرد و ب یحاج مرتض شيپ فکرم

  تماس گرفتم. اليدلم شدم و با و یتو ینگران ميتسل باالخره

  کرد. شتريکوبش قلبم رو ب تميهمهمه ر یرو برداشت و صدا یبود که گوش ادآلر

  ؟یزنیالو؟ چرا حرف نم -

  انتظار نشستم. یهایاز صندل یکي یرا تر کردم و رو لبم

  حالش چطوره؟ یمرتض -

رو  نيا اش،هيکه پشت خطه منم و سکوت چند ثان یباور کنه کس تونستینم انگار

  .دادینشون م

  ؟یباز زنگ زد يیچه روتو با  -

  بودم. دهيبا من داشت، هنوز نفهم یدختر چه پدرکشتگ نيکردم و ا اخم
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رو قطع  ی. پس جواب سؤالم رو بده و گوشیمطمئناً زنگ نزدم با تو بحث کنم دل -

  .یصدام رو تحمل کن دنيشن یمجبور نباش گهيکن تا د

 گهيپس د گذره؛یخوش م یليبدون تو خ نجايخوبه، آقاجون هم خوبه. ا یهمه چ -

  اصال زنگ نزن، آندرستند؟

  قطع کرد. یاگهيد یو اون تماس رو بدون حرف اضافه دميزده خند بهت

  خنگ. یدختره -

موفق نشدم و با اعالم پروازم از  ارميب ادميرا  سويگ یقدر خواستم شمارهچه هر

  بلند شدم. هایصندل یرو

از  یبرخورد کردم و گوش یرگردم که با کسچمدونم رو گرفتم و خواستم ب یدسته

  افتاد. نيزم یهام سر خورد و روانگشت نيب

سرم با  نباريخواستم خم بشم که ا کردم،ینگاه م دميجد یکه شوکه به گوش همونطور

  سرش برخورد کرد و کالفه نگاهش کردم.

  محترم؟ یآقا ديکنیم کاريچ ديدار -

  .خوامی... معذرت مديببخش د،يببخش -

  برداشت و با پشت شلوارش پاک کرد. نيزم یرو از رو ميشد و گوش خم

  سالمه خداروشکر... -

  دميکار توپرو از دستش گرفتم و طلب یگوش
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تا موجب خسارت  ديهاتون رو باز کنموقع راه رفتن خوب چشم کنمیخواهش م -

  .دينش هيبق

  قدم برداشتم. مايهواپ گاهيکنارش عبور کردم و سمت جا از

  بودم. یو دآلرا عصب انيبود و از خودم و ک یحاج مرتض شيهمچنان پ فکرم

که  یهمون مرد دنيکنم و با د دايرو پ ميتا صندل ديکه شدم، طول کش مايهواپ سوار

 تياهمیمن، خواستم ب یدرست کنار صندل نه،يضربه بب ميباعث شده بود گلس گوش

  .ديکه کوتاه خند نميبهش بش

  !یعاو، چه افتخار -

  و نشستم. دميکش یقيعم نفس

از آسمون نازل  یکس شدم،یم ماياز شانس خوشگلم بود هر بار سوار هواپ انگار

  حرص دادنم. یبرا شدیم

  .ديهست يیايتاليتون معلوم بود ااز لهجه -

  .گهیم یسخت متوجه بشم چ شدیو تند تند حرف زدنش باعث م شيترک ظيغل یلهجه

  سمت جلو خم بشه. یبکنه و کم یاهباعث شد باز تک خند سکوتم

  د؟يارتفاع دار یايفوب -

  سرتون تو کار خودتون باشه؟ شهیم -

  هام دو دو زد.چشم نيو نگاهش ب ديخند
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 ايتاليخوشگل ا یدخترها رسهیباهاتون دوست بشم. به نظر م تونمیم کردمیفکر م -

  !ستندياصالً مهمون نواز ن

  رو تکون دادم. سرم

  .نطورهيهم -

ازش  یحرف گهيتا د دميکش رونيب فميک یرو از تو یو من هندزفر ديخند دوباره

  نشنوم.

  نداشتم. یو دوست شدن با کس طنتيش یبرا یاعالقه چيه گهيد یاز ک دونمینم

کردم و همونطور که  یپل یآهنگ فرانسو هيهام انداختم و گوش یرو تو یهندزفر

  دادم. هيتک یسرم رو به صندل بستم،یپلک هام رو م

بهش کنم و  یتوجه خواستمیاما نم کردم،یرو حس م مينگاه مرد کنار ینيسنگ

  داده بودم. یفرانسو یخواننده نيدلنش یهمچنان گوش به صدا

 یهایاز گوش یکيمرد،  دنيهام رو باز کردم و با دتنم پلک یرو یزدن کس مهيخ با

  زد یبازم، لبخند یهاچشم دنيگوشم درآوردم و اون با د یرو از تو یهندزفر

  .ديکمربندتون رو ببند ديبا -

  .ديدهانم رو قورت دادم و اون با آرامش کمربندم رو بست و عقب کش آب

 ديقدر محبت دار نيا ننينشیمسافرت، کنارتون م یکه تو يیهاتمام آدم یشما برا -

  من استثنا هستم؟ اي
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ام که پشت جمله یجه حرصو مشغول بستن کمربند خودش شد؛ انگار متو ديخند

  بود، شده بود. دهيخواب

  و به همه محبت دارم. امیهستم، من مرد مهربون ینطوريبله نسبت به همه هم -

  تمسخر پوزخند زدم پر

  ؟یبهش محبت نکن خواد،ینم یکس یوقت شهیو م -

  هام دوخت.و نگاهش رو به چشم ديخند باز

  ترکش کنم. تونمیعادت بد رو دارم و نم نينه متأسفانه ا -

  ؟یديل یکن ميهمراه یخواینم بم،يکشور غر نيمن تو ا -

چرا فکش درد  دونمیتا ُرم حرف زده بود و نم هيسمتش برگشتم؛ از خود ترک کالفه

  .گرفتینم

دنبالم  گهيبهشون نکنم. پس د یکمک چيه دمیم حيو ترج اديسمج بدم م یهااز آدم -

  .اين

پاشنه بلند تونسته  یهابود رو به لطف کفش نمونيکه ب یاختالف قد ستاد،يا مقابلم

  بودم کم کنم.

کشور  هيسخته تو  کميخب...  یول خوام،یبا سماجتم معذرت م یشد تياگه اذ -

  کردن. دايدوست پ بهيغر

کم  لميدلیاز خشم ب یهم فشار دادم و لحن آرومش، باعث شد کم یرو رو هاملب

  بشه.
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  پچ زدم دادم،یموهام سر م یرو، رو ميآفتاب نکيرو تر کردم و همونطور که ع لبم

  . امختهيبه هم ر کميمن  د،يببخش -

  فاصله رو به حداقل رسوند. گه،يقدم د هيزد و با  لبخند

آروم  ديام رو بدم تا هر وقت احساس کردشماره تونمیم یول د،يکنیکمک که نم -

  بدم. یدوست شنهاديبهتون پ گهيبار د هي تا ديريباهام تماس بگ ديشد

  رو سمتش گرفتم ميرو تکون دادم و گوش سرم

  .ديکن ويس -

 یرو از دستم گرفت. همونطور که تند تند انگشتش رو رو یکرد و گوش تشکر

  لب زد. لغزوند،یها مشماره

  اسمتون رو بدونم؟ تونمیم -

  ام، لب زدمکوله یتو یگذاشتن گوش نيرو سمتم دراز کرد و من، ح یگوش

  .گمیرو قبول کنم اسمم رو بهت م تيدوست شنهاديگرفتم پ ميهر وقت تصم -

  و سرش رو تکون داد ديخند

  .تايوريسن یرينره باهام تماس بگ ادتي دوارميام -

رنگ نشست و  ديسف یهایتاکس یکه خارج شدم نگاهم رو نويچيوميفرودگاه ف از

  زدم... یلبخند

  هم تنگ شده بود. هایتاکس نيا یبرا یحت دلم
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و به کولوسئوم برسونه و فقط خودم شدم و خواستم من هایاز تاکس یکي سوار

باشکوه  یِ ميساختمون قد یسبز روبرو ینشستن تو فضا یچقدر دلم برا دونستمیم

  و تماشا کردنش تنگ شده بود.

ها وقت یليام رو اونجا بگذرونم و خروزانه ميساعت از تا کيداشتم حداقل  عادت

  .رفتمیهمراه مامان م

که در  ینيزل زدم به مردم سرزم یتنگگلوم نشست و با دل یمامان بغض تو ادي با

  بودمش. دهيها پرستواقع وطنم نبود، اما من سال

شدن از  ادهيبود و من به محض پ یاگهيتر از هر وقت دکولوسئوم شلوغ یفضا

  .ديقد کش شتريلوم بگ ینگاه به بناش دوختم و بغض تو ،یتاکس

بنا رو مقابل  ريو تصو ديها رسجک قدش به آسمون زيسحرآم یايمثل لوب درست

  نگاهم تار کرد.

  تنگم؟هنوز دل کنمیچرا حس م -

روز همراه مادرم متر به مترش رو قدم  هيکه  يیهاابونيخ یبود قدم زدن تو سخت

پر  یفضا یکه به محض پا گذاشتن تو کورسوادليو ابانيزده بودم، مخصوصاً خ

انگار رج به رج خاطراتم رو زنده کرد؛ اما همونطور قدم زنون خودم رو  اهوشيه

ها ساعت خواستینبود، اما دلم م نمتعلق به م گهيکه د یابه خونه رسوندم. خونه

  ساختمون و به خودم و مامان فکر کنم. یروبرو نميبش

 یاديز کميواحد من و مامان  یموش بود اما خاموشساختمون خا یهايیروشنا شتريب

  شد. شتريو بغضم ب ديقلبم رو خراش
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  ! سهرا؟!یه -

به  تياهمیو ب ديگلوم ترک یبغض تو یژاو دنيو با د دميمردونه چرخ یصدا سمت

خودم رو تو بغلش  داد،یآخر شبش م دنيکه نشون از دو شيتاپ و شلوارک ورزش

  ...ديچيخورد و دستش محکم دور کمرم پ یکه به عقب سکندر یپرت کردم. طور

  !يینجايا شهیمن! باورم نم یاوه خدا -

 نميزم یهوا چرخوند و بعد از چند دور رو یرو جمع کردم و اون تنم رو تو پاهام

  گذاشت.

و اون طبق عادت مضخرفش،  دميهام کشچشم ريفاصله گرفت و من، دست ز از

  زد ميشونيبه پ شيانيبا انگشت م یاضربه

  منن. یها خونهبچه ميبر ايدختر! ب یبرگشت شهیباورم نم -

 یبرداشت و رو نيزم یام رو از روچمدونم رو گرفت و کوله یدسته خودش

  اش انداخت.شونه

 شتيآرا ختنيو بخاطر به هم رمن ترسمیم یول رم،يباز بغلت بگ خوادیدلم م -

  .یمقصر بدون

ام و اون دستش رو دور شونه دميهام کشچشم ريدستم رو دوباره ز ،یتلخ یخنده با

  انداخت.

  دلمون برات تنگ شده بود سهرا. -
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 غيج دنميبا د یلوس م،يدياز ساختمون ما فاصله داشت رس ابونيخ هياش که خونه به

  صوت رو خاموش کرد. ستميبلند شد و س نيزم یاز رو مزيو ج ديکش

  !نجاست؟يا یک نياوه بب -

شون همه یکردم. دلم برا زونيآو یزدم و خودم رو از گردن لوس مزيبه ج یچشمک

  تنگ شده بود.

  بلند، خواهرش رو صدا کرد. یاز کنارم عبور کرد و با صدا یژاو

  سهرا برگشته... ايکارول ب -

  .شدیبودم، اما هنوز باورم نم برگشته

  .ديبه کمرم کوب یارو بغل کردم که ضربه مزياومدم و ج رونيب یآغوش لوس از

  توله! یبرگشت ريچقدر د -

بهش  یانداخت و باعث شد همگ نييها پاخودش رو از پله غيو کارول با ج دميخند

  ...ميبخند

  .نجاستيسهره ا شهیباورم نم یوا -

  ديتوپ یازم فاصله گرفت و رو به ژاو مزيج

  از من گفتن. مونه،یخواهرت رو دستت م نيا -

***  

  رفت. جيسرم گ ؟یو بتمرگ یآروم باش کمي شهیم -
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  دادم. هيتک زيهام رو به مکه شکسته بودمش زدم و دست یبه گلدون یاپا ضربه با

. یکوبیم واريخودت رو به در و د ینمونده و تو از سر شب دار یزيتا صبح چ -

  گرده؟یبرم تييدختر دا اديبا داد و فر یفکر کرد

  دميهام غردندون نيبرگشتم و از ب شسمت

  . گردونمیمن برش م -

 یزنیو بار حرف م بندیدختر ب هيدر مورد  یدار ؟یگردونبرش یخوایچطور م -

حالل بودن  یاگه بفهمه برا یو باهات بوده. فکر کردشب هي ستيکه براش مهم ن

و اونم چون تو حال خودش نبوده قبلت داده،  یدرآورد یات، خودت آخوند بازرابطه

  ه؟يآ هيفقط به خاطر  گرده؟یبرم

  دميو عربده کش دميکوب زيم یرو محکم رو هامدست

  عماد. رونيگمشو ب -

خودت  یتونستیتو که نم ه؟يهم باق متيدو قورت و ن یو داغون کرد زيهمه چ یزد -

  ...یغلط کرد یرو کنترل کن

  .دميفکش کوب یاش تموم بشه، مشتم رو روجمله نکهيهجوم بردم و قبل از ا سمتش

  و به گوه خوردن ننداز بخاطر حرف زدن باهات.گفتم خفه شو عماد... من -

  خون پوزخند زد دنيو با د ديلبش کش یدستش رو گوشه پشت

دختر  هي یکه از مست یسست عنصر باش نقدريا شدیباورم نم انيبه جان ک -

  .یءاستفاده کنسو
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گلدون شکسته  یهاکهيجا، کنار تو من همون رونيرو زد و بعد از خونه زد ب حرفش

  هام گرفتم...دست نينشستم و سرم رو ب

 مونتيپش یکه کرد یغلط اضاف نيو از ا کنمیم داتيسهره... پ کنمیم داتيپ -

  .کنمیم

  عماده و پلک بستم. دميسمت در برگردم، فهم نکهيبدون ا د،يچرخش کل یصدا با

  .رونيب کنمیو با لگد پرتت م رميگیهم ازت م دياون کل اديدرب کتياگه ج -

  پرت کرد زيم یرو رو ديکل دسته

  سکته کرده؟  یمرتضحاج یچرا بهش گفت -

  از پاهام رو دراز کردم یکيدادم و  هيتک واريرو به د سرم

  بشه. مونيپش نکهيا یگردونم... برابرش نکهيا یبرا -

 گاريهام فاصله دادم و سلب نيلبم، ب یرو گاريس لتريهم کنارم نشست و حس ف اون

  داشتم.نگه نشونيرو ب

  ؟یدوسش دار یگیچرا بهش نم -

  زد شيرو آت گارمياخم پلک باز کردم اون س با

  .ستين شينگفتم؟ اون دختر احمق حال یکنیچرا فکر م -

  از پاهاش رو دراز کرد یکيزد و مثل من  شيخودش هم آت گاريس
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افتاده  نتونيب يیاتفاقا هيبهش؟ که مجبوره باهات ازدواج کنه؟ که چون  یگفت یچ -

کرده اآلن  یکامل زندگ یعمر تو آزاد هيکه  یدختر یباهات عقد کنه؟ فکر کرد ديبا

. برو مثل آدم بهش بگو خاطرش انيک کميجمع کن خودت رو  ده؟یتو م یهادم به تله

  .یخوایرو م

که  یادوختم. خونه ختهيبه هم ر یگرفتم و نگاهم رو به خونه گارياز س یقيعم کام

  وسط خونه پرت شده بودن. ايشکسته بودم،  ايرو  زشيهمه چ

  کرده بود؟ کاريباهام چ یقرت زنقِش ياون دختِر ر رفتن

  بزنمش. خورهیکنم و تا م داشيپ خوادیدلم م -

  ديمشت به بازوم کوب با

مجبورش  خوادیکه نم یبه کار دينبا گمیم خونم؟یتو گوش خر م نياسيدارم من  -

  .شهی. وگرنه اون با هر قدم تو سمتش، ازت دورتر میکن

  برم رم... ديبا -

 نيب یرو تکرار کردم که اخم کور ميسه حرف یو دوباره جمله دميچرخ سمتش

  ابروهاش نشست.

  بگذره. کميحاال نه، بذار  یآره، ول -

  بلند شدم. نيزم یپارکت خاموش کردم و از رو یرو رو گاريس

  رو مرتب کنه. نجاهايا اديب یکيعماد پاشو زنگ بزن  -

  نگاهم کرد هيبرداشتم و عماد عاقل اندرسف نيزم یرو از رو ميشدم و گوش خم
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  قاً؟يزنگ بزنم دق یساعت پنج صبح من به ک -

 نيب یهاش دستعقربه دنيو با د ديسالن چرخ یگوشه یستادهيسمت ساعت ا نگاهم

  .دميموهام کش

  رو مرتب کن. نجايبخوابم، پس خودت ا رمیمن م -

  دميعماد رو هم شن یحرص یاتاق قدم برداشتم، اما صدا سمت

  به من چه؟ یعوض -

 یشمارهشيبا پ شماره هيکه ازش داشتم،  یزيبهش وارد اتاق شدم و تنها چ تياهمیب

  بود.  هيترک

 شيشدم و استور نستاگراميا یتخت پرت کردم، با اخم وارد برنامه یرو رو خودم

  بار چندم باز کردم. یرو برا

جو سبز رنگ آب یهایعکس از خوش بود و دو دختر و دو پسر که با خنده بطر هي

باال گرفته بود و  یروزيپ یبودن و سهره دو انگشتش رو به نشانه دهيرو به هم کوب

  بوسه، جمع شده بودن. یههاش به نشونلب

  لعنت بهت دختر... -

  هام گرفتمدست نيپرت کردم و سرم رو ب نيزم یرو با پرخاش رو یگوش

  لعنت بهت... -

***  

   ؟یکه چ نجايا یحاال اومد یدختر بچه رو صاحب بش هي ینتونست -
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  داد و با اخم نگاهم کرد هيعصاش تک به

  ؟یدونستیتو نم -

  زدم. یصدادار پوزخند

هم،  یهام رودندون شيو خشمم رو بروز ندم، اما سا تيداشتم عصبان یسع نکهيا با

  نبود. یکنترل شدن

  نه؟ اي دونستمیم یپرسیدسته گل پسرته و از من م -

  ديکوب نيزم یرو بلند کرد و رو عصاش

  جوابم رو بده. یبه دو نکن پسر... درست و حساب یکيبا من  -

مبل چرم  یرو دور زدم و روبروش، رو زيبلند شدم. م زميزدم و از پشت م پوزخند

  نشستم.

  ؟یکن کاريچ یخوای. مدونستمیفرض کن م -

  دادم. هيتر از قبل شد و من به مبل تکپر رنگ اخمش

  ؟یحاج مرتض دهیداره عذابت م نيو ا یکنترل کن هيسهره رو مثل بق یتونینم -

  ادمادامه د یترآروم یکردم و با صدا یکوتاه مکث

  شه؟عمه هيشب کمي یکنیفکر نم -

و اون،  کردیم داديهاش بچشم یاز تو تيو عصبان ديکوب نيعصاش رو زم دوباره

  پنهون کردنش نداشت. یبرا یتالش چيبر خالف من، ه
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  روبروته پسر... ینره ک ادتي -

  قالب کردم. نهيهام رو مقابل سدست ،یظاهر یو با آرامش دميکش یقيعم نفس

 یکنی. فکر نمديات حاج سعسهره، و حاال هم پسر دردونه وان،يشهرزاد، گندم، ک -

  راد؟ یحاج مرتض شهیداره تموم م تيکتاتوريدوران د گهيکه د

  مبل بلند شد یزدم و اون با خشونت از رو شخندين

  ...یدار -

  .ديدر پاره شد و نگاه هر دومون سمت در چرخ يیکهويکالمش با باز شدن  یرشته

شهرزاد باعث شد  یخشک شده یو اولدوز تو چارچوب در بودن و چهره شهرزاد

  مبل بلند بشم. یزود از رو یليپنهون کردن اخمم، در هم بشکنه و خ یتالشم برا

  د؟يکنیم کاريچ نجايشما ا -

  مامان ذو گرفت و من خودم رو بهشون رسوندم. یزود بازو یليخ اولدوز

  ن؟يديرس یک -

سد نگاهش شدم و اولدوز  یخشکش زده بود وقت یبه حاج مرنض رهيهمچنان خ مامان

  آروم جوابم رو داد.

  کنه. زتيسوپرا خوادی... شهرزاد گفت مشيساعت پ هي نيهم -

  داشتمشهرزاد نگه یام رو مقابل نگاه خشک شدهشدم و چهره خم

  شهرزاد بانو! -
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  شد و من اخمم کورتر شد.هام قفل چشم یو درست تو ديهاش چرخچشم مردمک

  شما... -

کالمم  یکه رشته یانداخت؛ طور یمحکم تيام پارازجمله نيب یحاج مرتض یصدا

  از دستم در بره.

 یمسافرخونه هيفقط  یپسر سپرد نيرو به ا نجايو ا یرفت یوقت ادمهيکه  يیتا جا -

  ...یبرگشتبود خانم شمس؛ خوش کيکوچ

به خودش  نکهيا یوارد اتاق شد، اما مامان همچنان خشک شده بود و من برا اولدوز

  اش حلقه کردم.دستم رو دور شونه ارم،يب

  .ديجز رفتن برام نذاشت یا. شما چارهیمن نرفتم حاج مرتض -

  مامان! -

به من وارد اتاق شد و نگاه  تياهم یسردش رو تو دستم گرفتم و اما اون، ب دست

  رو سمت خودش کشوند. یضکوتاه حاج مرت

  آقاجون... -

و  دميشهرزاد که ناقص موند، با حرص در رو محکم به چارچوب کوب یجمله

  پرصالبتش گفت یاولدوز، با همون صدا

 ستميکس و کار ن یب یساله ستيب یاون دختر بچه گهيبهتون بگم که د ونيا دياما با -

 هاتونیرو آلَت باز انيک کنمیکه نفهمم دور و برم چه خبره. پس ازتون خواهش م

  .ستيکس و کار ن یب اني. چون کدينکن
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 یاگهياش بود رو پس زد و قدم دکه دور شونه یو مامان دست من ديخند یمرتض حاج

  به جلو برداشت

  ؟یکدوم باز ؟یچ -

داده بود، سمت  هيهمونطپر که به عصاش تک ینزد و حاج مرتض یحرف اولدوز

نزد و سکوتش باعث شد مامان دوباره سؤال بپرسه و اما  یشهرزاد برگشت... حرف

  بود. یحاج مرتض ميمخاطبش مستق نباريا

  د؟يدار کاريچ جانيچه خبره آقاجون؟ شما ا نجايا -

  ديچيشهرزاد پ یدوباره دور شونه دستم

  .ميزدیام حرف مدر مورد گندم و رابطه ميمامان. داشت ستين یزيچ -

 نيب یظيو اولدوز اخم غل کردیفقط با همون نگاه پر تمسخر نگاهم م یمرتض حاج

  ابروهاش بود.

  گندم؟ -

  .ميو گندم از هم جدا شدآره... من -

  نهيکردم سمت مبل و مجبورش کردم بنش شييراهنما

  ؟یچ یعني ؟یچ -

نگاه شهرزاد رو سمت خودش کشوند و  نيعصاش به زم دنيبا کوب یمرتض حاج

  پلک بستم. یمن عصب

  ... شهرزاد.یخبر ندار زايچ یلياز خ نکهيا یعني -
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که قبل از گفتن اسم مامان کرد، کوتاه بود؛ اما تونست رعشه به تن مامان  یمکث

  اش از اتاق خارج شد.بندازه و درست بعد از گفتن جمله

  ده؟یهام صدا ممن گوش اياسمم رو گفت  -

  شهرزاد پس زد. یشونه یکنارش نشست و دست من رو از رو اولدوز

  تا باز فشارش باال نرفته. اريبراش آب ب -

مبل  یبه خوردش داد و من رو اطياحت یرو برا هاشیرزبانياز ز یکي اولدوز

  هام گرفتم.دست نينشستم و سرم رو ب شييروبرو

  شهرزاد؟ یخوب -

  آره، خوبم نگران نباش. -

برگردن و من هنوز کارهام رو نکرده بودم.  یزود نيکردم؛ قرار نبود به ا نگاهشون

 ختهيبه هم ر زيعقد فرستاده بودمشون و حاال... همه چ یهياول یمن بخاطر کارها

  بود.

  د؟يبمون شتريمگه قرار نبود ب -

  با اخم جوابم رو داد.  اولدوز

  شده بود. شيختگيرباعث به هم نيو هم نهيبب نجايرو ا ینداشت حاج مرتض انتظار

  .ستيشدنش ن یبه بستر یازين گهي... دانيحال تورج خوبه ک -

  مبل بلند شدم. یاز رو یعصب
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 نياومد نيولش کرد گهيشهر د هياولدوز. بعد هر دوتون تو  یباش ششيپ ديتو با -

  بشه مثالً؟ یتهرون که چ

  .ميبابات هم مرخص کرد -

  و اخمم کورتر شد ديخنگاهم سمت شهرزاد چر ناباور

  درمان کامل شده بود؟ یمگه دوره -

  مدت حواسمون بهش باشه. هي هي. فقط کافستين شترشيبه موندن ب یازيدکتر گفت ن -

  ديو اولدوز پرس دميموهام کش نيرو ب دستم

  داشت؟ کاريچ نجايا یحاج مرتض -

  و جواب اولدوز رو مختصر دادم ديکوتاه سمت شهرزاد چرخ نگاهم

  .ميگفتم که، در مورد گندم با هم حرف زد -

  سهره؟ ايدر مورد گندم  -

  هم فشرده شدند یهام روابروهام نشست و دندون نيب یبزرگ اخم

  ه؟يسهره؟ سهره چ -

  سهره... -

  حرف بزنم. یکسچيدر مورد سهره با ه خواستی. دلم نمدميحرف اولدوز پر نيب

  اولدوز بس کن. -

  من، رو به شهرزاد گفت یبه جمله تياهمیاون ب اما
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  .ديسع یسهره دختر برادرته شهرزاد... دختر پنهون -

  رميهام بگدست نيو کالفه سرم رو ب نميمبل بش یگرد مامان باعث شد رو نگاه

  د؟يبرادر من؟ سع ؟یچ -

  ديزده خندو بهت متعجب

  .ديکنینه، امکان نداره. حتماً شما اشتباه م -

  اولدوز رو درک کنم.  تونستمینم

داشته باشه چون  یدختر پنهون هي تونهیبرادرمه، اون نم شناسم،یرو م ديمن سع -

  کنه. یپنهون کار ستيبلد ن

بود که مامان  یزياز اون چ شتريب هایکارعمارت راد، پنهون یزدم و تو یپوزخند

  .کردیفکر م

شده بود که  يیهااز دروغ یلياش باعث خبا محدود کردن ورثه یمرتض حاج

  .گفتنیم گهيراد به هم د یخانواده

 دميشهرزاد. چون من د دهي. اما انگار سهره واقعاً دختر سعدونمینم یاديز زيمنم چ -

  بهش داشت. وانيرو که ک یتعصب

  هم مگه خبر داره؟ وانيک -

  اولدوز جواب شهرزاد رو بده سرم رو باال گرفتم و گفتم نکهياز ا قبل

  اولدوز. ميراد بحث کن یدر مورد سهره و خانواده خوادیدلم نم -
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  دمينگفت. نگاه سمت شهرزاد چرخوندم و پرس یزيو چ ديکش یقياخم نفس عم با

  اس؟بابام االن خونه -

  تر کرد.رنگش رو محکم یطوس یروسر یرو تکون داد و گره سرش

  آره.  -

  تنها؟ -

بودم که جواب مثبت بده  نيرو به چپ و راست تکون داد و من فقط منتظر ا سرش

  تموم بشه. ميو حجم صبور

  خواست؟یازت م یآقاجونم چ یبه من بگ یخوای. تو نمستينه تنها ن -

 زيم یرو از رو ميمبل بلند شدم و گوش یموهام رو مرتب کردم، از رو کالفه

  برداشتم.

  ؟یاش نپلکم، اوکدور و بر نوه گهيد خواستیجونت هم مآقا  م،يمن و گندم جدا شد -

  خب... -

 نيب کردم،یبغل کتم فرو م بيج یرو تو یو همونطور که گوش دميچرخ سمتش

  دمياش پرجمله

. ديازم بپرس یزيراد چ یدر مورد خانواده خوادیهم دلم نم گهيخونه. د رمیمن م -

  .ستيمهم ن یاهاش و کاراش برام ذرهو حرف یحاج مرتض

  سد راهم شد یو از اتاقم خارج شدم و به محض خروج باقر گفتم
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  هست. یمشکل هيشمس  یآقا -

  دمياخم توپ با

  کالً. ستميبگو؛ من امروز ن وانيبه ک -

  اما... -

  دميعبور از کنارش غر نيو ح دمياش کوبشونه یرو رو دستم

  بگو... وانيبه ک -

  شد. دهيفرمون کوب یهام رومشت ن،يهتل خارج شدم و به محض نشستنم تو ماش از

 تيلعنت شنهادياگه تو با پ کردمیرو م مي. من داشتم زندگیلعنت بهت حاج مرتض -

  به فکر و ذکرم. یگند نزده بود

 هيو با  دميکش رونيب بميج یرو از تو ميرو روشن کنم گوش نيماش نکهياز ا قبل

  که ازش داشتم تماس گرفتم... یابا شماره یناگهان ميتصم

خودش  مکارتياونقدر باهوش بود که با س یلعنت یکه خاموش بود و دختره یتماس

  و لعنت بهش. رهيتماس نگ

  .رمياز راه اکانت باهاش تماس بگ تونستمینم یشدم و حت نستاگراميا یبرنامه وارد

  دادم اميشدم و پ رکتشيدا وارد

  »نکردم. یتا قاط ريسهره، باهام تماس بگ انميک «
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شاگرد پرت کردم و خواستم حرکت کنم که در باز  یصندل یرو رو یاخم گوش با

 یرو برداشت و رو ميمن، گوش یبه نگاه سؤال توجهیشد و نگاهم سمت شهرزاد که ب

  شد. دهيشاگرد نشست، کش یصندل

  هتل، اولدوز موند حلش کنه. یهست تو یانگار مشکل -

  و حرکت کردم. دميکش یقيعم نفس

  .گهيد یقهيتا چند دق اديهم م وانيک -

فرما شد حکم نمونيب قهيچند دق یکه برا ینزدم و سکوت ینگفت، من هم حرف یزيچ

  رو شهرزاد با سؤالش شکست.

  !ان؟يبود ک ختهياولدوز چرا به هم ر -

مغزم  یبمب تو هيمامان مثل  یتو دست ها یبگم زنگخور گوش یزيخواستم چ تا

  پدال ترمز نشست. یبا خودم باشه، رو نکهيمنفجر شد و پام، بدون ا

  شماره ناشناسه... -

 یشماره شيپ یو نگاهم رو دميکش رونيهاش بانگشت نيرو از ب یشدم و گوش خم

  .ديچرخ ايتاليا

  اتاق رزرو کنن. خوانیاحتماالً م -

 یرزرو اتاق، به گوش یچرا برا ديرسنپ یشدم، اما مامان حت ادهيپ نيو از ماش گفتم

  .زنندیهمراهم زنگ م

  فاصله گرفتم و تماس رو وصل کردم. نيماش از
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  ...یدخترفرنگ ستمين انيمن حسابت رو کف دستت نذارم ک -

 هيندارم! دردت چ یهمه فاصله هم از دست تو خالص نيچرا از ا فهممیمن نم -

   ان؟يک

  بود.... شيدوختم و دردم خود لعنت نيچپم رو به کمر زدم و نگاه به ماش دست

خودته که  ريتقص نميزبونم مزه کرده و خب، ا ريات بد زندارم، فقط مزه یمن درد -

  .یهات بود یلياون شب خ

  !یلعنت یآلفا یندار تيمن اصالً جذاب یاما تو برا -

  زدم. یو پوزخند صدادار دمييهم سا یمشت شد؛ اما تنها دندون رو دستم

که اون  یکس ،یسکس یجذاب، آلفا یآلفا ،یگفتیم گهيد زيچ هياون شب  ادمهي -

که خودت  ی. تو بودیبود، من نبودم دختر فرنگ یجنجال یرابطه هيشب خواستار 

  .یکرد مميرو تسل

  من مست بودم... -

  تر بود.قابل تحمل تيمست -

  .شيادآوريبا هر بار  شمیمتنفر مشدم  متيکه تسل یاما من از خودم -

  شلوارم فرستادم. بيج یشد و دستم رو تو ادهيپ نياز ماش شهرزاد

  وقت فراموش نکن؛ باشه؟! چيه ونيسهره... ا یچونيو بپمن یتونینم -

 ینياز ا شتريداشت ب یلعنت ی. دخترهدميکش یقيو من نفس عم ديخند یبلند یصدا با

  .کردیم ميکه بودم، عصبان
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  !دميپر یروحت هم خبردار نشد من ک یو حت چوندمتيحاال که پ -

  دميهام غردندون نيبه چپ و راست تکون داد و من از ب یسرش رو سوال شهرزاد

  ...یاحمق یليخ -

  بهم زنگ نزن و... گهي... دیپست یليتو هم خ -

  قدم برداشتم. نياش تماس رو قطع کردم و سمت ماشجمله نيب

  تو! یشخص یهتله نه گوش یرزرو اتاق با کارنا کردمیفکر م -

  نشستن جوابش رو دادم. نيرو باز کردم و ح نيماش در

  هاش برات مهم شده شهرزاد بانو؟به مهمون یدگيتا حاال هتل و طرز رس یاز ک -

  رو به حرکت درآوردم نيماش تياهمینگاهش رو حس کردم و اما ب ینيسنگ

پسرم، از زبون خواهر  یام رو به جاکه موضوعات مربوط به خانواده یاز وقت -

  . شنومیشوهرم م

  سمتش برگشتم. کوتاه

به ما ربط داشته باشه  ديچرا با ديحاج سع یدوران جوون یهایطونيموضوع ش -

  مامان؟

  برادر منه. د،ي. سعانيچون برادرمه ک -

داشتم که بدم،  هيجواب پر کنا نياش، چندلبم نشست و در جواب جمله یرو یپوزخند

  بار چندم، قلبش رو بشکنم. یبرا خواستینگفتم و دلم نم یزياما چ
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  ؟یو ربطش به خودت بگ ديدر مورد دختر سع یزيچ یخواینم -

  به من نداره. یربط چيدختر برادرت ه -

  ديتوپ یعصب

  .انيبه من دروغ نگو ک -

  بودم... یعصب

به  شتريهاش بسهره، اولدوز، و حاال مامان داشت با حرف ،یدست حاج مرتض از

  .زدیدامن م تميعصبان

  ...خبليخ -

  رو کم کردم و کوتاه نگاه بهش دوختم. نيماش سرعت

  من سهره رو عقد کردم. -

  آروم پچ زد: یبود وقت جيمتعجب باشه، گ نکهياز ا شتريب نگاهش

  ؟یچ -

  دينگفتم که بعد از چند لحظه متعحب خند یزيدوختم و چ ريبه مس نگاه

  ؟یکنیم یباهام شوخ یدار انيک -

  بازوم گذاشت یدستش رو رو نبارينزدم و اون ا یحرف باز

  ؟یکنیاز سرت بازم م ی! دادانيبا توام ک -

  بگم. یزيکه اصالً منتظرم نموند تا چ یکرد، مکث کوتاه مکث
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 یخاطر گندم و اون نامزدبه یگیآقاجونم چرا هتل بود م پرسمیدارم ازت م -

عقدش  یگیم هيچ ديت با دختر سعرابطه گمیم یتون بوده و حاال وقتگانهبچه

  من احمقم؟ یفکر کرد ان؟يک یچ ی! بعن؟یکرد

  داشتم و کمربندم رو باز کردم.رو دوباره نگه نيماش

  سر به عماد بزنم. هي ديخونه؟ من با یخودت بر یتونیم -

  ديکش غيج

  !زنمیدارم با تو حرف م انيک -

  .شدیهم گذاشتم و مغزم انگار داشت منفجر م یچند لحظه پلک رو یبرا

  !ان؟يک -

در مورد سهره و  خواستیباعث شد نگاهش کنم و اصال دلم نم غشيبلند ج یصدا

  بهش حرف بزنم. مياحساس لعنت

  جانم؟! -

  زده بود رو باز کرد. شيروسر یهاکه به لبه یارهيگ یعصب

  ه؟يچ ديت با دختر سعرابطه گمی... مانيک یزيریاعصابم رو به هم م یدار -

 یزيچ دادنیم حيرو بشنوه، همه ترج قتيحق خواستیدلش نم چکسيروزها ه نيا

  ها بود.و دوست دارن رو بشنون و مامان هم جزو همون آدم خوانیکه م
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فکر  کمي. کردیتو هتل کار م رانيگه اومده بود ا ليبا سهره ندارم، اوا یارابطه -

 یدختر تو هتل برخورد کرد نيکه با تورج دعوات شده بود با ا یروز اديم ادتي یکن

  .یبود یشاک شيسرو سبک یو از شلختگ

  نگاهش بود، فروکش کرد و به جاش تعجب نشست. یکه تو یطوفان اون

  !ستين ادمي ادياش زچهره -

  کرد  یکوتاه مکث

  کرد؟یتو هتل تو کار م ديدختر سع -

  رو روشن کردم. نيتر ماشو کالفه دميموهام کش نيرو کالفه ب دستم

  شده بود... یراض

و خودش هم خبر نداشت  دونستینم یزيدر موردش چ یکه کس ليآره، اون اوا -

  .ستیحاج مرتض ینوه

**  

  حالت خوبه؟ -

  جواب داد. آروم کرد،ینگاهم م جيکه خمار و گ همونطور

  نه؟! ايحس کنم خوبم  ذارهیمگه م زننیکه بهم م يیهایزهرمار نيا -

  به کمرم زد. یاو اون با پا ضربه دميموهام کش نيدستم رو ب کالفه

  مادرت چرا شکاره؟ -
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  به نگاه خمارش دوختم... نگاه

  کردم. یکار هيبابا من  -

  اش هم خسته بود.خنده یصدا یو حت ديخند

  بچه؟ یکرد کاريچ -

  بدتر. ايبده  دونمیکه نم یکار -

  به خودش گرفت. تيرنگ جد یو نگاهش کم ديتخت باال کش یرو رو خودش

  بدتر؟ ايبه نظر خودت بده  -

  هاش سر دادم.اش، تا دستخسته یهاچشم یرو از رو نگاهم

  اشتباه و دوست دارم. نيبه نظر خودمم اشتباه کردم، اما ا -

  .دياز نگاهش خند ترخسته

نگاهش  یاز حالت خسته شهيپروانه مرده بودن و من هم هاونيلينگاهش انگار م یتو

  فرار کرده بودم.

  به خودت بچه... ريسخت نگ اديهستن، ز یداشتندوست یها گاهاشتباه -

نگاه سمتش  راهنم،يمرتب کردن پ نيتخت بلند شدم و ح یباز شدن در اتاق از رو با

  چرخوندم. 

  ؟يینجايتو ا -

  اتاق شد و در رو بست وارد
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مزاحم  تونيپدر و پسر یوسط مراوده ديببخش« که بگم:  ديمطمئناً ازم انتظار ندار -

  و راهم رو بکشم برم؟!» شدم 

  .ميبگ یزيکردو اما نه به تورج، نه به من اجازه نداد چ مکث

حرف  یدر مورد چ ديداشت ديپس زود بگ ستم،ين هالميف یتو یهامن مثل مامان -

  هاتون.داغ فرو نکردم تو چشم خيتا س نيزدیم

 یمن، لبه یقبل یاز تخت فاصله گرفتم تا شهرزاد جا یاگهيو من قدم د ديخند تورج

  و تورج با خنده گفت: نهيتخت بش

  .ميزدیحرف م نيرياشتباهات ش یسر هيدر مورد  ميداشت -

  ديپرس نباريمکث کوتاه ا هيکرد و بعد از  یخشک یسرفه 

  ز؟ياولدوز چرا برنگشت؟ نکنه باز مجبور شد بره تبر -

  ؟یاومد، موند اونجا. تو حالت خوبه؟ درد که ندار شيتو هتل پ یکار هينه انگار  -

  در جواب سوال شهرزاد پچ زد 

  .فهممینم یزيچ کنهیو سر مبزنم، تنم خوامینم گهيسرم و د نيا -

  ديتوپ کردیبا اخم، همونطور که داشت بالش رو پشت سر تورج مرتب م شهرزاد

  ...ارهيدرد از پا درت ب نهيسر شدنش بهتر از ا -

  عقب گرد کردم و اما مامان باز غر زد من
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به خودت  یکنیرحم نم انيتورج؟ به من و ک یديدردها رو کش نيچند بار ا یدونیم -

  رحم کن.

  .دمیقول م رم،یطرفش نم گهيد -

بود و  یبهتر از دفعات قبل یلي.  حالش خدميکش یقيزدم و نفس عم رونياتاق ب از

  کننده باشه. دواريام تونستیم نيهم

 بميج یتورج دوباره تو یادآورياما با  دم،يکش رونيب بميج یرو از تو گارميس پاکت

  برگردوندمش.

 یهانگاه از اعالن نشستمیکاناپه م یطور که روو من همون ديلرز بميج یتو یگوش

  رو باز کردم امشيتماس عماد گرفتم و پ

و بعد  یو داغون کن زيهمه چ یکه بزن یها کن یخورگوه نياز ا گهيد دوارميام «

  »کردن... ديخر نيا دييلوازم خونه... بابا دهنم و سا ديدنبال خر یو بفرستمن

هام انتظار خطش دوخته بودم، پلک یتماس گرفتم همونطور که گوش به آوا باهاش

  رو فشردم.

از عشق  یکلوم به شهرزاد سلطان بگ هي یتونینم یعني... انيک سيدهنت سرو -

  و شکوندم؟! زيشدم و زدم همه چ وونهيت دبرادرزاده

بار زنگم  ستيب یت رو ندارم. واسه چ... کارت رو بگو حوصلهزيعماد نمک نر -

  ؟یزد

  . کنمینم دايپ یکه عکسش رو فرستاد یاکوزه نياز ا -
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  دادم و پلک بستم هيمبل تک به

  ؟یفقط تو کوزه موند هياوک یچهمه -

از  خوامیخودم هم م ی. مزد سگ دو زنایخرج کردم روان ونيليآره، پونزده م -

  بردارم. دو روزه عالفتم. یکه داد یپول نيا

  بستم و سرم در حال انفجار بود. پلک

  .یکن دايپ یتونست ديبرو اونجا شا فرستمیت مآدرس برا هي -

و  هيچ یچ دونمینم گنیم گه،يد ستيهمه جا رو گشتم ن غمبريبه پ ريبابا به پ -

  شد بابا. دهيي. دهنم سایچ یچ دونمیمربوط به دوران نم

  شو. حاال هم قطع کن حال ندارم. الشيخیب گهيتو برو اونجا هم. اگه نداشتن د -

**  

 ازيتو هتلم ن نظمیب یهامن به آدم یکنیم هيتسو یحسابدار یریاآلن م نيهم -

  ندارم.

  شمس... یآقا یول -

  اش رو ناقص گذاشتنگاهش کردم که جمله یرو باال گرفتم و طور سرم

  اآلن. نيهم -

  سوءتفاهم بود. هيشمس حل شد به خدا، فقط  یآقا -
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 دهيعقب کش یناهنجار یبا صدا یکه صندل یبلند شدم؛ طور یصندل یخشم از رو با

  موهاش فرستاد. نيدست ب یبا کالفگ یشد و مرتض

 نيپس هم ،يیشمسا دادیهتل رو به باد م یسوءتفاهم داشت اعتبار چند ساله نيهم -

  هام برو اعصاب درست درمون ندارم.چشم یاآلن از جلو

  وارد اتاق شد. وانيبگه که در اتاقم باز شد و ک یزيباز کرد چ دهان

  .ديباش رونيلطفاً ب يیشمسا یآقا -

  هام رو کالفه به کمر زدم.قدم برداشتم و دست یقد یهاپنجره سمت

  م من...راد به جان بچه یآقا -

  ديحرفش پر نيب وانيک

  باش. روني... بیقسم بخور ستين یازين دونم،یباشه م -

و فندکم رو از  گاري، پاکت سقدم برداشتم زياتاق باز و بسته شد و من سمت م در

  .ستاديهم کنارم ا وانيبرداشتم و ک زيم یرو

  .انيک یتحمل شد رقابليغ یليخ -

جوابش  زدم،یم ششيداشتم و همونطور که داشتم آتهام نگهلب یرو گوشه گاريس

  رو دادم.

  که نکردم. رشيشه بره. قل و زنج گم خوادینم یهر ک ن،ياصرار ندارم تحملم کن -

و نگاه  ديهام کشلب نياز ب رم،يکام بگ گارياز س نکهيدراز کرد و قبل از ا دست

  رو از آن خودش کرد. نميخشمگ
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  .ستميگل کرده اصالً تو ُمِدش ن تيباز وونهي! اگه دوان؟يچته ک -

روز  هي. یوفتيبرج زهرمار و با آدم و آدم درم یخودت معلومه چته چند روزه؟ شد -

 کنهیپر که سرشون درد مروز از وسط چند تا مفت هي کنم،یجمعت م یاز کالنتر

  واسه دردسر. 

  .دميکش رونياز پاکت ب گهينخ د هيخاموش کرد و من  یگاريس ريز یرو تو گارميس

  تو؟! یو جمع کنمن یايبهت گفت ب یک -

  .یزنیحالم رو به هم م یدار گهيد -

  زد. شيرو آت گارمينشستم و س یصندل یرو

  .یبر یتونیحاال م ،یاوک -

  کارا به خاطر رفتن سهره است؟ نيا یهمه -

  روشن کردم. یقبل گاريپاکت درآوردم و با س یرو از تو یبعد گاريس

  .شدیم دهيمغزم کش یهاش داشت مثل اهن روو حرف وانيک

  س.آره، بخاطر سهره ،یتنهام بذار شهیاگه جواب مثبتم باعث م -

 شينگاهش داشت آت یاش رو خم کرد. توو باالتنه ديکوب زيم یهاش رو رودست کف

  .ديکشیشعله م

  .انيک خوادتیسهره نم -

  مغزم اکو شد... یبار تو نيچند صداش
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  .دميشنیعمرم م یبود که تو يیصدا نيتریلعنت

روشنش، دستم رو  لتريو ف گاريبه س تياهمیآور بود که باش عذابجمله یطور

  دميام غرشده ديکل یهادندون نيمشت کردم و از ب

  .وانيک رونيگمشو ب -

  .ستين قتيحق یخوایکه م یزيچرا؟ چون چ-

  .ستادميگذاشتم و ا زيم یرو رو هاممشت

که بخوام رو به دست  یکس یدونیو م یشناسیم یاز هر کس شتريو بچون تو من -

  .یسرد کندل غارتهيصدمن یهاحرف نيو با امن یخوای. فقط مارميم

  .ارهيسهره با تو دووم نم انيک -

  روشنش دوختم و جوابش رو دادم. یابه نگاه قهوه نگاه

  منه.  شيپ ارهيکه سهره دووم م يیتنها جا یدونیخودت هم م -

  انداختم و ادامه دادم یگاريجاس یدستم خاموش شده بود رو تو نيکه ب یگاريس

. اون ستيکه ن یخوش و خرمه. در حال ايتاليسهره تو ا نيکنیتون فکر مهمه -

خانواده  یچند تا دوست خل و چل جا یفکر کرد وان،يمادرش رو از دست داده ک

  ره؟يگیرو م

  دميابروهاش نشست زدم و غر نيکه ب یقيبه اخم عم یپوزخند

که ادعاش رو  يیشما یاز همه شتريبودنش ب یبا تموم حاج مرتض ،یحاج مرتض -

  .دهیم تيبه اون دختر اهم نيدار
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موافق ازدواج  نکهينکنه به خاطر ا ؟یموافق شد یچطور شده با حاج مرتض ه؟يچ -

  تو و سهره بود؟

  .دميکش یقيبرداشتم و نفس عم زيم یهمراهم رو از رو یگوش

ترسو  دياش رو صاحب بشه. چون مثل سعچون روشش اشتباه هم باشه بلده خانواده -

  .ايتاليبا زنش، دخترش رو فرستاد ا شيکه بخاطر لطمه نخوردن به زندگ ستين

  زدم و مغزم در حال انفجار بود. یصدادار پوزخند

 یشونه خال گن،یم یتيمسئولیب وان،يک گنیپدرانه نم یفداکار ديکار سع نيبه ا -

  حال نبود.خوش جانيسهره ا نيتکرار کن ی... حاال شما هگنیکردن م

  باهام بحث کنه... خواستی. دلم مدادیداشت عذابم م نيو هم زدینم یحرف

 شيپ نجا،ياون دختر ا نيکن یکار یتيمسئولیب نيا یبه جا نيتونستیشماها م -

  حال باشه.اش خوشخانواده

  ان؟يک یرو از اون دختر گرفت تو بود یحالکه خوش یرفته کس ادتي -

  شد. ترقيعم پوزخندم

  کار و بکنم. نيا نيدادیاجازه نم ن؟ينبود اشمگه خانواده -

بود.  نيو قصدم هم شهیم یاز قبل عصب شتريهر لحظه ب وانيکه ک دميدیم داشتم

  کردنش... یعصب
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رو  قتي. من به اون دختر حقوانيها فقط حرفه کحرف نيتموم ا یدونیخودت هم م -

که اون  یرو گفتم. کس قتيبود اما فقط بهش حق یطرز گفتنم جنجال کمي ديگفتم، شا

  .نيراد متنفر کرد شماها بود یو من و تو و خانواده نجايرو از ا

داشت  ديهاش گرفت. شادست نيرنگ نشست و سرش رو ب یمبل چرم مشک یرو

  واضح بود. لشيمتنفر شده بود و دل جانياز ا یچ یسهره چرا و برا کردیفکر م

  ...وانيک یشناسیکه تا حاال م هيمرد نيتررتيغیاعتراف کن داداشت ب -

  .دميپاشنه چرخ یرو طاقتیراه ب نيو سمت در قدم برداشتم، اما ب گفتم

  .ستيبرام مهم ن دينباش اي دي... شماها باشگردونمیمن اون دختر رو برم -

سمت  شهياز اتاق خارج شدم و نگاهم مثل هم یهاش بود وقتدست نيسرش ب همچنان

  .ديچرخ نشستیکه سهره م يیجا

  .گردونمی... هر طور که شده برت میدختر فرنگ گردونمیبرت م -

  شمس؟ یآقا -

هم فشار بدم و سمتش  یهام رو رواز پشت سرم باعث شد دندون يیشمسا یصدا

  برگردم.

  !نمت؟ينب گهيمگه نگفتم د -

  بود رو پر کرد نمونيکه ب یافاصله

مشکل داره، وگرنه  سيسرو ريش شمس به جان پسرم زنه گفت برم تو اتاق یآقا -

  رو هم. من زن و بچه دارم. زميبر یزن خارجک هيمن مرض ندارم که بخوام با 
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  دميرنگش غر یمشک یهاتو چشم رهيرو خم کردم و خ سرم

  .يیشمسا یبرو حسابدار -

  قدم برداشتم.  یبهش سمت خروج تياهمیو ب گفتم

  !ان؟يک -

  بکشم. یقيهم بذارم و نفس عم یپلک رو تيباعث شد با عصبان وانيک یصدا

  تون.لعنت به همه -

  بلند خودش رو بهم رسوند. یهاو اون هم با قدم برگشتم

که تموم  یاعتماد یرو آروم کنه، ول هاتیمشتر اليخ ديشا یاخراج کردن مرتض -

حرف  هيو فقط با  یباش گرایسطح نکهيا ی. به جاشکنهیپرسنل بهت دارن رو م

درسته رو انجام بده.  یدونیکه خودت هم م یزيچ ،یرو اخراج کن یمرتض یبخوا

  .یو تو هم بهش اعتماد دار ستين یآدم نيهمچ یمرتض

  .دونستمینه نم ايبود  وانيبا ک حق

سهره  شيبدم و فکر و ذهنم تنها پ صيتشخ تونستمیرو درست نم یزيچ چيه انگار

  بود.

مذکرش  یهابا همون پوشش ناقص، داشت با دوست ال،يخیآزادانه و ب نکهيا 

  .نداختیآور بود و مغزم رو از کار معذاب کردیم یگذرونخوش

  براش تکون دادم و صادقانه لب زدم یسر
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زنه و داد  نيجنجال ا یبرس حوصله ی. خودت به همه چوانيک ستيحالم خوب ن -

  شوهرش رو ندارم. یدادهايو ب

  دور رفت و برگشت. هيهام چشم یوتکون داد و نگاهش ت یسر

تو  یفقط برا نجاينره. من ا ادتيوقت  چيو ه نيا ان،يک یزيعز یليمن خ یتو برا -

  باهات قطعاً بخاطر خودته. کنمیپسر. اگه مخالفت م زنمیدست و پا م

  ابروهام نشست. نيب یزير اخم

  در مورد سهره باهام مخالفت نکن. -

  نه اون با تو. ،یاري. نه تو با اون دووم مانيک ديستيتو و سهره مناسب هم ن -

  کردم و مصرانه لب زدم نييرو باال و پا سرم

  .رميبگ ميخودم تصم ارميدووم م یبا ک نکهيبذار در مورد ا -

  ازش دور بشم که بازوم رو گرفت و مانعم شد خواستم

دووم  ستيهست و پوشش اصال براش مهم ن یکه سهره دختر آزاد نيبا ا یتونیم -

   ؟یاريب

 ريز یهانگاه تونستمیچرخوندم، م یرو پس زدم و نگاهم رو اطراف الب دستش

  .نميکه سمتمون حواله بود رو بب یچشم

 رمیکن من م یرو اوک يیشمسا ني. کار اکنمیدارم که درستش م مانيبه خودم ا -

 خوادیم نمدل یکس چيدر مورد سهره با تو بحث کنم، با ه خوامیهم نم گهياونور، د

  ه؟يدر مورد سهره بحث کنم، اوک
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  شلوارش فرستاد. بيج یهاش رو تورو به چپ و راست تکون داد و دست سرش

تنش  یرو که انگار سر تو یديجد انيک یدیو م یمن بود یکاش خودت هم جا -

  نگرانت باشم. یدادیرو. اونوقت بهم حق م زنهیو داره بال بال م ستين

  ابروهام بود، کورتر شد. نيکه ب یاخم

بزرگت کردم بچه،  ان،منيک شناسمتیمن م یول ،یبروز ند یکنیم یسع یدار -

  .نميبیکه من دارم م هيبدتر از اون یليحالت خ فهممیم

  قدم برداشتم.  کياتومات یاش، برگشتم و سمت درهابه جمله تياهمیب

  بود... وانيبا ک حق

که تموم فکر و ذهنم رو  یاچن دختر لعنت خواستیاصال خوب نبود و دلم م حالم

  مشغول خودش کرده رو برگردونم.

شدن  نيزدم و به محض سوار ماش رونياز هتل ب یاگهيد یحرف اضافه چيه بدون

  .دميکش رونيب بميج یرو از تو ميگوش

که ساخته  یکيو ف ديشدم و سهره هنوز درخواست اکانت جد نستاکراميا یبرنامه وارد

  بودم رو قبول نکرده بود.

  زود جواب داد. یلياز قبل با عماد تماس گرفتم که خ ترکالفه

  ...یدييبابا دهنم رو سا ان؟يباز ک هيچ -

  .ريبگ طيفردا برام بل یبرا -

  ديلحظه سکوت کرد و بعد با تعجب پرس چند
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  دنبالش؟! یبر یخواینم یگفتیتو که م -

  رو به ساختمون هتل دوختم و آروم جواب عماد رو دادم نگاهم

  نظرم عوض شد. -

  .ميحرف بزن کميمغازه  ايب -

  رو روشن کردم.  نياز ساختمون گرفتم و ماش نگاه

 خوامیبگو م جانيهست هم یسر و کله زدن باهات رو ندارم عماد هر چ یحوصله -

  بخوابم. کميبرم 

هم  تيي. به برگردوندن دخترداايتاليخودت برو ا وانيمدت کارها رو بسپر به ک هي -

  .یاريتا دلش رو به دست ب یبر یخوایفکر کن که م نيفکر نکن، فقط به ا

  عماد سپرده بودم.  یگوش به صدا کردم،یم یرانندگ هدفیکه ب همونطور

از دستش  شتريب ،یاريبا زور به دستش ب یو اگه بخوا ستياون دختر دلش باهات ن -

  .یاريدلش رو به دست ب دي. تو بایدیم

  دينامطمئن پرس گمینم یزيمن چ ديد یکرد و وقت سکوت

  ان؟يک گوشت با منه -

  هات پره عماد.گوشم از حرف -

از اون احساس  کميکردن  ديو تهد دنيخط و نشون کش یبه جا گمینفهم دارم م -

چقدر  یکنش بهشون ثابت که همه ننيت خرجش کن. دخترا عاشق انداشته

  ... شونيخوایم
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  برو...  گهيباشه د -

و راه به  یگند اخالق بودنت ادامه بد ني. اگه به همگمیدارم راستش رو م شعوريب -

  .شهیازت دور م شتريب ،یکن ديراه اون دختر و تهد

  ديچرخ يیچراغ راهنما شمارهيچراغ قرمز توقف کردم و نگاهم سمت ثان پشت

  که دور و برتن فرق داره. يیسهره با دخترها -

  مکث جوابم رو داد بدون

 ه،يرگ دارن که من هنوز نتونستم کشفش کنم چه رگ هيرادها  نيآره المصب... ا -

دهنم  سويگ نيهم هر روز خدا طلبکارن. به جان داداش ا یدادن چ،يکه ه دنیپا نم

  بذارم از دستش.  ابونيسر به ب خوامیم دهييرو سا

  ؟یبه نظرم. دکتر رفت یدار تيشخص یدوگانگعماد تو  -

  تماس رو قطع کردم. یاو من بدون حرف اضافه ديخند بلند

  .ريخوددرگ یپسره -

*  

  مثل قبل نبود. یچيه

درست  زيکشور رو نفس بکشم همه چ نيا یو هوا نجاياگع برگردم ا کردمیم فکر

حاج  یهستم که تو خونه یتنهاتر از وقت دميدیم کردم،ی. اما حاال که فکر مشهیم

  حبس شده بودم. یمرتض

  باالخره؟ نيخوایکدوم رو م دينگرفت ميخانم تصم -
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و  دميدوبرمن کش یسر توله یرو تر کردم و خم شدم، دستم رو نوازش وار رو للم

  لبخند زدم.

  بود. یجیا هيشب

  .خوامیم ونيهم -

بود وقتش رو اشغال کرده ساعت  مياز ن شتريبرام تکون داد و کالفه بود، ب یسر

  بودم. دهيها رو پرسبودم و ازش تموم مشخصات سگ

  دختر باشه! هيکه مناسب  ستين یدوبرمن سگ د؟يمطمئن -

  کرد. نييکردم و اون دوباره سرش رو باال و پا اخم

  اش کنند.آماده گمیاآلن م ،یاوک -

که صرفم  یفروشنده بخاطر وقت ديو شا دميباالتر از حد نرمالش خر متيرو با ق سگ

  کرده بود هم پول گرفت.

بهش  نکهيا یباهاش چونه بزنم و پول رو پرداخت کردم، اما برا خواستینم دلم

بهش پروندم و از مزرعه،  یاکهيحس زرنگ بودن نکنه با لبخند ت یاديبفهمونم ز

  زدم. رونيسانته، ب ستيکه قدش کمتر از ب یاهمراه توله

  لبخند زدم. نشوندمیم یژاو نيشاگرد ماش یصندل یاون رو روکه  همونطور

  بذارم پسرم؟  یخب اسمت رو چ -

  گفتم جانيمکث کوتاه، پر از ه کيکردم و بعد از  کيبار چشم

  هانتر؟ خوبه؟ -
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که براش انتخاب کرده بودن رفت  یکه دور گردنش بود و اسم یاسمت قالده دستم

بود که براش انتخاب  یاسم «MAX«ابروهام نشست.  نيب یحروفش اخم دنيو با د

  اسمش هانتر باشه. خواستیکرده بودن و اما من دلم م

شدم و حرکت  نيفکر اسمش بودم سوار ماش یرو بستم و همونطور که تو نيماش در

  کردم.

  .یکن یباهاش باز یتونی. مميهم دار گهيدوست د هيخونه  یتو -

بود  يیهاديو مرکز خر هاابونيخ دنيکار ممکن بعد از برگشتن به رم د نيترسخت

و  یحس دلتنگ نيا خواستیو اصال دلم نم اومدمیهمراه مامان م يیروزها هيکه 

مرتبط  رانيکه به ا يیزهايراد و افسانه و چ یباعث بشه دلتنگ خانواده يیتنها

  بشم. شد،یم

برگشته  یبرم و از وقت یلوس یپزشک به خونهدام هي شيرو بعد از بردن پ هانتر

  .شدیخودم و مامان دلم مچاله م یخونه دنيبودم، با هر بار د

  .فروختمشیکاش اصالً نم یا

و همونطور که هانتر بغلم  دميشن یامردونه یآشنا یکه شدم صدا یواحد لوس وارد

  کردم. کيبود، چشم بار

تسلط کامل رو زبان  یو همونقدر که لوس دنکریصحبت م یسيبه زبون انگل داشتن

  .کردیروان صحبت م اريداشت، مرد هم شمرده و بس یسيانگل

اخم  دنشيکردم و با د یخونه بود رو ط يیرايو سالن پذ یدر ورود نيب يیراهرو

  ابروهام نشست. نيب یبزرگ
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  و سمت اومد. ديکش یغيج دنميبا د یلوس

  ؟یملوس رو از کجا آورد نيسهره! ا یوا -

 یهانتر رو تو کرد،یکه با لبخند نگاهم م يیبه مرد آشنا تياهمیو ب دميذوقش خند به

  .دميگذاشتم و آروم پرس یبغل لوس

  ه؟يک نيا -

 یبودم، حدود ده سانت از لوس دهيکه پوش يیهارو سمتم کج مرد و بخاطر کالج سرش

  تر بودم.کوتاه

  . گشتیداشت دنبال مادرت م -

  نگاهش کردم که شونه باال انداخت شوکه

  .یشناسیرو تو م ريسودا دم نکهيبهش نگفتم جز ا یزيهنوز چ -

  همراه هانتر سمت اتاق قدم برداشت. یبراش تکون دادم و لوس یسر

  .ديبخوره شما با هم آشنا بش دمیپسر خوشگل م نيبه ا یزيچ هيتا من  -

 ختم،يریچپم م یشونه یکه موهام رو رودهانم رو قورت دادم و همونطور  آب

  نشستم. شييمبل روبرو یرو

  ؟یکنیم کاريچ نجايتو ا -

  ش؟يشناسیهستم، تو م ريزن چهل، چهل و پنج ساله به اسم سودا دم هيمن دنبال  -

  تکون دادم یرو تر کردم و سر لبم
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  چطور؟ شناسم،یآره م -

  توجه به سوال من، لب زد بدون

  صحبت کنم. شونيبا ا ديمن با -

  زدم. یتو نگاهش بودم، پوزخند رهيکه خ همونطور

  مالقات کنن. بهيغر هيبا  شنیحاظر نم ديدار کارشينفهمن چ یتا وقت شونياما ا -

  مبل نشست. یو درست لبه ديرو جلو کش خودش

  خانم سودا.... یهستم، برادرزاده ريمن امره دم -

  شد. ختهيسرم ر یرو یآب داغ انگار

مادرم رو به ناسزا بسته بود، هنوز هم  یکه به زبون ترک یکلفت ليمرد سب یصدا

  .زدیهام زنگ مگوش یتو

  نم؟يرو بب شونيا تونمیحاال م -

جون  شتريمغزم ب یتو یاون صداها یکار ممکن بود وقت نيترسخت دنيکش نفس

  وجودم تاختند... یتمام تو یرحمیگرفتن و با ب

که مادرم تو  يیپر از دردها اي! ن؟يبودم؟! غمگ یدارم، عصب یچه حال دونستمینم

  !د؟يکش یکسیب

  اون دردها رو من هم حس کنم. تونستمیم انگار

  خانم؟! -
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 یهام محکم روکه باعث شد دندون یوجودم جون گرفت، حس یپر قدرت تو یحس

  هم فشرده بشن و نگاهم پر بشه از نفرت.

  ُمرده. شيچند ماه پ ريسودا دم -

  هام خشک شد.چشم یو نگاهش تو ديپر رنگش

 یرو از داغ ديکشیقد م شتريوجودم هر لحظه ب یکه تو یحس پرقدرت تونستمیم

  هام حس کنم.از حد سر و گوش شيب

 یاز اعضا یکياومده باشه  ادشونيسال  کيو  ستينبود بعد از ب یکردن باور

  دنبالش. وفتنيگرفتن ب ميو تصم ستيشون نخانواده

  !؟یچ -

 ینتونست از خشم و نفرِت تو ديپر رونيهاش بلب نيهم که از ب یناله مانند یآوا

کرده بودم،  یخانواده زندگ نيا یها با اسم خانوادگسال نکهيوجودم کم کنه و من با ا

  اما ازشون نفرت داشتم.

  راد بودند. یاز خانواده زتريانگنفرت ر،يدم یخانواده

و شما هم  کنمیصحبت م یچند ماهه که مرده، فکر کنم دارم ترک ريگفتم سودا دم -

  !ن؟يفهمیپس چرا نم ن،يترک هست

کار رو کرد و انگار  نيبارها ا د،يبه صورتش کش یمشهود یرو با کالفگ دستش

  باور کنه. تونستیهمچنان نم

  د؟يکرد دايرو از کجا پ جانيشما ا -
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  کرد. نگاهم

  و پرت... جيگ

  .زدینگاهش داشت دو دو م مردمک

   د؟يازش خبر دار ؟یدخترش چ -

  دخترش؟ -

  کرد  نييرو باال و پا سرش

دختر داشت. شما  هيام عمه نهيا دونمیکه م یزيتنها چ دونم،یرو نم شيلياسم و فام -

  د؟يازش خبر ندار

 ام بود که داشتمعده یدست تو هي. انگار ديجوشیداشت م شتريهر لحظه ب اممعده

  .زدیرو به هم م اتشيو محتو ديچرخیم

  .ارميکه داشتم رو باال ب یحال خواستیم دلم

  .شناسمشی. من نمديزنیدر مورد کدوم دختر حرف م دونمینم -

 کردن،یم غهيکه سه ت يیداشت، اما من از مردها یجذاب یرو تر کرد، چهره لبش

  .اومدیبدم م ليدلیب

 ديدونیم یزياومدم رم، پس لطفاً هر چ نميام رو ببعمه نکهيا ديخانم، من به ام دينيبب -

  .ديبهم بگ

با اون  یوجه اشتراک چيمرتبش نشسته بود. ه یابروها نيب یبود و اخم کمرنگ یجد

  اش.باهام روبرو شده بود، نداشت جز چهره مايهواپ یکه تو یمرد شوخ و سمج
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  چهره. هيدو فرد جدا بودند تو  انگار

اومده  ادشونيبعد از چند سال تازه  ؟یت چخانواده ؟یدار یااومده عمه ادتيتازه  -

  !ست؟ين نشونيشون بخانواده یاز اعضا یکي

 یداشت آروم باشه و اما صدا یهم گذاشت. سع یچند لحظه رو یرو برا هاشپلک

  پر خشونتش حالش رو لو داد

  د؟ينداره دخالت نکن یکه بهتون ربط یتو مسائل شهیم -

  .رونيب ديمن بر یخونهاز  -

هاش دست نيهاش رو ببنده و سرش رو بمصمم و پرتحکمم باعث شد پلک یجمله

  رهيبگ

  .ضهيپدربزرگم مر -

از دست  یبرا زيچ هيکه فقط  دهيزن داغ د هي د،يکش غيمغزم ج یزن تو هي انگار

  دادن داشت و همون هم ازش گرفتن.

  ...رهي. بره بمستيبرام مهم ن -

 کيهام بارچشم یهاش چند لحظه توهاش آزاد کرد و چشمدست نيرو از ب سرش

  شد.

  ؟یچ -

  گفتم یبلندتر یبا صدا نباريمتعجبش ا یهاچشم یتو رهيپر از نفرت، خ فکر،یب

  برو. نجاي. حاال از استيهم برام مهم ن رهيگفتم پدربزرگت بم -
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  !يیتو -

  مبل بلند شدم یهام رو تو حدقه چرخوندم و از روچشم مردمک

  .دياين نجايهم ا گهيبرون و د ديم برلطفاً از خونه -

  رو گرفتم و تنم رو سمت خودش کشوند. فمينح یو اما بازو ستاديهم ا اون

کمر لختم  یدستش رو رو یتنم بود و اون وقت یرنگ یبلند طوس نيآست یتنهمين

  گذاشت، با انزجار ازش فاصله گرفتم

  ؟یکنیم کاريچ یدار -

  !یريتو دختر سودا دم -

  کرد یاتک خنده یکرد و عصب یکوتاه مکث

  منتظر تو باشم. ديو با دونهینم یزيدوستت گفت چ نيهم یبرا -

  ادامه دادن نداشتم. شتريب یبرا يیروين چيدادم و انگار ه هيرفت به مبل تک یوقت

  هام رو بستم.هم فشار دادم و پلک یرو رو هاملب

  حالت خوبه؟ -

رو به چپ و راست تکون پادم و اون با گرفتن بازوم، فقط سرم ايجواب سؤال لوس در

  .نميمجبورم کرد بنش

  آروم باش سهرا... -
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 یهام باعث شد قطره اشک بزرگبه چشم کيباز کردم و همون حرکت کوچ پلک

  ام بلغزه.گونه یرو

  ...ینبودم لوس نيمن ا -

ام پاک گونه یشست، اشک رو از رو ابروهاش نشست و با انگشت نيب یکيکوچ اخم

  کرد.

  .یمشکالتت سر پا بمون یکه با تموم همه یسهرا... اونقدر بزرگ شد یبزرگ شد -

  ...دميچيهام رو دور زانوهام پرو جمع کردم و دست پاهام

مادرش رو گم کرده بود و با هر بار  تيرو داشتم که تو ازدحام جمع یابچه حال

  ...ديچرخیهم دور سرش م ايدور خودش، انگار دن دنيچرخ

و منگ  جيروبرو شده بود و همچنان گ ايدن یفيبار با کث نياول یکه برا یابچه حال

  بود.

بود. چون  خنده راحت ليدادن دل حيچون توض دمي... خندیلوس دميخند شهيمن هم -

 گهي. اما حاال، دمياليخیب یبرا خواستنینم ليو ازم دل هياليخیدختر ب گفتنیم

  همه بار باشم و باز بخندم.  نيا ريز تونمینم

گلوم حبس کرده بودم  یکه تو يیهاهق یهام پوشوندم و صدادست نيرو ب صورتم

  رو، همونجا خفه کردم.
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فراموش کنم تموم  خوامی. مخوادی... دلم مامانم رو میلوس شمیمن دارم له م -

و خانواده دارم که من هي رانيا یبره تو ادمي خوادیاون روزش رو، دلم م یهاحرف

  .خوانینم

  سرم حس کردم. یهاش رو روام انداخت و حرکت لبرو دور شونه دستش

  .زميآروم باش عز -

  خودم مچاله شده بودم، لب زدم یبغلش، تو یکه تو همونطور

  مامانم؟ شيپ ميبر شهیم -

  تم رو قاب گرفتصور اش،دهيکش یهافاصله گرفت و با دست ازم

  .مياآلن پاشو آماده شو بر نيچرا نشه؟ هم -

**  

بود و حس  نشيماش ینهيبه آ ايرفت و برگشتمون به قبرستون، نگاه لوس ريمس تموم

  نبود. یکار سخت کرد،یم بمونيتعق ريامره دم نکهيا

  هنوز دنبالمونه؟ -

  و لبش رو تر کرد. ديملتهبم چرخ یهاکوتاه سمت چشم نگاهش

  نه، انگار همونجا موند. -

هام رو چشم یدادم و با انگشت شست و سبابه، گوشه هيپنجره تک یرو به لبه آرنجم

  ماساژ دادم.
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  ؟یلوس کردیم کاريبه نظرت اگه مامانم بود چ -

  جواب داد کردیم یکه با مهرت رانندگ همونطور

 مياف کن بعد تصمبه دل نداشت. پس تو هم قلبت رو ص نهيمطمئنم سودا از پدرش ک -

  .یبکن یخوایم کاريکه چ ريبگ

  دوباره ادامه داد نه،ينگاه کوتاه به آ هيمکث کرد و بعد از  کوتاه

 کارياگه مادرت بود یفکر کن نکهيکه به نظرت درسته رو انجام بده، بدون ا یکار -

نه طبق نظر  یريگیرو خودت م ماتتيو تصم يیسهرا ،یستي. تو سودا نکردیم

  .هيبق

  دوخته شد. ريبه مس نگاهم

  .خوامیم یچ دونستمیداشتم کار درست رو انجام بدم، نم یسع نکهيبا ا من

  بود. ختهيبه هم ر زيذهنم همه چ یتو انگار

به هم  نيکرده بود مسبب ا رورويرو ز ميکه زندگ یقيحقا دنيمامان و فهم رفتن

  بود. یختگير

  . نهيو ذهنم رو مرتب بچ نهيداشتم تا با آرامش بش ازين یکي به

  .یلوس ستيشناس. حالم خوب نروان هي شيبرم پ ديمن با -

  گرفت. اشدهيکش یهادست یسمتم انداخت و دستم رو تو یدوباره نگاه کوتاه ايلوس

. من برات از دوستم وقت یپشت سر گذاشت يیرو تنها یدوران سخت ،یحق دار -

  .رميگیم
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ِگردم،  کيکوچ یدست فيک یمتعجب خم شدم و از تو ميزنگخور گوش یصدا با

  باعث تعجبم شده بود. وان،يک یشماره دنيآوردم و د رونيرو ب ميگوش

کرده تماس رو وصل  دايم رو چطور پشماره دونستمینم نکهيرو تر کردم و با ا لبم

  گرفته بود جواب دادم. ه،يها گرکه به خاطر ساعت يیکردم و با همون صدا

  سالم. -

به  یمطمئن بشم تماس قطع نشده، نگاه نکهيا یکه برا یبود؛ طور ريبا تأخ جوابش

  بندازم و دوباره کنار گوشم بذارم یگوش یصفحه

  مکه؟ یبر یحاج یحاج ینطوريقرار بود هم -

  انداختم. ايسمت لوس یلبم رو تر کردم و نگاه کوتاه

  من مکه نرفتم. -

و گندم و افسانه بهم  وانيلبم نشوند. ک یرو یداش لبخنخنده یو صدا ديخند بلند

  .شهیتنگ م دنشونيو د رانيا یاگه نخوام هم دلم برا یفهمونده بودند که حت

 چيبدون ه ،یریم یزاريم يیهوي یکه وقت نهياصطالحه، منظورم ا هي نيدختر ا -

  !شه؟یبرات تنگ م یکه ولشون کرد يیهادل آدم یگینم ،یخداحافظ

  گفتم: ايرو بدم، رو به لوس وانيجواب ک نکهيبرگشتم و بدون ا ايلوس سمت

  ؟یلوس یداررو نگه نيماش شهیم -

 نيو من ح ديکش ابونيکه عاشقش بود رو کنار خ یزد رنگ نيتکون داد و ماش یسر

  شدن گفتم. ادهيپ
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  .زنمیقدم م کميمن  ،یبر یتونیتو م -

رو بستم، در جواب سوال  نيدر ماش نکهيسرش رو تکون داد و من بعد از ا باز

  لب زدم وانيک

  .وانيمنم دلم برات تنگ شده ک -

فرو کردم و سمت  نميشلوار ج یپشت بيج یحرکت کرد و من دستم رو تو ايلوس

  بود، قدم برداشتم. ابانيکه کنار خ یسبز یفضا

  حالت خوبه؟ -

حال بد اآلنم،  یبرگردم کشورم؛ ول خواستیبودم حالم خوب نبود و دلم م رانيا یوقت

  نداشت. یحياصالً قابل درک نبود و توض

 یدلم برا نکهيربط بدم و به ا ريامره دم یحال بدم رو به حضور لعنت خواستیم دلم

  تنگ شده، اعتراف نکنم. ميرانيا یهادوست

  خوبه. یليحالم خ نجايخوبم، ا -

  نشستم. مکتيو من رو ن پيخند کوتاه

  .زميخوب باشه عز شهيحالت هم دوارميام -

 د،يکشیم پينشسته بود و پ مکتين یکه رو یريرو تر کردم و نگاهم سمت مرد پ لبم

  شد. دهيکش

  خوبه؟  یاونجا همه چ -

  .یخوب و سالمت باش شهيکن هم ینباش. فقط سع نجايتو نگران ما و ا زم،يآره عز -
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شده بود و  نيسنگ امنهيس یسهاما قف دونستم،ی. علتش رو نمدميکش یقيعم نفس

  .ومديم رونيهام سخت بنفس

  سکوتم، دوباره به حرف اومد. دنيبا د وانينگفتم و ک یزيچ

  دنبالت سهره. اديب انيممکنه ک -

دلم و نشستن خروارها  یرنگ شدن حس گنگ توکم یبود برا یاسمش کاف دنيشن فقط

  وجودم. یو حرص تو تيخروار عصبان

صدام از خشم  دادم،یرو م وانيداشتم جواب ک یوقت نباريو ا دمييهم سا یور دندون

  کردن. هيها گرنه ساعت د،يلرزیبود که م

  !ضه؟يمر وان؟يک دارهیبه دردنخور چرا دست از سر من برنم یاون آلفا -

  ديخند کوتاه

  شده. ضيآره انگار مر -

  پا انداختم. یام به عقب پرت کردم و پا روشونه یرو از رو یموها

  ازش متنفرم. -

  . یبهت گفتم که اگه اومد انتظارش رو داشته باش نيا یفقط برا دونم،یم -

  مکث کوتاه، ادامه داد هينگفتم و اون بعد از  یزيچ

زدن بهت  بيمن بزرگش کردم سهره، قصد آس یشق باشه، ولکله کميممکنه  انيک -

  .کنهیرو نم



609 
 

  شد ترقيهام عملب یرو پوزخند

  .وانيبهم زده ک انيک نيمن رو هم یزندگ بيآس نيتربزرگ -

به نگاه  تياهمیو اما من ب کشوندیرو سمتم م هایليصحبت کردنم، نگاه خ یفارس

  ادامه دادم. نشون،يکنجکاو و سنگ

  .وانيک ضهيمر انيک -

 انيک یول کنم،یم یدارم ازش طرفدار یکنیبگم فکر م یاآلن من هر چ دونمیم -

که براش مهم هستن رو کنار  يیچطور کسا دونهیفقط نم اني. کستين یواقعا آدم بد

  داره.خودش نگه

رو  پشيبلند شد و همونطور که پ يیروبرو مکتين یاز رو رمردينزدم و پ یحرف

  سمتم انداخت. ینگاه کوتاه گذاشت،یکتش م بيج یتو

  برم گردونده هتل؟ یلفتمن چقدر بحث کرده و باز با گردن ک نيبا هم یدونیم -

  گرفتم رمرديرو تر کردم و نگاه از پ لبم

  صحبت کنم. انيدر مورد ک خوامینم وانيک -

  .نهيابروهام بش نيب یاش باعث شد اخم گنگو خنده ديخند کوتاه

  زدم؟ یدارحرف خنده -

  ...گهیجمله رو م نيهم هم انينه جالبه که ک -

  به صداش داد و ادامه داد یرييتغ
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  .وانيدر مورد سهره حرف بزنم ک خوامینم -

به  یو باد دادیخش به صداش م یرو بکنه، کم انيک یصدا ديداشت تقل یسع یوقت

  .نداختیغضب م

فقط از دور  ینداشت، اما اگه کس انيک یبه صدا یشباهت چيکلفتش ه یصدا ديشا

  .مدینکره به ذهنش م یصدا نيبه نظم فقط هم دش،يدیم

  اونجا واقعاً؟خالت خوبه  -

 اديو پا گذاشته بود که من ميزندگ یتو یمرد هيرو تر کردم و حالم خوب نبود.  لبم

  .نداختیمادرم م یدردها

  زخم دلم سرباز کنه و بسوزه. شدنیکه باعث م يیدردها

  خوبم. -

  چرا صدات گرفته دخترک؟ -

هام هم احساس دوست شيمن داشتم پ یبود؛ اما وقت ايحس دن نيتروحشتناک يیتنها

  تر بود.وحشتناک کردمیم يیتنها

برگشتن به خونه  یبرا یليم چيه گهيبلند شدم. د مکتين یرو تر کردم و از رو لبم

  شهر بچرخم. یها توساعت خواستینداشتم، دلم م

  سر مزار مادرم بودم. -

ام ابروه نيب یگفت که به خاطر آروم بودن صداش متوجه نشدم و اخم گنگ یزيچ

  نشست
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  !؟یچ -

  خدا رحمتشون کنه. یعني امرزه،يخدا مادرت رو ب گمیم -

که مرکز  ابونيرد شدم و خودم رو به اونطرف خ اطيبا احت ابونيکردم و از خ تشکر

  داشت رسوندم. ديخر

  سهره؟! -

 یخودم تو ريانعکاس تصو یو نگاهم رو ستادميساختمون ا یاشهيش یدرها مقابل

  دوخته شد. نهيآ

شلوار  نيو اما از صبح هم کردمیدو دست لباس عوض م بايتو طول روز تقر قبالً 

  تنم بود. یطوس یتنهميو ن نيج

  تنم با دست آزادم مرتب کردم. یتنه رو رو ميو ن دميبه موهام کش یدست

  بله؟! -

  ؟یکنیم کاريدنبالت چ اديب انياگه ک -

 یازيبود و ن زييبکشم. پا یقيها باعث شد نفس عمکولر یساختمون شدم و خنکا وارد

  به استفاده از کولر نبود.

. وانيک ستميجا محدود ن نيبازداشتگاه. من ا ندازمشیو م کنمیم تيازش شکا -

  سد راهم بشه. تونهینم یکس نجايمطمئن باش ا

  قدم برداشتم. یفروش شيلوازم آرا ینگفت و من سمت مغازه یزيچ

  وان؟يک ميبعداً با هم حرف بزن شهیکار دارم، م کمياالن من  -
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و رژها رو بردارم، از هر کدوم تنها  یرنگ یهاتموم الک خواستیدلم م نکهيا با

  .دميسه تا خر

  و من متعجب ابرو باال انداختم. ريمغازه خارج شدنم مصادف شد با ورود امره دم از

هام دوخته چشم یتو مينگاه سبز رنگش مستقکج کرد تا هم قدم بشه و  یرو کم سرش

  شد.

  .ميبا هم حرف بزن ديبا -

 دهيکش کرد،ینگاهمون م یچشم ريکه ز یارو تر کردم و نگاهم سمت فروشنده لبم

  شد.

  ؟یکنیم بيو تعقتو چرا من -

  .ديام چرخچهره یسرش رو کج کرد و نگاهش تو اجزا شتريب

  .شمینم اليخیگفته بودم که ب -

 یفروش شيلوازم آرا یبه جوابش، از کنارش عبور کردم و از اون و مغازه تياهمیب

اون رو پشت سرم  یزدهشتاب یهاقدم یصدا ت،يجمع یاهويه نيدور شدم، اما ب

  .دميشن

  صبر کن... یه -

  رو بهم رسوند و کنارم به راهش ادامه داد. خودش

  رفته! ادميبود؟  یاسمت چ -
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کنم، از مرکز  ديخر شتريب خواستیدلم م نکهيبه ا تياهمیبهش ندادم و ب یجواب

  خارج شدم. ديخر

  دختر عمه؟! یه -

خشم  لويک لويروشنش زل زدم، ک یهاچشم یتو یسمتش برگشتم و وقت یکالفگ با

  نگاهم بود. یتو

 تتيخوب ترب ره،يدم یخانواده یاونقدرها هم که ادعا دهیرفتارت نشون م نيا -

ش به خواسته ديبا نتتيبب خوادیو دلش نم دهیبهت م یجواب منف یکي ینکردن. وقت

  امره. یآقا یاحترام بذار

  و سرش رو تکون داد ديخند کوتاه

 تيمن خوب ترب ،یاوک کنه،یپدربزرگم آرومت م یسوال رفتن ادعاها رياگه ز -

  .هيتو رو ببرم ترک خوامی. االن هم مکنمیم یپافشار خوامیکه م یزيچ ینشدم و رو

  ؟یبه زور ببر یخوایم ؟ی. حاال چاميب خوامیاما من نم -

حرف زدن اگه  یموقع جد کردندیها فکر ماز آدم یچرا بعض دونمیو نم ديخند باز

آدم احمق و  هي کنندیثابت م شتريکه فقط ب یدر حال شنیم یبخندند، جذاب و الکچر

  .دنینمبه مخاطب  یتيبدون درک هستن که اهم

  دارم. مانيکنم ا تيراض تونمیزود م یليخ نکهيبه ا ستم،ينه خب، اهل زور گفتن ن -

  امره.  یآقا اميباهات ب خوامیمن نم -
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بلندش رو که مخاطبش من  یرو گفتم و برگشتم تا به راهم ادامه بدم، اما صدا امجمله

  دميبودم رو شن

  .مونمیمنتظر م م،يمنم آدم صبور -

مونده، انگار  یزينفرت انگ یدو راه نيرو داشتم که ب یشدم، حس آدم یتاکس سوار

  .کنمیم کاريدارم چ دونستمینم

داشته باشم، اما فکر کردن  یمالقات ريدم یکدوم از خانواده چيبا ه خواستینم دلم

بخوام به  شدیش باعث مخانواده دنيدوباره د یبه نگاه پر غم مامان و حسرتش برا

  رو؟! هيرفتن به ترک کردیفکر کنم که اگه مامانم بود، قبول م نيا

  قبولش کنم. خواستیاما دلم نم دونستم،یخوب م یليسؤالم  رو خودم خ جواب

رو دادم و نگاهم رو  یژاو یو پرت، آدرس خونه جيو من گ ديازم آدرس پرس راننده

  دوختم. رونيبه ب

 دنيش دخواسته نيو آخر رهيمیت داره مکلف ليبيس رمردياون پ نکهيکردن به ا فکر

 قميکه تشو ی.افکار شومرنيذهنم جون بگ یتو یافکار شوم شدیدخترشه باعث م

  انتقام گرفتن. یبرا کرديم

  .کردیام مکنار گوشم بود و داشت وسوسه طانيش انگار

ً يتقر دميکه رس یژاو یخونه به تونسته بودم اون افکار شوم رو پس بزنم و کارول  با

  .شد زونيو از گردنم آو ديکش غيج دنميبا د

  خونه سر زده بود. نيتر از من به اقبل یليخ ايمبل بود و انگار لوس یرو هانتر
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  رو به زور از خودم جدا کردم و سمت هانتر قدم برداشتم. کارول

  ست؟يخونه ن یژاو -

براش  یاز من خودش رو به مبل رسوند و هانتر رو بغل گرفت. پشت چشم قبل

  نشستم. يیمبل روبرو ینازک کردم و رو

  خوابه! -

  ابروهام نشست. نيب یاخم

  خوابه؟! -

  بهم بده تنها سرش رو تکون داد و مشغول نوازش هانتر شد. یجواب نکهيا یجا به

  ؟یديخر یپسر و ک نيا -

جواب کارول  داشتم،یقدم برم یمبل بلند شدم و همونطور که سمت اتاق ژاو یرو از

  رو دادم.

  امروز، اسمش هانتره. نيهم -

 یمنتظر بمونم، وارد اتاق شدم. با باال تنه نکهيزدم و بدون ا یتقه به در اتاق ژاو چند

  بود. دهيلخت و شلوارک رو تخت دراز کش

 یجنجال ويال هيشدم.  نستايا یرو روشن کردم و وارد برنامه ميو گوش دميخند

  کنه. دارياون رو از خواب ب تونستیم

  زدم.... یرو سمت خودم چرخوندم و لبخند نيدورب
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  دارم براتون.... زيسوپرا هي ديباال که پونصد نفر شد نيايها... زود بخب سالم بچه -

  تخت نشستم. یبه تعداد عضوها انداختم و رو یکوتاه نگاه

  و.... یژاو شيمن اومدم پ -

  بود چرخوندم و ادامه دادم دهيشکم خواب یکه رو یرو سمت ژاو نيدورب

  م؟يکن دارشيخوابه. به نظرتون چطور ب ديکنیهمونطور که مشاهده م -

همونطور که  شخنديها هم مثل تعداد اعضا رو به باال رفتن بود و من با نقلب تعداد

تنک آب رو  ميکادر باش یتو یگرفته بودم تا هم خودم، هم ژاو یرو طور نيدورب

  برداشتم... یپاتخت یاز رو

  ...گهيپنجاه نفر د -

سرم رو کج کردم و با لبخند رو به لنز  ديتعداد اعضا به عدد دلخواهم رس یوقت

  ادامه دادم نيدورب

  . زمونيبه سوپرا ميرسیخب م -

  کردم یکوتاه مکث

  قراره امشب برامون بخونه... یژاو -

 شتريزده بود ب رونيهاش بکه دو قلب قرمز از چشم یخنده و صورتک یهایموجيا

 شدیکه فرستاده م يیهاکامنت یرو اديز تونستمیکه داشتم نم یجانيشد و بخاطر ه

  تمرکز کنم. رفتیزود باال م یليو خ

  شمردم یجانيپر ه یرو باال گرفتم و با خنده تنک
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  ...کيسه، دو... و  -

در  یو من برا دياز خواب پر یديکردم که با تکون شد یخال یرو تو سر ژاو آب

  رو سمتش گرفتم. نيزود ازش فاصله گرفتم و دورب یليامان موندن از خشمش، خ

  جان. یژاو ريوقت به خ -

  .ديو دستش رو به صورتش کش ديپر خشمش سمتم چرخ نگاه

  بچه؟! یکنیم کاريچ یدار -

  دميبلند خند نباريا

  هنوز خوابه... یها انگار ژاوبچه -

اومد و من در اتاقش رو باز کردم و با خنده  نييبرهنه از تخت پا یهمون باال تنه با

  ادامه دادم.

  م؟يکن کاريچ یگاو وحش نيخب حاال به نظرتون با ا -

 یو خواستم پا به فرار بذارم که موفق نشدم، گوش دميکش یغيبرداشت که ج زيخ سمتم

  اش انداخت.شونه یو رومن یاز دستم افتاد و ژاو

که مخاطبش  دميخندون کارول رو شن یصدا زدم،یکه دست و پا م همونطور

  من بود. یفالوورها

  ها انگار گربه کوچولومون افتاد تو دام آقا سگه...خب بچه -

  رو به کارول گفتم زدمیست و پا مد یبغل ژاو یکه تو همونطور
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  .کارول کشمتیم -

  ديخند

  درخواست داده... یکيها بچه -

  کاناپه انداخت. یجوابش رو داد و من رو رو یژاو

رومانو  یژاو یکه روش کراش زده چطور تو دستا یادختر بچه نهيباال بب اديبزن ب -

  شده. رياس

  و دست و پا زدم دميداشت و من بلند خندسرم نگه یرو باال هامدست

  شد؟! یچ -

  هام رو رها کنه و رو به خواهرش بپرسهدست یمتعجب کارول باعث شد ژاو یصدا

  شده؟ یچ -

  رو سمتم گرفت یو کارول با استرس گوش نشستم

  .رونياز اکانت پرت شد ب -

و  دميکش رونيرول بکا یهاانگشت نيرو از ب یگرد شده نشستم و گوش یهاچشم با

  انداختم. نستاگراميا یبه برنامه ینگاه

بود که تنها  کميکوچ کيبرنامه بود، اکانت ف یکه رو یبا کارول بود، تنها اکانت حق

  فالوور داشت. صديس

  هک شدم! -
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. تموم هيبه چ ینبودم که بفهمم چ یگفت که متوجه نشدم. اصالً تو حال یزيچ یژاو

و من با استرس با مارکو تماس گرفتم. انتظارم  ديرسینظر مزحماتم نابود شده به 

بلند من انگار از  یبود، اما باالخره بواب داد و صدا یطوالن یمتوال یهاپشت بوق

  کنترلم خارج بود.

  ؟یکنیم کاريچ یمارکو معلوم هست دار -

  از صداش معلوم بود. تيو عصبان یهم با پرخاش جوابم رو داد و کالفگ اون

  سهره. دميفهم ريبشم، د فشينتونستم حر -

  .موندیناقوس م هيمارکو مثل  ینبود و جمله یبودم. باور کردن شوکه

  ؟یچ یعني -

  از قبل جوابم رو داد ترکالفه

  .یريدوباره ازش پس بگ یتونیم یشناسیهنوز هست، اگه طرف رو م جتيپ -

دلم  خواستم،یبود که م یزيچ نيشمس آخر انيو در افتادن با ک ومدياشکم درم داشت

  .دادیتموم زحماتم رو داشت به باد م یو لعنت وفتميباهاش درب گهيد خواستینم

من چند ساله با  یدونینشدم. م وونهيتا د ريازش پس بگ مارکو؟ یاکارهيپس تو چ -

  مارکو. شهینابود م زمياگه بره همه چ کنم؟يصفحه کار م نيا

  باال رفت صداش

کار و کرد  نيکه ا ی. کسرميجلوش رو بگ تونستمیوگرنه م دميفهم ريد گمیدارم م -

  بود. یاحرفه یليخ
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  ه؟يبه درد نخور ک یآلفا -

هام چنگال نيهام رو گرفت و موهام رو از بدست یرو چنگ زدم و ژاو موهام

  ديکش رونيب

  سهره با توام! -

  پدرم. یخواهرزاده -

  ديپرس نباريابروهاش کورتر شد و ا نيب اخم

  باهات داره؟ یبخواد تو رو هک کنه؟ چه مشکل ديچرا با -

  پاسخ بدم. یبه سؤاالت ژاو نمينبودم که بش یتيفاصله گرفتم. تو موقع ازش

  هست. یاو عقده شعوريآدم ب نيبار بغلش کردم. همچ هيکه  نهيمشکلش ا -

اش شدم. شماره یگوش ستيبرداشتم و وارد بلک ل زيم یرو از رو ميشدم و گوش خم

  آوردم و باهاش تماس گرفتم. رونيب اهيس ستيرو از ل

  جوابم رو داد. دهينرس یبوق انظار به سوم نيدوم

  ...یمنتظر تماست بودم دختر فرنگ -

  که به تو ربط داره متنفرم. یزياز تو و هر چ ان،يازت متنفرم ک -

 يیايتاليبه زبون ا شهیمتوجه نم انيبودم که اصال برام مهم نبود ک یعصب اونقدر

  .گمیم یچ

  ادامه دادم یسيبه زبون انگل نبارينگفت و من ا یزيچ
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 تيازت شکا اي یگردونیرو برم جمياآلن پ نيهم اي. یهست یاعقده یليخ یليخ -

  .کنمیم

 یوقت دونستیو م شناختیو مبازوم رو گرفت. من یبا نگران یو ژاو ديخند بلند

  .کنمیم یها رو با هم قاطندارم، زبون یمناسب یحال روح

  .یبيآروم باش ب -

  زار بزنم. خواستیروشنش قفل شد و دلم م یهاپر اشکم تو چشم نگاه

  نکن سهره. یبهت که گفته بودم با روان من باز -

  گرفتم و لبم رو با زبون تر کردم یژاو یآب یهااز چشم نگاه

  ؟یخوایم یازم چ -

  کاناپه نشستم. یوگفت و من ر یظيغل هوم

  ...یچيه -

 تيکه سمتم دراز شده بود رو با همون عصبان یو دست ژاو ستادميدوباره ا یعصب

  گفتم یبه فارس نباريپس زدم و ا یلعنت

  کار؟ نيبا ا رسهیبهت م یچ ؟یو هک کردمن جيکه پ یضيپس مر -

  .اديکردنت خوشم م یتو فکر کن از عصبان -

  دميغر نشونيهم فشردم و از ب یرو رو هامدندون

  ...انيک یضيتو مر -
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**  

  ؟یادامه بد هایبچه باز نيبه ا یخوایم یتا ک -

  لب زد ديچرخیجواهرات م یرو اشرهيکه مثل من نگاه خ همونطور

  استانبول. یايبا من ب یکه قبول کن یتا وقت -

که طرح عدد  یگردنبند یو اون، انگشتش رو رو نگفتمیزيرو تر کردم و چ لبم

  بود، گذاشت. نيهشت الت

  گن؟یم یچ نيبه ا یدونیم -

  گفتم و خواستم ازش دور بشم که مچ دستم رو گرفت. یمحکم و قاطع نه

  نداره. تيکه نها یزيچ ان،يپا یعشق ب یعني -

کنار  رهيدو دا ايبرعکس شده،  نينگاهم رو به گردنبند دوختم، عدد هشت الت دوباره

  باشه؟ انيپایداشت که نماد عشق ب یهم چ

  بدم. یتياهم یجواهرات و اشکال هندس یبه نماد و معن ادينبودم که ز یآدم

 سيبه نام جان وال یدانياضيبار ر نياول یسال هزار و ششصد و پنجاه و پنج برا  -

تر و بزرگ انيپا-یمقدار ب هينماد،  نيا یاضيکرد. از نظر ر یعالمت رو معرف نيا

  هست. یاز هر عدد

و ادامه  ديرو کش زدیکه در موردش حرف م یدستم، عالمت نيرو گرفت و ب دستم

  داد
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 ريتصو ی-که نشون دهنده گرده-یبه مصر برم تينها-ینماد ب یمعن نيتریميقد -

مستمر  یا-چرخه انگريب تونهیم نيکه ا گنیکه در حال خوردن دم خودشه و م هيمار

  و تولد دوباره باشه. یزندگ مرگ و

  ديکش کيکوچ یرهيدا هيدستم  یتو نباريا

رو  یابد یا-هرهيوجود داشته باشه و دا تونه-ینم یکيبدون اون  ها-نياز ا یکي -

  .کنه-یم جاديا

  و اخم کردم دميکش رونيهاش بانگشت نيرو از ب دستم

مخالف،  یروهاين نيو کمال، تعادل ب یدوگانگ ینماد نشون دهنده نيجاها ا یليتو خ -

  و اتحاد زن و مرده؛ اما....

  شد دهيروشنش کش یهاکرد و نگاه من سمت چشم یکوتاه مکث

هاست. مثل عشق مادر به فرزند، خانواده نيسمبل اتحاد و عشق ب نيبه نظر من ا -

  عشق پدر به فرزند. اي

  .ستين -

که  یبرام اونقدر گهيباال انداخت و من نگاهم رو به گردنبند دوختم، حاال د يیابرو

  بخرمش. خواستینبود و دلم م یمعنیقبال بود، ب

از  ترکيکوچ ديبا هارهياز دا یکيها بود، پدر و مادر و بچه نياگه نشونگر عشق ب -

  .بودیم یکياون 

  و من موهام رو پشت گوش زدم ديخند دهيباال پر یابرو با
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درک  کميمادرم روبرو بشم و انتظار دارم  یبا خانواده خوامیامره... من نم یآقا -

  .ديکن

  کرد نييرو چند بار باال و پا سرش

 یفکر کن. به نظرت اگه مادرت بود، وقت کميتو خودت هم  یول کنم،یمن درک م -

  رفت؟یدخترشه، نم دنيش دخواسته نيو آخر رهيمیپدرش داره م ديفهمیم

  .ستميقبالً بهت گفتم که من مادرم ن -

 ستين یزياز ما چ نهيکه بهت افتخار کنه. ک یکن یکار یتونیاما م ؛یستيآره، ن -

  که مادر خواسته باشه.

  زدم  یپوزخند

  شما مهم شده؟ یمن و مادرم برا یهاتا حاال خواسته یاز ک -

  ادامه دادم یبلندتر یبگه که با صدا یزيچ خواست

 یکدومتون حت چيوقت، ه چيمن مطمئنم اگه پدربزرگت در حال مرگ نبود، ه -

 مشياز خونه انداخت یرحمیهم وجود داره که ما با ب يیکه سودا اومدینم ادتوني

  .رونيب

  . ريگسکوتش دردناک بود. دردناک و نفس نينگفت و هم یزيچ

  من. یجمالت کوبنده یبود رو دييهمون مهر تأ سکوتش

  بکنم. یاومدن، هر کار یبرا یبش یراض نکهيا یمن حاظرم برا -
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بودم، قصد  دهيرو فهم شيواقع یکه تازه معن یاون گردنبند دنيخر ليبه م تياهمیب

  گرد کردن کردم و اون تنها نگاهم کردعقب

  .گردهیمن برنم ميتصم -

که دوباره  دينکش یقدم برداشتم و اما طول ديمرکز خر یبرق یهاو سمت پله برگشتم

  .دمياش رو شنزدهشتاب یهاقدم یصدا

  .یکنیم تيو اذمن یفقط دار ینطوريامره، ا ايدنبالم ن -

  ؟یچ دونهیم يیزايچ هياگه بگم بابابزرگ در مورد پدرت  -

  گذاشتم یبرق یپله نياول یزدم و پام رو رو یپوزخند

  . کنهیم کاريو چ هيپدرم کجاست و ک دونمیمن خودم م -

  ستاديا ینييپا یپله یمن، رو یرفت و درست روبرو نييپله پا دو

که  یاز مرد یاسم ستيهم حاظر ن رهيعمه گفته اگه بم گهیاز کجا؟ بابابزرگ م -

  باهاش بوده ببره.

  حرص دادم ینگاهم رو تو حدقه رقصوندم و جوابش رو با کم کالفه

  ردار امره.دست از سرم ب -

  ديکش یاو کالفه قيعم نفس

 یمرد یديد یايبه خاطر مادرت ب یستيحاظر ن یبزرگه که حت نقدريا تنهيک یعني -

  شه؟یازت کم م یچ ره؟يبم یکه قراره به زود
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و درد  يیها به خاطرشون تنهامالقات کنم که مادرم سال يیبا کسا ستميحاظر ن -

  . ديکش

  .ميرفت نييو هر دو پا ديرس نييپا یبه طبقه یبرق پله

  ؟یايب یشیباز هم حاظر نم ؟یمردم ازت خواهش کنم چ نهمهيا نياگه ب -

 یشیکه حاظر م رسهیبه تو م یامره؟ چ شهیعوض م یچ هيبا اومدن من به ترک -

  اومدن؟ یبرا یاريبهم فشار ب ینطوريا

  جمالتش لب زد یرو تکون داد و با تسلط کامل رو سرش

درک کردن  یبه فکر خودشون و دلشون منفعتشون باشن. گاه شهيهم دينباآدما  -

  .ارزهیاز منفعت و پول م شتريب یليجبران کنه، خ خوادیو م مونهيکه پش یکس

  چپم انداختم یشونه یزدم موهام رو رو یصدادار پوزخند

   کنه؟یرو عوض نم یچيه یمونيپش یدونیم -

  روشنش ادامه دادم یهاتو چشم رهيکردم و خ یکوتاه مکث

  .گردهیبشن مامان من برنم مونيهم پش ايمثال اگه تموم دن -

بتونم مانع بشم  نکهيبزنم مچ دستم رو گرفت و قبل از ا رونياز مرکز ب نکهياز ا قبل

  دور کمرم حلقه شد. اشگهيو دست د ديتنم رو سمت خودش کش

  لطفاً... -

  د کردموار اشنهيبه س یآرنجم فشار با
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  ؟یکنیم کاريچ یدار -

  اومدن. یبرا یبش یراض خوامیفقط م -

  لب زدم کردم،یکه تقال م همونطور

اومدن.  یبرل شمیم یمنم راض نيزم یرو یاريها رو بماه و ستاره یاگه تونست -

  اومدن من هم محال ممکنه. ست،ين ريامکان پذ نياوصاف که ا نيپس با ا

  زدم. رونيب ديو از مرکز خر دميکش رونيبازوهاش خودم رو ب نياز ب باالخره

  کم داشتن انگار. يیزهايچ هي ذاشتنیمن م یزندگ یکه پا تو يیمردها تموم

  .دميکش قيفرمون گذاشتم و نفس عم یرو رو ميشونيشدم و کالفه پ یلوس نيماش سوار

نفرت از امره  یبرا يیکه کرده بود و جا یبا کار انيسرم پر بود از نفرت به ک هنوز

  هم نداشتم.

 یبار صفحه نيهزارم یتا برا دميکش رونيب یدست فيک یرو از تو یشدم و گوش خم

  رو ببنده. جميبود که نخواد پ شيحال تيآدم یرو چک کنم و انگار کم نستاگرامميا

  جواب داد دهينرس یبوق به سوم نيکه ازش داشتم تماس گرفتم که دوم یاشماره با

  !یدختر فرنگ شهیمن تنگ م یروزها چقدر زود زود دلت برا نيا -

  ديهم فشردم تا صدام باال نره و اون کوتاه خند یرو رو هاملب

  .یبکش غيج خوادیهر چقدر که دلت م یتونیراحت باش، م -
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 یندارم و تو تيمن دو روزه فعال ؟یادامه بد یبچه باز نيقراره به ا یتا ک انيک -

  م...صفحه ختهير یبه حد کاف رانيا

  هام فشردمانگشت نيرو ب نينگفت و من فرمون ماش یزيچ

ً يدق ؟یخوایم یخب بگو چ - بگو تا بدونم و بتونم درستش کنم تا نه  ه؟يدردت چ قا

  نه خودم. یباش یتو ناراض

  کردم آروم باشم. یسع قينفس عم دنيگفت و من با کش یظيغل هوم

  ...يیتو خوامیکه م یزيچ -

ً يدقمن  -  یات سر رفت با من بازکه هر وقت حوصله خورم؟یبه چه درد تو م قا

  ؟یبهم نگاه کن یاسباب باز هيکه مثل  ؟یکن

  نه؟يتنها فهم تو از خواستن ا -

  هم فشردم و ازش متنفر بودم. یرو شتريرو ب هاملب

  .انيمن از درک تو و کارهات عاجزم ک -

  ...نيبب -

  کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

 یهم بارها ،یکه باهام روبرو شد یبار نيکردم، هم اول کاريفراموش کن باهات چ -

نکردم، باهات مثل عروسک  تتي. من اذميرو... فکر کن تازه با هم آشنا شد شيبعد

  وقت اعتمادت رو نشکستم...  چيرفتار نکردم، فرض کن اصالً من ه

  ادامه بده، لب زدم. نکهيمکث کرد و اما من، قبل از ا دوباره
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 هيچ ست،يو تعرض ن یدرازدست نيو اگه ا یمن سوءاستفاده کرد یتو از مست -

  پس؟

  باال رفت صداش

  سهره... من بهت تعرض نکردم. یتو خودت خواست -

  .یخواستیم ديتو نبا -

 یو بخوا یبش زونيکه تو، از گردنم آو رگیمرد ب هي ؟یفرض کرد یو چتو من -

  باهات بخوابم و....

  ادامه داد یغرش مانند یبا صدا ق،ينفس عم هيرو ناقص گذاشت و بعد از  اشجمله

پس زدنت تو فراتر  یکردم برا یسهره... َمردم و اونشب هر کار ستمين غمبريمن پ -

  .یپا گذاشت

  ؟یاارادهیو ب بخاریب نقدريا یعنيتو؟  یخوابیکه پا فراتر بذاره م یبا هر زن -

  .یهست که تو ازشون خبر ندار يیزهايچ هي -

داشت با چند قدم فاصله از  ريچرخوندم. امره دم رونيرو تر کردم و نگاهم رو ب لبم

  .کردینگاهم م ن،يماش

  که به تو ربط داره باخبر نشم. يیزهايوقت از چ چيه دمیم حيترج -

  ...ديخند

از قبل  شتريرو داشت که ب نيا يیکوتاه هم توانا یکوتاه بود، اما همون خنده اشخنده

  کنه. ترمیو عصبان زهيبه همم بر
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خوب بلد بودن من رو به هم  یليخ شدن،یم ميکه وارد زندگ يیهاروزها... آدم نيا

  .زنيبر

  .ستميرفته بود من، اهل جا زدن و ناراحت شدن ن ادميهم مشکل از من بود که  ديشا

  ...انينخند ک -

  ران؟يا یپس گرفتن اکانتت، برگرد یازت بخوام برا تونمیاآلن م یدونیم -

  هم فشردم یهام رو روکرد و من دندون یکوتاه مکث

  .یکه برگرد یخودت بخوا خوامی... چون مکنمیکار و نم نياما ا -

  .افتهیوقت اتفاق نم چيه یزيچ نيهمچ -

 ستادهيقبل ا یشد. همچنان همون جا دهيو من نگاهم دوباره سمت امره کش ديخند باز

  به من دوخته شده بود. ميبود و نگاهش مستق

  .ديد ميخواه -

  !ان؟يک -

  اضافه کردم دم،يکه کش یقيکرده بود و من بعد از نفس عم سکوت

  ازم؟ یخوایم یدر قبال برگردوندن اکانتم چ -

تو  زيشب خواطره انگ هي زياگه اون چ یحت ؟یکنیم ايبخوام برام مه یاالن هر چ -

  پالس باشه؟! نگريهتل س یهااز اتاق یکي

  خورد و آب دهانم رو قورت دادم. یدلم تکون سخت ته



631 
 

  ...انيک -

  خونسرد و آروم ادامه داد یم تموم بشه و خودش با همون صدانداد جمله اجازه

  ه؟يهتل... نظرت چ نيتو ا يیايشب رو هيکورزو و بعد دل ابونيخ یقدم زدن تو -

کف دست عرق  یوقت اومدیهام سخت باال مشده بود و نفس نيسنگ امنهيس یقفسه

  و لب زدم دميزبر شلوارکم کش یپارچه یام رو روکرده

  !يینجايتو ا -

فکر کنم، به  یاگهيد زيبه چ نکهياش باعث شد بدون ابلند خنده یو صدا ديخند بلند

 دهياش چسبکه به شماره یاشماره شيتماسمون خاتمه بدم و نگاهم رو مبهوت به پ

  شوکه بشم. شتريبود بدوزم و ب

  شماره دقت نکردم؟ شيقبل از وصل تماس به پ چرا

  در مورد هدفش نداشتم. یحدس چيبود و تنها هدفش... ه نجايا اون

رو کردم  ميراه، تموم سع نيرسوندم و ب یلوس یچطور خودم رو به خونه دونستمینم

  کورزو نگذرم.دل یکياز نزد یتا حت

 هيباعث شده بود ذهنم  یچرا فشار عصب دونمیو نم زدیداشت از استرس تند م قلبم

  ...ارهيب اديرو به  يیزهايچ

  گنگ از اون شب... یهالحظه هي

گوشم  یسرخوش خودم انگار داشت تو یهاخنده یو صدا یمهمون یتو انيک یدعوا

  .شدیپژواک م
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که تنم بود رو درآوردم و با  یقرمزرنگ یتنهمياتاق ن یمحض انداختن خودم تو به

  .دمياتاق چرخ یو پرت تو جيلخت، گ یهمون باالتنه

  رفته بود قراره لباس بپوشم. ادمياصال  انگار

  شدیگوشم داشت بلندتر م یها توخنده یصدا

  نکن سهره.... یبا من باز - «

  »...انيک یکن یتو باهام باز خوادیدلم م -

وارد  ر،يشده سمت تراس قدم برداشتم و با همون لباس ز نيسنگ ینهيس یقفسه با

  شدیمغزم، پژواک م یبخورم و اما صداها تو يیتراس شدم تا هوا

  »...یسکس یآلفا یمن استفاده کن یاز مست کنمیم یمن کار -«

  هم فشار دادم... یهام رو محکم رورو چنگ زدم و پلک موهام

  .ارميب اديبه  خواستینم دلم

تر راحت ش،ييو مقصر دونستن به تنها انيبود که گناهکار دونستن ک نيبخاطر ا ديشا

  بود.

  .اني. لذت ببر کميخوش بگذرون ايب - «

  سهره... یستيتو خودت ن -

  »....انيکو ببوس من -
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خوردم و  یام تکون سختشونه یرو یو اما با نشستن دست شدیداشت منفجر م مغزم

  ....ختنيتنم ر یسطل پر از آب سرد، رو هيانگار 

لختم گرفت  ینگاهش رو از باالتنه یکه با نگران دميچرخ ینفس نفس سمت لوس با

  هام دوخت.و به چشم

  شده سهرا؟ یزيچ -

  شده بود؟! یزيچ

  کجاست. ینبود مشکل اصل ادميبود و اصالً  ختهيبه هم ر ذهنم

  گرفتم. ايلوس یدهانم رو قورت دادم و نگاه از نگاه رنگ آب

از پسشون  ديچطور با دونمیو من نم اديز یلي... خیدارم لوس یاديمشکالت ز -

  .اميبرب

  و به خودش چسبوند.ام منو با حلقه کردن دستش دور شونه ستاديا کنارم

  .کنمیبا من حرف بزن سهرا... من کمک م -

  بود؛ حرف زدن. نيکار در حال حاظر برام هم نيترسخت

  زدم؟یحرف م ديبا یمورد چ در

 تونستمیخودم نم یحت یبود که گاه دهيچيو پ ختهياونقدر به هم ر انيمن و ک یرابطه

  درکش کنم.

  سخت بود. یليخ انيزدن در مورد ک حرف
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  نه... ايبرم استانبول  ديبا دونمینم -

در  تتونستمیکه م یبرم؛ اما در حال حاظر تنها موضوع خواستمینداشتم. نم یديترد

  هاش بود.حرف بزنم امره و خواسته ايموردش با لوس

  گه؟یم یدلت چ -

  !دلم؟

 زدنیها اصالً حرف نمبه نظرم دل گه،یم یوقت نتونسته بودم بفهمم دلم چ چيه من

  .گفتنیهاشون نمو در مورد خواسته

  .دادندیه اجبار به خورد مغز مهاشون رو بفقط خواسته هادل

اگه مامان بود،  دونمیطرف هم با خودم روراستم و م هيبرم؛ اما از  خوادیدلم نم -

  .کردیرفتن رو انتخاب م

 ترويپسن یسايداد و اون هم نگاهش رو مثل من، به گنبد کل هيرو به سرم تک سرش

  دوخت.

  به بعدش هم فکر کن. یسهرا؛ ول یخوایرو نکن که نم یکار -

  اون دوختم مرخيکرد و من نگاه از گنبد گرفتم و به ن یکوتاه مکث

  .ینداشته باش یو تو بعد از مرگش اصالً حس خوب رهيمثالً ممکنه پدربزرگت بم -

هام گذاشت و بازو یهاش رو روو اون ازم فاصله گرفت. دست دميکش یقيعم نفس

  .ستميمجبورم کرد روبروش با

  .یريبزرگ بگ ماتيتصم ريبگ اديسهرا، پس  یبزرگ شدتو  -
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  خسته شدم. یليمن خ -

 اشدهيکش یهاهام باال آورد و صورتم رو با دستهاش رو تا گونهزد و دست یلبخند

  قاب گرفت.

 نهي. مهم استيمهم ن کدومچيه هانيا ؛یکنیم هيگر ،یخوریم نيزم ،یشیخسته م -

  .یبش تریو قو یکه بعدش دوباره خودت رو بساز

  گفت یتربلند یهاش عمق داد و با صدالب یلبخند قشنگ رو به

  ؟یخوشگذرون ميها زنگ بزنم بربه بچه هينظرت چ -

  ازش فاصله گرفتم و وارد اتاقم شدم. یقينفس عم با

  کولوسئوم. ميزنگ بزن بگو بر یکلوپ نه، به ژاو -

که  یرنگ ديبلند و سف راهنيکمد، پ یو بعد از من، وارد اداق شد و من از تو ديخند

  آوردم. رونيبود رو ب نيچ نشييپا

سه ساعت از روزت رو اطراف  یوقت یچطور طاقت آورد یبود رانيا یوقت -

  ؟یگذرونیکولوسئوم م

  زانوم بود یوجب رو کيتا  شيرو مقابل خودم گرفتم و بلند راهنيپ

  .ايتهران هم قشنگ بود لوس -

ها رو به تماس گرفت و اون مزيو کارول و ج یبا ژاو ايوسکه خواستم، ل طورهمون

  کولوسئوم  دعوت کرد. یشام مقابل بنا هي

  زدم.  یچرخ کوتاه هيو  ستادميا یقد ینهيمقابل آ راهن،يپ دنياز پوش بعد
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  ها.زود باش سهرا، منتظرمونن بچه -

که از اتاقم خارج شده بود،  يیايرسوندن صدام به لوس یو برا دميکش یقيعم نفس

ً يتقر   گفتم اديبا فر با

  . امياآلن م -

هام رژ لب یسرم جمع کردم و با کش مو مهارشون کردم. رو یرو باال موهام

 فم،يپاشنه بلنِد همرنگ ک یهاو کفش یفدستيو بعد از برداشتن ک دميکش یرنگ یکالباس

  از اتاق خارج شدم.

  تنم چرخوند یبا لبخند نگاهش رو رو دنم،يبا د ايلوس

  ش؟يديخر یک اد،يبهت م یليلباس خ نيا -

 ینداشت؛ اما با ظرافت خاص یچنانآن یکه اصالً پارچه راهنميپ یرو رو دستم

  و در جواب سؤالش، لب زدم: دميدوخته شده بود کش

  برام دوخته، قشنگه مگه نه؟ رانيا یمادر دوستم تو -

  ديچرخ یشترينگاهش با دقت ب گه،يبار د هي

 ازيهنرمند ن نيبه همچ نجايما ا نجا،يا یاورديکاش مادر دوستت رو با خودت م -

  .ميدار

  گفتم دميپوشیپاشنه بلندم رو م یهاو همونطور که کفش دميخند

و طراح لباسم  اطيهام چقدر حساسم؟! پس اجازه بده خلباس یکه من رو یدونیم -

  خودم بمونه. یبرا
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 یهاحلقه کردم و به لطف کفش ايلوس یها، دستم رو دور بازوکفش دنيمحض پوش هب

  نبود. اديپاشنه بلند، اختالف قدمون ز

  باشه! ديطرح فکر نکنم جد نيآخه ا ه؟يرانيطراحت هم ا -

  .شهياصل یبهتر از نسخه یليخ یليمجله دوخته و به نظرم خ یاز رو ست،ين ديجد -

  .ميو با هم از واحد خارج شد ديخند

 یميقد ینما نيو من ا ميديرم رس یبنا نيتریداشتنباالخره به دوست یو شوخ خنده با

  دوست داشتم. یليرو خ یو باستان

که در  يیهازيو تموم چ نميسبز مقابل بنا بنش یفضا یها روساعت خواستیم دلم

  رو دوباره از اول مرور کنم. دونستمیبنا م نيمورد ا

بعد  یکه من انتظارش رو داشتم منتظرمون بودن و ژاو يیجاو کارول همون یژاو

  اجازه نداد ازش دور بشم. گهيام، دستش رو دور کمرم حلقه کرد و دگونه دنياز بوس

  ؟یکجاست لوس مزيج -

گرفت و که اطرافمون بودند  یدر جواب سؤال کارول، نگاهش رو از مردم ايلوس

  گفت

  .ميينجايگفتم بهش ا اد،يم -

  مگار گوشم، پچ زد. یچمن نشست و ژاو یاول از همه رو کارول

  شده؟ یزيچ -

  و سرم رو به چپ و راست تکون دادم دميچرخ سمتش
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  نه... -

  .دهيخر یسوش یژاو گه،يد دينيبش -

و کنار  دميخز رونيب یژاو یبازوها نياش رو جمع کرد و من آروم از بچهره ايلوس

  نشستم... نيزم یکارول رو

  م؟يبخور یمحوطه قراره سوش یهمه آدم، تو نيا نيب ن؟يشد وونهيد -

کنار من نشست  نمون،يب یکيبعد از گذاشتن ظروف پالست یهم نشست و ژاو ايلوس

  ...ديدم موهام رو کش یو با شوخ

  تو رگ... ميجو بزنو بعد آب ميبخور یقراره سوش -

  دميشکمش کوب یتو یو مشت دميخند

  نکش موهام رو... -

  ...ديم رو سمت خودش کشهام حلقه شد و باال تنهدور شونه نباريو دستش ا ديخند

   ه؟يچ ميسهره رو خام بخور ،یسوش یبه جا نکهينظرتون در مورد ا -

  با خنده جواب داد رفت،یور م شيهمونطور که داشت با گوش ايلوس

دوست  یسهراست... آخه من چند بار گفتم سوش حميو سهرا ترج یسوش نيمنم ب -

  ندارم؟

  رو کنار گوشش گذاشت. ینازک کرد و گوش یچشم پشت

  کجا موند آخه؟ مزيج -
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  سالم... -

  نبود... یمعمول یصدا هيکه از پشت سرم تو گوشم نفوذ کرد،  يیصدا

من رو به حال خودم  ستيوقت قرار ن چيه ديرسیبود که به نظر م یبم مرد یصدا

  بذاره و دست از سرم برداره.

به پشت سرم  يیکه متعجب نگاهش جا يیايبه لوس یقلبم باال رفته بود وقت ضربان

  بود، نگاه کردم.

 یهادست یو اما حلقه رميفاصله بگ یمجبورم کرد بخوام از ژاو یحس ناخودآگاه

  گفت یسيتر شد و به انگلدور تنم تنگ یژاو

  !دييبفرماسالم،  -

به  تياهمیب یگذاشته بود وقت ريهام هم تأثنفس تمير یرو نباريتند قلبم، ا ضربان

  گفت. یبا زبون فارس ،یژاو

نکن سهره...  یچقدر گوه شده مغزم؟ پس با اعصاب من باز یحس کن یتونیاآلن م -

  ؟یاوک

 نباريتالش کردم و ا یاومدن از آغوش ژاو رونيب یرو تر کردم و دوباره برا لبم

  و سمت اون برگردم. نميموفق بودم راست بنش

  ؟یکرد دايو از کجا پمن -

 چيه ش،قهيزده گردن و شق رونيب یهاهاش نشست؛ اما رگلب یرو یپوزخند

  با پوزخندش نداشت. یتطابق
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  طوفان بزرگ و ترسناک بود.... هيهاش چشم یتو انگار

  فاصله گرفتم.  یاز ژاوجلو برداشت و من، ناخودآگاه  قدم

  .مياومد وانيبار با ک هيرو دوست دارم،  نجايا -

 یها... پچ پچزدیداشت کنار گوشم پچ م یکيهام تند شده بود. انگار نفس تمير

  آزاردهنده...

 ديها چرخسمت بچه یدرنده و پر خشمش رو از من گرفت و با آرامش ظاهر نگاه

  گفت: یسيو به زبون انگل

  سهره. یهستم، پسر عمه انيمن ک -

نشست رو حس کنم و اما نگاهم از  ايو لوس یژاو یابروها نيکه ب یاخم تونستمیم

  .شدیکنده نم انيدر ظاهر خونسرد ک یچهره

  رو گرفته؟! جشيکه پ یهمون -

  لختم سر خورد... یپاها یرو انيبلند شدم و نگاه ک نيزم یو از رو دمينفس کش سخت

  .دهیخشم قورت م لويک لويکه با هر نفس، ک ديد شدیسرخ شده بود و م هاشگوش

  .ميحرف بزن ديبا انيک -

  لختم گرفت یباال انداخت و نگاهش رو از پاها ابرو

  هات آشنا نشدم!هنوز با دوست -

  شد و اضافه کرد دهيکش یسمت ژاو نگاهش
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  .شونيمخصوصاً ا -

  .شدیتنم هم منتقل م یتک تک اعضا یقلبم داشت رو ارتعاش

  بشه سد راهش شدم و بازوش رو گرفتم. کيها نزدبه بچه شتريب نکهياز ا قبل

  ان؟يک یکن کاريچ یخوایم -

 نيهاش پنهون کرده بود، نگاهم کرد و از بچشم یکه تو یهمون مقدار خشم با

  دياش، آروم غرشده ديکل یهادندون

 یکهيمرت نيو تو بغل ا رونيب یانداختدار و ندارت رو  یديپوش هيچه کوفت نيا -

  ؟یقصدت سگ کردن منه دختر فرنگ ؟یخوریوول م یبادبادک

  .دميها چرخدهانم رو قورت دادم و سمت بچه آب

  داشتم... بغض

  .یکن کيهام من و کوچدوست شيپ یتونیتو نم انيک -

بتونم قصدش رو بفهمم، تنم رو به خودش  نکهيدور کمرم حلقه شد و قبل از ا دستش

  ام گذاشت.گونه یهاش رو روچسبوند و لب

  ....یباش یرو ندارم اگه دختر حرف گوش کن یکار نيقصد همچ -

  پچ مانند ادامه داد یو با همون صدا ديرو آروم بوس امگونه

  ؟یجمب نخور... اوک شميباش و از پ یحاال دختر خوب -

  رسهیها مو اون با دو قدم بلند به بچه دمیهم فشار م یرو رو هاملب
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  ؟یسهره رو گرفت جيبپرسم چرا پ شهیم -

 انيکردم دست ک یسع یچارگيسمت خودش کشوند و من با ب انروينگاه ک یژاو سوال

  رو از دور کمرم باز کنم و موفق نبودم.

  چرا... دونهیسهره خودش م -

  دينگاهش از من پرس یم تورو سمتم چرخوند و با همون خش سرش

  زم؟يمگه نه عز -

بود رو بدم سمت  دهيهشم خواب لويک لويرو که پشتش ک انيجواب سؤال ک نکهيا بدون

  دميها چرخبچه

  .نمتونيبیمن تو خونه م ديبرم، شما خوش بگذرون ديها من بابچه -

 ديکشیبه بافت موهاش م یبلند شد و همونطور که داشت دست نيزم یاز رو کارول

  لب زد

  بمونه. شمونيپ تونهیدوستت هم م ؟یکه، کجا بر یهنوز شامت رو نخورد -

  ديدم گوشم غر انيبتونم جواب کارول رو بدم،ک نکهياز ا قبل

  به هم؟  نيگیم نيدار یچ -

  به کمرم وارد کرد و ادامه داد یفشار

  .من شيحرف نزن پ يیايتاليا -

  گفتم يیايتاليدرآوردن حرصش هم که شده رو به کارول به ا یبرا
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  .شهینم نجايحرف بزنم و ا شونيبا ا ديبا شه،یاآلن نم -

  پرسهیم یژاو نباريا

  نستاگرامت؟يا یدر مورد صفحه -

  رو از بابت خودم راحت کنم، لب زدم: الشيخ نکهيا یرو تر کدم. برا بم

  .ميپدر ینه، در مورد خانواده -

  ديبار پرس نيدوم یبرا م،يها که دور شدبچه از

  ؟یبهشون گفت یچ -

 داشتم،یبه سؤالش، همونطور که همراهش، به مقصد ناکجاآباد قدم برم تياهمیب

  جواب دادم

 ؟یداریچرا هنوز دست از سرم برنم ؟يینجايچرا ا انيبا تو حرف بزنم. ک ديگفتم با -

  ؟یکرد دايو چطور پشهر بزرگ من نياصالً... اصالً تو ا

  تر کرد.دستش رو دور تنم تنگ یو حلقه ستاديا ابونيخ کنار

  و اون،آروم پچ زد ديچرخ اشرهيت یهاتو چشم نگاهم

  دلم برات تنگ شده بود. -

  م؟يریم ميکجا دار -

  زد یشخنديچشم نگاهم کرد و ن یگوشه از

  هتل. -
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  گرفته لب تر کردم تمير یکه با قلب یتکون دهنده بود؛ طور شياکلمه کي یجمله

  هتل. اميباهات ب خوامیهات رو بگو، من نمحرف جانيهم انيک -

  .نمياش رو ببو من تنم رو کج کردم تا کامل چهره ديخند

  چرا؟ یبگ شهيدلت برام تنگ شده، م یتو به من گفت -

  ديکش یقينگاهم کنه نفس عم نکهيا بدون

  چرا؟ چرا دلم برات تنگ شده؟ یچ -

  ؟یبگ یدروغ نيداره همچ یليدلت تنگ شده؟ چه دل یچرا گفت -

  دروغ گفتم؟ یکه مطمئن یدونیو م نيبهت دروغ بگم؟ علت ا ديچرا با -

خودم  یهاتا نگاهش رو از آن چشم ستادميو روبروش ا دميخودم رو مقابلش کش کالفه

  کنم و موفق هم بودم.

 ريکه جواب سخت و غ دمينپرس یحرف نزن، من ازت سوال سخت يیمعما انيک -

  .یدیم یقابل درک

  زد و ابرو باال انداخت. بيلبش دست به ج یهمون لبخند گوشه با

  نجاست؟يمحسنات اومدنت به ا ،یزنیرو خوب حرف م یفارس ايتازگ -

  دميکوب اشنهيس یمشتم رو رو یو عصب کالفه

  .انيسؤالم رو جواب بده ک -

  قاً؟يدق یبشنو یخوایم یچ -
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 ريبه من گ یخوديب یتونیدادنت به خودم رو بفهمم. تو نم ريگ نيعلت ا خوامیم -

و  یکن ديو تهدخواست من یهر وقت دلت خوشگذرون یتونیدنبالم. نم یوفتيوب یبد

  انجام بدم. یخوایکه تو م یهر کار یازم بخوا

  حدقه چرخوندم یتر از قبل نگاه توکرد و من کالفه یاخنده تک

  بهم خوش بگذره. یکن یکار یتونیم ،یدونیخوبه که م -

  دميهام غردندون نياز ب یدادم و عصب مينيبه ب ینيچ

  ت متنفرم.کننده یو عصب يیمعما یهاحرف نياز ا -

که  یداشت تا مانعو دوباره تنم رو کنار خودش نگه ديچيرو دور کمرم پ دستش

  راهش رو ادامه بده رو برداره و منم مجبور کرد همراهش قدم بردارم. ذاشتینم

  .یبپوش یلباس باز نيبه بعد همچ نيخوش ندارم از ا -

  م؟يقدم بزن ابونيخ نيا یقراره تو یتا ک -

ش اومده و تو همه نجايتا ا راني. شوهرت بخاطرت از ایهست یذوقیدختر ب یليخ -

  .یزنیغر م

  ديکه خند دميمشتم رو تو پهلوش کوب یعصب

  .انيک یستيتو شوهرم ن -

  داشترو گرفت و تنم رو مقابل خودش نگه بازوم

  افتاد؟ یبهت بگم اون شب چه اتفاق یخوایم -
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  .ديوجودم بود، پلکم پر یکه تو یتيهم فشار دادم و از عصبان یرو رو هاملب

  .انيازت متنفرم ک -

  کرد. نييرو باال و پا سرش

  ... یرابطه من نبودم؛ تو بود هيکه اون شب داغ بود و خواستار  یکس -

  پچ زد یترآروم یو با صدا ديهام چرخچشم نيب یخاص تيبا جد نگاهش

ش رو کنترل کنه. احساسات مردونه تونهیکه نم شمیم یمن فقط در برابر تو مرد -

  .یشب، تو با کارهات قدرت تفکر و عقل رو ازم گرفتاون

  از قبل نگاهش کردم. ترمتعجب

  هاش نبودم.حرف یو من قادر به ترجمه زدیزبون ناشناخته حرف م هيبا  انگار

  شون کنم.ترجمه تونستمیتک تک کلمات، نم جمالتش،

  قابل درک هم بود. ريکننده بود، غ جيهمون اندازه که گ هاشحرف

  گرفتم کشيتار یهارو تر کردم و نگاه از چشم لبم

هم که از اون  یمن، تنها کس ريخب... خب مقصر من، اصال تموم اون شب تقص -

 یچرا وقت ؟یخوایم ی. االن ازم چستيبرام مهم ن گمیمن بودم که م ديد بياتفاق آس

بود، باز هم  یک ريو تقص ميکرد کاريگذشت و چ یاون شب چ ستيبرام مهم ن گمیم

  ؟یداریدست از سرم برنم

  س.برات مهم نبودنت برام آزاردهنده نيهم -
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هام گرفتم اخم کردم و نوک انگشت کهويکه  یاجهيبگم، اما با سر گ یزيچ خواستم

  خوردم... یگذاشتم و سکندر امقهيشق یرو رو

  گوشم بلندتر شد. یمردم تو یاهويه یصدا

  شده؟ یسهره چ -

  .ومديچاه درم یانگار داشت از تو انيک یصدا

  .رفتمیآب فرو م ريچاه پر از آب و داشتم ز هيچاه بودم.  ینه، انگار من تو اي

  شده بودن... یآب قاط یگوشم با صدا یتو یصداها

داشتم  شتريدور کمرم حلقه شد و تنم رو به خودش چسبوند، اما من هر لحظه ب دستش

  ...شدمیاطرافم دور م یو صداها اياز دن

  ....رفتمیاز هوش م داشتم

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

  ام تو هم رفت...چهره ،یزيشدم و قبل از هر چ اريحس سوزش دستم هوش با

  شه؟يآماده م یک ششيجواب آزما -

  رو داد انيک زيانگآشنا و نفرت یجواب صدا یبا کالفگ یازنونه یصدا

 یبخاطر فشار عصب گمیکه خانم باردار باشن؟ من دارم م ديدار یآقا چه اصرار -

  د؟ياز هوش رفتن چرا حرفم رو باور ندار

  .دميباال کش مارستان،يتخت ب یرو باز کردم و تنم رو رو هامپلک
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  شده؟ یچ -

  جواب داد ظيغل اريبس یبا لهجه ،يیايتاليو پرستار هم با زبون ا دميپرس يیايتاليا به

   ؟یبيحالت خوبه ب -

که به دستم وصل بود،  یرو به عالمت مثبت تکون دادم و نگاهم، سمت ِسُرم سرم

  شد. دهيکش

  خوبم...  -

  ازت چند تا سؤال بپرسم، اجازه هست؟ ديمن با -

  ديخشونت غر ان،بايجوابش رو بدم که ک خواستم

  صحبت کن. یسيباهاش انگل -

  دميچرخ سمتش

  باش... رونيلطفا ب انيک -

م، با اخم و منتظر نگاهم به خواسته تياهمیمن نشست و ب یتخت کنار یرو یعصب

  کرد

  ؟یوديپر ه؟يچ یبرا تيزيخونر ؟یدار یتو مشکل -

  کورتر شد و من با حرص نگاه ازش گرفتم یاز گنگ انيک اخم

  .مشیم وديهست دو بار در ماه پر ی. سه چهار ماهدهيروئيت یعلتش غده -

  ؟یبه دکتر مراجعه کرد -
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بخاطر متوجه نشدن  نميبب تونستمی. مديچرخ انيرو تر کردم و نگاهم سمت ک لبم

  .هيکالفه و عصب ميکردیصحبت م ميکه ما داشت يیايتاليزبون ا

  نه. -

  ديپرس انيتأسف سرش رو تکون داد و ک با

  ه؟يمشکل چ -

  .ديچرخ انيدر رابطه با اوضاعم بگه، اما سمت ک یزيپرستار چ خواستمینم

  پرکاره. اديبه احتمال ز دشونيروئيت یخانم غده -

  پرکاره از هوش رفت؟ دشيروئيت نکهيبه خاطر ا ؟یچ یعني -

  رو از دستم کندم  وکتيمنتظر بمونم سرم تموم بشه، آنژ نکهيبدون ا کالفه،

 یباشه، ول یممکنه بخاطر فشار عصبنه، بهتون که گفتم، علت از هوش رفتنشون  -

  باردار باشه.  تونهینم وديزن پر هيو  ودنيپر شونينداره؛ چون ا یبه باردار یربط

  بازوم رو گرفت انيهم فشار دادم و ک یرو تيرو با عصبان هامپلک

  شت؟ياوضاع قاراشم نيبا ا یکنیم یچه غلط یدار یبگ شهیم -

  دوستام... شيبرگردم پ خوامیاوضاع من به خودم ربط داره، م -

آماده بشه  شتيخوب منتظر باش جواب آزما ینکن سهره، مثل بچه یو عصبمن -

  .یغش کرد ابونيچه مرگته که وسط خ نهيبب اديدکتر ب

  دستش رو پس زدم تيعصبان با
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 زتريانگنفرت شميخودت رو پ یکارات فقط دار ني. با اانيدست از سرم بردار ک -

  .یکنیم

  هست؟ یمشکل -

. در جواب رميموهاش بکشه و من ازش فاصله بگ نيب یپرستار باعث شد دست یصدا

  .دميچرخ انيرو راحت کردم و سمت ک الشيخ ست،ين یزيسؤال پرستار با گفتن چ

 یتونیکشورم، نه تو م یو تو. منستميمحدود ن نجاي. من اانيک ستين رانيا نجايا -

  .ینه حاج مرتض ،یمحدود کن

  من رو برداشت یدست فيتخت ک ید و از روش خم

به خاطر به هم خوردن  نيبودم دخترا هفت روز ماه رو سگ اخالقن و ا دهيشن -

 م،ياعصاب خوردکن باشن. جمع کن بر نقدريا شدیباورم نم یهاشونه، ولهورمون

  .ترهیتو حالت از منم اوک

 نکهيداخل موند. بدون ا یقيدقا انيخارج شدم و ک مارستانياز اتاق ب یحرف چيه یب

ّ يگرفتم و دق شيرو در پ یمنتظر خروج اون باشم، راه خروج بعد از مرگ مامان  قا

  نکرده بودم. یبه بهبود یاقدام چيشده بودم و اما ه دميروئيمتوجه مشکل ت

  .یسخت در اشتباه دارم،یبا فرار از من، دست از سرت برم یکنیاگه فکر م -

  ازت متنفرم. -

  ديچيو خودش رو بهم رسوند و دستش دور کمرم پ ديخند

  .یافکر کردم حامله -
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که اون شب نحس  یااضافه یهابود و افکار شومش، غلط دهييهم سا یرو هامدندون

  .دادیکرده بود رو نشون م

  تر کرد.دستش دور تنم رو تنگ ینگفتم و اون، حلقه یزيچ

  بهت دارم. یچه حس ینيبب یتونیکه نم یتو اونقدر احمق و کور -

  احساساتت. ستيبرام مهم ن -

پهلوم فشار داد که از درد چند لحظه نفسم  یهاش رو رونوک انگشت تيعصبان با

  حبس شد.

 زنمیهستم و دارم زور م یعصب ینکن سهره، به حد کاف یو خط خطاعصاب من -

  رو ننداز به جون خودت. یتا مراعاتت کنم، پس منه وحش

  بود که حامله بشم، مگه نه؟!تو از خدات  -

  نگاه کردم طنتشيو من پر از خشم به نگاه پرش ديخند

  بار با دقت کامل. نيم،ايکنیدوباره اقدام م ست،ين یمن مشکل یبرا -

  جمع شد امچهره

  .یشعوريب یليخ -

***  

 یدونیدکتر؟ م یبر یاصالً چرا نخواست ؟یدار ديروئيکه مشکل ت یچرا به ما نگفت -

  داره؟ یشدن چه عواقب انهيدر ماه، دو بار ماه
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پهلو به اون پهلو  نيبود از ا یساعت کيتنم کنار زدم و نشستم.  یرو از رو ملحفه

  .اومدیو خوابم نم شدمیم

  ها و کارهاش بود.و حرف انيک ريو ذهنم درگ فکر

  ...یمن حالم خوبه لوس -

 دتيروئيو چند ماه از مشکل ت یاز حال رفت ابونيسهرا، اگه وسط خ یستيخوب ن -

  .یستيقبل ن یتو سهرا یعني ینگفت یزيبه ما چ

  کردم. زونيرو تر کردم و پاهام رو از تخت آو لبم

  بود. دهيتشکچه پهن کرده و خواب ن،يزم یتخت من، رو کنار

  رابطه داشتم. انيمن با ک -

  گرد شد... هاشچشم

  نگاهش رو و اون نشست... یتو یشوکگ نميبب یکيتو تار تونستمیم

  ؟یچ -

چپم انداختم و شمرده، شمرده لب  یشونه یجمع کردم و رو یرو با کالفگ موهام

  زدم

  رابطه داشتم. ان،يمن، با، ک -

تو  شدیکه م یو اون با همون مقدار تعجب رفتیم ليهر لحظه داشت تحل صدام

  .ديخودش رو سمتم کش د،ياش دچهره
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  ان؟يبا ک ه؟يمنظورت سکس واقع -

  جمع شد و آب دهانم رو قورت دادم شيادآوريبا  امچهره

  آره، همون. -

  رو به چپ و راست تکون داد سرش

که خودت  یتنها کس یسهرا، مگه تو به مادرت قول نداده بود شمیمن متوجه نم -

  همسرت باشه؟ یکنیم مشيرو کامل تسل

ض نگاهش کردم که نوچ با بغ یکيهام رو جمع کردم و تو تارگرفت. لب بغضم

  گفت و دستش رو سمت آباژور دراز کرد. یاکالفه

  درکت کنم سهرا... تونمینم -

  ديبخش يیروشنا نمونيب یبه فضا یرو روشن کرد و نور کم آباژور

ً يدق -   .ديضربه د اون یکه مادرت از خانواده یشد وارد رابطه یبا آدم یرفت قا

سرش رو تکون داد و نفس  ديسکوتم رو د ینگاهش کردم و حق با اون بود.وقت تنها

  ديکش یقيعم

  خواد؟یم یحاال اون مرد ازت چ -

  بود. نيکه برام گنگ بود هم یزيباال انداختم و تنها چ شونه

  قابل درک بود. ريو رفتارش، غ انيک

  .خوادیم یچ دونمینم -
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  کشمیم یقيو نفس عم کنمیرو تر م لبم

  .هيبا امره برم ترک خوامیم -

  هاش نشستابرو نيب یبزرگ اخم

  .یکنیت فرار ماز پسرعمه یدار -

  روشنش گرفتم. یهادهانم فرو بردم و نگاه از چشم یرو تو هاملب

  کاره؟ نيتردرست نيبه نظر خودت ا -

 انيک یهالب یداغ تونستمیام سر خورد و هنوز مالک زده یهاناخن یرو نگاهم

  هام حس کنم.سرانگشت یرو، رو

که داشتم  یچند ساعت قبل و درست وقت یادآوريبا  رفتیقلبم داشت باال م ضربان

 رهيخ م،يانيسرانگشت سبابه و م دنيدستم رو گرفت و بعد از بوس شدم،یازش جدا م

  هام لب زدتو چشم

  »...نجاميمن به خاطر تو ا «

  غلط.... یدرسته چ یچ دونمینم -

  هاش دوخته شد.نگاهم دوباره تو چشم یکردم و بغضم گرفته بود وقت یکوتاه مکث

  .ترسمیم نيعوض شده و من از ا انيک کنمیکه حس م دونمیم ونيفقط ا -

  ابروهاش نشست نيب یاخم
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 یزيچ هيخب  ؟یازش بترس ديبه تو داره؟ چرا با یچه ربط انيعوض شدن ک -

  .ستيترسناک ن نکهيبوده، حاال تموم شده رفته، ا نتونيب

   دميرو گز لبم

  عاشقم شده. انيک کنمیحس م -

  ديهاش بود و بعد متعجب خندکه نشون داد گرد شدن چشم یالعملعکس نياول

 تيتو مهمه و فعال یچقدر برا نستاگرامتيا جيپ دونهیو نخندون سهرا، اون ممن -

 یعاشقت شده؟ کدوم آدم عاشق یگیضربه بزنه و م جيبه اون پ تونهینداشتنت چقدر م

  کنه؟یم یکار نيهمچ

  کرد دستم رو گرفت یکوتاه مکث

که درست و نادرست  یسهرا... اونقدر بزرگ شد یهست یتو دختر عاقل و موفق -

  .یبد صيرو تشخ

  ه؟يآدم نادرست انيبه نظرت ک -

  رو به چپ و راست تکون داد سرش

 انيک دونمیو م شناسمیکه در موردش نظر بدم. تو رو م شناسمینم رو انيمن ک -

  حالت کنه. خوش تونهینم

هام سرانگشت یکوتاه رو یبه اون بوسه گهينگفتم. دستم رو مشت کردم تا د یزيچ

  .دميتخت دراز کش یفکر نکنم و دوباره رو

ً يمنم دق -   .هيبرم ترک خوامیم نيهم یبرا قا
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رو از سرم  دشيو رفتار جد انيهام، باز هم نتونستم فکر کشب، با تموم تالش تموم

تخت خسته شدم، خودم رو به  یپهلو و اون پهلو شدن رو نياز ا یدور کنم و وقت

  گرفتم. یکشت مختهيتراس رسوندم و تا خود صبح، همونجا با افکار به هم ر

لباس  یمصنوع یم و با انرژصبحونه آماده کرد ،یو لوس مزيشدن ج دارياز ب قبل

  کردم. شيو آرا دميپوش

 یبراق کننده، رو هيهام رو عوض کردم و آخر سر، به زدن بار رنگ الک ناخن سه

تراس آماده کرده بودم  یکه تو یاصبحانه زياکتفا کردم و سر م رنگمیب یهاناخن

  نشستم.

رو باز کردم،  نستاگرامميا یرو روشن کردم و صفحه ميام گوشعادت چند روزه به

گلوم نشوند و باعث شد از برنامه خارج بشم و  یکه داشتم، بغض تو یزشير دنيد

  که ازش داشتم رو لمس کنم. یاشماره

دست بذارم  یدست رو تونستمیبگم، فقط حالم خوب نبود و نم یقراره چ دونستمینم

  ام به باد بره.تا زحمات چند ساله

  ها؟! -

به ساعت بسته شده دور مچم بندازم و  یش باعث شد نگاه کوتاهآلودخواب یصدا

  لبم رو تر کردم.

  ؟یخواب بود -

  مکث کوتاه جواب داد هياز  بعد
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  ! نه خواب نبودم.؟يیتو -

  نازک کردم و چنگال رو از کنار بشقابم برداشتم یچشم پشت

  .یاز صدات معلومه خواب بود -

  .ديو اون کوتاه خند دميموز رو به چنگال کش یهااز تکه یکيهمون حرص  با

  دار؟يب ايخوابم  یبپرس یوقت صبح زنگ زد نيا -

  .يینجايبه خاطر من ا یگفت -

  گرفتم یبشقاب، با چنگال به باز یموز رو تو یکهينگفت و من ت یزيچ

 یرو بهم برگردون جميپ نکهيا یبشه؟ که هر روز برا یکه چ یبه خاطر من اومد -

  دنبالت؟ وفتميب

  .یبکشم سمت خودم... تو خشونت و دوست دار شهینم گهيتورو جور د -

  کشوندم. سايو نگاهم رو سمت کل دميآروم موندن کش یبرا یقيعم نفس

  ان؟يک هيتو چ یدرد اصل -

 نيقيخودت  یرحمیاز من، به ب شتريو بدردم ی. اگه بفهميیاصل و فرع من تو -

  .یکنیم دايپ

بشقاب پرت کردم بدون  یهم چفت شدن و چنگال رو با خشونت، تو یرو هامدندون

  شده بخورم. کهيت کهيت یهاوهياز م یزيچ نکهيا

  حرف زدن متنفرم. يیحرف نزن، من از معما ینطوريبا من ا -
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قورت  فيرو حس کردم و آب دهانم رو با همون حال بالتکل ديکه کش یقيعم نفس

  دادم

جلب توجهت، دست  یو من برا یريگیم دهيو نادنکه تو م یکارت زاره تا وقت -

  که برات مهمه. يیزهايچ یرو ذارمیم

  ...یبيب ريصبحت بخ -

و سمت اون بچرخم و اما  رميبگ سايکل یباعث شد نگاه از گنبد رنگ مزيج یصدا

  .ديچيگوشم پ یرو بدم تو مزيبتونم جواب ج نکهيقبل از ا ان،يپر خشم ک یصدا

  ؟یسقف موند هي ريز یمرد بادبادکتو شب رو با اون  -

 ريبخرفت جواب صبح ادميکه اصال  یگرد شد و حواسم پرت شد، تا حد هامچشم

  رو بدم. مزيج

  ه؟يمنظورت ک ؟یمرد بادبادک -

  .یگرفتیم یباهاش کشت یداشت ويکه تو ال یهمون -

  بلند شدم یريحص یصندل یبا خودم باشه، از رو نکهيو بدون ا دميخند متعجب

 یتونیبهت گفتم نم ،یمن دخالت کن یتو کارها یتونیمن قبالً بهت گفتم که نم انيک -

  نگفتم؟ ،یباهاش بزرگ شدم دور کن هااليکه  یو فرهنگ یو از زندگمن

اما چهره و  گم،یم یمن چ شدیمتوجه نم نکهيبا اخم نگاهم کرد و با وجود ا مزيج

  بود. صيقابل تشخ ميحرکات عصب
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 گهيمرد د هيو با  یزن من ؟یکنیم یرو ادهيرو مخم پ یچقدر دار یفهمیسهره م -

اونجا رو به خاک و  یعل یبه وال ؟یمونیسقف م هي ريو باهاش ز یريگیم یکشت

  .کشمیخون م

تر آروم ق،ياز قبل موهام رو پشت گوشم زدم و اون بعد از چند نفس عم تریعصب

  از قبل گفت

و  رونيب یبر یلعنت یاآلن از اون خونه نياگه هم گردونمیرو بهت برم جتيپ -

  .یو نکنفکر موندن تو اون جهنم گهيد

  هل دادم زيم ريرو ز یريحص یصندل جانيباال انداختم و با ه ابرو

  ؟ی. اوکیلوس شيپ رمیباشه، م -

که متوجه  دميترسیم نيذوق برگشتن اکانتم رو داشته باشم، از ا نکهياز ا شتريب

  که گفته بودم بشه. یدروغ

  نگفت و من لبم رو تر کردم یزيچ

  !ان؟يک -

 ميسهره... عصب یذارینم یتو برام راه یمتنفرم، ول کنمیم دتيتهد نکهياز ا -

  .یذاریم رتميحساسم دست رو رگ غ یدونیم نکهيبا ا ،یکنیم

  که داشتم رو کنترل کنم... یجانيتا ه دميکش یقيعم نفس

  .شهیمنفجر م کيتکون کوچ هيگذاشتم که با  نيم یپا رو کردمیم حس

  ....انيک -
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  بگم. خواستمیکه م ینظم دادن به کلمات یکردم... کوتاه فقط برا مکث

به  یبود که حس نيمنظورت ا ،يینجايبه خاطر من ا یگفت یوقت یعنيتو به من...  -

  ؟یمن دار

  ديپرس یآروم یصدا با

  ؟یچه حس -

  لب زدم د،يدهانم رو قورت دادم و پر از ترد آب

  حس عشق، با دوست داشتن! -

به پشت  یابا پاش، ضربه مزيو ج دادیم دنشيهاش، نشون از خندنفس ارتعاش

  زانوهام زد

  گذاشتم و بهش فهموندم ساکت باشه... مينيب یام رو روزود انگشت اشاره یليخ

  ؟یخندیبهم م یدار -

  ندارم. ايبهت بگم دوست دارم  یپشت گوش ستيدار نخنده کميبه نظرت  -

  دست به کمر زدم تيحرص و عصبان با

  .امیمن جد ان،يرو ک یبس کن مسخره باز -

  ديکش یقيعم نفس

   ؟یبشنو یدوست دار یچ -
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خودش  نيو ا کردیم یو وارد اتاق شدم. داشت باهام باز دميبه موهام کش یدست

  کننده بود. یعصب

 یبدون مسخره باز خوادیو دلم م دميسؤال پرس هينکن. ازت  یباهام باز انيک -

  جواب بشنوم.

  .دميکه کالفه نشست لبم رو گز یلوس دنيگفت و من با د یظيغل هوم

خط و  انيک یبلند برا یاتاق خوابه و داشتم با ولوم صدا ی. رفته بود اون توادمي

  .دميکشینشون م

  ش تکون دادم و از اتاق خارج شدم.نگاه کالفه یبرا یدست

  حرفت رو بزن. انيک -

زدن متنفرم؛ حاال تو فکر کن از راه دور بخوام در مورد  من از، از راه دور حرف -

  ممکنه. رياحساساتم حرف بزنم، غ

  کردم ريتغ نشونيهم فشردم و از ب یرو رو هامدندون

  !ام؟يکجا ب -

  دادم هيآشپزخونه تک یرهيه جزو من کالفه ب ديخند سرخوش

  نگفته بودم؟ مونم،یم نگرپالسيهتل س یگفته بودم که تو -

  .اميم گهيساعت د هيتا  -

رو قطع کردم  یاز جانب اون باشم، گوش یمنتظر جواب نکهيرو گفتم و بدون ا مجمله

  پرتش کردم. رهيجز یو رو
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  .ستميقبل ن یمن اون سهره کردیثابت م نيو درمونده، و هم یبودم، عصب کالفه

  ها فاصله داشتم.قبل از سفر فرسنگ یبود، من با سهره ايبا لوس حق

و من هم  خوردیداشت صبحونه م مزيهم کنار ج ايکه وارد تراس شدم، لوس دوباره

  و نشستم. دميرو عقب کش یريحص یصندل

  کردم. دارتيکه ب خوامیمعذرت م -

و  دميرو شن ايکشوند و جواب لوس ینگاهم رو سمت گوش یگوش امکيپ یصدا

  .دمينشن

  نکن. تي. خودت رو اذشدمیم داريب ديبا -

  »چهارم.  یطبقه ،یمنتظرت هستم دختر فرنگ «

  سهره؟ -

  ديتکون دادم که پرس یچرخوندم و سرم رو سؤال مزيسمت ج نگاه

  ت بود؟پسر عمه -

 **  

بودم،  دهيپوش نيشد، شلوار ج دهيکش شهيش یخودم تو ريسمت انعکاس تصو نگاهم

 دهياز شکمم د یکيرو گره زده بودم و خط بار نشييکه پا ديسف یمردونه راهنيپ هيبا 

  . شدیم

 یها جزولباس نيکنم و ا وونهيد شتريرو ب انيلباس باز ک دنيبا پوش خواستینم دلم

  هام بود.لباس نيتر دهياز پوش
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  هتل شدم. وارد

بده، اما حضورش  حيکورسو رو ترجدل یباشه که شلوغ یآدم انيک اومدینظر نم به

 یليشده خ نيچبا کف سنگ یتجار ابونيخ نيا تيمحبوب کردیهتل ثابت م ميتو ا

  گرفته بشه. دهيناد شهيهست، م آزار دهنده یکه گاه اهوشيو ه یو شلوغ شترهيب

 ستادهيدرست کنار در اتاق ا ان،يچهارم رسوندم و ک یزود خودمرو به طبقه یليخ

  هاش نشست.لب یرو یشخنديمن، ن دنيبود که به محض د

  دار بسته شده دور مچش کرد به ساعت مارک ینگاه

  بودنت رو دوست دارم. ميتاهر اخالقت که گوه باشه، آن -

 بايکنه، از کنارش عبور کردم و وارد اتاق ز مييمنتظر باشم تا اون راهنما نکهيا بدون

  رتب هتل شدم.و م

  ندارم. یمسخره باز یبرا یزودتر برگردم، پس وقت ديمن با -

  فرو کرد. بشيج یهاش رو تورو بست و دست در

  اما من تا دلت بخواد وقت دارم. -

و همونطور که وارد  دميکش رونيتلفن همراهم رو ب نم،يشلوار ج یپشت بيج یتو از

  گفتم. شدم،یم نستاگراميا یبرنامه

  رو بده قبلش. جميپ پسوورد -

  قدم بلند خودش رو بهم رسوند. ميو با ن ديخند

  .گردونمیرو برم جتيهامون که تموم شد، پحرف م،يزنیحرف م -
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باعث شده بود  دادم،یکه داشتم قورتش م یتيبودم و اون حجم از عصبان یعصب

  .رهيبغضم بگ

به  یکردم و تو گند زدچند بار بهت اعتماد  یدونیمن بهت اعتماد ندارم. م انيک -

  ز؟يچهمه

  تموم شد. نمونيب یکه سمتم برداشت، فاصله یکرد و با قدم کوتاه اخم

  فقط دو بار... فقط دوبار بهت دروغ گفتم. -

اعتمادم رو به  یخوایبهت اعتماد نداشته باشم. اگه م گهيتا د هيدوبار کاف نيهم -

  .یريازم باج بگ دينبا ،یکن دميتهد دينبا یاريدست ب

  شد یزيچ پيرو از دستم گرفت و مشغول تا یخشونت گوش با

کالً  نباريبه جون مادرم ا یريگیم یو اون کشت نيبا ا یدار نميبب گهيبار د هياگه  -

  .بندمیو م جيپ

  لب زدم فکریام نگاه کردم و ببه صفحه جانيرو که به دستم داد با ه یگوش

  . یهست یروان ضيمر هيتو  -

  ديرو گرفت و تنم رو سمت خود کش بازوم

به  زنهیم گهيمرد د هيتو بغل  وتيال دنيکه با د یآدم روان هيسهره،  نميمن هم -

  .ینخواه که عوضم کن شم،یعوض نم نم،ي. من همکنمیم یسرم و هر کار

ها که سال یدختر آزادم با فرهنگ هيمن  ان؟يمن عوض بشم؟ من ک یخوایو م -

فکر  یچ ستيتو. برام مهم ن یافکار متعصبانه ستيکردم، برام مهم ن یباهاش زندگ
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و در  کننیفکر م یچ انمياطراف ستي. برام مهم نامیميصم یبا ژاو یوقت یکنیم

 شمیم ی. رباتشمیاگه عوض بشم از خودم دور م ان،يک نمي. منم اگنیم یموردم چ

  تو و امثال تو. یدهيشده با افکار پوس تيترب

  م رو جمع کردم.شد و من چهره شتريهاش دور بازوم بانگشت فشار

باشم.  گهيد یکي یمجبورم کن یتونی. نمانيک یکن ليبه من تعصب تحم یتونینم -

  . یکنیاز خودت متنفرتر م شتريو بمن یات فقط دارمتعصبانه یکارها نيبا ا

مراقب رفتار و  ديو زن من با یخونده شد، تو زن من غهيص نمونيشب ب اون -

  حرکاتش باشه. 

. یکن لينظرت رو بهم تحم یخوایم یو با خودخواه یزنیکال حرف خودت رو م -

  .خوامیم یکه من چ ستياصال برات مهم ن

 نياز ا شتريب گهيآزاردهنده هست. پس د یکاف یبه اندازه یخوایو نمکه من نيهم -

  گند نزن به اعصابم.

. کالفه بود ديموهاش کش نيفاصله گرفت و دستش رو ب نگاهش کردم که ازم متعجب

  هاش حس کرد.نفس تمياز ر یحت شدیرو م یو کالفگ

 شيکيهست،  یمتفاوت یهارو دوست داشته باشن و دوست داشتن یکيآدما ممکنه  -

 نکهيخودت؛ اما ا یمن، هم برا یس، هم برااحساس تو که آزار دهنده نياآلن مثال ا

  .اون حس دوطرفه باشه ديکه قطعاً با شهینم ليرو دوست داشته باشه دل یکي ،یکي

که هر  یاز نگاه دميترسیابروهاش نشسته بود ترسناک بود و من، م نيکه ب یاخم

  .لحظه امکان داشت قفل نگاهم بشه
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  پوئن مثبت بود. هي نيو هم کردینم نگاهم

  ...خوامتیمن م -

خواستن  ني. اانيک ميتونیو کنار هم نم ميتا آسمون با هم فرق دار نيو تو زممن  -

  ؟یشیس متوجه ممن آزاردهنده یتو برا

*  

  .شهینم دهيدستت رو کج کن مارک ساعت د کمي گمیم ؟يیسهره کجا -

  گفت رو انجام دادم و اون چند عکس پشت سر هم گرفت یکه ژاو یکار

که نظمشون به هم خورد،  یقدر جابجا کردموهات رو اون ،یژر لبت رو که خورد -

قبل  یقهيکار پنج دق ؟یقبول نکن ديکار جد یعکس انداختن ندار یاگه حوصله شهیم

  .ميدينرس جهيو هنوز به نت ميدیانجام م ميساعته دار کياز  شتريرو اآلن ب

انداختم و  یصندل یهنوز کارمون تموم نشده بود، خودم رو رو نکهيبه ا توجهیب

  پلک بستم.

  ران؟يبرگشته ا انيبه نظرت ک -

 کردم،یبغلم پرت کرد و من همونطور که سرش رو باز م یرو تو یآب معدن یبطر

  اضافه کردم.

  سر راهم سبز نشده! بهم زنگ هم نزده. گهيآخه د -

  نشست یصندل یمن، رو یباال انداخت و روبرو شونه

  رو بزرگ کرده. هوم؟! انيموضوع ک یاديذهنت ز اديبه نظر م -
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درکش کنم، نه بهش  تونمیهست. نه م ینيبشيدرک و پ رقابليآدم غ اني. کدونمینم -

  . رميبگ اشدهيحق بدم و نه ناد

نگاهم کرد و به محض دور کردن  دينوشیآب م یمعدنآب یکه از بطر همونطور

  هاش گفتاز لب یسر بطر

  !؟یريبگ شدهيناد یتونینمت رو متوجه نشدم. من قسمت آخر جمله -

  هم فشار دادم و موهام رو پشت گوش زدم یرو رو هاملب

  فکرش. ستين یو وقت رميبگ شدهيناد دهیهست خودش اجازه نم یوقت انيک -

  و سرش رو تکون داد ديخند کوتاه

  سهره! یگیم یچ شمیمن متوجه نم -

  تر جوابش رو دادم.ساعت شدم و کالفه یمشغول باز کردن بند چرم کالفه

  س.آزاردهنده ني. اکنهیهم، ذهنم رو مشغول خودش م ستين یوقت یحت یعني -

  س؟برات آزاردهنده انيک یچ -

  برداشتم هيچهارپا یرو از رو یژاو یعکاس نيبلند شدم و دورب یصندل یرو از

فکر  یاگهيد زيچ چيهاش به هخودخواهه، جز خودش و افکارش و خواسته انيک -

  .کنهینم

  ؟یهاش عمل کنطبق خواسته کنهیتو رو مجبور م -

  زدم یاگرفتم و لبخند مسخره نياز دورب نگاه



668 
 

  کار رو بکنه؟ نيا دينه، چرا با -

  جواب داد اليخیشونه باال انداخت و ب ستاد،يگذاشت و ا زيم یرو رو یهم بطر اون

که به ما  شهیآدم آزاردهنده م یبرا یوقت گرانيبد د یو رفتارها یچون خودخواه -

  به تو داره سهره؟ یچه ربط انيداشته باشه. ک یربط

  دميبه سؤالش، خودم رو سمتش کش تياهمیب

  ه؟يآدم بد انيبه نظرت ک -

و  انيتو فکر ک نقدريشده ا یچ یبهم بگ شهی. حاال مشناسمشیمن که نم دونم،ینم -

  نبودنش برات مهمه؟ ايآدم خوب بودن 

  نشست. یصندل یدوباره رو یکه به سوالش ندادم، با کالفگ یجواب

  ه؟يآدم بد یکرده که حس کن یکار -

  .هيآدم فرصت طلب و خودخواه هيبهم ثابت شده که  -

ها فرصت طلب هستن، خودخواه هستن، از آدم یلي. خستيآدم بد بودن ن ینشونه نايا -

 انشونيهستند که دونسته به اطراف يیبد کسا یها. آدمستينبه بد بودنشون  لياما دل

  .زننیم بيآس

  هم روبروش نشستم  من

  .نميمادرم رو بب یبرم و خانواده خوامی. میبرم استانبول ژاو خوامیم -

  .کردیاستقبال م مميتکون داد، انگار داشت از تصم سر
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  انجامش بده.  گهیکه قلبت م یهر کار -

  رو دوباره برداشتم. ینگفتم و بطر یزيچ

  کرد؟یم کاريبه نظرت مامانم اگه بود چ -

  .ندازهیحدس بزنم که شونه باال م تونستمیاما م کردم،ینم نگاهش

  نبود، به نظرم تو هم نباش. نهيکه سودا اهل ک دونمیمن م -

 یدرمورد مادرم هست که من خبر ندارم، به نظرت چ يیزهايچ هيگفت  ديسع -

  باشه؟! تونهیم

که باورهات رو  یو هر کس زياز هر چ ؛ینکن که بفهم یبه نظر من اصالً سع -

  کن. یدور کنهیعوض م

  .ديمکث کوتاه پرس هياش نگفتم و اون بعد از در جواب جمله یزيچ

  استانبول؟ یبر یخوایکه دنبالته م یپسر نيبا هم -

  ابروهام نشست. نيب یاخم کرش،يدر و پ یب یامره و اصرارها یادآوري با

  به امره ندارم. یحس خوب -

  ها منتظرن.ها کارتون تموم نشد؟ بچهبچه یه -

  تکون دادم. یکشوند و سر هيکارول نگاهم رو سمت در آتل یصدا

  .ميايم ميدار -

  رو برداشت. شيعکاس نيدورب هيپاسه یبلند شد و از رو یژاو
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  .ميکنیبعد دوباره امتحان م کميها خوب نشدن، از عکس چکدوميبه نظرم ه -

  ساعت رو از دور مچم باز کردم. یتکون دادم و بند چرم یسر

  .ميخوش بگذرون ميبر -

که از  یآهنگ فرانسو یصدا مزيسالن، ج یتو یمحض پا گذاشتن من و ژاو به

جو رو سر آب یرو باال برد و کارول همونطور که داشت بطر شدیپخش م ستميس

  داد. تميبه تنش ر ديکشیم

  !ميانگار باز قراره تا صبح بزن و بکوب داشته باش -

  زدم. یو بهش چشمک دميخند

  نبود که از فرصت استفاده کنه. یانيک ینداشت وقت یمست شدن اشکال کمي -

****  

 یچ نميبب خواستیشده بودم و دلم م شياجتماع یبار بود کنجکاو صفحه نياول یبرا

  به اشتراک گذاشته.

از  یکيو  کردیاز دو هزار فالوور داشت و تنها هفتاد و پنج نفر رو فالو م شتريب

  اون هفتاد و پنج نفر من بودم.

بهش درخواست داده بودم و اما هنوز قبول نکرده  کياکانت ف هيبود با  یساعت چند

  بود.

  !یرسیکالفه به نظر م -

  برگشتم و اخمم کورتر شد سمتش
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  و سرت تو کار خودت باشه؟ یمن بش اليخیب قهيچند دق شهیامره م -

مکث کوتاه لب  هيکرد و سرش رو تکون داد. لبم رو تر کردم و بعد از  یاخنده تک

  زدم.

رو اکسپت  کيبدم؟ اکانت ف کوئستير یکيبه  نستاگرامتيبا اکانت ا تونمیم -

  .کنهینم

  .ديکش رونيکتش ب بيج یرو از تو شيانداخت و گوش ابروباال

  .رميگیها رو ممن چمدون یکنیباشه، تا تو کارت رو م -

 یهایاز صندل یکي یرو از دستش رفتم. رو یبراش تکون دادم و گوش یسر

  فرودگاه نشستم و امره ازم دور شد.

شدم و با سرچ اسم  نستاگراميا یزود وارد برنامه یلينداشت و من خ یرمز شيگوش

  اش رو باال آوردم.شمس، صفحه انيک

 یاز رو یعصب ديطول کش یرنگ رو لمس کردم و منتظر موندم؛ اما وقت یآب کونيآ

  رو فشردم. یپاور گوش یبلند شدم و دکمه یصندل

  .شعوريب یآلفا -

بود و چند لحظه طول  فيضع یگوش ینگاه نکردن به صفحه گهيد یبرا مقاوتم

که  کرديم کميرو باز کرد و قبول نکردنش داشت تحر یکه دوباره قفل گوش دينکش

  درخواست بدم. یبا اکانت اصل

  .ميبر ايب -
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 یاروزهيشونه انداخته بود و چمدون ف یخودش رو رو یکردم، ساک ورزش نگاهش

  دستش بود. یرنگ من تو

  استقبالمون؟ ادينم یکس -

  لب زد. ذاشت،یکمرم م یو همونطور که دستش رو رو ديخند

  .هيترک یخبر ندارن اومد -

  رو به دستش دادم. یفاصله گرفتم و گوش ازش

  دادم، لطفاً هر وقت اکسپت کرد بهم بگو. کويام ربه پسرعمه -

در رابطه با  یسؤال د،ينگاهش د یرو تو یکنجکاو شدیم نکهيتکون داد و با ا یسر

  .ميزد رونيو همراه هم از فرودگاه ب ديموضوع نپرس نيا

خانواده  یايپر شوق که رو یبچه هيکه به استانبول اومده بودم بچه بودم.  یبار نياول

  خانواده داشت. هيکه باالخره  نياز ا زدیهاش برق مداشتن داشت و چشم

  .ديدیپربغض و تلخ مادرش رو نم یهارنگارنگ که لبخند یاهايبا رو بچه هي

  .مياستانبول نموند یاز دو ساعت تو شتريروز ب اون

  .زدیقلبش کند و تند م تميمامان نفس کم آورده بود و ر چون

و انگار  اومدیگلوش به زور باال م یتو یبسته نهيپ یهااز پِس بغض هاشنفس

  هواش سم پخش کرده بود. یتو ،یستيشهر بزرگ و تور نياستانبول، ا

و  مياز استانبول شد یخروج یمايهواپ نيبرگشت به رم، سوار اول طينبود بل بخاطر

  .مينبود مقصد اون روزمون کجا بود و ما چطور خودمون رو به رم رسوند ادمي
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رو  شيکه معن یازادهحروم یمامان و حال بدش در خاطرم بود و اون واژه فقط

  که نثارم شده. هينيسنگ یبفهمم واژه تونستمیاما م دونستم،ینم

  بچه بودم... من

ازم  زايچ یليخ ،ینامشروع نيبچه که تنها گناهم نامشروع بودن بود و به حکم هم هي

  سلب شد.

  سهره؟! -

  ....دميچرخ سمتش

  که از درکشون عاجز بودم. یاپر بود از احساسات مسخره سرم

  حالت خوبه؟! -

  نبودم مهم نبود. ايبودم  خوب

 نويو من ا ديکشیوجودم قد م یتو نهيخاطرات ک یادآوريبود که با  نيا مهم

  .خواستمینم

  تون...بود خونه ريیسار یتو محله هيکه اومدم ترک یبار نياول -

  ديچرخ نيماش یو نگاه من رو ستاديا یرنگ یشورولت مشک کنار

  .کنمیم یزندگ لريمن تو ات یول م،ييآره، همونجا -

  چرخوندم و لب زدم شيرنگ یهارو سمت چشم نگاهم

  خودته؟ نيماش -
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  کمرش رو خم کرد. یرو برام باز کرد و کم نيو خم شد، در ماش ديخند

  ت.با اجازه -

 یگرفتم و اون بعد از جا دادن ساک و چمدان من تو یجا نيشاگرد ماش یصندل یرو

  پشت رل نشست. ن،يماش

  استانبول؟ یتو قبال اومده بود -

  در موردش حرف بزنم. خوادیدلم نم -

  ديپرس نباريکرد و ا حرکت

  !؟یمن استراحت کن یخونه ميقبلش بر ايعمارت؟  ميبر یخوایم -

  لب نجوا کردم ريرو به چپ و راست تکون دادم و ز سرم

  طولش بدم. خوامیها بگذره، نملحظه نيهر چه زودتر ا خوامیم -

 ادمي یقبل یاز نما یزي. چدينگاه من دور و اطرافش چرخ م،يديبه عمارت رس یوقت

  داشتم... اديرنگش رو به  ینبود و تنها در طوس

  که مادرم حق نداشت ازش عبور کنه و داخل بشه. یرنگ یطوس در

  که دور مچ دستم بود بستم. يیمشت شد و من کالفه موهام با کش مو ارادهیب دستم

  ؟یهست یمنتظر چ گه،يد ايب -

هاش به طور رنگ که کناره یرو تر کردم و همراهش، سمت همون در طوس لبم

  کار شده بود قدم برداشتم. شهيعمود ش
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  .یاسترس دار -

کنم و جوابش رو آروم و  رشيتعب ینبود، اما من دلم خواست سؤال یسوال اشجمله

  کوتاه دادم

  نه. -

 ی. من آدم قوکردمیو اما داشتم انکارش م ديلرزیو دلم داشت از استرس م دست

  .آوردمیو محکم رو درم یقو یدخترها ینبودم و اما داشتم ادا

کردن و محکم موندن  یکار ممکن، نقش باز نيتراعتراف کنم سخت تونستمیم

  .هيهست که درون آدم پر از نابود یزمان

هام برداشتم و اون در رو باز کرد و با دست به داخل چشم یرو از رو ميآفتاب نکيع

  کردم.  زياز داخل به گوشم خورد و من گوش ت يیاشاره کرد، صداها

و من تنها  کردیصحبت م یظيغل یترک یداشت تند تند، با لهجه یازنونه یصدا

  بود.» خوب شد«هاش متوجه شدم، که از حرف یاکلمه

خونه شدم و منتظر موندم امره هم داخل بشه و به محض ورودش، چمدون من  وارد

  زد. فميبه نگاه بالتکل یگذاشت و لبخند یخودش رو، کنار در ورود یو ساک ورزش

  .ميبر -

  کمرم نشست. یرو دستش

  هم استرس نداشته باش. نقدريا -
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که  یهاکمرم بردارم، همراهش شدم و از پله یبخوام دستش رو از رو نکهيا بدون

  رفتم. نييباال راه داشت، پا یاش به طبقهادامه

  . یحاج مرتض یتر از خونهبود، بزرگ یبزرگ عمارت

 دهيکش راههيتا دوباره ذهنم سمت ب رونيب اميب رانيبه سرم دادم تا از فکر ا یتکون

  نشده و موفق هم بودم.

بودن و  شهيتماماً ش یو غرب یشمال یوارهايسالن بزرگ بود که د هي نييپا یطبقه

  .ديبود د اطيکه وسط ح یو استخر بزرگ اطياز ح يیبايز ینما شدیم

گرفت و  اطيح یبايز یو نما یسرتاسر یهانگاهم رو از پنجره یازنونه یصدا

  .ديرسیو پنج ساله م یکه به نظر س یسمت خودش کشوند. زن

  سودا کجاست امره؟ -

 نکهيبود و من آب دهانم رو قورت دادم. قبل از ا دهيلرزون پرس يیاز بهت و صدا پر

بار چندم تو چند لحظه  یامره جوابش رو بده، ازش فاصله گرفتم و آب دهانم رو برا

  قورت دادم.

  داشتم... بغض

  .ديرسیگلوم به نظر م یتر از پهناکه حجمش بزرگ یبغض

ام شونه یبه سؤال زن بده، دست سمت من دراز کرد و رو یجواب نکهيبدون ا امره

  گذاشت.

  هستن، دختر عمه سودا. سهره شونيا -
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 هيکه نگاهش شب ی. مردستاديش اکنار یشد و مرد کوتاه قد دهيزن سمت من کش نگاه

  من بود. یهارنگ چشم

  سودا کجاست دخترم؟ -

 یمونيپش ینغمه هاونيليسؤالش ترس داشت، لرز داشت و م دنيموقع پرس صداش

  ...دادیسر م

  گفتم. ديپر اشک زن دوختم و بدون ترد یهانگاه به چشم یداشتم وقت یبد یليخ حس

  بر اثر سرطان مرد. شيچند ماه پ -

که از  دينکش یخورد و زن، طول یبه عقب سکندر یو قدم ديکه نگاه مرد لرز دميد

  .ديآغوش خودش کش یبشه، اون رو تو نيپخش زم نکهيحال رفت و امره قبل از ا

  شده بود... ديهم کل یرو هامدندون

  ...زدمینم پلک

 هي نيع ک،يتکون کوچ هيو انگار قرار بود فقط با  کردمینم یحرکت چيه اصال

  .زميفرو بر یشتريزلزله چند ر هي یطبقه تو ستيساختمون ب

بخورم و مردک  یباعث شد تکون سخت کيبازوم رو گرفت و همون لمس کوچ یکس

  حدقه بلرزه. یهام توچشم

  .دميبود چرخ ستادهيکه کنارم ا یمرد سمت

  نترس دخترم... -

  بودم؟ دهيترس
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نمونده  یزيترسناک بود و من هم چ مميکه توش بودم، حال وخ یاز اوضاع شتريب

  بود که مانند زن از حال برم.

  پاهاش گذاشت. ريها رو زاز کوسن یکيکاناپه خوابوند و  یزن رو رو امره

  .ارنيبابا بگو آب قند ب -

 يیهاازم دور شد و من با قدم هيبا مادرم چ شيبودم نسبت خون دهيکه تازه فهم یمرد

  قدم برداشتم.که سست بودن، سمت امره و زن 

  مادر توعه؟ -

رو به چپ و راست تکون داد و مچ دست زن رو با دو انگشت شستش مشغول  سرش

  ماساژ دادن شد.

  نه، خواهر مادرته، اون مرد هم برادرشه. -

  کرد. یاشدنش ناله اريزن به هوش اومد و به محض هوش باالخره

  بودم اسمش بوراک هست، کنارش نشست. دهيکه تازه فهم یمرد

  !ن؟يحالت خوبه سل -

  گفت: هيبا گر نشست،یکاناپه م یهمونطور که رو نيسل

  س.بگو خوابه داداش... بگو سودا هنوز زنده -

  دستم رو گرفت و کنار گوشم پچ زد امره

  .رسهیهوا بخور، حالت خوب به نظر نم رونيب ميبر ايب کمي -
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از  یاشهيش یو همراهش، از همون درها ستادميداشته باشم ا یمخالفت نکهيا بدون

  ساختمون خارج شدم.

شده بود نشستم و اون هم  دهيرنگ که کنار استخر چ ديسف یاستخر یهایصندل یرو

  روبروم نشست.

  پدربزرگت کجاست؟ -

  .دميو بعد نگاهم رو باال کش دميرو پرس سؤالم

  نداشتم. یخوب حال

 فيهام بود و بالتکلدست یتو یاانید شيداشتم که جواب آزما یوقت هيشب یحس

  بودم. ستادهيا یحاج مرتض یسالن خونه یتو

  اندازه شکسته و همون اندازه شوکه. همون

  .ستيگفتم که حالش خوب ن مارستانه،يب -

که دور گردنم بسته بودم رو باز  یقرمز رنگ کيدراز کردم و دستمال کوچ دست

  کردم.

  !؟یتنهام بذار شهیم -

  لب نجوا کرد، ازم دور شد. ريکه ز یآروم یرو تکون داد و با البته سرش

  .گشتیم یزيحدقه آروم و قرار نداشت و انگار داشت دنبال چ یهام توچشم مردمک

با  ما،يکردن حالت هواپ رفعاليو بعد از غ دميکش رونيب بميهمراهم رو از ج یگوش

  تماس گرفتم. وانيک
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  .دونستمیرو نم تماسم علت

و انگار بغضم هر لحظه  دونستمیحرف بزنم هم نم یزده بودم تا در مورد چ زنگ

  .ديکشیداشت قد م شتريب

  متنفر بودم. یسرگردون نياز ا من

  که بعد از مامان داشتم متنفر بودم. یحس نيا از

 یاش صفحهو بار بودم که تنها دغدغه بندیدختر ب هيکه مامان بود، من  یوقت تا

  .کنمیم کاريدارم چ دونستمیخودم هم نم یبود و حاال، حت نستاگرامشيا

  هام هم سخت شده بود.مثل قبل ادامه دادن و خوش گذروندن با دوست گهيد یحت

  .زدیجواب داد، داشت نفس نفس م یتا جواب بده و وقت ديکش طول

  ...زميسالم عز -

  دميجواب سالمش رو بدم، پرس نکهيرو تر کردم و بدون ا لبم

  !وان؟يک یچطور -

سهره و من، تا  یهم از من بپرسه چطور یکي خواستمیم ديخوب نبود و شا حالم

  جون دارم از حال بدم بگم.

  رو به راهه؟ یهمه چ ؟ی... تو خوبکردمیداشتم ورزش م -

ً يبه راه، دق رو   کدوم راه بود؟ قا

  !؟یخوشبخت شد؟یکه به کجا ختم م یراه
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  بود. راههيب هيکه من پا توش گذاشته بودم اول و آخر نداشت.  یراه

   ؟یداشت یتا حاال حس سرگردون -

  کردم... مکث

ادامه دادن  یبرا يینگفت؛ انگار منتظر بود من ادامه بدم و من نا یزيهم چ اون

  نداشتم.

 راههيو هر بار به ب گردمیم یرو دارم که دارم در به در دنبال خوشبخت یحس کس -

  مگه نه؟ ه،يحس سرگردون ني. اخورمیم

  سهره؟! يیکجا -

  دميکش یقيبستم و نفس عم پلک

  مادرم. یپدر یاستانبول، تو خونه -

  ديپرس یوقت ديرسیو متعجب به نظر م شوکه

  به خاطر تو اومده بود! ش؟يدينبود؟ تو ند ايتاليمگه ا انيک -

  که گفته بود: یهمون روز اديمالقاتمون افتادم.  نيآخر ادي 

  »آزاردهنده هست. یکاف یبه اندازه یخوایو نمکه من نيهم«

  نبود. ريو امکانپذ اميب رونيب انيرو به چپ و راست تکون  دادم تا از فکر ک سرم

  اومده بود. شتريب يی... بخاطر زورگودمشيد -

  ...انيره، کسه -



682 
 

کنه و من خسته بودم از  هيش رو توجقراره خواهرزاده دونستمی. مدميحرفش پر نيب

  .شدیو کارهاش ختم م انيکه به ک يیفکرها

  .ميحرف نزن انيدر مورد ک -

افسانه و اقدس  سو،ياون، گندم، گ شيباشم. پ ششيگفت و من دلم خواست پ یاباشه

  خانم....

  براشون تنگ شده بود. دلم

  ؟یاز دست داد یتو مادرت رو ک -

  هم فشار بدم. یهام رو روباعث شد لب ديکه کش یقيعم نفس

  دوازده سالم بود. -

 ستيقرار ن گهيد نکهيحس ا ؟یکنیبودن نم یحس تو خال شه؟یدلت براش تنگ نم -

  ؟یو خوشبخت بش یآرامش داشته باش

اما دلم به بودن شماها کنارم خوشه و من با شما  شه؛یچرا خب، دلم براش تنگ م -

رو دارم که دوسم دارن و  يیاما کسا ست،يدارم. درسته مادرم ن یبودن حس خوبخت

 یاما مرگ و زندگ شه؛ینم یمهر مادر یمحبت چيمن براشون مهمم. درسته که ه

ارزش  با زيچ هي ره،يگیازت م یزيه چيخدا  یها دست خداست... مطمئن باش وقتآدم

  ...دهیبهت م گهيد

 یهاکه قصد سوراخ کردن گلوم رو داشت، لب یپس زدن بغض یکرد و من برا مکث

  هم فشردم. یلرزونم رو رو
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احمد، طاهر، حاج سو،يمن، گندم، گ ،یمست... ما رو دارسهره یستيتو هم تنها ن -

  ... انيک یگالره، دآلرا... حت ن،يبابات، آقاجون، سردار، آرمان، آرم

  کرد و ادامه داد یاخنده تک

اما باور  م،يکرده باش تتيناخواسته اذ ديشا ايمون کم باشه، تخته هيبه نظرت  ديشا -

  .یو برامون مهم ميکن دوست دار

  احمد و آقاجونت که رسماً عاشق من هستن.حاج -

  هام کش اومد...لب ارادهیو من هم ب ديبلندتر خند نباريا

  تکون دادم و اضافه کردمرو به چپ و راست  سرم

  .کنهیاز بس عاشقم هستن مهر و محبت ازشون چکه م -

 رقابليداداش احمد و آقاجون غ یمتفاوت بزرگ شد یجا هيکه تو  يیتو یبرا ديشا -

  بهشون. ميعادت کرد گهيما د یدرک و مضخرف به نظر برسن، ول

  .کنهیم تمياذ یمرتض -

. اون عادت کرده به ستيکردن تو ن تيقسم بخورم که قصدش اذ تونمیم -

بهتر از قبل شده. از  یليش... راستش اآلن خو کنترل کردن خانواده یمردساالر

فرق کرده... قبالً، حدود چهار پنج سال  یليخ ميستاديکه من و گندم تو روش ا یوقت

  تحمل تر بود. رقابليغ یليخ شيپ

  دياش خندبه جمله خودش

  .الستيواو زنمیها رو محرف نيموردش ااگه بفهمه دارم در  -
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  دهانم رو قورت دادم آب

  !ه؟يچ یبا مرتض انيمشکل ک -

 انيو خودم بحث ک ميحرف نزن انيبه اون گفته بودم در مورد ک یخودم نبود وقت با

  رو باز کرده بودم.

ها و کارهاش رو حل و حرف انيخودشون ک یهمچنان داشتند تو ميلعنت افکار

  .خواستمینبود که من م یزيچ نيو ا کردنیم

  .انيمربوط به شهرزاده، مادر ک -

  سپردم قشينفس عم یکرد و من منتظر گوش به صدا مکث

  بود. انيآقاجون مخالف ازدواج شهرزاد با پدر ک -

  کشوندم یصندل یباال انداختم و متعجب خودم رو لبه ابرو

  خب؟ -

 یآقاجون رو برا تيخودش رضا یبه خودکش ديخب نداره، شهرزاد با تهد -

به دل گرفت... در  نهياز تورج ک شتريکارش ب نيازدواجش گرفت و آقاجون هم با ا

  دختر سرکشش شهرزاد بود. ستاديا یحاج مرتض یکه تو رو یکس نياصل اول

  سهره؟! -

و سمتش  رميآب بگ یتو ديخورش امره باعث شد نگاه از استخر و انعکاس نور یصدا

  بچرخم.

  چند لحظه؟! یايب شهیم -
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  براش تکون دادم. یبلند شدم و سر یصندل یرو از

 تيمادر یخانواده شيپ کنمیفکر م یوقت دهیبهم دست م یمضخرف یليحس خ -

  .یخوشبخت بش نجايا خوادیمنم خودخواهم که دلم م دي... شایخوشحال و خوشبخت

  آشنا نشدم. یدرست و حساب یهنوز با کس وان،يک نجايا دميمن تازه رس -

  دارم. یحس مضخرف نيمن باز هم همچ یول -

 یژاو یجمله کرد،یثابت م نيهمونقدر که عاقل بود، بچه هم بود و ا وانيو ک دميخند

  داره. قتيحق شن،یبزرگ نم وقتچيمردها ه نکهيدر مورد ا

 دميخواسته سخت جنگ نينه، اما با ا اي رانيبرگشته ا انيازش بپرسم ک خواستیم دلم

  تماس رو قطع کنم. گهيد یحرف اضافه چيو باالخره موفق شدم بدون زدن ه

 نيکه بوراک و سل يیهامبل یروبرو یامره دوباره وارد ساختمون شدم و رو همراه

  نشسته بودند، نشستم.

  !؟یاز سودا حرف بزن شهیم -

  لب زدم. نمونيب یمتشنج نکردن فضا یش مخالف بودم، اما براکه با خواسته نيا با

برگردوندنش  یرو برا ینگفته بود. هر روش یزيداشت، به من هم چ هيسرطان ر -

  کرده بود. شرفتيپ یلعنت یشده بود، اون غده ريامتحان کردم، اما د

  ديبراق پرس یهاو بوراک با چشم ختياشک ر نيسل

  !ن؟يچرا به ما خبر نداد -

  نداشت. یامادرم خانواده نکهيا یبرا -
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که  نيبود. اونقدر سنگ نيفرما شد، سنگحکم نمونيمن ب یکه بعد از جمله یسکوت

  گلوم. یشکوندن بغض تو یبرا شهیداره موفق م کردمیحس م

انداخته بودن خفه  رونيکه مادرم رو ازش ب یاخونه ی. داشتم تودميامره چرخ سمت

  اونجا بمونم. خواستیو دلم نم شدمیم

  هر چه زودتر برگردم رم. دي؟ من باپدربزرگت شيپ ميبر شهیم -

 یگلو یشد و تو دهينگاه من هم همراهش، به باال کش ستاد،ينزد و امره ا یحرف یکس

  غده بود. هيمن هم انگار 

  مامان بود. یهير یکه تو یاغده هيشب یسرطان ميبدخ یغده هي

  کار ممکن بود. نيترو مانع رشد کردنش شدن، سخت کردیهر لحظه رشد م داشت

  .ميمثل آدم حرف بزن گهيبا همد ميستيانگار اشتباه کردم، ما بلد ن -

  دميغر یپرت کردم و عصب نيزم یرو همونجا رو گاريس لتريف

مراقب،  د،يکنم که با تيحال وونيح نيع یکنیو مجبورم م یفهمیکه نم يیتو نيا -

  .یرفتارت، باش

  قطع کنم. خوامیم ؟یندار یاگهيحرف د -

بلندم رو قورت  اديو فر دميکف دستم رو محکم، چند بار به چارچوب کوب یعصب

  دادم.

  صبر کن... -

  رو باز کردم. راهنميپ يیابتدا یشده بودم و من دکمه نيسنگ امنهيس یقفسه
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  رم؟ یگردیبرم یک -

  نداره. یچون به تو ربط ان،يک دمیسؤالت رو نم نيجواب ا -

  دمياز قبل غر تریعصب

  قطع کن سهره...  -

  .ليبا کمال م -

 یکه تو یاديو فر دميکوب نيزم یرو رو یرو که قطع کرد، با خشونت گوش تماس

  ام حبس کرده بودم رو آزاد کردم.هنجره

  لعنت بهت... -

رو به اتاقم بکشونه و اون به محض  وانيک قهياونقدر بلند بود که عرض چند دق صدام

کرده بودم، در  نيزم یرو رو زيم یرو ليوسا م،يکه بعداز شکستن گوش یمن دنيد

  .دياتاق رو بست و با اخم توپ

  ؟یکنیم یچه غلط یدار ان؟يباز چته ک -

  دميکوب زيرو محکم به م هامدست

  .وانيک رونيبرو ب -

  ديکنترل شده غر يیو تن صدا تيعصبان با

 یکه چ یاريدرم یباز یهتل وحش یتو یاصأل؟ دار يیکجا تهيزهرمار... حال -

  مردک؟ هيبشه؟ اصأل دردت چ
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  پر اخمش دوختم. یرو بلند کردم و نگاه پر خشمم رو به چهره سرم

  .ايطرفم ن له،يمخم تعط وانيک -

 ري... خکهيجمع کن خودت رو مرت کمي ه؟يبچه باز ی... فکر کردلهيکه تعط لهيتعط -

  سالته. یس کيسرت نزد

  دميکوب زيم یاره روهام رو دوبدست کف

  .وانيک رونيگفتمت گمشو ب -

و  یراه بنداز یباز یوحش نجايهر روز ا شهینم م،يحلش کن هيبگو مرضت چ -

  و... یتخته کن ديهتل و با نيبره در ا شيپ نطوري. ایسگ بش

ً يحرفش تقر نيب   دميکش اديفر با

  ابلهه... یمرضم اون دختره -

  ...ديرو پشت گردنش کش دستش

  کرده بود. تيمن، به اون هم سرا تيبودم و انگار عصبان یعصب من

  بس کن... انيک -

  .اميچقدر دارم باهاش راه م نهيبیاحمقت نم یاون برادرزاده یبس کنم وقت شهینم -

آرش برگشته؟ به محض برگشتنش هم اومده عمارت  یس؟ خبر داردردت سهره -

  رو گرفته... شيو از آقاجون سراغ سوگل

  ابروهام بود کورتر شد نيکه ب یاخم
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  ؟یچ -

  سرش رو تکون داد یو عصب تند

داده، آرش  یبرگشته و به محض پا گذاشتنش تو تهران گندم و از خونه فرار روزيد -

از قبل  ترفيکث یليباور کن خ ان،يکه گندم رو له کرده ک هيهمون آرش کله خراب

  پشت پسرشه. نباريهم ا نيبرگشته و شه

اون دختر و به ته خط  یبرگشته وقت يیداده؟ با چه رو یگندم و فرار یچ یعني -

  .وانيخودش رو ک کنهیرسونده؟ گندم تازه داره جمع م

  زد یپوزخند

  .یبا آرش ندار یتو هم فرق -

خبر نداشت و من هم  زهايچ یلياز خ وانيو سرم رو تکون دادم، ک دميخند یعصب

 یهاتکه نيهم یم با گندم حرف بزنم، برادرخشان یدر مورد رابطه خواستیدلم نم

  رو برداشتم. ميگوش

زنده  خوادیبهش بگو اگه م یديکنم، تو هم اگه آرش و د دايگندم رو پ رمیمن م -

 یاش؛ کارنشه، من نه حاج بابات برام مهمه، نه ورثه یچشم من آفتاب یبمونه جلو

  پسرش. دنيبخش یبرا وفتهيگندم ب یخواهرت به پا کنمیم

  ديغر یعصب وانيدر قدم برداشتم و ک سمت

  خواهِر مادر تو هم هست... نيشه -

  سمتش برگردم جواب دادم نکهيا بدون
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  .شناسمیو فالن نم يی! من خاله و داستيکدوم برام مهم ن چيکه ه یدونیم -

قدم  یمراد زيزدم و سمت م رونياز جانبش باشم از اتاق ب یمنتظر جواب نکهيا بدون

  برداشتم.

  و من لب زدم ستاديا دنميمحض د به

  .وانيبود زنگم نزن، برو سراغ ک یشکسته، کار ميگوش -

 یکه تکون دادم از هتل خارج شدم. قبل از هر کار یگفت و من بعد از سر یچشم

  .گرفتمیو با گندم تماس م کردمیم هيته یگوش هي ديبا

شوک بزرگ و  هي ش،يآرش تو زندگ یحدس بزنم حضور دوباره تونستمیم

  شکست گندم، آرش بود. نيتروحشتناک هست و بزرگ

از جانبش  يیبار تماس گرفتم و باالخره تماس وصل شد و اما صدا نيچندم یبرا

  .ومدين

  کشوندم و لب زدم ابونيخ یهيرو به حاش نيماش

  گندم؟! -

  .دينگرانم نباش ان،يحالم خوبه ک -

  دميپرس بالفاصله

  ؟يیکجا -

  .ريامان منم شياومدم پ -
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  ابروهام نشست. نيب یرو به حرکت درآوردم و اخم نيماش دوباره

  اونجا. اميدارم م -

  گفتم که خوبم. ،یايب خوادینم انيک -

  جواب دادم گرفتم،یسبقت م يیجلو نيکه از ماش همونطور

  ...یاز صدات معلومه چقدر خوب -

رو باال بردم. مغزم داشت از هجوم  نيو تماس رو قطع کردم و سرعت ماش گفتم

 یهایتورج و پرخاشگر ی. وخامت حال روحشدیم یو ته متالش سریافکار ب

  طرف. کي هاشیو لجباز هایطرف و سهره و خودشر کيشهرزاد 

 کيهاش بودن فيکث وانيحاال گندم و حال خرابش و برگشت آرش و به قول ک و

  طرف.

مامان  یبه خونه پدرم،یو جنگ با افکار ب یخودخور قهيبعد از چهل دق باالخره

  اش پارک کردم.رو مقابل در خونه نيو ماش دميرس ريمن

 ديکه من نداشتم و با خواستیرو حوصله مبا اون زن مهربون و خوش يیروبرو

  .کردمیکه شده خودم رو کنترل م یهر طور

شدن  دهيکش یکه صدا دينکش یاش گذاشتم و طولخونه یزنگ بلبل یرو رو انگشتم

  هام نشوند .لب یرو یالبخند خسته هاشيیدمپا

که چلچراغ  يیهاگل از گلش شکفت و با چشم دنميرو که باز کرد، به محض د در

  شده بودن لب زد.
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 رتياز مامان من یتو سراغ يیخوشگلت بشه بچه، کجا یقربون اون چشا ريمن -

  مادر؟ یريگینم

  دميرو بوس شيروسر یساخت شدم و طبق عادت، گوشه یميقد اطيح وارد

  حالت خوبه؟ ر،يتو مامان من یفدا -

  کردم. دايپ اطيح یتخت گوشه یو گندم رو رو ديچرخ اطيح یتو نگاهم

  .زنهیسر نم گهيمامانت خوبه؟ به من که د م،يعال دميخوبم مادر، تورو که د -

  کردم ريرو از نگاه سرخ گندم گرفتم و بند نگاه مامان من نگاهم

  ...کميبخاطر بابام  -

  بازوم گذاشت. یو ادامه ندادم و اون، دست رو دميکش یقيعم نفس

حضرت  یسفره شه،یکه زود حال بابات خوب م شايخدا کمکش کنه پسرم، ا -

  عباس نذر کردم.

  ردبراش تکون دادم و اون به تخت اشاره ک یسر

  .اميسر به غذا بزنم ب هيگندم من  شيتو برو پ -

اش رو سماور تخت، که گوشه یقرمز رنگ رو یچهيقال یکنار گندم، رو یوقت

بود که دوان دوان  رياشغال کرده بود نشستم، هنوز نگاهم به مامان من یميقد یزغال

  داخل خونه شد.

  به اومدنت نبود. یازين ان،يگفتم که خوبم ک -
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  برگشته!آرش  -

  خب؟! -

  کردم. کيملتهبش دوخته شد و چشم بار یهابه چشم نگاهم

  خب؟! -

  کرد نييرو باال و پا سرش

کنم که آرش برام مهم  ديتأک ديبه من داره؟ من چند بار با یبرگشتن اون چه ربط -

  !ست؟ين

  دميخند یعصب

 تونهیم یعني نيو ا نجايداده، تو رو کشونده ا تيت فراراز خونه ومدهيگندم آرش ن -

  کنه. تتيو اذ زهيفکرت رو به هم بر

  ازم گرفت و خودش رو سمت سماور زرد رنگ کشوند. نگاه

و  ختير ريگل سرخ مامان من ینيچ یداخل قور مانهيپ کيخشک  یظرف چا از

  لب زد

  .ميدر موردش حرف نزن -

  هام رو از پا درآوردم.سماور رو باز کرد و من کفش ريش

  ؟یشدباهاش روبرو  -

  سماور گذاشت یپر شده از آب جوش رو باال یقور
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  نه! -

  .دمیاجازه رو نم نيکنه گندم، من ا تتيحق نداره اذ یکس -

  نگاهش خوند. یرو از تو یخروار خروار خستگ شدیزد. م یاخسته لبخند

  .انيبه خودم بدهکارم ک ونيبشم، من ا تياذ ستيقرار ن ی. ولدونمیم -

مانع شد و اون،  ريمامان من یهايیشدن دمپا دهيکش یبگم اما صدا یزيچ خواستم

  .ديخند گذاشتیتخت م یپر از انگور رو رو ینيهمونطور که س

ها بزنم. حال به بچه یو سر اليسر به و هي اميگرفتم ب ميبود که تصم روزيد نيهم -

  همه خوبه؟!

  تخت نشست. یجوابش رو داد و اون کنار من رو گندم

  روبراهه. یهمه چ ر،يمامان منآره  -

هم دارن. اما دم شماها گرم که  یريمامان من هيرفته که  ادشونيشهرزاد و طاهر  -

  .نياز منم کرد یادي

خونواده خاطر شما  یچقدر تو نيدونیخودتون هم م ر؟يمامان من هيچه حرف نيا -

  .يیما یهمه ريعمه و عموطاهر، مامان من یري... شما جز مادر شزهيعز

  خوشه انگور برداشت. هي یسرخوش یبا خنده ريمن مامان

  .نيکردیم کاريچ نيو نداشت نيريزبون ش نيشماها ا -

  خوشه از انگور برداشتم. هي رياز مامان من تيو من هم به تبع ديخند گندم
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 یخود دار یرو با اون دبدبه کبکبه رام کرده، شما که جا یزبون گندم حاج مرتض -

  بانو... ريمن

  سمت گندم برگشتم. بيزدم و دست به ج رونيدر ب از

  ؟یقراره فرار کن یتا ک -

  ابروهاش نشست نيب یاخم

 هيتالش چند ماهم، فقط به خاطر  خوامیفقط نم ان،يک کنمیفرار نم یمن از کس -

  دارم. اجياحت یباهاش به زمان و آمادگ يیروبرو یبشه. من برا هودهيب یريغافلگ

بگم، سرم رو تکون دادم و دست  یزيچ نکهيشست؛ اما بدون البم ن یرو یپوزخند

  به عقب برداشتم. یقدم بيبه ج

  .یموفق باش -

  رو با همون اخم تکون داد سرش

  مراقب خودت باش، فعالً. -

  برداشتم. نميرو بست و من قدم سمت ماش در

  احمق. -

 رهيدستم رو دستگ یاآشنا و مردونه یصدا دنيرو باز کردم، اما با شن نيماش در

  شدند. ديهم کل یرو ارادهیهام بخشک شد و دندون

  نامزدت... شيپ یاياز ترس برگشتم، بدو بدو م نکهيسخت نبود حدس زدن ا اديز -
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  نحسش بود. یتر از صداکننده یهاش عصبلب یرو شخنديبرگشتم و ن سمتش

  سالم پسرخاله. -

  ؟یکنیم یچه غلط نجايا -

  شلوارش فرستاد. یهابيج یو هر دو دستش رو تو ديخند

  ...یدست دوم عالقه دار یهابه زن دونستمینم -

استخوان  یرو نميبتونم خودم رو کنترل کنم، مشت سنگ نکهيمشت شد و قبل از ا دستم

  و ادامه داد ديخوردن به عقب، خند یسکندر نياش فرود اومد و اون حگونه

  جر... آرش مها یاونم پس مونده -

  .دميکش اديم، خفه فرشده ديکل یهادندون نيصورتش از ب یرو چنگ زدم و تو اشقهي

 ريز ینيبیم هويآرش... من اعصاب درست درمون ندارم،  چيمن نپ یبه پر و پا -

چه برسه  ست،يمهم ن یابرام ذره ني... شهکنهیم یت باال سرت خودزنو ننه یخاک

  . یکه بود یاش... پس دمت رو بذار رو کولت و برگرد همون جهنمبه ورثه

  زنان گفتبشم که نفس نفس نيرو محکم رها کردم و خواستم سوار ماش اشقهي

  گندم زن منه. -

رو محکم بستم و سمتش هجوم بردم که گارد گرفت، اما نتونست مشت  نيماش در

  اومد مهار کنه. اش فرودسرمعده یمحکمم رو که رو

  زن تو؟! -
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  ديکش اديرو مهار کرد و فر امگهيد مشت

پسرخاله...  زميریکه با زن من نامزد کرده رو م یآره زن من... و من، خون کس -

برگشتم. اجل  گهيکه د ديتون فرو کنتون تو کلههمه نويآرشه... ا یگندم فقط برا

  پسرخاله... دهيتون رسهمه

بزرگ، باعث شده بود نفس بکشم  یالياومدن از اون و رونيشدن با امره و ب همراه

  ...نهيو من پر بودم از حس ک

بردم و  ترکيدادم. سرم رو نزد نشيينشست و پا نيماش یپنجره یشاس یرو انگشتم

  .دمينفس کش یدر پ یو پ قيچند بار عم

 تونستیهم نم یآب یهاها و مرغموج نيدلنش یدرست سمت راستم بود و صدا ايدر

  کم کنه. ممياز حال وخ یکم

رو از  ميآفتاب نکيرو باز کرد و من ع نياز دکمه ها، سقف ماش یکيبا فشردن  امره

  .دميهام سر دادم و سمتش چرخچشم یموهام، تا رو یرو

  .ستمين یانهيمن آدم ک -

شتم هست که دا یزيکه در واقع مخالف چ دونستمیرو تکون داد و خودم م سرش

 کردیهرز رشد م اهيگ کيوجودش مثل  یتو نهيکه ک یمن نيو من از ا گفتمیم

  .دميترسیم

  نزنم. یبه مقصد حرف دنيدادم تا رس حينگفت و من هم ترج یزيچ
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 یاشده نيتزئ یدهيارک یهاشدم و امره گل ادهيپ نشياز ماش ميديکه رس مارستانيب به

  کمر من گذاشت. یرو رو اشگهيبود رو برداشت و دست د دهيخر یکه از گلفروش

  .ميبر -

  دميپرس داشتمیکه داشتم همراهش قدم برم همونطور

  ؟یبرادر ندار ايتو خواهر  -

  خواهر دوازده ساله دارم. هي -

  نگاهش کردم. کوتاه

  نبود؟ مادربزرگت کجاست؟ اليو یتو یچرا جز پدرت و خواهرش کس -

  و سمت آسانسور کشوند.و امره من ميشد مارستانيساختمون ب وارد

دو تا دختر داره که تو آنکارا دانشجو  نيعمه سل م،يستين یتيپرجمع یما خانواده -

 تيقدر کم جمع نيهم ن،يو مادر من و شوهر عمه سل پکيهستن و خواهر من ا

  .ميهست

  کرد  یکوتاه مکث

  پدربزرگ. شيپ نجاست،يمادربزرگم هم ا -

  و آروم لب زدم ديآسانسور بزرگ چرخ یفلز یهاوارهيد یتو نگاهم

  دوست داشت. یليمادرم مادرش رو خ -
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 يیبگه و من به محض باز شدن در کشو یچ دونستیاصالً نم دينگفت، شا یزيچ

  انداختم. رونيب یفلز یآسانسور، خودم رو از اون قوط

  .رفتیهام فرو مچشم یداشت تو خيکه دست امره بود مثل س یادهيارک یهاگل

 بود. دهيعاشق گل ارک مامان

تخت دراز  یبا جسم آب رفته رو یرمرديکه همراه امره داخلش شدم، پ یاتاق یتو

  از صورتش رو پوشونده بود. یمين ژن،يبود و ماسک اکس دهيکش

انداخته بود نداشت و بغض من  رونيکه مادرم رو از خونه ب یبه مرد یشباهت چيه

  .ديگلوم چسب خيماجت بدوباره با س

  کمر من برداشت و سمت تخت قدم برداشت... یدستش رو از رو امره

  سالم بابابزرگ. -

  که کنار تخت قرار داشت گذاشت. یکيکوچ زيم یها رو روتخت نشست و گل یلبه

  تکون بخورم. تونستمیبود و نم دهيچسب نيمن انگار به زم یپاها

در امان بمونم و هر لحظه  یاحتمال یهاهيتا از گر دميکشیم یدر پ یپ یهانفس

  .شدیم ترميگلوم، حج یداشت بغض تو شتريب

  اومده! یک نيبابابزرگ بب -

کردم  یو سع دمينشون نداد و من به زور خودم رو جلوتر کش یالعملعکس رمرديپ

  وجه پلک نزنم. چيبه ه

  .ديشنیامره رو نم یهافقط به سقف بود و انگار اصالً حرف رمرديپ نگاه
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 ینقطه چيه جانيذهنش ساخته بود غرق شده بود و با ا یکه تو يیايرو یتو انگار

  نداشت. یارتباط

  دستش رو گرفت... امره

بود  یبود، همون مرد دهيتخت دراز کش یکه رو یو مرد دميکنار تخت رس درست

  ؟پرت کرده بود اطيح یمادرم رو چنگ زده و تو یدست بازو کيکه با 

دلم رو باال  یهانهيها و کدهنم فرو ببرم و تموم عقده یانگشت تو خواستیم دلم

  .ارميب

  .شدمیخفه م نهياز اون همه حجم ک داشتم

  بابابزرگ؟ عمه سودا رو آوردم. -

تخت خورد از  یرو رمرديکه پ یشد و اما تکون دهيو تند سمت امره کش زيت نگاهم

  چشمم دور نموند.

سمت من بکنه و جواب نگاه شوکه و متعجبم رو بده، دست  ینگاه نکهيبدون ا امره

  .ديکش نييپا رمرديو دهان پ ینيرو آروم از مقابل ب زنيدراز کرد و ماسک اکس

  حرف بزن بابابزرگ... -

زبونش ادا  یرو یاهاش تکون خورد و واژهنشد، اما لب دهياز سقف بر رمرديپ نگاه

  شد...

خوب متوجهش شد که سرش رو چند  یليکه متوجه نشدم اما انگار امره خ یاواژه

  کرد. نييبار باال و پا
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  بله، سودا... -

  لب زدم طاقتیب

  !؟یکنیم کاريچ یامره دار -

دستم رو گرفت  ه،يمتوجه بشم قصدش چ نکهيشد و دست من رو گرفت و قبل از ا خم

  گذاشت. رمرديدست پ یو رو

  اومده بابابزرگ.دخترت به خاطر تو  -

****  

  !؟یاحساست شد اليخیب -

  جوابش رو کوتاه دادم. کردم،یرو ارسال م ليميکه ا همونطور

  نه. -

  !رانيا یاما برگشت -

  . شيمادر یخانواده دنيد یبرا ه،يرفته ترک -

  گوگل رو باز کردم و ادامه دادم. یرو فرستادم و صفحه ليميا

  شمسه. انيکه زن ک رهيزود بپذ یليخ ديبا دم،یم. بهش فرصت گردونمیاما برش م -

و  ديگوگل چرخ یصفحه یحروف تو یبلند شد و من نگاهم رو یصندل یرو از

  ابروهام نشست. نيب یاخم

  منو نگاه... انيک -
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  نگاهش کردم و اما دوباره نگاه به حروف دوختم. کوتاه

  ه؟يچ -

 تييکه دختردا یپدِر دختر خونده بشه باطله، اونم در صورت تيکه بدون رضا یعقد -

  قبول کرده اصال تو حال خودش نبوده. یوقت

  کامل لب زدم یمشت شد، اما با خونسرد دستم

  خب؟! -

ت حروم نشدن رابطه یکه تو مثال برا یاون عقد زنم،یحرف م یدارم فارس انيک -

  ومه.باطل و حر خيباطله، از ب یخوند تييبا دختردا

  تو اعصابم. نيعماد؟ پاشو گمشو نر یزنیزر م یدار یچ -

  از... یتونیم زنم،یحرف م یدارم جد انيک -

  .دميکالمش پر نيب نيرو بستم و خشمگ تاپلپ

  داره؟ یکه گفت يینايبه ا یچه ربط هيآ هي... کهيمرت یزنیم خوديزر ب یِد دار -

 یهابودم و هنوز حرف یبلند شدم، عصب یصندل یبزنه که از رو یحرف خواست

  .شدیمغزم پژواک م یسهره تو

  عماد گوش کنم. اتيبه چرند تونستمینم گهيد ت،يحجم از عصبان نيا با

  خودم پرتت کنم. یخوایعماد اگه نم رونيگمشو ب -

  بلند شد یمبل چرم یرو از
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... زنمیسراغ من از ماتحتت دارت م یايب گهيبار د هيخر...  یِ برو بابا، روان -

  بدبخت. شيپرروان یکهيمرت

و من، کالفه،  دياش از اتاق خارج شد و در رو به چارچوبش کوباز گفتن جمله بعد

  .ختميموهام رو به هم ر

  .گفتیداشت چرند م ان،يآروم باش ک -

  نشستم و لپتاپ رو باز کردم. زيو دوباره پشت م دميکش قيبار نفس عم چند

  ...انيآروم باش ک -

  .ديحروف لغز یبار چندم رو یبرا نگاهم

بر اثر  مارستانيعصر، در ب روزيگونش د نگيعامل سابق هلد ريمد رياحمد دم «

در  نگيهلد یفعل رعامليمد ر،يرا وداع گفت. بوراک دم یسرطان دار فان یماريب

  »ها... جواب مطبوعات و رسانه

 کانينزد نيها رو باز کردم و نگاهم بمطلب رو بخونم، عکس یادامه نکهيا بدون

رفته  هيکه باهاش به ترک یاش، دنبال سهره گشت و باالخره کنار همون مردخانواده

  کردم. داشيبود، پ

از صورتش  یمين ،یبزرگ یآفتاب نکيموهاش بود و ع یرو یرنگ یمشک ريحر شال

 اشنهيسمت چپ س ،یاشده چاپ کيبود. عکس کوچرو پشت خودش پنهون کرده 

  بود. ستادهيسنجاق شده بود و کنار مزار ا
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رو  مينگاه ازش بردارم، گوش نکهيداره و من بدون ا یداد چه حال صيتشخ شدینم

  اش رو گرفتم.برداشتم و شماره زيم یاز رو

  نگفت. یزيتماس وصل شد، چ یجواب بده اما وقت ديکش طول

  سهره؟! -

  بگه و من دستم مشت شد.  یزيمجبور شد چ باالخره

  سالم. -

  ديکشیوجودم انگار شعله م یکنم و تو یبستم تا خوددار پلک

  ؟یسالم، خوب -

  نگفت و من ادامه دادم یزيچ

  .گمیم تيتسل ،یپدربزرگت رو از دست داد دمياآلن فهم نيهم -

  !ران؟يا یبرگشت -

  .ديوجودم جوش یتو یقو یابروهام نشست و حس نيب یاخم

 هيهمراه اون به ترک ديبا گشتم،یبرم دينبا ديکشیگوشم عربده م خيکه داشت ب یحس

  .رفتمیم

  .رانميآره، ا -

که  کيکوچ یو همون صداها دميشنیرو م قشيعم یهانفس ینگفت، صدا یزيچ

  .ششيو دوباره بکشونه پرو داشت که من نيا يیتوانا شد،یم دهيبه زور شن
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  اونجا؟ یخوب -

  گفت؟ وانيک م؟هيترک یدياز کجا فهم -

  روبراهه؟ یچ دوستت بهم گفت. اونجا همه دمت،يد یرفتیم یداشت ینه، وقت -

  بود و باز هم جواب سوالم رو نداد. ترقيعم نباريا قشيعم نفس

  .گهيبه همد ميبپر نکهيبدون ا زنم،یدارم باهات با آرامش حرف م شهیباورم نم -

  ديباعث شد بخندم و اون هم خند اشجمله

  شمس بتونه با آرامش حرف بزنه. انيک ستين یباور کردن يیجورا هي -

 یداشت تو تيشده بود و عصبان ختهيوجودم انگار گدازه ر یواقع آروم نبودم. تو در

  .ديکشیوجودم شعله م

  ش؟يچونيبپ پرسه،یازت سؤال م یکي یوقت اديخوشت م -

  .چوندمتيمن نپ -

خنگ  یدلم برا گفتمیبلند شدم. اگه بهش م یصندل یو از رو دميکش یقيعم نفس

  !شد؟یتنگ شده، پررو م هاشیباز

  !یخوب دميازت چند بار پرس -

کوتاهش سرش رو کج کرده بود و  یخنده نيتصور کنم ح تونستمیو م ديخند کوتاه

  تاب خورده بودن. شيشميمواج و ابر یموها

  برات مهم باشه. دين نبانبودن م ايخوب بودن  -
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 نيب ه،يترک یاما فکر و ذکرم تو د؛يمحوطه چرخ یو نگاهم تو ستادميپنجره ا مقابل

  اش بود.سهره و خال کنار ترقوه یموها لينارگ یبو

  حاال که مهمه. -

  .دميکش رونيو فندکم رو ب گاريکردم و پاکت س بميج ینگفت و من دست تو یزيچ

  .ستيحالت خوب ن -

  زدم. شيآت یگاريداشتم و سشونه و گوشم نگه نيرو ب یگوش

  . ستميخوب ن -

  هم فشرده شدن. یهام روزدم و ناخودآگاه دندون گاريبه س یمحکم پک

  کنه؟یم تتياونجا اذ یکس -

  همه باهام خوبن، امره حواسش بهم هست، فقط... کنه،ینم تمياذ ینه، کس -

  دميهام غردندون نيحرفش، از ب نيب

  نباشه... -

  ديو پرت پرس جيگ

  ها؟ -

  حواسش بهت باشه. رسهیاز راه م یهر ک اديخوشم نم -

  رو بشنوم شيعصب یخنده یکه صدا ديطول کش یالحظه چند

  ...اني... کاني... کانيک -
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و دست و پا  دمینم ريبهت گ یخرابم مراعات کن، وقتمن کله یدونیم یسهره وقت -

که قبول کردم ازت دست بکشم و مثل  ستين نيا شيمعن رانيا گردونمیبسته برت نم

به کارم ادامه بدم. ازت دور شدم تا بهت فرصت بدم. پس با کج  نميبش ینيزمبيس

  ؟یتو مخ من، اوک نيرفتن نر

****  

 یکارها نيتراز مسخره یکيمثل آرش به قول شهرزاد  یو کله زدن با شخص سر

شد و همچنان پشت سر من بود و  دهيکش نيماش ینهيجهان بود. نگاهم دوباره سمت آ

  کارهاش هم مثل خودش مسخره بود.

  و تماس گندم رو وصل کنم. رميبگ نهيباعث شد نگاه از آ ميزنگ گوش یصدا

  ...رونيب اميجرأت نکردم ب یاز کوچه ول دميصداتون رو شن ؟یخوب انيک -

  در حال انفجار بود.از التهاب درونم کم کنم و مغزم  یتا کم دميکش یقيعم نفس

  ...یکرد یکار خوب -

  خواست؟یم یچ -

  بود. ارادهیکه زدم، کامال ب یصدادار پوزخند

   خواد؟یم یچ ستيمعلوم ن -

  ادامه دادم دمياز جانب گندم نشن یجواب یکردم و وقت یکوتاه مکث

  .خوادیبرگشتن تو رو م -

  .ستگهيد زيچ هيهدفش  ست،يدر کار ن یبرگشتن دونهیاون م -
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  با تأسف تکون دادم. یانداختم و سر نهيسمت آ یاگهيد نگاه

  ؟یندار ی. کارارمينتونستم سر از کار شما دوتا درب چوقتيه -

  ... انيک افتيبا اون درن -

  پدال گاز فشردم. یرو شترياش تماس رو قطع کردم و پام رو ببه جمله تياهمیب

  .یبر شيتا کجا قراره پ نميبب ايب -

 نکيپارک یرو تو نيبه خودم اومدم ماش یبه هتل برگردم؛ اما وقت خواستینم دلم

  .کردمیبودم و نگاهش م ستادهيآرش ا نيهتل پارک کرده بودم و با اخم مقابل ماش

  .ديرو به هم کوب نشيشد و در ماش ادهيپ ديمقاومتم رو د یوقت

  بگم که... ديدنبالتم با یواسه چ یبپرس یخوایتوپت م یهااخم نياگه با ا -

  سمتم قدم برداشت. بيکرد و دست به ج مکث

که اسم  یتا بهت بگم حواسم بهت هست پسرخاله... هم به تو، هم به دختر نجاميا -

  اش هست.من تو شناسنامه

  کرد. حيهوا تاب داد و تصح یرو تو دستش

اسم  ستيکه جز اسم من قرار ن نهيپسر خاله... مهم ا ستياون مهر طالق مهم ن -

  .اديش بتو شناسنامه یاگهيد

  زدم  یپوزخند
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طالقش  شيکه دو سال پ یدلت؟ دختر ريزده ز یخوش اي ؟یبا هالو طرف یفکر کرد -

  محوت کنم؟ گهيجور د هي اي یبر یشیبه تو نداره. حاال گم م یربط چيه یداد

  هاش رو باز کرد.به عقب برداشت و دست یقدم

  !یچطور قراره محوم کن نميتا بب نجاميپسر خاله... ا نجاميهم من -

****  

  .ديغر یعصب د،يکشیرو کنار ابروم م یآغشته به مواد ضدعفون یکه پنبه همونطور

  !ان؟يک کنهیرو حل نم یمشکل چيزور بازوت ه یريبگ اديقراره  یک -

پنبه رو با  نباريتو هم رفت و اون ا ميشونيبه خاطر سوزش زخم کنار پ ابروهام

  .ديخشونت کنار لبم کش

  سراغش؟ یرفت یدردسر درست کردنه، واسه چ یخدا ؟یشناسیتو مگه آرش و نم -

هام همچنان از خشمم فروکش نکرده بود و مشت یاديبودم و هنوز مقدار ز یعصب

  قفل بودن.

  .کنهیسکته م نتتي! شهرزاد ببیانداخت یخودت رو به چه حال و روز نيبب -

  و باالخره پلک باز کردم. دميدستش رو چسب مچ

  .رونيبرو ب یاگه قراره همچنان ور بزن -

  !!!انيک -
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 شتريآروم باشم و تو ب کنمیدارم جون م دمانه،يروانم ر ه،ياعصابم قر و قاط وانيک -

  ؟یتو مخم. اوک نينر نياز ا

  پرت کرد و صداش رو باال برد ليطرف است یرو تو یخون یپنبه

 نگياز پارک شيساعت پ مين ،یديکشیتو هتل عربده م یداشت شيهار ساعت پسه، چ -

اآلن من آرومم؟ فکر  یکنیمن. فکر م شيت رو آوردن پجنازه هایهمون هتل مشتر

  برات رجز بخونم؟ نمياعصاب دارم بش یکرد

  نگفتم. یزيچ

  ديم کوببستم و اون دستش رو محکم به شونه پلک

  !یبا توام مرد حساب -

  ...وانيگمشو ک -

  پلک باز کردم. تيرو گرفت و من با عصبان امقهي

و من المصب چون دوست دارم مجبورم  یزنیگند م یکه دار ستين التيخ نيع -

  گندت رو جمع کنم؟!

  رو رها کرد... امقهيشد و اون با همون مقدار خشم  ديهم کل یرو هامدندون

ت رو بخورم و گند غصه دياون وقت هم من با یبگم خدا لعنتت کنه ول خوامیم -

  بخوره تو منه المصب.

  تو نگاه پر خشمش لب زدم رهيو خ دميمچ دستش رو چسب دوباره

  سهره رو برگردون. -
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  دستم رو پس زد تيعصبان با

  .انيچرند نگو ک -

  دميکش اديو فر دميکوب زيم یام رو روگره خورده مشت

  .وانيک رونيگمشو ب یبکن یتونیکار و نم هي نيا -

  گذاشت و کمرش رو خم کرد زيم یمن، رو یرو کنار دست مشت شده دستش

 شيپ یخوایکه هر وقت کارها اونطور که م ستين یبازاسباب ايکاال  هيسهره  -

  ...یتا خودت رو باهاش سرگرم کن یخوایسهره رو م ینرفت بگ

 دنيخشمم رو با کوب یباق خواستیقفل شده بود و مغزم در حال انفجار بود، دلم م فکم

و تا حد  دميکوب اشنهيکنم و اما، دست تو س یخال وانيهام تو سر و صورت کمشت

  امکان از خودم دورش کردم.

 یول ديرسیخشمم. مسخره به نظر م شيداشتنش از آتدور نگه یبرا یحرکت اراد هي

  .کردمیداشتم با خودم و وجودم و خشمم مبارزه م

  .رونيبرو ب -

اومده بود، دوباره حرف  رونيهام خفه بدندون نيمن، که از ب یبه جمله تياهم یب

  خودش رو زد.

  .یکن هاتیبازوونهيسهره رو آلت د دمیاجازه نم -



712 
 

بلند  یبخاطر ناگهان ی. صندلستادميو ا دميکوب زيم یرو انيرو با خشم و عص دستم

نگاهم  تيو عصبان نهيهمچنان با ک وانيخورد و به عقب پرت شد و اما ک یشدنم چرخ

  کرد.

اون دختر برام فرق داره و باز  یو؟ مثل سگ خبر دارحالم نيا ینيبب اديخوشت م -

 یکار یدیم تيبهم اهم یاخودت ذره یبه اون راه. اگه به گفته یزنیخودت رو م

  به زور برشگردونم. خوامیسهره برگرده. من نم یکنیم

با اخم پر  وانيحرفم رو تموم کردم و ک یاز شدت خشم وقت زدمینفس نفس م داشتم

  لب زد یتيجد

  !؟یگردونبه زور برش یخواینم -

  و از کنارش عبور کردم. دمياش کوبشونه یرو رو دستم

  و باور نداره.من -

کنار  تياهمیهام حس کنم و اما بکتف ینگاه متعجبش رو رو ینيسنگ تونستمیم

  .ستادميا بيپنجره، دست به ج

 تونستیکه اومدن آرش گندترش کرده بود، فقط حضور سهره م يیروزها نيا تو

  بخش باشه.آرامش

کنم.  یکار تونمینم یلعنت یفاصله ني. از اکنهیهام اعتماد نداره، باورم نمبه حرف -

  تا ثابت کنم برام مهمه. نجايبرگرده ا ديکنم دوباره بهم اعتماد کنه. با یکار تونمینم

****  
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بردم  یسالن، پ یگوشه یمبل راحت یرو یحاج مرتض دنيبا د دم،يبه خونه رس یوقت

  که جنگ اعصاب امروزم کامل نشده.

هاش نشست و شهرزاد که معذب، با فاصله ازش نشسته ابرو نيب یظياخم غل دنميد با

  مبل بلند شد. یاز رو عيسر یليبود، خ

  شده؟! یچ -

  زود بهم رسوند و من با انگشت، زخم کنار ابروم رو لمس کردم یليرو خ خودش

  نگران نباش. ست،ين یزيچ -

  ته نگاهش کم نکرد و دستش رو سمت صورتم آورد. یاز نگران امجمله

  و باهات کرده، مادرش به... نکاريکه ا یدستش بشکنه کس -

  دميحرفش پر نيب

  شدم. ريبا آرش درگ -

هاش، دستش رو رها کردم و سمت انگشت دنيگرد شد و من بعد از بوس هاشچشم

  قدم برداشتم. یحاج مرتض

  ؟یکنیم کاريچ نجايتو ا -

صدا کرد،  خگرانهيبه شهرزاد که اسمم رو توب تياهمیباال انداخت و من اما ب ابرو

  نشستم. شييمبل روبرو یرو

  !یبه اسم شهرزاد نداشت یتو دختر ادمهيکه  يیتا جا -
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  لطفاً... انيک -

اونقدر شوکه کننده بود که  ی. متعجب بودم. حضور حاج مرتضدميمامان چرخ سمت

  باشم، نه متعجب. یتمرکز کنم و تنها عصب تميعصبان یرو تونستمینم

که  یمرد یخونه یبود. تو نجايبودنش ا کتاتوريبا اون همه غرور و د یمرتض حاج

  هست. عرضهیب یمفنگ هياعتقاد داشت 

  !؟یکن يیراياز مهمونت پذ یخوایمامان نم -

 یپلک رو الش،يآروم کردن خ یکرد و من برا شيلرزون شهرزاد ته دلم رو ر نگاه

  کردم. شيهم گذاشتم و تا داخل آشپزخونه شدنش، با نگاهم همراه

نگاهم رو سمت خودش  یحاج مرتض یکامل وارد آشپزخونه نشده بود که صدا هنوز

  کشوند.

  .ميبا هم داشت یقرار هيما  -

  باال انداختم ابرو

  !ستين ی. ولرانيبمونه، تو ا جانيبود که سهره هم نيقرارمون ا -

  داد و عصاش رو چرخوند.  هيمبل تک به

 نيترکرده و با فرستادن سهره بزرگ دايکه دل و جرأت پ ی،کسیتو تالشت رو کرد -

  نه تو. ده،ياشتباهش رو کرده سع

  دميمبل کش یکردم و خودم رو لبه کيبار چشم

  !؟یتو سرته حاج مرتض یچ -
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  شونه باال انداخت. د،يکوبیم نيزم یبار عصاش رو رو هيکه  همونطور

  ندارم.  یافکر و دغدغه چيام ه... من جز خانوادهیچيه -

  ت داره؟ به خانواده یبودنت چه ربط نجايا -

  بگه که مانع شدم یزيچ خواست

  .یفکر نکن با هالو طرففقط خواهشاً  -

 یهاراد بودنش. خنده یمرتض مخصوص حاج یهااز همون خنده د،يخند صدایب

  !یکتاتوريد

  .یمن یاز خانواده یکه تو و شهرزاد هم جزء یريبپذ ديبا -

  کردم. نييزانو گذاشتم و سرم رو چند بار باال و پا یرو رو هامآرنج

زن و بچه  نکهيطاهرت با ا ستاده،يتو روت ا شيبار تو زندگ نياول یبرا ديحاج سع -

داره هر  وانيو سرگردونه، ک رونياولدوز برگشته ح نکهيا دنيداره، به محض فهم

از توعه و  نهيبرگشته و دلش پر از ک نيشه شه،یازت دور م روزياز د شتريروز ب

ت افسار خونواده یرو یکنترل گهي. ددهدا یبرگشت آرش، گندم رو از خونه فرار

و نگو که تو  یکرد یهات رو خودت زخمچون تک تک بچه ،یحاج مرتض یندار

  ! یبلبشو به فکر شهرزاد نيا

  پا انداختم یبه مبل دادم و پا رو هينگاهم کرد و من تک تنها

  !؟یتو سرته حاج مرتض یگفتم که فکر نکن من هالوام؛ حاال بگو چ -

  ابروهاش نشسته بود، کورتر شد. نيجمالتم ب یکه از ابتدا یاخم
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  . آرش...یکنار من باش خوامیم -

  . بلند...دميخند

سر و صدا  ینيس یکه تو يیهاو فنجون ديلرزیکه م يیهاکه شهرزاد با دست یطور

  هاش سر خورد.دست یراه انداخته بودن از آشپزخونه خارج شد و من نگاهم رو

  !یحاج مرتض یدياز آرش ترس -

  که دوباره به گندم صدمه بزنه. ترسمیم نينه، از ا -

رو از دست شهرزاد  یلعنت یمس ینياون س ديرو دوباره تکون دادم و بلند شدم، با سرم

  .گرفتمیم

  کرد. یرو به دستم داد و تشکر آروم ینيس یبا نگاه پر اشک 

 دنشيبه نوش یليم چيدستم بود که ه یفنجون چا هيمبل نشستم،  یدوباره رو یوقت

  اشتم.ند

  رو بذاره کنار شهرزاد بانو. نهيک خوادیحاج بابات م -

بود. هر دوشون رو  یچا دنيمشغول نوش یمخالفت ايحرف  چيه یب یمرتض حاج

همون اندازه که شهرزاد شوکه و معذبه، حاج  نميبب تونستمیتحت نظر داشتم و م

  ش.خودش نگران خانواده یبه گفته دينگرانه. شا یمرتض

کم نداشتنش کرده بود و اما  یخودش تموم تالشش رو برا یکه به گفته یاخانواده

  اش پر بود از کمبود.خشت به خشت خانواده

  محبت و اعتماد... درک نشدن. کمبود
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  بخاطر انتخاب کردنش طرد شده بود. شهرزاد

به  یدراومده بود که بعد از چند سال پ یبخاطر انتخاب شدنش، به عقد مرد نيشه

  ... پدرش!یمرتضاز حاج نهيبود. ک نهينش برده بود و پر از کبود فيکث

 گهيزن د هياز گرو  تونستیکه نم یشده با قلب ليتحم یمجبور بود به زندگ طاهر

  .ارهيدرب

 ،یاز خوشبخت شتريراد، ب یجور درد داشتن و خانواده هيهم  دشيو احمد و سع یعل

  کمبود داشتن.

رفت و اما شهرزاد همچنان شوکه و معذب به  شييچا دنيبعد از نوش یمرتض حاج

  . ديرسینظر م

  مامان؟ -

  خورد و نگاهم کرد یسخت تکون

  ؟یخواستیو نم نيمگه هم -

رو باز  راهنميپ يیابتدا یگلوش بود رو حس کنم و دکمه یکه تو یبغض تونستمیم

  کردم.

  ...یگردیبه آغوش گرم خانواده برم یدار -

  به بحث ادامه بدم.  خواستیو من دلم نم ختيچشمش فرو ر یاز گوشه یاشک

  بابام کجاست؟ -

  رو پاک کرد... اشگونه
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  و لب زد. ديهاش کشچشم ريهاش رو زانگشت عيو سر تند

  تو اتاقشه... نخواست با آقاجونم روبرو بشه. -

بدم پشت  صيتشخ تونستمیکه م یمرد یدهيرنگ پر یو چهره فيجسم نح یبرا دلم

  .ديچيهام تو هم پمچاله شد و انگشت دهيکش یچ وارهاياون د

  شوهرت کجاست؟ ديآقاجونت نپرس -

  لب زد. متيابروهاش نشست و اما با مال نيب امتوزانهنهيبه خاطر لحن ک یاخم

  اولدوزه. شي. گفتم پديچرا، پرس -

  کوتاه بود مشيلحن مال اما

  ؟یکنیکه واسم اخم و تَخم م هيمن چ ريبشه تقصباهاش روبرو  خوادیتورج نم یوقت -

  سمت اتاقم قدم برداشتم 

  ... آرش گند زده تو مخم. ستيتو ن یاخم و تَخمم برا -

بودم و دلم پر  یهم فشردم. عصبان یهام رو رواتاقم شدم و با دو انگشت پلک وارد

دنده  کيو  یها ازم دور بود و لعنت به لجبازکه فرسنگ یدختر دنيد یبرا زدیم

  بودنش.

****  

  انداختم. رونيبه ب مايهواپ یاز پنجره یاگهينگاه د یرو بستم و با دلواپس کمربندم
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که ازش متنفر  یدراز یو من دوباره اون پارچه ميشده بود رانيبود که وارد ا یقيدقا

  موهام انداخته بودم. یبودم رو رو

هام گوش یداشت تو سويگ ونيگر یو صدا کردیم یخودکش امنهيس یداشت تو دلم

  .زدیزنگ م

ها و انگار ساعت کردیوجودم رشد م یتو یسرطان یغده هيداشت مثل  ینگران

  .هياستانبول تا ترک نيب یبود فاصله دهيطول کش

  متنفر بودم. بستیرو م یارتباط یهاکه تمام راه مايهواپ کريغولپ یقوط نيا از

ً يفرودگاه فرود اومد، تقر یمحوطه یرو مايهواپ یوقت  یبودم که برا یکس نياول با

  برسونم. مارستانيهر چه زودتر خودم رو به ب خواستیشدن اقدام کردم و دلم م ادهيپ

رو روشن کردم و با سردار تماس  ميسالن فرودگاه گوش یمحض پا گذاشتن تو به

  گرفتم. 

  تو فرودگاهم دخترعمو. -

دست  یوقت ت،يجمع نيب دمشينگاه چرخوندم و د یپر از بغض و نگران ف،يبالتکل 

  تو هوا تکون داد و گفت

  سمت چپتم. دمت،يد -

  گوشم بود. یهمچنان تو سويگ یسمتش تند کردم و صدا قدم

  »گندم تصادف کرده سهره...  «

  ام گندم و حالش بودتنها دغدغه دم،يبهش رس یوقت
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  ...یسالم، خوش اومد -

  دميتعارف چمدونم رو سمتش هل دادم و پرس بدون

  شده تصادف کرده؟ یگندم چطوره؟ چ -

  چمدونم رو گرفت و سرش رو تکون داد یدسته

  . ومدهيهنوز به هوش ن -

  .ديقد کش شتريگلوم بود ب یکه تو یبغض

  .وانيک ینگم، حت یزيچ یگفت به کس سوياز اومدنت خبر نداره انگار... گ یکس -

رو تموم کرده بود، چون موهاش بلندتر از  شيانگار خدمت سرباز دم،يچرخ سمتش

  بودمش. دهيبار د نيآخر یبود که برا یوقت

  بگم.  یبه کس یزيچ خوامیفکر کرده نم ديشا دونم،ینم -

  ستاديا یرنگ ديسف نيباال انداخت و کنار ماش شونه

  .یهست که ازش خبر ندار یزيچ هي -

صندوق  یکردم و اون، چمدون قرمز رنگ من رو توشده نگاهش  کيبار یهاچشم با

  گذاشت. نيعقب ماش

  آرش. ن،يشهپسِر عمه -

  خب؟! -

  گفت بستیکه درب صندوق رو م همونطور
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... یبهش اجازه بد ديتو نبا یول رهيممکنه بخواد باهات گرم بگ ست،ين یآدم خوب -

  اون مسبب حال گندمه.

سردار نداشتم اما اونقدر فکرم رو مشغول خودش  یهادر مورد حرف ینظر چيه

  .شدمیم جيگ شتريکرده بود که با هر بار فکر کردن، فقط ب

و به خونه رفتن سردار مخالفت کردم و ازش خواستم هر چه زودتر من شنهاديپ با

  برسونه. مارستانيب

  .شدینم یبرام عاد وقتچيه اهوشيشلوغ و پره یو فضا مارستانيب

 یجز گندم فکر نکنم، حت زيچ چيبه ه کردمیم یو سع داشتمیسردار قدم برم همراه

  برنگردم. رانيوقت به ا چيه گهيعهد بسته بودم د نکهيبه ا

هام نقش راد مقابل چشم تيپر جمع یو خانواده تياون همه جمع نيکه ب یقامت نياول

  بود که متوجه حضورم نشده بود. انيبست، ک

  سهره؟! -

 نکهيباعث شد سرش تند سمت من برگرده و من اما قبل از ا سويگ نويگر یصدا

  قدم برداشتم. سويباهاش چشم تو چشم بشم نگاه ازش گرفتم و سمت گ

 یانداخته بود و من نگاهم دنبال عل هيمهناز و گالره رو هم به گر سويبلند گ یهاهيگر

که از همون  یکما بود. دختر یکه دخترش تصادف کرده بود و تو یگشت. مرد

  دلم نشسته بود. یاول مهرش تو داريد

  خاص و نمونه بود. یجور خاص هي گندم
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  براش لبخند زدم. ونيگر یهارو با انگشت پاک کردم و با چشم سويگ سيخ یهاگونه

  .ادي... گندم از پسش برمدينگران نباش -

 یابا موه یبرداشتم. مرد یهام رو سمت علازم فاصله گرفت و من قدم سويگ

  که کمرش خم شده بود. یجوگندم

 دهيبوده و حاال از سردار شن انينامزد ک نکهيجز ا دونستمیگندم نم یاز زندگ یچيه

  بودم قبالً ازدواج کرده.

 ديجوشیدلم م یکه تو یزيو چ زميرو دور بر هانهيو جون کندم تا ک ستادميا کنارش

  رو بروز بدم.

  ...یعمو عل -

کرد  یشد. سرش رو باال گرفت و سع سيهاش خبرق زد و پلک شتريب هاشچشم

  اش گذاشتم.شونه یکنه و من دست رو یرو مخف هاشهيگر

  .ديکشیم ريت امنهيسمت چپ س يیداشتم و درست جا درد

  .زدمیها زار مو من ساعت ديکشیبود سخت تو آغوشم م یکي کاش

  سهره... ادياز دست من براش برنم یکار چيافتاده و ه مارستانيدختر گلم رو تخت ب -

  ...ديگلوم جوش یتو شترياش مقابل نگاهم تار شد و بغض بدرهم شکسته ريتصو

  من مطمئنم. شه،یگندم خوب م -

 د،يبراق سع یهاچشم دنيام حلقه شد و من با چرخوندن سرم و ددور شونه یکس دست

  خوردم. یتکون سخت
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برام آزاردهنده بود و  انيک یرهيخ یهانگاه ريشلوغ، ز یاون فضا یتو موندن

راهرو  یکه تو يیهاکدوم از آدم چياز دست ه یکار چيبود که ه نيتر اآزاردهنده

  .اومدیگندم برنم یمنتظر بودند، برا

مهناز از  یدادن برا یجز دلدار یزياز دو ساعت بود کنارشون بودم و چ شتريب

  .اومدیدستم برنم

متوجه بشه از جمع دور بشم و هوا  یکس نکهيبدون ا خواستیدلم مجا بلند شدم و  از

  بخورم.

بلند از ساختمون بزرگ  یهاو من با قدم رمیکجا م ديازم نپرس یکس خوشبختانه

  پشت ساختمون کج کردم. یخارج شدم و راهم رو به محوطه مارستانيب

بست خورد سر راهم سبز بشه، اما افکارم به بن کهويمثل هر بار  انيداشتم ک انتظار

  تجمع مردم کنجکاو به اون سمت قدم برداشتم. دنيو من با د

هم شده  یرخ داده و انگار زخم يیدعوا ديفهم شدیهاشون ممردم و حرف یصدا از

  بودن.

افتاده بود.  نيزم یرو یبا سر و صورت خون یو مرد دميسرک کش تيجمع نيب از

  دستم رو گرفت. یم و خواستم جلوتر برم که کسچشم گرد کرد

  کنار گوشم آروم پچ زد یزن

 رهيگیبعد م ندازهیهر روز دعوا راه م اسوونهينگران نباش، انگار د ستين یزيچ -

  .خوابهیم نجايهم
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 یباشن که توجه رحمیب نقدرياخم دستش رو پس زدم و چطور ممکن بود مردم ا با

  !وونه؟ينکنن و بهش بگن د یمرد زخم هيبه 

و کنار ابروش  دميکش رونيب یدستمال راهنميپ بيزانو نشستم و از ج یمرد رو کنار

  گذاشتم

  د؟يشنویو ممن ی! حالتون خوبه؟ صدا؟یه -

 راهنميپ یقهي یوقت کردمیگرد شده نگاهش م یهاباز کرد و من همچنان با چشم پلک

  .ديرو چنگ زد و خودش رو باال کش

  خرابشده...  نياگه راهم ندن تو ا کنمینسلشون رو خشک م -

کم داشتن و مردم کم نهياش کمکش کردم بششونه یتر کردم و با گذاشتن دستم رو لب

  .شدنیمتفرق م

 هيهاتون سطحساختمون؟! زخم یببرمتون تو ديبلند ش نيتونیم ن؟يدعوا کرد -

  ...یول

  کمکت رو... خوامیپاشو برو نم ؟یهست یکدوم خر گهيتو د -

  ازش فاصله گرفتم... یکردم و کم اخم

  ن؟يدار یشده؟ مشکل یچ -

هام فرو رفت و من بزاق دهانم رو فرو چشم ینهيقر ینگاه پر خشمش درست تو ريت

  دادم
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که عاشقشم رو فرستادم کما... پاشو گورت رو گم کن تا اجلت  یو کشتم... دخترزنم -

  نشدم.

بار دستمال  نيو ا دميکش رونيب بميج یاز تو یاگهيد یهمون اخم دستمال کاغذ با

  زخم لبش گذاشتم. یرو رو

  ؟یکشیعذاب م یدار -

  ديخند کيستريو ه بلند

  راد و خشک کنم. ینسل خونواده خوامیعذاب بدم... م خوامینه! م -

  راد؟ -

  رو پس زد دستم

  ؟یاز کجا اومد ،یدار یداغون یلهجه -

  از اون بلند شدم تيو من هم به تبع ستاديا

  .ايتاليا -

  رو برداشت ميدستمال کاغذ یو بسته بميج یدست دراز کرد تو يیپررو با

 تونمینم یگوه چيکه زنم رو ازم گرفتن و ه يی... جایاومد یَگند و لجن یبه جا -

  پس گرفتنش. یبکنم برا

  نشست. مکتين یرفت و رو عقب

  خواد؟یزنت هم تو رو م -
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  ديخشونت غر با

غول ساختن  هيدو سال ازم  نياونا ذهنش و شستشو دادن، فقط دو سال نبودم و تو ا -

  .نيماش یجلو پرهیکه از ترس من م

من هم  ديقدم سمتش برداشتم. شا ديموهاش رو چنگ زد و من پر از ترد یعصب

  سرم بود... یکه تو ی. از افکاردميترسیداشتم ازش م

  ه؟ياسمت چ -

  .ديرسیبه نظر م دهيبر ايزد و نگاه به آسمون دوخت، خسته و از دن یصدادار پوزخند

  آرش، آرش مهاجر. -

  ضربان گرفته کنارش نشستم. یخورد و با قلب یتکون سخت دلم

  آرش؟ ترسهیچرا زنت ازت م -

اش داغون شده بود صورتش شد. چهره ینگفت و مشغول پاک کردن خون ها یزيچ

  و کار بلد بوده. یابوکسور حرفه هيشده بود  ريکه باهاش درگ یو انگار کس

آرومش باعث شد  یبگم اما؛ صدا یزيشدم، خواستم چ دياز دادن جوابش ناام یوقت

  بدوزم. مرخشينگاه به ن

  منم مثل بابامم. کنهیچون فکر م -

  بود؟ یبابات آدم بد -

  ...ديخند
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  دميو مردونه... با اخم پرس کوتاه

  !دم؟يپرس یدارخنده زيچ -

  داغونه. یليات خنه، لهجه -

  رميباعث شد من هم بخندم و نگاه ازش بگ اشجمله

باور کن  یها لهجه نداشته باشم، ولکدوم از زبون چيکردم تو ه یتموم عمرم سع -

  .خوادیتالش م یليخ یو ترک یو عرب یفارس

  تره.سخت يیايتاليبه نظر من که ا -

  شد دهيبلند شدم و نگاه اون هم همراهم کش مکتين یرو از

  بهم اطالع بده.  یدرد و دل کن یکيبا  یس... هر وقت خواستاسم من سهره -

  ديکه پرس رميازش فاصله بگ خواستم

  ؟یشیاسمت رو بگم ظاهر م هایجن و پر نيمثل ا ايبا دود بهت اطالع بدم؟!  -

  کردم کيبار چشم

  !؟یچ -

  کبود نگاهم کرد یهاچشم ريداغون و ز یبلند شدو با همون چهره مکتين یرو از

 یباهات ندارم فرشته یراه ارتباط چيه یچطور قراره بهت اطالع بدم وقت گميم -

  نجات؟!

  بود خوشم اومده بود. اش گفتهجمله یکه برام، انتها یزدم؛ از لقب لبخند
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  »نجات!  یفرشته «

  و سمتم گرفت ديکش رونيب یرنگ یخودکار آب بشيج یتو از

  نجاتم درد و دل کنم. یدلم خواست با فرشته ديت رو بده، شاشماره -

  باال انداختم و خودکار رو از دستش گرفتم که به کف دستش اشاره کرد ابرو

  .سيبنو نجايهم -

کردم. به نظرم آرش اونطور که  یرو کف دستش نوشتم و ازش خداحافظ امشماره

و عذاب  ديکشیترسناک نبود. فقط داشت عذاب م زدیف مسردار در موردش حر

  .سوزوندیرو هم م انيکه اطراف شيآت هيبود.  شيمثل آت دنيکش

گندم و آرش هم  ديفهم شدیو م شناختمیرو م یاما مرتض شناختم،یآرش رو نم من

  هستن. یبودن مرتض کتاتوريد یهایاز قربان گهيد یکي

 نيب یظيروبرو شدم که اخم غل یانيبا ک مارستانيمحض ورودم به ساختمون ب به

  ابروهاش بود.

  .ستين یآرش آدم درست -

زده بود  يیهاکه باهاش رودررو حرف زده بودم حرف یبار نيتر کردم. آخر لب

  که تکون دهنده بود.

  .دادیتکون دهنده که هنوز هم دلم رو تکون م اونقدر

  بد. یک ه،يآدم خوب یبدم ک صيتشخ تونمیمن خودم عقل دارم و م -
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چقدر داره با خودش  نميبب تونستمیبود و م یرو محکم چنگ زد، عصب بازوم

  رو پس بزنه. تشيتا عصبان جنگهیم

  نکن. ميسهره عصبان -

  دخالت نکن. ميتو زندگ نياز ا شتريتو هم ب -

بکشم که فشار  رونيمحکمش ب یهاانگشت نيرو گفتم و خواستم بازوم رو از ب مجمله

  کرد. شتريدستش رو ب

  نکن سهره... -

اش شده ديکل یهادندون نيدوختم و تقال کردم و اون از ب اشرهيت یهابه چشم نگاه

  ديغر

... کنهیضربه زدن به من م یبهت دارم تموم تالشش رو برا یاگه آرش بفهمه حس -

  تو. یلهيضربه به من به وس

  شد شتريهاش بانگشت نياز ب يیرها یابغضم گرفت و تقالم بر ليدلیب

  ولم کن... -

 يیهاش رو جانشون بدم لب یالعملمن بتونم عکس نکهيرو خم کرد و قبل از ا سرش

  ديموهام گذاشت و همونجا غر شيرو نيب

  سهره. کشمیم شيرو به آت ايدن ست،ين یزيبخاطر تو کشتن آرش که چ -

  به سرم زد و فاصله گرفت. یکوتاه یاش، بوسهبعد از تموم شدن جمله درست
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کرده، دست  دميچند لحظه قبل تهد نکهيبه ا تياهمینفس نفس نگاهش کردم و اون ب با

  شلوارش فرو برد و لب زد. یهابيج یتو

  .یخوش اومد -

  باال اومدنشون سخت شده بود، نجوا کردم نباريکه ا يیهاتر کردم و با نفس لب

  آدم؟! هي! اونم با کشتن ؟یکنیم دميتهد یدار -

بودن بهم دست  کيکه حس کوچ یرو باال گرفت و از باال نگاهم کرد. طور سرش

  داد

  .شهیبخواد از ضعفم به تو استفاده کنه عاقبتش بدتر از مرگ م یاگه کس -

  .ديام کشگونه یدراز کرد و انگشت شستش رو آروم رو دست

  ...یبرام خوب اومد دختر فرنگ دنتيد -

هاش همچنان ساختمون خارج شد و اما حرارت انگشت یاشهيو آروم از در ش گفت

  من موند. یگونه یرو

نشستم و در جواب  سويروح سرگردان بودم که کنار گ هيبرگشتم مثل  هيبق شيپ یوقت

  بود، تنها سر تکون دادم. یچ دونستمیسؤالش که نم

  رعد و برق اومده و خشکم کرده بود. هيمثل  انيک

 سويخونه و قانع کردن گ فرستادیهاشون مبه مخالفت تياهمیداشت همه رو ب یعل

  کار ممکن بود. نيترسخت
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 یبمونم؛ اما سرسختانه رو مارستانيب یمهناز خواستم بره استراحت کنه و من تو از

  نشدم. فشيموند و من حر مونمشیدخترم م شيمن پ یجمله

 وانيسردار شدم و ک نيوقع برگشت سوار ماشگرفتم و م دهياش رو نادو خانواده ديسع

  گرفت.  یشاگرد جا یصندل یهم رو

هاش سؤال دنيهام از پرسدادم با بستن چشم حيقراره سؤال بپرسه و ترج دونستمیم

  کنم و اما موفق نبودم. یريجلوگ

  سهره؟ رانيا یگفت برگرد یک -

در مورد  یکس اومدی. خوشم نمدميجلو کش یصندل یو خودم رو رو اوردمين طاقت

  که فقط به خودم ربط داشت بازخواستم کنه. يیکارها

  ؟یمشکل دار هيقض نيخودم خواستم. با ا -

  گفت تياز من گرفت و رو به سردار با جد نگاه

  ؟یايب گهيد نيماش هيبا  یتونیم -

  دادم. هيتک یکوتاه نگاهش کرد و من با اخم به صندل سردار

  ارم؟يب ريگ ني... من از کجا ماشوانينکن ک تيسر جدت اذ -

  ديرو کنار کش نينگفت و سردار کالفه ماش یزيچ وانيک

. آخه چه اوردميسر در ن یمرتضحاج یاز کار پسرا دميسن رس نيمن به ا یعني -

  !ه؟يکار

  جلو نشستن نکردم. یبرا یگرفت اما من اقدام یپشت رل جا وانيشد و ک ادهيپ
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  لطفاً. ايتالي... برگرد استياومدن تو ن یبرا یسهره اآلن وقت مناسب -

  ؟یدیم صيتو تشخ یاومدن و رفتن من رو از ک یمناسب بودن وقت برا -

  نگاهم کرد. نهيآ یو کالفه از تو ديفرمان کوب یرو رو دستش

اصالً خوب  نيبدون فکر عمل کنه و در حال حاظر ا انيک شهیبرگشتنت باعث م -

  .ستين

  رو بدون مکث دادم جوابش

  نداره. یو کارهاش به من ارتباط انيک -

  که باال رفته بود گفت يینگاهم کرد و با تن صدا نهياز آ کوتاه

بخواد از حسش  یبهت متفاوته. اگه کس انيحس ک یدونیداره و خودت هم خوب م -

 ايتالي. برگرد اکنهیم کاريچ دونمیمنم نم یزدنش استفاده کنه حت نيزم یبه تو برا

 یبيبخواد آس یاگه کس دونمیو م شناسمیو م اني. کینيبب یبيآس خوامیسهره... نم

  .هخطرناک بش تونهیبهت بزنه چقدر م

  بگم. یچ دونستمیدهانم رو قورت دادم. نم آب

  ن؟يترسیاز آرش م نقدريچرا ا -

  تر شدهاش دور فرمون تنگدست یکه حلقه دميد

  !؟یشناسیتو آرش رو از کجا م -

خاطر شونه باال  نيبدونه و به هم یزيدر مورد مالقاتم باهاش چ یکس خواستمینم

  انداختم
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  توعه و شوهر گندم. یخواهرزاده نکهيسردار در موردش حرف زد... در مورد ا -

  کرد نييرو باال و پا سرش

دوباره گندم رو به  تونهیم کنهیکه فکر م ضيمر هي... وونهيح هي ست،يآرش آدم ن -

  . ارهيدست ب

  دوباره فرصت داشتن رو نداره؟! اقتيکرده که ل کاريچ -

  که نگاهش سرخه... دميد نهيقاب آ ینگاهم کرد و تو نباريا

  ست؟ين یکه اآلن مسبب کما رفتن گندمه کاف نيهم -

چرا حس کرده بودم آرش هم داره عذاب  دونمینم یبود ول ینگفتم. کاف یزيچ

  ...کشهیم

  !ا؟يتاليا یگردیبرم -

در  گهيد خواستی. دلم نمدميمت پنجره چرخوندم و خودم رو سمت در کشس نگاه

  باشم. وانينگاه ک ررسيت

  .ترسمینه! چون برخالف شما من از آرش نم -

  سهره... -

  دمياش پرجمله نيب

پس اصرار  ره،يبگ ميتصم ميزندگ یجز من برا یکه اجازه بدم کس ستمين یمن آدم -

قرار  يیجا چيو ه مونمیم جانيتا خوب شدن گندم هم هينکن؛ چون منم مثل تو و بق

  برگردم. ستين
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****  

 یاسرم مرتب کردم و با همون تنپوش حوله یحوله رو رو یگوش امکيپ یصدا با

  .دميتخت دراز کش یرو

  ديلغز امکيحروف پ یرو باز کردم و نگاهم رو یگوش

  ». نمتيبب ستيقرار ن گهيو د یفرشته بود هيکه واقعاً  کنمیها فکر موقت یگاه «

  دادم هيو به تاج تخت تک دميخند کوتاه

  »شن؟یم دهيبار د هيها فقط مگه فرشته «

زود تماس  یليو من خ ديدستم لرز یتو یکه گوش دينکش یننوشت و اما طول یزيچ

  رو وصل کردم.

  !م؟يواقع یتا مطمئن بش یزنگ زد -

  ديو مردونه خند کوتاه

  اگه بگم زنگ زدم تا باهات سرگرم بشم؟  یشیناراحت م -

  م دوختم.شده کوريمان یهاباال انداختم و نگاه به ناخن ابرو

  م؟يسرگرم یلهيمگه من وس -

تا حواسش رو از گند بودن  ،یکيداره به  ازيها نوقت یخب آدم گاه ینه، ول -

  پرت کنه. شيزندگ
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نگاه کنن، با هم دوست  یبه عنوان سرگرم گهيبه همد نکهيا یبه جا توننیها مآدم -

  سخت رو پشت سر بذارن.  یروزها گهيباشن و به کمک همد

  نفس بکشم و آروم بگم قيباعث شد ناخودآگاه من هم عم ديکه کش یقيعم نفس

  .ندازهیم قيرو به تعو یفقط سخت کنه،یرو حل نم زيچ چيباور کن سرگرم شدن ه -

  اخالق بلد باشه! یفلسفه نهمهيا ادينم تيو بغل فيظر کليبه اون ه -

ازش  هينبود که بق یتخت بلند شدم، به نظرم آرش اون جونور یو از رو دميخند

  ساخته بودن.

فَک خوشگلت رو داغون  زنهیت مدر جواب بخش اول جمله یرانيزن ا هيفکر کنم  -

  .کنهیم

منتظر موندم و  یو من کمربند تنپوشم رو باز کردم. وقت دياون بود که بلند خند نباريا

  دمينگفت، آروم پرس یزياون چ

  ؟یتو زنت رو دوست دار -

  ...ديچيگوشم پ یدوباره تو قشينفس عم یکرد و صدا مکث

و دلم  شدیکه به گندم ختم م یپر حسرت یهاپر بود از آه اشنهيس یقفسه انگار

  رو بفهمم. شونييعلت جدا خواستیم

  بودم؟! دنشيدر ددربه نقدريبه نظرت اگه عاشقش نبودم ا -

  کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

  زنده بودنمه. ليگندم دل -
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که  یتموم حس شدیش تکون دهنده بود، منتونستم بگم. جمله یزيچند لحظه چ یبرا

  زنده بودنشه!  ليش بود رو حس کرد و چقدر قشنگ گفته بود گندم دلپشت جمله

  داشت. یخوب یليبودن حس خ یزنده بودن کس لينظرم دل به

  !ترسه؟یچرا ازت م -

  .دميهام رو جومکث اون لب نيتا جواب بده و من ب ديکش طول

  زدمشون تو حال خودم نبودم. یبود که من وقت يیهاشاهد حرف -

 تونستیم یهام نشست و ناخودآگاه سرم رو کج کردم. آرش چه حرفابرو نيب یاخم

  بپره؟! نيماش یزده باشه که گندم رو اونقدر بترسونه که به قول خودش جلو

در مورد  بميعج یبه کنجکاو تياهمیو من ب ديکوبیم منهيس یداشت محکم تو دلم

  ها، بحث رو عوض کردم.اون حرف دنيفهم

در مورد آرش حق  ايآ نکهيبه ا کردم؛یفکر م یو کم دادمیس خاتمه متما نيبه ا ديبا

  نه... ايواقعا با من هست 

  ...یبرم... کار ديبا گهيخب من د -

  ديم پرجمله نيخنده ب با

  !؟یديتو هم ترس -

رو  یکه گندِم به اون محکم يیهابودم از حرف دهيمن هم ترس ديرو تر کردم؛ شا لبم

  بود؟! یترسونده بود و آرش ک

  نه! من... -
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پدر  یقانون شما هم پسر رو به جا یو تو ميمرد عوض هيکه پسر  نهيتنها گناه من ا -

  کنن؟يمجازات م

بفهمم  تونستمیجواب رو بدم؛ اما نم نيکردم بهتر یدهانم رو قورت دادم و سع بزاق

  جواب واقعاً کدومه. نيبهتر

که گندم رو  یزد یچه حرف دونمیهست، نم کارهيو چ هيپدرت ک دونمیمن نم -

از شناختنت هم مطمئن  یو حت شناسمتیچند ساعته که م یترسونده، من فقط برا

  کنم.  یدور دونم،یدر موردت نم یزيچ ی. پس حق بده وقتستمين

آسم داره،  یماريکه ب یگاريس یمرد شکسته هيکردم و نفس زدم، مثل  یکوتاه مکث

  .رفتیم ليبا هر کلمه انگار نفسم داشت تحل

اگه تو  ده،یرو نم گهيد یکيتاوان گناه  یوقت کس چيه دونمیکه من م يیتا جا -

 یليها خ... چون آدمیبد حي. توضیرو ثابت کن نيا ديبا یستيکه مثل پدرت ن یگیم

  دارن. ازيجا نبه حيبه توض دنيبخش یها براوقت

  انداختم  ینگاه کوتاه زيم یبه ساعت رو دميسکوتش رو د ینگفت و من وقت یزيچ

  ؟یمارستانيهنوز ب -

هام تونسته روش حرف دادینشون م قشيعم یهانفس ینگفت و اما صدا یزيچ باز

  بذاره. ريتأث

 ،یستين کنهیکه فکر م یو تو اگه اون آدم شهی. گندم خوب مکنهیخدا کمکش م -

  زنده بودنته.  ليکه دل یبهش بگ دي. بایکنبهش ثابت  ديبا
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  نجات؟! یفرشته هيچ یدونیم -

هام نشست کامالً لب ینجات خطاب شدنم رو یکه بخاطر فرشته یکوتاه لبخند

  ناخواسته بود.

اجازه ندارم برم از پشت  یو من حت مارستانهيتخت ب یرو مهيزندگ یکه همه یکس -

 يیها. از همون احساساسياحساس دن نيترکه دارم مضخرف ی. حسنمشيبب شهيش

  خدا از دشمن هم به دورش کنه. گنیکه م

  هم فشار دادم.  یرو رو هاملب

مرد، پشت  هيبشم و اما حاال  یزندگ یمسائل احساس یوقت دلم نخواسته بود قاط چيه

 یهراس نيترکيکوچ نکهيبدون ا گفت؛یداشت از احساسش به دختر عموم م یگوش

از  یکار سخت بود که هر کس هياز گفتنش داشته باشه و به نظر من ابراز عالقه 

  .اومدیاش برنمعهده

گفتنش  یمثل آرش تو تونستمیابراز عالقه موفق نبودم و مسلما نم یوقت تو چيمن ه 

  و راحت باشم. پروایب

  ش؟ينيبب یبر دهیاجازه نم یک -

  از حرص و خشونت. که پر بود یاخنده د،يخند کوتاه

 ريپ هي. کنهیش محافظت مداره از خونواده کنهیکه فکر م یروان کتاتوريد هي -

همون بال  خوادیو م رهیهاش و اما از رو نمتک تک بچه یتو زندگ دهيخرفت که ر

  . پدربزرگمون.ارهيهاش برو سر نوه
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ً يتقر نکهيا با   دميخبر داشتم، پرس اتياز کل با

  پدربزرگتون؟! -

  منه. يیگندم دختردا -

رو آروم از تنم  یاداشته بودم تنپوش حولهرو کنار گوشم نگه یکه گوش همونطور

  درآوردم و گفتم.

  چه خوب! -

از  نکهيمن بود. با ا یالياش به خاطر خوش خخنده نباريو انگار ا ديخند دوباره

 یخصومت ديفهم شدیم دونستم،ینم یزيراد چ یمادر آرش و خانواده نيموضوع ب

  .دونمیکه من م هيزيتر از چبزرگ یليهست خ نشونيکه ب

  نجات... یخوبه فرشته یليخ نيآره ا -

  بگم، اما با باز شدن در ذهنم قفل کرد و وحشت زده سمت در برگشتم. یزيچ خواستم

 نيزم یبه آرش بگم تماس رو قطع کردم و تنپوش رو از رو یزيچ نکهيا بدون

  برداشتم.

  ؟یکنیم یچه غلط یهست دارمعلوم  -

  نگفت... یزيچ

  .ديشنیبود و انگار صدام رو هم نم ستادهيخشک شده کنار چارچوب ا همونطور

تند تنپوش رو تنم کردم و با خشم سمتش قدم برداشتم. حرکت من باعث شد به  یليخ

  بده. هيدر رو ببنده و به در تک عيسر یليو خ اديخودش ب
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  ...یدخترفرنگ کنهیدعوت م گهيد یمعاشقه هيبه  ومن نقصتیب کليه دنيد -

و  ديو اون آروم خند دميکوب اشنهيدستم رو به س دميبهش رس یداغ شد و وقت مغزم

  چشم خمار کرد.

 نيتو ا یايب یتو اتاقم؟ چه طور تونست یايبدون در زدن ب یکنیچه طور جرأت م -

  خونه؟!

  رو مهار کرد ميحرکات عصب یدور کمرم حلقه شد و با خشونت خاص دستش

  خونه وجود نداره. نياومدنم به ا یبرا یمانع چيه گهيآروم باش دختر... د -

  زد یپوزخند

  .ميصلح کرد یبا حاج مرتض -

 ترکيکه اشک توش حلقه بسته بود نگاهش کردم و اون سرش رو نزد يیهاچشم با

  آورد.

 یپوشوندن خودت از من، تنت کرد یکه برا یلعنت یحوله نيا خوادیاآلن دلم م -

  رو پاره کنم.

  و نفس زد ديام کشگونه یرو رو شينيب یغهيسرش رو خم کرد و ت شتريب

  مون.گند نخوره به رابطه نياز ا شتريتا ب جنگمیهام ماما دارم با خودم و خواسته -

خمارش گرفتم و  یهانگاه از چشم کشتیخودش رو م منهيس یکه داشت تو یقلب با

 شينيب یغهيها و تلب نباريسرم باعث شد اون ا کيسرم رو کج کردم. حرکت کوچ

  .اديتر باال برو به گردنم برسونه و نفس من سخت
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  !یدخترفرنگ اميدارم بخاطرت کوتاه م -

پوست گردنم داشت  یرو ونشيدر م یکيداغ و  یهارو بستم. هرم نفس هامپلک

  !گرفت؟یو قلبم چرا آروم نم ذاشتیم ريتنم تأث یهاتک تک سلول یرو

دهنم  یاعتراض کنم. نه زبونم تو تونستمینم گهيد یاونقدر گنگ بود که حت حالم

  .کردنیم یدور شدن ازش کار یهام برانه دست د،يچرخیم

  .کردیهاش من رو فلج مداشت با حرف انگار

که شاهرگم قرار داشت و با شدت تمام  يیجا که به گردنم، همون یکوتاه یبوسه

 هيوجودم سر خورد؛  یتو یزيخوردم و انگار چ یديزد، تکون شد زد،ینبض م

  شد. ديو بعد ناپد ديپام رس یهاکه تا نوک انگشت یزيچ

  اومده بودم... عطر تنت محشره. نيهم یبرا -

ب شدن قلبم آ کردمی. داشتم حس مديرسیهاش انگار داشت به قلبم هم منفس یداغ

  تر از قبل پچ زدو آروم ديکش یاگهيد قيرو. نفس عم

  ...یدختر فرنگ خوامتیم -

  کوتاه بود... اشزمزمه

  من اکو شد و اکو شد. یهاگوش یبار تو نيبود اما چند کوتاه

و درست  ديهام چرخبه خودشون گرفتن و مردمک لرزون چشم یتندتر تمير هامنفس

  هاش شد.چشم ینهيقفل قر
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به  یاديکه شباهت ز یزيچ هيداشت که برام تازه بود.  یزيچ هي شيشرق یرهيت نگاه

  :کردندیهاش هم داشتند تکرار مکوتاهش داشت و انگار چشم یجمله

  »...یدخترفرنگ خوامتیم «

نگفت اما من  یزيسردم چسبوند... چ یشونيرو به پ شيشونيرو خم کرد و پ سرش

  .دميشنیهنوز هم صداش رو م

پخش  مييشنوا یهاتموم عصب یآخرش رو تو یتمام جمله یبا سخاوتمند مغزم

  و من انگار فلج شده بودم. کردیم

وجودم  یآب داغ تو تريم نشست انگار هزاران لسر شده یهالب یهاش رولب یوقت

روش داشته  یمن کنترل نکهين اکه دست لرزون من بدو یتا وقت ديو اون نبوس ختنير

  گردنش نشست. یباشم رو

به تنم وارد کرد و انگار  یدينبِض محکم و تنِد شاهرگ گردنش، تکون شد حِس 

  قدم بود که سمتش برداشتم. هيحرکت دست من 

نمدارم رو با  یموها اشگهيتر دور کمرم حلقه شد و دست دراستش تنگ دست

که  یميو من با همون حال وخ ديبوس ريو نفسگ قيچنگ زد. عم یخشونت خاص

  کردم. شيداشتم همراه

  کرده بود... زمميپنوتيهاش هجمله انگار

از هم  عيسر یليمغزم بود. هر دو خ یبلند تو غيج هيکه به در اتاقم خورد مثل  یاتقه

  اتاق چرخوندم. یو من با نفس نفس نگاه تو ميفاصله گرفت
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 یتند اون هم تو یهانفس یو اما صدا کردمیممانعت م انينگاه کردن به ک از

  بگم. یزيکه پشت در بود چ یبه کس تونستمینم یهام بود. حتگوش

  سهره؟ -

  نگفتم... یزيچ

من  ینکرد. به جا ديتول يیام صداباز و بسته شد و اما هنجره یمثل دهان ماه دهانم

  .ديلرزیرو داد و من زانوهام داشت م لويجواب ن انيک

  لو؟يه نشد یزيچ -

  !گردهی! آقاجون دنبال تو مان؟يداداش ک يینجايعه ا -

هام رو از نگاه کردن بهش منع نگاهش رو حس کنم و اما چشم ینيسنگ تونستمیم

  تن من مرتعش بود... یاون هم مثل تک تک اعضا ی. صداکردمیم

  .لوين اميبهش بگو اآلن م -

از لرزش  کميبرگردونم و  یهام رو به حالت عادنفس تمير کردمیم یچقدر سع هر

  .تونستمیدست و دلم کم کنم، نم

قدم سمت من برداشت حس کردم و به جاش دو قدم  کي یوقت یول دم،يدیرو نم انيک

  عقب رفتم.

  سهره... -

بود  ستادهيکه اون ا يینگاهم همه جا رفت و برگشت جز جا یوقت اومدیباال نم نفسم

  و بغض کرده بودم.
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  برو... -

و اما  اومدیم رونيکه انگار از ته چاه ب يیاز خودم درآوردم؛ صدا يیصدا باالخره

بود که من رو به حال خودم بذاره تا خودم رو بازخواست  یتر از اونخودخواه انيک

  کنم و از خودم حساب بپرسم.

گرفت. مجبورم کرد رخ به  دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند و بازوم رو محکم با

  ديو آروم غر ستميرخش با

  نگام کن... -

 چيه هيجنگ نابرابر برگشته بودم و پر بودم از  هي. انگار از اومدیباال نم نفسم

  بزرگ.

  که برم؟!  خورمیم یمن به آدم نيگفتم نگام کن بب -

خودم رو درک  تونستمی. نمشدیتر مکه هر لحظه داشت بزرگ یداشتم. بغض بغض

  بودمش.  دهيخودم، بوس یبار با خواسته نياول یکنم و برا

  ولم کن. -

  .گمیسهره نگام کن بهت م -

اش رو بند استخون شد و اون انگشت شست و سبابه اشرهيت یهالرزونم قفل چشم نگاه

  ام کرد.لرزون چونه

  ؟یکنیم کاريچ یدار یدونیتو م -

  من... من... -
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  هام گذاشتلب یو رو ديو باالتر کششستش ر انگشت

ً ي. دقیذاریم شيو با پا پ یزنیبا دست پس م یدار -   چرا؟! قا

تند قلب اون رو هم  دنيکوب یقلب خودم، صدا یکوبنده ینگفتم. جز صدا یزيچ

  هامون کرکننده بود.کوبش قلب ی. صدادميشنیم

  ؟یکه هستم کن ینياز ا تروونهيرو د یمِن روان یخوایم -

هاش شده بودن قبل مهمون لب قهيکه چند دق يیهالب د؛يهام چرخلب یرو انگشتش

  حس کرد. شدیاش رو مبوسه یو هنوز هم داغ

  .ینکن دختر فرنگ -

  صورتم پچ زد یمتريليشد و درست تو چند م خم

 یرو با خودت روشن کن تا من خودم برا فتينکن بچه... تکل یباز یبا منه روان -

  اقدام نکردم. خب؟! گهيد یهافيتکل ختنير

  دميرو عقب کش سرم

  تو... -

  دست بند پشت گردنم کرد و سرم رو به حالت قبل برگردوند. دوباره

  .خوامتیمن م -

  ام چرخوندچهره ینگاهش رو تو اعضا تينفسم رو حبس کرد و اون با جد اشجمله

  کن. یو همراهو بخواه... منتو هم من -
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ها . دهکردینم دايگفتن پ یبرا یزيچ ديچرخیم یبگم. زبونم هر چ یزيچ تونستمینم

  سرم بود که انگار همه رو فراموش کرده بودم. یسؤال تو

خودم  نياز ا شتريهاش بمونم و بتو چشم رهيخ نياز ا شتريب تونستمیبستم. نم پلک

  رو گم کنم. 

  ؟یکنیدعوتم م گهيد یبوسه هيبه  یدار -

  .ديو سرش رو جلو کش ديزود پلک باز کردم. خند یليو خ ختير یهر دلم

تو رو  تونمیم ستياتاقتم برات مهم ن یمن تو دونهیم نکهيو ا یاگه حاج مرتض -

  ه؟يتختت دعوت کنم. هوم؟ نظرت چ یداغ رو یبوسه هيبه 

  رفتم.  رونياش بشل شده یبازوها نيزود از ب یليکردم و خ تقال

  .رونياآلن از اتاقم برو ب نيهم -

  شلوارش فرو کرد یهابيهاش رو تو جو دست ديخند

  خونه رو نگفتم! نياومدنم به ا یهنوز علت اصل -

شمس بودنش  انيخاص ک ژيستيهم قفل کردم و اون با همون پر یرو رو هامدندون

  گفت تيسرش رو باال برد و با جد

  .یشیآرش هم رد نم یلومتريک کياز  -

  پوزخند زدم یعصب

  نکنم. ايکنم  کاريچ یبه من بگ یتونیتو نم -
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  .ديرسیگرد کرد و خودش رو به در اتاق رسوند، خونسرد به نظر م عقب

پس بدون به  دم،یبگم. اگه دارم به تو هشدار م یرو به کس یزيمن عادت ندارم چ -

  .یبش تيکنم که اذ یبشم و کار وونهيد خوادیفکرتم و دلم نم

  و گنگ سرم رو به چپ و راست تکون دادم جيگ

   ؟یگیم یچ یدار -

اش چونه یهاش رو روو انگشت ديکش رونيب بشيج یهاش رو از تواز دست یکي

  ديکش

  .کنمیم دتيواضح دارم تهد یليخ -

  نگاهش کردم و اون با پوزخند ادامه داد تيگرد و عصبان یهاچشم با

اصالً  نمياور کن اگه آرش رو دور و برت ببو ب یمن خبر دار یوونگيد زانياز م -

  .افتهینم یاتفاقات خوب

  دياندامم چرخ یکرد و نگاهش رو یکوتاه مکث

  .یچشمم باش یم جلوخونه نيکه تو ا یتا وقت خوامیم رونيب ايلباس بپوش ب -

  بگم، از اتاق خارج شد و در رو بست. یزيمنتظر باشه من چ نکهيو بدون ا گفت

بره موفق نشدم و  انيکنم تا ک یتا خودم رو مشغول کار دميچقدر با خودم جنگ هر

  اش.بوسه یادآوريبا  گرفتمیگر م شتريهر لحظه ب

  کرده بودم؟ یباهاش همراه چرا



748 
 

بخاطر حس کردن نبض تند  دينشست؟ شا ترشیشاهرگ لعنت یچرا رو ميلعنت دست

  م رو باختم.و محکمش بود که خودم و اراده

  بود؟!  دهيو بوسمن یچ یبرا یلعنت انياون ک اصالً 

اتاق  یگوشه ستاده،يا یچوب رخت یشدن و شالم رو از رو دهييهم سا یرو هامدندون

  چنگ زدم و از اتاق خارج شدم.

بلند خودم رو به تراس  یهاو من با قدم اومدیم یحرف زدنشون از تراس پشت یصدا

  رسوندم.

داده و  هيتراس تک یهاکه کمرش رو به نرده یانين و کو احمد و طاهر بود یمرتض

  هاش بود. لب یرو یپوزخند اعصاب خوردکن

 نشونيشون باعث شده بود سکوت کنن و من نگاهم بمن به جمع مردونه وستنيپ

  .ستاديا یمرتض یشکسته یچهره یو رو ديچرخ

  شده دخترجون؟ یزيچ -

 دنيحساب پرس یبگم برا تونستمیپاهام جابجا شدم. مسلماً نم یرو تر کردم و رو لبم

  اومدم. انياز ک

  کنم. یخونه زندگ نيتو ا خوامیمن نم -

العملش عکس دنيد یبرا ان،يکردم نگاه سمت ک یابرو باال انداخت و من سع یمرتض

  نچرخونم.

  خب؟! -
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  رو با اعتماد به نفس تکون دادم سرم

. تا یمرتض یدوباره اعصاب خودت و من رو خراب کن خوادیدلم نم نکهيخب ا -

وجه باهام مخالفت  چيو تو به ه مونمیم خوامیکه م يیکه گندم خوب بشه من جا یوقت

  .یکنینم

بود  ستادهيا انيکه ک يینگفت و نگاهش جا یزيابروهاش نشست، اما چ نيب یاخم

 یابروهاش بود وقت نيب ی. من هم ناخودآگاه نگاهش کردم و اون هم اخم بزرگديچرخ

  گفت

  ها...از هتل یکيتو  یايب یتونیم -

ً يدق  یهيسا ريمن ز کردیچقدر از خودش مطمئن بود؟ با کدوم عقل و منطق فکر م قا

  مونم؟یاون م

  شدم. رهيخ اشرهيت یهاتو مردمک چشم مينکردم و مستق یآبرودار گهيد

  .ديدور و بر من باش هاتيیتو و اسمت و دارا خوادیدلم نم -

دوختم  یدوباره نگاه به مرتض تياهمیاش سرخ؛ اما من بکورتر شد و چهره اخمش

  و ادامه دادم

خونه،  نيتو ا ستياومدم بهت خبر بدم که قرار ن ،یمرتض رميگیمن ازت اجازه نم -

  تو باشم. یهایساالرکهيو  هایخودخواه یسلطه ريز

 دونستمیرفتم و م نييتراس پا یهامنتظر گرفتن جواب باشم از پله نکهيو بدون ا گفتم

  .اديهست که دنبالم ن یاز اون تریبه قول خودش روان انيک
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و هر لحظه منتظر بودم صداش رو بشنوم.  داشتمیبلند سمت استخر قدم برم یهاقدم با

از  ازش نشد به پشت برگشتم و اما صداش یخبر چيو ه دميبه استخر رس یوقت

  .ديبودم به گوشم رس ستادهيکه ا يیمخالف جا

عالمه چرت  هي نکهي... نه ایبود بهم بگ یفقط کاف یباهام تنها باش یخواستیاگه م -

  به هم. یو پرت بباف

  ستادمياستخر ا یبرگشتم و لبه سمتش

  بافتم؟! ویچ -

  شد ترکيو بهم نزد ديخند

  مضخرفت و خنگ بودنت شد؟! یلهجه نيدلتنگ ا شهیم یدونستیم -

  تر کردم و دستم مشت شد لب

  .یخنگ خودت -

 یدستم با تموم قدرت باال اومد و رو ديبهم رس یو اما درست وقت ديهم خند باز

که  یو درست وقت زدمیو ترس نفس نفس م ادياش نشست. از اضطراب زگونه

  اش شدمردونه یهاپنجه ريبازوهام اس رميخواستم ازش فاصله بگ

  بود اآلن استخوناش پودر شده بودن؟ گهيد یکيها متعلق به دست نياگه ا یدونیم -

  و او سرش رو جلوتر آورد ديلرز نگاهم

  تو مخم سهره؛ خب؟ نيامروز حالم خوبه، نر -

  لب زدم یداشتم وقت بغض
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  ؟یو ببوسمن یکنیتو چطور جرأت م -

  لرزونم شد یبند چونه نبارياز بازوهام رو رها کرد و دستش ا یکي

  !دمت؟يبه زور بوس -

  ديهاش غردندون نيکرد نگاهش کنم و از ب مجبورم

تو مخم؟! دارم بخاطر  ینيریو م یلرزونیزورت کردم که حاال واسه من لب م -

  بچه؟ هيو تو دردت چ جنگمیبا خودم م یتوعه لعنت

 اشنهيس یهام رو محکم رورو درک کنم دست ستادنمونيا تيموقع نکهيا بدون

  خورد. یبه عقب سکندر یو اون چون انتظارش رو نداشت قدم دميکوب

بعد از جا اومدن نفسش داد  انيآب استخر به خودم اومدم و ک یافتادنش تو یصدا با

  زد

  .یاحمِق روان یدختره رسمیحسابت رو بد م -

  گفتم دميترسیاسترس داشتم و م نکهيبه عقب برداشتم و با ا یقدم

و فکر و ذکرم رو به هم  یو ببوسو راه به راه من یبهم دست بزن یحق ندار گهيد -

  .یزيبر

  کردنش سمت لبه باعث شد با اضطراب از استخر دور بشم شنا

 یکس چي! من به ه؟یکنیم دميو تهد یگیکه به من زور م یهست یک یفکر کرد -

  .ی. نه تو، نه مرتضرهيبگ ميبرام تصم دمیاجازه نم
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. اصالً برام مهم نبود چطور دميبلند سمت ساختمون دو یهارو زدم و با قدم حرفم

 دنميروبرو شدم که با د وانيراه با ک نيبره. ب رونيب سيخ یهاقراره با اون لباس

  ديآروم خند

  دختر؟! یهست یک گهيتو د -

  دميکش یقيرو تر کردم و نفس عم لبم

  !؟یچ -

و  یطوس شرتيت هيرو به چپ و راست تکون داد و به دستش اشاره کرد.  سرش

  دستش بود. یتيشلوار کبر

  دلم.  زيعز یچزونیبچه رو بد م نيا یدار -

  کرد و کمرش رو خم کرد یانگاهش کردم و اون تک خنده جيگ

  شمس. انيک تيجد یتو سر تا پا یدير يیبه تنها -

  .جانياز شدت ه زدمیبه پشت سرم انداختم و نفس نفس م یاگهيد نگاه

  خودش بود. ريتقص -

  و به ساختمون اشاره کرد ديخند دوباره

  باشه برو تو. -

 انيو ک ستادميا شدیمجاور باز م اطيکه به ح یاساختمون که شدم کنار پنجره وارد

  .رفتیور م شيبا گوش تيکه داشت با عصبان دمياستخر د یرو لبه
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هر چند لحظه  سشيخ یبود و موها سيتنش خ یهارو تر کردم و تموم لباس لبم

با خشونت رو به باال  شدیو اون مجبور م خوردنیسر م شيشونيپ یرو بارکي

  کنه. تشونيهدا

 گفتیم انيبه ک یزيداشت با خنده چ د،يچرخ نشونيو نگاه من ب ديبهش رس وانيک

و  ديکوب نيزم یرو با خشونت رو یگوش. کردیم یعصبان شتريکه اون رو ب

  .ديکوبیدهانم م یو قلب من داشت تو ديقاپ وانيهارو از دست کلباس

  بود. دهيرو دوباره تر کردم. انگار آب بدنم ته کش لبم

لختش  یباالتنه یو جنون از تنش کند و نگاه من رو تيرو با همون عصبان راهنشيپ

  سر خورد.

و چرا تا به  خوردنیم چيپ گهيهمد یهر حرکت او بازو و شکمش با یهاچهيماه

  داره؟! یآلدهيخوب و ا کليبودم ه دهيحال ند

  م؟يحرف بزن شهیم -

که مشغول لباس  یانينگاه از ک عيسر یليخوردم و خ یديطاهر تکون شد یصدا با

  عوض کردن بود گرفتم.

  ؟یچ -

باال رفته  یرويکه مانعش شدم و اون با تاک ا ستهيو خواست کنار پنجره با ديخند

  سرش رو تکون داد

  .یفرصت نشد بهت بگم خوش اومد -
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نود  نيشلوار ج بيج یهم فشار دادم و نوک چهار انگشتم رو تو یرو رو هاملب

  فرو بردم. ميسانت

  ممنونم طاهر. -

  و سرش رو تکون داد. ديخند

به نظرم در مورد آقاجونم  یخوبه، ول یکنیصدا م کيکه همه رو به اسم کوچ نيا -

  مثالً. یزيچ نيهمچ هي ،يیآقاحاج ،يییحاج مرتض ،ینظر کن. آقاجون ديتجد هي

  به گردنم دادم  یقر

  ؟یدار یمشکل هيقض نيتو با ا -

  داشت.هاش رو باال نگهشلوارش فرستاد و شونه یهابيتو ج دست

صدا کنه  یجور هياش اونو فکر نکنم آقاجونم دوست داشته باشه نوه یمن نه؛ ول -

  ش هست.که انگار دوست دوران مدرسه

  و اون با خنده ادامه داد دميخند

شما رو  م،يکردیصدا م یليرو با اسم فام مونييدوران ابتدا یهاالبته ما دوست -

  .دونمینم

هاش برداشت لب یخند رو از رولب د،يکه کش یقينگفتم و اون بعد از نفس عم یزيچ

  ديپرس تيو با جد

  هست؟ انيتو و ک نيب یزيچ -

  شدم کيبهش نزد یکردم و ناخودآگاه قدم کيبار چشم
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  ؟یچ -

  دوخت و لب زد اطينگاه به ح ستاد،يو نگاه از من گرفت و پشت پنجره ا ديخند

  . دمينگاه خودم رو د شيبرق چند سال پ انيک یهاش کردم، تو چشممن خودم تجربه -

  و کوتاه پلک بست ديچرخ سمتم

  .شناسمیم نمشيبب یحسش کردم که تو هر نگاه قياونقدر عم -

  کردم یاحرص تک خنده با

  طاهر. فهممیمن منظورت رو نم -

  ديهام چرخچشم یو نگاهش موشکافانه تو ديسمتم چرخ کامل

  .یانيتو عاشق ک -

. به زور خودم نطوريهام رو حس کردم، لرزش قلبم رو هم هممردمک چشم لرزش

  دميخند یرو جمع کردم و عصب

  . یداد صياشتباه تشخ -

  دميمکث پرس یو با کم دميخند تریعصب

ابوالهول رو دوست داشته باشه؟! چه  یاون مجسمه تونهیم یآخه کدوم دختر احمق -

  عاشقش بشه؟! نکهيبرسه به ا

  هاش نشست.لب یرو یکش اومد و لبخند هاشلب

  عاشق تو باشه؟! تونهیم ؟یچ انيبه نظرت ک -



756 
 

  پرخاش نکنم. نياز ا شتريخودم رو آروم کنم و ب یتا کم دميکش یقيعم نفس

  ممکنه. ريو من، غ انيک -

سر تکون داد و نگاهش رو دوباره  یهاش بود وقتلب یباز هم رو یلبخند لعنت اون

  از پنجره دوخت رونيبه ب

در موردش  یکه تو بتون ستين یزيچ زنمیکه دارم در موردش حرف م یحس -

 اي رممکنهيتو غ یکه اون فرد برا ستي. براش مهم نیو انتخابش کن یريبگ ميتصم

 یتونینم یهم بکن یهر کار گهيدلت جوونه بزنه؛ د یتو هيممنوعه. فقط کاف

لما  شکنه،یدلت رو م کنه،یناراحتت م ده،ی. عذابت میرو از دلت بکن هاششهير

که مربوط به  يیزهاي. تموم چیتو باز هم با تموم وجود هم اون حس رو دوست دار

  . یاونه دوست دار

 هيشکست بزرگ...  هي هيبود شب یزيچ هيهاش چشم یتو نباريبرگشت و ا سمتم

  .یديناام

  .یدل بکن یکه مجبور باش یو امان از اون روز -

  .ديسالن چرخ یرو تر کردم و نگاهم تو لبم

  ؟یدل بکن یتو مجبور شد -

  دميپرس یشتريب اطيدهانم رو قورت دادم و بالفاصله، با احت آب

  ؟یهچهره رو دوست ندارتو ما -

  م گذاشت.شونه یبار دست رو نياول یو برا ديکش یقيعم نفس
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  بچه...  کنهیفرق م یليدوست داشتن با عاشق شدن خ -

کمرش رو  یم گذاشت و کمشونه یرو هم رو شگهيمتم برگشت و دست دس کامل

  خم کرد

  هست اسمش عشقه. انيتو و ک نيکه ب یزيچ نيا -

 یکيبشه و انگار  دهيکش انيبحث سمت من و ک خواستیفاصله گرفتم. دلم نم ازش

  .دادیقلبم رو فشار م

  .یدونینم انيو ک من نياز اتفاقات ب یچيتو ه -

شلوارش فرو  یهابيج یهاش رو توپوزخند سرش رو تکون داد و دوباره دست با

  کرد

دلت  یکه تو یبهت بگم قدر حس خوامیم یول یکنیانکار م یچرا دار دونمینم -

  هست رو بدون؛ از دستش نده.

****  

  دميغر تيو من با عصبان ديخند دوباره

  اعصاب ندارم. وانيبس کن ک -

  دستش جابجا کرد یرو تو ميباال انداخت و گوش ابرو

  جناب شمس؟! یختيبه هم ر نقدريا یگوش هيبابا، بخاطر  شهیدرست م -

رو از دستش  یگوش یپرت کردم و عصب نيصندوق ماش یرو تو سميخ یهالباس

  گرفتم
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  و تماشا کن. ني... بشوانيک کنمیبرادرت هستا، من رامش م هيدختر وحش نيا -

  و ابرو باال انداخت ديخند دوباره

 یِ نه اون دختر به قول تو وحش يیکه رام شده تو یکس داستياونطور که از شواهد پ -

  .یفرنگ

  رو دور زدم. نياش درب صندوق رو محکم بستم و ماشبه جمله تياهمیب

  .وانيببند ک -

پنجره  یرو باز کردم و نشستم که کمرش رو خم کرد و سرش رو از تو نيماش در

  اخل فرستادد

  .ايتاليبهش گفتم برگرده ا -

اش نبود چهره یتو شيچند لحظه پ یاز شوخ یانشونه چياخم سمتش برگشتم و ه با

  .تيو نگاهش پر بود از جد

  ؟یواسه چ -

  پرپشت اون هم اخم نشست یابروها نيب

 يیکسا قيهست که بخواد از طر ووني. اون اون قدر حانيداره ک نهيآرش ازت بد ک -

  که برات مهم هستن بهت ضربه بزنه.

. هنوز باهاش روبرو نشده دمييهم سا یهام رو رورو روشن کردم و دندون نيماش

 يیچه بال نمشيبب یگندم افتاده، وقت یکه برا یبعد از اتفاق دونستمیبودم و خودم هم نم

  .ارميسرش م
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خط  نيکه برام مهم هستن محافظت کنم. آرش اگه بخواد ا يیاز کسا تونمیمن م -

  .کنمیسوسک لهش م هيقرمز رو رد کنه مثل 

 نيکردم که از ماش یحال وانيبه ک دنشيکردم و با باال کش شهيش یرو بند شاس دستم

  حرکت کردم. نيدور بشه. به محض دور شدنش از ماش

 تيعماد هدا یرو سمت مغازه نيشبزنم، اما ما مارستانيبه ب گهيسر د هي خواستمیم

  افکار درهم و برهمم. دنياز هم پاش یعماد برا یهایداشتم به دلقک باز ازيکردم و ن

خرابشده. بابا من از  نيتو ا اين یسگ اعصاب یبه بعد وقت نيجان شهرزادت از ا -

  .ارميصاحب مرده نون درم یجا نيا

که  يیهامتفاوت عطرها و مولکول یدادم و پلک بستم. بو هيمحرکش تک یصندل به

  .شترهيکدوم عطر ب یبدم بو صيتشخ دادنیمغازه معلق بودن اجازه نم یهوا یتو

  سهره برگشته. -

  ديپرس بالفاصله

برگشت دلبر  یبه پا یخوایخو به من چه برادر من؟ برگشته که برگشته، م -

  کنم؟! یمن قربون یجنابعال

  دميغر تيباز کردم و با عصبان پلک

  !؟یباش یجد کمي شهینم -

شده بودن،  مونيپش ديکه بخاطر من از خر یرفتن چند مشتر یدست خال بخاطر

  بود یهنوز هم ناراحت و عصب
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  بخورده تو فرق سر من و خود الکردارت.  تيجد -

  نشست. یصندل یقالب کردم و اون با حرص رو نهيمقابل س دست

   ؟یتخواسینم وني! مگه همه؟يخب حاال دردت چ -

  ابروهام نشست نيب یاخم

  نقطه ضعف از منه. هيکه آرش در به در دنبال  ینه وقت -

  باال انداخت و سرش رو تکون داد شونه

شده رو  یتوعه روان ريکه اس یااون دختر بخت برگشته یخوایم ؟یخب که چ -

 انينفهمه ک یبهش نرسه؟ که کس یبشر یبن چيکه دست ه یگاوصندوق پلمپ کن یتو

  دختر باخته؟! هيشمس دار و ندارش و به 

  زد  یصدادار پوزخند

که  یو حس یدیم تياگه واقعاً به اون دختر اهم ان،يخودت رو ک کميجمع کن  -

  ضعف تو باشه.  نيا ستيقرار ن ه،يواقع یبهش دار

  شدم رهيهاش خچشم یتو ميگرفتم و مستق یاز صندل هيتک

 نيکه به قانون و دم و دستگاهش ثابت نکنم ا یعماد... من تا وقت ستيآرش آدم ن -

  !ته؟ي. حالشهیراحت نم المياش هست خگور به گور شده یبابا نينره خر هم ع

 شهيکه به ش یرنگ يیطال یبلند شد و درب مغازه رو بست. تابلو یصندل یرو از

 یصندل یوارد مغازه نشه و خودش، دوباره رو یچسبونده بود رو برگردوند تا کس

  ت.نشس
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 هيبر عل یمدرک چيکه ه یفهمیچرا نم ،یها رو زدحرف نيهم هم شيدو سال پ -

  با پدرش نداشته؟!  یارتباط چيواقعاً ه ديو شا ستيآرش ن

  کنه نييدرهم من باعث شد سرش رو باال و پا یکرد و اخم ها یکوتاه مکث

اش رو از دست ماهه شيش یاون روزها گندم حالش خوب نبود. بچه ان،يک نيبب -

  اصالً.... دياشتباه متوجه شده، شا ديداده بود و شا

  دميحرفش پر نيب

گندم  یوقت وونيبس کن عماد... بخاطر اون حرومزاده گندم شکنجه شد، اون ح -

بمونه و جز  تونستینداشت م یبود؟ اگه گناه یکدوم گور رفتیم نيداشت از ب

  به پدرش نداره.  یربط چيقانون به گندم هم ثابت کنه که ه

  دميهام غردندون نيدادم و از ب هيهام رو به زانو تکشدم، آرنج خم

که به گندم  یتاوان عذاب ديپدرش هم نداشته باشه، با یبه کارها یآرش اگه ربط -

  تاوانشه. نيترداده رو پس بده؛ دور بودن از گندم و افتادنش تو زندان کم

  حق با منه. دونستینگاهم کرد. م هنيرو تکون داد و دست به س سرش

نداره و من  سويم با گهم به رابطه یخواهرمه، ربط نيبه جان مادرم گندم ع -

 گهيهمد يیروزها هي. درسته که اآلن از آرش نفرت داره اما خوامیرو م شيخوشبخت

  اون و آرش. نيهم باشم خبر دارم از عشق ب بهي. غرانيک دنيپرستیرو م

  از عطرها رو برداشتم یکيدراز کردم و  دست

  عماد. زنمیم ششيبه سهره بزنه من آت کيکوچ بيآس هيبخواد  یاگه کس -
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  عطر، ادامه دادم زيبه قطرات ر رهيهوا فرستادم و خ یاز عطر تو یپاف

ش رو از ماهه شيش یش کردن که بچهو اونقدر شکنجه دنيش رو دزدزن حامله -

که با ترحم نگاهش  یتموم مردم نيب نجا،يو بد، ا ميدست داد، بعد با همون حال وخ

  ولش کرد و فرار کرد. چرا؟! چون عاشقش بود؟! کردنیم

   ؟یمادرت باشه چ ايبزنه پدر  بيکه به سهره آس یاگه کس -

  و پر از اخم نگاهش کردم. دميکوب نيتريو یعطر رو رو یشهيش

  .زننینم بيکه برام مهمه آس یمادر من به کس پدر و -

  نگفت، انگار خسته بود از حرف زدن. یزيو سر تکون داد. چ ديکش یقيعم نفس

  ؟یاريب یزيچ هي یخواینم -

  کرد اخم

چند تا  یدونیم ؟یکوفت کن یزيچ هي نجايا یکشون کشون اون همه راه و اومد -

  ؟یداد یو فرار یمشتر

  پلک بستم. اليخیدادم و ب هيتک یصندل به

  باشه. ديتازه دم با خورم،یفالکس نم یمن چا -

  ديبه ساق پام کوب یابلند شد و با پا ضربه شيصندل یرو از

  به موال.  يیپررو یليخ -
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بزرگش  ليرو دور زد و فالکس است شخوانيچشم نگاهش کردم و اون پ یگوشه از

جوش بزرگ آب یهاوانيل یداشت تو. همونطور که ديکش رونيب زيم ريرو از ز

  گفت: ختيریم

  آوردم امروز. یاسهيک -

 یشدم، برا یچا يیانتها یبا مقوا یو مشغول باز دميرو سمت خودم کش وانيل

سرم بود مردد بودم، اما بعد از چند لحظه کلنجار  یکه تو یاسؤال مسخره دنيپرس

  دميرفتن با خودم، آروم پرس

  بهت عالقه داره؟! سويگ یديچطور فهم -

 گرفتیکه کم کم داشت رنگ م یدادم نگاه از آب جوش حيکرد و من ترج یاخنده تک

  .رمينگ

  خب خودش گفت. -

  هاش قفل شدچشم یتو زيابروهام نشست و نگاهم ت نيب یاخم

  مثل آدم جواب بده عماد... -

 یوع براموض هيبود. انگار  یبازمسخره هيشب یاديهاش زو خنده ديهم خند باز

  کرده بود. دايپ حيتفر

  ؟یبشنو یخوایم ی... چگهيخب مثل آدم خودش گفت د -

  که صداش باال رفت دميکوب یاشهيش نيتريو یرو رو وانيل یعصب

  ...گمتیباشه بابا خر نشو م -
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 یرو وان،يشدن ل دهيکه بخاطر کوب يیدراز کرد و با دستمال چند قطره چا دست

  بود رو پاک کرد. ختهير نيتريو

  .دنیزود خودشون رو لو م یليخب دخترا خ -

  ازش بپرسم: یبکوبم و سمتش خم بشم، بعد با طلبکار زيم یدست رو خواستیم دلم

  »!ده؟یاحمق خودش رو لو نم یدختره نيپس چرا ا «

  مسخره ادامه داد یبا همون خنده ،یسکوت کردم و عماد بعد از سکوت کوتاه اما

  هاش...نگاهش، حرفطرز  -

  و چشمک زد دينوش شياز چا یاجرعه

  .شنیهم حسود م یليخ -

رو از دستش  وانيل کردیکه م يیهابخاطر مکث خواستیکردم، دلم م کيبار چشم

  و فرق سرش بکوبم رميبگ

  که فکر کرد من رل دارم اعتراف نکرد توله. یتا وقت سويمثالً گ -

  و سرش رو تکون داد ديخند

  .دهیبفهمه جرم م سويکه اگه گ هيشخص شيباق گهيد -

شدم؛ اما  یچا دنينگفتم و مشغول نوش یزيادامه بده، چ شتريب خواستمیکه م نيا با

  ديجلو کش یصندل یاون خودش رو رو

  داداش؟ ختهيبه هم ر نقدريبهت گفته که فکرت ا یزيچ تييدختردا -
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داشته  یچا یادامه دنيبه نوش یليم نکهيرو به چپ و راست تکون دادم و بدون ا سرم

  گذاشتم. نيتريو یرو رو وانيباشم، ل

  نه. -

  شلوارم فرستادم یهابيج یجا بلند شدم و دست تو از

  .یبه مهمونت بد یتونیهم نم یدرست و حساب یچا هي -

  داد. هيتک شيو به صندل ديخند

  نه! اي هيبدم حالت اوک صيتشخ تونمیبه جان عماد اآلن نم -

  اش خارج شدم.متعجبش دستم رو تو هوا تکون دادم و از مغازه یبه جمله تياهمیب

کردن سهره و به قول خودش به هم  یکوتاه و همراه یخوب بود، اون بوسه حالم

  شدن ذهنش برام خوب اومده بود. ختهير

دستش  یتو یعماد سمت مغازه برگشتم و با اخم سر تکون دادم که به گوش یصدا با

  اشاره کرد

  .گردهیکه شهرزاد سلطان نگرانت شده داره در به در دنبالت م ايخبر مرگت ب -

  رو از دستش گرفتم و کنار گوشم گذاشتم یهمون اخم خودم رو بهش رسوندم؛ گوش با

  بله! -

  ديچيپ یگوش یآروم اولدوز تو یصدا

  !یشد از نگران وونهيشهرزاد د ؟یهم خاموش کرد تيتو گوش يیکجا انيک -
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موهام  نيب یپشت چشم نازک کرد، وارد مغازه شد و من کالفه دست نکهيبعد از ا عماد

  دميکش

  ؟یچ یبرا یشده؟ نگران یزيافتاد تو آب، چ ميبودم، گوش یحاج مرتض یتو خونه -

  ديگرانه توپ خيو توب ديکش یقيعم نفس

  ت. تو و پسرخاله یچون خبر داره از کله شق -

  ديکرد و پرس یکوتاه مکث

 چکدوميه زننیاز هتل زنگ م ده؟یجواب نم شيکجاست؟! اون چرا به گوش وانيک -

  سر به اونجا بزن لطفاً. هي. نيستيدر دسترس ن

  ابروهام کورتر شد نيب یگره

  شده؟! یچ -

بدونن چه خبره تو و  ديکه با يیکسا کنم،یمن اون هتل رو اداره نم ان،يک دونمینم -

  .نيوانيک

 حالم خوب باشه و همه ستيوقت قرار ن چيکه ه دميرسیم جهيتن نيداشتم به ا گهيد

  دست به دست هم داده بودن که زهرمارم کنن. زيچ

 وانيمن به هتل برسم ک نکهيراه انداخته بود و اما قبل از ا یزيهتل آبرور یتو آرش

  گندش رو جمع کرده بود. يیجورها هي

پچ پچ  یفرو رفته بود؛ اما صدا یقيسکوت عم یهتل تو یاز ظهر بود و الب بعد

  .رفتیمغزم رژه م یرو یگاه
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نشسته بودم و همونطور که مغزم در حال انفجار  یرنگ الب یاسي یهامبل یرو

  ضرب گرفته بودم. نيزم یبود، با پا رو

که داشتم رو  یاز حس یمين یبودن که حت یمضخرف یهاواژه تيو عصبان انتظار

  خودشون بگنجونن. یتو تونستنینم

  سر آرش مهاجر آوار بشم. یزلزله رو هيبودم و بعد قرار بود مثل  وانيک منتظر

و  ديچيپ یالب یتو وانيک یها گذشته بود صداکه انگار سال یقيبعد از دقا باالخره

  سمت در برگشت.  عيسر یلينگاه من خ

  و اصالً حواسش به اطرافش نبود. زدیبا تلفن حرف م داشت

که  انيکردم، به ک شيمن اوک ینگران باش خوادینبود اولدوز، نم یخاص زيچ -

  !؟ینگفت یزيچ

رو، اون  یزيآبرور نيابروهام نشست و دستم مشت شد، قرار بود ا نيب یکور اخم

  کنه؟! یهتل من، ازم مخف یهم تو

. با ديلب گفت که به گوش من نرس ريز یزيو چ ديموهاش کش نيب یدست کالفه

  صداش کردم که برگشت دادمیکه داشتم قورتش م یتيعصبان

  .وانيک -

تلفن گفت و تماس رو  یپا یزيلب چ ريلحظه با مکث نگاهم کرد و دوباره ز چند

  فرستاد و قدم سمت من برداشت. بشيج یرو تو یقطع کرد. گوش

  من تنته جناب شمس؟ یهاهنوز که لباس -
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  .کردمیم یداشتم خوددار یليتر شد. خمبل بلند شدم و مشت دستم محکم یرو از

پسر  یو از من پنهون کن نيا یخوایو تو م تازهیتو هتل من م اديم یآرش عوض -

  ؟یحاج مرتض

  .ديم کوبشونه یابروهاش نشست ودستش رو رو نيب یاخم

  !یشدم پسر حاج مرتض وانيسوخته که مِن ک يیجاها هيانگار باز  -

  رفتن از بحثم رو نداشتم. راههيب یرو پس زدم و اصأل حال و حوصله دستش

با اعصاب  نقدري! انشونمایپسرش م یو به عزا نيشه رمیم یعل یبه وال وانيک -

  نکن. یسگ مصب من باز

  از من صداش رو باال برد تریعصب

و اون و جمع  نيا یهایبکن، اه... خسته شدم از بس گندکار خوادیدلت م یهر ُگه -

 هي نيجور... بابا منم آدمم بذار هي یکيتو مخ آدم، اون  یزنیجور گند م هيکردم. تو 

  . گهينفس بکشم د

  رو زد و پشت به من کرد که بازوش رو گرفتم هاشحرف

  ...دي... بایبر یول کن ینجوريهم یتونینم -

  ازم دور شد یقدم یرو پس زد و عصب دستم

  نه.  اي یريرو بگجلوم یرو دار زشيچ نميبب رمیم کنمیول م ینجوريهم -

بودم و اون همونطور که گفته بود،  دهيند یحد عصب نيرو تا ا وانيوقت ک چيه

  گذاشت و رفت.
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و سمت اتاقم قدم برداشتم. مغزم قفل کرده بود و تو  دميمبل کوب یهيبه پا یمحکم لگد

  ها قهر کردنش اصال خوب نبود.و مثل بچه وانيرفتن ک طيشرا نيا

و اما  شدمیآروم م ديهام گرفتم. بادست نياتاق که نشستم سرم رو ب یتو زم،يم پشت

 هيو دلم  ديکشیشعله م شترياز آروم شدن نبود. مغزم هر لحظه ب یخبر چيه

  .زيکه گند زده بود به همه چ یبا آرش خواستیم یکارکتک

تماس گرفتم تا حال گندم رو بپرسم،  سويو با گ دميرو سمت خودم کش زيم یرو تلفن

موهام  نيهام رو بکننده بود که انگشتاونقدر کالفه یمتوال یهااما انتظار پشت بوق

  .دميکش تيفرستادم و موهام رو با عصبان

  ...یلعنت گهيجواب بده د -

حرف  یبرا سويبه گ یمهلت نکهيتماس وصل شد بدون ا یتماس گرفتم و وقت دوباره

  دميکش اديزدن بدم، فر

  سو؟يگ یدیرو جواب نم صاحابتیچرا اون ب -

  درست حرف بزن با من.... انيک -

  دميغر یابروهام کورتر بشه و عصب نيباعث شد اخم ب ونشيگر یصدا

  ؟یکنیم هيچته؟ چرا گر -

  هم کردم یام رو توکرد و من چهره ینيف

  .کنمینم هي... گریچيه -

  دميپرس کالفه
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  نکرده؟ یرييگندم تغ تيوضع -

  بود. دهيهم فهم سوينداشتم و انگار گ دنيناز کش یحوصله

  .هينه همونطور -

  هام رو فشار دادم و لب زدمدو انگشت چشم با

  هتل داشتم. یتو یکار هيفعالً  زنم،یبهتون سر م اميم -

و کار آرش  نميدست بش یدست رو تونستمیهتل بمونم و نم یتا عصر تونستم تو فقط

  بذارم. جوابیرو ب

تا جواب  ديتماس گرفتم. طول کش وانيبرداشتم و با ک زيم یرو از رو ميسيب یگوش

  هست. یهنوز عصبان دادیطلبکارش نشون م یبده و صدا

  ه؟يها؟! چ -

  هم فشار دادم یچند لحظه رو یهام رو براو لب دميصورتم کش نيياز باال تا پا یدست

کن و  ميتنظ یعذرخواه هياز طرف من و خودت  ايب مارستان،يب رمیدارم ممن  -

  لقمه... حروم نينکن. آبرو واسم نذاشته تو هتل ا غيالزمه در یزيکار هر چ نيا یبرا

  !قاً؟يبه من چه دق -

  دميکنترل خشمم کش یبرا یقيعم نفس

آرش گور به گور شده گند زد  نيحالم خوب بود که ا کميبچه نشو. امروز  وانيک -

دست رو دست  یتونستیلحظه هم نم هي یمن بود یتو مخم، باور کن تو اگه جا

  .ینيو بش یبذار
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خوردنتون  یليبه س ايشمس، حال خوبتون به برگشتن سهره ربط داره؟  یخب آقا -

  و بعد کله پا شدنتون تو استخر؟!

 ینقِش عصبان زيبه اون دختر رفکر کردن  یدادم و پلک بستم. حت هيتک یصندل به

 یباشه رو یآب تونستیهم م ديپرسیکردن خودش رو م یکه ازم حساب همراه

  .تميعصبان شيآت

  ش.تو فکر کن همه -

  اش پر از حرص بودو خنده ديخند

 نيشمس... ا انيک یدختر بچه بش هيرام  نقدريا کردمیهم فکر نم اهيصد سال س -

  حالت رو دوست دارم.

  نه؟ اي یايم -

  که گفت یظيو بعد هوم غل دميرو شن قشينفس عم یصدا

  .امي... با سهره ماميآره م -

  !کرد؟یم یهام فشرده شد و داشت باهام بازانگشت نيب یگوش یبدنه

هست، حق  شيحالم موجب سرگرم گفتیم نکهيو انگار در مورد ا ديخند دوباره

  داشت.

  مگه نه؟!  گه،يسر وقت آرش د یرفتیم یتو هم داشت -

  دميهام غردندون شيسا نيب از

  .مارستانيبرم ب خوامیگفتم م -
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  گفت: لکسير یليمکث و خ بدون

  رو. یهمه چ ميکنیم یاوک ميايبرو، من و سهره م یاوک -

  پرتاب کردم. زيم یرو رو یبگم تماس رو قطع کردم و گوش یزيچ نکهيا بدون

موهام فرستادم. بر خالف  نيهر دو دستم رو ب یهاو انگشت دميرو عقب کش یصندل

 خواستیدلم نم یهتل رو ترک کنم و اما از طرف خواستمیاصالً نم شيپ قهيچند دق

  آتو بدم. وانيدست ک

 یاشده و خواسته ديکل یهاچنگ زدم و با همون دندون زيم یرو از رو نيماش چيسو

  از هتل خارج شدم. کردم،یکه داشتم سرکوبش م

 مکتين یاز پشت، رو ینبود و وقت یها اصأل کار سختروز نيکردن آرش ا دايپ

  هام رو مشت کردم.دست دمشيد مارستانيمحوطه ب یتو یشگيهم

صورتش و  یهازخم دنيمحکم و تند خودم رو سمتش کشوندم و اما با د یقدم ها با

  هام متوقف شد.چشمش، شوکه قدم ريز یکبود

  بال رو سرش آورده. نيا یکسچه  نکهينبود حدس زدن ا سخت

 یهالب یرو یمن پوزخند دنينگاهم رو حس کرد که برگشت و با د ینيسنگ انگار

  نشست. شيزخم

  داد و بلند گفت هيتک مکتيرو به ن هاشدست

  احواالِت پسرخاله! -

  فرستادم بميج یام رو تومشت شده یهاکردم و دست یپر تمسخر یخنده تک
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  .نهيسنگ یاديز وانيک یهامشت -

  رو پر کردم. نمونيب یاش رو لمس کرد و من با چند قدم بلند فاصلهانگشت چونه با

  مگه نه؟ گه،يد یدونیختم بشه، م تدهيترک یافهيها و قمشت نيبه ا ستياما قرار ن -

  رو کج کرد هاشلب

  پسرخاله!  یگرفت ادي تیو خوب از حاج مرتضکردن یقلدر -

  اش تو هم رفتبلند شد و چهره مکتين یرو از

 نينيبر نيبتون هاتونیکه با قلدر ستيمقابلتون ن شياون آرش دو سال پ گهياما د -

  .شيتو زندگ

تر مشت محکم بميج یگند الکل دهانش تو یو دست من، از بو ستاديمقابلم ا درست

  شد

جرأت داره  ی. و هر کشيسر خونه زندگ گردونمیمگندم که به هوش اومد برش -

  .رهيجلوم رو بگ

اش تو هم اش باز هم تو هم رفت، با هر حرکت چهرهفاصله گرفت و چهره ازم

  کتک خورده. وانياز ک اشدهيترک یاز چهره شتريب یليخ دادینشون م نيو ا رفتیم

اتفاق بود پسرخاله... باور کن اگه سر  هيهتل فقط  یدر ضمن، اتفاقات امروز تو -

  ندارم. یمن باهات دشمن یريگراهم قرار ن

  کردم نييرو باال و پا سرم
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 یگیو حاال م یدرآورد یو الت باز یختيهتل من، نظمش رو به هم ر یتو یاومد -

  اتفاق بود؟!  هي

  دينگاه سرخش چرخ نيب یکردم و نگاهم موشکافانه و عصب کيبار چشم

 یو کس یدلت بخواد توش بکن یباباته که هر غلط یاونجا هم کثافت دون یفکر کرد -

  نگه؟ یزيچ

  سمتش برداشتم یو سرش رو تکون داد و من قدم ديخند یعصب

 یپا یجلو ندازنتیجات و م هيتو  کننیچوب م یها کنغلط نياز ا یبخوا جانيا -

 یاريدرم یمکان من، گردن کلفت باز یبارت باشه که تو نيو آخر نيت. پس اولننه

  آرش. 

  ازش فاصله گرفتم و ادامه دادم یاش رو حفظ کرده بود وقتمسخره یخنده همچنان

جون افتاده رو  مهيهم واسه من زنم زنم نکن. اون دختر اآلن بخاطر تو ن نقدريا -

 یهمون جهنم یگردیجو شرف برات مونده باشه برم هيو اگه هنوز  مارستانيتخت ب

  .یکه خودت باز کرد يیهارو زخم یشیو نمک نم یکه بود

  ديبلند و طلبکارش به گوشم رس یدور شدم و اما صدا ازش

 رمینم يیجا رميرو از تک تکتون نگ ميکه تاوان گند زدن تو زندگ یمن تا وقت -

 ن،يها باعث شکاک شدن گندم شدمن و گندم، شما یتو زندگ ني. شماها گند زدانيک

خرفت ُگه زده به  رمردياون پ یهای... خودساالرديکه نبا يیجاها نشيشماها فرستاد

  همه. یزندگ
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به  یبه ساختمون کج کردم و دست یهاش راهم رو سمت ورودبه حرف تياهمیب

  . دميصورتم کش

  .انينداشت ک یگناه چيآرش ه -

هاش کفش یپاشنه یهام متوقف بشه و اما سمتش برنگشتم. صداباعث شد قدم صداش

 خواستیو اما دلم نم دميشنیساختمون م یتو یاهويه نيب ها،کيسرام یرو رو

  مالقاتمون قبل از رفتنش بود. نيآخر لشيدل ديباهاش روبرو بشم؛ شا

  من و پدرش. یازدواج مسخره یبود، قربان یقربان هيآرش  -

  بازوم گذاشت ینگاهش کردم که دستش رو رو یو من وقت ستاديا کنارم

از دست دادن گندم بود اشتباهش  نيترپدرش شد و بزرگ یهابچه بود، خام حرف -

  .دهیو هر روز داره تاوان همون اشتباه رو م

کامل  دادم،یدهانم فرستادم و همونطور که سرم رو تکون م یرو تو نميريز لب

  .ستادميروبروش ا

  پشت پسرش باشه!   خوادیکه م ی! مادر فداکاریچه مادر فداکار -

هاش رو باال فرستاد و شونه هاشبيج یتنش بود که دست تو یرنگ یاسرمه یمانتو

  داد.

  .یزنیحرف م هيو با کنا یمثل شهرزاد جسور -

  باال اشاره کردم یابروهام نشست و با دست به طبقه نيب یاخم
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. ..نيکماست که مسبب افتادنش رو تخت برگشتن تو و پسرته شه یدختر اآلن تو هي -

  هستمه؟ یک هيشب نکهيکه برات مهمه جسارت من و ا یزياآلن تنها چ

   ست؟يش هستم مهم نمن که عمه یگندم و حالش برا یفکر کرد -

  و اون با اخم ادامه داد دميخند یعصب

 شينه دل رفتن دارم، نه دل اومدن پ نجام،يا یاون تخت لعنت یکه افتاده رو یاز وقت -

  من آسونه؟ یبرا ی. فکر کردکنمیو از دور فقط نگاه م ستادميا نجايم رو... اخانواده

  نگفتم. خواستم از کنارش عبور کنم که ساعد دستم رو گرفت یزيچ

مادر داره  هي. انيک رهيقباد رو از آرش بگ یهاینذار آقاجونم تقاص کثافت کار -

 نياز ا شتريداشته باشه، ب یگناه نکهياش بدون ابچه یکه نذار کنهیازت خواهش م

  درد بکشه.

  دميکش رونيهاش بانگشت نيرو از ب راهنميپ نيآست آروم

از تو اعتماد دارم  شتريب ده،يکه از زبون پسر خود تو شن يیهامن به گندم و حرف -

  . گندم...نيشه

  گفت یکنترل شده و لرزون یحرفم با صدا نيب

کردن آرش.  هيتنب یقباد بود برا یش نقشهآرش اون روز تو حال خودش نبود، همه -

که موفق هم  رهيو ازش بگاون خواستیآرشه و م زيگندم همه چ دونستیاونم م

  بود.

  شدم و کمرم رو خم کردم کينزد بهش
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   ن؟يشه یزنیخودت رو گول م یدار -

  اومدیم رونيهام، غرش مانند بدندون نيمشت شده بود و صدام از ب دستم

 یهابا دنده یپسرت کجا بود؟ وقت دادیشوهرت داشت گندم رو شکنجه م یوقت -

 یآرش کجا بود؟ وقت مارستانيب یتو شکمش انداختنش جلو یمرده یشکسته و بچه

کجا  کردیم هيو گر ديکشیموهاش رو م یوقت کردنینگاهش م وونهيهمه به چشم د

   ؟گندم دار و ندارش بود یگیبود پسرت که حاال م

ها هم سخت بود و گندم اون روزها رو به و فکر کردن به اون روز دميخند یعصب

  زور گذرونده بود.

 کشه؛یم شيرو به آت ايکه دار و ندارشه، دن یقطره اشک کس هيمرد بخاطر  هي -

. پسر تو از ستين یزيازش که چ دنيو حساب پرس یعوض هي یجلو سادنيوا

  فقط... یمردونگ

که داشتم به  یکيرک یجمله یادامه ندادم، به جاهم فشار دادم و  یرو رو هاملب

  و لب زدم دميموهام کش نيب یدست اوردم،يزبونش م

  تون.لعنت به همه -

 یشده بود و از وقت شام هم گذشته بود اما سهره تو کيهوا تار دميبه هتل رس یوقت

و سمتش قدم  دميکش یقياز دخترها بود. نفس عم یکيهتل مشغول صحبت با  یالب

  برداشتم.

  ؟یکنیم کاريچ نجايوقت شب ا نيتا ا -
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 دهيکوتاه و جلوبازش پوش یمانتو ريکه ز یاتنهميو ن ديهاش چرخلباس یرو نگاهم

ً يبود رو دق   !ذاشتم؟یدلم م یکجا قا

 دش،يشدن گردن سف دهياش و دشونه یرو رشيو بخاطر افتادن شال حر ديچرخ سمتم

  و دستم مشت شد. دميقورت دادن آب دهانش رو به وضوح د

  انگار... ام،يخواست باهاش ب وانيک -

  دميش پرجمله نيب داشتمیکه سمت اتاقم قدم برم همونطور

  اتاقم... ايب -

 ینگاهش رو حس کنم و اما سمتش برنگشتم، وارد اتاقم شدم و وقت ینيسنگ تونستمیم

  هم گذاشتم تا آروم باشم. یدر رو بستم پلک رو

رنگش همچنان  ديموهاش بود و اما شکم تخت و سف یاتاق که شد شالش رو وارد

  .رفتیهام فرو مچشم یتو خيمثل م

  !؟یکارم داشت -

  بود، خودش نبود. دهيو بوسکه امروز صبح من یکه انگار کس کردیرفتار م یطور

  چند سانته؟! یديمانتوت پوش زيکه ر یرنگ یمشک یاون پارچه -

  من قرار داد ديتو معرض د شتريمانتوش رو کنار زد و شکمش رو ب یشد و لبه خم

  !؟یچ -

رو باز کردم و سمتش قدم برداشتم. به خودم قول داده  راهنميپ يیابتدا یدکمه کالفه

  و مگه ممکن بود؟ رميبه پوششش سخت نگ اديبودم ز
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اومده بود که مثالً  یاپوشش مسخره نيبا همچ م،يمن روان دونستیدختر چون م نيا

  کنه و موفق هم بود. تروونهيو دمن

پوست سرد شکمش گذاشتم و اون تکون  یهام رو روپشت انگشت دميکه رس بهش

  خورد یسخت

  س.پارچه نيمنظورم ا -

از تکون  تونستمیهاش و قلبش رو منفس تميو تند شدن ر دميرو باالتر کش هامانگشت

گذاشتم و  اشنهيحس کنم. دستم رو به صورت عمود رو س اشنهيس یخوردن قفسه

  تو نگاه روشنش، آروم لب زدم رهيخ

  تره.وجب هم کوتاه هياز  -

 یافاصله چيه نکهيمرتعش گفت و من، با ا یلب، با صدا رياسمم رو ز معترضانه

  به جلو برداشتم و اون مجبور شد به در بچسبه. ینبود، قدم نمونيب

 یو خوددار نمتيبیم ینطوريا یسرمه وقت یتو یچه جنگ اعصاب یدونیم -

  کنم؟یم

که زده  ی. عطردميکش یقيدادم و نفس عم هيبه سرش تک زدیرو که نبض م امقهيشق

  متفاوت بود. شيشگيبود با عطر هم

  !؟یچطور -

هام رو به گوشش که اش سر دادم و لبشونه یرو باال بردم و شالش رو رو دستم

و  کيبود چسبوندم، تن کوچ زونيازشون آو یرنگ بزرگ یمشک یهاگوشواره
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 یو اما با سرسخت ديلرزیکه با تنم براش ساخته بودم م یحصار نيداشت ب شيتوبغل

  بود. ستادهيا

دندونته  ري. و چون طعم اون بوسه هنوز زیدختر فرنگ یديو بوستو صبح من -

  .یريآبدار ازم بگ یهاتا باز از اون بوسه یاومد

 یعصب یتا نگاهم کنه و چهره ديمشت شد و سرش رو عقب کش امنهيس یرو دستش

  نبود؟! یداشتندوست اديز کمياش و شوکه

  اش کرده بود.بشنوه و آرامش من شوکه گهيد یزهايچ هيبود  منتظر

  که... یشعوريب یليخ -

عقب رفتن نداشت  یبرا یراه چيه گهيحرفش سرم رو جلوتر بردم و اون چون د نيب

  سرش رو کج کرد

  ...انينکن ک -

هام رو درست اش کردم و سرش رو سمت خودم چرخوندم و لبرو بند چون دستم

  داشتم. لرزونش نگه یهامماس با لب

  که من ببوسمت؟! یومدين نجايو تا ا ینکنم؟! مگه بزک دوزک نکرد کاريچ -

ضربان  یو صدا کردیرنگش رو لمس م یصورت یهاهام لبلب زدمیحرف م یوقت

  .دميشنیقلب اون و خودم رو داشتم م یتند شده

  رو بست هاشپلک

  کنم. توونهينه! اومدم که د -
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  دميو تو گلو خند کوتاه

  رو؟! ميوونگيد یدوست دار یليهوم! خ -

به تنش چسبوندم و سرم رو  شتريفشرد و اما من تنم رو ب منهيس یرو رو هاشدست

  کج کردم

باهات بخوابم  خوادیو دلم م شهیم شتريبه تو ب تميحس مالک شمیکه م وونهيمن د -

  !؟یخوایو م ني... تو هم همیدختر فرنگ

  .انيک یکنی... متمي... اذیدار -

بسته گفت و نگاه من اما همچنان به  یهارو با همون پلک اشکهيت کهيت یجمله

ها تا اون لب کردمیم یرنگش بود. به زور داشتم خوددار یلرزون و صورت یهالب

  .رميرو به دندون نگ

  ؟یشم دختر فرنگ وونهيد یچطور خوادیدلت م -

روشنش باال  یهاهاش من نگاهم رو تا چشمباز کرد و به محض باز کردن چشم پلک

  لب زد و اون آروم دميکش

  کنم. توونهيد خوامینم -

 یهام رو از گوشش و گردنش، تا روازش فاصله گرفتم. انگشت یو کم دميخند

  شکمش رو منقبض کرد. یهاچهيو اون ماه دميشکمش کش

  دختر خوب. نيآفر -
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 یچشمک چسبوندمیرنگ کوتاهش رو به هم م يیمويل یمانتو یهاکه لبه همونطور

  زدم و ادامه دادم

 بيدختر خوب بودنت عج نيا یول ه،يهر حالتت برام جذاب و سکس نکهيابا  -

  .ترهیخواستن

هم فشرد و من با حفظ همون لبخند، کمربند مانتوش رو گره زدم  یرو رو هاشلب

  .دمينگاه باال کش ست،ين ديشکمش در معرض د ديمطمئن شدم پوست سف یو وقت

  . یکه باش یبا هر پوشش ،یفرهنگ... با هر یدختر فرنگ خوامتیمن همه جوره م -

  رو به سرش چسبوندم و کنار گوشش، آروم پچ زدم امقهيشدم و دوباره شق خم

 ستيفرهنگت برات مهم ن یعني نينکن. ا یکار نيکردن من همچ وونهيد یاما برا -

 خوادیکه دلم نم يیهايیبايمن، ز یتعصب و مردونگ یو فقط به خاطر پا گذاشتن رو

  .یذاریم ديرو تو معرض د نهيبب یجز من کس

و دلم  ديلرزیو ازش فاصله گرفتم، نگاهش داشت م دميگوشش رو آروم بوس یالله

  .ارميهاش رو درباستخون یآغوشم بکشمش و صدا یسخت تو خواستیم

 رتميغ یپا رو یکه نخوا یتا وقت ستيسخت ن دنتيکنار اومدن با طرز لباس پوش -

  ... خب؟!یبذار

 ترنييپا یکم دني. بوسدميکش یقيکه دوباره بزاق دهانش رو فرو داد و نفس عم دميد

 یخواسته خورد،یقورت دادن آب دهانش تکون م نيگلوش که ح کيکوچ بکياز س

  که نبود! یاديز
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 یهام رو به همون نقطه رسوندم و برادستم دور کمرش حلقه کردم و لب طاقتیب

کوتاه ازش فاصله گرفتم و اون دوباره تنش رو به  یبوسه هينکردنش، بعد از  تياذ

  در چسبوند.

به نگاه خمار و  رهيبودم اشاره کردم و همونطور که خ دهيکه بوس يیانگشت به جا با

  روشنش بودم، لب زدم

  .کردیم یداشت دلبر یاديز -

که نشستم  یصندل ینرفت. رو رونيحرکت کردم و اما اون از اتاق ب زميم سمت

  .دميکش یقيرو هم باز کردم و نفس عم راهنميم پدو یدکمه

  تو و گندم... -

شده رو دور زد و با فاصله  یکاررنگ کنده یاقهوه زيهم فشرد و م یرو رو هاشلب

اش رو بگه منتظر جمله یکه ادامه ینشست، بدون حرف، تا وقت زيم یاز من، رو

  پچ زد ینگاهش کردم و اون با لحن آروم

  رو انتخاب کرد؟گندم چرا تو  -

  سرم رو تکون دادم و نگاه ازش گرفتم یپر حرص یخنده با

  سؤاله؟! نيا دنيپرس یبگ ديکه با یزيهام، چبعد از تموم حرف يیخدا -

 یبلندش که صورتش رو قاب گرفته بودن، باز یهایو با چتر ديرو ازم دزد نگاهش

  کرد

  عاشقت بشم. خوامیمن نم یول ان،يک یتو جذاب -
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  دياش چرخچهره یتک تک اعضا یدادم و نگاهم رو هيتک یصندل به

 یبرا فه،يضع تميدر برابر جذاب تيياروپا یاراده کنم،یاما من فکرت رو مشغول م -

  . یکنیکردنم رو م وونهيجلب کردن توجه من به قول خودت قصد د

  اش سر خوردرنگِ برجسته یصورت یهالب یزدم و نگاهم دوباره رو یپوزخند

  .یدختر فرنگ کنهیرو عوض نم یزيبا خودت چ یروراست کمي -

  اخم گفت: با

  بدونم گندم چرا انتخابت کرد. خوامیفقط م -

  .اومدیخوشم م دادم،یداشتم حرصش م نکهيقالب کردم و از ا نهيمقابل س دست

  .سدهيچيمن و گندم پ ینامزد -

  بدونم، وقتم هم آزاده. خوامیم -

سمت  ز،يم یو رواون کشيدراز کردم و با حلقه کردن دستم دور کمر بار دست

  دميخودم کش

  . هووم؟!ميکن يیکارها هيبعدش  نکهيبه شرط ا -

هاش رو سمتم خم شد، آرنج پروایحدقه رقصوند و ب یروشنش رو تو یهامردمک

  هام گذاشت و لب زدشونه یرو

  منظورته؟ يیچه کارها -
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 نيب شيپ قهيکه چند دق یکه انگار کس کردیرفتار م یدلبر طور ی... دخترهدميخند

  خودش نبود. ديلرزیبازوهام م

  هاش سر خورد و مثل خودش آروم گفتمسمت لب نگاهم

طول بکشه  شتريهر چقدر ب م،يحرف بزن یچقدر قراره طوالن نکهيداره به ا یبستگ -

  .شهیم شتريمن عطشم ب

  رو کج کرد  سرش

  چرا... ی! مثالً فقط بگم؟يکوتاهش کن هيپس نظرت چ -

آغوشم افتاد. سرم  یهاش سر خورد و کامل توبه کمرش دست کيفشار کوچ هي با

  کج کرد شتريسرش رو ب ،یمخالفت چيگردنش فرو کردم و اون بدون ه یرو تو

 کاريو قراره چ یبغلم یاآلن تو نکهيجز ا یبحث چيبه باز کردن ه یاعالقه چيه -

  .ندارم م،يکن

  .کردیداغ دعوتم م یبازعشق هيبه  شتريو نگاه خمارش ب ديرو عقب کش سرش

و  نجايو تمام پرسنل رو بکشونم ا وانيبکشم و ک غياآلن ج نيهم نکهيمن به ا یول -

  دارم. یاديز یعالقه یبذارمت تو خمار

  باال انداختم و اون دوباره به حالت قبل برگشت. ابرو

  .انيک یت رو بباززود اراده اديدر ضمن اصالً بهت نم -

  پشت سرم فرو رفت و ادامه داد یموها نيهاش بانگشت 
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 م،يخودمون رو بباز یعيکامالً طب یکينزد هيکه با  ميباش جنبهیب نقدريا ستيقرار ن -

  ؟یاوک

خوشم  شتريکنه و داشت ازش ب یبه روش من، باهام باز خواستیشده بود و م شجاع

  .اومدیم

  رو دوست داشتم. شييپروایحالت ب نيا

  .یندارم دختر فرنگ ی. من باهاش مشکلیاوک -

  بلندش رو پشت گوشش فرستاد یهایرو تکون داد و چتر سرش

  . ميخب، شروع کن -

  مکث کرد و مشتاق ادامه داد یکم

  بدونم. خوامیت با گندم مدر مورد رابطه -

  !؟یکنیم یکه با گندم داشتم حسود یابه رابطه -

  که با خنده مانع شدم رهياسمم رو گفت و خواست ازم فاصله بگ معترض

  .انيک یکنیم یمسخره باز -

هست  یمرتضحاج ینورچشم نکهيبخاطر ا شتريب یگندم رو دوست دارم، ول -

  انتخاب کردم و قرار نبود ازش جدا بشم.

  دميکش یقيابروهاش نشست و من نفس عم نيب یاخم
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مادرم  نيب ینهيک خواستیخوبه و مثالً م یاديچون زو گندم هم من و انتخاب کرد  -

  ببره. نيرو از ب یو حاج مرتض

  کرد کيبار چشم

  ن؟يببر نيو مادرته رو از ب یمرتض نيکه ب يیهانهيک نيخواستیتو و گندم م -

 یهام رو رومانتوش رو دوباره باز کردم و همونطور که آروم پشت انگشت کمربند

  لب زدم دميکشیشکم تختش م

  بودم. خبریداشت و من ازش ب یقصد نيمن نه، گندم همچ -

  تو نگاه روشن و کنجکاوش ادامه دادم رهيو خ دميرو باال کش نگاهم

به  یزيچ نکهيمون، بدون اپل از رابطه هيگندم مشغول ساختن  يیجورا هي یعني -

  رسوندن پدر و دختر. یمن بگه بوده برا

  !شهیباورم نم -

  بلند شدم یصندل یو از رو دميخند کوتاه

  .نهيهم قتيخب حق یول شدیمنم باورم نم -

  شدم کشينزد شتريگذاشتم و ب زيم یرو کنارش رو هامدست

  ؟یدار یاگهيسؤال د -

  شد؟ یکرده چ یکار نيگندم همچ یديفهم یوقت -

  و ازش فاصله گرفتم دميکش یقيعم نفس
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  رو به هم زده بود. یترش نامزدقبل یليمهم نبود. گندم خ گهيچون د ؛یچيه -

  رو چنگ زد. راهنميپ نيآست رميکامل ازش فاصله بگ نکهياز ا قبل

  چرا به هم زد؟ -

و لمس  دنيبوس ليو با م رميشدم و انگار قرار نبود ازش فاصله بگ کينزد بهش

  .دادیکردنش بجنگم. خودش اجازه نم

 یخودخواه بودم که تو رو به حاج مرتض وونيح هيبه نظرش من  نکهيبه خاطر ا -

  کردم. یمعرف

  تو هم رفت اشچهره

  !ن؟يبخاطر من جدا شد -

که  یبه بحث خواستیرو بند شالش کردم و از دور گردنش باز کردم، دلم نم دستم

  و آروم پچ زدم ميادامه بد ميداشت

  دوست دارم. شتريعطر خودت رو ب -

  دميکش یقيمرو به گوشش چسبوندم و نفس ع هاملب

  !؟یچ -

  ...دمیم حي. ترجترهیسکس یکه اآلن زد یعطر نيعطر تنت از ا -

شد که با  دهيکش یوانيم رو ناقص گذاشتم و نگاهم سمت کباز شدن در اتاق جمله با

  .کردیگرد شده نگاهمون م یهاچشم
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  در اتاق رو محکم بست. وانيسهره فاصله گرفتم و ک از

  !ان؟يچه خبره ک نجايا -

  نشستم. یصندل یبه سهره انداختم و رو ینگاه

  وان؟ينصب شده ک یچ یبه نظرت اون در برا -

  قدم سمتم برداشت یعصب

  !ان؟يتو ک یکنیم یچه غلط یدار -

  و شالش رو برداشت ديپر نييپا زيم یمن جوابش رو بدم، سهره از رو نکهياز ا قبل

  .وانيک ميحرف بزن خواستمیمن م -

  ديسر کردن شالش پرس نيشد و اون ح دهيسمتش کش نگاهم

  ؟یگشتیدنبال من م -

  و آروم گفت ديبه صورتش کش یدست یبا کالفگ وانيک

  .ميبر اميمنتظرم باش اآلن م رونيآره، ب -

****  

 یوقت خواستینفرت داشتم و اما دلم م اني. از کدميفهمیکه داشتم رو نم یاحساسات

  سرزده وارد اتاق شد، باهاش دعوا کنم. وانيک

و به  اديتا ب ديمنتظر موندم و اون طول کش نهيدادم و دست به س هيتک نشيماش به

  اخم کردم. دنشيمحض د
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  پس؟! يیکجا -

  رو زد و گفت نيقفل ماش تيجد با

  سوار شو. -

 یحرف چيه یکه نشست ب یگرفتم. وقت یشاگرد جا یصندل یو رو دميکش یقيعم نفس

  دوختم. مرخشيرکت کرد و من نگاه به نح

  !وان؟يشده ک یزيچ -

  ديخند یو عصب کوتاه

صبح  نيسر به تنش نباشه و هم یخوایکه م یبا کس دميد ینه فقط متعجب شدم وقت -

و مثالً باهاش حرف  یکمتر از ده سانت نشست یتو استخر، تو فاصله یهلش داد

  .یزنیم

  و پرت سرم رو تکون دادم جيگ

  .وانيکجاست ک هيقض نيمشکل ا شمیمتوجه نم -

  ديموهاش کش نينگاهم کرد و دست چپش رو ب کوتاه

  بفهممت.  تونمیدرکت کنم، نم تونمیفقط نم -

سرگردون  م،يبودم که با هر نس یخودم رو بفهمم. مثل  ابر تونستمیخودم هم نم من

  ديپرس یو مقصدش معلوم نبود. بعد از مکث کوتاه ديچرخیآسمون م یتو

  برم شکمش رو باز کنم؟ هيها کاخم نيا ليخب حاال بگو دل -
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  بدوزم ريشوخش باعث شد بخندم و نگاهم رو به مس لحن

  بهم خوش گذشت. نجايخوب شد که باهات اومدم، ا -

بخاطر اش باال رفته ینگاهش رو که حس کردم، سمتش برگشتم و ابروها ینيسنگ

  بود؟! یچ

  خوبه. -

  دادم هيتک یرو تکون دادم و به صندل سرم

  !؟یو برسونمن یتونیخودم، م یبرم خونه خوامیکنم. امشب هم م دايکار پ هي ديبا -

  .ديو با اتکا به دستش، کامل سمتم چرخ ديرو کنار کش نيماش

  ترک خونه داره؟ ميتو تصم ینقش انيحرف زدن با ک -

  چشم گرد کردم و سر تکون دادم متعجب

  داره؟! یالبته که نه! چه ربط -

  شده لب زد کيبار یهاچشم با

  ؟یريبگ یمجرد یخونه یريبگ ميتصم ديچرا با هويآخه  -

  دميم سر خورده بود، باال کششونه یو شالم رو که رو دميخند

گرفتم و  يیرو تنها ميتصم نيکه ا دمیم نانيبهت اطم یهات رو ولحرف فهممینم -

  هم حرف زدم. یدر موردش با مرتض



792 
 

نزد، من هم دوباره غرق شدم تو احساسات  یحرف چيبه خونه ه دنيتا رس گهيد

 رونيسر و تهم ب یداشتم تا من رو از قعر افکار ب ازين یکيکه داشتم و به  یترسناک

  بکشه.

 یکردن لوازم شخص افسانه تماس گرفتم و باهاش هماهنگ کردم و بعد مشغول جمع با

نداشتم؛ اما لباس  یبا مرتض يیبه روبرو یليم چيکه از ساک درآورده بود شدم و ه

  لباس بهتر، از اتاق خارج شدم. هي دنيعوض کردم و بعد از پوش

تک  یاوقات رو شترينبود، چون ب یبزرگ کار سخت یکردنش تو اون خونه دايپ

  .کردیرو تماشا م رونيو ب نشستیسالن م یکنار پنجره، تو یسلطنت یصندل

  ها بود.قصه رمرديپ هيدور شب از

  سالم. -

جواب دادن بهم  یگذاشت و بجا ینعلبک یرنگ رو تو ديسف ،يیطال ینيچ فنجون

  سرش رو تکون داد.

  نشستم. شييمبل روبرو یقدم جلو برداشتم و رو تياهم یب

  م.خونه رسونهیو ممن وانيس، کآماده یهمه چ -

 گهيفنجان د یتو کرد،یهر شب موقع خواب براش درست م هيکه سم ینوشدم از

  و سمتم گرفت ختير

  ت؟ خونه -
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عصاش رو به دست  تيگرفتم و اون با جد یرو از دستش با تشکر آروم فنجون

  گرفت و ادامه داد

  توعه. یهم خونه جانيا -

  نوش لب زدمبه رنگ روشن دم رهيهم فشار دادم و خ یرو رو هاملب

  مستقل باشم. رانم،يا یکه تو یتا وقت خوامیباشم. م جانيا خوامیمن نم -

  مانع شد وانيک یبگه که صدا یزيکرد و خواست چ نييرو باال و پا سرش

  آقاجون؟! نيديهنوز که نخواب -

و  که من نشسته بودم نشست یمبل یدسته یو اون رو ميبرگشت وانيدو سمت ک هر

  :دياز من پرس وان،يجواب دادن به سؤال ک یبجا یاما مرتض

  !؟یگفت یزيچ ديبه سع -

  تعجب سرم رو تکون دادم با

  نه!  -

  ابروهاش نشست نيب یاخم

  پدرته؟ ديرفته سع ادتي -

 یشد و از رو دهيبود کش یبه مرتض تشيکه نگاه پر جد یوانيکوتاه سمت ک نگاهم

  مبل بلند شدم

  .رميگیرو خودم م ماتميتراس گفتم تصم یامروز تو نيمن هم -
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  ستاديهم ا وانيک

بهره  باتونياز جمالت ز شتريب ميتونیبعداً م شه،یخب، خب، بحث داره منحرف م -

ش آقاجون. شما هم استراحت خونه رسونمی. من سهره رو مروقتهيامشب د ميببر

  .نيدينخواب یچند روزه درست و حساب ديکن

ها که شب يیو سرما زييبود و به خاطر فصل پا ستادهيدرست مقابل ساختمون ا افسانه

  خودش رو بغل کرده بود. شد،یمهمون شهر م

  و سمتش قدم برداشتم دميشدم، متعجب خند ادهيکه پ وانيک نيماش از

  !وونه؟يد یستاديا نجايچرا ا -

محبتش باعث  .ديچيدور تنم پ یهاش رو قبل هر حرفرو بهم رسوند و دست خودش

  بود. یشده بود قلبم گرم بشه و اون دوست خوب

  !یتو االغ؟! فکر کردم واقعاً رفت يیکجا -

حس کنم و اما سمتش  تونستمیرو م وانينگاه ک ینيو ازش فاصله گرفتم، سنگ دميخند

  برنگشتم.

  .گهيخب... برگشتم د یرفته بودم، ول -

  ام زدشونهبه  یآروم یو با کف دست، ضربه ديهم خند اون

  بود. دهيداغونت تنگول یدلم واس لهجه -

و اون با خنده دستش  دياش باال پرجمله یانيبخاطر نامفهموم بودن قسمت پا ابروهام

  رو دور گردنم حلقه کرد
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 یکه جوونا درست کردن و تن فردوس یمخفف دلتنگ شدنه، فرهنگ لغت دهيتنگول -

  مزارش لرزوندن.  یرو با اون عظمت تو

سر تکون دادم و همراهش سمت  شدمیهاش متوجه نماز حرف یزيچ نکهيا با

  صدام کرد وانيساختمون قدم برداشتم که ک

  سهره! یه -

  رو کامل فراموش کرده بودم. وانيو حضور ک برگشتم

  دستم گذاشت یتو یديرو بدم، افسانه دسته کل وانيجواب ک نکهياز ا قبل

ها خونه تنهان. همونطور که ازم ه شهرستان بچهبرگردم سهره، مامانم رفت ديمن با -

امشب رو  یتونيمبل. م هينداره جز  یچيندادم، اما خب ه ليخونه رو تحو یخواست

  .یاون بخواب یرو

  و ازم فاصله گرفت. ديم رو بوسحرف زدن بهم بده گونه یبرا یمهلت نکهيا بدون

  .دنتيد اميدختر، فردا م یخوش اومد -

 یو وقت ارهيها رو هم همراه خودش برو تکون دادم و ازش خواستم فردا بچه سرم

بود.  ستادهيرنگم، کنارم ا یهم با چمدون صورت وانيشد و رفت، ک نشيسوار ماش

  بود. یبيآشناش کنم و افسانه دختر عج وانيصبر نکرده بود با ک یحت

  !یکنیو رو نم یکرد دايپ يیعجب دوستا -

  هاش دوختم و ابرو باال انداختمرو به چشم نگاهم

  عجله داشت نتونستم با هم آشناتون کنم. -
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  هام انداخت و سمت ساختمون قدم برداشترو دور شونه دستش

  هات.آشنا شدن با دوست یبرا ادهينداره، وقت ز یاشکال -

واحد زد و  یتو یکرد و بر خالف تصورم به محض بستن در دور ميواحد همراه تا

  سالن بود پرت کرد. یکه تو یاتنها کاناپه یخودش رو رو

  بچه! یدار یخوشگل یخونه -

آشپزخونه گذاشتم و اون ادامه  یرهيجز یرو رو کميکوچ یدوش فينگفتم و ک یزيچ

  داد

  !م؟يبا هم همخونه بش هينظرت چ -

  کاناپه نشستم. یخودم رو بهش رسوندم و کنارش رو کالفه

  با من؟! یکنیم یوقت شب شوخ نيا -

  لم داد شتريکاناپه گذاشت و ب یپشت یرو رو هاشدست

  دارم مگه؟  یمن با تو شوخ -

  مانتوم شدم یهاموهام برداشتم و مشغول باز کردن دکمه یرو از رو شالم

کاناپه  هي نيفقط هم نجايبرم دنبال کار. و ا ديفردا صبح با وان،يک اديمن خوابم م -

  هست. دنيخواب یبرا

کوتاه، کامل سمتش  نيآست شرتيو ت نيرو از تنم درآوردم و با همون شلوار ج ومانت

  دميچرخ
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  .یبمون نجايا یتونیم یو طرز پوششم مشکل ندار دنيخواب نياگه با زم -

  کاناپه بلند شد و دست به کمر نگاهم کرد یاخم از رو با

  !یستين یاصال دختر مهمون نواز -

  .ختيسرم رو به هم ر یجلو یباال انداختم و اون خم شد، موها شونه

  .ميزنیبخواب فردا حرف م -

  نگاهش کردم دميکشیکاناپه دراز م یکه رو همونطور

  .یکنی ميحرف بزن یدر مورد کار ميتونیمثالً م -

 یخال یخونه یاش توقهقه یکه سرش به عقب پرت شد و صدا یطور د،يخند بلند

اش تموم بشه نگاهش کردم و اون سرش رو به که خنده یپژواک شد.  با لبخند تا وقت

  چپ و راست تکون داد

  تو بچه؟! یجا داد یرو تو خودت چطور ینيريحجم از ش نيا -

  به هم قالب کردم نهيس یهام رو روباال انداختم و دست ابرو

کنم و به  دايپ یکار مناسب نجايا ونمتینم یراحت نياونقدر عاقل هستم که بدونم به ا -

  نه؟! اي یکنیدارم، حاال کمکم م ازيکمک ن

  کرد نييپر محبت سرش رو باال و پا یهمون خنده با

  ... فقط...ليالبته، با کمال م -

  .نهيابروهام بش نيب یمکث باعث شد اخم هيمکث کرد و اون چند ثان کوتاه
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  و... یکنکور بد یتونیسالته، م ستيتو هنوز ب -

  دميش پرجمله نيب

  بهش ندارم. یاعالقه -

انداختم،  نيزم یتنگ رو از تنم درآوردم و کنار کاناپه رو نيکه رفت، شلوار ج وانيک

 یواحد رو روشن کرده بودم، بخاطر نداشتن پتو همچنان کم یشيگرما ستميس نکهيبا ا

  بودم. دهيچيخودم پ یسردم بود و تو

سمت اتفاقات امروز  ارادهیکنم و اما ذهنم ب یبستم تا ذهنم رو از سرما خال پلک

  شد. دهيکش

  .ذاشتیم ريمغز و قلب و رفتارم تأث یکه داشت رو یبيعج اتفاقات

  ». یانيتو عاشق ک «

 انيو من عاشق ک رهيبگ یکوتاه طاهر اونقدر قدرتمند بود که صدر افکارم جا یجمله

بود که  یلعنت یزهيغر هي ديکه بهش داشتم شا یکه بشم. حس تخواسینبودم، دلم نم

  نشون داده بود. یخود ان،يک يیو پررو يیپروایبخاطر ب

م رو باخته بودم و خودم رو باهاش اش ارادهمردونه یبازوها نيکه ب يیهالحظه اون

  بود، ترسناک هم بود. يیايهمراه کرده بودم، همون اندازه که رو

. ترسناک بود دميکش یقيهام گراشتم و نفس عملب یرو رو ميانيانگشت اشاره و م دو

ها تکرار بشه و من... بارها و بارها اون لحظه خواستیاتاق هتل، دلم م یتو یوقت

  بود؟! یشکل نيهم یعاشق
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م رو باز کردم. خونه گرم شده بود و بافته شده یکاناپه نشستم و موها یرو کالفه

و کنار  ارميکوتاهم رو هم از تنم درب نيآست شرتياز حد تنم، باعث شد ت شيب یگرما

  شلوارم پرت کنم.

فکرم رو مشغول کنه  نقدريا مهينصفه و ن یآغوشبوسه و هم هينبودم که  یدختر من

 رنيس هيانگار مثل  انيشده بودم. بارها به آغوش گرفته شده بودم و ک دهيو بارها بوس

  .ديکشیو من رو سمت خودش م کردیم یداشت با مغزم باز

هم  هاکيسرام یوارد آشپزخونه شدم و حس سرما انيعر مهيهمون تن ن با

آب خوردم و همونجا وسط  یوجودم کم کنه، کم یاز التهاب تو یکم تونستینم

  .ستادميا فيآشپزخونه بالتکل

بفهمم و تا خود صبح  تونستمیرو هم نم شيمعن یبود که اون شب حت یاواژه خواب

  .دميواحد چرخ یگم کردن، تو یباارزش ءیکه ش يیمثل کسا ،یفيبالتکل یتو

پاک کرد، آماده  یکيخونه رو از رد تار یفضا ديخورش يیروشنا نکهيمحض ا به

و افکار  یخوابیبزنم و سخت بود صبح کردن شب، با ب رونيشدم تا از خونه ب

  ترسناک و گنگ.

ش باعث شد بخندم. براش روبرو شدم و نگاه متعجب و شوکه یآسانسور با عل یتو

  .دونستمیخودم رو نم فيو خودم هم تکل مونمیم رانيا گهيمدت د هيدادم که  حيتوض

 تک نيکه قصد پاره کردن آست شيورزشکار یبازو یهاچهيدرشت و ماه کليه

  جذاب نبود.  گهيکتش رو داشتن هم د

  بودم. ماريرشد کرده بود و من انگار بوجودم  یتو روسيو هيمثل  انيک
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که مقابل ساختمون پارک  وانيک نيمن و رسوندنش موافقت کردم، اما ماش شنهاديپ با

  گذرونده بود؟ نيماش یرو تو شبيهام رو به اون سمت کشوند و تمام دشده بود، قدم

  !ش؟يشناسیم -

  رو دادم یآروم جواب عل رم،يبگ وانيک دنينگاه از طرز خواب نکهيا بدون

  عموم هستش. -

 یکرد و وقت بازمهيهاش رو نو اون باالخره پلک دميکوب شهيبار انگشتم رو به ش چند

  نگاهش به من افتاد،صاف نشست.

 ً   بود؟! وونهيد واقعا

  انداخت یبه عل یشد و کوتاه نگاه ادهيپ دادیکه گردنش رو ماساژ م همونطور

  بچه... ريصبحت بخ -

  دمياشاره کردم و پر از تعجب پرس نيماش به

  ؟یديخواب نجايا شبيد -

  دراز کرد یو بده دست سمت علجواب من نکهيجمع شد و بدون ا اشچهره

  هستم. وانيک -

کرد و اما من دوباره سؤالم رو  یدستش رو فشرد و اظهار خوشبخت عيسر یليخ یعل

  جوابم رو بده. خوادینم واني. برام مهم نبود که کدميپرس

  هاش بود گفتلب یرو یکه لبخند مصنوع همونطور
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  .نمياومدم، گفتم منتظرت بش شهیم یاقهينه چند دق -

نگفتم و به نازک کردن پشت  یزيداشتم، چ نانياش اطماز دروغ بودن جمله نکهيا با

  گفتم یميبا لحن مال یچشم بسنده کردم. رو به عل

  .رمیم وانيمن با ک یبر یتونیتو م ،یعل یکه معطل شد ديببخش -

  احترام جوابم رو داد  تيبا لبخند و نها یعل

  ! ه؟يچه حرف نيا ن،يدار ارياخت -

  زدم نهيازمون دور شد دست به س یدست داد و وقت وانيبا ک دوباره

 یومديو ن یديخواب نيمثل سنگ ماش یصندل یرو رو شبيباور کنم د شهیواقعاً نم -

  باال.

  گفت: کرد،یاشاره م نيباال انداخت و همونطور که به ماش شونه

  .ميبر نيبچه، حاال بش یباور نکن یتونیخب م -

  !؟یکرد کاريدر مورد کارم چ -

  شونه باال انداخت کردیم یکه رانندگ همونطور

  . کنمیحلش م -

 هيتک نيو به در ماش دميچپم، کامل سمتش چرخ یرو تر کردم و با خم کردن پا لبم

  زدم.

  هتل کار کنم؟! یبرگردم تو تونمیم -
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  ديو خند ديسمتم چرخ کوتاه

  چه خوب! -

  ادامه داد یکيتکون دادم و اون بعد از مکث کوچ سر

  !؟یندار انيکه با ک یفقط مشکل -

  ...انهيمن و ک نيکه ب یزيچ دنيم کج کردم و سخت بود فهمشونه یرو رو سرم

  .ميشدیسبز م گهيو اما هر بار سر راه همد ميهم مشکل داشت با

  .وانيک هيچ انيبدونم حسم به ک خوامیمن م -

  ديکنار کش اطيرو آروم و با احت نيو ماش ديباال پر ابروهاش

  ؟ی! چه حس؟یچ -

  گذاشتم هامقهيشق یهام رو روو انگشت دميرو گز نميريز لب

از فکر و ذهنم رو  یحجم بزرگ انيکه ک دونمیرو م نيفقط ا وان،يک دونمینم -

 خوامیفرار کنم، فقط م خوامیبرسم، نم یاجهينت هيبه  خوامیکرده و من م ريدرگ

  بفهمم.

  هام دوختتکون داد و نگاه به چشم تيرو با جد سرش

  آره؟! ،یبودن، حست رو بهتر بفهم کشيبا نزد یخوایم -

  کردم و نگاه ازش گرفتم نييرو باال و پا سرم
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نداشتم  یحس نيمن تا حاال همچ ینه، ول ايها به تو درسته حرف نيگفتن ا دونمینم -

دست ازم  خوامیدر اصل نم یدست از سرم برداره، ول گمیو م زنمی. پسش موانيک

ضد  ني. ادهیبهم م یدوست داشتنش حس خوب یدوسم داشته باشه ول خوامیبکشه. نم

  .خوامیم یبفهمم واقعاً چ خوامی. موانيک کنهیم تمياذ یضيو نق

  رميبکشم و نگاه ازش بگ یقيگنگش باعث شد نفس عم نگاه

  حس مضخرف رو دارم. نيهم یول آدیمسخره به نظر م دونمیم -

 رونيب فميک یرو از تو یو گوش دميکش یاو کالفه قيزنگ تماس نفس عم یصدا با

بشم  ادهيپ نياز ماش یکوتاه یباعث شد با عذرخواه هيترک یشماره شيپ دني. ددميکش

  و تماس رو وصل کنم.

  بله؟! -

  سهره؟! -

  دميبه کمر زدم و دور خودم چرخ دست

  امره؟! یخوب -

  من نشوند  یهالب ی. ویپر نشاطش ناخودآگاه لبخند یصدا

  حال دختر عموت خوبه؟! ؟یخوبم سهره، تو چطور -

  گلوم نشوند.  یدلم آوار کرد و بغض رو تو یاز غم تو ینامعلوم گندم کوه حال

  نکرده. یفرق -

  از محبت و دوستانه گفت پر
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  .کنمیحالش هر چه زودتر خوب بشه، براش دعا م دوارميام -

 نميشلوار ج بيج یجا کردم و دست راستم رو توهام جابهدست یرو تو یگوش

  فرستادم

  حال همه خوبه؟! -

  !؟یگردیمبر یک م،يآره فقط دلتنگ تو هست -

شد و بزاق دهانم رو قورت  دهيکه نگاهش به من بود کش یوانيو ک نيسمت ماش نگاهم

  دادم

  بشه امره. یطوالن نجايبه نظرم موندنم ا -

  لب گفت ريز یظيغل هوم

  بشه؟! یقراره چقدر طوالن یطوالن نيبپرسم ا شهیم -

 دم،يو نگاهم رو باال کش رهيم بگجواب گرفتنش باعث شد خنده یبرا اصرارش

نشون بده و اما ابرها  یخود یخاکستر یتا از پس ابرها کندیداشت جون م ديخورش

  نداشتند. ینيبودند، قصد عقب نش دهيکه نبار یبودند و انگار تا وقت ستادهيبا سماجت ا

  بشه... یطوالن یليخ ديامره، شا دونمینم -

  امضا کردنش... یبرا یايزودتر ب ديمدارک رو آماده کرده، با یاما بابا همه -

  دادم هيتک نيماش یو کمرم رو به بدنه دمياز حرص خند پر

 یهام رو زدم و گفتم که چقدر جدمورد حرف نيمن در ا دونم،یکه من م يیتا جا -

  کنم. یادآوري تونمیرفته م ادتيهستم. اگه 
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 یهست که نام خانوادگ يیحق تو گهيد یزهايچ یليسهام و خ نيسهره، ا فهممتینم -

در موردش با غرور  یتونیتوعه، پس نم یندهيرو اسمته، حق عمه سوداست، آ ريدم

  .یريبگ ميتصم

. صدام دميگرفتم و دور خودم چرخ نياز ماش هيتک یوقت شدمیم یعصب داشتم

  ناخودآگاه باال رفته بود

 نگيساختنش به سهام هلد یخودم بسازم و برا یبرا آلدهيا یندهيآ تونمیمن خودم م -

  ندارم. یاجياحت چيه ريدم یخانواده

  سهره... -

نگاهم رو به سمتش کشوند،  وانيک نيو باز و بسته شدن در ماش دميحرفش پر نيب

موفق نبودم و اون هم متوجهش شده بود که سرش  اديز تميکنترل عصبان یانگار تو

  تکون داد یرو سؤال

ً د - ً بفهم که حرف زدن در  خوامینم گهيامره واقعا در موردش حرف بزنم. لطفا

  .کنهیم تميموردش هم اذ

  تکون داد و امره در جوابم آروم گفت یسرش رو سؤال وانيک

  .ميندازیم قيموضوع رو به تعو نيباشه ا -

  لب گفتم ريمخالف بودم آروم ز نکهيا با

  !؟یاوک م؛يزنیبرم، بعداً حرف م ديباشه، امره من با -

  باشه، مراقب خودت باش. -
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  ديپرس وانيرو که قطع کردم، ک تماس

  بود؟! یک -

  .ستاديکنار من ا ن،يدادم و اون هم بعد از دور زدن ماش هيتک نيماش به

رو به نام من بزنن،  شونيخانوادگ راثيسهم مادرم از م خوانیم ميمادر یخانواده -

  کردن. غشيا از مادرم درهکه سال یزيچ

  هاش آروم فشردانگشت نيم رد داد و بازوم رو برو از دور شونه دستش

  مادرت تو رو داشت سهره. -

مادرم  دي. اگه من نبودم، شارفتیقلبم فرو م یکه تو موندیداغ م خيس هيمثل  نيهم

اومدن من و حضورم  اي. به دنشدینم یمجبور به زندگ ب،يکشور غر یوقت تو چيه

  فقط دردسر بود. شيزندگ یتو

  گلوم بود قورت دادم و سمتش برگشتم. خيکه ب یدهانم رو همراه با بغض آب

  ...گهيد ميبر -

که به عالمت  یدر موردش حرف بزنم و بعد از سر خوامیبود که نم دهيفهم انگار

  رو باز کرد. نيتکون داد، در ماش دييتأ

من رو از  کردیم یسع ريبرسونه و اون تمام طول مس مارستانيمن رو به ب گفتم

  بکشه. رونيکه غرقشون بودم ب یاختهيافکار به هم ر

و ازم  ميکن هيته یلوازم خونگ ديموندن با یبرا نکهيو ا زدیآپارتمان حرف م از

  اون بذارم. یرو به عهده یهمه چ خواستیم
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  .کردمیموافقت م گفتیم یتو افکار خودم غرق بودم که هر چ اونقدر

نگاه تو محوطه  ميداخل ساختمون بش نکهيقبل از ا م،يديرس مارستانيبه ب یوقت

  از آرش نبود. یچرخوندم اما اثر

  هاش رو بشنوم.حرف شتريبشناسمش و ب شتريب خواستیم دلم

 گفت،یبودن و آرمان کنار مادرش که ذکر م مارستانيب یو احمد هم تو یمرتض

  نشسته بود.

  و خودش رو بهمون رسوند. ستاديما ا دنيبه محض د آرمان

  ديآرمان با اخم پرس دنيبود که قبل از رس وانيک

  شده؟! یچ -

  انداخت و آروم گفت ژهيو یهامراقبت یبرق یبه درها ینگاه کوتاه آرمان

قبل اومد و انگار داره به  یقهيچند دق نياما دکتر هم م،يديشد، همه ترس يیخبرا هي -

  .اديهوش م

که  نيقبل از ا وانيهام گرفتم و کهام رو مقابل لبو دست ديهام جوشچشم یتو اشک

  ديبگم پرس یزيچ جانميپر از ه یمن با صدا

  ! به هوش اومده؟؟یاآلن چ -

و استرس  جانياون هم از ه یفرستاد و صدا بشيج یهاش رو تودست آرمان

  .ديلرزیم

  . آدیزود به هوش م یليدکتر گفت خ یهنوز، ول نه -
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به اون و  تياهم یکردم و ب یآرمان رو بغل کنم، خوددار خواستیدلم م نکهيا با

و همسرش قدم برداشتم. گالره  یهاشون تموم نشده بود سمت علکه هنوز حرف وانيک

  نبودن. مارستانيب یتو نيو رام سويو گ

  داشتم. مانيا ... منآدیبه هوش م دونستمیم -

دستم رو دور  ديتردیو من با ذوق کنارش نشستم و ب ديپر از بغض خند مهناز

  اش حلقه کردمشونه

  .اديبرب یهست که از پس هر مشکل یایگندم اونقدر دختر قو -

  تکون داد یو اشک سيخ یهاسرش رو با همون چشم مهناز

  .آدیدختر من از پسش برم ه،يگندِم من قو -

  نبضم رو بشنوم. یصدا تونستمیو مادرش هم اومدن و من م انيکه ک دينکش یطول

کنار مهناز بلند بشم و  یصندل یاز رو عيسر یليبه سمت ما باعث شد خ اومدنشون

مهناز  یلب زمزمه کرده بودم، گونه ريکه ز یبه من و سالم تيبدون اهم انيمادر ک

  .ديرو بوس

 تونستمیرو نم یاکلمه چيرو، اما ه زدنیکه به هم م يیهاحرف دميشنیم نکهيا با

  بفهمم. 

  .زدنیحرف م بهيزبون غر هيداشتن با  انگار

  فاصله گرفتم. یضربان گرفته ازشون قدم یدهانم رو قورت دادم و با قلب آب
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بودم.  دهيند یو ازش رفتار خوب شدمیبود که باهاش روبرو م یبار نيدوم نيا

  .کردیم رميبود که انگار داشت تحق یرفتارش هر بار طور

  !؟یدختر فرنگ ،یه -

که درست  یانيرو ترجمه کنه، سمت ک یمغزم تونست کار کنه و کلمات فارس باالخره

  و آب دهانم رو قورت دادم. دميپشت سرم بود چرخ

  ام چرخوند و آروم پچ زداخم نگاه تو چهره با

  !؟یخوب -

  سمت مهناز و شهرزاد چرخوندم. یاگهيدهانم رو قورت دادم و نگاه د آب

  .ستين یزيچ -

  اون کردم و سرم رو تکون دادم یرهيرو دوباره بند نگاه ت نگاهم

  هوا بخورم. کميبرم  ديبا -

که داشتم ازشون دور شدم و رفتارش  یبهش بدم، با همون حس گنگ یمهلت نکهيا بدون

  من بود؟! یتنها برا

  واقعاً؟! چرا

  کرده بودم که خودم خبر نداشتم؟! یکار من

نگاهم  دهيباال پر یروبرو شدم که با ابروها یبرسم با آرش سيبه سرو نکهياز ا قبل

  .کردیم
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  هام کش بدم.به لب کميکردم لبخند بزنم و باالخره تونستم  یسع

  آرش؟! -

دعوا  دادیابروش نشون م یهاش و زخم روچشم ريز یخنده سر تکون داد و کبود با

  کرده.

  نجات! یفرشته -

  دهانم رو قورت دادم و خودم رو با دو قدم بلند بهش رسوندم آب

  !؟یدعوا کرد -

  منظور دار بود.  یاديهاش به نظرم زو خنده ديخند

  م کرده؟!شوکه یچ یدونیم یآره دعوا کردم، ول -

  پشت سرم دوخت  يیکرد و نگاهش رو جا کيبار چشم

شوکه کننده  یاز خونواده هست یراد... انگار که جزئ یتو کنار خانواده دنيد -

  !ست؟ين

شلوارش  یهابيج یترسم بود. دست تو یايرو کج کردم و ضربان تند قلبم گو سرم

  فرو کرد و سرش رو چند بار به چپ و راست تکون داد.

  چرا گندم ازم وحشت داره؟ یدونیم -

  آرش... -
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دلم  یکه تو یسمتم دراز کرد، ناخودآگاه به خاطر ترسو دست  ديحرفم پر نيب

  شد. رهيپر از ترسم خ یبه چهره حيبه عقب برداشتم و اون با تفر یقدم ديجوشیم

وحشتناک بشم و  تونمیتا چه حد م دوننیچون م ترسنیفقط گندم نه، همه ازم م -

  !یانگار تو خبر ندار

  .ترسمیمن ازت نم -

  صداش کرد. یکه من عقب رفته بودم رو جبران کنه که کس یو خواست قدم ديخند

  آرش؟! -

  .دميزنونه باعث کالفه شدنش شد و من نگاه ازش گرفتم و سمت زن چرخ یصدا

  مامان؟!  هيچ -

 تيپر جمع یو درک کردن خانواده دني. واقعاً فهمستاديگرفتم و زن کنار آرش ا نفس

  تر بود.سخت يیراد، از هر معما

  .دهيدختر سع -

  و من با اخم گفتم ديبلند خند آرش

  . ترسمیهم نم یاگهيکس د چيه ايو از شما  دمي! آره دختر سع؟یخب که چ -

  پسش زدم عيسر یليبازوم گذاشت که خ یآرش دست رو مادر

  کنه.  یقلدر تونهینم یکشور قانون داره و هر کس نيا -

  م و اضافه کردمآرش کرد حيرو قفل نگاه پر تمسخر و پر از تفر نگاهم
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 رتريچون تو حق شون،يبشمار ريو حق ینگاه به مردم نگاه کن نيبا ا یتو حق ندار -

  که تا حاال شناختم. یهست یاز هر کس

که داشت دست و دلم  یبه ترس تياهمیانداخت و من اما ب هينگاهش سا یتو خشم

  ادامه دادم لرزوند،یرو م

در واقع تو  یبخشش، ول قيو ال یانسان هست کردمیاشتباه از من بود که فکر م -

  .دنتيچه برسه به بخش ،یتنفر هم ندار اقتياصالً ل

خودم رو بفهمم، انگار داشتم تقاص رفتار شهرزاد و  تونستمیو نم زدمینفس م نفس

کرده بود من رو هم به خاطر  یکه سع گرفتمیم یرو از آرش ضمياحساسات ضد و نق

  شدن بهش، بترسونه. کينزد

  و رو به مادرش گفت ديخند یو عصب متعجب

  هاشه.بودنش معلومه خون رادها تو رگ وونهياز د -

  پر خروش من، اضافه کرد یهاتو چشم رهيکرد و خ کيبار چشم

  دو تا دختر داره که زهره مادرشونه... ديسع دونمیکه من م يیدر ضمن، تا جا -

  آرش! -

  شد و لب زد کيبهم نزد یمادرش قدم یخگرانهيبه لحن توب تياهم یب

  نامشروع آقاجونته. یدختر کوچولو نوه نيمامان انگار ا -
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اش نشست، اون با خنده سرش رو کج کرد و من گونه یکه با تمام قدرت رو دستم

 سوخت،یدارش م شيو ته ر یزخم یگونه یم روکف دستم رو، که به خاطر ضربه

  دميکش مزهييگشاد و پا راهنيبه پ

  آرش. يیواليه هيتو  -

  ... یحاج مرتض ینوه یزد یليامروز بهش س رهینم ادشي وقتچيکه ه واليه هي -

  ديغر د،ييسایهم م یهاش رو با خشم روکه دندون همونطور

  ...یافتیو به التماس م یشیم مونيکه مثل سگ پش کشهیطول نم اديز -

  آرش بس کن... -

  سلطان...  نيتو دخالت نکن شه -

که داشتم تجربه  یرو گشاد کرد و من بغضم گرفته بود از حجم ترس هاشچشم

  و مجبور بودم پنهونش کنم. کردمیم

  جسارتش رو بسنجم. زانيم خوامیدل و جرأت داره، م یليدختره انگار خ نيا -

  صورتم پچ زد یزد و آروم تو یچشمک

  ! م؟يتستت کن هينظرت چ -

  آرش، بس کن... آدیداره م انيک -

به پشت سرم انداخت و قلب من  یهمونطور که تو صورتم خم شده بود، نگاه آرش

  .شدیفشرده م امنهيس یداشت از ترس و استرس تو
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  ...اديمامان؟! بذار ب کنمیم کاريمگه دارم چ -

  مغزم پژواک شد... یتو انيک یرو تر کردم و جمله لبم

... کنهیضربه زدن به من م یبهت دارم تموم تالشش رو برا یآرش بفهمه حس اگه«

  »تو. یلهيضربه به من به وس

ازش دور  ديرسیبهمون م انيک نکهيقبل از ا ديگذاشتم و با اشنهيس یرو دست

  .شدمیم

  سر راهم سبز نشو. گهيدست از سرم بردار آرش، د -

انداختم اما قلبم همچنان  یبهداشت سيسرو یکنارش عبور کردم و خودم رو تو از

  .ديکوبیم امنهيس یداشت با شدت تمام تو

  .شدیتر مصداشون رو از پشت در بشنوم و بغضم هر لحظه داشت بزرگ تونستمیم

  پسر خاله؟! یچطور -

  کردم زيکه نرمال نبودن گوش ت يیهاگوشم رو به در چسبوندم و با نفس ناخودآگاه

  تو ساختمون؟! یاومد! چطور ؟یکنیم کاريچ نجايا -

  پسرخاله... ريو دست کم نگمن -

جا شدم، قلبم داشت از استرس خودش رو پاهام جابه یکرد و من رو یکوتاه مکث

   ديکوبیم واريبه در و د

حاج  یقبل نگفته بود نوه یآشنا شدم، توله دفعه دمونيجد يی! با دختر دایراست -

  هست... یمرتض
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  ضربان قلبم رو باالتر برد انيک یصدا

 نهيبب نجايت رو اپسر دردونه یاگه حاج مرتض یدونی! من؟يچه خبره شه نجايا -

  ! شه؟یم یچ

  آرش... ان،يک -

  گفت يینسبتاً باال یحرفش رو بزنه و با صدا نياجازه نداد شه انيک

کتک خورده،  یحساب وانيامروز از ک نيو پسر تو هم وانياز جمله ک نجان،يهمه ا -

 یبرا يیجا نجاي! ان؟يکه بود يیهمون جا نيبرگرد ستيوقتش ن گهيبه نظرت د

  .ستيپسرت ن

  پسر خاله؟! هيچ یدونیم -

  .رفتیم ليداشت تحل ميانرژ شتريشد، هر لحظه ب رهيبند دستگ دستم

  ...نيانگار شماها عاشق دردسر -

  .نميرو بب انيپر اخم ک یچهره تونستمیدر م یرو آروم باز کردم و از ال در

ندارم و اما شماها انگار  رهيکه سر راه من و گندم قرار نگ یبا کس یکار گمیمن م -

  ...آدیخوشتون م تونيمثل من آوار بشه رو زندگ یکي نکهياز ا

  و ادامه داد ديکش انيک یشونه یرو آروم رو دستش

و به م دخالت نکن و منترها هسرت تو کار خودت باشه پسرخاله... تو کار بزرگ -

  .هيکار یاديمن ز یهاجون خودت ننداز که ضربه
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 یکه اون مشت، محکم تو ديطول نکش یليو خ نميرو بب انيمشت محکم ک تونستمیم

  خم بشه. یشد و آرش به خاطر ضربه مجبور شد کم دهيشکم آرش کوب

  پا رو دم من نذار آرش... -

  هاش رو فشرد.دست آرش رو گرفت و انگشت ان،يخواست مداخله کنه که ک نيشه

  باشه... ادتيو  نيا -

ام و چهره دميآرش رو شن یهاانگشت یهااستخون یشد، صدا شتريدستش که ب فشار

  جمع شد. 

آرش کبود شده بود  یرو آروم کنه و چهره انيلرزون ک یداشت با صدا یسع نيشه

  .کردیکه داشت تجربه م یاز شدت درد

  آرش...  یعبور کن ديشمس نبا انيبمونه که از خط قرمز ک ادتي -

م شد... قفل نگاه شوکه عيسر یليخ انيخارج شدم و نگاه ک سينفس نفس از سرو با

دست آرش رو  یهاشوک بزرگ حرکتش بودم و واقعاً چند تا از استخون یهنوز تو

  شکسته بود؟!

تک تک  یبر شيپ نياز ا شتريب یهشدار بود آرش... باور کن اگه بخوا هيفقط  نيا -

  و من از تو کله خراب ترم. شکنمیهات رو ماستخون

  !انيک -

 عيسر یليخ نيلرزونم باعث شد دست آرش رو رها کنه و شه یمتعجب و صدا لحن

  گفت انيو رو به ک ديمچ دست پسرش رو چسب
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  رو... هانهيک نيا دي... گفتم تمومش کنانيمن باهات حرف زدم ک -

حقش بود اما  ديشا اومد،یو اما صداش درنم ديچيپیداشت از درد تو خودش م آرش

  .ذاشتمیرو رو سرم م مارستانياون بودم، ب یدلم براش سوخت و من اگه جا

  .نيريسر راهم قرار نگ گهيمنم گفتم د -

 انيمن و ک نيب یزيچ ديفهمیمهم نبود اگه آرش م گهيو د دميرو چسب انيک یبازو

  هست...

  !مارستان؟يب ی! اون هم توکرد؟یم کاريچ داشت

  !انيک -

  کرد... نگاهم

 یکرد، اما با همون صدا یته دلم رو خال شيشونيپ یزده رونيب یهاسرخ و رگ نگاه

  مرتعش لب زدم

  !؟یکنیم کاريچ یدار -

رو که  یبه سؤالم بده، همراه خودش، من یپاسخ نکهيدستم رو گرفت و بدون ا مچ

  کشوند. مارستانيب یسمت خروج بردم،یشوک به سر م یهنوز تو

 نشيکه به ماش یو قدرت مخالفت باهاش رو نداشتم و اون، تا وقت ديلرزیداشت م دلم

  نزد. یحرف م،يديرس

  سوار شو... -
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 مارستانيب ینفر رو تو هي یهابه پشت سرم انداختم، انگشت یرو تر کردم و نگاه لبم

  بشم؟! نشيسوار ماش خواستیتمام از من م یخرد کرده بود و با خونسرد

  سهره؟ -

  خوردم و نگاه به نگاه سرخش دوختم. یديشد تکون

  !یهاش رو شکستتو انگشت انيک -

 یکرده بود، تو رميو خودش اس نيماش نيرو باز کرد و همونطور که ب نيماش در

  صورتم خم شد.

  .ترسوندیتو رو م دينبا -

  صورتم خم شد یتو شتريو اون ب ديهاش چرخچشم نيو پرت نگاهم ب جيگ

  ...یتشکر من و ببوس یبرا خوامیازت دفاع کردم و م -

 کيبهم نزد نياز ا شتريگذاشتم تا ب اشنهيس یهام رو روگرد شده دست یهاچشم با

  تر بردم.نشه و تا حد امکان سرم رو عقب

 ؟یانيدر جر ،یت رو شکستپسر خاله یهاانگشت دميمن ترس نکهيبه خاطر ا انيک -

  ؟یخودت یاصالً تو

  به خودش گرفت یمتعجب یافهيهم قفل کرد و ق یرو تو ابروهاش

خودم  یتو یدیهات رو تکون ملب ینگاهم ه یتو جلو یوقت تونمیبه نظرت م -

  باشم؟!
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کردن. ناخودآگاه زبونم  ريقلبم سراز یحبس شد و انگار آب داغ تو امنهيس یتو نفس

  ....ديو اون سر کج کرد و خند دميلبم کش یرو رو

  خوشت اومده؟! -

  و پرت لب زدم جيگ

  !؟یچ -

  هام سر خورد و بدون گرفتن نگاهش آروم گفتلب یرو نگاهش

و  بازمیخودم رو م خورن،یهات تکون مو لب یزنیکه هر وقت حرف م نيا -

  !آدیکه ببوسمت. تو هم خوشت م خوامیم

هل دادم که  نيبازوهاش خودم رو داخل ماش نيو از ب دميرو آروم کنار کش خودم

  تنش رو خم کرد. ن،يدستش به در و سقف ماش یو با اتکا ديخند

  بگم بهت. یزيچ هي -

نفر رو  هي یهاانگشت شيپ قهيکه چند دق یو با مرد زدیداشت برق م هاشچشم

  کردیتا آسمون فرق م نيشکونده بود، زم

  ...یدختر فرنگ یهنوز ازم تشکر نکرد -

 نيو من در ماش ديکنار کش یمخالفت چيکه با خنده، بدون ه دميرو سمت خودم کش در

  رو بستم.

  پررو... -

  دميگرفت که پرس یرو دور زد و پشت رل جا نيماش
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  !م؟يریکجا م -

  رفت و کوتاه سمتم برگشت رونياز پارک ب ماهرانه

  .یازم تشکر کن یراحت بتون اليکه من باشم و تو تا با خ يیجا -

  طول داد. شتريو اون نگاهش رو ب دميبود که ناخودآگاه خند یطور لحنش

  .انيک یاوونهيتو د -

 نکهياش گرفت. انگار بدون امردونه یهاانگشت نيدراز کرد و دستم رو ب دست

  .ميعاشقانه داشت یبا هم رابطه م،يو در موردش حرف بزن مياشخودمون خبر داشته ب

  سهره. یبترس دياز آرش نبا -

  ادامه داد تيرو تر کردم و اون با جد لبم

  بترسوندت. کنهیم یسع شترياون ب یهر چقدر ازش بترس -

حس  خوردیگونه تکون مدستش و انگشت شستش که پشت دستم نوازش یگرما

  .کردیبهم القا م یخوب

  هاش تمرکز کنم.حرف یرو دادیو اجازه نم کردیداشت قلبم رو نوازش م انگار

  بکنه. پس ازش نترس، باشه؟! تونهینم یغلط چيه -

  دميباال کش اشیجد رخميهامون جدا کردم و تا نرو از دست نگاهم

  !یگفتیم گهيد زيچ هياما قبالً  -

  رو دوباره سمتم چرخوند نگاهش
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  .کنهیم تمياذ نقدريا دنتيترس کردمینمقبالً فکر  -

دلم انگار پروانه پر  یو نفسم کندتر شده بود. تو باختمیمثل قبل خودم رو م داشتم

  کنه؟! کاريو اون قصد داشت چ زدیم

  سر تکون داد و اضافه کرد یدوخته بود وقت ريبه مس نگاه

باشه،  دينبا نيا ريحرصت بدم. غ تونمیبترسونمت و فقط من م تونمیفقط من م -

  که باشه. تونهینم

  .یخودخواه یليتو خ -

  و آروم لب زد کوتاه

  .برمیاز خودخواه بودن در مورد تو لذت م -

  هام برش دارم تکون دادملب یاز رو تونستمیکه نم یرو با تأسف و لبخند سرم

  .وونهيد -

 رونيهاش بانگشت نيبخوام دستم رو از ب نکهيبه دستم وارد کرد و من بدون ا یفشار

  دوختم. ريبکشم نگاه به مس

 ینشدم و وقت ريغرق بودم که متوجه طول مس ميزندگ یتو ديجد راتييتغ نياونقدر ب 

  نگاهم رو اطراف چرخوندم. یشتريداشت باالخره با دقت برو نگه نيماش انيک

و منحصربفرد  بايز د،يرسیبه نظرم م بيهمون اندازه که ناآشنا و غر ميکه بود يیجا

  . ريانگرتيهاشون محشر بود و حکه رنگ يیهابلند و برگ یهابود. درخت

  بود. رونيو اون هم نگاهش به ب دميچرخ انيسمت ک رتيتعجب و ح با
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  ها!قصه یتو ميچقدر قشنگه! انگار اومد نجايا -

بزنه، اما اون تنها  یمنتظر بودم حرف د،يو با اتکا به فرمون کامل سمتم چرخ ديخند

  .شدمیو داغش آب م رهينگاه خ رينگاهم کرد و من انگار داشتم ز

  بمونم. نجايتا شب هم خوادیدلم م -

  صورتم رو آروم کنار زد یجلو یدراز کرد و موها دست

  .ميبمون جانيهم ،یعاشقم یکه اعتراف کن یقراره تا وقت -

  زه ندادبگم که اجا یزيگرد شده خواستم چ یهاچشم با

بهتر از، از دور تماشا  ،یخشک و رنگ یهابرگ نيا یقدم زدن رو ن،ييپا ايب -

  کردنشونه.

 یو صدا دادیها رو تکون مبرگ د،يوزیکه م یميشدم، نس ادهيرو تر کردم و پ لبم

  ها گوش به صدا بسپارم.ساعت خواستیکرده بود که دلم م جاديا ینيدلنش

  محشره! نجايا انيک -

که  شدیدلم بود انگار به اون هم منتقل م یکه تو یمن و جنب و جوش جانيو ه ذوق

  .ام حلقه کردو دستش رو دور شونه ديصدادار خند نباريا

  براش. یکنیغش م دونستمیم -

ابرها با اون  یو بدون مخالفت باهاش همقدم شدم. انگار داشتم رو دمياز ذوق خند پر

  بود. جانيو درونم سرشار از ذوق و ه زدمیقدم م
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 یدرختا یهاشاخه نياز ب کردیتالش م ديباال گرفتم، ظهر بود و خورش یرو کم سرم

جا که باد جابه يیبه خاطر ابرها یکه گاه یبرسونه. نور نيبلند نورش رو به زم

  .شدیتر مکم عمق کرد،یشون م

  برگشتم انيو سمت ک دميکش رونيب بميج یرو از تو ميگوش

  کنم. یاستور خوامیم -

رو باز کردم و  نشيشدم و دورب نستاگراميا یباال انداخت و من وارد برنامه ابرو

  دادم یکادر جا یو خودم رو تو انيک

  !یشد یهوم، دختر خوب -

  جوابش رو دادم دادمیممکن کش م یهام رو تا جاکه لب همونطور

  داره... یبه مخاطبم بستگ یهمه چ -

رو که گرفتم، آپلود  یبرد. سلف نيها رو از ببه خودش فشرد و فاصله شتريرو ب تنم

  .ستميبا فشردن بازوهام، مجبورم کرد مقابلش با انيکردم و ک

  !؟یقراره اعتراف کن یک -

 یبود وقت جهينتیبراقش قفل نشه و اما ب یهاچشم یتو حدقه چرخوندم تا تو نگاه

  نداشتن. یراه فرار چيهام همردمک چشم

  ؟یاعتراف به چ -

که روبروم بود و با آرامش  یانيام گرفت. ککه خنده ديکش مينيرو به ب شينيشد و ب خم

  . کردیتا آسمون فرق م نيها قبل شناخته بودم زمکه ماه یانيبا ک زد،یباهام حرف م
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  ...زيپر بود از سورپرا انيک

  ...یدختر فرنگ یبگ ديو تو با نيا -

  داختم و نگاه ازش گرفتمباال ان شونه

  ...انيک یزنیحرف م یدر مورد چ دونمینم -

  ام رو آروم گاز گرفت که با خنده خودم رو به عقب خم کردم.خم شد و گونه طاقتیب

  !؟یوحش یکنیم کاريچ یدار -

  و ببوس.زود باش، اعتراف کن. بعدش من -

  هام سر دادلب یرو کج کردم و اون خمار نگاهش رو رو سرم

  من... -

 یو درست وقت دميکش اشنهيس یدستم رو رو اومدن،یکه سخت باال م يیهانفس با

کمرم شل کرد، هلش دادم و با خنده چند قدم به عقب  یهاش رو روکه فشار دست

  برداشتم.

  شمس. انيک اديهمه ازت خوشون ب ستيقرار ن -

  دور بشم. شتريازش ب یبلند یکه سمتم برداشت باعث شد با خنده یبلند یهاقدم

  ؟یستيتو عاشقم ن یمطمئن -

  هام رو از هم باز کردم.ابرو باال انداختم و دست جانيپر ه یهمون خنده با

  .ستميعاشقت ن -
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 دميشنیضربان قلبم رو م یفرار کردم و صدا یبلند غيبرداشت که با ج زيخ سمتم

 خواستیداشتم از دستش فرار کنم و در واقع دلم م یسع جانيه با خنده و یوقت

  .رتميبگ

 ريزود دوباره اس یلينبودم و خ دنيموفق به تند دو اديز جانياون حجم از خنده و ه با

  اش شدم.مردونه یبازوها

 یجلو تونستیکه م نيبا ا انيخوردم و ک یگرفته شدنم سکندر یخاطر ناگهان به

  نکرد و تنها دستش رو پشت سرم گذاشت. یکار ره،يخوردنمون رو بگ نيزم

خش خششون لذت بخش بود افتادم  یکه صدا یخشک یهاو برگ نيزم یکمر رو با

 یريمن جلوگ یتنش رو ینيکنارم، از افتادن سنگ اشگهيبا گذاشتن دست د انيو ک

  کرد.

  براقش چرخوندم یهانفس زنون نگاه تو چشم و نفس خنده با

  !وونه؟يد یکنیم کاريچ یدار -

  ديرو آروم بوس مينيرو کج کرد و نوک ب سرش

  عاقل باشه. یانتظار داشته باش دينبا وونهيد هياز  -

ام رو کنترل کردم خنده یگذاشتم و با همون نفس نفس سع اشنهيس یرو رو هامدست

  کنم و اون آروم پچ زد

  اعتراف کن... -

  .شدیشکافته م جانيانگار داشت از ه هاموننهيس یو قفسه دميرو گز لبم
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  ؟یشدیخودت م یعاشق چ یمن بود یاگه جا یبگ شهیم -

  ام گذاشت. گونه یهاش رو رولب نباريکج کرد و ا شتريسرش رو ب د،يگلو خند تو

  .هياول عاشق یجذابم. و جذب شدن هم نکته یخودت گفته بود -

تنش  ینيسنگ شتريکه اون ب رهيازم فاصله بگ یوارد کردم تا کم اشنهيبه س یفشار

  کرد. ليرو بهم تحم

  .ستين یکاف یدوست داشتن کس یبرا تيجذاب -

  و آروم پچ زد ديام تا کنار گوشم کشگونه یرو از رو هاشلب

  .یمن شد یبده عاشق چ صيخودت تشخ -

  ابرو باال انداختم طنتيخنده و ش با

  .ستميمن عاشقت ن -

گردنم رها کرد، ناخودآگاه پلک بستم و  یو نفس داغش رو تو ديگوشم رو بوس کنار

  .بازمیزود خودم رو م یليخ دونستیم یاون لعنت

  !؟یمطمئن -

  ديگلو خند یرو کج کردم و اون دوباره، تو سرم

  ؟یکنیم یزيربرنامه ميبعد یبوسه یبرا یو دار یستيعاشقم ن -

گوشم، لذت  یداغش حوال یهااش گذاشتم و حس نفسشونه یهام رو رودست تابیب

  بخش بود.
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  .یخب تو جذاب -

گردنم و مطمئن بودم که باعث  یبود رو تریتر و طوالنمحکم شيبعد یبوسه

  اون قسمت گردنم شد. یخونمردگ

  ...یدختر فرنگ رهیسؤال م ريت زاراده ینطوريا -

چشم تو  یوقت زدیکرد، نگاهش برق م و اون سرش رو بلند دميرو باال کش امشونه

  .ميچشم شد

  هام عبور کرد و من آب دهانم رو قورت دادم.چشم نيب نگاهش

  !؟یدختر فرنگ هيچ یدونیم -

  ادامه داد کرد،یهام مبه لب يینگاهش کردم و اون همونطور که نگاه گذرا تنها

  . یمال من یکه اگه اعتراف هم نکن نهيموضوع ا -

  هستم مسترشمس. هاتیخودخواه انيدر جر -

  هام دوختو دوباره نگاهش رو به چشم ديام رو بوسو خم شد، چونه ديخند

  .ارميبه دستت ب یاما خب، من بلدم چطور ،یهست یدختر سرسخت و لجوج -

و اون نگاهش  دميلب گز کردیدلم رشد م یتو شتريکه هر لحظه ب یلبخند و حس با

بودن رو از  دهيکه به موهام چسب يیهاموهام برد و برگ نيدست ب د،يرو باالتر کش

  .ديکش رونيب نشونيب

  .کنهیتشنه م شتريو بناز کردنت من -
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  دمياش تا گردنش سر دادم و آروم سرم رو باال کششونه یرو از رو دستم

  ...آدیخوشم م -

  زدهاش بود کشوند و پچ لب یمتريليهام که تو چند منگاهش رو سمت لب تابیب

  !؟یاز چ -

  لب زدم دم،يکشیم یکتفش خط فرض یهام روبستم و همونطور که با انگشت پلک

  .یدوسم دار نکهياز ا -

  هاتو...باز کن چشم -

 ده،يباال پر یهام رو از هم باز کنم و اون با تاک ابرومحکمش باعث شد پلک لحن

  نجوا کرد

  دوست دارم؟ یدونیاز کجا م -

فرو اومد. نگاه به سمت  ميشونيپ یرو یبگم که قطره آب یزيو خواستم چ دميخند

  و آروم لب زدم دميآسمون کش

  .آدیپاشو از روم داره بارون م -

  ديلبم رو بوس یمن، خم شد و کوتاه گوشه یبه جمله توجهیب

  .یهنوز اعتراف نکرد -
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 يیو تا جا. منديسرم رد کرد و کنارم دراز کش رينگفتم و اون دستش رو ز یزيچ

مشت  اشنهيس یو دست چپم رو دياش بذارم، سمت خودش کششونه یکه سر رو

  شد.

  مستر شمس. یکنیاشتباه م یرسیبه هدفت م دنيبارون خواب ريبا ز یاگه فکر کرد -

  .لرزوندیداشت که دلم رو م یو موهام رو پشت گوشم زد، نگاهش برق ديخند کوتاه

  .یدختر فرنگ اتهياعتراف کن فقط جزئ گمیم نکهيا ،یکه تو بغلم يیهدف من تو -

  و اون مچ دستم رو گرفت. دميکوب اشنهيس یاخم مشتم رو رو با

  !ذاره؟یهم م یريتأث کيکوچ یهامشت نيا یفکر کرد -

  بلند بشم. نيزم یاز رو دادیو اون اما اجازه نم ميشدیم سيخ ميکم داشت کم

  .ميشیم سيخ ميدار انيک -

اون  شديکرده بود، اما م کيهاش رو باربارون چشم یهازد، به خاطر قطره پوزخند

  .ديهاش دچشم یرو تو یبرق انکار نشدن

  مشکلش کجاست؟! -

  .کرد شتريهاش رو دور تنم بکردم و اون اما فشار دست تقال

  .گهيد مينشو... پاشو بر وونهيد انيک -

و هر دو دستش  ديتن خودش کش یهام من رو روو فشار شونه اشگهيکمک دست د با

گذاشته بودم  اشنهيس یحفظ فاصله رو یهام رو براپهلوهام گذاشت. آرنج یرو رو

  .کنهیم تشيهام اذو حتم داشتم فشار آرنج
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  کنم. یوونگيامروز رو با تو د خوادیدلم م -

  . ديپریم نييباال و پا امنهيس یهم فشردم و قلبم داشت تو یرو رو هاملب

  ان؟يک یکن کاريچ یدار یسع -

ام بشم، اون چونه دهيقراره بوس کردمیکه من فکر م یو در حال ديرو باال کش خودش

  کردم. شتريهام رو بفشار آرنج یگفتم و شاک یرو گاز گرفت و که با درد آخ

  آخه؟! یريگیچرا گازم م یروان یِ وحش -

هام درد بخاطر فشار آرنج اشنهيس یگذاشت، قفسه نيزم یو سرش رو رو ديخند

  .دياش دچهره یتو شدیرو م نيو ا کردیم

  .یکنیکه به من ربط داره رو از من پنهون م یاحساسات یچون تو دار -

هام درد بخاطر فشار آرنج اشنهيس یگذاشت، قفسه نيزم یو سرش رو رو ديخند

  .دياش دچهره یتو شدیرو م نيو ا کردیم

  .یکنیکه به من ربط داره رو از من پنهون م یاتاحساس یچون تو دار -

  گرد شده نگاهش کردم و اون با لبخند ابرو باال انداخت. یهاچشم با

  ...انياحساسات من فقط به خودم ربط داره ک -

  .یاز اون احساسات هستم دخترفرنگ یکه منم جزء ینه تا وقت -

  پهلوهام شل کرد. یهاش رو روو دست ديکردم که خند شتريهام رو بآرنج فشار

  .زميعز شهیعوض نم یزيهم چ یرو بترکون امنهيس یقفسه -
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 ريهاش رو زشکمش نشستم. دست یو من رو کردیخطابم م زميبار بود عز نياول

  .ميکردیبحث م ميبارون داشت ريکه ز ميبود وونهيسرش گذاشت و واقعاً هر دومون د

  .یاوونهيخودخواه و د یليکه خ گمیبار دارم م نيهزارم یبرا -

پاهاش نشسته بودم و  یرو د،يبلند بشم که اجازه نداد و خودش رو باال کش خواستم

  بود. دهيچياون مثل حصار دور کمرم پ یمردونه یهادست

فقط با من  ،یبا من خوشحال باش ،یبا من بخند خوامیخودخواهم، چون م یليخ -

  و فقط من لمست کنم.  یکن یمن دلبر یفقط برا ،یکن یوونگيد

  ديسرم کش یهام بود، روشونه یرو کنار زد و شالم رو که رو سميخ یموها

  .یرو دوست دارم دختر فرنگ یخوخواه نيمن ا -

ام چرخوند و چهره یتک تک اعضا یرو تر کرد و اون نگاه خمارش رو تو لبم

  هام مکث کردلب یرو

  . کنهیلبت نشسته هم خودخواهم م یهم که فاخرانه رو یرونبا یاون قطره یحت -

  تر از قبل ادامه دادو آروم ديلبم کش یشستش رو رو انگشت

  فقط حق منه. دنتيبوس -

 ی. دلم انگار داشت توديرو پشت گردنم سر داد و سرم رو سمت خودش کش دستش

  .جانياز شدت ه کردیم یخودکش امنهيس

 یزينفس باهام فاصله داشت و چ کيداشت، تنها هام نگهرو مماس با لب هاشلب

  .ديجوشیو م ديجوشیوجود من انگار داشت م یتو
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  تو... -

 یهام رو روبردم. لب نيکوتاه رو هم از ب یحرفش، همون فاصله نيبستم و ب پلک

 شترياز بارونش گذاشتم و اون قبل از من به خودش اومد و تنم رو ب سيخ یهالب

  چسبوند. خودشیب

**  

  !کنه؟یم تتياذ ميبا هم انيمن و ک نکهيا -

  گفت کردیبرگه رو با اخم امضا م یکه انتها همونطور

  !گه؟يهمد یبه لبا نيچشمم کم مونده بچسب یجلو یبشم وقت تياذ دينه، چرا با -

  پا انداختم یو پا رو دميکارش باال کش زيم یخنده خودم رو رو با

  ؟یشد یرتيغ -

  ديرو با خشونت بست و نگاه باال کش پرونده

  .ستيبد ن ديمراعات کن کمياون گاَوم،  يیتو و دا یمن عمو یناسالمت -

شونه کج کردم و پاهام رو تو هوا تاب دادم، فکر کردن به چند روز  یرو رو سرم

  .بردیرو باال م جانميهم ه ميهتل گذرونده بود یکه کنار هم تو یو شب شيپ

  دوست پسرمه. انيخب ک -

  سمتم هل داد زيم یاخم پرونده رو رو با

  .کننیشون پنهون مدخترا دوست پسراشونو از خانواده نجايبچه، ا رانهيا نجايا -
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  دميپرس یجيگرد شده نگاهش کردم و با گ یهاچشم با

  !کنن؟یم مشيکجا قا -

  .ديرفت و خند نيابروهاش از ب نياخم ب یآن به

  .کننیدوست پسر داشتنشون رو پنهون م کنن،ینم ميخودش رو قا -

ً يستون تنم کردم، دق ز،يم یهام رو روباال انداختم و دست ابرو چرا پنهونش  قا

  بود؟ ی! کار اشتباهکردن؟یم

  هاش رو کج کردداد و لب هيکت شيو اون به صندل دميپرس وانيسؤال رو از ک نيهم

دوست باشه. مخصوصاً  یدوست نداره ناموسش با پسر یپدر و برادر چيچون ه -

  ماشاهللا. ديکنیو تو که از هر فرصت استفاده م انيک یمثل دوست یدوست

  و سرم رو کج کردم دميخنده لبم رو گز با

بکشم و به همه  غيج خوامیکنم، م ميو قا انيک خوامی. من نموانيحالم کخوش یليخ -

  .ميبگم که با هم در ارتباط

  دميپر نييپا زيم یابروهاش نشست و من با خنده از رو نيب یظياخم غل دوباره

  باشه حاال اخم نکن. -

  به امضاش کردم و با لبخند گفتم یبرداشتم، نگاه زيم یشدم و پرونده رو از رو خم

  ...بحث س انياجازه بدم ک ديافسانه بهم گفته که نبا وان،يکنم ک کاريچ دونمیم -

  ديام پرجمله نيب تيعصبان با
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  معطل نکن. گهيباشه، باشه، برو د -

لب زمزمه کردم و از  ريز یاباشه یوقت کردمیرو داشتم به زور کنترل م امخنده

  اتاقش خارج شدم.

  صدام کرد. یکس وانيمحض خروجم از اتاق ک به

  خانم؟! یه -

هام کم کنم حد لب ازشيب یدگياز کش یباعث شد کم یسيمردونه با زبون انگل یصدا

  سمتش برگردم. یحيو با لبخند مل

  در خدمتم. دييسالم، بفرما -

  ديپرس تيدست به آسانسور اشاره کرد و با جد با

  آسانسور مشکل داره؟! -

شد و با لبخند  دهيرنگش کش يیطال يیکشو یهامن هم کوتاه سمت آسانسور و در نگاه

  جوابش رو دادم

  نداره. یاستفاده کردم، مشکل شيپ یقهيچند دق نينه، من هم -

  سرش رو تکون داد و قدم سمت آسانسور برداشت تيهمون جد با

طبقه رو  جدهيه تونمی! من جلسه دارم و نمکنه؟یچرا کار نم ديلطفا بگ شهیپس م -

  ها استفاده کنم.از پله

مرتبم  یابروها نيب یداشتم لبخندم رو حفظ کنم، اما موفق نبودم و اخم یسع یليخ

  نشست.
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  !فهممینم -

  رو فشار دادم و به محض باز شدن در سمتش برگشتم. یشاس

  باز شد که! -

و با دست  ديبلندش که از پشت با کش بسته بود کش یموها یدستش رو رو یکالفگ با

  به داخل آسانسور اشاره کرد اشگهيد

  تکرار کنم. ديخانم، چند بار با کنهیکار نم -

روشنش  یهااز طرز حرف زدنش وارد آسانسور شدم و نگاه به چشم تيعصبان با

  دوختم

  .ميبا هم امتحان کن دييمحترم، بفرما ینداره آقا یآسانسور مشکل -

هجده  یشماره یرو مطمئن تکون داد و همراه من وارد آسانسور شد و شاس سرش

 ليمورچه کنار ف هي نيکه داشت باعث شده بود ع یدرشت و قد بلند کليرو فشرد. ه

 یهمه اطياحت یبه نظر برسم و اما با جمع کردن اعتماد به نفسم، خم شدم و برا

  طبقه رو فشار دادم. یهادکمه

روبرو شدم، دوباره لبخند  اشرهيبا نگاه خ یوقت دميباال کش دنشيد یرو برا نگاهم

  لب نشوندم. یام رو رواحمقانه

  .اطهياحت یبرا -
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 هيتک یفلز یلهيآسانسور بسته شد، دستم رو به م یدرها یرو تکون داد و وقت سرش

سوم  یآسانسور به طبقه یآسانسور دوختم. وقت کيکوچ شگريدادم و منتظر به نما

  با لبخند نگاهش کردم ديرس

  که سالمه... دينيبیم -

شلوارش  یهابيسوم باز و بسته شد و مرد دست تو ج یطبقه یآسانسور تو در

  فرستاد

  .مينيبیم -

 یتو نباريبه ظاهر خونسردش گرفتم، آسانسور ا یرو تر کردم و نگاه ازش چهره لبم

  . مرد با پوزخند کمرش رو خم کرد و رو به من با تمسخر گفتستادياول ا یطبقه

بودم و باز هم نتونستم به  رشيساعت درگ ميآسانسورتون مشکل داره خانوم، من ن -

  واحدم برسم.

هجدهم و  یها رو دوباره فشردم جز طبقهطبقه یهادکمه یدراز کردم و همه دست

  آسانسور دوخته شد. کيکوچ شگرينما ینگاهم با استرس رو

نگرانم کرده بود. با استرس دوباره و  نيو هم افتهیم یداره چه اتفاق دونستمینم

و استرس تندتر  یهام از نگراننفس تميرو فشردم و ر جدهيشماره ه یدوباره شاس

  شده بود.

  .ستاديا یباالخره با تکون محکم آسانسور

  شده؟! یچ -
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  دميپرس یسيبودم و رو به مرد به انگل دهياز خودم پرس یفارس به

  شد؟! ینطوريقبالً هم ا -

سرش رو به چپ و راست تکون داد استرس  یصدام کامالً محسوس بود و وقت لرزش

  شد. ريدلم سراز یتو شتريب

  تماس گرفتم. انيو با ک دميکش رونيفرمم ب یمانتو بيج یرو از تو ميگوش

  ... نترس سهره.شهیم یاوک یهمه چ -

  . مينبود دل لعنت یو اما آروم شدن کردمیهام آروم مخودم رو با حرف داشتم

  ديبرده بود که قدم جلو برداشت و پرس یمن پ یاندازهیمرد هم به ترس ب انگار

  حالت خوبه؟! -

  بهم مهلت جواب دادن به مرد رو نداد. انيشدن تماس ک وصل

  ! نجا؟يا یايمگه قرار نبود ب -

  از حجم ترس... گرفتیم مهيو من داشت گر شدیقطع و وصل م صداش

  گفتم کردمیرو تر کردم و همونطور که به مرد قد بلند کنارم نگاه م لبم

  افتادم. ريآسانسور گ یمن تو انيک -

  ديکه پرس ديبه گوشش نرس فميمرتعش و ضع یصدا انگار

  ! تو... صدات...؟یچ -
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اگه آسانسور سقوط  شد،یم شتريصداش رو بشنوم و بغضم داشت ب تونستمینم

  بودم. دهينرس ی. من هنوز به آرزوهام و خوشبخترفتمیم ايدن نيناکام از ا کردیم

  خودم رو تکرار کردم یبودم، جمله دهينفهم انيک یهااز حرف یزيکه چ نيا با

  ...انيافتادم ک ريآسانسور گ یمن تو -

 امهيکنترل گر یهام رو برابود. لب دهيداشتم و آنتن پررو مقابل نگاهم نگه یگوش

  مرد برگشتم. هم فشردم و سمت یرو

  .ميريميم نجايما ا -

  لرزون ادامه دادم يیباال رفته نگاهم کرد و من با بغض و صدا یابروها با

 شهیمتوجه نم چکسيهام متوجه نشد و هاز حرف یزيچ انيآنتن نداره، ک ميگوش -

  .ميريمیو هردومون م کنهی. آسانسور سقوط مميينجايکه ما ا

  کفه نشستم. یدادم و رو هيتک نيکاب یرو به بدنه کمرم

  .رميبم خوامیاما من نم -

  دهيد وونهيد هيکه انگار  کردینگاهم م یهم کنارم نشست و طور اون

  سقوط کنه؟! ديآسانسور چرا با -

  جوابش رو دادم یوقت کردمیم هيواقعا داشتم گر نباريا

  آسانسور مشکل داره... نيچون ا -
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پا نشسته بود نتونست  یپنجه یگذاشتم و اون چون رو اشنهيس یدستم رو رو یشاک

  تعادلش رو حفظ کنه و افتاد

 ؟یو بکشمن یخوای! چرا م؟یهست ی... تو کنجايا یچون تو من و از قصد آورد -

  کردم؟ کارتيمگه من چ

  و سرش رو تکون داد ديو پرت خند جيگ

  !یاوونهيتو د -

  ستاديام رو پاک کردم و اون اگونه یرو یهااشک

  افتادم خدا؟! ريگ یلعنت نيکاب نيهست باهاش تو ا یاوونهيچجور د گهيدختر د نيا -

 نيندارم. دوست پسرم صاحب ا یبه کس یو نکش، من کارمن کنمیخواهش م -

  بانک. یهزار دالر دارم تو ازدهي. خودم هم دهیبرات م یپول بخوا یهتله، هر چ

اش رنگ کرده یموها نيب یو کالفه کش موهاش رو باز کرد، دست ديخند یعصب

  و جوابم رو نداد. ديکش

کردم و کالً آنتن رفته بود. با ترس بلند شدم  ليموبا یصفحه یبه گوشه یاگهيد نگاه

  دميکوب نيکاب یدر فلز یرو هيو مشتم رو با گر

  !وان؟ي! کان؟ي! من گروگان گرفته شدم... کمک... کست؟ين نجايا یکس یه -

  ندارم... تيکار کم،يآروم باش  -

  و صدام رو باالتر بردم دميدوباره مشتم رو به در کوب شيعصب یبه جمله تياهمیب

  افتادم. ريگ نجاي... من اانيک -
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  و اون با خشم سمتم خم شد دميکش یبلند غيگرفته شدن بازوم ج با

  .کشمتیم ادياگه صدات درب -

 دهيترس یهاچشم نيکرد و اون نگاه روشن و پر خشمش رو ب ريگ امنهيس یتو نفسم

  م چرخوندو گشاد شده

 ريگ وونهيدختر د هيبا  ،یلعنت نيکاب نيجلسه داشتم و به خاطر شماها اآلن تو ا -

و  انيکشتنت رو دارم. پس حرف نزن تا ب يیافتادم و باور کن قاتل هم نباشم، توانا

  ؟یاوک ارن،يب رونيجهنم ب نيما رو از ا

کردم و اون آروم بازوم رو رها کرد و دستش رو مقابل  نييترس سرم رو باال و پا با

  داشتنگاهم نگه

  ندارم. تيآروم باش... من کار -

آسانسور به  ديهم فشار دادم اما با تکون شد یرو امهيکنترل گر یرو برا هاملب

  ازوهام رو گرفتکه کالفه دوباره ب دميکش یبلند غيو ج دميچسب یفلز یبدنه

  ...نيبب -

  گشاد شده از ترس نگاهش کردم و اون شمرده شمرده گفت یهاچشم با

  !؟یباال تا درش رو باز کنن. نترس، اوک کشنیآسانسور رو دارن م -

خورد و طبق  گهيکردم و آسانسور دو سه تا تکون د نييسرم رو باال و پا دوباره

  باز شد.   یمهدو یآقا یلهيدرش به وس به،يمرد غر یگفته
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تجربه کرده بودم  یاون اتاقک فلز یکه تو یهم کنارش بود و ترس و وحشت انيک

هام رو که کنار در آسانسور بودن، دست يیکسا یهيبه بق یتيبود که اهم یاونقدر قو

  آغوشش باال بکشم. یحلقه کنم و خودم رو تو انيدور گردن ک

  گوشم پچ زد یکمرم گذاشت و آروم تو یرو رو دستش

  ؟یدي! ترس؟یخوب -

  گفت یافتاده بودم شاک ريگ نيکاب یکه باهاش تو یجوابش رو بدم مرد نکهياز ا قبل

 نجانيکه ا يیبه کسا یکه حت ديهست تيمسئولیآسانسور خرابه و شماها چقدر ب -

  .ديدیاطالع نم

پهلوم و فشار  یجدا بشم، اما اون با سر دادن دستش رو انياز ک خواستمینم

  هام رو از دور گردنش جدا کرد.هاش، دستانگشت

  اگه... -

به خاطر  دميترسیو م دميپر انيک یجمله نيب دهيلرزون و ترس یهمون صدا با

  رو خراب کنه. زيبزنه که همه چ يیهاحرف تيعصبان

من هم سوار آسانسور شدم و به نظرتون اگه اطالع  نيهمونطور که شاهد بود  -

  ! کردم؟یکار رو م نياز اشکالش ا ميداشت

که به زور  یاپهلوم فشار آوردن و من با لبخند احمقانه یرو شتريب انيک یهاانگشت

  هام نشونده بودم، ادامه دادملب یرو

  .خوامیمن از طرف هتل ازتون معذرت م -
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  شلوارش فرو کرد بيج یهاش رو توتکون داد و دست یسر مرد

  .یبه استراحت دار ازي. به نظرم نیديترس یليشما هم خ کنم،یخواهش م -

مبل  یمن، رو یدرست روبرو انيانداختم و ک یچرم ینفرهمبل تک یرو رو خودم

  نشست.

مگه  ،یهاش رو بفرستم تو شکمش که مداخله کردقراره بزنم دندون یدونستیم -

  نه؟

و آغوش گرم  ديتپیم یتندتر تميچشم نگاهش کردم و هنوز هم قلبم با ر یگوشه از

  .کردیرو طلب م انيک

 يیانواع و اقسام افکار جنا ترسهیم یکه وقت یو با دختر یباور کن اگه خودت بود -

  .یاون آقا نبود یو محترم یبه آروم ،یافتادیم ريذهنش، گ یتو آدیو اکشن و درام م

  و اضافه کردم دميخند کوتاه

  .یکشوندیدار م یبه پا ريتموم هتل و با تموم پرسنل و مهمون و مد -

  گفت زدیکه برق م يیهازانوهاش گذاشت و با چشم یرو رو هاشآرنج

و قصد جدا شدن  یشد زونيازم آو مونيمثل م ،یش کردم دختر فرنگمنم تجربه -

  .یهم نداشت

 تي. با جدنميپاش بش یبلند بشم و رو مبل یرو گرفت و مجبورم کرد از رو دستم

  هام چرخوند و گفتچشم نينگاهش رو ب

  !؟یشیآسانسور مشکل داره باز هم سوارش م نکهيکه با دونستن ا یاوونهيتو د -
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  ديرو بند پشت گردنم کرد و سرم رو سمت خودش کش دستش

  ... یکار و نکن دخترفرنگ نيا گهيد -

به در  یاببوسه، تقه خواستیکه م یگردنش گذاشتم و اما درست وقت یرو رو دستم

 نيب یدست یمبل نشستم، با کالفگ یپاش بلند شدم و دوباره رو یاتاق خورد. از رو

  ورود داد. یو اجازه ديموهاش کش

  ستاديبا خنده ا انيبا اخم وارد اتاق شد و ک وانيک

  راد؟! یآقا یزنیتو اتاقم در م یآیم یتا حاال وقت یاز ک -

  سمتم انداخت یو نگاه کوتاه ستاديا زيبا اخم کنار م وانيک

به روش  یمحل کاره، نه عشق و عاشق نجايا رهیم ادتونيکه شما دو تا  یاز وقت -

  .يیاروپا

  نگاهش رو دوباره سمت من کشوند وانينشست، ک زشيو پشت م ديبلندتر خند انيک

  که؟! یدينترس ،یافتاد ريگفتن تو آسانسور گ -

  خنده سرم رو به چپ و راست تکون دادم با

  و بکشه.من خوادیفکر کردم م -

  دميگرد شد و من خجل از افکار اکشنم، لبم رو گز هاشچشم

  .ستيتو ذهنم، با خودم که ن آدیم هوي گه،يخب فکره د -

  انداختم. انيبه ک ینگاه کوتاه طنتيمن نشست من با ش يیمبل روبرو یرو
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  حال سهره خوبه... یديهمونطور که د خب -

  ديپرس یشاک وانيام رو جمع کردم و کزور خنده به

  پاشم برم؟! یعني -

  لم داد. یچرم یبه مبل تک نفره شتريب وانيشونه باال انداخت و اما ک انيک

  .ميگپ بزن کميدور هم  ارنيقهوه ب هيبگو  -

  مبل بلند شدم یخنده از رو با

  .ديبرگردم سر کارم، شما گپ بزن ديمن با -

  زدم و از اتاقش خارج شدم.  انيک یبه نگاه اخمو یچشمک

داشت با اصرار  یو نرگس سع زدیکه داشت با نرگس حرف م یمرد قد بلند دنيد با

کنه، قدم به اون سمت برداشتم و با هر قدم، کم  شيرو حال یزيچ یو لبخند مصنوع

  تر شد.کم صداها واضح

  مالقات کنن. یبا کس توننیشمس امروز وقت ندارن، نم یآقا گمیزند، مجناب  -

  .ديو اعتماد به نفس به گوشم رس یمرد اما با خروار خروار خونسرد یصدا

  راد رو مالقات کنم، مهم هستش. یآقا اي شونيا دياما همونطور که گفتم با دونم،یم -

  .دميکوتاه و گشادم کش به لباس یدهانم رو قورت دادم و ناخودآگاه دست آب

  سالم... -
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 ميهر دو تقس نيلب نشوندم و نگاهم رو ب یرو یو من لبخند ديهر دو سمتم چرخ نگاه

  کردم

  شده؟! یزيچ -

 ،یمعمول یبود که چهره یابهينرگس بود، اما نگاهم اون لحظه به مرد غر مخاطبم

  رنگش... اهيو کامالً س کيتار یهاداشت. مخصوصاً چشم یاما جذاب

  نگاهش نبود... یروشن تو یهااز رگه یرد چيه

  مالقات کنن. سيبا رئ خوانیم شونيا -

با گرفتن  یاون همچنان به من بود و حت یرهيمن ازش گرفته شد، اما نگاه خ نگاه

  رو حس کنم. شينيسنگ تونستمینگاهم هم م

تو که در  کنن،یرو مالقات نم یشمس از ساعت چهار عصر به بعد کس یآقا -

  سهره... یانيجر

  دميرو تکون دادم و سمت مرد چرخ سرم

  کمکتون کنم؟! تونمیراد هستم، م یآقا اريمن دست -

 دهيو انگار با چشمان باز خواب ديچرخیام مچهره یتو اعضا اشرهينگاه خ همچنان

  .ديشنیبود که صدام رو نم

اشاره کرد  اشقهيش کنار شقابه نرگس کردم که با چرخوندن انگشت سبابه یااشاره

  است و بعد با خنده ازمون دور شد... وونهيمرد د
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که دور شد دوباره نگاه مرد دوختم و سرم رو کج کردم. تکون سر من باعث  نرگس

فرستاد و  بشيج یهاش رو تودست ره،ينگاه ازم بگ عيسر یليشد پلک بزنه و خ

  ديخونسرد پرس یليخ

  !د؟يفرمود یحواسم پرت شد. چ ديببخش -

  زده از شالم رو پشت گوشم زدم رونيب یزدم و موها یلبخند

  کمکتون کنم؟! تونمیعرض کردم من م -

  گفت... یهام کرده بود وقتبند چشم ینگاهش رو با آرامش و خونسرد دوباره

  باهاشون حرف بزنه؟! خوادیکه زند م ديشمس اطالع بد یبه آقا شهیم -

 شيه اجبار سر تکون دادم، مسخره بود که حرف حالو من ب زدیخودش رو م حرف

  .شدینم

  ...دياجازه بد -

محکم اون رو هم از پشت سرم  یهاقدم یقدم برداشتم و صدا انياتاق ک سمت

  .دميشنیم

  سهره؟! خانِم... ديکنیکار م نجايشما ا -

  و سمتش برگشتم. ستادميتر کردم و کنار در اتاق، ا لب

  راد هستم. یآقا اريبله، دست -

  گفتم زدم،یم یارو تکون داد و من همونطور که به در تقه سرش
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  چند لحظه.... -

 یرو ،یکِ  دونستمیکه نم یباعث شد شال وانيو ک انيک یرهياتاق شدم و نگاه خ وارد

  موهام بکشم. یم سر خورده بود رو آروم روشونه

  مرد به اسم زند. هي نه،يشما رو بب خوادیمرد م هي -

دک کردن من روش نشسته  یبرا شيپ قهيکه چند دق یمبل یاز رو عيسر یليخ وانيک

  ديبود، بلند شد و پرس

  زند؟! مهراد زند؟ -

  باال انداختم شونه

  تو؟! اديانگار همون شخصه، ب -

  بگه گفت یزيچ وانيک نکهيقبل از ا انيک

  ...یبا نبات زعفرون ارنيب یتو، بعدش بگو برامون چا اديبگو ب -

سر تکون دادم و در رو باز کردم. مرد منتظر بود که به محض خروج من  جيگ

  زدم و به داخل اتاق اشاره کردم یش رو بست. لبخندتک کت مردونه یدکمه

  منتظرتون هستن. د،ييبفرما -

  گفت کردیزد و همونطور که از کنارم عبور م لبخند

  .نمتونيبیمچکرم خانم... سهره. م -
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و برام مهم هم نبود. وارد اتاق که شد در  دميفهمیم و اسمم رو نمخان نيمکثش ب علت

که با خنده آغوشش  یوانيرو باز گذاشت و من مجبور شدم خم بشم و در رو ببندم و ک

  .دادیکامل م يیآشنا هيمرد باز کرده بود نشون از  یرو برا

 یرو قاط یکم کم داشتم اسام گهيبود، من د یمرتض یهااز نوه گهيد یکيهم  ديشا

  .کردمیم

داشتم م نگهگوش و شونه نيرو ب یگوش کردمینوشم رو آماده مکه داشتم دم همونطور

  و جواب افسانه رو دادم

  ...شمیم دهيخب جذابه، منم به سمتش کش -

که داشت با حرارت  ینوشش رو تصور کنم و عطر دمجمع شده یچهره تونستمیم

  .دمينفس کشرو  ديکشیاجاق دم م یرو ميمال

گند  یرو هم؟! هزار بار گفتم از مردها زنيریجذاب باشه مگه باهاش م یهر خر -

  اخالق دور بمون...

  دادم و اون ادامه داد هيتک نتيو به کاب دميخند

 یعني ر،يهست ماه... بزن تو سرش نونشو ازش بگ یپسر هيما،  یتو محله نيهم -

  بچلونتش... خوادیآزاره آدم دلش فقط م یآروم و ب نقديا

   دميخند بلندتر

  افسانه؟! -
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فرق نداره  ناسوريبا دا یکرد فيکه تو ازش تعر يیپسر دا نيزهر مار افسانه، ا -

 شه،یم ريو چهار ساعته اخم کنه زود پ ستيکه ب یکه... در ضمن، مرد

لب و دهنشون کج و کوله  کننیسکته م رسنیشدن نم رياصال به پ هاشونمیبعض

  .شهیم

  گفتم دادمیم رو به زور قورت مهمونطور که خنده ،یشاک

  !ه؟يچه حرف نيعه افسانه! ا -

  ختميفنجون ر ینوش مخصوصم تواز دم یاجاق رو خاموش کردم و کم یشعله

  اخالقه...هم نرم و خوش یليخ انيک -

  آره جون خودت... -

به موهام  یم و دستنصب شده بود، به خودم دوخت واريکه به د یانهيآ یرو تو نگاهم

  .دميکش

  . منم دوسش دارم.ستين دهیکه نشون م یباور کن، اصالً اونطور -

  ... شنیهرکول گنداخالق م هيعاشق  گريخوشگل و ج یچرا دخترا دونمیمن نم -

  دميداغش نوش یدنياز نوش یارو برداشتم و جرعه فنجونم

. کننیم تيکه کنارش احساس امن شنیم يیباور غلطه، دخترها عاشق کسا هي نيا -

  .تهيدختر امن هي یعاشق تيبه نظرم اولو

   ديخند

  !؟یدار اريبس تيگند اخالقت احساس امن سيرئ نيا شياآلن مثالً تو پ -
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که اون فکر  ستين یآدم انيقانعش کنم ک کردمیم یاگه تا خود صبح هم سع من

از  یاگهيد یشدم و جرعه الشيخیب نيهم یبرا شدم،یم وونهيخودم د کنه،یم

  .دميتلخم نوش یدنينوش

  بزرگت چطوره؟!خب تو چه خبر؟! حال مامان -

  ....ايرد کرد یليبيس ريز دميفکر نکن نفهم -

  دميپرس یجيخنده و گ با

  ! رد کردم؟!؟یليبيس ريز -

  رو از گوشم فاصله دادم  یفوت کرد که با خنده گوش رونياش رو بکالفه نفس

  من هفت تا کفن پوسوندم. یريبگ اديرو  یرانياصطالحات اتا تو  -

نگفتم و سکوتم باعث شد  یزيبودم، چ دهيش رو هم نفهمقسمت دوم جمله نکهيا با

  بپرسه

  !شته؟يعموت امشب هم پ -

  بکشم یقيکانتر بذارم و نفس عم یزنگ در باعث شد فنجون رو رو یصدا

  انگار... -

  آشپزخونه خارج شدم و ادامه دادم از

  .بوسمتیبرم افسانه، م ديمن با -
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رو فشردم  فونيآ یدکمه کردم،یکرد و من همونطور که تماس رو قطع م یخداحافظ

  !کرد؟يم کاريچ نجايوقت شب، ا نيو اون ا

  نگاه به آسانسور دوختم. نه،يواحد رو هم باز کردم و منتظر و دست به س در

ابروهاش نشست و نگاهش سمت  نيب یظياز آسانسور اخم غلمحض خروجش  به

  شد... دهيپله کشراه

  !ه؟يچه وضع نيا -

 یتنم بود کردم و موهام رو رو یرنگ یبه خودم که تاپ و شورتک طوس ینگاه

  کتفم هل دادم

  !؟یکنیم کاريچ نجايحواسم نبود، ا -

واحد، خودش هم  یتو دادیگذاشت و همونطور که آروم هلم م منهيس یرو دست

  وارد شد و در رو بست.

  !؟یخریلباسا رو از کجا م نيسهره. ا یکنیم یمارستانيو تتو آخرش من -

  چسبوند واريدستش در برم که اجازه نداد و کمرم رو به د رياز ز خواستم

  جوابم رو بده... -

  رو تر کردم لبم

ساختمون  نيا نيساکن یکه نرفته همه ادتي آد،یها نمپلهرو راه یوقت شب کس نيا -

  خانواده هستن؟!

  !ه؟يکاف حتيبه نظر خودت توض -
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 یبود... شاک جهينتیکه حرکتم ب رهيفشردم تا ازم فاصله بگ اشنهيس یرو رو هامدست

  هاش دوختم و سؤالم رو تکرار کردمنگاه به چشم

  !ان؟يک یکنیم کاريچ نجايا -

  ديلختم سر خورد و سپس، عقب کش یهاشونه یرو نگاهش

  نه؟! پرسم،یکه دارم ازت سؤال م ستيورت ن هياصالً به  -

  چپم انداختم یشونه یو موهام رو رو دميرو گز لبم

سر  نيکه با ا ستميحواسم پرت شد، منم اونقدرها احمق ن دميد فونيآ یتو رو که تو -

  .رونيو وضع برم ب

  دميرو تر کردم و دوباره پرس لبم

  !نجا؟يا یشده که اومد یخب حاال بگو چ -

  شد و اضافه کردم دهيسمت ساعت کش نگاهم

  شب! ميو ن اون هم ساعت دوازده -

  .دياندامم چرخ یرو یشتريبا جسارت ب نباريا نگاهش

  .نميت رو ببپروانه یاومدم خالکوب -

  به دلم وارد کرد یتکون سخت اشجمله

هام رو دور گردنش حلقه کردم و به تنم م مقابله کنم و با لبخند دستبا خنده نتونستم

  دادم. یتاب
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ش هوس که همه ستين يیجا یدونیم ی! اون هم وقتینيمن و بب یتتو یکه اومد -

  !یرو کن دنشيد

  ديکشش تنم رو باال کش هيدور کمرم حلقه شد و با  دستش

  دلبر... کنهیم شتريرو ب دنشيکه هست هوس د يیهمون جا -

سرش رو  رم،يکه اجازه نداد ازش فاصله بگ دمشيرو جلو بردم و کوتاه بوس سرم

  گلوم فرستاد... یگردنم فرو برد و نفس داغش رو تو یتو

  دلبر؟! یبهم بگ شتريب شهیم -

  فرستادم رونيب نينگاهم کرد که نفسم رو سخت و سنگ خمار

  کلمه... نياز ا اديخوشم م -

   ديبه آغوشم کش یشتريب خشونت با

 یدختر بچه هي کنمیفکر م یهم خواب ندارم وقت شينطورينکن دختر... من هم -

تو  گهي. دکنمیباشم چه کارها که نم ششيخونه تنهاست و اگه من پ هي یتو یفرنگ

  ترم نکن.داغ

سرم رو کج کنم و  شهیگردنم باعث م یهاش رولب یسيهاش و خنفس یداغ حس

  آروم بخندم

  .آدینکن قلقلکم م -

  ديو عقب کش ديرو محکم بوس گردنم

  بخورم... اريسرد ب یدنينوش هي -
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  خنده ازش فاصله گرفتم و وارد آشپزخونه شدم با

 یباش نجايبود که با من ا نيخودت بهتر از ا یخونه یتو دنيکش یخوابیبه نظرم ب -

  جناب شمس. یو هر لحظه حس خواستنت رو سرکوب کن

  بلند جوابم رو داد يیکه با صدا یوقت نمشيبب تونستمینم

نشون دادن حس خواستنم وقت هست  یگفته قراره سرکوب کنم؟! تا صبح برا یک -

  دلبر...

 یمبل لم داده و دو دکمه یآب از آشپزخونه خارج شدم و اون رو وانيبا ل همراه

  رو باز کرده بود... راهنشيپ یباال

  بخوابم فردا کار دارم. دي! چون من با؟یزنیاز طرف من که حرف نم -

  .نميپاش بش یآب رو همراه با مچ دستم گرفت و مجبورم کرد رو وانيل

  .ميکن یدگيبهشون رس يیدوتا ديهست که با یترمهم یکارها -

گذاشت، هر دو دستش سخت دور  زيم یرو رو وانيو ل ديرو الجرعه سر کش آب

  گردنم فرو کرد... یگود یو سرش رو تو ديچيتنم پ

  !انيک -

نفسش پوستم رو  یفرستاد که داغ رونياش بهمونجا از ته هنجره یظيغل یهوم

  سوزوند.

  !م؟يریم شيپ ميتند دار یليکه خ یدونیم -

  هام دوخت و پچ زدنگاه خمارش رو به چشم د،يو عقب کش ديرو بوس گلوم
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  ...یازدواج دختر فرنگ یبرا یموافقت کن یتونیم یمشکل دار هيقض نياگه با ا -

  دميدوباره ببوستم که عقب کش خواست

  .ميدر مورد ازدواج حرف نزن ميهر دومون آماده نبود یبود که تا وقت نيقرارمون ا -

 رونيکرد که نفسم تکه تکه ب شتريتنم ب هاش رو دوراخم و خشونت فشار دست با

  اومد.

  قرارمون انصافه؟!  یکنیفکر م تابتمیب نقدريمن ا یوقت -

  باال انداختم که با خنده و غرور پچ زد ابرو

  .یدختر فرنگ ستمين بنديقرار پا نيمن به ا -

  ...!انيک -

  ديلبم رو بوس یگوشه شد و محکم خم

  !؟ی. اوکیايباهام راه ب ديبا اي م،يعقد کن یکنیقبول م اي م،ياعتراض ندار -

  ام؟يراه ب ديچطور با یبگ شهیم -

  ديکرد و پرس اخم

  ؟یبا ازدواج مخالف نقدريچرا ا -

  که اجازه نداد. رميو خواستم ازش فاصله بگ دميرو گز لبم

  بزرگه... ميتصم هيازدواج  -

  اضافه کرد یترآروم یو با صدا دميکش یقيعم نفس
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  داره.  ازيبزرگ فکر کردن ن ميتصم هيو  -

  ست؟ين یخواستن کاف -

  و با خنده جواب دادم دميکش شينيرو به نوک ب مينيشدم و ب خم

  !م؟يدر مورد اآلن حرف بزن شهیم -

  گفت زد،یکه برق م يیهاهاش نشست و با چشملب یرو یطنتيپر ش لبخند

  .ميکن کاريقراره تا صبح چ نکهيچرا که نه؟! مثالً در مورد ا -

  و آروم پچ زدم دمياش کشبرهنه ینهيس یرو رو هامانگشت

مست نشم که خودم رو  یکردم محتاط باشم، اونقدر یسع ميزندگ یمن تموم روزها -

  ...انينباشم ک گهيد یسودا هينفهمم، من به خودم و مامانم قول دادم 

بغض داشتم، دلم  نکهيبا ا کرد،یبهم القا م یموهام حس خوب نيهاش بلب حرکت

  کنم. هيگر خواستینم

  حالم خوب بود و نبود... من

  و موفق نبودم. کردمیبردن اون حس بد داشتم تالش م نياز ب یبرا و

  ... انيمن نتونستم به اون قول عمل کنم ک -

ام، مجبورم کرد نگاهش تر کرد و با گرفتن چونهام رو محکمدستش دور شونه یحلقه

  کنم.

  سهره. کنمیقت ولت نمو چيمن ه -
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  پوشش دادم و آروم پچ زدم یشد رو با لبخند تلخ ريکه به دلم سراز يیگرما

داشتم سکته  دميشدم و خودم رو تو اون وضع د داريب یهتل، وقت یاون صبح، تو -

  .انيک کردمیم

  ادامه دادم یشتريرو با درد بست و من با بغض ب هاشپلک

از  دم،يترسیهم مهم بود. م یليبرام مهم بود، خ ست،يدروغ گفتم که برام مهم ن -

  .انيک دميترسیم یليخ ارميب ايبه دن گهيد یسهره هيباشم و  گهيد یسودا هي نکهيا

  .ديرو محکم بوس ميشونيو پ ديسمتم چرخ کامل

  اما ادامه دادم من

من بودم که اصرار داشتم... من  ،یزدیپسم م ی... اون شب تو داشتآدیم ادميمن  -

  .کردمیم یشرويبودم که داشتم پ

  سهره... -

کرد و در آخر  ميصورتم تقس یتک تک اجزا نيکردم و اون نگاهش رو ب نگاهش

  هاش رو متوقف کرد.هام رقص مردمکچشم یتو

کنه، اون شب و  تتياذ یکس دمیسهره... اجازه نم ذارمیوقت تنهات نم چيمن ه -

و من تو  یاريم يیتو چا ت،يخاستگار آمی. من مکنهیرو عوض نم یچيتش هاتفاقا

  .کنمیم یخواستگار یرو از حاج مرتض

  باعث شد سر کج کنم و بپرسم لحنش

  !؟یاگه مخالف باشن چ -
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  زد پوزخند

  .دمیم تي؟ فرار توننیمگه م -

مثل دزدا با هم  یبد مي! آخرش هم فرار؟یبرام سنگ تموم بذار ستيمگه قرار ن -

  !م؟يازدواج کن

  گذاشتم اشنهيس یهام رو روکه با خنده کف دست ديتنم کش یو خودش رو رو ديخند

و  کنمیعقدش م یپنهون یرو بهم ند یدختر فرنگ نياگه ا گمیبهش م زنمیزنگ م -

 گهيو د نيا ی. اون وقت مجبوره قبول کنه، چون حاج مرتضميگردیبرم هاتجهيبا نت

  .کنهیتحمل نم

   دميخنده لبم رو گز با

  تو! یبحث رو از کجا به کجا رسوند -

  تخت نشست یو رو ديکش عقب

 یکار به خصوص چيکه ه ميديو اونور کش نوريها رو به ابحث یه شبياز د -

  ...ميبکن مينتونست

  دادم  هيتاج تخت تک به

  ؟یمثالً چه کار -

  تخت بلند شد یزد و از رو یچشمک

  .جدهيمثبت ه یکارها -
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  بزنم سمت در قدم برداشت یاجازه بده من حرف نکهياز ا قبل

  .ميريبده دوش بگ حوله هيالاقل  م،يديبه مراد دلمون که نرس -

  دميپر نييزود از تخت پا یليگرد کردم و خ چشم

  من؟! ی! تو خونه؟یريدوش بگ نجايا یخوایم -

  چشمک زد شدیرو باز کرد و همونطور که داشت داخل م سيسرو در

  !؟یايتو هم ب خوادیآره، نکنه دلت م -

  دميکرده توپ اخم

  تو برو... رينخ -

  گفت ینسبتاً بلند یخنده شونه باال انداخت و در رو بست، بعد با صدا با

  ...اريب ريبرام حوله و لباس ز -

  پررو نبود؟! یاديو ز کردمیگاه من شيخال یگرد شده به جا یهابا چشم داشتم

  تخت پرت کردم... یبرداشتم و رو نيزم یرو از رو راهنشياتاق شدم، پ وارد

  ! خواست؟یم ريلباس ز ازم

  بدم بپوشه؟! ینيکيکه نداشت ب انتظار

  .ديهام جوشرگ یمثل خون تو یدار بود و بدجنسخنده دنشيپوش تصور

 یصورت ريلباس ز هي ز،يتم یبرداشتن حوله نيهام رفتم و حلباس یکشو سمت

  حرکت کردم. سيبرداشتم و سمت در سرو
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م کش اومده یهالب تونستمیو نم کشتیخودش رو م منهيس یداشت تو جانياز ه قلبم

  رو کنترل کنم.

 یدندونم آزاد کردم و خواستم آب جوش داخلش رو تو نيلبم رو از ب یسوت کتر با

  ...زهيبر یباعث شد دلم هر انيبلند ک یکه صدا زميبر ینيچ یقور

  س...که زنونه ريلباس ز نيسهره؟! ا -

از آشپزخونه خارج شدم که صداش بلندتر  جانيرو گاز گرفتم و با استرس و ه هاملب

  شد... اديواحد فر یاز قبل تو

  بپوشم؟!  یاريزنونه م ريواسه من لباس ز -

دهانم مزه  یکه طعم خون تو يیتا جا ارادهیدادم و لبم رو ب هيخنده به در حموم تک با

  بده گاز گرفتم

هم  یبپوش یبعد از حموم چ نکهيفکر ا ديدختر تنها با هي یخونه یايسرزده م یوقت -

  برات؟! ارميمردونه از کجا ب ري... من لباس زیبکن

 هاکيسرام یتو ميدر، به داخل پرت شدم و اگه اون نبود مستق یباز شدن ناگهان با

دارش گذاشتم و ناخودآگاه نگاهم لخت و نم ینهيس یهام رو رو. دسترفتمیفرو م

  اش سر دادم....تنه نييرو سمت پا

  حوله تنش بود... یلعنت

مقابل نگاهت  اديزنانه م ري! با لباس ز؟یکرده بود یتو سرت سهره، چه فکر خاک

  !ده؟یجولون م
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  !ن؟يياون پا یگردیم یزيدنبال چ -

سرخ شده  یهاام کرد و با گونهم کنه، خجالت زدهشوکه نکهياز ا شتريب سؤالش

  دستش رد بشم که اجازه نداد... ريخواستم از ز

  نداره دلبر... یت بگردم واسه من مشکلخونه یلخت تو خوادیاگه دلت م -

  و چشم خمار کرد... ديچيم پرو دور تن گر گرفته هاشدست

هام نشون از و گر گرفتن گونه دميکشیعمرم داشتم خجالت م یبار تو نياول یبرا

  .دادیسرخ شدنشون م

  !ه؟يهوووم؟! نظرت چ -

حرکت،  هيکردم و خواستم ازش دور بشم که با  شتريب شنهيس یهام رو رودست فشار

  اش انداخت...شونه یتنم رو بلند کرد و رو

  خارج شد... زدم و اون از حموم غيو ترس ج جانياز ه پر

! ؟یاول صبح زد هيچه عطر کوفت ني! ا؟ینکن دختر فرنگ یو روانگفته بودم من -

  !؟یريو اندازه بگکه صبر من

  دميکش غيج کردمیو همونطور که تقال م دميکتفش کوب یرو رو مشتم

بهم و حاال هم چتر  یدی! امون نم؟یشیم یش روانتو همه یکنم وقت کاريمن چ -

  رفته من دوست دخترتم، نه زنت؟! ادتيم... تو خونه یشد

 یتخت پرت کرد و زانوهام رو با دست مهار کرد و با پوزخند و گستاخ یرو رو تنم

  گفت



862 
 

و دو تا امضا تو  یعرب یها... اون کلمهیزن من یعني یبغل من یهر شب تو نکهيا -

  . آندرستند؟!وقته مال من شده یليدفتر خونه فقط حرفه... مهم قلبته که خ

  دمياش کوبشونه یرو رو مشتم

  !وونهيد شهیم رمونيد -

از  یگاز محکم یصورتم چرخ خورد و به طور ناگهان یتو تک تک اجزا نگاهش

  ام گرفت.چونه

  ...دتيعطر جد نيا -

  و من لبخندم رو قورت دادم ديکش یقيعم نفس

  تو زدم. یبرا -

نفسش سوخت  یفوت کرد که تمام صورت و گردنم از داغ رونيرو سخت ب نفسش

  ديو اون خودش رو کنار کش

  ...یلعنت بهت دخترفرنگ -

  گفتم یکه شاک ستاديا نهيتر کرد و مقابل آدور کمرش رو سفت یحوله

  دلبر! یش بهم بگقرار بود همه -

  تنم مرتب کردم. یتخت بلند شدم، لباسم رو رو ینگاهم کرد و من از رو نهيآ یتو از

 م،يبپرداز یترنيدلنش یتو خونه به کارها ميکارمون تو هتل و کنکل کن ديفکر کنم با -

  !ه؟يهوووم؟! نظرت چ
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  خنده سمت در قدم برداشتم با

هات خشک بشن تا لباس یمونیمن م یلخت تو خونه نجايهم ،یتو که لباس ندار -

  هتل... رمیو من تنها م

بلند  یلت جواب بدم از اتاق خارج شدم و در رو بستم که صدابهش مه نکهياز ا قبل

  اش، دلم رو لرزوند...و هشدار دهنده

  باشم! نجايا یپوشش چيمن بدون ه یگفتم دوست دار یديد -

  آشپزخونه شدم و اون ادامه داد وارد

. امروز رو یهتل سخت در اشتباه یریتنها م یهم که فکر کرد نيدر مورد ا -

  دلبر... ميبگذرونخونه خوش یتو قراره با هم

ام تنها گذاشتم و تنها به هتل رفتم، اما به خونه یتو تفاوتیرو ب انيک یبدجنس با

داده  هيرزپشن تک خوانشيپ یکه آرنج رو یزند یآقا دنيو د یمحض ورودم به الب

  ابرو باال انداختم. زد،یحرف م ميو با مر

  قدر زود با پرسنل گرم گرفته بود! چه

 یصدام کرد، متعجب رو یپله قدم برداشتم و اما وقتها سمت راهبه اون تفاوتیب

  کردم لبخند بزنم. یو سع دميبلندم چرخ یهاکفش یپاشنه

  خانِم... سهره؟! -

هم  ديکنه داشت! شا جاديخانم و اسمم مکث ا نيکه ب نيبه ا یچه اصرار دونستمینم

  بود. دهيرسبه نظر  بياسمم براش عج گهيمثل هر کس د
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  بله؟! -

  به خودش گرفت. یو ژست جذاب ستاديا مقابلم

  !ميبا هم آشنا بش مينتونست روزيد -

  هام رو رسد کردچشم کشيرو سمتم دراز کرد و نگاه تار دستش

  من مهرادم. -

با دست دادن با مردها نداشتم،  یمشکل چيه نکهيدست دستش سر خورد و با ا نگاهم

  هام رو پشت کمرم بردم.دست

هم اون  دونستم،یمنظورش از آشنا شدن گفتن اسمش بود که هم من اسمش رو م اگه

  .دونستیاسمم رو م

و  چرخوندیام منگاهش رو تو چهره یداشته بود و با گستاخدستش رو نگه همچنان

  باهاش دست بدم! خوامیانگار اصال براش مهم نبود که نم

  راد. یآقا اريام، دستمنم سهره -

  ديباال انداخت و با لبخند پرس ابرو

  ن؟يدست بد نيخواینم -

سؤال رو بپرسه  نيا تونستیتر و پرروتر بود. چطور مهم گستاخ انيمرد از ک نيا

  هام رو پنهون کردم؟!من دست ديدیم یوقت

  !د؟يدار یمشکل هيقض نيبا ا -
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فرستاد  بشيج یتو یهاش رو با غرور خاصاش صدادار بود. دستخنده یصدا نباريا

  خم کرد. یو کمرش رو کم

  خب شوکه شدم راستش. ینه، ول -

 یزيچ نکهيکج کردم، اما قبل از ا یو سرم رو کم دميسرم جلو کش یرو رو شالم

  ديبگم، اون پرس

  !د؟يهست رانيا هياديمدت ز -

  ديو پرت نگاهش کردم که خند جيگ

و متوجه شدم که اهل  دميدر موردتون کنجکاو بودم از پرسنل چند تا سؤال پرس -

  !ديستين رانيا

  دميباال انداختم و کوتاه پرس ابرو

  ! د؟يشیکنجکاو م نقدريا دينيبیبار اول م یکه برا يیدر مورد تموم کسا -

 یکه خنده نيا یمعلوم بود برا دنشيو سرش رو باال انداخت، از طرز خند ديخند

ها تالش کرده. درست مثل من که ساعت ارهيباشه و مخاطب رو به وجد ب یجذاب

  .کردمیم نيخنده تمر نهيآ یجلو

ً يتقر -   که در موردتون کنجکاو شدم خانِم، سهره. ديهست یکس نياول با

بهم  یسر تکون بدم و اون قدم دهيباال پر یباعث شد متعجب، با ابروها اشجمله

  شد... کينزد

  وقت به عشق تو نگاه اول هم اعتقاد نداشتم. چيه نيراستش رو بخوااگه  -
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بود  اهيو س کيچرخوندم و اونقدر نگاهش تار کشيتار یهاچشم نيلحظه نگاه ب چند

  ازشون بفهمم. تونستمینم یچ چيکه ه

  زدم و نگاه ازش گرفتم. یادست و پا شکسته لبخند

  برگردم سر کارم. ديمن با شه،یم رميداره د -

  کرد و اما نگاه ازم نگرفت نييرو چند بار باال و پا سرش

  .نمتونيبیم د،يموفق باش -

  همون لبخند احمقانه سر تکون دادم و ازش فاصله گرفتم.  با

  .کردیم تمياذ شيرگينگاهش موقع خ یکيو تار ینبود، اما درندگ زيه نگاهش

روز قبل فرصت نشده  رو زدم و بدون کسب اجازه وارد اتاقش شدم، وانياتاق ک در

  بود ازشون در مورد زند بپرسم.

داده بود که فکر کردم خوابه؛ اما درست  هيبسته تک یهامحرکش با چشم یصندل به

  ش مانع شد.خسته یکه خواستم اتاقش رو ترک کنم صدا یوقت

  شده بچه؟! یزيچ -

  دادم زيبه م هيکنار اون تک زش،يرو تر کردم و بعد از دور زدن م لبم

  ...ريصبح بخ -

  رو آروم داد که آب دهانم رو قورت دادم. رميبخزد و جواب صبح لبخند

  !یرسی! مضطرب به نظر موان؟يشده ک یزيچ -
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بسته چند بار به  یهاسرش رو با چشم د،يکش یقيگرفت و نفس عم شياز صندل هيتک

  ديآرومش به زور به گوشم رس یچپ و راست تکون داد و صدا

  خوابم برده بود. ست،ين یزيچ -

اتاقش  یاز پنجره رونيب یو نگاهم رو به فضا دميباال کش زشيم یرو رو خودم

  دوختم

  باهاتون داره؟ یزند، چه نسبت یآقا نيا -

  دميکردم و سمتش چرخ کيبار نگاه

  س؟یمرتض یهااز نوه گهيد یکي -

  .زدنیم اديرو فر یهاش خستگبلند شد، چشم شيصندل یو از رو ديخند

  آره...  يیجورا هي -

نشست و نگاهش رو به  زيم یگرد شده نگاهش کردم و اون کنار من رو یهاچشم با

  پنجره دوخت

 یها نبودم ولمن اون موقع دونه،یخودش م یهامهراد رو مثل بچه یآقاجون بابا -

  باغ بزرگ شده... مهراد تو خونه یانگار بابا

خسته  یبا همون صدا وانياما ک دم،ينپرس یزيدر موردشون کنجکاو بودم چ نکهيا با

  اضافه کرد:

  و... رانيپونزده سال برگشتن ا کيبعد از نزد -

  و اون پوزخند زد دياش چرخرخ مردونه مين یکرد و نگاه من رو یکوتاه مکث
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  .دهيناف خواهر مهراد رو به اسم من بر شيو دو سال پ ستيآقاجونم ب -

  ستادميو مقابلش ا دميپر نييپا زيم یخاطر از رو نياش نشدم و به همجمله متوجه

  !؟یچ -

  ديکش یاو کالفه قيعم نفس

  .ميو خواهر مهراد نامزد کردمن شيو دو سال پ ستيب يیجورا هي یعني -

  هام گذاشتشونه یو دست رو ديگردتر شد و اون خسته خند هامچشم

  .یاز فضا اومد یکنیما حس م یخونواده شيبچه... پ فهممتیم -

  دميو پرت پرس جيدهانم رو قورت دادم و گ آب

  ؟ینه سالت بود نامزد کرد یتو وقت -

که موقع نه  نيا د؟يخندیم یچ یبلندتر بود. برا نبارشيا یو خنده ديهم خند باز

  بود؟! یدارنامزد کرده موضوع خنده یسالگ

  و گرفته. ميتصم نيبچه بودم... آقاجون ا دونستم،یمن خودم که نم -

  وجودم آوار شد یتو یکنترل رقابليبا حجم غ تيابروهام نشست و عصبان نيب اخم

گرفته و تو اآلن با  مينه سالت بود تصم یتو، اون هم وقت یبه جا ی! مرتض؟یچ -

  !؟یسال سن قبولش دار کيو  یس

قرار گرفتم  دشينگفت، من اما دوباره در معرض د یزيرو ازم گرفت و چ نگاهش

  دميو پرس
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  !؟یتو هم به اون دختر عالقه دار -

  کردم و به اون مهلت جواب دادن ندادم نييرو باال و پا سرم

  .یستي. تو اونقدر احمق نیکردیبود که قبول نم نيا ري...! غیالبته که دار -

  گفتم یباالتر ینگفت و من با ولوم صدا یزيچ باز

  ...وانيبگو ک یزيچ هي -

بود و  نيو سرش رو رو به سقف بلند کرد، انگار سرش سنگ ديکش یقيعم نفس

  داشتن سرش نبود.گردنش قادر به نگه

  بگم سهره... یچ دونمینم -

 دهيد یاگهيتر از هر وقت دگلوش بزرگ بکيگردنش سر خورد و س یرو نگاهم

  و رگ گردنش متورم شده بود. شدیم

  .ديرسیهم به نظر م یبود، عصب فيکه خسته و بالتکل همونطور

  حرف نزنم؟! گهيد یعني نيا -

ازش دور  یهم فشار بدم و کم یهام رو رونگفت و سکوتش باعث شد لب یزيچ

  بشم.

  !؟یخوایم یباهات حرف بزنم و بفهمم چ یدیچرا اجازه نم -

  کرد و پچ زد ميرو باالخره بند نگاه عصب نگاهش

  .خوامیم یچ دونمیچون من خودمم نم -
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 یچه کار دونستمیاما نم کردم،یم یکار ديو با دياش چرخخسته یهاچشم نيب همنگا

  .کردیم تمياذ نيو ا

  بود.  یاز مرتض دنيباغ و حساب پرسرفتن به خونه اومدیکه از دستم برم یکار تنها

  .کردمیکار و م نيهم ديبا ديدهانم رو قورت دادم و ازش فاصله گرفتم، شا آب

  با رزپشن از هتل خارج شدم. یاتاقش خارج شدم و بعد از هماهنگ از

 نيو تو ا ديساعت طول کش کياز  شتريمن به خونه باغ ب دنيو رس یتاکس گرفتن

  دعا کردم. یذهنم با مرتض یفاصله من بارها تو

 ً نامزد  یسن نه سالگ یفکر باشه که پسرش رو توکوته تونستیمرد چقدر م هي واقعا

  کنه؟!

که از خودم سراغ داشتم،  یپرداخت کردم و با تمام سرعت یجيرو با گ یتاکس یهيکرا

  رسوندم. یباالخره خودم رو به ساختمون اصل

 یتراس نشسته و من وقت یتو یگفت که مرتض هيخونه نبود و اما سم یتو یکس

با نظم کنار هم  کردمیکه فکر م يیهابه تموم حرف تياهمیداخل تراس شدم، ب

  گفتم وندمشيچ

  ؟یخودخواه باش نقدريا یتونیتو چطور م -

  گذاشت. زيم یبشقاب و سپس رو یدستش بود رو ابتدا تو یکه تو یفنجون

  سالمت کو؟! -
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رو  شيو من اما صندل ديچرخیرنگارنگشون م یهاها و برگدرخت نيب نگاهش

  ستادميدور زدم و درست مقابلش ا

جور نامزد کنه؟ تو چه یتو سن نه سالگ یرو مجبور کن وانيک یتونیچطور م -

  ؟یهست یپدر

  داد لميتحو یپر تمسخر یابروهاش نشست و تک خنده نيب یکور اخم

  بهت جواب پس بدم دختر جون؟ ديبا -

بهتر  ینطوريگذاشتم، ا شيصندل یهادسته یهام رو روخم شدم و دست یعصب

  .نميهاش رو احاطه کرده بودن ببکه چشم يیهاو چروک نيچ تونستمیم

 یلهيوس کسچيه نجاي... ایمرتض یکن یکار نيهمچ وانيبا ک دمیبهت اجازه نم -

  و... یريبگ ميبراشون تصم یتونی. نمستيتو ن یباز

ام ناقص بمونه و درست کنار پاهام باعث شد جمله ن،يزم یشدن عصاش رو دهيکوب

  اون با همون مقدار اخم تشر زد...

  من پدربزرگتم. ؛یزنیحرف م یبا ک یحواست باشه دار -

  مکث جوابش رو دادم. بدون

هات رو تک تک بچه یزندگ یدار ستيمن حواسم هست، اما تو انگار حواست ن -

  ...یکنیم ليبه جهنم تبد یبا خودخواه

  با تحکم ادامه دادم اشرهيت یهاتو چشم رهيو خ ستادميا صاف
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و  ني... ایمرتض شهیتو نم یهایو خودساالر هایخودخواه یقربان وانياما ک -

  .دمیبهت قول م

 یداغ تو عيما هيرو زدم و خواستم از تراس خارج بشم که با سؤالش انگار  حرفم

  شد. ختهيشکمم ر

  داشت؟! کاريتو چ یخونه  یتو انيک شبيد -

اضطراب و  ت،يتر سمتش برگشتم، استرس و عصبانسخت باال اومد و سخت نفسم

  شده بودن. ريدلم سراز یتو کهويبودن که  یوحشت احساسات

 یمن لب تر کردم و جون کندم تا صدام لرزش یها بود وقتهمچنان به درخت نگاهش

  نداشته باشه.

که تو  یميو تصم وانيداره؟! من دارم در مورد ک انيبه ک یموضوعمون چه ربط -

  .زنمیحرف م یبراش گرفت شيو دو سال پ ستيب یبا خودخواه

  بلند شد و با اتکا به عصاش، خودش رو بهم رسوند شيصندل یرو از

گذرونده و به  شيمجرد یخونه یمرد تو هيشب رو با  هي یحاج مرتض ینوه -

  بحث کنه؟  گهيموضوع د هيدر مورد  هاتريغیمثل ب نهيبش ینظرت حاج مرتض

 کردمیاش رو ترسناک کرده بود و اما من تالش مابروهاش بود چهره نيکه ب یاخم

  ازش نترسم و موفق هم بودم.

... رميگیمن م ،یمرتض یريگینم ميتو تصم کنمیم کاريمن چ نکهيدر مورد ا -

  من....
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  خروجش از تراس گفت نيمن از کنارم عبور کرد و ح یبه جمله تفاوتیب

  .زنمیحرف م دي. منم با سعتيخواستگار انيهفته ب نيحرف بزن، آخر هم انيبا ک -

  دميپرس یو متعجب قبل از خروجش خودم رو مقابلش انداختم و عصب شوکه

  ؟یچ -

! وجود ن؟ياريبه بار ب گهيد يیرسوا هيدست رو دست بذارم تا  یانتظار که ندار -

  که پدرت به بار آورد رو به زور تونستم جمع کنم. يیتو و رسوا

هام کنارم مشت شدن. نگاهم با نفرت و خشم و دست ديدلم جوش یتو یمضخرف حس

به خاطر اشتباه پسرش من و  تونستیو چطور م ديپر اخمش چرخ یهاچشم نيب

  مقصر بدونه؟!

  . هييرسوا هياد ر یگفته بود وجود من تو خانواده يیجورها هي

  ...یمرتض یدخالت کن ميزندگ یتو دمیمن بهت اجازه نم -

  و اضافه کردم دمييهم سا یرو رو هامدندون

  .یعالم و آدم بش یبشه و رسوا کسانياگه اسم و رسمت با خاک  یحت -

  !؟یحاج -

 یدرهم مرتض یهاکه از پشت سرم اومد باعث شد نگاه از اخم یامردونه یصدا

ً يکه تقر یانساليو به عقب برگردم. مرد م رميبگ احمد بود با هم سن و سال حاج با

  .ديچرخ یمن و مرتض نيلبخند خودش رو بهمون رسوند و نگاهش ب

  !ن؟يازش خبر دار ،یحاج دميدور و بر ند نيرو ا یليل -
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  آروم جوابش رو داد یفرستادم و مرتض رونيام رو تکه تکه بکالفه نفس

  ... سويگ شيپ مارستانيب رهیگفت م -

لب زمزمه کردم و خواستم ازشون فاصله  ريز یسر تکون داد و من آروم سالم مرد

  ام گذاشت...شونه یدست رو یکه مرتض رميبگ

  س.محمود، اسمش سهره دهيدختر سع -

  ام وارد کرد و ادامه دادبه شونه یفشار

خونه  نيفرنگ برگشته، تو ااش تازه از مرد هم پسرمه... محمود... با خانواده نيا -

  .موننیم

  رو تکون دادم و آروم پچ زدم سرم

  .تونييخوشبختم از آشنا -

بودن  یزند یپدر بزرگوار آقا شونيزده بود انگار ا وانيکه ک يیهاتوجه به حرف با

  بهم گفته بود که با همون نگاه اول ازم خوشش اومده... ميمستق ريهتل غ یکه تو

  اومده شوهر داده. ايبه دن یکه دخترش رو درست وقت یمرد همون

  خوشبخت نبودم. یمرد نيبا چن يیواقع اصالً از آشنا در

  منم دخترم. -

داد،  هيام برداشته شد و با خنده به عصاش تکشونه یاز رو یدست مرتض فشار

  .کردیداشت با من بحث م شيپ قهيانگار نه انگار چند دق
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  .هيليدخترم ل هيشب يیجورا هيزرگ شده، ها تو فرنگ بسهره سال -

  ادامه داد ینگاهش رو کوتاه سمت من چرخوند و مرتض د،يمحمود نام خند مرد

بودن، فقط  یرانيو ا رانيچون از آداب و رسوم ا ترهیعاص کميما  یالبته سهره -

  کم کم. رهيگیم اديزبونش رو بلده. اما داره 

هاش دوختم که دست پشت کمرم به چشم یزيو نگاه ت دمييهم سا یرو رو هامدندون

  و با حفظ لبخندش گفت ديکوب

  دخترم. یبر یتونیم -

 یعروسک کوک هيمثل  خواستیگفته بود و ازم م خواستیخودش م یچ هر

  کنم و برم؟! دييهاش رو تأحرف

تو  رهيقدم جلو برداشتم و خ افته،یم یبودم که برام مهم نبود چه اتفاق یعصب اونقدر

  گفتم. زدیکه لبخند م ینگاه محمود خان

  رادم. ديمن دختر نامشروع سع -

  و من اضافه کردم ديمرد پر کش یهالب یکم کم از رو لبخند

عمر تاوان  هيکه  یراد، کس ديو سع یبه خاطر اشتباهات مرتض يیجورا هي یعني -

  محمود. یشده منم آقا تيپس داده و اذ

ها ازش فرار کرده بودم رو که سال یاو من کلمه ديلب غر رياسمم رو ز یمرتض

  .آوردمیخودم داشتم به زبون م
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از  تيعصبان یکه تو يیهانبودم از زدن حرف مونيو اما پش سوختیداشت م قلبم

  اومده بود. رونيام بشده ديکل یهادندون نيب

نه، چون گناه من ک تمياذ دينامشروع بودن نبا کردمیبار بود که حس م نياول یبرا

  .ستين

دور خودم وسط  فيتخت پرت کردم و بالتکل یکه انجام داده بودم رو رو يیهاديخر

  .دمياتاق چرخ

 رياونقدر روم تأث یمرتض یهاکه داشتم مطمئن نبودم و اما حرف یميهنوز از تصم 

  نباشه خط و مرزهام. یتيگذاشته بود که برام اهم

 یو بو دميتر از هربار به تنم کشمخصوص بدنم رو با دقت ونياز حموم لوس بعد

  .کردیاش خودم رو هم مست ممعرکه

  .ستادميا یقد ینهيکه دور تنم بسته بودم رو باز کردم و مقابل آ یاحوله

  »...یدار یاندام خوب «

  کرد... شتريسرم پخش شد و ضربان قلبم رو ب یتو انيک یصدا

  »شدم... کيتحر شتريکمرت ب یپروانه رو یخالکوب دنيبا د «

  هوا تاب دادم... یدارم رو توبلند و نم یدادم و موها رونيرو سخت ب نفسم

  »که پدرت به بار آورد رو به زور تونستم جمع کنم. يیتو و رسوا وجود«

بود  یشد که عصب یقفل نگاه دختر نهيآ یشدن و نگاهم تو ديهم کل یرو هامدندون

  و دلشکسته...



877 
 

پاکت  یرنگ چرم رو از تو یفرستادم و لباس کوتته مشک رونيب کهيت کهيرو ت نفسم

  .دميکش رونيب ديخر

  .خواستمیشده بود که م یزيها گشته بودم و اما باالخره همون چساعت دشيخر یبرا

  ...ريگو نفس ساده

 شميکه آرا یام نشوندم، تنها غلظتچهره یرو یمختصر شيو آرا دميرو پوش لباس

  داشت رژ لب براق قرمز رنگ بود.

  سرم، محکم با کش مو بستم. یشدم و باال مونيموهام رو باز بذارم اما پش خواستمیم

قرار  ديخودشون رو تو معرض د یلختم به خوب یهاکه گردن و سرشونه یطور

  بدن.

  دوختم. یقد ینهيو نگاهم رو به آ دميچرخ

  بود. انينما یکمرم به خوب یشده رو یخالکوب یپروانه

تماس گرفتم. ضربان قلبم همچنان تند بود و  انيهمراهم رو برداشتم و با ک یگوش

  سرتاسر تنم رو احاطه کرده بود... جانيه

  بگو دلبر... -

  براقم نشست. یهالب یرو یو لبخند ديشکمم جوش یتو یزيچ

  رو دوست داشتم. گفتیکه بهم م یدلبر

  ...یبمون نجايا یاجازه دار کردم، امشب هم تتيچون امروز اذ -
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  برداشتم و وارد آشپزخونه شدم. نيتخت و زم یهام رو از روو من لباس ديخند بلند

  ؟یات دختر فرنگخونه یکنیدعوتم م یدار -

  دميپرس کردم،یفرو م نيماش یها رو توکه لباس همونطور

  ؟یآیم -

  جواب داد بالفاصله

  .اومدمیم یکردیاگه تو دعوت هم نم ،یدخترفرنگ آمیمعلومه که م -

  ستادميو ا ختميرو تو مخزن ر يیشولباس عيما

  باشه پس، منتظرتم. -

 یبه مرتض دينفر با هيدادم.  هيتک يیلباسشو نيرو قطع کردم و کمرم رو به ماش تماس

  نفر من بودم. هيدخالت کنه و اون  هيبق ماتيتو تصم تونهینم فهموندیم

  کردم. نيشکل ممکن تزئ نيباتريرو به ز یغذاخور زيغذا دادم و م سفارش

خونه  يیاز روشنا یخونه گذاشتم و کم یجا یرو جا ینيتزئ یهاو گلبرگ هاشمع

  کنم. جاديا یترکيرومانت یکم کردم تا فضا

از ظاهرم، خودم رو  شتريب نانياطم یو من برا ديتموم شدن کارم غذاها هم رس تا

غذاها  دنيرژ لبم، مشغول چ دياز نظر گذروندم و بعد از تمد نهيآ یبار چندم تو یبرا

  شدم. زيم یو مخلفاتش رو

 یهاضربان قلبم رو باال برد و داغ شدن تک تک سلول فونيدوباره زنگ آ یصدا

  تنم رو حس کردم.
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  .ديجوشیهام داشت مرگ یخون تو انگار

هام نشوند و من با لب یرو یضطربلبخند م فونيآ شگرينما یتو رشيتصو دنيد

  رو فشردم. یشاس دند،يلرزیکه م يیهاانگشت

  قلب کوبانم گذاشتم. یو دست رو دميکش یقيعم نفس

  که... ستيآروم باش سهره... بار اولت ن -

که  یزيزودتر از چ یليخ انيراه در ساختمون تا در واحد کوتاه شده بود که ک انگار

  و چند تقه به در زد... ديرس کردمیمن فکر م

در  یرهيدستگ یلرزونم رو یهارژ خورده و براقم رو تر کردم و دست یهالب

  نشست.

  .دميکش نييرو پا رهيبار چندم خودم رو به آرامش دعوت کردم و آروم دستگ یبرا

من، کنار در  دنيمحض باز شدن در خودش رو داخل واحد کشوند و اما با د به

  خشکش زد.

  فرستادم و در رو بستم. رونيرو مرتعش ب نفسم

  ...یاومدخوش -

  نگفت... یزيچ

که داشتم، باعث داغ شدن  یجانيچرخوندم و ه اشرهيرو دوباره سمت نگاه ت نگاهم

  تنم شده بود. یرونيو ب یداخل یاجزا یهمه
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 ديکش یآدمش، نفس سخت بکيکه بعد از تکون خوردن س دميو د زدیپلک هم نم یحت

  سمتم برداشت.و قدم 

  ؟یبا من دختر فرنگ یکنیم کاريچ یدار -

  و دوباره بند نگاهم شد ديتنم چرخ یرو نگاهش

   ؟یبشه دختر فرنگ یت که چخونه یو کشوندو من یديپوش یلباس سکس -

ام رو تر کردم و خواستم از کنارش عبور کنم که مانع شد و دستش رژ خورده یهالب

  کمرم چنگ شد... یلخت یبا خشونت رو

بسوزونم  شميرو تو آت تياتن پنبه نيبشم و ا شيممکنه آت ام؟وونهيمن د یدونیم -

  دلبر... 

 یتپنده یهاآغوشش دادم و رگ نيبه تنم ب یو اما با ناز تاب اومدیسخت باال م نفسم

  ...کردیام مو گردنش وسوسه یشونيپ

  جذاب... یشو آلفا شيخب آت -

 یموها نيهام اغواگرانه بلبم شد و دست یشدن فکش باعث نشستن لبخند رو سخت

  دياش غرشده ديکل یهادندون نيو اون از ب ديپشت سرش چرخ

چه  یخوددار نهمهيا یدونینکن دلبر... م یبا من باز نقدريمن بهت قول دادم... ا -

  !آره؟یمرد م هيسر  يیبال

  ...دميکه خند ديگذاشت و کمرم رو به در واحد کوب امنهيس یرو رو اشگهيد دست
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 یکار هاینيزمبيشدن و خواستن و مثل س کيساقطتش کنه تحر یممکنه از هست -

  نکردن... 

  هاش پچ زدمو مماس با لب دميرو جلو کش سرم

  نکن... یخب پس خوددار -

و چشم خمار کرد، ضربان قلبش کر کننده  ديلباس خز یکمر لختم تو یاز رو دستش

هام رو تند نفس تمير د،يچرخیمن م یهاکه داشت همراه خون تو رگ یجانيبود و ه

  کرده بود.

  ...یدخترفرنگ یکنیام موسوسه یدار طونيمثل ش -

 رونيب یهام، با ولوم آروم و پر نازلب نيام کج کردم و اسمش رو از بشونه یرو سر

  ديدر افتاد و سخت نفس کش یسرم، رو یفرستادم که دستش باال

  ...!ـــانيک -

تنم رو رسد کرد...  یشدن و نگاهش رج به رج اعضا دهييهم سا یرو هاشدندون

  ...زدینگاهش عربده م یهاش سرخ بود و خواستن توچشم

قدر  نيا به بعد نيدلبر؟! پس از ا کنهیم تریناز معشوق عاشق و وحش یدونستیم -

رو ببرم  یتن شکستن نياآلن ا نيهم تونمیکه م امیعاشق وحش هيناز نکن که من 

  تخت و برام مهم نباشه قول و قرارمون... یرو

و آروم  دميلبش رو بوس یپام بلند شدم و سرم رو جلوتر بردم، گوشه یپاشنه یرو

  پچ زدم
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  برنامه دارم. یزوده، من کل یلياما هنوز که خ -

تا  ش،يعضالن یبازو یهام رو از روفاصله گرفتنم مخالفت نکرد و من انگشت با

  هاش کردم.هام رو قفل انگشتهاش سر دادم و انگشتانگشت

و تنم رو به  ديچيبا خنده دستش رو دور کمرم پ زيم دنياومد و به محض د همراهم

  خودش چسبوند.

  ..بود. زيانگگوشم، وسوسه خيداغش درست ب یهانفس هرم

  ؟یتو فکرته دختر فرنگ یچ -

آغوشش  یهام رو دور گردنش حلقه کردم، همونطور که توو دست دميچرخ سمتش

  جواب دادم دادمیبه تنم تاب م

  که تو فکر توعه... یزيهمون چ -

 انيو ک ميديرقصیم ميداشت يیجورها هي دادمیکه به تنم م يیهاآهنگ، با تاب بدون

  صورتم نفس داغش رو رها کرد. یمن چسبوند و تو یشونيرو به پ شيشونيپ

  دختر... شهیکه اآلن تو سر منه، به تخت ختم م يیفکرها -

هام سر لب یبه عقب قوص دادم و اون نگاه خمارش رو رو یخنده کمرم رو کم با

  داد

  تو... یهمه دلبر نيهم با وجود ا هستن، اون یريگجالب و نفس یباور کن فکرها -

  تو نگاهش لبخند زدم... رهيخ
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شمس اون قدرها هم  انيبود، من هم دوسش داشتم. دوست داشتن ک یمرد خوب انيک

  کنه. یبلد بود عاشق یشمس به خوب انيک یسخت نبود وقت کردمیکه فکر م

  اشاره کردم یغذاخور زيو به م دميکنترل احساساتم کش یبرا یقيعم نفس

  .شنیغذاها سرد م -

  مانع شد. رميخواستم ازش فاصله بگ یرفت و من وقتازم فاصله گ یکم

  صبر کن... -

 رونيب یرنگ مخمل یاسرمه یبغل کتش جعبه بينگاهش کردم و اون از ج تنها

  که ابروهام باال رفت. ديکش

شد. آروم  دهيهاش داخل جعبه کشچشم یاز رو طاقتیرو باز کرد و نگاه من ب جعبه

  .ديکش رونيجعبه ب یرنگ رو گرفت و از تو ديسف ريزنج یگوشه

  کمرته. یرو یپروانه هيشب -

بود  زونيآو کيکوچ یپروانه هيکه ازش  یديخنده و متعجب خواستم پابند طال سف با

  ديکه عقب کش رميرو بگ

  .بندمشیخودم م -

ضربان گرفته نگاهش کردم که  یزانوش نشست و من با قلب کي یپاهام رو کنار

  ديسرش رو باال کش

  زانوم. یپات رو بذار رو -
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 یپام رو آروم رو ینهيرنگ رو از پام درآوردم و س یپاشنه بلند قرمز، مشک کفش

  زانوش گذاشتم.

 یهاش رو روپابند رو باز کرد و اما قبل از بستنش دور مچ پام، پشت انگشت ديکل

  ه بند نگاهم کرد...و نگاهش رو دوبار ديساقم کش

  ...یدخترفرنگ یاالعادهامشب فوق -

  تر کردم و اون بدون عجله مشغول بستن پابند شد... جانيرو با ه لبم

که با هر بار لمس  دونستمیو م نيتنها ا دونستم،ینه نم ايدادنش از قصد بود  طول

  .جوشهیشکمم م یتو یزيچ هيهاش با پوستم، انگار انگشت

  ...آدیبهت م -

  فرستادم و خواستم پام رو عقب بکشم که مانع شد... رونينفسم رو ب سخت

زود نگاه گرفت و  یليشد و اما اون خ دهيزانوم، کش یباالتر از رو يیجا نگاهش

  ...ستاديکالفه ا

گردن و  یرگ تپنده شد،یم نييکه تند تند باال و پا اشنهيس یهاش، قفسهنفس یصدا

  و اما اآلن وقتش نبود. طاقتهیو ب تابیب دادینشون م هاشقهيشق

  لبخند ازش فاصله گرفتم و کفشم رو پا کردم. با

  قشنگه...  یليخ -

  اش رو از نظر گذروندم.مردونه یسمت پاهام سر خورد و من چهره نگاهش

  ...انيممنونم ک -
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رو پشت  اشگهيشلوارش فرستاد و دست د بيج یدست تو دهيباال پر یابرو با

  گردنش گذاشت.

  غذا بخورم دلبر؟ تونمیبه نظرت من م یهمه خوشگل کرد نيا -

. نگاه ديو الجرعه سر کش ختيخودش ر یبرا یوانيبود ل زيم یکه رو یپارچ آب از

  و اضافه کرد ديتنم چرخ یبار چندم رو تک تک اعضا یخمارش برا

  غذا تو رو بخورم. یبه جا دمیم حيمن ترج -

  ام کج کردمشونه یخنده سر رو با

  نه؟ اي یبخور غذاشيپ دياما قبلش با -

  و نشست... ديرو عقب کش یصندل

  ..یسرخته دختر فرنگ یمن اون لبا یغذا شيپ -

هام هم مردمک چشم یکه حت یبه دلم وارد کرد،طور یآرومش تکون سخت یجمله

  لب زدم یمرتعش یو با صدا دميکش یقيجمع کردن خودم، نفس عم یو من برا ديلرز

  خب... یول دادم،یرو سفارش م یکه توست دار يیغذا ديبا ديشا -

  و ستاره بارونش دوختم و ادامه دادم رهيبه نگاه ت نگاه

  مگه نه؟! ه،يخوب یليخ یهم غذا تزايپ -

  گفت یرو تکون داد و با لبخند کج سرش

  لذت بخشه دلبر... يیبا تو خوردن هر غذا -
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 یو پشت زيدستش به م یبلند شد، با اتکا شيصندل یرو گاز گرفتم که از رو لبم

  من سمتم خم شد و آروم پچ زد یصندل

رو  تيباز نيا یکنیبس م امارادهیو ب تابیب یلياکه بگم من مقابل تو خ -

  ؟یدخترفرنگ

  ادامه داد یوقت ديکشیم ینيتند و سنگ یهاکردم و اون نفس نگاهش

روبروم و من غذا  ینيبش یدلبر نهمهيبا ا ،ینطوريتو ا شهینم آخه المصب، -

  بخورم... 

برام  دنيهام رو شکار کرد و خشونتش موقع بوسبگم که خم شد و لب یزيچ خواستم

  .یجذاب بود و خواستن

با  د،يکردنم رو د یهمراه یگردنش نشست و اون وقت یکنار گوشش رو هامانگشت

نفس  یرو گرفت... حت یتنم خم شد و ازم فرصت هر کار یرو یشتريخشونت ب

  .دنيکش

تندش که  یهاو هرم داغ نفس ميازم فاصله گرفت که هر دو نفس کم آورده بود یوقت

  به صورتم خورد پلک باز کردم.

  هم گذاشتم و باهاش همراه شدم. یپلک رو یک دونستمینم یحت

نرم  شيبوسه پ نياز ا شتريب ستيت نکه اسمم تو شناسنامه یقول دادم تا وقت -

  .یدخترفرنگ

  تر از قبل پچ زدگرانه حرکت کرد و آرومکتف لختم نوازش یرو هاشانگشت
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  ...یآغوشهم هيبه  یکنیدعوتم م یاما خودت دار -

مثل  تابش،یخمار و ب یچشم ها یتو رهياش گذاشتم و خگونه یدستم رو رو کف

  خودش آروم پچ زدم

  ...انيمن دوست دارم ک -

ام رو لمس کرد سرشونه نباريداغ و تند اون ا یهادرست از ته قلبم بود و نفس امجمله

  کمرم سر خورد یهاش روو دست

  باز هم بگو... -

  ...ديام رو بوسبستم و اون آروم سرشونه پلک

دادم و  یبه تنم تکون یوقت کردیم یاز شدت کوبش خودکش امنهيس یداشت تو قلبم

  آروم پچ زدم

  .انيدوست دارم ک -

 نيو اون ب ستميبا حسمیب یپاها یکمرم چنگ شد و مجبورم کرد رو یرو دستش

  گفت زشير یهابوسه

  ... یدخترفرنگ ريجلوم و بگ -

 راهنشيپ یباال یسرم رو کج کردم. آروم دکمه یوقت رميجلوش رو بگ خواستمینم

  قبلم رو تکرار کردم... یرو باز کردم و دوباره جمله

  من دوست دارم... -

****  
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  ته.خاص تو چهره یجور درخشنگ هيامروز  درخشه،یشده؟ چشمات داره م یزيچ -

زنگ زده  ینگاهش کردم، وقت نهيآ یاز تو بستمیکه داشتم موهام رو م طورهمون

هتل کرده  یرو که اصالً قصد رفتن نداشت راه انيک شم،يپ آدیو گفته بود داره م

  بودم.

  چجور مثالً؟واقعاً؟!  -

  مبل نشست. یدسته یکرد و رو کيبار چشم

  مشکوک اتاق خوابته؛ هوم؟ یختگيبخاطر به هم ر ديشا -

  ديتر کردم و سمتش چرخام رو محکمبسته شده یموها

  ؟یتا حاال کاراگاه شد یاز ک -

  پا انداخت یداد و پا رو هيمبل تک یرو به پشت آرنجش

 هيداره رابطه داشتن  یمن تازگ یخب برا یباشه، ول یتو عاد یبرا ديخب شا -

  دختر و پسر قبل از ازدواج.

  نشستم و آب دهانم رو قورت دادم شييمبل روبرو یاش روبه جمله تياهمیب

  دارم افسانه. یبد یليحس خ -

وزنه  امنهيس یقفسه یگذاشتم. انگار رو امنهيس ینگاهم کرد و من دست رو تنها

  ...يیلويچند صد ک یگذاشته بودن، وزنه

  چرا؟  -
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  ...دونمینم -

رو  شبيکه د یليو اتفاقاتش نبود، دل شبيبه خاطر د ميقراریب دونستم،یواقع م در

  .ترسوندیخلق کرده بود من رو م

  بغلم انداخته بود. یتو شيهاش آتبا حرف ،یبشم که مرتض نيمنکر ا تونستمینم

ت ازدواج پسر عمه شنهاديرابطه داشتنته، به نظرم پ یپنهون نيبخاطر ا ديخب شا -

  رو قبول کن.

  نگفتم... یزيچ

بود و  یو اساس مرتض هيپایب یهاحرف رفتنيپذ یبه معن انيک شنهاديکردن پ قبول

  .خواستمیرو نم نيمن ا

 ميتصم ميزندگ یو کنترل کنه و برامن تونهیفکر کنه م یمرتض خواستینم دلم

  .رهيبگ

بزرگ شده بودم و  تيبدون محدود گه،يفرهنگ د هيبودم که با  یدختر آزاد من

محسوب  تميبه خودم و شخص انتيخ م،يزندگ یتو گرانياجازه دادن به دخالت د

  .شدیم

  سهره... -

  ديپرس تيموهام شدم و نگاه بهش دوختم که با جد یبا انتها یباز مشغول

  ه؟يچ یناز کردنت برا نيپس ا ،یاون دوست داره، تو هم دوسش دار -

  تر کردم لب
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بدون ازدواج  شهیبه ازدواج ختم بشه افسانه؟ نم ديها مگه بادوست داشتن یهمه -

  کردن عاشق بود؟

  باال انداخت شونه

تو گوشمون خوندن که دو آدم عاشق با ازدواج کامل  یچه بدونم! خب از بچگ -

  .شنیم

  ديپرس ديکه کش یقينگفتم و افسانه بعد از نفس عم یزيچ

  حال دختر عموت چطوره؟ -

و هر دو سمت  ميديرو شن ميزنگخور گوش یبتونم جوابش رو بدم، صدا نکهياز ا قبل

  .ميديچرخ زيم

  !اوردهيت طاقت نانگار پسر عمه -

 نياسکر یاسم سردار رو دنيبرداشتم و اما با د زيم یرو از رو ميخنده گوش با

  متعجب تماس رو وصل کردم. ،یگوش

  بله؟! -

  ؟یسالم دختر عمو، چطور -

متعجبم کرده  نيو هم گرفتیبار بود سردار باهام تماس م نيرو تر کردم، اول لبم

  بود

  ؟یخوبم سردار، تو چطور -

  هاش رو کج کرد و من شونه باال انداختم.لب افسانه
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  خبر خوب برات دارم دخترعمو... هي ام،یعال -

بپرسم، سردار با خنده  یزيچ نکهينشستم و اما قبل از ا یصندل یرو جيو گ متعجب

  گفت جانيو ه

  گندم به هوش اومده. -

  .ستادميا مهيشد و سراس ريقلبم سراز یگرم تو زيچ هي انگار

  واقعاً؟! -

که اشک براقشون  یجواب دادن بدم، با نگاه یبرا یبه سردار مهلت نکهياز ا قبل

  کرده بود نگاه به افسانه دوختم

  .مارستانيب آمیمن، من اآلن م یخدا یاو -

و  دميپوش سردار پشت خط هست، قطع کردم، لباس نکهيبه ا تفاوتیرو ب تماس

  برم افسانه صدام کرد خواستمیکه م یدرست وقت

  ...یشال سر نکرد یری... سهره کجا می... هیه -

فکر کنم و افسانه،  مارستانيجر رفتن به ب یزيبه چ تونستمیداشتم که نم جانيه اونقدر

  رو آورد و به دستم داد دميجد یاتاقم شال آبرنگ یخودش از تو

  خونه. گردمیبرم کنمیت رو مرتب مخونه کميمن امروز کار ندارم،  -

  گفتم بستم،یکه شالم رو م همونطور

  برم... گندم به هوش اومده. ديافسانه، اما با ذارمیمن متأسفم که تنهات م -
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  رسوندم. مارستانيچطور خودم رو به ب دونستمیداد و من نم رو تکون سرش

از  شتريب ن،منيماش هيگرفتن  یهم انگار گم و گور شده بودن که برا هایتاکس یحت

  شدم. یشاک نيمعطل شدم و بارها به خاطر آروم رفتن ماش قهيدق ستيب

روبرو  یقبل از ورودم به ساختمون با آرش گه،يد زيهر چ ايمن بود  یبدشانس از

هاش رو شکسته انگشت انيکه ک یروز اديو گچ بود و من یشدم که دست راستش تو

  .نداختیبود م

  !؟يیاحوال دختر دا -

  مانتوم رو گرفت و مانع شد یکه با دست سالمش گوشه رميازش فاصله بگ خواستم

  .ديسعدختر حاج زنمیکجا؟ دارم باهات حرف م -

و با  ديرو پس زدم و ازش فاصله گرفتم، نگاهم با استرس اطرافم چرخ دستش

  دميپرس تيعصبان

  ؟یشد وونهيد -

  هاش نشست و هر دو ابروش رو باال فرستادلب یرو یپوزخند

  بابا. ريمگه چشه؟ سخت نگ یوونگيد -

  بهش خواستم از کنارش عبور کنم که مانع شد. تفاوتیب

  .يیردادخت ميحرف بزن کميخب حاال  -

  و سرش رو تکون داد ديتمسخر خند با
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  و... یديحاج سع یفکر کنم، چون تو دختر پنهون رهيد مونييواسه آشنا کميالبته  -

  گفتم تيحرفش با جد ميب

  صدات رو بشنوم. خوامینم -

  دياش غرشده ديکل یهادندون نيکرد، از ب اخم

عالقه  یليهام خبه حرف یتا ازم حرف بکش یشدیم کيبهم نزد یداشت یاما وقت -

  !یداشت

  دهانم رو قورت دادم که تو صورتم خم شد آب

هام رو من بلدم حرف اي ،یدیهام رو گوش محرف ینيشیم یايآدم م یمثل بچه اي -

  تو گوشت فرو کنم.

چند روز  نيکه نرفته هم ادتي. يیبترسه تو ديکه با یآرش، کس ترسمیمن ازت نم -

  شکست...! انيهات رو کچند تا از انگشت شيپ

 نيياز حدش داشت اعتماد به نفسم رو پا شيب یو خونسرد کردیپوزخند نگاهم م با

  .اورديم

 مشونيو ترم ستنيها ناستخون یدست مثل باق یهاانگشت دونمیکه م يیو تا جا -

اون دستت هم دچارش بشه از من  یخوای. پس اگه نمکشهیماه طول م شيش کينزد

  آرش. ريفاصله بگ

نبود و انگار پر بود  یمعمول یخنده هي هياش اصالً شب. خندهکيستريبلند و ه د،يخند

  داشت پنهونش کنه. یکه سع یتياز حرص و عصبان
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 یهابه خاطر تو زد به سرش و انگشت انيرفته ک ادميشد؟  یچ ینيبیآخ... آخ... م -

  و شکست!من

  شده کمرش رو خم کرد کيبار یهاچشم با

  ...يیحد دختردا نياما نه تا ا س،وونهينمه د هي دونستمیم -

  بود. زيانگهاش نفرتجمله نيزد و مکث ب یصدادار پوزخند

شده  داشيکه تازه پ ديحاج سع ديو اما واسه دختر جد کنهیبا زن من نامزد م انيک -

  جنتلمنه؟ یاديبه نظرت چرا؟ چون ز کنه،یرگ گردن قلمبه م

  صدات رو بشنوم آرش، ازم دور باش. خوامینم -

  ديخند کردیم نييکه سرش رو باال و پا همونطور

ازت  ستيچون اصالً قرار ن ،يیدختردا یو بشنومن یصدا اديز یلياما قراره خ -

  دور بشم.

  گفت یتربلند یرسوندن صداش به گوشم، با صدا یفاصله گرفتم و اون برا ازش

  شمسم. انيکردن ک یو وحش وونهيچون من عاشق د -

دلم شور  یهاش ندم، اما انگار توبه آرش و حرف یتياهم چيه کردمیم یسع نکهيا با

خوب تونسته بود  یليو آرش خ ديکوبیم جانيبود. قلبم داشت با استرس و ه یبيعج

  و بترسونه.من

راد رو گرفتم و  یبود سراغ گندم و خانواده ژهيو یهاکه کنار مراقبت یپرستار از

  کرد. يیدوم راهنما یاون من رو به طبقه
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 یحالو خوش یشاد خواستیرو انگار به بخش منتقل کرده بودن و من دلم نم گندم

  آرش کور کنم. یخبر رو به خاطر جمالت احمقانه نيا

و  لويار و طاهر، نسرد سو،يگالره و گ ن،يبودن، آرمان و رام مارستانيب یتو همه

  و مهناز... یعل ،یلين

  قبل از هر کس متوجه من و حضورم شد و خودش رو بهم رسوند سردار

  !؟یاومد -

  .دميجنگ ستميمن ن نيبگه نه ا خواستیکه م یتکون دادم و با زبون سر

  حال گندم چطوره؟ -

خبر دادم و خودمم  هيبه محض خبر گرفتن به تو و بق دونم،ینم یزيمنم هنوز چ -

  دکتر رفته تو اتاقش. شهیم یاقهي. اما انگار کامل به هوش اومده، چند دقدميتازه رس

  سردار توقف کردم یچهره یافراد نگاه چرخوندم و رو نيب دوباره

  کجان؟ هيو بق یمرتض ؟یخبر داد انيو ک وانيبه ک -

  فرستاد و سر تکون داد شزهييکت پا یهابيج یتو دست

  انگار! دهيبشه. تو حالت خوبه؟ رنگت پر داشونياالناست که پ م،يبه همه خبر داد -

 بيج یرو تو ميمجبور شدم گوش ف،يو بخاطر برنداشتن ک دميبه صورتم کش یدست

  فرو کنم. نميشلوار ج

  .ستين یزيخوبم، چ -
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 گندم داخلش به هوشه و داره ميدونستیکه م یو منتظر موندن پشت در اتاق ستادنيا

اتاق تموم شد و  یاومدن دکتر از تو رونيسخت بود اما باالخره با ب کنه،ینگاه م

  بودن که خودشون رو به دکتر رسوندن. يیکسا نيآرمان و مهناز اول

و حوصله به تک  تيرو مرتب کرد و با جد شينيب یرو یطب نکيع انساليم دکتر

  تک سؤاالت مهناز پاسخ داد.

قبل  سويازمون دور شد و گ د،يش نکنخسته اديدخترمون رو ز نکهيآخر با گفتن ا در

 .دياتاق پر یاز مادرش، تو

****  

  دستم گرفتم که لبخند زد یرو تو اشدهيآب دهانم رو قورت دادم و دست سرد و کش

  حالت خوبه گندم؟! -

وارد شده بود، هنوز هم  اشهيکه به ر یبيکرد و به خاطر آس نييرو باال و پا سرش

  ...کردیسخت تنفس م

هم  قهيو بار اول به دو دق دمشيدیبار بود م نيدوم نياز به هوش اومدنش، ا بعد

  حالش خوب نبود. اديو گندم ز دنشيد ميبود تا دهينرس

 یدونینم ،یشیفردا مرخص م گفتیم یداشت به عمو عل شيپ قهيدکتر چند دق -

  حالم.چقدر خوش

اش رد انداخته گونه یوصل بود رو شينيبه ب یکه به مدت طوالن یژنياکس لنگيش

  با بغضم مقابله کنم. تونستمیبود و من نم
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  ديو آروم پرس دهيبر دهيبر

  !؟یبرگشت یتو ک -

بار اول اصالً متوجه حضورم  نکهيرو دوباره تر کردم و شونه باال انداختم، ا لبم

  نشده بود قلبم به درد گرفته بود.

  نگرانت شدم گندم. یلي... خیتصادف کرد دميفهم نکهيچند ساعت بعد از ا -

  .دينشست و سخت نفس کش اشنهيس یهاش نشست و دست آزادش رولب یرو لبخند

  کنار تخت بلند شدم و سمتش خم شدم یصندل یاز رو نگران

  شد؟ دکتر خبر کنم؟ یچ ؟یخوب -

هم فرو رفته بودن، سر تکون داد و خمار نگاهم  یکه از شدت درد تو يیابروها با

  کرد

  خوبم... -

  ادامه داد دهيبر دهيفرستاد و بر رونيب یمقطع نفس

  مشکل دارم. کمي دنيموقع نفس کش -

 دميدستم گرفتم. پشت دست کبودش رو بوس یکنارش نشستم و دستش رو تو دوباره

  هام تر بشن.و حرارت بغض باعث شد چشم

  شده، به خاطر اونه... یزخم هاتهيدکتر گفت ر -

  تکون داد و نگاه ازم گرفت سر
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  ...ینتونستم بپرسم، ول یاز کس -

 یبعد از مکث کوتاه یوقت ديلرزیاش داشت مدوختم و چونه باشيز یبه چهره نگاه

  ديپرس

  نجاست؟ياون ا -

  دهانم رو قورت دادم. آب

  جوابش رو بدم. خواستیمنظورش آرشه و اما دلم نم دونستمیم

  .ديکشیکه گندم داشت م یبودن به بغض و درد تفاوتیهم سخت بود ب گهيطرف د از

  .نجاستيا -

 یدهيکش یهابه انگشت یو فشار دميکش یقيو من نفس عم ديلرز شتريب هاشلب

  دستش وارد کردم.

  گندم؟! -

موهاش گم شد،  نيسر خورد و ب اشقهيشق یکه رو یو قطره اشک ديچرخ سمتم

  کنه. رتريگو داشت که قلبم رو خراش بده و بغضم رو نفس نيا يیتوانا

  ...کوبهیتندتر م دنشيبا د ميبگم هنوز قلب لعنت نکهياز ا ترسمیمن م -

هم فشار  یلرزونش رو رو یهاو اون لب دميدیتخت تار م یرو رو رشيتصو

اش از درد جمع بشه و اون، با باعث شد دوباره چهره ديکه کش ی. آه پر درددادیم

  ادامه داد. یشتريدرد ب

  کنم سهره؟ کارشيچ کوبه،یم ینطورياشتباهه و ا دونهیم -
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و زار  نميجا بشو هر لحظه امکان داشت همون آوردمیرو تر کردم، داشتم کم م لبم

  بزنم.

  ...ستين یآرش آدم درست -

  لب زدم نانيبست و من اما با اطم پلک

  دوست داره مطمئنم. ايدن یتو یزياز هر چ شتريتو رو ب نکهياما در ا -

  از جنگ برگشته بود. یفرمانده هيهام نگاه به چشم نگاهش

و تموم قواش رو باخته و سرافکنده  دهيشکست نخوردن جنگ یکه برا یافرمانده

  برگشته بود.

  بار به خاطر اعتماد به عشق شکست رو تجربه کرده بود. هي گندم

  .شدیوقت عاشقم نم چيکاش ه -

  ناله و پر از حسرت شد... هيرو دوباره بست و صداش شب هاشپلک

  .شدمیوقت عاشقش نم چيکاش ه -

  رو به دندون گرفتم... لبم

 ونستمدیکرده بود و نم تيوجود من هم سرا یصداش بود تو یکه تو یو حسرت بغض

  آرومش کنم. ديچطور با

  .کردیم تشياز تصادف اذ یناش یاز دردها شتريقلب گندم بود ب یکه تو یدرد
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باهاش بجنگم، نه باهاش  تونمیس سهره... نه مخطرناک و کشنده یماريب هيآرش  -

  .اميکنار ب

هاش باعث شده بود حالم چشم یگلوش و حسرت تو یهاش، بغض توو حرف گندم

اخم  دنم،يرو شدم که به محض دروبه یانيبه هتل برگشتم، با ک یخراب بشه و وقت

  داد. شيکه دستش بود رو به دست منش یاابروهاش نشست و برگه نيب یکور

  شده؟ یزيچ -

  ديبه من مهلت حرف زدن بده، دوباره پرس نکهيو قبل از ا دميرس بهش

  کرده؟ تتياذ یکس -

  رو به چپ و راست تکون دادم و اون به اتاقش اشاره کرد و آمرانه دستور داد سرم

  اتاقم. ايب -

 ليکه تحو یاسمت اتاق قدم برداشت و من بعد از لبخند دست و پا شکسته خودش

  آروم سمت در اتاقش قدم برداشتم. یهاکردم، با قدم شينگاه منش

  ديچيشدم و دست اون سخت دور کمرم پ نهيبه س نهيمحض ورودم به اتاق باهاش س به

  شده دلبر؟ یچ -

  شد... شتريب بغضم

  گفتنش رو دوست داشتم. دلبر

  گندم بودم. شيپ -
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  ديکورتر شد و پرس اخمش

  حالش خوبه؟ -

  کردم نييرو باال و پا سرم

انگار  کنه،یحالم رو بد م نيبه خاطر درد و ا کشهیآره خوبه، اما سخت نفس م -

  .زنهیدلم رو چنگ م یکي

داغ  یهاگردنم فرو فرستاد، نفس یتر به خودش فشار داد و سرش تورو سخت تنم

جا پچ رگ گردنم، باعث شده بود پلک ببندم و اون، همون یدرست رو تابشیو ب

  بزنه

  نکن خودت رو. تياذ شه،یخوب م -

  و ادامه داد ديرو کوتاه و آروم بوس گردنم

  و غمزه حرف نزن... به فکر من هم باش دلبر.هم با ناز  نقدريا -

  که اجازه نداد رميازش فاصله بگ خواستم

  عطر تنت رو کرده بودم. ی... هواميبمون یطور نيهم کمي -

  آغوشش، آروم، مثل اون پچ زدم یتاب دادن تنم تو نيح

  .انينکن ک اد،يب یکيممکنه  -

  گفت یوقت دادیگردن و کنار گوشم ادامه م یرو زشير یهابه بوسه داشت

  .کنمیدر رو قفل م آد،ینم یکس -
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  تا نگاهش کنم دميگرد شده سرم رو عقب کش یهابا چشم

  .مياتيجا در حال عمل نيما ا کننیکه بدتره، فکر م یدر و قفل کن -

  خنده ابرو باال انداخت با

  ات؟يعمل -

ام کرد و لبم هام رو واضح حس کردم و اون با خنده دست بند چونهشدن گونه سرخ

  ديرو بوس

  منظورته دلبر؟ جدهيمثبت ه اتيعمل -

  ديام رو محکم بوسگونه نباريهم فشردم و اون با خنده ا یرو با خجالت رو هاملب

تو  ومن یبکش یدلبر نهمهيبا ا ی! قصد دارشهیهم م ديچه سرخ و سف نيآخ بب -

  ؟یدختر فرنگ

  گذاشتم تا به عقب هلش بدم و موفق نبودم. اشنهيس یرو دست

  برو عقب... انيک -

 یهابا چشم د،يچرخش کل کيکوچ یکمرم برداشت و من با صدا یرو از رو دستش

  دميگشاد شده پرس

  وونه؟يد یکنیم کاريچ یدار -

  ديهام رستر از قبل به گوشبود و صداش آروم مينيب یرو شيبعد یبوسه

  ...یباز وونهيد -
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  ديچيتر دور کمرم پبازوهاش تکون خوردم و اون اما دستش رو سخت نيب

  به نظرت؟ یباز وونهيد یبرا هياآلن وقت مناسب انيک -

  ام رسوندهاش رو به استخون ترقوهرو از دور گردنم باز کرد و لب شالم

  نبود... یباز وونهياسمش د گهيبود که د شياگه وقت و مکان حال یباز وونهيد -

 امنهيس ینگاهش، تو یتابیب دنيچشم خمار کرده بود و دل من با د ديعقب کش یوقت

  خورد یتکون سخت

  خوب بود... یليخ شبيد -

اشاره کرده  یشبيبه د ميمستق د،يکوب یشتريدهانم رو قورت دادم و قلبم با شدت ب آب

  مست باشم. نکهيکامل خودم رو بهش سپرده بودم، بدون ا یبا سالمت عقلبود که 

هوم از ته  هيشب يیهنوز معذب بودم دست دور گردنش حلقه کردم و صدا نکهيا با

  .ديفرستادم که خند رونيام بهنجره

  جون... خوشت اومده که! -

  و سرم رو تکون دادم. دميرو گز لبم

  مستر جنتلمن. گفتمیبهت م اومدیاگه خوشم نم -

  ديو سرش رو عقب کش ديخند بلند

   م؟يخوش بگذرون گهيبار د هي هينظرت چ -
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خودش بنشونه که مانع شدم و  یپا یرو خواستینشست و من و هم م یصندل یرو

  نشستم.  زيم یرو

  که! گذرهیم یو پنج ساعت از شبانه روزت به خوشگذرون ستيبا تو اگه باشه ب -

 هيتک شيبه صندل یاگهيحرف د چيکه زد باعث شد بخندم و اون بدون ه یچشمک

  دميشد، سرم رو به چپ و راست تکون دادم و پرس یداد. نگاهش که طوالن

  ؟یکنینگاهم م ینطوريچرا ا -

  نگاهم داد و شونه باال انداخت ليتحو یکج لبخند

  واسه نگاه کردنت هم قراره جواب پس بدم دلبر؟ -

  ديو اون مردونه خند دميم رو گزلب جانيه با

  .کنمیهات رو منم هوس ماون لب ريگاز نگ نقدريحاال ا -

  !یکنیمن و معذب م یدار -

  به خودش گرفت. تيگرفت و نگاهش رنگ جد شياز صندل هيتک

  .پسندمیم شتريرو ب تييايحیمعذب نباش، من ب -

  ديم چرخچهره یتک تک اعضا یاش چسبوند و نگاهش روجمله یانتها یچشمک

  ؟یچته دختر فرنگ ،یايگرفته به نظر م -

کرده  دميبگم آرش تهد نکهيهاش گرفتم، از ادهانم رو قورت دادم و نگاه از چشم آب

  بارها برام ثابت شده بود. انيک یو کله خراب یوونگيو د دميترسیم
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  بشه؟ یزيمگه قرار بود چ -

  ام، آروم پچ زدابروهاش نشست و بعد کنکاش چهره نيب یکيکوچ اخم

  ؟یکه با آرش روبرو نشد مارستانيب یتو -

ها و طرز نگاهش داشت، من و دستپاچه ها و حرکت چشمتسلط مامل به حرف نکهيا

  دميخند یخودم رو نبازم، تصنع نکهيا یاما برا کرد،یم

باز هم دردسر  یهاش آوردکه سر انگشت يیبعد از بال کنهینه! مگه جرأت م -

  درست کنه؟

  تر از قبل پچ زدآروم يیو اما صدا تيهمون مقدار جد با

  اشتباهه. هيدست کم گرفتن آرش  -

ً ياش کوتاه بود و تقرجمله نکهيا با و پشتم  ديبه خودش گفته بود، به گوش من هم رس با

  .ديلرز

  بذار، باشه؟! انيخواست باهات حرف بزنه من و در جر ايشد،  کتياگه نزد -

رو در  انيک ستيوقت قرار ن چيتنها تکون سرم بود و اما مطمئن بودم که ه جوابم

  کنم. شيروان نياز ا شتريآرش بذارم و ب یپوچ و توخال یهاديتهد انيجر

****  

  مخالفتت رو با ازدواج بفهمم سهره... یاصل ليدل خوامیم -

  بودم گفتم ايخنده، همونطور که مشغول جواب دادن به کامنت لوس با
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  !ميبا هم خوب ینطوريمن و تو که ا ؟یباز شروع کرد انيک -

 رونيب پميدر حال تا یانگشتا نيرو از ب یدراز کرد و همونطور که گوش دست

  با اخم جواب داد د،يکشیم

  بهم نگاه کن. زنمیحرف م یوقت -

  هام اضافه کردچشم یتو رهينگاهش کردم که خ و بدون اعتراض کالفه

  .آدی. از توجه محمود خان بهت خوشم نمآدیمهراد بهت خوشم نم یهااز نگاه -

  دميباال انداختم و متعجب پرس ابرو

  ؟یچ -

  هام پچ زدچشم یتو رهيو خ ديمبل جلو کش یرو رو خودش

 صشيحر یهازهرمار بود، متوجه نگاه نيکه ع یاون شام کوفت یتو شبينگو که د -

  !یبه خودت نشد

  گشاد شده جوابش رو دادم یهاباال انداختم و با چشم شونه

  .انينشدم، چون برام مهم نبود ک -

  گفت یکار و تکرار کرد و در آخر با کالفگ نيچند بار ا د،يموهاش کش نيب دست

  و بدونن. نيا همه خوامیو م یمن مهمه... تو زن من یاما برا -

  ترسناک و آروم ادامه داد یصورتم خم شد و با همون لحن صدا تو

  خسته شدم سهره. یپنهون کار نياز ا -
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هاش مبل بلند شدم و اما اون دستم رو محکم گرفت و با فشار انگشت یکرده از رو اخم

  نميمچ دستم، مجبورم کرد دوباره بش یرو

  .انيک یکن یمون رو علنرابطه ینستتویم ،یکن یمن مجبورت نکردم پنهون کار -

هاش زل چشم یتمام تو یهاش ترسناک بود و من اما با گستاخدندون شيسا یصدا

  زده بودم.

  من به خاطر خودت... -

  دميحرفش پر نيب

 ان،يش برام مهمه خسته شدم کمسخره ديو عقا یمرتض یکنیفکر م نکهيمنم از ا -

 یچرا؟ چون اگه حاج مرتض م،يدونیو فقط خودمون م نيو ا ميدو ماهه با هم کينزد

  ...شهیمن بد م یبفهمه برا

  هاش پچ زدمتو چشم رهيبلند شدن، خ نيرو پس زدم و ح دستش

 یکردن رابطه یعلن ست،يراه حلش ازدواج ن یخسته شد یپنهون کار نياگه از ا -

  .یباش یحاج مرتض یمسخره ديفکر عقا نکهيمن و توعه. بدون ا

جمع کردن خودم  یبرا یقينگاهش خودم رو به آشپزخونه رسوندم و نفس عم قابلم

  .دميکش

  بود و نبود... انيبا ک حق

 نيب نيو ا گرفتیو محمود در مورد من داشت اوج م یمرتض یواشکي یپچ ها پچ

  دلم بذارم. یمهراد رو کجا یهاابراز عالقه تونستمینم
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  ...ديفهمیحساس شده بود و اگه م دونستیمورد نم نياز ا یزيچ نکهيبا ا انيک

  فکر کردن بهش هم ترسناک بود. یحت

  .دميکش رونيب نتيکاب یآماده از تو یاسپرسو ساز رو رو شن کردم و دو بسته یچا

جور  هي انيهاش مقابل نگاهم بود... کهم رفتارش با آرش و شکستن انگشت هنوز

باهاش نداشتم،  یمخالفت چيه نکهيبود که من هم با ا دهيدور من حصار کش یخاص

  باشم. توجهیب تونستمینم

مهراد  روزيد یهاکشو برداشتم و همونطور که داشتم به حرف یفنجون از تو دو

  اسپرسو شدم. یهامشغول باز کردن بسته کردمیفکر م

  »عاشقت شدم. دمت،يکه د یاز همون روز اول -«

  اون لحظه فکر کردم. یخودم تو یو پرت یجيدهانم رو قورت دادم و به گ آب

  نداشتم. ليو تحل هيمغزم هنگ کرده بود و قدرت تجز انگار

حس  نيترنگاه اول قشنگ یماه کنارت بودن بهم فهموند عشق تو هي نيا -«

  »...استيدن

خوردم، کمرم رو  یديو تکون شد دميکش یبلند غيام نشست جشونه یکه رو یدست با

  صورتم رو قاب گرفت و آروم پچ زد انيک یهاو دست چسبوندم نتيبا وحشت به کاب

  نترس، منم دختر... -

  م با انگشت شستش، لب زدنوازش گونه نينفس نفس نگاهش کردم و اون ح با

  ...نجايا نيبش اي! بدهيرنگت پر ؟یخوب -
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 نيقرار داشت نشستم و سرم رو ب رهيکه مقابل جز یبلند هيپا یصندل یکمکش رو به

  هام گرفتم.دست

که بهم ابراز  دادینبود، مهراد به خودش جرأت نم انهيمخف انيمن و ک یرابطه اگه

  بود. انيک یعالقه کنه و مقصر همه چ

  مارستان؟يب ميبر یخوایم -

  و با اخم جواب دادم دميباال کش نگاه

  .دميترس یشد کيبهم نزد هوایب نکهيفقط به خاطر ا ؟یواسه چ مارستانيب -

  هم گره خورد یتو روهاشيا

  من که صدات کردم...  -

  بودم. یسر و ته، متوجهش نشده بودم از خودم عصب یاز هجوم افکار ب نکهيا بخاطر

آماده کنم و  یبلند شدم تا خودم رو سرگرم درست کردن اسپرسو یصندل یرو از

  ازش دور بشم دستم رو گرفت... نکهياما قبل از ا انيک

  کن...و نگاه سهره من -

  دوختم که اخمش کورتر شد شرهيت یهادهانم رو قورت دادم و نگاه به چشم آب

  حرف بزنم؟! یبا حاج مرتض یخوایم یتو جد -

 یبلند شد، هر دو دستش رو رو یصندل یهم فشردم و اون از رو یرو رو هاملب

  هام گذاشت و با تحکم پچ زدشونه
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  برات سختش کنه... یحاج مرتض یعنيممکنه برات سخت باشه،  -

  مچ دستش گذاشتم و لبم رو باز تر کردم... یرو رو هامدست

  ...ميريگیم ميخودمون تصم یما برا ميبهش بفهمون ديبا -

گذاشت عقب  ميشونيپ یکه رو یقيعم یو خم شد، بعد از بوسه ديکش یقيعم نفس

  و سرش رو تکون داد ديکش

  .زنمیباهاش حرف م -

  دميرو دور گردنش حلقه کردم و تنم رو باال کش هامدست

  .یاونجا باهاش حرف بزن خوامیرامسر، م ميبا هم بر یامروز نه، فردا قراره همگ -

  جون... یباشه بال -

به ساعت بسته شده دور مچش  یهام بود نگاهشونه یهاش روکه دست همونطور

  کرد و لب زد

  .. باشه؟!باز. اميبرم. امشب اما م ديبا گهيمن د -

که  دينکش یاز آشپزخونه خارج شد و طول دنم،يسر تکون دادم و اون بعد از بوس تنها

  .دادیرفتنش رو م ديبسته شدن در واحد نو یصدا

  .گرفتیفرو رفته بود و من داشت بغضم م یقيسکوت عم یباز تو واحد

  کنم. کاريچ ديبا دونستمینم

  احساسات مهراد... ابراز
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  پوچش... یهاآرش و حرف یدهايتهد

  و خط و قرمزهاش... انيک

  .امياز پس همه برب تونستمینم يیو من به تنها آوردیداشت به سمتم هجوم م یهمگ

به درست  یاعالقه نکهيو قطع شده بود و من اما بدون ا دهيساز جوش یچا یکتر

  کردن نسکافه داشته باشم از آشپزخونه خارج شدم.

سمت در کج  شد،یهام رو که سمت اتاق خواب کشونده مزنگ در اما قدم یصدا

  ها کشوندم.راه نگاهم رو سمت مبل نيکرد و ب

  رو فراموش کرده بود؟ یزيچ

مهراد پشت در شوکه شدم و انگار مغزم قفل کرد، نگاه  دنيرو که باز کردم با د در

  شد. دهيساختمون کش یم اول سمت آسانسور و سپس سمت راه پلهمتعجب و شوکه

  سالم. -

  هام سر خورد.سرشونه یاون رو کيمشت شد و نگاه تار دستم

  ؟یدار کاريچ نجايا -

  و لب زد ديبه داخل کش یسرک ب،يلبخند و دست به ج با

  .ميداخل؟ اومدم حرف بزن یدعوتم کن یخواینم -

که موقع حرف زدن داشت،  یدر نشست و آرامش یرهيدستگ یتر رومحکم دستم

  قابل درک بود. ريبرام غ
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  داخل. یايب یم و بخوادر خونه یايب یتونیتو نم -

  اش رو حفظ کردمحترمانه لبخند

و تو حاظر  زدمیحرف م یباهات خصوص ديخب با یدور از شأنه، ول دونمیم -

  .رونيب یايباهام ب یستين

  .اديداخل خونه ب خواستیگرد کردم و همچنان دلم نم چشم

  !یاصرار نکن خوادیدلم نم یکه وقت یهست یاونقدر مرد محترم کردمیفکر م -

باعث شد با ترس نگاه به  د،يباال به گوشم رس یکه از طبقه یبسته شدن در یصدا

  من، سرش رو خم کرد. یهيبه کنا تياهم یراه پله بکشم و اون اما ب

 اميب یخواینم یمطمئن آد،یم تونهيبه ذهن همسا یخوب یممکنه فکرها ینطوريا -

  داخل؟

کنار  یو بغضم گرفته بود وقت زدیکه داشت با تلفن حرف م دميرو شن یعل یصدا

  و مهراد با لبخند وارد واحد شد. دميکش

آروم شدن  یکه برا یقيهم گذاشتم و بعد از نفس عم یهام رو رورو که بستم پلک در

  .دميو آروم نشدم، دست به کمر سمت مهراد برگشتم و توپ دميکش

  مهراد؟! یقرار داد یسخت طيو تو چه شرامن یدونیم -

  که همچنان کنار در بودم، توقف کرد. یمن یو رو ديواحد چرخ یتو نگاهش

شدن الف اسمم متوقف  دهياون ناز و کش نيکاش زمان ب ،یگیاسمم رو م یوقت -

  بشه.
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  ديو اون کوتاه و مردونه خند دميدست به صورتم کش یعصب

  نبود! ادميعاشقانه نزنم.  یهاحرف یدباشه، گفته بو -

  مهراد؟ حرفت رو بزن و برو... یچرا اومد -

اندامم  یکه رو کشيفرستاد و از نگاه درنده و تار بيج یراستش رو هم تو دست

  وحشت داشتم. يیجورا هي ديچرخیم

  زد! رونيکه از ساختمون ب دميرو د انيک اومدمیداشتم م یوقت -

نظر  ريتمام، تک تک حرکاتم رو ز یسفت و سخت مشت شد و اون با خونسرد دستم

  داشت

از خودت بشنوم اگه  خوامیذهنمه پر و بال بدم اما، م یکه تو یزيبه چ خوامینم -

  تو و اون هست. نيب یزيچ

  رو تر کردم... لبم

  هست... -

کج کرد که آب دهانم رو قورت دادم و اضافه  یباال انداخت و سرش رو کم ابرو

  کردم

  .ميبا هم رابطه دار انيمن و ک -

  ابروهاش نشست و پچ زد نيب یکور اخم

  پس حق با آرشه! -
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 یديو اما باز هم تکون شد وانهيو ک انيمهراد دوست مشترک آرش و ک دونستمیم

  من، با مهراد حرف زده بود؟! یخوردم. آرش در مورد رابطه

  به... آرش داره؟ یچه... چه ربط -

سر  انيک نکهياز ا دميترسیم دم،يبه در چسب يیجورها هيقدم برداشت و من  سمتم

  .نهيمن بب یخونه یتو نجا،يبرسه و مهراد رو ا

  من باورم نشد. یول انه،يتو و ک نيب یزيچ هيآرش گفت  -

سرش رو کج کرد. انگار با نگاهش  د،يبهم رس یدهانم رو قورت دادم و اون وقت آب

  ازم حرف بکشه... تونستیهم م

  ترسناک بود. يیجورا هيهاش چشم یکيتار

  ...شهیدادم باور نکنم، چون در هر صورت حسم به تو عوض نم حيترج -

بود  ادياونقدر ز نمونيب یاختالف قد دم،یو آب دهانم رو قورت م کنمیرو تر م لبم

  .رميمجبور بودم سرم رو باال بگ دنشيد یکه برا

  ؟یچ یعني... ي -

راه مشتش کرد و به  نيزد و دستش رو سمت صورتم آورد، اما ب یخونسرد لبخند

  دست، با نگاهش گونه و موهام رو نوازش کرد یجا

  هم بجنگم. انيبخاطرت حاظرم با ک نکهيا یعني -

نم و مهراد با حفظ لبخندش، همون حالت نگاهش ک یتو هاهيباعث شده بود ثان اشجمله

  داد. هيتک واريجلوتر اومد و دستش رو کنار سرم، به د
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  من بدجور دُچارت شدم سهره. -

  سرم رو کج کردم و پچ زدم یبودم وقت دهيدور موندن ازش به در چسب یبرا

ندارم بهت بزنم  یرابطه دارم، منم حرف یاگهيمن با کس د ستياگه برات مهم ن -

  بگم متأسفم برات. نکهيجز ا

 یبد یليهم گذاشت، حس خ یهاش رو روچند لحظه پلک یو برا ديکش قيعم نفس

  بذارم و به عقب هلش بدم. اشنهيس یدست رو خواستیداشتم و دلم م

 نيتالش کنم، ا خوامیکه م یزيبه دست آوردن چ یبرا خوامیبار م نياول یبرا -

  کجاش تأسف داره؟

و من، با اخم  ديعقب کش د،يحال بدم رو د یو اون وقت دهانم رو قورت دادم آب

  .دميتوپ

آدم  نيا یماهه تو خونه هياز  شتريت بهستم و تو و خانواده یحاج مرتض یمن نوه -

کشور  نيتو ا نکهيمهراد. من با ا ینمک به حروم باش نقدريا یتونینم ن،يمونیم

  مهمه. یليخ یرانيا هي یبرا نيکه ا دونمیبزرگ نشدم، م

  و سرش رو باال گرفت ديخند مردونه

  دختر؟ ینيريش نقدريتو چرا ا -

پدر  هيهم فشردم و اون با خنده نگاهم کرد، نگاهش بهم انگار نگاه  یرو رو هاملب

  به فرزندش بود.



916 
 

خواستن تو، دوست  زنم،یلطمه نم یمثل حاج مرتض یوقت به ناموس کس چيمن ه -

  .ستين یداشتن تو، نمک به حروم

  دهانم رو قورت دادم و در واحد رو باز کردم. آب

  .رونيبرو ب -

  .ديکش یقيتکون داد و نفس عم سر

  نکن خودت رو. تيباشه، اذ -

نبود. به محض رد شدنش از  کردیم تميخودش داشت اذ نکهيا انيدر جر انگار

  دادم. هيو به در تک دميچارچوب، در رو کوب

باز کردم و پلک بستم. انگار داشتن موهام رو با تمام  تيموهام رو با عصبان کش

  .دنيکشیقدرت م

 انيدرونم نسبت به ک کبارهيکه به  یحجم از توجه نيبود ا بيخودم هم عج یبرا

دل بهش باخته بودم  شيوقت پ یليکه متوجهش بشم، خ نيشده بود. من بدون ا ليتشک

  و خبر نداشتم.

  احساس درونم جوونه زده بود. نيم ابر ايتاليبه ا نکهيقبل از ا انگار

 نکهيکوتاه با متن ا اميپ هيو با  گذشتیداشت م یاگهيزودتر از هر وقت د زمان

آماده شدن چمدونم هم  یباهاش ممانعت کردم و حت يیاز روبرو شمه،يامشب افسانه پ

  ازم نگرفت. یزمان خاص

  زودتر به زمان حرکت ما برسند. یليساعت تالش داشتند خ یهاعقربه انگار
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فکر  يیبودم و به فردا ستادهيوسط اتاق خوابم ا فيآماده بود و من بالتکل زيچ همه

  حرف بزنه. یمون با مرتضدر مورد رابطه انيکه قرار بود ک کردمیم

و  ديکش رونيام بمن رو از قعر افکار در هم شکسته ميگوش امکيزنگ پ یصدا

  .ديبود چرخ انيکه از طرف ک یامياعالن پ ینگاهم رو

 یراه فرار چيکه ه دادیمعلوم بود و همون چند کلمه نشون م امشيچند کلمه از پ فقط

  ازش ندارم.

  »....يدوستت که رفت زنگ بزن ب «

 نکهيتخت چنگ زدم، بدون ا یرو از رو یهم فشردم و گوش یرو رو هامپلک

  رو بخونم، باهاش تماس گرفتم. امکشيپ یادامه

  تماس وصل شد... عيسر یلينبود و خ یطوالن انتظارم

  رفت؟! -

  تخت نشستم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم. یرو یگرفته بود وقت امخنده

  نبود... نجاياصالً ا -

تر باعث شد واضح یگوش یطلبکارش تو یسکوت شد و بعد صدا نمونيلحظه ب چند

  خوردیکه م یبخندم به حرص

  ؟یاوسکلم کرد ؟یچ یعني -

کارم رو  یذاشتینم یاومدیاگه تو م کردم،یفردا چمدونم رو آماده م یداشتم برا -

  بکنم.
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و نگاهم رو  دميتخت دراز کش یفرستاد و من خسته رو یگوش یتو یپر حرص نفس

  به ساعت دوختم.

  گذشته بود. شبمهياز ن ساعت

  وقت هست؟ یلينشده، تا صبح خ ريهنوز هم د -

  چشم گرد کردمخنده  با

  من... یخونه یايب یتونیاآلن نم وونه؟يد یگیم یدار یچ -

ً يدق -   کنم. یباز وونهيدم در ساختمونت و د اميکله خراب هستم که ب یاونقدر قا

  و اون آروم لب زد دميضربان گرفته دراز کش یقلب با

  .نمتيبب رميبگ یريقطع کن تصو -

برهنه  یکال رو وصل کردم، با باال تنه ويديتماس و یحد نداشت و من وقت شيوونگيد

  اون من سردم شده بود. یو چشم گرد کردم. به جا دمشيتراس د یتو

  چرا لباس تنته؟ -

  زانو تنم بود. ريز یو شلوارک تنهميبه خودم کردم و ن یگرد، نگاه یهاهمون چشم با

  !؟یچ -

  بود. دهيبودم و اون خند دهيو پرت پرس جيگ

  چرا لباس تنته؟ گمیم ،یبود دختر فرنگسؤالم واضح  -

  براش نازک کردم یپشت چشم دادم،یرو از خودم فاصله م یکه گوش همونطور
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ً يدق -   لباس تنم نباشه؟ ديبا یچ یبرا قا

  ... نمتيبب خوامیمن م نکهيا یبرا -

  براش نازک کردم یو پشت چشم دميرو از استرس گز لبم

  س؟داشته باشه که ممنوعه ديد يیبه جا خوادیش مدل تو مشکل داره که همه -

  هاش نشست و خواست جواب بده که مهلت ندادم.لب یرو یپوزخند

  ست؟يسرد ن یاديز ینيتراس بش یلخت تو نکهيا یماه برا ید یبه نظرت هوا -

سرش رو باال گرفت. موفق شده بودم  دنيخند نيصدادار بود و ح نباريا اشخنده

  حواسش رو پرت کنم.

  . ومديتا کنار چشمش هم م یسرش بلندتر از قبل شده بود و حت یموها

  دلبر...  ستيسردم ن -

لب  یفيضع یرو به هم بزنم،اما آروم، با صدا نمونيجو ب خواستیدلم نم نکهيا با

  زدم

  .انياسترس دارم ک -

  ديکش یقيتر شد و نفس عمهاش کمرنگلب یرو لبخند

   ؟یاسترس واسه چ -

  ديپرس طنتيداخت و با شباال ان ابرو

  مخالفت کنن؟! یترسینکنه م -
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  جا شدم.تخت جابه یو رو دميخند

  فقط...  وونه،ينه د -

  ادامه دادم دم،يکه کش یقيکردم و بعد از نفس عم مکث

  مخالفت کنن. ترسمیهم آره، م ديشا -

مگه  م،يکنی... من و تو کار خودمون رو میدخترفرنگ ستيمهم ن کسچيمخالفت ه -

  نه؟

  گفت یو اون شاک دميرو گز لبم

و  نوريرفت بس ا جيسرم گ نمت؟يکه کامل بب يیجا هي یرو بذار یگوش شهیم -

  رو... نيدورب یاونور چرخوند

  دميکه خواست کردم و رو به شکم دراز کش یکار

  .انيک ستيدلشوره! دلم آروم ن ايبذارم، استرس  ديبا یاسمش رو چ دونمینم -

  گفت نانيو با اطم ديکش یقيعم نفس

. استرس ميکنیو من و تو کار خودمون رو م کننیفوقش مخالفت م شه،ینم یزيچ -

  و دلشوره نداره که!

****  

 یليمن اما خ یبود و برا یتموم راه، به خاطر مسافرت بد موقعمون شاک وانيک

  بود. زيانگ جانيه
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  بود.  رانيا یمسافرتم تو نياول

کردن و  مميتقد یرو دو دست ايانگار دن ميديرس یمرتض یايکنار در یاليبه و یوقت

  کشوند. اليکنم، داخل و یتنآب خواستمیرو که م یبه زور من وانيک

 ميبود دهياز همه رس رتريد هاشطنتيو ش وانيبه خاطر ک سويو گندم و گ وانيو ک من

  بودن. دهيو مادرش هم قبل از ما رس انيک یو حت

 کردمیم یما، گندم رو کنار خودش دعوت کرد و من سع دنيبه محض د یمرتض

  نگاه نکنم. کردم،ینگاهش رو حس م ینيکه سنگ یبه سمت مهراد

همراه  هيبا بق یرو با لبخند جواب دادم و بعد از سالم و احوال پرس انيک چشمک

  باال رفتم. یبه طبقه سويگ

  جذاب و هاته. یليمهراد خ -

  ها رو باز کرداز اتاق یکيو در  ديکه خند دميچرخ سويسمت گ متعجب

  .رهیوگرنه از دستت م یزود بجنب ديکه با هييبه نظرم از همون مردها -

  تخت انداخت. نيترکينزد یخودش رو رو ،یقبل از هر کار سوياتاق شدم و گ وارد

  دخترعمو... اديبه نظرم از تو خوشش م -

  که کنار پنجره بود نشستم. یتخت یاتاق گذاشتم و رو یرو گوشه چمدونم

  .ادياما من ازش خوشم نم -

  ديو دراز کش ديخند
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زنگوله پا تابوت رو  یتا جشن نومزد نجايا ميم... به نظرم اومدخدا چه خسته یوا -

  ه؟ينظر تو چ م،يکن یعلن

. دونستمیرو نم شيو من هنوز معن دادیم وانيبود که به ک یپا تابوت لقب زنگوله

  باال انداختم و کت کوتاه و چرمم رو از تنم در آوردم.شونه 

  ازدواج کنه. شناستشیکه نم یقبول کنه با کس وانيامکان نداره ک -

  داد هيگاه سرش کرد و آرنج به تخت تک هيرو تک دستش

دختر مثل اون  هي خوادیاز کجا م واني... کهيدختر خوشگل و خانوم یليل يیاما خدا -

  کنه؟ دايپ

  که تنم رو رو هم از تنم در آوردم یميابروهام نشست و بافت ضخ نيب یاخم

  شه؟یم یوسط چ نيبه خوشگل و خانم بودنه؟ پس عشق و عالقه ا یمگه همه چ -

  زد شخنديو ن ديچرخ لختممهين یباالتنه یرو پروایب نگاهش

  ! یدار ینقص یب کليعجب ه يیخدا -

تخت  یشدم و از رو یکفر ديپریشاخه به اون شاخه م نيتند تند از ا یليخ نکهيا از

  بلند شدم.

  ت کبوده؟کنار شونه -

ام گردن و شونه ني. بستادميا نهيمقابل آ دميند یزيچ ینگاهش رو دنبال کردم و وقت رد

  فحش و ناسزا نبود؟ قيال انيکبود شده بود و ک

  پچ زدم داشتمیکه سمت چمدونم قدم برم همونطور
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  کبوده.آره  -

آب دهانم رو با استرس قورت دادم و  د،ينپرس یسؤال گهيجواب دادم و اون د کوتاه

  :دميگفته باشم، پرس یزيچ نکهيا یبرا

  !کنه؟ینم تياز آرش نشده؟ گندم رو که اذ یخبر -

  جوابم رو داد رفتیور م شيکه داشت با گوش همونطور

  به کار گندم نداره. یاش و کارخوب نشسته تو خونه ینه، مثل بچه -

و نگاهم رو سمتش  دميکش رونيچمدونم ب یبود رو از تو ديکه جد یقرمز رنگ زيشوم

  رو کنار گذاشت و اضافه کرد یچرخوندم که گوش

ازش  یانتظار چيکه ه کنهیولوله به پا م يیجا د،يآرش رو فهم شهیاما خب نم -

  .ستين

  ديپرس سويگ نبارينگفتم و ا یزيقرار گرفتم، چ نهيو مقابل آ دميرو پوش زيشوم

  مگه نه؟! رانه،يسفرت تو ا نيتو اول -

شده  قيانگار به من هم تزر جانشيگفته بود و ه جانياش رو با هآخر جمله قسمت

  و پچ زدم دميبود که سمتش چرخ

  ! ؟یآب تن ميآره، بر -

  ديپر نييتخت پا یو از رو ديخند

ممنوعه  ميحاظر شو بر م،يبر یپنهون ديمشکل سازه با کميفعال چون خروجمون  -

  ...یباز
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 زنن،یکه حتم داشتم برق م يیهاتخت چنگ زدم و با چشم یو شالم رو از رو دميخند

  گفتم

  .ميبر -

  و چمدونش رو باز کرد ديخند

تو انگار قراره  جانيه ني. با اميبپوش یبلند بردار اومدن یپالتو اي ميضخ یمانتو هي -

  .ميبش سيخ یحساب

دوختم  سوينگاه به گ جانيکه همراه خودم آورده بودم رو برداشتم و با ه یبلند یپالتو

  در، سمت پنجره قدم برداشت یکه به جا

  چهل نفر نشستن. یحدود س نييپا م،ياز پنجره بر ديبا -

واقعا حالمون  مينداختیم نيياز پنجره مثل عنکبوت خودمون رو پا ميداشت یوقت

  اسفناکمون متأسف باشم. تياز موقع ايبخندم،  دونستمیدار بود، نمخنده

ً يانداخت و ارتفاع تقر نييزودتر از من خودش رو پا سويگ  یپنجره برا یدو متر با

  ترسناک بود برام. دنيپر

تر  عيو من سر ديطول کش سويبر شدن گبه ساحل، با وجود از خنده روده دنمونيرس

  ...دميآب پر یو تو دميشلوارم رو تا زانو باال کش یهااز اون پاچه

وجودم  یپوستم تو قيهم که داشت از طر يیسرما یبچه ذوق داشتم و حت هي مثل

  نداشت. یتياهم کرد،ینفوذ م

  آب اومد. یو داد تو غيمن با ج یهم بعد از گذاشتن پالتوش کنار پالتو سويگ
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 دونستیفصل سال م نيا یآب تو یبود که داشت من رو مسبب اومدن تو نجايا جالب

  بود. یتنمن مشغول آب یو اما همچنان پا به پا

هام از سرما به هم شده بود و دندون سيهام کامل خلباس گهيرفتم و د جلوتر

و  سويگ یو دادها غيو به ج کردمیآب شنا م یاما مصرانه داشتم تو خوردن،یم

  .دميخندیهاش مبودن یشاک

 یپالتو سش،يخ یهاهمون لباس یرفت و رو رونيآب ب یاز من، از تو زودتر

  آب رفتم... یرو تن کرد و من با خنده تو شيبارون

بترسونمش و موفق هم بودم، بعد از  خواستمیاما م دم،يشنیرو م سويبلند گ یصدا

که با وحشت، همونطور که صدام  دمشيآوردم، د رونيچند لحظه که سر از آب ب

  ...ديکش ادي. فردنميدوباره داخل آب شده و به محض د زنهیم

  ...دميترس یريزنج یوونهيد -

حرف بزنم، کم کم از آب  تونستمینم یحت گهيسرما انگار فکم قفل شده بود که د از

هام انداختم، اگه شنا با لباس مخصوص شونه یرو رو مميزخ یاومدم و پالتو رونيب

شنا کرده بودم، خودش  ايآب در یها توبعد از ماه هنکيهم یول د،يچسبیم شتريبود ب

  بود. یهم عالم

 اشنهيهاش رو مقابل سو دست ديخند سويگ م،يديلرزیم ميکه هر دو داشت همونطور

  قالب کرد...

  ...مياوونهيبه خدا که ما د -

  رو اطراف چرخوند و ادامه داد نگاهش
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  شنا کنه؟! ايتو در آدیماه م ید یآخه کدوم خر -

  جوابش رو دادم کهيت کهيت یباال انداختم و با صدا شونه

  .کننیخرها که شنا نم -

و  ميبخور یديباعث شد هر دو تکون شد انيبلند ک یو اما صدا دياز قبل خند بلندتر

  .ميبه هم بچسب شتريب

  ن؟يشما دوتا عقلتون رو از دست داد -

قفل  نشينگاه خشمگ دن،يگرد شده سمتمون اومد و به محض رس یهابا چشم یعصب

  من شد یهاچشم

  اآلن مگه فصل شناست؟! ايروان -

بهش چشمک زدم که سرش رو با تأسف تکون داد  سويجواب فقط دور از چشم گ در

  .ديچرخ سويو سمت گ

روز از اون  هي. ستيسالن ن یتو ی. از در برو کسميآیتو برو تو من و سهره هم م -

  االغ. شکنهیدست و پات م یافتیپنجره م

  .دميرو داد و من خند انيجواب ک داشتیقدم برم اليهمونطور که سمت و سويگ

  ... یاالغ خودت -

  باعث شد بخندم. شيو نگاه شاک دميچرخ انيکه دور شد سمت ک سويگ

 یتابستون امسالم به جا التيشنا نکرده بودم؟! تعط ايدر یچند ماه بود تو یدونیم -

  گذشت. یبا جنگ با تو و مرتض ،یاميآفتاب گرفتن تو سواحل م
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  ديرو سمت خودش کش سميهام حلقه کرد و تن خدور شونه دست

  ...نميبب نجايا ايب -

کمرش  یهام رو دوضربان گرفته دست یرو سخت به خودش فشرد و من با قلب تنم

  ...دميچيپ

  ؟یچ یدختر؟ اگه سرما بخور ی... آخه تو عقل ندارلرزهیچطور هم م نيبب -

هاش دست یو حلقه ديگلوش خند یکه تو دميمال اشنهيس یگربه رو هيرو مثل  امگونه

  تر کرد.رو دور تنم تنگ

  ....یلرزیم ی! داریتا سرما نخورد ميبر ايب -

ها سرم رو باال انداختم و پچ مثل بچه یبه جدا شدن ازش نداشتم وقت یاعالقه چيه

  زدم

  ...ستيتو بغل تو سردم ن -

  گوشم آروم پچ زد خيرو خم کرد و درست ب سرش

 ی! اونم وقت؟یکنیم یدلبر یدار ستم؟يکردن ن یبهت گفته بودم من آدم خوددار -

  مونن؟يت درست تو چند قدممامان من و خانواده

 د،يعبور کرد و به گردن و گوشم رس سميشال خ ميضخ یهاهاش از بافتنفس هرم

  ل خودش پچ زدم.که سرم رو کج کردم و آروم مث یطور

  ؟یبه همه بگ یخواستیبغل تو گرم بشم اشتباهه؟! مگه نم یدلم بخواد تو نکهيا -

  ديشالم رو کنار زد و گوشم رو پر حرارت بوس شينيب با
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خودمون  یخلوت برا یجا هيکه  نهيا کنمیکه من دارم بهش فکر م یزياآلن تنها چ -

  ه؟ي... هوم؟! نظرت چاميدرب یدلبر نهمهيکنم تا از خجالت ا دايپ

  سردم نبود... گهيد دم،يخنده سرم رو عقب کش با

  !؟یکنیهم فکر م گهيد یهازيبه چ نا،ياز ا ريتو غ -

  ديرو بوس امزدهخي یشد و گونه خم

  دارن. یو فکرهام به تو انواع و اقسام متفاوت کنم،یمن فقط به تو فکر م -

  ...ديام چرخچهره یو نگاهش رو ديعقب کش یو اون کم دميخند

  .دادیکه قلبم رو قلقلک م يیهانگاهش پر بود از خالصانه رنگ

  صد درصد. شهیم یخندیم ینود درصد با تو قشنگه، وقت ايدن -

وقت فکر  چي... هزدیدلم انگار داشت پروانه پر م یو تو دميرو با خنده گز لبم

 یاز همون وقت انيبده و ک رييحال دلم رو تغ نقدريکوتاه و ساده، ا یجمله هي کردینم

  .ختيریگذاشته بود، داشت معادالتم رو به هم م ميزندگ یکه پا تو

  کامل باشن. نقدريدو تا آدم متفاوت، کنار هم ا کردمیوقت فکر نم چيه

  خودمون باش... یخلوت برا یجا هيبه نظر من هم به فکر  -

  ...ديبرق زد و خند اشرهيت نگاه

  و پچ زد ديچيتر از قبل دور تنم پتنگ دستش
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 یول یستين شتريب لويکنم بچه؟! پنجاه ک کاريچ هاتیدلبر نيآخ دختر... من با ا -

  ...یآریرو از پا درم یگندگ نيمِن به ا یدار

  .دميو عطر ادکلنش رو نفس کش دميچيرو دور کمرش پ هامدست

  اسمش سخت نبود. صيتوت و تمشک عطر معروفش رو که تشخ یبو

  .یخوریسرما م ميبر ايب -

و اون به محض ورودمون به  رميازش فاصله بگ نکهيقدم برداشتم، بدون ا همراهش

  نارنج... یهاتنم رو سمت درخت ،یساختمون اصل ريمس یبه جا ال،يو

  !م؟يریکجا م -

  خلوت... یجا هي -

که به  ميديرس کيکوچ یآلونگ چوب هيبه  قهينگفتم و بعد از چند دق یزيو چ دميخند

  بود. اليمتعلق به باغبون و اديبه احتمال ز

  دميگرد شده پرس یهافاصله گرفتم و با چشم انياز ک متعجب

  م؟يآلونگ خلوت کن نيا یکه تو ستين نيمنظورت ا -

باال رفت و در  یچوب یاز دو پله ديکشیباال انداخت و همونطور که دستم رو م ابرو

  کلبه رو باز کرد.

  تو... ايب اريهات رو دربکفش -

  کانکس بود. هيمثل  کلبه
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 یبخار یکه تو يیهاسوختن چوب یچوب و صدا یگرم و مطبوعش، بو یفضا

 رونيبود که دلم نخواد از اون جا ب یو خواستن باياونقدر ز سوختیوسط کلبه م یفلز

  برم.

ً يتقر وانه،يمال ک نجايا -   به حاج باباش رفته. کنه،یخوب رو غارت م یتموم جاها با

  .دميرو رها کردم و وسط آلونگ چرخ انيخنده، دست ک با

  قشنگه... یليخ نجايا -

  زده بود. رونياش از وسط سقف بکه لوله یفلز یبخار کنار

سبز  یپتو هيو پنجره،  یچوب واريپهن بود و کنار د نيزم یفرش قرمز رنگ رو هي

  داده بودن. هيتک یقرمز رنگ یهایپشت واريپهن شده و به د نيزم یرنگ رو

  و لب زدم دميچرخ انيسمت ک جانيه با

  ...ميقرار بذار نجايشب ا -

  رو از تنم در آورد. یو دست سمتم دراز کرد و پالتو ديخند

قرار گذاشتن با  ،یگوش حاج مرتض خيخطرناک باشه! ب کميقرارمون ممکنه  -

  .خوادیجسارت م یاديز کمياش نوه

  ارهيرو هم از تنم درب سيخ یباال انداختم و کمکش کردم تا مانتو ابرو

  !؟یتو جسارتش رو ندار -

موهام برداشت  یشالم رو هم از رو یشد وقت تریهام شد، نگاهش طوالنچشم یرهيخ

  و پچ زد
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  ندارم؟ ايبه نظر تو؟! دارم  -

  که اجازه نداد رميو خواستم ازش فاصله بگ ديهاش چرخچشم نيلحظه نگاهم ب چند

  ! سنيلباسات رو خ اريکجا؟! در ب -

  رو گرد کردم و با خنده ازش فاصله گرفتم هامچشم

  .آدیم یکي ان،ينشو ک وونهيد -

  نکرد. رسوندمیم یکه خودم رو به بخار یبا من یو مخالفت ديخند

  کنم؟یفکر م یدارم به چ یدونیم -

  خم کردم تا خشکش کنم یبخار یموهام رو باز کردم و سرم رو سمت گرما کش

  ؟یبه چ -

پرت  واريپهن شده کنار د یپتوها یو خودش رو کنار من، رو ديگلوش خند یتو

  داد. هيقرمز رنگ تک یهایکرد و به پشت

ت رابطه بگم با نوه یکردن ازت، به حاج مرتض یخواستگار یبه جا نکهيبه ا -

  .کنهیم کاريام ادامه بدم چبه رابطه خوامیت ما اجازهدارم و ب

  مقاومت کردم و مانتوم رو از دستش گرفتم یبخندم ول شدیشوخش باعث م لحن

  ها به خودشون ربط داره، نه اون.آدم یبهش بفهمونه که زندگ ديبا یکيباالخره  -

اجازه نداد و اون همونطور که با  شيزنگخور گوش یبگه که صدا یزيچ خواست

  رو به من لب زد کرد،ینگاه م شيگوش یاخم به صفحه
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  .وانهيک -

و بدون  گفتینم یزيکردم، چ زيخشک کردن موهام گوش ت نيداد و من ح جواب

  .دادیپشت تلفن گوش م یهاحرف به حرف

که از تکون بدم  یدر همش باعث شد کمرم رو صاف کنم و سرم رو سؤال یهااخم

  جا بلند شد و گفت

  .ميتوا یکلبه یبا سهره تو -

  دميپرس طاقتیب

  !ان؟يشده ک یچ -

  گفت یبه سؤال من، رو به گوش تفاوتیب

  .امياآلن م -

دوباره سؤالم رو تکرار کردم که با همون اخم جواب  یتماس رو قطع کرد. با نگران و

  داد

  بوده. یچ نجايبه ا مونياومدن دسته جمع یاصل تيمعلوم شده ن -

  ادامه داد یبعد از مکث کوتاه کرد،یکه داشت از کنارم عبور م همونطور

  رو بخونن. یليو ل وانيعقد ک خوانیم -

  بگم که مانع شد. یزيگرد شده خواستم چ یهاچشم با

  . باشه؟!یاز نگران اديپدرم درب ديبا یخودت رو خشک کن سهره، سرما بخور -



933 
 

رو با صدا  شياز آلونگ خارج شد و در چوب عيسر یليسر تکون دادم و اون خ تنها

  بست.

  .شناختیرو م یاز من مرتض شتريب یليبود و اون خ سويبا گ حق

شب دوباره  نکهيا ديو از آلونگ خارج شدم با ام دميدارم رو دوباره پوشنم یهالباس

  لوت کنم.خ انيبا ک یداشتنو دوست کيکوچ یاون فضا یقراره تو

  . ديرسیبه گوشم م شتريب ادهايفر یصدا شدم،یم کينزد اليکه به و یبا هر قدم اما

زود خودم رو داخل ساختمون پرت کردم، اما  یليناخودآگاه تندتر شد و خ هامقدم

  زد. انيکه شهرزاد به گوش ک یمحکم یليبود با س یورودم مساو

جغد  غيسالن حکم فرما شده بود، حکم ج یکه تو یخوردم و سکوت یسخت تکون

  .شدیم دهيمن کش یهاگوش یرو داشت که تو یشوم

 یگلوم جا خوش کرده بود و قلبم به زور داشت خون رو تو یزود تو یليخ بغض

  .کردیهام پمپاژ مرگ

  !؟یگیم یچ یمعلوم هست دار -

من منفجر بشه و زانوهام  یگلو یلرزون و بلند شهرزاد باعث شد بغض تو یصدا

  بلرزه...

تمام نگاهش رو باال گرفت، من اما  یموهاش فرستاد و با خونسرد نيب یدست انيک

  .افتادمیداشتم پس م

  رابطه دارم. ديگفتم با دختر حاج سع -
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کرد و با جسارت و  یمکث کوتاه یضربان قلبم رو بشنوم وقت یصدا تونستمینم

  اضافه کرد یشتريب یگستاخ

  عاشقانه. یرابطه -

  ...خواستمیرو م نيدادم و من هم هيتک واريبه د یسست شده بود وقت زانوهام

  .خواستمیراد رو م یخانواده رتيو ح یگشوکه نيا

  .خواستمیرو توش انداخته بودم رو نم انيکه ک یتيموقع اما

قلبم بود رو  یگوشهام پژواک شده بود و سوزشش تو یکه تو یليس یصدا اون

  .خواستمینم

 یبلند مرتض یو اما صدا کردیفقط داشت نگاهم م ديبود. سع ختهيبه هم ر زيچ همه

  .زدیهام زنگ مگوش یهمچنان تو

  هاش...شهرزاد و ناله یخگرانهيتوب یصدا

  ...یعل یهایونيپادرم

  حاج احمد... یهاانداختن شيتو آت زميه شه،يمثل هم و

فقط دور هم  جيو گ یبمب انداخته بود وسط خانواده و حاال همه زخم هي انيک یجمله

  .ميديچرخیم

 نيزم یهمونجا رو ،یک دونستمیهام رو داشته باشم. اصال نمکنترل اشک تونستمینم

  هم افتاده بودم و خبر نداشتم. ديشا اينشستم، 
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باال رفته بود و شهرزاد اصرار داشت  یبا وساطت پدر مهراد به طبقه یمرتض حاج

  رو هم بفرسته. انيک

  که من بهش گفته بودم. زدیرو م يیهاو جسارت حرف یاما با همون خونسرد انيک

  ...رهيبگ ميتصم یکس یزندگ یبرا تونهینم یحاج مرتض نکهيا

بر  بودمیکنارش م دي. باستادميجمع کردم و ا نيزم یام رو از روتن خسته باالخره

  که داشتم. يیهاخالف تموم نقشه

شدم و با حفظ  کيبهشون نزد یوقت ديلرزیتنم م یهاهم مثل تک تک سلول صدام

  ظاهر گفتم

  من با خواست خودم باهاش بودم.  -

هام داشت گفته بودم که گوش غيخودم اکو شد، انگار با ج یهاگوش یتو صدام

  .سوختیم

از طرز  ديهام دوخت و من ته دلم لرزچشمرو به  اشنهينگاه پر از ک شهرزاد

  نگاهش...

  لب صداش کرد ريهم متوجه حال بدم شده بود که ز انيک انگار

  مامان! -

  بشه... شتريبه عقب بردارم و بغضم ب یبلند شهرزاد باعث شد ناخودآگاه قدم یصدا

  .انيمرگ و مامان... تو حرف نزن ک -

  ديپرس نهيرو از آن نگاه لرزون من کرد و پر از نفرت و ک نشينگاه خشمگ دوباره
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  نه؟!  ستيبرات مهم ن -

  ديپرس یبلندتر یدهانم رو قورت دادم و اون با صدا آب

  مهم باشه گناه کردن؟! یگناه یجهيکه خودت نت يیتو یبرا ديچرا با -

  صداش غرش مانند بود نباريا انيمشت شد و ک دستم

  مامان... -

خودم سراغ داشتم نگاه  یکه تو یو من اما با تموم جسارت ديکش غيدوباره ج شهرزاد

  به نگاهش دوختم.

  .ستيبرام مهم ن -

 کهيدست دور کمرش حلقه کرد و من ت انيکه ک ارهيخشم خواست سمتم هجوم ب با

  دادم رونينفسم رو ب کهيت

رو کردم  یاز شما در موردم. چون من کار چکدوميطرز فکر ه ستيبرام مهم ن -

  .خواستمیکه م

  دختر؟ یزنیحرف م هيشد؟! چرا نس یخب بعدش چ -

 زدمینفس نفس م اديز دنيپارک نشستم و همونطور که از دو یتو مکتين یرو

  جوابش رو دادم

 یبرا شهيتهران و مثل هم ميدستور داد برگرد یبشه؟! حاج مرتض یچ یخواستیم -

  برگردم خونه باغ. ديمن رو کنترل کنه، گفت با نکهيا

  دياز صداش هم مشخص بود پرس یکه حت یجانيه با
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  ؟یخب؟ برگشت -

  از آب، لب زدم یاجرعه دنيآبم رو باز کردم و بعد از نوش یقمقمه درب

  !گشتم؟یبرم ديمعلومه که نه، چرا با -

 تونمیکله خرابت رو نم ی... من اون پسرعمهیکه اشتباه کرد یقبول کن ديچون با -

  کرده؟! یحماقت نيهمم، آخه چطور همچبف

جواب دادن به سؤال افسانه، کاله  نيبلند شدم و ح مکتيکه جا اومد از رو ن نفسم

  سرم مرتب کردم یرو رو یهود

جا کرد، جابه وانيحرف زدن رو بخاطر ک ميبه نظرم تا یقرار بود حرف بزنه، ول -

 رنيبگ وانيو ک یليل یکه قرار بود برا یمراسم نيا ميکه به راه انداخت یبخاطر جنجال

  افتاد. قيبه تعو

 اديم یبه هر حال باز هم به نظرم کارتون بچگانه و احمقانه بود... آخه کدوم ابله -

  بگه من با دخترتون رابطه دارم؟! زنهیکه باهاش الس م یبه بابا و بابابزرگ دختر

درست مقابلم  یليل دنياما با د ميزنیبا هم الس نم انياخم خواستم بتوپم که من و ک با

  هام ناخودآگاه متوقف شد.ابرو باال انداختم و قدم

  گوشم گذاشتم و رو به افسانه لب زدم یتو یهندزفر یهایگوش یرو رو انگشتم

  .زنمیبرم افسانه، بعدا بهت زنگ م ديمن با -

پخش شد که قبل از تماس  یگوش یتو یکرد و به محض قطع تماس آهنگ یخداحافظ

  کرده بودم. یافسانه پل
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  سالم... -

تکون  یقطع کردن آهنگ سر نيآوردم و ح رونيب یهود بيج یرو از تو ميگوش

  دادم. 

  !؟یسالم، چطور -

 یفسفر یاش رو بفهمم نگاهش کردم، بارونعلت خنده نکهيو من بدون ا ديخند کوتاه

تراشش بلند و خوش یبه پاها بيکه عج یرنگ یبلند مشک یهانيتنش بود و پوت یرنگ

  .اومدیم

  !؟یخوبم سها... تو چطور -

  .رهيبگ اديبه خودش زحمت نداده بود اسمم رو  یهم فشردم، حت یرو رو هاملب

  سهره هستم. -

  به گردنش داد یتاب اليخ یو ب ديخند دوباره

  .کنمیاش حروفش رو فراموش مسخته همه یاديز کمياسمت  د،يببخش یوا -

بهش زدم و اون نگاهش رو اطراف چرخوند، به نظر  یشده بودم، اما لبخند یعصب

پارک  نيا یپاشنه بلند بخواد ورزش کنه و حضورش تو یهانيبا اون پوت اومدینم

  مجهول بود.

  م؟ياونجا حرف بزن ميبر شهیکافه بود، م هي ابونيهوا سرده، اونطرف خ -
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با  خواستمینم یهام خوب بود، وللباس نکهيا ابه سر و وضع خودم کردم، ب ینگاه

داخل کافه  داد،یتر نشون مسر و گردن از زن مقابلم کوتاه کيکه من و  يیهایکتون

  بشم.

 نيمن، هم یخونه ميبر کردم،یداشتم ورزش م ست،يهام مناسب نمن لباس -

  .هاستیکينزد

فرستادم و  مميضخ یهود یهابيج یهام رو تولبخند سر تکون داد و من دست با

  دميقدم برداشتن همراه اون پرس نيح

  روبه راهه؟! یهمه چ -

  بخواد به سؤال من جواب بده، با خنده لب زد نکهيا بدون

  .یش حرف بزنهمه خوادی... آدم دلش میدار ینيريش یلهجه -

 جواب سؤالم نباريا یمکث طوالن هيباعث شد من هم بخندم و اون بعد از  اشجمله

  رو داد

  باغ آروم شده.اوضاع خونه کميآره،  یرو به راه کدوم طرفه ول دونمینم قيدق -

شمال داشت و  یبه حرف زدن در مورد جنجال تو یبيعج یخانوم عالقه یليل انگار

  بگم، تنها سر تکون دادم و به راهم ادامه دادم. یزيچ نکهيمن اما بدون ا

نگفت و به محض ورود، نگاهش رو اطراف خونه  یزيبه واحد من چ دنيرس تا

  چرخوند.

  ...یاقهي! معلومه که خوش سلیدار یخوشگل یمجرد یخونه -
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  نشست.... شيکردم و اون بعد از درآوردن شال و بارون شيها همراهمبل تا

  ...ايقهوه،  ،یچا ارم؟يبرات ب یدار ليم یچ -

  ام با لبخند گفتجمله نيب

  .شهیم یهم داشته باشه که عال نيلطفاً، اگه دارچ یچا -

 شييچا یآشپزخونه ندارم تا تو یتو ینيدارچ دونستمیم نکهيتکون دادم و با ا سر

  ديپرس یبلند یوارد آشپزخونه شدم و اون با صدا زم،يبر

 ايدختر؟! مثال ممکنه برق بره،  هي یبرا ستيخونه موندن ترسناک ن هيتو  يیتنها -

  !؟یترسی... نمیاگهيهر اتفاق د

  سالن برگشتم یساز رو که به برق زدم تو یچا

  کجاش ترسناکه؟! یکينه، چرا ترسناک باشه؟ تار -

  هوا تاب داد یو دستش رو تو ديخند

  .ترسمیم یچ نيع یکيمثال من از تار -

و  نگفتم یزيهام نشوندم، چلب یرو یامبل تک نفره نشستم و لبخند احمقانه یرو

  نگاهش رو اطراف چرخوند. ديسکوتم رو د یاون وقت

  اوضاع آروم بشه. کميخونه باغ تا  یايناراحته، اومدم ازت بخوام ب یليحاج عمو خ -

  با تمسخر بخندم اما با خودم نبود. خوامی... نمدميخند
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 ليپا انداختم. درسته قد بلندتر از من بود و استا یتو هم رفت و من پا رو هاشاخم

  .ديرسیمد بودم نم یتو یهاکه سال یمن یبه پا یداشت، ول یکيش

  !؟ختهيمن برام مهمه اوضاع به هم ر یواقعاً فکر کرد -

  دميلبم رو آروم گز یکردم و گوشه کيبار چشم

  که مستقل باشم. گرفتمیتنها خونه نم نجايمهم بود ا یمرتض نيمن اگه برام قوان -

  اش کاسه کرد.چونه ريداد و دستش رو ز هيمبل تک یدستش رو به دسته آرنج

درست  انيکه کار ک یقبول کن ديبا یمخالفم، ول شوندهيپوس نيمنم مثل تو با قوان -

  نبود.

قدم برداشتن سمت آشپزخونه  نيمبل بلند شدم و ح یهمون لبخند پر حرص از رو با

  پر تحکم لب زدم

دخالت  یرف نزنم و بهش اجازهح یام با کسدر مورد روابط عاشقانه دمیم حيترج -

  ندم.

ام ناراحتش کرده بود وارد آشپزخونه جمله نکهيبه ا تياهم ینگفت و من ب یزيچ

  شدم. 

آشپزخونه حس کردم و سمتش  یبودم که حضورش رو تو یآماده کردن چا مشغول

  برگشتم.

  من قصد دخالت ندارم... -

  نگفتم که ادامه داد یزيبهش زدم و چ یلبخند
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 یدوست دارم مهراد به کس یداداشم بهت عالقه داره و مثل هر خواهر دونمیمفقط  -

  برسه. خوادیکه م

  ابروهام نشست کامال بدون کنترل بود. نيکه ب یهم چفت شد و اخم یرو هامدندون

  !؟یچ یعني -

  ادامه دادم یشتريب ینشست و من با ولوم صدا یغذا خور یصندل یرو

که با  یبه دختر ديکنیخواهر و برادر چطور جرأت مشما  م،يبا هم انيمن و ک -

  !ن؟يدر ارتباطه چرت و پرت بگ گهيد یکي

  هم اخم کرد اون

  مهراد به تو چرت و پرت و مضخرفه؟! یبه نظرت عالقه -

  کردم نييرو با حرص باال و پا سرم

  .هيجد انيمن و ک ی. رابطهنطورهيهم -

  کج کرد یهاش نشست و سرش رو کملب یرو یپوزخند

  !ه؟يهم جد انيک یبه نظرت برا -

  شده اضافه کرد کيبار یهاکرد و با چشم مکث

 شيپ نکهيا یباشه به جا یجد یااگه رابطه رانيا یتو نجا،يا ست،يبه نظر من که ن -

با  یادي. انگار زکننیم یش رو ببرن، ازش خواستگاردختر و خانواده یهمه آبرو

  .یآشنا نشد یرانيو ا رانيا یهافرهنگ
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  مشت شد... دستم

 یرو رو یام رو فشار داد و مغزم در حال انفجار بود که قورجمجمه یکي انگار

  دميهام غردندون نياز ب یليو رو به ل دميکانتر کوب

  .رونيمن برو ب یاز خونه -

  ستاديهمون پوزخند ا با

  . گمیرو م قتيفکر کن سهره، من فقط دارم حق -

 یمرتض یدهيمضخرف تو، نه با افکار پوس یهاقتينه با حق انيمن و ک یرابطه -

  و مطمئن باش. ني... اشهیخراب نم یاگهيد زيچ چيو نه ه

  خروجش از درگاه آشپزخونه گفت نيباال انداخت و ح ابرو

و شهرزاد، از هر  انيک یمادر و پسر یمطمئن نباش، رابطه اديبه نظرم ز -

خونه باغ  یکنم، اومدم بهت بگم برگرد تتيکه اذ ومدمين نجاي. من اترهیقو یارابطه

  .یبشناس کيداداشم رو از نزد یکن یو سع

داتم به  شترياز ذهنم دور کنم و هر لحظه ب تونستمیهاش رو نمرفت، اما حرف یليل

  .ختميریهم م

  شد، بغضم گرفته بود. یانتظار طوالن یهابوق یتماس گرفتم و وقت انيک با

  کاناپه پرت کردم و وارد اتاقم شدم. یرو رو یگوش یمن عصبنداد و  جواب

  .نمشيو بب انيک یبرم خونه خواستیاما دلم م گرفتمیدوش م ديکرده بودم و با عرق
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چطور خودم رو شستم و  دميام وارد حموم شدم و اما اصال نفهمخالف خواسته بر

  اومدم. رونيچطور ب

 یانگار قلبم از تو ديچرخش کل یبرسونم که با صدا انيتا خودم رو به ک دميپوش لباس

  و قبل از من، از اتاق خارج شد. ديپر رونيب امنهيس

بفهمم. من  تونستمیبغض کردم و خودم رو نم شتريب دمياش رو که شنخسته یصدا

 قتينبودم که فقط با چند جمله حرف مضخرف خودم رو ببازم، اما در حق یآدم

  بودم. دهيترس

  دلبر؟ يیکجا سهره؟! -

شدم و  اشنهيبه س نهيسرم برداشتم و در اتاق رو باز کردم که س یرو از رو شالم

  .ديباال رفته خند یاون با ابرو

  !؟یدختر فرنگ یدیجواب نم زنمیو زنگ م یاخونه -

هام رو دور گردنش بگم، دست یزيچ نکهيتر شد و قبل از اگلوم بزرگ یتو بغض

  .دميحلقه کردم و خودم رو باال کش

  به خودش چسبوند شتريتعادلش رو حفظ کرد و تنم رو ب 

  دلبر؟! هيبغضت واسه چ نيا -

و همونجا  دميگردنش کش یرو رو مينيب یغهيجواب سؤالش رو بدم ت نکهيا یجا به

  و با خشونت من و داخل اتاق کشوند. ديگلوش خند یدادم که تو رونينفسم رو ب

  مگه؟! یبچه؟! از عواقبش خبر ندار یکنیو انگولک ماحساسات من یدار -
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خودم رو  شتريپاهام رو دور کمرش حلقه کردم و ب رم،ياز فاصله بگ خواستینم دلم

  ديکه دوباره پرس دميباال کش

  ! من؟؟یبغض کن نقدريباعث شده ا یشرفیکدوم ب -

  خورد یو تون تکون سخت دميگردنش رو آروم بوس یتپنده رگ

  نگران شدم... یجواب تماسم رو نداد -

نشستنش  یبودم که حت دهيبهش چسب یتختم نشست، طور یو لبه ديتو گلو خند دوباره

  هم سبب جدا شدنم نشه.

  !؟ینگران من شد -

فرستادم  رونيام بهنجره نياز ب یظيو هوم غل دميگردنش کش یهام رو رولب دوباره

  کمرم مشت شد یکه دستش رو

  !خوادیم یطونيانگار دلت ش -

  با نگاه پر برقش روبرو شدم و لبم رو تر کردم دميرو که عقب کش سرم

  ؟یچرا جواب نداد -

  ديام چرخچهره یرو پشت گوشم فرستاد و نگاهش مشتاق رو اعضا موهام

  .دميبود نشن لنتيرو سا ميگوش -

  هاش شدنوازش انگشت یرايپوست کمرم پذ نباريو ا ديبافتم لغز ريز دستش

  !؟یختيبه هم ر نقدريچون جواب ندادم ا -
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  هاش گذاشتمشونه یرو رو هامآرنج

  ...انيک ترسمیمن م -

  ديلبم رو بوس یابروهاش نشست و اما خم شد و گوشه نيب یکور اخم

  قربونت برم؟! یاز چ -

  ديتر بوسمحکم بارنيا طاقت،یکرده نگاهش کردم و اون ب بغض

  من کنارتم. یوقت یچيترس نداره ه -

  !م؟يبه نظرت ما اشتباه کرد -

ام هاش رو به ترقوهام، لباش کنار زد و با گرفتن شونهشونه یراستم را از رو دست

  رسوند

  !م؟يندار م،يرو دوست دار یوونگيما د -

  ...ی... ولميدار -

هام تمرکز کنم و حرف یرو دادیگردنم اجازه نم یهاش رولب یماهرانه حرکت

  پچ زد د،يسرش رو عقب کش یاون وقت

  !؟یراهه... اوکروبه ینگران نباش سهره... همه چ -

 یچ به راه نبود... همه زيچ چيدر اصل ه یروبه راهه، ول یهمه چ گفتیم داشت

  .زدیتر راه گم کرده بود و دلم داشت شور مقبل یليانگار خ

****  
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نبود.  نديمحل کار هم مجبور بودم با مهراد روبرو بشم اصال خوشا یتو یحت نکهيا

 یو وقت شدیتر م صيروبرو نشدن باهاش، اون حر یبرا کردمیمن تالش م یهر چ

  بودم. دهيترس يیجورا هيهمراهم وارد آسانسور شد، 

 یرو توهاش اون طبقه بود رو فشرد و هر دو دست یتو وانيکه دفتر ک یشاس

  فرستاد. هاشبيج

  !؟یکنیچرا ازم فرار م -

  نداشت سخت بود. یروشن یرگه چيبود و ه یهاش که تماماً مشکچشم یزدن تو زل

  ازت فرار کنم؟! ديچرا با -

  و سرش رو تکون داد ديو تو گلو خند کوتاه

  سهره... دميپرسیکه ازت نم دونستمیاگه علتش رو م -

  موهام مرتبش کردم. یو رو دميبه شالم کش یدست

  دست از سرم بردار مهراد... گمیبار م نيچندم یبرا -

 کردیسرش رو کج کرد، نگاهش انگار داشت لمسم م یشد و کم کيبهم نزد یقدم مين

  .لرزوندیو تنم رو م

  !؟یخودت رو فراموش کن یتونیتو م -

  ديهاش کشلب یحرف نگاهش کردم و اون زبونش رو رو یب
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دست از سرت بردارم،  تونمیفراموشت کنم، نم تونمینم ،یاز من شد یتو جزو -

رو  انيآروم بمونم و نخوام که گردن ک یکنیم یدلبر انيک یبرا یوقت تونمینم

  بشکنم.

 یکه باز شدن در آسانسور تکون سخت کردمیگرد شده نگاهش م یهاو با چشم شوکه

  بهم وارد کرد...

 صشيمقابل نگاه حر د،يلرزیام رو که مشت سبابهدهانم رو قورت دادم و انگ آب

  تکون دادم

  .یزيانگتو... نفرت -

زدم و با  رونيآسانسور ب نياز کاب تيهاش نشست و من با عصبانلب یرو یلبخند

  رسوندم. وانيبلند خودم رو به اتاق ک یهاقدم

 یرو یبودم که بدون در زدن وارد اتاقش شدم و اون تکون سخت یعصب اونقدر

  چپه شد. زشيم یاش روخود و فنجون قهوه شيصندل

  که خجالت زده در رو بستم کردیگشاد شده نگاهم م یهاچشم با

  رفت در بزنم... ادمي خوام،یمعذرت م -

شدن مواد قهوه،  ختهيکه به خاطر ر یاچرخونش بلند شد و چند برگه یصندل یرو از

  برداشت زيم یشده بود رو از رو سيخ

  .یکه مثل اون گاو شد یندار یتو گناه انه،يبا ک ینيهمنشکمال  -

  دمينشستم و پرس یصندل یرو وانيک یبه جمله تياهم یب
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  کنه؟یکار م نجاي! اوان؟يک نجاستيا یمهراد واسه چ -

  ديو پرت پرس جيگ

  ها؟! -

  .دميآروم شدن کش یبرا یقيم سر دادم و نفس عمشونه یرو رو شالم

  مشغول به کار شده من خبر ندارم؟! نجايمهراد، ا گمیم -

 ،یچا یسياز رد خ زشيرو به چپ و راست تکون داد و بعد از پاک کردن م سرش

  بلند شد یصندل یاز رو

  نه! -

  کرد کيچشم بار تيمن نشست و با جد یروبرو

  شده؟ یزيچ -

 کردمیم یکه سع یتيکرده جوابش رو دادم، صدام پر بود از حرص و عصبان اخم

  نم و موفق نبودمپنهونش ک

پرسنل  یهتل از تو و من و باق ني! حضورش تو انجاست؟يپس چرا هر روز ا -

  !ه؟يشده، علتش چ شتريب

  ديتفاوت خند یب

از صبح تا شب تو خونه باغ موندن چقدر  دونهیکه م یکس نيفکر کنم بهتر -

از دست  خوادی... خب مهراد بخت برگشته هم محتمال ميیسر بره، خود توحوصله

  ... نجايا اديم شهيما فرار کنه که هر صبح پا م یحاج بابا



950 
 

فقط و  نجايحضور مهراد ا دونستمیو من که م دياش خندمسخره یبه جمله خودش

  .ترسوندیموضوع داشت من رو م نيفقط منم و ا

  با صداش مانع خروجم از اتاق شد وانيبلند شدم اما ک یصندل یاز رو یعصب

بکنه... فقط بهم گفته  یقراره چه غلط انيک دونستمیخودت من نم سهره به جون -

  .کنهیبود حلش م

  پاهام سمتش برگشتم و ابرو باال انداختم. یپاشنه یرو

  کنه،خودم ازش خواسته بودم. کاريچ خوادیم دونستمیمن م -

  بلند شد یصندل یابروهاش نشست و از رو نيب یپررنگ اخم

  !؟یتو ازش خواسته بود -

  کردم نييرو باال و پا سرم

  ! م؟يمگه اشتباهه که پنهونش کن انيمن و ک یرابطه فهمم،یمن نم -

  اخم، بالفاصله جواب داد با

  البته که اشتباه.  -

  شد کيو بهم نزد ديخند یعصب

آقا جونم  یرفته تو رو یتو ازش خواست نکهيبه خاطر ا لياالغِ زن ذل یپسره نيا -

  بغلت؟! ميدیرو م تجهينت یگفته به زود

  دمياخم توپ با
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  نگفت... یزيچ نيهمچ انيک -

بود که داشت  یو دست به کمر زد،نگاهش بهم نگاه شخص ديتر از قبل خند یعصب

  .کردیموجود ناشناخته نگاه م هيبه 

  من و بفهمه. تونستینم انگار

  کچل حسن با هم فرق دارن؟! اي! حسن کچل قا؟يدق کنهیم یچه فرق -

  صدام رو باالتر بردم یداشتم وقت بغض

 نيهمچ تتيبه خاطر تو و موقع یوقت اني... کوانيک فهممیهات رو نممن تو و حرف -

  !قا؟يام باشه غلطه؟! چرا دقاگه به خاطر من و خواسته یکنه درسته، ول یکار

  موهاش برد و سرش رو به چپ و راست تکون داد نيدست ب یعصب

  گفتم؟! یزيچ نيمن همچ -

طرز برخورد و  نيا ،باینطوريحرف بزن منم متوجه بشم... ا یجور هيخب پس  -

  .رسهیفکر به ذهنم م نيهات فقط احرف

هم فشرد و چند لحظه تنها نگاهم کرد،انگار داشت با نگاهش  یرو رو هاشلب

  کننده بود. تياذ نيو هم کردیسرزنشم م

  ؟یريگیقرار م یبد تيو موقعها تو تحرف نيبهت نگفت با ا عقلیب یاون روان -

  موهام سر دادم  یبه سؤالش شالم رو دوباره رو تياهم یب

  . ستيمن مهم ن یبرا یطرز فکر کس -
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  اش اضافه کردمگشاد شده یهاتو چشم رهيرو تر کردم و خ لبم

حرف بزنم... حضورش  نجايا شيشگيدر مورد مهراد و حضور هم نجايمن اومدم ا -

کارم رو ترک  شمیبشه من مجبور م یشگيو اگه رفت و آمدهاش هم کنهیم تمياذ

  .وانيکنم ک

  ديپرس یظيسمت اتاق برم که بازوم رو گرفت و با اخم غل خواستم

  !کنه؟یم تتيحضور مهراد چرا اذ -

  دميکش رونيهاش بانگشت نيرو آروم از ب بازوم

هام رو زدم و به حرف. من کنهیم تميهاش اذبهش ندارم، نگاه یچون حس خوب -

  .ینزن دنينظرم اونقدر واضح بود که خودت رو به نفهم

  ادامه دادم یترآروم یازش فاصله گرفتم و در ادامه، با صدا یقدم

 یطور نيبدونه، هم یزيچ ميکه در مورد مهراد زد يیهااز حرف انيک خوامینم -

  هم حساس شده.

تنها گذاشتم و از اتاقش خارج  رتشيگردتر شد و من اون رو با تعجب و ح هاشچشم

از  یامکيپ دنيو د ديچرخ یگوش نينگاهم سمت اسکر ميگوش امکيپ یشدم. با صدا

  هام نشوندلب یرو یلبخند انيطرف ک

  »ازم دور نشو؟! ادي... مگه نگفتمت زیدختر فرنگ نمتيبب ايب «

که فقط با  یاون، با حال بد یتوجه به خواسته یلب زمزمه کردم و ب ريز یاوونهيد

  رفته بود، وارد اتاق خودم شدم. نيکوتاه از ب اميپ هي
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 دنيگرد شده سمت در بچرخم و با د یهادر اتاق باعث شد با چشم يیکهويشدن  باز

  بلند بشم. یصندل یمتجب از رو انيک

  !ان؟يک -

  نگاهم کرد یرو بست و شاک در

  !؟یبوسه دختر فرنگ هيواسه خاطر  یمن و دنبال خودت بکشون اديخوشت م -

  و اون قدم سمتم برداشت دميخند متعجب

  م؟ياز صبح تو چه حال یدونی! م؟یخندیم -

ام افتاده بود چنگ شونه یشالم رو که رو د،يبهم رس یباال انداختم و اون وقت شونه

  پرتابش کرد. زيم یزد و رو

  س؟وونهيکردن مِن د یروانبچه؟! قصدت  یکنیم یمحل یدر دسترس باش ب گمیم -

  کار نشوندم. زيم یو رو ديکه تنم رو باال کش دميناز خند با

  .کنمیخودم برات کار جور م ايو کاراش رو ول کن ب وانيک نيبه نظرم تو ا -

  ام کج کردمشونه یدور گردنش حلقه کردم و سرم رو رو دست

  جناب شمس؟ یچه کار قايدق -

  ام گرفت.از چونه یبه حرکتش بکنم، گاز یکه من اعتراض نيشد و قبل از ا خم

 یهم خم بش یهر از گاه ،یکن یدلبر ،یکارم، حرف بزن زيرو م ینيبش یايب نکهيا -

  .یباشه دختر فرنگ نيفقط هم ديبا نجا،ي. کار تو ایو من و ببوس
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  گوشم پچ زد یو تو ديام کشرو آروم به گونه ششير ته

  من بودن کار توعه. یبرا -

  عقب بکشم که اجازه نداد خواستم

  ...!هيحس قشنگ یليتو بودن خ یبرا -

. دمينفسش باال کش یام رو به خاطر داغشد و من شونه تریگوشم طوالن یتو نفسش

گردنم رها کنه و  یاش رو همونجا توباعث شد نفس کالفه شيزنگخور گوش یصدا

  ازم فاصله گرفت. یبا کالفگ

  رو وصل کرد و من آب دهانم رو با صدا قورت دادم. تماس

  جانم اولدوز؟! -

 یکردم تا صدا زيصداش بود کامال مشخص بود و من گوش ت یکه تو یحرص

  شخص پشت خط رو بشنوم و موفق نبودم.

  شده؟ یهتلم، چ یتو -

همراهش از گوشش،  یابروهاش نشست و اما بدون فاصله دادن گوش نيب یظيغل اخم

  .ديمن گذاشت و بوس یشونيپ یهاش رو کوتاه رولب خم شد و

  چند لحظه... -

  بهم زد و ازم فاصله گرفت یکه چشمک کردمیداشتم نگاهش م منتظر

  !؟یاوک ،یازم فرار نکن دختر فرنگ گهيد -
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  سر خورد و اما ناچار لبخند زدم. یگوش یرو نگاهم

  من اشتباه متوجه شده بودم؟! اي کردیازم پنهون م یزيچ هي داشت

  !؟یبر یخوایم -

 ترصيحر یبود برا یگفتم تا صدام به شخص پشت خط نرسه اما انگار کاف آروم

  و با نگاه خمار پچ زد ديتر از قبل بوسمحکم نباري. خم شد و اانيکردن ک

  .اديکه نفست بند ب اميدر م یجور هيو از خجالتت  گردمیبرم -

هاش نشسته لب یمن رو یکه بعد از خنده یام شد و اون با لبخندباعث خنده اشجمله

  بود اتاق رو ترک کرد.

کار  شدیسرم پژواک م یش توکه همه یليپر ناز ل یاتاق، با وجود صدا یتو موندن

  بود و من بعد از سر کردن شالم، از اتاق خارج شدم. یسخت

 خواستیبغضم گرفته بود. دلم م شيخال یصندل دنياتاقش نبود و من با د یتو وانيک

ازش بپرسم و خودم هم هنوز باور نداشتم خودمون  انيدر مورد شهرزاد و پدر ک

  رو...

 نيهم یبخوام، برا یقراره ازش چ دونستمیتماس گرفتم و اما خودم هم نم باهاش

  به اتاقم برگشتم. فيقبل از وصل تماس، قطع کردم و بالتکل

 رونيب امنهيس یاز تو یقراره چطور دونستمیرو نم که داشتم یبيعج یشوره دل

  کنم.
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پرت  رونيافکارم ب نيبخورم از ب یکه به در اتاقم خورد باعث شد تکون سخت یاتقه

  گفتم. یلرزون دييبفرما دميکه کش یقينشستم و بعد از نفس عم یصندل یبشم. رو

 یصندل یاز رو جانيبا دسته گل نرگس وارد اتاق شد. با ه یميعظ یباز شد و آقا در

  سمتش قدم برداشتم. زننیبرق م دونستمیکه م يیهابلند شدم و با چشم

  شماست دخترم... یگل برا نيا -

دست دراز کردم و دسته گل رو  یبکشم وقت غيبود ج کينزد یو خوشحال جانيه از

  ازش گرفتم.

  بهشت رو آورده بودن. یاتاق بو یها تونرگس انگار

  ممنون. یليخ -

که با لبخند نگاهم  یميرو به عظ دميند یکارت چيه یرو کنکاش کردم و وقت گل

  دميپرس کردیم

  !ه؟ياز طرف ک نيدونینم -

  جا شد.پاهاش جابه یرو به چپ و راست تکون داد و رو سرش

  باال آورد. ابونيخ یگلفروش کينه واال، پ -

ها رو ها گلساعت خواستیازش تشکر کردم و اون از اتاق خارج شد، دلم م دوباره

  بچسبونم و عطرشون رو نفس بکشم.  مينيبه ب

بدم کار  صيتشخ تونستمیها نذاشته بود، مگل یرو یکارت چيکه فرستنده ه نيا با

  .ديخریبود که برام گل م یبار نيو اول انهيک
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متوجه شدم که بعد از  کيکوچ یپرس و جو هينشد و من با  داشيها پساعت انيک

  با اولدوز هتل رو ترک کرده. یتلفن یکالمههمون م

  شده بود. شتريمن ب یو دلشوره وانيهتل بود، نه ک یتو انيک نه

بعد از مرتب  نيهم یاتاق بذارم و برم، برا یقشنگ رو تو یهاینرگس اومدینم دلم

  دست گرفتم و از اتاق خارج شدم. یها رو توکردن سر و وضعم گل

به اون و حضورش،  تياهمیکردم ب یکننده بود، اما سع یشدن با مهراد عصب روبرو

  نداشت. یقصد نياز کنارش عبور کنم و برم، اما اون انگار اصال همچ

  !ست؟ياتاقش ن یتو وانيک -

بغلم سر خورد  یدسته گل تو یرو به چپ و راست تکون دادم و نگاه اون رو سرم

  و ابرو باال انداخت.

  !؟ینرگس دوست دار -

اون رو هم  یهاقدم یبه سؤالش سمت اتاقک آسانسور قدم برداشتم و صدا تفاوتیب

  .دميشن

  و خطرناکه؟! یچقدر سم بايو ز فيگل ظر نيا ازيپ یدونیم -

بغلم دوختم و  یها توو زد نرگس ديآسانسور رو فشردم و نگاه به رنگ سف یشاس

  اون ادامه داد

  .گنیم مدوزخ ه انياونقدر خطرناک که بهش گردنبند خدا -

  نگاهش آزاردهنده بود ینيو سنگ ستاديا کنارم
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خاک دفن  ريبودنش رو ز یها رو منم دوست دارم، چون خطرناک و سمنرگس -

 یشهير دوننینم یمردم حت شتريو ب ذارهیم شيرو به نما هاشيیبايکرده و فقط ز

  .شونهیسم ازيها، همون پنرگس

  !؟یزنیها رو محرف نيچرا ا -

   دميچرخ سمتش

  !اد؟ياز نرگس بدم ب نکهيا یبرا -

  و با ابرو به آسانسور اشاره کرد ديخند

  توجهت رو جلب کنم و موفق هم شدم. نکهيا یبرا -

که نازک کردم وارد اتاقک شدم  یهم فشردم و بعد از پشت چشم یرو رو هامدندون

  .ستاديو اون هم با خنده کنارم ا

دختر  هيخط لبخند  یقربون صدقه یحت رسهیم یروز هي گفتیمادربزرگم م -

. یکن ینقاش گهيرو طور د ايهاش دنلب ینشوندن لبخند رو یبرا یو حاظر یریم

  به دست آوردنش بجنگ. یو برا یاون روز بفهم که عاشق شد

 یقيکردم و اون نفس عم یها بازها نرگسساقه یاش نکردم و با انتهابه جمله یتوجه

  ديکش

دل و با اون همه دبدبه کبکبه بلرزونه.  هي تونهیخط اخم هم م یحت مفهمیحاال م -

  چه برسه به خط لبخند...

  !؟یبس کن شهیمهراد م -
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  زد... یلبخند

  و؟!عاشق تو بودن -

  همون لبخند سرش رو به چپ و راست تکون داد و سرش رو خم کرد با

  دوست دارم. یليمن دچار تو بودن و خ -

  بودنه. ضيمر نيمهراد، ا ستيعاشق بودن ن نيا -

آسانسور  یآسانسور که باز شد کالفه از اتاقک خارج شدم و کم کم داشت از هر چ در

  .خوردیبسته بود، حالم به هم م یو فضا

گرفته بودم  یماتيزانوهام گذاشتم، تصم یها رو روشدم و نرگس یسوار تاکس یوقت

  .دميترسیکه خودم ازشون مطمئن نبودم، اما م

  انتظار تماسم رو وصل کرد. یتماس گرفتم و اون بعد از کم انيک با

  جانم دلبرم؟! -

احساسات بد رو از  تونستمینم نکهيگلوم نشوند و از ا یتو یبغض بزرگ صداش

  داشتم. یخودم دور کنم، حس بد

  با من ازدواج کن... -

  ديرس زميبه گوش ت زشير یحس کردم و صدا نهيآ یراننده رو از تو نگاه

  !شهیم دايپ يیپروا یب یاستغفرهللا... چه دخترا -

  .دادمیبغض داشتم قورت م لويک لويمن اما ک د،يپشت خط خند انيک
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  !دمي! نشن؟یچ -

رو به  انساليم یراننده یهاو پشت چشم نازک کردن دميکش یو مرتعش قيعم نفس

  دميجون خر

  ؟یخواستیو نم نيشمس. مگه تو هم هم انيک کنمیازدواجت رو قبول م شنهاديپ -

  متعجبش رو تصور کنم. یچهره تونستمیم د،يهم پر از بهت خند باز

  خورده؟ يی! سرت به جا؟یدختر خودت -

عقلم که  یدختر ب هيکه انگار من  کنهینگاهم م یراننده طور یاآلن آقا ینه ول -

  .کنمیم یپسر خواستگار هيدارم از 

  ديپشت خط، بلندتر خند انيلب ذکر گفت و ک ريدوباره ز راننده

خوب، زودتر خودت  ی. حاال تو مثل بچهکنمیم سيخودم دهن اون راننده رو سرو -

تو  تونمیوقت من نم ،ینطوريکن، ا یخواستگار یت و حضوررو برسون خونه

  .ستيبغلم بچلونمت و ببوسمت قبول ن

  آروم پچ زدم ،یگوش یو تو دميرو گز لبم

  .اميفقط به بغل و بوسه ختم نشه م یول بداگه ق -

که  نشيو از ماش نيمن به خونه برسم خودش رو رسونده بود و من ا نکهياز ا قبل

  کنار ساختمون پارک شده بود متوجه شدم.

  باال رفتم. جانيها با شور و هجا کردم و از پلههام جابهدست یرو تو هانرگس

  .دميمتعجب خند انيک دنيدر واحد رو باز کنم اما در باز شد و من با د نکهياز ا قبل



961 
 

  !وونهيد یآلفا -

  داد. هيو بعد از بستن در، کمرم رو به در تک ديرو گرفت و سمت خودش کش دستم

  !؟یپشت تلفن من و انگولک کن اديخوشت م -

  خنده ابرو باال انداختم  با

  انگولک کرد؟!  شهیمگه از پشت تلفن هم م -

  پچ زدم یآروم یو با صدا دميرو گز لبم

  کجات رو انگولک کردم مگه؟! -

  گذاشتم و چشم گرد کردم اشنهيس یخشونت سمتم خم شد تا ببوسه که دست رو با

  .شنیهام خراب مصبر کن... گل -

  ها سر خورد و ابرو باال انداختنرگس یرو نگاهش

  !م؟يخواستگار یبا دسته گل اومد -

  چشمک زد شخندين با

  که! یاوردين ینيريش -

  ديو بلند خند ديکه عقب کش دمينوک کفس به ساق پاش کوب با

  ! یروان -

  آشپزخونه قدم برداشتم و اون هم پشت سر من وارد آشپزخونه شد. سمت

  .ميکنیم نيريخب حاال، با قند کاممون رو ش یليخ -
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آوردم و همونطور که داشتم توش آب  رونيب نتيکاب یرو از تو یبلور گلدون

  .دميپرس ختم،يریم

  !؟یچرا به من نگفت رون،يب یخبر از هتل زد یب -

و من و  ديچيدور کمرم پ انيگلدون دست ک یها تونرگس یهامحض گذاشتن ساقه به

  سمت خودش چرخوند

  !؟یکن یهتل ازم خواستگار یتو یخواستیم -

  ام رو ازش فاصله دادمدادم و باال تنه هيتک اشنهيرو به س آرنجهام

  ...انيک کنمیصحبت م یدارم جد -

  ام پچ زدچونه دنيبوس نيشد و ح خم

در مورد لباس عروست  دم،یم حيو ازدواج و ترج یموضوع خواستگار نيمن ا -

  در مورد ماه عسلمون. اي م،يحرف بزن

 مينيرو به ب شينيب یغهيت ارنبيهم فشردم و اون ا یهام رو روگرد شده لب یهاچشم با

  ديمال

  هامون...در مورد بچه اي -

چه برسه به حرف زدن در  داد،یفکر کردن بهشون هم دلم رو قلقلک م یحت

  موردشون.

  .زنهیشور م یلي! من دلم خان؟يک ميمورد حرف بزن نيدر ا یجد کمي شهیم -

  نگاهم کرد... قيو عم ديرو عقب کش سرش
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  دلبر؟!دلشوره چرا  -

  ها دوختم. شونه کج کردم و نگاه به نرگس یرو رو سرم

  .دونمینم -

 یبوسه هيگذاشت و بعد از  ميشونيپ یهاش رو روو خم شد، لب ديکش یقيعم نفس

  هاش، آروم پچ زد.بدون برداشتن لب ق،يعم

  .یدلشوره داشته باشه دختر فرنگ دينبا خوامتیم نقدريمن ا یمن هستم، وقت یوقت -

  بود آزاردهنده بود. دهيگلوم چسب خيب ليدل یکه ب یبغض دم،يباال کش نگاه

  .انيمنم دوست دارم ک -

  لبخند ازم فاصله گرفت و چشمک زد با

  آماده شو. رون،يببرمت ب خوامیم -

  بگم که اضافه کرد یزيباال انداختم و خواستم چ ابرو

و تو هم  شهیمن ختم م یمورد عالقه یبه جاها يیخونه، اونم دوتا یموندنمون تو -

  که...

  بود، دلم قنج رفت. یکه حواسش به همه چ نيو بخاطر ا دميخند

  ديخروجم از آشپزخونه پرس نيرو تکون دادم و ح سرم

  دلبر؟! یديمن خر یها رو براگل نياآلن ا -

  ها سر خورد.سمتش برگشتم و نگاه من هم سمت گل متعجب
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  ! ؟یچ -

تنگ شده سرم  یهاجا بشم و با نفسپاهام جابه یباعث شد رو هشير سفعاقل اند نگاه

  رو تکون بدم.

  خودم گل بخرم؟! یبرا تونمیمن نم -

ها اون گل نکهياز ا دونستمیو پرت لبم رو تر کردم. نم جيو من اما گ ديخند بلند

  ...یممکنه از طرف مهراد باشه، عصب نکهياز ا ايناراحت باشم  ستين انيک یهيهد

... فکر کننیم هيخودشون نرگس هد یفصل برا نيدخترا تو ا شتريمعموال ب -

  .یتو هم از اون دخترا باش کردمینم

وقت برام گل  چيه شناخت،یدخترها رو م نقدريا یچشم نازک کردم. چرا وقت پشت

  بود؟! دهينخر

دست به کمر زدم و  یحسادت کل وجودم رو در بر گرفته بود وقت یبود، ول احمقانه

  دميتوپ

  !یشناسیچقدر خوب دخترا رو م -

اندازه  یب شيو خونسرد یاليخ یفرو کرد و شونه باال انداخت. ب هاشبيتو ج دست

  حرص درآر بود.

  ن.ساده یاديز ست،يخب حل کردن دخترا سخت ن -

  ديپشت چشم نازک کردم و اون خند دوباره

  !ستم؟يرا نمن مثل اون دخت یحاال چرا فکر کرد -
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  ام چرخوندچهره یاعضا یسمتم برداشت نگاهش رو تو یقدم

... ساده یکه تا حاال شناختم فرق دار يیچون به نظرم تو با تموم اون دخترها -

  ...یستيخودت با یپا یرو ی... بلدی... محکمیاکننده ريغافلگ ،یستين

  خم کرد یو کمرش رو کم ديرس بهم

رنگ  نکهي... بدون ایجنگیو مشکالتش م یکه مردونه با زندگ یهست یتو دختر -

  ت کم بشه.دخترونه یاز ناز و غمزه ايالک ناخنت خش برداره، 

رو  ميشده و رنگ کوريمان یهادستش گرفت و با انگشت شست، ناخن یرو تو دستم

  لمس کرد

دختر بودن  اي کنن،یبا مشکالت رو انتخاب م دنيبودن و جنگ یقو ايمعموال دخترا  -

 یکه از دختر بودن و ناز کردنت بگذر نيکردن و... اما تو، بدون ا یو دخترونگ

با لباست ست  ديرنگ الکت رو با یسخت هم هست طيتو شرا یوقت ی... حتیجنگیم

  .یکن

  .دميپرس یهاش خوشم اومده بود وقتحرف از

  بد؟! ايخوبه  نيخب به نظرت ا -

هاش رو پشت دستم گذاشت. نگاهش اما برد و لب رو همراه دست خودش باال دستم

  هام بود.همچنان به چشم

  خوبه... -

  دميرو دور گردنش حلقه کردم و خودم رو باال کش هامدست
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  ...کنهیم تمياما هنوز هم شناختت در مورد دخترا اذ -

  و ابرو باال انداخت ديچيمحکم دست دور کمرم پ یوقت ديخندیم نگاهش

  .شهیم تيحسود -

  نبود. یسؤال اشجمله

  از حسادت من مطمئن بود. انگار

  گفته؟! ینه! ک -

کنده شدم و اون تنم رو همراه خودش  نيزم یکه از رو یبه طور د،يرو باال کش تنم

  از آشپزخونه خارج کرد.

  !یاعتراف کرد شيخودت چند لحظه پ -

 نيو من ا رفتمیم یعموم یبار بود باهاش به عنوان دوست دخترش به جا نياول

  دوست داشتم. یليبارها رو خ نياول

  هم کنارم نشست. انيداشت نشستم و ک ینيدلنش یکه فضا یتخت رستوران سنت یرو

  دميپرس گذروندم،یرو از نظر م یميقد یکه داشتم با نگاه، تابلوها همونطور

  قرارمونه؟! نياول نيا -

ً يکه تقر یگذاشت، طور ميداده بود هيکه بهش تک یپشت یرو رو دستش آغوشش  یتو با

  ضربان قلبش رو بشنوم. یصدا تونستمیم یبودم و حت

  ؟یکنیطور فکر م نيواقعاً ا -
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  زد یسمتم خم شد و چشمک شتريب

  دلبر... ميکه پشت سر گذاشت شهیها ممرحله رو ماه نيمن و تو ا -

  مانع شد... شخدمتيپ یسرفه یبگم که صدا یزيو خواستم چ دميخند کوتاه

منو رو از دست پسرک جوون گرفت  ،یازم فاصله گرفت و با تشکر آروم یکم انيک

  و به دست من داد

  خوشگل؟! یبانو یخوریم یچ -

 صيتشخ تونستمیرو نم نشيترطعمخوش نکهيلبخند نگاه به غذاها کردم و بخاطر ا با

  گذاشتم. انيک یبدم، انتخاب غذا رو به عهده

مخصوص کرد و پسرک با  کيشليکه زد، سفارش ش یزيهم بعد از چشمک ر انيک

  از تخت دور شد. یکيکوچ ميتعظ

  دميسمتش چرخ کامل

  !ان؟يک -

  و آروم پچ زد ديام چرخچهره یرو نگاهش

  جان! -

دو  نياش رو بو دست بزرگ و مردونه دميکنترل احساساتم کش یبرا یقيعم نفس

  دستم گرفتم.

  اد؟يم شيپ یشمال، مشکل یبه نظرت بعد از اون روز تو -
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  هام وارد کردبه دست یفشار

 دتيجد یهامنم و آپشن یبهش فکر کن ديکه با یزيتو به مشکالت فکر نکن. تنها چ -

  .یدلبر یبرا

بودم کندم و سوزشش هم نتونست حواسم  ريلبم رو که از صبح باهاش درگ پوست

  رو پرت کنه.

  . انيک ترسمیاشه مداشته ب یکه مادرت باهام مشکل نيمن از ا -

 هيتو به بق اد،يکه م اديازت خوشم ب ديدختر؟! من با رهيمگه قراره مادرم تو رو بگ -

  ؟یدار کاريچ

  زد و اضافه کرد ميشونيبه پ یاانگشت ضربه با

  سر از مغز تو آورده دختر؟ یچطور یحاج مرتض ديعقا -

  نگفتم. یزيچ

خودم آشفته کنم. تنها  ی ختهيغفکر و ذهن اون رو هم مثل مغز به هم ر خواستمینم

  ام رو نوازش کرد.هاش گونهشونه باال انداختم و اون با پشت انگشت

هم  یحاج مرتض کنم،یم ی... ازت خواستگاررهیم شيخوب پ یليخ یهمه چ -

  .دمیم تيمجبوره قبول کنه، چون اگه نکنه فرار

  ازش فاصله گرفتم یو کم دميخند کوتاه

  تو... مگه نه؟! ادياز زورگو بودن و خودخواه بودن خوشت م -

  باال انداخت و چشمک زد... ابرو
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  ممکنه. ريو من خودخواه نباشم... اصأل غ یتو فکر کن بحث تو باش -

  کردم  نييرو باال و پا سرم

  باور کن. ،یاون هيشب یليخ یول اديبدت م یتو خونته اصالً، از مرتض -

هر دو  گذشتیازش فاصله گرفتم، هر لحظه که م شتريکرد و من با خنده ب اخم

  برسه. کيبار یو ممکن بود کار با جاها هيمحل عموم هياونجا  ميکردیفراموش م

  رمرده؟ياون پ هيمن شب یکجا قايدق -

  جواب دادم یباال انداختم و با تخس شونه

  ... اخالقت.انياخالقت ک -

 دنيسکوت کرد و پسر جوون، بعد از چ شخدمتيبگه، اما با اومدن پ یزيچ خواست

  ازمون دور شد. یتخت، با نوش جان آروم یغذاها رو

  .ديتخت کوب یدستش رو کنار خودش رو انيک 

  .خورمتیکنارم... نم ايب -

  است. انيبه  انيرو به رو نشستن بهتر از  گنیم -

اش . خندهدميبهمون جلب شد و من لبم رو گز یکه نگاه چند مشتر ی... طورديخند بلند

  گفت... دهيبر دهيرو به زور جمع کرد و بر

  دختر؟! یگرفت اديو از کجا  ني! تو اان؟يبه  اني -
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تر از قبل بود. براش پشت چشم نازک اش آرومخنده یاما صدا نباريا د،يخند دوباره

  دهانم گذاشتم. یاز کباب رو تو یاکهيکردم و ت

  .یکنیام ممسخره یکه دار یشعوريب یليخ -

  تخت سمتم کشوند یهم فشرد و خودش رو رو یرو رو هاشلب

با  یام گرفت وقتت نکردم. خندهسرخت رو... مسخره ینکن اون لبا زونيحاال آو -

  ...یاصطالحات گنده منده گفت تيياروپا یلهجه نيا

  اش بود، ادامه دادصدا و چهره یکه همچنان تو یاگرفت و با خنده یکيکوچ یلقمه

  .کيخانم کوچ پسندمیم شترينشستن رو ب انيبه  انيدر ضمن، من  -

  رو سمتم گرفت  لقمه

  دلبر... اديحاال قهر نکن، اخم اصال بهت نم -

به خاطر  یو از ما کل ديعذرا رو به بخش منتقل کردن همسرش هم سر رس یوقت

  تشکر کرد. مارستانيرسوندن همسرش به ب

دوستانه و  نقدريباهامون ا م،يبود با همسرش تصادف کن کينزد ديفهمیاگه م ديشا

  .کردیمحترمانه رفتار نم

طبق معمول خودش رو مهمون کرد و خودش رو با همون  انيک م،يخونه که برگشت به

  تختم پرت کرد. یرو رونشيب یهالباس

 ميراحت یهاکشو لباس یبراش نازک کردم و همونطور که داشتم از تو یچشم پشت

  نگاه سمت ساعت کشوندم. دم،يکشیم رونيرو ب
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  ...ايرو تخت من ن روني... هزار بار گفتم با لباس باريپاشو لباسات رو درب انيک -

  زد شخندين کرد،یسرش گذاشت و همونطور که خمار نگاهم م ريز دست

  لخت بخوابم؟ یدوست دار -

  مقابل تخت گذاشتم. یکاناپه یهام رو روهم فشار دادم لباس یرو رو هاملب

  حد نداره... تيشعوريب -

  شد. زيت کردم،یکه داشتم لباسم رو عوض م یمن یو نگاهش رو رو ديخند

  .ميريبگ یکشت يیدو تا ايتوام نپوش... ب -

 مارستانيب یها منتظر بودن توش نکردم، خسته بودم و ساعتبه جمله یتوجه

  ترم کرده بود.خسته

  م...خسته انيک -

  چشمک زد راهنشيپ یهاباز کردن دکمه نيو ح ديتخت باال کش یرو رو خودش

  کار دارم. نتييبخواب... من با گردن به پا ريتو بگ -

که  دميکش یو پر حرص فيخف غيکه درآورده بودم رو سمتش پرت کردم و ج یلباس

  ديخند

  نکن...  غيج غيباشه ج -

و  ديچيو اون دستش رو دور تنم پ دميپتو خز ريهام کنارش زلباس ضياز تعو بعد

  نشوند. امقهيشق یرو یقيعم یبوسه
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  ... ميريبگ ميهم نتونست یجشن درست حساب -

جا بازوش جابه یترس و وحشتش موقع تصادف، سرم رو رو یادآوريخنده از  با

  .نمشيکردم تا بب

  .دميدیرو م تيبار بود داشتم ترس و نگران نياول -

  به خودش فشرد شتريو تنم رو ب ديهم خند اون

بالگر  یچطور وتيکیآ ني... با اهيآب چ سهيک یدونستینم یخودت رو بگو که حت -

  من موندم. یشد

و سر پا موندنم کامال معجزه  افتادمیبا اون بود... داشتم از ترس و استرس پس م حق

  .شدیمحسوب م

من و گفتن  دنيبشه و بعد از بوس داريداشت که صبح زود هم ب یاونقدر انرژ انيک

و بعد از ظهر  دميظهر خواب یهایکيامروز سر کار نرم، بره. من اما تا نزد نکهيا

  .دميچرخ دهايمرکز خر یرو هم همراه افسانه تو

که دست از  موندیم هيداشتم خودم رو از استرس دور کنم اما استرس مثل سا یسع

  .داشتیسرم برنم

... همه و همه دست به دست هم یليل یهاو مادرش و حرف انيو ک یخواستگار فکر

  نبرم. دياز خر یلذت چيه شه،يداده بودن که من بر خالف هم

داشته  دنشيخر یبرا یذوق نکهيلباس شب پرو کنم و من بدون ا هياصرار کرد  افسانه

  باشم داخل اتاق پرو شدم.
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 کياتاقک کوچ یضربان قلبم رو باال برد و همونجا، تو ميخور گوشزنگ یصدا

  رو وصل کردم. انيپرو تماس ک

  !ان؟يک -

  !؟يیجانم دلبر! کجا -

قلب من رو پژواک  ی... انگار دور تا دور اتاقک داشت صدادميخودم چرخ دور

  کردیم

  ؟یبا مادرت حرف زد ؟یکرد کاريتو چ د،يبا افسانه اومدم خر -

  ...ديو مختصر خند کوتاه

هم من بودم که از استرس  ديقبلش نداشت، شا یهابه خنده یشباهت چياش هخنده یصدا

  برداشت کرده بودم. نطوريا

  ...یکنم دختر فرنگ تيخواستگار یاز حاج مرتض اميآره قراره فردا شب ب -

  و سر بلند کردم... دميلبم رو گز جانيه با

  داد؟ یاوک یعنيواقعا؟  -

  تریبلندتر بود و واقع نبارشيا یخنده

  ! کنهیچقدر ذوق هم م نيبب -

  و اون با همون لحن خندونش ادامه داد دميکش یقيعم نفس

  .شتيپ امياحتماالً شب نتونم ب ،یاومدم بهت سر بزنم نبود -
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 یو استرس دما جانيدهانم رو قورت دادم و شالم رو از دور گردنم باز کردم... ه آب

  بدنم رو باال برده بود

  باشه...  -

 یرو یگفتن مراقب خودت باش تماس رو قطع کرد و من دستم رو همراه گوش با

  گذاشتم. امنهيس

 یلياستقبال کرده و خ ممياز تصم ومدي. به نظر مديکوبیم وقفهیداشتم محکم و ب قلبم

  هم خوش خوشانش بود.

  ...دميرو پوش لباس

  نبود و لباس کامال به مذاقم خوش اومده بود. شميپ قهيچند دق یذوقیاز ب یاثر چيه

و همراه افسانه از مرکز  دميبا ذوق و شوق خر گهيد یشيتکه لباس و لوازم آرا چند

  خارج شدم. ديخر

رو به اون رو  نيکه از ا يیتو اون اتاقک سرت خورد به جا دميمن نفهم يیخدا -

  نه! اي یشد

  بهش زدم یو چشمک دميخند

  دارم... خبر خوب برات هي -

 یتو دهايلرزونم اون رو هم مشتاق کرد و بعد از گذاشتن پاکت خر یو صدا جانيه

  ابرو باال انداخت ن،يماش

  !؟یچه خبر -
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  دميهام رو به هم کوببه نگاهش زدم و کف دست یچشمک

  .ميخواستگار اديقراره فردا ب انيک -

  کرد یمتعجب یگرد شد، چند تا پلک زد و تک خنده هاشچشم

  واقعاً؟!  -

  ديکردم که با اخم توپ نييمثبت باال و پا یرو به نشانه سرم

 يیبال هي! کم مونده بود بزنم ؟یساعته غمبرک زده بود هيو  یشیعروس م یدار -

  ...ارميسرت ب

  شد. نيخنده شونه باال انداختم که چشم غره رفت و سوار ماش با

  دميشاگرد نشستم و با ذوق سمتش چرخ یصندل یهم رو من

  !م؟يريمن با هم جشن بگ شيپ یايامشب ب هينظرت چ -

  بهم انداخت یچشم نگاه کوتاه یرو روشن کرد و از گوشه نشيماش

  رو بزنم. پولم تو بساط کمه خواهر. ستايبرم فرودگاه مخ تور دي... بايیکار دارم خدا -

  فت.نکردم و اون بعد از رسوندن من ر اصرار

  کاناپه انداختم. یتنم رو رو یکمد جا کردم و با خستگ یرو تو دهاميخر

که به در واحد خورد،  یاتقه یاون حالت موندم، اما با صدا یچقدر تو دونمینم

  شدم. زيمخيمتعجب ن

  اقدس بود. زد،یکه در واحدم رو م یداشت و معموال کس ديکل انيک
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در واحد رو باز کردم و اما با  یسؤال و جواب چيبدون ه یراحت یهمون لباسها با

  ضربان قلبم باال رفت. ،ینرمال ريحال غ یتو دنشيد

  .کردیداده بود و خمار نگاهم م هيراستش رو به چارچوب تک یشونه

  !تيخواستگار اديداره م دميشن -

  ها کشوندمرو با استرس تر کردم و نگاه رو سمت پله لبم

  مهراد؟! یکنیم کاريچ نجايا -

  ...ديخند

  نبود. یمصرف کرده، کار سخت یاديالکل ز نکهيبود و حدس ا مست

  ...نمياومدم تو رو بب -

خورد، ناخودآگاه دست سمتش  یزود سکندر یليچارچوب فاصله گرفت و اما خ از

  کرد یادراز کردم و اون سکسکه

  !یروان یشیبکشن منفجر م تي! کبر؟یمشروب خورد نقدريمهراد چطور ا -

کنم و اون اما دستش رو دور  کاريچ ديبا دونستمیخورد، نم یو دوباره سکندر ديخند

  گردنم انداخت

  سهره... یکرد ميروان -

  دنبالت... اديب وانيک زنمیزنگ م -
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بگه دست مقابل دهانش گذاشت و خواست  یزيچ نکهينگاهم کرد و اما قبل از ا حالیب

  شده بود. یمن و خودش خال یش رومعده اتيشده بود و محتوا ريازم دور بشه، اما د

****  

 یاگهيد زيخودش چ ینيخوشت اومده؟! اون مگه جز ب ديسع یاون دختر قرت یاز چ -

  نه؟يبیهم م

  رو از دور مچم باز کردم و بر غر زدنش لبخند زدم. ساعتم

  ؟یبد رييرو تغ شيياون مغز اروپا یخوای... چطور مانيدختر افسار نداره ک نيا -

  کشو گذاشتم و سمتش برگشتم یرو تو ساعت

  هر دفعه تکرار کنم دوسش دارم؟ اديمن که بهت گفتم مامان، خوشت م -

  بود. یاز چارچوب در اتاقم گرفت و جلوتر اومد، هنوز ناراض هياخم تک با

 نتونيبا هم فرق داره، فرهنگ و د اتوني. شماها دنانيک ستين یدوست داشتن که کاف -

  هم با هم فرق داره.

  هاش گذاشتم.شونه یرو پر کردم و دست رو نمونيب یقدم فاصله دو

  مگه نه مامان؟! شم،یکه منصرف نم یدونیم -

  هم فشرد و اخم کرد یرو رو هاشلب

  اگه من بخوام؟! یحت -

  گفت یحرکتم متنفر بود که شاک نياز ا دم،ياش رو کشو گونه دميخند
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  ...انينکن ک -

از  یزينگو چ یرو به خاطر عشقت از هم پاشوند فهيطا هي اتيتو خودت که جوون -

  شهرزاد خانم. یدونینم یعشق و عاشق

  ازم فاصله گرفت و پشت چشم نازک کرد یعصب

  ت؟!به خانواده یکنیاگه مخالفت کنم، تو هم مثل من پشت م یعني -

  دميخند کوتاه

  .کنمیم تينه شهرزاد خانم، من راض -

باعث شد  ميزنگ گوش یبگه صدا یزيکه خواست چ یزدم، اما درست وقت چشمک

  هم فشار بده. یهاش رو رولب

ابروهام  نيب یآرش اخم کور یشماره دنيتخت برداشتم و با د یرو از رو ميگوش

  بشه. اليخیبود که ب یزيتر از چنشست. جواب ندادم و اون اما سمج

رو بدون حرف  یاز وصل کردن تماس، گوش تماس گرفت و من کالفه بعد دوباره

  کنار گوشم گذاشتم.

  سالم پسر خاله... -

  دميغر یگوش یاز نگاه نگران شهرزاد گرفتم و تو نگاه

  آرش؟! یزنگ زد یچ یبرا -

  دمياش رو شنکوتاه خنده یصدا
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ام . به خالهابونميسر خ رونيب ايپسرخاله... ب مياختالط کن کمي رونيب یايزندگ زدم ب -

  رو برسون. مژهيهم سالم و

  ديرو که قطع کردم، شهرزاد پرس تماس

  آرش؟ چرا بهت زنگ زده؟ خوادیم یچ -

  جوابش رو دادم دنش،يپوش نيو ح دميکش رونيکمد ب یرو از تو ميچرم کت

  خسته شدم. گهيد هاشیمامان... از دست خل باز دونمینم -

  شلوارم فرو کردم و خواستم از کنارش رد بشم که مانع شد بيج یرو تو ميگوش

  ؟یباز باهاش دعوا کن یبر یخوایم -

  کننده بود. یآزاردهنده و عصب يینگاهش کردم، اسم آرش خودش به تنها کالفه

  وقته. ريبخواب د ريباهاش حرف بزنم. تو بگ رمیمامان، م ستين یزيچ -

شده،  کيبار یهازدم، با چشم رونيو از کنارش عبور کردم. از ساختمون که ب گفتم

 یهادنبالش گشتم و خاموش و روشن شدن چراغ ابونيخ کيتار مهين یفضا یتو

  داشت.جا ثابت نگه هينگاهم رو  ،ینيماش

  رسوندم.  نشيکردم و خودم رو به ماش یرو ط ابونيپشت فرمون عرض خ دنشيد با

  و چشمک زد ديکش نييرو پا نيماش یشهيش

  سرده. رونيسالم پسر خاله، سوار شو ب -

  گذاشتم و کمرم رو خم کردم نيسقف ماش یهام رو روکف دست یعصب
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  آرش؟ یخوایم یچ -

  ديداد و خند هيتک نشيچرم ماش یصندل به

  ندارم پسر خاله. یچه خشن! بپر باال خب، من که باهات دشمن -

شاگرد نشستم و اون با اتکا به فرمون  یصندل یدادم و رو رونينفسم رو ب یعصب

  .ديسمتم چرخ ن،يماش

رو ازت  هامنهيک یشد ديسع یخاطر خواه دختر خارج دميفهم یباور کن من از وقت -

  .ختميدور ر

  دميهام غردندون نيو از ب دميفرمون کوب یدستم رو رو یعصب

  آرش؟ یخوایم یچ -

  ديهم خند باز

  .گمیم اريجوش نباشه بابا،  -

  گردنش رو درآورد یهامهره یرو به چپ و راست تکون داد و صدا سرش

 ستميباهات دشمن ن گهي.خوام پسرخاله. فقط چون دیازت نم یزيراستش من چ -

  اومدم بهت هشدار بدم.

  ادامه داد یظاهر تياش رو جمع کرد و با جداخم تنها نگاهش کردم و اون خنده با

 یجنابعال یتم بهت بگم داداش مهرادمون عاشق دوست دختر خارجالزم دونس یعني -

  شده.
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خوش بگذرونم و تموم احساسات بد رو از خودم دور کنم و تا  انيکردم کنار ک یسع

  موفق بودم. یحدود

  بود. بيخوش نگذروندن عج انيک همراه

بودنمون  ابونيبه خ تفاوتیشدم و ب زونياز بازوش آو ميرستوران که خارج شد از

  .دمياش رو بوسگونه

  خوش گذشت... یليخ -

  و در سمت شاگرد رو باز کرد. ديچيدور کمرم پ دستش

  ... هنوز اول شبه!ميخوش بگذرون شتريقراره ب -

  باال انداختم. يیو ابرو دميخند

  چه خوب! -

شدم، اون هم بعد از بستن در، پشت رل نشست و کوتاه سمت  نيو سوار ماش گفتم

  .ديمن چرخ

  !ده؟يشالت جد نيا -

 یحواسش به همه چ نکهيلب نشوندم. از ا یرو یسمت شالم کشوندم و لبخند نگاه

  .رفتیبود دلم قنج م

  ...دهيآره، جد -

  سر تکون داد شدیکه داشت از پارک خارج م همونطور
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  ...اديم یليبهت خ -

ولوله به پا دلم  یبتونه تو یاسه کلمه یجمله هي کردمیوقت فکرش رو هم نم چيه

  کنه.

دست  یهادوختم و انگشت رينگاه به مس رفتیهام کنار نملب یکه از رو یلبخند با

  اون فرو کردم. یهاانگشت نيچپم رو ب

  !م؟يریکجا م -

  دميشد با خنده ابرو باال انداختم و پرس ینگاهش که طوالن د،يچرخ سمتم

  ؟یکنینگاه م ینطوري! چرا اه؟يچ -

 ريباعث شد دوباره نگاه به مس هانيبوق ماش یجوابم رو بده، صدا نکهياز ا قبل

  مردونه و جذابش نگرفتم... مرخيبدوزه و من اما نگاه از ن

  ابولفضل... اي -

باعث شد دست به داشبورد  ن،يماش یاش و سپس ترمز ناگهانوحشت زده یصدا

  بدم و نگاهم رو به رو به رو بدوزم. هيتک نيماش

شکمش گذاشته بود و  یکه دست رو یزن پا به ماه دنيقلبم باال رفت با د ضربان

  خم شده بود. نيماش یچند سانت یتو

کمربندم  تونستمیشد و اما من انگار فلج شده بودم که نم ادهيپ نيزود از ماش یليخ انيک

  رو باز کنم.

  شدم. ادهيبعد از تالش و استرس کمربندم رو باز کردم و پ باالخره
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خم شده بود و حالش رو  ديچيپیکه داشت از درد به خودش م یمقابل زن نايک

  .ديپرسیم

  دستش بود گفت یتو یاکه دست دختر بچه گهيزن د هي

  ...مارستانيب نشيس آقا... ببرحامله -

  دميپرس کهيت کهيتند خودم رو بهشون رسوندم و ت یقدم ها با

  شده؟! یچ -

  .دميدیبار داشتم ترس م نياول ینگاهش برا یسر باال گرفت و نگاهم کرد. تو انيک

  ...دونمینم -

  ديخم شد و از زن پرس دوباره

  خانم زدم بهتون؟! حالتون خوبه؟! -

  . بازوش رو گرفتمدميناله کرد و من خودم رو سمتش کش زن

  !کنه؟ی... کجاتون درد ممارستانيب متونيببر نيايب -

لب گفت که متوجه نشدم، سرم رو سمتش خم کردم و خواستم دوباره بگه  ريز یزيچ

  به تنم وارد کرد یاش تکون سختو جمله

  ...اديم ايداره به دن -

نداشت... آب دهانم رو قورت  یدوختم و اون هم حال مسائد انينفس نفس نگاه به ک با

  دادم
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  !کنه؟یم مانيانگار داره زا مارستان،يب مشيببر ديبا -

متعجب و نگرانش زن باردار رو سمت  یبه چهره تياهم یگرد کرد و من اما ب شمچ

  کردم. يیراهنما نيماش

  داشتم. ازين ايو اآلن به شدت به لوس دونستمینم یو باردار مانياز زا یزيچ

  داد زدم انيو رو به ک نهيکردم بش کمکش

  ...گهيد ايب انيک -

 کاريچ ديبا دونستمیرسوند و من کنار زن نشستم. نم نيزود خودش رو به ماش یليخ

  اش بود.گرفتن دست مشت شده ديکه به ذهنم رس یکار نيکنم و اول

  بکش... قي... نفس عمزميآروم باش عز -

فرستاد و  رونيمن نفسش رو تند ب یو با جمله فشردیهم م یهاش رو رولب داشت

  کرد... یاناله

  ... اديم ايداره به دن -

  رو باال برد... نيسرعت ماش انيدوختم و ک نهيکرده نگاه به آ بغض

  خودت کمک کن... ايکنم؟! خدا کارياآلن چ ديمن با -

رو هم  انيکه درد داشت، ک یهام و حرکاتم جز زنزده بودم و با حرف وحشت

  دستپاچه کرده بودم.

  هاش گفتدندون نيبه دستم وارد کرد و از ب یفشار محکم زن
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  ...مارستانيو برسونه ب آبم پاره شد... بگو زودتر من سهيک -

  سمتش خم شدم... هيگلوم شکست و با گر یتو بغض

  اش کردم؟! من پارهه؟يچ گهياون د -

  ديهاش غردندون نياز ب انيپلک بست و ک زن

  .اديم اياش به دنداره بچه نهيخل نشو سهره... منظورش ا -

  دوختم نهيآ و نگاه به دميرو باال کش مينيب آب

تو راه  هاشضياز مر یکي گفتیم ی! لوس؟یکنه چ مانيزا نياگه تو ماش -

  کرده بود. مانيزا مارستانيب

  شد. دهيمن سمتش کش ونيو گر دهيناله کرد و نگاه ترس شتريب زن

  و... ارميب اشيبه دن ديمن با یتونیهم که تو نم يیاز جا -

  ادامه دادم هيو با گر دميچسب نيدر ماش به

  که... تونمیمنم نم -

  ...یترسونیبنده خدا رو هم م نيا یسهره آروم باش، دار -

  که بغضش شکسته بود، سمتش خم شدم یآروم کردن زن یرو پاک کردم و برا اشکم

  نترس لطفا... باشه؟! -

  کردم شتريهم فشرد و با درد پلک بست که فشار دستم رو ب یرو رو هاشلب

  بکش تا... قي... لطفا نفس عمرونيب اديوگرنه م ،یزور بد دينه، نبا -
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  ...ديام پرجمله نيبلند ب یبا صدا انيک

  .گفتمیداشتم چرت و پرت م انگار

  ها بگذره.لحظه نيهر چه زودتر ا خواستیبودم که دلم م دهيترس اونقدر

  .ديخانم... نگران نباش ميرسیم ميدار -

  ديپرس انيکشوندم و ک نهيرو دوباره سمت آ نگاهم

  !تونه؟يباردار نياول -

منظورش سمت زن خم  دنيبهم اشاره کرد و من به محض فهم نهيآ ینگاهش از تو با

  .دميرو بده پرس انياون جواب ک نکهيشدم و قبل از ا

  شوهرت کجاست؟ ؟یبچه دار -

  با درد و ناله نگاهم کرد و سرش رو تکون داد... زن

  بچمه... آخ... نياول -

  دميبا استرس پرس نبار،يانداختم و ا نهيسمت آ ینگاه مين

  چند سالته؟! شوهرت کجاست؟ -

  هم فشرد با نفس نفس گفت یرو دوباره رو هاشپلک

  خدا... رميمیدارم م -

  کشوندم و مظلوم لب زدم انيبغض نگاه سمت ک با

  م؟يرسیم ی... کشهیحواسش پرت نم -
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و قلبم داشت از  افتهيشکمش ب یتو یزن و بچه یبرا یبخاطر ما اتفاق دميترسیم

  .زدیم رونيب امنهيس یتو

  بکشم. غيج خواستیبشه و دلم م یط قهيدق کيتا  ديکشیها طول مساعت انگار

 یتر از منبود و نگران، مسلط دهيترس نکهيبا ا انيو ک ميديرس مارستانيبه ب باالخره

  تا پس افتادنم نمونده بود. یزيبود که دست و پام رو گم کرده بودم و چ

به  لچريبا و مارستانيبه محض ورودمون به ب دونستم،یاسمش رو نم یکه حت یزن

  .دميچرخیدور خودم م یبلوک زنان فرستادن و من با دلواپس

  زنانه رو به دستم داد فيک انيک

  داره... یزيچ یشماره تلفن ،يیکارت شناسا نيبگرد توش بب -

 ديلرزیهام داشت مانتظار نشستم. دست یهایصندل یرو از دستش گرفتم و رو فيک

  ديپرس یبا آشفتگ انيو ک

  حالت خوبه؟! -

  .دميکش رونيپولش رو ب فيک ،یدوش فيک یرو تکون دادم و از تو سرم

  استرس دارم. کميخوبم... فقط  -

  .ميکرد دايرو پ شييو کارت شناسا یمدارک پزشک فشيک ینداشت، اما از تو یگوش

بلند شدم و  یصندل یشدنش ازم دور شد و من از رو یبستر یبه خاطر کارها انيک

  ...ستادميبلوک زنان ا یاشهيکنار در ش

  .کردیتعجب م اومدیم رونيب یکيزل زده بودم به در که اگه  یطور
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 یدار، داخل بلوک بردن و من سعچرخ یرو همراه صندل گهيزن د هيبعد  قهيدق چند

  در دنبال اون زن بگردم. ارياز ش کردمیم

خودم  زيو ت عيسر یلياز بلوک خارج شد که خ یاز کامل بسته شدن در پرستار قبل

  دميرو مقابلش انداختم و پرس

  اومد؟! ايبچه به دن -

  ديام چرخوند و پرسچهره ینگاهش رو رو کالفه

  !ن؟يهست ماريهمراه کدوم ب -

 شييکارت شناسا یرفته بود اسم زن رو از رو ادمي یو پرت بودم که حت جيگ اونقدر

  بخونم.

  جا شدم پاهام جابه یرو

  آبش پاره شده سهيکه ک یهمون... همون -

  اش رو داخل فرستادزده رونيب یو موها ديرنگش رو جلو کش یمشک یمقنعه  کالفه

بدونم  ديآبشون پاره شده... من از کجا با سهيبخش صد تا زن هست که ک نيخانم تو ا -

  لطفاً. ديرو بگ شيليشما کدومه؟ اسم و فام ضيمر

  نگاهش کردم و آروم و پر بغض پچ زدم وارچارهيب

  .ميکرد داشيپ ابونيخ یاسمش رو... تو دونمینم -

  ديبه دادم رس انيبگم ک یزيمن چ نکهينگاهم کرد و اما قبل از ا هياندر سف عاقل
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  شده؟! یچ -

بازوش  یانگار دوباره قدرت تکلمم رو به دست آوردم و دستم رو رو دنشيد با

  ...ديبرد که از پرستار پرس مميبه حال وخ یخوب پ یليگذاشتم. انگار خ

  ...یچطوره؟! عذرا کاظم یحال خانم کاظم -

  پرستار نگاه دوختم و اون سرش رو تکون داد یهالب به

  نکرده...  مانيهنوز زا -

  و از کنارمون گذشت رفت... تگف

کوتاه بود که اون هم به زور از زبونش  یجمله هيو استرس ما فقط  هاینگران جواب

  .ميبود دهيکش رونيب

  ندادن بهمون؟! یاسترس دارم... چرا جواب درست و حساب یليمن خ -

  .ديکش یقيکرد و کالفه، نفس عم تيرو با انگشت رو به باال هدا موهاش

  ... رسوندمیم مارستانيزن حامله رو به ب هيبار بود  نياول -

  و من و سمت خودش کشوند ديچيدور کمرم پ دست

  من سکته کرده بودم. یودياون زن تو  یاگه جا نکهيفکر کردم به ا -

وارد کردم، ازش  اشنهيکه با آرنجم به س یم شد و من با فشارباعث خنده اشجمله

  فاصله گرفتم

  ...انينگو ک -
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  و بدون مخالفت رهام کرد ديهم تو گلوش خند ونا

تا  کنمیسکته م یآبت پاره شه... منه روان سهيو ک یفکر کن، تو باردار باش يیخدا -

  .یکن مانيو تو زا مارستانيبرسونمت ب

  انتظار نشستم. یهایصندل یبراش نازک کردم و رو یچشم پشت

  وحشت ناکه... -

  ديهم کنارم نشست و پرس اون

  آبت تو راه؟  سهيپاره شدن ک ايکردن تو؟  مانيوحشتناکه؟! زا یچ -

  ام انداختو دست دور شونه دينگاهش کردم که خند تيحرص و عصبان با

اگه تو راه  رميبگ ادي دمینگران نباش، تا اون موقع هنوز نه ماه مونده، قول م -

  .يیکنم و کمک کنم بزا يیدردت گرفت خودم ماما

  ديکه بلندتر خند دميهام غردندون نيرو با خشونت از ب اسمش

  !ان؟يک -

  چشمک زد. دنيو بعد از عقب کش ديرو بوس ميشونيپ محکم

سره  هيازدواجم کار و  شنهاديقبول کردن پ منتيامشب، به م نياز هم هينظرت چ -

  !م؟يکن

و باالخره خبر دادن که عذرا  ديطول کش یساعت مارستانيب یراهرو یتو انتظار

  کرده.  مانيزا
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 جانيبه دست پرستار داد و من با ه انيرو ک ميکه خواسته بودن بخر یلوازم

  دميچونه قالب کرده بودم پرس ريهام رو زهمونطور که دست

  پسر؟ ايبچه دختره  -

که انگار ارث پدرش رو ازم  یبا خنده سرش رو تکون داد، با پرستار قبل پرستار

  ها فاصله داشت.دهکار بود فرسنگب

  دختره، پدرشون کجاست؟! -

  و اون رو به پرستار گفت. دميچرخ انيو ضعف سمت ک جانيبغض پر از ه با

 شهي. ممياز همسرشون ندار یاشماره م،يسوار کرد ابونيخ یخانم رو تو نيما ا -

  م؟يتا بهش خبر بد نيريازش شماره بگ

  سر تکون داد و دوباره وارد بخش شد... پرستار

من  یاز بس قدم رو رفت نيبش کمي ايبخش، ب کننیمنتقلش م گهيد یقهيتا چند دق -

  ...زنهیم جيسرم داره گ

فرستاد،  رونيکه ب یاو کالفه قيو اون بعد از بازدم عم دميبه کمر سمتش چرخ دست

  دياده بود، باال کشام افتشونه یدست سمتم دراز کرد و شالم رو که رو

  !مونه؟یالمصب چرا رو سرت نم نيا -

از  یکيسرم مرتب کرد و بعد،  یباال انداختم و اون با آرامش شال رو رو شونه

  ام انداخت...شونه یهاش رو رولبه

  .ی... رنگ به رو نداریبخور رميبگ یزيچ هيبرم  نيبش -
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  دستش رو گرفتم مچ

  بغلت تا خود صبح بخوابم. یتو خوامی... مانيم کخسته -

  .ديهام چرخچشم نيشد و نگاهش ب نييباال و پا نيسنگ اشنهيس یقفسه

  که؟! یاني... در جریتا صبح راحت بخواب یبتون ستيتو بغل من ممکن ن -

  دميکوب اشنهيبه س یخنده مشت با

  .یشعوريو ب وونهيد یليخ -

باال انداخت و دست پشت سرم گذاشت، سرم رو سمت خودش کشوند و بعد از  شونه

  گذاشت، پچ زد ميشونيپ یکه رو یابوسه

  .یبخور رميبگ یزيچ هيبرم  ني... بشموونهيآره د -

  که زد ازم دور شد. یاش نشستم و اون بعد از چشمکخواسته طبق

بست و  یزيچ هيهام رگ یخون رو انگار تو یگرفت... جلو شيانگار آت مغزم

  متورم شدنشون رو واضح حس کردم.

  .دميو خشونت سمت خودم کش تيچنگ شد و تنش رو با عصبان اشنهيس یرو دستم

  !وث؟يد یکنیزر زر م یدار یچ -

  رو گاز گرفت و مچ دستم رو گرفت لبش

هتل خودت با  یمهراد تو یدادیپسرخاله... وگرنه اجازه نم یخبر ندار دونستمیم -

  دوست دخترت الس بزنه.
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  اش فرود اومد و صدام عربده شده شدگونه یرو امگهيدست د مشت

  ...ناموسیخفه شو ب -

رو دور  نيکه گر گرفته بود ماش یشدم و با مغز ادهيپ نيرو رها کردم، از ماش شقهي

  زدم و در سمت اون رو باز کردم

رو ناموس من انگ  دينبا یشو تا در اون دهن گشادت رو تخته کنم تا بفهم ادهيپ -

  .شرفیب یبزن يیآبرویب

دهنش فرود اومد و اون خم شد  یشدنش مشت محکمم تو ادهيشد و به محض پ ادهيپ

  ...ديو خند

  پسر خاله... گهينکن د -

  پرت کرد رونيدهانش رو ب یتو خون

 یکنیتو رم م دهيخواب تيميت دخترت با دوست قددوس گمیمن دارم دوستانه بهت م -

  پسرخاله... زشته... بهي! ع؟یزنیمن و م

  ش جمع شد...که چهره دميرو گرفتم و کمرش رو محکم به در کوب اشقهي

  پر بود از خون... دهانش

  آرش... کشمتیم -

  ...باستيخب بکش... هر چه از دوست رسد ز -

  ادامه داد دهيبر دهيدستم دور گلوش حلقه شد و اون بر یوقت زدینفس م نفس
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  ... ميبکش رونيب گهيد یکي ريدوست دخترت رو از ز ميبر ايفقط قبلش ب -

  خفه شو حرومزاده... -

هام گذاشت دست یو اون دست سالمش رو رو ديچيپ ابونيخ یبلندم تو اديفر یصدا

  و خس خس کنان پچ زد

وقت  یتو دار کنهیحال م گهيد یکيداره با  تيزود باش... دوست دختر خارج -

  !ان؟يک یکنیتلف م

چطور آرش رو  دونستمینم یرسوندم، حت نگيچطور خودم رو به پارک دونسمینم

  رها کردم. یبا سر و صورت خون ابونيفقط خ

  به حتم کشته بودمش. کردنیاگه مردم مداخله نم کرد،یم یاريکه مغزم  يیجا تا

که تو صورت و  یمحکم یهاهام به خاطر مشتو مفصل دست زدمینفس م نفس

  .ديکشیم ريبودم، ت دهيکوب یبدن اون عوض

  هام گرفتم...دست نيشدم و فرمون رو محکم ب نيماش سوار

مغزم در  یدر حال انفجار بود و مواد مذاب تو یکوه آتشفشان هيداشت مثل  مغزم

  .دنيحال جوش

  ...انيآروم باش ک -

  هم فشردم... یرو رو هامپلک

  بودم. یهم عصب نيماش یبه خاطر سوار شدن تو یحت

  !کردم؟یبه سهره شک م یعوض هيغاز  هيصد من  یهابه خاطر حرف ديبا چرا
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  با خودم نبود. اما

  .ديجویمغزم انداخته بود که داشت مغزم رو م یموجود تو هياومده بود و  آرش

  ...رفتمیم ديبا

  .کردمیم یام حالزده انهيو به مغز مور دميدیو م رفتمیم ديبا

  بود... نميداشبورد ماش یواحدش تو یدهايزدم و کل استارت

  گاز فشردم و عصر باهاش تماس گرفته بودم... یرو پا

  .ستين یزيچ نيهر لحظه باالتر رفت و بارها تکرار کردم که همچ نيماش سرعت

  بود. دهيها طول کشساعت ريمن انگار مس یبرا دونستم،یگذشت رو نم چقدر

  قفل چرخوندم... یرو تو ديکل یکردم آروم باشم وقت یو سع دميکش یقيعم نفس

  ديبلند سهره به گوشم رس یرو باز کردم و صدا در

  هنوز خشک نشده لباست؟! -

  نبود. سي... خدميلباسم دست کش به

خونه  یتو یکه متوجه اومدن من شده و کس کردمیم نيداشتم به خودم تلق ديشا

  ... مخاطبش منم.ستين

  ...یبمون نجايا دي... نبایبر دينخواب مهراد، پاشو، با -

  بود؟! دهيبه نظر رس نطوريبه نظر من ا اي ختيخونه فرو ر یتو سقف
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که تنش بود  یرنگ ديتن پوش سف یکوتاه رو رد کردم و سهره رو با حوله یراهرو

  و مغزم انگار منفجر شد... دميد

 یکنیوقت تلف م یتو دار کنهیحال م گهيد یکيداره با  تيدوست دختر خارج «

  »! ان؟يک

  ...گرفتیو مغزم گر م خوردیهام زنگ مگوش یآرش تو یصدا

  به سرم دادم. یهم گذاشتم و تکون سخت یچند لحظه رو یرو محکم برا هامپلک

  !ان؟يک -

اش قفل بشه و اون چهره یرو نازک و آروم سهره باعث شد نگاه داغم دوباره یصدا

  بود... دهيتنپوشش رو سفت چسب یحوله یقهي

   ديکش غيهام جگوش یمهراد، زنگ مثل آهن رنگ زده تو یصدا 

  ...ستين رسهیاونطور که به نظر م انيک -

  ...شنومیو نم شنومیرو م صداش

  زدیسمتم قدم برداشت و مغزم انگار داشت نبض م سهره

 نيو هم شدیکنده نم ديدرخشیحوله م ريکه ز سشيتِن خ یاز رو یالحظه نگاهم

  بود... دهيآغوشم خواب یتو شب،يد

  شده؟! یچ انيک -

  !زد؟یم یداشت خودش رو به نفهم چطور
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  کردم؟! داشيپ یطيدرک کنه تو چه شرا تونستینم

  ...ستاديسهره بهم برسه، مهراد مقابلم ا نکهيتر مشت شد و قبل از امحکم دستم

  ...دادیگند الکل م یبو

  ...ستيتو حال خودش ن انيصبر کن... سهره تو برو عقب ک انيک -

بود، نشست و  قميکه رف یمرد یدهيفک تراش یام با قدرت تمام رومشت شده دست

  ...ديکش غيسهره بلند ج

  زدم و اما اون مهارم نکرد... یاگهيد مشت

  هم مسته و سهره... هنوز

  سهره... آخ

 یشتريهام با قدرت بو مشت ميو مردونگ رتيبه جان غ شهیم شهيلرزونش ت یصدا

  افتاده... نيزم یکه رو یتو سر و صورت مرد شنیم دهيکوب

  من... انيک -

  نداه... يیصدا

  و شوکه است... دهيترس

  ...لرزهیو مردمک چشماش م رهیعقب م دهيترس شمیکه م بلند

 ديرو با لختمهينره غول ن هيالمصب... امشب  یديتو اون اتاق با من خواب شبيد -

  شرف؟یمنه ب دونستمیو نم یبود فيکث نقدريت جمع کنم؟ اخونه یاز تو
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  نداره.. یتيپردرد مهراد اهم یناله یو صدا لرزهیم شتريب

  دميصورتش عربده کش یرو چنگ زدم و تو بازوش

  المصب؟! کنهیم کاريت چخونه یوضع تو نيبا ا یعوض نيا -

  زد و اما جوابم رو نداد... هق

مغزم  یکه چُکش رو یرتيو اما من پر بودم از غ شدیدهانش باز و بسته م یماه مثل

  ...ديکوبیم

  بلرزه و هق بزنه شتريباعث شد ب ادميفر یصدا

  ...یحرف بزن لعنت -

 یومهراد به جان مغزم افتاد و خون جل یدختر لرزون مقابلم، دوباره صدا یجا به

  چشمام رو گرفت...

  ... باور کن...انيمن مست بودم ک -

لرزون سهره قفل  یهامردمک یو نگاه ِگرد شده و پرخشمم تو ديسوت کش مغزم

  شد...

  مغزم زنده شد... یهتل تو یبودن و من اون شب لعنت مست

 یلخت تو مهين گه،يمرد د هيامشب با  کردیم یکه داشت برام دلبر یمست دختر

  کرده بودم... داشيش پخونه

 یخورد وقت واريمحکم به د فشيدارش حلقه شد و کمر نحو نم ديسف یدور گلو دستم

  دميعربده کش
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  ت؟!خونه یرو راه داد ناموسیب نيو ا یتو مست کرد -

  نداشت و مغز من انگار فلج شده بود... نفس

هام مچ دست یرو فش،يلرزون و لط یو دستا زدیمقابل چشمام غوطه م خون

  نشست...

  ...ستين یکنینکن... اونطور که فکر م انيک -

  ...دميشنیو نم دميشنیرو م شرفیاون ب یصدا

 یبکشه که مشتم برا رونيهام بدست نيرو چنگ زد و خواست سهره رو از ب امشونه

  سهره رو رها کردم... یاش نشست و گلوگونه یبار چندم رو

  با من؟! نيکرد یچه غلط هاشرفیشما ب -

  لگد محکمم شد... یرايپذ نباريافتاد و تن مهراد ا نيزم یبا سرفه رو سهره

  زاده...حروم کشمتیم -

  ديکش اديرو مهار کرد و بلند فر ميبعد مشت

 یکنیاون طور که فکر م گمی... میلعنت کنهیاون دختر داره از ترس سکته م -

  من و اون... ني. بستين

  از پشت بازوم رو گرفت... یکي

  مامان شما به سهره خانم برس... -
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 یکه گوشه یتر بازوهام رو گرفت و نگاه من سمت دخترپسش بزنم که محکم خواستم

  شد. دهيکش کردیم هيسالن تو خودش مچاله شده بود و گر

  کار رو بکنه؟! نيتونسته بود با من و خودش ا چطور

تو  دونستمیکه م یبازوش رو گرفت و بلند کرد، من اما دست مرد انساليزن م هي

  رو محکم پس زدم. کنهیم یساختمون، با مادرش زندگ نيا یباال یطبقه

****  

  رو پاک کنم. سميخ یهابخورم و گونه یزنگ واحد باعث شد تکون سخت یصدا

به  ینگاه یشمچ یکاناپه بلند شدم و خودم رو به در واحد رسوندم و از تو یاز رو 

  کردم. رونيب

چند روز هر روز  نيکه طبق عادت ا يیمعمول اقدس خانم بود و ظرف غذا طبق

  .آوردیبرام م

  رو براش باز کردم که داخل شد و در رو بست. در

  دختر؟ یکنیچرا باز نم -

  ها قدم برداشتم.گرفت و من سمت کاناپه شيراه آشپزخونه رو در پ خودش

  شکست بزرگ مواجه شده بودم. هيبا  

  و رفته بود. دهيطوفان اومده و تموم من و از هم پاش هيشکست که مثل  هي

  .گذشتینم هاشیبود، اما هنوز آثار خراب کار رفته
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 یدر زد باز نکرد یهر چ یآخه؟! بازم عموت اومده بود، وقت یخوریغذا چرا نم -

  ...یگفت بهت بگم بهش حتما زنگ بزن

 دميکاناپه دراز کش یرو یوقت ومديآشپزخونه م یها از توبه هم خوردن ظرف یصدا

  و پلک بستم.

سوراخ  نيخودت رو تو ا یوقت ینکرد یکار یثابت کن یقراره چطور فهممینم -

  ...یخوریغذا هم نم یبرات، حت ارمين یزيچ هيو تا من  یکرد ميموش قا

  .ديچيخونه پ یتو یامهيخورشت ق یو بعد بو دميهاش رو شنقدم یصدا

  بخور... کميپاشو  -

گذاشت و  زيم یبود رو رو دهيکه توش غذا رو چ یبزرگ ینيکردم و اون س نگاهش

  ديام چرخچهره ینگاهش تو

  از دوستت نشد؟! یخبر -

  گلوم نشست و راه نفسم رو گرفت. یتو یرحمیبا ب بغض

  .دميبه گردنم کش یاجبار نشستم و دست به

  ازش نبود... یخبر چيه

  به هتل هم نرفته بود. یخاموش بود و حت شيگوش

  ندارم... -

  بغض گذشت، خش دار بود و مرتعش. نيگلوم، از ب یکه از تو يیصدا
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  !؟یتو بهش زنگ نزد -

  فرستاده بودم. امکيزده بودم، بارها و بارها زنگ زده بودم و پ زنگ

  نشده بود. نيکدوم س چيبراش گذشته بودم و ه یصوت غاميپ نيچند

  .شدمیدرد خفه م یتو داشتم

  .کردمیش مبار تجربه نياول یکه برا یدرد

  .نينبود، اما کشنده بود و زهرآگ یکه جسم یدرد

  حرف بزنم.  تونستمیرو به چپ و راست تکون دادم، نم سرم

  .شدیگلوم حبس کرده بودم منفجر م یکه تو يیهابغض کردمیدهان باز م اگه

بخورم و اقدس دستم رو تو دستش  یديباعث شد تکون شد نفويزنگ آ یصدا

  گرفت...

  انگار باز عموته، باهاش حرف بزن... -

  مبل بلند شد. ینزدم و اون از رو یهم فشردم و حرف یرو رو هاملب

  .کميغذا بخور  نيتو بش رم،یدر رو م کنمیمن باز م -

  مبل بلند شد. یاز رو ديکه کش یقيسر تکون دادم و اون بعد از نفس عم دوباره

  ناخن هام سر خورد... یو نگاهم رو دميچيدستم رو به هم پ یهاانگشت

  بودن. دهيهم پر هيم رو خورده بودم و بقدو انگشت شست و سبابه الکِ 
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و بعد از  گفتیهام مافتادم که داشت در مورد بدون الک بودن ناخن یروز ادي

  بود. دهيهام رو بوسقشنگش، انگشت یهاجمله

دستم  یرو یهام مقابل نگاهم تار شد و به محض پلک زدن قطره اشکدست ريتصو

  ...ديلغز

که  يیآشنا یزنونه یو صدا ستادميباز و بسته شدن محکم در واحد وحشت زده ا با

  ته دلم رو لرزوند. ديچيواحدم پ یتو

  پسرم کجاست؟! -

هاش من، سرعت قدم دنيلرزونم رو به پشت بردم و شهرزاد، به محض د یهادست

  رو تندتر کرد و صداش رو باال برد

  دو روزه؟! دهی! چرا جوابم رو نمنجاست؟يکجاست؟! ا انيک -

  خواستم حرف بزنم و نتونستم... یوقت ديلرزیم هم مو چونه هاملب

  کار و بکنه؟! نيتونسته بود با ما ا چطور

در موردم  یو چندش آور فيثتونسته بود من و عشقم رو باور نکنه و افکار ک چطور

  به ذهنش برسه؟!

  تونسته بود بره و من و با آوار بعد خودش تنها بذاره؟! چطور

  !گم؟یمگه؟! پسرم کجاست م ستميبا تو ن -

  و لرزون و مرتعش پچ زدم دنيچيپشت سرم دوباره تو هم پ هامدست

  ...دونمینم -
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که ال  نيستاديآقاجونم نا یرو! مگه تو ؟یستي! مگه تو باهاش ن؟یدونیچطور نم -

  !ست؟ين داشيپ انيشده که ک یو بل؟! حاال چ

تر از قبل به گوش خودم عالرغم مقاومت سخت من شکست و صدام شکسته بغضم

  ديرس

  من... دونمینم -

  خوردم یبه عقب سکندر یو من قدم ديام کوبشونه یرو دست

  .یگینم یزيو به من چ یدونیبره. تو م ذارهینم خبریوقت ب چياون ه -

  دلم تلنبار شده بود لب زدم یتو کهويکه  يیهایلرزون و پر از نگران یصدا با

  .دهیکجاست. تماس من هم جواب نم دونمیبه خدا من نم -

  ديتکون داد و غر ميتش رو مقابل نگاه اشکاشاره انگشت

  .کنمینابودت م ،یدختر برادرم گمیسر توعه، نم ريز انيشدن ک بياگه بفهمم غ -

زد و در  رونياز واحد ب افتادمیکه داشتم پس م یبه من تفاوتیگرد کرد و ب عقب

  دميکوب نيراستم رو زم یهام رو مقابل صورتم گذاشتم و پا. دستديرو به هم کوب

  ! ان؟يک يیکجا -

به خوردن غذا داشته باشم وارد  یاعالقه نکهيرو پاک کردم و بدون ا سميخ یهاگونه

شروع  دياز کجا با دونستمیو اما نم کردميم داشيپ دي. بادمياتاقم شدم و لباس پوش

  کنم.
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از خونه  یپاتخت یکشو یاز تو ميدستم انداختم و بعد از برداشتن گوش یرو رو پالتوم

  خارج شدم.

 دنيتماس گرفتم و اما باز هم با شن شيسوار شدن به آسانسور دوباره با گوش نيح

کالفه تماس رو قطع  داد،یرو م شياپراتور که خبر در دسترس نبودن گوش یصدا

  کردم.

بلندش باعث  یکه تماس وصل شد و صدا ديطول نکش یليتماس گرفتم و خ وانيک با

  رو از گوشم فاصله بدم یشد گوش

  اآلن دعا کن دستم بهت نرسه سهره... -

  پالتوم لب زدم دنيپوش نيخارج شدم و حآسانسور  از

  !؟یخبر دار انياز ک -

  ديجواب سؤالم رو بده پرس نکهيا بدون

  افتاده؟ یچه اتفاق نتونيشده سهره؟! ب یچ -

  لبم رو با دندون کندم و از ساختمون خارج شدم. پوست

  بود... شهيسردتر از هم هوا

  اآلن؟ يی. تو کجاوانيکنم ک دايرو پ انيک ديبا -

   ؟یتو هتلم. تو هم ازش خبر ندار -

  سهره! -
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 یخوردم و قبل از برگشتن تو یآشنا از پشت سرم، تکون سخت يیصدا دنيشن با

  پچ زدم یگوش

  نرو. يیهتل، جا اميدارم م -

  رو قطع کردم و برگشتم... تماس

نگاه بهش دوختم و اون جلو تر  یتند شده بود وقت تيها و قلبم از عصباننفس تمير

  اومد.

  بشه... ینطوريا خواستمیباور کن نم -

موهاش  نيبهم دست ب دنيشدن و اون به محض رس دهييهم سا یمحکم رو هامدندون

  برد

  .یوفتيب فيکث تيموقع نيتو ا خواستمینم -

  ...!فيکث تيموقع

هام کلمه از حرف هي نکهيبدون ا انيافتاده بودم و ک فيکث تيموقع نيناخواسته تو ا من

  ربط داده بود. فيکث تيموقع نيرو بشنوه من رو به ا

  مهراد... یزيانگتو نفرت -

  نگاهم کرد وارچارهياش برد و بآشفته یموها نيب دست

  ... نجايا دميچطور رس دونمینم م،يتا خرخره با آرش خورده بود -

هاش چشم یاهيس یوت رهيگذرا از تنم شد و اما من خ یآرش باعث گذشتن لرز اسم

  دميغر
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  مهراد...  رونيمن گمشو ب یاز زندگ -

  که گفت رميازش فاصله بگ خواستم

  باورت نکرد... انيک -

  مشت شد... دستم

  که گفته بود خروارها خروار درد داشت. یاجمله

  هام رو سوزوند.قلبم فرو رفت و چشم یداغ تو خيس مثل

  شد و ادامه داد ترکينزد یاگهيقدم د اون

ً منخواست حرف یحت - به ذهنش  دينبا خواستیهات رو بشنوه. اگه تو رو واقعا

  .کردیخطور م یفيکث زيچ نيهمچ

  دميرنگش دوختم و پرس اهينگاه به نگاه س یداشتم وقت بغض

  مهراد؟ هيقصد تو چ -

  ديلبش کش یرو یزبون

 اقتتيل اني. کشونينيبب یخوایکه تو نم يیزهاي. چدمیرو نشونت م قتيفقط دارم حق -

  رو نداره سهره.

  !؟یاونوقت تو دار -

  ام رو جمع کردمنگاهم کرد و من چهره تنها
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ازش  یکه دار یرو دار اقتميل وفتميوضع چندش آور ب نيتو ا یکه باعث شد يیتو -

  !؟یزنیحرف م

  .کنمیمن باورت م -

  .دميخند یعصب

  پاک کنم. یآدم نيرو از وجود همچ ايدن خواستیم دلم

  نه اسمت رو بشنوم. نم،يخودت رو بب خوامیسر راهم سبز نشو مهراد... نه م گهيد -

  ...ديکش عقب

  چرخونش، کاپشنش رو برداشت... یصندل یپشت یشد و از رو خم

  بگو؟! یزيچ هي وانيک -

  در جوابم گفت تيعصبان با

داره  رتشيغ یکه االن تو یاحمق یفکر و اون پسر یبگم آخه؟! من به تِو ب یچ-

  بگم؟! تونمیم یبگم؟ چ یچ شهیخفه م

  جوابش رو دادم هيگر با

  نکردم... یمن کار -

... اما یدونم که خطا نرفت یهم م ینيزمبي... منه سینکرد یکار دونميد آخه من م -

  ؟ حموم یبر ديخونته، نبا یمرد مست تو هي یکه وقت یدون یاحمق نم

  صداش رو باالتر برد یتر از قبل شده بود وقتگردنش متورم رگ
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باهات بکنه زورت بهش  یکار خواستیسهره؟! اگه م تهيمرد مست... حال هي -

  !د؟يرسیم

  ...ديهمون بغض تنها نگاهش کردم و اون کاپشنش رو با خشونت پوش با

  سهره... کنمی... سکته مشمیم یمن آخرش از دست شماها روان -

  دميپرس یلرزون یو با صدا دميرو باال کش مينيب آب

  !؟یريم یکجا دار -

  کنم... داياحمق رو پ انياون ک تونمیکدوم جهنم م نميبب رميم -

  هاش دوختمرو پاک کردم و نگاه ملتمسم رو به چشم سميخ یها گونه

  .اميمن هم باهات م -

  زد... رونيبگه از اتاق ب یزيچ نکهيرو به چپ و راست تکون داد و بدون ا سرش

  سرش با فاصله قدم برداشتم... پشت

سر آرش  ريز زيممکنه همه چ نکهيمهراد و ا یهاخواست در مورد حرف یم دلم

  باشه باهاش حرف بزنم.

  .دميترسیبود که داشتم ازش م یاونقدر عصب وانيک اما

  .ستادمياتاقک کز کرده ا یو من گوشه ميآسانسور شد سوار

کنار گوشش، نگاهم رو  یو به محض گذاشتن گوش رفتیور م شيبا گوش داشت

  زود نگاه ازش گرفتم. یليکرد و من خ ريغافلگ
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 یبه محض برقرار وانيکه مخاطبش تماس رو وصل کرد و ک ديطول نکش اديز

  ديتماس پرس

  ؟یخبر دار انيعماد از ک -

و منتظر بودم  وانيکزل زده بودم به  یوقت دميشنیشخص پشت خط رو نم یصدا

  خبر داره. انيبشنوم مرد عماد نام، از ک

  نه... اي یعماد... بگو ازش خبر دار اريدر ن یبا نمک باز -

  مرد ابروهاش تو هم قفل شد یهاگوش دادن به حرف نيکرد و ح مکث

  کجاست! پرسمیسالمه؟! دارم ازت م یچ یعني -

  تفاوت به حرف زدنش لب زدم یو ب دميکش وانيرو سمت ک خودم

  حالش خوبه؟ -

  دميمرد پشت خط رو بهتر شن یصدا نباريکرد و من ا نييرو باال و پا سرش

 ني. فقط بدونرونيب اديم کهيت کهيش تتو لونه ندازمیپارچه م هي یعنياآلن سگه...  -

  .نيها دنبالش نگردسالمه مثل بچه

  !ان؟يعماد؟! کجاست ک یچ یعني -

 زنهیش زنگ مروز ننه هيدنبالش؛  نيوفتيب ليا هيروز نباشه  هي ستيبچه که نبابا  -

شمس... اه...  انيک یشده مخابرات و خبر از سر سالمت ميروز اولدوزش، گوش هي

  !گهيشما رادها د نيدست از سر کچل من بردار

  ديدندون هاش غر نياز ب وانيک
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  عماد؟! -

من منو کشت  شيپ نيو فرستاد نيکه سگش کرد کهيمرت نيعماد مرد بابا، اه... ا -

  ...یليخدا وک

  رو از دستش گرفتم یگوش یدراز کردم و ماگهان دست

  حرف بزنم... انيبا ک ديمن با -

  ديمکث به گوشم رس یمتعجبش بعد از کم یصدا

فقط خطم افتاده رو خط  ستميمن مزاحم ن نينترس یعه! خط به خط شده انگار! آبج -

  شما!

مرد عماد  یهايیگواوهيبه  تياهم یو من ب ديموهاش کش نيدست ب یبا کالفگ انيک

  نام لب زدم

  !ان؟يبه ک نيرو بد یگوش شهیم -

  کنم؟یدارم صحبت م یمن با ک یول ديببخش -

  رو تر کردم و با بغض لب زدم لبم

  باهاش حرف بزنم. ديم... بامن سهره -

  ديپرس یرساتر یکرد تا صداش صاف بشه و بعد با صدا یاسرفه

م م خونهخان چشه؟! به جان ننه انيک دي... عه ببخشیگراز وحش نيا یشما خبر دار -

  .وارياز بس لگد و مشت پرونده به در و د لهيرو کرده طو
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**  

برم  ديکجا با دونستمینم نکهيا یشدم، برا ادهيپ عيسر یليرو باز کردم و خ نيماش در

  رو قفل کرد. نشيشدن در ماش ادهينگاه دوختم که بعد از پ وانيمنتظر به ک

  اش؟!کجاست خونه -

  اشاره کرد و قدم سمتش برداشت مونييساختمون روبرو به

  ...نجاستيا -

ساختمون باز  یتا در اصل ستادميتر اعقب یزنگ فشرد و من کم یرو رو انگشتش

  بشه...

  دميشن فونيآ یبلندگو یعماد رو از تو یکه صدا دينکش یطول

  !روش؟يک یکنیم کاريچ نجاياوا! ا -

  شلوارش فرو کرد. یهابيج یهاش رو توکالفه دست وانيک

  باز کن درو... اريدرن یعماد مسخره باز -

عماد  یدوباره یباز شد و اما به محض قدم برداشتن من، صدا یکيت یبا صدا در

  ديچيبلندگو پ یتو

قدمتون رو  یآبج ديي... بفرماشتهيخانم پ یکنیکه اشاره نم سيدهنت سرو وانيک -

  .مينشستن تو خونه ندار یتخم چشام چون جا

  وارد ساختمون شدم. وانيزدم و همراه ک فونيآ نيبه دورب یامسخره لبخند
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  دميرو که بستم ازش پرس در

  !انه؟يآقا دوست ک نيا -

  ها سرش رو تکون داد و کوتاه لب زدباال رفتن از پله نيح

  آره... -

  ها خودم رو بهش برسونمکردم با تندتر باال رفتن پله یسع

...! اصال شماها یکنیباهام تا م انينکردم تو بد تر از ک یکار گمیمن م وانيک -

 کيآور شرفکر چندش نيکه من و تو ا نيهست تيشخصیو ب رحمیب نقدريچطور ا

  !ن؟يدونیم

  باشه سهره... -

  دميکش غيج بايکرده تقر بغض

من احمق  ري... اصأل تقصیدیهام نمبه حرف یتيکه اهم یهم هست شعوریب یليخ -

  ثابت کردن خودم. یدنبال شما برا وفتميب دينکردم با یکار نکهيهست، با ا

  سمتم برگشت یعصب ميديدوم که رس یطبقه به

  بهت اعتماد ندارم؟! گمینکردنه؟! مگه من م ايمگه به باور کردن  -

  فرستاد رونينفسش رو ب ینگفتم و اون عصب یزيچ

  سهره... ستياآلن وقتش ن -

  باز خونه رو باز کرد و داخل شد. مهينزدم و اون در ن یحرف
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  صداش کرد وانيهم به دنبالش وارد خونه شدم و ک من

  عماد؟ -

قدم گذاشتن هم نداشت  یبرا يیجا یختگيرکه از شدت به هم  یارو تو خونه خودم

  ...ومديعماد انگار از ته چاه م یچرخوندم و صدا

گذاشته  لهيرو کرده طو نجاياومده ا انيبه جان عماد... ک ستميشلخته ن نقدريمن ا -

  رفته... منم وقت نکردم مرتبش کنم.

به گوش  کردمیم یکه سع یبلند یبگه، با صدا یزيچ وانياجازه بدم ک نکهياز ا قبل

  دميعماد برسونم پرس

  رفته! کجا رفته؟! -

  شد... داشيپ باالخره

  ...بستیش رو ممردونه راهنيپ یهادکمه داشت

  ... یليخدا وک دونمینم گهيو د نيا -

  کشوندم وانينگاه سمت ک یچارگيب با

  ...ميس ما فکر کردخونه نيتو ا نيشما گفت یاما وقت -

  اومد... ترکيگرد کرد و نزد چشم

من و به  یخونه یگراز وحش نيمنه؟! گفتم اومده ع یگفتم تو خونه یمن ک یآبج -

  ...ختهيهم ر
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  به دور و اطرافمون کرد و ادامه داد یااشاره

  کنم. مشيو اونور قا نوريکه بتونم ا ستين یبيتو ج انيک -

  دميچرخ وانيبغض سمت ک با

  !م؟يکن داشيحاال چطور پ -

  ديجواب من رو بده از عماد پرس نکهيبدون ا وانيک

  حالش خوب بود؟! -

  زد یپوزخند صدادار عماد

منم گرفت.  یقهي... اونقدر زده بود به سرش که گهيباشه د یاز خوب چ فتياگه تعر -

رو  ارميخودم نشسته بودم و ماست و خ یتو خونه نکهيکم مونده بود به خاطر ا

  ازش معذرت بخوام. خوردمیم

  دميدست خودم نبود، ازش پرس گهيکه لرزشش د يیصدا با

  .خورهیهم به دردمون م کيسرنخ کوچ هي یکجاست؟! حت یدونیاآلن شما نم -

  چرخوند وانيمن و ک نيو نگاهش رو ب ديخند

 یاز اف ب کنمیحس م نيگیم یطور یدنبالشه؟! حاج سيکرده؟! پل تيمگه جنا -

  .نياومد یا

  .مينگرانش م،يريازش خبر بگ ميخوایما م -

  داشت و با همون خنده جوابم رو دادمن ثابت نگه یچهره یرو تو نگاهش
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که  ستيبره تا تنها باشه. بچه ن يیوقتا هيداره  ازي... آدمه بابا، آدمم نستيبچه که ن -

  .نينگرانش باش

  جلو برداشتم... قدم

  ....شدیم شتريهر لحظه داشت ب بغضم

  ...یبگ یخواینم یکجاست ول یدونیشما م -

  از لحن قبلش گفت تریتر و جدانکار کنه آروم نکهيزد و بدون ا لبخند

  داره تنها باشه. اجي. اآلن احتگردهی... برمارهيهر جا که هست طاقت نم -

اش از خونه یاگهيبدون حرف د یام رو کنترل کرده بودم وقتزور لرزش چونه به

  .مياومد رونيب

  و حال به هم زن کنه و بعد بذاره بره؟! فيکث یدر موردم فکرها تونستیم چطور

  من باشه؟ یهاحرف دنيبه شن یليم نکهيا بدون

  بگه حرکت کرد یزيچ نکهيبدون ا وانيو ک ديکه نشستم بغضم ترک نيماش یتو

  بذاره بره؟! تونهیازش متنفرم... چطور م -

  بترکه... یاز حجم تنگ خواستینزد و من دلم انگار م یهم حرف باز

  دنبالش... وفتميخطا کار ب یهامثل آدم دينکردم اما با یکار -

زانوم  یو رو ديکش رونيب یداشبورد برگ یرو یدستمال کاغذ یشد و از جعبه خم

  گذاشت
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  نکن حاال... هيگر -

  رو پاک کردم. سميخ یزانوم برداشتم و باهاش گونه یرو از رو یکاغذ دستمال

 نيبذار ست،يبچه ن گهیحاال فرار کرده و دوستش م نيها قهر کرده و از هممثل بچه -

  !ه؟يچ ستين یبچگ نيتو حال خودش باشه... آخه ا

  ...شدمیم یعصب شتريلحظه داشتم ب هر

 ترمیداشت عصب دميکوبیکه به صورت خودم م يیهاقتيهام و حقحرف انگار

  ...کردیم

  و... نينگهدار ماش -

  بشه؟! یکنم که چ تادهيپ ابوني... وسط خنشو سهره وونهيد -

  صدام رو باالتر بردم. یرو پاک کردم و عصب سميخ یهاگونه

  بشم. ادهيپ خوامیرو م نيدار ماش... نگهادياز تو هم متنفرم... از همتون بدم م -

  شدم. ادهيپ نيو به محض توقف ماش ديکش ابونيخ یهيرو حاش نيماش یکالفگ با

  شد و صدام کرد ادهيهم پ اون

  سهره بچه نشو... -

به من که  ديکنیم خوادیدلتون م یشماها هر غلط یبچه شم... چرا همه خوامیم -

  !؟یبچگ شهیم رسهیم

  بلندتر شد و اما من به راهم ادامه دادم صداش
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  خوردم؟ ید آخه من چه گوه -

  برم. ديکجا با دونستمینم

  .شدیتر مداشتم و بغضم هر لحظه داشت بزرگ بغض

ازش خارج  وانيبا ک شيپ یقهيبودم که چند دق یخودم که اومدم مقابل ساختمون به

  شده بودم.

  .چهيگوشم بپ یمتعجب عماد تو یتا صدا ديزنگ فشردم و طول کش یرو رو انگشتم

  خودم جمع شده بودم. یسرد بود و من تو هوا

  ...یسالم آبج -

  و تر کردمر لبم

چندش آور  یو نفهمه که اون فکرها شعوريب یليبهش بگو ازش متنفرم... بگو خ -

  سرش... یاومدن تو

  ...ختيم فرو رگونه یرو یو قطره اشک دميرو باال کش مينيب آب

  سهره خانم... -

  ...دمياش پرجمله نيب

  .دميترکیو غم م تيداشتم از حجم عصبان انگار
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همه  گهيهم د اديبه بعد اگه ب نيس... بگو از او بچه تيشخصیب یليبهش بگو خ -

که بدون گوش دادن به طرف مقابلشون چرت و پرت به  يیهاتمومه. من از آدم یچ

  دور باشم. يیهاآدم نياز همچ دمیم حيمتنفرم و ترج بافنیهم م

  فاصله گرفتم. فونيو از آ گفتم

  .کردیپالتوم و جونم نفوذ م ريداشت ز شتريشده بود و سرما ب کيتار هوا

  مضخرفه... یليرو بهش بگو... بعد هم بگو خ هانيهم قايدق -

  کو پس؟! وانيسهره خانم صبر کن، ک -

  رو ندادم... جوابش

اوج  شتريکه داشتم هر لحظه داشت ب یتند دور شدم و بغض یهاساختمون با قدم از

  .گرفتیم

  سوار شو هوا سرده... ايسهره ب -

  ...ديبغضم ترک وانيک دنيو با د برگشتم

  .خواستیبود و من اما دلم رفتن م نرفته

  .رميفاصله بگ یکه از همه چ يیها راه برم، تا جاساعت خواستیم دلم

  تر صدام کردراهم که ادامه دادم، کالفه به

  سرده هوا... نيبش ايسهره ب -

  دميکوب نيراستم رو زم یرو تخس باال انداختم و پا سرم
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  !؟یری. چرا نماميب خوامینم -

  رو باال برد صداش

  ولت کنم و برم. ابونيخ یسرما تو نيتو ا ستمين رتيغیچون ب -

 یدر مورد فکرها یوقت یول رتيغیب یشيم یولم کن ابونيتو سرما و خ یوقت -

  !؟یرتيباغ یکنیم فيکث

  شد ادهيرو خاموش کرد و پ نيماش تيعصبان با

  !ه؟يچرت و پرتا چ نيا -

  دميکش غيج هيگر با

رفتار  ینطوريبا من ا یدیم اني... چون تو هم حق رو به کستيچرت و پرت ن -

  .دميمن با مهراد خواب یکنی... فکر میکنیم

  ديو تنم رو سمت خودش کش ديبازوم رو چسب محکم

تو دهنت دندونات خرد بشه سهره... سوار  کوبمیدستم و م یزرا بزن نيباز از ا -

  شو گفتمت.

  .ديکش نيتنم رو سمت در شاگرد ماش تيکردم و اون با عصبان تقال

  ... ولم کن. وانيک خوامینم -

  ديرو باز کرد و غر نيماش در

  سهره. ابونيتو خ اريدرن یمسخره باز -
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  دينشوندم و در رو محکم به هم کوب یصندل یاجبار رو به

با همون  ن،يم رو پاک کردم و اون بعد از دور زدن ماشزده خيو  سيخ یهاگونه

  نشست. تيمقدار عصبان

رو  انيهم ک کمياز مرگ هم بدتره سهره...  یالحظه نيهمچ دنيمرد د هي یبرا -

  درک کن لطفا...

  باهاش حرف بزنم... خواستمینم

  از پنجره دوختم رونيو نگاه پر بغضم رو به ب دميپنجره چرخ سمت

م، افتاده بودم م و غرور له شدهبه قلب شمسته تياهم یکه ب کردمیدرکش م داشتم

  دنبالش تا خودم رو بهش ثابت کنم.

  و آروم پچ زد ديکش یقينفس عم ديرو که د سکوتم

  کمربندت رو ببند. -

 دنيتا رس گهيداد، د رونيکه ب یابهش ندادم و اون بعد از نفس کالفه یتيهم اهم باز

  نزد. یبود، حرف یحاج مرتض یکه خونه یبه مقصد

  دميو طلبکار پرس دميدر خونه سمتش چرخ دنيد با

  !نجا؟يا یچرا من و آورد -

  کرد. تيرو داخل هدا نيدر رو باز کرد و ماش موتيجواب دادن بهم با ر یگا به

  سقف بمونم. هي ريبا مهراد ز نجايا خوامیبا توام... من نم وانيک -
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  ديهاش غردندون نياز ب تيعصبان با

فعالً،  یمونیجا م ني... تو هم همرونيب ندازمشیسرش و م کشمیخشتکش رو م -

  حرف هم نباشه.

  نگفتم. یزيهم فشردم و چ یرو رو هاملب

  باشم. نجايا خواستینم دلم

  .رميراد قرار بگ تيپر جمع یسر و وضع آشفته مقابل خانواده نيبا ا خواستینم دلم

  فرار کنم و برم... شدیم کاش

  و رادها... انيدورتر از ک يیجا برم

  .دميرو به هم کوب نشيشدم و در ماش ادهيداشت پرو که نگه نيماش

قدم  یشد و همراه من سمت ساختمون اصل ادهيکور پ یهابا همون اخم حرف،یب

  برداشت.

  باشه؟ ،یاگه با مهراد روبرو شد ینکن سهره... حت یتو کار -

  نزدم... یحرف

  حرف بزنم و اون بازوم رو گرفت. دادیکه داشتم اجازه نم یبغض

  سهره با توأم... -

  نگاهش کردم شدیکه داشت تار م یدهنم بردم و با نگاه یرو تو لبم

  مهراده، نه تو... باشه؟ ستين نجايکه جاش ا یتوعه، کس یخونه نجايا -
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  ديرو بوس ميشونيخم شد و پ یغض سرم رو تکون دادم و اون ناگهانهمون ب با

  من باورت دارم... باور کن... -

  مکث ادامه داد یبعد از کم ديکه کش عقب

  باشم. باشه؟! رتيغیحساس ب یرابطه نيکه در ا شهیباور داشتنم باعث نم -

  سر تکون دادم و همراهش وارد ساختمون بزرگ شدم. دوباره

  درست کرده بودن. اهويه هيها با سر و صداشون معمول همه جمع بودن و بچه طبق

 یچ ،یمتوجه بشم که ک شدیشده بود و نم یترها با هم قاطها و بزرگبچه یصدا

  .گهیم

  .یبه دست و صورتت بزن یآب یاگه بخوا مونمیمنتظرت م نجايا -

  رسوندم. یکنار ورود یبهداشت سيحرف سر تکون دادم و خودم رو به سرو بدون

  هام رو روش گذاشتم.و دست ستادميا کيمدرن و ش یروشو مقابل

رو از  هيآثار گر تونستمیهم نم زدمیسرخ بود و اگه آب به صورتم هم م هامچشم

  صورتم کنار بزنم.

 یوانيو ک یليخارج شدم، با ل سياز سرو یاز شستن صورتم با آب سرد، وقت بعد

  .زدنیحرف م ینسبتاً آروم یروبرو شدم که داشتن با هم، با صدا

  جلو برداشتم و ناخواسته مهمون صداشون شدم. قدم
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هتل شما  یافتاده تو یهر اتفاق وان،يک اديباهات هم کالم بشم خوشم نم نکهيمنم از ا -

  بودم. دهيحال آشفته ند نيوقت تو ا چيافتاده... مهراد رو من ه

  پر بود از خشونت... وانيک جواب

  ش هم مشخص بود...آروم و خفه یاز صدا یکه حت یخشونت

خونه  نيتو ا گهيبار د هي... چون اگه شهینم داشيپ جاهانيکه ا کنهیم یکار خوب -

  و به خودش هم بگو... ني. اکنمیم سيدهنش رو سرو نمش،يبب

  ؟یهست یازش عصبان نقدريکرده که ا کاريشده، چ یخب بگو چ -

  بگه، من جوابش رو دادم. یزيچ وانيک نکهيو قبل از ا دميرس بهشون

  ! یداداشت خبر داشت یتو که از تموم سر و ِسرها -

  باال انداخت يیبرگشت و ابرو سمتم

  !؟يینجايعه! تو هم ا -

  بودم... یعصب

 یليکنم. انگار ل یرو سرش خال ميذهن یهاکه تموم دغدغه یکيبودم و دنبال  نيغمگ

  بود. یآدم مناسب

  خبر ندارم.... یزيمن از چ -

 انيمن رو از ک یداشت یو سع یگفتیبرادرت بهم م یاز عالقه یداشت یاما وقت -

  !یخبر داشت یاز همه چ یدور کن
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  !؟یچ -

بده که  حيو خواست توض ديچرخ وانيجواب من رو بده سمت ک نکهيا یبه جا یليل

  ديمتعجب و با اخم پرس وانيک

  ها؟حرف نيا یچ یعني -

  کشوندم و جواب دادم وانيرو سمت ک خودم

  .ستين گناهیمظلوم و ب دهیاونطور که نشون م یليل نکهيا یعني -

  سالن قدم برداشتم. یها سمت ورودبه اون تفاوتیو ب گفتم

سمتم  شيها کم و بدادم که نگاه یرفتم و سالم بلند نييبه سالن پا یمنته یدو پله از

  و کم کم همه متوجه حضورم شدن. ديچرخ

***  

بهم خسته  ديزن سع یتوزانهنهيک یهابا وجود نگاه ،یحاج مرتض یتو خونه موندن

  کننده بود.

ام با فاصله کردمیم یکه سع یاز من نقدريا ديدرک کنم چرا با تونستمیاصالً نم من

  .گرفتیبه دل م نهيش نشم، کخانواده یتو یرو حفظ کنم و موجب دلخور ديسع

  نبود. انياز ک یگذشته بود و همچنان خبر گهيروز د دو

بود که آخر  یکه داشتم، اونقدر قو یرو خاموش کرده بودم، اما حس دلتنگ ميگوش

 غاميپ هي یگرفتن حت یرو روشن کنم و سرک بکشم برا یها مجبورم کنه گوششب

  از طرف اون.
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  نداشتم. یمالقات گهيشهرزاد هم د با

 یلياز در سالمت بودن پسرش مطمئن شده بود و باهتش حرف زده بود که خ انگار

و طبق  نهياومده بود تا پدرش رو بب شيشگيو آروم، با همون غرور هم لکسير

  خودم هم به وجودم شک کردم. یگرفتم که حت دهيناد یمعمول من رو طور

 ديگرفته بودن و با یبد یپر از استرس شکل ظاهر یهادنيهام به خاطر جو ناخن

  کار نداشتم. نيبه ا یاعالقه چيو اما ه کردمیم مشونيترم

  ...ستادميا نهيآ مقابل

  ...کردمیموهام رو هم رنگ م ديبا ديشا

  و خوش... یرنگ فانتز هي

  هوا تابشون دادم یموهام فرو کردم و تو نيرو ب هامانگشت

  ...!یرنگ معمول هيهم  ديشا 

  ...کردمیکوتاهشون م یکم ديهم، با ديبه سرم دادم و شا یاگهيد تاب

که دور مچم بود،  يیسر و تهم، موهام رو جمع کردم و با کش مو یاز افکار ب خسته

  محکم بستم.

  !دادم؟یم رييظاهرم رو تغ گهيد یکيبه خاطر  ديبا چذا

  بودم... ريخودم درگ با

  اآلن نبود... یبرا یريخود درگ نيا و



1027 
 

شده  ريگذاشته و رفته بود با خودم درگ انيکه ک یاز همون شب، درست از وقت انگار

  نداشتم. یبودم و اطالع

و  دميکش رونيرو ب ريگسوهان و ناخن ش،يآرا زيم یکشو یتر کردم و از تو لب

  تخت نشستم. یرو

  .وفتميحال خراب ب نيا یبه خاطر کار نکرده، تو دادمیاجازه م دينبا

 یکه تو یانيبه ک یهام پشت چشمناخن یسوهان رو دنيکش نيح تخت نشستم و یرو

  بود نازک کردم. الميخ

 یکه نکردم ازت عذرخواه یبه خاطر کار اميم ی... فکر کردشعوریازت متنفرم ب -

  کنم؟یم

  غر زدم. شتريو موهام رو پشت گوش زدم و ب دمييهم سا یرو رو هامدندون

گلوم  یهام تموم شد و آخرش بغض توناخون دنيغر زدم که سوهان کش اونقدر

  نشست.

  .کردمیش محواله اومدیاز دهانم در م یداشتم، هر چ یبهش دسترس اگه

نبودن و  سيخ دم،يهام کشبه گونه یدست اطياحت یکه به در اتاق خورد برا یاتقه با

  .ديکوبیم یگلوم پا یاما همچنان بغض تو

  ...دييبفرما -

  دستش وارد اتاق شد... یتو ميسيب یخانم با گوش هياتاق باز شد و سم در

  گذاشت. یگوش یدهانه یتخت بلند شدم و اون با لبخند دستش رو جلو یرو از
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  با شما کار داره دخترم. وانيآقا ک -

رو از دستش گرفتم که از اتاق خارج شد و در رو  یدهانم رو قورت دادم و گوش آب

  بست.

  تخت نشستم یرو کنار گوشم گذاشتم و دوباره رو یگوش

  بله؟! -

  ديپرس یصدام شاک دنيمحض شن به

  !؟یرو چرا از دسترس خارج کرد تيتو گوش -

  صدام نداشته باشه. یرو یريتا بغض تأث دميکش یقيعم نفس

  گنگ و نامفهمومه علت کارم؟! نقدريبهم زنگ نزنه... ا یکس نکهيا یبرا -

  شده... داشيپ ايمن و... زنگ زدم بگم کباشه حاال نخور  -

  اما شونه باال انداختم. ديقد کش شتريگلوم ب یقلبم باال رفت و بغض تو ضربان

  شده که شده. دايبه من چه؟! پ -

  هام دوختم.نگاه به ناخن یتفاوتیو اما با ب دميش رو شنو کالفه قينفس عم یصدا

  !گشت؟یمن بود که داشت در به در دنبالش م ی! عمه؟یچ یعني -

  ديهام لرزتر کردم و لب یرو با همون بغض لعنت لبم

  عاقل شدم... -

  دشوار بود. دنيهتل هم نفس کش یتو
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تماس  هيخونه خودم رو حبس کرده بودم و منتظر  یکه تو یدشوار تر از وقت یحت

  از اون بودم.

رسوندم و بدون در زدن وارد اتاقش  وانيک رو بالفاصله بعد از ورودم به اتاق خودم

  شدم.

بلند شد و سمت  شيصندل یاز رو دنميلب زمزمه کردم و اون به محض د ريز یسالم

  من قدم برداشت.

ت رو به روم نه در خونه ،یدیهام رو مکه نه جواب تلفن یشعورياالغ و ب یليخ -

  توله سگ... یکنیباز م

ام چهره یهام گذاشت و چند بار نگاهش رو روگونه یهاش رو روو دست ديرس بهم

  چرخوند

  !؟یقرت یبچه؟! کجاست اون سهره یسر خودت آورد يیچه بال -

  ديهام لرزو لب ديگلوم قد کش یدوباره تو بغض

  نکردم... یمن کار وانيک -

  کمرم سر داد یابروهاش نشست و دستش رو تا رو نيب یکور اخم

  ...نميبب نيبش ايب -

آب  وانيل هي یپرت کنم و اون برام تو یمبل چرم یکرد تن لرزونم رو رو کمک

  ختير

  ... چته آخه گلم؟!نميآب و بخور بب نيا ايب -
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  ...دمياز محتواش نوش یابلند رو از دستش گرفتم و جرعه وانيل

  ...دادیم موينعنا و ل طعم

  ... وانينکردم ک یمن اشتباه -

  نشست زيم یو اون مقابل من رو ديترک بغضم

  بد برداشت کرد... انيک یهم کردم، ول ديشا -

  کورتر شد  وانيک اخم

  ؟یام بدسکته یخوایم ايشده  یچ یگیم -

  ...دميچيهام رو به هم پآب رو به دستش دادم و پر بغض انگشت وانيل

... هويکه  گفتیم، مست بود... داشت چرت و پرت ماومد خونه شيمهراد دوشب پ -

  من و خودش... یاغ کرد رواستفر هوي

  ام نبود...چهره یرو یشيآرا چيبار ه نياول یرو پاک کردم و برا سميخ یگونه

تو و لباسش رو شستم... خودم هم  اديچون مست بود خواستم کمکش کنم، گفتم ب -

 انيک رونياز حموم اومدم ب یوقت یمجبور شدم برم حموم ول شد،یداشت چندشم م

  روبروم بود.

  کردم... نگاهش

  هم متعجبش... یو کم یعصب یهاچشم به

  ...شدینم باورش
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از اصل ماجرا با خبر باشه گذاشته  نکهيبدون ا انيک شدیخودم هم هنوز باورم نم من

  رفته...

  شد سهره؟ یچ -

  کنم یريهم فشردم تا از لرزششون جلوگ یرو رو هاملب

  باورم نکرد... -

  من... یرفته ليتحل یباال رفت... درست برعکس صدا صداش

  سهره؟! ديد یچ انيک -

  هام گذاشتم...لب یبا بغض مقابله کنم و دستم رو رو نتونستم

  رمياشکم رو هم بگ ختنير یرو خفه کردم، اما نتونستم جلو هقم

... کردیرو خشک م سشيخ راهنيمن از حموم دراومده بودم و مهراد داشت پ -

  ...دادیش مبهم گو ديبا یول ديند یجالب یصحنه

  جا بلند شد... از

  زود دوباره برگشت... یليپنجره قدم برداشت و خ سمت

  بود... یعصب

  بفهمم... هاشقهيمتورم گردن و شق یهااز رگ تونستمیرو م نيا

  آخ سهره... آخ... -

  شد سيهام خزود دوباره توسط اشک یليرو پاک کردم، اما خ امگونه
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  ...کردیم م... داشت خفهوانيبهم فرصت نداد حرف بزنم ک یحت -

  ...کشمیرو م یمن اون مهراد عوض -

تنها با بغض نگاه به  یکردنش داشتم. ول ستيبه کشتن و سر به ن یبيعج ليم منم

  کنه... دايراه چاره پ هيدوختم تا  وانيک یحالت عصب

  ختم بشه... انيکه به ک یراه هي

   ستادمينگفت، منم ا یزيچ یوقت

  کنم؟! دايپ یرو چطور انيک وانيک -

  کرد... نگاهم

  ...تيپر بود از عجز و عصبان نگاهش

  .دونمینم -

  خودم رو بهش رسوندم هيگر با

  کنم. داشيپ دي... من باوانيفکر کن ک -

  و نگاه ازم گرفت... ديموهاش کش نيدست ب یعصب

  نکرده... یکار نيبدون خبر بذاره و بره... تا حاال همچ هويکه  ستين یآدم انيک -

  دميو ترس پرس ديبغض بازوش رو چنگ زدم تا دوباره نگاهم کنه و پر از ترد با

  براش افتاده باشه؟! ینکنه اتفاق -
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هام ناخن یرنگ رو یالک زرشک یفرچه دنيرو که قطع کردم، مشغول کش تماس

  شدم.

  ...دميپوستم مال یها الک رو روو بار ديلرزیداشت م هامدست

 شد،یختم م انيکه به ک یپس زدن افکار یبرا کردمیداشتم سخت تالش م نکهيا با

  کار ممکن بود. نياما باز هم فکر نکردن بهش سخت تر

  بود... برگشته

  باشه؟! مايحالت هواپ یرو ميبود بهم زنگ بزنه و گوش ممکن

  چند روز رو کجا رفته بود؟! نيا اصال

  فرچه شدم دنيانگشتم رو با پد پاک کردم و با حرص دوباره مشغول کش یرو دوباره

  اصال به من چه؟! بره گم شه... -

  ساعت بود... کي یتنها برا مقاومتم

  .دميذهنم مقاومتم رو شکستم و لباس پوش یريتوجه به درگ یساعت ب کياز  بعد

  .دادمیم وانيم رو به کاآلن استعفا نامه نيو هم رفتمیم ديبا

برام داده  سويکه گ یکيقواره کوچ یو روسر دميهام ماللب یرو یلب قرمز رنگ رژ

  ام به هم گره زدم.چونه ريهاش رو شل زبود رو سرم کردم و لبه

  بخوام روشنش کنم از اتاق خارج شدم. نکهيرو برداشتم و بدون ا ميگوش
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و ناچار سمتش  دميرو شن یحاج مرتض یصدا ال،يو یخروج از در ورود نيح

  برگشتم.

  ؟یکجا شال و کاله کرد -

  هم گره زد یتو شتريهاش رو بکه اخم دميبگم سمتش چرخ یزيچ نکهيبدون ا کالفه

  سر و وضع؟! نيبا ا یریم یخاص یجا -

خوب  دادن،ینم ريبه طرز پوششم عادت کرده بودن و مثل قبل گ شيکم و ب نکهيا

  بود.

  شده؟! یزيچ ...یهتل مرتض رمیدارم م -

  تر براندازم کردبا دقت گه،يبار د هيهاش رو کورتر کرد و اخم یگره

  !ان؟يخودشون رو م کننیگل و بلبل م نيپرسنل هتل همچ یهمه -

  جا شدمپاهام جابه یهاش رواز سؤال کالفه

  !؟یمرتض ميقراره باز به خاطر طرز پوششم با هم بحث کن -

  ديتوپ یعصب

  ؟یکنیم صدامکي... مگه من دوستتم که به اسم کوچیزهر مار مرتض -

 هيچ دونستمینم یکه من حت یها از اصطالح هفت خان رستموقت یگاه افسانه

تر هاش، از هفت خان رستم هم سختدادن ريو گ یو گذشتن از مرتض کردیاستفاده م

  بود.
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  هم بگذرم. یاز خان حاج مرتض یاونقدر مهارت داشتم که حت شهيمن مثل هم اما

 دميبار چ نيذهنم رو مثل پازل چند یتو یهاتموم برنامه ريمس یگرفتم و تو یتاکس

  و خراب کردم.

 دهيرو ناد انيک االتميخ یتو یکه قرار بود بزنم رو مرور کردم و حت يیهاحرف

  گرفتم.

  ببخشمش... خواستمینم

ذهنش  یکه تو یمن گوش بده، من و با افکار مضخرف یهابه حرف نکهيبدون ا اون

  بود ترک کرده بود.

به هتل اما  دنيذهنم به خورد خودم دادم و به محض رس یجمله رو تو نيا بارها

  .ديدست و پام لرز

  و پوست لبم رو همراه رژ لب کندم. دميبار رژ لبم رو مک نياول یبرا

  که داشتم. یخودم نبود استرس و اضطراب دست

برم و  وانيسمت آسانسور قدم برداشتم تا به اتاق ک یبه در اتاقش بود وقت نگاهم

  بدم؟! انيم رو به کاستعفا نامه شدینم

هام سر خورد و کنار پاهام انگشت نيخاموشم از ب یسفت گوش زيخوردنم به چ با

  افتاد.

کم انگار  اريبس یدرست روبروم، با فاصله انيک دنيسر بلند کردم و اما با د یعصب

  از دست دادم. قدرت تکلمم رو هم



1036 
 

  و پچ زد ديعقب کش یکه با خونسرد کردمیو متعجب داشتم نگاهش م شوکه

  مراقب باش خب... -

  ...!نيهم

  نگاهمم نکرده بودم. یدرست و حساب یاز پنج روز برگشته بود و حت بعد

  !سوختم؟یم دينبا

 یکوه آتشفشان هيمواد مذاب  نياومده بودم اون رو بسوزونم و اما خودم انگار ب من

  بودم.

که بهم وارد شده بود، از کنارم رد شد و سمت اتاقش  یبه من و شوک تفاوتیو ب گفت

  قدم برداشت.

  برگشتم و بلند صداش کردم. یوقت ديپاشیانگار داشت از هم م مغزم

  بود.... شعوريو ب یعوض یليخ

  ...انيک -

  ...ديپا سمتم چرخ یپاشنه یرو یو بعد از مکث کوتاه ستاديا هاشقدم

  صداش کردم. یبخاطر چ دونستیکه نم یاز ابروهاش باال بود و منتظر من یکي

  .دونستمیاصل خودم هم نم در

  جلو برداشتم... قدم
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 یصدا نيمجهز و بزرگ هتل، ب یالب یهاکيسرام یهام روکفش یهاپاشنه یصدا

 یچند لحظه انيگاه کو همون صدا باعث شد ن شدیم دهيشن کالمیب یقيموس نيدلنش

  هام سر بخوره.کوتاه سمت کفش

با  یاديهم اختالف قد ز یپاشنه ده سانت یهابا وجود اون کفش یو حت دميرس بهش

  .ميهم داشت

  ...یشعوريو ب زيانگنفرت یآلفا هيتو  -

  زد... پوزخند

  من، آروم نجوا کرد یبه جمله تفاوتیشد و ب دهيهام کشکوتاه سمت لب نگاهش

ممکنه رژ لبت پخش بشه،  نکهيحواست به ا یخوریهات رو ملب یدار یوقت -

  باشه.

  دست دراز کنم و موهاش رو بکشم... خواستیم دلم

  بزنم... اديسرش فر ديکشیام قد مکه هنجره يیتا جا خواستیم دلم

  حرص سرم رو تکون دادم... با

  ....شيبا خونسرد کشوندیمن رو به حالت جنون م داشت

  پخش شده احتماالً. گرفتیداشت ازم لب م یکي یخودم نخوردم، وقت -

فکر نکرده  زيچ چيه ینگاهش رو گرفت و من ب یتو یخونسرد یجا یبه آن خشم

  اون جمله رو گفتم... یبودم وقت

  حرص بدم. یفقط کم ،یمن هم اون رو کم خواستمیم فقط
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کنجکاو پرسنل  یهابه نگاه تقاوتیب یترسناک بود وقت شيشونيپ یبرآمده یهارگ

  بازوم رو گرفت و من رو سمت اتاقش کشوند.

اون شبش افتاده بودم تقال کردم  نيخشمگ یچهره اديو  دميترسیداشتم ازش م نکهيا با

  زدم. دنيو خودم رو به نترس

  شد؟! بهت برخورد؟! یچ -

ودخواه و خوردم و اون اونقدر خ یپاشنه بلندم سکندر یهابار به خاطر کفش چند

  .گرفتیخوردن رو هم م نيازم فرصت زم یبود که حت یروان

خورد و با درد نفس  چيمن و داخل هل داد که پام پ یاتاقش رو باز کرد و طور در

  خوردم. نيزم ديچيمچ پام پ یکه تو یريگ

نسبتاً  یبه حال من، با صدا تفاوتیو اون اما ب دميگفتم و مچ پام رو چسب یبلند آخ

  گفت یبلند

  سهره... زنمیمن تو رو دارت م -

مچ پام بود تار  یکه تو یو نگاهم به خاطر درد دميو درد سمتش چرخ تيعصبان با

  شده بود

  مگه شهر هرته؟! ،یدارم بزن یکنیم خوديب -

هم رو  یهاش روشدن دندون دهييسا یبود که داشتم صدا اديفکش اونقدر ز فشار

  .دميشنیم

  نشست... نيزم یرو کنارم
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زل زده بودم و منتظر  اشرهيت یهاچشم یجسورانه تو یول دميترسیازش م داشتم

  ازش بودم که چنگ بزنم تو صورتش... یحرف نامربوط

  ...نميدستت رو بکش بب -

  داشت؟! یريخوددرگ

  !؟یتيشخص یماريب اي

باشه جز  تونستیم یچ شيکم، معن اريبس یزمان یاونم تو فاصله ه،يرو رييتغ

  !؟یتيو دو شخص یروان یماريب

  مچم کنار زد... یخودش دست دراز کرد و دستم رو از رو دياز من ند یحرکت یوقت

  شد... شتريب بغضم

  شده بود... شتريمچم ب یکه انگار تو یمثل درد درست

  ازت متنفرم... -

ابروهاش نشست و کفش پاشنه بلندم رو از  نيب یظينگاهم کنه، اخم غل نکهيا بدون

  پام درآورد

  ...نطوريمنم هم -

  بکشم... غيج خواستیم دلم

 یمرد لعنت نيکه ا یتياز حرص و عصبان د،يچيپیمچم م یکه داشت تو یاز درد نه

  وجودم آوار کرده بود... یتو وانهيو د
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  پوستم نشست... یهاش روباالداد و انگشت یرو کم نميشلوار تنگ ج یپاچه

  !؟یدرد دار یليخ -

  هم فشار دادم... یرو رو هاملب

  بود... شتريب کرد،یم شيزخم شتريکه داشت هر لحظه ب یگلوم به خاطر بغض درد

  کرد... ريرو غافلگ ميو نگاه اشک ديرو باال کش سرش

  ...نميرو بب شقهيشق ینبض رو تونستمیورم کرده بود و م شيشونيپ یهارگ

  پام رو بکشم که مانع شد... خواستم

  نکن. خورمت،ینم -

  .خوامیبهم دست نزن، نم -

دستش  یخشونت مچ پام رو فشرد که از درد ناله کردم و دستم رو ناخودآگاه رو با

  گذاشتم

  ...ینکن روان -

  !؟ینکن سهره... درد دار یسوار ورتمهيرو مخ من  نقدريا -

بود که از حجم  یبغض خواستم دستش رو پس بزنم، اما قدرتش چند برابر من با

  دميلرزیو درد م جانيه

   ؟یکشینازم رو م یاآلن مثال دار -

  بود یبيباش عج اليخ نيبه هم هيهاش چشم یو نگاهم کرد، تو ديرو باال کش سرش
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آره...  دنهيکشهات و فرستادنشون تو شکمت ناز اگه عالقه به خورد کردن دندون  -

  .کشمیتو فکر کن دارم نازت رو م

  رو تکرار کردم. شميپ قهيچند دق یجمله دوباره

  ازت متنفرم... -

بلندم کرد که دست  نيزم یزانوها و کمرم برد و از رو ريهاش رو زشد و دست خم

  و پا زدم.

  ...یبهم دست بزن یتو حق ندار -

  نگاهم کنه پچ زد نکهيا بدون

  باش... اليخ نيبه هم -

  ستادياتاقش قرار داشت گذاشت و دست به کمر ا یکه گوشه یاکاناپه یرو رو تنم

استراحت خوب  یس که با کمساده یخوردگ چيپ هيباشه...  یجد اديبه نظر نم -

  .شهیم

  کاناپه نشستم که دستور داد یرو

  .یکنیجا استراحت م نيهم -

که حرف  یقدر خودخواه و اعصاب خرد کن هست نيا شهي... چرا همانيک خوامینم -

  .ستيبرات مهم ن هيبق

  جوابم رو داد داشتیقدم برم زشيکه داشت سمت م همونطور
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  ...هيبق زننینم یحرف منطق ديشا -

هم فشردم و خواستم از جام بلند بشم که درد مچ پام  یهام رو رولب تيعصبان با

  منيکاناپه بش یباعث شد با ناله دوباره رو

برات  یاو ذره یبهم اعتماد ندار یوقت هيکارات چ نيا ی. معنانيک یشعوريب یليخ -

  ندارم؟! تياهم

  تاپش بود، گفت:لپ یکه نگاهش به صفحه همونطور

ببرم قطعش  ديبا یاريبه پات فشار ب اديز ست؟ي. مشخص نکنمیدارم بهت لطف م -

  سر جات و وول نخور. نيکنن... پس بش

  دميکوب نيسالمم رو زم یپا تيعصبان با

  ...یبه من دستور بد یتونیتو نم -

  برداشتم یبود قدم یهر زور و زحمت با

  نکنم. کاريکنم، چ کاريچ یبه من بگ یتونینم -

  حال پات؟! نيبا ا یریم یکجا دار -

  جوابش رو بدم پر از درد قدم برداشتم و خودم رو به کفشم رسوندم. نکهيا بدون

  باتوام.... -

که  یابعد از تموم افکار زننده تونستیبکشم... چطور م غيبلند ج خواستیم دلم

 یاتفاق مهم چيرفتار کنه که انگار ه ینسبت بهم به ذهنش خطور کرده بود،طور

  !وفتاده؟ين
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  شد دهيبازوم از پشت کش دميرو که پوش کفشم

  من؟! ستميمگه با تو ن -

  رو باال بردم و صدام دميکوب اشنهيس یرو محکم رو دستم

  با من نباش... با من حرف نزن... بهم دست نزن. -

به  یرو قورت دادم و لنگ لنگون، قدم کردیکه داشت گلوم رو سوراخ م یبغض

  عقب برداشتم.

  مثل تو رابطه داشته باشم. یشعوريبا آدم ب خوادیدلم نم -

 دم،يشنیهم م یرو رو ششونيسا یبود که صدا اديز یهم طور یهاش رودندو فشار

ندم و از اتاقش  یتيحالم بد بود که به خشم و غضب اون اهم یاما خودم به حد کاف

  خارج بشم.

نسبتاً شلوغ  یالب یدادم و نگاهم رو تو هيتک وارياتاقش رو که بستم، با بغض به د در

  چرخوندم.

  ...کردیپام درد م مچ

  کنم. هيو زار زار گر نميبش نيزم یهمون جا رو خواستیکه دلم م اونقدر

  نداشت. تيو احمق بودنش و موقع انيهم به ک یربط چيه

از پرسنل خودش رو بهم  یکي ه،يخودم رو به آسانسور برسونم که مهد خواستم

  رسوند.

  شده سهره؟! شيزيپات چ -
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جوابش رو  یلرزون یبا صدا یحرف بزنم وقت یدرست و حساب دادیاجازه نم بغض

  دادم

  راد؟! یبرم اتاق آقا یکنیکمکم م -

اش نگاهش کردم و دست دور شونه یکمرم گذاشت و من با قدردان یرو رو دستش

  انداختم.

  باشه. یممکنه جد مارستانيبرو ب کنهیدرد م یليالبته... اگه خ -

  سر تکون دادم و همراهش سوار آسانسور شدم. تنها

  استعفا بدم؟! خوامیکه م یچ یعني -

و با بغض  دميقوزکم کش یهام رو روانگشت یوقت کردیهمچنان داشت درد م پام

  رو دادم وانيجواب ک

 بخشمیوقت نم چيزد پام رو ناکار کرد. ه یمعذرت خواه ی... به جاشعورهيب یليخ -

  رو. یروان یکهيمرت

  دميمن کنار مبل زانو زد و دست سمت پام آورد که عقب کش یروبرو

  ...نميبذار بب -

  ... بهم دست نزن توام.خوامینم -

  نگاهم کرد نيياز همون پا تيعصبان با

پاالنش رو  رسهیبه االغ زورت نم گه،یهست که م یضرب المثل ترک هي -

  ...یزنیم
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  رو از دور گردنم باز کردم شالم

  .نيبا االغ ندار یشما فرق یهر دو -

 بيآس یبه پا یبه قول خودش نگاه نکهينگاهم کرد و سپس بدون ا هياندر سف عاقل

  .ستاديبکنه، ا امدهيد

  از لطفت واقعاً... یمرس -

  نگفتم... یزيچ

  بودم. یعصب

  کنم. یرو سرش خال ميدق و دل گشتمیم یکيدنبال  وانيشکسته بود و به قول ک دلم

  ...خوامشینم گهيد -

  ام اشاره کردداغون و پژمرده یچهره به

  ...شيخوایمعلومه که نم -

  مبل نشست یدسته یو رو ديکش یقيعم نفس

 یخوای! م؟یاومد یبرگشته بزک دوزک کرد نکهيا دنيو به محض شن شيخواینم -

  بچه؟ یخودت رو گول بزن

  باال انداختم و جوابش رو دادم یرو با تخس سرم

  .سوزمی... خودم دارم مستميمن بلد ن یکنم، ول تشياومدم اذ -

  م گذاشتشونه یو دستش رو رو ديخند
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... هر دوتاتون سوزهیم یتو بهش محل نذاشت نکهيباور کن اونم اآلن داره به خاطر ا -

  .دياوونهيهم کله خراب و د نيع

گلوم لونه کرده  یکه از بعد اون شب تو ینزدم و همچنان، با همون بغض لعنت یحرف

موهام گذاشت.  یهاش رو روبود، مشغول نوازش قوزک پام شدم که اون خم شد و لب

  جا پچ زدسرم زد، همون یکه رو یکيکوچ یبعد از بوسه

  سهره... فقط زمان الزمه. باشه؟ شهیدرست م -

****  

کپشن  يیايتاليرو انتخاب کردم و به عمد ا یخودم و ژاو یهاعکس نياز ب یعکس

  پست رو نوشتم.

دوست دارن  یتهستن که تو رو اونطور که هس يیهاهمون مونيمهم زندگ یهاآدم «

  و باور دارن.... 

  »!؟یکه بگم عاشقتم و دلم تنگته ژاو الزمه

 نستاگرامم،يپست تگش کردم. دلم واقعاً تنگش شده بود اما در واقع علت پست ا یرو

  دور و برم داشت. یهاکه به مرد یتيبود و حساس انيک

  کردنش کرده بودم... یعصب یچند روز تموم تالشم رو برا نيا

  ...هاابونيخ یبا سردار تو یو ولگرد دنيگرفته، تا لباس باز پوش ظيغل شيآرا از

  !نجاست؟يا یک نيهوم!!!! بب -

  من... ختنيبه هم ر یبود برا یصداش هم کاف دنيو انگار شن دميچرخ سمتش
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که  یتر کرده بود... تا حدودبودمش کوتاه دهيکه د یبار نيرو از آخر موهاش

 یرو یهاش و پوزخنداما تمسخر چشم ديرسیبه دو سانت هم نم یطولشون حت

  هاش همون بود.لب

  گل و گالب! يیدختر دا -

  ابروهام نشوندم. نيب یقدم برداشت و من تخم پر رنگ سمتم

  ...یمن تو بود یکه مهراد رو تو اون حال فرستاد خونه یکس دونمیم -

  رو جمع کرد... هاشلب

 کردیم مداشت مسخره نکهيپر تمسخرش رو جمع کنه و از ا یداشت خنده یسع انگار

  بودم. یعصب گرفت،ینم ميو جد

  ت من بودم!هم که به زور فرستادش تو خونه یهوووم! البد اون -

تنش رو  یپنهون کردنش نداشت وقت یبرا یتالش چيواضح بود و ه نباريا اشخنده

  ...کيهاش رو بارخم کرد و چشم

  !ره؟يمچتون رو بگ اديکه دوست پسرت ب یبا مهراد بخواب یمن گفتم بر -

  ...دميصورتش کوب یرو با تمام قدرت بلند کردم و رو دستم

  دميغر ديلرزیکه م يیبا صدا یوقت زدمیشدت خشم نفس نفس م از

  ...یوونيح هيتو  -

  ...ديخند بلند
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  هم کرد...بودم گذاشت و دوباره نگا دهيکه من دستم رو کوب يیجا یرو رو دستش

  آدمه... هيهاش نبود که قانعم کنه اون هم چشم یتو یزيچ چيه

  ...شيريبپذ دي... بايینمه تلخه دختر دا هي قتيحق -

 ترفي... تو صد برابر کثیآرش... تو آدم نبود یمنه که اولش فکر کردم آدم ريتقص -

  .گنیکه در موردت م یهست یزياز چ تروونيو ح

  شلوارش فرستاد و ابرو باال انداخت یهابيج یخنده دست تو با

که ازبرشونم رو دوباره ور  يیهاحرف اي یريحساب پس بگ یاومد ؟یاآلن که چ -

  ؟یبزن

حساب خواستن هم نداشت  اقتيل یاون حت یاما وقت رميبودم ازش حساب پس بگ اومده

  روم نبود. شيجز سوزوندنش پ یزيچ

سؤال  ريرو ز انيبه ک ميمن و وفادار يیپروایکه اون داشت با ب یهمونطور

  بسوزونمش... خواستیمن هم دلم م ذاشت،یم

  ضعف آرش گندم بود... نقطه

  ...یگندم رو ندار اقتيکه ل یتو اونقدر عاجز و نفهم -

  ...ديپر کش یهاش بود به آنلب یکه رو یپوزخند

  بود... یم هم براش تکرارجمله نيا

هم اون رو به مرز جنون  دنشيبودنش، با همون بارها شن یبا همون تکرار اما

  .کشوندیم
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اشتباه بودنت رو سر  یدق و دل یآرش... و مثال دار یاشتباه هيگندم فقط  یتو برا -

  .یکنیم یمردم خال

  داشتم... بغض

  ...ديلرزیاز بغض داشت م صدام

  آرش بودم... دنيمصرانه خواستار کوب اما

که آدم باشه، مثل تو  ی... کسکنهیم دايرو داره رو پ اقتشيکه ل یباالخره گندم کس -

  نباشه.... وونيح

  ...دميکش عقب

  ...دميترسیازش م داشتم

  طرز نگاهش... از

  کنار پاهاش... یگره خورده یهامشت از

  ...اشقهيشق یرگ تپنده از

  .هيبق یدرس عبرت برا هي... مثل یمونیم یو تو تا آخر عمرت همون اشتباه باق -

  رو تر کردم... لبم

  بودم... ختهيهمش ر به

  بابت خوشحال نبودم... نياما از ا و
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 یباشه ول یتکرار ديهام هم شاکه ازت حساب بپرسم... حرف ومدمين نجايمن ا -

بودنش هم  یبا تکرار ،یاناجور و اشتباه گذشته یوصله هيگندم  یتو برا نکهيا

 یکيخودت رو تو دل  ی. که تا آخر عمرت نتونهيتو کاف یبرا ني... همدهیعذابت م

آرش. خودت خودت  یبه دشمن ندار یازيخود عذاب آوره، تو ن یبه خود یجا کن

  .یکنیو تموم م یخوریرو م

***  

همونجا  دادمیم حياونقدر کسل کننده و مضخرف بود که ترج گذشتیکه م يیروزها

  نداشته باشم. یابرگشتن برنامه یبمونم و برا یخونه باغ حاج مرتض یتو

و  رميبگ پديآ یرو از صفحه فميکه به در اتاقم خورد، باعث شد نگاه بالتکل یاتقه

  لب زمزمه کنم. ريز یآروم دييبفرما

  شوکه شدم. یچارچوب حساب یتو ديسع دنيباز شد و من با د در

  .ستادميتخت گذاشتم و خودم ا یرنگم رو رو ديسف پديآ

  اجازه هست؟! -

کار ممکن  نيشوکه و متعجب بودم که چرخوندن زبونم به نظرم سخت تر اونقدر

  بود.

  کردم و اون داخل اتاق شد و در رو بست. نييرو باال و پا سرم

متعجبم  یچهره تونستمیخاطر نم نيچرا اومده نداشتم و به هم نکهيدر مورد ا ینظر

  رو پنهون کنم.
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  ...ميحرف بزن کمي نيبش -

  بود. ديبا سع یتر از هم صحبتهم آسون یبا مرتض ینظرم حرف زدن، حت به

  خونه باغ بزرگ بودم. نيا یتو یاز هر کس تربهيانگار غر ديسع با

  و نشست. ديرو عقب کش شيآرا زيم یتخت نشستم و اون هم صندل یرو

  ديکش یقيهام دوخت و نفس عمنگاه به چشم یهاش بود وقتلب یرو یتلخ لبخند

  ؟یدونستیم ،یمادرت هيشب قايتو دق -

  مشت شد و نگاه ازش گرفتم... دستم

  کرد و ادامه داد یکوتاه یاما تک خنده اون

  تو نگاه اول... ینبود، چه برسه به عاشق ميباهاش روبرو شدم، عشق مشق حال یوقت -

  رو تر کردم... لبم

روز  یپدر و مادرم بودم، ول یکنجکاو رابطه یليخ رانيکه اومده بودم ا یاول روز

  علتش برام روشن باشه. چيه نکهيوجودم کم شد بدون ا یتو اقيبه روز اون اشت

  بود...  يیبايدختر جسور و ز -

  م سر خوردالک خورده یهاناخن یو نگاه من رو ديکش قينفس عم دوباره

تش همون بار هم از دس یهمون بار دل بهش باختم و تو یتو دمش،يبار د یتو -

  دادم.
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 دنيشن یتر از قبل برامشتاق نباريکرد و مکثش باعث شد نگاه من دوباره، ا مکث

  بشه. دهيهاش، باال کشحرف

  مست...کوتاه بود سهره یليداستان من و مادرت خ -

 کهيت کهيمن ت یکه داشت برا یاگذشته یتر شد و اون انگار تودستم محکم مشت

  .ديآروم خند یغرق شده بود، وقت کرد،یم فشيتعر

به خاطر  یبود ول یداشت، عاشق خوندن و خوانندگ ینيدلنش یليخ یمادرت صدا -

  خودش پنهون کرده بود. یکه از پدرش داشت، اون عشق به خوندن رو تو یترس

  هام سوق دادرو به چشم نگاهش

  !؟یديمست رو شنتا حاال آواز سهره -

  ديرو به چپ و راست تکون دادم که خند سرم

 یصدا هيبهش گفتم صدات شب دميآواز خوندن سودا رو شن یکه صدا یبار نيولا -

  مسته.سهره

  دميرو تر کردم و آروم پرس لبم

  ؟یچرا ترکش کرد -

  که منتظر جواب سؤالم بودم، گرفت. یهم فشرد و نگاه از من یرو رو هاشلب

  شد...  ديناپد هويمن ترکش نکردم. اون بود که  -

  جمع شد... اشچهره
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  ...ديکشیداشت درد م انگار

حرف زدن  یها براماه نيهم یگذشته براش دردناک بود و برا یادآوريهم  ديشا

  صبر کرده بود.

چند تا خواهر و  کنه،یم یکجا زندگ دونستمینم یاونقدر فرصتمون کم بود که حت -

بودم و دنبالش گشتن مثل گم  بيغر هيچطوره. منم که تو ترک شيبرادر داره و زندگ

بود  لمونيوک یکه از من داشت شماره یاکردن سوزن تو انبار کاه بود. تنها شماره

  بودم بهم زنگ بزنه اما نزد. دواريو ام

  ...ديم لغزگونه یرو یکه کرد قطره اشک سکوت

 یهاحرف نيب یجواب واضح چيه یرو ول شونييبدونم علت جدا خواستیم دلم

  د.نبو ديسع

  .دمينفهم چوقتيه یکردم ول یچرا رفت زندگ نکهيها با فکر اسال -

  بلند شد... یصندل یرو از

  م گذاشت.شونه یتخت نشست و دستش رو رو یمن رو کنار

  !؟یرو دوست دار انيتو واقعاً ک -

  نگرفتم. شيآرا زيم یصندل یرو شيخال یشد و نگاه از جا شتريگلوم ب یتو بغض

  .ديکش یقيکه از من نگرفت، نفس عم یجواب

آقاجونم  یاگه قرار باشه تو رو یت هستم. حتمن پشت تو و عالقه یاگه دوسش دار -

  .ستميبا
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  .دميچرخ سمتش

  برسونه... انيبود از خودش و مادرم حرف بزنه تا بحث رو به من و ک اومده

  ...ستاديهاش فشرد و اانگشت نيام رو ببزنم، شونه یمن حرف نکهياز ا قبل

  ...جاستنيا انيک -

ش نگاهش جمله یگرد شده و مشتاق منتظر ادامه یو با نگاه ستميایم ناخودآگاه

  کنهیو اون اضافه م کنمیم

اهل  اديپسر ز ني. انهيمعلومه که حرف زدن با گندم رو بهونه کرده تا تو رو بب -

  .ستيکردن ن ینقش باز

  از جاش کنده بشه و دور اتاق پرواز کنه... وادخیانگار م قلبم

 رهياوج بگ خوادیگرفته و دلش م اديبار پرواز  نياول یرو دارم که برا یاپرنده حس

  و باالتر بره.

  و لبم رو تر کردم. دميکه پام بود کش يیپادم نيرو به شلوار ج سميخ یدستا کف

  عرق کرده بود. جانيهام از هخشک بود و اما کف پاها و دست دهانم

  تنها گذاشت... جاناتمياز اتاق خارج شد و من رو با ه ديسع

  ...دمياتاق دور خودم چرخ یتو

مشکل  یو راه رفتنم کم کردیبود درد م دهيکه مچم د یبيهم پام به خاطر آس هنوز

  بود.
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  به خاطر من اومده بود؟  

  رو بهونه کرده بود؟ گندم

  رو دادم رو تر کردم و خودم جواب خودم لبم

  .یکن کيخودت رو کوچ ديسهره... نبا رونيب یبر دياومده که اومده... نبا -

  که...! شدمینم کيکوچ

بهانه  یکه با بهانه و ب یمن بود و کس یخونه نجايا یداشت وقت یچه ربط اصال

  اومده بود اون بود.

  نبود... یطوالن اديبا خودم ز یريدرگ

که به خودم انداختم سمت در قدم  یمغزم رو قانع کردم و بعد از نگاه جزئ باالخره

  .ستادميا نهيشدم و دوباره مقابل آ مونيرا پش انيبرداشتم، اما م

جذابم  شتريبود، ب یپف هاشنيرنگم که آست ديسف یتنه ميهمراه ن نم،يج یدم پا شلوار

  !کرد؟ینم

  سه ربع از اتاق خارج شدم. نيقرمز رنگ آست زيشدم و با همون شوم مونيپش دوباره

  بشم؟! دهيتر دجذاب کردمیم یسع شعوريبه خاطر اون ب ديبا چرا

تر کردم و با همون کرده بود رو محکم ريخودش اس یکه موهام رو تو يیمو کش

  قدم برداشتم. یکه با خودم داشتم سمت سالن اصل یريمقدار خوددرگ

که داشتن با هم  ديو سع یجز حاج مرتض یول نمش،يبیسالن م یتو کردمیم فکر

  سالن نبود. یتو یکس کردن،یصحبت م
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  دياز من پرس ديکالم سع نيب یچرخوندم و مرتض سر

  ؟یگردیم یزيدنبال چ -

  بود دنبالشم؟ دهياون هم فهم یاونقدر تابلو بودم که حت یعني

رو بهم  ديگم، سعب یزيچ نکهيرو به چپ و راست تکون دادم و اما قبل از ا سرم

  گفت

  سهره... قنيآالچ یها توبچه -

  من بود، لب زدم. یکه همچنان رو یمرتض یرو تر کردم و در جواب نگاه سؤال لبم

  .گشتمیدنبال اون م نطرف،يا اديقرار بود گندم ب -

  سرش رو برام تکون داد. دينگاه ازم گرفت و سع باالخره

فقط پا سمت در تراس تند  دم،يمفهوم تکون سرش رو نفهم یپرت بودم که حت اونقدر

  برسونم. قيکردم تا هر چه زودتر خودم رو به آالچ

  ..دميبزرگ تراس رو سمت چپ کش در

از ساختمون خارج شدم و در تراس رو  یوقت ديلرزیداشت م جانياز ه هامدست

  بستم.

فاصله هم  نياز ا تونستمیو م دميتراس و مرکز د یبود درست روبرو يیجا قيآالچ

  .نمشيبب

  آرمان هم کنارشون بود. زد،یبا گندم حرف م داشت
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  ها نبود...طرف نياصال هم حواسش به ا و

 یمن بودم که داشتم تو انيم نيگندم اصال بهونه نبوده و ا دنيد دادینشون م ظاهرش

  .کردمیم یابافيو رو شدمیام غرق مدخترونه االتيخ

رو پس  نهيگلوم بش خيب خواستیکه م یو بغض ديچيتراس پ یفلز یدور نرده دستم

  زدم...

  .انيک یزينفرت انگ یليخ -

  .دووندیم شهيوجودم ر یکه داشت تو یخودم نبود اون حس حسادت دست

وجودم  یبه خاطر گندم اومده بود، خروار خروار خشم و تعصب و حسادت تو نکهيا

  .کردیم یخال

سردار، درست از  یفرستادم و اما با صدا رونيرو مقطع و پر از خشم ب قميعم نفس

  .دميو ترس کش جانياز سر ه یکوتاه غيخوردم و ج یپشت سرم تکون سخت

  هاش رو باال گرفتو دست ديخند

  چه خبرته بانو؟! ترسوندمت؟ -

  موافق بودم. سويبود، کامال با گ یمرتض ینوه نيترمخیسردار ب نکهيمورد ا در

به  یاديتموم شده بود اما همچنان اصرار ز شيسرباز یکه تاز یبند و بار یب پسر

  اوقات کچل بود. شترياز ته زدن موهاش داشت و ب

  گذاشتم امنهيس یرو رو دستم

  سکته کردم... ؟یروان هيترس چ -
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  ديرو خم کرد و با خنده پرس سرش

  کرده... ريموهات شاخ و برگ گ نيب -

  ديو اون خند دميم کشبسته شده یدم اسب یبه موها یرو فراموش کردم و دست ترس

  اونجا نه، صبر کن... -

  پچ زدم دميکشیکه دستم رو م همونطور

  !رونيمن که تازه اومدم ب -

  ديکنار گوشم کش یموها یهاش رو روسمتم دراز کرد و با همون خنده انگشت دست

  ...نيبریم نيراهتون رو از ب نيب یهاچاله چوله نيکم کم دار ديانگار تو و عمو سع -

هاش وحشت زده انگشت نيب یکيعنکبوت کوچ دنيو من با د ديرو عقب کش دستش

  چشم گرد کردم.

  سر من بود؟ یعنکبوت رو اون

  دميپرس ديلرزیکه از ترس م يیبردم و با صدا نيسردار رو هم از ب یجمله یحت

  اون حشره رو سر من بود؟! -

هاش کرد و دستش رو انگشت نيرنگ ب یابه عنکبوت قهوه یخنده نگاه کوتاه با

  و او لب زد دميها چسببه نرده یاگهيد غيکه با ج ديسمتم کش

  !ن؟يا -

  و سر تکون داد ديکه داشتم خند یترس به
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  بذارمش سر جاش؟ یخوایکه گرفتمش. م ديرقصیم یموهات عرب نيآره داشت ب -

ها به عقب خم کردم و سرم رو به چپ و راست نرده یگرد شده تنم را رو یهاچشم با

  تکون دادم

  نکن سردار، بکش کنار اون حشره رو... تياذ -

  چه خبره؟! نجايا -

ً يتقر یصدا بخورم و اما به خاطر ترس از  یديباعث شد تکون شد شيبلند و عصب با

  نداشتم. ستادنياف اسردار بود، جرأت ص یهاانگشت نيکه همچنان ب یحشره ا

  ديبه جواب دادن به سؤالش با خنده پرس سردار

  ها؟!طرف نيخان؟! چه عجب از ا انياحوال ک -

  سردار؟! بهيبودن من برات عج نجايا -

  رو صاف کردم... کمرم

دعوا  یشخص برا نيتر یو سردار دم دست خواستیجانانه م یدعوا هيدلش  انگار

  بود.

 یخونه نذاشت نيباشه داداش؟! نخندون ما رو. تو تو عمرت پا تو ا بيعج ديخب نبا -

  که.

  تراس باال اومد. یهابرگشتم و اون آروم از پله انيک سمت

  مگه؟! کنهیتو رو تنگ م یجا نجايبودن من ا -



1060 
 

  کردم... صداش

  ...یمردک از خود راض خواستیواقعا دلش دعوا م انگار

  !ان؟يک -

  کرد... یپاهام رو خال ريرو سمتم چرخوند و جوابش انگار ز نگاهش

  جان؟! -

 ادميکه به خاطرش صداش کرده بودم هم  یزينبود و اصال چ نيزم یپاهام رو انگار

  رفته بود.

 یرو یاروزمندانهيدلم انداخته بود برد که لبخند پ یکه تو یبه آشوب یخودش پ انگار

  هاش نشستلب

  .نمياومدم تو رو بب -

اش کرد لبخندش رو جمع کنه و بعد جمله یاون سع یخشک شده بودم وقت همچنان

  کرد حيرو تصح

  باهات حرف بزنم. یعني -

  داشت... مرض

 ً   بود. نديخوش آ حيتفر هيبا من براش  یمرض داشت که باز قطعا

  مشت شد و اون اضافه کرد دستم

  باهات صحبت کنم. ديتنها با -
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ازم گرفته بود... سردار با خنده سمت در تراس قدم  جانيقدرت تکلمم رو هم ه انگار

  برداشت

  .ميستين ليتنها حرف بزن داداش، ما که بخ -

و ابرو  ديکه در تراس رو پشت سرش بست، نگاه اون دوباره سمت من چرخ سردار

  باال انداخت

  !؟یکه نگرفت یجد -

  رو پر کرد نمونيب یتر شد و اون فاصلهدستم محکم مشت

  به خاطر تو اومدم رو... نکهيا -

  !زد؟یحرف م کهيت کهيت یک از

و شور و شعف رو از  جانيه تونستمیهمچنان غرق جمالت قبلش بودم و نم چرا

  خودم دور کنم؟!

  .خواستشیبه دلم که هنوز هم م لعنت

  ؟یچرا اومد -

  !؟یبه خاطر گندم چ گفتیشدم و اگه م مونيم پشجمله دنيمحض پرس به

  دوست نداشتم. کردرویدلم نسبت به گندم رشد م یکه تو یاون حس حسادت من

  جوابم رو بده که مانع شدم. خواست
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اصال خوش حال  دنتي... چون من با دیبر یتونیم یاومد یزيبه خاطر هر چ -

  نشدم.

  سمت در تراس برم که بازوم رو گرفت و من و سمت خودش کشوند. خواستم

که  یکار یحت تونستمیبرام آزار دهنده بود که نم نيبود و ا شترياز من ب زورش

  رو بکنم. خوامیخودم م

   ديبود، عقب نکش دهيچيو اون دستش رو که محکم دور بازوم پ ستادميا روبروش

  !جا؟نيا یچرا برگشت -

  مغزم هجوم آورده بود... یتو کهوي تيو عصبان دميرو محکم کش دستم

  ساب بپرسه؟!از من ح کردیجرأت م چطور

  ؟یموندنم تو اون خونه آبرو برام گذاشت یمگه برا -

  از سر گرفته شده بود. تمينگاهم کرد و من باز عصبان تنها

  ...انيبود و جاش پر بود از خشم و عص دهياز سرم پر یو شور و شوق عاشق جانيه

سخت داشتم خودم  یبکشم و به خاطر کارهاش حساب بپرسم ول غيج خواستیم دلم

  .کردمیرو کنترل م

  گفتم تيو پر از عصبان دميخودم رو جلو کش یوقت ديلرزیم صدام

  دختر خراب و... هيمن  یتو فکر کرد -

  ديام پرجمله نيهاش بدندون نياز ب یغرش با
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  خفه شو... -

  ديقد کش یگلوم نشست و به آن یتو بغض

 فميکث کارانتيخ هيمن  یفکر کرد . توانيک شهیعوض نم یزيبا خفه شدن من چ -

  حالم.خوش دميد یکن یازم خواستگار نکهيرو قبل از ا تيواقع یچهره نکهيو من از ا

ت تو خونه ليمرد مست و پات هيتو؟!  یهست دمتيد یتو چه حال نکهيا انيدر جر -

  بود و تو...

اش از شدت خشم سرخ شده بود و رگ گردنش نبض رو جمع کرد، چهره اشچهره

  ...زدیم

  هاش غرش کرددندون نيش رو خود و از بجمله یادامه

  ...کشتمشیم ديبا -

  دمييهم سا یرو دندون

 یگرفتینفسم رو م ی... داشتیکردیم مخفه ی... داشتیکشتیمن رو م یاما تو داشت -

خودت  ضيش توهم ذهن مرکه اصال وجود نداشت و همه یزي. اون هم بخاطر چانيک

  .یاون آرش لعنت یهاسهيبود و دس

  بزنه که مانع شدم یحرف خواست

آرش به هدفش برسه.  یکرد یکار ،یباورم نکرد ان،يک یکرد کيتو من و کوچ -

  .مونهینم نمونيب یحرف گهيپس د
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تنم محکم به تن  دنم،يوارد ساختمون بشم که دوباره بازوم رو گرفت و با کش خواستم

  شد. دهيسخت و محکمش کوب

  نمونده. یزيچ نمونيب یگیم یکنیم خوديتو ب -

  بازوم رو بکشم که اجازه نداد... خواستم

  رو ازم گرفت. يیو فرصت هر تقال ديچيپ امگهيد یدور بازو شگهيد دست

. رمياگه من بم ی... حتیدختر فرنگ شهیعوض نم یزيوقت چ چيمن و تو ه نيب -

  !ته؟يحال

  شدم رهيخ اشرهيت یهابغض تو چشم با

  ولم کن دردم گرفت... -

  ديپرس یدارآروم و خش یرو خم کرد تا هم قدم بشه و بعد با تن صدا سرش

  نه؟! اي تهيگفتم حال -

  لرزون جوابش رو دادم يیبغض و صدا با

  .انيمتنفرم ک هاتیخواهاز تو و خود -

  نکرد... ولم

  هاش رو به گوشم رسوند...سمتم خم کرد و لب شتريرو ب سرش

  آروم پچ زد یوقت سوزوندیداغش داشت پوست گردن و گوشم رو م یهانفس

  کم بشه. مياز خودخواه ستيدلبر... چون قرار ن یپس بهتره بهشون عادت کن -



1065 
 

 یالله دنيکش نيهاش رو به گوشم چسبوند و حسرم رو عقب بکشم که لب خواستم

  زد دندونش، پچ نيگوشم ب

 یخونه اميلمس تنت ب یت، من و مجبور نکن براامروز جمع کن برگرد خونه نيهم -

  !؟ی... اوکیحاج مرتض

  متنفر بودم... هاشيیزورگو از

  هم متنفر بودم. کردیهاش داشت زانوهام رو لمس مهرم نفس نکهيا از

  خوددار بمونم؟! کمي تونستمینم چرا

  !شدم؟یاحساساتم بهش م ميهر بار تسل چرا

  ديگوشم خند یچنگ شد، خودخواهانه تو راهنشيپ یکه رو دستم

  !خوادینگو که اآلن دلت من و م -

  ...دميدهانم رو قورت دادم و به زور سرم رو عقب کش آب

  نگاهم کرد... دهي پرباال یاما مخمور، با ابرو اون

  .ی... تو عاشق منیدختر فرنگ اين پيتر نقدريا -

 گهيد ینيشدت تنفرم رو بب یتونیکه نم یاحمق نقدري... اگه اانيازت نفرت دارم ک -

  .ستيمشکل من ن

  و بازوهام رو رها کرد ديخند یعصب
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اون عشق سوزان  تونمیم ی. ولنميبی... دارم متياز عصبان یشیمنفجر م یدار -

  ...یدختر فرنگ نميرو نسبت به خودم بب قتيو عم

  دميکوب اشنهيس یهام رو روکف دست یعصب

  .انيت کنه کاعتماد به نفست خفه نيا دوارميام -

تراس رو باز کردن و داخل  يیدر کشو تيو من با همون مقدار از عصبان ديخند

  ساختمون شدم.

  .یخودت رو به روان پزشک نشون بد دي... بای... تو مشکل داریروان شعوريب -

اش، حواسم رو پرت کرده بود که سردار رو کننده یعصب یهاو حرف انيک اونقدر

  داخلش کنار پاهام افتاد. یهابا فنجون ینيکه بهش زدم، س یاو با تنه دميراهم ند نيپ

  به عقب برداشتم... یو ناخودآگاه قدم دميکش یفيخف غيج

 نيزم یرنگ قهوه، رو یاقهوه یدرست کنار پاهام خورد شده بود و محتوا هافنجون

  پخش شده بود.

  سهره؟! یشد؟! خوب یچ -

  اش کنم...حلقه کنم و خفه انيبرگردم و دست دور گردن ک خواستیم دلم

  !رفت؟ینم چرا

  !داشت؟یدست از سرم برنم چرا

  .دميباشه، سمتش چرخبا خودم  ايبخوام،  نکهيشد، بدون ا دهيکه کش بازوم
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  که نشد؟ تيزيحالت خوبه؟! چ -

  ديغر یکه از من نگرفت نگاه پر خشمش رو سمت سردار کشوند و عصب یجواب

  !؟ینيبیرو نم یگندگ نيتو؟! دختر به ا یکور -

  سمت من چرخوند یو نگاه کوتاه ديمتعجب خند سردار

که  ی... کسديرو ند یگندگ نيکه مِن به ا یعقل دختره رو گرفت یکه طور ديببخش -

  دختره بود داداش... نيبه من ا ديکوب

  ش کم نکرد...اما از لحن طلبکارانه انيک

  !؟یجمعش کن ديسهره حواسش نبود تو هم نبا -

  ...انيبس کن ک -

  ...دميکش یو پر حرص قيو من نفس عم دنيدو سمتم چرخ هر

 غيم توان داره جکه هنجره يیتا جا خواستیبودم و دلم م یاز دستش عصب همچنان

  بکشم

  سردار... حواسم پرت بود. خوامیمن ازت معذرت م -

  با همون اخم کور نگاهم کرد... انيو اما ک ديخند سردار

  بود؟! یبه خاطر چ قايدق شيطلبکار

  و هزار سودا... هيپرته... عاشق یليمعلومه حواست خ -

  گفت نگاهش کنه نکهيجمع شده، بدون ا یبا چهره انيک
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  المثل رو گفته رو تو قبر نلرزون...که ضرب یالقل تن کس -

  دياز من پرس سردار

  نبود؟! نيعه! ا -

  گرفته بود... شيانگار شوخ واقعا

  .کردیم یو سردار داشت شوخ انيبود و هم ک یمن عصب هم

  بازوم رو گرفت... انيبه هر دو خواستم خودم رو به اتاقم برسونم و اما ک تقاوتیب

  کجا رفته بودن؟ یو مرتض ديسع اصالً 

  نبودن؟ نجايا شيپ قهيتا چند دق مگه

  بهتره. مياتاقت ادامه بد یبحثمون تو یبه ادامه ديفکر کنم با -

که  دميلب غر رياسمش رو ز یو شاک دميکش رونيهاش بانگشت نيرو از ب بازوم

  ديخند ميبه لحن شاک تفاوتیب

  ان؟يک -

  شده دلبر؟! ی! چان؟يجون ک -

  هم فشردم و سردار با خنده کمرش رو خم کرد یرو رو هاملب

  !م؟يو ما خبر نداشت یها هم بلد بودحرف نيخان شمس... شما از ا انياووووه، ک -

  ديسمتش چرخ تيبا همون عصبان انيک

  به تو بگم دلبر سردار؟! یانتظار داشت -
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  م رو قورت بدم، موفق نبودم.خنده کردمیتالش م نکهيو من با ا ديخند سردار

بلند سردار  یخنده یگفت که صدا یزيلب چ ريو ز ديموهاش کش نيب یدست انيک

  شد. دنشيمانع شن

دوباره دستش رو بند بازوم  کرد،یکه داشت از خنده غش م یبه سردار تفاوتیب

  کرد و تنم رو خونسردانه سمت اتاقم کشوند.

  ن مقابله باهاش رو نداشتم.مانعش بشم اما توا خواستمیم

تنم رو وسط اتاق پرت کرد و در رو بعد از داخل شدن خودش بست و قفل  یگون مثل

  کرد.

  ....یدختر فرنگ زنهیدلت داره برام پر م دونمیم -

  دميرو مرتب کردم و با اخم توپ مختهيبه هم ر لباس

  ان؟يک یکنیم کاريچ یدار -

  حالت بدم. خوامیم -

  و صدام رو باال بردم دميکوب نياز حدش زم شيب يیو پررو تيرو از عصبان پام

  ...یلعنت یحرف بزن نطوريبا من ا یتو حق ندار -

  آروم خودش رو بهم رسوند... یهاو با قدم ديخند

  از خودش عطرش بهم هجوم آورد و قلبم رو لرزوند... قبل

  دلت برام تنگ نشده دلبر؟! -
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  ...ديپشت سرم برد و کش موهام رو کش دست

  پچ کردو اون پچ ختيهام رشونه یرو موهام

  موهات.... نيهام بنفس یگرم یبرا -

  ...زدیم رونيب منهيس یرو تر کردم و قلبم داشت از تو لبم

  هاش گردنم رو نوازش کردپشت انگشت با

  هام... حل شدنات تو بغلم....هامون... نوازشبار بوسه -

  زد یزيم رو عقب فرستاد و چشمک رشونه یرو یوهام

  م؟؟يکن یرفع دلتنگ کمي یخواینم -

  دميکوب اشنهيس یدستم رو رو شدمیداشتم رامش م نکهيا با

  .انيک یشد یپست و عوض یليخ -

  به حال خراب من سرش رو خم کرد... توجهیب

  رد داد و به گوشم رسوند. نشونيو از ب ديموهام کش یرو شينيب یغهيت

  رو رفع کنم؟ تيدلتنگ خوادیچرا؟! چون دلم م -

 فوريپوست گردنم قدرت سست کردن زانوهام رو داشت و اون ک یداغش رو نفس

  ...ديتو گلو خند ختنم،ياز به هم ر

  !ادته؟يبه زور بود.  دمتياتاق بوس نيکه تو ا یبار نيببوسمت؟! اول خوادیدلت نم -
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خودش رو بهم  شتريپهنش گذاشتم و خواستم هلش بدم که ب ینهيس یرو رو هامدست

  چسبوند

  !؟یهام تنگ نشده دختر فرنگخفت کردن یدلت برا -

  .رونيبرو عقب، از اتاقم برو ب انيک -

  ديگردنم کش یهاش رو روو لب ديگلو خند تو

  تنگ نشده؟! یعني نيا -

لرزون  یبا صدا کرد،یم یبا قلبم بازهاش داشت هاش و هرم داغ نفسحرف نکهيا با

  پچ زدم

  . من فراموشت کردم.رونياآلن برو ب نيبکشم، هم غيج یخوایاگه نم -

  پر از خشونت پهلوم رو چنگ زد. نباريا دستش

  نبود... لشيانگار باب م امجمله

  هاش رو بشنوم.قرچ قرچ دندون یصدا تونستمیم یشده بود و حت یعصب

  فراموش کردن من دست خودته؟! یفکر کرد -

  گفتم و شروع به تقال کردم... یاز گردنم گرفت که آخ پر درد یگاز

  ...شعوريب یروان مردک

  ... ازت متنفرم.یولم کن وحش -

  !؟ی. اوکدمیاجازه رو نم ني... ایفراموشم کن یحق ندار یازم متنفر باش، ول -
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ازش فاصله  عيسر یليبود که به اجبار رهام کرد و من خ وقفهیتقالهام تند و ب اونقدر

  گرفتم.

  .انيک نمتيبب خوامی... نمرونياز اتاقم برو ب -

  زد... پوزخند

  ...ديهاش دچشم یتو شدیرو م تيهمچنان خشم و عصبان اما

  افتاده بود. نيهاش چچشم یگوشه

  دنبالت بدوام؟! اهايتاليدنبالت و تا ا وفتميمثل قبل قراره ب یفکر کرد -

  شلوارش فرو کرد و با پوزخند اضافه کرد یهابيج یرو تو هاشدست

که تالش کرد من بودم، من  یرابطه تنها کس ني... تو استيقبل مقابلت ن انيک گهيد -

مون سرد زدم. از همون اولش نسبت به رابطه یبه دست آوردنت به هر در یبرا

  .یبود

  سرش رو تکون داد یعصب که کردمیداشتم نگاهش م متعجب

بگم باشه عشقم...  یبگ یهر چ ستيقرار ن گهيسهره... د ستيخبرها ن نياز ا گهيد -

  .یدختر فرنگ یهام رو قبول نکناگه حرف یشیروبرو م یعوض انيک هيبا 

***  

  .تيخواستگار اديفردا م انيک -

 یکرد و سرفه ريگلوم گ یدهانم گذاشته بودم، تو یصبحونه که به زور تو یلقمه

  کردم. یخشک
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 وانيروبروم گذاشت و ک یآب وانيل هيکه سم دينکش یرو صدا کرد و طول هيسم وانيک

  دياز پدر خودسر و خودخواهش پرس

  آقاجون؟ یچ یعني -

 یپشت سرم که با خوردن آب آرومشون کرده بودم، اشک یهابه خاطر سرفه هامچشم

  نگاهش کردم. یشده بود وقت

  ! به؟يسهره... عج یخواستگار اديم انيک یعني -

  سمت من چرخوند و سرش رو تکون داد ینگاه کوتاه وانيک

  ؟یرو مجبور کرد انياز کجا دراومد؟ تو ک هوي نيا گمینه! م -

  ديخوشرنگش نوش یاز چا یاجرعه یمرتض

! کجاش تعجب وفته؟ياتفاق ب ني... مگه از همون اولش قرار نبود اومديدرن يیاز جا -

  !دميه من نفهمدار

  دميبگه، من ازش پرس یزيچ وانيک نکهياز ا قبل

  درخواست رو داره؟!  نيخودش ا انيک -

  ديکوب ینعلبک یرو تو شييو استکان چا ديخند یعصب

 ن؟يبا هم نبود نيهم ینکن من و سهره... شماها مگه از همون اولش برا یعصب -

  ن؟يتعجب کرد نقدريشده که ا یحاال چ

  .ديچرخ وانيکوتاه سمت ک نگاهم
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  بگم. یچ ديبا دونستمینم

  و کارهاش رو درک کنم و بفهمم. انيک تونستمینم کردمیم یهر کار اصال

 ريبا ت دنيرو به محض د گهيهمد یاز کجا درآورده بود وقت گهيرو د یخواستگار

  !م؟يزدیم

  بود؟ نيروبرو هستم هم یعوض انيک هيبه بعد با  نيگفته بود از ا نکهياز ا منظورش

  من رو تو عمل انجام شده قرار بده؟ که

  ن؟يشما مجبورش کرد وانيک یبه گفته ايخودش خواسته؟  انيک -

  بگه که مانع شدم یزياخم نگاهم کرد و خواست چ با

  من مهمه... یبرا -

  خودش شد یانداخت و مشغول گرفتن لقمه برا وانيسمت ک یکوتاه نگاه

  خواست. انيک -

  رو تر کردم. لبم

  که خواسته؟ یچ یعني

  ه؟ياز من بپرسه نظرم چ یکس نکهي! بدون اشد؟یم خواستیاون م یهر چ ديبا چرا

  مهم نبودم؟ من

  ذهنم اومد رو بالفاصله گفتم... یکه تو یزيچ

  .یو مرتض انيک ماتيها و و تصمتن بدم به خواسته تونستمینم
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  .کنمیمن قبول نم -

از پشت  وانيبهم بگه ک یزيچ نکهيهم رفت و اما قبل از ا یبه شدت تو هاشاخم

  ديبلند شد و از من پرس زشيم

  ؟یش کناآلن ترجمه نيهم یتونیم ،يیايتاليمتن هست به ا هيسهره  -

 وانيک بينس شيها و نگاه شاکاخم نباريکه ا يییمرتض ايمن احمقم  کردیفکر م واقعا

  اش شده بود؟!و نگاه مسخره

 بيهاش بود عجلب یکه رو یبه حالش بخندم و اون لبخند مضحک خواستیم دلم

  .اومدیکه درستش کرده بود م يیبه مسخره بودن فضا

  مهمه آقاجون... -

بودن حق داشت و واقعا  یمرتض یهایو گندم نورچشم وانيک نکهيدر مورد ا سويگ

  .اومدیوتاه مفقط مقابل اون دوتا ک یمرتض

  بلند شدم. زيرو تکون داد و من از پشت م سرش

هاش دست نيبازوم رو ب یشدم و به محض خروجمون از سالن غذا خور وانيک همراه

  گرفت و تنم رو سمت خودش کشوند.

  سهره؟! یگیم یدار یمعلوم هست چ -

  دميخند یو عصب دميکش رونيهاش بانگشت نيرو از ب بازوم

 زنهیم فيکه بهم تهمت کث یدرخواست ازدواج کس یهست... فکر کردالبته که  -

  کنم؟یرو قبول م
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  گرد شده سرش رو به چپ و راست تکون داد یهاگرد کرد و با همون چشم چشم

ماجرا  ازيتا پ ريبه آقاجونم س یاآلن بر نيهم هي! زده به سرت؟ نظرت چ؟یچ یعني -

  ؟یرو هم بگ

  کردم یسمت سالن غذاخور یباال انداختم و نگاه کوتاه شونه

  چرا که نه! گم،یم ارهيبهم فشار ب ادياگه ز -

  فاصله گرفتم... یرو تر کردم و ازش کم لبم

  درکشون کنم. تونستمینم

 تيواقعا اذ شدیکار باهام رفتار مگناه یهانکرده بودم و اما مثل آدم یگناه نکهيا

  ل بود.قابل تحم ريکننده و غ

از دست شماها سرم رو  خوادی... دلم مدياوونهي... هر دوتاتون دیشد وونهيتو د -

  .واريبکوبم تو د

  شد کيبهم نزد ینگفتم که قدم یزيباال انداختم و چ شونه

 یکه به همه حال نيمسافرت شمالمون رو به هم زد شيچند روز پ نکهيا انيدر جر -

حاج  یخوایم ؟یکنیقبول نم یگیتون فراتر از ماچ و بغله حاال مرابطه ديکن

  رو دستمون. مونهیهم هست. سکته کنه م یترراه آسون یرو بکش یمرتض

  دست به کمر زدم اليخیب

  . مگه اجباره؟خوامیحاال نم خواستم،یاون موقع م -

  ...ديکش کنار
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نگاهم کرد و بعد آروم لب  ننيبیم يیبار آدم فضا نياول یکه برا يیهامثل آدم درست

  زد

  برو...  ايب -

  باال انداختم. شونه

  و متعجبه... یشاک نقدريو چرا ا یچ یمهم نبود برا برام

  خودم بود. یفقط احساسات لطمه خورده مهم

  رو هم داشتم. انيخفه کردن ک يیتوانا یحت من

اجازه  ديتماس گرفتم و نبا انيورود با ککنارش گذشتم و وارد اتاقم شدم. به محض  از

  تو ذهنش خطور کنه. ره،يبگ ميدر مورد من تصم تونهیم نکهيفکر ا یحت دادمیم

  تماس رو وصل کرد کردمیاز اونچه که فکر م زودتر

  !؟یچه خبرا دختر فرنگ -

  ...مونييآشنا يیابتدا یبه روزها ميبرگشته بود کردمیم حس

  آسانسور. یشدن من از گردنش تو زونيبعد از آو یروزها درست

  .ميمتنفر بود گهياز هم د لياز اون اوا شتريب یحت ديشا

  م؟يبود دهيرس نجايچطور به ا واقعا

  عشقت تنگ شده بود؟ یصدا دنيدلت واسه شن ،یدختر فرنگ یه -

  بگم، اضافه کرد یزياجازه بده من چ نکهيو قبل از ا ديش خندبه جمله خودش
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بهت... حضور از خجالتت  رسونمیدلبرم... من خودم رو م گهيندا بده د هيخب  -

  .اميدرم

  دميغر نشونيهم فشردم و از ب یهام رو رودندون یعصب

  گه؟یم یچ ینکن من و... مرتض یعصب انيک -

   گه؟یم یچ رمرديبدونم اون پ ديمن از کجا با -

  کش موهام رو باز کردم... یو عصب دميخودم چرخ دور

  .ديکشیداشت موهام رو م یکي انگار

  از کجا دراومد؟! گهيد یخواستگار نينکن من و.... ا یعصب انيک -

  گفت دهيکش بالفاصله،

 یکه زندگ يینجاي! معموال اه؟ي! خب اشکالش چهيخواستگار انيآهان، منظورت جر -

  .شنیمزوج م تيدر نها گذروننیکه همه جوره با هم خوش م یدو نفر ميکنیم

  ...خوامتیاما من نم -

  اش پر بود از حرص...و خنده ديخند بلند

رو  يیزهايچ شمیصورت مجبور م نيا ريدر غ ،یدختر فرنگ یکه بخوا یمجبور -

   ؟یدختر فرنگ یخوایو م نيجونت بگم که بفرستتش تو کما... ا یبه مرتض

  .زنهیحرف م یحدس بزنم داره در مورد چ تونستمیمشت شد و م دستم

  .انيک یشد ريپست و حق یليخ -
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  دميپرس یو من عصب ديخند

 یآقا یمن و دست کم گرفت ترسم؟یم تيتو خال یدهاياز تو و تهد یواقعا فکر کرد -

  شمس.

  نه! اي هيتو خال دهاميتهد ینيبی... اون وقت میامتحان کن هيفقط کاف -

تلفن فرو  یبکشم و بعد دست تو غيج خواستیو دلم م دميرو به صورتم کش دستم

  رو بکشم. شعورياون ب یکنم و موها

  تخت انداختم یرو رو یتماس رو قطع کردم و گوش تيهمون مقدار عصبان با

  .یخودخواه... ازت متنفرم عوض شعوريب -

  نه... ايحرف بزنم  یبا مرتض ديبا دونستمیو نم دميخودم چرخ دور

  بود... انيمثل ک یکي اونم

به  یتياهم چيبراش مهم بود و ه ماتشيتش و تصمکه فقط خودش و اعتقادا یکي

  .دادینم انشياطراف یهاخواسته

گرفتم به  ميوحشتناکم تصم یعوض کردن حال و هوا یبودم که برا یعصب اونقدر

  برم. شگاهيآرا

  از خونه باغ خارج شدم. یکامل شيو با آرا دميپوش لباس

چرا از زدن و  دونمیبده و نم رينبود که مثل هر روز به طرز پوششم گ یمرتض

  .شدیخسته نم یتکرار یهاحرف دنيشن

***  
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 نهيآ یو از تو ديکش نشونيب ینمدارم، دست یموها یسشوار رو دنيکش نيح شگريآرا

  نگاهم کرد.

  رنگ... مبارکت باشه. نيا اديبهت م یليخ -

نگاه کردم و حق با اون  بود.  نهيآ یخودم تو ريبه انعکاس تصو یشتريدقت ب با

  موهام محشر بود. نيب تياليها بيترک

  حد روشن کرده بودم. نيبار بود که موهام رو تا ا نياول

  تکون خوردن. یبه سرم دادم و موهام به نرم یتکون

  خوب شده... دستتون درد نکنه. یليخ -

کارت و خروجم از سالن  دنيبعد از کش یاونقدر باال بود که حت ميظاهر راتييتغ مبلغ

  همچنان باهام بود. یشوکگ

ً يرنگ کردن مو تقر هيناخن و  یپول اون طراح با لباس شب مارک  هي تونستمیم با

  کنم. هيو کفش هم ته فيو ک

درست کنار پاهام توجهم رو  ینيرو و فکر کردن بوق ماش ادهيپ یقدم زدن تو نيح

  به خودش جلب کرد.

به ذهنم  کهويو خشم  تيمهراد پشت فرمون، عصبان دنيو با د دميچرخ نيماش سمت

  هجوم آورد.

  هام گفتبه چشم رهياتکا به فرمون خم شد و خ با

  م؟يحرف بزن شهیم -
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که تازه  یپاشنه بلند یهابه کفش تياهمیرسوندم و ب نشيدو قدم خودم رو به ماش با

  .دميکوب نشيبه ماش یلگد محکم یبودمشون، عصب دهيخر

 ميبگم از زندگ دي... چند بار بایبا من حرف بزن یخوایکه م یکنیم خوديتو ب -

  نمت؟يدور و برم بب خوامینم رونيگمشو ب

  پچ زد یمن، با لحن آروم انيتفاوت به عص یب

  سهره... ميحرف بزن ديبا -

پام درد گرفت، اما مهم  یهادفعه نوک انگشت نيکه ا دميکوب نشيبه ماش یاگهيد لگد

  نبود. 

  ... برو گمشو...خوامیگفتم نم -

بودم و هر لحظه امکان منفجر شدنم وجود داشت،  شيآت یکه مثل گلوله یمن برعکس

  .ديرسیهم نگران به نظر م یاون آروم و خونسرد و کم

  رو باز کرد نيشد و در ماش خم

  سهره؟ یخواهش کنم سوار ش شهیم -

  شده بودم... یعصب

  کنم. یهام رو سر اون خالکه تموم عقده یعصب اونقدر

  و داد کردم. غيها جالت رو بستم و مثل گنده نيپا در ماش با

سر و وضع آراسته  ختنيم مهم بود، نه به هم رتازه کاشته شده یهاشکستن ناخن نه

  .ميو الکچر
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 یسر راهم سبز بش گهيبار د هيمهراد... اگه  کنمیم تي... ازت شکاشمیسوار نم -

  .کنمیم تيازت شکا یکن جاديو مزاحمت ا

  کردنم. انيشوکه کننده بود عص براش

نگاه  زدمینفس نفس م تيکه از شدت عصبان یگرد شده به من یهابا چشم داشت

  و من اما اصال قصد کوتاه اومدن نداشتم. کردیم

  که جون داره بزنمش... يیتا جا خواستیم دلم

 یحجم از خشونت حت نيحرف زدن هم نداشته باشه. ا یبرا يینا یکه حت اونقدر

  بود. بيخودم هم عج یبرا

  .دميکش بيشد و من عثپ ادهيپ نيماش از

  رو دور زد و خودش رو بهم رسوند نيماش

  ت شده سهره؟چه -

  فاصله گرفتم، اما از تن بلند و طلبکارانه صدام کم نکردم. ازش

 یبه همه چ یازم؟ گند زد یخوایم یشدم. چ وونهيشدم... از دست شماها د یروان -

رو از  انيکه من و ک نيکرد یکيدست به  یابا اون آرش عقده ؟یو چرا هنوز دنبالم

  ن؟يريمونده که ازم بگ یچ گهيحاال د ن،يديو به هدفتون هم رس نيهم جدا کن

  تر بود.کننده یعصب شيو سکوت لعنت کردیحرف داشت نگاهم م بدون

بهتون اعتماد کردم  نکهي. به خاطر انيهست وونير دوتاتون پست و حتو و آرش ه -

  .امیاز خودم هم عصب
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  و پسش زدم. دميدستش کوب یرو سمتم دراز کرد که پرخاشگرانه رو دستش

 شتري. لطفا سوار شو تا بشهیرفتارت باعث سوءتفاهم م نيآروم باش سهره... ا کمي -

  .ميجلب توجه نکرد نياز ا

و  هيبرام مهمه بق یکنیصدات رو بشنوم و تو فکر م خوامینم نمت،يبب خوامینم -

  ...یهست یجلب شدن نگاهشون؟ اصال بذار همه بفهمن چه موجود پست

  تو هم رفت... هاشاخم

من  یو داد و هوارها یو لجباز دادیرو از دست م شيهم کم کم داشت خونسرد اون

  اون بود. یهم علت به هم خوردن خونسرد

با وجود مست بودنم هم نخواستم  یس کن سهره... من اون شب مست بودم، اما حتب -

شماها  نينکردم چون اصال از خصومت ب یکيبزنم. با آرش هم دست به  بيبهت آس

  خبر ندارم.

  ديمن چرخ یعصب یهاچشم نيکرد و نگاهش با همون مقدار اخم ب یکوتاه مکث

  تو بود. شيپ اون شب مست بودم و تنها اشتباهم اومدن -

  ...هي ...هيفکر کنه من  انيک یتو باعث شد ؟یبهم بزن یخواستیم یبيچه آس گهيد -

  ادامه بدم... نتونستم

  دميکوب نيراستم رو زم یپا تيهم فشردم و با عصبان یرو رو هاملب

چندش آور  ضتوني... شماها و ذهن مرانيتون متنفرم... از تو، آرش، کاز همه -

  .نيهست
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  پرت کرد رونيو نفسش رو ب ديبه صورتش کش یمن، دست ومدنياز کوتاه ن کالفه

  ...!یزنیبگم تو حرف خودت رو م یمن هر چ -

ادامه  تونيبه زندگ نيتون دارمنم... همه دهيد بيکه آس یتنها کس فيکث یباز نيتو ا -

  از هم بپاشه... خوادیمغزم م کنمیبهش فکر م یکه من وقت یدر حال نيدیم

****  

  به خاطر آرش؟ ؟یبر یخوایچرا م -

  تر گرفت.هاش محکمو شال بافت رو دور شونه ديکش یقيعم نفس

  آرش رو ببخشم. تونمیرو گرفتم. نم مميتصم ی. ولدونمینم -

  رو تر کردم و بدون حرف نگاهش کردم. لبم

  کرده بود. ريباغ گ یهادرخت نيب يیاون اما جا نگاه

  ...کردیفکر م داشت

  به بعد از رفتنش... ديشا

  ها...ترهم به قبل ديشا اي

  که همراه آرش گذرونده بود! يیروزها به

  که گذرونده بود! یسخت یکه از دست داده بود و به روزها ینيجن به

  .ميرو بشنو انمونياوقات افکار اطراف یبعض شدیم کاش

  دوسش دارم... هنوز هم دوسش دارم... -
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 یهااعتراف کرد و نگاهش با مکث قفل چشم یوقت ديلرزیداشت و صداش م بغض

  من شد.

رو فراموش کنم سهره...  دميکه کش يیهاعذاب تونمینم کنمیم یهر کار یول -

  .زنمیبه خودم ضربه م ینطوريقبولش کنم چون ا تونمیببخشمش... نم تونمینم

 نيو دست لرزون و سردش رو ب دميجلو کش یريحص یهایصندل یرو رو خودم

  هام گرفتم.دست

  .اومدیگندم از پسش برم یخاطر تصادفش هنوز هم مشکل داشت ول به

 یتونیگندم. پس خودت م دميعمرم د یکه تو یهست یدختر نيو عاقل تر نيتو بهتر -

  .یرو بساز ندهيآ نيترو درخشان یريرو بگ هاميتصم نيخودت بهتر یبرا

  زد و اغراق نبود... یپر بغض لبخند

  داشت. یااسطوره تيواقعا شخص گندم

 افتادم،یمثل آرش درم یکيو محکم بود که قطعا اگه من جاش بودم و با  یقو اونقدر

  .امياز پسش برب تونستمینم

  دردها براومده بود. یلياز پس خ گندم

  به من خوشگلم. یتو لطف دار -

  داشت. که مثل لبخند اون بغض یا... خندهدميخند

 گندم. شهیدلم برات تنگ م یليخ یاگه تو بر -
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  .ديدستم کوب یدستم گذاشت و تند بار رو یدستش رو رو

  سهره...  رمیکه نم شهيهم یبرا یول شهیمنم دلم برات تنگ م -

  !زننیدختر عموهام خلوت کردن و دخترونه گپ م نميبیم -

  .نميسردار باعث شد با خنده دست گندم رو رها کنم و صاف بش یصدا

  سردار؟ یشیو مزاحممون م ميزنیدخترونه گپ م ینيبیم -

  دميجوابم رو بده که متعجب پرس تيزد و خوا شخندين

  ؟یرو کجا برد یجیا -

 یبافت رو از پشت صندل یپرت کرد و پتو یصندل یرو کنار گندم رو خودش

  برداشت.

  کشتمش... -

  هاش رو به گندم گفتشونه یانداختن پتو رو نيبرام نازک کرد و ح یچشم پشت

. خبر رانيرو هم بفرستن ا شونيبرامون کم بود خانم دستور دادن سگ ا یجیا نيا -

  ؟یدار

  با خنده نگاهم کرد گندم

  واقعا؟ -

  قالب کردم نهيهام رو مقابل سباال انداختم و دست شونه

  داره پسرم تو رم باشه؟ یليهستم چه دل نجايخودم ا یخب وقت -
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  اش رو جمع کرد.و سردار چهره ديصدادار خند گندم

   ؟ینيبیپسرم! م گهیم -

  خم کرد یو کمرش رو کم ديکوب زيم یرو رو دستش

  گندم... ذارهیم ابونيسر به ب شيخارج ینوه نيآقاجون آخرش از دست ا -

  ديخط کش زيم یعد روانگشتش رو به زبون زد و ب نوک

  نشون. نميخط، ا نيا ا،يعا ب -

  و سردار ادامه داد وفتميباعث شد من هم به خنده ب لحنش

با اختالل  ديداشت، با ی... بچه کم اختالل روانمارستانيت فرستهیرو هم م انيک -

  .ميايبا هم کنار ب شيو روان یتيشخص

 یصبحم با مرتض یمکالمه اديو  ديهام پر کشلب یاسمش لبخند از رو دنيشن با

  افتادم.

  دونستن؟یهم م هيرو بق  یخواستگار انيجر

  داره؟ انيبه ک یچه ربط -

  تاب داد. یصندل یداد و خودش رو رو شينيبه ب ینيچ

  ! نيمزوج بش یخب قراره به زود -

  و رو به گندم گفت ديرو تر کردم و تنها نگاهش کردم که خند لبم
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رو پاره  گهياتاق حبس کنن... به خدا که همد هيروز تو  هيفرض کن دوتاشون رو  -

. آخه خوانیرو م گهيهمد گنیچطور م فهممی. من نمرونيب فرستنیم کننیپوره م

  که! نيهر دوشون وحش نايمکمل هم باشن؟ ا ديها بازوج گنیمگه نم

  دميو من با اخم رو به سردار توپ ديبلند خند گندم

  ... ستين نطورياصال هم ا -

  ديکه زد پرس یزيباال انداخت و بعد از چشمک ر ابرو

  .ميبگو ما هم بدون ه؟يپس چطور -

  ...هيچطور دونستمیواقع خودم هم نم در

  با سردار بود و نبود... حق

  .ميو نبود ميهم بود هيو من هر دو شب انيک

 تونهیکه باهاش گذرونده بودم بهم ثابت کرده بود که اگه بخواد م يیهاو شب روزها

  باشه... ايمرد دن نيتر کيو رمانت نيترو مهربون نيترآروم

 یاونوقت حت یشیغرق م کيبار یجاها هوي! غرق نشو جون سردار... ؟یه -

  ندارم. یکيکه من  خوادینجات دادنت هم دل و جرات م

و سرش  ديخوب متوجهش شد که بلند خند یليانگار گندم خاش نشدم، اما جمله متوجه

  رو به عقب پرت کرد.

  ... تو نگران نباش.شمیغرق نم -

  زانوم گذاشت یخم شد و دستش رو رو گندم
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  ُخله... کميکه  یدونی... منيا اليخ یب -

  ترته؟چه طرز حرف زدن با بزرگ نيته بچه! اخل عمه -

سردار و گندم برداشته  نيمن رو انگار از ب اميبا خنده جوابش رو داد اما اسم ک گندم

  و به سمت اون برده بود.

به زانوم خورد و باعث  یسخت یکه ضربه رفتمیذهنم باهاش کلنجار م یتو داشتم

  شد با اخم خم بشم...

  ؟یزنیشده سردار؟ چرا م یچ -

نگاهش کردم که شونه باال  تيعصبانساق پام گذاشتم و با درد و  یرو رو دستم

  انداخت.

  !یحواست رو جمع کن یخواستیم -

و گندم سمتم خم  ديرو تر کردم و جز پشت چشم نازک کردن، زورم بهش نچرب لبم

  شد

  !یانگار پکر شد ؟یخوب -

  هام مرتب کردم.شانه یازش گرفتم و شال بافت رو رو نگاه

  خوبم. ست،ين ميزينه، چ -

  گندم و سردار دادم. ليتحو یابلند شدم و لبخند دست و پا شکسته یصندل یرو از

  برم داخل، سردم شد. ديبا گهيد یحالم خوبه ول -
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  سرش رو تکون داد و اما گندم قانع نشده بود. سردار

  بگه که سردار مانعش شد. یزيرو تر کرد و خواست چ لبش

  .ميشیه مپراکند گهيد قهي... ما هم چند دقیخوریبرو تو سرما م -

  زدم و دوباره سرم رو تکون دادم. لبخند

جدا شده بود خارج شدم و  اطيبلندتر بود و با دو پله از کف ح یکه کم قيآالچ از

  قدم برداشتم. اليسمت و

هامون و قهر با وجود جنگ و جدل ميمعلوم نبود و اما داشت انيبا ک فميتکل نکهيا

  .شدیباعث ترسم م ميرفتیم شيهامون، پبودن

به  یمنته یهاباعث شد کنار پله ميزنگخور گوش یبشم، صدا اليوارد و نکهياز ا قبل

  بندازم. وانيک یبه شماره یو نگاه ستميتراس با

معطل کنم،  نکهيبدون ا نيهم یبود و برا بيموقع از روز زنگ زدنش برام عج نيا

  رو کنار گوشم گذاشتم. یتماس رو وصل کردم و گوش

  !وانيسالم ک -

  ؟يیسالم، کجا -

انداختم؛ سردار و  قيسمت آاللچ یرو تر کردم و ناخودآگاه برگشتم و نگاه کوتاه لبم

  کردنیگندم داشتن با هم صحبت م

  تو خونه... -

  .نجايزود خودت رو برسون ا فرستمیآدرشپس برات م هيخوبه،  -
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  دميپرس ینگران یو پرت، با کم جيرو تر کردم و گ لبم

  افتاده؟ یاق بدشده؟ اتف یزيچ -

  جوابم رو داد... بالفاصله

  کرد. شتريذهنم رو ب یتو یهاتر بود و عالمت سوالواقع جوابش گنگ در

  زودتر خودت رو برسون. یول وفتادهين یاتفاق بد -

  من نگران شدم...  وانيک -

  .اينگران نباش، فقط زود ب -

  و صدام رو باال بردم دميکوب نيزم یحرص پا رو با

  القل بگو بهم... وانيشده؟ ک شيزيچ انيک -

و منتظر گوش به صداش  دميشن یگوش یش رو توو کالفه قينفس عم یصدا

  سپردم...

  گلوم. خيبود ب دهيو درست چسب دهيسر رس یاز کدوم جهنم دونستمینم بغض

  ...انهيمربوط به ک -

  .دنيتر چسبسفت یگوش یهام دور بدنهقلبم باال رفت و ناخودآگاه انگشت ضربان

  لب زد... وانيبگم اما ک یزيچ نکهياز ا قبل

  دم در منتظرته... زود باش. یسهره... تاکس فرستمیآدرس رو برات م -

  خوندم. امکيپ یشدم و آدرس رو از رو یچطور سوار تاکس دونستمینم
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  .دميپوش یچطور لباس عوض کردم و چ دمينفهم یحت

 هایبود که تموم دلخور یاون قدر قو یشده بودم و اون حس مضخرف نگران نگران

  ببره. نيرو از ب انياز ک تميو عصبان

  . دونستمیرو نم ديکشیمن طول م یبرا ايبود  یواقعا طوالن ريمس

راننده  ن،يشدم، اما قبل از دور شدنم از ماش ادهيداشت، پرو نگه نيکه ماش راننده

  رو خواست. یتاکس ینهيهز یشاک

  گفت یکه با لحن بد دميچرخ نيرو تر کردم و سمت ماش لبم

  دن؟ینم هيتو دهات شوما کرا -

  رو باز کردم. ميبخوام جوابش رو بدم، قفل گوش نکهيا بدون

  برده بودم. اديپولم رو هم از  فيبرداشتن ک یحت

  .ستيپول همراهم ن فيکنم، ک زيوار ديشماره کارتتون رو لطف کن -

خوند و من بعد از  شييکارت بانک یشماره کارتش رو از رو یکاراخم و طلب با

 یفاصله گرفتم و به سمت ساختمون نياز ماش یاگهيحرف د چيمبلغ بدون ه زيوار

  آدرس بود قم برداشتم. یکه تو

 یدر آستانه ،یبار تماس گرفتم و باالخره بعد از چند بوق متوال نيچندم یبرا وانيک با

  قطع شدن، تماس رو وصل کرد.

  بگم يیباال یبا ولوم صدا ،یباعث شد عصب یصداش از پشت گوش دنيشن

  نه؟ ايشده  یچ یگي... مشهیمن داره قلبم از جاش کنده م وانيک -
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  به سوالم بده، حرف خودش رو زد یبخواد جواب نکهيا بدون

  ؟یديرس -

ورود به ساختمون جوابش  نيکردم و ح یبکشم اما خوددار غيبلند ج خواستیم دلم

  رو دادم

  ام؟ي. کدوم طبقه بدميآره رس -

  .جامنيپشت بوم... من ا ايب -

  دميآسانسور رو چند بار فشردم و پرس یشاس

  شته؟يهم پ انيک -

  رو قطع کرد. یبهم نداد و گوش یجواب

  ش کنم.بهش، خفه دنيرو داشتم که به محض رس نيا يیتوانا

 چيبه پشت بوم برسه دلم تو هم پ یکه اون اتاقک فلز یشدم و تا وقتآسانسور  وارد

  خورد...

پشت بوم  یاومدن از اتاقک آسانسور  دنبالش کردم و کنار ورود رونيمحض ب به

  ...دمشيد

  بکشمت... خوادیدلم م وانيک -

  دستم بود اشاره کرد یکه تو ینگفت و با سر به گوش یزيچ

  رو بده... تيگوش -
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رو از  یخودش خم شد و گوش د،يتعللم رو د یو پرت نگاهش کردم و اون وقت جيگ

  .ديکش رونيهام بانگشت نيب

  تو پشت بومه... اوضاعش خرابه... انيک -

  تنگ شده نگاهش کردم. ینفس با

  !زدیحرف م انيراحت داشت در مورد اوضاع خراب ک چقدر

شدم و اصال برام مهم نبود که داشت با  کيبهش نزد ديکشیکه داشت ته م يیصدا با

  ...رفتیور م ميگوش

   ؟یچ یعني -

  پشت بوم اشاره کرد یدر آهن به

  ...یفهمیبرو تو، خودت م -

ازش بپرسم در پشت  یاگهيبخوام سوال د نکهيبهش زدم و بدون ا یاتنه تيعصبان با

  نسبتا بزرگ شدم. یبوم رو باز کردم و وارد فضا

چشم گرد  یحفاظ یهاواريد مهين یگوشه انيک دنيرو اطراف چرخوندم و با د نگاهم

  ...دميکردم و سمتش دو

 یاز پشت بسته شده بود و با دهان بسته شده سعد داشت دست و پاها هاشدست

  ش رو باز کنه.بسته

  نکرده بود؟ یکار چيبودش و ه دهيحال د نيتو ا وانيک

  نشستم... کنارش
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سرخ شده بود و به محض نشستن کنارش چسب قطور کرم رنگ رو محکم  اشچهره

  ديغر تياش جمع شد و با عصبانهاش کندم که چهرهلب یاز رو

  ...واشي -

  شده؟ یچ -

  ها و پاهاش رو باز کنهخود رو تکون داد تا دست یعصب

  رو... یروان یکهيمرت کشمشیبرسه م وانيدستم به ک -

  گرد شده نگاهش کردم یهاو با چشمهام متوقف شد دست حرکت

  بسته؟ ینجوريتو رو ا وانيک ؟یچ یعني -

سرم و چپ و راست  جيکه نگاهم کرد آب دهانم رو قورت دادم و گ تيعصبان با

  کردم

  نجا؟يمن و بکشونه ا یخوديدست و پات رو ببنده و ب ینجوريتا ا یتو هم نشست -

  دميدست و پاش رو باز کنم عقب کش نکهيخورد و من بدون ا یديشد تکون

 یکارا یها رو باز کن تا تالفوامونده نيا ايسهره... رو مخم راه نرو ب ميعصب -

  نکردم... یخل و چلت رو سر تو خال یعمو

  بودم. یهم عصب من

رسونده  نجايخودم رو به ا شيو تشو یرو خورده و با نگران وانيگول ک شدینم باورم

  بودم .
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  کردم  یاپر حرص و مسخره یخنده

   ؟یزنیگنده حرف م یو دار یس به من محتاجهه هه... تو اآلن دست و پات بسته -

  جمع شده ادامه دادم ینگاهم کرد و من با چهره تيخشم و عصبان با

  آدم باش. کمي یدار ازيالقل اآلن که بهم ن -

  ديهاش غردندون نيبو اون از  دميخورد که با خنده خودم رو عقب کش یديشد تکون

  مسخره رو باز کن. یهاطناب نيا اينکن ب یم بازسهره با اعصاب نداشته -

  ستادميرو باال پرت کردم و با خنده ا سرم

 نجايتو هم هم رم،یبه درد نخور... من دارم م یآلفا ینيکه تو خوابت بب نيمگه ا -

  و بازت کنه. اديدلش به رحم ب وانيخوش بگذرون تا ک

 دميکنم بلند خند سيبود خودم رو خ کياز ترس نزد نکهيو من با ا ديکش یبلند اديفر

  کنم ترشیتا عصب

  .ندازمتیبه غلط کردن م یعل یسهره به وال -

  سمت در پشت بوم حرکت کردم. یبراش کج کردم و بعد از زدن چشمک یدهان

  سهره صبر کن... -

 نييرو چند بار باال و پا رهيباز نشد متعجب دستگ یخنده در رو هل دادم و وقت با

  کردم.

  .شهیکه در خود به خود قفل شده و باز نم شدینم باورم
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انگار واقعا  یکردم و هلش دادم. ول نييباال و پا رهيدستگ یدستم رو رو گهيبار د چند

  در قفل شده بود.

  نجا؟يکشوندتت ا یمن و باز کن یايب نکهيواسه ا وانيک یفکر کرد -

  و با خشم سمتش قدم برداشتم ارهيوجودم هجوم ب یتو تيباعث شد عصبان صداش

  مگه نه؟  یتو ازش خواست -

  بسته بودن اشاره کرد یزد و به خودش که هنوز دست و پا پوزخند

  کنه! چيپ لهيتيف ینطوريالبد خواستم قبلش هم منو ا -

  به کمر زدم و صدام رو باال بردم دست

مسخره رو تمومش  یباز نيا ادياآلن بهش زنگ بزن ب ني... همانيک ستيبرام مهم ن -

  کنه.

رو  یخوشحال تينها خوردم،یداشتم حرص م نکهيزد و از ا یصدادار پوزخند

  .کردیم

  ....یرو هم گرفته  لعنت ميبگم گوش ديمتاسفانه با -

  گرد کردم و خم شدم چشم

  بهش؟ یرو داد تيگوش یواسه چ ؟یرو گرفته؟! تو خل تيکه گوش یچ یعني -

رو بهش داده بودم، از  ميکه خودم هم ساده لوحانه گوش نيتو هم رفت و با ا هاشاخم

  بودم. یعصب انيدست ک
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  !رسمایحسابت رو بد م شمیسهره پا م -

  جمع شده ازش فاصله گرفتم یچهره با

 یتونیدماغت رو نم یبخون. حت یبعد واسه من ُکر ،یاز جات بلند ش یتونیم نيبب -

  جناب شمس. یبخارون

  ندارم. تيبازم کن کار ايسهره ب -

  اونقدر زرنگه که بتونه باز هم گولم بزنه؟ کردیو واقعا فکر م دميخند

  .خورمیهات رو نمگول حرف گهيمن د -

  رو باال برد. صداش

  شده بود تریمن عصب یبود و با جمله یعصب

  گولت زدم احمق؟  یمن ک -

  ... با من درست حرف بزن.یاحمق خودت -

هاش دندون شيسا یصدا تونستمیهم فشرد و من م یرو تيهاش رو با عصبان پلک

  هم بشنوم. یرو رو

ادب کردن  کنمیکه م یکار نيخالص بشم اول تيوضع نياگه از ا یعل یبه وال -

  توعه.

رو باز  یکنم و اون در لعنت دايپ یزيچ هيتا  دميباال انداختم و دور خودم چرخ شونه

  کنم.
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  داشتم؟  یريدامن زد و من چه تقص لشيدلیب تيبه عصبان شتريمن ب یتوجهیب

 یهاچرت و پرت ميتسل ديکشونده بود و چرا با نجايا ليدلیاحمق من و ب وانيک اون

  شدم؟یم انيک

  صدام کنه انيسمتش بدوم و ک یباعث شد با خوشحال دميد واريکه کنار د یچوب تکه

  .کنمیو... من بازش ممن یباز کن دست و پا ايب -

 یمونیم نجايو دست و پا بسته ا يی... تو هم تنهارمیم نجايو از ا کنمیخودم بازش م -

  .یزنیم خيو 

  باال برد یرو عصب صداش

  ؟یروان هيمشکل تو چ -

  سمتش نشونه گرفتم ديبرداشتم و دستم رو با تهد نيزم یچوب رو از رو تکه

  .یهم خودت یروان -

  در قدم برداشتم. سمت

قفلش رو باز  کينداشت که بتونم با اون تکه چوب کوچ يیجا چيبود و ه یآهن در

  .کردیم ميعصب نيکنم و هم

  .کردیم ميو عصب پروندیم کهيبهم ت یهام هر از گاهتالش کردن نيب

که ازش انتظار  یکيچوب که شکست بغض کرده نگاه به اون تکه چوب کوچ کهيت

  .ديخند یعصب انيداشتم، دوختم و ک یبزرگ
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  احمق... یدختره -

  پرت کردم و سمتش برگشتم نيزم یشکسته شده رو رو چوب

  .یروان یاحمق خودت -

که  یضو بغ تيبه عصبان شتريب یو اون پوزخند لعنت کردیپوزخند داشت نگاهم م با

  .زدیداشتم دامن م

  و همونجا کنار در نشستم. دميکوب نيرو زم پام

  رو باز کنم. انيک یدست و پا خواستیشده بود؛ اما دلم نم سردم

  با خودم نبود. نيو ا شدمیم یمقابلم حس قدرت کنه عصب نکهيا از

  .رونيب ميخرابشده بر نيبازم کن از ا ايپاشو ب اريدرن یسهره مسخره باز -

  دميو پر از تمسخر خند یعصب

 ديدست و پا بزن شا شتريب دم؟یحال رو از دست م نيتو ا دنتيلذت د یکنیفکر م -

  جناب شمس. یاون طناب قطور رو باز کن یمعجزه شد و تونست

بعد از کات با من؟ اگه برات سخت بود خب  یکرد دايپ یزيچ یتو مشکل روان -

  که ترکت کنم. ستميبهم... ظالم ن یگفتیم

پرت کردن  نيبرداشتم و ح نيزم یتکه چوب شکسته رو دوباره از رو یعصب

  دميکش غيسمتش، ج

  ...انيخفه شو ک -
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  خودش رو به من برسونه. خواستی... مديکش نيزم یو خودش رو رو ديخند

 شياز من عقد و هوشت رو ازت گرفته ش يیجدا دونمیخفه چرا دلبرم؟ من که م -

  .رمتيگیهنوز سر جاشه. م یخواستگار اني. نگران نباش جریزنیو هشت م

  .ديبلند شدم که نگاهش رو باال کش نيزم یهم فشردم و از رو یرو رو هامدندون

  .زمينداره عز دهيفا یبازم کن سهره... اآلن لجباز ايب -

گفت  یکه آخ بلند دمينوک کفشم رو به پهلوش کوب تيسمتش برداشتم و با عصبان قدم

  و خودش رو خم کرد

  آخ... لعنت بهت دختر... -

  ؟یذاریتو که منت م یريمن و بگ یايازت خواسته ب یلعنت به خودت... ک -

  نگاهم کرد...  تيعصبان با

  .نمياش ببچهره یپهلوش رو تو یپام رو یاز ضربه یدرد ناش تونستمیم

  .خوامتیم یچ نيخود خاک بر سر و چقندرم که هنوزم ع -

  کرده نگاهش کردم. بغض

از  یبمب ساعت هيرو گفته بود که قلبم رو مثل  یاجمله تيعصبان نيبود و ح یعصب

  بود. دهيهم پاش

  نگاهم نکن. ینطوريبازم کن ا ايب -

  رو باال پرت کردم و کنارش نشستم سرم



1102 
 

  بازت کنم. خوامینم -

  بخورم یباعث شد تکون سخت ادشيبلند فر یصدا

  ت.مسخره یلجباز ني... لعنت به تو و اسهرهلعنت بهت  -

  و قصد سوراخ کردن گلوم رو داشت. ديکوبیم یگلوم پا یهمچنان داشت تو بغض

  ه؟يحاال بغض کردنت واسه چ -

  هم فشردمشون... یکنترل لرزششون رو یو من برا ديلرز هاملب

  ؟یدينپوش یسردته؟ چرا لباس درست و حساب -

  جوابش رو دادم یوقت ديلرزیمهام داشت مثل لب صدام

  .دميچون ترس -

  ؟یديترس یاز چ -

  بسته خودش رو خم کنه یازش گرفتم و مکثم باعث شد با همون دست و پا نگاه

  ؟یديترس یکرده؟ از چ یکار یبا توام سهره... کس -

 يیبال دميترس نجايزنگ زد و گفت هر چه زودتر خودم رو برسونم ا یوقت وانيک -

  سرت اومده باشه.

  دوختم. اشرهيو خ رهيت یهارو تر کردم و نگاه به چشم لبم

سرت  يیبال خوامینم م،يجدا شده باش گهيافتاده باشه و از همد نمونيهم ب یهر اتفاق -

  .اديب
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  و من پر از حرص از سر جام بلند شدم ديتو گلو خند دهيباال پر یابرو با

  ...يیکه منتظر آتو یشعوريب یليخ -

  .دميدوباره با نوک کفشم به پاش کوب یو من عصب ديبار بلند خند نيا

  ...یهست یم دنبال چند تا سوژه و سوتهر کلمه ريتو ذهنت منحرفه... ز -

  بهت گفتم مگه؟ یزيداره؟ من چ راديکجاش ا دنيخند -

رو با تکون سرش کنار بزنه که موفق  شيشونيپ یشده رو ختهير یموها خواست

  نبود.

  .دميخب از حرفت خوشم اومد خند -

پشت بوم حرکت کردم که  یش سمت لبهتفاوت به خنده یو ب دميخودم چرخ دور

  صدام کرد

  دختر خوب... نيبهت بگم چقدر خوشم اومده... آفر خوامیبازم کن م ايب -

که دور تا دور پشت بوم ساخته  یواريد یلبه هيهام رو ش دستتوجه به جمله یب

  دوختم. نييشده بود گذاشتم و نگاهم رو پا

  نکن. ميعصب گه،يسهره زود باش د -

  .انيازت متنفرم ک -

  بازم کن. ايب یباشه متنفر باش ول -
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هاش نشستم که با چشم واريد یو رو دميبترسم خودم رو باال کش نکهيو بدون ا برگشتم

  ديگشاد شده غر

  سهره. نييپا ايب ؟یکنیم کاريچ -

  رو کنارم گذاشتم و پاهام رو تاب دادم هامدست

  کنم؟  یخودکش یترسیم -

  خواست بلند بشه که نتونست یعصب

  احمق. یوفتيممکنه ب نييپا ايب ،یکن یکار نيهمچ یکه بخوا یستياونقدر خر ن -

  تا ببخشمت و بازت کنم. یکن یو ازم معذرت خواه یجلوم زانو بزن ديبا -

  .زدمیدامن م تشيهام به عصبانبود و من داشتم با حرف یعصب

  .کنمیکه نم کارايچ نيبازم کن بب اي... تو فقط بزنمیزانو هم م -

  و اون صداش رو باال برد دميرو گز لبم

  احمق. گمتیم نييپا ايب -

  وفتم؟يب یترسیم -

  ديهاش غردندون نيهام دوخت و از بنگاه به چشم تيعصبان با

  رو مخم راه نرو. نييپا اي. حاال بترسمیآره... م -

  تر پاهام رو تاب دادمخنده محکم با

  .افتمینترس؛ نم -
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  کم نشد و من شونه باال انداختم تشياز عصبان یزيچ

  و بازت کنم. اميزانو بزن و ازم معذرت بخواه تا ب -

  ! یستيانگار نگران بعدش ن -

  شونه باال انداختم دوباره

و  یبمال نيشدم. اصالً اگه خودت رو مقابلم به زم مونيپش نيهم یهستم، براچرا  -

  .کنمیبازت نم یالتماسم هم کن

  تو رو... کشمتیم -

  ...دميو لبم رو گز دميخند

که  شهیم نيا حميترج یکنیم یبتزت کنم برام گردن کلفت نکهيقبل از ا یخب وقت -

  .سهیباشم زورم به تو نم یقو یبازت نکنم. باالخره هر چ

 یباال انداختم، از رو یاليخیبا ب یابراش شونه نکهينگاهم کرد و من بعد از ا یعصب

  .دميپر نييپا واريد

  !یکن یازم معذرت خواه یخوایپس نم -

  ديش غرشده ديکل یهادندون نيب از

  کار رو بکنم؟ نيا ديچرا با قايدق -

  هام رو جمع کردم...نشستم و لب کنارش
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 یکم یم سر خورد و من با بدجنسجمع شده یهالب یرو یناگهان شيعصب نگاه

  شدم ليسمتش متما

  ... یم کنخفه ی... خواستی... باورم نکردیکرد تميکه اذ نيبه خاطر ا -

  ديو غر ديکش االي یکالفگ ايرو  نگاهش

  بازم کن تا جوابت رو بدم. -

  سرد نشستم نيزم یو کامل رو دميخنده عقب کش با

که دست و پاش  یهست یزخم یهمون آلفا هي... تو اآلن شبکنمیاما من بازت نم -

  کنم؟یرو م سکير ني. به نظرت من اکنهیس و به محض باز شدنش حمله مبسته

  هم گذاشت... یرو رو هاشپلک

 شيب دادینشون م شيشونيو پ گردن یورم کرده یهاداشت آروم بمونه اما رگ یسع

  .هياز اندازه عصب

  کن... یمعذرت خواه -

چند  یمن گذاشت یخودت رو جا ؟یهست دمتيد یتو چه وضع نکهيا انيتو در جر -

  لحظه؟

  رو تر کردم... لبم

  ش ترسناکش کرده بود.سرخ و فک قفل شده یهاش بسته بود و اما چهرهچشم هنوز

  .کردمیتو رو باور م وفتاديهم م یمن هر اتفاق یگذاشتم ول -
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  ديش غرفک قفل شده نيو اون از ب ديچند لحظه قلبم تند کوب یکه باز کرد برا پلک

اون نسناس رو دور و برت  گهيبار د هيو اگه  ستمين ینيزم بيس یکه گون ديببخش -

  رو سرش. کشمیخشتکش رو م نميبب

  گفت یکردم و اون عصب اخم

و  یرو درک کن زايچ نيقراره ا یاحمق... ک ستينکردن تو ن ايبحث باور کردن  -

  ؟یها نباشبچه نيع

  دميکرده توپ اخم

  ...یاحمق خودت -

  هاش رو بست.را با تاسف تکون داد و دوباره پلک سرش

سگ تو روح دلم که  یهام گمشو کنار، ولچشم یبهت بگم از جلو خوادیدلم م -

  ازت کنده شه. خوادینم

  ود...زرنگ ب انيک

که داشت محکم  یخامم کنه و من با قلب شهيزرنگ که با دو سه جمله مثل هم اونقدر

که ستاره بارون بودن، شروع کنم به باز  يیهاو چشم ديکوبیم امنهيس یهاوارهيبه د

  کردن دست و پاهاش....

بهم مهلت بده دستم رو گرفت و تنم رو  نکهيهاش، بدون امحض باز شدن دست به

  پاهاش افتادم. یکه رو ديسمت خودش کش
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هاش رو به و اون اما محکم لب دميبودن حرکتش کش یبه خاطر ناگهان یفيخف غيج

  ...ديغر نشيخشمگ یهادنينفس کش نيح ،یو عصب ديگوشم کوب

  ...!یبازم کن دينبا یدونیو م یعاقل یکردیفکر م -

  خواستم عقب بکشم که اجازه نداد شينفس نفس از حرکت ناگهان با

  کجا؟ -

  ديچيرو سخت دور کمرم پ شگهيفشار آوردم و اون دست د اشنهيس یهام روآرنج با

  ؟یدختر فرنگ یاز دستم فرار کن ذارمیم یفکر کرد -

  ...ميپاشو در و باز کن بر -

  ...ديرو کنار گوشم کش هاشلب

 یام سر خورد و اون توشونه یشدن صورتش رو دهيبخاطر کشکه شالم  يیجا تا

  گوشم پچ زد

  ...یدختر فرنگ ینيتو خواب بب نکهيمگه ا -

  آغوشش تقال کردم یتو

  ... پاشو در رو باز کن.انينشو ک وونهيد -

آزاد شدن از حصار محکم بازوهاش  یتقال کردن برا نيو من ح ديکش یاکالفه نفس

  دميپرس

  کنه؟ یپشت بوم زندون نيما رو تو ا ديچرا با وانيک -
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 ريرو... احمق بودن تو خون رادهاست. زن و مرد و پ تشين یتالش نکن که بفهم -

  .شناسهیو جوون هم نم

  دمياخم سرم رو عقب کش با

  راده! هيرفته مادرت هم  ادتيانگار  -

 یدست رو غيرو گاز گرفت که با ج نميريلب ز ینگفت... خم شد و ناگهان یزيچ

  هام جمع شد.چشم یو اشک تو دميکوب اشنهيس

شکمش  یهام رو هم نداشت اگه زانوم رو توقصد رها کردن لب یريزنج یوانهيد

  .دادمیفشار نم

  ...یوحش -

  رفتم رونيش بشل شده یهادست نيو من از ب ديخند

  !یدختر فرنگ یتو؟ شکمم رو سوراخ کرد ايمنم  یوحش -

هاش و مقابل نگاهم آوردم، زخم نشده بود اما فشار دندون دميلبم کش یرو رو دستم

  هام شده بود.لب امانیباعث سوزش ب

از  یاما در واقع اثر کردمیپوستم حس م یخون رو هم رو یگرم یکه حت یطور

  خون نبود.

  .ستادياش رو باز کرد و ابسته شده یپاها خودش

  نکنم دلبرم. تيحواسم هست زخم -

  .اديازت بدم م -
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  که زد، سمت در پشت بوم قدم برداشت. یو بعد از پشمک ديخند

  خودم. یمنم دوست دارم دلبر وحش -

از گفتن جمالت  یاگهيقصد د چيکردن من بود و ه یفقط و فقط عصب قصدش

  .رفتیم یليو یليشدن، دلم ق یعصب یاش نداشت. اما متآسفانه من به جاعاشقانه

  ديبه در کوب یموند، لگد محکم جهينتیتالشش ب یبار تالش کرد و وقت چند

  ؟يیجااون  وانيک -

  زد و صداش رو باال برد... یاگهيد لگد

تموم  یهمه چ رونيب اميبمونم، چون اگه ب جانيدعا کن هم یکنیو باز نم یاگه هست -

  .شهیم

  خنده سمتش قدم برداشتم با

  .کننیم ديکه دادن شوهراشون رو تهد یزنیحرف م يیزنا نيع یدار -

  کردم ديکه کرد با خنده صداش رو تقل نگاهم

  تمومه. نمونيب یهمه چ رونيب امياگه ب -

  دميو آروم و متعجب پرس دميخند بلندتر

  جناب شمس؟ شهیتون تموم معاشقانه یرابطه -

  شونه باال انداختم. یاليخینگاهم کرد و من با ب تيعصبان با

  خب؟ هيچ -
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  خفه شو... -

  باال انداختم ابرو

  خودت خفه شو...  -

  و صدام رو باال بردم دميعقب کش یفيخف غيبرداشت با ج زيکه خ سمتم

  .انينشو ک یوحش -

  .گهيد یکنیم کميتحر یتو دار ،ید المصب لعنت -

  گمیگرد شده م یهاچشم با

  ؟یشد کيکردم؟ اصال مگه تحر کتيتحر یمن ک -

مانتوم، تنم رو  یموفق بود با گرفتن گوشه نباريبرداشت و اما ا زيسمتم خ دوباره

  سمت خودش بکشه.

  آره... چه جورم! -

  دميغر یآروم یاش با صداجمله نيگرد کردم و ب شتريرو ب هامچشم

  ...يیايحیو ب شعوريب یليخ -

  ديخند

  ...یتو هم به شدت منحرف -
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  ❤دلبرا ميباز هم پارت دار شب

با خنده رهام کرد، ازش فاصله  یو وقت دميکوب اشنهيس یدستم رو رو تيعصبان با

  گرفتم.

  سر کنم. نجايشب رو ا خوامی. من اصال نمانيدر رو باز کن ک -

  سرش رو به عقب هل داد و دوباره سمت در برگشت. یجلو یموها

به موندن و  یديام چيو اما من ه ستادهيپشت اون در ا وانيمطمئن بود ک يیجورا هي

  نداشتم. وانيمنظر موندن ک

مشت و لگد زد و اما در نه باز شد،  د،يکش اديرو صدا کرد، فر وانيک د،يدر کوب به

  نه شکست.

  ش رو باال انداختباز کرد و شونه نيهاش رو طرفکه برگشت دست سمتم

  ...ستين -

  ! من سردمه.م؟يبمون نجايکه ا یخوای... نمانيبشکنش ک -

  گفت یبلند یو با صدا ديش رو به در کوبمشت شده دست

  بشکنمش؟ یسهره... چطور هيدر آهن -

  با اون بود. حق

  .دميدور خودم چرخ فيشکست و من پر بغض و بالتکل شدیرو نم یآهن در

  پس؟ ميکن کاريچ -



1113 
 

 واريد یم رو روباالتنه واريهام به ددست یپشت بوم کشوندم و با اتکا یرو لبه خودم

  خم کردم.

نبود،  یديام چيه نييصدام به اون پا دنيرس یو برا ميداشت یاديز یفاصله نيزم با

  .دميکش اديپر بغض فر یول

  .ميموند نجاي... ما اديکمکمون کن -

بلندتر کردن صدام،  یبرا کردمیتالش م شتريب ینبود و من هر چ نيياون پا یکس

  .شدیم تریگلوم زخم

  تو پشت بوم... نجاميمن ا د؟يشنویصدام رو م ست؟ين ی... کسیه -

  ديچيرو کنارم حس کردم و دستش تنگ دور تنم پ حضورش

  آروم باش... -

  که تنش بود رو از تنش درآورد. یامردونه یکه هود دميبغض سمتش چرخ با

  و بپوش... نيا ايب -

  فرو کرد یهود یقهيمخالفت کنم که خودش سرم رو تو  خواستم

  .دايخر االن م واني. بپوش کستيمن سردم ن -

  بکشم. قيعم یهانفس شدیتنم باعث م یعطرش اون هم درست رو یبو

که تنش بود  ینازک شرتيت یلباس فرو کردم و نگاهم رو نيرو تو آست هامدست

  .ديچرخ
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  ست؟يتو سردت ن -

  .نميبدم و بش هيتک واريو مجبورم کرد کنارش به د ديچيرو دوباره دور تنم پ دستش

  ...ستينه ن -

  داره آخه؟ یليکارش چه دل نيو کارهاش رو... ا وانيبفهمم ک تونمینم -

  بدم. هيش تکتر شد و مجبورم کرد سرم رو به شونهدستش دور تنم تنگ یحلقه

  ...الشيبده به خ یما رو با هم آشت خوادیم -

  ديچيتر دستش رو دور تنم پاش برداشتم که سختشونه یرو از رو سرم

  تکون نخور... -

  ؟یخواستتو ازش  -

  شد... نييباال و پا شنهيس یو قفسه ديخند

 یزيساختمون ببنده؟ خودت چ هيپشت بوم  یمن و تو یمن ازش خواستم دست و پا -

  ؟یقبول کن یتونیرو م یگیکه م

  ديکش یقيداد و نفس عم هياش تکسرم رو به شونه دوباره

در  اميندارم. م ازيکردن ن یباز لميکشوندن تو سمت خودم به ف یدر ضمن من برا -

  .برمتیو با خودم م کنمیت، به زور بغلت مخونه

و اما اون اونقدر پررو  ديخند تيبا عصبان شدیو زور گفتنش تنها م یخودخواه به

  م رو هم به نفع خودش برداشت کرد.بود که خنده
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  که بزنمش؟ ديرسیزورم بهش نم چرا

  م و بدزدمت؟بندازمت رو شونه اميب اديخوشت م -

  جا کردم.اش جابهشونه یرو رو سرم

 شتريب دادمیم حيداشتم، ترج ازين یشترياز آغوشش به زور ب يیرها یکه برا حاال

  مقابله نکنم. نياز ا

  آغوشش تنگ شده بود. یگرم یبود که دلم برا نيهم به خاطر ا ديشا اي

  کنم. سيبزنم دهنت رو سرو وانيکه به قول ک نهيا خوادیکه دلم م یزياآلن تنها چ -

  ...ديخند

  بلندتر و رساتر... نباريا

  و نگاهش کنم. رميکه دلم خواست سر باال بگ یطور

  که اعتراض کنه دلبر؟ هيکن... ک سيتو بزن سرو -

  چند روزه بود؟ نيا یو دور یهم به خاطر دلتنگ شدیدلم داشت آب م یکه تو یقند

حرص دادنم،  یبهم بگه دلبر و به جا شترينازم رو بکشه... ب شتريب خواستیم دلم

  هام عاشقانه نثارم کنه.مقابل غر زدن

  داد. هيتر شد و سرش رو به سرم تکدستش دور تنم محکم یکه نزدم حلقه یحرف

  ..یدختر فرنگ رتميپا گذاشتن رو غ ريبکن غ خوادیدلت م یهر کار -
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گلوم بنشونه و  یقدر قدرت داشت که بغض توبا ولوم آروم بود اما اون اشجمله

  مجبورم کنه پچ بزنم.

  .خوامیمعذرت م -

  هاش برد...هاش گرفت و تا کنار لبدست نيدو دستم رو ب هر

  هنوز سردته؟ -

 یش چرخوندم. ازش معذرت خواهچهره یاجزا یبرگشتم و نگاهم رو تو سمتش

  .وفتادهين یاتفاق چيکه اصال ه کردیرفتار م یکرده بودم و اون طور

  باشه؟ اليخیخونسرد و ب نقدريا تونستیم چطور

  بود؟ یکار سخت نقدريبهم، ا یاعتمادیمعذرت خواستن به خاطر ب هي

  هام ها کرد.دست یهام رو عقب بکشم که اجازه نداد و نفسش رو رودست خواستم

  که!  یزنیم خي یدار -

هام کرد. دوباره دست دور تنم به دست يیها گهيداد و بار د وانيبه ک یکيرک فحش

  هاش رو به گوشم چسبوند.و لب ديچيپ

رو روت امتحان کنم دختر  گهيقشنگ د یهاراه شمیمجبور م یاگه گرم نش -

  ...یفرنگ

  و چشم خمار کرد ديرو باال گرفتم و متعجب نگاهش کردم که تو گلو خند سرم

  ... ميشیداغ م یساببدون لباس ح يیکه دو تا هيمنظورم همون راه -
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دمت گرم  ا،يداریحال هم دست از کارات برنم ني. تو اانيک یشعوريب یليخ یليخ -

  واقعاً...

  ...ديخند بلند

اش باعث شد با خنده ازش فاصله قهقهه یکه سرش به عقب پرت شد و صدا یطور

  و بپرسم رميبگ

  گفتم؟ یدارخنده زيچ ه؟يچ -

 یاز قهقهه که همچنان تو یش رو جمع کرد و با آثارزور بعد از چند لحظه خنده به

  ديو صداش وجود داشت، پرس چهره

  داده؟ ادتي یدمت گرم رو ک نيا -

 اشنهيبه س یمشت کرد،یم امخرهيو م ديخندیداشت به من م نکهياز ا تيعصبان با

  که اجازه نداد رميو خواستم ازش فاصله بگ دميکوب

  ...شعوريولم کن ب -

  تر شد و سرش رو محکم به سرم چسبونددستش دور تنم تنگ یحلقه

  .خندمیباشه... باشه... نم -

  رو قورت داد و گفت شخنده

  .دمی. قول مخندمینم گهيد گهيبار د هيدمت گرم...  -

  که دستم رو گرفت  دميبهش کوب یمشت محکم دوباره
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  .یزنیحرف م یدار لوتده... به من چه که خنینزن خب وحش -

  اضافه کرد ميعصب یهاتو چشم رهيو خ ديخند

  .کننیالت و لوت محله که ده تا پسر رو خفت م یدخترا نيا نيع -

  .انيک کشمیم غيج یحرف بزن گهيکلمه د هياگه  -

 يیتکون دادن سرش به چپ و راست صدا نيهم فشرد و ح یهاش رو روخنده لب با

  داد. رونياز ته گلوش ب

  .ديبازوم کش یاش بذارم و دستش رو روشونه یکرد دوباره سر رو مجبورم

که بارون شروع به  دينکش یو از شانس قشنگمون طول شدیتر مداشت سرد هوا

  کرد. دنيبار

  بلند شد.  نيزم یگفت و از رو یانوچ کالفه انيرو با بهت باال گرفتم و ک سرم

  ديغر یو عصب ديکش نييبه پا یسرک

دندون سالم تو دهنت  هيهم برده... اگه دستم بهت برسه  نياوسکل ماش یکهيمرت -

  .وانيک ذارمینم

  ديبار ازم پرس نيچندم یو برا برگشت

  سردته؟ -

  بکن. یکار هي. ستيسردم ن انينه ک -

  فرستاد رونيو نفسش رو ب ديموهاش کش نيدست ب کالفه
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  .ستادميقالب کردم و منم ا نهيرو مقابل س هامدست

در امون موندن از بارون  یبرا يیو انگار دنبال جا چرخوندیپشت بوم م یتو نگاه

  .گشتیم

  .یدر رو باز کن یتونست ديامتحان کن باز، شا یخوایم -

به فکر خودم باشم،  نکهياز ا شترينگفت. ب یزينگاهم کرد و اما چ هياندر سف عاقل

  نازک تنش بود. رپوشيز هيبودم که تنها  ینگران سرما خوردن اون

  داد. وانيبه ک یکيچند بار فحش رک یو عصب ديپاش رو چند بار به در کوب کف

در امون موندن از بارون،  یو من برا گرفتیبارون هر لحظه داشت شدت م بارش

  تو خودم جمع شده بودم. واريکنار د

  که صداش زدم شدیم تریعصب انينبود و با هر بار ضربه ک یباز شدن یآهن در

  !انيک -

جمع شده به  یهاو با چشم دميو نگاه به مِن مچاله شده دوخت که لبم رو گز برگشت

  خاطر بارش بارون، گفتم

  سردمه. -

  سمتم برداشت. قدم

خواسته بودم توجهش رو  يیجورا هيسردم نبود و  ارميهم که نتونم طاقت ب اونقدرها

  به خودم جلب کنم.
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ازشون آب  یبودن و گاه ختهيبلندش ر یشونيپ یشده بود و رو سيکامال خ موهاش

  .کردیچکه م

تو بغل خودش جام داد که از  يیجورا هيو  ديچيدستش رو دور تنم پ ديکه رس بهم

  بارون در امونم نگهداره.

  ... شهیم داشياآلن پ -

بغضم گرفته  ليدل یداشت گرمم کنه و من ب یکمرم سع یهاش رودست دنيکش با

  د.بو

که  دميمال اشنهيام رو به سآغوشش جمع کردم و گونه یگربه تو کيرو مثل  خودم

  گوشم گفت. یسرش رو خم کرد و تو

  بغلت کنم و ماساژت بدم؟ یه اديخوشت م ايواقعا سردته  -

خمارش شد  یها. نگاهم که قفل چشمدميدهانم رو قورت دادم و سرم رو عقب کش آب

  به راست کج کردم و گفتم: یسرم رو کم

  ؟یکنیش بغلم مسردمه، تو چرا همه گمیمن دارم م -

  .ديباال انداخت و خند ابرو

  کنه. یريهاش جلوگکرده بود تا از هجوم قطرات بارون به چشم کيهم چشم بار اون

  .یبغلت کنم دخترفرنگ اديمن خوشم م -

  رو جمع کردم و آروم و پر ناز گفتم هاملب

  کردن هم ندارم. یهنوز ازت دلخورم. قصد آشت اما من -
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  ديلبم رو بوس یگوشه یخنده خم شد و ناگهان با

 ؟یکردن ندار یو قصد آشت بوسمتیدارم م ،یزيریو عشوه م یايناز م ،یتو بغلم -

  شمس؟ انياغفال کردن ک ؟یدخترفرنگ هيپس قصدت چ

اجازه بده  نکهيهام سر خورد و قبل از ارو جمع کردم که نگاهش سمت لب هاملب

  بگم، پچ زد یزيمن چ

 یدلبر نهمهيا گهيشمس قبال خودش رو بهت باخته دختر؟ د انيک یدونیمگه نم -

  ه؟يواسه چ

  تا ببوستم. ديسرش رو جلو کش یتر باال اومد وقتقلبم تندتر شد و نفسم اما تنگ تمير

هاش بوسه یهمراه یهام بهش فهموندم که براهم گذاشتن پلک یبستم و با رو پلک

و با نفس  دميکوب اشنهيس یهام رو محکم روباز شدن در دست یام، اما با صداآماده

  .دمينفس عقب کش

  .شدیانگار داشت شکافته م امنهيس یشده بودم که قفسه یجانيه اونقدر

که  يیجا ايتر شده بود قلب کوبانم نبود. قلبم بزرگ یرابرا يیجا امنهيس یتو انگار

  بهش تعلق داشت تنگ؟

نوک  نيداد حيبه هم ترج دنيپر یکه به جا نميبیسالم مرغ عشقا... چه خبرا؟ م -

  !نيبزن

هام زود خودم رو مقابلش انداختم و دست یليکه خواست سمتش هجوم ببره خ اميک

  گذاشتم. اشنهيس یرو رو
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  .زدیم یبود و نگاهش به سرخ یعصب

  مون؟بوسه دنيبه انجام نرس ايشده بود  یعصب وانيخاطر حبس شدنمون توسط ک به

  ... برو عقب سهره...وانيک کشمتیم -

شده بودم و اجازه  زونيبا سماجت ازش آو يیجورا هينداشتم و  ونيعقب کش عصد

  سماجتم بشه. فيحر تونستیقدم برداره و اون نم وانيسمت ک دادمینم

  تموم گفت يیو با پررو ديبود که بلند خند اليخوش خ یادياما انگار ز وانيک

و اخم و  گهيواسه همد نياز بس ناز کرد ميشد دهييسا اتونويبچه باز ديجمع کن -

  تخمتون واسه ماها بوده.

 خواستیدلم م بيگوشم پاره شد و عج یکه حس کردم پرده ديکش اديگوشم فر خيب

  رو جمع کنم و وسط پاش بکوبم.زانوم 

  .ديکشیگوشم عربده م خيدرست ب شعوريب

  زنگوله... ندازمتی... به غلط کردن مکشمتیم وانيک -

 یباز یکول یدار دنيتشکر کردن و دست و پام رو بوس یکه به جا یخر یليخ -

  .یاريدرم

رو بده،  وانياون بتونه جواب ک نکهيو قبل از ا دميکوب انيک ینهيس یرو رو هامدست

  گفتم یبلند یبا صدا

  تر...آروم کمي... یکر شدم روان -

  موهاش برد نيدست ب یرو سمتم چرخوند و عصب نشيخشمگ نگاه
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  رو بفرستم به درک. یتابوت حاج مرتض یپا نيا خوامیبرو کنار م ايب -

  خونسردش گفتم یاديز یافهيرو به ق یو عصب دميچرخ وانيک سمت

 یوحش یآلفا نيبعد مقابل ا یکنیهوا حبسمون م نيتو ا نجايا وان؟يک یمرض دار -

  کنم؟یاگه دعواتون بشه من جداتون م یواقعا فکر کرد ؟یکنیم یبلبل زبون

رها شده از  ريت هي نيع انيبزنه، ک یکه خواست حرف یکرد و اما درست وقت نگاهم

  ديرو چسب شقهيتو کمان سمتش پورش برد و 

  رو... کهيمرت نيجدامون نکن بذار بکشم ا -

پرت  نيزم یرنگش رو از تنم درآوردم و کنار پاهاون رو یطوس یهود یعصب

  کردم.

هم تشکر  شيبه خاطر فداکار انياز ک یبودم که حت یاز دست جفتشون عصب اونقدر

  نکنم.

  از پشت بوم خارج شدم. یاون دوتا روان یبه دعوا تفاوتیب 

  از ساختمون خارج شدم. وانيک یهايیگو اوهيو  انيک یهایکشبلند عربده یصدا

تهران سخت  ینقطه نيپرت تر یاونم نصف شب تو نيماش هيکردن  دايبود و پ سردم

  بود.

تندش  یهاقدم یو سپس صدا انيک یقدم از ساختمون دور نشده بودم که صدا چند

  .دميرو پشت سرم شن

  صبر کن سهره... ؟یریم یکجا دار -
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  شده بود. شتريب یو شدتش حت ديباریداشت بارون م هنوز

سر  یکه به خاطر بارش بارون تنگ کرده بودم سمتش برگشتم و عصب يیهابا چشم 

  تکون دادم

  دنبالم؟ یتموم شد که اومد وانيدعوات با ک ان؟يک هيچ -

  رو بهم رسوند. خودش

 یرو ،یسيزدودن خ یو اون دستش رو برا کردیسرش آب چکه م یجلو یموها از

  تموم گفت: يیو با پررو ديصورتش کش

  .رسمینه، بعدا حسابش رو م -

  ديتعجب نگاهش کردم و اون خند با

  ت.خونه رسونمتیرو گرفتم م نشيماش چينگام نکن... سو ینطوريحاال ا -

  ان؟يک یرسیم ويبعدا حساب چ -

 یچند ساعت تموم اون باال حبسمون کرد و تو به خاطرش سردت شد کاف نکهيا -

  هاش رو بفرستم تو شکمش؟که دندون ستين

اش خوشم بفهمه اصال از جمله نکهيا یبود برا ینگاهش کردم و نگاهم کاف تنها

  .ومدهين

  .ديبازوم کش یو کف دستش رو چند بار رو ديچيرو با لبخند دور تنم پ دستش

  از سرما. یلرزیم یسوار شو دار اينکن. ب حاال اخم -
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  ناز کنم که سرش رو خم کرد و تو گوشم پچ زد خواستم

اگه سرما  یول کشمیم نرم، همه رو مدنده ا،يب نيتو ماش یناز و ادا دار یهر چ -

  گفته باشم. کنمیم نيماه خونه نش هيرو  وانيک یبخور

اش در که به خاطر قسمت اول جمله يیقندها دادیبود که اجازه نم شعوريب اونقدر

  کنه. دميحال آب شدن بودن، کامل ذوب بشن، بعد تهد

بود قدم  ابونيکه اونطرف خ وانيک نيبراش نازک کردم و سمت ماش یچشم پشت

  برداشتم.

  شاگرد نشستم و تو خودم جمع شدم. یصندل یرو

رو دور زد و پشت فرمون  نيتند ماش یهارو آروم بست و خودش با قدم نيماش در

  نشست.

من  بود،ینگران سرما خوردنش م ديکه با ینازک تنش بود و کس رپوشيز همون

  سرش بود. رهينبودم. خود خ

  ديسمت من چرخ یبخار یباال بردن درجه نيزد و ح استارت

  سردته؟  یليخ -

  جواب من نموند و ادامه داد منتظر

اآلن  ؟یاريکه از تنت درش م یدار یپدرکشتگ چه رهنميبا پ ،یکنیآخه با من لج م -

  ...یشیگرم م
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هاش برد. با تعجب هام رو تو دستش گرفت و سمت لبحرکت کنه دست نکهيا یجا به

هام دست یهاش رو روهام کرد و دستدست نيب يیکه ها کردمیداشتم نگاهش م

  .ديکش

  حالت خوبه؟ -

شدن به اون نگاه نگرانش که  رهيداشتم از خ یرو تکون دادم و تا حد امکان سع سرم

  فرار کنم. ديچرخیم ینيام با سنگچهره یتو

  سهره! -

بغلش و  یلحن صداش نشم... تا نپرم تو ميهم فشردم تا تسل یهام رو رولب تنها

  .چميهام رو دور گردنش نپدست

  .نهيام ببچهره یحالم رو از رو تونستیخوب م یليو انگار خ ديگلو خند تو

  ؟یکنیحاال چرا نگاهم نم -

  نگاهش کنم گفتم نکهيا بدون

  ... هنوزم باهات قهرم.امیچون هنوز ازت عصب -

  .ديهام تنم رو سمت خودش کشدست دنيبا کش یتر بود وقتش واضحخنده نباريا

  باشه... -

  باشه گفته بود؟ یبه چ قاينگاهش کردم و دق جيگ

***  
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  . ميشدینم یکه قاط ميبود یندرست همون آب و روغ انيو ک من

  .ميبا هم نداشت یمشترک ینقطه چيه

  .ميدو لجباز بود هر

  نبود؟ نيمگه دوست داشتن و عشق هم اما

  دوست داشتن... ليدلیب

  خطا و اشتباهات دوست داشتن... با

 ميو خواسته بود ميرو دوست داشت گهيکه همد ميدو تا آدم متفاوت بود انيو ک من

  موضوع باعث اختالفاتمون شده بود. نيو بارها ا ميرو عوض کن گهيهمد

  ...ميخاطرش دعوا کرده بود به

  من از دستش تا ُرم هم فرار کرده بودم. یو حت ميبود دهيکش اديو فر غيج

قدرت داشت. اونقدر که  یبيعج یجورا هيبود  نمونيکه ب یدوست داشتن و عشق اما

دختر آزاد و خودسر بودم رو با  هيکه  یبکشونه و من ايتاليرو دنبال من تا ا انيک

  کنه. بندميکشور بکشونه و پا نيخودم دوباره به ا یاراده و خواسته

 یرو با تموم خلق و خوها گهيهمد ميگرفته بود ميتصم شيوقت پ یليدو نفر خ ما

و به نظرم  ميدوست داشته باش هاشیوونگيو د یاشتباهش، فرهنگ متفاوتش، لجباز

  بود. یکاف نيهم

  وقت قرار نبود دعواهامون تموم بشه... چيه ديشا

  .ميو با آرامش با هم حرف بزن مينياصال قرار نبود مثل دو تا آدم عاقل و بالغ بش ديشا
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 یو تو گهيکنار همد هامونیو لجباز هایوونگيآخرش، بعد از تموم د نکهيهم اما

 دميديخندیهامون م یدندگ کيو  هامونیچگو به ب ميشدیآروم م گهيآغوش همد

  .یجد یرابطه هيشروع  یبود برا یکاف

از پس  ميتونستیو من و اون م زدیهنوز ازدواج نکرده در مورد بچه حرف م انيک

بچه  مينزن یبه خاطر لج و لجباز نکهيبدون ا ميايبرب کيموجود کوچ هيبزرگ کردن 

  م؟يرو ناقص کن

  .ميگرفتیدکتر روان شناس کمک م هيبزرگ از  ميتصم نيقبل از ا ديهم با ديشا

  کرد؟یازش استقبال م گفتمیم انيرو به ک نيا اگه

 ً   نه! قطعا

سربسته بهش گفتم  کردیم اليو خ نداختیراه م گهيدعوا و جنجال د هيهم  باز

  مداوا بشه. ديروانش مشکل داره و با

   م؟يموضوع مشکل داشت نيچرا ما آدما با ا اصال

 یکه مشکل جد يیهاکه  فقط آدم ميکردیو عقل فکر م ليبا وجود تحص ديبا چرا

  کنن؟یدارن به روان پزشک مراجعه م

  ؟یکنیم کاريچ یسهره دار -

و درب و داغونم فاصله  ختهيبه خودم اومدم و از افکار به هم ر یديتکون شد با

  دميچرخ سويگرفتم و سمت گ

  ها؟ -
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  دياجاق بود رفت و رو به من توپ یکه رو یريو کت یقور سمت

  .یببر يیچا ديانگار نه انگار واست خواستگار اومده و با نجايا یديدو ساعته چپ -

به اخم و تخم و  تفاوتیتر کردم و بسرم محکم یم رو باالبسته شده یموها

  با بستن شال مخالفت کرده بودم.  یمرتض یهامخالفت

  باشم که هستم... یامشب رو همونطور خواستیم دلم

  امر مهم بود. نيکه هستم قبول بشم و برام ا یهمونطور

  ست؟ين ینطوريمگه رسمتون ا ن،يتا صدام کن نميبش نجايا ديگفت با یمرتض -

  شد و آروم گفت هايیچا ختنيخنده مشغول ر با

 یکنیحرفش رو دو تا نم هيو  یدیآقاجون گوش م یخوب به حرفا یليتو هم که خ -

  .عشقم..

  ديو سمتم چرخ ختيرو ر هايیچا

کبود شدن و سکته  یگذشته، داره وارد مرحله یاز سرخ گهيد انيرو ببر ک نايا ايب -

  به خاطر مامانش و آقاجون. رسهیم

  دميرو از دستش گرفتم و پرس یچا ینيس یاسترس و نگران با

  شده مگه؟ یچ -

  ديکش شختهيبه شال به هم ر یرو باال پرت کرد و دست سرش
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تورج خان  نيبخوانت و برن... آقاجون داره با چشاش ا ايب یبابا... زود یچيه -

  .زنهیرو کتک م چارهيب

  دستام دوختم. نيب ینيو نگاهم رو به س دميرو با استرس گز لبم

  . ديلرزیاسترس داشتم که دستام هم همراه دلم م اونقدر

دستمال گردنم  یبازوم گذاشت و لبه یرو که دست رو ميحال درون ديگندم فهم انگار

  مرتب کرد. شگهيرو که دور گردنم بسته بودم با دست د

تعارف  يیچا یدار یاسترس داشتنت دختر عمو... فقط مواظب باش وقت هيعيطب -

  .یناکجاآباد پسرعمه رو نسوزون یکنیم

  ديباعث شد بخندم و اون با لبخند عقب کش اشجمله

 شهیم یطبق معمول اومده که زور بگه... عاد انير کن ک... فکريسخت نگ اديز -

  برات.

از  ديلرزیهام مکه داشت تو دست یچا ینيو س سويرو تر کردم و همراه گ لبم

  آشپزخونه خارج شدم.

  ...رميسخت نگ شدینم

طلبکار و  یهامقابل نگاه شدیجوره نم چيدرهمش به کنار، ه یهاو اخم یمرتض

  حق به جانب دخترش سکوت کرد و دستپاچه نشد.

  مالقاتمون هم به کنار.... نيخان و اول تورج

  خم شدم... انيآخر سر مقابل ک سويگ یرو تک به تک تعارف کردم و طبق گفته يیچا
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  و آروم پچ زد ديام چرخچهره یرو نگاهش

  دلبرم؟ دهيرنگت چرا پر -

  دلبرم صدام کنه و من غافل نشم از اطرافم؟ شدیم مگه

تو  انيم غرق بودم که کدخترونه االتيخم شده، تو خ یبهش زدم همونطور یلبخند

  و آروم پچ زد ديگلو خند

  ممنون... برداشتم. -

  تا چه حد؟ یو بد شانس یزيآبرور

همراه گرفته بودن،  شيکه آت يیهابکشم و با گونه غياز حجم خجالت ج خواستیم دلم

  مبل نشستم. یرو یخال یخال ینيس

شهرزاد نشستم و به  یمبل کنار یبودم که از قضا عدل رو جياونقدر پرت و گ 

  شد. بمينص لشيدلیب یهاغرهاز چشم یکيمحض نشستن 

  زانوهام گذاشتم. یرو رو یخال ینيبهش زدم و س یااحمقانه لبخند

 هيشده بودم به  ليباشم. تبد ميخود واقع تونستمینم یمضطرب بودم که حت اونقدر

  کنه. کاريچ ديبا دونستیکه نم یخجالت یدختر بچه

 یشد و به محض تالق سويگ طونيش یهااز شهرزاد گرفتم که چشمم قفل چشم نگاه

  اشاره کرد. شينگاهمون چشمک زد و به گوش

  .دميکش رونيشلوارم ب یپشت بيج یرو از تو یگوش
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سمتش  یفرستاده بود که قبل از لمس اعالنش دوباره نگاه یکوتاه امکيپ برام

  رو خوندم امشيچرخوندم و بعد پ

  هوات رو داره... " یچهار چشم اني" ک

  .دينشسته بود چرخ انيکه ک یرو تر کردم و نگاهم سمت مبل لبم

  ...کردینگاهم م داشت

مبل  یو روتورج به خودم اومدم  یسرفه یقلبم باال رفته بود که با صدا ضربان

  جا شدم.جابه

  ...انمهيک یغرض از مزاحمتون خواستن دختر گلتون برا د،يخب حاج سع -

  رو سمت تورج کشوندم. نگاهم

 یبود و موها ختهير یسرش کم یجلو یبود که موها یالغر اندام و بلند قد مرد

  ...یاش پر بود از گرد خستگچهره یشده بود. تو ديکامل سف شقهيکنار شق

که  يییو منم ناخودآگاه نگاه سمت مرتض ديچرخ یسمت حاج مرتض ديسع نگاه

  .دميچرخ زدیم یاش به سرخچهره

  بود؟ شچه

  داد. هيو اون عصاش رو آروم به مبل تک ديکه کرد، نگاه همه سمتش چرخ سرفه

  داماد. بزرگ سهره منم. شياز من بخوا ديبا -

  رو تر کردم. لبم
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بفهمم اآلن داره در  تونستمیبودم، م بهيچقدر هم که با فرهنگ و اعتقاداتش غر هر

  .ستين رندهيگ ميتصم ديکه سع گهیو سربسته م زنهیمورد من حرف م

ساکت نشست  شدیاوقات نم یگاه یول یمرتض یهامهم نبود اعتقادات و خواسته برام

  نگفت. یزيو چ

از اون  یکيهم  ديرفته بود سع ادمي نکهيبگه غافل از ا یزيچ ديبودم سع منتظر

  .کنهیحرکت م کنيهست که توسط باز یشطرنج یصفحه یسربازها

اون  ی. حاکردیرو عوض نم نيا زيچ چيبود و ه یمرتض یدست پرورده ديسع

  بودم. دهياتاقم د یکه اون روز تو یعذاب وجدان

از  ی. تنها وقتدنيشن یگفتن و چ یچ دمينفهم یافکارم غرق بودم که حت نيب اونقدر

  صدام کرد.... سويپرت شدم که گ رونيافکارم ب یايدن

بود اشاره  ستادهيکه سر پا ا یانيو پرت سمتش برگشتم که با چشم و ابرو به ک جيگ

  کرد.

باهاش  ديو با کردیکشوندم، منتظر داشت نگاهم م انينگاهم رو سمت ک متعجب

   دم؟يرقصیم

  بود؟ شونگهيد بيو غر بيعج یهااز فرهنگ یکي نميا

  !یلبم نشست و چه فرهنگ جالب یرو یلبخند

خودمون قرار بود  بيو غر بيعج یتو مجلس خواستگار انيرقص من و ک نياول

  اجرا بشه.
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  دميازش پرس جانيو آروم، اما پر از ه دميچرخ سويشل شده سمت گ شيهمون ن با

  م؟يقراره برقص -

که درست کنارم نشسته بود  یکه به گوش شهرزاد یآروم بود، اما نه اونقدر صدام

  که همچنان منتظر مقابلم بود، نرسه. یانيو ک

تو گلو نگاهم رو سمت خودش  یسرفه هيبا  انيش رو کنترل کرد و کخنده سويگ

  شهرزاد از گوشم دور نموند. یلب ريز یکشوند. اما زمزمه

  ...ايحیب -

   م؟يکن کاريخب چ -

 هایرو که تازگ یو حضور اولدوز تو مجلس، اون ديخند یطاهر بلند و حرص زن

  .کردیم تيبود، اذ دهيطاهر رو فهم یگذشته

  .ديبا هم صحبت کن ديجان منتظره بر انيسهره جون ک -

  ستادميشهرزاد بکنم ا یلب ريز یبه کلمه یتوجه نکهيرو تر کردم و بدون ا لبم

  . ميباشه بر -

  دميخندونش پرس یهاتو چشم رهيو خ دميخيچ انيک سمت

  م؟يکجا بر -

  .زمياتاقت عز -
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 شدیشهرزاد اصال واضح نبود. اما م نباريا یو جمله دميگز یرو با خجالت تصنع لبم

  .هيو حرص یداد چقدر عصب صياز صداش هم تشخ یحت

  حرف سمت اتاق قدم برداشتم. یرو تکون دادم و ب سرم

هام درست از پشت سرم باعث شد قدم نايآروم ک یبه اتاق صدا دنياز رس قبل

  تر بشهسست

  ؟یدختر فرنگ یو دل ببر یبزن یجيخودت رو به گ اديخوشت م -

  دميرو تر کردم و سمتش چرخ لبم

  ؟یانداخت کهياآلن تو بهم ت -

  و آروم بازش کرد ديو قبل از من به در اتاقم رس ديخند

  .یدختر فرنگ وونتميکه د یاز من یبریهم دل م یزنیم جيگ ینه! خواستم بگم وقت -

جمع کردم و اون خم شد و دستم رو گرفت و سمت اتاق  جانيرو از ذوق و ه هاملب

  کشوند

  ببوسمت. نجاينکن هم کمينکن. تحر تریرو خوردن تيلعنت یبرو تو اون لبا ايب -

اتاق که شدم دست به کمر نگاهش کردم و اون آروم وارد اتاق شد و در رو  وارد

  .بست

  ؟یاز خود متشکر نقدريچرا تو ا دم؟یگفته من بهت جواب مثبت م یک انيک -

  شد. کيبهم نزد بيزد و دست به ج شخندين
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  هم جز جواب مثبت مقابلت هست؟  یاگهيد ینهيمگه گز -

  شرورش سرم رو باال گرفتم یهاچشم دنيد یو من برا ستاديا مقابلم

که  يیجا برمتیرو دوشم و م ندازمتیاالن م نيهم اي ،یدیجواب مثبت م اي -

  .کنمیانداخت عقدت م یعرب ن

  رو خم کرد و تو صورتم نفس زد کمرش

  .مياوک یتو بگ یبده. من با هر چ یجواب منف یو اکشن دوست دار جانياگه ه -

گذاشتم تا به لقب هلش بدم که مچ دستم رو گرفت و تنم رو  اشنهيس یرو رو دستم

  کرد کيبه خودش نزد شتريب

همه نازت  نيعالم هپروت، ا یریم شمیم کتيدو قدم نزد ؟یشد دختر فرنگ یچ -

  ه؟يواسه چ

اجازه نداد ازش فاصله  یو حت ديلبم رو کوتاه بوس یخم شد و گوشه شتريب یناگهان

  رميبگ

  همشو. خرمیم ا،يناز ب یجواب مثبتت رو بده، بعدش هر چقدر دوست دار -

  که تند شده بود، سمت تختم قدم برداشتم یفاصله گرفتم و با ضربان قلب ازش

  م؟يبا هم ازدواج کن ديچرا با ميما که تفاهم ندار -

  بعد دعوا بلدم دوباره رامت کنم. نهيمهم ا -

قدر  نيتخت، نگاه سمتش چرخوندم و پشت چشم نازک کردم. ا ینشستن لبه نيح

  .خونش بود یخودخواه بودن انگار تو
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  !کنه؟یم تتيکنم اذ تيبه حال یبلدم بعد از دعوا حال نکهيحاال اخم چرا؟ ا -

  بالفاصله جوابش رو دادم... شخندشيبه ن رهيخ

  .کنهیم تميبودن تو اذ ايحیب -

 ديچيو با دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند. کنارم که نشست، دستش دور تنم پ ديخند

  هاش رو به گوشم چسبوند.و لب

  که من کنار تو حالم خوبه. نهيدلبرم... مهم ا ستين امونيدعوا کردنمون و لجباز مهم -

  ...زدیقلبم انگار داشت پروانه پر م یتو

  .ديچيام پو دستش رو دور شونه ديکه تو گلو خند ديد ینگاهم چ یتو دونمینم

  ...یدختر فرنگ نميبب نجايا ايب -

جا شدم. دلم آغوشش جابه یسرم گذاشت پلک بستم و تو یرو که رو هاشلب

  آغوشش بمونم. یها توساعت خواستیم

  ه؟يحاال جوابت چ -

و قهر و  هایآغوشش با تموم لج و لجباز یباشه وقت یجوابم منف شدیم مگه

  ممکن بود؟ یجا نيتربرام امن هامون،یآشت

  پرت کرد.تخت  یتنم رو رو ینزدم و اون با فشار ناگهان یحرف

  زد مهيتنم خ یگرد شده نگاهش کردم که ابرو باال انداخت و رو یهاچشم با

  ت... امشب برگرد خونه -
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  رو کج کردم سرم

  چرا؟ -

هام رو جمع شده دست یکرد که با چهره شتريتنم ب یتنش رو رو ینياخم سنگ با

  گذاشتم شنهيس یرو

  نکن... -

  .مونمیم نجايهمت وگرنه من گفتم امشب برگرد خونه -

  به در اتاق خورد... یاکه تقه کردمیگرد شده داشتم نگاهش م یهاچشم با

  ديپرس یآروم یخواستم بلند بشم که اجازه نداد و با صدا مهيسراس

  نه؟ ايت خونه یگردیبرم -

  نداشت... یاجهينت تقالهام

  بشم. فشيحر تونستمیاز من بود و نم شتريب یليخ زورش

  ؟یشد وونهي... دانيکبلند شو  -

  هام پچ زدتنم بلند بشه سرش رو خم کرد و مماس با لب یاز رو نکهيا یجا به

  ؟یدختر فرنگ موونهيد یديتازه فهم -

  ادامه داد ديکه کش یقيم چسبوند و بعد از نفس عمرو به چونه هاشلب

  ت امشب...برگرد خونه -
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تنم  یاز رو انيبگم ک یزيمن چ نکهيا قبل از نباريبه در خورد و اما ا یاگهيد یتقه

  شدم. زيمخيتخت ن یبلند شد و من نفس نفس زنون رو

  گفت يیرسا یبا صدا انينداشتم که ک تمياز موقع یدرک هنوز

  شده؟ یزيچ -

بهم چشمک زد و سمت در قدم برداشت  یطرف صحبتش منم، اما وقت کردمیم فکر

  تخت نشستم. یتر روآب دهانم رو قورت داد و صاف

  .دميفهمیرو نم دميکشیکه داشتم م یخجالت علت

طاهر بود که به محض باز شدن در سرش  طونيرو باز کرد و پشت در، پسر ش در

  رو خم کرد و با خنده گفت

  شما... شيپ اميگفت ب وانيعمو ک -

  ..دميرو به زحمت قورت دادم و نگاه باال کش مخنده

  بهم کرد که شونه باال انداختم یبا اخم نگاه انيک

  بچه جون؟ یکنیعقل نداره، تو چرا بهش گوش م وانتيعمو ک -

  گفت انيشل شده رو به ک شيو دوباره با ن ديداخل اتاق کش یسرک ررضايام

  تو؟ اميب شهیدارم؟ م کاريچ وانيمن با عقل عمو ک -

  محکم جوابش رو داد یليخ انيک

  .ميزنیحرف م مونندهيدر مورد آ نجايا مي... ما داررينخ -
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پدرش  هيبه داخل اتاق برداشت و با حفظ همون لبخندش که اصال شب یقدم ررضايام

  رفته بود گفت وانشيبه عمو ک شترينبود و ب

تر تونم راحتمن بچه ني... اآلن هم فکر کنگهيد نيقراره بچه داشته باش ندهيخب آ -

  .نيصحبت کن ندهيدر مورد آ

اش خنده یول ديخندیهم داشت م اني. کدميونستم با خنده مقابله کنم و بلند خندنت نباريا

  بود... یو عصب یحرص

  طاهره؟ یبچه نيا -

  نامحسوس وارد اتاق شد ررضايرو با خنده تکون دادم و ام سرم

  من پسر آقاجونم. -

  چرخوند. انيمن و ک نيتخت نشست و نگاه مشتاقش رو ب یمن رو کنار

  ن؟يديبوسیهمو م نيشما داشت -

  گرد شده لب زدم یهاکالفه در و بست و من با چشم انيک

  ؟یچ -

  مهم کشف کرده، با افتخار گفت زيچ هيکه  يیهاآدم نيرو باال گرفت و ع سرش

 ینطوريتو اتاقش ا رمیو من ناغافل م بوسهینامزدش رو م یشهرامم وقت يیدا -

  .شهیم یعصب انيمثل داداش ک

  رفته؟ بابات که انگار زبون نداره تو دهنش! یاکبر! تو زبونت به کهللا و  -
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خودش  ررضايبگم ام یزيمن چ نکهينازک کردم و اما قبل از ا انيبه ک یچشم پشت

  جوابش رو داد.

  اونم حرف بزنم.  یبابام گفته من به جا -

  شد... ترکينزد انيو ک دميخند

  ها، تخس گفترو خم کرد و درست مثل بچه کمرش

... آدم باس خودش زبون داشته باشه. حاال هم پاشو برو ستيراهش ن نيبهش بگو ا -

  هام هنوز با عروسم تموم نشده.من حرف رونيب

فرستاد و به محض بستن در، طلبکار سمت  رونيزور پسر طاهر رو از اتاق ب به

  .ديمن چرخ

  دميرو تر کردم و آروم پرس لبم

  ؟یدار نهياولدوز کاز طاهر به خاطر گذشته و  -

  ديچينشست و دستش رو دور کمرم پ کنارم

  طاهر... یرتيغی... نه بميدر مورد خودمون حرف بزن نجايا مياومد -

  خواستم عقب بکشم که اجازه نداد یشاک

... طاهر هم رتهيغیکه دوسش داره محافظت کنه ب یکه نتونه از دختر یکس -

  .رتاسيغهمون خوش یسردسته

  بود گذاشتم دهيچيدستش که سخت دور کمرم پ یرو رو دستم
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  ...ی... باورم نکردیتو هم بهم اعتماد نکرد -

گوشم نشست. حرارت  یهاش با خشونت روتر شد و لبدستش دور تنم تنگ یحلقه

  ديپر از خشونت غر یوقت سوزوندیهاش داشت پوستم رو منفس

  نکن. من هرگز ولت نکردم. یکيمن و با طاهر  -

حد نفسش  ازشيب یگوشم نفس زد و نفس من از گرما یبگم که تو یزيچ خواستم

  تر شد.تنگ

  .ديپریم نييباال و پا جانياز شدت ه امنهيس یداشت تو قلبم

  در مورد اونشب حرف نزن...  -

  اما من هنوزم ازت دلخورم. -

 یکه از تخت فاصله گرفتم و کامل تو ی. طورديسمت خودش کش شتريرو ب تنم

  آغوشش جا شدم.

اون شب نفس اون نره خر رو نگرفتم  نکهياز ا یچ ني... هنوز عميمنم هنوز عصب -

 یاونقدر یاو فک خوشگلت رو خورد کنم... ول خوادی... هنوزم دلت ممونميپش

فراموش کردن اون شب که هر چند ناخواسته و  یکه جون بکنم برا خوامتیم

  سهره. یرو نشونه گرفت رتميغ یندونسته، ول

  ديو عقب کش ديهم فشردم تا بغض نکنم و اون کنار گوشم رو بوس یرو رو هاملب

هضم کرد و  شهیرو نم يیزايچ هي یاز خودم. ول شتريب یمن باورت دارم... حت -

  ازشون رد شد. یسرسر
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*  

که بدون  ی. جز شب خواستگارگذشتیم عيخوب و سر یبيداشت طور عج یچ همه

  بود. ختهيرو هم ر یجشن و عروس یبرنامه یحت یجواب مثبت گرفتن از من مرتض

و آروم،  لکسير یلياون ها خ م،ياتاق بود یتو انيکه من و ک یاون مدت زمان تو

که داشتن  ميوستيما به جمعشون پ یجواب مثبت رو هم از طرف من داده بودن و وقت

  .کردنیعقد بحث م خيدر مورد تار

اجازه نداد و من به  انيبشم که ک یشاک یکار مرتض نيبه خاطر ا خواستیم لمد

 حيترج دهاشيتهد یاون و حت یتوجه به خواسته یکه خورده بودم ب یخاطر حرص

 یخونه باغ بمونم و به خونه یهمونجا تو یمنتخب توسط مرتض خيدادم تا اون تار

  خودم نرم.

  ...گهيد ايب ؟يیسهره کجا یه -

و بعد از برداشتن شالم سمت  رميباعث شد از افکارم فاصله بگ سويبلند گ یصدا

  خونه قدم بردارم. یخروج

  اومدم... -

  دميکش یقيرو شدم و نفس عمسرخ و ملتهبش روبه یهابا چشم دميکه رس بهش

  که! یکرد هيباز گر -

  رو پاک کرد شينيدستش آب ب یمچاله شده تو یدستمال کاغذ با

  خب سخته برام رفتن گندم...  -
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  شدم زونيازش آو يیجورا هيرو دور بازوش حلقه کردم و  دستم

  .رهیکه نم شهيهم ی. براادي... اونم مگهيد ششيپ یریم -

گندم که مخالف رفتن ما تا فرودگاه بود،  یو برخالف خواسته ميخونه خارج شد از

 یحت ود،ي یچون دستور مرتض نيو ا ميکن شيقرار بود تا فرودگاه همراه یهمگ

  گندم هم نتونسته بود باهاش مخالفت کنه.

شاگرد نشسته بود،  یصندل یو سردار که رو ميشد وانيک نيسوار ماش سويگ همراه

  ديسمتمون چرخ

  .ميتو پس بچه؟ همه رفتن فقط ما موند یکجا موند -

  مانع شد وانيبگم که ک یزيرو تر کردم و خواستم چ لبم

  غرقه...  رهيو غ شگاهيلباس عروس و آرا یاياآلن تو رو نيردار... اس اليخیب -

  گفت سويو رو به گ ديخند سردار

شمس رو تور  انيک ومدهي... نیدختر عمو؟! مثل سهره باس زرنگ باش ینيبیم -

  برات. ميباش یترش یدنبال دبه ديکرد تو بدبخت هم با

  ادامه داد وانيو رو به ک ديکه سردار خند دياش کوبشونه هي یمشت سويگ

  .ميکن شيتو بشکه ترش ديبا شه،يتو دبه هم جا نم نيا يیخدا -

____  

 یبيهم طور عج وانيگذشت و ک سويبا بحث و جدل سردار و گ ريطول مس تمام

  ساکت بود.
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ناخودآگاه همون حس  گهيو گندم کنار همد انيک دنيبا د م،يديفرودگاه که رس به

  نبودم. فشيکرد و من حر دنيدلم شروع به جوش یحسادت تو

دلم  یکه تو یبا اون حس تونستمیهم نم ستين یزيچ نشونيب دونستمیم نکهيبا ا یحت

  بود مقابله کنم.

هاش رو با گندم قطع کرد و نامحسوس با سرش اشاره کرد من حرف دنيبا د انيک

  سمتش برم.

  دميچرخ وانيرو تر کردم و سمت ک لبم

  و گندم اوناهاشن... انيک -

  رد دستم رو دنبال کرد و سردار گفت وانيک نگاه

 دايو پ خواستیکه م یزيشده چ یهر طور گشتیبود م یاون چ یچ سويگ -

   کرد؟یم

و گندم جوابش  انيقدم برداشتن سمت ک نيجمع شده هلش داد و ح یبا چهره سويگ

  رو داد

  .یخبر ندار یاپخمه یاديپسرعمو... تو ز خوانیکه م نيزيهمه دنبال چ -

  کرد وانيرو به ک سو؟يجواب دادن به گ یبه جا سردار

 ینگيپارک داره؟يممتر زبون رو همون جا تو دهنش نگه شيدختره اون ش نيا يیخدا -

  داره؟ یزيچ
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بهشون،  دنيروونه شدم و به محض رس سويپشت سر گ وان،يبه سردار و ک تياهمیب

  بهم زد یزيچشمک ر انيک

  ؟یچه خبر دخترفرنگ -

  جوابش رو دادم. یجانيپره یرو قورت دادم و با صدا لبخندم

استرس قبل از عروس  گفت،یهمونطور که افسانه م جان،يمقدار از استرس و ه نيا

  دونستم؟یداشتم و نم یزيچ یمرض ايشدن بود 

  ...ستين یخبر خاص -

  ش آروم گفتمگونه دنيبوس نيگندم لبخند زدم و ح به

  گندم... مراقب خودت باش. ما رو هم فراموش نکن. خطریسفرت ب -

  رو از سر شروع کرد. هاشهيگر سويبرام زد و اما گ ینيدلنش لبخند

  دميبرگشتم و آروم پرس انيک سمت

  کجان؟ هيبق -

  رو تو سالن فرودگاه چرخوند نگاهش

  .کننیپرواز رو اعالم م گهيد یقهياونطرف تا چند دق ميبر نياياونطرف سالنن... ب -

فکر  ديدیما رو م ینفر و هر ک هي یبدرقه ميرفته بود یو پنج نفر ستيب ست،يب

  .ميمسافر یهمگ کردیم

  از پشت دستم رو گرفت انيکه ک داشتمیو گندم قدم برم سويهمراه گ داشتم
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  اآلن. ميايها... ما هم مبچه ديشما بر -

  گفت هم نشدم. سويکه گ یاگرد شده نگاهش کردم و اصال متوجه جمله یهاچشم با

  شده؟ یچ -

  .ديو نگاهم اطرافمون چرخ دميکه کامل بهش چسب ديکش شتريرو ب دستم

  ...کردنیداشتن نگاهمون م مردم

  !وونه؟يد یکنیم کاريچ یدار -

  رو خم کرد... سرش

 دادیم گاريس یو بو کردیهاش با صورتم برخورد مکه هرم نفس يیجا تا

  هاش...نفس

  ؟یتو خمار یس من و گذاشتهفته هيو  اموونهيد یدونیم -

  ش آزاد کنمپنجه نيدهانم رو قورت دادم و خواستم ساعد دستم رو از ب آب

  ؟یکنیمصرف م گاريس یشیخمار م یوقت -

  دستم رو نوازش کرد یوو با انگشت شستش ر ديخند کوتاه

  .یدختر فرنگ کنهی... نبودنت معتادم مکنمیمصرف م شمیتو م یب یوقت -

  .کردمیتقال نم گهيد

  شده بودم. رامش

  قشنگش... یهالحن صداش و جمله رام
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  .رهيقدر خوب بلد بود من و تو مشتش بگ چه

  رو تر کردم و آب دهانم رو قورت دادم لبم

  .مي... لطفا برکننیگندم رو اعالم ماآلن پرواز  انيک -

  سرش رو کج کرد شخندين با

  ت؟خونه ميریبعدش م -

  نکنم. ترشیهم فشردم تا بهش نتوپم و عاص یرو رو هاملب

  و دستش رو دور مچ دستم شل کرد ديخند

ات چونه یرو کيچال کوچ هي یدیهم فشار م یرو ینطوريهات رو الب یوقت -

  .کنهیحالم و خراب م بيکه عج وفتهيم

و نگاه اون حرکت  دميم کشچونه یدستم رو باال بردم و انگشتم رو رو متعجب

  ام دنبال کرد.چونه یهام رو روانگشت

  دلبر... کنمیم یاون چاله زندگ یتو قايمن دق -

  .کردینم تميکه رومون بود هم اذ يینگاه ها ینيسنگ یقلبم باال رفته بود و حت ضربان

که چشمک پر  کردمیم یابافيرو الميخ یتو اشرهيت یهاشده بودم به چشم رهيخ

  زد... یطنتيش

دختر  امينگاهت درم نيخونه از خجالت ا ميریم نجايغرق نشو... از ا نجايحاال ا -

  ...یفرنگ
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  و نگاهم رو ازش گرفتم دميکش یقيعم نفس

 فميحر یدونیم ی. به نظرم وقتسقف باشم.. هي ريمن فعال قصد ندارم با تو تنها ز -

  شو... الميخيب یشینم

  انتظار سالن بلند شدن... یهایصندل یاز رو یگندم رو که اعالم کردن همگ پرواز

 يیاهوياز ه انيکه داشت با حرص رو به ک دمينشیرو از پشت سرم م وانيک یصدا

  .کردیم تيسالن درست کرده بودن، شکا یاش توکه خانواده

توان  یهاش، با گفتن:" خانوادهدر جواب تموم حرص خوردن یاما با خونسرد لنيک

دامن زد و بعد آروم  وانيک تيبه عصبان شتريهاشونه " ب... خون راد تو رگگهيد

  .ديکنار کش

  دميخنده به پشت چرخ با

  ؟یچته تو امروز؟ چرا از عالم و آدم طلبکار -

  و به روبروش اشاره کرد ديقدم کوتاه خودش رو کنارم کش هي با

نگاه بهش بنداز... تو  هيکنن.  یطفل معصوم رو تف مال نيا شدیتو خونه هم م -

  هست. یغلط کردم خاص هيچشاش 

  دميو آروم خند ديسمت گندم چرخ نگاهم

  ؟یعصب یو به خاطر شلوغ یستيباور کنم به خاطر رفتن گندم ناراحت ن -

. روزگار ميستيتو عهد قجر هم ن ره،یکه نم ناراحت باشم؟ سفر قندهار ديچرا با -

  سهره خانم. هيتکنولوژ

https://t.me/Romanamone


1150 
 

  خنده سر تکون دادم با

  ...کنمیباور م -

  و سمت گندم قدم برداشتم... گفتم

کردنش نمونده بود، حرف  هيتا گر یزيکه بغض کرده بود و چ يیسويبا خنده گ داشت

  .زدیم

  برات رقم بخوره. هانياونجا بهتر دوارميخدا به همراهت گندم. ام -

  به آغوش گرفتنم باز کرد یهاش رو براسرش رو کج کرد و دست ديچرخ سمتم

  قربونت برم من.... -

  دمياش رو بوسش حلقه کردم و گونهرو دور شونه دستم

  خدا نکنه...  -

  با همه همراه آرمان ازمون دور شد... یجدا شدم و باالخره بعد از خداحافظ ازش

 یسالن، با صدا یتو تيبه جمع تياهم یهاش، بپاک کردن اشک نيخانم ح مهناز

  رو به پسرش گفت یبلند

  ... مراقبش باش...ايبرگرد یولش نکن ینطوريآرمان هم -

  با خنده دستش رو بلند کرد و در جواب جمالت مادرش، تنها دست تکون داد. آرمان

به رفتن نبود و  یکس راض چيخارج نشدن، ه دمونيکه گندم و آرمان از د یوقت تا

  دستور برگشت داد. یباالخره به محض رفتنشون، مرتض
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 نيماش یهلم داد تو انيش با کشده نييتع شياز پ یبا نقشه وانيراه برگشت ک یتو

  امام زاده، از ما جدا شد. برهیو مهناز رو م یعل نکهياون و خودش با گفتن ا

حدس بزنم مقصدمون خونه باغ  تونستمیشاگرد نشستم و م یصندل یرو کنارش

  .ستين یمرتض

  م؟يکجا قراره بر -

  روشن کرد یرو با آرامش خاص نيو ماش ديخند

  دلبرم؟ ميبر يیمگه قرار بود جا -

  دميبه در کردم و کامل سمتش چرخ پشت

  .ستمين جيمن گ انيک -

  بود تریبلند و طوالن نبارشيا یخنده

  ...یگدختر فرن یو دلبر خودم جيتو گ -

  دياسمش رو گفتم که سمتم چرخ یشاک

  شد قربونت برم؟ یجونم؟! چ -

  برد نيرو از ب ميو حرص یشاک گوريلبم نشوند و ف یناخودآگاه لبخند رو لحنش

  ... خدا نکنه...ینطوريعه نگو ا -

  شدم دهيشد و دستم رو گرفت که سمتش کش خم

  ببرمت شمال... خوامیم -
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 رهيبگ رينگاه از مس نکهيخندونش شدم و اون بدون ا مرخيبه ن رهينگاه گرد شده خ با

  پچ زد

اونجا  ديع التيتو کل تعط ندفعهيا خوامیخوب نبود... م اديسفر اولمون به شمال ز -

  .اميقبل درب یاز خجالت دفعه یو حساب ميباش

  عقب بکشم که اجازه نداد و دستم رو سمت لبهاش برد  خواستم

  نداره... من... یلزوم انيک -

  م رو ناقص گذاشتم ضربان گرفته جمله یو من با قلب ديدستم رو بوس پشت

  م؟ينيرو ب گهيهمد ديماه مونده تا عقد... تا اون روز نبا هيهنوز  -

  دميکش انيسمت ک شتريبه خاطر دوال موندن درد گرفته بود و من به اجبار ب کمرم

  . من لباس هم برنداشتم.انيدرک کنم ک تونمیشمال رو نم يیهويسفر  نيا -

  زد شخنديو ن ديسمتم چرخ کوتاه

هات و رژ لبات دندونت و تموم الک رينگران لباسات نباش دلبرم... مسواک و خم -

  صندوق عقبه... یو لباس خوابات تو

م خم شد و گونه یکه ناگهان کردمیگرد شد و شوکه داشتم نگاهش م شتريب هامچشم

  .ديرو بوس

  .یدختر فرنگ ريعشقت رو دست کم نگ -

  بکشم. رونيش بپنجه نيطول راه اجازه نداد دستم رو از ب تموم
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هست رو آماده  وانيک یبود برا رو که قبال گفته یوسط باغ مرتض کيکوچ آلونگ

  کرده بود.

رو به  کيکوچ یاومده بود و کلبه نجايواقعا خودش تا ا ینبود ول یکردن باور

  کرده و دوباره برگشته بود. نيشکل ممکن تزئ نيباتريز

و سمتش  دميخند ذاشتم،یم نيزم یرو یقرمز و آب یهاگلبرگ یکه پا رو همونطور

  برگشتم.

  ...یباش کيرمانت نقدريا شهیباورم نم -

و  رنيفاصله بگ نيتنم، باعث شد پاهام از زم دنيو با کش ديچيرو دور کمرم پ دستش

  دست دور گردنش حلقه کنم جانيپر از ه

  !خوامتیم گمیچرا؟ من که هر روز صد بار م -

  ...دميخند

  ...یاز ناز و دلبر پر

  ...یديتا حاال برام گل نخر -

  رو اطراف آلونگ که گل بارون بود چرخوندم و اضافه کردم نگاهم

  پر از گله...  نجايحاال ا یول -

 یوا نگهم داشته بود و من حلقهه یتو ی... همونطورديم رو بوسشد و چونه خم

  .شدیم شتريهام هر لحظه دور گردنش بدست

  ...خرمیبه بعد هر روز م نياز ا -
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  پر بود از شوق و خواستن... نبارميا یخنده

  ...انيک نيبذارم زم -

 ديو کامل تنم رو باال کش ديزانوهام خز ريز شگهيرها کردن کمرم دست د یجا به

  ...دميکش یفيخف غيو خنده ج جانيکه با ه

  نکن... انيک -

  و ضربان قلب من ناخودآگاه باال رفت ديصدا خند با

  کردم مگه؟  کاريچ -

  داده بودن قدم برداشت و اضافه کرد هيتک واريکه به د یقرمز رنگ یهایپشت سمت

  .خورمتینترس... نم -

گذاشت  نيانداخته بودن زم نيزم یرو هایکه کنار پشت يیپتو یشد و من و رو خم

  .ستاديو صاف ا

  آلونگ چرخوندم و در آخر بند نگاه اون کردم ینگاه تو گهيبار د هي

  !ان؟يک هيچ یهمه گل برا نيا نجا؟يا ميچرا اومد -

رو  راهنيپ يیابتدا یو دکمه ديکش رونيکمر شلوارش ب یرو از تو راهنشيپ نييپا

آلونگ چرخوند و نفس  یها نگاهش رو تو فضامن به گل یباز کرد. اون هم با اشاره

  .ديکش قيعم

  کنونمونه. یآشت یگال نايا -
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  تعجب ابرو باال انداختم با

  کنون؟ یآشت -

  هام گرفتبه کمر شد و نگاهش رو از چشم دست

  ؟یبخواب یخواینمونده... م یزيآره... تا صبح چ -

  نهيکردم بشو با گرفتن دستش مجبورش  دميرو باال کش خودم

  ه؟يمعذرت خواه یبرا یهاگل نيا -

  و شونه باال انداختم دمينگاهم کرد که خند یابروهاش نشست و شاک نيب یاخم

همه  نيبه جاش ا ی" ساده بگ خوامی" معذرت م هي یتونیکه نم یاون قدر مغرور -

  ؟ینيبیتدارک م

  چرند نگو... -

  ام رو به بازوش چسبوندمرو جمع کردم و گونه امخنده

  ... گمیباشه چرند نم -

  اضافه کردم یترآروم یبا صدا دم،يمالیم رو به بازوش مکه داشتم گونه همونطور

  ...رميپذیخوشگلت رو هم م یمعذرت خواه -

  سرم گذاشت یش رو روو چونه ديچيرو دور کمرم پ دستش

  بخواب جوجه... -

  ش آروم صداش کردمبه جمله تفاوتیب
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  !انيک -

  جان. -

  جا کردمبازوش جابه یو سرم رو رو دميرو گز لبم

  .کنمینم انتيوقت بهت خ چيمن دوست دارم. ه -

  شد شتريدستش دور تنم ب یحلقه

  .زميعز دونمیم -

  مثل آرش باورت به من رو از دست نده. یکي یهاوقت با حرف چيه گهيپس د -

  .کردیم قيسرم حس آرامش به قلبم تزر یهاش رولب حرکت

  هم گذاشتم یرو رو هامپلک

به خاطر  ی... ولشهیم ی... اگه از رفتن گندم هم خبردار بشه باز سمضهيآرش مر -

  ...ادياز دستش برنم یبکنه. اون جز بلوف زدن کار تونهینم یغلط چيگندم هم شده ه

  .ميهم جدا بش اما با همون حرف زدنش باعث شد از -

  پهن کرد نيزم یآلونگ بود رو رو یکه گوشه یدراز کرد و رخت خواب دست

 شيجد ديهاش باد و هواست و نبارفت آرش و حرف ادميحرف تو که شد من  -

  . رتمي. دست گذاشت رو رگ غرميبگ

و نگاهش کنم که به رخت خواب پهن  دهيموقع صحبت باعث شد عقب کش خشونتش

  اشاره کرد نيزم یشده رو
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  بخواب... ايب -

  ...اديخوابم نم -

  صداش کردم گهيبار د هيو من  ديکش یقيعم نفس

  !ان؟يک -

که  یابگه نگاهم کرد که دوباره اسمش رو گفتم و اون با خنده یجانم نکهيا بدون

  ديرخت خواب کش یهاش ظاهر شد بازوم رو گرفت و تنم رو رولب یرو

  جونم؟! یجانم بال -

  دميسرم کردم و آروم پرس گاههيدستم رو تکلبخند  با

  اد؟يمامانت چرا از من خوشش نم -

  ؟یدختر فرنگ ستين یکاف اديمن خوشم م -

  باز کردن کمربند مانتو شونه باال انداختم نيو ح ارميشدم تا مانتوم رو درب زيمخين

  اد؟يتا آخرش قراره ازم بدش ب اد؟يخب چرا خوشش نم -

  نگران نباش. مونهینم ینطوري. تا آخرش ارجوشهيد کمي... نهياخالق مامانم هم -

  شد و من مانتوم رو درآوردم و با نگاه دنبالش کردم بلند

  بخواب. ايتو هم ب -

  ديپرس یوقت زدیو نگاهش داشت برق م ديچرخ سمتم

  انگولکت کنم؟ یترسینم -
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رخت  یکه تنم بود، رو یرنگ یبراش نازک کردم و با همون تاپ طوس یچشم پشت

  دميخواب دراز کش

نبودم جناب شمس... قطعا کل  نجايکه باهات ا دميترسیاگه از انگولک کردنت م -

  !یازم فرار کن یخوایکه نم ميباش نجايکه قراره ا یديع التيتعط

با شلوار کنارم دراز  راهنش،يانداخت و بعد از درآوردن پ زميه یبخار یخنده تو با

  ديکش

  دلبر.... رميتقص یمن ب یکنیرو آماده م یشب جنجال هيمقدمات  یخودت دار نيبب -

بازوش گذاشتم و  یسرم رو رو ديکوبیهام مگوش یکه داشت تو یو قلب جانيه با

  ش...برهنه ینهيس یدستم رو رو

  بغل کردنات تنگ شده بود. یدلم برا یليخ -

  موهام فرو برد... نيو صورتش رو ب ديچيسخت دور کمرم پ دستش

  لب زد یداشت وقت یلرز خاص صداش

  منم.... -

**  

  

  ....انيپا

 من... یهاقند و نبات تونياز همراه ممنون

https://t.me/Romanamone

