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:مقدمه

...ش��دم که � گفتند

!!!عشق آسان نمود اول و� افتاد مش�ل ها

 نک�ت �ا
�

!ر� من ساختنداین شاە ب�ِت لعن�� رو ان�ار از روی زند�

نه و �لمات اش و بر ز�ان جار  � ی � کنه همه اصال وق�� �� لب م��
من جز�� از  اش احساس � کنم که شاعر �م �اری کردە و �ا�د اسم

�� �شه برای سای��ن ...اون ب�ت � بود که درس ع��

داشت که که �فهمند عشق ارزش اون همه درد�و در�ه دری رو ن
...نداشت

...که �فهمند عشق آغاز� تمام مش�الت و سخ�� هاست

د ...که حال�شون �شه عشق دل ش�� � خواهد و آدم ن��
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چمدون  �ا ش��دن اسم هامون از جا برخواس��م و 
ه حوصله انقد خسته بودم ک. هامونو تح��ل گرفت�م

� و امضا د � واسه عکس گرف�� ادن �ه ی وقت گذاش��
� هم عینک دود�م و  این و اون و نداشتم واسه هم��

ام �ه چشمم زدم و شال گردن�م و تا روی ل�
...کش�دم
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نم و دن�ال �� توجه له اطراف�ان حرکت کردم و چمدو 
دم خودم کشوندم �ه سمت در خرو�� فرود�اە ق

�� ب�� � کردو چشمم �ه آن�تا افتاد از دور ب. برداشتم
� . واسم دست تکون م�داد  �شم واسه این که مطم��

� دادم و  خودشه �ه خوردە عینک ام و روی بی�� ام
� کش�دم ...�ای��

...چشمام و ر�ز کردم

دماز د�د�ش ذوق مرگ ش. �لههه خودە خرش بود

سش تکون در جواب حر�ا�ش دستم و �اال بردم و وا
گشته بودم �اورم ن� شد �عد از چهار سال بر . دادم

�� که �ا جا�� که متولد شدە بودم ، جا! �ه ایران
د �ازم وجود تمام اتفاق های �دی که واسم افتا

حساس دوست اش داشتم و ح�� �ا اوردن اسم �ش ا
...آرامش بهم دست � داد

...ـ دن�ا �ه �م آروم�� مامان
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ردمبرگشتم مامان و ن�اە ک � جام وا�سادم

�سادمنتظر شدم که بهم برسه اومدو کنارم وا

ه �ا لحظه �ه لحظ. هم �ام �اهم قدم برداش��م
غوش گرم نزد�ک شدن �ه آن�تا ذوق و شوقم واسه آ

��دو مثل �انگورو پ. و صم�� اش ب�ش�� � شد
...مح�م �غلم کرد

ــ عشقمم دلم واست �ه ذرە شدە بودددد

رە حلقه ی دستم و دور �مرش مح�م کردم و د
:گوشش گفتم

ـ منم دلم برات تنگ شدە بود ع��زدلممم

وع �ه پچ پچ کردن کرد ...کنار گوش ام ��
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تر از ق�ل  ــ لحن حرف زدن و استا�لت تح��ک کنندە
...شدها

اومد �ه ن�شگون از پهلوش گرفتم که آخ اش در 

هگوشتم و کندی خدا گوش�ت و �کن...آاااخ_ 

بهمون  مامان �ا ل�خند . از نف��ن اش خندم گرفت
ق�قه دست �الخرە �عد از گذشت چند د. ن�اە � کرد

:فتمبرگشت و �ه مامان گ. �ه پهلو ازم جدا شد

� خانم؟ خوش اومدین ...ــ خوب هست��

رفت و �غلش کرد مامان جلو
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ـ مر� دخ�� �لم

...راە خرو�� رو در پ�ش گرفت�م

� نگه  ــ زودتر ب��م که م�الد و رضا رو بزور  تو ماش��
...داشتم

!م�الدو رضاهم اومدن ؟...

ه ــ ارە خب انتظار داش�� تنها�� ب�ام �
اون  دو�عدشم مگه م�شه اسم تورو اور ...استق�الت

دوتارو تو خونه نگهداشت ؟

ا لح�� سوا� �� اخت�ار خندە ای � دادم که مامان �
:و کنج�او گفت
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!ـ م�الدو رضا � �اشن؟

نامزد  رضا � شه دوست م�الد ، م�الدم � شه...
...آن�تا 

ـ آهاا

:آن�تا �ا خندە بهم چشمک زدو گفت

البته ا�ه خدا قبول کنه_ 

ی هر دوتا خند�د�م �الخرە �عد از � کرد ن مس��
هن  چشمم �ه م�الد افتاد . طوال�� خارج شد�م تو پ��

ش و سف�دی که �ه تن داشت عضالت درشت �دن ا
ه ش�شه �ا دست اش �! از دور هم قا�ل رو�ت بودند

� ک���د طو� نکش�د که رضا هم پ . �ادە شدی ماش��
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رضای  �اور نکردی بود ا�ه � گفتم ح�� واسه ی
م د�دش م�الد تما! خل و چل هم دلم تنگ شدە بود

م غرە رو اندامم بود و آن�تا از دور واسش چش
دش و جمع �ا ن�ا� که �ه آن�تا کردم خو . � اومد

...رس�د�م. جور کردو بهم ل�خند زد

د و بزور م�الد دسته �ل بزرگ و از دست رضا قاپ�
:ل�م و کش�دو گفت. گذاشت تو �غلم

رس�دن �خ�� ...خوش اومدی خوش�له -

ه م�الد ن�اە مرموز مامان ب�نمون در چرخش بود ک
مامان  دست از ن�اە کردن بهم برداشت و �ه سمت

...رفت و بهش دست دادن و خوشامد گفت

� گرف انقدر خسته بودم که حال و حوصله ی �ل  ��
� هم دادم آن�تا ن گه اش و هم نداشتم واسه هم��
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:ترضا جلو اومدو مح�م �غلم کردو گف. دارە

...دلم برات تنگ شدە بووود_ 

:هل اش دادم و دلخور گفتم

بهم �  نکه خ�� � اومدین...ارە جونه عمه ات...
د�د � م��

 شه توی �� دوسا� �...�خدا �م شل�غ بود دن�ا_ 
کت م�الد مشغول �ه �ار شدم خودت که ...��

دم � شاهدی وقتا�� که تو�ستم بهت زنگ م��

ات وقت دا...برو �ا�ااا... ری �ه ما واسه دوست دخ��
سه آسمون � ت�ه ارە؟ که م��
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:آن�تا �ا خندە گفت

ش تو که دو ...ع��زم چه انتظارا�� دار�ااا - ست دخ��
ی بهش برسه ن�س�� که ازت �خواد خ��

ندم و ن�اهش کردم و �الفه و دلخور چش� چرخو 
:گفتم

هم نبود�مارە واال ما از همون اولشم واسه ک� م...

:یهو م�الد از �شت مح�م �غلم کرد و گفت

�ون تندو �خدا دلم واسه ز ...ق��ون اون ز�ونت برم -
ت �ه ذرە شدە بود دن�ا � ت��
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�  خودم و �ا ��� ازش جدا کردم و �ا لح��  تهد�د آم��
:گفتم

نم تو گوشت صدای... � ...�� م��

مدو ل�ش مامان پ��د وسط حرفم و چشم غرە ا�� او 
:و �ه دندون گرفت

م �سه...عه عه دن�اا - ...دخ��

:ل�خند زدو گفت

�م تو به�� ن�ست �جای دعوا و زدو خورد �ش�ن -
� و ب��م خونه؟ ماش��

� و �از کردو گفت :م�الد درە ماش��
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�  من از شما معذرت � خوام مرجان خانوم - �فرمای��

ش�شه . مق�ل اینکه مامان �ش�نه من رفتم و �شست
� و منتظر شدم حرکت که . کن�م  رو تا ته دادم �ای��

ون وا�سادند یهو متوجه شدم دم و خم ش! همه ب��
�از بهم  همه �ا دهن ها�� . از ش�شه ن�اهشون کردم

ە شدە بودند !خ��

 افتادە؟!...چ�ه؟...
�

!اتفا�

:آن�تا بهت زدە گفت

!راحت �اش...نه نه -

...�شست و �شت �ش مامان �شست
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...مم�الدو رضاهم شوت شدن جلو و حرکت کرد�

 که �شسته بودم گفتم
�

:�الفه از جای تن�

� ب�این دن�ال... مون نفله هااابه�� نبود �ا دوتا ماش��

:رضا ن�ام کردو گفت

� و گفتم - � ات...منم هم�� و ب�ار تو  گفتم آن�تا ماش��
...رومرجان خانوم و برسون من و م�الدم دن�ا

:م�الد تو �لو خند�دو گفت

خش این چر ...دست رو دلم نذار...آخ آخ رضااا -
ن �اشه؟روز�ار � �اب م�ل من و تو بودە که اال

مامان �ا  هردو�اهم خند�دن که �ا جیغ آن�تا من و 
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چشمای درشت شدە فقط ن�اش � کرد�م 

� ه��� نم��م...�سه د�گههه -

ین بود که تنها �اری که ازم بر � اومد ا. خشک شدە
ی ن�م � روم و آ. س� کنم آن�تا رو درک کنم و چ��

م و بهت زدە �م و �ه �ش�� صند� تک�ه داد
� سکوت فضای ما. �ل� هام و روی هم گذاشتم ش��

�  و در بر گرفته بود و �م �م �ل�ام داشت سنگ��
!� شد که �ا صدای رضا از جا پ��دم

ا دن�ا؟ !ـ چه خ��

نان دست ام و روی قل�م گذاشتم و نفس نفس ز 
:گفتم

داشت خوا�م ...آروم�� روا�� ...وای مرض...
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یروز که دن�ا تا د...چه زودم �� خاله � شه...� بردا
خانوم بودم برات

دیروز منظورت چهار ساله پ�شه د�گه؟ -

ی نگفتم � ...سکوت کردم و چ��

:تو �لو خند�دو گفت

؟...ب�خش�د - خب نگف��

؟ در چه خ�� از شماها چ��ارا � ک...سالم�� ... � ن��
 قرار دار�ن تع��ف

�
� کوچه ی زند� � ب�ینم  کدام�� کن��

م�الد از آینه ن�ا� بهم انداخت

ـ منو ان�تا که در کوچه ی عشق�م
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گوشام   آن�تا برخالف چند دق�قه پ�شش که پردە ی
 �  منو و �ا جیغ گوش خراشش در�د، خودشو از ب��

�دمامان جلو کشوند و گونه ی م�الد و بوس

رضا تو �� ؟...

دمـ من در کوچه ی تنها�� قرار دارم فرزن

بهش ن�اە  آن�تا متعجب بهم ن�اە کرد منم بهت زدە
بروها�� گرە و هر دو زد�م ز�ر خندە که رضا �ا ا.کردم

:خوردە گفت

!ــ �ه �� م�خند�دن؟

؟...  ار �ارە نگو که تنها�� که افس!...تو و تنها��
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� کنم م�ام براتااا

� و �گووو...ارە واقعا - هم��

:رضا برگشتم و ن�امون کرد و گفت

م ند
ُ
ارەـ تنهام د�گه ، تنها�� که شاخ و د

ردو روم ن�اە اش از روی ان�تا �ه سمت من ُ� خو 
!قفل شد

ـ درست نم��م ؟

:�لو�� صاف کردم و گفتم

! ...�� ��م ...
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نم �ه واسه این که دست بردارە و �حث و عوض ک
بودو  ششهندزفری تو گو . ن�ا� �ه مامان انداختم

شماش و �ش و �ه �ش�� صند� تک�ه دادە بود و چ
...�سته بود

اجازە ی  چند ماە ق�ل اینکه �ا هزار زور و زحمت
م و تعهد �دم که د� گه ورود �ه کشورو �گ��

وش�دن برن� گردم اونورە آب واسه مدل شدن و پ
ع �د محس وب ل�اس ها�� که از نظر عرف و ��

� شند 

و بهش  پول خونه رو �ه حساب آن�تا وار�ز کردم
خونه  گفتم �ه سل�قه ی خودش واسه من و مامان

ە که ا�ه قسمت شدو اومد�م ��ارە ک � �گ��
...�الخرە ما که ک� و نداش��م. ن�اش�م

صل کردن از رو کردم �ه آن�تا و واسه ی اطمینان حا
:فتماین که خونه آمادە ی سکونت هست �ا نه گ
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دە ست؟خب �گو ب�ینم آن�تا خونه ی ما که آما...

...ـ آمادە ی آمادە

� از  حرکت  �الخرە �عد از گذشت ن�م ساعت ماش��
ن�ا� �ه . پ�ادە شد�م. مامان و ب�دار کردم. ا�ستاد

و�� خونه انداختم نج اش و آن�تا �ا آر . نمای ب��
:کردو گفت  �ه پهلوم ک��وند و �ه خونه اشارە آروم

ـ چطورە؟

 ظاهرش که عال�ه ، ب��م ب�ینم داخل اش...
...چطورە

ش در اورد و آن�تا جلو جلو رفت �ل�دو از توی ک�ف ا
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وارد شد�م. توی قفل چرخوند در �از شد

قا وسط محوطه بزرگ و ز��ا�� بود �ه استخر دق�
ل و گ�اە اش قرار داشت �ق�ه ی محوطه پر بود از �

اط و در �ه تاب بزرگ و خوش�ل هم گوشه ای از ح�
برگرفته بود

د�م�عد از � کردن مس�� ح�اط �ه خونه رس�

منم . مامان و آن�تا مشغول صح�ت بودند 
کنارای   کنج�او�م �ل کردە بودو �ه تمام گوشه و 

وازم وارد �ه اتاق شدم که ل. خونه �ک کش�دم
. ردمرتب چ�دە شدە ی سف�دو مش� ش دلم و ب
و روش  ��ــــع �ه سمت تخت بزرگ کنار پنجرە رفتم

ولو شدم

اخ�ششش....

انقد خسته بودم ک دوست داشتم صد سال 
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واب عم��� �ل�ام آروم آروم گرم شد و �ه خ. �خوا�م
...فرو رفتم

.

.

.

صدای االرم گوش�م �ه اوج رس�د

ه خوا�م �س�ت بهش �� اهم�ت بودم تا قطع شه و �
ین که قطع اما ان�ار نه ان�ار �ه محض ا. ادامه �دم

کو�� �ه �ه سخ�� ت. شد دو�ارە �ه صدا در � اومد
خودم دادم

د از شدت اعص�ان�ت مغزم داشت منفجر � ش
هنوز  ح�� کفشامم. دستم و �ه سمت ک�ف ام بردم

ه سخ�� �ه �. �مرم �ه شدت درد � کرد. تو �ام بودن
اە کردم �ا چشم ام و �از کردم �ه صفحه ی گوش�م ن�

دم د�دن اسم آن�تا �ا حرص دندونامو �ه هم و  ف��
��ــــع وصل کردم
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بناااال... 

ـ عه عشقم این چه طرز حرف زدنه؟

ی بهم اول ص�� منو از خواب ب�دار کردی دار ...
...درس اخالق م�دی

� آدم ن� ��  ع کن �اشو جم...ـ جون �ه جونت ک��
ون  دارم م�ام دن�الت ب��م ب��

 نال�دم از فرط
�

:خست�

نم�ااام...

ته دل  دهنم �از شدو �ه خم�ازە ی طوال�� و از 
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دم کش�دم و �م و �ه �شک تخت ف��

نجامـ مگه دست خودته ب�ست دق�قه ی د�گه او 

:�ل�ام و �ا اعص�ان�ت �از کردم و گفتم

...خوااا�م م�اد آن�تا �فهم...

؟ !ـ ساعت دو �عد از ظهرە هنوز خوا��

�ا ش��دن جمله اش تند �اشدم و �شستم

!واقعا؟...

ـ ارە
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ر سوق �� اخت�ار ن�اهم �ه سمت ساعت روی دیوا
نفس عم��� کش�دم. دادم

منتظرم... ب�ا... �اشه...

�اشدم و دس�� توی موهام بردم. قطع کردم

ل جن شدە از توی آینه ن�ا� �ه خودم انداختم مث
ز�ر  بودم موهای پ��شون ، خط چشم ر�خته شدە

و�� که خواب بهم مجال در  چشم ، ل�اسای ب��
...اورد�شونو ندادە بود

اس راح�� ��ــــع پ��دم تو حمام و دوش گرفتم �ه ل�
قف دو�ارە روی تخت ولو شدم و �ه س. پوش�دم

� . اتاقم زل زدم �ا هزار  �اد روزی افتادم که حس��
رفت و التماس و خواهش از خانوادە اش رضا�ت گ

...دم�عد دوماە و خوردە ای از زندان آزاد ش
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...و د�دم �اد آخ��ن �اری که چشمای پر از �غض اش

ه منو �اد همون لحظه ها�� ک. �اد اخ��ن حرفاش
 اش محو ک

�
رد و واسه ی هم�شه از صفحه ی زند�

هر ازم خواست د�گه هیچ وقت جلوی چشماش ظا
�شم

ارها خشک �ا �ه �اد اوردن خاطرات قد�� �عد از �
داشک تو چشمام جمع ش. بودن ب�ابون چشمام

...ردم�ا صدای در �اشدم و خودمو جمع و جور ک

!ب�ا تو...

آن�تا وارد شد

!ـ عه تو که هنوز آمادە �شدی؟
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سالم ات کو؟...

اشو ـ وقت هست واسه سالم احوال پر� �اشو �
امادە شو

شوندمجلو اومد دستم و گرفت و �ه سمت آینه ک

�ه سمت �مد رفت

� من خودم آمادە... � شم  ول کن آن�تا برو �ای��

 
َ
م و� زود ب�ا�� ها ، من و ن ...�اری ـ �اش م��

حاال ا�ه رفتی�� ...م�ام... �اشه تو برو...
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ارج شدن�اە متاسف اش و ازم گرفت و از اتاق خ

ه ل�اس ها �ه ن�اە �� �. در �مد ل�اسم و �از کردم
� م�� �ا شل. انداختم وار جذب �ه �لوز ح��ر آست��

داختمروش�� پوش�دم موهام و و�و کرد �شتم ان

 ام و کفش های �اشنه �لندم و پوش�دم ک�ف مش�
برداشتم و خارج شدم

خونه رفتم � ...�ه راست �ه آش��

ا تعجب مامان آن�تا �ا د�دنم حرفشون قطع شدو �
!� تا �امو برانداز کردند

!چ�ه ؟�� شدە ؟...

:آن�تا بهت زدە گفت

!ـ اینطوری � خوای ب�ای ؟
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:مامان �ه حرفای آن�تا اضافه کرد

!.. ــ دن�ا این چه �و وضع�ه؟

اە کردم و �م و ز�ر انداختم متعجب ل�اسام که ن�
:گفتم

!چشه مگه ؟...

�ا این ... خ�� ــ چش ن�ست  ، اینجا که آم���ا ن�ست د
ن هزار ت ا �ال مال �و وضع بری تو خ�ابون � گ��

...�ت م�ارن

 مردم اینجا �� ... وا مامان...
�

...جن�ه ان � خوای ��
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:ن�ا� �ه ان�تا انداخت و گفت

رتا حرف نص�حت � ک�� هزا... ــ ن�اش کن توروخدا
...� ذارە تو دهن ادم

و ناراحت  ـ حرف زدن �ا این فا�دە ای ندارە خودت
نکن مرجان جون

تو �فهمآن�تااا ، این �ه درخت م�گن حرف دهن... 

�ه مانتوی  �ا اعص�ان�ت راە اتاقم و در پ�ش گرفتم
ش�دم شال �لند جلو �از برداشتم و روی ل�اسام پو 

ات �ه ل�ام سف�دم و هم روی موهام انداختم �ه رژ م
ام  زدم و عینک دود�م و برداشتم و توی ک�ف

گذاشتم اش
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خونه رد شدم و ا � ز خونه �� اهم�ت از کنار آش��
� رفتم و �شستم . خارج شدم �ه سمت ماش��

ا روشن همزمان �. �الفاصله آن�تا هم اومدو �شست
� گفت :کردن ماش��

ای؟ـ دن�ا تو � � خوای از تنها�� در ب�

�  متعجب از سوال یهو�� و ب�خودش خندە ای
:دادم و گفتم

وا...

ـ وا ندارە

من  حاال چرا گ�� دادی �ه تنها�� ...دیوونه... 
!هوووم ؟
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تنها  ـ خب ع��زم تو که نمیتو�� تا اخر عمرت
؟...�مو��  میتو��

�الە   من اینطوری راحت ترم شما ...ارە میتونم... 
ە خودتو �چسب که �اد ن��

 من مون
�

دم رضا ـ چقد تو �� اعصاب و �د اخال�
دلشو �ه چ�ه تو خوش کردە

مداز شدت تعجب چشام داشت از حدقه در میو 

معلوم هست �� !...رضا؟!...منظورت چ�ه؟...
 دیوونه

�
!داری م��

ماس کرد که ـ رضا دیروز دو ساعت �ه منو م�الد الت
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...�اهات حرف بزن�م �اهم ارت�اط

ە �� اخت�ار نگذاشتم ادامه �د. داشتم دیوونه � شدم
:صدام �اال رفت

��  �ا�د !...اون ��ە ی احمق چه غل� کردە؟...
دین تو ده�ش تا حساب �ار دس�ش ب�اد � دە ا�ه ...م��
ە که �ه م�دو�ستم تو اون �له ی پوکش �� � گذر 

دم دیروز � ...�لمه هم �اهاش حرف نم��

وشش ـ چ��ار کردە مگه؟ قتل که نکردە ازت خ
...اومدە

چطور شد تو اون چند ساعت یهو عاشق ...
 فک کردە منم مثل اون...آشغال عو�� !... شد؟

ای خراب�م که دم �ه دق�قه دورو بر  ش � �ل�ندخ��
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رار �ذار�ن �ه ق...ـ عه دن�ا این چه حرف�ه آروم �اش
...�اهاش حرف بزن ا�ه �ه تفاهم نرس�دین 

 �ع�� �� آن�تا ؟ معلوم هست �� داری م...
�

�� ...
 �ا

�
هاش �ه �جای این که طرف من �ا�� داری م��

...قرار�ذار �اهاش حرف بزن؟؟؟؟

ون د :ادم و گفتماز � اعص�ان�ت نفسم و �ا صدا ب��

بزن �غل پ�ادە م�شم ...

دم اصال من غلط کر ... دیوونه شدی؟...ـ ص�� کن
! خ��ه؟

:داد زدم
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م��م بزن �غل پ�ادە � شمممم... 

گه در �خدا قول م�دم د�...ـ آروم �ا آروم  �اش
آروم �اش د�گه...�اشه؟...موردش حرف نزنم 

س� کردم خودم و آروم  کنم

ردوندم و چندتا نفس عمیق کش�دم و روم و ازش برگ
ە بودم درحا� که �ه خ�ابون ها و آدم هاش خ�� 

:گفتم

ضه که �ه �ارم �ه جا�� رس�دە اون ��ە ی �� عر ...
شب تخت اش خا� از دخ�� ن�ست �ه خودش 

 و دادە
�

� حر� ...جرات زدن همچ��

�خدا رضا �� خ���ه  ـ �ا�ا
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:فتمتند برگشتم و گ. دو�ارە اعصا�م خورد شد

خ��ه که خ��ه �جهنم...

ه خدا�� نکردە سکت...ـ �اشه �اشه اروم �اش
� ک�� هاا

� چند دق�قه ای تو سکوت گذشت و من د�گه س
 بزنم

�
ی نگفت. نکردم حر� � واقع در . آن�تاهم چ��

� پ�ا دە شم و �ا م�دو�ست فک اش و �از کنه از ماش��
...ا�د �اهاش قهر �مونم

:�ا ذوق و شوق گفت

...ـ ب��م �ست�� بزن�م بر �دن
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� متوقف شد م عینک دودی ام و �ه چشم. ماش��
 شاپ شد�م. زدم

�
  دق�قا گوشه. وارد �ه �ا�

�
ی �ا�

و دوتا صند� قر  � ار داش�ند �ه شاپ کنار پنجرە �ه م��
فارش دوتا �ست�� س. سمت اشون رفت�م و �شس��م

داد�م و منتظر شد�م

آن�تا بهم چشم� زد

فادە کنـ �ه حرک�� بزن �ه خوردە از شهرتت است

برو �ا�ا...

مه انگشت �خدا دن�ا وق�� روی سن راە � رف�� ه -
و �ا�ا المصب ت...�ه دهن فقط ن�ات � کرد�م

...چقدررر خو�� 

کردم و   �ا عشوە عین�م و روی بی�� ام جا �ه جا 
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:گفتم

�� خودم الزم ن�ست خوب بودنم و بهم �ادآوری ک...
م�دونم

:خند�دو گفت

استفادە کن د�گه -

؟... !از ��

شهرتت و م��م -

؟واس... ؟وا از شهرتم استفادە کنم واسه �� ه �ست��

ـ ارە د�گه �س�ن�� � خوااام
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...�ا کنج�اوی ن�اهم روش چرخ�د

!ـ چ�ه؟

:گفتم  چشمام و از �شت عینک دود�م ر�ز کردم و 

؟... �اردار که ن�س��

:�ا غ�ض �ه صند� تک�ه دادو گفت

د هنوز نامزد�ماـ عههه درد ، �اردار کجا بود منو م�ال 

، �ه  خب ع��زم تو م�الد چهار ساله نامزدین...
�اردار ���  خوردە مغزتو ��ار بنداز احتمال این که

وجود دارە
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ا � در نم�ارم ع��زم ش � ما�� که �ه ـ من از این چ��
...ش�م زای�دی و تج��ه داری

 که زد واقعا ناراحت شدم
�

ف  گو�� ام �� حر . �ا حر�
� برداشتم و �ه صفحه ی خام وشش زل و از روی م��

...زدم و تو فکر رفتم

ـ دن�ااا ناراحت شدی؟

!...نه خ��م ناراحت چرا...

گر نه الل   ـ ب�خش �خدا نم�دو�ستم ناراحت � �� و 
دم �  نم��

�
� شدم و حر�

ی گونه ام نم�دونم چم شد که یهو قطرە اش� از رو 
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...ُ� خوردو راە چونه ام و در پ�ش گرفت

: آروم  پر �غض لب زدم

دلم واسش تنگ شدە...

!ـ واسه �؟

در�ا...

شت صند� اش و �لند کردو کنار صندل�م گذا

�شست و �غلم کرد

...نمص�� کن ب�ی...ـ ق��ونت دلت برم ع��زدلم 

خودشو ازم جدا کرد گوش�شو برداشت 
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ی � م�گشت از ق�افه اش پ�دا بود داشت دن�ال چ��

�ر عینک �ه دستمال برداشتم و اش�م و بزور از ز 
ابرو و  ش�شه درشت ام که تق���ا م�شه گفت چشم و 

ردمن�� از گونه هام و پوشوندە بود �ا� ک

؟... !چ��ار داری م�ک��

�ال اون م�گردمـ �ه دونه عکس از در�ا دارم ، دارم دن

:دە گفتمذوق ز . داشتم از خوشحا� �ال در میوردم

؟...
�

!جدی م��

�ن و �ا ن...ـ اهوم مکه مثل تو که نم�دو�� چقد ش��
ت دو دق�قه �غلش ک�� د�گه دل...ماە م�مونه

ودته �ل اخالقاشم کپ خ...ن� خواد از پ�شت برە
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...�خداا

ش �ا ش��دن حرفاش اش��اقم واسه د�دن عکس
شدم اما در عرض چند ثان�ه �ش�مون. ب�ش�� شد

:�ا ت��د گفتم. �ا این که دو دل بودم

ن� خوام ب�ینمش...

متعجب �ش و �اال اوردو بهم ن�اە کرد

!ـ چرا ؟

ون که ا�ه ب�ینم عکسشو دلتنگ�م ب�ش�� م�شه ا...
نو �ا ت�� مال من ن�ست ، خانوادە ی مقدم سا�ه ی م

نن چطور �ا�د تصور کنم که در�ا هنو  � ز هم م��
مه ی که اصال من احمقم که دارم درمورد چ...دخ�� � ��
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نم ، ب� � خ�الهیچ وقت اتفاق نمیوفته حرف م��

خاموش  غم از چهرە ی آن�تا � �ار�د گو�� اش و 
� گذاشت �دم که �ارسون و از دور د. کردو روی م��

رفتم گوشه ی شالم و گ. داشت �ه سمتمون میومد
شناسهو �ه جورا�� ل�ام و �اهاش پوشوندم که �

ک�ف   �اشد�م. �ست�� هامون اورد و مشغول شد�م
 �. جلو جلو راە افتادم. هامون و برداش��م

�
ل �ا�

� �ا چشماشون قورتم � دادند ز  �ر لب شاپ داش��
:حر� پچ زدم

...احمق های چشم چرون... 

� رس�دم ی از آن�تا �شد برگ. �ه ماش�� شتم �شت خ��
�م و ن�اە کردم
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� ب��م د�گه... !ب�ا �ش��

� و غرق دلهرە و ترس گ :فت�ا چهرە ای غمگ��

س �دمـ دن�ا من معذت � خوام مجبور شدم آدر 

ودم متعجب ن�اهم روش بود و منتظر ب! ترس�دم
...قرارە واضح تر حرف بزنه که �فهمم قض�ه از چه

؟...
�

!�� داری م��

یهو رضا اومدو کنار آن�تا وا�ساد

؟ ــ سالم خو��

رفتم �ا د�د�ش ام�� چسبوندم ن�اهم و ازشون گ
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ط دلم فق. �ه سمت مقصدی نا معلوم �ا تند کردم
ضا هم �ا اما مثل اینکه ر . � خواست ازشون دور شم

ا �. همون ر�تم تند �شت �م قدم بر� داشت
:صدای �لند گفت

ــ دن�ا تورو خدا �ه لحظه ص�� کن 

ر از اون �ا عص�ان�ت برگشتم �ه سمت اش و �لند ت
:ف��اد کش�دم

� ...ب�ند دهنتو عو�� ... آد�  فک ن� کردم همچ��
�ا�� 

ا�ه ..!.ــ چ��ار کردم مگه ، عاشق شدن گناهه؟
...گناهه که �اشه شما حق داری

 کردلحظه �ه لحظه �ا حرفاش ب�ش�� عص�ان�م �
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�ن رفیق ات بودم چ...عوض�ی�� ... طور من زن به��
 و بز�� هان ؟چطور  �

�
� حر�  تو�� تو میتو�� همچ��

 و بزنی�� 
�

� حر� روم همچ��

� تو و  � همه  ــ حاال که ن�س�� ، خ�� وقته ب�� حس��
فت �� �� تموم شدە اونم زن گرفت و تموم شد ر 

�ارش

ه هم �ه �ا این که تو این چهار سال ح�� �ک لحظ
� و نداد ە بودم خودم اجازە ی فکر کردن �ه حس��

ش��دن  �ا .  س� ام بر این بود که فراموشش کنم و
و �م ، حرف رضا ان�ار �ک �ارچ آب یخ خا� شد ر 

ان �غض کردم و �غضم و �شت عص�ان�ت ام پنه
:کردم

نم�درک که ازدواج کردە ، �عدا �اهات حر ... � ...ف م��
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��  اصال نفهم�دم! �عدا �اهات حرف � زدنم؟
...�ه تا�� گرفتم و برگشتم خونه! گفتم 

خونه رد � شدم که م � امان خارج داشتم از کنار آش��
:شدو متعجب گفت

؟ !ـ دن�ا چرا انقد زود برگش��

ول کن مامان االن اصال حوصله ندارم...

��ــــع راە اتاقم و در پ�ش گرفتم

. اوردم ک�ف ام و گوشه پرت کردم و مانتوم و در 
م �ه �شستم و از توی آینه ی رو �ه روی تخت ا

خوردم زل زدم

ون ��ە لعنت �ه من ، اصال مگه مهمه ازدواج ا... 
ب بود �ا ی احمق ، اصال ا�ه ازدواج ن� کرد عج�
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...اون ق�افه ی حال بهم ز�ش

اشک از چشمام �از�ر شد 

ین که داشتم �ه قل�م دروغ � گفتم فقط واسه ا
طعم  اما مگه قلب من �ا این حرفا ! آرومش کنم

و  آرامش و � چش�د؟ اون فرق راست و دروغ
...زنم� فهم�دو من ن� تو�سنم اون و گولش ب

ی آینه �ا گ��ه از تخت خودم و جدا کردم و جلو 
ە شدم ...رفتم و �ه چشمای پر از اش�م خ��

طرف ازدواج !...معلومه که مهمه...مهمه...
اش و  �چه...عشق اش و دارە...زن اش و دارە...کردە
زی و دم فقط تو�� که توی تنها�ت �ا�د �سو ...دارە
...ون شدیتو�� که  تنها تر از دن�ای ق�ل ا...نز�� 

�ار �چه گونه ک� جلوم � د�دم د�گه اون دخ�� �ا اف
کن ت�ب�ه اون ک� بود که �ه �دت��ن ش�ل مم. نبود
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�ار سفر  شد، تحق�� شد، زندان رفت، تنها�� کوله
...�ست و از همه �� اش دل کند

 خو 
�

دش و برای هم�شه رفت پ�ش ماما�ش و زند�
داد د�گه اجازە ن. ماما�ش و تک و تنها ساخت

مه �� رو مادرش آو�زون مرد د�گه ای �اشه ، اون ه
ونه اش �ا هزار � د�خ�� و �ا دستای ظ��ف و دخ��

...سخ�� ساخت و بزرگ شد

ک اش انقدر اشک ر�خت که ک� نتو�ست د�گه اش
گه �ه ک� انقدر غرورش خورد شد که د�. و در ب�ارە

وی همه ی در قلب اش و ر . اجازە نداد سمت اش ب�اد
...آدم ها �ست و خودش و توی دلش کشت

چند ساله پ�ش  دن�ا�� که رو �ه روم � د�دم �ا دن�ای
� تا آسمون توف�� داشت �ه زن . وداون �ه زن ب. زم��

داد ازش ک� که �ه هیچ احدو نا� اجازە ن. �امل
داغ  سوء استفادە کنه، ک� که �شت دست اش و 
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ز خودش و کرد که د�گه �ه ک� که �خاطر گناە اش ا
  روندش و �چه اش و ازش گرفت و ب

�
رای چند زند�

...ماە ولش کرد گوشه ی هلفدو�� فکر نکنه

...اما حاال

� شهرە! اون !...اون توی هم��

� من و اون فاصله ن�ست د�گه . د�گه فرسخ ها ب��
رای من دن�ا ا�ه ب. شب و روزمون �اهم فرق ندارە

�اشه �ا  ماە ا�ه هالل. شب �اشه برای اون هم ش�ه
!�امل واسه اونم همونه

�� �ه نه از نظر د� که خ�� وقته دلم د�گه م
� و عشق ندارە �ل�ه از نظر م ساحت دوست داش��

م توی �ه من و اون �عد از چهار سال دو�ارە دار�
 � کن�م

�
!محدودە نفس � کش�م و زند�

اش اونم کنار و اینکه ممکنه �ه روزی �ه جا�� ب�ینم 
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 که برای خودش ساخته عذاب دهندە ا
�

!سزند�

دم �ز از اش�م و روی هم ف�� و روی  �ل� های ل��
کش�دم و   روی تختم دراز  .گونه ها خا� اشون کردم

چشمامو �ستم

....

خونه شدم � ...وارد اش��

ـ سالم دخ�� �لم

�ه �ه چه بو�� ، �� �خ�� مامان ؟...

�ه �ه ل�ه ی ق ا�لمه زدو �ا مالقه توی دس�ش چند ��
:گفت

ـ حدس بزن
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:�ه خوردە بو کش�دم و گفتم

!آخ جون کوفته؟...

 � ...و �چی��مـ �ار��ال دخ�� �اهوشم ، ب�ا �م�م م��

�اشه...

� گذاشتم س��م و �ش. دونه دونه ظرف هارو روی م��
...مشغول خوردن شام شد�م

•••

 � "حس��
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در حا� که کت چر� در�ا تو دستم بود 

آب شدە  کش�دم اما ان�ار  �ه تک تک اتاق ها �ک
 � لند صداش �الفه �ا صدای �. بود رفته بود تو زم��

:زدم

....در�ااا...

...صدام توی سالن خا� ا�و شد

:سالن و گذروندم و �ه �ذیرا�� رفتم

!مامان در�ارو ند�دی ؟...

تول مامان در حا� که ظرفای شام و �ه �مک ب
: خانوم جمع � کرد گفت
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...ـ تو اتاق �درته د�گه

دم و گفتم :دندون هام و حر� بهم ف��

� م�غ پر ...  �ه ساع�� ع��
�

کندە دارم چرا زودتر نم��
نم � �ال �ال م��

...ـ اخه من از کجا �دونم که داری دن�ال 

امان ن�اە �دون وا�سادن و ش��دن ادامه ی حرفای م
و ز�ر لب پچ  ام و ازش گرفتم و از �له ها �اال رفتم

:زدم

� چجوری منو اینورو او ... نور �ه وجب �چه بب��
م�کشونه
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در اتاق �ار �در و �از کردم 

ی �  کرد �در هم در�ا و داشت واسش قر � دادو دل��
:�ا عص�ان�ت تند گفتم. ِهر و ِکرش هوا بود

در�ااا... 

داشت در�ا هم دست از رقص�دن بر ! �در سا�ت شد
...و �ا ترس بهم زل زد

...�دو ب�ا کتتو بپوش ب��م خونه...

�ا د�دن اخمم �ه آغوش �در پناە برد

ـ � خوام پ�ش آقاجون �مونم
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� �ذار �مونه د�گه �ش ، �چه گناە د ــ حس�� ارە می��
اونجا ، تنها�� بهش فشار م�ارە

� �در... در�ا وقت  �دو ب�ا ب��م...شما نگرا�ش ن�اش��
...خوابته

:ل�ای کوچولوشو آو�زون کرد و گفت

بهم فشار م�اد خوو...ـ نم�خوااام

مت مهدها ، دوس نداری د... وستاتو فردا �ا�د ب��
؟ ب�ی��

ـ م�خوام پ�ش آقا جون �مونم �ا�ا�� 

:�در �ا ذوق روی موهاشو بوس�د و گفت
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م برم من ...ــ ق��ون دخ��

رەنخ�� ، مثل این که م�غ شما �ه �ا دا... 

مش م هدــ �ذار �مونه د�گه فردا خودم می��

ون دادم و گفتم :نفسم و �ا صدا ب��

ـ �ع�� من تنها�� برم خونه ؟

ر بهت گفتم چند �ا...ــ چ�ه ، تنها�� اذی�ت � کنه؟
ه واست حرف مامانتو گوش �دە �ا اون چند نفری ک

� �اه م تفاهم انتخاب کردە دو �لمه حرف بزن بب��
در اومدی هم  دار�ن �ا نه ، �ل�م ، هم تو از تنها�� 

این �چه انقد آالخون واال خون ن� شد
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� کرد و من  در�ا داشت �ا کنج�اوی �ه منو �در ن�اە
اختم که ادامه مدام واسه ی �در ابروهام و �اال � ند

...ندە و� ان�ار نه ان�ار

این چه حرف�ه اخه؟...

د در�ا رو �� ــ حاال اون چند نفرو ول کن ، مر�� مه
اونم ن� خوای ؟

:�� اخت�ار اخمام درهم شدو گفتم

؟... !مر�� مهد در�ا؟!...��

:رو کرد �ه در�ا و گفت
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ی که �ه من گف�� و �ه � م اون چ�� ...�ا�اتم �گو ــ دخ��

وع �ه در�ا لحن و صدای خوش�ل �چه گونه اش �� 
:حرف زدن کرد

...ـ ت�نا جون گفت

ت�نا ک�ه؟؟... 

ە کردو �ا در�ا �درو ن�ا. �در تو �لو بهمون خند�د
:خندە گفت

...ـ مر�� مون د�گه

آها خب...
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...ـ گفت �ا�ات نازە

الت زدە �در �ا ش��دن حرف اش زد ز�ر خندە ، خج
ی خندە هاش �م و ز�ر انداختم و اون هر ثان�ه صدا

وع �ه خند. اوج � گرفت �دن کرد در�اهم �اهاش ��
� شدن �امال از خجا لت آب که �عد این که مطم��

� �در �ه در�ا گفت :شدم رفتم تو زم��

...�ق�ه اشم �گو ق��ون چشمات برم_ 

:ن�اهش و از �در گرفت و گفت

...ـ �عدم درمورد مامان پرس�د

؟... !تو �� گف��
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اونم �� ...ـ گفتم رفته �ه سفر شا�د د�گه برنگردە
خوشحال شد

م درو مح�م ن�اە پر از خشمم و از در�ا و �در گرفت
من کت در�ارو روی م�ل توی �ش�. بهم ک���دم

ونانداختم و �دون خداحاف�� از خونه زدم ب ��...

� شدم حرکت کردم ی ب�ست دق�قه ا. سوار ماش��
نگذشت که �ه خونه رس�دم

لوی در سوئیچ و �ل�د های خونه رو روی ک�سول ج
ه سمت دستم و �. پرت کردم و کت ام و در اوردم

روشن شد �ل�د برق بردم و طو� نکش�د که همه جا 

توش  �ا د�دن خونه ای که �شه هم محض دل�ر�
د دلم گرفت � پر نم��

ون دادم  �ا ح�ت نفسم و ب��

خونه رفتم دو�ارە خاطرات م � نو تو دام �ه سمت اش��
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�ه . دندخودشون کش�دە بودن و �ه قل�م چنگ � ز 
�ز از آب � کش�دم �ه سمت  واسه خواب. لیوان ل��

 رفتم که تنها وس�له ا�� که داشت
�

�ه تخت �ک  اتا�
...�س نفرە ، �ه �مد ل�اس و آینه ی قدی بود و 

دن �ه در قفل از جلوی اتاق خوا�� که ح�� �ا ن�اە کر 
� شد اش خاطرات گذشته جلوی چشمام رژە م��  ف��

ە  روی تخت ام دراز کش�دم و �ه سقف. رد شدم خ��
دآ�اە نا خو . شدم و �از هم توی گذشته غرق شدم

اب �ل�د تو دست ، خودم و جلوی در اتاق خو 
قد�� د�دم

دتر � شد �ا این که م�دو�ستم �ا ورود بهش حالم �
و چرخوندم  مثل دیوونه ها �ل�د و توی قفل انداختم

مالمپ و روشن کرد. وارد شدم. در �از شد. اش

...�ا �غض ن�اهم روی درو دیوارهاش چرخ�د

هنوزم عکس دو نفرمون �ه دیوار بود
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تم خا� انگشتام و روی قاب بزرگ اش کش�دم انگش
دە بودم و از آخ��ن �اری که در اتاق و قفل کر . شد

ال � اجازە ی ورود و از همه گرفتم ، چهار س
گذشت

�ه سمت تخت رفتم و روی ل�ه اش �شستم 

روش  دستم و �ه سمت �ال�� بردم که اون �ش و 
وی عطر ز�ر بی�� ام گرفتم اش هنوزم ب. � ذلشت

!.. موهاش و م�داد

�غضم ترک�د

دم ک � � اش خودم و �ه هر دری م�� ه فراموش �عد رف��
� لحظه �ه لحظه �ا خاطرا. اش کنم اما �شد ت ب��

ا�� و که منو � �ادش �  مون � جنگ�دم ، تمام چ��
زە ی نابود اما �ه خودم اجا. انداخت و خا�س�� کردم

...کردن این اتاق و ندادم
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و درشو واسه ی هم�شه قفل کردم و �ل�دشو ت
س خونه پنهان � کرد م که جاهای دور از دس��

گوشه ای از   اما هر �ار �ا ب�اد اوردن... سمت اش نرم
و � کردم خاطرات مثل احمق ها �ل خونه رو ز�ر و ر 

...و �ل�دو پ�دا � کردم 

•••

"دن�ا

شنه ی �ا احت�اط از �له ها رو � کردم که �ا
...کفش هام �ار دستم ندە

�عد �ک هفته  ـ �ه �ه دن�ا خانوم مثل این که �الخرە
و از اون تصم�م گرف�� بری � �اری که �خاطرش من
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...� دن�ا کشوندی اینجا

ر در حا� که �ه سمت آینه و ک�سول جلوی د
:� رفتم گفتم

� �س کن مامان خودتم م�دو�� هدف از بر ...  گش��
کت م�الد نبود � قرارداد �ا �� ە و ن�ستمن ، �س��

:�ا لح�� متعجب و مرموز گفت

!ـ ص�� کن ب�ینم 

ج�او بهم چشماشو ر�ز کردو کن. ن�ا� بهش انداختم
ن�اە م�کرد

ـ هدف ات چ�ه هان ؟
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:آب دهنمو قورت دادم و گفتم

!ه��� ...

ز سوا� ��ــــع �ه سمت در خرو�� رفتم که در برم ا
خودش  که دستم و گرفت و �ه سمت. که ازم پرس�د

برگردوند

ـ جواب منو �دە

...عه ولم کن مامان دیرم شدە...

خونه  دستم و بزور رها کرد �دون خداحاف�� از 
� ام رفتم  دوست. خارج شدم و �ه سمت ماش��

�م من ، داشتم دو�ارە مثل قد�ما دور هم جمع �ش
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...مامان ، کوروش

و برە هنوز  �ا�ا�� که ق�ل این که مامان ولمون کنه
ه محض �امال توی لجن زار غرق �شدە بود اما �

� مامان �ه ت�ا� رفت رف��

 � من دس�بند  اخ��ن �اری که د�دم اش اونم دق�قا ع��
�اە از �ه دست بودو واسه ش��دن نظر نها�� داد 

ون اوردە بودن اش . �ازداشت�اە ب��

!...و ح�� که گرفت 

...ح�س ا�د بود

!چهار سال گذشت

...اما ح�� �ک لحظه �ه مالقا�ش فکر نکردم

و�� . پ�ادە شدم. رس�دم ساختمان  ن�ا� �ه نمای ب��
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رو �ه رو انداختم

� ر�سک...   اووو �س م�الد حق داشته ، همچ��
�

بزر�
�ن مدالی ام���ارو ر  و �کشونه �ه �کنه و �� از به��

...ایران

از حرف خودم خندە ام گرفت

ارک طبق چند وقته گذشته عینک دودی بزرگ و م
�ارشو   ادرس دف�� . وارد شدم. دارمو �ه چشمم زدم

�اشنه  یهو�� حس کردم. گرفتم و �ه سمت اش رفتم
� دستم و �ه دیوار گرفتم ک! ی کفشم در رفت ه زم��

نخورم

ە لعن�� ...
�
� بود اخ...ا ...هاین چه وقت در رف��

ل از کجای �ام و اینورو اونور کردم که �فهمم مش�
قا�� �ا صدای آ. خداروشکر کفشم سالم بود. کفشه
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!ن�اهم رو �ه نقطه متمرکز شد

ت کنم و � خوای �غل...ـ ا�� �اشنه اش کندە شدە؟
تا مقصد برسونمت خوش�له

...�مو �اال بردم و ن�اش کردم

هم زن و مردی تق���ا چهل ساله �ا ق�افه ی حال ب
...ر داشتکت و شلوار مش�  دق�قا رو �ه روم قرا

!ردبوی عطر تل�� که زدە بود مشامم و پر ک

مد� �اهام  از این که �ه خودش اجازە دادە بود این
صح�ت کنه عص�ا�� شدم 

ل کنم س� کردم خودمو کن��

ک�دم ل�خ ند زدم و در حا� که از حرص داشتم می��
ردم و �ا �ا دسته م �قه شو مرتب ک. �ه سم�ش رفتم

:عشوە گفتم
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نه ع��زم من از خر سواری متنفرم...

��د �� در حا� که ل�خندە اش محو شدو رنگ اش پ
امه دادماهم�ت از کنارش رد شدم و �ه راە ام اد

لوی متوجه شدم ج" مدیرعامل"�ا د�دن تا�لوی 
که در �از   طو� نکش�د . در زدم. اتاق م�الد ا�ستادم

ق کرد�ا د�دنم �� ذو . شدو رضا جلوم ظاهر شد

؟ ـ سالم دن�ا خو��

لوی دست اش و �ه سمت ام گرفت واسه این که ج
خالف  چند نفری که تو اتاق بودم ضایع �شه بر 

ادمم�لم بهش دست دادم و �ا ل�خند جوا�شو د
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؟... مر� تو خو��

� ...ـ �ا د�دن تو خوب شدم ...�فرمای��

ون کش�د م و وارد دستم و بزور از توی دست اش ب��
م�الد جلو اومد. شدم

ـ �ه �ه خوش اومدی دن�اجان

.جلو رفتم �ه م�الدم دست دادم

مر�...

ە  رو کرد �ه چند نفری که �ا دهن های �از  بهم خ��
ک�شون �اور   شدە بودند و حضورم و توی ��

:ن� کردند گفت
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ون �عدا در م ورد �ق�ه ـ خب د�گه �چه ها ب��ن ب��
اش صح�ت م�کن�م

ون روم �ه سخ�� �اشدن و درحا� که مدام ن�اهش
ش�ند �ه سمت در خرو�� قدم بردا. در چرخش بود
:م�الد �ه م�ل اشارە کرد. و خارج شدند

 � ـ �فرما �ش��

�شستم و �ا روی �ا انداختم جلو رفتم و

ـ رضا برو دوتا قهوە ب�ار

!!!ــ من برم ؟
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ـ �ه نه �ه من برم؟

...ــ �گو ب�ارن

� ابروهای م�الد �شست و گفت :اخ� ب��

ری هان؟ـ حاال ن� شه این �ه �ارو تو بری ب�ا

. � شد � �ه قهوە داشت �ح�شون ت�د�ل �ه دعوا 
:پ��دم میو حرفاشون و گفتم

� ، اصال �...  خواین خ�� خب �چه ها دعوا نکن��
من برم ب�ارم؟

:رضا �ا اخم �ه م�الدن�اە کرد و گفت
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م ، شما �ا اقا م�الد ت � ــ نه خودم م�� نها �اش��

ز متعجب ا. از اتاق خارج شدو درو مح�م �ست
ه رضا �ه ت�که ای ک. حرف رضا �ه م�الد ن�اە کردم

!م�الد انداخت خ�� حرف توش بود

کت �اعث �شم را�طه �  نکنه �ا ورودم �ه �� ی ب��
کر رفته بود�دجور تو ف! م�الدو آن�تا از هم ب�اشه؟

ا ـ خب چه خ��

ون اومدم �ا ل�خند  نفس عم��� کش�دم و از فکر ب��
:گفتم

سالم�� ، ب�خش دیر اومدم...
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هت �گه چند ـ نه �ا�ا اش�ال ندارە �ه آن�تا گفتم ب
 سفر در ک�� ، �

�
احت ک�� خست� عد ب�ایروزی اس��

!واقعا ؟...

ی بهت نگفته بود؟ � !ـ ارە ، آن�تا چ��

ام حرف نزدە آن�تا ح�� �ه �لمه هم در این مورد �اه
ن�اد �ا  و� واسه این که مش�� بی�شون پ�ش! بود

:ل�خند گفتم

مر�...چرا بهم گفته بود فراموش کردە بودم...

�ش�� ندار�مـ خواهش � کنمم ما که �ه دن�ا خانوم ب

در جواب حرفش �ه ل�خند تح��ل اش دادم
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...دست اش در �از شدو رضا وارد شد �ا �ه سی�� تو 

...تقهوە ام و جلوم گذاشت و رو �ه روم �شس

و�� که ــ خب م�الد ن� خوای در مورد اون موض
؟  بز��

�
درموردش �اهات صح�ت کردم حر�

...ـ �س کن رضا

� ک��وند که �اعث ش د از جام رضا دستاش و روی م��
م !ب��

نم �ازم این ــ �ع�� �� �س کن ، ا�ه دن�ا رو عاشق ک
�� ؟ � ی؟... حرف و م�� �ازم جلومو � گ��

:بهت زدە گفتم
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 رضااا؟...
�

ی حرف درمورد �� دار ... !�� داری م��
؟ �� � !م��

مع کنه م�الد رو کرد بهم و س� داشت قض�ه رو ج
م :که حرفای رضارو جدی نگ��

نه ع��زم تو خودتو درگ��  � ...نکن ـ حرف مفت م��

داری  دن�ارو دوسش آن�تا م�دونه...ــ ع��زممم؟
هان؟ م�دونه؟؟؟؟

انقد ذهنم  �ا ش��دن حرفای رضا قل�م �ه ت�ش افتاد 
ک ت زدم بهم ر�خته بود که �اشدم و ��ــــع از ��

ون � ام شدم و حرکت کردم. ب�� سوار ماش��

م بهم د�گه داشت حالم از تمام مردای دورو بر 
م�خورد 
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ن فشار دادم �امو روی �دال �از گذاشتم و در حد توا

 کردم که تا انقد �ام و نگه داشتم و �ا �عت رانند 
�

�
...حدودی عص�ان�ت ام تخل�ه شد

...ک���دم  درو . �ل�دو توی قفل انداختم و وارد شدم

ولو  Tvک�فم ام پرت کردم روی م�ل رو �ه روی 
شدم

ر طو� نکش�د که مامان �ا دهن �از چشای و 
قلمب�دە جلوم ظاهر شد

؟ �از که وح�� شدی؟ !ـ چته دخ��

ولم کن مامان اصال حوصله ندارما...

؟ ـ دو ساعت �شدە که رف�� ، چرا برگش��
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هم�ت حوصله جواب �س دادن بهش و نداشتم �� ا
�ه حرفاش �ه �ه گوشه زل زدم

ی اینجا که من و از اون �ە دن�ا �لند کردی اورد -
دوستام و  دلم واسه ایران تنگ شدە و � خوام برم
دە ب�ا ...دب�ینم و از فضای �اری اینجا خوشم نم�ا

ا هیچ انقدر �د عنق و مغروری که آ�ت �...�� شد؟
ە � �ه گ...کس توی �ه جوب نم�� وشه حاال هم �ش��

ک بزن ب�ینم �� پ�دا � شه تحملت کنه واسه   غم��
...ی �ه سال �اهات قرار داد ب�ندە

لوی تند تند نفس � کش�دم و س� � کردم ج
م ...عص�ان�ت ام و �گ��

ـ چرا جواب نم�دی؟

:یهو منفجر شدم
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؟...عصا�م خوردە ماماااان...  ن� فهمی��

:رو کرد �ه سقف و گفت

ین ب�ار من �ه �ال�� � ا ـ ای خدا �ا من و �کش �ا
...تا � �ا�د زجرم �دە خدا�اااا...راحت شم

ه �ا ش��دن حرف اش واسه ی چند لحظه خون �
...مغزم نرس�د چشمام �سته شدو دهنم �از

...�اشدم

شه �ه حق داری ، �اورم ن� ...چ�ه خسته شدی؟... 
� و زمان و بهم ر�ختم که ب�ام پ�ش تو ،  روزی زم��

ا بودیتو�� که مق� تمام �د�خ�� های منو �ا�
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شوکه �ه خوردە عقب رفت

 دن�ا
�

وم �اشآر !...دیوونه شدی؟... ـ �� داری م��

ه روی �� این که لحظه ای س� کنم در دلم و �
:آرامش �از کنم ادامه دادم

 �اغ فک کردی نم�دونم �ا�ا رو ول کردی رف�� ...
ا و �ا اون �� د�گه؟؟؟ ق�ل از این که ب�ام ام���

� ب�ینمت فک � کرد م مق� مرت�که ی �� همه چ��
نو �ا�ا رو همه ی �د�خت�ام کوروش� ، درحا� که تو م
�� رف...ول کردی و رف�� دن�ال عشق حال خودت
� که خا� زندگ� ت و �ه پ�ش اون فواد �� همه چ��

چون ...ت��رە کش�دو تو وا�سادی و تماشا کردی
 تو عاشق نبودی...م�دو�� چ�ه...عاشقش بودی
س�� که شما از اون دسته زن ها�� ه...مرجان خانوم

�افه و دن�ال مح�ت مردای از نظر خودتون خوش ق
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�ف داری...جذاب�ت عقدە ...چون عقدە ای ���
....ای�یی�� 

�ونم لعن�� �از ز ! یهو �ه سمت صورتم �� حس شد
حرفام و  �ارها س� کردم جلوی. �م و �ه �اد داد

ی ن�م تا حدود�م موفق شدە ب � م و چ�� ودم ، �گ��
و  نم�دونم �� شد که همه ی حرفای توی دلم

ون ...ر�ختم ب��

ن�اهش و ازم گرفت و از خونه خارج شد

ون دادم �ا� �ه تو آینه �ه ن. نفسم و �ا صدا ب��
 ز�ر لب حر�! صورتم انداختم �خ شدە بود

:گفتم

و � لعنت بهت اخه چطور دلت اومد این �ال ر ...
...صورت خوش�لم ب�اری
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چک خوردە بودم د�گه �ار�شم ن� شد کرد

ون دادم  دا. نفسم و �ا صدا ب��
�

شتم م�مردم از گشن�
...�� اهم�ت �ه دعوای چند دق�قه پ�ش

�ه اتاق خواب رفتم ل�اسامو عوض کردم

خونه در قا�لمه ی روی �ا � زو �از کردم پ��دم تو آش��

ی... � اوووم قرمه س��

� خوش�له �ه نفرە واسه خودم چ�دم و مشغول  �ه م��
�� تو این چند ساله ب�خ�ا� و خ. خوردن شدم

ار �دست �عد از این که �ک �. خوب �اد گرفته بودم
 ارزش سوف�ا مردم و دو�ارە زندە شدم فهم�دم ز 

�
ند�

ودم و ن�ا�د خ. غم و غصه خوردن و ندارە ه�چوقت
ای �� ارزش ناراحت کنم و زجر  � �دم �خاطر چ��

...هوووف
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 شه و ک� که فکر � کردم �اعث مر�م �. سوف�ا
و آقا  چه خوب شد که بتول خانوم. راحتم � کنه

...رحمت � موقع رس�دن و نجاتم دادند

...قشنگ � تونم اون روز و �ه �اد ب�ارم

ای صدای آمبوال�س و صدای �ل�س ها�� که بر 
...د بودنددستگ�� کردن اون دیوونه ی روا�� اومدن

ی �اش مردە اون روز �عد از مدت ها آرزو کردم که ا
 جد�دم بودم اما هر �� جلوتر رفتم و درگ�� زن

�
د�
 � کردم شدم �ه این ن��جه رس�دم که من �ا�د زن

�
د�

. ی خودمنه برای ک� �ل�ه برا. و زندە � موندم
...برای این که ح��� �ه دلم نمونه 

خندم و شاد برای اینکه برای �ک�ارم شدە از ته دل �
...�گردم و تف��ــــح کنم و خوش �گذرونم. �اشم

 اصال ا�ه ن�اشه زن. غم و غصه هم�شه هست
�

د�
...�ک نواخت و �� مزدە � شه
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ر� لذت و اما من �ا�د از لحظات خوش زندگ�م آخرر 
م چون ممکنه �ه دیوونه ی د�گه مثل س وف�ا �و ب��

وم شم برم �ه �له اش پ�دا شه و بزنه نفله ام کنه تم
...فنا

حت �شه �ا این که من �اری کردم که مامان نارا

ح�� �ه  تو این چند روز �امال �اهاش قهر بودم و 
دم � �لمه هم �اهاش حرف نم��

. اهاش �کنم�الخرە تصم�م گرفتم برم و �ه اختال� �
� رفتم و �ه از اتاق خواب خارج شدم و از �له ها �ا ی��

خونه رفتم � �ینم کنج�او ن�اهش کردم ب. سمت آش��
ش تو وضعی�� هست که �شه �اها. حالش چطورە
ی بود! حرف زد �ا نه � ...مشغول آش��

هلوو ما�...
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ی �ه ن�م ن�اە بهم انداخت و دو�ارە مشغو  � ل آش��
خ. داشت بهم �� مح� م�کرد. شد � ونه وارد اش��

اد �� وس�له و مو . شدم و روی صند� �شستم
� بودو چهار تا قا�لمه هم روی �از و در  غذا�� روی م��

!...ث�فس�نک ام پر بود از ظرف ک! حال �خته غذا

!این همه غذا واسه دو نفرە ؟...

 چند لحظه ا�� گذشت گذشت که �ا لح�� که
د گفت � :دلخوری توش م�ج م��

...ـ دو نه و چهار

�ه ، ما که ک� و ندار !...چهار نفر؟... �مخ��

87



...ـ آن�تا و نامزدە اش امشب م�ان اینجا

جلو رفتم و کنارش وا�سادم. �اشدم

...واسه �� م�خوان ب�ان...

:�ا حرص بهم ن�اە کرد و گفت

ـ م��م م�خوای من ازت معذرت �خوام ؟

رفا�� خودت که م�دو�� من عادت ندارم �خاطر ح...
نم و م�دونم درسته معذرت �خوام � که م��

� اون �ا�ای ...ـ تک تک رفتارات ع��

ن�... � ا� � �فهم داری درمورد � حرف م��
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نم که تا ا � خر عمرش ـ دارم در مورد ک� حرف م��
آب خنک  �خاطر کثافت �ار�اش �ا�د گوشه ی زندان

...�خورە و بپوسه

دە بود و� �ا این که کوروش در حق ام خ�� �دی کر 
 

�
کردە �اشم �ا   �درم بود ب�ش�� این که �ا مامان زند�

 کردە بودم �ا وجود تمام روز 
�

های �دی که اون زند�
موردش  کنارش گذروندم نمیتو�ستم اجازە �دم در 

اینطوری حرف بزنه

 تهد�د انگشت اشارم و �ه سم�ش گرفتم و �ا لح�� 
� گفتم :آم��

....ح�ف ، ح�ف که...
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�ا چشمای ور قلمب�دە بهم ن�اە کرد

من�اهمو ازش گرفتم �ه اتاق خوا�م برگشت

دم و �ه �ه سمت پنجرە رفتم و پردە رو کنار کش�
ە شدم ...منظرە ی رو ب روم خ��

کرد بهم حاال � فهمم کوروش چرا هیچ وقت س� ن
��ه کنممح�ت کنه هیچ وقت بهم اجازە ن� داد گ

� که وق�� هم که ضع�ف شدنم و در برابر احسا
� داشتم د�د من و طرد کرد  ...�س�ت �ه حس��

!...اون ن� خواست عاشق �شم 

مه �� اون � دو�ست که عشق آدم و در برابر ه
قت من چقد احمق بودم که هیچ و . ضع�ف م�کنه

...س� نکردم �فهمم اش

دق�قا مثل خودش دل دادم و نابود شدم 
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دل دادم و ضع�ف شدم

کش�دم  دل دادم و زندگ�ه خودم و اون و �ه گند 

قطه من و کوروش ادمای قوی بود�م که تنها ن
ود دلم واسش تنگ شدە ب. ضعفمون قل�مون بود

ری که ای �اش بر� گشتم �ه گذشته شا�د هر �ا
اسش شا�د هیچ وقت و . � گفت و انجام � دادم

� پ�ش مامان و ن� گذاشتم ط رف�� ��

� و م� د�دم اون ای �اش ق�ل تمام این ماجرها حس��
دم واسه �دست اور  � د�ش موقع تمام زورم و م��

بودم و  شا�د ا�ه اینطوری � شد االن در کنارش
...�اهم �ه زندگ�مون ادامه � داد�م

ا� �ه نفس عمیق کش�دم و س� کردم ذهنم و خ
فتم �ه سمت حموم ر . کنم از اف�ار زجر اورم 

ون او  مدم�ه دوش درست و حسا�� گرفتم و ب��
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مام و �ا حوله ی حموم روی تخت دراز کش�دم چش
...�ستم

و . اب پ��دمیهو �ا صدی ش��ه �ه ف��اِد مامان از خو 
:درحا� که لرزی ز�ر پوستم دو�د گفتم

!�� شدە؟!چ�ه ؟...

� آن�تا و  م�الد اومدن ـ �اشو ل�اساتو بپوش ب�ا �ای��

 ک. لحظه ای ن�اهم روش موند
�

� پو� ردم و خشمگ��
:�ا غ�ض گفتم

نم�ام ... 

�ا عص�ان�ت �ه سمتم اومد
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ـ د�گه داری غ�� قا�ل تحمل � �� 

قا�ل تحمل م��� مرجان ج... ووونتوهم داری غ��

ە ، وح�� ـ نه د�گه آب من و تو توی �ه جوب نم�� 
ه م�دو�ستم تر از او�� شدی که فکرشو � کردم ، ا�

� ت�د�ل �ه ای�� � �� که اال ن هس�� هیچ �ا برگش��
راح��  وقت ن� ذاشتم برگردی �ا حد اقل واسه ی

خودمم شدە �اهات ن� اومدم 

:ز�ر لب گفتم

�جهنم که راحت ن�س�� ...

؟ !ـ �� گف��

93



ون آمادە شدم، م�ام...ها؟... ه��� برو ب��

تاق خارج از ا. �ا ن�اە اش داشت ت�که �ارم � کرد
دم و �ه جوراب شلواری زنبوری پوش�. �اشدم. شد

� پو  �ه . ش�دم�ه تاپ سف�د و دامن خ�� کوتاە ج��
�دم و آرا�ش خوش�لم کردم و موهام و سشوار کش

سادە �ستم

دمکفش های مش� �اشنه پنج سان�� مو پوش�

وزە ا�م و برداشتم س� کردم  چند �ار . دس�بندە ف��
�  حر� روی. که دور مچم ب�ندم اش اما �شد م��

رو �ه آرو� �له ها. ک��وندم اش و از اتاق خارج شدم
� کردم

� . �ا د�دن م�الد عصا�م بهم ر�خت  ابروهام اخ� ب��
...�شست جلو رفتم آن�تارو �غل کردم
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ـ چطوری عشقم

 کردم و گفتم
�

:پو�

� �د ن�ستم تو چطوری؟...

ـ خ��م مر�

�� م�ل �ه م�الد دست دادم

ـ خو�� دن�ا؟

ون �� اینکه ن�اە کنم دستم و از تو دست ا ش ب��
:کش�دم و گفتم
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ارە ...

:دادم رو �ه روشون �شستم و ن�اهم و �ه آن�تا 

چه خ�� ان�تا...

کت امون و ... ـ سالم��  دوست  چه خ�� از تو ، ��
داری

کت اشون ون اومدم  �ا این که آخ��ن �اری که از �� ب��
�ا� �ه ن. تصم�م گرفتم که د�گه �امو توش نذارم
:د و گفتمم�الد کردم و درحا� که بهم زل زدە بو 

ارە عااا� ...

� واقعا دوست خو�� واسه م�الد بو  د تو راە ـ حس��
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کت خ�� بهمون �مک کرد ، ا�ه اون نبود  اندازی ��
ر ب�ادبود م�الد تنها�� بتونه از �سش ب محال

کنه که �ه   آن�تا � خواست �ا حرفاش بهم �اد آوری
! زد�ک شم�ار ازدواج کردم و حق ندارم �ه م�الد ن

...هه

د و �الخرە دخ�� بو . خر که نبودم � فهم�دم
...حسود

� من و آن�تا مستح �م بود هر چقدرم را�طه ی ب��
ند زدم بهش ل�خ. چند برابرش رو م�الد حساس بود

:و گفتم

...خدا واستون حفظش کنه... 

ـ مر� ع��زم

خونه �لند شد � :یهو صدای مامان از آش��
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ــ آن�تااا

!ـ �له مرجان جون؟

...ــ ع��زم �ه لحظه م�ای �م�م

م آن�تا رو از اونجا�� که مامان دلخور بود از دست
...البته ته دل گفتم به�� !...صدا زد

شدم و  خم. � حوصله دارە برە �مک ب�خ�ال �ا�ا
مشغول  چای ام و برداشتم و ب�خ�ال عالم و آدم

� من و م�الد چ. خوردن شدم رخ�دو ن�اە آن�تا ب��
: تبرخالف م�ل اش �ا ل�خندی مصنو� اش گف

ـ چشم اومدم
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� گذاشتم �� ام گو . �اشدو رفت. چای ام و روی م��
داقل �ا برداشتم و �ه خوردە �اهاش ور رفتم که ح
م هر�� از م�الد چشم تو چشم �شم و دهنم و �از کن

...دهنم در م�اد �ارش کنم

...چند د�قه ا�� تو سکوت گذشت

ا دن�ا ؟ ـ چه خ��

:�دون ن�اە کردن بهش گفتم

سالم�� ...

وع � کرد �ه حرف زدن که مانع  :اش شدمداشت ��

من برم برم�گردم...
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�� حرف تو دهن اش ماس�د اما برای من اهمی
...نه خودش نه حرفاش. نداشت

شدم و درو  �اشدم و راە افتادم �ه سمت اتاقم وارد 
ی نقا�� روی ل�ه ی تختم �شستم و �ه تا�لو . �ستم

احل خا� از رو �ه روم که �ه در�ای �� انتها و �ه س
ە شدم آدم بود خ��

نها �اشم ح�� �ک لحظه دلم ن� خواست �ا م�الد ت
� هم ترجیح دادم درو دیوارو ن �اە کنم که واسه هم��

...وقت �گذرە و موقع شام برسه

� شام م�الد جرات ن� کرد چ ی �گه حداقل � م�� � ��
ام آن�تا و مامان دهنم و ب زور �سته نگه منم �ه اح��

� داشتم

ز فکر �ا ش��دن صدای در ا. چند دق�قه ای گذشت
ون اومدم . شم دوختمو �ه راهروی کوتاە اتاقم چ ب��

!یهو م�الد ظاهر شد
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؟...  !تو اینجا چ��ار م�ک��

ن�اهش رو درو دیوار اتاقم بود

!ـ �س اتاقت اینه؟

شتم و درحا� که از سوالش جا خوردە بودن برگ
و جمله اش تمام خاطرات گذشته ر  .ن�اش کردم

فتادم که �اد روزی ا. جلوی چشمم �ه نما�ش دراورد
� �ار وارد اتاق خواب � واسه ی اول�� ساختگ�م  حس��

� سوال و پرس�د !شد و دق�قا هم��

م دم و �ه �اش. س� کردم جلوی احساسات ام و �گ��
ر مچ دس�شو گرفت و �ه سمت د. سمت اش رفتم

...کشوندم اش
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ون... برو ب��

ـ چرا ازم فرار م�ک�� ؟

م و شاهد چرا �ا�د وا�س...چرا �ا�د فرار نکنم؟ ...
�ن دوستم �اشم اونم �   به��

�
 احساس نابودی زند�

احمقانه ی تو

ا�� و بزنم که ـ تورو خدا �ه لحظه آروم �اش �ذار حرف
...�ه عمرە تو �لوم گ�� کردن

ه �غل �� اخت�ار مچ دست اشو ول کردم و دست �
شدم

فتگو �دونه زود ، ن� خوام آن�تا من و مق� این گ...
و  خونه ب�اد ب�� � وع کنه �س ق�ل اینه که از اش�� ن و ��

�ه جست وجو دن�الت حرفتو بزن و برو
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؟ ـ ن� خوای �شی��

داری ...رودارم بهت م��م زودتر حرفت و بزن و ب... 
؟؟؟ � دعوتم � ک�� �ه �شس��

ـ �اشه �س من � ش�نم

� تح��رم رفت و روی صندل�ش � شست�ه سمت م��

� �اری که چشمم تو  � دن�ا از اول�� چشمات افتاد  ـ بب��
...شش سال و خوردە ای � گذرە

خب؟...

ـ من از همون موقع عاشقت شدم
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...اق�هوووف حرفای تکراری و حال بهم زِن غ�� و 

:م�عد از �ه مکث طوال�� یهو ام�� چسبوند

ووون... �اشو برو ب��

:�ا صدا�� گرفته گفت

ش و تروخدا آروم �اش �ق�ه ا...آروم �اش...ه�س -
��م

!�ا د�دن �غضش آروم شدم و کنج�او 

نم نه ـ �خدا من نه از � هوس دارم این حرفا � رو م��
ت ، در ح�� ق�ل ازدواج ا...�ه حس �� ، دو روزە

� صح�ت کردم مورد احساسم �ا حس��
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قا�ل داشتم از تعجب شاخ در میوردم حرفاش غ�� 
نج�او حاال که قض�ه جالب شدە بود ک. �اور بودن

جلو رفتم روی ل�ه ی تخت �شستم

!اون �� گفت؟...

� آدم خودخوا� بود وق�� بهش گفت م �م ـ حس��
�دو�ست موندە بودم ش�ممو سفرە کنه �ا این که م

و مغرور از خود را�� بود...تو حق من بودی نه اون
ا�ط اش هم �اب م�ل تو بود افه اش �الخرە ق�. ..��

...خانوادە اش

:�ش و ز�ر انداخت و گفت

گرفت و   اصال شا�د آە من بود که دام�ش و ...اصال -
...تو اون �ال رو �ش اوردی
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 ، فکر کردی چون اون داس...
�

تان پ�ش �� داری م��
  اومد من فقط واسه رس�دن �ه هدفم �اهاش

�
زند�

.!کردم

 � وع کردی �ا�ا�ش هم��  بود همه ـ داستا�� که تو ��
...هم م�دونن

 � � هم هم��  فکرو �غض کردە بودم �ع�� واقعا حس��
!اە نکنم؟� کرد که بهم گفت برم و �شت �م و ن�

!تو داری اش��اە م�ک�� ...تو...

ـ چ�ه ، نکنه فک کردی عاشقش بودی؟

دم و گفتم :�ل�ام و حر� روی هم ف��
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�مشو برو   د�گه ن� خوام این �حث و ادامه �دم ،... 
ون ب��

ـ هنوز موندە

گفتم ن� خوام �شنوم... 

صند� و اورد و رو�روم �شست

 که حاال ...ـ د�گه ن� خوام از دس�ت �دم دن�ا
چرا ...�� حاال که � خوای برای هم�شه �مو...اومدی

ن �خدا م...این هم�شه رو کنار هم نگذرون�م؟
ه خوشحال هر�اری که از توانم �اشه برات م�کنم ک

�ا�� 

:ن�اهم و تو ن�اهش گرە زدم و گفتم
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 زدە �ه �ت؟...
�

ه اصال متوج!...�� داری م��
�� و تو چه جا � ��ا� هس�� داری �ا � حرف م��

؟؟؟ هس��

� هیچ وقت انقدر از حر ...ـ �امال متوجه ام فام مطم��
نبودم

رحا� آن�تای ب�چارە فک � کنه دوسش داری د...
...که

� خودش �ه  ـ ان�تا دیر �ا زود �ا�د �فهمه که منم ع��
 �ه اون کس د�گه ای دل دادم و فقط از � تنها�� 

پناە اوردم

 واس... 
�

ه این که چهار ساله عالف تو شدە �عد م��
...تنها بودی
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در مورد من  نظرت...ـ ارە ارە واسه این که تنها بودم
چ�ه

�ا اخم تو چشماش ن�اە کردم

قت د�گه ، ن� خوام ب�ینمت نه االن ، نه هیچ و ... 
تا �ا�� و شب تنها زما�� �ه د�دنت م�ام که کنار آن�

فهم�دی؟...عقدت �اشه 

ون ب رو ن�ست م�دو�ستم ا�ه �مونم تو اتاق ، ب��
� هم �اشدم و �ه سمت در خرو��  رفتم واسه هم��

خونه �گرمشون م�کنم ، ت... � م تو اش�� و هم تا م��
ی��ت من �ه ک� نیومدە تو اتاقم ب�ی�تت و ابرو و ح

...بزن �ه چا�...�اد برە
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ج شدم لب �از کرد اما من درو �از کردم و خار 

� رفتم �تارو صدای مامان و آن. از �له ها �ای��
...گرم گفت وگو بودند � ش��دم که

م دارن درمورد ق�ل ورود دم در کنار دیوار موندم ب�ین
نند � �� حرف م��

ە اوم د که دخ�� ـ خب نگف�� چه �ال�� � اون دخ��
...�� �دونه مو خفه کرد

!ــ سوف�ا ؟

ـ اهوم

�ن ب�م ارستان های ــ واسه ی هم�شه تو �� از به��
ی شد ...روا�� کشور �س��
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!ـ جدأ ؟

ە �ه دیوونه ی �ه تم...ــ ارە �ا�ا  ...ام معنا بوددخ��

یز �ا صدای �سته شدن در اتاقم موندن و جا
ندو�ستم

خونه شدم � ل�خند زدم و وارد اش��

ـ سالم سالم ، �مک ن� خواین

قد �ا ن�اە کردن �ه ان�تا دلم واسش سوخت چ
�ا فک �د�خت بود این دخ�� �عد از داستان برد

...� کرد م�الد دوسش دارە

� پ�شم مرجان ج ون ـ سالم عشق من ، ب�ا �ش��
جام زحمت کش�دە همه ی �ارو خودش تنها�� ان
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...دادە

ود خ�� ــ این چه حرف�ه دخ�� خوب ، زحمت کجا ب
ن �اراتون خوشحال شدم که امشب اومدین �ازم از ای

 � �کن��

ـ چشم چشمم

رد مامان ح�� �ه �لمه هم �اهام صح�ت ن� ک

ــ ان�تا ، چه خ�� از قوم بزرگ مقدم

.  ..دمهلو�� ساف کردم و روی صند� جا �ه جا ش

ِاهم ِاهم... 
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آن�تا �ه ن�ا� بهم کردو خند�د

کت ـ سالم�� همه خ��ه ن ، مقدم بزرگ که د رگ�� ��
ە ، پ��ا م که مثل و این حرفاس ل�الجونم که دک��

و ش�طون ...هم�شه ��

مامان برگشت و بهم ن�اە کرد

...ــ چه خ�� از داماد سابق من

� بهم � اد اوری نم�دونم چرا امروز همه � خواس��
عصا�م و کنند که �ک زن مطلقه ام و این �دجور ا

�خت من چه  و� کنج�او بودم �دونم �عد . بهم م��
 واسش افتاد

�
اتفا�

!ـ مگه د�د�ش ؟

113



ندان بود �ه نفر ــ نه واال ند�دمش ، زما�� که ا�شون ز 
ت فردا آزاد � شه ش ،  بهم زنگ زد گفت دخ�� ب�ا ب��

� چون ا�شون که ک...فک کنم خودش بود د�گه 
غ�� از اوشون نداشت

:متعجب گفتم

!نگفته بودی بهت زنگ زدە...

 اما جوا�� . منتظر جواب شدم از طرف مامان
ر � رفتممنم ب�خ�ال �ا ناخن هام و . در�افت نکردم

ـ ص�� کن فک کنم عکسش و دارم

!ــ جدأ؟
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 مامان �ه سمت س�نک رفت و دستاشو شست و 
خشک کرد و اومد کنار آن�تا �شست

ان�تا هم مشغول جستوجو تو گوش�ش شد

نم و عکس �ه دلم � گفت �مو ... �ه دلم � گفت برم
دم �شون اش و ب�ینم �دون این که کنج�اوی از خو 

ە شدم �دم بهشون خ��

ـ اها اها پ�داش کردم

...گو�� و داد دست مامان

شماشو اول چ. عکس العمل مامان و ز�ر نظر گرفتم
ست تر ر�ز کرد �عدم �ه خوردە عقب کش�د تا در 

� اش ...بب��
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؟
�

!ــ جدی که نم��

ـ نه �خدا خودشه 

تم آن�تا گوشیو ازش گرفت و صفحه شو �ه سم
ش �� اخت�ار ن�اهم رو صفحه ی گو�� ا. گرفت

شد قل�م داشت از جا کندە � . سوق دادە شد

دلم واسش تنگ شدە بود �غض �لومو گرفت

� کردم ...بزور �م و �اال و �ای��

فتم�اشدم و واسه خوردن آب �ه سمت �خچال ر 

ه ن�اە �ه مامان دو�ارە گو�� و از ان�تا گرفت و �
عکس انداخت چپ چپ بهم ن�اە کرد

ـ واقعا که هر کس جای تو بود خودشو 
 خودت...م�کشت

�
و �ه  �خاطر اون �ا�ات زدی زند�

� تا اخر عمر غصه ...گند کش�دی حاال �ش��
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�ا تنهای�ت � کن �خورو

�ا حرص و  لیوان آ�� که تو دست ام بودو �ه جوردە
� که هزار ت�که داد . شد اعص�ان�ت کبوندم روی م��

:زدم

 من �ه تو هیچ ر�� ندارە ، گر ... 
�

؟زند� ف��

ە شدآن�تا �ا دهن �از و چشای قلم�ه بهم خ�� 

�س کن!...ـ دن�ااا

خونه طو� نکش�د که م�الد �ا ترس و لرز وار  � د آش��
:شد و گفت

!ـ �� شدە ؟
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ه �ه �عد از این لحظ...�ه تو هم هیچ ر�� ندارە...
ە خونه اش ب�ینم درمورد من و زندگ�م ک� نظر م�د

 اش و �ه آت�ش � کشممم
�

� ...و خودش و زند� گرفت��
...�ا واضح تر ��م

عص�ان�ت  صدام اوج گرفته بودو ر�ای �دنم از شدت
:ند گفتمامان �ا صدای �ل. در حال ترک�دن بودند

رر � دخ�� ــ صداتو ب�ار �ای��

:ن�اش کردم و گفتم

�اش  نداشته �اری �ه �ار من...همینه که هست... 
وگرنه �د � بی�� 
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!�اشدو �ه چک مح�م زد ک��وند تو صورتم

داشتم و �ا د�گه موندن و جایز ندو�ستم گوش�م و بر 
د که اشک بو . همون ل�اس ها خونه رو ترک کردم

� �ارون از چشمام � چک�د و . ع�� ع کرد �ه گوش�م ��
...دم�الد بو . زنگ خوردن �عت ام و �م کردم

مان حرف زدن و ندادم. وصل کردم
�
:بهش ا

گو که عو�� ، �ه اون ک� که زد تو صورتم �... 
شق و حالت د�گه �� من نگرد ، دن�ا مرد ، برو �ه ع

اسم  اصال �شنوم...�گو �شنوم دن�ال گش�� ...برس
ی �ه اسم دن�ا ن...منو اوردی ...دار�ی�� تو د�گه دخ��

م رو قطع کردم و گو�� و سا�لنت کردم ک��وند
ه چند د�قه ای گذشت �ه مشت �. صند� �غ�

:فرمون ک��وندم و گفتم
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خوتو زا  لعنت بهت تو که جا�� و نداری بری چرا ...
تو ب�ندی نمیتو�� دو د�قه دهن... �ه راە کردی اخه

 
�

ی ن� � ��� چ�� ورستو�� حاال کدوم گ...خفه خون �گ��
م�خوای بری ک�ه ی مرگت و �ذاری؟؟؟؟

وا�سادم کنار جادە. داشتم �ا خودمم دعوا م�کردم

�ه خوردە فکر کردم

درندشت  اخه �عد چهار سال من � و تو این شهر ...
دارم؟

گوش�م و برداشت

دە �ار زنگ  ان�تا و مامان و م�الد هر کدوم ب�ش از 
ردمهمه رو �ه �ل� ل�ست اضافه ک. زدە بودند

� کردم ه اسم رضا چشمم �. و مخاط�ام و �اال و �ای��
مغرورم اجازە نم�داد شمارش و �گ�� . افتاد
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�ه خوردە فکر کردم

ش�� صفحه ی گو�� و خاموش کردم و �م و �ه �
ن�م ساع�� گذشت. صند� تک�ه دادم

س�دم. ساعت نه شب بود �م �م داشتم می��

ی�� که از هوا �امال تار�ک بود و �ا صدای هر ماش
� ام رد � شد  ...� شد ترس ام ب�ش�� . کنار ماش��

...دل زدم �ه در�ا و شمارە شو گرفتم

� کردم  چندتا بوق خورد نا ام�د شدم داشتم قطع
...که یهو

...ـ الوو ، دن�ا

:�لو�� صاف کردم و گفتم
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؟...  سالم خو��

ا ـ مر� ع��زم تو چطوری ، چه خ��

سالم�� ، خ��م... 

ـ شکر ، �� شد �ادی از ما کردی خانوم

؟...  کجا��

!ـ خونه د�گه 

 ... � ...بب��

ـ جان �گو
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� خوام ب�ام پ�شت... 

:�ه لحظه سکوت کرد و متعجب گفت

ـ داری � �ه �م � ذاری؟

واقعا � خوام ب�ام ...نه جدی م��م...ِام...
�ع�� مزاحمت شم...پ�شت

وع کرد �ه حرف زدن ...�ا ذوق ��

ما مزاحم چ�ه ش...ـ خوش اومدی قدمت روی چشم
ت ساع...� م�ای؟...ب�ا منتظرم...ب�ا...مراح�

چند؟
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� نبود و� چارە ای ند اشتمدلم را�� �ه رف��

 ن�م ساعت...آدرس و �فرست...مر� رضاجون ...
�ه ساعت د�گه اونجام

ـ �اشه منتظرم ع��زم

...خداحاف�� کرد

�ه �ک دق�قه نکش�د که و آدرس و فرستاد

مطبق آدرس روند. روشن کردم و راە افتادم

�ه جلوی �ه آ�ارتمان رس�دم

پ�ادە شدم 

و�� اش انداختم آ�ار  تمان لوک� ن�ا� �ه نمای ب��
بود

...وارد شدم
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�ه سمت �ان�� نگه�ا�� رفتم

!�ه مرد � ، � و پنج ساله بود

ە بود�ا د�دنم ان�ار تازە از خواب ب�دار شد

ون زدن � وزغ ب�� :چشماش ع��

� ... ـ سالم ...�فرمای��

قه ی چند �ا �ه اقا�� �ه اسم رضا �ار داشتم ط�...
؟ � � شی��

 چرخ�دو در حا� که بهت زدە ن�اهش رو صورتم �
:من س� داشتم خودم و ازش قا�م کنم گفت

ـ رضا؟ فام�ل�ش چ�ه ؟

ونورو ن�اە مدام ن�اهم و ازش � گرفتم و اینورو ا
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ک کنه که � کردم که �م�� توجه اش و جلب کنم و ش
ذه�ش  ممکنه همو�� �اشم که اسم و تص��رش توی

!هست

نم�دونم...

ز در اومد ـ �ع�� �� خانوم من که ن� شه هر � ا
� و گفت �ا رضا �ار دارم ولش کنم �شو بند ازە �ای��

برە تو واحدها

حرف دهنتو �فهم مرت�که... 

گرفتم و �ه   ��ــــع گوش�م و در اوردم و شمارە رضا رو 
...نگه�ان دادمش

�عد از صح�ت �اهاش اجازە ی ورود و داد

مت �ا اعص�ان�ت گوش�م و ازش گرفتم و �ه س
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اسا�سور رفتم

�ه جلوی در واحد رس�دم 

هنوزم دو دل بودم ای �اش برم�گشتم

�دون این که در بزنم 

:فتدر �از شد و رضا �ا چشما�� درشت شدە گ

ـ سالاام خوش اومدی

:ل�خند زدم و گفتم

سالم مر�... 

چشماش روی ل�اسام بود

127



!ـ مهمو�� بودی؟

ست تع��ف نه اومدنم داستان دارە حاال �عدا وا... 
م�کنم

وارد شدم

روندم�ل خونه رو توی �ه ن�اە از ز�ر نظر گذ

 نبود و� ش�ک و ز��ا ب
�

ودخونه ز�اد بزر�

نم �کشو ب�ینم اینجا واحد ، ماحد خا� ندارە م...
�خرم

:خند�د و گفت

�  ـ نه ...، �ع�� دارە و� فرو�� ن�س��
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� ؟...  �س چ��

ی ب�ارم �خور ...ـ اجارە � � واست �ه چ�� ی�ش��

آها...

اح�� �ه جوری �شستم و لم دادم که خودمم از ر 
طو� نکش�د . خودم خندە م گرفت

که رضا �ا سی�� قهوە و ک�ک اومد

 � ـ �فرمای�ی��

�ه قهوە برداشت

مرسی�� ، مزاحمتون شد�م اقااا...
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ـ این چه حرف�ه خانوووم

مشغول خوردن قهوە ام شدم

ا ل�اس رضا �ه فروش�اە ل�اس �اغ نداری چند ت...
م �گ��

...ـ فروش�ااە که

گوش�ش و برداشت و مشغول جست و جو شد

چند لحظه ا�� گذشت

ـ ب�ا اینم فروش�اە

ل�اس ها و  گوش�شو گرفتم هم زمان �ا ن�اە کردن �ه
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:سفارش دادن گفتم

!رضا میتو�� �ه خونه واسم جور ک�� ؟... 

ـ واسه اجارە �ا خ��د ؟

 ندارە...اجارە ، خ��د ... 
�

فر�

...�دن اماـ واال واسه اجارە که �ه مجرد خونه نم

ن�اش  ن�اهم و از صفحه ی گو�� گرفتم و مرموز 
:کرد و گفتم

شدە �ه  ص�� کن ب�ینم مگه توهم مجرد ن�س�� �� ...
تو خونه دادن هووم؟
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:خند�دو گفت

� ، واسه
� ...همینه که ـ راس�ش این ا�ارتمال مال حس��

� شوک عجی�� بهم وارد ش د�اش��دن اسم حس��

 شد واسه دوست داشتم �اشم برم اما خ�� ضایع �
ە ن�ا � هم �جام خش�م زد و فقط خ�� ش هم��

� کردم 

؟ ـ دن�اا خو��

ما خودش ارە خ��م ، م��م این رفیق ش...ارە...ها؟...
 � کنه؟

�
اینجا زند�

� و�الی درندشت و لوکسشو  که ول   ـ نه �ا�ا حس��
� جا�� رو �چس�ه ن� کنه ب�اد �ه همچ��
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:نفس راح�� کش�دم و ز�ر لب گفتم

خداروشکر...

:لحنم و �ه حالت اول�ه برگردوندم

!رفت آمدم که ندارە درسته؟...

اینجا وقتا در�ارو م�ارە ـ نه �ا�ا فقط �ع�� 

�ع�� وقتا �ع�� دق�قا ک�ا؟...

زمان مشخ� ندارە...ـ ما� �� ، دو �ار
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...آهااا...

شدم مشغول �ه تماشای ل�اسا  دو�ارە لم دادم

�س خونه واسم پ�دا ن� ک�� هان؟...

�اشد اومدو کنارم �شست

اش ن�اە متعحب �ا ل�ل�� کج �ه خوردە �ه �تا �
کردم

!ـ چ�ه؟

من عصاب درست و ...حد و حدودتو �دون... 
ت م�ارم نم �ه �ال�� �� � حسا�� ندارم م��
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دمل�اسام و انتخاب کردم و مشغول سفارش ش

...تا�م ارسال ل�اسا دوازدە بود

ـ تا حاال ک� بهت گفته چقد مغروری؟

� پرت کردم و گفتم :گو�� و روی م��

ودتو ز�اد ارە همه م�گن �ال آدم سگ اخالق�م ، خ... 
م نکن درگ��

ت شدم ـ درگ��

�ا اخم بهش ن�اە کردم

�ا عص�ان�ت . ن�ع ن�اە اش ب�ش�� ا�ه عص�ان�م � کرد
ظر �اشدم و �� در ن. دندونام و چفت هم کردم

� اینکه ا�ه برم جا�� برای خواب ن دارم جز این گرف��
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م � � �خوا�م و گرون درد �گ�� ه سمت در که تو ماش��
...خر�� �ا تند کردم

!ـ کجا؟

ە...  برم به��

:مچ دستم و گرفت و گفت

قول ...�خدا قول م�دم د�گه حرف نزنم... نه...ـ نه
ی نم��م...م�دم � ه؟�اش...تو �مون من د�گه چ��

ە شدم و تو فکر رفتم بهش خ��

...قول دادم د�گه -
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� نداشتم خ�� ا�ار � کرد منم جا�� واسه ی رف ��
� ترجیح د � هم موندن و �ه رف�� نفس . ادمواسه هم��

عم��� کش�دم و برگشتم

تماشا � کردم  Tvتا دوازدە ب�دار موندم فقط 

�لند  رضا هم راە �ه راە صدای آالرم گو�� اش
...� شدو واسه صح�ت � چپ�د تو اتاق ش

:ش رفتماف اف �ه صدا دراومد �اشدم و �ه سمت ا

!�له...

ـ سفارشاتونو اوردم

ب�ا ط�قه ی دوم واحد سه...
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طو� نکش�د که ل�اسامو تح��ل گرفتم

ند مدل چ. روی م�ل �شستم و �سته هارو �از کردم
� ... شلوار و مانتو و ی که بودن دق�قا همون چ��

� خواستم

کردو   خداحاف�� . رضا �م �م �و �له ش پ�دا شد
�ه سمتم اومد. گوش�ش و تو ج�ب اش گذاشت

...ـ اووو چقد خوش سل�قه

:�� توجه �ه تع��فش گفتم

؟ ب�ینم تو واقعا... !خسته ن� ��

؟ !ـ از ��

138



اسماشونو چطور �ادت م�مونه هووم؟... 

:هنگ مگث کردو گفت

؟ �� � !ـ در مورد �� حرف م��

 ... � نن ، � درمورد دخ�� خانوما�� که بهت زنگ م��
ت کن من سام گرفتم �خدا ، حداقل گوش�ت و سا�لن
...ندکه رفتم دو�ارە �ه همون حالت برش گردو 

:خند�د و گفت

...ـ خب چ��ار کنم تنهام

نم تو دهنتا تو تنها�� �...  � س من چ�م ؟�ا م�شم م��
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اومدو رو �ه روم �شست. خندە اش گرفت

� من ا�ه �� �اشه که خوش�ل �اشه ، خوش  ـ بب��
...استا�ل �اشه ، خوش �ه دل �ش�نه

�اشه خب د�گه چه آ�شن ها�� � خوای داشته... 

 چ��
�

ار کنم؟ـ خب هر ک� �ه دلم ن� ش�نه م��

نفری؟ تو هر ک� �ه دلت ن� ش�نه و �ا هزار ...

رمورد زن آیندە ـ �ا�ا اینا واسه � گر� ان من دارم د
...ام صح�ت م�کنم

� پ�دا ن�...  رو زم��
�

ی که تو م�� �  شه ع��زم ، این چ��
ن حلقه �� و پ�دا ک...ال� وقت خودت و تلف نکن
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 دس�ش کن �ه جشن هم �گ�� ب��ن �ە خونه
...راز این �الت�ل��� خودت و در��ا...زندگ�ت

ـ و� من پ�دا کردم

!کو �ه ما هم �شون �دە ب�ی��م...جدأ؟...

�� �ه اون راە � � ا واقعا ن� فه� ـ دن�ا خودتو داری م��
منظورم ک�ه؟

رفته بودماخمام تو هم رفت �ه جورا�� داستان و گ

!منظورت چ�ه رضا ؟... 

ی ، من ـ ه��� ب�خ�ال ، ام�� � چسبو�� � ذا ری م��
رفتم �خوا�م
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ا صدای �. �اشدو راە اتاق خوا�ش و در پ�ش گرفت
:�لند گفتم

!�س من کجا �خوا�م؟...

:ل�خند زدو �ه سمت ام قدم برداشت و گفت

...ـ میتو�� ب�ای پ�ش من تختم بزرگه ها

اش رو ��ە ی هوس�از معلوم ن�ست چند نفر �اه
...اون تخته کوف��  خواب�دە اە اە

کردم  اعص�ان�تم و تو �ه ل�خند مصنو� خالصه

نه مر�...
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...�ال آب �ا� و ر�ختم رو دست اش

:ل�خندش محو شد و گفت

...ـ اتاق �غ� خال�ه اونجا �خواب

�ه سمت اتاق اش رفت

�ل�دش کجاست؟...

ت و معلوم بود حسا�� داشت حرص م�خورد برگش
:�ا ابروها�� گرە خوردە گفت

...ـ روی عسل�ه

برگشت و �ه راهش ادامه داد

 که
�

رضا گفته  �اشدم ل�اسارو جمع کردم و �ه اتا�
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ن�ا� �ه وسا�لش انداختم. بود رفتم

و صند� تخت �ه نفرە ی �س�تا بزرگ ، �مد و �ه م � ��
مشب و دوسش نداشتم و� مجبور بودم ا. تح��ر و

اینجا � کنم

ردم ن�ا�د �ل�دو از روی عس� برداشتم و درو قفل ک
 میوفتاد چ

�
�ن اتفا� � منو رضا کوچک�� ون اصال از ب��
شخصی�ش خوشم ن� اومد

ستم روی ل�اسام و توی �مد آو�زون کردم و درشو �
 تخت دراز کش�دم فردا �ا�د ق�ل از این ک

�
ه اتفا�

دا �شه از اینجا بیوفته و �و �له ی م�الد �ا ان�تا پ�
گردمبرم و دن�ال �ه خونه ی درست و حسا�� �

گوش�م و رو تا�م هشت تنظ�م کردم

...ردمدستم و �ه سمت ا�اژور بردم و خاموشش ک

.
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.

یهو از خواب پ��دم

دار � شدم �ا این که معموال صبح ها وق�� تازە ب�
دم ان� � ار هنگ بودم ، تند تند نفس نفس م��

...دمم�دو�سم چقد دیر از خواب ب�دار شدە بو 

ن�ا� �ه تا�م گوش�م انداختم

گو�� و از شدت اعص�ان�ت . ساعت دە بود
...ک��وندم روی تخت

...�درسوخته چرا ب�دارم نکردی...

ون کش�د م �اشدم ل�اسام و از توی �مد ب��

ش� راسته مانتو خرد� �لندم و پوش�دم �ا شلوار م
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هام موهامو شونه زدم و شال مشک�م و روی مو 
انداختم و از اتاق خارج شدم

 پر چو . رضا گو�� �دست دو�ارە مشغول بود
�

ن�
خت �ا ن�ا� بهم اندا. اش �دجور رو مخ ام بود

�ه  منم دستم و . تکون دادن �ش بهم سالم کرد
 و معنای خداحاف�� واسش تکون دادم که گو�� 

قطع کردو ��ــــع �ه سمتم اومد

� دارە م�اد �اال ـ حس��

ال رفت�� اخا�ار صدام �ا. قل�م از جا کندە شد

ای و !...تو که گف�� امروزو نم�اد؟!...چی�� ؟...
�زم�د�خت شدم رضا حاال چه خا� تو �م ب� 

دو�ار م�اد  ـ من نگفتم امروز نم�اد گفتم ما� ��
146



اینجا

ودی عینک د!...ای وای حاال من چه غل� �کنم؟...
!داری؟

ـ ارە � خوای چ��ار؟

�دووو... ��ــــع برو واسم ب�ارش ، �دو تا نیومدە...

ینک دودی �ه دق�قه نکش�د که پ��د تو اتاق اش و ع
 بود �ه چ.  شو اورد

�
شمم خدارو شکر عینک بزر�
ر �ه سمت د. زدمش وشالم و روی ل�ام کش�دم

خرو�� رفتم

؟ ـ خداحاف�� نم�ک��
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ی و�ری وقت گ�� اوردە خ دااااینم تو این ه��

:بزور ل�ام و ازهم �از کردم و گفتم

خدافظ...

درو �ستم �ه سمت اسا�سور رفتم

دمانقد اضطراب داشتم که دل درد گرفته بو 

خت�ار �ا ش��دن صداش �� ا. درب اسا�سور �از شد
� � کش �دم داشتم عین�م و واسه د�د�ش �ای��

ل کردم و  س� کردم  که �ه خودم اومدم و خودم کن��
�� اهم�ت �اشم

 �ا �عت از . داشت �ا نگه�ان صح�ت م�کرد
:کنارشون رد شدم که نگه�انه بهش گفت

� تورو خدا ، هفته ای دە تا  از اینا شب م�اد  ـ ن�اە کن��
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ە ، �خدا د�گه نمیتونم دهن همس ا�ه هارو صبح م��
...ب�ندم

� ، �م موندە بود برگرد م و �ه احمق �� همه چ��
ندوناشو جوری بزنم تو دهن نگه�انه که فاتحه ی د

�م و گوش. �ه سمت ماش�نم رفتم و �شستم. �خونه
از توی جی�م در اوروم

� رضا این گ��ه ملوسه دارە م...  �اد �اال وای الوو بب��
ی بهش � �  ، �حالت ا�ه در مورد اومدن من چ��
�

�
 زدی دهنت �و�سه ها

�
�فهمم حر�

کردم و   بهش اجازە ی حرف زدن و ندادم ��ــــع قطع
آ�ارتمان دور  �ازشو گرفتم تا جا�� که ام�ان داشت از 

� . شدم آدرس  �شت چراغ قرمز بودم که واسه گرف��
ون بن�اە امال� شمارە ی ان�تارو از �ل� ل �ست ب��

کش�دم و بهش زنگ زدم
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لندو جیغ هنوز بوق اول �امل �شدە بود که صدای �
:ج�غوش توی گوشم پ�چ�د

حاال چند �ار  ـ کجاا�� تو دیوونه م�دو�� از د�شب تا 
ی �کشه و بهت زنگ زدم ، �م موندە بود �ار �ه �ال  ن��

� احمقا �چسبون�م رو روزنامه �ه  عکست و ع��
...عنوان �مشدە

م رو زدم ز�ر خندە �ه لحظه خودم و تصور کرد
ته شدە روزنامه ای که �ا فونت درشت �االش نوش

...بود �مشدە

ـ م�خندی؟

:�ا خندە گفتم
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� و اعصاب من... و خورد خ��تون م�اد تا شما �اش��
 چ��ار کنم، گ��ه کنم...نکت�د

�
براتون؟ �عدشن م��

ـ کدوم گوری بودی هان؟

اسم �ه تو چه ، آدرس بن�اە امال� نداری و ...
؟ �فرس��

�  ـ برو همون گورستو�� که بودی �گو برات �فرس��

!گو�� و قطع کرد

خوردم خ�� �ه غرور و شخص�تم برخورد �� حرص

نم�ه ناچار تصم�م گرفتم �ه م�الد زنگ بز 

وی گ��نه شمارە ی اونم از �ل� ل�ست در اوردم و ر 
ی تماس �ل�ک کردم
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من  وای خدا�ا نکنه م�الدم گو�� و قطع کنه
�د�خت شم

...ضااصال دوست نداشتم دو�ارە برگردم پ�ش ر 

� فکرا بودم که ....تو هم��

؟ ـ الوو دن�ا کجا��

سالم... 

ب ندادی ـ ب�خش ع��زم از �س بهت زنگ زدم و جوا
کت م ب�ا د�دم اسمت افتاد هول کردم ، االن ��

...ب�ینمت

کت ن... م�ام ، خواهش م�کنم اش�ال ندارە ، نه ��
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م ادرس چندتا بن�اە امال� خوب نداری واس
؟ �فرس��

!ـ بن�اە م�خوای چ��ار ؟

م...  م�خوام خونه �گ��

ی ؟ �ش �ع�� نم�خوای برگردی پ!...ـ خونه �گ��
!مامانت؟

ه؟نه د�گه ن� خوامش ، داری �فرس�� �ا ن...

ـ کجا�� االن؟

تو خ�ابون...
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کت �اهم ب��م چند تا بن�اە �  اغ دارمـ ب�ا ��

م نم�خواد تو ب�ای �ه �ارت ب... رسخودم م��

ـ عه ، گفتم ب�ا د�گه ،منتظرم

گو�� و قطع کرد

اما �خاطر  خداروشکر برخورد م�الد مثل آن�تا نبود 
و در حرفا�� که د�شب زد دوست نداشتم �اهاش ر 

...�ا�د چ��ار م�کردم ؟. رو شم

� ها�� ک ه �شت تو فکر بودم که صدای بوق ماش��
...�م بودن توجه ام و جلب کرد

کت م�الد شدم حرکت کردم و را� ��

...
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ش رفتم پ�ادە شدم �ه راست �ه دف��

سالم ...

ـ سالاام ، خو�� تو

مر� ... 

�تا �ام و بر انداز کرد

...ـ مثل هم�شه ش�ک پوش و ز��ا

من تا اخر  وقت واسه این حرفا ز�ادە �اشو ب��م ،... 
شب �ا�د خونه پ�دا کنما
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تاد�ا خندە کت شو پوش�د و �شت �م راە اف

کت خارج شد�م � ام رف. از �� ت�م�ه سمت ماش��

ونم ـ من م��

ن�ا� بهش انداختم

ت حرک. سوئیچ و �ه سم�ش پرت کردم و �شستم
کرد�م

ا؟ ـ خب چه خ��

واستم م�� �ه صح�ت کردن �اهاش نداشتم ن� خ
ز ح�� ا...احسا� �س�ت بهش درمن بوجود ب�اد

فکر کردن بهش هم اعصا�م خورد � شد 

�ا�د احت�اط م�کردم
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ـ �ا توعما

سالم�� ... 

ـ د�شب کجا بودی؟

هتل... 

...ـ حتما هم �ا رضا رفته بودی

ردی ا�ه لعنت بهت رضا اخه چقد دهن ل�� توو م�م
...نم�گف�� 

ارە خونه ی رضا بودم ... 

ا ، �ه ـ مگه من مردە بودم که رف�� خونه ی رض
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...خودم م�گف�� تا 

 الل شدو د�گ... �ا ن�ا� که بهش انداختم
�

ه حر�
نزد

!چرا �ا�د �ه تو م�گفتم ؟... 

...ـ خب

؟... ه م�الد تو مثل این که متوج...خب که ��
ه �ه مرد ن�س�� ، تو �ه مرد متاه� و از نظر هم

متاهل ن�ا�د �ه سمت �ک زن مطلقه برە 

� صداش �� اخت�ار حرف تو د هنم ماس�د�ا �اال رف��

 دن�ا ، همه غ
�

لط کردنـ معلوم هست �� داری م��
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...سکوت من �اعث شد که اونم ادامه ندە

� از حرکت ا�ساد د بن�اە پ�ادە شد�م و وار . ماش��
جای بزرگ و لوک� بود. شد�م

ه روی سالم کرد�م و روی صند� های چر� رو �
� صاحب بن�اە �شس��م وع �ه ح. م�� رف م�الد ��

وع ک. زدن کرد رد همه چیو از اونجا�� که اون اول ��
دم و سکوت کردم بهش س��

...�عد از گذشت چند دق�قه

ه؟ـ خانم شما چه ن�ع خونه ا�� مد نظرتون

راس�ش من و�ال�� و ب�ش�� می�سندم ...
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ودماز جاهای حال گ�� مثل آ�ارتمان متنفر ب

ـ اها �له

ن�ا� �ه م�الد انداخت

...ـ زن و شوه��ن د�گه

من و م�الد �ه هم ن�اە کرد�م

...اومدم که ��م نه که یهو م�الد

ــ �له 

� � مب �ا حرص چندتا نفس عمیق کش�دم که ع��
�مو هر�� از دهنم در م�اد و بهش �� من��

�ف ب�ار�ن ـ ���
160



هردوتا �اشد�م و جلو رفتم

وع کرد �ه �شون دادن و  تع��ف  از روی لپ تاپ ��
...از و�الهای توی ل�ست اش

ن�م ساع�� گذشت حسا�� خسته شدە بودم

� چطورە بنظرتون؟ ـ اینو ب�ین��

وع کرد �ه دو�ارە �� . برای اخ��ن �ار زوم کردم روش
و ور گو��  �ال رو گرفته و� واقعا این �ار چشمم و . ��

خ�� لوکس بنظر میومد. بودا

� و م�خوام... هم��

ن�ا� بهم انداخت
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ـ ق�مت خ�� �االستا

شمهم ن�ست ، م�الد �اشو ب��م ب�ی��م ا... 

 م�الد همزمان �ا �اشد�ش چش� گفت صاحب
ه همه چیو �ه بن�ام �ا د�دن ما �اشد و �عد از این ک

د جلوجلو راە افتاد �ق�ه ی هم�اراش س��

� شدم و حرکت کرد�م و� ط. �ا ذوق سوار ماش��
ی. نکش�د که رس�د�م � � چ�� که توجه   وارد شد�م اول��

ی نما. مو جلب کرد ح�اط دنج و دل�ازش بود
ون�ش عا� بنظر میومد عد از �از صاحب بن�اە �. ب��

د شد�مکردن در خونه �فرما�� �ه ما گفت و وار 

 اش م�له بود�ش بود
�

�ن و�ژ� صال چون ا. به��
همه مهم��  حوصله خ��د لوازم خونه رو نداشتم و از 
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تا شب  من ��ــــع � خواستم سا�ن شم ن� تو�ستم
ای قرار �عد از د�دن خونه و �سند�دن �. پرش کنم

و گرفتمداد رفت�م و طو� نکش�د که سند خونه ر 

ه مثل دسته م�الد چند تا خدمت�ار اوردو تا شب خون
تخاب کردم و �� از اتاقارو واسه خوا�م ان. ی �ل شد

ز توی گوش�م و ا. لوازم و �اب م�لم چ�دن داخلش
...جی�م در اوردم و شمارە ی رضارو گرفتم 

ـ الوو

سالم چطوری؟...

ـ �د ن�ستم تو چطوری؟

حساس عج�ب بود حال �دشو از �شت گو�� �امال ا
کردم 
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ی شدە ؟... � !چ��

ـ حاال �عدا بهت م��م

خب االن �گو...

ی؟ـ االن حال ندارم ، �اری داش�� زنگ زد

ارە گفتم ل�اسام و واسم ب�اری...ها؟...

ـ کجا�� ؟

خونه...
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ـ پ�ش مامان�� د�گه

نه خونه ی خودمم...

ـ اوە چه زود ، م�ارکه

مرس�� ، م�ار�شون د�گه؟...

مال توروهم  ـ ارە اتفاقا دارم لوازممو جمع م�کنم ،
جمع م�کنم م�ارم

!لوازمتو چرا ؟...

ـ �ا�د دن�ال خونه �گردم

 افتادە؟ ، تو که را�� بودی از ...
�

!خونه ات اتفا�
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وتم کرد گ��ه ملوسه صبح اومدو ش...ـ �ه لطف شما 
ون ...ب��

اشه هوی هوی حرف دهنتو �فهم اخ��ن �ارت �...
بهش م�گه گ��ه ملوسه ها

...ـ چ�ه نکنه هنوزم

م ، �اشو جمع کن ب�ا اینجا ... نخ��

کنم د�گهـ مزاحم تو ن� شم ، خودم �ه فکری � 

صدامو خشن کردم

گفتم �اشو ب�ا اااینجا ، منتظرم...
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بهش مهلت حرف زدن ندادم ��ــــع قطع کردم

همینم  د�شب تو اون موقع�ت بهم پناە داد واسه
احساس م�کردم بهش مدیونم

بودو چا��  راە �ش�من و در پ�ش گرفتم م�الد �شسته
مدە بودن دوتا خانو� هم که واسه �مک او . م�خورد

ی بودن � خونه در حال اش�� � ...تو اش��

واسه �شکر جلو رفتم و رو �ه روش �شستم

...یم�الد ممنون �خاطر امروز ا�ه تو نبود...

� گذاشت و �ه �ش��   م�ل لیوان چا�� شو روی م��
:تک�ه داد

�� وظ�فه بود ، � � ه ان�تا زنگ ـ این چه حرف�ه که م��
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زدم ب�اد پ�شت تنها ن�ا�� 

وای چرا بهش زنگ زدی اخههه ...

دم ؟...ـ چرا � !ن�ا�د زنگ م��

ندارم اخه ادرس و م�دە �ه مامان ، حوصله شو ...

؟ ، �ع�� تو حوصله مادرتو ند اری؟ـ �ع�� ��

نه...

 ک�� 
�

ـ �ع�� م�خوای تنها�� اینجا زند�

ارە...
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ـ دیوونه م�ش�ا

�� دیوونه نم�شم تو نم�خواد نگران من �ا...

توهم  خودش و از �ش�� م�ل جدا کردو انگشتاش و 
:فتدرحا� که ن�اهش قفل ن�ام بود گ. گرە زد

ـ و� من نگرانتم

مامو ر�ز چش. ن�اە پرموز و اعص�ا�� ام روش چرخ�د
زد ز�ر خندە . کردم

ـ چته تو اخه؟

مبنظرم �اشو برو من حوصله درد� ندار ... 
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� ابروهاش � . شستق�افه اش جدی شد و اخ� ب��
:دو�ارە �ه �ش�� م�ل تک�ه دادو گفت

ـ عه اینجور�است

ارههه...

ـ منتظر آن�تام

�اشه منتظر �اش �عد برو...

...ـ شب تنها�� ، روح ، تار�� ، جن و

سوندم داشت �ا حرفاش می��
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همه رو خفت م�کنم صبح تح��لت م�دم... 

صدای خندە هاش اوج گرفت

دماف اف �ه صدا در اومد پ��دم و جواب دا

ک�ه؟...

یهو ان�تا ظاهر شد

ب�ا تو...

ـ � بود؟

...زن جنا�عا�...
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�اشدو جلو اومد

!ـ � گفته اون زن منه ؟

قهر بودن . م�خواستم جوا�شو �دم که ان�تا وارد شد
تم و �ه سم�ش رف. اش از دورم قا�ل �شخ�ص بود

:مح�م �غلش کردم و گفتم

خوش�خت ��� ...م�ارک �اشه ع��زدلم...

دا کرد�ا تعجب و چشای ور قلمب�دە خودشو ازم ج

� من و م�الد در چر  خش بود درحل� که ن�اهش ب��
:گفت

!ـ قض�ه چ�ه؟
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ر�ــــخ عقدتون م�الد دو ساعته دارە �امن در مورد تا...
نه گفت نم�دونم چطوری �ه ان�تا  � ��م که  حرف م��

�ک هفته ی د�گه تار�ــــخ عقدمومه

پوست  ان�تا جیغ �لندی کش�د ، از خوشحا� تو 
�م خودش ن� گنج�د �ه سمت م�الد رفت و مح

� گچ سف�د شدە ب. �غلش کرد ودو م�الد رنگ ع��
همه اش واسم چشم غرە میومد

ام کش�دمروی ل�) ل�خند بزن(انگشتم و �ه �شانه ی 

دکه بزور ل�خند مصنو� روی ل�ش نما�ان ش

� و عشق �ازی زور� ...�عد از �� لب گرف��

ان�تا �ه سمتم اومدو �غلم کرد

دادی ـ �خش�دمت ،فقط �خاطر خ�� خو�� که بهم
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ع��زم �اری نکردم که �خوای ب�خ�� ...

:�ه سمت م�الد برگشت و گفت

ونقدر منو �د... م�الد ن�اە کن چقد پروعه ـ

اومد و  م�الد �ا ابروهای گرە خوردە �ه سمتمون
دست ان�تارو گرفت

ــ ب��م ع��زم دیر وقته 

�دم �اال پ� . در حا� که �ه سمت در خرو�� � رفت
:�ا خندە و گفتم

آخ جوون عرو�...
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ردم�ا این جمله م ب�ش�� حرص م�الدو در او 

مام زل مچم دستم و گرفت و تو چش. �ه سمتم اومد
� غ��د :زد و طوری که آن�تا نفهمه خشمگ��

... ن� کنما ــ دن�ا جان این لطفتو هیچ وقت فراموش

� بنظر میومد !�ه جورا�� حرفش تهد�د آم��

بودم  هم خسته. دست ان�تارو گرفت و خارج شدند
ستادم و �ه واسه همینم منتظر رضا وای�. هم گشنه ام

خونه رفتم � راست واسه خوردن شام �ه اش��

خ � ون �عد از خودن شام هنوز �ام  و از اش�� ونه ب��
...نگذاشته بودم که اف اف �ه صدا در اومد

� هم �دون  � بودم رضاست واسه هم�� مطم��
صح�ت �از کردم
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حوطه شدم �ه سمت در رفته ام و �ازش کردم وارد م
و  ن داشت چمدون بزرگش و از صندوق عقب ب��

 �  هم � کش�د که چشمش �ه من افتاد واسه هم��
اشت رو �عت عملشو ب�ش�� کردو تند چمدون و گذ

� و دس�ش گرفت و �ه سمتم اومد زم��

د � از ز�ر چمدون سنگی�ش نفس نفس م��

...ـ چطوری تو؟

خ��م مر� ، �ذا �مک کنم...

:پوزخندی زدو گفت

شو�� مو�� و �ذار کنا!...ـ تو؟
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ورزش�ارما...

م ـ نه مر� ن� خواد خودم می��

هر طور م�لته ... 

دست �ه س�نه �شت �ش راە افتادم

 که واسش در نظر گرفته بو 
�

دم �ه سمت اتا�
� گذاشت. راهنما�ش کردم از . چمدو�شو روی زم��

د�ش حالت خم�دە صاف وا�سادو کش و قو� �ه �
...داد

ـ آخ�ش 

:خند�دم و گفتم
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گفتم �ذار �مکت کنم...

ون داد و گفت :نفسشو �ا صدا ب��

یوان اب ـ ن� خواد �مک ک�� برو واسه آقات �ه ل
ب�ار

زدم دستمو �اال بردم مح�م �ه �س گرد�� بهش

آخ اش در اومد

�ار  ی �ازی در ب�اری ، روزی سه*�خوای الش ...
� �ال رو �ت م�ارما ...صبح، ظهر، شب...هم��

�ا اخم �ه سمت در خرو�� رفتم
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شام آمادە ست برو �خور...

راە اتاقم و در پ�ش گرفتم

روی تخت ولو شدم. درو قفل کردم

 �� هوش شد
�

مطو� نکش�د که از شدت خست�

•••

 � "حس��

دە کت و شلوارمو پوش�. ساعت �ازدە صبح بود
بودم 

دم از در حا� که ساعتمو روی مچم تنظ�م م�کر 
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�اسای در�ا از اتاقش خارج شد ل. اتاق خارج شدم
و�� که �ه تن داشت توجه ام و جلب ک رد �ه ب��

سمت اش رفتم

غوش خم شدم و در ا.. دستاشو �ه سمتم دراز کرد
گرفتم اش

سالم ات کو �ا�ا؟...

ـ سالاام ، صبح �خ�� 

صبح توهم �خ�� ، جا�� م�ای؟...

و �ستبتول خانوم از اتاق در�ا خارج شد و در 

� هم  ــ در�ا خانومم � خواد �اهاتون ب�اد ، واسه هم��
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ا�ار کرد ل�اساشو واسش بپوشم

ارە در�ا؟...

� کرد)ارە ( �شو �ه معنای کر خو�� ف. �اال و �ای��
د. بود � بو . در�ا از هر ک� دل می�� دم رضا �ا مطم��

د�د�ش عذر خواه�م و� �ذیرفت

�م ، شماهم �ارتون تمو ... م شد �اشه �س ما م��
� ب��ن میتون��

ـ ممنون اقا

فتادم�عد از خداحاف�� �ه سمت در خرو�� راە ا

ـ اخ جوون شه��ازی
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مت شه��ازی؟... � گفته � خوام ب��

ل�ای کوچولوشو روی گونه ام گذاشت

ی د�گه �اشه؟...ـ می��

نه...

...ـ �ا�ا�� من شه��ازی دوس

مت �ه جای به... �� ق��ونت برم ، م�خوام ب��

ـ کجا مثال؟
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پ�ش عمو رضا...

ـ آخ جون رضااا

ا اخم بهش در حا� که �م��ند ا�م�� شو � �ستم �
:فتدست اش و روی ل�اش گذاشت و گ. ن�اە کردم

بود د�گه ـ ب�خش�د د�گه نم��م ، منظورم عمو رضا 

...�شت فرمون �شستم و درو �ستم

ـ موز�ک � خوام

ز�� که دستم و �ه سمت س�ستم بردم و �ق�ه ی مو 
. � کردمدفعه ی ق�� نصف و ن�مه �� شدە بودو �

روشن کردم و حرکت کرد�م
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ـ اینو نه

� ک ردم که �الخرە �ه اج�ار چند تا موز�ک �اال و �ای��
� رقص�د  �ا ذوق. موز�� که �اب م�لش بود پ�داشد

�� همونطوری که �ع. و �اهاش همخوا�� م�کرد
د وقتا حسا�� مغرور و عصاب خورد کن � ش

ش�طون�شم حدو مرز نداشت 

�ن  اش کوچک��
�

نق�� نداشته  �ا این که دن�ا توی زند�
اری شدە از اون بود اما تمام رفتارا و حر�ا�ش ک�� برد

. نداختبود و لحظه �ه لحظه من و ب�اد اون � 
ودم رفتم طبق ادر� که د�شب بزور از رضا گرفته ب

...که �ه �ه و�ال رس�دم

خوش�لش  در�ا رو ن�اە کردم که �ا چشمای درشت و 
...روم زوم کرد
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ون نم�ای تا خودم ب�ام... ؟�اشه...در�ا ب��

 � ـ �اشه هر �� شما �گ��

رعکس وق�� حرف گوش کن � شد ب�ش�� م�ل �ه ب
� هم پ! اجرا کردن حرفم و داشت �ادە واسه هم��

شدم و قفل و زدم

•••

"دن�ا

صدا  مشغول خوردن ص�حانه بود�م که اف اف �ه
رو�� و در خ. رضا ��ــــع پ��دو جواب داد. در اومد

وطه رفت�از کرد و �دو �دو �ه سمت در خرو�� مح
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!�� نها�ت کنج�او و شوکه شدم

� �ه سمت اف اف رفتم تص��ر ک� نبود واس ه هم��
...ونهم د�مه رو فشار دادم واسه ش��دن صو�ش

•••

 � "حس��

در �از شد و رضا ظاهر شد

�ه �ه رضا خان چطوری؟...

 کردو گفت
�

:�ه �دی پو�
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ـ خ��م

� خب م�دونم �خاطر حرف دیروزم دلخوری ، و... 
و� که بهم حق �دە تقص�� خودت بود ، �ا�د � ق

...دادە بودی � موندی که نموندی

�ه خانمانم  ـ توهم �ا�د منو جلو همه ضایع � کردی
� کردی ؟

جاست �عدشم ،اینجا ک. اوال که جلوی همه نبود...
که اومدی هان؟

ـ خونه ی �� از دوستامه

خدا شا�س �دە �س دوست جد�دته...
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...ـ نه قد�م�ه

:داختم و گفتماز � کنج�اوی �ه تای ابروم و �اال ان

� هست حاال؟! جدا؟...

ـ �عدا بهت م��م

و�� خ :ونه گفتمهمزمان �ا ن�اە کردن �ه نمای ب��

...هدمش گرم چه خونه ای در اخت�ارت گذاشت...

شش م�مونم ـ در اخت�ار �� �ا�ا ، �ه چند روزی پ�
م دن�ال خونه ...�عد م��
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  �ل�د خونه ای که ق�ل از ازدواج ام توش
�

زند�
م�ش گرفتم�ه س � کردم و از توی ج�ب ام در اوردم

!ـ این چ�ه؟

پ�ازە....چ�ه؟... 

:�ل�دو گرفت و گفت

ـ پ�ازە کجاست؟

ل زندگ�ت پ�ازە خونه اس میتو�� بری اونجا مستق...
و �ک�� 

:جلو اومدو �غلم کرد و گفت! خند�د
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...ـ �ا�ا دمت گرممم رفیق

مت اش انگشت اشارم و �ه س. از خودم جداش کردم
:گرفتم و گفتم

های  رضا حواست �ه رفتارات �اشه ها همسا�ه...
 حی��ت اونجا همه منو � شناسن آبرو ر�زی نک�� 

الت ا�ه وای �ه ح...چندین و چند سالمو �ه �اد �دی
...�فهمم

� این چه حرف�ه �ه من م�اد اه ل این �ارا ـ عه حس��
�اشم

�ه �تا�اش ن�اە کردم

ی از �و ه��لش � �ار�د � ...ب�شعوری و ه��
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...واال �م نه...

ـ عه �س کن د�گه

!حاال �گو ب�ینم اینجا خونه ی ک�ه ؟...

ـ �د جور گ�� داد�ا

 �اه... 
�

م بزرگ خب دوست من ، من و تو از �چه �
 �ه دوست داری که م

�
ن شد�م عجی�ه که م��

...ن� شناسم اش

� تو تا � � خوای تنها � !ا�� هان ؟ـ ب�ینم حس��

�ف دارم و �ا  عوض  هه فکر کردە من �ا�ول ���
!کردن �حث � تونه مانع پرسش هام �شه
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 و خوب �لدی �حث و عوض کن�ا ، و� من ��...
...نمیتو�� دور بز�� 

� من چن د تا د�� م�� ـ جدی م��م تنها�� تا � ، بب��
خوب �اغ دارما

ل�خندم محو شدو اخمام تو هم رفت

لش دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و �ه عقب ه
دادم

ن�ا... � هوی �فهم داری �ا � حرف م��

:��ــــع خودش و جمع و جور کرد و گفت

!ـ الحق که درو تخته �ا هم جور بودە
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هنم و مرتب کر  :دم گفتمصاف وا�سادم و �قه ی پ��

منظور چ�ه ؟...

ـ ه��� �ا�ا

� انداختم ...ن�ا� �ه ماش��

� �ه � � دادە بودو ع�� چه گ��ه در�ا ش�شه رو �ای��
ون اوردە بود و ش�الت � خور  د�ش و ب��

 احمقـ ای جونممم در�ا رو اوردی ، چرا زودت
�

ر نم��

�اهم روی هنوزم ن. منو کنار زدو �ه سمت در�ا رفت
و�� خونه بود ان�ار داشتم دن� ی نمای ب�� � ال چ��

�ه سمت  بزور ن�اهم و گرفتم و برگشتم و ! � گشت
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...رضا و در�ا رفتم

� کش�د ە شدە رضا خم شدو در�ارو از ش�شه �ای��
ون اورد و �غل کرد � ب�� �ا  جلو رفتم و . ماش��

:عص�ان�ت گفتم

مو ناقص کردی... هوووی �دە ب�ینم دخ��

ون کش�دم اش و تو �غلم گ رفتم اشاز تو �غلش ب��

� �دە �غلش کنم ـ حس��

...ــ �ا�ا�� � خوام برم پ�ش رضاا

شو �س ��ــــع حرف. �ا اخم �ه چشمای در�ا زل زدم
...گرفت
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عمو رضا...ــ عمو

وع �ه خند�دن کرد رضا ��

م�ه حکومت نظا... ـ �ذار �چه راحت �اشه �ا�ا
...مگه

:دستاشو �ه سمت در�ا دراز کرد و گفت

ب�ا...عمو ق��ون اون چشمات برە...ب�ا �غل عمو -

:در�ا ن�ام کردو گفت

ــ برم؟
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برو ...

رداونم مح�م �غلش ک. �ه سمت رضا گرفتم اش

ـ ق��ونت برم در�ا ��

منظورت در�ا ق� که ن�ست؟...

دە بودزد ز�ر خندە از شدت خندە صور�ش قرمز ش

ـ نه �ا�ا 

� ت دست �ه س�نه ک�ه دادم �شتم و �ه �دنه ی ماش��
...شهو منتظر شدم گفتگوی در�ا و رضا تموم �

� �ذار در�ا �مونه پ�ش من ـ حس��
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...ن�ا� خا� از احساس بهش انداختم

ل کردممگه قت...چ�ه چرا اینطوری ن�ام م�ک�� ؟ -

 من چه م�دونم � دارە تو این خونه زن...
�

د�
م و ول ک م�کنه ، نم اینجا نکنه انتظار داری دخ��

برم؟

ـ ب�خش�د که من اینجاما

ــ �ا�ا�� �ذار �مونم د�گه

:�ا عص�ان�ت تند گفتم

در�ااا ...
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مح�م  ترس�د و حلقه ی دست اش و دور گردن رضا 
کرد

ان؟چند �ار بهت گفتم لوس �ازی در ن�ار ه... 

دم عص�ا�� رضا که حسا�� از این که � در�ا داد ز 
:شدە بود گفت

وا�� ر ...ـ هوی چته ، �چه زهله ترک شد آروم�� 

 در�ا �غض کردە بودو ل�ای کوچولوش تکون
�م موندە بود بزنه ز�ر گ��ه. � خوردند

پ�شو��  �ه سم�شون رفتم در�ارو تو �غلم گرفتم و 
اش و بوس�دم
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و گوش ک�� ا�ه حرف �ا�ار ...ق��ونت برم دخ�� نازم...
نم � ...منم عص�ا�� نم�شم و �ت داد نم��

اسف برام �ی �ه �شانه ی ت. ن�ا� �ه رضا انداختم
:تکون داد و گفت

ـ مرت�که ی �� رحم 

ر ورودی درحا� که ن�اهش رو در�ا بود �ه سمت د
:خونه قدم برداشت و گفت

من رفتم در�ا �ای �ای -

کون داددر�ا �ا چهرە ی غرق غم واسه رضا دست ت

� �ا رفتاراشون �ا عصا�م � ازی م�کردندهر دوتا داش��

:داد زدم
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هوی ص�� کن...

تم�ه سمت اش رفتم و در�ارو تو �غلش گذاش

کت... برگشتم  مواظ�ش �اش�ا ، �عد ازظهر که از ��
ه اندازە ی �ه تار از موهاش �م شه �...م�ام � برمش

تک تک موهای �ت � زنمت گرف�� 

:خند�دو گفت

ت و ـ خجالت ن� ک�� جلوی �چه انقدر خشم ا
بروز م�دی

ا لح�� انگشت اشارە ام و �ه سمت اش گرفتم و �
� گفتم :تهد�د آم��
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...ە زندەح�ف که در�ا تو �غلته وگرنه زند...ح�ف...

:مدر�ا پ��د میون حرفم و نذاشت ادامه �د

این �ه �ارو  �ا�ا�� دلمم برات خ�� تنگ � شه و�_ 
پ�ش رضا م�مونم �اشه؟

دا شدم�ا خندە روی موهاش و بوس�دم و ازشون ج

•••

"دن�ا
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� و حرفا�� که زدن ا شک تو �ا ش��دن صدای حس��
 به�� چشمام جمع شد معلوم بود که زندگ�ش خ��

د رضا گفته از زندگ�ه منه ، �� سوال توی ذهنم بو 
� ازدواج کردە اما چرا در مورد  تنها�ش  بود حس��

د � !حرف م��

و روی  �ا ش��دن صدای در مس�� طوال�� و دو�دم
همه فال اصال دوس نداشتم �ف. �� از م�ال �شستم

�دمگوش وا�سادە بودم و همه ی حرفاشونو ش�

م �ه خ�� طب�� جوری که شک نکنه �م و ارو 
سمت در برگردوندم

ی کوچولو�� که تو �غلش بو  �ه . د�ا د�دن دخ��
وک ش. �اشدم و �ه سم�شون رفتم! حدس ها�� زدم

رخ�د س� عجی�� بهم وارد شد ز�ون تو دهنم ن� چ
... بود� کردم که اسمشو ب�ارم اما ز�ونم قا� 

دم ک. �غض کردم بودم ه اش�م ل�ام و مح�م بهم ف��
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ه مرور خ�س در ن�اد اما �� فا�دە بودو گونه هام �
:رضا �ا ل�خند گفت. شدند

ـ در�است

:ل�ای لرزونم و از هم �از کردم و گفتم

م�دونم...�...

ە همونطوری که اون بهم زل زدە بود منم ب هش خ��
:شدە بودم از رضا پرس�د

ــ این ک�ه عمو؟

...ـ این
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ن�ار رضا �ا ش�طنت بهم ن�اە م�کرد �جورا�� ا
که . ک�م  � خواست همه چیو لو �دە و بهش �گه که

 بزنه تند گفتم
�

:ق�ل اینکه رضا حر�

م...من... � ....من چ��

ـ اسمش پر�سسه 

 اش از تعجب بزرگ�� ش
�

دو چشمای درشت و رن�
:گفت

!ــ واقعا ؟

ستام و �ه د. تند اش�ام و �ا� کردم و جلو تر رفتم
:سمت در�ا دراز کردم و گفتم
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خانم کوچولو م�ای �غلم...

اولش �ه خوردە خودش و �ه رضا چسبوند

زنم �م موندە بود جلوش زار ب! دلم �� گرفت

� اوردم و درحا� که �اسه ی چشمام  دستام و �ای��
ە شدم دو�ارە داشت پر از اشک � شد بهش خ��

چند ثان�ه ا�� گذشت

دنم خودشو �ه سمت ام کش�دو دستاش و دور گر 
...خند�دم و مح�م �غلش کردم. حلقه کرد

ق��ونت برممم...

مح�م �غلش کردم و فقط بوش م�کردم

ه �ا د�د�ش درواقع ان�ار ک. �ه خوردە حالم به�� شد
 داشتم

�
...ه عشق�ه دل�ل �. حاال دل�� برای زند�
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نکه هیچ ک� که �ا وجود ای. �ه آدم از خون خودم
ند بودان�ار جونم �ه جو�ش ب. شناخ�� ازم نداشت

ە بودواقعا آن�تا راست � گفت �ه ز��ا�� ما

 صورت ت
�

�ل و موهای �لند و چشمای درشت و رن�
...از غنچه ایل�ای ن. �انمک و بی�� � �اال و کوچولو

...�ه خدا من م�مردم براش

مت بهت خورا� �دم �خوری خوش�لم... ...ب��

ـ ش�التم داری؟

...ارە ش�التم دارم...

خونه � �  بردم ن�م درحا� که در�ا رو �ه سمت آش��
بود ل�اش آو�زون شدە. ن�ا� �ه رضا انداختم
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گرفتم   ـ ب�خش�د که �ا هزار التماس اجازە اش و 
اوردمش پ�ش خودما

صدای �لند  درحا� که در�ا روی صند� � ذاشتم �ا 
:گفتم

لطفاا ب�نددد...

� �ه سمت �خچال رفتم و س�د پر از میوە ر  و روی م��
گذاشتم

ـ خانوم شما واقعا پر�س�؟ 

 پر�سس ق��ون اون لفظ قلم حرف زدنت برە
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معلومه که پر�سسم...ارە ...

 
�

ل�اس ات کو؟ ـ ا�ه راست م��

:ن�ا� �ه �تا �ام انداختم و گفتم

ون خب ع��زم ل�اسام و هر وقت �خوام برم ب... ��
میپوشم د�گه

...بهم زل زدە بود

هووم؟ خب �گو ب�ینم س�ب دوس داری �ا پرتقال...

ش�الت ... ـ اوووم

م قشن�م ... ه س�ب ب�ا اول �...ش�التم برات م�گ��
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م �خوری که زودتر بزرگ ��  برات پوست �گ��

ـ س�ب دوس ندارم

�س �� دوس داری؟...

ـ گفتم که ش�الت دوس دارم

رضا رو صدا زدم

خونه � �ه دق�قه نکش�د که پ��د تو اش��

...ــ �ه �ه مادر دخت

�ش واسه اینکه اون ز�ون کوف�� اش و تو ده
پرت  نچرخونه و ادامه �دە �ه س�ب �ه سمت اش

دش و کردم که حرفشو قطع کنه که تو هوا قاپ�
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:گفت

...ــ چرا خشن �ازی در م�اری دیوونه

اینکه در�ا  �ه ل�خند زور� روی ل�ام اوردم و واسه
:فک نکنه آدم عص�� هستم گفتم

س�ب و �ه سمتت پرت کردم که �خوری ...
رنبرو زنگ بزن واسه در�ا ش�الت ب�ا...د�گه

ــ در�ا ش�الت ن� خورە مگه نه عمو؟

:در�ا تند گفت

ـ نه ، من ش�الت � خوام
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م اومد واقعا که خوش. �� اخت�ار زدم ز�رە خندە
�دجور رضا رو ضایع کرد

...ــ �له د�گه دن�ا خانوم

این �ار واقعا د�گه اعصا�م بهم ر�خت

اش  �ه س�ب د�گه برداشتم و �ه جوری �ه سمت
صور�ش  پرت کردم که �ه �له ی پوکش اصا�ت کرد و 

:از درد جمع شد

آااخ خدا لعنتت کنه _ 

دم و �ه جوری که در� ا متوجه دندونام و بهم ف��
: حرفام �شه گفتم

... � ە �ه...اسم منوو جلو �چه صدا نزن�� �ا�اش  م��
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م�گه �د�خت�تت م�شممم

ن�ا� �ه در�ا انداختم

� منو رضا م�چر  خوندو چشمای درشت و جذا�شو ب��
کش�د   رضا �ا غر غر راهشو . همه چیو ض�ط م�کرد

...رفت

ـ پر�سس رضارو چرا زدی؟

�� اد�� کرد حقش بود...

ن�م؟ � ـ منم �� اد�� کنم م��

ن�ا� �ه ق�افه اش معصومش انداختم

�اشو ...خهق��ونت برم چرا �ا�د این �ارو �کنم ا...
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ون مت ب�� ب��

:�ا ذوق گفت

!ـ شه��ازی؟

ارە شه��ازی...اوووم...

مر�...ـ اخ جونم

�ا ذوق دستاشو دور گردنم حلقه کرد

ه آرا�ش �ه اتاقم رفتم ��ــــع ل�اسام و پوش�دم �
� از �له ه. خوش�لم کردم و ک�فم و برداشتم ا �ای��

یهو رضا جلوم ظاهر شد. رفتم

!ـ کجا م�خوای بری؟
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م شه��ازی... در�ا رو می��

 
�

!ـ جدی که نم��

!وا �ع�� �� ؟...

� دو سه ساعته د�گه م�اد دن�الش �  خوای ـ حس��
ارە؟ منو �د�خت ک�� 

زود برش م�گردونم...

 بیوفته
�

�ش ، ا�ه اتفا� ق�ل از این که  ـ ن� ذارم ب��
� خفه ام کنه �ا�د خودم و زندە �ه گ ور کنم ، حس��

توروخدا واسه من درد� درست نکن
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 ن� افته قول م�دم...
�

اتفا�

...ـ اصال ام�ان ندارە

:اخمام تو هم رفت و گفتم

مش توهم هیچ غل� نمیتو�� �ک�� ...  ، او�من می��

از کنارش رد شدم و �ه سمت در�ا رفتم

�خش Tvحسا�� غرق تماشای �ارتو�� بود که از 
م�شد

در�ا �اشو ب��م...

گرفت و �ا ذوق   �Tvا ش��دم صدام ن�اهش و از �ادر
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� اومد دستم و گرفت. از م�ل �ای��

د�اهاش احساس آرامش عجی�� بهم دست م�دا

سوار  �� توجه �ه رضا �ه سمت در خرو�� رفت�م
� شد�م و حرکت کرد�م ماش��

ون ل�اس اتو میپو�� ـ پر�سس تو گف�� وق�� م�ای ب��
�س چرا نپوش�دی ؟

ش تو خب گفتم ل�اس معمو� بپوشم که فقط پ�...
ا جمع �اشم ، ا�ه اون ل�اسارو بپوشم �ل �چه ه
تو ...نهم�شن دورو�رم د�گه جا�� واسه تو نم�مو 

دوست داری این اتفاق بیوفته؟

من فقط م�خوام مال من �ا�� ...ـ نه 
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ق��ونت برم دخ�� ز��ا...

�الخرە �ه ��  �عد از چند �ار پرس و جو از این و اون
�ن و ز��ات��ن شه��ازی ها رس �د�ماز بزرگ��

شدم پ�ادە شدم و دست در�ا رو گرفتم و وارد 

ساالش  در�ا تقال م�کرد که برە �ه سمت هم سن و 

اما من � ترس�دم دس�شو ول کنم

 داشت اما آروم  آروم  �ه سمت ُ�ُ�ە ها قدم بر�
اسه ذوق و شوقش و . در�ا س� �ه �دو �دو داشت

هاش �دو �دو �ازی اونقدر ز�اد بود که دلم نیومد �ا
...نکنم و که زودتر �ه مقصد برسه

 ُ� ُ�ە ها رفت�م خ
�

م شدم و �ه سمت �له های رن�
:بهش گفتم
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�ا �اشه؟...  جا�� نم��

ـ چشم

ال رفت و دس�شو ول کردم و تند تند از �له ها �ا
وع �ه �ازی کرد و شادی  از ن�اە کردن �ه ذوق. ��

دم ه روی روی ن�مکت رو �. �چه گونه اش لذت می��
ُ�ُ�ە ها �شستم و مشغول تماشاش شدم

و� ش کش�دمگوش�م �ه صدا در اومد از ک�ف ام ب��

رضا بود حر� وصل کردم

ـ الو

جوا�شو ندادم
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ـ الوووو 

ـ زودتر �گو �م شلوغه

؟ ـ چرا جواب نم�دی ، کجا��

...دوس ندارم ، �ه تو چه...

تو امروز �ا این  ـ دن�ا تورو خدا در�ا رو برگردون �خدا 
...�ارت ، �ه �اری دست من م�دی که تا ا�د

زنا ای �ا�ا رضا گفتم که مواظ�شم ، چرا م... ثل پ��
�� �ذار �چه �ه خوردە �ازی کنه � م�ارمش  حرف م��

د�گه

نه زودتر ب�این � ـ دلم شور م��
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او�� ع��زمم...

ـ مسخرە م�ک�� ؟

...ارە �م شو...

قطع کردم و برگشتم �ه سمت ُ�ُ�ە ها

ی از در�ا �ه خوردە اینور و اونورو ن�اە کردم خ�� 
دو �دو �ه �اشدم و �. ترس عجی�� �ه دلم افتاد. �شد

 � � �اال �ای�� �دن و سمت �چه ها�� رفتم که داش��  می��
�ازی م�کردن

عت اش �ل محدودە ی ُ� ُ�ە هارو �ا این که وس
ز�ر گ��ه نکنه  �م موندە بود بزنم. ز�اد بود ز�رو کردم

 واسش افتادە بود؟ خدا�ا ا�ه ��
�

 دزد�دە اتفا�
...�اشش �� چه خا� �ا�د تو �م ب��زم
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...سنه راە پ�ش داشتم نه �. اش�ام �از�ر شد

ارک شدە �ه سمت خانو� رفتم که از وق�� وارد �
زی �ش��ق بودم �ه جا وا�سادە بودو ��ش و �ه �ا

� کرد

ه خانم �ه دخ�� کوچولوی چهار ، پنج سال...
ند�دین؟؟؟

!ـ چه ش�ل�ه؟

ی و از �شت �ل...  ، موهاش چ��
�

ند چشماش رن�
...بود

چ�خ و فل�  ـ عه چرا د�دمش اتفاقا اومد ازم پرس�د 
کجاست منم راهنما�ش کردم
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:حر� گفتم

...واقعا که...

مت چ�خ ��ــــع از خانومه جدا شدم و �دو �دو �ه س
ف مردم انقد شل�غ بود که ان�ار نص. و فل� رفتم

�ا�� رفتم �ه سمت نگه. شهر واسه �ازی اومدە بودند
ها و  که کنارش وا�سادە بودو �مک � کرد �چه

� �ش�نند  خانوادها داخل �اب��

 نیوفتادە توی دلم �ه خدا التماس م�کردم که اتفا
�

�
دم انقد دو�دە بودم که نفس نفس. �اشه واسش � م��

�چه ی چهار ،پنج س... اله اقا ب�خش�د �ه دخ��
 و

�
...ند�دین چشمای رن�
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ـ اهااا ارە ارە د�دم 

!خب کو ؟ کجاست؟...

مک دلم نیومد ناز بود و �ان...ـ اومد اینجا ا�ار کرد
�نا�شوندمش داخل �� از �اب... دلش و �شکنم

؟...  �چه! شما خ�� غلط کردی؟! چیی��
�

 نم��
زهله ترک م�شه ؟؟؟؟

� �ا خانومم فرستادمش مواظ�شه ـ خانم آروم �اش��

�ا ش��دن جمله اش نفس راح�� کش�دم

ش ب�خش�د تورو خدا �ک ساعته دارم دن�ال...
� چ�خ و فل� و ...م�گردم ، م�شه متوقف کن��
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� م توقف شد ـ نه �ه هیچ عنوان نم�شه ، ص�� کن��
��ش بهتون م��م ب�این ب��

ز ن�ا� �ه ساعت گوش�م انداختم سه ساعت ا
ذشته هر لحظه ی خروجم از خونه گذشته بودو �ا گ

ر وا�سادم کنا. ثان�ه اضطراب و دلشورم ب�ش�� م�شد
و منتظر شدم

شد �الخرە چ�خ و فل� متوقف. دە د�قه گذاشت

��ــــع جلو رفتم 

اقا تورو خدا �چه ی منو �دین من برم... 

ص�ان�ت از این که التماس کردم احساس حقارت و ع
عجی�� بهم دست داد
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 � ـ چشم ص�� کن��

یهو صدام �اال رفت

� �ع�� �� اقاا من ص�� کنم تا همه این...  ا ب�ان �ای��

ر اوردم و ک�فم و �از کردم هر �� پول توش بودو د
تو ج�ب نگه�انه گذاشتم

ی�� که در�ا طو� نکش�د که �اب. خدارو شکر اثر کرد 
� اومد ر از مرگ �ا د�دن در�ا ان�ا. توش بود �ای��

غلش جلو رفتم و مح�م �. نجات پ�دا کردە بودم
کردم

نصفه ...اد�گه منو تنها نذار�ا...ق��ونت برم من...
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عمر شدم

ـ پر�سس خفه شدم

ادە راست � گف �چه ، خ�� �ه خودم فشارش د
ع از گونه شو بوس�دم دس�شو گرفتمو ��ــــ. بودم

� شد�م و . شهر �ازی خارج شد�م حرکت  سوار ماش��
� راە وا�سادم و از س��ر مارک ت �� ش�الت کرد�م ب��

واسش گرفتم

ب�ست دق�قه ای گذشت �ه خونه رس�د�م

� نیومدە �اشه اصال   دوست خدا خدا � کردم حس��
وق� که �� نداشتم �اهاش رو �ه رو شم اونم دق�قا م

ون ، شک اجازە ش در�ا رو از خونه بردە بودم ب�� 
 م�کردم نداشتم ا�ه � فهم�د من تو این خونه ز 

�
ند�

خون �ه �ا م�کرد
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وارد خونه شدم

ر شدرضا �ا ش��دن صدای منو در�ا جلومو ظاه

ون داد نفسشو �ا صدا ب��

ـ خداروشکرر

�ا�اش که نیومدە؟...

وساعت ـ نه ، زنگ زد گفت آمادە اش کنم �� د
ش�دد�گه م�اد دن�الش ، فک کنم �ارش طول ک

�ا در�ا وقت  �� از این که میتو�ستم �ه خوردە د�گه
اە �ه سمت اتاق خوا�م ر . �گذرونم خوشحال شم

افتادم

احت کن�م و ش�... �م �ه خوردە اس�� الت ما م��
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�خور�م

وارد اتاق شد�م

اشتمنا�لون ش�التارو روی عس� کنار تخت گذ

اقمو ن�اە در�ا کنج�او�ش �ل کردە بود همه جای ات
م�کرد 

ب�ا ب��م دستامونو �شور�م...

ـ �اشه

دس�شو گرفتم و �ه سمت دس�شو�� بردم

شو��  �ه صند� ز�ر �اش گذاشتم که قدش �ه رو 
� هاشو تا زدم و دست و صور�ش. برسه و آست��

شستم

ز روی صند� �شوندمش موهاشو شونه زدم و ا
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�شت �ستم

�ذار کفشاتو در ب�ارم الال ک�� ...

وی �عد از در اوردن کفشای خوش�ل کوچولوش ر 
...تخت خوابوندمش و پتو رو روش کش�دم 

�دم و آروم و نوازش وار دستم و روی موهاش کش
:گفتم

 امروز رفت�م شه��از ...
�

�ا �اشهدر�ا �ه �ا�ا ن�

!ـ چرا ن�م؟

ضارو چون �� اجازە ش رفت�م ناراحت م�شه ، ر ...
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دعوا م�کنه

نم��م...ـ چشم

�ه سم�ش گرفتم دستم

قول؟...

بهم دست داد

ـ قوله قول

نق��ونت برم ، حاال چشماتو ب�ند الال ک...

م و �ه صورت معصو . اروم چشماشو رو هم گذاشت
ە شدم  � روزی افتاد. ز��اش خ�� م که �اد اول��
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� ذوق چشماشو �از کردو �ا د�دن چشمای رنگ�ش �
کردم

از شدت غم  �اد وق�� که �ا ش��دن خ�� �اردار شدنم
و �ان�ه  و غصه اشک � ر�ختم و فک � کردم �اعث

...تمام �د�خت�ام م�شه 

؟ ـ پر�سس م�شه پ�شم �خوا��

ون اومدم و �� خوش حال شدم�ا صداش از فکر ب��

ی هر دوتامو پتو رو کنار زدم و کنارش خواب�دم و رو 
وند در�ا جلو اومد و خودشو بهم چسب. کش�دمش

د�گه نمیتو�ستم ازش دل �کنم 

 عم��� تو این چند ساعت ب�ن
�

مون حس وا�ست�
...بوجود اومدە بود که غ�� قا�ل وصف بود
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در�ا �ازم م�ای پ�شم؟...

!جوا�� در مقا�ل سوالم �ش��دم

غرق خواب بود. ن�ا� بهش انداختم

اروم پ�شون�شو بوس�دم و چشمام و �ستم

•••

 � "حس��

�الخرە رضا  تق���ا ب�ست دق�قه ا�� منتظر موندم که
در�ارو اورد
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اش�� چرا انقد لم� تو ب�ست د�قه اس منو �...

:ن�ا� �ه در�ا انداختم و گفتم

!خوا�ه؟...

� کرد �شو �ه معنای ارە �اال و �ای��

مزش یهو که متوجه چشمای قر . در�ا ازش گرفتم
شدم

!رضا...

ـ چ�ه؟

!تا حاال گ��ه ی رضا رو ند�دە بودم

ی من مش�ل �ع�� واقعا اون گ��ه کردە بود �ا چشما
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 � !داش��

!گ��ه کردی ؟...

م این �چه از ـ نه ، م��م ب�ش�� در�ارو ب�ار اینجا ه
تنها�� در م�اد هم ما �گرم م�ش�م

ما؟...

 ��ــــع خودشو جمع و جور کرد و حرفش و �س
:گرفت

...ـ منظورم من بود

نگف�� خونه ، خونه ی ک�ه؟...
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وا�ه اذ�ت م�شهـ ای �ا�ا توهم گ�� داد�ا ، برو �چه خ

ن� خوای دعوتم ک�� ب�ام تو؟... 

ارە از پ�داست مغز د...ـ خونه که خونه ی من ن�ست
کنج�اوی منفجر م�شه ها

:�ا اخم گفتم

دش و جمع کن فردا برو همون خونه ای که �ل�...
مردم  بهت دادم ، دوست ندارم آوارە ی خونه ی

خدافظ...�ا�� 

م در�ا رو آروم روی صندل�ای عقب خوابوند

پتوشو از صندوق عقب اوردم و روش کش�دم
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هوا �امال تار�ک شدە بود

�شستم و حرکت کردم

•••

"دن�ا

ند بودچشمامو �از کردم دق�قا نم�دونم ساعت چ

هنوز روی  اما نا�لون ش�التاش! در�ا روی تخت نبود
� رفتم و و ! عس� بود دو�دم  هراسون از تخت �ای��

درو �از کردم. �ه سمت اتاق رضا

!چ��ارش کردی؟...

:رضا از خواب پ��د و هول و دس��اچه گفت
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!چیو چ��ار کردم؟! ـ چیو ؟

!در�ا ، کجاست؟...

 کرد
�

:دس�� توی موهاش کش�د و پو�

� اومد بردش د�گه ـ اهاا ، حس��

:چشمام پر از اشک شد و �ا گ��ه گفتم

ای خدااا من چقد �د�ختمم...

� �شستم و زانوهامو �غل کردم روی زم��

شست رضا اومد کنارم �. زار زار گ��ه � کردم
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!ـ داری گ��ه م�ک�� ؟

!مثل این که �اورش ن� شد

ع�ف هیچ وقت س� نکردم خودم و در مقا�لش ض
�ت �ه �� اهم. �شون �دم اما این �ار فرق داشت

:غرورم هق زدم و گفتم

مای �اش ب�دارم � کردی ازش خداف�� کن...

:�ا صدا�� گرفته گفت

فت ـ اخرش که �ا�د م��

اختم اونم �م و �اال بردم و ن�ا� �ه چشمام اند
!داشت گ��ه � کرد
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!تو چته؟...

بهش ...ر�اـ دلم واست � سوزە ، هم واسه تو هم د
گفتم ب�ش�� ب�ار�ش اینجا

�اشدو �ه سمت تخت اش رفت

ب بود �ا این گ��ه ام بند اومدە بود نم�دونم از تعج
نهکه احساس � کردم �� هست که در�م م�ک

از جام �اشدم و �ه سم�ش رفتم

؟...  ا�ه ن�ارە ��

 که ق�ل د
�

�دن در�ا ـ �ا�د دو�ارە خودتو �ه زند�
...داش�� وفق �دی
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چرا ش�التاشو بهش ندادی؟...

ـ چون خواب بود

...خب...

 ـ خب �� ؟

:اخم کردم و گفتم

...فردا اول صبح � ب��شون واسش...

ـ نه من این �ارو ن� کنم

� �ارو � ک�� ... خوش شب...چرا تو دق�قااا هم��
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از اتاقش خارج شدم

خونه رفتم و تا خودە صبح تنها��  �  توی تار�� �ه اش��
�شستم

•••

 � "حس��

خواب ب�دار  تق���ا دە دق�قه ا�� � شد که در�ا از 
ود �م و �ه �م موندە ب. شدە بودو مدام گ��ه � کرد

...دیوار �ک��ونم از دس�ش

ح�� �ک لحظه دست بر ن� داشتم 

ا�� � گفت که ح��  � متوجه  وسط گ��ه هاش �ه چ��
وش از روی صند� که ر . �ه �لمه شونم ن� شد
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�شسته بودم �اشدم و �ه سم�ش رفتم

نکن که  گ��ه...در�ا ق��ونت برم گ��ه نکن �ا�ا...
حداقل �فهمم �� م�خوای بهت �دم

وع کرد �ه حرف زدن ...دو�ارە ��

:از فشار های ز�اد عص�� فرد�ا کش�دم

خدا�ا خدا�اااااا... 

اب�د عروس� رو که هم�شه �غل � کردو � خو 
برداشتم و �ه دیوار ک��وندم

!شد سکوت بر فضای پر خشونت و �و صدا حا�م

یهو جیغ ! ن�اهش رو عروسکش قفل شدە بود
:کش�د
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؟ !!!ـ چ��ار کردیی��

...م�ا تمام وجودم متوجه ک�پ شدن گوشام شد

� رفت و عروسکش و برداشت  از تخت �ای��

فت اری که �ا د�د�ش از �. مدام ق��ون صدقه ش م��
ردمکردم �ش�مون شدم �ه سم�ش رفتم و �غلش ک

ق��ون دخ�� خوش�لم برم ...

...ـ من قهرم

 هووم؟عه چرا ، دلت م�اد �ا �ا�ا�� قهر ک�� ... 

تو �دی...ـ تو هاپومو پرت کردی
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خب ب�خش�د...

عروسکشو �ه سمتم گرفت

ـ از خودش معذرت خوا� کن

�ا اروم �شه �ه عروسکه ن�اە کردم و واسه این که در 
وع کردم �ه معذرت خوا� ��...

 خواممن ازت معذرت �...هاپو جاِن در�ا خانوم...

:کردم  ن�اهم و از عروسک سگ اش گرفتم و ن�اهش

حاال ب��م ص�حانه �خور�م؟...

ـ اهوم
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...ق��ون برم من...

� چ�دم و کنارش �شستم م��

م �گو ب�ینم واسه �� گ��ه م�ک... ردی؟خب دخ��

�شم بود ، ـ واسه پر�سس ، اخه من وق�� خواب�دم پ
...ناراحت شدم رفته بود

:�� اخت�ار زدم ز�رە خندە و گفتم

ق��ونت برم حتما خواب د�دی ...

ـ نه خواب نبود
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�س �� بود هووم؟...

دی پ�ش رضا ؟ ضا؟نه عمور ...ـ مگه تو منو ن��

خب ؟...

ـ اون اونجا بود

و تو پن�� فرو بردم و گفتم :�ارد پن��

...ای رضای مارموز...

 � ک
�

رد فقط از � دو�ستم داشت �ا �ه دخ�� زند�
...نگفت این تعجب م�کنم که چرا ازم مخف�ش کردو 

!ـ مارموز چ�ه ؟
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�گو ...�خ�ال منظورم مار و موز بود ، حاال اینارو ب...
ب�ینم چه ش�� بود

م پ�شش ـ خوش�ل بود ، عمو رضا ق�ل این که ب��
گفت م�خواد �اهاش ازدواج کنه 

!جدأ؟...

ـ اهوم ، انقدم مه��ون بووود که نگو 

نه �ا�ا ؟...

ـ تازە واسم ش�التم گرفت

خب د�گه چ��ارا کردین...
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...ـ �اهم رفت�م

روم و �ه تای اب.یهو �ا دس�ش جلوی ده�شو گرفت
:�اال انداختم و گفتم

� ؟... !کجا رفت��

:تند گفت

ـ ه�جا 

�و ازم پنهان � کرد � !داشت �ه چ��

� �ار زش��ه؟... مگه بهت نگفتم دروغ گف��
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ـ عه �ا�ا�� �ذار ص�حانمو �خورممم

دچای و انقد هم زدە بودم که �د شدە بو 

تم و چای و جلوش گذاش. اف اف �ه صدا در اومد
:گفتم

ص�حانتو �خور تا ب�ام...

ـ چشم

�اشدم و �ه سمت اف اف رفتم

...دعو�ش کردم ب�اد داخل ! رضا بود 

�ه سمت در خرو�� رفتم و درو �از کردم

سالاام چطوری؟...
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رە ؟ـ سالم مر� خ��م تو چطوری ، در�ا چطو 

خ���م ...

. جلب کرد ک�سه نا�لو�� که تو دس�ش بود توجه ام و 
:�اال اوردش و �ه سمت ام گرفت اش و گفت

ـ مال در�است �گو پر�سس دادە

!ازش گرفتمشون پر بود از انواع ش�الت

 تاحاال دست پر�سس درد نکنه ، �گو ب�ینم از �... 
ی و ن�  من غ���ه شدم ، � خوای زن �گ��
�

� 

:متعجب گفت
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!ـ � اینو گفته ؟

در�ا...

�خورەـ ای �ا�ا این �چه آلو تو ده�ش خ�س نم

ن�ا... � هوی داری درمورد دخ�� من حرف م��

�خوام ارە م... ـ خ�� خب �ا�ا ، چرا جوش م�اری
مش �گ��

� نف��م...م�ارکههه...  که دارم   �گو ب�ینم من چندم��
خ�� ازدواجتو م�شنوم

ی معل � وم ن�ستـ �خدا او� ، �عدشم فعال که چ��
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اهاش نه �ا�ا �� معلوم ن�ست ، تو که داری �...
 م�ک�� 

�
ودم �ه رضا تو �له رو �گ�� من خ...زند�

م که همه انگشت �ه دهن �مونن عرو� واست �گ��

وع �ه خند�دن کرد ��

م  ـ حاال که اینطور�ه م�خوام زودتر جواب مث�ت �گ��
و رو دس�ت خ�ج بزارم

تا �اشه از این خرجا...

ی � �ار؟ ـ امروز نم��

گذرونمنه خونه ام � خوام امروزو �ا در�ا �...

ـ اها
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ب�ا تو...

ـ نه د�گه �ا�د برم �ار دارم

�اشه برو �سالمت...اووو �ت شلوغه ها...

ـ ای �ا�ا ، �اری نداری ؟

نه خدافظت...

خو . �عد از خداف�� درو �ستم � نه رفتم�ه سمت اش��

رفارو در�ا ز�ر �اش صند� گذاشته بودو داشت ظ
� گذاشتم. � شست عت �ه �ه � . ش�التارو روی م��

سم�ش رفتم
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؟... خ�س  �ل ل�اساتو !...عه عه دخ�� چ��ار م�ک��
...نکن هان چند �ار بهت گفتم از این �ارا ...کردی که

قش از روی صند� �لندش کردم و �ه سمت اتا
بردمش و ل�اساشو عوض کردم

� �ا عروس�ات �ازی کن ق��ونت برم ... �ش��

دمل�اسای خ�سش و جمع کردم از اتاق خارج ش

فتادچشمم �ه ش�التا ا. توی ل�اسشو�� انداختم

اق در�ا راە ک�سه ی نا�لو�� و برداشتم و �ه سمت ات
افتادم

� دوس�... ت �� خب در�ا خانوم ب�ا ن�اە کن بب��
واست فرستادە
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�ا کنج�اوی �ه سمتم دو�د

� اینا ؟ !ـ چ��

�ا د�دن ش�الت ها �� ذوق کرد

!اینارو پر�سس فرستادە ؟ ـ

ارە...

...ـ �ا�ا�� دوس دارم برم پ�شش

االن که نم�شه ق��ونت برم ... 

!ـ چرا نم�شه ؟
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 خب عمو رضا شا�د دوست نداشته �اشه ما ...
مزاحمشون �ش�م

:ل�اش او�زون شد و گفت

ـ �ع�� د�گه پر�سس و ن� ب�نم

...دلم نیومد بهش نه ��م

...معلومه که � ب�ن�ش...

!ـ �؟

م که اومدم که چوا�ش و �دم و دست �ه �ش کن
سه که دو�ارە اف اف �ه ص دا در اومدد�گه سوال ن��
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ج شدە در�ا هم �شت � من از اتاق خار . �اشدم 
بود

ـ �ا�ا�� ک�ه؟

رفتم نم�دونم ع��زم ، امروز که من تصم�م گ...
�مونم خونه ، همه دارن م�ان د�دنمون

!ـ واقعا همه م�خوان ب�ان ؟

م شو�� کردم... نه دخ��

رای �ا د�دن تص��ر م�الد ��ــــع �از کردم و ب
استق�الش �ه سمت در خرو�� رفتم

ـ � بود ؟
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عمو م�الدە...

:دو�د �ه سمتم و گفت

ـ اخ جووون 

�ا ذوق اومدو کنارم وا�ساد

حظه م�الد از دور دست تکون دادو لحظه �ه ل
اومدو  نفس نفس زنان جلو . بهمون نزد�ک�� � شد

:بهم دست داد و گفت

ــ سالم چطوری؟

مر� عا�...
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جلب  در�ا که � خواست توجه م�الدو �ه خودش
:کنه گفت

...ـ سالم عمو

� �لندش ک رد و تو م�الد ن�اهش کردو ��ــــع از زم��
�غلش گرف�ش مح�م گونه شو بوس�د

سالم عشق عمو ...ــ آخ�ش خستگ�م در رفت
؟ خو��

 � ـ مر� شما خ����

:دو گفت�ه بوس مح�م د�گه از گونه ی ت�ل اش کر 

ه من ای ال� ک...ــ شما خوب �ا�� عمو هم خ��ه
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پ�ش مرگت شم نفس عمو

:ز�ر لب گفتم

  ... � ای ال� آم��

:کنج�او ن�ام کردو گفت

؟_  � ی گف�� حس�� � چ��

... � ا ب�ا ...نه م�الد جان گفتم آم�� تو �ه چای  چه خ��
�اهم �خور�م

:خند�دو گفت

ــ نه مر� �ا�د برم
260



ه دس�شو تو ج�ب کت اش کرد و �ارت دعو�� �
:سمتم گرفت و گفت

...ــ �ارت دعوت عروس�مه 

:متعجب گفتم

 ؟...
�

!جدی م��

 �ه �م ازش گرفتم اش واسه اینکه �فهمم دارە � 
هاشون ل�خند �ا د�دن اسم . � ذارە �ا نه �ازش کردم

:روی ل�ام �شست و گفتم

ون � ش�م �ا�ا م�ارکت �اشه رفیق ، حتما مزاحمت...
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ــ این چه حرف�ه مراح� داداش

� گذاشت و بهش گفت :در�ارو �ای��

�ا �ه حرف ــ خوش�لم تو برو تو اتاقت من �ا ، �ا
خصو� دارم

:در�ا عنق گفت

ـ ن� خوام 

دم ز�رە ز . دستم و مح�م گرفت و از جاش جم نخورد
...خندە

...ق��و�ش برم من...
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� دندون های بهم چفت شدە ا د م�الد از ب�� � ش پچ م��
و ق�افه خندە دار تر از هم�شه شدە بود

ارت �فرسته اش برە �...ــ خدا ��م چ��ارت کنه
�دووو...دارممم

ور�ه؟... ��

 کردو �ه ناچار گ.�ه خوردە فکر کرد
�

:فتپو�

نم بهت م�... ــ �ه جورا��  � �م�عدا زنگ م��

!...خداحاف�� کردو رفت

•••
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"دن�ا

و �ه روم آن�تا �ارت عرو� اش بهم دادە بود و ر 
 اش رو مخم ر 

�
فت�شسته بودو �ا پر چونه � . ژە م��

�ه اینکه  منم که را� جز ن�اە کردن بهش و تظاهر 
!دارم گوش م�دم و تو ادامه �دە نداشتم

وقت  ـ ارە د�گه رفت�م ل�اس عروسم گرفت�م و 
...تاالرو

آها ...

؟
�

ی �� � ـ دن�ا تو ن� خوای چ��
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�دم وای آن�تا ول کن ، د�شب و اصال نخواب...
اعصا�م خوردە

!ـ وا چرااا ؟

...�� خواب شدە بودم خوو... 

ـ نکنه جای�ت درد م�کنه

نه �ا�ا خ��م ...

احت �اشدم � �ه اتاقم و اس�� �ه قصد رف��

!ـ کجا ؟

برم �ه خوردە �خوا�م �م درد م�کنه...
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ـ �ع�� من برم د�گه؟

� خوای بری؟...

ی �خوا��  �ا�د برم  ـ چه م�دونم وق�� تو داری م��
�مونم �ا درو دیوار حرف بزنم؟...د�گه

رضا االناست که برسه ها...

اشم ، مثال ـ رضا رو چ��ار دارم من اومدم پ�ش تو �
دو روز د�گه عروس�مه ها

ن من خب ع��زم م�ارک �اشه خوش�خت �� ، اال...
چ��ار کنم؟
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�ه خوردە  ـ من در حال حا�� �ه �� ن�از دارم که
�اهام صح�ت کنه از دلشورە هام �م شه

دلم واسش سوخت ، �امال �� ک� شو درک 
� هم خواب ب�خ�ال شدم و �ای  � کردم واسه هم��

ناهار  چند ساع�� �اهام گپ زد�م و . حرفاش �شستم
. و اتاقشرضا هم اومدم و �ه راست چپ�د ت. خورد�م

...از کردمدرو �. م�الدم �م �م �و �له ش پ�دا شد

سالاام اقا داماد...

خ�� �د جواب سالمم و داد و وارد شد

خونه ان�تارو صدا زد طو� نکش�د که ان�تا ا � ز اش��
ون ...پ��د ب��

ــ ب�ا ب��م عشقم
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ـ �اشه ع��زم ص�� کن ک�ف ام و بردارم

ش آن�تا �ه سمت م�� رفت که ک�ف اش و رو 
اش� پچ گذاشته بود م�الد جلو اومدو عص�ا�� یو 

:زد

� نگفت م برگش�� ــ امروزو شا�س اوردی که �ه حس��
ا ن�ست ایران ، دفعه ی �عدی از این خ��

؟...  ک��
�

اها االن � خوای تال�

ــ تو اینطوری فک کن

زوی دستم و از روی کت مش� اش آروم روی �ا
:برجسته اش کش�دم و گفتم

268



تو که �� رحم نبودی...

�م؟عه االن � خوای مخ ام و بز�� که ن ــ

اش آروم خند�دم و �ا عشوە ن�اهم و تو چشم
:چرخوندم و گفتم

...تو اینطوری فک کن...

ە شدە بود و ح�� ل�اش و  �از  خشک شدە بهم خ��
ی �گه � ش و ازم �ا صدای آن�تا تند ن�اه! نکرد چ��

:گرفت

ـ خب د�گه ب��م ع��زم

د بهش برخالف ذهنم  که درگ�� حرفای م�الد بو 
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هر دوتا خارج  ل�خند زدم آن�تا �اهام رو بو� کردو و 
شدند 

فتم خونه م�� � داشتم �ه سمت آش��

� اومد که رضا از �له ها �ای��

؟ � ـ رف��

ش�التارو �ه در�ا دادی؟...ارە ...

...ـ �ه در�ا که نه 

!َپ چ��ارشون کردی ؟...

...ر�اـ دادمشون �ه گ��ه ملوسه گفت م�دە �ه د
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لعمل ام حر� دندونام و بهم فشار دادم تا عکس ا
 و � . و د�د �ا �ه فرار گذاشت

�
درد از خست�

فتم و گرفتم �ه راست �ه اتاقم ر . نمیتو�ستم راە برم
خواب�دم

....

:�ا صدای مبه� آروم چشمام و �از کردم

ـ دن�ااا

...رضا بود

!چ�ه ؟�� شدە؟...

م �اری نداری ـ من دارم م��
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ی تختم �اشدم و �شستم ن�ا� �ه ساعت رو �ه رو 
انداختم دوازدە ظهر بود

!کجا � خوای بری؟...

ـ خونه ی خودم

!مگه تو خونه داری؟!...خونه ی خودت ؟...

� �ل�د خونه اش و  داد گفت  ـ ارە ، �ع�� نه ، حس��
برم اونجا

کدوم خونه ؟...

 م�کرد د�گ
�

�اری ...هـ همو�� که مجردی توش زند�
نداری؟
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�ع�� واقعا � خوای بری د�گه؟...اها...

ـ ارە د�گه

سمغرورم اجازە نداد بهش ��م از تنها�� م �م و . ی��
:ز�ر انداختم و گفتم

�اش برو �سالمت...

دو آن�تا ـ مواظب خودت �اش ، فردا تو عرو� م�ال 
� ب�نمت 

:فتمبزور رنگ و بو�� ل�خند تلخ ام دادم و گ

توهم مواظب خودت �اش...
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خداحاف�� کرد و از اتاقم خارج شد

�اشدم و جلوی آینه وا�سادم 

ت و �از حالم ازت بهم م�خورە ، ن� تو�س�� فک...
 نرو؟

�
ک�� ��

� �ه دوش واسه  �ه سمت حموم رفتم �عد از گرف��
دمخ��د ، م��د واسه عرو� را� فروش�اە ش

ه اون �عد از �� جست و جو از این فروش�اە �
نگ مش� �ه کت و دامن کوتاە و ت. فروش�اە �الخرە

ودم خودم از ف�ت تنم ب. گرفته م �ا جل�قه و کراوات 
ن�اە کردن �ه خودم لذت � بردم

شتم هوا �م �ه خونه برگشتم ل�اسام و توی �مدم گذا
ی نداش. �م داشت تار�ک � شد � تم حوصله اش��

� ام زنگ زدم و شام سفارش داد شامم . مواسه هم��
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�ا�د �ه فکری . شدمTvو خوردم و مشغول تماشای 
صال ان�ار مرجان خانومم که ا. �ه حال خودم � کردم

است ب�ینم دلم � خو .�اش حداقل �ا�ا بود. نه ان�ار
!اش

ا و �د ح�� واسه غر زدن. دلم براش تنگ شدە بود
 هاش

�
�تارو گو�� برداشتم و شمارە ی آن. اخال�
گرفتم

ـ سالاام چطوری ع��زدلم

خ��م عروس خانوم تو چطوری؟...

ا ـ مر� عالی�� ، چه خ��

ی از کوروش ن...سالم�� ... داری؟م��م آ�� تو خ��
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!ـ �ا�ات ؟

اهوم ...

!ـ �� شدە �اد اون افتادی؟

...ه��� همینطوری یهو�� ...

بود اونم  ـ واال اخ��ن �اری که د�دمش دوسال پ�ش
...فقط واسه ��ی �ازجو�� و اینا

نم�دو�� کدوم زندانه؟...

اشن چرا ا�ه زندا�شو عوض نکردە �...ـ زندان و که
م�دونم

276



؟... میتو�� آدرسشو �فرس��

ـ ارە ع��زم � فرستم برات

مر� عشقم �اری نداری؟...

...ـ نه ع��زم �ای �ای

� هنوز �ام. طو� نکش�د که آدرس و فرستاد ال مطم��
� بودم. نبودم از مالقات �اهاش که ب�ش��   اما مطم��

فتم �. از مامان بهش ن�از داشتم  خواب�دم �ا�د م��
Tvتختم  روی. رو خاموش کردم و �ه اتاقم برگشتم

...چشمام و �ستم. دراز کش�دم

.

.
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.

ساعت دە بود که ب�دار شدم

دم و آ�� �ه دست و صورتم زدم موهام و شونه ز 
ن ص�حانه گوجه ا�� �االی �م �سته مو واسه خورد

خونه رفتم � � خوش�ل چ�دم و . �ه اش�� مشغول  �ه م��
خونه خ. شدم � � ظرف ها از آش�� ارج شد �عد از شس��

تاقم واسه انتخاب �ه م��اپ خوش�ل داشتم �ه ا
!� رفتم که اف اف �ه صدا در اومد

� متعجب چند تا �له ای که �اال رفته بود م و �ای��
مه ه. �ه سمت اش اف اف قدم برداشتم اومدم و

 �ه خودش واسه امشب بو 
�

دن �ع�� که درگ�� رس�د�
!عج�ب بود! � میتو�ست �اشه؟

...ورد�ا د�دن تص��ر مامان ابروهام بهم گرە خ

مدی �� اخه تو خجالت ن� ک�� �عد �ه هفته او ...
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 هان؟
�

م�الد  �عدە اون چ� که جلوی ان�تا و ...��
 رف�� زدی تو گوشم �ا�د از خجالت آب � شدی �

 � ...تو زم��

که �ه تن   �ا اعص�ان�ت �ا همون �لوز شلوار راح�� 
شتم تو اصال دوست ندا. داشتم از خونه خارج شدم

گه خونه راش �دم حوصله جرو �حثاش و که د�
:گفتم  در ح�اط و �از کردم و تند . اصال نداشتم

چ�ه؟ �� � خوای؟...

ـ وا این چه مدل حرف زدنه

همینه که هست...

م ، ع��زم ، �ه خوردە �ا وق � �اش ، ـ اخه دخ�� ار و مت��
ه دخ�� �ه خوردە س� کن رفتارو حر�اتت ش��ه �
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�اشه

را من همینم که هستم نمیتو�� تحمل ک�� چ... 
م�ای خونه ام؟

�دی ب�ام تو ، ـ فعال که تو انقد پرو شدی منو راە نم
ارەاخه آدم مادرش و دم در � �ا نگه � د

 � خوای بز�� ...
�

و بزن ،  حوصله تو ندارم هر حر�
�ا�د برم واسه امشب آمادە شم

نگردم مرجان ن�ستم ا�ه بر ! ـ عه حوصله نداری؟
ام���ا و ولت نکنم تا دو�ارە �د�خت �� 

؟...  ک م�ک�� واقعا تو ف...داری تهد�د م�ک�� �ا ��
نها�� تو اصال م�فه� ت...من خ�� خوش�ختم االن

؟ �ع�� ��
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وهر ـ خب ع��زمن تو که خواست�ار داری چرا ش
...ن� ک�� از این فال�ت خودتو نجات �دی

 ، برو هزارتا �ار ر�خته...
�

�م �� داری م��

داشتم درو می�ستم که مانع ام شد

ـ رضا اومدو درموردت �اهام حرف زد

:�ا ش��دن جمله ش درو �از کردم و گفتم

!چ��ار کرد؟...

وش�له و ـ خب ��ە خ���ه جوونه از همه مهم�� خ
، اخه �  خوش�ی�ه ، �ا�ا تو چه شا�� داری دخ�� 

281



 �ا�د زن �ه م�اد �ه زن مطلقه رو �گ�� ، زن این ��� 
ها نفر ��� هم سن و سال مرحوم �ا�ابزرگته

اله ام تازە ب�ست و پنج س. حرفاش دلمو ات�ش زد
د . شدە بود � � �اهام حرف م�� آم�� داشتم از  چقد تحق��

 �  احساس. خجالت آب م�شدم � رفتم تو زم��
 ام من احساس � کردم �عد طالق. حقارت � کردم

!دد�گه مردم و ک� من و آدم حساب ن� کر 

شون ازدواج نکرد ە بودند همسن و ساالی من ب�ش��
� االن �ه زن مطلقه �ه حسا ب � اومدم و من از هم��
�غض . بود و تا اخر عمر این مهر ننگ روی پ�شون�م

...کردە بودم و عص�ا�� بودم از دس�ش

ن توهم برو �مشو د�گه ن� خوام ب�ینمت ، �دو ...
زندگ�م و میتونم �گذرونم
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ن چقد م. درو مح�م ک���دم و وارد خونه شدم
ت وق�� مامان خودە ادم درمود. �د�خت بودم

ظاری �ا�د اینطوری حرف بزنه د�گه از �ق�ه چه انت
ن اب چند تا نفس عمیق کش�دم و �ه لیوا. داشت
ودم و ن�ا�د واسه حرفای ب�خودی آدما خ. خوردم

...اذ�ت � کردند

اد �� �ه موز�ک ش. صورتم شستم و �ه اتاقم رفتم
ون اوردم و رو . کردم ی تخت ل�اسامو از �مد ب��

�شستم  �ه دوش گرفتم و �ا حوله ی حموم. گذاشتم
ش�دم موهامو اتو ک. و مشغول ارا�ش صورتم شدم

رم ل�اسامو پوش�دم و کفشای چ. لخت لخت شدند
ە �ه چر�� جلوی اینه �ا عشو . �اشنه �لندمو پوش�دم

...زدم

چه خوش�ل، چه خوش�ل چه خوش�ل شدی ...
...امشب 
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منم واقعا کت و دا. �� �ه حرف خودم خند�دم
�ان شدن تنگ بود�شون �اعث نما. خ�� ز��ا بودند

 �اسن و س�نه هام شدە بود و �م
�

رمو خوش برجست�
� اش �اعث ز��ا�ش ش. فرم �شون م�داد . دە بودهم��

ه ام کراواتمو خوش�ل �ستم و نصفشو ز�ر جل�ق
ە شدم و گفت. بردم :متوی آینه �ه خودم خ��

�ه عقد  تو ز�ر ...تو �ه زن مطلقه ای...ارە ع��زم...
انه تو عاشق...نامه رو ح�� �ه غلط امضا کردی

 ات و � د
�

ورا�� شوهرت و دوست داش�� و زنان�
 ...که �اهاش بودی بهش ثا�ت کردی

�
 ات و تو �ا�ر�

رد �ه وس�له ی شوهرت از دست دادی نه �ه م
شق و غ���ه که �� دوروز توی زندگ�ت بودو ع

�� کردو حالش و کردم �عدم �� ردو �شون خدا حاف
تو �ارها ز�ر خواب شوهرت ...تو...رفت

ی که �ا طالق نامه ات � تو�� ...بودی � ثا�ت اش  چ��
م � تو�� تو �ه �چه براش �ه دن�ا اوردی اون...ک�� 

� بودە و قانو�� ...چرا؟...ثا�ت ک��  ...چون ��
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:شونه ا�� �اال انداختم و گفتم

ه خب �عدە �ه مدت �ا تمام احساس عش�� �...
دنت نه �ه خاطر �د بو ...شوهرت داش�� ولت کرد

ون چند که تو �ا تمام وجودت �اری کردی که � ا
هت ت�ب�ه تو �خاطر گنا...سال ازت را�� �اشه و بود

حاال نه ...و تاوان گناە تو دوری و غ��ت بود...شدی
 ات دارە نه تو دلت

�
� خواد  اون جا�� توی زند�

 خودت تو زند ...اصال گور �ا�اش...اصال...ب�ی�� اش
�

�
�ن نحو ازش لذت  و ساخ�� و داری �ه به��

نها�� حاال این وسط �ه خوردە هم حس ت...� بری
؟...کن ک�   �� اینکه...اصال �� از تنها�� به��

عشق و  آو�زونت �اشه �ا آو�زون ک� �ا�� داری
...حالت و م�ک�� د�گه

وت نفس راح�� کش�دم و �ل انرژی های من�� ش
ون ناخونام  �ه ال� زرش� همرنگ رژم �ه. کردم ب��
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تم ک�ف �الە ل�ه دار مشک�مو روی �م گذاش. زدم
نه رو توش گو�� و �ل�دای خو . ز�ر �غل�م و برداشتم

گذاشتم و خارج شدم

کردم  �شستم و حرکت. هوا �امال تار�ک شدە بود

�ه جلوی تاالر رس�دم. ن�م ساع�� گذشت

� ام ش��دە م�شد و � ه صدای موز�ک تو ماش��
دمو ش�طنت و رقص وادارم م�کرد اما جلوی خو 

� و �ارک کردم و پ�ادە شدم. گرفتم ه خوردە �. ماش��
تاالرە واسم اشنا بود

فت. وارد شدم � مثل هم�شه �ا عشوە راە م�� م و هم��
توجه �ه  �� . هم ب�ش�� �اعث جلب توجه �ق�ه � شد

دق�قا . وندمه همه جا رو از ز�ر نظر گذر ن�اهای �ق�
�ه . همون تاالری بود که خودم توش عروس شدم
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ی ز�ر لب گفتم ...�ادش �خ��

ز روی فرش م�الد و آن�تارو از دور د�دم مدل طور ا
هارو �شت صدای خانم  و آقا. قرمز قدم بر� داشتم

ز�ون  �م � ش��دم که بهت زدە اسمم و روانه
...� کردند

له ای که �ه انتهای فرش قرمز رس�دم از چند تا �
و�� صاف کرد م�الد �ا د�دنم �ل. جلوم بود �اال رفتم

�� معلوم بود حسا! و ��ــــع پوست اش قرمز شد
...ادمجلو رفتم و بهشون دست د! تح��ک شدە بود

وای چقد خوش�ل شدی آن�تااا ...

ته ــ مرس�� عشقمم تو چقد ناز شدی �درسوخ

:�غلش کردم و در گوشش گفتم
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ه خودم �ا�امو چ��ار داری فحش � خوای �دی �...
فحش �دە

...ــ لعن�� �دجور تح���م کردی

:ازش جدا شدم و �ا خندە گفتم

الد و م�...ا�ه همج�س گرا�� شدی همینجا �گو ...
�د�خت نکن

ن�اە کردم  �تا �اش و . م�الد جلو اومد. زد ز�ر خندە
:و گفتم

چه خوش ت�پ شدی م�الد...
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�مـ مر� ع��زم �ه خوش�ی�� شما که ن� ش

...شکست نف� � کن�د شما...

 کردو �ه آن�تا گ
�

:فتبهم اشارە کردم و پو�

ـ �اد �گ�� 

ــ وااا من �ار�� ام

ا�� ع��زممم...

:آن�تا ن�ام کردو گفت

من الغرو استخو�� دوست دارم...ــ واال 
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مـ خب شا�د من استخو�� دوست نداشته �اش

... � � و عه م�الد �س کن ، روز عرو� شاد �اش��  �گ��
...�خندین امروز فقط روز رقص و اوازە

ــ دن�ا برو �ه خوردە واسمون �خون

ول کن ان�تا م�خوای انگشت نمام ک�� ...

دشونو دار ــ این همه ادم واسه جلب توجه دارن خو 
نن � م��

نچ نچ ن� خوام ...

...ـ برو �خون د�گه
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ی خوندم ... � حاال �عدا شا�د �ه چ��

ـ خب برو برقص

اونم �عدااا...

ی امشب چه مادر دخ�� ...ــ اوە اوە مامانت دارە م�اد
کردین همه رو دیوونه کردین

�الد و ان�تا مامان اومدو �ه م. �ه �شت �م ن�اە کردم
�ک گفت دمح�� �ه �لمه م �اهاش حرف نز . ت��

وستماز کنارشون رد شدم و �ه جمع مهمونا پی

وب برداشتم ه ن�ا� �ه اس�یج رقص �. �ه لیوان م��
، ملنگ  رضا مثل هم�شه �ا چند تا �لنگ. انداختم

درحال رقص بود
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...شد �ه جورا�� خاطرات شب عروس�م واسم زندە

ا�� کردە بود اما هنوزم همون حال و  تاالر �ه تغی��
ه پ��ا تو فکر بودم که یهو چشمم �. هوارو داشت

:ب پچ زدمافتاد ��ــــع رومو ازش برگردوندم و ز�ر ل

!!وای خدا�ا این اینجا چ��ار م�کنه؟...

�الدو انقد هنگ کردە بودم که �ادم رفته بود م
نه مقدمم نک. خانوادە ی مقدم �اهم در ارت�اط بود

.....اومدە �اشه ، �ا زن ش ، �ا

شم وای اصال دوست نداشتم �اهاشون چشم تو چ
��ا ن�اە �ه ن�م رخ وا�سادە مو ز�ر چش� �ه پ. شم

ودکردم خدارو شکر فاصله ی ز�ادی ب�نمون ب

از �ه �� اصال  این خانوادە. دق�قا مثل ق�لنا ز��ا بود
�م نمیوردن اونم جذاب�ت و ز��ا�� بود
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وب ت � م�� ک�ه دادم و �اسن ام و �شت �ه پ��ا �ه م��
و�م شدم گ�� �دجور ذهنم در . مشغول خوردن م��

شدە بود

...�ع�� ممکنه در�ا هم اومدە �اشه... 

.دلم واسش �ه ذرە شدە بود

ب�ست دق�قه ای گذشت

وب �خورە �ا لذت ن �ا� �ه هر احم�� � اومد م��
ش � کردم �تا �ام � نداخت �عد از این که کنف ا

ذوق صدام  �ا صدای خانو� که �ا . گورشو �م � کرد
زد برگشتم

!خودتون واقعا؟!...ـ دن�ا خانوم؟
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...ل�خند زدم و ه��� و گردن نگرفتم

� ...نه... اش��اە گرفت��

ون مدل هم...�خدا خود�� ...اش��اە ن� کنم...نه نه -
کِت ...معروفه ...زن سا�ف رئ�س ��

:پ��دم میون حرفش

 ن�س...نه ع��زمم...
�

ش��ه ...تمم��م من او�� که م��
رف�� اش��اە گ...هس��م و� نه د�گه در اون حد

. دک اش کنم از چهرە اش پ�دا بود که گرفته � خوام
:جلو اومد و گفت
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�د - �کنمخواهش م...حاال شما �ه عکس �ا من �گ��

 کردم و گفتم
�

:پو�

خانوم من چرا �ا�د �ا شما عکس ...
م؟ ت م�ارە برو شوهرم م�اد �ه �ال�� � ...برو!...�گ��

ها

:�ا ترس و لرز قد� عقب گذاشت و گفت

...اخه...وا -

:عص�� گفتم

وگفتم بر ...مثل اینکه تن ات م�خارە هاا...
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!ن�اە پر از ترسش و ازم گرفت و رفت

:پوزخندی زدم و ز�ر لب گفتم

!...شوهر...

 کردم و �الفه چش�
�

چرخوندم  �ا صدای آقا�� پو�
عمو� ، ته �ه آقای �ا ق�افه ا�� م. برگشتم و دو�ارە

انتظار . ر�ش و موهای �لند از �شت �سته شدە بود
داشت کت و شلوار و ن�ع برخوردش م�شخص 

...�شو�ش �دن

ی � نم�شه  اما وق�� دل آدم گند �اشه �ا هیچ چ��
الپوشون�ش کرد

... � �فرمای��
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ـ �ه من افتخار رقص�دن و م�دین

� خودش �اهاش صح �ت منم س� کردم دق�قا ع��
کنم

� تا دوتا حرکت روتون پ�ادە ن... کردم و �خش �فرمای��
� �شدین ...زم��

انومه یهو �ه خ. رنگش پ��د اب ده�شو قورت داد
اهاش از ق�افه اش معلوم بود �. �ش�ش ظاهر شد

ردە و دس�ش �ه مردە اشارە کردم که برگ. �سب�� دارە
ە هردوتا گورشون و �م کنند و �گ��

!خانومه چپ چپ بهم ن�اە م�کرد

 داری هان؟ــ خانوم چرا دست از � شوهر من برن�

297



:بهت زدە گفتم

 زن�که؟...
�

!�� داری م��

و دادو قاله  معلوم بود از اوناس که استاد آبرور�زی
� هم س� کردم ز�اد دهن �ه ده �ش نذارم واسه هم��

ش و �م کنه رفتم جلو . که تا خون ب�ا نکردە ��

و خانوم شما جلوی شوهرتو �گ�� که �ق�ه ر ...
محکوم نک�� 

ارشون رد �ا اعص�ان�ت از کن. اقاهه خشکش زدە بود
داشتم  فقط دوست! تند تند قدم بر � داشتم. شدم

نم که تا اخر �ه جا�ه آروم �دور از چشم �ق�ه پ�دا ک
�ر لب ز . عرو� �ش�نم و منتظر �ا�ان عرو� �شم

:�ا عص�ان�ت پچ زدم
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ه خودت مرت�که ی عوض�� اخه تو �ه چه جرا�� �...
...اجازە ی

دە عقب آروم  �ه خور ! یهو �ه جس� برخورد کردم
�ه  کش�دم متوجه شدم �ا �له رفتم تو س�نه ی

...مرد

ر و ز��اش آروم �م و از روی کت و شلوار مارک دا
ا �. �ه سمت کراوات و �عد صور�ش حرکت دادم

!د�دن ل�اش نفس توی س�نه ام ح�س شد

م مانع �اله. خدا خدا � کردم حدسم درست ن�اشه
� هم اروم  د�دن صور�ش � شد واسه هم��

...برداشتم اش

!ـ توو؟
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شد ��ــــع وای خدا�ااا قل�م داشت از جا کندە � 
� عقب و چند قد دستام و از س�نه اش جدا کردم

� د�دار �عد چهار سال. گذاشتم ی ان�ار �ه چ! اول�� � ��
دە اخمش قا� تعج�ش ش! مح�م �لوم گرفته بود

!بود

دە بود �ه جرات میتو�سم ��م جذاب�� از هم�شه ش

ز هم �از بزور ل�ام و ا! جا افتادە تر و دلچسب تر
:گرفتم و گفتم

�خش�د...ب... ب...

ش رد داشتم ��ــــع از کنار . �م و ز�ر انداختم
کردم �ا   برگشتم و ن�اش. � شدم که �ازوم و گرفت

:عص�ان�ت غ��د

ـ تو مگه دیپورت �شدە بودی؟
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ون کش�دم و در  مح�م �ازوم و از قفل دس�ش ب��
!مقا�لش وا�سادم

�ار� ل�اس   مگه من تو !...چرا �ا�د دیپورت � شدم ؟...
ز�ر بودم که دیپورت شم

س�� �� از ـ واال اون ل�اسا�� که شما � پوش�دی د
ل�اس ز�ر نداشت

:چشمام و ر�ز کردم و دست �ه �غل شدم

...فک ن� کردم پ�گ�� �ارام �ا�� ...

م �ه �ه دستاش و تو ج�ب شلوارش فرو بردو �ا اخ
ە شد و گفت :گوشه خ��
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ه بر نگردـ واسه �� برگش�� ؟ بهت گفتم رف�� د�گ

:�م و ز�ر انداختم و گفتم

نم�دونم ...

اصال چرا �ا�د جلوش �م � اوردم؟

:فتم�م و �اال بردم و �لو�� صاف کردم و گ

و� اینو م�دونم که دل�لش تو نبودی...

از کنارش رد شدم

د�گه نم�خواستم برم �ه جای �� �و صدا

ردم انقد از را� که اومدە بودم و برگشتم فک ن� ک
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ص�ان�ت �ا حداقل ع د�دنم ناراحت و عص�ا�� �شه
..اش و بروز �دە

•••

 � "حس��

 � روزی که  �ا د�د�ش دلم آشوب شد دق�قا مثل اول��
ن�اهم  �� اخت�ار . �شت �ش راە افتادم. د�دم اش

 ها و قوس خوش�ل �مرش چرخ�
�

...دروی برجست�

:ز�ر لب حر� پچ زدم

لعن�� تو � � خوای زشت و نچسب �� ... 

ە کنندەصور�ش دق�قا مثل ق�لنا بود معصوم و خ�� 
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همونا �ه جمع م. و استا�لش ز��ا و تح��ک کنندە
ن�ت ام رو ن�اە �ه ظاهر پر از خشم و عص�ا. پیوستم

ند تا از �ه م�الد دادم که مشغول گپ و گفت �ا چ
....مهمان ها بود

!ان؟�ع�� اون � دو�ست که دن�ا برگشته ایر 

! ەارە د�گه حتما � دو�سته که دعو�ش کرد

. ا تند کردمد�مه ی کت ام و �از کردم و �ه سمت اش �
ه �ه جای �م مچ اش و گرفتم و از آن�تا دور شد�م و �

...�و صداتر و �م رفت و آمد تر بردم اش

:�ا عص�ان�ت لب زدم

ە برگشته...  ؟تو چرا نگف�� بودی این دخ��

:متعجب گفت

 ؟
�

در�ا خانوم �ا  اونو که س� کردم ��م...ـ دن�ارو م��
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فشاری � کرد که فضو� کنه

ا این اون �گو ن�اهم رو دن�ا بود که تو جمع مهمونا �
:حر� گفتم. �خند � کرد

؟ �ع�� تو ن� تو�س�� خ�� مرگت بهم زنگ... بز��

ه ، ـ خب حاال فک کن من بهت گفتم که برگشت
� خواس�� چ��ار ک�� هان؟

ا�ه � فهم�دم محاله ممکن بود ب�ام... 

!ـ �ع�� واقعا ن� اومدی ؟

�شه  �ه خوردە فک کردم و واسه اینکه ناراحت
:گفتم
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نه �ا�ا �خاطر تو � اومدم ...

:�ا لح�� کنج�او و سوا� گفت

!ـ مطمئ�� �خاطر من؟

:ن�اهش کردم و گفتم

؟�س �خاطر �...زدە �ه �ت؟...منظورت چ�ه؟...

ە ـ چه م�دونم تو ب�ست دق�قه اس �ه طرف خ ��
شدی

 ؟...
�

� کنم  من دارم در�ارو ن�اە...�� داری م��
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ـ در�ا که اون طرف پ�ش ل�ال خانومه

راست . تم�ا ن�اهم میون مهمان ها دن�ال در�ا گش
ف کردم �لو�� صا. � گفت اصال نفهم�دم �� گفتم

:و �ا عص�ان�ت گفتم

ای �ا�ا توهم گ�� داد�ا ...

ن که درحا� که گه گداری �� ای. ازش جدا شدم
اصال  خودم �خوام ن�اهم � رفت رو دن�ا�� که

ی و قدم زدم و روی  حواسش پ�ش من نبود �ه مس��
...�ه صند� �شستم

•••

"دن�ا
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رفته �ا چندتا دخ�� هم سن و سال خودم گرم گ
مرم یهو مسخرە ت��ن موز�� که تو �ل ع. بودم

وع �ه �خش شد !ش��دم در ��

...خاطر خواە م�مو�� (

...)خاطر خواە م�مو�� 

�م. �� اخت�ار زدم ز�ر خندە  که تازە   چندتا دخ��
�ه  .داز خندە پوک�دن. �اهاشون آشنا شدە بودم

گند �کشه  خودم اجازە ی ندادم ارکس�� عرو� و �ه

نندە �ه خوا. �اشدم و �ه سمت سن قدم برداشتم
رس�دم

ون زدن فک ک � وزق ب�� نم �ا د�دنم چشاش ع��
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 و تور ز 
�

� دا� . دە �اشهخودشم �اورش نم�شد همچ��
:�ا ناز گفتم. دست از خوندن برداشت

� شه منم �ه موز�ک �خونم؟...

:رنگ اش پ��د آب ده�ش و قورت دادو گفت

ـ �له �له حتما

چقد  اووف از این منظرە. �شت م�کروفن وا�ساد
سا�� جو ادما د�د�� بودن احساس غرور م�کردم و ح

ژست خوانندە هارو گرفتم.گ�� شدە بود 

ودم و �م موندە بود بزنم ز�ر خندە اما جلوی خ
گرفتم

 که عاشق اش بودم و �ه خوانن
�

دە گفتم اسم آهن�
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وع کردند. اونم �ه نوازندە هاش گفتم ��...

� اس�یج جمع شدند  ح�� �ا ر�تم اش �ل مهمونا �ای��
وع �ه رقص و ب�� ب�� � کردند رقص نور  چندتا . ��

 که توی تاالر بود
�

��ه �ه �ار�� فضارو ب�ش�� ش. بزر�
 زدند همه اش جیغ و سوت �. کردە بود تا عرو�

و واسه اجرا  واسم و �ا انرژی که بهم � دادند ذوقم
!ب�ش�� � کردند

...صد�ار همہ دن�ا ب�ان �از تو�� انتخا�م(

...سالم چطوری عشقم

...االن حرفت بود اتفاقا
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...همه م�گن ��ە �د�ه

...خب همه تو اش��اهن

...

...مو مش� جذا�� تو

...آخ چقد نا�� تو

...ن�م برات چقد � خوامت

)ا�کس بند... او�� که م�خوا� تو

•••
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 � "حس��

!ند�ل مهمونا جمع شدە بودن و واسشون م�خو 

�ا شدن  بر خالف م�لم �شستم و �ه خودم اجازە ی
...�دجور اعصا�م خورد شدە بود. ندادم

ی ته �ا این که هزار تا �ال �م اوردە بود � � ازم �ه چ��
ست ک� دلم منو �ه سم�ش � کشوند دلم ن� خوا

ە !غ�� از خودم از وجودش لذت ب��

:ز�ر لب حر� پچ زدم

...استاد جلب توجه...

...�ا�ای�� ...ــ �ا�ا ، �ا�ا
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� کت ام و گرفته بود و � کش ن�اهش . �ددر�ا �ای��
:کردم و گفتم

م؟... جانم دخ��

�غل کن ب��  ـ پر�سس دارە آهنگ � خونه ، �اشو منو 
�اشو �غلم کن د�گه...اونجا که ب�ی�تم

:متعجب و عص�� گفتم

!پر�سس؟...

...خدا�ا نکنه منظورش 

مغزم سوت  ح�� از فکر کردن �ه مالقات در�ا �اهاش
ە شدم�ا اخم و عص�ان�ت �ه اس�یج خ�� . � کش�د
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"دن�ا

� �الخر درخواست ها تموم شدو از اس�یج � ای��
حال مرگ  م�الد در حا� که از خوشحا� در . اومدم

:بود �ه سمت ام اومد

ــ �ا�ا دمت گرمم

:ل�خند زم و گفتم

قا�� نداشت...

 و ازدحام متوجه صدا�� م
�

بهم شدم توی اون شلو�
! شدکه ان�ار لحظه �ه لحظه بهم نزد�ک�� �
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!ـ پر�سس

ر�ا �ع�� واقعا داشتم درست � ش��دم صدای د
یهو . �ا گوش هام مش�ل پ�دا کردە بودند! بود؟

روس خوش�ل چشمم �ه در�ا افتادە بود که �ا ل�اس ع
دو �. موهای و�و شدش ش��ه فرشته ها شدە بود

�دو داشت �ه سمت ام � اومد

مت اش م�الدو ب�خ�ال شدم و �ه س. �� ذوق کردم
� خورد. �ا تند کردم ظه ان�ار رو وای اون لح! یهو زم��

دو�دم �ه سمت اش. دلم پنجول کش�دند 

� �لندش کرد بهش � که از زم�� . رس�دم همزمان حس��
م و ازش اول ن�اهم رو اون چرخ�دو �عد تند ن�اه

:گرفتم و �ا نگرا�� در�ارو ن�اە کردم

ق��ونت برم �� شدیی�� ؟...
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کردو گ��ه �ادش   �م موندە بود بزنه ز�رە گ��ه اما ن�ام
!رفت

ــ پر�سس دلم برات تنگ شدە بود

ر گردنم �لندش کردم ل�اساش و تکوندم دستاشو دو 
حلقه کرد

�زدلمای جانم منم دلم برات تنگ شدە بود ع� ...

� مات و مبهوت بهمون ن�اە م�کرد چشمام  �ه. حس��
ە شد چند لحظه ای گذشت اخماش درهم . خ��

همزمان  �غض کردم! شدو ��ــــع در�ارو ازم جدا کرد
و مح�م بهم  �ا اون از جام �لند شدم و ل�ای لرزونم

دم که اش�م در ن�اد ...ف��
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...ــ �ا�ا�� � خوام پ�شش �مونم 

...برو پ�ش عمه تا ب�ام...ـ در�ا

مونمم� خوام پ�ش پر�سس �...ــ نه نه ن� خوام

...�ا اخم بهش ن�اە کرد

د �ا نا راح�� دستم در�اهم مثل �ق�ه ازش حساب می��
� انداخت و رفت و ول کردو �شو �ای��

داخت و �ه ن�اهم روش بود هرز�ا� ن�ا� بهم � ن
راهش ادامه � داد

ە شدە بودو از ن �اە پر از پ��ارو د�دم که بهم خ��
مدەخشم اش معلوم بود که �دجور ازم �دش او 

�ه جورا�� بهشون حق م�دادم

317



شه فهم�دی؟ـ د�گه ن� خوام دورو بر در�ا پ�دات �

م � گرفت تا چشمم تو چشماش � افتاد ن�اهش و از 
ە � شد !و �ه جا�ه د�گه ا�� خ��

من ن� خواستم اینطوری �شه...من...

ش ـ حاال که شدە د�گه حق نداری نزد�� ا
یچ اون �ا تو ه...حق نداری سمت اش بری...��� 

ری از تو نه � شناسه تورو نه تص��...�سب�� ندارە
 اش هست که �خوای پر رنگش ک�� 

�
... توی زند�

 من داری � �ل� ز 
�

ندگ�ت و نابود �فهمم دور بر زند�
� کنم 

و هم قفل �م و ز�ر انداختم و مح�م انگشتام و ت
وراخ جوری که �� از ناخن هام پوستم س. کردی

ارش �ا این وجود �از هم داخل گوشتم فش! کرد
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� دادم

زم اشک تو چشمام جمع شدە بود �ا عص�ان�ت ا
...جدا شدو �ه سمت پ��ا قدم برداشت

ارو �غل نم�دونم �� بی�شون رد و �دل شد که در�
 صدا در�ا �ش و روی شونه اش گذاشت و �� . کرد

در  خداحاف�� کردو �ه سمت! فقط گ��ه � کرد
...خرو�� قدم برداشت

�ا� کردم  اطراف و ن�اە کردم و گونه های خ�س ام و 
:اما �� اخت�ار هق زدم و گفتم

ت تری مامان ق��ونت برە ، تو �دون من خوش�خ...
عمرم

ادماز دور بهش ل�خند زدم و واسش بوس فرست

:م�ا صدای بهت زدە و کنج�او آن�تا برگشت
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!ـ دن�ااا ، �� شد ؟

ه��� ان�تا ه�چ�� ...

:�ا نگرا�� گفت

!ـ خو�� ؟

ارە خ��م...

...ـ �س این اش�ا چ�ه

وب خوردم ن� فهمم دارم چ��... ار ز�ادی م��
م�کنم
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�دونم واسه من که م...ـ دن�ا د�گه �ه من دروغ نگو ؟
...ی چ�ه

س��ار نداری؟...ب�خ�ال �ا�ا...

!ـ س��اررر ؟

ارە د�گه س��ار...

!ـ مگه تو س��ار م�ک�� ؟

ا�ه ...هوق�� م��م داری �ا نه �� � کشم د�گ...
اجازە �دین

ون دادو گفت :نفس پر از خش� ب��
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�ار ب�خش�د من چرا �ا�د تو ل�اس عروسم س� -
اصال مگه ج�ب دارە؟...�ذارم؟

•••

 � "حس��

�ا هم واسم انقد حالم �د بود که د�گه گ��ه های در 
�ت غ�� قا�ل تحمل نبودن چون اصال بهش اهم

� پ�ا. �ه خونه رس�د�م. ن� دادم دە شدم و از ماش��
ز �س گ��ه دلم واسه در�ا � سوخت ا. درو �از کردم

کردە بود ب�حال روی صند� افتادە بود

م �اشو ب��م... �خواب�م  در�ااا ، ق��ونت برم دخ��
�اشو
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د�ش �غض �ا د�. ق�افه اش مثل اف�دە ها شدە بود
ک ب��زم نم�دو�ستم برای حال خودم �ا�د اش. کردم
دە تب �ه خور .آروم  تو آغوشم گرفتم اش! �ا اون

� و �ستم و راە ح�اط و �! داشت کردم  در ماش��

وارد خونه شدم

اش �ه سمت اتاقش بردم اش روی تخت گذاشتم 
ود که اما انقد ب�حال ب! ب�دار بودو چشماش خ�س

�ه . وردمکت ام و در ا.شک � کردم �ه ب�دار بود�ش
ون اور  روی . دمدست ل�اس راح�� از توی �مدش ب��

زش ل�ه ی تخت �شست ام و موهاش و آروم نوا
...کردم

در�ااا...

!جوا�مو ن� داد
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دخ�� خوش�لم ، �ا�ا�� رو ن�اە کن...

ە شدە بودو غم از چهرە ا ش �ه �ه گوشه خ��
� ر . ن�اە �غض آلودم و ازش گرفتم. � �ار�د وی زم��

� تخت اش �شستم و �ه تخت تک�ه داد م�ای��

ر شد�� اخت�ار �غض ام ترک�د و اش�ام �از�

ی حاال ن��ت خدا لعنتت کنه دن�ا �م � من �ال اورد
 این طفل معصومه ، اخه تو �� از جون من

م که �ه از خدا � خوا. � خوای؟ خدا ازت نگذرە
...�ال�� �ت ب�اد که د�گه ن�ا��   

ات نیو  فته و د�گه هیچ وقت چشمم تو چشمای گ��
�ر لب �� ز . دو�ارە �ه اش��اە دلم برات نلرزە

ش�مون نف��ن اش کردم اما �ه دق�قه نکش�د که �
شدم
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...تند تند اش�ام و �ا� کردم

رورم دوست نداشتم در�ا فک کنه گ��ه کردم و غ
ته چشماش و �س. برگشتم و ن�اهش کردم. �شکنه

و ل�اس  ل�اساشو در اوردم. بودو خوا�ش بردە بود
...راح�� هاشو واسش پوش�دم

!�د�ش داغ شدە بود

:�ا لح�� پر از نگرا�� صداش زدم

م؟...�ا�ا...در�ا... صدام و � شنوی دخ��

شو پتو ! هیچ عکس العم� از خودش �شون نداد
رداشتم سوئیچ ام و ب. دورش پ�چوندم و �غلش کردم

ردم روشن ک. روی صند� های عقب خوابوندم اش
و حرکت کردم

325



�ن ب�مارستان بردم اش ...�ه نزد�ک��

و �ه خونه  �عد از معاینه ی دک�� دارو هاشو گرفتم
ست ام بر حالش خ�� �د بودو من �اری از د. برگشتم

و پتو  روی تخت گذاشتم اش! ن� اوند جز مراق�ت
...تمرو روش کش�دم و تا خودە صبح کنارش �شس

•••

"دن�ا

تو !ناە اوردم�عد دوسال �ا� بودن دو�ارە �ه س��ار پ
ه کردە بودم انقد گ��. آینه �ه خودم ن�ا� انداختم 

ز شدن که ز�ر چشمام �ف کردە بود و �م داشت ا
...ز ته س��ارز�ر س��ار�م پر شدە بود ا. درد � ترک�د

� �� کردم �ه اهنگ غمگ��
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... آخه ادم چقد طاقته غصه دارە( 

... )چجوری � شه خندە روی ل�م �ا �ذارە

...دو�ارە اشک �شت اشک

...تمام �ارم شدە بود غم و غصه و س��ار

تم �ه اون دو�ارە داشتم اف�دە � شدم و بر� گش
ه داشتم �ا�د خودم و از چا� ک !دوران فال�ت �ار

...توش غرق � شدم نجات � دادم

� از من متنفر بود �س در ن��جه منم �ا�د ازش  حس��
  منم �ا�د ازدواج � کردم. متنفر � شدم

�
و زند�

ستهمه �� که عشق ن�. جد�دی �شک�ل م�دادم 

ه که �عد شا�د �ل�د حل مش�الم همون حلقه ای �اش
از ازدواج دستم � کردم
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مامان تو  د�گه مردها �م�� �ه سمت ام � اومدند ،
ت ام �ه چشمام ن�اە ن� کرد و ن� گفت که ل�اق
مرد همسن و سال �ا�ا بزر�مه ، د�گه از این تنها��  پ��

....م وخالص � شدم و حد اقل �ه هم خونه داشت

�اشدم و ل�اسام و عوض کردم

خونه رفتم و معدە خا� �ه قرص مُ  � سکن �اال �ه اش��
ومدم �ه ا. �ه ن�مرو درست کردم و خوردم. انداختم

ازدواج  �دم که ب�اد پ�شم که �ادم افتاد  pmآن�تا 
�ف دارە کردە و حتما االن ماە عسل ���

رس آد. که دادە بود افتاد  pmیهو چشمم �ه آخ��ن 
� �ا نرف! زندان بود � رف�� � �ه مالقات دو دل بودم ب�� ��

هان پر از را� جز این نداشتم من بودم �ه ج. �ا�ا
شونه زدم و  �ه اتاق ام رفتم و موهام و . تنها�� و غم

�ه خوردە �ه خودم رس�دم 
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پ�ادە . �ه ل�اس سادە پوش�دم و را� زندان شدم
...�دون جواب دادن �ه ک� وارد شدم. شدم

!ـ � خانوم کجا ؟

ا�لوی �ه ��از �ا ت. برگشتم �ه سمت صاحب صدا
ا�ست توی دست اش جلو اومد

اومدم مالقات...

� هماهنگ کنم ب�ینم ا جازە ی ـ �ه لحظه ص�� کن��
ورود م�دن �ا نه 

...ت�ه �انکس نگه�ان�ش رفت و تلفن و برداش
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ـ اسم زندا�� اتون؟

کوروش ، کوروش راد... 

�ه . داد �ه تما� گرفت و �عد بهم اجازە ی ورود 
ه چادر �ا تعجب �. خانم اومد بهم چادر مش� داد

ردم و رو تو دستم ن�اە کردم و �عد ن�اهم و ازش ک
!خانومه قفل کردە

ـ خانوم بپوش چادرتو

:چادرو �از کردم و گفتم

!چطوری �ا�د بپوشمش؟...

ازم گرف�ش و روی �م انداخت اش
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ـ جلوشو �گ�� که خا� �شه

:حرف اش و عم� کردم و ز�ر لب گفتم

مر�...

� د�گه ای داری �دە ـ گو�� ، ساعت �ا هر چ��

� گذا... شتمه��� همرام ن�ست همه رو تو ماش��

ـ �فرما داخل

� . وارد شدم و صند�  �ه اتاق خ�� بزرگ پر از م��
� اشارە کرد.  بود �ا دست �ه �ه م��
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 � ـ �ش�ن��

�شستم و منتظر شدم 

قات �ا�ا همه اش تو فکر بودم �ع�� اومدن �ه مال
ارە درس�� �عد اون همه �ار های ناشا�س�� که کرد �

ن �ا از رو �ه رو شد. �اش � شد برگردم! بود؟
لرزە  ح�� �ا آوردن اسمش هم. کوروش � ترس�دم

...اون منو طرد کرد. �ه جونم � افتاد

...اخ��ن حرفا�� که زدو دقیق �ادمه

ق�� که و . وق�� که بهم گفت برم و د�گه برنگردم
ی �ه اسم من ندارە �� که �ا �ا وق. گفت د�گه دخ��

م و �ه �چه توی ش�م �ه چک خوابوند توی گوش
گفت گورم و �م کنم

و  چرا اینطوری شدە بودم؟ این فکرای عج�ب
از کجا �و  غ��ب که گذشته رو بهم �ا آوری � کنند 
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�ام اینجا �له اشون پ�دا شد؟ تا ق�ل از این که ب
� احسا� نداشتم در و  یهو صدای �از شدن. همچ��

ش��دم

فس عمیق چشمام و �ستم و �ه ن. برنگشتم ب�ینم اش
اش آمادە کش�دم و خودم و برای رو �ه رو شدن �اه

!یهو صداش توی گوشم پ�چ�د. کردم

م؟!...دن�ا؟ - !دخ��

ردمچشمام و آروم �از کردم و �م و �اال ب

د عج�ب بو ! �ا د�دنم اشک تو چشماش جمع شد
!...کوروش و اشک 

:آروم لب زدم

سالم...س...
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م؟ عد این چطور شد �!...خو�� �ا�ا؟!...ـ خو�� دخ��
!همه سال اومدی منو ب�ی�� هووم؟

...�ا د�دن �و وضع اش �غض �لوم و گرفت

� ...تو خو�� ...ارە... ...�ش��

!شستمبهوت �ا چشما�� پر از اشک رو �ه روم �

...موهات چقد سف�د شدە...

و فرتوت شدم ر  ... فتـ سوغات زندان د�گه ، پ��
م دخ��

هنوزم جذا�� �ا�ا�� ... نه اصال...
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قد دلم ـ ق��ون حرف زدنت برم تو که نم�دو�� چ
...واسه حرف زدنت تنگ شدە بود

:�م و ز�ر انداختم و لب زدم

خدانکنه...

ـ چقد چادر بهت م�اد

:�ا ل�خند ن�اهش کردم و گفتم

...اینو دم در بهم دادن!...واقعا؟...

چرخ�د درحا� که ن�اهش رو صورتم و چادرم � 
:گفت
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...ـ ارە خ�� بهت م�اد

سکوت عجی�� ب�نمون ب��ا شد

...ـ دن�ا من اینجا دارم � پوسم �ا�ا

اشک  �م و �اال بردم و بهش ن�اە کردم داشت
فته اون ابهتت کجا ر . عصا�م خورد شد! � ر�خت

کوروش خان ؟

ت گ��ه م�ک�� ؟ تو�� که �ه م ن � گف�� جلوی دخ��
ا�طم اشک ن��ز ...تو سخت ت��ن ��

...وق�� که شکسته شدن غرورش و د�دم

برای . �ا روی غرورم گذاشتم �اشدم و جلو رفتم
� �ار تو آغوشش رفتم و زار ، زار گ ��ه کردماول��
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بودم  �ه اندازە ی تمام �دخت�ام محتاج آغوشش

�ش�مو��  شا�د �� از اص� ت��ن دل�ل های اش�اش
وروش چون کورو�� که من د�دم اصال ش��ه ک. بود

:ازش جدا شدم و گفتم. چهار سال پ�ش نبود

ون ، د�گه ن� ذا... رم این تو قول م�دم ب�ارمت ب��
�مو�� 

کن ـ نه ، مقدم رضا�ت نم�دە خودتو تحق�� ن
 کن ، خوش...دن�ا 

�
�گذرون ، �ه زندگ�ت برس ، زند�

ق�ه شم منم خ�� زندە �اشم ب�ست ساله د�گه ، �
و خودت ن� خواد �خاطر من ت...م�گذرە د�گه

هیچ  درد� بندازی اونا از ما خوششون نم�اد 
نند � سا�ه امونم �ا ت�� م��

اومدم که حرف بزنم یهو در �از شد
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� ب ونــ خانم وقت مالقات تمومه ، �فرمای�� ��

� افتادە بود داشتم و  خم شدم برش. چادرم روی زم��
�ا�ا پ�شون�م و بوس�د. روی �م انداختم

. ..ما   �ادت نرە بهت �� گفت...ـ مواظب خودت �اش

:بهش ل�خند زدم و گفتم

... � شماهم مواظب خودتون �اش��

 و ندارم من غ�� از تو ک�...�ازم ب�ا بهم � بزن -
دن�ا

:ل�خند زدم و گفتم
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خدافظ...د�گه ن� ذارم وقتت و تنها�� �گذرو�� ...

اخ��ن ن�اهم و بهش انداختم و خارج شدم

� شدم و حرکت کردم توی راە � ه تمام سوار ماش��
م مدام تص��رش جلوی چشما. حرفاش فکر کردم

د�گه ن� خواستم تقاص �س �دە. � اومد

زندان  ن�ا�د �ق�ه عمرش و �خاطر اش��اها�ش تو 
و�ش � اوردم. � گذرون ال برای چهار س. �ا�د ب��

 بود
�

ه رو شدن �ا �ا�د خودم و واسه رو �. ت�ب�ه �ا�
مقدم و خانوادە اش آمادە � کردم

•••

339



 � "حس��

ینجا بودند و پ��ا و مامان تو این چند روز همه اش ا
 � کردند

�
ل هم زدن پ��ا که مشغو . �ه در�ا رس�د�

اد و سوپ بود و گه گداری گوش�ش و جواب � د
وع � کرد �ه غ ر غر کردن �م �عد از اتمام م�المه ��

موندە بود �اعث شه �اشم بزنم تو گوشش 
!�فرستم اش برە

مش پ�ش خودم �خدا اونج � �ذار ب�� ا �اشه ـ حس��
ە به��

بری برو چرا  ای �ا�ا پ��ا توهم گ�� داد�ا � خوای...
ی؟ � خوای در�ارو ب��

ی برداشت و �ا مالقه �ه سم � تم اومددست از آش��

340



�ه خوردە خودم و عقب کش�دم

 ترسم چرا ال� ـ واقعا برات متاسفم ، �گو از تنها�� �
؟؟؟ این �چه دارە ا ف�دە دادو �� داد � ک��

ە هممون ای ال� اون دن�ا گور �ه گوری �...� شه  م��
راحت ش�م

�خ ت د�گه داشت �ا حرفاش عصا�م و بهم م��
:یهو صدام �اال رفت. �اشدم

زنا ...� گفته من از تنها�� � ترسم هان؟... مثل پ��
ە زندگ�ش و نف��ن م�ک�� �ه اون چه اصال ، اون دار 

...م�کنه ماهم زندگ�مونو

� گفت :چشماشو ر�ز کرد و خشمگ��

؟ـ تو داری �خاطر اون احمق � من داد م �� � ��!
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تاق در�ا داشت دعوامون اوج م�گرفت که مامان از ا
خارج شد و �ا در میو�� کرد

ە خواب�دە ها آروم�� در�ا تاز ...ــ �چه ها ، �چه هااا
ب�دار �شه مسئولی�ش �ای خودتونه

ە �شستم�ا اخم ن�ا� �ه پ��ا انداختم و دو�ار 

�کنهـ مامان این ��ت اخرش در�ارو �د�خت م

� ک�  �وندماز شدت عص�ان�ت مشتم و مح�م �ه م��

خونه خارج شدو �ه سم � ت اتاق پ��ا حر� از اش��
در�ا رفت

ردن �ه �ا ن�اە ک. مامان اومدو رو �ه روم �شست
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ت هاش چهرە اش قشنگ فهم�دم اومدە که �ا نص�ح
ی که هست �کنه � عصا�م و داغون تر از چ��

نص�حت ها�� که خودم دونه دونه اشون و 
...� دو�ستم

ه �ا قدم های �ا�ا �� ن�ست �ه این مادرا �گه شما ک
ژە � ر�د مستح�م و م�ارکتون دار�د روی مغز ما ر 

� که ما ندون�م �ل ا�� �گ�� � �ه �ه خوردە حداقل �ه چ��
...�ه اطالعات عمو� افزودە �شه

اری �ا خودت ـ اخه ��م ، ع��زم این چه �ار�ه که د
این �چه � ک�� ؟

!..دارم چ��ار م�کنم مگه؟...

دارە �ه �ه مادرم  ـ در�ا همون اندازە که �ه �ه �در ن�از 
ن�از دارە اینو خودتم م�دو�� 
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وع م�ک�� مامان... ای �ا�ا ، �از داری ��

 خوای ـ من دارم �خاطر خودت م��م ، تا � �
؟ عمرت و تو تنهای�ت تلف ک��

 � چای  �اشدم و �ه لیوان برداشتم مشغول ر�خ��
شدم

شما ن� خواد نگران من �ا�� ...

ندونم  ـ من نگران این طفل معصومم که دارە تو 
ندە اش فکر �ار�ای تو زجر � کشه ، تو اصال �ه آي

ر میون کردی ، االن �چه اس مش�ال�ش و �اهات د
وجو�� اونوقت � ذارە ، دو روز د�گه که برە تو سن ن

ه دخ�� تو تو اصال م�دو�� �...� خوای چ��ار ک�� ؟
ر چقد...سن �ل�غ چقد روح�ه اش حساس � شه؟
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...�ا�د

...پ��دم میون حرف اش

ج سالش مامان توهم گ�� داد�ا ، در�ا هنوز پن...
�شدە

دە ، چهاردە سالش � شدە ـ تا چشم �از ک�� س��

� حق�قت بودند ، من چقد  تمام حرفاش ع��
م و هم تو خودخواە بودم که � خواستم �ق�ه ی عمر 

من �ع��  تنها�� �گذرونم غافل از این که تنها�� 
...تنها�� در�ا

:�ه سمت  اش برگشتم  گفتم
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 چ��ار کنم؟...
�

م��

 � ـ ب�ا �ش��

 کردم رفتم  و روی صند� رو �ه رو 
�

ش �شستمپو�

خب؟...

ـ �گو ب�ینم در�ا واسه �� یهو م��ض شد

�ف کنم اصال دلم ن� خواست داستان و واسش تع� 
...چون تع��ف کردن �اعث �اد آوری � شد 

...و �اد آوری خ�� درد آور بود

...ـ پ��ا همه چیو در مورد دن�ا بهم گفت
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�م و �اال بردم و بهش ن�اە کردم

 � کرد من ن� دو�ستم رضا تو خونه ی اون زند ...
�

�
دم و گرنه عمرا در�ارو بهش � س��

د�جور بهش ـ حاال که شدە د�گه و معلومه این �چه �
وا�سته شدە

!منظورت چ�ه؟...

...ـ برش گردون

حظه حرفاش غ�� قا�ل �اور بودن واسه ی چند ل
!احساس کردم دارم خواب می�ینم

 ؟...
�

�ادت  مثل این که! معلوم هست داری �� م��
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...رفته چه �الها�� � من و شماها اورد

مام �د�خت�اتهـ م�دونم فک � ک�� اون �اعث و �ا�� ت

ر مگه ن�ست ؟ ا�ه اون �خاط!...فک � کنم؟...
تم زندگ�م و �ا�اش اون �ارارو ن� کرد من االن داش

...� کردم �دون هیچ فکرو خ�ا�

 �خاطر �ا�اش
�

ـ خ��ه خودت داری م��

اش ترجیح اون من و در�ارو �ه کثافت �ار�ای �ا�...
داد 

ا �ا این که ـ دن�ا هر چقدرم �د �اشه �ه مادرە در�
ا قوی نم�دونه مادرشه بهش دل�سته ، حس �چه ه
نارت تر از ماهاست ، شا�د تو چون من هم�شه ک
� دا ش�� اون بودم هر وقت که خواس�� بهم درس��
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 دل�ل تم
�

ام و درک نک�� ، اون ک� که م��
س ح�� �د�خت�اته هر چقدرم �د �اشه �ازم هیچ ک

ک��   خودە تو هم نمیتونه جاشو برای در�ا پر 

 � کردی وا...
�

سه �س چرا این و اون و معر�
!ازدواج ؟

 گردە ، ـ چون فک � کردم دن�ا هیچ وقت بر ن�
دی و �ه گفتم حداقل �ه �و ساما�� �ه زندگ�ت �
وع ک�� ، حاال که برگشت  جد�دو ��

�
ه �� از این زند�
...به�� 

�دجور توی فکر فرو رفته بودم

ـ خب ن��جه؟

...نه ، د�گه ن� خوامش...
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!ـ مطمئ�� ؟

تم �دم حرف �ا این که � دو�ستم جوا�� که � خواس
...دلم نبود و�

ارە مطمئنم...

� ا بروهاش آب �ا� و ر�ختم رو دست اش اخ� ب��
!اشت�اشدو �ه سمت اتاق در�ا قدم برد. �شست 

...ح�ت کنـ �اشه �س �ه وقت �ذار �ا مر�� در�ا ص

!�شت �ش رفتم ب�ینم � خواد چ��ار کنه

!مر�� در�ا واسه �� ؟...
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!�س�ت �ه سوا� که پرس�دم �� توجه بود

ع کردە بودو پ��ا ل�اساش و جم. وارد اتاق در�ا شد�م
....توی سا� اش گذاشته بود

!..چ��ار داری م�ک�� پ��ا ؟...

اونم بهم �� توج� م�کرد

در�ا .  کردم ان�ار نه ان�ار داشتم �اهاشون صح�ت �
خواب بود مامان جلو رفت و �غلش کرد

�ن ؟... !�چه ام و � خواین کجا ب��

ومد�م بر ـ � ب��مش خونه تا وق�� تو � عقل نی
ن� گردە
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...مامان تورو خدا �ا من این �ارو نکن...

مش که عقب کش�د ...جلو رفتم که ازش �گ��

: پ��ا �� اهم�ت �ه من گفت

...ــ مامان ب��م د�گه

 
�

واسه  انقد عصا�م خورد شدە بود که د�گه حر�
� نداشتم هیچ �ار�م از دستم بر ن�  اومدگف��

!فتنداز اتاق خارج شدند و �ه سمت در خرو�� ر 

•••

"دن�ا
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�ا�ارو  چند روزی گذشت ادرس و شمارە تلفن وک�ل
ش  ل�اسام و پوش�دم و . از ان�تا گرفته بودم را� دف��

� و �ارک کردم و وارد شدم. شدم مت �ه س. ماش��
:گفتم  عینک دودی ام و در اوردم و . �ان�� رفتم

سالم...

 � !ـ سالم �فرمای��

�ا خانم معی�� �ار داشتم...

� تا بهش �ف داشته �اش�� ون اطالع �دمـ اها �له ، ���

ای  دە دق�قه. روی صند� �شستم و منتظر شدم

353



ون اوم. گذشت ...دند�ه اقا و خانم از اتاق ب��

:م��� بهم اشارە کرد

 � ـ خانم �فرمای��

:�اشدم و گفتم

مر�...

در زدم و وارد شدم

دم �شو �اال �ا ورو . �ه خانم تق���ا پنجاە ساله بود
اورد

سالم...
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 � ـ سالم ع��زم �فرمای��

روی صند� �شستم 

ـ خب امرتون ؟

من دن�ا راد هستم دخ�� کوروش راد...

!...کوروش راد؟ -

:�ه خوردە فکر کردو و �عد گفت

 � ته؟درس...ـ اها �له ، �درتون ح�م ا�د گرف��

واالرو �له ، ب�خش�د مزاحمتون شدم که �ک�ی س...
سم ازتون ب��
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 � ـ خواهش � کنم �فرمای��

� که � خواستم �دونم ا�ه من بتونم رضا�ت ک...
م �درم آزاد �  شه �ا نهازش ش�ا�ت کردە رو �گ��

...ـ �ه لحظه

طور و �اشدو �ه سمت قفسه ای که پروندە های ق
 ز�ادی داخلش بود

�
�الخرە  �ه خوردە گشت تا ! رن�

� گذا. پروندە ی �ا�ارو پ�دا کرد شت اش و روی م��
�شست

� ـ خب االن حدودا چهار سا� � شه که ز  ندان هس��

�له...
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� م قدم ـ شا� هاشون ، جهانگ�� مقدم و حس��
 �  که اینطور که معلومه جرمشونم خ��...هس��

� بودە  سنگ��

�شو �اال اورد و بهم ن�اە کرد

ان � بودین شما هم �ا�د همراە �درتون زند! ـ جال�ه
...که

رضا�ت دادن آزاد شدم...

ون داد :�شست و نفسش �ا صدا ب��

� رضای�شون ـ و اما سوا� که پرس�دین ، �له �ا گر  ف��
ازاد م�شن
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...نفس راح�� کش�دم

� �درتون سند خونه و  � و  ـ در ج��ان که هست�� ماش��
دن �ه من؟ ...�ق�ه مال و اموالشون و س��

نه متاسفانه نم�دو�ستم...

وشم و ـ راس�ش بهم و�الت دادن که همه رو �فر 
ان رو ج خسارت وارد شدە �ه خانوادە ی مقدم ��

کنم ، اما اونا قبول نکردند

... �  مدار� که ازشون �ه �قت رفت و گرف��
! ...د�گه ؟

...ـ �له مدارک و بهشون دادم 

358



خب من د�گه برم ب�خش�د مزاحمتون شدم...

د �ا سوا� ـ نه خواهش � کنم ، ا�ر �اری پ�ش اوم
�ن � تماس �گ�� ی داشت�� � چ��

چشم خ�� ممنون خدافظ...

ش خارج شدم �ه ان�تا زنگ زدم. از دف��

؟... سالم ع��زم خو��

ـ سالم ق��ونت برممم مر� تو چطوری

نگ�� م��م آن�تا خونه ی جها...فدا�شم عا� ...
...مقدم
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!ـ خب؟

همونجا�� که ق�ال بود؟...

:متعجب گفت

!چطور مگه؟...ـ ارە همونجاست

ه��� همینطوری...

قته پ�شم ـ نه د�گه ه��� همینطوری ن�ست ، چند و 
ه آدرس دیروزم ک. آدرس زندان �ا�اتو ازم گرف�� 

ی هست د�گه � وک�ل اش و حتما �ه چ��

ن�تارو اصال حوصله �حث کردن و توضیح دادن �ه آ
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نداشتم

حاال �عدا واست توضیح م�دم...

ـ االن �گو خب

�حث و عوض کردم

م��م االن کجا�� آن�تا ؟...

...ـ ماە عسلم د�گه

اها خوش �گذرە عشقم خدافظ...

...ـ عه ص�� کن

361



...دم��ــــع قطع کردم و روشن کردم و راە افتا

•••

 � "حس��

� تو�ستم انقد ذهنم درگ�� بود که درست و غلط و ن
اد د�گه حس تنها�� �دجور آزارم � د. �شخ�ص �دم

ین چند تو ا. ن� تو�ستم دوری در�ارو تحمل کنم
کت و ه � �ه �� م روزی که گذشت ح�� م�ل رف��

نداشتم

ون رس�دم �ه دم در خونه ام. پوش�دم و راە افتادم

� و داخ. پ�ادە شدم ل �ارک ح�� ن� خواستم ماش��
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کنم که مجبور �شم �مونم

ـ �له ؟

... � منم بتول خانم �از کن��

؟ � !ـ عه شمای��

داری � بی�� د�گه...نه عممه ...

:تند گفت

-  � � ، �فرمای�� �فرمای��

دم و وارد راە ح�اط و � کر . در �از شدو وارد شدم
روی  چشمم �ه در�ا افتاد معصومانه. خونه شدم
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تا . ودم�ل �شسته بودو عروسک اش و �غل کردە ب
�ا د�دن .  اشحاال انقد اروم و گوشه گ�� ند�دە بودم

. تم��ــــع �ه سمت اش رف. حالش عذاب � کش�دم
موهاش و نوازش کردم

؟... در�ا ، ق��ونت برم خو��

�ش و اروم �اال اورد

ـ �ا�ا�� کجا بودی؟

مت شهر �ازی �اشو... ...دورت �گردم �اشو ب��

ـ ن� خوام 

ن�ا� �ه عروسک اش انداختم

364



م ه... ووم؟� خوای �ه هاپوی واق� واست �گ��

...یهو صدای مامان فضا رو در برگرفت

� � اومدی؟ !...ــ عه حس��

ودم �ه سمت مامان برگشتم از دست اش دلخور ب
جوا�شو  خ�� �د . ن�ا�د در�ارو ازم جدا � کرد

:دادم

تازە رس�دم...

ــ حتما تصم�م ات و گرف�� د�گه ، ارە؟
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م... ارە ، زن ن� گ��

:اخم کردو گفت

ە نه ؟!...ــ �ع�� �� ؟ منم  حرف تو گوشت نم��
ی تو غار تنهای�ت، تا زما�� که  ن� ذارم در�ارو ب��

مغزتو ��ار نندازی در�ا همینجا م�مونه

 مامان؟...
�

بنظرت از  در�ارو ن�اە کن ،! �� داری م��
وق�� اوردی�ش اینجا حالش �دتر �شدە؟

ا�سادمرو در روش و . جلو اومدو در�ا رو �غل کرد

� عروسک � از این دست �ه ا... م و ع�� ون دخ��
� ، �ا�ا �خدا من صالحش و ب ه�� شماها دست � کن��

م�دونم انقد اعصاب منو خورد نکن�د
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ون اومد و � خونه ب�� � ه حرفای بتول خانم از آش��
:مامان اضافه کرد

�ن ، حرف ــ آقا بنظرم حرف ل�ال خانم و گوش �گ�� 
�دی ن� زنند 

نه ، من فقط گ... � فتم من که نگفتم حرف �دی م��
 جد�دو ندار 

�
وع �ه زند� �� 

�
مفعال آماد�

خونه برگشت � �ا اشارە ی مامان �ه آش��

�ر دن�ارو که تص� ...ــ � خوای در�ارو چ��ار ک�� هان؟
 نمیتو�� از تو ذه�ش �ا� ک�� تا وق�� ک

�
ه آماد�

...ازدواج و پ�دا ک�� 
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در�ا فراموشش کردە...

؟ ــ مطمئ��

س... از خودش ب��

�شــ � پرسم ا�ه فراموش کردە �اشه میتو �� ب��

بودو �شو  در�ا دستاشو دور گردن مامان حلقه کردە
ی که ح. روی شونه اش گذاشته بود � رکت تنها چ��

که . �ش بود� کردو میتو�ستم �فهمم ب�دارە �ل� زد
� بودم تک تک حرف هامون و دارە ض� ط مطم��

...م�کنه و منتظر ن��جه اس
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خوش�لم ــ در�ااا دخ��

:�ش  و �اال برو گفت

تت پ�ش پر�سس؟ ــ � خوای �ا�ا ب��

م داشتم یهو حالش از این رو �ه اون رو شد خودم
!شاخ در � اوردم

ی پ�شش ...�� د�گهب!...ـ ارە ارە ، �ا�ا�� منو می��

 واسه ی مقا�له �ا حرف
�

ای مامان واقعا د�گه حر�
:فتم�م و ز�ر انداختم و �ه اج�ار گ. نداشتم

�اشه ، دن�ارو بر م�گردونم ...
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ــ اف��ن حاال شد

اد پ�ششبهش اجازە م�دم هفته ای �� دو�ار ب�...

سه هم�شه من فک کردم وا!...ــ وا هفته ای �ه �ار؟
م�خوای برگردون�ش

:معص�� ن�اهم و توی چشماش چرخوندم و گفت

� راحت...  مامان مگه �ه هم��
�

! �است؟�� داری م��
ن� کنم ،  هیچ وقت �الها�� که �م اورد و فراموش

 که زدم
�

نذار�ن ، بزنم ز�ر حر�

تو �گ�� ...ــ خ�� خب ب�ا دخ��

 �شستم و روی �ام. در�ارو تو �غلم گذاشت
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�شوندم اش

س �ا منو � بری پ�ش پر�س...ـ خب االن �� شد؟
نه؟

:روی موهاشو بوس�دم و گفتم

تق��ونت برم ، شا�د پر�سس و ب�ارم پ�ش...

؟  �ا�ا��
�

ـ جدی م��

آرە ع��زمم...

خوامامن هاپوی واق� هم � ...ـ اخ جون پر�سس

...ای �ا�ا چه غل� کردم
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...نه د�گه �ا پر�سس �ا هاپو...

ـ پر�سس

م ... شه �عدشم مگه هاپوی خودت چ...اف��ن دخ��

:عروسکش و �اال اورد و گفت

دلش برات تنگ شدە...ـ بوسش کن

چه تو آدم و �ه چه �ارا�� وادار � ک�� �...

�ا وارد ل�امو روی عروسک �ش� اش گذاشتم که �ا
م و �ه در�ارو روی م�ل گذاشتم و �اشد. خونه شد

بهش  دست دادم. سم�ش رفتم
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�ه �ه �درجان ، خسته ن�ا�� ...

�الخرە  ــ سالم ��م خو�� ، چه عجب پ�دات شد ،
تصم�م ات و گرف�� 

ی گفتم ... � ارە د�گه ، مجبوری �ه چ��

چه گونه و �ه سمت در�ا رفت و �غل اش کرد �ا لحن �
:پر از مح�ت گفت

ن؟ــ سالم در�ا خانومه �ل ، چطوری عشق م

ـ سالم آقاجونم خ��م

گونه ی �ا�ارو بوس�دم
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 ام در رفت
�

ــ ای جانم ، خست�

•••

"دن�ا

و�� و�الشون انداختم دق�قا . ن�ا� �ه نمای ب��
� آخ��ن س�. همون مد� بود ست� چشمم �ه ماش��

!افتاد که جلوی خونه �ارک شدە بود

� آقای مقدم بود �ا !...نکنه ماش��

...وای نه نه
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ا�د اینجا حداقل امروزو ن�. اون ن�ا�د اینجا �اشه
 کردم . �اشه تا منه �د�خت حرفام و بتونم بزنم

�
پو�

. ذشتمو جلو رفتم و دستم و رو د�مه ی اف اف گ
...طو� نکش�د که جواب دادند

!!!ـ دن�ا خانم؟

دە چقد دلم براش تنگ ش! صدای بتول خانم بود
ه اون ا�. بود خانم مه��ون و دوست داشت�� بود

م ز�ر نبود شا�د من هفت تا کفه ن پوس�دە بود
ە رو بتول خا� ، جو�� که سوف�ا م�خواست ازم �گ�� 

...خانم �ا �ه موقع رس�د�ش نجات داد

.�ا روی �از جوا�شو دادم

دە بوددلم برات تنگ ش...سالم خو�� بتول خانم...
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:�ا صدا�� �غض آلود گفت

 خوش اومدین...ـ منم دل تنگتون بودم خانم
 � ق��ونتون برم ، �فرمای��

آروم  آروم راە افتادم . در �از شد

و بزر  � ی که �ه فضای ح�اط �س�� � گشون تنها چ��
اونم  �ه تاپ و ُ� ُ�ە بود که. اضافه شدە بود

� بودم واسه �ازی در�ا بود � .مطم��  و د�دم یهو حس��
�� که در�ا تو �غلش بودو و �ه سمت در خرو 

!� اومد

...لعنت لعنت لعن�تت

دق�قا  من � شا�س داشتم که االن داشته �اشم؟
اینجا �ا��  امروز که من تصم�م گرفتم ب�ام تو �ا�د 

دو اخه؟ خداروشکر در�ا �ش رو شونه اش بو 
�که � شستم متوجه ام �شد وگرنه � اومد و �ک�ارە د
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...و پهن ام � کرد رو بند

د�شون �ا د�. دوست نداشتم �اهاشون برخورد کنم
�ل ��ــــع برگشتم که ق! �ال ب�خ�ال رضا�ت شدم

رس�دن اونا خارج شدە �اشم

...هنوز �ه در خرو�� نرس�دە بودم که

ـ ص�� کن

!...�ع�� واقعا �ا من بود. �جا م�خکوب شدم

شو جلوی دق�قا �شت �م وا�سادە بود چون سا�ه ا
شون برگشتمآروم و �ا ترد�د �ه سمت ا. �ام � د�دم

ــ پر�سس

خدا�اە �ه  �ا ذوق دستاش و �ه سمت ام دراز کرد نا 
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�دن ن�اهای قدم جلو گذاشتم که �غل اش کنم اما �ا د
� عقب رفتم و �ش�مون شدم � �م. حس�� و  غمگ��

� انداختم و گفتم :�ای��

� ن�...   اومدمب�خش�د ، ا�ه م�دو�ستم اینجای��

ک منم در�ا �ا صدای پر �غض که �اعث � شد اش
:در��اد گفت

!ــ پر�سس د�گه منو دوست ندارە؟

ی ��م � � ق. �م و �اال بردم که چ�� �ل اینکه که حس��
 بزنم بهش گفتد

�
من حر�

ـ نه ع��زم پر�سس هنوزم دوست دارە
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ست �ع�� درست ش��دم اون گفت من در�ارو دو 
پ کردە بو 

�
دستام . دمدارم؟ در�ارو �ه سمتم گرفت ک

غلم گرفتمو �ه سمت اش دراز کردم و در�ارو توی �

. ودم�ه اندازە ی صد سال دلتنگ �غل کرد�ش ب
...مح�م خودشو بهم چسبوند

ق��ونت برم دلم برات تنگ شدە بود...

ــ منم دلم تنگ شدە بود

� انداختم دستاش تو ج�ب ه اش بودو ن�ا� �ه حس��
فتاد تا چشمم تو چشماش ا. بهمون ن�اە � کرد

:�ا اخم گفت. دو�ارە ن�اهش و ازم گرفت

ـ در�ا �سه د�گه ، ب��م
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ــ � شه ب�ش�� پ�شش �مونم؟

 � م ب��م � خوام برات همون چ�� ی که گف�� ـ نه دخ��
ما و �گ��

تو دروغ ...ــ ن� خوام ، � خوام پ�ش پر�سس �اشم
ی  برام هاپو ن� گ��

�
...م��

س�ش و د. دو�ارە �ا اخم اش در�ارو ازم جدا کرد
ندم و جهان دو�ارە من مو . گرفت و از کنارم رد شدند

!پر از تنها�� ام

...ـ راس�� 

س� نکردم �ه سم�ش برگردم 
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کت و از ان�تا �گ�� وقت کردی �ه � ب�ا  ـ آدرس ��
�ارت دارم

!وای خدا�ا �ع�� چ��ارم داشت؟

برگردم  دلم � خواست. ان�ار تو دلم رخت � شست
 ه

�
سم چ��ارن دارە �ا ا�ر حر� � و ازش ب�� ست هم��

 کردم �ا ش��دن صدای �سته شدن در پ. االن بزنه
�

و�
...و سوالم و تو دلم نگه داشتم

 خانوم ل�ال . �ه سمت در ورودی خونه قدم برداشتم
:�ا اخم �ه استق�الم اومد و عص�� گفت

؟ � ـ سالم امری داشت��

�ان قل�م �اال رفت �ه جوری که ان�ار   �ا د�د�ش ��
جواب  �ا ِمن و ِمن. قل�م تو �لوم گ�� کردە بود

...دادم
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قدم سالم ب�خش�د مزاحمتون شدم ، اقای م...س...
؟ � هس��

شت �. برگشت و �ه سمت در ورودی قدم برداشت
روی �ا  مقدم �ا . وارد خونه شدم. �ش راە افتادم

...جلو رفتم. تماشا � کردTvانداخته بودو 

� هم هم ه اش ازشون خجالت � کش�دم واسه هم��
� بود که چشمم تو چشماشون نیو  ...فته�م �ای��

سالم...

...بهد از چند دق�قه. گرفت  Tvن�اهشو از 

�ن م�ل �شست ...�اشدو اومد روی نزد�ک��

؟ � ـ �ه �ه خانم راد ، امری داشت��
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میتونم �ش�نم...

ش�د اخماش تو هم بود دست اش و �ه سمت م�ل ک

م�ل رو  ل�ال خانوم هم اومدو روی. رفتم و �شستم
!...�ه روم �شست

جا �ا�د اصال نم�دو�ستم از ک. نم�دو�ستم �� ��م
وع کنم � دهن �از ک. �� نه و منو دلم � خواست زم��

ومد�� اخه این چه ا. �اش اصال ن� اومدم. ب�لعه
بود؟ 

�و �له  خ�� بهشون خو�� کردم که �عد چهار سال
� ا ز ک� که ام پ�دا شدە؟ اونم واسه رضا�ت گرف��

...�ه بزنممن و وادار کرد �ه این خانوادە �� �� 

...�ا�ام بود. اما چه غل� �ا�د � کردم
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. �درم بود ح�� ا�ه �دت��ن آدم دن�ا هم �اشه �ازم
ن �ه روی ن� تو�ستم �ذارم توی زندان بپوسه و م

...خودم ن�ارم و �ه زندگ�م ادامه �دم

ه دخ�� اون که �جز من ک� و نداشت نه �� و ن
�ار �شم منم دست �. د�گه ای که پ�گ�� �اراش �اشه

...توی زندان تلف � شه

ون اومد :م�ا صدای ل�ال خانوم از فکر ب��

؟ ـ خب نگف��

ی ��م � ...لب �از کردم که چ��

یهو پ��ا �ا �و صدا وارد خونه شد

؟ � ! ــ ماماااان کجاا�� ....ب�ا بب��

ه ای چند لحظ. �ا د�دن من حرفش و ادامه نداد
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ومد خشک اش زدو �عد �ا اعص�ان�ت �ه سمتم ا

؟!...ــ تووو؟ !تو اینجا چه غل� م�ک��

�ا بهم برسه و ل�ال خانوم �اشد و ق�ل اینکه دستای پ� 
...ت�که �ارم کنند مانع شد

ـ آروم �اش پ��ا

سمون چه ــ نه � خوام �دونم این حیوون �از وا
! بود؟خوا�� د�دە ، داداشم و �د�خت کردی �س ن

ش اومد تو اصال م�دو�� �عد تو چه �ال�� �ه � 
هان ؟

غض کردە �. چونه ام � لرز�د. دستام یخ زدە بودن
� نداشتم. بودم  برای گف��

�
حر�
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...دشمامان اش آروم اش کرد و �ه اتاق اش بر 

اش�ام روی دستای لرزونم � چک�دند

ـ حرفتو بزن 

:ل�ام و بزور از هم �از کردم

 آقای مقدم من اومدم ازتون خواهش کنم ،...
رضا�ت �دین �ا�ام از زندان آزاد شه

:شوکه پوزخندی زدو گفت

!رضا�ت �دم ؟!...ـ �� �ار کنم ؟

...جلو رفتم و جلوش زانو زدم

:�ا گ��ه گفتم
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 آقای مقدم بهتون التماس � کنم رضا�ت...
�خدا دست ...�خدا �ا�ام �ش�مونه از �اراش ...�دین 

...برداشته ، �ه حرمت رفاقتتون

...ـ �اشو دخ�� جون �اشو 

� زدو گفت :پوزخندی تمسخرآم��

 
�

رفیق؟ �ه  ـ تو �ه ک� که �ت �الە � ذارە م��
  ک� که قصد نابود کردن زندگ�ت و داشته

�
م��

ا ��م کردی �ا �اری �...حاال اینارو ب�خ�ال ...رفیق؟
م تری من و خانوادە ام چه ه...چ��ار کنم هووم؟ � ��

که   � اون چند سا�...�ه شما فروخته بود�م؟
ا� بهت �� ا...پ�شمون بودی از ما �دی د�دی؟ ح��

...�ا...کرد�م؟
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ون دادو ادامه داد :نفس اش و �ا صدا ب��

� �عد تو ذرە ذرە جلوی چشمای من و  - مادرو  حس��
اون ح�� در�ارو هم د�گه ...خواهر آب شد
 م�دو�� چقدر گذشت که تو�ست...ن� خواست؟

 برگردە؟
�

�ه  م�دو�� چقدر گذشت که...�ه زند�
که جو�ش   خودش ب�ادو �فهمه در�ا�� هم وجود دارە

�ه جون �درش بندە؟

مهق زدم و در مقا�ل حرفاش فقط سکوت کرد

!ـ نکنه م�خوای از اونم �گذرم؟

زد و دلم �ا وجود اینکه حرفاش خنجر �ه قل�م � 
� و در�ا اما س� ک ردم �اهاش آت�ش گرفت برای حس��

شنوم صح�ت کنم من نیومدە بودم که حرفاش و �
ماومدە بودم که حرفام و بزنم و رضا�ت � گ��
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� ، �خدا ... من �جز  از من نگذر�ن و� اونو ب�خش��
و توی  اون ک� و ندارم ، نذار�ن �ق�ه ی عمرش

ام زندگ�م من نمیتونم �دون �ا�...زندان �گذرونه من
�کنمتورو خداا ، بهتون التماس م...و �گذرونم 

...التماس کردم و تحق�� شدم

ن��جه  خدا�ا ا�ه. وای چقد این حس وحش�نا� بود
...ردم�م و �اال بردم و بهش ن�اە ک! ندە �� ؟

�اشدو . معلوم بود حرفام روش تاث�� گذاشته بود
د و فکر آروم آروم از این �ە تا اون �و قدم ز 

...کرد

:ن�اهم روش قفل بود یهو برگشت و گفت

ـ االن کدوم زندانه؟
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ام �لند ل�خندی روی ل�ام �شست و س� کردم از ج
...شم

••••

 � "حس��

هنم و مرتب کردم تو آینه اخ�  �ن ن�اهم و �قه ی پ��
نار اتاق از ک. از اتاق خارج شدم. �ه خودم انداختم

دمچند قد� عقب رفتم و در ز .در�ا رد شدم 

ق��ونت برم �دو د�گه دیر شد...در�ااا ...

...ـ دارم م�ام �ه لحظه
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�سول �ه سمت خرو�� رفتم و سوئیچ و از روی ک
برداشتم

؟ ...ـ خ��ه �ا�ا��

برگشتم �ه ن�ا� �ه �تا�اش انداختم

ق��ونت برم ل�اسات و که خودم واست ...
�ار �ه ساعت رف�� تو اتاق داری چ�...پوش�دم 
؟ م�ک��

ە کن این دوتا ن�ا...ـ عه �ا�ااا چرا بهم توجه ن� ک�� 
�ل �و �ه موهام زدم

:ل�خندی از � ذوق روی ل�ام �شست
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...ای جانم چقد خوش�ل شدی نفسم...

اشو سوئیچ و توی جی�م گذاشتم خم شدم و �ل � 
جا �ه جا کردم

شد  االن به�� شد ، �دو ب��م که مهدت دیر ...

راە  ک�ف کوچولوشو تو دستم گرفتم و جلو جلو 
فت از ن�ا ە کردن بهش افتاد �ا ناز و عشوە راە م��

دم و ز�ر لب مدام ق��ون صدقه ا ش لذت می��
اش و  درو براش �از کردم و �شست ک�ف. � رفتم

بهش دادم و �م��ندش و �ستم

ی ب�ست دق�قه ا. خودمم �شستم و حرکت کرد�م
بودو  مر�� در�ا جلوی در . �ه مهد رس�د�م. گذشت

ش�شه رو  در�ا . �چه هارو �ه داخل راهنما�� م�کرد
� دادو واسش دست تکون داد م �م��ند تا اومد. �ای��
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�شه تو خودم و در�ارو �از کنم م���ه �شو از ش
!اورد

...�ه خانم ب�ست و هشت ، نه ساله بود

کردە بود   �ا این که �� از لوازم ارا�ش استفادە

چند هر . بنظرم � اومد چهرە اش معمو� ونچسب
...ا�ه � چس��دم �ه من ر�� نداشت

ــ سالاام در�ا جان چطوری ع��زم؟

ـ مر� خ��م ت�نا جون

:�ا ل�خند رو کرد بهم و گفت

� اقای مقدم؟ ــ شما خ����
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خ�� ممنون ...

؟ ــ چه خ��

�م موندە بود بزنم ز�ر خندە 

� این بود �س مر�� ، مر�� که � گف��

 �ه حوصله اش و نداشتم ن�ا�. فضول و پر حرف
مون خ�� کنج�او چشماش و ب�ن. در�ا انداختم

:رو کردم �ه در�ا و گفتم. م�چرخوند

اع��زم ن� خوای بری ، �ل دوستات رفتن...

مت ــ ارە ع��زم ب�ا ب��

� رفت درو �ست درو �از کردو در�ا �ای��
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... � خ�� ممنون ، مواظب اش �اش��

وی شالش و مرتب کرد و از خوشحا� ل�خندی ر 
!ل�اش �شست

 � ــ شماهم مواظب خودتون �اش��

:�لو�� صاف کردم و گفتم

منظورم در�ا بود... 

!دیهو رنگ اش پ��د و ل�خندش در افق محو ش

ــ اها �له

�ی �ه . روشن کردم. دس�� واسه ی در�ا تکون دادم
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کت شدم ...�شای تاسف تکون دادم و را� ��

•••

"دن�ا

 � گذاشت  اخ��ن امضارو هم کردو خود�ارو روی م��

� و � خوای چ�� ار ـ من رضا�ت دادم ، حس��
؟ اون رضا�ت �دە ن�ستا...ک��

طوری واقعا نم�دونم چ.... خ�� ممنونم ازتون...
ازتون �شکر کنم

�� ن�اهش  و �عد از �ه ن�اە عص�� و طوال�� �� خداف
 ک�فم و . ازم گرفت و �ه سمت در خرو�� رفت
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داشت سوال . برداشتم و دن�الش رفتم
� اش :� شد صداش زدم ماش��

اقای مقدم ...

� من�ف شد رە �ه سمت  م برگشت و د. از �شس��
� و ک���د جلو رفتم. ماش��

وام من خ�� بهتون �دی کردم  ، ن� خ...من...
نم ، و� نظرتونو در مورد رضای�� که دادین عوض ک

که فک   انقد �ا�ا �د بود ...�خدا تقص�� من نبود 
این که  تا ق�ل از ...� کردم دوستاشم مثل خودشن 

ب س�اە و ب�ینمتون فک � کردم شماهم مثل اون قل
�� از ...دم�� رح� دار�ن اما وق�� �اهاتون آشنا ش

�ن آدمای زندگ�م شدین و هیچ وقت خ ���اتونو به��
فراموش ن� کنم 
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ـ واسه این بود که از �شت خنجر زدی؟

:�غضم ترک�د و �ا گ��ه گفتم

فت اون گ...من فقط م�خواستم پ�شتون �مونم ...
م �ه �ال�� � حس � م�ارە و ا�ه مدارک و واسش ن�� ��

دس�ش �دم ن� خواستم از ...زندگ�م و نابود � کنه 

ه انجام ـ تو چه �اری گفته بودو انجام م�دادی چ
از راە  ن� دادی ��م و از دست � دادی ، چون

غلط وارد شدی

...�م و ز�ر انداختم

سته بودم �عد �ه جورا�� قل�م آروم شد از این که تو�
و �ه ز�ون از سال ها حرفا�� که تو دلم موندە بود

ب�ارم
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 ـ من �خش�دمت ، و� اعتماد بهت �ار من
این که  د�گه نمیتونم بهت اعتماد کنم مگر ...ن�ست

...واسم ثا�ت ��� 

� شدو �ازش و  گرفت  از کنارم رد شد سوار ماش��

� ام اش�ام و �ا� کردم رگ�� جمله ذهن ام د. �ا آست��
...ی آخرش بود

ردبرای �ار هزارم مردونگ�ش و بهم ثا�ت ک

نم خ�� از این که تو�سته بودم رضای�ش و جلب ک
�شستم و حرکت کردم. خوشحال بودم

موهامو  �ه اتاق خوا�م رفتم ل�اسام و عوض کردم
ی ک�فم جمع کردمو دم اس�� �ستم گوش�م و از تو 

تختم  روی. در اوردم و شمارە ی ان�تارو گرفتم
:�عد از بوق سو� جوا�م و داد. �شستم
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َس الاااا ممم...

:�الفه و عص�� گفت

ـ چقد �د موقع زنگ زدی اە

عه مزاحم شدم؟...

...ـ ارە خ��

خب �اشه من قطع � کنم �ه �ارت برس...

:اومدم قطع کنم که گفت

ـ نه نه قطع نکن ، م�الد �اشد رفت
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زدم ز�ر خندە

!ـ چته خول شدی؟

ارای �اد �گ�� وق�� داری �... خا� تو �ت کنم...
خا� بر �ی � ک�� گوش�تو خاموش کن

س��م ـ ب�خش�د د�گه ما مثل شما حواس جمع ن�

لطف کن ب�ند...

و که زنگ نگ...ـ �اشه �ا�ا حاال واسه �� زنگ زدی 
� که اصال �اورم ن� شه زدی حالمو ب��

دە شدە داشتم رودە بر � شدم استارت خندە ام ز 
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� هم ن� تو�ستم جلوشو �گ م بود واسه هم�� ��...

ـ مرض خب حرفتو بزن �ار دارم

:�ه خوردە سکوت کردم و �عد یهو�� گفتم

� و � خوام ... کت حس�� آدرس ��

؟ � � نه و آقای م!!! ـ اووووە حس�� قدم اوال حس��
...�عدشم

...هوی دوسال و خوردە ای زن اش بودما...

 دوسال هر �...ـ دو سااال؟
�

ندونه  �ه جوری م��
حاال .  فک � کنه �مه �م ب�ست سال زن اش بودی

...خ��ه ازت متنفرە هاا
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�ا عص�ان�ت صدام �اال رفت

� شه فکتو ب�ندی و آدرس و �فرس�� ...

 � خوای چ��ار ن� فرستم
�

ـ تا ن�

آن�تا قهر � کنمااا ...

ی ن�ستم ک � ه دم �ه د�قه ـ ای �ا�ا من که سازما�� چ��
�� ، آدرس و شمارە تلفن ازم � � یزنگ م��  گ��

و وراشو ند اشتم د�گه حوصله ش��دن �ق�ه ی ��
گو�� و قطع کردم و حر� روی تخت 

روی تخت ولو شدم. ک��وندم اش
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� آدرس خدا�ااا �ارم �ه جا�� رس�دە واسه گرف... ��
ک�ش �ا�د منت این و اون و �کشم ��

و  pmبرداشتم و . گوش�م �لند شد  pmیهو صدای 
...ان�تا آدرس و فرستاد. �از کردم

ای وال حاال شد ...

کت اش �ه ن�اە دقیق �ه آدرس کردم مثل اینکه �� 
!ا؟چر !...اونجا�� نبود که چهارساله پ�ش بود

کت اش � ب�خ�ال �ا�ا مگه.... ه تو تغی�� م�ان ��
بهش فکر م�ک��  ر�� دارە که �شس�� داری

نتخاب مشغول ا. �اشدم و �ه سمت �مد ل�اسم رفتم
�ن ل�اسم و �. شدم  پوش�دم�ا�د واسه فردا به��
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...یهو �ه خودم اومدم

ز تو خا� تو �ت آو�زون ، طرف زن گرفته ، ا...
مش ب�ای متنفرە �عد تو داری واسه این که �ه چش

 �� � ...خودتو �ه درو دیوار م��

کردم   مانتو�� که توی دستم بودو روی تخت پرت

�ل� هام پر  �غض �لوم و گرفته و �ه ثان�ه نکش�د که
 �ا�د دل. از اشک شدند

�
م و خوش �ه چ�ه این زند�

� کردم ؟

� �ا�د اون   �ه �دری که تو زندانه و معلوم ن�ست تا 
 گرفتم که تو �مونه؟ �ه رضای�� که �ا�د از ک� �

نه؟ �ا �ه مادری که � معلوم ن�ست  سا�ه مو �ا ت�� م��
 االن ایرانه �ا برگشته و ب�خ�ال من دا

�
رە �ه زند�

م که من نک�ت اش ادامه م�دە؟ �ا شا�دم �ه دخ�� 
واسه اش فقط �ه دوست معمول�م و �س؟

405



رست و چقد من �د�خت بودم ح�� �ه خانوادە ی د
م و از ترس حساب�م نداشتم که حداقل ش�ا تنها ن�اش

رە د�گه تن و تار�� و رعدو برق و هزار کوفت زهر ما
فکرو  ن�م ساع�� گذشت �عد از ��. �دنم نلرزە

:خ�االی ب�خودی و گ��ه ز�ر لب گفتم

�� خ�ال �ا�ا ، �جهنم...

�اشدم و �ه دوش گرفتم

...�ه ع�ونه خوردم و گرفتم خواب�دم

•••

 � "حس��
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�ارم تموم شدە بود

مضا کردم برگه ها�� که از صبح داشتم مینوشتم و ا
 ام و کت. و جمع کردم و توی �او صندوق گذاشتم

ا صدای �. از اتاق خارج شدم. برداشتم و پوش�دم 
...ب�ا�� ن�اهش کردم

ـ اقای مقدم �ارتون تموم شد

ارە د�گه تموم شد...

ـ فردا ساعت چند م�این

...مثل هم�شه نه و دە اینجام... 
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ـ اها �له

خدافظ...

ـ �سالمت

کت خارج شدم ختمن�ا� �ه ساعتم اندا. از ��

در�ااا...ای وااای...

رکت ��ــــع �شستم و ح. ن�م ساعت دیر کردە بودم
وصل .م�الد بود . گوش�م �ه صدا در اومد. کردم
کردم

الوو سالم...
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؟ ـ سالم خو��

مر� تو چطوری؟...

 � کردم
�

�ه �عت رانند�

؟...ـ ق��ونت  کجا��

تو خ�ابون...

کت � �� زحمت �ه � برو �� ودت من که خ ـ حس��
�ستمم�دو�� تا �ک هفته ی د�گه تهران ب�ا ن

االن که نمیتونم �ذا واسه فردا... 

ونجاستـ نه نه االن �ا�د بری ، برو رضا هم ا
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اصال دل خو�� از رضا نداشتم 

ە من احمق � خواستم �اری کنم �ه �و سا ما�� �گ��
افل از این دست از دخ�� �ازی و در �ه دری بردارە غ

...که عاشق دن�ا شدە بود

اعته در�ا دم ن�م س...ای �ا�ا م�الد توهم گ�� داد�ا ...
م و ول کنم ب کت در مهد منتظرە �عد من دخ�� رم ��

کوف�� تو

�شی�� اونجا  ـ چرا عص�� � �� دو د�قه نمیتو�� بری
رضا قرار دادو �ه گند نکشه

نه نمیتونم...

ـ �اشه �درک
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قطع کردم

...مرت�که ی �او...

ودمر�� در�ا دس�ش و گرفته ب. �ه مهد رس�دم

� و د�د �دو �دو از خ�ابون رد ش دو درو �از تا ماش��
کرد

... � سالاام خوب هست��

ـ مر�

ب�خش�د دیر شد...

ـ نه �ا�ا خواهش م�کنم
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ونه اش و گ. در�ا �ا ق�افه ا�� دلخورو عص�� �شست
:آروم نوازش کردم و گفتم

ە من چطورە؟... ...دخ��

!ح�� جوا�م و هم نداد

خواد غر �امال مشخص بود �� � . �م��ندشو �ستم
...رفابزنه � این که چرا دیر رس�دم و این ح

� منو تا �ه جا�� ب � ـ اقای مقدم میتون�� رسون��

وع ک :ردق�ل این که من لب �از کنم در�ا ��

� ت�نا ج ونــ ارە ارە � رسون�ت ب�ا �ش��
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�شست م���ه درو �از کردو روی صند� های عقب

هش ��م عجب پررو�� بود �دون این که �ه �لمه ب
سونمت �شست � م�� !...�ش��

فت�م�ه مس�� کوتا� و ر . مجبور شدم حرکت کنم

...از آینه ن�اش کردم

...عه ب�خش�د ، خانومـه...

:تند گعت. نذاشت حرفم و بزنم

ــ ت�نا هستم

!عج�ا

انتظار داشت �ه اسم کوچ�ک صداش کنم

413



�ن؟... �ف می�� �له ، کجا ���

...ــ چند تا خ�ابون اونور تر

 شدم
�

مشغول رانند�

! د بهمیهو چشمم �ه آینه افتاد صاف زل زدە بو 
ن�ا� �ه . ه��ــــع ن�اهم و ازش گرفتم که فکر �د نکن

خ�ابون ن�اە  در�ا انداختم روشو اونور کردە بودو �ه
...� کرد

ق��ون قهر کردنت برم...

ی فرمودین؟ � !ــ چ��

...نخ�� ، گوشاتون مش�ل دارە ها...
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ود بزنم �م موندە ب. هنگ ن�ام کرد و تو فکر رفت
د. ز�رە خندە � ە �ال ش�ش م�� �ابو�� چند تا خ. دخ��

رفت�م

� �ه  م�الد از دستم ناراحت شدە بود �ا�د �ه
 � افتا

�
دم چون ا�ه اتفا� � کت اش م�� د از چشم من ��

!م�د�د

ە �گه بزن کنار اما خ��  !ی �شدمنتظر بودم دخ��

؟... � خانوم کجا پ�ادە � ش��

:ن�ا� �ه دورو بر انداخت و گفت

...ــ ای وای رد کردین که

...خدا�ا خودت شفا �دە این بندە تو
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...کنار خ�ابون وا�سادم

تو راس�ش من �ه �اری واسم پ�ش اومدە خود...
�ن برگردین  البته ب�خش�دا...تا�� �گ��

� مواظب خودتون �...ــ خواهش م�کنم ، مر�  اش��

شدو درو  پ�ادە. �ه ل�خند مصنو� روی ل�ام اوردم
ون دادم. �ست ...نفسم و �ا صدا ب��

خدارو شکررر...

�ه  در�ا هنوز تو همون حالت بود فقط �ش و 
� . صند� تک�ه دادە بود  �شم واسه این که مطم��

ش�� روشو �ا د�دنم ب�. خواب ن�ست �م و جلو بردم
ازم برگردوند
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ق��ونت برم خب �ار داشتم...در�ااا ...

ـ �ارت از من واست مهم تر بود؟

عه ی �عد قول م�دم دف...معلومه که نه عشق �ا�ا ...
� وقت برسم

وع کرد �ه گ��ه کردن ��!

ونه پ�شم ـ د�گه ن� خوام ، تو که نمیتو�� تو خ
، منو � ذاری مهد که تنها ن�اشم فک � ک�� ... �مو��

�ل � شه وق�� هم که تعط...من تو مهد تنها ن�ستم؟
است مهم دیر م�ای دن�الم ، خودم م�دونم اصال و 

ن�ستم 

از کجا �اد  ق��ونت برم این حرفای قلم�ه سلم�ه رو ...
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جونممعلومه که واسم مه� دردت �...گرف�� اخه

ـ من مامان م�خوااام

...�� اخت�ار زدم رو ترمز

:متعجب و شوکه گفتم

!�� م�خوای ؟...

� اشک تمساح برداشت ...دست از ر�خ��

را همه ی دوستام مامان دارن من چ...ـ مامان 
نداشته �اشم ؟

� کردم و گفتم :حر� �ی �اال و �ای��
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�س �ارە مامان و پ��است...

 � ی نگف�� � م اونا چ�� ـ نخ��

در�ا رو اعصاب من نرو...

� فردا ما مان � خوااامـ حاال که اینطوری شد من هم��

دا کنم؟دخ�� اخه من از کجا واسه تو مامان پ�...

� های �ه اوج رس�د ردم و روشن ک. صدای بوق ماش��
رو از  پ�ادە شدم و در�ای قهر قهرو . حرکت کردم

� پ�ادە کردم و دست اش و گرفتم و و  کت ماش�� ارد ��
شد�م

ی؟ ـ کجا داری منو می��
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�عدا م�فه�...

...ـ گشنمه

مگه مهد ع�ونه نخوردی؟...

...ـ خوردم دو�ارە گشنمه

م تحمل کن م�� ... �م �اهم در�ا جان ، ع��زم ، دخ��
...شام � خور�م د�گه

ال�  افتادە بود روی دندە ی لج و بهانه های
ر زدم و د. � گرفت و �اری � کرد عصا�م خورد شه

. �� نبودک� جز رضا تو دف. وارد دف�� م�الد شدم
...�اشدو �ه استق�ال اومد
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ــ سالاام چطور�ن

برخالف م�لم بهش دست دادم

مر� ...

خم شدو در�ارو �غل کرد

ــ چطوری عشقم

ـ خ��م رضااا

�ا اخم �ه در�ا ن�اە کردم

421



ب�ا اینجا ب�ینم... 

� گذاشتم  و�ش کش�دم و �ای�� اشاز �غلش ب��

م د�گه بزرگ شدە آخ��ن �ارت �اشه... �غلش  دخ��
م�کن�ا

� ک���دو عص�� گفت :در�ا �اشو �ه زم��

ـ من �غل م�خوااام

رضا زد ز�ر خندە

ــ �ذار �چه ، �چه گ�شو �کنه

د� دست در�ارو گرفتم و جلو رفتم و روی صن
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�شوندمش خودمم کنارش �شستم

و اینا م�الد گفت چند نفر م�ان واسه قرارداد ...

�د موقع  ـ عه؟ حتما گفته مواظب من �ا�� دهنم و 
�از نکنم

� و گفت... ارە دق�قا هم��

دوتا قهوە  در �ه صدا در اومد �ه خانو� وارد شد و 
� جلومون گذاشت ی روی م��

اش روش چشم اش �ه در�ا افتاد و ن�اە ذوق زدە 
...چرخ�د

ــ ای جانم چقد نازە
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لطف دار�ن...

ــ ش��ه خودتونه ها

د�دن�ا� �ه رضا انداختم ز�ر ز�ر� � خن

م بهش خورا� �دم؟ ــ میتونم ب��

:رو کردم �ه در�ا و گفتم

ی ؟... در�ا م��

ـ اهوم

� گذاشتم اش دست خانومه ر  و گرفت از صند� �ای��
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و از اتاق خارج شد

!خب رضا ، نگفته بودی...

!ـ چیو؟

و ، قول جد�دت��ن را�طه تو ، جد�دت��ن عشقت ر ...
ازدواجم بهش دادی ارە؟

؟
�

!ـ کیو م��

خودتو نزن �ه اون راە...

!شممن اصال متوجه منظورت نم�! ـ کدوم راە؟

دن�ا رو م��م...
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� آب  یهو رنگ اش پ��د لیوان قهوە رو برداشت و ع��
ی �گه. � کش�د � ونم ا. اولش خجالت � کش�د چ��

چقدر  در مقا�ل م�� که � دو�ست چند سال پ�ش
ری دوست اش داشتم و حا�� بودم براش هر �ا

...اما �عد یهو. �کنم

ج کنم� خوام �اهاش ازدوا ...ـ ارە دوسش دارم 

ستادبرای چند لحظه حس کردم قل�م از ت�ش ا�

ردم س� �ا این که �عد از اون �اری که �اهام ک
 خوامش اما � کردم �ه خودم ب�اورونم که د�گه ن�

!حس عج�ب د�گه نرس�دن بهم دست داد

ام خودم و مد! �ع�� واقعا من هنوزم ام�دوار بودم؟
زور  �لومو صاف کردم و ل�خند . �ز�ش � کردم

زور� روی ل�ام اوردم
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� ...اها ... خوش�خت ش��

ـ مر�

سکوت فضای اتاق و در بر گرفت

کردم که �ه جوری وانمود � . قهوە ام و برداشتم
اونقدر . داصال برام مهم ن�ست اما درواقع مهم بو 

. داشتممهم بود که م�� �ه خوردن قهوە رو هم ن
کت بزنم فقط دلم � خواست �اشم و تنها�� از �� 
ون و تا خودە صبح �ل شهرو ز�ر قدم  های پر از ب��

 ام له کنم
�

...درد و خست�

...شا�دم �ه �مم دلم �ارون � خواست

�ه  �ارو�� که اشک چشمام و تو خودش �م کنه
واقعا  جوری که خودمم �ه چشمام شک کنم که آ�ا 

!من گ��ه کردم �ا نه
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 خواد د�گه درسته؟اونم تورو �...

:پوزخندی زدو گفت

� ک� ک...ـ معلومه که � خواد  ه این اصال اول��
وتم کرد �عدم که د�دی دع...پ�شنهادو داد اون بود

 کنم
�

م ن� دادی تو �ل�د خونه ات و به...�اهاش زند�
واسه ی هم�شه پ�شش � موندم

ن� تو�ستم �اور کنم

دە دن�ا بودتنها راە �اور کردنم ش��دن از ز�ون خو 

:چشماش و ر�ز کرد و گفت

؟ قط خودت فک کردی ف! ـ ب�ینم تو واقعا دن�ال ��
؟ ؟فقط خودت میتو�� اینو اونو جذب ک! خو�� ��!
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من  د�گه داشت اعصا�م و خورد � کرد هر �� 
ت رو جلوی خودم و � گرفتم اون ب�ش�� � رف

اعصا�م

...ـ �ا

� �مب ترک�دم ...یهو ع��

ستم �س کن د�گه ��ە ی احمق ، ا�ه � دو�...
کت � خوام �اهات هم �الم شم �ام و تو ای ن ��

کوف�� ن� ذاشتم 

درو �از  از جام �اشدم و �ه سمت در خرو�� رفتم و 
وی من قرار دوتا مرد م�ان سال دق�قا رو �ه ر . کردم

� که از ق�افه هاشون پ�دا بود همون ک. گرفتند سای��
� قرار داد اومدم واسه �س��
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� من ن� شد ...اما این مانع رف��

ون رد شدمخ�� �د و ��ــــع سالم کردم و از کنارش

کت خا� ا ...ز �ارکنانتق���ا هوا تار�ک شدە بودو ��

�چ�د صدام توی سالن خا� پ. در�ا رو صدا زدم

دم و در ز . متوجه صداش شدم دن�اله اش و گرفتم
ە رو چرخونوم سته در�ا روی صند� �ش. دستگ��

بودو �ا خانومه � گفت و � خند�د

�از در�ا �ه تا ق�ل از د�دن اون صحنه فک � کردم ن
تازە مع��  مادر �ک ن�از زود گذرە اما �ا د�د�شون

...حرفای مامان و فهم�دە بودم

� اومد خانومه دست اش و گ رفت و �ه از صند� �ای��
غل کردم ازش �شکر کردم و در�ا رو �. سمتم اومدند

کت راە افتادم و �ه سمت در خرو�� ��
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شونه  دستاش و دور گردنم حلقه کردو �شو روی
ام گذاشت

ـ �ا�ا�� الالم اومدە 

�م خو ... م ، د�گه دار�م م�� نهای جانم دخ��

�د�مطو� نکش�د که رس. �شس��م و حرکت کرد�م

روشن کردم  در�ارو خوابوندم و ا�اژورو . شام خورد�م
...و چراغ اتاقش و خاموش

ردمدرو اروم �ستم و �ه غار تنهای�م پناە ب

ون دادمروی تختم دراز کش�دم و نفسم و �ا صدا ب ��

.  شدهمه اش حرفای رضا رو توی ذهنم مرور �
ورش �ا! �ع�� واقعا دن�ا عاشق رضا شدە بود؟
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...سخت بود خ�� سخت

م �� و قسم خوردم ا�ه حرفای رضا راست �اشه من
ها�� رو خودم تن. ب�ارم که واسه در�ا مادری کنه

 ام و همی. دوست داشتم 
�

نطور�م حا�� بودم زند�
اون ...کردم ؟اما در�ارو �ا�د �� �ار � . ادامه �دم

رزوش و �دون مادر شا�د او�� ن� شد که هم�شه آ
... داشتم

•••

"دن�ا

وهای �ه ت�که از م. برق ل�م و روی ل�ام کش�دم
ه ن�ا� �ه فرفری مو توی صورتم انداختم �اشدم و �

وی شلوار جذب قد شصت و مانت. خودم انداختم

432



� �لوز ح��ر �قه ی �لندو جلو �از و همچن�� ...دل��

خط س�نه هام پ�دا بود

� د�گه ای  �ه خوردە دودل شدم �ه چ��
د�گه خ�� استا�لم تو چشم بود ...بپوشم 

...د بزنه ب�خ�ال �ا�ا � � خواد س�نه هامو د�...

صندل �اشنه �لندم و پوش�دم

اش�نم و شالمو مرتب کردم ک�ف مش� ام و سوئیچ م
برداشتم از خونه خارج شدم

•••

 � "حس��
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ه ب�ا�� برگه ی صورت جلسه رو امضا زدم و دادم �

 شد که م�الد پنج دق�قه ای �. از اتاق خارج شد
اومدە بود

ا شاە داماد ، ماە داماد؟... خب چه خ��

ـ سالم�� 

؟... هنوز که �ک ماە �شدە �� شد برگش��

 شد و� ـ واسه قرار دادی که د�شب �ا�د �سته �
...ا�خاطر رضای �له پوک ، موکول شد �ه فرد

کتت ها �شد که �مونم...جدأ؟... من رفتم ��
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ا�� گفت  � ـ ارە رضا �ه چ��

خر ماە فک ن� کردم ان�تا ب�خ�ال �ه هفته ی ا...
عسل �شه �� شد قبول کرد؟

�ه رو ازم گرفته ـ �ا�ا قبول ن� کرد ، قول �ک ماە ترک
که برگشته

اوووف زدە ترکوندتتا...

رو ج�گر  ـ تقص�� توعه د�گه ا�ه �ه خوردە دندون
ی که هیچ وقت تو وجودت ن د�دم و � ذاش�� و ص��

قرار داد �  اینطوری ن� شد االن.... �ه �ار � گرف�� 
جاش بود منم � جام

وع � کن�ا اصال حو ... صله �حث م�الد �از داری ��
صا�م و خورد کردن �ا تو �� و ندارم ، ا�ه اومدی ع
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ک�� �اشو برو

...ـ تو هم�شه همی�� �� عصاب و �د خلق 

� ام ن� خواین �اهام رو د... � ارە من هم�� ر رو ش��
واال ، مگه من مجبورتون کردم...ن�این 

ـ معلومه که نم�ا�م

د�م تو �و �له ی � هم اما  ب�ست و چهار ساعته م��
وز طول �ه �اد ندارم دلخور�امون ب�ش�� از �ک ر 

م رضا و م�الد تحمل �. کش�دە �اشه  کردند ب�ش��
...کنار میوندن تا من

� برداشت و �ه سم ت در سوئیچ اش و از روی م��
ب�ا��  منم �ه بهانه ی گفتو گوی �ا . خرو�� رفت

ق�ل از  � خواستم. �اشدم و �شت �ش راە افتادم
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کت از دلش در ب�ار  � اش از �� ون رف�� مب��

!و� غرورم اجازە ن� داد

ه م�الد چند قد� تا �ان�� م��� فاصله داش��م ک
انداختم جلو رفتم و ن�ا� �ه ق�افه اش! خشکش زد

ه �ه رو �! چشماش داشت از حدقه در � اومد
رومون ن�اە کردم

!دن�ا داشت �ا �� از �ارمندا صح�ت کنه

 های �دن اش و ت
�

و چشم ل�اسای تنگ اش برجست�
ون م�دادو استا�لشو ز��اتر از هم�شه �ش. � کرد

...اسهـ ن�اش کن تورو خدا ، لعن�� جون م�دە و 

�ا دستم �ه �س گرد�� مح�م بهش زدم
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هوی حرف دهنتو �فهم ...

ین چه خدا ��م چ��ارت کنه خودت �م تو چش� ا
� �ارا رو م�ک�� که ل�اسای�ه که � پو�� اخه؟؟؟ هم��

 حرفاش تموم شد و . رف�قامم بهت چشم دارن
داشت �ه سمت امون میومد

. ک م�کرد�دن مانکن طور و ز��اش هر مردی و تح��
ش و د�دە د�گه م�� که ز�ر اون ل�اس های کوف�� ا

صدا  آب دهنم و پر . بودم داشتم �س � افتادم
� ابروها ...م ب�ارمقورت دادم و س� کردم اخ� ب��

تو ن� خوای بری؟...ب�ینم م�الد...

مدە � خوام ـ داشتم � رفتما و� حاال که دن�ا او 
ت�شوجووون راە رف...�مونم �ه خوردە گپ بزن�م
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؟در مورد عمه ات � خوای �اهاش گپ بز�� ...

ـ ارە ارە

 �ا تو ندارە راهت و �کش برو...
�

اون حر�

ـ از کجا معلوم اومد�م و داشت

ــ سالم

...�ا اومدن اش حرفام و ادامه ندادم

م�الد بهش دست داد

ـ سالممم خانوم خانومااا
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:لپ م�الدو کش�د و گفت

ــ ش�طون ماە عسل خوش گذشت؟

بهم خوش  ـ �اور کن االن ب�ش�� از ماە عسل دارە
� گذرە

!ل�خندش محو شد

د�گه داشتم ام�� � چسبوندم

 �ه آن�تا ...
�

م �ه زن� ی  م��م م�الد من م�� � بزنم تو چ��
؟ ن� خوای �ه توض�حاتم اضافه ک��

. فت�ا ش��دن حرفام د�گه خودش داستان و گر 
:ل�خندش در افق محو شد و گفت
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م ـ نه من �� دارم �ه توض�حاتت اضافه کن
...من برم د�گه...اخه؟

�سالمت...

 کرد دن�ا براش دست تکون داد و ازش خداحاف�� 
� م�الد برگشت و ن�ام کرد ...�عد از رف��

•••

"دن�ا

ن�اهش اخموش روی س�نه هام قفل شد
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ن شو راە ـ این چه مدل راە رفتنه ، وسط سالن فش
انداخ�� 

اخماش �دجور تو هم رفته بود

ش راە ا فتاتن�اهش و ازم گرفت و �ه سمت دف��

:�شت �ش راە افتادم ز�ر لب گفتم

داری  تو برو �ه زن خودت گ�� �دە منو چ��ار ...
مرت�که

...وارد شد�م

کت اش رو دست نداشت از �س لوک س خدا�ش ��
احال بود و� �ا این که ق�ل�ه هم خ�� �. و ز��ا بود

...این �� د�گه حرف نداشت 
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ش �شست و عینک مطالعه شو �ه  � �شت م��
:�� اخت�ار ز�ر لب پچ زدم. چشم اش زد

و�� جذاب لعن�� اخه تو چرا انقد تو دل بر ...

:نج�او گفت�شو �اال اوردو ن�ا� بهم انداخت و ک

؟ ی گف�� � ـ چ��

� اما ان�ار نه ان� ...ارمنتظر بودم �گه �ش��

� گذاشتم مانتوی �لندم و در اوردم  ک�ف ام و روی م��
��  دقیق نم�دونم واسه. �شستم. که راحت �اشم
�ش از شا�د واسه راحت بودن ب! بهم زل زدە بود

حدم بود

� هم دلشو �شکوندم �ا روی �ا ا نداختم و واسه هم��

443



لم دادم

ام؟خب �گو ب�ینم واسه �� گف�� ب�...ه��� ...

� ابروهاش �ا� �شو نبود � برد و �ش و �! اخم ب�� ای��
مشغول ن�اە کردن �ه برگه های جلوش شد

� انداختم ست لیوان قهوە د. ن�ا� �ه روی م��
� بود خم شدم برداشتم ش �  د نخوردە روی م��

� گذاشتم اش. شدە بود ...�� م�ل روی م��

ـ الو خانم ب�ا�� دوتا قهوە لطفا

سه � دو�ستم �خاطر من گفت قهوە ب�ارە وا
� هم افتادم رو دندە ی لج و گفتم :هم��

من ن� خورما... 
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م ب�ارەـ من تورو چ��ار دارم ، واسه خودم گفت

دم حر� طوری که متوجه �شه دندونام و بهم ف��

و دو� اش اخه � دوتا قهوە رو �اهم م�خورە که ت
گف��   �ا�� جونت در � اومد � گف�� واسه من

...ب�ارە

شت سکوت اتاق رو در بر گرفته بود د�گه دا
فت که یهو گفتد حوصله ام � م��

ـ راس�� م�ارک �اشه

:متعجب بهش ن�اە کردم و گفتم

!�� م�ارک �اشه؟...
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نه همه ی �ه خودش اجازە ن� داد تو چشمام ن�اە ک
د � � م�� !حرفاشو ف�س تو م��

� ج��ان تو و رضا د�گه ـ هم��

ردی حرف وای رضا خدا لعنتت کنه �از فکت و �از ک
...مفت زدی

!کدوم ج��ان ؟...

�ا اعص�ان�ت �شو �اال اورد

؟ ـ مگه تو ن� خوای �اهاش ازدواج ک��

ز اخ اخ اخ چقد دلم � خواست حرصش �دم ا
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گه نتو�ستم اونجا�� که �ادم افتاد ازدواج کردە د�
م ...جلوی خودم  و �گ��

ارە خب... 

درنگ تو صور�ش نموند تو همون حالت خشک ش

چ�ه مگه گناهه ازدواج ؟...

ل   �ه تکو�� �ه خودش داد و س� کرد خودش و  کن��
!کنه

� گفتم م�ارک �اشه ـ نه واسه هم��

م پ�� مال توهم م�ارک �اشه �ه �ای ه...مر� ...
 � ش��
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� � گفت درونم داشت آت�ش �  گرفتز�ونم �ه چ��

:اولش گفت

ـ مر�

:و� �عد �ه خودش اومد و گفت

� ؟ !ـ منظورت چ�ه �ه �ای هم پ�� ش��

ری ازدواج رضا گفت مثل اینکه ازدواج کردی �ا دا...
ا��  � � چ�� ...� ک�� �ه همچ��

 � ارو ب�� �  من و تو رد و ـ اووو رضا مثل این که خ�� چ��
�دل کردە
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ارە د�گه...

�کت ارە دارم ازدواج م�ک نمـ مر� از ت��

دم که آب دهنم و قورت دا. �� اخت�ار �غض کردم
� برە وندە بود �م م. اما نرفت که نرفت. �ل�م از ب��

�دنم  احساس � کردم ج��ان خون تو . �س بیوفتم
ب�ینم  متوقف شدە �ا صدای در روم و برگردوندم

ک�ه

ب�ا�� بود �ا د�د�ش ل�خند زدم

� گذاشت�ا ذوق �ه سمتم اومد و قهوە هارو روی م ��

م�غلش و برام �از کرد �اشدم و �غلش کرد

اتون �ه ذرە ــ اله�� من ق��ونتون برم خانم دلم بر 
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شدە بود 

ودخدانکنه ع��زم دل منم واست تنگ شدە ب...

وع شد اش�ا�� که اصال ز�ر چش مش اداهاش ��
 اش �ا� ن��خته بودن و �ا گوشه ی مقنعه ی مش�
دکردو عینک اش و روی ب�ن�ش جا �ه جا کر 

ــ وای چقد خوش�ل شدین

� ن�ا ە کردمبهش ل�خند زدم و ز�ر چش� �ه حس��

�دن ن�اهم داشت �تا �ام و بر انداز � کرد �ا د
جا د�گه رو  خودشو �ه اون راە زد که مثال داشتم �ه

من خرم  احمق فکر کردە. ن�اە م�کردم و این حرفا
...ن� فهمم
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مر� ع��زم توهم خوش�ل شدی...

له که نبودین؟ــ ارە د�گه آدم تغی�� م�کنه ، چند سا

ر روزشم نک�ت ا�ه دلت برام تنگ شدە بود خب آما
:ل�خند زور� زدم و گفتم. تو مش�ت بود

...چهار سال د�گه...

� �الفه گفت :حس��

، این حرفارو  ـ خانم ب�ا�� ن� خواین ب��ن ��ارتون
�ذار�ن واسه �ه وقت د�گه

م ــ ب�خش�د اقا االن م��
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�اهام خداف�� کردو رفت

 � ش رفتم �� از قهوە هارو برداشتم و �ه سمت م��
و بهم کنج�ا. دوس داشتم عکس العمل اش و ب�ینم

� رو . �ه برگ دستمال برداشتم. ن�اە � کرد ی م��
ان روی گذاشتم قهوە رو روش گذاشتم که جای لیو 

� نمونه م��

منتظر �شکر شدم 

�ن �شکری د� ام �ه سمت صن. اما در�ــــغ از کوچک��
مشغول خوردن قهوە ام شدم. رفتم و �شستم

نگف�� ...

!ـ چیو؟

دمثل این که �امال هوش از �ش پ��دە بو 
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واسه �� گف�� ب�ام ؟...

ـ اهااا ه��� همینطوری

 وا ، این همه راە منو کشوندی تا این... 
�

جا ، که ��
؟ !ه���

ـ ارە مش�� داری؟

معلومه که دارم اقااا...

ـ مش�ل شما م��وط �ه من ن� شه

خند�د از چشماش م�خوندم که �� داشت بهم � 

ت در راە حر� ک�فم و مانتوم و برداشتم و �ه سم
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:هنوز �ه در نرس�دە بودم که گفت. افتادم

رو ب�ی�� ـ میتو�� هفته ای �� دو�ار ب�ای در�ا

:فتم�ه سم�ش برگشتم و شوکه گ. �جام خش�م زد

!��ار�ه؟...

تـ مگه من همسن و سالتم که ��ار �ذارم

�ا... ...خ��ه چهار ، پنج سال ازم بزرگ��

...ـ همو�شم خ�ل�ه

بهم اجازە  داشتم از خوشحا� �ال در میوردم واقعا 
جلو رفتم! ی د�دن در�ارو داد ؟
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!؟ �ع�� در�ارو میتونم ب�ینم د�گه درسته...

و �ارفقط هفته ای د... ـ ز�اد دلت و صابون نزن

ری ازت �اشه �ا�ا ، مرس�� واقعا نم�دونم چطو ...
�شکر کنم

اش ، از فقط مواظب رفتارات �... ـ �شکر الزم ن�ست
م �ه  این ل�اساهم د�گه نپوش ، دلم ن� خواد  دخ��

ی مثل تو �شه � چ��

•••

 � "حس��
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ـ خ�ل�م دلت �خواد مگه من چمه هان ؟

...ە شدم�ه �ش�� صند� ام تک�ه دادم و بهش خ�� 

� تو آخ که من چقد دلم � خواد در�ا دق�قا ع ��
...�شه

چت ن�ست ؟...

که خودمم   ـ نه دوتا از این مش�ال�� که دارم �گو 
�دونم

...گفتم که...

ـ نه نگف�� 
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اعصا�ش حسا�� خورد شدە بود

م از ن�اە کردن �ه ق�افه ی اعص�ان�ش لذت می��

رفاش ل�خندی محو روی ل�ام اوردم و �س�ت �ه ح
خودم و �� اهم�ت �شون م�دادم

االن این چ�ه که پوش�دی هووم؟...

� بردو ل�اس هاش و ن �اە کردبهت زدە �ش و �ای��

؟
�

!ـ کدوم و م��

ون دادم و گفتم :نفسم و �ا صدا ب��

� ل�اسات از خون... ه تا اینجا تو م�دو�� ا�ه �ا هم��
خفتت  دو�ار از ماش�نت پ�ادە � شدی �ه گوشه
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� کردند �ال ، مال �ت میوردند؟

...ـ مادر نزائ�دە

زائ�دە خ��شوهم....اتفادە مادر خفت کن زائ�دە ...

ـ برو �ا�ا

ە چرخوند . �ه سمت در خرو�� رفت دستگ��
�جاش وا�سادو �ه سمتم برگشت

ـ � میتونم ب�ام پ�ش در�ا؟

...دوشنه و پنج ش��ه...

م گرفت �� خداحاف�� ق�افه ی اخمو و جد�ش و از 
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.و خارج شد

•••

"دن�ا

فت در لعن�� انقد عصا�م و بهم ر�خت که �ادم ر 
� که هر چند این ک. مورد �ا�ا �اهاش صح�ت کنم

�� کردە خ�� تغی. من م�د�دم عمرا رضا�ت � داد
ن�م �ا�د افسارش و تو چ. رام �شد�� بود. بود

� گرفتم

شی�� �غل یهو �ه ما. هوووف درو �از کردم و �شستم
!ماش�نم وا�ساد
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ـ �خورمت خانومی�� 

برو �مشو مرت�که...

� ش�شه رو دادم �اال ترس�دم ب�ادو �ه قو  ل حس��
اجرا خفت ام کنه �ا�د �ه فک��م واسه ی این م

� کردم

� پ�ادە شد و شمارە ای که روی � اغذ نوشته از ماش��
شه رو بودو �ه ش�شه چسبوند و اشارە م�کرد ش�

 � از دادم روشن کردم و تا � حد مرگ �. �دم �ای��
ی کوتا� رفتم �شت چ. ازشو دور شدم راغ مس��
قرمز وا�سادم

دە شد تو فکر بودم که �ا تقه ای که �ه ش�شه ز 
دوازدە  �ه �� �چه ی دە ،. ن�اهم �ه سمت اش رفت
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ه �ل مثل این ک. ساله بود �ا �ه دسته �ل بزرگ
ادم ش�شه رو د. ا�� دلم براش سوخت. فروش بود

 � �ای��

جانم ع��زم...

:دسته �ل اش و �ه سمت ام گرفت و گفت

ـ �ل م�خ��ن؟

!یهو �ه فکری �ه �م زد

ی که � خوام و واسم پ�دا ... � ک�� �ل   ا�ه اون چ��
�التو � خرم �ه پول خ���م بهت م�دم

:ل�خند روی ل�اش �شست و گفت
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� خانوم؟ !ـ جدی م�گ��

ارە ع��زم �دە �التو...

ز تو دسته �ل و گرفتم و روی صند� گذاشتم ا
ی ک � ه ��ە ک�ف ام پول �الرو دو برابر اون چ��

� گفت و در اوردم و بهش دادم

ون م�ارم هر �� � خواین و واست...ـ ممنون خانوم 
 � شما لب تر کن��

اوو چه �و ز�ون�م داشت

اسمت چ�ه؟...
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...ـ کوچ�ک شما کیوان

اسه من پ�دا ب�ینم اقا کیوان تو میتو�� �ه چاقو و ...
ک�� از اینا که الت و لوتا تو جی�شونه

!ـ منظورتون ضامن دارە؟

؟...ارە ارە همون ... میتو��

م همینهاصال من �ار ...ـ معلومه که میتونم خانم 

جلو تر  من �ه خوردە...برو ب�ینم چ��ار م�ک�� ...
منتظرم ...وا�م�ستم

ـ �اشه االن بر م�گردم
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� شد. رفت چراغ س��

ر ن�اد جلو واسه این که داد رانندە های �شت �م د
� و متوقف کردم �ست ب. رفتم �غل خ�ابون ماش��

 شدم د�گه داشتم نا ام�د �. دق�قه ا�� گذشت
...روشن کردم که برم یهو

و برندە �ک � �� رو سنگ ـ خانوم ب�ا اینم چاقوی ت��
� شکنه

�دە ب�ینم...

کردم  ازش چاقو رو گرفتم چند �اری �شت و روش

خب حاال چطور �ا�د ازش استفادە کنم...

ازم گرفتم
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�� �از م�شه � � خانوم اینو م�� ـ بب��

اووو خب �ق�ه اش...

�� � ذاری تو جی�ت � ...ـ اینطور�م تاش م��

ازش گرفتم اش و چند �اری امتحا�ش کردم

خب حاال چقد �ا�د �دم؟...

...ـ هر�� کرمتونه

دو �ه ��ە ک�فم و �از کردم هر �� پول نقد توش بو 
 اش احساس خو�� رو بهم م. دادم

�
نتقل ذوق زد�

...� کرد
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� من ه ی داشت�� � � دورو ـ خانوم هر وقت �اری چ�� م��
 کیوان حرفتون و بهم

�
� رسونه برام �ه هر � ��

�اشه ع��زم ، مواظب خودت �اش...

اال و چاقو رو تو ک�فم گذاشتم ش�شه رو دادم �
� افتادم. حرکت کردم د�دن  برای. �اد حرفای حس��

وش�م ن�ا� �ه صفحه ی گ. در�ا دل تو دلم نبود
امروز سه ش��ه بود. انداختم

اە �خش� شا�س...

کت دیروزو  � تو�ستم  ا�ه دو روز زودتر � رفتم ��
نم رضارو حاال �ا گندی که زدم چ��ار ک. برم پ�شش

مل اش کجای دلم �ذارم که �ک روزم نمیتونم تح
کنم
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� رضار  و از دور تق���ا نزد�ک خونه بودم که ماش��
!د�دم

یهو صدای آالرم گوش�م �لند شد

و�ش اوردم�عت ام و �م کردم و از توی ک�ف ام ب�� 

:ز�ر لب گفتم

اوف حالل زادە هم هست...

وصل کردم

الو...

؟ ـ سالم عشقمم کجا��

ه خودش چطور �. از تعجب داشتم شاخ در � اوردم
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اجازە م�داد اینطوری صدام کنه؟

اصال چطور جرات کردە بود؟

...�گو ب�ینم چه مرگته ؟...

ـ �ه ساعته دم در منتظ��م

!منتظ��د ؟؟؟...

� اش بودم دق�قا �شت ماش��

ـ ارە د�گه

ی �ه جلو رفتم و تقه ا. قطع کردم و پ�ادە شدم
��ــــع پ�ادە شد. ش�شه زدم
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ن�ا� �ه �تا �ام انداخت

ـ اووووف

دوس  جلوی �عت دستم و گرفتم و زدم تو گوشش
همونم نداشتم مح�م بزنم فقط م�خواستم بهش �ف

� �گه که قرار   حق نداشت �شت �م �ه حس��
 �ا من

�
...ازدواج کن�م اونم �دون هماهن�

؟؟؟ ن�� � ـ چرا م��

� ...حقت بود ... گف��   تو �ه چه ح�� رف�� �ه حس��
قرارە ازدواج کن�م هان ؟

ـ مگه قرار ن�ست؟
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...معلومه که نه...

� یهو �ه آقای م�ان سال �ا �ه خانم چادر  ی از ماش��
:خانومه گفت! پ�ادە شدند

؟ م خو�� من مادر رضام... ـ سالم دخ��

:شوکه گفتم

؟... � سالم مر� شما خ����

�درش آدم � �ه ز�ری بود 

� ظ اهری �اورم ن� شد خانوادە ی رضا �ه همچ��
�د از �تا �اشون ح�ا � �ار ! داشته �اشند

م کردو �درش بهم سال . رضا �امال برعکس اونا بود
!دادم اصال نفهم�دم �� جوا�ش و . حالم و پرس�د
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ری جلوشون معذب شدم ای �اش ل�اس پوش�دە ت
تنم بود

...عه ب�خش�د من �ل�دارو ب�ارم ب��م تو ...

� ام رفتم دم و ز�ر درو �از کر . ��ــــع �ه سمت ماش��
:لب پچ زدم

 ا�ه حاال ...خدا لعنتت کنه این چه �و وضع�ه...
� �ه من ل�اس درست و حسا�� تنم بود اینا �  ذاش��

روز د�گه � اومدند

...�سادمکنار وا. ک�فم و بردم و و درو �از کردم

... � ب�خش�د منتظر موندین �فرمای��
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ماما�ش وارد شد

ـ ممنون دخ�� �لم

�عدم �درش و �عد خودش

ردم وارد �شت �شون راە افتادم در خونه رو �از ک
 تند تند ن�اهم و روی همه جای خونه. شدن

...چرخونوم خداروشکر همه جا مرتب بود

... � � ، �فرمای�� � �ش�ن�� �فرمای��

��ــــع �ه سمت اتاقم رفتم

�دم و �مر بند ل�اسام و در اوردم �ه مانتوی �لند پوش
� . نازک و خوش�لش و �ستم  خدارو شکر آست��

هاشم م�� بودند
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ن جلو شالم و روی موهام انداختم و تا حد ممک
 کردم و �له هارو � .از اتاقم خارج شدم. اوردم اش

خونه شدم � شار دادمد�مه ی چای ساز و ف. وارد اش��

ش�ل �ه جا میوە ای برداشتم و میوە هارو خو 
وە داخلش چ�دم پ�ش دس�� ها و چاقو های می

خونه و �ا یهو رضا پ��د تو اش. خوری و آمادە کردم � ��
:ل�خند گفت

ـ چطوری عروس خانوم؟

:حر� جوری که �در مادرش �شنون پچ زدم

...�ا این �� که تو �اش�� عا�...

ا�د روشن �الخرە ت�ل�ف من �... ـ چ��ار کردم مگه؟
...�شه �ا نه
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دن عه عه رضااا من � �ه تو قول روشن کر ...
 �� � ت�ل�فت و دادم که داری این حرف و م��

 چ��ار کنم؟
�

ـ خب من دوست دارم ، م��

ی ن�ستبنظرت این جمله واسه ی تو خ�� تکرار ...

ـ نه ن�ست

 ن�ست؟...
�

�� و م�� � تو چشمای من زل م��

ـ ع��زم عشقای ق�ل تو سوء تفاهم بودن

ه ، ب�ا د�گه ز�ادی دارە ز�ونت تو دهنت م�چرخ...
مش ن��
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 �ه خوردە �خند �ا ر 
�

وی �اززز ـ تو چقد �د اخال�
صح�ت کن 

دن�الم ب�ا ب�ند �ا�ا ، این پ�ش دس�� هارو بردار ...

� گذاشتم �ا ل�خند میوە هارو روی م��

�اە � کرد ماما�ش �ا چهرە ی آروم و مه��و�ش بهم ن

م؟ ـ چند سالته دخ��

مکث کردم �ه ن�ا� �ه رضا انداختم

سالمه25... 

...ـ ع��زممم خ�� س�ت �مه که
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:بهش ل�خند زدم و گفتم

�له...

�درش �ه حرف اومد

؟ �  � کن��
�

ـ �ا �در مادرتون زند�

... 
�

 م�کنمنه �در مادرم جدا شدن منم مستقل زند�

 � ـ چرا �ا �در �ا مادرتون ن�ست��

هو رضا پ��د اومدم �ل داستانو ب��زم رو دار�ه که ی
...وسط صحبتامون
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کت دارە مشغ ولهــ مادرش ام���اس �درشم ��

ن� تو�ستم �ذارم بهشون دروغ �گه

ندانهنه مادرم فک کنم ایران �اشه ، �درمم ز ...

رە �ه من مادرش �ه ن�ا� �ه �درش انداخت و دو�ا
ن�اە کرد

ـ ا�شا� که زودتر آزاد �شن

مر� ...

� ندا  واسه ی گف��
�

ش�ند مثل این که د�گه حر�
سکوت کردند
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... � � میوە م�ل کن�� �فرمای��

ـ ممنون 

خونه ب � رم که �اشدم که واسه اوردن چای �ه آش��
:مادرش گفت

م ـ عه ب�خش�د دخ��

:�ا ل�خند �ه سمت اش برگشتم

جانم ...

خون�م؟ـ االن د�گه اذاِن میتون�م اینجا نماز �

ل�ام و  بزور س� کردم. شوکه ن�اهم روشون چرخ�د
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ی ��م � ...از هم �از کنم و چ��

�له حتما...�له... عهه...

ـ ُمهر دار�ن؟

د هزار تا سوال توی ذهنم رد و �دل ش...ُمهر؟

ج�اوانه ای مهر چه ر�� �ه نماز داشت؟ �ا ن�اە کن
که بهش کردم د�گه خودش داستان و گرفت

سـ پ�دا م�کنم ع��زم تو برو �ه �ارت بر 

و ازش  �ه ل�خند مصنو� روی ل�ام اوردم و روم
خونه برگردوندم و همونطوری تو فکر �ه سمت آ � ش��

هنوزم سواالی ز�ادی توی �م بود. رفتم

مشغول ر�ختند چای ها شدم
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خونه ظاهر شد از ترس ق � د� عقب یهو رضا تو آش��
داشتم ! ەگذاشتم حاال خوب شد جیغ نزدم آبروم بر 

...زهله ترک � شدم

؟... تو چرا مثل جن یهو ظاهر م���

 
�

من �ا هزار  ـ این حرفا �� بود جلوشون زدی ، نم��
زور از شهرستان کشوندمشون اینجا؟

نجا واسه تو �درو مادرتو از شهرستان کشوندی ای...
� جواب نه؟ گرف��

 
�

ـ قرار ن�ست نه ��

م و چ�ه فک کردی تو عمل انجام شدە قرار �...  گ��
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م��م ارهههه

�ب اش �ا ابرو �ه ج. یهو گوش�ش �ه صدا در اومد
اشارە کردم

جواب �دە د�گه...

فقط �خاطر ...ـ این �� رو هم �خاطر تو دک � کنم 
توو

خونه گو�� اش و از توی ج�ب اش در اوردو از آ � ش��
...خارج شد و �ه سمت در خرو�� رفت

:ز�ر لب گفتم

ارە جون عمه ات ...
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شتم و چهارتا چای ر�ختم و کنارشون ش�الت گذا
 جام �ا د�دن �درمادر رضا � . وارد �ش�من شدم

ل نماز تا حاال ک� و از نزد�ک در حا. خش�م زد
� آروم چای ها رو روی م. خوندن ند�دە بودم ��

گذاشتم و �شستم و تماشاشون کردم

...چه صحنه ی آرامش �خ�� 

عنای رضا وارد �ش�من شد انگشت اشارم و �ه م
شست و اومدو کنارم �. جلوی ل�ام قرار دادم) ه�س(

:درە گوشم پچ زد

ـ �اهاش �ات کردما

وم اروم ار . گرمای دهن اش توی گوشم �خش شد
وع �ه حرف زدن کردم ��

عه برو اونور حوصله تو ندارم...
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 برو انور 
�

؟ـ م��م �ا طرف �ات کردم م��

انتظار داری �� ��م؟...

ذا �اشدم شمارە ی رستورا�� که هم�شه ازش غ
د ک���دە �ا سفارس م�دادم و گرفتم و �ه انداز تعدا

حت بهشون گفته بودم را. مخلفات سفارش دادم
...�اشن اما �ازم احساس م�کردم معذب ان

ا�� پرو از این نظر خداروشکر م�کردم که رضا حس
مه اش بود بودو �امال برعکس اونا ان�ار خونه ی ع

ارو صدای اف اف ش��دم جلوی در رفتم و غذاه
 وارد . تح��ل گرفتم و پولشونو حساب کردم

� ن خونه شدم و مشغول امادە کردن م�� � اهار شدماش��

ـ ب�خش�د مزاحم شد�م
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برگشتم �ه سمت اش! صدای مامان رضا بود

نه �ا�ا این چه حرف�ه...

کد�انو�� ها خوش �ه حال مادرت...ـ �ه �ه

  مر� لطف دار�ن ، خ�� وقته �ا مادرم...
�

زند�
ن� کنم

و �چینم � وق العادە خانم ف. جلو اومدو �م�م داد م��
مه��و�� بود

ی داش��  � �ه خودم  ـ منو مثل مادرت �دون �اری چ��
م ...زنگ بزن دخ��
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سم...ممنونم... البته ...ب�خش�د � شه اسمتونو ب��
ا�ه اش�ال ندارە

ـ م��م 

دم �اد �در �ا ش��دن اسمش �اد چهار ساله پ�ش افتا
ضا �ا مح�ت مادر قالب�م که دق�قا مثل �در و مادر ر 

ن ش�� شا�د همه ی م��م ها ای. و مه��ون بودند
!خدا م�دونه...�اشن

... 
�

مدتها پ�ش خانو� و ...چه اسم قشن�
ل بود� شناختم �ه اسم م��م دق�قا مثل شما �

ـ ع��زممم ، لطف داری

م چند دق�قه ای گذشت و اون مشغول �مک به
� ناهار بود  ن�اهش ز�ر چش�. کردن واسه چ�دن م��
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کردم

!هنوزم چادر �ش بود

... � چادرتونو در ب�ار�ن ، راحت �اش��

:ل�خند زد و گفت

ـ اینطوری راحت ترم

!جدأ؟...

�� چادرم م�دو�� �ه جورا...ـ ارە د�گه عادت کردم 
�خ�� از وجودم شدە

 من فک � کردم خ�� سخت �اشه � کردن...
چادر
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؟تا حاال س� کردی ب...ـ نه اصال سخت ن�ست پو��

ای �ه �ار اونم بر ...�ع�� ارە...راست اش نه...
...�کساعت

...ااون �ه ساعت هم �ه لطف مالقات �ا، �ا�

ما ه��ار و� �ه جورا�� �ه سمت اش گرا�ش داشتم ا
ا�� مثل حرف اط � راف�ان �ا فکر کردن بهش �ه چ��

�  مانع ام � شد و فکر � کردم غ�� ممکن ت��ن چ��
 ام � تو�ست �اشه

�
زند�

؟ ـ � خوای امتحان ک��

�ماووم حاال ا�ه خواستم �عدا بهتون م�... 

487



...ـ �اشه ع��زدلم هر طور راح�� 

:�ه �اسه ی ماست ها اشارە کرد و گفت

ا�� زحمت چند برگ نعنا �ذار رو ماست ه -

چشم...

و خوش�ل چ�د�م و مشغول خوردن ناهار  � شد�م م��

�  خ�� وقت بود �ا �ه خانوادە ی �امل �  �ه م��
تنگ  دلم برای دور هم بودن ��. ن�شسته بودم

ح�ت �ا صدای رضا که داشت �ا �درش ص. شدە بود
� ناهار گرفتم و ب ...هشون دادم� کرد ن�اهم و از م��

 
�

؟ـ �ا�ا ن� خوای در مورد اصل قض�ه حر�  بز��

488



ح�ت کنم ــ �� ��م ��م؟ �ا�د �ا �در مادرشون ص
 � که م�گن ، ن�س��

ـ خب �ا خودش صح�ت کن 

...پ��دم وسط �ح�شون

ه از عه راس�ش من ق�ال ازدواج کردم و این ک...
...هم�م جدا شدم

م رو دست � خواستم �ا این حرفم آب �ا� و ب��ز 
:رضا که رضا ل�خند حرص دراری زدو گفت

ـ اینو خودم بهشون گفتم

ــ �له رضا گفته بود
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:متعجب گفتم

!�ع�� شما �ا این قض�ه مش�� ندار�ن؟...

:ماما�ش گفت

که رضا   ـ راس�ش اولش مش�ل داشتم ، از اونجا�� 
که االن که   و این...خ�� ا�ار � کرد �ذیرفت�م اش 

ته ای اومدم و از نزد�ک د�دمت فهم�دم چه فرش
....هس�� ، ماشا� خوش�ل و خانوم

ف هاش و خوشم میومد ماما�ش �� رو در �ا�س�� حر 
...� زد

...اما من...مر� لطف دار�ن ...
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:تهنوز جمله ام �امل �شدە بود که رضا گف

ــ مامان دن�ا راض�ه

...ه ان�ارواسه رضا چشم غرە ای اومدم اما ان�ار ن

ی فکر ـ عه ��م فک کنم �ه خوردە وقت بهش �د
کنه به�� �اشه ها

گوشم   نفس راح�� کش�دم خدارو شکر خطر از بیخ
رد شد

مر�...ارە �ا�د فکر کنم ...

مشغول خوردن شد�م
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ه برای فکر تق���ا دوساعت �عد از ناهار و فرص�� ک
�ش�من  درو �ستم وارد . کردن ازشون گرفتم رفتند

�ل ها صدای االرم گوش�م و ش��دم �ه سمت م. شدم
رفتم اما روی هیچ کدومشون نبود

خونه جلب شد  � یهو توجه ام �ه سمت اش��

خونه چ��ار ... خدا�ااا ، اخه تو... � � ک��  تو اش��

وسا�ل  واقعا زدە بود �ه �م �ا وسا�ل خونه و 
مخ  تنها�� �دجور روی. شخ� ام صح�ت م�کردم

ی �ه حال �م �م �ا�د �ه فکر . م تاث�� گذاشته بود
ی...خودم � کردما � ی چ�� ...دک��

وصل کردم. م�الد بود. گوشیو برداشتم

هلوو م�الد...
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ـ هلو دن�ا خو�� ؟

مرس�� ع��زم تو چطوری؟ آن�تا خ��ه؟...

ـ ق��ونت من خ��م اونم خ��ه

ا... شکر چه خ��

�ش�من  همزمان �ه چای واسه خودم ر�ختم و وارد 
شدم

رفت�م ـ سالم�� ، م��م �ه مهمو�� جمع و جور گ
واسه فردا شب توهم ب�ا

ک�ا م�ان؟ ک�ا نم�ان؟...
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ـ همه م�ان د�گه

 جمع و ...
�

جور ارە؟ اها �عد تو �ه این مهمو�� م��

:خند�د و گفت

�م ، �ا ـ خب ما �خوا�م �ه مهمو�� جمع و جورم � گ��
... دوست و آشنا و هم�ارو این و اون � شه

� شه �ه �ار�� مش�� ...

ـ ارە دق�قا ، م�ای د�گه؟

�شستم و چای ام و روی  Tvروی م�ل رو �ه روی 
� گذاشتم م��
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حاال شا�د اومدم...

ـ ب�ا د�گه ، ن�ا�� صفا ندارە

ن�اشمم صفا دارە...

دخ�� خوش�ل  ـ نه �ه خدا ندارە ، �الخرە �ه چند تا 
لوە دادن مش�لم �ا�د تو مهمو�� �اشه د�گه واسه ج

نه؟... �ه مهمو�� 

ری �ک�� اها تو � خوای از من استفادە ی ابزا...
هاان؟

...ـ نه �ا�ا من غلط �کنم ، فقط 
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فقط؟...

ـ دوست دارم �ا�� د�گه

ون دادم و گفتم :نفسم و �ا صدا ب��

�اشه �ا�ا م�ام...

ـ مرسی�� ، �اری نداری

نه �مشو...

ماشای گوشیو قطع کردم و مشغول خودن چا�� و ت
Tvشدم
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•••

 � "حس��

 که �ه چارە ا�� نداشتم �ا�د �ه جوری �و ته د
�

رو�
دن�ا گفته بودم و هم میورد

رفا ، ج��ان دلم ن� خواست �فهمه از � لج و این ح
� هم �ه م. ازدواج و تای�د کردم امان گفتمواسه هم��

� ک�س ازدواج مر�� در�ا رو انتخاب اونم برای اول��
کت گ ذاشتکردو �ه وقت مالقات �اهاش و توی ��

ە رو چرخوندم و وارد شدم د�د �اشد  تا منو . دستگ��
� �ار�م رفت. و سالم کرد ...م��ــــع �ه سمت م��

� ...سالم سالم ب�خش�د دیر شد ... �فرمای��
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ـ ممنون

�شست

د و حتما از �ه ن�ا� بهش انداختم غرق در آرا�ش بو 
ادت هم�شه ع. نظر خودش سنگ تموم گذاشته بود
� کتم و در ب�ارم ا این �ار ام. داشتم ق�ل از �شس��

واقعا  دوست نداشتم فک کنه جلوش خ�� راحتم و 
 بیوفته

�
...قرار ب�نمون اتفا�

... � وع کن�� خب ��

سالمه ، توی �ه  29ـ اووم من اسمم ت�نا هست ، 
د دوممخانوادە ی چهار نفرە متولد شدم ، فرزن

� د�گ...اها �له ... ...همنم که خودتون م�دون��
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:�ه خندە ی ر�زی اومد و گفت

ـ �له

� ازدواج �درو مادرتون �ا این که � خواین �ا ک...
 کرد

�
� که ق�ال �ا �ه کس د�گه زند� ە و �ک فرزند کن��

دارە مش�� ندارن

 ، منم �ا 
�

هر � که دوس  ـ نه اونا م�گن هر �� تو ��
داشته �اشم ازدواج م�کنم د�گه

د�ه جوری عشوە � اومد که حالم و بهم م � ��

میتونم خدا�ا خودت �ه را� �ذار جلوی �ام من ن
ش و ا. این و تحمل کنم ز آسمون �ا حداقل �ه به��

� فقط ترج�حا ش��ه دن� ...ا �اشه�فرست ب�اد �ای��
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: �� اخت�ار ز�ر لب پچ زدم

نا برەنصف عمرم که تلف شد نذار �ق�ه شم �ه ف...

؟ � ی گفت�� � !ـ عه ب�خش�د شما چ��

رف و �ه خودم اومد د�دم �ه ساعت زل زدم �ه ط
ل�خند . �تمدرحال دعا کردن واسه رها�� از این فال 

:زدم و گفتم

� جلسه ی ا...نه ... ول راس�ش من نمیتونم هم��
تم نظرم و راجب شما ��م ، چون فقط من ن�س

ه�الخرە در�ا هم �ا�د شمارو ب�ذیرە د�گ

ا�ت ـ در�ا جون خ�� منو دوس دارن از اون �
خ�التون راحت
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...اخه من از جهت د�گه خ�الم ناراحته

:دو�ارە پچ زدم

خداا گ�� چه آد� افتادم تنها ام�دم خود�� ...

ی گفت�نا � ـ فک کنم �ازم �ه چ��

:م�ه ل�خند هولنا� روی ل�ام اوردم و گفت

�و توی ذهنم مرور ... نه نه... � م�کردم ،  داشتم �ه چ��
سه ی د�گه حاال اینارو ب�خ�ال ، بنظرم �ه چند جل

رە؟هم �ذار�م ب�ش�� �اهم اشنا �ش�م ، چطو 

!داشت ذوق مرگ � شد
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!کجا؟! ـ عال�ه ، �؟

!چقدم عجله داشت

�ه مادرم م��م بهتون �گه...

ـ �اشه

وع �ه �ه خود�ار و �اغذ از توی ک�ف اش در او  رد ��
� کرد م گ! نوش�� � ذاشت اش�اشدو �اغذ رو ، روی م��

!این چ�ه؟...

� �ا خودم تماس �گ �ن ، الزم ـ شمارمه �اری داشت�� ��
 � ن�ست اول �ه مادرتون �گ��
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� ب��ن...اها ... میتون��

...زل زدە بود بهم

� ب��ن.... خانم �اشمام ، گفتم میتون��

:�ه خودش اومدو گفت

مر�...ـ اهاا �له 

ون د. از اتاق خارج شد . ادمنفسم و �ا صدا ب��
�اشدم و کت ام و در اوردم 

•••

"دن�ا
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تم بود موهامو سشوار کش�دم سادە �س 7ساعت 

تاە بود و ش�ک ت��ن ل�اسم و پوش�دم مدل ماه�ه کو 
ه طو� از اونجا�� که رنگش �. �قه اش قا��� بود

نگ بود کفشای �اشنه �لند مش� پوش �دمخو��

و �ا  روی صند� �شستم �ه ارا�ش خوش�لم کردم
ر تاروی موهای لختم و �از کردم و مثل آ�شا. شدم

شتمک�ف ز�ر �غل�م و بردا. �مرم شورە کردند

دن �ه خودم از ن�اە کر . تو آینه �ه خودم ن�اە کردم
م لذت می��

...�ه �ه...

م و راە افتادم�ه ن�اە نها�� تو اینه �ه خودم انداخت

ه و �ک��ه اووف بزن. تق���ا ساعت نه بود که رس�دم
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 �ه �ه اونم چه بز�� �کو�� واقعا از لحاظ رو�
خوردە ب�� ب�� و رقص ن�از داشتم

� و �ارک کردم و پ�ادە شدم درو برام �از کردند ماش��

ون همه تو بودن ک� جز نگه�انای دم در ب�� 
� های ز�ادی توی محوطه �ار . نبودند ک شدە ماش��
�ه ن�اە بهشون انداختم. بودند

سممم ، تو تورو که ن� شناسم ، تورو هم ن� شنا...
...مال رضا�� 

� افتاد که مثل ا � حس�� لماس یهو چشمم �ه ماش��
� درخش�د

�ام  امشب �ه �ال�� �ت ب�ارم که �ه دست و ...
 تورو خدا برگرددد

�
بیوف�� ��
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زدم ز�ر خندە 

دم اطرف و ن�اە کر . تند جلوی خودم و گرفتم
...نچه دیونه ای بودم م. خداروشکر ک� ند�د

اشتم و خرامان خرمان �ه سمت در ورودی قدم برد
:ز�ر لب زمزمه � کردم

...قر تو �مرم فراوونه نم�دونم کجا...

� راە ق ر �دم که اومدم که �ق�ه اش و �خونم و ب��
از بهم زل چشمم �ه دوتا ��ی افتاد که �ا دهان �

� ابر . زدە بودند وهام اوردم صاف وا�سادم و اخ� ب��
� و �ا  و مثل �ه خانوم مت�� وقار قدم  ادامه ی مس��

...زدم

وارد شدم
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ە حس از شدت �اال بودن صدای موز�ک ناخودآ�ا
�ه . مرقص ام �شد�د شد اما جلوی خودم و گرفت

آقا�� �ه سمتم اومد

ـ جووون چه خانو�

�� اهم�ت �ه حرفش از کنارش رد شدم

رفش و �ا ح. یهو م�الدو د�دم واسم دس�� تکون داد
ع کر �ه آقا�� که �اهاش مشغول گپ و گفت بود قط

...ن�ا� �ه �تا�ام انداخت. سمتم اومد

ـ چطوری خوش�لللل

خ��م ملس�� ، آن�تا کجاست ؟...

ە ��ــــع عقب کش �دمیهو اومد که دستم و �گ��
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از حرکتم شوکه شد

!ـ �ا�ا ب�ا ب��م �ه خوردە برقص�م

دارمبرو �ا زنت برقص من وقت این �ارارو ن...

:�ا ل�خند گفت

ـ امشب � خوام فقط �ا تو برقصم

وای وای بوی خ�انت م�اد...

...ـ �ذار ب�اد �ه من و تو چه

نم هوی هوی منو قا� خودت نکن ، نذار بز ...
...امش�ت و زهرمار کنم
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:�ا خندە گفت

ـ جووون

�مشو...

���ا هیچ تق. کنارش زدم و و �ه چر�� تو جمع زدم 
� . کدومشونو ن� شناختم افتاد یهو چشمم �ه حس��

داشت �ا �ه مرد همسن و سال خودش صح�ت 
!� کرد

� این همه آدم چشم من فق... ط تورو لعن�� چرا ب��
� ب�نه

مطمئنا همه محو تماشاش بودند
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هن �مه ا�ش عضالت خوش فرم �دن اشو  تو  پ��
ی چشم � کرد و شلوار طو� جذب و کفش ها

...مش� چرم و براقش

داشتم �ه  نا خودآ�اە. خدا�ا داشتم دیوونه � شدم
ف شدمسمت اش � رفتم که �ا صدای آن�تا متوق

...�ه سمت اش برگشتم

ـ چطوری تو ؟

مح�م �غلش کردم

عو�� دلم برات تنگ شدە بوددد...

فشار دس�ش دور �مرم ب�ش�� شد
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من �ه چشم  ـ �ا این استا�ل کوفت�ت �اری م�ک�� که
ن�اما 

:خند�دم و گفتم

سو�� وای آن�تا �ع�� وقتا �ا حرفات آدم و م... ی��

خودم و بزور ازش جدا کردم

� � رفت گه اخه م! هنوزم ن�اهم �ه سمت حس��
�   � شه اون �اشه و من جای د�گه رو ن�اە کنم؟ ع��

ورت احمق ها داشتم �ا چشمام شوهر مردم و ق
 د�گه بود و � دادم ان�ار نه ان�ار که اون مال ��

!هیچ �سب�� �ا من نداشت

دجور �از مردی که کنارش بود رفت جا واسه ی من �
� هم وقت و تلف نکردم. شدە بود . واسه هم��

:برگشتم و �ه آن�تا گفتم
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آن�تا من برم...

ب�ا ب��م برقص�م! ـ کجا؟

 گشتبرو برو ، اتفاقا م�الد داشت دن�الت �...

ان�تارو دک کردم 

و�� که تو دستم بودو تا ته �   کش�دم لیوان م��
� راە ام گذا � ب�� شتم ولیوان و روی ل�ه ی م��

� آروم و �ا ناز قدم برداشت ...م�ه سمت حس��

•••

 � "حس��
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مت ام ناخدا�اە چشمم �ه دن�ا افتاد داشت �ه س
م روی خودم تصم�م �گ ن�اهم رو �� اینکه.میومد ��

وب لیوان م�� . �لوم خشک شد. اندامش چرخوندم
 �  توی دستم و � کش�دم و برگشتم روی م��

!!ب�اد �لو�� صاف کردم و منتظر شدم. گذاشتم اش

یتونم عو�� تا وق�� که تو جلوی چشم� چطور م
م؟  �ه کس د�گه ای ن�اە کنم؟ چطور � تونم زن �گ��

م؟ دس�� روی �ا اینکه �خوام �ه تنها�� در�ا فکر کن
ای قشنگ � تو�ستم ظرافت دست. شونه ام رفت

...زنونه اش رو روی شونه ام احساس کنم

ـ سالم اقای مقدم

 ر�ختم که چند دق�قه ص�� کردم و توی لیوانم و�س�
نم و �ه ا�ه دو�ارە �لوم خشک شد ازش استفادە ک

 ص�� اما دل�ل اص�. فر�� �شه �ه �فه نیوفتم
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که دلم   کردنم خشک شدن �لوم نبود �ل�ه این بود 
!!!� خواست دیر تر دست اش و بردارە

 �لو�� صاف کردم و برگشتم �ه برای �سلط
�ا  دلم ن� خواست درگ�� چشماش �شم. سمت اش

...اخم �ه لیوان تو دستم زل زدم

ـ جواب سالم واج�ه ها

ی  از طرف د�گه هم ن� تو�ستم کنارش �اشم � و چ��
ذارە چون هر آن ام�ان داشت عص�� شه و �. ن�م
!برە

سالم...

؟ ـ خو��
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ارە...

ـ منم خ��م ها

ا� که واسه این که �اهاش چشم تو چشم �شم در ح
ە شدم تمام فکرم پ�شش بود �ه رو �ه روم خ��

ه سمت �� اخت�ار ن�اهم �. اونم �شو برگردوند
!اندامش هاش رفت

نم�دونم چقد گذشته بود

که یهو �شو برگردوندو متوجه ن�اهم شد

ـ هوی چشاتو درو�ش کن

ت �عد این همه مرد دارن �ا چشماشون � خورن...
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من این وسط چشمام و درو�ش کنم؟

ارمچشاشون و درم�...ـ این همه مرد غلط کردن

دندە بود  هنوزم غدو �ه. توی دلم خندە ای � دادم

ـ زن ات کجاست ند�دمش؟

مثل این که خ�� ذوق داری واسه د�د�ش...

م  دتر ب�ینمش ، دلم م�خواد زو ...ـ ارە ارە دارم م�م��
...خ�الت راحت شد

ارە راحت شد...

ـ کوشش؟
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چ��ارش داری؟...

ـ � خوام ب�ینم چه ش�ل�ه 

...ەنگران ن�اش از تو خوش�ل ترو خانوم تر ...

هـ ارە واسه همینه چشات رو من قفل � ش

�کردم �م موندە بود بزنم ز�ر خندە خ�� س� م
م از این که غرورم اج ازە ن� داد جلوی خودم و �گ��

...�خندم در عذاب بودم

شوهر تو کجاست ؟...

ـ شوهر منو چ��ار داری ؟
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ات قفل م�خوام ب�ینم را�طه تون چطور�ه که چش...
شدە تو چشمای من

:یهو دس��اچه شد

ـ خ�� هم را�طه مون خوب و عال�ه

وع کرد مکث کردو دو�ارە ��

زنه تو �عدشم �الخرە ادم م�خواد �ا �� حرف ب -
...چشماش ن�اە م�کنه د�گه 

برو برو حوصلت و ندارم...

ـ منم حوصله تو ندارم اقااا
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وونه حاال دی. ازم جدا شد و �م �م داشت دور � شد
� ا�ه �ه خوردە ب�ش�� پ�شم م�موندی آسمو  ن �ه زم��

� اومد؟

ان از ش�اهت در�ا بهش غ��  �  قا�ل �اور خدا�ا این م��
 بود اونم دق�قا زما�� که دن�ا هیچ نق�� 

�
 توی زند�

! در�ا نداشته بود

هرز�ا� �� اخت�ار بهش ن�اە � کردم 

•••

"دن�ا

519



؟ ن � تو�� لعنت بهت ن� تو�� بهم ل�خند بز��
�؟ نا سالم�� �ه زما�� بهم ابراز عالقه  حالم و ب��

:�ا صدای آن�تا برگشتم. � کرد�ا

م � گردە که ـ ب�شعور تو که گف�� م�الد دارە دن�ال
برقص�م کو �س؟

نه داشت ازم �اغتو م�گرفت...

ـ دروغ گووو

�اشه �ا�ا دروغ گفتم خوب شد...

دست �ه س�نه کنارم وا�ساد 
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ار�تش��دم اومدە خواست�...ـ این رضا کجاست ؟

 و زدە ؟...
�

� حر� !� همچ��

ـ خودش گفت

خودش غلط کردە...

!ـ �ع�� نیومدە ؟

جبور بودم ، دلم ن� خواست داستان و �از کنم اما م
� ه م مجبور بودم ح�� واسه ی جلوی چشم حس��

...شدە �ه رضا اهم�ت �دم

ارە اومدە...
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:�ا ذوق جیغ زدو گفت

ـ واای ع��زممم ، تو �� گف�� ؟

...فعال ه��� دارم فک م�کنم در موردش...

...د�گه ـ �س حتما قض�ه جد�ه که داری فک م�ک�� 

ارە �ه جورا�� ...

ـ خوش�خت ��� ع��زدلممم

...مح�م گونه مو بوس�د

عههه ولم کن آن�تا ....
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م�الد �ه جمعمون اضافه شد

ــ جمعتون جمعه �لتون �مه

:آن�تا �ا ��� گفت

دمـ تو کجا�� �ه ساعته دارم دن�الت م�گر 

� دورو برا عشقمم ــ هم��

شق �ازی تا اونا مشغول ع. ل�ای همد�گه رو بوس�دن
بردم ازشون جدا شدم و �ه گوشه ای پناە. بودن

روی صند� �شستم و �ا روی �ا انداختم

امد بودند  �ا این که خ�� ها در حال رقص و رفت و 
� � افتاد که د ق�قا رو �ه �اە گداری چشمم �ه حس��
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دروی من در فاصله ی خ�� دوری �شسته بو 

�ای عج�ب و من اینجا تنها ، اون اونجا تنها چه دن
ردم غ���� چند ساله پ�ش اصال فکرش و ن� ک

� اتفاقا�� واسم بیوفته همچ��

� �ه ا م���ا بودچند سال پ�ش تنها فکرو ذکرم رف��

م فک � کرد! اصال اعتقادی �ه عشق نداشتم
قدرم احسا� که �ه برد�ا داشتم عشق بودو و چ

مزخرف تو ذهنم تص��ر سازی شدە بود

؟ ...اما حاال ��

ه ی عشق رو تج��ه کردم و تو عمیق ت��ن نقط
ز هم وجودم احساسش کردم و حاال او�� که هنو 

قطه احساس � کنم عاشق هستم توی دور ت��ن ن
در کنار  ی زندگ�م قرار دارە و هیچ وقت منو اون

...همد�گه قرار نخواه�م گرفت
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ـ دن�ا

ت و تو �ا صدای م�الد �م و �اال بردم و مبهو 
:فکر گفتم

!چ�ه؟...

اشو برو �ه �...ـ آن�تا گ�� دادە م�گه �اهم برقص�م 
موز�ک د�ش برامون �خون 

م ، �ه او�� ولم کن �ا�ا مگه من د��� خانوادگیتون...
هکه اوردی �خونه �گو درخواس�تو عم� کن

�ع�� نم�خو�� ؟...ـ �ع�� �� ؟ 

نه...
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:�ا لح�� التما� گفت

ـ خواهش م�کنم �خاطر آن�تا 

گفتم نچ...

 � ـ �خاطررر من��

اوە اوە تو که د�گه عمرا...

یهو اخماش توهم رفت

ی ازت نخوا � ...ماـ داری �اری م�ک�� د�گه چ��
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...خب نخواە ، چه به�� ...

فت که دس�شو گرفتم داشت م��

� �ه �ارا... ...�اشه فقط هم��

بهم ل�خند زد

ش رفت و ق�ل از این که من برم �شت م�کروفن خود
اسه رقص اعالم کرد همه برن کنار که جا �از شه و 

...تانگو

ی خ��  طبق حرفش همه کنار وا�سادن و �ه دایرە
�جان �ا رقص نورا ه. بزرگ جای خا� �شک�ل شد

ابر شدخوندن و رقص�دن برای من و �ق�ه چند بر 

� موز�ک انتخا�� و �ه نوازندە دادم و ��  وع �ه نواخ��
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کردند

وع  جفت های ز�اد رو�روی همد�گه وا�سادند و  ��
...کردن �ه رقص تانگو

...قطع م�کنم حرفتو یهو( 

...م��م �دجور عاشق تو شدمو

 و سا��� ، م��م چته
�

ی نم�� � ...چ��

 توی شو�مو
�

...م��

�� تو چشمامو م�خندی � ...زل م��
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...چقد رمان��ک �ل�اتو می�ندی

وع شدە د�گه خوش�مون  ��...

...)مهمون دل� چند سال و اندی

� تمام �و صداها و د رخواست موز�ک تموم شد ب��
� ن� اە کردمها�� که � دادند ز�ر چش� �ه حس��

که   ن�اهش روم قفل شدە بود اما �ه محض این
 اش متوجه ن�اهم شد مشغول صح�ت �ا �غل دس�� 

!که �ه خانوم جوون بود شد

�� واقعا �ع. �ه ن�اە دقیق تر �ه خانومه انداختم
اسش ک� که تو�سته بود جای منو و ! خودش بود؟

ە ��م ک� که �عد از من تو�سته بود  پر کنه �ا به��
غر اندام قل�شو ت�ف کنه اون خانوم مو �لوند ال 
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!بود؟

ە ال . از نظر استا�لم بهم � اومدند غر و �لند قد دخ��
موهای  اون مرت�که هم چهار شونه و �لند قد �ا 

 اش
�

تم از حسودی داش. مش� و اون چشمای س�
م ن�ارممنفجر � شدم اما س� کردم �ه روی خود

ە رو ن� تو�ست م واضح چون دور بودم صورت دخ��
و خوش�حالش حتما خ�� هم همد�گه ر . ب�ینم

 اومد وای �ا هر فکری که توی �م �! دوست دارن
ارو رها م�کروفن و نوازندە ه. عصا�م خورد � شد

کردم و وارد جمع مهمونا شدم

...یهو �ه نفر دستم و قاپ�د

فت مجبو  ی از اونجا�� که تند تند راە م�� ر بودم مس��
فت و �اهاش هم�اری کنم و ب رم که که داشت م��

�  نخورم �ش متوجه �ه اقا �ا قد متوسط از دس. زم��
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 پوس�ش شدم
�

� ت��

...استا�ل قلم�ه و ورز�� 

� م همونا رد �ع�� � میتو�ست �اشه تند تند از ب��
دم س تر . شد�م و داشت �ه سمت �ه اتاق می��

د مچ دس�شو  �ا دس�� که رها بود . عجی�� قل�م و ف��
فشار دادم که �ه سمتم برگشت

د�دە صورت معمو� داشت و تا حاال �ک �ارم ن
گوشه ی   �ا ل�خندی که. بودمش �امال نا اشنا بود

یوار ل�ش بود هل ام داد که �ا کتف مح�م �ه د
و داشتم خودم جدا � کردم که جل.... چس��دم

اومدو خودش بهم چسبوندو مانع حرکتم شد

ـ اوووم چه ج�گ��ی�� 

:جیغ زدم
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ولم کن مرت�که عوضی�� ...

، اما �ا تقال  کردن ب�ش�� �ه   تقال � کردم برای رها��
 اش و سمت ام � اومد و ب�ش�� دوست داشت قصد 

تو�ستم ن� . �شو توی گردنم فرو برد. عم� کنه
حرکت کنم

دور از جمع �. ن�اە ترس�دە ام و �ه دورو بر انداختم
ه م�الد و هر �� جمع�ت و د�د زدم ن. مهمونا بود�م

!...� د�دم نه ان�تا نه هیچ کس د�گه ای

ن ل�ام ��ە �ش  و �اال اورد و �ه قصد بوس�د
...صورت اش و آروم  آروم نزد�ک اورد

انوماووم خ�� وقته چشمم دن�الته عروسک خ -
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د تمام زورم و  � �ه دستم  بوی عطرش حالم و بهم م��
� �. انتقال دادم و مح�م زدم تو گوشش اعث هم��

ە  استفادە  از فرصت. شد �ه خوردە ازم فاصله �گ��
کردم هل اش دادم و �ا �ه فرار گذاشتم

� �دو �دوهام �ه �شت �م ن�اە کردم د س�ش رو ب��
وع �ه دو�دن �ه س مت ام صور�ش بودو �ا خشم ��

و اونورو هراسون اینور . وارد جمع مهمونا شدم! کرد
ی از ه�چکدوم از کسا�� ک. ن�اە کردم ه خ��

...شناختم نبود همه ناشناس بودند.�

� !...اخه مگه � شه؟ !؟یهو�� کدوم گوری رف��

•••
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ی که کنارم ا�ستادە بود �ا پرحرف� اش داشت دخ��
فت د واس. روی مغزم رژە م�� � ه این که هر ف�� و م��

�شو د�گه حوصله ی ش��دن مزخرفا. بهش �ا �دم
� ازش واسه همینم �ه بهانه ی تماس گر . نداشتم ف��

جدا شدم و �ه سمت در خرو�� راە افتادم

م و �ه � ! یهو �ا جس� مح�م �ه �ازوم اصا�ت کرد
بهم ن�اە  دن�ا بود �ا ترس و لرز . سم�ش برگردوندم

د � اش �ا د�دن وضع�ت . � کرد و نفس نفس م��
:ناخودآ�اە حالش و پرس�دم

!خو�� ؟...

داری نفس نفس زنان و درحا� که �ا ترس گه گ
:�شت �ش و ن�اە � کرد گفت
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میتونم کنارت �مونم؟...ـ میتونم

؟... !منظورت چ�ه؟!...��

...خواهش م�کنم...ـ فقط واسه ی چند لحظه

 خواستمم دلم نیومد درخواست اش و رد کنم اما ن�
دس�ش و  �ا روی �از ازش استق�ال کنم �ا اخم مچ

ە رو گرفتم و �ه سمت همون جا��ا� رفتم که د خ��
...پ�چوندە بودم

•••
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"دن�ا

� �اعث ش دستم و تو دس�ش فشار داد د و هم��
�ان قل�م که از ترس مثل �مب درون س� نه ام ��

� ب�اد اد�دنمون اخم دخ�� مو �لوند �. � ک���دو �ای��
کردو روشو ازمون برگردوندو رفت

همونا �ه سمت م�ل ها�� که �ه جورا�� جدا از م
. نفس عم��� کش�دم. �شستم. بودن رفت�م

� اینجا بود م ن�اە �ه �شت � . خداروشکر که حس��
هیچ  همه درحال رقص و �ای کو�� بودن و . کردم

کس تو حال خودش نبود

...وای دو�ارە اون ��ە

و برم ن�ا� �ه دور . ازش برگردوندم ��ــــع روم و
� نبود. انداختم م�کردم؟ خدا�ااا �ا�د چ��ار ! حس��
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قطرە اش� از چشمام روی گونه ام لغ��د

...لعن�� گفته بودی کنارم م�مو�� که...

شت �ه دو�ارە برگشتم و �ه ��ە ن�اە کردم دا
تام فشار ک�ف ز�ر �غ� ام و تو دس. سمت ام میومد

رس ام �م�� دادم شا�د فکر � کردم �ا فشار داد�ش ت
 که حس � کرد. م�شه اما نه

�
م هر آن تنها اتفا�

� ناخن هام و س وراخ شدن ام�ان دارە بیوفته شکس��
ن ��ە پوست ام بود احساس کردن دستای کث�ف او 

...روی �دنم

•••

 � "حس��
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�ا�� �گ�� �اشه ق��ونت برم ، تو که فعال پ�ش پ� ...
مت خونه د�گه �خواب خودم م�ام می��

ـ �اشه �ا�ا�� خدافظ

از �شت گو�� برام بوس فرستادو قطع کرد

� رفتم گوش�م و تو ج�ب ام گذاشتم و �ه سمت م�
رد جوو�� که دن�ا روش �شسته بود که یهو متوجه م

ور �مرش شدم که کنارش �شسته بود و از دس�� که د
ه بود و �ه خودش چسبوندە بودش متوج حلقه

...را�طه  ی گرم و صم�� اشون شدم

شون �ا عص�ان�ت جلو رفتم و روی م�ل رو برو 
، چقدر تو �� . �شستم  چقد تو �� رح� دخ��
...رحمی�� 

الس  چطور میتو�� جلوی چشمم من �ا �� د�گه
؟  ! مگه تو دلت از چ�ه؟! بز��

�
!؟نکنه از سن�
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از�ش �ا �ه خودم اومدم و د�دم دارم شاهد عشق �
نتو�ستم تحمل کنم. �� د�گه م�شم

ز کنارشون اومدم که ا. �ا عص�ان�ت از جام �لند شدم
� موز�� که �ا  صدای �لند  رد �شم و برم که یهو ب��

 صدای پر �غض و عذاب دهندە ی. �خش � شد
:دن�ا �ه گوشم رس�د

نما � ـ ولم کن ، �خدا جیغ م��

چند قد� عقب رفتم

�ه خوردە دقیق تر بهشون ن�اە کردم

حر�ا�� که  مثل این که ��ە داشت اذ�ت اش � کردو 
لم و ا! روش پ�ادە � کرد زور� بود ز دست دادم کن��

بود �ه ثان�ه نکش�د که �قه ��ە تو مشت ام

...دوتا چک نرو مادە خوابوندم ز�ر گوشش
539



گورتو �م کن د�گه ن�ینمت....

� عص�ان�تم �ه ن�ا� �ه دن�ا انداخت م �دجور ب��
جلوی  ترس�دە بود اما من نتو�ستم �خاطر ترسش

م و � ندونم �اری ا ش �ش داد عص�ان�ت ام و �گ��
!نزنم

ە ی نفهم چند �ار بهت گفتم مواظب...  دخ��
ت �ش...رفتارات جلوی این و اون �اش هااان؟

؟ نم �ا او ...م�کرفون وا�م�س�� و واسشون م�خو��
این ل�اسا؟

اشک تو چشماش جمع شدە بود

شون ح�� ذرە ای از خودم �س�ت بهش دلسوزی �
:�ه گفت�اشدو رو در روی وا�ساد و �ا گ� . ندادم
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ام کنارت ـ همه اش تقص�� تو بود بهت گفتم � خو 
�مونم و� تو رف�� 

ن�الته؟؟؟من کف دستم و بو کردە بودم که �ارو د...

ی نگفت � ە شدو د�گه چ�� !بهم خ��

جا کندە  قل�م داشت از . ن�اهامون تو هم گرە خورد
و واسه ی چند لحظه همه چی. � شد واسه اش

وی ل�اس فراموش کردە بودم و �ه آرو� ن�اهم و ر 
� قد. د�گه طاقتم طاق شد. �خ اش سوق دادم

...جلو گذاشتم

•••
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!یهو دس�� روی �اسن ام �شست

ی ــ جووون چه دخ��

!رضا بود

مح��  تمام عص�ان�ت اون لحظه ام ت�د�ل �ه چک
 �ه خودم اومدم مات و . شد که زدم تو گوشش

وی دست اش و ر . مبهوت تو چشمام زل زدە بود
...جای چک برد

د و ن�اە عص�ا��   اش و ازم حر� دندوناش و بهم ف��
�ام! گرفت و رفت بردم و �ه  �ا گ��ه دستم و توی چ��

...�ق�ه ی موهای �شت �م اضافه اشون کردم

!وای چ��ار کردم؟....

�ار از �ار   دق�قا زما�� متوجه شدم چه گندی زدم که
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ص�ان�ت ن�ا�د تمام ع. ن�ا�د � زدمش. گذشته بود
اومدم . مامشب ام و � رضای ب�چارە خا� � کرد
� مح�م �ازم و ت و دست اش که برم دن�الش یهو حس��

!گرفت

 اش �اعث ق�افه ی اخمو و عص�ا�� . �م و برگردوندم
!شد گرهه ابروهام �از �شه

ی � ه �ال�� ـ عذرخواه�ت و �ذار واسه �عدا ، م��
�ت م�ارن

عث شد �ازوم و مح�م �ه سمت خودم کش�دم که �ا
دو �دو �� توجه �ه توص�ه اش �. دستم و رها کنه
� . وارد محوطه شدم. دن�ال رضا رفتم اش � ماش��

� ام رفتم درو �ا! جاش نبود ز کردم و �ه سمت ماش��
شمارش  و گرفتم . گوش�م و برداشتم
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...بوق بوق بوق

!...جواب ن� داد

...چند �اری گرفتم اش اما ان�ار نه ان�ار

من�ا� �ه ل�اسام انداخت. نا ام�د �شستم

رم ز�ر از خودم متنفر بودم �و وضعم �اعث شد ب
 � دون درو �ستم سوئیچ و چرخوندم و �. منت حس��

خداحاف�� از م�الدو آن�تا حرکت کردم

.

.

.

�ه خونه رس�دم

ه، کفشام و ل�اس هامو در اوردم و پرت کردم �ه گوش
رد کردن و هم �ه جوری پرت کردم که �ه دیوار برخو 

�� رفتم �ه سمت دس�شو. دو�ارە جلوی �ام افتادند
ون او . صورتم و شستم و موهام و �ستم مدم و ب��

را� اتاق خوا�م شدم
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چقد راحت اونو �ه من ترجیح داد

و� نه  فکر � کردم همه چیو فراموش کردە �اشه
ی ان�ار نه ان�ار که �ه ز . د�گه تا این حد � ما�� �ه چ��

� من و اون بودە  ج�ار �ا ح�� �ه ا. ح�� �ه غلط.ب��
...ح�� �ه دروغ

د�گه حوصله ی �و صدارو نداشتم 

ال بزن و حوصله ی آدم های دورو�رم که دائما در ح
من  اصال . �کوب و خوش گذرو�� بودن و نداشتم

� وسط این همه ادم ال� خوش چ��ار   غمگ��
� کردم؟ 
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شون �دم من ح�� از این که خودم و ال� خوش هم �
نم تو من فوقش اش � تو�ستم �ش�. دلم � گرفت

ە شم و اتاق پر از سکوت ام و ساعت ها �ه سقف خ ��
 

�
 ام فکر �ه تک تک غم و غصه ها و اتفاقات زند�

ختم و شا�د اون وسط چند قطرە اشک  هم ر�. کنم
�ه حال خودم گ��ه کردم

ی م�الدو صدا. �اشدم و راە خرو�� و در پ�ش گرفتم
 و �و صدا احساس کردم

�
� شلو� :ب��

 � !ـ حس��

...برگشتم دق�قا �شت �م ا�ستادە بود

چ�ه ؟...
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وب ب وع شدە قرارە م�� !زن�م؟ـ کجا �� تازە ��

ول کن م�الد اصال حوصله ندارم...

؟! ـ چ�ه �� شدە؟ ناراح��

ەنه خ��م فقط �ه خوردە �م درد م�کنه ب... رم به��

؟ ـ مطمئ�� خو��

...از طرف من از آن�تا خداف�� کن...ارە...

ـ �اشه برو �سالمت

ن�اە ام و ازش گرفتم 

�ه روی  ب�ست دق�قه �عد رو . �شستم و راە افتادم
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بور در ورودی خونه بودم دستم و �ه سمت داش
...�ا افتادمبردم که ر�موت و بردارم که یهو �اد در 

!!! ای وااای...

��ــــع �و ته کردم و �ا �عت روندم

� پ�ادە شدم و �ه سمت اف اف رف ...تماز ماش��

منم �از کن...

...صدای عص�ا�� پ��ا توی گوش هام پ�چ�د

ـ االنم ن� اومد

ه ی پ��ا رو مخ من نرو که امشب اصال حوصل...
جرو �حثاتو ندارم ، بزن درو
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دە ش�ه ـ حقته همون �شت در �مو�� ، ساعت دواز 
ی عمرا �ذارم در�ارو ب��

� من �خاطر این حرفتم شدە ا�ه از د... یوار بب��
�مونه اومدم �اال ن� ذارم در�ا امشب پ�ش تو 

 چون این در ـ �اشه ، �س س� کن از دیوار ب�ای �اال 
�از �شو ن�ست

...پر...

!حرف تو دهنم ماس�د

دم خدا ��م چ��ارت کنه ، تو � � خوای آ...
�� ؟؟؟خواهررر دشمن جون
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ون اوردم و ش مارە ی گوش�م و از اوی ج�ب ام ب��
...مامان و گرفتم

؟ � کجا�� ی! ـ الوو حس�� ؟نم�ای در�ارو ب��

ت ن�...  ذارم ب�ام مادر من ، �ه ساعته دم درم دخ��
تو

ـ پ��اا؟

نه عمه ی من...

��ــــع از . وارد شدم. �ه دق�قه نکش�د که در �از شد
ستق�الم مامان �ه ا. ح�اط گذشتم و وارد خونه شدم
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اومد

ـ خو�� تو؟

ارە مامان ، در�ا کجاست؟...

ـ �االست د�گه

ارد اتاق پ��ا از �له ها �اال رفتم �� در زدن اومدم و 
دم�شم که یهو متوجه قفل بودن در اتاقش ش

ە رو چرخوندم �از �شد دم و در ز . هر �� دستگ��
:عص�� و �الفه گفتم

پ��ااا �از کن درو...

:صداش �لند شد
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ـ گفتم که در�ا امشب اینجا م�مونه

 عصا�م...
�

� من امشب �ه اندازە ی �ا� بهم  بب��
ر�خته هست �دترش نکن که �د می�ی�� 

...دو�ارە در زدم

�ا توعما ، �از کن درو...

ال اومد و �ه از �له ها �ا. از �اال مامان و صدا زدم
:سمت ام قدم برداشت

!ـ چ�ه �� شدە ؟

� این �� م�گه... ...ب�ا بب��
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:اومدو تقه ای �ه در زدو گفت

ـ پ��ااا

ــ چ�ه مامان؟

و اتاقش ن�ست ـ �از کن درو ، در�ا صبح �اشه ب�ینه ت
وع م�کنه �ه گ��ه کردنا ب خودتم که خو ...��

وع کنه د�گه ول کن ن�ست � شناس�ش ��

زی د�گه گ��ه ــ ق��ون گ��ه اش برم ، � برمش شه��ا
االنم � خوام �خوا�م ب��ن...نم�کنه 

یهو صدام و �اال بردم
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پ��ااا �از کن تا درو �شکوندم....

:مامان �شت دس�ش زدو پچ زد

احت م � ، �ا�ات دارە واس�� �کنه ـ وای حس�ی��
آروم�� ...ها

�زە ، �خدا �از نک... نه درو عصاب آدم و بهم م��
...� شکونمش

:یهو در �از شد و حر� گفتم

ش  ــ ب�ا ، ب�ا ب��

ون کش� دم اش �ه جلو رفتم و حر� از تو �غلش ب��
��م در چنان خواب عم��� فرو رفته بود که ا�ه ت
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...� کردم ب�دار ن� شد

ح�ف ، ح�ف که خوا�ه...

ــ برو �ا�ا

مح�م  واسش چشم غرە ای اومدم که ترس�د ، درو 
ک���د

خب د�گه ما ب��م...

ما � خورە ـ ص�� کن �ه پتو ب�ارم ب���� دور �چه � 

خدافظ...هوا خ��ه مامان ، پتوش توی ماش�نه ...

روی  آروم دستم و . راە خرو�� و در پ�ش گرفتم
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:موهای �لندش کش�دم و پچ زدم

تمام وجودم...

� خواب و  ب�دار�ه  خا�الود درحا� که پ�دا بود ب��
:گفت

ـ �ا�ا�� اومدی؟

�م  ارە دار�م...ق��ون صدای خا�الودت برم ... م��
خونه ی خودمون

زندە  تنها دل�ل. دستاش و دور گردنم حلقه کرد
 ا�ه تو نبودی من چطوری �ا�د نفس. بودنم

...م� کش�دم اونم �ا وجود این همه درد و غ
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�� �ه نم�دونم دق�قا ساعت چند بود که �ه تکو
الزم  �دجور ماساژ . �دنم کوفته بود. خودم دادم

بودم

ا د�دن ن�ا� �ه ساعت انداختم �. �اشدمو �شستم
از حدقه  عق��ه ای که �ازدە رو �شون م�داد چشام

ون زدو � جام م�خکوب شدم ب��

 � �� گرفتم�ه دوش دە دق�قه ا. از تخت پ��دم �ای��

رت کردممانتوی �لندو شلوار �گ ام و روی تخت پ
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...�د�خت شدم...وای وای دیر شددد...

� فک � کنه چقد �� اهم� ت ام حتما االن حس��
االن . رم�س�ت �ه در�ا که �جای این که � صبح ب

م دارم م��

دما منت د�گه ن� خواستم �ا ل�اسای اجق وجقم آ
نجات دادن جونمو �ذارن �م

�م کروم و �ه ارا�ش مال . تند تند ل�ا هام و پوش�دم
انتوم �مه ای از اونجا�� که م. برق ل�م و �ه ل�ام زدم

ساتن  رو�ی. بود نقش و ن�ار روی آس�ی�ش سف�د
سف�دمو روی موهامو انداختم 

لو گرە �ه سمت اش و دور گردنم پیچ دادم و از ج
اشنه کفشای �اشنه �لندم و پوش�دم نصف �. زدم

 ک�ف مش�. شون ز�ر دم�ای شلوارم محو شد
ف پولم و دس�� ام و برداشتم و �ل�دو گوش�م و ک�
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توش گذاشتم

ه درش اومدم ک. چشمم �ه چاقوی ضامن دار افتاد
...ب�ارم که

از کجا معلوم که الزمم ن� شه؟...

ز�پ ک�فم و کش�دم . �ش�مون شدم

خونه خارج  از اتاق خارج شدم �له هارو � کردم از 
 �شستم و حرکت. شدم و �ه سمت ماش�نم رفت

کردم

...�ه ر�ــع گذشت

 کردم که دو�ارە داشتم همون خ�ابون ها�� رو � �
� خ�� وقت بود دلم واسه �ه �ار د�گه از  شون گذش��

ود �� �ا اینکه حسا�� دیرم شدە ب. تنگ شدە بود
اخت�ار �عت ام و �م کردم
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ا تغی�� کردە بود � ا � . خ�� چ�� � . جاش نبودخ�� چ��
ا اضافه شدە بود � ...خ�� چ��

رو بهم  �ا وجود این همه هنوزم همون حال و هوا 
...منتقل � کردند

•••
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 �ا ذوق �ه. دستای در�ا شستم و خشک کردم
:دستاش ن�اە کردو گفت

� شد !ـ تم��
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روی موهاشو بوس�دم

اهارو برو �ا عروس�ات �ازی کن تا من ظرفای ن...
� ظرف شو��  ...�ذارم تو ماش��

ـ ن� خوام ، � خوام �مکت کنم �ا�ا�� 

ع��زم ل�اسات کث�ف م�شن برو ...

د�ا سماجت �جاش وا�سادو بهم ن�اە م�کر 

� ظ � ظرفا تو ماش�� رف �� توجه مشغول گذاش��
�اە اما گه گداری ز�ر چش� بهش ن. شو�� شدم

!هنوزم تو همون حالت بود. � کردم

�� وقتا این همه ش�اهت اش �ه دن�ا عج�ب بود �ع
م و �ه اون احساس � کردم دارم �ا اون صح�ت � کن

� ن. ن�اە م�کنم اهار خوری �ه صند� از صندل�ای م��
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شوندمبرگردوندم و در�ا �لند کردم و رو روش �

� اینجا ، تا من �ارمو انجام �دم... �ش��

 � وع کرد �ه بزن �کو . چرخ�د �ه سمت م�� ب و ��
�ت س� کردم �س�ت �ه حر�ا�ش �� اهم. خوندن

 شد�اشم ا�ر زوم � کردم روش عصا�م خورد �

وع کرد حاال که فهم�دە بود هیچ عکس العم� یه و ��
ص�ان�ت د�گه نتو�ستم تحمل کنم �ا ع! �ه جیغ زدن

:داد زدم

در�اااا �س کن د�گه...

�دون ذرە ای توجه �ه �ارش ادامه م�داد
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� ظرفشو�� گذاشت م �ه اخ��ن �شقاب و تو ماش��
سمت س�نک رفتم و دستام و شستم

� ناهار خوری برگشتم ...ه ان�اران�ار ن. �ه سمت م��

� م�ک� . جلو رفتم ��دشون و دستا�� که مدام روی م��
تقال . گرفتم و مانع ادامه ی بزن و �ک��ش شدم

م�کرد

�س کن �چه ، �مممم رفت...

!ـ کجا رفت؟

لندش بردم و � دستام و ز�ر �ازوهای کوچولوش
کردم و تو �غلم گرفتم اش

ـ ولم کن ، ولم کن
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�ه سمت اتاق خوا�ش راە افتادم

� خواممم Tvـ ن� خوام برم تو اتاقتم ، 

د زشت بودتو �ا�د ت�ب�ه ��� که �فه� �ارت چق... 

�ا�� ، همه ا�� ـ �ارم زشت نبود ، خو من گناە دارم �ا
� ، ا ما من تنهامو دادا�� دارن �اهاشون �ازی م�ک��

� جام ا�ستادم

�� �م �م داشت دلم واسش م�سوخت و تحت تأث
� اش گذاشت. حرف هاش قرار � گرفتم ...م�ای��

بهم زل زدە بود

ـ منم م�خوام
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!�� م�خوای ؟...

ـ دادا�� � خوام

 Tvی دست اش و گرفتم و �ه سمت م�ل رو �ه رو 
بردم

ه ی تو اخه دخ�� من دادا�� از کدوم گوری واس...
داداش  خواس�� االن.ب�ارم ، تا دیروز مامان �

ت�ل�ف مارو روشن کن

ـ من هم مامان م�خوام هم داداشی�� 

ە د...  � �گه ا�� �اشه واست سفارش م�دم ب�ارن ، چ��
ن� خوای ؟
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 �ا�ا�� ؟
�

!ـ جدی م��

ارە د�گه...

خوام فقط این دوتا.ـ نه د�گه ه��� ن�

�ه �شانه  صورتمو جلو بردم و دوتا انگشت اش و که
ی عدد دو �اال بردە بودو بوس�دم

�ی�� �ذار برات ف�لم �ذارم ب...ق��ونت برم ...

نما�ان شد Tvان�م�شن گ�سو �مند روی صفحه ی 

ـ آخ جووون 
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اف  یهو متوجه صدای. �ا ذوق مشغول تماشا شد
دش رفته در�ا انقد غرق تماشا بود که �ا. اف شدم

سه ک�ه !بود ب��

ا شوک �ا د�دن دن�. �اشدم و �ه سمت اف اف رفتم
نه رفتم و عجی�� بهم وارد شد ناخدا�اە �ه سمت آی

�قه . ادمدستم و توی موهام بردم و بهشون حالت د
مت اتاق ی ل�اس ام مرتب کردم اومدم که برم �ه س

که عطر بزنم که یهو �ه خودم اومدم

!شت دو�ارە داشت �ا وجودش روم تاث�� � ذا

از خودم ��  �ا د�د�ش مثل ق�لنا توی ک�ی از ثان�ه
� ام از آینه روی! خود � شدم خودم  ن�اە غمگ��

...چرخ�د

لو این و �ادت رفته چه �الها�� �ت اورد؟ چقد ج...
ت کرد؟ چقد �د�خ�� کش�دی که  اون تحق��

؟ ل �ادت اصال اینا همه رو ب�خ�ا... فراموشش ک��
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تا � ... رفته د�شب چطوری رضا رو بهت ترجیح داد 
ای اجازە � خوای افسارتو �دی دس�ش؟ تا � م�خو 

�دی تورو مثل �ه احمق دن�ال خودش 
�کشونه؟؟؟؟

دم ت اف �ه سم. دندونام و از عص�ان�ت بهم ف��
ز گذاشتم در ورودی و ن�مه �ا.  اف رفتم و درو زدم

•••

"دن�ا

�� . شدم وارد  آروم درو هل دادم. در ن�مه �از بود
نه همون اخت�ار ن�اهم روی وسا�ل خونه چرخ�د خو 

و�ارە اصال فکرش و ن� کردم ممکنه د. خونه بود
ش نفس برگردم �ه این خونه و دو�ارە بتونم تو 
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چشم از تماشا برداشتم . �کشم

ردمسالن و رو � ک. ک� �ه استق�الم نیومد

روشن بودو داشت �ه  Tvوارد �ش�من شدم 
...ان�م�شن عروس� خوش�ل و �خش � شد

...ـ االنم ن� اومدی

� برگشتم د�� گرە ابروهاش �از ش. �ا صدای حس��
ان تنفرشو بهم � �اد اوری  نبود و لحظه �ه لحظه م��

!� کرد

!ب�ام ب�خش�د دفعه ی �عدی س� � کنم زودتر ...

ار ن�اشهـ از کجا معلوم شا�د دفعه ی �عدی در �
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از کنارم رد شد و رفت

!م اینجا ؟�ع�� واقعا این اخ��ن �ار�ه که من م�ا

!اخه چرا ؟ من که �اری نکردم

یهو چشمم �ه در�ا افتاد . رفتم �Tvه سمت 

ن بودو اصال متوجه حضورم �شد Tvغرق تماشای 
 آروم گونه اش و . رفتم و کنارش �شستم. بود

بوس�دم

�لندی  �ا د�دنم جیغ. صور�شو �ه سمت ام چرخوند
:کش�د

ــ پر�سس

مح�م �غلش کردم
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ق��ونت برممم...

ــ اومدی که �مو�� ارە؟

ا اخر شب و� ت....اوممم ، شا�د ارە ، شا�دم نه ...
پ�شتم

...ــ وااای ، خوشحالم کردی

دتنگ شدە بو  ع��زدلمم ، دلم برات خ��...

ــ منم دلم تنگ شدە بود

� و دستم و گرفت از م�ل پ��د �ای��

ــ ب�ا ب��م اتاقم و بهت �شون �دم
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و رها  دستم و مدام �ه سمت خودش � کشون ک�فم
ش رفتم�ه سمت اتاق. کردم و دن�الش راە افتادم

� �ارە که م�ام خ � در�ا فکر � کرد اول�� ونه اشونو اول��
!�ارە که �امو توی اتاقش � ذارم

 که داشت واس
�

ه �شون منم س� نکردم ذوق و شو�
م � ب�� ازم اتاقشو در تمام لو . دادن اتاقش بهم و از ب��

واع ان. دیواراش ترک�ب رنگ سف�دو �لب� بود
...عروسک تو سایزای مختلف

ی. تخت بزرگ و خوش�لش � و  اتاقش از شدت تم��
د � !مرت�� برق م��

واای چقد نازە در�ااا...

دستم و گرفت و �ه سمت عروس�اش بردم
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ش انگشت اشارە اش و �ه سمت عروسک گ��ه ا
کش�د

ـ اینم مار�ا

 کرد
�

وع �ه معر�  همه عروس. ��
�

گ �عد معر�
:سگ اش و �غل کردو گفت

لو� خانوم...ـ اینم عشق منه

 �ه عروسک خوش�ل بود که از �الها�� که � 
د �� موهاش و �و صور�ش اوردە بود معلوم بو 

�ه تخت روی ل. دوسش دارە و مال خ�� وقته پ�شه
�شستم

وای چقد خوش�له ...
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ـ اهووم ، �ذار ل�اساشم برات ب�ارم

ا�س �ه سمت قفسه ی کتاب داستا�ش رفت و �ه �
نقرە ا�� برداشت

ب�ام �مک؟...

ر�سسـ نه خودم م�ارمش ، من د�گه بزرگ شدم پ

وچولو یهو جع�ه از دس�ش افتاد و �ل ل�اسای ک
� �خش شد ه ��ــــع �. موچولوی عروسکش کف زم��

سم�ش رفتم

خودم  ال� ق��ونت برم ع��زم ، اش�ال ندارە...
جمعشون م�کنم
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�غض کردە بود

ـ کث�ف شدن دو�ارە

رو  جع�ه. ل�اسارو جمع کردم تو جع�ه گذاشتم
و روی  �غلش کردم. برداشتم و دست در�ارو گرفتم

پ�شون�شو بوس�دم. تخت گذاشتم اش

...خوش�لم ناراحت ن�اش کث�ف �شدن که ...

�ه هم تک تک ل�اسارو ن�اە کردم ح�� �ه دونه ل
روشون نبود

ـ ن�اە کن 
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ود ل�ه چشمم �ه ل�اس سف�دی افتاد که تو دس�ش ب
� �اعث ناراح��  ی خ�� خ�� ر�زی روش بود و هم��

!در�ا شدە بود

ع��زدلم �اشو ب��م �شور�مش �اشو...

�ا�ا نفهمه پر�سس -

ی بهش نم��م...نه نگران ن�اش... � چ��

خونه  وارد . دست اشو گرفتم از اتاق خارج شد�م � اش��
� �شسته بودو �ا گو�� اش ور م. شد�م فتحس�� ��

ا من خدا�. �ا د�دنم دو�ارە اخماش تو هم رفت
ی �اش این ش��دم تو �دت��ن گناهارو هم � �خ�� ا
بندە هات �ه خوردە شون �ه تو � رفت

ش در�ا برگشت �ه سمت ا. �ه سمت س�نک رفت�م
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:و گفت

ــ �ا�ا�� ، پر�سس و د�دی؟

ـ ارە

ــ بهش سالم کردی؟

:�ه ن�اە ز�ر چش� بهم انداخت و گفت 

ـ ارە

�د�م نه واال ما که سال� نه د...ارە جون عمه ت 
ش��د�م
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پر�سس واسه منم صند� �ذار �مکت کنم _ 

ر�ا روش �ه صند� برداشتم و کنار خودم گذاشتم د
رفتم و آب و �از کردم و ل�اس و ز�رش گ. وا�ساد

� اش وع کرد�م �ه شس�� �امواد ش��ندە ��

...در�ا وسوا� تر از این حرفا بود

� البته تا جا��  � حس�� که �ادمه   دق�قا شدە بود ع��
� در این حد د�گه گ�� ن� داد  ...حس��

�  ــ پر�سس �ه �ار د�گه هم �شور�مش د�گه � تم�� تم��
م�شه

ار�م این ق��ونت برم این د�گه �ار چهارمه که د... 
�ارو تکرار م�کنم ، �ارە م�شه ها
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...ــ نه نه من قول م�دم �ارە �شه

� شدە... ە تم�� � ن�اش کن تم��

ــ نه هنو کث�فه

� و �شت �م احساس کردم برگشتم. یهو حس��

ـ ب��د کنار ب�ینم

ل�اس و ازم گرفت

وع کرد �� . دو�ارە ش��ندە رو برداشت و روش ر�خت
...�ه غر غر

�ارە کث�ف ـ چند �ار بهت گفتم مواظب �اش اینا دو 
579



�شن هان ؟

...ــ از دستم افتاد �ا�ا�� 

دلم واسه در�ا سوخت 

فتم اشاز روی صند� �لندش کردم و تو �غلم گر 

اروم در گوشش زمزمه کردم

...� �  شه د�گهق��ونت برم ناراحت ن�اش االن تم��

� شدم جلو رفتم و مشغول تماشای حس��

ب�ش از سه �ار ل�اس و شست چنان �ه هم 
ه د�گ! م�مال�دش که ان�ار شاش سگ روش بود

:�� اخت�ار گفتم. داشت عصا�م خورد � شد

�سه د�گههه...
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حرفم  �ا اخم تند بهم ن�اە کرد و �اعث شد از 
�ش�مون �شم

ادامه �دە �اشه اصال...

�چگونه واسه این که بهم �فهمونه حرفام براش ه
 آب اهمی�� ندارە �ه �ار د�گه شست اش و ش�� 

خونه خارج ش. �ست � دل�اس تو دست اش از آش��

!کجا بردش در�ا؟...

ە ح�اط �ش�� جلو آفتاب �ذ ارە خشک شهــ دارە می��

آها ...
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لطفاااا...ــ پر�سس منم ب�� 

�اشه قشن�م...

�م�شت �ش راە افتادم وارد ح�اط �ش�� شد

گه واسه وااای از د�دن درختچه ها�� که حاال د�
 شدە بود

�
ن و �ل و خودشون ت�د�ل �ه درختای بزر�

گ�اها دهنم وا موند

وای چقد خوش�له اینجا...

 � در�ا تقال � کرد که �ذارمش �ای��

دادم منم طبق م�لش خم شدم و این �ارو انجام

� ل�اس و روی بندی که چند�د ل�اس  حس��
هش کوچولوی د�گه هم روش پهن بود گذاشت و ب

ە زد ل ُرز در�ا �دو �دو �ه سمت بوته ی �. گ��
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...رفت 

ــ این �ل منه پر�سس

:�ه سمت اش رفتم و گفتم

وای چقد نازە در�ااا...

 � ــ مر� چشات خوش�ل می�ی��

ت اور �لمات قلم�ه سلم�ه ا�� که �ه �ار می��  د ح��
�  ز�رچش� ن�ا� �ه. پ�شون�شو بوس�دم! بود حس��

جه ن�اهم تا متو . انداختم داشت بهمون ن�اە م�کرد
:یهو در�ا جیغ زد. شد روشو برگردوند

ــ آااخ دستممم
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� گرفتم �ا ترس و نگرا��  �ه سمت  ن�اهمو از حس��
در�ا برگشتم 

ب�ینم دس�تو! ...�� شد؟...

� هم دق�قا مثل من ترس توی چهرە اش م�ج  حس��
د �ه سمت در�ا اومد � ه قدم �ه زانو �شستم ک. م��

� ابر بهار گ��ه � ک. بهش برسه رد و من دلم در�ا ع��
ر�ش � شد براش

ــ دستم اوف شد

این که  ن�ا� �ه انگشت  کوچولوش انداخت�م مثل
و خون خار رفته بود توی دس�ش و چون �ه کوچول

اومدە بود
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ی ن�ست زو  � د خوب ـ ق��ونت برم گ��ه نکن ، چ��
� شه

ــ �ا�ای�� درد م�کنه

:روی موهاشو بوس�د و گفت

هت گفته ـ اخه تو چرا �ا�د �ه �ل ها دست بز�� ب
بودم سمت اشون نرو

چرا ...ــ � خواستم واسه پر�سس �ل �چینم خوو
؟ نمی�ی�� دستم درد م�کنه انگشتم و ...دعوام م�ک��

ن�ش زد �ِل �د د�گه دوسش ندارم

� �لندش کردو تو �غلش گرفته اش و �ه  از روی زم��
ار که م�� ان�ار نه ان�. سمت در ورودی خونه رفتند

د �غض �لوم و. هم وجود داشت � ف��
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یچ جا�� اونجا بود که فهم�دم من توی زندگ�شون ه
....ندارم و نخواهم داشت

•••

 � "حس��

خونه شدم � دم دست در�ارو ن�اە کر . وارد اش��

ــ �ا�ا�� چسب زخم بزن

م چسب زخم الزم ن�ست خودش خوب ... دخ��
� شه
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:�ا گ��ه داد زد

ــ نه چسب زخم بزززن

کنه که برام واسه این که گ��ه اش بند ب�اد و فکر ن
دور  �ه چسب زخم بردم و اروم. اهمی�� ندارە 

ر�شو �غلش کردم وصو . انگشت کوچولوش پیچ دادم
شستم

ش�ه اتاق خوا�ش بردم ا. صور�شو خشک کردم

دمروی تخت خوابوندم اش و پتو رو روش کش�

تادەــ �ا�ا�� برام آب میوە ب�ار فشارم اف

�� اخت�ار زدم ز�ر خندە
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؟�چه اخه تو این حرفارو از کجا �اد گر ... !ف��

...ــ ب�ار د�گه

�ن�اشه االن م�ارم ، امر د�گه ا�� ندار ...

ـ نه

از اتاقش خارج شدم و درو �ستم

ردم که دن�ا انقد درگ�� در�ا شدە بودم که فراموش ک
ری که �ه سمت د. هم تو ح�اط �ش�� کنارمون بود

مونجا�� دق�قا ه. منت� � شد �ه ح�اط �ش�� رفتم
� که در�ا رو �غل کردم و �ه خونه بردم ر  وی زم��

�شسته بود 
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•••

"دن�ا

ـ خانوم �ا شماما

ون اومدم � از فکر ب�� �  ��ــــع. �ا صدای حس�� �ا آست��
. �ه سمت اش برگشتم. ام اش�ام و �ا� کردم

ام دوست نداشتم متوجه اش�! چشماشو ر�ز کرد
ش�دم و از �ه �ار د�گه دستم و روی گونه هام ک. �شه

� �لند شدم زم��

م گ��ه چهرە ام �ه جوری بود که ا�ر �ه دل س�� 
 متوجه � کردم و �عد اش�ام و �ا� � کردم ک�

ژە های ن� شد چون درواقع چشمای ن�مه �از و م
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� تنها اما. �لندم این اجازە رو بهشون ن� داد حس��
متوجه  ک� بود که �ا �ک ن�اە خ�� سادە ��ــــع

� شد �شستم و زار زدم

 �اشه
�

البته ا�ه هنوزم همون آدم هم�ش�

شدم و وارد  �دون این که بهش ن�اە کنم از کنارش رد 
ه م�داد همینطوری داشتم �ه راهم ادام. خونه شدم

فت. که یهو �جام وا�سادم !م؟داشتم کجا م��

!من که جا�� تو این خونه نداشتم

خونه � رفتم؟ �ا �ه اتاق در�ا  � و از خواب  �ه اش��
� بودنازش ب�دارش م�کردم؟ شا�د د�گه وقت رف ��

خونه � � از کنارم رد شدو �ه سمت آش�� رفت حس��

برداشتم و واسه  Tvک�فم و از روی م�ل رو �ه روی 
 � خونه رفتماین که بهش رفتنم و اطالع �دم �ه اش��
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داشت توی لیوان آب میوە � ر�خت

:آروم لب زدم

...من ا�ه واسه ی هم�شه برم...من...

�ش و �اال اورد

� ن�اە � کردم از این ک ه تو چشماش همه اش �ه زم��
که � چون .  ترس�دمن�اە کنم برای �ار دوم �غض ام ب��

هیچ  ک� که جلوم � د�دم مشخص بود که د�گه
� من براش اهم�ت ندارە !ح�� مرگ ام! چ��

:آروم در ادامه گفتم

در�ا میتونه �ا نبودنم کنار ب�اد؟...

ا�ر ... �� ؟ـ فک � ک�� �ا رفتنت �ه در�ا لطف م�ک
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حظه ام تو �ای در�ا وسط نبود ن� ذاشتم ح�� �ک ل
این خونه �مو�� 

...من...من...

:پ��د میون حرف ام و نگذاشت ادامه �دم

ـ تو �� ؟ هان ؟

ن �از هم اما م. داشت �ا حرفاش اش�م و در � اورد
وی مثل هم�شه س� � کردم تحمل کنم و �ه ر 

رورم جلوش خودم ن�ارم که �ل�م اشک ام در ن�اد و غ
!خورد خا� ش�� شه

من برم اون راحت ترە...
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ردی و و� حاال که �� عق� ک...ـ اون که صدرصد
�فتو اوردی حق نداری اذ�ت اش ک��  ���

:�ا گ��ه گفتم

ون تو فک کردی خو�� زدە بود ز�ر دلم که ا...
مدارک لعن�� و واسه �ا�ام بردم؟؟؟

� ک��وندو �شست �طری آب میوە رو روی م��

ـ �س کن ، ن� خوام صداتو �شنوم

دس�شو �الفه توی موهاش فرو برد

...� ن� خوام اتفاقات گذشته رو مرور کنم و...
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:ف��اد کش�د

ـ �س لطف کن خفه خون 
رر ؟...�گ�� � ...� تو��  �ا � تو�� خفه �� و چ��

�
ی ن�

نه؟

سکوت همه جارو پر کرد

� برخوردی و ازش � �ار بود که همچ�� �س�ت �ه  اول��
تظار روی بهش حق � دادم و ازش ان. خودم � د�دم

 بزن. خوش و نداشتم
�

م د�گه س� نکردم حر�

� �� اخت�ار اشک های روی گونه هام �ه آر  وم �ای��
ر�ختند

���ه رو من برای اون مردە بودم و االن ح�م �ه غ
و �ه سمتم ُ� داد. داشتم � ...لیوان روی م��

ش واسه در�ا ـ ب��
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خونه خارج آروم  جلو رفتم لیوان و برداشتم و از آ � ش��
...شدم

•••

 � "حس��

ادم و برای چند لحظه اخت�ار ز�ونم و از دست د
 که زدم �ش�مو . نفهم�دم �� گفتم

�
ن عص�� از حر�

حقش . اما ان�ار �ه ک� در گوشم � گفت. بودم
!بود

خون  �م احساساتم و �ه خا� و . �م عذاب ام داد
اهاش له کش�د؟ �ا غرورم و جلوی این و اون ز�ر �
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کرد؟

داشتم�ا�د همینطوری از خودم دور نگه اش � 

ش یود طو� �ا تمام فکر ها�� که توی �م در چ�خ ا
دلم براش � ! نکش�د که �غض �لومو گرفت

� . سوخت دمشا�د ن�ا�د اونطوری �اهاش حرف م��

�ع�� �ارم اش��اە بود؟

خونه خارج شدم و �ه سمت ا � تاق در�ا �اشدم از آش��
ە رو چرخوندنو وارد شدم. رفتم دستگ��

؟ ــ پر�سس � � خوای ل�استو بپو��

� زود�ا ل�اسم و بپو  شمـ قول م�دم �ه هم��

ــ آخ جوون
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جلو رفتم. مشغول خوردن اب میوە اش شد

لندش ز�ر چش� �ه دن�ا ن�اە کردم؟ مژە های �
:�لوی صاف کردم و گفتم! خ�س بودن

ون؟... در�ا م�خوای ب��م ب��

ــ پر�سس هم م�اد؟

س... نم�دونم از خودش ب��

•••

"دن�ا
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ــ پر�سس م�ای؟

�ه غار  برای خا� کردن خودم �ه. دلم گرفته بود
ه گ��ه ی فقط �. تنها�� ن�از داشتم مثل اتاق خودم

!طوال�� � تو�ست حالم و به�� �کنه

من نمیتونم ب�ام...نه ع��زم...

:ل�اش و آو�زون کرد و گفت

ــ �س منم نم�ام �ا�ا�� 

ول م�دم تو برو من �ا�د برم خونه �ار دارم ، ق...
�اشه؟...رم دفعه ی �عد زودتر ب�ام پ�شت دیر ترم ب

:صداش �اال رفت
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ی نه نه ن� ذارم بر !...ــ � خوای بررری؟
پ�شم �موون...پر�سس

م و هم گفتم که قول م�دم دفعه �عد ب�ام ل�اس...
ب�ارم چطورە؟

:�ه خوردە فکر کرد و گفت

!ــ ل�استو م�اری؟

ارە ...

!ــ قول؟

ارە ق��ونت برم ... 

599



ــ �اشه برو 

از اتاق  گونه اش و بوس�دم و ازش خداحاف�� کردم
� هم �شت �م خ. خارج شدم ارج مثل این که حس��

�ه سمت ک�ف ام رفتم و از روی م�ل . شد
برداشتم اش

:�م و ز�ر انداختم و گفتم

خدافظ...

اش �ه سمت در خرو�� قدم برداشتم که �ا صد
!�جام متوقف شدم

مدی هنوز ظهر او ... ـ قرار بود صبح ب�ای ، شب بری
ساعت شش �شدە
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نمیتونم �مونم ، �ار دارم...

ە ، �اشه بر  وــ ا�ه �ارت از در�ا مهم��

اد�غض ام اجازە ی صح�ت کردن و بهم ن� د

ە رو چرخوندم و خارج شد دستگ��

•••

 � "حس��

الش �د چون � دو�ستم ح. س� کردم نگه اش دارم
شا�د این ! فتاما ر . بودو تنها�� حالش و �دتر � کرد
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�ار ن��ت در�ا بود

...در�ارو ول کردو رفت دن�ال �ارش

ــ �ا�ااا

ای توی �م �ا صدای در�ا ذهنم و خا� کردم از فکر 
م �ه برگشت! اما مگه اف�ارم دست بردار بودند

:سمت اش و گفتم

م؟... جانم دخ��

 دستم نم�دو�� ...ــ تو اصال �ه من اهم�ت نم�دی 
...اوف شدە نمیتونم ل�اسام و بپوشم

ه سمت ق�افه ی اخمو �امزە اش و ازم گرفت و �
. وع شدنددو�ارە غر غرا �� . اتا ق اش قدم برداشت
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دم�شت �ش رفتم و�ه چهار چوب در تک�ه دا

چ�ه ع��زم؟ �� � خوای؟... 

ون ؟ ی ب�� ــ مگه تو منو ن� خوای ب��

امممنم�...چند د�قه پ�ش �ه خانو� گفت که ...

! ــ من نگفتم

؟عه عه تو روی من ن�اە � ک�� و دروغ م...
�

��

ــ خب من گفتم ب�خش�د 

ه شونه ام و از چهار چوب در جدا کردم و �
 سمت اش رفتم که �مک اش کنم ل�ا س هاش و 
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...بپوشه

ا�ط هم که �ا�� ...  هم�شه م�دو�� که تو �دت��ن ��
؟

�
�ا�د راست اش و ��

این و ب�ست �ار گف�� ...ــ ارە م�دونممم 

وچولوت ب�ست �ار گفتم و� تو که حرف �له ی ک...
ن� رە � رە؟

•••

"دن�ا
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شمام اش�ام از گوشه ی چ. روی تختم دراز کش�دم
ل �ه مث. � چک�د و �ه سمت گوشام ُ� � خورد

ە شدە بودم مردە �ه سقف خ��

...حالم �د بود خ�� �د

دە و گوشه دو�ارە داشتم اف� . شا�د �دتر از هم�شه
ودم خ�� اصال شا�د هم شدە بودم و خ. گ�� � شدم

س� دستم و �ه سمت ع. �اشدم و �شستم. نداشتم
بردە و �ا�ت س��ارم و برداشتم

�ا انگشتم دو�ار ز�ر �ا�ت زدم 

� . �ه نخ س��ار از �ا�ت �ه سمت �اال پ��د س��ار و ب��
ی رن�م ل�ام گذاشتم �اشدم و دن�ال فندک نقرە ا

شته �ادم رفته بود اخ��ن �ار کجا گذا. گشتم
!بودم  اش

�ارم  �ال ان�ار آلزا�مر هم �ه خصوص�ات نک�ت
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اخر �م . دمتمام اتاق و ز�رو رو کر . اضافه شدە بود
از ! ودچشمم �ه عس� افتاد فندک هم روی عس� ب

م همه چشما. �س حالم �د بود و گ��ه کردە بودم
چیو تار � د�دند 

و از �س ذهنم درگ�� بود 

ای دم دستم آب � شدند � رفتند تو  � �  چ�� !زم��

ردم�ه تکو�� �ه فندک دادم و س��ارو روشن ک

� ابر  دم ع�� � بهاری اش�ام  �ا هر پو� که �ه س��ار م��
�از�ر � شدند

...زندگ�ه پر از خلع و درد

تا چه حد . مگه �ه دخ�� تا چه حد میتونه تحمل کنه
ه �شه ، میتونه �ه روی خودش ن�ارە که ک� متوج

رحم بهش که غرورش خراش بر ندارە ، که همه �ا ت
...ن�اە نکنند؟

606



قط انقدر سخ�� کش�دە بودم که از مرد شدن ف
! نقاب اش و �م دارم

•••

 � "حس��

که فک   در�ا د�شب انقد �ازی و ورجه وورجه کرد 
...دار شهنکنم تا ساعت دو �عد ازظهر از خواب ب�

خونه رفتم � � چای �ه سمت اش�� واسه ر�خ��

ه �ا کنج�اوی �! که متوجه صدای اف اف شدم
!م�الد بود. سمت اش قدم برداشتم

ب�ا تو...

607



خونه رفتم � ن گذاشتم و دوتا لیوا. درو زدم و �ه اش��
ال وارد م�الد یهوو �ا دادو ق. توشون چا�� ر�ختم

خونه شد

� واس...ـ در�ااااا  ت �� گرفتمعموو کجای�� ب�ا بب��

خونه خارج شدم  � ��ــــع از آش��

:چ زدمانگشت اشارم و جلو ل�ام گرفتم و حر� پ

خوا�ه...ه�سس ....

خونه اشارە کردم � �ه آش��

...ب�ا چای...
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!دوتا نا�لون بزرگ تو دست اش بود

� گذاشت اشون خونه شدو روی م�� � وارد آش��

اینا چ�ه ان؟...

ـ چه م�دونم �فک و هله هوله د�گه

�م�� � گرف�� ...مگه قحط�ه ...

رە شدەدر�ا کجاست دلم براش �ه ذ...ـ ارە قحط�ه 

� گذاشتم چای ها رو روی م��

خوا�ه...
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ـ برم ب�دارش کنم 

داشت � رفت که مچ اشو گرفتم

� �گ�� �ش...�ذار �خوا�ه �چه...کرم داری ؟... ��

ـ وا

صند� و داد عقب و �شست

ااا؟ !ـ چه خ��

؟...ه��� ... تو ��

ـ منم ه��� 
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�� شد اومدی؟...

ه � بزنم ـ گفتم امروز جمعه اس خونه این ب�ام �

� م�ک���د هش ن�اە ز�ر چش� ب. �ا انگشت اش رو م��
ی �گه و� �. کردم � ه هر ان�ار � خواست �ه چ��

!دل�� ن� گفت

بزن...

!ـ چیو ؟

 که � خوای بز�� نم�دو�� چه...
�

جوری  اون حر�
بزن�ش
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نه ه��� ن�ست...ـ ها؟ 

�اشه هر جور ما��...

:چند لحظه ای توی سکوت گذشت که گفت

ـ م��م داستان رضا و دن�ا رو ش��دی؟

!کدوم داستان؟...

� قض�ه ازدواجشون د�گه ـ هم��

ارە تا حدودی...

ـ مثل این که بی�شون ش�کر آب  شدە
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� �؟... !ب��

م د�گهـ ای �ا�ااا پرت�ا ، رضا و دن�ارو م��

!...خب �ه ما چه...اها...

برات مهم  ـ �ه جوری وانمود م�ک�� که ان�ار اصال 
ن�ست

چرا �ا�د واسم مهم �اشه؟...

ە �ا تو بودە ـ ب�خش�د که ق�ال دخ��

� منو ا ی دوس نداشتم که فک کنه هنوزم ب�� � ون چ��
� من و اون ن. وجود دارە ی ب�� � !بوددرواقع چ��
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تو ...دی تو چرا زودتر بهش پ�شنهاد ندا...احمق ...
ە ا�طت از رضا به�� ...که ��

ە ش ون زدە بهم خ�� :دو گفت�ا چشمای از حدقه ب��

؟
�

!ـ جدی که نم��

بود ،  �الخرە چشمت دن�الش...�امال جدی م��م ...
�ع�د م�دونم االنم ن�اشه

م و  زندە � شم  ـ ارە خب االنم چشمم دن�الشه م�م��
 واسه این که ح�� �ه ن�اە ز�ر چش� بهم

ه اصال �ذار حق�قت و بهت ��م وق�� ک...�کنه
ما قبول برگشت ایران بهش پ�شنهاد ازدواج دادم ا

ه اون منو دق�قا مثل تو ز�ر �اهاش ل...نکرد
فک کنم ق��ا�� �عدی رضا �اشه...کرد 
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درونم داشت آت�ش م�گرفت 

 اشو ب�ارم تند تند نفس � کش�دم �م موندە بود فک
 � خودم و  س� کردم! اما جلوی خودم و گرفتم. �ای��

ل کنم � کردم و گف! کن�� :تم�ی �اال و �ای��

د حرف اف��ن �ارە خو�� کردی �الخرە آدم �ا�...
�ار��ال...دلشو بزنه د�گه

� رام �شدن�ه*ـ اون �ه سک

لم و از اون داشت �ا حرفاش �اری م�کرد که کن�� 
م متوجه دست �دم و �ه حرک�� بزنم که عالم و اد

ی ته دلم م�گه ک � ه هنوزم �شن که منه احمق �ه چ��
ام�دی هست

� ،  �اشدم و ش�الت خوری پر از ش�الت و روی م��
615



ب�نمون گذاشتم

ا؟ ـ د�گه چه خ��

�شستم

عص�ان�ت ام و ت�د�ل �ه ل�خند کردم

ما... منم دارم زن م�گ��

ـ م�دونم 

اال انداختمل�خندم محو شد �ا کنج�اوی �ه ابروم و �

!� بهت گفته؟...
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...ـ پ��ا 

ی دهن لق...
�
...ا

:خند�د وگفت

ـ حاال جد�ه قض�ه �ا ��ار�ه

نمنه �ا�ا جد�ه ، واقعا م�خوام ازدواج ک...

...ـ �س �ه عرو� افتاد�م د�گه

ارهههه...

خوش�له؟...ـ حاال چه ش�� هست؟
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� �د ن�ست...

ـ �س �ا�د خ�� خوش�ل �اشه

گفتم �د ن�ست...

ـ �د ن�ست تو �ع�� حرف ندارە

عه؟ منظورم از زشت چ�ه اونوقت؟...

� معمو� و خوش�ل ی ب�� � ـ �ع�� �ه چ��

:�ه لیوان چای ا�م ن�اە کردم و گفتم

� فرق مع�ار نظر سنج�ه من �ا تو فک کنم خ�... 
618



م�کنه

ورد دن�ا چ�هـ ارە د�گه ، حاال �گو ب�ینم نظرت در م

�م  و �اال بردم و ن�اش کردم 

�ه که تو عمرم د�دم... زشت ت��ن دخ��

ـ عهههه؟

ارە...

ق�� حرف ـ �س اون عمه ی من بود چند ساله پ�ش و 
د � د �ا ذوق و شوق بهش زل م�� � م��

ارە فک کنم عمه ی تو بود...
619



ـ �س اون �ه زشته ، فراموش �شدن�ه

�ه چای اشارە کردم

...فک کنم یخ کردە...

م خدا خدا � کرد. مشغول خوردن چای اش شد
�اشه برە د�گه حوصله ی حرفاش و نداشتم

!ـ چ�ه چرا اینطوری ن�اە م�ک�� ؟

ه��� ...

ە ب�ین�ش شاخ انقد تغی�� کرد...ـ تازگ�ا رضا رو د�دی 
در م�اری
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نه �ا�ا...

گوشه گ��   �ا �ل دخ�ا �ات کردە ،...ـ �خدا جدی م��م
شدە �ا�د ب�ای و ب�ی�� 

�ار��الاا از رضا �ع�دە...

 ذارە ، ـ دن�است د�گه رو هر � �ه جور تاث�� �
رضارم اینجوری رام خودش کرد

تورو چجوری رام خودش کردە؟...

زد ز�ر خندە

...ـ من کشته ی اندامش و چشاشم
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م�الد واقعا چطور میتو�� ...اووو...

!ـ چیو چطور میتونم؟

و م��م این که همزمان دونفرو دوس داشته �ا�� ...

ینم اش �ازم ـ دن�ا عشق اولمه س�صد سال د�گه ام ب�
قل�م واسش می��ه 

؟... آن�تا ��

...ـ اون هست د�گه

وری دارە آن�تا چط...واقعا حالم ازت بهم م�خورە...
 م�کنه؟

�
ابراز عالقه  نکنه راە �ه راهم!...�اهات زند�

622



م�کن�ا فالن درسته ؟

ـ وا زنمه هاا

خا� تو �ت ...

ـ چرااا

ب�ند فکت و د�گه نم�خوام ادامه �دی...

ـ توهم خول�ا

ون چشمم �ه در�ا افتاد از اتاقش اومدە بو  د ب��
وی ل�خند ر .داشت �ا دستاش چشماش و م�مال�د

:ل�ام �شست و ز�ر لب گفتم
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ق��و�ش برم... 

م�الد برگشت �ه سمت

ـ ای جونم در�اااا

ون در�ا �ا د�د�ش خونه پ��د ب�� � ذوق کردو  از آش��
...�دو �دو �ه سمت اش رفت و پ��د تو �غلش

ــ ال� من ق��ونت برم

ـ عمو ن�اە کن دستم اوف شدە

نه حرف م�الد دل �ه دلش م�داد و �اهاش �چه گو 
د � م��
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!چرا اوف شدە؟...ــ ق��ون دس�ت برم 

ه ن�ش ام ـ داشتم واسه پر�سس �ل م�چ�دم که درخت
زد

م�الد �ش و �ه سمت ام برگردوند

!ــ دن�ا؟

ارو �� توجه ن�اهم و ازش گرفتم لیوان چای ه
برداشتم و توی س�نک گذاشتم و مشغول 

� اشون شدم و �ه �ا حرفاش روز جمعه ای م. شس��
...گند کش�د ای �اش اصال ن� اومد

•••
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"دن�ا

 نفس از خواب پ��
�

تو این . دمدو�ارە �ا احساس تن�
ب  هر چقدرم آ. چندروزە مدام �فه � کردم

� فردا دوش��ه ب. � خوردم ان�ار نه ان�ار ود موعد رف��
...پ�ش در�ا

م  بهش قول دادە بودم که ل�اس پر�س� ام و  ب��
فتم ل�اس � � هم �ا�د م��  گرفتم که ب�ینه واسه هم��

رە ی گوش�م و برداشتم و شما. پ�شش �دقول �شم
د�عد از بوق سوم جواب دا. آن�تارو گرفتم

ـ سالم سالاام

؟ ...  سالم خو��
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ـ مر� تو چطوری

ه� �د ن�سم...

!ی؟ـ صدات �ه خوردە گرفته اس ، �ما خورد

مروز ب��م نه �ا�ا خ��م ، م��م آن�تا وقت داری ا...
خ��د

وقت دارم ،  ـ ارە چرا ندارم ، من واسه خ��د هم�شه
� ب�ام؟

�� دوساعت د�گه اینجا �اش...

ـ �اش �ای �ای

627



خدافظ...

 گو�� و قطع کردم و روی عس� کنار تختم
گذاشتمش

دس�نه ام خس خس م�کر . �ه نفس عمیق کش�دم

ا تب عج�ب بود ح�� ذرە ا�� احساس �لو درد �
ز دوش �ا شدم و �ه حموم رفتم �عد ا. ن� کردم

 � وزە جمعه � �مد بهم ر�خت ام رفته ام از ر . گرف��
...تا االن تنها �ارم خواب بودو س��ار

� رنگ روشن برداشتم �ا �ه م انتوی �ه شلوار ج��
سف�د

تم و هم پوش�دم و شالم و  روی  کتو�� های اس��
چشمام  ز�ر . چشمم �ه آینه افتاد. موهام انداختم
گود شدە بود
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ش��ه معتادا شدە بودم

رفع کبودی  �ه کرم پورد زدم و �عدشم �ا�س�لر واسه
برق ل�م و  ز�ر چشمم �ه ر�ملم �ه مژە هام مال�دم و 

�ه خوردە به�� شد. �ه ل�ام زدم

ک�ف ام و برداشتم و از اتاق خارج شدم

� رفتم ک�ف و روی م�ل گ ذاشتم و �ه از �له ها �ای��
خونه رفتم � از  معدم داغون شدە بود . سمت آش��

وردم�س که �� اشتها شدە بودم و ه��� ن� خ

� ص�حانه رو آمادە کردم و مشغول شدم ب�ست . م��
س��م و �ش. دق�قه �عد �و �له ی آن�تا پ�دا شد

حرکت کردم

•••
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 � "حس��

ە زدم�م��ند حوله ی صور�� کوچولوشو واسش گر 

دست اش و گرفتم �ه سمت حموم بردم

؟ـ �ا�ا�� � اجازە م�دی خودم حموم کنم

هر وقت بزرگ شدی...

ـ � بزرگ م�شم؟

...نگنه�ع�� وقتا �ا سواالش ادم � ذاشت تو م

�� اون هر وقت بهت اجازە دادم رژ بز...اوووم ...
موقع د�گه میتو�� تنها�� حموم ک�� 
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ـ اونوق � اجازە م�دی رژ بزنم؟

�ا اخم �ه ق�افه ی کنج�اوش ن�اە کردم

...ل�اشو آو�زون کرد

نم � ـ �اشه اصال من رژ نم��

در حموم و �از کردم 

برو تو ...

عادت داشت � شست تو وان و �ازی م�کرد

ن و پر کردە واسه همینم ق�ل از این که ب�ارمش ، وا
..بودم
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!ـ اردک هام کو؟

اخ��ن �ار کجا د�د�شون...

تو اتاقم.... ـ اوووم

:�ا ��� گفتم

ردک ها مگه بهت نگفتم جای اون ا!...تو اتاقت ؟...
تو اتاق ن�ست

ـ ب�خش�د خوو

هم�شه اخمم براش �ه جور ت�ب�ه بود

� کرد �ش و ز�ر انداخت و ز�ر چش� بهم ن�اە

��ونت ال� من ق. جلو اومد و �شت دستم و بوس�د
632



...برم دخ�� مه��ونم

دوس داشتم �غلش کنم 

ه شدت اما نه ن�ا�د متوجه نقطه ضع�ف ام چون �
اهل سوء استفادە بود

�ا تا من ب�ام... تو وان نم��

ـ چشم

از حموم خارج شدم �ه سمت اتاقش رفتم

•••

"دن�ا
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ە ای شد�مپ�ادە شد�م و وارد فروش�اە بزرگ و زنج ��

...ـ دن�ا ش��دم رف�� پ�ش در�ا

!از � ش��دی؟...

ـ از م�الد د�گه

ی گ... � فته �اشم�ادم نم�اد �ه م�الد در موردش چ��

هم�دـ �ا�ا دیروز رفته بود در�ا رو ب�ینه ف

ە دو روز در جناب مقدم بهم اجازە داد...اها ، ارە ...
هفته رو برم پ�شش
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؟
�

ا این ل�اسم حتم...چقد خووب! ...ـ جدی م��
ی درسته؟ !واسه در�ا � خوای �گ��

 زدم خودمم ت...
�

وش ارە �ه جورا�� ، �ه حر�
�خوام و حاال مطمئ�� اینجا او�� که من م...موندم

دارە

اسه تولد در�ا ل�اس ـ ارە �ا�ا ، �ه �ار �ا پ��ا اومد�م و 
گرفت�م

اووو...

وارد فروش�اە شد�م

دو ب � �خ�ال شدم و آن�تا و حرفا�� که �ه فروشندە م��
ا بودند همه اشون ز��. �ه محو تماشای ل�اسا شدم

��شون بودم �ه ل�اس  یهو چشمم. و� من دن�ال به��
...�لب� افتاد
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� دامن خ�� ب ی بود و �ای�� زرگ و �قه اش دل��
 �ه سمت فروشندە. خوش�لش �الی ر�ز �لب�

برگشتم

ش... و هم ب�خش�د خانم از این مدل سایز کوچک��
دار�ن

چه سایزی م�خواین...ــ �له 

اله اوم ، واسه �ه دخ�� �چه چهار ، پنج س...

جلو رفتم

آن�تا عکس در�ا رو داری؟...
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ـ ارە ارە ص�� کن

ی چند لحظه �عد صفحه ی گوش�ش و رو �ه رو 
فروشندە قرار داد

ست؟دخ�� شما...این که عروسکه ...ــ ای جانم 

یهو آن�تا پ��د وسط �حث

ـ نه دخ�� منه

ــ و� ش��ه ا�شونه ها

 کردم و گفتم
�

:�الفه از دست آن�تا پو�

نه؟ ل�اس و دار�ن �ا ...ارە خانم دخ�� منه ...
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 � ...ــ �ه لحظه ص�� کن��

سایز  دست آن�تا رو گرفتم و �ه سمت ل�ا� که
خودم بود بردم

!چطورە؟...

ه ی من �ه م�الد ��م �ک�م واس...ـ وااای عال�ه 
ە ، خ�� خوش�له �گ��

ارە حتما بهش �گو...

ــ خانما ب�این

برگش��م و �ه سمت اش رفت�م 
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دق�قا اندازە ی در�است...چقد نازە...

ـ خانم اینو �ذار�ن ، � ب��م

ن بوددستم و �ه سمت ل�ا� کش�دم که تن مانک

اونو هم � خوا�ما...

ــ فک نکنم اون اندازە ی شما �اشه

چطور مگه...

ــ اخه شما �ه خوردە ت�ل تر بنظرم�این
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� ابروهام �شست ...اخ� ب��

 م�دونم من خودم سایز خودم و به�� ...اندازمه  نه...
�ا شما؟

:شوکه گفت

ــ �له حق �ا شماست

دش �ه سمت ل�اس رفت و از تن مانکن در اور 

. م�ه سمت اتاق پرو رفت�. دست آن�تا دادمش
چشمم �ه ان�تا افتاد. ل�اسامو در اوردم

ـ جونززز

مرض ...
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ل�اس و از دس�ش گرفتم و درو �ستم

ش ل�اس و پوش�دم �ا این که دستم �ه ز�پ ا
ست داشت�� اما ز��ا بود و دو . ن� رس�د که ب�ندمش

�شت اش بهم بود. درو �از کردم

آن�تا ز�پ اش و ب�ند...

چشاش قدە چشای وزغ شد. �ه سمتم برگشت

چقد خوش�ل شدی...ـ وااای دن�ا 

جلو اومد

ـ وای وای �خورمت
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�ش و ز�. �� اهم�ت �ه حرفاش �شت بهش وا�سادم
ت �ه سم. خ�� راحت کش�د و �م��ندش و �ست

فروشندە اومد. ان�تا برگشتم

 � ــ ماشا� ، ان�ار واسه ی شما دوخ��

مر�...

و �از کرددو�ارە �شت �ه آن�تا وا�سادم و ز�پ اش

�اس ل. �ه سمت فروشندە رفتم. ل�اسامو پوش�دم
م و از حساب کرد�. خودم و در�ا رو تح��ل گرفتم

فروش�اە خارج شد�م

ل و دو جفت کفش هم گرفتم و �ل � های خوش�
ا�� . �لب� رنگ واسه موهامون �  که الزم آن�تاهم چ��

ر د�ش �ه رستوران رفت�م �ه ناها. داشت و خ��د
خود�م و �ه خونه برگش��م
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 پوش�دم و خ��دارو تو اتاقم گذاشتم �ه ل�اس راح�� 
 � �ه راست رفتم �ای��

وای وای خونه خ�� بهم ر�خته اس ...

� ص�حانه ای که صبح � ه مشغول جمع کردن م��
حال خودش ولش کردم و رفتم شدم

ـ ارە ، خ�� بهم ر�خته اس

:�ه ن�ا� بهش انداختم و �ا ��� گفتم

؟...
�

من م��م بهم ر�خته اس توهم �ا�د ��

ـ خب �� ��م حق�قت و گفتم ع��زم

643



�ه سمت �خچال رفت و درشو �از کرد

نه ، �ه فکری �حال... � ش �کنش�ش توش چارقاب م��

مارە ی گوش�تو بردار ش...می�ی�� که دستم بندە ...
ا�� زنگ ب...س��ری رو اون �ارته روی �اب�نته � زن چ��

کنمکه الزمه رو سفارش �دە ، خودم حساب م�

�ارت رو برداشت

� ل�ست �لندو � وع کرد �ه نوش�� االی �شست و ��
همه ی ظرفای کث�ف و توی س�نک . خورا��ا

ه جارو �ه دستمال برداشتم و هم. گذاشتم و شستم
خونه رو � کش � ی کردم و کف اش�� �دم گرد گ��

د� ولو شدم روی صن. چهل دق�قه ای طول کش�د
خونه و نفس راح�� کش�دم � آش��
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وای مردم...

چه ی جلوی ان� تا رو دستم و دراز کردم و دف��
دتق���ا دە برگه شو پر کردە بو . برداشتم

چ��ار کردی؟...

�گه �� دوساعته د...ـ هووف �الخرە تموم شد 
م�ار�شون

وشمزە زنگ بزن م�الد ب�اد م�خوام �ه غذای خ...
واسه شام درست کنم

�اشه چشمم...ـ جووون 
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غول خ��دا رس�دن آن�تارو مش. �ک ساع�� گذشت
دست �ه  منم. جا داد�شون تو �خچال و �اب�نتا شد

�الدم طو� نکش�د که �و �له ی م. �ار شام شدم
بودند Tvآن�تا و م�الد مشغول تماشای . پ�دا شد

�الت سه تا چای مش�� ر�ختم و کنارشون قندو ش
نور شونم �ا �ه حرکت موها�� که اینور واو .گذاشتم

و  سی�� چای. ر�خته بودن و �شت �مرم ر�ختم
د و ان�تا �ه سمت م�ال . برداشتم و وارد �ش�من شدم

رفتم

ـ �ه �ه

� گذاشتم و روی م �ل ت� سی�� چای هارو روی م��
�شستم
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ا؟... خب چه خ��

ـ ه� م�گذرە

ودم و جلو از ته م�ل خ. آن�تا �له اش تو گوش�ش بود
کش�دم و �ه چای برداشتم

 � ی پ�ش حس�� ـ ش��دم م��

�م موندە بود   ل�ه ی لبوان و تند از ل�ام جدا کردم و 
ە تو �لوم :عص�� گفتم. چای ب��

... � ی پ�ش حس�� مرض و م��

�کن�اــ وااا ، دن�ا داری �ا عشق من صح�ت م
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ب�ند دهنتو...

عدشم ل�اشو آن�تا �ا چشمای ور قلمب�دە بهم زل زد �
کج کرد و �ه م�ل تک�ه داد 

من دخالت  اصال من نم�فهمم شما دوتا چرا تو �ار ...
م�کن�د

ـ دخالت چ�ه �ه سوال پرس�دم فقط

م... ارە ارە م��

ذت رو از خداوند منان � خوام که ل...ـ خب برو
بهت منتقل کنه

نمتا... � م�الد م�ام م��
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:تدستاش و �ه �شانه ی �سل�م �اال برد گف

 
�

ـ �اشه �اشه هر �� تو ��

سکوت فضا رو در برگرفت

ـ وای گشنمه این شام �� شد �س؟؟؟

:آن�تا حر� گفت

ــ م�الدد

!ـ چیههه؟
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ــ زشته

دن�ا از خودمه د�گه...ـ � گفته زشته 

واسه شام فسنجون �خته بودم

� تا حدودی �ه آش ی های حس�� � ی �ه لطف آش�� � ��
ا سوزوندم ام���ا که بودم انقد غذ. عالقه مند شدم

تم چند مدل و دو�ارە درست کردم که �الخرە �اد گرف
� گذاشتم و . غذارو درست کنم  چای و روی م��

�اشدم 

� شام و آمادە کنم... م م�� من م��

:م�الد از خدا خواسته گفت

...ـ ب�ام �مک
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رر... آن�تا تو ب�ا...نخ��

آن�تا ل�اشو آو�زون کرد

ــ خسته ام

وا مگه کوە کندی که خسته ای...

ـ عشقم خسته اس د�گه خودم م�ام

خونه ��ــــع �اشدو جلو جلو راە افتاد �ه سمت آ � ش��

ل م�الد مشغو . منم مجبور شدم �شت �ش برم
� �شقاب و قاشق قاشق چن�اال روی م � شدگذاش�� ��

...منم مشغول کش�دم غذا
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ـ م��م دن�ا از رضا خ�� نداری؟

خونه ی  اخ��ن �اری که د�دم اش تو مهمو�� ...نه...
شما بود

ـ اها

دو�ارە سکوت فضا رو پر کرد

ـ در�ا معلومه خ�� بهت وا�سته شدە ها

یهو�� صورت خوش�ل در�ا اومد جلوی چشمم

ارە ق��و�ش برم...

:خند�د و گفت
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ە � ام م�خواد زن �گ�� ـ حس��

:�� گفتمل�خندم محو شد و عص. �شتم �ه م�الد بود

زنا وا�سادی داری آمار ا... � پ�� ین و او�� �ه م�الد ع��
من م�دی؟

چه آماری  ـ مثل این که حالت خوش ن�ستا ، اخه من
!بهت دادم ؟

... � � ازدواج حس�� هم��

ـ اهاا این بهم ات ر�خت

گرهه ابروهام مح�م تر شد
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�� دارە ، معلومه که نه ، ازدواج اون �ه من چه ر ...
م�ارکش �اشه خوش�خت شه

ـ واقعا؟

�د برگشتم �ه سمت اش ق�افه ی اخموم و که د
سا�ت شد

 د�گه
�

ـ حتما راس م��

...و دو�ارە سکوت

واست عصا�م چنان بهم ر�خته بود که دلم � خ
دارش بزنم

ـ مثل این که ز�شم خ�� خوش�له
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دو�د  �ا مالقه ی توی دستم برگشتم �ه سمت اش
 � دم و گفتم. �شت م�� :دندونامو بهم ف��

م�الد ادامه �دی م�کشمت...

ردم خودش ـ اخه من که این حرف و از خودم در نیو 
گفت

ه ز�ش ، اون �ه من هیچ ر�� ندارە ، نه خودش ن...
م خونه ش فقط...نه خانوادش ه فقط ا�ر هم من م��

 و گر نه منم دارم ازدواج...�خاطر در�است
�� همونطوری که ازدواج من �ه اون ر ...م�کنم 

ندارە ازدواج اونم �ه من ر�� ندارههه

فس افتادم انقد ادامه دار شدن حرفام که �ه نفس ن
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وع کردم �ه �فه کردم خونه آن�تا هم وا. و �� � رد اش��
شد

تونه اروم��  !ـ چه خ��

ــ �ا�ا نفس �گ�� خفه شدی

و  �فه هام شدت گرفت �ه صند� عقب کش�دم
�ز از آب روی. �شستم � گذاشت آن�تا �ه لیوان ل�� م��

و �م�� . همه اشو � کش�دم و �م�� شد �فه هام �م��
� رفت تا این که �امال از ب��

� نصف و ن�مه چ�دە شد ە رو �امل ان�تا و م�الد م��
وع کرد�م �ه خوردن شام کردند و ��

 ان�تاـ �ه �ه بنازم دس��خت ات رو ، �اد �گ�� 
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ب�خش�د د�گه هول هول� شد...

ــ عه م�الد

ە د�گه ، � تا � من از  ـ �ه زن �ا�د �لد �اشه غذا ب��
م هووم؟ ون �گ�� ذار این دن�ا بنظرم �ه وقت �...ب��

آن�تارو هم کد�انو کن

:ژست همه �� دانا رو گرفتم و گفتم

وقتم پرە ...

م�الد � م�خورد و � تع��ف م�کرد

و فک کنم �ک ماهه � ک�ل...ـ خوش�حال رضا 
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اضافه وزن پ�دا کنه

ــ حاال نکه شما خ�� الغر ، مرد�� 

ون منم بهرە ی �� از ش�م  ـ �ه لطف غذاهای ب��
دم ن��

زدم خند�دم

د�سه د�گه شامتونو �خور�ن از دهن افتا...

پ زد�م و شام و خوردن �عد شامم �ه خوردە �اهم گ
رس�دە انقد خسته بودم که �م رو �الش ن. رفتند

از  �عد . ساعت هشت صبح ب�دار شدم. خوا�م برد
و �ه  �ه دوش �ه ل�اس خوش�ل و گوگو� پوش�دم

خوردە ارا�ش کردم
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ص�حانه امو خوردم

 راە وسا�ل ام و جمع کردم و �ه سمت در خرو�� 
ا�� که �اهام. افتادم � بودو مرور  همه ش تو ذهنم چ��

ی جا نموندە �اشه � لون و ل�اسا دوتا نا�. کردم که چ��
رو داخل صندوق عقب گذاشته ام

� �از کردم و �شستم جلوی  �ه ر�ــع �عد . در ماش��
قه ای پنج دق�. �ه سمت اف اف رفتم. و�الش بودم

عل�ک  جلوی در معطل بودم که یهو �دون سالم ،
ورد شدە متنفر بود از انتظار عصا�م خ. در �از شد

بود

� ام شدم و وارد شدم سوار ماش��

ارو از گوشه ای �ارکش کردم ل�اسا و خرت و پرت
ون کش�دم و �ه سمت در ور  ودی صندوق عقب ب��

در زدم. خونه قدم برداشتم
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� �ا ق�افه ی خا�ال ود و اخموش یهو در �از شدو حس��
د س� چون دیر درو برام �از کردە بو . ظاهر شد

وارد شدم. کنار رفت. نکردم بهش سالم کنم

؟ !ـ این وقت صبح اینجا چ��ار م�ک��

واسه د�دن در�ا  در حا� که اینور اونورو ن�اە � کردم
جوا�شو دادم

دیمثل این که دشمن تو د�...این وقت صبح؟...

ـ �اش دشمن ام و م�د�دم

ون دادم شتم�ه سم�ش برگ. نفسم و �ا صدا ب��
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دفعه ...ب�ینم تو � م�خوای بری � �ارت هان؟...
ق�ل�م که اومدم خونه بود�ا

نم م�� حرفم تموم �شدە بود �ا خودش گرفت که م
�ه د�د�ش نداشتم

نجش��ه ها ـ اوال ، دفعه ی ق�� پنجش��ه بود من پ
م � �ار  قت دوما ، ترجیح م�دم هر و ...نم��

�ف اوردین اینجا ، خونه � اشمجنا�عا� ���

:ندە گفتمچند قد� جلو رفتم و �ا لح�� تح��ک کن

عهه ترجیح م�دی؟...

�ه  چشمای جذا�ش آدم و . تو چشمام زل زدە بود
رک�� بزنمق�ل از این که ح. هر �اری وادار � کرد
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ن�اهم و ازش گرفتم وارد �ش�من شدم

در�ا کجاست؟...

خونه رفت � �ه سمت آش��

� تو دس�ت؟...ـ خوا�ه اینا چ��

قول...

!ـ �� ؟

قو� که �ه در�ا دادە بودم...

از دور �ه ن�ا� �ه �تا �ام انداخت
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ـ اها

ر�ا رفتم�ه سمت اتاق د. ل�اسارو روی م�ل گذاشتم

صبح بود  10ساعت . آروم درو �از کردم و وارد شدم
جلو . �ستمو من تا�م از خواب ب�دار شد�ش و نم�دو 

رفتم و روی ل�ه ی تخت ش �شستم

روی  دستم و آروم . �ه صورت خوش�ل اش زل زدم
�ش خوا. �ه خوردە تکون خورد. گونه اش کش�دم

توجه فک کنم م. پهلو �ه اون پهلو شد. س�ک بود
!حضورم شدە بود

چشماشو �از کرد

 �ا دست کوچولوش دستم و گرفت و �ا صدای
وع کرد �ه حرف زدن !خا�الودش ��

663



ـ پر�سس

ق��ونت برم ...

!ـ � اومدی؟

چند د�قه ای � شه...

هنوز تو حالت خواب و ب�داری بود

ب�ا پ�شم �خواب -

نار زدم پتو رو ک. خم شدم و روی موهاش و بوس�دم
بوندمح�م خودشو بهم چس. و کنارش دراز کش�دم

دنم فوران هر موقع �غل اش � کردم احساس مادر بو 
م�کرد
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در�ا �ه ت�که از وجودم بود

 � !از خون من بود، از خون حس��

اشتک� که �ه زما�� از ته قلب اش دوستم د

� من و اون ک ب�� ...در�ا تنها نقطه ی مش��

•••

 � "حس��

�ن به. �ه دوش گرفتم. ص�حانه رو امادە کردم ��
م جلوی ل�اس ام و پوش�دم و �ه موهام حالت داد

�اش�دم رو  آینه ا�ستادم و �ه خوردە از اد�لن ام و 
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هن ام ...�قه ی پ��

دم هرچقدر هم س� � کردم �ه طرف اهم�ت ن
نظر  من �ا�د جلوی چشماش خوب �ه. ن� تو�ستم

!واستح�� ا�ه اون د�گه من و ن� خ. � اومدم

...تق���ا ساعت �ازدە شدە بود

ە رو �ه سمت اتاق در�ا رفتم �دون در زدن دس تگ��
ود هیچدن�ا ، در�ا رو ب�دار نکردە ب. چرخوندم

فک کنم خودشم خوا�ش بردە بود

جلوتر رفتم

اسه ی �ه جوری همد�گه رو �غل کردە بودن که و 
!چند لحظه احساس گناە � کردم

� اشون از همد�گه .. .گناە دور نگهداش��
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اشهشا�د تقص�� منم تو این قض�ه �م نبودە �

ود منم �دی شا�د �ه اندازە ای که دن�ا �دی کردە ب
کردە بودم و انتقام گرفته بودم

گه ن�از دلم واسه هردوتا � سوخت اونا �ه همد�
ا شدمتو فکر بودم که متوجه ن�اە دن�. داش�ند

...��ــــع ن�ع ن�اهم و تغی�� دادم

؟ ـ تو اینجا چ��ار م�ک��

مه من اینجا ن�اشم � �ا�د �... !اشه؟اتاق دخ��

�اشدو �شست 

بود در�ا هم ب�دار بودو خودشو �ه خواب زدە

ــ پر�سس من هنوز خوا�م م�ادا
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ی بهت �شون �دم د � ر�اـ �اشو � خوام �ه چ��

� ر . در�ا �ا ذوق �اشدو �شست فتنداز تخت �ای��

ون ، توهم �مون همینجا ت �م ب�� و اتاق ـ ما م��
ت�ت دخ��

دم حر� دندونام و بهم ف��

�قه ی �ش�مون شدم از دلسوزی احمقانه ی چند د
اهم�ت  �شت �شون از اتاق خارج شدم و �� . پ�شم

:�ه دن�ا گفتم

ـ در�ا ب�ا ص�حانه
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•••

"دن�ا

اسه این حرف اش �ع�� این که فقط در�ا برە و 
اش �� س� � کردم �س�ت �ه حرف. خوردن ص�حانه

ین که �� از ا. صورت در�ارو شستم. اهم�ت �اشم
پ�شش بودم ذوق کردە بود

خونه رفت�م � �ه سمت اش��

رف و این واسه این که حرصش و در ب�ارم �دون تعا
ه ص�حانه خوردە بودم و م�� �. حرفا �شستم

وع کردم. خوردن نداشتم و� ��

 � � �ار بود هر سه تای�مون � �ه م��  جمع شدە اول��
ول دق�قا رو �ه روم �شسته بودو مشغ. بود�م
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خوردن ص�حانه بود

اصال متوجه �شدە بود. بهش زل زدم

!یهو چشمم تو چشمام افتاد

!ـ چ�ه؟

!ه��� ...

ری �اشو بروـ این ادا اطورا چ�ه در م�اری ، نم�خو 

م... نم��

... ـ هللا ا��� 
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...ــ پر�سس چای امو �دە

ش زدە ن�اهم و ازش گرفتم و چای که انقد همه ا
دلم ��  ته. �د شدە بودو جلوی در�ا گذاشتم بودم

�ه عکس العمل اش �س�ت �ه ن�اهم خند�دم

اذ�ت کرد�ش هم�شه حال م�داد

ە �ا در�ا �ه �عد از ص�حانه ل�اسارو برداشتم و همرا
وق کردمدر�ا �ا د�دن ل�اسا �� ذ. اتاقش رفت�م

� � پ��د که زودتر ب پوش�مشونهمه اش �اال �ای��

اونو  واسه این که ذوقش و کور نکنم اول ل�اس
ا �م��ند پوشوندم ف�ت ت�ش بود ز�پ اشو کش�دم و �

 ساتن مانندش �ه �اپیون خوش�ل �شت �مرش
درست کردم کفشاش و پوش�د

ودم اوردە موهاشو شونه زدم و �ا اتو مو�� که �ا خ
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دمبودم و�و کردم و �له �اشو روی موهاش ز 

ی  همه ش جلوی آینه. مثل فرشته ها شدە بود
قدی اتاقش � چرخ�د خودشو ن�اە م�کرد

ه بودمو کفشای �اشنه �لندی که واسه خودمم گرفت
م و �ل موهامو مدل موهای در�ا و�و کرد. پوش�دم

سمو بپوشم ق�ل از این که ل�ا. �امو �ه موهام زدم

اال کش�دمل�اس و مثل شلوار �. صورتمو ارا�ش کردم

ن ز�پ و فقط �ا �سته شد. �امال از �اال �از بود
�م��ندش ت�د�ل �ه �ه ل�اس �امل � شد

در�ا میتو�� ز��شو ب�ندی ؟...

ـ وای چقد خوش�ل شدی پر�سس
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مر� عشق من...

�ندە در�ا قدش کوتاە بودو نمیتو�ست ز��شو ب
س�د خودمم هر �� زور زدم دستم بهش نم��

ـ �ه �ا�ا ��م؟

...�ندهمینم موندە برم بهش ��م ز�پ ل�اسم و ب

نه نه بهش نگ�ا...

ـ و� ا�ه ز��شو ن�ندی �ه جور�ه

!چجور�ه؟...

ـ مثل مال من خوش�ل نم�شه
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... �� � ق��ونت برم که انقد ُر� حرفتو م��

� � گفتم عمرا ا�ه �ه حس��

. ی دارم و ایناا�ه این �ارو � کردم فک � کرد منظور 
وندە بود �م م.�� �اهاش ور رفتم اما �شد که �شد

ل�اس و در ب�ارم و �ه �ال�� �ش ب�ارم

اما س� کردم جلوی در�ا آروم  �اشم

در�ا �ه سمت در خرو�� رفت

ـ �ا�ا�� 

:حر� پچ زدم
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در�ا در�اااا...وا خا� عالم...

!در�ا �ال از اتاق خارج شدو رفت

� درحال ق��ون ص. مجبور شدم منم برم دقه حس��
� اش بود برانداز  �تا�امو . �ا د�دن من �اشد. رف��

:گفتم  جلو رفتم و . �ه جورا�� جا خوردە بود. کرد

� شه این ز�پ و ب�ندی ...

دە بود آب �لو�� صاف کردو درحا� که رنگه اش پ��
:ده�ش قورت دادو گفت

ـ برگرد

�شت بهش وا�سادم
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س آد� اصال من موندم چرا این ز�پ و در دس�� ...
....قرار ن�

!یهو گرمای دستاشو روی �مرم احساس کردم

�اال � کش�د اروم اروم ز�پ و . جمله ام نا تموم موند

و نفسام  چشمام و �ستم. وای داشتم دیوونه � شدم
دە فک کنم خودشم متوجه ش. و عمیق � کش�دم

بود

� هم �عت اش و �م�� کرد که ب �ش�� اذیتم واسه هم��
وندە بود �م م. بزور جلوی خودم و گرفته بودم. کنه

ان ناشد�� انجام � س� . دمجلوی در�ا �ه �ار ج��
د �� کردم �س�ت �ه �اری که داشت انجام م�دا

اهم�ت �اشم

داشت عصا�م و خورد � کرد
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ی نموندە بود �ه سمت اش برگردم و ه � ر �� از چ��
�ه . ش�ددهنم در م�ادو بهش ��م که یهو ز�پ و ک

ب اش �ا ل�خند مرموز گوشه ی ل. سمت اش برگشتم
: و ن�اە جذب کنندە ش گفت

ـ تلف ��� 

تو تلف ��� من تلف نم�شم ، اقااا...

در�ا �ه سمت اتاقش رفت

سط س�نه یهو دوتا از انگشتاش و و . ن�اهم روش بود
ماش تو چش. �مو �ه سم�ش برگردوندم. هام برد

:معقب کش�دم و �ا عص�ان�ت گفت. ن�اە کردم

؟... !چه غل� داری م�ک��

ه بود کنج ل�اش �شست درحا� که ل�خندی مرموز
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:گفت

م این ـ چرا عص�� � �� ، داشتم ن�اە � کرد
 � قسمت اش و چطوری ساخ��

... � این  برو از روی ل�اس عمه ات ن�اە کن بب��
 � ...مرت�که...قسمت اشو چطوری ساخ��

اب خورد �ا این که لحن حرف زدنم خ�� تند و عص
ه جورا�� اما �. کن بود و حرفای درس�� نزدە بودم
ه مخ مثل این ک. هنوزم ذوق و تو چشماش م�د�دم

اشو �امال از دست دادە بود

•••
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 � "حس��

هنوزم غدو �ه دندە بود

ا هر � تو�ست از موقع�ت اش استفادە کنه و �
ە د که من چند اما نه دن�ا همون دن�ا�� بو . مردی ب��

ه هر ک� �ا �ه این راح�� ها �. ساله پ�ش � شناختم
ن� داد 

 اش از دس
�

ت ندادە بود از این که � د�دم این و�ژ�
� اون �ه مرد �ه ظاهر زن بو . خوشحال بودم د و هم��

مت اتاق �ه س.اون و �س�ت �ه �ق�ه متمایز � کرد
ز ز�ر ن�اهم در�ا قدم برداشت و من تمام اش و مدام ا

...� گذروندم

ون کش�دم و �ه س مت بزور خودم و از فکر ب��
خونه راە افتادم � ی �ا�د واسه ی ناها. آش�� � ر �ه چ��
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ا تق���. چهل دق�قه ای گذشت. درست � کردم
روی صند� �شستم. ناهار آمادە بود

 مثل �ه �مب توی گوشم Tvیهو صدای �اندای کنار 
در حال  هردوتا . �ا عص�ان�ت از جام �اشدم. پ�چ�د

شش دلم � خواست برم بزنم خامو . رقص بودند
!اما ب�خ�ال شدم. کنم که دلم خنک شه

خونه خارج شدم و روی م�ل �شستم � از آش��

 وجود ان�ار نه ان�ار که بی�شون �ه فاصله س�� 
داشت

توجه هر ک� غ�� از منم بهشون ن�اە � کرد م
!دفعال�ت ب�ش از حد کودک درون دن�ا � ش

:ز�ر لب گفتم

ـ مامان کوچولو
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د � کردند �� اهم�ت �ه من � رقص�دند و جیغ و دا

حالشون  از این که هر دوتا رو در روم � د�دم و 
خوب بود لذت � بردم

•••

"دن�ا

ل�اسامون و در اورد�م

مم تو ل�اس در�ارو داخل �مدش گذاشتم مال خود
...�اور

مش... در�ا وق�� رفتم �ادم بنداز ب��
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ـ چشم

ق��ون چشم گفتنت برم...

ـ پر�سس ن� شه ب�ش�� ب�ای؟

نه نم�شه...

!ـ چراا؟

� در�ا ... ا رو �� دل�ل ن�...بب�� �  شه انجام �ع�� چ��
داد �اشه؟

من � خوام که تو ب�ش�� ب�ای... ـ نه
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ش�� ب�ام دوس نداشتم دل�ل این که ن� تو�ستم ب�
 گفتم �. اخه �ا�د �� � گفتم . پ�ششو بهش ��م

�ود برم و چند ساله پ�ش من �ه غل� کردم که قرار 
!د�گه برنگردم و� برگشتم؟

ن�م ... � ب�ا ب��م ...�اشه حاال �عدا در موردش حرف م��
که �� گشنمه

�  بوی غذا فضای خونه رو در برگرفته بودو  هم��
 ام شدە بود

�
وی شالم و ر . �اعث احساس گرسن�

نه ام موهام جا �ه جا کردم و �ه ورشو روی شو 
انداختم

�ه راست . دست در�ارو گرفتم و از اتاق خارج شد�م
خونه رفت�م � � ناهار �ا ر . �ه سمت آش�� نگ و لعاب م��

فت ی و�ری م�� واسه  چ�دە شدە بودو من دلم ق��
دند � غذاهای خوشمزە ای که بهم چشمک م��
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جلو رفتم

شستمخودمم کنارش �. در�ارو روی صند� �شوندم

خونه نبود � � تو آش�� م منتظر چند دق�قه ای ه. حس��
ومدو رو �ه ا. موند�م که �الخرە �و �له اش پ�دا شد

...روم �شست

ـ خب �خور�ن د�گه

...قاشق ام و برداشتم

ی و تو دهنم گذاش � تم �ه خوردە از قرمه س��

ذاهای اوووم چقد خوشمزە هنوزم خوشمزە ت��ن غ
رە دلم واسه دست �خ�ش �ه ذ! دن�ا رو � �خت

ی گرفتم و ن. شدە بود � �اهش کردم ن�ام و از قرمه س��
:فتمل�ام کج کردم و گ. منتظر عکس العملم بود

684



اە اە چقد �د مزە اس...

�ت �ه �� اهم. مثل این که � دو�ست دروغ گفتم
حرفم مشغول خوردن شد

...ـ �د مزە اس نخور

چون گشنمه دارم � خورم...

ـ ما ک� و مجبور نکرد�م

ن� خورما...

ه غذاهای � دو�ست ا�ه بیوفتم رو دندە ی لج لب �
� هم در مقا�ل نم واسه هم�� � � نم�� حرفم  روی م��

� �اش. ن�م ساعت �عد. ه��� نگفت د�ماز � م��
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شمــ �ا�ا�� ن� شه پر�سس ب�ش�� ب�اد پ�

...خب شد گفتا. وای خدا�ا شکرت

� اجازە رو صادر ک نهشا�د �ا این حرفش حس��

� ن�اە ام�دواری �ه در�ا انداختم و �عد ح ...س��

اونم �ه من ن�اە � کرد 

ـ نه ن� شه

!ــ چراا اخه؟

یهو ابروهاش و بهم گرە زد

کن برو تو ـ چون که ن� شه ، د�گه هم �ا من �حث ن
اتاقت

686



در�ا �ش  و ز�ر انداخت و رفت

:�ا عص�ان�ت گفتم. دلم براش سوخت

�� هان؟... � چرا �ا �چه اینطوری حرف م��

ود�ان و �دیـ تو ن� خواد �ه من اموزش م�المه �ا ک

ند قد� انگشت اشارە ام و �ه سمت اش گرفتم و چ
جلو رفتم

...دفعه ی اخرت �اشه که...

:جلو اومد و �ا اخما�� درهم گفت

ـ که �� ؟ هان ؟
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� اوردم دستم و مشت کردم و �ای��

:مظلوم ن�اهش کردم و گفتم

...ه��� و� �اهاش درست حرف بزن �اشه؟...

م گرفتتو چشمام زل زد و �عد ��ــــع ن�اهش و از 

� شد فتم جلو ر . مشغول جمع کردن ظرفای روی م��
چند دق�قه ای در سکوت . که بهش �مک کنم

گذشت

ـ را�طه ات �ا رضا چطورە؟

ه��� خ��ه!...رضا؟...

اـ م�الد � گفت بهم زدین و این داستان
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حرف و  م�الد خ�� غلط کردە این!...بهم زد�م ؟...
زدە اصال �ه اون چه ر�� دارە

ز�ر چش� بهم ن�اە � کرد

ی شدە �ا در میو�� کنم ح � ل شهـ گفتم ا�ه چ��

اوە اقا � خواست �ا در میو�� کنه

� من و رضا ...اونم ب��

ه د�گه �ع�� �ا این حرفش �امال بهم ثا�ت کرد ک
ی هم ا�ه � � � منو اون ن�ست و چ�� اشه ه��� ب��

ی جز اذ�ت کردن هم � موضوعات ب�خو  � دی چ��
ن�ست
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اهم خ��ه مر� و� منو رضا را�طه امون خ�ل�م �...
ە جونمون واسه همد�گه در م��

ـ خب خداروشکر

؟... تو ��

؟ ـ من ��

�ن � چشممون �ه جمال ... � عرو� م�گ��
خانومت روشن � شه

�شهـ �ه زودی زود چشمتون �ه جمالش روشن م

...حرصم گرفت و� �ه روی خودم نیوردم
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واو...

� �ه :گفتوکرداشارەم��

ـ اون �شقا�ارو �دە �ه من

وی �شقاب هارو ر . عصا�م و �ا حرفاش خورد شد
� گذاشتم م��

حوصله ندارم خودت ب�ا ورشون دار...

بردم و  روی صند� �شستم و دستم و ز�ر چونه ام
�ه گوشه ای زل زدم

؟ !ـ �ع�� ��
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شو ... ن �ا من �ع�� همینه که هست �ا خودت ب�ا ب��
نم�ارم واست

ا�� �شدم �م�� از دوقدم ب�نمون فاصله بود و� ح
م واسش ...�اشم و ظرفارو ب��

ە ی لوس ـ دخ��

:ن�اش کردم و گفتم

هوی هوی حرف دهنت و �فهم...

چل  ـ لو� د�گه ، من موندم اون رضای خول و 
چطور � خواد از �س تو بر ب�اد

�اشدم و در مقا�ل اش وا�سادم
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 خواد �ا منم موندم اون زن کج و �له ات چطور �...
 کنه

�
تو زند�

:�ا ل�خندی که  گوشه ی لب اش بود گفت

 کج و �له اس ؟
�

...ـ مگه تو د�د�ش که م��

� نداشتم  واسه ی گف��
�

واقعا د�گه حر�

بزودی � ب�نمشون اقااا...

فتم که دو�ارە �ه سمت اش برگ شتم و داشتم م��
:واسه این که ت�� اخرو بزنم گفتم

�ه  در ضمن غذاتم افتضاح بود دفعه ی �عدی...
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ی �ع�� ��  � ی واست م�ارم که �فه� آش�� � چ��

ـ ارە د�دم ه��� نخوردی

ردل�خند گوشه ی لب اش عصا�م و خورد � ک

گشنم بود مجبور بودم �خورم...

م خاانومـ دو�ارە هم م��م من ک� و مجبور نکرد

برو �ا�ا...

خونه خارج � شدم ن�اهم و ازش گرفتم و از آش��

ه از من ا�. وای نکنه این زنه واقعا خوش�ل �اشه
از این و  تا ا�د �ا�د خودم و ... خوش�ل�� �اشه �� ؟

داد اونو  اون قا�م کنم که نگن خوب شد اینو طالق
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گرفت

و چشمم �ه داشتم �ه سمت اتاق در�ا � رفتم که یه
 افتاد که ق�ال اتاق خواب منو 

�
اون احمق بود در اتا�

ست ب�ینم دلم � خوا. دلم � خواست داخلشو ب�ینم
چه �ال�� �ش اومدە 

ا�ش هنوز  � ای�ش تغی�� کردە چه چ�� � �  چه چ��
ە من چقد احمقم که فک � کنم مم. جاشه

�
کنه ا

ی ازش ش��ه ق�لنا �اشه �  �ه برگشتم ن�ا�. چ��
خونه انداختم � آش��

� و ند�دم حس��

رداشتمبرگشتم و اروم اروم �ه سمت اتاق �ام ب

م و �ه دست. جلوی در بزرگ سف�د رنگ اش ا�ستادم
ە بردم ...سمت دستگ��

695



•••

 � "حس��

!افتاد یهو چشمم �ه دن�ا . از دس�شو�� خارج شدم

 بود که من �ه هیچ ا
�

حدو نا� جلوی در همون اتا�
!اجازە ی نزد�ک شدن بهش و ندادە بودم

 �شت � هم. �ه سم�ش �ام برداشتم تند تند
ە رو � چرخوند که �از شه !دستگ��

:تیهو �ه ل�د �ه در زد و حر� ز�ر لب گف
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؟ ە لعن�� تو چرا �از ن� ��
�
ـ ا

�د جور ابروهام بهم گرە خوردە بود

ک شدن �ه اون �ا چه جرا�� �ه خودش اجارە ی نزد�
:این اتاق و داد؟ �ا عص�ان�ت غ��دم

؟... !داری چ��ار م�ک��

�ه ِمن و  ��ــــع �ه سمت ام برگشت از د�دنم ترس�د و 
:ِمن افتاد

خونه بودی...ـ تو � !تو که تو اش��

:داد زدم

گفتم واسه �� اومدی اینجا؟؟؟...
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� صدام ترسش چند برابر شد. �ا �اال رف��

دو بزور س� � کرد حرف بز  � :نهنفس نفس م��

!...فقط �ه خوردە ! ...ـ راس�ش

�ه خوردە �� هان؟...

ـ کنج�او شدە بودم

ی �ک تو خ�� غلط کردی کنج�او شدی ، اومد... 
؟؟؟  من �ا پ�ش در�ا �ا��

�
�ک�� تو زند�

ە شد و گفت :�ا �غض تو چشمام خ��

ـ ب�خش�د 
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؟حق نداری د�گه �ه سمت این اتاق ب�ای گ... رف��

ز ن�اە پر ا. در مقا�ل حرفام فقط سکوت کرد
جدان تا رفت عذاب و . �غض اش و ازم گرفت و رفت

...اصال نفهم�دم �� گفتم! �قه امو چس��د

خودمم �غض کردە بودم

مد بهش چ��ار کردم یهو�� هر �� از دهنم در او 
ان�ت ق�ال حداقل میتو�ستم جلوی عص�! گفتم که

م اما االن �ه هر بهانه ای عص �ان�ت امو امو �گ��
�ش خا� � کردم 

� ممکن این بود که از طر � ت��ن چ��  من �ه غمگ��
�

�
وندم و واردش �اد اون �ل�دو تو قفل این اتاق � چرخ

� شدم و این وحش�نا� بود 

699



 هم فکر این که �ه �ار د�گه وا
�

رد اتاق �شه و از طر�
بودن  متوجه �شه که من �ا این همه ادعای قوی
دهنوزم در مقا�لش ضع�ف ام داغونم � کر 

•••

"دن�ا

. ز�� اشغال چطور تو�س�� �ا من اینطوری حرف ب
ب��زی ؟؟؟ فک کردی دو�ارە � ذارم �ا حرفات بهمم

د�گه ن� ذارم �چزون�م. د�گه تموم شد

ردم�ا عص�ان�ت گو�� و خرت و پرتام و جمع ک

دم �ا دلم واسه در�ا � سوخت از این که م�د�
�د عصا�م ناراح�� � رو �الش � ذاشت و � خواب
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خورد � شد

...تار کنهاون ح�� �لد نبود �ا �چه چطور �ا�د رف

پ�شو�� در�ا رو بوس�دم و �غلش کردم 

ه �مو�� ق��ون برم نفسم ن� ذارم پ�ش اقا غول...

 � ل�اسام و  هم ن� تو�سم در�ا خواب بود واسه هم��
م ارج شدمبزور ک�فم دستم گرفتم و از اتاق خ. ب��

ی از اون مرت�که نبود مت در �ه س. خداروشکر خ��
ته �اشم و خرو�� قدم برداشتم که زودتر فلنگ و �س

ش خالص شم ...از ��

دش برم که یهو �ازوم و گرفت و ��ــــع �ه سمت خو 
گردوند
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!ـ کجا ؟

�ه تو چه...

ردوندبرگشتم که برم دو�ار �ه سمت خودش برم گ

ی ه!...ـ گفتم کجا؟ !ان ؟در�ارو داری کجا می��

ش دستم و مح�م �ه سمت خودم کش�دم که رها
کرد

ر�ا پ�ش من ن� ذارم د...گفتم �ه تو ر�� ندارە...
روا�� مثل تو �مونه

؟؟؟  روا�� ؟...ـ ��
�

�� تو داری �ه من م��
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عنا�� ، معلومه که ارە تو �ه روا�� �ه تمام م...
اد �ه من و چشماتو � بندی و هر �� از دهنت در م�

 
�

م هروقت � ع...این �چه م�� قل در�ارو می��
خودت  اومدی �� و �فرست تا �دم برش گردونه ،

�ش ب�ای ن� ذارم ب��

!ترس و تو چشماش د�دم

�� داری  متوجه نم�شم...�ع�� �� نم�فهمم...ـ �ع�� 
 ؟

�
!م��

ە رو دستگ�� .برگشتم و �ه سمت در خرو�� رفتم 
لوم ظاهر که یهو ج. چرخوندم و درو ن�مه �از کردم

!شد �شت اش و �ه در تک�ه دادو �سته اش

ی نه در�ا که �خوای   تا هر وقت!...ـ نه تو جا�� م��
!میتو�� پ�شش �مو�� 
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ە شدم روی  چشمام و ر�ز کردم و . شوکه بهش خ��
ن گفت تا �ع�� واقعا اون �ه م. چهرە اش زوم کردم

؟؟هر وقت �خوام � تونم پ�ش در�ا �مونم؟

و� �ه روی  وای داشتم از خوشحا� �ال در � اوردم
خودم نیوردم

روش  ن� دو�ستم تهد�د کرد�ش انقد ممکن بود 
�ا ل�خند . کردمتاث�� �ذارە وگرنه زودتر این �ارو � 

ازم  رضا�ت �خ�� که بهش تح��ل دادم ن�اهش و 
�لند  در�ا �ش و از روی شونه ام. گرفت و رفت

:کردو گفت

؟ ـ پر�سس پ�شم م�مو��

� وااای چقد خوب �لد بود نقش �ازی کنه د ق�قا ع��
ی  �ع�� این همه مدت ب�دار بودو همه. خودم
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حرفامون و ش��دە بود؟ زدم ز�ر خندە

ارە عشق من م�مونم...

:از خوشحا� جیغ زد

ـ اخ جونمممم

حلقه ی دستاش و دور گردنم مح�م کرد

ـ امشب �ا�د پ�ش خودم �خواب�ا

�لههه چشمم...

گذاشتم   Tvدر�ا رو روی م�ل رو �ه روی 
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ـ پر�سس گ�سو �مند و �ذار

�اشه ع��زممم...

...چند ثان�ه ای گذشت

وق کرددر�ا �ا د�دن شخص�ت های ان�م�شن �� ذ

خونه ان.گونه هاشو بوس�دم � داختمن�ا� �ه آش��

ه شام �ه �ا�د واس. حاال که رفتنم منت�� شدە بود
غذای خوشمزە درست � کردم

•••
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روی تخت دراز کش�دە بودم

 که زدم اصال احساس �ش�مو�� ن�
�

.  کردماز حر�
�ا درست نبودحق �ا اون بود �ع�� وقتا رفتارم �ا در 

ون اوم دستم و . دم�ا صدای االرم گوش�م از فکر ب��
ش�ه سمت اش کشوندم از وسط تختم اوردم ا

رضا بود

ازدواج کنه  از وق�� که دن�ا گفته بود قرارە �اهاش
 ح�� ش��دن صداشم.حس �دی �س�ت بهش داشتم

�ه ناچار وصل کردم. حالم و �د � کرد

ـ الو سالم

سالم ...
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؟ ـ خو��

مر�... 

ـ در�ا چطورە؟

اونم خ��ه...

؟ ـ کجا��

خونه...

؟ �� � !ـ چرا مثل طل��ارا حرف م��

 داری بزن... 
�

اصال حوصله ندارم رضا حر�
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نجاـ دلم واسه در�ا تنگ شدە دارم م�ام او 

نههه... 

�ه خوردە مکث کرد

!ـ �ع�� �� نه ، �ع�� ن�ام؟

:�اشدم و �شستم و هول شدە گفتم

گهنه ب�ا و� امروزو نه �ذار �ه وقت د�...

ی شدە؟ � !ـ چ��
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و �ذار فردا ب�انه �ا�ا ، م�الد و آن�تا دارن م�ان ت...

ش�مـ جووون �س امروز حتما م�ام دور هم �ا

:صدام �اال رفت

گفتم �عدا...

ـ �اشه �ا�ا چرا وح�� � �� 

نم ب�ا... � ی خدافظب�ند هر وقت خونه بودم زنگ م��

قطع کردم

ە جلوی �م موندە بود ب�اد اینجا و اون و این د خ��
وع کنند �ه دل دادن و قلوە گ ...رفتندچشم من ��

تاقم و یهو متوجه بوی غذا شدم که �م �م داشت ا
710



در بر � گرفت 

� رفتم و �ه سمت در  خرو��  کنج�او از تخت �ای��
ودم غذا خ�� وقت بود ک� غ�� از خ. اتاقم رفتم
 خواست بوی غذاش که عا� بود دلم �. ن�خته بود

ب�ینم ش�ل و شما�لش چطور�ه 

خون � ه شدمدستام و �شت �مرم بردم و وارد اش��

وش چای �ه لیوان برداشتم و ت. �شت اش �ه من بود
.  کردمر�خت ام و همزمان ز�ر چش� بهش ن�اە �

...چقدم مهارت داشت

...جالب بود

انه منتظر �ست غذاش بودم �� ص��
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ک همه رو توی س�ن. ظرفای کث�ف و جمع کردم
� جیغ. گذاشتم :زدم برگشتم یهو�� �ا د�دن حس��

وااای...

س از ترس دستم روی س�نه ام بود و نفس نف
دم � ...م��

!تو � اومدی؟...

� االن ـ هم��
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در برنج و �ستم

امروز �ال فاز یهو ظاهر شدن برداش�� ...

؟ ی م�ک�� � ـ از � تاحاال تو آش��

ون...�ه تو چه ر�� دارە؟... برو ب��

ـ خ�� پرو شد�ا مواظب رفتارت �اش

م خنک از این که حرصشو در � اوردم واقعا دل
ماش تو اوە دو�ارە اخ. �ه سمت اش برگشتم. � شد

ردە صورتم رو پنجه وا�سادم که �ه خو . هم رفته بود
�ه صور�ش نزد�ک تر �شه
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؟ ... مواظب ن�اشم � خوای چ��ار ک��

:نظر ب�ادآب دهن اش و قورت دادو س� کرد آروم ب

ـ خ�� �ارا

�ه حالت اول�ه برگشتم

احت کنم ظرفارو �شور... م اس�� � تم...من م�� ��
�شور�ا م�ام ن�اە م�کنم

خونه خارج � شم �ه قدم موندە بود که از آش��

وندم�م و �ه سمت اش برگرد. که �ازومو گرفت

�ام از چنان فشار م�داد که حس کردم خون توی ر 
...ج��ان ا�ستادە
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!نه ان�ار دست ام و �ه سمت خودم کش�دم اما ان�ار 

درد گرفت...ول کن دستمو...

خونه ـ ظرفا�� که کث�ف کردی و � شوری کف آ � ش��
ون رو هم �ه � � ک�� �عد م�ای ب��

داری �ه من دستور م�دی؟... 

ـ فک کنم ارە

؟... ا�ه قبول نکنم ��

ـ را� �جز قبول کردن نداری

دم و �ا عص�ان�ت ب�� دە ب��دە دندونام و بهم ف��
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: گفتم

نم�کنم... �ارو...این... من...

رد جمع یهو فشار دست اش ب�ش�� شد و صورتم از د
شد

قبوله...�اشه �اشه...اخ اخ اخ...

ـ اف��ن

کرد و   دست ام و ول. ل�خندش �شانه ی قدر�ش بود
�ر لب �ازومو ماساژ دادم و ز  �ا دست آزادم. رفت
:گفتم

اخ خدا لعنتت کنه دستم فلج شد...
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دە بود که ب�ش�� از درد دستم عصا�م از این خورد ش
�� که گفته میتو�ستم �ه راح�� �ارا. جلوش �م اوردم
نجامش اما چون حرف زور بود ا. بودو انجام �دم

واسم مثل شکنجه بود

ن�ا� بهش انداختم

راز کش�دە بودو �ا روی �ا انداخته بودو �ا در�ا�� که د
ا�� ام ن�اە عص�. تماشا � کرد �Tvش رو زانوش بود 

و ازش گرفتم و �ه سمت س�نک رفتم

ون دادم �� . از حرص ز�ادی نفسمو �ا صدا ب��
 ظرف بودن اخه من چطوری تنها�� � شستم

� ظرفشو�� افتاد. اشون ا�� که تا ج. چشمم �ه ماش��
� ظرفشو�� گذاشتم تو�ستم توی ماش��

�ق�ه رو هم خودم شستم
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ی اما از  � د از تم�� � خونه برق م�� � اونجا�� که  کف آش��
دستم  این روان�ه وسوا� ، حساس بود � و تو 

وع کردم گرفتم و ��

...�ک ساعت �عد

خونه خارج شدم � خسته و کوفته از آش��

در حال �خش همون ان�م�شن بود Tvهنوزم 

•••

 � "حس��

:�م و �ه صورت در�ا نزد�ک کردم و گفتم
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در�ا ...

بود Tvتمام د�دش رو 

ــ جانم

� پر�سس واسمون غذاهای خوشمزە درس... ت بب��
ه غذای کردە ، االن که اومد ببوسش �گو مر� ک

�اشه؟...خوشمزە واسم درست کردی

ـ چشم

عا ق��ون دخ�� حرف گوش کنم برم...

 Tvرو  �لو�� صاف کردم و د�دمو . یهو دن�ا اومد
تنظ�م کردم
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ِاهم ...

اونور در�ا �شست

ی نگفت � انقد ! چند دق�قه ای گذشت اما در�ا چ��
ود بود که فک نکنم �ادش رفته ب Tvغرق تماشای 

...�� گفتم

در�ا...

ـ جانم

:اروم در گوشش پچ زدم

�گو د�گه...
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عمو� برخالف من که آروم صح�ت � کردم اون م
:بهم ن�اە کرد و گفت! بود

!ـ چیو؟

� ابروهام اوردم که �ادش اومد اخ� ب��

!اها �اشه -

ە شدم Tvصاف وا�سادم و �ه  نه جلو رفت و گو . خ��
اش و بوس�د

که   ـ پر�سس �ا�ا گفت بوست کنم و ��م مر�
واسمون غذاهای خوشمزە درست کردی

ردم گفتم چه غل� ک. ای وای حی��ت ام بر �اد رفت
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ن�اە دن�ا . م�� حرف �ه دن�ا ن�اە کرد. ازش �شکر کنه
�  روم موند و درحا� که هنوز عص�ا�� بود  از شس��

:ظرفای شام گفت

�گه؟ــ ز�ون �ا�ا رو موش خوردە که خودش نم

:در�ا برگشت و بهم گفت

!ـ �ا�ای ز�ونتو موش خورد؟

شدە ی  ن�ا� �ه ق�افه ی کنج�او و چشمای درشت
:فتمبهت زدە گ. دن�ا زد ز�ر خندە. در�ا کردم

من این حرفارو نزدم...

؟ــ در�ا این حرفا�� که زدیو که گفت به
�

م ��
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ـ �ا�ا گفت

... 
�

عه �چه چرا دروغ م��

ـ �ا�ا�� خودت گف�� خوو

ون دادم و �ه �ش�� م�ل تک�ه  حر� نفسم و ب��
ە شدم ��Tv اهم�ت دو�ارە �ه . دادم خ��

ایع شم ن� دو�ستم دست �ه �� � کنند که من ض
نم � ای گذشت  دە دق�قه. وگرنه عمرا اون حرفارو م��

...ستکه صدای دن�ا سکوت ب�نمون رو در هم شک

ــ وای ن�اە کن در�ا گ��ه پنجول کش�دە

ـ او�� اش�ال ندارە
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. �اە کردمز�ر چش� بهشون ن. در�ا مدام � بوس�دش
داشت �ازوشو �ه در�ا �شون م�داد

وک �ا د�دن جای انگشتام روی پوست سف�دش ش
!م؟�ع�� انقد �ه دس�ش فشار اوردە بود. شدم

اون نازک  اصال من چرا �ا�د عذاب وجدان � گرفتم
دی قرمز � شد! نارن�� بود � !انگشت م��

:در�ا گفت

ـ گ��ه ی �د

:فتدن�ا در�احا� که ن�اهش روم � چرخ�د گ

...ــ ارە گ��ه ی �� اد�ه و بز دل
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رو تکرار ) گ��ه(مدام �ه من ن�اە � کرد و �لمه ی 
...اون داشت رو عصا�م رژە � رفت. � کرد

له تو ح�ف که �ادم رفته بود جوجه ای وگرنه �...
� کندم

!!!ــ وااای چقد خشن

ـ �ا�ا تو گ��ه ای؟

:�ا عص�ان�ت گفتم

چسبون ای �ا�ا توهم اسم هر �� جک و جونورە �...
رو من
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ــ �چه رو چ��ار داری اخه؟

:در�ا �ا اخما�� درهم گفت

...ـ گ��ه ی �د

واقعا د�گه بهم ر�ختم. رفت تو �غلش

اشون خا� اومدم که دو�ارە عص�ان�تم و رو � دوت
...کنم که

معذرت  ــ عه در�ا این چه حرف زش�� بود زدی ،
خوا� کن ، زود

:در�ا مظلوم بهم ن�اە کرد و گفت

ـ �اشه معذرت � خوام �ا�ا�� 
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ە شد ��TV توجه �ه در�ا �ا اخم �ه  اروم در . خ��
:گوش در�ا پچ زم

برو ببوسش و معذرت خوا� کن...

د � :اونم مثل من اروم حرف م��

ــ چشم
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:�ه سمت اش رفت و گونه اشو بوس�د و گفت

ــ �ا�ا�� ب�خش�د

� که اصال ان�ار نه ان�ار ...حس��

ب�خشش د�گه...

:ە گفت�شو برگردوند و �ا ابروها�� گرە خورد

ـ �خش�دم برو تو اتاقت

ــ �ا�ا�� � خوام گ�سو �مند ب�ینم

� ـ گفتم برو تو اتاقت ، �ق�ه اشو �عدا ب ب��
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...س� نکردم تو حرفاشون دخالت کنم

� رفت �ه سمت ات اقش رفتدر�ا از م�ل پ��د �ای��

� عصا�ش خورد بود ە ز�ر چش� بهش ن�ا. حس��
� �مب ترک�د. � کردم !...یهو ع��

 گ��ه ا
�

ز �چه چه ـ وق�� تو جلوی �چه �ه من م��
انتظاری داری؟؟؟

:منم دق�قا مثل خودش گفتم

ز من چه وق�� تو �ازومو مثل تمشک فشار م�دی ا...
نمانتظاری داری ، انتظار داری ازت �شکر ک

...ـ واقعا که
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برگردوند �Tvش رو �ه سمت 

اداشو دراوردم

...واقعا که...

د گفتن�ام کرد و �ا لح�� که خندە توش م�ج م � ��:

!ـ ادای منو در م�اری؟

نه من � ادای تورو در اوردم...

� االن ـ هم��

م اش��اە ش��دی ، خودتو �ه �ه دک... ی نخ�� � ی چ�� ��
ن�شون �دە فک کنم گوشاتم مش�ل پ�دا کرد
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ـ ب�ند �ا�ا

� �لندی کش�دم و �ا چشای درشت ن�اش ک ردمه��

؟... !�� گف��

ـ ه��� 

ی گف�� ... � و� تو �ه چ��

ه �ه ـ مثل این که گوشات مش�ل دارنا خودتو �
ی �شون �دە � ی چ�� دک��

گفت   �ه من. وای خدا�ا د�گه حوصله شو نداشتم
فت م داشت ز�ر ز�رک�. دهنتو ب�ند ز�ر �ارم نم��

م�اشدم و �ه سمت اتاق در�ا رفت. م�خند�د
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وارد شدم

�ازی  در�ا داشت �ا همون عروسک مورد عالقه ش
جلو رفتم. م�کرد

در�ا...

ـ جانم؟

� شام �چی��م... م�ای ب��م م��

:�ا ذوق ن�ام کرد و گفت

ـ ارە م�ام
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�Mahdokht...Moradi�

از اتاق خارج شد�م 

خونه رفت منم �شت �  � ش جلو جلو �ه سمت آش��
� افتاد. راە افتادم � هم. چشمم �ه م�� ه ی �ارارو حس��

� . انجام دادە بود � خوش�ل و تر تم��  که فقط �ه م��
� اش و �ه دوتا گشنه مثل منو در�ا �م داشت که خا 

ت��رە �کشند

در�ا رو . �ه صندل�ا اشارە کرد. ��ا وا�سادە بود
ش �� اهم�ت به. �شوندم خودمم کنارش �شستم

�مواسه خودمو در�ا غذا کش�دم و مشغول شد

 بردم و چند دق�قه ای گذشت �ه خوردە �م و �اال 
ز�ر چش� بهش ن�اە کردم
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!ەعج�ب بود نه تع��ف م�کرد نه � گفت �د

:�لو�� صاف کردم و گفتم

چطورە؟...

:فت�ه ن�اە خا� از احساس بهم انداخت و گ

...ـ �دە

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��

� و میتو�� نخوری من ک...قا�ل پ�ش بی�� بود...
مجبور نکردم

� غذ ا اونم این ـ از اونجا�� که اصال حوصله ی �خ��
موقع شب و ندارم واسه همینم مجبورم 
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... � ی و �خوری تو آد� ن�س�� که �ه اج�ار �خوای چ��

اف � گرفتم  داشتم ازش اع��

� �ا ری که دلم � خواست نظرش و در مورد اول��
ر ب�ا اما اون که مق. طعم غذامو م�چش�د �دونم

!نبود 

ـ م�خوای نخورم؟

هر طور ما��...

...مشغول شد

� �ع�� این که غذام �اب م�� اش ب ...ودو هم��
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ا �حال اوووم �� از خوشمزە ت��ن غذاها�� که ت
مته دلم دوست داشتم �شکر کن. خوردە بودم

� هم ب�. و� دن�ا آدم اش نبود خ�ال �شکر واسه هم��
...شدم و مشغول خوردن غذا

ــ �ا�ا�� دووغ

مگه داری �ا نوکرت حرف ...عه در�ا ...
؟ �� � �گو �ا�ا لطفا بهم دوغ �دین!...م��
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ەدن�ا لیوا�شو برداشت که واسش دوغ ب��ز 

�زم ع��زممم ـ �ذار خودم واست م��

:و گفتشوکه ن�ام کرد. ��ــــع لیوان و ازش گرفتم

!ـ وا

ە �ا بزرگ�� ... ش چجوری وا ندارە ، �ا�د �اد �گ��
صح�ت کنه

� شام وقت ت�ب�ه و د رس و ـ فک ن� ک�� � م��
ت�ل�ف ن�ست؟

ن دخالت تو ن� خواد تو ت�ب�ه و درس و ت�ل�ف م...
ک�� 
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:�ه خوردە سکوت کرد و گفت

ـ من فقط نظرم و گفتم

نظرتوهم الزم ندارم...

� ن  واسه ی گف��
�

دارمـ واقعا که من د�گه حر�

�اشدو رفت

ب م�ل اون ا�ه �ا. �ه خوردە تند رفتم و� حقش بود
 مثل خودش در�ا رو �ه امون خدا ول � کردم �ه ��

ت�د�ل � شد 

شا� ما. پرو ، حرف گوش نکن ، مغرور و لج�از
ون. ماشا� ارث�ه شوهم داشت اومدم  از فکر ب��
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...ن�ا� �ه در�ا انداختم

؟... در�ا گف��

:ل�اشو آو�زون کرد و گفت

�ش پر�سس� خوام برم پ...ــ من د�گه دوغ ن� خوام

ون دادم نفسم و �ا صدا ب��

� اش گذاشتم �دو � دو از �اشدم از صند� �ای��
خونه خارج شد � � شام و جمع کردم. آش�� م��

خونه خارج شدم � ب�ست دق�قه �عد از آش��

فتم که چش مم �ه داشتم �ه سمت اتاق خوا�م م��
و وادار  ن�ع ن�اهش �جوری بود که آدم. دن�ا افتاد

ا �اشدو از روی تخت در�. � کرد �ه معذرت خوا�
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�ه سمت ام اومد 

•••
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��ــــع ن�اە اش و ازم گرفت و رفت

امم و ب�شعور �ه من گفت تو �ارام دخالت نکن ش
. تاقهم نصف ن�مه ول کردم دلخور چپ�دم تو ا

فتادمدن�الش راە ا. حرص ام گرفت اونم �دجوور

ص�� کن ب�ینم...

ه روش جلو رفتم و حق �ه جانب دست �ه �مر رو �
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وا�سادم

من امشب کجا �خوا�م؟...

:دس�� تو موهاش کش�د و گفت

ـ من که زن دارم برو پ�ش در�ا

لم د. از شدت حرص و جوش داشتم �س � افتادم
ف که ح�. � خواست چشماش و از �اسه در ب�ارم

زورم بهش ن� رس�د

تو �ا خودت �� فکر کردی هان ؟...

ادن از چشاش � خوندم که تنها مقصودش حرص د
...من بود و �س
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�خواب من رو  ـ چ�ه انتظار داری ��م ب�ا تو اتاق من
� � خوا�م؟ !زم��

فتم این ت��ودی که...ارە ... جلوم و  من داشتم م��
� � خوا�م ؟گرف�� ، نکنه انتظار داری من رو زم��

ـ چقد تو پرو�� 

•••

 � "حس��
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 رفت که چند ساعته پ
�

�ش �ه سمت همون اتا�
ە بود�خاطر فضو� در موردش �� عص�ان�م کرد

ە شو چرخوند ...و دو�ارە و دو�ار. دستگ��

:عص�� گفت �ه سمتم برگشت و

؟... مگه این تو ن� خوا��

� �ه سمت اش رفتم خشمگ��

از ترس خودش و �ه در اتاق چسبوند

ـ مگه نگفتم �ه سمت این اتاق نم�ای

:مظلوم ن�ام کردو گفت

چ�ه ب�ا منو �خور...
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مظلوم نما تر از دن�ا وجود نداشت

دو�ستم جای خو فکر کردم این اتاقته ، از کجا م�... 
د�گه � خوا�� 

� ل�اسش و گ رفتم�جای دست اش گوشه ی از آست��

کنه  اصال دلم ن� خواست دستم دست اش و لمس

ا�د تو فک کنم امشب و �. �ه سمت اتاقم بردم اش
 � خواب�دم که تک تک خاطرات گذش

�
ته رو بهم اتا�

�اد اوری � کرد 

ز توی دست اش و ا. البته خواب که نه شب ب�داری
� کش�د و ��ــــع  انقد این حرکت و مح�م. دستم �ای��

انجام داد که شوکه �ه سمت اش برگشتم

ق ، حالم ـ مگه داری آشغال جا �ه جا � ک�� احم
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ه منتو ن...آشغال تو�� ...ازت بهم م�خورە عو�� 

� �لما�� و واسه � �ار بود که همچ�� صح�ت  اول��
!کردن �اهام ��ار � برد

عص�� بود 

کردە   �ا د�دن خشم اش عص�ان�ت خودم و فراموش
واسه . از کنارم رد شد �ه سمت اتاقم رفت. بودم

� �ل�د اتاق خواب �شت �ش رفتم ارد و . برداش��
اتاق شدم

•••
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ن�ا� �ه اتاقش انداختم

�اس اون �ه تخت و �ه عس� کنار تخت و �ک �مد ل
!تاقش بود؟داشت منو مسخرە � کرد �ا واقعا این ا

 �ه م��. از کنارم رد شد و �ه سمت عس� رفت
صح�ت کردن �اهاش نداشتم

تنفر �اشه که واقعا که فک ن� کردم د�گه انقد ازم م
� �ه ک ە دق�قا ع�� �سه ز�اله ی گوشه ی ل�اس ام و �گ��

د و بهم نم�دونم �� برداشت ��ا وا�سا! بو گندو
تم �� توجه �ه سمت تخت اش رف. ن�اە � کرد

� من اصال منظور �دی نداشتم ، فق ط � خوام ـ بب��
م تو �ه فاصله ی ب�نمون حفظ �شه ، چون �الخرە ه

�ه نفر تعهد داری هم من

ون ن� خوام ب�ینمت... مهم ن�ست برو ب��
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قد از �شت بهش روی تخت دراز کش�دم نم�دونم چ
� اش گذشته بود ە رو معلوم بود �� دخ�� . رف��

�ستم اش�م در اومد چرا من ن� تو . دوست داشت
ک� و دوست داشته �اشم

هم�ت �دم�اش منم � تو�ستم �ه ک� غ�� از اون ا

از هم دل هر چقدرم س� � کردم متنفر �اشم ازش �
ت �اشهب�چارە ام ن� تو�ست �س�ت بهش �� تفاو 

که اون   ان�ار قلب سادە ام ن� خواست �اور کنه
، از  د�گه مال �� د�گه ست و من از مح�ت اش

...ن�اهش و از توجه ش محرورمم

من تنهای تنها بودم

الشش پتو رو روی خودم کشوندم و � مو توی �
...تخت غرق بوی عطرش بود    .  فرو بردم
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...دو�ارە اشک و اشک و اشک

•••

 � "حس��

از شد در �. �ل�دو توی قفل انداختم و چرخوندم
ال فضای س� کردم ب�خ�. وارد شدم و درو �سته ام

�ل کش�دە اما �� اخت�ار ن�اهم روی وسا. اتاق �شم
� شد

 چشام و .روش دراز کش�دم. �ه سمت تخت رفتم
�ستم

بودم  چند دق�قه ای گذشت و من هر لحظه منتظر 
ە و چراغ ذهن پ ر مشغله خواب وجودم و در بر �گ��
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 اومداما خواب �ه چشمام ن�. ام و خاموش کنه 

وی چشمم �ه عکس دونفری ر . �ه پهلو خواب�دم
عس� افتاد 

...اشتمآروم دست ام و �ه سمت اش بردم و برش د

د اما ان�ار منو اون فقط �ک دیوار ب�نمون فاصله بو 
نقطه ی  سال هاست که هر کدوم امون �ه دور ت��ن
� و  بهم دادە  ممکن از هم ک�چ کرد�م و قول برنگش��

بود�م

�غض �لوم و گرفته بود

اش ای �اش حرفام درمورد تعهد حق�قت داشت �
اما مگه . م� تو�ستم عاشق �شم و اون و فراموش کن

اون فراموش شد�� بود؟ دست روی صور�ش 
وع �ه چک�دن کردند. کش�دم کسش �ه ع. اش�ام ��

:آروم و پر از �غض لب زدم. بوسه زدم
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دلم  �اش � دو�س�� چقدر ...ق��ون چشمات برم...
...برات تنگ شدە

...واسه �غل کردنت واسه بوس�دنت

�داشتم شا�د دل�ل این که خودم و ازش دور نگه م
لم و ا ز دست �دم و این بود که هر آن ممکن بود کن��

��زم و �ه اندازە ی تمام این سالها جلوش اشک ب
حرفای تو دلم و �ه ز�ون ب�ارم

•••

"دن�ا
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و� . نم�دونم ساعت چند بود. چشمامو �از کردم
 عجی�� داشتم

�
فقط �� . احساس خا�الود�

موهام  شالم و روی. �اشدم. دوساعت خواب�دە بودم
انداختم و از اتاق خارج شدم

ردم تو اتاقش درو اروم �از ک. �ه سمت اتاق در�ا رفتم
خونه رفتم. نبود � نه مشغول ص�حا. �ه سمت آش��

:تمفقط �خاطر در�ا ز�ر لب گف. خوردن بودند

سالم صبح �خ�� ...

� هم �ا همون لحن گفت :حس��

ـ صبح �خ�� 

 � ــ صبح �خ�� پر�سس ، ب�ا پ�ش خودم �ش��
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ستمروی صند� کنارش �ش. روی موهاشو بوس�دم

ق��ونت برم...

ــ چرا د�شب پ�شم نخواب�دی هووم؟

و راحت ع��زدلم گفتم �ه جای د�گه �خوا�م که ت...
�ا�� 

�خوا��  ــ من راحت بودم ، تو دوس نداش�� پ�شم

!اوە اوە در�ا حسا�� ناراحت شدە بود

خب ب�خش�د ...
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ــ ن� �خشم

�ع�� االن قهری؟...

ــ اهوم

�چه گونه �اهاش صح�ت کردم

دلت م�اد؟...

...�ا اخم بهم زل زد

� خوای �عد ص�حانه ب��م شهر �ازی؟...

:اخم اش محو شد و �ا ذوق گفت
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!ــ واقعا ؟

اهوم...

:گونه امو بوس�د و گفت

من عاشق شهر �از�م ــ

ع��زممم...

د �  نم��
�

� هیچ حر� احساس . عج�ب بود حس��
ردم ز�ر چش� بهش ن�اە ک. م�کردم تو فکر بود

ە �ه خوردە چشماش قرمز شد. حدسم درست بود
...شا�د از ب�خوا�� بود �ا شا�دم! بود
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گدل تر از اون سن! نه ام�ان ندارە گ��ه کردە �اشه
 مثل �ه �ت �� احساس و ! این حرفا شدە بود

...مغرور 

...مثل این که د�شب خوب نخواب�دی...

نه خواب�دم ...ـ ها؟

ق�افه ات که اینو نم�گه...

ر گه گداری توی فک. حرفم و �� جواب گذاشت
مص�حانه رو خورد�! شا�د م��ض بود. � رفت

فتدر�ا واسه انتخاب کردن ل�اس �ه اتاقش ر 

منم موندە ام �مکش ظرفارو جمع کنم

رومد اف اف �ه صدا د. همه رو توی س�نک گذاشتم
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� ظرفا  شدم رفت که ب�ینه ک�ه منم مشغول شس��

ونه یهو صدای رضا توی خ. چند دق�قه ای گذشت
د ! پ�چ�د � داشت در�ا رو صدا م��

خونه خارج شدم � دستام و شستم و از اش��

� انداخ. �ا د�دنم شوکه شد واسه . تمن�ا� �ه حس��
� منو و رضا ن ...�ستاین که متوجه �شه ه��� ب��

�ه سمت رضا رفتم و �غل اش کردم

دلم برات تنگ شدە بود...

حسا�� کپ کردە بود

رد و بهت �عد چند ثان�ه دستاش و دور �مرم حلقه ک
:زدە گفت

!ــ منم دلم برات تنگ شدە بود
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•••

 � "حس��

!�جام خش�م زد

قا�ل تحمل ت��ن صحنه ی زندگ�م و دا شتم �ا غ��
ق� خواب نبود واق� وا. چشمای خودم م�د�دم

ی که ن� خواستم جلوی چشمام ات. بود � فاق چ��
بیوفته اتفاق افتاد

خونه شدم � بزور قدم برداشتم و وارد اش��

 اش و در عرض چند ث
�

ان�ه مثل ک� که �ل زند�
�ان�ت �غض و عص. �اخته �اشه روی صند� افتادم

ان�ار تمام وجودم و در بر گرفته بود
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ە ی احمق تو چطور میتو�� این �ارو  �ا من �ک��  دخ��
چطور؟ دستای لرزونم و مشت کردم 

م خشم و تند تند نفس � کش�دم و س� داشتم تما
ون انتقال �دم ...آت�ش درونم و �ه ب��

•••

"دن�ا

ظه چنان صدای شکست�� �گوشم رس�د که �ه لح
خونه احساس کردم زلزله اومدە و �ل ظرفای آش � ��

خو ! یهو�� شکس�ند � نه �� اخت�ار �ه سمت اش��
دو�د�م

� خوردو خا� ش��  شدە  �ل ظرف و ظروفا روی م��
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:گفتم  درحا� که از ترس صدام � لرز�د . بودند

... � !چ��ار کردی؟...حس��

روشو از منو رضا برگردوندە بود

:یهو�� داد زد

ووووون ـ برو ب��

د. از جام پ��دم � قل�م تند تند م��

آروم  . چ�دصدای جیغ و گ��ه ی در�ا تو �ل خونه پ�
خونه خارج شدم � بود اما  در�ا تو �غل رضا . از اش��

ردمجلو رفتم و �غل اش ک. هنوزم گ��ه � کرد

اروم �اش...آروم �اش عشق من...
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هم مثل در�ا. دستاش و دور گردنم حلقه کردە بود
د � دونم اصال نم�. من قلب کوچولوش تند تند م��

 افتاد
�

:ا گفتمبرگشتم و �ه رض. یهو�� چه اتفا�

رضا تو برو...

!ـ تو این وضع�ت کجا برم؟

ە منم م�مونم پ�ش در�ا... بری به��

تو ب��م ، ـ ن� خواد برو جمع کن وس�له مس�له ها
�م در�ارو هم می��

� خوای ولش کنم و برم؟...
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چشماش و ر�ز کرد و �ه قدم جلو اومد

...�ع�� منظورت اینه که -

:ق�ل اینکه �ذارم ادامه �دە تند گفتم

�� خب گناە دارە ، �عدشم اون روی در�ا خ... 
هحساسه ب�ینه برد�مش هردوتامون و � کش

ـ غلط کردە

�� ، د�گه ن�ینم ج... � لوی در�ا عه این چه حرف�ه م��
از این حرفا بزن�ا

:ص�ا�� گفتدر�ا �ش و از روی شونه ام �اال بردو ع

 غلط کردە؟؟؟
�

ــ �ه �ا�ای من م��
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...دست اش و جلو برد مح�م زد تو صورت رضا

� من و در�ا چرخ :�دو گفتن�اە بهت زدە ی رضا ب��

 دست بزن دار�ن اینم خو 
�

ن تو ، تو ـ شما خانواد�
ر�اشه که وح�� �ازی در م�ارە

!وا رضااا...

ـ من رفتم خداحافظ

از کنارمون رد شدو رفت

م چون اصال حوصله ناز  س� نکردم جلوشو �گ��
تمن�ا� صورت در�ا انداخ. کش�د�شو نداشتم

...گونه هاشو بوس�دم
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ــ �ا�ا چرا داد زد؟

نم�دونم...

ــ ب��م پ�شش؟

مون داد نه االن عص�ان�ه ، تو که ن� خوای � ...
بزنه م�خوای؟

ــ نه 

س�ات �ازی ق��ونت برم ، تو برو تو اتاقت �ا عرو ...
�ا�ا هم زودی خوب م�شه...کن

ــ قول؟
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:�ا ل�خند گفتم

قوله قول...

ــ �اش

� گذاشتم اش �ه سمت اتاقش رفت �ای��

� �� دل�ل مثل � ه ش�� �ا این که م�دو�ستم حس��
خونه قدم بردا. زخم�ه � شتمآروم  �ه سمت اش��

 � ...دس�ش تو موهاش بودو �ش �ای��

وع ک � � و برداشتم و �� � �اورچ�� ردم �ه �اورچ��
جمع کردن خوردە ش�شه ها

:یهو داد زد
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 از جون ـ مگه بهت نگفتم برووو چرا نم�فه� ، �� 
من م�خوای ز�ون نفهم؟

...از ترس � از دستم افتاد

نمبرخالف اون س� کردم �اهاش اروم صح�ت ک

�� دیوونه؟... � قل�م وا�ساد چرا داد م��

ردە �س واقعا گ��ه ک! چشماش �اسه ی خون بود
امزدش نکنه �ا ن. اما چرا ، دل�لش �� بود! بود

�خاطر  ای�� نه �ا�ا ، این که! دعواش شدە بود؟
ای ال� گ��ه ن� کنه � چ��

...�ا شا�دم این موض�ع واسه من ال� بود 

د چون من ارە درست اش هم همینه واسه من ال� بو 
 کنه ن

�
د�دە و از او�� که � خواست �اهاش زند�

لو ج. دلم واسش � سوخت. �شناخته متنفر بودم
765



:رفتم و گفتم

� خوای �اهام حرف بز�� هووم؟...

ون ن� خوام ب�ینمت ـ فقط برو ب��

 � رفت در عرض �ک ثان�ه احساس دلسوز�م از ب��

وع �ه حرف زدن کردم منم مثل خودش ��

ون همه �� درست...  م�شه  االن مثال من برم ب��
د�گه؟؟؟

مارە درست � شه ، �مشو از جلوی چشما ـ

مونمخودت گف�� تا هر وقت �خوام میتونم �... 
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ـ من غلط کردم ، من ب�جا کردم

!فتداشت دری وری � گ! حالش اصال خوش نبود

ا � گفت هم �ه خودش ...هم �ه من نا ��

ی تو مایع ها�ه مس�� و توهم � خا� �ه  وای. �ه چ��
وب �خورە؟ ...�م اخه ک�ه که � صبح م��

!چه فکرا که از ذهنم عبور ن� کنه

فک کنم اصال حالت خوش ن�ستا...

جاش  �ا عص�ان�ت از جاش �اشد که برە یهو � 
� وا�ساد و برای حفظ تعادل دست اش و �ه ل �ه م��

!تم�� اخت�ار دست اش و گرف. جلو رفتم! گرفت

تو  دست اش و از ! داشت از تب ز�ادی � سوخت
ون کش�د دن و هم ان�ار د�گه توان داد ز . دستم ب��
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...نداشت

ن�ا � ـ دفعه ی اخرت �اشه �ه من دست م��

خونه خارج شد � ...از آش��

� ترس�دم بیوفته. �شت �ش راە افتادم

� اومدهر چند ا�رهم � افتاد �اری از من بر ن

 رفت که من د�شب و توش گذ
�

روندم�ه سمت اتا�

آروم روی تخت دراز کش�د. وارد شد

 این بود که وق�� 
�

خر آدم و  �دی و�روس �ماخورد�
� گ �� � گرفت در عرض پنج دق�قه آدم و زم��

!� کرد

شدم محو تماشاش. �ل�اش و آروم روی هم گذاشت

ە بودصور�ش مثل ق�لنا معصوم و دوس داش�� شد
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اش و �از آروم  چشم. جلو رفتم و پتورو روش کش�دم
:کرد و گفت

...ـ مگه بهت نگفتم ن� خوام ب�ینمت

خب چشماتو ب�ند که ن�ی�� ...

� �. بزور �اشدو �شست ! اومدداشت از تخت �ای��

ون نکنه � خواست منو از خونه اش بندازە ب ��
ە؟ !...خودشم از تب و لرز �م��

ـ تو مثل این که حرف ادم حال�ت نم�شه

ل اش دادم که تمام زورم و �ه دستام انتقال دادم و ه
از حالت �شسته روی تخت افتاد
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�گهچرا انقد لج�ازی م�ک�� ، �گ�� �خواب د...

�ام انگشت اشارم و جلوی ل. اومد که حرف بزنه
:گرفتم و حر� گفتم

ه�س ه�سس ، خاموش...

شدە  چقد مظلوم! حرف ن� زد فقط ن�ام � کرد
...رددل آدم براش جلز و ولز � ک. بود خدااا

ە ا  بود �ه خوردە جون �گ��
�

نوقت من و اما نه �ا�
� �ه ت�که ل�اس جرواجر � کرد � ند اخت تو ع��

...ک�سه ز�اله � ذاشت جلو در

ن�اهم و ازش گرفتم 

کر د�گه خدارو ش. از اتاقش خارج شدم و درو �ستم
وا�شو هیچ مقاوم�� از خودش �شون نداد �ع�� ت

خونه منفجر ش. نداشت � دە بودان�ار �مب توی اش��
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ردماروم اروم ت�که های بزرگ ش�شه رو جمع ک

ی که یهو حس کردم �ه ت�که اش فرو رفت تو 
...گوشت دستم و صورتم از درد جمع شد

اخ دستم...

گرفتم  �اشدم ش�� آب  �از کردم و دستم و ز�رش

ا کردم�عد از �ه خوردە جست و جو چسب زخم پ�د

...دور انگشتم پیچ دادم

خونه �ق�ه ی ش�شه هارو هم جمع کردم و کف آش � ��
� شدن از �ا�سازی ش�شه خور  دە ها رو جهت مطم��

چند �اری � کش�دم

� سوپ درست کنم تصم�م گرفتم واسه حس��
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�از واسه �خچال و �از کردم و همه ی مواد مورد ن
ون درست کردن �ه سوپ گرم و خوشمزە رو ب�� 

� گذاشتم اوردم و روی م��

مشغول شدم

د دو ساع�� گذشت سوپ �امال امادە شدە بو 

 �  داخل �اسه ی سوپ خوری کش�دم و روی م��
گذاشتم �ه خوردە �د �شه

ا�س �. �ه لیوان آب برداشتم و کنارش گذاشتم
مخصوص  هر دارو�� که. نگهداری دارو رو برداشتم

 بود و برداشتم 
�

سی�� و  همه رو توی. �ماخورد�
اشتمچند لرگ دستمال �اغدی مرتب کنارشون گذ

افتادم سی�� رو برداشتم و �ه سمت اتاق اش راە

وی عس� سی�� و آروم ر . درو �از کردم و وارد شدم
 پ�شون�ش خ�س. ن�ا� بهش انداختم. گذاشتم
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!عرق بود

� شدم چشماش و �سته بود، �م �م داشتم نگرا�ش

شتم و دستمال و بردا. روی ل�ه ی تخت اش �شستم
وع کردم �ه خشک کردن پ�شو �� آروم آروم ��

ح�� �ه تکون هم �ه خودش . خ�س عرق اش
!ن� داد

!...نکنه �� هوش بود؟

زدم آروم �ا لحنب پر از نگرا�� و ترس صداش

... � !حس��

...بزور چشماش و �از کرد

وزا�� چه ر . نفس راح�� کش�دم و بهش چشم دوختم
ار تختم که من �ما � خوردم و تا خودە صبح کن

� �شست و �ل� رو هم ن� گذاشت
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...هوووف 

...حاال انقد واسه من �� رحم شدە بود

؟... خو��

ـ نه حالم اصال خوب ن�ست

م برات که انقد معصو� ست مح�م دلم � خوا. �م��
...تو ضع�ف ت��ن حالت ممکن بود. �غلش کنم

؟... �ت و میتو�� �لند ک��

بتونم بهش  آروم  �الش و ز�ر �ش جا�ه جا کردم که
. شتمسی�� رو روی زانوم گذا. دارو و سوپ �دم

گذاشتم  لیوان و دارو هارو برداشتم و روی عس�
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قاشق و تو دستم گرفت

ش �عد از فرو برد�ش توی سوپ �ه سمت دهن ا
و دهن اش ل�اشو �از کردو آروم قاشق و ت. بردم اش
و  دلخور از حال. بزور قورت اش داد. گذاشتم

:روزش لب زدم

�� شدی یهو؟...اخه تو که حالت خوب بود...

 �کنم...�ه... ـ �ذار
�

ا� اع��

:تم و گفتم�ه تای ابروم و �اال انداخ. کنج�او شدم

!�گو گوش م�دم...

:ب��دە ب��دە گفت
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 بود که خوشمزە ت��ن غذاها�� ...�� از!...ـ غذای تو
خوردم

:کوتاە خند�دم و گفتم

ی �ا .... توهم زدی  اووو ، نکنه فک کردی داری م�م��
که تع��فاتو داری �ه ز�ون م�اری

م...ـ ازکجا معلوم شا�د دارم م�م��

 تا حاال ...
�

ک� و   عههه خدا نکنه ، �ما خورد�
نکشته

؟...�ا...ـ چرا رضا نرف��
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شو واال اونطوری که تو غ��دی فک کنم خود...
خ�س کرد �عدشم پرواز کردو رفت

:آروم ز�ر لب پچ زد

ـ خداروشکر

؟... ��

چشماشو رو هم گذاشت

هوی اقاهه...

!جوا�مو نداد

:دستم و روی ته ر�شش کش�دم و آروم گفتم
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... � حس��

تب اش خ�� ز�اد بود

وع کر  د �ه حرف چشماشو �از کرد و ب��دە ب��دە ��
:زدن

مردم؟...فک کردی...ـ چ�ه

نمتا... � خودت که م�دو�� میتونم...م��

ک�� .... ضع�ف ک�� ...ـ م�خوای 

...�از کن دهنتو...

دو�ارە بهش سوپ دادم
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�ا�د تا تهشو �خوری...

م�ل ندارم... ـ اصال

هر طوری بود

تا جا�� که تو�ستم بهش سوپ دادم

�گ��ن سوپ و روی عس� گذاشتم و دارو هارو جا
� ل�اش گذاش. کردم دستم و . تم�ه دونه از قرصارو ب��

ب و لیوان آ. ز�ر �ش بردم و �مک کردم �ش�نه
:برداشتم که بهش آب �دم که گفت

خودم میتونم...ـ �دە

� ل�اش گذ اشتم و اروم لیوان و جلو بردم ل�ه اشو ب��
:حرکت دادم که آب �خورە و همزمان گفتم
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ون داری اخه تو ج...خودم میتونم ، خودم میتونم...
جوجه؟

نکن...سوءاستفادە ...ـ از وضع�ت من

ارو �ق�ه ی د. خودشم � خند�د. زدم ز�ر خندە
و روش پتور . آروم  دراز کش�د. هاروهم بهش دادم

�� و سی. لیوان و کنار ظرف سوپ گذاشتم. کش�دم
...�لند کردم که برم

...ـ مر� که

:برگشتم و ن�اش کردم

؟... !که ��
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ـ که موندی

:�ا خندە گفتم

؟...
�

ای�ای �..�گ�� �خواب ..نه �ا�ا جدی م��

ش کردە ای وای در�ارو فرامو . از اتاق خارج شدم
خونه بردم. بودم � ظرف  �ه. ظرفارو ��ــــع �ه اش��

برداشتم و واسه در�اهم سوپ کش�دم

خت پر وسط ت. �ه سمت اتاقش رفتم درو �از کردم
درو  وارد شدم و . از عروسک اش خوا�ش بردە بود

� گذاشتم. آروم �ستم تم �ا دس. سوپ و روی م��
موهاشو اروم نوازش کردم
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�اشو برات سوپ اوردم...عشق من ...در�ا...

چشمای خوش�ل اش و آروم �از کرد

ـ خوا�م م�اد پر�سس

�اشو س��تو �خور �عد �خواب...

�اشدو �شست

عروسک هاش و �ه گوشه جمع کردم 

 سوپ و . دستمال پ�ش�ندش و دور گر�ش �ستم
مشغول شد. جلوش گذاشتم

ـ اووم چقد خوشمزە اس
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ق��ونت برم نوش جونت...

ـ پر�سس تو خ�� خو�� 

جدأ ، از چه لحاظ اونوقت؟...

ـ خب توهم خوش�� ، هم مه��و�� 

؟... اووو خب د�گه ��

ـ غذاهای خوشمزە هم درست م�ک�� 

ع��زممم...

مامان و  ـ از وق�� که تو اومدی من د�گه ب�خ�ال
دادا�� شدم
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؟... !مامان و دادا��

ت �اشه واست ـ اهوم �ه �ا�ا گفتم � خوام، اونم گف
اخه من  سفارش م�دم ، فک کنم تورو سفارش داد ،

خ�� تنها بودم

:خندە ای � دادم و گفتم

...ق��ونت برم تو چقد سادە ای...

!ـ �� ام ؟

ارە ها د�گه ه��� ، �ا�ا�� � خواد واست مامان ب�...
تنها ن�س�� 
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!ـ واقعا ؟

اهوم...

!ـ �ع�� هم تورو دارم هم مامان ؟

او�شو د�گه نم�دونم...

� بودم که �عد ازدواج اش د�گه من ا جازە ی مطم��
� ورود �ه خونه اش و نداشتم و این خ�� غ م انگ��

� بود که د�گه ن� تو�ستم د. بود ر�ارو ب�ینمغم انگ��

:اخماش درهم شدو گفت

!ـ �ع�� �� اونوقت؟

�ه  �ع�� ممکنه من د�گه ن�ام پ�شت �ه جاش...
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مامان خوش�ل و مه��ون م�اد

خدا اون روزو ن�ارە 

ته تا من دلم � خواد عرو� اشون �ه تاخ�� بیوف
...ب�ش�� پ�ش در�ا �اشم

:�ا نق و نوق گفت

ـ ن� خوام ن� خواام ، تو مامانم شو

�اشه �اشه ، جیغ نزن �ا�ا�� خوا�ه...

:آروم شدو متعجب و ذوق زدە گفت

؟ ـ �ع�� تو مامانم م���

همن که از خدام بود در�ا مامان صدام کن
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� و اطراف�ان ح�� �ک �ارم ب هش نگفتم از ترس حس��
یغ مجبور شدم ��م ارە که ج.... بهم �گه مامان

...نکشه و گ��ه نکنه

ارە...

ـ اخ جون من د�گه مامان دارم

�ا ذوق مشغول خوردن سوپ اش شد

یهو�� �غض کردم

ون س��تو خوردی �گو ب�ام ظ... م ب�� رفشو من م��
م �اشه؟ ب��

ـ �اشه مامان
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داشت اش�م در � اومد 

وی گوشه ی دیوار ر . ��ــــع از اتاقش خارج شدم
� �شستم و زانوهامو �غل کردم زم��

� �ار در�ا بهم گفت مامان و م ن خوشحال برای اول��
بودم

� متوجه �  شد �ا از �ا این که م�دو�ستم ا�ه حس��
د ز� � ون �ا م�� ر حرفش و خونه اش پرتم � کرد ب��

رو د�گه نمیتو�ستم هر وقت دلم خواست در�ا
!ب�ینم

منم�دونم چقد گذشت که صدای در�ارو ش��د

�دادم در�ا �ه ن�ا�د اجازە م. �اشدم اش�ام و �ا� کردم
...ردمدر اتاقشو �از ک. �لمه ی مامان عادت کنه

...جلو رفتم
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...ـ ماما

 مامانا ...
�

در�ا د�گه �ه من ن�

:لحظه ای سکوت کردو �عد گفت

!...تو خودت گف�� ! ـ چرا؟

من اش��اە کردم ، من ل�اق�شو ندارم...

!ـ ل�اقت چ�ه؟

�ه مثله ، مثله ...ل�اقت ... � ...ل�اقت �ه چ��

!ـ مثله �� ؟
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 مامان د�گه ن...
�

م�ام پ�شتنم�دونم و� ا�ه بهم ��

ـ اخه چرا پر�سس من تورو دوست دارم

همینه  منم تورو دوست دارم ق��ونت برمم واسه...
که م��م نگو تا بتونم ب�ام پ�شت

فقط تورو  ـ و� من مامان د�گه ای ن� خوام ، من
� خوام

...�غلش کردم و �ه هاش بوسه زدم

� مامان د�گه م... دورت �گردم ع��زمم... �اد ، بب��
تت واست غذاهای خوشمزە درست م�کنه ، می�� 

شه��ازی ، واست عروسک م�خرە
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س�اشو هم ـ نم�خوام نه غذاهاشو دوست دارم ، عرو 
ا�ه ...ه اونشه��از�م م�خوام �ا تو برم ن...دوس ندارم

؟مثل نا مادری راپونزل �اشه �� ؟ ا�ه م نو بزنه ��

جرات ندارە... غلط کردە...

ـ من اونو ن� خوام

... 
�

الال کن فردا  االن دیر وقته...�اشه ، هر �� تو ��
ن�م � در موردش حرف م��

پتوشو روش کش�دم. �شو روی �الش گذاشت

ـ عروس�مو �دە
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چشماش و . عروسک اش و توی �غلش گذاشتم
�ست

شچراغ اتاقشو خامو  روی موهاشو بوس�دم و

ون اومدم. ظرف و لیوان اب و برداشتم و درو  ب��
�ستم

رو  المپ های هالوژن. خونه تار�ک تار�ک بود
خونه رفتم. روشن کردم �  ظرفای. �ه سمت اش��

�م �شستم و �عد از �سورد گوش. کث�ف و شستم
شدم pmوارد قسمت 

نم ج: ان�تا ( � واب سالم چرا هر �� بهت زنگ م��
ضا�ت وک�ل �ا�ات بهم زنگ زد گفت ر ... نم�دی؟؟؟

بودی  نگفته...شا� اولیتو گرف�� دوم�ه �� شد؟
� از مقدما�� واسه از  ادی دن�ال رضا�ت گرف��

)کوروش
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 شمارشو گرفتم
�
��عا

ا کنه ا�ه ن�ا�د � ذاشتم این قض�ه جا�� درز پ�د
� � فهم�د عمرا ا�ه � ذاشت د�گه � ام و تو حس��

خونه اش �ذارم 

الو...

دی مزا � حمـ م�مردی � ذاش�� فردا زنگ م��

رضا�ت و  زنگ زدم بهت ��م این قض�ه...ب�ند �ا�ا...
� خودم و خودت �مونه فهمم �ه �...ازادی و اینا ب��

ی گف�� من � م�دونم  اون م�الد فضول و دهن لق چ��
�ا توها

� منو م�الد پن هون ـ �ا عرض معذرت ه��� ب��
فتمنم�مونه شا�د ا�ه زودتر � گف�� ن� گ
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رە ، خا� تو �ت ، چرا دهنت چفت و �ست ندا...
ز شما �ه اون شوهر دهن لقت �گو ا�ه �فهمم �ج

دونفر ک� فهم�دە � کشمتون

...قطع کردم و نفس عم��� کش�دم 

 بهم دست داد
�

خو . احساس گرسن� � نه وارد اش��
ع�� ن�م سا. واسه خودم ن�مرو درست کردم. شدم

خونه خارج شدم. گذشت � از اش��

د�گه از . دم�ع�� امشب و �ا�د روی �انا�ه � خواب�
واب بود در�ا خ. ل�اسای �کنواختم خسته شدە بودم

رگردم ساعته میتو�ستم ب واسه همینم �� ، دو
م ل�اسامو عوض کنم   خونه ی خودم �ه دوش �گ��

چند دس ل�اسم ب�ارم

رداشتم واسه اروم در اتاق در�ارو �از کردم ک�فم و ب
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اطمینان �ه ن�ا� �ه در�ا انداختم

خوا�ه خواب بود

ون � از اتاقش زدم ب�� � �اورچ�� ه سمت در �. �اورچ��
خارج شدم. خرو�� رفتم

...ب�ست دق�قه �عد 

�ل پرت ک�فم و روی م. �ل�دو انداختم و وارد شدم
ر��  �ه دوش �ه. کردم ��ــــع �ه سمت حمام رفتم

� ل�اس شو�� ر�خ. گرفتم تم و د�مه ل�اسامو تو ماش��
اش و فشار دادم

��ــــع ار �له ها �اال رفتم 

س ل�ا. �ه چمدون کوچولوی جمع و جور داشتم
..راح�� و چندمدل مانتو و

وی طو� �ه مانت.رو مرتب تا زدم و داخلش گذاشتم
تم و پوش�دم�ا شلوار جذب مش� و کتو�� های اس��
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�ه ورشو  رو�ی بزرگ مش� امو روی موهام بردم و 
دم و �ه �ه مژە هام ر�مل ز . روی شونه ام انداختم

تم ر�ختمخوردە از موهام و حالت دارم و توی صور 

...ز�پ چمدونم و کش�دم

� � رفتم که چشم م �ه ساعت داشتم از �له ها �ای��
ی �ه ساعت سه نصف نموندە بود � افتاد چ��

...چمدونم و جلوی در گذاشتم

�  اومدم که درو ب�ندم برم که �ادم افتاد  ماش��
ادم  دق�قا لحظه ای که. ل�اسشو�� هنوز روشنه

� و زمان دست �ه دست هم م �دن که عجله دارە زم��
...دیر تر برسه

ون کش�دم و روی م�ل انداخت مل�اسارو ب��

ه سمت �دو �دو �. درو �ستم. لوس�� و خاموش کردم
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چمدون و روی صندل�ای عقب . ماش�نم رفتم
گذاشتم �شستم و حرکت کردم

 نیو 
�

. فتادە �اشههمه اش خدا خدا � کردم که اتفا�
مدون و چ. انقد تند روندم که دە دق�قه ای رس�دم
ە رو د. برداشتم راە ح�اط تا خونه رو � کردم ستگ��

چرخوندم و وارد شدم

همه جا غرق سکوت بود

تاق در ا. گذاشتم چمدونم و گوشه ای کنار م�ل
تو  عروسکش تو �غلش و . در�ارو اروم �از کردم

:ب گفتمنفس راح�� کش�دم و ز�ر ل. خواب ناز بود

خداروشکر...

� قد م آروم در و �ستم و �ه سمت اتاق حس��
برداشتم
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ردم و اتاق دستم و �ه سمت �ل�د برق ب. درو �از کردم
�س خ�س خ. �ا د�د�ش نفسم بند اومد. روشن شد

 مثل اینکه داشت از تب � سوخت چون! بود
ت اش و �ا هر زور و زحم�� شدە از ت ون ت��� �ش ب��

!...کش�دە بود

�ا ترس و لرز جلو رفتم

ا حالش ام. �ا این که صور�ش اروم بنظر � اومد
 اش دستم و آروم روی پ�شو�� . اصال خوب نبود

ە �ا  �� اینکه فک کنم ممکنه از خواب .گذاشتم ب��
:گ��ه داد زدم

� ب�دار ...خدا�ا حاال چ��ار کنم؟... حس��
� ...شو الووو...حس��

چشماش و آروم �از کرد
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؟... � خوای زنگ بزنم آمبوال�س؟؟؟!...خو��

...ل�ای خشک اش و از هم �از کرد

ون...خ��م...ـ نه برو...برو ب��

ون بند... ازی د�گه فک م�ک�� ا�ه من و از اتاق ب��
درست ت��ن �ار عالم و کردی ارە؟

در�ا خوا�ه...نکن...ـ �و صدا

...نم�دونم �� شد که یهو زدم ز�ر گ��ه

مت دک�� ... �اشوو ، �اشو ب��

دم اون ت � وان اصال داشتم درمورد �� حرف م��
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!نصح�ت کردن و هم نداشت چه برسه �ه �اشد

رج ��ــــع از اتاقش خا. چشماش و رو هم گذاشت
و �ه  �ا�س دارو ها و �ه �اسه ی بزرگ آب. شدم

� برداشتم دستمال ن�� سف�د تم��

م �دون این که ب�دارش کن. وارد اتاقش شدم

� آ�ش دستمال و خ�س کردم �عد از چلوندن و گر  ف��
فه �شت � هم � . روی پ�شو�� اش گذاشتم اش

ش�دمدستمال و روی گردن و �ل �د�ش ک. � کرد

ب�ست دق�قه ای این �ارو تکرار کردم 

� اومد روم شداروم ا. بهش دارو دادم. تب اش �ای��

اب �م از شدت خو . پتورو تا روی س�نه اش کش�دم
تم و �ه صند� �غل تخته اش گذاش. درد � کرد

� از �م و روی ل�ه ی تخت گذاشتم و �. �شستم
...دستام و ز�ر �م بردم
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!...�ه دق�قه نکش�د که خوا�م برد

•••

 � "حس��

هوا . ودحالم خ�� به�� شدە ب. چشمام و �از کردم
حالت  تو . چشمم �ه دن�ا افتاد. �امال روشن بود

گونه   دستم و اروم روی. �شسته خوا�ش بردە بود
اش کش�دم

ک چطوری میتونم فراموشت کنم وق�� تو تک ت
ی ، و  ق�� خوا�ا� ، وق�� جلوی چشمم راە م��

صداتو � شنوم ؟
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وی این چطوری میتونم فراموشت کنم وق�� داری ت
؟ شا�د تو بتو�� اما من توا�شو  شهر نفس � ک��

ی ام که ب. ندارم � نظر م�ادمن ضع�ف تر از اون چ��

...دق�قا برعکس تو

عذاب � کش�دم د�شب ثان�ه �ه ثان�ه

بهش گفتم �ا وجود این که هر �� از دهنم در اومد 

ان وجو . کنارم موند د داشت�اش را� واسه ی ج��

دە قل�م از جا کن. درونم داشت آت�ش م�گرفت
...� شد واسش

 کردماما در ظاهر هر �اری واسه طرد کرد�ش �

تم ح�� مثل چه �ال�� � من اومدە بود که ن� تو�س
گذشته   سال ها ! �ه آدم معمو� �اهاش حرف بزنم؟

رفته بودم بود اما ان�ار کینه ای که ازش �ه دل گ
!ون� تو�ستم از دل و جونم جدا کنم
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� رفتم ...�اشدم از تخت �ای��

د اما �ازم �ا این که خ�� خ�� حالم به�� شدە بو 
 احساس �دن درد داشتم ملحفه ی روی تخت و 

برداشتم

ملحفه و �الش  از اتاق خارج شدم و از اتاق �غ� دوتا 
تخت و  �عد از پهن کرد�شون روی. و پتو برداشتم
� �الش ...گذاش��

�ه سمت دن�ا رفتم

!رفتم اشآروم دستم و ز�ر �د�ش بردم و ت��غلم گ

ز حس احساس ب�ش�� ا. �ا وجود این که خواب بود
نفس  واسه ی چند لحظه.آرامش و بهم منتقل کرد

توی س�نه ام ح�س شد محو تماشاش شدم

و دادو قال  یهو �ا تکو�� که خورد ترس�دم ب�دار شه
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خق این �ارو  راە بندازە که چرا �غل اش کردم و اصال 
...نداشتم

ش�دمآروم روی تخت گذاشتم اش و پتو رو روش ک

� قدر که ت. هنوزم ن�اهم روش بود و خواب �اش هم��
ح�� �غلت  معصو� و � شه �ا ل�خند بهت زل زد �ا 

...کرد تو ب�داری هم بودی

ارج شدمآخ��ن ن�اهم و بهش انداختم و از اتاق خ

...در اتاق و آروم �ستم

ـ �ا�ا�� 

�ه سمت اش برگشتم

...معلوم بود تازە از خواب ب�دار شدە

م؟... جانم دخ��
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!ـ پر�سس کو ؟

م ب��م دست و صورتتو �شور ...ه�س ، خوا�ه...
ص�حانه �خور�م

�دو �دو �ه سمت ام اومد 

 و بهش انتقا
�

ل ندم�غلش نکردم که �ماخورد�

 دست  اشو گرفتم و �ه سمت �و�س بهداش�� 
رفت�م

•••

"دن�ا
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اختمن�ا� �ه دورو�رم اند. چشمامو �از کردم

ی و داشتم غ�� ! رو تخت بودم � .  این ��انتظار هرچ��
� ر  فتم��ــــع پتو رو کنار زدم و از تخت �ای��

وهام دست بردم و رو�ی دور گردن ام و روی م
کش�دم 

از اتاق خارج شدم

� �� ح. اخ��ن صحنه ای که د�دە بودم ال رو حس��
 خودم

�
� م. تخت بودو خوا�الود� نو رو �ع�� حس��

ودش چه جالب �الخرە �ه خ! تخت گذاشته بود ؟
!اجازە داد لمس ام کنه

ه کث�ف اش شا�دم �ا �� صلوات و نذر و ن�از اینک
جبور نکنم یهو وسوسه �شه عشق اش و ول کنه م
و �له  شدە �ذارم رو تخت که �مرم خشک �شه  کج

...شم
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خا� اش �ه  �ا د�دن جای. در اتاق در�ا رو �از کردم
خونه رفتم � سمت آش��

ــ سالم پر�سس 

سالم ع��زدلممم ...

� ن�اە ک ردم�عد از بوس�دن گونه اش �ه حس��

ـ سالم صبح �خ�� 

؟... !صبح �خ�� ، خو��

م ـ ارە به��

 رنگ ات �ه خوردە پ��دە است ها مطمئ�� ...
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؟ !خو��

ـ ارە �ا�ا اوک�م

کنار در�ا �شستم

�  ـ خواستم �خاطر د�شب ازت �شکر کنم ، و  همچن��
...معذرت خوا� �خاطر دیروز

:پ��دم میون حرف اش و گفتم

ب�خ�ال �ا�ا مهم ن�ست...

ە بود اش ل�خندی روی ل�. درحا� که بهم خ��
!�شست

خودم  �� ذوق کردم و� �ه روی! وای ل�خند زد
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وتاە در مقا�ل ل�خندش بهش �ه ل�خند ک. نیوردم
...تح��ل دادم و مشغول خوردن شدم

نم�دونم چقد گذشت 

...که �ا ش��دن صدای اف اف �اشدو رفت

•••

 � "حس��

!خدای من پ��ا بود

!قا االن؟اونم دق�! اخه اون اینجا چ��ار � کرد؟

انه � اورد حاال ا�ه من �ار واجب داشتم هزارتا به
ل اش و از م�دو�ستم دن�ارو ب�ینه کن! واسه نیومدن ��

از دست م�دە چشماش و � بندە و دهن اش و �
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!� کنه

پ��ا  اصال دوست نداشتم �عد از قض�ه ی دیروز 
شکرو خا� کنه و �ه جای � عص�ان�ت اش و �ش

ان اشک اش و در ب�ارە ...ج��

درو زدم

خونه �ا تند کردم � واس جهت جذب ح. �ه سمت آش��
:دن�ا  �لو�� صاف کردم که ن�ام کرد

� پ��ا اومدە... ی گ...بب�� �  زد چ��
�

فت �ه دل ا�ه حر�
نگ�� 

:متعجب ن�ام کرد و گفت

!�اشه!...ـ پ��ا؟
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صدای پ��ا توی خونه پ�چ�د

� چرا درو �از م�ک�� خودت �م و  گور   ــ حسی��
؟ !خونه ای؟...الووو...� شی��

...�ه استق�الش رفتم

سالم خواهر نازن�نم چطوری؟...

:�ا اخم روم زوم کردو گفت

ــ خ��م ، این چه رنگ و رو��ه؟

ه��� �ا�ا �ه خوردە �ما خوردم ...
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در�ا کجاست ؟...ــ اها

:دور و برو ن�اە کردو �ا صدای �لند گفت

؟؟؟ ...ــ خوش�ل عمه کجا��

:برگشت و بهم گفت

تو اتاقشه؟_ 

آب دهنم و قورت دادم

نه...

!�س کجاست؟_ 
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یهو صدای در�ا �لند شد

خونه ام � ــ عمه تو آش��

ــ ال� من ق��ون صدات برم

خونه برە که جلوش و  � . ا�سادماومد که �ه سمت آش��
:متعجب قد� عقب گذاشت و گفت

!ــ وا معلوم هست چته تو؟

:اخمام درهم شد

واسه �� اومدی؟...
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...دیوونه!...اومدم در�ارو ب�ینم د�گه....ــ اخماشووو

حاال ن� شه بری �عدا ب�ای ب�ین�ش؟...

ــ برو �ا�ا

د و �ه دست اشو و �ه س�نه ام چسبوند و کنارم ز 
خونه قدم برداشت � !سمت  آش��

•••

"دن�ا

بهم گرە  ابروهاش. �ا د�دن پ��ا از جام �لند شدم
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� و ن�اە کرد و . خورد :گفت  برگشت و �ا اخم حس��

!ــ این اینجا چه غل� م�کنه؟

� �ه سمت در�ا اومد حس��

م برو تو اتاقت ، تا نگفتمم ب��  ون نم�ایـ دخ��

ــ � خوام �مونم پ�ش پر�سس و عمه

م؟�عدا م�ای پ�ششون ، �ا...ـ برو تو اتاقت شه دخ��

ــ �اشه �ا�ا�� 

� اش گذاشت رد شدو  از کنار پ��ا . از صند� �ای��
:صدای پ��ا �اال رفت. رفت
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ــ گفتم این اینجااا چه غل� م�کنه؟؟؟

ته...ـ ه�س ...اروم �اش پ��ا چه خ��

� ق�افه ی ــ مثل این که �ادت رفته این عف��ته � ا هم��
مظلومش چه �ال�� �ت اوردە

...من...

و�� ــ ب�ند دهنتو ن� خوام صداتو �شنوم ع

:جلو اومد و �ا چشمای ر�ز شدە گفت

ت نکش�گو خجال...ــ �از چه نقشه ای چ�دی هان؟
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� �اال رفت :صدای حس��

ـ پ��ااا

� ــ حرف نزن که هر �� �ال �ت م�اد ، � خاطر هم��
نه ات راە ن� فه� کیو تو خو ...ن� فه�...سادگیته

...دادی

داز �ه طرف �غض �د جور �لوم و گرفته بو 

�ر �م ز . از طرف د�گه ام بهشون حق م�دادم
...انداختم

؟ ــ نگف��

من فقط �خاطر در�ا اینجام...من...
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...مگه واست مهمه...ــ �خاطر در�ا؟

ر آن ام�ان �ا چشما�� که مطمئنم �امال پ�دا بود ه
دم و دارە ازشون اشک �چکه تو چشماش ن�اە کر 

:گفتم

معلومه که هست...

، برادر من � ە ی �� همه چ�� � دخ�� د�گه اون  ــ بب��
ت عاشق پ�شه ی چند ساله پ�ش ن�ست که واس

�ا نه  جو�شو م�داد ، نم�دونم �ه گوشت رسوندن
ە �ا �ه نفر به�� از  تو خانوم تر از تو  و� دارە زن م�گ��

�ا حداقل اش اینه که اون دزد ن�ست 

� و گفت :رو کرد �ه حس��

؟ - � ی �گو که این آشغال...نه حس�� � گورشو   ِد �ه چ��
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...�م کنه برە

ی نگفت �از هم �م و ز�ر � در واقع . مانداختم و چ��
� نداشتم  برای گف��

�
...ە بودز�ونم بند اومد. حر�

 ـ �س کن پ��ا این چرت و پرتا چ�ه که د
�

اری م��

:بزور لب �از کردم و گفتم

 منم دارم ازدواج م�کنم ، این �ع�� ای...
�

ن که نه زند�
من فقط ...این اقا برام مهمه نه واسش نقشه چ�دم

...واسه در�ا

:نگذاشت ادامه �دم

دم رضای ب�چارە رو هم �ا مظ � لوم ــ حدس م��
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ه �ال�� � اون � خوای چ!... نما�� هات ف��ب �دی
اون و  �ارت همینه د�گه ف��ب این و ...ب�اری؟؟؟ 

گند زدن �ه زندگ�شون

اش�ام �از�ر شدند

 اش �ه گند کش�دە شد من ب
�

ودماو�� که زند�

د �شم که اومدم از کنارش ر . �ه دخ�� تنها و �� کس
یهو دستم و گرفت

� و ــ د�گه �اتو تو این خونه ن� ذاری دو   حس��
�

ر زند�
در�ارو خط �کش

� ن�اە کرد �ش . من�اهم و ازش گرفتم و �ه حس��
 ن� زد

�
� بود و هیچ حر� حرفا حرفای  شا�د این! �ای��

ز�ون  اونم بود فقط روش ن� شد که تو روم �ه
!ب�ارشون
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ته بودم چمدو�� که د�شب کنار �� از م�ال گذاش
ک�ف و . �ه سمت اش رفتم. هنوز �جاش بود

م چمدون و برداشتم و �ه سمت در خرو�� قد
برداشتم 

 �اش حداقل فرصت � شد از در�ا خداحاف�� 
ە. قل�م داشت ات�ش � گرفت. � کردم هر ��  دخ��

از ده�ش در اومد �ارم کرد

...دزد ، �� کس و �ار ، عف��ته و

 � !ی نگفتمفقط من موندم چرا ز�ونم بند اومد و چ��

دم که حداقل دل � م خنک ای �اش منم حرفام و م��
�ختم تو . � شد ...خودم دو�ارە �ا�د همه چیو م��

فم در گوش�م و از توی ک�. �شت چراغ قرمز بودم
جواب داد �ا بوق دو�. شمارە رضا رو گرفتم. اوردم
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ـ سالم عشقم چطوری؟

حشای که ا�ر �دت��ن ف تنها حسن رضا این بود
�ه  جهان و بهش م�دادی �دون عذر خوا� �عد 

که ��   �عد اون چک آب داری. مدت فراموش � کرد
ود تا ا�د دل�ل خوابوندم تو گوشش هر� جای اون ب

...�اهام حرف ن� زد

فراموش  اما اون دیروز تا �غل اش کردم همه �� و 
� ضایع ام نکرد مچنان اما من ه. کردو جلوی حس��

...�د �اهاش برخورد کردم 

سالم...

ا؟ ـ چه خ��

زنگ زدم بهت ��م من جوا�م مث�ته...
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م

مکث کرد

ا� ط �ا اون اصال نفهم�دم �� گفتم و� تو اون ��
�ن تصم� م بود که حال داغون احساس کردم این به��

م � تو�ستم �گ��

!ـ داری � �ه �م � ذاری؟

 فقط االن ن� خوام عرو�...نه جدی م��م...
�م و فالن و اینا ودم خودم هر وقت آمادە ب... �گ��

بهت خ�� م�دم د�گه

...�� واقعاـ وای خدا�ا شکرت ، �اورم ن� شه ، �ع

حوصله ی ش��دن �ق�ه ی حرفاش و نداشتم

...قطع کردم و گوش�م و خاموش کردم
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•••

 � "حس��

رداین جواب �ارا�� نبود که دیروز واسم ک

د � عه هر ��  عه. ن�ا�د پ��ا اونطوری �اهاش حرف م��
م و فقط از دهن اش در اومد و گفت و منم وا�ساد

!تماشا کردم

...ناە �انم�دونم چه احسا� بود عذاب وجدان ، گ

�ا�د �� �ه . هر �� بود داشت از درون نابودم � کرد
در�ا � گفتم؟؟؟
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ونه پرت � گفتم عمه ی خل و چلت مامانت و از خ
ون منم وا�سادم و تماشا کردم؟ ر�ا د! کرد ب��

غض و �ا صدای پر �. هراسون از اتاقش خارج شد
:شا� اش ن�اهم و بهش دادم

!ــ �ا�ا�� پر�سس کجاست ؟

سه ی هم�شه مثل این که پ��ا بهش گفته بود دن�ا وا
پ��ام �شت �ش خارج شد. رفته

�نا� ـ خوش�لم اون پر�سس نبود �ه موجود وحش
بود که �ه ش�ل �ه فرشته ظاهر � شد

در�ا �ا مشت �ه جو�ش افتاد

دوست  ــ نه نه اون پر�سس بود تو �دی ، د�گه
مدی اون تو او ... ندارممم، د�گه ن� خوام ب�ینمت
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رفت ، تو اون و فرستادی برە

 �  این ـ چ��ار داری م�ک�� �چه ، ن�اش کن حس��
ە ی حال بهم ز  ن رفته وح�� �از�اش �ه اون دخ��

...ها

در�ا جیغ � زد و گ��ه � کرد 

خونه خارج شدم و �ه سمت اشون ر  � . فتماز آش��
ون دادم و گ :فتمنفس پر از عص�ان�ت ام و ب��

ون... پ��ا برو ب��

؟ !ــ ��

:داد زدم
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ووون... گفتم برو ب��

ته ــ ح�ف من که واسه شماها فک خودم و خس
ساله  کردم ، واقعا که ل�اقتت همون جهنم چند 

...پ�شه

ی برام. از کنارم رد شدو رفت � اهم�ت  حرفاش �ش��
...در�ارو �غل کردم. نداشتد

ق��ونت برم گ��ه نکن خودم پ�شتم...

:�ا گ��ه گفت. چونه ی کوچولوش م�لرز�د

؟ ـ د�گه برن� گردە �ا�ا��

ود دلم ن� خواست بهش نه ��م و� دیر �ا ز 
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حق�قت و � فهم�د

نه د�گه برن� گردە...

ش روی تخت ا. یهو صدای گ��ه هاش اوج گرفت
گذاشتم اش

مت شه��ازی؟... م � خوای ب�� دخ��

 من پر�سس و ...ـ نه من فقط اونو � خواممم
� خوااام

م�اش � تو�ستم واسه ی هم�شه برش گردون

م ، نذارم �اش � تو�ستم جلوی دهن این اون و �گ�� 
 � اذی�ش ک��
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� � شدم که د�گه دست از �ارا ش �اش مطم��
...ارە �ا نهبرداشته �ا این که هنوزم احسا� وجود د

•••

"دن�ا

�ل چند روزی � شد رضا �الس شدە بود روی م
د� �� وی تماشا � کرد حر ! جلوی �� وی  � ف م��

...نچه غل� کردم م. شدم.د�گه داشتم دیونه �

�اش تا ا�د �ا تنهای�م � � کردم

ا � �ع�� �ق�ه ی عمر نک�ت ام و �ا�د �ا رض
!� کردم؟
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 و و . چهرە اش تو دل برو بود
�

راج�ش و� پر حر�
!ز��ا�شو � شست � برد

 � سک وسط زم�� وا�سادە  ـ ای �ا�ا این چرا مثل م��

چ��ارش داری شا�د خسته اس...

 اومدو �� خودمم ن� فهم�دم دارم �� م��م خوا�م �
حوصله بودم

احته ، � فوت�ال جای اس��  ،   ـ اخه مگه زم��
�

گ
 

�
 خدا�ا شکرت ، دمت گرم ش�� ...�لللللل....گ

مادرت حاللت �اشه

�ا چشمای ورقلمب�دە بهش ن�اە کردم
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د � ب�� ب�� م�کرد و داد م��

زدە  این �ابو �ل...مادرش چ��ارست این وسط ...

زد مگه متوجه ن�س�� �ا�ا �ل...ـ ای �ا�ااا 

!خب من چ��ار کنم؟؟؟...

ل  و برداشت و خاموشش کرد Tvکن��

داشتم م�د�دماااا...

ی واسم  �اشو �ه خوردە...ـ حوصله آدم و � می��
�ن �ازی در ب�ار ش��

:�ه �س گرد�� بهش زدم و گفتم
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مگه من دلقک توعم؟؟؟...

 کردو �اشد و رفت
�

پو�

ی؟... حاال کجا داری م��

؟ اجازە م�دین؟...ـ دس�شو��

:داد زدم

خوش�گذرە...

:دمدستام و رو �ه اسمون گرفتم و آروم پچ ز 
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�اب م�لم  خداوندا �ا این و ادم کن �ه جوری که....
دت طوال�� �اشه �ا نجاتم �دە که تحملش واسه �ه م

� ...خ�� سخته آم��

� و برداشتم ف اف �ه یهو ا. ظرف تخمه های روی م��
ضا دارە برگشتم و ن�اە کردم د�دم ر ! صدا دراومد
� هم ب�خ�ال �ه خور . جواب م�دە دن واسه هم��

تخمه هام ادامه دادم

•••

 � "حس��

نه های �عد از گذشت چند روز د�گه نتو�ستم بها
شب ها  دو�ارە. وقت و �� وقته در�ارو تحمل کنم
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تب � کرد و روزاهم همش تو خودش بود 

نگرا�ش بودم

�دن دن�ا �ا این که �ا ش��دن صدای رضا م�� �ه د
�سادمنداشتم اما �ه اج�ار جلوی در منتظر وا

...در �از شد

ـ سالم چرا داخل نیومدی؟

ی اندام اش �م و �اال بردم و �� اخت�ار ن�اهم رو 
چرخ�د

ا که �ا �ه اونم جلوی رض! ل�اسای �ازو تح��ک کنندە
م گرە ابروهام و به! ن�اە هوسش شعله ور � شد

:زدم

سالم...
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بهم زل زدە بود

خب؟ -

خب که خب...

ری؟؟؟اومدی اینجا �ا اخم بهم ن�اە ک�� و ب -

�ف ب�ار�ن در ...  �ا خانوم و نه اومدم ��م � شه ���
� البته ا�ه رضا جان بهتون اجازە م�دە و از  ب�ین��

خوشگذرون�اش م�گذرە

ندمخداروشکر هر طوری که بود منظورم و رسو 

ورد چقد وق�� حرص � خ. �ا اخم بهم ن�اە � کرد
فتمتو دلم داشتم از خندە ر�س. �امزە � شد ه م��
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منتظر جوا�ش بودم اما ه��� .بهش زل زدم
�ه حرف  �الخرە! ن� گفت و این از اون �ع�د بود

اومد

از تو ـ این چند روزە �ا رضا خ�� خوشگذشت �
ن�ای؟؟؟ واقعا ن� تو�س�� ...اومدی حالم �د شد اە

ال وجود ل�خند گوشه ی ل�م �ه جوری که ان�ار اص
!فر بود �ع�� در این حد ازم متن. نداشته محو شد

:و گفتم آب دهنم و پر صدا و �ه سخ�� قورت دادم

مه اش در�ا حالش �دە ه... �خاطر خودم نیومدم ...
ە فک کنم انقدی برات م هم �اشه که بهانه اتو � گ��

واسه  �� دوساعت خوشگذرون�ت و ول ک�� و ب�ا 
د�د�ش
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...هو� �ا اون حرفا�� ک...ـ معلومه که مهمه

گفتم که �ه دل نگ�� ...

م�دە �امو تو ـ �ه دل نگرفتم و� غرورم بهم اجازە ن
رتم کردن خونه ای �ذارم که �ا خفت و خواری ازش پ

ون م �ا ح�� ارە من عف��ته ام ، من �� همه چ...ب�� � ��
شما خوب من �د...دزد 

... � ...بب��

ی �شنوم، پ��ا همه ی حر  � فارو زد ـ ن� خوام چ��
...حرفا�� که هم از طرف اون بود هم تو 

ی نگفتم ، چرا منو قا�...من؟... �  این من که چ��
؟؟؟ ماجرا م�ک��
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ـ مهم ن�ست نه تو مه� نه فکرات ، نه 
ه ش��دن عالقه ی نه �ه د�دنت دارم نه �...حرفات 

� د�گه ات ازت مت نفرم حرفات و نه �ه هیچ چ��
جازە ی تنها دل�ل این که �ه خودم ا...حالیته؟؟؟

نم �ه لطف ورود �ه خونه اتو دادم در�ا بود که او 
شما د�گه نمیتونم ب�ینم اش

�انم رو هزار ب. �غض �لوم و گرفته بود ود��

ون  رو در  همه رو ،. تمام حرفای دلش و ر�خت ب��
ر نبودد�گه برگش�� تو �ا. رو ، چشم تو چشم زد

لش من احمق فکر � کردم هنوزم احسا� تو د
ین اما نه ا. هست که �ه سمت اش کش�دە � شم

احساس �امال �ک طرفه بود

رگ�� شد ، ـ در ضمن ، گف�� در�ا حالش �دە فکرم د
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دافظخ...منتظرم ...ا�ه تو�س�� ب�ار ب�ینم اش 

!...درو �ست 

ن ن�ا� �ه خ�ابو . اشک تو چشمام حلقه زد 
انداختم

� قدم . ک� نبود گیج و و�ــــج �ه سمت ماش��
برداشتم

...سوار شدم و راە افتادم

•••

"دن�ا

!�ش�مونم �ش�مون! چه غل� کردم؟

و�ستم د�گه ن� ت. اش�ام مثل �ارون � چک�دند
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لشون کنم �امال از خودم روندم اش. کن��

ا�� که �اش حرمت گذشته رو نگه � داشتم و حرف
ون �خاطر حرفای پ��ا تو دلم سنگ شدە بودن د ب��

ن� ر�ختم

... روی �له ها �شستم

دق�قا �عد  دلم ن� خواست رضا اش�ام و ب�ینه اونم
 � � حس�� ش�ام و ا. یهو در ورودی خونه �از شدم. رف��

تند تند �ا� کردم

ی شدە ؟ � !ـ دن�ا چ��

:روم و برگردوندم ازش و گفتم

نه برو تو � خوام تنها �اشم...
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...ـ آخه تو داری گ��ه م�ک�� 

:داد زدم

�م ن�س برو تو... � گفتم چ��

؟ �� � آروم �اش! ـ چرا داد م��

وع کردم �ه گ��ه کردن ش بهت زدە اول. �� اخت�ار ��
قض�ه رو . نهن�ام کرد اما �عدش جلو اومد که �غلم ک

�ه جورە د�گه واسش تع��ف کردم

شدر�ا م��ض شدە ، نمیتونم برم ب�ینم ا...

!ش؟م�خوای خودم برم ب�ارم...ـ اخی�� ع��زم 
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!آروم شدم 

!واقعا ؟...

!ـ ارە خب

د ساعت فقط االن نرو �ذار چن...ارە ارە ، فقط...
د�گه برو

:چشماش و ر�ز کرد و گفت

!ـ چرا ؟

...ه��� همینطوری...
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�

ـ �اشه هر �� تو ��

مر� ع��زم...

ـ حاال �ه �غل �دە

...برخالف م�لم جلو رفتم و �غلش کردم

•••

 � "حس��

ر�ا ن�م ساع�� � شد که رضا واسه خندوندن د
!ل�خند در�ا اما در�ــــغ از �ه. دلقک �ازی در � اوردم
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!ـ چرا ن� خندە ؟

س... ...چه م�دونم از خودش ب��

:در�ارو ن�اە کردو گفت

ـ چرا ن� خندی عمو ؟

ــ پر�سس و ب�ار تا �خندم واست

وا�سته  ـ ق��و�ش برم در�ا هم مثل من �ه پر�سس
� بی�� چقد این دخ�� جذا�ه...شدە

�� ان�ار در حد مرگ... � اشق�� ع �ه جوری حرف م��

844



� چند ساله پ �ش که اون ـ ارە ارە در حد مرگ ، بب��
 و اینا واست پ�ش اومد ف

�
ک � کردم داستان اف�د�

ای د�گه � ا ش�ل عقلت و از دست دادی چون دخ��
 بود به

�
شون ل�خند شما�الی د�گه هم بودند که �ا�

� ، اما نه م ن اش��اە بز�� تا مثل سگ ب�ات بیوف��
� کردم ، دن�ا فراموش �شدن�ه

رەخوشحا� �ا زن سا�قه ام ر�خ�� رو هم ا...

؟؟؟ خ��ه خودتم د
�

 ـ چرا چرت و پرت م��
�

اری م��
ی این وس...سابق � ط هست ب�ینم نکنه هنوزم �ه چ��

�م؟؟؟ ما ازش �� خ��

:حر� گفتم

که �ه   ازش متنفرم ، هم از خودش هم از کسا�� ...
ن � ادم تا چه حد میتونه...سمت اش م�� از �ه نفر  بب��

845



ل �اال ...متنفر �اشه ؟  ترممن از اون حد �ه ِلو�

فقط بهم ن�اە � کرد

�کنه از بزودی ت�نا م�اد هم واسه در�ا مادری م...
ن این اون تنها�� در م�اد هم من د�گه دست �ه دام

� شه  ن� شم ، هم شک و شبهه های شماها تموم

ـ اووو ت�نا خانوم

جلو رفتم و در�ارو �غل کردم

ی برودر�ا خوا�ش م�اد ، م�مو�� �مون ، م�� ...

:تند گفت
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ـ نه

:متعجب برگشتم �ه سمت اش و گفتم

!�� نه ؟...

که ، تازە   ــ منظورم این بود که �چه خوا�ش نم�اد 
�ش�ه

واسه تو � ش�ه ، وقت خوا�شه...

در�ا �شو روی شونه ام گذاشته بود

 �� حا� اش ، سکوت اش ، کنار اومد�ش �
�

ا هر حر�
دم � ...عصا�م و بهم � ر�خت. که م��

رد�ش ای �اش انقد خوب � شد که واسه آروم ک
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دای خونه �دون ص. مجبور � شدم �ش داد بزنم
 رضا مچ دستم و . خندە هاش واسم جهنم بود

!گرفت

!چته تو؟...

مش پ�ش دن�ا ــ �ذار ب��

د�گه ن� خواستم ح�� اسم اش و �شنوم

ی پ�ش �س تو اومدی �ا چا�لو� در�ا رو �قا�� ...  ب��
اون قاتل رو�

ــ قاتل رو� چ�ه ، حرف دهنتو �فهم

تو �م �اشه من حرف دهنم و نم�فهمم توهم گور ...
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کن چهرە ی نحس ات اذیتم م�کنه

:فتدو�ار مچم و گرفت و این �ار التما� گ

مش پ� شش اخه ــ تورو خدا فقط امشب و �ذار ب��
� دلت واسش ن� سوزە؟؟؟ این �چه رو بب��

لم واسش د. ن�ا� �ه ق�افه ی معصوم در�ا انداختم
�م و �ه سمت رضا . داشت آت�ش � گرفت

برگردوندم

� ب�نم که غالم حلقه �گوش خانوم شدی...

� قاط زد�ا  امشب اصال  ــ ای �ا�ا ، تو چت شدە حس��
حالت خوش ن�ست

849



�اددر�ا جا�� نم...نه اصال حالم خوش ن�ست...

:رو کرد �ه در�ا و گفت

مت پ�ش پر�سس؟؟؟ ــ در�اا � خوای ب��

...خفه شو رضا...

:در�ا �ا ذوق گفت

!ـ واقعا ؟

!�ل از �لش شکفت

ـ ارە ارە م�ام
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دستاش و �ه سمت رضا دراز کرد

اش اومد که �غل اش کنه که یهو عقب کشوندم

ـ �ا�ا�� �ذار برم تورو خدااا

مش د�گه ــ �ذار ب��

م �ا�د چ��ار � دو را� بودم ا�ه � رفت �ا تنهای�
 اومد �اغم� کردم؟ دو�ارە هزار تا فکرو خ�ال �

� ا�رهم � موند عذاب وجدان اینو � گرف تم که ب��
...کردم  دل در�ا و دل خودم ، دل خودم و انتخاب

...و در اخر

برو...
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...رضا تو �غل اش گرفت اش

مر� �ا�ا...ـ اخ جونم

ص�� کن �الە و ژا��شو ب�ارم هوا �دە...

ــ �اشه دم در منتظ��م

جا وا�سا دم در د�گه �ه چه دردش م�خورە ، همین...
اومدم

ــ �اشه �ا�ا ، �� اعصاب

و دستام �الە و ژا�ت و ن�م پوتهای چر� گرمشو ت
رفتم و در�ا رو ازش گ. از اتاق خارج شدم. گرفتم

� گذاشتمش  ش موهاشو �ستم �الە اشو � . �ای��
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شژا�ت و ن�م پوتهاشو پوش�دم واس. گذاشتم

!یهو گونه مو بوس�د

ـ دوست دارم �ا�ا�� 

م منم دوست دارم ... ل �دە قو ...ق��ونت برم دخ��
ازی �اشه؟فردا صبح خونه �ا�� که �اهم ب��م شه��

ـ چشم

پ�شو�� اش و بوس�دم

ــ خ�� خب ب��م د�گه

فتادنددست اش و گرفت و �ه سمت در خرو�� راە ا
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مواظ�ش �اش�ا...

ترفت و درو �س. واسه در�ا دست تکون دادم

ر واسه �گرم شدن و فرامو�� خونه ی غرق د
وش�م صدای االرم گ. سکوتم �ه سمت �� وی رفتم

�لند شد

و�ش اوردم پ��ا بود. از توی جی�م ب��

...تق���ا دوساع�� از م�المه مون � گذشت

� �ا خود م فهم�دم که �الخرە �عد از �� �لنجار رف��
زدواج �اشه ح�� تنها راە رها�� از این همه درد شا�د ا

ارما�ر �ا ک� �اشه که هیچ احسا� بهش ند

� هم بهش گفتم �ه دوست اش �گه جوا�م  واسه هم��
:وصل کردم یهو جیغ زد. مث�ته
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� ت�نا داشت از خوشحا� �ال در � اورد ـ واای حس��

� گو�� و از گوشم جدا کردم و �عد اینکه م طم��
شدم جیغ  اش تموم شد دو�ارە در گوشم 

گذاشتم اش

سالمت کو؟...کر شدم...

...م��م ت�نا داشت...ـ سالم سالم سالاام

 کردم و
�

:گفتم �شستم و پو�

تعج�� هم ندارە ...خب...

�ا�ا �ه خوردە  ـ اە اە تو د�گه داری شورشو در م�اری ،
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�ا خوشحال �اش داری زن م�گ��

� �ارمه ، مثل این که تو ذوق... ەمگه اول�� ت ب�ش��

واز ـ وای ارە من ، مامان ، �ا�ا دار�م پر 
، از  مامان م�خواد �اهات حرف بزنه...� کن�م 

طرف من �ای �ای

�عدا حوصله ندارم پ��ا حرفارو �ذار�ن واسه...

قطع کردم

انجام دادم �ا شا�دم درست ت��ن �ارو ! اش��اە کردم؟

کر کردن از �ه طرف ف. نم�دونم هنگ بودم و آشفته
ی کنم �ه این که �ق�ه ی عمرم و �ا�د �ا دخ��  ی س��

که هیچ ح� بهش ندارم عذا�م � داد

856



ند از �ه طرف د�گه خراب کردن �ل های هر چ
� پ�ش دن�ا ب این . ودکوچ�� که را� برای برگش��

دون دن�ا نابود وسط �ا�د در�ا رو چ��ار � کردم اون �
.� شد

کنه که   شا�دم �ا اومدن ت�نا ، دن�ا رو فراموش
...ام�دوارم همینطور �اشه

•••

"دن�ا

��دم و �ه �ا ش��دن صدای اف اف �ه جوری از جام پ
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خورەسمت اش رفتم که �م موندە بود �ام پیچ �

ز کردم و در ورودی و �ا. ��ــــع د�مه رو فشار دادم
منتظر شدم

در�ا �ا د�دنم واسم دست تکون داد

شد لحظه �ه لحظه فاصله ی ب�نمون �م�� � 

:یهو داد زد

ـ پر�سس

سال بود  �ه جوری مح�م �غلش کردم که ان�ار هزار 
ند�دە بودم اش

؟چرا تنهام گذ...ـ دلم برات تنگ شدە بود  اش��

:از خودم جداش کردم و گفتم
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شد �ه  ق��ون دل کوچولو موچولوت برم ، یهو�� ...
�اری واسم پ�ش اومد ب�خش �اشه

ردم و م�دو�� چقد گ��ه ک...ـ ن� خوام ن� �خشم
نیومدی پ�شم

��م شام الهی�� ، االن که پ�ش هم�م د�گه ب�ا ب...
�خور�م

ـ شام خوردم ، �اهم �ازی کن�م

�از�م � کن�م...

ـ �س من برم تو اتاقت؟
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�اشه برو منم م�ام پ�شت...

� . گونه ی ت�ل م�ل خوش�لش و بوس�دم  �ای��
ا صدای �دو �دو �ه سمت اتاقم رفت �. گذاشتم �ش

:�لند گفتم

در�ااا آروم از �له ها برو �اال...

ـ چشممم

ش بود و ن�ا� �ه رضا انداختم دستاش تو ج�ب ها
:ل�خند گفتم جلو رفتم و �ا . �ه دیوار تک�ه دادە بود

...مر� ، ا�ه تو نبودی...

�ک�� ـ این چه حرف�ه من واسه عشقم هر �اری م
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ل�خند زور� روی ل�ام اوردم

�� که بهم �ا این که عاشقانه صح�ت � کردو از عش
د احساس خو�� �س�ت �ه حرف � اش داشت حرف م��

نداشتم

� � خواد ت�نارو ب�ارە �اهم زند  � فک ـ حس��  ک��
�

�
نکنم د�گه بتونم در�ارو ب�ارم پ�شت

:چشمام و ر�ز کردم و گفتم

!ت�نا ک�ه ؟...

ـ زن اشه د�گه

!مردە شوووور �س اسمش ت�ناست
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�دونم دلم � خواست داد بزنم هوار �کشم ، نم
سود�م عص�� بودم �ا داشتم حرص � خوردم �ا ح

!� شد

ر�ارو ازم اهاا ، من که ن� ذارم ت�نا خانومش د...
ە  �گ��

خونه قدم برداشتم � �ه سمت آش��

� � رس�د  �ه چند  ـ ای �اش حد اقل زورم �ه حس��
...روزی در�ارو نگه � داشتم پ�شت

در�ا ...هشا�د تو زورت نرسه و� من زورم � رس...
اینجا � مونه 

دن�ال �� !...ـ �ع�� � خوای چند روز نگه اش داری ؟
� گردی ؟؟؟
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...نه �ا�ا �� چ�ه...

 �  دمار از ـ م�دو�� ا�ه فردا صبح خونه ن�اشه حس��
� اال�شم �ا  روز�ارمون در م�ارە؟؟؟ هزار زور و  هم��

تالتماس را�� اش کردم �ه شب ب�ارمش پ�ش

� گذاشتم و توشون آب   دوتا لیوان روی م��
...ر�ختم پرتقال

ونه ی تو ن� خواد دخالت ک�� ، ا�ه تو بری خ...
 و 

�
است خودت و درو برای ک� �از نک�� اتفا�

نمیوفته نگران ن�اش

...ـ من نگران خودم ن�ستم نگران تو
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:پ��دم میون حرف اش

� �س رضا هردومون م�دون�م که تو ازش می... ��
�� � من   �س لطفا برو ، تهش اینه که م�اد اینجا 

ە د�گه نه اخرشم در�ارو می�� � ا ا�ه تو اینجا ام...داد م��
� راحت�ا ف�صله پ �دا نکنه �ا�� شا�د قض�ه �ه هم��

هاا

سو ؟ـ االن مثال داری �ا حرفات منو می�� ��

س�دی... !نگو که ن��

فتهمونطوری که بهم ن�اە � کرد تو فکر ر 

...و چند لحظه �عد

م ، و� �ادت �اشه چون ت و خواس�� ، ـ �اشه من م��

864



سم و گر نه من که از ک� نمی��

�اشه �ادم م�مونه ...

نارش رد لیوان های آب پرتقال رو برداشتم و از ک
شدم و �ه سمت اتاقم قدم برداشتم

•••

 � "حس��

� در�ا سه روزی � گذشت اما نه ر  ضا از رف��
�شت . گو�� اش و جواب � داد نه هیچ کس د�گه

ر نه ان�ا. � هم د�مه ی اف اف و فشار م�دادم
ون او . ان�ار ردمگوش�م و از توی ج�ب ام ب��
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ا رو گرفتمد�گه داشتم دیوونه � شدم شمارە ی دن�

...بوق

...بوق

...بوق

چسبوندم!در�ــــغ از �ک�ار جواب دادن ام��

� ل�د زدم مح�م �ه الس��ک ماش��

چشمامو �ستم �شت � هم نفس عمیق کش�دم

...وق دو�این �ار �عد از ب. دو�ارە شمارش و گرفتم

؟؟؟...   کدوم گوری هس��
�

� شه ��

ــ سالم �ا�ا�� 

رد�ا ش��دن صدای در�ا عص�ان�تم فرو کش ک
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؟... سالم ق��ونت برم خو��

ا � � خور�م ، دلم ــ اهوم عال�م �ا پر�سس اومد�م پی��
برات تنگ شدە

گو�� و �دە بهش �ارش دارم...

ــ �اش

...ـ سالم عرض م�کنم خدمت

د ان�ار من عصاب � ش��دن  مثل خ�� ن�ارا حرف م��
حرفاشو داشتم

؟... کجا��
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ون هس��م ـ ما ال عان در ب��

؟... ون هس�� عه در ب��

ـ ��

ونه جلوی هر جا هس�� در�ا رو بر� داری ب�ار خ...
...زمدر منتظرم زود تا نیومدم خون ات و ب��

•••

"دن�ا
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:ز�ر لب گفتم! �دون خداف�� قطع کرد

ب�شعور...

�که ی در�ا اخ��ن ت. گوش�م و توی ک�فم گذاشتم
اشو هم خورد � ...پی��

خب د�گه �اشو ب��م عشقم...

!ـ کجا ب��م پر�سس؟

�ا�ات منتظرە ب��م که تح��لت �دم...

!ـ �ع�� د�گه نمیتونم پ�ش تو �اشم؟

�اشو...�منم�دونم ، فعال تا عص�� �شدە �اشو ب� ...
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� اش گذاشتم که �ا ش��دن مجدد  از صند� �ای��
:برگشتم صدای آقا�� که گ�� دادە بود بهم �الفه

�ن ــ خانم �ه عکس �اهام م�گ��

م من که گفتم او�� ن�ستم که... شما فکر  اقای مح��
م�کن�د

ن�د �خدا � ــ �ا�ا �اهاش مو نم��

:عص�ا�� صدام �اال رفت

م �ا�د ای �ا�ا ، من ا�ه نخوام �ا شما عکس �... گ��
کیو ب�ینم؟؟؟
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دست در�ا رو . بهت زدە خودش و عقب کش�د
� ش. گرفتم و از کنارش رد شد�م د�م سوار ماش��

ت �م��ندش و �ستم �ست فرمون �شستم و حرک
کردم

•••

 � "حس��

�دا شد�الخرە �و �له اشون پ. ن�م ساع�� گذشت

� ام پ�ادە � دن�ا از ماش�� شدم و درو  �ا د�دن ماش��
� پ�ادە شد. بهم ک���دم !!!ا�ستاد از ماش��

!تو چشم ت��ن ل�اسای ممکن و پوش�دە بود

ر د. س� کردم �س�ت �ه پوشش �� اهم�ت �اشم
� و واسه در�ا �از کرد ست ! دە شددر�اهم پ�ا. ماش��
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!!!کردە بودند

:ز�ر لب پچ زدم

ه واسه خدا ��م چ��ارت کنه این چه �و ر�خت�...
لب خودت و این �چه درست کردی ، خودت �م ج

...توجه م�ک�� 

ر �� از واسه اینکه جلوی در�ا دهنم �از �شه و ه
م و جلو دهنم در م�اد �ارش کنم نفس عم��� کش�د

در�ا �دو �دو �ه سمتم اومد. رفتم

رفتم اشمح�م تو �غلم گ. دستام  و براش �از کردم

ت تأث�� واسه این که تح! بوی عطر دن�ا رو م�داد
� گذاشتم اش م ��ــــع �ای�� قرار نگ��
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تو �ه من �ه قو� دادە بودی نه؟...

:چشمای درشت اش گرد تر شدو گفت

!ــ نه چه قو�؟

د  � داشت خودشو �ه اون راە م��

�ع�� �ادت رفته د�گه؟...

تم شهر �ازیــ اهااا ، ب�خش�د �ا�ا�� �ا پر�سس رف

ابروهام بهم گرە خورد

نکنه ! اون داشت جای منو واسه در�ا پر � کرد
�ش؟ندو�سته داشتم �اری � کردم که ازم �گ ��!
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•••

"دن�ا

ندوق داشتم ک�سه های بزرگ خ��دارو از توی ص
ون � اوردم � �� برگشتم �ا د�دن حس. عقب ب�� ��

:اخت�ار جيغ زدم

وااای...

ک�سه ها از دستم افتادند

ی هس�� ما خ�� ندار�م؟؟... � ؟؟رو� ،ج�� چ��

�ا ابروهای گرە خوردە بهم زل زدە بود
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ه بزرگه ـ دستم �ه اون رضای خول و چل برسه ت�ک
اش گوششه

ن هوی حرف دهنتو �فهم داری درمورد عشق م...
ن�ا � حرف م��

� ر�خ ته بودو خم شدم و خرت و پرتا�� که کف زم��
تمجمع کردم و توی ک�سه های نا�لو�� گذاش

فردا صبح اش   ـ قرار بود در�ا �ک شب ب�اد پ�ش تو ،
خونه �اشه

:رو در روش وا�سادم و گفتم

س ا ... �ر بهش �د حاال که اومدە چند روز موندە ، ب��
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گذشته بود د�گه ن�ارش

�ست ـ چه خوش گذشته �اشه چه �د د�گه قرار ن
ب�ی�� اش

؟...  !�ع�� ��

فتادم�شت �ش راە ا. ن�اهش و ازم گرفت و رفت

!تو نمیتو�� این �ارو �ک�� ...

:برگشت و گفت

؟  چ��ار کنم چ!...ـ ��
�

��ار تو داری �ه من م��
!نکنم؟
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اشک تو چشمام جمع شد

حت تاث�� �ا د�دنم �ه خوردە جا خورد معلوم بود ت
!رگشتقرار گرفته و� دو�ارە �ه حالت اول�ه ب

در ... ؟تو م�خوای من و در�ا رو از هم جدا ک�� ...
 یصور�� که م�دو�� که نه اون �دون من م

�
تونه زند�

کنه نه من �دون اون؟؟؟

ز ترس تند تند قدم برداشت و �ه سمت ام اومد ا
م توی قد� عقب گذاشتم و �ا چشمای پر از اش�

...چشماش زل زدم

ل�ل این که ـ تو برای من هیچ اهمی�� نداری تنها د
�ارە اینجا گذاشتم شوهر احمق ات در�ا رو ور دارە ب
دی این بود که حا� که واسش درست کردە بو 

ه ت�نا امروز فرداست ک...داشت دیوونه ام � کرد 
ردن وق�ش م�اد د�گه لزو� ندارە در�ا واسه تلف ک
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ب�اد پ�ش تو

 حرفا�� که زدە بودم و �م د
�

ر میوردداشت تال�

واسه . اشت�ا� وقتا سکوتم ب�ش�� روش تاث�� � ذ
� هم در مقا�ل اش سکوت کردم و گذاش تم �ل هم��

ون ...عص�ان�ت اش و ب��زە ب��

� ذاری �اهاش خداحاف�� کنم؟...

کث کرد و �ا همون ابروهای گرە خوردە �ه خوردە م
:�ش و ز�ر انداخت و گفت

ـ برو

•••
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 � "حس��

�ه سمت در�ا رفت و مشغول خوش و �ش شدن

اشتدە دق�قه ای گذشت حرفاشون که تمو� ند

:جلو رفتم و گفتم

�سه د�گه...

ــ �ا�ا�� پر�سس م�خواد برە؟

ارە ع��زم...
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!ــ �ع�� د�گه ن� ب�نم اش؟

دن�ا بهم زل زدە بود منتظر جوا�م بود

رو �شکنم نتو�ستم در مقا�ل ن�اهش دل اون و در�ا 

...حاال شا�دم د�دی...

ــ اخ جوون 

�م خونه... � االن م�ام م�� در�ا برو �ش��

ــ خدافظ پر�سس

� راە اف تادهمد�گه رو بوس�دن �ه سمت ماش��

:دن�ا ل�خند زد و گفت
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ـ مر�

ت اتفاق ال� دلتو صابون نزن د�داری قرار ن�س...
...بیوفته 

:ل�خند اش محو شد و گفت

�ک�� ـ چرا دم �ه د�قه ب�شعور�تو �ه رخ من م

ز�� که چون �ا ب�شعورا �ا�د مثل خودشو حرف ب...
متوجه شن

ـ احمق

و تر عه حرف دهنتو �فهم � ه��� نم��م پرر ...
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� شه

معنا لب  چند لحظه ای سکوت کرد و �عد آروم و پر 
:زد

ـ �ع�� د�گه تموم شد؟

�ه جورا�� مع�� حرف اش و گرفتم

و� دوس داشتم از ز�ون خودش �شنوم

!�� تموم شد؟...

ـ ه��� �ا�ا ، برو �چه منتظرە

...احمقه مغرور م�مردی ا�ه حرف دلتو بز�� 
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ـ واسه �� وا�سادی ؟

!بهش زل زدە بودم. �ه خودم اومدم

ارف اصال دلم ن� خواست برم و� اون که تع
د غرورم هم � کر .تعارف. ن� کرد که برم خونه اش

و� دوس . اجازە ن� داد �ام و تو خونه اش �ذارم
گذرونمداشتم �ه خوردە ب�ش�� وقت ام و �اهاش �

ا ، چند ب�ینم تو مثل این که �ادت رفته کجای�...
ت مال اونور ماهه برگش�� اینور آب و� هنوز تفکرات

ابون �ارت آ�ه ، �ا این �و وضع �خوای بری تو خ�
ساخته اس ها

� اش و ن � بردو گردن �ه �ای�� . �اە کرد�ش و �ای��
:�شو �اال اورد و گفت
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ن همینم ـ تو ن� خواد نگران �و وضع من �ا�� م
که هستم

هه نگران...

!ادام و در اورد

ـ هه نگراااان

ر نه بهش ن�اە کردم که خجالت �کشه اما ان�ا
...ان�ار 

ند�د �ه مثل قد�ما وق�� � خ. ��� زد ز�رە خندە
!آخ��ن سطح از تو دل برو�� � رس�د

؟... ب�مار�ه ادا در اوردن گرف��
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فقط � خند�د

�م موندە بود خودمم بزنم ز�ر خندە

خدافظ...

ـ �ا�ای

� قدم برداشتم �ه سخ�� �ه سمت ماش��

•••

"دن�ا

واسه در�ا دست تکون دادم
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...�ه ام�د د�دار...

نفس عم��� کش�دم و ز�ر لب پچ زدم

زندگ�ه من د�گه ...

� ام رفتم اشتم�شستم ر�موت برد. �ه سمت ماش��

� و �ه گوشه �ارک کردم. در �از شد ��دارو خ. ماش��
تو دستام گرفتم وارد خونه شدم

� گ خونه شدم و همه رو روی م�� � ذاشتم وارد آش��
خونه خا. گوش�مم کنارشون گذاشتم � رج شدم از آش��

تند تند از �له ها �اال رفتم

دم اومدم�ا د�دن اتاق خواب بهم ر�خته ام �ه خو 
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نداختمبرگشتم از �اال �ه ن�ا� �ه �ل خونه ا

  این همه مدت داشتم تو جن�ل...ای وااای...
�

زند�
!� کردم و خ�� نداشتم؟

ن ل�اسام انقد فکرم درگ�� شد که ب�خ�ال عوض کرد
خونه برگشتم �ه �� ام �ه آ. شدم � ن�تا دادم که �ه آش��

 � دوتا خانم �فرسته خونه رو مرتب ک��

رج کردم و همه ی خ��دارو از ک�سه های نا�لو�� خا
شونم که �ق�ه ا. توی �خچال و �اب�نت ها جا دادم

دمل�اس و خرت و پرت بودند و �ه اتاقم بر 

....

...چند روز �عد

...�ا فکری که �ه ذهنم رس�د از جام پ��دم

�تا رو ��ــــع �� وی و خاموش کردم و شمارە ی آن
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گرفتم

هلو آن�تا ...

ـ سالاام دن�ا

...اوە وطن دوست � بودی تو...

م گرگ �� ـ لوس �شو �گو ب�ینم چ��ارم داری ، سال 
طمع ن�ست

سم... !احمق �او ، زنگ زدم حالتو ب��

؟ !ـ شو��
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م جدی... ؟...نخ�� کجا��

ـ خونه

ب�ا پ�شم انی�� تنهاام...

ـ نم�ام

!واقعا؟...

م ب�ایـ شو�� کردم �ا�ا ن�م ساعت د�گه اونجا

ب�ای عشقم...

قطع کردم
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...هوووف اینم از این...

��دمتق���ا ن�م ساع�� گذشت که صدای اف اف ش

م و �ه درو ن�مه �از گذاشت. د�مه رو فشار دادم
خونه رفتم � � قهوە ت. سمت اش�� وی مشغول ر�خ��

فنجون ها شدم

ـ سالم سالاام

سالم ع��زممم...

!ـ واو مه��ون شدی

چ�ه؟ بهم نم�اد؟...
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ارم ـ چرا اتفاقا این مد� تو ب�ش�� دوس د

ب�ا قهوە...

� �شست قهوە اش و جلوش گذاشتم. اونور م��

اا؟ ـ چه خ��

سالم�� ...

رە �عد منتظر بودم �ه خوردە از قهوە اش و �خو 
مشغول شد.حرفم و بزنم 

؟... ا چ��ارا م�ک�� خب از تو چه خ��

ـ سالم�� ه��� �ه ه��� 
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آقاتون خ��ه؟...

ـ عا�

�� �� نداری؟... 

ـ وا دن�اا

... گردمچ�ه خو دن�ال �ه هم�ازی واسه در�ا م�...
�چه ام تنهاست

 �چه ام �
�

� هم بهش م�� م و ـ اووو جلو حس�� ا دخ��
...فالن؟

نه �ا�ا ...
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ـ جدأ ؟

اهوم...

� ن�ام کرد �اشدو اومد کنارم �شست. غمگ��

م برات غصه نخور�ا ...ـ �م��

وونه ام و� تنها�� دارە دی...نه �ا�ا غصه چ�ه...
م�کنه آن�تا 

 نامزدیناـ خب �ه رضا �گو ب�اد پ�شت ، نا سالم�� 

خ�� پر حرفه حوصله اشو ندارم...
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ملش ـ ب�خش�دا �س چطوری � خوای �ه عمر تح
؟ !ک��

...�ه سخ�� ...

ـ م��ما جدی جدی رضا رو دوست داری ؟

ارە خب معلومه که دوسش دارم...

ین مد� ـ دن�ا من تورو � شناسم ، تو عاشق�ت ا
!ن�ست

ب�خش�دا �س چطور�ه؟...

� و �ادت رفته ، تا م رز جنون رف�� ـ مثل این که حس��
�م موندە بود �ا�ات �کش�ت
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 ، اون �ه...
�

اش��اە بود من  ای �ا�ا آن�تا �� داری م��
االن دارم عشق واق� و احساس م�کنم

 چشماش قلم�ه شدە بود دست اش و از دورم
برداشت

�د همه ـ �س مواظب خودت �اش اون اش��اە بود ق
؟رو زدی این راس راسک�ه � خوای چ��ار ک ��!

�� حرف قهوە خوردن و ادامه دادم

� و فراموش کنم ؟ ...اخه مگه � شه من حس��

حرفای  �ه سالم اون همه ی... اصال مگه میتونم ؟
...عاشقانه ی رضارو � ارز�د

 درست و م��ما آن�تا ، � خوام امشب �ه مهمو�� ...
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م حسا�� �گ��

!ـ امشب ؟

...ارە د�گه ، تو م�الد و رضا َو ...

ـ َو ، �؟

� هم �گو ب�اد... ...ا�ه � خوای برو �ه حس��

:چشماشو ر�ز کردو گفت

؟ ؟! ـ �� � !چرا اونوقت؟!...حس��

دلم واسه در�ا تنگ شدە...
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!ـ مطمئ�� قض�ه فقط در�است؟

� �ار م��م ب... ی م��م برای هزارم�� � � �ه چ�� ��
خودمون �مونه 

ـ �اشه �ا�ا 

م �ا�ا آزاد شه... م�خوام ازش رضا�ت �گ��

!�ا ده�� �از ن�اهش بوم موند

چ�ه خوو... 

:یهو �ه حرف اومد
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� عمرا ا�ه ـ چی�� ؟ عمرا ا�ه رضا�ت �دە ، و همچن ��
تو در پ�ش  من برم ب�ارمش چون م�دونم این را� که

...گرف�� اخرش 

ای �ا�ا ته دلمو خا� نکن د�گه ...

:دست اش و گرفتم و گفتم

ممخواهش م�کنم... انی�� برو بهش �گو ب�اد...

داشت �م �م دلش نرم � شد

ـ گونه ام و ببوس و خواهش کن

:گونه اش و بوس�دم و گفتم
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برو د�گه...

ـ االن این خواهشه

 کردو ب�چارە از � ناچار . ل�امو او�زون کردم
�

ی پو�
:گفت

م ، امر د�گه ای �اشه؟ ـ �اش م��

نه ن�ست برو ب�گه...

ـ �ذار قهوە امو �خورم خوو

•••

 � "حس��
899



بود فردا شب ، شب خواست�اری و حرفای نها�� 

س نم�دونم ترس بود �ا ا. حال عجی�� داشتم س��
...�ا

حال نا معلو� بود

، و� شا�د  ازدواج اج�اری ، ازدواج از � �� عق�
ە ب�خ �ال �ه �ی زندگ�م واقعا �ه �و ساما�� �گ��

ا شم  � چ��

حداقلش این بود که �گرم � شدم

دم و �ه خونه خا� نبود و احساس تنها�� ن� کر 
جسم د�گه ام کنارم بود

شدم از اتاق خارج. عینک دود�مو �ه چشمم زدم

� اومد �ه طرفم اومد م شدم و خ. در�ا از م�ل �ای��
شوندم �الە �اموا�� صور�� اش و روی گوش هاش ک

که �ما نخورە
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ـ جنتلمن شدی �ا�ا�� 

!�� شدم ؟...

ـ جنتلمن

رو�� خند�دم و دست اش و گرفتم و �ه سمت در خ
قدم برداشتم

این �لمات و از � �اد گرف�� وروجک ؟...

ـ ت�نا جون گفت �ا�ات جنتلمنه

اوە ت�نا جون گفت ؟...
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؟...ـ اهوم  �ا�ا��

م؟... جانم دخ��

 کنه
�

؟ـ اون � خواد ب�اد �اهامون زند�

شا�د...اوووم...

ـ �ع�� م�اد؟

دوست داری ب�اد؟...

ـ نم�دونم

؟... �ع�� ��
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ـ اخه من پر�سس و ب�ش�� دوس دارم

ه �ال�� � خدا لعنتت کنه ان�ار مهرە ی مار داری �
شمش �چه هم اوردی که هیچ دخ�� د�گه ای �ه چ

نم�اد

�ع�� ت�نا رو دوس نداری؟...

خ��  ـ اونم �ه کوچولو دوس دارم و� پر�سس و 
دوس دارم

� و �از کردم �لندش کردم و روی صند�  در ماش��
�شوندمش �م��ندشو �ستم

...� � م�� ونحاال اونم م�اد �اهم آشنا م�ش�� ...ن ب��
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 �ا�ا�� 
�

ـ �اشه هر �� تو ��

 ق��ونت برم که حرف گوش کن � �� �ع�� ...
...وقتا

ر�موت و تو دستم گرفتم. درو �ستم �شستم

� ان�. در �از شد خارج شدم تا که دق�قا �ا د�دن ماش��
م و �  شد رو �ه رومون بودو مانع حرکت ب�ش��

سمت ام  اونم پ�ادە شدو �ه. ا�ستادم و��ادە شدم
!اومد

ــ سالاام

:متعجب گفتم
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!سالم...

� اش انداختم و گفتم :ن�ا� �ه ماش��

!م�الد کو ؟...

.ـ خودم تنها�� اومدم

عین�م و برداشتم

:تخم شد و از ش�شه در�ارو ن�اە کرد و گف

ـ سالم در�ا چطوری ؟

ــ سالم خاله خ��م مر�
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ـ ع��زممم چقد ناز شدی

ی �گهان�ار � خواست چ. �ه حالت اول�ه برگشت � ��!

خب؟...

؟ !ـ خب ��

ی؟... �  چ��
�

؟ حر� �اری داش��

ه توهم ب�ااومدم ��م امشب مهمون�...ـ اهاا ، اووم 

؟... مهمو��

ـ ارە د�گه
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خونه ی شما؟...

...ـ نه خونه ی

خونه ی؟...

ـ دن�ا

ون دادم و گفتم  نف� ب��
�

:�ا �الف�

نه مر� نم�ام...

!ـ وااا ، چرا اخه ؟
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ک... م �� تنم�ام د�گه �ار دارم ، دارم م��

کت �مو�� ، هر وقت  ـ قرار ن�ست که تا نه شب ��
تو�س�� ب�ا

نه نمیتونم ب�ام...

:دو�ارە خم شدو �ه در�ا گفت

؟...�ینهـ در�ا خانومم ن� خواد امشب پر�سس و ب

...ــ چرا چرا � خوام ب�ینمش دلم

...نگذاشتم در�ا ادامه �دە

س�تون ای �ا�ا آن�تا ، شماهم نقطه ضعف من د...
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ه افتادە � دم دق�قه � ذار�نم تو منگن

...ـ عه خب �چه دل تنگشه د�گه

ون دادم �ا این که ا صال دلم نفسم و �ا صدا ب��
ی ن� خواست �ه روز ق�ل داستان خواست�ار 

...ب�ینم اش مجبور شدم

چند نف��ن؟...

� در� ا کوچولووـ من ، تو ، رضا ، م�الد و همچن��

...ــ اخ جونم پر�سس

:از حرف در�ا خندە اش گرفت و گفت
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خب م�ای د�گه؟؟؟ -

:�ه خوردە فک کردم و گفتم

م�ام ، �اری نداری؟ دیرم شد...

ـ نه ب��ن �سالمت 

خودش  �ه خوردە منتظر شدم که �ل�م. بهم زل زد
!ردە بودفکر کنم سکته ک. برە اما ان�ار نه ان�ار

� اش اشارە کردم !�ه هوش اومد. �ه ماش��

م خدافظ ـ اهااا ، �اشه االن م��

�سالمت... 
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ارو اصال نم �فهم�دم واقعا که �ع�� از این دخ��

حرکت کردم. حر�ا�شون عج�ب و غ��ب بود

ب�ست دق�قه �عد جلوی در ورودی مهد 
ە داشتم �م��ند در�ارو �از � کردم ک.بودم ه یهو دخ��

ظاهر شد

ـ سالاام

ــ سالم ت�نا جون

سالم...

ودم و �اهاش واقعا که غ�� قا�ل تحمل بود اما �ا�د خ
م �ه دل �ل�م �م �. وقف � دادم و تحمل � کردم

�شست از کجا معلوم؟
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ـ اقای مقدم ، الووو

�ه خودم اومدم 

�له...

؟ � !ـ خ����

ارە...

دلم  رو چهرە اش زوم کردە بودم هیچ جوری �ه
ی و� مجبور بودم د�گه فعال ت. ن� چس��د نها دخ��

� بود که پ��ا ازش آشنا�� داشت هم��

ا؟... چه خ��
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ـ سالم�� ، قرار فردا � جاشه د�گه؟

!کدوم قرار؟...

!رنگ اش پ��د

� قض�ه ی خواست�اری د�گه ، �ادتو  !ن رفته؟ـ هم��

اهاا ، �له �له �جاشه...

...ـ خب خداروشکر

:رو کرد �ه در�ا و گفت

�� در�ا جون ب�ا ب��م پ�ش دوستات �دو دخ -
خوش�لم
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ر�ا � گفت اوە هنوز نه �ه دار بود نه �ه �ار �ه د
م پ�شو�� در�ارو بوس�دم ! دخ��

م... برو دخ��

�ش پر�سس دیر ــ زود ب�ای دن�الما ، � خوای ب��م پ
�شه

ە داشت ن�ام � کرد دخ��

!ـ پر�سس ک�ه ؟

ه��� ، �� از دوستاشه...

:ر�ز خند�د و گفت
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ــ اهاا ، �له

 کردند و درو �از کرد دست در�ا رو گرفت خداحاف�� 
رفتند

•••

"دن�ا

اعت ن�ا� �ه س. �شستم. در قا�لمه رو گذاشتم
ردە هنوز نه آرا�ش ک. هشت بود. گوش�م انداختم

بودم نه ل�اس پوش�دە بودم

دمان میوە انقد درگ�� درست کردن د�و ، غذا ، چ�

915



جود خار�� ها شدە بودم که �ادم رفته بود خودمم و 
�اشدم و . شمدارم و �ا�د �ه دس�� �ه �و وضع ام �ک

�ه سمت اتاقم �ا تند کردم

در �مدو �از کردم

حاال من �� بپوشممم؟؟؟...

. دمل�اسای گرم و خوش�لم و روی تخت پرت کر 
ە شدم دستم و ز�ر چونه ام بردم و بهشون خ��

نه ن� خوام...اووم �افت جذب بپوشم؟...

شلوار جذ�م و برداشتم

�  رنگش روشن بود و �ه دم �اش از روی ران تا �ای��
�د �افت �قه �لوز سف. و� �احال بود . �ارە پورە بود
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خوش�لم اس� امو هم پوش�دم و ن�م پوتهای سف�د 

ە موهای �لندم و سشوار کش�دم لخت لخت شد
بودند

دم �ه خط چشم نازک �شت چشمم کش�دم ر�مل ز 
...و برق لب 

آرا�ش مال�م و ز��ا

ون ا وردم چند اد�لن خوشبوم و از توی جع�ه اش ب��
پ�س �ه ل�اسم زدم و از اتاق خارج شدم

� نیومدە بودم که �اش�� دن صدای اف از �له ها �ای��
دادم  اف � جام وا�سادم ، تند �اهام و حرکت
�عتم و ب�ش�� کردم و �ه سمت اش رفتم

�ا د�دن م�الد و آن�تا ل�ام آو�زون شد
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� و در�ا � � نفر حس�� !اشندانتظار داشتم اول��

ە ی در ورودی و چرخون ...دمدرو زدم و دستگ��

ــ سالم عشقممم

سالم ع��زم...

ی��م �ا محو ـ سالم سالم ، اوووم �ه �ه ، خودتو ب�
بوی غذات �ش�م

وض فعال بوی غذارو �چسب شا�د �عدا نظرم ع...
شد اجازە ی او� رو هم بهت دادم

ی ، ش�مشو ــ اجازە ی دومیو هم ن�ا�د بهش � داد
 � بب��
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ن�ا� �ه م�الد انداختم

گ�� ندە   ـ ش�م کجا بود ان�تا ، تورو خدا امشب و 
� از عزا در م�خوام �عد از دوماە ماە رژ�م زور� د

ب�ارم

!تو رژ�م بودی؟...

...ودە �عدشمــ اوال دوماە نبودە و �ک ماە و ن�م ب

دن؛پ��دم میون �حث اشون و نگذاشتم ادامه �

ب�این داخل ای �ا�ا جرو �حثارو �ذار�ن واسه �عدا ...

�تا جلو جلو وارد شدند؛ م�الد �ل د�دش روم بود؛ آن
رفت

919



ا دن�ا؟ ـ چه خ��

ه��� ...

ی؟ ـ چ��ارا م�ک�� کجاها م��

�از تو فضول�ت �ل کرد؟...

خوش�ل ـ فضول کجا بود �ه خوردە کنج�اوم دخمل

اە اە چقد لوس ...

!ـ لوس دوس نداری؟
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نمتا... � م��

:صورت اش رو جلو اورد و گفت

ای خشن ام ـ وای من عاشق دخ��

صدام و �اال بردم

...ب�ا این شوهرتو...آن�تااا...

:تند پچ زد

ـ ه�س ، �اشه �اشه من رفتم

اف اف و  دو�ارە دینگ دینگ. از کنارم رد شدو رفت
...درضا بو . �ا ذوق پ��دم که �از کنم. ش��دم
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نتظرش �ل ذوقم کور شد؛ د�مه رو فشار دادم، م
شدم

؟ ـ سالم نفس من خو��

سالم ع��زم مر�...

ازش جدا  جلو اومد که �غلم کنه ضا�عه اش نکردم؛
�د و شدم که نفسش رو عمیق و طوال�� �اال کش

:گفت

ـ اوووم عاشق بوی خوش موهاتم

�ه ای از ل�خندی روی ل�ام اوردم؛ جلو اومد و تک
موهام و �ه آرو� �شت گوشم بردم
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ـ خ�� خوش�ل شدی امشب 

مرس�� ...

ی � خواست � � �ه شا�د اون �ه چ! ان�ار �ه چ�� ��
ر هم بوسه ی آروم بود که عشق و هوس اش رو د

 � کرد
�

!تال�

....صورت اش و جلو اورد؛ و جلو تر و جلوتر

!نه نه این اتفاق ن�ا�د � اوفتاد

��اچه ��ــــع خودم و عقب کش�دم و درحا� که دس
ام چه بهانه بودم و نم�دو�ستم برای حرکت  نا�ها�� 
:ای �ا�د جور کنم که دلش �شکنه گفتم

د�گه ... غذا رو �ازە جزغاله � شه... ب�خش�د...ِام...
برم
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!تمام ذوق و شو اش پ��دو دپرس شد

ـ مگه �ه بوسه چقد طول � کشه؟

ور� ام واسه اینکه ب�ش�� دلخور �شه �ا ل�خند ز 
:گفتم

�اشه؟...�ذار واسه �عدا...وقت ز�ادە...

خونه ق � دم ن�اهم و ازش گرفتم و �ه سمت آش��
:تمنفس راح�� کش�دم و �ا خودم گف. برداشتم

این دفعه رو �خ�� گذشت...

!ـ �� �خ�� گذشت؟
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...ش کردم�ا صدای آن�تا �م و �اال بردم و ن�اه

؟... !عه آن�تا تو اینجا��

کشوند  ـ ارە د�گه ، بوی غذات منو �ه این سمت

� و در�ا هم ب�ان غذاهارو م...  �کشم�ذار حس��

:درقا�لمه رو برداشت و غذارو بو کش�د

م
�
ـ اووم من عاشق زرشک �لو ا

ب�ا ب��م �ه خوردە گپ بزن�م...

خونه خارج شد�م و �ه جمع رضا و  � م�الد  از آش��
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نه و . دممدام �ه ساعت ام ن�اە � کر . ملحق شد�م
ی ازشون نبود که ن !بودن�م شدە بود اما خ��

� رخت � شس�ند دا�ا نکنه خ. ان�ار که تو دلم داش��
...ن�ان

:م�الد  گفت

گشنمهه  ـ دن�ا بوی غذات دارە دیوونه ام م�کنه

:آن�تا براش چشم غرە ای اومدو گفت

نمیتو��  ــ �ارد �خورە اون ش�مت م�الد دو د�قه
� و در�ا هم ب ...�اندندون رو ج�گر �ذاری حس��

ـ نه نمیتونم ص�� کنم
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:رضا شا� گفت

ــ چ��ارش داری آن�تا منم گشنمه خو

ن �ا نه ب�خش�د �چه ها ، اصال معلوم ن�ست ب�ا...
ا�ه م�دو�سم نم�ان شام و � کش�دم 

ون�مــ عه این چه حرف�ه دن�ا منتظرشون م�م

� شام و �چی��م ، ف... ک نکنم آن�تا �اشو ب��م م��
 اومد د�گها�ه اومد�� بود تا حاال �...د�گه ب�ان 

اش و �اال م�الد �ه معنای �اشو واسه آن�تا ابروه
راە افتاد  آن�تا ن�اە حر� �اشدو جلو جلو . انداخت

منم �شت �ش قدم برداشتم 
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خونه نگذاشته بودم که اف � اف �ه صدا  �ام و تو آش��
� بودم خود. در اومد شونناین دفعه د�گه مطم��

ف اف �ا ل�خند �ه سمت ا. عص�ان�تم فروکش کرد
رفتم

...�له خوشون بودند

ە رو چرخوندم و �ا ذو  ق �ه در درو زدم و دستگ��
...ورودی محوطه چشم دوختم

ا رو ن�اە نم�دو�ستم در�. عجب دورا� تماشا�� بود
ون کنم که �ا ذوق و شوق تمام واسم دست تک
� و که �ا استا�ل و صورت ج ذا�ش اش م�داد �ا حس��

�ه سمت ام � اومد 

� این دو مورد  دو دل  �ه خودم حق م�دادم که ب��
...�شم و هنگ کنم

:مدر�ا رو مح�م تو �غلم فشار دادم و گفت
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یر اومدی وااای من مردم و زندە شدم چرا انقد د...
ق��ونت برممم

دستاش و مح�م دور گردنم حلقه کرد

ــ تقص�� �ا�ا بود

� براش چشم غرە ای اومدو گفت :حس��

ـ عه در�ا

؟ ــ پر�سس خودت تنها��

�تا ـ نه عمو م�الد و رضا هم اینجان �ا آن
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� � خوام برم...ــ وای رضااا پ�شش �ذارم �ای��

� گذاشتم اش !�دو �دو رفت.�ای��

� راح�� که منو ول کردو رفت پ�ش  �ه هم��
...نوم � شهازم دل � کنه و ش�فته ی ت�نا خا...رضا 

ون اومدم از فکر ب��

� رو �ه روم بود و بهم زل زدە بود حس��

!چ�ه ؟...

ـ ه��� 

ە �اال آدم فرامو�� ... ە  مثل این که سن م�� هم � گ��

!ـ چطورمگه ؟
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سالم نکردی...

ندـ حاال نکه تو سالم کردی و �� جواب مو 

ینجا این چه وقت اومدن بود؟ قرار بود هشت ا...
 � �اش��

�� �گو تا برمـ من �ا ک� قول و قراری نذاشتم ناراح

رفش و �ا اخ� که کردە بود هر آن ممکن بود ح
!ت�د�ل �ه حق�قت کنه

ای �ا�ا حاال چرا عص�� � �� ب�ا تو...

خونه شدم � وارد اش��
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ذیرا�� بردمظرف و ظروفا رو �ه �مک آن�تا �ه سالن �

و چ�د�م � �ارو کنار در . آن�تا صداشون زد �شس��م. م��
از  صدای رضا �اعث شد ن�اهم و . خودم �شوندم

م و ن�اش کنم :در�ا �گ��

� پ�شم اونجا چرا �شس��  ـ عشقم ب�ا �ش��

راحتم ع��زم... 

� و لحظه �ه لحظه احسا س سنگی�� ن�اە حس��
...مشغول شد�م. � کردم

� قح� زدە ها فقط � لمبو  :ند گفتم�الد که ع��

 
�

ــ اوووم داشتم م�مردم از گشن�
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� �مب ترک�دن  همه �ا حرف م�الد ع��

 خندە دارە؟
�

ــ چ�ه گشن�

� �ا خندە �ی �ه �شانه ی تأسف برا ش تکون حس��
:دادو گفت

نوش جونت... ـ �خور گشنه

:آن�تا بهت زدە گفت

م���  خفه...ــ واا م�الد ان�ار از قح� اومدی
میوف�� رو دستما

چ��ارش داری ان�تا �ذار �خورە خوو...
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ــ فردا �شکه �شه تو جواب گو�� ع��زم

بزور جلوی خندە ام و گرفته بودم

� آ�� ک...اومدم ��م ارە که ه روان که خندە ام ع��
وع شد شدە �اشه ��

ــ پر�سس �شکه چ�ه؟

� خندە هام در�ارو ن�اە کردم و گفتم :ب��

�ه وس�له ی خ�� بزرگه...�ه...

ــ چقد بزرگ؟

� ...اووم.... اندازە ی این م��
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:د و گفت�ا چشای درشت شدە اش �ه م�الد ن�اە کر 

؟ !ــ عمو � خوای �شکه ��

:م�الد شا� آن�تارو ن�اە کردو گفت

 �� � � آن�تا جلوی �چه چه حرفا�� م�� ؛ خ��ه بهم ـ بب��
؟ �گه �شکه ؟ تو را�� م���

!ـ وا م�الد من �� گفتم مگه ؟

:یهو صدام �اال رفت

وفت کن�م � ذار�ن شاممونو ک...دو�ارە جرو �حث ...
�ا نه؟
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ە بهم چشم دوختند !همه سا�ت شدند و خ��

:م�ا �ه ل�خند �� مع�� زور� آروم لب زد

ین شام و منظورم این بود که � ذار�ن ا...ب�خش�د...
نوش جان کن�م؟

:آن�تا شوکه گفت

بو�� ـ توهم حالت خوش ن�ستا درجا ام�� م�چس

من خ�ل�م حالم خ��ه آن�تا خانومممم...

وردن ن�ا� �ه رضا انداختم �� توجه مشغول خ
ە بود خدا�� خ�� �خاطرم تغی�� کرد. شامش بود

 شه گفت، پر حرف�ا و ش�طنتاش و �م کنم تق���ا �
!نود درصد تغی�� کردە بود
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� رفت � من و  ن�اە اش و . ناخودآ�اە ن�اهم رو حس�� ب��
...رضا جا�ه جا کردو پوزخندی زد

فتم ��ــــع �لو�� صاف کردم و ن�اهم و ازش گر 

ــ پر�سس لطفا بهم آب �دە

چشم...ق��ونت برم من ...

�ارچ آب و برداشتم

�م و توی ن�م ساعت �عد �ا آن�تا ظرفارو جمع کرد
شون س�نک گذاشتم که �عد از مهمو�� �ه حسا�

برسم

� ل�اسم و  روی شلوارم  دس�� �ه ل�اسام کش�دم و �ای��
� جلوم ظ اهر مرتب کروم که خارج شم، یهو حس��
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!چقد عج�ب �ع�� چ��ارم داشت ؟! شد

:بهش ل�خند زدم و گفتم

ی الزم داری بهت �دم ؟... � !چ��

ـ نه � خواستم �ه خوردە حرف بزن�م

...وای قل�م

!داشتم خواب م�د�دم �ا واق� بو؟

��د �ع�� �� تند تند �ه قفسه ی س�نه ام � ک�  قل�م
� خواست �گه؟؟؟

ـ فردا برنامه ات چ�ه ؟

!ه��� چطور؟!...ه��� ...اووم!...فردا؟...
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ـ خونه ای د�گه ؟

!ارە ارە خونه ام!...هاا؟...

وست داریـ گفتم در�ا �مونه پ�شت ، البته ا�ه د

!...اووو �س قض�ه در�ا بود

...ح�� ا�ه قض�ه در�اهم �اشه بو دارە

�� شدە  اون که � گفت د�گه ن� ذارە ب�ینم اش
ارم پ�ش خودش بهم پ�شنهاد م�دە که در�ارو نگهد

!خودم؟

!واسه �� اونوق؟!...در�ا �مونه پ�شه من؟...

ـ دل�ل اشو � پر�؟
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ب من که از خدامه در�ا پ�شم �مونه و� خ...
ە پ�ش که تا چند روز ...دل�ل اش و � خواستم �دونم

� د�گه � گف�� ، جا�� م�خوای بر  ی؟�ه چ��

!اخماش تو هم رفت

رمش پ�ش ـ ا�ه ن� خوای پ�شت �مونه میتونم �ذا
بتول خانم

�ن؟... �ف ب��  � خوای ���
�

�س خانواد�

ون داد  نفسش و �ا صدا ب��
�

...از � �الف�

!چ�ه خو کنج�اوم...
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•••

 � "حس��

تو چشماش زل زدم 

 دلم � خواست عکس العمل اش و �س�ت �ه ح
�

ر�
اە از هر تو این چند م. که � خواستم بزنم ب�ینم

�ستمط���� بهم ثا�ت کرد که د�گه براش مهم ن

م منم دوست داشتم فراموشش کنم دوست داشت
�س�ت بهش �� اهم�ت �اشم

نها�� و  قرارە فردا ب��م خونه ی نامزدم حرفای...
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...بزن�م ، قرار و مدار عرو� و این حرفا

�ه خوردە جا خورد

�نک هول و دس��اچه روشو برگردوندو �ه سمت س
!�� دل�ل ش�� اب و �از کرد! رفت

�ت شد؟... � �مونه �ا نه؟...چ��

رس�� �ه سمت م برگشت ل�خند زور� اش از صد ف
ی. هم قا�ل �شخ�ص بود � �گه �ه  منتظر بودم �ه چ��

 �  بزنه که من�ف شم از رف��
�

!حر�

ی افتادم  � ...ونهارە ارە �م...ـ نه �ادە �ه چ��

!اە لعن�� م�دو�ستم

فقط نم�دونم چرا ال� ام�دوار شدم
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...راس�� ل�اساش...مر�...

ـ ل�اس گرفتم واسش

اها...

•••

"دن�ا

:داشت � رفت که تند گفتم
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راس�� ...

نوە چون ان�ار منتظر بود حرفا�� و از ز�ونم �ش
ه سمت ام �الفاصله �عد از این که صدام در اومد �

...برگشت

موقع�ت خو�� بود واسه جلب رضا�ت

� شه �ه �اری واسم انجام �دی؟...

:کنج�او ن�ام کرد و گفت

!ـ �گو

:چند قد� جلو رفتم و گفتم

اوووم راست اش...
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...اە چرا ن� تو�ستم

!در مقا�لش ز�ونم بند اومدە بود

!ـ خب؟

� من تنهام... بب��

اال انداخت�ه تای ابروشو �. اصال نفهم�دم �� گفتم

؟ !رضا هست د�گه تنها ن�س�� !...ـ تنها��

� د�گه بود... نه منظورم �ه چ��

 منم متوجه شم
�

ـ � شه واضح تر ��

945



اوووم...

و ، �گو ، لعن�� خب حرفتو بزن چرا ل�نت گرف�� �گ
�گووو؛ فرصت از این به�� پ�دا نم�کن�ا

ینور و �جای این که �ه چشماش ن�اە کنم ن�اهم ا
اونور بود

قض�ه در مورد �ا�امه...

!شد لحظه ای مکث کردو گرە ابروهاش مح�م تر 

!ـ خب �ق�ه اش ؟

را�ش و س� نکردم تو چشماش ن�اە کنم درواقع ج
نداشتم
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و ... ن� خوام لطف ک�� رضا�ت �دی ب�اد ب��

:از � عص�ان�ت پوزخندی زد و گفت

!ـ شو�� � ک�� د�گه؟

�م و �اال بردم و تو چشماش ن�اە کردم

مو �ه تن  اخماش تو هم رفته بود ق�افه ی عص�ان�ش
!ادم سیخ � کرد

�ت �دە من غ�� اون ک� و ندارم تورو خدا رضا...
...�خدا د�گه خسته شدە چهار سال

...صداش �اال رفت
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ـ ب�ند دهنتو 

خونه خارج شد؛ تند تند قدم بر� � . داشتاز اش��

مت امون �ا دادی که زد آن�تا و رضا م�الد �ه س
اومدند �ل خونه غرق سکوت بود

� تورو خدا بهت التماس م�کنم... حس��

...ان�ار نه ان�ار

داشتک�شو برداشت و �ه سمت در خرو�� قدم بر 

وتا مچ دست اش و �ا د. ��ــــع �ه سمت اش رفتم
...دستم گرفتم

توروخدا �ه لحظه فقط �ه لحظه ص�� ...
خواهش م�کنم...کن 
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ون کش�د رد شدم �دو �دو از کنارش. دست اش و ب��

...رەمح�م �ه در خرو�� خودم و چسبوندم که ن

:م�الد بهت زدە گفت

تونه ، �� شدە ؟ !ــ �چه ها چه خ��

ـ خفه شوو م�الد

برای  رو در روم ا�ستاد . حرف تو ده�شون ماس�د
ون د :ادو گفتاینکه نزنه آش و الشم کنه نف� ب��

ـ برو کنار 

م �ا�د �ه حرفام گوش ک�� ، ازت خ... واهش نم��
ند � کنم، فقط چند دق�قه قول م�دم فقط چ

دق�قه طول �کشه
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:داین دفعه �لند تر از دفعه ی ق�� داد ز 

ـ گفتم برو کنااااااار

در مقا�ل حرفاش ح�� �غضم نکردم دلم 
م و� ن� خواست �ا گ��ه و زاری ازش رضا�ت � گ��
تما در�ای ا�ه م�دو�ستم �ا این �ار رضا�ت م�دە ح

...ب�اد اشک براش راە � نداختم که دلش �ه رحم

�دن دستاش آن�تا دستم و گرفت که برم کنار از لرز 
م که رضا و م�الد ه. فهم�دم حسا�� ترس�دە بود

� �ت فقط ن! قدم از قدم بر ن� داس�ند �اە ع��
� کردند 

� �ا�ام دارە تو زندان � پوسه ، ت... و که انقد حس��
سنگ دل نبودی
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 �ا�ا چ
�

ه �الها که � ـ م�دو�� اون آد� که بهش م��
؟؟؟ ا بهت �...�ادته؟؟؟...من نیورد؟؟؟� دون�ی��

؟؟ ؟�ادآوری کنم که مثل سگ ازش متنفر ��

عوض شدە ، �خدا عوض شدە...

� �ه پر س�ک پرتم کرد دستم و گرفت و ع��

تون �ا کتف �ه دیوار چس��دم درد عجی�� تو س
و چرخوند و خارج ش. فقراتم پ�چ�د ...ددستگ��

ت اش دو�ار دس. �شت �ش رفتم. ب�خ�ال درد شدم
ون  این �ار س� نکرد فقط دست اش و . و گرفتم ب��

 �کشه �ل�ه یهو احساس کردم سمت صورتم � 
!شد

دم ...�ل� هام و روی هم ف��
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 افتادە چند لحظه گیج بودم و ن� دو�ستم چه ات
�

فا�
��ب اما �ه محض اینکه متوجه سکوت عج�ب و غ

م نقش حا�م برفضا شدم تنها سوا� که توی ذهن
!د ؟�ست این بود که؛ خدا�ا �ع�� اون منو ز 

ست �لند محاله اصال نمیتونم �اور کنم اون روم د
...ام�ان ندارە  !کردە �اشه

...چشمام و آروم �از کردم

اخت�ار  �ا د�دن ق�افه ی شوکه اش رو �ه روم �� 
ورش مثل این که خودشم �ا.اشک هام �از�ر شد

� �اری کردە �اشه !ن� شد همچ��

حس  �ا ! د�گه ابروهاش بهم گرە خوردە نبودند
جای  دستم هنوز �ه! �ش�مو�� بهم ن�اە � کرد

...چک اش چس��دە بود

الت آب  داشتم جلوی آن�تا و م�الد و رضا از خج
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... شدماین که التماس کردم اینکه تحق�� . � شدم

دار  این که غرورم و شکست و اینکه �ه چک آب
خوابوند توی گوشم داشت داغونم � کرد

دندهمه �ا چشما�� درشت شدە بهم زل زدە بو 

رد شدم از  آروم  �اهام و حرکت دادم و از کنارشون
شدم چند �له ی جلوم �اال رفتم و وارد خونه

•••

 � "حس��

...رضا جلو اومد! ای وای چه غل� کردم؟
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ـ چ��ااار کردی �ه چه جرا�� زد�ش هان؟

دە د�گه ، ــ ای �ا�ا رضا �س کن اتفاق�ه که افتا
دخالت نکن

زنمه هااا...ـ دخالت نکنم م�الد؟

تمام د�دم رو در ورودی خونه بود

 �ا�د ازش معذرت خوا�. �غض �لوم و گرفت
عقب  رضا ترس�د و . قد� جلو گذاشتم. � کردم 

ردارمغرورم اجازە ن� داد قدم از قدم ب. رفت

�جام خش�م زد

الدی که �ا رضا و م�! � موندم چیو تماشا � کردم؟
مت تاسف بهم ن�اە � کردند رو؟؟؟��ــــع �ه س

� ام رفتم �شستم و �ا عص�ان�ت است ...ارت زدمماش��
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•••

"دن�ا

ق��ونت برم... ـ غصه نخور�ا

ه چرا پر�سس دارە گ��!... ــ خاله �� شدە ؟
� کنه؟؟

نم االن م�امـ ه��� �شدە ع��زممم تو برو �ازی کن م

م �شست؛ �ا در�ا بر خالف گفته ی آن�تا اومدو کنار 
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لوش ل�ای کوچو . دستام صورتم و پوشوندە بودم
...روی دستم گذاشت و بوس�دش

ون دادم نفس پر از �غض ان و �شت حصار دستام ب�� 
 دردم و گرماش برگشت توی صورت له شدم و ب�ش�� 

...گرفت

� رفتم ...از تخت �ای��

تاق خارج �� از دستام و جلوی صورتم گرفتم از ا
آینه  چشمم �ه. شدم و وارد �و�س بهداش�� شدم

!ی بزرگ رو �ه روم افتاد

کبود   گوشه ی ل�م زخم شدە بود و �ه ور صورتم
 ب�ش�� آس�ب د! شدە بود

�
�دە از �ه آدم تصاد�

که �ا   انگشتام و اروی روی کبود�ش کش�دم. بودم
 �  کش�دمدردی که بهم وارد شد ��ــــع دستم و �ای��

اوردە بود  ب�ش�� از این که از �ال�� که � صورتم
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ی �ه ه! ناراحت �شم زخم دلم اذیتم � کرد  � ر چ��
...فکر کردە بودم �جز این ��

حالم از خودم بهم م�خورد 

فک  چرا ! اصال چرا �ا�د بهش التماس م�کردم؟
اش خدا�ا �! م�کردم هنوزم همون ادم سا�قه؟

م�مردم این روز و نم�د�دم

تپنج دق�قه ای گذش. �� صدا اشک � ر�ختم

صورتم  چند �اری دستام و پر از آب کردم و توی
ی اون �اشوندم �ه ت�که ی بزرگ از موهام و رو 

سم�� که آس�ب د�دە بود ر�ختم

م ن�اە �ه چشم. �امال �ه سمت صورتم پوشوندە شد
 اومد از این �ه چشم هم معمو� �ه نظر ن�. کردم

و�س از � . �س گ��ه کردە بودم �اسه ی خون بود
متم اومدآن�تا �ا نگرا�� �ه س. بهداش�� خارج شدم
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؟ !ـ خو��

ارە عال�م...

�م حالت ب�ا �ش�ن�م �اهم حرف بزن...ـ �س کن دن�ا
به�� شه

 �کن م�الدو ب�خ�ال ان�تا ، �م درد م�کنه �ه لط�� ...
رضارو ور دار برو

 ب�نم بهت گفتم این حسی�� که من دارم �...ـ وا
...تو گوشت نرفت که نرفت...رضا�ت �دە ن�ست

ا د�دن �. دست اش و جلو اورد و موهام و کنار زد
...صورتم چشماش قدە نعل�� شد 
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ه و لوردە دن�ا ب�ا ب��م دک�� صورتت و ل...�اخدااا -
� ...کردە �درسوخته بودو  این دست اش انقدر سنگ��
!ما ن� دو�س��م؟

اق خوا�م ن�اهم و ازش گرفنم و �� حرف �ه سمت ات
تنها��  در�ا . وارد شدم و درو �ستم. قدم برداشتم

� . روی تخت دراز کش�دە بود  بنظر ق�افه اش غمگ��
مجلو رفتم و رو ل�ه ی تخت �شست! � اومد

چطوری عشق من؟؟؟...

:ن�ام کردو گفت

؟ ـ تو خو��

امشب ...�م� خوای الال کن...ارە ع��زدلم عال�م ...
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پ�ش پر�س� ها

!ـ �ع�� پ�ش تو � خوا�م دو�ارە؟

ارە نفسه من...

خواست �ا دستم و �ه سمت �ل�د برق بردم دلم ن� 
�تم و از ق�افه ای که �ا�اش واسم ساخته بود ب�ی

همه جا تار�ک شد...ترس جیغ بزنه

و روی �ا خ�ال راحت کنارش دراز کش�دم و پتو ر 
 . هردوتامو کش�دم

�
که هیچ   فکرم درگ�� بود اتفا�

!وقت فکر ن� کردم بیوفته افتاد

ودم چقد من �د�خت ب...د�گه رضایتم �� رضا�ت 

دم و ای �اش انقد بهش التماس ن� کردم و خو 
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...خوارو خف�ف ن� کردم جلوی همه

!جلوی اونو و �ق�ه تحق�� شدم

�س �ه نفس عمیق کش�دم که اش�ام صورتم و خ
...ە از خوابنکنند و �ار �ه هق زدن بیوفته در�ا ب�� 

رکز کنمس� کردم فقط رو حضور در�ا تو �غلم تم

...ذاشتم�ل� های پر از اشک ام رو آروم روی هم گ

ە ی گوش�م روی عس � از �ا صدای و�ز و�ز و���
تو خواب . ن�ا� �ه در�ا انداختم. خواب ب�دار شدم

� رفتم. ناز بود ...آروم  از تخت �ای��

د اونم نه �ه گو�� ام و ن�اە کردم آن�تا زنگ زدە بو 
تو رو تا پ. ساعت نه و ن�م بود! ��له چهار �ار �ار

دم و روی س�نه اش کش�دم و روی موهاش و بوس�
از اتاق خارج شدم
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خونه شدم � وارد آش��

خونه ر  � و مثل آن�تا �ل ظرفارو شسته بود و آش��
 �ه سمت �خچال رفتم. دسته ی �ل کردە بود

� ص�حانه رو چ�دم تق���ا در�ا هم �ا �د ب�دار م��
� شد 

مصورتم و ن�اە کرد. �ه سمت دس�شو�� رفتم

 رضای! ورمش �م�� شدە بودو کبود�ش ب�ش�� 
سه، دست اش خ��  ب�چارە حق داشت ازش ب��

� بود ود دلش ام �ه سنگی�� سنگ شدە ب. سنگ��
...عو�� 

فتماز دس�شو�� خارج شدم �ه راست �ه حموم ر 

و شونه  �ه ساح� پوش�دم و موهام. �ه دوش گرفتم
شوندم و زدم دو�ارە �ه سمت صورتم و �اهاشون پو 

اون سمت ام و آرا�ش کردم
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ون گوشوارە های ط�ح �لم و از توی جع�ه اش ون ب��
ب بودهنوز خوا. ن�ا� �ه در�ا انداختم. اوردم

م که د�شب تا دیر وقت ب�دار بودی... ...�م��

�ــــع �ا ش��دن صدای اف اف گوشوارە هام و � 
�ه �عت از  انداختم و واسه این که در�ا ب�دار �شه

� رفتماز �له ها �. اتاق خارج شدم و درو �ستم ای��

ت د�مه و� �ازم �ه نفر داش! ک� جلوی در نبود
حدس ! ود؟�ع�� کدوم مردم ازاری ب. رو فشار م�داد

دم رضا �اشه، جز اون خول مغز ک� ا � ول صبح م��
...ن�  اومد عصاب من و خورد کنه

ە رو شال �افتم و روی شونه هام انداختم دست گ��
ح�اط  �دو �دو �ه سمت در . چرخوندم و خارج شدم

...درو �از کردم. رفتم
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...رض...

!�جام خش�م زد

! د�دمش��د داشتم خواب �! ام�ان نداشت! �ا�ا؟

:�ا ل�خند جلو اومد

م؟ ـ خو�� دخ��

که ب�ینم   آب دهنم و قورت دادم چند �اری �ل� زدم
ضح اش رو که �ا د�دن تص��ر وا! �ا�ه �ا واقعیته

:در روم از خوشحا� جیغ کش�دم

�ا�ااا جووونمم...

دو اشک از چشمام �از�ر ش. مح�م �غلش کردم
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وق این �ار اشک هام اشک ش. روی کت اش چک�د
!بود نه اشک از � اندوە

خدا�ا شکرت �اورم ن� شه ...

خواست �ه دل س�� �غلش کنم.دلم �

:�ا خندە گفت

شد�ا زشته دم در تو د�گه بزرگ...ـ عههه دن�ا 

ازش جدا شدم

� دیوونه ها هم گ��ه م�کردم هم � خ ند�دم؛ آخه ع��
وق و تو اون موقع�ت �اری غ�� از خوشحا� و ش

...ذوق ازم بر ن� اومد

!�� شد ولت کردن؟...
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:�ا خندە گفت

ـ ن� خوای دعوتم ک�� ب�ام تو؟

!ای وای ب�خش�د...

...ردمکنار وا�سادم و �ا دست �ه داخل اشارە ک

... � �فرمای��

...وارد شد

ـ ممنونم 

و�� خونه  درحا� که ن�اهش روی نمای ب��
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:درچرخش بود گفت

ـ خ��دی اینجارو؟

چطورە بنظرت؟...

بهت افتخار  تو از صدتا مرد ، مردتری دخ�� ...ـ عال�� 
� من �شدی � کنم ، خداروشکر که ع��

� خودتم... اتفاقا من دق�قا ع��

�اهم �ه سمت در ورودی قدم برداش��م

ـ این افتخار ن�ستا

من �ا�امو دوس دالم...
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ل�مو کش�د

� و �از بزنم؛ و� �ه روی  از درد �م موندە لود زم��
کنه   خودم نیوردم که نگران �شه و سوال پ�چم

ەمجبور شم ��م � زدە لت و �ارە ام کرد

قض�ه شدە هر چند از ق�افه اش پ�دا بود که متوجه

� ابروهاش �شست. موهامو کنار زد اخ� ب��

!� این �ال رو �ت اوردە ؟!...ـ � ؟

:ل�خند زدم و گفتم

 ه�چکس ، حاال �عدا مفصل در موردش حرف...
ن�م فعال ب�ا ب��م تو � م��
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رە ابروهاش وارد خونه شد و� هنوز تو فکر بود و گ
تم روی سا� تو دست اش و ازش گرف. �از �شدە بود

�� از م�ل ها گذاشتم

�م�ا�ا ص�حانه آمادە اس ب�ا ب��م �خور ... 

؟ !...ـ � خوای سوال پ�چم ک��

...خند�دم

خونه شدم �شت �م وارد شد � تا لیوان دو . وارد اش��
� شدم ...برداشتم و مشغول چای ر�خ��

احسا�� بزرگ شد�...ـ �ه �ه چه کردی دخ�� 

ارە چه جورم...
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و �ه ر . �شست �� از لیوان هارو جلوش گذاشتم
...روش �شستم

� خب نگف�� چجوری آزاد شدی هنوز رضا�ت �...
ی؟نکنه اومدی مرخ�...از شا� ها رو نگرفتم � ! چ��

� آزادی  ـ صبح اول وقت صدام زدن گف��

:بهت زدە گفتم

؟... � !�� دل�ل و وث�قه آزاد شدی؟!...هم��

ت دادە ، �عد فهم�دم �� مقدم اومدە رضا�...ـ نه 
آدرس خونه ات رو هم دادە بود بهم �دن

� ابر  وهام �شسته شوکه و تو فکر درحا� که اخ� ب��
بود؛ توی چای ام شکر ر�ختم
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دی اون احمق ، آشغال تو که � خواس�� رضا�ت �
؟ ت صور  !همه دادو قال �� بود راە انداخ��

...خوش�لم و زدی پوکوندی

 کردم و گفتم
�

:پو�

دس�ش درد نکنه...

ـ تو بهش گف�� د�گه درسته؟

...مشغول هم زدن چای ام شدم

ی نگفتم... � نه من چ��

صورتت  ـ دن�ا راست اش و �گو � این �الرو � 
اوردە ؟
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� خوردم...ه�چ�م ن�ست... ...زم��

� خوردی؟ � دروغ ات ...ـ زم�� اینم از دوم��

نها �اری در حال حا�� ت...�ا�ا�� ب�خ�ال شو د�گه...
وش�ل، که �ا�د �کن�م اینه که چند دست ل�اس خ

م م�� ح�فه این استا�ل جنتل. مش�ل واست �گ��
...ات

�ه تنها  ـ ای �ا�ا دخ�� من انقد شکست خوردم که
ی که فک ن� کنم �و وضعمه � چ��

کو �ه منم �شون �دە ...شکست خوردی؟...
کون �س کن کوروش ت��م �ما�ه تو ت...ب�ینم اش

وع دو ...نم�دە شکست �� اخه؟ �ارە هر روز �ه ��
است
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ـ ای ش�طون خوب �لدی دلداری �د�ا

ادامه  یهو صدای خا�الودە در�ا �اعث شد �حث و 
:ند�م

ــ پر�سس

... ردبرگشت و ن�اهش ک! �ا�ا �ه خوردە مکث کرد
دم و ل�خند ز . متعجب برگشت و سوا� ن�ام کرد

:گفتم

...�ه �ا�ابزرگش رفته چشماش رنگ�ه...

د�گه خودش داستان و گرفت

ت؟ !!!...ـ دخ��
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:دمانگشتم اشارم و جلوی ل�ام گرفتم و پچ ز 

ارە...ه�س ...

� از روی زم. �ا ذوق �اشدو �ه سمت اش رفت ��
�غلش گرفت اش �لندش کردو تو

؟ـ ای جونم سالم خانوم کوچولو اسمت چ�ه

در�ا که مدام چشمای درشت شدش رو صورت 
:� چرخوند گفت �ا�ا

!ــ در�ا

اس ـ ای جانم چقد خوش�له دن�ا ش��ه عروس�
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�درسوخته

:خند�دم و گفتم

!وا...

:�ا�ا روی موهاش و بوس�دو بهم گفت

ـ اخه این کجاش �ه من رفته؟؟؟

...اورد �شوندش رو صند�

سالم عشق من...

 و جلو � خواست در گو�� �اهام صح�ت کنه؛ �م
:در گوشم پچ زد. بردم
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!...ــ این ک�ه پر�سس؟

حاال �عدا بهت م��م...

و جلوش گذاشتم  لیوان ش��

ک مانندە این ق�افه ی عروس...ـ ن�اش کن تورو خدا 
...اش �ه مقدما رفته ها د�د�شون که

  �ه نه �ه عمه ی من چند سال �ا ��شون...
�

زند�
کرد

زد ز�ر خندە

هم گه گداری  �ا�ا . در�ا همه اش �ه �ا�ا ن�اە � کرد
د � بهش زل م��

976



ـ ش��ه توهم هستا

!جدا؟...

ـ ارە ترکی�� از تو و �ا�اشه

�� جدا�ردو در�ا ل�ای کوچولوش و از ل�ه ی لیوان ش
:گفت

!ــ من ش��ه پر�سسم؟

ـ ارە دخ�� ناز

�ا�ا بهم اشارە کرد. بهم زل زد
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ی تونو م�دونه ـ قض�ه ی مادر دخ��

:ابروهامو �اال انداختم و گفتم

نه نه...

� من و اون از این که در�ا ن� دو�ست که ارت�اط ب ��
�ه ناراحت شد و ص�حانه ر . ارت�اط مادر دخ��

خورد�م

احت �ه اتاق بزرگ در اخت�ار �ا�ا گذاشتم؛ و  اسه اس��
ا در�ا �ه اتاق اش رفت منم مشغول خوشگذرو�� �

شدم

•••
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 � "حس��

ن�ارم و  لحظه ای نبود که صحنه ی د�شب و �ه �اد 
ە بودند و مامان و پ��ا اومد. خودم و � ز�ش نکنم

مشغول انتخاب ل�اس هام شدند

�شسته  منم مثل �ه ادم اف�دە روی ل�ه ی تختم
�� از فکر �اری غ. بودم و �ه گوشه ای زل زدە بودم

توی  کردن و تکرار مدام اون صحنه ی وحش�نا�
م؛ اصال �م و جلوی چشمام ن� تو�ستم انجام �د

!مگه �اری هم ازم بر � اومد؟

ـ این چطورە مامان؟

ــ کدوم؟
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ە و رو �ه روی مامان گ رفتپ��ا کت طو� ت��

دە �اشو ، �اشو بپوشش ساعت هشت ش...ــ عال�ه
� �ا توعم...ها دیرمون � شه حس��

:�م و �اال بردم و گفتم

!جانم؟...

 فک ــ �اشو د�گه �ه ساعته �شس�� داری �ه �� 
؟ !� ک��

:پ��ا �انگرا�� گفت

ی مامان و ـ وای مامان این �ش�مون �شه آبروم جلو 
�ا�ای ت�نا برە
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�اشدم و کت و از مامان گرفتم

نگران ن�اش �ش�مون ن� شم...

ــ �ار��ال �� خوب

هن مش� ب رداشتم�ه سمت �مد ل�اسم رفتم �ه پ��

؟ !ـ مش� � خوای بپو��

د بپوشمانتظار نداری که ز�ر این کت سف�! چ�ه؟...

و� خب حاال  ــ اوال ز�ر این کت �ا�د سف�د بپو�� ،
و بپوش که دن�ال بهانه ای اون کت طو� روشنه ر 

هن سف�دم بهش ب�اد د�گه ت�اری شب خواس...که پ��
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شگون ندارە داماد مش� بپوشه

مامان خرافا�� شد�ا... ای �ا�ا...

اصال حوصله ی جرو �حث کردن �اهاشون و 
� هم طبق دستورات اشون ل�اسام  نداشتم واسه هم��

و پوش�دم

ون اول رفت�م تق���ا نه شدە بود که از خونه زد�م ب�� 
خونه �ا�ا هم سوار شدو را� شد�م

د�دند اما همه حالشون خوب بود؛ � گفتند و � خن
� تر از هم�شه بودم رس�د�م! من غمگ��

ظه ای چند لح. س�د بزرگ �ل و بزور دستم دادند
جلوی در بود�م

ه ام دست �در روی شون. در �از شدو وارد شد�م
:�شست و گفت
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...ـ کجا�� تو �� ؟

:بهش ل�خند زدم و گفتم

ی فک م�کر ... � � جام ، داشتم �ه �ه چ�� دمهم��

:پ��ا �ازم فک اش و �از کرد و گفت

ی ف � ک � کنه  ، ــ از � شب تا حاال دارە �ه �ه چ��
...تورو خدا �گو چ�ه ماهم �دون�م که

�ه تو چه...

ه �ه مامان پ��د وسط �ح�� که داشت مثل هم�ش
...جاهای �ار�ک کش�دە � شد
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� �چه ها ، صداتون و � شنون ه زار تا فکر ـ �س کن��
 �  تا این و خ�ال � کنند ، این �ه شب آروم �اش��

ە ، �عد هر �اری دلتون خو  است وصلت � �گ��
�اشه؟...انجام �دین 

ــ �اشه مامان

در ورودی خونه �از شد

الف من بر خ. ل�خند مصنو� امو روی ل�ام آوردم
ە جلو تر از  �درو مادرش  اونا �� ذوق داش�ند، دخ��

جلوی در وا�سادە بودو منتظر بود

 �  حرفاشون �� سالم و احوال پر� کردند و منم ب��
 نزد

�
حالشونو  سال� کردم و ...واسه این که نگن حر�

پرس�دم
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� کش �دە یهو �ه ور کت ام داشت �ه سمت �ای��
� و ن�اە کرد! � شد م پ��ا بود �ا آروم ز�ر چش� �ای��

ەچشم ابرو اشارە � کرد �ل و �دم �ه دخ �ا �دی ! ��
رو ازم  تمام و �مال �ل و �ه سمت اش گرفتم؛ �ل

:و �ا ل�خند گفت. گرفت

ـ مرس�� ، چه �ل خوش�ل�ه

ە شدم ...بهش خ��

 تمام خاطرات گذشته جلوی چشمم �ه تص��ر 
�اد دن�ا افتادم ، �اد شب ! کش�دە شدند

شتم �ه خواست�اری امون؛ ای �اش دو�ارە بر� گ
 خواست �ا تموم �الها�� که �م اومد دلم �! عقب

!دو�ارە تمام خاطراتمون تکرار �شن

...دلم �دجور براش تنگ شدە بود 

!شتمامشب ب�ش�� از هم�شه �ه حضورش ن�از دا
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�ال �ا درست ش�� که برای هم�شه من خودم و از خ
...اون بودن جدا � کنم

� کجاا�� ؟ !ــ حس��

...دو�ارە تو فکر غرق شدە بودم

ە گرفتم و �ی تکون دادم و ن�اهم و از صورت دخ�� 
:�ه پ��ا دادم

چ�ه پ��ا ؟...

�شسته  ــ مثل این که عروس خانوم خ�� �ه دلت
... ها، �ه ساعته بهش زل زدی 

دندمامان کوتاە خند�د و �ا ، �ا�ا وارد ش

ە برگردوندم حسا�� ذ وق کردە �م و �ه سمت دخ��
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دم و وارد �م و ز�ر انداختم از کنارشون رد ش. بود
شدم

کنار �ا�ا �شستم

ند و من خاطرات گذشته �م �م داش�ند مرور � شد
ب غرق بودم تو تک تک صحنه های لذت �خش ش

!خواست�اری

جام  نم�دونم چقد گذشت که �ا صدای مامان از 
ە قدم برداشتم ...�لند شدم و �شت � دخ��

 ا�ستاد�م د
�

ە رو جلوی در قهوە ای رنگ بزر� ستگ��
...چرخوند وارد شد�م

 � ـ �فرمای��

:ز�ر لب گفتم
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مر�...

� روی صند� .  �شستم�� اینکه تعارف کنه �گه �ش��
 بود

�
نتظر م. رو در روم �شست. اتاق �س�تا بزر�
وع کنه ی چند دق�قه ای گذشت اما چ. بودم �� � ��

 � ە شدە بود هم�� !ن� گفت فقط بهم خ��

؟...  بز��
�

خب ن� خواین حر�

وع کن ـ تو ��

:خ�� �د بهش زل زدم که گفت

دا بزنم؟ـ اش�ا� ندارە بهت ��م تو �ا اسمت و ص
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� اجازە بهش �دم دلم ن� خواست همچ��

این مد�  و� چ��ار �ا�د � کردم؟ اخرش که �ا�د 
د د�گه � ...صدام م��

نه �گو...

ا�ط تورو م�دونم ��ا جون پ...ـ راس�ش من همه ی ��
فقط...همه چیو واسم تع��ف کردە

!فقط �� ؟...

...ـ م�خوام �دونم از چ�ه من خوشت اومدە

توی دلم پورخندی زدم 

ە ی �� عقل مگه من چند �ار تو  رو د�دم که اخه دخ��
� سوا� و ازم � پر�؟؟؟ همچ��
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�ت کردم که اصال همه ی اینا �ه کنار مگه من انتخا
� سوا� و   �ه خودت اجازە ی پرس�دن همچ��

...دادی؟؟؟

...ه��� ...

� دادم چون ە مردم و �ه کش��  فک کنم دخ��
م �الفاصله رنگ از رخسارش پ��د و حس کرد

!...سکته � کنه دارە

سه �عدا ، ب�ا منظورم اینه که این حرفارو �ذار�م وا...
ای د�گه صح�ت کن�م � در مورد �ه چ��

:ل�خندە تل�� زد و گفت
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خب درمورد �� صح�ت کن�م....ـ �له

در�ا...

ـ خب؟

� تنها دل�ل من برای ازدواج مجدد ،... تنها��  بب��
�ه ... در�است ن� خوام آب تو دلش تکون �خورە

ش جورا�� خط قرمز در نظر �گ��

االن ...ش نگران اون ن�ا...من که عاشقشم ...ـ ال� 
درمورد خودمون صح�ت کن�م

...هوووف چه م�المه ی خسته کنندە ای

حرفاتو بزن �م درد م�کنه...
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ـ �اشه

ە ی ...دخ��

ی نموندە بود فحشش �دم؛ اخه االغ ت � و ا�ه منو چ��
لعم�، دوس داش�� دردم و درک � کردی �ه عکس ا

ی از خودت �شون � دادی � چ��

راا؟؟؟چرا همه ی آدم ها �شار از هوس شدند چ

چرا هیچ کدومشون عشقشون واق� ن�ست؟

غ و همه تظاهر � کنند همه پر شدند از درو 
...هوس   

ـ خب تو استا�ل منو دوست داری؟

...�ه هیچ وجه منه الوجوە
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نه...

�ه �عد  کجاش �دە �گو قول م�دم از این!... ـ جدا؟
م عمل کنم...برم �اش�اە ولیپ...�ا ح�� حا��

!لیپو چ�ه؟...

�ه ن�ع عمله د�گه...ِام -

 کردم
�

 پو�
�

...از � �الف�

تمد�گه حوصله ی ش��دن چرند�ات اش و نداش

:�اشدم و گفتم

م ... من م��
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:�ه سمت در خرو�� قدم برداشتم که گفت

!ـ نظرت رو در موردم نگف�� 

� گفتم :...�دون برگش��

خو�� ...

؟ � !ـ هم��

ە رو چرخوندم و خارج شدم دستگ��

�ه �در و مادرش ل�خند زدم

: �درش گفت

!�� شد ��م �ه ن��جه ای رس�دین؟ -
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 من جوا�م مث�ته �ق�ه اشو د�گه از دخ�� ...
س�د خانومتون ب��

:پ��ا از �شت دندونای بهم چس��دش پچ زد

ـ ت�نا ت�ناا ، اسمش ت�ناس

:تو �لو خند�دم و ز�ر لب گفتم

انقد حرص نخور م�دونم ت�نا جونه...

ـ اوە �ار��ال

ە �ا ل�خند اومدو رو �ه روم �شست ...دخ��
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ـ من جوا�م مث�ته

...ــ �س م�ارکه د�گه

وع کرد ...�ا�ا ��

ه این دوتا ـ قرار عقدو عرو� ام همینجا �ذار�م ک
ا�شا�  م�غ عشق زودتر برن � خونه زندگ�شون و 

...خوش�خت شن

!م�غ عشق؟

�ه مامان که  �ه تای ابروم و �اال انداختم و ز�ر لب
:گفتم  بزور ل�خندش و روی ل�اش نگه داشته بود 

؟منظور �در از م�غ عشق � بود دق�قا؟؟...
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:مامان حر� ز�ر لب گفت

...حرف نزن...ه�س -

�در  ن�اهم و �ه. تو �لو خند�دم و صاف �شستم
ە دادم ...دخ��

ــ �له �اهاتون موافقم

� ماە چطورە؟؟؟ 28ـ  م هم��
�
ا

داشتم تو دلم حساب � کردم

ە � اوم وای �ع�� دو هفته ی د�گه د پ�ش من دخ��
!...�اورش سخت نبود تحمل سخت بود! و در�ا ؟

م وسط حرفاشون و که �ه تاخ��  بندازن  اومدم ب��
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عرو� رو که تند جلوی خودم و گرفتم

ا چند ماهه د�گه �الخرە که �ا�د اتفاق � اوفتاد االن �
 داشت؟

�
!...چه فر�

•••

"دن�ا

تازە از خ��د برگشته بود�م

ل�اسم  عالوە بر خ��د ل�اس واسه �ا�ا چند دست
وری �ا، �ا�ا تو این چند روزە �ه ج. واسه در�ا گرفت�م

�ش اون خو گرفته بود که ش�ا منو ول � کرد و پ
� خواب�د
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 کردند و �ا�ابزرگ نوە ای �� �اهم �گو �خند �
...بهشون خوش � گذشت

ورو برش در�اهم �ا �ه �ار بردن �لمه ی آقاجون د
ب � چرخ�د �ا�اهم مشت مشت قند تو دلش آ

ود؛ اصال �ه خداروشکر �ا�ا خ�� تغی�� کردە ب. � شد
!آدم د�گه شدە بود

اذیتم  د�گه �ه فکر نابود کردن ک� نبود د�گه
نجام �دم که د�گه مجبورم ن� کرد �اری و ا. ن� کرد

روشکر روزی صد هزار مرت�ه خدا. دلم ن� خواست
...� کردم �خاطر آرام�� که �ا�ا داشت

 ها الزم �اشه شا�د �ا� وقت ها ت�ب�ه برای آدم بزرگ
 اشون و از این رو �ه اون رو ک

�
...نهو زند�
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� بود !...واسه �ا�ا که هم��

� شام و چ�دم :دا زدم �لند �ا�ا و در�ا رو ص. م��

شام یخ کردا... ب�این د�گه...

ا همون �. صدای خندە هاشون تو خونه پ�چ�دە بود
خونه شدند � خندە ها وارد آش��

شکر ازش �...ـ �ه �ه پر�سس چه شا� درست کردە
کردی �ا�ا

ــ �ه �ه مر� پر�سس

�ا�ا در�ارو قل قل� داد
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ـ ق��و�ش برم

وی ر . صدای قهقه ی �چه گونه ی در�ا �لند شد
دن همزمان �ا کش�. صند� کنار خودش �شوندش

:غذا واسه در�ا گفت

ـ دخ�� کوچولومون شام �خورە

ــ مر� آقاجون 

نداخت و �ا�ا بهم ن�ا� ا. مشغول تماشاشون بودم
:گفت

م؟.ـ چرا ن� خوری دخ��

:ل�خند زدم و گفتم
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� خورم �ا�ا...

...مشغول خوردن شام شدم

...ـ دن�ا م��م

جانم �گو...

...ـ چه خ�� از

!از �؟...

ـ مامانت
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:گفتم  لیوان و برداشتم و �ه خوردە آب خوردم و 

ه��� ...

؟ !مگه �اهم نبودین؟! ـ �ع�� �� ه���

... 
�

 ارە خب هر دوتامون تو لس آنجلس زند�
� کرد�م 

 کرد
�

!ین ؟ـ منظورت اینه که جدا از هم زند�

� کردم دلم . �م و �ه معنای ارە �اال و �ای��
ن� خواست قض�ه رو واسش �از کنم

م���ا دلم ن� خواست �فهمه وق�� �اهاش رفتم ا
وصله همون هفته ی اول جدا خونه گرفتم چون ح
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 � کردو ی اون مرت�که عو�� که مامان �اهاش زند 
�

�
...نداشتم

 � کرد�م...
�

ز دوستاش اون �ا �� ا...ارە جدا زند�
 � کرد منم حوصله اشو نداشتم دل

�
م زند�

� خواست مستقل �اشم

ـ اها ، االنم اونجاست د�گه؟

ە که ه ر �� ای مردشور این دل واموندە رو ب��
� دِل، که ا�ه گ�� کنه   �د�خ�� آدم � کشه از هم��

...صاح�شو نابود � شه

ی دعوا �اهم اومد�م ایران �عد �� ...نم�دونم ...
ونه منم دو�ارە خ...جرو �حث ب�نمون ش�ل گرفت 

. ی جدا گرفتم
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� ابروهاش نقش �ست و گفت :اخ� ماب��

؟؟ ؟ اون ـ تو چطور جرات کردی �اهاش دعوا ک��
ه اش � داش�� مادرته دخ�� ، �ا�د هر طوری � بود نگ

� امون منو �  ز�ش داشت �خاطر جرو �حث های ب��
هر چند تا حدودی تقص�� منم بود! � کرد

ب�خش�د شد د�گه...

!�ا اخم بهم ن�اە � کرد

�ا�د چ��ار � کردم خوو؟...

ـ مطمئ�� برگشته ام���ا؟
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:شونه هام و �اال انداختم و گفتم

نم�دونم...

�� ب�ی�� ایرانه �ا رفته � ؟ـ بهش زنگ م��

ە شدم منتظر جواب بود ...�ه ق�افه اش خ��

و�ش �ا�ا عاشق مامان بود �ا وجود ظاهر وثر 
�اشه و�  میتو�ست �عد از مامان �ا کسای د�گه ام

ی و ازش د�دم �جز ارت�اط �ا ج�س �  هر چ��
انت �ه شا�د اونم مثل من فکر � کرد خ�...مخالف

مون �ه غافل از این که طرفای مقا�ل! حساب م�اد
ی که فکر ن� کردند ما بود�م � !تنها چ��

نم... � زنگ م��
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:ل�خند زد وگفت

ـ مر�

...مشغول شد

•••

 � "حس��

 من �ه همه ی خ��دای عرو� �ا من �ه اج�ار و �� 
.ا�ار ش�ل گرفت

!...فقط �م�� از سه روز د�گه

د ب�ان �ارت دعوت ها �ه دست کسا�� که قرار بو 
رس�دە بود
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دوتا از �ارت هارو کنار گذاشته بودم

و� ! د �ا نهنم�دونم دعوت کردن دن�ا �ارە درس�� بو 
ه س� ام حداقل دلم آروم � گرفت؛ تا آخ��ن لحظ

 
�

...�ا اون و � کردم واسه بهم زدن عرو� و زند�

که ��   هر چند �ا اون گندی که اون شب زدم ا�ر 
راب واسه برگشت اش موندە �اشه اونم صدرصد خ

ا رو ند�دە شدە؛ �ک هفته و چند روزی � شد که در�
بودم دلم واسش �ه ذرە شدە بود

ا بودن در�ا از قصد گذاشتم پ�ش دن�ا �مونه که هم �
وضاع اذ�ت اون چک و فراموش کنه هم در�ا تو این ا

 فراموش البته ا�ه اون چک ناخواسته ی لعن�� . �شه
!ه اونشد�� �اشه که برای خودم ن�ست چه برسه �

� االن اینجا �الس ە هم از هم�� بود و �ا  این دخ��
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� برە حضورش ن� ذاشت �ه آب خوش از �لوم �ای ��
 رفتم � منم واسه �م�� د�د�ش ب�ش�� وقتم و �ا �

!�ار �ا تو اتاق ام بودم

....م�دادم ن�اە کردن �ه درو دیوارو �ه اون ترجیح

� رفت. تقه ای �ه در زدە شد م و �ه از تخت �ای��
ە جلوم ظا. سمت در قدم برداشتم !هر شدیهو دخ��

اش هر چند که �ه دلم موند �ه �ار �دون آرا�ش ب�ینم 
وی شا�د م�� �ه د�د�ش نداشتم فقط از � کنج�ا

... شدحداقل �دون آرا�ش �ه خوردە قا�ل تحمل �

ل�ه اصال شا�د �حث فقط �حِث ق�افه اش نبود �
احساس �دو چندش آوری بود که �س�ت بهش 

ە شدە بود؛ برای اینکه �. داشتم ه حرف اش بهم خ��
:ب�ارم گفتم
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خب؟...

م �اری ن...ـ اووم داری؟اومدم ��م من دارم م��

فت !هوووف خداروشکر مثل اینکه داشت م��

نه برو...

!اومدم درو ب�ندم که مانع شد

،  ن�ازی!...مطمئ�� �اری نداری؟...م��م...ـ ِام
...خواسته ای

� ابروهام �شست و گفتم :اخ� ب��

نه برو حوصله اتو ندارم ...
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:م�ه ناچار روشو برگردوند که برە که گفت

خوام � ...در ضمن تا روز عرو� لطف کن ن�ا...
احت کنم ...اس��

ون داد �خندی جلو اومد و ل. نفسش و �ا صدا ب��
رد و روی ل�اش اورد و دستاش و روی س�نه ام ب

:گفت

زدواج ـ چرا م�� �ه د�دن من نداری؟ ،دار�م ا
ار �اهم �ه خوردە مه��ون تر �اش ، �ذ...� کن�ما

�م ، خوش�گذرون�م د و اینطوری � ...ارت�اط �گ��
تو مال  اخرش که من و ...خشک �ه جا�� ن� رس�م ها

� 
�

... کن�مهم � ش�م و �اهم ز�ر �ه سقف زند�

� �ه عقب تند دستاش و از س�نه ام جدا کردم و قد
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...گذاشتم

گفت د�گه داشت � رفت رو عصا�م ش�طونه � 
ال نکنه اص! زنگ بزنم �ه �ا�ا همه چیو ک�سل کنم

!اشتم؟من �ا �ه هرزە طرف بودم و خودم خ�� ند

 � ی جز هوس اینطوری که این دخ�� رفتار � کرد چ��
دونه حس � کردم اصال نم�! توی چشماش نم�د�م

!عشق و چه ش�� � ن��سند

ون ... وض �شدەتا نظرم در مورد ازدواج ع...برو ب��

:لحظه ای ترس�دو قد� عقب رفت

م د�گه!...ـ خ�� خب !...دارم م��

ونه �ه سمت م�ل رفت ک�ف اشو برداشت و از خ
ارتارو از �. برگشتم �ه اتاقم و درو �ستم. خارج شد
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ن�تا بود؛ �ک�شون مال م�الدو آ. روی عس� برداشتم
...اون �� هم مال دن�ا

مگوشیو برداشتم و شمارە ی آن�تارو گرفت

•••

"دن�ا

ون �ه خوردە �چرخونه حال و  �ا�ا در�ا رو بردە بود ب��
...هواش عوض شه

ممنم دس�� �ه �و وضع خودم و خونه کش�د

ی ر�ختم �ه چا. ل�اس چر�ارو توی ل�اسشو�� ر�ختم
�شستم و مشغول خوردن چای ام  Tvرو �ه روی 
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...شدم

شوندم صدای آالرم گوش�م �لند شد خودم و جلو ک
� برداشتم د وصل کردمآن�تا بو . و گو�� و از روی م��

ورت اومدم که �ذارم در گوشم یهو خورد �ه ص
:مجروحم و از درد نال�دم

ااااخ...

الووو...ـ �� شد؟

:گو�� و از صورتم جدا کردم و گفتم

�ارتو �گو...ه��� احمق جون ...

ـ دم درم �از کن
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؟... !شو�� م�ک��

ـ نه جدی م��م �از کن د�گه یخ کردم

اومدم اومدم...

ر شدم��ــــع د�مه ی اف اف و فشار دادم و منتظ

مح�م  جلو اومد و . نفس نفس زنان وارد خونه شد
...�غلم کرد

ما ـ وای چقد گرم�� ، داشتم م�مردم از � 

:بزور از خودم جداش کردم و گفتم

چرا در نزدی دیوونه؟؟؟...
1015



ـ زنگ زدم د�گه

� �ه ب�ا ب�...اووو دل�ل قانع کنندە ای بود... ا �ش��
...گرم شه  چای برات ب�ارم دل و رودە ی یخ زدە ات

ـ نه �ا�د برم �� خ��د، م��د دارم

؟... !خ��دە ��

 ام گرفتز�پ ک�ف اش و �از کرد �ه �ار�� �ه سمت

...ـ ب�ا اینم مال تو

جلو بردم و  کنج�او �ه �ارته ن�اە کردم آروم دستم و 
� و ت�نا . ازش گرفتم اش کنار هم   �ا د�دن اسم حس��
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ون بود و همچنان ن�اهم قفل اسم هاش. قل�م وا�ساد
کردە   لحظه �ه لحظه �غ�� که توی �لوم جا خوش

...دبود ب�ش�� اشک و �ه چشمام تزر�ق � کر 

�غضم و قورت دادم

دم و اینور اونورو ن�ا � ە � کردم که تند تند �ل� م��
تمام درد ها�� که  آن�تا ن�ینه اما �الخرە �از�ر شدند و 

چشم  سال ها توی دلم خا�شون کردە بودم جلوی
...آن�تا جوانه زدند

:بزور لب زدم 

م�ارکه...

د گفت �غلم کرد و �ا لح�� که نگرا�� توش م�ج � :م��
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!ـ �� شدی تو ق��ونت برممم؟

� اشک ها�� که مثل قطرات �ارون روی گ ونه هام ب��
� چک�د ل�خند زدم و گفتم؛

وش�ل ل�اس خ...ه��� آن�تا ، برو �ه �ارت برس...
�ا اصال دوس ندارم �د �ه نظر ب�ای ، نا سالم�� �گ��

خواهر قشنگ م�� 

!و اندوە بود اما اون هنوز هم ن�اە اش پر از نگرا�� 

ا ، داری �ا این حرف.... ـ ق��ون دلت برم که شکسته
فهمم چقد ت�که هاشو بزور بهم � چسبو�� که من ن

دوسش داری ارە؟

ە بودم و ا شک �ا حرفای آن�تا فقط بهش خ��
هان کردن اش ان�ار د�گه برام مهم نبود پن. � ر�ختم
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...از آن�تا

ـ ن�ینم غمت و ها 

:�ا صدای �غض آرودم �ه سخ�� لب زدم

توان این  �خدا د�گه...تا � من �ا�د زجر �کشم؟ ... 
جلوی چشمام � خواد داماد ...�کیو ندارم

� ...شه �ارت عرو� اش و بب��

ـ � فهمتت

نه ن� فه� �خدا ن� فهمی�� ...

ە کرد آن�تا برگشت و ن�ا. صدای در ورودی اومد
�ا� کردم، در�ا  ب�ینه ک�ه؛ �ا د�دن �ا�ا ��ــــع اش�ام و 
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نه شدندو �ا�ا �ا �� خورا� و عروسک وارد خو 

:آن�تا متعجب بهم ن�اە کرد و گفت

!ـ �ا�ات؟

� کردم واسش جلو رفت م �ه �ا�ا سالم �م و �اال و �ای��
...در�ارو تو �غلم گرفتم. کردم

...ب�ا ب��م ب�ینم در�ا خانوم �� خ��دە...

�ه �ا�ا  آن�تا درحا� که �جاش خشک اش زدە بود 
ە بود :بزور لب زد! خ��

ـ سالم اقا

م؟ ــ سالم آن�تا خانم �ل ، خو�� دخ��
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د ...�ه گر� دست آن�تارو ف��

م تو اتاقم فعال خدافظ... ... ب�نمت�...آ�� منم م��

:شوکه بهم ن�اە کرد و گفت

!ـ خدافظ ع��زم

ه اتاق منم در�ارو �. مشغول صح�ت �ا ، �ا�ا شد
�داشو در�ارو روی تخت گذاشتم؛ خ� . خوا�م بردم
از �ارت مچاله شدە ی توی دستم و �. هم جلوش

کردم و بهش ن�اە کردم

گه هزاران هر لحظه �ا د�دن اسمش کنار اسم �� د�
...�ار � مردم و زندە � شدم
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؟ !ـ پر�سس داری گ��ه � ک��

...تند رومو ازش برگردوندم

ی رفته تو چشمم...نه... � �ه چ��

ـ ب�ا فوت اش کنم خوب شه

ا ل�خند اش�ام و �ا� کردم �ه سمت اش برگشتم و �
:گفتم

در�ا قرارە ب��م عروس�ا ...خوب شد...

ـ آخ جوون من عاشق عروس�م
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این عرو� عروس�ه هاا...

؟ !ـ �ع�� ��

�ع�� قرارە �� بهمون خوش �گذرە...

ـ وای خوشحال شدم

ق��ونت برم من... 

ری کش�دن�ا� �ه در�ا انداختم خم�ازە ی کش دا

م الال داری؟... ال� �م��

...کردم  �ا آقاجون �� �ازی...خسته شدم...ـ اهووم
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تت حاال �عدا دو�ارە آقاجون � بر ...نفسم...
شه��ازی و خ��د �اشه؟

ت  کش موهاش و �از کردم کتو�� های اس��
 �ه ل�اس راح�� واسش. کوچولوشو در اوردم

:دراز کش�د و چشماش و �ست. پوش�دم

ـ اخ�ش

عا ق��و�ش برم...

م پتو رو روش کش�دم چشماش و آروم  روی ه
�ادی از تا از اتاق خارج شدم ان�ار حجم ز . گذاشت

غم و غصه �ه سمت ام �از�ر شد
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تماشا � کرد  �Tvله ها رو � کردم �ا�ا داشت 

�ه سمت اش قدم برداشتم و کنارش �شستم

اب اما ان�ار توی اون ق. دادم Tvن�اهم رو �ه قاب 
ز بزرگ �ه جای ف�لم و ��ال مجموعه ای ا

!دە بودخاطرات ام �ا اون برام �ه نما�ش دراوم

� بود؛ چقدر این درد طاقت ف رسا چقد غم انگ��
...بود

ـ دن�ا

شدو تند  قطرە اشک درش�� که روی گونه ام لغ��دە
:�ا� کردم و گفتم

جانم �ا�ا...
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ـ ��ە � خواد ازدواج کنه؟

�ا گفته بود و مثل اینکه آن�تا دل�ل اومد�ش رو �ه �ا
ە بود و تمام �Tvا�ا هم دق�قا مثل من �ه قاب   خ��

و توی  �غض �لوم. حواسش پ�ش حال گ��ه دارم بود
:خودش مچاله کرد؛ ن�اش کردم و گفتم

ارە...

ذاشتم �غلش و برم �از کرد؛ �م و روی زانوش گ

ض چندین و �ا وجود اون همه گ��ه ، ان�ار تازە �غ
چند ساله ام ترک�دە بود

...ـ همه اش تقص�� منه

...ب�خ�ال �ا�ا�� مهم ن�ست ...
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ن�ست و  عادت کردە بودم تو اوج غم � گفتم مهم
�ختم تو خودم؛ اما مهم بود ...همه رو م��

ی ب � رام اهم�ت دق�قا زما�� که وانمود � کردم چ��
�ن و �ا ا هم�ت ت��ن ندارە درواقع اون برام مهم��

...ممکن بود

�م و مح...ـ درست � شه ، همه �� درست � شه 
عد مثل �ه قوی �اش؛ تو منو داری، که از این �ه �

، ح�� قوی تر ا... کوە �ش�تم  ... ز من تو قوی هس��
ەنذار مثل من قل�ت افسارت و تو مشت اش � گ��

س قدرت و حرفای �ا�ا ، آرومم � کرد و بهم احسا
ه محض این اش�ام بند � اومد اما �. منتقل � کرد

وع � � � افتادم دو�ارە ��  کردم �ه گ��ه که �اد حس��
!...کردن و غصه خوردن
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•••

 � "حس��

..زندگ�م �دت��ن روز . �الخرە روز عرو� فرا رس�د

�ن اش��اهم که مطمئنم تا ا�دم ب �ن بزرگ�� زرگ��
 م�مونه

�
� شدم و . اش��اهم �ا� را�  سوار ماش��

...سالن

اسم پ��ا روی صفحه ی گوش�م نما�ان شد

...وصل کردم و در گوشم گذاشتم

�گو...
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...ن�م ساعته منتظ��م! ـ کجا�� تو؟

دارم م�ام د�گه...

ـ فقط زود

� ب�ست دق�قه ای گذشت؛ رس�دم م. قطع کردم اش��
، شما. و متوقف کردم � رە ی پ��ا ش�شه رو دادم �ای��

...رو گرفتم

این � رمدیر ب�...ب�این د�گه...جلوی آرا�ش�اە ام... 

طو� نکش�د که اومدند

ە توی ل �اس عروسم ح�� م�� �ه ن�اە کردن �ه دخ��
:پ��ا داد زد. نداشتم
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 � !ـ حس�ی��

�ا داد پ��ا ن�ا� بهشون انداختم

ته؟... !...آروم تر! چه خ��

؟؟ ؟�ا �مک ـ ن� خوای ب�ای عروس خانوم و ب�ی��
� شه؟؟؟ ک�� سوار ماش��

پ�ادە شدم و جلو رفتم

ە انداختم ، منتظر تع��ف اخه . بود ن�ا� �ه دخ��
�ا آرا�ش  من � �دون آرا�ش د�دە بودم اش که ��م

!...خوب شدە �ا �د؟

ـ چطور شدە؟

1030



خ��ه ...

:دپ��ا دو�ارە داد ز . جلو جلو راە افتادم

 � ـ حس�ی��

�ا عص�ان�ت �ه سمت اش برگشتم

گرفتم  خواستم ��م خفه شو که بزور جلوی خودم و 

ون دادم و �ا همو  ن لحن نفس پر از حرصم و ب��
:عص�� گفتم

ی �ا ن... ه؟؟؟ع��زم � شه �ه خوردە آروم �گ��

ە رو ر . خودش مع�� حرفم و گرفتم ها دست دخ��
:کردو �ا غ�ض گفت
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ش، اینم من �ا �د بهت ��م؟ـ ب�ا دست زنتو �گ�� ب��

ە نداش تم و� �ا این که هیچ ح� �س�ت �ه دخ��
 اش �ا خ

�
�ن تا�م زند� اطرات تلخ ن� خواستمم به��

� هام �ه �د ت��ن تا�م �� مح� های من و �م گذاش��
 اش ت�د�ل شه

�
...زند�

م گرفتم جلو رفتم؛ �دون ل�خند دست اش و تو دست

� و �از کردم �شست ...درو �ستم. در ماش��

•••

"دن�ا
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التوی �ه �لوز �افت سف�د واسه در�ا پوش�دم �
کوچول��ه چر� شو و دامن کوتاە چرم

رگو�� �ا چ�مه های مش� خوش�ل اش ، موهاشو خ
...تم�ستم و �الە فرا�سوی اشو روی �ش گذاش

 اهم�ت صدای موز�ک انقد ز�اد بود که اون وسط �� 
هن �لند مدل پ�� . �ه من قر � داد و ب�� ب�� � کرد

�دمما� تن�م و که دیروز رس�د دستم و پوش

� های �لندی ک ه کف تا گردن پوش�دە بود، آست��
م تا دستم و � پوشوند، فقط از روی شونه ها

 اش. قسمت �ازوم لخت بود
�

 برخالف پوش�د�
 های �دنم و تو چشم �

�
   کرد و برجسته �

�
چا� بزر�

� داشت ...که از روی ران تا �ای��
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و نما�� دلم ن� خواست �د بنظر ب�ام؛ امشب شب ر 
م گردن�ند موهام و و�و کرد. از عروس خانوم اش بود
...�لندم و گردنم انداختم

وع کردم �ه آرا�ش صورتم ح��  �ا این  �شستم و ��
د اما �ا که اثری از ورم و کبودی روی صورتم نبو 
�ه های کوچ�ک براش دردم � گرفت ��!

!ان�ار استخون گونه ام خورد شدە بود

و  کفش های �اشنه �لندم. آرا�ش ام تموم شد
موز�ک . مپوش�دم ک�ف ز�ر �غل�م و توی دستم گرفت

...و قطع کردم

در�ا ، پر�سس چطورە؟...

...�ه چر�� زدم

� کردو  ت زدە  ن�اهش خوش�لش و روم �اال و �ای�� ح��
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:و گفت

ـ وای خ�� خوش�ل شدی 

مدام ن�اە اش روم بود؛ دست اش و گرفتم

:ا ل�خند گفتاز اتاق خارج شد�م؛ �ا�ا جلو اومد و �

� خوای  ــ �ه �ه دخ�� خوش�ل خودم ، مطمئ�� که
...بری د�گه؟

:ل�خند زدم و گفتم

�ادتون رفته؟...من ق��م...

:ل�خندی روی ل�اش �شست و گفت
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ــ �ار��ال

ـ اقا جون من خوش�ل �شدم؟

خم شد و تو �غلش گرفت اش 

��ن دخ�� ــ ای جونممم �ه ت�که ماە شدی خوش�ل ت
دن�ا

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

�س من چ�م ؟...

� گذاشت و گفت :در�ارو �ای��

� ساعت نه ش ب��ن ... دــ ای �ا�ا د�گه حسودی نکن��
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که دیرتون �شه

چشم...

دم دست در�ارو گرفتم و �ه سمت در خرو�� ق
� شد�م و حرکت کرد�. برداش��م مسوار ماش��

...ن�م ساع�� گذشت

...هوا �د شدە بود و �ه جورا�� �ارو�� 

�� � کرد هنوز وارد �شدە در�ا ب�� ب. پ�ادە شد�م

ون دست اش و مح�م گرفتم که نرە �م �شه می
...مهمان ها

و�� تاالر چرخوند ...من�اهم و روی نمای ب��

...دو�ارە همون تاالر

...د�گه �ل سوراخ س��ه هاشو �لد بودم
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سال  جا�� که توش �ه عشقم رس�دم ، �عد چهار 
� �ار د�دم اش ، و االن شاهد  ازدواج اش  واسه اول��

!هستم

� جا همه �� تموم � شد  امشب �ا�د هم��

� جا عالقه ام و �ذارم و  برگردم �ه  امشب �ا�د هم��
� جا همه ی خاطرات و رها کنم! خونه � جا ه! هم�� م��

...همه چیو �ه فرامو�� �س�ارم

ـ پر�سس ب��م تو ؟

...بهش ن�اە کردم و ل�خند زدم

که سنگی��   �دون ن�اە کردم �ه آدم ها�� . وارد شد�م
دم زنان از ن�اهشون داشت � �لع�دم؛ آروم آروم و ق

 روی فرش قرمز �ه سمت عروس و داماد قدم
بر � داش��م
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ماز چند تا �له ی جلوی �امون �اال رفت�

� تو فکر بود و �� دخ�� جمع شدە ب ودن دور و حس��
!نمبر عروس و ن� گذاش�ند ق�افه اش و ب�ی

•••

 � "حس��

ــ �ا�ایی�� 

! و �ه روم بود�ا صدای در�ا �م و �اال بردم دق�قا ر 
و مح�م  حالم از این رو �ه اون رو شد جلو رفتم

�غلش کردم
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گ شدە آخ تو که نم�دو�� من چقد دلم واست تن...
بود

:فتحلقه ی دستاش دور گردنم مح�م کردم و گ

ــ منم منم منم

ردمازش جدا شدم و صورت خوش�ل  اش و ن�اە ک

ای جونم ، چقد ناز شدی....

؟ !ــ �ا�ا�� تو اینجا چ��ار م�ک��

ومدی ؟حاال �عدا واست تع��ف م�کنم ، �ا � ا...
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ــ پر�سس

دن�ال اش  ن�ا� �ه جمع مهمونا انداختم �ا ن�اهم
ی ازش نبود.� گشتم !اما خ��

!کجاست؟...

ــ برم ب�ارمش؟

� گذاشتم اش و گفتم :زم��

و� مواظب �اش ، �م �ش�ا... برو...

...ــ نه خ�الت راحت

...�دو �دو رفت
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:چ زدمدرحا� که بهش چشم دوخته بودم ز�ر لب پ

ق��ون دو�دنت برم من...

 
�

 براش تا اخ��ن لحظه ن�اهم روش بود که اتفا�
ای که دور عروس جمع شدە. نیوفته . بودند �ل دخ��

روی من  ن�اە های مرموز و عج�ب و غ���شون مدام
! � چرخ�دو معذ�م م�کرد

� مرد روی �ه جوری هم ن�اە � کردند که ان�ار ، ا ول��
� و د�دە بودند !کرە ی زم��

...مدم�الد و د�دم که داشت �ه سمت ام � او 

...ــ مع�� خ��ه تو هم د�د�م

چ�ه ق�افه اشو دوس نداری ؟...
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ت شدی که نظرمو در مورد  ــ از � تا حاال انقد �� غ��
� ؟ !زن ات می��

خب د�گه آدم ها تغی�� � کنند ...

ــ آدم ها ارە و� تو نه

حاال اینارو ول کن ، چطورە بنظرت؟...

ە ازش �  پرس�دم از این که در مورد ق�افه ی دخ��
...خودمم داشتم شاخ در � اوردم

ــ خ��ه ، و� دن�ا که ن� شه 

وب توی دست اش و � کش�د ...جام م��
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صفحه گو�� اش و رو �ه روش گرفت 

نه من ب � رمــ اوە اوە ان�تا دارە زنگ م��

زن زل�ل برو برو...

� م�الد نگذشته بود که دن� ی �ه رف�� � ا جلوم ظاهر چ��
ب واسه ی چند لحظه � جام خش�م زد، آ! شد

چ کس تو واقعا که هی. دهنم و �ه سخ�� قورت دادم
...ن� شه 

...تو �ا همه فرق داری 

� د�گه ای واسه من ...تو �ه چ��

ر�ش، �م و �ا د�د�ش �اد چ� افتادم که زدم تو صو 
خجالت زدە ز�ر انداختم
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ـ م�ارکه

:آروم لب زدم

...مر� ...

ا�� که دور بر عروس بودن رفتند؛ ج لو رفت و دخ��
م چشمم �ه ل�اسش افتاد اندا! بهش دست داد

 خوش تراش و مانکن طورش د�د آدم و حسا�� 
خودش � کرد  جذب

•••

"دن�ا

1045



ە ق�افه �� نق� داشت اما خ�� نچ !سب بوددخ��

� ت و هم�شه فکر � کردم سل�قه ی منو حس��
اما �ا . دچسبوند برچسب جذاب�ت رو آدم ها �� بو 

ە نظرم �ل�ل برگشت ...د�دن دخ��

دوست  من دن�ام ، آشنای خ�� دور هم�تون و ...
در�ا

ــ ع��زممم خوشحال شدم از د�دنت

ر بود آب ز�ر �اە بنظر � اومد و� خوش رفتا

ونم از ل�اس �تا �ام و داشت بر انداز � کرد نم�د
...خوشش اومدە بود �ا �� 

سم ش�داالبته ب�خ...ــ ع��زم �ه سوال ازت ب��
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س مش�� ن�ست... نه ب��

ــ کجا عمل کردی؟

� انداختم اونم ن�اهش روم از ! بود ن�ا� �ه حس��
 کردم اونجا�� که دل خو�� ازش نداشتم س� �

...�م�� �اهاش چشم تو چشم شم

کجارو؟...

تم خوش�له ــ �مر ، �اسن ، س�نه د�گه اخه من صور 
...فقط �ه خوردە

:و گفتم پوزخندی زدم. اوە چه اعتماد بنف� داشت

س اون به�� م�دونه... ...از شوهرت ب��
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 � "حس��

فت�ا ل�خند مرموزش ن�ا� بهم انداخت و ر 

ها�� راە خدا ��م چ��ار کنه � خوای امشب جنگ ج
!خه؟این چرت و پرتا �� بود گف�� ا! بندازی؟

ە منظورش �� بود گفت از تو ب سم؟ـ این دخ�� ��!

...خودم و زدم �ه اون راە

�؟...  چیو از من ب��
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ا�� که عمل اش کردن د�گه ـ اسم دک��

این که عمل نکردە ...

فک و فام�الت  ـ برو �ا�ا داری الپوشو�� م�ک�� که �ه
...ن�م عم�؟؟؟

:ن�شخندی زدو در ادامه گفت

نکنه خودتم نچرا�؟ -

ە ی احمق ش�طونه � گفت بزنم تو دهن اش دخ��

ا�د داد سکوت از اونجا�� که جواب آدم های ا�له و ن�
ە شدم ە یهو مام. کردم و �ه رو �ه روم خ�� ان دخ��
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م � تکون اومد؛ بهم سالم کرد، منم �ه معنای سال 
...دادم و دو�ارە �ه رو �ه روم زل زدم

...� ش��دم که از ت�نا � پرس�د

ە � بود؟ !ــ ت�نا این دخ��

!ـ کدوم؟

ــ همی�� که تازە رفت

� بود...ـ اها  �� از آشناهای حس��

ــ بنظرت مجردە �ا متأهل؟؟؟

!ـ وا مامان
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� ب�ی�ش دیوونه اش �  شه ــ مطمئنم ب��ام��

دخ�� نچرال  ـ مامان این � تا �اش عمله ، خودم �ه
...و خوش�ل واسش پ�دا � کنم

من �شه  ــ ن� خواد پ�دا ک�� ، این �ا�د عروس

ـ مامان تورو خدا ب�خ�ال شو

ــ من که رفتم �ه �ا�ات �شو�ش �دم 

ازمون جدا شدو رفت

�ه ت�نا و  رو کردم. دلهرە و نگرا�� �ه جونم افتاد
:گفتم

� ک�ه ؟... !ب��ام��
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� داداشمه ؟ـ �ع�� تو ن� دو�س�� ب��ام��

هست  حاال کجا ...نه من از کجا �دونم...داداش؟...
این اقا ب��امی�تون؟

ـ پروازش طول کش�دە االناست که برسه

شنا �شه و برە اوە اوە �م موندە دن�ا �ا داداش این آ
ا رو �ه حال تنها دل�ل اینکه دن�ا و رض... تو را�طه 

ناخت �امل خودشون رها کردم، این بود که از رضا ش
 �اهم داشتم، �ا ا�رهم �امل نبود �الخرە از �

�
چه �

ادر بزرگ شدە بود�م � شناختم خودش و �در م
...رو

؟ ە �� !اما برادرە این دخ��

ین ازدواج من خودش رو هم ن� شناختم تنها دل�ل ا
1052



 � !این بود که پ��ا � شماخ�ش هم��

رت�اط اصال دلم ن� خواست دن�ا �ا غ���ه ها ا
ە  ...�گ��

من برم در�ا رو پ�دا کنم ، برم�گردم...

� رفتم و وارد جم ع مهمونا شدماز چندتا �له رو �ای��

�ک جلو ا کت واسه ت�� �ای �� ومد چند تا از ��
...دمازشون عذر خوا� کردم از کنارشون رد ش

� جمع�ت دن�ال دن�ا � گشتم ب��

� بزرگ م و�ا �عد از �� جستو جو چشمم �ه م�� ��
� تک�ه دادە بود و م همان هارو ن�اە افتاد؛ تنها �ه م��

� کرد

�ه سمت اش قدم برداشتم
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"دن�ا

� و د�دم که �ه سمت ام � اومد برگ شتم و �ه حس��
وب برداشتم ...جام م��

ـ ِاهم ِاهم

روم زل  �� اهم�ت �ه سمت اش برگشتم و �ه رو �ه
زدم

؟ ـ خو��
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احساس  احمق هنوز اثرات چ� که زدی تو صورتم و 
؟� کنم؛ چطوری روت � شه �اهام حرف بز ��!

:خ�� �د جواب اش و دادم

خ��م...

�� دو دق�قه ای گذشت

ـ از رضا خ�� نداری؟

دعوته؟...

ـ ارە د�گه

م... نه �� خ��
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ـ اهاا

...دو�ارە سکوت

 � ـ بب��

ن�اش کردم

:�ه لحظه تو چشمام زل زد و �عد گفت

نم و ـ م�دونم ازم متنفری ، م�دونم چشم د�د
...نداری ، م�دونم

؟... م�دو�� و اینجا��

... ـ ارە 
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!کش�د  دست اش و جلو اورد و آروم روی گونه ام

�ازی  اون داشت �ا حر�ات دست اش �ا احساساتم
!..� کرد

خودم و عقب کش�دم

�ه من دست نزن ، احمق...

م برات ، �د زدم ارە؟ ـ �م��

رک کنم اصال حرفاش و ن�ع ن�اهش و ن� تو�ستم د
ا�ط !...اونم تو این ��

 رفت ز�ر �ه دق�قا زما�� که �ا �ه نفر د�گه داشت �
سوالشو �� جواب گذاشتم! سقف

ص�� خودتم ـ ن� خواستم این اتفاق بیوفته و� تق
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...بود د�گه

:پوزخندی زدم و گفتم

 چ�ه واسه این که عذاب وجدانتو �م ک�� ...
ارو � ندازی گردن من؟ !تقص��

انداختز�رو�شوکردجی�شتوودستاش

...آن�تا خلوت دونفرە امون و سه نفرە کرد

ــ چطوری خوش�ل خانم؟

...موهاش و گوجه ای �شت �س �سته بود

جلو رفتم و �غلش کردم

مر� ع��زمم تو چطوری ؟ چه مدل موی ...
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گوگو�

:خند�د و گفت

و خدا همه ی د�دارو ت�ف کردی تور ...ــ مرسی�� 
�ذار دو نفر مارو هم ن�اە کنه

همه اشون واسه تو ، خ�الت راحت شد؟ ...

ــ ارە ارە

� انداخت؛ جلو رفت و بهش د ست ن�ا� �ه حس��
دادو �غلش کرد

 � ــ م�ارک �اشه �ه �ای هم پ�� ش��
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د و گفت :دست آن�تارو ف��

ـ مر�

آن�تا �ا ل�خند ازمون جدا شد

...می�ینمتون_ 

...رفت

 چند دق�قه ای توی سکوت گذشت، ز�ر چش�
� و تو فکر بنظر � او . ن�اهش کردم مد حداقل غمگ��

�ارم اما من � تو�ستم غصه هام و �ه روی خودم ن
...اون نه

وب پر کردم و �ه س مت اش جلو رفتم �ه جام م��
...بهم ن�اە و ازم گرفت اش. گرفتم
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ه لیوان اش واسه این که �خورە لیوانم و جلو بردم �
زدم

بهش ل�خند زدم و کنارش وا�سادم

وری کنار چشمم �ه در�ا افتاد تو فاصله ی خ�� د
واسش  واسم دست تکون داد منم. پ��ا �شسته بود
بوس فرستادم

� هنوز تو خودش بود  حس��

� بودن اش و ن� دو�ستم و�  اصال دل�ل غمگ��
� ش�� ناراحت �اش ...هدوست نداشتم توی همچ��

!ح�� ا�ر اون شب، شب ازدواج اش بود

:�ا ارنجم �ه پهلوش زدم و گفتم

؟... کجا��
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ون اومد و گفت :از فکر ب��

!اینجا د�گه ، کجا �ا�د �اشم؟!...ـ ها؟

:چشمام و ر�ز کردم و گفتم

 افتادە؟...
�

اتفا�

•••

 � "حس��

؟ !اخه من چطور میتونم ازت دل �کنم دخ��
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...ون ب�امچند تا �شکن زد که �اعث شد از فکر ب�� 

�زم رو ل�است ها وب م�� ـ هوی م��

ب��ز ...

�زما ـ م��

که   کردهمزمان �ا جا� که جلو اورد بهم ن�اە �
� شه روی حرفم هستم �ا نه ...مطم��

تند  خودم و ! یهو همه اشو رو کت ام خا� کرد
:عقب کش�دم و شا� گفتم

؟... ای وای چ��ار م�ک��

وع کرد �ه خند�دن و گفت ��:
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ـ خودت گف�� ب��زمش خوو

�قا دق...تو که هیچ وقت حرف گوش کن نبودی ...
امشب حرف گوش کن شدی؟؟؟؟

و، جلو اومد و دست اش و ر . مظلوم ن�ام کرد
کت خ�س ام کش�د روی

خدارو  خوب شد مشک�ه ها ، برو ...ـ وای وای وای 
هن سف�دت ن��ختم شکر کن رو پ��

چقد تو پرو�� ...

 خوام تنها �اشمحوصله اتو ندارم �...ـ ب�ا برو، ب�ابرو
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�اشم منم حوصله ی تورو ندارم � خوام تنها ...

ە شدو گفت :بهم خ��

ـ �ه سوال؟

!�گو... 

!کردچشماش �م �م داشت غم درو�شو آش�ار � 

ـ ه��� ولش کن

�گو د�گه...

ـ ب�خ�ال
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 � وب روی م�� . گذاشت  �ا ق�افه ای پر �غض جام م��
� بردن �غض اش صاف کرد و از �لو�� جهت از ب��

!کنارم رد شدو رفت

؟ !�ع�� ��

!...�� � خواست �گه که نگفت

•••

"دن�ا

روی گونه  قرار بود د�گه اهم�ت ندم دو�ارە اش�ام
�ال هم �ه فضای �از خلو�� که ق. هام � چک�دند

بهش �ک کش�دە بودم پناە بردم
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� �شستم خودم و کردم   جمع کنار دیوار روی زم��
و اشک  زانوهام و تو �غلم گرفتم، تو فکر بودم
� شدم �ختم؛ که یهو متوجه حس�� !م��

ردمز�ر چش� �ه کفشای مش� مردو�ش ن�اە ک

 �  هم �م دلم ن� خواست اش�ام و ب�ینه واسه هم��
دم که بهش ن�اە کنم و �اال ن��

!اومد و کنارم �شست

هام روم و ازش برگردوندم و �م و روی زانو 
...گذاشتم

؟  که نگف��
�

هووم؟...ـ �� � خواس�� ��

...�غضم بهم اجازە ی حرف زدن و ن� داد
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ـ دن�ا

� �ار بود اسمم و  از ز�و�ش  �عد از چهار سال اول��
� ش��دم

نما � ـ دارم �ا تو حرف م��

:هق زدم و گفتم

...� � ؟چ�ه دلت واسم � سوزە اومدی رو زم�� شس��

دوس  اومدم چون..ـ منظورت چ�ه دلت م�سوزە؟؟؟
 که � خواس�� بز�� و ن

�
زدی و داشتم اون حر�

�شنوم
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...مه��ون شدی...

ـ ب�خش�د که منم �ه آدمم

�م و برگردوندم و بهش ن�اە کردم

...�ا د�دن اش�ام شوکه شد

!ـ گ��ه کردی؟

نه انقد خند�دم اش�م دراومد...

� چشمام ردو �دل � ... کرد�� حرف ن�اە اش و ب��

•••
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 � "حس��

�ا د�دن اش�اش �غض �لوم و گرفت

� بودم که   ان�ار فقط منتظر �ه صحنه ی غمگ��
ون، اشک ت و چشمام دردام و �ه ش�ل اشک ب��زم ب��

ە  رومو ازش برگردوندم و �ه گوشه. حلقه زد ای خ��
...شدم

ر�ارو �گو ب�ینم �عد امشب من �ازم میتونم د -
ب�ینم؟ 

نم�دونم... 

؟�س امشب اخ��ن ش�� که � ب�نمش درسته -
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شماش عص�ا�� بودم از این که حرفاشو از تو چ
...� خوندم و �ه ز�ون ن� اوردشون

ومد و �ا حرفام از این که ز�ونم در مقا�ل اش بند � ا
وندم اش ...از خودم م��

د دستاش و از دست غرور لعن�� ام که اجازە ن� دا
م، دلم ل� زدە بود واسه �غل کردن  ...اش�گ��

:عص�� لب زدم

ارە...

ە ندادم ح�� اجاز . تو همون حال�� که بودم �اشدم
اش�ام و ب�ینه

� نا� اومد طر ... فت ، محلش ِاە �ا نن ا�ر ، ب��ام��
نذار
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� ک�ه ؟... !ب��ام��

زش جدا ا. �� این که وا�سم و �ه سوالش جواب �دم
...مشدم و �ه سمت جمع مهمان ها قدم برداشت

•••

"دن�ا

دن�ای  در�ارو هم ازم گرفت؛ دو�ارە من موندم و 
خ�� از جام دستم و �ه دیوار گرفتم و �ه س. تنهای�م

ه ا�ه دس�� �ه �شت ل�اسم کش�دم و ک. �لند شدم
� �شه و آبروم جلوی م همونا نرە، خا� شدە �اشه تم��
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� �شسته ...�گن صند� و ول کردە رو زم��

م و �ا� کردمآینه امو از توی ک�ف ام در اوردم اش�ا

� . �ه خوردا ر�مل �ه مژە هام زدم خ�الش هم  اون ع��
!من چرا �ا�د غصه � خوردم؟ نبود،

سم عرو� اش ان�ار �ادم رفته بود ق�ل ورودم �ه مرا
ت خارج از ح�اط خلو . چه قول ها�� �ه خودم دادم

وب ب. شدم � رفتم �ه لیوان م�� . رداشتم�ه سمت م��
� شد !...که یهو �ه آقاهه جلوم س��

� تا �االش رو ن� ...اە کردمقد� عقب رفتم و �ای��

� کوتاە تر بود مو  ها و ته قدش �ه خوردە از حس��
...ر�ش بور و چشمای مش�

؟... � !امری داشت��
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!ـ  دن�ا خانوم؟

!�له خودم هستم...

ساز�اری  ـ �ا مشخصات و تع��فای مامانم ، �امال 
دار�ن

�ه جا ن� آرم...

دست اش و �ه سمت ام گرفت 

� هستم ـ ب��ام��

 � !ب��ام��

� گفت محل اش ن !ذارماین همون ��ە اس که حس��
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� انداخ از دور ن�اە ز�ر�انه ای �ه اخم کردە . تمحس��
...بودو تالش � کرد ��ە رو ب�ینه

ی؟؟؟ در�ا رو از من م�گ��

ت و حرصت و �ه جوری در ب�ارم که شب زفاف ا
...�ا ل�خند �ه ��ە دست دادم. فرموش ک�� 

خوش�ختم...

... اومدق�افه اش هم �د نبودا ، �ا مزە بنظر �

دادن  ح�� ا�ر هم �د بود حا�� بودم واسه حرص
� هم شدە چند ساع�� تحمل اش کنم ارش کن! حس��

...�ش�نم و �اهاش �گو �خند کنم

...ـ من ب�ش�� 

1075



و�م و �ه سمت اش گرفتم و �ا ل �خند لیوان م��
:گفتم

م�خوری ؟...

ل م�لـ از دست شما همه �� خوردن�ه ، �ا �ما

کنارم ا�ستاد 

...معلوم بود حسا�� ازم خوشش اومدە بود

ـ عه ب�خش�د گف�� چند سالته؟

:ن�اهش کردم و گفتم

نگفتم...
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ـ اها

 کردم و گفتم
�

:پو�

ب�ست و پنج...

�...ـ منم

...اها �له...

ن�ا  � ـ ماشا� �م�� م��

چند م�خورم...

ـ نوزدە ، ب�ست
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نه �ا�ا د�گه در اون حدم نه...

معصوم ...ـ جدی م��م خ�� �چه گونه اس ق�افه ات
طوری

معصوم؟...

ـ ارە معصوم و ناز

� و بهم گف � هم �ه زما�� هم�� ت�ادمه حس��

حاال �ا�د شاهد ازدواج اش �اشم

من  هوووف چقد نا عادالنه؛ هیچ کس اندازە ی
نمیتونه دوسش داشته �اشه

ـ ب��م رقص؟
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ن�ا� �ه اس�یج رقص انداختم ��م قر و 
خوشگذرو�� �د نبودا

ب��م...

دست اش و �ه سمت ام گرفت 

دراز کردم  اول �ه خوردە جا خوردم و� �عد دستم و 
�ه سمت اس�یج رقص . و تو دست اش گذاشتم

...حرکت کرد�م

•••

 � "حس��
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تمام توجه ام روش بود

ە ی لج�از حاال ا�ه من � گفتم �ا  این ��ە  دخ��
که   حرف بزن ن�اشم ن� کردم، فقط واسه این

:حر� ز�ر لب پچ زدم! حرص منو در ب�ارە

...من که م�دونم چه مرگته...

؟ !ـ کجارو ن�اە م�ک��

ە انداختم؛ صور�ش �غل گو  شم بودن�ا� �ه دخ��

ه�جا...

ـ م��م بهمم م�انا 
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!ک�ا ؟...

� د�گه  ە رو ... ـ دن�ا و ب��ام�� ان�ار واسه همه  این دخ��
� ، المصب مارە بهم قول �دە ش...جور مردی ساخ��

ی واسم ، � خوام مانکن ک شو �گ�� نم واستی دک��

...چقد پرو بود خدا�ااا

ی �ا عص�� د�مه ی کت ام و �از کردم و �ا رو 
م �اش د�گه حوصله ی چرند�ا�شو نداشت. انداختم

 رفتم خونه زودتر این مراسم کوف�� تموم � شد، �
 مامان داشت �ه. ک�ه ی مر�م و � ذاشتم 

...سمت امون � اومد

 � ، ب��ن �ه خوردە برقص�� � � �اش�� � مهمونا  ــ �اش�� ب��
!ه�ج و م�ج� عروس داماد چرا ن� رقص ان

1081



ـ من که آمادە ام مامان جون

ە گفت : مامان �ا ل�خند �ه دخ��

...ــ ق��ون عروس �لم برم 

:رو کرد بهم و �ا اخم در ادامه گفت

� �اشو د�گه_  حس��

�ه ناچار از جام �لند شدم

ە رو گ رفتم و واسه حفظ ظاهرم که بود دست دخ��
...�ه سمت اس�یج رقص قدم برداش��م

•••
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"دن�ا

روس و د��� گفت که اس�یج و خا� کن�م واسه ع
ودم و مات و مبهوت وسط اس�یج وا�سادە ب. داماد

ە شدم، تمام ن�اهم رو دستاشو  ن بود و بهشون خ��
� سوق دادە � شد ینکه �� ا. �ه آرو� روی حس��
 تو�ستم ن�! �خوام نمیتو�ستم �اهام و حرکت �دم

صحنه ی  ن�اهشون نکنم، ن� تو�ستم �س�ت �ه اون
...وحش�نا� �� تفاوت �اشم

� دستم و گرفت و بزور از اس �یج خارج یهو ب��ام��
موز�ک . شد�م و �ه عنوان تماشا کنندە ا�ستاد�م

وع عاشقانه ی آرو� در حال �خش بود و اون اهم ��
...کردن �ه رقص�دن
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کردم   همینجا �ا�د قول هام و توی ذهنم تکرار 
...کردم

ن د�گه همه �� تموم شد، من این عشق و دف
د�گه . �دە � کنم و ن� ذارم از این ب�ش�� آزارم

ر �ار ن� ذارم این عالقه ی ب�خودی� �ک طرفه ه
� خ�ال ا ش هم هزار دفعه من و �کشه و اون ع��

...ن�اشه

� �و صداها ، صدای نگران ان�تا تو گ وشم ب��
:پ�چ�د

؟ !ـ خ��ی��

آن�تا �م و  ن�اهم و از عروس و داماد گرفتم و واسه
� کردم و گفتم :�اال و �ای��

ارە عال�م...
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� �اعث شد احساس کنم  دستم و گرفت و هم��
ص شدو �شتوانه ای از ج�س خودم کنارمه دلم قر 

...رو تصم�مم مصمم تر شدم

•••

 � "حس��

ر خارج خط�ه خوندە شدو �عد �� دوساعت از تاال
مت اش و در�ا تو �غل پ��ا بود برگشتم �ه س. شد�م
:گفتم
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م... در�ا ب�ا ب��م خونه دخ��

...مامان جلو اومد

�ه هفته ... �دــ �� �لم امشب و �ا�د دونفرە �گذرون
ە پ�ش �ا�ا�� ،  ای در�ا خانوم پ�ش ما م�مونه �عد م��

�اشه در�ا جان؟

!در�ا سکوت کرد

�شم مامان امشب اصال حالم خوب ن�ست در�ا پ...
ە �اشه به��

ا لح�� پر از �ا�ا هم جلو اومد و دست ام و گرفت و �
:نص�حت اش رو کرد بهشون و گفت
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� صح �ت � کنم ـ ع��زم تا من چند �لمه ای �ا حس��
 � ...شما �مک کن عروس خانوم �ش�نه تو ماش��

ە � � مامان و پ��ا �ا مامان و �ا�ای دخ�� ه سمت ماش��
وع ک.رفتند � شد که دور شدن �� :رد�ا�ا مطم��

خ�� ب�چارە ـ آخه ��جان این چه رفتار�ه �ا این د
دو�� م�...مثل این که امشب عروس�شه ها!...داری؟

 هر آد� واسه شب عروس�ش چه نقشه ها که
نکندە دلش و �شکن �ه �اری نکن � اف...ن� کشه

�اشه؟...ش�م جلوی فک و فام�الش 

:�م و ز�ر انداختم و ز�ر لب گفتم

چشم...

�  ـ در�ا هم امشب پ�شمون م�مونه که اذ�ت �ش��
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� دست اش و �شت کتف ام برد و �ه سمت ماش ��
ستارت �عد از خداحاف�� �شستم و ا. حرکت کرد�م

ردم و �ا عص�ان�ت دستم و �ه سمت س�ستم ب. زدم
...صدای موز�ک فضا رو در برگرفت

 ام و � کر 
�

ە رانند� ...دم�� اهم�ت �ه دخ��

...رسه زدم�ه هوای تو من ، تو خ�ال خودم �� تو پ( 

دممنو برد �ه همان ش�� که �ه چشمای تو ز  � ...ل م��

...دت کردممن �ه دن�ای تو و �ا این احساس ناب عا

...عادت کردم
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...ردم�عد از آن شب �د هر ن�اە تورا ع�ادت ک

...آە که نبودن �ه من آ�ش جان زد

...سوختم از این عشق که تورا �� وفا کرد

..من شدم آن کس که َرَوم �� مس�� 

...)قلب مرا تو شکس�� 

...غرق بودم تو گذشته

اخ � شد �ه جوری که ا�ه ماشی�� �اهام شاخ �ه ش
...صدرصد تصادف � کرد و � مردم

ە اصال �اش این اتفاق � افتاد حداقل شا �د اون دخ��
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ە و ی سنگ دل برای جسدم �ه خوردە اشک ب��ز 
ن و روح ام دلش �ه این خوش �اشه، که طرف م

...دوست داشت

� �غ� افتاد ن�تا �ا دن�ا و ا. یهو چشمم �ه ماش��
 � � چ! ب��ام�� ون مشغول معلوم بود �� هم گرم گرف��

!�گو �خند بودند

ە داشت �ا  لعن�� رضا کدوم گوری بود که این دخ��
�د ...دمعص�� موز�ک و قطع کر . این و اون می��

...ـ عشقم �ذار �خونه د�گه

فتمگو�� ام و برداشتم و شمارە ی رضارو گر 

...بوق ، بوق ، بوق �اسخگو نبود
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...مشتم و مح�م �ه فرمون ک��وندم

لعن�تت...

!دندانقد �ا �عت � روند که تو افق محو ش

� و گوشه ی محوطه . �ه خونه رس�د�م ماش��
�ه . دممتوقف کردم گو�� م و برداشتم و پ�ادە ش

!سمت در ورودی �ا تند کردم

ە توی محوطه پ�چ�د :که صدای دخ��

 � !ـ حسی��

ە ای وای انقد عص�ا�� بودم �ا� فراموش ک ردم دخ��
� بود ...برگشتم و �ه سمت اش رفتم. تو ماش��
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ـ �م�م کن بتونم ب�ام د�گه

� پ�ادە شد ...دست اش و گرفتم از ماش��

ە رو چ رخوندم �ه جلوی در ورودی رس�د�م دستگ��
د�گه ب�خ�الش شدم

 � د شل کردم؛ گرە کراواتم که ان�ار �ه گردنم چنگ م��
رت کردمکتم و �ا �ه حرکت در اوردم و روی م�ل پ

� م�غ پرکندە از اینورە �ش�من تا او  نورش و حر� ع��
ە ی رضا رو برو و برگرد � کردم و �شت � هم شمار 

� گرفتم 

!ان�ار نه ان�ار

ون � دادم که یهو  ت�د�ل �ه ف��اد  تند تند نفسام و ب��
ل بودم شمارە ی آن�تا جلوی چشمم بود؛ دو د. �شه

� زنگ زدن �ا نزدن � �ا �الخرە �عد �� �. ب�� لنجار رف��
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...خودم گرفتم اش

اد تا برداشت گو�� رو از شدت عص�ان�ت ف��
:کش�دم 

ە ی عو�� �گو � ...   خرشو کج آن�تاااا �ه اون دخ��
نمکنه برگردە خونه تا خودم نیومدم جمعش ک

صدای موز�کشون قطع شد

گو�� و   صدای دن�ارو ش��دم که �ه آن�تا � گفت
طو� نکش�د که صداش توی گوشم . بهش �دە

:پ�چ�د

... �ار � کنمـ �ه تو ر�� ندارە من کجام و دارم چ�
د�گه ن�ینم اسم منو ب�ار�ا
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!قطع کرد

!ان�ار �ه �ارچ آب  یخ رو �م خا� شد

ە ی احمقققققه عوضی�� ... دخ��

� هزار ت�که شد گو�� رو ک���دم �ه زم��

شت � �شستم �م و �ه �ش�� م�ل تک�ه دادم و �
ودم که هم نفس هام و عمیق � کش�دم، تو خودم ب

!�م و تو خودش گرفت*دس�� مردونگ

...کردم  آروم چشمام و �از کردم و کنارم و ن�اە

ە �ا ل�اس ز�ر کنارم �شسته بود حا� که در ! دخ��
اش جا ن�اهم روی اندامش و چشمای پر از شهوت 

دو دونه صدای دن�ا توی گوش هام بو . �ه جا � شد
... شددونه ی حرف هاش توی �م تکرارو تکرار �

د که عص�ان�ت ، غم ، عقدە همه و همه �اعث ش
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که   و ت�د�ل �ه لذت کنم ح�� ا�ر را� خشمم
اشهداشتم � رفتم �اب م�ل خودە واقع�م ن�

ە رو گرفتم و �ه سمت اتاق خوا ب دست دخ��
...بردم

•••

"دن�ا

� و نداشتم تا اون جا�� که �ا�د د�گه حوصله ی ب��ام��
� . ازش استفادە کردە بودم  و متوقف کنار جادە ماش��

...کردم

... � برو �ای��
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:شوکه ن�ام کردو و گفت

؟ !ــ ��

... � گفتم برو �ای��

:آن�تا هم بهت زدە گفت

!...ـ دن�ا 

� اقا �� ...سا�ت شو آن�تا... برو �ای��

 ؟
�

!ــ ن� فهمم �� م��

دستم و . خودم و جلو کش�دم و درو براش �از کردم
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...�ه شونه اش چسبوندم و هل اش دادم

ون ب�ینم ، حوصله اتو ندارم... برو ب��

!ــ ای �ا�ا وسط خ�ابون ؟

بزور پ�ادە شد

�م خودم و �ه سمت در �از شدە کشوندم و مح
� . �ستم اش ...ش�شه رو دادم �ای��

�م واسه منو این خانم متاهل...در ضمن آقا �� ...
خوشگذرون�ات برو �� �� د�گه

ه رو ش�ش. �ا چشمای درشت شدە بهم ن�اە م�کرد
� �ه آن�تا از آینه ی م. دادم �اال و �ازش و گرفتم اش��

...ن�اە کردم
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ب�ا جلو ان�تا...

� صندل�ا رد کردو روی صند�  جلو�� خودشو از ب��
ە بودم تو فکر بود در حا� که �ه مس�� خ. �شست ��

:گفتم

!تو فکری... چته؟...

 � � حرف م�� دیـ ای �اش �ه جوری د�گه �ا حس��

برە �ه جهنم د�گه برام اهم�ت ندارە...

!ـ دن�ااا
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چیهههه؟؟؟؟...

ن�ا  � � حرف م�� چشم  همون...ـ داری در مورد حس��
 ، مو مشک�ه

�
...رن�

نم ... � مون ه...خودم م�دونم درمورد � حرف م��
 مو مشک�ه االن �ه دخ�� خانوم

�
د�گه رو  چشم رن�

تو کوچه و  این منم که... �غل کردە و تو خواب نازە 
رو تحمل خ�ابونم چون نمیتونم خونه ی �دون در�ا

کنم � فه�؟؟

م  ...ـ ال� �م��

من �ا�د تا ...د�گه ه��� برام اهم�ت ندارە ، ه��� ...
� �ا�د �سوزم   زندە ام �گردم ، �خندم ، شاد �اشم؛ تا 

از عشق ک� که هیچ عالقه ای بهم ندارە
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ارەخودتم م�دونه که د...ـ عه اینو نگو د�گه

؟...
�

؟؟�خدا آن�تا تو اصال � فه� داری �� م��
ی زدی که داری � این  همه اش فک � کنم �ه چ��

ته از کجا ان�ار �ادت رف...چرند�اتو تح��ل من م�دی
اد شدەاز تاالری که اقا امشب دام...داری م�ا�ا

ـ خ�� خب ، خ�� خب ب��م خونه ی ما

ول کن آن�تا حوصله ی م�الدو ندارم...

ـ وا

م�خوای تو ب�ا ...

ـ نه ، فردا �� �ار دارم
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هر طور م�لته...

اف�� پ�ادە شد خد. جلوی ا�ارتما�شون وا�سادم
...کردو رفت، را� خونه شدم

� و �ه گوشه � ارک طو� نکش�د که رس�دم ماش��
...وارد شدم. کردم

...خونه سوت و کور بود

ترسش رو �ه  یهو �ا�ا ظاهر شد، �� سالم ن�اە پر از 
اینو اونورم انداخت

!ـ در�ا کجاست؟

ک�ف ام و روی م�ل پرت کردم

خونه رفتم؛ �ه لیوان برداش � تم و ز�ر �ه سمت آش��
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� لیوان و � کش�د و روی م. ش�� آب  گرفتم ��
...�ا�ا هنوز منتظر جواب بود. گذاشتم اش

:نفس راح�� کش�دم و گفتم

ه��� برد�ش...

!�ع�� �� برد�ش؟...ـ برد�ش؟

� بردن پ... �ش خانوادە ی مقدم دست اش و گرف��
خودشون

!ـ �ع�� د�گه تموم شد؟

!از چه لحاظ؟...�� ؟...

ـ ازدواج ��ە ، بودن در�ا کنارمون؟
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ن �اشه تا و� در�ا ا�ه دخ�� م...ازدواج ��ە ارە...
�� دو روز د�گه برم�گردە نگران ن�اش

خونه خارج شدم از کنارش رد شدم � و تند تند  از آش��
ول گذاشتم و ک�ف ام و روی ک�س. از �له ها �اال رفتم

خودم و روی تخت پرت کردم

هوووف

�ه اج�ار  ذه�� �ه اج�ار خا� شدە از فکرش ، قلب
...خا� شدە از عشق اش

ە �ه پهلو خواب�دم و �ه نقطه ای نا معلو  م خ��
...شدم

نکنه واقعا  �ع�� اون االن دارە چ��ار م�ک�� هووم؟
ە رو �غل � کنه؟ ...ا ح�� �! �ا � بوست اش؟! دخ��

...وای نه نه
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ەاون امشب برای هم�شه من و �ه فرامو�� � ! س��

� �ارو خواهم کرد ...منم هم��

•••

 � "حس��

...چشمامو �از کردم

ب و توی �ه �ه گوشه زل زدە بودم و اتفاقات د�ش
ە خواب�دە ب. ذهنم مرور کردم ودم�شت �ه دخ��

ور تخت، اون ان. برگشتم و �ه �شت �م ن�اە کردم
...من اینور� تخت
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� �شان دهندە ی عش�� بود که اصال  وجود  و هم��
ە �اهام ه. نداشت وسش بود و تنها دل�ل ازدواج دخ��

ه دن�ا لب فقط واسه این ک! دل�ل من اج�ار خانوادە
�اشه دست �ه  �از کنه و �گه که هنوزم � خواد کنارم

...چه �اری زدم

 که من �خاطر غرورم نمیتو�ستم �ه ز 
�

�ون حر�
اما ! �ستب�ارم اش، �ع�� احساس � کردم گفت�� ن

 گرفته شا�د واقعا عشق گفت�� بود و من اللمو�� 
...بودم

تاق خارج از جام �لند شدم ل�اسامو پوش�دم و از ا
اق وسا�ل ات. تمام وسا�ل خونه عوض شدە. شدم

کردم اتاق   در اتاق در�ارو �از . �ش�من ، اتاق خواب
...خا� اش دلتنگ�م و ب�ش�� � کرد

�ه سمت اتاق خواب قفل شدە رفتم
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ە رو چرخوندم بود خداروشکر هنوز قفل. دستگ��

نابود  شا�د وقته اش شدە بود همه ی وسا�ل اش و 
...کنم و �ا� کنم همه ی خاطرا�شو

مه ام و� سوزوندن وسا�لش و تو برنا! االن نه
ە رو هنوزم روی �د. گذاشتم نم بوی عطر دخ��

� را� حم. احساس � کردم ام واسه دوش گرف��
شدم

ن�م ساعت �عد خارج شدم

ە � واسه پوش�دن ل�اس �ه سمت اتاق رفتم دخ ��
حمقانه جاش نبود؛ گو�� خودم که د�شب � �ار ا

� هم از اتاق خ. ام �ه فنا رفت ارج شدم واسه هم��
ە ی مامان و شمار . تلفن و برداشتم و �ه اتاق برگشتم

...گرفتم

...ادبوق او� �امل �شدە بود بود که جواب د

1106



الو مامان...

؟ ـ سالم ��م خو��

؟... خ��م تو خو��

�ش امشب چطور بود مش�� که پ...ـ ارە ع��زم 
نیومد؟

مامان � شه در�ارو ب�ار�ن...نه ...

!مگه ن� خواین ب��ن ماە عسل؟...ـ در�ا؟

نه...ماە عسل؟...
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�ع�� �� نه؟؟؟!...ـ نه؟

رو �ع�� فعال حوصله ی مسافرت و این حرفا...
اعته د�گه تا �� دو س...�� �ار ر�خته �م ...ندارم

�اری نداری...در�ا خونه �اشه

�دی؟ـ �ارت �ه جا�� رس�دە �ه مادرت دستور م

ون دادم و گفتم :نفسم و �ا صدا ب��

م تنگ دلم واسه دخ...مامان جان ، ق��ونت برم... ��
ا�ه هم ...هشدە ازتون خواهش � کنم ب�ار�ن اش خون

، �گو خودم ب�ام  مط�� �ا نمیتو��

ـ د�شب تا صبح بهونه ی تو و دن�ا رو 
یوفته ، �ا د�گه نذار ب�ین�ش تا از �ش ب...� گرفت 

...ت�نا اخت شه ب�خ�ال دن�ا م�شه
1108



نه د�گه ن� خوام �ذارم ب�ینت اش...

عته د�گه پ��ا تا �� دو سا...ـ اف��ن �ارە خو�� م�ک�� 
�اری نداری...م�ارش

نه ق��ونت خدافظ...

سه این ل�اسام و پوش�دم و �ه سمت تخت رفتم وا
و رو کنار که ب�ینم چقد تخت �ه گند کش�دە شدە پت

زدم

ثری از ملحفه همون ملحفه بود اما ا! شوکه شدم 
!خون روش نبود

...اخه مگه م�شه

من خ��  نکنه ق�ال هم �ا کسه د�گه ای خواب�دە و 
� . از اتاق خارج شدم! نداشتم  خونه �ه سمت اش��
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و واسه ی خودش ص�حا. رفتم � ە نصف م�� نه دخ��
ود داشتگذاشته بود؛ ان�ار نه ان�ار م�� هم وج

و  نصف د�گه اش و ص�حانه ی خودم و گذاشتم
ز�ر چش� بهش ن�اە کردم. �شستم

چجوری شس�� اش که انقد زود خشک شد...

؟  ... نم�فهمم...ـ ��
�

چیو م��

ملحفه ی خو�� و م��م...

انداخت  �لو�� صاف کرد �ش و ز�ر ! رنگه اش پ��د
...و �ه خوردن ادامه داد

نگف�� ...
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مـ ارە من ق�ال �ا کسای د�گه هم خواب�د

!...�ک�م نه و چندتا 

...ش دس�� �ارد پن�� توی دستم و پرت کردم توی پ�

تو غلط کردی اومدی تو خونه ی ک� که ...
 ن� خواد �ا �ه زن دس د� شدە مردای د

�
�گه زند�

کنه

ـ من دوست دارم

خفه شووو ، دوست داش�نت و هم د�د�م...

خونه � زدم  صند� و دادم عقب و �اشدم از آش��
ون یهو �ا دوتا دست اش مدل التما� مچم و  ب��
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گرفت

ز ارث محرومم ا... ـ تورو ، توروخدا نذار �ا�ام �فهمه
...م�کنه ب�چارە � شم 

ی خا� تو �ت ، هر غل� دلت خواسته کرد...
ه از ارث �عد االن افتادی �ه التماس که ن�م ، ک

؟؟؟؟ ه پول تو انقد احم�� که اول �...محروم ���
فکر م�ک�� �عد آبرو؟؟؟

ون کش�دم و �ه � دستاش ب�� سمت  دستم و از ب��
ای �لند �شت �م اومد و �ا صد. اتاق خوا�م رفتم

:گفت

� ـ ارە �ه پول فک م�کنم چون من غ�� از ث روت چ��
...د�گه ای ندارم
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�ه  �جام ا�ستادم و . ق�ل از این که وارد شم
سمت اش برگشتم

کنم�اتو تو اتاق من �ذاری قلمشو خورد م�...

...ترس و توی چشماش د�دم

ون - بندازی؟ �ه  تو م�خوای منو از اتاق خوا�مون ب��
چه جر�؟

...�ه جرم غلطا�� که کردی...

ە رو چرخوندم �� اهم�ت دستگ��

�ه ی روی ل. وارد اتاق شدم درشو مح�م ک���دم
دمتخت �شستم و دستام و توی موهام فرو بر 
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چقد من �د�خت بودم

ش�� تو دامن لعنت بهت پ��ا این چه نو�� بود که گذا
...من

�ه �عد  اخه من خودم �م غم و غصه داشتم از این
ە ی هرزە رو هم �خ ...ورم�ا�د غصه ی این دخ��

...�اشدم 

ی �ه ک�سه ملحفه و �الش ح�� پتو و جمع کردم و تو 
ی ز�اله بزرگ گذاشتم و درش و گرە زدم

پنجرە رو �از کردم. پردە هارو کنار زدم

ە رو جمع کر  از اتاق . دم�مدو �از کردم ل�اسای دخ��
ه ب�ینه همه رو جلوی در اتاق گذاشتم ک. خارج شدم

...بردارە

�ه صدا  اومدم که برگردم �ه اتاق که یهو اف اف
رفتم و �ه ��ــــع ک�سه و ل�اسارو تو دستم گ. دراومد
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ە بودم جای درس�� هم اومد. سمت اتاق �غ� بردم

اب کردە مثل این که این اتاق و واسه خودش انتخ
بود

رف روی �� این که بهش ن�اە کنم و همینطور �� ح
� گذاشتم اشون و از اتاق خارج شدم ه سمت �. زم��

اف اف رفتم پ��ا بود

...وارد خونه شدند. درو زدم

ــ �ا�ا�� 

مح�م �غلش کردم

ای جونممم نفس �ا�ا...
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ە شدە بود  :پ��ا بهمون خ��

ـ سالم ات کو �ا�ای خوب؟

در�ا رو �غل کردم و � �ا وا�سادم

؟ ــ سالم خو��

ـ مرسی�� ، عروس خانوم کجاس؟

تو اتاقه... 

لوش داشت � رفت �ه سمت اتاق خواب که تند ج
:و گرفتم

پ��ا پ��ااا ...
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:برگشت �ه سمت ام و متعجب گفت

؟ �� � !ـ چته چرا داد م��

� �اهم چای �خور�م... ...ه��� ب�ا �ش��

!ـ واقعا؟

خونه رفتم � ...�ه سمت اش��

واهردارم؟ مگه من تو دن�ا چندتا خ...ارە ارە ب�ا...
و دارە اصال مگه دن�ا چند تا دخ�� خوش�ل مثل ت

ا��� �لم؟
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 � !ـ حس��

جان؟...

خونه شد � �ه سمت ام اومدو وارد آش��

� هوووف خداروشکر �م موندە بود برە ب�ین ه هم��
گوش �ا�ا  روز او� اتاقامون جدا شدە و برسون �ه

ی زدی؟! ـ حالت خ��ه؟ � !چ��

ام � چ�ه �دە مگه... اهات دارم �ا مح�ت و اح��
صح�ت م�کنم ع��زم

!ـ از تو �ع�دە واال

ە رو صدا زدم که از اتاق اش بزنه ب وندخ�� ��...
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ت�نا جان ع��زم ب�ا چای...ت�نااا...

ودتر بهت ـ اوە ا�ه م�دو�سم انقد تغی�� م�ک�� ز 
معرف�ش � کردم

� �شوندم در�ارو رو �ه روی خودم روی م��

خوش  �ا عمه...ق��ون دخ�� خوش�لم برممم من ...
گذشت

ـ مگه � شه بهش �د �گذرە اونم �ا من

...ــ ارە خوشگذشت و�

و�؟..
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!ـ و� �� در�ا ؟

� ، ب�  ون ، ــ دوس داشتم پر�سس و توهم �اش�� �م ب��
...�ست�� �خور�م ، خوش�گذرون�م 

ن ـ عه مردە شور پر�سستو ب��

پ��ااا ، جلو �چه درست حرف بزن...

ت�نا چرا نیومد؟...ـ �� گفتم مگه

ــ �ا�ا�� ت�نا جون اینجاست ؟

ارە �ا�ا ، اینجاست...
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ــ � خواد پ�شمون �مونه؟

:�ه خوردە مکث کردم و گفتم

ارە م�مونه...

 کردم موهاشو نوازش �. خودش و تو �غلم ولو کرد

:پ��ا بهش زل زدە بود و �ا ذوق گفت

ـ لوس

ــ من لوس ن�ستممم

ق��و�ش برم که زود جوش م�ارە ـ
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ــ �ا�ا�� الالم اومدە

ـ بهش سالم کردی؟

ــ نه

م نذار... عه پ��ا � �ه � دخ��

�غلش کردم و �اشدم

ە. �ش و روی شونه ام گذاشته بود ی  دستگ��
و  روی تخت اش خوابوندمش. اتاقش و چرخوندم

پتو رو روش کش�دم. کفشاش و در اوردم

؟ ــ �ا�ا��

جانم؟...
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�شمون ــ دوس داشتم �ه جای ت�نا جون پر�سس پ
�اشه

روی موهاشو بوس�دم

ق��ونت برم �گ�� �خواب...

چشماشو رو هم گذاشت

...�ناخداروشکر که در�ا از خون دن�ا بود نه ت

 برداری خداروشکر که همه ی اخالق و رفتاراش ک�� 
...شدە از اون بود

رابر شد�ا شناخت ت�نا ، ارزش دن�ا برام چند ب

�ست �� اون �ا اون همه موقعی�� که داشت � تو 
وی هیچ �دتر از ت�نا �اشه اما اون هیچ وقت جل
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...مردی � خم نکرد

 �ا مردای د�
�

گه واسش هر چند که من هم هیچ فر�
...نداشتم و طردم و کردو دلم و شکست

شدم ن�اهم و از در�ا گرفتم و از اتاق خارج

خونه شدم. درو �ستم � ...وارد اش��

ە �شسته بودو مشغوِل گپ و گفت �ا پ ��ا بوددخ��

ـ حالت که خ��ه ، درد که نداری؟

ــ نه خ��م عا�

�ختم�ه سمت چای ساز رفتم و واسه خودم چای ر 

چند سال  معلوم نبود . پ��ای ب�چارە هم ن� دو�ست
ە � گذشت � را�طه ی این دخ�� ک سال ، �. از اول��
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ستم�ه جمعشون پیو . دوسال ، �ا شا�دم ب�ش�� 

خراشم بر نداشته... نگران ن�اش پ��ا...

!ـ �ع�� �� خراشم برنداشته؟

د � ە م�ج م�� ش دلم واس. ترس توی چشمای دخ��
سوخت د�گه ادامه ندادم

چای تو �خور �د شد...ه��� ب�خ�ال ...

•••

"دن�ا
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...مل کنمواسه این که �ه قو� که �ه �ا�ا دادم ع

دو جواب چند تا بوق خور . شمارە ی مامان و گرفتم
...یهو.دو�ارە گرفتم اش. نداد

؟ م خو�� ـ الوو دخ��

از صدای گرفته اش شوکه شدم

؟ !خ��م ماما�� ... !تو خو��

ا�م و بهم �ا وجود این که آخ��ن �ار �ا حرفاش عص
...دلم واسش تنگ شدە بود...ر�خت 

احساس  نمیتو�ستم �س�ت بهش �د �اشم و �ا روی
 ام �ذارم

�
...دلتن�
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خ��م...ـ خداروشکر

کجا�� االن؟...

؟ ـ خونه ام تو کجا��

؟! خونه؟... ایرا��

ـ ارە ایرانم

!واقعا؟...

ـ ارە ع��زم

ماما�� م�ای پ�شم...
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:مکث کرد و گفت

�امـ �ذار �ه چند روزە د�گه که به�� شدم م

مگه نگف�� خو�� و فالن؟؟؟...

تما بهت ـ ارە �ه خوردە حالم گرفته اس خوب شم ح
نم � � م��

خودم و واسش لوس کردم که ب�اد

ال دو�ارە دلم � خواست اون و �ا�ا �عد این همه س
�اهم رو در رو شن و همو ب�ی�ند

لمو �شکندلم برات تنگ شدە تورو خدا ب�ااا ، د...
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ـ ق��ونت برم من

م�ای د�گه ماما�� �اشه؟؟...

:دو�ارە مکث و� این �ار گفت

ـ �اشه ، چشم مزاحمت � شم

این چه حرف�ه منتظرم ب�ای...

�چ�دیهو صدای �ا�ا توی گوش هام پ. قطع کردم

ـ �� شد؟

!عه �ا�ا فال گوش وا�سادی؟...
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اومدو کنارم �شست

م حاال �� شد؟...ـ این چه حرف�ه دخ��

ه��� گفت م�اد ...

!مطمئ�� د�گه؟! گفت م�اد؟! ـ جدأ؟

..هم شوق و تو چشماش د�دم هم دلهرە

اهوم...

ـ من برم �ه ل�اس درست و حسا�� بپوشم
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�اش برو...

ند سال خوشحال بود از این که دو�ارە �عد از چ
� بودم ��  دلش � خواست مامان و ب�ینه مطم��

واسش تنگ شدە بود

خونه رفتم و چای درس � ت کردم�اشدم �ه سمت اش��

در  صدای اف اف خونه رو  حدودا �ک ساعت �عد
...�لههه مامان بود. بر گرفت

درو زدم و �ه استق�الش رفتم

ـ ع��زمممم

مح�م �غلم کرد
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دلم برات تنگ شدە بودا...

نگ نزدیـ منم تنگ شدە بود ، و� تو اصال بهم ز 

...نکه تو �ه من زنگ زدی...

افتاد که من  ـ تو این مدت انقد اتفاقای جور واجوری
خودم و هم فراموش کردم 

دەب�ا ب��م تو واسم تع��ف کن ب�ینم �� ش...

...روی م�ل �شست. وارد خونه شدم

برم برات چای ب�ارم...

...دستم و گرفت و مانع ام شد
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� �اهم حرف ب زن�مـ نه نه ن� خواد ب�ا �ش��

تمکنارش �شس. حسا�� دلش پر بود. من�ف شدم

جانم �گو...

ـ دن�ا من دو�ارە برگشتم ام���ا

 ؟...
�

!جدی م��

اش��اە  ـ ارە فک � کردم فواد دوستم دارە اما 
از این  دلم � خواست از این تنها�� ،...� کردم

وع کنم...�د�خ�� خالص شم   جد�دی ��
�

زند�

...جلو رفتم �غلش کردم. �غض کردە بود
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...رەق��ونت برم مامانم ، این روزاهم م�گذ...

� ند�د �د�دا �ا  چشمای  یهو �ا�ا اومد و من ع��
وار مش� ورقلمب�دە فقط ن�اهش � کردم؛ کت و شل

�لن اش اوە حسا�� سنگ تموم گذاشته بود بوی اد 
...فضا رو در برگرفت

ب�چارە . آروم �ل� چرخوندم و مامان و ن�اە کردم
لب  از جاش �لند شدو �ه سخ�� . شوکه شدە بود

:زد

سالم...ـ س

؟...ــ سالم خو��
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!ـ خ��م

...پ��دم میون احوال پرس�شون

من برم چای ب�ارم...

زننددوس داشتم تنها �اشند که راحت تر حرف ب

خونه قدم برداشتم � ه ای چند دق�ق. �ه سمت آش��
ند �شسته ام که ب�ش�� وقت صح�ت داشته �اش

ش�الت  �عدشم سه تا چای ر�ختم و کنارشون قندو 
ب شدە �خشون ا. سی�� رو تو دستم گرفتم. گذاشتم

حسا�� گرم صح�ت شدە بودند. بود

� گذاشتم جلو رفتم چای هارو روی م��

م که گوش�م و برداشتم، هدفونم زدم و لم داد
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. ومعذب �شن و فک کنند ن� شنوم حرفاشون ر 
...دندمشغول گفت و گو ش...درواقع هم ن� ش��دم

•••

 � "حس��

دبودم که جیغ در�ا �لند ش Tvمشغول تماشای 

...�اشدم ��ــــع خودم و �ه اتاق اش رسوندم

!�� شدە؟! چ�ه؟...

نه �ه وسا�لم � ...ــ �ا�ا�� ت�نا دست م��
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:رو کرد �ه ت�نا جیغ زد

مگه نم��م ن� خوام ب�ای تو اتاقم_ 

!ـ �خدا من فقط خواستم �اهاش �ازی کنم

ە م�ک��وند در�ا مدام مشتاش و �ه دخ��

نداااارم ــ من ن� خوام �اهات �ازی کنم ، دوست

...جلو رفتم و �غلش کردم

ق��ونت برم اروم �اش ...

وع کرد �ه گ��ه کردن ��!
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و اذ�ت م�کنهــ �ا�ا�� من ن� خوام ب�ینمش، اون من

 
�

ـ ای وای دخ�� چرا دروغ م��

�ا اخم بهش ن�اە کردم

 دروغگو ...
�

برو ن�اە  ...حق نداری د�گه �ه در�ا ��
�ش شدەکن ب�ینم چ��ار کردی که �اعث آزار اذی

سا�ت شد

ون بردم شستم و روی م�ل �. در�ارو از اتاقش ب��
ل . روی �ام �شوندم اش رو تو دستم گرفتم TVکن��

م گ�سو �مند �ذارم... ...واسه دخ��
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ــ من گ�سو �مند ن� خوامممم

...ن�اش کردم. �ا اخم روش و ازم برگردوند

�ا ، �ا�ا�� قهری در�ا؟...

ــ اهوم

گونه اشو بوس�دم

چرا ق��ونت برم...

شه ، ازش خوشم ــ �ا�ا�� من ن� خوام ت�نا مامانم �ا
همه اش اذیتم م�کنه...نم�اد

چ��ارت کردە مگه...
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م��م �ه  م�اد ، بهش...ــ بهش م��م ن�ا تو اتاقم 
نه که من عصا�...عروس�ام دست نزن � م دست م��

خورد شه

کوچولوم برم م... نای جونم ق��ون عصاب دخ��

ــ �ا�ا�� بهش �گو برە

عه در�ا...

ــ ن� خوام تو خونه امون �اشه

م �ازی تو که دوس�ش داش�� ، � رف�� مهد �اه...
...� کردین 
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م من دوسش نداشتم ــ نخ��

هم ب��م زشته در�ا اون اومدە پ�شمون �مونه �ا...
ون ، تف��ــــح ، خ��د ...برو که  نمیتونم بهش ��م...ب��

خودم بهش ��م؟... ــ ن� خوام ن� خوام

چیو؟...

غذا ...�شمونــ که برە؛ �عدشم پر�سس دو�ارە م�اد پ
�م ە ، �اهام �ازی م�کنه ، م�� � ...می��

صدام �اال رفت

�س کن د�گههه...
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زد بهم زل زدە بود یهو اشک تو چشماش حلقه

وند خواستم �غلش کنم که خودش و روی م�ل کش
� و رفت ...�عدشم پ��د �ای��

:پچ زدم دست هام و توی موهام فرو برم و ز�ر لب

دلم �ذارم خدا�ا �د قل�� های در�ا رو �ا�د کجای...

�اشدم

ە ی اتاقش و چرخوندم و وارد شدم دستگ��

ی تخت عروسک اش و �غل کردە بود و �ه پهلو رو 
روم  آ. وارد شدم و درو �ستم. دراز کش�دە بود

صداش زدم

در�ا؟...
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تکون نخورد

 جلورفتم روی ل�ه ی تخت �شستم و موهاش و 
نوازش کردم

م... ؟...ب�خش�د دخ�� هووم؟...� �خ��

ــ نه

عه چرا؟... 

 �� � داریتو منو دوست ن...ــ تو � من داد م��

ست دارم معلومه که دو ...عه در�ا این حرف و نزن...
م دخ��

دی ، � � ه خواسته هام ــ ا�ه دوسم داش�� �م داد نم��
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توجه م�کرد�م

ین �ه �گو ب�ینم �� م�خوای من قول م�دم از ا...
�ه  البته ا�ه...�عد �ه خواسته هات توجه کنم

رت ن�اشه ��

�شست و چشمای درشت اش و روم قفل کردو 
:گفت

!ــ قول م�دی واقعا ؟

ارە خب...

�ش برەــ من ن� خوام ت�نا مامانم �اشه �فرس

 شد قشنگ م�دو�ست از فرصتا�� که بهش دادە �

1144



...چجوری استفادە کنه

ست خب من ت�نا رو دو ...خب...�فرستم اش برە؟...
دارم نمیتونم این �ارو �کنم

...تو چشمام زل زدە بود

ــ �ا�ا�� تو واقعا ت�نارو دوس داری؟

یچ ه�چوقت دلم ن� خواست بهش دروغ ��م و ه
...وقتم این �ارو نکردە بودم

سک �اشدم و �ه سمت عرو . ن�اهم و ازش گرفتم
شم تو بزرگ گوشه اتاقش رفتم که حداقل �اهاش چ

...چشم �شم

 مامان �...ارە د�گه...
�

اشه؟توهم �ا�د بهش ��
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ت و از کجا �ا�ا�� ل�اق... ــ �ع�� اون ل�اقت دارە؟
چرا ت�نا دارە و� پر�سس ندارە...م�خرن 

...و هنگ کردە بودم اصال ن� فهم�دم منظورش

:کنج�او �ه سمت اش رفتم و گفتم

؟... !اون �� بهت گفته هان؟!...��

�ا�ای  ــ گفت بهم نگو مامان من ل�اقت ندارم ،
واسش ل�اقت م�خری؟

...اهااا تازە قض�ه رو گرفتم

د�گه چ�ا گفته ؟...
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ن د�گه ــ گفت ا�ه تو �فه� من بهش م��م ماما
...ن� ذاری ب�اد پ�شم

...حرفاش �دجور �ه فکر فرو بردنم

ــ �ا�ا�� � ذاری ب�اد پ�شم؟

ون اومدم و اخم کردم :از فکر ب��

نه...

�ه سمت در خرو�� رفتم

ــ د�دی زدی ز�ر قولت 

شم از �ه طرف  دلم ن� خواست پ�شش �د قول
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 هم اصال دوس نداشتم دن�ا رو ب
�

�ینم �ا این از طر�
� هنگ بودم و گ�� کردە ب! که بهش زنگ بزنم ودم ب��

...�ه دوراه�ه عج�ب و غ��ب

پ�شت �اشه �� دو روزە د�گه بهش م��م ب�اد ...

یهو مثل کنه �ام و چس��د

ــ مرس�ی�� �ا�ا�� 

خ�� خب ول کن �امو �ار دارم ، ول کن...

کنم  ــ نم�خوااام ، م�خوام �ا�ا�� امو �غل

ق��ونت برم �ا�ای�ت این �االس ...
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فتم اشخم شدم و بزور جداش کردم و تو �غلم گر 

•••

"دن�ا

� 
�

 کرد؛ �ا چند روزی � شد مامان �اهامون زند�
ته ای هزار زور و التماس قبول کرد �� دو هف

شتم که �ه اتاقم در اخت�ارش گذا. پ�شمون �مونه
...راحت �اشه

کردم �ه جورا�� احساس � . دلم واسش � سوخت
...تنها و �� کس. ش��ه خودمه
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شام درست کردم

ون � رفتم که ص خونه ب�� � دای آالرم داشتم از آش��
خ � � وسط آش�� ونه گوش�م توجه ام و �ه سمت م��

جلب کرد

...دموصل کر ! رفتم و برداشتم اش، ناشناس بود

الوو...

!ه��� ن� گفت

...الو ، الووو ...

ەان�ار �ه نفر � خواست � �ه �م �ذار 

 � خونه حوصله اش و نداشتم قطع کردم و از آش��
حه ی یهو دو�ارە همون شمارە رو صف. خارج شدم
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گوش�م نما�ان شد

:فتموصل کردم و این دفعه �ا عص�ان�ت تمام گ

رد خو حرفتو بزن عصاب آدم و خو ...م���� ؟...
� ک�� 

ـ سالم

� شوکه شدم فک ن� ک ردم �ا ش��دن صدای حس��
!زنه�عد از حرفای اون شب ام د�گه بهم زنگ ب

ە وقت کردین �ه �   ب�این ـ در�ا �اغتونو م�گ��
خدافظ...پ�شش

!...قطع کرد 
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ازە غرورم بهم اج. چقد رس� �اهام صح�ت کرد
واسه  ن� داد ح�� �ه روی خودم ب�ارم که دلم

ش��دن صداش چقد تنگ شدە بود

...از �له ها �اال رفتم

هو چشمم �ه داشتم از جلوی اتاق �ا�ا رد � شد که ی
اشت کت �ا�ا تو دست اش بودو د. مامان افتاد

!ا � گفتنظرش و در مورد ش�ل و شما�ل اش �ه �ا�

...وای خدا�ا �ع�� م�شه

!...ج کنند�ع�� م�شه این دوتا دو�ارە �اهم ازدوا 

ه وارد اتاق �شدم ک. دو�ارە کنار هم �اش�م
:گفتم  همون دم در �ا صدای �لند  مزاحمشون �شم

ون...مامان، �ا�ا... م ب�� من دارم م��
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ی ؟ ـ کجا م��

م پ�ش در�ا ماما�� ... دارم م��

:�ا�ا گفت

ــ دن�ا امشب م�ار�ش پ�شمون �اشه ؟

ع�د و� �...نم�دونم �ا�ا ، ا�ه تو�ستم چشم...
م�دونم بزارە ب�ارمش

م برو ، برو �سالمت ــ �اشه دخ��

ـ دن�ا مواظب خودت �اش�ا

ق��ونتون برم مواظ�م...
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س دو . وارد اتاقم شدم. واسشون بوس فرستادم
لم و� جلو زن اش د. داشتم �ه ت�پ لش بزنم

� خواست خانوم بنظر ب�ام

نگ داشتم �ه کت و شلوار کرم رنگ خو��

و  شلوارشم ش�ک. کته تا روی �اسنم � اومد
و  �ه تاپ سف�د واسه ز�رشون پوش�دم. خوش�ل

شال قهوە ا�م و روی موهام انداختم

ی مش� امو آرا�ش ملیح و ز��ا�� کردم و ک�ف شانه ا
رداشتم و سوئیچ و گوش�م و ب. روی شونه م انداختم

�له ها رو � کردم. از اتاق خارج شدم

ونه خارج �ه کفش �اشنه �لند مش� پوش�دم و از خ
شدم
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د�گه  روز نبود که در�ا جیغ نکشه و عص�� �شه
ە گفتم چند �اری هم �ه د. داشتم دیوونه � شدم خ��

ودو طرف اش نرە و� خب ن� شه تو �ه خونه ب
 نزد؟

�
�اهم برخورد نکرد �ا حر�

وددو روزی � شد در�ا چشم رو هم نذاشته ب

داری  منم مجبور بودم �ش�نم و �اهاش شب زندە
کنم

تم و پوش�دم ماز اتاق خارج شد. ��ــــع ت���

:صدای ت�نا از اتاق در�ا �لند شد
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ە ی لوسه عو�� چرا این �ال رو �   ل�اسم ــ دخ��
...اوردی هان؟ بزنم تو دهنت

اش و �ا ش��دن حرف. توی چهار چوب در ا�ستادم
وندمد�دن مظلوم�ت در�ا رو �ه روش ام�� چسب

 احمقه، عوضی�� �ه چه ح�� � ...چشمم روشن...
وو  ؟؟؟؟ �مشو برو ب�� �� � وون دخ�� من داد م��

ی دست اش و ل�اس تو . �ا ترس و لرز بهم ن�اە � کرد
:بهم �شون داد و گفت

...ــ ن�اە چه �ال�� �ە

ون... ب�ند دهنت رو �مشو برو ب��
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�ش و ز�ر از کنارم رد شدو رفت

ردە بودکثافت زن �ا�ا�� رو در حق در�ا تموم ک

...جلو رفتم و در�ا رو �غل کردم

ق��ونت برم ، گ��ه نکن...

ــ اخه چرا گ��ه نکنممم؟؟؟

�شت � هم اشک � ر�خت 

گ��ه کردی   قرارە پر�سس ب�اد پ�شتا ، ب�اد ب�ینه...
ناراحت � شه 

د ، تو که �اری ــ �ذار ب�اد ب�ینه که ت�نا چ��ارم کر 
ن� ک�� 
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 چ��ار کنم؟...
�

�الت �فرستم اش برە تو خ...م��
راحت � شه ؟؟؟

مامان  �ا�ا�� من اصال ...ــ ارە ارە راحت � شم
�� دوست من تنها�� و ب�ش...ن� خوام اش��اە کردم

دارم

م برات که �اری کردە که تنها�� و ت رجیح م�دی �م��
� مادری ...�ه بودن همچ��

�اشه ، م��م �ه مدت برە...

ن� خوااام ...ــ �ه مدت؟

�اساش و از در�ا ل. �ا صدای اف اف �م و برگردوندم
ش و �ا� دستمال برداشتم و اش�ا. ق�ل پوش�دە بود
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اش و روی موه. کردم دوتا �ل � �ه موهاش زدم
...بوس�دم

...د�گه گ��ه نکن�ا �اشه؟...

ج شدم ق�ل �� اینکه منتظر جوا�ش �شم از اتاق خار 
بردم و  �از کردن در ،جلو آینه دس�� توی موهام

ه ای اد�لن ام و انقدر عجل. بهشون حالت دادم
و برداشتم که فک کنم �ل اش و خا� کردم ر 

...ل�اس ام

ون و �ه سمت اف اف �ا ت ند کردماز اتاق زدم ب��

...شتمد�مه رو فشار دادم و درو ن�مه �از گذا

ـ سالم
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ته رو از �اد �ا د�د�ش ان�ار �ل اتفاقای این چند وق
ە فقط ن�اهش � کردم. بردم ...خ��

...سالم کردما !ـ چ�ه؟

... � سالم �فرمای��

•••
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...وارد شدم

ااادر�ا...در�ا کجاست؟...�ه ساعته دم درما ... 
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...ـ تو اتاقشه

�ه سمت اش برگشتم

ن� کردم  فک...�ع�� ن� خواد �ه استق�الم ب�اد؟...
انقد زود فراموشم کنه

صدای در�ا فضا رو پر کرد 

ــ پر�سس

متم اومد�دو �دو �ه س. �ا ذوق �ه سمت اش برگشتم

...�غلش کردم و نفس راح�� کش�دم

اخ�ش...
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ــ منم اخ�ش

توهم دلت تنگ شدە بود ارە؟...

ــ خ�لی�� 

� و ن�اە کردم برگشتم و حس��

اە ام اومدو از دم در بودو تماشامون م�کرد �ا د�دن ن�
...کنارمون رد شدو رفت

ــ ب��م تو اتاقم

ب��م عشق من...

وارد اتاق در�ا شدم
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ی ��م؟ � ــ پر�سس �ه چ��

�گو ق��ونت برم...

ــ خ�� دوست دارم

وع کرد �ه خند�دن. گو�شو مح�م بوس�دم ��...

� د�گه ��م؟ ــ �ه چ��

هزار تا �گو ع��زدلم...

:ل�خندش محو شد و گفت
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ــ ت�نا اذیتم � کنه

�ه خوردە شوکه شدم

!چ��ار م�کنه؟...

�  ــ اذیتم م�کنه ، �ا�ا م�گه دوسش دارە واسه هم��
 � نههم نگه اش داشته ، اونم � من داد م��

نه صد دل  مرت�که تا چشم اش �ه ت�نا افتاد �ه دل
ذ�ت کنهعاشقش شد؛ جوری که اجازە م�دە در�ارو ا

ا� �ا�د آروم... �ا�� �اشه ق��ونت برم تو در هر ��

ــ نمیتونم پر�سس

1164



شتروی تخت دراز کش�دو �ش و روی �ام گذا

  نوازش درحا� که غرق فکر بودم؛ موهاش و آروم
 شه؟؟؟� کردم، خدا�ا نکنه در�ا دارە اذ�ت �

ە واقعا آزارش م�دە؟ نکنه این دخ��

...دممن امروز غم و تو چهرە ی معصومه اش د�

� �اشه، دلم ن� خوا .د گ��ه کنهدلم ن� خواد غمگ��

...یهو متوجه شدم خواب اش بردە

کش�دم  آروم  �جاش گذاشتم اش و پتو اش و روش

•••
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د � ...ت�نا کنارم �شسته بود و زر مفت م��

...عصاب اش و نداشتم

زنم ، ــ عشقمم ب�خش د�گه قول م�دم �ش داد ن
هر �� گفت ��م چشم خ��ه؟

حوصله اتو ندارم � شه بری؟...

!ــ کجا برم ؟

اتاق ات �ا شا�دم خونه ی �ا�ات...

!ــ خونه �ا�ام واسه �� ؟
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م از � خوام �ه چند روز �ه نفس راح�� �کش...
دس�ت

:عص�� گفت

ە ب����ن رو هم ؟ ...ــ برم که �ا این دخ��

؟... نم تو دهنتا عو�� !...�� � ە...م�� خودش  این دخ��
شوهر دارە

 � اش � کنه، ــ شوهر دارە و داداش منو سوار ماش��
ن، �عدم خدافظ �اهم ور م��

...حرف دهنتو �فهم داری درمورد...
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تو چرا انقد  اصال من موندە ام...ــ در مورد � هان؟ 
دلتو بردە ارە ؟...طرفدار�ش و م�ک�� 

لم و از دست دادم و �� زدم ت و گوششیهو کن��

ادت نرە حاال برگرد پ�ش �ا�ا جونت ، در ضمن �...
 من زدما

�
��

ە چه سودی واسه من داشت؟؟ ؟آخه این دخ��

ە بود هیچ سودی نداشت هیچ ، از وق�� ام اومد
آرامش و از من و در�ا گرفته بود

�ه جسم متحرک عصاب خورد کن

�اشدو  در حا� که اشک از چشماش �از�ر � شد 
داشتح�� گ��ه کردن اش هم واسم اهم�ت ن. رفت
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...�الفه بودم �الفه

یق صورتم و �ا دستام پوشوندم و �ه نفس عم
چند دق�قه ای گذشت. کش�دم

:دن�ا �ا متعجب گفت

؟ � این چش بود؟...ـ حس�ی��

موناسم منو �ه ز�ون ن�ار ، برو اینجا ن... 

برخالف گفتم اومدو کنارم �شست

بزنمت هان؟...

ون اوردم و  � دستام و ب�� بهش ن�اە  صورتم و از ب��
کردم
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ـ دس�ت هرزە شدە ، �ا�د آدمت کنم

�ا�ت اش  قض�ه ی تو داداش ت�نا چ�ه که من �ا�د ...
 م�دو�� درموردت �� ...بهش جواب �س �دم؟؟؟

گفت؟

ی توی چهرە اش ا�جاد  خ�� خو��د �� اینکه تغی��
:شه گفت

ـ �� گفت؟

فته و �ا ان�ار اصال براش مهم نبود �� �شت �ش گ
!ح�� �� �شت �ش گفته � شه

...�اشو برو تا نکشتمت...
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ون م جرأت داری بندازم ب�� ...ـ نم��

م�دو�� که میتونم...

ـ م�دونم که نمیتو�� 

شتچند لحظه ای گذ. انگشتام و بهم گرە زدم

:آروم گفت

ـ چرا ت�نا رو زدی هووم؟

سوالش و �� جواب گذاشتم

بزنه و  دلم � خواست �ا صدای آرومش �اهام حرف
...آرومم کنه

:�ه پهلوم زد و �ا ��� گفت
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ـ �ا توعما

��ون �ه خوردە مظلوم شدم که دلش �سوزە و مه
...شه

:ز�ر لب گفتم

عصا�م خوردە...

� انگشتام احساس  یهو گرمای دست  ظ��ف اش و ب��
!نفس توی س�نه ام ح�س شد! کردم

� گچ سف�د شدە � بودم رنگ ام هم ع�� !بود مطم��

...انگشتامون توهم قفل شد

...د�گه مقاومت ن� کردم در برابرش

...دمان�ار از وق�� �ا ت�نا ازدواج کردە بو 

...ە بودن�ازم �ه دن�ا چند برابر تر از ق�ل شد
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...تو چشماش زل زدم. داشتم دیوونه � شدم

ط �ه دلم ل�اشو � خواست؛ فقط �ه بوسه ، فق
نم و خا� بوسه � تو�ست حالم و دگرگون کنه و ذه

...کنه از این همه فکرو خ�ال و غم و غصه

•••

"دن�ا

رم احساس ن�از توی چشماش �م �م داشت وادا
ار من داشتم چ��! � کرد �ه �اری که ن�ا�د

!...� کردم ؟

ردن حس تنها قصدم آروم کرد�ش بود نه شعله ور ک
ود خدای من اون زن داشت اون متعهد ب. ن�ازش

ن�ا�د �چه �ازی در � اوردم 
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دش و زن ن�ا�د �اعث و �ا�� بهم زدن را�طه ی خو 
ز �لو�� صاف کردم و ن�اهم و ا. اش � شدم

ش ��ــــع دستم و از توی دست ا. چشماش گرفتم
ون کش�دم �اشدم و خارج شدم. ب��

!خارج شد ت�نا �ا �ه چمدون توی دست اش از اتاقش

...دس�ش رو �ه ور صور�ش بود

شوند �ا دس�ش آزادش چمدون و دن�ال خودش م�ک
...و �ه سمت در خرو�� قدم بر � داشت

ه حرف ن�م ن�ا� بهم انداخت که جلو رفتم و �
...اومدم

ت�نا...
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ـ برو کنار

� شه �مو�� ...

. ندمتنفرو از تو چشماش خو . چمدو�شو رها کرد
ت اون ح�� �� دل�ل و �� جه! عص�� بودو پر از کینه

 نم�دو�ست من �ه زما�� زن شوهرش بودم و 
م�د چشماش آغشته �ه نفرت بودند، ا�ه � فه

!چ��ار � کرد؟

 تو ؟
�

ـ �� م��

حال �مون پ�ش هم�ت تو که ن� خوای اونو �...
خودش ول ک�� و بری � خوای؟

وهاش از چند لحظه ای توی چشمام زل زدو گرە ابر 
رم شدهم �از شدند و حس کردم �ه خوردە دلش ن
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...اما یهو

�ست؛ اولش ـ اون منو دوس ندارە ، عشق که زور� ن
که �شد   فک � کردم میتونم عاشقش کنم اما عاشق

خوش  گور �ا�ای خوش�� و ...هیچ ازمم متنفرم شد
شو اون تی�� اش، د�گه حوصله ی دادو قاالی خود

دخ�� جیغ ج�غو شو ندارم

:چ زدمانگشت اشارە ام و جلوی ل�ام گرفتم و پ

...ه�س در�ا خوا�ه...

ـ برو �ا�ا

چمدونو برداشت از کنارم رد شدو رفت

...مش�ل اینا حاد تر از این حرفا بود
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اخه چرا  هنوز �ک ماە از ازدواجشون نگذشته بود،
! کردند ؟دو نفر �ه این زودی �ا�د اختالف پ�دا �

. ومدم�ا صدای ک���دە شدن در خرو�� �ه خودم ا
خونه � ...دو��دم �ه سمت آش��

چرا �شس�� ، �اشو �اشوو...

!ـ �اشم چ��ار کنم ؟

ە �اشو جلو شو �گ�� ... ت�نا دارە م��

...ـ برە به�� 

ت م�دو�� �ا�اش صور�شو ب�ینه چه �ال�� � ...
مه �م تا م�ارە؟؟؟ ماشا� دس�ت هم که سنگینه �
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ە �ف کردە و کبود م� ...مونهدو هفته صورت دخ��

...�اشدو رو در روم وا�ساد

 ناراح�� از این که ز ...ـ چ�ه؟
�

 منو م�خوای ��
�

ند�
درهم برهم می�ی�� 

معلومه که هستم...

:�لو�� صاف کردم و گفتم. بهم زل زدە بود

از د�دن  منظورم اینه که ، خب �الخرە هر آد�... 
 آشفته ی آدمای د�گه ناراحت � ش

�
ه غ�� از زند�
اینه؟

ی �گ � ...هفقط بهم ن�اە � کرد �� اینکه چ��
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:لب زد �� اخت�ار ن�اهم قفل چشماش شد که آروم

...ـ نم�دونم

ردوندمتند ن�اهم و ازش گرفتم و رومو ازش برگ

چرا داشت این �ارارو � کرد؟؟؟

مممکن بود تحت تاث�� ن�اهاش قرار � آن هر ...گ��

...صدای اف اف سکوت خونه رو درهم شکست

خونه خارج شد و رفت � ش منم �شت � . از آش��
کنارش   در�ا خواب بود و� دوس داشتم. خارج شدم

�خوا�م و �غلش کنم

ە ی اتاق در�ارو چرخوندم یهو صد ای ت�نا دستگ��
ونه �ه سمت در خرو�� خ. توجه ام رو جلب کرد

� ص! واقعا ت�نا بود. برگشتم ح�ت داشت �ا حس��
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!� کرد

ا موند�ا د�دن صور�ش دهنم و . وارد �ش�من شدند

دم �ک من ا�ه جای اون بو . کبودە کبود شدە بود
اال درسته ح. ثان�ه هم این خونه رو تحمل ن� کردم

� ص ورت منم ازش چک خوردم و صورتم دق�قا ع��
...اون پوک�د

ته و و� خب از کتک خوردن من خ�� وقته گذش
نه ی من هنوز که هنوزە �ع�� وقتا �ه اون صح
ز خودم دلخراش فکر � کنم و مدام این سوال و ا

!ند کنه� پرسم که اون چطور تو�ست روم دست �ل

...هوووف

ە انقدر احمق بود که ح�� �ا � شد برە خونه این دخ��
تا دمه . هی �ا�اش که شوهرش �ا التماس برش گردون

کنه و   �� اینکه ک� تعارف اش! در نرفته برگشت
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!بهش �گه ب�اد تو

�ه سم�شون قدم برداشتم

خو�� ؟...

� کرد ...�ش و �ه معنای آروم �اال و �ای��

� راست وا�سادە ب. چمدو�شو ازش گرفتم ودو حس��
رگردوندم �� اهم�ت روم و ازش ب. فقط تماشا � کرد

...تمچمدون و گوشه ای گذاش. و وارد اتاق شدم

...ت�نا وارد شد. اتاق مجهزی بود

� برم برات یخ ب�ارم �ذاری روش ... �ش��

:روی ل�ه ی تخت اش �شست و ز�ر لب گفت
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ـ مر�

بهش ل�خند زدم و از اتاق خارج شدم

خونه ر  � فتمواسه ته�ه ی ک�سه یخ �ه سمت آش��

ا�لو�� چند ت�که یخ کوچولو رو توی �ه ک�سه ی ن
ر�ختم و درشو گرە زدم

� برخورد ک ردم داشتم برگشتم که برم که یهو �ه حس��
د دم که تند دستم و �ه ل�ام ف�� � م و جلوی جیغ م��

...خودم و گرفتم

� نفس نفس زنان �عد چند لحظه دستم و �ای ��
کش�دم و هل اش دادم

برو کنار...

1182



ە م�سوزە ه ان؟ـ تو چرا دلت واسه این دخ��

تو چرا دلت نم�سوزە ؟... 

ـ �ا�د �سوزە؟

ارە...

ـ چرا اونوقت؟

ته اینو چون زنته احمق جون ، اسمش تو شناسنام...
؟ که د�گه نمیتو�� ان�ار ک�� میتو��

ون داد و �الفه دست  اش و توی نفسش و �ا صدا ب��
...موهاش فرو برد
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� من اصال عصاب درست و حسا�� ندا رم یهو ـ بب��
...د�دی

�خته درحا� که عص�ان�ت و کنج�او�م درهم آم
داشتم و شدە بود آروم  آروم  �ه سمت اش قدم بر 
عقب  جلو رفتم اونم دق�قا �ا همون ر�تم عقب

فت ...م��

؟؟؟...یهو د�دم �� هان؟... �دو�� م...� خوای بز��
 که اونم ز�� ...جرم دست �لند کردن رو زن چ�ه؟

هیچ صن� �اهات ندارە

:چ زد� جاش متوقف شد، صور�شو جلو اورد و پ

ین خانوم ب�خش�د �س ا...ـ هیچ صن� �اهام ندارە ؟
�ه ظاهر معصوم تو خونه ی من چه غل� 
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م�کنه؟؟؟

�ه  مظلوم ن�اش کردم و صدام و از حالت خشن
...آروم ت��ن ممکن تغی�� دادم

خودت زنگ زدی گف�� ب�ا...

نه توی هنوزم وق�� معصوما. گرە ابروهاش �از شد
!چشماش زل � زدم دلش �ه رحم � اومد

حسا�� تحت تأث�� قرار گرفته بود

ون �م بود �ه جوری بهم زل زدە بودو فاصله ی ب�نم
...شتکه اونم �م �م داشت تاث�� خودشو � ذا

:آب دهنم و پر صدا قورت دادم و گفتم

!چ�ه؟...
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� چش مام و درحا� که ن�اهش �ه صورت مداوم ب��
:ل�ام جا �ه جا � شد آردم پچ زد

ـ ه��� 

!�د ن�اە م�ک�� ...

مگه این �دە؟...ـ نچ

اهوم...

�دی اونا  یخ هارو توی دستام فشار دادم که حداقل
لم � خواد اون روم تأث�� �ذارە و �ادم برە که چقدر د

سه ی ح�� ا�ر اون حرکت �ه بو . �ه حرک�� بزنه
!خشک و خا� �اشه
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...ــ این یخ �� شد پ

�ا ش��دن صدای ت�نا خودم و عقب کش�دم

ت س�نک واسه این که فکر �د �ه �ش نزنه �ه سم
�سه یخ و �از گرە ک. رفتم و ال� ش�� آب  و �از کردم

� احمق ها دو�ارە گرە اش زدم ...کردم و ع��

االن م�ارم ص�� کن...

!ه��� ن� گفت

�ه  ک�سه رو تو دستم گرفتم ش�� آب و �ستم و 
� م. سمت اش برگشتم نو ن�اە پر از شک اش ب��

� رد و �دل � شد !حس��

فت � �شست و ال� �ا گو�� اش ور م��  حس��
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ون و شا�د � خواست �اشو از این قض�ه �کشه ب ��
ارو بندازە گردن من ...تقص��

:ن�اە عص�ان�ش قفل چشمام بود، حر� گفت

ــ م�شه گورتو �م ک�� و بری ؟

ـ عه ت�نا

� چه غل� � کردین ه فکر ...ان؟ــ شما دوتا داشت��
کردین من خرم و نفهم�دم؟؟؟

�ختم تو ک�سه اش چ شماتو �از ـ کوری داشتم یخ م��
کن ب�ی�ش

� گرفت و �ه ک�سه ی توی دستم  ن�اهش و از حس��
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م ن�اە پر از ک�سه رو از دستم قاپ�دو و ن�. ن�اە کرد
خش� بهم انداخت و رفت

ە و ن�مه؟؟ ؟ـ ز�ونت فقط واسه من �ک م��

...نفس راح�� کش�دم و برگشتم ن�اهش کردم

...�دار شهدر�ا خواب�دە فک نکنمم حاال حاالها ب...

ر شه؟ـ دوروزە نخواب�دە ، انتظار داری ب�دا

چرا ؟!...دوروز ؟...

ای �ه ت�... ـ چه م�دونم چند وقته حساس شدە نا گ��
...ال� م�دە و
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:جلو رفتم و �ا لح�� پر از نگرا�� گفتم

� تورو خدا �ه خوردە �ا ت�نا مه��... ون تر �اش ، حس��
...دلم ن� خواد در�ام �شه �� مثل من

 ...ـ �� 
�

تو مگه چته؟...نم�فهمم �� م��

ص��م ه��� فقط �ه خوردە غمگینم �ه خوردە ع...
ردە �ا ت�نا تورو خدا �ه خو ...شا�دم �ه خوردە اف�دە

...راە ب�ا

گرا�� که �امال �اشدو �ه سمتم اومد و �ا لح�� پر از ن
عمل ام و پ�دا بود فقط ظاه��ه و � خواد عکس ال

:�س�ت �ه حرکت اش ب�ینه آروم لب زد

!ـ تو اف�دە ای؟
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�ا ترحم بهم ن�اە م�کرد

...اشمتنفر بود از ن�اە غرق دلسوزی� ب�خودی 

اش دستم �ه س�نه اش چسبوندم و �ه عقب هل 
دادم

م تمرکزتو تو ن� خواد دلت واسه من �سوزە ، تما...
...�ذار رو در�ا

� ابروهاش �شست و ق�افه اش جدی !شد اخ� ب��

دلم واسه  ـ چرا وح�� �ازی در م�اری؟ من اصال هم
زود  مش�ل در�ا عص�ا�� بود�شه ،...تو ن� سوزە

 چ��ارش کنم؟
�

جوش م�ارە م��

� خودته ... الحق که دق�قا ع��
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� منه؟  تو خ��!...ـ ع��
�

آرو�؟؟؟ �ع�� � خوای ��

از تو �ه  معلومه که هستم ، این ژن حال بهم زن و ...
ارث بردە

ـ من حال بهم زنم؟

ارە هس�� ...

 ندارم
�

ـ واقعا که من د�گه حر�

شغول �ه سمت س�نک رفت ش�� آب  و �از کردو م
� دستاش شد م دلم � خواست در�ارو ب�� . شس��

 امشب و پ�ش خودم �اشه؛ اما چجوری �ا�د 
 دادموافقت اش و � گرفتم؟ اخه مگه رضا�ت �
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ه چند دق�قه ای گذشت و من در جست و جوی �
� اجازە از آقا که ن �اە ام روش راە بودم واسه گرف��

!موند و متوجه شدم هنوزم ش�� آب �ازە

داشت دستاشو . جلو رفتم و �ک کش�دم
!� شست

!چ��ار داری م�ک�� ؟...

ـ می�ی�� که

�ا�ا ...!ب�ست دق�قه اس داری دستاتو � شوری؟...
ی خودتو �شون �دە ، � ی چ�� من واقعا  برو �ه �ه دک��

واسه در�ا نگرانم
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ش�� آب  و �ست و جلو اومد

؟؟؟ ن من برم خودم و �ه دک�� �شو ...ـ �� ��
� تو خو !...�دم؟

دتو �ه �ه من که مش�� ندارم ، به��
ی �شون �دی � ی چ�� دک��

؟؟؟... !من مگه چمه؟...من...چی��

ی �ه آدم  � سگ می�� ـ ع��

...یهو زدم تو صور�ش

ون شدم وای ن�ا�د این �ارو � کردم ��ــــع �ش�م

و� �ه روی خودم نیوردم

 س�ا...
�

وا�وس...دفعه ی آخرت �اشه �ه من م��
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� � مب درحا� که فکرش هنوز پ�ش چِک بود ع��
...منفجر شد

 وسوا�؟؟...تو... ـ �� 
�

...؟تو داری �ه من م��

لمه فک کنم اون لحظه دلش � خواست �ه جای �
تم ی وسوا� فحش �ارو�ش � کردم و ن� گف
م که وسواس دارە؛ درمقا�لش سکوت اخت�ار کرد

...عص�ان�ت اش فرو کش کنه

ە احمقه، از خود راض�ه، مغرور ...ـ دخ��

را�� و من احمق ، از خود...خ�� خب آروم  �اش...
خوب شد هووم؟... مغرور

!آروم  شد 
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ی ��م؟... � �ه چ��

خونه خارج شد �شت �ش رفتم � ...از آش��

ـ نه

�ذار ��م د�گه...

گشتا�ستادو �ه سمت ام بر . وارد �ش�من شد�م

ـ �گو

م پ�ش خ...اوووم...م��م ... ...ودم�ذار در�ارو ب��
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ـ اصال حرفشم نزن

مد �. وارد اتاق شد منم �شت �ش ورود کردم
...ل�اسشو �از کرد

مش د�گه هووم؟... ب��

�ه ن�ا� بهم انداخت

هن سف�د از توی �مدش برداشت و ر  وی �ه پ��
تخ�ش پرت کرد

...ار کنم که خواستم جلو برم که سوالم و دو�ارە تکر 

�شو در اورد ورت دادم آب دهنم ق. �ا �ه حرکت ت���
ردم که و حواسمو �ه وس�له های توی اتاقش پرت ک

هن اش و بپوشه ...پ��
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�

...نم�دونم این �ارش از قصد بود �ا اتفا�

نگف�� ...

!ـ چیو؟

م در�ارووو آقای مقدم... ب��

ه ن�اهش و روم چرخوندو �. �ه سمت ام برگشت
!آرو� �ه سمت ام قدم برداشت

ش�ه قدم عقب رفتم و چس��دم �ه �مد ل�اس

. دادمقورت  م� اب دهنم و تند تند �شت � هم
ور�ش جا�ه مدام و �� اخت�ار ن�اهم روی اندام و ص

جا � شد
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...ـ نخ�� خانم راد

:پوزخندی زدو گفت

راد بودی د�گه درسته؟ -

� چشمام ردو �دل ک ردو ن�اە چندش آورش رو ب��
:عص�� گفتم. �ی �ه �شانه تاسف تکون داد

دی بهت لطف م�کنم و از این حرفت برداشت �...
ن� کنم

هن و از روی تخت برداشت و جل وی آینه برگشت پ��
��ن عاشق وقتا�� بودم که سادە ت. ی قد�ش رفت

ل�اساشو �  پوش�دو توشون گوگو� م�شد
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ز او� که م�دو�� چ�ه از همون رو ...هه...ـ خانم راد
وادە ی د�دمت �ه ح� بهم � گفت تو از �ه خان

...ستهمعمو� ن�س�� و �ه �اسه ای ز�ر ن�م �ا

فهم�دی و دل دادی؟...

تممن هیچ وقت دوست نداش!...ـ من دل دادم ؟

اخه مگه م�شه؟ . هضم حرفش خ�� سخت بود
 رو�ا�� رو �ه

�
 �دون  مگه � شه اسم اون زند�

�
زند�
چرا اون  عشق گذاشت؟ �م و ز�ر انداختم نم�دونم
ی حرف  لحظه �غض لعن�� �ه �لوم چنگ زدو اجازە

...زدن و ازم گرفت

...اون �ا این حرفش منو خورد کرد

 دادم رو در ن�ا�د �م � اوردم، ن�ا�د بهش اجازە �
ون من رو روم وا�سه و �گه من �از�چه اش بودم و ا
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...ول زدتمام مد�� که کنارش بودم �ا حرف هاش گ

...جلو رفتم رو �ه روش وا�سادم

. رتب کردمدستام و جلو بردم و �قه ی ل�اس اش و م
:تو چشماش زل زدم و ن�شخندی زدم و گفتم

و� منم هیچ وقت شمارو ...حق�قت تلخه...
دوست نداشتم اقای مقدم

تص��ر شکسته شدن قلب اش و توی چشمای 
دمشا�د من ن�ا�د اون حرف و م. آ�� اش د�دم � ��...!

ذاب �دماما س� نکردم �ا حس �ش�مو�� خودم و ع

ی رفتم که چند مدل اد�لن رو  � ...ش بود�ه سمت م��

 کردم و گفتم
�

:پو�

ودە فک ن� کردم همه ی �ارات از � هوس ب...
جال�ه...�اشه 
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...�جاش خشکش زدە بود

داشتم و بو �� اهم�ت بهش اد�لن هارو دونه دونه بر 
...کردم

ـ منم فک ن� کردم هرزە �ا�� 

م ز�ر ش�شه ی اد�لن تو دستم خشک شد و �ه آرو 
...چش� ن�اهش کردم

دل اون و  �ا عص�ان�تم فقط خودم و زجر � دادم و 
...خنک

...اش��اە � کردی...

هاش �� اینکه از خودم احسا� �س�ت �ه حرف 
دامه �شون �دم �ه سمت اش قدم برداشتم و در ا
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:گفتم

 شا�س اوردی که دل...من همینم �ه هرزە ...
� ک� هس�� که داری بهم  ن�س�� ، راست اش تو اول��

 دوستم نداش�� 
�

...اینم جال�ه...م��

•••

 � "حس��

رد بزور اون داشت �ا حرفاش �ه گ��ه وادارم م�ک
...جلوی اش�ام و گرفته بودم

ون ، حالم دارە ازت بهم م... �خورەم�شه بری ب��
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دس�شو �از  در اد�لن توی. اومد و رو �ه روم وا�ساد
کرد 

...ـ اینو بزن خوشبوعه

� دندون ه. اشک توی چشمام حلقه زد ای بهم از ب��
دم غ��دم :ف��

ون... برو ب��

ل از اینکه قطرە اشک درش�� از �ل�  ام خارج شد ق�
رگردوندم روی گونه ام � �خورە ��ــــع روم و ازش ب

...نم�دونم متوجه شدە بود �ا نه

� گذاشت و بهت زدە گفت :اد�لن و روی م��
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 � !ـ حس��

ررون... مگه بهت نگفتم برو ب��

هوووم؟...ـ تو که ن� خوای دو�ارە بز�� م�خوای؟

�ام و ب�ینه؟ اصال چرا �ا�د � ترس�دم از این که اش
م و مگه �م �خاطرش گ��ه کردم؟ مگه �م غرور 

ە جلوی این و اون له کردم؟ اونم �خاطر � ه دخ��
...خراب هرجا�� 

:ن�اهش کردم و گفتم

ش و �اش بیوفته �جای �ه ور صورتت هر دوتا...
ون س�اە و کبود � کنم که روت �شه از خون ه بری ب��

رت فک نکنم �ا وجود �ه صو ...و هرزە گری ک�� 
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زشت د�گه هیچ مردی بهت دل ب�ندە، نه؟

اش اشک توی چشم. فقط چشمام و تماشا � کرد
!�شست

بزن...هیچ مردی دل نمی�ندە...ـ نه

ار �غضم از �ا د�دن اش�اش انقدر شوکه بودم که ان�
� رفت !ب��

؟ ...بزن د�گه... ـ منتظر ��

...اخه من چطور دلم م�اد بزنم تو صورتت

؟... چرا داری گ��ه م�ک��
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ـ تو چرا گ��ه کردی؟

�ه اصال مرد مگه گ� ...من گ��ه نکردم...من ؟...
� کنه؟

� اش تند تند �ل� کردو  :گفت  اش�اش و �ا آست��

� ای�� که تو ـ من نم�دونم مردا چرا گ��ه ن� کنند و
چشمات د�دم آب  لوله ک�� نبود اشک بود

:تکرار کردم خند�دم و حرف اش و

...اشک بود...

:فتبهم زل زد و چشماش از تعجب درشت شدو گ
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!ـ ادای منو در م�اری؟

نه...

ـ چرا تو ادای منو در اوردی

گفتم نه...

 کردو گفت
�

:�الفه پو�

مش؟ - !حاال � ذاری ب��

کیو؟...

ه ی ـ ای �ا�ا تو که دو�ارە برگش�� � خون
...در�ارو م��م...اول
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�ه سوال...

ردن �شت بهم وا�سادو تو آینه مشغول مرتب ک
ل�اسش شد

ـ �گو

...تو واقعا منو...

از تو آینه بهم ن�اە کرد

ـ خب ادامه اش؟

؟... دوس نداش��
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ی هاش و �اهاش  شالش و جلو کش�د و چ��
...پوشوند

ون �اشن ؟ـ موهام و بپوشونم به�� �ا ب��

:ن�اهم و توی صورت اش چرخوندم و گفتم

...�� ��م هر طور خودت دوست داری...

ـ ا�ش ، توهم �ا این نظر دادنت

خ�� خب اینارو ول کن جواب منو �دە...

:�ه سمت ام برگشت و گفت

ـ تو در مورد من �� فک کردی هان؟
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...�� حرف تو چشماش زل زدم

ـ ا�ه ح�� �ک درصد تو حس ام شک داشتم 
�ه ��ارت ن� ذاشتم بهم دست بز�� چه برسه �ه قض

ون تو تنها و این حرفا ، �س لطفا �ه من نگو هرزە چ
...مردی هس�� که لخت منو د�دە ، او�

تو چشماش زل زدم

دلم م�خواست از � ذوق اشک ب��زم

 خداروشکر که حداقل فهم�دم اون همه حرف
ال ��اری نبودە، خداروشکر که �عد چهار س

ه احساس � کردم �ل شک و شبهه هام �س�ت �
� رفته ...عالقه اش از ب��

مش؟ ـ ب��

1211



کیو؟...

مح�م ک���د تو �ازوم

...اااخ ...

م � برمش توهم ه...ـ مرض و کیو یچ غل� دارم م��
ن� تو�� �ک�� 

از اتاقم خارج شد

که ا�ه   انقد خوشحال بودم. �� اخت�ار خندم گرفت
ی ن�  � گفتم و فقط خونه رو ز�ر و رو � کرد من چ��

...� �شستم و تماشاش � کردم

•••
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"دن�ا

� �ه ل�اس گرم ت�ش کردم؛ انقد خواب اش س نگ��
و �ش �الە اش و ر . شدە بود که �ه تکونم نخورد

...گذاشتم و تا روی گوشاش کشوندم اش

� بر  ...گشتماومدم که �غلش کنم که �ا صدای حس��

...ـ تو برو روشن کن م�ارمش

:ک�ف ام و روی شونه ام انداختم و گفتم

�اشه مر�...

� �شت �م � اوم. از خونه خارج شدم د حس��
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� و �از کردم س�د و ز�ر پ�شو�� در�ارو بو . در ماش��
:لب گفت

ـ ق��ونت برم

و روی صندل�ا�ه عقب گذاشت و پتوکوچولوی ت
دست اش و روش کش�د

ـ مواظ�ش �اش�ا

مواظ�شم...زن �ا�اش که ن�ستم مرت�که ...

ارو در مورد ت�ن � ا بهت گفتهـ مثل این که خ�� چ��

ف کردق��و�ش برم ، ارە س�� تا پ�ازشو تع��...
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ـ ق��ون دهن لق�ش بری؟

حرف دهنتو �فهم دهن لق عمته...

تقه ای �ه ش�شه زد. �شستم و روشن کردم

� ب�ینم چ��ار دارە ...کش�دم �ای��

ـ از رضا خ�� داری؟

نه ، چطور؟...رضا؟...

سم ـ ه��� خ�� وقته ند�دمش خواستم حالشو  ب��

ه تو بودمنم آخ��ن �اری که د�دم اش ق�ل عروس�...
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خ�� بهش زنگ زدم جواب نداد...ـ اها

مگه خونه ق�ل�ت ن�س ؟...

ـ ارە

شو بهت م�دم د... نم خ�� � �گه؟�اش �ه � بهش م��

ی د�گه؟ ـ االن م��

...�ه خوردە فکر کردم

م... ارە االن م��

ـ �س منم �اهات م�ام
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ب�ا...

بهش زل زدم. درو �از کردو �شست

ـ برو د�گه

�اشه �س صند� تو سفت �چسب...

ون ندەزدم ز�ر خ. یهو درو �از کردو پ��د ب��

ـ تو م���� �خدا

ارە ارە...
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:گفتم  �ا خندە. درو �از کرد که در�ارو بردارە

هوی چ��ار م�ک�� ؟...

رم �اهات ـ جون �چه ام در خطرە انتظار داری �ذا
� و  م�ک��و��  ب�اد ؟؟؟دیوونه �ازی در م�اری ماش��

�ه �ه جا�� �ه �ال�� �ش م�اری

...پ�ادە شدم و �ه سمت اش رفتم

... � حس�ی��

�� توجه در�ارو تو �غلش گرفت

:�ه سمتم برگشت و گفت

ـ جانم؟
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�ا�ا شو�� کردم �خدا...

بهم زل زدە بود

مش د�گه... لطفاا....�ذا ب��

ە شدو تو فکر رفت فقط  �درسوخته آدم. بهم خ��
ه همونطوری ک. دلش � خواست بهش ن�اە کنه

:محو تماشاش بودم گفت

ـ خودم م�ش�نم

�اشه �اشه...تو؟...

� ودرو �ست ت فرمون �ش. در�ارو برگردوند تو ماش��
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ردم و منم مجبوری درو �از ک. �شست و روشن کردم
...�شستم

•••

 � "حس��

!�� قرار بود

� � ک���د؛ �ا ب �خودی �ا مدام �اشو �ه کف ماش��
فت �کردمز�ر چش� بهش ن�اە م !داشبورد ور م��

�عت و �م کردم

ی � خوای �ا مش�� داری؟... � � �م ، چ��
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:�ا صدای �لند گفت

ـ �الفه ام �الفهههه

ه�س آروم�� در�ا خوا�ه ها...

ـ دارم دیوونه م�شم

د اخه من واقعا نگران اش شدم حرفاش غ�� عادی بو 
ی نگفته بودم � � ! که چ�� و  کنار خ�ابون ماش��

متوقف کردم

!چ�ه مش�لت و و �گو...

؟ ـ � خوای حلش ک��
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ارە خب معلومه...

ـ ب�ا جامونو عوض کن�م

چ��ار کن�م؟...

� جا�ه من؟ ـ من �ش�نم جای تو توهم �ش��

�ادە �اشه ، پ...ا�ه مش�لت اینجوری حل م�شه...
شو

ح�� نفس ر . پ�ادە شد�م و جاهامونو عوض کرد�م
ردروشن ک! کش�دم و ل�خند روی ل�اش نقش �ست

...تازە فهم�دم چه غل� کردم

ن فشار داد�اشو روی �دال �از گذاشت و تا حد ام�ا
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� ها و�راژ � رفت که � ماش�� �ادم رفته  �ه جوری ب��
ا ن�اە کردمبرگشتم و �ه در�. بود در�اهم تو ماش�نه

هنوز خواب بود

�ا صدای �لند گفتم؛

کن  دن�ا تورو خدا آروم تر ، �ه در�ا رحم...

ی اش ن� شه نگرا�ش ن�اش � ـ در�ا چ��

...داد زدم

ررر... گفتم آروم��

� آروم  آروم �م شد تا �ه حد  معمول  �عت ماش��
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رس�د

؟؟؟ �� � ـ چته دیوونه چرا داد م��

ە �عد این همه سال هنوزم همون احمقه، خ... ��
�ی هس�� که بودی

ـ ای �ا�ا

...جلوی و�الی زمان مجردی ام بود�م

� و متوقف کردو گفت :ماش��

...ینجاهاروـ �عد این همه سال هنوزم �ادمه آدرس ا

ون دادم و درو �از ک ...ردمنفس ام �ا صدا ب��
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�مون پ�ش در�ا تا ب�ام...

پ�ادە شدم و �ه سمت اف اف رفتم

ودچند دق�قه ای منتظر شدم ک� جوا�گو نب

ـ �از کرد درو؟؟

ردم و �ه درە �سته اشارە ک. برگشتم �ه سمت اش
:گفتم

...داری می�ی�� که...

� و بهم ک���دو اومد در ماش��

تو�� انجام ـ ای �ا�ا �ه �ار درست و حسا�� ام نمی
�دی
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:ردمکنار رفتم و دستام و توی ج�ب هام فرو ب

تو ب�ا انجامش �دە...

�شت � هم د�مه رو فشار م�داد

...ـ لعن�� �از کن د�گه

مح�م �ه ل�د �ه در زد

...ـ دستم بهت برسه 

؟... � خوای چ��ارش ک��
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ـ موهاشو م�کنم

از حر�ات و حرفاش خندە ام گرفت

ادو در �� اهم�ت فقط د�مه ی اف اف و فشار م�د
د � �الخرە �عد از ب�س دق�قه . م��

ــ الووو

ە توهم ـ ن�اش کن تورو خدا ، فک کنم خواب بود
م�گه الوو...زدە 

...رضا �از کن منم...دق�قا...

 � ــ تو�� م�الد عه ب�خش�د حس��

درو زد
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عمر  فک کنم �ا�د نگرا�ش �� ، وق�� �عد �ه...
...رفاقت، منو از م�الد �شخ�ص نم�دە 

ـ شا�د خواب بودە هان؟

� ، در�ا ت...ارە شا�د... � تو ماش�� نهاست تا برو �ش��
...من ب�ام

� و ب�ارم داخل د�گه ـ خب �ذار ماش��

نه ن� خواد ...

...داومدم که درو ب�ندم که مانع ش. وارد شدم

ـ حداقل درو ن�ند
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�اشه...

فتم �ه سمت در ورودی ر . درو ن�مه �از گذاشتم

ە رو چرخوندم م ر�خته �ا د�دن خونه ی به. دستگ��
رد شدمبزور �اهام و حرکت دادم و وا. شوکه شدم

!رضااا...

!جوا�مو نداد

 � م�ال و  در حدی همه �� در هم بر هم بود که ب��
 ها �ک �ه اتاق. خرت و پرتا دن�ال رضا � گشتم

ق گوشه ای اتا. یهو چشمم بهش افتاد. کش�دم
�شسته بود

�ا ل�اسای ژول�دە
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ی. بوی گند همه جا �خش شدە بود و �ه  بوی اس��
� د�گه که بوی ته�ع آورش همه جارو پ ر کردە چ��

...جلو رفتم! بود

داش�� چه غل� � کردی رضا؟؟؟...

...ب�حال و � در �م

د شددست اش و �ه دیوار گرفت و �ه سخ�� �لن

رو  گفتم چه غل� کردی که بوی گند همه جا ...
برداشته؟؟؟

...ال� حساس شدی...بو نم�اد...ـ بو؟

رضااا...
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خونه رفت؛ �شت �  � ش لنگ لنگون �ه سمت آش��
خونه وارد ا! چشمم �ه صفحه ی �از افتاد.  رفتم � ش��

م�له ی  شدم فقط خدا خدا � کردم که اون چندتا 
ی ن�اشه � که   فلزی روی �از م��وط �ه اون چ��

شک اش �ه دلم افتادە بود

ی�� ام گرفتم جلو رفتم و �� اشون و برداشتم و ز�ر ب
وی �از که �ا بوی �دی که مشامم و پر کرد تند ر 

...پر�ش کردم

!ام�ان ندارە

...محاله ممکنه! رضا و اعت�اد ؟

!...اخه اون چرا �ا�د معتاد شه ؟

ـ دست �ه اونا نزن

ست اش و برگشت ام و ن�اش کردم، لیوان آب توی د
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ه اش �� اینکه توض� برای حال آشفت! � کش�د
� گذاشت و د ی داشته �اشه لیوان و روی م�� � �گه چ��

!نگفت

!رضا ، تو، تو معتاد شدی ؟...

نم...ـ معتاد چ�ه �ا�ا � ین حرف و د�گه ا...تف��� م��
نزن�ا

ت مح�م زدم تو گوشش انقد �� جون بود داش
...� افتاد که گرفتم اش

ین چه اخه ا...تو چه �ال�� � خودت اوردی رضا...
ک �ه �در و مادرت ف...�اری بود کردی ��؟؟؟

...نکردی �ه دن�ا

و �ا روی صند� افتاد دس�ش و توی موهاش برد
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:گ��ه گفت

ی نگ�ا!...ـ دن�ا؟ �  در  تورو خدا !...�ه دن�ا چ��
�

حر�
�شش تو رف�ق� ن� خوای که منو پ...موردش نزن

خراب ک�� � خوای؟؟

اون داشت التماس م�کرد

�  داشت وادارم � کرد �ه چسب زدن دهنم و  نگف��
ز هم قض�ه ای که ممکن بود آیندە ی دن�ارو ا

!ب�اشه

فهمه اون حق دارە �...من همه چیو بهش م��م ...
دارە �ا چه س�ک مغزی ازدواج م�کنه

ـ من دوسش دارم
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! ؟دوسش داری و خودتو �ه این روز انداخ�� ...

� ابروهاش �شست ...اخ� ب��

اهاش انقد تو حال خودش نبود که ت�ل�ف آدم �
ه مشخص نبود؛ نه � تو�� �فه� غمگینه ن

...خوشحال و نه ح�� جدی

�ادو مال ـ تو � خوای �اری ک�� که از من �دش ب
ونم هنوز من که م�د...تو همینو � خوای...توشه ارە

 فک کردی میتو�� از چن�م درش...دوسش داری
ب�اری؟؟؟

 رضا دیوونه شدی؟...
�

!�� داری م��

� �اری �ک��  ...ـ ارە ارە تو � خوای هم��

�حث  �ا صدای �سته شدن در ورودی از ادامه ی
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...من�ف شدم

ود؛ واسه اصال ا�ه ادامه هم � دادم �� ن��جه ب
� هم فک خودم و ال� �ه درد نیوردم واسه  هم��

این  عقب افتادە ای مثل رضا که گوشش �ده�ار 
حرفا نبود

•••

"دن�ا

ا رو صدا چند �اری رض! خونه �دجور بهم ر�خته بود
ی �شد !زدم اما خ��

؟؟؟... � � ، کجای�� حسی��
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خونه خارج شدند � گ و روی �ا د�دن رن. یهو از آش��
 رضا و �و وضع اش حرف تو دهنم پ��دە ی

جلو رفتم. ماس�د

!�� شدە؟...

� ن�اە � ک د فقط �ه حس�� �  نم��
�

!ردرضا حر�

� �� شدە؟... ن�د؟!...حس�� � !چرا حرف نم��

� ن�اهش و ازم گرفت و �ش و ز�ر ان داختحس��

�ما  فقط �ه خوردە...ـ ه��� �ا�ا ، �ه خوردە 
...خوردە 

ی و ازم پنهان � � � بودم داشت �ه چ�� .  کردمطم��
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� و  راست  انقدی � شناختم اش که فرق دروغ گف��
� اش و از هم �شخ�ص �دم ...گف��

االن خو�� رضا ؟...

م تو خو�� ؟...ــ ارە به��

اهوم...

� گفت :حس��

ونه؟ � هنوز ب�� ـ ماش��

نه �ا�ا آوردمش داخل... 

ـ ت��رو من پ�شش م�مونم
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م �ا �مک ک... � نم خونه � خوام �مونم براش سوپ ب��
رو جمع و جور کن�م؟

نم ب�ان راست و ر  - � �ست اش نه برو خودم زنگ م��
 � � برو که در�ا اذ�ت م�شه رو صند� ...ک�� های ماش��

خواب�دە

....ن�اە بهت زدم بی�شون ردو �دل شد

...مواظ�ش �اش�ا...�اشه...

ی رضارو  جلو رفتم و واسه تظاهر هم که شدە گونه
:بوس�دم و گفتم

م �اری داش�� به...مواظب خودت �اش ع��زم...
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...زنگ بزن

� از عج�ب بود نه �س�ت �ه بوسه ام عکس العم
برعکس  اما ! خودش �شون داد نه �س�ت �ه نگران�م

� اخ� �� ابروهاش �شست و �ا ��� گ :فتحس��

برو د�گه -

م...وا... خدافظ....دارم م��

اعت ن�م س. ن�اهم و ازشون گرفتم و خارج شدم
...�عد

 اش �ارک کردم
�

� و � جای هم�ش� ماش��

ونه قدم در�ا رو �غل کردم و �ه سمت در ورودی خ
ە رو چرخوندم و وا. برداشتم رد شدمبزور دستگ��
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شد مامان دوتا چای ر�خته بودو وارد �ش�من

� چای هارو ر . �ا ش��دن صدای در ن�ام کرد وی �ه م��
...�ا ذوق �ه سمت ام اومد. گذاشت

�دە ب�ینم چه ش�ل�ه.... ـ ای الهی�� 

مامان خوا�ه...

واسه د�دن اش �شت �م رفت

ـ ای جونم چقد خوش�له دن�ا

ارە �ه �ا�اش رفته...

ـ چشماش رنگ�ه مگه؟
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ارە د�گه...

م �ذارم رو تخت راح ت �خوا�هـ �دە �غلش کنم ب��

اروم تو �غل مامان گذاشتم اش

و� چشماش  ـ ما که �ا�اشو از نزد�ک ز�ارت نکرد�م
�سته اس ش��ه توعه

:خند�دم و گفتم

حاال �ذار �از کنه � ب�ن�ش...

وارد �ش�من شد

.  رفتموهاش و نوازش � کردو ق��ون صدقه اش �
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ای از  ن�اە � کرد و حتم دارم �لمه �Tvا�ا داشت 
...حرفامونم �ش��دە بود

سالم �ا�ا�� ...

...تازە متوجه اومدنم شد

د �اشدو �ه �ا د�دن در�ا ح�� سالم و هم فراموش کر 
سمتمون اومد

ــ ق��و�ش برم �دە �غلش کنم

ـ خوا�ه

ارە �ا�ا�� خوا�ه ب�دار شد �غلش کن...

دلم واسش تنگ  ــ ای �ا�ا این حرفا چ�ه نوە امو �دین
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...شدە

و�ش کش�دم د�د�م�� بهش خن. از �غل مامان ب��

ون صدقه اش مدام گونه های در�ا رو � بوس�د و ق��
تو �غل  �م موندە بود ب�دار شه و ب�ینه. � رفت

...آقاجو�شه و از ذوق جیغ بزنه

م بزا رمش رو ـ کوروش �چه رو اذ�ت نکن �دە ب��
تخت

....اوە چقد خودمو�� صح�ت � کرد مامان

:�ا�ا گفت

دن خودم ــ شما ب��ن چای هاتون رو �خور�ن �د ش
� برمش
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� گذاشتم و �ه چای برداشتم ک�فم روی م��

•••

 � "حس��

ان رضا �شدە تو تمام مدت رفاقتمو تا حاال انقد نگر 
و �  هم�شه فک � کردم �ه آدم ش�خ طبع! بودم

ی اهم�ت ندار  � ن و �ه خوشه که مش�الت براش �ش��
ی که فکر م�کنه خوشگذرون�ه و � � ...ستنها چ��

� موقعی�� ن�  . د�دم اشای �اش هیچ وقت تو همچ��
� کر  �ه . دندزنگ زدم دونفر اومدند خونه رو تم��

ل�اس درست و حسا�� دادم پوش�د
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ز�ر چشماش گود شدە بود

�ع�� �ه . ق�افه اش ش �امال ش��ه معتادا شدە بود
همون  مرحله ای رس�دە بود که هر� م�د�د توی

...ن�اە اول متوجه  � شد چه مرگشه

رضا؟...

ـ هوم؟

چند وقته؟...

؟ ـ چند وقته ��

؟چند وقته داری این کوف�� و م�ف م�ک�� ...
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نم � ـ صد �ار بهت گفتم من تف��� م��

... � نم تف��� م�� � ق�افه ...نمب�ند دهنتو ، تف��� م��
اتو، تو اینه د�دی ؟

ـ نه ق�افه ام مگه چشه؟؟

�اشدو �ه سمت آینه رفت

...خودشم از خودش خجالت � کش�د

؟...ـ �کساله  خب حاال که ��

!�ک سال؟

� کردە  �ع�� این همه مدت رضا داشته مواد م�ف
ه و من و راست راست جلوی چشمای من راە � رفت

م��� احمق متوجه �شدم که خودش و تو چه چاق ع
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!بردە؟

ن�ا�د  خا� بر� من که انقد غ���ه شدم که تو ...
عن�� تو ِد ل...ب�ای مش�لت و �اهام در میون �ذاری

خ�� مر�م ...ن� تو�س�� ب�ای �شی�� �اهام حرف بز�� 
دە که ز�� در �ار نبو ...من که هم�شه تنها بودم

...جلوش معذب �ا�� 

خودتو  ـ من از �اری که م�کنم �ش�مون ن�ستم ،
نف��ن نکن

ح�� ا�ه دن�ا �فهمه؟...

:�ا صدای �لند عص�ا�� ف��اد کش�د

ه � ـ ای �ا�ا توهم م�دو�� نقطه ضعف من چ�
...�ل�ک م�ک�� روش
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ودت رضا من تا حدی میتونم پنهون کنم که خ...
پ�ش  �ا این فرمون که تو داری...خودتو لو ندی

ی ، دو روز د�گه �ا�د از الی �ارتن  خواب ها م��
�ا شا�دم تو جوب...پ�دات کنم

ی ، برو ن...ـ �س کن د�گه مون اصن چرا تو نم��
...اینجا 

�اشه هر طور م�لته...

ون که گفت دم ب�� � :داشتم از اتاق م��

ـ راس�� عروس�تم م�ارک �اشه

شکر از �ه ن�اە �� اهم�ت بهش انداختم و �دون �
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م خونه�ه تا�� گرفتم و برگشت. خونه خارج شدم

�شسته بود Tvت�نا جلوی 

؟؟؟ ـ برگش��

نه هنوز تو راهم...

ـ هه هه هه

ل�اسام و عوض کردم

�شسته  روی م�� که. �ه لیوان آب �د � کش�دم
بود �شستم

؟ ـ خو��

� کردم و گفتم :�م و �اال و �ای��
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ارە...

ن شدە رو کردم بهش و ن�اهش کردم، صور�ش داغو 
...بود

ب�ینمت...

ن�اهم کرد

پوک�د�ا...

ـ ه�� دست جنا�عال�ه

...چشم دوختم �Tvه قاب 
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ـ م�خوام عوض شم

و�اشه فقط تورو خدا از این عو�� تر �ش...

نم � غی�� کنم� خوام ت...ـ دارم جدی �اهات حرف م��

:پوزخندی زدم و گفتم

موفق �ا�� ...چه خوب ...اها ...

داشته  ا�ه تغی�� کنم قول م�دی دوستم....ـ ا�ه 
؟ �ا��

ات �ا قض�ه رو �ه �ا�...دوست داشته �اشم؟...
ن�م ؟
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ـ دوستم داشته �ا�� 

�م�ع�� واست مهم ن�س قض�ه رو �ه �ا�ات �...

ته �ا�� و� خب ا�ه دوستم داش... ـ خب اونم مهمه
اون د�گه مهم ن�ست

سکوت کردم

ـ نظرت؟

درموردە؟...

� و تغی�� د�گه ...ـ عشق و دوست داش��

نم�دونم...
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؟ ـ �ع�� را� هست که دوستم داشته �ا��

...ن�اهش کردم

یچ وقت متأسفم که هیچ را� وجود ندارە و من ه
� ب�خودی و �� ا رزش ز�ر �ار این دوست داش��

...نخواهم رفت

اش ، �ا در�ا مه��ون �...حاال تو سعیتو �کن ...
...عصا�شو بهم ن��ز

ش ام آروم دست اش و روی ته ر�. نزد�ک�� اومد
:نوازش وار حرکت داد و پچ زد

ـ �ه توهم برسم ارە؟
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 گ�م*آروم  آروم دست اش و �ه سمت مردون
رسه تند ق�ل این که دس�ش �ه شلوارم ب. � لغزوند

...مح�م گرفتم اش و

م �خوا�م... خسته ام م��

...نفس عم��� کش�دم و از جام �لند شدم

•••

"دن�ا

� � رفتم مان مامان که همز . داشتم از �له ها �ای��
:صدام زد
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� � اومدە...ـ دن�ااا !ب�ا بب��

...یهو. آخ��ن �له رو هم گذروندم

!...برد�ا . جلو رفتم

�اورم ن� شد

ردن �از چه نقشه ای کش�دە بود واسه �د�خت ک
من؟

ود؟ �ا چه اصال چرا دو�ارە �و �له اش پ�دا شدە ب
ا چه رو�� �اشو توی خونه ی من گذاشت بود؟ �

؟؟؟ رو��

؟...تو... !تو اینجا چه غل� م�ک��

م ـ آروم �اش دخ��
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مامان چرا گذاش�� ب�اد تو؟؟؟...

ن�ا � ـ دن�ا داری �ا برد�ا حرف م��

 خودم م�دونم دارم �ا چه خونه خراب ک�� ...
تو برو تو منم االن م�ام...صح�ت م�کنم

� من و برد�ا چرخ�د و رف تن�اە مامان ب��

م � خوردح�� از �ه ز�ون اوردن اسمش هم حالم به

است عصا�م حسا�� خورد شدە بود و دلم � خو 
 �ار چند ساله پ�ش رو همونجا جلو 

�
ی در �ش تال�

...اورد در ب�ارم که �فهمه چه �ال�� � زندگ�م

�ه روم  �ا این که �� حرف و متاسف از گذشته رو 
سوختا�ستادە بود؛ ح�� �ه ذرە هم دلم واسش �
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!اصال مگه آد� مثل اون دلسوزی داشت؟

ه من د�گ...حرف بزن...واسه �� برگش�� هان؟...
ی واسه از دست دادن ندارم ، م�فه� � �س ...چ��

 پر از غم و غصه ی
�

من  لطف کن دورو بر زند�
ت نم�اد ...ن�ل� که ه��� گ��

�ه قدم جلو گذاشت. چشماش پر از اشک شد

ـ دن�ا؟

اسم منو �ه ز�ون کث�فت ن�ار...

نمـ �ذار حرفمو بزنم ، نیومدم که اذی�ت ک

، االن �ا بودنت اینجا دارم اذ�ت � شم...
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ازت ...نن� خوای اذ�ت شم؟ لطفا گورتو �م ک...برو
...خواهش � کنم برو و د�گه برنگرد

یهو �ا�ا و در�ا از راە رس�دند

�اش ن�اە  �شت � برد�ا بود �ا کنج�اوی �ه � تا 
�دن کنج�او چند قد� جلو اومد �ا د. � کرد

:صور�ش شوکه و خوشحال گفت 

؟ !...ــ برد�ا ، تو��

جلو رفت خم شد و دست �ا�ا رو بوس�د

ـ عمو جان

ــ �س کن ��م �اشو �اشو
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صاف وا�ساد

...ردن�ا� �ه در�ا انداخت و بهت زدە ن�ام ک

ته؟ !ـ دخ��

...مدر�ارو از �ا�ا گرفتم و را� اتاقم شد

آینه  روی صند� �شوندم اش، برگشتم و از توی
د�ا �ل اتفاق ان�ار که �ا د�دن بر . خودم و ن�اە کردم

...های �ِد گذشته دو�ارە برام مرور شد

ـ پر�سس 

جانم ع��زمم؟...

!ـ من دخ�� توام ؟

1259



...شوکه برگشتم و ن�اش کردم

!نم�دونم...

ـ �ع�� ممکنه �اشم؟

اونم نم�دونم...

ـ ای �اش بودم

ق��ونت برم من...

ش�دمرو تخت خوابوندم اش خودمم کنارش دراز ک

همه اش تو فکر بودم

!د بر� گشت؟اخه برد�ا چرا �عد از این همه سال �ا�

ند �ار�ام و اخ��ن �اری که د�دمش زما�� بود که �ل گ
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� و �عدشم اون همه  گذاشت کف دست حس��
...اتفاق

ب�ش�� از اون از عمو دلخور بودم

اش��م یهو دق�قا زما�� که من و �ا�ا بهش احت�اج د
ی ازش �شد ...غ�ب اش زدو د�گه هم خ��

� از � احسا� که ق� ال بهم ا�ه اون زمان حس��
...وس�دم داشت رضا�ت نم�داد �ا�د تو زندان � پ

ن�ا� �ه در�ا انداختم

دم ��عا هر وقت کنارش � خواب�دم و �غلش � کر 
د ...خوا�ه اش می��

 � ی مادر شا�د اینم �ه �شونه از احساس ا�ارآم��
�م تو بودن بود ، که اون �دون که �دونه من ک

...آغوشم آروم  � گرفت
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ه صدام در �ه صدا دراومدو صدای �ا�ارو ش��دم ک
:� زد

ـ دن�ااا

کش�دم  خودم و از در�ا جدا کردم و پتو رو روش

ە رو چرخوندم دستگ��

جانم؟...

؟ � ـ م�ای �ای��

رفت؟...

ـ نه ، گذشته ها رو �ا�د فراموش کرد 
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م رد ، تو ه�چکس اندازە ی من �ه تو �دی نک...دخ��
اموش ب�خش و فر ...قل�ت �ا� تر از این حرفاست 

ار �دون این �...کن ، �ذار دو�ارە دور هم جمع ش�م
کینه و کدورت

�ا�ااا...

ـ اف��ن دخ�� خ��م

من نمیتونم...

ـ �ع�� قلب تو نمیتونه برد�ارو 
منو �خش�د اونو نمیتونه ...هوم؟...ب�خشه؟
!ب�خشه؟

:�م و ز�ر انداختم و گفتم
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�ا�د فکر کنم...

ـ �س � شه �خش�دش؟

نم�دونم...

 � ی خ���م غ�� �دی هاش �� ...ـ حاال ب�ا ب��م �ای��
فقط که �د نبودە بودە؟...داشته د�گه

اینم نم�دونم...

� د�گه درسته؟ ـ م�ای �ای��

:ن�اهش کردم و �ه اج�ار گفتم
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�اش...

ل�خند رضا�ت �خ�� روی ل�اش �شست

�موارد �ش�من شد. درو �ستم و دن�الش رفتم

مرو �ه روش �شست. برد�ا �ا د�دنمون �اشد

...مامان چای اورد

�ا�اتم ب�اد ـ خب برد�ا جان شام و گذاشتم، زنگ بزن

ه عرض ز�اد نم�مونم فقط واس...ــ مر� زن عمو 
� بردن کدورتا ادب خدمت رس�دم و از ب��

� �الخرە واسه رفع کدورتا �ا�...ـ ای �ا�ا د � �ه م��
جمع �ش�م د�گه نه؟

 � ...ــ �له شما درست م�گ��
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...�ه ن�ا� بهم انداخت

� و �ا�ا �اشدو نم�دونم �� �ه مامان گفت ک ه رف��
ت گذشتتنهامون گذاش�ند؛ چند دق�قه ای تو سکو 

...یهو �اشدو اومد کنارم �شست

؟ خب �ا�دم �ا�� حق داری...خب...ــ عص�ا��

ندارە که  ح�� احساس � کردم اون آدم ارزش این و 
�ه  فقط �ا�د �� اهم�ت �شست و . ن�اە اش کنم

د�گه  گوشه ای زل زد که �ل�م فک اش و ب�ندە و 
ی نگه � ...چ��

؟
�

ی �� � !ــ ن� خوای چ��

� ندارم...  واسه ی گف��
�

حر�
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�؟.ــ ن� ی ازم ب�� � خوای سوا�، چ��

دە اسحوصله ی ش��دن صداتو ندارم ، آزاردهن...

...ــ ق�لنا که � گف�� صدام خ��ه و فالن

...ق�ال، ق�ال بود ، االن االنه...

�ا�د فراموش ...نهــ �ار��ال ق�ال ،ق�ال بود ، االن ،اال 
کرد ق�الهارو نه؟

ا�� هیچ وقت فراموش ن� شه... � �ه چ��

ر احمقانه رو وق�� اون �ا...�ش�مونم �خدا...ــ دن�ا من
 کردم و زندگ�ت نابود شد ، وق�� حالت و 
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وز خوش م�دو�ستم که از اون �ه �عد �ه ر ...د�دم 
امان دق�قا چند هفته �عدش فهم�دم م...نمی�ینم

م از این م��ضه دو سال تموم �� دوا درمو�ش بود�
...کشور �ه اون کشور

نرم کنه که  حتما دو�ارە � خواست �ا دروغاش دلم و 
!فراموش کنم و ب�خشم اش

...ق نبودمهه کور خوندە بود من د�گه اون آدم ساب

ا�ا، �اهام ــ م�دونم از دست من و �ا�ا عص�ا�� ، �
و ن�اە نیومد چون روش ن� شد تو صورت تو و عم

تو  س� � کرد پ�گ�� �ارای عمو و  اون...کنه
� تو آزاد شدی...�اشه د وقته چن...�عد �ه مدت گف��

...پ�شم عمو

آزاد  اها تا فهم�دین که �ه هر ش�� که شدە...
 � �و �له  شد�م و قرار ن�ست درگ�� �ارامون �اش��
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اتون پ�دا شد ارە؟؟؟

:�ا صدا�� پر �غض و گرفته گفت

...ــ دن�ا مامان مرد

!�ستادان�ار که برای چند لحظه قلب از حرکت ا

...مواسه ی چند لحظه ه��� و احساس ن� کرد

ی � د�دم � !نه صدا�� � شند�م ،نه چ��

ص��ر زن تنها تص��ری که مدام جلوی چشمام بود ت
...عمو بود و �س

زش دلخورم انقد شوکه شدە بودم که �ادم رفته بود ا
...مو ن� خوام ح�� �لمه ای �اهاش حرف بزن

ردوندم و �ل� هام و حرکت دادم و آروم روم و برگ
...ن�اە اش کردم
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!شو�� م�ک�� د�گه؟...

!�ا د�دن چشمای اش� اش �اور کردم

ه اش �غض �لوم و گرفت واسش، دستم و روی شون
...بردم

...تازە فهم�دم...واقعا متاسفم... 

ــ ممنون

چرا زنگ نزدی بهمون اخه؟...

دم �� � � � اون همه گرفتاری زنگ م��  گفتم ــ ب��
�د زنگ �م �ت �ال اوردم �ا چه رو�� �ا...اخه؟؟

دم بهت � ...م��
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اموش دلم � خواست فر . دلم م�خواست ب�خشم اش
...کنم گذشته رو

د اما �ه شا�د دل�ل اش ش��دن خ�� مرگ زن عمو بو 
ی مانع ام � شد  � چ��

. � اومدمامان اش هیچ وقت خوشش از منو مامانم ن
ک� بود   اون تنها . ح�� شا�د ازمون متنفر هم بود

م از که مطمئنم �عد از �د�خت شدنم و طرد شد
خونه ی �درم خوشحال شدە بود

نار چون د�گه مجبور نبود �ه عنوان عروسش ک
�ش و ��ش تحمل ام کنه و عالقه ی ب�خود�ه �

و اخم و  روز و هر ساعت �ا دوتا چشماش ب�ینه هر
...تخم کنه

...عجب 

 �  اش �ع�� وقتا خ�� مرگ دشمن  آدم هم غمگ��
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� کنه 

برد�ا از من انتقام گرفت

�ع�� �خش�د�ش �ارە درس�� بود ؟

از�چه ی ن� �م بهش �دی نکردم، چون منم اونو �
م و پ�دا خودم قرار دادم تا زما�� که عشق واقع�

�� اینکه  کردم اون ب�چارە رو دن�ال خودم کشوندم
 اش و لب �از کنم و ��م دوسش ندارم که برە �� 

�
 زند�

...�ه فکری �ه حال خودش �کنه

شا�د اون حق داشت از دستم عص�� �شه

...اما نه

 شه وق�� �اراش �ادم م�اد �خش�دن اش سخت �

� کت�م وای اون زما�� که � گفت �ه �اری کنم ح س��
!!!...بزنه که در�ا سقط شه

1272



� هم مثل خودش وح�� بود فک � کرد حس��

� هم وحش�ه، شا�س من� د�گه آ دم هر چند حس��
...سالم که گ�� نم�اد

...نفس عم��� کش�دم

ذهنم درگ�� بود؛ ن�ا� بهش انداختم 

� بنظر � اومد، خب حق داشت، حق د اشت غمگ��
� �اشه ...واسه مامان اش غمگ��

ه این فکر کنم �� اینکه �ه �عدش فکر کنم، �� اینکه �
م یهو که ممکنه از تصم�� که گرفتم �ش�مون ش

:گفتم

اما...�خش�دمت...

:ل�خند روی ل�اش �شست و گفت
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؟ ــ اما ��

مون شم �ه �اری کن فراموش کنم نه این که �ش�...
از �خش�دنت

تر من بهت قول م�دم هر چه زود...ــ �ش�مون؟
فراموش � ک�� 

ون اورد گو�� اش و از توی جی�ش ب��

ــ �س من زنگ بزنم �ا�ا ب�اد د�گه

بهش ل�خند زدم

رداشته شد�ا �خش�دن اش ان�ار �اری از رو دوشم ب

ه برم منم �اشدم ک. �اشدو رفت �ه عمو زنگ بزنه
انه اشون پ�ش مامان �ا�ا که یهو �ا صحنه ی عاشق
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مواجه شدم

تند روم و ازشون برگردوندم ر�ز خند�دم

شم واسه واسه این که نفهمن و مزاحمشون �شدە �ا
...عوض کردن ل�اسام از �له ها �اال رفتم

ش کردم�ه ل�اس ش�ک و خانومانه پوش�دم و ارا�

اش  �ا د�دن خواب عمیق. در�ا هنوز خواب بود
 بهم دست داد

�
...احساس خوا�الود�

ن�اهم و ازش گرفتم و از اتاق خارج شدم

�ا ش��دن صدای عمو � جام م�خکوب شدم

چقد دلم واسه اش تنگ شدە بود

� رفتم ��ــــع از �له ها �ای��

�دند دور هم جمع بودند و � گفتند و � خند
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آروم  قدم برداشتم و �ه سمت اشون رفتم

ت زدە �اشد جلو رفتم و آر  :وم گفتم�ا د�دنم ح��

سالم...

...وعهـ �اورم ن� شه ، این همون دن�ا کوچول

چه سه، �ه جوری � گفت کوچولو ان�ار �ه دخ�� �
د�دە  خ��ه از اخ��ن �اری که. چهار ساله بودم

...بود�م همو فقط چهار سال � گذشتااا

:�ا�ا خند�د و گفت

ــ ارە خودشه 

ق��ونت برم... ـ ب�ا �غل عمو

1276



جلوتر رفتم و �غلش کردم

...ن �ازهنوزم �ا مح�ت بود و در آغوشش �ه روی م

م ؟ ـ چطوری دخ��

؟... خ��م مر� تو خو��

�اشم؟ چرا من �ا�د �د ...�ق�ه خ��ن ـ تو خو�� ،

دمواقعا ناراحت ش...متاسفم �خاطر زن عمو...

...ل�خند�ش محو شد و �ش و ز�ر انداخت

قت اش �ش�مون شدم از �سلی�� که گفتم، شا�د و 
...نبود و� خب اخرش که �ا�د � گفتم

تما برام مهم � ذاشتم واسه �عدا شا�د فکر � کرد ح
...نبودە که نگفتم
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...واال

ـ ممنون

همه جا در سکوت فرو رفت

:یهو مامان گفت

ا؟ ـ خب د�گه چه خ��

...همه �شس��م. سکوت شکسته شد

•••
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 � "حس��

م و �از کردم برگشتم �ه . پر بود از س�د �ل. در دف��
:سمت �ان�� م��� و گفتم

!خانم ب�ا�� این �ل هارو رو � اوردە؟...

ین هر دفعه � این مد�� که نبود...ـ اووم اقای مقدم
�ا و هم�ارا براتون �ل اوردن ه رو گذاشتم منم هم...��

 � تون که ب�ین�� تو دف��

�شکر  pmاسام�شون و بن��س واسشون ...اها...
نه �ه نفرم �فرست ب�اد اینارو جمع ک...�فرست

ە . ..ە اخه چه خ�� ...تا سقف �ل چپوندی تو اتاق...ب��
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االن م��م...ـ چشم چشم

وارد شدم و در و �ستم

� گذ و برداشتم و روی زم�� � ...اشتمس�دای روی م��

�� �ار ر�خته بود �م. �شستم

خانم ب�اتی�� ...

در �از شدو وارد شد

ـ �له؟

د ساعت از این مدل قرار بود امروز ب�اد �س �� ش...
...دە گذشته
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ـ قرار نبود

ن مگه من بهت نگفتم هماهنگ ک!...قرارنبود؟...
ب�اد

� ـ ای �ا�ا اقای مقدم شما �ک هفته پ�ش گ فت��
بودین �� دو �اری اومدن ن...هماهنگ کنم ب�ان 

 � رف��

رو هم واسه فردا �گو ب�اد زنگ بزن ع�اس ها... 
ه برو �...ط�ح های جد�د �� شد؟...هماهنگ کن

...ن�ما �گو ب�اد ، ��ــــع

ـ چشم

...وصل کردم. صدای آالرم گوش�م �لند شد
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ـ الو

�گو م�الد...

ـ سالمت کو

وزود �ارتو �گ...هزارتا �ار ر�خته �م ...

ـ واسه فردا مهمو�� گرفت�م م�ای؟

تون � ای �ا�ا تو و آن�تا هم هر وقت حوصله ا...
� تو مهمون�اتون ە مارو م�کشون�� م�ام خوش نه ن...م��

�گذرە

� ...ـ �ع�� �� نم�ام �ا�د ب�ای؟؟؟  تو و ت�نا همه هس��
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شه هم ب�این �ه خوردە ب�ش�� �اهامون آشنا 

:�الفه گفتم

�ار داااارم...

... ت نرەـ واسه فردا شب ساعت دە �ه �عدە ، �اد
خدافظ

!قطع کرد 

و منم  نخ�� مثل این که م�غ م�الد �ه �ا داشت
 � ...در �ه صدا در اومد. مجبور بودم �ه رف��

•••
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"دن�ا

داروشکر از اومدن برد�ا خ�� ن� گذشت اما خب خ
وش کردن �ا فرام. را�طه امون �اهم خ�� خوب بود

ه �ک آدم گذشته ان�ار که هم من ت�د�ل شدە بودم �
...جد�د هم اون

� هم اون هیچ کس و نداشت و تنها بود؛ واسه ه م��
ه خوردە س� � کردم ب�ش�� �اهاش صح�ت کنم و �

س تنها�� از وقتم و �اهاش �گذرونم که �م�� احسا
...�کنه

ـ بنظرت ب�ام زشت ن�ست؟

ون � : کش�دم گفتمدرحا� که ل�اس هام و از �مد ب��

م د�گهای �ا�ا برد�ا ما در موردش صح�ت کرد�...
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...ـ اخه آن�تا �ه زما�� 

 �ه زما�� ...
�

 گذشت و ...خ��ه خودت داری م��
�أ هم قل ...االن آن�تا شوهر کردە...تموم شد رفت

...عاشقشه

...ـ خب خداروشکر

:فتمل�اسای تو دستم و رو �ه روش گرفتم و گ

م��ما اینو بپوشم �ا اینو...

:ل�مو کش�د و گفت

وش�لمـ تو هر �� بپو�� بهت م�اد دخ�� عموی خ
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ون... ش�ک و پ�ک کردی ...خ�� خب برو ب��
برو برو....موا�سادی تو اتاق من که من دیر آمادە ش

:خند�دو گفت

ون منتظرم...ـ چشم ب��

�اشه...

ی �از قرمز پوش�دم د هن �قه دل�� ام�ش د�لته �ه پ��
�شدو از بودو از وسط �مرش �ه �م��ند مش� رد م

�شت گرە � خورد

کفش های �اشنه �لند مش� ام و پوش�دم

دم �ا ال� صورتمو آرا�ش کردم �ه رژ جیغ �ه ل�ام ز 
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...قرمز خوش رن�م

ه ام ر�ختمموهام و و�و کردم و اینور و اونور شون

شدم ک�ف کوچولوی مش� ام و برداشتم و خارج

� رفتم انداخته بودو  برد�ا �ا روی �ا . از �له ها �ای��
...قهوە � خورد و �ا �ا�ا صح�ت � کرد

هوی نم�ای ب��م؟...

م �ذار قهوە اشو �خورە  ــ دخ��

� گذاشت و گفت :خم شدو فنجون و روی م��

...ـ نه عمو برم د�گه

ــ �اشه ��م برو �سالمت
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؟... من �� �ا�ا��

:و گفت خند�د

ــ توهم برو �سالمت ع��زم

ه سمت ل�خند مل�� روی ل�ام اوردم جلو جلو �
 برد�ام �شت �م. درب خرو�� قدم برداشتم

� اومد

...ـ ل�است برازندە ته دخ�� 

ندە ته مر� توهم کت و شلوار خوش�له ات براز ...
��

ـ مرسی�� 
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� و برام �از کرد ...�شستم. در ماش��

•••

 � "حس��

 و 
�

چون  چند ساعت ق�ل در�ارو واسه رفع دلتن�
...و �ا�ا ک� نبود پ�شش �مونه گذاشتم پ�ش مامان

هن ام و مرتب کردم ارج شدماز اتاق خ. �قه ی پ��

�ه �ه در اتاق ت�نا زد �ه دق�قه . م�ا انگشت چند ��
داختمن�ا� �ه � تا �اش ان. نکش�دە خارج شد

� و تنگ هن �لند �دون آست�� ...�ه پ��
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�  هم س�  � کرد �ا اندام آنچنا�� نداشت واسه هم��
��� ها و  ل�اسای که  پوش�دن ل�اسا�� مارک دار سل��
ون �ه ب�ش�� �دن اش و � تو�ست واسه این و ا
نما�ش �ذارە خودش و تو چشم � کرد

ـ چطورە؟؟؟

 کردم و گفتم
�

:پو�

دارمب�ا ب��م ب�ا ب��م ، حوصله ی نظرد� ن...

�شت �م راە افتاد

� که همه �اهات آشنا � ... � امشب ش�� ... شنبب��
...ن� خوام س�ک �ازی در ب�اری
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ـ منظورت هرزە �ازی که نبود ؟

از کردم �ی �ه �شانه ی تأسف تکون دادم و درو �
...که �ش�نم

� ب��م... �ش��

� و چرا برام �از نکردی ؟ !ـ در ماش��

ست داری ع��زم چالق که ن�س�� ماشا� دو تا د...
...این هوا

...�شس��م

� های د � ماش�� � و ب�� �گه �ارک ن�م ساعت �عد ماش��
و �از هم برای . پ�ادە شدم درو برا ت�نا �از کردم. کردم
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...حفظ ظاهر دست اش و گرفتم

•••

"دن�ا

د �الخرە �عد از آن�تا از دور �ه منو برد�ا ن�اە � کر 
ست بهم د. گذشت ب�ست دق�قه �ه سمتمون اومد
ل� هاش و داد و درحا� که س� � کرد از تعجب �

:گشادتر از حد معمول نکنه گفتم

ــ چطوری خوش�لم؟

خ��م تو چطوری عشق من؟...
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...ــ خ��م مر�

...ز�ر چش� برد�ارو ن�اە � کرد

:در گوشش پچ زدم

برو جلو �ه سالم و عل�� �کن...

ــ ول کن دن�ا حوصله ندارم

...برو د�گههه...عه آن�تا...

م دست که �الخرە مجبور شد �ه اون. هل اش دادم
داد

د و گفت :برد�ام دست اش و �ه گر� ف��
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ــ سالم

؟...ـ �ه سالم آن�تا خانم خو��

خوشم � اومد حسا�� تغی�� کردە بود

� بودند �� اخت�ار ن�اه � مشغول احوال�� م رو ب��
 � !افتاد مهمان ها چرخوندم که یهو چشمم �ه حس��

� مهمونا��  که   دست ت�نا تو دست اش و از ب��
ە شدە بودن اش مات و مبهوت بهش خ�� د رد دخ��

�ه ت�نا حسود�م شد، . � شد

:ز�ر لب �ا ح�ت پچ زدم

...خوش�حالت...
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 خا� تو �من �ه جای ت�نا �ا�د دست منو 
...منه احمق ... � گرفت

مامان راست � گفت ل�اقت اشو نداشتم

ـ دن�ا

ون کش�دم و ن�ا هم و ازشون بزور خودم و از فکر ب��
...گرفتم

!جانم برد�ا؟...

؟ !...ـ کجا رو ن�اە � ک��

آن�تا �� گفت؟...ه��� ، �ع�� هیچ جا...

گهـ ه��� سالم و احوال پر� کردو رفت د�
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اها...

م �شون �دی؟ـ حاال تو ن� خوای این آقا دامادو به

!کیو؟...

ـ رضاست د�گه ، ا�ه درست گفته �اشم

؟...
�

!؟از � ش��دی انوقت!...اها رضا رو م��

...ـ �ا�ات   

� دورو برا �ا�د �اشه...اوە... عال ه��� البته ف...هم��
در این  �ه حرفا�� ب�نمون ردو �دل...معلوم ن�ستا

...حد
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!ـ جدی؟

اهوم...

�د جور �� قرار بودم

 � �ستم �ار اما ن� دو . دلم � خواست برم پ�ش حس��
...دیهو چشمم �ه رضا افتا. درس�� بود �ا نه

برم رضارو ب�ارم...

ـ �اش

��� توهم �گرد واسه خودت ، �ه جا وا�� ه...
ت نم�ادا ، هر چند هر�� ب�ش�� خودت ی گ�� و �گ��

ت م�اد ن سمت مردای...ب�ش�� گ�� ا م�� دست  دخ��
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ی که �� م...ن�افت�� نه دمه دس�� ها ��مم�گ��

:خند�د و گفت

د�ا ـ وار�

ارە د�گه ، فعال ب�ای...

ازش جدا شدم و �ه سمت رضا رفتم

دم اشدست اش و گرفتم و �ه سمت خودم برگردون

!ـ عه سالم دن�ا

؟... !سالم خو��
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ـ ارە خ��م

نظر ز�ر چشماش �ه خوردە گود شدە بود؛ خوب ب
لش شا�د داشت دروغ � گفت که حا! ن� اومد

 اش از خ��ه و �عد این همه مدت هنوز �ماخورد 
�

�
� نرفته بود !ب��

؟... !مطمئ��

� گچ اش پ��دە تر شدو ترس�دە گف :ترنگ ع��

!ـ ارە چطور؟

ب�ا ب��م �ه �� معرف�ت کنم...ه��� ...

دست اش و گرفتم و �ه سمت برد�ا بردم
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...برد�ا �ا د�دن اش بهش دست داد

...ضا د�گهبرد�ا ، اینم ر ...رضا ، برد�ا �� عموم...

ـ خوش�ختم

ــ مر� منم خوش�ختم

� بود ینو اون مدام ا. هنوزم چشمم رو ت�نا و حس��
...� رفتند پ�ششون

...فک کنم جلسه ی آشنا�� گذاشته بودند

ن برم اوم م��م تا شما �اهم صح�ت � کن�د، م...
بر� گردم 

:رضا �لند گفت
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م تو اون اتاق �ارت تموم شد ب�ا ـ دن�ا من م��

�اشه...

� و ت�نا ر  ...فتمازشون جدا شدم و �ه سمت حس��

:جلو رفتم و گفتم

سالم...

:جلو رفتم و گفتم

سالم...

تا �امو ن�اە ت�نا مدام � . هر دوتاشون بهم ن�اە کردند
...� کرد

1301



رە رو نداد�ا ــ اخرشم اسم دک��

...احمق اول �ه سالم �کن �عد زر مفت بزن

:فتمل�خندی �د و زور� روی ل�ام اوردم و گ

؟خو�� حاال ...گفتم که �ادم نم�اد ع��زم...

ی که �دنت و ک���دە و  از نو ساخته  ــ مگه � شه دک��
...رو �ادت برە مارو س�اە نکن

ـ ت�نا �س کن

ــ عشقم مگه �� گفتم اخه

فت زهر مار�ا ـ � شه امشب و در مورد دک�� و این کو 
1302



؟؟؟ حرف نز��

نم � تو خورد تو عصاب خود...ــ �اشه ع��زم حرف نم��
نکن ق��ونت برم

ە ز�رچش� ن�ام � کرد ب�ینه عکس  العمل ام دخ��
ه استاد �س�ت �ه حرفای حال بهم ز�ش چ�ه؛ منم ک

وی چهرە ی ادا در اوردم ح�� لحظه ای س� نکردم ت
...شاد و �شاشم تغی�� ا�جاد کنم

چقدم  ب�شعور چه حرفای عاشقانه ای هم � زد،
...نگران

؟... � خو�� حس��

ــ هوی شوهر منه ها
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:شوکه قد� عقب گذاشتم و گفتم

!وا مگه من �� گفتم؟... 

وب خور  د، شا�د از �س م�� � ە ش�ش م�� دە بود دخ��
ارە �� مخ ناقص اش هنگ کردە بود و ن� فهم�د د

...�لغور � کنه

...ــ اسمش و صدا نزن

� و ن�اە کردم :پورخندی زدم و حس��

نم... � �اشه صدا نم��

ــ مر�
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� فقط ن�اە � کردو مشغول گوش دادن �ه  حس��
� فهم�د  شا�د ا�ه ت�نا خانومش. م�المه امون بود

م و که من زن اولش بودم صدرصد نقشه ی قتل ا
� سوف�ا

� ...� کش�د دق�قا ع��

ە ش��ه سوف�ا  بود البته  آخ که چقد حر�ات این دخ��
...نه �ه اون حادی

برم عشقم؟...ــ من برم �ه خوردە برقصم

ـ برو

ــ تو نم�ای؟

ـ نه برو
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رفت

...نفس راح�� از دست اش کش�دم

...خداروشکر

خو�� اقای مقدم؟...نگف�� ...

ی واقعا؟ ـ ای �ا�ا تو حرفای ت�نارو جدی م�گ��

نم ا�ه م��ما فک ک...این �ارو نکنم چ��ار کنم؟...
قض�ه ی چند ساله پ�ش و �فهمه منو �کشه

:خند�د و گفت

!ـ مثل سوف�ا؟

...واقعا خندە دار و جالب بود
1306



!توهم بهش فک کردی؟...

ـ خب معلومه

...خند�دم

�گو ب�ینم در�ا کجاست ؟...

ـ پ�ش مامانه

...اها...

: ن�اهش کردم و در ادامه گفتم
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ل�اسم چطورە؟...

:دو گفتن�اە اش روم زوم ش. �ا عشوە �ه چر�� زدم

...ـ خوش�له و �ه خوردە آشنا

؟...آشناست؟... � کت شماستا اقا...هم�� ی مارک ��
مقدم

!ـ نه �ا�ا ؟

 زد و  ل�خند از � .تازشم چند تا سفارش دادم...
�

ذو�
� کرد :�ش و �اال و �ای��

ـ بهت م�اد
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معلومه که م�اد...

...ـ از خود را�� 

؟... از خود را�� منم �ا تو؟؟...��

ـ من از خود راض�م؟

ارە خب...

...ـ نمونه �دە

�ادم نم�اد و� هس�� ...

وارە ی پ��ا چشمم �ه برد�ا افتاد �ه دخ�� هم قدو ق
ا نکنه خدا�! پ�شش بود و مشغول �گو �خند بودند
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�ز کردم و �ه خوردە چشمام و ر ! واقعا اون پ��ا بود
...دقت ام و ب�ش�� 

� اون پ��است؟... حس��

!ـ کدوم؟

� که اخ�. انگشت اشارم و �ه سمت اش گرفتم  ب��
� گفت :ابروهاش �شست و خشمگ��

!اون برد�ا ن�ست ؟...ـ اون 

سم تو از من؟... من از تو سوال می��

:�ا عص�ان�ت سوالش و تکرار کرد
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؟؟؟دارە �ا پ��ا صح�ت م�کنه؟!...ـ برد�است؟

اومد که �ه سم�شون برە که مچشو گرفتم

!کجا؟...

...؟ـ این ��ە اینجا چه غل� م�کنه؟؟؟هان

!اومدە مهمو�� د�گه...

اشو �ادت ـ �� شدە انقد مه��ون شدی؟؟؟ نکنه �ار 
رفته؟

 �ه آدم اصال ...�ادم نرفته و� اون تغی�� کردە ...
و تحق�� ن� شه که �خاطر گذشته آدمار ...د�گه شدە

کرد، � شه؟

1311



ون کش�د ان�ت �ه �ا عص�. مچ اش و از تو دستم ب��
ون � دست پ��ا رو گرفت و �ه ا. سمت اشون رفت

!مهمو�� برد

:فتمجلو رفتم و گ. �ه سمت برد�ا قدم برداشتم

!خو�� برد�ا؟...

؟...ـ خ��م  �
� !پ��ا خواهر� حس��

� اهوم هر �� ا�ار کردم �ذارە �اهم حر ... ف بزن��
�شد

نمـ اش�ال ندارە ع��زم ، خودم درس�ش م�ک
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:بهش چشمک زدم و گفتم

دخ�� خ���ه ها...

:خند�د و گفت

ـ ارە �احاله

خانوادە  خوش�له ، خانومه ، مه��ونه ،...�احاله؟...
...ی آنچنا�� 

اش و  ـ قسمت خوش�� اشو خوب اومد�ا ، ق�افه
دوس داشتم

:بهش ل�خند زدم و گفتم
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�ینم خدا حاال ب�ش�� رو مخ داداشش �ار م�کنم ب...
...�� � خواد د�گه

:�ا خندە روی موهام و بوس�دو گفت

ـ مر�

فعال...برم ب�ینم رضا چ��ارم داشت...

 که رضا گفته بودو چرخ
�

ە ی اتا� وندمدستگ��

 بوداتاق بز ! دود همه جا رو در برگرفته بود
�

ر�

...م�الد مثل توه� ها جلو اومد

!!!ــ سالم دن�ا خانوم

ه دن�ال دل�� �تا�اش و �ا اخم ن�اە کردم و درحا� ک
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:بودم برای حال �دش گفتم

چطوری م�الد؟...

� ...ــ خ��م خوب  � �فرمای�� �فرمای��

وب � خورد جلو رفتم و کنار رضا �شستم مدام م��

وب م�خوری؟ ـ دن�ا م��

� گذاش وب و ازش گرفت و روی م�� تم�طری م��

 م�خوری �ه گوشه �� هوش م��� ...�سه د�گه...
تت خونه ها ...ک� ن�ست ب��

:خند�دو گفت
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...ن�مخب تو �ه خوردە �خور که بزن و �کوب ک -

وب ن� خوام... � متفاوت �دە....م�� �ه چ��

خند�د

 و زدم که دوست داشت �
�

!شنوەان�ار همون حر�

ـ چشممم

خ��  دست اش و تو ج�ب اش فرو برد و �ه �ا�س
ون اورد درش و �از کرد  دوت ا قرص سف�د کوچولو ب��

�ک�شونو کف دستم گذاشت. رنگ بودند

ـ �خور �ش�مون ن� �� 
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:ش کردمن�اهم و از قرق کف دست ام گرفت و ن�اه

!واقعااا ؟...

 � ـ ارە عشق من��

...م�الد لش کردە بود رو م�ل

ه تخل�ه ی منم که حسا�� دن�ال بهانه ای بودم واس
، ل�خند زدم قرص و � اال انرژی و خوشگذرو��

وب خوردم که گ�� نکنه ...انداختم و م��

•••

 � "حس��
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نرە هر  پ��ا رو حسا�� نص�حت کردم که سمت ��ە
و عم�  چند �ع�د م�دونم ح�� �ه �لمه از حرفام

ملچ و  �ه �ه جای خلوت پناە بردم که صدای! کنه
!!!ملو�� �ه گوشم رس�د

صدای خمار  �ه خوردە اینور و اونورو ن�اە کردم که
...شدە ی ت�نا توی گوش هام چرخ�د

...ــ لعن�� 

ه سمت ان�ار که آت�ش عص�ان�ت ام از گوش هام �
!رد ؟مغزم شعله کش�د؛ اون داشت چه غل� م�ک

!گه بودشا�د �� د�! نه ام�ان نداشت ت�نا �اشه

...دن�اله ی صدا رو گرفتم

رد میتونه که �ه دفعه �ا �دت��ن صحنه ای که �ک م
 اش ب�ینه ، مواجه ش

�
�ک زند� ...دمدر مورد ��
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وسه بزنه ��ی که مدام س� � کرد �ه گردن اش ب
شت روی رو ازش جدا کردم و هل اش دادم که �ه �
� افتاد و از ترس ح�� لحظه ای لب � از نکردزم��

یوار فشارش گردن اشو گرفتم و �ه د. رو کردم �ه ت�نا
د � . . .دادم �ه دستم چنگ م��

ــ �ب ، ب�خش

...دلم � خواست خفه اش کنم

ح�� ! ح�� ا�ر قتل سخت ت��ن اش��اە ممکن بود
ت ا�ه �عدش حس عذاب آورە �ش�مو�� بهم دس

م و  �ا ت��ا از  � داد دلم � خواست جون اش و �گ��
ون  ام پر�ش کنم ب��

�
...زند�

دم غ��دم � دندون های بهم ف�� :از ب��
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�دیی�� ، برگردی خونه قلم �اتو خورد م�کنم فهم...
!!!!کثافته هرزە

 ام �ه دستای کث�ف ت
�

�نا �ه آت�ش ان�ار که �ل زند�
...کش�دە شد

...م�ا حا� داغون روی �� از م�ل ها �شست

و�� �ه سمتم گرفت اولش  یهو �ه خانوم جام م��
فکر کردم دن�است

اش فهم�دم و� �ا د�دن کفش های �اشنه �لند سف�د 
آن�تاست

:ازش گرفتم اش و گفتم

مر�...

!ت�نا کجاست؟ -
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رضارو  م�الدو ...چه م�دونم برو �گرد پ�داش کن...
؟ � ند�دم جا�� رف��

ارە تو اون اتاق ان -

 که اشارە کرد ن�اە ک
�

ردمبرگشتم و �ه اتا�

دن�اهم فکر کنم رفت اونجا -

؟؟؟... تو چرا نرف��

اون ...دە هاای �ا�ا خ�� �مون مهمون�ه من و م�ال  -
چپ�دە تو اتاق، منم برم که زشت � شه 

اها...
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وب و خوردم و لیوان و ر  � �ه خوردە از م�� وی م��
گذاشتم و �اشدم

ە اونجا... منم برم ب�ینم چه خ��

برو -

...داشتماز کنارش رد شدم و �ه سمت اتاق قدم بر 

 پر از دود م. درو �از کردم
�

!...واجه شدمیهو �ا اتا�

� و رضا�� که روش خ�مه زدە  �ا د�دن دن�ا روی زم��
بود �� اخت�ار اخمام در هم شد

�شون شد � � شم �ه چ�� ...ەجلوتر رفتم که مطم��

...م�الد خودش و �ه سمت دن�ا ُ� داد
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...ناوووم �ه خوردە هم �ذارش در اخت�ار م_ 

وع رضارو هل داد همزمان �ا افتادن روی زم �� � ��
زدو  این �ار م�الد روش خ�مه. کرد �ه خند�دن

که �دن   صور�ش و جلو برد برای بوس�د�ش ق�ل این
دو�دم آشغالش �دن دن�ا رو لمس کنه �ه سم�شون

� هاان؟؟؟؟... چه غل� دار�ن م�کن��

...م�الد و هل دادم دست دن�ارو گرفتم

وون... مت ب�� �اشوو...�اشو �اشو ب��

:خندە های عج�ب و غ��ب اش فضارو پر کرد

م� خوام پ�شه دوستام �مون...ن� خوااام -
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!...دی؟دیوونه ش!...چه �ال�� �ت اوردن دن�ا؟....

�دمدست اش و رها کردم و �قه ی رضا رو چس�

چ��ارش !...�� دادی خوردە لعن�� هان؟...
کردی؟؟؟؟

� خندە های حال بهم ز�ش گفت :ب��

� ...فقط...ه���  - فقط �ه دونه قرص هم��

� دیو  � و ع�� وع هل اش �ا کتف افتاد رو زم�� ونه ها ��
...کرد �ه خند�دن

� دست دن�ارو گرفتم و �ا �ه حرکت بزور ا ز روی زم��
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پر . هح�� ن� تو�ست � �اش وا�س. �لندش کردم
�� �ه سمت درە خرو . بود از توهم و دری وری

وع کرد �ه جیغ زدن و تقال. کشوندم اش ��

...دستم و ول کن � خوای منو �دزدی؟؟؟ -

� خوام نجاتت �دم ...

:ف��اد کش�د

، من �ا تو جا�� نم�ام تو د...ن� خوااام -
�

روغ م��
...تووو � خوای منو زندا�� ک�� 

!چ��ارت کنم؟...

ال خودش اە لعن�� �ا� فراموش کردە بودم حرفاش م
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ات اون قرصه لعن��ه ...ن�ست و تأث��

مروی موهاش و بوس�د. �� دل�ل زد ز�رگ��ه

مت �ه جای خوب...گ��ه نکن... � خوام ب��

...�ام کردو ن! �ه ثان�ه نکش�د که اش�اش بند اومد

اتاق  همونطوری بهت زدە دست اش و گرفتم و از 
درصد ا�ه ولش � کردم تو مهمو�� ص. خارج شد�م

�ه . ش خونه�ا�د � بردم. هزارتا �ال �ش � اوردم
کنه تا جای آروم �ه جا�� که هیچ خطری تهد�دش ن

� برە ...اثرات قرص از ب��

� جمع�ت رد ش در . د�م�ا هزار زور و زحمت از ب��
� و �از کردم گفتم :ماش��

� ب��م... �ش��
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من ازت ...من �ا تو جا�� نم�ام...کجا؟ -
فهمم داری منو م�دزدی فکر کردی نم�...� ترسم

؟؟؟ داری چه غل� م�ک��

ون دادم و گفتم  نفسم و ب��
�

:�ا �الف�

...ع��زِم من...

:یهو هل ام داد و �ا عص�ان�ت گفت

من ع��ز تو ن�ستم...�ه  من نگو ع��زم -

. م �شستبهش زل زدم و �� اخت�ار ل�خند روی ل�ا
!� اومدح�� تو توهمات اش هم �ا هیچ مردی راە ن

شتم ع��ز� اخه تو که �ادت نم�اد من چقدر دوست دا
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...من

...تو که نم�دو�� ع��زە م�� 

:جلو رفتم و گفتم

ه بهت �ه جا�� ک...دارم � برمت �ه جای خ��ا...
� تا زودتر ب��م که دیر ن...خوش �گذرە رس�م�ش��

کجا مثال؟ -

مت؟... کجا � خوای ب��

...ق� شاِە پ��ون...اوووم -

!...هااا؟...

...مکث کردم و س� کردم طب�� رفتار کنم
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...� برمت ق�ە شاە پ��ون...�اشه �اشه...

...درو �ستم. ل�خند زدو �ا عشوە �شست

...�از کنم �شستم و قفل و زدم که نزنه �ه �ش درو 

قص�د مدام ورجه وورجه � کرد؛ م. راە افتاد�م ��
وع دو�ارە �� . �عدشم خسته � شدو تک�ه م�داد

 �. م�کرد
�

 کردم�� توجه �ه حر�ا�ش فقط رانند�

از این . یهو صدای �لند موز�ک فضا رو در برگرفت
ونم که تو فکر �اشم �� �خواد اینطوری از ف کر ب��

مت دستم و �ه س. �کشه هم�شه عص�ا�� � شدم
...س�ستم بردم و قطع اش کردم

بتمرگ � جات تا برس�م خونه...
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وع کرد �ه گ��ه کردن جیغ زد و ��

من ...دادم من تمام زندگ�م و از دست....ن� خوااام -
 �ا دستای خودم خودم و ...همه چ�م و �اختم

...�د�خت کردم

ش سنگ �غض �لوم و گرفت داشت حرفا�� که تو دل
!شدە بودند و �ه ز�ون میورد

...ها الالی الالی ها الالی الی...ِاهم -

متعجب  �ا صدای آوازش ن�اهم و از مس�� گرفتم و 
ی ش�شه و �خار دها�ش و هاا � کرد رو . ن�اش کردم

ز�رە خندە  �� اخت�ار زدم. �ا د�د�ش. نقا�� � کش�د
...نه �خاطر اون نه

ت توهم زدە �ل�ه �خاطر خودم که هر �ار �ادم � رف
و�ارا و حرفاش و جدی � گرفتم
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� پ�ادە شدم و �ه سمت  درو �از کردم دستم. از ماش��
� پ م اش و از ماش�� �ادە اش دست اش بردم که �گ��

گرا�� ن�ام کنم که خودم و عقب کشوند و �ا ترس و ن
:کرد و گفت

!...�ه من دست نزن -

خودت پ�ادە شو...�اشه �اشه...

ن� خوام -

ودە صبح م�دو�ستم ا�ه اخت�ارو �دم دست اش تا خ
� هم دست ا � � ش�نه، واسه هم�� ش و تو ماش��

ون ...گرفتم و بزور کشوندم اش ب��

1331



:جیغ� دلخرا�� کش�دو گفت

آی�ی�� ...دستم ش�کست...اخ اخ دستم -

...�ا نگرا�� دست اش ن�اە کردم

...�اال اوردش

:خند�دو گفت

شو�� کردم...�� �� جینگ -

رفتم و دست �ش و گ. �م موندە بود بزنم ز�ر خندە
:گفتم

ب�ا ب��م...
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!من �ا تو جا�� نم�ام!...کجا کجا؟ -

ب�ا ب��م تو...

تو کجاست؟ -

ون�ش و جلو رفت و نمای ب�� . �ه خونه اشارە کردم
ودمم وا�سادم ن�اە کرد؛ �ه جور�م ن�اە � کرد، که خ

�� توجه  و همزمان ن�اهم چرخوندم رو خونه ب�ینم
...و جلب کردە که انقدر ذوق کردە

!اینجا کجاست؟ -

ق�ە د�گه...

برق ذوق و تو چشماش د�دم
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؟ - !تو � هس��

� ل�ام در رفت و گفتم :خندە ای از ب��

منم �ادشاە این ق�م د�گه...اوووم...من...

ورودی  جلو اومدو گونه ام و بوس�دو �ه سمت در 
!خش�م زدە بود. راە افتاد

:پوزخندی زدم و ز�ر لب گفتم

�نا... ...�� لعن�� ح�� تو توهماتتم دن�ال به��

ف. �شت �ش رفتم ە ور م�� تداشت �ا دستگ��

...�ل�دش اینجاست...
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...کنار رفت 

�ل�دو توی قفل انداختم و چرخوندم

تو �ل�د ق�ت و � ذاری تو جی�ت؟ -

:ن�اش کردم و گفتم

!کجا �ذارم �س؟...

ارە � کرد �ا نازو عشوە و �ه جوری که �ه خودش اش
:گفت

تو  شا�د وق�ش شدە �ه مل�ه ب�اری...نم�دونم -
ق�ت
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ذا�ش تو �ه دیوار چس��د و �ا چشمای ج. جلو رفتم
چشمام زل زد

ی �ه عنوان مل�ه ب...فکر خ���ه... �ای تو تو حا��
ق� من؟

...معلومه که نه...عاعا -

رامان دست اش و �ه س�نه ام چسبوندو خرامان خ
ردم �شت �ش رفتم و درو قفل ک. وارد خونه شد

...که نصف ش�� نزنه �ه کوچه و خ�ابون

م و مانع اش داشت ب�� ب�� � کرد که دست اش و گرفت
...شدم

 روی م�ل �شوندم اش و انگشت اشارم و �ه
سمت اش گرفتم 
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�اشه؟...همینجا � شی�� تا ب�ام...

:خند�دو گفت

�اشه -

� �انمکه اش آدم و � ه خندە های ش�طنت آم��
. رفتم  �ه سمت اتاق ت�نا . خند�دن وادار � کرد

...و کردم�مدش و �از کردم و �ل ل�اساش و ز�رو ر 

...یاحمق چرا تو �ه ل�اس درست حسا�� ندار ...

ش و �� از ل�اسا. د�گه داشتم �الفه � شدم
ون ...برداشتم و از اتاق زدم ب��

خ � � آش�� ونه داشت یهو چشمم �ه دن�ا افتاد روی م��
قص�د !م��
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...مت اشل�اس و روی م�ل پرت کردم و دو�دم �ه س

؟...خدا�ااا... دس�ت و !...تو اون �اال چ��ار م�ک��
� ...�دە ...دس�ت و �دە ب�ارمت �ای��

ون  چشمم �ه کفش هاش افتادو چشمام از حدقه ب��
زد

ه دە فقط من موندم چجوری �ا اون کفشای �اشن
� � ت و و م�� � ون�ت وز�ش و سان�� اش رفته بود رو م��

...تحمل کنه

� �شکسته وگرنه �ا�د ام... شب و شا�س اوردی م��
...دس�ت و �دە...ب�مارستان � � کردی تو

ص�ان�ت داد �ا ع. �� اهم�ت بهم �ارش و انجام م�داد
:زدم
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دن�اااا...

یغ یهو ج. دست از رقص�دن برداشت و ن�ام کرد
...کش�د

!چته �� شدە؟...

س�م - سممم...می�� � االن میوفتم �خشه ز ...می�� م��
م�شممم

...�دە دس�ت و ن� ذارم بیوف�� ...

گ��ه   دست اش و �ه سمتم دراز کردو درحا� که
� کرد آروم �ه قدم جلو گذاشت

رە اینجاسم وق�� داش�� � رف�� اون �اال �ا�د فک...
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� کردی 

� �شست ...روی ل�ه ی م��

. بونددستاش و دور گردنم بردو خودش و بهم چس
� �ت �جام خش�م زد ...ع��

� �ار بود که اینطو  ری �غلش �عد از سال ها اول��
ز آرام�� که اما من �امال ا. � کردم؛ اون ن� فهم�د

...بهم منتقل � شد آ�اە بودم

 دلم. آروم آروم �ه سمت م�ل قدم برداشتم
غلش کنم و � خواست �ه اندازە ی تمام این سالها �

...بوش کنم

ل کردم روی م�ل گذاشتم اش ...خودم و کن��

�ی ز�ر  ق�ل این که بیوفته دستام و . یهو قل خورد
�ا  و . ای��ار �شوندمش. �د�ش بردم و گرفتم اش

عص�ان�ت تو چشماش ن�اە کردم
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... � از جات �ا�� � کشمت ...�ش��

ار دادتند گردنم و �ا دوتا دست اش گرفت و فش

من تورو م�کشمممم -

و  ع کردم �ه بزور دستاش و از گردنم جدا کردم و ��
...�فه کردن

...چقدر زور داری...خدا ��م چ��ارت کنه...

:�ا صدا�� �غض آلود گفت

...نه و� کردفکر ن� کردم این �ارو �ک...اون منو زد -
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م�سوخت  دلم براش. �م و �اال بردم و ن�اش کردم
...دو�ارە داشتم �غض � کردم

�ل�ه �خاطر  ای��ار �خاطر �اری که �اهاش کردم نه ،
 خودش کردە ب

�
واسه . ود�ار ها�� که خودش �ا زند�

� شم اثرات قرصه دارە می��  ە ازش این که مطم��
پرس�دم

� تورو زد هوووم؟ ...

...دست اش و روی گونه اش برد

هنوزم جاش درد م�کنه -

آب دار  جلو رفتم که گونه اش و ببوسه که �ه چک
...خوابوند توی گوشم
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...آاااخ...

...�اشدم و کنارش �شستم

سط اون �ا�د ولت � کردم و ...خ��زە خوردم د�گه...
، و� اوردمت خونه حاالهم که او  مدی بهت مهمو��

ط فق...حق م�دم هر�اری که دلت م�خواد �ک�� 
که توهم   ام�دوارم فردا که ب�دار شدی �ادت ب�اد 

...زدی

 � . دمان�ار نه ان�ار که داشتم �اهاش حرف م��
سا�� چشماش روی وسا�ل خونه م�چرخوند و مثل ک

ی � گردند اینورو ا � ونورو ن�اە که دارن دن�ال چ��
...� کرد

م و ذهنم خسته بود. �م و �ه �ش�� م�ل تک�ه دادم
...آشفته
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اهام �اش حداقل حال دن�ا خوب بود �ه خوردە �
ها دوتا�� تنها حرف � زدو آرومم � کرد   ، �عد سال 

ص شدە بود�م و ا�ه اون رضای احمق بهش قر 
م �ش�ن�م و ن� داد � تو�س��م تا خودە صبح کنار ه

...وقتمون و �اهم �گذرون�م

�موندم که نه این که امشب و تا صبح �ا�د ب�دار م
...خانوم نرە �ه �ال�� � خودش ب�ارە

...چند ساعت �عد

عن�� ل. �ا چشمای ن�مه �از ن�ا� بهش انداختم
حظه خسته که ن� شد هیچ انرژی اش لحظه �ه ل

م � شد ن�ا� �ه  د�گه نتو�ستم دووم ب�ارم. ب�ش��
...ساعت توی مچم انداختم

�� م�ل �م و دو�ارە �ه �ش. سه و ن�مه سحر بود
م خودم و و� س� کرد. تک�ه دادم و چشمام و �ستم

� خواب و ب�داری نگه دارم که ا�ه صد ای ب��
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ی اومد زودتر ب�دار شم و نذ � ارم �ار شکست�� چ��
...دست خودش �دە

ه ل�ام ک. نم�دونم چقدر گذاشته بود که حس کردم
!وسه � زدخ�س شدند و ک� �ه آرو� �ه گردن ام ب

!متعجب چشمام و �از کردم

!دن�ا داری چ��ار م�ک�� ؟...دن�ا...

حرکت  روی �ام �شسته بود و مدادم �مرش و روم
حر�ا�ش  �� اینکه خودم �خوام تحت تاث�� . � داد

�ل اینکه قرار گرفتم دستم و �شت �مرش بردم که ق
ذارم �ار �ه فاجعه ای رخ �دە از خودم جداش کنم و ن

جاهای �ار�ک �کشه

ز گردنم بوسه های عمیق و طوال�� مدت اش �م �م ا
 �ه سمت چا� س�نه ام حرکت داد و همزمان
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� تر � رفتد�مه های پ�� هن ام و �از � کردو �ای ��...

و در  من توی حالت عادی بزور � تو�ستم خودم
ل کنم حاال که �ه م�ل خودش داشت  مقا�لش کن��

 �ستم و منو �ش��ق � کرد چجوری �ا�د چشمام و �
دم �ه اون راە که فراموش کن � م میتونم خودم و م��

!�اهاش چه لذ�� و تج��ه کنم؟

دم � ...�� اخت�ار نفس نفس م��

 کرد واسه از خودم جداش کردم در حا� که تقال �
ت پر�ش روی تخ. ی ادامه دستام و ز�ر �د�ش بردم

وع کرد �ه در اوردن ل�اسا. کردم ...شخودش ��

...دمروی �د�ش خ��دم و ل�اش و �ه دندون کش�

مه �ا�ا�� د�. همزمان �مکش کردم ل�اسش و در ب�ارە
هنم و �از کرد دم هردوتا تا �ه خودم اومدم د�! پ��

از عالم و  وحش�انه برای منتقل کردن لذت بهم د�گه
... کن�مآدم ب��د�م و �ه ه��� جز ادامه فکر ن�
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...�ه خوردە عقب کش�دم. یهو �ه خودم اومدم

� نم�دونم �� �اعث شد که تو نقطه ی اوج ه مچ��
� شم  خواست م�اری و انجام �دم شا�د دلم � طم��

...که هنوزم م�خواد ادامه �د�م �ا نه

 �ار ح�� ا�ه این. جلو اومد و ل�اش و �ه ل�ام چسبوند
ودم و خودش هم ازم جدا � شد من نمیتو�ستم خ

ل کنم � �اهاش فرو بردم �. کن�� ه ملحفه �م و ب��
...چنگ زدو �ه اوج لذت رس�د

ردە بود و آفتاب از پنجرە های �لندە اتاق عبور ک
�مه �ازم چشمای ن. ن��د صبح �ا شا�دم ظهرو م�داد

�ا د�دن . دم�ه تکو�� �ه خودم دا. و �امال �از کردم
م جمع دن�ا توی �غلم �� اخت�ار اشک توی چشما

...شد

 ای �اش این خوش�خ�� . پ�شو�� اش و بوس�دم
 بود

�
� حا. هم�ش� لت ای �اش هر صبح توی هم��

...ب�دار � شدم
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اساش دستم و �ه سمت ل�. خودم و ازش جدا کردم
که گوشه گوشه تخت بزرگ پرت شدە بودند 

ل�اس  اول ل�اس ز�راش و ت�ش کردم �عدم. کش�دم
...پتو رو روی �د�ش کش�دم. اصل�ش رو

ستم و آروم د. �ه تکون خورد و پهلو �ه پهلو شد
...روی موهای حالت دارە مش� اش کش�دم

غضم و برای اخ��ن �ار ل�اش و آروم بوس�دم و �
...قورت دادم

•••

"دن�ا
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...چشمام و آروم �از کردم

...خ�دتوی همون حالت ن�اهم رو وسا�ل اتاق چر 

ال شدن اولش آشنا بنظر � اومد و� �ه محض فع
 �
� ...مغزم فهم�دم اتاقه حس��

سمت در  �ه. تند از جام �اشدم و پتورو کنار زدم
ون من تو خونه ی اون روی تخت ا. خرو�� رفتم

!چه غل� � کردم؟

!دارم؟اصال من � اومدم اینجا که خودم خ�� ن

ود و �ادم ان�ار �ه قسم�� از زندگ�م �ات خوردە ب
...تاقش نبودتو ا. در اتاق در�ارو �از کردم. ن� اومد

فتم صدا خونه م�� � ...ش زدمدرحا� که �ه سمت آش��

در�ااا...
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� مواجه شدم �شسته  �ا ن�اە مرموزش. یهو �ا حس��
بود و ص�حانه � خورد 

ص�حت �خ��  -

ا� صند� و جلو رفتم و �ا اخما�� درهم و ن�ا� سو 
دادم عقب و �شستم 

!من اینجا چ��ار م�کنم هان؟...

ص�حانه ات و �خور -

�ار ص�حانه ام کوفتم �شه �گو من اینجا چ�...
م�کنم؟؟؟؟ چرا ه��� �ادم نم�اد ؟؟؟

واقعا ه��� �ادت نم�اد؟ -
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اصال ...م��م ه��� �ادم  نم�اد کری ن� شنوی؟...
در�ارو چ��ار کردی هان؟!...ت�نا کجاست؟

ا�امدر�ا هم خونه ی �...ت�نا خونه ی �ا�اشه -

من اینجا چه غل� م�کنم؟؟؟...

س - چه م�دونم از خودت ب��

� اذیتم نکن �گو قض�ه چ�ه... حس��

د�شب و �ادت م�اد؟ -

!د�شب؟...
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...�ه خوردە فکر کردم

مهمو�� بود�م...آرە...آ...

خب تا کجاشو �ادت م�اد؟ -

ر معناش و �ه فکر فرو رفتم و اون �ا همون ن�اە پ
ش و ل�خند عج�ب و غ���ش بهم زل زد و چای ا

...� خورد

!خب رفتم پ�شه رضا و م�الد...خب...

�عدش؟ -

!...�عدش و �ادم نم�اد...
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!خب د�گه -

م من دارم بهت م��...�ع�� �� خب د�گه؟؟؟...
ری تو �شس�� دا...چجوری اومدم تو خونه ی تو

اتفاقای د�شب و برام �ازگو � ک�� 

:تو �لو خند�دو گفت

ت �ازگو نه من جرأت ندارم اتفاقای د�شب و برا -
کنم ع��زم

 � ...ک���دم روی م��

... � � عصاب منو خورد نکن�� حس��

آروووم...�اشه �اشه آروم �اش -
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:نفس عم��� کش�دم و گفتم

آرومم �گو...

چای  �اشدو �ه لیوان برداشت درحا� که برام
:� ر�خت گفت

وردی د�شب مثل اینکه رضا �ه قرص دادە بود خ -

!چه قر�؟...

...برگشت و ن�ام کرد

روانگردان -
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؟... ...رضاااا؟؟؟!...روانگردان؟!...چی��

منم برداشتم ...آرە رضا...ه�سس �م رفت -
 واست نیوفته د�

�
گهاوردمت خونه که اتفا�

...اومدم که �اشم

من م�کشم اش...

...دستم و گرفت

� چای ات و �خور �عدا هم میتو�� � - ه �ش��
حسا�ش بر�

ل کنم و آروم �اش �شستم. مس� کردم خودم و کن��

ه واسه این ک! یهو احساس درد بهم دست داد
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� شم واقعا درد دارم چند �ار �اشد م و مطم��
...�شستم

•••

 � "حس��

فل ن�اە عص�ان�ش روم ق. ز�ر چش� ن�اش کردم
 احساس کردم فهم�دە د�شب �ه اتفاقا�� . شد

. رفت تند از جاش �اشدو �ه سمت �ش�من. افتادە
ی � گ. �شت �ش رفتم � ...شتداشت دن�ال �ه چ��

ی � خوای �گو تا بهت �دم؟... � !چ��
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:داد زد

...گوش�ممم و �دە...گوش�م -

اشتم د�شب که د!...گو�� ات و � خوای چ��ار؟...
...� اوردمت خونه، فک کنم ک�فت جا موند

دمگوش�م و از توی جی�م دراوردم و بهش دا

ب�ا از مال من استفادە کن...

 گرفت، گو�� و گرفت و درحا� که شمارە ای رو �
:عص�ا�� گفت

�ینم � خوام زنگ بزنم �ه اون رضای عو�� ب -
�� چطور جرات کردە بهم دست بزنه؟؟؟�ه چه ح
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� غل� کردە؟؟؟ و  خوام برم آبروش.�...همچ��
م که عالم و آدم �فهمن چه کثافت�ه از سگ ...ب��

م ا�ه ...�م��

دادم آب دهنم و قورت. گو�� و از دس�ش قاپ�دم

...تو چشماش ن�اە کردم

�ارە رضا نبودە...

...اخماش توهم رفت

:کنج�او و عص�� گفت

!ـ �س �ارە � بودە ؟

من...
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...چشاش قلم�ه شدو ده�ش �از 

!ـ شو�� م�ک�� د�گه

�� اخت�ار زدم ز�ر خندە

:یهو جیغ زد

؟؟؟...ـ چیی��  تو چه غل� کردیی��

�ا مشت �ه جونم افتاد

بود عص��  دق�قا زما�� که د�گه �ار از �ار گذشته
دە دار بودشدە بود؛ چقدر هم ق�افه اش �امزە و خن

روی م�ل افتادم

•••
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"دن�ا

� کردی  ـ �ا�ا مگه تقص�� من بود؟؟؟خودت ا�ار 

:ادمگرد�ش رو �ا دوتا دستام گرفتم و فشار د

...توهم از خدا خواسته...

:بزور لب زد

...ـ دق�قا
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خندە هاش عص�ان�ت ام و ب�ش�� � کرد 

داشتم از خجالت آب  � شدم 

:گ��ه گفتم  اخ��ن مشتم و �ه س�نه اش ک��وندم و �ا 

خدا لعنتت کنه عوضی�� ...

ـ عه چرا نف��ن م�ک�� ع��زم؟

:جیغ زدم

...ب�ند دهنتو...

�اشدم و �ه سمت در خرو�� رفتم

و چرخوندم �از �شد ...دستگ��
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... � ب�ا این درو �از کن��

:ردو گفت�ه ل�اسام اشارە ک. �و �له اش پ�دا شد

؟ ب�ا برو .ـ � خوای �ا این �و وضع کجا بری اخه
�� از ل�اسای ت�نارو بپوش

ل�اسای زنتو بپوشم؟...

ـ نه ل�اسای منو بپوش

� �اری �ک�� هان؟... !تو چطور تو�س�� همچ��

!ـ چ��ار کردم مگه ؟

رفته  مثل این که �ادت...چ��ار کردی مگه؟؟؟؟...
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تو زن داری 

�ش و ز�ر انداخت

ـ عصا�مو بهم ن��ز

؟؟؟�ع�� تو از �اری که کردی �ش�مون ن�س�� ...

:برگشت و �ا عص�ان�ت داد زد

ذاب ـ معلومه که ن�ستم ، در ضمن هیچ گونه ع
نجامش م�دموجدان�م ندارم �اش بیوفته دو�ارە هم ا

:ە گفتمبهت زدە ن�اش کردم و �عد �ه سکوت کوتا

و فکر ت... واقعا که من د�گه تورو ن� شناسم ...
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�کنم م�ک�� من ا�ه م�دو�ستم دارم چه غل� م
بهت اجازە م�دادم ؟

...جلو اومد

عقب رفتم و �ه دیوار چس��دم

�ه . وند�ش و کج کرد و ن�اهش و توی صورتم چرخ
خوردە از موهام و آروم �شت گوش ام برد

د تند �ه قفسه قل�م تن. آروم  گونه ام و نوازش � کرد
ی س�نه ام � ک���د

ل�م دست اش و ازروی س�نه ام گذروند و روی ق
:گذاشت؛ آروم لب زد

!...ـ نگو که اجازە ن� دادی

...زل زدم تو چشماش
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مت کنم؟؟؟لعن�� مگه من میتونم در مقا�ل تو مقاو 

�ف داری که من و �ه هر�اری  تو انقدر آشغال ���
، اما من ن�ا�د اجازە �  دادم ازم وادار � ک��

...سوء استفادە کنه

اون ت�نارو داشت 

مه دس�� �ه ن�ا�د خودم و در اخت�ارش � ذاشتم و د
حساب � اومدم؛ هل اش دادم

معلومه که اجازە نم�دادم...

�ه سمت در رفتم

ب�ا �از کن این درو...

�ش و ز�ر انداخت و وارد �ش�من شد
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�شت �ش رفتم

ن� شنوی �� م��م نه؟؟؟...

ە شد روی م�ل �شست و �ه گوشه ای خ��

ن�ا� �ه ل�اسام انداختم

مهمو��  انقد عص�� بودم که �ادم رفته بود ل�اس
وارد شدم. �ه سمت اتاق ت�نا رفتم. تنمه

و پرت کردم  ل�اسم و در اوردم. �مد ل�اسشو �از کردم
...رو تخت اش

ە پوش�دم و مانتوی آ�� نف � �ه شلوار ت�� �� آست��
...ختم�ه شالم برداشتم و روی موهام اندا. م�� 

از اتاق خارج شدم، �ه سمت اش رفتم
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خب االن �از کن برم...

!تو فکر بود

:گفتم  دستم و روی شونه ی مردونه اش گذاشتم و 

هوی اقاهه...

ون اومد؛ �اشد بهت زدە �تا �ام ن�اە کرداز فکر ب��

!ـ ل�اسای ت�ناست؟

ارە د�گه...

خب جا�� م�خوای بری؟...ـ جال�ه
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!� خوام برم خونه خب...

ـ خونه �اری داری؟

!نه ، چطور ؟...

ـ �س �مون اینجا د�گه

هرزە  ب�ینم تو فک کردی من مثل!...چ��ار کنم؟...
لت ها خودمو در اخت�ارت � ذارم هر غل� د

؟؟؟ خواست �ک��

..من...ـ این چه حرف�ه دن�ا

!تو �� ؟...
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ی و �گه و� ن� � تو�ست،  ان�ار � خواست �ه چ��
ە چند لحظه ای �� حرف گذشت و من فقط خ�� 

هو عص�ا�� چشماش و ن�اە � کردم و منتظر بودم؛ ی
!شد

ب�ا ، ب�ا برو...ـ م�خوای بری؟؟؟

�ه سمت در رفت 

�ل�دو انداخت و درو �از کرد

•••

 � "حس��
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...برگشتم �ه سمت اش

کرد�جاش وا�سادە بودو شوکه بهم ن�اە � 

ب�ا برو د�گه ، �س چرا وا�سادی؟...

�ه سمت ام اومد

؟ � ری چرا اینطو ! ـ چه �ال�� �ت اومدە حس��
�شب تو اصال مال خ�انت نبودی ، �عد د...شدی؟

� �اری االنم تو چشمای من زل  دست زدی �ه همچ��
 �اش بیوفته دو�ارە انجامش م

�
�� م�� � ...�دم؟م��

...هیچ کس نم�دونه چه دردی توی دل منه

لوی او�� که اسمش تو شناسنامه منه د�شب ج...
د � چشمم �ا �� د�گه الس م��
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:گفت  �ا چشما�� درشت شدە توی چشمام زل زد و 

� �...اخه!...ـ ت�نا؟ اری �کنه؟اخه اون چرا �ا�د همچ��

:�م و ز�ر انداختم و لب زدم

چه م�دونم...

...ـ �عد توهم واسه انتقام �ا من؟

:ن�اش کردم و عص�� گفتم

هم�ت ندارە اصال اون برام ا...نه واسه انتقام نبود...
م که �خوام ازش انتقام �گ��
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ـ خ�� خب آروم  �اش

آرومم �ا�ا...

:یهو �ا عص�ان�ت گفت

ا�� آروم � �� � ا�� هان؟ـ چطور میتو�� تو همچ��

:شوکه گفتم

 ...دیوونه خودت گف�� آروم �اشم؟؟؟...
�

چ��ار  م��
م �ه همه ��م من � ا زن سا�قم کنم ش�پور دستم �گ��

خواب�دم؟؟؟

خند�د
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ـ عو�� 

�ا د�دن خندە هاش خودمم زدم ز�ر خندە

در ن�مه �ازو �امل �از کرد

!...م�خوای بری؟...

...برگشت و ن�ام کرد

ا�ط منو ول ک... �� بری؟؟؟واقعا � خوای تو این ��

ا�ط دق�قا؟؟؟ ـ کدوم ��

زنم بهم خ�انت کردە احمق...
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مطمئ�� فقط اون �ه تو خ�انت کردە؟؟؟ -

 تو؟؟؟...
�

 خب من...خب...من خب...�� داری م��
شت �ا �ه اون دا...�ا زن اولم خواب�دم اما اون �� 

غ���ه �ه من خ�انت م�کرد

 هم م�کنه � �ا � خواب�دە؟ -
�

مگه فر�

معلومه که ارە...

 �  �ه �ار ـ او�ش د�گه �ه من ر�� ندارە برو �ش��
...د�ش�ت فکر کن

شماش ل�خندی روی ل�ام �شست و ن�اهم و توی چ
:چرخوندم
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...ح�� فکرشم قشنگه ...

� ابروهاش �شست و گفت :اخ� ماب��

دست خودت ن�ست...نجس شدی -

�� اخت�ار خندم گرفت

:دم�شت �ش رفتم و صداش ز . ن�اهشو ازم گرفت

دن�ااا...

ـ چیههه ، � ذاری برم �ا نه؟

...�دو �دو خودم و بهش رسوندم
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... � م��م ، رضارو �م�� بب��

:متعجب گفت

!ـ �� ؟

ت ک... � �م�� �اهاش معا�� ... ن�م�� رضارو بب��
؟ گرف��

 چرا؟
�

ـ � شه ��

ن داداو ...ب�خش�دا و� قرص و من بهت ندادما...

�اهاش  ـ داستان قرص که جداست ، �ک دعوا�� من
...�کنم که اون �ش نا پ�دا
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اوە اوە...

�اری د�گه ای نداری؟...ـ ارە 

�س د�گه �م�� � ب�ن�ش د�گه؟...

�ینمش؟اخه چرا �ا�د �م�� ب! ـ نم�فهمم منظورتو

حاال �عدا بهت م��م...

!ـ االن �گو خب

دستم و جلو بردم و موهاش و نوازش کردم

� کش�د و گفت :تند دستم و �ای��
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ن�ا � ـ آخ��ن �ارت �اشه �ه من دست م��

جال�ه...

ـ �� جال�ه؟

این که م�دو�� آخ��ن �ارم ن� شه ...

نت تند تند ـ ب�ینم تو واسه ت�ناهم انقد حس خواس�
شعله ور م�شه

�س...

:اخم کرد و گفت

ـ من برم د�گه
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چ�ه حسود�ت شد؟...

�م اخه من �ه �� �ا�د حسود...حسودی؟...ـ هه 
�شه هان؟

 � این مدت ، ح�� �...
�

ک لحظه �ع�� � خوای ��
!هم احساس حسادت بهت دست نداد ؟

رفا مال این ح!...ـ واسه �� �ا�د بهم دست � داد؟
ننه م...کس�ه که �ه طرفش احساس داشته �اشه

•••

"دن�ا
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:اخماش درهم شدو گفت

!ـ نگو که احسا� ن�ست

احسا� ن�ست...

:�ا عص�ان�ت داد زد

ب�د�م ـ ن�ست و وق�� فهم�دی امشب و �اهم خوا
؟؟؟ ه��� نگف��

� خودش داد زدم :منم ع��

ند�دی چ��ار کردم؟...
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دای �ه اوج �� اینکه س� کنه آروم �اشه �ا همون ص
:رس�دە ف��اد کش�د

ه � فهم�د �ه ـ د�دم؛و� دن�ا�� که من � شناختم ا�
� و  زمان و بهم  مرد غ���ه این �ارو �اهاش کردە زم��

�خت م��

دم اون � من � ...من � اون داد م��

ون دادم و گفتم  :�ا عص�ان�ت نفسم و ب��

؟؟؟...  � شه �س ک��

ـ نه �گو حرف دلتو بزن

کنه �ا   حاال که دلش ن� خواست �حث ف�صله پ�دا 
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:تمام قدرت صدام و �اال برم

؟... ه که حق�قت این...حرف دلم و � خوای �دو��
ه خا� من احسا� که �ه تو داشتم و سال هاست ک

...کردم

ە فقط ن �ام سکوت همه جارو پر کردو  اون خ��
!� کرد؛ اشک تو چشماش حلقه زد

دم  از حرفم �ش�مون �شدم چون ا�ه حرف دلم و  � م��
 اش نابود � شد

�
...زند�

 که احساس تو هنوزم وج...
�

ود چ�ه م�خوای ��
دارە؟

ی تو چشمام زل زدە بود و ح�� لب �از نکر  � د که چ��
فای من مردی که واسه همه مرد بود جلوی حر ! �گه

!...اشک تو چشماش جمع � شد
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شد لحظه �ه لحظه اشک توی چشماش ب�ش�� � 

ذ�ت اش خدای من ، من چجوری � تو�ستم انقدر ا
کنم و آزارش �دم؟؟؟

ند که درحا� که �ه جورا�� داشت بهم � فهمو 
:هنوزم دوستم دارە لب زد

نمون اینجا...ـ برو 

عقب  هدستم و جلو بردم که اش�اش و �ا� کنم ک
� اوردم. کش�د ...دستم و مشت کردم و �ای��

:�ه سخ�� ز�ر لب گفتم

خدافظ...
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فتم و قدم برداشتم تا�� گر  �ه سمت در خرو�� 
اال که مامان اومدم که از �له ها برم �. برگشتم خونه

خونه خارج شد و گفت � :از آش��

؟ !ـ سالم دن�ا خو��

ارە مامان خ��م...

:ای �لند گفتکه �ا صد. تند تند از �له ها �اال رفتم

؟؟؟ ـ ل�اس د�ش�ت و چ��ار کردی��

...ل�اس آن�تا رو پوش�دم...کث�ف شد...

ستمدر اتاقم و �از کردم وارد شدم و درو �

ه راست روی تخت پرت کردم �. ل�اسام و در اوردم
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�شستم وان و پر آب  کردم و توش. �ه حموم رفتم

ودهنوزم تص��ر چشمای اش� اش جلوی چشمم ب

...�دنم بوی عطر مردونه ی خوشبوشو م�داد

•••
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...ت�د�ل شدە بودم �ه �ک اف�دە ی مطلق

...�ه �ک جنازە ی متحرک

 �ک هفته ای � شد که تک و تنها تو خون
�

ه زند�
ش گفتم ت�نا که از همون زما�� که به. � کردم 

برنگردە د�گه برنگشت
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...وددر�ا هم هنوزم پ�ش مامان �ا�ا و پ��ا ب

که �   وارد ح�اط خلوت شدم؛ �شستم و �ه ل�ا�
کردم و این �ک هفته مثل احمق ها مدام بوش � 
�� هنوزم توی تخت ام � بردم که فک کنم اون لعن

خواد کنارم دراز کش�دم و من هر وقت که دلم �
!� تونم �غل اش کنم چشم دوختم

...فندک و ز�ر دامن د�لته اش بردم

و  سخت بود؛ اما �ل� هام و روی هم گذاشتم
�اس روشن اش کردم؛ �م �م آت�ش از فندک �ه ل

دل آشفته  منتقل شدو �تا � ل�اس  رو دق�قا مثل
...ی من سوزوند و خا�س�� کرد

صدای دن�ا مدام تو گوش هام � پ�چ�د

...اون احسا� نداشت
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...�ه قول خودش عشق که زور� نبود

نممن ن� تو�ستم بزور خودم و بهش تحم�ل ک

د�گه چ��ار �ا�د � کردم ؟؟؟

سا� بهم اون �اهوش تر از این حرفا بود؛ ا�ه اح
�ن ل�خندم متوجه � شد ک ه منم داشت �ا کوچک��

...� خوام که کنارم �اشه

!رد ؟چرا �ک زن انقد زود عشق و فراموش � ک

!م ؟چرا د�گه ن� تو�ستم �ه ک� اعتماد کن

ر ش�� �ه این شا�د د�گه قرار نبود اون برگردە، �ه ه
که راە   موض�ع فکر � کردم ب�ش�� متوجه � شدم

...برگش�� وجود ندارە

صدای اف اف تو خونه پ�چ�د

1387



و  �اشدم. اما �شد. منتظر بودم صداش قطع شه
ە ! �ا�ای ت�نا بود. عص�ا�� �ه سمت اش رفتم دستگ��

ا در مس�� خونه ت. رو چرخوندم وارد ح�اط شدم
...خرو�� و � کردم

...درو �از کردم

؟ ـ سالم ��م خو��

:�ا �دی بهش دست دادم و گفتم

... � سالم ممنون �فرمای��

توی �ش�من �شست. وارد شد

واسش قهوە بردم و رو �ه روش �شستم
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سمـ مزاحمت شدم که �ه سواال�� و ازت ب�� 

؟... � جانم �فرمای��

ـ ت�نا قهر کردە؟

...هه ب�چارە فک � کرد قهر کردە

نه...

!�ش ما؟ـ �ع�� �ا م�ل خودش �ه هفته اس اومدە پ

نه...

!ـ �س �� ؟
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من بهش گفتم د�گه برنگرِد خونه...

� گذا شت و فنجون قهوە ی تو دست اش و روی م��
:گفت

!ـ چرا؟

... � س�� ە از خودش ب�� به��

ـ ا�ه � گفت که من االن اینجا نبودم

 رو ...
�

ب�خش�دا و� دخ�� شما مرز هرز�
 ا�ه تا حاال ز�ون �ه دهن گرف...گذروندە 

�
تم و حر�

روی من و� وق�� آب...نزدم فقط �خاطر آبروم بود
رەبودو نبودش اهم�ت ندا...در خطرە �ا اون 

1390



...ب�چارە رنگ اش عینهو گچ دیوار شدە بود

!ـ ِاهم ، نم�فهمم منظورتو ؟

من حرفامو زدم...

�ن ؟ !ـ �ع�� � خواین طالق �گ��

شا�د �ار �ه اونجاهام �کشه...

ش ماە �گذرە ـ ��م �ه خوردە عاقل �اش ، �ذار �ه ش
م تغی�� نکرد ، من قول م�دم خودم طالقشو  �گ��

قرار� تو ...چرا �ا�د تا شش ماهه د�گه ص�� کنم؟...
این چند ماە چه اتفاقا�� بیوفته؟
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نم � ـ من �اهاش حرف م��

تون درست ش... ه؟بنظرتون �ا حرفای شما دخ��

دیـ گفتم که �شد خودم �مکت م�کنم طالقش �

�م و ز�ر انداختم

�ع�� دو�ارە �ا�د تحمل اش � کردم؟

شه دوماە ، فقط دوماە بهش فرصت م�دم آدم...

ـ ممنون که آبرو داری م�ک�� 

...و دو�ارە ت�نا
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�ن اش��اە زندگ�م ...بزرگ��

•••

"دن�ا

ون ...�ا صدای مامان از اتاقم زدم ب��

!جااانم؟...

 � ـ ب�ا �ای��

!!!فتادچشمم �ه پ��ا ا. ��ــــع �له هارو � کردم

 �  سکه اخ��ن �اری که �اهاش حرف زدم جلوی حس��
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...ی �ه پولم کرد

...�ا د�دنم �اشد و ل�خند زد

:صدای برد�ا توی فضا پ�چ�د

ــ چطوری دن�ا؟

:برگشتم و بهش گفتم

این اینجا چ��ار م�کنه؟...

ــ ب�ا � فه�

...�ا سه تا چای جلو جلو �ه سمت پ��ا رفت

نمدلم ن� خواست �ه �لمه هم �اهاش صح�ت ک
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...و� �ه اج�ار �ه سمت اشون قدم برداشتم

:پ��ا دست اش و �ه سمت ام گرفت و گفت

؟ ـ سالم دن�ا جون خو��

...خودشم م�دو�ست از دست اش دلخور بودم

:�� م�ل بهش دست دادم

مر�...

رو �ه روشون �شستم

مامان کجا رفت برد�ا؟...

ون � ب�� ــ رف��
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یهو نا�د�د شد؟...

� خ��د ــ ارە فک کنم رف��

چ پچ برد�ا و پ��ا پ. سکوت فضا رو در برگرفت
...خم شدم و چای ام و برداشتم. � کردند

وع کرد �ه حرف زدن ...پ��ا ��

ا؟ ـ م��م چه خ��

سالم�� ...

ـ م�دونم از دستم دلخوری

�� خداروشکر که م�دو�� و خودتو �ه اون ر ... � اە نم��
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بهم حق �دە...ـ ب�خش�د دن�ا

ن� �خشم...

سته؟ـ این �ع�� اینکه بهم حق م�دی د�گه در 

نم�دونم...

� تا مرز نابو   حس��
�

دی رفت ، واسه ـ دن�ا �عد تو زند�
...مهمینه هر وقت اون روزا رو �ه �اد م�ار 

ازم متنفر م��� نه ؟...

ـ شا�د
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رد حق داری ، و� منم نه �ه م�ل خودم وا...
 اش شدم، نه �ه م�ل خودم ازش جدا 

�
شدم زند�

بهم حق  و� توهم �ا�د ...درکت � کنم... ـ م�دونم 
�دی

سه �� خب �گو ب�ینم وا...فکر کن بهت حق دادم...
اومدی؟؟؟

چشمای  پ��ا ن�اهش و از . همد�گه رو ن�اە کردند
:برد�ا گرفت و گفت

ی ـ اومدم واسم اجازە �گ��

؟... !اجازە ی ��
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ال شا�دم حا...ـ من و برد�ا � خوا�م �اهم �اش�م 
ی...ازدواج � خوام اجازە اشو واسم �گ��

� گذاشتم و �ا چ شما�� لیوان چای ام و روی م��
:درشت شدە گفتم

برد�ااا؟؟؟...

:برد�ا تند گفت

ــ دوسش دارم

م؟... !اجازە ی کیو �ا�د واستون �گ��

ـ �ا�ا و مامان تا حدودی خ�� دارن از 
و فقط ت...اونارو خودم را�� � کنم...ارت�اطمون
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� و �گ��  ...اجازە ی حس��

؟... ؟!...چی�� � !اونم من ؟!...اجازە ی حس��

 اون قبول م�کنه �خدا
�

ـ تو هر�� ��

و برد�ارو �ا�ا ��ماهه پ�ش که ت...اصال حرفشم نزن...
ک � کرد کنار هم د�د �م موندە بود منو �کشه ، ف
ت تقص�� منه که شما دوتا دار�ن �اهم صح�

 � م؟؟؟�عد انتظار داری من برم اجازش...� کن�� و �گ��

ـ دن�ااا

اخر عمرم  ــ دن�ا تورو خدا من قول م�دم د�گه تا 
ی ازت نخوام � چ��
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ـ خواهش م�کنمم ع��زم

م ش�� �ازی ک...
ُ
� �ا د �ا�ا ...نم دار�ن منو � فرست��

نه �ه �ال�� �م م�ارە � ی �ه برد�ا ت...�خدا م�� � و �ه چ��
داداشت و  اصال پ��ا تو ...اصال...پ��ا �گو که �فهمه

ن� شنا�؟؟؟ نم�دو�� چه وحش�ه؟؟؟

ـ تو برو جلو ما �ش�ت�م

ی هام فرو بردم و چند ل حظه ای �ه دستم و توی چ��
...فکر فرو رفتم

اجازە نم�دە ضایع � شم...

ە اون �ه  ـ من م�دونم ا�ه قرار �اشه ک� اجازشو  �گ��
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م کنهک� �جز تو نمیتونه دلشو نر ...نفر تو�� 

نم؟� خوای عف��ته �ازی در ب�ارم جادوش ک...

س�د�اشدو اومد کنارم �شست و گونه ام و بو 

...�دە ـ ق��ونت برم ب�خش�د ، گفتم که بهم حق

اد خ�� خب ، هر چند که اصال دلم ن� خو ...
رو التماس اما چون ز�ادی ا�ا...این�ارو انجام �دم

 � �اشه...م�کن��

ــ �ار��الااا

ر � کردم؟حاال �ا�د چ��ا. هر دوتا �� ذوق کردند

 که زدم روم ن� شد تو 
�

صورت  �عد از اون حر�
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� ن�اە کنم؛ چجوری �ا�د � رفتم و ب هش حس��
م �اشن؟؟؟� گفتم ب�ا و رضا�ت �دە این دوتا �اه

•••

 � "حس��

خ�� مشغول مطالعه ی قرار دادهای �ه دهه ی ا
...بودم که در �ه صدا در اومد

ب�ا تو...

...ـ آقا ، خانم اومدند

�فرس�ش ب�اد تو...
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قشه ای کش�دە �از چه ن! ت�نا اینجا چ��ار � کرد اخه
ها بود بود واسه ثا�ت کردن خودش؟ �م تو برگه

...م�دو�ستم وارد شدە و �شسته

حرفتو بزن...خب؟...

ـ سالم

دم س� کردم �ا ش��دن صدای دن�ا تند �م و �اال بر 
!�� اهم�ت �اهاش حرف بزنم

؟... !!!تو اینجا چ��ار م�ک��

م گذاشت � �ل توی دست اش و روی م��

د عینک �دون تعارف و این حرفا �شست و تک�ه دا
دودی اش و برداشت
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ـ اومدم آش�� کنون

آش��  ک� قهر بودە که � خوای...آش�� کنون؟...
؟ !ک��

ـ فک کنم ارە

لطفا فک نکن...

!ـ �ع�� قهر ن�س�� ؟

منو تو ...�خوام قهر �اشم دوست نبود�م که حاال...
هیچ صن� �اهم ندار�م، هفت �شت غ���ه

شد �اشد مشغول تماشای تا�لوهای روی دیوار 
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یهو . ادممنم �� اهم�ت بهش �ه مطالعه ام ادامه د
برگشتم و . دس�� �شت گردنم و نوازش کرد

� گفتم :خشمگ��

؟... !چ��ار داری م�ک��

! ـ ه��� 

�ه من دست نزن...

...ـ وای وای وای عص�� شد

ب منو دن�ا مسخرە �ازی در ن�ار ، اومدی عصا...
شی�� �ه درو غ�� از اینه میتو�� �... بهم ب��زی؟ برو

...دیوار ن�اە ک�� 
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�م �عد ـ پنج د�قه �شدە گف�� هفت �شت غ���ه ا
آقای  این غ���ه رو �ه اسم کوچ�ک صدا � ک�� 

مقدم

ا م�کنم من این غ���ه رو هر جور دلم �خواد صد...
�ه توهم ر�� ندارە

�داخالق...ـ ا�ش

...رفت و �شست

ـ حاال �گو ب�ینم ازم دلخوری آ�ا؟

�ا�د دلخور �اشم آ�ا؟...

:فتدرحا� که �ا ال� ناخن هاش ور � رفت گ
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و� احساس � کنم هس�� ...ـ نم�دونم

فک کن هستم م�خوای چ��ار ک�� هان؟...

:مظلوم ن�ام کرد و گفت

ـ ه�چ�اری نمیتونم �کنم

�س حرف نزن...

م و  صدای آالرم گوش�م �اعث شد ن�اهم و ازش �گ��
عه عینک مطال. توجه ام �ه سمت گو�� جلب شه

...ام و در اوروم و �ه صند� تک�ه دادم

آن�تا بود
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ای چ�دن  دلم � خواست �دونم این �ار چه برنامه
کت � کردم . ل کردموص. که منم �ا�د �ه اج�ار ��
:که جیغ بنفشش گوشام و ک�پ کرد

ـ سالااام

:تند گو�� و از گوشم جدا کردم و گفتم

کر شدم آن�تا آروم�� ...

:خند�د و گفت

؟ !ـ خو��

ارە ...
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ـ ت�نا خ��ه؟

ارە عشقمم عال�ه...

...دن�ا داشت ن�ام � کرد

خر م��م ما برنامه ر�خت�م آ...ـ خب خداروشکر
...شمال...هفته بزن�م �ه جادە

!شمال؟...

ە عسل که ما...ـ ارە د�گه ، توهم ب�ا ت�نارم ب�ار
� حداقل شمال و از دست ندین نرفت��

...حاال شا�د اومد�م ماهم...
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ـ شا�د و ول کن حتما و �چسب

�اشه ، م�ا�م ، حتما...

بوس از طرف ـ مرسی�� خدافظ ، در�ا و ت�نا رو هم ب
...من

�اشه �اری نداری ، خدافظ...

� گذاشتم رە �ه عینک ام و دو�ا. گو�� و روی م��
دن�ا سا�ت بود و مدام چشمای . چشمم زدم

...درشت اش و اینور اونور � چرخوند

!ر�ا افتادمچقدم ق�افه ی کنج�اوش �امزە بود، �اد د

؟...
�

ی �� � ن� خوای چ��
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ـ نه

�س �اشو برو د�گه...

م ـ نم��

نتا... نم حراست ب�ان ب�� � زنگ م��

نم ...ـ زنگ بزن ب�ینم � تونن ب�ان ب��

ه ب�اد اصال چرا حراست این همه ط�قه رو �ک��...
مت تراس � ندازمت ... �اال؟؟؟ می��

 � ی ط�قه ی هم...�ای�� ...کفاینطوری زودترم م��

ـ خب ب�� 
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متا... می��

...ـ گفتم ب�� 

سونم اش و �ه خوردە از  غرورش بزنه  واسه این که ب��
و التماس کنه �اشدم و �ه سمت اش رفتم

دست اش و گرفتم و �ه سمت تراس بردم اش

!اصال مقاومت ن� کرد

روش  تراس �ه دیوارە ی کوتاە داشت که � شد 
�ش�� واسه البته ب. �شست و �ل منظرە رو تماشا کرد

�جان کسا�� که �ه ارتفاع عالقه مند بودند، ه
�� روی داشت؛ نه ک� مثل دن�ا که از این که ح

...صند� �ا�سته هم � ترس�د

... � � ، خودتو پرت کن �ای�� خوام �عد ن� ... برو �ش��
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� من مجبورت کردم مرگ ات فک ک��

مرگ �اهاش  ان�ار نه ان�ار داشتم در مورد ارتفاع و 
 روی دیوار �شست و �اهاش و ! صح�ت � کردم

یهو . رددستاش و �از ک. اونور دیوار آو�زون کرد
!!!خودشو رها کرد

:ف��اد زدم

دن�ااااا...

فتم��ــــع دست انداختم و �� از دستاش و گر 

ە ی دیوونه... ای ول نکن�ا س� کن ب�!!!...دخ��
!!!�اال

...خدا�ا �مک کن
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...�ه �ار د�گه بهم ب�خشش

ود �س قل�م از ترس تو حلقه ام بود �م موندە ب
� ب�ج تا حدودی مت. بیوفتم وجه شدە آدم های �ای��

شد بودند و لحظه �ه لحظه جمع�ت ب�ش�� � 

چک ت��ن دن�ا فقط بهم ن�اە � کرد �� اینکه کو 
!احساس تر� توی چشماش ب�ینم

!چرا وا�سادی؟؟؟�مک کن ب�ارمت �اال...

 � ...ـ ولم کن �ذار برم �ای��

دم دن�ا من اش��اە کردم ، �ه زور بزن خو ...
 واست ب

�
یوفته� کشونمت �اال ن� ذارم اتفا�

م...ـ ول کن دستم رو ف�� ب�� خودت گ...� خوام �م��
 � �ای��
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 دیوونه �ازی در ن�ار...
�

...�� داری م��

فتادعینک مطالعه ام روی بی�� ام ُ� خوردو ا

 �  رس�دن و �ه انقد ارتفاع ز�اد بود که حداقل �ه زم��
ل هزار ت�که ت�د�ل شد�ش چند دق�قه ای طو 

� کش�د 

� تر  دن�ا خودش و �� حال گرفته بود که وز�ش سنگ��
...بنظر ب�اد و خسته شم و ولش کنم

ار ا�ه قر ...ارههه؟...فک کردی ولت م�کنم؟؟؟...
�م ، اینطوری اون ا�� که �اشه تو بری �اهم م��

� ب�یند دو نفر  و � ب�نند منتظرن �ک نفرو �خش زم��
�� هم حال � کنند 

أث�� بهم زل زدە بود مثل این که حرفام روش ت
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ز کرداون �� دست اش و �ه سمت ام درا. گذاشت

گرفتم  دستم و کش�دم و بزور دست اش و تو دستم

ت کش�دم اش خودش س� � کرد ب�اد �اال، �ا �ه حرک
...صدای ج�غای ب�ا�� تو دف�� پ�چ�د. �اال

!ــ آقای مقدم �� شدە ؟

دست دن�ارو مح�م گرفتم و دن�ال خودم 
...بود �� آدم تو دف�� . کشوندم اش؛ وارد شد�م

...همه جا غرق ه�ج و م�ج بود

ی ن�ست �ه شو�� بود... � ون چ�� ب��د ب��

!...ــ اما آقای
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:داد زدم

وووون... گفتم ب��ن ب��

 � �ه دق�قه نکش�د همه رفتند و درو �س��

و  �ه سمت دن�ا�� برگشتم که �شت �م خودش
قا�م کردە بود

!این چه �اری بود کردی هان؟...

...خودت گف�� ب�� ...ـ من؟

ی �د موقع وای دن�ا ، دن�ا این حرف گوش ک�� ها... 
ات آخرش �ار دس�ت م�دە

ـ چ��ار کنم خوو
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�ه چشماش ن�اە کردم

فتم جلو ر . ان�ار دو�ارە واسم متولد شدە بود
پ�شو�� اش و بوس�دم

ـ چ�ه فک کردی دن�ا َپر؟

خند�دم

م رفتم و �شستم � �ه سمت م��

ە ن� داد این غرور لعن��ت اجاز ...دیونه ای �خدا...
�ه خوردە �مک طلب ک�� 

ـ طلب � کردم که تو دلت خنک شه؟
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فک کن ارە...

ـ م�دو�ستم ولم ن� ک�� 

اف ن�ا� بهش انداختم و از خجالت �لو�� ص
...کردم

واقعا که خجالت آور بود

!اشم ؟اخه من چرا �ا�د انقد دوست اش داشته �

!ـ چ�ه؟

� ..ه��� �ه خوردە �لوم گرفت... ب�ا �ش��

:اومدو �شست، ل�اش و غنچه کردو گفت

ـ او�� 
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مرض و او�� ...

وع کرد �ه خند�دن ��

� ن�اە کردم �ه برگه های روی م��

ـ عینک ات هم که خوردە خا� ش�� شد

ارە �ه لطف تو...

•••

"دن�ا
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...رفم ودن�ال �ه را� بودم که �ه ز�ون ب�ارم ح

وع کنم !اصال نم�دو�ستم از کجا �ا�د ��

� تو چقد پ��ا رو دوس داری؟... حس��

انداخت �ش و �اال اورد و �ه تای ابروشو �اال 

!ـ منظور ؟

ه��� فقط دوس داشتم �دونم چقد دوسش ...
داری

...ـ خب معلومه خ�� ، خواهرمه ها
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حتما واسه ازدواجشم �� نقشه کش�دی؟...

ـ دق�قا

ە و� تو دوس داری �ا او�� که خودش دوس دار ...
...واج کنه؟خب �ه �ه دال�� �اب م�ل تو ن�اشه ازد

ە ن�ام کرد !خ��

؟
�

�� �سهحرفتو بزن مقدمه چی!...ـ �� م�خوای ��

 ندارم...
�

!حر�

 نداری واقعا؟؟؟
�

ـ حر�

!نم�دونم...
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ـ �س داری؟

نه...

ون داد نفسش و �ا صدا ب��

� اجازە ی ور  ب�ا�� در زدو ود وارد شد�عد از گرف��

� گذاشت قهوە ها رو روی م��

اخ اخ من عاشق قهوە هاتم ب�ا�� جون...

ــ نوش جونتون ، حالتون خ��ه؟

مرس�� ...
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قهوە ام و برداشتم �ه خوردش و خوردم

...گمن نم�دونم این آقا چرا تورو ن...�ه �ه...

� �لو �� صاف اومدم ��م چرا تورو نگرفت که حس��
.کردو مانع ام شد

�ن � � �ف ب�� ...ارتونـ عههه ، خانم ب�ا�� ���

� انداخت ب�ا�� کنج�او ن�ا� �ه حس��

!ــ چشم

ستبزور ن�اهش و ازمون گرفت و رفت و درو �

 بود زدی ؟؟؟
�

ـ این چه حر�
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ن�اش کردم، اخماش توهم بود

ی نگفتم که... � ...چ��

ە � ش�نه فک ە م�� ؟؟؟دخ�� ی نگف�� � رو خ�ال ـ چ��
نه فال�� عا � ...شقم شدەال� م�کنه ، �عدم جار م��

ال �ا�ااووو ، تا کجاها پ�ش ب�ن�ش کردی ب�خ�...

و خوردم و  ن�اە پر از تاس�� بهم انداخت، قهوە ام
� گذاشتم. تموم شد �ا  نفسم و . فنجون و روی م��

ون دادم ...صدا ب��

ن� خوای قهوە تو �خوری؟...
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ـ �ار دارم

�د � شه ها...

ـ تو ن� خواد نگرا�ش �ا�� 

:فتم�اشدم و دستام و �شت �مرم بردم و تند گ

� پ��ا م�خواد زنه برد�ا شه... حس��

رد منتظر ن�اهش و از برگه ها گرفت و بهم ن�اە ک
عکس العملش بودم �عد از �ه مکث طوال�� 

وع کرد �ه خند�دن ...یهو ��

�ن �ازی �سه بر  و �ار دارمـ �امزە بود ، د�گه ش��
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برخالف اون ق�افه ی من �امال جدی بود

جدی گفتم...

� ابر  وهاش خندە اش محو شدو �ه مرور اخ� ب��
...�شست

 � � و خشمگ�� : داد زد�اشدو �ا دستاش ک���د روی م��

؟؟؟ ـ �� گف��

...م�خواد �اهاش ازدواج کنه د�گه...

و طا�فه ی شما من ��  ـ اون خ�� غلط کردە ، از ت��
عموی  حاال اون �� ...و گرفتم این وضع زندگ�مه

� این همه دخ�� دست گذاشته رو   عوض�ت ب��
نم � پ��ا؟؟؟ سمت اش برە دارش م��

1428



وع کردم �ه داد زدن � خودش �� ...منم ع��

زندگ�ه تو چشه مگه؟؟؟...

ـ چش ن�س؟؟؟

� ، ام�انات آ... نچنا�� ، زن پول داری ، خونه ، ماش��
و �چه ، د�گه �� م�خوای؟؟؟

ـ ارە ظاهرأ همه �� دارم 

�اری   من هر ...اصال نظر تو برام اهم�ت ندارە...
� کنم این دوتا بهم برسن 

دم ک�ف ام و برداشتم و �ه سمت در خرو�� ق
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...برداشتم که �ا صداش �جام متوقف شدم

� م�ک�� این ��ە مثل خودت ت و زرد از ـ تو تضم��
؟...آب در ن�اد هان؟ � م�ک�� تضم��

...قل�م از جا کندە شد

...برگشتم �ه سمت اش. اشک تو چشمام جمع شد

معلوم بود از حرف اش �ش�مون شدە بود

رفای توی و� چه فا�دە آدم ها تو عص�ان�ت اشون ح
ون هم دلشون و �ه ز�ون � اوردن و آت�ش �ه ج

...� نداختند

:�م و ز�ر انداختم و گفتم

� م�کنم... ارە تضم��

...ـ ب�خش�د نفهم�دم �� گفتم
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ە شدم ...�� حرف �ه کف اتاق خ��

کردم  اش�ام روی گونه ام چک�دند ��ــــع �ا�شون

طرە دست اش و جلو اورد که ق. �ه سمت ام اومد
...اشک جا موندە روی گونه ام و �ا� کنه

...عقب کش�دم و این اجازە رو ازش گرفتم

ا کنار هم ـ من ح�� �ک درصدم را�� ن�ستم این دوت
 � ند ما� �ه چ...�اشن ، ن� خوام ��ــــع ازدواج ک��

� �ه تفاهم رس�دن �عد �ه ف کری �ه �اهم صح�ت ک��
...حالشون � کنم

:فقط گفتم

مر�...
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ە رو چرخوندم و خارج شدم م و �ه عینک ا. دستگ��
چشمم زدم؛ �دجور دلم ازش گرفته بود

حساس مخصوصأ از وق�� که احساس � کردم بهم ا
!دارە رو حرفاش حساس تر شدە بودم

...�ختو� �ا این حرفش �ل�ل تفکراتم و بهم ر 

� نرس�دە بودم که صدای آالرم گ وش�م �لند �ه ماش��
...شد؛ از توی ج�ب �التوم درش اوردم

...وصل کردم. آن�تا بود

الوو...

؟ ـ سالم عشقم خو��
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مر� تو چطوری...

� و �از کردم �شستم صند�  ک�فم و روی. در ماش��
...گذاشتم

شمال م�ای  ـ خ��م مر� ، آخر هفته � خوا�م ب��م
؟؟.توهم د�گه

نم�دونم آ�� ...شمال؟...

دارەتوروخدااا ، �دون تو صفا ن...ـ ب�ا د�گه 

...مدرحال فکر کردن بودم و مرور برنامه ها

ـ م�ای د�گه؟
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ک�ا م�ان؟...

� و  من ، م�الد ، رضا ...ـ طبق معمول ا�ی�مون ، حس��
�ا�ه ای؟...توهم ب�ا خوش م�گذرە...هم�

منم اضافه کن ...

:واسم بوس فرستاد و �ا ذوق جیغ زد

 .... ـ ق��ونت برم من
�

�س آخر هفته هم�
....هوووو...شماااال 

�اری نداری...�اشه �اشه ...آروم�� �ا�ا...

ـ نه ق��ونت خدافظ
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قطع کردم

� و �سته ام و حرکت کردم خونه  رس�دم. در ماش��
� و �ارک کردم و �ه سمت در ورودی ر  اە افتادمماش��

ە رو چرخوندم و وارد شدم دستگ��

یهو �ا مامان برخوردم

هن �تا �ا سف�د پوش�دە بود و � ه ارا�ش خ�� �ه پ��
� انگش... خوش�ل � نگ�� �� چشم ابروی مشک�ش ع��

:بهت زدە گفتم. � درخش�دند

!�� شدە مامان؟...

ی �گه صدای �ا�ا ف � ضارو پر کردق�ل اینکه مامان چ��

م؟ ـ خو�� دخ��
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� داشت از �له ها �. برگشتم و ن�اهش کردم ای��
هن کت و شلوار مش� و خوش�ل �ا پ. � اومد ��

!سف�د؛ش��ه دامادا شدە بود

شوکه ن�اهم بی�شون ردو �دل شد

 افتادە ؟...
�

!اتفا�

ست د. پ�شون�م و بوس�د. �ا�ا �ه سمت ام اومد
:مامان و گرفت و گفت

قرارە امشب عقد کن�م -

ان�ار �ه خواب بود

�دار بودنم دلم � خواست �� بزنه تو گوشم و از ب
:بهت زدە خند�دم و گفتم. مطمئنم کنه

1436



؟!واقعا...

ــ ارە ع��زم

جلو رفتم هردوتاشونو �غل کردم

�اورم  وای شما که نم�دون�د من چقد خوشحالم ،...
من ، ...؟؟؟�ع�� دو�ارە �ه خانوادە � ش�م...ن� شه

...تو ، مامان

...خند�دن

ـ ارە دخ�� کوچولوی �ا�ا

ت شش ساع. ن�ا� �ه ساعت تو مچ �ا�ا انداختم
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�عد ازظهر بود

ل�اس خوش�ل  وای هزار تا �ار دارم ، برم ب�ینم �ه...
پ�دا م�کنم بپوشم

ازشون جدا شدم

خت �خش پنج دق�قه �شدە بود که �ل ل�اسام روی ت
:�لند مامان و صدا زدم. بودند

مامااااان...

در اتاقم �از شد

؟! ـ چ�ه ع��زم؟ �� � !چرا داد م��

من �� بپوشم...
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امه ی �ا�اتو بپوش � ـ ب�ا برو پ��

الوگ اولش تعجب کردم و� �عدش �ادم اومد د�
...��ال بود، زدم ز�ر خندە

ـ �ه جوری داد زدی ترس�دم دخ�� 

� خندە هام گفتم :ب��

نم... � ن �� اال...مامان دارم جدی �اهات حرف م��
فشار رومه ، ه��� ندارم بپوشم

 ه��� ـ تختت و ن�اە کن ، تو �ه این همه ل�ا
�

س م��

� جد�د � خوام ... �ه چ��
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فارش دادی ـ اون چند تا ل�ا� که چند وقته پ�ش س
�� از اونارو بپوش...کجان؟

اصال فکرشم نکن...

!ـ چرااا؟

واونارو � خوام تو مهمون�ا بپوشم خو ... 

:زنم �کشتم�ه جوری ن�ام کرد که ترس�دم ��م نه و ب

ز امروز مگه روز ا...گور�ا�ای مهمو�� ...�اشه �ا�ا... 
م هست؟ مهم��

ته د�گه ��ــــع آمادە شو دوساع...ـ آف��ن دخ�� �لم
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�ا�د مح�� �اش�ما

!دوسااااعت ؟...

ـ آروم�� دیوونه شدی؟

�اشه ب�خش�د ، چشم آمادە � شم االن...

اسام �ه سمت ل�. ن�اهش و ازم گرفت و خارج شد
نگ �ه ل�اس ش�ک و پوش�دە ی �مه ای ر . رفتم

وش�دم و انتخاب کردم کفشای �اشنه �لند سف�دم پ
شالم و روی موهام انداختم

ب �ه خوردە آرا�ش کردم و مثل هم�شه برق ل
ونخوش�لم و �ه ل�ام مال�دم و از اتاق زد ...م ب��
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...�ا�ا و مامان �ه سمتم اومدند

ـ ب��م که دیر شد

اە �ه سمت در خرو�� رفتند منم �شت �شون ر 
�ه . افتادم؛ ن�م ساعت �عد جلوی مح�� بود�م

د�موارد ش. ن�ا� �ه نمای ساختمان انداختم

له رو روی صند� �شسته بودم ، سفرە عقد خوش�
�ا عاقد  مامان و �ا�ا،. �ه روم و تماشا � کردم

ه یهو صح�ت � کردند؛ همه جا غرق سکوت بود ک
...تم�ا صدای پ��ا ن�اهم و از سفرە عقد گرف

�دن پ��ا و اولش فک � کردم �� د�گه اس و� �ا د
...مامان �ا�اش شوکه ن�اهم روشون موند

؛ خجالت �ا�ا �ا د�دن آقای مقدم �ه سمت اش رفت
�ت زدە �ش و ز�ر انداخت، داش�ند �اهم صح
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...� کردند

مقدم  ق�افه ی �ا�ا غرق تاسف و خجالت و آقای
�ا�ا  مثل هم�شه مه��ون ، دست اش و رو شونه ی

...گذاشته بود

ادم �ه خودم اجازە ی نزد�ک شدن بهشون و ند
 کش�دم و از چون منم دق�قا اندازە ی �ا�ا خجالت �

�ش از  همه مهم�� دلم ن� خواست �ا�ا جلوی من
...خجالت خم �اشه و غرورش �شکنه

...ن� فهم�د دارم ن�اشون م�کنم به�� بود

!!!یهو همد�گه رو �غل کردند

!؟�اورم ن� شد �ع�� مقدم �ا�ا رو �خش�د 

!�ع�� دو�ارە را�طه اشون �اهم خوب شد؟

ل�خندش  مامان و هم� مقدم بهم دست دادند و از 
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�ک � گفت مشخص بود داشت بهش ت��

�اعث شد  پ��ا �ا ل�خند و ذوق �ه سمت ام اومد و 
...�غلم کرد. حواسم و بهش �دم

ـ مرسی�� دن�ا 

شدە  خودم و ازش جدا کردم و �ا چشما�� درشت
:گفتم

!�شکر واسه چ�ه؟...

� زنگ زد �� دعوام کرد و� آخرش گفت   ـ حس��
...بودیمرسی�� ا�ه تو ن...میتونم �ا برد�ا �اشم 

ای �ا�ا این چه حرف�ه دیوونه ب�خ�ال...
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...�ا �غض بهم ن�اە کرد

!چ�ه؟...

دخ��  ب�خش�د که فک � کردم �دت��ن...ـ ب�خش�د
دن�ا�� 

اا � خوام ها ها هاا...از کجا معلوم شا�دم �اشم ...
�خورمت

وع کرد �ه خند�دن ��

و  ن اومد�م�ا صدای عاقد از خلوت خواهرانمون ب��

 �ه سمت اقای مقدم و . مامان �ا�ا �شس�ند
الت زدە از �م و ز�ر انداختم و خج. خانوم اش رفتم

:اینکه ممکنه جواب سالمم و ندن گفتم
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سالم...

ش گفت � :آقای مقدم �ا لحن مح�ت آم��

م  ـ سالم دخ��

م؛ وای تند �م و �اال بردم و متعجب ن�اش کرد
خ��ن از آ!!! خدا�ا منو این همه خوش�خ�� محاله

دم تق���ا �اری که این �لمه رو از ز�ون مقدم ش��
...� شه گفت خ�� وقت بود � گذرشت

:خانومش �ا ل�خند گفت

ــ خو�� دن�ا جان؟
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مر� ، خوشحال شدم از د�دنتون...

عاقد دو�ارە صداش �لند شد

ت �عد �ک ساع. همه رو �ه سفرە ی عقد ا�ستاد�م
 شادو شنگول از مح�� خارج شد�م

�
...هم�

مش و پ��ا �عد از �� گپ و گفت آقای مقدم و خانو 
امان و �ا�ا رو �ه م. ازمون خداحاف�� کردند و رفتند

:گفتم

ب��م خونه خب د�گه،...

!ـ خونه ی تو؟

...ارە د�گه...
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ا ، تا هم�شه که ــ ع��زم ما نمیتون�م د�گه ب�ا�م اونج
...نم�شه که

خواین منو � !...�ع�� � خواین ب��ن؟!!!...مامااان...
!تنها �ذار�ن؟

...ـ ق��ونت برم تو د�گه بزرگ شدی

... � شما �ا�د پ�شم �مون��

از و�الی  ــ ع��زم و�الی ماهم دوتا خ�ابون �اال 
...توعه ، راحت میتو�� بری ، ب�ای

� ک...ن� خوااام ... ه من خ�� شماها � و�ال گرفت��
...ندارم؟؟؟ از قرار عقدتونم �� خ�� بودم
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م ـ دن�ا دخ��

� �ه دخ�� �چه ی ق هر قهرو �غض �لوم و گرفت، ع��
: گفتم

�اشه ب��ن...

� ام شدم و درو مح�م ک���دم سوار ماش��

نم؟حاال �ا�د چ��ار ک! دو�ارە تنها شدم رفت

قه �ه �عد از چند دق�. روشن کردم و حرکت کردم
!ن کردم�ادم اومد وسط خ�ابون ولشو . خودم اومدم

� احمق ها انقدر غرق فکر کردن �ه تن های�م بودم ع��
دم و را� که دور ز ! که مامان و �ا�ا رو فراموش کردم

!اما رفته بودند. اومدە بودم و برگشتم
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� را� خونه شدم ...ناراحت و غمگ��

•••

 � "حس��

ی  آمادە. چمدونارو توی صندوق عقب جا دادم
� بود�م؛ در�ا �� قراری � کرد  رف��

مش �ه حال و هوا�� عو  ض کنه دلم � خواست ب��
م �د بودو اما نه اذ�ت � شد این همه راە ، هواه

ام�ان داشت �ما �خورە

وی برگشتم و �ه در�ا که ر . �شت فرمون �شستم
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ای ل�. صند� های عقب �شسته بود ن�اە کردم
اشت هر آن ام�ان د! آو�زون و ق�افه ی عص�ا�� 

...جیغ و داد راە بندازە

م برم من ، �م��ندتو ن�س�� ... که ، �ا�ا  ق��ون دخ��

...ـ داری � بی�� که

:ت�نا عص�� گفت

راە ...�گه ــ ولش کن ، �چه رو چ��ار داری؟ �سه د
بیوفت دیرمون شد

� شه تو سا�ت �� ع��زم...

گذاشته   همه �ه جا قرار . روشن کردم و حرکت کردم

1451



...نهبود�م که �اهم حرکت کن�م و ک� جا نمو 

�م پ�ش آقا جونا... در�ا دار�م م��

ه ن�ستـ دروغ نگو ، آقا جون این وقت روز خون

م؟خب االن خونه ن�ست شب که م�اد ، نه د... خ��

...رس�د�م جلوی خونه. جواب نداد

��ا پ�ادە شدم؛ �ه سمت اف اف رفتم؛ صدای پ
فضارو پر کرد

ـ کیههه؟؟؟

منم پ��ا...
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ـ سالم داداش� خوش�ی�م ، ص�� کن اومدم

ت دادم �� از وق�� که �ه را�طه اش �ا برد�ا رضا�
...عوض شدە بود؛ تح��ل م�گرفت و فالن و

ین واقعا همون �ا� وقتا تو فکر � رفتم و � گفتم ا
پ��ای عصاب خوردکنه؟؟؟

...درو �از کرد و �غلم کرد

؟ ـ خو��

� ب�ا ..ارە ...
برو ب�ینم  در�ا تو ماش�نه �ل�م عص�ا��

میتو�� راض�ش ک�� �مونه 

� رفت درو �از کرد �ه سمت ماش��
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؟ ـ سالم ت�نا خو��

؟ ــ مر� ع��زم تو خو��

در�ا خانوم چطورهه؟...ـ مر� 

در�ا روشو ازش برگردوندە بود

؟ ـ خوب ن�س��

: �ا ��� گفت

ــ نه

ـ چرااا؟
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ــ �ا�ا�� � خواد منو ول کنه و برە

دە ق��ونت برم مگه بهت نگفتم �ه هفته �ش...
بر� گردم پ�شت

:عنق گفت

ــ ن� خوااام 

هم قول م�دە  ـ � خوای �اهم ب��م شهر �ازی؟ �ا�ا�� 
زودە زود برگردە پ�شت

�م؟ ــ پ�ش پر�سس هم م��

:پ��ا رو کرد �ه من و گفت
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ـ دن�اهم م�اد �اهاتون؟

نم�دونم ، حتما م�اد د�گه...

�ه سمت در�ا برگشت

وش�گذرە که ـ حاال تو ب�ا من قول م�دم انقد بهت خ
�ا�ا رو فراموش ک�� 

...عه پ��ا...

شمادر�ااا ن�ای قهر � ...ـ شو�� کردم �ا�ا

وندنمثل این که �م �م داشت را�� � شد �ه م
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�م ــ قول �دە مهد ن��

ەپ��ا �ه ن�ا� بهم انداخت که ازم اجاز  ە اش و �گ��

ـ چ��ارکنم؟

قول �دە د�گه...

ـ �اشه قوله قول

م م�مو�� د�گه درسته... ...دخ��

ــ �اشه �ا�ا�� 

عا ق��و�ش برم...
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پ��ا �غلش کرد

ادمبوس�دمش و بهش قول �ه عروسک گندە رو د

ە کوتا� رو �. �شستم و حرکت کردم کردە   مس��
 د

�
� االن احساس دلتن� ر درونم بودم اما از هم��

...بوجود اومدە بود

...طو� نکش�د که رس�د�م

تا پیوس��مپ�ادە شد�م و �ه جمع رضا و م�الدو آن�

ی از دن�ا نبود ..!.اطراف و ن�اە کردم خ��

م که �ا . دلم � خواست �اغش و از �چه ها �گ��
� ش��دن صدای سائ�دە شدن الس��ک های ماش ��

...کف آسفالت همه برگش��م

!دن�ا بود

ندە اش بودپ�ادە شد، ت�پ لش ��ونه الحق که براز 
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نان �دو �دو �ه سمت امون اومد و نفس نفس ز 
:گفت

ـ سالم سالم سالم

!ــ سالم کجا�� تو چرا انقد دیر کردی؟

ـ ب�خش�د �چه ها مش�ل واسم پ�ش اومد

د نداشتمان�ار اصال وجو ! اصال بهم ن�اە ن� کرد

� �ار دلم � خواست جای م�ال  ...د �اشمبرای اول��

� �اشم ا. �ا ح�� رضا ز اینکه دلم � خواست مطم��
ی بهش ��م جوا�م و م�دە و  � قهر ن�ست ا�ه االن چ��

� جز اما چه فا�دە ان�ار که همه براش وجود د اش��
!من
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:آن�تا گفت

دی ــ مش�لت و � ذاش�� �عد سفر حل � کر 

 چ��ار کنم؟؟؟
�

ـ حاال که شدە م��

� که ا ، �ش�ن�� � دخ�� ب��م ــ ای �ا�ا �س کن��

...م�الد پ��د وسط �حث

؟ � ــ �ا این همه ماش��

 � ، �� واسه ــ این همه کجا بود؟ فقط سه تا ماشی��
� و ت�نا...من و تو ، دن�ا و رضا  حس��
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ـ ارە د�گه

ــ چند نف��م؟

ـ شش تای�م د�گه

� جا نم�شن ا�ا  ؟ــ شش نفر تو دوتا ماش��

ری تو ماش�نمونــ �ع�� �� م�الد ، � خوای �� و ب�ا

:دن�ا �ا اخم گفت

و شوهرت  ـ نگران ن�اش آن�تا خانوم من مزاحم تو 
� خ � ، من �ا ماش�� ودم م�امن� شم ب��ن خوش �اش��

...ــ دن�ا منظورە آن�تا
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:و گفت پ��د میون حرف م�الد

ـ  ول کن م�الد حوصله ندارم

ــ عشقمم من منظوری نداشتم �خدا

�نم اصال حوصله ی �حثاشون و نداشتم �ه ماش
ب�ینم � قرارە  تک�ه دادم و نظارە گر بودم و منتظر که

...تموم اش کنند و راە بیوفتند

•••

"دن�ا
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د � رضا ان�ار خواب بود و چرت م��

:جلو اومد و گفت

� من هر جا �اشم واسم اهم ی�� ندارە ــ دعوا نکن��

برو �ا�ا � اصال اسم تورو اورد...

ی نگفت � ...قد� عقب گذاشت و د�گه چ��

دست اش  هنوزم �خاطر اون قر� که داد خوردم از 
زم معذرت دلخور بودم؛ ح�� �ه خودش اجازە نداد ا

خوا� کنه

ود رفتارای عج�ب و غ���ش �د جور رو مخم ب

�الم �شماصال دلم ن� خواستم � سفر �ا رضا هم
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ــ عه دن�ا

رومو ازشون برگدوندم

وع کرد �ه حرف زدن ...م�الد ��

ــ رضا �ا ما م�اد

...هوووف خداروشکر

� برو ــ دن�ا توهم �ا ت�نا و حس��

؟؟؟ �ا ...چرا! وا... � اونا  چرا خودتون جدا نم�ش��
جدا نم�شن؟؟؟

س� �شدە ــ چون ماها زن و شوه��م تو رضا هنوز ر 
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چه ر�� دارە؟...

ــ �ل�م ر�ط دارە 

� ک���دم و گفتم :�امو �ه زم��

آن�تااا ...

ــ خب ق��ونت برم حق�قت و گفت د�گه

� اندختم ن�اە ز�ر چش� �ه حس��

� تک�ه دادە بودو ت ماشا دست �ه �غل �ه ماش��
...� کرد،آروم ن�اهم و روی ت�نا کشوندم

؟�ع�� �ا�د این دوتا رو تحمل � کردم؟؟

:ندرو �ه �چه ها ا�ستادم، منتظر نظرم بود
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:�ه اج�ار گفتم

�اشه...

ــ �ار��الاا

ــ مر� دن�ا

لوازمم؟....ماش�نم و چ��ار کنم؟ ...

ــ االن ما کجای�م؟

خب جلوی رستوران...

...ــ صاحب رستوران رف�قمه �دە سوئ�چو
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...قا�ل اعتمادە...

!ــ وا

ب و �از کن �اشه �ا�ا ب�ا اینم سوئیچ ، صندوق عق...
وس�له مس�له هام و جا �ه جا کن

ــ امر د�گه ای �اشه؟

�ای لرزشم  ــ عه م�الااد خودت این پ�شنهادو دادی
� د�گه �ش��

دق�قا...

ا�ه خ � �� �ه سمت ماش�نم رفتم ک�فم و و چ��
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وری رو برداشتم، درو �ستم و �ه سمت م �� � اش��
� و ت�نا رفتم ��دم که �شستم و مح�م درو ک� . حس��

فر شم �فهمن اصال دلم ن� خواست �اهاشون همس
...و �ه اج�ار بودە

هنوزم ته دلم نارا�� بودم

...ود اخهشمال رفتنم �� ب. ای �اش اصال ن� اومدم

 � ...ه افتادناخودآ�اە ن�اهم �ه آین.  اومدن و �شس��

� دست اش و بردو روم تنظ�م اش کرد حس��

!!!قاب چشمای جذا�ش تو آینه نما�ان شد

وی ن�اهم و �� اهم�ت ازش گرفتم و خودم و ر 
صندل�ه �شت صندل�ه ت�نا کشوندم

حرکت کرد�م

� ع�ا� آو�زون �ه گردنم و در او  ردم و کنارم دور���
� گذاشتم، برگشتم و �ه �شت � ن�اە کردم ، ماش��
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م�الد �شت �مون بود

م�الد �ا د�دنم واسم دست تکون داد

ک�ه هدفونم و �ه گوش زدم و �ه �ش�� صند� ت
...�ل� هام و آروم روی هم گذاشتم. دادم

•••

 � "حس��

و نداشته  فک ن� کردم د�گه تا این حد چشم د�دنم
!لعنت �ه ده�� که �د موقع �از شه.�اشه

 بود من زدم؟
�

!اخه اون چه حر�

زشو �کشه حاال � � خواد معذرت خوا� کنه و نا
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...اونم جلوی چشم ت�نا

ـ ت�نا جون چرا در�ا رو نیوردین؟

ــ ع��زم صالح دو�س��م ن�ار�مش

و �از  پ��دم میون �حث اشون که حداقل � صح�ت
:کنم

ما گفتم اذ�ت � شه خدا�� نکردە ممکنه � ...
� دادم پ��ا ازش مراق�ت کنه ،  �خورە و اینا واسه هم��

نگران ن�اش

منتظر بودم 

 ، حدی�� از ز�و�ش �شنوم
�

...حر�

!!!اما ان�ار نه ان�ار

1470



...ب�ست دق�قه ای گذشت

:خطاب �ه هردومون گفت

� حوصل ی �� کن�� � ه ام � ـ � شه �ه موز�� چ��
...رفته

ک دستم و �ه سمت س�ستم بردم و صدای موز�
�ا ! دیهو ت�نا از خواب پ��. فضارو در برگرفت

عص�ان�ت قطع اش کرد

؟؟؟ خواب بودما ــ چ��ار م�کنی��

ای �ا�ا االن چه وقت خوا�ه...

 چ��ار کنم؟؟؟ چون خانوم دلش م
�

وز�ک ــ م��
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� خواد من نخوا�م؟

ما نداشتم ـ ب�خش�دا و� منم م�� �ه همرا� �ا ش
� �غل من � بزن�� پ�ادە � شم االنم دیر �شدە ناراحت��

نو ــ خوشحال م�ش�م ن�ا�� ، مزاحم خلوت م
عشق�

عه ت�نااا �سه د�گه شورشو در اوردی...

ورشو در ــ این خانوم دارە منو قورت م�دە من ش
اوردم؟

وع کردی ، ه�س... اول تو ��

:دن�ا �� حوصله و �الفه گفت
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ـ بزن �غل من پ�ادە م�شم

!�ع�� �� بزن �غل ؟...

:صداش �اال رفت

� �غل پ�ادە م�شممم ـ گفتم لطفا بزن��

ت�نا عذرخوا� کن ��ــــع...

م �ای �ناـ نزنی�� �غل درو �از م�کنم می��

دیوونه بود هر �اری ازش بر � اومد

...��ــــع �ام و رو ترمز فشار دادم
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� متوقف شد ...درو �از کردو رفت. ماش��

پ�ادە شدم 

� م�الد �ا �عت از کنارمون رد شد و رفتماش��

�شانه ی  �ه. ان�تا داشت اشارە � کرد که �� شدە
ه��� �م و تکون دادم

•••

"دن�ا

...زن�که ی زشته احمق 

م که ان�ار من دل خو�� از خودشو شوهرش داشت
د � اینجوری �اهام حرف م��
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!عوضی�� �ه چه جرا�� �ه من گف�� مزاحم ؟

تند تند قدم بر � داشتم 

دبرام ه��� مهم�� از دور شدن ازشون نبو 

حرکت �ه  یهو دست پر قدر�� دستم و گرفت و �ا �ه
سمت خودش برگردوند

 � ؟؟؟؟برگرد تو ماش�� ...ـ این چه �ار�ه دخ��

دم که دستم و  � ول  �� حرف �ه دست اش چنگ م��
!کنه؛ اما �� فا�دە بود

ی که � خوای ـ واقعا انقد �ه حرفای ت�نا اهم�ت م�د
� جادە ای که معلوم ن�س ا� ه �ه نفر وسط �ه همچ��

؟ !ب�ی�تت چه �ال�� �ت ب�ارە �مو��
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حرفش واقعا تأث�� گذار بود

خودم و  آخه ت�نا چه �او�ه که من �خوام �خاطرش
...عذاب �دم

کردم واسه آروم رو �ه روش وا�سادم و د�گه تالش ن
...این که ول کنه دستم رو

�ا د�دن آرامشم خودش دستم و رها کرد

...ـ اف��ن دخ�� خوب ، ب�ا ب��م ب�ا

دم و جلو آروم ن�اهم و ازش گرفتم از کنارش رد ش
� قدم برداشتم جلو �ه سمت ماش��

مسافته طوال�� و پ�ادە اومدە بودم
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...خودشو بهم رسوند

ـ چرا انقد � سنگی�� هان؟

سوالش و �� جواب گذاشتم

لخورم احمق جون �ع�� تو نم�دو�� من واسه �� د
� انگ شتای یخ که � پر�؟؟؟ انگشتای گرم اش ب��

ل شدزدم عبور کردند و احساس خو�� بهم منتق

...داشتم احساسا�� � شدم

که ��ــــع دستم و �ه سمت خودم کش�دم

و �ا ���  دستم و روی س�نه اش بردم و هل اش دادم
:گفتم 

مگه بهت نگفتم �ه من دست نزن...
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:خند�د و گفت

ین �� دفعه ی آخرت �اشه از ا...ـ د�دی حرف زدی 
 کردە محل�ا � کن�ا ، من که ازت معذرت خوا�

بودم

نن آدم و که خ... � وب عذاب ارە �عض�ا حرفاشونو م��
مه ف�صله دادن انتظار دارن �ا �ه ب�خش�د سادە ه

...پ�دا�نه

:ل�اشو آو�زون کرد و گفت

ـ عذا�ت دادم؟

ادامه  ن�اهم و ازش گرفتم و �� اهم�ت �ه راهم
...دادم
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دو�ارە خودشم و بهم رسوند

 چ��ار کنم که ب�خ�� و فرامو 
�

؟ـ خب م�� ش ک��

نه � �خشم نه فراموش م�کنم...

؟ �� � ـ حرف که م��

ا�ستادم �ه خوردە فک کردم

عذاب  د�دم واقعا حرف نزدن �اهاش واسه خودمم
...اورە

�ه کوچولو...

ـ خب د�گه �س حله 
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�ا اخم بهش ن�اە کردم

من که �ه  ـ منظورم این بود که خداروشکر ، وگرنه
انم فکر ج��

پ�چ�د یهو صدای جیغ ج�غوی ت�نا تو کوە و دشت

؟؟؟ � ــ خسته شدممم کجااای��

� �ا تند کردم حر� �ه سمت ماش��

تحفه  واقعا من موندم تو چطوری داری �ا این...
 م�ک�� 

�
...زند�

ـ �ه سخ�� 
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� هم �شست  درو �از کردم و �شستم؛ حس��

روشن کردو حرکت کرد�م

!!! ـ اوە اوە آن�تا چهار �ار زنگ زدە

ە اومد تو حلقه ام یهو صند� دخ��

دە بود صندل�ه هیچ گونه برخوردی �ا صورتم نکر 
� عص�� شه و   و� دوس داشتم �ه خوردە حس��

...�ش داد بزنه

:�ا دست دماغم و گرفتم و گفتم

اخ اخ اخ ، دماغممم...

!ـ �� شددد؟
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!...من فقط م�خواستم �خوا�ممم...ــ من

�م قا�ل  دروغ تو چشماش از چند ک�لو م��
بود �شخ�ص

ا چ�ه اخه؟؟ �چه ـ ب�ند دهنتو ت�نااا ، این مسخرە �از�
که ن�س�� 

ه منه ها ــ چ��ار کردم مگه ، اونم هم سن و سال
ا ...فحش و نا��

��  همسن مامان� ،...عه عه من � فحش دادم...
�� خانوم

ند مگه تو چ..من همسن مامان توعم؟؟؟...ــ من؟
سالته؟؟؟
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�ا اجازتون فک کنم ب�ست و پنج...

!ــ واقعا ؟

اهوم...

...�ه کوچولو ان�ار ده�ش و �ا جوا�م �ستم

� فقط تماشامون � کرد ...حس��

ز اون البته ا...ها.ــ فکر کردم همسن و سال م�� 
چشمای جادوگ��ت معلومه �م سن و سا�

ب�یند دهنتو...

� �الفه صداش �اال رفت :حس��
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اااا ، ا�ه قرار �اشه این ا دخ�� طوری پ�ش ب��م �ه ـ دخ��
�ک هفته ای �ا�د تو راە �اش�ما

 � خودم و کشوندم روی صندل�ه �شت � حس��

الووو...ـ این آن�تاهم منو کشت

)کجا موندین �س؟؟؟(ــ 

تون�مـ شماها ب��ن ماهم حرکت کرد�م ، �شت � 

)�اشه �اشه ، خدافظ(ــ 

قطع کرد
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...ن�م ساع�� گذشت

� رو د � فضای ماش�� ر برگرفتیهو عاشقانه ای غمگ��

وی ز� خاطرم ، �ه غم گرفتار شدم(  ...نم��

...دماز این همه نبودنت ، �ه گ��ه وا دار ش

...شکستم، ب��دم

...نبودی

...چه دردی کش�دم

...نبودی
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...چه سخت است تورا �از ند�دن

... )همه عمر فقط آە کش�دم

� و خم شدم و �م و ر  وی ل�ه ش�شه رو دادم �ای��
...ش گذاشتم و چشمام و �ستم

•••

 � "حس��
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 � کردم اما تمام حواسم �ه آی
�

نه �غل بود که رانند�
وع �. قاب صور�ش توش افتادە بود ه اش�اش ��

�ش و داخل برد. چک�دن کردند

اە کردماز آینه بهش ن�. �دجور نگرانم کردە بود

� اش اش�اش و �ا� � کرد  ثل این که و� م. �ا آست��
 نبود و اش�اش تمو� نداش�ند

�
!!!این �ا�

و د�گه  �ش و خم کردو �ه �شت صندل�م تک�ه داد 
� م�الد ا ز دور تص��رش و ند�دم؛ �ا د�دن ماش��
� رستورا�� که � این مدت تو  ی مس�� جلوی اول��

د�دە بودم

� و  �عت و �م کردم و �ه سمت اشون رفت�م و  ماش��
� . متوقف کردم ...ت�نا ��ــــع پ��د �ای��

از شه منتظر بودم در عقب �. موز�ک و قطع کردم
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اما دن�ا اقدام نکرد

�ه سمت اش برگشتم

روشو ازم برگردوندە بود

؟... !خو��

�� حرف �ش و تکون داد

برگرد ب�ینمت...

ـ � شه بری �ه خوردە تنهام �ذاری؟؟؟

روی  صدای گرفته و پر از �غض اش �اعث شد که
�ینم ت�نا برگشتم و ن�اە کردم ب. موندن مصمم تر شم
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...وران شدرفته �ا موندە، که د�دم تازە وارد رست

...پ�ادە شدم

:درو �از کردم و بهش گفتم

� ب�ینم چت شدە... ب�ا �ای��

صورت اش و �ا دست اش پوشوندە بود

ـ ه�چ�م ن�ست بهت گفتم برووو

 � ...دست اش و گرفتم و کشوند�ش �ای��

دلم � خواست �غلش . صور�ش خ�س اشک بود
...کنم اما من محروم بودم از �غل کردن اش

�لوم و   توی چشمام زل زدە بود؛ �م �م �غض داشت
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دە و تا اشک لحظه ی نه چندان دو  ری موندە � ف��
ز دن�ا گرفتمبود که �ا ش��دن صدای م�الد ن�اهم و ا

ــ چه عجب �الخرە رس�دین

ای دن�ارو ��ــــع �ه سمت اش رفتم که جلو ن�ادو اش�
...ب�ینه �� سوال پ�چم کنه

رودی دستم و �شت کتف اش بردم و �ه سمت در و 
رستوران هدا�ت اش کردم

ارە د�گه...

وداما ن�اە کنج�او و سوا� اش رو دن�ا ب

!ــ چشه؟
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رە هوای ه��� �ا�ا �ه خوردە حالش بهم خورد دا...
ە ب��م تو...تازە م�گ��

 هاش فشار دستم �شت کتف اش ب�ش�� شد که قدم
...و تند تر بردارە

!ــ حالش بهم � خورە گ��ه م�کنه؟

 ازش بر م�اد...
�

ە د�گه هر �اری �� دخ��

ــ اه�ع

تو برو منم االن م�ام...

�دە �ا ن�ا� که بهم انداخت متوجه شدم فهم
� خوام دکش کنم
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ناهار که  ــ �اشه هر جور ما�� ، زود ب�ا�� ها ،
نخورد�م �ه ع�ونه بزن�م

�اشه �اشه برو اومدم...

رفت

!برگشتم که دن�ا رو ب�ینم � جاش نبود

� رفتم؛ در و �از کردم تو م � هم �ه سمت ماش�� اش��
� شد �ه  �ه اقا داشت رد .دور برو ن�اە کردم! نبود

...سمت اش دو�دم

آقا ب�خش�د شما �ه خانم و ند�دین؟؟؟...

ــ خانم؟
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:اطراف و ن�اە کردو در ادامه گفت

...اونم ��...اون �ه دونه_ 

؟... مسخرە م�ک��

ە کجا برە؟ــ خب آدرس �دە چه ش�� بود؟ قرار بود

موهای  �ه خانوم �ا قد متوسط �س�تا �لند قد ،...
...مش� حالت و دارو

ــ آهااا 

!خب خب...

� دیوونه ه  که ع��
�

ا راە � رفت ــ اون خوش�له رو م��
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و گ��ه � کرد؟

خفه شووو ...

ی نگف � تم �ه س�م ــ حرف دهنتو �فهم آقا من که چ��
 �� � ...� خوای ��م اون زشته که...اخر م��

�گو کجا رفت؟؟؟...

ــ رفت �ه سمت �و�س بهداش�� 

"از کنارش رد شدم که داد زد

ــ �ه �شکرم �ک�� �د ن�ستاااا

:ز�ر لب گفتم
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برو �ا�ا...

�دو �دو �ه سمت �و�س بهداش�� رفتم

مسن عقب  داشتم وارد � شدم که �ا د�دن �ه خانم
...رفتم و کنار وا�سادم که خارج شه

:�ی �ه �شانه ی تأسف تکون داد و گفت

ــ خجالت �کش آقا 

!ب�خش�د از �� �ا�د خجالت �کشم؟...

�خون �عد  ــ سواد که داری �االی �و�س بهداش�� و 
وارد شو

رد شدو رفت
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عقب عقب رفتم

)خانم ها(روش درج شدە بود 

واقعا هم خجالت اور بود

وجه �لو�� صاف کردم و آروم جوری که ک� مت
شکر ک� �شه ن�ا� �ه دورو برم انداختم؛ خدارو 

...ند�دە بود

� نم د ار و هوا روی نزد�ک ت��ن ن�مکت �شستم؛ زم��
و �له اش انقد منتظر موندم که �الخرە � . �د بود

پ�دا شد؛ �اشدم و �ه سمت اش رفتم

!خو�� دن�ا ؟...

:ن�ا� بهم انداخت و گفت
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ـ ارە 

ب�ا ب��م ع�ونه �خور�م که حرکت کن�م...

ـ م�ل ندارم تو برو

�ع�� �� م�ل ندارم ناهارم که نخوردی...

ـ گفتم م�ل ندارم �ع�� ندارم د�گه

•••

"دن�ا
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:چشماش و ر�ز کرد و گفت

�ت هست � ـ تو �ه چ��

نه ن�ست...

 من این ـ اخه مگه � شه ن�اشه؟؟؟�ع�� م�خوای �
�

�
چشمارو ن� شناسم

که�س کن تورو خدا ، �م دارە از درد می... ��

مت دک��  �ع�� �� �س کن...ـ � خوای ب��

:یهو �ا عص�ان�ت تمام ف��اد کش�دم 
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شد؟؟؟؟ ارە ارە من حالم �دە حاال خ�الت راحت...

ردند وا�سادە تمام کسا�� که از اون منطقه عبور � ک
� ازم جد. بودند و ن�اهمون � کردند ا شدو حس��

...�دو �دو �شت �ش رفتم. رفت

:دست اش و گرفتم و تند گفتم

ب�خش�د...

:شمام زل زدوا�ساد و �ا ابروها�� گرە خوردە توی چ

؟؟؟ من �ا� د از تو ـ تو چرا معذرت خوا� م�ک��
م و ب�خش�د که بهت اهم�ت م�د...معذرت �خوام 

داری تو ل�اقت این همه توجه و ن...توجه م�کنم

اش�ام  انقد حرفاش روم تأث�� گذاشت که دو�ارە
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کردم  �از�ر شدند و �� اخت�ار دست اش و رها 

...رفت

ای اون ارە من نه ل�اقت اون و داشتم نه توجه ه
...رو

 من �ه دخ�� �� ارزش بودم که �� هدف زن
�

د�
...� کرد

ک کنند �ا م�شه گفت فقط نفس � کش�د که �ق�ه ف
...زندە است

اش�ام و �ا� کردم و وارد رستوران شدم

� جمع بودند و �دون این که ک � منتظر همه � م��
...من موندە �اشه غذاهاشون و � خوردند

جلو رفتم �ه صند� عقب کش�دم و �شستم
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آن�تا بهم زل زدە بود

!ــ خو�� دن�ا ؟

اهوم عال�م...

�ا �شکن م�الد �ارسون اومد

ــ هر �� م�خوری و سفارش �دە

ی ن� خورم مر�... � چ��

!ــ وا چرا ؟

ن� خورم د�گه...
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ی خوردی تو راە؟ � ــ چ��

� و گفت :رو کرد �ه حس��

ی خوردە؟_  � � چ�� حس��

:اومد حرف بزنه که گفتم

ارە خوردم...

ــ �اشه هر طور م�لته 

...مشغول شدند
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ز�ر چش� بهش ن�اە م�کردم

کردتو فکر بودن و چهرە ی غمگی�ش اذیتم م�

ند اما ب�ست دق�قه ای گذشت همه ی �چه ها �اشد
اون هنوز قفل صند� اش بود

خانوم داری جا م�مون�ا...

ون اومد و مبهوت گفت :از فکر ب��

...ها؟ -
1503



ت�ش و ز�ر انداخت و �اشد و جلو جلو رف

و  �شس��م. �شت �شون از رستوران خارج شدم
...حرکت کرد�م

س�م؟ ــ � م��

�ا صدای ت�نا سکوت شکسته شد

ب�ست دق�قه ، ن�م ساعته د�گه...

وع کرد �ه آروم آروم  حرف زدن و اشا رە��

ە چشه؟ ــ این دخ��

س...نم�دونم... خودت ازش ب��
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�اتوعمااا؟...ــ هوی خان� خو�� 

ارە خ��م مر�...ـ ها؟

از تو �ع�دە این همه سکوت...ــ سا��� 

ـ ه��� �ه خوردە خسته ام 

ک�� واسه ال� ناز م�...ــ چ��ار کردی که خسته ای
...این و اون

...منتظر بودم �حث و ادامه �دە

 نزدو این خارج از انتظار بود
�

...اما حر�

•••
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"دن�ا

ه جا دلم در حدی گرفته بود که دلم م�خواست �
�اشم �ه دور از چشم �ق�ه �اشم و همه اش مجبور ن

...دلسوزی های ظاه��شون جواب �س �دم

�ه صند� تک�ه دادن و چشمام و �ستم

� نم�دونم چقد گذشته بود که �ا صدای ت�ن ا ب��
ب�داری و انتخاب کردم...خواب و ب�داری

ار�ک بودهوا تار�که ت. درو �از کردم و پ�ادە شدم

م �از شدە بود�ا د�دن و�ال ، واقعا ان�ار تازە چشما

...ە ترهمون استخر، همون درختا البته قد کش�د

و�� اش انداخت ...من�ا� �ه نمای ز��ای ب��
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بود و  اخ��ن شما� که اومدم ، شماله ماە عسل
تمام خاطرە هاش مال این و�ال بود

 چمدون هام و د�دم که مستخداما جلو جلو 
� بردشون

وارد شدم...�شت �شون راە افتادم

...انقد حواسم پرت و�ال شدە بود

...که �ل خاطرات جلوی چشمم رژە � رفتند

ــ دن�ااا

ون اومد م�ا صدای �لند ان�تا از فکر ب��

س�م ــ کجا�� تو؟؟؟ب�ا دار�م اتاق هارو تق
مدیر �جن�� ، خ��ا رو برداش��...� کن�ما
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وارد جمعشون شدم

الد؟ــ اون �� واسه منو م�الد ، چطورە م�

ــ عا�

رداشت م�الد خم شدو چمدون و وس�له هاشون و ب
ت�نا از اتاق . مو همراهه �ا آن�تا �ه سمت اتاقشون رفت

� توش � خواب� د�م پ��د خوا�� که ق�ال من و حس��
ون ...ب��

و عا� ، و�...ــ عشقمم اینم اتاق من و تو �اشه؟؟
...فضا �از

� ن�ا� �ه در خرو�� انداخت حس��
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ـ پرهام

اقای �لند قِد مو جو گند� وارد شد

ــ جانم آقا ؟؟

ـ چمدونارو ب�� �ذار تو اون اتاق

دست اش و �ه سمت چمدون منم برد

ــ نه اینارو ول کن

فتچمدوناشون و برداشت و �ه سمت اتاقشون ر 

...چمدونای منم جلوی �ام موندن

رصت رضا طبق معمول این چند وقته اخ�� از ف
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...استفادە کردە بودو نا�د�د شدە بود

تمخداروشکر که هیچ گونه احسا� بهش نداش

خداروشکر که اسمش تو شناسنامه ام نبود

�م مث�ته در من ح�� از زما�� که بهش گفته بودم جوا
عذاب بودم

گفتم عقد چقد خ��ه که ب�ش�� � لج نیوفتادم و ن
...کن�م و فالن 

شنا� �ه ـ خب تو که اینجارو به�� از هر ک� م�
اتاق واسه خودت و رضا انتخاب کن

واسه  �� و واسه خودم انتخاب م�کنم ، خودت...
رف�قت اتاق انتخاب کن
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ا�ل و رها چمدونم و دن�ال خودم کشوندم و �ق�ه وس
مشون اتاق شدم وارد . کردم که دو�ارە برگردم و ب��

...خوش�ل اتاق خو�� بود بزرگ و پر از وس�له های

م �ق�ه برگشتم که بر . چمدونمو کنار تخت گذاشتم
� و �شت �م د�دم دونم و چم!! رو ب�ارم، یهو حس��

خت وس�له ها تو دست اش بود جلو اومد روی ت
گذاشت اشون

...سکوت فضا رو در بر گرفته بود

...ـ ای �اش

بهش ن�اە کردم

منتظر �ق�ه ی حرفش بودم
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؟... !ای �اش ��

زدن طوال��  �ا ح�ت بهم ن�اە م�کرد، �عد از �ه زل
:پر معنا �ش و ز�ر انداخت و گفت

ـ ه��� 

...�ه سمت در خرو�� رفت

ـ شب خوش

روی تخت ولو شدم. رفت و درو �ست

ونم �ل کردە بود کنج�اوی دخ��

!�ع�� �� � خواست �گه که نگفت ؟...
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ون دادم نفسم و �ا صدا ب��

ردم �ه �� از چمدونا رو �از ک. �اشدم و �شستم
دست ل�اس راح�� برداشتم و پوش�دم

کش موهامو �از کردم

� �م رو �الش ان�ار آ�شاری ا  �ه �ا گذاش��
�

ز خست�
...سمتم روانه شد

...چشم رو هم نذاشته خوا�م برد

.

.

.

دمهو �جام م�خکوب ش�ا صدای جیغ �لندی ی

ــ دن�اااا
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شک اش ان�تا مثل دیوونه ها �ا صورت خ�س اش ا
!...میون گ��ه هاش � خند�د

شوِک فقط بهش ن�اە � کردم

...دلم � خواست خفه اش کنم

تو رو اما کتک زدن و ب�خ�ال شدم، خواب�دم و پ
رو�م کش�دم

!!!پتورو انقد کش�د که ه��� اش روم نموند

ــ عوضی�� �اشووو

:�ا عص�ان�ت �شستم و داد زدم

وا�م؟؟؟ چه مرگتههه آن�تا؟؟؟ چرا ن� ذاری �خ...
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وع کردی �ه جیغ  اول ص�� اومدی �االی � من ��
� این همه آدم منو انتخاب کردی و ...زدن اسه زجر ب��

دادن ارە؟؟؟

 ذوق دست اش و رو ش�مش برد و درحا� که از � 
:�لوپ �لوپ اشک � ر�خت گفت

...ــ گفتم بهت خ�� �دم داری خاله � �� 

هنگ کردە بودم

!!!�عد چند لحظه تازە متوجه شدم �� گفت

� و جیغ زدم :از تخت پ��دم �ای��

وااای الهی�� من ق��ونت برم ...

زانو زدم و �م و �ه ش�م اش چسبوندم
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م واسه فندق خال... ...ه �� �� داری؟؟؟من �م��

از خوشحا� داشتم ذوق مرگ � شدم

...�اشدم و مح�م �غلش کردم

م�ارک �اشه عشقممم...

ــ مرسی�� ع��زممم

حاال � فهم�دی؟؟؟...

م و گرفتهــ صبح مامانت زنگ زد گفت جواب ازما�ش

:متعجب گفتم

1516



!مامانم؟...

ــ اهوم

ش دادی من واقعا که ، اون م�دو�سته که تو آزما�...
هم�دمفک کنم من آخ��ن نفری بودم که ف...نه؟؟؟

ــ دن�ااا

ون م از �ا همون تاپ و شلوار جذب صور�� دخ��
...آن�تا �شت �م میومد. اتاق خارج شدم

ــ دن�ا قهر نکن د�گه

ی همه ی  من واسه...چرا �ا�د قهر نکنم آن�تا؟؟؟...
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� کنم  اصال االن که دارم فکرش و ...شما غ���ه ام
...ن�ا�د �ه این سفر � اومدم

�� دیوونه � ...ــ عه این چه حرف�ه که م��

...تو چهار چوب در دس�شو�� وا�سادە بود

صورتم �ا آب �د شستم و خارج شدم

!�ق�ه کجان؟...

خو  � � تو آش�� نه اس ، ــ رضا و ت�نا خوابن ، حس��
م�الدم رفت خ��د

خونه قدم برداشتم � ...�ه سمت آش��

•••
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 � "حس��

ــ دن�ا قهر ن�اش د�گه

برگشتم �ه سمت اشون

چقد رنگ صور�� �ه پوست سف�دو شفاف اش 
!� اومد

ــ �اشه؟

دن�ا صند� و عقب کش�دو �شست
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ی بهش �گو...ــ دن�ااا � � تو �ه چ�� حس��

�ه اندازە  مثل این که قهر بود�ش واسه �ق�ه هم نه
�شستم . ی من و� عذاب اور بود؛ ش�� آب و �ستم

:و گفتم

!�� شدە؟...

ــ قهر کردە 

!اونم تو این موقع�ت ؟...قهر؟ ...

ـ کدوم موقع�ت؟

:رو کردم �ه آن�تا و گفتم
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آن�تا نگف�� بهش ؟...

ــ چرا گفتم �اردارم

دارە؟؟؟ ـ �ارداری� این چه ر�� �ه قهر بودن من

 داشته و� �ا�د �ه ر��...او�شو د�گه نم�دونم...
�اشه د�گه

ــ دن�ا �ع�� تو �� �� منو دوس نداری؟

ـ معلومه که دوسش دارم

ــ خب آش�� د�گه؟
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�� �اخ��  ـ چرا من �ا�د هم�شه آخ��ن نفر از همه
...ب�نتون غ���ه ام د�گه...هان؟...شم؟؟

عه عه...

:رو کرد بهم و �ا ��� گفت

 این وسط
�

ـ تو �� م��

...کش�دم  �ه �ش�� صند� تک�ه دادم و ز�پ دهنم و 

•••

"دن�ا
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آن�تا خودش و بهم آو�زون کرد

ــ دن�ا ب�خش د�گه �خاطر �� �� 

ام و م�خوردم �� اهم�ت چای

نتخاب ــ �ع�� تو ن� خوای واسه اش س�سمو�� ا
آش�� د�گه �اشه...ک�� ، هووم؟

اصال اسم س�سمو�� که اومد متحول شدم

روس�ای ناز و �ادە ل�اس کوچولوی �� �� ها افتادم، ع
ە شون � ...دست و �اهای ت�� و ر�زە م��

�گو اش��اە کردم د�گه تکرار ن� شه ...
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ـ آن�تا این همون غلط کردمه ها

د�ا اخم بهش ن�اە کردم خندە از ق�افه ا � ش م�ج م��

 ـ اوە اوە �اشه من د�گه دخالت ن� کنم

 شه حاال ــ �اشه اش��اە کردم د�گه هم تکرار ن�
؟ آش��

� کردم �م و �ه معنای ارە �اال �ای��

� �دتر   چنان گونه ام و بوس�د که از صد تا �از  گرف��
بود

آاااخ ...

ردن دستم و روی جای بوسش کش�دم و مشغول خو 
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...ص�حانه ام شدم

 چند دق�قه ای گذشت صدای م�الد تو خونه
...پ�چ�د

صااب ...هرــ تو هوای گرم بندر ، توی �ازار خرمش
خونه

...ند�شوای این موز�ک �ا صدای م�الد و لحن خو 

فتم ز�ر خندە آن�تاهم زد . داشتم از خندە ر�سه م��

رما کجا بندر� خرمشهر و گ...ـ خزر و �خبندونه هاا
ی ز ...بود؟؟؟ � د�ااامثل اینکه ق�ل اومدن �ه چ��

� ان�ار خندە هام �شد�د شدن د�ا حرف حس��

صدای خندە هامون فضای . خودشم م�خند�د
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خونه شد خونه رو در برگرفته بود که م�الد وارد  � اش��

�ه موز�ک بود د�گه...ــ چتونه �ا�ا؟؟؟

رررارە اونم چه موز�� ، صدای توهم مح�� ...

صدا �اشن ــ همه که ن�ا�د مثل تو و این آقا خوش

اومدو گوشش و �ه ش�م آن�تا چسبوند

...ــ ق��ون �چه ام برم

� انداخت و گفت :ن�ا� �ه من و حس��

�ک مغزە ــ شما دوتاهم �م �خندین این آن�تاهم س
اانقد م�خندە که �چه ام و �اال م�ارە ه
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� د و�ارە صدای خندە های جذاب و مردونه ی حس��
...تو گوشم پ�چ�د

!!ــ وااا م�الد من س�ک مغزم؟

ــ نه ع��زم منظورم دن�ا بود

�ه �س گرد�� مح�م بهش زدم

 �� � ــ لعن�� چرا م��

یوست و گرم �گو �خند بود�م که رضا �ه جمعمون پ
...ل�خندم و پروند

ــ سالم صبح �خ�� 
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 � ـ سالم رضا ب�ا �ش��

اومدو �شست؛ بهش زل زدم

... �دجور تو فکر بودم

تک سلول  رضا ، رضای سابق نبود و من اینو �ا تک
های �دنم احساس � کردم 

ــ چ�ه چرا اینطوری ن�ام م�ک�� ع��زم؟

ه��� جد�دا خ�� � خواب�ا...

� انداخت ن�ا� �ه حس��

� هم از رضا �ه سمت من سوق دا دە شدو ن�اە حس��
�اشد و  واسه این که �ه ن�ع ن�اهم جواب �س ندە

...رفت واسه رضا چای ب��زە
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� پ�شم...ــ خسته بودم د�گه ب�ا �ش��

:بهش زل زدم و �ا لح�� �امال جدی گفتم

د�گه حوصله ات و ندارم ...

� برگشت �ا چشمای درشت شدە بهم ن�ا ە حس��
...� کرد؛ م�الدو آن�تاهم از اون �دتر

ن�ا � ...ــ دن�ا داری �ا رضا حرف م��

 رضا �ه حالت عج�ب و غ��ب و عص�� ن�اهم
� و هم ن�اە � ن�اهاش �ه حس�� � کرد و  � کردو ب��

� ا ی ب�� � ین دو من همه اش احساس م�کردم �ه چ��
...دندنفر بود که داش�ند از من پنها�ش � کر 
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ــ �ع�� د�گه منو ن� خوای د�گه؟

...ت�نا وارد شد

ــ سالم سالم صبح �خ�� 

کردند  همه �ا لح�� آروم و دپرس �ه ت�نا سالم

 که � خواستم بزنم م
�

ن�ف �ا د�د�ش از حر�
...شدم

ــ چقد سف�دی تووو

ورتم جمع �ا ن�شگو�� که ازم گرفت صورتم از درد ص
...شد
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آااخ دستمم... 

�ک�� ، این چه ــ ت�نا چرا مثل حیوونا از آدم تع��ف م
�اری بود اخه؟؟؟

آخ مامااان دستمم...

�ه �ازوم ن�اە کردم 

قرمز شدە  دق�قا جا�� که ن�شگون گرفته بود قرمزە
بود

ج�هــ وا من که �اری نکردم این نازک نارن

� اومدو �شت صندل�م وا�ساد؛ �ازومو  تو  حس��
:دس�ش گرفت و گفت
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...ـ وای ن�اە کن چ��ارش کردی

ه ب�ش�� �ه ــ حاال توهم این قض�ه رو گندە اش کن ک
م قرمز سف�د بود گفتم دست بزنم ب�ین...چشم ب�اد

...� شه �ا اینم جراح�ه مثل �ق�ه ی �د�ش

!االن این دست بود؟...

ە ی جیغ ج�غوی حال بهم زن ...ــ ا�شش دخ��

محوصله ی ادامه ی هم�ال� �اهاشو نداشت

ە ی �د دهن ، ز�اله ...دخ��

� �ا دست اش اروم �ازوم و نوازش �  کرد و من حس��
تازە متوجه اش شدە بودم

ک کنه دلم � خواست �اشم برم که جوگ�� �شه ف
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...اجازە دارە بهم دست بزنه

نم و از جام و� انقد حال م�داد که ترجیح دادم �ش�
...جم نخورم

ــ عشقم �ه چا�� م�دی؟

...ـ �اشو خودت ب��ز د�گه

�زی؟؟؟ ــ واسه همه ر�خ�� واسه من نم��

ـ نه حسش ن�ست 

� شدە بود آن�تا مثل این که متوجه حس��

فت، از اون  همه اش ن�اهش از من �ه سمت اون م��
!!!�ه سمت من
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�نا و ل�خندی گوشه ی ل�ش �شست و رو کرد �ه ت
:گفت

...ــ م��م ت�نا ب�ا شوهرت و نزدن

؟ !منظورت چ�ه؟!...ــ ��

�م موندە بود بزنم ز�ر خندە

س  ــ دن�ا َ�� شوهر دزد مارموز�ه که نگو و  البته ...ن��
ذ�ش دست خودشم ن�ستا مردا �ه م�ل خودشون ج

م�شن اون �اری نم�کنه

ت�نا �ا چشمای ور قلمب�دە بهم زل زد

� تا د�د اوضاع دارە قاراشم�ش � ش ه حس��
دست اش و تند برداشت
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� پ�شه خ � اونجا وای�ستا ب�ا �ش�� ودمــ حس��

 بود که ز 
�

دی؟ـ ای �ا�ا آن�تا این چه حر�

روز او� که  من خودم از همون ــ آن�تا چ��ار داری؟
ە رو د�دم فهم�دم چه ج�س�ه ...این دخ��

:م�الد پ��د میون �حث

ــ ج�س خوشمزە ا�ه

...ــ عه م�الاااد

:رو کرد �ه ت�نا و در ادامه گفت
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م کردە_  � � ت�نا ، م�الدم هی�نوت�� بب��

وع کردم �ه خند�دن ��

ە رو �  ترسوند لذت از این که آن�تا �ا حرفاش دخ��
� بردم 

ـ من برم ل�اسام و بپوشم 

� و گفتم :برگشتم �ه سمت حس��

ص�� کن منم ب�ام...

شت �اشدم و �. برگشت و کنج�او بهم ن�اە کرد
:�ش راە افتادم، جیغ ت�نا �لند شد

!ــ کجاااا ؟
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�دو �دو خودشو بهمون رسوند

� داش��م م�مرد�م از خندە  ...من و حس��

�دزدم ،  تو فکر کردی من ا�ه ارادە کنم شوهرتو ...
ی؟؟؟میتو�� �ا این �اد��ارد �از�ات جلومو � گ��

...هترسش ب�ش�� شد و چشماش گشادتر از هم�ش

� چشمک زدم و از کنارشون رد شدم .�ه حس��

ل�اسام و  چمدونام و �از کردم �ل. وارد اتاقم شدم
...مرتب جا دادم توی �مد ل�اس

را�ش �ه ل�اس خوش�ل مش�ل پوش�دم و صورتم و آ
ت نازم و پوش�دم. کردم ام و  کوله. کتوهای اس��
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� مو گردنم انداختم برداشتم؛ دور���

از اتاق خارج شدم

فتم �ه سمت در ورودی که �ا ص دای رضا داشتم م��
...برگشتم

ی؟ !ــ دن�ا کجا داری م��

م ساحل �ه خوردە حال و هوام عوض ش... هم��

ــ ص�� کن ماهم دار�م م�ا�م د�گه

!!کجا؟...

ر مادور علم ــ چند ش�� رو � خوا�م کنار ساحل چاد
کن�م
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!نه �ا�ا؟...

ــ واال

م تو ح�اط �ه چر�� بزن... م شمام �اشه �س من م��
زود ب�این د�گه

ە رو چرخوندم و خارج شدم؛ چشمام و  دستگ��
مون هنوزم فضا ه. �ستم چندتا نفس عمیق کش�دم

فضا بودو خاطرات و برام زندە � کرد

فرو بردم از �مای ز�ادی دستام و تو ج�ب �التوم

� ر  ن�ا� �ه . فتماز چند تا �له ای که جلوم بود �ای��
ی. ح�اط و�ال انداختم � بود که قا�ل  بزرگ�� از اون چ��
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تصور �اشه

... شداز هر گوشه ای سه تا گوشه ی د�گه کشف �

� پ�چ�دە  ...اصال �ه چ��

� بهش�� و رسم ک ردە دم طراح اش گرم که همچ��
مهدفون زدە بودم و موز�ک گوش م�داد. بود

دم که چشمم �ه � چرخ�دم و اینور و انورو ن�اە � کر 
� افتاد ا�� و تو صندوق. حس�� � عقب  داشت �ه چ��

�  هدفونم. جا م�داد؛ �ه سم�ش قدم برداشتم و �ای��
..اوردم

خسته ن�ا�� ...

:ن�ا� بهم انداخت و گفت
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ـ مر�

؟... داری چ��ار م�ک��

وری و � ذارم که دو�ارە  ـ وس�له مس�له های ��
مجبور ن�اش�م برگرد�م

اهاا...

ف. دو�ارە مشغول شد تحوصله م داشت � م��

ی  خم شدم و �ه هاااای گندە کردم رو ش�شه
� اش، جون م�داد واسه ش�ل� کش�دن ...ماش��

وع ک ون اوردم و �� ردم �ه دستمو از تو جی�م ب��
...چشم چشم دو ابرو کش�دن

م�کردم که ب�ش�� بتونم �کشم....ها.... مدام
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وع کرد �ه خند�دن �� � حس��

!ـ چ��ار داری م�ک�� ؟

برگشتم و خ�� جدی بهش ن�اە کردم

لطفا مزاحم �ارم �شو...� بی�� که...

...ـ این �از�گوش�ای تو تمو� ندارە نه؟

دمهدفونم و �ه گوشام زدم و موز�ک �� کر 

ـ حاال �� گوش م�دی؟

� و گفتم :�ه ور هدفون و کش�دم �ای��
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؟... ��

ـ م��م �� گوش م�دی؟

اهااا...

•••

 � "حس��
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رو پنجه وا�سادو هدفون و �ه گوشم زد

...من دلم �ارون و خواست (

...�ارون دلم خواست

...چند قدم �ا تو تو خ�ابون دلم خواست

...فقط چند ثان�ه پ�ش تو �اشم

...)�ا تو چند تا جمله ی آروم دلم خواست

...

ون موز�ک اخ اخ که ان�ار تمام حرفای دل من تو ا
جمع شدە بود

دن�ا  گوش داد�ش همراە �ا تماشای صورت ز��ای
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چقد �ه دل � �شست

ه آدم تو چشماش زل زدم چقد چشمای ن�مه �ازش �
...آرامش م�داد

ا اون دلم � خواست ساعت ها توی همون حالت �
موز�ک لذت �خش گوش �دم و چشماش و قاب 

...صورت ز��اش رو تماشا کنم

ە شدە بود شا�د �م �م اون اونم همه  بهم خ��
نم چقد که بهش �فهمو  زحم�� که کش�دم واسه این

...دوسش دارم داشت ن��جه م�داد

چند لحظه ای تو همون حالت بود�م

و  یهو اخماش تو هم رفت دستاش و جلو اورد 
...هدفون و برداشت

� ابروهام �شست :اخ� ب��
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؟؟؟... چرا انقد مقاومت م�ک��

در برابرە؟...ـ مقاومت؟

من...

شوهر دزدە  ـ مثل این که آن�تا راست � گفت من �ه
مارموزم

ارە د�گه...

ازم جدا شدو رفت

کجااا؟...

م �ه چر�� تو ح�اط �ش�� بزنم �چه ها اومدن  ـ م��
1546



زنگ بزن

•••

"دن�ا

ـ ص�� کن �ه لحظه

!اومدصندوق عقب و �ست و داشت �ه سمت ام � 

...برگشتم و �ه راهم ادامه دادم

تو کجا � خوای ب�ای؟...
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ورددستاش و �شت �مرش برد و صور�شو نزد�ک ا

ال چه ـ � خوام ب�ینم اون �شت �عد این همه س
ا�� کردە اش�ا� دارە؟... تغی��

�گه نگو که �عد اون روزی که �اهم اومد�م د...
!نیومدی

ـ نیومدم واقعا

!جدأ ؟...

ال � اوردی و ـ ارە �عد اون روزا�� که فرت و فرت �ا
م اینجان� گف�� که �� �� داری من د�گه نیومد
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خند�دم

ب�شعوور...

:لوس و �چه گونه تکرار کرد

ـ ب�شعوور

ن لحن لوس و ادای من و در ن�ار د�گه ، اونم �ا ای...
�چه گونه

...دو�ارە تکرار کرد

ـ �ا این لحن لوس و �چه گونه

گرفت  خودشم خندە اش. ق�افه اش �امزە شدە بود
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...�ا د�دن ح�اط �ش�� �� ذوق کردم

!!!وااای ن�اە کن درختچه ها چه بزرگ شدن...

فت�� از بر�ای درخت �اج و تو دست اش گر 

ـ ارە د�گه پ�� شد�م رفت

کجا پ�� شدی؟؟؟ اوج جوو�� ته ها...

اف و ـ �ا�ا جوو�� که �ه موی مش� و پوسته ص
...شفاف ن�ست

�س �ه چ�ه آقای متخصص ...

خم شدم و �الرو بو کردم
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� و چرو  �ای دور ـ �ه تر�ای روی قلب آدمه نه چ��
چشم و خط خندە

...تو همون حالت �ه فکر فرو رفتم

� بودو �ه روی خو  دش مثل این که اونم غمگ��
!ن� اورد

ی �ه درما�� د... � ارە، وق�� اینم درسته ، و� هر چ��
دارە تا  تو دس�ت �ه داروت نرسه این روند ادامه

ستان ب�ی�� وق�� که چشم �از ک�� و خودتو تو ت�مار 

...جلو اومد و تو چشمام زل زد

ـ ارە درمان دارە
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!چرا اینطوری ن�اهم م�ک�� ؟...

 من چجو 
�

�� �ه خن� � ری سطح ـ وق�� تو خودتو م��
م �اال هوش�ت و ب��

هوی هوی خنگ عمته هاا...

خند�د

وع �ه �ار�دن کرد �ارون نم نمک ��

و�  �ه خوردە ز�ر قطرات ر�ز کوچولوش موندم
داشت شدت � گرفت 

� هم �. �ه سمت االچیق �ا تند کردم  شت �م حس��
اومدو توی االچیق پناە گرفت�م

...کردمکنار هم وا�ساد�م و �ارون و تماشا � 

ه هام و نفس عم��� کش�دم که بوی خا� نم دار ر�
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...پر کرد

وای من عاشق �ارونم...

� انگشتام گذروند و  انگشتامون  یهو انگشتاش و از ب��
!...تو هم قفل شدند

!ومت کنمان�ار که د�گه دلم ن� خواست د�گه مقا

ل�م منو هر چقدرم ان�ار � کردم ، ق! دوسش داشتم
...�ه سمت اون � کشوند

. من و اون هزار تا دل�ل وجود داشت واسه دور بودن
شدە  و� من دوس داشتم واسه این �ک دل�ل هم

...�ع�� وقتا بهش پناە ب�ارم

ون دادم وع  نفس ح�س شدە توی س�نه ام و ب�� و ��
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... کردم�ا�د عادی رفتار �! کردم �ه نفس کش�دن

:ن�اش کردم که در جواب ن�اهم گفت

م؟ ـ چ�ه نمیتونم دستاتوهم �گ��

بنظرت این �ار درس��ه ؟...

...مکنهـ بنظر من تو این لحظه درست ت��ن �ار م

ە شدم �ه رو �ه رو خ��

ـ نظر تو چ�ه؟

من نظری ندارم...

1554



ش دست آزادش و �شت �مرم بردو �ه سمت خود
!!!�دنم مماس �ا �د�ش شد! کشوندم

...ـ و نظرت در مورد این؟

دم و آب دهنم و قورت دادم تو چشماش ن�اە کر 
:آروم لب زدم

!ه��� ...

...داشتم سکته � کردم

!� ترس�دم 

رای �دی توی � ترس�دم از این که �ه حرک�� بزنم فک
...ذه�ش نقش ب�ندە
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صور�شو جلو اورد

...جلو

...جلوتر

...و �از هم جلوتر

ا تو لحظه �ه لحظه ی ن�اهاش ان�ار داشت �
عمیق  نفس هام! چشماش ازم اجازە اش و � گرفت

!و عمیق تر � شدند

آروم  ل�اش �ه ل�ام چسبوند

�ام �� احساس کردن نر� ل�ای خوش فرم اش روی ل
...از لذت �خش ت��ن حالت های زندگ�م بود

ه �دون اون ان�ار �ا بوسه ی آرومش �ل �د �خت�ا�� ک
رو �م آوار شدە بودند و �ه �اد اوردم
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د ...�غض �لوم و ف��

...مهنوزم چشمامون �سته بودو ل�امون قفل ه

� بودم �ا �از کردن چشمام اش�ام ر  وی گونه مطم��
...آور بود هام �از�ر � شدند و �ه جورا�� خجالت

�ه عقب  دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و �ه خوردە
دم تو آروم ازم جدا شد؛ ترجیح دا. فشارش دادم

و �ه روم برگشتم و دو�ارە �ه ر . چشماش ن�اە نکنم
ە شدم !خ��

...دق�قا مثل اون

س ام بهش آروم  �م و چرخوندم و �ا گونه های خ�
ث شد رد اشک هاش روی گونه اش �اع. ن�اە کردم

!که د�گه خجالت نکشم

!تو ؟...
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:ن�م ن�ا� بهم انداخت و گفت

؟ ـ من ��

!گ��ه کردی؟...

ـ مگه برات مهمه؟

!ارە مهمه...

ـ قلب یخ زدت دلش �حالم سوخت ارە؟

!!!قلب من یخ زدە ن�س�ت...

ـ هست
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گفتم ن�ست...

:�ه سمت ام برگشت و گفت

 خب �گو ب�ینم احساس ات �ه من...ـ واقعا؟
...نفرت؟ ، �ا...چ�ه ؟

نفرت ن�ست... 

...ـ �س �ا

ون دادم نفس ام �ا صدا ب��

ـ چ�ه چرا �ه ز�ون نم�اری؟
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ی ندارم که �ه ز�ون ب�ارم آقااا ... � چ��

بهم �شون ...ـ �اشه مغروری نمیتو�� �ه ز�ون ب�اری؟
�دە

...اخه چجوری �ا�د بهت �شون �دم

دم ...توی چشماش زل زدم و ل�ام و بهم ف��

و براش رو دلم � خواسم بزنم ز�ر گ��ه و همه �� ر 
...کنم اما

ی ندارم که �خوام در مورد... �  گفتم من چ��
�

ش حر�
ور خودتو چرا � خوای بز ...بزنم �ا بهت �شو�ش �دم

بهم تحم�ل ک�� 

...واقعا که واسه ی خودم متاسفم

!!!چقدر من احمق بودم

1560



....چقدررر

ە خدا�ا من اش��اە کردم نذار دو�ارە دلش ...ازم �گ��

پ�ش دو�ارە  �ا اینکه ا�ه بر � گشتم �ه چند ثان�ه
است همون جمالت و تکرار � کردم دلم � خو 

همه ی حرفام براش زر مفت �اشند و هیچ 
کدومشون و �اور نکنه

:ل�خند زد و گفت

ـ �اشه هر جور م�لته 

هوووف خدا�اشکرت

:صدای آن�تا توی فضای ح�اط خلوت پ�چ�د
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� شما دوتا؟؟؟�ه ساعته دارم د ن�التون ــ کجای��
!!!م�گردم

ون رفت�م و �ه سمت آن�تا  قدم برداشتم از االچیق ب��

انقد راە ب��ا  آن�تا جونم تو �� �� داری د�گه ن�ا�د ...
�ا�د حسا�� از خودت مراق�ت ک�� 

ون دست آن�تارو گرفتم و از ح�اط �ش�� دل� � ب�� ش��
� رفت�م؛ ت�نا جلو ا. اومد�م ومد و �ه سمت ماش��

:گفت

� دخ�� جون من اصال حوصله ی همس فری �ا ــ بب��
ز من و عشقم تورو ندارم تا جا�� که میتو�� خودتو ا

...دور نگه دار و گرنه

؟؟؟... ؟...وگر نه �� هان وگرنه ��
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:ترس�د و عقب رفت

ــ �د می�ی�� 

ب�ند �ا�ا...

:آن�تا ر�ز خند�د و گفت

� ما تا گ�س و  � تو ماش�� گ�س ک�� راە   ــ دن�ا ب�ا �ش��
 � ننداخت��

�ه خوردە فکر کردم

� دور شم او  نم د�گه دلم ن� خواست از حس��
...�خاطر ت�نا
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نه ع��زم جام راحته...

درو �از کردم و جلو �شستم

ز بهم ن�اە ز�ر چش� �ه ت�نا ن�اە کردم �ا دهن �ا
وع کرد �ه جیغ جیغ کردن � ا. � کرد ین که چرا ��

...من جلو �شستم و فالن

ادم حوصله ی صدای مزخرفشو نداشتم ش�شه رو د
...صند� تک�ه دادم �اال و �ه �ش�� 

چشمام و رو هم گذاشتم

� منو بوس�د جلو  ی همه اش لحظه ای که حس��
� ا حمق ها �ا چشمام تکرارو تکرار � شد و منم ع��

توی اون  ل�خند س� � کردم تصور کنم که دو�ارە
...موقع�ت قرار گرفتم

عطرش  نم�دونم چقدر گذشت که در �از شد و بوی
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� و در برگرفت؛ روشن کردو حر  کت فضای ماش��
...چشمامو �از کردم. کرد�م

!ت�نا نیومد ؟...

ـ نه

چرااا؟...

ـ نم�دووونم

نفس راح�� کش�دم

ددستم و �ه سمت س�ستم بردم موز�ک �� ش

صداش و �ه خوردە �م کرد

ـ خوشحال�ا
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س معلومه که خوشحالم ، د�دن ق�افه ی نح...
...ت�نا

 � ن�ا ـ هوی هوی داری در مورد زن من حرف م��
 

�
مواظب �اش �� �شت �ش م��

مردە شوووور...

:خند�د و گفت

ـ چت شد یهو

تو واقعا دوسش داری؟...

ـ بهم م�اد داشته �اشم �ا نه؟
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د�دم این  �ه قول آن�تا من عاش�� تورو ...نم�دونم...
ش�� ن�ست

ـ �س چه ش�ل�ه هووم؟

...سوالش و �� جواب گذاشتم

گذشت و گذشت که ازم پرس�د

؟ ـ تو ��

؟...من ؟... !من ��

ـ رضارو دوس داری ؟

خودت �� فکر � ک�� ...
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ین ش�� و� منم عاشق�ه تورو د�دم ا...ـ نم�دونم
ن�ست

خودمم م�دونم این ش�� ن�ست...

ـ این �ع�� دوسش نداری؟

شا�د نه...نم�دونم...

ی �ه عاش�� ن دارەـ این احساس تو ، هیچ مس��

م�دونم...

 ؟
�

!ـ �س چرا بهش نم��
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سم... می��

؟ !ـ از ��

سش من از همون اولشم دو ...بهش دروغ گفتم ...
 نداشتم ، �ا چه رو�� �ا�د بهش ��م حرف

�
ام درو�

ب�ش نبودە هووم؟

که خودت   این �ار�ه...ـ دن�ا من نمیتونم �مکت کنم
زار طور �ا هر گونه دخالت من ه...�ا�د انجا�ش �دی

تمام  تو که م�دو�� ...فکرو خ�ال م�اد تو �شون
� شونه �ارای من و تو ز�ر ذر���

...ارە م�دونم...

 � در میون  اصال من چرا این حرفارو داشتم �ا حس��
ین بود که درحا� که تنها دل�ل �ارام ا! � ذاشتم؟
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دم و ازدواج بهش �فهمونم �دون اونم میتونم ادامه �
!!!...اش �ا �� د�گه برام اهم�ت ندارە

ـ �ه سوال 

س... ب��

 رضارو از همون اولشم دوس
�

نداش��  ـ تو که م��
چرا �اهاش وارد را�طه شدی؟؟؟

د؟؟؟اخه این چه سوا� بود که داشت � پرس�

!�دم سوا� که من اصال دوس نداشتم بهش جواب

گفتم برم تو را�طه �ل�م عاشقش شدم... 

...ـ چه دروغگو�� هس�� تو
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�ا اخم بهش ن�اە کردم

:فت�ه مشت مح�م زدم تو �ازوش که �ا خندە گ

�� ...ـ اااخ � چرا م��

 دروغ گو ...
�

هادفعه ی آخرت �اشه �ه من م��

:خند�د و گفت

 د�گه
�

ـ دروغ م��

�گو ب�ینم تو � عاشق این تحفه شدی؟...

 ؟
�

ـ ت�نارو م��
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ارە د�گه...

ـ اوووم

�ه ق�افه کنج�او و مرموزش ن�اە کردم

 که قا�ل...
�

�� 
�

�اور �اشه  داری فکر م�ک�� چه درو�
ارە؟

من ...شو ��مـ نه �خدا دارم فکر � کنم چجوری راس�
� آب  خوردن دروغ نم��م خ !ااانومکه مثل تو ع��

؟...هه هه خند�د�م... نگف��

 کردو گفت
�

:پو�
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� خوای  ـ از وق�� که فهم�دم رضارو دوس دار�و ،
...�اهاش ازدواج کنیو

لند و موز�ک �ا عص�ان�ت قطع کردم و �ا صدای �
:لح�� سوا� گفتم

!...شو�� م�ک�� د�گه ؟؟؟؟...

ـ ای �ا�ااا ، معلومه که نه

صال �ه �ع�� زما�� که من بر گشتم ایران تو ا...
ازدواج و این حرفا فکر نکردی؟؟؟؟

گذاش�� تو   تو این نون و ...ـ چرا �ا�د فکر � کردم؟
� کردم دامن من و گر نه من که داشتم زندگ�م و 
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جم رضا گفت تو � خوای ازدواج ک�� منم ل...
...گرفت

یهو ترمز کرد 

...�م موندە بود �ا مخ برم تو ش�شه

؟؟؟؟ ؟؟؟دق�قا � این حرف و زد؟...ـ �ع�� ��

� شد که  وق�� این حرف زد که من دو �ا سه روزی...
...برگشته بودم ایران

از اون  گرە ابروهاش مح�م�� شد؛ منم حالم به�� 
ای مثل این که هر دوتامون �خاطر دروغ.نبود

� �اری زدە ب ...ود�ماحمقانه ی رضا دست �ه همچ��
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دی؟ـ دل�لش �� بود تو ازش سوال پرس�دە بو 

گذاشتم   از همون روزە او� که �امو ...نه �خدا ...
ف بزنه درمورد ایران رضا �ه آن�تا گفته بود �اهام حر 

.. .تمام ادعاهاش ال� بود ...ازدواج و اینا

� داد زد :�ا مشت �ه فرمون ک���دو خشمگ��

ـ اە رضا رضا رضااااا

عت لحظه �ا عص�ان�ت روشن کرد و راە افتاد�م � 
 اشو  �ه لحظه ب�ش�� � شدو تا حاال این مدل

�
رانند�

!!!ند�دە بودم

� کنار رانندە ا ی که عقل واقعا ترسنا� بود �شس��
سمت  درست و حسا�� ندارە و �ا تمام �عت �ه

ونه ندم و �شتم و �ه �ش�� صند� چسبو . جلو م��
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...تمام عضالت �دنم و سفت کردم

:جیغ زدم

� آروم�� برووو... حس��

...ان�ار نه ان�ار

یغ کش�دم و �ه �لند ت��ن ش�ل ممکن برای �ار دوم ج
...صورتم و �ا دستام پوشوندم

�عت �م شد

و �م��  ....و �م��

� متوقف شد � دستام ب. ماش�� ون صورتم و از ب�� ��
رم ن�ا� �ه دور ب بردم و نفس عم��� کش�دم

� بود�م که ت ه انداختم کنار �ه دشت � س��
...نداشت
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راحتم از منم نا...چرا دیوونه �ازی در م�اری؟؟؟...
البته ... ردماین که �خاطر تو زندگ�ه خودمو نابود ک

� امروز همه ��  و �ه رضا  من راە برگش�� دارم هم��
...م��م و �ات

��  ـ �ع�� اصال برات مهم ن�ست که من دارم
؟؟؟  کوف��

�
� کشم تو این زند�

نه...

� و �از کرد پ�ادە شد ...در ماش��

•••
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 � "حس��

...چقد من �د�خت بودم

ود و حالم ح�� واسه ک� که �ک عمر تو قل�م ب
یچ � شناختم و مطمئنم م�دو�ست ق�افه ام ه
ە مهم ش�اه�� �ه ک� که حالش خ�� خ��ه ندار 

!نبود

د�گه از �ق�ه �ا�د چه انتظاری داشت؟؟؟

دم من در حق رضا رفاقت کردم رازشو پ�ش خو 
�� نبودنگهداشتم �ا این که � دو�ستم �ار درس

!اما اون چ��ار کرد ؟

� من از دن�ا  !کرد  هر �اری واسه دور نگهداش��

�اری   اون م�دو�ست دوسش دارم �جای �مک کردن،
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!کرد که ازم رو بر گردونه

ام �ه اون � این مدت چه عذاب ها�� که من �ا حرف
و حالم و �دتر ندادم و چه حرفا�� که دن�ا تو روم نزد

!از هم�شه نکرد

 من و نابود کرد ، واسه این ک
�

 اون زند�
�

ه زند�
رە بنا خودش رو روی خرا�ه های زندگ�ه من ب�چا

کنه

، چند قطرە ا � شک ام �ا صدای �سته شدن در ماش��
ە و �ا� کردم و �ه در�ای �� انتهای رو � ه روم خ��

...شدم

� تک�ه اومدو کنارم وا�ساد دست �ه �غل �ه ماش ��
:داد

 �شت �مون... ـ وای چه جای قشنگ�ه اینجا
...دشت ، رو �ه رومون در�ا
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 نزنممنتظر بود نظرم و ��م و� ترجیح دادم ح
�

ر�

؟ ـ خو��

ارە از این به�� ن� شه...

ـ م�دونم حالت �دە منم حالم �دە خب

تو که احسا� نداری...تو چرا؟...

ـ خودتم م�دو�� که اینطور ن�س

ی نم�دونم... � من چ��
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ـ م�خوای �ه ز�ون ب�ارم؟؟؟

ارە ...

رو �ه روم وا�ساد

مرکز شدمن�اهم و از در�ا گرفتم و روی چشماش مت

 بزنه
�

...منتظر بودم حر�

ردم تو نمیتونم دو�ارە برگ...ـ من بهت �دی کردم
 فه�؟�...را�طه ای که خودم �اعث نابود�ش شدم

نه ، ن� خوام �فهمم... 

ـ � خوای انگشت نمای خاص و عامم 
؟ �م  همینجور�شم خ�ل�ا رو در رو و �شت ک��

نن � ...حرف م��
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 هیچ را� واسه ی برگشت وج...
�

ود م�خوای ��
ندارە؟

� و  ـ م�خوام ��م هر چقدرم من و تو �خوا�م زم��
...زمان دست �ه دست هم م�دن واسه نرس�دن 

فت ...حرفاش تو کتم نم��

...شا�د درست بودن 

...و� برای من قا�ل قبول نبودن

...ن� خواستم �اورشون کنم

� داد بزور اجازە ن! دلم بهم این اجازە رو ن� داد
ل �دم توش و درش و برای ا�د ب

ُ
�ندم و تا ت�نارو ه

هم�شه چشمم دن�ال �� د�گه �اشه

داش توی ک� که جلوی چشمام راە � رە و مدام ص
�شنوم  گوش هام � پ�چه رو چطور �ا�د ن�ینم و 
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! زنمصداش رو؟ دلم و که د�گه ن� تونم گول ب
میتونم؟

� و زمان؟... � و زمان و ن...زم�� م چند تا زم�� ام ب��
ب�ینم

� ب��م شک � کننا ـ ای �ا�ا ، ب�ا �ش��

نم�ام تو برو...

:اخماش تو هم رفت داد زد

هم ب��م ز�ر �ه ـ نکنه انتظار داری من و تو دو�ارە �ا
اصال �ه مامان و �ا�ات فکر ...سقف؟؟؟
مه س�� �ه خاندان مقدم که ه...�ه پ��ا؟...کردی؟؟؟

کر کردی �ه این ف...تا پ�از داستان منو م�دونن؟؟؟
 م�دون�� �ه ع...که چه �ال�� � من م�اد؟

�
مر زند�
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�� کردن �ا ن�ش و کنا�ه های این و اون �ع
؟؟؟ حالیته �ا نه؟...��

راست � گفت 

� �ه �چه فقط اس�اب �ازی ام !واستم� خ من ع��

ه �ال�� � �دون این که �ه این فکر کردە �اشم که چ
...اون م�اد

...اما خب

من چ��ار �ه مردم دارم؟؟؟! خب �ه من چه

أت دارن اصال جر ! �درک هر �� دلشون � خواد �گن
...توروم �گن تا ت�که ت�که اشون کنم

•••
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"دن�ا

ە بود چنان داد زدە بودم فک کنم رگ گردنم زد
ون ...ب��

:یهو لب زد

ـ دوست دارم

...زل زدم تو چشماش

...ان�ار واسه ی چند لحظه زمان متوقف شد

!لب زدم اما صدام در نیومد

؛ اما  احساس  نم�دونم از � خوشحا� بود �ا ��
!کردم اشک د�دم و تار کرد
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 ن�ست...
�

�ا�

 ن�ست؟؟؟؟
�

ـ تو قلب منو داری ، �ا�

هنگ کردە بودم

دستم و �ه س�نه اش چسبوندم و کنار رفت

� و �از کردم و �شت فرمون �شست ...مدر ماش��

� ب��م... ب�ا �ش��

اومد و  چند دق�قه ای گذشت که �الخرە �ه اج�ار 
چقد  �شست؛ مثل این که خودشم متوجه شدە بود 

!جمله اش روم تاث�� گذاشته بود

...روشن کردم و حرکت کرد�م

که �چه   ب�ست دق�قه ای گذشت تا �الخرە �ه جا�� 
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� و متوقف کردم ...ها بودن رس�د�م؛ ماش��

...پ�ادە شد�م؛ رضا �ه سمتمون اومد

!ــ چرا انقد دیر کردین؟

 � د�ماز هم جدا ش. نه من جوا�شو دادم نه حس��

م�الدو رضا همه چیو آمادە کردە بودند

ای �ه آت�ش خوش�لم درست کردە بودند و �ه ج
بودن و  صند� تنه های درخ�� که ش��ه �ه صند�

و انقدر منظرە ی رو �ه ر . دور ات�ش گذاشته بودند
واست ز��ا و دلچسب بود که آدم فقط دلش � خ

� ع�ا� اش از  ە �شه و �ا دور��� هر گوشه  بهش خ��
...ای ازش ب�ست تا عکس و �ه ث�ت برسونه
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� و م نظرە دل �عد از گرفتم عکس �الخرە از دور���
آت�ش و  کندم و �ه سمت م�الد رفتم؛ داشت چ��ای

ب�ش�� � کرد 

�ه �ه چه آت��� ...

ــ قا�� ندارە ، ب�ا ب�� توش

ی � ندازم خودتو زن و �چه اتو �ه جور ...ب�شعوور ...
� اخ��ن �اری که منو د�دی ن � و کجا توش که نفهم��

...بودە

زد ز�ر خندە

�ه خوردە  ــ واقعا که �ع�� وقتا ترسنا� � �� ،
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ە ها مه��ون �اش جای دوری نم��

ما مه��و�� ندوس...

�ا توی آت�ش  ــ خدا �ه داد رضا برسه �ه عمر م�خواد 
رس�دە �ا�د �ارە ز�ر �ه سقف �اشه فک کنم �ه سال ن

تو بهشت زهرا دن�الش �گرد�م

...خ�ل�م دلش �خواد...

ــ از خداشم �اشه

دق�قا...

دا کنهــ تازشم به�� از تو از کجا م�خواد پ�
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؟... �� � تع��فه ، �ا داری مخمو م��

س�اە  ــ �ا�ا مخ تو ا�ه زد�� بود که صد سال
� �� خودم � گرفتمت ...ن� ذاشتم زن حس��

اون چوب تو  د�گه داری ز�اد روی م�کن�ا ، م�ام �ا ...
ات �لند دس�ت س�اە و کبودت م�کنم که نتو�� از ج

ش�ا

� توی گوشم پ�چ�د  :یهو صدای حس��

دعواست...ـ اوە اوە 

...برگشتم و ن�اش کردم

ارە ب�ا بزن�مش... 
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� تو که منو �ه این ن� فرو  �� ــ عه حسی��

� درحا� که اومد که از کنارم رد � شه درە حس��
:گوشم پچ زد

من چشم �سته همه رو �ه تو � فروشم -

� احمقا ل�خندی روی ل�ام �شست و از ذ وق �م ع��
� نفله موندە بود ز�ر �ام خا� شه و �ا مخ �خ ورم زم��

...شم

د قدم ن�اە مرموزش و ازم گرفت و �ه سمت م�ال 
ور �شت �ش وا�ساد �� از دستاشو د. برداشت

...گرد�ش انداخت و فشار داد
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ــ آااخ دارم خفه م�شم

...رفتزدم ز�ر� خندە و �ه مرور خندە هام اوج گ

اخی�ش دلم خنک شد...

:م�الد بزور لب زد

م ممم �گ...ــ دن�ا دارم م�م�� و بردارە دارم م�م��
...دس�شو

� ن�ام کردو �س�ار ر�ل�س �. جلو رفتم ه جوری حس��
شت خفه � کرد که ان�ار نه ان�ار م�الد ب�چارە رو دا

:بهم گفت

ـ چ��ارش کنم؟
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:منم نامردی نکردم و گفتم

ب�ش�� فشار �دە آدم شه...

� �ه گوجه قرمزە قرمر شد !!!یهو م�الد ع��

:�ا ترس و نگرا�� گفتم

!واقعا داری فشار م�دی؟...

ـ ارە د�گه

دست اش و فشار دادم

...بردار بردار ، خفه شد...
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�تا توی تند گرد�ش و رها کرد که همزمان جیغ آن
:گوشامون پ�چ�د

� ...ــ وای خا� عالم شوهرمو کشت��

هر دوتا  �اشد�م و . آن�تا �دو �دو �ه سمتمون اومد
� �� �فه �  کرد عقب عقب رفت�م؛ م�الد ع��

ه م�الد هر دوتامو �! �م �م داشت قرم��ش � رفت
ە شدە بود�م و منتظر عکس العمل !!خ��

:�ا لح�� پر از ترس ز�ر لب گفتم

 میوفته؟...
�

بنظرت االن چه اتفا�

...ـ فک کنم ق�ل این که دس�ش بهمون برسه
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وع کرد �ه دو�دن �ه طرفمو  ...نیهو م�الد ��

ست بردار اون �دو و ما �دو د. �ا �ه فرار گذاش��م
نمون و ان�ار واقعا قصد داشت جو . نبود که نبود

ە !!!�گ��

� کرد�م و  تق���ا پنج دق�قه ای � شد که �دو �دو 
� اومدد�گه نفسم �اال ن! م�الد �شت �مون بود

بود که  ق�افه ی م�الد هم در حدی خندە دار شدە
...دادندخندە هام بهم اجازە ی ادامه دادن ن� 

وع کردم �ه  روی شن و ماسه ها ولو شدم و ��
...خند�دن

من د�گه �سل�ممم...

� �االی �م ا�ستاد و �ه م�الد زل ز  دحس��
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� �ال  � خرس پ��د و �ا حس�� ...و�ز شدیهو م�الد ع��

!!رو ماسه ها داش�ند کش�� � گرفتند

�اشدم و �شستم

هان خندە دار ت��ن صحنه های ج! وای خدای من
اری �جز داشت جلوی چشمان اتفاق � افتاد و من �

خند�دن نداشتم

� افتاد، درا � خندە هام چشمم �ه حس�� ز کش�دە ب��
لوش م�الد آرنجش و ز�ر �. بود �سل�م شدە بود

!!!گذاشته بودو فشار م�داد

� شم چ ی �اشدم �ه لحظه مکث کردم که مطم�� � ��
اقعا دارە تا د�دم و . که داشتم � د�دم حق�قت دارە

� و خفه م�کنه یغ دو�دم �ه سم�شون و ج. حس��
:زدم
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م�الد ولش کن تورو خدا... م�الد...

� دندونا ی بهم دس�ش و ب�ش�� فشار دادو از ب��
دە اش گفت :ف��

؟؟ � � منو خفه کن�� ؟ــ دست �ه �� � کن��

دندونام  اون لحظه را� جز استفادە از . عص�� شدم
و نداشتم

ر حد دندونام و توی گوشت �ازوش فرو بردم و د
...توان فشار دادم و �ازش گرفتم

!!!ە بود�ه جوری داد زد که ان�ار عقرب ن�شش زد

� افتاد روی زم��

وع کرد �ه �فه کردن �� � ر �ش دستم و ز�. حس��
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� �فه های �� در . بردم و �لندش کردم �� اش  ب��
:گفت

ت �دە داشت منو م�کشتا !!!ـ خدا خ��

�اشد و �ه پهلوی م�الد �ه مح�م ل�د زد

ـ لعن��ه �� رحم

:دستم و گرفت و گفت

ـ ب�ا ب��م

!ولش کن�م اینجا �مونه ؟...

ـ داشت خفه ام � کردا
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!خب توهم داش�� خفه اش م�کردی...

ت م�الد در ـ حاال د�گه تو �شت منو خا� م�ک�� �ش
م�ای؟؟

:مظلوم ن�اش کردم و گفتم

معلومه که نه...

 � یچ خورد دور �ازوم پ یهو دس�� غ�� از دست حس��
ح�م ل�اش و م!! و تند برم گردوند �ه سمت خودش

!!!...�ه ل�ام چسبوند

دا شدمانقد خودم و �ه عقب فشار دادم که ازش ج

!�ا د�دن م�الد شوکه شدم

1599



 �ازی که گرف�� ، مطمئنم
�

دمت انقد  ــ اینم تال� � م��
عص�ا�� ن� شدی

...مح�م زدم تو صور�ش

...کثافته ، عو�� ...

� ُ� خورد اهم �ا عص�ان�ت ن�. ن�اهم روی حس��
� اش و ازم گرفت و ر ! � کرد !فتن�اە خشمگ��

:�ه مشت ک���دم تو س�نه ی م�الدو گفتم

...د�دی چ��ار کردی...

� رفتم و خودم و بهش ون �دو �دو دن�ال حس��
دس�شو گرفتم؛ مقاومت نکرد . رسوندم

فقط �� اهم�ت �ه راهش ادامه م�داد
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تقص�� من نبود خودت که د�دی...

�� جواب فقط �ه راە اش ادامه � داد

ب�خش�د خوو...

ان�ار نه ان�ار

...دس�شو رها کردم و وا�سادم

؟؟؟... ...نمی�خ��

و رفتم�الد اومد �� اهم�ت از کنارمون رد شد

...هم قهر بود ب�شعور! هم گند زدە بود

 � �لند  �ه سمت ساحل قدم برداشتم که صدای حس��
:شد
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ی ؟ !ـ کجا داری م��

دق�قا مثل خودش جوا�شو ندادم

وتر � رفتم و �ا هر قد� که جل. تا زانو رفتم تو آب 
س�دم داشتم �م �م � تر . آب �اال تر � اومد

؟ وای ا�ه خفه شم ��

� دور �مرم حلقه شد و �ه خ ودش یهو دست حس��
گوشم   �ش و توی گردنم فرو برد و در . چسبوندم

:پچ زد

ـ کجا داش�� � رف�� دیوونه؟؟؟

�ارە تو صدای مردونه ی جذا�ش �عد از سال ها دو 
�ن فاصله ی ممکن توی گوشم پ�چ�د؛ �  م و �م��

�ه  چرخوندم و تو چشماش ن�اە کردم؛ برگشتم
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...سمت اش

ە شدم ...�ه چشمای خوش رنگه اش خ��

دلم بوسه ی عاشقانه ی عمیق اش و 
جهان  ح�� ا�ه اش��اە ت��ن �ار توی � خواست

وسه د�گه ح�� ا�ه �عد از اون ب! بوس�دن اون �اشه
م و توی چ شماش هیچ وقت نتونم دست اش و �گ��

!مزل بزنم و ن�اە عاشقانه اش و احساس کن

ە  ...فقط دلم � خواست اون بوسه ش�ل �گ��

حظه دلم � خواست �ک �ارە د�گه برای چند ل
ذشته رو برگردم �ه گذشته و چند ثان�ه از زمان گ

م ...دو�ارە تج��ه کنم و لذت ب��

فاصله ی  مثل این که اونم فهم�دە بود چون �م �م
� ل�ام و چ شمام جا �ه ب�نمون �م�� � شدو ن�اهش ب��

!جا � شد
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اسم و �ه این �ار غرور و کنار گذاشتم و تمام حو 
سادم و ل�ام و رو پنجه وا�. حرفای �لند �لنِد دلم دادم

وتا هیچ د�گه غ�� از خودمون د. �ه ل�اش چسبوندم
� من و اون ف � و هیچ کس ن� تو�ست ب�� اصله چ��

...بندازە

� اش دست � کشم محال بود د�گه از دوست داش��
...اونم �خاطر ن�اە دور ب��امون

کردم و   ازش جدا شدم و دستام و دور گرد�ش حلقه
 حلقه ی. �م و توی گودی گرد�ش فرو بردم

شم آروم دستاش دور �مرم و مح�م�� کرد و درە گو 
:پچ زد

ـ دلم واست تنگ شدە بود

:گفتم  دل و زدم �ه در�ا و �ا صدای �غض آلودم
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دل من، خ�� خ�� برات تنگ شدە بود...

:�ه گردنم بوسه ای سط� زدو گفت

ه کنارم ـ ن� ذارم ک� اذی�ت کنه تو فقط �گو ک
م�مو�� 

:تو چشماش زل زدم و گفتم

...ت�نا...اما اخه...

...نذاشت ادامه �دم

ـ ت�نا حل شدە ست
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؟... !�ع�� ��

:تانگشت اشارە اش و روی ل�ام گذاشت و گف

ـ ه�سس ه��� نگو ، فقط �گو که م�مو�� 

:آروم  لب زدم 

م�مونم...

...ل�خند پر از �غ�� روی ل�اش نقش �ست 

چشمم �ه حلقه ی توی دست اش افتاد

� دورا� خودم و  ��ــــع ن�اهم و ازش گرفتم که ب��
...ت�نا قرارش ندم

...و� اون معنای ن�اهم و گرفته بود
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پرت  �ا �ه حرکت حلقه اش و در اوردو توی آب
!!!کرد

:شوکه گفتم

!!!جواب ت�نا...

!دستم و گرفت. پ�شون�م و بوس�د

ـ ب�ا ب��م �ما م�خوری

دن�الش رفتم

ن�ار �اری وق�� که گفت ن� ذارم ک� اذی�ت کنه، ا
...از روی دوشم برداشته شد 

...د�گه ن� خواستم از دست اش �دم

...من �� چون و چرا عاشق اش بودم
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ی �فهمه... � � ن� خوام ت�نا چ�� حس��

:برگشت و ن�ام کرد

ـ نگران ن�اش نم�فهمه

...ل�خند زدم

لمون اومدند رس�د�م؛ ت�نا و رضا و آن�تا �ه استق�ا

قفل شدە  ن�اهشون ب�ش�� رو دستامون بود که توهم
اهاشون نم�دو�ستم در جواب ن�! بودند نه خودمون

� گفت! �� �ا�د تح��لشون �دم :یهو حس��

ـ بزور اوردم اش ن� خواست ب�اد

� این حرف رضا و آن�تا ب�خ�ال ش دند�ا گف��
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ە دستم و �ه خورد. اما ت�نا همچنان ن�اهم � کرد
� رهاش کرد تکون دادم ، که حس��

از کنارشون رد شدم و �ه سمت �ق�ه رفتم

حل بودن �م �م هوا داشت تار�ک � شد و کنار سا
...لذت �خش تر

ود�مدور آت�ش جمع شد�م و مشغول �گو �خند ب

له اش رضا �عد مد�� نا �د�د شدن �الخرە �و �
...پ�داشد و �ه جمعمون پیوست

!کجا بودی؟...

ــ دس�شو�� 

؟؟؟ــ دس�شو�� که انور ساحله تا اونجا رف ��
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یــ ارە د�گه مجبور که �ا�� تا قله ی ق افم م��

:کنارم �شست و گفت

ــ چطوری عشقم؟؟

خ��م...

!!شدە بود بوی س��ارش �ا اد�لن اش ترک�ب

!س��ار � ک�� رضا؟...

� انداخت و شوکه گفت :ن�ا� �ه حس��
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!ــ نه �ا�ا ، س��ارم کجا بود

بوی س��ار م�د�ا...

...ل�اسشو بو کرد

ــ نه بو نم�دم

� �ا ق�افه ای �الفه و درهم �اشدو ر  !فتحس��

� من راست م��م �... ا نهآن�تا ب�ا بو کن بب��

آن�تا جلو اومد

...ــ �ذار ب�ینم
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:�ه خوردە بوش کردو گفت

!ارە بوی س��ار م�دە_ 

د�دی گفتم...

!...ــ خب ارە �ه نخ فقط

ە هامن �ا آدم س��اری آ�م تو �ه جوب نم�� ...

ر نزدە حاال نه که خودم تاحاال لب �ه س��ا...هه
...بودم

االن د�گه حله...ــ قول م�دم د�گه نکشم 
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ە شدم �ه آت�ش خ��

د  � :گفت  م�الد �ا لح�� که دلخوری توش م�ج م��

� کنار خودم ، د�گه ه م دستورات ــ آن�تا ب�ا �ش��
�عض�ا رو اجرا نکن

!م�الد...

بهم ن�اە نکرد

هوی �ا توعما...قهری؟...

�اشدم و �ه سمت اش رفتم

الووو...م�الد ...
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!ان�ار نه ان�ار

�جهنم که قهری آشغاِل عوضی�� ...

ت�نا �حرف اومد

ە ی �� ادب ــ هوی حرف دهنتو �فهم دخ��

 این وسط؟؟؟...
�

تو �� م��

که آت�ش آن�تا واسه این. �اشد و �ه سمت ام اومد
نزدم  روشن شدە ی عص�ان�ت ام و خاموش کنه تا 

ە رو �کشم گفت :دخ��

ــ دن�ااا 
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ه�س آن�تا تو �� سا�ت شو...

:رضا �الفه داد زد

که �س کن � د�گهــ وای وای وای �م دارە می�� ��

هممون �ه رضا زل زد�م

چته تو دیوونه؟؟؟...

� �ه جمعمون اضافه شد حس��

!ـ �� شدە ؟

ت�نا �ه سمت اش رفت و �غلش کرد
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ە داشت منو پرت � ک رد تو ــ عشقمم این دخ��
...خدا رحم کرد...آت�ش

تا بهت آن�. �ا چشمای درشت شدە بهش ن�اە کرد�م
:زدە گفت

 
�

!ــ ت�نا چرا دروغ م��

ت�ش نه اتفاقا دلم � خواست پر�ش کنم تو آ...
� کنم ح�ف که �شد ، دفعه ی �عدی وقت و تلف ن

� جزغاله شدە تا شماها برس��

!ــ اە اە حالمو بهم زدی

� بهم زل زدە بود ە ازش جدا شد. حس�� ...دخ��
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اف کرد � خودشم اع�� ــ بب��

� �الفه و عص�� گفت :حس��

� حوصله تو ندارم درا رو تقس�م این چا...ـ ب�ا برو �ش��
� ��ــــع ، �ه خوردە �م درد م�کنه ب رم دراز کن��

...�کشم

:رضا گفت

ــ اون قرمزە واسه من و دن�ا

برگشتم و �ه رضا ن�اە کردم

!�دموای �ع�� امشب و �ا�د پ�ش رضا � خواب
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ا�لمون و توش ــ اون �ک�م واسه منو آن�تا از ق�ل وس
گذاش��م

� هم گفت :حس��

...اون �ک�م واسه منو...ـ خ�� خب

ی نگفت � ...بهم ن�اە کرد و د�گه چ��

:ت�نا حرفش و �امل کرد

... ــ من د�گه

ی ە ی ا�کب�� ...دخ��

ـ ارە
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من گشنمه...

دە �اشووم�الد �اشو غذا سفارش �...ــ اخ اخ منم 

� �اشد و گو�� اش و از توی ج�ب اش ب ون حس�� ��
اورد

...سهـ سفارش دادم �ه ر�ــع ب�س د�قه د�گه م�� 

:�ا ل�خند گفتم

مرس�� ...

:ل�خند زد و گفت

ـ خواهش م�کنم
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رش که متوجه ن�اە های عاشقانه ی شوه ت�نا
و  �س�ت �ه من شدە بود �ا عص�ان�ت دست اش

ن�ا� �ه م�الد انداختم. گرفت و بردش

توهم که د�گه آش�� ن� ک�� درسته؟...

اهاش �خاطر م�الد آش�� کن �...ــ نه �ا�ا آش�� م�کنه
 �� ��

شدن دم �ه  آن�تاهم از وق�� فهم�دە بود �� �� دار 
ل �شدە دق�قه �ای اون طفل معصوم که هنوز �شک�

...ردبود � کش�د وسط و دل همه رو آب  � ک

...ــ �خاطر �چه ام آش�� ام �اهاش
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:�� اهم�ت ن�اهم و ازش گرفتم و گفتم

...و� من قهرم...

!ــ تو چرا قهری اونوقت؟

...�ه هزارو �ک دل�ل...

...ــ ای �ا�ااا

و� �خاطر �� �� تون منم آش�� ...

:رضا گفت

 � ــ ای �ا�ا شماهاهم این �چه رو کشت��
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ــ عه رضا حرف دهنتو �فهم

ت فرو �ا صدای بوق پ�ک موتوری همه جا در سکو 
...رفت

•••

 � "حس��

قاومت از لحظه ای که دن�ا در مقا�ل احساسم م
�اە کنم چه نکرد د�گه ح�� دلم ن� خواست �ه ت�نا ن

...برسه �ه اهم�ت دادن بهش
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ــ عشقمم ب�ا ب��م د�گه

ت�نا ولم کن �م درد م�کنه م�فه�...

� ک�� ــ تو ح�� نمیتو�� از لحاظ جس� منو ت أم��
ش ای �اش همون اول...عاط�� که د�گه صفررر 

...� داری*� فهم�دم تو انقد ناتوا�� جن

ب�ند ، فقط برو...

� شب ازدواجمون �ه جوری ...ــ عجی�ه اول��

...گفتم برووو...

!سا�ت شد

:�ا ترس و عص�ان�ت گفت
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...واقعا که_ 

�اشدو رفت

...روی ماسه های ساحل دراز کش�دم

...آسمون پر از ستارە

...�ل� روی ستارە ها �ستم

...در�ا�� که موجش تا ز�ر �اهام میومد

...ە بودو سکو�� که �ا صدای م�ج در�ا شکسته شد

...آرامش �خش بود

ا�� رو روی یهو نر� ل�. ای �اش دن�ا هم اینجا بود
ردم �� از چشمام و �از ک! ل�ام احساس کردم

راوردە م�دو�ستم آرزوم ب!...عه ق��ونت برم تو�� ...
� شه زودتر آرزوت � کردم
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ش انگشت اشارش و جلوی ل�ا. �اشدم و �شستم
:گرفت و گفت

ـ ه�سس 

...�� از د�د�ش خوشحال شدە بودم

� ک� که سال ها ند�دە �اشمش �� حرف فقط  ع��
!صور�ش و تماشا � کردم

ـ �ت درد م�کنه ؟

... شداینجا بود که فرق دن�ا و ت�نا معلوم �

...شا�دم خ�� ز�اد...�ه خوردە...اهوم...
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پ�شون�مو بوس�د

...اخ که من هر لحظه دلم ضعف � رفت واسش

:آروم پچ زد

ـ �اشو ب��م شام �خور�م

؟... !حاال چرا آروم آروم  صح�ت م�ک��

...ـ �� م�اد � شنوە د�گه

...نق��ونت برم نم�شون اونا که اون طرف ا...

شه ـ �اشو �اشو ب��م ت�نا ب�ینه درد� م�

از جام  ��ا وا�سادو دستم و �ه سمت خودش کش�د 
�لند شدم
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�ذار �ه خوردە �غلت کنم �عد ب��م...

ن�ام کرد و خند�د

� �� اونوقت؟ ـ ب�ی��

...د�دنم، د�دن د�گه...

غلش دستام و �شت کتف و �مرش بردم و مح�م �
کردم

...اووم چه آرام�� ...

:خند�دو گفت
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ـ بوی عطرتو دوس دارم

ع��زممم...

....آروم آروم موهاش و نوازش � کردم

یهو خودشو ازم جدا کرد

!�� شد؟...

:�ا چشما�� درشت شدە گفت

...ه ناـ بوی عطرت م�مونه رو ل�اسم همه م�فهم

ن نکن خودتو نگرا...نه �ا�ا � � فهمه اخه ...
ع��زدلم

1628



...ـ ب�ا ب��م �س

�اشه تو برو منم �شت �ت م�ام...

ـ ب�ا�� ها

...�اشه د�گه...

ـ فعال خدافظ

...رفت

•••

"دن�ا
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شد  �م تو گوش�م بود که سکوت اطرافم �اعث
م،هیچ کدوم از �چه ها �   جاشون �م و �اال ب��

!!نبودند

آت�ش هنوز روشن بود

�ن صدا�� �ه خوردە دور و برو ن�اە کردم کوچ�ک�� 
� و  ترس�دم و �ا صدای �لند . ازشون ن� اومد حس��

:صدا زدم

... � !حس�ی��

!ـ جانم �� شدە؟

:اطراف و ن�اە کرد و متعجب گفت
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!ـ �چه ها کجان ؟

!نم�دونم ، �ع�� کجا ممکنه رفته �اشن ؟...

ان�ذار زنگ بزنم ب�ینم کج...ـ �� ��م واال

ون اورد گوش�ش و از توی جی�ش ب��

یهو صدای آالرم گوش�م �لند شد

!ـ ک�ه؟

!رضاست...

ـ جواب �دە ،جواب �دە
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وصل کردم

� شماها؟؟؟... الوو کجای��

)ردتو االچ�ق�م زودتر ب�این شام یخ ک( ــ 

!اومدم که فحشش �دم که قطع کرد

� جلو اومد حس��

!ـ �� گفت؟

االچیق کجاست؟...گفت تو آالچ�ق�م...

� ان�ار  ب�ا ...نه ان�ارا ـ لعن��ا �� خ�� ول کردن و رف��
ا �اشنب��م جلوتر �ه آالچیق هست فک کنم اونج
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...م�جام وا�سادە بودم و فقط ن�اش � کرد

...ـ دن�ا خانوم ب�ا د�گه

دست اش و �ه سمتم گرفت

...دو�دم دست اش و گرفتم و راە افتاد�م

س�د ... ی ن�� � � ، ت�نا درمورد حلقت چ�� ؟حس��

 ا�ه �ع�� ...ـ نه �ا�ا فک نکنم متوجه شدە �اشه
� شد که صدرصد � پرس�د

؟...
�

متوجه �شه �� م��

شدم دورش  ـ م��م تو انگشتم سنگی�� � کرد مجبور 
بندازم
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 ؟...
�

!جدی م��

:خند�د و گفت

ـ نه �ا�ا

 ؟...
�

�س �� م�خوای ��

وا�ساد

رو �ه روی خودش قرارم داد

چ�ه؟...

� �لندم �ه دفعه دستاش و ز�ر �دنم برد و از رو  ی زم��
...ردمخند�دم و مح�م دستام و دور گرد�ش ب. کرد
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وایی�� �� می�ینه �د م�شه ها...

ـ �د نم�شه هااا

..خندم گرفت

:�م و توی گودی گرو�ش فرو بردم و گفتم

اوووم چه آرام�� ...

د گفت � :�ا لح�� که خندە توش م�ج م��

له ی ـ حرف خودمو �ه خودم �س م�دی؟؟؟ �ه جم
...جد�د �گو �ه حرکت جد�د

...ل�ام و �ه گرد�ش مال�دم
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� ام گذاشت یهو �جاش متوقف شدو �ای��

�ار ! ین م�انـ � خوای نصف ش�� ، تو این هوا ، تو ا
؟؟؟ ...دستمون �دی دخ��

:�ا عشوە گوشه ی ل�م و گ��دم و گفتم

اهوم...

ل زد�ا ل�خندی مرموزو پر معنا توی چشمام ز 

رتم و قد� جلو گذاشت ت�که موی افتادە تو صو 
زمان  مثل این که جدی جدی د�گه. �شت گوشم برد

!و م�ان براش مهم نبود

برخورد کنه  صور�شو جلو اورد ق�ل اینکه ل�امون بهم
ت اش دور �ه دفعه دس. �ا خندە �ا �ه فرار گذاشتم
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...اە شد�مرم پیچ خورد و مانع � کردن ادامه ر 

روی ماسه ها افتاد�م

...صدای خندە هامون فضارو در برگرفته بود

ـ فرار م�ک�� جوجه؟؟؟

چونم و گرفت

ش مقاومت ل�اشو مح�م �ه ل�ام چسبوند در مقا�ل ا
...نکردم که تو ذوقش نزدە �اشم

!�م �م بوسه های آروم اش �عت گرفت

وع کرد �ه م�ک زدن ل�ام ��...

� �اعث شد  دراز  �د�ش مماس �ا �دنم بود و هم��
...وحش�انه ل�ام و م�خورد. �کشم
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�م �م داشتم نگران � شدم 

...خ�� د�گه داشت ز�ادە روی � کرد

دمدستم و �ه س�نه اش چسبوندم و فشارش دا

!اما �� فا�دە بود

ونم در مقا�ل �دن قدرت مندش �دن ظ��ف و دخ��
...ت کنهناتوان تر از او�� بود که �خواد مقاوم

مخودمم �م �م داشتم غرق بوسه هاش � شد

� � اعث شد یهو صدای آالرم گوش�م �لند شد و هم��
...خودشو ازم جدا کنه

:فتنفس راح�� کش�دم که اون �الفه و عص�� گ

ـ اە لعن�� االن چه موقع زنگ زدن بود

ردمن�اە غرق تاسف ام رو ازش گرفتم و وصل ک
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ــ کجا موندین شما دوتا؟؟؟

اومد�م اومد�م...

قطع کردم

ندەن�اە خشمگی�� بهش انداختم که زد ز�ر خ

راە افتادم جلو جلو . هل اش دادم و از جام �لند شدم

...واقعا که...

ـ واقعا که �� ؟

واقعا که همه �� ...

�اهام  �� از دستاش و �شت �مرم برد و هم قدم
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!قدم بر م�داشت

مثل این که حالت خوش ن�ستا...

ـ آخ آخ نه اصال حالم خوش ن�ست

 �  کش�دمدستم و �شت �مرم بردم و دست اش و �ای��

وع کرد �ه خند�دن ا موندانقد � خند�د که ج. ��

تم و برگشتم و �ه سمت اش رفتم دست اش و گرف
...بزور دن�ال خودم کشوندم اش

ب�ا ب��ممم گشنمه...

رس�د�م

� اومدن...ـ ن�اشون کن تورو خدا �عد ما ...�ا ماش��
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پ�ادە 

� تو که کنار چ... ادرا بود تقص�� توعه د�گه، ماش��
� انقدر عجله کردی که �ادم رفت بهت ��م � ا ماش��

ادە اومدمنفسم در نم�اد این همه راە و پ�... ب��م

:ت صورت اش و جلو اورد و اروم در گوشم گف

ـ ق��ون نفست برم من

ا�شش...

فت�مدست اش و رها کردم و از �له ها �اال ر 

ر بهمون �ا دهن پ! همه داش�ند دو ل�� م�لمبوندن
!ن�اە کردن
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:دم و گفتمشوکه ن�اە پر از ترس ام و روشون چرخون

!خوردین همه رووو؟...

� عص�� گفت :حس��

ـ چ�� ؟؟؟

:آن�تا �ه لیوان آب و � کش�د و گفت

 بود ــ ب�این بزور دوتا غذا واسه شما نگه د
�

اشتم �ا�
�خوردنآش اتون و �ا جاش م...دو دق�قه دیر ب�این

...جلو رفت�م و �شس��م

نوش جونتون �شه...
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� �عد ــ عه دن�ا �ذار آخ��ن لقمه از �لومون ...برە �ای��

... � ین ا�ه م�مرد...� خوام صدسال س�اە نرە �ای��
پنج د�قه ص�� م�کردین ؟؟؟

:ت�نا گفت

ــ ارە م�مرد�م

ــ عه ت�نا �سه

تو �� که صدرصد م�مردی...

� اروم در گوشم گفت ...حس��

ـ ع��زم �سه د�گه شامتو �خور
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همه اش تقص�� توعه...

دارە ـ �اشه همه اش تقص�� منه عصاب خوردی ن
د�گه

ودو بهمون چشمم �ه ت�نا افتاد چشماش و ر�ز کردە ب
...ن�اە � کرد

ــ این پچ �چا واسه چ�ه ؟

:م�الد گفت

ــ فک کنم شوهرت پرواز کرد رفت

!ــ عه م�الد
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م�الد ز�پ ده�شو کش�د

� �شست ت�نا �اشدو اومد اونور حس��

ون رفتند . شام و خورد�م واسه ع�ا�  آن�تا و رضا ب��
و قدم زدن

� نبود همه اش واس ش ت�ناهم که ول کن حس��
روز دادە از وق�� که احساساتم و ب. لوندی � کرد

بودم

ون ا غ�� وقت ح�� �ع�� ! حس حسود�م زدە بود ب��
ل هم � شد ...قا�ل کن��

ـ م�الد سوئ�چتو �دە

!ــ سوئیچ و � خوای چ��ار ؟

1645



...ـ ه��� �ا�ا �ارش دارم �ه لحظه �دە 

� دس�شو تو جی�ش کرد ن�اە شک آلودش روی ح س��
!�اشدو رفت. سوئیچ و بهش داد! چرخ�د

ردیهو صدای �� ام گوش�م توجه ام و جلب ک

) � ون �ارت دارم: حس�� )ب�ا ب��

صفحه ی گوش�م و خاموش کردم

پچ پچ بودن ن�ا� �ه ت�نا و م�الد انداختم در حال

ون رفتم رو بر ن�ا� �ه دو . آروم  �اشدم و ب��
� �شت فرمون بود �ا د�دنم ب. انداختم هم حس��

اشارە کرد که برم

� رفتم � و . �ه سمت ماش�� :گفت  ش�شه رو داد �ای��
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 � ـ �ش��

!�ش�نم؟...

ـ ارە د�گه

!روشن کرد. درو �از کردم و �شستم

ی ؟... !کجا داری م��

هم  ـ چ�ه انتظار داری پ�ادە اومد�م پ�ادە
ن���� هم �اشه ن��ته ایناست...ب��م؟؟؟

...آخ جون ه�جان...
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ن�تارو هم ـ ق��ونت برم حاال ه�جانتو نگهدار ، آ
�م گناە دارە � اردارەسوار کن�م �ا خودمون ب��

� و متوقف کرد کنار آن�تا و رضا ماش��

...ـ آن�تا سوار شو

:آن�تا شوکه گفت

!ــ چ��ار کنم ؟

پ�ادە ب�ای  ما دار�م بر� گرد�م ا�ر که دوس داری...
�مون همینجا صفا کن

ترس�د ��ــــع درو �از کردو �شست
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:رضا شوکه صداش �اال رفت

!ــ �س من �� ؟

...ر شد�دون اینکه بهش اجازە �د�م رضا هم سوا

�ه لحظه  لحظه. یهو صدای دادو قال م�الد �لند شد
� �ازشو گرفت! صدا نزد�ک�� � شد حس��

رس�د دستمو �ه سمت س�ستم بردم و صدا �ه اوج

م ق�افه هاشون از آینه �غل �ه م�الد و ت�نا ن�اە کرد
� م�دو��دن و داد . د�د�� بود دن دن�ال ماش�� � ز�ر . م��
:لب گفتم

ب شن�ه خوردە �دو اون چر�� های لعن�� ات آ...

دە دق�قه �عد رس�د�م. �� خند�د�م
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...م�ش تق���ا سه و چهار سحر بود و هوا گرگ و 

� شدە بود و خواب تماِم تن و  �دنم و در  �ل�ام سنگ��
:آن�تا پ�ادە شد و گفت. برگرفته بود

م �خوا�م ــ من م��

رر... منم ب��

؟ !ــ � خوای پ�ش من �خوا��

!ارە...

ا�ه؟اون کجا �خو ...ــ اخه ممکنه م�الد ب�اد 

�اشه اصال نخواس��م...
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ــ ناراحت �ش�ا

نه برو...

:یهو رضا گفت 

...ب�م د�گهــ دن�ا ب�ا ب��م تو چادر خودمون �خوا

� انداختم � ابر . ن�ا� �ه حس�� وهاش اخ� ماب��
ون روش و ازم برگردوندو از ش�شه �ه ب! �شست ��

ە شد ...خ��

�اشه تو برو منم م�ام...

ــ منتظرم
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پ�ادە شد

�� حا. اصال دلم ن� خواست پ�ش اون �خوا�م
� �خوا�م اما نرم من پ�ش  آخه مگه. بودم تو ماش��

� �اری �  کردم؟؟؟رضا خوا�م � برد که �ا�د همچ��

� گفت :حس��

...برو پ�شش �خواب...ـ برو د�گه

!واقعا برم؟...

سکوت کرد

صورت اش و �ه سمت خودم برگردوندم

این اخم �� م�گه؟...
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...ـ دلم ن� خواد بری ، راحت شدی؟

نگ اش زل زدم �ه چشمای جذاب و خو��

ردن�اهش و ازم گرفت و رو �ه رو رو ن�اە ک

ـ اینطور�م ن�اە نکن

� و که تند دستم و گر  فت�از کردم در ماش��

ـ م�خوای بری د�گه؟

 نیو ...خوا�م م�اد خوو...
�

فتهقول م�دم اتفا�

�ارم جلوی ـ جرأت دارە بهت دست بزنه تا اموا�شو ب
...چشمش

1653



اوە اوە ...

� ��ــــع ل�اشو بوس�دم و پ�ادە شدم

� کش�دم. �ه سمت چادر رفتم ز��شو �ای��

ی بود که بنظر � او  � !!مدبزرگ�� از اون چ��

 روی �شک دراز کش�دم و لحاف و روی خودم
کش�دم

...درضا �شت اش بهم بود و ظاهر که خواب بو 

د دق�قه �ل� هام و روی هم گذاشتم و تو همون چن
!ی اول خوا�م برد

ل�ام  نم�دونم چقدر گذشته بود که �ا گرم شدن
...ه اولش فک کردم خوا�. تکو�� �ه خودم دادم

و� موهام هم داشت توسط �ه نفر نوازش 
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!� شدند

!چشمام و آروم  �از کردم

�ن فاصله ممکن بهم بود !رضا توی �م��

�اە پر از جوری که �ش روی �الشم گذاشته بود و ن
ش ترس من مدام توی چشمای مش� اش در چرخ

:آروم پچ زد! بود

...ـ دوست دارم دن�ا

نم�دونم دل�ل اش �� بود اما دلم واسش 
...� سوخت

قط بهش صدام در ن� اومد که حرف دلم و بزنم، ف
!زل زدە بودم

...چقد سخت بود دست رد زدن �ه س�نه اش
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عاشقانه بهم ن�اە � کرد

تمام من متعلق . اما نه ن�ا�د تحت تاث�� قرار � گرفتم
� بود م تا � �ا�د رضارو مچل خود. �ه حس��

!...� کردم؟

:عزمم و جزم کردم و آروم لب زدم

رضا...

ـ جونم ع��رم؟

...من...

ـ تو �� هووم؟ 

هیچ وقت دوست نداشتم...من هیچ وقت...
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خماش لحظه ای ن�اهش روم موندو �عد �ه مرور ا
دە شدن دندوناش روهم و ! درهم شد  صدای ف��

!ش��دم

� ت��ن حالت ممکن بود !تو خشمگ��

د�دە حال�� که تاحاال رضارو توی اون حالت ن
!!!بودم

•••

 � "حس��

!ت�نا رفت که �خوا�ه

اصال حوصله همخواب شدن �اهاش و نداشتم
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ت�ش �شسته کنار آ. ترجیح دادم تا صبح ب�دار �مونم
خته رو بود و �ا چوب تو دستم ت�که های چوب سو 

جا �ه جا � کردم 

!یهو صدای رضا �لند شد

!!که تندی �قه ام و چس��د. برگشتم

� ف��اد کش�د. از جام �لند شدم ...خشمگ��

� خودمون �مو  نه ؟؟؟ــ عو�� مگه بهت نگفتم ب��
این بود راز نگهدار�ت هان؟؟؟

شوکه �ه هر دوتاشون ن�اە کردم

 رضا ؟...
�

!...�� داری م��

� لحظه �ه �عد  تموم  ــ رفاقت من و تو از هم��
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ب��د �ه جهنم...شد

�قه ام و ول کرد و رفت

:داد زدم

ی؟؟؟!!رضا... ، ص�� کن ب�ینم کجا داری م��

برگشت

�خاطر  ــ فک ن� کردم انقد �ست فطرت �ا�� که
خودت رف�قت و نابود ک�� 

د؟ � !خدا�ا داشت درمورد �� حرف م��

ن ن�اە بهمو  برگشتم �ه سمت دن�ا �ا ترس و لرز
...� کرد و �م موندە بود بزنه ز�رە گ��ه
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 � �� ، بهت ــ دن�ا ای�� که سنگ اش و �ه س�نه م��
ش�دە نگفت که من معتادم که زندگ�ت �ه گند ک

اق� اش � خوام ب�ینم �عد از د�دن خودە و ...�شه
هنوزم دوسش داری

...ز�ونم بند اومدە بود

؟... ...رض!...رضا!...��

راهش و کش�دو رفت

دە برگشتم �ه سمت دن�ا اشک تو چشماش جمع ش
...جلو رفتم! بود

...ق��ونت برم واست توضیح م�دم...

...عقب عقب � رفت
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!ـ تو چ��ار کردی ؟

!...�خدا من...

� ها � ا تند ن�اهش و ازم گرفت و �ه سمت ماش��
!!!کرد

•••

"دن�ا

م �ه برای چند لحظه ان�ار همه ی حس های خ��
واست منو �ع�� اون �ه وس�له ی رضا � خ. فنا رفت
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ە�ا شا�دم � خواست ازم انتق! عذاب �دە؟ !ام �گ��

� �اری داد  ؟؟؟چجوری �ه خودش اجازە ی همچ��

اصال ان�ار ن� شناختم اش

نه اون  فک � کردم هنوزم همون آدمه سا�قه اما 
...ردمخ�� تغی�� کردە بود و من اش��اە � ک

� �ه قطرە اش�م آد� که را�� ن� شد �ه ر�خ��

ش زندگ�م و � خواست �ا پنهان �اری و راز نگهدار�
...�ه گند �کشه

� م�الد �از کردم ...دسوئیچ روش بو . در ماش��

:م پ�چ�دصدای پر از ترس و دلهرە اش توی گوش ها

ـ دن�ا �ه لحظه ص�� کن 
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دلم ن� خواست ح�� صداشو �شنوم

!...ـ �خدا برات توضیح م�دم

�دال �از  ش�شه رو دادم �اال روشن کردم �امو روی
ه ب�ست دق�قه �شد ک. گذاشتم و فشارش دادم

ر ��ــــع �ه سمت د. تق���ا دِم صبح بود. رس�دم
...ورودی رفتم

وارد اتاقم شدم

ام و ل�اس. �� از چمدونام و روی تخت گذاشتم
ین �ارو انقد �ا �عت ا. جمع کردم و توش گذاشتم

� بود ب�ش�� وسا� لم جا انجام م�دادم که مطم��
� موند

قط دلم ح�� جا موندن وسا�لمم برام مهم نبود ف
!!!در اتاق �سته شد. � خواست برگردم
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...ـ دن�ا ، دن�ا

�شه دستام و گرفت که مانع جمع کردن وسا�لم

، فقط �ه  ـ �ه لحظه آروم �اش تا برات توضیح �دم
...لحظه

:داد زدم

وون... ن� خوام صداتو �شنوم برو ب��

 ک�� من تو فک �...ـ اخه چرا اینطوری م�ک�� دخ�� 
م؟؟؟ از عذاب دادنت لذت می��

د�گه ه��� واسم اهم�ت ندارە ...
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ز�پ چمدونم و کش�دم

زنم ، �عد ـ تورو خدا چند د�قه فرصت �دە حرفامو ب
اصال خودم ...اصال...هر جا دلت خواست برو

مت می��

جلوم وا�ساد

دن�ال  چمدونم و . هل اش دادم و از کنارش رد شدم
ە ب. خودم � کشوندم ردم دستمو �ه سمت دستگ��

که یهو جلوم ظاهر شد

ـ ن� ذارم بری

برو کنار...
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...�ا �غض ن�اهش رو توی چشمام چرخوند

ی �خاطر حرف رضا...ـ این بود موندنت هووم؟
 گفت � بود �...احمق � خوای ولم ک�� و بری؟

م�مونم؟؟؟

� بود � گفت ن� ذارم ک� اذی�ت ...
ذاری اینطوری؟ اینطوری � خواس�� ن...کنه؟؟؟ 

اذ�ت شم؟؟؟

ـ دن�ا من فقط دلم واسش سوخت

دلت واسه من �سوخت؟...

ـ � خواستم بهت ��م ، رضا التماس 
 فکر ...� خواستم درست کنم همه چیو...کرد 

� کردم واقعا دوست دارە 
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�� چطور را�� شدی �خاطر اون منو نابود ک...
هان ؟؟؟

...ـ این حرف و نزن من هیچ وقت 

:�ا گ��ه ف��اد کش�دم

تو هیچ وقت ...تو هیچ وقت �� هان؟؟؟...
؟؟؟ لعن�� برو کنار � خوام برم...��

یوار �ازوهای ظ��فم و تو مشت اش گرفت و �ه د
...تقال م�کردم که ولم کنه. چسبوندم

بری؟؟؟ ـ مگه راحت �دس�ت اوردم که �ذارم راحت
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 � "حس��

ە شد دست از تقال برداشت و بهم خ��

�اشو بوس�دمصورتم و نزد�ک و نزد�ک�� بردم و نرم ل

د برای صورت اش و جلو اور . �ه خوردە عقب کش�دم
لف نکردمتا د�دم که دلش � خواد وقت و ت! ادامه

:د�ا گ��ه و لح�� پر از احساس ن�از پچ ز 

�ذار برم توروخدا...

شو بوسه �م و تو گرد�ش فرو بردم و گوشه گوشه ا
زدم
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دستم و روی قفسه ی س�نه اش بردم

�ان قل�ش �اال رفته بود و نفس نفس م د�� � ��

وع کردم �ه بوس�دن ل�اش انقد عقب عق ب رفت ��
روش خ�مه زدم . که روی تخت افتاد

ای همزمان �ا بوسه زدن �ه صورت اش د�مه ه
...ل�اسش و �از کردم

•••

"دن�ا

ه��ار  دستاش و نوازش وار روی �دنم � کش�د و 
کنم و فقط   �اعث � شد ذهنم و از اف�ار من�� خا�

م فقط از اون لحظات لذت ب��
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د � �ه �دنم بوسه های ر�ز م��

�م �م . مد�ا لغزش ل�اش روی �دنم نفسم بند � او 
� تنه � رفت ...داشت �ه سمت �ای��

ل صدام � �اهام کن�� � �ش ب�� و از دست  �ا فرو رف��
حش�انه هر چقدر ب�ش�� صدام �اال � رفت و . دادم

....تر �ارش و انجام � داد

...

هوا �امال روشن شدە بود

دنم فرو �دن �� جو�ش رو �دنم بود و �شو تو گر 
بردە بود

؟؟؟... � حسی��
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ـ �ذاررر �خوا�م

ا شونمیتونم تکون �خورم �ه خوردە جا �ه ج...

:�ا لح�� جدی گفت

ـ چرا �ا�د تکون �خوری؟

خندم گرفت

خب من �ه آدمم ع��زم...

ل�اش و �ه گردنم م�مال�د

نکن ته ر�شت اذیتم م�کنه...عههه...
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:تو �لو خند�دو گفت

اشمشونا م می�� ـ م��

 ؟...
�

!جدی م��

ـ ارە د�گه � خوای موهامم بزنم واست؟

ارە بزن...

:�ا صدا�� خا�الود گفت

ـ �اشه
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د � ...خ�� جدی حرف م��

!اینارو جدی گف�� د�گه ؟...

ـ ارە د�گه

:تمدستم و توی موهای مشک�ش فرو بردم و گف

ن� خوااام...

:خند�د و گفت

ـ ت�ل�ف منو روشن کن چ��ار کنم؟

نزن...
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ـ �اشه 

نه بزن و� فقط موهات رو �اشه؟...

ـ �اشههه

�ه کوچولو بزن�ا...

�اشه االن د�گه ه�س کن �ذار �خوا�م...ـ چشممم

...وول خوردم

ون اوردو زل زد  تو  �ش و از توی گردنم ب��
...چشمام

ـ مثل این که ن� خوای �ذاری نه؟
1674



ابروهام و �اال انداختم

نچ...

وع کرد �ه قل قل� دادنم م از خندەداشتم م�مرد. ��

� تورو خدا دست برداررر... حس��

ە ش. خند�د و کنارم دراز کش�د د�ه سقف خ��

ازوش خودم و �ه سمت اش کشوندم و �م و روی �
وع کرد �ه نوازش کردن موهام. گذاشتم ��

؟... � حس��

ـ جانممم
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بنظرت �ارە درس�� کرد�م؟...

ون داد :نفس ش �ا صدا ب��

� تا ق�ل از این که �ال �ه فکر ا زدواج بیوفتم فک ـ بب��
ا ا�د �ا�د � کردم آدم وق�� ازدواج م�کنه د�گه ت

هم ازدواج وق�� من و تو �ا...متعلق �ه �ک نفر �اشه
ز هم جدا کرد�م �ه این �اور رس�دم ، و� وق�� ا

...شد�م 

سکوت کرد

خب وق�� از هم جدا شد�م؟...

� تو رفت ، فک �  کردم �ا ازدواج ـ ان�ار قل�م �ا رف��
اشتم و دو�ارە دو�ارە میتونم اون حس ها�� که �ا تو د
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اسنامه و قلب آدم شن...تج��ه کنم اما اینطور نبود
ک نه متعلق رس� و غ�� رس� ن� شناسه هر جا گ��

م�فه� که �� م��م...�ه اونجاست

تو دلم گوله گوله قند آب  � شد

� حرفا�� و  ی آرزوش بود که همچ�� از ز�ونه  هر دخ��
ون ک� که عاشقانه دوست اش دارە �شنوە و ا
...کرداحساس و حرفای خ��ش و از من در�ــــغ ن� 

�نه اش �م و روی س. ل�ام و روی ته ر�شش گذاشتم
...ادصدای ت��دن قل�ش بهم آرامش م�د. گذاشتم

•••

1677



 � "حس��

ساعت دوازدە رو �شون م�داد

ر �ش آروم دن�ارو �جاش گذاشتم و �الش و ز�
روی شونه  پتورو و تا . تنظ�م کردم که راحت �خوا�ه

هاش کش�دم

درو آروم  ل�اسام و پوش�دم و از اتاق خارج شدم و 
ە اوە او . یهو صدای م�الد تو خونه پ�چ�د. �ستم

!معلوم بود حسا�� بهم ر�خته

ف ک. صدای آن�تاهم �شت �ش توی خونه پ�چ�د
دستم و �ه پ�شون�م زدم

� و اوردە لعن�� اصال �ادم رفته بود هر دوتا ما... ش��
بود�ماا
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داشتم اصال حوصله ی جرو �حث �ا م�الد �� و ن
. ار شدە بودماونم دق�قا زما�� که تازە از خواب ب�د

�� ه �الصدرصد ا�ه �اهاش �حث � کردم � زنم �
.�ش � اوردم

� فاجعه ای �ه سمت حموم  ق�ل از رخ دادن همچ��
...رفتم

...ن�م ساعت �عد

دم�م��ند حوله ام و گرە زدم وارد اتاقم ش

اسه �� از اتاق خارج شدم و و . ل�اسام و پوش�دم
خونه رفتم � ن�تا آ. کردن ناهارو ص�حانه �ه آش��

�شسته بود

�� !...؟ــ وا شما دوتا کجا بودین این همه وقت
دن�ا رفت؟...شد؟

1679



�ه چای ر�ختم

؟... ای �ا�ا چرا آدم  و سوال پیچ م�ک��

صند� دادم عقب و �شستم

...ــ خب �گو ب�ینم

بزور نگهش داشتم...

؟
�

...رضا که رفت...ــ جدی م��

!شو�� م�ک�� د�گه؟...
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...ــ نه �خدا رفت

یهو قاط زد...اە لعن�� ...

ه تا آدمم ــ چرا ماش�نارو بردین اصال فک کردین س
� �ه اون دورو بر وجود داش�ند که واسه برگش ��

� ن�از داش�ند؟ ماش��

نه...

واقعا که_

سکوت همه جا رو در بر گرفت 

ە شدە بود که حس کردم س کته آنچنان بهم خ��
و از فکر دوتا �شکن زدم که �ش و نکون داد. کردە

ون اومد ...ب��
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...�نــ خالقا ، پرورد�ارا ، مرح�ا ای به�� 

 ان�ار �اردار شدی احساس شاعرانه ی نهفته ات...

...آش�ار شدە

  بهتدن�ا خ��... ــ خدا�ش تو حقت ت�نا نبود 

� اومد

م�دونم...

؟ !ــ م�دو��

ارە د�گه...
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 ؟
�

سم راس�شو م�� ــ �ه سوال ب��

س ب�ینم چه ترج�� م�دم... اول ب��

!ــ تو هنوزم دوسش داری درسته ؟

ی �ل� فهم�دی...
�
..ا

...ــ عه مسخرە نکن د�گه

جدی گفتم...

چشاش چهارتا شد

!ــ واقعا ؟

1683



ارە د�گه...

!ــ �ع�� دوسش داری ؟

ارە د�گه...

!خودشم م�دونه ؟_ 

ارە د�گه...

!ضی�� عو !!!...ــ وااای �س چرا �ه من نگفته بود

...�اشد
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کجا کجا؟...

م دعواش کنم  ...هون �ار�عد �ه من م�گه پن...ــ م��

ولش کن �ذار �خوا�ه...

چشماش و ر�ز کرد؛ �شست

�از چ�ه ؟؟...

!ــ د�شب که �اری نکردین ؟

د�شب و که پ�ش شما بود�م...

بود که  خودتو نزن �ه اون راە ، منظورم دم صبح
� و�ال ... �اهم برگشت��
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مشغول خوردن چای ا�م شدم

؟ ــ نگف��

چیو؟...

.. ــ د�شب رو

�ا�ا چقد تو فضو� آن�تا ...

!!!ــ �س �ه �ارا�� کردین

خونه خارج شد � :د زدمدا. از جاش پ��د و از آش��

ب�دارش نکن�ااا...

1686



•••

"دن�ا

د که از در �ه جوری �از شدو �ه دیوار ک���دە ش
دم خواب پ��دم اینور اونور تخت و ن�اە کر 

� �جاش نبود یهو ان�تا ظاهر شد!!! حس��

ــ تو چ��ار کردی هان؟؟؟؟

:�ا ترس و لرز ن�اش کردم

! چیو چ��ار کردم ؟!...چیو...
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� خواب�دی ؟؟؟ ــ تو د�شب �ا حس��

ک�   ��ــــع دستم و جلو ده�ش گرفتم که صداش و 
...�شنوە

:آروم پچ زدم

!� این حرف و زدە ؟...

� کش�د و بهم اشارە کردو :فتگ دستم و �ای��

ــ الزم ن�س ک� �گه خودم دارم می�ینم

خودمو ن�اە کردم 

داقل پتورو و مح�م �ه س�نه هام چسبوندم که ح
اون ناح�ه رو ن�ینه
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!ــ �س خواب�دی

�ه ک� نگ�ا...

 م�دو..ــ دن�ا هیچ �ه ت�نا فکر کردی؟؟؟
�

�� داری زند�
؟؟؟ اونو نابود م�ک��

ە عذاب ن�اهم روش موند و �ه مرور حس عذاب آور 
...وجدان خرم و چس��د

 � کردم احساس
�

 هرز�

ە بودم احساس � کردم �ا �ه مرد غ���ه خواب�د

!...اونم فقط �خاطر هوس

 آن�تا ؟...
�

!�� م��

�ن درست ن�ست  ــ این را� که دار�ن م��
�

ا ن�
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نگف�� 

دوسش دارم...

؟�� شد تا ــ تو مگه ن� گف�� رضارو دوس داری ؟؟
� و د�دی رضارو فراموش کردی ارە؟ حس��

وفته که طوری �اهام حرف نزن که تو ذهنم جا بی...
...�ه دخ�� خرا�م

 دم چشمیهو آ...خرا�� که شاخ و دم ندارە ع��زم -

...�از م�ک�� � ب�نه وسط �ه �له مردە

 و دوسمن هیچ وقت رضا ر ...ب�ند دهنت و آن�تا...

بوسه هم  نداشتم اصال را�طه ی منو اون در حد �ه
�دم و �عد برسه �ه این که �اهاش � خواب نبود چه
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...ولش � کردم

؟ ــ داری �ارتو توج�ه م�ک��

اشک تو چشمام حلقه زد

؟؟؟... آن�تا من دوسش دارم م�فهمی��

اش پ�دا  مکث کردو گرە ابروهاش �از شد از ق�افه
...بود که �م �م دارە در�م � کنه

!جلو اومد و پ�شون�م و بوس�د

خواهر کوچولو من واسه خودت م��م -

دستام و دور گرد�ش حلقه کردم
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ااون ت�نارو دوس ندارە ، خودش گفت �خد...

...ــ حتما راست گفته د�گه

 حسا�� تحت تأث�� اش�ام قرار گرفته بود 

: ازم جدا شد ن�اهش رو �دنم چرخ�دو گفت

ر� چه س�نه های خوش ف...توروخدا ــ ن�اش کن
م دلم آب شد ...داری لعن�� من که دخ��

:خند�دم و گفتم

ب�شعور...

...حسا�� حال کردە ها...ــ نه جدی م��م 
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کثافت خ�� خب د�گه �اشو برو...

ــ م�خوام �ق�ه جاهاتوهم ب�ینم

...درد و �ق�ه جاهاتوهم ب�ینم...

� و م�الد ت  و خونه�ه دفعه صدای داد و قال حس��

!!!پ�چ�د

!ە کردنــ اوە اوە فک کنم همد�گه رو ت�که �ار 

��ــــع �اشدو از اتاق خارج شد 

هن �لن. از جام �لند شدم د ح��ری � ��ــــع �ه پ��
... �م��ندشو گرە زدم پوش�دم و

خونه  موهام و شونه زدم و از اتاق خارج وارد  � آش��
شدم
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ن�د ؟... � !چتونه چرا داد م��

سا�ت شدن و �ه سمت ام برگش�ند 

� �ه سمت ام اومدو گردنم و  تو  م�الد خشمگ��
!...دست اش گرفت

ــ همه ی دودا از گور تو �لند م�شن

� اومد که ازم جداش کنه ...حس��

ـ هوی چ��ار داری م�ک�� ؟

مت دستم و �ه �شانه ی � جات وا�ساد �ه س
� گرفتم، � جاش ا�ستاد شمای مظلوم �ه چ. حس��

م�الد زل زدم 
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دن بود اخم روی پ�شون�ش �ه مرور در حال محو ش

!گرە ابروهاش �امل �از شد

•••

 � "حس��

� کش�د  !...م�الد دست اش و شل کرد و �ای��

� رفت و �شست !!! برگشت و �ه سمت م��

ه ت�حر دن�ا تو من و آن�تا از این هم. �اور نکرد�� بود
ت زدە فقط ت ماشا گول زدن آدما �اچشماش ، ح��

!� کرد�م

�ا ل�خند گوشه ی ل�ش بهم ن�اە کرد 
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اش �ه دق�قه نکش�دە افسار آدمارو تو دست 
 � گرفت

ە شدم که فک نکنه از �ا رش خوشم �ا اخم بهش خ��
� فرمون پ�ش اومدە و اجازە دارە از این �ه �عد �ا ه م��

ت�نا وارد شد. برە

تونه ، چرا انقد �و صدا  ــ چه خ��
؟؟؟ � خواب بودما...م�کن��

هم�ت هر � تو حالش خودش بودو ک� �ه ت�نا ا
نم�داد

ت�نا ب�ا برو ص�حانه تو �خور...

هم ن�اە کرد دن�ا �ه س�نک تک�ه دادە بودو �ا اخم ب

...�ه سمت �ش رفتم و کنارش وا�سادم
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کرد  دست اش و روی �مرم بردو اروم نوازش ام

خ � ونه خارج خودش و نوازشاش و رها کردم و از آش��
قت �ا ت�نا شدم؛ شا�د ان�تا راست � گفت من هیچ و 

آ�م تو �ه جوب ن� رفت 

  اصال من آد� نبودم که �خواد �ا �ه زن
�

د�گه زند�

قس�م ک�� اونم دق�قا زما�� که عشقت و �ا�د ت. کنه
...ه اونم �اشه�ا اون انقد که واسه تو �اشه �ا�د واس
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 اورد چه اصال فکر کردن بهش هم �م و �ه درد �
!... برسه �ه تج��ه اش

� وارد شدو اروم در . روی تختم �شستم و حس��
�ست 

...جلو اومد

!دن�ااا_ 

روم و ازش برگردوندم

...ب�خش�د...ـ ناراح�� هووم؟

؟... � شه زنته د�گه ن...چرا معذرت خوا� م�ک��
برخورد  که �خاطر �ه غ���ه جورە د�گه ای �اهاش

ک�� 
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...ماصال دل�ل حرفا و ناراحت�م و نم�دو�ست

اشم که من � تو�ستم از اول قبول نکنم �اهاش �
ون و حاال � موضوعات ب�خودی عصاب خودم و ا

...بهم ن��زم

!شا�د اینم �� د�گه از اش��اهاتم بود

:عص�� و �الفه گفت

عصاب آدم و بهم ...ـ ای وای ، ای وااای
�زی  چ��ار کنم هووم ؟...م��

�
هر�اری ... تو �گو ...م��

 انجام م�دم
�

��

نم�دونم...

تو اتاقت  ـ نم�دو�� و ناراحت و عص�� � �� م�ای
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؟؟؟ که منو ن�ی��

� ، واقعا مغزم ن� کشه ... نم�دونم حس��

زل زد توی چشمام و گفت؛

دلت راە  ـ خودم همه چیو درست م�کنم ، تو �د �ه
ندە �اشه؟

...ن�اهم و توی صورت اش چرخوندم

ورد برای آروم لحن آروم اش و �لما�� که �ه ز�ون � ا
...کردنم �م �م داشت تاث�� خودشو � ذاشت

�اشه  ـ فقط �ه خوردە تحمل کن تا زما�ش برسه
دن�ا؟
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:�م و ز�ر انداختم و لب زدم

�اشه...

پ�شون�م و بوس�د

م ل�استم عوض کن...توهم ب�ا...ـ من م��

از اتاق خارج شدو درو �ست 

...روی تخت ولو شدم

•••
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بودند  ت�نا و آن�تا �ساط ک�اب و راە انداخته
جور فکرم �د. خوردە �اراشونو انجام م�داد   م�الدم

درگ�� بود

� دن�ا پ�ش خودم �اع  ثنکنه واسه نگهداش��

آزار و اذی�ش �شم ؟ 

ناجور رو ت�نا حساس شدە بود 

حت �شه نه � شد �ا ت�نا حرف نزد که اون نارا

!گرفتنه � شد حرف زد چون �الفاصله دلش � 

... دخ�� بود د�گه

! من هم بودم � رنج�دم. ظ��ف و شکنندە

ن� تو�ستم ازش دل �کنم 

... آرامش و بهم برگردوندە بود
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 �االخرە تو این چند روزە �عد از چند سال متوا�
 و چش�دە بودم  طعم

�
زند�

 هزار جون اصال چرا �ا�د ازش دل � کندم وق�� �ا 

گه قرار کندن دست �نوشت من و اون و کنار همد�
دادە بود 

ە روزای �دون اون و ...مگه �ادم م��

� و مردونه روی شونه ام �شست  دس�� سنگ��
برگشتم د�دم م�الدِ 

!ــ چته تو فکری؟

...ه��� �ا�ا...

کنارم �شست
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 � رضا معتاد شدە ؟...ــ حس��

�ه ق�افه ی ناراحت اش رو ن�اە کردم

ارە...

 چند...�د�مچرا تا حاال نفهم...ــ لعنت �ه من و تو 

وقته؟؟

خ�� وقته...

!ــ �عد تو فهم�دی و هیچ �اری نکردی ؟

ست و دلش چ��ار �ا�د � کردم ، وق�� �ش�مون ن�...

 ه � گفتانقد �له خر بود ک...� خواد ادامه �دە؟؟
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...دن�اروهم آلودە کنم که ولم نکنه

 �ا دهن �از بهم ن�اە � کرد

دستمو ز�ر فکش بردمو ده�شو �ستم

ب�ند �شه نرە...

ه؟؟ــ واقعا � خواست دن�ارو هم معتاد کن

د ، حاال ارە ند�دی بهش قرص روانگردان دادە بو ...
...تو پ�ش خودش نگ�ا ام�� م�چسبونه

...ــ �اشه �ا�ا

 کردو گفت
�

:پو�
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ە ی معصوم_  دخ��

ە ی معصو ...اوە.. م؟ �� شد حاال دن�ا شد دخ��
فه اش که � خواس�� جلو چشم من و آن�تا خ صبح
ک�� 

گه معصوم�ت چشماش و که د�...ــ معصومه د�گه

ن� شه ان�ار کرد � شه؟

...حوصله جواب دادن �ه سوالش و نداشتم

:بهت زدە گفت

!ــ ن�اش کن

کیو؟...
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!!!ــ دن�ا

برگشتم و ن�اش کردم 

چسبوندم ...�ا د�دن ل�اس اش آم��

� گ��ه ای که دست اش �ه گوشت ر  س�دە م�الد ع��
...�اشه �اشدو �ه سم�شون �ا تند

•••

"دن�ا

 بنظرم...�ادــ کجاش خوش�له �ا�ا ، اصال هم بهت نم

� د�گه بپوش برو �ه چ��

نظر ت�نا اصال برام اهم�ت نداشت
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لعن�� ...� تر شدی*سک...ــ وای نه خ�� خوش�له
ی که چشم م ن نمی�ینه تو این ل�اسارو از کجا م�گ��

م؟؟؟ که �گ��

م�الد �ه جمعمون پیوست. خندە ام گرفت

ــ جووون �خورمت

دە بود �ه م�الد و دلقک �از�اش عادت کر  آن�تا
د همینم اصال �س�ت �ه حرفا�� که به واسه � م م��

... حساس�ت �شون نم�داد

توهم بود  اما برعکس ت�نای پر ف�س و افادە اخماش
تو تا ن�اش م�کردم ن�اە اش و ازم م�گرف

تم�ه سیخ ک�اب برداشتم و جلوی م�الد گرف
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�خور...

خم شدو �ه ک�اب و �از زد 

وع کرد �ه خند�دن خودمم زدم ز  �ر خندە آن�تا ��

� ظاهر شد ا�� اش �ا د�دن ق�افه ی عص�! یهو حس��
� کش�دم و س� کردم د�گه ن خندمک�اب و �ای��

ِاهم ِاهم...ِ◌ 

رفت و �شست 

ت�ناهم رفت و کنارش �شست 

�  �ا آن�تا مشغول گپ وگفت بودم گه گداری �ه حس��
آن�تا کنار . دخم ن�اە � کردم تمام د�دش رو �دنم بو 

:گوشم پچ زد

ــ �د دارە ن�اە م�کنه ها
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...ارە �د و �ه جوری...

قل این رو م�الد درحا� که سیخ ک�اب هارو روی من
:و اون رو � کرد که �سوزن گفت

� شما دوتا ؟ ــ �� دار�ن م�گ��

ونه اس تو دخالت نکن... دخ��

:�ا لح�� لوس و التما� گفت

 � ــ �ه منم �گ��

ق�افه اش خندە دار شدە بود 

�� اخت�ار زدم ز�ر خندە
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آن�تا از پهلوم ن�شگون گرفت

چ��ار م�ک�� دیوونه؟؟؟...اااخ...

� م�اد همه امونو جر م �دە ــ نخند �ا�ا حس��
...امو �� �ا�ا نکن �چه...ها

م�ک��  �اشه �ا�ا چرا مسئله رو انقد گندە اش...
نم آروم � شه � م �اهاش حرف م��  خودم م��

!ــ برو ب�ینم چ��ار م�ک�� 

فقط ن�اە کن �اد �گ�� ...

� و  ت�نا  ل�خندی روی ل�ام اوردم و �ه سمت حس��
رو �ه روشون �شستم. قدم برداشتم
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ا؟... چه خ��

ـ سالم�� 

عشقم ن�اش نکن...ــ ا�شش

�ت � شه ها... � ...وا ، �ه چ��

صورت اش و جلو برد و ل�اشو بوس�د 

شون ان�ار � خواست مال��ت اش و �س�ت بهش �
خه؟؟؟لعن�� اون عشقه منه چطور میتو�� ا. �دە

�غض کردم 

و� �ه روی خودم نیوردم 

دم  فک کنم همه رو �ا�د � ر�ختم تو خودم و 
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ن فقط چون �ا دلخور شدن و عص�ا�� شد. ن� زدم
� این وسط اذ�ت � شد ...حس��

ە ن�اهم و ازشون گرفتم و �� اهم�ت �ه گو  شه ای گ��
شدم 

••• 

 � "حس��

ینطوری لعنت �ه من که واسه آرامش خودم داشتم ا
...عذا�ش م�دادم

... گذرەِد من که م�دونم توی اون دلت �� دارە �

 �ه ت�
�

نا اهم�ت ال� ن�اهت و ازم م�دزدی که ��
...�خدا که م�دی! نم�دی و� م�دی

ــ عشقمم

1713



ون ک ش�دە شدم از این که �ا صدای ت�نا از فکر ب��
:عص�� شدم و داد زدم

چیهه؟؟؟...

:سکوت کرد و عنق گفت

!ــ واقعا که

�اشدو رفت 

آن�تا و م�الد بهمون زل زدە بودند 

�ا ن�ا� که بهشون انداختم مشغول �ار 
:وم گفتمن�اهم و �ه دن�ا دادم و آر . شدند خودشون

دن�ا...
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ـ جانم؟

 نیوفتادە�ه جوری ن�ام � کرد که ان�ار هیچ اتف
�

!ا�

ض�ه رو نکنه واقعا دلخور و ناراحت نبود و من ق
!واسه خودم گندە کردە بودم

؟... !خو��

؟ - ارە خ��م تو خو��

ارە �ا�ا...

ە بودم منتظر بودم �غض کنه که ب رم از بهش خ��
...دلش در��ارم
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؟ !ـ چرا اینجوری ن�اە م�ک��

! ه��� ...

�ه جورا�� خ�الم راحت شد

ــ هوی خوش�ی�ا ب�این ناهار

�اشد�م و �ه سمت اشون رفت�م

من برم ت�نارو ب�ارم...

ــ برو برو

! ند زددر مقا�ل ن�اهم ل�خ. �ه دن�ا ن�اە کردم

�ا خ�ال راحت وارد خونه شدم

 برای �شون دادن را�طه ی عاشقانه ی زن و 
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ن و شوه��مون که ه�چگونه ش�اه�� �ه عشق و ز 
ار شوهر نداشت �ا�د مثل �ه عاشق پ�شه رفت

� کرد�م

در اتاق رو �از کردم 

قطع  مشغول صح�ت �ا م��ا�ل اش بود تا رس�دم
! کرد

! ل�خند هولنا� زد

! ردواسه این که شک نکنم چه �ارا که ن� ک

...�شم روح�� فراموش کردە بود رفتار چند د�قه پ

:�ا اخم گفتم

ب�ا ناهار...

ــ �اشه ع��زم تو برو االن م�ام
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رسوند ت�نا خودشو بهم. درو ن�مه �از رها کردم

دم دستم و گرفت برخالف م�لم دس�ش و �س نز 

� ناهار �شس��م. وارد جمع شد�م � م��

•••

"دن�ا

ون اما ا ون روی هر چقدرم س� � کردم نزنه ب��
ینجا بود �اش رضا ا. س�م �م �م داشت �اال � اومد

حداقل �اهاش �ه ُر�� �شون م�دادم 

�ا ی ت�نا نه تک تنها �ش�نم �ه گوشه و �ه دل��
ن�اە کنم خانوم

ادە ی ابزاری اما نه تا � �ا�د از اون ب�چارە استف

�ختم تو خودم به��  �ن �ار م�کردم؟ �ا�د فقط م��
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� بود !...هم��

از جام �لند شدم. ناهارو خورد�م

� گفت :یهو حس��

� د�گه بپوش ...ـ �ه چ��

� و ن�ا ە کردندسکوت همه جارو پر کردو همه حس��

؟... !�ا م��

�ه م�الد و آن�تا و ت�نا ن�اە کرد

...�ستـ منظورم اینه که این ل�اس مناسب تو ن
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:آن�تا گفت

...ــ چشه ؟خ��ه که

ـ نه اصال هم خوب ن�ست

:م�الد بهم چشمک زد و گفت

...ــ بنظر من که عال�ه

...�س خ��ه د�گه...

� دست اش و مشت کرد !! حس��

وی خدا م�دونه چقد داشت حرص م�خورد و �ه ر 
!خودش ن� اورد
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م االن که دارم فکرش و م�کنم ارە راست م...  م��
�

��
عوضش کنم

••• 

 � "حس��

...رفت

:م�الد �ا �ه لحن حال بهم زن گفت

و ازمون گرف�� ــ ای �ا�ا تماشای این �دنه تماشا�� ر 

:ت�نا در جوا�ش گفت
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..ــ کجاش تماشای�ه؟؟؟

:رو کرد بهم و ادامه داد

عشقمم اجازە م�دی منم عمل کنم؟؟؟_ 

؟... !چ��ار ک��

:م�الد خند�دو گفتم

ە...ــ عمل د�گه  �گو این  عکس دن�ارو �دە �ه دک��

اشه �دنتو ...مد� ب��

اشه تو جلوی زن تو �گ�� که مجبور ��� ب�� ... ی ب��
...�د�شو
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ن�ا� �ه آن�تا انداخت

ــ ع��زممم �م�� �خور

ــ �چه ام گش�شه

:ن�اش کردم و گفتم

ود؟معدش کجاش ب...�چه ات اندازە ی فندقه ...

 ا ت�ل م�لدلم � خواد مثل در�...ـ ا�� ق��و�ش برم

... شه و ناز

و ب �ش�� تنگ اخ اسم در�ارو اورد دلم واسش ب�ش��
...شد
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مثل دن�ا  ــ ع��زم در�ا �� مثل این �ا�اشه ��

...شماما�ش از من انتظار در�ارو نداشته �ا

:صدای ت�تا �لند شد

!ــ چی�� ؟

:ن�ام کردو گفت

� ماما�شه؟؟؟؟!...ــ این �� م�گه ؟

...گفت �� مثل دن�ا نگفت که...

...ودــ گفت �� مثل تو و دق�قا منظورش تو ب
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عص�� �ه م�الد ن�اە کردم

 از دهنم پ��د ...ــ خدا�� حرفش منط�� بود

!...داداش

ە ی عف��ته زن ات بود پ��ا که ...ە؟؟؟ــ �ع�� این دخ��
...� گفت زن سابق ات خارج از ایرانه

ی �شدە که � ...ــ آروم �اش ت�نا چ��

ی �شدە آن�تا؟؟؟ �  مه مدتمن داشتم این ه...ــ چ��

 م�کردم
�

...�ا َهووم زند�

ــ َهوو کجا بود دن�ا مثل فرشته اس
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ە رو ا...ــ واقعا که واسه ی همه اتون متاسفم ین دخ��
� امشب �فرست برە که من اصال د�گه  هم��

...ن� خوام ب�ینم اش

 �ه جوری م�گه �فرس�ش بر ...
�

ە ان�ار �� داری م��
� راحت�است �ه هم��

ــ کجاش پ�چ�دە اس؟؟؟

:م�الد گفت

ــ ارە کجاش پ�چ�دە اس؟

 فرستم تودخ�� تنهارو �...م�الد تو �� سا�ت شو...

جادە که �� �شه هان؟
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؟؟؟ ــ دلم ن� خواد ب�ینمش م�فهمی��

�اشدو رفت

:م�الد گفت

قصمونو اوە اوە برو دن�الش دن�ای �� ع�ب و ن_ 
ناقص نکنه

...ــ عه م�الد االن چه وقته شوخ�ه

...��ــــع �اشدم و دو�دم تو خونه

•••

"دن�ا
1727



�ه موهام  دوتا �ل � برداشتم و . ل�اسام و پوش�دم
�افه ی �ه لحظه ق. �ا ش��دن صدای در برگشتم. زدم

 حس عص�ا�� ت�نارو د�دم یهو �ه سمت صورتم �� 
!شد

ە ی عو�� تو �ا چه رو�� برگش��  �ا ...هان؟ ــ دخ��
م چه رو�� تو خونه ی ک� هس�� که محل س�

ی که �ه بهت ن� ذارە هیچ ، انقدر �� ارزش بود
 کنه

�
خودش اجازە ندادە �اهات زند�

�قه ی ل�اسم و گرفت. اش�ام �از�ر شد

ــ جواِب منو �دە

� فضارو پر کرد ...صدای حس��
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ـ ت�نااا

� دست اش و گرفت و بردش صدای �سته  حس��
هنوز تو شوک بود . شدن درو ش��دم

...�� دل�ل و �ادل�ل فقط گ��ه م�کردم

:تو آینه �ه خودم ن�اە کردم و پچ زدم

ە ی �� ارزش... ...دخ��

��ــــع  اش�ام و . صدای �از شدن در �ه گوشم رس�د
...�ا� کردم

!برگرد ب�ینمت...ـ دن�ا 

برم گردوند
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؟ !ـ خو��

� اش�ام و هق زدنام ل�خند زدم و گفت :مب��

؟... ارە خ��م تو خو��

�ست خوب ففط بهم ن�اە � کرد ان�ار خودشم م�دو 
...بودنم همه اش نقش و دروغ� 

چمدونم و برداشتم

 اش و �ش در م�ارما
�

شنگران ن�ا...ـ تال�

� و مانعم شد و آروم دس�ش و ر . دستم و گرف��
...صورتم کش�دو اش�ام و �ا� کرد
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ـ ق��ونت برم

� من �ا�د برم... حس��

!ـ کجا؟

برگردم تهران د�گه...

ب�اری؟ ـ برگردی که �� �شه؟؟؟� خوای جلوش �م

ی ندارم که جلوش �خوام �م ب�ا...  � رم ، اونم من چ��
رش �االخرە هر ز�� رو شوه...حق دارە ب�چارە

حساسه د�گه

...اشتم�مدو �از کردم و ل�اسام و تو چمدون گذ
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�

!ـ اصال نم�فهمم �� م��

جور  ز�پ چمدونم و �ستم اون�م که د�شب جمع و 
و دن�ال خودم کشوندم کردە بودم

:�ا صدا�� �غض آلود گفت

دن�ا  -

�جام موندم و برگشتم ن�اش کردم

 دون تواز من نگذر من د�گه �...ـ تورو خدا �مون

نمیتونم

داشت مانع ام � شد 

!داشت �اعث � شد ب�ش�� اشک ب��زم
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برام فا�دە  ـ �خدا ا�ه برگردی منم برم�گردم موندن

...ای ندارە د�گه

دن فقط عذاب اما من چرا �ا�د � موندم وق�� �ا مون
! � کش�دم؟

و بوس�د جلو رفتم رو پنجه وا�سادم و پ�شو�� اش

ارج شدم و �� اینکه �لمه ای �ه ز�ون ب�ارم اتاق خ
درو �ستم �غض �لوم و گرفته بود

...اومدند آن�تا و م�الد �ا هول و وال �ه سمت ام

ی دن�ا؟ !ــ کجا داری م��

بر� گردم...
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تازە داشت خوش � گذشت!... ــ اخه چرا ؟

ە... چه خو�� آن�تا برم به��

ــ ص�� کن من �ا ت�نا صح�ت م�کنم

ا مثل � خوای �اهاش صح�ت ک�� تحملم کنه؟ �...
خونه ی ...�� خانمان ها بهم پناە �دە؟

 توش شوهرشه شا�د دوس نداشته �اشه �ه غ���ه

 کنه
�

زند�

!عه اینو نگو تورو خدا -

م�الد مواظب آ�� ...برم د�گه �چه ها ...
�ای �ای...توهم مواظب �� �� �اش...�اشد
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 � "حس��

� ات  نه نه ام�ان نداشت اجازە �دم همچ��
�

فا�
!بیوفته

...��م�ا دن�ا �ا�د � موند �ا همه بر � گش

ە من �مون چ��ار؟ �م ونم جای وق�� اون دارە م��
دق دارە  خا� و ن�اە کنم و ت�نارو که ح�م آینه

!واسم

از اتاق خارج شد�م. اش�ام و �ا� کردم

� همه بر م�گرد�م... جمع کن��
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؟ برم�گرد�م؟...ـــ ��

ارە...

:رو کردم �ه م�الد و گفتم

ەم�الد برو جلوشو �گ�� نذار تنها�� بر ...

ە برە ،د !!!�گه رفته هاــ م�الد �دو د�گه تا�� �گ��

م�الد �ه سمت در خرو�� دو�د

هم �گو  �ه این...آن�تا برو لوازم ات و جمع کن... دخ��
ن جنازشو جمع کنه که من برم تو اتاقش �ا�د ب�ای

 � جمع کن��
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ــ �اشه �ا�ا آروم �اش

� ها و آمادە ن�م ساعت �عد لوازم و جا داد�م تو ماش ��
...ی حرکت بود�م لعنت بهت ت�نا

دش اجازە معلوم ن�ست �� گف�� که دن�ا ح�� �ه خو 
!نداد �اشو تو و�ال �ذارە

ح�ت صداش و � ش��دم که �ا م�الدو آن�تا ص
...� کرد

ـ م�الد � شه من �ا شما ب�ام؟

 � ــ ارە ع��زم ب�ا ، ب�ا �ش��

•••
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"دن�ا

 احساس حقارت � کردم

ه �ا اینا ای �اش میتو�ستم خودم برگردم نه این ک

�ذارە �م برگردم و دو�ارە ت�نا منت برگردوندنم و 

�  چه خ���� کردم �ه حرف م�الد گوش دادم و  ماش��
...خودم و نیوردم

:صدای حال بهم زن ت�نا توی گوشام پ�چ�د

� ــ م�الد تورو خدا �ذار من �اهاتون ب� ام ، حس��
 � � زخ�� هر آن ام�ان دارە منو بز  ع�� نهش��

دم چمدونامو دن�ال خو . ن�اهمو ازشون گرفتم
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که میتونم   س� کردم تا جا�� . کشوندم و راە افتادم
...ازشون دور شم

ف! د�گه اخت�ار اشک هامم نداشتم تم و مثل �ه راە م��
ە بودم مس�� طوال�� و اومد احمق اشک � ر�ختم

� جلوم متوق ف شد �ه چهار راە رس�دم �ه ماش��

م�ان سال  خم شدم و �ه رانندە ن�اە کردم �ه اقای
...بود

�ن خانوم؟؟؟ ــ کجا م��

تهران...

...ــ اوە

تو فکر رفت
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� ، هر چقدر م�گ... �ن دونگران کرا�ه اش ن�اش�� �� 

برابرش و بهتون م�دم

؟
�

!ــ جدی م��

ارە شک نکن...

 � ــ ب�ا �ش��

...چمدونام...

...ذارەپ�ادە شد که چمدونام و تو صندوق عقب �

� �اعث شد دست از �ارش �کشه ...صدای حس��
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ـ آقا آقااا 

�ذار�ن  اقا �ه حرف ا�شون گوش ندین چمدونام و ...
زودتر حرکت کن�م

ــ چشم

� از راە رس�د ر  س�د دو�ارە مشغول شد که حس��

:نفس نفس زنان �ا عص�ان�ت گفت

م �اشمام این خانم �ا منه...ـ آقای مح��

:رانندە رو کرد بهم و گفت

� ؟ ــ خانم ا�شون و � شناس��
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نه ن� شناسمش...

دی ارە؟؟؟دیوونه ش! ـ دن�ااا �ع�� �� نم�شنا� ؟

م مزاحم �شو ــ اقای مح��

 هان؟�ع�� �� نم�شنا�...ـ شما �ه لحظه ص�� کن

� و �از کردم و �شستم امل دادم ش�شه رو �. در ماش��
...�اال

•••

 � "حس��

ە بودم لج�از ت��ن آد� بود که تو زندگ�م د�د
1742



گه اخه م!! عه عه �ه رانندهه گفت ن� شناسمش
! رق �شه� شه �ه آدم تا این حدتو قهر بود�ش غ

... خدا�ااا

�ه سمت چمدونای توی دست رانندە رفتم

ن�س ب�اد  اقا ول کن چمدوناش و ا�شون اصال قرار ...
تهران

م چرا مزاحم ناموس مردم �  �� �ه ــ اقای مح��

ت و �ه �و وضعت ن� خورە ال .. خوردە ح�اء کن
لوت �ا�� 

:وسط خ�ابون ار�دە کش�دم

 تو ؟؟ زنمه ...
�

خت�ار زنمو �ع�� من ا...�� داری م��
�دە ب�ینم اون چمدونارو...ندارم؟؟؟
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� صدام رنگ اش پ��د  �ا �اال رف��

ندوق برشون داشتم و توی ص. چمدونارو رها کرد
عقب ماش�نم گذاشتمشون 

� ام ا�ستادە بو  � م�الد کنار ماش�� د و داشت ماش��
ش به. �� فحش � خورد �خاطر ا�جاد تراف�ک

اشارە کردم که برە

•••

"دن�ا

� و �از کرد در ماش��

 � � عصاب منو ا...ـ دن�ا ب�ا �ای�� ز این ب�ش�� ب�ا �ای��

خورد نکن
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�ه تکونم نخوردم 

لم �� اصال �ه روی خودم هم نیوردم و� توی د

ساس �طوری که لرزش �اهام و اح. ترس�دە بودم
...� کردم

دارم داد حاال که د�د قصد گوش دادن �ه حرفاش و ن
:زد

مت ، من که میتونم �لندت کنم ب...ـ �ا توعمااا ��
ما دلم ن� خواد از این ب�ش�� انگشت ن   فقط
� ...ش�م گفتم ب�ا �ای�ی��

�ان قل�م از ترس ز�ادی ، �اال رفته ب ... ود��

�  هر �اری کردم د�گه نتو�ستم خودم و توی ماش��
� پ�ادە شدم. نگهدارم ... از ماش��

و دستم اومد. �ه سمت رانندە رفت و بهش پول داد
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� کردند  و گرفت �ل آدمای تو خ�ابون بهمون ن�اە

� و واسم �از کرد ... �شستم. در ماش��

نفس راح�� کش�دم د�گه تو د�د نبودم 

ادم �ه صند� تک�ه د. اومدو �شت فرمون �شست

روشن کردو حرکت کرد�م

ردوتامون تق���ا �ک ساع�� گذشته بود و همچنان ه
...بود�م قهر� قهر ح�� �ه �لمه هم �اهم حرف نزدە

رە منفجر درحا� که من م�دو�ستم اونم مثل من دا
ی نم�گه � ...� شه و چ��

ل�م همه شم �فه های �� خودی � کرد�م که �
ر مگه اما ان�ار نه ان�ا �ک�مون �ه حرف ب�اد

اجازە ی صح�ت و � داد؟؟؟ غرورمون
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� مال اون. دلم موز�ک � خواست بود  و� ماش��

موالش �ه خودم اجازە ندادم �� اجازە دست �ه ا
...بزنم

... یهو صدای موز�ک فضارو در برگرفت

هوووف داشتم � پوک�دمااا

...خداروشکر

� ز�اد شد !!! �عت ماش��

!!! ب�ش�� و ب�ش�� 

... ب�ارە مثل این که � خواست �ا �ع�ش �ه حرفم

اشت از �عت د�گه د. ب�خ�ال �ه صند� تک�ه دارم
!!!حد معمول گذر � کرد

 شتمن عاشق �عت بودم و� وق�� که خودم �
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!!! فرمون بودم نه �� د�گه

 یهو چشمم �ه �ل�س های راهنما�� و رانن
�

 د�

... افتاد

تا�لوی ا�ست تو دسته �ک�شون بود 

� و �م کردو گوشه ای متوقف ا ش کرد �عت ماش��

پ�ادە  مدارک و برداشت و . صدای موز�ک و �م کرد
...شد

دە د�قه ای گذشت 

...مشغول گپ و گفت بود و ارائه ی مدارک

�� از �ل�س ها �ه سمت ام اومد 

� . تقه � �ه ش�سه زد ... ش�شه رو دادم �ای��

:وا� گفتچشماش و ر�ز کرد و �ا لح�� کنج�او و س

!ــ ق�افه تون اشناست
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!�دممن که تا حاال شمارو ند!...ق�افه ی من؟...

� اومدو کنارش وا�ساد حس��

 افتادە؟
�

ـ اتفا�

؟خانم �س�تتون �ا ا�شون چ�ه...ــ نه جناب

!من؟...

� ارە د�گه شما س�� ــ چقد سوال می��

� انداختم چشماش  دلخوری و از تو . ن�ا� �ه حس��
د � ...م�ج م��

:�لو�� صاف کردم و گفتم
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... � هم�م هس��

نفس راح�� کش�د

ــ �ارت شناسا�� تون همراهتونه؟

نه متاسفانه...

ت و �ه ج��مه رو نوش. مش�� ن�ست میتون�د ب��ن
� داد :و گفت �ه ن�اهه د�گه ای بهم انداخت. حس��

ــ ش��ه این ه�� پ�شه های ام���ا�� 

؟ ��شه ی ام���ا�� !اوە ه��

 �تفار� دارم صح...نه من ه�� پ�شه ن�ستم...
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م�کنم د�گه

� اومدو �شت فرمون �شست روشن کردو . حس��
...حرکت کرد�م

ی دادە بود این �وانه ـ چه گ��

...ز�ر چش� ن�اش کردم

...چه عجب آقا �الخرە �ه حرف اومد

...�ا�د ز�ر لف�� م�داد�م واال

اهوم...

� رو  � کش دار چرخای ماش�� ی ترمز کرد و ق��

...آسفالت دلمو ر�ش کرد
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؟؟؟؟... زدە �ه �ت؟ ...چرا اینطوری م�ک��
م�خوای �ه کش�نمون �دی؟؟؟

ـ تو چرا وسط خ�ابون اون �ارو کردی 
چرااا؟؟؟...هان؟؟؟؟

موش چ�ه فک کردی قض�ه ی پنهون �ار�تو فرا...

که   ص�حم که زنت زد تو گوشم �عدشم..کردم؟؟؟
 تو

�ه  مثل اینکه...ابروی من و وسط خ�ابون بردی
�م �ده�ار شد�م � چ��

م مگه �عدش...ـ اوال قض�ه ی رضا که فراموش شدس
...من را�� بودم �ه این که ت�نا

� گفته فراموش شدە اس؟؟؟...
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ـ من م��م

صال عصاب منو ب�ش�� از این خورد نکن که ا...
حوصله ات و ندارم

چند دق�قه ای در سکوت گذشت 

ە شدە �ه رو �ه رو خ. ز�ر چش� بهش ن�اە کردم ��
!بود

ِاهم...ِ◌ 

!هیچ حرک�� نکرد

...ب��م د�گه...
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!پ�ادە شد

...وااا

� منتظر موندم نی ومدچند دق�قه ای تو ماش��

� تک�ه دادە. مجبورشدم پ�ادە شم بود  �ه ماش��

�د و  هوا مه آلود بود و حسا�� . �ه سم�ش رفتم
...�خبندون

� تک �ه دادم کنارش وا�سادم و مثل خودش �ه ماش��

دست اش و گرفتم و انگشتامون قفل هم شد

...وای یخ زدی که...

م تو راحت ��  ـ وا�سادم که یخ بزنم �م��

••• 
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 � "حس��

مدستای �دم رو گرفت و �ه صور�ش چسبوند

� دستام مثل  تماشای قاب صورت �ا نمکه اش ب��
...هم�شه لذت �خش بود

�اشه؟...ـ د�گه هیچ وقت این حرف و نزن 

درگ��  اون �ا حرفاش من و لحظه �ه لحظه ب�ش�� 

... خودش � کرد

ل�ای یخ  صور�ش و جلو اوردم و ل�ای گرم اش و �ه
...زدم چسبوندم

چند لحظه ای گذشت 

ل کن ! منمیتو�ستم ا�ش ام و �س�ت بهش کن��

� م �  هم جدا شدن ازش تو همچ�� وقع�� واسه هم��
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ث از �ه طرف سخت بود از طرف د�گه هم �اع
� در من � شد ...شعله ور شدن حس خواس��

قب فشار دستاش و �ه س�نه ام چسبوندە بودو �ه ع
... بزور ازش جدا شدم. م�داد

..�ا اخم بهم زل زدە بود

؟... !خو��

...ـ چ�ه خوو �دمه می�ی�� که

مطمئ�� فقط �دته؟...

ـ ها؟

در نظر  �ه خوردە فکر کردم و وضع�ت جسما�� ام و 
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...گرفتم

...ـ نم�دونم

زد ز�ر� خندە

...ـ ای �ا�ا دست خودە آدم که ن�ست

�شست و درو �ست . فقط م�خند�د

...مجبور شدم منم �ش�نم و حرکت کن�م

•••

"دن�ا
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... منم�دونم دق�قا چقد گذشته بود که رس�د�

� و متوقف کرد پ�ادە ش دمجلوی و�الم ماش��

صندوق و بزن وسا�لم و بردارم...

ـ ص�� کن ب�ام �مکت

مشون ... نه خودم می��

� اورد  پ�ادە شد چمدونام و �ای��

 و منچمدون بزرگ رو خودش گرفت و کوچولوعه ر 

دن�ال خودم کشوندم 

ش�دم و نفس عم��� ک. درو �از کردم و وارد شد�م
:گفتم
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اخ�شش...

یهو چشمم بهش افتاد 

!بهم زل زدە بود

!چ�ه؟...

بود که تو االن این �لمه ِاە �ا نن مع�� اش این ن -
رگش�� ؟خونه ی من راحت ن�س�� و تازە از برزخ ب

نه �ا�ا...

ـ اتاق ات کجاست؟

مشون د�گه... ...�ذار خودم می��
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 � ـ عه این چه حرف�ه ، سنگی��

ردم چون خ�� ا�ار � کرد �ه �اال اشارە ک

ە رو . جلو رفتم. چمدونارو از �له ها �اال برد دستگ��
چرخوندم و وارد اتاقم شد

وع کرد �ه   �ه گوشه گذاشت اشون راست وا�سادو ��
! بر انداز کردن کردن اتاق

� هم که حس ...اس�ه خوردە بهم ر�خته بود حس��

...ب�خش�د د�گه �ه خوردە بهم ر�خته اس...

� آرا�شم رفت  �ه سمت م��

اد�لن ام و برداشت
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ـ ��م ن�ست خ�ل�ه

!�� خ�ل�ه ؟...

ـ خ�� بهم ر�خته است

��االش  در اد�لن و �از کرد و ز�ر بی�� خوش�ل و 
گرفت اش 

� گذاشت درشو �ست و روی م��

د�گه شما ب�خش�د...

و�زون دستاش و �شت �مرش برد و �ه تا�لوهای آ
! دیوار ن�اە � کرد

... ان�ار اومدە بود تا�لوی نقا�� �خرە

�ر نظر مثل مجسمه وا�سادە بودمو حر�ات اش و ز 
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�ه سمت کشوی خرت و پرتام رفت . داشتم

:دو�دم �ه سمت اش و گفتم. درشو �از کرد

... � !!!عه عه حس�ی��

یهو خشکش زد

�افه � و ق برگشت �ه سمت ام و �ا اخما�� درهم
:متعجب گفت

!!!ـ این چ�ه؟

ه آرو� ن�اە ام و از چهرە ی عص�ان�ش گرفتم و �
...روی چاقوی توی دست اش سوق دادم

...دم��ــــع از دس�ش قاپ�دمش و �شتم قا�مش کر 
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!ه��� �ا�ا...

�ا اخم بهم ن�اە � کرد

...ـ چاقوو بود اونم �ه چاقوی معمو� نه

ب�خ�ال د�گه...

!اینو � بهت دادە؟...ـ �ع�� �� ب�خ�ال

...ک� بهم ندادە...

؟ ، رفیق  خودش پ��دە اومدە تو اتاق ات...ـ �س ��
نا �اب پ�دا کردی هان؟
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!نه �خدا...

!ـ �س این چاقو اینجا چ��ار م�کنه ؟

...خودم خ��دمش...

؟ !واسه �� خ��دی؟...ـ �ع�� ��

...مزاحم پرو�� د�گه...

 �م داد �م و ز�ر انداختم که دلش �سوزە و �م�� 
...بزنه

ا این بری تو �ع�� تو � خواس�� �... ـ وای وای دن�ااا
دی �� و م�کش�� م...کوچه و خ�ابون؟؟؟ � �دو�� م��

؟؟؟..�ت �االی دار بود هان؟ ...م�دو��
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...ب�خش�د خوو...

...ـ �دە ب�ینم اون چاقورو

تو دست اش گذاشتم اش

...ون ب�اب�ا ب��م ب�� ...ـ خداروشکر من اینو د�دم

دستمو گرفت 

...از اتاق خارج شد�م

قهوە درست کنم � خوری؟...

...ـ نه �ا�د برم دن�ا
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...ل�امو آو�زون کردم و معصوم ن�اش کردم

�ع�� ن� خوری؟...

ن�ام کرد ل�خنِد روی ل�اش پر رنگ شد

...ـ �اشه درست کن 

� تا ب�ارم خدمتتون... ...�اش �س �ش��

...ـ مر� خانووم

خونه شدم و �ساط قهوە رو راە � انداختم وارد اش��

ردم��ــــع �ه سمت اتاقم رفتم ل�اسامو عوض ک

� اومدم ە ر�ختم توی دوتا فنجون خوش�ل قهو . �ای��
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...و کنارشون شکر و ش�الت گذاشتم

خونه خارج شدم � ...از آش��

...ـ �ه �ه مر�

نوش جان...

:اومدم که رو �ه روش �ش�نم که گفت

� کنارم د�گه ...ـ عه ب�ا �ش��

...�ه سمت اش رفتم و کنارش �شستم

خورد �ه خوردش و . فنجون قهوە هامونو برداش��م
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آخ�ش خستگ�م در رفت...ـ اووم

خندم گرفت

...گونه ام و مح�م بوس�د

؟... � ، رضا رو م�خوای چ��ار ک�� حس��

لش حاال ا�ه د...ـ نم�دونم از �ا�ت اون هن�م
...کردراحت تر ف�صله پ�دا �  � خواست قض�ه

واقعا دلش ن� خواد ترک کنه؟...

:ابروهاشو �اال انداخت و گفت

نچ  -
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 کرد که واقعا که از روی چه عقل و منط�� فک �...
 � کنم اونم �ا این وض

�
...ع�تمن �اهاش زند�

...ـ عقل ندارە که

:تو فکر رفتم و گفتم

چقد آدما �س ...�س احساسش دروغ� بود ... 
چقدررر...فطرت شدن

دواج ـ �ع�� ا�ه احساسش واق� بود �اهاش از 
!� کردی ؟

دلم � خواست �ه خوردە اذ�ت اش کنم

...ارە د�گه...
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م �� اهم�ت �ا ق�افه ای غض�نا� بهم ن�اە کرد �عدش
...�ه �ه گوشه چشم دوخت 

�ق�ه ی قهوە اش و مثل آب � کش�د 

� گذاشت و �اشد و �ه سم ت در فنجون و روی م��
!اونم �دون خداف�� ! خرو�� قدم برداشت

...�اشدم و دن�الش رفتم

؟... � حس��

ە رو چرخوند ...دستگ��

ـ خدافظ
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خارج شد

...��ــــع دست  اش و گرفتم

�خدا ...ق��ونت برم چرا انقد زود قهر م�ک�� ...
شو�� بود

 ...ـ قسم ال� نخور 
�

رضارو �  �ع�� تو � خوای ��
؟؟؟ فکر  نگو که �ه ازدواج �اهاش...�ار گذاش��

...نکردی

اونو که فکر کردم...

...گرە ابروهاش مح�م�� شد

خاطر همه اش �...چ�ه � خوای بهت دروغ ��م؟...
تو  این...من اصال رضارو دوس نداشتم...تو بود
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بودی که �اعث شدی پ�شنهادش و قبول کنم

ا افتاد گردن من ا ...رە؟؟؟ـ دو�ارە همه ی تقص��

ی �شدە ، تو داری �...چ�ه؟... � ا �ه دخ�� حاال که چ��
 م�ک�� 

�
 ...د�گه زند�

�
در این  اصال تاحاال من حر�

ن از �� �� تو داری � پ�شنهادی که م مورد زدم که
؟؟ ؟عق� قبول کردم عصا�م و خورد � ک��

!اض�م ؟ـ تو فکر م�ک�� من از وضعی�� که دارم ر 

ی ، برو �گرد را�� �ا�� �ا ن�ا�� تو �ه مرد زن دار ...
شو ثا�ت ک نه ب�ا اینجا ا�ه قانو�� پ�دا کردی که غ��

 دلت خواست بزن
�

...هر حر�

� �ه دستاش و تو ج�ب اش کردو �ا چهرە ای غم گ��
�ه گوشه زل زد و تو فکر رفت
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 بود من زدم
�

...این چه حر�

دم دستام و دور �مرش حلقه کردم و �غلش کر 

ب�خش�د...

� چیو ب�خشم که حرفت ع...ـ چیو ب�خشم هان؟ ��
...حق�قته

...خودشو ازم جدا کرد

� ، ناراحت �شو د�گه �اشه؟... حس��

ە ...ـ برم به��

...در ح�اط و �از کردو خارج شد

� بود . جلوی در وا�سادم ق�افه اش غمگ��
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تم و لعنت �ه من ای �اش جلوی دهنم و � گرف
ی ن� گفتم � !چ��

� شد و رفت ...سوار ماش��

•••

 � "حس��

...رس�دم

ە رو چرخوندم و وارد خونه شدم دستگ��

ل�اسامو  وارد اتاقم شدم. ت�نا از ق�ل اومدە بود
�� کردە حرفای دن�ا �دجور ذهنم و درگ. عوض کردم
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بودند

اخه من زن � خواستم چ��ار؟

 خودم
�

هر روز  �ه آینه ی دق و . گند زدم �ه زند�
...رزش�� فا�دە و �� ا. خدا �ا�د تحمل م�کردم

:صداش زدم

ت�نا...

...صدام و �االتر بردم! جوا�مو نداد

�ا توعم...ت�نااا...

وارد اتاق شد

!ـ چ�ه ؟
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نم کدوم گوری ب... � ودی؟�ه ساعته دارم صدات م��

خب حاال حرفتو بزن...ـ دس�شو�� بودم

�شت �م � اومد. از اتاق خارج شدم

...�االی �م وا�سادە بود. روی م�ل �شستم

...ـ نگف�� 

... � �ش��

�� اش �له اش تو گو . �شست و �ا روی �ا انداخت
...بود

گوش م�دی که؟...
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ـ ارە دارم گوش م�دم

ک من و تو ت...  مش��
�

ا حاال چه �گو ب�ینم این زند�
فا�دە ای واست داشته؟؟؟

� گذاشت ا شگو�� اش و خاموش کردو روی م��

دمت این و خب مثال دو جا بر ...نم�دونم...ـ فا�دە که
...اون و حرص دادم �� بهم خوش گذشته

:ل�اش و �م کردو گفت

ه �اری ازت غ�� از اینکه �ه این اون �شونت �دم ک -
برنم�اد م�اد؟ 
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 فا�دە؟...
�

...اها تو �ه این م��

 مهم بودمن از اولشم ظاهر برام خ��...ـ ارە د�گه

ه حال هیچ حتما اینم م�دو�� که تو برای من تا �...
فا�دە ای نداش�� ؟

ت�پ  توهم �ه دخ�� خوش�ل و خوش......ـ نداشتم؟
قت ازش استفادە کن ، من که هر و ...داری د�گه

...خواستم تو نخواس�� 

...�ال از لحاظ مغز تعط�ل بود

من نمیتونم دوست داشته �اشم...

!ـ س� تو کردی و �شدە ؟
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فک کن ارە...

ـ و� من دوست دارم

این ح� که تو داری عشق ن�ست...نه نه...

و تحل�ل  ـ وا �ع�� تو � خوای احساس منو تج��ه
ک�� ب�ی�� عشق هست �ا ن�ست؟؟؟

ی �خاطر من چشمات و رو ... �ق�ه  �گو ب�ینم حا��
ب�ندی؟؟؟

 � �ارو   ـ معلومه که ارە، من هر �ار دارم هم��
؟؟؟...� کنم چرا تو اینارو نمی�ی��
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شتم اشدستم و �ه سمت گوش�ش بردم و ��ــــع بردا

زنمدن�ال بهانه ای � گشتم که �اهاش بهم ب

رد� � خواستم طالقمون خ�� عاقالنه و �� د
ە �� عقل تر از ای ە اما دخ�� ...ن حرفا بودصورت �گ��

...نه قد�� �ا�د واسش دل�ل � اوردم �ه دل�ل تازە

د گفت � :�ا لح�� که ترس توش م�ج م��

!!!ـ گوش�مو �دە

رنگش پ��دە بود

مانع لش  پ��د که گو�� و از دستم �قا�ه �اشدم و 
...شدم

 چشماتو �س�� ؟ دارم می�ینم...
�

چشم  مگه نم��
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...�س�تو د�گه

 � ...ـ توروخدا گوش�مو �دە حس��

هنم وا �ا د�دن اسا� د. هاشو �از کردم pmقسمت 
� ، سام�ار و.موند  ...�امران ، س�اوش ، مت��

ە ن�اە ن�اهمو از صفحه ی گو�� گرفتم و بهش دخ ��
کردم

لعن�� تو اینارو چجوری از هم �شخ�ص ...
م�دی؟؟؟؟

� اشک تمساح وع کرد �ه ر�خ�� ��...

:داد زدم

� ، جواب منو �دە... گ��ه نکنن��
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�ه کسای  مجبورم...ـ وق�� تو �ه من توجه ن� ک�� 
م د�گه ...د�گه پناە ب��

ن �ا این �جای الس زد...تو ا�ه واقعا عاشق بودی...
چشم من  و اون وقتت و � ذاش�� واسه این که �ه

!!!احمق... ب�ای 

قدم برداشتم �ه سمت اتاقم

:�شت �م اومد و �ا گ��ه گفت

�� ارە؟منو �د�خت ک! ـ حاال م�خوای چ��ار ک�� ؟

و�� این گ...گ��ه و زاری نکن حالمو بهم زدی...
نم پ�ش من م�مونه ، د�گه نمیتونم تحملت ک

...م�فهم�� 
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� تورو خداا ...ـ حس��

...ب�ند دهنتو ...

ـ �ع�� طالق؟

راە حل د�گه ای داری ؟...

ورو خدا ت...ـ قول م�دم دخ�� خو�� شم ، قول م�دم
...�ا�ام.... �ا من این�ارو نکن

...مثل سگ التماس � کرد

�� مش�الت خانوادگ�ه تو �ه من ر ...�ا�ات؟...
  تو ا�ه �ه فکر آبرو بودی ، دست...ندارە 

�
از هرز�

ون ن� خو  ام ب�ینمتبر � داش�� عوض�� ، برو ب��
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جور شدە  �ا این که بهانه ام واسه طالق دادن اش
ش �� بهم بود اما �ا د�دن اون همه اسم توی گوش�

....ر�ختم

 � کردم؟؟؟
�

من داشتم �ا � زند�

م جدا شه خدا�ا �ه �اری کن تا ق�ل از این که از 
...�چارە شمآبروی چندین و چند سال ام �ه �اد نرە ب

•••
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چند روزی و تو تنها�� مطلق گذروندم 
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دم و �ه �ا ش��دن اف اف متعجب کردم از جام �اش
!تص��ر ک� نیوفتادە بود. سم�ش رفتم

ک�ه؟؟؟؟...

!یهو در�ا ظاهر شد

ــ سالم پر�سس

!ق��ووونت برم من، �ا � اومدی ؟... 

!تص��ر پ��ا هم نما�ان شد

:�ا خندە گفت

ـ سالااام
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...ب�این تو، ب�این تو!... پ��ااا...

درو زدم

ە  تند . از خوشحا� داشتم �ال در � اوردم دستگ��
...چرخوندم

:پ��ا �ا ل�خند جلو اومدو �غلم کرد

ـ سالم سالم

...سالم ع��زم چطوری؟...

...ازش جدا شدم

؟ ـ مرس�� تو چطور���
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در�ارو مح�م �غل کردم

؟... ...عشق من چطور���

:بق کردە گفت

...ــ خ��م مر�

�ا�ا�� م�دونه اومدی؟...خداروشکر...

:اومد که حرف بزنه که پ��ا گفت

چند وقته ...ـ نه �ا�ا اصال دن�ال این �چه نیومدە
؟ � برگشت��

چندروزی � شه ...
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 ؟
�

!!!ـ جدی م��

ی ب�ارم �...ارە �ا�ا... � � تا �ه چ�� خور�م�ش�ن��

ی ن�ار�ا تازە از رستور  � ان اومد�مـ نه مرس�� چ��

...من�ف شدم رو �ه روشون �شستم

... 
�

...در�ارو بردی عمه گردی �ل�...جدی م��

...زد ز�ر خندە

دچشمم �ه در�ا افتاد بهم زل زدە بود و ح �  نم��
�

!ر�

�شوندم اش �اشدم و تو �غلم گرفتم اش و روی �اهام
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ا نفسم ؟... چه خ��

ــ سالم�� 

...چه خانم مؤدب و آرو�...اووو...

�ه پ��ا اشارە �ارە کردم

ی ناراحته؟... � از چ��

...ـ �ا�اش د�گه

ار داشته د�گهخانوم کوچولو ، حتما ، �ا�ا �...اهااا...

�گه منو دوس ــ �ار نداشته ، از وق�� ت�نا اومدە د
منم د�گه نم�خوام ب�ینمش...ندارە
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داریعه در�ااا ، �ع�� د�گه �ا�ا�� و دوس ن...

ــ نه

� خودم بود !لج �از�اش دق�قا ع��

�دند از االن م�فهمم دورو ب��ام چه زجری � کش
...دستم

 کردو گفت
�

:�ه پ��ا ن�اە کردم پو�

...ـ اینطور�است د�گه

ا پ��ا؟... چه خ��

ـ سالم�� 
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�ا برد�ا �ه ن��جه رس�دین ؟...

ودمـ �اش چند سال زودتر �اهاش آشنا شدە ب

�ع�� در این حد؟...

� حد ...ـ دق�قا در هم��

عروس�ت و �دە... من و  خب خداروشکر ، زودتر خ��
در�ا ب��م خ��دامون و �کن�م

...تم�هاین ماە �شد ماە �دی د�گه ح...ـ ای جوونم

...وای وای عروس�� ...

...ــ آخ جون عمه � خواد عروس شه
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� ا نقد رو مخ اش ـ ِد ب�ا تا دیروز � گفت پ��ا ، حس��
دە�ار کردە �چه ادب�ا�شو �ل�ل فراموش کر 

ق��و�ش برم من...

؟ � ـ در�ا �ا حس��

وااا...

خند�د

� � خواد از ت�نا جدا شه گف تم شا�د این ـ اخه حس��
...قض�ه م��وط �ه توهم �شه

؟...  !...چی��
�

!م�خواد ازش جدا شه؟...جدی م��
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!ـ ارە د�گه ، نگو که نم�دو�س�� 

د این �عدشم آخه چرا �ا�...�خدا �� خ�� بودم...
ن�اقض�ه �ه من ر�ط داشته �اشه �ه حرفا�� م � ��

ە خونه ی خودشون؟ ــ عمه �ع�� ت�نا م��

ن �چه چقد دن�ا تو که نم�دو�� ای...ـ ارە ع��زدلمم
ون �مونهبهم ر�خت وق�� فهم�د ت�نا م�خواد پ�شش

م�دونم...

!ـ جدا ؟

�دجور تو فکر بودم
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حاال مش�لشون �� هست ؟...اهوم...

...شهـ حاال �عدا بهت م��م ، جلوی �چه ن� 

ن�ا� �ه در�ا انداختم

در�ا جونم �� م�خوری واست درست کنم؟...

م ممنونم ــ س��

�ا منم قهری هووم؟...

ــ �ه کوچولو
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!�س قهری؟...اوە اوە...

ــ تو چرا نیومدی پ�شم ؟

ب�خش�د �اشه...نتو�ستم ب�ام عشق من...

ــ چرا نتو�س�� ؟

م وگرنه من که عاشقتم خودت...مش�ل داشتم...
م�دو�� ، حاال می�خ�� 

ــ �ه کوچولو

برداشته) �ه کوچولوعه( ـ امروز �ال فاز 

:خند�دم و گفتم
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شب که  حاال �گو ب�ینم...�ه کوچولو هم �اف�ه ...
؟ پ�شم م�مو��

ط ...ــ �ه �ه ��

� ؟... چه ��

 ب�اد ب�ینم اش
�

...ــ �ه آقاجون ��

ق��ونت برم آقاجون که اینجا ن�ست...

� ن�ام کرد و گفت :غمگ��

ــ �س کجاست ؟؟؟
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خونه ی خودشون ، � خوای ب��م پ�شش؟...

:ذوق زدە گفت

ــ ارە ارە

مش پ��ا؟... ب��

ـ ارە اش�ال ندارە ع��زم

برم ل�اسام و بپوشم ...مرس�� ...

قم راە روی م�ل �شوندم اش �اشدم و �ه سمت اتا
افتام

•••
1797



 � "حس��

ود�متق���ا �ک ر�� � شد که منتظر قا�� ب

شسته بودوک�ل قا�ل اعتماد خانوادگ�مون کنارم �

...�شت �م هم مامان ، �ا�ا و پ��ا

ن سمت اونم �ا وک�ل و �درو مادر و برادرش او 
...قا�� وارد شد. �شسته بودند

رفت و �شست. �ا ورودش همه برخواس��م

عذر بندە رو �خاطر تاخ�� ب�ذی��د*** 

...�شس��م چند دق�قه ای گذشت
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 و�ال توض�حات و ! ... خب ، درخواست طالق ***
مدارک م��وطه رو ارائه �دن

� ر  � وک�ل ها �اشدن و هر �� داشت و نداش�� وی م��
قا�� گذاش�ند

�محدود ب�ست دق�قه هم معطل این قض�ه بود

...خندە دار بود.تو فکر بودم

� �اری بود  که واسه   تو �م�� از دە سال این دوم��
نم �ا � طالق روی این صند� لعن�� � �شستم او 

...سال سن

...خدا �خ�� �گذرونه

و�ال اومدن و �شس�ند

ه من قا�� انگشت های رو تو هم قفل کردو رو �
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:گفت

شما اول درخواست ...خب مش�لتون چ�ه ؟*** 
دادە بودین

مش�لمون نوشته شدە د�گه...

خانم ...�له ، م�خوام از ز�ون خودتون �شنوم*** 
مانه � �ار �� �� ای انجام  شما � �ذی��د که همچ��

دادین؟

...رها�ارها و �ا...آقای قا�� �ک �ار نبودە ...

داداشش عص�� صداش �لند شد

ــ حرف دهنتو �فهم مرت�که
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:صدای قا�� �اال رفت

...مردا�� ، مردا�� ...سکوت***

�ه ��از وارد شد

؟ ــ �له جناب قا��

� حض***  ون راهنما�� کن�� ورشون ا�شون و �ه ب��
وری ن�ست ��

 نزدم
�

ــ آقای قا�� من که حر�

ون کش ...وندشبزور دست اش و ز�ر �غلش بردو ب��
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د � کن�د تای�...سوالم و تکرار � کنم آ�ا شما***
...حرفشون رو

:ت�نا گفت

ــ نه

:ن�اش کردم و گفتم

!نه؟...

ــ اقای قا�� دل�ل دارم

...واردە***

ای قا�� آق...ــ ا�شون �س�ت �ه من �� اهم�ت بود 
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م فقط �ک �ار من و این آقا از زما�� که ازدواج کرد�
هم جدا  توی �ه اتاق کنار هم خواب�د�م �عدش از 

بنظرتون �ا�د چ��ار � کردم ؟؟؟...شد�م

خواین �ع�� � ...این که دل�ل ن� شه خانم *** 
� هر کس هم�ش �س�ت بهش �� اهم�ت ب ود �گ��

وع؟ ...�ا�د برە �ه سمت را�طه های نا م��

:رو کرد بهم و در ادامه گفت

 کردین؟آقای مقدم شما چرا از ا�شون دوری �***

ە �ال ازش فهم�دم ق�ل من �ا کسا�ه د�گه هم بود... 
� اقای قا�� من نمیتو�ستم �...نا ام�د شدم ا همچ��

 کنم
�

ز�� زند�
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:ت�نا داد زد

 زن اولتو هم �خاطر 
�

� قض�ه  ـ �ع�� � خوای �� هم��
...طالق دادی؟

:رو کرد �ه قا�� و گفت

وا�� دارە آقای قا�� این اقا از بیخ و بن مش�ل ر  -
� نه �ه هم� سا�قه ش �گو ب�اد م�گ��

س ه*** ؟اقای مقدم هم� سا�قتون در دس�� � س��

دم �ه دن�ا؟ � !وای �ع�� �ا�د زنگ م��

ی کردما زنگ بزنم �� بهش ��م آخ ...هچه گ��
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!��م ب�ا �گو مغزم من معیوب ن�ست؟

برگشتم و �ه پ��ا ن�اە کردم

خارج شد نگفته گو�� اش و از توی ک�فش در اوردو 

•••
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فتم�عد از تماس پ��ا ��ــــع �ه سمت اتاقم ر 

ا�د من و اخه داد�اە چرا �. همه اش توی فکر بودم
!� خواست؟

...من چ��ارە بودم اون وسط

 مو �ه مانتو شلوار ست رس� و مقنعه ی مش�
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ش�دم و �ه کفشای �اشنه پنج سان�� ام و پو . پوش�دم
خوردە آرا�ش کردم

نعه کش�دم موهای حالت دارم و �ه خوردە از ز�ر مق
ون تم و ک�ف مش� دس�� ام و تو دستم گرف. ب��

سوئیچ ام و برداشتم

� ام شدم و  حرکت  از خونه خارج شدم سوار ماش��
...ن�م ساعت �عد جلوی داد�اە بودم. کردم

� اسم قا�� آدرسش و ا.وارد شدم ز �عداز گف��
ە �ه دست و توی مس�� �� آدم پروند. نگه�ا�� گرفتم
�الفه رو د�دم

...چقد آدم  مش�ل دار ز�اد بود

ی جلوی در بزرگ سف  �عد از � کردن مس��
�

�د رن�
ە رو چرخوندم و و . ا�ستادم ارد شدمدر زدم دستگ��
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� رفت و ذهنم  �ا د�د�ش ان�ار �ل خستگ�ام از ب��
ه همه �. بهش ل�خند زدم! خا� شد از اف�ار من�� 

...سالم کرد

*** � �فرمای��

ـ چشم

ش�نهبهش اشارە کردم روی صند� خا� کنارم �
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داخت�ه صند� ب�نمون فاصله ان. اومد و �شست

ە شد :آروم پچ زد. �ه رو �ه رو خ��

� قاض�ه چرا من و م�خواد ؟ !ـ حس��

ە ی دیوونه گفت من ذ... هنم چه م�دونم ، دخ��
...ب�مارە واسه همینه که تورو طالق دادم

وع کرد �ه خند�دن ...ز�ر ز�ر� ��

...چرا م�خندی دیوونه...

...ـ ه��� ، � خوام حرفشو تای�د کنم

عه اذ�ت نکن د�گه...
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�ه سمت پ��ا ، و مامان و �ا�ا برگشت

؟ � ـ خ����

ــ مر� ع��زم

م؟ ــ تو خو�� دخ��

:ل�خند زد و گفت

ـ مر� منم خ��م

واسه پ��ا دست تکون داد

�ا صدای تق تق چک�� که دست قا�� بود 
...ن�اهمون و روش متمرکز کرد�م
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؟ � ـ این چرا �ا چکشش م�ک��ه رو م��

...ب�مار�ه روا�� دارە د�گه...

!ـ �ا شا�دم �مبود توجه

...شا�د...

*** � ...نظم جلسه رو رعا�ت کن��

•••
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...هردوتامون سا�ت شد�م

خب خانم راد *** 

!�له...

� ب�ینم دل�ل جدای�تون �� ب***  ودەشما �گ��

� انداختم ن�ا� �ه حس��

و �ازگو اصال دلم ن� خواست خاطرات �د گذشته ر 
...و� مجبور بودم. کنم

...اقای قا�� مش�ل از من بود نه ا�شون...

� نه مق� ***  گفتم دل�ل جدای�تونو �گ��
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جدای�تونو

:�لو�� صاف کردم و گفتم

ر بود قرا...ـ �ا نقشه ی ق�� وارد زندگ�ش شدم
ا ازشون � ...�دزدم �شون �الە �ذارم و �ه �ی چ��

قلمب�دە بهم خانوادە ی ت�نا �ا دهن �از و چشمای ور 
ز�ون اوردم  ن�اهم � کردم و� من از حرفا�� که �ه

!اصال خجالت نکش�دم

... ە بودمشا�د چون تاوان تک تک گناهام و �س داد
...هم من هم �ا�ام

مجازات شدین؟*** 
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�له هم من و هم �درم...

�س دل�ل جدای�تون مش�ل ذه�� هم� ***
سا�قتون نبودە

نه ا�شون از سالمت �امل برخوردارن...

�ف ب�� *** ��� � �نخ�� خب شما د�گه میتون��

�اشدم و ک�ف ام و تو دستم گرفتم

کون دادن �م از ل�خند تلخ ام و روی ل�ام اوردم و �ا ت
� و خانوادش خداف�� کردم حس��

•••
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وی قلب من جاش ت. �ا تمام این �ارا�� که کردە بود
...محفوظ بود

تماد چون �ه احساسش شک نداشتم واسم قا�ل اع
...بود

�ن دخ�� بود ...چون م�شناختمش واسم �ا���

اض دارم ـ اقای قا�� من اع��

ت تمام مدارک بر عل�ه شماس...وارد ن�ست*** 
خانم

...خوام.ـ من مه��ه ام و تمام و �مال �
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�ه �شانه ی تاسف واسش �ی تکون دادم

ی دم دس�ش نبود واسه آزار � ن من گ�� داد د�گه چ��
...دادە بود �ه مه��ه

...� پردازم...

*** � م خانم م...وقت داد�اە رو ب�خودی گرفت�� ح��
کردی   شما�� که �ه هم�ت �شت �ا زدی و خ�انت

�ف ب�ار ...شما مجر� و مجازاتت طالقه �ن ���
 � اینجارو امضا کن��

وع کرد �ه گ��ه کردن و داد و قال ��...

ت ام و ل�خندی روی ل�ام �شست �اشدم و د�مه ی ک
...م�ستم و �ه سمت جا��اە قا�� قدم برداشت

ە قا�� دوتا خانم و صدا زد وارد شدن و ب زور دخ��
...رو اورد�ش واسه ی امضا
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•••

"دن�ا

مامان جدا کردم  در�ا رو �ا هزار زور و زحمت از �ا�ا و 
ه شام دادە بهش قول ما�ارو�� واس. و �ه خونه اوردم

�  هم دست ��ار شدە بودم. بودم واسه هم��

اف اف �ه صدا در اومد

:صدام زد

ــ پر�سس
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جااانم ع��زم؟؟؟...

ــ جواب نم�دی ؟

ص�� کن اومدم...

خونه خارج شدم � دستام و شستم و از آش��

بود TVدر�ا مشغول تماشای ف�لم در حال �خش 

� چشمام از حدقه ب��  ون زد�ا د�دن تص��ر حس��

شتمد�مه رو فشار دادم و درو ن�مه �از گذا

تم تو آینه قدی جلوی در ن�ا� �ه �و صور 
انداختم

...خوب بود

ـ سالاام
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برگشتم �ه سمت اش 

اوووف کت و شلوار پوش�دە بود

هر رنگ کت و شلواری تو تن اش م�درخش�د

سالم...

؟ ـ چطوری خو��

:لپ اش و کش�دم و گفتم

جذاب جون ، خ��م تو چطوری؟... 

...ـ عه نکن د�گه زشته
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...ک� اینجا ن�س که...

�دی اون ـ عادت م�ک�� جلوی این و اون انجامش م
...موقع زشته

راس م�گ�ا...

ـ ارە د�گه

راە �م کردی؟...از این طرفا...

خند�د و وارد �ش�من شد

ـ ارە راە �م کردم

چشمش �ه در�ا افتادم
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رگشتدر�ا �ا ش��دن صداهامون �ه سمت امون ب

� �� اهم�ت روشو ا زمون اما �ه محض د�دن حس��
...برگردوند

...ـ ق��و�ش برم قهر کردە

کجا بودی تاحاال هان؟...�ا�دم قهر کنه...

ی هوار شدین رو � من؟ م�دو�� تو ن..ـ مادر دخ��
من کجا بودم خانوم

نه...

!ـ عه

�ه سمت در�ا رفت
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خونه �ق�ه ی �ارای شام و  � انجام  برگشتم �ه آش��
� ر . دوتا چای ر�ختم و �ه �ش�من بردم. دادم وی م��

بود در�ا �� اخالقش تغی�� کردە. گذاشتمشون

رام کن�ا خوب �لدی �ارات و انجام �دی و آدمارو ...

انومـ این چه حرف�ه دست پروردە ی شمای�م خ

ش و بهش در�ا �شو رو س�نه اش گذاشته بودو خود
� هم �ه آروم موهاش.چسبوندە بود زش نوا حس��

� کرد 

در�ا �ا�ارو دوس داری؟...

�� ـ عه ، معلومه که دوس دارە این چه حرف � �ه که م��
� خوای تفرقه افک�� ک�� 
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!چ��ار کنم ؟...

ـ تفرقه افک�� 

...خودشم ��� زد ز�ر خندە

 � ــ � خوااام �خوا�م �و صدا نکن��

� پچ زد :حس��

ـ ه�سس

مت تو اتاق �خوا�� ... در�ا �اشو ب��
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م �اشو ...ـ �اشو �ا مامان برو دخ��

� زل زدم. قل�م از جا کندە شد �ه حس��

ا گفت گوش های من اش��ا� � ش��دند �ا واقع
�اشو �ا مامان برو؟؟؟؟

:در�ا متعجب گفت

!ــ مامااان؟

ـ ارە د�گه

!ــ �ع�� میتونم �ه پر�سس ��م مامان؟

ـ مامانته د�گه
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:در�ا جیغ زد

ــ آخ جوون

ون اومد دو�د و پ��د ت و �غلماز توی �غلش ب��

ــ مامان � خوام پ�ش تو �خوا�ه ام

م هنوز تو شوک بودم همه اش احساس � کرد
� �� � م و �ش�� خاطر خواب االناست که از خواب ب��

�ن ام گ��ه کنم و اشک ب��زم ...ش��

!وداما نه فک کنم این رو�ای محال واق� ب

!ق��ونت برم ع��زم...

1824



� ن�اە کردم �ه حس��

؟... � خو�� !حس��

ـ از این به�� ن� شه

�ع�� االن خواب ن�ست؟؟؟...

ـ معلونه که ن�ست

...در�ارو �غل کردم 

ه �ه جوری مح�م خودش و بهم چسبوندە بود ک
...جدا کرد�ش سخت بود

ـ اووم بوی ما�ارو�� م�اد
1825



...شامه...

� و ...ـ شام؟ �  االن شامه د�گه �اشو �اشو م�� �چ��

ــ منم گشنمه

:ر اوردم�ه دستای در�ا دور کردنم �ه خوردە فشا

...در�ا خفه شدم ع��زم شل کن دستاتو...

م برم ...�ا�ا در�ا ب�ا پ�ش...ـ آخ من ق��ون دخ��

ــ ن� خوااام
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...یهو پوک�دم از خندە

ضایع شدی ؟...

...ـ ارە خدا�� شدم �د جور

و شد تو در�ا خودش و ازم جدا کرد پ��دو رفت ول
� مح�م گونه شو بوس�د. �غلش حس��

اذ�ت شدم...ــ آخ نکن 

ـ اذ�ت شدی ؟

ــ اهوم

وع کرد �ه قلقل� داد�ش ��
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...نفس �ا�ا...من ق��ونت برم -

فت مدام ق��ون صدقه اش م��

خونه رفتم � ش�دم و غذارو ک. �اشدم و �ه سمت آش��
� گذاشتم ...تن�م ساعت گذش. مخلفات و روی م��

صداشون زدم

...طو� نکش�د که �و �له اشون پ�دا شد

�م دستامونو �شور�م ـ ما م��

...شودر�ارو �ذار خودم م�شورم دستا...نه نه...

� گذاشته اش؛ در�ا �ه سمت ام اومد  �ه صند�  �ای��
که   ز�ر �اش گذاشتم و روی صند� گذاشتم اش
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...دس�ش �ه ش�� آب برسه

...ش�� آب و �از کردم دستاش و شستم

ــ دو�ارە دو�ارە

دو�ارە؟...

ــ اهووم

...دو�ارە �از کردم آب رو

� �ا ر دستاش دە دق�قه ای گذشت و من برای چندم��
...و شستم

� شد... � تم�� م ، دستات تم�� �سه د�گه دخ��
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�ه دستاش ن�اە کرد

ن؟ � ــ �ع�� االن تم��

ارە...

؟؟؟.ــ موجودات توش ن�ست

؟... !تو ��

ــ دستام

ن... � نه ق��ونت برم تم��

� �� �ه این �چ ه گف�� خدا ��م چ��ارت کنه حس��
...که اینطوری وسوا� شدە
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� �ا دستمال دستاش و خشک کردم و روی صند
...گذاشتم اش

� نبود ی از حس�� !هنوز خ��

� االن م�ام... در�ا �ش��

خونه خارج شدم و �ه سمت دس�شو��  �  رفتماز آش��

� مواجه شدم ه. یهو �ا حس�� � های پ�� ن اش و تا آست��
ا�اشون غرق ارنج �اال زدە بود و مثل کسا�� که �ت

...کثافت شدە �اشه � � شست

...� شست و � شست و � شست

!ودانقد درگ�� بود که متوجه حضورم �شدە ب

:حر� صدام �اال رفت
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... � !حس�ی��

:دست از �ارش کش�د و شوکه گفت

!!!ـ جانم؟

؟... !داری چ��ار م�ک��

ـ دستامو � شورم د�گه

وع شد... ...وای خدا�ااا �از ��

ش�� آب و �ست و �ه سمتم اومد

:چشماشو ر�ز کرد و گفت
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اقعا؟ـ ب�ینم نکنه فک کردی من وسواس دارم و 

نداری ؟...

اخماش توهم رفت

ـ دارم؟

و و و� ع��زم من واقعا نگران ت...نم�دونم...
ە این حرف و نه از � تمسخر زدم ن...در�ام � ه چ��

...د�گه ای ، �اور کن

 �� ال� نگران �...ـ مگه من و در�ا چمونه؟؟؟

...ب�ش از حد...
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� شوریمگه تو دستاتو ن...ـ ب�ش از حد �� هان ؟

...� شورم و� �م�� ...

:ن�اە چندش آورش و روم چرخوندو گفت

؟
�

ـ جدی م��

داشت  �ه جوری بهم ن�اە � کرد خودم از خودم
حالم بهم � خورد 

م�ان داشت هر آن ا! واقعا رو آدم و تأث�� � ذاشت
!منم مثل خودش کنه

ون اومدم و س� کردم خ ودم �اشماز فکرو خ�ال ب��

ی دستاتو �شوری چند �ار ... ب�ینم تو م��
حموم رفتنت چقد طول م�کشه؟...� شوری؟
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!ـ این سواالی ب�خودی چ�ه � پر�؟

جواب منو �دە...

چهل ...تـ دستارو که نم�دونم و� حموم ن�م ساع
...د�قه

عجب ام همینطوری که داشت ادامه م�داد متوجه ت
شد و دو�ارە اخماش توهم رفت

!ـ حاال که �� مثال ؟

ب��م شام �خور�م �د شد...ه��� ب��م ...

خونه شد�م � ...�شست.وارد اش��
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ـ در�ا دستاتو؟؟؟

دستاشو شست ع��زم...شست...

شام و کش�دم

ـ �ه �ه

:در�ا هم گفت

ــ �ه �ه

� در�ا خندم گرفت �ا �ه �ه گف��
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ــ مامان من خ�� گشنمه ها

ە ـ دن�ا �م ب��ز دل درد م�گ��

م �خورە شامشو... �ذار دخ��

رر ب��ز ــ مامان ب�ش��

� ابروهاشو �اال انداخت که ن��زم و � ب�ش�� حس��
ر�ختم و �شقاب اش و �ا ُسس خر� جلوش 

گذاشتم

ــ اووم مر�

نوش جونت ع��زم...
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� افتاد  چشمم �ه حس��

ل�خند �ه  دست اش و ز�ر چونه اش گذاشته بود و �ا 
منو در�ا ن�اە � کرد

ـ واسه منم �کش د�گه

...ن�م ساع�� گذشت . �شقاب اش و گرفتم

شام و خورد�م

� در�ا رو برد که مسوا�ش و بزنه ...حس��

اخل همه رو د. منم مشغول جمع کردن ظرفا شدم
� ظرفشو�� گذاشتم ماش��

� کردن س�نک بودم د نم�دونم چق. مشغول تم��
...گذشته بود که

ـ هی�� 
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...برگشتم و جیغ کش�دم

وای خدا ��م چ��ارت کنه داشتم سکته ...
...� کردما

؟؟؟... ـ آروم �اش �ا�ا مگه جن د�دی دخ��

!� اومدی ؟...

ـ خ�� وقته

در�ا کوشش؟...

ـ خواب�د
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جدی؟...

ـ اهوووم

��اری بودم ...مشغول ادامه تم��

ـ آخ آخ �مرم

...�ه سمت اش برگشتم

!چ�� ؟...

م...ـ �مرم درد م�کنه  ...واای دارم م�م��

...�� نگرا�ش شدم. دستامو � ��ــــع شستم
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�اشو �اشو ب��م دراز �ک�� ...

...دستم و ز�ر �ازوش بردم

بردم اش از جاش �لند شد �ه سمت �� از اتاق ها 

روی تخت دراز کش�دم

کجاش درد م�کنه هووم؟؟؟...

دست اش و روش گذاشتم روی تخت �شستم و 
وع کردم �ه ماساژ داد�ش ��...

ـ اخ�شش

به�� شدی؟...
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ـ �ه خوردە

� �لند کردی؟؟؟... � سنگ�� چ��

� که ارە و� �لندش نکردم ـ سنگ��

!!!وا �س چ��ارش کردی ؟...

د � �ا لح�� که خندە توش م�ج م��

� دادم �مر درد گرفتم ـ مه��ه ی سنگ��

مح�م زدم تو کتف اش

نگران  عه عه منه سادە رو �گو چقد ....ب�شعووور...
. شدم
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...فقط � خند�د

ردە د�گه ـ و� خدا�� ماساژور خو�� هس��ا �ه خو 
�شتم و ماساژ �دە

�اشو �اشو خودتو لوس نکن...

�نه دستم و گرفت و �ه سمت خودش کشوند �ه س
اش چس��دم

م �� گرهه دستاش انقد مح�م بود که مجبور شد
حرکت تو همون حالت �مونم

حاال چقدی بود مه��ه اش؟...
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...ـ هفصد هزار سکه ی ناقا�ل

یهو از جام پ��دم

!!!شو�� م�ک�� ...

ـ نه �خدا جدی م��م

...دەبرگرد ماساژت �دم ، خدا�� �مر شکن بو ...

ه�شو در اورد. زد ز�ر خندە �شست پ��

...اوووف چه �د�� 

 �� اخت�ار دستم و جلو بردم آروم روی ب
�

رجست�
...�ازوهای خوش فرم اش کش�دم

:ن�ا� بهم انداخت و گفت
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ـ چ�ه؟

!ه��� ...

ی الزم داش�� �گوها تعارف نکن � ...ـ چ��

:�ه مشت زدم تو �ازوش و گفتم

پرووو...

دستم و گرفت و بهش ن�اە کرد

نه انقد ـ اخه �ه دست �ه این ظ���� چجوری میتو 
� �اشه؟ سنگ��

نم�دونم...
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...�دشونآروی ل�اش و روی انگشتام لغزوند و بوس

روز �دم خوب �لد بود �اری کنه که احساساتم و ب

هار تا �ه �اغذ چ. دست اش و تو ج�ب اش فرو برد
شدە رو �از کردو بهم داد

!این چ�ه ؟...

�ه �شت دراز کش�د

ـ �خون

...آروم �اغذ و �از کردم

!!!طالق نامه اش بود

� گناە داشت... حس��
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!ـ �؟

ت�نا...

�اشدو �شست

...اخماش درهم شد

 
�

!ـ جدی که نم��

�ا�د �ا  فک کن از این �ه �عد ...�امال جدی گفتم...
گذرونه مهر مطلقه بودن روی پ�شون�ش زندگ�شو �

...اونم �خاطر منه احمق

 دن�ا ، ن�ینم عذاب وجد
�

ان داشته ـ �� داری م��
 کردم، از تو که نم�دو�� من چه اش��اە بزر ...�اش�ا

�
�
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ش �ه روزی که �اهاش ازدواج کردم �ه خواب خو 
چشمام نیومدە �اور کن

!چرا مگه �� شدە بود ؟...

؟  م�دو�� �ع�� ��
�

االتر بوداون چند �له �...ـ هرز�

...�ع�� �ا مردای د�گه!...وا...

ە ی احمق اومدە م�گه چ...ـ ارە  ون من �عد دخ��
...دە�اهاش نخواب�دم �ا کسا�ه د�گه همخواب ش

ون زد ق�ل از اینکه � خوام �ه چشمام از حدقه ب��
:موض�ع جدا�شون فکر کنم گفتم

!مگه تو �اهاش نخواب�دی؟...
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و زدی ـ �ک �ار ، اونم شب اول ازدواجمون که ت
...عصاب منو بهم ر�خ�� 

!..�ع�� فقط �ک �ار بودە؟...

...دراز کش�دو دستاشو ز�ر �ش گذاشت

...ـ ارە د�گه گفتم بهت

ش من احمق فک � کردم از همه لحظ ساپور�
ە  ...اە اە چه فکرا�� که �ه �م نزد ...م�کنه دخ��

روم لب چشماش و �از کردو آ. اروم ل�اشو بوس�دم
:زد

ـ این االن دل�لش �� بود؟
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ش ن�اە �ه خوردە صورتم و عقب کش�دم و تو چشما
:کردم

ه��� همینطوری دوس داشتم ببوسمت...

کنج�او بهم ن�اە کرد

ـ هدف خا� که نداش�� از این �ارت؟؟؟

از�اجد�دا از �اە کوە � س...معلومه که نه...

...ـ از �س که تنهام

...ب�ثانه دارەتنها�� چه ر�� �ه این �امزە �از�ای خ...
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ـ اوە خب�ثانه رو خوب اومدی

؟؟؟... امشب و � خوای �مو��

...ـ ارە د�گه می�ی�� که

�اشه �س من برم پ�ش در�ا...

ـ عه عه کجااا؟؟؟

م �خوا�م... م�خوام برم پ�ش دخ��

وع کرد �ه حرف زد :ن�ا عص�ان�ت �ه نفس ��

تو �ه من ترجیح م�دی ؟ حسودی  �اری نکن...ـ دخ��
ه �ا� شدم من ا�ه � خواستم تنها�� �خوا�م ک...کنما
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� رفتم خونه ی خودم

�ه خوردە نفس �گ�� ...اروم �اش �ا�ا...

مـ پ�ش خودم � خوا�� د�گه هم حرف �شنو 

ارە صداش �اشدم که برم ل�اسام و عوض کنم که دو�
:�اال رفت

!ـ کجااا ؟

م ل�اسام و عوض کن...ه�س اروم... م د�گه �ا دارم م��
اینا که ن� شه خواب�د

�شو رو �الش گذاشت و چشماش و �ست
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ومدی ا...از اون ل�اسای خوش�لت بپوش�ا...ـ اها
دروهم از تو قفل کن

...چقد تو پرو�� ...

از اتاق خارج شدم

روم  در آ. حرفاش هر لحظه �ه خندە وادارم � کرد
�مدم و �از کردم که در�ا ب�دار �شه

ل�اسام و در اوردم

هن رو�وش مانندە �لند داشتم که � ه عنوان �ه پ��
 اش ل�اس خواب � پوش�دم اش و �خاطر راح�� 

�م��ندشو گرە زدم . عاشقش بودم

�ه سمت در�ا رفتم

شونه های  آروم پ�شو�� اش و بوس�دم و پتو رو روی
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از اتاق خارج شدم. کوچولوش کش�دم

� خواب�دە بو   رفتم که حس��
�

د وارد �ه سمت اتا�
شدم و درو �ستم

...قفلش نکردم. �ل�د رو در بود

�ش�مون شدم . چند قد� �ه سمت تخت رفتم
� �� حرکت ب. برگشتم و درو قفل کردم ودحس��

گذاشتم و پتو   پتو رو آروم کنار زدم و �م و رو �الش
رو روی خودم کش�دم

ە شدم �ه صور�ش خ��

... جذاب بود

 اش و �سته بو 
�

د هم ح�� زما�� که چشمای رن�
!صورت ز��ا�� داشت

 صورت خوش�ل و استا�ل مانکن طورش �ه دل
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ی و �سخ�� � کرد ...� �شت و قلب هر دخ��

دستم و اروم روی ته ر�شش کش�دم

مو�� نداشتم از ن�اە کردن بهش س��

ەبزور چشمام و رو هم گذاشتم که خوا�م ب ��

ش یهو دست اش �شت �مرم رفت و �ه سمت خود
کشوندم و بهش چس��دم

ـ اوووم عاشق گود�ه �مرت ام

�ذار �خوا�م...

...ـ ای �ا�ا �اری ن� خوام �کنم که

؟... جون من �اری نم�ک��
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مگه جون  اخه...ـ عه د�گه ن�ینم جونتو قسم �خور�ا
ه نود بر دە تورو از � راە اوردم که � مسئله ای ک

ادە د�گه اومد... هست قسم اش �خورم � �م و آدم��
...شد

نود اونور �ا اینور؟...

خند�د

�ا چشمای خمار شدە اش زل زد توی چشمام

!ح�� ن�اە اش هم تح��ک کنندە بود

� من خوا�م م�اد اصال حوصله ندارم... ابب��

پهلو �ه پهلو شدم و �شت بهش خواب�دم

 نفساش توی. خودشو بهم چسبوندو �غلم کرد
!گردنم �خش � شد
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:آروم در گوشم پچ زد

ـ خ�� دوست دارم

�و�ش چقد آرامش �خش بود ش��دن این جمله از ز 
ود که صدای اونم دق�قا زما�� که انقدر بهم نزد�ک ب

...نفس کش�دن اش و � ش��دم

:آروم لب زدم

منم خ�� دوست دارم...

 چشمام و روی هم. گرە دستاشو مح�م�� کرد
...گذاشتم 

.

.

.
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...یهو از خواب پ��دم

هامفکر � کردم تن. هنگ ، چند�اری �ل� زدم

� نفس راح�� کش�دم تنها��  انقد �ه. �ا د�دن حس��
...عادت کردە بودم که �اورم ن� شد

ونم تو ا. کنارش بودن واسم مثل �ه خواب � موند
�ن فاصله ی ممکن ...�م��

ازش جدا  اومدم که. آروم ل�ام و �ه ل�اش چسبوندم
و روم  شم که دن�اله ی بوسه ام و گرفت و �د�ش

...انداخت

...�ه عقب فشارش دادم �الخرە ول کن شد

!احمق...

صبح �خ��  ـ بهت لطف م�کنم و این حرفتو �ه عنوان
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� �ذیرم

ب�شعور...

نمتا � ...ـ عه عه م��

� �لندی کش�دم و گفتم؛ ه��

ب�ا ب�ا بزن سا�قه دارم که هس�� ...

وع کرد �ه خند�د ��

 �  دندوناش صورت اش و جلو اورد و آروم لپ ام و ب��
:گرفت که فشار �دە که �ا ترس گفتم

�ااا... �ا نگ�� !!نگ��
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� آروم گونه ام و بوس� د�ه جای �از گرف��

ون کش�دمخودم و �ا هزار م�افات از ز�ر �د�ش ب�� 

.خند�دو �ش و روی �الش گذاشت

� کرد و روی �ا چشمای ن�مه �ازش �ه �تا�ام ن�اە  
!�ع�� نقاط ن�اهش متمرکز � شد

...ـ اە چه لحظا�� و من از دست دادم

حر�  جلوی �از شدە ی ل�اسم رو بهم چسبوندم و 
ازش  �� اهم�ت ن�اهم و . �م��ندش و مح�م کردم

ە رو �ل�د داخل قفل و �ه پیچ دادم و د. گرفتم ستگ��
چرخوندم

خارج شدم
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•••

 � "حس��

دح�� ن�اە کردن بهش هم واسم لذت �خش بو 

هنم �ا �ه حرکت پ کش و قو� �ه �دنم و. �اشدم ��
مه صاف جلوی آینه وا�سادم و د�. رو پوش�دم

هاشو �ستم 

ە رو چرخوندم و از اتاق خارج شد مدستگ��

 که در�ا توش خواب�دە بود رو �
�

از کردم � در اتا�
� رفتم و همزم! جاش نبود ان صداش از �له ها �ای��

:زدم

در�ااا...
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خونه �لند شد � :صدای دن�ا از آش��

ـ اینجاست دارە ص�حانه اش و م�خورە

خونه شدم � وارد اش��

:دستمو روی موهاش کش�دم و گفتم

چطوری �ا�ا؟...

� گذاشت و گفت ش رو روی م�� :لیوان ش��

ــ خ��م �ا�ا

...دن�ا �ه لیوان چای رو جلوم گذاشت
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مر�...

رو �ه روم �شست

ـ خب

�ختم بهش ن� اە کردم و در حا� که تو چای شکر م��
...منتظر ادامه ی حرف ش شدم

ـ امروز

!دو�ارە مکث

ـ �ا�د
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رە مثل این که م�دو�ست احساس کنج�او�م دا
 �  هم س�ستم های عص��م و � پوکونه واسه هم��

...کشش م�داد

خب �ق�ه اش؟...

...ـ چ��ار

�ا عص�ان�ت �لو�� صاف کردم

...ـ کن�م

 کردم و حر� گفتم
�

:پو�

تموم شد جمله ات؟... 
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...ا�ه خداقبول کنه ارە تموم شد ـ

خب خداروشکر... 

 اش متعجب �ه لیوان چای ام اشارە کردو جیغ
:دراومد

؟؟؟ ـ ای وای داری چ��ار م�ک��

:در�ا خند�د و گفت

ــ شکری شد

�ز از شکر بود !!!�ه لیوان ن�اە کردم ل��

... �  � شه ِد ب�ا وق�� حواس آدم و پرت م�ک�� هم��
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...د�گه

؟ـ مگه من بهت گفتم حواستو �ه من �دە؟؟

ک گذاشت�اشد و اومد لیوان و برداشت و توی س�ن

...�ه لیوان چای د�گه ر�خت و جلوم گذاشت

رفت و �شست

 جاش آخه مگه � شه تو �ا�� و آدم حواسش � ...
�اشه خانوم؟

...امه ندم�ا چشم ابروش �ه در�ا اشارە کرد که اد

...ن�اە در�ا ب�نمون رد و �دل � شد

؟ ــ �ا�ا�� � خوای مامان و عروس ک��
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...�ا جمله ی در�ا ��� زدم ز�رە خندە

...ارە �ا�ا...ق��ون دخ�� �اهوشم برم من...

ــ آخ جونم د�گه م�اد پ�شمون؟

...جلو رفتم و گونه اش و بوس�دم

؟ � ر ج��ان م�شه منم د...ـ شما دوتا �� دار�ن م�گ��
�ذار�ن 

نه ...

ـ اها مر� لطف کردی

� خوای ب�ش�� لطف کنم؟؟...
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...ـ نه نه �اف�ه ، مر�

...چقد آرامش �خش بود کنارهم بودنمون

...من

...دن�ا

...در�ا

�ل مثل�� که تا �ک ساله پ�ش فکر � کردم ش
...گرفت اش محاله

•••

"دن�ا
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...در سکوت محو شدە بود�م

؟... � حس��

ـ جونم؟

� او ...م��م... ضاعش م��م �ه � �ه رضا بزن بب��
چطورە

ز�ر چش� بهم ن�اە کرد

...حتما فک م�ک�� من...

�  �الخرە ق�ل از ...ـ نه من هیچ فکری نکردم این که ب��
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�مون تو و اون این داستانا پ�ش ب�اد دوست م ش��
...بودە د�گه

� من و اون نبودە... گرا�ش من فقط ن...داستا�� ب��
�مون د�گه ...شدم �ه قول خودت دوست مش��

...حاال...ـ م�دونم

؟... حاال ��

سم نم از م�الد حالشو می�� � ـ زنگ م��

برو پ�شش...

اخماش تو هم رفت
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ـ دن�ا 

چ�ه؟...

� من ـ واقعا �ادت رفته چه چرت و پرتا�� گف ت که ب��
...و تو رو بهم بزنه

همه اشونم چرت و پرت نبودنا...

:سکوت کرد و �عد �ه مکث طوال�� گفت

 من که معذرت خوا� کردم...ـ منظورت چ�ه؟

مهم ن�ست ب�خ�ال...

ـ نه اتفاقا مهمه
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کردی  عه �ذار ص�حانه امونو �خور�م کوفتمون...

در�ا جیغ کش�د. اومد که �اشه برە

� �ا نگرا�� بهش زل زد حس��

!ـ �� شدە �ا�ا؟

 � ینطوری ا...ــ خسته ام کردین ، چرا دعوا م�کن��
؟ � خوای عروسش ک�� �ا�ا��

ە شدە بو  د�مهر دوتامون خجالت زدە بهش خ��

وتا �چه پنجاە سال د�گه هم � گذشت �ازم مثل د
بهم � پ��د�م و دعوا � کرد�م 

اموش جال�� این قض�ه این بود که ��ــــع ام فر 
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�صله پ�دا � کرد�م و �ا �ه معذرت خوا� همه �� ف
...� کرد

م ، داش��م �اهم حر  د�مـ دعوا نکرد�م دخ�� � ف م��

م  ــ نخ��

د�م... � ا�ا که من و �...چرا ع��زم داش��م حرف م��
هیچ وقت دعوا ن� کن�م 

� �مک � ب�اد حس�� ش کرداومد که از صند� �ای��

خ � ونه خارج �ا اخم ن�اهش و ازمون گرفت و از آش��
� �اشدم و ظرفارو ج. شد مع �� اهم�ت �ه حس��

...ش�� آب  و �از کردم. کردم

یهو در گوشم پچ زد؛
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ـ عشقمم

د و گرمای نفساش توی گوش و گردنم �خش � ش
ینورو دستاشو ا. �ه سم�ش برگشتم. قلقل�م م�داد

�چس�م مجبور بودم �ه س�نک. اونورم گذاشته بود

ارمعشقم عشقم نکن که اصال حوصله ات و ند...

ـ عه چرااا؟؟؟

کنم تا   جلوی در�ا �ه جوری �م داد زدی که فک...
�  ا�د این �چه �ادش �مونه که تو �ه روزی � م��

...ص�حانه � من داد زدی

ون داد نفسش و �ا صدا ب��
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خونه خارج شد�م � مت �ه س. دستمو گرفت از آش��
�اش �ازی م�� که در�ا روش �شسته بود و �ا عروس

!� کرد � بردم

مت و ازم انقد دستاش قدرتمند بودن که توان مقاو 
 �ه سمت خودش. کنار در�ا �شست..� گرفتند

م که �ا کشوندم س� کردم برخالف م�ل اش عمل کن
�ه حرکت تو �غلش کشوندم

ن ن�اە در�ا ب�خ�ال عروسک هاش شدە بود و بهمو 
:آروم زمزمه کردم . � کرد

در�ا دارە ن�امون � کنه ها ...

ح�م تر فشار اوردم اما قفل دستاش م �ه دست اش
و فشار  صورتمو تو دست ش گرفت. از این حرفا بود

ون زدند !داد ل�ام ما� مانند ب��
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مح�م ل�اش و �ه ل�ام چسبوند

وای�� این چه �اری بود اخه؟؟؟

�افه ی در�ا �ا این که چشمام و �سته بودم همه اش ق
رو تصور � کردم 

� اخه این چه حر  ک�� خدا��م چ��ارت کنه حس��
بود؟

االن �چه �ا خودش چه فکری م�کنه؟؟؟

یهو در�ا �ه دستم چنگ زد

� ...ــ �ا�ا�� مو ول کن ولش کن��

از هم جدا شد�م

وع کرد �ه خند�دن �� � ...حس��

�ا�ات منو ول ن� کنه خانوم کوچولو...
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�� بهم برخورد 

در�ا اون و ب�ش�� از من دوست داشت

شدە  البته حق هم داشت من تازە وارد زندگ�ش
� از وق�� که چشماش و �از  کردە بود   بودم اما حس��

...کنارش بودو هست

ه روشون از روی �اهاش �لند شدم و روی م�ل رو �
� ولو کرد. �شستم و و در�ا خودشو تو �غل حس��

دستاش و دور خودش حلقه کرد

� گونه اش و . �ا اخم بهم ن�اە م�کرد بوس�د حس��

منم ...�ا��  ــ �ا�ا�� تو فقط �ا�د من و دوس داشته
شه ؟قول م�دم مامان و دوس داشته �اشم ، �ا

ست که آخه مش�ل اینجا...ـ اووو ، چه معامله ای
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مامان و ن� شه دوس نداشت

اصال هم اینطور ن�ست...

ونه ام �قه ام و  احساس قهر بودن �� علت دخ��
چس��دە بود و من را� جز اطاعت نداشتم

� دستم و  گرفت و   �اشدم که تنهاشون �ذارم که حس��
روی اون �� �اش �شوندم

ـ من هردوتاتونو دوس دارم عشقای من

!...چقد جمله اش ارامش �خش بود

ا افتاد چشمم �ه در�. �م و �ه س�نه اش چسبوندم

ە هردوتامو  ن و ن�اە اخماش هنوز تو هم بود و خ��
!� کرد
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ندە ها�� که ما هم منتظر بود�م �ه حرک�� بزنه که خ
� �مب صدا � ...دەبزور جلوشو گرفته بود�م ع��

�اشه؟...ــ اول منو �ا�د دوس داشته �ا�� 

هردوتا زد�م ز�ر خندە

�شون  در�ا خودشو روی م�ل کش�دو �ه حال�� که
�دە قهرە مشغول �ازی �ا عروس�اش شد

...ق��ونت برم من ...

� دستم و گرفت و �ج ام اومدم �اشم که حس��
:در گوشم پچ زد. �شوندم

ـ ش�اهت و می�ی�� 
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 من ..االن منظورت چ�ه؟؟؟...
�

م�خوای ��
حسودم؟

؟ ـ ن�س��

معلومه که نه...

هل اش دادم �ه م�ل تک�ه داد و خند�د

ردمبزور �غلش ک. �اشدم و �ه سمت در�ا رفتم

عشقمم...

�� جواب روشو ازم برگردوند

ا�� ب��م خوای �ا ، �ا�.در�ا ، دخ�� خوش�لم �...
...شه��ازی ؟
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� ابروهاشو �اال انداخت که حرفم و � محس�� س �گ��

چراا؟... 

ب�ام �ار دارم ع��زم نمیتونم �اهاتون...ـ ِاهم

عههه �مون �اهم ب��م د�گه...

:از جاش �لند شد و گفت

ـ نمیتونم د�گه

...ــ �ا�ا�� ب��مم شه��ازی
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جلو اومدو پ�شو�� در�ارو بوس�د

ب��م  ـ ق��ونت برم قول م�دم �ه �ار سه تا�� 
ون �اشه؟...ب��

ه اینجوری حاال ک...ــ و� من دوس داشتم امروز ب��م
شد من قهرم

د�دی قهر کرد؟...

...ـ تقص�� توعه د�گه

�ا چشمای درشت شدە بهش زل زدم

!من چ��ار کردم مگه؟...من؟...
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ـ حاال �عدا بهت م��م

نه االن �گو...

ون کش�د ن�اهش و  ازم گرفت  در�ارو از توی �غلم ب��
روی  عروس�ای �خش شدە. و از �له ها �اال رفت

�قه از م�ل و جمع کردم و �عد از گذشت ب�ست دق
�له ها �اال رفتم

�دون در زدن در اتاق و �از کردم

� داشت �ا در�ا صح�ت � کرد تا در � از شد حس��
حرفش و قطع کرد هردوتا بهم زل زدند

...مزاحم شدم؟...ب�خش�د...

...ـ نه �ا�ا ب�ا تو
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ند گذاشتموارد شدم عروس�ارو �جا�� که ق�ال بود

:اومدم که خارج شم که گفت

؟ ـ دن�ا کت منو کجا گذاش��

و�ش اوردم. �ه سمت �مد رفتم ب��

شبوی عطرش من و مجاب � کرد �ه بو کرد�

...دمجلوی بی�� گرفتم اش و �ه نفس عمیق کش�

...دشیهو از دستم قاپ�. �ه �ه چقد خوشبو بود

:فت�ا ل�خندی گوشه ی ل�ش بهم ن�اە کرد و گ

ـ چ��ار داری م�ک�� ؟

حرفای  ل�م و گ��دم و �ه در�ا ن�اە کردم جلوی
1884



...عاشقانه ام و گرفتم 

...ه��� ...

کرد  کت اش و پوش�دو جلوی آینه �قه شو مرتب

م �عد برم ��  کت هزارتا ـ من برم خونه �ه دوش �گ��
�ار دارم

س کردم جلو رفتم دلم � خواست �غلش کنم اما ح
!نها�ه این �ارو �کنم در�ا �له ام و � ک

؟... حاال ن� شه �مو��

تو که م�دو��  ـ نه ع��زمم ا�ه � شد م�موندم د�گه ،
من از خدامه هم�شه پ�شت �اشم

1885



:اش و گرفتم و گفتم.دست

� م�ای هووم؟...

ە شد و گفت :بهم خ��

امقرار ن�ست د�گه من ب�...ـ ق��ونت برم من

:شوکه گفتم

!�ع�� د�گه نم�ای ؟...

...ـ نه

 زدم ناراحت شدی؟؟؟! چرا اخه؟...
�

�گو ...من حر�
1886



!تا معذرت خوا� کنم خوو

:خند�د و گفت

�کنم ـ اخه مگه من تورو واسه ی �ه حرف ول م
 م�ا�م دفعه ی �عدی �ا خانوادە ی گرا�...دیوونه

دست بو� �ا�ات

!جدی م�گ�� ؟...

ـ ارە د�گه

� م�این دق�قا؟...

ـ عجله دار�ا

1887



م تازشم اصال معلوم ن�ست من جواب... مث�ت  نخ��
...�دم �ا نه

ذاریـ اوە اوە م�خوای واسمون طاقچه �اال �

همینه که هست...

ل�مو کش�د

د�مه ی کت اش و �ست و ساعت رو روی مچ 
ی�ش کرد �� از دستاش و تو ج. دست اش تنظ�م کرد

و ژست گرفت

ە �ا اینطور ...ـ چطورە؟ ی؟ کراوات بزنم به��

�ا خندە � تا �اش و ن�اە کردم

...خدا�� هم کراوات بهش � اومد هم سادە

1888



ش�د جذاب انقد خوش استا�ل بود که گو�� هم � پو 
...بود

تو هر�� بپو�� بهت م�اد...

...ـ دق�قا مثل تو 

شکست نف� م�ک�� ...

استا�ل شما  چهرە و ...ـ نه �ا�ا این چه حرف�ه خااانوم
...ز�ان زد خاص و عامه

� � تع��ف کنه ا...اوە... قاااشما تع��ف نکن��

ـ حق�قت و گفتم خااانوم

1889



�ه سمت در�ا برگشت

م؟�اشه دخ�� ... مامان و اذ�ت نکن�ا...ـ در�اا

ــ نچ

ـ �� 

نم اذی�ش ن� ک...بود) نه(ــ ب�خش�د منظورم 

...چ��ارش داری �چه ام و...

� همین�ارارو م�ک�� پرو شدە ـ بب��

وااا...

1890



ـ واال

�ه سمت در خرو�� راە افتاد

ــ خدافظ �ا�ا�� 

م ـ خدافظ دخ��

�شت �ش راە افتادم

ە ی در خرو�� و چرخوند دستگ��

... � !حس��

�ه سمتم برگشت

1891



ـ جانم ع��زم؟

؟... !ن� خوای خداف�� ک��

:خند�د و گفت

ـ ب�ا جلو

س�دعمیق و طوال�� ل�ام و بو . �ه سم�ش رفتم

حله؟...ـ اینم از بوس خداف�� 

دلم تنگ � شه واست...

اری � ک�� داری �ه �...ـ منم تنگ � شه ق��ونت برم
1892



نرم ها

ل�امو آو�زون کردم و مظلوم ن�اش کردم

...�اشه برو اصن...

ە رو گرفت و درو �ست دستگ��

ـ م�مونم هااا

� که برو... گف��

ـ اینطوری �ا این ق�افه؟

!چ��ار کنم خوو...

1893



�ال راحت برمـ واسم �خند، �ا ل�خند �گو برو تا �ا خ

ل�خند زدم

بروو...

خندە اش گرفت

ـ این مد�؟

�س چه مد�؟؟؟...

ـ واق�

1894



دمدندونامو روهم گذاشتم و ب�ش�� ل�خند ز 

ە رو چرخوند خندە هاش اوج گرفت دستگ��

ە  خدافظ عشقم...ـ برم به��

...خارج شد

�سالمت...

منتظر موندم در محوطه و �از کردو رفت 

ر اتاق و �از د. در خرو�� و �ستم از �له ها �اال رفتم
کردم

جون�اشو ب��م پ�ش اقا...خب خب در�ا خانوم...

�ا ذوق بهم زل زد
1895



!ــ واقعااا ؟

ارە ق��ونت برم...

� دستم و گرفت از تخت پ��د �ای��

ــ ب��م ب��م

�� �عدب�ا ل�اساتو بپوشم ، خوش�ل مش�ل تر �...

ی �ه دست ل�اس لش �ا دوتا چ�مه ی کوچولو 
ستمخوش�ل پوش�دم واسش و موهاش و دم اس�� �

کردم   وسا�لم و جمع. ل�اسای خودم و هم پوش�دم
....تو ک�فم گذاشتم

1896



در�ا عروسک �انگورو شو برداشت

ــ �انگورو هم ب�اد مامان؟

خندم گرفت

الهی�� ...

ــ ب�اد؟

مطمئ�� � خوای ب�ار�ش... 

ــ اهوم م�خوام �ا آقا جون آشناش کنم

مش...�اشه ب�ارش...ع��زممم... تو  �دە خودم �گ��
� بهت م�دمش ...ماش��

1897



ــ نه خودم میتونم 

�اشه ب�ا دس�ت و �دە که ب��م د�گه...

دس�ش و گرفتم از اتاق خارج شد�م

� بردم اش د ر خرو�� و �از آروم  آروم از �له ها �ای��
� شد�م و �م��ندش و �ست. کردم م و سوار ماش��

حرکت کرد�م

ود و �� دق�قا �ک هفته و �ک روزە د�گه تولدش ب
برنامه توی ذهنم واسش چ�دە بودم

� سا� بود که روز تولدش کن ارش بودمامسال اول��

� �ار ...برای هزارم��

...خدا�ا شکرت

1898



تو تک تک  تو تنها ک� بودی که �ه من ص�� دادی و 
...ثان�ه های عمرم �شت و پناهم بودی 

...کردمکوتا�ا�هب�خش

جه و ب�خش ا�ه ب�ش�� اوقات غافل بودم از تو 
...محبتت

� لحظه �ه �عد قول م� دە دخ�� دن�ا د�گه از هم��
خو�� �اشه

ا�� ام�دوار �اشه ...قول م�دە تو هر ��

�دم اشک تو چشمام جمع شدە بودو �اعث تاری د
� شد 

� ام �ا�شون کردم و �ه مو  ز�ک �� ��ــــع �ا آست��
ز�ر چش� �ه در�ا ن�اە کردم. کردم

ی � ... کرد �ا عروسکش �ازی م�کردو واسشون دل��

1899



� االن �ا�د �� گ�� �ارای تولدش ...� شدم  از هم��

...�عد از اطالع. رس�د�م

� و گوشه ای �ارک کردم در �از شدو ماش��

امان �ا م. پ�ادە شد�م و �ه سمت در خرو�� رفت�م
ذوق و شوق �ه استق�المون اومد

ـ سالاام ق��ونتون برم 

�غلش کردم

چطوری مامانم؟...

ودـ فدات�شم من �� دلم واستون تنگ شدە ب

1900



ماهم تنگ شدە بود...

ــ منم تنگ شدە بود

مامان خم شدو گونه های در�ارو بوس�د

دستم و رها  یهو �ا�ا �ه سمتمون اومد در�ا ذوق زدە
:کرد و جیغ زد

آقا جووون_ 

�ا �ه حرکت در�ارو تو �غلش گرفت

چه ل�اس ...ـ ال� من ق��ون�ت برم خانوم کوچولوو
خوش��

گرد�ش   در�ا واسش م�خند�د و مح�م دستاش و دور 

1901



حلقه کردە بود

؟... �ا�ا�� �س من ��

وع کرد �ه خند�دن ��

ام و دس�ش و �ه سمتم گرفت جلو رفتم روی موه
...بوس�د

ـ ق��ون توهم برم دخ�� نازم

خدانکنهه...

:مامان �ا اخم خندە داری گفت

قلوە  ــ خ�� خب �سه د�گه ب��ن تو دل �دین و 
�ن �گ��

1902



...همه �ا خندە وارد شد�م

•••

 � "حس��

دمحوله ی حموم و در اوردم ل�اسام و پوش�

آخ�ششش. روی تخت دراز کش�دم

�شت �  �ک هفته ی پر از مشغله �اری و فکری رو 
گذاشته بودم و خسته ی خسته بودم

...دلم دن�ارو � خواست

� کردو  ای �اش االن اینجا بود �ه خوردە ش�طنت
فت � م�� �ل خسته گ�ام از ب��

1903



داشتم دستمو �ه سمت عس� کش�دم و گوش�م و بر 
...که بهش زنگ بزنم 

�ش�مون شدم

م و � ب�ن�ش د�گه...  ...فردا م��

�ا خ�ال د�د�ش چشمام و روی هم گذاشتم

 هر �اری � 
�

کردم خواب اما نه �ا وجود �� خست�
!�ه چشمام ن� اومد

کوچ�� که   �اشدم و �ل�د اتاق خواب و از توی �ا�س
ون اورد م گوش�م توی کشوی عس� گذاشته بودم ب��

و برداشتم

فل شدە از اتاق خارج شدم و �ه سمت اتاق خواب ق

1904



�ل�دو توی قفل انداختم و چرخوندم. رفتم

� �اری بود که �دون غم و . در �از شد غصه  اول��
!درشو �از � کردم 

وارد شدم و درو �ستم

�جاد �ه زودی زود �ه تغی�� اسا� �ا�د توش ا
...رنگ اتاق ، لوازم اتاق . � کردم

� بودم واسه ی هم�شه دن . �ا رو دارم�ا این که مطم��
...دلم را�� ن� شد �ه تغی�� داد�ش

برداشتم  جلو رفتم و روی تخت دراز کش�دم �الش و 
و �غل کردم

ود ن�اە �ه تک تک لواز� که تو محدودە ی د�دم ب
..بوندم�الش اوردم و بی�� ام بهش چس. � کردم 

1905



عطر موهاش مشامم و پر کرد   

� � شدو �ه خوا ب �م �م �ل�ام داشت سنگ��
...� رفتم

•••

"دن�ا

��� فرو�� ب��  . ون اومدنفس عم��� کش�دم و از ش��
...�الخرە ک�ک و هم سفارش دادم

یزای�� هم �ه د. �� لوازم ر�ز و درشت گرفته بودم
مه �� گفته بودم واسه فردا ب�اد که �س فردا ه

آمادە ی امادە �اشه

1906



اە ب�ست دق�قه ای نگذشت که �ه جلوی فروش�
و پ�ادە  عین�م رو �ه چشمم زدم. بزرگ ل�اس رس�دم

شدم

نو� �ه سمت فروشندە ی خا. وارد فروش�اە شدم
ادە بودم که ق�ال سایز و مدل ل�اسا رو که بهش د

...رفتم

�ا د�دنم ل�خند زد و بهم دست داد

؟ � !ـ سالاام خانوم راد خوب هست��

... � مر� شما خ����

� ل�اسارو � فرستادم و ...ـ مرس��  استون این � گفت��
همه راە و ن� اومدین

ارو �ک�ە نه گفتم از نزد�ک ب�ینمشون که د�گه �...
1907



م �ه مش�� داشته �اشن ب...کن�م د�گه رشون ن��
گردونم

...�ه لحظه...حق �ا شماست...ـ اها �له

رفت ل�اسارو ب�ارە

برگشتم �ه سمت ! دس�� روی شونه ام �شست
...اش

م زل خانو� �ا دهن �ازو چشمای درشت شدە به
زدە بود

!ـ دن�ااا؟

!هیچ گونه شناخ�� ازش نداشتم

 شوکه فقط ن�اش م�کردم و منتظرە جمله ی
...�عد�ش بودم

1908



!ـ همون مدل معروفه؟

هوووف فک کردم حاال �� شدە

:ل�خند زدم و گفتم

نه من اون ن�ستم...

عینک و بردار...ـ چرا �ا�ا خود�� 

�دم و دست اش و �ه سمت عین�م اورد که عقب کش
:�ا ��� گفتم

ن ن�سم چ��ار م�ک�� خانوم؟؟؟مگه نم��م من او ...
ی کرد�ما ای �ا�ا چه گ��

1909



اخماش توهم رفت

ە �ا �ل آدمای توی فروش�اە بهم ن�اە � کرد ند دخ��
:غ�ض گفت

...ـ واقعا که

...ن�اهش و ازم گرفت و رفت

ار کنم�لوم و صاف کردم و س� کردم طب�� رفت

� اینم ل�اسا ـ �فرمای��

� . ن�اهم و روشون چرخوندم ی که دق�قا همون چ��
...گفته بودم

� شم �ه خوردە ز�رو روشون کردم که مطم��

مر�...همون�ه که م�خواستم ...�لههه...

1910



ـ خواهش � کنم ع����ن

ادم �ا هزار �ارت �ان� امو در اوروم و بزور بهش د
جرو �حث و تعارف حساب کردم و خارج شدم

قب ل�اسای خودم و در�ارو روی صند� های ع
گذاشتم 

ق��ون ل�اس کوچولوت برم من ...

خندم گرفت

داشتم �ا ل�اسش صح�ت � کردم

ا�ا � گذروندتو این چند روزە تمام وقت اش و �ا ، �

�س گرفته بود که جدا کرد�
�
شون انقد �اهاش ا

رکت �شستم و ح...سخت تر از این حرفا شدە بود
...کردم

1911



•••

 � "حس��

ه �ا صدای گوش�م �ا چشمای �سته دستم و �
 سمت اش کش�دم �ه چش� �ه صفحه اش ن�اە

کردم

:�ا صدای خوا�الود �ه سخ�� لب زدم

خدا لعنتت کنه م�الد...

ردمصفحه رو خاموش کردم و اونور تخت پر�ش ک

هم  د�گه ن� تو�ستم �خوا�م و� خب از تخت

1912



..نمیتو�ستم دل �کنم

 � ی که تصورش �ا این که � دو�ستم ب�ش�� از اون چ��
چسبوندم  �ل� هام و بهم. و � کردم خواب�دە بودم

...گذشت   که �ه خوردە د�گه �خوا�م پنج دق�قه ای

دو�ارە صدای االرم گو�� �لند شد

�الفه و عص�� �اشدم و �شستم

و تو  گو�� و برداشتم. حوصله ی م�الدو نداشتم
ه چشمم �. ج�ب ام گذاشتم از اتاق خارج شدم

!دە صبح . ساعت افتاد

!�ع�� از دیروز �عد از ظهر تا االن ؟

ورتم و �ا ص. �ه عمرم انقد خوا�م طوال�� �شدە بود
 �ه خوردە از حالت خوا�الو . آب �د شستم

�
د�

دراومدم

1913



خونه رفت � �ه سمت اش��

ب�ست دق�قه �شد که ص�حانه ام و خوردم

خونه خارج � شدم که برا � � داشتم از آش�� ی پنجم��
فحش  د�گه داشت دهنم �ه. �ار گوش�م زنگ خورد

ا �از � شد از دست اش ...و نا��

...وصل کردم. روی م�ل �شستم و تک�ه دادم 

الوو...

؟ ـ مرض داری جواب نم�دی �ا ��

�ا �� دارم...

...ـ صد�ار زنگ زدم 

1914



 عر بزن ب�ینم �� م�خوای �...خواب بودم ...
�

�

:مکث کرد و گفت

؟ ـ ب�ینم تو ن� خوای مارو دعوت ک��

؟کجا دعوتتون کنم؟ نکنه عروس�ه �ا�اته...

...س�ته*ـ نخ�� تولد دخ�� مامان سک

...ندوناتوم�الد من دستم �ه تو برسه دونه دونه د...

وع کرد �ه خند�دن ؛ از جام یهو �ه خودم اومدم. ��
...�لند شدم

؟... !تولد ؟...چی��
1915



...اب دهنمو قورت دادم

...همه اش تو ذهنم تق��م و مرور � کردم

زدی زنگ ن... چند روزە منتظر بودم...ـ ارە د�گه
م چشت گفتم زنگ بزنم خودم و آن�تارو دعوت کن

عمااا آن�تا و�ار رقص دارە هوووی �ا تو ...دراد
الووو...کجا�� 

گو�� و قطع کردم 

ن مه� رو وای خدای من اخه چرا �ا�د موض�ع �ه ای
!حاال �ا�د چ��ار کنم؟! �ادم � رفت؟

�دم فقط تولدش فردا بودو تو این وقت �م ن� رس
را ، اونم ک�ک و سفارش �دم چه برسه �ه �ق�ه ی �ا

!...دست تنها

1916



•••

"دن�ا

� کردن خونه تق���ا ن�م ساعته د�گه دو نفر واسه تم ��
دە ی نظارت ل�اسام و پوش�دە بودم و آما. � اومدند

� گذاشتم ک. بودم ه ق�ل �ه چای ر�ختم و روی م��
اومد�شون �خورم

مدهنوز ن�شسته بودم که گوش�م صداش در او 

� بود؛ �ا ذوق وصل کردم ...حس��

سالاام...

1917



!ـ دن�ااا م�دو�س�� فردا تولد در�است؟

حالم و  انقد شوکه بود که �ادش رفت سالم کنه و 
سه مخندم گرفت و� جلوی خودم و گرفت! ب��

...آقا فراموش �ار شدە بود

:�ا لح�� شوکه و متعجب گفتم

؟... !جدی م�گی��

!ـ ارە �ا�ا من خودمم تازە فهم�دم

!وای حاال چ��ار کن�م؟...

االن پ�شته؟...ـ چه م�دونم

1918



نه گذاشتم اش خونه ی �ا�ای�نا...ها؟...

ینم �ا�د چ��ار ـ �ارە خو�� کردی ، �اشو ب�ا اینجا ب�
در�ا  فک کن...هن�م مخ ام از �ار افتادە... کن�م

�نم ح�� � ترسم �ش...�فهمه فراموش کردم وای
بهش فکر کنم

م ع��زم و� من نمیتونم ب�ا!...ارە فک کن �فهمه...
ی؟�اری ندار ...خودت �اراتو انجام �دە د�گه

؟ ...�عنی�� �� نمیتو�� ب�ای؟... ـ چی��

قطع کردم

ا�ش �اشدم �ه ل�اس ش�ک پوش�دم �ه خوردە ار 
ا�� که واسه تولد در�ا گر  � فتم و توی کردم؛ �ل چ��
� جا دادم ...چند آمد و رفت توی ماش��

1919



خدمت  زنگ زدم آدرس فرستادن ک�ک و دیزای�� و 
ه ر�ــع �. �شستم و حرکت کردم. �ارارو تغی�� دادم

ل جناب مقدم خاِن فراموش �ار  � �ه . بودم �عد در م��
سمت اف اف رفتم

� و �ا  درو زد؛ ماش��
�

رک کردم�دون ه�چگونه حر�

•••
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ه �ه همدرد ک. خداروشکر که �ه همدرد داشتم
ە رو  �� هم دلم واسش تنگ شدە بود؛ دستگ��

چرخوندم

ون پر جلوی �اش �ا د�دن تزئ�نات و �ادکن�ا و �� نا�ل
1920



� �ه سمت صورت  اش بهت زدە ن�اهم و از �ای��
ورا�� ل�خند روی ل�ام �شست و �ه ج. حرکت دادم

!خ�الم راحت شد

کریال� من ق��ونت برم که انقد تو ، �ه ف...

...کنارم زد و وارد شد

ارشون تو از ـ ن� خواد ق��ونم بری ، جمعشون کن ب�
...کت و کول افتادم

اشتم �ا�د واقعا من ا�ه تورو ند...دس�ت درد نکنه...
...چ��ار م�کردم 

...وارد �ذیرا�� شد

1921



اوە اوە چقدم ز�ادن...

رو �ستم و همه رو جمع کردم و داخل اوردم �ا �ا د
...وارد �ش�من شدم

•••
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روی م�ل ولو شدم

� از اتاقا ک�سه های بزرگ خ��دای تولد و برد توی �

...صدای �سته شدن درو ش��دم

1922



ـ خب خب خب

...اومدو کنارم �شست؛ بهش ن�اە کردم

؟... خب که ��

ل�اشو آو�زون کرد

ـ این �ع�� دلت تنگ �شدە بود

...�� از ابروهامو �اال انداختم

چرا �ه کوچولو...ِاهم ِاهم...

!ـ �ه کوچولو فقط؟

1923



...خندە ام گرفت. ن�اش کردم

راس�ش خ�� دلم تنگ شدە بود واست...

 ؛ ل�امو رو ل�اش.�اشدم و �شستم تو �غلش
...گذاشتم

عشقممم...ـ ق��ونت برم من 

زش � کرد �م و �ه س�نه اش چسبوندم موهام و نوا

ە دست ت��ن نوازندە ی دن�ا... !...ستقلب تو چ��

...ـ ای جونم شعراشو

1924



�م و از روی س�نه اش برداشتم

لند شدیهو صدای اف اف �. مح�م گونه ام و بوس�د

:سوا� ن�ام کردو گفت

!ـ ک�ه؟

...شونه هام و �اال انداختم

نم�دونم...

فت�ه سمت اف اف ر . �اشدم و روی م�ل �شستم

 اش چند لحظه ای گذشت �ا ن�اە مرموز و عص�� 
ه سمت ام �. بهم زل زدە بود؛ فک کنم درو �از کرد

اومد

!ـ تو که گف�� نم�دو�� 

1925



:بهت زدە ن�اش کردم و گفتم

!خب واقعا نم�دو�ستم...

ـ دن�ا د�گه دروغ نگو �اشه؟

!�� گفتم مگه!...دروغ؟...

� دروغای کوچ�ک ��  وع ـ دروغای بزرگ از هم��
� شه د�گه

� واقعا نم�دو�ستم ک�ه... !حس��

!گرە ابروهاش مح�م تر شد

1926



� دیزای�� و خدمت�ارا ترد�د د... !اشتم�ع�� ب��

مخدمت�ارا وارد شدن و د�گه ادامه نداد�

� خواست �� بهم برخورد؛ قهر نبودم و� دلمم ن
وا�ش �اهاش حرف بزنم �اشدم و �ه سمت اتاق خ

رفتم

وارد شدم و درو �ستم

دم روی تخت اش دراز کش�دم و لحاف و رو خو 
الش و کش�دم؛انقد بوی عطرش و دوس داشتم که �

ون کش�دم و �غل کردم ...از ز�ر �م ب��

نم اون ترجیح � دادم �دون �الش �اشم اما حس ک
و رو  صدای �سته شدن درو ش��دم؛ چشمام. پ�شمه

...هم گذاشتم

ـ دن�ا
1927



� شدو مت. جوا�ش رو ندادم وجه شدم تخت �اال �ای��
...کنارم �شسته

...گونه ام و آروم  آروم  نوازش � کرد

ـ من که م�دونم خواب ن�س�� 

دروغه  ارە اینم...

�اشو ب�ینم �اشو...ـ ای �ا�ااا 

� خوام �خوا�م...

چشمات و  حداقل....ـ اینم م�دونم که خوا�ت نم�ادا
�از کن

1928



ن� خوااام...

ون کش�د �الش و از توی �غلم ب��

:چشمام و �از کردم و گفتم

؟... !عه چ��ار م�ک��

�ش و  ز�ر �م گذاشت اش و کنارم دراز کش�د و 
...روش گذاشت

وم؟ـ خودم اینجام و �الشم و �غل م�ک�� هو 

...تو چشماش زل زدم

و نفس  �م و توی گودی گرو�ش فرو بردم و عطرش
...کش�دم

1929
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اـ مثل این که خودتم از این �ارا م�کن�

!کدوم �ارا ؟...

� �الش �غل کردن د�گه ـ هم��

معلومه که نه...

ـ دروغ نگوو

1930



ا نهگفتم �ه دروغ ��م ب�ینم �ه منم م�اد �...

ر اصال هم بهت نم�اد ـ نخ��

پ�شو�� اش و بوس�دم

حاال هووم؟ ـ راست اش و �گو �الش کیو �غل کردی تا 

...رو �ه سقف خواب�دم

ای �ا�ا گ�� داد�ا...

�اشد و �ه سمت پنجرە رفت

پردە رو کنار زد

1931



...نور خورش�د توی اتاق دو�د

چ��ار � ک�� دن�ا؟...

م�اشدم و �ه سم�ش رفت. پنجرە رو �از کرد

ر هر لحظه کنارش غرق د. از �شت �غلش کردم
...آرامش بودم

...آروم توی گوشش زمزمه کردم

ی و بهت �شون �دم... � دن�ا � خوام �ه چ��

...دەاز یر کنج�اوی س� کرد �ه سمت ام برگر 

؟ چیو � خوای �شونم �دی؟ !ـ ��

دست اش و گرفتم
1932



ه ک� جز �ا�د بهش � فهموندم که � این سالها �
�ا�د دلش قرص م�شد. اون فکر نکردە بودم

و چرخوندم و وارد اتاق خواب قد� � شد�مدستگ��

�ا ده�� �از لح�� شوکه جیغ کش�د

 � ...اینا هنوز!!!ـ حس�ی��

ارە...

�ه سمت قاب عکسا رفت

•••
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1933



وای خدای من �اورم ن� شد

ن �عد این همه سال ح�� قاب عکسا هم جاشو 
ود که همه �� دق�قا همون مد� ب! عوض �شدە بود

!آخ��ن �ار د�دە بودم

محو تماشای وسا�ل اتاق بودم

� �ه سمت �مد ل�اس رفت و درشو �از ک ردحس��

!!!!وااای ل�اسام...

� ند�د �د�دا دونه دونه ا شون ن�اە جلو رفتم و ع��
وع کرد �ه خند�دند ...کردم؛ ��

د�گه  مح�م �غلش کردم؛ حاال ! �اور نکرد�� بود
� شدم که قلب �ه وسعت اق�انوس اش ف قط مطم��

! فقط مال من� 

1934



...برگشتم و توی چشماش زل زدم

� اونمن ثروتمند ت��ن زن جهان بودم �خاطر د !اش��

...دستام و دور �مرش بردم

اتاق؟؟؟ �ادته �م داد زدی گف�� ن�ام سمت این...

:خند�دو گفت

...ـ � �خ�� د�گه؟

ازش جدا شدم 

مشغول ن�اە کردن �ه ل�اسام شدم

؟؟؟ ...ـ این �ع�� ن� �خ��

1935



�اشن بنظرت اینا هنوز اندازم...نه ن� �خشم...

...ـ �حث و عوض نکن

بهش ن�اە کردم

...اخه من مگه � تونم تورو ن�خشم

گفتم که ن� �خشم...

ـ عه اذ�ت نکن د�گه

...�ا صدای در ن�اهمون از هم گرفته شد

ـ ب�ا تو

1936



�� از خدمت�ارا وارد شد

ــ اقا �ارمون تموم شد

:متعجب گفتم

موم هنوز �ک ساعتم �شدە چطور ت!...تموم شد؟...
شد؟

ە ما واسه م...ــ آخه خانوم  � ح�م �اری همه جا تم��
...همه جارو ن�اە کرد�م

خندم گرفت

� اجازە م� داد رو راست � گفت ب�چارە مگه حس��
� بهم ن�اە کرد و گ ی گرد �ش�نه؟ حس�� � :فتچ��

1937



ن�م؟ـ م��م چطورە تولد و تو محوطه برگزار ک

...هر طور م�لته ع��زم...

� که زنگ ــ آقا ا�ه قرار تو محوطه برگزار شه � گ��
...بزنم ��م هم ب�اد

:�� گفت�ه خوردە فک کرد و �عد از �ه مکث طوال

ە �گو ب�اد ...ـ ارە محوطه به��

ــ چشم 

:اومد که برە که در ادامه بهش گفت

و  �گو ... ع کنهـ خانم ، دیزای�� اومد �گو �ارش و ��
ارە رو ه��نه اش هم اصال مهم ن�ست تمرکزشو �ذ

1938



...ک�ف�ت �ارش

؟...
�

� چرا خودت بهش نم�� حس��

:برگشت و گفت

ـ ه�س

:خدمت�ار گفت

ــ چشم م��م بهشون

رفت و درو �ست

� هم �شت �ش رفت چشمم �ه ل�اس . حس��
...خوا�م افت

1939



ل�اس خوش�لم...اوخی�� ...

اشجلوی آینه وا�سادم و جلوی خودم گرفتم 

فک کنم هنوزم اندازم بود

و از �شت  �م��ند . ل�اسام و در اوردم و پوش�دم اش
��ا تر از �ا ح�� ز ! وای هنوزم همون مد� بود. �ستم

ق�ل هم �ه چشم � اومد 

اشق ب�خود ن�ست ع. از �س که سادە و ش�ک بود
...ل�اس های سادە ام هااا

...موهام و �از کردم و �شتم ر�ختم

� آرا�ش و �از کردم را�ش �ل لوازم آ. کشوی م��
ه ازش در رژ ل�� رو �از کردم ک. �جاشون بودند

ذشته و استفادە کنم که یهو متوجه شدم تار�خش گ
...د�گه �ه درد ن� خورە

1940



درش و �ستم � جاش گذاشتم اش

ودمهنوزم تو شوک ب. �ه قاب عکسا ن�اە کردم

� صحنه های رو من تو  � روز و همچ�� همچ��
!خواب هامم ن� د�دم

تو رو رو روی تخت بزرگ دو نفرمون دراز کش�دم و پ
ش دلم � خواست �ه دل س�� رو . خودم کش�دم

...�خوا�م
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کردم  همه ی سفارشارو �ه دیزای�� و خدمت�ارا 

1941



...وارد شدم و در خرو�� �ستم

دن�ااا...

خونه و اتاقا �ک کش�دم تازە � � ادم افتادە بود �ه آش��
...تو اتاق خوا�ه

ە رو چرخوندم و وارد شدم � �ا د�د. دستگ�� ن آست��
ه ی �مد های ل�اس خوا�� که چند سا� � شد گوش
 ر 

�
وی ل�ام ل�اسش آو�زون شدە بود ل�خنِد پر ذو�

�شست 

...روی ل�ه ی تخت �شستم. �ه سمت اش رفتم

مثل فرشته ها شدە بود

ژە های موهای حالت دار روی �الش و شونه اش ، م
...خواب این همه ز��ا�� اونم تو ... �لند و مشک�ش

1942



...معصوم�ت چهرە اش هر ک� رو ف��ب م�داد

�ه تکون . کنارش دراز کش�دم و نرم ل�اش و بوس�دم
:هم نخورد؛ آروم پچ زد

ـ خواب ن�ستما

خندم گرفت

ازم گول �ا وجود این همه شناخ�� که ازش داشتم �
 چهرە ی معصومش و � خوردم؛ دستم و �شت

...�مرش بردم و �ه سمت خودم کشوندمش

...ر�ز خند�د

من ق��ون اون خندە هات برم...

 � کش�دم  دستم و اروم از روی کتفش �ه سمت �ای��

مر و ز��ا�� اندامش تح��ک کنندە بود؛ قوس �

1943



 �اسن
�

...برجست�

...ت�نا حق داشت م�گفت عمل�ه

...اندام �� نقص اش ز�ادی جذاب بود 
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شتم �ه گرمای دست اش رو ل�اس ح��ر ناز�م ، دا
رەمنتظر بودم دست اش و بردا! جوری � شدم

ن�اە کردم  �م و �اال بردم و بهش! اما اقدام نکرد
چشماش و �سته بود

که   �ه خوردە تکون خوردم که دست اش بیوفته

1944



:�الفه گفت

وع شد ـ عههه �از ��

چ�ه خوو � خوام برم...

و چشمام چشماشو �از کرد و �ا �ه اخم خندە دار ت
:زل زد

!ـ کجا ؟

�� اخت�ار زدم ز�ر خندە

؟؟؟؟ ـ � خندی؟ � خندی��

وع کرد �ه قلقل� دادنم رفتخندهام اوج گ. ��
1945



خودمو خ�س م�کنمااا...نکن...

زل زدم تو چشماش. روم خ�مه زد. د�گه ادامه نداد

داشت  �ا ن�ع ن�اهش. ش�طنت از چشماش � �ار�د
طر آروم صور�شو جلو اورد ع! تح���م � کرد

...نفساش توی صورتم �خش � شد

ل�اش و نزد�ک ل�ام اورد

 شد ب�ش�� این حرک�ش دیوونه کنندە بود و �اعث �
�ان قل�م �اال رفته ب. بوسه شو �خوام �م و . ود��

!جلو بردم عقب کش�د

ی ر�ز گردنم و تو دست اش گرفت و بهش بوسه ها
د � دستم و �ه . نفسام �ه شمارە افتادە بود. آرو� م��

هن اش بردم و �ازشون ک ...ردمسمت د�مه های پ��

1946



هن اش و درآورد �ا �ه حرکت پ��

دستم و . دم�ه ِقل خورد�م و این �ار من روش خ�مه ز 
 اش ب�ش�� ا

�
ز اون �ه سمت شلوارش بردم برجست�
ی بود که تصورش و � کردم  � چ��

حاال د�گه ن��ت من بود که اذی�ش کنم
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عمیق و  �ه چا� س�نه ام بوسه. صور�ش و جلو اورد
د؛ چشمام و �ستم ،س� کردم ف � قط ازش طوال�� م��

م � م�� . لذت ب�� فت�م �م داشت �ه سمت �ای��

1947



تند تند نفس � کش�دم

رم و �از ز�پ شلوا. د�گه �ار از تح��ک گذشته بود
و  منتظر حرکت �عد�ش بودم اما خودش و . کرد

روی تخت کش�د و �شست

!تعجب کردم

ندە بودم دلم ن� خواست حاال که تا مرز لذت کشو 
�  داشت از تخت. �ارش و نصف و ن�مه ول کنه �ای��

:تند دست اش و گرفتم. � رفت

!کجا ؟...

د ن�ام � :کردو گفت  �ا چهرە ای که خندە توش م�ج م��

م ل�اسام و عوض کنم برم د�گه ـ م��

1948



...عص�� شدم

ب�ا اینجا ب�ینم...چی�� ...

د�مم�دو�ستم که اونم دلش � خواست ادامه �

ر اوردم دست اش و کش�دم و �ا �ه حرکت ل�اسش و د
...و روی تخت هل اش دادم
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ارمه پهلو �الخرە دست بردار شدو نفس نفس زنان کن
وی ته دستم و آروم ر . دراز کش�دم و بهش زل زدم

1949



ر�شش کش�دم

و خودش و جلو کشوند. دستم و گرفت و بوس�د
رو� �ل� هاش و روی هم گذاشتم �ه آ. �غلم کرد

...مشغول نوازش موهام شد

خسته ای؟...

؟...ـ نه ق��ونت برم تو ��

منم نه...چرا چشمات �سته اس هووم؟...

ـ � خوای �از �اشه

اهوم... 

1950



...چشماشو �از کرد

عاشق رنگ چشماش بودم؛ وسط پ�شون�ش و 
 یهو متوجه دست اش شدم که �صورت. بوس�دم

!دورا�� روی ش�مم کش�دە � شد

�ه خوردە ترس�دم

ن�اهم و از . مپتو رو کنار زدم و �ه دست اش ن�اە کرد
...دست اش �ه سمت خودش کشوندم

!داری چ��ار م�ک�� هان ؟...

�اە شک آلود بهم ن...چ��ار کردم مگه؟...ـ ه��� 
م�ک�� چرا؟

� �اری نکردی که؟... !حس��

1951



�ه تای ابروشو �اال انداخت

!ـ چ��ار مثال؟

خودت م�دو�� منظورم چ�ه...

...ـ ای �ا�ا

...وای نکنه. �اشدو �شست

وع کرد �ه پوش�دن ل �اساشپتو رو کنار زد و ��

فل اش بود ن�اهم ق. �د جور ذهنم و درگ�� کردە بود
!...برعکس من �امال ب�خ�ال بودو آروم

ـ چ�ه ع��زم چرا اینجوری ن�ام م�ک�� ؟

ارم و �ه �اشدم و رو �ه روش وا�سادم ؛ انگشت اش
1952



� گف :تمسمت اش گرفتم و �ا لح�� تهد�د آم��

... � ...بب��

ن �  م��
�

ه �ه �م ـ اینطوری جلوی من وا�سادی نم��
...دو�ارە

گوش کن..�حث و عوض نکن...ه�سس...

� ...ـ چشمم من �ا�ا گوشم ، �فرمای��

ون دادم نفسم و �ا صدا ب��

مت�گو ب�ینم م�دو�� من �اردار شم � کش...

:مکث کرد و گفت
1953



نه نم�دو�ستم...ـ ِاهم ِاهم

:صدام �اال رفت

�ع�� چی�� نم�دو�ستم هان؟...

ی �شدە ق��...ـ ه�سس � شنون � ونت برم حاال که چ��
من

مطمئ�� د�گه؟...

!!!داشت فکر � کرد. کنج�او بهم ن�اە کرد

ـ نم�دونم

1954



!�عن�� چی�� نم�دونم؟...

روی تخت هل ام داد

د د�گه نتو�ستم �  ش داد دست اش و روی ل�ام ف��
...بزنم و از ز�ر ز�و�ش �کشم

�� �� داشته  ـ ق��ونت برم ، �ِد مگه دلم � خواد �ه
�اش�م

. دمغزم از شدت عص�ان�ت در حاِل پوک�دن بو 
شار �ه دست اش ف. اومدم که حرف بزنم نتو�ستم

:دمجیغ ز . اورم که �الخرە دست اش و برداشت

؟؟؟... � چ��ار کردی�� خدا�ااا !...حس�ی��

...ـ �اری نکردم که 

1955



� ابروهاش �شست و گفت :اخ� ب��

؟؟؟ - �� � این ...اصال ب�ینم چرا اینطوری حرف م��
 خوا�م مگه من و تو ن�!...همه نگرا�� واسه چ�ه؟

 کن�م؟
�

�اهم زند�

 اش و ن...معلومه که ارە...
�

فک ...دارمو� من آماد�
ە هااا و �ا�اا وای مامان...کن �فهمن آبرومون م��

:پ�شون�م و بوس�د آروم پچ زد

ی �ا��  � عال که �عدشم ف...ـ تو ن� خواد نگران چ��
ی معلوم ن�ست ، غصه هارو �ذار واسه � �عدا  چ��

�اشه ؟

د که �ه جوری �ا لحن آروم اش دهنم و قفل کر 
1956



ە ب. خودمم تو شوک بودم ...ودمبهت زدە بهش خ��

ا تولد فرد...ـ حاال هم �اشو ل�اساتو بپوش �اشو
مونه ها دخ��

ە رو . �اشدو �ه سمت در خرو�� رفت  دستگ��
!چرخوند و خارج شد

!تا رفت دو�ارە دلشورە گرفتم

��زم؟ا�ه واقعا �اردار شم چه خا� تو �م ب

اتاق  ل�اسام و پوش�دم و از . نفس عم��� کش�دم
...خارج شدم

خونه رفتم � �ه سمت آش��

��دای یهو چشمم �ه �� جوو�� افتاد که داشت خ
و توی �خچال جا � داد � شت دستم و م! روی م��

1957



:مکردم جلوی دهنم گرفتم و �لو�� صاف کرد

ِاهممم...

�ه سمت ام برگشت؛ شوک شدش

سالم...ــ س

...جلو رفتم

!شما؟...سالم...

� ...ــ من  کوچ�ک شما مت��

� ک�ه؟... مت��

1958



 � ــ گفتم که مت��

� وارد شد و �ا اخم گفت :حس��

ە اینجا ؟ !ـ چه خ��

ه��� اومدم آب �خورم...

طا�� ن�اهش و �ه جوری ازم گرفت که فک کردم خ
ی ازم � زدە � :رو کرد �ه ��ە و گفت! چ��

ون و انجام  ـ آقا �� اینارو ول کن ب�ا برو �ارای ب��
...�دە

� ن�اهش قفل من بود !��ە �ه جای حس��

1959



ــ آقا دارم انجام م�دم د�گه

ون ـ گفتم ب�ا برو ب��

� گذاشت ��ە ُرب توی دست اش و روی م��

ــ چشم

� �ه سمت خ��دا رفت خارج شد؛ حس��

ـ د�گه ن�ینم �ا این ��ە حرف بزن�ا

!وا �� گفتم مگه؟...

1960



ی نگف�� فقط دلم ن� خواد �اهاش ح � رف بز�� ـ چ��

�اش...

ـ ن�اشم نکن

�ااااش...

ـ �ار��ال

�شستم

ـ آب �دە �خورم

�ه لیوان برداشت

1961



؟... � حسی��

ـ جان؟

� گذاش�ش توش آب ر�خت و روی م��

؟م��م اش�ال ندارە منم فردا ب�ام تولد ...

؟ !ـ �� گف��

!ن�اش کردم اخم کردە بود

 خوای ماما��� ها �...ـ �ع�� �� ب�ام تولد هان؟
ن�ای؟

1962



� زشتهنه م��م �عد ت�نا من و �ا تو و در�ا ب... ...�ی��

ـ زشت ن�ست

ن�ست؟...

ه ک� چه �...اصال �ذار زشت �اشه...ـ معلومه که نه
که من و تو �اهم�م

...تو ا�ه �ه فکر من بودی که...هوووف...

ـ که �� ؟

تو چشماش زل زدم

�ا لح�� آروم و . خشم توی چشماش محو شد
� که دل آدم و ک�اب � کرد گفت :غمگ��

1963



م ؟ـ تو واقعا فک � ک�� من �ه فکرت ن�ست

�اشدم و �غلش کردم

ق��ونت برم...

...مح�م �ه خودش چسبوندم

تق���ا تا ع� مشغول نظارت بود�م

مونجوری �ل �ارا �ه نحو احسن انجام شد دق�قا ه
...نظافت ، دیزاین. که � خواس��م

و صند� ها �ا �� تدار  � ک که واسه فرش قرمز و م��
مهمونا د�دە بود�م

همه �� �ه حالت عروس� داشت 

1964



، پردە های سف �دو �ادکنک های سف�د و صور��
...صور�� 

ونه بود ....�ه بهشت خ�� ناز و دخ��

� مشغول پرداخت ه��نه ها بود ...حس��

ە رو چرخون دم و وارد از �له ها �اال رفتم دستگ��
خونه؛ �ه سمت اتاق رفتم

ل�اسام و مرتب کردم

برداشتم  شالم و روی موهام جا �ه جا کردم ک�فمو 
دم�ه خوردە برق لب زدم و ز�پ ک�فم و کش�

ج شدمسوئ�چم و تو دستم گرفتم و از اتاق خار 

� و . �ه سمت در خرو�� راە افتادم ارد شد یهو حس��
...و �اعث شد � جام متوقف شم

...کنج�او درو �ست و �ه سمتم اومد

1965



!ـ کجا خانو�

فردا � ب�نمت...برم د�گه...

مگه من � ذارم بری؟...ـ بری؟

... � !وا حس��

جازە ی فردا صبح شا�د بهت ا...ـ امشب و اینجا�� 
� دادم رف��

خندم گرفت

:دستم و رو س�نه اش بردم و گفتم

برو �ا�ا...
1966



رفت و تو داشتم از کنارش رد � شدم که دستم و گ
�غلش کشوندم

...وم؟ـ فک � ک�� دارم �اهات شو�� م�کنم هو 

� هزار تا �ار دارم �خدا... حس��

م؟ن� شه هوو ...ـ �ارات و �ذار واسه فردا 

!�ه جوری ن�اە � کرد که ن� شد ��م نه

شا�د نه...

ـ �ا�د �شه د�گه

1967



 کردم�ا�د واسه فردا خودم و در�ا رو آمادە �

..ل�اسامون مدل موهامون

...دعوت مامان و �ا�ا و برد�ا و عمو

:مظلوم ن�اش کردم و گفتم

� ذاری برم؟...

� کش�د دستاش و از دورم �ای��

...�دنم آزاد شد؛ نفس راح�� کش�دم

سونمت ـ خودم م��

م د�گه... ...خودم م��

...دست �ه �غل بهم زل زد

1968



ـ دوس داشتم امشب و پ�شم �ا�� 

:گونه اش و بوس�دم و گفتم

�اری نداری؟...�ه شب د�گه...

ـ مواظب خودت �اش

...شتمل�خند زدم و �ه سمت در خرو�� قدم بردا

، من که �ادت نرە زنگ بز�� �ه رضا هم...هستممم...
...خودت م�دو�� نمیتونم

...ـ رضا رفته واسه درمان ن�ست که ب�اد

1969



ە رو رها کردم و برگشتم �ه :سمت اش شوکه دستگ��

!واقعا؟...

� کرد �ش و �اال و �ای��

ـ ارە

خداروشکر ، ح�ف بود �ا�ا �� �ه اون ...
...خوش�� 

وا� �ه سمت یهو ابروهاش و بهم گرە زدو �ا ن�ا� س
...ام اومد

؟ !ـ �� گف��

1970



:آب دهنم و قورت دادم و گفتم

افه اس خوش ق�...ه��� �ا�ا منظورم این بود که...
...هح�فه �ا اعت�اد از ر�خت و ق�افه بیوفت

اری ق�افه اش و دوس د...خوش ق�افه س؟...ـ عهه
ارە ؟

بزور جلوی خندە ام و گرفته بودم

حسود�ت شد؟...

؟ من حسود�م �شه اونم �ه ق�افه ی ...ـ ��
چه غلطا...رضااا

زدم ز�ر خندە 

1971



نه دلم � خواست حرصشو در ب�ارم که فک نک
...حسودی در�ا فقط �ه من رفته

چ�ه خب خوش ق�افه اس د�گه ، همه م�گن...

 د�گه؟
�

ـ چون همه م�گن توهم �ا�د ��

ارە د�گه...

:درو �از کرد و �ا ��� گفت

ـ برو 

:متعجب گفتم

ون ؟... !داری منو � ندازی ب��
1972



ـ فقط برو اعصا�م و خورد نکن

:دست اش و گرفتم و گفتم

من فقط تورو دوس دارما عشقم...

ز�ر چش� بهم ن�اە � کرد 

!�ع�� حرفم روش تاث�� نذاشت ؟

ی؟ ـ م�مو�� �ا م��

حر� ن�اهم و ازش گرفتم وخارج شدم

� ام راە افتا دم�� خداحاف�� �ه سمت ماش��

نتظر بود سوار شدم؛ دست �ه �غل وا�سادە بود و م
...خارج شم

1973



دە دق�قه ای گذشت. در �از شدو خارج شدم

�شت چراغ قرمز متوقف شدم؛ عص�ا�� بودم

 احمِق �� احساس چطور دلت اومد �ذاری �� 
ون؟ !خداف�� از خونه ات ب�ام ب��

گوش�م �لند شد  pmیهو صدای 

� شدو حرکت کر  ...دمهمزمان �اهاش چراغ هم س��

� رو صفحه اش ن. گو�� و برداشتم ما�ان اسم حس��
شد؛ ل�خندی مرموز روی ل�ام �شست

ن�ار ا�� ح�� اسم اش هم بهم آرامش م�داد اصال ا
...بود روی ات�ش

�از شد pmاسمش و لمس کردم و 

) � )رس�دی زنگ بزن: حس��

1974



اوە اقا نگران شدە بود

...��ــــع تا�پ کردم

ونم ک: دن�ا ( ه فک کنم جات خا� �ه جوری دارم م��
نازم و از رو �م�� از دو دق�قه د�گه �ا�د �ا �اردک ج

� جمع ک��  )زم��

سند کردم

وش�م �ه هنوز دە ثان�ه نگذشته بود صدای االرم گ
� پرت گو�� رو روی صند. اوج رس�د؛ �� خند�دم

...کردم

دە دق�قه ای گذشت

�انزدە  مغزم داشت منفجر � شد ب�ش�� از . رس�دم
!�ار گوش�م زنگ خوردە بود

1975



�� المصب اخه تو خسته ن� �� انقد زنگ م....  � ��

� و �ارک کردم؛ ک�ف و گوش�م و برد اشتمماش��

...اومد �ا�ا �ه استق�ال. در خونه ن�مه �از بود

اە کجا بودی تو دخ�� دلمون هزار ر ...ـ سالم
رفت؟؟؟

...خونه ی...

� بودم �ه جورا��  خجالت  اومدم که ��م پ�ش حس��
...دروغ کش�دم ترجیح دادم نه راست اش و ��م نه

خونه بودم...

1976



�اغتو  م�دو�� این �چه چقد ...ـ زودتر � اومدی 
گرفت

اهم این �چه دلش واسه م اوە چه عجب �� شد...
!...تنگ شد ؟

:خند�د و گفت

�ن �ازی در ن�ار ـ ب�ا برو تو ش��

...وارد شدم

ــ چطوری دن�ا؟

؟... خ��م ماما�� تو خو��

1977



کجا بودی؟...ــ مر� 

� د�گه �چه ک...ای �ا�ااا... ه ن�ستم مامان �س کن��
ق��ونتون برم من

...تمگونه اش و بوس�دم و از �له ها �اال رف

:در�ا صدا زدم

در�ااا...

:جیغ مامان دراومد

ـ خوابههه آروووم

سام و در ز�پ دهنم و کش�دم و وارد اتاق شدم ل�ا
تخت  روی. اوردم �ه ل�اس گشاد و راحت پوش�دم

1978



�س �ال ها ولو شدم؛ �سورد گوش�م و زدم �ا د�دن م
دهنم وا موند

� و که د�گه ب�خ�ال شدم دە تماس ��  �اسخ �ا  حس��
خداا

...پ��ا

...آن�تا و م�الد

دن اینا امشب یهو�� دلشون هوس ش�� �� شدە
ق او� نه پ��ا رو گرفتم؛ بو ! صدای منو کردە بود؟

...دو� جواب داد

:�ا عص�ان�ت داد زد

...ـ کجااا�� تو هان؟؟؟

1979



شوکه سالم تو دهنم ماس�د

!کجا �ا�د �اشم؟...

؟؟؟ ـ در حال حا�� کدوم گوری هس��

!وااا...

� و نم�دی  ع کن قط...ـ چرا جواب تماس های حس��
جوا�ش و �دە

بوق بوق بوق

...قطع کرد

...�س ج��ان این بود

د دل�ل شا�. معلوم بود حسا�� نگرا�ش کردە بودم
1980



� بودە �ا ! شهتماسای م�الد و آن�تا هم هم��
دم! � ترس�دم بهش زنگ بزنم � ...زن�م نم��

هوووف

...�ه شمارش زل زدم

ر قرارشد ترد�د داشتم؛ یهو لمس اش کردم و تماس ب
اب نداد�لو�� صاف کردم؛ چند �اری بوق خورد جو 

و ندارە  از اونجا�� که م�دو�ستم قصد جواب دادن
...اش بودمچند �ار گرفتم اش که �دونه پ�گ�� تماس

اشتمگو�� ام و خاموش کردم و کنار �الشم گذ

لحاف و رو خودم کش�دم؛ 

ش در م�ارمب�خ�ال �ا�ا حاال فردا �ه جوری از دل...

ا حرکت جلو �ق�ه که ن� تو�ست �م داد بزنه �

1981



 �کنه
�

...اضا�

...چشمام و �ستم

دقیق دە بود که از خواب ب�دار شدم

�ست �ه راست �ه حموم رفتم �عد از �ه دوش ب
 دادم و واسه تولد pmدق�قه ای خارج شدم؛ �ه پ��ا 

امشب دعو�ش کردم

وهام حوله رو از دور موهای خ�سم برداشتم و م
لوار روی شونه هام ر�خته شدند؛ �ه ست �لوز ش

تاق خارج �مه ای پوش�دم گوش�م و برداشتم و از ا
شدم

خونه � � رفتم و وارد آش�� شدم از �له ها �ای��

ودمجمع همه جمع بودو مشغول ص�حانه خوردن ب

...�ه جمعشون پیوستم

1982



سالااام...

:دهمه از جاشون پ��دند و شوکه ن�ام کردن

مونـ وااا این چه مدل سالم کردنه ترسوند�

ب�خش�د �ا�ا�� ...

مح�م گونه اش و بوس�دم؛ کنارش �شستم

:مامان گفت

ــ سالم �ه روی ماهت

...ــ سالم ماما�� 

1983



...مامان �ه چای م�دی...سالم سالم...

:اومد که �اشه �ا�ا گفت

...ـ �اشو �اشو خودت چای ب��ز

م و خودم ب �زم ــ عه ع��زم چ��ار داری دخ�� راش م��
د�گه 

:�ا غ�ض گفتم

ن� خوام اصال...

؟ و بزرگ  مگه نگف�� د�گه �چه ن��...ـ قهر م�ک��
...شدی

1984



!...�س قض�ه اینه ؟...عه...

 � ...ــ ماما�� قض�ه چ�ه �ه منم �گ��

مه من آقاجون � خواد �فه...ه��� ن�ست ع��زم...
...د�شب تا دیر وقت کجا بودم

...ـ آقاجون حتما نگرانته که � پرسه دخ�� 

خب مگه نگفتم خونه بودم...

ـ خونه بودی؟

ی � دو�ست و ن� گف � !...ت مثل این که �ه چ��

1985



اهوم...

نه  ـ �عد �� جهانگ�� همینجوری یهو�� زنگ � م��
ە ...�اغتو م�گ��

ون زد دادم  آب دهنمو قورت...چشمام از حدقه ب��
:گفتم 

!زنگ زد ؟...

:مامان گفت

م زنگ زد ــ ارە دخ��

!� ؟...

1986



...ــ چند د�قه ق�ل این که ب�ای

ە د�گه ای که نگفت ؟...خب...اها... � !چ��

...ـ نه نگران ن�اش 

ارم چ��ار من خودم م�دونم د...نگران ن�سم �ا�ا�� ...
کن�د� کنم شماهم خودتون و انقد درگ�� من ن

ـ منظورت این بود که دخالت نکن�م؟

خواد این چه حرف�ه منظورم این بود که ن� ...
 � مواظ�م...نگرانم �اش��

ـ �اشه هر جور م�لته

1987



گوش�م توجه ام و جلب کرد  pmصدای 

)��زممنو برد�ا د�شب دعوت شد�م مر� ع: پ��ا (

)�ه برد�ا �گو عمو هم دعوته: دن�ا ( 

)ارە اونم م�دون�م: پ��ا (

� همه رو دعوت کردە بود اوە مثل این که حس��

دادم که نگه دعوت  pmواسه مح�م �اری �ه آن�تا 
...نکردی

...ص�حانه رو زدم بر �دن

دست در�ا رو گرفتم و �ه حموم بردم

� شدە�الخرە �عد از دو ساعت متقاعد شد که ت ...م��

...�عد از �ه خوردە خواب �عد ازظهر 
1988



روی صند� �شوندم اش 

...موهای �لندش و شونه زدم و و�وشون کردم

ـ مامان

جانم ع��زم؟...

ـ قرارە جا�� ب��م ؟

ارە قرار ب��م جشن...

!ـ �ع�� عرو� ؟

�ه جورا�� ، ارە ش��ه عروس�ه...

1989



!ـ عروس�ه عمه ؟

نه عروس�ه عمه ن�ست...اوووم...

!ـ �ه مال ک�ه ؟

ق��ونت برم حاال �عدا متوجه م��� ...

ـ �اش

� اوردمش از صند� �ای��

ون اوردم ق و چشمای �ا ذو . ل�اسش و از توی �مد ب��
...درشت شدە بهش زل زد

چطورە؟...
1990



...ـ وااای مامانی�� عال�ه

ش ذوق اومد که �غلم کنه خم شدم؛ �ا ذوق کرد�
�اس عروس ل�اس راح�� هاش و در اوردم؛ ل. � کردم

دم�ا� رنگش و پوش�دم واسش و ز��ش و کش�

�ه چر�� زد

...ش��ه مل�ه ها شدە بود

م... �ه بوس �دە...چقد ناز شدی دخ��

...گونه اس جلو اورد؛ بوس�دمش

ـ مر� مامان

1991



ه ب�ا �ل �ت و هم �...خواهش م�کنم ع��زم...
موهات بزنم خوش�ل تر �� 

�ل �� ، هم رنگ ل�اسش رو از توی �ا�س 
زدم؛  کوچولوش در اورد ام و �ه گوشه ی موهاش

ی جلوی آینه ی قدی شد مشغول دل��

وع کردم �ه م��اپ صو  رتمموهام و �ستم و ��

ردم و آرا�شم �ک ساعت طول کش�د موهام و اتو ک
ون اودم�شتم انداختم؛ ل�اسم و از توی �مد ب�� 

نگ بود �ا �ه چ هن �لند قرمز خو�� ا� بزرگ و �ه پ��
...�قه ی قا�ق�ش

وش�دم اش عاشق مدلش بودم؛ ل�اسام و در اوردم و پ
ز��ش و از �غل کش�دم

ته شدە ف�ت تنم بود اصال ان�ار واسه ی من دوخ
1992



...بود

اعت کفشای �اشنه �لندم و پوش�دم؛ تق���ا س
تم ن�ا� �ه در�ا انداخ. هشت و ن�م شب بود

ش �شسته بودو جزئ�ات ل�اسش و واسه عروسک
...� گفت و خالصه حسا�� درگ�� بود

االن ...ال� من ق��ون اون تصوراتت برم قشن�م...
نه؟ � این عروسکه �اهات حرف م��

ـ ارە د�گه 

�� م�گه حاال...

...ـ م�گه مامانت خ�� خوش�ل شدە

خندم گرفت

1993



...اروم روی موهاش و بوس�دم که بهم ن��زن

�مون اینجا تا مامان ب�اد �اشه؟...

ـ چشم

عا �ار��ال...

از اتاق خارج شدم

ی �ه در زدم �ه سمت اتاق مامان و �ا�ا رفتم؛ تقه ا
که صدای �ا�ا �لند شد

ـ ب�ا تو

ە رو چرخوندم و وارد شدم دستگ��

آمادە  دە ی�ا�ا داشت کراوا�شو � �ست مامانم آما
1994



د � ...بود داشت �ه مژە هاش ر�مل م��

...جلو رفتم

�دە خودم ب�ندم �ا�ا�� ...

رو �ه روم وا�ساد

� کراوا�ش شدم مشغول �س��

...ـ هزار ماشا� چقد خوش�ل شدی تو

م خوش�ل بود گه�ه ماما�ش رفته د�...ــ دخ��

ـ بر منکرش لعنت

کروات و �ستم و ز�ر جل�قه اش جاش دادم

1995



رو �ه روی آینه وا�ساد 

م...ـ �ه �ه مر� دخ��

خواهش �در جونم...

ه؟ــ دن�ا تو و در�ا هم �ا ما م�این د�گ

ا ب��ن ماهم نه د�گه قرارە در�ا سور�رایز شه شماه...
دە د�قه ب�ست د�قه �عد شما م�ا�م

 فقط شامتونو �خور�ن...ــ اها �اشه ع��زم

چشم...

�ه سمت در خرو�� رفتند
1996



ـ خدافظ

�سالمت...

� و منم � ه سمت �شت �شون خارج شدم اونا رف��
:وارد شدم. اتاقم رفتم

�اشو...در�ا �اشو ب��م شام �خور�م ...

� اش گذاشتم �غلش کردم و از تخت �ای��

ـ مامان � شه واسه منم رژ بز�� ؟

ع��زم تو هنوز کوچولو�� !...رژ بزنم؟...

1997



م من د�گه بزرگ شدم ...ـ نخ��

حاال تو ب�ا ب��م �عدا شا�د واست زدم...

...ـ االن 

نم خ��ه؟... � ب�ا ب��م �عد شام م��

اشه؟ـ �س االن رنگه اش و انتخاب کنم د�گه �

بهش زل زدم

ه دل آدم و ال� من ق��ون اون ق�افه ی نازت برم ک
...آب م�کنه

�اشه...

1998



...ـ آخ جونم

� � پ��د؛ �ه س د و �اال و �ای�� � مت �ا�س دست م��
�� ...ش خوش�ل رژ هام رفتم؛درش و �از کردم واس

ذوق کرد

 دوس داری عشق من؟...
�

...چه رن�

ـ صور�� ، صورتی�� 

خندم گرفت

�اشه �اشه آروم...

رژ مات صور�� و برداشتم و بهش دادم

1999



ز واست این و داشته �اش ، �عد شام �ادم بندا...
بزنم

ـ چشم

ب��م د�گه؟...ق��و�ش برم من...

ـ ب��م

� ا ومد�مدست اش و گرفتم آروم از �له ها �ای��

و چ�دە بود؛ هردو �شس��م � ...مامان م��

سه خودم �ه خوردە وا! م�� �ه خوردن شام نداشتم
کش�دم و غذای در�ارو �امل جلوش گذاشتم

ه ن��زە رو �ه دستمال �قه ای توی �قه اش چپوندم ک
هرە ی �ا غذام �ازی � کردم؛ همه اش چ. ل�اسش

2000



� جلوی چشمام بود ...عص�ا�� حس��

•••

 � "حس��

...تق���ا همه ی مهمون ها اومدە بودند

و زر  م�الد طبق معمول �غل دستم وا�سادە بود 
د؛ آن�تا هم اون طرف �ا پ��ا گ � رم گرفته مفت م��

...بود

ــ م��م این در�ا خانوم کجاست هان؟

پ�ش مادرشه...

2001



از � تاحاال مادرش شد؟...ــ اوە مادرش

از همون اولم بود...�شد ...

ــ اهاا

:سا�ت شد و �عد دو�ارە گفت

ی � تو و دن�ا هیچ خ�� � واقعا ب�� ن�ست ؟ ــ حس��

�ه تو چه...

جان من راس�شو �گو...ــ هست �ا نه؟ 

2002



جون تو ن�ست...

خودش فهم�د قسم ال� بود

ال خوب رضا و ت�نای ب�چارە و ق...ــ �س هست
� ها ، از همون اولشم م�دو�ستم ش ما دونفر گذاشت��

دست از � هم بر نم�دار�ن

�� �درد خفه شو م�الد ، �ه �اری نکن اول مهمو...
م ...�گ��

 نزد
�

حر�

...برد�ا داشت �ه سمتمون میومد

 اصال دلم مرد خوش ق�افه و �ه ظاهر مود�� بود و�
م ...ن� خواست �اهاش ارت�اط �گ��

2003



...�سادجلو اومدو بهمون دست داد و کنارمون وا

ا ؟ ــ چه خ��

ا ؟...ــ سالم��  شما چه خ��

...ــ ماهم سالم�� د�گه

...ــ در�ا کجاست ، دن�ا رو هم که ند�دم

...ــ ارە نیومدن هنوز

...ــ اها

ه مشغول گپ و گفت شدند ازشون جدا شدم و �
سمت پ��ا و آن�تا رفتم

2004



پ��ا...

ــ جان ؟

زنگ بزن ب�ان د�گه ...

؟ �� � ــ چرا خودت زنگ نم��

� خودت زنگ بزن د�گه ــ ارە حس��

زنگ بزنه  حاال �کیتون...حاال �عدا شا�د فهم�دین...
د�گه

ــ �اشه �ا�ا

2005



� طوری از طرف خودت...  من گفتما هم��
�

ن�

:آن�تا چشمک زد و گفت

!ــ ب�ینم نکنه قه��ن ؟

عه ان�تا ، خفه...

ــ وااا �� ادب

وع کرد �ه حرف زدن �ا گوش�ش ان قد صدای پ��ا ��
...موز�ک �اال بود که ن� فهم�دم �� م�گه

 کردو گفت
�

:آن�تا جلو اومد و اومد پو�

...ــ اخی�� جای رضا خال�ه

2006



وق � کردا�ه اینجا بود در�ا �� ذ...ارە خ�� ...

ــ ارە طفل�

پ��ا قطع کرد

�� شد ؟...

� �� دو د � خ�ابون �شت�� �قه د�گه ــ گفت تو هم��
سن م��

اهاا مر�...

�� دل�ل مثل م�غ پر کندە شدم

فتم که ...داشتم م��

2007



 � � حس�� ــ حس��

برگشتم

!چ�ه ؟...

ن روشن ــ م��م چراغ مراغارو خاموش کن�م اومد
اینطوری در�ا �� خوشحال م�شه...کن�م

...ــ ارە ارە فکر خ���ه

� منم برم... فک  �اشه پ��ا برو �گو خاموش ک��
�م نه نه ولش کن خودم م�...ارکس�� رو ب�ندم

 � ...خاموش ک��

؟ � ــ حس��

2008



جان؟...

؟ � ــ م��م �ه برد�ا ��م �گه خاموش ک��

�ه چشماش زل زدم

...منتظر بود روی خوش �شون �دم 

...دلم نیومد بزنم تو ذوقش

...�گو ...

ل�خند زد

...ازشون جدا شدم و �ه سمت ارکس�� رفتم

2009



•••

"دن�ا

� پ�ادە شدم از ماش��

رو �از  سکوت توجه ام رو جلب کرد؛ در سمت در�ا 
کرد �م��ندش و �از کردم دس�ش و گرفتم

ین که �� شد؟ مثل ا! ح�� در ح�اط هم �سته بود
!ا قرار بود �ه تولد درست و حسا�� �اشه ه

...ــ ماما�� ما که اومد�م خونه

...ارە ع��زم...

ــ �س عرو� کو ؟

2010



م... فعال ب�ا ب��م دخ��

در ن�مه �از بود �ازش کردم و وارد شدم

وت یهوو همه جا روشن شد و سکوت در جیغ و س
محو شد؛ صدای موز�ک �ه اوج رس�د

...اوووف �� مهمون اومدە بود

� �مون پ کردە بود؛ همه ر�خ��
�
در�ا ک

!نها�� در�ارو �غل کردند و برد�ش من موندم و ت

...ز�ر لب زمزمه کردم

من ماندە ام تنهای تنهااا...

!یهو دس�� روی �مرم کش�دم شد 

...برگشتم
2011



م�الد بود

ب�شعورر...

:خند�د و گفت

ــ چطوری خوش�ل خانوم؟

آن�تا خ��ه؟... خ��م...

س االن من ر  و �ه روت ــ حال آن�تارو از خودش ب��
هستم ها

خو�� م�الد جان؟...

�ل تر چقد خوش...معلومه که خ��م...ــ اوە �لههه
2012



...شدی

ی �ل�...
�
...خوشگ�� شدم؟...ا

ن�اە کن ...ــ ارە د�گه خوش�ل بودی خوش�ل تر شدی
 � ینجا سگ ا...همه انگشت �ه دهن دارن ن�ات م�ک��

ز�ادە مواظب �اش یهو نخورنت

 گفتاز کنارم رد شدو رفت؛ واقعا هم راست �

ن�تا و پ��ا آ! سنگی�� ن�اە خ�� هارو احساس � کردم
رو د�دم �ه سمت اشون رفتم

چطور�ن شماهاا؟...

ــ اوووف �خورمت

2013



پ��ا زد ز�ر خندە

...رمــ آدم خوار �ه خوردە شوهم �دە من �خو 

اسه ــ هوی هوی �ه خوردە هم �ا�د �ذار�م و 
 � ...حس��

خورد�م داش��م �ل اش و � ...ــ خوب شد گفت�ااا

...دیوونه این �ه خدا...

خند�دند

...ــ چقد ل�است نازە دن�ا

...مر� ع��زم مال تو هم خوشمله...
2014



را�ش و انقد فک زدن که مجبور شدم مارک لوازم آ
...ل�اس هام و �ه ز�ون ب�ارم

کردم  مشغول گپ و گفت بودند؛ �ه مهمونا ن�اە

...برد�ا رو د�دم

� �شسته بودن د صح�ت مامان و �ا�ا هم � �ه م��
... ر م�دادن� کردند؛ �ع�� ها هم ر�تم �ا موز�ک ق

ین و اون �ه �ی ها هم فقط مشغول ن�اە کردن �ه ا
...و الس زدن بودند

� و  ند�دم هر�� اینور و اونورو ن�اە کردم حس��

سم که چش مم بهش افتاداومدم که از پ��ا و آن�تا ب��

...وقت و تلف نکردم

�چه ها من برم بر� گردم ...ِام...

2015



د�ما!ــ کجا؟ � ...داش��م حرف م��

م�ام حاال...

آب دهنمو قورت دادم و �ه سمت اش قدم 
...نه برداشتم؛ نم�دونم متوجه ام شدە بود �ا 

وع کردند � ه گفت و �ا�اش رفت و کنارش وا�ساد ��
...گو

دم که � جام وا�سادم و مشغول تماشای کسا�� ش
وب � خوردند ...اون وسط قر م�دادن و م��

 پچ زدم�اِد رضا افتادم ز�ر لب �ا لح�� پر از د
�

:لتن�

...جات خال�ه رضا...

2016



...ــ �ه �ه چه خانو�

!صدای آشنا توی گوشم پ�چ�د

�ه سمت اش برگشتم

� ؟... !!!!ب��ام��

ــ ارە خودمم ع��زم

!تو اینجا چ��ار م�ک�� ؟...تو...

!د�ه احسا� ش��ه �ه ترس قل�م و ت�ف کر 

تولد  اخه اون جرا �ا�د � اومد . حق هم داشتم
!اصال مگه دعوت بود؟! در�ا؟

�ا�ای در�ا  ناسالم�� خواهرم زن...ــ منم دعوتم د�گه
2017



...منم دا�� در�ا...بودە د�گه

هه دا�� ...

ــ چ�ه بهم نم�اد

اصالاا...

�� اهم�ت ن�اهم رو ازش گرفتم

رفتداشتم از کنارش رد � شدم که دستم و گ

تو چشمام زل زد

� ف�س و ــ خدا�� منم جای این ��ە بودم از هم چ��
...اندا� ن� گذشتم

و  ن دستم و �ا عص�ان�ت از توی دست اش ب��
2018



کش�دم

...ب�ند دهنتو...

ە ��م عینه د �ا به�� � و رخ�شور دلم �دجور شور م��
� انداختم ش رفته بود�ا�ا. خونه بود؛ ن�ا� �ه حس��

ودم دور صدام و صاف کردم؛ س� کردم ترس و از خ
. . .کنم �ا ل�خند �ه سمت اشون قدم برداشتم

متوجه ام شد

ە شد ، �ه جوری ک ه ان�ار �ا اخم �ه �ه گوشه خ��
...جلو رفتم. اصال من و ند�دە بود

سالم...

� کرد �شو �ه معنای سالم �اال و �ای��

2019



د �  نم��
�

!کنارش وا�سادم؛ حر�

منم ان�ار ز�ونم بند اومدە بود

؟... خو��

ـ مر�

...منم خ��م ها...

ـ خداروشکر

آروم  دست ام و �ه سمت دست اش بردم و 
..دست اش و گرفتم

ون کش�د و �اعص�ان�ت ن� ام کردو یهو دس�ش و ب��
:غ��د

2020



...ـ �ه من دست نزن

...جا خوردم

ل کردمانگشت هام و تو هم قف. �غض �لوم و گرفت

...��ــــع خودم و جمع و جور کردم

ە شدم ه کوچولو احساس � کردم �. �ه رو �ه رو خ��
ور بوداشک تو چشمام جمع شدە بود و این عذاب آ

:�لو�� صاف کردو آروم گفت

� ز ... ـ ب�خش�د شتهمنظورم این بود که � بی��

ب�خ�ال مهم ن�ست...

ر�اـ د�گه ن�ینم این جمله رو �ه ز�ون ب�ا

چ�ه ��م اف��ن �اری خو�� کردی؟...
2021



وا� کنم ـ نه تو روم �گو دلخور شدی تا معذرت خ
...فقط تورو خدا ، نگو ب�خ�ال مهم ن�ست

...ن� خوام...

...ـ هنوز �ار دیروز ات رو �ادم نرفته ها

چ��ار کردم مگه؟...

گو�� اش رو از توی ج�ب اش در اورد

ـ چ��ار کردی مگه؟

ام رو بهم  pmصفحه اش رو رو �ه روم گرفت و 
�شون داد

2022



؟... خب که ��

؟!...ـ خب که �� ؟ � هم��

...ارە د�گه...

ه این و اون ـ م�دو�� دیروز من مثل اسفند رو آت�ش �
م که زنگ زدم ح�� مجبور شدم �ا ک� هم�الم ش

...�ه خودم قول دادە بودم 

 ؟...
�

!کیو م��

...ـ �در جنا�عا�

نبودی �س  ای �ا�ا تو که انقد کینه ای!...�ا�ام ؟...

2023



کن د�گه

د و گفت :حر� دندوناش و بهم ف��

...ـ واقعا که

�ا این ...رفامثال قرار بود ب�ای دست بو� و این ح...
...همه دلخوری که این وصلت

ی؟ـ � گفته من � خواستم ب�ام خواست�ار 

!خودت گف�� ...وا...

...ـ عمرا

؟... مرا ا�ه عمرا ا�ه گفته �ا�� ، �ا ع...عمرا ��
2024



ب�ای؟

ـ هردو

اشم هم داشته �...خب ن�ا منم قصد ازدواج ندارم...
� �اش ک�س مورد نظر تو ن�س��  مطم��

...ـ ارە د�گه ، تو ل�اقتت همون رضاست

:پوزخندی زدم و گفتم

م؟بهت گفته بودم عاشق مردای چشم مش� ا...

صاف وا�ساد و دستاش و �شت �مرش برد

ورد از حر�ات �لوش معلوم بود داشت حرص م�خ

اون همه  شا�د �خاطر این بود که ن� تو�ست جلوی
2025



رست و آدم عص�ان�ت اش رو ت�د�ل �ه �ه دعوای د
...حسا�� کنه

ای چشم مش� متنفرم ـ منم از دخ��

�نا من که چشمام مش� ن�ست حتما منظورت ت...
...جونت بود

 ها هم متنفرم
�

...ـ از چشم رن�

 می�ی�� ...
�

 هم ن�ست ، تو رن�
�

خب رن�
هووم؟...منو؟

خودشم خندە اش گرفت. ز�ر چش� ن�ام کرد

...ـ احمق

2026



هردوتامون �ه رو �ه رو زل زد�م

یهو سنگی�� ن�اە اش احساس کردم

...ـ حاال این چ�ه پوش�دی؟

ل�اس...

؟ـ م�دونم ل�اس� پرس�دم چرا اینو پوش�دی

!ب�خش�د کدوم و �ا�د � پوش�دم ؟...

� لخت...ـ چه م�دونم �ا ل�اس  یهو ...�اال لخت، �ای��
ب�چارە ...هز�ر � اومدی همه رو راحت � کردی د�گ

...ها چشم و چارشون در اومد قفل شدن روت
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... � ...هگناە دارن ند�دن د�گ...�ذار ن�اە ک��

دش غ � دندونای بهم ف�� :��د�ا عص�ان�ت از ب��

ـ عصاب من و بهممم ن��ززز

خندم گرفت

!اهر شدهو خانوم قد �لند خوش ق�افه جلومون ظی

� دست داد قل�م اومد تو دهنم !�ه حس��

؟...ــ سالاام آقای مقدم خان  � خوب هست��

...ـ مر� خ��م �ه خو�� شما

ا منو که �ه خاطر م�ار�ن؟...ــ چه خ��
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...ـ تا حدودی �له

 �
� هستم دخ�� ...ــ ست��

!ـ آقای ماهان

:ل�خند زد وگفت

 و...ــ �له دخ�� آقای ماهان
�

...هم�ازی �چ�

!ـ من و شما؟

!ــ ارە د�گه، �ادتون ن�ست ؟
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�ش بود خدا�اا ە س�� چقد این دخ��

داش�ند �اهم گرم � گرفتند 

...آشوب رو آشوب

� تو دلم رخت � شس�ند !ان�ار داش��

...ان�ار نه ان�ار من کنارش بودم 

انورو ن�اە  همه اش پوست ل�م ور � رفتم و اینور و 
ە رو ب�ینم ...� کردم که �م�� دخ��

د ...�غض لعن�� �لوم و � ف��

� امشب عهد �سته بود ب که و ان�ار دق�قا هم�� ��
...آرا�ش ام رو �ه گند �کشه

ام �ه لحظه حس کردم �ه خوردە اشک توی چشم
!حلقه زد

 �  بوداین ها همه اش تقص�� �� توج� های حس��
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خورم ای تا � �ا�د حرص �. خدا�ا من چقد �د�ختم
�اش هیچ وقت انقد دوست اش نداشتم

ی � ک ە � گفت و � خند�د و دل�� ...رددخ��

ت هم �ه خودت رفته جذاب  ــ ارە د�گه ماشا� دخ��
...و 

د و  � دستم و تو خودش ف�� یهو دست حس��
ە مکث کر  د و �ه همزمان نفس عم��� کش�دم؛ دخ��

ە شد؛ �ه خوردە جا خورد اخ ماش دستامون خ��
توهم رفت

�خش�دمن �ه �اری واسم پ�ش اومد ، ب...ــ ِام من

ـ نه خواهش � کنم 
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!رفت

...بهش زل زدم

مفک کردی اون و �ه تو ترجیح م�د...ـ چ�ه؟

...ترجیح هم م�دادی مهم نبود...

دم حاال �س من برم ترجیح اش �... ـ عه مهم نبود؟
...تمشا�د اون وسط �ه ن�ا� هم �ه تو انداخ

...دست اش و و مح�م گرفتم

وع کرد �ه خند�دن ��...

ـ تو که گف�� مهم ن�ست

هست...
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ـ اوە

ی حرف د�گه �ا هیچ دخ�� ...خ�� هم واسم مهمه...
نزن �اشه؟

صور�ش و جلو اورد

� ل�ام و چشمام رد و �دل م�شد ن�اهش ب��

:ل�اش و آو�زون کرد و گفت

...ـ دلم ل�ات و م�خواد

خندە هامو ت�د�ل �ه ل�خند کردم

•••
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 � "حس��

! د�دم یهو ل�خند اش محو شد و ترس و تو چشماش
ە شدە بود �ه  برگشتم، چشمم! �ه �شت �م خ��

!ت�نا افتاد

؟...تو... !تواینجا چ��ار � ک��

مه ها ــ منم دعوتم د�گه ، تولد دخ��

�ادم نم�اد دعوتت کردە �اشم...

عوت ب�امــ ارە د�دم دعوت نکردی مجبور شدم �� د
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جمع کن بزن �ه چا�...حرف مفت نزن...

جلو اومد

ــ عشقممم ، مه��ون �اش �اهام 

نت ها... نم ب�ان ب�� � زنگ م��

ا ت�د�ل �شه �ه اتفاقا �دم نم�اد تولد در�...ــ زنگ بزن
مست و  اونم �ا این همه آدم...�ل�س و �ل�س �ازی

رقصندە

م از اینجا تا کفری �شد...ت�نا عصاب منو بهم ن��ز...
برو

چشمم  عص�ا�� که � �� جذاب�� �ه...ــ کفری شو
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م�ای

ە شد ...�ه دن�ا خ��

ــ آخی�� دزد کوچولوی معصوم

...فک اش و تو دستم گرفتم

اصال چطورە بز�� منو هان؟...ــ فشار �دە

رر مثل این که رسمأ دن�ال �� � ... گردینخ��

ــ فک کن ارە

 �� م�خوای از جونم؟؟؟...چه مرگته هان؟...
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ە دور و برت � �ل�ه منم  ــ تا وق�� که این دخ��
�م �م عادت � ک�� جذاب جون...هستم

�خند مرموز ن�اە پر معناش رو ازم گرفت و �ا اون ل
از کنارمون رد شدو رفت مسخرە اش

فکر و خ�ال ذهنم و در برگرفت

 واسه ی دن�ا بی
�

وفته من ا�ه کوچ�ک ت��ن اتفا�
م ست و حاال د�گه نقطه ضعف ام و م�دو�. م�م��

...این �ع�� فاجعه

ن�ا� �ه دن�ا انداختم

ترس و دلهرە رو تو چهرە اش م�ج � زد 

جلو رفتم و دست اش رو گرفتم
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� جمع مهمون ه! دستاش یخ زدە بودند ا از ب��
...گذش��م

 � � دارن ن�اهمون م�ک�� ـ حس��

د�گه مهم ن�ست...

...�� اهم�ت بودم �س�ت ن�اە اطراف�ان

ە رو چرخوندم و وارد خونه شدم د رو �ستمدستگ��

ون که غوغا بود و �و صداش �  سام برخالف ب��
آور، خونه آروم بود و غرق سکوت

دست اش و رها کردم

ونم ن�ا �اشه؟... اینجا �مون ب��
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؟ � ـ چ�ه نگرا�� �ه �ار د�گه خفه ام ک��

 خوای نکنه انقد جسور شدی که �� هیچ تر� �...
�مو�� وسط اون همه آدم؟

� ن�اە ە دق�قا ع�� سوف�ا بود ـ �خدا ن�اە این دخ��

ودمپ�شو�� اش رو بوس�دم؛ خودم هم ترس�دە ب

ی که منم تو چش � ماش د�دمنه از ت�نا �ل�ه از چ��

...؟اما اخه مگه � شد ! س� کردم آرومش کنم

� ها... خودم کنارتم �اشه؟...ن�ینم ب��

ە شد �ا چشمای غرق غم اش بهم خ��

!یهو چشماش درشت شد
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� ، در�اااا ...ـ حس��

ون دست اش و گرفتم و �  جاش اومد  که برە ب��
:متوقف اش کردم

تو �مون من حواسم بهش هست...کجا؟؟؟...

ـ مواظب خودتم �اش�ا

درو قفل م�کنم ک� ن�اد...

� رفتم قفل کردم و از �له ها �ای��

�اە کردموارد جمع مهمون ها شدم؛ دور و برم و ن

تادانقد گشتم که �الخرە چشمم �ه م�الد اف

...داشتمدر�ا تو �غل اش بود؛ �ه سم�شون قدم بر 
2040



!ــ کجا�� تو؟

:نفس نفس زنان گفتم

�ه �اری پ�ش اومد...ه��� �ا�ا...

:چشمک زد و گفت

ارو گرف�� و ــ چه �اری پ�ش اومد که یهو�� دست دن�
بردی ؟

�ه �س گرد�� زدمش

�� جلوی �چه؟؟؟ � ...روا�� ...ــ چرااا م��

2041



:�ه سمت در�ا بردم دستام و

ق��ونت برم من ب�ا �غل �ا�ا...

�غلش کردم

آخ�ش خداروشکر...

ی شدە؟ � !ــ چ��

نه ...

!ــ اخه عج�ب �غلش کردی

مه ها اینجوری �غلش نکنم چجوری �... غلش دخ��
کنم؟

2042



ــ �� ��م واال

ـ �ا�ا�� 

جونم ع��زم...

ـ تو هم ت�نارو د�دی؟

...شوک شدم

!مگه تو د�د�ش؟...

فتم ازش مگه من نگ...تو گف�� ب�اد؟...ـ ارە د�دمش
�دم م�اد
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:م�الد بهت زدە گفت

؟ � دن�ا �ا  �الخرە کدومشون...ــ تو گف�� ب�اد حس��
ت�نا؟

ون دادم نفس ام رو �ا صدا ب��

رد منفجر م�الد �ه هدف ات رس�دی �م دارە از د...
� شه لطفا د�گه ب�ند

ه ات و ندارمــ ای �ا�ا ، �دە در�ا رو من برم حوصل

نم�دم...

...ــ واقعا که
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رفت

ذاشته بود�ه در�ا ن�اە کردم؛ �ش و رو شونه ام گ

در�ا خوا�ت م�اد؟...

:خم�ازە ای کش�دو گفت

خسته شدم...ـ اهووم خ��

؟...ق��ونت برم من... ب��م الال ک��

ـ اووم ب��م

برگشتم و �ه سمت در ورودی رفتم

ە رو چ رخوندم�ل�د و توی قفل انداختم و دستگ��

ونه برخورد یهو �ه نفر درو �از کرد و �ه جوری �ه ش
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!!!کرد که �� اخت�ار عقب کش�دم

د ی مثل حمله ی قل�� قل�م و ف�� � !�ه چ��

!ن�اهم دن�الش بود؛ �ه مرد بود

� جمع�ت رد شد  !و رفت �ه �عت برق و �اد از ب��

آن�تا از دور بهم اشارە کرد

!ــ � بود این ؟

� گذاشتم و وارد شدم ...در�ارو ��ــــع �ای��

ذاشتمتوان دو�دن نداشتم؛ اروم �ه داخل قدم گ

...از بود�ه سمت اتاق خوا�� رفتم که درش ن�مه �

رو� هل اش دستام � لرز�دند؛ درو لمس کردم و �ه آ
دادم که �امل �از شد

ون چند �ا آنچنان صحنه ای مواجه شدم که تو هم
2046



...ثان�ه ی اول اشک �ل� هام و سوزوند

� افتادە بود  !دن�ا کف زم��

!�ا �ه چاقوی فرو رفته توی ش�مش

و�دم �ه تمام جونم و �ه �اهام انتقال دادم و د
جلو بردم  �ه زانو افتادم؛ دستای لرزونم و . سمت اش

...و صورت اش و نوازش کردم

اجازە ن� داد  �ا صدای پر از �غض که مدام � لرز�د و 
:�لمه ای �ه ز�ون ب�ارم ف��اد کش�دم

تورو خدااا ...ن�ا تو ام چشماتو �از ک...دن�ا ، دن�ااا...
این ...ان؟�از کن چشماتو ، �دون من م�خوای بری ه

بود قرارمون؟؟؟

!مثل �ه �ابوس � موند
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...�ه �ابوس وحش�نا� ،�ه درد �� انتها

م �ار انقد بهم ر�خته بودم که نم�دو�ستم کدو 
...درسته کدوم غلط

دستم و �ه سمت چاقو کش�دم، اومدم که 
...درش ب�ارم چاقو

!م پ�چ�دطو� نکش�د صدای م�الدو آن�تا توی گوش

!...و �عد کورش راد

...یهو همه �� س�اە شد و افتادم

تاب�د آزارم چشمام و �از کردم نوری که �ل� هام � 
!��دم� داد؛ �ا �ه �اد اوردن د�شب از جام پ

...دور و برم و ن�اە کرد

!ب�مارستان؟...
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ــ چطوری �� جون؟

�م و برگردوندم �ه سمت اش

ی تخت �غ� �ه پ�� مرد هفتاد هشتاد ساله ای که رو 
...بود بهم زل زدە بود

:داد زدم

پرستاااار...

دم از دستم رو در اور  سوزن �م فرو رفته توی
فت � رفتم؛ �م گیج م�� آقا �ا رو  یهو �ه! تخت �ای��

...پوش سف�د ز�ر �غلم و گرفت

احت ک �ف ب�ار�ن ، فعال �ا�د اس�� � ــ ��� ن��

دمامان و د�دم که �ا چشمای قرمز وارد ش
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...قل�م داشت وا�م�ستاد

 اون �دون من جا�� ...نه ام�ان ندارە...نه...
ە فس هنوز دارە ن...دن�ا هنوز زندە است!...نم��

 موندە...� کشه
�

خدا ...  هنوزم روح توی �د�ش �ا�
نه م�دو ...م�دونه که من چه �د�خت�ا�� کش�دم

اون م�دونه...چقدر دوسش دارم

ت�ار هل اش پرستارە �ه داخل � کشوندم و من �� اخ
...دادم و وارد سالن شدم

...ــ آروم �اش ��م

خودم  شونه هاش و توی دستم گرفتم و رو�ه روی
...قرارش دادم

 نیوفتادە... 
�

ی �گو ک!...مامان �گو که اتفا� � ه چ��
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...�ا من حرف بزن...�شدە 

و خ�س  فقط بهم ن�اە م�کرد؛ اشک هام گونه هام
� �ار بود جلوش گ��ه � کرد! کردند م د�گه اول��

رم ح�� شکسته شدن غرو . ه��� واسم مهم نبود
...جلوی �ق�ه

د�گه تحمل این همه درد و نداشتم

ها کردمد�گه طاقتم طاق شدە بود؛ شونه هاش و ر 

...ان�ار �ه کوە درد رو �م آوار شدە بود

 کردم هر �م و ز�ر انداختم و درحا� که احساس �
:آن ام�ان دارە نفس ام بند ب�اد لب زدم

 ت...ولم کرد و رفت ارە؟...
�

� ساد� موم شد �ه هم��
؟ !...همه ��
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الن پ�چ�داومد که لب �از کنه یهو صدای پ��ا تو س

فس انقد ن! �دو �دو داشت �ه سمتمون � اومد
د که نمیتو�ست حرف بزنه � ...نفس م��

فس دست اش رو روی س�نه اش برد و چند تا ن
عمیق کش�د

� بود ــ عملش موفق�ت آم��

...مامان نفس عم��� کش�د

...ــ خداروشکر

دن�ا؟؟؟؟...

...ــ پ نه پ من
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دستم و توی موهام فرو �دم

وای خدا�ا شکرت...

 برگشته بود
�

 که پ��ا اومدە را�! ان�ار دو�ارە �ه زند�
و گرفتم در  بودو دو�دم؛ از پرستارا آدرس اتاق عمل
عرض �ک دق�قه �ه ط�قه ی �اال رفتم

دن �ه م�الد ، آن�تا �ا خوشحا� تمام �اهم گ � پ م��
و رفتمجل! جوری که صداشون تو سالن پ�چ�دە بود

ــ چشمت روشن ، رفیق

کجا برد�ش؟؟؟...
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ــ �خش مراق�ت های و�ژە

دم؛ م�الد �ه سمت �خش مراق�ت های و�ژە �ا تند کر 
...و آن�تا هم �شت �م � اومدند

ــ خونه ز�ادی از دست دادە

:�جام متوقف شدم؛ �ه سمت ان�تا برگشتم

؟... ��!

 بود زدی؟
�

ــ عه آن�تا این چه حر�

�الخرە که � فهم�د...ــ ن�ا�د � گفتم؟

؟مگه این خراب شدە �انک خون ندارههه؟؟...
2054



� و� از اونجا�� که خون دن�ا خ انوم ع��زم ــ داش��
 �  نداش��

�
�م�اب هست ، �ه اندازە ی �ا�

� ...�ع�� چی�� م�الد؟؟؟...  نداش��
�

�عد تو  خون �ا�
تو ...اون؟ تن لشتو تکون ندادی زنگ بز�� �ه این و 

یع تر از که هزار ماشا� محدودە ی ارت�اط�ت وس
این حرفاس

:ن شدصدای خانو� �اعث برما شدن سکوت ب�نمو 

ون ــ این �و صداها واسه چ�ه اقاا ، �فر  � ب�� مای��
...اینجا ب�مارستانه 

...برگشتم �ه سمت خانوم پرستار؛ شوکه شد

وع! بزور ل�خندی روی ل�اش اورد کرد �ه   آن�تا ��
خند�دن
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چته تو دیوونه شدی؟؟؟...

� توهم حالت خوش ن�ستا ، دن�ا ک ه ــ حس��
ن ��ە �ل�س ها هم دن�ال او ...خداروشکر زندە ست

ان در�ا هم که راحت تو تخت اش گرفته 
ل� را داد و قال ا...د�گه �� م�خوای؟...خواب�دە
� ندازی

م و �ا س� کردم اروم �اشم؛ �ه نفس عمیق کش�د
 ام �امال ت

�
ان آشفت� � � که م�� وش لح�� غمگ��

:مشخص بود گفتم

ن و درک تورو خدا �ه خوردە م...ب�خش�د �چه ها ...
...کن�د

دلشون ک�اب شد واسم
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ادمن�اهمو ازشون گرفتم و �ه راهم ادامه د

�ه پرستار داشت از کنارم رد � شد

آقا ب�خش�د...

؟ � ــ جانم �فرمای��

�ن؟... خانوم راد تو کدوم اتاق �س��

ــ � اورد�ش؟

د�شب چاقو خوردە بود...

رو سمت انتهای راه...ــ اهااا همون دخ�� جوونه 
چپ
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تاق طبق گفته هاش قدم برداشتم؛ �ه دم در ا
رس�د�م

ە نفس عم��� کش�دم؛ دستم و �ه سمت دستگ�� 
س� . ارج شدبردم که در �از شد و خانو� از اتاق خ

...کردم تو اتاق �ک �کشم که تند درو �ست

ــ کجا اقا؟

� شه �ه چند لحظه ب�ینمش...

 � ــ نخ�� �� هوش هس��

...فقط چند لحظه ...

ە شد بهم خ��

2058



ــ �س�ت شما �ا ا�شون؟

نامزدمه...

 � درد� � شه  ــ ب�ا برو تو فقط ��ــــع ها ب�ان ب�ی��
...واسم

خ�� ممنون...�له �له...

رفت 

ور تر از اون درو �از کردم؛ د�د�ش تو اون حالت زجرآ
ی بود که هر ک� � تو�ست تصور کنه � ...چ��

...درو آروم �ستم و جلو رفت

اها�� که �ا د�دن چهرە ی رنگ پ��دە و دم و دست�
...بهش وصل کردە بودند �غض �لوم و گرفت
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روی صند� کنار تخت اش �شستم

ە شدم ...بهش خ��

ن�  ای �اش هیچ وقت...همه اش تقص�� من بود...
د�دمت ، ای �اش هیچ وقت عاشقت ن� 

 ...شدم 
�

ات خ��  شا�د ا�ه من کنار تو نبودم زند�
قت هیچ اصال شا�د هیچ و ... راحت تر از االن بود

کدوم از این اتفاقات واست ن� افتاد

دس�ش و اروم نوازش کردم

� روزی رو نم�د�... ...دمای �اش م�مردم و همچ��

!گرمای دس�� رو روی شونه ام احساس کردم

...قطرە اشک روی گونه ام و �ا� کردم

!�ه سم�ش برگشتم؛ کوروش راد 
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دلم نم�خواست ح�� ن�اهش کنم

دنا خدا�اە حرفای دن�ا توی ذهنم مرور ش

ن � دادم�الخرە �ه روزی �ا�د �ه این کینه �ا�ا

�ست ، تقص�� ـ هیچ کدوم از این اتفاقات تقص�� تو ن
�ه جای  هم�شه آرزو � کردم که ای �اش خدا ...منه

هش تک�ه ک� که بتونم ب...دن�ا بهم �ه �� � داد
�عدها ...�ه �شتوانه ، �ه وارث واسه اموالم...کنم

 متوجه شدم که دن�ا چقد در حق هممون مر 
�

دون�
ه ی آە هم... چقد من �ا �ارام زجرش دادم...کرد

�ه ای بهشون ز  دە بودم دامن اونا�� که �ه جا�� �ه ��
م و گرفت و  �ه منهاون تموم زندگ...اون...تنها دخ��

ەمن فک � کنم دن�ا فقط کنار تو آروم م از ...�گ��
ن سنگ این �ه �عد هیچ کس ن� تونه جلوی �اتو 

ونمبندازە و ازهم دورتون کنه ، خودم �ش�ت

واست نم�دونم �� تو چشماش د�دم که دلم � خ
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حرفاش رو �اور کنم

هم �از  �اشدم و رو �ه روش وا�سادم؛ دستاشو از 
کرد

رگشتم و ب. ترد�د داشتم! �ع�� �ا�د � �خش�دمش ؟
ن�ا� �ه دن�ا انداختم

ال � ا�ه هوش�ار بود حتما �ا �خشش �� خوشح
...شد

رفتم و �غل  ن�اهم و ازش گرفتم و �ه �درش داد؛ جلو 
...اش کردم

...ـ ب�خش و فراموش کن اتفاقای گذشته رو

:سخت بود و� گفتم

...گذشته ها گذشته...
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...�ه �شت کتف ام زد

...ازش جدا شدم

 هس��ا ، دق�قا مثل �
�

درتـ توهم مرد بزر�

لطف دار�ن...

صدای آالرم گوش�ش �لند شد

ـ اوە اوە

و�ش اورد �ه صفحه اش ن�اە  از توی ج�ب اش ب��
کرد

مزاحم نم�شم...ـ من برم تلفن و جواب �دم
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...از اتاق خارج شد؛ �شستم

ِه�� ...

!صدای �از شدن در و ش��دم

...برگشتم؛ مادر دن�ا بود

:وارد شد و �ه سمتمون اومد

ـ سالم

؟... � سالم خوب هست��

روی صند� اونور تخت �شست
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تو چطوری؟...ـ خ�� ممنون

� �د و خوب... ی ب�� � ...�ه چ��

ـ حق داری

سکوت اتاق و در برگرفت

سنگی�� ن�اهش و احساس � کردم

دن�اهش کردم گه تا ن�اهم و د�د ل�خند ز 

زن ز��ا�� بود

ی صورت کش�دە چشم و ابروی مش� و موهای چ ��
...لخت

ش ش��ه �ه دن�ا نبود � !و� هیچ چ��

�ن ش�اه��  ...در�ــــغ از کوچک��
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 ـ تو عکس خ�� خوب �ه چشم م�ای و� در 
ن مردی هس�� واقع�ت ز��ات���� ، �ه جورا�� ز��ات��

که تا �ه حال د�دم

:از خجالت �م و ز�ر انداختم

خ�� ممنون...

م اصال ...ـ ماشا� سل�قه ی دخ��

دلم ن� خواست ادامه �دە

لطف دار�ن شما... 

ن�اە اش روم بود
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�م �م داشتم معذب � شدم

تاق خارج �اشدم و �ه بهانه خوردن آب خوردن از ا
...ون دادمشدم؛ �ه دیوار تک�ه دادم و نفس ام ب�� 

؟ � خو�� ـ سالم حس��

؟...�دن�سم...عه سالم مامان... تو خو��

�اد واسه م�الد �ه نفرو پ�دا کرد ب...ـ خداروشکر 
دە بودم چ...اهدای خون ند نفر منم �ه هم�ارام س��

پ�دا شدم

جلو رفتم و �غلش کردم

...وای دس�تون درد نکنه...
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ـ خ�� خب د�گه

!در�ا کجاست؟...

شپ��اهم رفت پ�ش...ـ خونه پ�ش بتول خانوم

؟؟؟... � از � تاحاال اینجای��

اومد  �ا�ات هم صبح �ار واسش پ�ش...ـ از د�شب 
رفت ، ناراحت �ش�ا

شماهم ...ه�ار داشته د�گ...نه �ا�ا این چه حرف�ه...
� خودم هستم احت کن�� ب��ن اس��

 تو این وضع�ت ولت کن
�

!م و برم؟ـ وا ، �ع�� م��
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ه چر�� م��م چطورە تو مامان دن�ا ب��ن �اهم �...
 � حال و هواتون عوض شه...بزن��

بهم زل زد

ـ چ�ه مزاحمه؟

ای �ا�ا...

ـ �اشه �اهاش صح�ت م�کنم

مر�...

...اروم در و رفت تو اتاق

روی �� صند� های کنار سالن �شستم

م که صدای صورتم و �ا دستام پوشوندم؛ تو فکر بود
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:م�الد توی گشام پ�چ�د

 � ـ حس��

ون بردم و به ش ن�اە کردمصورتم و از توی دستام ب��

چ�ه؟...

کنارم �شست

ـ ِ� 

�ه فکر فرو رفت

�اورت  ـ من تازە دارم مع�� عشق رو � فهمم ،
م�شه؟
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چ�ه دو�ارە عاشق شدی...

نم � ...ـ ای �ا�ا دارم �اهات جدی حرف م��

�اشه ادامه �دە گوش م�دم...

طر چهرە و ـ فک � کردم توهم مثل همه دن�ارو �خا
�ه خودم  �ا د�دنت تو اون حال... استا�لش م�خوای 

�  �اش منم...�ه عمق احساست �� بردم...اومدم
تو�ستم آن�تا رو انقد دوست داشته �اشم

ابود و� از حد که �گذرە آدم و ن...عشق خ��ه...
�ستخ��ه که عالقه ی شماها مثل ما ن...� کنه

ـ واقعا خ��ه؟
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اهوم...

...ـ جالب شد

:صدای آن�تا �اعث شد م�الد ادامه ندە

ــ اخ�شش

...کنار م�الد �شست

خسته شدی؟...

ارە �ه خوردە ...ــ ها؟
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م�الد �اشو آن�تا رو ب�� خونه...

ا �ه هوش م�اد � خوام وق�� دن�...ــ نه �ا�ا ن� خواد
پ�شش �اشم

فردا ب�ا ب�ی�ش...ن� خواد پ�شش �ا�� ...

 کردو گفت
�

:م�الد پو�

ـ �س ما ب��م د�گه

ارە ب��ن...

ـ �اشو ، �اشو ا�� 

...ــ �ذار �ه خوردە �ش�نم �عد
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� �عدشم دست اش رو گ رفت و پنج دق�قه ای �شس��
...خداحاف�� کردند

•••

"دن�ا

!خواب بودم 

� بودم خوا�ه ...ارە مطم��

ی که هیچ وقت ا�سان ب�دار ن � � شه مرگ �ه چ��
!مگه غ�� از اینه؟! د�گه
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�ن لحظه �س در ن��جه این خواب بود و من تا آخ� 
...داشتم �ابوس � د�دم

 فقط نم�دونم چرا هنوزم احساس خوا�الود 
�

�
ز � � کردم ، �ه طوری که �ل� هام بزور �ا

!...شدند

...اول اش همه چیو مثل �ه خط م�د�دم

ب�ش�� س� کردم؛ چشمام �از شدند

�ار   گیج و منگ بودم؛ ح�� حافظه ام هم درست
!ن� کرد

�ادم  م�دو�ستم خودم هستم و� اسم و مشخصاتم
...همه �� تار بود! ن� اومد

م نور �ک نفر �ل� ام رو �اال گرفت و توی چشم
!انداخت

س بود که تحمل اش رو نداشتم اما انقد �دنم �� ح
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!ح�� ن� تو�ستم تکون هم �خورم

ــ صدام و � شنوی ؟

�امال متوجه حرفاش � شدم

:ل�ای خش�م رو از هم �از کردم و پچ زدم

آرە ...آ...

ــ انگشتم و دن�ال کن

!خدا�ا چه �ال�� �م اومدە بود؟

...دمچشمام و همراە �ا حرکت انگشت اش چرخون

...ــ اسمت و �گو
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فقط بهش ن�اە کردم

...ه��� �ادم نمیومد ه��� 

ــ اسمت چ�ه دخ�� خانوم؟

...نم�دونم...ِن ...

:صدا�� آشنا اتاق رو در برگرفت

؟؟چرا �ادش نم�اد؟؟؟�ه � اری �کن ـ �ع�� �� دک��
؟؟ ؟د�گه وا�سادی برو بر منو ن�اە م�ک��

...نمیتو�ستم �م و �چرخونم و ن�اش کنم

هــ طب�ع�ه نگران ن�اش ، اثرات �� هوش�
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 � کردم؛چشمام و �ست
�

...ممدام احساس خست�

...

نم�دونم دق�قا چقد خواب�دە بودم

 ام و از 
�

� برد اما هر چقدر بود �الخرە خست� ب��

...ە بودنور خورش�د از پردە های سف�د عبور کرد

ه � خوردم دلم � خواست �اشم؛ اما هر �ار تکو�� ک

!درد عجی�� توی دلم � پ�چ�د

مثل این  ه�چوقت از �کنواخ�� خوشم ن� اومد و�
رم که که مجبور بودم �ه جا �مونم و تکون نخو 

حداقل احساس درد نکنم

...چه سکوت حال بهم ز�� 
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...چه تنها�� حال بهم زن تری

�دم و فقط صدای ضع�ف پ�جر ب�مارستان و � ش�
تاق ام رد � گه گداری ناله های کسا�� که از جلوی ا

!شدند

ە چرخون ...دە شدیهو در �ه صدا در اومد؛ دستگ��

 � ک�   تنها ! چقد دلم واسش تنگ شدە بود! حسی��
و ازم  که � تو�ست احساس ته�ع آور ب�مارستان

ە ...�گ��

کنج�او بهم ن�اە � کرد

عمل اش و س� کردم سوا� بهش ن�اە کنم و عکس ال
و روی ب�ینم؛ جلو اومد و خ��دای توی دست اش ر 

� گذاشت م��

:بهم نزد�ک شد؛ چشماش و ر�ز کرد و گفت
2079



ـ اسمت چ�ه ؟

...زل زدم تو چشماش

نم�دونم...

:اخماش تو هم رفت و حر� ز�رە لب گفت

ـ عوضی�� 

�ه سمت خرو�� راە افتاد

دە شددرو �ه جوری �از کرد که �ه دیوار ک���

:ش�دصداش و � ش��دم که وسط سالن هوار م�ک
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�ه دک�� ب�اررر...ـ پرستااار

دیهو پرستارو دک�� �ا هول وال وارد شدن

!ــ �� شدە؟

�ادش  ه��� ...ـ شما که � گف�� اثرات �� هوش�ه
...نم�اد که

دک�� �ه سمتم اومد

...دو�ارە �ل� ام رو �از کرد

... کردنور چراغ قوە اش مردمک چشمم و اذ�ت �

ــ اسمت چ�ه ؟

...ای �ا�ا گ�� دادە بودن �ه اسمم چرا
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وال د�گه ای �ه دک�� �ه غ�� از این سوال ِاە �ا نن س ـ
ذهنت ن� رسه؟

پرستار ز�ر ز�ر� م�خند�د

 کردو گفت
�

� پو� :دک�� �الفه از دست حس��

؟ � ــ خانوم این اقا رو � شناس��

کدوم؟...

...چشماش قلم�ه شد

منون خ�� م...ـ ب�نا�� شو هم که از دست دادە
...که 
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و ...ــ ای �ا�ا نپرستار این آقارو ب�� ب��

�مارستان و ـ �ع�� چ�� �ال�� �ه �ش ب�اد من این ب
وانه ی رو �تون خراب � کنم ، �اری م�کنم پر 

� بری �شی�� تو خو  نه هاط�ا�ت ات تو �اطل ک��

رد شدند�ه آقای دک�� مسن �ا چند تا پرستار وا

!این همه �و صدا واسه چ�ه؟...ــ �� شدە؟

 � ـ خودتون ب�این ب�ین��

...جلو اومد؛ بهم ن�اە کرد

م؟ ــ خو�� دخ��
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�ه خوردە درد دارم...خ��م...ارە ...

ــ کدوم قسمت؟

دستم و �ه سمت ش�مم بردم

 واست افتادە؟
�

ــ �ادت م�اد چه اتفا�

وای اصال دلم ن� خواست مرورش کنم

ا �ه �اد انقد درد آور و ش��ه �ه �ابوس بود که �
...اورد�ش �دنم یخ � شد

نه...

دک�� ل�خند زد

ار گذاشتممثل این که فهم�دە بود همه اشون و � �
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و  � ب�� ی ...نــ آقای دک�� ، پرستارا �فرمای�� � چ��
...�ا همراهش تنهاش �ذار�ن...�شدە 

...خارج شدند

� جلو اومد؛ خم شدو بهم زل زد ...حس��

آروم صورتم و نوازش � کرد

 من ، خودت ،!...ـ واقعا ه��� �ادت نم�اد؟
احساسمون؟

نم�اد د�گه...

زوم کرد رو چشمام؛ ق�افه اش جدی شد

�ه سمت نا�لون خ��دها رفت
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م�خواد  ـ �اشه هر طور ما�� تا هر وقت که دلت
...ان�ار کن

ە خارج شدم و ز�ر �م و �اال داد که از حالت خواب�د
�شستم

...اخ�ش �ه خوردە زاو�ه ی د�دم تغی�� کرد

ون دادم؛ رو ل�ه ی ت خت �شستنفسم و �ا صدا ب��

�ه �اسه ی بزرگ سوپ تو دس�ش بود

 هال� � شدم؛ �ه قاشق ت
�

و دهنم داشتم از گشن�
ل�خند مرموزی گوشه ی ل�ش �شسته . گذاشت

...بود

!چ�ه؟...

مادس�� دس�� داشتم از دس�ت م�داد...ـ ه��� 
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ناراحتم شدی؟...

ـ چ�ه تو که � گف�� �ادم نم�اد

پ�ش  من که �ادم نم�اد همینطوری واسم سوال...
اومد

ـ اها

حاال شدی �ا نه؟...

�ه خوردە... ـ ارە

اداشو در اوردم
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�ه خوردع...ارع...

...ن�اهم کرد و زد ز�ر خندە

ـ دیوونه

...پ�شون�مو بوس�د

... � حس��

ـ جان؟

:�م و ز�ر انداختم و گفتم

فک کردم د�گه ن� ب�نمت...
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تا ... شدمتو که نم�دو�� من چه حا�...ـ ق��ونت برم
دم مرگ رفتم و برگشتم �خدا

تو که گف�� �ه خوردە...

ی �ل� � خواس�� از ز�ر ز�ون من �ک
�
�� ـ ا

رد جمع خند�دم که ش�مم ت�� کش�د و صورتم از د
:شد

آااخ...

:�ا نگرا�� گفت

!ـ �� شد؟
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م�خندم ان�ار � خواد �ارە شه ش�مم...

!...ـ عه

�خدا...

ر �ذار دک�� �ه چند روز دندون رو ج�گ...ـ ق��ونت برم
�خ�ه هارو در م�ارە د�گه

...نمیتونم...

دست ام و گرفت

آخ�ش گرمای دست مردو�ش چقد آرامش �خش 
بود
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ـ دوست دارم

منم دوست دارم...

 روی ل�اش �شست
�

...ل�خند پر ذو�

آروم آروم بهم سوپ م�داد

ومد ـ راس�� بهت گفتم �ا�ات چند روزە پ�ش ا
مت؟ التماس کرد که ب�ام �گ��

حرصم گرفت

:از الی دندونام غ��دم

... � حس�ی��

وع کرد �ه خند�دن ��
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خودش و عقب کش�د که دستم بهش نرسه

مت ـ خ�� خب آروم  �اش قول م�دم زودتر � گ��
د�گه

، � کشمت �ذار این �خ�ه های لعن�� رو در ب�ارن...

رفتصدای خندە های مردو�ش اتاق رو در بر گ

نک شهتورو خدا فقط ب�ا جلو �� بزنمت دلم خ...

ی �ا �و ص � یهو در �از شدو جمعی�� کث�� دا ر�خ��
�م

� داد زد :حس��
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 � ـ هوی هوی زنمو نکش��

:م�الد �ه مشت ک���د �ه �ازوش و گفت

�ش �عد ...ــ حاال �ذار �گ��

�ا�ا از من جدا شدو �ه سم�شون رفت

 این وسط آ
�

قا م�الدــ اجازش و گرفته تو �� م��

� �ا ابروهاش و �اال انداخت ...حس��

وع کردن �ه خند�دن مامان و پ��ا ��

:ل�ال جون پ�شو�� ام و بوس�د و گفت

ــ ق��ون عروس خوش�لم برم من
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بهش ل�خند زدم

خدا نکنه...

م اومدآن�تا هم وارد اتاق شد �دو �دو �ه سمت

ام وهنوز نرس�دە درد تو �دنم پ�چ�د؛ �ل� ه

دم بهم ف��

ش  ش �گ�� ...ـ م�الد ، �گ��

!منتظر بودم بهم برخورو کنه که نکرد

ین که حادثه چشمام و �از کردم د�دم م�الد ق�ل از ا
...رخ �دە آن�تارو گرفته

ــ وا م�الد ، � خوام �غلش کنم
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:نفس راح�� کش�دم و گفتم

دس�ت درد نکنه جونم و نجات دادی... 

...ـ عه عه آن�تا تو نم�دو�� 

خو�� دن�ا؟...ــ ب�خش�د �ادم رفته بود

معصوم ن�اهش کردم

م... اهوم به��

�ا�ا �ه سمتم اومد
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م برم من ــ ق��ون دخ��

گونه هامو بوس�د

� �ار در �از شد؛ این �ار �د � بودبرای سوم�� ر حس��

نم اومدم که خودم و �ه خوردە جمع و جور ک
...�ا همه سالم و عل�ک کرد. نتو�ستم

ــ چطوری عروس؟

ر�ست  وای خدای من ان�ار همه �� داشت راست و 
ش رو جمله ای که آرزوی ش��دن دو�ارە ا! � شد

رت دادمآب دهنمو قو ! داشتم و از ز�ون اش ش��دم

:اروم زمزمه کردم

ممنون...خ��م ...

2096



پ�شون�م و بوس�د و موهام و نوازش کرد

ــ خداروشکر

� انداختم؛ ل�خند روی ل�ا ش �شسته ن�ا� �ه حس��
ه پرستار تق���ا ن�م ساع�� جمعمون جمع بود ک. بود

ون انداخت اومد و �ا غ�ض و �د خل�� همه رو ب��

� �ه عنوان همراە ث �ت شدە مثل این که اسم حس��
� هم از اون چشم پو�� کرد ...بود واسه هم��

مچند روزی گذشت د�گه داشتم �الفه � شد

کولم �اال   احساس � کردم گندو کثافت دارە از �و 
ە؛ حالم بهم � خورد از فضای ب�مار  ...ستانم��
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...از زن و مرد ها�� �ا رو�وش سف�د

ین همه حالم خ�� به�� شدە بود نم�دونم دل�ل ا
 �� بود

�
...رس�د�

� تو اتاق نبود؛ از جام �لند شدم ...حس��

� رفتم آروم آروم  �ه سمت پ نجرە قدم از تخت �ای��
برداشتم؛ دلم هوای تازە � خواست

 شدمتا � �ا�د مثل �ه اس�� اینجا زندا�� �

دپردە رو کنار زدم؛ نور توی صورتم �خش ش

...پنجرە رو �از کردم؛ هوا ن�مه ابری بود

کرد�اد خن� � وز�د و صورتم و نوازش � 

...چشمام و �ستم

اخ�ش...
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صدای �از شدن درو ش��دم

...ب�ا دراز �کش!...ـ عه عه دن�اا

 این چند وقته ام و
�

ام ر�ختمتوی چشم تمام خست�

...�ه سمت اش برگشتم؛ ن�اهش کردم

� گذاشت �طری اب توی دست اش و روی م��

ذار تر بهش تاث�� گ. �ه سمتم اومد؛ تو چشمام زل زد
...ن�اە کردم

ـ �اشه �ا�ا ، شب � ر�م خونه

آخ جون...
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:خند�د و گفت

وم نمای�ات ـ واقعا که � � خوای دست از این مظل
برداری؟

ل�ام و آو�زون کردم

�ست ن�اە عاشقانه ای بهم انداخت؛ پنجرە رو 

�ذار �از �اشه...

دو�ارە �ازش کرد

...دستم و گرفت و �ه سمت تخت برد

؟... �  مرخص ام م�ک��
�

� تو �� حس��
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ـ اهوم

دک�� شدی و ما خ�� ندار�م؟...

خودم گفتم نگهت دارن...ـ نه دک�� �شدم

:�ا عص�ان�ت گفتم

؟؟؟... چی��

آووم... ـ آروم �اش

م�دو�� من تو این چند وقته �� کش�دم...

�� از ابروهاش و �اال انداخت
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ـ �� کش�دی؟

ن نبودا�ه م�دو�� این وضع م...نم�دو�� د�گه...

م �ارای ترخ�ص ات ر  و انجام ـ عشق من ، االن م��
�م خونه د�گه ...م�دم م��

...منتظر بودم �اشه برە؛ اما اقدام نکرد

خب �اشو برو د�گه...

!ـ االن؟

م... خودت گف�� االن م��
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ـ حاال �ذار واسه چند د�قه ی د�گه

عص�� دستم و روی ش�مم گذاشتم

�ا چشمای درشت شدە �ه دستم زل زد

فشار م�دما...

؟ !ـ تهد�د م�ک��

ارە...

�لند  بهت زدە دست اش و �ه دسته صند� گرفت و 
:شد

م د�گه ! ...ـ خ�� خب �ا�ا ، دارم م��
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از اتاق خارج شد

� رفتم؛ ل�اسا ی ب�مارستان تا درو �ستم از تخت �ای��
و در اوردم و ل�اسای خودم و پوش�دم

م و کتو�� هامو پوش�دم اما نمیتو�ستم خم ش
...بندهاشون رو ب�ندم

م �شت موهام و �ا کش موم �ستم �اق�ماندە شون
گوشم بردم و شالم و روی موهام انداختم

� شدم روی تخت �شستم و منتظر حس��

� وارد شد و درو �س تن�م ساع�� گذشت حس��

!...ـ عه پوش�دی ل�اسات رو

ارە د�گه...
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ـ معلومه حسا�� خسته شد�ا

معصوم ن�اش کردم

حسا�� خسته شدم ...

ک�ف ام رو برداشت

ـ ب��م د�گه

بند کتو�� هامو ب�ند...

ش�دروی صند� چ�خ دار �شست و خودشو جلو ک

ـ ق��ونت برم خب زودتر �گو
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� بند کفشام شد دی ل�خن. خم شد و مشغول �س��
ە شدم ...روی ل�ام �شست و بهش خ��

دستم و توی موهای مش� اش فرو بردم

...شقتممرد جذاب من تو که نم�دو�� من چقدر عا

ـ ب�ا تموم شد

�ش و �اال اورد

ـ چ�ه چرا م�خندی؟

ل�خند زدم...نخند�دم...

 هم م�کنه؟
�

ـ فر�
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اهوم...

و ب��م�اشو �اش... ـ �م � �ه � من �ذار دخ�� 

� رفتم ...دستم و گرفت از تخت �ای��

�قه �ه دم در در �از کرد و خارج شدم؛ �عد از پنج دق
دم و چند تا نفس عمیق کش�. ب�مارستان رس�د�م

:گفتم

مخدا�ا شکرت ، داشتم اون تو خفه � شد...

� و �از کرد خند�د و در ماش��

ستم�شس��م صند� و دادم عقب و چشم هام و �

حرکت کرد�م؛ ب�ست دق�قه ای گذشت

و برو ن�اە خوا�م ن� برد �ل�ام و �از کردم و دور 
:کردم
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ی؟... � کجا داری م�� !حس��

�م خونه د�گه ع��ز  مـ عه ب�دار شدی؟ م��

!خونه من �ا تو؟...خونه؟...

...ـ ق��ونت برم خونه ی من و تو ندارە که

� من و ب�� خونه ی خودم... حس��

عمرا!...ـ دیوونه شدی؟

خوام عشقم این چند وقته خ�� اذ�ت شدی � ...
خ�الت  حالم به�� شدە د�گه ،...برم خونه ی خودم

...راحت
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...ـ ه�س حرف ن�اشه

�ه جورا�� ز�پ دهنم کش�دە شد

 ب�نمون رد و 
�

�دل �شد که تا خودە خونه هیچ حر�

� و �ارک کرد؛ اومد و در برام �از  ...کرد  ماش��

ی هس�� ... � ؟عروس اوردی ، �ا �اد��اردی چ��

ـ �ه ت�که از هردو

خندم گرفت

�غلم کن نمیتونم راە برم...
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ـ بهونه م�اری �ا �غل � خوای؟

:تو چشماش ن�اە کردم و گفتم

�ه ت�که از هر دو...

� �لن د ام کردخند�دو مثل �ه ت�که پر از رو زم��

. ونه شدمدستام و دور گرد�ش حلقه کردم و وارد خ
...ا�ستاد

؟ � ـ �ذارمت �ای��

...نه ب�ش�� ، ب�ش�� ...

ز کردخندە هاش اوج گرفت؛ در اتاق خواب و �ا

وع کرد �ه � از روی تخت گذاشتم؛ خم شد و ��
2110



ل �ا چشمای درشت شدە بهش ز ! کردن د�مه هام
:زدم و گفتم

؟... !چ��ار داری م�کن��

ـ چشماشوو

:تو �لو خند�دو در ادامه گفت

س �ا�ا - ...ن��

سم؟... ...موپرس�دم چرا د�مه ها!...چرا �ا�د ب��

ـ ن� خوای بری حموم؟

...مکث کردم و �ه جورا�� نفس راح�� کش�دم
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اهااا...

 دخ�� 
�

ی چقد تو منحر�
�
ی ا

�
...ـ ا

:�ه عقب هل اش دادم

ب�شعور...

وع کرد �ه خند�دن ��

ـ زور ات هم ز�ادە ها

م حموم الزم نکردە تو زحمت �... ک�� خودم م��
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...ـ عه اذ�ت نکن د�گه

م خوو... گفتم خودم م��

دە نعل�� مانتو ام و تاپ و دراوردم؛ �ا چشما�� ق
:گفت

!...ـ داری لخت م��� ها

� جناب...چ�ه ؟...  جا�� هست که ند�دە �اش��
مقدم؟

نبود کنار  �ا ق�افه ای بهت زدە که د�گه جای حرفش
ل رفت؛ �ه سمت حموم رفتم؛ ن�م ساعت ، چه

� و  دق�قه ای گذشت؛ حوله ی سف�د حس��
...پوش�دم
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�� سایزش بزرگ بود �م��ندش و گرە زدم

نم فقط دلم � خواست ق�افه اش و وق�� تو ت
� ب�نِت اش ب�ینم

درو �از کردم و خارج شدم

ی تخت �ه دست ل�اس از ل�اسای قد�� ام رو رو 
گذاشته بود؛ �ه سم�شون رفتم

ی و خو  ...ش�لشلوار جذب مش� ، �لوز �قه دل��

!...چقد ناز بودند و دوس داشت�� 

و برداشتم اول �ا�د موهام و خشک � کردم؛ شونه ر 
� وار  ...د شدکه شونه کنم موهام رو که یهو حس��

!ـ حموم کردی؟
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 �  ِ مخصوص آ�ا اقای وسوا� �خاطر حوله ای نازن��
خودش که حاال د�گه تن من بود چندش اش 

� شد؟

...�ه حوله اش اشارە کردم

...� بی�� که... 

:جلو اومد و �ا لح�� سوا� گفت

!ـ این حوله ی منه ؟

اهوم...

:خند�دو گفتم

...ـ چقدم بهت نم�اد
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واقعا نم�اد؟...

...آخه سایزش...ـ نه 

عج�ب بود اصال براش مهم نبود

� رفته بود  �ا تظاهر  �ع�� واقعا وسوا� اش از ب��
!� کرد؟

؟ � موهاتو خشک کنم �ما �...ـ کجا��  خوری �ش��

�شستم

موهام و شونه زد و خشک اشون کرد

د دە از اتاق خارج شد ل�اسام و پوش�دم و �ع
...دق�قه

لو شدمدرو �ستم و وارد �ش�من شدم؛ روی م�ل و 
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 � � ان�ار �ل خستگ�ام از ب�� رفت �ا دوش گرف��

� کنارم �شست و �ه لیوان بزرگ آب پ رتقال حس��
� گذاشت روی م��

� ب��م خ��د؟...ـ خب

:فتمآب پرتقال و برداشتم؛ �ه قلپ خوردم و گ

خ��ِد؟...

ـ خ��ِد عرو� د�گه

� گذاشتم لیوان و روی م��

...واقعا که خ�� پرو�� ...
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!ـ �� گفتم مگه

ی نگف�� ... � ت فک فقط من موندم چرا �ا خود...چ��
کردی �ا�ام �له رو �دە همه �� حله؟

ـ اووو �س مش�ل اینجاست؟

د�م از قد�م و ن...ارە دق�قا مش�ل همینجاست...
� اجازە ی زن مطلقه دست خودشه نه � ا�اشگف��

 مطلقه ان�ار چهار 
�

�ار شوهر  ـ اوال �ه جوری م��
ی دو�ارە کردی و طالق گرف�� ، �ا�ا زن خودم بود

 مطلقه ه
�

مت د�گه ن�ینم �� �عدشم ...ا� خوام �گ��
�م خانوووم �له رو از شماهم م�گ��

 هر وقت گرف�� فکر خ��دای عرو� رو هم...
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� کن�م

�� �ه  ـ وا ، مگه من چمه خ�� هم دلت �خواد ،
...این خو�� و آقا�� 

اوە اعتماد بنفس شو...

ـ حق�قته ع��زم

...حقایق و در مورد منم �گو...

ـ واقعا؟

اهوم...

بهم زل زد
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و  :ع کردمنتظر تع��فای عاشقانه اش بودم که ��

وش عص�� ، مغرور ، حرف گ...ـ خب تو �ه دخ�� 
...نکن ،�ه دندە و لج�از

�� �د  توهم �ه...هوی هوی پ�ادە شو �اهم ب��م...
...اخالق ، �� عصاب ، مغرور ، َوس

...وای خا� عالم داشت از دهنم در � رفتا

اخماش تو هم رفت

ادامه اش؟...ـ َوس؟

و ساحر...

؟ ـ ��
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� د�...ساحر... گهاینا�� که آدم و جادو م�ک��

ـ خوب جمع اش کرد�ا

... کش�دلیوان و برداشت و �ق�ه ی آب پرتقال و � 

ە شد؛ ن�اهم و ا ز لیوان توی �ا اخم �ه �ه گوشه خ��
...دست اش گرفتم و بهت زدە ن�اش کردم

!مگه لیوان ده�� نبود؟! وا

� رفته  �اور نکرد�� بود واقعا ان�ار وسواس اش از ب��
:دست اش رو گرفتم! بود

عشقمم...

جواب ام رو نداد
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قهری؟...

:�ا ��� گفت

ـ نه

�س این اخم �� م�گه...

ـ خسته ام

ب��م الال...

...ـ نه
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گونه شو بوس�دم

مظلوم �م و ز�ر انداختم

�خدا د�گه تکرار ن� شه ...ب�خش�د خوو...

لیوان و برداشت �اشد و رفت

خونه شدم؛ لیوان و ت � وی �شت �ش وارد اش��
...از �شت �غلش کردم. س�نک گذاشت

�اهام قهر ن�اش عشقم...

 دن�ا من وسوا� ام و د
�

یوونهـ ارە راست م��

:عصا�م خورد شد؛ ازش جدا شدم و گفتم

د�گه این حرف و نزن�ااا...
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شتلیوان و شست و کنار �ق�ه لیوان ها گذا

خونه خارج شد � دستاش و خشک کرد؛ از آش��

م �خوا�م ...ـ من م��

�شت �ش رفتم؛ وارد اتاق خواب شد

ی دراز کش�د و پتو رو رو  .�ه سمت تخت رفت
...خودش کش�د و چشم هاشو �ست

و کنار زدمپتو ر ! ان�ار نه ان�ار من تو اتاق بودم

ودم و دس�ش و �لند کردم و دور �مرم انداختم خ
مح�م بهش چسبوندم

مچند دق�قه ای �� حرکت توی �غل اش موند

ام و یهو متوجه دست اش شدم که �ه آرو� موه
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و رو روی نوازش � کرد؛ روی موهام و بوس�د و پت
...شونه هام کش�د

•••

 � "حس��

از چشمام روی عق��ه ی ساعت رو�ه روی تخت �
شد

!ودنصف شب بود؛ دن�ا هم هنوز ب�دار �شدە ب

داروشکر � �ا هر �ار ن�اە کردن بهش هزار مرت�ه خ
کردم

هاش هنوز در مورد تصم�� که گرفته بودم �ا
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اش صح�ت نکردە بودم؛ اما �الخرە �ا�د �اه
درمیو�ش � ذاشتم؛ 

...مهاجرت

 هر آدم
�

...سخت ت��ن تصم�م زند�

� آرامش امون ا�دی � ش د چرا که نه؟اما ا�ه �ا رف��

ه مدام چرا �ا�د خودم و اس�� جها�� � کردم ک
که نکنه   �ا�س�� ترس و دلهرە ی اینو داشته �اشم

 براش بیوفته؟
�

!اتفا�

ل�اس اش رو �اال زدم

... دچشمم �ه جای �خ�ه اش افتاد؛ دلم ر�ش ش

:�� اخت�ار ز�ر لب گفتم

ش نا َ�� �دری من از اینا در ب�ارم که اون � ...
...پ�دا
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وع کرد � ه وول دستم و آروم روی جاش کش�دم؛ ��
...خوردن

:�ا صدای خا�الودش گفت

ـ نکن � خوام �خوا�م

ی �خور�م م�دو�� ... �  از � عه دن�ا ، �اشو �ه چ��
�اشو...تاحاال خواب�م 

ـ ن� خوااام

لب هام و روی گونه اش گذاشتم

ـ اااخ ، ته ر�شت اذیتم م�کنه ، نکن
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محض ترسوند�ش

� آینه رفتم �اشدم �ه سمت م��

م همه رو بزنم راحتت کنم... دارم م��

هم یهو دستاش دور �مرم حلقه شدو خودش و ب
...داشتم م�مردم از خندە! چسبوند

ـ نهههه

ول کن � خوام برم ...

...�ه خوردە �ه دستاش فشار اوردم 

م ، آروم �اش ... �اشه �اشه نم��
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آروم  دستام و �ه �شانه ی �سل�م �اال گرفتم؛
دستاش و برداشت

بود �ا دست  رو �ه روم وا�ساد؛ �ه جوری بهم زل زدە
فت اش صورتم و نوازش � کرد که دلم ضعف م ��

...واسه اش

...د�ع�� از حر�ا�ش واقعا دیوانه کنندە بو 

رو بز��  ـ آخه عشِق جذاب من ، تو ا�ه ته ر�ش ات
...� کشم که من تورو

...این حرفت تهد�د بود د�گه...

ـ او�شو د�گه خودت �ا�د �فه�

�ه سمت در خرو�� راە افتاد
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 ب�ا زنگ بزن پ
�

� من مردم از گشن� ا ب�ارنـ حس�� � ی��

:وارد �ش�من شدم و گفتم

... 
�

 اخه ع��ز من ساعت دو نصف ش�ه �عد م��
ا ب�ارن؟ � زنگ بزنم پی��

ا ک...ـ االن من چ��ار کنم  � ردەدلم هوس پی��

وی برگشتم و �ا چشمای درشت شدە که مدام ر 
� � شد گفتم :اندام اش �اال و �ای��

جدأ؟...

:از ترس هی�� کش�دو گفت
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� �ادته ق�ل این که این اتفا ق واسم ـ وای حس��
...بیوفته من و تو �اهم

خب؟...

...ـ م��م نکنه من داشتم �اردار � شدم ک

ن�ا... � ...�ه حرفا�� م��

یهو عذاب وجدان گرفتم...ـ جدی م��م 

ه افتادە اتفاق�ه ک...ق��ونت برم من اخه عذاب �� ...
� ن�س��م ،...د�گه  �عدشم من و تو که مطم��

هس��م؟
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ـ نچ

 ب�ا ب�ینم...خب �س عذاب مذاب و ب�خ�ال...
ا درست کن�م � میتون�م پی��

خند�د و �ه سمتم اومد

ق��ون اون خندە هات برم من...

خونه شد � ...وارد اش��

ـ درست کردی تا حاال؟

�� دو �ار...

ـ خب طعم اش؟
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:�ا خندە گفتم

�د نبود...

� خندە هات معلومه چقد �د بود ەـ از هم��

تات حاال تو ب�ا درست کن�م ، اومد�م و دس...
...جادو�� بود این �ار خوب شد

ـ خب چ��ار کن�م

� گذاشتم؛ دستکش ه ام و مواد اول�ه رو روی م��
...دوتا هم جلوی اون گذاشتم. پوش�دم

ب�ا بپوش...
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ـ حاال واقعا الزمه؟

 در ال��ِت ...
�

� �  ع��زمارە د�گه ، نظافت و �ا���

مبهوت و تو فکر گفت؛

ـ اها

� اونطوری ن�اە نکنا... بب��

��� ال� حساس م...ـ عه چجوری ن�اە کردم مگه

جام �دەحرف نزن فقط �ارا�� که بهت م��م و ان...
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ی � سخت گ�� ـ اوە چه �آش��

دست کشاتو ب�پوش ...ه�س ...

•••

"دن�ا

خم�� و ورز دادم 

و پن��  گرد پهن اش کرد�م و روش گوشت و �ال�اس
ر�خت�م... و

� داخل فر گذاشت اش ...حس��

...م؟حاال �ا�د چ��ار کن�...ـ خب اینم از این
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نم�دونم...

ـ �ا�د جمع کن�م ظرفارو د�گه

اها ارە �ا�د جمع کن�م ظرفارو...

ـ اف��ن

هش ظرف هارو جمع کرد�م و شس��م؛ خودم و ب
آو�زون 

�غلم کن...

ـ عه دن�ا

من م��ضم عشقم خوو گناە دارم... 
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 � �لندم کرد دستاش و ز�ر �دن ام برد و از روی زم��

وم بوی �م ام رو توی گردن اش فرو بردم ؛ لوو 
 داش

�
تعطرش مح�� بود و هم�شه برام تاز�

...�� اخت�ار خندم گرفت

!ـ چ�ه چرا م�خندی

ه��� این �اال خ�� حال م�دە...

وع کرد �ه خند�دن ��

ـ �� شدە خانوم عاشق ارتفاع شدە؟

سم... الن اینجا و� خب ا...من هنوزم از ارتفاع می��
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...خ�� راحت و قا�ل اعتمادە

� �شوندم روی م��

ونه ا�� تو چشما م زل زد�ا �ک حالت خاص و دل��

اف کنم... �ذار اع��

:کنج�او گفت

؟ اف ک�� !ـ چیو م�خوای اع��

...این که تو ...

ی اە واقعا که غرور من چند درجه �االتر ا � ز اون چ��
!!!بود که �ه چشم � اومد
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!ـ من �� 

و� �س�ت �ه ق�ل خ�� به�� شدە بودم 

� هم) ق�ل(البته منظور از  �ه اندازە  زمان�ه که حس��
ی گذشت داشت � غ�� از  ی من مغرور بود و از هرچ��

...غرورش

�دە منم اما وق�� فهم�دم من و �ه غرورش ترجیح م
� خودش شدم ...تق���ا ع��

مح�ت ،  تو همه �� تمو� ، مه��ون و �شار از ...
...جذاب و �انمک و ناز و گو��

ونه ـ اوە تع��فای دخ��

تو  و این که � خواستم ��م...ه�س حرف نزن...
هرچند مغرور و ...برعکس من حرف گوش ک�� 
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زودجوش هم هس�� 

وق کنم اومدم �ه خوردە ذ...ـ دس�ت درد نکنه د�گه
...زدی کورش کردی

ه �دەل�ام و �ه ل�اش چسبوندم و نذاشتم ادام

...ـ اوووم خوشمزە ی � بودی

� پ��دم دستامو دور گرد�ش حلقه کردم و از روی م ��
 � ...�ای��

�ه سمت فر رفتم

� �ازش کنم؟... حس��

...نه ولش کن...ـ �از کن �ا�ا � سوزە 
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جلو اومد

 سوزو�� ـ برو کنار خودم درش ب�ارم ، دس�ت و �

کنار رفتم

� گذاش و�ش کش�د و روی م�� تاز توی فر ب��

!اوووف چقد خوب شدە...

زن�م ـ گول ش�ل و شما�لشو نخور ، �ذار �ست ب
...ب�ینم چه مزە ای�ه

تام و �ه چندین قاچ مثلث مانند برشش داد؛ دس
� کنارم � شستشستم و روی صند� �شستم، حس��

ە �دە گشنه ام بود منتظر نموندە ام بهم اجاز 

2141



ا رو برداشم؛ �ه خوردە ا � ش و خوردم�ه قاچ از پی��

واقعا خوشمزە شدە بود

ـ چطورە؟

داوووم ، دستای جادو��م �ار خودش و کر ...

ا شد�م � خند�دو مشغول خوردن پی��

اومد؛ اومدم انقد خواب�دە بودم که اصال خوا�م ن� 
Tv رو روشن کنم حوصله ام ن� شد!

� و صدا زدم :حس��

... � حس�ی��

!جواب نداد
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... � ...الوو �اتو ام...حس�ی��

�ازم جواب نداد

!اق نبود�اشدم و �ه سمت اتاق خواب رفتم؛ تو ات

یهو متوجه صداش شدم؛ �ه سمت درب ح�اط 
ت تو ه وای �د �ش�� رفتم �ازش کردم، �ا �ه ت���

داشت �ا گوش�ش صح�ت � کرد

م��ــــع از اتاق خواب �ه پتوی س�ک برداشت

ختموارد ح�اط �ش�� شدم و روی دوش اش اندا

�� از صحبتای رس� اش معلوم بود قض�ه ی خ
:چ زدمآروم  و �ه جوری که صدا نرە پ! مه� بود

�ما م�خوری عشقمم...

وی �ا اون دست اش توی �غلش کشوندم �م و ر 
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قه کردمس�نه اش گذاشتم و دستاموو دور �مرش حل

...�عد از پنج دق�قه �شکر و خداحاف�� کرد

در برن ـ �در سوخته ها ، فک کردن � تونن ق� 

:ازش جدا شدم و متعجب گفتم

؟...
�

!کیو م��

� و لب � �� همه چ�� مرز دستگ��  ـ ت�نا و اون ب��ام��
 فک کن انقد عو�� بودند م�خواس�ند ...کردن

قانو�� خارج شن رته فکر کردن شهر ه...هه...غ��
...بزنن و در برن دسته منم بهشون ن� رسه

!�اورم ن� شد

 من ن�
�

�ع�� !  �ل�ن؟�ع�� اونا د�گه دور و بر زند�
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د�گه ترس و نگرا�� و �ا�د �ذارم کنار؟

؟...
�

...وای خدا�اشکرت!...تورو خدا جدی م��

موهام و نوازش کرد

ـ ارە خدا�اشکرت

پ�شون�م و بوس�د

ـ ب�ا �غلم �ما م�خوری

�چوندمح�م بهش چس��دم �ق�ه ی پتو رو دورم پ

�ت حاال د�گه خ�الم راحت بود و احساس امن
ر و بر من و � کردم؛ تا وق�� که اون دوتا احمق دو 
ترس و دلهرە  زندگ�م � چرخ�دند منم �ا�د عمرم و �ا 
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هدر � دادم

عشقم...

ـ جان

ون... ...م��م ب�ا ب��م ب��

ون؟ !این وقت شب؟...ـ ب��

خب خوا�م نم�اد چ��ار کنم...اهوم...

ش ن�ام کرد � �ا ن�اە ش�طنت آم��

خب ب�ا ب��م عشق �ازی...ـ خوا�ت نم�اد؟
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؟؟؟...  ...چی��
�

ون تو م�� ...من م��م ب��م ب��

�کنم که ـ خودت م�دو�� که من ا�ه �خوام �اری م
توهم دلت �خواد انجامش �د�م

من االن دلم هوای تازە م�خواد...

وارو ـ چشمات و ب�ند چند تا نفس عمیق �کش ه
�کش تو ر�ه های خوش�لت د�گه

ون... ی ب�� � اذیتم نکن ن� خوای ب�� �گو  حسی��
ن� خوام د�گه

بهم زل زد
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...ـ برو آمادە شو

ل�خند زدم و دو�دم تو خونه

وست ام�لوز �افت ناز�م و پوش�دم �ا �التوی پ

ه های �الە گرمم و تا روی گوشام کشوندم؛ چ�م
دم�ش� ام رو هم پوش�دم و ز�پ لش رو کش�

� هم آمادە بود از اتاق خارج شدم؛ حس��

...مثل هم�شه ش�ک و تو دل برو

اش �ه سمت اش رفتم؛ دستم و �ه سمت د�مه ه
:بردم

خوریآقای خوش ل�اس د�مه هاتو ب�ند �ما ن...

...ـ ق��ونت برم خانومم که انقد �فکر�

2148



د�مه هاش و �سته ام

ب��م ؟...

ه هنوزە هم م��م جال�ه ها این ل�اسا هنوز ک...ـ ب��م
خوش�لن و بروز

اهوم خودمم در عج�م ...

�شس��م؛ �م��ندش و �ست

...ن�اە اش هنوز روی ل�اسام بود

چ�ه ، تو فکری؟...

ـ ه��� 
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کتت فک م�ک�� ... ؟داری �ه ط�ح های جد�د ��

:خند�د و گفت

� مایع ها ، �عدشم ��  ی تو هم�� � کتت نه و ـ �ه چ��
کتمون ��...

...این و که گفت �ه جوری شدم

کت اش شدم و �ه  �ه زما�� من دل�ل ورشکس�� ��
کتمون(�ار بردن �لمه ی  م عذاب �ه جورا�� به) ��

...م�داد

کت دارم ناب ود کردن و تنها سه� که من از اون ��
...ورشکست کرد�شه

...و �ا ح�� مان� برای موفق�ت اش

...�ه �ه �ارک رس�د�م
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� نگه دار... ...حس��

!ـ اینجا؟

...اهوم م�خوام �ه خوردە قدم بزن�م...

�ذار �ارک کنم...ـ چشممم

� و کنار خ�ابون �ارک کرد پ�ادە ش د�مماش��

ابون دستامو تو ج�ب �التوم فرو بردم؛ �ه خ�
رخت های �ا�ی بود؛ تا ته خ�ابون پوش�دە از د

...برگ ر�خته بود

ە...واو... � اینجا چه خ�� ای وایوای و ...فک کن �ائ��
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؟�اش چند ماهه پ�ش میومد�م نه...ـ دق�قا 

�م... خب سال د�گه م�ا�م ف�ض می��

ـ سال د�گه؟

اهوم...

ـ مگه قرار اینجا �اش�م؟

...�جام متوقف شدم

:ن�اش کردم و گفتم

!�س قرار کجا �اش�م؟...
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ام���ا د�گه...ـ ِاهم

؟... !�ع�� ��

 کن�م ـ �ع�� قرارە پر بزن�م ب��م اونجا زند 
�

�

پوزخندی زدم و �ه راە ام ادامه دادم

جالب بود...

ـ جدی گفتما

...�ع�� من ، و ، تو...

ـ خب؟
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 کن�م؟...
�

قرارە ب��م ام���ا زند�

ـ نه د�گه در�ا هم هست

� اصال بهش فک کردی... کتت �ار و ...حس�� ��
...�ارت

� �عدشم �ه م�ادال...ـ �ه همه جاش فکر کردم �� ب��
...برس�ه من و �در ش�ل گرفته فعال در حال نقد و 

رارە انور خب حاال تا � ق...وای اصال هن�م �خدا ...
!�اش�م؟

د�گه ن� خوام برگرد�م...ـ واسه هم�شه
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ط منم این وس...خودت ب��دی و دوخ�� د�گه...
قاقم 

که �اهات   ـ ع��ز من ، دن�ال �ه فرصت مناسب بودم
ز این حاال که اینجای�م �� ا...در میو�ش �ذارم 

خب نظرت؟...به�� 

من نم�ام...

؟؟؟ عمرت دە  � خوای �مو�� اینجا تا اخر ...ـ چی��
ار قطع �ار خفه �� � �ار چاقو �خوری پنجاە �

...عضو �� 

ن این�ارو �س تو داری �خاطر م...ه�س آروم�� �ا�ا...
؟ !م�ک��

...ـ هم �خاطر تو هم زندگ�مون
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؟ا�ه ب��م �ش�مون �� انوقت چ��ار م�ک�� ...

رم بهش فکر ـ �ش�مو�� در �ار ن�ست ، خ�� وقته دا
م�کنم

تو فکر بودم

...البته �دم ن� گفت ها

 ام رو ادامه � دادم
�

منم �ار مدلین�

� وا سه ی اما سخت بود ول کردن همه �� و رف��
...هم�شه

...این �ار ا�ر � رفتم برگشتم محال بود

دم که همینجوری اش هم �� �ه این و اون رو ز 
...�الخرە �ا درخواست برگشتم موافقت شد
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ـ نظرت؟

مث�ت  فعال که من هنو �ا�ت ازدواج بهت جواب...
� � یندادم که م�خوای موافقتم و واسه رف�� ...گ��

چشمم �ه مرد چاق و کوتاە قدی افتاد 

ه ی انگشت اش و توی دهن اش کردو �ا دقت ل�
� اش رو �ا� کرد !روی ماش��

�م؟ـ خب حاال چجوری این �له رو از خانوم � گ��

اە اە اە حالم بهم خورد

ه؟ آب �ا توف اخ...خا� تو � ند�د �د�دت کنم...
قح� بود؟
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؟ !ـ �ا م��

...نه �ا�ا...ها؟...

...ـ نگف�� 

� دادم :ن�اهم و از مرِد گرفتم و �ه حس��

�له م�خوای؟...

ـ اهوم

برو �ه تخم م�غ �گ�� ب�ار واسه ام...

:کنج�او و شوکه بهم ن�اە کرد و گفت
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!ـ چ��ار کنم؟

تخم م�غ ...

!ـ م�خوای چ��ار؟

مگه �له رو ن� خوای ؟...

!رە؟حاال چه ر�� �ه تخم م�غ دا!...ـ خب ارە

حاال تو برو �گ�� ...

دستم رو گرفت

 �  س��رمارکت هنوزم مشکوک بهم ن�اە � کرد؛ تا اول��
گش��م �ه قدم زد�م؛ چند تا تخم م�غ خ��د�م و بر 
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...همون خ�ابون

•••

 � "حس��

!تخم م�غ هارو توی ج�ب اش گذاشت

شدە  �ه سمت شا� �لند که گوشه خ�ابون �ارک
خواد �شت �ش راە افتادم ب�ینم � ! بود رفت

چ��ار کنه

اینور و انور و ن�اە کرد

�� یهو تخم م�غ هارو ک���د �ه ش�شه ی جلو
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 � !ماش��

و  اخری و داشت م�ک��وند دو�دم �ه سمت اش
جلوشو گرفتم

؟؟؟... ا�د تو �فهمن امشب و �...چ��ار م�ک�� دخ��
�ازداشت�اە �خواب�ا؟؟؟

ه دلم خنک ـ تو رو خدا �ذار این �� رو هم بزنم ک
شه

اش و  تو چشماش ن�اە کردم؛ �� اخت�ار مچ دست
...رها کردم

ـ بزن 

!اصال نم�دونم چرا اجازە اش و بهش دادم
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ک��وندش �ه ش�شه؛ دستم و گرفت و دو�د

...�شت چند بوته وا�ساد�م

ن��جه ی این قض�ه چ�ه؟...خب...

ـ ه�س ، ن��جه اش و هم � بی�� 

� قفل شد ...ن�اهم و رو ماش��

اە اە ب�چارە صاحب اش...

:�ا ذوق گفت

...قطـ وای دلم م�خواد عکس العملش و ب�ینم ف
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واقعا که ، ذوق داری؟...

ـ اهوم خ�لی�� 

...خندە ام گرفت

:پچ زد

ـ ه�سس

�اشه �اشه...

ه سمت یهو �ه آقا و خانوم و د�دم که داش�ند �
فتند � م��

� ماش��

...ـ دارن م�ان ، دارن م�ان
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ودصدای خندە هاشون خ�ابون و در برگرفته ب

� یهو مر  � و �از کردند که �شی�� دە چشم اش در ماش��
 افتاد

�
�ه ش�شه ی حال بهم زن تخم مر�

وع کرد �ا دوتا دست اش ک���د تو � خودش و �� 
...�ه داد و هوار

فت؛ روی چم ن ها ولو دن�ا داشت از خندە ر�سه م��
شد

رە ن�اە کن ب�چارە چه عذا�� دا...� خندی...
...� کشه

دە دار�ودن�اهم رو مرد قفل شد؛ خدا�� حر�ا�ش خن

ندە دلم ن� خواست �خندم و� مح�ط و صدای خ
ور جلوشون های دن�ا وادارم کرد خندە ها�� که �ه ز 

...و گرفته بودم و رها کنم

2164



•••

"دن�ا

...کنارم دراز کش�د

د�م � انقد خند�دە بود�م نفس نفس م��

سمت  دستام یخ زدە بودن آروم  دست ام رو �ه
...دست اش بردم؛ دستام و گرفت

...ـ ق��ونت برم یخ زدی که

�ه پهلو خواب�د�م

شماش موهای روی پ�شو�� ام و مرتب کرد؛ توی چ
...زل زدم
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... � حس��

جان؟ -

؟...تو... تو منو � �خ��

م خودش دل�ل طلب �خشش ام رو از توی چشما
�ه  خوند؛ �� از دستاش و ز�ر �ش گذاشت و 

ە شد آسمون خ��

اهاش هیچ وقت �شدە بود در مورد گذشته جدی �
ام صح�ت کنم؛ هیچ وقت در مورد اف�ارش �اه
نم د�ِد صح�ت ن� کرد اما من دلم � خواست �دو 

دغل  اش �س�ت بهم �� بود �عد اون همه دروغ و 
...�ازی

ون انقد هر چند ا...پرو پرو انتظار داشتم ب�خشه 
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 قلب اش صاف و صوف و مه��ون بود که هیچ
وقت نفهم�دم نظرش درموردم چ�ه

این �ع�� این که ن� �خ�� د�گه نه؟...

ب�خ�ال ع��زم...ـ ای �ا�ا 

...بهت دروغ گفتم...من بهت �دی کردم...

ـ �س کن دن�ا

�غض ام گرفت

� ن� خوام �ه عمر �ا گذشته ای ت�� ... ە و تارم حس��
 کنم

�
�ن آ...کنارت زند� س�ب و �اور کن که ب�ش��
...خودم د�دم
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 دن�ا
�

ردم که این من مگه �ه روت او ...ـ �� داری م��
؟ �� � حرفارو م��

دن بهت حس نذار �ا هر �ار ن�اە کر ...�ه روم ب�ار...
ی جز ترحم ن�ست � کنم احساست چ��

؟؟!...ـ ترحم؟
�

؟اصال � فه� داری �� م��

اش�ام �از�ر شد

آروم  گونه ام و نوازش � کرد

نهـ تو فکر کردی احساسم از � ترحم دیوو 

...�د کردم بهت...
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� ...ـ فراموش کن من و تو  ان�ار که ه��� جز عشق ب��
نبودە و ن�ست

...ن� تونم فراموش کنم...

قد عذاب ـ خب تع��ف کن ب�ینم چ��ار کردی که ان
وجدان داری هووم؟

داری دلدار�م م�دی؟...

� د�گه م��م تو حرف خودتو  ـ ای �ا�ا من �ه چ��
 �� � ...م��

 ات شدم...
�

من �ا نقشه ی ق�� وارد زند�

ـ �ه م�ل خودت بودە؟
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و  من اصال داشتم زندگ�م...نه �خدا نبود ...
� ...� کردم ...آمادە بودم واسه رف��

ـ خب �س چرا انجام اش دادی؟

•••

 � "حس��

اش�اش مثل �ارون روی گونه اش � چک�د

!�دە بودم اشچونه اش م�لرز�د؛ تا حاال این مد� ند

�اد هم�شه احساس � کردم مثل کوە مح�ِم و ز 
...اهم�ت نم�دە
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دلم ...ـ خسته شدە بودم از خودم ، از زندگ�م
ای هم سن و سالم زند   � خواست مثل دخ��
�

�
�ا�ام ...�خندم �ا ح�� گ��ه کنم...کنم ؟ شاد �اشم

لم ان�ار غم هام و توی د...تمام این هارو ازم گرفت
دم � � کردم و دم نم��

� بود چقد غمگ��

د؛ انقد چقد اف�دە بود و �ه روی خودش ن� اور 
قه زدحرفاش سوزنا� بود که اشک توی چشمام حل

ونه این همه درد  �ع�� �شت این ظاهر ظ��ف و دخ��
...بودە و من خ�� نداشتم

ودت ـ فک کن بودن �ا ک� که �دون این که خ
سال  �خوای �ا تصم�� گرفته �ا�� اونم ب�ست

ت مجبورم �ا�ا � خواس...چقد � تونه دردنا� �اشه
ین کنه �اهاش ازدواج کنم و من را� �جز ا

که   ح�� شب و روز عذاب وجدان داشتم...نداشتم
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قد ان...چرا ن� تو�ستم دوست اش داشته �اشم
طراف�انم نه ا احمق بودم فکر � کردم مق� منم،

...که بزور اون و بهم تحم�ل کردە بودند

ون ه مه ی فقط بهش ن�اە � کردم تا ب��زە ب��
نم که تو درداشو؛ این همه مدت فکر م�کردم فقط م

� رفت  ...این ماجرا سوخت و از ب��

 � اف اع�� ...ـ مجبور بودم انجامه اش �دم حس��
فقط ...رم م�کنم که � خواستم برد�ارو ول کنم و ب

ورو �عدشم که ت...� خواستم خودم و نجات �دم
د�دم

...�ه خوردە آروم شد

ی ا... � ین وسط خب �گو ب�ینم � فهم�دی که �ه چ��
طب�� ن�ست؟
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� �اری که د�دمت هی...ـ راس�ش چ گونه راس�ش اول��
...احسا� بهت نداشتم

دلم شکست

� د�دار دلم ب راش رفت برعکس من که تو همون اول��
م اش ...و دە نتو�ستم از �اد ب��

 �ه...ـ جذب ظاهرت شدم و احساس توی چشمات
 �  کردە بودم که چ��

�
ی جزء عمر تو خونه ای زند�

رقا�ت ند�دە  دروغ و ز�ر آب کردن �له ی این و اون و 
ه اصال �...اصال نم�دو�ستم مح�ت چ�ه...بودم

ری هم�شه توسط دور و ب...عشق اعتقاد نداشتم
ام قرار � گرفتم ا ما وق�� تو رو های �ا�ام مورد اح��

رەد�دم فهم�دم اون �ا این خ�� توف�� دا

ە بودمتا حاال از د�د اون �ه قض�ه ن�اە نکرد
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داستان �ه  اما حاال که خودم و جای اون قرار م�دم
!جورە د�گه بود

خب �ق�ه اش...

ن�اهش و ازم گرفت

...حرفاش �ه جورا�� ان�ار خجالت � کش�د از زدن

م توی توه...ـ �عدشم که خودم و بهت نزد�ک کردم
داشت  همه �� �اب م�ل من و �ا�ام...دام افتادی

فت تا این که ...پ�ش م��

...تا این که �� ...

وع ش د بهم ن�اە کردو دو�ارە گ��ه هاش ��
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، تا �ه  ـ فهم�دم دل خا� بر �م پ�شت گ�� کردە
د در خودم اومدم د�دم از اون حالت سنگ مانن
پناە  اومدم و ت�د�ل شدم �ه �ه دخ�� �� �شت و 

کردە   �د�خت که ا�ه �ا�اش متوجه �شه چه غل�
...�ل زندگ�ش نابود � شه

ش و �ا� دستم و جلو بردم و �ه خوردە از اشک ها
:کردم

� من �ه تو پناە اوردە بودم جز تو ک� من �...ـ حس��
� ترس�دم از دس�ت �دم...و نداشتم

...پ�شون�شو بوس�دم

ج کن�م ، تا این ـ اصال قرار نبود منو و تو �اهم ازدوا 
...که
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مان و �ا�ا رو تا این که اون اتفاقه افتاد و منم ما...
...را�� کردم �ه ازدواج

م �ه �ا�ا م��م هم...ـ اهوم ه �� و اجازە بهت گفتم م��
م واسه خواست�اری اش و م�گ��

...�عدشم �درو مادر سوری و خونه ی سوری...

دە بود واسش ـ و� من داستان و جوری که اتفاق افتا
تع��ف نکردما

�س چجوری گف�� که قبول کرد...

ی  ـ گفتم تو ا�ار کردی منم واسه این که �� ن��
ماجرا چ�ه قبول کردم
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عه عه دن�ا...

د که من این تنها را� بو ...ـ چ��ار � کردم اخه
سه ی میتو�ستم �ه مدت کنارت �اشم �ا ح�� وا

هم�شه

روغ پ�ش �ع�� تو � خواس�� �ق�ه ی عمرمون �ا د...
ن تو هیچ �ا خودت فک نکردی ا�ه م...� برد�م؟

 متوجه این داستان � شدم س
�

کته پنجاە سال�
� کردم م�مردم؟

�ا�ا اون ...ـ من �ه ه��� جز �ا تو بودن فکر نکردم
دن منم ه��� و گر ...تهد�دم کرد...شب بو برد 

م ب�ام اما دلم تنگ شد واست صبح پوش�د...نگرفتم
پ�شت زد تو گوشم

...تو �غلم گرفتم اش
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م برات... ...�م��

وارهای اتاق ـ اون شب خ�� بهم فشار اومد ان�ار دی
�ستم بهم چس��دە بودن و از �غض ز�ادی نمیتو 

اومدم که خودم و خالص کنم ، ...نفس �کشم
...ترس�دم

مه �� اون ش�� که بهم قول اومدن دادە بودی ه...
ا اون لحن �عد که زنگ زدم و �...و آمادە کردە بودم

�د و ��� �اهام صح�ت کردی همه اش فک 
...� کردم احساس ب�نمون �ک طرفه اس 

قت شدم �عد اون روزی که فهم�دم عاش...ـ نه نبود
د�گه هیچ کس غ�� تو نتو�ست آرومم 

� فه�؟...کنه
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این �� و �امال درک م�کنم...

نفس راح�� کش�د

�ادته آن�تا رو �ه جای خودت جا زدی؟...

 که تعق�ب ام کردە بو 
�

دی؟ـ اون روز و م��

من فقط نگرانت بودم...ای �ا�ا...

تح��ل دادم  اون روز مدارک و �ه �ا�ام...ـ ارە �ادمه
رم و گفت ب...اونم �ا �ه چک مش�� �درقه ام کرد

البته ...تو از اون �ه �عد من بودم و ...د�گه برنگردم
 

�
 که �ا هزار برد�ا و دیوونه �از�اش هم دورو�ر زند�

دجون کندن برای خودم ساخته بودم پرسه م � ��
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ه ای �اش �اور � ک�� �ع�� وقتا آرزو � کردم ک...
د � ش �ق�ه ی ای �ا...برد�ا هیچ وقت اون حرفارو نم��

و� حاال که ...عمرمون همونطوری � گذشت
...اینجا�� 

ـ حاال که اینجام؟

مکن دست �نوشت من و تورو �ه �دت��ن ش�ل م...
ز هم جدا بهم رسوند و �عد �ه �دت��ن ش�ل ممکن ا

ور شا�د این ها همه اش �ه ج...و در اخر...کرد
...امتحان بودە

ـ �ه امتحان سنجش عشق؟

...ارە �ه جورا�� ...

شه برم و ـ خب حاال �گو ب�ینم � خوای واسه هم�
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...د�گه چهرە ی نحس ام و ن�ی�� 

م چهرە ی اتفاقا � خوام هر صبح که ب�دار � ش...
حس تو نحس ات و ب�ینم اصال من �دون چهرە ی ن

...نمیتونم نفس �کشم 

� اش�اش خند�د ب��

اینارو ...زەـ اینارو نگفتم که ب�ش�� دلت واسم �سو 
گفتم چون فک � کردم حقته �دو�� 

بودم تا حاال تو این زاو�ه بهش ن�اە نکردە...

ـ کدوم زاو�ه؟

...زاو�ه ی صدو هشتاد درجه...
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نما � ـ دارم جدی �اهات حرف م��

خندە ام گرفت

ی جز عشق...هنوزم م��م... � از  من از گذشته چ��
ی غ�� از ای...تورو �ه �اد نم�ارم � ن �ادته؟تو چ��

...تو هم�شه خوب بودی...ـ تو که �اری نکردی

ای �ا�ا...

رشت �ا صدای نفس های خرس مانندی چشمام و د
...شد

؟؟؟؟ � ــ شما از � تا حاال اینجای��
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�ه سمت صاحب صدا برگش��م

� و �ه گند کش�د !ە بود�مهمون مردە بود که ماش��

...ما که..ـ ما

�دم دن�ا بهم ن�اە کرد که حرف اش رو ادامه

� االن اومد�م... ما هم��

؟ � � هان؟ دار�ن چ��ار ...ــ چرا تو تار�� �شست�� م�کن��

:�ا اخما�� درهم بهش گفتم

ی هس�� جناب �ه تو چه ر ... � �� مگه اف�ی چ��
...دارە دار�م چ��ار م�کن�م
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 � دە اقا ما �شس��م �ه خور ...ـ آروم �اش حس��
 � هوامون عوض شه هم��

ی ای ن �ال رو � ــ تو نم�دو�� کدوم از خدا �� خ��
� من اوردە؟؟؟ ماش��

...�اشدم و خودم و تکوندم

•••

"دن�ا

� عقب رفت ...اقاهه �ا د�دن قد و قامِت حس��
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مگه �� ... �م�عدشم نه ما �� خ�� ...ـ اوال تو نه و شما
شدە؟

 � ــ ب�این مالحظه کن��

�اشدم

� اش �� ا خت�ار �شت �ش رفت�م؛ �ا د�دن ماش��
شمای اقاهه برگشت و ن�اهم کرد؛ چ. خندم گرفت

...کور شدە شو ر�ز تر کرد

...�ا ل�خند �ه سمت ام اومد

� خانوم؟ ــ �ه �ه خوب هست��

دست اش و �ه سمتم گرفت 

� �ه جای من بهش دست داد و مح�م  حس��
د ...دست اش و ف��
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...اقاهه از ترس آب دهن اش و قورت داد

م بهم حال...اە اە بوی گند همه جارو برداشته...
خورد

ـ ب�ا ب��م ع��زم

:اومد�م ب��م که آقاهه گفت

� � بودە؟؟؟...ــ کجااا نگفت��

�م ـ گفت�م که �� خ��

ــ �ع�� �� مگه � شه؟

ـ حاال که شدە
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� پ�ادە شد خانومش از ماش��

...ــ عشقم ب�ا ب��م ب�خ�ال

� ن�اهش روش قفل شد ...�ا د�دن حس��

� و گرفت م که داشت حرص ام � گرفت؛ دست حس��
حساب �ار دست اش ب�اد

:حر� گفتم 

ب��ممم...

نمون ن�اهمون و ازشون گرفت�م و �ه سمت ماش�
...قدم برداش��م

� اومد بهت دست �دە ها ـ مرت�که ی ه��
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ە هم �د ن�اە م�کردا... دخ��

بهم زل زد

ز�ر چش� بهش ن�اە کردم

...چ�ه دروغ م��م مگه...

ـ تو فک م�ک�� اهم�ت دارە ن�اهاشون

...ان ممکن اهم�ت نداشته �اشه ، و� ترسنا�...

:خند�دو گفت

!ـ ترسنا� ؟

� خواد دلم ن...اصال م�دو�� چ�ه ارە من حسودم...
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د در ک� ن�ات کنه ، هر جور�م که دلت م�خوا
مهم ن�ست...مورد فک کن

�ه لب  یهو چونه ام و تو دس�ش گرفت و لب هاش و 
د؛ وای چقد دلم ل�اشو � خواست ...هام ف��

هردوتامون  نذاشتم ازم جدا شه انقد ادامه دادم که
د�م؛ �� اخت�ار داشتم از ر  � وی صند� نفس نفس م��

�ه سمت اش کش�دە � شدم

خودش و ازم جدا کرد

:�ه چشمک زد و گفت

ـ ب��م خونه؟

بزن ب��م...
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...��ــــع روشن کردو حرکت کرد�م

.........

� آروم گردنم و نوازش م�کرد حس��

ودم و قلقل�م � اومد؛ �ه خورە وول خوردم و خ
بودبهش چسبوندم؛ اما دست بردار نبود که ن

:بزور لب زدم

عشقم خوا�م م�اد ، �ذار �خوا�م...

ن ر�تم و از گردنم جدا کردو �ا همو  �ا دست اش
...آروم و نوازس وار روی �دنم لغزوند
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ول کن ن�س��ا...

تنگ  دلم واسه چشمات...ـ �از کن چشمات و د�گه
...شدە

ساعت چندە؟...

 ساعت چ
�

دو ...ندەـ من م��م دلم تنگ شدە تو م��
...�عد ازظهر

این و که گفت چشمام و �از کردم

؟... !چرا انقد خواب�د�م؟...چی��

خند�د
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ن بود�م ـ چون د�شب تا صبح که تو کوچه و خ�ابو 
...برگشت�� هم �ارمون طول کش�د د�گه

�اشدم و �شستم

�اشو ل�اسام و �دە...دیوونه...

�ا چشمای خمارش بهم زل زدە بود

...واقعا که...

تو  �لو خند�د 

هن اش بردم دستم و �ه سمت پ��

سنم پوش�دم اش و د�مه هاشو �ستم تا ز�ر �ا
...� اومد؛�اشدم

ون کش�د م و �شتم �ا �ه حرکت موهامو از ز�رش ب��
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دی روی چشمم �ه کبو . ر�ختم؛ جلوی اینه وا�سادم
!گردنم افتاد

:زدم حر� داد

� ، چ��ار کردی؟؟؟؟... حس�ی��

!ـ �از �� شدە؟

...مدملحفه رو دور خودش پ�چوندو �ه سمتم او 

...کرد  �ه گردنم اشارە کردم؛ خم شدو بهش ن�اە

ـ اخی�� ع��زممم

د�ش و توی گردنم فرو برد و بوسه های ر  � �ز م��
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...�� اخت�ار �ل� هام روی هم قرار گرفت

...یهو �ه خودم اومدم �ه عقب هلش دادم

عو�� ...

خند�د

...برگشتم �ه سمت آینه؛ از �شت �غلم کرد

هن من ...ـ چقد دل�� شدی تو پ��

ش خودش م�دو�� ا�ر ک� این کبودی و ب�ینه پ�...
�� فکر م�کنه؟

دشم تو که �ع...ـ ک� غلط کردە در مورد تو فکر کنه
قرار ن�ست جا�� بری پ�ش خود� د�گه 
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�رر ، زنت وا ، م�خوام برم � خونه زندگ�م اقا �...
که ن�ستم در �ست در اخت�ارت �اشم

ـ � بود د�شب م�گفت جوا�م مث�ته

یاین و د�گه من نگفتم از خودت در اورد...

ث�ت م�دم ـ عشق من تو گف�� تخم م�غ �گ�� جواب م
ل�ط من واسه ی هفته ی د�گه �...حاال �دە د�گه

گرفتم ها

!چ��ار کردی؟...

خودش و عقب کش�د

...گفتم که �ل�ط...ـ اروم �اش 
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؟... همینطوری � خود رف�� �ل�ط گرف��

...ـ فقط اون ن�ست که

خب د�گه چ��ار کردی که من خ�� ندارم...

م همون روز گذاشتم ـ قرار مح��

�ه جوری شوکه بودم که حرفم نمیومد

اف�ه ب�ای �ه ـ �ا�ا من که م�دونم جواب ات مث�ته ، �
...امضا بندازی ز�ر عقد نامه و خالص

؟... � هم��
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�

� ساد� ...ـ ارە د�گه �ه هم��

� من م�خوام ایران �مونم... حس��

اخماش توهم رفت

تو ...ـ فک کنم در مورد این د�شب صح�ت کرد�م
حساس اصال شا�د ا...من و دوست داری �ا نه هان؟

تو ترحمه

خودشم م�دو�ست که اینطور ن�ست

...فقط م�خواست منو بزارە تو منگنه

...�� معلومه که دوست دارم تو تموم زندگ�ه م...
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خشم از توی چشماش محو شد

ە شدم چشمای معصوم و دل��اش خ��

مش کنمهنوزم �ا �ه جمله ی سادە میتو�ستم آرو 

و خدا درک ام ـ من د�گه �دون تو نمیتونم دن�ا ، تور 
� هم واسه ی من به�� . لج�ازی نکن...کن  ە هم رف��

...تو

� سادگ�ا � خوای درخواست ازدو ... اج تو �ه هم��
!...قبول کنم؟

ـ �م �خاطر �دست اوردنت درد و �د�خ�� 
هووم؟...کش�دم؟
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تو چشماش ن�اە کردم

...مکث طوال�� کردم و �ه فکر فرو رفتم

...وسا�لمو جمع م�کنم...

...ل�خندی پر از ذوق روی ل�اش �شست

ش�اـ ق��ونت برم من ، داری حرف گوش کن م�

 حرف گوش کن �شدم ، حوصله �حث کردن �ا ...
...آد� که م�غ اش �ه �ا دارە رو ندارم

ـ عه اینطور�است؟

� طور�است... اهوم هم��
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:تدرحا� که کش و قوس �ه �د�ش � داد گف

...آخ آخ...اخ�ش حاال د�گه خ�الم راحت شد -

!�� شد؟...

ـ ع��زم �شت کتف ام و ن�اە م�ک�� 

!چت شد؟...

نه �ه خوردە � ـ سوز م��

و گ��دم  چشمم �ه جای ناخنام افتاد؛ گوشه ی ل�م
و 

زدم ز�ر خندە
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!ـ �� شد؟

ه��� �شدە �ه خوردە زخم شدە...

؟!...ـ زخم؟ زخم ��

ناخن هامو بهش �شون دادم

؟
�

چه طور شد من متوجه ...ـ جدی م��
جال�ه...�شدم؟

جالب ن�ست مشغول بودی نفهم�دی...

خندە اش گرفت

ـ حال کرد�ا
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مح�م زدم �ه �ازوش

درد...

�ه سمت در خرو�� راە افتادم

موهام و سادە �ستم و صورتم و شستم

خونه شدم؛ چای درست کردم � ...وارد اش��

�ه اتاق خواب قد�� برگشتم

� و در اوردم هن حس�� پ��

�دم �ه ل�اس سادە و ش�ک �ا چ�مه هام و پوش

هن اش ودستم گرفتم و بو کردم؛ چقد خ وب که پ��
...دو�ارە � تو�ستم عطرش و بو کنم

...صبح ها کنارم ب�ینم اش  
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�اهاش حرف بزنم و صداشو �شنوم

واسه ی  چقد خ��ه که �عد از اون همه درد و غصه
...هم�شه دار�م مال هم � ش�م

رج شدمنفس عم��� کش�دم؛ �ا ل�خند از اتاق خا

ـ کجا خانو�؟

برگشتم �ه سمت اش

م د�گه... دارم م��

ی؟ ـ کجا داری م��

خونه ...
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:اخم کرد و گفت

...قرار بود �مو�� که...ـ خونه؟

و جور  نه د�گه برم که وس�له مس�له هامو جمع...
کنم

ب��م  � خوا�م...ـ خب �مون چند روزە د�گه برو
خ��دا

 ع��زم ن� شه که دق�قه ی اخر جمع کنم...
واهرت �عدشم تو ن� خوای تو عرو� خ...وسا�لمو

؟ کت ک�� �ذار �مون�م ب��م عروس�شون ...��
وس ب�ینمخ�� دوس دارم پ��ارو تو ل�اس عر ...د�گه

مون عرو� ـ ق��ونت برم پ��ا که �ه روز ق�ل رفتن
ە � خونه زندگ�ش ...� شه م��
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؟... !...چ��

:قد� عقب گذاشت و گفت

ـ اینم نگفته بودم؟

 دار�م واقعا که هر �� ...معلومه که نگفته بودی...
�م من ب�ش�� متوجه م�شم دورو  برم دارە  جلوتر م��

...م�ه اتفاقا�� میوفته که من ازشون �� خ�� 

 ن�ست که
�

ازش �� خ��  ـ نه د�گه �جز این هیچ اتفا�
�س �مون فردا ب��م خ��د ل�اس...�ا�� 

�ما فقط ل�اس ن�ست ... حلقه هم �ا�د �گ��
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چند�ار �ل� زد و �لو�� صاف کرد

!چ�ه؟...

وع کرد �ه خند�دن ��

فقط ...ـ راست اش اوناروهم دادم واسمون ب�ارن
...م�مونه خ��د ل�اس

�ف من این وسط دست ب�ل �... وای خداا�ااا ... ��
دارم ارە؟

...ـ نه ب�لچه ای

ا کن برو ز�ر عقدنامه رو هم امض...ب�شعورر ...
د�گه ، من که �ارە ای ن�ستم
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قشن�م ـ اون و که �ا�د هر دوتامون امضا کن�م

هن توی دستم و �ه س�نه اش چسبوندم پ��

�گ�� اینو...

�ه سمت در خرو�� حرکت کردم

� شد ...اومدم درو �از کنم که یهو جلوم س��

ترس�دم و عقب کش�دم

...چته تو دیوونه...وای قل�م وا�ساد...

وع کرد �ه ب � دستاش گرفت؛ �� وس�دن صورتم و ب��
...�ل صورتم

داشتم م�مردم از خندە؛ هلش دادم
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...خودشم زد ز�ر خندە

دیوونه این چه �ار�ه اخه...

...ـ بوسه خداف�� بود د�گه

خ�� خب برو کنار � خوام برم...

...کنار وا�ساد؛ درو برام �از کرد

ی �اهم م�خورد�م � ـ �اش � موندی �ه چ��

عشقم گفتم که �ار دارم...

:ن�اش کردم و گفتم
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اجازە م�دی برم؟...

ـ حاال نه که ا�ه ��م نه م�مو�� 

برم د�گه...ارە اصال چه سوال�ه...

...ل�اش و بوس�دم

خدافظ...

گ رس�دی زن...ـ �سالمت ، مواظب خودت �اش�ا
بزن �ادت نرە

� و �از کردم و �شستم ...در ماش��
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�اشه �اشه...

...واسش دست تکون دادم و حرکت کردم

.

.

.

برد�ا هم  �الخرە تو دقایق �ا�ا�� روز، �ار دعوت
ت �و �دستم رس�د؛ خداروشکر که برد�ا هم داش
 اشسامان � گرفت و � رفت � خونه و زند 
�

�...

جلوی آینه ن�اە �� �ه خودم انداختم

هن پوش�دە و ز��ا و آرا�ش مال�م ...پ��

� منتظر بودند � و در�ا �ای�� حس��

ارج شدمک�ف ام و تو دستم گرفتم و از اتاق ام خ

�له ها رو � کردم
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دمچراغ هارو خاموش کردم و از خونه خارج ش

� قدم برداشتم.درو �سته ام ...�ه سمت ماش��

� �ا د�دنم پ�ادە شد و �ا ل�خند نق ش �سته حس��
...روی ل�اش �تا�ام و ن�ام کرد

ش�د ب�خ...ـ �ه �ه چه خوش�ل شدی امشب خاانوم
و� این ل�است و دوس ...�ع�� خوش�ل بودی

�ه که من � خواستم...دارما � این همون چ��

ار�م ها اونم دوما من و تو فردا پرواز د...اوال مر�...
ق دارە ، جا�� که پوششون �ا ما فر ...کجا ، ام���ا

...�� �س س� کن عادت ک�� �ه ل�اسای لخ�� �خ

د لخت ـ � گفته چون اونا لخت م�شن توهم �ا�
؟ ��

� اذ�ت نکن د�گه... عههه حس��
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ـ خ�� خب �ا�ا شو�� کردم

تو �لو خند�دو درو برام �از کرد

 � ـ �فرمای��

...چه خوش ت�پ شدی امشب و البته جذاب...

ـ بودم �ا شدم؟

شدی...

...زد ز�ر خندە
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...ـ واقعا که

تو هم�شه جنتلم�� عشقمم...

:د شدجلو رفتم که ببوسمش یهو صدای در�ا �لن

ــ �ا�ااا

� تا حساس �شدە ـ اوە اوە �ش��

...�شستم

...برگشتم و �ه در�ا ن�اە کردم

ای جوونم چقد ناز شدی...
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ــ مر� مامان توهم ناز شدی

بهش ل�خند زدم

موز�ک � خوای در�ا؟...

ــ اوهوم �� کن

� کردم ن�ا� �ه حس��

� اون آهنگه رو داری که م�گه دسته... من  حس��
ن�ست تو ع��زە جون�؟

...زد ز�رە خندە

کدوم و �ه �ار د�گه �خو�ش -
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...وا...

...نه جانه من �ه �ار د�گه �خو�ش -

دسته من ن�ست تو ع��زە جون�...

�ا�ا دخ�� چه صدا�� داری -

:�ا خندە گفتم

حاال دار�ش �ا نه...�له د�گه...

:ز�ر چش� بهم ن�اە کرد و گفت
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نچ -

عطل کردیاە خو زودتر �گو �ه ساعته �چه ام و م...

 حر� دستم و �ه سمت س�ستم بردم و صدای
لوی موز�ک فضارو در برگرفت؛ ن�م ساعت �عد ج

� پ�ادە شد و درو برام. تاالر بود�م �از کرد حس��

پ�ادە شدم

فتاد ذوق زدە در�ا رو هم پ�ادە کرد؛ چشمم �ه در�ا ا
� دستم و  � � پ��د؛یهو حس�� !گرفت  �اال و �ای��

:شوکه ن�اس کردم که گفت

س از د�گه �ا تر ...همه م�دونن م�خوامت...ـ چ�ه
...ن�اە این و اون خداحاف�� کن
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از � شوق �غض کردم

�� توی دلم غوغا بود؛ بهش ل�خند رضا�ت �خ
...تح��ل دادم و وارد شد�م

همراە �اهاش قدم بر� داشتم 

...آروم  و مستح�م

...همه جمع�ت �ه سمتمون برگش�ند

...چقد اون لحظه احساس خو�� داشتم

ن و اون و حس اینکه حاال د�گه تمام عالم و آدم م
نه واسه برای هم م�دونند و ک� حق ندارە تالش ک

� بردن این عشق ...از ب��

چون �ا تالش کردن فقط وقت خودش و تلف 
...کردە

ال چفت من و اون دو ن�مه ی �مشدە بود�م که حا
گه از هم هم شد�م و قرار ن�ست این دوتا ن�مه د�
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...جدا شن

�ک �ه سمت عروس و داماد رفت ...�مواسه ی ت��

ش فرم برد�ا پ��ا مثل �ه ت�که ماە شدە بود؛ �دن خو 
...هم تو کت و شلوار مش� اش � درخش�د

:برد�ا رو �غل کردم و گفتم

م�ارکت �اشه ��عمو جونم...

ــ مر� دخ�� عمو جونم

� بهم ن�اە ک � صح�ت هاش �ا حس�� ...ردپ��ا ب��

؟ ــ منو �غل نم�کن��

�ه سمت اش رفتم
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...ای جوونم چقد خوش�ل شدی تو...

ــ مر� عشقممم

د و قر م� � داددر�ا واسه هردوتاشون دست م��

� �ه سم ت برد�ا اوناهم �ا ذوق � خند�دند؛ حس��
ە کنار پ��ا وا�سادم هردوتامون �ه ح. رفت � خ�� س��

شد�م

!زد اول اش دستاش تو ج�ب اش بودن و بهش زل

�ا لح��  انگشت اشارە اش و �ه سمت برد�ا گرفت و 
� گفت :تهد�د آم��

ستم خرخرە ـ �فهمم از �ل نازک تر بهش گف�� � فر 
...تو �جوعن ها
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...وای چه خشن...

:پ��ا ل�اشو جلو اورد و در گوشم پچ زد

ــ توهم دست �� از داداشم ندار�ا

؟؟؟... و  دخ�� �ه این مه��و�� ...من کجام خشن�
�اری؟؟؟خانو� ، � خوای خواهر شوهر �ازی در ب

وع کرد �ه خند�دن ��

 � ...ن�اهمون رفت روی برد�ا و حس��

� اش م�کرد که پ��ارو د وست دارە برد�ا داشت مطم��
...و ن� ذارە آب تو دل اش تکون �خورە

2220



ش کنهبرد�ا اومد که �غل ا! یهو بهم دست دادند

� عقب کش�د �ه خوردە فکر کرد! که حس��

!نم�دونم �� شد که همد�گه رو �غل کردند

:پ��ا �� ذوق زدە گفت

...ــ ق��ون داداشم برم من

م�کنم ـ واسه هردوتاتون آرزوی عشق و خوش�خ�� 

� ا�ستادم و بهشون گفتم :کنار حس��

نار هم �ا منم همینطور و ام�دوارم تا اخر عمر ک...
 �  کن��

�
...عشق زند�

� آرزو�� خوش�� اونم از ز� ون شما دوتا ــ �ه همچ��
2221



...براوردە خواهد شد

...بهش ل�خند زدم

ــ در�ارو ب�ار بوسش کنم

� در�ارو تو �غلش گرفت و جلو برد حس��

ون اش کش�د؛ گون � ب�� ه هاشو برد�ا از �غل حس��
:و گفت در�ا دستاش و دور گر�ش حلقه کرد . بوس�د

ــ عمو من تورو دوست دارم

ــ ع��زممم

:پ��ا �غض کرد و اشک توی چشماش جمع شد
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...چت شد یهو...عه عه پ��ا...

ەــ وق�� �ادە رفت�تون میوفتم گ��ه ام � �اش � ... گ��
� پ�شمون شد �مون��

�م که ه...ـ ق��ونت برم خواهر خوش�لم یچ وقت نم��
این و ب��ن اووو انقد شما ب�...همد�گه رو ن�ی��م که

 نمونه
�

 این وسط �ا�
�

...که د�گه دلتن�

ش ات خراب ن�ینم گ��ه کن�ا آرا�...راس م�گه پ��ا...
� شه ع��زدلم

� مشغول صح�ت کردن �ا پ��ا بود � ه سمت تا حس��
...برد�ا رفتم؛ تو چشمام زل زد

...�دیخ�� خوشحالم از این که �ه عشق ات رس...
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نار او�� از این که ک...ــ منم خ�� خوشحالم واست
...هس�� که دوست اش داری

عمو کجاست؟...ممنون...

...ن�ا� �ه جمع مهمان ها انداخت

پ�ش آقای مقدمه...ــ اونجاست

عمو �ا . ردمبرگشتم و �ه جا�� که اشارە کرد ن�اە ک
م و د�دنم ل�خند زد منم براش دست تکون داد

...دو�ارە برگشتم �ه سمت برد�ا

:پ�شو�� ام رو بوس�د و گفت

...ــ مر� �خاطر همه �� 
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:ل�خند زدم و �م و ز�ر انداختم

...�اری نکردم که...

...ریتو �ه گردن من حق دا...ــ این حرف و نزن

...عه برد�ا نگو تورو خدا...

فت ...در�ا داشت �ا ته ر�شش ور م��

اذ�ت  زشته عمو رو ...عه مامان این چه �ار�ه؟...
نکن

...چ��ار داری �چه رو... ــ ق��و�ش برم من
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!در�ا تو فکر بود و کنج�او

ــ عمو؟

ــ جانم؟

� ها �ر هس�� ...ــ توهم مثل �ا�ا�� ر�شات ز�

...همه ��� زد�م ز�ر خندە

ــ راست م��م خوو

...ــ خدا�� جالب بود

� �ا حال�� ترک�ب شدە از اخم و خند ە �ه پ��ا حس��
:زل زد 
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م تازە کشف کردە د�گه جای این که �...ـ عه پ��ا دخ��
�� تو ذوق اش � ...�ش��ق اش ک�� داری م��

...پ��ا فقط م�خند�د

� �� گفتم مگه ــ وا حس��

� در�ا رو �غل کرد حس��

ـ عشقم ب��م

:و گفتم دستم و گرفت؛ رو کردم �ه پ��ا و برد�ا 

� ب�نمتون...
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!!!فتادن�اهم و ازشون گرفتم ؛ چشممون �ه رضا ا

 دلتنگ وای دلم � خواست برم و �غل اش کنم ��
...یاش شدە بودم؛ �عد از �ک ماە و خوردە ا

� ن�اە �ا �غض �ه ح! �� اهم�ت از کنارمون رد شد س��
...کردم

غل اش ـ چ�ه انتظار داری برم بهش دست �دم و �
کنم؟

� تو که ن� خوای تا ا�د از دستمو ... ن دلخور حس��
�اشه، م�خوای؟

�� نگو که تو ن�س...ـ منم از دست اش دلخورم
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م پ�شش توهم �مون �ا غ...ن�ستم... رورت دارم م��
حال کن

!ـ این �ارو نم�کن�ا

...داشتمن�اهم و ازش گرفتم؛ �ه سمت رضا قدم بر 

...�شسته بود؛ جلو رفتم

رضا...

م ن�اهش و �عد. �ش و �اال برد و �ا اخم ن�ام کرد
ە شد ...ازم گرفت و �ه گوشه ای خ��

کنارش �شستم

...رضا ب�خش منو...
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...پوزخندی زد

بزن  اصال �م داد ...�اهام حرف بزن ، اصال ...
فقط اینجوری سا�ت ...عص�ان�تت و خا� کن

وای�ستا

� ندارم ، �اشو برو  واسه گف��
�

ــ حر�

ما... رم د�گه ب...واسه ی هم�شه ...من فردا دارم م��
هرە ی اخمو نذار تا اخر عمر چ...برگش�� تو �ار ن�ستا

...و دلخورت جلوی چشمم �اشه

:ن�ام کرد و متعجب گفت

ی ؟ !ــ کجا داری م��

2230



ام���ا...

؟ !...ــ تنها��

م... � م�� نه �ا حس��

دو ن�اهشو ازم گ رفتحر� دندوناش و بهم ف��

م�دونم �ار درس�� نکردم...

؟...ــ �ار درس�� نکردی ؟ � دروغ  تو �ه من...هم��
دم�دو�� من فقط دلم �ه تو خوش بو ...گف�� 

اش�ام �از�ر شدند
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� و دوست...  رضا من نمیتو�ستم ک� جز حس��
...دست خودم نبود که...داشته �اشم

ادی؟ــ تو اون و دوست داش�� و من و �ازی د

 �ذار آخ��ن...فقط م�خوام ب�خ�� ...ب�خش�د...
...ون�مشب و �ا خو�� و خو�� کنار همد�گه �گذر 

� و هم ب�خشم؟  ن بهم او ...ــ نکنه � خوای حس��
�شت �ا زد

� در مورد تو ح�� �ه �لمه هم �امن... صح�ت  حس��
نکردە بود

ــ همه اش دروغه

2232



ت �خدا جدی م��م رضا اون انقد تورو دوس...
 کنم،

�
�ا وجود  داشت که حا�� بود من کنارت زند�
� نرفته ب ...وداین که عالقه اش �ه من از ب��

� تو گوشام پ�چ�د  :یهو صدای حس��

م در حا� ـ نه من دلم ن� خواست کنارش �ا�� اون
 خودش و نابود کردە بود و قصد 

�
برگشت  که زند�

 معمو� رو نداشت
�

�ه �ه زند�

هم اومد و کنارمون �شست؛ رضا ح�� بهش ن�ا
!نکرد

ی هم در مورد مش�لت �ه دن�ا  � ـ و� چ��
کردم چون فکر � ...چون بهت قول دادم...نگفتم 
...رف��� 

2233



نبودم؟...ــ هه

ه ی زورتو تو هم...�خدا که نبودی... ـ نه نبودی رضا 
خودت  زدی که من و دن�ا از هم دور �مون�م که

خودت  منفعت �ع�� تو �خاطر...�اهاش ازدواج ک�� 
ن�ا گذاش�� رو رفاقت چندین و چند سالمو 

ــ دوسش داشتم

ـ ب�ند دهنتو

... � � همه دارن ن�اهمون م...ه�سس آروم �اش�� �ک��

قت ادامه پ�دا نکنه انتظار داش�� این رفا...ـ واقعا که
...کنه
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ــ من و تو هنوزم رف�ق�م

د�گه تموم شد همه �� ...ـ نه ن�س��م

:گفت  �اشد که برە یهو رضا دست اش رو گرفت و 

گه مال االن که د�...ــ انقد کینه ای ن�اش د�گه
...خودته

� د�گه... � �ش�� حس��

بهم ن�اە کرد

ون داد؛ �شست ...نفس اش و �ا صدا ب��

وهم ب�خش من تورو �خش�دم ت...ــ ارە منم �دی کردم
د�گه
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:پ��دم میون حرفش

؟... من و ��

ــ تو حرف نزن

وااا...

� اصال ن�اش ن� کرد  :حس��

ل �اش�� شما �...ـ من �اری نکردم که �خوای ب�خ�� 

ــ ب�خش د�گه
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:�ا اخم �ه رضا ن�اە کرد و گفت

ـ شا�د بهش فک کردم

ــ ای �ا�ا

منم �خش�دە شدم د�گه درسته؟...

ــ نه

!چرااا؟...

ــ هر وقت شوهرت �خش�د منم � �خشمت

...واقعا که...
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� �اشدو رفت؛ رضا صند� اش رو جلو ا وردحس��

ــ دن�ا �ه �ار�ش �کن د�گه

�ه من چه ر�� دارە؟...

...ــ �ه خوردە مه��ون �اش تا ب�خشمت

�خشش ات و نخواستم... 

اش�� �ال تا چند د�قه پ�ش د...پرو �شو د�گه...ــ عه
 ن� خوام

�
دی االن م�� � ...�ال م��

نم...خ�� خب �ا�ا... � �اهاش حرف م��
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ــ عا �ار��ال

وتا �م�مــ سالم سالم جمعتون جمع شدە فقط ما د

عه آن�تا جونممم...

مح�م �غل اش کردم

چطوری تو؟...

ــ خ��م نفسم تو چطوری؟

� �ه �ه اقا م�الد جنتلمن ب�ا �...عا� ... ش��

ــ خو�� دن�ا جونم؟
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؟عوضی�� ارە خ��م تو چطوری م�الد جونم...

م خشک فقط �ه خودە قر تو �مر ...ــ مرس�� خ��م 
شت �اشد دست اش و �. شدە؛ رضا زد ز�ر خندە

کتف اش گذاشت

و دست  �ه خوردە مجلس... ــ ب�ا ب��م، ب�ا ب��م
�م �فهمن دن�ا دست ک�ه �گ��

� ها
� ــ دن�ا د�گه دست حس��

مرض...

:خند�دو گفت
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ــ اوە اوە ب�خش�د

�ا خندە ازمون جدا شدند

هم زل آن�تا دست و ز�ر چونه اش گذاشت بود و ب
...زدە بود؛ دست اش و گرفتم

؟... چرا اینجوری ن�ام م�ک��

:�ا �غض گفت

ــ ه��� 

ــ واقعا م�خوای بری دن�ا؟

عه آن�تاا ن�ینم گ��ه هاتو ع��زمم...
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؟ ف�� هم�از�ه تو که گ...ــ ن� خوای �� �� ام و ب�ی��
�� شد �س...در�ا � شه

فعال که ...آن�تا �ه �اری نکن منم اش�م در ب�ادا...
...اینجام ب�ا خرا�ش نکن�م امشب و

:اش�اش و �ا� کرد و گفت

�اشو ب��م برقص�م ...ــ �اش

دستم و گرفت؛ دن�الش راە افتادم

� افتاد؛ چند تا دخ�� �لنگ ، ملنگ  چشمم �ه حس��
!ند�دنددورش جمع شدە بودند و � گفتند و � خ

عصا�م خورد شد
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ون کش�دم ...دستم و از تو دست ان�تا ب��

تو برو برقص منم االن م�ام...

؟ رتو �ذار ب�ا ب��م برقص�م �ا! کجا دن�ا؟!...ــ ��
...واسه �ه وقت د�گه

تو برو اومدم...

ــ �اش منتظرما

...گونه اش و بوس�دم

•••
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 � "حس��

را�� اە اە د�گه حالم داشت بهم � خورد از و 
هاشون

...ــ هزار ماشا� چشماشوو

ە؟...ــ وای چقد خوش رنگن � ل��

خ�� ...

 � ل کن �ا�ا...ــ چقد � سنگ��
ُ

...�ه خوردە ش

ستم دست اش و �ه سمت دست ام اورد؛ نرس�دە د
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...و تو ج�ب ام فرو بردمش

...نقد سنگــ بهت م�اد مغرور �اش�ا و� نه د�گه ا

ب�ا ب��م ...اــ �� �ه این خوش�ل و �انم� ح�ف �ا�
...انور �ه خوردە

!یهو کنار رفتند و دن�ا �ه جمع پیوست

!س بودنم�دونم از د�د�ش جا خوردە بودم �ا تر 

�دنم داغ  و� د�مه ی کت ام و �ستم و احساس کردم
 روی �دنم �شست

�
!شد و عر�

ا �ه �تا�اش ن�اە کردند :دخ��

ــ شما؟
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:�ا ��� گفت

ـ �ه تو چه

ــ وا چه �� ادب

ــ مودب �اش خانوم

...ـ تو مودب �ا�� �اف�ه

ــ ش�طونه م�گه

:جلو رفت و گفت

ـ �گو ب�ینم ش�طونه �� م�گه هان؟
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:�ا ترس قد� عقب گذاشت

دل مثال م...آروم �اش�د!...ه��� نم�گه...ــ � 
...معروف بودینا

؟ــ شما �ا ا�شون �سب�� داری خانوم راد 

� دن�ا روم قفل شدو گفت :ن�اە خشمگ��

س ـ از خودش ب��

دست اش و گرفتم و کشوندمش کنار خودم

... � هم�م هس��
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...رنگشون پ��د

!ــ واقعا ؟

!ــ �ع�� تو زن داری ؟

ن ��ای م�گ...ــ ح�ف �� �ه این خو�� و خوش�� 
� دروغ نگفتنا ای زش�� خوش�ل مال دخ��

� این کجاش زشته؟؟؟ ــ عه س�م��

ــ ه�س زشته د�گه

:�ا عص�ان�ت غ��دم

...ب�ند دهنتو...
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:دن�ا پوزخندی زدو گفت

ی نه؟ـ فک کنم تا حاال خودت و تو آینه ند�د

م خندە ام گرفت تا حدودی س� کردم جلوشو  �گ��

ی ە ی ا�کب�� اب�این ب��م دخ...ــ ا�ش دخ�� ��

دە بوددر حا� که ن�اە دوستاش رو دن�ا قفل ش

نداختمدست اشونو گرفت و برد؛ ن�ا� �ه دن�ا ا

و ن�اە � اخم کردە و دست �ه س�نه �ه جای د�گه ر 
کرد

عشقم...
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ـ انتظار نداشته �اش قهر ن�اشم

اخه چرا �ا�د قهر �ا�� هووم؟...

ون دادو گفت :حر� نفس اش و ب��

ـ حرف نزن

دستام و دور �مرش حلقه کردم

ـ عه نکن ، دارن ن�اهمون م�کننا

ه�سس حرف نزن...

گونه اش و بوس�دم
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خ��ه ها...

!ـ �� خ��ه؟

این که تا گردن پوش�دە اس ل�است...

ردنم آقاااـ تا گردن پوش�دە اس �خاطر کبودی روی گ

خندە ام گرفت

•••

"دن�ا

2251



و جمع و  برد�ا داشت �ه سمتمون � اومد؛ خودمون
...جور کرد�م

�خون ــ م��م دن�ا ب�ا برو �ه خوردە واسمون

!ـ چ��ار کنه؟

ــ �خونه د�گه

�ا�ا ...گرفت  ای �ا�ا �از �� خرە دن�ای ب�چارە رو ...
...گهمگه خوانندە نیوردی �گو �خونه واست د�

�و �له ی م�الد هم پ�دا شد

ا �ذار �ه فردا � خوای بری ه...ــ دن�ا �خون د�گه
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خاطرە خوش ازت داشته �اش�م

وا مگه خاطرە ی �دم از من دار�ن...

...ــ �م نه

درد...

� ن�اە کردم خند�دند؛ �ه حس��

...اخم کردە بود

ــ اجازە اشو �دە ب�اد د�گه

س�یج دستم و گرفت ازشون جدا شد�م؛ �ه سمت ا
 اوردمخوانندە بردم؛ از تعجب داشتم شاخ در �

ت�له هارو � کرد�م؛ �ه سمت خوانندە رف
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ن روم بود�ه جمع مهمان ها ن�اە کردم؛ همه د�دشو 

� ن�اە کردم؛ م �کروفون رو رومو برگردوندم و �ه حس��
!روی �ا�ه اش تنظ�م کرد؛ �لو�� صاف کرد

...همه سا�ت شدن

� �دونه اول این که � خواستم �ه خواهر �...ـ خب 
�ک ��م و ��م که خ�� ب�ش�� از ا ی که ام ت�� � ون چ��

وامون خ�� جاها دع...فکرش و م�کنه دوس�ش دارم
� خالصه که �...شد خ�� جاها �ل �ل کرد�م 

 �گ
�

�� تا خودە همد�گه رو اذ�ت کرد�م از همون �چ�
شتم و و� �ه هر حال من هم�شه دوس�ش دا...االن

ی کردم زدم تو ذ وق اش �ا ا�ر �ه جاها�� سخت گ��
 ح�� صدام �اال رفت و عص�� شدم فقط فقط

�خاطر خودش بودە
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�ه پ��ا ن�اە کردم

...از دور معلوم بود گ��ه اش گرفته

دوارم کنار ام�...ـ و برای من خوش�خ�� تو خ�� مهمه
برد�ا خان خوش�خت ��� ع��زم

�ه  حرفاش اشک آدم و در � اورد؛ دست اش و 
فتم سمتم دراز کرد؛جلو رفتم و دست اش و گر 

� کنارش ا�ستادم؛ یهو م�الدو صدا زد که م �الد ع��
ون کش�د  خودش و از وسط مهمونا ب��

�
قر�

-  � صند� �ذار � خوا�م ب�ا�م �ای��

م�الد اشارە کرد

؟_  !واسه ��
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...تو �ذار م�فه� -

...رفت

� رفت�م و وارد جمع مهمو  . ن ها شد�ماز اس�یج �ای��
� �شستم الدم رو�ه آن�تا و م�. روی صند� کنار حس��

� . رومون بودند ضا هم ر . برد�ا و پ��ا هم �شس��
...اومدو صند� خا� و پرکرد

� اف تاد که � چشمم �ه مامان و �ا�ای خودم و حس��
در�ا �دو �دو  .�ا ا�ستادە بودن و تماشامون � کردند 

. وندمش�ه سمتم اومد �لندش کردم و روی �ام �ش
د و �ل مهمونا دور تا دورمون جمع شدە بودن

 سکوت عجی�� همه جا رو در بر گرفته بود 

و �ه  مرد جوو�� �ا گیتار توی دس�ش جلو اومد 
� دادش و م�کروفون و جلوی صور�ش تن ظ�م حس��
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واست نکنه � خ. متعجب فقط ن�اە � کردم. کرد
!...�خونه؟

!�اری که هیچ وقت نکردە بود

؟_  ماما��

� گرفتم �ا صدای در�ا ن�اهم و از حس��

جانم ع��زم...

�ا�ا�� � خواد اهنگ �خونه برامون_ 

نم�دونم شا�د...

ر�ز خند�د
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آخ جون_ 

وع. جلو رفتم و گونه اش و بوس�دم کرد �ه   یهو ��
!�ا ر�تم اش خش�م زد. گیتار زدن

یتار زدن �م و �ه سمت اش برگردوندم همزمان �ا گ
...ن�اە مرموزش قفل چشمام شد

 ت( 
�

ە م�شم زند� ازە صبح که تو چشمای تو خ��
وع م�شه برام ��...

...من از �ا تو بودن �خدا �د نم�شم

...تن تو

...تن تو آت�شه برام
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م منو تو تو این اتاق پ�چ�دە بوی تن تو ب�ا �از 
...آغوشت �گ�� 

روم توی دوست دارم وق�� که نزد�که م�� اسمم و آ
 

�
...گوشم ��

 
�

...)اسمم و آروم توی گوشم ��

از �ە ذوق اشک توی چشمام جمع شد

وع کرد�م �ه همخوا��   �ا هم ��
�

...هم�

...دسته من ن�ست تو ع��زە جون�( 
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...خودت نم�دو�� همه بود و نبود�

دسته من ن�ست

 ��
َ
...ای عشق ستود

...دسته من ن�ست تو ع��زە جون�

...خودت نم�دو�� همه بودو نبود�

 ��
َ
شادمهر ...دسته من ن�ست ای عشق ستود

")عق��

وع کردند �ه دست زدن �� 
�

ارو روی �اشدو گیت. هم�
� گ ذاشتم و صندل�ش گذاشت در�ا از روی �ام �ای��
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دە دستم و گرفت قل�م داشت از جا کن. �اشدم
چقد خوش�ل خوند خدا�ااا. � شد

�ستم اصال احساس خودم و نمیتو . چقدر رمان��ک
...دوست داشتم ببوسمش. درک کنم

دم ...دست اش و مح�م ف��

دە چند قطرە اشک چک�دە ش. محو تماشاش بودم
�شه �ا�  روی گونه ام و �ه جوری که آرا�شم خراب

...کردم

•••

 � "حس��
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� مهمون ها رد شد�م؛ �ه دن�ا ن�ا ...ە کردماز ب��

...ق��ونت برم چرا تو خود�� ...

 نزد
�

حر�

ا افتاد که داش�ن د �ه چشمم �ه جم� از دخ��
سمتمون میومدن 

اوە اوە ب�ا ب��م...

راهمون و کج کرد�م 

�ه روم  دست ام رو گرفت و �ه جای خلوت برد؛ رو 
وا�ساد و بهم زل زد

ی شدە ؟... � !چ��
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یهو ل�اش و �ه ل�ام چسبوند

م و دستم و �شت �مرش برد. دلم براش ضعف رفت
�ت �ه �ه خودم چسبوندم اش؛ هردوتامون �� اهم

ود�م جا��اهمون غرق حس و حال عاشقانه امون ب
که صدای آالرم گوش�م �لند شد

� ن� خواستم اون لحظه رو از دست �دم وا سه هم��
و�ش ب��  ون اش هم س� نکردم ح�� از ج�ب ام ب��

...ب�ارم؛ صداش قطع شد

ینطوری دن�ا عقب عقب رفت و �ه دیوار چس��د؛ ا
...�سلط ام بهش ب�ش�� شد

...�مو توی گردن اش فرو بردم

!!!دو�ارە صدای گوش�م �ه اوج رس�د

ازش جدا شدم
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...مزاحمای �� عقِل نفهم...

•••

"دن�ا

و رو ل�اش  رژ ل�م �ه ل�اش مال�دە شدە بود؛ انگشت
...کش�دم

چقد خوش�ل شدی...

�ا چشمای خمار شدە اش بهم ن�اە کرد
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...ن�اە اش روی صفحه ی گو�� اش چرخ�د

!ک�ه؟...

ـ مؤذی

�؟...

...ـ مؤذی وک�ل ام

اهاا...

ش و �دەتماس و وصل کرد و ازم دور شد تا جواب ا

ی فضای دن�ال اش نرفتم؛ �ه خوردە مشغول تماشا
صح�ت هاشون خ�� طول کش�د. تاالر شدم

...�ه چند تا عکس گرفتم
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ـ دن�ا ب��م

برگشتم �ه سمت اش

کجا؟...

گوش�ش و تو ج�ب اش گذاشت

د؟ـ م�خوای �گن برادر عروس یهو غ�ب اش ز 

...دست اش و گرفتم

ـ فردا صبح �ا�د ب��م داد�اە
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؟... !داد�اە واسه ��

ل�خندی گوشه ل�ش �شست

ـ نگرفته � خوام طالق ات �دم

شما  ما که از خدامونه ، مش�ل اینجاست که... 
جرأت نداری

وع کرد �ه خند�دن ��

...ل�اشو مح�م �ه گونه ام چسبوند

نکن ، عه...

د�مبزور خودمو ازش جدا کرد؛ تا وارد جمع ش

ن صاف کت و شلوارش و مرتب کرد و مثل �ه مانک
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�قه ی پ�ش وا�ساد اصال ان�ار نه ان�ار که چند دق
ا افتادم�اد ان�ت! اونقدر هول بود واسه بوس�دنم

ای وای...

اومدم که برم دستم و گرفت

!ـ کجا؟

برم �ه خوردە برقصم...

ـ ن� خواد

مظلوم ن�اش کردم؛ دستم و ول کرد

...رـ خ�� خب ، فقط زود �و ته شو هم ب�ا
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چشم...

�ه سمت اس�یج رقص راە افتادم

د�متق���ا ساعت دوازدە بود که را� خونه ش

نیومد شب  در�ا واسه �ا�ا �� قراری � کرد دلمون
 �  هم قرار اخری رو نذارم �اهم �گذرونند واسه هم��

شد امشب و پ�ش �ا�ا و مامان �اشه

ە �ارون نم نم � ک���د �ه ش�شه؛ �ه خ�ا بون خ��
ودنم �ه دلم � خواست از ثان�ه ثان�ه ی ب. بودم

...خو�� استفادە کنم

� و در برگرفته ب ود و من سکوت عجی�� فضای ماش��
...محو تماشای آدم ها و خ�ابون ها بودم
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ـ دن�ا

ون دادم نفس ام و �ا صدا ب��

ون اومدم و آروم گفتم :از فکر ب��

جانم؟...

؟ ـ کجا رو ن�اە م�ک��

کنم و تو   دلم � خواد همه جارو ن�اە...همه جارو...
ذهنم ث�ت اشون کنم

...ـ درک ات م�کنم ع��زم

...داد�اە راس�� نگف�� واسه �� �ا�د ب��م...اهوم...
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کردم وقت   ـ �ا�ا ، �ا هزار زور زدن مؤذی و را�� 
ض�ه ی ت�نا و قرارە واسه ق...داد�اە و �ذارە واسه فردا

ازمون  اون برادر دله دیوونه اش �ه سواال�� و 
سن �م دست �ا...ب�� �ا و �عدشم همه �� و � س��

�م د�گه �خش نه فقط تا جا�� که میتو�� نه ب...م��
...نن��م اونجا دلت �سوزە و فال...رضا�ت �دە

...نه �ا�ا خ�الت راحت...

رس�د�م

...خسته و کوفته پ�ادە شدم

� همه �� واسه فردا آمادە ست د�گه... ؟حس��

است ، چون عقدمون که خونه ی �ا�ای�ن...ـ ارە ع��زم
رد�م � خوان تا فرود�اە �اهامون ب�ان س� ک

 برگذارش کن�م
�

...خانواد�
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اها �ار درس�� کردی...

م و ل�اس وارد اتاق خواب شدم؛ ل�اسام و در اورد
ورتم و خوا�م و پوش�دم؛ آرا�شم و �ا� کردم و ص

...شستم؛ روی تخت دراز کش�دم

� ام اومد کنارم درا ز کش�دطو� نکش�د که حس��

د زدمخسته بهش ل�خن. پتو و روی شونه هام برد

...ـ ق��ونت برم 

نفس عم��� کش�دم و �ل� هام و روی هم 
...گذاشتم

...
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صبح زود ب�دار شد�م؛ ص�حانه خورد�م

�ه ل�اس سادە پوش�دم

...آرا�ش�اە  اول �ا�د �ه � � رفت�م داد�اە و �عد 

...اصال ن�ا�د وقت ک�� � کردم

ای که الزم داشتم � � ل�اس عروس و چ�� و توی  حس��
...صندوق عقب گذاشت

�شس��م و حرکت کرد�م

� متوقف شد؛ پ�ادە شد �م و جلوی داد�اە ماش��
منتظر  ادرس گرفت�م و وارد شد�م؛ دە دق�قه ای

...بود�م؛ ساعت نه بود که وارد شد�م

...قا�� اومدو �ه سمت جا��اە اش رفت

...ما هم �شس��م
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� وارد شن* ...متهم��

داداشش رو �ه  اوە اوە دو�ارە �ا�د �ا چهرە ی ت�نا و 
...رو � شدم؛ در �از شد

!دس�بند �ه دست وارد شدند

ت�نا بهم ن�اە کرد

!هنوز هم ن�اە اش غرق انتقام بود

اوان �س اخه من که �اری نکردە بودم چرا �ا�د ت
! � دادم؟

...�شس�ند

� �ه خودم اومدم و د� دم چند �ا گرمای دست حس��
...دق�قه ای � شد که بهشون زل زدە بودم

ا�� انگشت هامون قفل هم شد؛ منتظر بود�م ق
وع کنه ��...
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� شدە ما ح��* رو در  طبق ش�ای�� که از متهم��
...شما خانومه...نظر گرفت�م

راد هستم...

 افتاد...�له*
�

توضیح �دین چه اتفا�

!�ع�� دو�ارە �ا�د مرورش � کردم 

...نفس عم��� کش�دم

این خانوم هم�م و تهد�د کرد ... 

:جیغ ت�نا در اومد
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ــ عه من � تهد�د کردم؟

� گفت :حس��

ـ آقای قا�� تهد�د کرد

نظم جلسه رو رعا�ت کن�د*

همه سا�ت شد�م

خب ادامه �دین*

م بود و همه ج... ا شل�غ از اونجا�� که تولد دخ��
 و 

�
اسم نمیوفته هم�م واسه اطمینان از این که اتفا�

ون  من و �ه خونه برد ، گفت اونجا �مونم و  ب��
�عدم در و قفل کرد...ن�ام
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� هم�م*  � اینجا نوشته شدە هم...شما گفت��
...سابق

امشب عقد � کن�م...

�  قا�� عینک اش و نوک بی�� اش کش�د و �ه حس��
ن�اە کرد

شما �ه ا�شون اطمینان �امل دار�ن؟* 

!منظورتون چ�ه؟...

� هم دست ب*  ودە �اشن آ�ا ام�ان این که �ا متهم��
وجود دارە؟
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� ن�اە کردم... �ه حس��

مدست آخه این ق�افه ی معصوم و ناز کجاش �ه ه
...و این داستانا م�خورە

شمام نه آقای قا�� من �ه ا�شون ب�ش�� از چ...
...اعتماد دارم

...خب ادامه �دین* 

خونه آب �خور ... � که ...م �عدشم اومدم برم تو آش��
اسه ی ابزاری و ...این اقا یهو �شت �م ظاهر شد

� هم �ه چ اقو دفاع از خودم نداشتم واسه هم��
اری عقب رفتم ازش خواهش کردم که �...برداشتم

 �م که ح�� بهش گفتم ن�...�ه �ارم نداشته �اشه
...اومدە تو خونه �ه قصد کشت 
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:فتت�نا که از حرص ز�ادی صداش � لرز�د گ

ی �گو دارن دس�� دس��  � � �ه چ��  متهم ــ ب��ام��
م�ش�ما

� �� اینکه ن�اهش کنه گفت :ب��ام��

� ندارم  برای گف��
�

ــ حر�

� حجازی شما حرفاشون و قب*  ول اقای ب��ام��
دار�ن؟

ــ �له �امال درسته

خب؟* 
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� گناە اش و �� چک و چ ونه داشت از اینکه ب��ام��
فت شوکه بودم ...گردن � گ��

:بزور ن�اهم و �ه قا�� دادم و گفتم

اق جلو اومد هلش دادم و دو�دم �ه سمت ات...
دم دستم  خواب درو �ستم اما از اونجا�� که �ل�د 

در  نبود قفل اش کنم خودم �شت در وا�سادم و 
ردمبرابر فشارها�� که � داد مقاومت � ک

� ز�ر لب �ا عص�ان�ت پچ زد :حس��

...ـ مرت�که ی آشغال

و من نتو�ستم ب�ش�� مقاومت کنم درو هل داد...
نم ، اما � ترس�دم از چاقو استفادە ک...کنار رفتم

�ه ب...مجبور شدم زنم چند �ار اومدم که بهش ��
جاش هم ...یهو چاقو رو گرفت و فرو کرد تو ش�مم 
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...هنوزش هست م�خواین

نه نه مدارک موجود هست* 

اها...

شما قصد رضا�ت دادن ندار�ن؟ *

خ�� ...

فکراتون و کردین* 

رضا�ت نم�دم...�له...

� ب��ن*  خ�� خب میتون��

2281



از جا برخواستم

. ..�دون ن�اە کردن بهشون خارج شد�م

ـ �ارە خو�� کردی آف��ن 

�ت �اور کن ا�ه �ش�مون�شون و م�د�دم رضا...
د جوری که این که پرو پرو بهم ن�اە � کر ...م�دادم

 نیوفتادە عصا�م و خو 
�

رد کردان�ار هیچ اتفا�

�شس��م و را� آرا�ش�اە شد�م

�� بود چند دق�قه ای گذشت انقد ذهن هامون درگ
ی ن� گفت�م � ...که فضا غرق سکوت بود و چ��

� �لوند کنم؟... حس��
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!ـ چیو؟

موهام و د�گه...

:خند�د و گفت

م�خوای بورو �لوند ک�� واسم...ـ اهاا

اهوم دوس داری...

...ن�اە اش رو موهام و صورتم چرخ�د 

ـ ارە دوس دارم

دوس  ص�� کن ب�ینم، �ع�� تو دخ�� مو �لوند ...
داری؟؟؟؟
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من فقط نظرم و گفتم...ـ نه ع��زدلم 

نه د�گه حتما دوس داری د�گه...

اصال من ...ها ـ ای �ا�ا دن�ا ، ال� دن�ال بهانه ای
� مد� دوست دارم �لوند ملوند ن�  خوامهم��

ون زل زدم از ش�شه �ه ب��

...دستم و گرفت

نه امشب عرو� مو ...ـ عشقمم ، قهر نکن د�گه
...ها

قهر نکردم...
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؟ ـ �س چرا بهم ن�اە م�ک��

حتما دلم ن� خواد...

:فت دست اش و برداشت؛ مظلومانه و ز�ر لب گ

ـ �اش

�ه سالن آرا��� رس�د�م

روس و بهم پ�ادە شدو و در و برام �از کرد؛ ل�اس ع
...بوس�د اومدم که برم دستم و گرفت و ل�ام و . داد

ـ حاال برو

:بهش ن�اە کردم و گفتم
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ب�خش�د �د حرف زدم...

شه ـ اش�ال ندارە ق��ونت برم ، برو دیرت �

دمل�خند زدم و ازش جدا شدم؛ وارد سالن ش

روس و ازم آرا�شگرها �ه استق�الم اومدند؛ ل�اس ع
گرفتند

 بود اما ح�� 
�

 �کدونه �ا این که آرا�ش�اە معرو�
!...عروس هم نداش�ند

!عروس ندار�ن امروز ؟...

ـ نه

!چرا ؟...
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رداخت ـ اقای مقدم ه��نه ی تمام عروس هارو پ
...کردند که امروز فقط �ه شما برس�م

:مبهوت گفتم

...چقد هم عا�...آها...

� خوش�لم ...ـ ب�ا �ش��

وی صند� شال روی موهام و مانتو ام و دراوردم؛ ر 
...�شستم و لم دادم

موهام و � خوام رنگ کنم ها...

جلو اومد
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 � خواین؟
�

ـ چه رن�

:اون �� آرا�شگرە گفت

...ــ بنظرم دودی ز�تو�� بهش ب�اد

ی تو مایع های دودی ز�تو��  � خودتون ...ـ ارە �ه چ��
 مد نظرتون ن�ست

�
رن�

� بود که وقت فکر ک ردن �ه این انقد ذهنم درگ�� رف��
ا رو نداشتم � ...چ��

...نه ...

تموم  �ه مدت طوال�� گذشت؛ �الخرە �ار موهام
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....ن شد؛ تو آینه خودم و ن�اە کردم؛ خدای م

!!!ن� دو�ستم انقد موی روشن بهم م�اد

� �ارم بود رنگ � کردم اول��

!اصال �ه تغی�� اسا� کردە بودم

...چقدر نازە...اووووف...

وع کرد �ه خند�دن ...آرا�شگرها ��

...چقدم بهت م�اد...ـ ع��زممم

مر�...

� د�گه ...ـ �سالم�� قرارە مهاجرت کن��
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:ن�اش کردم و گفتم

!شما از کجا م�دون�د؟...

...ـ پ��اجون دوستمه ها

ه خوردە پ��ا جون دخ�� خ�� خ���ه فقط �...اهاا...
...ده�ش

...خند�د

ارە قرارە ب��م...

� انقد سفارشتون و کرد � هم �...ـ �س واسه هم��
ازتون تع��ف � کرد
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...لطف داشته...

...ـ مار�ا ب�ا واسه م��اپ خانوم

...ــ اومدم ، اومدم

...م��ا�م سادە �اشه ها...

ا�� تو خودت نازی صورتت �ار آنچن... ـ ع��زم
...ندارە

ه چون �ا دلم ن� خواست م��ا�م خ�� تو چشم �اش
فتم فرود�اە ...آرا�ش و ل�اسم �ا�د م��

� هم ل�اس ام و سادە و ش�ک ان تخاب واسه هم��
...کردم که خ�� اذ�ت �شم
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وع کردن �ه م��اپ صورتم؛ ن�م ساع�� گ ذشت��

� شم ا�ه گ��ه کنم آرا� شم �ا� محض اینکه مطم��
:ن� شه پرس�دم

م��اپتون زد آ�ه د�گه؟...

ـ �له چطورمگه؟

ه��� همینطوری پرس�دم...

ــ خسته که �شدین؟

ن�اهشون کردم

ع�ت و � گفتم نم�دو�ستم ��م ارە �ا نه و� �ا�د واق
... دادندکه �ه خوردە ��ــــع تر �ارشون و انجام �
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راس�ش خسته شدم...

خند�دن

...ــ ع��زم د�گه دارە تموم م�شه ص�� کن

دقا��� گذشت

...لب هام و هم طرا� کردند

ـ خب د�گه میتو�� �ا�� ، عروس ز��ااا

...ــ خ�� ناز شدی خدا�� 

...چقدم از �ار خودشون تع��ف � کردند
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...بهشون ل�خند زدم

مر�...

...�اشدم و تو آینه �ه خودم ن�اە کردم

و�شون نه واقعا �ارشون عا� بود چقد زود قضا
...کردم؛ آرا�شم ملیح بود و ز��ا

...�ارتون درسته ها...

ا�ت هم خودت ناز بودی که م��...ـ مر� ع��زدلم 
خوش�ل شد

مر� لطف دار�ن...

...�ذار ش�یون کنم موهاتو -
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... � فقط و�وشون کن��

...ـ چشم هر�� دستور �دین

�ن زمان ممکن تموم ش د�ار موهامم تو �م��

ــ ل�اسشون و ب�ار�ن

...ل�اس و اوردند

بپو�� ،  ــ اونجا اتاق پرو هس�ش میتو�� ل�است و 
�مک الزم داش�� مار�ارو صدا کن

�اشه مر�...اها...
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...مار�ای ب�چارە

زش گرفتم اش و ل�اس ام و تا اتاق پرو واسم اوردند؛ ا
دمپوش�دم اش و مار�ا رو صدا ز . �شکر کردم

ش رو از اومد و ز�پ اش و کش�د و �مر بند نازک ا
...�شت �ست

؟ل�استونو تهران گرف...ــ وای چقد خوش�له � ت��

اهوم...

...دمخودم و تو آینه ی قدی بزرگشون ن�اە کر 

...ل�اس عروس ارو�ا�� سادە و ش�ک

•••
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 � "حس��

دل تو دلم نبود ب�ینم اش

بودم دە دق�قه ای � شد که جلوی سالن منتظر 

شتم �ه د�گه داشتم �الفه � شدم؛ مدام �ا انگ
�ه � زدم ...فرمون ��

طاقتم طاق شدە بود

؛ �ه دست �ل رز سف�د و برداشتم و پ�ادە شدم
� تک�ه دادم �م موندە   چشمم �ه در سالن بود؛. ماش��

ال نخواس��م بود برم ��م �ا�ا زنمو �دین من برم اص
 � ...عروسش کن��

...از فکرای توی �م خندە ام گرفت

از این  صاف وا�سادم و �ل و !! یهو در سالن �از شد
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...دستم �ه اون دستم منتقل کردم

!ک شدم��ــــع �ه سمت اش رفتم؛ �ا د�دن دن�ا شو 

ز اصال �ادم رفت �ه �شکر درست و حسا�� ا
...ارا�شگرە �کنم

م رو دست اش و گرفتم و درحا� که مدام ن�اه
صورت و موهای �لوندش � چرخ�د �ه سمت 

� قدم برداش��م ە هنو . ماش�� ز دم در برگشتم؛ دخ��
...سالن وا�سادە بود

� خ�� ممنون... شما �فرمای��

!ــ �مک ن� خواین؟

... � نه �فرمای��
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...رفت و درو �ست

ە ی �ا�ا �ه خوردە من و �ا زنم تنها �ذار ... ...دخ��

وع کرد �ه خند�دن؛ دست �ل و از  دستم  دن�ا ��
...قاپ�د

...ـ �دە ب�ینم این و

درو �از کردم

... � �فرمای��

...ـ جذاب مذاب کردی 
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...خوش�ل مش�ل کردی...

...�م کرددست اش و جلو اورد و گرە کراواتم و مح

اخ اخ خفه شدم...

...خند�د و �شست؛ �شت فرمون �شستم

...موز�ک و �� کرد؛ حرکت کردم

ی کرد؛ �عدشم �ه صند� ت ک�ه داد و �ه خوردە دل��
ە شد ون خ�� �ه ب��

...م�دو�ستم دلش گرفته اس

اما چ��ار �ا�د � کردم؟

...ب شهنمیتو�ستم �ذارم ذرە ذرە جلوی چشمام آ

� و دل ک  کردن رف��
�

ندن از اینجا تنها راە به�� زند�
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...بود

...پ�چ�دم تو کوچه مون

� و متوقف کردم ...جلوی خونه ماش��

!ـ اینجا چرا اومد�م؟

ن� خوای از خونمون خداحاف�� ک�� ؟...

..ل�خند تل�� رو ل�اش �شست

درو �از  پ�ادە شد�م؛ �ل�د و توی قفل انداختم و 
کردم

ار ن�اە وارد شد؛ �ه همه �� دق�قا مثل آخ��ن �
:� کرد؛ �ا صدای �غض آلود گفت

د ول کن�م و ـ �اورم ن� شه �ع�� همه ی اینارو �ا�
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ب��م؟

:اشک توی چشماش جمع شدو ادامه داد

 که در�ا توش بزر ...ـ اتاق خوا�مون
�

گ شدە ، اتا�
خونه � ...نمیتونم نمیتونمم...�اغچه ، آش��

...�غلش کردم

ای به�� از ا...ق��ونت برم من... � ین اونجا چ��
...منتظرته

...خاطراتمون...ـ من اونارو ن� خوام

ش و م�سازم برات... هووم؟ د�گه �� م�خوای...به��
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ە ی اتاق در�ارو چرخوند ...دستگ��

دلم ...ود رو؟ـ �ادته وق�� که تازە �ه دن�ا اومدە ب
� و رها فارغ از فکر ر ...� خواد برگردم �ه گذشته ف��

کردن همه ی خاطراتم

برگردی  تو گذشته رو �شت � نذاش�� که دو�ارە...
...بهش ها

گوش�ت و �دە

...تو دس�ش گذاشتم اش

ـ ب�ا

� از همه ��  وع کرد �ه ف�لم گرف�� ��...

...م�گرفتم ن�ا�د تحت تاث�� �غض ها و حر�ا�ش قرار 
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خونه �شستم؛ �ا ن�اە کر  � دن �ه روی صند� آش��
م گوشه، گوشه اش خاطرات خ��مون جلوی چشم

!�ه تص��ر کش�دە � شد

اشت �م �م فضا داشت تاث�� خودش و روم � ذ

� من�ف شم خ ارج �اشدم و ق�ل از این از رف��
...شدم

ون اومد خ�� گذشت تا دن�ا هم ب��

بود گ��ه کردە بود و� آرا�شش هنوز � جاش

ون اوردم و  آروم  �ه دستمال از توی ج�ب ام ب��
اش�اش و �ا� کردم

� رفت�م دست اش و گرفتم از �له ها �ای��

�اە گه گداری �ه عقب بر� گشت و �ه خونه ن
� کرد
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...در و �از کردم و خارج شد�م؛ �شس��م

د�گه گ��ه نک�� ها ...

ەـ چ��ار کنم دست خودم ن�ست ، گ��ه ام �  گ��

ە د�گه �اشه ع��زم؟... خب س� کن نگ��

ـ �ه کوچولو س� م�کنم

عا �ار��ال...

...حرکت کرد�م
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••••

"دن�ا

ه کوچولو دلم گرفته بود �ا د�دن دو�ارە ی خونه �
� برای �ار دوم متو  !قف شدحالم به�� شد؛ ماش��

...هوا �امال تار�ک شدە بود

زرگ ن�اە کردم د�دم جلوی �ه �ست�� فرو�� ب
 بزنه پ�ادە! هس��م

�
� �� این که حر� ...شد حس��

گ �ه طو� نکش�د اومد و �شست؛ �ه �ست�� بزر 
...سمتم گرفت

!این چ�ه؟...
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�س�ن�ه د�گه...ـ چ�ه؟

رژم �ا� � شه...

ـ اینو �گ�� 

...�ست�� و ازش گرفتم

...دست اش و �ه سمت صندل�ای �شت کشوند

ـ ب�ا اینم �ک �امل رژ لب

خندم گرفت

؟؟؟... خدا�ااا اینو � گرف��
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 ...ـ گرفتم د�گه
�

نن ن� دو�ستم رژت و چه رن� �  م��
...حاال �ست�� تو �خور... �ک �املش و گرفتم

ـ مر� عشقمم

�ا خ�ال راحت مشغول خوردن شدم

ا� حداقل �ا مشغول شدن �ه خوردە ذهن ام خ
...سنگی�� ن�اهش و احساس کردم.شد 

ن�اش کردم؛ بهم زل زدە بود

چ�ه؟...

...ـ ق��ونت برم من
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دوس  چقد ق��ون صدقه های یهو�� و �� دل�لش و 
 داشتم؛ خودم و �ه سم�ش کشوندم و ل�اش و 

...ازش جدا شدم؛ تو چشمام زل زد. بوس�دم

� �اری که همد�گه رو د�د�م � - ادته؟دن�ا اول��

تم و �ه از خجالت �ارای گذشته ن�اهم و ازش گرف
:�ا�س رژ لب دادم که گفت

� احمق ها خش�م زدە بود - ا خوِد وق�� رف�� ت...ع��
کر همه اش �ه این ف...صبح �ل� رو هم نذاشتم

� کردم که �ع�� � شه �ه �ار د�گه 
دم � شه از اون �ار�� که بهش دا...ب�ینمش؟

از ترس  و� تا �ه خودم � اومدم...استفادە کنه؟
 حق�قت داشته �

�
اشه تمام اینکه نکنه این دل�ست�
...آرزوهام و �س � گرفتم
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:ن�اهم شوکه ام روش چرخ�دو گفتم

؟...
�

ی؟�ع�� همون روز اول عاشق شد! جدی م��

:ل�خندی مضحک روی ل�اش �شست و گفت

نه -

؟؟؟...دیوونه... �س ��

ودم ساعت ها �ا خ...فک کنم �ا همون ن�اە اول -
ە ��  دارە که انقدر  �لنجار � رفتم که خدا�ا این دخ��

ثل �ق�ه من و درگ�� خودش کردە؟ مگه اینم �� م
نبود؟

ه کثافت �ع�� دلت ن� خواست دوستم داشت...
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؟؟؟ �ا��

اِل �ه حس و ح...نم�دونم دن�ا...�ع�� آرە...نه -
� کرد  �ه موقعه ها�� آدم تب...عج�ب و غ��ب بود

مام لحظه و� اینو مطمئنم تو ت...�ه موقع ها�� لرز
و تلفن اش خ شک شد ها�� که من چشمم �ه در دف��

ا آرزوم این که ب�ا�� ب�ادو خ�� اومدنت رو �دە تنه
� ...بود که دل �� قرارم آروم شه ...هم��

...دل �� قرارت �ار دست هردومون داد...

 �ع�� االن خوشحال ن�س�� که اینجای�م؟ -
 خوشحال ن�س�� ل�اس عروس پوش�دی و امشب

برای هم�شه قرارە مال هم ش�م؟

و اصال از خوشحا� ت...معلومه که خوشحالم...
این  هنوزم احساس م�کنم...پوست خودم ن� گنجم
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...حس و حال واقع�ت ندارە و خوا�ه

� ن�اش کردم و گفنم :غمگ��

دری  ارزش این همه سخ�� و در�ه...بنظرت عشق...
رو داشت؟

ون من که ا�ه برگردم عقب همه ی ا...نداشت؟ -
�ذیرم �ه ام�ِد �الها�� که �م اومدو �ا جون و دل � 

...�ه روزی مثل امروز

 روی ل�ام نقش �ست که
�

اونم  ل�خند از � ذو�
...ل�خند زدو گفت

...مدیرمون شد �ست�� ات و �خور عروس خانو  -
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چشم...

�ست�� مو خوردم

؛ �� از رژ �ک رژ هارو �از کرد و کنار صورتم گرفت
هارو برداشت

...ـ ع��زم �ه خوردە ب�ا جلو

دم و خودم و �ه سمت اش کشوندم؛ درشو �از کر 
وع کرد؛ ق�ل اینکه نر� رژ ل�ام و ل مس کنه �ه ��

:خوردە عقب کش�دم و گفتم

�د نزن�ا...

:عص�� ن�ام کردو گفت
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ب�اا...ب�ا �گ�� خودت بزن...ـ چی�� 

خندم گرفت

...نه نه غلط کردم بزن...

...ـ واقعا که

�ه اج�ار �ارش و ادامه داد

�ل این و اون ـ �ه عمر در مورد آرا�ش و ل�اس و استا
بزنه سا�قه  �عد زنت �ه ش�ه �ا �ه رژ زدن...نظر �دە 

...ی �ار�ت و نابود کنه

ب�خش�د خوو...
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...ل�خندی گوشه ل�ش اورد

...ـ خ�� خب حرف نزن �ارم و انجام �دم

رژ لب ام رو زد و حرکت کرد�م

� وا�س اد�من�م ساعت �عد جلوی خونه �در حس��

� و �ارک کرد و پ�ادە شد�م؛ �ه اس تق�المون ماش��
�ه  خ�� خوب بود که عروس�مون ش��ه. اومدند

مهمو�� سادە بود

ی � کردم و  ب�ش��  اینطوری احساس راح�� ب�ش��
جورا��  � تو�ستم وقتم و �اهاشون �گذرونم؛ �ه

�غض توی چهرە ی همه اشون احساس � شد

بهشون دست دادم و �غلشون کردم

ودموز�ک اروم و عاشقانه ای در حال �خش ب
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�ن ش�ل ممکن  �ه سمت سفرە عقد رفت�م؛ �ه به��
دیزاین شدە بود

�شس��م

ا جلو اومدس� کردم ل�خند بزنم و شاد �اشم؛ آن�ت

ــ گونه مو بوس�د

آرا�شم ع��زم ...عه ان�تا...

...رونمشچهرە اش و که د�دم دلم نیومد از خودم ب

� پ�شم... صند� ب�ار �ش��

م�الد این و که ش��د �ه سمتمون اومد
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� � خواد زن منو هم عقد ک نهــ نکنه حس��

� ن�اش کرد و گفت :حس��

...ـ عه م�الد ب�ند دهنتو

...ــ ن�اە کن هنوزم دارە �د خل�� � کنه

� خند�د؛ �اشد حس��

...ب�ا... ـ ب�ا اینجا

ــ نم�ام

ـ عه ب�ا د�گه
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...بهت زدە �ه سمت اش رفت

...ــ خدا �خ�� �گذرونه

!یهو �غل اش کرد

اخی�� ع��زم...

آن�تا دستم و گرفت

م؟ ــ چ�ه ن� ذاری دست خواهرمو �گ��

وع کرد ...گونه اش و مح�م بوس�دم؛ عاقد ��

هم�دم � �له انقد حواسم �ه آن�تا و �ق�ه بود که نف
 � ...رو ازم گرف��
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ته ساعت نه پرواز داش��م �ع�� فقط �ک ساع
...د�گه

� بهم زل جلو رفت�م و عقدنامه رو امضا کردم؛ حس ��
ه انداخت�ا ل�خند �ه امضا ز�ر عقد نام. زدە بود

...برگش��م �جامون

...داد ل�ال جون حلقه هامون و �از کردو بهمون

... � وای چقد خوش�لن حس��

...سادە و ش�ک...ـ د�گه طبق سل�قه ی خودت

اشه فکر ن� کردم �ادت موندە �...مر� عشقم...
ها
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...ـ مگه � شه �ادم برە دیوونه

حلقه اش و برداشت

ـ توش و ن�اە کن

...ردم�ا د�دن اسم هک شدم توی حلقه �� ذوق ک

خ�� خوش�لههه...

...حلقه ام و برداشت و توی دستم فرو برد

اندازە شم �ادت بودە ها...

...ـ �له د�گه
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حلقه اش و برداشتم و دست اش و گرفتم

ی بهش کردم؛ شوکه شد � ...ن�اە ش�طنت آم��

؟ !ـ چرا اینطوری ن�ام م�ک��

بوس م�خوام...

...خند�د

دست  صور�ش و جلو اورد و ل�ام و بوس�د؛ همه
دند؛ حلقه رو توی انگشت اش فرو برد � مم��

�ک گفتند و �غلمون ک � �مون و ت�� ...ردندر�خ��

اما هنوزم تو  �ا وجود اینکه د�شب در�ا پ�ش �ا�ا بود 
قه �غلش بود و دستاش و مح�م دور گرد�ش حل

!...کردە بود
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مع��  اون هنوز خ�� کوچولو بود واسه فهم�دن
آ�اە اش اما مثل این که تو ناخود ) ترک ( �لمه ی 

د ما� �ا متوجه شدە بود از این �ه �عد قرارە چن
...ح�� سا� �ک �ار �ا�ا رو ب�ینه

 اونم نه این که ما ب�ا�م پ�ش �ا�ا؛ �ل
�

�ه �ا�ا �ارو زند�
...اش و رها کنه و ب�اد بهمون � بزنه

س�  �� �ا �چه ها گفت�م و خند�د�م همه اش
ە ...� کردم جوری حرف نزنم که دلشون �گ��

•••

 � "حس��
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...داش�� دن�ا رو د�دم که دو�د �ه سمت �و�س به

...نگران �شت �ش رفتم؛ جلوی در ا�ستادم

... رس�دصدای موز�ک ز�اد بود و صدا �ه صدا ن�

چند د�قه ای منتظر شدم

!خارج شد که �ا رنگ پ��دە و عرق �د روی پ�شو�� 

!�� شدی تو؟... 

� فک کنم اون �ست�� �ار خودشو کر  دـ حس��

� ر�خته بودن توش؟؟؟؟... � م�� �ع�� چ��
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...آخ معدم...ـ چه م�دونم 

مت دک�� هووم... م ال�، � خوای ب�� ؟�م��

مون � شهـ نه ن� خواد دمه آخری ب��م دک�� دیر 

دست اش و گرفتم

�اد که همه اش س� � کرد جلو �ق�ه خوب بنظر ب
...نگران �شن؛ روی م�ل �شوندمش

ز اون �ست�� وگرنه منم ا...ب�� ب�� ز�اد م�ک�� د�گه...
�م �شد؟...خوردم � چرا من چ��

ـ چه م�دونم اخه

احت ک... ن�تو �ذار رو �ام �ه خوردە اس��
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ـ ن� خوام

مامان داشت �ه سمتمون � اومد

!ــ �� شدە ��م؟

ه��� �ه خوردە حالش بهم خورد...

ز چشماش و ر�! ن�اە مشکوک اش رومون چرخ�د
!کرد و کنارش �شست

ــ ب�ینم دس�ت و عروس خوش�لم

داشت ن�ضش و � گرفت

وددن�ا �� حال �شو روی شونه ام گذاشته ب
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مامان دست اش و روی پ�شون�ش گذاشت

:یهو �ا عص�ان�ت جیغ زد 

 � ــ حس�ی��

هش �لوم از ترس خشک شد و ن�اە بهت زدم و ب
...دادم

!�� شدە ؟! ...چ�ه ؟...

� ابروهاش �شسته بود !اخ� ب��

ن ؟ــ شما دوتا چند وقته �اهم را�طه دار�

آب دهنمو قورت دادم

 دن�ا �شو برداشت و از ترس خودش و بهم
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چسبوند

؟!...ـ ها؟ ��!

ــ ن� شن��ن �� م��م؟؟؟؟

...�ه ِمن و ِمن افتادە بودم

...�ع�� �ادم نم�اد...نم�دونم...ما�ه...ما؟...

� را�طه تون � بودە؟ ــ اول��

ن�ا؟؟؟شمال بود د�گه نه د...فک کنم...اون و که...

� من چه م�دونم...ـ من؟ چرا از من می��
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عه دن�ااا...

:�شت دست اش زدو شوکه و عص�� گفت

� را�طه تون برم�گردە �ه  ــ خا� �ه �ممم �ع�� اول��
زما�� که ت�نا هنوز زنت بود؟؟؟

شدنم�دونم چرا راە �ه راە �لوم خشک �  

� کردم ...�م و �اال و �ای��

 تو چه غل�...ــ خدا��م چ��ارت کنه ��ر
کردی؟؟؟؟

دست خودم نبود...
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؟؟؟!...ــ دست خودت نبود؟ � هم��

ارە د�گه...

ە � شدی نمیتو�� ج لوی خودت ــ �ع�� تو انقد خ��
ی؟؟؟ و �گ��

...در برابر دن�ا نه ...

چشم غرە ای اومد

گه؟؟؟�� شدە م...حاال که زنمه د�گه...ای �ا�ا... 

:یهو گفت

ــ حامله اس
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!!!�اشدو رفت

!!!هردوتامون خشک شد�م � جامون

�ستم �ارد س� نکردم �ه دن�ا ن�اە نکنم چون م�دو 
دی خو�ش در ن� اومد � بهش م��

و زدم �ه تک�ه دادم و �ا روی �ا انداختم و خودم
...ب�خ�ا�

•••

"دن�ا

خو��دی اش داشت منو � کشت
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ت اش �م و خم کردم و دندونامو توی گوشت دس
...فرو بردم که از درد نال�د

ـ آاااخ

وع ...خند�دن�هکرد��

...ـ غلط کردم دن�ا

:ک���دم تو �ازوش و داد زدم

اسه در�ا و ..عوضی�� من �چه � خوام چ��ار؟؟...
 بووود؟؟؟؟

�
هفت �شتمون �ا�

؟؟؟ م تنها ..ـ �ع�� �� م�خوای دخ��
 دلش داداش م�خواد....�مونه؟؟

�
نم��
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... � حس�یی��

مانگشت اشارە ام و �ه سمت اش گرفته بود

...هرچقدر فشار � اوردم حرفم ن� اومد

من تو رو م�کشممم...

...فقط � خند�د

آبرومون جلوی مامانت رفت...

الن من و تو مهم اینه که ا...ـ ای �ا�ا ب�خ�ال عشقمم
...�ه �� �� تو راە دار�م

ون دادم ...نفسم و �ا صدا ب��
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سا�ت شو...حرف نزن...

چشمم �ه ساعت افتاد

� ساعت نه شد... !حس��

مون�مااز پرواز جا م�...�اشو �اشو ب��م...ـ چ�� 

...�اشدم دست �لم و تو دستم گرفتم

.

.

.

�شس��م و حرکت کرد�م
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� آروم برون... ...حس��

ـ دیرمون شدە ها

معصوم ن�اش کردم

چشم...ـ �اشه �ا�ا

� برد�ا و م�الدو د�د ماز آینه �غل ماش��

� و دست �لمو واسشو ت کون ش�شه رو دادم �ای��
دادم؛ ماشی�شون �ا ماش�نمون جفت شد

...چقد خوشحال بودم که دارمشون

� نخواهم ر  فت ح�� هیچ وقت دوس�� ب�نمون از ب��
...�ا دوری و فاصله 

بهشون ل�خند زدم
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� ای �اش ... ...حس��

حظات ـ ق��ونت برم ای �اش و ب�خ�ال از این ل
...استفادە کن د�گه

:دست اش و گرفتم و گفتم

، �ع�� �ادم  امروز انقد ذهنم در گ�� بود �ادم رفت...
 �شد که درست و حسا�� بهت ��م چقد ...نرفت

وام کنارت خوشحالم از این که �ق�ه ی عمرم و � خ
�گذرونم

...ـ تورو خدا نزن این حرفارو

!چرا ؟...
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لشو از دست م�دە د ...�گهـ �شت فرمون آدم کن��

خندە ام گرفت

دیوونه...

قانه دستم و �ه سمت س�ستم بردم و موز�ک عاش
...ای �� شد

...�ه فرود�اە رس�د�م

...پ�ادە شد�م؛ وارد فرود�اە شد�م

� �ه سمت �اجه ها رفت؛ فقط �ه ر�ــع و  اسه حس��
رگشتمخداحاف�� آخر وقت داش��م؛ �ه سم�شون ب

...مامان و �ا�ام
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 � ...مامان و �ا�ای حس��

�ا عموی مه��ونم...پ��ا و برد�ای ع��زم

...رضا و م�الد هم�شه شادو شنگول

ت اش و ان�تا که اندازە ی خواهر نداشتم دوس
داشتم

� بودند ...همه و همه غمگ��

�غض �لومو گرفته بود

� هم اومدو کنارم وا�ساد ...حس��

نو �غل انقد دوستون دارم نم�دونم اول کدومتو ...
کنم

...�ا�ا و مامان �ه سمت ام اومدن
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�� �دونه  دلم واست �ه ذرە م�شه دخ�� ...ــ ع��زممم
...ام

گونه هاشو بوس�دم

�ا�ا رو �غل کردم

...خ�� اذی�تون کردم ...

ــ این حرف و نزن ق��ونت برم من

�م و تو �غلش گرفت

بهم  عاشق آغوش �درانه اش بودم؛ آرامش خا�
...� داد

...پ�شون�م و بوس�د. ازش جدا شدم
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� ...ــ مواظب خودت �اش ...حس��

جلو اومد

ـ جانم؟

چ �مبودی ــ م�دونم چقد دوس�ش داری ، م�دونم هی
م م�کنه اما احساس �درانه ام ح�...واسش ن� ذاری

م مواظب اش �اش هم دن�ا ه...که بهت �سمارمش
...در�ا

:ل�الجون جلو اومد و اضافه کرد

...ــ و هم تو را�
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:متعجب برگشت و بهش گفت

؟ !ــ ��

ــ �اردارە

...ن راە�م و ز�ر انداختم و خودم و زدم �ه او 

ِاهم ِاهم...

� دستم گرفت و �اعث شد خجالت و کنا ر حس��
�ذارم

ــ ع��زممم اله�� 

...آن�تا و پ��ا پ��دن و �غلم کردند
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� جلو اومد ازشون جدا شدم؛ �درحس��

هم�شه عاشق شخص�ت اش بودم

اس هر وقت در مقا�ل اش قرار � گرفتم احس
...کوچ�� � کردم

...اون �ه مرد بزرگ بود

ارممن شما رو اندازە ی �ا�ای خودم دوست د...

پ�شون�م و بوس�د و �غلم کرد

...ــ دن�ا این و نگو بهش حسود�م م�شه ها

من هردوتاتونو دوس دارم...عه �ا�ا�� ...

� خند�د ...�در حس��
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ــ عروس �لممم

عمو هم �ه جمعمون پیوست

ــ ب�ا �غلم ب�ینم

ممثل �چه گ�ام پ��دم و مح�م �غل اش کرد

...دوست دارم عمو...

ودن تو اخه ما چجوری �دون ب...ــ ق��ونت برم من
اینجا نفس �کش�م

؟قول �دە...قول �دە ب�ای بهمون � بز�� ...
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...ــ چشم حتمااا

...ازش جدا شدم؛ برد�ا اومد

:ل�ام و آو�زون کردم و گفتم

دلم تنگ � شه واست...

...ــ من خ�� خ�� ب�ش�� 

...�غلم کرد و موهام و نوازش کرد

� عص�� �لو�� صاف کرد :حس��

ـ ِاهم دن�ا

� و ن�اە کردم ...ازش جدا شدم و حس��
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...عشقم دارم خداف�� � کنم د�گه...

�ه سمت برد�ا برگشتم

م هم مواظب خودت ه...مواظب �اش...ــ مواظ�م 
� اذ�ت اش ک�� م�کش�ت...پ��ا � و بب�� حس��

م من مخلص اقای مقدم ه...ــ اوە اوە چشممم
هستم

پ��ا جلو اومد

 ؟؟؟؟ــ چرا تو هم�شه برد�ارو اول �غل م�ک�� 
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ب�خش�د ع��زدلمم...

مح�م �غلش کردم

� �اری که م�ای پ�شمون �... ا �� �� ام�دوارم اول��
...ب�ای

 خوش�ل ام�دوارم �� �� توهم �ه �� ...ــ ع��زممم
...مش�ل �اشه

:ازش جدا شدم و �ا ق�افه ای جدی گفتم

� �اشه هووم؟... تو که ن� خوای ش��ه حس��

� �اشه ب�ش�� خوشحال م� شمــ خب ش��ه حس��
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آروم  زدم تو ش�مش

...خواهر شوهر� �د...

خند�د

...�ه سمت آن�تا و م�الدو رضا رفتم

اول رضا ، �عد شما دوتا...

ل�خند تل�� روی ل�اشون �شست

...�ه سم�ش رفتم

ــ �ع�� رضا رو ب�ش�� دوس داری؟

گفت   شما دوتارو هم دوس دارم و� رضا د�شب...
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� خوام ب�ینم �خش�دە �انه...ن� �خشمت

رضا ل�خند �غض آلودی زد

� �شت �م داشت خداحاف�� � کرد  حس��

ــ �خش�دم

بهش ل�خند زدم و �غلش کردم

� خ... ودت ام�دوارم �ه دخ�� خوش�ل و جذاب ع��
ی ...�گ��

:خند�د و گفت

ــ مر� ع��زم

2347



ـ دن�ا

 � ...برگشتم �ه سمت حس��

 نبود که اوە اوە ان�ار که گرە ابروهاش �از شد�� 
....نبود

�م د�گه... �اشه االن تموم � شه م��

ـ رضا ب�ا اینجا ب�ینم

:گفتم  رضا �ه سمت اش رفت؛ رو کردم �ه م�الدو 

خب اقا م�الد...

تا حاال این ش�� ند�دە بودم اش

ش قشنگ معلوم بود �غض کردە و �ه روی خود
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...نم�ارە؛ جلو اومد و �غلم کرد

المون تنگ � شه
�
ل �

�
...ــ دلم واسه �

واسه خودم تنگ ن� شه؟...

ــ احمق واسه تو هم تنگ � شه 

�ه عقب هلش دادم

...دلت واسه عمه ات تنگ �شه ...

خندە اش گرفت

...اش�ای ان�تا گونه هاشو خ�س کردن
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آن�تا جونم...

...ــ ق��ونت برم من 

�غلش کردم

�غض خودمم داشت ت�د�ل �ه اشک � شد 

خدانکنه نفسم...

...زار زار گ��ه � کرد

...ــ دلم واست تنگ م�شه خ�ل�� ز�اد 

...نذار گ��ه کنمااا...
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ازش جدا شدم

 برات آرزو م�کنم این...مواظب خودت �اش...
س�ک مغز آدم شه

ــ عه دن�ا

خندە ام گرفت

ــ ب�خش�د م�الد و� این �ه حق�قته

� آرزو � کنم تو �ه خوردە آدم  ــ منم واسه ی حس��
 ��...

مر� لطف م�ک�� ...
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ــ نه خواهش م�کنم وظ�فه اس

کنم �ه   خ�� خب د�گه خفه شو �ذار زن اتو �غل...
...خوردە

� و ل...ــ �چه مو له نک��  ه م�کنمام�ام �چه ی حس��

� جلو اومد ...یهو حس��

ـ هوی تو غلط م�ک�� 

:ترس�د و عقب رفت

نم...ــ دق�قا � من �ال حرف ز�اد م��

همه امون �� بهش خند�د�م
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خم شدم و ش�م آن�تارو بوس�دم

...ق��و�ش برە خاله...

ــ دن�ا �اش � شد �مو�� 

ە شدم �ا ن�اە �غض آلودم بهش خ��

ن� شه د�گه...

...ی��مـ ای �ا�ا قرار ن�ست که تا ا�د همو ن�

قط من هر ف...ــ نه قرار ن�ست تا ا�د هم و ن�ی��م
م خونتون وقت دلم واسه دن�ا تنگ �شه نمیتونم بر 

....ل�هچون اونجا د�گه واسه ی هم�شه خال�ه خا
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اش�ام �از�ر شد

� �ار �غلش کردم؛ صدای پ�جر  فرود�اە  برای چندم��
�لند شد

...ـ دن�ا ب��م د�گه

عقب عقب رفتم

م دلم ن� خواست ن�اهم و ازشون �گ��

نمدوست داشتم تا آخ��ن لحظه بهشون ن�اە ک

� بزور در�ا رو از توی �غل �ا�ا ب��  ون کش�دحس��

خت�ار گ��ه اشک توی چشمای �ا�ا حلقه زد و من �� ا
...� کردم

...ــ �ا�ا�� �ذار پ�ش اقاجون �مونم
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م �عدا آقا جون م�اد پ�ش مونـ ن� شه دخ��

:راز کرد�ا گ��ه جیغ زد و دس�ش و �ه سمت �ا�ا د

ــ ن� خوام آقاجووون

� دستم و گرفت؛ از گ�ت امنی�� عبور  کرد�م  حس��

عد از چک �ارت پرواز و گذرنامه رو تح��ل داد؛ �
 رفت�م

�
...روی �له بر�

�ه سمت جمع�ت توی فرود�اە برگشتم

� در�ارو اروم کردە بود؛ آن�تا و پ ��ا برامون بوس حس��
...فرستادن و دست تکون � دادند

...دسته �لم و براشون تکون دادم
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؟... � �� �ه رضا گف�� حس��

ی ـ ه��� �ه و�الت نامه بهش دادم که �ار  ای مح��
...خونه رو زدم �ه نام اش...و انجام �دە

؟...
�

!جدی م��

ـ اهوم

...ق��ونت برم که انقد مه��و�� ...

پ�شون�م و بوس�د

فت�م و تص��ر قش نگ دوستا و �م �م داش��م �اال م��
... شدخانوادە هامون از جلوی چشمامون محو �

...انگشتامون تو هم قفل شد
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...من َو تو...ـ از اینجا �ه �عدش و فقط من و ت���م

توی چشماش زل زدم

ه خواهد من َو تو، َو عش�� که تا �� نها�ت ادام( 
...)داشت

...��ا�ان

°•○●○•°
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:مهدخت مرادی تا کنون ن��سندە ی سه اثر

دن�ای نا آرام: 1

چند درجه �االتر از غرور: 2

آدم های آفتاب پرست: 3

ها در فا�ل اص� رمان های مهدخت مرادی را تن
.سا�ت آوای خ�س ج��ا �اش�د

@avayekhis
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